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DEKALB अ राि य  ागत के को िश तामा DEKALB काउ ी  ू ल ू ल िड ले िव ाथ  आचार‐संिहतािव ाथ ह को अिधकार िज ेवारी र च र  
िवकास हातेपु काको अनुवाद उपल  गराउँछ। अनुवाद  ितिलिपको लािग  धाना ापकलाई अनुरोध गनु होला  
अथवा अं ेजी सं रण www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations मा उपल  छ।   

       
अं ेजी सं रण सबै भ ा ठीक ठह रनेछ। 

 
           यिद सकल अं ेजी सं रण र अनुवाद बीच असहमित वा अ र वा  हाँ कुनै जानकारी र अ ीकरण भएमा, अं ेजी सं रण  चिलत  नेछ/िज े छ। 

NEPALI



 

 

French 
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans une langue 
qu’ils peuvent comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère 
ou autres documents, ainsi que les services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et 

Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 

 
Somali  
  Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda 
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda 
luqadda ay fahmi karaan. Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka  Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama 
warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka  Dhaqanka Ardayga 

~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 

 
Chinese 

 
Bengali 

বয্াখয্ান/ aনুবাদ -eর সহজলভয্তার িববিৃত।  
DeKalb i ারনয্াশনাল oেয়লকাম েস ার eর েসৗজেনয্ DeKalb কাuি  sুল িডিsk ছাtছাtীর আচরণিবিধ ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত সmিকর্ ত পিুsকার aনবুােদর 

বয্বsা কেরেছ। aনিূদত হাডর্  কিপ'র জনয্ sুেলর িpিnপালেক aনেুরাধ ক ন aথবা iেলক িনক সংsরণ েদখার জনয্ ei oেয়বসাiট-e যান: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations। 
 
Amharic 
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ   
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን 
ይገልጻል። ተተርጉሞ የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት 
ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ ይቻላል።  የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። 

አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations . 

 
Spanish                                                                                                                                                                                                 

Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación                                                                                                                      
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un 
idioma que puedan entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del 
Carácter u otros documentos, como también la solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del 

Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Arabic 

  بيان لتوفير الترجمة الشفھية و الكتابية
االھل . يفھمھا ان يستطيع التي اللغة او العربية باللغة الواجبات و بالحقوق يتعلق فيما االساسية المعلومات توفر تضمن سوف والطالب لالھالي ديكالب منطقة في التعليم ھيئة ان  

الحقوق و  –الطالب الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة .و كذلك تتوفر نسخة الكترونية لمدونة سلوك  –تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب 
 .www.dekalb.k12.ga.us/student.relationsالواجبات و كتيب بناء الشخصية علي الرايط التالي:                                                                                  
Vietnamese 
Tuyên Bố về Dịch Vụ Phiên Dịch/Thông Dịch 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb bảo đảm tất cả các cha mẹ và học sinh sẽ được  quyền xem các thông tin liên quan 
đến quyền lợi và trách nhiệm của họ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Họ có thể yêu cầu ban quản trị của trường cấp 
cho những bản dịch thuật in ra của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát 
Triển Tính Tình, hoặc những tài liệu khác, và yêu cầu những dịch vụ thông dịch. Có thể thấy bản văn điện tử của 
Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình ở trang mạng 

www.dekalb.k12.ga.us/student-relations .                                                                                    
 
Burmese              
pum;jyefESifh bmomjyefqdkr_rsm; toifh&&SdEdkifa=umif; a=unmcsuf 

rdbrsm;ESifh ausmif;om;rsm;taejzifh 4if;wdk h. tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh ywfoufaom ta&;}uD;onfh tcsuftvufrsm;udk 4if;wdk hem;vnfEdkifaom bmompum;jzifh tvG,fwul &&SdEdkif&ef DeKalb c&dkifausmif;  rsm;rS 
yHhydk;ay;rnfjzpfonf? bmomjyefvkyfief;rsm; tygt0if/ ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. yHkEdSyfrdwWL odk hr[kwf tjcm;bmomjyefxm; aom pm&Gufpmwrf;rsm;. 
yHkEdSyfrdwWL rsm;udk ausmif;tkyfcsKyfa&;xHrSwpfqifh &&SdEdkifonf? tifwmeufrSwpfqifhvnf; www.dekalb.k12.ga.us/student.relations  wGif ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&; rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG 
h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. tDvufx&Gef;epf rluGJudk &&SdEdkifonf? 
 
Nepali                                                                                                                                                                                                                                                       
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2016-2017 आमाबुवा / अिभभावकको पृ ठ 
कृपया यस पृ ठलाई तीन (3) िदनिभत्र तपाईंको कूलमा िफतार् पठाउनुहोस ्

 

आमाबुवा/ अिभभावक 
प्राि त- सूचना रिसद 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्हरको अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका आ नो ब चाह सँग पढेर,समीक्षा गिर, तपाईंको ब चाले 

अनुशािसत ढंगले कूलको प ने  वातावरण र सुरक्षा कायम राख्न सहायता पुर् याउने भूिमकावारे जोड़ िदनुहोस।् यसै गिर यो हातेपुि तकामा िव याथीर्को रेकडर्, 
फेिमली एजकेुसनल राई स ए ड प्राइवेसी एक्ट (फेपार् ) र अ य अिधकार र कतर् यवारे मह वपूणर् जानकारी समावेश छन।् यो हातेपुि तका तपाईह ले पाउनु 
भयो भने प्राि त- सुचनाकालािग िन न खाली ठाउँमा सही गिरिदन ुहोला र कालो िटकाको धकार् भएको जग्गामा कािट आ नो ब चाको कूलमा चाँडो भ दा चाँडो 
िफतार् िदनु होला। तपाईंको सहयोगको लािग ध यवाद।   
 

िव याथीर् समर कूल / कायर्क्रम िज मेवारीह  
म िन चयपूवर्क भ छु िक म, 2016-2017 िव याथीर् आचार-संिहता ~ िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा भएका सबै िनयम, 

िनयम-कानुन, कायर्िविध, नीित, रा य, थानीय र सिंघय कानुन बुझदछु र 2016-2017 कूल वषर्को सब ैसमर कायर्क्रममा पालना गन िज मेवारी िल छु। म 

अझै बु दछु िक यिद मैले 2016-2017  DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको समर कायर्क्रममा  केही पिन उ लघंन गरेको पाएमा 2016-2017 िव याथीर् 
आचार-संिहता ~ िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा पुि ट गिरएका तर तरका पिरणामह को तु त भुक्तभोगी हुने छु।   

 

िव याथीर्लाई सवक्षणह मा सहभागी हुनको लािग सहमित 
हरेक वषर् जिजर्या िशक्षा िवभागले 6 देिख 12 ेणीका िव याथीर्ह को सवक्षण गदर्छ। सवक्षणको िवषयमा लागू-पदाथर्, िहसंा, मानिसक वा य, गाडी चलाउने 

यवहार, कसरत र आहारह  समावेश छन।्  सब ैसवक्षणह  नामरिहत हु छन ्र िनजी पिहचानको आव यक छैन। सवक्षणले कूल िडि ट्रक्टलाई आव यक 

योजना बनाउन र मु यांकन गनर् सहयोग गदर्छ। यस सवक्षणमा सहभागी इ छा अनुसार बिन छ। यिद तपाईंको ब चा सहभागी हुन ्म जरु भएमा िन न खाली 
ठाउँमा सही गिर िदनु होला। थप जानकारीका लािग  िव याथीर्ह को अिधकार संरक्षण सशंोधन पृ ठ 78 मा हेनुर् होला। यो सवक्षण िज ला सुरक्षा परीक्षणभ दा 
अलग र छुटै्ट हो र सबै िव याथीर्ह लाई भनर् आमि त्रत गिर छ।  
 

_________ मलेै मेरो ब चालाई जिजर्या िशक्षा िवभागको िव याथीर् वा य सवक्षणमा भाग िलन सहमित िद न। 
_________ मलेै मेरो ब चालई जिजर्या िशक्षा िवभागको िव याथीर् वा य सवक्षणमा भाग िलन सहमित िद छु। 

 

DEKALB काउ टी कूल िडि ट्रक्ट 
सुरिक्षत प्रितज्ञा 

मेरो आ नो रोजाइ अिधकार र कायर्ह लाई DEKALB काउ टी कूल िडि ट्रक्टका अर◌ू िव याथीर्ह को  
रोजाइ र कायर्ह सँग गुणा गदार् धेरै प्रभाव पादर्छ। यस प्रितज्ञाको स मान गरेर म आ नो तफर् बाट हाम्रो कूलह लाई सुरिक्षत र सफल बनाउन सक्दछु।  
 

मलाई िव वास छ िक म एउटा राम्रो िव याथीर् हुनेछु। मलाई िव वास छ िक म राम्रो चिरत्र देखाउन सक्दछु। मलाई िव वास छ िक जब म मेहनत गरेर काम गछुर् , 
म सफल हुने छु, यसै कारण म प्र येक िदन मेहनत गरेर सफल हुने कोिसस गनछु। म िसक्न सक्दछु। म िसक्ने छु। मेरो कूललाई सुरिक्षत राख्नका िनि त, म 

प्रितज्ञा गदर्छु िक म िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्हर◌ूको अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा लेिखएको मागर्दशर्नलाई अनुसरण गन छु। 
म बु दछु िक कूलका ग भीर िनयमह को उ लंघन गरेको पिरणाम व प मलाई दस िदनका लािग िनलि बत गिरने छ र िज लामा मेरो कानूनी प्रिक्रया 
सुनुवाइ हुने छ। यस प्रिक्रयाका अ  पिन पिरणाम हुन सक्दछन।् यी अितिरक्त पिरणामह , यस प्रकार छन-् कूलबाट म िन कािसत हुनेछु वा अ  कुनै 
वैकि पक कायर्क्रम/ कूलमा िनयकु्त हुनेछु। 

अिनवायर् िशक्षा 
म िन चयपूवर्क भ छु िक मैले जिजर्या रा यको अिनवायर् िशक्षा िव याथीर् उपि थित कायर्िविध अनुशासन (थप जानकारीका लािग पृ ठ 35-36 र 38 मा 
हेनुर्होस)् को पालना गनर् असफल भएमा भोग्न ुपन पिरणाम र सजायह  बुझेको छु। 

िव याथीर्को नाम (कृपया छा नुहोस ्) ___________________________________ 

 

िव याथीर्को सही___________________ िमित ___________________________ 

 

आमाबुवा/अिभभावकको सही__________________िमित ___________________ 

 

िट पणी: 
कृपया सही गरेर िमित लेिख तपाईंको ब चाको होम म िशक्षकलाई कूलको पिहलो ह तामा फकार्उन ुहोस।् 
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यो पृ ठ जानीबुझी खाली बाँकी िथयो 
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िव याथीर् आचार-सिंहता- 
िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपिु तका 

 

नीित िववरण 
DEKALB काउ टी एजकेुसन पिरषदले, आ नो कूलमा प ने ब चाह लाई, हुनसक्ने, सबैभ दा राम्रो िशक्षा प्रदान गनर् प्रितबद्ध छ। यो प्रितबद्धताले, 

किठन पा यक्रम, उ च योग्यको िशक्षक र ससुि जत सुिवधाह  मात्र नमागेर, िव याथीर्, कमर्चारी, आमाबवुा, सरोकारवाला र समुदायका सद यह को 
लािग सुरिक्षत र सकारा मक वातावरण पिन अपेक्षा राख्दछ। िशक्षा पिरषदले, कूलमा अिधक्तम िव या प्राि त हुनसकोस◌् भनेर सबै िव याथीर्ह लाई 

अनुकूल यवहारको कडा तरलाई मा ने आशा राख्दछ।  
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाले DEKALB िव याथीर्ह को यवहारको िनयम र 

िविनयमह लाई उ लंघन गन िव याथीर्ह लाई अनशुासन िसकाउने प्रिक्रयाह  पिहचान गदर्छ। अनुशासन लाग ूभएको बेला, िव याथीर् आचार-संिहता-
िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका, याियत छ भ ने ठहिरएको छ र कूल िडि ट्रक्टका सबै िव याथीर्ह को भलाई गदर्छ 

भ ने पक्का गराउँदछ।   
 

सामा य पमा अनुशासनले िव याथीर्को दरुाचारलाई सही बनाउँदछ र िव याथीर्लाई कूल समुदायमा िज मेवार नागिरक हुन ्भ ने हौसला 
िद छ। अनुशासना मक कायर्ह  प्रशासकको िवचार अनुसार प्रशािसत गिरनेछ तर लागू हुने यी अनुशासना मक  कायर्ह  यी सबै कुराह  हेरी 
लागू हुनेछन-्अनिुचत यवहारको ग भीरता, कूलको वातावारणमा यसको प्रभाव, िव याथीर्को उमेर र कक्षा तर, िव याथीर्को पिहलाको 
अनुशासनको इितहास, पयार् त चोट-पटक र अ  कुनै स बि धत कारणह । 
जहाँ उिचत हु छ, यवहािरक सम याको ग भीरताको अव था र प्रकृितलाई यानमा राख्दै, अनुशासन कायर्वाहीमा िज ला, जनता र 
सामुदािहक संगठनले ठहरेको िव याथीर् सेवा प्रब ध समावेश हुनसक्छ। स भवत:, जिजर्या कानूनले अिधकार िदए अनुसार, पिरषदले बाधा 
पुरय्ाउने िव याथीर्ह लाई िनल बन वा िन कासन गनुर्भ दा अक  िशक्षा िदने वातावरणमा पठाउन चाह छ। 
 

कुनै िव याथीर्को अनुिचत यवहारलाई बदिलने कायर् गदार्, आमाबुवालाई सूचना िदन र भािगदार बनाउन आव यक हु छ। आमाबुवा, अिभभावक, िशक्षक 

र कूलका कमर्चारीह  िमलेर काम गरे मात्र िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका िव याथीर्को 
यवहार सधुानर् र पढाइमा राम्रो गराउन सफल हु छ। िव याथीर्को यवहार र अनुशासन कायर्वाहीबारेका िच ताह  कूलको प्र यापक वा िडपाटर्मे ट अफ 

सेफ कूल ए ड टुडे ट िरलेशन सँग , आमाबुवा, िशक्षक र समाजका यिक्तह सँग सञचार गनर् आग्रह गिर छ।  
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को लागू  JCD. पिरषदको नीित अनुसार हु छ।   
 

िव याथीर् आचार-सिंहता - 
िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपिु तका 

उ े य 

 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाको उ े य के- 12 का िव याथीर्ह लाई अनुिचत यवहारको 
बारेमा जानकारी िदनु हो। हरेक प्रकारको िनषेध यवहार र यसको सं करणको बारेमा लेख्न अस भव हु छ। यसै कारणले िव याथीर्ह ले बु नु पदर्छ 

िक, िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा सूचीबद्ध भए वा नभए पिन कूलको उ े यलाई भंग 

गन अभद्र यवहारलाई अनुशािसत गिर छ।  
िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा  उ लेिखत गरे बाहेक, अलग-अलग कूल र कक्षा-
िशक्षकह ले अ य िनयम राख्न सक्दछन।् उक्त िनयमह  िशक्षकले िब तार गनर् सक्दछन,् कक्षामा टा न सक्दछन ्वा िव याथीर्ह लाई िवतरण गनर् 
सक्दछन ्र िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाको उ लंघन हुन ्वा नहुन सक्दछ।  िव याथीर्ले 

आचार संिहता उ लंघन गछर्न ्वा गदनन ्भ ने कुरा िव याथीर्को अिधकार तथा उ तरदािय व र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा प्रमाणको प्रचुरतामा एकल 

पमा आधािरत हुनेछ। अक  श दमा भ दा प्रमाणको आधारमा िव याथीर्ले उ लंघन गरे वा गरेनन ्भ ने कुरा अस य भ दा स य हुने धेरै स भावना 
हु छ? 
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िव याथीर् आचार-सिंहता - 
िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपिु तका 

अ यन र आज्ञापालन 
 

सानो उमेर र कक्षा भएता पिन सब ैिव याथीर्ह ले िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को 
िवषयसूची जा न आव यक छ र यसको िनयम पालन गद उनीह ले प ने अ य कूलले लगाएको थप कानूनह  पालन गनुर् पदर्छ। िव याथीर् आचार-
संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका सबै कूल र के द्रह मा िवतरण गरेको छ। कूल सु  हुन ुभ दा पिहले र 

िव याथीर् आउनु अगावै, कूलका िशक्षक र कमर्चारीको समझदारी पक्का गराउन, उनीह सँग यो पुि तका िवतरण गनुर् अिघ समीक्षा गिर छ।  
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका िवतरण गिर कूलको पिहलो ह तामा पढाइ छ। हरेक 
िव याथीर् र आमाबुवा/ अिभभावकले पृ ठ 3-4 मा पाइने प्राि त सचूनाको रसीद सही गनर् आव यक हु छ। पिहलो दईु ह तामा, िज लाभिर यस 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को अिनवायर् जाँच गिर छ। िव याथीर्ह को जाँचको अकं 

रेकडर् गिर छ। अनुशासन र अनुशासनका कायर्प्रणालीह बारे छलफल गनर् कूलको पिहलो तीन  ह तामा कक्षा सभा आयोजना गिर छ।  
 

जुन िव याथीर्ह  कूल िडि ट्रक्ट कूल वषर्मा प्रवेश गदर्छन,् ितनीह ले िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार 
िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका पाउनेछन ्र यसको िवषय-व तुबारे िव याथीर्ह लाई जाँच िदइने छ। 
 

पिहलो प ट कूल िभत्रको िनल बनमा पठाइएका िव याथीर्ह लाई िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास 
हातेपुि तका को बारेमा फेिर पढाएर पुन: जाँच गिरने छ। िशक्षकह ले, क-3 का ससाना ब चाह , अपवादी िशक्षाको िव याथीर्ह  र अ  भाषाका अगें्रजी 
बो ने िव याथीर्ह सँग िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को पूणर् तिरकाले समीक्षा गिर, 

उनीह को समझदारी सुिनि चत गनुर् पन छ। 
 

िव याथीर्ह लाई िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को कुनै भाग 
नबुझेमा अ यापक वा कमर्चारी सद यह सगँ पि टकरणका लािग प्र न गनर् आग्रह गिर छ। 
 

समान शैिक्षक अवसरह   
 

जाित, रंग, धमर्, ज म वा राि ट्रय मूल, िलङ्ग अिभसं करण र िलङ्ग पिहचान, शारीिरक अयोग्यता,वा उमेरको ख्याल नगरी DEKALB काउ टी कूल 

िडि ट्रक्टले सब ैिव याथीर्ह लाई समान िशक्षा अवसरह  उपल द गराउँदछ। कुनै पिन िव याथीर्लाई जाित, रंग, धमर्, ज म वा राि ट्रय मलू, शारीिरक 

अयोग्यता, उमेरको वा िलङ्ग अिभसं करण र िलङ्ग पिहचानको आधारमा िज लाका शिैक्षक कायर्क्रम, िक्रयाकलाप वा साधानह , जसमा िव याथीर् 
आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाको संचालन समावेश छ, य तामा भेद-भाव वा िदक्क पान छैनन।्  
 

भेद-भाव स ब ध◌ी िशकायतलाई तु त, स तोषजनक र यथाक्रमसँग समाधान गनर् कूल िडि ट्रक्टले िशकायत कायर्प्रणाली कायम राखेको छ। 
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िव याथीर् आचरणमा अनुशासन स ब धी अिधकारक्षेत्र 
 

जब कूल िडि ट्रक्टको हीत समावेश हु छ, तब DEKALB काउ टी कूल िडि ट्रक्टलको िव याथीर्ह  मािथ अनुशासन प्रािधकरण हु छ। यसैकारण 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका िन निलिखत समय र ठाउँह मा लागू हु छ: 

 कुनै पिन  समय कूल जिमनमा; 
 कूल जिमन बािहर कूल बस रोक्ने ठाउँमा वा कूलको  िक्रयाकलाप,िक्रयाकलाप, कायर्क्रमह मा;  
 जब िव याथीर् कूल बसमा वा कूल िडि ट्रक्टले प्रायोजन गरेको पिरवहनमा हँुदा ; 
 जब आरोिपत अपराधकतार् वा आरोिपत पीिडत कूल जाँदा वा फिकर्ं दा वा कूलको  िक्रयाकलाप,  िक्रयाकलाप, कायर्क्रमह मा जाँदा वा फिकर्ं दा; 
 कूल जिमन बािहर जिहले कूलले प्रायोजन गरेको वा कूल स ब धी  िक्रयाकलाप ज तै अ यन-यात्रा, स मेलन वा खेल-कुदमा सहभागी 

हँुदा  वा कूलको  प्रिधकृ तरह को  क्षेत्र-अिधकार भएको ठाउँमा; 
 कूल बािहर जब कूलले प्रायोजन गरेको वा  कूल स ब धी जिजर्याको अक   कूलले गरेको कायर्क्रममा सहभागी हँुदा। 
 कूल जिमन बािहर जब िव याथीर्को यवहारले  अपराद पिरणाम हुन सक्ने र उसको लगातर उपि थितले स भवत: कूलको स पि त वा 

अ यलाई खतरा हुने वा शकै्षक प्रिक्रयालाई िबथो न सक्ने; (ओ.सी.जी.ए § 2 0 -2- 751.5 (सी)); 
 कूल जिमन बािहर जब िव याथीर्को यवहार कूल िडि ट्रक्टका िव याथीर्, कमर्चारी वा वयंसेवक तीर तािकएको  छ र िपडीतको 

स ब ध  कूल िडि ट्रक्टसँग हु छ। 
 कूल जिमन बािहर जब िव याथीर्ले कूल कमर्चारीको अनुमित िबना  कूल छो दछ (अनुमित िबना छुट्टी); र  

 कूल जिमन बािहर, जब िव याथीर्को दु यर्वहारले  कूलको सुरक्षा र कूल समुदायको कुशलता वा कूलको  यवि थत ल य र 

िक्रयाकलापह मा नकरा मक असर पादर्छ। 
 कूल हाता बािहर हँुदा अपमानजनक र धि कपूणर् टेक् ट स देश वा इ टे ट स देशह  पठाउँदा; 
 कूल हाता िभत्र वा बािहर हँुदा साइबर दु पयोग वारा यिक्तलाई िडिजटल प्रिविधह  इमेल, लग, सामािजक स जान वेबसाइट ( ज तै 

फेसबुक, वीटर, इ टग्राम, िकक आिद) याट म, टेक् ट र इ टे ट मेिसिजङ सिहत तर यसमा मात्र सीिमत नरहेरको प्रयोग माफर् त 

दरुाग्रही, उद ड र बार बार उ पीडन र भय उ प न गराउँदा; र 

 कूल हाता िभत्र वा बािहर हँुदा साइबर टिकङ गदार् वा स चारमा सहभागी वा िव यतुीय मेल वा स चारको प्रयोग माफर् त कसैमा िनदिशत वा 
िनि चत यिक्तलाई  स चार गनर् बा य पान, श द, छिव वा भाषाको प्रयोग माफर् त िपडीतलाई िनि चत भावना मक तनाव उ प न गराउने।  

 
 
 

दु यर्वहारको अनुस धान 
 

जब कूलमा िनयम उ लघंन भएको सूिचत वा संका हु छ, तब प्रा यापक वा मनोिनतले अनुस धान गनुर् पन हो या होइन भ ने िनि चत गिर, उिचत 

कमर्चारीलाइ अनसु धान गनर् आज्ञा िदनेछन।् अनुस धान  

समयमा लाग ूहुनपुदर्छ र अपराधकतार्, िपडीत, पिहचान गन साक्षी, िशक्षक, कमर्चारी सद य र अ य उिचत जानकारी हुनेह को अ तरबातार् समावेश 

हुनुपदर्छ।अ तवार्तार् गरेका यिक्तह को बयान िलिखत पमा िलनु पदर्छ। 
िभिडयो िनगरानी प्रा त भएमा, यसको समीक्षा गरेर सुरिक्षतसँग राख्नु पदर्छ। यदी प्रशासकको सोचाईमा सुनुवाईको प्रिक्रया हु छ भ ने िव वाश भएमा, 
उसले/उनले कुनै पिन दु यर्वहारको िभिडयो िनग्रानी समालेर राख्ने प्रयास गनुर्पदर्छ। अ य कुनै भौितक प्रमाण र द तावेज भएमा, ज मा गरी सुरिक्षतसँग 

राख्नु पदर्छ। ि तिथ हेरी, कूल परामशर्दाता, कूल समाज सेवक, कूल प्रहरी र अ य सहयोगी कमर्चारीह को िवषेसज्ञाता प्रयोग गनुर् 
पदर्छ। अनुस धानको समय वा यस प चात, उिचत समयमा, आमाबवुा वा अिभभावकलाई सूिचत गनुर् पदर्छ। तर चोट पटक वा समान ि तिथ समावेश 

भएमा, उिचत िचिक सा यान उपल द गराएर, आमाबुवा र अिभभावकलाई तु त सूिचत गनुर् पदर्छ।   
 

िव याथीर्ले िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को उ लंघन गरेको हो वा होइन भ ने याख्या 
गनर् अिधक सबुतको आधारमा मात्र हु छ। अक  श दमा भ नु पदार्, िव याथीर्ले िनयम उ लंघन गरय्ो िक गरेन भ ने कुरा साचो हो िक होइन, यो 
सबुतको आधारमा हु छ। यिद तपाई  यस िनणर्यसँग असहमित भएमा, तपाईले िनणर्य पाएको एक कूल िदन िभत्रमा प्रधाना यापककोमा िनवेधन गनर् 
सक्नु हु छ। यिद तपाई प्रधाना यापकको िनणर्यमा असहमित भएमा, प्रधाना यापकले िनणर्य गरेको एक कूल िदन िभत्रन ैक्षेित्रय िनिरक्षककोमा 
िलिखत पमा िनवेधन गनर् सक्न ुहुनेछ। कृपया िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को पृ ठ 86 मा 
भएको अनुशासन कानूनी प्रिक्रयाको अनुक्रम संिचत्र प नुहोस ्, िज लाको कानूनी प्रिक्रया अनुक्रम बारे जा नकालािग। 
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उ लंघन (ह को) सूची 
 

जाड़-रक्सी (साथमा राख्नु र/वा प्रयोग गनुर्) पृ ठ  27-29 

क्रोिधत  हमला (हितयारले घायल गन प्रयास/ धमकी) पृ ठ  32 

क्रोिधत  मार-िपट ( ग भीर चोट पुर् याउनु वा मानुर्) पृ ठ   32 

हमला (िव याथीर्, अ यापक, कमर्चारी, आगंतुकह लाई)  पृ ठ  30 

उपि थित ( माफी, माफी नभएको अनुपि थित, उपि थित िश टचार, धेरै प ट िढलो हुन)ु  पृ ठ  35-36, 38 

आटो-इ जेक्शन एपीनेिफ्रन  ( एिप- पे स)  पृ ठ  29 

मार-िपट (चोट पयुार्उनु) पृ ठ 31 

बीपर / पेजर  पृ ठ  24 

टोक्नु  पृ ठ  31 

तोड़नु र प्रवेश गनुर्  पृ ठ 29, 41-42 

हैरान बनाउनु  पृ ठ  33-35, 65-68, 87-88 

चोरी  पृ ठ  29 

बस सूची-पत्र  पृ ठ 46 

बसमा दु यर्वहार  पृ ठ  39, 45-46 

दशर्क मार-िपट  पृ ठ  32 

सेल फोनह  पृ ठ 24 

क यूटर (अनिधकृत प्रयोग, य़ािकंग, गु त श द उ लंघन)  पृ ठ  33-35, 42 

कूल बािहरको आचरण पृ ठ  39-40 

नक्कली पैसा/नक्कली पैसा साथमा राख्न/ चेक/मनी अडर्र/बक काडर् पृ ठ  29-30 

साइबरमा हैरान बनाउनु  / साइबरमा पीछा गनुर्   पृ ठ  33-35, 65-68 

हानी/ स पि तको िवनाश (वा तिवक वा प्रयास)  पृ ठ  29 

बाधाकारी यवहार ( धेरै समय स म बो न,ु उ तौलो हुनु) पृ ठ  35 

अशाि त (कक्षा कोठा र/वा कूल)  पृ ठ 37-38 

पोसाक िनयमावली  पृ ठ  43-44, 74 

लागू-पदाथर् (गैर-कानूनी व तु, एउटै देख्ने लागू-पदाथर् वा डाक्टरले िनधार्िरत गरेको  औषिध) पृ ठ  27-29 

लागू-पदाथर् स ब धीसामग्री (कागज, पाइप, िक्लप, बैग र अ य स ब धीत व तुह ) पृ ठ  28-29 

इलेक्ट्रोिनक सचंार य त्रह  ( सेल फोन, पेजर र अ )  पृ ठ  24, 33 

जबरज ती वसलूी पृ ठ 29, 33 

अनुशािसत कायर्वाहीकायर्वाहीह लाई वीकार गनर्मा असफलता पृ ठ  38 

झुटो आपतकालीन िरपोटर् (फाइर आलमर् ता न,ु बमको धमकी र 911 बोलाउनु)  पृ ठ  37 

झगडा पृ ठ  31 

आगो ( आगो लगाउनु)  पृ ठ  29 

फामर्ह  पृ ठ  42 

झूटो जानकारी िदनु  पृ ठ  40 

जवुा  पृ ठ  37, 69 

गु डा गदीर् स ब धी िक्रयाकलाप ( िहसंा, बदला, भतीर्, लगुा लगाउनु, सामग्री)  पृ ठ  25 

ब दकुह  ( िप तोल, राइफल, बीबी, गोली, प्रितकृित वा एउटै देख्ने)   पृ ठ  33-35, 65-68 

तंग गनुर् ( जातीय, प्रजातीय, अयोग्यता, लैिगक- अिभसं करण, िलगं पिरचय)  पृ ठ  33-35, 65-68 

तंग गनुर् पृ ठ  26-27 

कु नु/ िव याथीर्/ कूल अ यापक वा कमर्चारी/ आग तुकलाई छुनु) पृ ठ  43 

पिरचय पत्र  पृ ठ  33-35, 42 

अनुिचत यौन यवहार  पृ ठ  42-43 
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अनुिचत प्रदशर्न  पृ ठ  42-43 

वास वारा ता ने प्रदाथर् पृ ठ  27-29 

आदेशको पालन नगनुर्  ( मुख चलाउनु, फकर जानु, नमा नु)  पृ ठ  35 

लागू-पदाथर् बे ने/ बाड़ने इराधा पृ ठ  27 

जानी-बुझी गरेको कूलको कमर्चारीह सँग शारीिरक स पकर्  गनुर् पृ ठ  26 

जानी-बुझी चोट पुरय्ाउनको िनि त कूलको कमर्चारीह सँग शारीिरक स पकर्  गनुर्  पृ ठ  26-27 

इ टरनेट/ इ टरनेट प्रयोग पृ ठ  24, 33-35 

भयिभत पान कायर्ह  पृ ठ  33, 37 

लात ्मानुर्   पृ ठ  31 

चक्कु, छुरी, बक्स कटर  पृ ठ  25 

कूलको मदैानमा बरािलनु/ कूल छुट्टीछुट्टी भएपिछ अनिधकृत प्रवेश  पृ ठ  41-42 

गाँजा  पृ ठ  27-29 

औषिध  पृ ठ  28-29 

झुटो प्रितिनिध व गनुर् ( छल गनुर्, ढा नु, झठुो बयान/समाचार उपल द गनुर्)  पृ ठ  42 

रासायिनक पदाथर्को दु पयोग पृ ठ  28 

अपिवत्र वचन बो नु/गाली िदनु  पृ ठ  37-38 

क्या पसमा पािकर्ं ग ( पािकर्ं ग र/ वा ट्रािफक उ लंघन)  पृ ठ 20 

अ लील  लेख वा िचत्र  पृ ठ  37-38 

लागू-पदाथर् साथमा राख्नु पृ ठ  27-28 

चोरेको समान साथमा राख्नु पृ ठ  29-30 

चलाकी गनुर् (मजाकह ) पृ ठ  37 

परीक्षण अविधपरीक्षण अविध ( थानीय र िज लाभिर)  पृ ठ  40-41 

अपिवत्र वचन, गाली अ लीलता र/ वा अपमानजनक भाषा  पृ ठ 37 

गाड़ीको लापरवािह उपयोग  पृ ठ  41 

बार बार उ लंघन पृ ठ  35 

दंगा र गोलमाल  पृ ठ  40 

डकैती  पृ ठ  37 

अस य/ अिश ट यवहार  पृ ठ  29-30 

अनुिचत स देश/िचत्र/ िभिडयो पठाउनु (सेकि टंग) पृ ठ  35 

प्रशासक, अ यापक र कमर्चारीह को िनदशलाई पालनगनर् अि वकार गनुर्  पृ ठ  24, 33 

यौन उ पीडन, िट पणी, एहसान  पृ ठ  42-43 

धके नु / ठे नु  पृ ठ  31 

साधरण मार-िपट  पृ ठ  31 

कक्षाबाट भाग्नु/ अनुमित िबना कूल छो नु पृ ठ  36 

अ मािथ थुक्नु  पृ ठ  37 

कूलमा िचत्र/िभिडयो िलन ु पृ ठ  24, 33, 70 

आतंिकत ध की ( कूललाई ध की)  पृ ठ  37 

चोरी  ( वा तिवक वा प्रयास)  पृ ठ  29 

धि क वा डर देखाउनु ( कमर्चारी वा िव याथीर्)  पृ ठ   30, 33-35 

व तुह  याक्न ु पृ ठ  44 

सुतीर् ( चुरोट, िसगार, खैनी चबाउनु, इ-चूरोट, नशा, सतुीर् पदाथर्)  पृ ठ  24 

अनािधकार प्रवेश  पृ ठ  41-42 
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असुरिक्षत कायर्  पृ ठ  44 

लागू-पदाथर्को प्रभाव/ प्रयोग  पृ ठ  27-28 

िव वंस  पृ ठ  29 

मौिखक टकराव/ यू खो नु/ झगड़ा गनुर्  पृ ठ  30-31 

हितयारह  पृ ठ  25-26 
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DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्ट 

2016-2017 चिरत्र लक्षणहर 
    

"एक यिक्तको अि तम चिरत्रको बनाउट उनीह को आ नै हातमा हु छ।"  

- आनी फ्रा क 
 

चिरत्र िशक्षा भनेको मािनसह लाई स झाउन, ख्याल राख्न र मह वपणूर् नौितक मु यह मा कायर् गनर्, सहयोग पुराउने प्रयास हो। सुिवचािरत यापक 

चिरत्र िशक्षा पहलले एउटा िदशा उपल द गराउँदछ, जसको मा यमबाट कूलका सबै भागह मा चिरत्र िवकासको एउटा अवसर ब दछ।  
 

चिरत्र िशक्षाका फाइदाह : 
 

 नौितक मा लाह को पा यक्रमभिर खोज गरेर, चिरत्र िवकासको प्रचार गदर्छ।  
 िव याथीर्, िशक्षक, कमर्चारी, आमाबुवा र समाजलाई सहभागी गराई, सकारा मक र नौितक वातावरणको िवकास गराउँदछ।  
 यायपूणर् पमा झगडा सु झाउन िसकाउँदछ जसले गदार् सुरिक्षत कूल ब दछ, जाँहा भय, डर र िहसंा हँुदैन र अ ययन गनर् िहतकारी हु छ।  

िव याथीर्ह लाई महानताको लािग तयार गनर्, चिरत्र िवकास आव यक हु छ। यी लक्षणह को प्रौढ र िव याथीर्ह ले नमूना देखाउन पदर्छ र कायम राख्नु 

पदर्छ।  
स मान, िज मेवारी र देखभाल 

राम्रो चिरत्रको आधारको नमूना देखाउनु 
 

स मान 

आ नो र अ य यिक्तको स पि तलाई हाइ स मान देखाउन ु

 
िज मेवारी 

आ नो यवहारको आफै िज मेवार हुनु 
 

ईमा दारी 
श द र कायर्मा साचो हुन ु

 
देखभाल 

अ को भलाईको लािग िच ता देखाउनु 
 

याय र िन पक्षता 
िन पक्ष र बराबरको आचरण सबैलाई प्रदिशर्त गनुर् 

 
नागिरकता 

आ नो समूदायमा सूिचत, िज मेवार र देखभालमा सहभागी हुन ु

 
बहादरुी 

अ ठयारो समयमा ठीक कायर् गन र भीडलाई नप छयाई आ नै अ तरा मालाई सु ने 

 
िधरज 

काम गनुर् र हार नमा नु। काम पूरा गदार् प्रितबद्धता, गौरव र सकारा मक मनोविृत प्रदिशर्त गन 

 
आशा 

सफल हु छु भनेर िवशवास राख्नु 
 

*क्यारेक्टर एजकेुसन इ फोम नल हा दबुक & गाइड, िड पी आइ 

http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf 
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िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास 

हातेपिु तकामा भएको चिरत्र लक्षणह  
       

यो हातेपुि तकाले समथर्न गदर्छ िक सब ैकमर्चारी र िव याथीर्ह ले, सुरिक्षत र यवि थत कूल राख्नको िनि त, उिचत यवहार र सकारा मक चिरत्रको 
नमूना ब नुपदर्छ र कायम राख्नु पदर्छ। िव याथीर्का अपेिक्षत यवहारह कालािग िनयमह  िसकाउन र संरेिखत राख्न िन न आचरण र लक्षणह  

हुनुपदर्छ।  
 
 

 

िनयमह  
 

चिरत्र लक्षणह   
 

अपराध # 1:                        सुतीर्  स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 2:                       यातायात गन इलेक्ट्रोिनक य त्र  स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 3क, 3ख:              हितयार िज मेवारी/ देखभाल/नागिरकता  
अपराध # 4क, 4ख:              जानेर गरेको शािरक िहसंा  स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 5क, 5ख,5ग :       लागू-पदाथर्/ जाड-रक्सी  िज मेवारी 
अपराध # 6क, 6ख, 6ग:       स पित  ईमा दारी/स मान  

अपराध # 7क, 7ख, 7ग,        हैरान गनुर्/ क ट/तंग गनुर्/ झगडा  गनुर्/ हमला/ मार-िपट 

 7घ, 7ङ, 7च, 7छ: 

स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 8क, 8ख:            आदेश पालन गनर् वीकार नगनुर्  स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 9:                       गैर-कानुन अनुपि तिथ/कारणिबना अनुपि थित िज मेवारी/ बहादरुी/ िधरज राख्नु  
अपराध # 10:                     कक्षाबाट भाग्नु  िज मेवारी/ बहादरुी/ िधरज राख्नु  
अपराध # 11:                     कक्षामा अशाि त  स मान/ िज मेवारी/ देखभाल  

अपराध # 12:                     कूलमा अशाि त  स मान/ िज मेवारी/ नागिरकता  
अपराध # 13:                    अपिवत्र वचन/ गाली/ अ लीलता  िज मेवारी/ स मान/नागिरकता  
अपराध # 14:                   अनुशासना मक कायर्वाहीलाई वीकार गनर्मा असफलता  िज मेवारी/ स मान/बहादरुी  
अपराध # 15:                  पटक-पटक िढलो हुन ु िज मेवारी/ स मान/बहादरुी  
अपराध # 16:                 बसमा दरुाचार  िज मेवारी/ स मान/ देखभाल  

अपराध # 17:                 कूल बािहरको आचरण  िज मेवारी/ स मान/नागिरकता  
अपराध # 18:                 जवुा िज मेवारी 
अपराध # 19क:              पटक-पटक उ लंघन िज मेवारी/ स मान/ आशा  
अपराध # 19ख:             परीक्षण अविधको उ लंघनउ लंघन िज मेवारी/ स मान/बहादरुी  
अपराध # 20:                 पािकर्ं ग र ट्रािफकको उ लंघन िज मेवारी/नागिरकता  
अपराध # 21:                 टोि लनु र अितक्रमण गनुर्  स मान/ िज मेवारी/ बहादरुी  
अपराध # 22:                 झुठो सुचना िदनु  ईमा दारी/स मान  

अपराध # 23:                 अनुिचत यौन यवहार  िज मेवारी/ स मान/ देखभाल  

अपराध # 24:                 पिरचय पत्रको उ लंघन िज मेवारी 
अपराध # 25:                 लुगा लाउने िनयमको उ लघंन िज मेवारी/ स मान/नागिरकता  
अपराध # 26:                असुरिक्षत कमर्  िज मेवारी/ स मान/नागिरकता  
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जिजर्या िव याथीर्को ह तक्षेपह को उपलि धको िपरािमड 

िचत्र A 

 

ह तक्षेप (RtI) मा प्रितिक्रया 
 

ह तक्षेप (RtI) मा प्रितिक्रया एउटा िसकाइ प्रिक्रया हो जसले प्र येक िव याथीर्को िसकाइ आव यकतालाई उपयुक्त कक्षाकोठा सहायता सहीत िव याथीर्को 
शिैक्षक र/वा यावहािरक चुनौितलाई िप्रिक्रया िदँदै साधारण शिैक्षक कक्षाकोठा िनदशनलाई िमलान गछर्। यी िविश ट िविधह लाई ह तक्षेप भिन छ। 
ह तक्षेप चेक पोइ ट लाग ूगदार् िविशि टकृत जाँच पिरणाम, डाटा संकलन, चाटर् र/ वा कक्षा अवलोकनको प्रयोग सहीत िव यािथर्को प्रगित िनरीक्षण गरी 
उनीह को सफलतालाई मापन गनुर्होस।् 
 

ह तक्षेप िव याथीर्को िसकाइ र/वा यावहारा मक आव यकता पूरा गनर् लिक्षत गिरएको िनदशनको प्रकारह  हुन। ह तक्षेपह  यसका अितिरक्त 

साधारण कक्षाकोठा िनदशन हुन।् यी थिपएका िसकाइ उपकरणह  िवशषे िनदशनात।मक रणनीित र प्रिविधह  ह ता तरण गनर् सही अनसु धान 

गिरएका र प्रमाणमा आधािरत हु छन।् िव यारथीह  प्रायगरी ह तक्षेपमा वेि छक भेट वा कूल िदनका अ य समयमा सहभागी हु छन।्  
 

जिजर्याका िव याथीर्ह को RtI माफर् त प्रगितको िनरीक्षण चार तरको िनदशना मक सहायता प्रिक्रया माफर् त गिर छ जसलाई जिजर्या िव याथीर् 
ह तक्षेपको उपलि धको िपरािमष भिन छ। िचत्र A। प्र येक तरमा ह तक्षेपको ह ता तरण जिजर्या कायर्स पादन मापद ड (GPS)  बैठकमा 
िव याथीर्को सफलतामा आधािरत हु छन।् प्र यके तािनएको तरमा ह तक्षेपह  विृद्ध हु छन।् िव याथीर्को िसकाइ विृद्धको लािग प्रयोग गिरने िसकाइ 

प्रिविध र उपकरणको तर बनाँउन िविभ न प्रकारका िनदशना मक गितिविध र रणनीितह  उपल ध छन।् 
 

जिजर्याको RtI प्रिक्रयाका मुख्त त वमा यी समावेश हु छन:् 

 

१. िसकाइ सहायता िदने चार तरको िसकाइ सहायता जनु िव याथीर्को आव यकतासँग मेल खा छ। 
२. िशक्षकको कक्षाकोठाको पाठ योजना मलू म त्र प्रमाणमा आधािरत िनदशन हो। 

ह तक्षेपमा प्रितिक्रया जिजर्या िव याथीर्को ह तक्षेपको 
उपल धी िपरािमड 

जिजर्या िशक्षा िवभाग 
डा. जोन डी बाग, रा य कूल सुपरीटे डे ट 

अक्टोबर 2011 

सवार्िधकार सुरिक्षत 

टायर १ –  तरीयतामा आधािरत कक्षाकोठामा िसकाइ: 
सब ैिव याथीर्ह  साधारण िशक्षा िसकाइमा सहभागी हु छन ्जसमा िन न समावेश हु छन:् • िवशषे िनदशन र/वा 
यवहारा मक सहायताको आव यकतामा रहेका लिक्षत समहूह को सवर् यापी ि क्रिनङ। •  तरीयतामा आधािरत 

कक्षाकोठाको सरंचना माफर् त जिजर्या कायर्स पादन मापद ड (GPS) ह को कायार् वयन। •  यडू, लिचलो सममहूीकरण, 

िसकाइको बहु अथर् र िसकाइको प्रदशर्न सिहत िनदशनमा फरकपना। • सकारा मक  यवहार सहायताह । 

टायर २ – आव यकतामा आधािरत िसकाइ: 
टायर १ का अितिरक्त, लिक्षत िव याथीर्ह  िसकाइमा सहभागी हु छन ्जुन िन न सिहत फरक
हु छ: • आव यकता र  ोतह मा आधािरत अनसु धानमा आधािरत ह तक्षेपह को पिहचान 

गन र उपल ध गराउने  तरीय ह तक्षेप प्रोटोकल प्रिक्रया • िव याथीर्को ह तक्षेप र 
सहयोगा मक िनणर्य िनमार्णमा प्रितिक्रतालाई मापन गनर् िनर तरको प्रगित िनरीक्षण। 

टायर ३ – SST‐िड्रभेन िसकाइ: 
टायर १ र टायर २ का अितिरक्त, लिक्षत िव याथीर्ह  िसकाइमा 
सहभागी हु छन ्जुन िन न सिहत फरक हु छ: •  यिक्तगत 
िव याथीर्को आव यकताह  पिहचान गनर् सघन, औपचािरक 

सम या समाधान •  यिक्तगत आव यकताह  प्रित िनदिशत 
लिक्षत अनसु धानमा आधािरत ह तक्षेप • िव याथीर्ह को 

ह तक्षेप(ह )मा प्रगित िनरीक्षणमा द्रतु बार बारता। 

टायर ४
िवशषे  पमा  

िडजाइन गिरएको  
िसकाइ: टायर १ देिख  

टायर ३ स मको अितिरक्त,  
लिक्षत िव याथीर्ह   

िन नमा सहभागी हु छन:्   
• िविशि टकृत कायर्क्रम, िविध वा  

िनदशना मक ह ता तरण 
• िव याथीर्ह को ह तक्षेप(ह )मा प्रगित  
िनरीक्षणमा अझ ठूलो बार बारता। 
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३. िनरीक्षण गिरएको प्रगितको पिरणामह ले पिरवतर्न आव यक भएको देखाउँछन ्भने प्रमाणमा आधािरत ह तक्षेपह  विृद्ध हुनेछन।् 
४. िविवध जारी मू याङ्कन (डाटा) को प्रयोगले कुन-कुन िव याथीर्ह लाई शिेक्षक र/वा यवहारा मक अपेक्षाह  पूरा गनर् सहायताको आव यकता 

पछर्  भ ने िनधार्रण गदर्छ। 
५. िसकाइ ह तक्षेपह का ो तर को ह ता तरण िव याथीर्को मू याङ्कन डाटामा आधािरत हु छन।् 

 

