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इविमेन्टरी 

बीचको 

उच्च 
 

DeKalb County School District ि ेअङ्ग्रेजी अध्ययनकताा विभागको विष्टाचारमा DeKalb County School 

District विद्यार्थीको आचर संविताको अनुिादन उपिब्ध गराउँछ। अनुिाद गररएका िार्ा कपी विद्याियको 

प्रधानाध्यापकका गराइएको हुन सक्छ िा विदु्यतीय संस्करण http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations मा उपिब्ध छ। 

अङ्ग्रजेी भाषा ससं्करण सबभैन्दा सिी मावनन्छ। 

यस िातेपुवस्तका िा कुन ैसूचना िा त्यसमा भएको अस्िीकरणको अनुिाद र मौविक अङ्ग्रेजी संस्करणबीच असिमवत िा 

विसङ्ग्गवत भएको अिस्र्थामा, मौविक अङ्ग्रेजी संस्करण प्रबि हुने छ। 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


यो पषृ्ठ जानाजानी खािी रावखएको िो 



 

2022-2023 आमाबिुा/अवभभािक िस्ताक्षर पषृ्ठ 

कृपया यो पृष्ठ तपाईंको विद्याियिाई पाँच (5) ददनवभत्र दिताा गनुािोस्। 

विद्युतीय माध्यमबाट िस्ताक्षर गना, Infinite Campus को https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp मा जानिुोस्। 
 

आमाबुिा/अवभभािक रसीदको स्िीकृवत 

कृपया आफ्नो बच्चासँग DCSD विद्यार्थीको आचार-संविता पढेर समीक्षा गनुािोस् र सुरवक्षत तर्था अनुिावसत रूपमा विद्याियको अध्ययन िातािरण व्यिवस्र्थत गना मद्दत 

गनामा आफ्नो बच्चाको भूवमकािाई मित्त्ि ददनुिोस्। सार्थै, यस िातेपुवस्तकामा विद्यार्थीको रेकर्ा, पाररिाररक िैवक्षक अवधकार र गोपनीयता ऐन (FERPA), बदमािी र 

उत्पीर्न जस्ता सरोकारिरू कसरी ररपोटा गने भने्नबारे जानकारी, असक्षमता भएका विद्यार्थीका अवधकार र अन्य अवधकार तर्था उत्तरदावयत्ििरूसँग सम्बवन्धत मित्त्िपूणा 

जानकारी पदाछन्। कृपया तपाईं र तपाईंको बच्चािे यो िातेपुवस्तका प्राप्त गनुाभयो भनी स्िीकार गनाको िावग ति िस्ताक्षर गनुािोस्। त्यसपवछ, र्ट भएको रेखाबाट काट्निुोस ्

र आफ्नो बच्चाको विद्याियमा सम्भि भएसम्म वछटो दिताा गनुािोस।् तपाईंको सिायताको िावग धन्यिाद। 
 

विद्यार्थीको समर स्कूि/कायाक्रमका वजम्मेिारीिरू 

म 2022-2023 विद्यािय िषा र 2022-2023 विद्यािय िषा पवछका सबै समर कायाक्रमिरूको अिवधमा 2022-2023 विद्यार्थीको आचार-संवितामा रिकेा सबै वनयम, 

वनयमन, कायाविवध, नीवत, राज्य, स्र्थानीय र संघीय कानुनिरूको पािना गनाका िावग आिू वजम्मेिार छु भनी आिूिे बुझेको स्िीकार गदाछु। म आिूिे 2022-2023 

विद्यािय िषा र सबै 2022 DeKalb County School District का समर विद्यािय/कायाक्रमिरूको अिवधमा कुनै पवन उल्िङ्ग्घन गरेको पाएमा 2023-2023 विद्यार्थीको 

आचार-संवितामा सूचीबद्ध गररएका पररणामिरूका स्तरिरूमा तुरुन्तै वजम्मेिार हुन्छु भने्न कुरा पवन बुझ्दछु। 
 

सिके्षणिरूमा सिभागी हुन ेविद्यार्थीका िावग सिमवत 

प्रत्येक िषा Georgia Department of Education (जर्जाया विक्षा विभाग) िे 3 देवख 12 रेर्का विद्यार्थीिरूको सिेक्षणिरू सञ्चािन गछा। सिेक्षण गररएका िीषाकिरूमा 

िागूपदार्था, हिसंा, मानवसक स्िास््य समस्या, ड्राइवभङ बानी, व्यायाम र आिार समािेि हुन्छन्। सिेक्षणिरू नामरवित छन् र कुनै व्यविगत पविचानको आिश्यक हुदँैन। 

सिेक्षणिरूिे स्कूि वर्वस्िक्टिाई विद्यार्थीिरूका िावग आिश्यकता-चावित प्रोरावमङिाई सिायता र मूल्याङ्ग्कन गने अनुमवत ददन्छ। सिेक्षणिरूमा सिभागीता िैकवल्पक 

िो। र्थप जानकारीका िावग पृष्ठ 66 मा रिकेो विद्यार्थी अवधकार संिोधन खण्र्को सुरक्षाको सन्दभा विनुिोस्। यो सिेक्षण वर्वस्िक्ट सुरक्षा िेखा-परीक्षणदेवख छुटै्ट र वभन्न छ 

जुन सबै विद्यार्थीिाई पूरा गना अनुरोध गररने छ।  
 

18 िषाभन्दा कम उमेरको विद्यार्थीको आमाबुिािरू: 

  म Georgia Department of Education को जर्जाया विद्यार्थी स्िास््य सिेक्षणमा मेरो बच्चा सिभागी हुने कुरामा सिमत छैन। 
 

  म Georgia Department of Education को जोर्जाया विद्यार्थी स्िास््य सिेक्षणमा मेरो बच्चा सिभागी हुने कुरामा सिमत छु। 
 

DeKalb County School District 

विद्यार्थीिरूका िावग सुरवक्षत विद्याियको प्रवतज्ञा 

विद्यार्थीका रूपमा, मेरा व्यविगत रोजाइ र कायािरूिाई DeKalb County School District भरका अन्य विद्यार्थीिरूिे गुणन गदाा वभन्नता आउने छ। यो प्रवतज्ञाको 

सम्मान गरेर, मैिे िाम्रा विद्याियिरूिाई सुरवक्षत र सिि बनाउनका िावग आफ्नो भूवमका वनभाउन सक्छु। 
 

मैिे आिू राम्रो विद्यार्थी हुन सक्छु भने्न विश्वास गछुा । मैिे आिूिे राम्रो बानी देखाउन सक्छु भने्न विश्वास गछुा । मैिे आिूिे कर्ा वमविनेत गदाा, म सिि हुने छु भने्न विश्वास 

गछुा, त्यसैिे मैिे आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गनाका िावग प्रत्येक ददन कर्ा मेिनेत गने छु । म वसक्न सक्छु । मैिे वसके्न छु । मेरो विद्यािय सुरवक्षत राख्नका िावग, मैिे DCSD 

विद्यार्थी आचार संवितावभत्र स्र्थापना गररएका मागावनदेिनिरू पािना गने प्रवतज्ञा गदाछु। म विद्याियका गम्भीर वनयमिरूको उल्िङ्ग्घनिे वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया 

सुनुिाइमा दि (10) ददन वनिम्बन हुन सक्छु भने्न कुरा बुझ्दछु । यो प्रदक्रयािे अवतररि पररणामिरू ल्याउन सक्छ जसमा विद्याियबाट मेरो वनष्कासन िा िैकवल्पक 

विद्यािय/कायाक्रममा म वनयुि हुदँाको प्रदक्रया समािेि हुन सक्छ। 
 

अवनिाया विक्षा 

म अवनिाया विक्षा, विद्यार्थी उपवस्र्थवत प्रोटोकोि र उपवस्र्थवत/अनुिासन सम्बवन्धत जर्जाया राज्यका कानूनिरूको पािना गना असिि हुदँाका पररणाम र जररिानािरूबारे 

स्िीकार गदाछु र बुझ्दछु। कृपया र्थप जानकारीका िावग पृष्ठ 40-41 िनेुािोस्। 
 

कृपया तीन (5) ददन वभत्रमा आफ्नो विद्याियको आफ्नो बच्चाको गिृकोठा विक्षकिाई वमवत सवित िस्ताक्षर गरी दिताा पठाउनिुोस।् 
 

विद्यार्थीको नाम (कृपया िेख्नुिोस्)   विद्यार्थीको िस्ताक्षर   वमवत   
 

आमाबुिाको नाम (कृपया िेख्नुिोस्)   अवभभािकको िस्ताक्षर   वमवत   

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp


 

यो पषृ्ठ जानाजानी खािी रावखएको िो 



 

स्र्थानान्तरण उपिब्धता कर्थन 

Amharic 

የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት ውስጥ ማስገባት 

ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል:: 

 

Arabic 

، بإذن قسم دارسي اللغة اإلنجليزية DeKalb County School Districtالتعليمية ترجمة لمدونة سلوك طالب  DeKalb County School Districtوفر منطقة 

(English Learners Department .)م طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على يمكن تقدي

relations-intervention/student-support-http://www.dekalbschoolsga.org/student. 

 

Bengali 

DeKalb County School District ইংরেজি জিক্ষার্থী জিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে জিক্ষার্থীে আচেণজিজিে অযুিাদ 
প্রদায করে। সু্করেে অিেরক্ষে কারে অযূজদত মুজিত  ংস্কেরণে অযুরোি কেুয অর্থিা এখারয ইরেক্ট্রজযক  ংস্কেণ পায: 
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। 

 

Burmese 

DeKalb က ောငတ် ီခရိိုငက်  ောင််းသည ်အင်္ဂလပ်ိစောကလေ့လောသမူ ော်းဌောန (English Learners Department) မ ှ ်ူးယကူ ော်ပပသညေ့ ်DeKalb က ောငတ် ီ

ခရိိုငက်  ောင််း က  ောင််းသော်း  ငေ့ဝ်တဆ်ိိုငရ်ော  ငေ့ထ် ို်း (Code of Student Conduct)  ိို ဘောသောပပနက်ပ်းပါသည။် ဘောသောပပနထ်ော်းကသော မိတတ ူ ိို 

က  ောင််းအိုပ်က ်ီးထ  ကတောင််းဆိိုနိိုငသ်ည ်သိို ေ့မဟိုတ ်အလီ ထ်ရွန််းနစ်ဗော်းရှင််း ိို http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တငွ ်ရနိိုငပ်ါသည။် 

Chinese 

DeKalb 县学区提供《DeKalb 

县学区学生行为规范》的译本，经由英语学生系提供。可向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版：http://www.dekalbschoolsga.org/student-

support-intervention/student-relations。 

 

French 

Le district scolaire du comté de DeKalb propose une traduction du code de conduite des élèves du district, fournie par le département 

d'anglais langue étrangère. Il est possible de demander des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est 

disponible à  http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Hindi 

DeKalb काउंटी स्कूि वर्वस्िक्ट अंरेज़ी विक्षार्थी विभाग के सौजन्य से DeKalb काउंटी स्कूि वर्वस्िक्ट के छात्र आचार संविता, का अनुिाद प्रदान करता 

ि।ै अनुिाददत िार्ा कॉपी के विए स्कूि हप्रंवसपि को अनुरोध दकया जा सकता ि ैया http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations पर इिेक्िॉवनक संस्करण उपिब्ध ि।ै 

 

Karen 

DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR [h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h. cD;xH. uFdvD>u0DR ySRuFdzdw>od.w>oD w>bsX<Aw>oH.pl;qJ;vRvXAySRrRvd 

tJuvH;usdm0JRusdRA(English Learners Department) M.vDRIAw>ChxD.w>usd;xHtuGJ;'dwz.qluFdcd.Arhwrh>Aw>rRM>vXtH. vJ; 

}xDeH;tusdRtusJohzJ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Nepali 

DeKalb County School District िे अङ्ग्रेजी भाषा अध्ययन विभागको सौजन्यमा DeKalb County School District को विद्यार्थी आचार संविताको 

अनुिादन प्रदान गछा । विद्याियका प्रधानाध्यापकसँग अनुिाद गररएको कागजी प्रवतविवप माग्न सदकन्छ िा 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा विद्यूतीय संस्करण उपिब्ध छ ।

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


 

Somali 

Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb ayaa bixiyo turjubaanida Xeerka Anshaxa Ardayga ee Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb, 

waxaa ixtiraamka leh Waaxda Ardayda af Ingiriiska. Codso koobi la turjumay oo laga codsado maamulaha dugsiga ama qaab 

elecktaroonik ah ayaa laga helayaa http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Spanish 

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece la traducción del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado 

de DeKalb, cortesía del Departamento de Aprendices del Inglés. Usted puede solicitar una copia al director de la escuela o una versión 

electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Swahili 

Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb hutoa tafsiri ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa Shule za Wilaya ya Kaunti ya DeKalb, kwa 

hisani ya Idara ya Wanafunzi wa Kiingereza. Unaweza kuomba nakala halisi iliyotafsiriwa kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule au 

toleo la kielektroniki linaweza kupatikana kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Telugu 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిఇౌంగ్లషీ్ లర్న ర్స్  డిపార్స ిమౌంట్ సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికోడ్ ఆఫ్ సి్కడౌంట్ 
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ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations 

ምርካብ ይከኣል። 
 

Vietnamese 

DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb County School District, với sự giúp đỡ 
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DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT 
विद्यार्थी आचार सवंिता 

 

नीवत कर्थन 
 

DeKalb काउन्टीको विक्षा पररषद ्आफ्नो विद्याियिरूमा उपवस्र्थत हुने बािबाविकाका िावग सबैभन्दा सम्भावित विक्षा उपिब्ध गराउन प्रवतबद्ध छ। यस प्रवतबद्धतािाई 

िाम्रा विद्यार्थी, अवभभािक, सरोकारिािा र सामुदावयक साझेदारिरूका िावग करठन पाठ्यक्रमिरू, उच्च रूपमा योग्य विक्षकिरू र सुविधा सम्पन्न सुविधािरू मात्र नभएर 

सुरवक्षत, सकारात्मक िातािर पवन आिश्यक पछा। विक्षा बोर्ािे सबै विद्यार्थीिरूिे वसकाइिाई बढािा ददन स्िीकाया व्यििारको कर्ा मापदण्र्िरू पािना गने अपेक्षा गदाछ। 
 

DCSD विद्यार्थी आचार-संविताकािे सबै DeKalb का विद्यार्थीिरूमा िागू हुने विद्यार्थी व्यििार वनयमिरू, सकारात्मक व्यििारिाई बढािा ददन र अवभिृवद्ध गना प्रयोग 

गररने अनुिासन दवृष्टकोण र यी वनयमिरू उल्िङ्ग्घन गने विद्यार्थीिरूमा अनुिासन पररणामिरू िागू गने प्रदक्रयािरू पविचान गदाछ। अनुिासनको प्रबन्ध वमिाउनुपने 

हुदँा, DCSD विद्यार्थी आचार-संवितािे यो वनष्पक्ष छ र स्कूि वर्वस्िक्टमा सबै विद्यार्थीिरूको सिोत्तम वितमा काम गदाछ भनी सुवनवित गछा। 
 

सामान्यमा, अनुिासन सकारात्मक व्यििार प्रिद्धान गना र विद्यार्थीको दवु्याििारिाई सच्याउन र विद्यार्थीिाई विद्यािय समुदायको वजम्मेिार नागररक बन्न प्रोत्सावित गना 

वर्जाइन गररएको िो। DCSD िे विद्यार्थीिरूको दवु्याििार मानवसक आघात, मानवसक स्िास््य, अपाङ्ग्गतािरू, भेदभाि र दीघाकािीन तनाि िगायत धेरै कारकिरूद्वारा 

प्रभावित हुन्छ भनी बुझ्दछ। दवु्याििारका प्रवतदक्रयािरू र पररणाम स्िरूपका सिायतािरूिे सम्भि भएसम्म दवु्याििारको मूि कारण सम्बोधन गने छ। DCSD विद्यार्थी 

आचार-संविता व्यििारात्मक अपेक्षािरू, अवधकारिरू र वजम्मेिारीिरूमा केवन्ित छ र सकारात्मक प्रवतदक्रया र सिायतािरूको विस्तृत वििरण िोइन। 
 

अस्िीकाया व्यििारको प्रवतदक्रयामा अनुिासनात्मक कायािरूिाई अनुपातमा व्यिस्र्थापक प्रिासकको वििेकको आधारमा प्रबन्ध गररन्छ तर अस्िीकाया व्यििारको गम्भीरता, 

विद्याियको िातािरणमा यसको प्रभाि, विद्यार्थीको उमेर, विकास असक्षमता, रेर् स्तर सन्दभा र स्पष्ट वनयत, विद्यार्थीको अवघल्िो अनुिासन इवतिास, पयााप्त चोटपटक र 

अन्य सान्दर्भाक कारकिरूमा मात्र सीवमत हुदँैन। पररषद्िे जर्जाया कानुनद्वारा अनुमवत प्रदान गररएनुसार विद्याियबाट उि विद्यार्थीिाई वनिम्बन िा वनष्कासन गनुाभन्दा 

िैकल्पक िैवक्षक सेरटङिरूमा गृि विद्यािय सेरटङवभत्र सिी गराउन नसके्न व्यििार भएका अिरोध गने विद्यार्थीिरूिाई पुन: वनयुि गना प्रार्थवमकता ददन्छ। 
 

व्यििारात्मक अिस्र्थाको प्रकृवत िा गम्भीरतािाई ध्यानमा राखेर, अनुिासनात्मक प्रदक्रयामा प्रभािकारी परामिा, व्यापक मूल्याङ्ग्कनको अभ्यासिरू र रोकर्थाम तर्था 

िस्तक्षेपका रणनीवतको विकासमािा त विद्यार्थीिरूको सामावजक र भािनात्मक कल्याणका सार्थसार्थै िैवक्षक क्षमतािाई अवधकतम बनाउन मद्दत गनाका िावग सेिािरू 

उपिब्ध गराउन वर्वस्िक्ट र अन्य सािाजवनक संस्र्था िा सामुदावयक सङ्ग्गठनिरूद्वारा उपिब्ध गराइएका विद्यार्थी सिायता सेिािरू समािेि हुन सक्छन्। 
 

विद्यार्थीको अनुवचत व्यििार पररमाजान गने कुनै पवन प्रयासका िावग अवभभािकीय सूचना र अवभभािकीय सिभावगता आिश्यक हुन्छ। आमाबुिा र अवभभािकिरू, 

विक्षकिरू र विद्यािय प्रिासकिरूिे विद्यार्थीको व्यििार सुधाना र िैवक्षक कायासम्पादन बढाउनका िावग एकसार्थ काया गरेमा मात्र DCSD विद्यार्थी आचार-संविता 

प्रभािकारी हुने छ। आमाबुिा, विक्षक र सामुदावयक सदस्यिरूिाई विद्यार्थी व्यििार िा विद्यार्थी अनुिासन प्रदक्रयाबारे सरोकारिरू विद्याियको प्रधानाध्यापक िा विद्यार्थी 

सम्बन्धका विभागिाई बताउन आरि गररन्छ। 
 

DCSD विद्यार्थी आचार संविता बोर्ा नीवत JCD का अनुसार अवधकारप्राप्त छ। 
 

विद्यार्थी आचार सवंिताको उद्देश्य 
 

 DCSD विद्यार्थी आचार संविता रेर् K-12 सम्मका विद्यार्थीिरूिाई व्यििारका प्रकारिरूबारे सूवचत गनामा अवभपे्रररत छ जुन स्िीकारयोग्य र अस्िीकाया छ। अनुमवत 

ददइएको र वनषेध गररएको व्यििारका प्रत्येक कल्पनीय पररितानिाई पत्ता िगाउने संविताका बारेमा िेख्न असम्भि छ। ििस्िरूप, विद्यार्थीिरूिे विद्याियको व्यिवस्र्थत 

िक्ष्यमा बाधा पुर् याउने, सुरक्षािाई खतरामा पाने िा अन्यर्था विद्यािय प्रिासनिे यो वििेष रूपमा DCSD विद्यार्थी आचार संवितामा सुचीबद्ध गररएको गएता पवन िा 

नगरीए तापवन सुरक्षा, सकारात्मक र सियोगी वसकाई िातातिरण कायम राख्नका िावग अनुपयुि हुने वनधााररत गरेको कुनै पवन दवु्याििारका िावग उिाँिरू अनुिावसत 

हुन सक्छन् भने्न कुरा बुझ्नुपछा। 
 

व्यविगत विद्यािय र कक्षाकोठाका विक्षकिरूिे यस DCSD विद्यार्थी आचार संविता मा िेिा पाररएका सार्थै क्याम्पस िा कक्षाकोठाका वनयमिरूमा प्रभाि पाना सकु्नहुन्छ 

जुन सुरक्षा, कल्याण र िैवक्षक प्रगवतमा सुधार गरेर प्राप्त गररन्छ। यी वनयमिरूिाई विक्षकद्वारा व्याख्या गना, कक्षाकोठािरूमा पोस्ट गना िा विद्यार्थीिरूिाई वितरण गना 

सदकन्छ र DCSD विद्यार्थी आचार संविताका उल्िङ्ग्घनिरू गठन गना िा नगना सदकन्छ। विद्यार्थीिे DCSD विद्यार्थीको आचार-संविताको उल्िङ्ग्घन गरेको छ िा छैन 

भनी वनधाारण प्रमाणको प्रमुखतामा मात्र आधाररत रिने छ। अको रूपमा भनु्न पदाा, प्रमाणका आधारमा विद्यार्थीिे वनयम उल्िङ्ग्घन गरेका छैनन् भन्दा पवन वनयम उल्िङ्ग्घन 

गरेका छन् भनेर भन्न सदकने सम्भािना बढी हुन्छ ? 
 

अध्ययन र अनपुािन 
 

उमेर िा रेर् स्तरिाई ध्यान नददइकन सबै विद्यार्थीिरूिे DCSDविद्यार्थी आचार संविताका विषयसूचीिरूबारे र्थािा पाउनुपछा र उनीिरूको समर विकासात्मक स्तरका 

आधारमा सम्भि भएसम्म उनीिरू उपवस्र्थत भएको स्कूि वर्वस्िक्ट र/िा विद्याियद्वारा िागू गररएको यो र कुनै अन्य आचरणका वनयमिरू पािना गनुापदाछ। विक्षकिरूिे 

आफ्नो बुझाइ सुवनवित गनाका िावग रेर्िरू K-3, अपेवक्षत विक्षा र अन्य भाषा बोल्नेिरूका िावग अङ्ग्रेजी (ESOL) मा साना विद्यार्थीिरूसँग DCSD विद्यार्थी आचार 

संविताको र्थप गिन पुनराििोकन गनुापछा। DCSD विद्यार्थी आचार संविता सबै विद्यािय र केन्ििरूिाई वितरण गररन्छ। DCSD विद्यार्थी आचार संविता को वितरण 

गनुापूिा, यसिाई विद्यािय सुरु हुनुअवघ र विद्यार्थीिरूिे आिूिे बुझेको सुवनित गना आउनुअवघ सुविधा र कमाचारीका सार्थ समीक्षा गररन्छ। 
 

DCSD विद्यार्थी आचार संविता वितरण गररन्छ र विद्यार्थीिरूिाई विद्याियको पवििो िप्तामै वसकाइन्छ। प्रत्यके विद्यार्थी तर्था आमाबाब/ुअवभभािकि ेपषृ्ठ 1 मा भएको 

आमाबाब/ुअवभभािक िस्ताक्षर पषृ्ठमा आफ्नो िस्ताक्षर गनुा जरुरी हुन्छ । विद्यार्थी आचार संविता प्राप्त गरेको कुरा अस्िीकार गने आमाबाबु िा कानुनी अवभभािकिाई 

विद्यार्थी आचार संवितामा भएको जानकारीका सम्बन्धमा कुनै पवन वजम्मेिारीबाट उन्मुवि ददइने छैन । DCSD विद्यार्थी आचार संविता सम्बन्धी वजल्िा-व्यापी अवनिाया 

जाँच विद्यार्थीिरूका िावग विद्याियको दोस्रो िप्तावभत्रमा व्यिस्र्थापन गररन्छ। यो जाँच परम्परागत विद्यािय ददनका दौर्ान िा अनिाइन विक्षणका दौर्ान विद्युतीय 

रूपमा सञ्चािन गररन सक्छ । विद्यार्थीिरूिे जाँचमा प्राप्त गरेको अङ्ग्कको अवभिेख रावखन्छ । अनुिासन र अनुिासनसम्बन्धी कायाविवधको प्रयोगको बारेमा छििि गनाका 

वनवम्त विद्याियको पवििो तीन िप्ताका दौर्ान कक्षाका बैठकिरू आयोजना गररन्छ । 
 

विद्यािय िषाको अिवधमा वर्वस्िक्टमा प्रििे गन ेविद्यार्थीिरूि ेDCSD विद्यार्थी आचार सवंिता प्राप्त गन ेछन ्र यसको सामरीिरूमा परीक्षण गररन ेछ। 
 



 

पवििो पटक विद्यािय-वभत्रको वनिम्बनमा पठाइएका विद्यार्थीिरूिाई िेरर वसकाइन्छ र DCSD विद्यार्थी आचार संवितासम्बन्धी पुनः जाँच गररन्छ। प्रारवम्भक विक्षणको 

अनुसार, विक्षकिरूिे आफ्नो बुझाइ सुवनवित गनाका िावग रेर्िरू K-3, अपेवक्षत विक्षा र अन्य भाषा बोल्नेिरूका िावग अङ्ग्रेजी (ESOL) मा साना विद्यार्थीिरूसँग 

DCSD विद्यार्थी आचार संविताको र्थप गिन पुनराििोकन गनुापछा। 
 

विद्यार्थीिरूिाई आिूि ेनबजु्न ेDCSD विद्यार्थी आचार सवंिताको कुन ैपवन भागको स्पष्टीकरणका िावग सकंाय िा कमाचारी सदस्यिरूसगँ सोध्न आरि गररएको छ। 
 

समान िवैक्षक अिसरिरू 
 

DeKalb County School District िे सबै विद्यार्थीिाई उनीिरूको जावत, रङ, धमा, राविय मूि, विङ्ग्ग, असक्षमता, उमेर, यौन झुकाि र िैवङ्ग्गक पविचानमा ध्यान 

नददइकन समान िैवक्षक अिसरिरू उपिब्ध गराउँछ। कुनै पवन विद्यार्थी यस DCSD विद्यार्थी आचार संविताको कायाान्ियन सवित कुनै पवन वर्वस्िक्टको िैवक्षक कायाक्रम, 

दक्रयाकिाप िा अभ्यासिरूमा आफ्नो जावत, रङ, धमा, राविय मूि, विङ्ग्ग, असक्षमता, उमेर, यौन झुकाि र िैवङ्ग्गक पविचानका कारण भेदभाि िा दवु्याििारको पात्र बने्न 

छैनन्। 
 

स्कूि वर्वस्िक्टिे उजुरी प्रदक्रया कायम राख्छ जसिे विद्यार्थीिरूिाई भेदभािसम्बन्धी उजुरीिरू समाधान गने ितु, वनष्पक्ष र व्यिवस्र्थत माध्यम प्रदान गदाछ। 
 

विद्यार्थी आचरणमावर्थ अनिुासनात्मक क्षते्रावधकार 
 

DeKalb County स्कूि वर्वस्िक्टसँग आफ्ना विद्यार्थीिरू स्कूि वर्वस्िक्टका वितिरूमा संिग्न हुदँा अनुिासनात्मक प्रावधकरण हुन्छ। त्यसकारण, DCSD विद्यार्थी आचार 

संविता वनम्न समय र स्र्थानिरूमा िागू हुन्छ: 

 विद्याियको मैदानमा जुनसुकै समयमा; 

 विद्याियको मैदान बाविर विद्याियको बस वबसौनी िा विद्याियको दक्रयाकिाप, समारोि, िा कायाक्रममा; 

 विद्यार्थीिरू स्कूि बसमा िा स्कूि वर्वस्िक्टद्वारा प्रायोवजत यातायातमा हुदँा 

 विद्यािय अनिाइन विक्षणमा सिभागी भएको समयमा; 

 कवर्थत दोषी िा कवर्थत पीवर्त विद्याियबाट आउँदै गरेको समयमा, विद्यािय जाँदै गरेको समयमा, विद्याियको दक्रयाकिाप, समारोि िा कायाक्रमबाट िका दै 

गररयो समयमा । 

 उपकरण, नेटिका , भचुाअि प्िेटिमा र सफ्टिेयर िगायतका वर्वस्िक्टका प्रविवधसम्बन्धी श्रोत साधनिरू प्रयोग गरेको समयमा; 

 विद्यार्थी विद्याियको मैदान बाविर विद्याियिे प्रायोजन गरेको िा विद्याियसँग सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा सिभागी भएको समयमा; जस्तै स्र्थिगत भ्रमण, 

सम्मेिन, िा खेिकुद कायाक्रमिरू िा अन्यर्था विद्याियका अवधकारीिरूको क्षेत्रावधकारको अधीनमा रिकेो समयमा; 

 विद्यार्थी विद्याियको मैदान बाविर Georgia को अको स्कूि प्रणािीको कायाक्रम िा विद्याियसँग सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा सिभागी भएको समयमा; 

 विद्याियको मैदान बाविर रिकेो समयमा विद्यार्थीको व्यििारिे विद्यार्थीिाई अपरावधक कायाको मुद्दा िागे्न सम्भािना देवखएको समयमा र विद्यार्थी विद्याियमा 

उपवस्र्थत भइरिदँा विद्याियमा भएका व्यवििरू िा विद्याियको सम्पवत्तमा जोवखम पुगे्न सम्भािना भएको िा िैवक्षक प्रदक्रयामा अिरोध पुयााएको समयमा 

(O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)); िा विद्यार्थीको व्यििारिे राज्यको साइबरबुविङको पररभाषा उल्िङ्ग्घन गरेको समयमा (O.C.G.A. § 20-2-751.4) द्वारा 

आिश्यक भएअनुसार, अपराधिरूको ररपोटा गने छन्। 

 विद्यार्थीिे विद्याियको मैदान बाविर विद्याियका अवधकारीसँग अनुमवत नमागी विद्याियबाट बाविर वनस्केको समयमा (वबदा वबनाको अनुपवस्र्थवत) । 
 

दरुाचारका अनसुन्धान 
 

सामान्य दरुाचारिाई प्रायः विक्षक िा अन्य व्यविबाट तत्काि पृष्ठपोषण विएर पवन सच्याउन सदकन्छ। विद्यािय वनयमिरूको गम्भीर उल्िङ्ग्घन भएको ररपोटा गदाा िा 

संददग्ध हुदँा, प्रधानाध्यापक िा वर्जाइनीिे अनुसन्धानको िारेन्टी ददइन्छ िा ददइँदैन भनी वनधाारण गनुा हुने छ, यदद ददइन्छ भने, अनुसन्धान सञ्चािन गनाका िावग उपयुि 

कमाचारीिाई वनदेिन ददइने छ। छानवबन समयमै सम्पन्न हुनु पनेछ र छानवबनका क्रममा कवर्थत दोषी (िरू), कवर्थत पीवर्त (िरू), साक्षीिरू, विक्षक(िरू), कमाचारी 

सदस्यिरू, र सान्दर्भाक जानकारी हुनसके्न अरू व्यवििरूसँग अन्तिााताा विनु पनेछ । अन्तिााताा विइएका सबै व्यवििरूबाट विवखत बयान विनु पनेछ । घटनासँग सम्बवन्धत 

वभवर्यो भए वनरीक्षण गनुा र सुरवक्षत राख्नु पदाछ ।  
 

प्रिासकिरूिे उवचत प्रदक्रया सुनुिाईका िावग अनुरोध गना मानेमा, प्रिाासकिे कुनै पवन दरुाचारको वभवर्यो वनगरानी जोगाउने प्रयास गनुापछा। भौवतक िा कागजातसम्बन्धी 

अन्य प्रमाण सङ्ग्किन गनुा पदाछ र सुरवक्षत राख्नु पदाछ । विषयिस्तुको सान्दर्भाकता अनुसार विद्याियका परामिादाता, विद्याियका सामावजक कायाकताािरू, विद्याियका 

प्रिरी र अन्य सिायता कमाचारीको वििेषज्ञता प्रयोग गनुा पदाछ । छानवबनका दौर्ान र छानवबन पवछको उपयुि समयमा, आमाबाबु िा अवभभािकिाई सूवचत गररनेछ । 

यद्यवप, घटनामा कसैिाई चोटपटक िागेको िो िा अन्य त्यस्तै अिस्र्था आएको िो भने, उपयुि स्िास््य सेिा विइनु पदाछ, र आमाबाबु िा अवभभािकिाई तत्कािै खबर 

गनुा पदाछ । यसका अवतररि, घटनािे सुरक्षा खतरा वसजाना गयो िा घटनामा कानुन कायाान्ियन गने एकाइको िस्तक्षेप उपयुि छ जस्तो देवखयो भन े उपयुि 

अवधकारीिरूिाई सम्पका  गररनेछ र कानुन कायाान्ियन गने एकाइको छानवबन िा पक्राउमा िस्तक्षेप नहुने गरी विद्याियको छानवबन सम्भि भएसम्म अगावर् बढाइनेछ । 
 

विद्यार्थीिे DCSD विद्यार्थीको आचार-संविताको उल्िङ्ग्घन गरेको छ िा छैन भनी वनधाारण प्रमाणको प्रमुखतामा मात्र आधाररत रिरे गररने छ। अको िब्दमा भनु्न पदाा, 

प्रमाण अनुसार विद्यार्थीिे वनयम उल्िङ्ग्घन गरेको कुरा झूट भन्दा साँचो ठिररन्छ ? छोटो अिवधको वनिम्बन (10 ददन िा कम समयको वनिम्बन) का िावग अवपि प्रदक्रया 

िागू हुदँैन । आमाबुिा/अवभभािक िा विद्यार्थी यस वनणायमा असिमत हुनुहुन्छ भने, उिाँिरूिे विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई वसिाररस गना सकु्नहुन्छ। उिाँिरूिे 

प्रधानाध्यापकको वनणायमा असिमत हुनुहुन्छ भने, उिाँिरूिे क्षेत्रीय सुपररिेक्षकिाई विवखत रूपमा वसिाररस गना सकु्नहुन्छ। कृपया वर्वस्िक्टको अनिुासन प्रदक्रयाको 

सारांिका िावग DCSD विद्यार्थीको आचार-संवितामा रिकेो अनुिासन उपयुि प्रदक्रया प्िोचाटाको सन्दभा विनुिोस्। उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइ वसिाररस गररयो भन े

विद्यार्थीिाई यिाँ िणान गररए अनुसार अनुिासनसम्बन्धी सुनिाइ तर्था अवपि प्रदक्रयामा सिभागी हुने अिसर प्रदान गररनेछ । 
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व्यििारात्मक अपके्षा र पररणामिरूको सूचक 
 