िव याथीर् वषर्को अ यको मू याङ्कनमा असफल हुने अक  कूल वषर्मा सहायता उपल ध गराउनुको सट्टा िव याथीर्को उपलि धलाई समान र िनर तर 

प्रिक्रया मापन गरी कूललाई कुन-कुन िव याथीर्ह लाई जिजर्याको कायर् स पादन मापद ड पूरा गनर् सहायताको आव यकतामा छन ्भ ने थाहा हुने हँुदा 
िव याथीर्ह  RtI बाट लाभाि वत हु छन।् RtI मा, कूलले िव याथीर्ह ले शिैक्षक र यवहारा मक सफलता पूरा गनर्मा ितनीह लाई म त गनर् सिक्रय 

पमा कायर् गछर्। साधारण कक्षाकोठामा िव याथीर्ले एकपटक कायर् स पादन सुधार गनर् सु  गरेपिछ, िनर तरको आव यकता प्रगितको िनरीक्षण माफर् त 

सबैभ दा हालैका चेक पोइ टको पिरणमाबाट िनधार्रण गिरनेछ। 
 

आबाबावुले आ नो ब चाको िशक्षामा सिक्रय पमा सहभागी भएर तथा कूलमा िशक्षण तथा िसकाइको साझेदार बनी RtI प्रिक्रयामा म त गनर् 
सक्नुहु छ। आमाबावुले आमाबावुको पृ ठ www.GeorgiaStandards.org मा गएर आ नो ब चाको गे्रड वा पा यक्रमको जिजर्या कायर्स पादन 

मापद डह लाई प न, आ नो ब चाको कूलको कायर्स पादनलाई घरमा सधुार गनर्को लािग म त गनर्, आमाबावुको वातार्लापको अविधमा आ नो 
ब चाको प्रगितको बारेमा समीक्षा गनर् र प्र नह  सो न, आ नो कूल वा िडि ट्रक्टको कक्षाकोठा ह तक्षेप र तपाईंको ब चालाई ह तक्षेपमा सहायता 
प्रदान गिरएको छ, ह तक्षेपले कायर् गिररहेको छ वा छैन भनी अपडटेह को अनुरोध गन प्रिक्रयाको बारेमा थाहा पाउन प न पिन सक्नुहु छ।  
(जिजर्या िशक्षा िवभाग अ तवार्तार्को प्रितिक्रयाबाट साभार गिरएको: आमाबावुको लािग जानकारी 2009।) 
 

सकारा मक यवहारा मह क ह तक्षेप र सहायता (PBIS) 
 

सकारा मक यवहारा मह क ह तक्षेप र सहायता (PBIS) अनुशासा मक घटनाह  कम गनर्, कूलको सुरक्षार सहायताको अनुभव, सुधािरएको शिैक्षक 

उपलि धलाई विृद्ध गन प्रमािणत गन प्रमाणमा आधािरत डाटा वारा स चािलत ढाँचा हो। 22,000 भ दा बढी संतुक्त रा यका कूलह ले PBIS को 
कायार् वयन गरेका छन ्र अ यथा अनुशासन घ ने अनिग ती िनरदेशना मक समयको बचत गरेका छन।् PBIS को दायरा भनेको िनर तरको िशक्षण,  

बुझाइमा सयंोजन वा सकारा मक िव याथीर्को यवहारको पिरवतर्नले अनाव यक िवषयलाई घटाउँछ र अझ धेरै उ पादक व, सुरक्षा र िसकाइको 
वातावरणलाई प्रवद्धर्न गछर्। PBIS कूलह ले कूल तरीय, लिक्षत र यिक्तगत ह तक्षपे र सहायताको िवकास गरी िवषयगत डाटा र िसद्धा त यवहार 

िव लेषणको प्रयोग गरी िनराकरण गनर्का लािग र सबै िव यारथीह का लािग कूलको वातावरणको िवकास गनर् मि ट टाएर अवधारण लागू गछर्न।्  
(OSEP सकारा मक यवहार ह तक्षेप र सहायताह मा प्रािविधक सहायता के द्र, 2009) 
 

यवहारा मक सहायता र सहायताह  सब ैिव याथीर्ह लाई कूल तरमा प्रदान गिर छ। यस प्रकारको प्रणालीले सबै िव यािथर्ह लाई सामािजक सीप 

िनदशन, सकारा मक र सिक्रय अनशुासन, सामािजक यवहारको अपेक्षा, सिक्रय सुपरीवेक्षण र िनरीक्षण, सकारा मक बुझाइ, िन पक्ष र सधुारा मक 

अनुशासनर आमाबावुको तािलम र सहकायर्ताको प्र ताव गछर्। आमाबावुले प्रितवेदन गनुर्हु छ िक वहाँह को कूल प्रितको मुख्य सरोकार भनेको आ ना 
ब चाह को सुरक्षा हो (Neilsen Gatti,Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)। कूलमा हुने कक्षाकोठामा बाधा पुग्ने यवहार देिख शारीिरक 

यवधानह  सुरक्षाका सरोकारह  हुन र ितनीह ले िशक्षण र िसकाइमा बाधा उ प न गराउँछन।् िशक्षक र आमाबावुह ले यो सरोकारलाई साझा 
गनुर्हु छ। यिक्तगत िव याथीर् र अव थाको अ पकालीन समाधानको लािग िविभ न िम णको िवक पह मा िव वास गनुर्को सट्टामा कूलले पिरभाषा 
गनर्, पढाउन, कक्षाकोठा, िदवाखाना कोठा, आराम कक्ष र खेल मैदान सहीतका सबै कूल सेिटङह मा िव याथीर्ह को उपयुकत ् यवहार कायम राख्नको 
लािग सकारा मक तिरकाह मा केि द्रत हुनुपछर्। सकारा मक यवहारा मक ह तक्षेप र समाधानह  वा PBIS खो इिलमे टरी ल य भनेको कूललाई 

प्रभावकारी वातावरण बनाउन म त गनुर् हो जसले सब ैिव यारथीह को पढाइ र िसकाइलाई विृद्ध गनछ। ( जिजर्या िशक्षा िवभाग, GaPBIS)। 
 

िव लय तरको तर 1 PBIS मा समावेश हुने दश सवेंदनशील त वह मा PBIS टोली र प्रधाना यापक, प ट अपेक्षा र िनयमह , िशक्षण यवहार, डाटा 
इ ट्री र िव लेषण, बुझाइ (प्रितिक्रया), प्रभावकारी अनुशासन प्रिक्रया, सकंाय प्रितबद्धता, कायार् वयन, कक्षाकोठा र मू याङ्कन समावेश हु छन।् 
 

 
(जिजर्या िशक्षा िवभाग, GaPBIS)। 

सामािजक सक्षमता र शैिक्षक उपल धी 

सहयोगा मक 
िनणर्य 
िनमार्ण 

सहयोगा मक 
िव याथीर् 
यवहार

पिरणाम 

डाटा  अ यास 

प्रणाली 

सहयोगा मक कमर्चारी यवहार 
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ढ बनाउने अ यासह  

 

डकेाब काउ टी कूल िडि ट्रक्टले िव याथीर्ले िव याथीर्को आचार संिहताको उलंघन गदार् कूलको समुदायलाई प्रभािवत बनाउँदा नयाँ, नवपवतर्नीय 

उपकरण वातावरण र सं कृित सुधारको उ े यमा प्रयोग गछर्  जसलाई िव याथीर्को अिधकार तथा उत्रदािय व  र चिरत्र िवकासको हातेपुि तका भिन छ। 
ढ बनाउने अ यासह को ल य अ यायपूणर् पमा दवाव िदनु भ दा हानीह को यव थापन र समब धह को िवकास गरी समुदायको िवकास गनुर् र 

व द र िच ताह को यव थापन गनुर् हो। 
 

ढ बनाउने अ यासह को प्रयोगले िन न कुरामा म त गछर्न:् 
 

 अपराधह , अवरोध र छलकपट घटाउन, 

 मानवीय यवहारमा सधुार गनर्, 
 नागरीक समाजलाई बिलयो पानर् 
 प्रभावकारी नेतृ व प्रदान गनर्, 
 सब धलाई कायम राख ्र 

 हानीको यव थापन गनर्[1] 

 
 

जानकारीको ोत अमेिरकन फेडरेेसन अफ िटचसर्बाट 

http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 
  
 
 

 

ढ बनाउने अ यासले द:ुिखत भएका र हानीबाट प्रभािवत भएकाह का बीच संवाद गनर् प्रवद्धर्न गछर्। यसले िपडीत र दवाव िदनेलाई ितनीह  कसरी 
उलंघनबाट प्रभािवत भए र हानी र स ब धको यव थापन गन भ ने बारेमा छलफल गन अवसर प्रा त गनर् अनुमित िद छ। यो एक िपडीत संवेदनशील 

उपकरण हो जसले िपडीतलाई उलंघनलाई स बोधन गन प्रितिक्रया मक भूिमका िलन प्रो सािहत गछर्। दवाव िदनेह लाई आ ना कायर्ह मा 
उ तरदािय व िलन, क्षमा वारा आफूले गरेका कायर्ह  यवि थत गनर्, चोरेका स पि त, समुदाय सेवा वा मुआवजा िफतार् गनर् प्रो सािहत गछर्। यसले 

िपडीतलाई अिधक स तुि ट र दवाव िदनेलाई जवाफदेही बनाउन अनमुित िदन सक्छ। 
 

ढ बनाउने वातार्लाप अविधमा, िपडीत, दवाव िदने पक्षका पिरवार, साथीह , कमर्चारी र अ य समुदाय सद यह  उलघंन, अव था र मुआवजालाई 

स बोधन गनर्को लािग संरचना गिरएको िलिखत बैठकमा सहभागी हुन वेि छक हु छन।् वातार्लाप सहयोगीले बैठकको यव था गन, िलिखतलाई प ने, 

वातार्लापलाई केि द्रत गन गछर्न ्तर वातार्लापको पिरणामको संरचना बनाउनेमा जानीबुझी सिक्रय पमा सहभागी हँुदैनन।् वातार्लापको ल य 

सहभागीह  संयुक्त पमा वीकार गिरने स झौतामा आउने हो जसले दवावा िदने र आव यक यव थाह बाट हुने हानीलाई स बोधन गछर्। 
 

Wachtel, Ted. "Defining Restorative". सबल बनाउने अ यासह का लािग अ तरार्ि ट्रय सं था। जलुाई 11, 2012 मा पुन: प्रा त गिरएको। 

ढ बनाउने अ यासह  के-के हुन?् 
िव यालय समुदायको 

आव यकतालाई स बोधन 
गनुर्होस ्र छलफल गनुर्होस ्

िशक्षक तथा िव याथीर्ह का 
बीचमा व थ 

स ब धह को िनमार्ण 
गनुर्होस ्

हानीकारक यवहारलाई 
कम गनुर्होस,् रोक्नुहोस ्र 

सुधार गनुर्होस ्

हानीलाई कम गनुर्होस ्र 
सकारा मक स ब धह को 

िवकास गनुर्होस ्

ढ बनाउने 
अ यासह  व व समाधान गनुर्होस,् 

यिक्त र समूहह लाई 
उ तरदायी बनाउनुहोस ्
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यवहारा मक रणनीित, अनुशासना मक िवक प र अव थाह  
 

सुधारवादी अनुशासन एक िव याथीर्को गलत यवहार ठीक गन र उनीह लाई कूल समुदायको िज मेवार नागरीक ब न प्रोतसािहत गन गरी िडजाइन गिरएको 
छ। सधुारवादी अनुशासनले िव याथीर्को सकारा मक यवहार र अ वीकायर् यवहार र अवीकायर् हुने अव थाको यवहार थापना गदार्को प ट र िन पक्ष 

अव थाह मा प्रवद्धर्न गनुर्पछर्। अनशुासा मक कायर्वाहीह  अ वीकायर् यवहार यसको कूल वातावरण, िव याथीर्को उमेर, गे्रड तर, िव याथीर्को अिघ लो 
अनुशासनको इितहास र सानदिभर्क त वह मा यसको प्रभावह को अनपुात अनुसार लाग ूगिर छन।् 
 

कूल अनुशासन प्रिक्रयामा सहायाता प्रिक्रयाह मा िव याथीर्ह लाई य ता सम या समाधान गनर्को लािग उपयुक्त िनयमह  समावेश हुनपुछर्। यी 
साधनह मा यी कुराह  तर यसमा मात्र सीिमत नरहेर पछर्न,् िव याथीर् सहायता टोली, सकारा मक यवहारा मक सहायता, कूल क सुलरसँग परामशर्, कूल 

सामािजक कायर्कतार्को सहभागीता, कूलको ससंाधन अिधकारीको प्रितवेदनह , यवहार, उपि थित र शिैक्षक करार वा योजनाह , िपयर मेिडएसन र 

रोकथामका कायर्क्रमह । अभद्रताका सात (7) तरका िनषेध गरएका यवहारका दायराह  छन।् प्र येक अभद्रताले ह तक्षपे र िनल बन र िन कासनको 
अव था याउँछ। 
 

िव याथीर् आचात संिहता – िव याथीर्को अिधकार र उ तरदािय व र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाको प्र येक उलंघनलाई तलको ज तै बाकसमा देखाइ छ। 
प्र येक उलघंनको यूनतम र अिधकतम अव थाह लाई पिहचान गिरनेछ। िवशषे िशक्षा िव याथीर् कायर्िविध लागू हु छ। 
 

तर 1 

िशक्षकको चयन गिरएको रणनीित िव याथीर्को साधारण गलत यवहारको कायर्मा लागू हुनुपछर्। िशक्षकले उलंघन र यवहारलाई स बोधन 

गनर् प्रयोग गिरएको रणनीितको िलिखत अिभलेख राख्नुपछर्। यिद तर 1 को उलंघनले पटक-पटक वा प्रया गरी िसकाइ वातावरणलाई प्रभाव 

पाछर्  भने यसलाई िशक्षकले चयन गरेको रणनीितह  प्रयोग प चात हाइ तरबाट मू याङ्कन गिरन सक्छ। आव यक रणनीित र साकारा मक 

ह तक्षेप र सहायताह  तर 1 को ह तक्षेप प्रिक्रयामा प्रितिक्रया माफर् त उपल ध गराइ छ। (पृ ठ 12-13)। 
 

िव याथीर्लाई मात्र प्रभाव पान यवहारह का उदाहरणह  

 कक्षाबाट बािहिरने 

 अनुपयुक्त ह ला 
 चुइङ्गम चबाउन ु

 पेि सलह  प काउनु 
 कक्षामा खेलौनाह सँग खे ने 

 र् याकमा लेख्ने 

 डे कमा लेख्ने 

 िसटमा नब ने 

 कक्षामा तयार भएर नआउने 

 छेउछाउमा गफ गन 

 कायर् बािहरको यवहार 

 कायर् गनुर्को सट्टा िचत्र कोन 

 कक्षामा सु ती हुने 

 एक-एकमा िशक्षकको आलोचना गन 

 उजरूी गन 

 कूलमा याट लगाउनेl 

 आखँा घुमाउने, गिहरो वास िलने, डरलाग्दो दात बनाउने ज ता “ यवहार 

 अनुमित नहँुदा खानेकुरा खाने 
 

यवहार यव थापन गन रणनीितह : िव याथीर् र आव यकता अनुसार अ य यिक्तसँग वातार् गन; शिैक्षक उपलि धलाई सहायता गन 

समब ध िनमार्ण गन; अपेक्षाह को बारेमा छलफल गन; कक्षाकोठा कायर्िविध र अपेक्षाह  बारेमा समीक्षा गन; आखँाको नजरमा रहने; 

सािम यता बनाउने; हाइ तरको िनरीक्षण; मौिखक चेतावनी; अपेक्षाह को पूवर् िशक्षण। 
 

अनुशासना मक िवक पह मा यी समावेश हुसक्छन:् कोठामा टाइम आउट; साथीको कक्षाकोठामा टाइम अवे; अिधकारह मा कमी; 
िरफलेक्सन िशट; मुिभङ िशट; आमाबावुको स पकर् ; उपयुक्त यवहारको पुन: लागू; तीब्रतामा किम याउने रणनीितह ; पुन: 
िनदिशत यवहार। िवशषे िशक्षा कायर्िविध लाग ू हुनुपछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का  (IEP) वा 504 योजनाका 
लािग, पृ ठ 80 देिख83 स म हेनुर्होस।् 
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तर 2 

तर 2 को उलंघनमा तर 1 मा भ दा अझ बढी जिटल िकिसमका कक्षाकोठा अ ययन र/वा कूल वा बसको िनयिमत स चालनमा हुने यवधान समावेश हु छन।् 
यी उलंघनह मा कुनै यिक्त वा स पि त ितर िनदिशत साम य दु यर्वहार वा गलत यवहार तर अ यको वा य, सुरक्षा र त द तीमा नराम्रोसँग प्रभाव नपान 

कुराह  समावेश हु छन ्टाएर 2 (पृ ठ 12 देिख 13 स म) को ह तरके्षपमा प्रितिक्रयाको प्रिक्रया माफर् त आव यक रणनीित र सकारा मक यवहारा मक 

ह तके्षप र सहायता उपल ध गराइनेछ र कागजात गिरनेछ। तर 2 का िनि चत उलंघनह लाई यिद यो यवहारले वा य, सुरक्षा वा अ यको त द तीमा 
प्रितकूल असर जिटलता वा दु यर्वहारको पिरपे्र य अनुसार तर 3 वा सोभ दा मािथ लिगनेछ। 
 

   अ यको िसकाइमा बाधा परुय्ाउने यवहारका उदाहरणह : 
 छुने 

 पोक गन 

 फिनर्चरमा उिभने 

 लगातार कुरा गन 

 िसटभ दा बािहर ब ने र अ यको िसकाइमा बाधा पुर् याउने 

 अनुपयुक्त मुख्य आचरण 

 िनदशनह  एक पताका साथ नप याउने 

 सेल फोन र आइ-पोड सहीत तर यसमा मात्र सीिमत नरही िव युतीय य त्रको अनािधकृत प्रयोग 

 भाग्ने र कक्षाकोठा छो ने 

 कक्षाकोठामा व तुह  याक्ने 

 वय कह सँग अनादरको भाषा प्रयोग गन (ज तै म तपाईंलाई घणृा गछुर् , तपाईंले चिकत खानुहु छ, यसले चिकत खा छ, म डन हँु!) 

 िशक्षकलाई िच याउने 

 िरस/झ कको पमा फिनर्चर याक्ने वा हा ने 

 बसमा गलत यवहार 

 जुवा खे ने 
 

यवहार यव थापन गन रणनीितह : शैिक्षक उपलि धसँग मेल खाने स ब धको िवकास गन; अपेक्षाह  बारे छलफल गन; कक्षाकोठाको कायर्िविध र अपेक्षाह  

बारे समीक्षा गन; आखँाको नजरमा रहने; सािम यता बढाउने; हाइ तरको सुपरीवेक्षण; मौिखक चेतावनी; पूवर्-िशक्षण अपेक्षाह ; प्रिशक्षण गन; 

कक्षाकोठा/ यिक्तगत यवहार यव थापनका िवचारह का लािग गे्रड तरको टोली/ कूल, क सुलर/ कूल मनोवैज्ञािनकसँग परामशर्; ढ बनाउने अ यासह ; 

प्रो-सोसल यवहार पढाउने; र यम िनदिशत गनर् पुन: उपचार गनर् िव याथीर्का लािग सुरिक्षत थानको प्रयोग गन। 
 

अनुशासना मक यवहारमा यी समावेश हुनसक्छन:् कोठामा टाइम आउट; साथीको कक्षाकोठामा टाइम अवे; अिधकारह मा कमी; िरफलेक्सन िशट; मुिभङ िशट;  

आमाबावुको वातार्लाप; उपयुक्त यवहारको पुन: लागू; तीब्रतामा किम याउने रणनीितह ; पुन: िनदिशत यवहार; यवहारको करार; कीलमा सुपरीवेक्षण; 

सबल याय र आ नो गे्रड तरको टोलीसँग सम या समाधान। िव याथीर्, िशक्षक वा अ य आ तिरक सहायताह को संलग्नताका अितिरक्त यवहारह लाई 

यवि थत गनर् सुधारा मकरणनीितह को प्रयोग गनुर्पछर्। िवशेष िशक्षा कायर्िविध लागू हुनुपछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का  (IEP) वा 504 

योजनाका लािग, पृ ठ 80 देिख 83 स म हेनुर्होस।् 

तर 3 

तर 3 को उलंघनमा तर 2 मा भ दा अझ बढी जिटल िकिसमका कक्षाकोठा अ ययन र/वा कूल वा बसको िनयिमत स चालनमा हुने यवधान समावेश हु छन।् 
यी उलंघनह मा कुनै यिक्त वा स पि त ितर िनदिशत साम य दु यर्वहार वा गलत यवहार तर अ यको वा य, सुरक्षा र त द तीमा नराम्रोसँग प्रभाव नपान 

कुराह  समावेश हु छन।् टाएर 2 र 3 (पृ ठ 12 देिख 13 स म) को ह तरके्षपमा प्रितिक्रयाको प्रिक्रया माफर् त आव यक रणनीित  र सकारा मक यवहारा मक 

ह तके्षप र सहायता उपल ध गराइनेछ र कागजात गिरनेछ। तर 3 का िनि चत उलंघनह लाई यिद यो यवहारले वा य, सुरक्षा वा अ यको त द तीमा 
प्रितकूल असर जिटलता वा दु यर्वहारको पिरपे्र य अनुसार तर 4 वा सोभ दा मािथ लिगनेछ।  
 

िनयिमत वातावरणलाई प्रभाव पान यवहारह का उदाहरणह : 
 

 कुनै पिन तर 1 वा 2 जसले अित धेरै िशक्षकको समय िल छ र िव याथीर् िसकाइबाट टाढा हु छ। 
 वय कसँग मुखमुखै लाग्ने 

 कक्षाकोठामा अ लाई व तुह ले हा ने/ याक्ने 

 झुठो बो ने 

 छ ने 

 जालसाजी गन 

 ल ने (सामा य प्रहार) 

 अनुिचत भाषा 
 धके ने 

 कूलमा बाधा पुर् याउने 

 ध क्याउने, उ पीडन, मानिसक दवाव 

 आमाबावु/अिभभावकलाई अनादर गन 

 अनुमित िबना कोठाबाट जाने 
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 यालमा जोरले हा ने 

 कूलको स पि त तोडफोड गन 

 सेल फोन वा आई-पोडमा सहीत तर यसमा मात्र सीिमत नरहेर िव युतीय य त्रह को प्रयोग गन 

 कूल समय बािहर वा टाढाका गितिविध 

 असुरिक्षत कायर् 
 

यवहार यवि थत गन रणनीितह : यवहार करार; कैद; कूलमा ह तक्षेप; योगा; प्रिशक्षण िदने; आमाबावुह लाई अनुशासनको चेतावनी 
पत्र; स दभर् प्रिक्रया; ढ बनाउने अ यास; छाया पान; पदाथर् दु यर्वहारको िशक्षा; र उलघंनमा िशक्षा   
 

अनुशासना मक िवक पह मा यी समावेश हुन सक्छन:् िनदशना मक मो यूल सहीत 1 देिख 3 िदनस म कूलबाट िनल बन। िवशषे िशक्षा 
कायर्िविध लागू हुनुपछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का  (IEP) वा 504 योजनाका लािग, पृ ठ 80 देिख 83 स म हेनुर्होस ्

तर 4 

तर 4 को उलंघनमा तर 1 मा भ दा अझ बढी जिटल िकिसमका कक्षाकोठा अ ययन र/वा कूल वा बसको िनयिमत स चालनमा हुने यवधान समावेश हु छन।् 
यी उलंघनह मा कुनै यिक्त वा स पि त ितर िनदिशत साम य दु यर्वहार वा गलत यवहार तर अ यको वा य, सुरक्षा र त द तीमा नराम्रोसँग प्रभाव नपान 

कुराह  समावेश हु छन ्टाएर 2 (पृ ठ 12 देिख 13 स म) को ह तरके्षपमा प्रितिक्रयाको प्रिक्रया माफर् त आव यक रणनीित  र सकारा मक यवहारा मक 

ह तके्षप र सहायता उपल ध गराइनेछ र कागजात गिरनेछ। तर 2 का िनि चत उलंघनह लाई यिद यो यवहारले वा य, सुरक्षा वा अ यको त द तीमा 
प्रितकूल असर जिटलता वा दु यर्वहारको पिरपे्र य अनुसार तर 3 वा सोभ दा मािथ लिगनेछ।  
 

िनयिमत वातावरणलाई प्रभाव पान यवहारह का उदाहरणह : 
 िशक्षकको अित धेरै समय िलने र िव याथीर् िसकाइबाट टाढा लाने कुनैपिन तर 1, 2 वा 3 को यवहार। 
 वय कसँग मुखमुखै लाग्ने 

 कक्षाकोठामा अ लाई व तुले हा ने 

 झुठो बो ने 

 छ ने 

 जालसाजी 
 ल ने (सामा य प्रहार) 

 अनुिचत भाषा 
 कूलमा बाधा पुर् याउने 

 ध क्याउने, उ पीडन, मानिसक दवाव 

 मा यजन/अिभभावकलाई अनादर गन 

 अनुमित िबना कोठाबाट जाने 

 यालमा जोरले हा ने 

 कूलको स पि त तोडफोड गन 

 सेल फोन वा आई-पोडमा सहीत तर यसमा मात्र सीिमत नरहेर िव युतीय य त्रह को प्रयोग गन 

 कूल समय बािहर वा टाढाका गितिविध 

 असुरिक्षत कायर् 
 

अनुशासना मक िवक पह मा यी समावेश हुन सक्छन:् िनदशना मक मो यूल सहीत 1 देिख 5 िदनस म कूलबाट िनल बन। 
िवशषे िशक्षा कायर्िविध लागू हुनपुछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का (IEP) वा 504 योजनाका लािग, पृ ठ 80 देिख 
83 स म हेनुर्होस-्83. 

तर 5 

तर 5 को उलंघनमा अझ कूल वातावरणमा  नराम्रो प्रभाव पान, अ यको वा य, सुरक्षा र कूल स पि तमा नराम्रोसँग प्रभाव नपान कुराह  

समावेश हु छन।् िव याथीर्लाई सु वाती परीक्षण करारमा रािखने छ र यिद करार उलंघन गरेको फेला पारेमा िन कासन गिरनेछ। (पृ ठ 12 देिख 

13 स म) को ह तरक्षेपमा प्रितिक्रयाको प्रिक्रया माफर् त आव यक रणनीित  र सकारा मक यवहारा मक ह तक्षेप र सहायता उपल ध गराइनेछ 

र कागजात गिरनेछ। िनि चत तर 5 का िनि चत उलंघनह लाई यिद यो यवहारले वा य, सुरक्षा वा अ यको त द तीमा प्रितकूल असर 

जिटलता वा दु यर्वहारको पिरपे्र य अनुसार तर 6 वा सोभ दा मािथ लिगनेछ।  
 

   हानी ज य र गैर कानूनी यवहारह को उदाहरणह : 
 हानी गन कायर्ह  

 जान/्अ जानमा कूल कामर्चारीमा िहसंा 
 चोरी 
 ल ने (सामा य प्रहार) 

 प्रहार 

 ड्रग्स 
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 हितयार 

 कूलमा अवरोध 

 िप ने 

 ध क्याउने, उ पीडन, मानिसक दवाव 

 फिनर्चर वा अ य व तु याक्ने 

 चोरी गन 

 यिक्त वा स पि तमा चोट पुर् याउने चुनौित िदने 

 यौन उ पीडन 

 यौन यवहार 

 अ कोहल 
 

अनुशासना मक िवक पह मा यी समावेश हुन सक्छन:् कायार् वयन गिरएका अिघ ला रणनीित र ह तक्षेपह को कूलमा आधािरत समीक्षा; 
GRIP कायर्क्रम (गेिनङ िरज ट इ टरभे सन प्रोग्राम) र/वा पोइ स कायर्क्रम (प्रोभाइिडङ अ नल इ टरभे सन िनडडे टु सिक्सड) मा 
सहभागी। 
 

अव था: 6 देिख 10 िदनको परीक्षण करारमा िनल बन। िशक्षा कायर्िविध लागू हुनुपछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का (IEP) वा 
504 योजनाका लािग, पृ ठ 80 देिख 83 स म हेनुर्होस।् 

 

तर 6 
तर 6 को उलंघन जनु गि भर र अपरािधक पको हु छ जसबाट िव याथर्लाई कक्षाबट हटाइने छ 10 िदनको िनल बन हुनेछ र िडि ट्रक्ट को 
सनुवाइले अितिरक्त िनल बन, कूलमा िनल बन, सामािजक बिह कार, समािजक सेवा, वा तोिकएका काक्रर् ममा वा वैकि पक कूलमा 
बिह कार र यसमा मात्र सीिमत नरहेर हुनेछ। सावर्जिनक सुरक्षा िवभाग, सामािजक कायर्कतार्, अ य बा य कानून प्रवतर्न वा एजे सीले तर 6 

को अनुस धान गनर् सक्नेछन ्र िव याथीर्को तर 6 को उलंघनलाई रा यको अपरािधक कायर्को कायर्वाही प्रिक्रयामा लाने बनाउन सक्नेछ। 
िनि चत तर 6 का िनि चत उलघंनह लाई यसको प्रितकूल असर जिटलता वा दु यर्वहारको पिरपे्र य अनुसार तर 7 वा सोभ दा मािथ 

लिगनेछ।  
 

    हानी ज य र गैर कानूनी यवहारह को उदाहरणह : 
 हानी गन कायर्ह  

 जान/्अ जानमा कूल कामर्चारीमा िहसंा 
 चोरी 
 ल ने (सामा य प्रहार) 

 प्रहार 

 छेडछाडको प्रयास 

 साम य छेडछाड 

 ड्रग्स 

 हितयार 

 कूलमा अवरोध 

 िप ने 

 ध क्याउने, उ पीडन, मानिसक दवाव 

 फिनर्चर वा अ य व तु याक्ने 

 चोरी गन 

 यिक्त वा स पि तमा चोट पुर् याउने चुनौित िदने 

 यौन उ पीडन 

 यौन यवहार 

 अ कोहल 

 

अव था: 6 देिख 10 िदनको परीक्षण करारमा िनल बन। िशक्षा कायर्िविध लागू हुनुपछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का (IEP) वा 
504 योजनाका लािग, पृ ठ 80 देिख 83 स म हेनुर्होस ्

 

तर 7 
तर 6 को उलंघन जनु गि भर र अपरािधक पको हु छ जसबाट िव याथर्लाई कक्षाबट हटाइने छ 10 िदनको िनल बन हुनेछ र िडि ट्रक्ट को 
सनुवाइले अितिरक्त िनल बन, कूलमा िनल बन, सामािजक बिह कार, समािजक सेवा, वा तोिकएका काक्रर् ममा वा वैकि पक कूलमा 
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बिह कार र यसमा मात्र सीिमत नरहेर हुनेछ। िव याथीर्लाई िडि ट्रक्टको सबै एकाइबाट थायी िन कासन व पमा िनि चत समयको लािग 

िनल बन गनर् सिकनेछ। सावर्जिनक सुरक्षा िवभाग, सामािजक कायर्कतार्, अ य बा य कानून प्रवतर्न वा एजे सीले तर 7 को अनुस धान गनर् 
सक्नेछन ्र िव याथीर्को तर 7 को उलंघनलाई रा यको अपरािधक कायर्को कायर्वाही प्रिक्रयामा लाने बनाउन सक्नेछ।  
 

हानी ज य र गैर कानूनी यवहारह को उदाहरणह : 
 हानी गन कायर्ह  

 जान/्अ जानमा कूल कामर्चारीमा िहसंा 
 चोरी 
 ल ने (सामा य प्रहार) 

 प्रहार 

 छेडछाडको प्रयास 

 साम य छेडछाड 

 छेडछाडमा दशर्क ब ने 

 ड्रग्स 

 हितयार 

 कूलमा अवरोध 

 िप ने 

 ध क्याउने, उ पीडन, मानिसक दवाव 

 फिनर्चर वा अ य व तु याक्ने 

 यिक्त वा स पि तमा चोट पुर् याउने चुनौित िदने 

 यौन उ पीडन 

 यौन यवहार 

 अ कोहल 

 

अव था: िन कासन। िशक्षा कायर्िविध लागू हुनपुछर्। यिक्तगत िशक्षा योजनाका िव याथीर्ह का (IEP) वा 504 योजनाका लािग, 
पृ ठ 80 देिख 83 स म हेनुर्होस ्
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इलेमे ट्री मेिट्रक्स  पिरणामको तर िरपोटर् स पकर्  गन कूल 

अिधकारी 
दु यर्वहार/उलंघन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुतीर् वा अ य सुितर्ज य पदाथर्          

2-िव युतीय सञचारका य त्रह           

3क- हितयारह         प्रहरी िरपोटर् SRO 

3ख- हितयारह          SRO 

4क- जानी जानी शारीिरक दु यर्वहार हानी नपुर् याएको                      
4ख- जानी जानी शारीिरक दु यर्वहार हानी पुर् याएको                        
दोषलाई बुझाउनु पिहले िव याथीर् स ब धमा स पकर्  राख्नुहोस ्

       घटनाको िरपोटर् िव याथीर् स ब ध/SRO 

       घटनाको िरपोटर् िव याथीर् स ब ध/SRO 

5k- उ सुक/प्रय न/िबक्री/िवतरण 

 

5ख- प्रशोधन/प्रयोग/प्रभाव-पिहलो उलंघन अनुसार 

5ख- प्रशोधन/प्रयोग/प्रभाव-दो ो उलंघन र यसपिछका 
उलंघनह  

5ग- प्रशोधन/प्रयोग र/वा ड्रग स ब धी िवतरण Pernaliaaraph-

पिहलो उलंघन 

5ग- प्रशोधन/प्रयोग र/वा ड्रग स ब धी िवतरण Pernaliaaraph-

दो ो उलंघन र यसपिछका उलंघनह  

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

       प्रहरी िरपोटर् GRIP SRO 

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

       प्रहरी िरपोटर् GRIP SRO 

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

6क- कूल, सावर्जिनक वा िनजी स पि तमा वा तिवक, प्रय न 

गरेको चा चुनौितपूणर् खराबी/नोक्सान/दादािगरी/आगजनी 
       घटनाको िरपोटर् SRO 

6ख- चोिरएको स पि तमा वा तिवक, प्रय न गरेको चा 
चुनौितपूणर् चोरी/डकैती/ध क्याएर िलने/प्रोशोधन 

       घटनाको िरपोटर् SRO 

6ग- पा यपु तक, िमिडया के द्रको सामग्री, क युटर 

उपकरण/प्रयोग 

       घटनाको िरपोटर् SRO उपयुक्तता अनुसार 

7क- आक्रमण          

7ख- सामा य प्रयास/लडाइ/िपटाइ          

7ग- प्रहार        घटनाको िरपोटर्  

7घ- छेडछाडको आक्रमण        घटनाको िरपोटर् SRO 

7ङ- छेडछाडको प्रहार        घटनाको िरपोटर् SRO 

7च- सामा य दशर्क          

7छ- िज काउने/कपट गन/उ पीडन        ध की िरपोटर्  

8क- खरो वा अनादर यवहार          

8ख- िनदशनह  पालना गनर् अ वीकार गन          
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इलेमे ट्री मेिट्रक्स पिरणामका तरह  िरपोटर् स पकर्  गन कूल 

अिधकारी 
दु यर्वहार/उलंघन 1 2 3 4 5 6 7   

9-क्षमा निदइएको अनुपि थित/िबना कारण अनुपि थत पृ ठ 30 को हािजरी प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् अनुपि थितसँग 

स ब धीत उलंघनमा िव याथीर्ह लाई 

िनल बन गिरने छैन। 

उपि थित स पकर् , 
सामािजक कायर्कतार् 
स दभर्, जुभेनाइल 

अदालतमा स दभर्, 
सोिलिसटर जनरलको 
कायार्लय, DFACS 

सामािजक कायर्कतार् 

10- कक्षा/आव यक िक्रयाकलाप याग्ने         सामािजक कायर्कतार् 

11-कक्षाकोठामा अवरोध          

12- कूलमा अवरोध        घटनाको िरपोटर् SRO उपयुक्तता अनुसार 

13-गाली/अ लील यवहार          

14-अनुशासना मक कायर् वीकार गनर् असफल           

15- िदघर्कालीन िशिथलता पृ ठ 32 को हािजरी प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् अनुपि थितसँग 

स ब धीत उलंघनमा िव याथीर्ह लाई 

िनल बन गिरने छैन। 

उपि थित स पकर् , 
सामािजक कायर्कतार् 
स दभर्, जुभेनाइल 

अदालतमा स दभर्, 
सोिलिसटर जनरलको 
कायार्लय, DFACS 

सामािजक कायर्कतार् 

16-बसमा गलत यवहार          

17- कूल समय बािहर/ कूलबाट बािहर हँुदाका गितिविध दोष 

बुझाउनु पिहले िव याथीर् स ब धह मा स पकर्  गनुर्होस ्

        िव याथीर् समब ध 

18- जुवा          

19- बार बार उलंघन 

19क- बार बार उलंघन/िदघर्कालीन गलत यवहार        संसाधन स दभर्  

19ख- थानीय/िडि ट्रक्ट- तरमा उलंघन        परीक्षण करार  

20-पािकर् ङ/ट्रािफक उलंघन          

21-टालमटोल गन/घुसपैठ गन/तोडफोड गरी घु ने          

22-गलत जानकारी िदने          

23-यौनज य प्रकृितको/यौन यवहार/यौन उ पीडन         SRO/So सामािजक कायर्कतार् 

24-िव याथीर् पिरचय पत्रको उलंघन          

25-पोषाक कोड उलंघन पृ ठ 37 को पोशाक लोड प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् 
  

26-असुरिक्षत कायर्          िव याथीर् समब ध  
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इलेमे ट्री मेिट्रक्स  पिरणामको तर िरपोटर् स पकर्  गन कूल 

अिधकारी 
दु यर्वहार/उलंघन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुतीर् वा अ य सुितर्ज य पदाथर्          

2-िव युतीय सञचारका य त्रह           

3क- हितयारह         प्रहरी िरपोटर् SRO 

3ख- हितयारह          SRO 

4क- जानी जानी शारीिरक दु यर्वहार हानी नपुर् याएको                      
4ख- जानी जानी शारीिरक दु यर्वहार हानी पुर् याएको                        
दोषलाई बुझाउनु पिहले िव याथीर् स ब धमा स पकर्  
राख्नुहोस ्

       घटनाको िरपोटर् िव याथीर् स ब ध/SRO 

       घटनाको िरपोटर् िव याथीर् स ब ध/SRO 

5k- उ सुक/प्रय न/िबक्री/िवतरण 

 

5ख- प्रशोधन/प्रयोग/प्रभाव-पिहलो उलंघन अनुसार 

5ख- प्रशोधन/प्रयोग/प्रभाव-दो ो उलंघन  

र यसपिछका उलंघनह  

5ग- प्रशोधन/प्रयोग र/वा ड्रग स ब धी िवतरण Pernaliaaraph-

पिहलो उलंघन 

5ग- प्रशोधन/प्रयोग र/वा ड्रग स ब धी िवतरण Pernaliaaraph-

दो ो उलंघन र यसपिछका उलंघनह  

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

       प्रहरी िरपोटर् GRIP SRO 

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

       प्रहरी िरपोटर् GRIP SRO 

       प्रहरी िरपोटर् SRO 

6क- कूल, सावर्जिनक वा िनजी स पि तमा वा तिवक, प्रय न 

गरेको चा चुनौितपूणर् खराबी/नोक्सान/दादािगरी/आगजनी 
       घटनाको िरपोटर् SRO 

6ख- चोिरएको स पि तमा वा तिवक, प्रय न गरेको चा 
चुनौितपूणर् चोरी/डकैती/ध क्याएर िलने/प्रोशोधन 

       घटनाको िरपोटर् SRO 

6ग- पा यपु तक, िमिडया के द्रको सामग्री, क युटर 

उपकरण/प्रयोग 

       घटनाको िरपोटर् SRO उपयुक्तता अनुसार 

7क- आक्रमण          

7ख- सामा य प्रयास/लडाइ/िपटाइ          

7ग- प्रहार        घटनाको िरपोटर्  

7घ- छेडछाडको आक्रमण        घटनाको िरपोटर् SRO 

7ङ- छेडछाडको प्रहार        घटनाको िरपोटर् SRO 

7च- सामा य दशर्क          

7छ- िज काउने/कपट गन/उ पीडन        ध की िरपोटर्  

8क- खरो वा अनादर यवहार          

8ख- िनदशनह  पालना गनर् अ वीकार गन          
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इलेमे ट्री मेिट्रक्स पिरणामका तरह  िरपोटर् स पकर्  गन कूल 

अिधकारी 
दु यर्वहार/उलंघन 1 2 3 4 5 6 7   

9-क्षमा निदइएको अनुपि थित/िबना कारण अनुपि थत पृ ठ 30 को हािजरी प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् अनुपि थितसँग 

स ब धीत उलंघनमा िव याथीर्ह लाई 

िनल बन गिरने छैन। 

उपि थित स पकर् , 
सामािजक कायर्कतार् 
स दभर्, जुभेनाइल 

अदालतमा स दभर्, 
सोिलिसटर जनरलको 
कायार्लय, DFACS 

सामािजक कायर्कतार् 

10- कक्षा/आव यक िक्रयाकलाप याग्ने         सामािजक कायर्कतार् 

11-कक्षाकोठामा अवरोध          

12- कूलमा अवरोध        घटनाको िरपोटर् SRO उपयुक्तता अनुसार 

13-गाली/अ लील यवहार          

14-अनुशासना मक कायर् वीकार गनर् असफल           

15- िदघर्कालीन िशिथलता पृ ठ 32 को हािजरी प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् अनुपि थितसँग 

स ब धीत उलंघनमा िव याथीर्ह लाई 

िनल बन गिरने छैन। 

उपि थित स पकर् , 
सामािजक कायर्कतार् 
स दभर्, जुभेनाइल 

अदालतमा स दभर्, 
सोिलिसटर जनरलको 
कायार्लय, DFACS 

सामािजक कायर्कतार् 

16-बसमा गलत यवहार          

17- कूल समय बािहर/ कूलबाट बािहर हँुदाका गितिविध दोष 

बुझाउनु पिहले िव याथीर् स ब धह मा स पकर्  गनुर्होस ्

        िव याथीर् समब ध 

18- जुवा          

19- बार बार उलंघन 

19क- बार बार उलंघन/िदघर्कालीन गलत यवहार        संसाधन स दभर्  

19ख- थानीय/िडि ट्रक्ट- तरमा उलंघन        परीक्षण करार  

20-पािकर् ङ/ट्रािफक उलंघन          

21-टालमटोल गन/घुसपैठ गन/तोडफोड गरी घु ने          

22-गलत जानकारी िदने          

23-यौनज य प्रकृितको/यौन यवहार/यौन उ पीडन         SRO/So सामािजक कायर्कतार् 

24-िव याथीर् पिरचय पत्रको उलंघन          

25-पोषाक कोड उलंघन पृ ठ 37 को पोशाक लोड प्रोटोकल 

प याउनुहोस।् 
  

26-असुरिक्षत कायर्          िव याथीर् समब ध  
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अपराध र पिरणामह  

1. क.  सुतीर् र अ  सुतीर् पदाथर्ह  
 

िव याथीर्ह ले सतुीर् वा अ  कुन ैसतुीर् पदाथर् (चुरोट, िसगार, खैनी, त बाकू, इ यािद) जसमा इ-चुरोट वा समान पदाथर्ह  समावेश छन,् यी पदाथर्ह को 
उपयोग कूलका स पि त, कूलको बस र कूलको बािहर रािखएको कुनै कायर्क्रममा गन छैनन।् कुनै िव याथीर्, कमर्चारी वा कूल आग तुकलाई 
सुतीर् पदाथर्को उपयोग गनर् मनािह छ। िव याथीर्, कमर्चारी वा कूल आग तुकह ले कूलको स पि तमा, कुनै पिन कूल बािहर रािखएका 
कायर्क्रम (जसमा कूल देिख बािहरको घ टाह  समावेश छन)् चौ बीस घ टा, ह ताको सातै िदन सुतीर् पदाथर्को उपयोग गनर् पाउने छैनन ्
(बोडर् नीित ज JCDAA)। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जनु िव याथीर्ले यस िनयमको पालन गदन यस िव याथीर्ले इ टरनेटमा गएर आ पाइर ( मोिकंग िप्रवेनसन इ टरआकिटव एक्सिपिरए स) कायर्क्रम 

जनु चाही www.mdanderson.org/aspire भ ने इ टरनेटको ठेगानामा छ। यस कायर्क्रम पुरा गरे पिछ िव याथीर्ले कायर्क्रम पुरा गरेको प्रमाण पत्र 

छापेर प्रशाशक लाई िदने छ। 
 

2.  कुराकानी गन इलेक्ट्रोिनक य त्रह  जसमा पेज गन य त्र, सेल फोन, वाकी-ताकीस र समान य त्रह  समावेश छन ्
 

िव याथीर्ह ले पेजसर्, िबपसर्, सेललुर फ स, माटर् फ स, वाकी-ताकीस र यी ज ता अ  य त्रह को प्रयोग प्रिसक्षणको समयमा वा कूल बसमा भएको 
समयमा गन छैनन ्। िनदशनका िदनह  ल च अविध, कक्षा पिरवतर्न, अ ययन गन हल, अ य कुनैपिन सरंिचत वा असंरिचत िनदशना मक 

िक्रयाकलाप तर यसमा मात्र सीिमत नरहेर साम य िदनमा हुनेह  समावेश हु छन।् अ य समययमा य त्रलाई ब द गिरनुपछर्  (भाइबे्रसनमा राख्ने 

होइन)। य त्र सुिनने वा देिखने हुनुहँुदैन। यी य त्रह को प्रयोग खाली पिहलै आज्ञा िदएको छ भने मात्र गनर् पाइने छ।अ  समय सब ैय त्रह  ब द गरेर 

(का ने पमा होइन) आफु देिख टाढा राख्नु पदर्छ । िव याथीर्ह ले यस िनयमको उ लघंन गरेमा, उनीह को य त्र खोिसने छ र आमाबुवा वा 
अिभभावकलाई मात्र िदईने छ। 
 

िव याथीर्ह ले इलेक्ट्रोिनक य त्रह को र इ टरनेट/इ ट्रानेटको प्रयोग गरेर किहले पिन अनुपयुक्त खबर, िचत्र वा िभिडयोह  पठाउनु पाउने 
छैनन।् थप जानकारीको लािग साइबरबुिलङ मा   http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-awareness   जानुहोस।् 
 
 

हेडफ स वीकृत िचिक य अथवा प्रिशक्षण स ब धी को लािग मात्र चलाउन पाइने छ।िव याथीर्ह ले एलेक्त्रिनक य त्रसँग वा य त्ररिहत 
प्रिशक्षण समयमा लगाउन पाउने छैनन।्  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इिलमे टरीिमडलहाइइिलमे टरी/िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 1-    कुराकानी  

                       तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार पत्र सहीत िनल बनकरारसँग 

इिलमे टरीिमडलहाइइिलमे टरी/िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :       तर 1-    कुराकानी 

                      तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                      तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:     तर 5 -    6-10 िदनको लािग करार पत्र सहीत िनल बनकुराकानीको लािगको लािगको लािगकरारसँग 
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3. हितयार, िब पोठक पदाथर् र अ य य त्रह   
 

यान िदनु होस:् हितयारले िव याथीर्, अ यापक र कमर्चारीह लाई तु त र वा तिवक खतरा पुयार्उँदछ र कूलको पढाई, वातावरण र 
ख्यातीमा क्षित पुयार्उँदछ। संिघय कानुन अनुसार िव याथीर्ह का साथमा वा कूलमा, कूलले प्रयोजन गरेको कूलकै स पि तमा वा कुल 
बसमा वा प्रकायर्मा ब दकु याएमा कि तमा पिन एक वषर्स म िन कासन गिरन ुपन कानुन कूल कूल िडि ट्रक्टमा हुनुपदर्छ। 
 

क. िव याथीर्ह ले शरीरमा चोट पुयार्उन सक्ने कुन ैपिन औजार, हितयार साथमा राख्न, प्रयोग गनर् र चलाउन पाउँदैनन।् "हितयार", "औजार" र "य त्र" 

भ नाले िन निलिखत अशं ह  बुिझ छ, तर यितमा मात्रमा सीिमत छैनन:् कुन ैभरेको, नभरेको चलाउन वा चलाउन नसक्ने ब दकु (उदाहरण : 

िप तोल, खाली िप तोल, िसग्नल िप तोल, ताटर्र िप तोल, िरभो भर, राईफल, शटगन, टनगण, पे लेट वा बीबीगण, पटबलगण, एउटै देख्ने ब दकु, 

इ यािद); कुनै पिन नापको छुरी (उदाहरण : बोई, िडकर् , लक- लेड, िशकार गन, पेन, पोकेट, ि वच लेड, युिटलीिट, इ यािद); कुनै पिन लेड (उदाहरण : 

िसधा, िनयिमत, िख ने छुरी, दबुैितर धार भएको लेड, इ यािद); कुनै आ मरक्षा गन य त्र (उदाहरण : टाढा भगाउने धुवा, अनुहारमा या ने तरल पदाथर्, 
टनगण, रसाियन िछटने पदाथर्, इ यािद); रणिप्रय य त्र (उदाहरण : थ्रोइंग टार, ना चाकु, दाटर्, इ यािद); वा कुन ैऔजार या य त्र जसको 
प्रयोगले, कूलका कमर्चारीह को िबचारमा िनि चत सँग अपराध सेक्सनको उ लंघन गदर्छ। यस अपराध सेक्सनलाई उ लघंन गनर् सक्ने औजार 

या य त्रह  यस प्रकार छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन ्: लाक्जाक, सांगलो, क्लब, धातु/िप तल, र अ  कुनै िकिसमको अगंुठामा लाउने गांठ, राित 

टेक्ने लौरो, पाइप, औठी, गाडकेो/ितखो/धािरलो चुरा वा अ य समान गहना, ब चरोको िबड, आइसिपक, इ यािद। िव याथीर्ले कुनै पिन िब फोटक य त्र 

वा िब फोटक हुन सक्ने य त्रह लाई पठाउन वा फोम, धुवा, िझ का, आगो, गास, ग ध, इ यािद छो ने य त्रह लाई आपूितर् गनर्, साथमा राख्न, चलाउन, 

प्रयोग गनर्, प्रयोग गन धि क िदन, पाउने छैन। उक्त य त्र वा समानह मा, ब दकुको गोिल, कुनै िकिसमको हमला गन सामग्री, कुन ैिकिसमको वा 
नापको पट्टाका, मोक्ब ब, पे टब ब, कुन ैप्रकारको घरमा बनाएको ब ब, वा कुन ैव तहु  जसका आकार, परेखाह  नक्कली ब ब,पट्टाका,इ यािद 

ज ता देिख छन,् वा ग्यास, केरोिसन, िब फोटक, खीइने रसाियन, वा अ  कुनै िब फोटक हुन सघाउने य त्रह । 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ख. िव याथीर्ह ले ित य त्रह को प्रयोग, साथमा राख्न, र चलाउन पाउँदैनन ्जसका अनुिचत प्रयोगले अ  यिक्तह लाई हािन, क ट गदर्छ वा/र 

कक्षा, कूल र कूलका कायर्क्रमलाई भंग गदर्छ। यी य त्रह  यस प्रकार छन-् पािन िप तोल, अ य उपकरण जसले पािन वा अ य तरल यापदछ, 

खेलाउने ब दकु, सलाई, लाइटर, लेसर प टर, िबजलुी झ का िदने य त्र र अ य समान य त्रह । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम:            तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग िनल बन  

                          तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                          तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन    

                          तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :        तर 7-  िन कासन 

तर 6 देिख  7 स मको पिरणामह कालािग 10 िदनको अिनवायर्  िनल बन र िज लाको  अिघ सुनुवाई हुनेछ। 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :         तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :       तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
 

यूनतम :       तर 1-   कुराकानी                     
                      तर 2 –  ह तक्षेप (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्)                

                      तर 3  - 1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -  1-5  िदनस मको लािग    िनल बन 

अिधकतम :    तर 5 - 6- 10 िदनको लािग करारपत्र सहीतकरारसँग िनल बन   
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यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ले कुनै समयमा पिन हितयार छुनु वा चलाउनु हँुदैन। अ य िव याथीर्ह बाट हितयार, लागू-पदाथर्, अवैिदक वा 
नजानेका िचज किहले पिन िलन ुवा पकिडन नमा नु। य ता िचजह  फेला पारेमा प्रशासकलाई बताउनु होला। 
 

4. िशक्षक, बस चालक, कूलको अिधकारी, र अ  कमर्चारीह को िब द्ध जानी-बुझी गरेको शारीिरक िहसंा 
 

िव याथीर्ले कुन ैपिन कूलको कमर्चारीलाई शारीिरक चोट पुयार्उनको िनि त जानी-बुझी िहकार्उनु वा हमला गनुर्, पाउदैन।्  
 

क. जानी-बुझी गरेको शारीिरक िहसंा जसले शारीिरक चोट पुयार्उदैन ्

िव याथीर्ले िशक्षक, कूलको बस चालक, कूलको अिधकारी, र अ  कमर्चारीलाई जानी-बुझी िहकार्उनु वा हमला गनुर् पाउदैन।्  
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह : 
 

यूनतम :        तर 3 - 1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                       तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -  6-10 िदनको लािग करारपत्र सहीतकरारसँग िनल बन   

                       तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-  िन कासन 

तर 6-7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 
    

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह : 
 
यूनतम :        तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :     तर 7 – िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
 

ख. जानी-बुझी गरेको शारीिरक िहसंा जसले शारीिरक चोट पुयार्उछ  
 

िव याथीर्ले िशक्षक, कूलको बस चालक, कूलको अिधकारी, र अ  कमर्चारीलाई जानी-बुझी िहकार्उनु वा हमला गरेर शारीिरक दखु, हानी वा चोट 

पुयार्उन पाउदैन।् 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

 

यूनतम :        तर 1-   कुराकानी 
                       तर 2 -  ह तक्षेप (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -  6- 10 िदनको लािग करारपत्र सहीतकरारसँग िनल बन  

अिधकतम:     तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

तर 6-7  को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ। 

इिलमे टरीिमडलहाइइिलमे टरी/िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

 

यूनतम :        तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :     तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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रा य िनयमले संकेत गरे अनुसार िव याथीर्ले िशक्षक, कूलको बस चालक र कूलको अिधकारीको िब द्ध चोट पुर् याउने गिर शारीिरक िहसंा 
गरेको सबुत पाइयो भने, यस िव याथीर्लाई कूलबाट रहेको सामािजक कूल प ने योग्यताबाट, िन कासन गिर छ (ओ.सी.जी.ए. § 20-2-
751.6)। यो िनयम कक्षा के - 12 का सबै िव याथीर्ह लाई लाग ूहु छ। िन कासन गरेको समय भिरमा, सुनवुाई अिधकारीले िव याथीर्लाई वैकि पक 

िशक्षा कायर्क्रममा भितर् गनर् सक्दछन।्  यिद  िव याथीर् इिलमे टरीदेिख कक्षा आठ मा पढछ भने, सुनुवाई अिधकारीले, यस िव याथीर्लाई, हाइ कूलमा 
पुगे पिछ फेिर भितर् गनर् िदन सक्दछन।् यिद  िव याथीर् इिलमे टरीदेिख कक्षा छ मा पडदैछ भने र वैकि पक िशक्षा छैन भने, सुनुवाई अिधकारीले, यस 

िव याथीर्लाई,  फेिर कूलमा भितर् गनर् िदन सक्दछन।् 
 

5. जाड-रक्सी, लागू -पदाथर् र अ  पदाथर्ह * 
 

*यो िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा, “लागू-पदाथर्” भनेको रक्सीपान, गाँजा, डाक्टरले 

िदएको औषिध, दोकानबाट िकनेको औषिध, नस पदाथर्, गोली, चक्की, क्या सलु, बनाउटी पदाथर् र अ य वैिदक र अवैिदक लागू-पदाथर् ह  सामेल छन ्

तर यितमा मात्र सीिमत छैनन।्ससाना यिक्तह ले जाड़-रक्सी, गाँजा र अ  लागू-पदाथर् प्रयोग गरेको अवैिदक र हािनकारक हु छ।  
 

यान िदनुहोस: िव याथीर्ले कुनै समय पिन लागू-पदाथर् छुनु वा चलाउनु हँुदैन। किहले पिन हितयार, लागू-पदाथर्, अवैिदक वा निचनेको पदाथर् 
अ  िव याथीर्बाट िलनु वा समा नु हँुदैन। य ता कुनै पिन पदाथर् फेला पारेमा, प्रशासकलाई भ नुहोला। 
 

क. लागू-पदाथर्ह को मनसाय/प्रयास/िबिक्र/िवतरण  

लागू-पदाथर् वा कुनै व तुह  लागू-पदाथर् हुन ्भ ने कुराको िव वास वा प्रितिनिध व, िक ने र प्रा त गन यिक्तह ले 

गदर्छन ्भने, िव याथीर्ह ले यी व तुह लाई बे न, िवतरण गनर्, वा िवतरण गन प्रयास वा मनसाय गन छैनन।् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ख. लागू-पदाथर् साथमा राख्न/प्रयोग गनर्/ प्रभािवत हुन  

लागू-पदाथर् वा कुनै व तुह  लागू-पदाथर् हुन ्भ ने कुराको िव वास वा प्रितिनिध व, िव याथीर्लाई छ भने, यस व तुह लाई साथमा राख्न, 

ितनीह को प्रयोग गनर्, प्रयोग गन प्रयास गनर्, र ित व तुह ले प्रभािभत हुने छैनन।् िव याथीर्ह ले कुन ैपिन यिक्तलाई आफुले लागू पदाथर् हो 
भ ने िव वास गरेको समान साथमा राख्न, प्रयोग गनर्, प्रयोग गन कोिशश गनर्,अथवा लागू पदाथर्ले प्रभािवत हुन पे्रिरत गन छैनन।् लाग ूपदाथर् वा 
कुनै वैध िचज िव याथीर्ह ले जानीबुझीकन सुघ्न, सांसिलन, खान वा कुनै यिक्तलाई सुघ्न, सांसिलन वा यस िनयत प्रयोग भ दा अलग प्रयोग 

जसमा सामेल छ र सीिमत छैन, नगं पािलश, माडल एरो लेन ग्लु (गम), हात सफा गन समान इ यादी ज ता कायर् गन छैनन।् 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :          तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                         तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                         तर 5 -   6-10 िदनको लािग करारपत्रकरारसँग िनल बन   

                         तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:        तर 7-  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई 
हुनेछ।   

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

 

यूनतम :         तर 3 -   1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                        तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:       तर 5 -   6-10 िदनको लािग करारपत्र सहीतकरारसँग िनल बन    

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
 

यूनतम :        तर 6 - लामो समय को लािग िनल बन 

अिधकतम :     तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :         तर 5 - 6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   

                        तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :      तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ।  

 

यान िदनुहोस:् कुनै िव याथीर्को उपि थितले अकार्को सुरक्षालाई प ट धि क िदएको देिखएमा, प्रधाना यापकले यस िव याथीर्बारे िनिरक्षक 
वा मनोिनतलाई, िज ला प्रिक्रया सुनुवाईमा, लामो समयको लािग िनल बन/िन कासनको लािग उ लेिखत गनर् सक्ने छन।् 
 
पिहलो अपराध: िव याथीर्लाई 10 कूल िदनकालािग करार-पत्रसँग िनल बन गिर छ। यिद माता- िपता/अिभभावकह  र िव याथीर् लागू-पदाथर् 
िशक्षा कायर्क्रममा उपि थत हुन सहमित भएमा, पिरणाम विृद्ध ह तक्षेप रोकथाम (िग्रप) कायर्क्रम सफलतापूवर्क गरे प चात, 10 कूल 
िदनका िनल बनबाट 5 िदनको िनल बन िमनाहा गिरने छ, र करार-पत्र लागू रहने छ। यिद िग्रप कायर्क्रम पूरा गनर् असफल भएमा, पूरा 10 
िदनकालािग िनलि बत गिरने छ। यो िवक प इिलमे टरी, िमडल र हाइ कूलका िव याथीर्ह लाई उपल द छ। 
 
दो ो अपराध र/वा यिद िव याथीर्को यवहार अपरािधक छ भने वा साथमा भएको कारण अपराध तोिकएमा: िव याथीर्लाई 10 कूल 
िदनकालािग िनल बन र सुनुवाई प्रिक्रयामा नालीस गिरने छ, जसले गदार् िव याथीर्, लामो कायर्कालस म िनल बन, िन कासन र/वा 
वैकि पक कूलमा उ लेिखत हुनेछ। 
 

ग. साथमा राख्न र/वा लागू-पदाथर् स ब धी कुन ैपिन सामग्रीको िवतरण  

िव याथीर्ले लागू-पदाथर् स ब धी सामग्रीलाई आफूसँग राख्न वा यसलाई िवतरण गनर् पाउने छैनन।् िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार 
िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को अनुसार "लागू-पदाथर् स ब धी सामग्री" भनेको पाइप, पानीको पाइप, िच टी, लपेिटन सिक्कने कागज र 

अ  व तुह  जनु चाँिह लागू-पदाथर् उपयोगसँग जोिडएका छन।् 
 

*यो अपराध लागू पदाथर् स ब धी सामग्रीह सँग मात्र स ब धीत छ। लागू पदाथर् र रिक्स वा अ य सामान साथमा राख्न, प्रयोग, िवतरण र िबिक्र गनर् 
अपराध 5 -क/ख मा स बोिधत गिरएको छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

पिहलो अपराध: 10 कूल िदनह कालािग िव याथीर्लाई िनलि बत गिरने छ। तर मािथ छलफल गरे अनु प, िव याथीर्ले गैिनगं िरस स 
इ टरवे सन/िप्रवसन ्(िग्रप) भ ने कायर्क्रममा उपि थत भएमा यस िव याथीर्को िनल बन घटेर पाँच िदनस म पुग्ने छ। यो िवक प 
इिलमे टरी, िमडल र हाइ कूलका िव याथीर्ह लाई उपल द छ। 

दो ो र यस प चातको अपराध: 10 कूल िदनह कालािग िव याथीर्लाई िनलि बत गिरने छ। 
 

िनधार्िरत औषिधह   

यिद कुनै िव याथीर्ले िनधार्िरत औषिधह को प्रयोग गनुर् पदर्छ भने यस िव याथीर्को आमाबुवाले कूलको प्रशासकसँग िवचार िवमशर् गनुर् 
पदर्छ र कूल कूल िडि ट्रक्टका िनयमको पालन गनुर् पदर्छ जसमा यी िनधार्िरत औषिधह का िलिखत प्रमाण पिन पेश गनुर् पन 

हु छ। िव याथीर्ले कूलमा कुन ैपिन िनधार्िरत औषिधह  याउन भ दा अिघ कूल प्रशासकबाट वीकृित िलएको हुनुपदर्छ।  
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :        तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :          तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:        तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन    
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यान िदनु होस:् रा य कानुन अनुसार, यिद कुनै िव याथीर्लाई वांस रोग वा कुनै खतरनाक अलिजर्ह  छन ्भने यस िव याथीर्ले 
डाक्टरबाट िलिखत अनुमित र आमाबुवाबाट िलिखत आदेशपत्र कूललाई देखाएर मात्र आ नो वांस-य त्र र औषिधका इ जेक्सन (अटो-
इ जेकटेबल एिपनेिफ्रन) आफैसँग कूलमा याउन र बोक्न सक्ने छ। यिद कुन ैिव याथीर्ले इ जेक्सन (अटो-इ जेकटेबल एिपनेिफ्रन) वा कुनै 
अ  औषिधह को प्रयोग िनधार्िरत प्रकारले नगरेमा, यस िव याथीर्लाई अनुशािशत ढंगले कायर्वाही गिरने छ। 
 

6. स पि त  
 

क. वा तिवक, प्रयास गनर् वा धि क िदएर क्षित/िव वंस/ कूल, िनजी वा सावर्जिनक स पि तमा आगो लगाउन ु

िव याथीर्ह ले कूल ि थत िनजी वा सावर्जिनक स पि तमा क्षित, िव वंस, िब प वा आगो लगाउने प्रयास वा धि क गन छैनन।् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ले कूलको स पि तमा हँुदा, उनको यवहारको कारणले कूलकोिनजी क्षित गरेमा, यसको क्षितपूित र् बेहोनुर् पदर्छ। 
 

ख. वा तिवक प्रयास गिरएको वा ध काई गिरएको चोरी / डकैती/ ज़बदर् ती वसलूी/चोरीको स पि तको क जा  
िव याथीर्ह ले चोरीको प्रयास वा डराई-ध काई गरेर चोरी; डराई-ध काई गरेर डकैती; छल-कपट गरेर सावर्जिनक स पि तको क जा वा 
चोरी; ज़बदर् ती वसूली; हराएको वा चोरी भएको सामानको क जा; नक्किल पैसा/ चेक / मोनी अडर्र / बक काडर्ह को क जा वा िवतरण गन छैनन। 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 2 -   रणनीितह  (ह ) (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                       तर 3 -    1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर  4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :      तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                     तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                     तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:    तर 7-  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :    तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                   तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                   तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:  तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :     तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                    तर  3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                    तर 4 - 1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                    तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                    तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:   तर 7-   िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 
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यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ले कूलको स पि तमा हँुदा, उनको यवहारको कारणले कूल वा िनजी स पि तको क्षित गरेमा, यसको क्षितपूित र् बेयोनुर् 
पदर्छ। 
 

ग.पा यपु तक, संचार मा यमका सामानह , क युटर र क युटरसँग जोिडएका सामान/प्रयोग 

िव याथीर्ह ले पा यपु तक, संचार मा यमका सामान, क युटर र क युटरसँग जोिडएका सामानह लाई हानी पुयार्उन, हराउन, या न र िव प 

बनाउन वा अनुपयुक्त तिरकाले उपयोग गनर् पाउँदैनन।्यस िनयमको अनुसार िव याथीर्ह ले इ टरनेट वा इ त्रानेटमा बसेर यी व तुह को अनुपयुक्त 

तिरकाले उपयोग वा अनािधकृत प्रवेस गनर् पिन पाउँदैनन।् 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ले आ नो यवहारले गदार् केहीकुनै स पि तमा हानी पुगेमा यसको क्षितपूित र् गनुर् पदर्छ।  कूलमा भएको इलेक्ट्रोिनक 
मा यमह को गलत तिरकाले उपयोग गरेर कसैलाई हे न, डराई-ध काई गनर्, धि क िदना सख्ती सात मनािह छ। 
 

7. कूलका िव याथीर्, कमर्चारी, आग तुकह  िब द्ध हैरान गन, हमला र मारिपट गन 
 

क. हमला 
 

िव याथीर्ह ले िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, कूल कमर्चारी, अ  िव याथीर्ह , वा कूलका कायर्क्रम हेनर् आएका यिक्तह लाई शारीिरक संपकर् ले होस ्

या अ य प्रकारले, धि क िदन, भयिभत गनर् पाउने छैनन।् िव याथीर्ह ले यी यिक्तह लाई कुनै प्रकारको शाि दक वा शारीिरक हानी पुर् याउने छैनन ्

जसले गदार् यी यिक्तह  आ नो यानको लािग भयिभत हुने छन।् 
 

यान िदन ुहोस:् अपराधको साक्षीह लाई डराई-ध काई गरेमा कूलबाट िन कािशत हुने स भावना छ।   
 
 
 
 
 
 
 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग –न- कूल िनल बन 

                       तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 2 -  रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                       तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                       तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-    िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई 
हुनेछ । 

इिलमे टरीइिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :      तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48   हेनुर्होस ्) 

                   तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन-् कूल िनल बन  

                   तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:   तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 



 

               31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ख. साधारण हमला/झगडा/मार-िपट  

िव याथीर्ह ले मार-िपट, धक्का मुक्की, लात-मानर्, ठे न, टोक्न वा शारीिरक स पकर् को प्रयास िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, अ  कूलका कमर्चारीह , 

अ  िव याथीर्ह  वा अ  कुनै यिक्तह  तफर्  गन छैनन।् 
 

यान िदन ुहोस:् यिद घटनामा जानी-बुझी कूल कमर्चारीसँग चोट-पटक/हानी वा चोट-पटक/हानी िबना शारीिरक स पकर्  संलग्न भएमा अपराध 
#4 क मा हेनुर् होस।् 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ग. मार-िपट  

िव याथीर्ह ले कुनै पिन िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, कमर्चारी, अ  िव याथीर् वा कूलमा आएका यिक्तह लाई मार-िपट गरेर देिखने गिर शारीिरक 

हािन-ज तै कसैलाई धेरै कुटेर आखँा कालो बनाई िदनु, ओठ फु लायी िदनु वा शरीरको कुनै अ  िह सामा चोट-पटक पुयार्ई िदने छैनन।्  
 

यान िदनु होस:् यिद कुनै अव थामा िव याथीर्ले जानी-बुझी िज ला कूलका कमर्चारीह सँग झगडा गरेर ितनीह लाई शारीिरक चोट-
पटक िदने प्रयास गरय्ो भने तर यस झगडामा यस कमर्चारीलाई केही शारीिरक चोट-पटक लािगएना भने, अपराध #4 ख हेनुर् होस।् 
 

 

िमडलिमडल/हाइहाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :       तर 2 -  रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                      तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                      तर 6 -    लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:     तर 7-      िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरीइिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 2 -    रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                       तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडलिमडल/हाइहाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 2 -    रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                       तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                       तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-     िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरीइिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :          तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                         तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:        तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   



 

               32

 

 

 

 

 

घ. क्रोिधत मार-िपट  

िव याथीर्ह ले िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, कूलका अ  कमर्चारीह , अ  िव याथीर्ह , वा कूलमा कायर्क्रम हेनर् आएका अ  कुनै यिक्तह  

प्रित, ग भीर शारीिरक हानी पुयार्उन सक्ने घातक हितयारह को वा व तुह  प्रयोग गन वा धि क िदने गन छैनन।् 

 
 

 

 

 

 

 

ङ. क्रोिधत हमला  
िव याथीर्ह ले िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, कूलका अ  कमर्चारीह , अ  िव याथीर्ह , वा कूलमा कायर्क्रम हेनर् आएका अ  कुनै 
यिक्तह लाई दभुार्वनापूवर्क तिरकाले ितनीह को शरीरको कुनै भागलाई का ने, नोक्सान पुर् याउने वा कु प बनाउने छैनन।्  

 
 
 
 
 
 

 
 

च. दशर्क मारिपट  

िव याथीर्ह  आफूले शु  नगरेको झगडामा उनीह  सामेल हुने छैनन ्।जनु िव याथीर्ले झगडा शु  गदन तर सामेल हु छ, यस िव याथीर्लाई दशर्क 

मारिपटको आरोप लाग्दछ। यस अपराधमा एउटा िव याथीर्ले अक  िव याथीर्सँग झगडा गदार्, ते ो िव याथीर्ले िहकार्उँदछ वा लात हा दछ भने ज ता 
अपराधह  सामेल छन ्तर यितमा मात्र सीिमत छैनन।्  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

िमडलिमडल/हाइहाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :        तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   

                       तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :     तर 7 -   िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरीइिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम    :        तर 6-   लामो समयको लािग िनल बन  को लािग 

अिधकतम :        तर 7 -  को लािगकरारसँगिन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ। 

िमडलिमडल/हाइहाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :       तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :    तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ। 

इिलमे टरीइिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :           तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बनको लािग  

अिधकतम :        तर 7 -  को लािगकरारसँगिन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

इिलमे टरीइिलमे टरी  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :       तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                      तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडलिमडल/हाइहाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :       तर 6 - लामो समयको  लािग िनल बन 

अिधकतम :    तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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छ. हैरान पानुर् / क ट िदन ु/तगं गनुर्  
िव याथीर्ह ले अक  िव याथीर्लाई ध की िदन, डर देखाउन, हे न, शारीिरक वा भावना मक चोट पुयार्उन पाउँदैनन,् जसमा खेलकूद, बाजा-गाजा ज तामा 
सद यता िलँदा गन तगं सामेल छन ्तर यितमा मात्र सीिमत छैनन।् िववरण गिरएको वा थाहा पाएको प्र येक  हैरान पान /क ट िदने/तगं गन कायर्ह  

िव द्ध कूलको अिधकारीह ले कायर्वाही गनछन।्   
 

हैरान पानुर् 
 

हैरान भ नाले, कूलका ब चाह को अचाँिहदो, आक्रामक यवहार हो जसमा वा तिवक वा किथत अस तुिलत तागत समावेश हु छ। यो यवहार समय 

िब तै जाँदा पुनरावतृ हु छ अथवा पनुारि त हुने क्षमता हुन सक्दछ। हैरानमा, धि क िदने, गाईगुई िफजाउने, कसैलाई शारीिरक वा मौिखक आक्रमण गन 

र कसैलाई जानीबुझीकन समुहबाट िनका ने कायर् ज ता समावेश छन।्  
1www.Stopbullying.gov 
 

हैरानका उदाहरणह मा सामेल छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन:् 
 मौिखक हमला ज तो नचािहँदो िज काउनु वा नाम बोलाउनु;  
 श द र/वा हातको इशाराले ध की, डर र सताउन;ु 

 सीधै शारीिरक स पकर्  ज तै िहकार्उनु वा ढके नु;  
 शारीिरक िहसंा र/वा आक्रमण;  

 साइबरमा पीछा गनुर् वा कुन ै यिक्तको बारेमा वा यिक्तलाई, भावना मक चोट पयुार्उनको िनि त इमेल वा इलेक्ट्रोिनक यातायातको 
मा यमबाट श द, िचत्र वा भाषा स पकर्  गनुर् वा गराउनु; 

 साइबरमा भयिभत पानुर् वा िडिजटल प्रिविध जसमा सामेल हु छ, तर सीिमत हँुदैन, इमेल, लग, सामािजक नेटविकर्ं ग साइट (उदाहरण फेसबुक, 

माइ पस र अ य), याट म, टेक् ट र इ सटे ट मेसेजको म यमबाट जानी जानी अक  यिक्तलाई शत्रतुापूणर् हुनु र पटक-पटक सताउन ुर डर 

देखाउनु;  
 गाईगुई वा झठुो कुरा फैलाउनु; 
 पीछा गनुर्; 
 सावर्जिनक अपमान; 

 सामािजक एका तता; 
 लूट र चालबाजी, जसमा सामेल हु छ उक्साउन ुर जबरद ती; 
 िव याथीर् वा कूलको कमर्चारीको सरममद  फोटो क्यमारा र सेलफोनको क्यमाराले िख नु र अ लाई साझा गनुर् वा अनलाइनमा हा नु; 
 अपमानजनक सचूना र धि क टेक् ट वा इ सटे ट मेसेजबाट  पठाउनु; 
 गपशप र गाँइगूईह  वेबसाइट वारा अ  िव याथीर्ह सँग बाँ न।ु 

क ट िदन ु

िव याथीर्ह ले अ य िव याथीर्लाई कुनै िकिसमको शारीिरक, मौिखक अथवा गैर-मौिखक क ट िदने छैनन।् 
 
क टलाई पिरभािषत गनुर् पदार् य तो अपमानजनक यवहार (शारीिरक, मौिखक वा गैर-मौिखक) हो जसले एक वा धेरै यिक्तको जाित, धमर्, िलङ्ग, 

अक्षमता र राि ट्रय मलूको आधारमा जानीबुझीकन ल य बनाऊँदछ।  
 
 

क टका उदाहरणह मा सामेल छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन:् 
 

 वा तिवक वा किथत लक्षणह  ज तै जात, रंग, धमर्, िलगं, िलगं अिभसं करण, यौन पिरचय, वंशज, राि ट्रय मलू, शारीिरक िवशषेता, 
सामािजक आिथर्ंक ि तिथ, शारीिरक वा मानिसक क्षमता, वा अ  कुन ैछु याउने लक्षणह बाट पे्रिरत भएर सताउनु वा डर देखाउनु;   

 सावर्जिनक अपमान; 

 सामािजक एका तता; 
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तंग गनुर् 

िव याथीर्ह ले अ य िव याथीर्लाई कुनै िकिसमको शारीिरक, मौिखक अथवा गैर-मौिखक तिरकाले तंग गन छैनन ्(ओ.सी.जी.ए § 16-5-61)। 
 

तंग गनुर् भनेको सं कार र अ य िक्रयाकलापको अ यास हो जसमा क ट, दु यर्वहार र मानहानी ज ता प्रयोग गिर एक यिक्तलाई कुनै समुहमा दीिक्षत 

गिर छ। 
 

तंग गन यवहारका उदाहरणह मा सामेल छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन:् 
 कूलको वा िनजी स पि तको िवधंश; 
 कसैलाई भयिभत पानर्, सताउन वा डर देखाउनको िनि त पैसा वा यिक्तगत समानको चोरी गनुर्; 
 सावर्जिनक अपमान; 

 भयिभत/प्रभु व 

 

यिद सूिचत गरेमा वा आव यक परेमा, कूल अिधकारीह ले हैरान पारेको, क ट िदएको वा तंग गरेको प्र येक कायर् स बोिधत गनछन।् 
 

पिहलो हैरान गन कायर् पछाडी हुने अनुशासना मक कायर्वाहीकायर्वाहीमा तल लेिखएको सामेल हु छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत हुदनन:् 
 सुिवधा हराउनु; 
 कक्षा जलपानघर र कूल बसमा कुसीर् बदिलनु; 
 कक्षाह  बदिलन;ु 

 नजरबंधी  
 कूलिभत्र िनल बन; 

 कूलबािहर िनल बन ( उिचत काननूी प्रिक्रया सुनुवाई वारा); 
 िन कासन (उिचत कानूनी प्रिक्रया सनुुवाई वारा); र  

 वैकि पक  कूलमा भतीर् गनुर् ( उिचत कानूनी प्रिक्रया सुनुवाई वारा)।   
 

हैरान पान कायर्मा सामेलहुने िव याथीर्लाई, उमेर अनसुारको पिरणाम, युनतम र सीिमत िबना, पिरि तिथमा उिचत हुने अनुशासना मक कायर्वाही र 

स लाह िदइ छ।  
 

कक्षा छ देिख बाहर्स म पड़ने िव याथीर्ह ले, ते ो प टस म हैरान गन अपराधह  गरेको थाह पाइयो भने, यस िव याथीर्लाई अनुशासना मक कायर्वाही गन 

कमर्चारी, यानल र यायिधकरणको उिचत कानूनी कायर्वाही वारा, कि तमा, वैकि पक कूलमा भितर् गराइ छ। (ओ. िस. िज. ए.  § 20-2-751-4) । 
 

कूलले प ट पमा सब ैपाटीर्ह सँग सूिचत गनुर् पदर्छ िक हैरान गन कायर्को िरपोटर् पछाडीको प्रितशोधलाई, सख्त पमा, िनिषद्ध गिर छ, र यसको 
पिरणाम सशक्त अनुशासना मक कायर्वाही हुनुसक्दछ। 
कूलबाट टाढा वा कूल छुट्टीभए पिछ हुने साइबरमा हैरान पान उ लंघनह को लािग अपराध# 17 मा हेनुर्होस।् यो यान राख्नु पदर्छ िक हैरान 

पान कायर्ह मा आपसी झगडाबाट उठेको कायर्ह  सामेल हँुदैन।् हैरान पान, क ट िदने र तंग गन उ लंघनह को बारेमा अझै जानकारी चाहेमा पृ ठ 62, 

65-68, 70, 87-88  मा हेनुर्होस।् 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:       तर 1-    कुराकानी 
                      तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर्होस)् 

                      तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                      तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   
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8. अस य/अिश ट यवहार र/वा आदेश मा नदेिख अि वकार 
 

क. अस य वा अिश ट यवहार 

िव याथीर्ह ले िशक्षक, प्रशासक, बस चालक, अ  कुनै कूल कमर्चारी, अ  िव याथीर्ह  वा कूल स ब धीस ब धी रािखएका कायर्क्रममा 
आएका यिक्तह का प्रित अिश ट यवहार, अनुपयकु्त भाषा र इशारा जसमा भ ा/अ लील भाषा पिन समावेश छन,्  देखाउन पाउने छैनन।् 
 

 

 

 

 

ख. िशक्षकका आदेशको पालन गनर्देिख अि वकार/अवहेलना  
िव याथीर्ह ले िशक्षक, कूल प्रशासक वा अ  कमर्चारीह ले िदएको आदेश प्रित अवहेलना गन छैनन ्(िनयमको अ तगर्त यी उदाहरणह  छन ्- कुनै 
जग्गा छो न नमा नु, आक्रामक यवहार रोक्न नमा नु, बाधाकारी यवहार रोक्न नमा न ु)।  
 

 

 

 

 
 

9. अनुपि थित वा कसैको अनुमितिबना कूलमा अनुपि थत हुनु  

िव याथीर्ह  अक्ष य अनुपि थित वा कसैको अनुमित िबना कूलमा  अनुपि थत हुने छैनन।् जिजर्याका कानुन अनसुार क्षमा योग्य अनुपि थितह  यस 

प्रकार छन:् िनजी रोग; पिरवारमा ग भीर रोग वा मृ यु; धािमर्क पवर्; कुनै ि थित जब DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्ट को अनुसार उपि थिथ 

हािनकारक हुन सक्दछ; जनता चुनावको लािग दतार्, मतदान, सेना सेवाका  र राि ट्रय पालेका िनि त पिरक्षा वा शारीिरक पिरक्षाह ; र 

अ  अनुपि थितह  जनु चाँिह काननु वा थानीय िशक्षण सभाका अनसुार उिचत छन।् यस बाहेक, जिजर्या कानूनले 

िन निलिखत पिरि थितह मा अनपुि थितह कालािग  िवशषे प्रब ध िमलाएको छ: 

 जनु िव याथीर्ह का आमाबुवा सेना सेवामा छन ्र छुट्टीमा घर आएका छन ्वा छुट्टी सकेर जगंकालािग फिकर् नलागेका छन,् ित िव याथीर्ह लाई 

जिजर्या कानूनले 5 िदन स मको छुट्टीछुट्टी उपल द गराउँदछ।  
 जनु िव याथीर्ह  जिजर्या जेनेरल अ से लीमा स देश वाहकको काम गिररहेका छन,् ती िव याथीर्ह लाई यी काम गिरएका िदनह मा कूलमा 

अनुपि थत ठािनने छैनन।्  
 जनु िव याथीर्ह  टुडे ट िटन इलेक्सन प्रोग्राम (STEP) मा पोल आिफसरक पमा वय ंसेवक भएर काम गिररहेका छन,् ती िव याथीर्ह लाई 

यहाँ काम गरेको दईु(2) िदनस म कूलमा अनुपि थत ठािनने छैनन।्  
 जनु िदन पालन पोषण गन पिरवारमा बसेका िव याथीर्ह लाई पालन पोषण स ब धी अदालत जानु पदर्छ, तीिव याथीर्ह  उक्त िदनका 

लािग कूलमा अनुपि थत ठािनने छैनन।्  
 

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :         तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                        तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                        तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                        तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                        तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-    िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरीिमडलहाइइिलमे टरी/िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह : 

यूनतम:          तर 1-     कुराकानी 
                         तर 2 -    ह तक्षेप (ह ) (पृ ठ 42-43 हेनुर् होस ्) 

                         तर 3 -    1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन 

                         तर 4 -    1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:        तर 5 -    6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   

इिलमे टरीइिलमे टरी/िमडलिमडल/हाइहाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:       तर 1 -   कुराकानी 
                      तर 2 -   ह तके्षप (ह ) (पृ ठ 42-43 हेनुर् होस)् 

                      तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग िनल बन  

                      तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   
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यान िदनुहोस ्: राजकीय कानुन अनुसार यिद कुनै आमाबुवा वा  अिभभावकले यी अिनवायर् उपि थित आदेशपत्र (ओ.सी.जी.ए. § 20-2-

690.1) का िनयमह को पालन नगरेमा, ित आमाबवुा वा अिभभावकलाई  खराब आचरणको दोषी ठािनने छ र यिद यी आमाबुवा वा 
अिभभावक अदालतमा यस खराब आचरणको अपराधी ठािनए भने यी आमाबुवा वा अिभभावकलाई $25  देिख $100 स मको जिरवाना, 30 िदन 
वा 30 िदन भ दा कमको लािग जेल, समाज सेवा वा यी सबै द डह  िमलाएर अदालतको कायर् वाधीनमा दि डत गिरने छ। कूल प्रणालीले 
िव याथीर्को 5 अक्ष य अनुपि थितको बारेमा आमाबुवा वा अिभभावकलाई सूचना िदए पिछ पिन यिद िव याथीर् कूलबाट िबना क्षमा अ  िदन 
छुट्टीमा बसेमा, ित आमाबुवा वा अिभभावकलाई छुटै्ट अपराधको दोषी ठािनने छ। रा य कानुनले 16-17 वषर्का िव याथीर्ह लाई कूल 
छो न/िनिक्लन चाहेमा आमाबुवा/अिभभावकबाट िलिखत अनुमित िलनु पन आव यक पिन पदर्छ(ओ.सी.जी.ए § 20-2-690.1)। 
 

सबै अक्ष य अनुपि थितकालािग िन नािलिखत लागू हु छ:  

 

यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ह  अनुपि थित स ब धी उ लंघनले मात्र िनलि बत हुने छैनन।् 
 

जिजर्या िशक्षा िवभागको अनुस धान अनुसार, िव याथीर्ह को लगभग ितन प्रितषद अथवा पाँच प्रिक्षछण बराबरको उपि थित भएमा, 10,000 भ दा बडी 
िव याथीर्ह को CRCT (क्राइटेिरयन रेफेरस कि पटसी टे ट) भ ने जाँचको थरमा विृद्ध याँदोछ। 

 

10. कक्षामा वा िक्रयाकलापह मा अनुपि थित 
 

िव याथीर्ह  कक्षा वा कूलका आव यक िक्रयाकलापह मा अनुपि थत हुने छैनन।् यिद िव याथीर्ह  कूलका आव यक िक्रयाकलापह मा आएनन ्

वा कूल वा कूलको जिमन, कुनै प्रशासकको अनुमित िबना छोडरे गए भने अपराधको दोषी मािनने छन।्  
 

सबै िढलोपनालाई िन नािलिखत लागू हु छ: 
 

अनुपि थितको 
सङ्ख्या 

हरेक घटना प्रित कूलको कायर्वाही * 

*उपि थित क्रमाचार/पिरणामह  कुनै समयमा पिन हेरफेर हुन सक्दछन।् 

1 - 2 कूलले आमाबुवालाई अनुपि थित बारेमा सूचना िद छ 

3 - 6 
िव याथीर्ले 1 िदनको प्रितब ध समान पिरणाम प्रा त गनछन।् आमाबावु (ह ) लाई स पकर्  गन 

क सुलरलाई स दभर् गिर छ।  

7 - 10 
िव याथीर्ले अनुशासन स दभर्  र 1 िदने इन- कूल िनल बन (ISS) वा समानपिरणाम प्रा त गनछन।् हाजीरी 
करारमा ह ताक्षरको उ ये यको तािलका बनाउनको लािग कूलले आमाबुवा(ह ) सँग कुराकानी गनछ। 

11+ 

िव याथीर्ले अनुशासनको स दभर् (ISS) वा समान पिरणाम प्रा त गनछन।् आमाबावलुाई स पकर्  गिर छ र 

क सुलर र सामािजक कायर्कतार्लाई स दभर् गिर छ। िव याथीर्लाई 10 िदनको ISS, वैकि पक 

कूल/कायर्क्रम प्रित थापन वा समान खालको पिरणाम छनोट िदइ छ 

 

यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ह  अनुपि थित स ब धी उ लंघनले मात्र िनलि बत हुने छैनन।् 

अक्ष य 
अनुपि थितको अंक 

हरेक घटना प्रित कूलको कायर्वाही* 
*उपि थित क्रमाचार/पिरणामह  कुनै समयमा पिन हेरफेर हुन सक्दछन।् 

1-2  कूलले आमाबुवालाई अनुपि थित बारेमा सूचना िद छ 

3-5  कूलले आमाबुवालाई अनुपि थित बारेमा जानकारी पठाउँदछ  र िव याथीर्लाई परामशर्दाता वा सहायक-प्र यापककोमा 
उ लेिखत गनछ, िजनले िव याथीर् र आमाबुवासँग भेटघाट गरी अनुपि थितको कारण छलफल गनछन ्

र उपि थितको करार-पत्र सही गराउने छन।् 
6-7  आमाबुवा/अिभभावकलाई िव याथीर्को अनुपि थित बारेमा िचठ्ठी पठाई, प्रशासिनक र काननूी पिरणाम बारेमा जानकारी 

गिरनेछ। 
8+  परामशर्दाताले कूलको सामािजक कायर्कतार्लाई आमाबुवा/अिभभावकसँग छलफल गन उ लेखन गनछन ्

र िव याथीर्लाई अ प य क अदालत, पिरवार र ब चा सेवा िवभाग वा अ  कुनै सं थाको कानूनी-स लाहकारको 
कायार्लयमा पठाउनका िनि त मू यांकन र/वा स भवत: उ लेखन गनछन।् 
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11. कक्षाकोठामा हुने अशाि त  

िव याथीर्ह ले अशाि त गरेर िव याथीर् र/वा िशक्षकह को यानलाई भगं गन वा िव याथीर् र/वा कमर्चारीह को लािग डरलाग्दो र भयानक अव था 
बनाउने यवहार गनर् पाउँदैनन।् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. कूलमा हुने अशाि त   

िव याथीर्ह ले कुनै पिन कायर्, जसले गदार् कूलमा अशाि त र/वा कूल वा अ  िव याथीर्ह को सुरक्षालाई ध काउँछ, य तो कायर्मा सामेल हुन ्

पाउँदैनन।् िनषेध गरेको कायर्ह मा सामेल हु छ तर सीिमत हँुदैन, आतंकवादी धि क, गु डा-गदीर् स ब धीत कायर्ह , ह ताल गनुर्, दंगा गनुर्, धरना िदन,ु 

अनिधकार प्रवेश, अशाि त उक्साउनु, कूललाई धमकाउनु, चलाकी गनुर्, बमको धि क, फाइर आलामर् िख नु, 911 बोलाउन,ु र अशाि तको समयमा 
वा तिवक िहसंा र अ य गनुर्, इ यादी।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. अपिवत्र वचन बो नु/गािल िदनु 

िव याथीर्ह ले य तो आचरणमा सामेल हँुदैन ्जसमा सामेल हु छ, तर सीिमत हँुदैन, गाली िदन,ु अपिवत्र वचन वा इशारा िदनु, अक  यिक्तमा थुक्न,ु 

अपिवत्र समान/अ लील िववरण प्रा त गनुर्; र अपिवत्र वा भद्धा िट पणी वा कायर् गनुर्।  
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:        तर 2 -  रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर् होस ्) 

                      तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:    तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग  िनल बन 

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:        तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                       तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-   िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम    :        तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                          तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम :        तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :       तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन कूल िनल बन  

                      तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                      तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                      तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:     तर 7-    िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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14. अनुशासना मक कायर्वाहीलाई वीकार गनुर् सफल नहुनु  

िव याथीर्ह ले नजरब दी, कूल िभत्रको िनल बन वा िशक्षक वा कूलको प्रशासकले िदएको अनुशासना मक कायर्वाहीलाई वीकार गनर् वा भोग्न 

असफल हुन पाउँदैनन।् 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. पटक-पटक िढलोपना  
िव याथीर्ह  पटक-पटक िढलो हुनु हँुदैन। कूलमा, कक्षामा वा कूलको िक्रयाकलापमा पटक-पटक िढलो भएमा उक्त सेक्सन उ लंघन गिरएको मािनने छ। 
 सबै अक्ष य िढलोपनालाई िन नािलिखत लाग ूहु छ: 

यान िदन ुहोस:् िव याथीर्ह  अनुपि थित स ब धी उ लंघनले मात्र िनलि बत हुने छैनन।् 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :      तर 1-  कुराकानी 
                     तर 2 -  रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर्होस ्) 

                     तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:    तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :        तर 2 -  रणनीितह (पृ ठ 47-48  हेनुर् होस ्) 

                       तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                       तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                       तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                       तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:      तर 7-   िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:       तर 2 -  रणनीितहरी◌ू (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                     तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:    तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग  िनल बन 

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :     तर 2 -  रणनीितह (पृ ठ 47-48 हेनुर्होस ्) 

                  तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                  तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                  तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                  तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:  तर 7-  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

अक्ष य 
िढलोपनाह को अंक 

हरेक घटना प्रित कूलको कायर्वाही* 
*उपि थित क्रमाचार/पिरणामह  कुनै समयमा पिन हेरफेर हुन सक्दछन।् 

1-2  िव याथीर्ले चेतावनी पाउँदछ। आमाबुवाह लाई स पकर्  गन िशक्षकको दािय व हो।  
3-6 िव याथीर्ले 1 िदन नजरबि ध/कैद वा तुलनीय पिरणाम पाउँदछ। परामशर्दातालाई उ लेख गिरनेछ जसको दािय व आमाबुवालाई स पकर्  गन हो। 
7-10 िव याथीर्ले 1 िदन कूलमा िनल बन (आइ एस एस) वा तुलनीय पिरणाम पाउँदछ। कूलले  करार-पत्र सही गनर्का िनि त िव याथीर्/आमाबुवासँग 

कुराकानी गन समय िनधार्िरत गनछ।  
11+  िव याथीर्ले अनुशासनको उ लेखन र 1 िदन िनल बन वा तुलनीय पिरणाम पाउने छ।आमाबुवालाई स पकर्  गिर परामशर्दाता र समाजसेवीलाई 