िीषाकिरू 
 

अटो-इन्जेक्टेबि एवपनेफ्राइन (एवप-पेन्स), 31 

अवतक्रमण, 39, 44 

अनुवचत प्रदिान गने, 45 

अनुपयुि यौनजन्य व्यििार, 45, 64, 67 

अनुपयुि सन्दिे/तवस्िर/वभवर्योिरू (सेवक्स्टङ) पठाउने, 27, 54, 69 

अनुमवतविना कक्षा छुटाउने/विद्यािय क्याम्पस छोड्ने, 38 

अनुिासनात्मक कारबािी स्िीकार गना असिि, 40 

अपवित्रता, सराप, अश्लीिता र/िा अपमानजनक भाषा, 40 

अपवित्रता/अश्लीिता, 40 

अरूिाई र्थुके्न, 40 

अिििेना (पछावर् िकेर कुरा गने, टाढा जाने, पािना गना अस्िीकार 

गने), 37 

अिैध प्रिार (चोटपटक वनम्त्याउन)े, 33 

अिैध प्रिार बढ्ने (गम्भीर चोटपटक िागे्न िा मृत्यु हुने), 34 

अविष्ट/असभ्य व्यििार, 37 

अश्लीि सामरी/इिारािरू, 40 

असुरवक्षत काया, 46 

आक्रमण (विद्यार्थी, संकाय, कमाचारी िा आगन्तुकिरू), 33 

आक्रमण बढ्ने (िवतयारिे चोट पुर् याउने प्रयास गने/धम्की ददने), 33, 

34 

आगिागी (आसान, आगो िगाउने), 31 

आतंकिादका खतरािरू (विद्याियमा खतरा), 39, 74 

इन्टरनेट/इन्िानेट प्रयोग, 27, 69 

इन्ििेेन्टिरू, 30 

उत्पीर्न (जाती, जावतयता, अपाङ्ग्गता, यौन अवभमुखीकरण, िैवङ्ग्गक 

पविचान), 36, 64, 72, 89 

औषवध, 31 

औषवधिरू बेच्ने/वितरण गने उद्देश्य, 30 

कम्प्युटर (अनवधकृत प्रयोग, ह्यादकङ, पासिर्ासम्बन्धी उल्िङ्ग्घनिरू 

आदद।), 26, 27, 29, 32, 44 

कुनै पवन विद्यािय क्याम्पसको समयपवछ अनावधकृत प्रिेिमा दढिाइ 

गने, 44 

क्याम्पसमा पाका  गने (पार्का ङ र/िा िादिकसम्बन्धी उल्िङ्ग्घनिरू), 44 

क्षवत/सम्पवत्तको नाि(िास्तविक िा कोविि गररएको), 31 

गति आपतकािीन ररपोटा (िायर अिामाको बटन तान्ने, बमको धम्की 

ददने िा 911 मा कि गने), 39, 46 

गित व्याख्या (ठगी, झुट बोल्ने िा झुटा वििरण/सूचना प्रदान गने), 44 

वगरोि-सम्बवन्धत गवतविवध (उल्िङ्ग्घन, प्रवतिोध, वनयुवि, डे्रस, 

सामरी), 39 

गुण्र्ावगरी, 31, 49, 50, 61 

चक्कु/रेजर/बक्स कटरिरू, 28 

चिाखी, 39 

चोररएको सम्पवत्त कब्जा गने, 32 

चोरी, 32 

चोरी गने/िुट्ने (िास्तविक िा कोविि गररएको), 32, 36, 72 

जानीजानी गररएको िारीररक सम्पका िे विद्याियका कमाचारीिरूिाई 

िावन पुर् याउँछ, 29 

जानीजानी स्कूि कमाचारीसँग िारीररक सम्पका , 29 

जािसाजी गने/नक्किी पैसा, चेक, बैंक कार्ा कब्जा गने, 32 

जुिा खेल्ने, 42 

टोके्न, 33 

ठेल्ने/धकल्ने, 33, 35, 72 

र्कैती, 32 

र्राउने कायािरू, 35, 36, 72 

तोड्द ैप्रिेि गने, 23, 25, 44 

दङ्ग्गा-िसाद गने िा द्वन्द्व गने, 39 

दिाक आक्रमण, 34 

धम्की ददएर पैसा विएको, 32, 35, 72 

धम्की िा अवभत्रास (कमाचारी िा विद्यार्थी), 32, 33, 34, 35, 39, 

72 

वनरन्तर उल्िङ्ग्घन, 43 

परीक्षण (स्र्थानीय र वजल्िाव्यापी), 43, 54 

पविचान कार्ािरू, 46 

पोनोरािी, 40 

पोिाक कोर्, 46, 76 

प्रिासक/विभाग/कमाचारीको वनदिेनिरू पािना गना अस्िीकार, 37 

बनािटी, 44 

बन्दकुिरू (वपस्टि, राइिि, BB, गोिी, िवक्समिी िा त्यस्तै अन्य), 

27, 28 

बसका गित व्यििार/अपेक्षािरू/म्यारिक्स, 41, 48, 49, 50 

बाधा पुर् याउने खािको व्यििार (िामो कुराकानी, घर्ा खेल्ने आदद), 

38, 39 

बाधािरू (कक्षाकोठा र/िा विद्यािय), 38, 39 

बुविङ, 34, 35, 36, 50, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 89, 90 

मददरा (कब्जा गने र/िा प्रयोग गने), 30 

माररजुआना, 30, 31 

मौवखक प्रवतरोध/उत्तेजना/झगर्ा, 33, 35, 36 

यातना, 36, 64, 71, 72, 73, 89 

यौन दवु्याििार/रटप्पणी/चािनािरू, 45, 64, 67 

रसायनिरूको दरुुपयोग, 31 

र् यावगङ, 33, 34 

िड्ने/िारीररक झगर्ा, 33, 34 

िागूऔषधसँग सम्बवन्धत प्यारािेनााविया (कागज, पाइप, वक्िप, 

झोिा अन्य िस्तुिरू), 31 

िागू-औषधिरू (अिैध/कृवत्रम पदार्थािरू, िागूपदार्था जस्ता दवेखने 

औषवध िा वनधााररत औषधी), 30 

िागूपदार्था कब्जा गने, 30 

िागूपदार्थाको प्रयोगमा/प्रभािमा, 30 

िात िाने, 33, 34 

िापरिावि सिारी साधन प्रयोग, 44 

िस्तुिरू िाल्ने, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 49 
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विद्यार्थी/विद्यािय कमाचारी/आगन्तुकिरूिाई विकााउने/िारीररक 

सम्पका , 33, 34 

विद्याियभन्दा बाविर/विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने, 42 

विद्याियमा तवस्िर/वभवर्योिरू विने, 27, 40, 54, 69 

विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू (सेि िोन, पेजर आदद), 32 

विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू (सेि िोनिरू, स्माटा यन्त्रिरू आदद), 26 

साइबर बुविङ/साइबरस्टाककंग, 32, 35, 42, 72 

सामान्य आक्रमण, 33 

सुतीजन्य पदार्था (चुरोट, वसगार, चपाउने सुतीजन्य पदार्था, स्नि, 

सुतीजन्य पदार्था, भाप उत्पादनिरू), 26, 76 

सेिुिर िोनिरू, 17, 18, 19, 26, 35, 41, 49, 54, 72 

िवतयार, 26, 27, 28, 30, 34, 40, 49, 74 

िावजरी (क्षमा ददइने/क्षमता नददइने उपवस्र्थवतिरू, उपवस्र्थवत प्रोटोकि, 

दीघाकािीन दढिाई), 37, 38, 41 
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DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT 

2022-2023 िणाका गणुिरू 
 

विक्षाको काम भनेको कुन ैव्यवििाई गिन र आिोचनात्मक रूपमा सोच्न वसकाउनु िो । बौवद्धकता र चररत्र नै िास्तविक विक्षाको िक्ष्य िो।'' –Martin Luther King, Jr. 

 

चाररवत्रक विक्षा भनेको मावनसिरूिाई मुख्य नैवतकताका मानिरू बझु्न, वतनीिरूको ख्याि राख्न र काया गनामा मद्दत गनाका िावग जानाजान गन ेप्रयास िो। एक जानाजान तर्था बोध चाररवत्रक 

विक्षाको पिििे एउटा त्यस्तो िेन्स प्रदान गदाछ जसको माध्यमद्वारा विद्याियका प्रत्येक पक्ष चाररवत्रक विकासको अिसर बन्दछन्। 
 

चररत्र विक्षाका िाइदािरू 
 

 पाठ्यक्रममा नैवतक समस्यािरूको अन्िषेण मािा त चररत्र विकासिाई बढािा ददन्छ 

 विद्यार्थी, विक्षक र कमाचारी, अवभभािक र समुदायिरूको सिभावगतामा संिग्न भएर सकारात्मक र नैवतक िातािरण विकास गछा 

 द्वन्द्विरू वनष्पक्ष रूपमा समाधान गना वसकाउने, अवभत्रास, र्र र हिंसा मुि भएको र अध्ययनमा र्थप उपकारी भएको सुरवक्षत विद्यािय वनमााण गने* 
 

विद्यार्थीिरूको मिानताका िावग तयार हुन चररत्रका वििषेतािरू आिश्यक छन!् यी वििेषतािरू ियस्क र विद्यार्थीिरूद्वारा मोर्ेि र ममात गनुापछा। 
 

सम्मान, उत्तरदावयत्ि र िरेचाि 

राम्रो चररत्रको आधारवििाको नमूना बनाउने 
 

सम्मान 

स्ियम्, अन्य र सम्पवत्तका िावग उच्च सम्मान देखाउने 
 

उत्तरदावयत्ि 

आफ्नो व्यििारप्रवत जिािदेिी रिने 
 

इमान्दारीता 

िब्द र कायामा इमानदारी रिने 
 

िरेचाि 

अरूको कल्याणका िावग वचन्ता देखाउने 
 

न्याय र वनष्पक्षता 

सबैका िावग न्यावयक, वनष्पक्ष र समान व्यििार देखाउने 
 

नागररकता 

आफ्नो समुदायमा सूवचत, उत्तरदायी र िरेचाि गने सिभागी बने्न 
 

सािस 

करठनाइको सामना गदाा सिी काम गने र भीर्को सट्टा आफ्नो वििेकिाई पािना गने 
 

िगनिीिता 

काममा िागे्न र िार नमाने्न। कामिरू पूरा गनामा प्रवतबद्धता, गौरि र सकारात्मक मनोभाि प्रदिान गने 
 

आिा 

आिूमा विश्वास राख्नािे सिि भइने छ 
 

*चररत्र विक्षा जानकारीमूिक िातेपुवस्तका र मागादिाक, DPI 

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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DCSDविद्यार्थी आचार-सवंितामा िेिा परेको चररत्र वििषेतािरू 
 

यस िातेपुवस्तकािे सबै कमाचारी र विद्यार्थीिरूिे सुरवक्षत र व्यिवस्र्थत विद्याियिरू बनाउन उपयुि व्यििार र सकारात्मक चररत्रको नमूना बनाउनुपछा 

र कायम राख्नुपछा भन्ने विश्वासिाई समर्थान गदाछ। अपेवक्षत विद्यार्थी व्यििारका िावग वनयमिरू वसकाइनुपछा र वनम्न चररत्र वििेषतािरूसँग पवङ्ग्िबद्ध 

हुनुपछा। 

 

 

चररत्र वििषेता उल्िङ्ग्घनिरू 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घन #1: सतुीजन्य पदार्था 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घन #2: विद्यतुीय सञ्चार यन्त्रिरू 

उत्तरदावयत्ि/िरेचाि/नागररकता उल्िङ्ग्घनिरू #3a, 3b: िवतयारिरू 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घनिरू #4a, 4b: जानरे गरेको िारीररक हिसंा 

उत्तरदावयत्ि उल्िङ्ग्घनिरू #5a, 5b, 5c: िाग ूऔषध/मददरा 

इमान्दारीता/सम्मान उल्िङ्ग्घनिरू #6a, 6b, 6c: सम्पवत्त 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घनिरू #7a, 7b, 7c, 

7d, 7e, 7f, 7g: 
बदमािी/उत्पीर्न/भदेभाि/िर्ाई/आक्रमण/धोका 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घनिरू #8a, 8b: वनदिेनिरू पािना गना अस्िीकार 

उत्तरदावयत्ि/सािस/िगनिीिता उल्िङ्ग्घन #9: गैरकाननुी अनपुवस्र्थत/गैर-उपवस्र्थत 

उत्तरदावयत्ि/सािस/िगनिीिता उल्िङ्ग्घन #10: कक्षा छुटाउन े

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/िरेचाि उल्िङ्ग्घन #11: कक्षाकोठा अिरोध 

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/नागररकता उल्िङ्ग्घन #12: विद्यािय अिरोध 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/नागररकता उल्िङ्ग्घन #13: अपवित्रता/अविष्टता/अश्लीिता 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/सिास) उल्िङ्ग्घन #14: अनिुासनात्मक कारबािी स्िीकार गना असिि 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/सिास) उल्िङ्ग्घन #15: सधै ँदढिा भएको 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/िरेचाि उल्िङ्ग्घन #16: बससम्बन्धी दवु्याििार 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/नागररकता उल्िङ्ग्घन #17: विद्यािय समय बाविरको आचरण 

उत्तरदावयत्ि उल्िङ्ग्घन #18: जुिा खले्न े

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/आिा उल्िङ्ग्घन #19a: वनरन्तर उल्िङ्ग्घन 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/सिास) उल्िङ्ग्घन #19b: परीक्षणकािको उद्देश्य 

उत्तरदावयत्ि/नागररकता उल्िङ्ग्घन #20:  पार्का ङ र िादिक उल्िङ्ग्घनिरू  

सम्मान/उत्तरदावयत्ि/सिास उल्िङ्ग्घन #21: िल्िन/ेअवतक्रमण 

इमान्दारीता/सम्मान उल्िङ्ग्घन #22: गित जानकारी उपिब्ध गराउने 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/िरेचाि उल्िङ्ग्घन #23: अनपुयिु यौनजन्य व्यििार 

उत्तरदावयत्ि उल्िङ्ग्घन #24: पविचान कार्ा उल्िङ्ग्घन 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/नागररकता उल्िङ्ग्घन #25: विद्यार्थीको पोिाक वनयमाििीका उल्िङ्ग्घन 

उत्तरदावयत्ि/सम्मान/नागररकता उल्िङ्ग्घन #26: असरुवक्षत काया 
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िस्तक्षपेमा समर्थान र प्रवतदक्रयाका बहु-स्तरबद्ध प्रणािीिरू (RTI): 

विद्यार्थीिाई अध्ययन र व्यििारमा मद्दतको आिश्यकता भएमा के हुन्छ? 
 

आिश्यक तत्ि: बहु-स्तर वनिारण प्रणािी 

 
 

सिायताको साधारण विक्षाका बहु-स्तरबद्ध प्रणािीिरू (MTSS), स्तरिरू 1-3 
 

पररचय 
 

कवििेकािी ँविद्यार्थीिरूिाई सामान्य विक्षा कोठामा विक्षकद्वारा वनयवमत रूपमा प्रस्ताि गररएको बािके अध्ययन िा व्यििारमा मद्दतको आिश्यकता हुन्छ। जर्जायामा, 

सामान्य विक्षामा अध्ययन िा व्यििारमा पररश्रम गना सके्न विद्यार्थीिरूको िावग िैवक्षक र सामावजक-भािनात्मक-व्याििारात्मक सिायताका तीन स्तरमा प्रणािी समािेि 

हुन्छन्। शे्रणी 1 िे विद्यार्थीको अध्ययन र विकासमा विक्षकिे सिायता गने धेरै तररका व्याख्या गछा र मापदण्र्मा आधाररत वनदेिनिाई सिायता गनाका िावग मुख्य िैवक्षक 

अभ्यासिरू समािेि गछा। शे्रणी 2 अको स्तर िो जुन शे्रणी 1 पयााप्त नभएमा प्रयोग गररन्छ र विविष्ट सीपिरूमा विद्यार्थीिाई विकास र िृवद्धमा कसरी मद्दत गने भनेर 

सम्बोधन गनाका िावग सीवमत अवधक सिायता उपिब्ध गराउँछ।  शे्रणी 2 पयााप्त नहुदँा शे्रणी 3 प्रयोग गररन्छ र विविष्ट सीपिरूमा विद्यार्थीिरूिाई मद्दत गनामा ध्यान 

केवन्ित गरेर विद्यार्थी सिायता टोिी (SST) प्रदक्रयामािा त व्यिवस्र्थत गररएको गिन सिायता उपिब्ध गराउँछ। SST संघ र राज्यको पििकदमी कायाक्रम िो जसिाई 

Georgia Board Rule 160-4-2-.32 मा पररभावषत गररएको छ ।  शे्रणी 2 िा शे्रणी 3 सिायतािरू श्रेणी1 मुख्य वनदेिन र सिायतािरूका सार्थ उपिब्ध गराइन्छ। 
 

शे्रणी 2-3 मा नामावङ्ग्कत हुनुको अर्था विद्यार्थीमा असक्षमता छ िा वििेष िा असाधारण विक्षा प्राप्त गदै हुनुहुन्छ भने्न िोइन। यी शे्रणीिरूिे साधारण विक्षा सेरटङमा रोकर्थाम 

तर्था िस्तक्षेप उपिब्ध गराउँछ। साधारण विक्षा MTSS सिायताको सार्थमा, जर्जायाका विद्याियिरूिे विक्षा कायाक्रमिरूमािा त विविष्ट िैवक्षक सेिािरू पवन उपिब्ध 

गराउँछन्। वितरण पद्धवतमा वििेष विक्षा, प्रवतभािान् विद्यार्थी कायाक्रम, र/िा अङ्ग्रेजी भाषा विक्षार्थी सेिा समािेि हुन्छ । ती सेिािरू िरेक कायाक्रमको योग्यताका िावग 

मापदण्र् पूरा गने विद्यार्थीिरूिाई प्रस्ताि गररन्छ। योग्य भएमा, विद्यार्थी व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 आिास योजनामािा त अध्ययन िा व्यििारका िावग 

सिायता प्राप्त गना सक्छ (र्थप जानकारीका िावग (85-88 पृष्ठ िनुािोस्)। योग्यता मापदण्र् पूरा गने विद्यार्थीिरू 504 आिास योजनाद्वारा सिायता गररन सक्छन् र MTSS 

शे्रणी 2 र/िा शे्रणी 3 िाई एकसार्थ सिायता गछा। धारा 504 आिासिरू MTSS िे धेरै सिि हुन विद्यार्थीिाई मद्दत गना िैवक्षक र/िा व्याििाररक सीपिरू वसकाइ रिकेो 

बेिामा विद्यार्थीिरूिे विद्यािय सुविधा, पाठ्यक्रम, वनदेिन र मूल्याङ्ग्कन गना सकु्नहुन्छ िा सुकु्नहुन्न भनी सुवनवित गनाका िावग उपिब्ध गराइन्छ। केिी विद्यार्थीिरूिाई 

दिैुबाट िाभ हुन सक्छ। 
 

DeKalb County School District (DCSD) MTSS 
 

MTSS वनरन्तर विद्यािय सुधार प्रदक्रयाको आिश्यक तत्त्ि िो । MTSS मा सबै विद्यार्थीिरूका िावग उद्देश्यपूणा वनदेिनसँगको उपयिु मूल्याङ्ग्कनको पवङ्ग्िबद्ध समािेि हुन्छ । DCSD 

MTSS फे्रमिकािे दिु ैिैवक्षक र व्यििाररक विकास, प्रिीणतामा विक्षण, प्रत्येक अध्ययनकतााको विकासिाई अवधकतम बनाउन ेर वनरन्तर विद्यािय सधुारिाई सिायता गछा । MTSS वभत्रमा 

गररने प्रदक्रयािरू अवधक िा अवतररि कताव्यिरू िोइनन् तर यसको सट्टामा वतनीिरूिे िामीिे विवभन्न अध्ययनकताािरूिाई प्रत्येक विद्यार्थीको िृवद्ध र विकासिाई अवधकतम बनाउन कसरी 

पढाउँछौं भन्न ेकुरा प्रस्तुत गछान् । MTSS वभत्रमा रिकेो मुख्य तत्ि भनेको वनदेिनात्मक योजना र सिायताको सुविचाररत वनणाय-गने कुरा सूवचत गनाको िावग िस्तके्षपमा प्रवतदक्रया जनाउन े

(RTI) विद्यार्थीको वनयन्त्रण गररने जारी र्ाटा िो। 
 

िस्तके्षपिरू विद्यार्थीको विद्यार्थीका िैवक्षक र/िा व्याििारात्मक आिश्यकतािरू पूरा गनाको िावग िवक्षत गररएको वनदेिनका प्रकारिरू हुन्। िस्तके्षपिरू साधारण कक्षाकोठाको विक्षणका 

अवतररि प्रदान गररन ेर्थप सिायता िो। वनवित विक्षण रणनीवत तर्था तररकािरू प्रदान गनाका वनवम्त र्थप गररएका यी अध्ययन उपकरणिरू राम्रोसँग खोज गररएका हुन्छन ्र प्रमाणमा 

आधाररत हुन्छन्। MTSS फे्रमिका को प्रत्यके तिमा िस्तके्षपसम्बन्धी सिायताको मात्रा बढ्छ। फे्रमिका  सिजता प्रदान गने गरी तयार गररएको छ। विद्यार्थीिे प्रगवत गद ैजाँदा, उनीिरू अवि 

कम सियोग आिश्यक पने न्यून तिमा सछान् िा ति 1 को मूिभूत विक्षणमा िर्का न्छन्। विद्यार्थीको अध्ययन सुधार गनाको िावग प्रयोग गना सदकने वसकाइका तररकािरू र उपकरणिरूको ति 

बनाउनको िावग विवभन्न प्रकारका िैवक्षक दक्रयाकिापिरू र रणनीवतिरू उपिब्ध छन।् 
 

MTSS फे्रमिकाको आिश्यक तत्ििरू 

श्रणेी III: वनिारणको तृतीय श्रेणी – गिन 

सिायता 

श्रणेी II: वनिारणको दोस्रो स्तर – िस्तक्षपे 

श्रणेी I: वनिारणको पवििो स्तर – 

विक्षण/मुख्य पाठ्यक्रम 

3% दवेख 5% 

सम्मका 

विद्यार्थीिरू 

15% विद्यार्थीिरू 

80% विद्यार्थीिरू 
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विद्यार्थीिरू सब ैश्रणेीमा आिश्यकताअनसुार सिेा प्राप्त गना सक्छन ्। 
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जर्जायाको MTSS-RTI प्रदक्रयामा रिेका मुख्य तत्ििरूमा वनम्न समाििे हुन्छन्: 
 

1. तीनिटा स्तर भएको वितरण मोर्ेििे विद्यार्थीको आिश्यकतासँग मेि खाने अध्ययन सिायता ददन्छ। 

2. प्रमाण-आधाररत वनदेिन विक्षकको कक्षाकोठा पाठ योजनाको तत्ि िो। 

3. प्रगवत वनयन्त्रणको पररणामिरूिे देखाउन ेपररितान आिश्यक भएमा ती्रततामा बढ्ने िा घट्ने प्रमाण-आधाररत िस्तके्षपिरू। 

4. विवभन्न प्रकारको जारी रिेको मूल्याङ्ग्कन (जाँच) र्ाटाको प्रयोगिे िैवक्षक र/िा व्याििाररक अपेक्षािरू परूा गनाको िावग कुन-कुन विद्यार्थीिरूिाई सिायताको आिश्यकता पछा भनी 

वनधाारण हुन्छ। 

5. अध्ययन िस्तके्षपिरूका स्रोतिरूको वितरण विद्यार्थीका मूल्याङ्ग्कन र्ाटा र कक्षाकोठा अििोकनमा आधाररत छ। 
 

आमाबुिा: तपाईं आफ्नो बच्चाको विक्षामा सदक्रय रूपमा सिभागी भएर र विद्याियमा हुन ेविक्षण तर्था अध्ययनको सिितामा साझेदार भएर MTSS-RTI प्रदक्रयामा मद्दत गना सकु्नहुन्छ। तपाईं 

www.GeorgiaStandards.org को आमाबुिा पृष्ठमा गएर आफ्नो बच्चाको रेर् िा पाठ्यक्रमका िावग Georgia का उत्कृष्ट मापदण्र्िरू पढ्न, आफ्नो बच्चाको विद्याियको प्रदिानमा सुधार 

गनाका िावग गिृमा मद्दत गना सदकने तररकािरूबारे सोध्न, अवभभािक सम्मेिनिरूमा आफ्नो बच्चाको मूल्याङ्ग्कनिरूको प्रगवतबारे समीक्षा गरी प्रश्निरू सोध्न, आफ्नो विद्यािय िा वजल्िामा 

भएका कक्षाकोठाको िस्तके्षप प्रदक्रयाका बारेमा सूवचत रिन र तपाईंको बच्चािाई िस्तके्षपका सार्थ समर्थान गररँद ैछ भने, तपाईंिे िस्तके्षपि ेकाम गरररिेको छ दक छैन भनेर र्थािा पाउनका िावग 

प्रगवतका अपर्टेिरू अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। 
 

सकारात्मक व्यििारात्मक िस्तक्षपे तर्था सिायतािरू (PBIS) 
सकारात्मक व्यििारात्मक िस्तके्षप तर्था सिायतािरू (PBIS) अनुिासनात्मक घटनािरू कम गना, विद्याियको सुरक्षासम्बन्धी धारणा बढाउन र सुधार गररएको िैवक्षक पररणामिरूमा समर्थान 

गनाका िावग प्रमाणमा-आधाररत, र्ेटा-संचावित फे्रमिका को प्रमाण िो। DeKalb County Schools ि ेअनुिासनको समर पद्धवत मागादिान गना फे्रमिका  प्रयोग गदाछ, तर पवन, फे्रमिकाको 

प्रमाणमा-आधाररत आिेदनिाई प्रविक्षण विक्षक तर्था कमाचारी र विकवसत विविष्ट कायाान्ियनका रणनीवतिरू आिश्यक पदाछ। DeKalb County Schools मा रिेको PBIS को कायाान्ियन 

प्रगवत वस्र्थवतमा छ।  िाि, 44 भन्दा धरैे DeKalb County Schools सार्थ ै1,400 Georgia Schools र 27,000 विद्याियिरू विश्वव्यापी रूपमा PBIS िाग ूगदैछन ्र अनवगन्ती विक्षण 

घण्टािरू बचत गदै छन् अन्यर्था अनुिासन िराइरिेका छन्। PBIS को आधार भनेको विद्यार्थीको सकारात्मक व्यििारको स्िीकृवत िा प्रवतदक्रयाका सार्थमा वनरन्तर विक्षणिे अनािश्यक 

अनुिासनिाई कम गने छ र अवधक उत्पादकता, सुरक्षा र अध्ययनको िातािरणिाई प्रिद्धान गन ेछ। PBIS विद्याियि ेरोकर्थामका िावग बहु-स्तरीय पद्धवत िाग ूगदाछ, अनुिासनात्मक र्ेटा र 

व्यििार विश्लषेणका वसद्धान्तिरू प्रयोग गरेर विद्यािय-व्यापी, िवक्षत र व्यविगत िस्तके्षपिरू विकास गना र सब ैविद्यार्थीका िावग विद्यािय िातािरण सुधार गना समर्थान गदाछ। (सकारात्मक 

व्यििारका िस्तके्षप तर्था समर्थानिरूसँग सम्बवन्धत OSEP प्राविवधक सिायता केन्ि, 2009) 

सबै विद्यािय-व्यापी विद्यार्थीिरूिाई व्यििारात्मक समर्थान उपिब्ध गराइन्छ। यो सिायता प्रणािीि ेसब ै विद्यार्थीिरूिाई सामावजक सीपिरू सम्बन्धी वनदिेन, सकारात्मक र अरसदक्रय 

अनुिासन, सामावजक व्यििारसम्बन्धी अपके्षािरू, सदक्रय वनरीक्षण र वनगरानी, कृतज्ञता, ठीक र सुधारात्मक अनुिासन, र अवभभािक प्रविक्षण तर्था सिकायाता प्रदान गछा । अवभभािकिरूि े

विद्याियको सम्बन्धमा आिूिाई वचन्ता िाग्न ेमुख्य विषय भनेको आफ्नो बच्चाको सुरक्षा िो भनेर बताउँछन ्(Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007) । कक्षाकोठामा 

अिरोध पुयााउने व्यििार देवख िारीररक हिंसासम्मका विद्याियका चुनौतीपुणा व्यििारिरू सुरक्षाका विषयिरू हुन् र ती कुरािरूिे विक्षा र वसकाइमा अिरोधको काम गछान् . विक्षक तर्था 

अवभभािकिरू दिु ैयो कुराको बारेमा वचवन्तत रिन ुहुन्छ । छोटो अिवधको वमवश्रत समाधानिरूमा भर पनुा भन्दा, विद्याियिरूि ेपविल्यबैाट कक्षाकोठा, िन्च खाने कोठा, िौचािय, र खिे 

मैदान िगायतका विद्याियका सबै ठाउँमा उपयुि विद्यार्थी व्यििारिरू पररभावषत गने, वसकाउन,े र कायम गने कुरामा ध्यान केवन्ित गनुा पदाछ । PBIS को मुख्य उदेश्य भनेको विद्याियिरूिाई 

प्रभािकारी िातािरण तयार गना सियोग गनुा िो जसि ेसब ैविद्यार्थीिरूको विक्षण र वसकाई बढाउनेछ । (Georgia Department of Education, GaPBIS) 

विद्यािय-व्यापी, रटयर 1 PBIS का दस मित्त्िपूणा तत्ििरूमा PBIS टोिी र वप्रवन्सपि, स्पष्ट अपेक्षा र वनयमिरू, विक्षण व्यििार, र्ेटा प्रविवष्ट र विश्लेषण, स्िीकृवत (प्रवतदक्रया), प्रभािकारी 

अनुिासन प्रदक्रया, संकाय प्रवतबद्धता, कायाान्ियन, कक्षाकोठा र मूल्याङ्ग्कन पदाछन्। 
 

 
(Georgia Department of Education, GaPBIS) 

 

सम्पणूा बच्चािाई सियोग गन े

आिश्यकतािरू पविचान गनुािोस ्

 परीक्षण 

 प्रगवत अनगुमन 

 र्ाटा-आधाररत वनणाय गन े

 बहु-स्तर वनिारण प्रणािी 

 आधारभतू सवुिधा 

प्रगवत जाचँ गनुािोस ्
सम्पणूा बच्चा 

वसक्नको िावग तयार हुनिुोस ्

जीवित हुनको िावग तयार 

हुनिुोस ्

नतेतृ्ि गनाको िावग तयार 

हुनिुोस ्

िस्तक्षपेिरू चयन गनुािोस ्

योजना कायान्ियन योजना कायाान्ियन गनुािोस ्

प्रभािकारी नेततृ्ि पेििेर क्षमता 

पाररिाररक तर्था 

सामदुावयक 

सिंग्नता 

सियोगी अध्ययन 

िातािरण 

अनकूुि वनदेिन 

सामावजक योग्यता तर्था िैवक्षक उपिब्धी 

वनणाय-वनमााण समर्थान 

गन े

कमाचारीको व्यििारिाई समर्थान गन े

विद्यार्थीको व्याििारमा 

समर्थान गन े

प्रवतिििरू 

र्टेा अभ्यासिरू 

प्रणािीिरू 

http://www.georgiastandards.org/
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पनुस्र्थाापन अभ्यासिरू 
PBIS फे्रमिका को संयोजनमा, DeKalb County School District िे पुनस्र्थाावपत अभ्यासिरू भवनने DCSD विद्यार्थी आचार संविता का वनयमिरू उल्िङ्ग्घन गने विद्यार्थीद्वारा विद्यािय 

समुदाय प्रभावित भएको अिस्र्थामा िातािरण र संस्कृवत सुधार गने उदे्दश्यका सार्थ उन्नत उपकरणिरू प्रयोग गदैछँ। सुधारात्मक अभ्यासको उदेश्य भनेको गित काम गने व्यवििाई सजाय 

ददनुको सट्टा समुदाय विकास गनुा र क्षवतिाई ममात गरेर र सम्बन्धिरू वनमााण गरेर द्वन्द्व र तनाि व्यिस्र्थापन गनुा िो। 
 

पुनस्र्थाापन अभ्यासिरूको प्रयोग वनम्न कुरामा मद्दत गना हुन्छ: 
 

 अपराध, हिंसा र बदमािी घटाउने, 

 मानि व्यििार सुधाना, 

 नागररक समाजिाई बवियो बनाउन,े 

 प्रभािकारी नेतृत्ि उपिब्ध गराउन, 

 सम्बन्धिरू िेरर बनाउने, र 

 िावन सुधार गने। 

 

 
अमेररकी संघीय विक्षकमािा त जानकारी स्रोत। 

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

पुनस्र्थाापनाको अभ्यासिे चोट पुयााउने र िावन पुऱ्याएकािरूको बीचको संिादिाई बढािा ददन्छ। यसिे पीवर्त र अन्यायीिाई उिाँिरूिाई उल्िङ्ग्घनिे कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने कुरा 

छििि गन ेर क्षवत र सम्बन्धिाई सुधार गनाका िावग के गनुापछा भन्न ेकुराको वनणाय गने अिसर ददन्छ। यो पीवर्त-संिेदनिीि उपकरण िो जसि ेपीवर्तिरूिाई उल्िङ्ग्घनिाई सम्बोधन गनामा 

सदक्रय भूवमका वनिााि गनाका िावग प्रोत्सावित गछा। अन्यायीिरूिाई आफ्नो कायािरूको वजम्मेिारी विन, मािी मागरे, चोरेको सम्पवत्त, सामुदावयक सेिा दिताा गरेर िा क्षररपूर्ता गरेर आिूि े

गरेको क्षवतको ममात गना प्रोत्सावित गररन्छ। यसि ेसबैभन्दा ठूिो पीवर्तको सन्तुवष्ट र अन्यायीको जिािदेविताका िावग अनुमवत ददन सक्छ। पुनस्र्थाापना अभ्यास बदमािी, उत्पीर्न, िेवजङ िा 

भेदभािका अिस्र्थािरूका िावग उपयुि छैन। 
 

पुनस्र्थाापना सम्मेिन पीवर्त र गल्ती गनेिरू उवचत रूपमा तयार छन र विरोधबाट हुने कुन ैपवन र्थप क्षवतको रोकर्थाम गररएको छ भनी सुवनवित गनाका िावग ध्यानपूिाक योजनाबद्ध गररएको 

छ। पुनस्र्थाापना सम्मेिनको अिवधमा, पीवर्त, अन्यायी, दिुै पक्षका पररिार तर्था सार्थी, कमाचारी र अन्य समुदायका सदस्यिरू उल्िङ्ग्घन, पररणाम र क्षवतपूर्तािाई सम्बोधन गनाका िावग 

संरवचत, विवपबद्ध बैठकमा सिभागी हुन स्ियंसेिक हुन्छन्। सम्मेिनको सिजकतााि ेबैठक व्यिवस्र्थत गनुाहुन्छ, वस्क्रप्ट पढ्नहुुन्छ र केवन्ित सम्मेिन जारी राख्नहुुन्छ तर जानीबुझी सम्मेिनको 

पररणामको संरचना गनामा सदक्रय रूपमा सिभागी हुनहुुँदैन। सिभागीिरूका सम्मेिनको िक्ष्य भनेको अन्यायी र अत्यािश्यक क्षररपूर्ताद्वारा वसजाना भएको क्षवतिाई सम्बोधन गन ेसंयिु रूपमा 

स्िीकारयोग्य सम्झौतामा पगु्नु िो। 
 

Wachtel, Ted. . http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.phpInternational Institute for Restorative Practices. जिुाई 11, 2012 मा पुनः प्राप्त गररएको । 

वचत्र 1। पनुस्र्थाापन अभ्यासिरू के के हुन्? 