उ लेिखत गिरने छ।िव याथीर्लाई 10 िदनस म कूल िभत्र िनल बन, वैकि पक कूल/ कायर्क्रम थान िनयोजन वा तुलनीय पिरणाम िदइनेछ।  
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16. बसमा दु यर्वहार 
 
यान िदनुहोस:् बस/ बस रोक्ने िनयमवाली र बस सूचीपत्र हेनुर् होस ्(पत्रह  45-46)  

 

िव याथीर्ह  ये तो यवहारमा भेडीने छैनन,् जसमा सामेल हु छ तर सीिमत हँुदैन, कुनै यवहार, जसले बस चालकको यान भंग गदर्छ, िततर-िबतर 

हु छ वा िव याथीर् वा बस चालकलाई खतरा ि तिथ पदैा गदर्छ वा बस चालकललाई अनशुािसत ढंगले चलाउन िबथोलछ वा बसका छेउ-छाउ अ  गाडीलाई 

चलाउन खतरा पदैा हुन सक्दछ। िनषेध  यवहारह मा कुनै पिन िबजलुीले चलाउने य त्र, जसमा फोन,पेजर,रेिडयो, टेप, िसडी लायेर, वा हेडफोन 

नभएको य त्र वा कुन ै अ य िबजलुीले च ने य त्रको प्रयोग  जसले बसको संचार औजारलाइ  वा कूल बसको कायर्प्रणालीमा ह तक्षेप 

गदर्छ।िनषेध  बस यवहारह मा ऐनाको प्रयोग, लेसर, ला स क्यमारा वा अ  कुनै टलक फकार्उने य त्रह  समावेश छन ्जसले बस 

चालकको कायर्प्रणालीमा ह तक्षेप गनर् सक्दछ। िव याथीर्ह कूला जाँदा (बस टप/िछमेकमा) वा कूलबाट फिकर् दाँ (बस टप वा िछमेकमा) कूल 

बसमा हुने उलंघन र/वा घटनाह मा कूल वारा प्र यक्ष ह तक्षेप िन याउनेछ। (ब स दभर् मेिट्रक्स पृ ठ 46 हेनुर्होस)् 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17. कूलको समय बािहर वा कूलदेिख टाढाको आचरण  

िव याथीर्ले, ये तो आचरणमा भेडीने छैनन ्जसमा शिमल हु छ तर सीिमत हुदन साइबर हैरान, कूलको समय बािहर वा कूलदेिख टाढाको समयमा, 
जसको प्रितकुलले शिैक्षक प्रिक्रया र िव याथीर् िशक्षक,वा  कूल कूल िडि ट्रक्टका अ य कमर्चारीह को व थ, सुरक्षा, िश टचार, 

ख्याती, नैितक  र सुखमा  नकारा मक पले प्रभाव पादर्छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यान िदन ुहोस:् जनु िव याथीर्  िवधालयमा प्रवेस  गनर् खो दैछ र उसलाई ओ.िस.िज.ए. § 15-11-63 अ तगर्त अपराधी वा अपराधको आरोप लागेको वा 
लाग्न  सक्ने स भावना भेएको छ भने, य ता  िव याथीर्लाई सुरक्षा कूल र  िव याथीर् स ब द िवभागमा उलेखीत गनुर् पदर्छ  र  53-54  पृ ठह मा 
िव तार गरे अनु प िव याथीर् ता तरण कायर्िविध को अनुसार  कायर्वाही  हुने छ। 
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :   तर 1-   कुराकानी 
                   तर 2 -  रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर्होस ्) 

                   तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                   तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:   तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :      तर 1 -   कुराकानी 
                      तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ 47-48 हेनुर्होस ्) 

                      तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                      तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                      तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:     तर 7 -  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम    :   तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम :   तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :       तर 5 – 6-10 िदनको लािग करार-पत्र सहीतसँग िनल बन   

                      तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :    तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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18. जुवा 
 

िव याथीर्ह ले जवुा खे ने कायर्मा जसमा सामेल हु छ, तर सीिमत हँुदैन, तासमा पैसा वा अ य िचजह मा शतर् गन, पासा खेलामा वा खेलकूद वा 
िक्रयाकलापको पिरणाममा शतर् गन र/वा जवुा खे ने सामग्री वा साज-सामानको प्रा त गन कामह मा िभडीनु हँुदैन। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

19. बार बार उ लंघन / दीघर्कालीन दु यर्वहार/परीक्षण अविधको उ लंघन 

क. बार बार उ लघंन / दीघर्कालीन दु यर्वहार 

 

िव याथीर्ह का यवहारह  जसलेगदार् शिैक्षक प्रिक्रयामा, कूल सचुा  पमा पिरचालन गनर्, कूलका िक्रयाकलाप, कूलको बस र 
अ य कूलका पिरचालन जसले िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को उ लंघन 
गदर्छ, य ता यवहारमा िव याथीर्ह  बार बार वा दीघर्कालीन भीडीदैनन।् िव याथीर्लाई  य तो उ लंघनको आरोप लाग्नु अिघ उसलाई 

हुन सक्ने पिरणामह को चेतावनी िदनुपदर्छ र परामशर्दाता, कूलको समाज कायर्कतार् र/वा अ  उिचत ोध कमर्चारीलाई तर यसमा मात्र 

सीिमत नरहेर उ लेिखत गनुर्पदर्छ। यसबाहेक आमाबवुा/ अिभभावकलाई दु यर्वहारदु यर्वहार बारेमा स पकर्  गनर् आव यक छ र ब चाको 
कूलमा यवहार अवलोकन गनर् मौका िदई िव याथीर्लाई  सुधान योजना बनाउन सहभागी हुने अवसर प्रधान गनुर् पदर्छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम:    तर 2 -  ह तक्षेप ( ह )  (पृ ठ 40-43  हेनुर् होस ्) 

                   तर 3 -  1-3  िदनस मको लािग िनल बन  

                   तर 4 -  4-10  िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:  तर 5 -  10  िदनको लािग करार-पत्रसँग  िनल बन  

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :   तर 2 -  रणनीितह  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                   तर 3 - 1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                   तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                   तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                   तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:  तर 7-  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम    :        तर 3 -  1-3  िदनस मको लािग िनल बन  

                        तर 4 -  4-10  दस  िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम :        तर 5 -  10  िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन    

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :         तर 3 -  1-3 िदनस मको  लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                        तर 5  -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

                        तर 6  -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:       तर 7 -  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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ख. थानीय कूलको उ लंघन र/वा िज लाभरी पिरिवक्षा 
 

िज ला भरी र थानीय कूल पिरिवक्षाको समय िव याथीर् ह ले िज ला र थानीय कूलका िनयमह को अनादर गन छैनन।् सबै िज ला र 

थानीय कूलका िनयमह  पालन गनर् असफल भएमा स भवत लामो कायर्कालस म िनल बन वा िन कासन हुनसक्दछ। 
 

 

 

 

 

 

 

20. पािकर्ं ग र ट्रािफक उ लंघनह   
 

िव याथीर्ह  कूल जाँदा, गाडी हाँकेमा, पािकर्ं ग र ट्रािफक िनयमह को उ लंघन गन छैनन।्  िव याथीर्ह ले कूल स पि तमा गाडी पािकर्ं ग गनर् रोजेमा 
पािकर्ं ग अनुमित िलनु पदर्छ, र आ नो तोकेएको ठाउँमा गाडी पािकर्ं ग गिर  डकेमा पिचर् टालेर प्रदिशर्त गनर्को साथै कूल र कूल कूल िडि ट्रक्टको 
पािकर्ं ग र  ट्रािफक िनयमह को पालना गनुर् पदर्छ।अनमुितिबना वा अनमुित समा त भएपिछ  कूलको  स पि तमा गाडी पािकर्ं ग गनर् , कूल बस र 

स पि तको छेवछाव  लापवार्ईसँग गाडी पिरचालन गनर् र कूल र कूल कूल िडि ट्रक्टले  प्रकासन गरेको सबै िबिनयमह को पालना गनर् असफल 

भएमा  िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को  उ लंघन गरेको ठहिर छ। पािकर्ं ग अनुमित 

समा त भएमा  निवकरण गनुर् पदर्छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यान िदन ुहोस:् जिरमानामा, पािकर्ं ग अनुमित रद्ध वा िव याथीर्कै खचर्मा गाडी तानेर क्य पस बािहर गन ज ता संलग्न छन।् 
 

 

21. बरािलनु वा कूल क्या पसमा िबना अनुमित /अनािधकार प्रवेस/ तोडरे प नु  
 

िव याथीर्ह  आ नो कूल बाहेक अक  िवधालयको भवन वा विरपिरको जिमनमा िवधालयका प्रशासकको अनुमित िबना  प न पाउने छैनन,् जब स म 

यस  कूल स बिंदत पड़ाई वा खेलकूद ज ता िक्रयाकलाप स कार गरेको हुदन। िव याथीर्ह  ह ताको अि तम वा  कूलको समय प चात प्रािधकरण वा 
अनुमित िबना, िवधालय िभत्र रहन वा प न पाउने छैनन। 
 

यान िदन ुहोस:् जब कूल का कमर्चारीले वा काननु लागू गन कमर्चारीले कूलको स पित छो नु   भ ने िनदशन िदए पिछ पिन, 
िव याथीर्ले नसुनेमा/ वा फकर कूलमा आएमा, यस सेक्सनको उ लंघन गरेको ठािनने छ र कानुन लागू गनर् उ लेिखत गिरने छ। 
 

इिलमे टरी/िमडल/ हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :     तर 3 -  1-3 िदनस मको  लािग इन- कूल िनल बन  

                 तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                    तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

                    तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:   तर 7 -  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  

हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :     तर 2 -  रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 40-43 हेनुर्होस ्) 

                     तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                     तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                     तर 6 -  लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:    तर 7 -  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
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22. झूटो जानकारी िदनु 
 

िव याथीर्ह ले झटूो  जानकारी िदने कुनै पिन कायर् जसमा  सामेल हु छ, तर सीिमत हँुदैन, कूलको रेकडर् हेराफेिर, जाली ह ताक्षर, िशक्षक, प्रशासक वा 
अ  कूलको यिक्तलाई झूटो  बयान िदन,ु छल गनुर्, घूसपेस, वा कम युटरको आइडी र गु तश दको अप्रािधकृत प्रयोग, गनुर् हँुदैन।् िशक्षक, प्रशासक, र 

अ  कूल कूल िडि ट्रक्टको कमर्चारीह ले अनुिचत यवहार स ब धीत आरोप लगाएको िवषयमा, िव याथीर्ह ले कानूनी अिधकारी, िशक्षक, 

प्रशासक, र कूल कूल िडि ट्रक्टको यिक्तह लाई झूटो, छल, मेटाएको र गलत जानकारी, िदन िनषेध छ।  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. अनुिचत यौन प्रकारको शारीिरक स पकर् / यौन यवहार; यौन दरुाचार; यौन उ पीडन  

 

िव याथीर्ह ले अनुिचत यौन प्रकारको शारीिरक स पकर् मा सामेल हुन ्पाउँदैनन।् य तो अपराध िव याथीर्ह को िबच वा माझमा, िव याथीर् र कूल कूल 

िडि ट्रक्टको कमर्चारी र आगंतुक िबच वा माझमा, वा कुनै कूलको कायर्क्रम जसमा सामेल हु छ, तर सीिमत हँुदैन, सहमित भएको यौन स पकर् , सहमित 

नभएको यौन स पकर् , यौन उ पीडन, अिप्रय यौन अिग्रम वा िट पणी, यौन उपकारको लािग अनुरोध र/वा अ लील प्रदशर्न, मनािह छ।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :       तर 1-    कुराकानी 

                    तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                    तर 3 -    1-3 िदनस मको लािग िनल बन  

                    तर 4 -   4-10 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:    तर 5 -   10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन    

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :    तर 2 -   रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 40-43  हेनुर् होस ्) 

                    तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                    तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                    तर 5 -    6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                    तर 6 -    लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:   तर 7-      िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :     तर 1 -   कुराकानी 

                     तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ  47-48 हेनुर्होस ्) 

                     तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:    तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :    तर 2 -   रणनीितह  (पृ ठ  47-48  हेनुर्होस ्) 

                    तर 3 -   1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                    तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                    तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                    तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:   तर 7-    िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ। 
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िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :      तर 2 -  रणनीितह  (ह )  (पृ ठ 40-43 हेनुर्होस ्) 

                     तर 3 -  1-3 िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                     तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

                     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन  

                     तर 6 -   लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम:    तर 7-    िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।  
 

24. िव याथीर् पिहचान-पत्रको उ लंघन 
 

सही िव याथीर् पिरचय-पत्र िबना िव याथीर्ह  कूलको जिमन वा कूलको कायर्क्रममा उपि थत हुने छैनन।् थानीय कूलले आदेश िदएमा, DEKALB 

काउ टीका हाइ कूलका िव याथीर्ह सँग कूलको जिमन वा कूलको कुनै कायर्क्रममा पिरचय-पत्र साथैमा हुनुपदर्छ। पिरचय पत्र िबनाको 
िनलि बत िव याथीर्लाई कूलको जिमनबाट आव यकपरेमा, प्रहरीको सहायता िलएर छो न बा य गराईनेछ। पिरचय-पत्र साथमा नहुने िव याथीर्ह  यस 

सेक्सनको उ लंिघत ठहिरनेछन।् िव याथीर्ह ले बदलाव पिरचय-पत्रको लािग आफै ितनुर् पदर्छ।  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.िव याथीर् पोसाक िनयमावली उ लंघन  
 

िव याथीर्ह ले कूलको जिमन वा कूलको कायर्क्रममा अनुिचत पोसाक लगाउने छैनन।् सब ैिव याथीर्ह ले उिचत पोसाक लगाउनेछन ्र यस 

ह तपु तकाको 74  पृ ठमा भएको पोसाक िनयमावली र अ  कुन ै थानीय कूलले राखेको थप िनयमह को पालन गनछन।् 
 

सबै िव याथीर्ह लाई पोसाक िनयमावली उ लंघन गरेमा िन निलिखत द ड लागू गिरने छ: 

अपराधको अकं कूलको कायर्वाही 
पिहलो अपराध मौिखक चेतावनी, आमाबुवासँग स पकर्  र कूलिभत्र एक िदनको अ त 

स मकालािग िनल बन वा उ लंघन सधुा जेलस म।  
दो ो अपराध  आमाबुवासँग आव यक कुराकानी र दइु िदन कूलिभत्र िनल बन।  

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम    :      तर 3 -  1-3 िदनस मको  लािग इन- कूल िनल बन  

                        तर 4 -  1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम :     तर 5 -  6-10 िदनको  लािग करार-पत्रसँग िनल बन    

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :       तर 1-    कुराकानी 

                       तर 2 -  रणनीितह  (पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

अिधकतम:      तर 3 -  1-3 िदनस मको  लािग इन- कूल िनल बन  

िमडल/हाइ  कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 
यूनतम :      तर 1-    कुराकानी 

                      तर 2 -   रणनीितह ( पृ ठ 47-48  हेनुर्होस ्) 

                      तर 3 -  1-3   िदनस मको लािग इन- कूल िनल बन  

                      तर 4 -   1-5 िदनस मको लािग िनल बन  

अिधकतम:     तर 5 -   6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन   
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ते ो अपराध आमाबुवासँग स पकर् , 10 िदनस म कूल 

िभत्र िनल बन, थानीय पिरिवक्षा र/वा आमाबुवाले कूल िनल बनको सट्टा कक्षामा उपि थत 

हुनु पन छ। यस अपेक्क्षाको सदैव उ लंघन गरेमा, #19क-बार बार कूल िनयमको उ लंघन 

गरेको आरोप लाग्नेछ र िज ला सुनवुाई प्रिक्रयामा उ लंघन गरेको सबतु प्रधान गरे बापत 

बैकि पक थानमा उ लेिखत गिरने छ। 
 

26. असुरिक्षत कायर्वाही  

िव याथीर्ले कुन ैपिन य तो कायर् गद न ्जसले आफु वा अ लाई खतरा वा शारीिरक चोट पुयार्उन सक्दछ।यसमा सामेल हु छ च दै गरेको कूल बसबाट 

िन कनु, आप कािलन िनकासबाट िन कनु (आप काल नहँुदा), कूलको अिधकारीह लाई भु याउनको िनि त ट्रािफक वा पािकर्ं ग गन ठाउँबाट दगुुनुर्, 
भवनको छटमा च नु, िनमार्ण छेत्र, बाइलर कक्ष, आिटक वा िल टमा हुनु, एक अकि पत पीिडतलाई ल नेगिर घु सीले िदनु  वा कुनै कायर् जसले आफु वा 
अ ह लाई शारीिरक चोट पुयार्उँदछ। यो िनयम तब मात्र लाग ूहु छ जब असुरिक्षत यवहार अ  कुनै उ लघंनको मापद डमा पुग्दैन।्  
 

इिलमे टरी कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :     तर 5 -  6-10 िदनको लािग  करारकरार-पत्रसँग िनल बन   

                     तर 6 -  लामो को लािगसमयको लािग िनल बन 

अिधकतम :   तर 7 -  िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 

 

िमडल/हाइ कूलले थालनी गरेका पिरणामह  : 

यूनतम :     तर 5 -  6-10 िदनको लािग करार-पत्रसँग िनल बन 

                     तर 6 - लामो समयको लािग िनल बन 

अिधकतम :   तर 7 - िन कासन 

तर 6 र 7 को लािग 10 िदनस म िनल बन अिनवायर् भोग्नुपन र िज ला कानूनी प्रिक्रयाको सुनुवाई हुनेछ । 
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बस र बस रोिक ने ठाउँका िनयमह    
 

सुरक्षा र शालीनताको लािग िव याथीर्ह ले बस र बस रोक्ने ठाउँमा िन निलिखत िनयमह को पालन गदर्छन ्भ ने अपेक्षा गिर छ। 
 

बस रोिक ने ठाउँमा  
 ठीक बस रोिक ने ठाउँमा बस आउने दस(10) िमनट अिघ आएर ब नुहोस।् 
 फुटपाथ वा मा छे उि बने ठाउँमा बसको लािग पिखर्न ुहोस।् 
 अ का िनजी स पि तदेिख टाढा ब नुहोस।् 
 जनु बाटोमा गाडीह  च दछन ् यस बाटोदेिख जोिगएर टाढा ब नुहोस।् 
  टै्रिफकलाई यान िदनु होस ्र टै्रिफकको स मान गनुर्होस।् 
 बस पिखर् दा शा तसँग र अनुशासन कायम गरेर पिखर्नुहोस।् 

 

जब बस आउछ  

 बसलाई पुरै रोक्न िदनुहोस।् 
 बस च दा शा तसँग र अनुशासन कायम गरेर चदनुहोस।्  

बसमा चढे पिछ  

 जब स म बस देिख उित्रने समय आउँदैन, तब स म बसमा नै बसी रहनुहोस।् 
 जब रेल गाडी नागने ठाउँ आउँछ तब चुप लागेर ब नुहोस।् 
 बस चालकको स मान गनुर् होस ्र उनीले भनेको कुरा र आदेशको पालन गनुर्होस।् 
 अ  िव याथीर्ह लाई हे ने, तंग गन, झगडा गन काम नगनुर्होस।् 
 अ लील वा अस य भाषा र यवहारको प्रयोग नगनुर्होस।्  
 धुम्रपान गनर् मनािह छ। 
 खाना र िपउन मनािह छ। 
 गु डागदीर् गनर् मनािह छ। 
 बसको िखकीर् वा ढ का बािहर,शरीरको कुनै पिन भाग राख्न मनािह छ।  
 रेिडयो, टेप र कुन ैइलेक्ट्रोिनकइलेक्ट्रोिनक अिडयो वा िभिडयो हेडफोन लगाएर मात्र सु न पाइ छ। 
 सेलफोनको उपयोग कुनै पिन समयमा मनािह छ। 
 कुनै जीव जनवारलाई बसमा याउन र राख्न मनािह छ। 
 कुनै व तु र हितयारलाई बसमा याउन र राख्न मनािह छ। 
 बसमा बसेर कुन ैपिन चीज बािहर याक्न मनािह छ।  

 

बस छो ने समयमा  
 जबस म बस पुरै रोिकदैन, तबस म बसबाट उित्रन मनािह छ। 
 बसबाट उित्रदा शा त र धैयर्सँग उित्रनोहोस।् 
 आ नो बस रोिकने ठाउँमा मात्र उित्रनुहोस।् 
 बसको अगाडीबाट बाटो का नुहोस।् 
 बस रोिक ने ठाउँ छो दा शा त र सुशील भएर छो नहुोस।् 

  

बसमा भएको, बसमा चढेर कूल गएको, बसमा चढेर घर गएको समय, बस रोिक ने ठाउँमा वा बस रोिक ने ठाउँका विरपिर जग्गामा भएको 
िनयमह का उ लघंनह बारे कूलले िसद्धै ह तक्षेप गनछ (िन न पृ ठ 46  मा बसको सूची-पत्र हेनुर्होस)् ।                  
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मा यिमक िव याथीर्ह कालािग बसको उ लेिखत सूची-पत्र 

अनुपयुक्त यवहार र बसका 
िनयमको उ लघंन 

पिहलो 
अपराध  

दो ो 
अपराध  

ते ो 
अपराध  

चौथो र पिछको अपराध  

बसको कायर्क्रमलाई िढलो पान  तर 1  तर 2 तर 3  तर 4  

आ नो ठाउँमा नब ने तर 1 तर 2 तर 3 तर 4  

रेिडयो, टेप, सीडी , आिय ड, एमपीथ्री हेडफोन िबना 
बजाउने  

तर 1  तर 2 तर 3 तर 4  

बसमा ह ला गरेर सबैको शाि त भगं गन(एकदम ै

ह ला-गु ला) 
तर 1 तर 2  तर 3 तर 4  

अस य भाषाको उपयोग गन ( ा नु, अनुिचत 

नामले अ  िव याथीर् वा कुन ैअ  यवुकलाई 

बोलाउने ) 

तर 1 तर 2  तर 3 तर 4  

हैरान गनुर्/ क ट/तंग गनुर् 
तर 2  तर 3 वैकि पक 

कूल* 

वैकि पक  

कूल* 

अ  िव याथीर्लाई िहकार्उने तर 2 तर 3 तर 4  तर 5  

बस िभत्र व तुह  याक्ने तर 2  तर 3 तर 4 तर 4  

बस देिख बािहर व तुह  याक्ने (अ को 
स पि तलाई हािन नपुयार्ई) 

तर 2 तर 3 तर 4 तर 4  

गु डागदीर् ( यिद बसबाट बािहर याकेको व तुले 

कसैलाई $ 100 भ दा कम पैसाको हािन पुयार्यो 
भने, यो अपराधलाई गु डागदीर् मािनने छ )   

तर 4  

$ 100 भ दा 
कम पैसाको हािन
  

तर 5 तर 6    तर 6    

झगडा गन (मारिपट नगन क्षते्रमा )   तर 5 तर 6    तर 6    तर 6   

रिक्स /लागू-पदाथर्सँग जोिडएका नीित  
िनयमको उ लघंन (आिधप य वा  उपयोग)  

तर 5 तर 6    तर 6    तर 6   

रिक्स /लागू-पदाथर्सँग जोिडएका 
 नीित  िनयमको उ लंघन (िवतरण)  

तर 6     तर 6      तर 6   तर 6    

गु डागदीर् (बसबाट बािहर याकेको व तुले 

कसैलाई $100 भ दा बडी पैसा को हािन पुयार्यो 
भने )  

तर 6  

$ 100 भ दा बडी 
पैसा  को हािन  

तर 6      तर 6     तर 6    

बस चिलरहेको समय बसबाट बािहर िनि कने तर 6     तर 6     तर 6    तर 6     

हमला तर 6     तर 6    तर 6 तर 5   

धेरै हमला (2 जाना भ दा धेरै िव याथीर्ले  अक  

िव याथीर्लाई िप नु  वा िमिलजलुीकन मारिपट 

गन )  

तर 6     तर 6     तर 6      तर 6    

िव याथीर्ह लाई दंगा-फ़साद गनर्को िनि त 
उ तेिजत पान 

तर 6 तर 6   तर 6  तर 6   

ब दकु बाहेक अ  कुनै हितयार याउने  वा 
आफूसँग राख्ने     

तर 6  

 

तर 7 तर 7 तर 7  

*ब दकु याउने वा आफूसँग राख्ने     िन कासन िन कासन िन कासन िन कासन 

*ओ.सी.िज.ए. § 20-2-751.4  

तर 1, 2, 3 र 4 बससँग जोिडएका अपराधह  हुन ्र य ता अपराधह का पिरणाम व प िव याथीर्लाई कूलबाट िनलि बत हुने छैन।  
तर तर 5, 6 र 7 का अपराधले बस र कूल दवुैबाट िव याथीर्लाई पिरणाम व प िनलि बत गराउने छ। 
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यवहार रणनीित, शा त्रीय कामलाई, र पिरणामबारे िववरण 
  

िव यालयले थालनी गरेको पिरणामह  

प्र येक िव यालयको िव याथीर् आचरण िनयमावली--िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास ह तपुि तकालाई पालन गनर् र उिचत 

पिरणाम र ह तक्षपे तरह को प्रयोग गनर् िज मेवारी हु छ।  
 

तर 1 कुराकानी: प्रशासक र/वा िशक्षकले फोन, इमेल, िलिखत नोट वारा वा प्र यक्ष पमा भेटेर अनुशासन िवषय बारेमा िव याथीर्को अिभभावक वा 
परामशर्दातासँग स चार गनुर्हु छ। 
 

कमर्चारीह ले यी म ये कुनैको संयोजन गरेर एउटा स मेलन आयोिजत गनर् सक्दछन:्  
 

िशक्षक/िव याथीर्  
िशक्षक/माता-िपता  
िशक्षक/परामशर्दाता  
िशक्षक/िव याथीर्/प्रशासक  

िशक्षक/िव याथीर्/परामशर्दाता/माता-िपता  
प्रशासक/िव याथीर्  
प्रशासक/माता-िपता 
प्रशासक/माता-िपतासँगग फोनमा स मेलन (कुराकानी)  
िशक्षक/माता-िपतासंग फोनमा स मेलन (कुराकानी)  
आव यक अनुसार अ य पाटीर्ह सँग  
 

तर 2 रणनीितह : स पूणर् रणनीितह  उमेर उपयुक्त तथा यवहार िवशषे हुनुपछर्।  
शैिक्षक उपल धीलाई सहायता गन स ब धह  िनमार्ण गनुर्होस ्

अपेक्षाह  बारे छलफल गनुर्होस;् कक्षाकोठाको प्रिक्रया तथा अपेक्षाह को सिमक्षा गनुर्होस ्

आखँाको नजर 

सामी यता 
िनरीक्षणका उ च तरह  

मौिखक चेतावानी; अपेक्षाह को पूवर्-िशक्षण 

परामशर् गन 

कक्षाकोठा/ यिक्तगत यवहार यव थापन िवचारह मा असक्षम िव याथीर्ह को लािग गे्रड तहका टोलीह / कूल परामशर्दाता/ कूल मनोवैज्ञािनक/मािमला 
यव थापकसँग परामशर् 
ढ बनाउने अ यासह  

 प्रो-सोिसयल यवहारह ;   र वंत: िनय त्रणको लािग सहयोग गनर् िनणर्य गनर् िव याथीर्ह को लािग सुरिक्षत ठाउँको प्रयोग गनर् िसकाउनुहोस ्
 

तर 3 रणनीितह : स पूणर् रणनीितह  उमेर उपयुक्त तथा यवहार िवशषे हुनुपछर्। 
*कायर्क्रमह  DeKalb County कूल िडि ट्रक बजेटरी अिधकार-पत्रह को आधारमा उपल ध हुन सक्छन।् 
लिक्षत यवहारा मक करार उ लेिखत यवहारका िवषयलाई संबोधन गन आव यक सीपको िवकास गनर् िव याथीर्को लािग उ लेिखत ल य, उ ये य तथा 

पिरमाणह  सिहत िव याथीर्ह को लािग िलिखत करार वा योजना 
सजाय  कूल समय अिग वा पिछ (शिनबार सिहत) अनुशासना मक कारणह को लािग िव याथीर्लाई सजाय िदने  

कूल तरी ह तके्षप  समावेश हुन सक्छ तर अिनवायर् भने छैन, शिनबारको कूल, गहृकायर् गन, यवहार परीक्षणह  वा यातायात िनषेद 

 पिरवीक्षा करार  यवहारलाई सुधार गनर् अनुसरण गनुर्पन चरणह लाई सूिचत गन तथा कूलका कमर्चारी र/वा आमावुबा/अिभभावक वारा 
उपल ध गराइएका सहायता य तै गरी करार सिमक्षा हुने िमितलाई वणर्न गन र िव याथीर् तथा आमाबुवा/अिभभावक वारा 
अिनवायर् पमा ह ताक्षर गिरएको िलिखत िववरण 

तालाब दी कक्षाकोठामा अवरोध गन वा कक्षाकोठामा िढला आउने िव याथीर्ह  उ लंघन भएको अविधमा बाँकीको लािग िनयुक्त हु छ 

उक्त िव याथीर्ह को लािग क्या पमा संरचना गिरएको के्षत्र    

म य थता व द म य थताको स दभर्मा 
परामशर् गन सकारा मक अनुकरणी यिक्तको आव यक्तामा रहेका िव याथीर्लाई समान सहायता, िनदशन तथा सहयोग गन वय क वा 

िव याथीर् अनु प स झौता। 
अिभभावकह लाई अनुशासन 

स ब धी चेतावानी िचठ्ठी 
िन कासन रोक्न असल यवहारको अविध पिरभािषत गिरएको अनुशासन स ब धी अपमानको लािग सिमक्षा 
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प्रगित िववरण समयको िनि चत गिरएको अविधको लािग उसको/उनको प्र येक कक्षामा िव याथीर्को शैिक्षक तथा यवहारा मक प्रगितमा 
प ता लगाउने िव याथीर् र अिभभावकलाई अवसर िदने एक प्रगित िववरण वा कायर्भार पाना  

स दभर् कूल क सोलर, िव याथीर् सहायता टोली, िव याथीर् सहायता सेवाह , कूल तथा सामािजक कामदार, IEP सिमक्षा, उपि थत 

कमर्चारी वा अ य उपयुक्त कमर्चारीलाई स दभर् 
िनषेिधत िक्रयाकलाप कूल िक्रयाकलापह  तथा अितिरक्त-पा यक्रम स ब धी कायर्क्रमह मा सहभागीताको वा साझा के्षत्रह  वा कूलका अ य 

भागह को प्रयोगमा इ कार 

वा यकर अ यास असरलाई समाधान गन र स ब धलाई व थ राख्न अ तरवैयिक्तक उपायह मा उनीह का कायर्ह  र िनणर्यको पे्रिरत र 

अिभपे्रिरत असरको आकि मक जाँचमा सहभागीह मा तािलम प्रा त प्रिशक्षक वारा िनदिशत एक संरिचत प्रिक्रया  
प याउनु आमावुबा/अिभभावकले कूल स चालनको समय अविधमा सहमतको लािग कूलमा उनीह का ब चासँग कक्षामा उपि थत 

जनाउँछन।्  
कमर्चारीत त्र िव याथीर्को यवहारलाई मनन ्गन र िसफािरशह  िदनको लािग कूलका कमर्चारी तथा संभवत: अ य यिक्तह को बैठक 

व तु दु पयोगको िशक्षा *GRIP Program मा आव यक सहभागीता (ह तके्षप/अवरोधका पिरणामह को प्राि त)  

समय-समा ती कक्षामा उपि थत हुन िव याथीर्को अ थायी इ कारको अिधकार 

उ लंघन िशक्षा *POINTS Program मा आव यक सहभागीत (सफलताको लािग आव यक वैकि पक ह तक्षेप उपल ध गराउने) 

 

थप रणनीितह  - यसको प्रयोग कूलले िनधार्िरत गदर्छ 
 

उपाख्याना मक रेकडर् (िशक्षकको रेकडर्)    यवहार जाँच-सचूी  
कूल समुदायलाई उ लेख गनुर्      परामशर्  
िहडाइ र चलन सीमामा राख्नु  (िनरीक्षण प्रदान गनुर्)   कूलको मनोवैज्ञािनकलाई उ लेख गनुर्  
कक्षामा / बसमा िव याथीर्को सीट अक       हुनसक्ने असाधारण िशक्षा थानतरणकोलािग समीक्षा  
आमाबावु कूलमा भे न आएर पिछ गनुर्  हुनसक्ने 504 योजनाको लािग समीक्षा  
आमाबावुले िव याथीर्लाई बस टपस म साथ िदनु    यूशन 

कूलको नसर्लाई उ लेख गनुर्     िलिखत अनुशािसत कायर्ह  

कूल िदन प पिरवतर्न      कूल िदन को पिरबतर्न 

थप पिरवतर्नका लािग आई ई पी / सेक्सन 504 लाई हनुर्होस ्  बािहरका सं थाको सलंग्नता  (आमाबावुले थालनी गनुर्भएको) 
मु याङ्कन  

 

कूलले थालनी गरेका पिरणामह   
 

यान िदनुहोस: कूल प्रशासकले उिचत सोचे अनसुार िनल बन कूल िभत्र, कूल बािहर अथवा बसमा सामेल हुनसक्दछ l  

 

तर 3  इन- कूल िनल बन (1 - 3 िदनह ): कूलले थालनी गरेको िनल बन 

 

तर 4  िनल बन 1- 5 िदनह ; कूलले थालनी गरेको िनल बन 

 

तर 5  िनल बन 6-10 िदनको लािग (करारसँग): कूलले थालनी गरेको  िव यालयले थालनी गरेको लिक्षत यवहार 

करार सिहतको िनल बन 

 

तर 6  लामो समयको लािग िनल बन/ िज ला सुनुवाइ सुनुवाइ प्रिक्रया आव यक हु छl 

 

तर 7  िन कासन/ िज ला सुनुवाइ सुनुवाइ प्रिक्रया आव यक हु छ l 
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अनुशासनको पिरभािषत गन प्रकारह   

 कूल िभत्रको िनल बन 

" कूल िभत्र िनल बनको" अथर् िव याथीर्लाई िनयिमत कक्षाबाट िन कासन गरेर थानीय कूल िभत्रको िनल बन गन थानमा िनयुक्त गनुर् 
हो। िव याथीर्लाई िशक्षकले कक्षाका कामह  िनल बन भएको कूलमा पठाउँदछन।् कूल िभत्रको िनल बनको समय िव याथीर्ले पा यतर 
िक्रयाकलापमा उपि थत हुन वा सहभागी हुन पाउँदैन। 
 

िशक्षकले, जनु िव याथीर् कूल िभत्रको िनल बनमा पठाएको छ, यसलाई कक्षामा उपि थत हुनका लािग अनुरोध गनर् सक्दछ (लाब क्लासेस) । 
जनु कक्षा िव याथीर्ले भिव यमा िलन सक्ने छैन वा जनु कक्षा नछु न एकदमै मह वपणूर् हु छ, ये तो अव थामा मात्र िशक्षकको अनुरोध प्रधान 

गिरने छ। अि तम िनणर्य प्रा यापकको हुनेछ।  
 

सानो अपराधको लािग, कूल िभत्र िनल बनको सट्टा र िव याथीर् र आमाबुवाको अनुरोध भएमा, िव याथीर्ह लाई कूल सेवाको वैकि पक िदइने छ 

(उदाहरण: कूलको जिमनबाट फोहोर िट ने, िदउँसो खाना खाने टेबल सफा गन काम, इ यादी), यिद यी कूल स ब धी कामह  उमेरको अनुसार छन,् 

सुपिर येक्क्षण छन ्र शौचालय सफा गन काम होइनन ्भने मात्र िदइने छ, नत्र िदइने छैन। 

कूल बािहरको िनल बन 

“छोटो- अविधको िनल बन” को अथर् िव याथीर्लाई कूलबाट (वा कूल बसबाट)  1 देिख 10 िदनस म कूलको प्रशासकले िन कासन गरेको भ ने बुिझ छ।  
 

1-3 िदनस मको िनल बनह को कारण कूलको काम छुटेमा, जब िव याथीर् कूल फिकर् छ, यस समय पूरा गनर् सक्नेछ।  
4-10 िदनस मको िनल बनह कालािग, आमाबुवा/ अिभभावकले कूलमा िव याथीर्लाई िदएको कामको अनुरोध गरेर कूल चिलरहेको समयमा िट न 
सक्नेछन।्  
 

"लामो-अविध िनल बन" को अथर् िव याथीर्लाई कूलबाट (वा कूल बसबाट) 10 िदनभ दा बडी तर हालैको सेमे टरभ दा कम समयको 
लािग िनका नु हो। सुनुवाई अिधकारी वा िशक्षा बोडर्ले मात्र लामो-अविधको लािग िनल बन गनर् सक्दछन।्  
 

जुन िव याथीर् लामो अविधको िनल बनमा छ र वैकि पक कूलमा छैन,् यस िव याथीर्ले सुनुवाई अिधकारी/ िशक्षा, बोडर् को िनरक्षक वा मनोिनत 
यिक्तह ले अनुमित निदए स म गहृकायर्, छुटेको पढाई बनाउन वा सेमे टर पिरक्षा गनर् पाउँदैन। जुन िव याथीर् लामो अविधको िनल बनमा छ 
यस िव याथीर्ले कूलको स पि त र कूल िक्रयाकलाप र कूल कायर्क्रममा सहभागी हुन पाउँदैन। 

 

कुनै समयमा (एक शैिक्षक वषर्मा एक िव याथीर् सीिमत), अपराध पढाईको संकटपूणर् समयमा गरेको भए (अि तम पिरक्षा भ दा तु त 
अिघ), प्र यापकले कूलको िनल बनलाई अ थाही पमा िढलो गनर् सक्ने छन।् तर रा य र संिघय कानुन अनुसार यस अपराधमा हितयार, िहसंा, 
लागू-पदाथर्ह  संलग्न छन ्भने, ित अपराधह कालािग यो कानुन लाग ूहुने छैन।  
 

िन कासन 

"िन कासन" को अथर् िव याथीर्लाई हालैको सेमे टर भ दा बडी तोिकएको अविधस म कूलबाट ( कूल बसबाट) िनका नु हो। सुनुवाई अिधकारी र िशक्षा बोडर्ले 

मात्र िन कासन गनर् सक्दछ। िन कासनको अविधमा िव याथीर्ले वैकि पक कूलमा उपि थत हुने अनुमित पाउन सक्दछ वा सक्दैन।  
 

जुन िव याथीर् छ मिहना वा बडी िन कासन हु छ, यसले DEKALB काउ टी कूलमा उपि थत हुन नसक्ला, तर छ मिहना प चात पुन-प्रवेशको लािग िनवेदन 

गनर् सक्दछ।  
 

वैकि पक कूल 

जुन िव याथीर् 10 कूल िदन भ दा बडीकालािग िनकािलएको छ, यसलाई िशक्षण, पढाईको लािग सहयोग र परामशर्को लािग वैकि पक कूलमा िनयुक्त 

गिर छ। वैकि पक कूलले िव याथीर्लाई लगातार कक्षामा पढी रहन प्रा त गराएर क्रमगितको लािग आव यक के्रिडट पा यक्रम पढने अवसर प्रधान गदर्छ। लामो 
अविधको िनल बन वा िन कासन भएर कुनै िव याथीर् वैकि पक कूलमा उपि थत भएको छ भने, िव याथीर्ले वैकि पक कूलका कायर्ह  
सफलतापूवर्क पूरा नगरी आ नो कूलमा फिकर् न वा कूलका पा यतरमा उपि थत हुन सक्ने छैन।   

 

िव याथीर्ले काम ठग्नकालािग DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्ट छोडरे/िन केर वैकि पक कूलमा प्रवेश हुन पाउँदैन। वैकि पक कूलमा 
भएका िव याथीर्ह ले यहाँको कायर्क्रम सफलतापूवर्क पूरा गरेर मात्र थानीय कूलमा फिकर् न पाउँदछन।् जुन िव याथीर्ह  कूल कूल िडि ट्रक्ट छोडी फेिर पिछ 

िफतार् आउँदछन,् ितनीह लाई वत: वैकि पक कूलमा पिहलाको कायर् पूरा गनर् पठाइ छ। तर िव याथीर्लाई िनिरक्षक/मनोिनतले वीकृित 

िदएर समायोजन वैकि पक कूलमा भितर् गरेको छ भने, यो िनयम लागू हुने छैन। साथ ैिव याथीर्लाई सुनुवाइ अिधकारीको िनणर्य अनुसार उसको/उनको अिघ लो 
कूलमा “पुन: प्रवेश” को अनुमित िदन सिकनेछ। 
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पिरिवक्षा 
“पिरिवक्षाको” अथर् िव याथीर्लाई परीक्षण अवधीमा रािखएको हु छ जुन समयमा िव याथीर्ले राम्रो यवहार कायम राख्ने अपेक्षा गिर छ।अिधक सबुतको 
प्रमाणमा, िव याथीर्ले अपराध गरेको ठहरेमा कूलको प्रशासक, सनुवुाई अिधकारी, अनुशासन कायर् सिमित वा शिैक्षक पिरषदले िव याथीर्लाई पिरिवक्षा 
अवधीमा राख्नेछन।् पिरिवक्षाको अविधमा थानीय कूल वा कूल कूल िडि ट्रक्टको िनयम उ लंघन गरेमा थप अनुशासिनक कायर्वाही 
र संभवत: िज ला सुनुवाई प्रिक्रयामा समेत उ लेिखत गिरनेछ। िज ला तरीय परीक्षण अविधमा रािखएको िव याथीर्लाई िन कासनस मको थप 

कायर्वाही हुनसक्नेछ। 
 

कूल िक्रयाकलापह मा िनषेध  

कूलले िनल बन वा िन कासन गरेको िव याथीर्लाई, कूलले प्रायोजन गरेका कुनै पिन िक्रयाकलाप,जसमा प्रम,क्रमागित अ यास 

सामेल छन;् यदी िनल बन वा िन कासन यस समयमा परेमा, य ता िक्रयाकलापह मा सहभागी हुन अनुमित िदइने छैन। आमाबुवा वा अिभभावकले 

राम्रो कारणको लािग, कूलले प्रायोजन गरेको िक्रयाकलापह मा सहभागी हुन, प्र यापकलाइ अनुरोध लेिख  अनमुित माग्न सक्दछन।्प्र यापकले 

अि वकार गरेमा क्षेित्रय िनरीक्षककोमा अिपल गनर् सक्ने छन।् यदी  क्षिेत्रय िनरीक्षकले अि वकार गरेमा, आमाबुवा वा अिभभावकले अनुशासन समीक्षा 
सिमितलाई अि तम िनणर्यको लािग आग्रह गनर् सक्नेछन।् 
 

उपसहायक 

अिधक सबुतको आधारमा यदी िव याथीर्ले सहायता गनर्, योजना बनाउन, सहभािगता हुन, स लाह िदन, र/वा अ लाई िव याथीर् आचार-
संिहताको उ लंघन गनर् उ सािहत गरेमा िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका को 
उ लंघन गरेको थािपत हु छ। िव याथीर् उपसहायकले, अपराध गन िव याथीर् ज तै द ड पाउनेछ। 
 

वयं-रक्षा 
यदी कूल कूल िडि ट्रक्टको कमर्चारी छेव-छावमा ह तक्षेप गनर् नभएको समय, अक  िव याथीर् वा अक  मािनसलाई संरक्षण गनर् येथोिचत िव वास भए, 

अवैध बल प्रयोग वा प्रयोग गनर् प्रयास गरेको यायोिचत मािनने छ।तर िव याथीर्ले चाहेको शिक्त भ दा बडी प्रयोग गनुर् हँुदैन। कमर्चारीले ह तक्षेप 

गरे प चात, लगातार झगडा गरेमा, यसलाई वय ंरक्षाको ठािननेछैन। यदी यस अव थामा, वय ंरक्षान ैपक्का रक्षा गन तिरका हो भ ने वीकृत 

भएमा, िव याथीर्ले अिधक सबुतको उ लंघन नगरेको ठहिर छ र यस िव याथीर्लाई अपराधको सजाय िदईदैन।  
 

आरामकोठा र लक्करह   

हातेपुि तकामा सिुचबद्ध भएका सब ैअपराधह  कूलका आरामकोठा र लक्कर ममा हुने िव याथीर् यवहारमा लागू हु छन।् िव याथीर्ह ले आरामकोठा 
सफा र सुरिक्षत राख्न सहायता गदर्छन ्भ ने अपेक्षा रािख छ। यस बाहेक िव याथीर्ह ले आरामकोठाह  अ व छ, असुरिक्षत अव थामा भए 

प्रशासकलाई िरपोटर् गन अपेक्षा गिर छ।  
 

सेल फोन, क्यामकरडर, िभिडयो रेकडर्र वा क्यामराह  लकर ममा राख्न पाइ दैन।् यो सुिचत गिर छ िक प्र यापकको प ट अनुमित िबना 
कूलको छेत्र फलमा िभिडयो वा फोटो िखक्चन पाइदैन। 

 
 

िव याथीर् अनुशासन कायर्िविध  

सरकारी िव यलयबाट िनल बन/िन कासन गनुर् अिघ, िव याथीर्ह  केही उिचत कानूनी प्रिक्रयाको अिधकारी हु छन।् कूलको िनल बन/िन कासनको 
ल बाईको आधारमा सुरक्षा कायर्िविध िनभर्र हु छ। उदाहरण, 10 िदन स म वा क तीको िनल बनकालािग, अमेिरकी सवर्हाइ अदालतले क ती 
मात्र प्रिक्रयाको आव यकता राखेको छ। 
 

DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले सुरिक्षत गन कायर्िविधको प्रिक्रया, कानुनले चाहे भ दा अिधक मात्रमा अपनाएकोछ। कायर्िविधह  िन न 

ख डमा िव तार गिरएका छन।् 
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िनल बनको लािग कूल प्रशासिनक कानूनी प्रिक्रया 
िव याथीर्लाई कूल िभत्रको िनल बन, कूल बिहरको िनल बन, र 10 िदन स मको बस िनल बन वा अ  उिचत पिरणामह  िदनु भ दा 
पिहला, िनल बनको लािग कूल प्रशासिनक कानूनी प्रिक्रया आयोजन  गिर छ। यिद उ लंघनले 10 िदन भ दा धेरैको िनल बन माग्दछ भने, प्रधान 

अ यापकले लामो समयको लािग िनल बन वा िन कासनको िसफािरश गद, उ लेख गनुर् पदर्छ।  
 

कूल प्रशासिनक कानूनी प्रिक्रयाको बैठकमा, िव याथीर्लाई उन/उसले गरेको अपराधबारेमा, अपराधको आरोप लगाउने यिक्तकोबारेमा, अपराध गरेको 
देख्ने यिक्तकोबारेमा र अनुशासना मक कायर्वाहीकोबारेमा मौिखक पमा सूिचत गिरनेछ। िव याथीर्लाई उन/उसको तरफको कहानी भ ने मौका िदइने 