विद्यािय समुदायको 

आिश्यकतािरू सम्बोधन 

गनुािोस ्र छििि 

गनुािोस ्

विक्षक र विद्यार्थीिरूबीच 

राम्रा सम्बन्धिरू वनमाणा 

गनुािोस ्

द्वन्द्व समाधान गनुािोस,् 

व्यवि र समूििरूिाई 

अवधकार ददनुिोस ्

क्षवत ममात गनुािोस ्र 

सकारात्मक सम्बन्धिरू 

पुनस्र्थाावपत गनुािोस ्

िावनकारक व्यििार 

घटाउनुिोस,् रोकु्निोस् र 

सुधानुािोस ्

पनुस्र्थाापन 

अभ्यासिरू 

http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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व्यििारात्मक रणनीवत, अनिुासनात्मक विकल्प र पररणामिरू 
 

प्रगवतिीि अनुिासन राम्रो व्यििार वसकाउन र समर्थान गना, विद्यार्थीको गित व्यििार सुधार गना र विद्यार्थीिाई विद्यािय समुदायको वजम्मेिार नागररक बन्न प्रेररत गने उदेश्यिे तयार 

गररएको िो। प्रगवतिीि अनुिासनिे अस्िीकाया व्यििारमा स्पष्ट र न्यायोवचत पररणामिरू तय गदै सकारात्मक विद्यार्थी व्यििारिाई बढिा ददनु र के-के कुरा अस्िीकाया व्यििार िो भनेर 

उल्िेख गनुा पदाछ । अस्िीकाया व्यििारको गम्भीरताको अनुपात, यसिे विद्यािय िातािरणमा पाने प्रभाि, विद्यार्थीको उमेर र रेर् ति, सन्दभा र स्पष्ट वनयत, विद्यार्थीको विगतको अनुिासन, 

र अन्य सान्दर्भाक कारकिरूका आधारमा अनुिासनसम्बन्धी कारबािीिरू गररन ेछ। संघ र राज्यको कानुन अनुसार जरुरी हुन ेउवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सब ैकायाविवधिरू प्रगवतिीि अनुिासन 

प्रदक्रया मािा त पािना गररनेछ । 
 

विद्याियको अनुिासन प्रदक्रयामा यस्ता समस्यािरूको पुनः समाधान गनामा विद्यार्थीिरूिाई मद्दत गनाका िावग सिायता प्रदक्रयािरूको उपयिु विचार समाििे गनुापछा। यी स्रोतिरूमा विद्यार्थी 

सिायता टोिी, सकारात्मक व्यििारात्मक सिायता, परामिा ददने विद्याियको परामिाक, विद्याियको सामावजक कायाकतााको संिग्नता, विद्यािय संसाधन अवधकारीका ररपोटािरू, व्यििार, 

उपवस्र्थवत र िैवक्षक सम्झौता िा योजनािरू, सार्थी मध्यस्र्थता र रोकर्थाम कायाक्रमिरू समािेि छन ्तर वतनीिरू यवतमा मात्र सीवमत छैनन्। अपराधिरूमा अस्िीकाया व्यििारिरूको सात िटा 

(7) स्तरिरूको श्रेणी छ। प्रत्येक अपराधि ेिस्तके्षपिरूका सार्थसार्थै स्तर स्िीकार भएमा वनिम्बन र वनस्कासन िगायत पररमाणिरूको श्रेणी उपिब्ध गराउँछ। 
 

 

 DCSD विद्यार्थी आचार संविता मा प्रत्येक उल्िङ्ग्घनिाई तिको जस्तै एउटा बाकस पछ्याएको छ। प्रत्येक उल्िङ्ग्घनका िावग न्यनूतम र अवधकतम पररणामिरू सूवचत गररएका छन्। विद्यार्थीि े

िातिवतयार, िागपूदार्था िा अन्य खतरनाक उपकरण धारण नगदाासम्म िा विद्यार्थााको व्यििारि ेअन्य विद्यार्थी िा विद्यािय कमाचारीको सुरक्षािाई खतरा नगदाासम्म; बहु-स्तरीय सिायता 

प्रणािी (MTSS) दकन्र्रगाटेन विद्यार्थीिरूिाई तसे्रो ररे्मािा त िगातर िा वनरन्तर 5 िा सोभन्दा बदढ समयसम्म वनस्कासन िा वनिम्बन गनुाअवघ सञ्चािन गररनपुछा। असाधारण विक्षा 

विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। (O.C.G.A. § 20-2-740) अनिुासनका सार्थै, व्यििारिरूिाई वर्वस्िक्टको अवधकारमा प्रितान भएको कानुनमा र O.C.G.A सवित कानुनद्वारा 

आिश्यक ठिर गरेमा पवन ररपोटा गना सदकन्छ। § 20-2-1184 र 19-7-5। प्रमुख अपराधिरूमा राज्य बोर्ा वनयम 160-4-8-.16 का प्रािधानिरू अनुसार विद्याियिरूिाई असुरवक्षत विद्याियको 

रूपमा नामांदकत गना सके्न िागूपदार्था र िवतयार अपराधिरू समाििे हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन। 
 

स्तर र पररणाम म्यारिक्स 
 

स्तर 1 

विक्षकि ेचयन गनुाभएको रणनीवतिरू विषयिस्तुका िावग उपयुि नहुने विद्यार्थीको व्यििारका साना कायािरूका िावग प्रयोग गररनुपछा। स्तर 1 का 

व्यििारिरूमा केिी पररवस्र्थवतिरूमा (उदािरणका िावग खिेौनािरूि ेखले्ने) मा उपयुि हुन सके्न तर िािको पररवस्र्थवतमा उपयुि नहुने व्यििारिरू 

पछान्। विक्षकिरूि ेत्यस्ता व्यििारिरू उपयुि नहुदँा विद्यार्थीिरूि ेबझु्छन ्र बारम्बार हुने व्यििारिरूिाई सम्भावित दवु्याििारको रूपमा सम्बोधन 

गनुाअवघ सकारात्मक प्रवतदक्रया र सुदढृीकरण उपिब्ध गराउन ेछन ्भनी सुवनवित गनुा हुन ेछ। विक्षकि ेउल्िङ्ग्घन र व्यििारिाई सम्बोधन गना प्रयोग 

गररएका रणनीवतिरूको विवखत अवभिेख राख्नुपछा। यदद स्तर 1 को उल्िङ्ग्घन पटक-पटक िा प्राय गरी वसकाइ िातािरणिाई प्रभाि पाछा भने यसिाई 

विक्षकि ेचयन गरेको रणनीवतिरू प्रयोग पिात उच्च स्तरबाट मूल्याङ्ग्कन गररन सक्छ। आिश्यक रणनीवत र साकारात्मक व्यििारात्मक िस्तके्षप र 

सिायतािरू टायर 1 (पषृ्ठ 14-15) को MTSS-RTI प्रदक्रयामािा त उपिब्ध गराइने छन्। 

विद्यार्थीिाई मात्र प्रभाि पाना सके्न व्यििारका उदािरणिरू 

 कक्षामा बोिाउँदा 

 अनुपयुि िोिल्िा 

 चुइगम 

 पेवन्सििरू ट्याप गन े

 आफ्नो बारेमा िेख्न े

 र्ेस्कमा िेख्न े

 वसटमा छैन 

 कक्षाका िावग तयार नभएको 

 कायाभन्दा बाविरको व्यििारिरू 

 काम गनुाको सट्टा वचत्र कोन े

 कक्षामा दढिा हुन े

 एकपवछ अको विक्षकको आिोचना गन े

 ररसाउन े

 विद्याियमा ह्याट िगाउन,े पोिाक कोर्बाट सामान्य विचिन 
 अनुमवत नददएको बिेामा खानेकुरा खान े

 

व्यििारिरू व्यिवस्र्थत गनाका िावग रणनीवतिरू आिश्यकता अनसुार विद्यािय र अन्य व्यवििरूसगँ सम्मेिन गन,े िवैक्षक उपिब्धीमा सिायता गन े

खािका सम्बन्धिरू बनाउन;े अपके्षािरूबारे छििि गन;े कक्षाकोठाका कायाविवध र अपके्षािरूको समीक्षा गन;े आखँाको सम्पका ; वनकटता; उच्च स्तरको 

वनरीक्षण; मौवखक चतेािनी; अपके्षािरूको पिूा-विक्षण। 

 

अनिुासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समाििे गररएको हुन ुसक्छ: कोठामा समय वबताउन;े सार्थीको कक्षाकोठामा समय वबताउन;े वििषेावधकार 

गमुाउन;े प्रवतवबम्ब पाना; वसट सान;े आमाबिुाको सम्पका ; उपयिु व्यििारिरूका सदुढृीकरण; वर्-एस्केिसेनका रणनीवतिरू; र 

पनुः वनदेवित व्यििारः असाधारण विक्षा विद्यार्थीि े प्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका 

विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 
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स्तर 2 

स्तर 2 का उल्िङ्ग्घनिरूमा ति 1 भन्दा गम्भीर प्रकृवतका र कक्षाकोठाको विक्षण र/िा वसकाइ िातािरण, विद्यािय यातायात िा विद्याियद्वारा प्रायोवजत 

कायाक्रमको सुचारू प्रदक्रयामा िस्तके्षप गन ेउल्िङ्ग्घनिरू समाििे हुन्छ। यी उल्िङ्ग्घनिरूमा व्यवि िा भौवतक सम्पवत्त तिा  िवक्षत तर अरूको स्िास््य, 

सुरक्षा र कल्याणमा गम्भीर जोवखम नपुयााउने सानावतना खािका गित व्यििार र अनुपयुि व्यििारिरू समािेि हुन्छन् । ति 1 मा भएको विद्यार्थी 

सिायता प्रदक्रया मािा त आिश्यक रणनीवतिरू र व्यििारसम्बन्धी सकारात्मक िस्तके्षपिरू र सिायतािरू प्रदान गररनेछ र यी कुरािरूको कागजी प्रमाण 

रावखनेछ । विद्यार्थी तर्था अरू व्यविका िावग सरुक्षासम्बन्धी वचन्तािरू पदैा भयो भन ेस्तर 2 का केिी वनवित उल्िङ्ग्घनि ेस्तर 2 िा स्तर 3 का िस्तक्षपेका 

सिायतािरूको आिश्यक पना सक्छ (पषृ्ठ 14-15)। कुन ैव्यििारि ेअरू व्यविको स्िास््य िा सुरक्षामा जोवखम पुयााउँछ भने स्तर 2 का केिी वनवित 

उल्िङ्ग्घनिाई गित व्यििारको गम्भीरता र सन्दभाको आधारमा स्तर 3 िा मावर्थका उल्िङ्ग्घनमा िजैान सदकन्छ । 

अन्यको अध्ययनमा विरोध गन ेव्यििारिरूको उदािरणिरू: 

 टच गन े

 घोच्ने 

 िर्नाचरमा उवभने 

 वनरन्तर कुरा गरररिन े

 वसटमा नबस्ने र अन्यको अध्ययनमा बाधा पुर् याउन े

 अनुपयुि कुसीसम्बन्धी विष्टाचार 

 वनरन्तर रूपमा वनदिेनिरूको पािना नगरेको। 

 सेि िोन र iPods सवित तर यवतमा मात्र वसवमत नरिेको अनावधकृत विद्युतीय यन्त्रको उपयोग 

 टाढा भाग्ने र कक्षाकोठा छोड्ने 

 कक्षाकोठामा िस्तिुरू िाल्न े

 ियस्कसँग असभ्य भाषा बोल्न े

 विक्षकिाई कराउन े

 ररसाउँदा/झका दा िर्नाचर साने िा िात िान्ने 

 बसमा हुने दवु्याििार 

 जुिा खले्न े

 आिै िा अन्यिाई सुरक्षा िा सम्मानमा स्पष्ट रूपमा प्रभाि पाने पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन 

 

व्यििारिरू व्यिवस्र्थत गनाका िावग रणनीवतिरू िवैक्षक उपिब्धीमा समर्थान गन ेसम्बन्धिरू बनाउन;े अपके्षािरूका बारेमा छििि गन;े कक्षाकोठाका 

कायाविवध र अपके्षािरू िेन;े आखँाको सम्पका ; अन्तरता; वनरीक्षणको उच्च स्तर; मौवखक चतेािनी; अपके्षािरूको पिूा-विक्षण; मने्टररङ; कक्षाकोठाका/व्यविगत 

व्यििार व्यिस्र्थापन विकल्पिरूका िावग ररे् स्तरका टोिी/विद्याियको परामिादाता/विद्याियको मनोवचदकत्सकसगँ परामिा गन;े स्िास््यकर अभ्यासिरू; 

समाजमखुी व्यििार; र स्िय-ंवनयमनमा मद्दतका िावग पवछ िट्न ेविद्यार्थीिरूका िावग सरुवक्षत स्र्थानको प्रयोग गन।े 

 

अनिुासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समाििे गररएको हुन ुसक्छ: कोठामा समय वबताउन;े सार्थीको कक्षाकोठामा समय वबताउन;े वििषेावधकारिरू 

गमुाउन;े प्रवतवबम्ब पाना; वसट सान;े अवभभािकको सम्मिेन; उपयिु व्यििारिरूको प्रबिन; र्े-एस्केिसेनका रणनीवतिरू; पनुर्नादेवित व्यििार; 

व्यििारको अनबुन्ध; विद्याियमा वनिम्बन; पुनस्र्थाावपत न्याय; र तपाईंको ररे् स्तरका टोिीसगँ समस्या समाधान। विद्यार्थी, आमाबिुा, विक्षक िा अन्य 

आन्तररक समर्थानिरूको सिंग्नताका सार्थ र्थप व्यििारिरू व्यिस्र्थापन गनाका िावग सधुारात्मक रणनीवतिरू प्रयोग गररनपुछा। असाधारण विक्षा विद्यार्थीि े

प्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 
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स्तर 3  

स्तर 3 का उल्िङ्ग्घनिरूमा स्तर 2 भन्दा गम्भीर प्रकृवतका र वसकाइ िातािरण, विद्यािय यातायात िा विद्याियद्वारा प्रायोवजत कायाक्रमको सुव्यिवस्र्थत 

कायाप्रणािीमा िस्तके्षप गने उल्िङ्ग्घनिरू समािेि हुन्छ। यी उल्िङ्ग्घनिरूमा व्यवि िा भौवतक सम्पवत्त तिा  िवक्षत बारम्बार दोिोररन,े असम्बवन्धत 

कायािरू िा गित व्यििार र अनपुयुि व्यििार पछान् जसिे वसकाइमा अिरोध वसजाना गना र अरू व्यविको स्िास््य र सुरक्षामा जोवखम पैदा गना सक्छन् 

। आिश्यक रणनीवत र साकारात्मक व्यििारात्मक िस्तके्षप र सिायतािरू टायर 1 को MTSS-RTI प्रदक्रयामािा त उपिब्ध गराइने छन ्र कागजातीकरण 

गररने छन्। सिी र वनयमसङ्ग्गत ढङ्ग्गि े स्तर 1 का समर्थानिरू परूा गररएको छ र यस बारे कागजी अवभिखे रावखएको छ भन े स्तर 3 का वनवित 

अपराधिरूिाई स्तर 2 को MTSS-RTI फे्रमिका मा िान सदकन्छ । यसका अवतररि, विद्यार्थी तर्था अरू व्यविका िावग सुरक्षासम्बन्धी वचन्तािरू पैदा भयो 

भने स्तर 3 का केिी अपराधिरूिाई स्तर 2 िा स्तर 3 को िस्तके्षपसम्बन्धी सिायतामा िैजान सदकन्छ (पषृ्ठ 14-15) । कुनै विद्यार्थीिाई 2-4 पटकसम्म 

विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ िा 5 िा धरैे ददनसम्म विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ भने, सिी तररकाि ेस्तर 2 को सिायतासम्बन्धी योजना 

बनाउन ुर कायाान्ियन गनुा पदाछ र योजनाको कागजी अवभिेख राख्न ुपदाछ । कुन ैविद्यार्थीिाई 5 िा धेरै पटकसम्म विद्याियबाट बाविर वनकावियो भने सिी 

तररकाि ेस्तर 3 को योजना बनाउन ुर कायाान्ियन गनुा पदाछ र कागजी अवभिेख राख्नु पदाछ । कुन ैव्यििारि ेविद्याियको वसकाइ िातािरणमा गम्भीर 

रूपमा अिरोध पुयााउँछ िा अरू व्यविको स्िास््य िा सुरक्षामा जोवखम पुयााउँछ भने स्तर 3 का केिी वनवित उल्िङ्ग्घनिाई गित व्यििारको गम्भीरता र 

सन्दभाको आधारमा स्तर 4 का उल्िङ्ग्घनिरूमा िैजान सदकन्छ । 

व्यवस्र्थत िातािारणमा प्रभाि पन ेव्यििारिरूको उदािरण 

 

 कुनै पवन स्तर 1 िा 2 जसिे अत्यावधक विक्षकको समय विन्छ र विद्यार्थीको अध्ययनबाट टाढा िजैान्छ। 

 ियस्किाई जिाि िकााउन े

 अन्यिाई कक्षाकोठामा िस्तुिरू िाल्न े

 झुट बोल्न ु

 छि गद ै

 बनािटी 

 िड्ने (सामान्य आक्रमण) 

 अनुपयुि भाषा 

 धकेन्न े

 विद्यािय अिरोध 

 बदमािी, उत्पीर्न, यातना 

 सार्थी/ियस्किरूको अपमान गन े

 अनुमवतवबना कोठा छोड्ने 

 झ्याि ठोके्न 

 स्कूि सम्पवत्त तोर्िोर् गन े

 सेि िोन र iPods सवित तर यवतमा मात्र वसवमत नरिेको अनावधकृत विद्युतीय यन्त्रको उपयोग 

 विद्यािय समयभन्दा बाविर िा विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने 

 असुरवक्षत काया 

 आिै िा अन्यिाई सुरक्षा िा सम्मानमा स्पष्ट रूपमा प्रभाि पाने पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन 

 

व्यििारिरू व्यिवस्र्थत गनाका िावग रणनीवतिरू व्यििारको अनबुन्ध; अिरोधन; विद्याियवभत्रको िस्तक्षपे; मध्यस्र्थता; मने्टररङ; आमाबिुािरूका िावग 

अनिुासनको चतेािनी पत्र; ररिेरि प्रदक्रया; पनुस्र्थाावपत अभ्यास; रिण; पदार्था दरुुपयोग विक्षा; र हिंसा विक्षा।  

 

अनिुासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समाििे गररएको हुन ुसक्छ: वनदिेनात्मक मोड्यिुका सार्थ 1-3 ददनको विद्याियवभत्रको वनिम्बन। असाधारण 

विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 
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स्तर 4 

स्तर 4 का उल्िङ्ग्घनिरूमा एउटै प्रकृवतको बारम्बार दोिोररने गित व्यििार, विद्याियको िातािरणमा गम्भीर अिरोध पुयााउन ेव्यििार र स्िास््य, सुरक्षा 

िासम्पवत्तमा जोवखम पैदागने व्यििार िगायतका गम्भीर खािका गित आचरणका कायािरू पछान्। MTSS-RTI प्रदक्रया मािा त आिश्यक िस्तके्षपिरू र 

व्यििारसम्बन्धी सकारात्मक िस्तके्षपिरू र सिायतािरू प्रदान गररनेछ र यी कुरािरूको कागजी प्रमाण रावखनेछ। सिी र वनयमसङ्ग्गत ढङ्ग्गि ेस्तर 1 का 

समर्थानिरू परूा गररएको छ र यस बारे कागजी अवभिखे रावखएको छ भन ेस्तर 4 का वनवित अपराधिरूिाई स्तर 2 स्तर 3 को MTSS-RTI फे्रमिका मा 

िान सदकन्छ । यसका अवतररि, विद्यार्थी तर्था अरू व्यविका िावग सरुक्षासम्बन्धी वचन्तािरू पदैा भयो भन ेस्तर 4 का केिी अपराधिरूिाई स्तर 2 िा 

स्तर 3 को िस्तक्षपेसम्बन्धी सिायतामा िजैान सदकन्छ (पषृ्ठ 14-15) । कुनै विद्यार्थीिाई 2-4 पटकसम्म विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ िा 5 िा धरैे 

ददनसम्म विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ भने, सिी तररकाि ेस्तर 2 को सिायतासम्बन्धी योजना बनाउन ुर कायाान्ियन गनुा पदाछ र योजनाको कागजी 

अवभिेख राख्नु पदाछ । विद्यार्थीि े 5 िा सोभन्दा बढी वनिम्बनिरू संवचत गछान् भने, टायर 3 योजना बनाएर कायाान्ियन गरी इमान्दारीताका सार्थ 

कागजारीकरण गनुापछा (पषृ्ठ 14-15)। स्तर 4 का केिी वनवित उल्िङ्ग्घनिाई गित व्यििारको गम्भीरता र सन्दभाको आधारमा स्तर 5 िा मावर्थका 

उल्िङ्ग्घनमा िजैान सदकन्छ ।  

व्यवस्र्थत िातािारणमा प्रभाि पन ेव्यििारिरूको उदािरण 

 

 विक्षकको अत्यावधक समय विन ेर विद्यार्थी वसकाइबाट टाढा िैजान ेकुन ैपवन स्तर 1, 2 िा 3 व्यििार। 

 ियस्किाई जिाि िकााउन े

 अन्यिाई कक्षाकोठामा िस्तुिरू िाल्न े

 झुट बोल्न ु

 छि गद ै

 बनािटी 

 िड्ने (सामान्य आक्रमण) 

 अनुपयुि भाषा 

 विद्यािय अिरोध 

 बदमािी, उत्पीर्न, यातना 

 सार्थी/ियस्किरूको अपमान गन े

 अनुमवतवबना कोठा छोड्ने 

 झ्याि ठोके्न 

 स्कूि सम्पवत्त तोर्िोर् गन े

 सेि िोन र iPods सवित तर यवतमा मात्र वसवमत नरिेको अनावधकृत विद्युतीय यन्त्रको उपयोग 

 विद्यािय समयभन्दा बाविर िा विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने 

 असुरवक्षत काया 

 आिै िा अन्यिाई सुरक्षा िा सम्मानमा स्पष्ट रूपमा प्रभाि पाने पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन 

 

अनिुासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समाििे गररएको हुन ुसक्छ: िवक्षत व्यििारात्मक सम्झौता। पररवस्र्थवत: 1-5 ददनका िावग विद्यािय बाविरको 

वनिम्बन असाधारण विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 

87-91 िेनुािोस।् 
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स्तर 5 

स्तर 5 का उल्िङ्ग्घनिरूमा एउटै प्रकृवतको बारम्बार दोिोररने गित व्यििार, विद्याियको िातािरणमा गम्भीर अिरोध पुयााउन ेव्यििार र स्िास््य, सुरक्षा 

िा सम्पवत्तमा जोवखम पैदा गने व्यििार िगायतका गम्भीर खािका गित आचरणका कायािरू पछान ् । विद्यार्थीिाई परीक्षणकािको अवनिाया करारमा 

रावखनेछ जसका कारण विद्यार्थीिाई विद्याियबाट वनष्कासन गररन पवन सक्छ । विद्यार्थीि ेकरार उल्िङ्ग्घन गरेको पाइएको खण्र्मा विद्यार्थीिाई वनष्कासन 

गररन सक्छ । MTSS-RTI प्रदक्रया मािा त आिश्यक िस्तके्षपिरू र व्यििारसम्बन्धी सकारात्मक िस्तके्षपिरू र सिायतािरू प्रदान गररनछे र यी कुरािरूको 

कागजी प्रमाण रावखनेछ। सिी र वनयमसङ्ग्गत ढङ्ग्गि ेस्तर 1 का समर्थानिरू परूा गररएको छ र यस बारे कागजी अवभिखे रावखएको छ भन ेस्तर 5 का 

वनवित अपराधिरूिाई स्तर 2 स्तर 3 को MTSS-RTI फे्रमिका मा िान सदकन्छ । यसका अवतररि, विद्यार्थी तर्था अरू व्यविका िावग सरुक्षासम्बन्धी 

वचन्तािरू पदैा भयो भन ेस्तर 5 का केिी अपराधिरूिाई स्तर 2 िा स्तर 3 को िस्तक्षपेसम्बन्धी सिायतामा िजैान सदकन्छ (पषृ्ठ 14-15) । कुन ैविद्यार्थीिाई 

2-4 पटकसम्म विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ िा 5 िा धेरै ददनसम्म विद्याियबाट बाविर वनकाविएको छ भने, सिी तररकािे स्तर 2 को 

सिायतासम्बन्धी योजना बनाउनु र कायाान्ियन गनुा पदाछ र योजनाको कागजी अवभिेख राख्न ुपदाछ । कुन ैविद्यार्थीिाई 5 िा धरैे पटकसम्म विद्याियबाट 

बाविर वनकावियो भने सिी तररकाि े स्तर 3 को योजना बनाउनु र कायाान्ियन गनुा पदाछ र कागजी अवभिेख राख्न ु पदाछ । स्तर 5 का केिी वनवित 

उल्िङ्ग्घनिाई गित व्यििारको गम्भीरता र सन्दभाको आधारमा स्तर 6 िा मावर्थका उल्िङ्ग्घनमा िजैान सदकन्छ । 

िावनकारक र गरै-काननुी व्यििारिरूका उदािरणिरू 

 

 िानी पुर् याउन ेकायािरू 

 विद्यािय कमाचारीिरूविरुद्ध जानाजानी/अनजानमा हिंसा 

 चोरी गन े

 िड्ने (सामान्य आक्रमण) 

 संरि 

 िागूपदार्था 

 िवतयारिरू 

 विद्यािय अिरोध 

 टोके्न 

 बदमािी, उत्पीर्न, यातना 

 िर्नाचर िा अन्य िस्तुिरू िाल्न े

 चोरी गन े

 व्यवि िा सम्पवत्तमा चोट पुयााउने धम्की ददने 

 यौन उत्पीर्न 

 यौनजन्य व्यििारिरू 

 रक्सी 

अनिुासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समाििे गररएको हुन ु पदाछ: पवििा कायाान्ियन गररएका रणनीवतिरू तर्था मध्यस्र्थतािरूका सम्बन्धमा 

विद्याियि ेगरेको समीक्षा; GRIP कायाक्रम (वजम्मिेार भएर हुर्का न,े सम्भािनािरू बढाउन ेकायाक्रम) कायाक्रमको सिभावगता। 

 

पररवस्र्थवत: परीक्षण करारका सार्थ 6-10 ददनका िावग वनिम्बन असाधारण विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू 

(IEP) िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 

 

स्तर 6 

स्तर 6 का उल्िङ्ग्घनिरूमा गम्भीर र उर खािका उल्िङ्ग्घनिरू पछान् जसमा विद्यार्थीिाई कक्षाकोठाबाट बाविर वनकाविनछे र विद्यार्थी विद्याियको 10 

ददन सम्मको वनष्कासन र वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सनुिाइको अधीनमा रिन ेछन्। सुनिाइमा वनष्कासन, र्थप वनिम्बन, विद्यािय वभत्रको 

वनिम्बन, सामावजक प्रवतबन्ध, सामुदावयक सेिा र अको कायाक्रम िा िैकवल्पक विद्याियमा स्र्थानान्तरण िगायतका र्थप पररणामिरू आउन सक्छ। 

Department of Public Safety, Social Worker, र कानुन कायाान्ियन गने अन्य बाविरी एकाइ िा अन्य एजेन्सीिरूिे स्तर 6 को उल्िङ्ग्घन छानवबन 

गना सक्छन ्र कानुन कायाान्ियन गने एकाइको स्ितन्त्र छानवबनका कारण त्यस्ता बाविरी एजेन्सीिरूि ेस्तर 6 को उल्िङ्ग्घनकोअवभयोग िागकेा विद्यार्थीका 

विरुद्धमा कानुनी कारबािी िा नाबाविग कारबािी प्रारम्भ गना सक्छन्। स्तर 6 का केिी वनवित उल्िङ्ग्घनिाई गित व्यििारको गम्भीरता र सन्दभाको 

आधारमा स्तर 7 िा मावर्थका उल्िङ्ग्घनमा िैजान सदकन्छ । विद्यार्थी वनष्कासन पूरा गरेर िेरर िर्का एपवछ MTSS-RTI फे्रमिका  मािा त स्तर 6 का 

उल्िङ्ग्घनिरूमा स्तर 3 का िस्तके्षपका सिायतािरू प्रदान गनुा पदाछ । पुन: प्रिेि गदााको कन्िरेन्समा, स्तर 3 को व्यििारसम्बन्धी िस्तके्षप योजना बनाइन ु

पदाछ । त्यसपवछ सिी तररकािे यो योजना कायाान्ियन गररन ुपदाछ र योजनाको अवभिेख रावखनु पछा (पषृ्ठ 14-15) ।  

िावनकारक र गरै-काननुी व्यििारिरूका उदािरणिरू 

 

 िानी पुर् याउन ेकायािरू 

 विद्यािय कमाचारीिरूविरुद्ध जानाजानी/अनजानमा हिंसा 

 चोरी गन े

 िड्ने (सामान्य आक्रमण) 

 संरि 

 उते्तवजत आक्रमण 

 गम्भीरता बढाउने आक्रमण 

 दिाक आक्रमण 

 िागूपदार्था 

 िवतयारिरू 

 विद्यािय अिरोध 

 टोके्न 

 बदमािी, उत्पीर्न, यातना 

 िर्नाचर िा अन्य िस्तुिरू िाल्न े

 व्यवि िा सम्पवत्तमा चोट पुयााउने धम्की ददने 

 यौन उत्पीर्न 

 यौनजन्य व्यििारिरू 

 रक्सी 

 

पररवस्र्थवत: दीघाकािीन वनिम्बन असाधारण विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका 

विद्यार्थीिरूको िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 
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स्तर 7 

स्तर 7 का उल्िङ्ग्घनिरूमा गम्भीर र उर खािका उल्िङ्ग्घनिरू पछान् जसमा विद्यार्थीिाई कक्षाकोठाबाट बाविर वनकाविनेछ र विद्यार्थी विद्याियको 10 

ददन सम्मको वनष्कासन र वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइको अधीनमा रिने छन् । सुनिाइमा वनष्कासन, र्थप वनिम्बन, विद्यािय वभत्रको 

वनिम्बन, सामावजक प्रवतबन्ध, सामुदावयक सेिा र अको कायाक्रम िा िैकवल्पक विद्याियमा स्र्थानान्तरण िगायतका र्थप पररणामिरू आउन सक्छ जुन 

ितामान सेमेस्टर सदकएपवछ पवन रिन सक्छ । िाग ूहुन्छ भने स्र्थायी वनष्कासनमा विद्यार्थीिाई वनवित समयािवधको िावग वर्वस्िक्टका सब ैएकाइिरूबाट 

बाविर रावखन सक्छ । Department of Public Safety, Social Worker, र कानुन कायाान्ियन गने अन्य बाविरी एकाइ िा अन्य एजेन्सीिरूि ेस्तर 7 

को उल्िङ्ग्घन छानवबन गना सक्छन्र काननु कायाान्ियन गन ेएकाइको स्ितन्त्र छानवबनका कारण त्यस्ता बाविरी एजेन्सीिरूि े स्तर 7 को उल्िङ्ग्घनको 

अवभयोग िागेका विद्यार्थीका विरुद्धमा काननुी कारबािी िा नाबाविग कारबािी प्रारम्भ गना सक्छन्। विद्यार्थी वनष्कासन पूरा गरेर िेरर िर्का एपवछ MTSS-

RTI फे्रमिका  मािा त स्तर 7 का उल्िङ्ग्घनिरूमा स्तर 3 का िस्तके्षपका सिायतािरू प्रदान गनुा पदाछ । पुन: प्रिेि गदााको कन्िरेन्समा, स्तर 3 को 

व्यििारसम्बन्धी िस्तके्षप योजना बनाइन ुपदाछ । त्यसपवछ सिी तररकािे यो योजना कायाान्ियन गररन ुपदाछ र योजनाको अवभिेख रावखनु पछा (पषृ्ठ 14-

15) । 

िावनकारक र गरै-काननुी व्यििारिरूका उदािरणिरू 
 

 िानी पुर् याउन ेकायािरू 

 विद्यािय कमाचारीिरूविरुद्ध जानाजानी/अनजानमा हिंसा 

 चोरी गन े

 िड्ने (सामान्य आक्रमण) 

 संरि 

 उते्तवजत आक्रमण 

 गम्भीरता बढाउने आक्रमण 

 दिाक आक्रमण 

 िागूपदार्था 

 िवतयारिरू 

 विद्यािय अिरोध 

 टोके्न 

 बदमािी, उत्पीर्न, यातना 

 िर्नाचर िा अन्य िस्तुिरू िाल्न े

 व्यवि िा सम्पवत्तमा चोट पुयााउने धम्की ददने 

 यौन उत्पीर्न 

 यौनजन्य व्यििारिरू 

 रक्सी 

 

पररवस्र्थवत: वनष्कासन। असाधारण विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। व्यविगत विक्षा योजनािरू (IEP) िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको 

िावग, पषृ्ठ 87-91 िेनुािोस।् 
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इविमने्टरी म्यारिक्स  पररणामिरूको स्तर ररपोटा विद्याियका अवधकारीिाई 

सम्पका  गन े

अपराध/उल्िङ्ग्घन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुतीजन्य पदार्था र अन्य सुतीजन्य पदार्था उत्पादन 

     
  

  

2-विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू 

     
  

  

3a-िवतयारिरू 
  

     

प्रिरी ररपोटा SRO 

3b-िवतयारिरू 

     
  

 SRO 

4a-िावन नपुर् याउने जानरे गरेको िारीररक हिंसा 
  

     

घटनाको ररपोटा विद्यार्थीका सम्बन्धिरू/SRO 

4b-िावन पुर् याउने जानरे गरेको िारीररक हिंसा 

िलु्क पिे गनुाअवघ विद्यार्थी सम्बन्धिाई सम्पका  गनुािोस् 
     

  

घटनाको ररपोटा विद्यार्थीका सम्बन्धिरू/SRO 

5a-प्रयोजन/प्रयास/वबक्री/वितरण 
  

   
  

प्रिरी ररपोटा SRO 

5B-धारण/प्रयोग/प्रभािमा-पवििो अपराध 

  
   

  

प्रिरी ररपोटा 

समात्ने 

SRO 

5B-धारण/प्रयोग/प्रभािमा-पवििो अपराध र अनुिती अपराधिरू 

     
  

प्रिरी ररपोटा SRO 

5c-िागपूदार्थासँग सम्बवन्धत सामरीको धारण र/िा वितरण-पवििो 

अपराध   
   

  

प्रिरी ररपोटा 

समात्ने 

SRO 

5c-िागपूदार्थासँग सम्बवन्धत सामरीको धारण र/िा वितरण-पवििो 

अपराध र अनिुती अपराधिरू     
 

  

प्रिरी ररपोटा SRO 

6a-विद्यािय, सािाजवनक िा वनजी सम्पवत्तमा तोर्िोर् गने/नकुसान 

पुर् याउने/गुन्र्ावगरी गने/जिाउन ेिास्तविक, प्रयास गने िा धम्क्याउन े
 

    
  

घटनाको ररपोटा SRO 

6b-िास्तविक, प्रयास गन ेिा धम्क्याउने चोरी 

गने/र्कैती/चोरी/जबरजस्ती/चोरेको सम्पवत्तको धारण गन े
 

    
  

घटनाको ररपोटा SRO 

6C-पाठ्यपुस्तक, वमवर्या केन्ि सामरी, कम्प्युटर उपकरण/प्रयोग 
 

    
  

घटनाको ररपोटा उपयुि भए अनुसार SRO 

7a-दवु्याििार 
 

    
  

समात्ने  

7b-सामान्य आक्रमण/िड्ने/वपट्न े
 

    
  

समात्ने  

7c-आक्रमण 
  

   
  

घटनाको ररपोटा समात्न े  

7d-उते्तवजत आक्रमण 
   

    

घटनाको ररपोटा समात्न े SRO 

7e-गम्भीरता बढाउन ेआक्रमण 
     

  

घटनाको ररपोटा समात्न े SRO/विद्यार्थीका सम्बन्धिरू 

7f-दिाक आक्रमण 
 

    
  

समात्ने  

7g-बदमािी/भेदभाि/उत्पीर्न 

     
  

बदमासी ररपोटा/समात्न े  

8a-अविष्ट िा असभ्य व्यििार 

     
  

  

8b-वनदेिन पािना गना अवस्िकार गन े
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इविमने्टरी म्यारिक्स पररणामिरूको स्तर ररपोटा विद्याियका अवधकारीिाई 

सम्पका  गन े

अपराध/उल्िङ्ग्घन 1 2 3 4 5 6 7   

9-अक्षम्य अनुपवस्र्थवत/ट्र्यान्सी पृष्ठ 41 मा उपवस्र्थवतको प्रोटोकोि ििो 

गने विद्यार्थीिरूिाई उल्िङ्ग्घनसगँ 

सम्बवन्धत उपवस्र्थवतका िावग वनिवम्बत 

गररन ेछैन। 

उपवस्र्थवत करार, 

सामावजक कायाकताा 

सन्दभा, दकिोर 

अदाितमा सन्दभा, 

सविवसटर-जनरिको 

कायाािय, DFACS 

मागादिानका िावग, सामावजक 

कायाकताािाई सम्पका  गनुािोस् 

10-कक्षा/आिश्यक दक्रयाकिापिरू छुटाउन े

     
  

 मागादिानका िावग, सामावजक 

कायाकताािाई सम्पका  गनुािोस् 

11-कक्षाकोठा अिरोध 
 

    
  

  

12-सामान्य विद्याियका अिरोध/खतरा/धम्की/वगरोिसँग सम्बवन्धत 

दक्रयाकिापिरू 
  

   
  

घटनाको ररपोटा उपयुि भए अनुसार SRO 

13-गािीगिौज/अश्लीि व्यििार 

     
  

  

14-अनुिासनात्मक कायािािी स्िीकार गना असिि 
 

    
  

  

15-सधै ँदढिा भएको पृष्ठ 42 मा उपवस्र्थवतको प्रोटोकोि ििो 

गने विद्यार्थीिरूिाई उल्िङ्ग्घनसगँ 

सम्बवन्धत उपवस्र्थवतका िावग वनिवम्बत 

गररन ेछैन। 

उपवस्र्थवत करार, 

सामावजक कायाकताा 

सन्दभा, दकिोर 

अदाितमा सन्दभा, 

सविवसटर-जनरिको 

कायाािय, DFACS 

मागादिानका िावग, सामावजक 

कायाकताािाई सम्पका  गनुािोस् 

16-बसमा हुने दवु्याििार 

     
  

  

17-विद्याियभन्दा बाविर/विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने 

िलु्क पिे गनुाअवघ विद्यार्थी सम्बन्धिाई सम्पका  गनुािोस्    
    

 विद्यार्थीका सम्बन्धिरू 

18-जुिा खेल्न े
 

    
  

  

19-वनरन्तर उल्िङ्ग्घन 

19a-वनरन्तर उल्िङ्ग्घन/दीघाकािीन दवु्याििार 
  

   
  

संसाधन वनर्दाष्ट गन े  

19B-स्र्थानीय विद्यािय/वर्वस्िक्ट-व्यापकको उल्िङ्ग्घन  
  

     

परीक्षण सम्झौता गन े  

20-पार्का ङ/िादिक उल्िङ्ग्घन 
       

  

21-िल्िने/अवतक्रमण/िोर्रे वभत्र पस्न े

     
  

  

22-गित जानकारी उपिब्ध गराउन े

     
  

  

23-सामान्य यौन दवु्याििार/यौन उत्पीर्न/यौन आक्रमण 

  
   

  

 SRO/ मागादिानका िावग, 

सामावजक कायाकताा/विद्यार्थीका 

सम्बन्धिरूिाई सम्पका  गनुािोस् 

24-विद्यार्थीको पविचान कार्ा उल्िङ्ग्घन 

   
    

  

25-पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन 

     

   पृष्ठ 50, 82-83 मा पोिाकका 

िावग वििरणिरू िेनुािोस्। 

26-असुरवक्षत काया 
    

   

 विद्यार्थीका सम्बन्धिरू 



 

24 

 

वमर्ि/िाइ म्यारिक्स पररणामिरूको स्तर ररपोटा विद्याियका 

अवधकारीिाई सम्पका  

गन े

अपराध/उल्िङ्ग्घन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुतीजन्य पदार्था र अन्य सुतीजन्य पदार्था उत्पादन 

     
  

  

2-विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू 

     
  

  

3a-िवतयारिरू 
     

  

प्रिरी ररपोटा SRO 

3b-िवतयारिरू 

      
 

 SRO 

4a-िावन नपुर् याउने जानरे गरेको िारीररक हिंसा 
     

  

घटनाको ररपोटा विद्यार्थीका 

सम्बन्धिरू/SRO 

4b-िावन पुर् याउने जानरे गरेको िारीररक हिंसा 

खण्र्न पिे गनुाअवघ विद्यार्थी सम्बन्धिाई सम्पका  गनुािोस् 
     

  

घटनाको ररपोटा विद्यार्थीका 

सम्बन्धिरू/SRO 

5a-प्रयोजन/प्रयास/वबक्री/वितरण 
     

  

प्रिरी ररपोटा SRO 

5B-धारण/प्रयोग/प्रभािमा-पवििो अपराध 
   

  
  

प्रिरी ररपोटा 

समात्ने 

SRO 

5B-धारण/प्रयोग/प्रभािमा-पवििो अपराध र अनुिती अपराधिरू 
     

  

5c-िागपूदार्थासँग सम्बवन्धत सामरीको धारण र/िा वितरण-पवििो 

अपराध    
  

  

प्रिरी ररपोटा SRO 

5c-िागपूदार्थासँग सम्बवन्धत सामरीको धारण र/िा वितरण-पवििो 

अपराध र अनिुती अपराधिरू     
 

  

प्रिरी ररपोटा 

समात्ने 

SRO 

6a-विद्यािय, सािाजवनक िा वनजी सम्पवत्तमा तोर्िोर् गने/नकुसान 

पुर् याउने/गुन्र्ावगरी गने/जिाउन ेिास्तविक, प्रयास गने िा धम्क्याउन े  
      

घटनाको ररपोटा SRO 

6b-िास्तविक, प्रयास गन ेिा धम्क्याउने चोरी 

गने/र्कैती/चोरी/जबरजस्ती/चोरेको सम्पवत्तको धारण गन े
 

      

घटनाको ररपोटा SRO 

6C-पाठ्यपुस्तक, वमवर्या केन्ि सामरी, कम्प्युटर उपकरण/प्रयोग 
 

      

घटनाको ररपोटा उपयुि भए अनुसार SRO 

7a-दवु्याििार 
 

      

समात्ने  

7b-सामान्य आक्रमण/िड्ने/वपट्न े
 

      

समात्ने  

7c-आक्रमण 
    

   

घटना ररपोटा/समात्न े  

7d-उते्तवजत आक्रमण 
     

  

घटना ररपोटा/समात्न े SRO 

7e-गम्भीरता बढाउन ेआक्रमण 
     

  

घटना ररपोटा/समात्न े SRO/विद्यार्थीका 

सम्बन्धिरू 

7f-दिाक आक्रमण 
     

  

समात्ने  

7g-बदमासी/दवु्याििार/यातना 
 

      

बदमासी ररपोटा/समात्न े  

8a-अविष्ट िा असभ्य व्यििार 

     
  

  

8b-वनदेिन पािना गना अवस्िकार गन े
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वमर्ि/िाइ म्यारिक्स पररणामिरूको स्तर ररपोटा विद्याियका 

अवधकारीिाई सम्पका  

गन े

अपराध/उल्िङ्ग्घन 1 2 3 4 5 6 7   

9-अक्षम्य अनुपवस्र्थवत/ट्र्यान्सी पृष्ठ 41 मा उपवस्र्थवतको प्रोटोकोि ििो 

गने विद्यार्थीिरूिाई उल्िङ्ग्घनसगँ 

सम्बवन्धत उपवस्र्थवतका िावग वनिवम्बत 

गररन ेछैन। 

उपवस्र्थवत करार, सामावजक 

कायाकताा सन्दभा, दकिोर 

अदाितमा सन्दभा, सविवसटर-

जनरिको कायाािय, DFACS 

मागादिानका िावग, 

सामावजक कायाकताािाई 

सम्पका  गनुािोस् 

10-कक्षा/आिश्यक दक्रयाकिापिरू छुटाउन े

     
  

 मागादिानका िावग, 

सामावजक कायाकताािाई 

सम्पका  गनुािोस् 

11-कक्षाकोठा अिरोध 
 

      

  

12-सामान्य विद्याियका अिरोध/खतरा/धम्की/वगरोिसँग सम्बवन्धत 

दक्रयाकिापिरू  
  

     

घटनाको ररपोटा उपयुि भए अनुसार SRO 

13-गािीगिौज/अश्लीि व्यििार 
 

      

  

14-अनुिासनात्मक कायािािी स्िीकार गना असिि 
 

      

  

15-सधै ँदढिा भएको पृष्ठ 47 मा उपवस्र्थवतको प्रोटोकोि ििो 

गने विद्यार्थीिरूिाई उल्िङ्ग्घनसगँ 

सम्बवन्धत उपवस्र्थवतका िावग वनिवम्बत 

गररन ेछैन। 

उपवस्र्थवत करार, सामावजक 

कायाकताा सन्दभा, दकिोर 

अदाितमा सन्दभा, सविवसटर-

जनरिको कायाािय, DFACS 

मागादिानका िावग, 

सामावजक कायाकताािाई 

सम्पका  गनुािोस् 

16-बसमा हुने दवु्याििार 

       

  

17-विद्याियभन्दा बाविर/विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने 

खण्र्न पिे गनुाअवघ विद्यार्थी सम्बन्धिाई सम्पका  गनुािोस्     
   

 विद्यार्थीका सम्बन्धिरू 

18-जुिा खेल्न े
 

      

  

19a-वनरन्तर उल्िङ्ग्घन/दीघाकािीन दवु्याििार 
  

     

संसाधन वनर्दाष्ट गन े  

19B-स्र्थानीय विद्यािय/वर्वस्िक्ट-व्यापकको उल्िङ्ग्घन  
  

     

परीक्षण सम्झौता गन े  

20-पार्का ङ/िादिक उल्िङ्ग्घन 
 

      

  

21-िल्िने/अवतक्रमण/िोर्रे वभत्र पस्न े
 

      

  

22-गित जानकारी उपिब्ध गराउन े
 

      

  

23-सामान्य यौन दवु्याििार/यौन उत्पीर्न/यौन आक्रमण 

 
      

 SRO/ मागादिानका िावग, 

सामावजक 

कायाकताा/विद्यार्थीका 

सम्बन्धिरूिाई सम्पका  

गनुािोस् 

24-विद्यार्थीको पविचान कार्ा उल्िङ्ग्घन 

     
  

  

25-पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन 

     

   पृष्ठ 50, 82-83 मा 

पोिाकका िावग 

वििरणिरू िेनुािोस्। 

26-असुरवक्षत काया 
    

   

 विद्यार्थीका सम्बन्धिरू 
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अपराध तर्था पररणाम 
 

विद्यार्थीि ेिातिवतयार, िागपूदार्था िा अन्य खतरनाक उपकरण धारण नगदाासम्म िा विद्यार्थााको व्यििारि ेअन्य विद्यार्थी िा विद्यािय कमाचारीको सरुक्षािाई खतरा नगदाासम्म; बहु-स्तरीय 

सिायता प्रणािी (MTSS) दकन्र्रगाटेन विद्यार्थीिरूिाई तसे्रो ररे्मािा त िगातर िा वनरन्तर पाचँ (5) ददन िा सोभन्दा बदढ समयसम्म वनस्कासन िा वनिम्बन गनुाअवघ सञ्चािन गररनपुछा। 

असाधारण विक्षा विद्यार्थीि ेप्रदक्रयाको आिदेन ददनपुछा। (O.C.G.A. § 20-2-740)  
 

1. सतुीजन्य पदार्था र अन्य सतुीजन्य पदार्थाका उत्पादनिरू 

 

विद्यार्थीिरूि ेविद्युतीय चरुोट, िाष्प पेन/ट्याङ्ग्क, क्यान्नावबवर् ि (CBD) तिे िा विद्याियको सम्पवत्तमा िा विद्यािय बसमा िा विद्याियबाट टाढा भएको कुन ैपवन विद्याियको 

कायाक्रममा समान उत्पादनिरू राख्ने सवित कुनै पवन सुतीजन्य उत्पादन (चरुोट, वसगार, चपाउने सुतीजन्य पदार्था, स्नि, आदद) प्रयोग गने छैनन्। कुन ैपवन विद्यार्थी, कमाचारी सदस्य िा 

विद्याियका आगन्तुकिाई वर्वस्िक्टको विद्यािय िाता वभत्र िा विद्याियको कुनै पवन कायाक्रममा कुनै पवन समयमा सुतीजन्य पदार्था िा विद्युतीय चरुोट, िाष्प किम/टेन्क िा सामान 

उत्पादनिरू प्रयोग गना अनुमवत ददइँदैन । विद्यािय बन्द रिने समय, भचुाअि विद्यािय ददन, ददनको चौबीसै घण्टा, िप्ताको सातै ददन यो प्रवतबन्ध िाग ूहुनछे (समीवत नीवत JCDAA) 

। सार्थसार्थै, "भ्यावपङ" िा जुविङ" का िावग िाष्प पेन/ट्याङ्ग्क र जलु्सि ेबािबाविकािरूको स्िास््यमा पुयााउन सके्न ज्ञात खतरािरू बारे र्थािा नहुँदा वतनीिरूको प्रयोग िावनकारक हुन 

सक्छ। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 
 

यस अपराधको उल्िङ्ग्घन गन ेविद्यार्थीिरूिाई www.mdanderson.org/aspire मा रिकेो िबे-आधाररत धमु्रपान रोकर्थाम अन्तरदक्रयात्मक अनभुि (A Smoking Prevention 

Interactive Experience, ASPIRE) कायाक्रममा पठाइन ेछ। पणूाताको प्रमाणपत्र वप्रन्ट गररनपुछा र ररिर गन ेप्रिासकमाझ प्रस्ततु गररनपुछा। 
 

2. सेििुर िोन, स्माटा िोन, िाकी-टकी र समान यन्त्रिरू सवित विद्यतुीय सञ्चारका यन्त्रिरू 

 

विद्यार्थीिरूिे वनदेिनात्मक समयािवधमा िा विद्यािय बसिरूमा पेगर, वबपर, सेिुिर िोन, स्माटा िोन, िादक-टदक र समान यन्त्रिरू विद्याियका बसिरूमा समान यन्त्रिरू सवित 

तर यसमा मात्र सीवमत नरिी कुन ैपवन विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू प्रयोग गने छैनन् र विद्याियको िैवक्षक िक्ष्यमा िस्तके्षप गनुा हुदँैन र सुरक्षा जोवखम वनम्त्याउनु हुँदैन। वनदिेनात्मक 

ददनमा खाजा खान ेअिवध, कक्षा पररितान, अध्ययन िि र सामान्य विद्यािय ददनको अिवधमा हुन ेकुनै अन्य संरवचत िा गरै-संरवचत वनदिेनात्मक दक्रयाकिाप समािेि हुन्छन् तर 

यसमा मात्र सीवमत हुँदैन। विद्यार्थीिरूि ेिरेक समय विद्युतीय सञ्चार उपकरणका सम्बन्धमा बनाइएका वनम्न वनयमिरू पािना गने छन ्भन्ने अपेक्षा गररन्छ: (1) वनदिेनात्मक 

समयािवधमा (विद्यािय ददनको आवधकाररक सुरुिात देवख समावप्तसम्म) िोनिरू पूणा रूपमा अि गररनुपछा (िान्त िा कम्पन मोर्मा िोइन) र दवृष्टबाट टाढा राख्नुपछा (विद्याियद्वारा 

वनदेवित गररएनुसार), (2) कुनै पाठ मेसेवजङ गने अनुमवत छैन, (3) यो यन्त्र विद्यार्थीको स्िास््यका िावग वनधााररत गररन्छ भने गम्भीर वचदकत्सा अिस्र्थािरू िा अन्य असामान्य 

पररवस्र्थवतिरू भएका विद्यार्थीिरूिाई त्यो प्रयोग गनाका िावग विद्याियको प्रधानाध्यापकद्वारा वििषे अनुमवत ददइन सदकन्छ। स्िीकृवत वनदेिनात्मक उद्देश्यिरूका िावग भएपवन, 

स्माटािोन जस्तै व्यविगत विद्युवतय सञ्चार यन्त्रको प्रयोग िैकवल्पक छ; विद्यार्थीिरूि ेव्यविगत विद्युवतय सञ्चारका यन्त्रिरू उपिब्ध गराउनु पदैन र उनीिरूिाई गवतविवध सञ्चािन 

गनाका िावग यन्त्र िा िैकवल्पक माध्यमिरू प्रदान गररने छ। 
 

आमाबुिा/अवभभािकिरूिाई वनदेिनात्मक समयािवधमा आफ्नो विद्यार्थीिाई िोन गना, इ-मेि गना िा पाठ पठाउनबाट टाढा रिनको िावग अनरुोध गररन्छ। आपत्कािीन 

अिस्र्थामा, आमाबिुा/अवभभािकि े विद्यार्थीिाई विद्याियको िोन प्रणािी मािा त सम्पका  गना सकु्नहुन्छ। विद्याियको सम्पवत्तमा व्यविगत विद्युतीय सञ्चार यन्त्रको उपयोग 

वििेषावधकार िो अवधकार िोइन। यी अपके्षािरूका सब ैउल्िङ्ग्घनिरूिे यन्त्रको अवधकरणिाई वनम्त्याउनेछ। यसका सार्थ,ै अवधकरण गररएको यन्त्रिाई आमाबुिा/अवभभािकिाई 

मात्र दिताा गररनेछ। विद्यािय विद्याियको सम्पवत्तमा िा विद्याियको प्रायोवजत कायाक्रमिरूमा व्यविगत विद्युतीय यन्त्रिरूका िावग वजम्मेिार हुदँैन। कुन ैविद्यार्थीि ेविद्यािय 

िाता वभत्र िा विद्याियिे प्रायोजन गरेको कायाक्रममा अनुमवत नविइ विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेको खण्र्मा विद्याियका प्रिासक िा उिाँका प्रवतवनवधि ेविद्युतीय उपकरण जित 

गना सक्छन:् 
 

(a) सुरक्षा समस्यािरूमा उद्दशे्यका सार्थ िेने, विद्याियका प्राविवधक स्रोतिरूमा अिरोध पुयााउने प्रयास गने िा विद्याियका प्राविवधक स्रोतिरूिाई एकावधकार बनाउने िा 
जोवखममा पाने कुनै पवन दक्रयाकिापमा संिग्न हुन;े 

(b) व्यविगत प्रयोगका िावग वर्वस्िक्टद्वारा उपिब्ध गराइएका कम्प्यटुर प्रोराम, सफ्टिेयर िा अन्य प्रविवधको प्रवतविवप बनाउन;े अनवधकृत िाइििरू र्ाउनिोर् गने; व्यविगत 
िाइदा िा वनजी व्यािसावयक प्रवतष्ठािरूका िावग विद्याियका प्राविवधक स्रोतिरूको प्रयोग गन;े 

(c) विद्यािय पररसरमा िा बाविर विद्याियका प्राविवधक स्रोतिरूको प्रयोग गदाा वनजी सम्पवत्त िा विद्याियको सम्पवत्त िास्तविक रूपमा खराब गना, नष्ट गना, तोर्-िोर् गना िा 
चोनाको िावग प्रयत्न गने, धम्की ददन े(स्र्थानीय विद्याियको प्रिरी अवधकारीिाई उि घटनािरूका बारेमा सूवचत गनुापछा।); 

(d) अनुपयुि सामरी वितरण िा प्रदिान गनाको िावग व्यविगत िा विद्याियका प्राविवधक स्रोतिरू प्रयोग गन ेकायाक्रममा प्रयोग गने िा सिभागी हुने। अनपुयुि सामरीि े
वनदेिनात्मक िा िैवक्षक उद्दशे्य सभा गदैन र यसमा वनम्न कुरािरू समाििे हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन (प्रविवधको प्रयोग गरी बदमािी गनेको िावग वनयम 7G 

िेनुािोस्): 

 अपमान, असभ्य, अविष्ट, घृवणत, आक्रामक, अनुवचत, यौन-सम्बन्धी प्रकट, अश्लीि िा धम्कीपूणा 

 जानकारी/सामरी; 

 गैर-कानूनी िा खतरनाक कायािरूको समर्थान गने; 

 DeKalb County School District यसका कमाचारी िा विद्यार्थीिरूमा िोभ देखाउने; 

 हिंसािाई समर्थान गन;े 

 जानीजानी गित गने, िापरिािी रूपमा गित गने िा वनन्दात्मक जानकारी समािेि गने; िा 

 अन्यर्था बािबाविकाको इन्टरनटे सुरक्षा ऐनद्वारा पररभावषत गररएनुसार नाबािकका िावग िावनकारक भएको। (स्र्थानीय विद्याियको प्रिरी अवधकारीिाई उि 

घटनािरूका बारेमा सूवचत गनुापछा।)  

(e) प्रविवधको वजम्मेिार प्रयोगको सम्बन्धमा विद्यािय कमाचारीको उवचत वनदेिनिरू िा आदेििरू पािना गना अस्िीकार गन ेर/िा विद्यािय प्रिासकको अनुमवत वबना अवर्यो 
िा दशृ्यात्मक रेकर्र्ाङ यन्त्रिरूको प्रयोग गने। 

(f) वर्वस्िक्टको कम्प्युटर र्ाटा, सञ्जाि, प्रणािी, इन्टरनेट जर्ान, इ-मेि खातािरू िा इन्िानेट िा कुनै पवन तेस्रो पक्षको कम्प्यटुर प्रणािी, र्ाटा िा सञ्जािमा अनावधकृत पहुचँ 
प्राप्त गनाका िावग प्राप्त गन ेिा प्रयास गन,े जस्तै: 

 दभुाािनापूणा िेरिेर, दिविङ िा दक्रयाकिापिरू ह्याक गने; 

 अन्य प्रयोगकताािरूका पासिर्ािरूको बारेमा जावनबुवझकन जानकारी खोज्न;े 

http://www.mdanderson.org/aspire
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 प्रयोगकतााको पासिर्ािाई वर्वस्िक्टको कम्प्युटर सञ्जाि, प्रणािी, इन्टरनटे जर्ान, इ-मेि खातािरूमा िा अन्य व्यवििरूको इन्िानेटमा खिुासा गने। यद्यवप, 

विद्यार्थीिरूिे आफ्नो आमाबुिासँग आफ्ना पासिर्ािरू साझा गना सक्छन्। 

 अन्य व्यवििरूका पासिर्ािरूिाई पररमाजान गने; 

 अको व्यविको खातामािा त िगइन गने प्रयास गने; 

 वर्वस्िक्टद्वारा ब्िक िा दिल्टर गररएको सामरीमा पहुँच प्राप्त गना प्रयास गन;े 

 अवधकारवबना अको प्रयोगकतााका िाइििरू पहुँच गन,े प्रवतविवप बनाउने िा पररमाजान गन;े 

 प्रयोगकतााको पविचानिाई पररितान गन;े 

 प्रयोगकताासँग सम्बवन्धत नभएको खाताको पासिर्ा िा पररचायक प्रयोग गने; िा 

 अन्य व्यवििरूका खातािरू िा अन्य कम्प्यटुर सञ्जाि िा प्रणािीिरूमा जोवखम पहुचँ हुने प्रयोगिरूमा संिग्न हुने। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: प्रधानाध्यापकको स्पष्ट अनमुवतवबना कसिैाई विद्याियमा अन्य व्यवििरूको तवस्िरिरू िा वभवर्यो वखच्न ेअनमुवत ददइएको छैन। कुन ैपवन समयमा विद्याियको 

सम्पवत्तमा िा कुन ै विद्याियको प्रायोवजत कायाक्रममा हुँदा िा सिमवतवबना सामावजक वमवर्यामा विद्यार्थी िा कमाचारीको कुन ैपवन तवस्िर, वभवर्यो िा अवर्यो रेकर्र्ाङ पोस्ट गदाा 

विद्यार्थीि ेवतनीिरूको कुन ैपवन तवस्िर, वभवर्यो िा अवर्यो रेकर्र्ाङ गना पाउँदैनन।् यो प्रािधानको उल्िङ्ग्घनि ेविद्यार्थीिाई विद्याियको सम्पवत्तमा हुँदा विद्यतुीय सञ्चार यन्त्र प्रयोग 

गन ेवििषेावधकार गमुाउन ेपररणाम ल्याउनछे। आगन्तकु िा स्ियसंिेकिरूि ेआफ्नो बच्चा बािेक अन्य विद्यार्थीको आमाबिुा िा अवभभािकको सिमवतविना विद्यार्थीिरूको िोटो वखच्न े

िा वभवर्यो बनाउन ेगना सकु्नहुन्न। आगन्तकु िा स्ियसंिेकिरूि ेिोटो िा वभवर्योको अनुमवतिरूका बारेमा विक्षकिरूसगँ परामिा विनपुछा जनु विद्यार्थीको आमाबिुा िा अवभभािकबाट 

प्राप्त गररएको हुन सक्छ। 
 

विद्यार्थीिरूिे भचुाअि वनदिेनात्मक समयमा सवित कुनै पवन समयमा विद्युतीय सञ्चार यन्त्रिरू िा इन्टरनेट/इन्िानेटमािा त कविल्यै पवन धम्कीपूणा/अनुपयुि सन्दिेिरू र/िा छवििरू पठाउनु हुदँनै। यसिे एकदमै 

गम्भीर विद्यािय, व्यविगत र/िा अपरावधक पररणामिरू वनम्त्याउन सक्छ। साइबर धम्कीको बारेमा र्थप जानकारी विन http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness 

मा जानिुोस।् 
 

विद्यार्थीि ेअनमुोददत वचदकत्सा िा वनदिेनात्मक उद्देश्यिरूका िावग प्रयोग नहुदँासम्म मात्र वनदिेन समयािवधमा विद्यतुीय यन्त्रिरूसँग िा वतनीिरूवबना िरे्िोनिरू िगाउनु हुदँनै। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

 

3. िवतयार, विस्िोटक पदार्था, खतरनाक िस्त ुर अन्य यन्त्रिरू 

 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: िातिवतयारि ेविद्यार्थी, विभाग र कमाचारीिाई वनकटतम र िास्तविक खतराको जोवखम पदैा गछा र विद्याियको वसकाइ िातािरण र प्रवतष्ठामा नकारात्मक 
प्रभाि पाना पवन सक्छ । सघंीय काननु (बन्दकु वनषवेधत विद्यािय क्षते्रसम्बन्धी ऐन;) ि ेके उल्िखे गछा भन ेकुन ै विद्यार्थीि ेविद्याियमा, विद्याियद्वारा प्रायोवजत कायाक्रममा, 

विद्याियको िाता िा स्कूि बस वभत्र बन्दकु िा असरुवक्षत िातिवतयार बोकेको िा ल्याएको खण्र्मा स्कूि वर्वस्िक्टि ेअवनिाया रूपमा उि विद्यार्थीिाई कवम्तमा एक िषासम्म 

विद्याियबाट वनष्कासन गन ेनीवत बनाएको हुन ुपदाछ । (18 U.S.C. § 921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) कुन ैखतरनाक िवतयार, 
जोवखमपणूा िस्त ुिा O.C.G.A को उल्िङ्ग्घनमा रिकेो बन्दकुको स्िावमत्ि। § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-127.1; िा 16-11- 132 ि ेO.C.G.A.§ 20-2- 1184 

को ररपोर्टाङका आिश्यकतािरूिाई ररपोर्टाङसम्बन्धी आिश्यकतािरू परूा गनुा पनछे ।  
 

A. विद्यार्थीिरूिे विद्याियमा, विद्याियको सम्पवत्तमा, विद्यािय-प्रायोवजत सम्मेिनिरू िा विद्याियका बसिरूमा देखाउन अप्रकट िा खिुा जे भएतापवन बन्दकु, खतरनाक िवतयार िा 
खतरनाक औजार/जोवखमपूणा िस्तु/अनावधकृत िस्तु राख्नु, ह्याण्र्ि गनुा, ल्याउन,ु ददन ुिा ददन ेकारण बन्नु; प्रयोग गनुा िा प्रयोग गना धम्की ददनु; वबक्री गन ेप्रयास गनुा िा बन्दकु वबक्री गना 

सवम्मवित हुनु हुँदैन। िवतयार बोक्नको िावग मान्यताप्राप्त कानूनी इजाजतपत्र भएका विद्यार्थीिरूका िावग कुनै अपिाद छैन। 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: यो आचार-संविताका उद्देश्यिरूका िावग "िवतयार" को पररभाषा त्यो िो जसमा वनम्न िस्युिरू समाििे हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन: 
 

श्रणेी I को िवतयार: बन्दकु/खतरनाक िवतयारिरू 

कुनै िोर् गररएको िा िोर् नगररएको बन्दकु िा खतरनाक िवतयार। 
O.C.G.A. अनुसार §20-2-751.1 अनसुार, कुन ैविद्यार्थीि ेविद्याियमा िगा I मा पन ेिातिवतयार राखी रिन ेसंकल्प गरेको पाइयो भने, उि विद्यार्थीिाई कम्तीमा एक िषाका िावग 

विद्याियबाट बखाास्त गररन सक्छ; यद्यवप सुनिाइ अवधकृत, प्रिासक िा सुपररन्टेन्र्ेन्ट, िा स्र्थानीय विक्षा सवमवतसँग यो बखाास्तीिाई अिस्र्थाअनुसार पररमाजान गन ेअवधकार हुन ेछ र 

उनीिरूसँग िगा I मा पन ेिातिवतयार राखी रिन ेसंकल्प गरेका विद्यार्थीिाई िकैवल्पक िैवक्षक व्यिस्र्थामा साना पाउन ेअवधकार हुन्छ। 

बन्दकुमा िेन्र्गन, राइिि, िटगन िा विस्िोटन िा विद्युतीय चाजाको कायाद्वारा बन्दकुको गोिी िाल्नको िावग पररितान गररन ेिा गना सदकने अन्य िवतयार समाििे हुन्छन्।  

खतरनाक िवतयारमा कमाचारीिाई चोटपटक पुयााउन िा माना अर्थिा भारी किच नष्ट गना वनमााण गररएका विस्िोटक िा गरै-विस्िोटक रकेटिरू िाल्ने "रकेट िन्चर," "बाजुका," िा 

"ररकोइि राइिि" भनेर सामान्यतया वचवनने कुन ैपवन िवतयार िा उि प्रयोजनको िावग प्रयोग गररने िवतयार समान समािछे हुन्छ। िब्दको अर्था धातुि ेबनेको वसविन्र्रबाट अवधक 

विस्िोटक िाल्ने र सिस्त्र बिद्वारा सामान्यतया प्रयोग गररने "मोटर" भनेर सामान्यतया वचवनने िवतयार िा उि प्रयोजनको िावग प्रयोग गररने सामान िवतयार पवन िो। िब्दको अर्था 

सामान्यतया "ह्याण्र् रेनेर्" भनेर वचवनने िवतयार िा विस्िोट गना र कमाचारीिाई चोटपटक पुयााउन वनमााण गररएको अन्य समान िवतयार िा उि प्रयोजनको िावग प्रयोग गररने समान 

िवतयार पवन िो। 
 

श्रणेी II को िवतयार: जोवखमपणूा िस्तिुरू 

कुनै पेिटे गन, पेन्ट पिेटे गन िा BB गन, पुरानो बन्दकु, ननिेर्थि एयरगन, स्टन गन, टेसर िा श्रेणी I को िवतयारको पररभाषासँग मेि नखान ेकुन ैपवन समान िवतयार; कुन ैबोिी, वर्का , 

छुरा, स्िीचब्िेर् चक्कु, बोविस्टीक चक्कु, दईु िा सोभन्दा बढी इन्चको ब्िेर् भएको कुनै अन्य चक्कु; कुन ैरेजर ब्िेर् (उदािरण, वसधा, बराबर, िुकाउन वमल्न,े आदद); बक्सकटर; कुनै िठ्ठी 

(उदािरण, वबल्िी क्िब, PR-24, नाइट वस्टक, वस्प्रङ वस्टक, ब्याक-ज्याक, क्िब); कुनै बन्दकुको मफ्िर िा बन्दकुको साइिेन्सर; बम "जस्तो-देवखने"; कुनै "सैवनक किािरू" को यन्त्र िा 