छ। यिद अनुशासना मक कायर्वाही गिरनेछ भने, िव याथीर्को आमाबुवालाई स पकर्  गिरनेछ। अपराध गरेको देख्ने यिक्तलाई (हुन सकेमा) 
घटनाको िलिखत बयान, जित सक्दो चाड,ै िदन अनुरोध गिर छ।  
 

िज लाको कानूनी प्रिक्रया सुनुवाई  

िज लाको कानूनी प्रिक्रया सनुुवाईको संचालन सुनुवाई अिधकारीले गदर्छन,् जसले िव याथीर्को दरुाचारबारे सबुत सु दछ, र सािबत भएमा, 10 िदनको 
कूलबाट िनल बनभ दा बडीको सजाई आव यक हुनसक्दछ। सुनुवाई अिधकारीलाई कूलको िनिरक्षकले िनयुक्त गदर्छन ्र उनीह लाई 

आरोपकोबारेमा पिह लै थाहाँ हँुदैन।्  
 

जब कूलको प्रा यापकले िव याथीर्लाई कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईको लािग िसफािरश गदर्छन,् यो िसफािरशलाई उिचत सुनवुाई अिधकारीले समीक्षा गरेर, 

सुनुवाई गन वा नगनको िनणर्य गदर्छन।् यदी कूल कूल िडि ट्रक्ट वा आमाबुवा/ अिभभावकले तािरक  बढाउँनको लािग सहमत भए न ्भने, सबै 
सुनुवाईह , अनुशासना मक कायर्वाही वा एस आर ओले िगर तारी गरेको  कूल था नी भएको 10 िदन िभत्रमा, भैसक्नु पदर्छ। यिद सुनुवाई हुने भएमा, 
िव याथीर् र आमाबुवा/ अिभभावकलाई सुनुवाईको तािरक, समय र ठाउँ, आरोपह  र हुनसक्ने गवाहीह को सूची, मौिखक र िलिखत पमा प्रधान गनुर् 
पदर्छ।    
 

िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाई गु त रािख छ र ज ताह कालािग खु ला हँुदैन।् िव याथीर् र उसको/उनको आमाबुवा वा अिभभावक वा िलिखत 

आमाबावुको अनुमितभएका आमाबावुका प्रितिनिध र ितनका साक्षीह  सनुुवाईमा उपि थत हुन पाउँदछन ्तर िव याथीर्का अ  नातेदार वा साथीह  

उपि थत हुन पाउँदै न।् यी कायर्वाहीह लाई इ यक्त्रोिनक वरा रेकडर् गरेको हु छ। कूल कूल िडि ट्रक्टले सुनुवाईमा प्रमािणत गनर्को लािग साक्षीलाई 

बोलाउन सक्दछन।् िव याथीर् र आमाबुवा/अिभभावकले पिन साक्षीह लाई सुनुवाईमा याउन सक्दछन।् यदी िव याथीर् र आमाबुवा/अिभभावकले 

कूल कूल िडि ट्रक्ट यिक्त वा अ  िव याथीर्लाई प्रमाण िदन सुनुवाईमा बोलाउन चाह छन ्भने, उनीह ले कूल प्रशासनलाई स पकर्  गनुर् पदर्छ। यी 
यिक्तह लाई कूल प्रशासनले बोलाउने प्रब ध गिरिद छन।् िज ला प्रिक्रया कानूनी सनुुवाईमा प्रमाण िदने साक्षीह लाई  घटनामा आरोप लगाएकोछ 

भने मात्र, उनीह को विकल उपि थत हु सक्दछन ्नत्र भने, सुनुवाईमा साक्षीह को विकल उपि थत हुन ्पाउँदै न।्   
 

िज ला प्रिक्रया कानूनी सनुुवाईमा प्र तुित गरेको सबु तरह मा सीिमत हु सक्दछ लाग-ूपदाथर् र हितयार, साक्षीको प्रमाण र स ब धीत कागजपत्र ज तै 
साक्षी बयान, अनसुंधान प्रितवेदन, र िव याथीर्को हालैको अनुशासन र शौिक्षक रेकडर्। कूल कूल िडि ट्रक्टले अिधक सबुतको प्रोयोग गिर िव याथीर्को 
िव द्ध भएको आरोपको प्रमाण गन भार उठाउँ छ। िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईमा, कूल कूल िडि ट्रक्टलाई, प्राय ज तोमा, विकलले प्रितिनिध व 

गदनन,् तर कुन ैकुनै ि तिथमा, विकल प्रयोग गिर छ। िज ला कानूनी प्रिक्रया सनुुवाईमा, िव याथीर्लाई प्रितिनिध व गन कानूनी स लाहकार, आ नै 
खचर्मा पाउने अिधकार छ।   
 

िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाई अदालतको सनुुवाई ज तै हुन आव यक छैन, र जिजर्या एिवदस कोड लागू हँुदैन।् सबै पाटीर्ले, सुनुवाई अिधकारीलाई 

िव याथीर्ले अपराधको उ लघनं गरेको छ िक छैन ्र सजाई पाउनु पदर्छ िक पदनको िनणर्य गनर्, स ब धीत जानकारी िदएर, सघाउन सक्दछन।् जानकारी 
स ब धीत छ िक छैन, यसको िनणर्य भने कानूनी प्रिक्रया कमर्चारीले गदर्छन।् अिधक सबुतको आधारमा, सुनुवाई अिधकारीले कूलको िनयमह  

उ लंघन भएको छ िक छैन भ ने िनणर्य गदर्छन ्र लगाउनुपन अनुशासनलाई पिहचान गदर्छन।् 
 

दवुै पक्षले सबतुको प्र तुित गरे पिछ प्र येक पक्षलाई अि तम तकर्  गनर् अवसर िदइनेछ। यस पिछ सनुुवाईको अ त हु छ र सुनुवाई अिधकारीले उ लघंन 

भएको छ िक छैन र अिधक सबुतको आधारमा िव याथीर्ले उ लंघन गरेको थाहाँ पाएमा उिचत सजाईको िनणर्य गनर् आफै  िवचार गनछन।् िव याथीर्ले 

कूलको िनयमह  उ लंघन गरेको थाहाँ लागेमा, िव याथीर् कूलमा फकर जान पाउनेछन ्। िव याथीर्ले उ लंघन गरेको थाहाँ भएमा, सनुुवाई अिधकारीले 

दोषीलाई परख अविधको साथ कूल फकर जान पाउन देिख िलएर कूल कूल िडि ट्रक्टबाट िन कासनको सजा िदन सक्दछन।् आमाबुवा/अिभभावकलाई 

अक  काम गन िदनमा िनणर्यको बारेमा स पकर्  गिरनेछ। सुनुवाई भएको 10 िदन िभत्रमा िव याथीर्को  आमाबुवा/अिभभावकलाई िचठी पठाइनेछ। 5823 

मेमोिरयल द्राइव, टोन माउँटेन, जिजर्या, 30083 मा DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको िनरीक्षकलाई िलिखत िनवेदन लेखेर, िवधयाथीर्को 
आमाबुवा/अिभभावकले सनुुवाई अिधकारीको िनणर्यबारे िशक्षा पिरषदलाई अनुरोध गनर् सक्दछन।् यो िनवेदन, िनणर्य भएको 20 िदन िभत्रमा, गिरसक्नु 
पदर्छ।  
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DEKALB  िशक्षा पिरषदलाई पुनरावेदन 
 

सुनुवाइ अिधकारीको िनणर्यको िबस (20) पात्रो िदनिभत्र पुनरावेदन अनरुोध िलिखत पमा सुपिरटे डे टलाई बुझाउनुपछर्। िलिखत पनुरावेदनको 
सूचनामा सनुुवाइ अिधकारीको िनणर्य कुन आधारमा बेठीक छ भ ने कुराको कुनैपिन समथर्न गन त यह  सिहत कारणह  िलिखत पमा उ लेख 

हुनुपछर्। सचुनामा आवेदकका तकर् ह  अिभलेखको कुन भाग वा भागह ले समथर्न गछर्न ्भ ने कुरा पिन उ लेख गनुर्पछर्। कुनै नयाँ प्रमाणको अनुमित 

हुने छैन।  
 

DeKalb िशक्षा पिरषदले पुनरावेदन अनुरोध प्रा त गरेको दस (10) कायर्िदन िभत्रमा अिभलेखको समीक्षा गनछ र िनणर्यलाई िलिखत पमा पठाउनेछ। 
DeKalb  िशक्षा पिरषदको िनणर्य िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईमा भएको रेकडर्मा मात्र एकल पमा आधािरत हु छ। पिरषदले अ  कुन ैनया सबुतलाई 

िवचार िददैन वा मौिखक तकर्  सु दैन, तर पुनरावेदनको गुणह कोबारेमा िलिखत तकर्  पेश गनर् पाइ छ । उनीह कोमा कानूनी प्रिक्रया कमर्चारीको 
िनणर्यलाई वीकार गन, उ टा गन र बदिलने हुकूमत हु छ। टेट िशक्षा पिरषदलाई पिरषदले िनणर्य गरेको तीस (30)पात्रो िदन िभत्रमा 
पुनरावेदन ्गरय्ो भने मात्र पिरषदको िनणर्य अि तम हँुदैन नत्रभने पिरषदको िनणर्य अि तम हु छ। अनुरोधको सुची-पत्र र टेट बोडर् अफ 
एजकेुसन अफ जिजर्याको प्रिक्रयालाई पालन गन िवषयह  ओ.सी.जी.ए. §20- 2-1160 मा लेिखएको छ। 
 

 िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईको प्रितलेख पनुरावेदन ्भएमा मात्र िव याथीर्को आमाबुवा/अिभभावकल वा वकीलले िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल वा 
टुडे ट रेल नलाई िनवेदन गरेर प्रितलेखको उ लेख गनर् वा आ नै खचर्मा एउटा िलिखत प्रितिलिप मगाउन सक्दछन।्  

 

िज ला कानूनी प्रिक्रया अिध याग  
 

आमाबुवा/अिवभावक र िव याथीर्ले िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईलाई यागन र िज ला कानूनी प्रिक्रया सनुुवाई अिध यागलाई भरेर र ह तक्षेप गरेर 

उिचत पिरणामह  वीकार गिर छा न सक्दछन।् यो अिध यागलाई पेश गरेर, आमाबुवा/अिभभावक र िव याथीर्ले िनणर्यलाई वीकार गदर्छन ्र यो 
घटना स ब धी भिव यमा कुन ैपिन चुनौती वा पुनरावेदनह  याग गदर्छन।्  
 

असक्षमता भएका िव याथीर्ह  
 

स भाग 504 मा पाइने, िवषेश िशक्षा िव याथीर् र अपांग भएका िव याथीर्ह कालािग अनुशासना मक कायर्वाहीह  मािथ लेिखएका लगायत िन नलेिखत 

थप कदमह  हुन:् 

 

1. खतरनाक अव था छ िक छैन भनेर प्रशासिनक कमर्चारीह ले िनणर्य गदर्छन।् छ भने, क र ख मा जानहुोस।् छैन भने 2 मा जानुहोस।्  
 

क. िवषेश िशक्षा िनदशक/स भाग 504 का सभापितलाई स भवत: खतरनाक अव थाको जानकारी तु त िदइ छ।  
 िवषेश िशक्षा/स भाग  504 को कमर्चारीले अव थाको जाँच गदर्छन ्र थानीय कूलसँग काम गदर्छन।्  
 कायर्वाहीको योजना बनाइ छ।  

 

ख. िशक्षाको ठाउँलाई आपतकािलन बदिलनु आव यक पय  भने, िवषेश िशक्षा/सेक्सन 504 को यिक्तले थानीय कूललाई स पकर्  गन 

छन।्  
 

2. िवषेश िशक्षा िशक्षक(ह ), आइ इ पी केस यानेजर वा सेक्सन 504 को प्रमुखलाई घटनाको बारेमा सूिचत गिर छ। 
 

3. यिद असक्षमता भएका िव याथीर्लाई िज ला काननूी प्रिक्रया सुनुवाईमा उ लेख गरेको छ भने, कूलको प्रशासकले िवषेश 

िशक्षा सेवाको संयोजक/सेक्सन 504 को प्रमुखलाई प्र यक्षीकरण /िनधार्रण बैठकको अनुसचूी गनर् स पकर्  गनछन।्  
 

4. यिद यवहार अपांग भएको कारणले गदार् होइन भनेर िनधार्रण भयो भने, कूलको प्र यापकले, िशक्षा अिधकार आइिडइए 2004 अ तगर्त, 

िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनुवाईको लािग िशफािरस गदर्छन।् यिद यवहार अपांग भएको कारणले गदार् हो भने, अ  कुन ै थानतरण िनणर्यह  आइ इ पी 
िर यु किमटी वा स भाग 504 िटमले गदर्छ। 
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जेल, नजरब दी र अ  कुनै िवषेस अव थाबाट फकर आउने िव याथीर्को लािग िव याथीर् थानतरण कायर्िविध 
 

जनु िव याथीर्ह , जेल वा नजरब दीको कारणले गदार् कूलबाट बािहर भएका हु छन,् ित िव याथीर्ह लाई, धेरै जसो मा, उिनह को थानीय कूलमा 
फकर जानुभ दा पिहला पिरवतर्नको समय चािह छ। यसबाहेक, यस िव याथीर्को कूलमा उपि तथीलेगदार् कूलको अ य यिक्तह  र/वा स पितलाई 

गिहरो र मह वपणूर् हानी पुर् याउने अव थाह पिन हुनसक्दछन।्आरोप वा घोिषत गिरएको अपराधी वा दोषी आचरणको लािग जेल वा नजरब दीको 
समय खटेर फकर आउने िव याथीर्लाई वैकि पक कूल कायर्क्रम मा भितर् गनर् वा िव याथीर्को थानीय कूलमा जान िदनको िनणर्य बनाउनकालािग 

एउटा कायर्िविध थापना गिरएको छ। DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले शौिक्षक र सामािजक गणुह  पुनर्िनमाणर्  सिजलोसँग थानीय 

कूलमा पिरवतर्न होस ्भनेर िव याथीर्ह लाई अवसर प्रधान गदर्छ। यो िनधार्रण गरेको इिलमे टरी सोच-िवचार, आउने िव याथीर्, अ य िव याथीर् र 

कमर्चारीह को क्षैिक्षक आव यकता र सुरक्षाकालािग हो।   
 

धेरै अव थामा, आचरणको सम या एकदमै ग भीर हु छ। यी सम याह  स पितको अपराध देिख िलएर ग भीर यौन उ लंघन र अ  िहसंाको कायर् स म 

हुनसक्दछन।्यी अपराधह को दोषी घोिषत भएको िव याथीर्लाई िडपाटर्मे ट अफ जवुनाइल जि टस (िड जे जे ) वा जवुनाइल कोटर्ले सुरिक्षत 

आयोजनामा थानतरण गिरिदन सक्दछ। यी आयोजनाह ले फकर आउने िव याथीर्लाई कुनै कुनै रोकह  लगाउन सक्दछन;् ज तै िव याथीर्ह  कुनै 
उमेरको ब चाह को छेउछाउ हुन ्पाउदै न ्वा सब ैसमयमा आफू भ दा ठूलो यिक्तले िव याथीर्लाई देख-रेख गनुर्पदर्छ।  
 

कुनै अव थामा, यी िव याथीर्ह  DEKALB वा अ  कूलको िज ला वा िनजी कूलबाट िन कासन वा िनल बन भेएका हु छन ्र िन कासन र 

िनल बनको समय पूरा भएको हँुदैन।् यसले अ  प्र नह  ज तै िव याथीर्लाई रहेको िन कासन वा िनल बनको समयमा हटाउन पन हो िक होइन 

वा वैकि पक थानतरणमा राख्ने हो िक होइन भ ने कुरा उठदछ (ओ.सी.जी.ए § -20-2-751.2) ।  
 

यी िव याथीर्ह लाई कूल फकर जानु भ दा पिहला, िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल वा टुडे ट रेले नमा उ लेख गिर छ। िवभागका कमर्चारीले सबै उिचत 

जानकारीह , जसमा आमाबुवा उपल द गराएका जानकारीह  पिन समावेश छन,् सब ैबटुलेर समीक्षा गिर थानतरण िनणर्य गनछन।् यो समीक्षा गदार्, 
आमाबुवा र िव याथीर्ह  उपि थत हुन र केही िनवेश (इ पुट) उपल ध गराउन सक्नेछन।् वकीलह  उपि थत हुन ्पाउदैनन।्  
 

िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल वा टुडे ट रेले नले थानतरण गरेको िनणर्यसँग, आमाबुवाह  सहमत छै न ्भने, उनीह ले िनणर्य भएको 3 िदन िभत्रमा 
िडिसि लनेरी एक्सन िर य ुकिमटीलाई ( िड ए आर सी) समीक्षा गनर् अनुरोध गनुर्पदर्छ। िड ए आर सी िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल र टुडे ट िरले नको 
शरणमा काम गदर्छ र िव याथीर्ह को अनुशासन स ब द अव थाह  स ब धी आमाबवुा/अिभभावक र कूलको प्रशासकले गरेको िवशषे अनुरोधबारेमा 
िवचार र फैसला गनर् प्रािधकृत हु छ। िड ए आर सी ले भेटेर िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल र टुडे ट िरले नले िदएको जानकारी  र अ  पाटीर्ह ले 

िदएको अिधिरक्त जानकारीको समीक्षाको आधारमा, थानतरण िनणर्य बनाउदछन।् ओ.सी.जी.ए  § 20-2-754  को 
अनुसार,यिद आमाबुवाह ले िडसीि लनेिर एक्सन िर य ुकिमटीले गरेको थानतरणको िनणर्यलाई अि वकार गरेमा उनीह ले, िनणर्य भएको 3 िदन 

िभत्रमा, िज ला कानूनी प्रिक्रया सुनवुाईको लािग अनरुोध गिरसकेको हुनुपदर्छ।  
 

सेफ कूल र टुडे ट िरले न  प्रशासकले उिचत सोचेमा, मािथ लेिखएका प्रिक्रयालाई अ  प्रकारका िव याथीर् थानतरण अव थामा प्रयोग गनर् 
सिक छ। सब ै थानतरणको िनणर्य हरेक ि तिथको आधारमा बनाइ छ। सब ै तरमा थानतरणको िनणर्य बनाउदा, धेरै कारणह  ज तै उमेर, जेलमा 
थुिनएको समय, आरोपको वभाव, हालैको अनुशासन आदेश, हुनसक्ने सुरिक्षत कायर्ह  र शौिक्षक कायर्वाहीको भंग, वतर्मान/पूवर्  अनुशासन इितहास 

इ यादी प्रयोग हुन ्सक्दछ। उदहारणकालािग, तल लेिखएका दजार्को गि भर िहसंा अपराधह को सामा य पिरणामकालािग कूलको 
प्रशासकले िडपाटर्मे ट अफ सेफ कूल र टुडे ट िरले नलाई  उ लेख गनछ:  

 

 ग भीर चोट पुर् याउने हमला  
 ह यार चलाएको हमला  
 प्राकृितक कारणह  भ दा अ  कारणले भएको मृ य ु( ह या) 
 अपहरण  

 बला कार  

 खतरनाक हितयारसँगको डकैती( शा त्रधारी डकैती) 
 खतरनाक हितयार प्रयोग नगरी गरेको डकैती 
 यौन हमला (बला कार वा यौन अपराध समावेश नभएको)  
 यौन अपराध  

 नाबािलगसँग अनिुचत वत त्रता िलनु  
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यस अितिरक्त, धेरै िनयंत्रीत पदाथर्ह को उ पादन गनर्, बे न, वा यातायात गन अपराधको आरोप पिन यसमा   सामेल हु छ।  
 

जब कूलको अिधकार क्षेत्रमा िव याथीर्को अनुशासन उ लंघन हु छ, तब सब ैप्र यापकले, िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी 
र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा, पृ ठ 47 मा लेिखएको झ, पालन गनुर् पदर्छ। यो ि तिथमा सामा य अनुशासना मक प्रिक्रयाह  पालन गिर छ।  
 
 

यो कायर्िविध अपांग िव याथीर्ह लाई लागू हँुदैन।् अपांग िव याथीर्ह लाई िसधै िडपाटर्मे ट अफ एक्से ल एजुकेसन वा 504 
लान भएका िव याथीर्ह को स भाग 504 कोओिड र्नेटरलाई उ लेख गिर छ। 

 

खोजह  
 

कूलमा शाि त र अनुशासन कायम राख्न र िव याथीर् र कूलको कमर्चारीह को भलाई र सुरक्षालाई सुरिक्षत राख्न, तल लेिखएको अव थाह मा, 
कूलको प्रिधकारीह ले िव याथीर्, िव याथीर्को लकर, िव याथीर्को डे क र टेबल वा गाडीह  खो न र खोजमा पाएको गैर-कानूनी, अनिधकृत वा िविनिषद्ध 

व तुह लाई क जा गनर् पाउनेछन।् 
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा, अनिधकृत भ नाले कुनै व त ुजसले िव याथीर् वा कूलको 
कमर्चारीको वा थ वा सुरक्षालाई हानी पुयार्उदछ, कूलको कानूनी कायर्वाही, ल य वा प्रिक्रयालाई भंग गराउदछ वा कुनै व तु जसले िव याथीर्लाई पिहल ै

िदएको कूलको िनयमह मा अनिधकृत भनेको छ, बुिझ छ।  
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा, उपल द गराए अनुसार, िव याथीर्ले खोज वा क जा गनर् 
असफल भएमा, यस िव याथीर्लाई अनुशासना मक कायर्वाही गनर् सिक छ।  
 

कूल करामचारीले गरेका सबै खोजह , खोजह को उदे यसँग यथोिचत स ब धीत हु छन र िव याथीर्को िलङ्ग, उमेर, र अितक्रमणको वभावलाई 

यानमा राख्दै गरेको हु छ। 
 

िनजी खोजह  
 

यदी कूलको अिधकारीलाई खोजले िनयम, िव याथीर् आचरण अनुशासन संग्रह वा थानीय कूल िनयमको उलंघन गरेको प्र यक्ष गदर्छ भनेर उिचत 

स देह भयो भने, उनीह ले िव याथीर्लाई र/ वा िव याथीर्को स पित (उदारण पसर्, िकताब बोक्ने झोला इ यादी) को खोज गनर् पाउनेछन।्  
 

यिद िव याथीर्लाई छामछुम गरेर खोज गनुर् परेमा, यो खोज िनजी पमा,एकै िलङ्ग भएको कूलको अिधकारीले गदर्छन र हुनसकेमा प्रौढ उपि थत 

भएको समयमा गदर्छन।यिद कूलको अिधकारीलाई िव याथीर्कोमा आफू वा अ लाई तु त हानी पुर् याउने व तु छ भनेर उिचत आधारले संखा भयो भने, 

िव याथीर्लाई एका तमा राख्नुपदर्छ, कूलको साधन अिधकारीलाई सुिचत गनुर्पदर्छ र उिचत अनुशासना मक कायर्वाही गनुर्पदर्छ। 
 

उिचत ि तिथको खोजमा इलेक्ट्रोिनक य त्रह  ज तै हातले समा ने धातु, ससंसुचक वा िह ने वारा धातु ससंुचक सामेल हुनसक्दछन।्  
 

लकर, डे क र टेबल खोजह  
 

िव याथीर्को लकर, डे क र टेबलह  कूलको स पि त हो र सब ैसमयमा कूलको िनय त्रणमा हु छ। लकर प्रधान गन प्र येक कूलको प्र यापकह ले 

िव याथीर्लाई लकर िदनु भ दा अगाडी, प्र येक िव याथीर्ह लाई लकरह  कूलको अिधकारीले जाँच र खोज गनर् पाउदछन ्भ ने िलिखत सुची 
िदनुपदर्छ। प्र येक कूलले लकरह को नक्कली चाबी र रेकडर् राख्नुपदर्छ र कुनै चलन, जसले िव याथीर्ह लाई लकर खाली उनीह को िनय त्रणमा 
मात्र हु छ भनेर िवशवास िदलाउने चलनबाट टाढा ब नुपदर्छ।  
 

समय-समयमा, कुनै कारणको लािग, कुन ैसचूी िबना नै, कूलको अिधकारीह ले लकर, डे क र टेबलह को सामा य जांच गनर्सक्दछन।् कूल कूल 

िडि ट्रक्टले लकर, डे क र टेबलह को जांच गनर्, के-9 युिनटको प्रयोग गनर् सक्दछ। कूलमा याएको वा लकर, डे क र टेबलमा राखेका सामानह को 
उिचत खोज गनर् पाइने छ।  
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गाडीको खोज 
 

िव याथीर्ह लाई कूलको जिमनमा गाडी राख्न अनमुित छ तर यो उनीह को सौभाग्य हो, अिधकार होइन। समय-समयमा, िव याथीर्ह को गाडी राख्ने 

ठाउँ र उनीह को कूलको जिमनमा राखीएको गाडीको बािहर भागको जाँच गनर्, कूलको अिधकार हु छ। जलुाई 1, 2014 देिख रा य कानुनले 

िव याथीर्लाई कूल भवनमा पाकर्  गरेको गाडीमा ब दकु राख्न अिधकार िददैन। 
  

यिद कूलका अिधकारीह लाई िव याथीर्को गाडीिभत्र गैर-कानूनी, अिनिधकृत र िनषेध व तु छ भनेर उिचत संखा भयो भने, उनीह ले िव याथीर्को गाडी 
िभत्र जाँच गनर् सक्दछन।् य तो रखवारी र जाँच, सचूी, िव याथीर्को सहमित र खोज गन अिधकाटर् पत्र िबना, गनर् सिक छ।  
 

मािथ लेिखएको खोज गन अिधकारको सूची, कूलको जिमनमा गाडी राख्ने िव याथीर्ह लाई िदइ छ; तर य तो सूची िदन असफल भए पिन, कूलको 
अिधकारीह लाई, अिधकृत भएमा, गाडीको िभत्रको खोज गनर् बाट रोक छैन।  
 

खोज पिरणाम  
 

यिद खोज गदार् के द्रीय, रा य वा थानीय िनयमको उ लंघन भएको पिरणाम देिखयो भने, कानूनी प्रवतर्न प्रािधकारीह लाई, उनीह ले उिचत कायर्वाही 
गनर् सकुन भनेर सूिचत गिर छ ।  
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कूलबाट हितयार बािहर राख्ने 

कूललाई सुरिक्षत राख्नु 

हरेक िव याथीर् सरुिक्षत र िनभर्य कूलको योग्य हु छन र चाहना गदर्छन। यसै कारण कूल कूल िडि ट्रक्ट र कूलले कूलमा, कूल बसमा र कुनै 
कूलले प्रयोजन गरेको िक्रयाकलापमा हितयार र िहसंा िव द्ध िनयम राखेको छ। 

 

िव याथीर्ह ले कूलमा हितयार याए भने, उनीह लाई िन कासन गनर् सिक छ। जिजर्याको िनयम अनसुार कूलमा हितयार याउनु, िनयकु्त अपराध 

हो। यसको अथर्, 17 वषर् भ दा कम उमेरको िव याथीर् अपराधीलाई, कूल, कूल बस, वा कूलको अ  कुनै िक्रयाकलापमा हितयार बोकेको वा प्रा त गरेका 
लािग, िगर तार गिर युवक नजरब दी के द्रमा हा न सिक छ। 17 वषर् वा 17 वषर् भ दा बडीका िव याथीर् अपराधह लाई फेलनी भिन छ र यसका 
पिरणामह  अपराधी ठहराइन र जेल हुनसक्दछन।् 
 

कूलमा ब दकू याउने वा कूलको स पि तमा (जसमा कूल बस सामेल हु छ) ब दकू प्राि त गन िव याथीर्लाई, के द्रीय िनयम अनुसार, रा ट्र भिरको 
कूलह ले िव याथीर् अनुशासन नीित, जसले कि तमा एक वषर्को लािग िन कासनको सजाई आव यक पादर्छ। 

 

अ  कुन हितयारह को पिरणाम िन कासन हुन ्सक्दछ? 

कुनै प्रकारको छुरी, रेजर लेड (जसमा सामेल हु छ बक्सा का ने), चेन, पाईप, माशर्ल आटर्को य त्र, पो ने धुलो, िबिब ब दकु र ढंुगा ब दकु, वा अ  

व तुह  ज तै झगडाको हितयार कूलमा, कूल बसमा वा कूलको स पि तमा वा कूलको िक्रयाकलापमा याउन ुिव याथीर् आचार-संिहता-
िव याथीर्ह को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकाको उ लंघन हो र यसको पिरणाम िन कासन हुन ्सक्दछ। (हितयारको परूा सूची को 
लािग पृ ठ 25  मा हेनुर्होस।्)  
 

यसो भने, तपाईले के गनर् सक्नुहु छ?  

तपाई आ नो कूलकोबारेमा गवर् हुनुहोस र कूल र साथीह लाई सुरिक्षत राख्नमा भाग िलएर तपाई र तपाईंको साथीह लाई स मान िदनुहोस।् 
 

 किहले, कुनै कारणले पिन, हितयार कूलमा न याउनु वा अक  िव याथीर्बाट हितयार वीकार नगनुर् वा अ  िव याथीर्लाई 
तपाईंको लकर, डे क, गाडी वा िनजी समानमा हितयार राख्न निदनुहोस।्  

 तपाईका  साथीह लाई कुनै कारणले पिन, देखावट गनर्, सुरक्क्षाकालािग, वा अ  कुनै कारणले  पिन कूलमा हितयार 
न याउनु भ नुहोस।्  

 यिद तपाईले कूल वा कूल बसमा हितयारकोबारेमा सु नु वा देख्नु भयो भने, िशक्षक वा प्रशासकलाई तु त सूिचत 
गनुर्होस (तपाईले आ नो नाम प्रयोग नगिरिदनु भ न सक्नुहु छ)। 

 

िकन भागीदार हुनु? 
 

िव याथीर्ह  भागीदार हुनुपदर्छ िकनभने कूलमा हितयारको कारणले गि भर सम याह  पैदा हुनसक्दछन ्र िव याथीर्ह को सहभािगता िबना पूणर् पले 

जादै न।् रा ट्रभिर िव याथीर्ह ले "धेरै भयो" भिन सकेकाछन।् यी िव याथीर्ह ले उनीह को कूललाई सुरिक्षत र हितयारबाट मुक्त राख्न, अिधक िच 

िलएकाछन।् जसले पिन कूलमा हितयार याएमा, यी िव याथीर्ह ले सूिचत गदर्छन।्  
 

 जब कूलमा हितयार याएको सूिचत गिर छ भ ने ह ला हु छ, तब िव याथीर्ह ले हितयार याउने स भावना अिलक क ती हु छ। 
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के तपाई साचैनै ड्राइवर लाइसे स गुमाउन चाहनुहु छ? 

यो सही हो! तपाईंको साथमा कूलमा हँुदा हितयार भए, तपाईंको ड्राइवर लाइसे स वा लरनर परिमट गमुाउनु हुनेछ वा तपाईलाई ड्राइवर लाइसे स 

वा लरनर परिमट पाउन रोकावट लाग्ने छ। यो जिजर्याको िटनेज ए ड अ ट ड्राइवर रे सीिबिलटी एक्ट अ तगर्तको काननु हो। यस कानुनले, कूलमा 
हितयार याउने िव याथर्ह कोबारे, प्रहरीलाई मात्र सचुना निदएर, िव याथीर् ड्राइवर लाइसे स वा लनर्र परिमट रद्ध गनर्को लािग, िडपाटर्मे ट अफ ड्राइवर 

सिवर्सलाई पिन सचूना िदन बा य गराउँदछ।  
 

17 वषर् वा बडीका िव याथीर्ह लाई एक िवशषे स देश 
 

यदी तपाई 17 वषर् वा बडी हुनुहु छ र कूलमा वा बसमा वा तपाईंको गाडीमा हितयार फेला पारेमा, तपाईलाई अपराधको आरोप लाग्न सक्दछ। अपराधी 
ठहरेमा, रेकडर्मा रहन सक्दछ र तपाईलाई कलेजमा, तकिनकी कूलह मा, सश त्र सेनामा वीकृत हुन ्बाधा पुग्न सक्दछ। यसले तपाईलाई जािगर 

पाउन वा मत िदन पिन बाधा पुयार्उन सक्दछ।  
 

िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तका 
 
िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा िव याथीर्ह ले कूलमा हितयार याउनु हँुदैन भ ने प ट 

गरेको छ। िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा िव याथीर्ह लाई हितयार र खतरा िचजबारे 

मह वपूणर् जानकारी र उपदेशह  पिन समावेश गरेको छ।   
 

यो याद गनर् मह वपूणर् छ 

जब जिजर्याको हितयार कानुनह  उ लंघन हु छ, िव याथीर्लाई:  

िगर तार गिरने 

प्रहरीको गाडीमा रािखने 

जेलमा वा नजरब दी के द्रमा लैजाने 

जेलमा पठाइने 

धेरै पैसाको जिरमाना लगाइने 

पिरिवक्षामा रािखने 

कूलबाट िन काशन गिरने 

रोकथाम र ह तक्षेप  

कूल कूल िडि ट्रक्टह ले कूल िभत्र हितयार न याउन के गदछन?् धेरै कायर्नीितह  प्रयोग गिरदैछ, ज तै:  
 सबै िव याथीर्ह लाई हितयारह  कानुनको िव द्ध र कूलको िनयम िव द्ध हु छन ्भ ने जानकारी िदन िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को 

अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा  िवतरण गिरदैछ;  

  िव याथीर्ह लाई लकर, डे क, टेबल, गाडी र िनजी माल/ समान कूलका अिधकृ तरह ले जाँच गदर्छन ्भनेर जानकारी िदइदैछ;  

 आमाबुवालाई धेरै ज तो हितयारह  कूलमा घरबाट आऊछन ्भनेर जानकारी िदइदैछ;   

 लागू-पदाथर् र बा द सुघने कुकुर प्रयोग गरेर, ब दकु र लागू-पधाथर्को अ दाधु द खोिज गिरदैछ; 

 कूलमा पु तक बोक्ने झोलाको प्रितबंधन वा सीिमत प्रयोग गिरदैछ;  

 कूल वा कूल बसमा हितयार याउने िव याथीर्ह लाई िन कासन गिरदैछ;  

 धातु संसुकको प्रयोग बडाइने र क्यामरा िनग्रानी थापना गिरदैछ। 
 

िज मेवारी भनेको तपाईमा के अपेिक्षत गरेको जािनने।  
िज मेवारी भनेको तपाई र अ यह को हाइ अपेक्षा गिरने।  

िज मेवारी भनेको िज मेवारी रोजाइह  बनाउने। 
िज मेवारी भनेको जब गलत िनणर्य सिजलो हु छ, तब सही िनणर्य बनाउने। 

िज मेवारी भनेको पिरपक्ताको नाप हो।  
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िव याथीर् अिधकार र िज मेवारीह  
 

िज मेवारीह    

क. आमाबुवा/ अिभभावकका िज मेवारीह   
 

       िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार, िज मेवारी र चिरत्र िवकास हातेपिु तकाको प्रचार गरेर हरेक      

        कूलले िन न िलिखत अपेक्षाह  बारे माता- िपतालाई सूिचत गराउने छ:  

 

 कानूनी र समूदाय चलन अनसुार, ब चाको यवहारबारे वैिधक िज मेवारी मा न र ब चा अनुशासन नीित र िनयम-कानुनबारे जान-पिहचान 

हु छ भ ने पक्का गराउनु पन।   
 

 ब चालाई वयं-अनुशासन िसकाउन र अिधकारी र अ लाई स मान गनर् िसकाउनु पन।  
 

 ब चाले िनयिमत पमा कूलमा उपि थत हुन र कूल जान नसके अनुपि थितका कारणह  िदएर कूललाई सूिचत गराउनु पन।  
 

 ब चालाई कूलमा सफलता हािसल गनर् र घरमा सकारा मक पड़ने वातावारण र उन/ उसको क्ष ताले गनर्सक्ने काम गनर्को लािग आव यक 

सामग्रीह  उपल द गराउनु पन।  
 

 कूलसँग संचार कायम राख्न र कूल लागेको िदनमा उनीह लाई भे न क्योस  भनेर, उसको/उनको हालैको फोन न बर उपल द गराउनु पन।  
 

 ब चालाई िलन बोलाएको समयमा तु तै कूललाई स पकर्  गनुर् पन।  
 

 अनुरोध गरेको समयमा, बात-िचतकालािग हािजर हुनु पन।  
 

 ब चाको फाइदाको लािग, कायर्-योजना बनाउन ुपदार्, कूलका कमर्चारीलाई सहयोग गनुर् पन।  
 

ख. िव याथीर्ह का िज मेवारीह    
 

 वीकर योग्य यवहारबारे िज ला-भिरको नीित िनयम-कानुन र कूल िनदिशकाकोबारेमा अवगत भइ पालना गनुर् पन। 
 

 आ नो यवहारबारे आफै िज मेवारी हुन पन। 
 

 िव याथीर्को  पडने आिधकार वा  िशक्षकको पढ़ाउने आिधकारमा ह तक्षेप नगरेर, आफूलाई पडने- िसक्ने साधक आचरणह  सचंालन गनुर् पन। 
 

 स पूणर् कूल समदूायका सद यह को िनजी, िनजामती समपि त अिधकारह मा  स मान गनुर्पन। 
 

 शारिरक बल, मौिखक दबुर्चन वा क ट, करकापमा पारेर पैसा धु नु, धि क, चोनुर् , गु डािगिर र अ य अवैध िक्रयाकलापह बाट टाढा रहनु पन। 
 

 कुनै  चाल वा यवहार औचा य छ वा छैन  भ ने पि टकरण कूलका कमर्चािरह बाट िलनु पन। 
 

 िनयिमत पले  कूल र कक्षामा उपि थत भइ अ यन गन आव यक सामाग्रीह  तयार पानुर्  पन। 
 

 समय वा ठाउँ थाँहा नभए पिन कूलको अशं ठहिरएको कुनै पिन घटना/कायर्क्रमको नीित र िनयम-काननु जा नु र पालना गनुर् पन। 
 

 कुनै कमर्चारी सद यको यथोिचत अनुरोध भएमा तु त आज्ञापालन गनुर् पन। 
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िव याथीर्को जानकारी प्रकाशन 

फािमली एडुकेशनल राई स आङ प्राइवेसी एक्ट (FERPA) अ तगर्त अिधकारह को सूचना 
 

फेपार्ले आमाबुवा र 18 वषर् बडीको ("योग्य मािनने िव याथीर्") िव याथीर्लाई िव याथीर् शिैक्षक रेकोडर् हेनर् केही अिधकार प्रधान गदर्छ। य ता अिधकारह :  

 

(1) DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले िव याथीर्को शिैक्षक रेकोडर्, िनिरक्षण समीक्षा पहँुच गनर् भिन प्रा त गरेको अनरुोध, 45 िदन िभत्र हेनर् 
पाइ छ।  
 

आमाबुवा वा योग्य िव याथीर्ले प्र यापकलाई िनिरक्षणको लािग रेकोडर् पिहचान गिर िलिखत पमा बुझाउनु पदर्छ। प्र यापकले कुन समयमा र 

कहाँ रेकोडर् पहँुच गराउने भ ने कुराको प्रब द गिर आमाबुवा वा योग्य मािनने िव याथीर्लाई सूिचत गराउनेछ।  
 

(2) आमाबुवा वा योग्य मािनने िव याथीर्का िव वासमा िव याथीर् रेकोडर् बेठीक, भ्रममा पान वा फेपार् अ तगर्त िव याथीर्को िनजी अिधकारह को उ लंघन 

भयो भ ने लागेमा, सुधानर्को लािग अनुरोध गनर् सक्नेछन।्  
 

िव याथीर् वा आमाबुवाले िज लालाई रेकोडर् सुधानर् सो नु परेमा, प्र यापकलाई प ट गिर रेकोडर्को कुन भाग सुधानुर् पन हो र िकन सुधानुर् पन हो भिन 

लेखेर पठाउनु पदर्छ। यिद िज लाले आमाबुवा वा योग्य मािनने िव याथीर्को रेकोडर् सुधान अनुरोधलाई मा यता िदएन भने, िज लाले आमाबवुा वा योग्य 

मािनने िव याथीर्लाई सूिचत गिर उनीह लाई सनुुवाईको लािग स लाह िदने छ। जब सुनवुाईको लािग आमाबुवा वा योग्य मािनने िव याथीर्लाई सूिचत 

गिर छ, यस समय सुनुवाईको लािग चािहने थप जानकारी उपल द गराइनछ ।  
 

(3) फािमली एडुकेशनल राई स आङ प्राइवेसी एक्ट (FERPA) अनुमित िबना प्रकाशन गनर् सक्ने भए मात्र, नत्र िव याथीर् शिैक्षक रेकोडर्मा भएका िनजी 
पिहचान गन जानकारीह लाई गु त राख्ने अिधकार छ।  
 

अनुमित िबना जानकारी प्रकाशन गनर् सक्ने, एउटा अपबाद, वैिदक शिैक्षक िच भएका कूलका  कायर्कतार्ह को मात्र हु छ। कूलका कायर्कतार् भ नाले 

िज लाले काममा राखेको, प्रशासक, सुपेिरभेक्क्षक, अ यापक वा सहयोगी कमर्चारी सद य (जसमा वा य वा िचिक सा कमर्चारी र कानुन लागू गराउने 

कमर्चारीह  समावेश छन)्; DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदमा सेवा गन यिक्त; िज लाले सेवा र प्रिक्रया बािहर ोत गरेको जनु नभए आ नै 
कमर्चारीले गनुर् पदर् यो (ज तै विकल, लेखा पिरक्षक, िचिक य स लाहकार, शिैक्षक स लाहकार, वयम ्सेवक, वा थेरािप ट); आमाबुवा वा िव याथीर् 
जो पदधारी सिमितमा हु छन,् ज तै अनुशासन वा िशकायत सिमित;  वा आमाबुवा, िव याथीर्, वा अ य वयम ्सेवक जसले अक  कूलको कमर्चारीलाई 

कायर् गनर्मा सहायता गिर रहेको हु छ।  
 

आ नो पेशावर िज मेवारीलाई पूरा गनर्को लािग शिैक्षक रेकोडर्को समीक्षा गनुर् परेमा, कूल कमर्चारीको वैिदक शिैक्षक िच हु छ।  
 

यिद िव याथीर् अक  कूलमा भितर् भए वा पिहलै भितर् भएमा र प्रकाशन िव याथीर्को भनार् वा थाना तरण वा अ यथा कानून वारा आव यक भएमा, 
अनुमित िबनै शिैक्षक रेकडर् अक  कूल कूल िडि ट्रक्टका अिधकारीलाई जािहर गिरने छ।  
 

(4) फेपार्को आव यकताह  पूरा गनर् िज ला असफल भएमा, अमेिरकी शिैक्षक िवभागलाई, िशकायत पेस गन अिधकार छ। फेपार्लाई प्रशासन गन 

कायर्लयको नाम र ठेगाना यस प्रकार छ: 

 
 
 

फािमली पोिलसी क लायस आिफस 

युएस िडपाटर्मे ट आफ एडुकेसन 

400 मेरीलांड आभे यु, एस डबल ु

वािशगंटन, डी सी 20202-8520 
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नाम वा ठेगानाको जानकारी पु तक बाट प्रकािशत गनुर् 

ब चाको शिक्षक रेकोडर्बाट िनजी पिहचान गन जानकारी प्रकािशत गनुर् अिघ फेपार्ले केही अपवादसँग आमाबुवा, अिभभावक वा योग्य मािनने िव याथीर् 
(18 वषर् बढीको िव याथीर्) बाट िलिखत पमा अनमुित िलनु पन आव यकता गराउँदछ। तर िज लाले उिचत नाम वा ठेगानाको जानकारीको प्रकाशन 

िलिखत अनमुित िबना पिन गनर् सक्दछ यस समयस म जब स म  आमाबुवा, अिभभावक, वा योग्य मािनने िव याथीर्ले िज ला कायर्प्रणालीको िनयम 

अनुसार, िज लालाइ जानकारी प्रकाशनको अनुमित  िददैनन ्। नाम वा ठेगानाको जानकारीको इिलमे टरी उदे य नै िज लाले शिैक्षक रेकोडर्बाट िन न 

िकिसमको जानकारी कुनै पिन कूल प्रकाशनमा समावेश गनुर् हो। उदाहरणमा:  
 

 नाटक कायर्क्रम, जाँहा ब चाको भूिमका देखाईनछ; 

 वािषर्क पु तक;  

 स मान सूची वा अ य स मान गरेको सूची; 
 िज लाको वेबसाइटमा पे्रिषत जानकारी; 
 क्रमागित कायर्क्रम; र  

 खेल-कुद कायर्कलाप कागज, ज तै कु ती जाँहा टोलीको सद यह को तौल र हाइ◌ाई देखाई छ;  

 

जनु नाम वा ठेगानाको जानकारीले साधारणतामा हािनकारक र यिक्तग तामा ह तक्षेप गदन, यस प्रकारका जानकारीलाई, आमाबुवा वा योग्य मािनने 

िव याथीर्को अनुमित िबना न ैबािहरका यव थापनह मा जािहर गनर् पिन सिक छ। बािहरका यव थापनह  मद्धे वािषर्क पु तक प्रकाशन र कक्षा औठी 
बनाउने क पनीह  समावेश छन ्तर यी दइुमा मात्र सीिमत छैनन ्। यस बाहेक, संिघय कानुन अनसुार अनुरोध गरेमा, िज लाले सेनामा भितर् गनह लाई 

िन न जानकारी उपल द गराउन आव यक गराउँदछ। य ता जानकारीह  मद्धे-नाम, ठेगाना र  फोनका सूची-पत्रह - यिद आमाबुवा, अिभभावक र योग्य 

मािनने िव याथीर्ले िज लालाई िलिखत पमा िव याथीर्को जानकारी अनुमित िबना प्रकािशत नगिदर्न ुभनेको भए, उपल द गराइने छैन।  
 

यिद आमाबुवा, अिभभावक र योग्य मािनने िव याथीर्ले िव याथीर्को नाम र ठेगानाको रेकोडर्बारे जानकारी  िलिखत अनमुित िबना जािहर गनर् नचाहेमा, 
िज लालाई प्रितवषर्, यो सचूना पाए प यात यथोिचत समयमा सचूीत गराउनु पदर्छ। िज लाले िन न जानकारी िव याथीर्को नाम र ठेगाना रेकोडर्मा 
तोकेको छ: िव याथीर्को नाम, ठेगाना र फोन सचूी-पत्र ; ज मिमित, इलेक्ट्रोिनक मेल(इमेल) ठेगाना ; उपि थत भएका िमितह  ; कक्षा तर; अ यनको 
मुख्य क्षेत्र ; फोटो, अिडयो रेकिड र्ङ, िभिडयो रेकिड र्ङ ; अिधकािरक पमा खेल-कुद र िक्रयाकलापमा सहभागी भएको ; खेल-कुद टोलीका सद यह को तौल  