सवजिैसँग िल्िाउन सदकने तररकामा जर्ान गररएका दईु िा सोभन्दा बढी कर्ा भागिरूबाट बनेको दाउनी गने औजारिरू (उदािरण, ननचाकुज, नन चक, नन चािका, सुररकेन िा िड्ने 

चेन, आदद); िाल्न िा झुकाउनका िावग वनमााण गररएको कम्तीमा दईु वबन्द ुिा तीखो ब्िेर्िरू भएको जुनसुकै आकारको कुन ैचक्र (उदािरण, वचवनयाँ तारा, पूिी भािा, िाल्न ेतारा, 

आदद); विवभन्न प्रकारका यन्त्रिरू जस्तै तरिार, तरिार/चक्कुको छर्ी, आइस वपक, चने, धनुष र बाणिरू, धातबुाट बनाइएका नकििरू, र्थमोप्िावस्टक, काठ िा अन्य समान उपकरणिरू, 

"िोर् गररएको मुठ्ठी" उपिब्ध गराउनका िावग औंिामा, िातमा िा मुठ्ठीमा अर्थिा नकििरूमा रावखएका िस्तुिरू, आदद िा विद्यािय प्रिासनिे िवतयारका रूपमा प्रयोग गररएको भनी 

युविपूिाक वनवित गना सके्न िा विद्यार्थीद्वारा अवभप्रेररत भई िवतयारको रूपमा प्रयोग गररने कुनै उपकरण िा औजार र त्यसकारण यस आचार-संविताको उद्देश्यको उल्िङ्ग्घन। 

मावर्थका सार्थै, श्रेणी II का िवतयारिरूमा बन्दकु र खतरनाक िवतयारिरू बािेक O.C.G.A. § 16-11-127.1 र 20-2-751 द्वारा पररभावषत गररए अनुसारका § 16-11-127.1 र § 

20-2-751, बन्दकु र जोवखमपूणा िवतयारको रूपमा पररभावषत गररन ेकुन ैपवन िस्त ु(श्रेणी I िेनुािोस्)। 
 

श्रणेी III को िवतयार: चक्कु/अन्य िवतयारिरू 

दईु इन्च भन्दा कम ब्िेर् भएको कुनै पवन चक्कु िा िवतया, कुन ैपवन बन्दकु "जस्तो-देवखने" िा प्िावस्टकको नष्ट गना सदकन ेरेजर िा वस्िङ िट। 
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खतरनाक िवतयारिरू/अनावधकृत िस्तिुरू 

विद्यार्थीिरूिे गोिी, BBs, पेन्ट पेिटे, CO2 कार्िाज िायरिका  (िावनकारक व्यििारको रूपमा सम्बोवधत गना सदकन े"स्न्याप इट्स," "पोप्पसा" िा "पप-इट्स" बािके अन्य), वस्टङ्ग्क बम, 

पेप्पर स्प्रे, छर्ी िा समान औजार /िस्तिुरू राख्न ुहुदँैन। यी औजारिरू/िस्तिुरू विद्याियको समारोिमा िावनकारक हुन्छन् र सुरक्षा जोवखम वनम्त्याउन सक्छन्। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीि ेकविल्य ैपवन कुन ैपवन समयमा िवतयारिरूिाई छुनु िा वनयन्त्रण गनुा हुँदैन। विद्यार्थीिरूि ेकविल्य ैपवन अन्य विद्यार्थीिरूबाट िवतयार, िागपूदार्था, गरै-

काननूी िा अज्ञात िस्तिुरू विन ुहुदँैन िा समात्न सिमत हुन ुहुँदैन। यी िस्तमुध्य ेकुन ैिेिा परेमा प्रिासकिाई भन्निुोस।्   

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सेिा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुुिाई आयोजना गनुापछा। 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: श्रणेी I का िवतयारिरू 

न्यनूतम: स्तर 7 – वनष्कासन; एक पात्रो िषा 

अवधकतम: स्र्थायी वनष्कासन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सेिा गररनपुछा र स्तर 7 का िावग उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 
 

 

B. विद्यार्थीिरूि ेपानी िा अन्य तरि पदार्थािरू प्रके्षपण गन ेअन्य उपकरण, खिेौना बन्दकु, म्याच, िाइटर, िेजर पोइन्टर, विद्यतुीय झटका उत्सजान गन ेउपकरण िा अन्य 
उपकरणिरू प्रयोग गने, राख्ने िा िाति ेछुन ेछैनन्, जसिाई अनपुयुि तररकाि ेप्रयोग गदाा, अन्य व्यविमा असिज/िानी पुग्न र/िा कक्षा, विद्यािय िा विद्याियको कायाक्रममा 

िस्तके्षप पगु्न सक्छ। 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

 

4. विक्षक, बस चािक, विद्यािय अवधकारी िा विद्याियका अन्य कमाचारीिरूका विरूद्ध जानाजान िारीररक हिसंा 
 

विद्यार्थीिरूिे विद्याियका कुनै पवन कमाचारीिरूिाई िारीररक चोट, िानी िा चोटपटक पुर् याउनका िावग जानीजानी विकााउन ेिा आक्रमण गन ेछैनन्। 
 

A.  िारीररक िावन/चोट नवनम्त्याउन ेगरी जानजान गररन ेहिसंा 
विद्यार्थीिरूिे विक्षक, विद्यािय बसका चािक, विद्यािय अवधकारी, र विद्याियका अरू कमाचारीिाई जानाजानी विकााउने िा आक्रमण गने छैनन् । विद्यार्थीिरूिे विक्षक, 

विद्यािय बसका चािक, विद्यािय अवधकारी, र विद्याियका अरू कमाचारीिाई जानाजानी विकााउने, आक्रमण गने, िा अपमान हुने गरी िा ररस उठ्ने गरी छुने छैनन्। त्यस्तो खािको 

उल्िङ्ग्घन भएको खण्र्मा विक्षकि ेमाि नगरेसम्म छोटो अिवधको वनष्कासनको िावग भए पवन उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइ आयोजना गररनछे । 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 
 

 

B. िावन परु् याउन ेजानरे गरेको िारीररक हिसंा 
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O.C.G.A मा व्यिस्र्था गररए अनुसार, विद्यार्थीिरूि ेविक्षक, विद्याियको बस चािक, विद्यािय अवधकारी िा विद्याियका अन्य कमाचारीिाई विकााउने, आक्रमण गने िा अन्यर्था 

उनीिरूसँग जानाजान िारीररक सम्पका  बनाउने छैनन् र उनीिरूिे आफ्नो सुरक्षा नगदाासम्म िारीररक चोट, िानी िा चोटपटक पुर् याउने छैनन्। §16-3-21. 

 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 
 

 

राज्य काननुि ेिारीररक चोट, िानी िा चोटपटक परु् याउन ेविक्षक, विद्याियका सिारी चािक, विद्याियका अवधकारी िा विद्याियका कमाचारीविरुद्ध िारीररक हिंसा गन ेकायाको 

उल्िङ्ग्घन गरेको प्रमाणको प्रचरुताद्वारा िेिा परेका विद्यार्थीिरूिाई सािाजवनक विद्यािय (O.C.G.A. मा उपवस्र्थत हुन ेविद्यार्थीको योग्यताको ररमाइन्र्रका िावग विद्याियबाट 

वनष्कासन गररन ेछ भन्न ेकुरा सवूचत गदाछ § 20-2-751.6) द्वारा आिश्यक भएअनसुार, अपराधिरूको ररपोटा गन ेछन।् कानुन ररे् K-12 का सबै विद्यार्थीिरूमा िागू हुन्छ। सुनुिाई 

अवधकारीि ेवनष्कासनको समयािवधसम्म िैकवल्पक विक्षा कायाक्रममा विद्यार्थीिाई वनयुि गना सकु्नहुन्छ। विद्यार्थी दकन्र्रगाटेनदेवख आठौ ँरेर्मा हुनुहुन्छ भने, सुनुिाइ अवधकारीि े

विद्यार्थीिाई उिाँ िाइ स्कूि रेर्िरूमा पुग्न ेक्रममा कुनै अिस्र्थामा पुनःभनाा गने अनुमवत ददन सकु्नहुन्छ। सार्थै, विद्यार्थी दकन्र्रगाटेनदेवख छैठौ ँररे्मा हुनुहुन्छ र कुनै िैकवल्पक विक्षा 

कायाक्रम छैन भने, सुवनिाइ अवधकारीिे वसिाररस गररएको समयमा, विद्यार्थीिाई विद्याियमा पुनःभनाा गन ेअनुमवत ददन सकु्नहुन्छ। 
 

5. रक्सी, िाग ुऔषध, र अन्य गरैकाननुी/वनयवन्त्रत पदार्थािरू* 
 

*यो DCSD द्यार्थी आचार-सवंितामा प्रयोग भए अनसुार “िाग ुऔषध” भन्नाि ेरक्सी र मादक पदार्था, गाजँा, वचदकत्सा प्रयोजनको गाजँा, वप्रवस्क्रप्िनमा पाइन ेऔषवध, वप्रवस्क्रप्िन 

वबना पाइन ेऔषवध, उस्त ैदेवखन ेऔषवध, इनििेने्ट, चक्की, ट्याब्िटे, क्याप्सिु, वसन्र्थरेटक पदार्था र सघं तर्था राज्यको काननु अन्तगात िधै र अिधै अन्य सबै औषवधिरू िा वनयवन्त्रत 

पदार्था िगायतका सब ैपदार्थािरू बवुझन्छ। नाबाविखि ेरक्सी, गाजँा र अन्य िाग ुऔषध प्रयोग गनुा गरैकाननुी र िावनकारक छ । 
 

ध्यान ददन ुपने कुरा: विद्यार्थीि ेकविल्य ैपवन कुन ैपवन समयमा िागऔूषधिरू छुन ुहुँदैन। विद्यार्थीिरूि ेकविल्य ैपवन अन्य विद्यार्थीिरूबाट िवतयार, िागपूदार्था, गरै-काननूी िा 
अज्ञात िस्तिुरू विन ुहुँदैन िा समात्न सिमत हुन ुहुँदैन। यी िस्तमुध्य ेकुन ैिेिा परेमा प्रिासकिाई भन्निुोस।्  

 

A. िाग ुऔषधको वबक्री िा वितरण 

विद्यार्थीिरूिे विके्रता, के्रता, वितरक िा प्राप्तकतााि ेिागु औषध भनेको िा ठानेको औषवध िा पदार्था वबक्री गने, वबक्री गना प्रयास गन,े वबक्री गना चािना राख्ने, वितरण गने, 

वितरण गना प्रयास गने छैनन् । 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 
 

 

B. िागपूदार्थाको धारण/प्रयोगमा/प्रभािमा 
विद्यार्थी उनीिरूिाई िागूपदार्थािरू हुन् भनी देखाइएका िा विश्वास िागकेा िागपूदार्था िा िास्तविक पदार्थािरूको स्िावमत्िमा रिने, प्रयोग गन ेिा प्रयोग गनाका िावग 

प्रयास गने िा त्यसको प्रभािमा आउने छैनन। विद्यार्थीिे उनीिरूिाई िागूपदार्थािरू हुन ्भनी देखाइएका िा विश्वास िागेका िागूपदार्था िा िास्तविक पदार्थािरूको स्िावमत्िमा 

रिन,े प्रयोग गने िा प्रयोग गनाका िावग प्रयास गने िा त्यसको प्रभािमा आउने कुनै पवन व्यवििाई अवभयोग िगाउन,े वनमन्त्रणा गने र प्रेररत गने काया गने छैनन्। विद्यार्थीिरूिे 

कुनै पवन कानूनी पदार्थािरूको जानी-जानी गन्ध, वभत्र विने िा वनल्ने गनुा हुने छैन र औिँाका नङ, पोविस, मोरे्ि विमान ग्िु, ह्यान्र् सेवनटाइजरिरू, आददमा मात्र सीवमत 

नरिकेा यसका अवभप्रेररत प्रयोजनका िावग भन्दा बािके आचरणमा कुन ैपवन कानूनी पदार्थािरूको कुन ैव्यवििे जानी-जानी गन्ध, वभत्र विन िा वनल्न िगाउन,े आमवन्त्रत 

गने िा उक्साउने छैनन्। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: प्रधानाध्यापकि ेउपवस्र्थत हुनभुएका विद्यार्थीिरूका िावग अन्यको सरुक्षामा स्पष्ट धम्की गठन हुन सके्नका िावग सम्भावित दीघाकािीन वनिम्बन/वनष्कासनको 
सपुररटेन्र्ेन्ट/वर्जाइनीबाट वर्वस्िक्टिाई उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाईिाई रेिरि अनरुोध गना सकु्नहुन्छ। 

 

पवििो दोष: विद्यार्थीिाई करारको सार्थमा 10 विद्यािय ददनिरूसम्म विद्याियबाट वनिम्बन गररन्छ । आमाबाब/ुअवभभािक र विद्यार्थीि ेिाग ुऔषधको िवैक्षक कायाक्रम, Growing 

Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP), मा उपवस्र्थत हुन ेप्रस्ताि स्िीकार गरेको खण्र्मा GRIP कायाक्रम सिितापिूाक परूा गररसकेपवछ 10 ददन ेवनिम्बनबाट 5 

ददन छूट ददइन ेछ र करार भन ेकायाान्ियन भइ रिन ेछ। GRIP कायाक्रम सिितापिूाक परूा गररएन भन,े करारको सार्थमा 10 ददन ेपरूा वनिम्बन िाग ूगररनछे । यो विकल्प प्रार्थवमक, 

माध्यवमक र उच्च विद्याियका विद्यार्थीका िावग उपिब्ध छ । 
 

दोस्रो अपराध र अनिुती अपराधिरू र/िा विद्यार्थीको आचरण अपराध भएमा िा वनधााररत गररएको अपराध धारण गरेमा: विद्यार्थी दि (10) विद्यािय ददनका िावग वनिवम्बत 

हुन्छन ्र उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाईमा वसिाररस गररन्छ जसि ेिकैवल्पक विद्याियमा दीघाकािीन वनिम्बन िा वनष्कासन िा असाइनमने्टमा प्रभाि पाना सक्छ। 
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वनधााररत औषवधिरू 

विद्याियमा वचदकत्सकद्वारा वनधााररत गररएको औषवध प्रयोग गनुा पन ेविद्यार्थीका अवभभािकिे अवनिाया रूपमा विद्याियको प्रिासनसँग परामिा गनुा पदाछ र आिश्यक औषवधको 

कागजात िगायतका स्कूि वर्वस्िक्टका उपयुि कायाविवधिरू पािना गनुा पदाछ । विद्यार्थीका िावग आिश्यक पन ेप्रोटोकि, वनयम तर्था कागजातिरू विद्यािय नीवत JGCD, 

वनयमाििी JGCD-R(1) र िाराम JGCD-E(1) मा प्रदान गररएको छ । विद्यार्थीिे पुजाा वबना पाइने औषवध सवितको औषवध विद्याियमा ल्याउनु िा प्रयोग गनुा अगावर् 

अवनिाया रूपमा विद्यािय स्िीकृवत विन ुपदाछ । विद्यार्थीि ेविद्यािय पररसर, स्कूि बस िा विद्याियद्वारा प्रायोवजतकायाक्रममा CDC िा र्थोरै टेिािाइड्रोकानावबनोि भएको तेि 

िगायतको वचदकत्सा गाँजा बोक्न पाउने छैनन् । 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: राज्यको कानुन अन्तगात, विद्याियिे वचदकत्सकको वप्रवस्क्रप्िन र अवभभािकको विवखत अनुमवत प्राप्त गरेको खण्र्मा दम, ज्यान जान सके्न एिजी िा मधुमेि 

भएका विद्यार्थीिरूिे विइनििेर, आिै िान्न वमल्ने एवपनेदफ्रन र मधुमेिको वनगरानी र उपचार गना आिश्यक पने सामान तर्था उपकरण बोक्न र प्रयोग गना सक्छन्। कुनै विद्यार्थीि े

वसिाररस गररएको भन्दा िरक तररकािे आिै िान्न वमल्ने एवपनेदफ्रन िा अरू कुनै औषवध प्रयोग गरेको खण्र्मा विद्यार्थी अनुिासनसम्बन्धी कारबािी गररन सक्छ।  
 

C. िागपूदार्थासँग सम्बवन्धत सामरीको धारण र/िा वितरण 

कुनै विद्यार्थीि ेिाग ुऔषधको प्रयोग, वबक्री िा वितरणसँग सम्बवन्धत सामारीिरू िगायतका िाग ुऔषधका सामारीिरू बोके्न िा वितरण गन ेछैनन् । यस विद्यार्थीको आचार-

संवितामा प्रयोग गररए अनुसार, "िागूपदार्थासँग सम्बवन्धत सामरी" मा, पाइप, िाटर पाइप, वक्िप, रोविङ पेपर, स्केि, सानो ब्याग, वरन्र्र र प्रयोग गररने िा िागूपदार्थाको 

प्रयोगसँग सम्बवन्धत अन्य िस्तिुरू (जस्तै िाष्प पेन, िाष्प ट्याङ्ग्क, जलु्स, आदद) समािेि हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन 
 

* यो अपराध िागऔूषधसगँ सम्बवन्धत सामारीसगँ मात्र सम्बवन्धत छ। िागऔूषध, मददरा िा अन्य पदार्थािरूको धारण, प्रयोग, वितरण र वबक्रीसगँ सम्बवन्धत अपराधिरू अपराध 

5A िा 5B मा सम्बोधन गररएको छ। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

 

पवििो दोष: विद्यार्थीिाई करारको सार्थमा 10 विद्यािय ददनिरूसम्म विद्याियबाट वनिम्बन गररन्छ र मावर्थ छििि गररए अनसुार वनिम्बनमा पाचँ ददन घटाउनका िावग 

Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP) कायाक्रममा उपवस्र्थत हुन ेविकल्प प्रदान गररन्छ । यो विकल्प प्रार्थवमक, माध्यवमक र उच्च विद्याियका 

विद्यार्थीका िावग उपिब्ध छ । 
 

दोस्रो र यसपवछका अपराधिरूः विद्यार्थीिाई (10) विद्यािय ददनका िावग वनिवम्बत गररन ेछ। 
 

6. सम्पवत्त 
 

A. विद्यािय, सािाजवनक िा वनजी सम्पवत्तमा तोर्िोर् गन/ेनुकसान परु् याउन/ेगनु्र्ावगरी गन/ेजिाउन ेिास्तविक, प्रयास गन ेिा धम्क्याउने 
विद्यार्थीिरूिे सब ैसम्पवत्तको सम्मान गने छन् र विद्यािय, विद्याियमा भएको सािाजवनक िा वनजी सम्पवत्तमा िावन गने, क्षवत गने, तोर्िोर् गने, वबगान,े आगो िगाउन े

िा यस्तो काम गने प्रयास िा धवम्क ददन ेछैनन्। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन  

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: कुन ैविद्यार्थीको व्यििारि ेविद्याियमा रिकेो समयमा विद्यािय सम्पवत्तमा क्षवत पुगमेा, उि विद्यार्थीि ेअवनिाया रूपमा त्यसको क्षवतपरू्ता वतनुा पदाछ। 
 

B. िास्तविक, प्रयास गन ेिा धम्क्याउन ेचोरी गन/ेर्कैती/चोरी/जबरजस्ती/चोरेको सम्पवत्तको धारण गन े

विद्यार्थीिरूिे सबै सम्पवत्तको अवधकारिरको सम्मान गने छन् र चोरी, छिकपट गरेर चोरी, जबरजस्ती िसुिी, र्कैती, अकााको घरमा पसरे चोरी; िराएको िा चोरी भएको 

सामान कब्जा गने छैनन्, उनीिरू यस्ता कायािरूमा सिभागी हुने िा सिभागी हुन प्रयास गने छैनन्। यो कुरा सािाजवनक, विद्याियको, स्कूि र वनजी सम्पवत्तमा िाग ूहुन्छ 

। विद्यार्थीिरू चोरीको िा नक्किी पैसा/चके/मनी अर्ार/बैंक िा के्रवर्ट कार्ा प्रयोग, बोके्न र/िा वितरण गन ेकायामा सिभागी हुने छैनन् । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन  
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माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: कुन ैविद्यार्थीको व्यििारि ेविद्याियमा रिेको समयमा विद्यािय, वर्वस्िक्ट िा व्यविको सामानमा नोक्सानी िा क्षवत पगुमेा, उि विद्यार्थीि ेअवनिाया 

रूपमा त्यसको क्षवतपरू्ता वतनुा पदाछ । कुन ैविद्यार्थीि ेचोरीको िा नक्किी पसैा/चके/मनी अर्ार/बैंक िा के्रवर्ट कार्ा प्रयोग िा वितरण गरेका कारण आर्र्थाक नोक्सानी भएमा, 

उि विद्यार्थीि ेअवनिाया रूपमा त्यसको क्षवतपरू्ता वतनुा पदाछ । 
 

C. पाठ्यपसु्तक, वमवर्या केन्ि सामरी, कम्प्यटुर उपकरण/प्रयोग 

विद्यार्थीिरूि े विद्याियसँग सम्बवन्धत सामारीिरूको सम्मान गन ेछन ् र कम्प्युटर र कम्प्यटुरसम्बन्धी उपकरण र सामारीिरू सवित पाठ्यपुस्तक, वमवर्या सेन्टरका 

सामारीिरू िा वर्वस्िक्टको स्िावमत्िमा रिेको प्रविवध िराउने, वबगाने र/िा अनुपयुि तररकािे चिाउन ेिा त्यसमा क्षवत पुयााउने छैनन्। प्रविवधको दरुुपयोगमा इन्िानटे िा 

इन्टरनटेको अनपुयुि प्रयोग/ह्यादकङ िगायतका कुरािरू पछान्। 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीिरूि ेआफ्नो व्यििारि ेगदाा विद्याियको सम्पवत्तमा भएको कुन ैपवन क्षवतको क्षवतपरू्ता ददनपुछा। 

कुन ैपवन प्रकारको विद्यतुीय बदमािी (साइबरबवुिङ/साइबरस्टविङ), विद्याियका उपकरण, विद्याियका सञ्जाि, इ-मिे प्रणािी प्रयोग गरेर ददन ेधम्की र/िा उत्पीर्न िा 

विद्याियमा गररएको दवु्याििारिाई कर्ाइका सार्थ वनषधे गररएको छ। 
 

7. विद्यार्थी, विद्याियका कमाचारी, विद्याियका आगन्तकु विरूद्ध बदमािी/ह्यावजङ, िमिा, आक्रमण 
 

विद्यार्थीिरूि ेसबै व्यवििरूको िारीररक तर्था मानवसक स्िास््य र कल्याणको सम्मान गने छन र सबै प्रकारका हिसंामुि विद्यािय िातािरण वसजाना गन ेकायामा सिभागी हुन ेछन।् 
 

A. आक्रमण 

विद्यार्थीिरूिे विक्षक, प्रिासक, बस चािक, विद्याियका अन्य कमाचारी, अन्य विद्यार्थी िा विद्याियिे आयोजना गरेको िंक्िनिरूमा उपवस्र्थत हुने व्यवििरूिाई िारीररक 

सम्पका  गरेर िा नगरीकन मौवखक रूपमा धम्की र/िा र्राउन ददन ेछैनन्; िारीररक सम्पका  नगरीकन त्यस्ता कुनै पवन व्यवििरूिाई िानी पुर् याउने प्रयास गने छैनन; मौवखक 

झगर्ािरू र/िा कायािरूमा संिग्न हुन ेछैनन् जसि ेत्यस्ता व्यवििरूिाई तरुुन्त िारीररक िानीको उवचत र्रको कारण बनाउँछ। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: साक्षीिरूिाई धम्की ददँदा वनष्कासन हुन सक्छ। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

B. सामान्य आक्रमण/िड्न/ेवपट्न े

विद्यार्थीिरू झगर्ा गन,े प्रिार गने, खटु्टािे िान्ने, धकेल्ने, आक्रमण गन,े वपट्ने िा विक्षक, प्रिासक, बस चािक, विद्याियका अन्य कमाचारी र/िा अन्य विद्यार्थी िा व्यवििरूसँग 

िारीररक सम्पका  राख्न ेजस्ता कायािरूमा संिग्न हुन ेछैनन्। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यािय कमाचारीसगँ जानाजानी भौवतक सम्पका मा आएको तर कुन ैिारीररक िानी/चोटपटक नपरु् याएको घटनाका िावग, अपराध #4a िेनुािोस।् 
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प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

C. सरंि 

विद्यार्थीिरूिे विक्षक, प्रिासक, बस चािक, विद्याियका अन्य कमाचारी, अरू विद्यार्थी िा विद्याियमा भएका अन्य व्यवििरू िा विद्याियसम्बन्धी कायाक्रममा उपवस्र्थत 

भएका व्यवििरूिाई आँखा कािो हुन ेगरी,  ठ िा अनुिार िा िरीरका अन्य भाग सुवन्नने गरी, िरीरका भागिरूमा चोट िाग्ने गरी िा धरैे ठूिो चोटपटक िाग्न ेगरी कुटवपट 

गने छैनन् । 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: कुन ैघटना स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिाई जानाजानी चोटपटक पयुााएर भौवतक क्षवत/चोट िगाउन ेउदेश्यि ेगररएको िो भन,े दोष #4b िेनुािोस ्। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

D. उत्तवेजत आक्रमण 

विद्यार्थीिरूिे विक्षक, प्रिासक, बस चािक, विद्याियका अन्य कमाचारी, विद्यार्थीिरू िा विद्याियमा भएका अन्य व्यवििरू िा विद्याियसम्बन्धी कायाक्रमिरूमा उपवस्र्थत 

भएका व्यवििरूिाई िरीरिाई गम्भीर िानी पुर् याउन सके्न िा पुर् याउन प्राणघातक िातिवतयार प्रयोग गन ेिा प्राणघातक िातिवतयार प्रयोग गरेर धवम्क ददने छैनन्। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 
 

E. गम्भीरता बढाउन ेआक्रमण 

विद्यार्थीिरूिे विक्षक, प्रिासक, बस चािक, विद्याियका अन्य कमाचारी, अरू विद्यार्थी िा विद्याियसम्बन्धी कायाक्रममा उपवस्र्थत भएका व्यवििरूिाई िरीरको भाग खोसेर, 

िरीरको भाग काम निाग्न ेबनाएर, िा िरीर िा िरीरीको भागको स्िरूप वबगारेर द्वषेपूणा कारणिे िरीरीमा िानी पुर् याउने छैनन्। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 

 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: कुन ैघटना स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिाई जानाजानी चोटपटक पयुााएर भौवतक क्षवत/चोट िगाउन ेउदशे्यि ेगररएको िो भन,े दोष #4b िेनुािोस ्। 
 

F. दिाक आक्रमण 

कुनै पवन प्रकारको झगर्ा दखे्ने विद्यार्थीिरूिे तुरुन्तै विक्षक िा अन्य ियस्किाई सूवचत गराउने छन् र विद्यार्थीिे सुरु नगरेको झगर्ामा संिग्न हुने छैनन्। झगर्ा सुरु नगने तर 

झगर्ामा संिग्न हुने विद्यार्थी दिाकको आक्रमणबाट प्रंभाररत हुनु हुने छ। विद्यार्थी अको विद्यार्थीसँग झगर्ा गदाा अको विद्यार्थीिाई विकााउने िा िात िान्न ेकुरािरू समािेि 

हुन्छन् तर यवत मात्र सीवमत हुँदैन। ध्यान ददन ुपन ेकुरा: आत्म-रक्षा वनमााण गन ेअिस्र्थािरूका बारेमा र्थप जानकारीका िावग, पषृ्ठ 57 मा िेनािोस।् 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

न्यनूतम स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 
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माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददनको वनिम्बन सिेा गररनपुछा र स्तर 6-7 का िावग वजल्िा उवचत प्रदक्रया सनुिुाई आयोजना गनुापछा। 

 
 

G. बदमासी/दवु्याििार/यातना 
विद्यार्थीिरूिे अको विद्यार्थीिाई धवम्क ददने, र्र देखाउन,े दवु्याििार गन,े िातपात गने िा िारीररक िा भािनात्मक चोट पुयााउने र अवतररि दक्रयाकिापिरूको संस्र्था (खिे टोिी, 

ब्यान्र्, आदद) को सदस्यतािाई विएर यातना ददने काम पवन गने छैनन् । विद्याियका अवधकारीिरू बदमासी/दवु्याििार/यातनाको घटना ररपोटा गररएको िोस् िा निोस् उनीिरूि े

प्रत्येक घटनाको बारेमा र्थािा पाएपवछ ती घटनािरूिाई सम्बोधन गन ेछन ्। 
 

बवुिङ 
 

बदमािी भनेको िास्तविक िा कवर्थत िवि असन्तुिनका कारण विद्यािय जाने उमेरका बािबाविकािरूमावर्थ गररन ेअिावछछत, आक्रामक व्यििार िो। व्यििार दोिोररन्छ िा धरैे 

पटक दोिोररने सम्भािना छ। झगर्ा गने र अन्यिाई सताउने दिुै बच्चािरूमा गम्भीर, स्र्थायी समस्यािरू हुन सक्छ। 
बदमासी भन्नािे वनम्न कुरा बुवझन्छ 

(1) िास्तविक िा कवर्थत िवि असन्तुिनका कारण; आिू सक्षम भएको बिेामा, अको व्यवििाई जानाजानी चोटपटक पुर् याउन ेप्रयास गनुा िा धम्की ददनु; 

(2) पीवर्तिाई र्राउन बाध्य बनाउन ेगरी िा पीवर्तको िरीरीमा िानी पगु्ने गरी जानाजानी बि प्रदिान गनुा; िा 

(3) एउटा सामान्य व्यवििे धम्काउन, दवु्याििार गना िा तसााउनका िावग प्रयोग गना खोवजएको िो भनेर बुझ्न सके्न िास्तविक व्यवि िा अको व्यविमा कवर्थत िविद्वारा 

जानाजानी गररएको विवखत, मौवखक िा िारीररक काया जसि:े  

(A) अको व्यविको िरीरमा िावन पुयााउँछ; 

(B) विद्यार्थीको विक्षामा धेरै िदसम्म प्रभाि गन ेक्षमता राख्छ; 

(C) त्यस्तो काया गम्भीर, वनयवमत भएको, िा बढी मात्रामा िैविएको खण्र्मा तर्सान ेिा र्राउन ेखािको िैवक्षक िातािरण वसजाना गछा; िा 

(D) विद्याियको सुचारू प्रदक्रयामा धरैे िदसम्म अिरोध पुयााउन सके्न क्षमता राख्छ । 

विद्यािय पररसर वभत्र, विद्याियका गार्ीिरूमा, विद्याियका वनवित बस वबसौनीिरूमा, िा विद्याियसम्बन्धी कायाक्रम िा दक्रयाकिापिरूमा िा स्र्थानीय विद्यािय 

प्रणािीको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणािी, िा अन्य विद्युतीय प्रविवध मािा त पहुचँ हुने र्ाटाको प्रयोग िा सफ्टिेयरमा बदमासी िाग ूहुन्छ । 
 

बदमािीका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समाििे हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुदँनै: 

 अनािश्यक कुरामा वजस्काउने िा नामि ेबोिाउने जस्ता भबाि दवु्याििार;  

 िब्द र/िा इिारािरू मािा त धम्की, वनन्दा र अवभत्रास;  

 सीधै छुने जस्तै विकााउने िा धक्का ददन;े 

 िारीररक हिंसा र/िा आक्रमणिरूः 

 साइबर उत्पीर्न िा पीवर्तिाई ठोस भािनात्मक कष्ट ददएर वनवित व्यवि प्रवत िा त्यसका बारेमा वनदेवित इ-मेि िा विद्युतीय सञ्चारद्वारा िा मािा त िब्द, छवि िा 

भाषा प्रकट गने िा प्रकट गनामा कारण बन्न ेव्यििारमा संिग्न हुने; 

 इमेि, ब्िग, सामावजक नटेिर्काङ िेबसाइट (उदािरण, Instagram, Twitter, Facebook, आदद), च्याट रूम, पाठ र ितु मेसेवजङ सवित तर यसमा मात्र सीवमत नरिी 

वर्वजटि प्रविवधिरूको प्रयोग गरेर साइबर बदमािी िा व्यविको वजद्दी, प्रवतकूि र दोिोरररिने उत्पीर्न र त्रास; 

 अििाि िा झुटिरू िैिाउन;े 

 पछ्याउने;  

 जन अपमान; 

 सामावजक आइसोििेन; 

 उक्साउने र/िा वनयन्त्रण गन ेसवित जबरजस्ती िा छि-कपट;  

 विद्यार्थी िा विद्याियका कमाचारीिरूको िज्जास्पद िा अनवधकृत िोटोराििरू वखच्न क्यामेरा िा क्यामेरा िोनिरूको प्रयोग गन ेर वतनीिरूिाई अन्य व्यविमाझ 

पुर् याउने िा अनिाइनमा पोस्ट गने; 

 अपमानजनक िा धम्कीपूणा टेक्स्ट सन्देि िा ितु सन्दिेिरू पठाउन;े र 

 अन्य विद्यार्थीिरूिाई गि िा अििाि िैिाउन िबेसाइटिरू प्रयोग गने। 
 

साइबरबवुिङ 
 

साइबर बदमािी सेि िोन, कम्प्यटुर र ट्याबिटेिरू जस्ता वर्वजटि यन्त्रिरूबाट हुने बदमािी िो। साइबर बदमािी SMS, पाठ र एपिरू िा सामावजक वमवर्यामा अनिाइन, 

िोरमिरू िा मावनसिरूिे देख्न, सिभागी हुन िा सामरी साझा गना सके्न गेवमङ मािा त हुन सक्छ। साइबर बदमािीमा कुनै पवन व्यविको बारेमा िावनकारक, गित िा घरटया 

सामरी पठाउने, पोस्ट गने िा साझा गने कुरािरू समािेि हुन्छन्। यसमा अप्ठ्यारो िा अपमान गरेर कुनै पवन व्यविको बारेमा व्यविगत िा नीवज जानकारी साझा गने काया 

समिेि हुन सक्छ। केिी साइबर बदमािीि ेगरै-कानूनी िा अपरावधक व्यििारको सीमा नाघ्छन्। (www.stopbullying.gov)  
 

साइबर बदमािीका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समाििे हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुदँैन: 
 

 साइबर उत्पीर्न िा पीवर्तिाई ठोस भािनात्मक कष्ट ददएर वनवित व्यवि प्रवत िा त्यसका बारेमा वनदेवित इ-मेि िा विद्युतीय सञ्चारद्वारा िा मािा त िब्द, छवि िा 

भाषा प्रकट गने िा प्रकट गनामा कारण बन्न ेव्यििारमा संिग्न हुने; 

 इमेि, ब्िग, सामावजक नेटिर्का ङ िबेसाइट (उदािरण, Instagram, Twitter, Facebook, आदद), च्याट रूम, गेवमङ, पाठ र ितु मेसेवजङ सवित तर यसमा मात्र 