र उ चाई ; उपािध, स मानह , र पाएको पुर कार ; र सबै भ दा पिछ लो शिैक्षक  सं थानमा उपि थित भएको। य ता सूचनाह  िव याथीर्को 
प्र यापकलाई पठाउनु पदर्छ।  
 

िव याथीर् अिधकार संरक्षण सशंोधन (PPRA) 
 

थानीय कूलले आमाबुवाह लाई कूल वषर्को शु वातमा िन निलिखत अिधकारबारे सचूीत गराउन ुपदर्छ (1) अमेिरकी िडपाटर्मे ट ओफ एडुकेस ले पूरा 
वा भाग िबितय सहयोग गरेको सवक्षणको संचालन गनर् अनमुित िदन ुपनछ, वा (2) सवक्षणह मा िबितय सहयोग जे ज तो भए पिन, एक वा एकभ दा 
बडी, आठवटा सुरिक्षत क्षेत्रह बाट प्र नह  समावेश छन ्भने, कुनै पिन सवक्षणको सचंालनमा भाग निलन सक्नेछन।् यी सुरिक्षत क्षेत्रह  यस प्रकार छन:् 

(1) आमाबुवा र िव याथीर्को राजनीितक संब ध र िव वास; (2) पिरवारको मानिसक र मनोवैज्ञािनक सम याह  ; (3) यौिनक यवहार र प्रविृत ; (4) गैर-

कानुिन, असामािजक, आफै फ ने, वा प्रित ठाको िबपिरत; (5) निजकैका पिरवार वा साथीह को आलोचना मक मु यांकन; (6) कानूनी प्रकारले वीकृत 

भएका िवशषेािधकृत वा समविृ त संब धह  (उदाहरण : विकलह , डाक्टरह , इ यादी) ; (7) िव याथीर् वा आमाबुवाको धािमर्क संब ध वा िव वासह  ; 

(8) िबितय सहायता वा कायर्क्रममा सहभागी हुने योग्यता िवचार गनर् आय हेन (कानुनले चाहे भ दा अलग)। आमाबुवाह ले,य ता सवक्षणमा भाग 

निलनकालािग, हरेक वषर् कूललाई अनुरोध पेस गनुर् पदर्छ।  
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िव याथीर् िशकायत कायर्िविध 

भेदभाव वा क टको िशकायत  

संिघय वा रा य कानुन अनुसार िव याथीर्ह  भेदभाव र क टको (हैरान गनर्, लगायत) आरोप स बोधन गनर्का लािग िशकायत कायर्िविधको अिधकारी 
छन।् यसै  कारण कूल कूल िडि ट्रक्टले जाित, रंग, धमर्, राि ट्रय मलू, िलङ्ग, लिगक अिभसं करण (लिगक हैरान लगायत), लिगक पहचान, अक्ष ता 
वा उमेरबारे भेदभावको िशकायत समाधन गनर् औपचािरक र अनऔपचािरक मा यमह  थािपत गरेकोछ। भेदभावको आरोप तु तै कूलको 
स लाहकार वा प्रशासकलाई कूल, के द्र, वा कुन ै कूलमा राखेको कायर्क्रममा सूिचत गनुर् पदर्छ। तर िव याथीर्ले टाइटल 9 आिफसर , 1701 माउ टेन 

इनदसिट्रयल बोिलभाडर्, टोन माउ टेन, जिजर्या 30083 ठेगानामा  वा यस ठेगानाको फोन न बर: 678-676-0181 मा स पकर्  गिर िसधै सूिचत 

गनर् सक्नेछन।् यस मामलालाई पूरा िव तार गनर्, कूल प्रशासक वा टाइटल 9 आिफसरले िशकायतको प्रिक्रयामा चािहने त यह , सािक्षको पिहचान र 

अ य कुनै जानकारी तय गनर् िव याथीर्लाई सहायता गनछन।्  
 

आरोिपत घटनाको 30 िदन िभत्र औपचािरक पमा उजरुी पेश गनुर्पदर्छ। जिजर्या रा य वा अमेिरकाका कुनै पिन िनकाय वारा अिनवायर् ठहर गिरएका 
नीित र कायर्िविधह को अनुसरण गिरनेछ। O.C.G.A. § 20-2-751.5 को अनुसार िव याथीर्ले िशक्षक, प्रशासक र अ य कुन ै कूल कमर्चारीह ले अनुिचत 

यवहार कूल वा कूल बािहर देखाए भनेर आरोप लगाउनु, यसबारे कुनै जानकारीलाई झुटो ठहराउनु, गलत प्रितिनिध व गनुर्, हटाउनु, गैरकानूनी हु छ। 
कृपया िव याथीर् आचार-संिहता – िव याथीर्को अिधकार तथा उ तरदािय व र चिरत्र िवकास हातेपुि तकामा  पृ ठ 87 मा िज क◌ाउने/उ पीडन/हैरानी गन 

लोचाटर् र पृ ठ 88 मा िज काउने/उ पीडन/हैरानी प्रितवेदन फारामको स दभर् िलनुहोस।्  
 
 

लिगक दु यर्वहार वा लिगक दरुाचारबारे सूिचत गन िविध  

ओ.सी.जी.ए § 20-2-751.7.(ए) ले प्रावधान गरे अनुसार: "िव याथीर्ह  प्रित  िशक्षक, प्रशासक र अ य कुन ैकमर्चारीह को अनुिचत यवहार 

सूिचत गनर्, पेसावर तिरय सिमतीले  रा य वारा आदेश प्रा त गरे अनुसार, एक प्रिक्रया थापना गनछ, जसले िव याथीर्लाई घटनाबारे कानुन लागू गन 

कमर्चािरह लाई, सूिचत  गन क्षमताबाट अवरोध गदन। हरेक थानीय कूलले यस रा य आदेशको पालन गिर यसलाई लागू गनर् अिनवायर् छ र 

आदेशको प्रिक्रया कूल हातेपुि तकामा र कमर्चारी हातेपुि तकामा वा नीितमा समावेश हुनु पनछ।"  सूिचत गन प्रिक्रया िन निलिखत छ:  

 

क. कुनै िव याथीर् (वा आमाबुवा, िव याथीर्को सािथ) िशक्षक, प्रशासक वा अ य कूल कूल िडि ट्रक्टको कमर्चारी वारा लिगक 

दु यर्वहार, लिगक दरुाचारबाट पीिड़त भएमा उनको कूलका कुनै िशक्षक, परामशर्दाता वा प्रशासकलाई मौिखक पमा सूिचत गनर् आग्रह गिर छ।  
 

ख. िशक्षक, प्रशासक र अ य कमर्चारी वारा लिगक दु यर्वहार र लिगक दरुाचारबाट पीिड़त भएका िव याथीर्ह बारे यिद कुन ैिशक्षक, परामशर्दाता, 
वयम ्सेवक वा प्रशासकलाई सूचना प्रा त भएमा प्र यापक वा प्र यापकको मनोिनतलाई घटनाबारे मौिखक, फोन वा अ य प्रकारले तु त िरपोटर् गनुर् 
पदर्छ र 24 घ टा िभत्र प्र यापक वा प्र यापकको मनोिनतलाई िलिखत पमा प्रितवेधन पेस गनुर् पदर्छ। यिद प्र यापक अिभयुक्त हुन ्भने, लिगक 

दु यर्वहार, लिगक दरुाचारबारेमा मौिखक र िलिखत प्रितवेधन िनिरिक्षक वा िनिरिक्षक मनोिनतलाई पेस गनुर् पदर्छ।  
 

ग. ओ.िस.िज.ए. § 19-7-5 ले िव तार गरे अनुसार प्रा यापक वा प्रा यापक मनोिनतले लिगक दु यर्वहार बारेमा मौिखक िरपोटर् तु तै कूल सामािजक 

कायर्कतार् गनुर्होस,् तर ब चालाई साँचैनै दु यर्वहार भएको हो भ ने यथोिचत िव वास भएमा 24 घ टा भ दा बडी िरपोटर् िढलो हुनु हुदैन।सामािजक 

कायर्कतार्को बाल संरक्षण िरपोटर्लाई फोन याक्स ्वा िलिखत पमा ( कूल िडसिट्रक्टको प्राथिमक िविध भनेको िलिखत हो) वारा गनुर् पदर्छ र अनुरोध 

गरेमा िलिखत पमा िडपाटर्मे ट ओफ युमन िरसोससले मनोिनत गरेको ब चा संरक्षण सेवा सं था वा यसतो सं था नभएमा, उिचत प्रहरी अिख्तयार 

वा िज ला अिधवक्तालाई िरपोटर् पेस गनुर् पदर्छ।  
 

ओ.िस.िज.ए. § 19-7-5 अ तगर्त नपन िशक्षक, प्रशासक र अ य कमर्चारीले गरेका िव याथीर् प्रित लिगक दु यर्वहार, कूल वा कूलका सामािजक 

कायर्कतार्ह ले तु त अनुस धान गनुर् पदर्छ। प्रिक्रयाको इमा दािरतालाई संरक्षण गनर्को लािग र िव याथीर्सँगका बार बारका अ तरवातार्ह लाई सीिमत 

पानर्, िडजाइन गिरएको प्रणाली कमर्चारीले अ य कुन ै यिक्त भ दा अगावै िव याथीर्बाट िलिखत कथन िलनु आव यक हु छ। यिद आरोिपत लिगक 

दरुाचार अनुस धानले लिगक दरुाचार ठोस ्हो भ ने यथोिचत िव वास गन कारण संकेत गरेमा, कूलका प्र यापक वा प्र यापक मनोिनतले िनिरक्षक र 

प्रोफे सनल तानडरडस किम सन एिथक्स िडिभसनमा यौन दु यर्वहारका कुनैपिन मा य िनयमह को बारेमासुिचत गराउनुपछर्।  
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खेल-कुदमा िलङ्ग समान गनर् िशकायत गन कायर्िविध 

जिजर्या जे डर इकुईटी इन पो र्स आक्ट अनुसार DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले इिलमे टरी र िवतीयक खेल-कुद कायर्क्रममा भेदभाव 

गनर् िनषेध गदर्छ।िव याथीर्को िनि त आमाबुवा र अिभभावक लगायतले याएको िलिखत िव याथीर् िशकायतको चाड़ो र यायसँग समाधान गनर्कालािग 

िशकायत कायर्िविध उपल द गराएको छ। 
 

      पिरभाषाह : 

 "िदनह " भ नाले कालडरमा भएका िदनह । 
 "िशकायत" भ नाले एक गुनासो जनु DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले ओ.सी.जी.ए. § 20-2-315 (जे डर इकुईटी इन पो र्स आक्ट) 

को अनुसार कुनै कायर् उ लंघन गरेको आरोप।  
 "उजरुीकतार्" भनेको यस यिक्त जसले िशकायत गदर्छ। 
 "िव याथीर्" भ नाले DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको कूल वा प्रिशक्षण कायर्क्रममा नामंग्कन गरेको यिक्त हो।  
 

कायर्िविधह : 

िशकाय तरह  प्रभािवत िव याथीर् वा िव याथीर्का आमाबुवा वा अिभभावकले मात्र याउन सक्नेछन ्र िन न प्रकारले अिघ बढाउन सक्नेछन:्  

 

 उजरुीकतार्लाई थाँहा भएको, वा यथोिचत थाँहा भएको 10 िदन िभत्र (वा कायर्िविध प्रकािशत भएको 10 िदन िभत्र, जनु पिछ हु छ ), उजरुीकतार्ले 

िनिरक्षकलाई िलिखत पमा िशकायत फमर् पेस गनुर् पदर्छ, जसले प्रा त गरेको िमित िट पणी गनछन।्  
 िलिखत िशकायतमा : (1) उजरुीकतार्को नाम र प्रभािवत िव याथीर् ; (2) िशकायत उ पि त गन ि तिथ वा अव था ; (3) िनि चत कानुनका 

प्रावधानह को पिहचान वा आरोिपत उ लघंन गरेका िनयमह को सचंालन र (4)  खोिज रहेको िनि चत उपायको पिहचान।  
 िनिरक्षकले िशकायतका कारणह को छानिबन गनछन।् िशकायत गरेको 30 िदन िभत्र, िनिरक्षकले िशकायतबारे त य कुराह  र िनणर्यमा 

चािहने मलू कारण उ लेख गिर िलिखत उ तर िदनेछन।्  
 उजरुीकतार्ले िनिरक्षकको िनणर्यलाई DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदमा अिपल गनर् सक्दछ। अिपल िलिखत पमा हुनुपदर्छ र िनिरक्षकले 

उ तर िदएका 35 िदन िभत्रमा, DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदमा पेस गिर सक्नु पदर्छ। पिरषदले सब ैिशकायत संब ध सामग्रीको समीक्षा 
गरेर, िशकायत प्रा त गरेको 45 िदन िभत्रमा एउटा िनणर्य िलिखत पमा प्रधान गनुर् पदर्छ।  

 उजरुीकतार्ले DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदको िनणर्यलाई ओ.सी.जी.ए. § 20-2-1160 अ तगर्त रा य िशक्षा पिरषदमा अिपल गन अिधकार 

छ।  
 

कुनै िव याथीर् वा सानु ब चाको आमाबुवा वा अिभभावकलाई DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको कुनै पिन कायर्िविधले ओ.सी.जी.ए. 
§ 20-2-315 (जे डर इकुईटी इन पो र्स आक्ट) को उ लंघन गरेको महसुस भएमा, एउटा फमर् भिर, सहयोग सेवाका उप-िनरीक्षकलाई, यस 
ठेगानामा: आिफस आफ िलगल अ फेसर् 1701 माउ टेन इनडसिट्रयल बोिलभाडर्, टोन माउ टेन, जिजर्या 30083 िशकायत पेस गनर् सक्ने 
छन।् फमर्ह  खेल-कुद िनदशकको कायार्लय, 5829 मेमोिरयल डराईभ, टोन माउ टेन, जिजर्या 30083 वा 
www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads बाट प्रा त गनर् सिक छ।  
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इ टरनेट र प्रिविधको प्रयोग 

चीलड्रनेस ्इ टरनेट प्रोटेक्सन अक्ट (िस प आ) 2000 को अनुसार िज लाको शिैक्षक ल यलाई सहयोग पयुार्उन र िव याथीर् र कमर्चारीह लाई पा यक्रम र 
िसक्न-पडन पधोिनत गनर् DEKALB काउ टी कूल पिरषदले प्रिविधह , संजाल, र इ टरनेट पहंुच उपल द गराउने छ। िज लाले उपल द गराएका सबै 
दरु-संचार सेवा र उपकरणह मा िदशा-िनदशन, िविनयम, नीित र िनयमह  िन न लागू हु छन तर यितमा मात्र सीिमत छै नन: 

 

 क युटर कायर् थल र नोटबुक क युटरह ; 

 माटर्फोन, याबलेटस, ई -िरडस ्र्, र अ य मोबाएल य त्रह ; 

 इ टरनेट सेवाह ; 

 टेिलफोन सेवाह ; 

 सेललुर फोनसेवाह   

 

DEKALB काउ टी कूल पिरषदको िवचारमा इ टरनेटबाट प्रा त जानकारी र अ तरिक्रयाले बहुमु य शिैक्षक जानकारी उपल द गराउँदछ। िज लाले 

अनुिचत र िववाद पद सामग्रीको पहंुचमा िनय त्रण गनर् सदैव स भव छैन, यसकारण प्रयोगकतार्ले अचानक वा जानी बुिझकन िववाद पद सामाग्रीह  

आकि मक फेला पानर् सक्ने छन।् य तो सामग्रीको पहँुच खोिज गनर्बाट टाढा रहने िज मेवारी प्रयोगकतार्को हो।  
 

इ टरनेटको प्रयोग शिैक्षक अनसु धान सहयोग र िज लाको शिैक्षक ल य र उदे यह   अनु प  हुनुपदर्छ। िज लाको अ य कुनै संजाल वा शिैक्षक सादन 

प्रयोग गदार् संजालको िनयम, नीित र िनदशनह को  अनुपालन गनर् अिनवायर् छ। प्रयोगकतार्ले इ टरनेटमा पहँुच गदार् साईटमा  तोिकएका सब ैिनयम र 

कायर्िविधको पालना गन सहमित िदनुपदर्छ। अमेिरकाको कुनै कानुन, रा य कानुन वा रा य िनयमह को उ लंघन गिर कुन ैपिन सामग्री संचारण गनर् 
िनषेध छ जसमा  सािमल छ  तर यितमा  मात्र  सीिमत छैन : (1) सवर् अिधकार भएका सामाग्री (2)धि क गन, अि लल बयान वा घिृणत य भएका 
सामग्री वा(3) यापार-गु तले संरक्षण गरेका सामग्री। िज लाको साधन संजाल प्रयोग गिर (1). िनजी िबि तय मुनाफा, यापािरक िवज्ञापन वा फाइदा गन 

सं थानह को िनवेदन गन वा िक्रयाकलापह मा वा (2).राजनीितक वाथर्को लािग प्रभाव पानर् िनषेध छ। सबै गैर-कानूनी िक्रयाकलापह  सख्तीसँग 

िनषेध छन।् 
 

इ टरनेटको प्रयोग िवशषे अिधकार हो तर मौिलक अिधकार होइन। कुनै िव याथीर्ले िज लाको इ टरनेट एक्से तबल युस अगे्रमटको पालन नगरेमा 
इ टरनेटको िवशेष अिधकार कि तमा पिन एक ह ताको लािग खोिसन सक्दछ। िव याथीर्ले उ लघंन गरेमा िनल बन वा िबशषे अिधकारको पहँुच अ त 

गिर उिचत अनुशासन कारवाही हुन सक्दछ।  
 

कुनै प्रयोगकतार्को अ  क युटर प्रणालीमा इितहािसक सम या वा सुरक्षा जोिखम भएको पिहचान भएमा इ टरनेट पहँुचमा प्रितब द 

लाग्न  सक्दछ। िज लाले  सेवा उपल द गराउन कुन ैिकिसमको आ वासन अिभयुक्त वा उ लिक्षत  गदन। िढलो भएर आकडा हानी हुनु, िवतरण नहुनु, 
गलत ठाउँमा िवतरण हुनु वा आ नो लापवर्ई वा प्रयोगकतार्को आ नै भलू वा छुट्टाईह  ज ताको कारणले नोक्सान भएमा िज ला िज मेवारी हुने छैन। 
इ टरनेटबाट पाएको कुनै पिन  जानकारी प्रयोग गनर् प्रयोगकतार्को जोिखममा हु छ। िज लाले आ नो सेवाबाट पाएको जानकारीको यथाथर् वा 
गुणस तरको कुन ैपिन िज मेवारी इ कार गदर्छ। 
 

कूल कूल िडि ट्रक्टको इ टरनेट र प्रिविदक साधनह को प्रयोग गदार् िव याथीर्ह लाई िन न शर् तरह ले िववश गराउँदछ । 
 

 िव याथीर्ह ले स देश पठाउदा वा  प्रकाशन गदार् वा आकडा वा अ य इ टरनेटबाट पाएको  जानकारी   प्रसारण  गदार्, DEKALB काउ टी िशक्षा 
पिरषदको द तुर र  नीित  अनसुार िश टचार र यवहारको मापद ड अनुपालन गनुर् पदर्छ।   

 िव याथीर्ह ले अक  यिक्तसँग अ तरिक्रया लगायत सामािजक नेटवोिकर् गं वेबसाइट  र याट ममा ओ लैन यवहार उिचत पप्रदिशर्त 

प्रदिशर्त गनुर्  पदर्छ। 
 िव याथीर्ह ले इ त्रनेट प्रणाली प्रयोग गदार् िशक्षण कायर्ह मा मात्र प्रयोग गनुर् पदर्छ िकनभने यो कक्षा र पा यक्रम कामसँग मात्र स बंिदत छ।  
 अनािधकृत प्रयोगकतार्ह बाट सुरिक्षत राख्न िव याथीर्ह ले पूणर् प्रयाश गन छन।् 
 िव याथीर्ह ले कुनै िकिसमको साइबर हैरानमा सहभागी वा पिहला कदम उठाउदैनन। 
 िव याथीर्ह ले अनुिचत र अिप्रय स देश वा ति बर कुनै पिन ोतबाट पठाउन वा प्रा त गन छैनन।् उदहारणकालािग िव याथीर्ह ले डाकमा 

पठाउन,प्रकािशत गनर् वा कुनै पिन अपमान-सूचक, गलत, िन दा मक ,घिृणत, अपिवत्र, लैिगक अिभ-िबि नय त धि क देन 

जातीय अपमानजनक, लिगक, वा अवैद सामग्री पठाउन वा प्रा त गनर् पाउदैनन। 
 िव याथीर्ह ले स देश पो ट गरेर अक  प्रयोगकतार्ले पठाएको हो भनेर आरोप लगाउनु हुदैन। 
 िव याथीर्ह ले अ सँग आ नो आई डी, पासवोडर् वा यसुोर एकाउँ नट वा आ नो नभएर अकार्को आई डी मा नेटवकर्  प्रणाली िभत्र प्रवेस गिर 
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नेटवकर्  सुरक्षा उ लंघन गन छैनन।् 
 िव याथीर्ह ले अ य नाबालक िव याथीर्ह को जानकारी प्रयोग, िव तार र जािहर गन छैनन।् 
 िव याथीर्ह ले संिघय र रा य काननुको उ लंघन गन  कुन ैपिन कामकालािग इ टरनेट प्रणाली प्रयोग गन छैनन।् 
 िव याथीर्ह ले प्रकाशन  अिधकार उ लंघन गिर जानकारी वा सोफटवेयर प्रसारण वा डाउनलोड गन छैनन।् 
 िव याथीर्ह ले जानी-बुिझकन नेटवकर् को पुजार् िवस ब दन गनर्, प्रोग्राम वा डाटा बद न वा कुनै पिन क युटरमा  भाइरसले सकं्रिमत गन 

छैनन।् 
 िव याथीर्ह ले  नेटवकर् को  अनािधकृत प्रयोग, जानी-बुिझकन अकार्को फाइल र डाटा हटाउन वा िवधंस गनर् वा प्रकाशन अिधकार उ लंघन  गन 

कायर्मा िभडीदैनन।् 
 

िव याथीर्ह लाइ प्रभावशाली ढंगले चेतावानी गिर छ िक इलेक्ट्रोिनक स चार य त्र वा इ टरनेट/इ त्रानेट वारा कुनै पिन 

समय अनुिचत स देश/पछार्ई पठाएमा एकदमै ग भीर कूल, िनजी वा िनजी र/वा अपराधी नितजा भोग्नु पन हु छ। 
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थप सुरक्षा र अनुशासनको जानकारी 
   

हैरान पानुर्, क ट िदनु र तंग गनुर् 
डीक्याब काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टले हितयार, िहसंा, हैरान पान, क ट िदने  कायर्बारे वा लाग ूपदाथर्बारे िववरण िदन, िज ला एलेटर् लाइन (1-888-

475-0482) लाग ूगरेको छ।   
 

पिरषदको नीित: हैरान पानुर्, क ट िदनु, तगं गनुर्     िव तार गन कोड:  जे.सी.ड.ए.जी   

भय र धि कको वातावरणमा िव याथीर्ह  पूणर् िव वानको क्षमतामा पुग्छन भ ने अपेक्षा गनर् सिकदैन। सब ैDEKALB काउ टी कूलह को सरुक्षा, 
वा य र पडनकालािग सकार मक  वातावरण उपल द गराउन र स मान, र सहनशीलता, िव याथीर्, कमर्चारी र वमसेवकह  मद्धे प्रितग्रहण 

गरेर पर पर स मान बदृ्धी गराउन ुपन बा याता छ। 
 

िज लाले कूलमा, कूलको जिमनमा, कूल स ब धीत िक्रयाकलापह मा; कूल बसमा कूल जाँदा वा कूलबाट घर जाँदा यात्रा गिररहेको 
समयमा, कूल क्या पस बािहर, जब यहवारले िवधयालयको वातावरणललाई हानी पयुार्उँदछ वा िज लाको क युटर वारा पहँुच गरेको आकडा वा 
सो टवएर प्रयोग गरेर, क युटर प्रणाली, क युटर संजाल वा अ य िज लाको एलेक्ट्रोिनक तकिनकी प्रयोग गिर, हैरान पान/क ट िदने/तगं िदने ज ता 
कामह लाई ित र्ब्रगितले िनषेध गदर्छ। 
 

रा य कानुन अनसुार, यो नीित साइबरमा हैरान पान कायर्ह  जनु चाँही  इलेकत्रिनक मा यम वारा सचंार हँुदछन,् ित प्रित लागू हँुदछ। यी साइबरमा 
हैरान पान कायर्ह  कूल स पि तमा न घटेको भए पिन वा कूलको औजारको प्रयोग न गिर भएको हो भने पिन, लागू हँुदछ, यिद यो इलेकत्रिनक 

मा यम वारा सचंार: 

 

1.  िवशषे गिर िव याथीर्ह  वा कूलका कमर्चारीह  प्रित  िनदिशत छ; 

2. कुन ै यिक्तलाई असुरिक्षत महससू गराउने दभुार्वना देखाउँदछ वा कूलको शाि तपूणर् स चालनलाई भगं  पादर्छ  र;  

3. िव याथीर्ह  वा कूलका कुनै िव याथीर् वा कूलका कमर्चारीह लाई िनजी हािन को उिचत डर या उनीह को स पि त प्रित हािन को उिचत डर 

देखाउँदछ वा यो डर देखाउने काममा सफल हुने संभावना छ। 
 

यो नीित अनुसार, इलेकत्रिनक मा यम वारा संचार मद्धे सामेल छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन ्यी िजिनस ह को थाना तरण- संके तरह , 

लेखह , िचत्रह , विनयां, डाटा वा तार, रेिडयो, िव युत, फोटो इलेक्ट्रिनक वा फोटो ि टको प्रणाली वारा सारा वा भाग मा प्रसािरत कुनै पिन प्रकृितका 
समाचार। 
 

सबै कमर्चारी, िव याथीर् र आमाबुवा वा अिभभावकह ले यस नीितको श दशः प्रितिलिप र साथैमा हैरान, क ट र तंग गन कायर्ह  िनषेध गन  प्रशासिनक 

िनयम कूलको शरुवातमा प्रा त गनछन,् िव याथीर् आचार-संिहताको असंको पमा। 
 

हैरान/क ट/तंग बारे िववरण िदने यिक्त वा हैरान/क ट/तंग कायर्ह  बारे अनुसंधानमा भाग िलने यिक्त प्रित बदला िलने काम, िज लाले सख्तीसँग 

मनाइ गदर्छ। कूलह ले हैरान/क ट/तंग स ब धीत  िववरणह  गो य राख्नेछन,् अनसुधंान संपूणर् तिरकाले होस ्भनेर। 
 

कूल कमर्चरीह ले हैरान/क ट/तंग गन घटनाह  देखे िबि तकै ह तक्षेप गरछन ्भ ने वा हैरान/क ट/तंग गन घटनाह   बारे जानकारी पाउने िबि तकै 

ह तक्षेप गरछन ्भ ने कुराको अपेक्षा छ। 
 

जनु कमर्चारीले यो नीितको र साथमा रहेका प्रशासिनक िनयमह को आव यकताको पालन गनर् असफल हु छ, यो कमर्चारी मािथ अनुशासना मक 

कारवाही लागू हुनेछ जसमा रोजगारको समापन पिन सामेल हुन सक्दछ।   
 

छानिबनको अिघ वा पिछको उिचत समय हेरी, दवु ैआरोिपत र पीिड़त िव याथीर्ह का आमाबुवा वा अिभभावकलाई सूचना िदनु पदर्छ। यिद यो घटनामा 
कसैलाई चोट-पटक लागेको छ भने, उिचत िचिक सक यान िदनु पदर्छ र आमाबुवा वा अिभभावकलाई तु तै सचूना िदनु पदर्छ। 
 

जनु िव याथीर् हैरान/क ट/तगं गन घटनाह को दोषी ठहिर छ, यस िव याथीर्लाई ि थित हेरी, उमेर अनसुार द ड िदईनेछ जसमा यनूतम र पाब दी 
िबनाको पिरणाम, अनुशासन स ब धी प्रिक्रया र परामशर् समावेश छन।् 
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िव याथीर् हैरान/क ट/तंग गन घटनाह  बारे िववरण र पिरणामह को िव ततृ िनदशन र प्रिक्रयाह  साथमा रहेको प्रशासिनक िनयम अनुसार लागू हुनेछ। 
 

प्रशासिनक िनयम: हैरान पानुर्, क ट िदनु र तंग ग   िव तार गन कोड: जे.सी.ड.ए.जी-आर(1)  

 

िज लाले कुन ैिव याथीर् प्रित, कूलमा, कूलको जिमनमा, कूल स ब धीत प्रकायर्ह मा; कूल बसमा यातायात गिररहेको समयमा, कूल क्या पस 

बािहर, जब यहवारले िवधयालयको वातावरणललाई हानी पुयार्उँदछ वा िज लाको क यटुर वारा  वा सो टवएर प्रयोग गरेर, क युटर प्रणाली, 
क युटर संजाल वा अ य िज लाको एलेक्ट्रोिनक तकिनकी प्रयोग गिर, हैरान/क ट/तंग गन  ज ता कामह लाई ित र्ब्रगितले िनषेध गदर्छ। 
 

क. पिरभाषाह  

 

 हैरान पानुर्- हैरान भ नाले, कूलका ब चाह को अचाँिहदो, आक्रामक  यवहार हो जसमा वा तिवक वा किथत अस तिुलत तागत समावेश 

हु छ। यो यवहार समय िब तै जाँदा पुनरावतृ हु छ अथवा पुनारि त हुने क्षमता हुन सक्दछ। िव याथीर्ह , जनु हैरान पािरएका छन ्र 

िव याथीर्ह  जनु हैरान पान काम गदर्छन,् यी दवुैजनालाई लामो अविधको, ग भीर सम याले प्रभाव पानर् सक्दछ। 
 

 क ट िदनु- अिन ट आचरण जनु चाँही वा तिवक वा किथत लक्षणह  ज तै जात, रंग, राि ट्रय मूल, िलगं, धमर्, शारीिरक अशक्तता, िलगं 

अिभसं करण, िलङ्ग पिरचय वा िलङ्ग अिभ यिक्तह मा आधािरत छ। यसले धेरै पह  िलन सक्दछ, जसमा सामेल हुनसक्दछ, मौिखक 

पमा गािल िदनु; आलेखी र िलिखत बयान, जनु मा हुनसक्दछ सेल फोनको वा इ टरनेटको प्रयोग; वा अ  कुनै यवहार जसले कसलैाई 

शारीिरक खतरा, हािन वा अपमानजनक भएको महससु गयार्ऊँदछ। क ट िदनु भनेको हािन गन उ े य राख्नु , कुनै यिक्तलाई प्र यक्ष िशकार 

बनाउनु वा बार बार एकै पको घटनाह मा समावेश हुनु मात्र होइन। जब िक हैरान पान कायर्मा वा तिवक वा किथत अस तिुलत तागत 

समावेश हु छ, क ट िदने कायर्मा वा तिवक वा किथत अस तुिलत तागत समावेश हुदैन। क ट िदने कायर् जब एकदमै फैिल छ, ग भीर हु छ 

वा बार बार हु छ, यसले शत्रतुापूणर् वातावरण बनाउछ। यो शत्रतुापूणर् वातावरणले िव याथीर्को कूल जीवनमा बाधा पुयार्उछ जसले गदार्  
िव याथीर्ले कूल वारा उपल द गरेका सेवा, गितिविध वा मौकाह को लाभ उठाउन सक्ने छैन। 

 

 तंग गनुर् - हैरान पान र धि क िदने चलनह  िक त पा यक्रमेतर समुह/गितिविध मा सद य हुन अिघ वा सँगठन िभत्र िव याथीर्को थान हाइ 

बनाउनकालािग। 

ख. िनषेध गिरएका यवहारह : 

 

िनषेध गिरएका यहवारह को उदहारण यस प्रकार छन,् तर यितमा मात्र सीिमत छैनन:् 

 मौिखक हमला ज तै अनाव यक िज क्याउनु वा नाम बोलाउनु; 
 झुटो वा गाइगुई फैलाउनु; 
 धि क, िन दा र श द वा इशाराह   वारा डर देखाउनु; 
 सावर्जिनक अपमान; 

 सामािजक एक्लोपन;  

 तंग गिर प याउन ु, 

 प्रतक्ष पले शारािरक पशर् ज तै िहकार्उनु, धके न ु; 

 शारािरक िहसंा र/वा हमला ; 
 हैरान, क ट र भयिभत गन उदे यले पैशा र/वा सामानह  चोिरगरेको; 
 जबजर् ती वा धोका िदने, उ तेजन वा बल वारा शासन गन; 

 कूलको वा  िनजी स पि त िवनाश गनुर् ; 
 कूलको उपकरण, कूलको संजाल, वा इमेल प्रणाली प्रयोगगिर कूलमा हँुदा  गरेको  एलेक्ट्रोिनक वा  क युटर हैरान; 

 क्यामरा र क्यामरा फोन प्रयोग  गिर िव याथीर् र कमर्चारीको लि जत पान ति बरह  िखचेर अ लाई िवतरण गनुर् वा  अनलैनमा पो ट गनुर्; 
 िन दा मक वा ध काउने टे ट मेसेज र इ तंत मेसेज पठाउनु ; 
 वेब साईट प्रयोग गरेर अ य िवधयाथीर्ह को कुरा र गाइगुई फैलाउनु। 
 साइबर हैरानी  वा जानी बुिझकन, िडिजटल तकिनिकको प्रयोक गिर  एक यिक्तलाई बैरी र बार बार हैरान र भयिभत गन   इमेल, लग, 

सामािजक संजाल वे साईट (उदहारण : फेसबुक, वीटर, इ टग्राम, िकक,  इ यादी) याट मह , टेएक् ट मे ज, र इ सतांत मे जिजगं गन 

ज ता सामेल छन ्। 
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 साइबर वारा चुपचाप प याउनु वा यक्त गनुर् आकषर्क गन आचरण वा यक्त गन कारण ब नु, श द नक्शाह  वारा वा भाषा वा इलेक्ट्रोिनक 

मेल  वा इलेक्ट्रोिनक संचार वारा, एक यिक्तलाई प्रत य पमा द:ुख िदनु ,िपिडतको अिधकमात्रमा मानिसक िपडाको कारण ब नु ; 
 

सबै कमर्चारी, िव याथीर् र आमाबुवा वा अिभभावकह ले यस हैरान, क ट र तंग गन कायर्ह  िनषेध गन  नीितको श दशः प्रितिलिप कूलको शरुवातमा 
प्रा त गनछन,् िव याथीर् आचार-संिहताको असंको पमा। 
 

ग.  हैरान पान/क ट िदने/तगं गन घटनाह को सूचना   

 

िव याथीर्, आमाबुवा, अिभभावक, वा अ  कुनै साझेदारह ले हैरान, क ट र तंग गन घटनाह लाई िव याथीर्को  
कूलका िशक्षक, प्रशासक, परामशर्दाता वा कुनै  कूलका कमर्चारीह लाई सूिचत गनर् सक्नेछन।् यस घटना बारेमा, वणर्न गन यिक्तह ले इ छा 
अनुसार, मौिखक वा िलिखत पमा वणर्न गनर् सक्नेछन ्र यसकासाथ,ै घटनाको सूचना गदार्, वणर्न गन यिक्तह ले आ नो इ छा अनुसार, आ नो नाम 

िदन वा गु त राख्न सक्नेछन।् िववरण गन फामर्ह , िज लाको वेबसाइटमा भएको िव याथीर् आचार-संिहतामा र प्र येक िज ला कूल पाइ छ। 
हैरान/क ट र तंग गन घटना सूिचत गनर्कालािग, यी यिक्तह ले, िज लाको एलेटर् लाइन फोन न बरमा  :1-888-475-0482 पिन स पगर् गनर् सक्दछन ्

वा जिजर्या िडपाटर्मे ट ओफ एडुकेसन ् का कुल से टी हटलाईन फोन न बरमा : 1-877-से- टप (1-877-729-7867)  स पगर् गनर् सक्दछन।्   
 

कूलका कुनै पिन कमर्चारीलाई कसलेै हैरान/क ट र तगं गन घटनाको सचूना गरेको छ भने, यस घटनालाई तु तै प्रलेख गिर यस बारे प्र यापक वा कुनै 
अ  प्रमुखलाई सूिचत  गनुर् पदर्छ। कूलका कुनै पिन कमर्चारीले कुन ैिव याथीर्लाई कसलेै हैरान/क ट र तंग गरेको देखेमा वा कुनै कमर्चारीले 

कसैले हैरान/क ट/तंग  गदछ भ ने कुरा थाँहा पाएमा, यस घटनाबारे, कमर्चारीले घटना घटेको एक (1) िदन िभत्रमा, प्र यापक वा मनोिततलाई िलिखत 

पमा िशकायत पत्र पठाउनु पदर्छ। यस प यात, यस घटना समब धी कुनै पिन छानिबन र वीकृत प्र तावको प्रिक्रया समय, प्र यापक वा कुनै अ  

मनोिनतले उिचत लेख्य-पत्रह  छन ्भ ने कुरालाई सुिनि चत गन छन।् यिद िववरण पीिडतले बुझाएको हो भने, प्र यापक वा मनोिततले पीिडतको, 
आमाबुवा वा अिभभावकलाई स पकर्  गनछन,् िववरण पाएको तु तै प यात।   
 

यिद िशकायत गन िव याथीर् वा ितनको आमाबुवाले प्र यापकसँग कुराकानी गरे प यात पिन, ितनीह लाई कुनै पिन समयमा कूलले यस घटनाको 
छानिबन उिचत प्रकारले गरेको छैन ज तो लाग्यो भने, िशकायत लगाउने िव याथीर् वा ितनका आमाबुवाले, िनिरक्षक वा उनको/उसको मनोिनतलाई 

स पगर् गनर् सक्दछन।् 
 

यिद कुनै िव याथीर्को िबचारमा, अ  कुनै िव याथीर्लाई कूलमा कसैले हैरान गदछ भ ने िव वास भएमा, यसबारे उिनह लाई िशक्षक, प्रशासक, 

परामशर्दाता वा कुनै कूलका कमर्चारीह लाई सूिचत गनर् आग्रह गिर छ। 
 

िज लाको िनयम अनुसार कसैले पिन, हैरान/क ट/तगं गन घटनाको सिूचत गन वा यसको छानिबन सहायता गन यिक्तलाई प्रितशोद गनर् िनषेध 

गदर्छ। बदलाको घटनाह बारे िववरण यिह प्रकारले हुनुपदर्छ जनु प्रकारले मलू िशकायतको िववरण गिरएको िथयो। यो घटनाबारे छलफल र समाधान 

पिन कूल र कूलका कमर्चारीह ले गनछन।् 
 

जहाँ िशकायत गन यिक्तह ले गोपनीयताको अनुरोध गदर्छन,् कूलह ले िज लाको िनयम अनसुार हैरान/क ट/तंग िरपोटर् को िववरण केवल ित 

यिक्तह लाई मात्र िदनु पदर्छ। गलत यवहारको िरपोटर् गनर् वा कानून अनुसार आव यक भएमा यसकोतु त र उिचत तिरकाले हुनुपदर्छ। 
 

जनु कमर्चारीले, पिरषदको नीित जे.सी.ड.ए.जी र यस नीितको साथमा रहेको िविनयमनको पालन गदन, यो कमर्चारीले अनशुासना मक कारवाही भोग्नु 
पनर् सक्दछ, जनुमा रोजगार को समापन पिन सामेल हुन सक्दछ।    

 

 

 

 

घ. हैरान पान/क ट िदने/तगं गन घटनाको सामना  

कूलका कमर्चारीह ले, हैरान/क ट/तंग गन घटनाह  भईरहेको देखेमा वा ती घटनाह बारे खबर पाएमा, यस घटनाह को तु तै ह तक्षेप गन अपेक्षा 
रािख छ। जब हैरान/क ट/तगं गन घटनाह  सूिचत हु छन,् यस समय िन निलिखत कायर्वाही गिरने छ। 
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1. छानिबन- हैरान/क ट/तंग गन घटनाह बारे जानकारी पाए प यात, तु तै प्र यापक वा मनोिनतले  उिचत कायर्कतार्ह  समावेश गराई, 
छानिबन शु  गनछन।् कूलको अक  एक िदन िभत्रमा, यस छानिबनको शु वात हुनेछ। छानिबन गदार्, आरोिपत भएका यिक्त वा 
यिक्तह , पीिड़त भएका यिक्त वा यिक्तह , िनधार्िरत साक्षीह , िशक्षक वा िशक्षकह , र कमर्चारीह सँग अ तवार्तार् गिरने छ वा यिद 
कुनै िभिडयो आवेक्षण छ भने, यसको समीक्षा गिरनेछ। ि थित अनुसार, कूलको प्रहरी, कूलको परामशर्दाता, कूलका समाज सेवकह , र 
अ  सहायक कमर्चारीह सँग वातार्लाप गिर, ितनीह को दक्षता प्रयोग गनुर् पदर्छ। य ता छानिबनका पिरणामह लाई कूलले तब स म गु त 
राख्नेछ जब स म िज ला सूचना, िरपोरिटङ वा अ य कानूनी दािय वह को पालना गनर् बा य हँुदैन।  
 

2.सूचना- छानिबनको अिघ वा पिछको उिचत समय हेरी, दवुै आरोिपत र पीिड़त िव याथीर्ह का आमाबुवा वा अिभभावकलाई सचूना िदनु 
पदर्छ, तर छानिबन पूरा भएको ितन(3) भ दा अिघ। यिद यो घटनामा कसैलाई चोट-पटक लागेको छ भने, उिचत िचिक सक यान िदनु 
पदर्छ र आमाबुवा वा अिभभावकलाई तु तै सूचना िदनु पदर्छ। छानिबनको अि तममा, पीिडत र आरोिपत िव याथीर् दवुैलाई छानिबनको 
पिरणाम िदनुपदर्छ। पीिडत िव याथीर्ह ले तंग गन िव याथीर् मािथ के अनुशासना मक कारवाही लागू गिरयो भ ने कुराको जानकारी अनुरोध 
गनर् सक्दछन।् यसमा सामेल हुन सक्दछ, तंग गन आरोिपत िव याथीर् पीिडत िव याथीर् देिख टाढा रहने आदेश, वा आरोिपत िव याथीर्लाई 
केही समय स म कूल आउनबाट िनषेद, वा अ  नै कुनै कक्षाह मा था तरण। कूलह ले आरोिपत िव याथीर्को अ  "शिैक्षक रेकडर्,", 
जसमा सामेल छ, पीिडत िव याथीर्सँग स ब धीत नभएको अनुशासना मक कारवाहीह  सिहत कुनै पिन अ य जानकारी। 
 

3. अतंिरम उपायह - आव य अनुसार, कूलले िशकायत गन िव याथीर्लाई जोगाउन कदमह  उठाउनेछ, जसमा सामेल छ अतंिरम कदमह , 
छानिबनको अि तम पिरणाम पिहले। 
 

4. अनुशासन स ब धी प्रिक्रया-जनु िव याथीर् हैरान/क ट/तंग गन घटनाह को दोषी ठहिर छ, यस िव याथीर्लाई ि थित हेरी, उमेर अनुसार 
द ड िदईनेछ जसमा यूनतम र पाब दी िबनाको पिरणाम, अनुशासन स ब धी प्रिक्रया र परामशर् समावेश छन।्पिहलो हैरान/क ट/तंग गन 
घटना पिछको अनुशासन स ब धी कायर्वाहीमा िन न समावेश छन ्तर यितमा मात्र ैसीिमत छैनन:् 
         

 िवशषे अिधकार खोिसने छ; 

 कक्षा, खाने ठाउँ र कूल  बसका ब ने ठाउँह  पनु: यव था; 
 कक्षा पुन: यवि थत; 

 नजरव धी; 
 कूल िभत्रको िनल बन; 

 कूल बािहरको िनल बन (उिचत प्रिक्रया सुनुवाई गरेर); 

 िन कासन (उिचत प्रिक्रया सनुुवाई गरेर); 

 वैकि पक कूलमा भितर् (उिचत प्रिक्रया सुनुवाई गरेर); 

 

5.  जाँच र  हेरिवचार- जाँच, दवु ैआरोिपत र पीिड़त यिक्तह कालािग र केही अव थामा कूल समुदायको लािग पिन आव यक छ। प्र येक कूलले 

हैरान/क ट/तंग गन कायर्बाट प्रभािवत भएका यिक्तह लाई र समूहह लाई जाँच र हेरिवचारको आयोजन गनुर् पदर्छ। प्र येक कूलले आयोिजत 

प्रिक्रयाको प्रयोग गनुर् पदर्छ, अनुरक्षन र जाँच प्रधान गनर्कालािग, र पिहलानै भिनएको बदला िलने िनषेधबारे, कूल समूदायलाई दोहराउनु पदर्छ। 
आव यकता परेमा, हैरान/क ट/तंग गरेका आरोिपत िव याथीर्ह  र हैरान/क ट/तगं बाट पीिड़त भएका िव याथीर्ह को सामािजक-भावना मक, 

वभावज य, र शिैक्षक आव यकताह को संबोधन गनर्कालािग, परामशर् र अ  ह तक्षेपह  पिन उपल द गराउनु पदर्छ। कमर्चारीह लाई अितिरक्त 

प्रिशक्षण चािह छ िक वा िव याथीर्ह लाईअितिरक्त िनदशन चािह छ िक भ ने कुराको जाँच गनर्, कूलले कूलको वातावरणको  पिन मू याङकन गनुर् 
पदर्छ। 

 

रा य कानुन अनसुार, कक्षा छ देिख बाहर्स म पड़ने िव याथीर्ह ले, एक वषर्मा, ते ो प टस म हैरान/क ट/तंग गन अपराधह  गरेको थाह पाइयो भने, 

यस िव याथीर्लाई अनुशासना मक कायर्वाही गन कमर्चारी, यानल र यायिधकरणको उिचत कानूनी कायर्वाही वारा, कि तमा, वैकि पक कूलमा 
भितर् गराइ छ।  
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हूल स ब धी िक्रयाकलापह   
 

DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको िवचारमा कूल एउटा सुरिक्षत ठाउँ हुनुपदर्छ, जाँहा िव याथीर्ह  प न र हुिकर् न सक्दछन।् हूल  र हूल ज ता 
तु य सँगठनह ले िवकषर्ण गदर्छन ्र  यस िवकषर्णले िव याथीर्ह को सुरक्षा र िनि चतताकालािग सीधा हािन गदर्छ। यस ैकारण, DEKALB काउ टी 
कूल कूल िडि ट्रक्टले सख्ती साथ ्सबै हूल स ब धी िक्रयाकलापह का र गैर-कानुिन र अपराधी यवहार देखाउने सँगठनह को िनषेध गदर्छ। हूल 

स ब धी िक्रयाकलापह ले असर पारेका  िव याथीर्ह लाई कूल कूल िडि ट्रक्टले सहायता उपल द गराउँदछ । कुन ैिव याथीर्ले पिन िहसंा, दबाव, 

जबदर् ती, िहसंाको धि क, वा हूल स ब धी िक्रयाकलापह को प्रयोग गिर कूलमा हुने शिैक्षक प्रिक्रयालाई भंग गन  वा बाधा पुर् याउने छैनन।्  
 

हूल भनेको औपचािरक वा अनौपचािरक सँगठन, स मेलन, वा टोली हो जसमा ितन वा ितन भ दा बडी यिक्तह  हु छन जसले िव याथीर्, कमर्चारी, 
वयंसेवी, आगुंतक र अ ह को सुरक्षालाई हािन पुर् याउने िक्रयाकलाप गदर्छ; जसले  कूलको सामा य िनयम वा कूलको िक्रयाकलापह लाई जोिखममा 
हा दछ; र/वा जसले कूल कूल िडि ट्रक्टको शिैक्षक ल यमा बाधा पयुार्उँदछ। हूलसँग जोिडएकाका  यिक्तह ले एकै प्रकारको नाम वा एकै प्रकारको 
िच ह, शरीरमा खोिपएको नक्सा, लगुा, िभ तामा कोन/रंगलेप वा अ  कुनै अलग देिखने अिभलक्षणह  अनुकरण गदर्छन।्   
 

"हूल स ब धी िक्रयाकलापह " भनेको िव याथीर्ह को टोलीले वा टोलीको प्रितिनिध व गन एउटा िव याथीर्ले गरेको य ता कायर्ह  हुन ्जसले कूलको 
वातावरणलाई भगं गदर्छ वा यसमा बाधा पयुार्उँदछ र/वा िव याथीर्, िशक्षक, कमर्चारी वा कूलका अ य कमर्चारीह को सरुक्षालाई खतरामा 
हा दछ।िनषेध गिरएका यवहारह  यस प्रकार छन ्तर यि तम ैमात्र सीिमत छैनन:्  

 

 हूलको िच हह  आ नो र कूलको स पि तमा प्रदिशर्त गनुर्;  
 हूलसँग स पकर्  छ भ ने लगुाह  लगाउनु जसले हूलसँग स पकर्  छ भ ने कुरा जनाउँदछ (शटर्, टोपी,ग चा, बे ट, गहनाह , इ यािद); 

 हूलको ह त-िच ह, शरीरमा खोिपएको नक्सा/ छाप, र/वा अ य आभूषणह  जसले हूलसँग स पकर्  छ भ ने कुरा जनाउँदछ; 

 हूलको िभ ता मा कोन/रंगलेप गन िचजले कूलको स पि तको (फनीर्चर, िभ ता, बसह , भवनह , िनमार्णह ) िब प गनुर् ; 
 हूल स ब धी िक्रयाकलाप, धि क, र/वा आयोिजत िहसंक यवहारह लाई प्रलेख गनर्, फैलाउन, सचंािरत गनर्कालािग इलेकत्रिनक य त्रह को 

प्रयोग (कम युटरह ,सेल फोनह  , कामेरा/ िभिडयो फोनह , िभिडयो कामेराह , कामकडर्रह , एमपीथ्री लेएरसह , इ यादी);  
 कुनै पिन अपराधमा भाग िलन ुजसमा िहसंा, हितयार साथमा  र/वा हितयार प्रयोगको सं लग्न हु छ, यसमा समावेश भएका तर यि त मा मात्र 

सीिमत नभएका यस प्रकार छन ्: हूलको लािग सद यह  बटु नु, डराइ-ध काई गनुर्, र िवचिरत/आयोिजत पमा कूलमा दंगा गनुर् जसको 
कारण िव याथीर्, िशक्षक र कमर्चारीह लाई शारीिरक चोट लाग्ने  यथोिचत डर हु छ ।  

 

यो सेक्सनमा बयान गिरएको िहसाबले, गु डा-गदीर् गन टोलीका कामह मा भाग िलने िव याथीर्ह लाई अपराध #12- कूल अशाि तले आवेिशत गिरने 

छ। यिद िव याथीर्लाई यस अपराधको दोषी मािनयो भने, िज ला काननूी प्रिक्रया सुनुवाईमा उ लेख गिरने छ जसको पिरणाम िव याथीर्लाई िनलि बत, 

वैकि पक कूलमा उ लेिखत वा िन कािशत पिन गिरन सिक छ। यस बाहेक, यस िव याथीर्लाई  अिनवायर् पमा गु डा-गदीर्को रोकथाम गन परामशर् 
कायर्क्रममा उ लेिखत गिरने छ। यिद कुनै िव याथीर् गु डा-गदीर् गन टोलीसँग सलंग्न भएको संखा लाग्यो भने यस िव याथीर्का आमाबुवा, प्रहरी र अ  

उिचत यिक्तह लाई स पकर्  गिरने छ। गु डा-गदीर् गन िक्रयाकलापमा सहभागी हुने िव याथीर्लाई रा य कानुनमा अिंकत गिरएका पिरणामह ले पिन 

दि डत गनर् सिक छ। (ओ.सी.जी.ए. §§ 16-15-3,16-15-4)। 
  

गु डा-गदीर् स ब धी िक्रयाकलापह ले गदार् यिद कुनै िव याथीर्लाई हैरान पारेको, भयिभत वा असरुिक्षत भएको ज तो लाग्दछ भने, यी सबै 
िच ताह को िववरण िशक्षकलाई, परामशर्दातालाई, प्र यापकलाई, सहायक-प्र यापकलाई वा जिजर्या िडपाटर्मे ट ओफ एडुकेसन ्का अ नोिनमस 
फोन न बर 1-877-से- टप (1-877-729-7867) मा सूिचत गनुर् पदर्छ वा DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको आलटर् फोन न बर: 
1-888-475-0482 मा स पकर्  गनुर् पदर्छ। गु डा-गदीर् गन हूलबाट मुक्त हुन चाहने िव याथीर्ह ले, प्र यापक वा कूलमा उनीह ले मागर्दशर्न र 

सहायताको भरोसा राख्ने कमर्चारीलाई स पकर्  गनर् सक्दछन।् कूल वा कूल कूल िडि ट्रक्टले िव याथीर्लाई गु डा-गदीर् छो ने काममा 
सहयोग पयुार्उनका िनि त िव याथीर् र िव याथीर्काआमाबुवालाई सामािजक सं थाह बारे जानकारी िदन सक्दछ। 
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िव याथीर् अपराधह को अिनवायर् सूचना 
 

कानुनले आव यक पारे अनुसार, कूलका प्रशासक, िशक्षक र अ  कूलमा काम गन कमर्चारीह ले अपराधह  सूिचत गन छन।् (ओ.सी.जी.ए. § 20-2-

1184) । 
 

िव याथीर्को दु यर्वहारले पीिडत भएका यिक्तह ले, कूलको प्रशासन वा प्रधान प्रशासनलाई आरोिपत घटना वा क्षितबारे िलिखत िशकायत वा प्रितवदर्न 

िववरण िदनु पदर्छ, जसमा: (1) कुन ैिशक्षक, कूल अिधकारी वा कमर्चारीमािथ िव याथीर्ले गरेको शारीिरक हमला; (2) कुन ैिव याथीर्मािथ  िव याथीर्ले 

गरेको आरोिपत शारीिरक हमला; (3) कुनै िशक्षक, िव याथीर् र कूल अिधकारी वा कुनै कमर्चारीको सामानह लाई यिद िव याथीर्ले आरोिपत जानी-
बुझीकन धेरै ठुलो  हािन पुयार्यो भने, कूलका प्रशासकको िववेकको आधारमा यस हानीको पिरणाम िन कासन अथवा धेरै लामो िनल बन सक्ने छ । 
 

गैर-कानूनी/खतरनाक/स देह शील व तुह   
 

गैर-कानूनी, खतरनाक, व तुह  वा कूलमा याउन नपाउने व तुह  भेटाईएमा िव याथीर्ह ले तु तै प्रशासक वा कूलका अ  कुनै 
कमर्चारीलाई सूिचत गनुर् पदर्छ। िव याथीर्ह ले यी वा तुह  छुनु, चलाउनु र अ  िव याथीर्ह बाट ग्रहण गनुर् हुदैन। 
 

हैरान, िहसंा, हितयार र लागू-पदाथर्ह कोबारेमा सूचना िदने फोन न बर  
 

जिजर्या िशक्षा िवभागले प्रयोजन गरेको 24 घ टा हटलैन वारा िव याथीर्ह ले िहसंा (हैरान समावेश छ), हितयार र लागू-पदाथर्ह कोबारेमा यस न बरमा 
फोन गिर िबना नाम, खबर िदन सक्ने छन।् यो न बर यस प्रकार छ: 1-877-से- टप (1-877-729-7867) वा DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टको 
आलटर् फोन न बर: 1-888-475-0482।प्रा त सचूना रेकोडर् हुनेछ र िज लाका कानुन स ब धी कमर्चारीह लाई िदईने छ। सचूना प्रा त भए प यात जाँच-

पड़ताल स चािलत गन छन।्  
 

िव याथीर्ह ले प्रयोग गन सेलफोन/संचार गन इलेक्त्रिनक य त्रह  
 

िनरीक्षकले घोसणा गरेको कायर्िविध अनुसार मात्र िव याथीर्ह ले संचार गन इलेक्त्रिनक य त्रह  आफैसँग राख्न र यसको प्रयोग गनर् पाउदछन।् यस 

कायर्िविध अनुसार, इलेक्त्रिनक य त्रह को प्रयोग कक्षामा पढी रहेको समय गनर् पाइने छैन र यसका साथै, यी इलेक्त्रिनक य त्रह ले शिैक्षक ल यह मा 
बाधा हा न र सुरक्षामा हानी पुर् याउने छैनन।्  
 

इलेक्ट्रोिनक य त्रह  बारेमा िव याथीर्ह ले िन निलिखत िनयमह को पालन गनुर् पदर्छ: (1) कक्षामा पढाई रहेको समयमा ( कूलको िदन शु  भए 

देिख कूलको िदन सिक्कने समयस म) फोन ब ध हुनुपदर्छ (साइले ट वा भाइबे्रट हुने गरी पमा होइन) र फोनलाई देख्ने ठाउँमा पिन राख्न पाइने छैन 

( कूलले िनदशनिनदशन िदए अनसुार)। यो िनयमको पालन तब मात्र गनर् अिनवायर् छैन जब िशक्षकले पढाइका कामको लािग फोनको प्रयोग गनर् 
उिचत स झेर अनुमित िदने छन।् (2) जब िशक्षकले पढाइका कामको लािग फोनको प्रयोग गनर् उिचत स झेर अनमुित िदने छन,् यस 

बाहेक, िव याथीर्ह ले सेलफोनको प्रयोग गरेर खबर पठाउन वा पाउन, पाउने छैनन।्(3) जनु िव याथीर्ह लाई ग भीर रोग छ वा केही अनोखो अव था 
आईलाग्छ, ित िव याथीर्ह लाई, यिद फोनको प्रयोग यस अव थामा अिनवायर् वा उिचत हु छ भने, प्र यापकबाट फोनको प्रयोग गन िवशषे अनमुित 

पाउन सक्ने छन।् 
 

आमाबुवा/अिभभावकह लाई प्रिशक्षणको समय इमेल, टेक्सिटगं, वा फोनबाट संपकर्  नगनर् आवाहन गिर छ। आपतकालीन समयमा 
आमाबुवा/अिभभावकले कूलको फोन प्रणाली वारा िव याथीर्लाई स पकर्  गनर् सक्ने छन।् यस अपेक्षाको उ लंघन गरेमा य त्र जफत गिरने छ। यस 

बाहेक जफत गरेको य त्र आमाबुवालाई मात्र िफरकाइने छ। 
 

यान ्िदनुहोस: कूलमा प्र यापकको अिभ यक्त अनुमित िबना कसैलाई पिन अ  यिक्तको फोटो वा िभिडयो िख न मनाइ छ। 
 

िव याथीर्ह लाइ प्रभावशाली ढंगले चेतावानी गिर छ िक इलेक्ट्रोिनक स चार य त्र वा इ टरनेट/इ त्रानेट वारा कुनै पिन समय धि क 
िदने/अनुिचत स देश/ िचत्र पठाएमा एकदमै ग भीर िवधयालय, िनजी वा अपराधी नितजा भोग्नु पन हु छ। 
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कूलका ोत अिधकारीह   

 

कूलका ोत अिधकारीह  (एस आर ओ) भनेका प्रमािणत सेवािनवतृ सैिनक हुन ्जसलाई कूलको सुरक्षा कायम राख्न, रोकथाम र ह तक्षपे कायर्मा 
शरुवात गनर् िभिडन, िव याथीर्ह कालािग सकारा मक भूिमकाको नमुना कायर् गनर्, अ य का नुनी कमर्चारी र सं थाह सँग स पकर्  गनर्, कूल सुरक्षा 
योजना बनाउन सहायता गनर्, र कानूनी याियक प्रिक्रयाबारे अझै राम्रो बु न र प्रो सािहक गन  सघाउ पुराउन िनयुिक्त गिरएको हु छ। तर कूल 

अिधकारीह  अनुशासन िनयमकतार् होइनन।् उनीह लाई प्रशासकको दैिनक िव याथीर् अनुशासन कायर्को प्रशासनको सट्टामा प्रयोक गनर् पाईदै न । 
प्रशासनका कमर्चारीह  कूलका ोत अिधकारीह सँग उिनह को िवषेसज्ञता र अनभुव प्रयोग गरेर काम गदर्छन ्तर कूलका ोत अिधकारीह  र अ य 

कानुन लाग ूगन कमर्चारीह लाई प्रभावकारी पमा िडउटी र कायर् थलमा काम गनर् बाधा पुरयाउन भने िनयेत गनर् रोक्न ुपदर्छ। 
कूलका ोत अिधकारीह  कूल कूल िडि ट्रक्टका अिधकारी भएकाले सबै कमर्चारीह ले गन पेसावर आव यकताह  अनुसरण गनुर् पदर्छ।  

 

जिजर्याको रा य कानुनले आदेश िदए अनुसार िव याथीर्ह ले हितयार साथमा राखे बापत, ओ.ंसी.जी.ए. § 16-11-127.1 मा िव तार गरे अनु प, लागू 
प्रदाथर् साथमा भएको ओ.ंसी.जी.ए. § 16-13-24 देिख  ओ.ंसी.जी.ए. § 16-13-32 स म िव तार गरे अनु प, अ य कुनै अपराध वा नािमत अपराध टाइटल 

16 िक्रिमनल कोड ओफ जिजर्या अ नो टेटेडमा िव तार गरे अनु प अ लाई शारीिरक चोटपटक लगाए बापत, सावर्जिनक वा िनजी स पित िवनास र/वा 
कूलमा मखु्य भगं गरे बापत र आतंङ्गका धि कह  ज ता सािमल छन ्तर यितमा मात्र सीिमत छैनन,् र य ता कायर्ह  गरेमा 
िव याथीर्ह  आरोिपत र िगर तार हुन सक्नेछन।्  
 

कूल प्रशासकह ले कानुन उ लंघन गरेको संखा गरेमा कूलका ोत अिधकारीह लाई वा  
अ य कानुन लागू गन कमर्चारीलाई तु त सूिचत गनुर् पदर्छ। जब ह तक्षेप गन अनुरोध प्रितिक्रया प्रयोजन, अनसु धान, िगर तारीको हुकुम 

हँुदा कूलका ोत अिधकारी र अ य कानुन लागू गन कमर्चारी वा आपतकालीन सं था कूल क्य पस मा छन ्भने, कूलका कमर्चारीह ले प्रितिक्रया 
गनह को िसफािरशमा काम गनुर् पदर्छ। कूलका ोत अिधकारीह  समावेश हँुदा, अ य ग भीर ि थित ज तै, आमाबुवा/अिभभावकहरलाई समयमा 
सूिचत गिर छ।   
 

स भािवत: अपराध द डह  लगायत नाबालक यौन आचरण र अ य अपराध, जसमा प्रौढको ज तै मुद्धा लाग्न सक्दछ, य ताह को पिरणामबारे आ ना 
ब चाह लाई पुवर्-सुिचत गराउन प्रो सािहत गिर छ (ओ.ंसी.जी.ए. § 20-2-735) । यसबारे जानकरी DEKALB िज ला अिधबक्ताको वेभसाइट 

http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1 मा पाइ छ। 
 

क्या पस सुरक्षा कमर्चारी  
 

क्या पस सुरक्षा कमर्चारीले (सीएसपी) कूलको देखरेख गिर कूलको सुरक्षा गदर्छन,् साथ ैकमर्चारी र िव याथीर्को सुरक्षा गनर् कूल भवन र खे ने 

जिमनको आव यक सावधानी र शिैक्षक प्रिक्रयाको वातावरण शरुिक्षत राख्दछन।् सीएसपीह लाई सब ैहाइ, मा यिमक र धेरै जसो इिलमे टरी 
कूलह मा कायर्भार िदइ छ। 

 

िकशोर/प्रौढ चालक िज मेवारी कानुन (TAADRA) 
 

कृपया यान िदन ुहोस ्िक एस.िब 100, जनु चािहँ अिप्रल 16, 2015 मा कानुन मा समावेश भएको िथयो, यस कानुन अनुसार िकशोर र प्रौढ द्राइभर 

िज मेवारी कानुनमा मह वपूणर् पिरवतर्नह  आएका छन,् िजन अनुसार कूलह ले, धेरै अक्ष य अनुपि थित भएका र कुनै अनुशासनको उ लङ्घन 

गरेका िव याथीर्ह को बारेमा अपालन िरपोटर् पेश गनुर् पदन। जलुाई 1, 2015 देिख, िव याथीर्ह ले द्राइभर लाइिससं वा गाडी िसखने अनुमित प्रा तगनर्  
भ दा अिघ,  कूलह ले यो िव याथीर् कूलमा भितर् भएको छ र कुनै सरकारी वा िनजी कूलबाट िनषकासन भएको छैन भ ने कुराको प्रमाण िदनेछन।् 
जलुाई 1, 2015 देिख, कूलह ले दईु वटा नया फामर्को प्रयोग गनछन-् नया कूल भनार्-दतार् प्रमाणपत्र फामर् र गाडी चलाउने िवशषे अिधकारको पुन-

थापन योग्यता प्रमाणपत्र फामर्। 
 

सधैभिर कक्षा भंग गन िव याथीर्ह  
 

जनु िव याथीर्ह  सधैभिर कक्षा भंग गदर्छन, ितनीह लाई स बोदन गदार् ह तक्षेपको प्रितिक्रया (आर िट इ) तर तर मा ह तक्षेप र लगातार प्रगित 

िनगरानी गन प्रिक्रया प्रयोग गिर छ। क्रिमक पिरणामह मा टायर 1 प्रिक्रया शरुवात हो र टायर 3 िनर तर भंग गन यहवार हो।  
शरुवात को ह तक्षेप गन प्रितिक्रयाको संके द्र ह तक्षेप कायर्िविधह  िवकाशील गन र लागू गरेर पिहचािनएका यहवारह  सुधान हो।  
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सधैभिर भगं गन िव याथीर्ह लाई करारन-पत्र सही गिर पिरिवक्षामा राख्न सिक छ। प्रशासन कमर्चारीले, ोद कमर्चारी र आमाबुवासँग सहयोजन गिर 

सामुिहक पमा एउटा सुधान योजना तयार पानुर् पदर्छ। सधैभिर भगं गन िव याथीर्ह लाई िज ला सनुुवाईमा उ लेख गनुर् अिघ ोद कमर्चारीकोमा 
(ज तै:परामशर्दाता, समाज कायर्कतार्, कूल मनोबैज्ञािनक,िव याथीर् सहयोग टोली वा िव याथीर् सयोग िवशषेज्ञाता) उ लेख गनुर् पदर्छ। 
  

िव याथीर् सहयोग टोली 
 

िव याथीर् सहायता टोली (SST) एउटा सम या समाधान गन टायर 3 तरको ह तक्षेप गन टोली हो जसले िव याथीर्ह को शकै्षक, यवहार र अ य 

प्रकारका सम याह मा ह तक्षेप गन कायर्-योजना मु यांकन गदर्छ। िव याथीर् सहायता टोलीका ह तक्षेपह  टायरको क्रमानुसार विृद्धगदार् आव यक 

परेमा मात्र लाग ूगिर छ।  
 

जब िव याथीर्ह  टायर 3 तरमा पगु्छन, तब ह तक्षपेह  िनधार्िरत समयस म मात्र लागू हु छन।् यिद अनुशासन सहायक प्र यापक र/वा सिमितका 
िशक्षकले लागू गरेका टायर 3 को कायर्-योजना असफल भए मात्र, थप वकैि पक ह तक्षेप र सं करणह  बनाई िनधार्िरत समयस म लागू गिर छ। 
िव याथीर् सहायता टोलीले एक सभा िनधार्िरत गिर पिरणामह को समीक्षा गनछन।् िव याथीर् सहायता टोलीले िव याथीर्को ज्ञान-स ब धी र शिैक्षक प्रबल 

र कमजोरीह  र/वा  यवहािरक/सामािजक र मानिसक ि तिथ मु यांकन गनर्कालािग आमाबुवाको अनुमित अनुरोध गनर् सक्दछन।्यदी िव याथीर्ले 

िनर तर किठनाईह  अनुभव गरेमा र ह तक्षेपह  लागू गरेका प्रितिक्रयाह का आधारमा, िवशषे िशक्षाकालािग उ लेख गनर् सिक छा य तो उ लेखन 

गनुर् पदार्, िवशषे िशक्षाका कमर्चारीले िव याथीर् सहायता टोली/ह तक्षपेकालािग प्रितिक्रयाको रेकोडर् समीक्षा, मु यांकन र आकडा लगायत र अ य चािहने 

थप मु यांकन गनर् आमाबुवाको सहमित िलने छन।् यिद यसप्रकारको िवशषे स दभर् बनाइयो भने मू याङ्कनका लािग आमाबावुको सहमित (PCE) 

प्रा त हु छ र मू याङ्कनको िह साको पमा सबै उपल ध डाटाह लाई समीक्षा गिर छ। डाटामा सबै डाटा र पिहले पूरा भएका सबै मू याङ्कनह  सिहत 

SST/RtI अिभलेखह  समावेश हु छन।्   यस प यात िव याथीर्को िवषेश िशक्षा सेवाह मा योग्यता िनधार्रण गनर् एक सभा सघंिटत गिर छ। 
 
 

िव याथीर्ह लाई िन कासन गनर्कालािग थानतरण समीक्षा कायर्िविधह  
 

रा य कानुन  (ओ.सी.जी.ए § 20-2-738) आधािरत, यिद िव याथीर्ले बार बार वा मजबुतसाथ िशक्षकको प्रिशक्क्षण स ब धी िक्रयाकलाप गन क्षमतामा 
ह तक्षेप र िव याथीर्को सहपाठीह लाई वा िशक्षकलाई तु त धि क देखाएमा, िशक्षकले िव याथीर्लाई कक्षाबाट िन कासन गनर् सक्दछन।् कक्षाबाट 

तु त िन कासन गनुर् परेको ख डमा, िशक्षकले कूल िदनको अि तम वा अक  कूल िदनको शु वातमा प्र यापक वा कूल प्रशासकलाई िलिखत पमा 
उ लेखन पेश गनुर् पदर्छ। प्रशासकले, कूलबाट िन कासन गरेको एक िदन िभत्रमा, आमाबवुालाई िव याथीर् कक्षाबाट िन कासन गरेको िलिखत सूचना र 

साथमा िशक्षकले उ लेखन गरेको प्रितिलिप र आमाबवुाले कूल प्रशासकलाई कसिर स पकर्  गनर् सक्दछन ्भ ने जानकारी पठाउनु पदर्छ। जब िशक्षकले 

मािथ िनधार्िरत गरे अनु प िव याथीर् िन कासन गनुर् पदार्, प्रशासकले कूल िदन अि तममा वा अक  कूल िदनको शु वातमा यस िवषयलाई िशक्षकसँग 

छलफल गनछन।् प्रशासकले िव याथीर्लाई कक्षाबाट िन कासन गनुर् पन आधारबारे मौिखक वा िलिखत जानकारी िदने छन।् यिद िशक्षकले िव याथीर्लाई 

यिह कक्षामा िफतार् आउने म जरुी थामी राखेमा वा िव याथीर्को यवहारले कूल िफतार् आउन अस भव पारेमा (ज तै िव याथीर् आचार-संिहता-
िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास ह तापुि तकाको मुख्य उ लंघन गरेमा), प्रशासकले पिहलो िदनको अि तम स ममा िव याथीर्ले 

भोग्नु पन नितजाह  जसमा कूल िभत्रको िनल बन वा दस िदन स मको कूल बािहरको िनल बन िनयोजन गन छन।् दस िदन भ दा बडीको िनल बन 

िज ला प्रिक्रया सहायक अथवा िशक्षा पिरषदले मात्र लागू गनर् सक्नेछन।् 
 

यिद िशक्षकले िव याथीर्लाई कक्षामा िफतार् आउनकालािग उस/उनको, मंजरुी थामी राखेमा र प्रशासकले कुनै अ य अनुशासन स ब धी प्रिक्रया नगरेमा, 
प्रशासकले िनकािलएको दो ो िदनस म थानीय थान-िनयोजन सिमितको बैठक सहयोजन गरेर सिमितले िव याथीर् कक्षा-िनकािलएको कोठामा 
फिकर् ने हो वा होइन भ ने िनणर्य गदर्छ। सिमितले कक्षाबाट िनकालेको ितन िदन भ दा बडी िढलो नगरी िनणर्य बनाउँदछ। प्रशासकले िव याथीर्लाई 

अ तिरम अविधमा अ थाई थान िनयोजन गनछन ्(िशक्षकले अनुमित िदएमात्र नत्र िव याथीर् िनकालेको कक्षामा नराखेर अक  कक्षामा राख्ने छन)्। 
कुनै िशक्षकले एक कूल-वषर् िभत्र दइु जना भ दा बडी िव याथीर्ह लाई उस/उनको कुल नामांकनबाट िनकालेमा र यस प यात थानीय थान 

िनयोजन सिमितले यही कक्षा सबै भ दा उ तम िवक प हो भ ने ठहरेमा, यस िशक्षकले कक्षा यव थापना सधुानर् वा कक्षा-कोठा िनरीक्षण गन क्षमता 
र प्रलेखन मा बिृद्ध याउन पेशावर िवकास पूणर् गनर् आव यक छ। 
 

प्रतेक कूल र के द्र प्र यापकले एउटा ितन जनाको थानीय थान िनयोजन सिमित थािपत गनुर् पदर्छ। कूलका अ यापक समूहले दइु जना र 

प्र यापकले एक जना सिमितमा काम गनर् छा ने छन ्( कूलमा प्र यापकको िववेकको आधारमा एक भ दा बडी थान िनयोजन सिमित गठन हुन 

सक्दछ। तर हरेक सिमितमा, मािथ उ लेिखत गरे ज तै, ितन जना सद यह  हुन आव यक छ)। सिमितको छनौट िन न प्रकार शु  हु छ: (1) 

प्र यापकले वछाकमीर् र मनोनयनह  माग्दछन;् (2) अ यापक  समूहको सभामा एक गु त मत िलइ छ; (3) एक जना िशक्षकले पिरणामको तािलका 
बनाउने छन;् (4) मतको पिरणाम प्र यापक समूहसँग बाडी छ। िशक्षकले  उस/उनको म जरुी थामी राखेमा र प्रशासकले अ य अनुशासन स ब धी 
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प्रिक्रया नगरेमा (िशक्षकले मािथ लेिखएका  आव यकह  पूरा गरेमा वा यिद िव याथीर्ले धि क देखाएमा) थानीय थान िनयोजन सिमितले थानतरण 

िनयोजन गदर्छ (समा य बहुमतको आधारमा)। सिमितको (1) िव याथीर् िशक्षकको कक्षामा िफतार् जानु न ैसबै भ दा उ तम र एउटा मात्र िवक प हो भ ने 

ठहरेने वा (2) िव याथीर्लाई प्रशासककोमा उिचत अनशुासन कारवाहीको लािग उ लेिखत गरीने िनणर्य बनाउने अिधकार छ। 
 

सिमितको िनणर्य िलिखत पमा हुनपुदर्छ र िशक्षकले िव याथीर्को िफतार्कालािग म जरुी थामी राखेको ितन िदन िभत्र हुनपुदर्छ। यिद थानीय थान 

िनयोजन सिमितले िव याथीर् िनकालएको कक्षामा िफतार् नपठाउने िनणर्य िलएमा, प्रशासकले िव याथीर्लाई अक  उिचत कक्षा-कोठामा था तरण, 10 

िदनको कूल िभत्रको िनल बन वा कूल बािहरको िनल बन िदन सक्दछन ्। कुन ैर सबै अनुशासन कायर्वाही आमाबुवाह लाई िलिखत पमा िचठ्ठी वा 
िव याथीर् अनुशासन उ लेिखत फमर्को प्रितिलिप वारा पठाइ छ र आमाबुवाले प्रा त गरे भ ने पुि ट गनर् िट पणी गिर छ। 
 

रोकथाम/ह तक्षेप  

िव याथीर्ह कालािग, रोकथाम/ह तक्षेप गन धेरै कायर्क्रमह  रािखएका छन,् जसमा साथीह  वारा म य थता गन, झगडा समाधान गन कक्षाह , 

लागू-पदाथर्ह , िशक्षा कक्षाह , पालन-पोषण गन कक्षाह  र हैरान बारे जाग कता गन िक्रयाकलाप र अ य कायर्क्रम र िक्रयाकलापह  समावेश छन।् 
 
पोइ टसले (सफलताकालािग आव यक ह तक्षेप उपल द गद) िव याथीर्ह लाई झगडा समाधान गनर्, साथीह को चाप सामना गनर्, िरस कायम राख्न, र 
अ यह सँग संचािरत गनर् सहायता गदर्छ। झगडामा समावेश हुने िव याथीर्ह लाई पोइ टसमा उ लेिखत गनर् सिक छ जसले झगडा िमलाउने कक्षा 
शिनवार प्र तुत गदर्छ। िव याथीर्ह  बीच/माझ मामला शाि तपूणर् तिरकाले िमलाउनकालािग सहारा िदन, माता -िपताह लाई य ता कक्षामा सहभागी हुन 

आग्रह गिर छ। 
 

िग्रप (ह तक्षेप /रोकथामका पिरणामह  विृद्ध गद) एउटा कायर्क्रम हो जसले िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास 

ह तापुि तकाको पिहलोप ट उ लघंन गन िव याथीर्ह लाई (साथमा वा प्रयोग) लागू-पदाथर्बारे िशक्षा प्रधान गदर्छ। अपराध #5 क (िवतरण/िबिक्र/िनयत) 

को उ लंघन गन वा साथमा राख्ने अपराध वा धेरैप ट अपराधह  गन िव याथीर्ह  जब स म DeKalb िशक्षा पिरषद वा सुनवुाई अिधकारीह ले संकेत 

गदनन ्तब स म कायर्क्रममा योग्य हुदैनन।् 
 

सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षण 

DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्ट यथाक्रम अ यन र सुरक्षा सुिनि चत गनर् प्रितबद्ध छ। अनसु धान अनुसार, िहसंक र अपराधी यवहारह लाई 

रोक्न र कम पानर्को लािग, िव याथीर्ह लाई िनिरक्षण गरेर राख्न एकदमै आव यक छ। िव याथीर्ह लाई कूलमा सुरिक्षत छन ्भ ने भावना उ प न 

गराउनको लािग प्रौढको िनिरक्षण आव यक छ। यस कारण, सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षणको उदे य नै िव याथीर्ह मािथ प्रौढ िनिरक्षण देख रेख गनर् हो, 
खासै गिर पिरवितर् समयमा िव याथीर्ह ले डीसीएसडी िव याथीर् आचार-संिहता-िव याथीर्ह को अिधकार िज मेवारी र चिरत्र िवकास ह तापुि तकामा 
भएको उिचत यवहारह को िनयम बुझेका छन ्िक छैनन ्भ ने कुराको जाँच-पतार्ल; मा यिमक कूलमा भएका पयर्वेक्षकह लाई देख-रेख; यिद कूलमा 
कुनै संकट प्रकट भएमा, कमर्चारीह ले िनयिमत पमा कूलको कायर्प्रणाली बुझेका छन ्िक छैनन ्भ ने कुरा को िन चय; र िव याथीर्ह  कूलमा 
सुरिक्षत महससू गछर्न ्िक गदनन ्भ ने कुरा थाहा पाउनकालािग अिनयिमत पमा सवक्षण गनुर् हो। 
 

सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षणको उदे य िव याथीर् र कमर्चारीह ले यथाक्रम, अ यन र काम ग न ्भ ने हो।लेखा-परीक्षण गनर्को ल य यस प्रकार छन:् 

(1) कूल िदनको पिरवितर् समयमा कमर्चारीह को िनरक्षणबारेमा कूल प्रशासकह लाई कूलको आधार आकडा उपल द गराउनु; (2) कूलमा 
सुरक्षाबारे, िव याथीर्ह को भावनाह  सु न,ु बटु नु र यसलाई िरपोटर् गनुर्; (3) संकटकािलन समयमा कमर्चारीह को कायर्प्रणाली जानकारीबारे सूचना 
िदनु; वा (4) भवन वा वातावरण िनिरक्षणह ।  
 

प्रिशिक्षत  सुरक्षा कूल प्रशासकह ले  वषर्भिर, अिनयिमत पमा  सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षण िलनेछन।्  कूलको भवन प ने साथ,् टोलीको नेताले 

प्र यापकलाई उनीह को  कूलमा  उपि थितबारे सूिचत गनछन।् लेखा-परीक्षण टोलीका सद यह ले कूलको नक्सा, घ टी ब ने समयको अनुसूची र 

लेखा-परीक्षणको जाँच सूची  साथमा िलएर, कूलले तोकेको ठाउँह मा  गएर, लेखा-परीक्षणमा  िलने जानकारीह को जाँच-पतार्ल गनछन।् यस 

कायर्प्रणालीलाई परूा गनर् साधारणतमा 35 िमन स लाग्दछ।प्रारि भक र मा यिमक िव यालयाह का िनधार्िरत कायर्प्रणाली अनुसार यस लेखा-
परीक्षणलाई अकं िदइनेछ।लेखा-परीक्षणका पिरणामह   िनिरक्षक,उप-िनिरक्षक, कूलका नेतृ व र पिरचालन सहायता, सहायता सेवाह का सहयोगी 
िनिरक्षक, मुख्य पिरचालन अिधकारी, क्षेत्रका िनिरक्षक, प्र यापक र सहयोगी प्र यापकह लाई  िदइनेछ। 
 

कूलको  सुरक्षा लेखा-परीक्षण ईमा दारीसाथ गिरनेछ भ ने कुरालाई सुिनि चत गनर्कालािग, सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षण प्रिशक्षक मापांक बनाइनेछ। 
सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षण बुझेर प्रयोग गनर्को लािग, का पसका िनधार्िरत कायर्कतार्ह लाई सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षणबारे प्रिशक्षण िदइनेछ र 

जाँच पिन गिरनेछ। यसका साथै, कूलका प्र यापक, कायर्कतार् र िव याथीर्ह ले पिन, सुरक्षा कूलको लेखा-परीक्षणबारे पेशावर िशक्षा 
पाउनेछन।् कूलको लेखा-परीक्षणको प्रयोगको कारण अनुशासन स ब धी उ लेखन र िनल बनह  घ ने अपेक्षा गिर छ। 
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िव याथीर्को पोसाक िनयमावली 
कूलको वातावरण िशक्षाको लािग उपकारी हुनुपदर्छ। िव याथीर्को पोसाकले कूलको वातावरणलाई राम्रो वा नराम्रो प्रकारले असर 

पानर्सक्दछ।िव याथीर्ह ले कूल कूल िडि ट्रक्टको पोसाक िनयमावलीका आव यक्ताह को पालन गनुर्पदर्छ। जनु िव याथीर्ह ले यस पोसाक 

िनयमावलीका आव यक्ताह  पालन गनर् असफल हुदछन,् ितनीह लाई अपराध # 25 - िव याथीर् पोसाक िनयमावलीको उ लंघनको दोषी ठािननेछ (पृ ठ 

56 हेनुर्होस)्: 

 

 जनु िवशषे कायर्क्रमह मा रक्षा मक लुगा, सुरक्षा गन च मा, वा अ  समान व तुह  लगाउनु पदर्छ, यस सुरक्षा कायर्प्रणालीबारे, िव याथीर्ह ले 

सबै कूलका िनयमह को पालन गन अपेक्षा गिर छ।  
 जनु लुगा, गहना, शरीरमा खोिपएको नक्सा, शरीरमा घोिचएको गहना, वा अ  कुनै आभूषणह ले कूलको शिैक्षक प्रिक्रयालाई भंग गदर्छ वा अ  

िव याथीर्, कमर्चारी वा आगु तकह को वा य र सुरक्षालाई हािन पयुार्उदछ भने, य ता व तुह  लगाउन िनषेध  छ।  
 लुगा, छाप, िच ह, टाटूस ्(शरीरमा खोपको नक्सा) वा अ  कुनै आभूषणह   जनु लगाएमा वा बोिकएर िहडमेा, यसले हूल, (गु डा गदीर् गन 

टोलीह ) िनयंित्रक व तु, लागू-पदाथर्, रिक्स, वा सतुीर्ह को िवज्ञापन गदर्छ, यस प्रकारका व तुह  लगाउन मनाइछ।  
 जनु लुगा, टाटूस ्(शरीरमा खोपको नक्सा) वा अ  कुनै आभूषणमा, घणृा पद र/वा अ लील श दह , िचत्रह , रेखािचत्रह  छन ्भने वा िहसंक, 

अशांत, लिगक प्रकारका श दह ,वाक्यांशह  छन ् वा कुनै यिक्तको जाितय पिरचय, रंग, जाित, राि ट्रय मूल, धमर्, लिगक अिभिव यास, वा 
अक्षमता  बारे अनादरपूणर् श द,वाक्यांशह  छन ् भने, य ता व तुह  लगाउन िनषेध छ। 

 

सुरवालह  क मर देिख तल लगाउन, भुड़ी देखाउन, कु भ र छाित देखाउने चोलोह  लगाउन, छोटो लुगा लगाउन, जालीले बिनएको लुगा लगाउन, 

फीताको च पल वा घरमा ब ता लगाउने च पल लगाउन अथवा अ  कुन ैजु ता वा च पलह  जसले िहडदा बाधा पुर् याउने, र धेरै मािथ स म कािटएको 
सुरवाल वा जामा लगाउन, सख्तीसँग िनषेध छ। 
 

यान िदनुहोस:् लुगा लगाउने तिरका र िनयमह को बारेमा थप आव यकताह को लािग, िव याथीर् र आमाबुवाले थानीय कूलको 
हातेपुि तका समीक्षा गनर् आग्रह गिर छ। 
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िखलाड़ी भावका िनयमह    

िखलाड़ी भाव एउटा श दमा वणर्न हुन सक्छ - स मान। आ न ैलािग स मान, आ नो कूलको प्रित स मान, आ नो कूल हेनर् आउने आग तुकह  प्रित 

स मान िदएमा, समाजमा मात्र नभएर, हाम्रो कूलका प्रितयोिगतामा सहभागी हुन आउनेह को नजरमा पिन सकारा मक छिव बनाउँदछ। 
 

सहभागीह को िज मेवारी  
 उिचत श द र भाषाको प्रयोग गनुर् पदछर् ; 
 प्रितयोगी/िवरोधीह लाई यिह स मान िदन ुपदछर् , जनु स मान पाहुना र कायर्क्रम आयोजन गनह लाई िदई छ; 

 जनुै समय वा हालतमा आ मसंयमसँग कायम राख्नु पदछर् ; 
 िनणर्य सुनाउने अिधकारीह ले गरेको िनयमवाली याख्यालाई स मान गनुर् पदछर् ; 
 आ नो कूललाई प्रितिनिध व गन िज मेवारी सकारा मक पमा िलनु पदर्छ;  

 कुनै काम गदार्, दशर्कह ले यस कामलाई सकारा मक पले देखुन भ ने भावना िसजर्ना गनुर् पदर्छ   

 झगडामा संलग्न भएर िनकािलएका सब ैिखलाड़ी र कुनै थानाप न िखलाडी, जो झगडाको समयमा ब ने जग्गा 
छोडदछ, यसताह लाई,चिलरेहेको खेलबाट अि तमस मको लािग िनकािलनेछ । 

 कायर्क्रम शु  हुन भ दा अिघ र कायर्क्रम अ त प चात,् खेलका अिधकारीह को क्षेत्र नभए पिन, सबै िखलाड़ीह ले राम्रो ढंगसघं आ नो िखलाड़ी 
भाव प्रदिशर्त गदर्छन ्भ ने अपेक्षा गिर छ। िन दा वा कसैसँग झगडा गन आचरण सख्तीसँग मनािह छ। 
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एका तताएका तता र अवरोध    
       

जलुाई 8, 2010 मा, जिजर्या िशक्षा पिरषदले िनयम 160-5-1.35 वीकार गर् यो, जसले गदार् अवरोधको प्रयोग जिजर्याका कूलमा कानूनी भएकोछ। 
आव यकता अनुसार, DEKALB िशक्षा पिरषदले, पिरषद नीित, डसेिक्र टर कोड जेजीएफ (2), अक्टोबर 7, 2010 मा वीकार गर् यो जसले रा य कानुनको 
आव यकताह  पूरा गदर्छ। DEKALB नीितह  िन न प्रकार छन।् 

 
एका तता र अवरोध को पिरषद नीित 

डसेिक्र टर कोड: जेजीएफ (2) 

 

DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदले भितर् भएका िव याथीर्ह को अवरोधको संचालन सुरक्षासँग होस ्भनेर िन निलिखत मापद ड थािपत गरेको छ। 
 

1. DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टिभत्र रसायन अवरोध, यांित्रक अवरोध वा प्रवन अवरोधको प्रयोग जिजर्या िशक्षा िवभाग िनयम 160-5-1.35 

को अनुसार िनषेध छ।  
 

2. DEKALB काउ टी कूल कूल िडि ट्रक्टिभत्र एका तताको प्रयोग जिजर्या िशक्षा िवभाग िनयम 160-5-1.35 को अनसुार िनषेध छ।  
क. जाँहा कुनै कमर्चारी  जो झगडा स हा ने तकनीक वा अवरोधमा प्रिशिक्षत छन ्र यिह खुला कमरामा िव याथीर् पिन छन ्भने, यस 

प्रकारको पिरि थितलाई एका तता ठािनने छैन।  
ख. "टाइम-आउट"  एका ततामा समावेश छैन। "टाइम-आउट" भनेको यो यवहारवादी ह तक्षेप हो जाँहा कुनै िव याथीर्लाई शिैक्षक 

कायर्क्रमबाट केही समयको लािग िनकिलछं, तर यस िव याथीर्लाई सीिमत गिरदैन। 
ग. कूल िभत्रको िनल बन, नजरबि ध  वा िव याथीर्ले अनुरोध गरेको कक्षा िभत्र ैअक  ठाउँमा, वा अक ताला नलगाएको छुटै्ट कोठाह लाई 

एका ततामा मािनने छैन। 
 

3. जब िव याथीर्ले आ नो प्रित वा अ ह  प्रित खतरा हुने संकेत देखाउँदछ र यिद सीिमत मात्रको यवहारवादी ह तक्षेपह , जसमा मौिखक िनदशन वा 
अ  झगडा स हा ने तकनीकह  समावेश छन,् िव याथीर्लाई स भा न असफल हु छन, तब शारीिरक अवरोधको प्रयोग गनर् पाईनेछ। 

क. शारीिरक अवरोध समावेश छैन जब कम मात्रमा शारीिरक स पकर्  र/वा िव याथीर् सुरक्षा प्रचार गनर्कालािग पुन:िनदशन िदनु पदार्, कुन ैसीप 

िसखाइ रहेको समय प्रबोधन गदार् वा शारीिरक मागर्दशर्न प्रधान गदार्, यान पुन:िनदशन िदनु पदार्, कुन ैठेगानाको लािग मागर्दशर्न िदनु 
पदार् वा सा वना प्रधान गनुर् पदार्। 

ख. शारीिरक अवरोधको प्रयोग हुने छैन:  

  अ. अनुशासन वा द डको पमा, वा  
आ. जब िव याथीर्लाई सुरक्षासँग अवरोध गनर् सिकदैन, वा  
इ. िव याथीर्को शिैक्षक रेको र्स अनसुार, िव याथीर्को मानोिवकृित स ब धी, िचिक सीय, वा    शारीिरक पिरि थितह को कारण 

ह तक्षेप प्रितिद ट हु छ भने।  
ग. शारीिरक अवरोधको प्रयोग तु तै बंध गनुर् पदर्छ, जब िव याथीर् आफू र अ  प्रित त कािलन खतरा छैन भने वा यिद िव याथीर् ग भीर 

िवपि तमा छ भने। 
 

4. कुन ैकमर्चारीले शारीिरक अवरोधको प्रयोग गनुर् भ दा अिघ, वीकृत प्रिशक्षण कायर्क्रम पूरा गरेको हुनुपदर्छ।  
क. वीकृत प्रिशक्षण कायर्क्रमले सकारा मक यवहारवादी ह तक्षेपको कायर्-योजनाह को साथै रोकथाम,           झगडा स हा ने तकनीकह  

र अवरोधह  सबलैाई संबोधन गन छ। 
ख. प्रिशक्षण प्रधान गिरएका र सहभागीह को सचूीबारे, कूल र कायर्क्रमह ले, हरेक प्रिशक्षणको िलिखत र इलेकत्रिनक प्रलेखन राख्नेछन।् 

य ता प्रलेखनको प्रितिलिपह  जिजर्या िशक्षा िवभागलाई वा जनताका कुनै सद यले अनुरोध गरेमा, प्रधान गिरने छ। 
ग. जब शारीिरक अवरोधमा प्रिशिक्षत भएका कमर्चारीह  उपि थत छैनन ्भने र संकटकािलन समय आइलाग्यो जाँहा िव याथीर् वा अ ह लाई 

चोट पटक देिख बचाउनकालािग, शारीिरक अवरोधमा प्रिशिक्षत नभएका कमर्चारीले अवरोध गनुर् पय  भने, ित कमर्चारीले अ  

िव याथीर्ह  उपि थत छन ्भने, उनीह को सहायता तु तै माग्नु पदर्छ। 
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5. स भव भए स म, िव याथीर् मािथ गिरएको शारीिरक अवरोधको िनगरानी अ  कुनै कूलको कमर्चारी अथवा प्रशासकले गनुर् पदर्छ। शारीिरक अवरोध 

प्रयोग गरेको हरेक घटनालाई पूरै तिरकाले, अवरोधमा िह सा िलने वा अवरोधलाई िनिरक्षण गन कमर्चारीले प्रलेखन गनुर् पदर्छ। 
 

6. यिद कुनै िव याथीर् मािथ शारीिरक अवरोध प्रयोग गिरएको छ भने, जनु कूल वा कायर्क्रममा यो शारीिरक रोकको प्रयोग भएको छ, यस कूल वा 
कायर्क्रमको प्रशासकले िव याथीर्को आमाबुवा वा अिभभावकलाई शारीिरक रोकको प्रयोगबारे एक कूल िदन िभत्रमा सूिचत गन छन।् 
 

7.  यो नीितले कमर्चारीलाई मािथ लेिखएको भाग (2) को अनुसार, टाइम-आउट ज तो शासनको प्रयोगलाई िनषेध गदन वा अ  कक्षा सचंालन गन िशक्षक 

वा कमर्चारीका कुनै तिरका, जसमा िव याथीर्लाई कक्षाबाट िनका ने द ड ज ता समावेश छन,् य ता िनयमलाई स बोधन गरेको छैन। 
 

8. यस नीितले कमर्चारी वा िशक्षकलाई िव याथीर्ह ले आपसमा झगडा गरेको समय, झगडा सु झाउन उिचत िनणर्य वा कायर्वाही गनर् देिख रोक्दैन। 
 

9. िव याथीर् वा अ ह लाई िनकटका शारीिरक हािन वा चोट देिख सुरिक्षत गनर्का िनि त आव यक शारीिरक रोकको आव यकता पय  भने, यस कायर्लाई 

अिधकारप्रा त प्रकारले होइन तर सोची स झी वताि त्रया प्रकारले गनुर् पन हु छ। 
 

10. यिद कुनै अव थामा िव याथीर्ले आफू वा अ  यिक्तह  प्रित हािनकारक हुन सक्ने लक्षण देखाएमा कूल वा कायर्क्रमले प्रहरीलाई वा आपतकालीन 

िचिक सा कमर्चारीह लाई सूची िदएर उनीह को सहायता माग्न आव यक छ िक छैन भ ने कुराको िनणर्य िलन ुपदर्छ। यस नीितमा भएको कुनै पिन 

भागले प्रहरी वा आपातकालीन िचिक सा कमर्चारीह को कतर् यमा ह तक्षेप गन छैन। 
 

11. यिद कुनै हालतमा िव याथीर्लाई कूल वा कायर्क्रमबाट प्रहरी वा आपतकालीन िचिक सा कमर्चारीह ले िनकालेमा, यस िव याथीर्को आमाबुवालाई 

तु त सूिचत गनुर् पदर्छ। 
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सेक्सन 504 अ तगर्त िव याथीर् र आमाबुवाह को अिधकार सूचना 
 

िरहािबिलटेसन ्आक्ट ओफ 1973 को सेक्सन 504, जसलाई च ती भाषामा "सेक्सन 504" भिन छ र यो एउटा अभेदा मक कानुन हो जसको स पादन 

युनाईटेड टे स कांगे्रसले गरेको हो।सेक्सन 504 को उधे य भेद-भावको िनषेध गनर् र असक्षम िव याथीर्ह लाई सक्षम िव याथीर्ह  ज तै िशक्षासँग 

जोिडएका अवसर र सुिवधाह  उपल द गराउन ुहो। 
 

तपाईलाई सेक्सन 504 कोबारेमा थप जानकारी चाहेमा वा तपाईलाई सेक्सन 504 कोबारेमा केही प्र नह  छन ्भने, कृपया िज लाको सेक्सन 504 को 
संयोजकलाई यो िन निलिखत ठेगानामा स पकर्  गनुर् होस:्  

  

504 कोडीर्नेटर 

5829 मेमोिरयल ड्रआइभ 

टोन माउ टेन, जिजर्या 30083 

फोन: 678-676-1980 

 34 सी एफ आरको भाग 104 मा सेक्सन 504 को अनुबंिधक िविनयमह  अनुसार िव याथीर् र आमाबुवाह लाई िन निलिखत अिधकारह  प्रधान गिरएको छ:  

 

1) जसिर सक्षम िव याथीर्ह कालािग उिचत िशक्षाको प्रब ध गिरएको हु छ, य त ैप्रकारले तपाईंको ब चाले पिन आ नो िशक्षासँग जोिडएका सब ै

आव यकताह को उिचत प्रब ध पाउने अिधकार छ। 34 सी एफ आर 104.33. 