सीवमत नरिी वर्वजटि प्रविवधिरूको प्रयोग मािा त साइबर बदमािी िा व्यविको वजद्दी, प्रवतकूि र दोिोरररिने उत्पीर्न र त्रास; 
 

विद्याियबाट टाढा िा विद्याियको समयपवछ हुन ेसाइबरबवुिङ उल्िङ्ग्घनिरूका िावग कृपया अपराध #17 िेनुािोस।् 
 

उत्पीर्न 
 

विद्यार्थीिरूि ेअको विद्यार्थीिाई िारीररक, मौवखक िा गरै-मौवखक उत्पीर्नको अन्य कुन ैपवन प्रकारको दवु्र्यििार िा अधीन गन ेछैनन।्  
 

वनवित व्यवि िा व्यवििरू तिा  िवक्षत आपवत्तजनक व्यििार (िारीररक, मौवखक, सामावजक, भािनात्मक, र/िा सम्बन्धपरक व्यििार) िाई दवु्याििारको रूपमा पररभावषत 

गना सदकन्छ। दवु्याििारमा जात, धमा, विङ्ग्ग, अििता, मूि रािका आधारमा अको व्यवििाई जानाजानी गररने व्यििारिरू िगायतका व्यििारिरू पछान्। 
 

उत्पीर्नका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समाििे हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुदँनै: 
 

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
http://www.stopbullying.gov/
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 जावत, रङ, जातीयता, धमा, विङ्ग्ग, असक्षमता, उमेर विङ्ग्ग पविचान, यौन अवभमुखीकरण, िंि, राविय मूि, िारीररक गुणिरू, सामावजक आर्र्थाक वस्र्थवत, िारीररक 

िा मानवसक क्षमता िा अन्य कुनै खास वििेषता सवित कुन ैिास्तविक िा कवर्थत वििेषताद्वारा उत्प्रेररत उत्पीर्न िा धम्की; 

 जन अपमान; 

 सामावजक आइसोििेन। 
 

यातना 
 

विद्यार्थीिरूि ेअको विद्यार्थीिाई िारीररक, मौवखक िा गरै-मौवखक िेवजङको अन्य कुन ैपवन प्रकारको मानवसक व्यरता ददन ेछैनन ्(O.C.G.A. § 16-5-61)  

यातनािाई संस्कार र अन्य गवतविवधिरुको अभ्यासको रूपमा पररभावषत गना सदकन्छ जसमा उत्पीर्न, दवु्याििार िा अपमानिाई एक तरीकाको रूपमा एक व्यविको समूिमा 

प्रारम्भ िा स्तरको रूपमा प्रयोग गररन्छ। कुन ैव्यविको इच्छा विपरीत र् यावगङको घटना घट्छ । 
 

मानवसक व्यरताका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समाििे हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुदँैन: 

 िारीररक िा मौवखक रूपमा कसैिाई क्षवत पुयााउनु/बदनामी गनुा/दवु्याििार गनुा; 

 कसैिाई िपे् ने, दवु्याििार गने, र्र देखाउन ेप्रयोजनको िावग गररने व्यविगत सम्पवत्तको चोरी/विध्िंस;  

 जन अपमान; 

 अवभत्रास/िासन 
 

विद्याियका अवधकारीिरू बदमासी/दवु्याििार/भदेभाि/यातनाको घटना ररपोटा गररएको िोस् िा निोस् उनीिरूिे प्रत्येक घटनाका बारेमा र्थािा पाएपवछ ती घटनािरूिाई 

सम्बोधन गन ेछन्। 
 

बदमासीको पवििो घटनापवछका अनिुासनसम्बन्धी कारबािी अन्तगात वनम्न कुरािरू पना सक्छन ्तर यो कारबािी यवतमा न ैसीवमत हुँदैन । 
 

 परामिा; 

 वििेषावधकारिरूको नाि; 

 कक्षाकोठा, क्यािेटेररया िा विद्यािय बसमा वसटिरूको पुनः वनयुवि; 

 कक्षािरूको पुनःवनयुवि; 

 नजरबन्दी; 

 विद्यािय-वभत्रको वनिम्बन; 

 विद्यािय बाविरको वनिम्बन (उपयिु प्रदक्रयाको सुनुिाईमािा त); 

 वनष्कासन (उपयिु प्रदक्रयाको सुनिुाईमािा त); र 

 िैकवल्पक विद्याियको असाइनमेन्ट (उपयिु प्रदक्रयाको सुनुिाईमािा त)। 

 

उल्िङ्ग्घन गरेको पाइएमा, बदमािीको सिंग्न भएको विद्यार्थीिाई न्यनूतममा र सीमावबना पररवस्र्थवतिरूका अनसुार उपयिु हुन ेअनिुासनात्मक कायािािी िा परामिा समािेि 

हुन ेउमरे-उपयिु पररणाम ददन ुपन ेछ। 

ररे् छ देवख ररे् बाह्र सम्मका विद्यार्थीिरूि ेएउटा िवैक्षक सत्रमा तसे्रो पटकसम्म बदमासी जस्तो काया गरेको पाइएमा अनिुासन सुनिुाइ अवधकृत, प्यानि िा न्यायावधकरण प्रयोग 

गरेर उपयिु प्रदक्रयाका माध्यमबाट उनीिरूिाई कम्तीमा िकैवल्पक विद्यािय पठाउन ुपन ेहुन्छ (O.C.G.A. § 20-2-751.4) द्वारा आिश्यक भएअनसुार, अपराधिरूको ररपोटा 

गन ेछन।् 
 

विद्याियि ेस्पष्ट रूपमा सब ैपक्षिरूिाई के जानकारी गराउन ुपदाछ भन ेबदमासीको ररपोटाका सम्बन्धमा कुन ैखािको बदिा विन पाइँदैन र यसो गरेका कर्ा कारबािी गररन सक्छ । 
 

के कुरा याद गनुा पछा भने बदमासीमा आपसी द्वन्द्वका कारण मात्र उत्पन्न हुन ेव्यििार समािेि हुदँैन। कृपया बदमासीमा नपने उल्िङ्ग्घनिरूका िावग अपराधसम्बन्धी वनयमिरू 

िेनुािोस् । बदमासी, दवु्याििार िा यातनासम्बन्धी उल्िङ्ग्घनिरूका बारेमा र्थप जानकारीका िावग, कृपया पृष्ठ 67-73, 76-79, 94-95 िेनुािोस् । 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
 

8. असभ्य/अविष्ट व्यििार र/िा वनदिेनिरू पािना गन ेअवस्िकार गने 
 

A. अविष्ट िा असभ्य व्यििार 
विद्यार्थीिरू वमिनसार हुने छन ्र विक्षक, प्रिासक, सिारी चािक, अन्य विद्याियका कमाचारी, अन्य विद्यार्थी िा विद्यािय-सम्बवन्धत कायािरूमा उपवस्र्थत हुन ेव्यविसँग 

असभ्य/अपवित्र भाषा सवित अनुपयुि भाषा, व्यििार िा इिारािरू प्रयोग गने छैनन्। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
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B. संकाय िा कमाचारी सदस्यको वनदिेनिरूको पािना गना अस्िीकार/अिििेना 
विद्यार्थीिरूिे विक्षक, विद्याियको प्रिासक िा अन्य कमाचारी सदस्यका वनदेिनिरू पािना गन ेछन ्(उदािरण, के्षत्र छोड्न, आक्रामक व्यििार रोक्न, िावनकारक व्यििार 

रोक्न अस्िीकार गन ेछैनन्)। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

 

9. अस्िीकृत अनपुवस्र्थवत र/िा गैरिावजरी 
 

विद्यार्थीिरूको अनुपवस्र्थवतिाई स्पष्ट रूपमा मािी नददइँदासम्म उनीिरू विद्याियमा उपवस्र्थत हुन ेछन् र अनुमवतविना उपवस्र्थत हुन े छैनन्। District Policy JB ि े छुट ददन वमल्न े

अनुपवस्र्थवतिरूिाई पररभावषत गरेको छ जुन छुटका िावग उपयुि कागजी प्रमाण बुझाउन ुपवन आिश्यक हुन्छ। जोर्जायाको कानुनिे वनम्न छुट हुने अनपुवस्र्थवतिरूिाई अनुमवत ददन्छ: 

व्यविगत रोग; गम्भीर वबरामी िा पररिारमा मृत्यु; धार्माक वबदा; DeKalb County School District ि ेउपवस्र्थवत जोवखमयुि हुन्छ भनेर वनधाारण गरेको अिस्र्थामा; सािाजवनक 

चुनािमा भोट िाल्न दताा गनाका िावग/भोट िाल्नका िावग; सुरक्षा सेिा िा राविय गार्ाको जाँच र िारीररक परीक्षा; र कानुन िा विक्षा सवमवतिे ददए अनुसारका अनुपवस्र्थवतिरू। जोर्जायाको 

कानूनिे वनम्न पररवस्र्थवतिरूमा पवन अनुपवस्र्थवतका िावग वििषे व्यिस्र्था तोकेको छ: 
 

 आमाबुिािरू सैवनक सेिामा छन ्तर्था उनीिरूिाई ड्युटीमा बोिाइयो अर्थिा विदेिी भूवममा तैनार्थ भएर वबदामा घर आएका छन् भने जोर्जायाको कानुनिे विद्यार्थीिरूिाई 5 ददनसम्म 

अनुपवस्र्थत हुन अनुमवत ददन्छ। 

 जर्जायाको साधारण सभामा चपरासीको रूपमा कायारत विद्यार्थीिरू सो कामिे गदाा स्कूि आउन नपाउँदा छुटेका ददनिरूमा िावजर िगाउने व्यिस्र्था वमिाइने छ। 

 विद्यार्थी युिा चुनाि कायाक्रम (STEP) मा वनिााचन अवधकारीका रूपमा स्ियंसेिक भएर काम गने विद्यार्थीिरूका िावग सो कायाक्रममा सिभागी हुन दईु (2) ददनसम्म िावजरी िगाइन े

व्यिस्र्था गररन ेछ। 

 िोस्टर केयरमा रिेका विद्यार्थीिरूि ेिोस्टर केयर सम्बन्धी कानूनी प्रदक्रयािरूमा उपवस्र्थत हुनपुदाा स्कूि छुटेको ददन(िरू) िा आंविक ददनमा िावजरी िगाउने व्यिस्र्था गररने छ। 
 

2022-2023 को उपवस्र्थवतसम्बन्धी प्रोटोकि 

*उपवस्र्थवतसम्बन्धी प्रोटोकि/नवतजािरू जनुसकैु समयमा पररितान हुन सक्छन ्।  

अनपुवस्र्थत 

ददनको सङ्ग्ख्या 

कदम 

1-2 विद्याियिे अनपुवस्र्थत हुन ेविद्यार्थीका आमा बाबुिाई सवूचत गनेछ (िोन गरेर, इमेि पठाएर, अवभभािकको सम्पका  मािा त) र Infinite Campus को सम्पका  िगमा पररणामिरू 

उल्िेख गछा । 

3 उपवस्र्थवतसम्बन्धी प्रोटोकिका प्रबन्धक (Attendance Protocol Manager िा APM), उपवस्र्थवतसम्बन्धी सवचि, रवजस्टार, िा प्रधानाध्यापकका प्रवतवनवधिे 

आमाबाबु/अवभभािकिाई बच्चाको अनपुवस्र्थवतको बारेमा सवूचत गदै तीन ददन ेसचूना पठाउने छन् । 

4-5 Attendance Protocol Manager (APM) ि ेSchool Attendance Team (SAT) िाई वनयवमत रूपमा भेट गनुा पदाछ र कुन ैमध्यस्र्थता आिश्यक परेको छ भन ेमध्यस्र्थता परूा 

गनुा पदाछ । APM, SAT, र िा SAT का सदस्यिे विद्यार्थी अन्तिााताा, अवभभािक कन्िरेन्स (िोन मािा त, िा भौवतक रूपमा) पूरा गन ेछन ्र Attendance Intervention 

Summary Form (उपवस्र्थवत मध्यस्र्थता सारािं िाराम) पूरा गने छन् । * SAT का सदस्यिरूमा एकजना प्रिासक, विद्यािय परामिादाता, विद्याियका सामावजक कायाक्रम, विद्यार्थी 

सिायता व्यवि, र प्रधानाध्यापकका अन्य कुन ैप्रवतवनवधिाई राख् नु पदाछ । 

6 APM िे वनरन्तर अनपुवस्र्थवतका पररणामिरूको बारेमा सवूचत गद ैआमाबाब/ुअवभभािकिाई मािी नपाइन ेछ ददनको अनपुवस्र्थवतसँग सम्बवन्धत एउटा पत्र पठाउन ेछन ्। 

8 Infinite Campus को रेिरि विद्याियका सामावजक कायाकताािाई तीन ददन ेर छ ददन ेपत्रसवित र Attendance Intervention Summary Form (उपवस्र्थवत मध्यस्र्थता सारािं 

िाराम) पिे गनुापदाछ। 

 

ध्यान ददनु पन ेकुरा: अवनिाया िावजरी वनदवेिका (O.C.G.A § 20-2-690.1) अनपुािन नगन ेकुन ैपवन आमाबिुा/अवभभािककाई राज्यको वनयम अनुसार कसरूदार मावनन ेछन,् र दोषी प्रमावणत भएमा, $25.00 दवेख 

$100.00 सम्मको जररिाना, 30 ददन सम्मको जिे सजाय, समदुावयक सेिा, िा अदाितको वनणाय अनुसार यी यस्त ैप्रकारका अन्य सजायिरू हुन सक्छ। बच्चाको िावग पाचँ ददनको अक्षम्य अनपुवस्र्थवत भएको कुरा 

बच्चाको विद्यािय प्रणािीि ेआमाबिुा, अवभभािकिाई सवूचत गररसकेपवछ पवन यो भागको उल्िङ्ग्घन गरेर विद्याियमा अनपुवस्र्थत हुन ेिरेक ददनका िावग छुट्टै अपराध स्र्थावपत हुन ेछ। राज्यको वनयम अनुसार 16 दवेख 

17 िषाका विद्यार्थीिरूि े(O.C.G.A. 
 

§ 20-2-690.1) पढाइ/स्कूि छार्ेर जान आफ्नो आमाबुिा िा अवभभािकबाट विवखत § 20-2-690.1) द्वारा आिश्यक भएअनसुार, अपराधिरूको ररपोटा गन ेछन।् 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीिरूिाई उल्िङ्ग्घनसगँ सम्बवन्धत उपवस्र्थवतका िावग मात्र वनिवम्बत गररन ेछैन। 
 

कम उपवस्र्थवति ेतसे्रो रेर्को अन्त्यसम्म कुिितापिूाक पढ्नबाट रोक्न सक्छ, जसिे उनीिरूको समयम ैस्नातकोत्तर हुन ेअिसरिरूिाई नकारात्मक 

रूपमा प्रभाि पारेको दखेाएको छ। ~अमरेरकी रजेएुट 
 

10. कक्षा िा आिश्यक दक्रयाकिापिरू छोड्ने 
 

विद्यार्थीिरूि े विद्यािय र वनदेवित गररएनुसार दक्रयाकिापिरूमा उपवस्र्थत हुने छन ् र कक्षािरू िा आिश्यक विद्याियका दक्रयाकिापिरू छोड्ने छैनन। विद्यार्थी 

कक्षाकोठामा/आिश्यक विद्यािय दक्रयाकिापमा उपवस्र्थत नभएमा िा प्रिासकको अनुमवतविना विद्यािय िा विद्याियको सम्पवत्त छोर्ेमा, उिाँिरू यस अपराधको उल्िङ्ग्घनमा 

हुनुिन्छ। 
 

वनम्न कुरािरू सम्पणूा छोरे्कोमा िाग ूहुन्छन:् 
 

यस्तो घटना प्रवत विद्याियि ेगन ेकायािािी* 
*उपवस्र्थवतसम्बन्धी प्रोटोकि/नवतजािरू जनुसकैु समयमा पररितान हुन सक्छन ्। 

छोरे्को नम्बर कदम 

1 - 2 विद्यार्थीि ेचेतािनी पाउँछन्। आमाबिुा(िरू)िाई सम्पका  गनाका िावग विक्षक वजम्मेिार हुनहुुन्छ। 

3 - 6 विद्यार्थीि े1 ददने रोक िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गनुाहुन्छ। आमाबुिा(िरू)िाई सम्पका  गना वजम्मेिार पदामिादातािाई पठाइयो।  
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7 - 10 
विद्यार्थीि ेअनुिासनको ररिरि र 1 ददनको विद्यािय वनिम्बन (ISS) िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गदाछन्। विद्याियिे िावजरी सम्झौतामा 

िस्ताक्षर गने उद्देश्यका िावग विद्यार्थी/आमाबुिा सम्मेिन गदाछ। 

11+ 
विद्यार्थीि ेअनुिासन ररिरि र ISS िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गछान्। आमाबुिाि ेसम्पका  गनुाभयो र परामिादाता र सामावजक कायाकताािाई 

पठाउनुभयो। विद्यार्थीिाई दि (10) ददनको ISS, िकैवल्पक विद्यािय/कायाक्रम स्र्थापन िा तिुनात्मक पररणाम छनोट गना ददइन्छ। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीिरूि ेिावजरी-सम्बवन्धत विघ्नताका िावग मात्र स्कूि बाविरका वनिम्बन प्राप्त गन ेछैनन।् 
 

11. कक्षाकोठा अिरोध 

 

विद्यार्थीिरूिे बोल्न,े ठूिो अिरुद्ध हुने, दोिोररने अनादर आददमा मात्र सीवमत नरिरे विद्यार्थीिरू र/िा कमाचारीिाई कक्षा वनदेिनमा गर्बर् गन,े विचवित गन ेिा विद्यार्थीिरू 

र/िा कमाचारीका िावग खतरनाक िा भयभीत अिस्र्थािरू वसजाना गने कुनै पवन व्यििारिाई रोकु्न हुने छ। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

12. विद्यािय अिरोध 

 

विद्यार्थीिरू अध्ययन गन ेस्र्थानअनुसार विद्याियिाई सम्मान गन ेछन ्रतउ विद्याियको सामरी र भौवतक दघुाटना र/िा अन्य विद्यार्थीिरूको सुरक्षा िा स्िास््यमा खतरा वनम्त्याउने 

िा वनम्त्याउन सके्न कायािरूमा संिग्न हुने छैनन्। वनषेवधत कायािरूमा बाविर हिँड्ने, बसे्न, दङ्ग्गा-िसाद गन/ेद्वन्द्व गन,े धनाा बसे्न, अवतक्रमण गन,े अिरोधिरू प्रिृत्त गने, चिाखी, 

आतकंी खतरा, वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिाप, विद्याियमा खतरा, बमको खतरा, आगिागी अिामा तान्न,े 911 मा िोन गन ेर दघुाटनाको समयािवधमा िास्तविक हिंसा, आदद समाििे 

हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुदँैन। 
 

A.  सामान्य विद्यािय अिरोध 
विद्यार्थीिरू विद्याियमा अिरोध र/िा अन्य विद्यार्थीिरूको सुरक्षा िा स्िास््यमा जोवखम खतरा वनम्त्याउने िा वनम्त्याउन सके्न कायािरूमा संिग्न हुनछैेनन्। वनषेवधत कायािरूमा 

बाविर हिँड्ने, बसे्न, धनाा बसे्न, अवतक्रमण गने, अिरोधिरू प्रिृत्त गन ेर/िा खाद्य िर्ाई, आदद समािेि हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन। 
 

B.  खतरािरू/त्रास 

विद्यार्थीिरू विद्यािय-व्यापी खतरा र/िा त्रासका कायािरूमा संिग्न हुनछैेनन्। वनषेवधत कायािरूमा खतरापूणा चिाखी, आतंकी खतरा, बमको खतरा, दङ्ग्गा-िसाद गने/द्वन्द्व 

गने, आगिागी अिामा तान्ने, 911 मा िोन गने र दघुाटनाको समयािवधमा िास्तविक हिंसा, आदद समाििे हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन। 
 

C. वगरोि सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरू 

विद्यार्थीिरू वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिाप र सम्बद्धिरूका कायािरूमा संिग्न हुनछैेनन्। वनषेवधत कायािरूमा वगरोिसँग सम्बवन्धत पविरन, सामान, ट्याटू िा अन्य वचह्निरू 

िगाउने, देखाउन ेिा बोके्न; वगरोिमा सदस्य िा आबद्ध भएको सन्दिे ददन;े वगरोिसँग सम्बवन्धत िोभ; हिंसा; धवम्क; विद्याियको सुचारू प्रदक्रयामा िस्तके्षप गन ेदक्रयाकपाि, 

रङ्ग्ग िगाएर, ट्यावगङ गरेर, वचन्ि कोरेर, िेखेर, वभते्तवचत्र बनाएर विद्यािय िा व्यविको सम्पवत्तमा क्षवत पुयााउन ेकाम पछान ्। 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

DeKalb County School District िे विद्यािय विद्यार्थीिरूका िावग वसके्न र अवघ बढ्ने सुरवक्षत स्र्थान हुनपछा भन्न ेविश्वास गछा। वगरोि र समान संस्र्थािरूद्वारा गररएका अिरोधिरू 

विद्यार्थीिरूको रक्षा र सुरक्षामा हुन ेप्रत्यक्ष खतरा र अध्ययन िातािरणमा हुन ेबाधा हुन्। त्यसकारण, DeKalb County School District िे गैर-कानूनी िा अपराधी सम्बन्धी 

व्यििारमा संिग्न हुने वगरोि र अन्य संस्र्थािरूसँग सम्बवन्धत सब ैदक्रयाकिापिरूिाई कर्ा रूपमा वनषधे गछा। स्कूि वर्वस्िक्टिे वगरोि दक्रयाकिापद्वारा प्रभावित भएका विद्यार्थीिरूका 

िावग सिायता उपिब्ध गराउँछ। विद्यार्थीिे हिंसा, बि, जबरजस्ती, हिंसाको धम्की िा वगरोिसँग सम्बवन्धत कायािरूको प्रयोग गरेर िैवक्षक प्रदक्रयामा दघुाटना िा अिरोध पयुााउन े

छैनन्। "वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरू" विद्याियको िातािरणमा खतरा/दघुाटना र/िा विद्यार्थी, संकाय िा स्कूि वर्वस्िक्टका अन्य कमाचारीिरूको सुरक्षामा जोवखम वनम्याउन सके्न 

विद्यार्थीिरूको समूि िा समूिको प्रवतवनवधत्ि गन ेव्यविगत विद्यार्थीद्वारा गररन ेकायािरू हुन्। वनषेवधत व्यििारमा वनम्न कुरािरू समािेि हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन: 
 

 व्यविगत र विद्याियको सम्पवत्तमा वगरोिका वचन्ि र संकेतिरू प्रदिान गन े
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 वगरोिको सम्बद्धता संकेत गने कपर्ा िगाउने (िटा, टोपी, बन्र्ाना, बेल्ट, गिना, आदद); 

 वगरोिको सम्बद्धतािाई संकेत गने वगरोिको िातको-वचन्ि, ट्याटु / ब्राण्र्, र/िा अन्य आभूषणिरू प्रदिान गन;े 

 वभते्त वचत्रणसँगै विद्याियको सम्पवत्तिाई विगाने (िर्नाचर, वभत्ता, बस, भिन, संरचनािरू, आदद); 

 वगरोि सम्बन्धी दक्रयाकिाप, धम्की र/िा योजनाबद्ध हिंसात्मक व्यििार कागजावतकरण गने, िैिाउने िा प्रसारण गने उद्दशे्यको िावग विद्युतीय यन्त्रिरू (कम्प्युटर, सेिुिर िोन, 

क्यामेरा/वभवर्यो िोन, वभवर्यो क्यामेरा, क्यामकोर्ार, MP3 प्िेयरिरू, आदद) प्रयोग गन;े 

 हिंसा, िवतयारको धारण र/िा िवतयारको प्रयोग हुने कुनै पवन अपरावधक अपराधमा संिग्न हुन,े जसमा विद्यार्थी, संकाय र कमाचारीिाई िारीररक चोटपटक िाग्न ेउवचत र्रमा 

राख्न सके्न वगरोि भती, र्र र पवििे न ैविचाररत/योजनाबद्ध विद्यािय अिरोध समािेि हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हुदँैन।  
 

वगरोि औपचाररक िा अनौपचाररक संगठन, संस्र्था िा विद्यार्थी, कमाचारी, स्ियसेंिक, आगन्तुक िा अन्यिरूको सुरक्षामा खतरा ल्याउन;े सामान्य विद्याियको आदेि िा यसका 

दक्रयाकिापिरूिाई जोवखममा पुयााउने; र/िा स्कूि वर्वस्िक्टको िैवक्षक िक्ष्यमा िस्तके्षप गन ेदक्रयाकिापिरूमा संिग्न हुन ेतीन िा सोभन्दा बढी व्यवििरू समािेि भएको टोिी िो। 

वगरोिसँग सम्बवन्धत व्यवििरूि ेसमान नाम िा समान पविचान गन ेवचन्ि, संकेत, ट्याटु, वभते्त वचत्रण िा पोिाक िा अन्य वििेष वििषेतािरू साझा गना सक्छन्। 
 

यो खण्र्मा पररभावषत गररएका वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा सिभागी हुने विद्याियिरूिाई अपराध #12 वगरोि सम्बवन्धत दक्रयाकिापको अनुसार जररिाना िगाइनेछ। यो 

अपराधको उल्िङ्ग्घन गरेको पाइएमा, विद्यार्थीिाई वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया सुनुिाईमा वनर्दाष्ट गररनछे, जसिे िकैवल्पक विद्यािय िा वनष्कासनको वसिाररसमा वनिम्बन गराउन 

सक्छ। सार्थै, विद्यार्थीिाई अवनिाया वगरोि रोकर्थाम परामिामा वनर्दाष्ट गररनेछ। आमाबुिा, कानूनी प्रितान र अन्य उपयुि व्यवििरूिाई विद्यार्थी वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिापमा संिग्न 

भएको िकंा गररएको कुनै पवन समयमा सूवचत गररनेछ। वगरोि-सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा सिभागी हुने विद्यार्थीिरूिाई राज्य कानून (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4) मा 

वनधााररत गररएका पररणामिरूका अनुसार सजाय ददन सदकन्छ। विद्याियमा वगरोि सम्बन्धी दक्रयाकिापको कारणि ेगदाा अवभत्रस्त, सकंटमा भएको िा असरुवक्षत भएको मिससु गन े

विद्यार्थीिरूि ेआफ्ना सरोकारिरूिाई विक्षक, परामिादाता, प्रधानाध्यापक, सिायक प्रधानाध्यापक िा Georgia Department of Education को नामरवित िटिाइन नम्बर 1-877-

SAY-STOP (1-877-729-7867) मा िा DeKalb County School District िाई सतका ता िाइन 1-888-475-0482 मा िोन गरेर ररपोटा गनुापछा। वगरोि छोड्न चािन े

विद्यार्थीिरूि े प्रधानाध्यापक िा आिूि े सेिािरूमा मागादिान र सिायताको िावग विश्वास गन े कमाचारी सदस्यिाई सम्पका  गनुापछा। विद्यािय िा स्कूि वर्वस्िक्टिे विद्यार्थी र 

आमाबुिािरूिाई वगरोििरू छोड्नमा विद्यार्थीिरूिाई सिायता गने सामुदावयक संगठनिरूमा रिकेा जानकारी उपिब्ध गराउन सक्छ। 
 

13. अपवित्रता/अश्लीिता 
 

विद्यार्थीिरूिे आिू र अन्यिाई सम्मान गने छन् र सराप्ने काम, अपवित्र, अविष्ट, अश्लीि, आपवत्तजनक िब्द िा इिारा प्रयोग हुने काया; अको व्यवििाई र्थुके्न काम; छार्ा/अश्लीि सामारी 

बोके्न काम; र अपवित्र, छार्ा िा अश्लीि रटप्पणी िा कायािरू समािेि हुन ेकायामा संिग्न हुने छैनन्। दवु्याििारपूणा भाषा राविय मूि, अपाङ्ग्गता, जावत, जातीय, विङ्ग्ग, यौन, िैवङ्ग्गक 

पविचान, उमेर, गभाािस्र्थाको वस्र्थवत र/िा यौन झुकािमा मात्र सीवमत नरिरे समाििे हुन सक्छ। 
 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

14. अनिुासनात्मक कारबािी स्िीकार गना असिि 

 

विद्यार्थीिरूिे अनुिासनात्मक कारिािी स्िीकार गने छन् र रोक विद्याियवभत्र वनिम्बन िा विक्षक िा विद्यािय प्रिासकद्वारा िगाइएको कुनै अन्य अनुिासनात्मक कारिािी ददन 

अवस्िकार गनुा हुने छैन िा आसिि हुन ुहुन ेछैन। 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

15. सधै ँदढिा भएको 
 

विद्यार्थीिरू समयमा विद्यािय र विद्याियको दक्रयाकिापिरूमा उपवस्र्थत हुनु हुनेछैन र सधै ँदढिा भएको दिााउनु हुने छैन। विद्यािय, कक्षा िा विद्यािय दक्रयाकिापमा बारम्बार 

दढिो भएको यस खण्र्को उल्िङ्ग्घन गरेको मावनन्छ। 

वनम्न कुरािरू सम्पणूा अस्िीकृत दढिोमा िाग ूहुन्छन:् 
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दढिोको 

सङ्ग्ख्या 

यस्तो घटना प्रवत विद्याियि ेगन ेकायािािी* 
*उपवस्र्थवतसम्बन्धी प्रोटोकि/नवतजािरू जनुसकैु समयमा पररितान हुन सक्छन ्। 

1 - 2 विद्यार्थीि ेचेतािनी पाउँछन्। आमाबिुा(िरू)िाई सम्पका  गनाका िावग विक्षक वजम्मेिार हुनहुुन्छ। 

3 - 6 विद्यार्थीि ेएक ददन ेरोक िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गनुाहुन्छ। आमाबिुा(िरू)िाई सम्पका  गना वजम्मेिार पदामिादातािाई पठाइयो।  

7 - 10 
विद्यार्थीि ेअनुिासनको ररिरि र 1 ददनको विद्यािय वनिम्बन (ISS) िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गदाछन्। विद्याियिे िावजरी सम्झौतामा 

िस्ताक्षर गने उद्देश्यका िावग विद्यार्थी/आमाबुिा सम्मेिन गदाछ। 

11+ 
विद्यार्थीि ेअनुिासन ररिरि र ISS िा तिुनात्मक पररणाम प्राप्त गछान्। आमाबुिाि ेसम्पका  गनुाभयो र दोस्रो अनुिासन र परामिा ररिरि परूा 

गनुाभयो। विद्यार्थीिाई दि (10) ददनको ISS, िकैवल्पक विद्यािय/कायाक्रम स्र्थापन िा तुिनात्मक पररणाम छनोट गना ददइन्छ। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीिरूि ेिावजरी-सम्बवन्धत विघ्नताका िावग मात्र स्कूि बाविरका वनिम्बन प्राप्त गन ेछैनन।् 
 

विद्यार्थी प्रत्यके ददन विद्याियमा 10 वमनटे दढिो भएमा, यो कक्षा समयको 33 घण्टामा र्थप छुटेकोमा र्थप्निुोस।् ~अमरेरकी रजेएुट 
 

16. बसमा हुन ेदवु्याििार 

 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: बसका अपके्षािरू/बस स्टपका वनयमिरू/बसको म्यारिक्स (पषृ्ठ 49-51) मा िेनुािोस ्
 

विद्यार्थीिरूिे बस सञ्चािन सुरवक्षत भएको र व्यिवस्र्थत भएको सुवनवित गना आफ्नो भाग गनुा हुन ेछ र बस चािकिाई बाधा पुर् याउने िा ध्यान भंग गन ेकुन ैपवन व्यििार 

िा बस चािक र/िा विद्यार्थीिरूको िावग खतरनाक अिस्र्था गराउने िा बसको नवजक सिारी साधन चिाउनका िावग खतरनाक अिस्र्था वसजाना गनेमा मात्र सीवमत 

नरिरे व्यििारमा संिग्न हुने छैनन्। प्रवतबवन्धत बस व्यििारिे सेि िोन, सुन्न सदकन ेविद्युतीय यन्त्र िा िरे्िोनिरूविना समान यन्त्र; िा विद्याियको बस सञ्चार उपकरण 

िा विद्याियको बस चािकि े विद्याियको बस चिाएसँगै िस्ताके्षप गना सके्न आचरणमा कुनै पवन अन्य विद्युतीय यन्त्रको प्रयोगमा मात्र सीवमत नरिरे विद्यािय बस 

चिाएको बिेामा कुनै पवन विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग पवन समाििे गना सक्छ। प्रवतबवन्धत बस व्यििारिे विद्याियको बस चािकि ेविद्याियको बस चिाएसँगै िस्तके्षप 

गना सके्न आचरणमा ऐना, िेजर, फ्ल्याि क्यामेरा िा कुन ैअन्य िाइट िा प्रवतवबवम्बत यन्त्रिरूको प्रयोग पवन समािेि गछा। विद्यार्थीिरू विद्यािय जान ेबिेामा (बस 

वबसौनी/वछमेक) िा विद्याियबाट िर्का ने बेिामा (बस वबसौनी/वछमेक) हुन ेविद्याियको बस र/िा घटनािरू समािेि गने उल्िङ्ग्घन विद्याियद्वारा प्रत्यक्ष िस्तके्षप हुन 

सक्छ। (पृष्ठ 51 मा बस रेिरि म्यारिक्स िनेुािोस्)  
 

O.C.G.A. अनुसार 20-2-751.5 अनुसार, कुनै विद्यार्थीिे विद्यािय बस वभत्र अको व्यविका विरुद्धमा बदमासी, भौवतक आक्रमण, िा कुटवपट गरेको पाइयो भने, 

विद्यार्थीका िावग वनयम पत्र बनाउनका वनवम्त विद्यार्थीका आमाबाब/ुअवभभािक र विद्याियका अवधकारीिरू बीच एउटा बठैक आयोजना गररनेछ । त्यस्तो वनयम पत्रमा 

उमेर अनुसारका प्रगवतिीि अनुिासनिरू, सजाय र प्रवतबन्धिरूको बारेमा प्रािधान हुन ेछ र वनवित कुसी, अवभभािक सिभावगता र गार्ीमा चढ्नबाट िवञ्चत गन े

िगायतका कुरािरू समािेि नहुन सक्छन्। 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

17. विद्यािय समयभन्दा बाविर िा विद्याियबाट टाढा सञ्चािन गने 
 

वनम्न कुरािरू विद्यािय बाविर रिेको समयमा विद्यार्थीि ेदेखाउन ेव्यििारमा िाग ूहुन्छ जसमा विद्यािय िा वर्वस्िक्टको पररसर िा यातायात बाविर भएको समयमा; भचुाअि 

विक्षणका दौर्ानमा, सप्तािन्त, वबदा िा विद्यािय विश्राममा; र वर्वस्िक्टको स्िावमत्िमा रिकेो/वर्वस्िक्टि ेप्रदान गरेको प्रविवध, सफ्टियेर र नटेिका िरू नचिाएको समयमा 

विद्यार्थीि ेदेखाउन ेव्यििार पछान।् 
 

A. क्याम्पस बाविरको गित व्यििार 

 

क्याम्पस बाविर रिेको समयमा विद्यार्थीको व्यििारि ेविद्यार्थीिाई अपरावधक कायाको मुद्दा िाग्न े(िा ियस्कद्वारा गररएको िो भने अपराधीको रूपमा दण्र् पाउने) सम्भािना 

देवखएको समयमा र विद्यार्थी विद्याियमा उपवस्र्थत भइरिदँा विद्याियमा भएका व्यवििरू िा विद्याियको सम्पवत्तमा जोवखम पुग्ने सम्भािना भएको िा िैवक्षक प्रदक्रयामा 

अिरोध पुयााएको समयमा। 

B. साइबरबवुिङ 

कुनै विद्युतीय काया विद्याियको पररसर िा विद्याियको उपकरणबाट सुरु भएको िोस् िा निोस् विद्युतीय सञ्चारको प्रयोगमा साइबरबुविङ िागू हुन्छ यदद: 

(1) उि विद्यतुीय सञ्चार विद्यार्थी िा विद्याियका कमाचारी तिा  िवक्षत भएको छ भने; 
(2) उि विद्यतुीय सञ्चारमा उल्िेख गररएका व्यवििरूको सरुक्षामा र्र दखेाउन ेिा विद्याियको सूचारू प्रदक्रया अिरुद्ध गन ेद्वषेपणूा उद्देश्य रावखएको छ भन;े र 
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(3) उि विद्यतुीय सञ्चारि ेविद्यार्थी, िा विद्याियको कमाचारी िा सम्पवत्तमा क्षवतको र्र वसजाना गछा िा उि उदशे्य परूा हुन ेसम्भािना बढाउँछ भने । 
 

विद्युतीय सञ्चारिे तार, रेवर्यो, इिेक्िोमेग्नेरटक, िोटो इिेक्िोवनक, िा िोटो अवप्टकि वसस्टम मािा त पूणा िा आंविक रूपमा िान्सवमट भएको वचन्ि, सङ्ग्केत, िेखन, वचत्र, 

आिाज, र्ाटा, िा कुनै पवन विषयिस्तुको जानकारी समािेि गछा । 
 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

ध्यान ददनु पन ेकुरा: O.C.G.A द्वारा पररभावषत गररएअनसुार विद्याियमा भनाा/पनुः भनाा गन ेप्रयास गन ेविद्यार्थीिाई अपराध िा वनर्दाष्ट गररएको अपराधका िावग आपरावधक 
रूपमा अवभयोग िगाइएको छ िा िगाइएको हुन सक्छ। 59 देवख 60 पषृ्ठमा उल्िखे गररए अनसुार § 15-11-63 िाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी सम्बन्ध विभागमा वनर्दाष्ट गररनपुछा र 

विद्यार्थी वनयोजन प्रोटोकिको अधीनमा हुनपुछा। 
 

18. जुिा खले्न े

 

विद्यार्थीिरू कार्ाको सिायतािे खेविने खिे, र्ाइसको सिायतािे खेविने खिे िा खिे िा गवतविवधिरूको पररणाम र/िा जुिा खेिका सामरी िा सामानको धारणमा पैसा िा अन्य 

िस्तुिरू सटे्टबाजी गने िगायत जिुा खले्ने कायािरूमा संिग्न हुने छैनन। 
 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

19. परीक्षणकािको दोिोररन ेउल्िङ्ग्घन/दीघाकािीन दरुाचार/ उल्िङ्ग्घन 

 

A. दोिररएका उल्िङ्ग्घनिरू/दीघाकािीन दवु्याििार 
विद्यार्थीिरूि ेआफ्नो व्यििार सुधार गनाका िावग कायािरू गरेर कुन ैपवन दवु्याििारिाई सम्बोधन गन ेछन ्र DCSD विद्यार्थी आचार संविता उल्िङ्ग्घन गन ेविद्याियको 

व्यिवस्र्थत सञ्चािन, विद्याियका गवतविवधिरू, विद्याियका बस िा विद्याियका अन्य सञ्चािनिरूिाई बारम्बार िा दीघाकािीन रूपमा बाधा पुर् याउन ेिा बाधा पुर् याउन े

व्यििारमा संिग्न हुने छैनन। "दीघाकािीन अनुिासनात्मक समस्या भएको विद्यार्थी" िाई आफ्ना िररपरर भएका विद्यार्थीिरूको र िेरर हुने सम्भािना भएको अध्ययन 

प्रदक्रयामा िस्तके्षप गने व्याििाररक वििेषतािरूको ढाँचा प्रदिान गन ेविद्यार्थीको रूपमा कानूनद्वारा पररभावषत गररन्छ। यसिाई विद्यार्थीको DCSD आचार-संविताद्वारा 

प्रदर्िात गना सदकन्छ तर विद्यार्थीका अन्य व्यििारिरूद्वारा पवन देखाइन सदकन्छ। विद्यार्थीिाई उि उल्िङ्ग्घनमा जररिाना िगाउनु अवघ, विद्यार्थीिाई सम्भावित 

पररणामिरूको बारेमा चेतािनी ददनुपछा र उसँग विद्यािय परामिादाता, विद्याियको सामावजक कायाकताा र/िा अन्य उपयिु स्रोत कमाचारी सवित तर यसमा मात्र सीवमत 

नरिी तीनिटा दस्तािेज गररएका वसिाररसिरू हुनपुछा। सार्थ,ै आमाबुिा/अवभभािकिाई दवु्याििारबारे सम्पका  गररनुपछा, विद्याियमा आफ्नो बच्चािाई िेन ेअिसर ददइनुपछा 

र विद्यार्थीको अनुिासन सुधार योजना विकास गनामा सिभागी हुने अिसर ददइनुपछा। 
 

विद्यार्थीमा दीघाकािीन अनिुासनात्मक समस्या भएको पविचान गदाा: 

1. प्रधानाध्यापकि ेविद्यार्थीको आमाबिुा िा अवभभािकिाई अनुिासनको समस्याबारे टेवििोन र प्रमावणत िा प्रर्थम श्रेणीको पत्राचार िा िैधावनक रावतको र्ेविभरीद्वारा 

सूवचत गनुा पन ेछ; र 

2. आमाबुिा िा अवभभािकिाई कक्षाकोठा सेरटङमा रिेका विद्यार्थीको अिविकन गनाको िावग वनमन्त्रणा गररनुपनेछ; र 

3. अनुिासनात्मक र सुधारात्मक काया योजना/परीक्षणसम्बन्धी सम्झौता बनाउनका वनवम्त कम्तीमा एकजना आमाबाबु िा अवभभािकिाई प्रधानाध्यापक िा उिाँको 

प्रवतवनवधको सार्थमा कन्िरेन्समा उपवस्र्थत हुन अनुरोध गररनेछ ; र 

4. विद्यार्थीिाई यो खण्र्को उल्िङ्ग्घनमा जररिाना िगाउनु अवघ विद्याियिे विद्यार्थीिाई आफ्नो दीघाकािीन व्यििारका सम्भावित पररणामिरूको चेतािनी ददइसकेको, 

उल्िङ्ग्घन गनुा पिूा अनुिासनात्मक र सुधारात्मक काया योजना/परीक्षणकाि सम्झौता कायान्ियन गररएको (िा आमाबुिा िा अवभभािकि ेप्रदक्रयामा सिकाया नगनुाभएको 

कागजावतकरण) र विद्यार्थीिाई तीनिटा वभन्न स्रोतिरूबाट कम्तीमा तीनिटा छुटै्ट वसिाररसिरू: विद्यािय परामिादाता, सामावजक कायाकताा, सल्िािकार, MTSS/RTI, 

सकारात्मक व्याििाररक सिायता, स्िास्र्थकर अभ्यास, वरप िा विद्यार्थीको व्यििार योजनाका अन्य िस्तके्षपिरूमा उपिब्ध गराइएको सिायताको र्थप प्रमाण प्रस्तुत 

गनुापछा; र 

5. कुनै दीघाकािीन अनिुासनात्मक समस्या भएको विद्यार्थीिाई वनिम्बन िा वनष्कासनबाट दिताा हुन ेअनुमवत ददनुअवघ, विद्यार्थी पुन: भनाा हुन ेविद्याियिाई टेवििोन 

किद्वारा र अनुरोध गररएको दिताा प्रावप्तसँगको प्रमावणत पत्राचार िा अनुिासनात्मक र व्यििारात्मक संिोधन योजना/परीक्षणकाि सम्झौता अस्िीकार गनाका िावग 

कम्तीमा एकजना (1) आमाबुिा िा अवभभािकि ेप्रधानाध्यापक िा वर्जाइनीसँगको कुराकानी वनधााररत गरी उपवस्र्थत भएको प्रर्थम-श्रेणीको पत्राचारमध्य ेकुन ैएकद्वारा 

अनरुोध गनुापछा। प्रधानाध्यापक िा वर्जाइनीको वनणायमा, विक्षक, परामिादाता िा अन्य व्यवि कुराकानीमा उपवस्र्थत हुन सकु्नहुन्छ। प्रधानाध्यापकिे विद्यार्थीको स्र्थायी 

िाइिमा कुराकानी नोट गनुा हुने छ। आमाबुिा िा अवभभािक उि कुराकानीमा उपवस्र्थत हुन असिि हुनाि ेविद्यार्थीिाई विद्याियमा पुन: प्रिेि गनाबाट रोकु्न हुँदैन। 
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प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

B. स्र्थानीय विद्यािय र/िा वर्वस्िक्ट-व्यापी परीक्षाकािको उल्िङ्ग्घन 

विद्यार्थीिरूिे विद्याियका वनयमिरूको पािना गन े छन ् र उिाँिरूको स्र्थानीय विद्यािय िा वर्वस्िक्ट-व्यापी परीक्षणकािमा हुँदा वर्वस्िक्ट र स्र्थानीय विद्याियका 

वनयमिरूिाई बेिास्ता गन ेछैनन्। सब ैवर्वस्िक्ट र स्र्थानीय विद्याियका वनयमिरू पािना गना असिि भएमा सम्भावित दीघाकािीन वनिम्बन िा वनष्कासन हुन सक्छ। 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 – सम्झौतामा 6 -10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

20. पार्का ङ र िादिक उल्िङ्ग्घनिरू 

 

विद्यार्थीिरूि ेसब ैिादिक र पार्का ङका वनयमिरू पािना गन ेछन र उनीिरूि ेविद्याियमा सिारी साधन ड्राइभ गनुाभएमा पार्का ङ र िादिक मागावनदिेनिरूको उल्िङ्ग्घन गन ेछैनन्। 

विद्याियको सम्पवत्तमा सिारी साधन पाका  गने छनोट गरेका विद्यार्थीिरूि ेपार्का ङ अनुमवत पत्र खररद गनुापछा, आफ्नो सिारी साधनमा र्ेकि वस्िकर प्रदिान गनुापछा, वनर्दाष्ट गररएको 

स्पटमा पाका  गनुापछा र विद्यािय िा विद्यािय वर्वस्िक्टिे जारी गरेको पार्का ङ र िादिकका वनयमनिरूको पािना गनुापछा। अनुमवतविना िा म्याद समाप्त भएको अनुमवत पत्र विएर 

विद्याियको सम्पवत्तमा पाका  गन,े विद्याियको सम्पवत्तमा िा विद्याियको सम्पवत्त नवजकै िा विद्याियको बस नवजकै सिारी साधन असािधानीपूणा ढङ्ग्गि ेिा ध्यान नददई सञ्चािन 

गने कायामा संिग्न हुने, विद्यािय िा विद्यािय वर्वस्िक्टि ेजारी गरेका पार्का ङ र िादिकका वनयमनिरूको पािना गन ेअसिि हुन ेकायाि ेDCSD विद्यार्थी आचार संविताको उल्िङ्ग्घन 

गने छ। पार्का ङ अनमुवतिरू म्याद समावप्तपवछ निीकरण गनुापछा। 
 

उच्च विद्याियका पररणामिरू:  

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: सजायमा विद्यार्थीको खचामा पार्का ङ अनमुवत रद्द गन ेिा क्याम्पस बाविर सिारी साधन टोइङ गन ेकुरािरू पना सक्छन।् 
 

21. अनमुवतविना कुन ैपवन स्कूि क्याम्पसमा िल्िन ेिा जान/ेअवतक्रमण गन/ेिोरे्र वभत्र पस्ने 
 

विद्यार्थीि ेविद्याियको सम्पवत्तको सम्मान गने छन् र भ्रमण गरेको विद्याियका प्रिासकबाट पिूा अनुमवत प्राप्त नगरेसम्म िा उि विद्याियि ेिैवक्षक िा खिेकुद दक्रयाकिाप जस्ता 

विद्याियसम्बन्धी कायाक्रम नगरेसम्म विद्यार्थीिरू आफ्नो विद्यािय बािेकको विद्याियको पररसर वभत्र प्रिेि गन ेछैनन्। विद्यार्थी अवधकार िा अनुमवत प्राप्त नगरी सप्तािन्तका दौर्ान 

िा विद्यािय बन्द रिेको समयमा कुनै पवन विद्यािय िा वर्वस्िक्टको भिन वभत्र प्रिेि गने िा त्यिाँ रिन ेछैनन् । 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यार्थीि ेविद्याियको कुन ैपवन सम्पवत्त छोड्न अवस्िकार गरेपवछ र/िा विद्यािय कमाचारी िा काननु प्रितान कमाचारीि ेसम्पवत्त छोड्न वनदेिन ददएपवछ, 
विद्यार्थी यो खण्र्को उल्िङ्ग्घन गनुा हुन ेछ र मदु्दािाई काननु प्रितानद्वारा ह्याण्र्ि गना सदकन्छ। 

 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 
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22. गित जानकारी उपिब्ध गराउन े

 

विद्यार्थीिरूिे नैवतक र इमान्दारीपूिाक काया गने छन् र विद्यािय रेकर्ािरूिाई गित ठिर गन,े नक्किी िस्ताक्षर गने, विक्षक, प्रिासक िा स्कूि वर्वस्िक्टका अन्य कमाचारीिाई गित 

वििरणिरू बनाई उपिब्ध गराउन ेिा कम्प्युटरको अनवधकृत प्रयोगकताा आइर्ी िा पासिर्ा प्रयोग गन ेजस्ता कायािरूमा संिग्न हुने छैनन्। विद्यार्थीिरूिाई विक्षक, प्रिासक िा स्कूि 

वर्वस्िक्टका अन्य कमाचारीद्वारा गररएको कवर्थत अनपुयिु व्यििारका उदािरणिरूका सम्बन्धमा काननुी अवधकारी, विक्षक, प्रिासक िा स्कूि वर्वस्िक्टका अन्य कमाचारीसमक्ष 

जानकारी गित ठिर गन,े गित तररकाि ेप्रस्ततु गन,े छोड्न ेिा गित रूपमा ररपोर्टाङ गन ेकायामा प्रवतबन्ध िगाइन्छ। 
 

प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 -10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 
 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

23. समान्य यौन दवु्याििार/यौन उत्पीर्न/यौन आक्रमण 

 

विद्यार्थीिरूिे आिू र अरुप्रवत सम्मान देखाउने छन् र िैवङ्ग्गक प्रकृवतको अनुपयुि िारीररक सम्पका मा संिग्न हुने छैनन्। यो अपराधिे सिमवतमा हुने यौन सम्पका , असिमवतमा हुन े

यौन सम्पका , यौन दवु्याििार, अनािश्यक यौन प्रस्ताि िा रटप्पणीिरू, यौन अनुरििाई गररने अनुरोध र/िा अनुवचत अनािरण सवित विद्याियको सम्पवत्त िा विद्याियको कुनै पवन 

गवतविवध िा दक्रयाकिापमा विद्यार्थी र स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिरूबीचको यौनजन्य व्यििारिाई प्रवतबवन्धत गदाछ। 
 

वर्वस्िक्टको नीवत JCAC अनुसार िीषाक IX अन्तगातको यौन दवु्याििारको घटनाको जानकारी िा उजरुीको बारेमा प्रधानाध्यापक िा िीषाक IX का संयोजकिाई जानकारी गराउन ु

पदाछ । वर्वस्िक्टको िीषाक IX का सम्पका  व्यवििरू तर्था ररपोर्टाङ, औपचाररक उजरुी तर्था अनुसन्धान कायाविवधको बारेमा अवतररि जानकारी वनम्न िबेसाइटमा िेिा पाना सदकन्छ 

। https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ and by emailing titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 
 

A. सामान्य यौन दवु्याििार 

विद्यार्थीिरू स्िेच्छापिूाक कुन ैप्रकारको यौन दक्रयाकिापमा सिभागी हुन ेछैनन्, व्यविको आन्तररक िरीरका भागिरू प्रकट गने छैनन्, माया, अविष्ट व्यििार (जस्त ै"समय 

व्यर्था गने"), आदद कुरािरूको कुनै पवन अनपुयुि सािाजवनक प्रदिानिरूमा सिभागी हुने छैनन्। 
 

B. यौन उत्पीर्न 

विद्यार्थीिरू व्यवि तिा  िवक्षत भए िा नभएको यौन प्रवतदक्रया िा अवप्रय रटप्पणीमा, यौन अरसरतामा, यौन अनुरिको अनुरोधमा, िा वर्वस्िक्टको यौन दवु्याििारसम्बन्धी 

नीवत उल्िङ्ग्घन गने कायामा संिग्न हुन ेछैनन् । 
 

वर्वस्िक्टको नीवत JCAC अनुसार िीषाक IX अन्तगातको यौन दवु्याििारको घटनाको जानकारी िा उजरुीको बारेमा प्रधानाध्यापक िा िीषाक IX का संयोजकिाई जानकारी 

गराउन ुपदाछ । वर्वस्िक्टको िीषाक IX का सम्पका  व्यवििरू तर्था ररपोर्टाङ, औपचाररक उजुरी तर्था अनुसन्धान कायाविवधको बारेमा अवतररि जानकारी वनम्न िबेसाइटमा 

िेिा पाना सदकन्छ । https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ and by emailing titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 
 

C. यौन िमिा िा आक्रमण 

विद्यार्थीिरू बिात्कार, नाबाविग बिात्कार, यौन स्पिा, बाि यौन दवु्याििार, अप्राकृवतक मैर्थुन, कुनै व्यविको अनुमवत वबना उसको वभवत्र अङ्ग्गमा छुने िा Georgia को 

कानुन, अध्याय 16, िीषाक 6 मा उल्िेख गररएका अन्य आपवत्तजनक काया िगायतका अभि व्यििारिरूमा संिग्न हुने छैनन् । 
 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

स्तर 5 - सम्झौतामा 10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा। 

 

24. विद्यार्थी पविचान कार्ा उल्िङ्ग्घन 

 

विद्यार्थीिरू विद्याियको खिेमैदानमा उनीिरूको उपवस्र्थवतिाई अनुमवत ददइएको छ र विद्याियको खिेमैदानमा उपवस्र्थत नहुने िा आिश्यक भएको बिेामा उवचत विद्यार्थीको 

पविचानविना विद्याियको कुनै पवन दक्रयाकिापमा उपवस्र्थत नहुने कुरािाई सुवनवित गरी सिभागी हुन ेछन्। स्र्थानीय विद्याियद्वारा अवनिाया गररएमा, DeKalb County high 

school का विद्यार्थीिरूिे विद्यािय सम्पवत्तमा र विद्याियको कुनै पवन दक्रयाकिापमा हुँदा आइर्ी कार्ा बोकेर हिँड्नुपछा। आइर्ी कार्ा नभएका संददग्ध गैर-विद्यार्थीिाई आिश्यक 

भएमा प्रिरीको सिायताि े विद्याियका खेिमैदानिरू छोड्न अनुरोध गररने छ। आफ्ना आइर्ी कार्ािरूको स्िावमत्िमा नभएका विद्यार्थीिरू यस खण्र्को उल्िङ्ग्घनमा छन्। 

विद्यार्थीिरूिे प्रवतस्र्थापन आइर्ी कार्ािरूका िावग भुिानी गनुापछा। 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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प्रार्थवमक पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

अवधकतम: स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 1 - सम्मिेन 

स्तर 2 - रणनीवतिरू (पषृ्ठ 54-55 िेनुािोस)् 

स्तर 3 - 1-3 ददनको इन-स्कूि वनिम्बन 

स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 ददन 

अवधकतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6 - 10 ददनको वनिम्बन 

 

25. विद्यार्थीको पोिाक वनयमाििीका उल्िङ्ग्घन 

विद्यार्थीिरूिे विद्याियमा उपयुि हुन ेपोिाक िगाउछन् र विद्यार्थी पोिाक वनयमाििीको पािना गदाछन ्भनेर अपेक्षा गररन्छ।  विद्यार्थीिरूिाई विद्याियको मैदान िा विद्याियका 

कायाक्रमिरूमा गैरकानुनी पोिाक (जस्त,ै बुिटे-प्रुि भेस्ट, आदद) िगाउन अनुमवत ददइएको छैन।  सब ैविद्यार्थीिरूिे सुरक्षाको वचन्तािरूमा सीवमत रिने कपर्ा िगाउन ेछन् र यो 

िातेपुवस्तकाको पषृ्ठ 82-83 मा भएको पोिाकसम्बन्धी वनयम र स्र्थानीय विद्याियको वनदेविकामा उल्िखे गररएको अवतररि वनयमाििी पािना गन ेछन ्भनेर अपेक्षा गररन्छ। 
 

वनम्न सजायिरू विद्यार्थीका पोिाक वनयमाििीका सब ैउल्िङ्ग्घनमा िाग ूहुन्छन:् 
 

अपराधिरूको सङ्ग्ख्या विद्याियका कायािरू 

पवििो अपराध 
अवन्तम वमवतसम्म िा आमाबुिािे उपयुि पोिाक ल्याउन नसक्दासम्म मौवखक रूपमा 

धम्काउने, आमाबिुािाई सम्पका  गन ेर विद्याियबाट वनिम्बन गने (ISS)। 

दोस्रो अपराध 
ददनको अन्त्य नहुदँासम्म िा आमाबिुाि ेउपयुि कपर्ा ल्याउन नसक्दासम्म 

अवभभािकको सम्मेिन र स्कूि वभत्र वनिम्बन (ISS) आिश्यक हुन्छ। 

तसे्रो अपराध 

ददनको अन्त्य नहुदँासम्म िा आमाबिुाि ेउपयुि कपर्ा ल्याउन नसक्दासम्म आमाबिुा र 

स्कूि वभत्र वनिम्बन (ISS) िाई सम्पका  गनुािोस्, स्र्थानीय उत्पादन र/िा आमाबुिािे 

ISS को सट्टा विद्यार्थीसँग कक्षािरूमा उपवस्र्थत हुनहुुन्छ। पोिाक कोर्को बारम्बार 

उल्िङ्ग्घन भएकाि े#19a को िलु्क िाग्ने छ – विद्यािय वनयमिरूको दोिोररएको 

उल्िङ्ग्घन र DCSD पोिाक कोर् अनुपािनासँग सम्बवन्धत व्यििार सम्झौता। 
 

26. असरुवक्षत काया 
 

विद्यार्थीिरूिे आिै िा अरूको स्िास््य र कल्याणका िावग सम्मान देखाउने छन् र आिै िा अरूिाई जोवखम िा िारीररक क्षवत पुयााउने कुनै पवन काया गन ेछैनन् जुन यी कायािरूमा 

गुवर्रिेको बसबाट बाविर वनस्कन,े गुवर्रिकेो बसको आकवस्मक ढोका प्रयोग गरेर बाविर वनस्कने (आकवस्मक अिस्र्था नआइकन), पार्का ङ गने ठाउँ िा सिारी साधन भएको ठाउँबाट 

भागेर, भिनको छतमा चढरे, वनमााणावधन के्षत्र, बोइिर रूम, एरटक्स या विफ्टको िाफ्ट गएर विद्याियका अवधकारीिरूबाट बच्न प्रयास गने, वनदोष व्यवििाई ढल्न ेगरी मुक्का िान्न े

िा TikTok चनुौतीिरू, आिश्यक हुँदा व्यविगत सुरवक्षत उपकरण िगाउन असिि िा आिू र अरूिाई भौवतक क्षवत पुयााउन सके्न कुनै पवन काया गने िगायतका कायािरू पछान्। कुन ै

असुरवक्षत व्यििारिे अरू उल्िङ्ग्घनको मापदण्र् परूा गरेन भन ेमात्र िाग यो वनयम िागू हुन्छ । 
 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

न्यनूतम: स्तर 5 - सम्झौतामा 6-10 ददनको वनिम्बन 

स्तर 6 – दीघाकािीन वनिम्बन 

अवधकतम: स्तर 7 - सम्मिेन 

आिश्यक 10-ददन ेस्र्थगन सरुु गनुापछा र स्तर 6-7 का िावग उवचत प्रदक्रयाको सनुिुाई हुनपुछा 
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DeKalb County School District यातायात विद्यार्थीको बसको अपके्षािरू 

बस सरुवक्षत रिनिुोस ् वजम्मिेार हुनिुोस ् आदर-सम्मान गनुािोस ्

बसका िावग प्रवतक्षा गद ै

 

िुटपार्थमा उवभनुिोस् 

 

िादिकका िावग सािधान रिनुिोस् 

 

बस चािकका वनदिेनिरूको िावग 

प्रतीक्षा गनुािोस ्

10 वमनेट वछटै आइपुगु्निोस् 

 

उवचत रूपमा िाइनमा िगाउनुिोस् 

 

िान्त र व्यिवस्र्थत तररकािे पखानुिोस् 

िात, खुट्टा र िस्तुिरू आिैमा र 

एसल्स बाविर राख्नुिोस् 

 

वनजी सम्पवत्तबाट टाढा रिनुिोस्  

बसमा प्रििे गन े

 

पूणा रूपमा बसिाइ रोक्न ददने 

 

सुव्यिवस्र्थत रूपिे बस छोड्नुिोस् 

 

ह्यान्र्रेि समातु्निोस् 

वछटो बसु्निोस र स्िाइर् गनुािोस् 

 

बवसरिनुिोस् 

बसको चािकिाई अवभिादन 

गनुािोस् 

 

अन्य मावनस र उनीिरूको सम्पवत्तमा 

सम्मानजनक रिनुिोस् 

 

वभत्री आिाज प्रयोग गनुािोस् 

बसमा यात्रा गन े

 

प्रत्येक समय बवसरिनुिोस् 
 

पैदि मागामा रिनुिोस् र 

आपतकािीन बाटो खािी राख्नुिोस् 
 

आिू र िस्तुिरूिाई बसवभत्रै 

राख्नुिोस् 
 

रेििे क्रवसङमा िान्त रिनुिोस् 

खाना र पेय पदार्था तपाईंको झोिामा 

राख्नुिोस् 

 

बस सिा राख्ने 

 

ड्राइभरको वनदिेनिरूको पािना 

गनुािोस् 

 

समयवनष्ठ व्यििार अभ्यास गनुािोस् 

िात, खुट्टा र िस्तुिरू आिैमा र 

एसल्स बाविर राख्नुिोस् 

 

झ्याििरू खोल्नका िावग अनुमवत 

माग्निोस् 

 

उवचत भाषा र िीषाकिरू प्रयोग 

गनुािोस् 

बसबाट बाविर वनस्कन े

 

बस नरोदकदासम्म बवसरिनुिोस् 
 

व्यिवस्र्थत तररकािे बस छोड्नुिोस् 
 

ह्यान्र्रेि समातेर बसको 

अगावर्बाट क्रस गनुािोस् 

तपाईंको वनयुि गररएको बस वबसौनीमा 

छोड्नुिोस् 
 

सामान तपाईंसँगै िैजानुिोस् 
 

व्यिवस्र्थत तररकािे बस वबसौनी 

छोड्नुिोस् 

तपाईं र तपाईंको अगावर् भएको 

व्यविको बीचमा पाखुराको िम्बाइ 

राख्नुिोस् 

 

वभत्री आिाज प्रयोग गनुािोस् 

बस खािी गनुािोस ्

 

िान्त रिनुिोस् 
 

बस चािकबाट वनदिेनिरू 

सुन्नुिोस् 
 

बसमा सामान छोड्नुिोस् 

ड्राइभरको वनदिेनिरूको पािना 

गनुािोस् 

उपयुि हुँदा अरूिाि मद्दत गनािोस 

ितु रूपमा सुरवक्षत बाविर 

वनस्कनुिोस्  
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बस र बस वबसौनीको वनयमिरू 

 

विद्यार्थीिरूिे बसमा र बस वबसौनीमा सुरक्षा र विष्टाचारका िावग वनम्न वनयमिरूको पािना गने अपेक्षा गररन्छ। 

 

बस बसौनीमा  

 बसिे वपकअप गनुाभन्दा दि (10) वमनेटअवघ तोदकएको वबसौनीं आइपुगु्निोस् 

 िुटपार्थमा िा कबाबाट बाटोको छेउमा उवभनुिोस् 

 वनजी सम्पवत्तबाट टाढा रिनुिोस् 

 सिारी साधनिरूका िावग आरवक्षत रोर्को भागमा नउवभनुिोस् 

 िादिकका िावग सम्मानजनक र सताक हुनुिोस् 

 िान्त र व्यिवस्र्थत तररकािे पखानुिोस् 

 

बस आइपगु्दा 

 बसिाई पूणा स्टपसम्म आउन ददनुिोस् 

 िान्त र व्यिवस्र्थत तररकािे बसमा चढ्नुिोस् 
 

बसमा 

 बसबाट झने समय नहुदँासम्म सधै ँवसटमै बसु्निोस् 

 रेिरोर् क्रवसङिरूमा िान्त रिनुिोस् 

 चािकसँग सिकाया गनुािोस् र व्यिवस्र्थत आचरणिाई व्यििारमा ल्याउनुिोस् 

 अन्य विद्यार्थीिरूिाई सताउने, चोट परु् याउने िा दवु्याििार गने जस्ता काया नगनुािोस् 

 गािी िा अश्लीि व्यििार नगने 

 धूम्रपान नगनुािोस् 

 नखाने िा नवपउने 

 तोर्िोर् नगने 

 िरीरको कुनै पवन भागिाई बस बाविर नवनकाल्ने 

 िरे्िोनिरू नभएको रेवर्यो, टेप िा विद्युतीय अवर्यो/वभवर्यो यन्त्रिरू छैनन 

 कुनै पवन समय सेि िोन प्रयोग नगने 

 कुनै जीवित जनािरिरू छैन 

 असुरवक्षत िस्तु िा िवतयारिरू छैन 

 बसबाट बाविर िा बसमा कुनै पवन िस्तुिरू निाल्ने 

 

बस छोड्द ै

 बस पूणा रूपमा बस् वबसौनीमा नआइपुग्दासम्म वसटमै बवसरिनुिोस् 

 व्यिवस्र्थत तररकािे बस छोड्ने 

 तपाईंको वनयुि गररएको बस वबसौनीमा छोड्नुिोस् 

 बसको अगावर्बाट क्रस गनुािोस् 

 व्यिवस्र्थत तररकािे बस वबसौनी छोड्नुिोस् 

 

विद्यािय बसमा हुने उल्िङ्ग्घनिरू र/िा विद्यार्थीिरू विद्यािय जाने र िर्का ने बाटोमा हुने घटनािरू, बस वबसौनीमा िा िरपरका वछमेकी बस वबसौनीमा हुने 

घटनािरूिाई विद्याियिे प्रत्यक्ष रूपमा िस्तक्षेप गना सक्छ। (पृष्ठ 53 मा बस म्यारिक्स िनेुािोस्) 
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सब ैविद्यार्थीिरूका िावग बस ररिेरि म्यारिक्स 
 

अनपुयिु व्यििार िा बसका वनयमिरूको उल्िङ्ग्घन पवििो अपराध दोस्रो अपराध तसे्रो अपराध 
चौर्थो र अनिुती 

अपराध 

बस ताविकािाई स्र्थवगत गन े स्तर 1 (सबै) स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

वसटमा नबस्न े स्तर 1 (सबै) स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

इयरिोनिरू निगाइकन रेवर्यो, टेप, CD, IPOD, MP3 प्ि ेगन े स्तर 1 (सबै) स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

बस तोर्िोर् गने (अत्यावधक िोिल्िा) स्तर 1 (सबै) स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

अनवुचत भाषाको प्रयोग गने (विद्यार्थी िा ियस्किाई गािी गने िा 

वसधै ँनामिे बोिाउने) 
स्तर 1 (सबै) स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

बदमासी/दवु्याििार/भदेभाि/यातना स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) 
िैकवल्पक विद्यािय* 

(MS/HS) 

िैकवल्पक विद्यािय* 

(MS/HS) 

अन्य विद्यार्थीिरूिाई धकेल्न े स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) स्तर 5 (सबै) 

बसमा िस्तिुरू िाल्न े स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

बसको झ्यािबाट बाविर िस्तिुरू िाल्ने (सम्पवत्तिाई क्षवत 

नपुर् याइकन) 
स्तर 2 (सबै) स्तर 3 (सबै) स्तर 4 (सबै) स्तर 4 (सबै) 

गुण्र्ावगरी 

(बसबाट फ्याँदकएको िस्तुिे गदाा तोर्िोर् हुने कुरा समािेि हुन्छ) 

$100 भन्दा कम क्षवत 

स्तर 4 (सबै) 

$100 भन्दा कम 

क्षवत 

स्तर 5 (सबै) 
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

झगर्ा (िड्न/विकााउन वनषेध क्षेत्र) 
स्तर 4 (ES) 

स्तर 5 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

मददरा/िागूऔषध नीवत उल्िङ्ग्घन गने (धारण/प्रयोग) स्तर 5 (सबै) 
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

मददरा/िागूऔषध नीवत उल्िङ्ग्घन गन े(वितरण) 
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

गुण्र्ावगरी 

(बसबाट फ्याँदकएको िस्तुको कारणिे भएको तोर्िोर् समािेि छ) 

$100 भन्दा बढी क्षवत 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

$100 भन्दा बढी 

क्षवत 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

मागामा हुदँा आकवस्मक बाविर वनस्कन े
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

आक्रमण 
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

एकावधक व्यििार (2 िा सोभन्दा बढी विद्यार्थीिे एकसार्थ गरेको 

िारीररक दवु्याििार)  

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

िल्िा/अव्यिस्र्थाका िावग उक्साउन े
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

बन्दकू बािके अन्य िवतयारको प्रयोग गन े
स्तर 5 (ES) 

स्तर 6 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 7 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 7 (MH) 

स्तर 5 (ES) 

स्तर 7 (MH) 

बन्दकुको धारण गन े वनकासी (सब)ै वनकासी (सब)ै वनकासी (सब)ै वनकासी (सब)ै 

 