 

2) सक्षम िव याथीर् र ितनीह का आमाबुवाले ितन पसैा बाहेक तपाईंको ब चाले पिन िशक्षा स ब धी सेवाह  मु तमा पाउने अिधकार छ। असक्षम 

िव याथीर्ले िबमाकतार् वा कुनै अ  अ य पक्षबाट कुन ैसेवाह को प्रयोग गरेन भने पिन ित िबमाकतार् वा कुन ैअ  अ य पक्षह ले यी सेवाह  

उपल द गराई रहनु पदर्छ वा असक्षम िव याथीर्ह को ित सेवाह कालािग पैसा िदइनै रहनु पदर्छ। 34 सी एफ आर 104.33.   

 

3) सक्षम िव याथीर्ह सँगको शिैक्षक वातावरणमा (शिैक्षक र अशिैक्षक) भाग िलन तपाईंको ब चाको अिधकार छ जब स म यो वातावरण 

तपाईंको ब चाकालािग उिचत रह छ। 34 सी एफ आर 104.34. 

 

4) जनु सुिवधा, सेवा र िक्रयाकलापह को प्रब ध सक्षम िव याथीर्ह कालािग गिरएको छ, यिह सुिवधा,सेवा र िक्रयाकलापह को प्रब ध तपाईंको 
ब चाको पिन अिधकार छ। 34 सी एफ आर 104.34. 

 
 

5) सेक्सन 504 को अनुसार तपाईंको ब चा योग्य छ िक छैन भ ने कुराको िनणर्य गनुर् भ दा अिघ तपाईंको ब चाको मु यांकन गिरन ुपन अिधकार 

छ। 34 सी एफ आर 104.35.  

 

6) िज लाले तपाईंको ब चाको मु यांकनको िनि त अनुरोध गरेमा, तपाईंको यस अनुरोधलाई अि वकार गन अिधकार छ। 34 सी एफ आर 

104.35. 
 

7) आ नो ब चा स ब धी मु यांकन कायर्प्रणाली शु  हुन भ दा अिघ यस कायर्प्रणाली (जसमा परीक्षा पिन हुन सक्दछ) 34 सी एफ आर 104.35. 

का आव यकताह को अनुसार छ िक छैन भ ने कुराको सुिनि चत गन, तपाईंको अिधकार छ। 
 

8) योग्यता र सफलताको परीक्षा, अकं, िशक्षकको िसफािरश र िनरीक्षण, शारीिरक अव था, सामुिहक र सां कृितक वातावरण, िचिक सक लेख-पत्र 

र आमाबुवाको िसफािरशह  ज ता सबै प्रमाण हेरेर मात्र िज लाले तपाइको ब चाको बारेमा िनणर्य िल छ भ ने कुराको सुिनि चत गन 

तपाइको अिधकार छ। 34 सी एफ आर 104.35. 

 

9) तपाईंको ब चाको थान िनयोजन गनर् जसमा ब चाकोबारेमा ज्ञान, मु यांकन गन आकडाको अथर्, थान िनयोजन गन िवक प र समान 

सुिवधा र प्रितव धा मक वातावरणह कालािग काननूी आव यकताह  समावेश छन,् य ता ज्ञान भएका एक म डलीले मात्र िनणर्य 

बनाउँदछन ्भ ने कुराको सुिनि चत गन अिधकार छ। 34 सी एफ आर 104.35 

 

10) यिद तपाईंको ब चा सेक्सन 504 को अनुसार योग्य छ भने, तपाईंको ब चाको समय-समयमा मु यांकन गिरनु पन अिधकार छ। यो अिधकार 

कुनै मह वपूणर् थान िनयोजन पिरवतर्न आउन भ दा अिघ पिन लाग ूहु छ। 34 सी एफ आर 104.35. 
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11) तपाईंको अिधकार छ िक िज लाले कुनै प्रिक्रया वा िनणर्य िलनु भ दा अिघ तपाईंको ब चाको अिभज्ञान, िनधार्रण, र थान िनयोजनको बारेमा 
तपाईलाई जानकारी िदएको हुनुपदर्छ। 34 सी एफ आर 104.36. 

 

12) आ नो ब चाको िशक्षासँग जोिडएका कुनै पिन लेख-पत्र देख्ने तपाईंको अिधकार छ।34 सी एफ आर 104.36. 

 

13) िज लाले तपाईंको ब चाको अिभज्ञान, िनधार्रण, र थान िनयोजनको बारेमा केही िनणर्य/प्रिक्रया िलएको छ भने, यस प्रिक्रयासँग जोिडएका 
िन पक्ष अनुसधंानमा िह सा िलन तपाईंको अिधकार छ। यसैसँग जोिडएका कामह मा तपाईले अनुसधंानमा भाग र विकलको तफर् बाट 

आफूलाई प्रितिनिध व गनर् पिन सक्नु हुने छ। 34 सी एफ आर 104.36. 

14) तपाईले आवेदन गरेमा, आलोकनको प्रितिलिप र िज लाको िन पक्ष अनुसंधान प्रिक्रयाको प्रितिलिप पाउने, तपाईंको अिधकार छ। 34 सी एफ 

आर 104.36. 

 

15) यिद िन पक्ष अनसुंधानको सुनुवाई गन अनुदेशकको िनणर्यसँग तपाई असहमत हुन ुहु छ भने, िज ला िन पक्ष अनुसधंान प्रिक्रयाले तपाईलाई 

िदएको अिधकार अनुसार, तपाई यस िनणर्यको समीक्षा गनर् सक्न ुहु छ ( कूल पिरषदका सद यह  र अ  िज लाका कमर्चारीह  िन पक्ष 

अनुसंधानको सुनवुाई गन अनुदेशकह  होइनन)् । 34 सी एफ आर 104.36. 

 

16) तपाईंको कुनै पिन समयमा अमेिरकाको िशक्षा िवभागको नागिरक अिधकार कायार्लयमा िशकायत पेश गन अिधकार छ। 
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सेक्सन 504 को सरंक्षण कायर्िविध 

िववरण:  

 

यिद तपाईंको ब चाको पिहचान, मु यांकन, वा शिैक्षक थापनामा, सेक्सन 504 अ तगर्त िज लाले ठीक तिरकाले कायर् पूरा गर् यो वा गरेन भने,  

िव याथीर्, आमाबुवा वा अिभभावकले ("उजरुीकतार्")  िन पक्ष सनुुवाईको अनुरोध गनर् सक्ने छन।् िन पक्ष सुनुवाईको अनुरोध िलिखत पमा हुनुपदर्छ र 

यस अनुरोधलाई िज लाको सेक्सन 504 को संयोजकलाई पठाउनु पदर्छ तर उजरुीकतार्ले िन पक्ष सनुुवाई  अनुरोध िलिखत पमा पठाएका छन ्र  

मौिखक पमा सेक्सन 504 को संयोजकलाई अनुरोध गरेको छ भने  िज लाले यसको िन पक्ष सुनुवाई  प्रधान गन िज मेवारीबाट मुक्त हुने छैन।  504 

को संयोजकले उजरुीकतार्लाई सुनवुाईको लािग  िलिखत अनुरोध पूरा गनर् सहायता गन छन।् 
 

सुनुवाईको अनुरोध: 
 

सुनुवाईको अनुरोधमा िन निलिखत हुनुपदर्छ: 

क. िव याथीर्को नाम; 

 

ख. िव याथीर्को बसो-बासोको ठेगाना; 
 

ग. िव याथीर्ले प ने कूलको नाम 

 

घ. सुनुवाई कुन िनणर्यबारेमा हुदैछ, यस िवषयको नाम; 

 

ङ. समीक्षा गनर्का िनि त अनुरोधका कारणह ; 

 

च. उजरुीकतार्ले प्र ताव गरेका उपायह ; र 
  

छ. उजरुीकतार्को नाम र स पकर् को जानकारी; 
 

उजरुीकतार्बाट सुनुवाईको अनुरोध पाएको 10 काम गन िदनह िभत्रमा, सेक्सन 504 को सयंोजकले यस सनुवुाईको अनुरोधको प्राि त सचूना िलिखत 

पमा गरेर, सनुुवाईको  समय र थानको समय-सारणी बनाउने छन।्  यिद िलिखत सुनवुाईको अनुरोधमा मािथ लेिखएको आव यक जानकारीह  छैनन ्

भने, सेक्सन 504 को संयोजकले यस सुनुवाईको अनरुोधबाट कुन जानकारीह  छुटेका छन ्, यस जानकारीह  बारे उजरुीकतार्लाई सूिचत गन छन।्  सबै 
समय-सारणी र प्रिक्रयाह  यस समयस म  रोिकरहने छन,् जब स म  सुनुवाईको अनुरोधमा मािथ लेिखएका जानकारीह  समावेश हुदैनन।् 

म य थता  
उजरुीकतार्ले सुनुवाईको अनुरोध पत्रमा वणर्न गरेको मामला सु झाउनका िनि त, िज लाले म य थता प्रधान गनर् सक्दछ। म य थता वैि छक हो र 

दबुै उजरुीकतार् र िज लाले यस म य थतामा भाग िलनको लािग वीकृित िदनु पदर्छ। यिद आव यक परेमा, सीिमत समयमा िविधवत सुनुवाईको लािग 

समय-सारणी गनर्, एक छुट फाराम सही गनर् अिनवायर् छ। यिद म य थता सहमित िबना समा त भयो भने, िज लाले थप सनुुवाई रिहत िन पक्ष प्रिक्रया 
अपनाउने छ। 

सुनुवाईको कायर्िविध: 

 

क. 504 को संयोजकले िन पक्ष समीक्षा अिधकारीलाई प्रा त गनछन ्र यी समीक्षा अिधकारीले उजरुीकतार्बाट सुनुवाई अनुरोध पाएको 45 

िदनिभत्रमा, सुनुवाई गन छन।् यस कायर्िविधको पालन तब मात्र लाग ूहुदैन जब उजरुीकतार्ले अ नै कुन ैकायर्िविधसँग सहमित भएका छन ्वा  
िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले यस कायर्िविधलाई िढलो पान अनुमित प्रदान गरेका छन ्भने। 
 

ख. यिद िज ला वा उजरुीकतार्ले राम्रो कारण देखाए भने, िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले िवचार गिर, यस सुनुवाईलाई  िढलो पान अनुमित प्रधान गरेर 

नया सनुुवाईको तािरक राख्न सक्दछन।् सनुुवाई ि थर राख्ने अनुमितको अनुरोध लेखेर अक  समूहलाई िदनु पदर्छ। 
 

ग. उजरुीकतार्ले सुनुवाई भ दा अिघ, ब चाको शिैक्षक िरक र्स हेन मौका पाउनेछन।् 
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घ. उजरुीकतार्ले आ नै खचर्मा विकल वारा सुनुवाईमा प्रितिनिध व गनर्, भाग िलन, बो न, साक्षीह लाई जाँच-पतार्ल गनर्, र जानकारी प्र तुत गनर्  
पाउनेछन।् यिद सनुुवाईमा उजरुीकतार्लाई वकीलले प्रितिनिध व गन हुन ्भने,  उजरुीकतार्ले यस िवषय जानकारी िलिखत पमा सनुुवाईको 10 

िदन अिघ, सेक्सन 504 को संयोजकलाई िदनु पदर्छ।  यिद सेक्सन 504 को संयोजकलाई,  उजरुीकतार्ले  सनुुवाईमा िलिखत पमा वकील वारा 
आ नो प्रितिनिध व गराउनेछन ्भ ने कुराको जानकारी िदएनन ्भने, यो सुनुवाईलाई िनरंतरता िदने राम्रो कारण ब ने छ। 

 

ङ. आफूले गरेको सब ैदावाह लाई सािबत गन िज मेवारी उजरुीकतार्को हो। कानुन वा पिरि थितले प्रमािणक गरेमा, िन पक्ष कानूनी प्रिक्रया 
कमर्चारीले िज लालाई आ नो थान  र दावाह को प्रितरक्षण गनर् बा य बनाउनेछ (उदाहरण: अशक्त िव याथीर् प्रा त गन यिक्तले यस 

िव याथीर्लाई आफूले चलाएको िनयिमत शिैक्षक वातावरणमा राख्ने छ। यस प्रिक्रयाको पालन यस समय मात्र गनुर् पदन जब अशक्त 

िव याथीर् प्रा त गन यिक्तको अनसुार, अशक्त िव याथीर्ले अितिरक्त सहायता र सुिवधाह  पाएर पिन, राम्रो िशक्षा पाउन सकेन 

भने।34.िस.एफ़.आर. § 104.34)। िज लाको एक वा एक भ दा धेरै प्रितिनिधह ले (जनु चािह विकल पिन हुन सक्नेछन)्, सनुुवाईमा आ नो 
साक्षी र प्रमाणह लाई संप्रती गनछन,् उजरुीकतार्को प्रमाणलाई उ तर िदनेछन,् र समीक्षा अिधकारीको प्र नह को उ तर िदनेछन।् 

 

च. िन पक्ष समीक्षा अिधकारीकोमा साक्षीह लाई अदालतमा बयान िदन बोलाउने अिधकार छैन, र प्रमाणह को किठन िनयमह  सुनुवाईमा लागू 
हुने छैनन।् िन पक्ष समीक्षा अिधकारीकोमा सुनुवाई भ दा अिघको अनुदेश िदने अिधकार छ, जसमा आव यक प्रिक्रयाह  मद्धे एक कायर् चािह, 

दबुै समूहह ले   एक अकार्सँग  लेख्या-पत्र र साक्षीह को नाम आदान-प्रदान गनुर् पन हु छ। 
 

छ. िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले प्रमाणको िव वसनीयता र प्रमाणको मोल हेरेर, कुन प्रमाणलाई कित मह व िदने भ ने कुराको िनणर्य िलने छन।् 
ज. जनताह  सुनुवाईमा आउन पाउने छैनन।् 

 

झ. िलिखत वा मौिखक अनुरोधमा उठाएका मामलाह  मात्र सुनुवाईमा सीिमत हुने छन।् 
 

ञ. जनु समूहले साक्षीह लाई बोलाउँदछ, यिह समूहले ित साक्षीह लाई प्र न सो नेछ। साक्षीह सँग सोधपुछ गनर् पाइने छ। िन पक्ष समीक्षा 
अिधकारीले, आ नो सोच-िवचार अनुसार, साक्षीह लाई थप प्र नह  सो न वा साक्षीह लाई थप जाँच-पतार्ल गनर् पाउने छन।् 
 

ट. प्रमाण अदालतले िरकडर् गन छ वा िज लाको खचर्मा आिडयो िरकडर्  गिरने छ। सुनुवाईसँग जोिडएका सबै लेख्य-पत्रह  िज लाले राख्नेछ। 
  

ठ. उजरुीकतार्को प्रमाण र साक्षीह ले उजरुीकतार्को  मामलालाई सही सािबत गरे मात्र, नत्र भने, िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले िज लाले िलएको 
िनणर्यलाई समथर्न गनछन।् यो िनयम तब मात्र लाग ूहुने छैन, जब कानुनले यस िनयमको पालन नगनुर् भ ने आदेश िद छ। 

 

ड. यिद उजरुीकतार् अनुसूिचत सुनुवाईको िदनमा अनुपि थत भएमा र अनुपि थितको कारण पिहलानै िन पक्ष समीक्षा अिधकारीलाई जनाएर  छुट्टी 
निलएमा, िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले उनको साम ुउजरुीकतार्ले उपि थत हुने अिधकार छोड ेभ ने  ठा नेछन।् 

 

िनणर्य:   

िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले सुनुवाई भईसकेको बीस (20) पात्रो िदन िभत्रमा िलिखत िनणर्य बनाउने छन।् िन पक्ष समीक्षा अिधकारीले पैसा स ब धी 
नुक्सान वा विकलको फीस स ब धी कुनै पिन िनणर्य बनाउने छैनन।् 
   

समीक्षा:  
यिद िन पक्ष समीक्षा अिधकारीको िनणर्यमा स तु ट नभएमा, कुन ैपिन समूहले यस िनणर्यलाई समीक्षा र पनुवार्द गन अिधकार छ। यसका साथै, कुन ै

पिन समूहले यस िनणर्यबारे दावाको प्रिक्रया गनर् पाउने छन,् जनु चाही वतर्मान काननू वा रा य, संघीय काननूह को अनुसार, यी समूहह ले उपल ध गनर् 
सक्नेछन।् 
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िवशेष िशक्षा: अिधकार र कतर् यको बुझाइमा अिभभावकको मागर्िनदिशका 
 

यो मागर्िनदिशका तपाईंलाई िवशषे िशक्षाको स दभर्मा आ ना अिधकारक तथा कतर् यह  बु नको लािग सहयोग गनर् िडजाइन गिरएको हो। िवशषे िशक्षासँग 

सरोकार राख्ने अशक्त यिक्त िशक्षा ऐन (IDEA) तथा जिजर्या रा य िशक्षा बोडर् (Ga. Bd. Of Educ. R.) मा उ लेिखत अिभभावह को अिधकारको पूणर् 
सं करणको लािग प्रित थापनको पमा प्रयोग हुन ु हँुदैन। जिजर्या अिभभावक अिधकारको पूणर् सं करण हेनर्को लािग कृपया जिजर्या िशक्षा िवभागको 
वेबसाइट  www.gadoe.org मा जानुहोस ्र कायार्लयह  र िवभागह  छा नुहोस ् यसपिछ पा यक्रम र िनदशन यसपिछ िवशषे िशक्षा सेवा तथा सहायता। 
तपाईंले यसपिछ अिभभावकका अिधकारह  प ता लगाउन मतभेद समाधान वा पािरवािरक प्रितज्ञाको जानकारी र ोतह मा हेनुर्होस।् यी अिधकारह को 
पूणर् सं करण िविवध भाषाह मा उपल ध छ र िभिडयोमा पिन प्र तुत गिरएको छ। 
 

अिभलेखह : 
 तपाईंसँग आ नो ब चाको िशक्षाको अिभलेखह  हेन अिधकार हु छ। 
 तपाईंसँग तपाईंलाई बुझाइएका वा वणर्न गिरएका अिभलेखह  राख्ने 

अिधकार पिन हुनसक्छ।   
 

 तपाईंले आ नो ब चाको अिभलेखमा केही कुरा नहुनुपन पन ज तो 
महसुस गनुर्हु छ भने, तपाईंले यसलाई पिरवतर्न गनर् वा हटाउनको 
लािग अनुरोध गनर् सक्नुहु छ। 

 तपाईंसँग आ नो ब चाको अिभलेखमा जानकारी, िट पणीह , डाटा वा 
अ य स बि धत िलिखत सामग्री थ ने अिधकार हु छ। 

 तपाईंले यिक्तगतकरण गिरएको शैिक्षक कायर्क्रम (IEP) र/वा तपाईंको 
ब चाको अिभलेखको अ य कुनैको लािग सो नको लािग र 

प्रितिलिपह  प्रा त गन सक्नुहु छ। कूल िडि ट्रकले प्रितिलिपह को 
लािग शु क लाउन सक्छ तर कागजातह  खो न तथा सुधारनको 
लािग भने शुक्क लगाउँदैन। 

  तपाईंको िलिखत अनुमितमा, तपाईंको तफर् बाट अिभलेखह      परीक्षण 

तथा सिमक्षाको कायर् गन यिक्त याउन सक्नुहु छ। 

मू याङ्कन प्रिक्रयाह : 
 तपाईंको ब चा (उ/उनी) असक्षम छ र िवशेष िशक्षा र/वा 

स बि धत सेवाह को आव यकतामा छ भने, तपाईंको 
ब चालाई िनधार्रण गनर्को लािग पूरा र पूणर् मू याङ्कन गन 

अिधकार हु छ। 
 तपाईंलाई आ नो ब चाको स भािवत असक्षमताका सबै के्षत्रह मा 

मू याङ्कन गनर् पाउने अिधकार छ।  
 कूल िडि ट्रकले IDEA र जिजर्याको िवशेष िशक्षा िनयमह मा 

उ लेिखत प्रिक्रयाह  अनुसार तपाईंको ब चाको जाँच गनुर्पछर्। 
 मू याङ्कनह मा एक भ दा बढी जाँच िनिहत हुनुपछर्  र ती जाँचह  

अिभभावक र कूल बीच सहमित नहँुदास म ब चाले सामा यतया 
प्रयोग गन भाषामा िदइनुपछर् , र कि तमा पिन प्र येक तीन वषर्मा 
एक पटक हुनुपछर्।  

 योग्ता र पूनर्-मू याङ्कनको अविधमा तपाईंको ब चाले चाहने 

कायर्क्रम तथा सेवाह सँग स ब धी िवषयमा तपाईं संलग्न 

हुनुहुनेछ। 

जानकारीकको गोपनीयता: 
 तपाईंको ब चाको शैिक्षक अिभलेखह  िनजी हुन।् 
 तपाईंले आ नो मात्र ब चाको अिभलेख प्रा त गनर् अनुरोध गनर् 

सक्नुहु छ। 
 तपाईंको ब चासँग स ध कूलका कमर्चारीह  तपाईंको ब चाको 

अिभलेखह  हेनर् सक्छन ्र तपाईंको अनुमितको आव यकता हँुदैन। 

 तपाईंको अनुमित िबना कसैले पिन तपाईंको ब चाको अिभलेखह कका 
पिरणामह  हेनर् सक्नेछैनन।् 

युनतम प्रितब धका वातावरण: 

 तपाईंलाई कक्षाकोठामा तपाईंको ब चाको िशिक्षत गन तपाईंको ब चाको 
लािग उपयुक्त सबैभ दा ठूलो के्षत्रमा समान उमेर र गे्रडका असक्षम 

नभएका अ य बालबािलकासँग सबै कूल कायर्क्रमह  र गितिविधह मा 
सहभागी हुने अिधकार छ।  

 कूल िडि ट्रकका कामर्चारीले आवासह  बनाउनुपछर्  र पिरमाजर्न गनुर्पछर्  
जसले गदार् तपाईंको ब चाले सबैभ दा ठूला उपयुक्त के्षत्रमा सबै कूल 

कायर्क्रम तथा िक्रयाकलापह मा सहभागी हुन सक्छन।् 

वत त्र मू याङ्कन:  
 तपाईं कूलको मू याङ्कनसँग सहमत नभएको ख डमा, तपाईंले आ नो 

ब चाको जाँच सावर्जिनक वा िनजी खचर्मा कूल िडि ट्रक वारा 
िनयुक्त गरेको नभइ पेशेवर मू याङ्कनकतार् वारा गनर् सक्नुहु छ। 
यो अिधकारको पहँुचको लािग प्रिक्रयाह  थाहा पाउन कूल प्रणालीमा 
स पकर्  गनुर्होस।् 

 अनुरोधमा, कूल िडि ट्रकले तपाईंलाई वत त्र मू याङ्कनकतार्ह को 
सूची उपल ध गराउनुपछर्  जसले गदार् तपाईंले आ नो ब चाको जाँच 

गनर् एक जना छा न सक्नुहु छ। 
 कूल िडि ट्रकले वत त्र मू याङ्कनकतार्को पिरमाणह लाई समायोजन 

गनुर्पछर्। 

 तपाईंको ब चामा असक्षमता वा िवशेष िशक्षाको आव यक छ भने  IEP 

टोलीले िनधार्रण गनर्को लािग जाँचको पिरणामह  प्रयोग गदर्छ। 

प्रितिनिध अिभभावकह : 

 कूलले रा यको वाडर्मा रहेका ब चाका अिभभावकह  फेला नपादार्, 
कूलले िवशषे िशक्षा सेवाह को लािग कुनैपिन मू याङ्कन, 

बैठक वा शिैक्षक िनणर्यह मा ब चाको अिधकार तथा 
इ याह को स ब धमा प्रितिनिध व गन प्रितिनिध 

(प्रित थापन) अिभभावकलाई वीकृत गनछ। 
 प्रितिनिध अिभभावकह ले िवशषे तािलम प्रा त गनछन ्र सहमित 

िदइएर र TEP/अ य बैठकह मा सहभागी भएर अिभभावकको 
पमा कायर् गनछन।् 

 प्रितिनिध अिभभावकह सँग पिन िव याथीर्ह सँग स बि धत 

िवषयह मा िवशषे िशक्षामा अिभभावकको पमा समान अिधकार 

र कतर् यह  हु छन।् 
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सूचना/अिभभावक सहभािगता: 
 तपाईंलाई आ नो अिभभावकीय अिधकार बारेमा सूिचत गिरनुपछर्। 
 तपाईंलाई आ नो ब चाको योग्यता, पुनमूर् याङ्कन वा IEP बैठकह  

ज ता बैठकह मा सहभागी हुन िनम त्रणा गिरनुपछर्। 
 तपाईंले आ नो ब चाको शैिक्षक कायर्क्रम स ब धी सबै कागजातह को 

प्रितिलिप प्रा त गनुर्पछर् र ितनीह ले तपाईंलाई यसको बारेमा याख्या 
गनुर्पछर्। 

 प्रितिलिपह  तपाईंको मूल भाषा, Braille मा हुन सक्छन ्वा सांकेितक 
भाषामा याख्या गिर छन।् यिद आव यक भएमा, कूल िडि ट्रक्टले 
अनुवादक वा दोभाषे उपल ध गराउनेछ। 

 तपाईंलाई तपाईंको ब चाको िवशेष िशक्षाको स दभर्मा िनणर्य प्रिक्रयाका 
कुनैपिन बैठकमा सहभागीता जनाउन अवसरह  िदनुपछर्। 

 तपाईंलाई तपाईंको ब चाको असक्षमता, मू याङ्कन, पूनर्-मू याङ्कनह , 

तपाईंको ब चाको थापन र उसको/उनको IEP र यसका िवषयव तुह को 
छलफल गनर् रािखएका कुनैपिन बैठकमा िनम त्रणा हुनुपछर्। 

  तपाईं र IEP टोलीका अ य सद यह मा पर पर पमा सुिवधाजनक 
हुने समय र थानमा हुने IEP का बैठकह मा उपि थित हुन तपाईं 
अिधकारी हुनुहु छ। 

 तपाईंलाई आ नो ब चाको IEP टोलीका सद यलाई तथा IEP बैठक 
लाई उपि थतबाट छो ने वा नछो ने अिधकार छ। कूल िडि ट्रकले 
तपाईंको अनुमित िबना आव यक सद यलाई छो दैन। 

उजरुी, म य थता, सुनुवाईह : 

 तपाईंले कूलले तपाईंको ब चाका लािग बनाएको योजनामा असहमित 
जनाउनुहु छ भने तपाईंसँग म य थता वा तय गिरको प्रिक्रया सुनुवाई 
अनुरोध गन अिधकार हु छ। 

 कूल प्रणालीले म य थता वा तय गिरएको प्रिक्रया सुनुवाईका लािग पिन 
अनुरोध गनर् सक्छ। 

 अिभभावक र कूल प्रणाली दबुै म य थताको लािग अनुसूची बनाउनु पूवर् 
म य थताको प्रयास गनर्का लािग सहमत हुनुपछर्। 

 तपाईंले तय प्रिक्रया सुनुवाईका लािग अनुरोध गदार्, तपाईंसँग समाधान सत्रमा 
सहभागी हुने अिधकार छ जसले तय प्रिक्रया उजुरीमा हुने कुनै पिन 
सम याह को समाधान गनर् अिभभावक र कूल प्रणालीह का लािग अवसर 
प्रदान गछर् जसकारण अिभभावक र प्रणालीह ले तय गिरएको प्रिक्रया 
सुनुवाईलाई यागेर ब चाका लािग त काल लाभ प्रदान गनर् सक्छन।्  

 तपाईंले सुनुवाइ प्रिक्रयाको अनुरोध गदार्, तपाईंसँग प्रशासिनक कानूनी यायाधीश 

(ALJ)/ सुनुवाइ अिधकारी वारा स चािलत िन पक्ष सुवुवाइ प्रिक्रयाको अिधकार 

हु छ।  
 तपाईंले IDEA वा जिजर्याको िवशेष िशक्षा िनयमह सँग स बि धत कुनैपिन 

सरोकार, सम या वा मतभेदह को बारेमा अनुस धान गनर् जिजर्या िशक्षा 
िवभागमा औपचािरक िलिखत उजुरी पेश गनर् सक्नुहु छ। उजुरी िवशेष िशक्षा सेवा 
तथा सहायताको 404-651-6457( याक्स) मा याक्स गनर् वा िवशेष िशक्षा सेवा 
तथा सहायताह को 1870 टुिवन टावर इ ट, 205 जेसे िहल जेआर. ड्राइभ SE, 

एटला टा, GA  30334 मा मेल गनर् सिक छ। 
सहमित: 

 कूलले तपाईंको अनुमित/सहमित िबना तपाईंको ब चाको जाँच/मू याङ्कन वा 
पूनर्-मू याङ्कन गदन। 

 कूले तपाईंको ब चालाई तपाईंको अनुिमत/सहमित िबना िवशेष िशक्षामा 
राख्न वा तपाईंको ब चाको कायर्क्रमको थापनलाई पिरवतर्न गनर् सक्दैन। 

 कूल िडि ट्रकले तपाईंको ब चाको अिभलेखह  तपाईंको अनुमित/सहमित िबना 
कानून वारा पिहचान भएका केही िनि चत यिक्तह  बाहेकलाई प्रकाशन गनर् 
सक्दैन।  

 तपाईंसँग आ नो अनुमित/सहमित निदन पाउने अिधकार छ। 
 तपाईंसँग िवशषे िशक्षा र स बि धत सेवाह मा तपाईंले एक पटक अनुमित िदइसके 

पिछ याउने अिधकार छ; तपाईं उक्त कायर् िलिखत पमा गनुर्पछर्। सहमितको 
उ लघंन गनुर्को अथर् तपाईंको ब चाले अब उप्रा त कुनैपिन िवशषे िशक्षाका सेवाह  

प्रा त गन छैन। 

अनुशासनका प्रिक्रया तथा अिधकारह : 

 असक्षम िव याथीर्ह ले ब चालाई िशिक्षत गनर् अ य सेिटङह  र/वा तिरकाह  प ता 
लगाउन IEP लाई असर गन यवहारह  देखाउँदा, कूल प्रणालीले केही िनि चत 

प्रिक्रयाह को पालना गनुर्पछर्। 
 ब चा, िव याथीर् वा कूल कमर्चारीलाई खतरा हुने स भावना हँुदा कूलह ले वैकि पक 

कायर्क्रमह मा िव याथीर्ह लाई हटाउन सक्छ। 
 सेिटङको प्रवाह िबना, कूल िडि ट्रले तपाईंको ब चालाई िन: शु क उपयुक्त सावर्जिनक 

िशक्षा उपल ध गनर् जारी राख्नुपछर्। 
 उसको/उनको IEP मा ल य र उ े यह  पुरा गनर् उसलाई/उनलाई अनुिमत िदन सेवाह  

प्रा त गनर् जारी राख्न सेिटङले तपाईंको ब चालाई सक्षम पानुर्पछर्। 
 अनुशासा मक कायर्वाहीह  लागुपदाथर्, मिदरा, हितयारह  सलंग्न भइ हुने 

उ लघंनको लािग वा अ य कूल िनयमका उ लघंनमा लागू हु छ। 
 यी अिधकारह ले तपाईं, तपाईंको ब चा र कूल प्रणालीलाई सरंक्षण गछर्। 

िनजी कूल थापन: 
 तपाईंले आ नो ब चालाई िनजी कूलमा सान िनणर्य गरेको ख डमा, 

तपाईंले कूल कायर्कारीह लाई आ नो इ या अनु प तपाईं 
उपि थत अि तम IEP बौठकमा जानकारी गराउनुपछर्  र 
सावर्जिनक कायर्क्रमह को िवषयमा आ ना सरोकारह को वणर्न 
गनुर्पछर्।  

 कूल िडि ट्रकले शैिक्षक मू याङकन माफर् त पिरिचत र IEP मा समावेश 

भएका ब चाको शैिक्षक आव यक्ताह  पुरा गनर् िन:शु क उपयुक्त 

सावर्जिनक िशक्षाको प्र ताव गरेको ख डमा िनजी कूलको लािग 

भूक्तान गनर् कूल प्रणालीलाई आव यक हँुदैन। 

करारह : 
 तपाईंसँग आ नो ब चाको िशक्षाको िवषयमा सरोकारह  हँुदा, कूलको 

प्र यापक वा  िवशेष िशक्षा िनदशकलाई भ नु मह वपूणर् हु छ। 
 तपाईंलाई आगामी िदनमा सहयोग आव यक भएमा, तपाईंले सहयोग प्रा त गनर् 

सक्ने अिभभावक वा वकालत समूहह  छन।् जानकारी वा नामको सूचीको लािग 
कूलमा आग्रह गनुर्होस।् तपाईंले स दभर्ह  वा अ य जानकारीका सिक्रय सूची 
राख्ने जिजर्याको अिभभावका लािग अिभभावकमा स पकर्  गनर् सक्नुह छ। 1-
800-229-2038 मा कल गनुर्होस ्वा  www.p2pga.org मा जानुहोस।् 

 तपाईंले िवशेष िशक्षा सेवा तथा सहायता िवभागलाई 404-656-3963 वा 1-800-
311-3627 मा पिन स पकर्  गनर् सक्नुहु छ वा अ य सहयोगी ोतह  प ता 
लागाउन सहयोग गनर् जिजर्या िशक्षा िवभागको वेबसाइट  www.gadoe.org मा 
जानुहोस।् 

यो तािलकाले अिभभावकीय प्रिक्रया मक सरुक्षाको लािग सिंक्ष त मागर्दशर्न प्र तुत गछर्। IDEA मा अिभभावकीय अिधकारह को पूणर् सचूी हेनर्, आ नो िव याथीर्को मािमला यव थापकलाई 

स पकर्  गनुर्होस ्वा http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-EducationServices/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-

14.pdf  मा भ्रमण गनुर्होस।् 



 

               84

पिरिश ट 
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जा नकालािग अिधकार 

िशक्षकह को पेशवेर योग्यताह  (इएसइए) 
 

इिलमे टरी र हाइ मा यिमक िशक्षा कानुन (इएसइए) / नो चाइ ड ले ट िबहाइ ड (यनसीअलबी)को आव यकता अनुपालन गद, आमाबुवाह ले 

उनीह का  ब चाको िशक्षक पेशवेर योग्यता अनुरोध गनर् सक्दछन।् िन न जानकारी अनुरोध गनर् सक्दछन ्: 

 

1) प्रिशक्षण प्रधान गिररहेको िवषय क्षेत्रह मा   जिजर्या पेशवेर तर आयोगको आव यक प्रमाणीकरण पूरा गरेको छ िक छैन;् 

2) िशक्षकले आपतकािलन वा अ य प्रािविधक तर वारा जिजर्या योग्यता अथवा प्रमाणीकरण आव यकताह  छुट पाएर प्रिशक्षण गिररहेको छ िक छैन; 

3) िशक्षकले कालेजमा कुन मुख्य िवषय िलएको िथयो र कुनै नातक प्रमाणीकरण वा उपािध पाएको बारेमा; 
4) िव याथीर्ले सहायक पेशवेरको सेवा उपल द गिररेहेका छ वा छैन, यदी छ भने ितनीह को योग्यताह । 
यदी तपाईलाई आ नो ब चाको िशक्षक र सहायक िशक्षकको योग्यताह बारे जानकारी चाहेमा कूल प्रधाना यापकलाई स पकर्  गनुर्होस। 
 

यिद तपाईलाई तपाइको ब चाको िशक्षक र/वा कमर्चारीह को योग्यता बारे जानकारी अनुरोध गन इ छा छ भने, कृपया कूलको प्रधाना यपकसँग 

स पकर्  गनुर्  होला। 
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अनुशासन कानूनी प्रिक्रयाको अनुक्रम संिचत्र 
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2016-2017 

हैरान/क ट/तगंको िववरण गन अनुक्रम सिंचत्र 
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2016-2017 

हैरान/क ट/द:ुख िदने िववरण फामर् 
यो फामर् यस ठेगानामा पाइ छ: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 

आजको िमित______/_______/_________      कूल __________________________________  

घटना िववरण गन यिक्त: नाम ___________________________________________________________ 

एउटामा घेरो लगाउनु होस ्:   िपिडत  यिक्त      िचि तत िव याथीर्       आमाबुवा/अिभभावक    स ब धवाचक       िचि तत यिक्त      प्रा यापक समुह/कमर्चारी 
बेनामी हुन चाहन ुहु छ?          हु छ    हुदैन (हु छ भने नाम नलेख्न ुहोला) 
टेलीफोन _____-______-_________ इमेल______________________________ 
 

1. िपिडत िव याथीर्को नाम (कृपया छा नुहोस)्                             कूल                    उमेर              जाित             िलङ्ग   

________________________________________     ___________________          ________      ________    _______ 

2.किथत दोषी(ह ) को नाम(ह )       थान ( कूल,प्रा यापक समुह/कमर्चारी, अ ) कूल   उमेर         जाित            िलङ्ग  

______________________         ____________________________________        _________    ________   _______ 
 

______________________         ____________________________________        ________      ________   _______ 
 

______________________         ____________________________________        ________      ________   _______ 
 

3. के यो िव याथीर्लाई पिहला पिन हैरान पारेको, क ट वा द:ुख  िदएको िथयो?           हो       होइन 

4. कुन िमित (ह ) मा उक्त घटना (ह ) घ यो? 

______/_____/______ समय: _______ िवहान/वेलुकी ______/_____/______ समय:_______ िवहान/वेलुकी 
मिहना  िदन    वषर्              मिहना  िदन    वषर् 
5. यो घटना (ह ) कहाँ घ यो? (लाग ूहुने सबैलाई छा नुहोस)् 

 कूलको स पि तमा (कृपया एउटामा घेरो लगाउन ुहोस)्: कक्षाकोठा      कूलको िभित्र बाटो           जलपानघर       कसरतकोठा/लकर म    अ य 

 कूलले प्रयोजन गरेको कायर्क्रम वा कूल स पि त बािहरको कायर्क्रममा 
 कूल बसमा हँुदा (कृपया घेरो लगाउनु होस)्: िवहान/वेलुकी 
 कूल जाँदा वा फिकर्ं दा (कृपया घेरो लगाउन ुहोस)्: िवहान/वेलुकी  
  इ टरनेटमा   
6. जनु वणर्न (ह ) ले भएको घटनालाई उिचत प्रकारले िव तार गदर्छ, यस वणर्नको छेउमा X लगाउनु होस ्(लागू हुने सबैलाई छा नु होस)् 

 क ट (जाित/जाितयता, रंग, धमर्, िलङ्ग, अक्ष ता, लिगक अिभसं करण, लिगक पिहचान इ यादी) 
 भौितक िहसंा (कु नु, लात हा नु, धके नु, थुक्नु, कपाल उखे न,ु अथवा केही िचज याक्नु) 
 अक  यिक्त याएर िव याथीर्लाई िहकार्उनु अथवा हािन पुयार्उन ु

 मौिखक (िज क्याउनु, नाम बोलाउनु, आलोचना मक िट पणी गनुर्, अथवा धि क िदन,ु आफू वा अ य मा यम वारा) 
 द:ुख िदन ु

 जबजर्ि त गनुर् 
 भयिभत अथवा धि कको संकेत गनुर् वा अस य यवहार देखाउनु 
 विह कार (िव याथीर्लाई विह कार अथवा अ वीकृत गनुर्) 
 हािनकारक ह ला वा गफ वा सावर्जिनक मानहानी गनुर् 
 साइबर हैरानी वा साइबर प छयाउनु (एउटामा घेरो लगाउनु होस:् कूलको समय/ कूलको पछाडी) 
7. हैरान/क ट/द:ुख िदने कामको पे्ररणा (एउटा छा नु होस)्: 

___ जाित/जाितयता/रंग               ___धमर्             ___िलङ्ग         ____लिगक पिहचान/ लिगक अिभसं करण ___ भौितक/मानिसक अक्ष ता  
___राि ट्रय मलू            ___अ य 

तपाईलाई िववरण गरे ज तै गिर घटनाको बारेमा छोटो िववरण गनुर् होस।् चािहएमा, कृपया थप पृ ठ प्रयोग गनुर् होला। 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

यो िववरण पेश गिरएको छ (घेरो लगाउनु होस)्: प्रधाना यापक    प्रधाना यापकको मनोिनतलाई (नाम):_______________________ 

______/_______/_____    ___________________________       __________________________  

पेश गरेको िमित      नाम छा नुहोस ्     सही 
िवतरण: सकल प्रधाना यापकलाई/प्रधाना यापकको मनोिनतलाई; प्रितिलिप  िव याथीर्को लािग, प्रितिलिप यो फामर् बुझाउने यिक्तको लािग                     ससंोधन: 06-16-16 
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“ कूलमा हँुदा, ब चाको जीवनमा, धेरै मह वपूणर् प्रौढ भएको कारण, केही हदस म अनशुासन कायम राख्ने िज मेवारी िशक्षकको हो। अनुशासन िबना 
प्रभावकारी िशक्षा हुन सक्दैन। तर अनुशासनको िनमार्ण घरमा सु  हु छ। जब िशक्षकले िव याथीर्कोबारेमा कुनै अनुशासनसँग जोिडएका सम याको 
वणर्न आमाबुवा वा अिभभावकलाई गदर्छन,् यस पिछ आमाबुवा वा अिभभावकले िव याथीर् र िशक्षकसँग कुराकानी गरेर यस सम याको समाधान 

िनका नु पदर्छ। 
 

अनुशासनको ल य ब चाह लाई उिचत यवहार प्रित िनदशन गनुर् र ज्ञानी र िज मेवार िनणर्यह को िनमार्ण गनर् िसकाउन ुहो। अनुशासनले 

ब चाह लाई यथाक्रम सो न िसकाउँदछ र अनुशासनको कारण ब चाह ले आफूले गरेको कामका पिरणामह  प ट र शदु्ध तिरकाले बु नेछन।्“ 

 

     -राि ट्रय आमाबुवा िशक्षक सगंठन 

       _______________________________________________  
 
 
 

िव याथीर् आचार-संिहताको कुनै सारांशबारे केही िट पणी, सुझाव वा िसफािरश भएमा, िलिखत पमा जनाउन वागत गिर छ। यी िलिखत िट पणी, 
सुझाव वा िसफािरशह लाई तल िदइएको ठेगानामा पठाउनु होला: 

 

िडपाटर्मे ट अफ सेफ कु स ए ड टुडे ट िरलेस स, 

5823 मेमोिरअल ड्राइव, टोन माउ टेन, जिजर्या 30083 

(678) 676-1811 
 

 
 
 
 
 

डा. मेि भन जो सन, अ यक्ष 

डा. आर. ि टफेन ग्रीन, अिधक्षक 

  
 

DEKALB काउ टी िशक्षा पिरषदको नीित अनसुार, यस िशक्षा पिरषदले जाित, रंग, धमर्, ज म वा राि ट्रय मूल, िलगं, लिगक-अिभसं करण, 

शारीिरक असक्षमता, उमेरह  हेरेर यस पिरषदको कुनै पिन शिैक्षक कायर्क्रम, िक्रयाकलाप र अ यासह मा भेद-भाव गदन। 