*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

1, 2, 3, र 4 स्तरका पररणामिरू बस विविष्ट हुन् र विद्यािय वनिम्बन समािेि गदनैन्। 

5, 6 र 7 स्तरका पररणामिरूमा बसको वनिम्बन र एक विद्यािय वनिम्बन आिश्यक पछा। 

(ES)-इविमेन्टरी स्कूिका विद्यार्थीिरू मात्र, (MH) वमर्ि र िाइ स्कूिका विद्यार्थीिरू, (सबै)-इविमेन्टरी, वमर्ि र िाइ स्कूिका विद्यार्थीिरू 
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व्यििारात्मक रणनीवत, अनिुासनात्मक विकल्प र पररणामिरूको स्पष्टीकरण 
 

स्कूि- पिि गररएका पररणामिरू 
 

प्रत्येक विद्यािय वनम्न DCSD विद्यार्थी आचार संविताका िावग वजम्मेिारी छ र उपयुि पररणाम स्तर र सुधारात्मक रणनीवतिरू िागू गरररिकेो छ। 
 

स्तर 1 सम्मिेन: प्रिासक र/िा विक्षकिे विद्यार्थीको आमाबुिा िा परामिादातासँग अनुिासनसम्बन्धी सरोकारका बारेमा िोन, इमेि, विवखत नोट िा व्यवि-

व्यविमािा त कुराकानी गनुाहुन्छ। 
 

कमाचारी सदस्यिरूिे वनम्नको कुनै पवन संयोजनको बीचमा सम्मेिन गना सक्छन्ः 

विक्षक/विद्यार्थी 

विक्षक/अवभभािक 

विक्षक/परामिादाता 

विक्षक/विद्यार्थी/प्रिासक 

विक्षक/विद्यार्थी/परामिादाता/अवभभािक 

प्रिासक/विद्यार्थी 

प्रिासक/अवभभािक 

प्रिासक/अवभभािकसँग टेवििोन सम्मेिन 

विक्षक/अवभभािकसँग टेवििोन सम्मेिन 

आिश्यक ठावनएमा अन्य पक्षिरू 
 

स्तर 2 रणनीवतिरू: सबैरणनीवतिरू उमेर उपयुि र व्यििार विविष्ट हुनुपदाछ। 
िैवक्षक उपिब्धीमा सिायता गन ेखािका सम्बन्धिरू बनाउने 

अपेक्षािरूबारे छििि गन;े कक्षाकोठाका कायाविवध र अपेक्षािरूको समीक्षा गने 

आँखाको सम्पका  

वनकटता; उच्च स्तरको वनरीक्षण 

मौवखक चेतािनी; अपेक्षािरूको पिूा-विक्षण 

प्रत्यक्ष सल्िाि 

कक्षाकोठाका/व्यविगत व्यििार व्यिस्र्थापन विकल्पिरूका िावग अपाङ्ग्गतािरू भएका विद्यार्थीिरूका रेर् स्तरका टोिी/विद्याियको परामिादाता/विद्याियको मनोवचदकत्सकसँग परामिा गने; 

पुनस्र्थाापन अभ्यासिरू 

समाजमुखी व्यििार; र स्ियं-वनयमनमा मद्दतका िावग पवछ िट्ने विद्यार्थीिरूका िावग सुरवक्षत स्र्थानको प्रयोग गने 

पोिाक कोर्का िावग: आमाबिुा/अवभभािकिरूिाई कपर्ा ल्याउन अनुरोध गना सदकन्छ िा विद्याियि ेविद्यार्थीिाई िगाउनका िावग िकैवल्पक कपर्ा उपिब्ध गराउन सक्छ। 
 

स्तर 3 रणनीवतिरू: सबरैणनीवतिरू उमेर उपयुि र व्यििार विविष्ट हुनुपदाछ। 
*कायाक्रमिरू DeKalb County School District बजेट सम्बन्धी आदिेको आधारमा उपिब्ध हुन सक्छ। 
 

िवक्षत व्यििारात्मक सम्झौता उल्िेख गररएको व्यििार सरोकार सम्बोधन गना आिश्यक सीप विकास गनाका िावग उल्िेख गररएको, उद्देश्य र पररणाम भएका विद्यार्थीका 

िावग विवखत सम्झौता िा योजना 

स्कूि सदकएपवछ पवन िामो समयसम्म स्कूिम ै

राख्न े

विद्यािय समयअवघ िा विद्यािय समयपवछ अनुिासनात्मक कारणिरूका िावग विद्यार्थीिाई राख्ने (िवनिारसवित) 

विद्याियवभत्र िस्तक्षपे िवनिार विद्यािय, काया असाइनमेन्ट, व्यििार वनबन्ध िा यातायात प्रवतबन्ध समाििे हुन सक्छ तर यसमा मात्र सीवमत हुदँैन 

परीक्षणकािमा राख्न ेसम्झौता गररन े विवखत कर्थन जसिे व्यििार सुधानाका िावग विनपुने कदमिरू सूचीबद्ध गछा र विद्याियको कमाचारी र/िा आमाबुिा/अवभभािकद्वारा 

उपिब्ध गराउनुपने समर्थान व्याख्या गनुाका सार्थसार्थ सम्झौता वमवत समीक्षा गने छ र विद्यार्थी र आमाबिुा/अवभभािकद्वारा िस्ताक्षर गररएको 

हुनुपछा 

िकआउट  कक्षामा अिान्त हुने िा कक्षामा दढिा हुन ेविद्यार्थीिाई क्याम्पसको वनर्दाष्ट के्षत्रमा समय सम्झाउनका िावग वनयुि गररएका हुन्छन् जसमा 

उल्िङ्ग्घन हुन्छ 

मध्यस्र्थता द्वन्द मध्यस्र्थताका िावग रेिरि 

प्रत्यक्ष सल्िाि वनरन्तर समर्थान, मागादिान उपिब्ध गराउने ियस्क िा विद्यार्थीसँग सिमत हुन्छ र सकारात्मक अनुकरणीय व्यवि आिश्यक भएका विद्यार्थीका 

िावग मद्दत गछा। 

आमाबिुाका िावग अनिुासन चतेािनी पत्र वनिम्बन रोक्नका िावग राम्रो व्यििारको पररभावषत अिवधमा अनुिासनात्मक अपराधका िावग विवखत 

प्रगवत ररपोटा प्रगवत ररपोटा िा असाइनमेन्ट पाना जसि ेविद्यार्थी र आमाबिुािाई वनर्दाष्ट समयका िावग उिाँको प्रत्यके कक्षामा विद्यार्थीको िैवक्षक र 

व्यििारजन्य सुधार ियाक गने अिसर ददन्छ। 

ररिरि विद्यािय परामिादाता, विद्यार्थीको समर्थान टोिी, विद्यार्थीको समर्थान सिेा, सामावजक विद्यािय कायाकताा, IEP समीक्षा, उपवस्र्थत कमाचारी 

िा अन्य उपयुि कमाचारीका िावग रेिरि 

प्रवतबन्ध िगाइएको दक्रयाकिाप विद्यािय दक्रयाकिाइिरू र अवतररि पाठ्यक्रम कायाक्रमिरूमा सिभागीको अस्िीकार िा समान क्षेत्र िा विद्याियको अन्य भागको प्रयोग 

पनुस्र्थाापन अभ्यास प्रविवक्षत सिजकतााद्वारा संरचनात्मक प्रदक्रया वनदेवित गररएको जसमा सिभागीिरूिाई घटनामा वतनीिरूको कायाको अवभप्रेररत र 

अवनवच्छत प्रभाि जाँच गररन्छ र िानी सुधाना र सम्बन्ध पुनस्र्थाावपत गना अन्तिैयविक उपायिरूमा वनणाय विन्छन् 

िरे्ोइङ आमाबुिा/अवभभािक विद्यािय ददनको अिवधमा सिमतका िावग विद्याियमा आफ्नो बच्चासँग कक्षामा उपवस्र्थत हुनुहुन्छ। 

कमाचारी  विद्यािय कमाचारी र यतार्था अन्य व्यवििरूको बैठक विद्यार्थीको व्यििार विचार गना र वसिाररसिरू गराउन 

िाग ुपदार्थाको दरुुपयोगसम्बन्धी विक्षा तर्था 

द्वन्द्व समाधान 

*GRIP कायाक्रम (वजम्मिेार भएर हुर्का न,े सम्भािनािरू बढाउन ेकायाक्रम) मा सिभावगता आिश्यक। 

समय-समाप्त कक्षामा उपवस्र्थत हुन विद्यार्थीको अवधकारको अस्र्थायी रूपमा अस्िीकार गने 
 

अवतररि रणनीवतिरू - विद्याियि ेप्रयोग वनधाारण गछा 
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त्यात्मक रेकर्ा (विक्षकको रेकर्ा) व्यििार जाँचसूची 

विद्याियका समुदािरूको सन्दभा 

परामिा ददएर सम्झाई-बुझाई गररने 

सीवमत गवतविवध (वनरीक्षण उपिब्ध गराउनुिोस्) 

विद्याियको मनोिैज्ञावनकको सन्दभा 

कक्षा/बसमा विद्यार्थीको वसटमा जाने 

सम्भाव्य अपेवक्षत विक्षाका िावग समीक्षा स्र्थान वनयोजन 

अवभभािक विद्याियमा गएर विद्यार्थीिाई वनराि गने 

सम्भावित 504 योजनाका िावग समीक्षा 

अवभभािक विद्यार्थीिाई बस स्टपमा सार्थ ददने 

विक्षण 

विद्यािय नसाको सन्दभा 

विवखत अनुिासनात्मक वनर्दाष्टीकरणिरू 

समयताविका पररितान गररने 

*विद्यािय ददनको पररमाजान 

र्थप पररमाजानिरूका िावग IEP/खण्र् 504 योजना पुन: िने े

बाविरी एजेन्सीको संिग्नता (अवभभािकद्वारा आरम्भ गररएको) 

मूल्याङ्ग्कन 
 

*रटयर 3 मािा त िस्तके्षप समर्थानिरूको र्थकान प्रदिान गरेपवछ मात्र प्रयोग गररयो र वनष्ठाका सार्थ दस्तािेजीकरण गररयो िा एक IEPिा 504 योजना बनाइएको वर्थयो र यसिे 

आिासमा सिमत भएको संकेत गदाछ। 

स्कूि- पिि गररएका पररणामिरू 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: वनिम्बनिरूमा विद्याियको प्रिासकिरूद्वारा विद्याियमा, विद्यािय-बाविर िा बस वनिम्बनिरू उपयिु मावनएको हुन सक्छ। 

स्तर 3 विद्याियमा वनिम्बन (1-3 ददन): विद्याियद्वारा सरुु गररएको वनिम्बन 

स्तर 4 1-5 ददनको वनिम्बन; विद्याियि ेपिि गरेको वनिम्बन  

स्तर 5 6 देवख 10 ददनको वनिम्बन (सम्झौताको सार्थ); िवक्षत व्यििारात्मक सम्झौताका सार्थ विद्याियद्वारा सरुु गररएको वनिम्बन 

स्तर 6 दीघाकािीन वनिम्बन/आिश्यक भएको वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सनुिाई 

स्तर 7 वनष्कासन/आिश्यक भएको वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सनुिाई 
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अनिुासनका प्रकारिरूको पररभाषा 
 

विद्याियमा वनिम्बन 
"विद्याियमा वनिम्बन" भन्नािे वनयवमत कक्षाबाट विद्यार्थीिाई िटाउन ुर स्र्थानीय विद्याियमा रिकेो विद्याियको वनिम्बन सेरटङमा असाइनमेन्ट गनुा िो। विद्यार्थीको विक्षािे विद्यािय वभत्रको 

वनिम्बनमा कक्षाको असाइन्मेन्टिरू पठाउनुहुन्छ। विद्यािय वनिम्बनमा वनयिु गदाा विद्यार्थी अवतररि पाठ्यक्रमका दक्रयाकिापिरूमा उपवस्र्थत हुन िा सिभागी हुन सक्दैनन।् 
 

विक्षकिे विद्यािय वनिम्बनमा वनयुि गररएका विद्यार्थीिाई उनीिरूको कक्षा (जस्तै प्रयोगिािा कक्षािरू) मा उपवस्र्थत हुनका िावग अनुमवत ददन अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। यो अनुरोधको अनुमोदन 

कक्षा नछुटाउनु िा पवछको वमवतमा कक्षा सञ्चािन गना नसक्दा अत्यन्तै मित्त्िपूणा भएको अिस्र्थािरूमा सीवमत छ। प्रधानाध्यापकि ेअवन्तम वनणाय गनुाभएको छ। 
 

विद्याियमा वनिम्बनको सट्टा साना अपराधिरूका िावग र विद्यार्थी िा आमाबुिाको अनुरोधमा, यदद विद्यािय सेिा उमेर-उपयिु छ, पयािेक्षण गररएको छ र िौचािय कताव्यिरू समािेि गदैन 

भने, विद्यार्थीिरूिाई विद्यािय सिेा (अर्थाात, विद्याियको मैदानमा िोिोर उठाउने, खाजा खाने टेबि सिा गने, आदद) को विकल्प ददइन्छ। 
 

विद्यािय बाविरको वनिम्बन 
“छोटो अिवधको वनष्कासन” भनेको विद्यािय प्रिासकद्वारा िागू गररएको 1-10 विद्यािय ददनिरूका िावग विद्यािय (िा स्कूि बस) बाट विद्यार्थीिाई िटाउनु िो। 
 

1 देवख 3 ददन सम्मको वनिम्बनमा छुटेको विद्याियको काया विद्यार्थी विद्याियमा िर्का एपवछ परूा गना सदकन्छ। 4 देवख 10 विद्याियको ददनको वनिम्बनका िावग, आमाबिुा/अवभभािकिरूि े

विद्याियको समयमा विद्याियको कायाका िावग अनुरोध गरी विद्याियको काया वपक अप गना सकु्नहुन्छ। छोटो अिवधको वनष्कासनमा रिकेा विद्यार्थीिाई विद्याियको पररसर वभत्र आउन अनुमवत 

ददइँदैन र उनी विद्याियका कुनै पवन दक्रयाकिाप िा कायाक्रमिरूमा सिभागी नहुन सक्छन्। 
 

“िामो अिवधको वनष्कासन” भनेको विद्यार्थीिाई दस ददन भन्दा बढी तर ितामान विद्यािय सेमेस्टर भन्दा बढी समय नहुने गरी विद्यािय (िा स्कूि बस) बाट वनस्कासन गनुा िो । िामो अिवधको 

वनष्कासनका िावग वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइ जरुरी हुन्छ । िैकवल्पक विद्याियमा नपठाइएका िामो अिवधको वनष्कासनमा रिकेा विद्यार्थीिे सुनिाइ अवधकृत, 
सुपररन्टेन्र्ेन्ट/प्रवतवनवध िा विक्षा सवमवतिे अनुमवत नददएसम्म गिृकाया, छूटेको काया पूरा गने अिसर प्राप्त गन,े िा सेमेस्टर परीक्षा ददन पाउने छैनन् । िामो अिवधको वनष्कासनमा रिकेा 

विद्यार्थीिाई विद्याियको पररसर वभत्र आउन अनुमवत ददइँदैन र उनी विद्याियका कुनै पवन दक्रयाकिाप िा कायाक्रमिरूमा सिभागी नहुन सक्छन् । 
 

केिी अिस्र्थािरूमा (प्रवत िैवक्षक िषा प्रवत एक जना विद्यार्थीमा सीवमत), िैवक्षक पात्रो (उदािरणका िावग अवन्तम परीक्षाअवघ तरुुन्तै) को मित्त्िपूणा समयमा अपराध गररएमा प्रधानाध्यापकि े

विद्यार्थीको वनिम्बनिाई अस्र्थायी रूपमा स्र्थवगत गना सकु्नहुन्छ। यो राज्य िा संघीय कानुनको उल्िङ्ग्घन गन ेिा िातिवतयार, हिंसा िा िागपूदार्थामा सामेि भई गररएको अपराधिरूमा िाग ूहु ँ

दैन। 
 

वनष्कासन 
“बखाास्ती” भनेको विद्यार्थीिाई विद्यािय (िा स्कूि बस) बाट ितामान सेमेस्टर भन्दा उता एउटा वनवित समयको िावग बखाास्त गनुा िो । बखाास्ती कायाान्ियन गना वर्वस्िक्टको उवचत 

प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइ जरुरी हुन्छ । बखाास्तीका दौर्ान, कुनै विद्यार्थीिाई िैकवल्पक विद्यािय िा भचुाअि विद्याियमा उपवस्र्थत हुन अनुमवत ददन पवन सदकन्छ नददन पवन सदकन्छ । 
 

िैकवल्पक विद्यािय 
दि (10) भन्दा बदढ विद्यािय ददनका िावग आफ्नो स्र्थानीय विद्याियबाट िटाइएको विद्यार्थीिाई वनदेिन, िैवक्षक सिायता र परामिाका िावग िकैवल्पक विद्याियमा वनर्दाष्ट गना सदकन्छ। 

िैकवल्पक विद्याियि े विद्यार्थीिाई स्नातकतिा  पाठ्यक्रम के्रवर्ट आिश्यकतािरू जारी राख्न े अनुमवत ददने िैवक्षक कक्षािरू विन सक्षम बनाउँछ। विद्यार्थीि ेआफ्नो िकैवल्पक विद्याियको 

असाइनमने्टमा उपवस्र्थत भई सिितापिूाक परूा गनुापछा र दीघाकािीन वनिम्बन िा वनष्कासनको आधारमा िकैवल्पक विद्याियमा उपवस्र्थत हुदँा आफ्नो स्र्थानीय विद्यािय िा कुन ैपवन अन्य 

विद्याियमा िका न िा कुन ैपवन अवतररि-पाठ्यक्रमसम्बन्धी दक्रयाकिापिरूमा उपवस्र्थत हुन सक्नहुन्न। 
 

विद्यार्थीिरूिे िकैवल्पक विद्याियमा असाइनमेन्ट रोक्नका िावग DeKalb County School District बाट वनस्कन/छोड्न सक्दैनन्। िैकवल्पक विद्यायमा वनर्दाष्ट गररएको विद्यार्थीिरूि ेवनर्दाष्ट 

गररएको विद्याियमा िर्का नुअवघ कायाक्रममा उपवस्र्थत भई सिितापूिाक कायाक्रमिाई समापन गनुापछा। विद्यार्थीिाई वनरीक्षक िा वर्जाइनीद्वारा अनुमोददत गररएअनुसार तुिनात्मक िकैवल्पक 

सेरटङमा नामावङ्ग्कत नगदाासम्म स्कूि वर्वस्िक्ट छाड्ने र पवछको वमवतमा िर्का ने विद्यार्थीिरूिाई मूि असाइनमेन्ट परूा गनाका िावग िकैवल्पक विद्याियमा स्िचावित रूपमा वनर्दाष्ट गररन ेछ। 

यसका सार्थै, विद्यार्थीिाई सुनुिाई अवधकारीको वनणायको आधारमा प्रारवम्भक-पुनः भनाामा अवघल्िो विद्याियमा िर्का ने अनुमवत ददन सदकन्छ। 
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परीक्षणकाि 

"परीक्षणकाि" को अर्था विद्यार्थीिाई विद्यार्थीिे राम्रो व्यििार कायम राख्न ेअपेक्षा गने क्रममा परीक्षण अिवधमा रावखन्छ भने्न िो। वनवित अपराधिरूको उल्िङ्ग्घन गरेको 

प्रमाणको प्रचुरताद्वारा िेिा परेका विद्यार्थीिरूिाई विद्यािय प्रिासक, सुनुिाई अवधकारी, अनुिासनात्मक कारिािीको समीक्षा सवमवत िा विक्षा बोर्ािे परीक्षणकाि राख्न 

सकु्नहुन्छ। परीक्षाकािमा हुदँा स्र्थानीय विद्यािय िा स्कूि वर्वस्िक्टको वनयमको उल्िङ्ग्घनिे वजल्िा वनष्पक्ष प्रदक्रया सुनुिाईमा सम्भावित रेिरि समािेि गने र्थप 

अनुिासनात्मक कारिािी वनम्त्याउन सक्छ। वर्वस्िक्ट-व्यापी परीक्षणमा रावखएको विद्यार्थीिाई वनष्कासनसम्म र्थप अनुिासनात्मक कारबािी गना सदकन्छ। 
 

विद्याियका दक्रयाकिापिरूको प्रवतबन्धिरू 

वनस्कासन िा बखाास्त गररएका विद्यार्थीिरूिाई विद्याियद्वारा प्रायोवजत कायाक्रमिरूमा उपवस्र्थत हुन अनुमवत ददइने छैन । नृत्य िा राजुएसनका अभ्यासिरू वनष्कासन 

िा बखाास्तीको समयमा परेको खण्र्मा विद्यार्थीिाई यी कायाक्रमिरू पवन सिभागी हुन ददइन ेछैन । आमाबाबु िा अवभभािकिे विद्यार्थीिाई विद्याियद्वारा प्रायोवजत 

कायाक्रमिरू सिभागी हुन ददन समुवचत कारण देखाइ विद्याियका प्रधानाध्यापक समक्ष अनुरोध राख्न सक्छन् । प्रधानाध्यापकिे अनुमवत नददएको खण्र्मा आमाबाबु िा 

अवभभािकिे अवन्तम वनणायका िावग क्षेत्रीय सुपररन्टेन्र्ेन्ट समक्ष पुनरािेदन पेि गना सक्छन् । 
 

सिायक उपकरण 

प्रमाणको प्रचुरताको आधारमा, विद्यार्थीिे DSCD विद्यार्थी आचार संविता उल्िङ्ग्घन गनाका िावग सिायता गने, योजना बनाउने, सिाभागी हुने, सूझाि ददने, उत्तेवजत 

गने, परामिा ददने र/िा अन्य व्यवििरूिाई प्रोत्सावित गरेमा विद्यार्थीिाई DCSD विद्यार्थी आचार संविता को उल्िङ्ग्घनमा सिायक भएको िेिा पाना सदकन्छ। विद्यार्थी 

सिायक त्यस्ता अपराधिरू गने कायामा सदक्रय रूपमा सामेि हुने विद्यार्थीिरूिाई ददएजस्तै सजायिरूको अधीनमा छ। 
 

आत्मरक्षा 

विद्यार्थीको बि प्रयोग िा बि प्रयोग गने धम्कीको औवचत्य त्यवत बेिा पुवष्ट हुन्छ जवत बेिा विद्यार्थीिे आिू िा अरूिाई अन्य व्यविको वनकटतम गैरकाननुनी बिको 

प्रयोगबाट बचाउन त्यस्तो खािको धवम्क िा बि आिश्यक पछा भनेर सोचेका हुन्छन्। O.C.G.A. §16-3-21. स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिरू िस्तक्षेप गना सके्न ठाउँमा 

भएको अिस्र्थामा त्यस्तो िास्तविक बिको प्रयोग/बि प्रयोग गने धम्की अनुपयुि मावनन सक्छ । यद्यवप, विद्यार्थीिे उि पररवस्र्थवतमा आिश्यक पने भन्दा ज्यादा बि 

प्रयोग गनुा हुदँैन । कमाचारीको िस्तक्षेपपवछ पवन बिको प्रयोगिे वनरन्तरता पायो भने बचािटको रूपमा आत्म रक्षा उपिब्ध हुदँैन । कुनै विद्यार्थीिे आत्म रक्षाको दाबी 

गरेको बेिामा, उनिे आत्म रक्षाका िावग त्यसो गरेको िो भनेर प्रमावणत गने दावयत्ि विद्यार्थीको हुन्छ । आत्म रक्षाको घटना पररवस्र्थवत अनुसार मान्य औवचत्यको 

रूपमा स्िीकार गररयो भने, विद्यार्थीिे प्रमाणिरूको भार अनुसार वनयम उल्िङ्ग्घन गरेको माहनँदैन र उि घटनामा अनुिासन र्थोपाररँदैन । 
 

िौचािय तर्था िकर कोठा 

यो DCSD विद्यार्थी आचार संविता मा सूचीबद्ध गररएका सबै अपराधिरू विद्याियका विश्राम कक्ष र िकर रुमिरूमा विद्यार्थीको व्यििारमा िागू हुन्छन्। विद्यार्थीिरूि े

विश्राम कक्ष सिा र सुरवक्षत राख्नमा मद्दत गछान भने्न अपेवक्षत गररन्छ। सार्थै, विद्यार्थीिरूिे िौचाियमा भएका अिरोधात्मक, असुरवक्षत र/िा अस्िच्छ अिस्र्थािरूको 

बारेमा प्रिासकिाई ररपोटा गदाछन् भनी अपेक्षा गररन्छ। 
 

िकर रूममा कुन ैसिे िोन, क्यामकोर्ार, वभवर्यो रेकर्ार िा क्यामरेािरूिाई अनमुवत ददइएको छैन। प्रधानाध्यापकको स्पष्ट अनमुवत विना कसिैाई विद्याियको कुन ैपवन 

स्र्थानमा अन्य व्यवििरूको तवस्िर िा वभवर्यो वखच्न ेअनमुवत ददइएको छैन भन्न ेकुरा ध्यानमा राख्नपुछा। 
 

विद्यार्थीको अनिुासनसम्बन्धी प्रदक्रया 

विद्यार्थीिरू सािाजवनक विद्याियबाट वनिम्बन/वनष्कासन गनुाअवघ वनवित उवचत प्रदक्रयाका उपायिरूमा िकदार छन्। प्रदक्रयागत सुरक्षािरूको दायरा विद्याियबाट 

गररएको वनिम्बन/वनष्कासन कवत समयसम्म रिन्छ भने्न कुरामा भर पछा। उदािरणका िावग, दि विद्यािय ददन िा सोभन्दा कम समयसम्म वनिम्बन गनाका िावग, सयंिु 

राज्यको सिोच्च अदािति ेमात्र न्यनूतम उवचत प्रदक्रया आिश्यक भएको ठिर गरेको छ। 
 

DeKalb County School District ि ेविद्यार्थीिरूिाई काननूी आिश्यकता भन्दा बढी उवचत प्रदक्रया अपनाएर प्रदक्रयात्मक कायाविवधिरूको सटे अगंीकृत गरेको छ। 

वनम्न खण्र्िरूमा कायाविवधिरूिाई व्याख्या गररन्छ। 
 

वनिम्बनका िावग विद्यािय प्रिासकको उवचत प्रदक्रया 
 

विद्यार्थीिाई विद्यािय-वभत्रको वनिम्बन िा विद्यािय-बाविरको वनिम्बन िा दि (10) ददनसम्मको बस वनिम्बन िा अन्य उपयुि पररणामिरूभन्दा अगावर् वनिम्बनका 

िावग विद्यािय प्रिासकको उवचत प्रदक्रया आयोजन गररन्छ। उल्िङ्ग्घनिे दि (10) ददनभन्दा बढी समयसम्मको वनिम्बनको िारेन्टी ददन्छ भने, यसिाई दीघाकािीन 

वनिम्बन िा वनष्कासनका िावग वसिाररस सवित विद्यािय प्रधानाध्यापकद्वारा सन्दभा गररनुपछा। 
 

वनष्कासन बैठकसम्बन्धी विद्याियको प्रिासवनक प्रदक्रयामा, विद्यार्थीिाई कुन अपराधको आरोप िगाइएको छ, घटनाका साक्षीिरू को-को हुन ् र कस्तो खािको 

अनुिासनात्मक कारबािी विइन सक्छ भने्न बारेमा मौवखक रूपमा जानकारी गराइन्छ। विद्यार्थीिाई आफ्नो तिा बाट के भएको िो भने्न अिसर प्रदान गररने छ। 

अनुिासनात्मक कारबािी विइएको खण्र्मा विद्यार्थीका आमाबाबु/अवभभािकिाई सम्पका  गररनेछ । साक्षीिरूिाई घटना घटे िगत्तै घटनाको बारेमा मौवखक र/िा विवखत 

व्यिोरा पेस गना िगाइन्छ (िागू हुन्छ भने) । 
 

अनिुासन टोिी बठैक (DTM) 

प्रधानाध्यापकिे कुनै विद्यार्थीिाई िामो अिवधसम्म विद्याियबाट बाविर राख्नु पछा भनेर वसिाररस गरेको र अनुिासन कारबािीसम्बन्धी सुनुिाइ नहुने सम्भािना भएको 

समयमा वनष्कासनको पवििो ददनको पाँच (5) ददन वभत्र आमाबाबु/अवभभािकिाई Discipline Team Meeting (DTM) को विकल्प प्रस्ताि गररनेछ । DTM मा 

प्रधानाध्यापक/उिाँको प्रवतवनवध, विद्याियका व्यििारसम्बन्धी वििेषज्ञ र/िा विद्यार्थी अनुिासन प्रणािी कायााियका एकजना प्रवतवनवध हुने छन् । विद्यार्थी व्यििाररकता 

अनुसार बोिाइन सक्छ । प्रधानाध्यापक/प्रवतवनवधिे घटनाको छानवबन पूरा भएपवछ सम्भि भएसम्म चाँर्ो गरेर Student Support Team Coordinator को कायाािय, 

िा सुपररन्टेन्र्ेन्टका प्रवतवनवधिाई जानकारी गराउने छन् । प्रधानाध्यापक/वनर्दाष्ट गररएका व्यवििे अनुिासन टोिी (DTM) को बैठक हुनु अगावर् िा बैठक भइरिकेो 

समयमा MTSS/RTI संयोजक िा सुपररन्टेन्र्ेन्टका प्रवतवनवधिाई वनम्न कागजात प्रदान गनुा पदाछ: साक्षीिरूको/विद्यार्थीको बयान; विद्यार्थीको स्र्थायी अवभिेखको िािको 

एउटा प्रवतविवप; विद्यार्थीको टेस्ट रेकर्ा कार्ाको एउटा प्रवतविवप; विद्यार्थीका सबै कक्षािरूको ितामान िैवक्षक प्रदिान (प्रगवत प्रवतिेदन); उपवस्र्थत र अनुपवस्र्थत भएका 

ददनिरू (छूट ददइने र नददइन ेअनुपवस्र्थवत); दढिो गरी आएको सङ्ग्ख्या िा कक्षामा नबसेको सङ्ग्ख्या; कारणिरू सवित वर्टेन्सनका असाइनमेन्ट; अनुिासनको प्रसङ्ग्ग भएको 

उपाख्यानात्मक ररपोटा, उपवस्र्थवत र िैवक्षक अवभिेखिरू, र स्र्थानीय विद्याियमा प्रदान गररएको SST रेिरि, परामिा सत्र, आमाबाबु/अवभभािक कन्िरेन्स (वमवत, कारण 
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र पररणामको वििरण सवित) सवितका िस्तक्षेपिरू; पुविस ररपोटाको प्रवतविवप; वििेष विक्षा, Section 504 िा SST को अिस्र्था (यी मध्ये कुन ैपवन कायाक्रमिरूका 

िावग सदक्रय भनाा िा रेिरि); SST प्रवतिेदनिरू; विद्याियका प्रिासकिे वसिाररस गरेका पररणामिरू, र घटनासँग सम्बवन्धत अरू कुनै जानकारी िा प्रमाण भएको 

विद्याियका प्रिासकको ितामान रूपमा स्िीकृत वनष्कासन पत्रको प्रवतविवप । 
 

यो बैठकको उदेश्य भनेको टोिीिाई विद्याियद्वारा पूरा गररएको छानवबन, प्रयोग गररएका अनुिासनसम्बन्धी कारबािी, र विद्यार्थी र/िा आमाबाबु/अवभभािकद्वारा प्रदान 

गररएको कुनै पवन जानकारीको बारेमा छििि गना ददनु िो । यो अवभभािक कन्िरेन्स भएकािे, विद्यार्थी िा अवभभािकका िदकि यसमा उपवस्र्थत हुन पाउँदैनन् । 

MTSS/RTI संयोजक र/िा विद्यािय अनुिासनको वर्वस्िक्ट कायााियका अकाा प्रवतवनवधिे DTM का िावग उपयुि समय सीमा तय गना सक्छन् र तत्काि समाधान आउने 

देवखएन भने DTM अन्त्य गना सक्छन् । आमाबाबु/अवभभािक र विद्यािय अनुिासनको नवतजाका सम्बन्धमा एउटा सम्झौतामा पुग्न सकेको खण्र्मा, Director of Student 

Relations द्वारा सम्झौता स्िीकृत गररएको खण्र्मा, र आमाबाबु/अवभभािकिे विवखत रूपमा सुनिाइ नगनुा भनकेो खण्र्मा, सुनिाइ रद्द गररनेछ । आमाबाबु/अवभभािक 

अनुिासनको नवतजा र DTM को अवन्तम नवतजामा सिमत नभएको खण्र्मा, िा आमाबाबु/अवभभािक DTM मा उपवस्र्थत नभएको खण्र्मा, सुनिाइ वनधााररत 

समयताविका अनुसार अगावर् बढ्नेछ । अनुिासन टोिीको बैठक सञ्चारका विवभन्न माध्यमिरू प्रयोग गना सञ्चािन गना सदकन्छ । DTM भएन िा DTM यो संवितामा 

छििि गरे अनुसार भएन भने, सुनिाइ पूिा वनधााररत ताविका अनुसार अगार्ी बढ्नेछ । 
 

वजल्िा वनष्पक्ष प्रदक्रया सनुिुाई 

एकजना सुनिाई अवधकारीिे भचुाअि रूपमा र भौवतक उपवस्र्थवतमा कानुनी कायाविवध अनुसारको सुनिाई आयोजना गने छन् । उनिे यस सुनिाईमा विद्यार्थीको गित 

आचरणका सम्बन्धमा प्रमाणिरूको बारेमा बुझ्ने छन्, विद्यार्थीिे वनयम उल्िङ्ग्घन गरेको कुरा प्रमावणत भएको खण्र्मा विद्यार्थीिाई दि (10) ददनभन्दा बढी समयको 

िावग विद्याियबाट वनकाविन सक्छ। सुपररन्टेन्र्ेन्टिे सुनिाइ अवधकृत वनयिु गछान् र सुनिाइ अवधकृतिाई उल्िङ्ग्घनको बारेमा पविल्यै केिी कुरा र्थािा पाउनु हुदँैन । 

सुनिाई अवधकृतिाई सुनिाई हुनु अगावर् नै उल्िङ्ग्घनको बारेमा र्थािा छ र सुनिाई अवधकृतिे कुनै पूिाारि नराखी प्रमाण सुन्न र वनणाय विन सक्छन् भनेर पुवष्ट गरेको 

खण्र्मा सुनिाई अगावर् बढ्न सक्छ। 
 

कुनै विद्याियका प्रधानाध्यापकिे कुनै विद्यार्थीिाई वर्स्िक्टको उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइमा वसिाररस गरेको समयमा, उपयुि सुनिाइ अवधकृतिे उि वसिाररस 

अध्ययन गने छन्, जसिे सुनिाइ गने दक नगने भनेर वनणाय गने छन् । स्कूि वर्वस्िक्ट िा आमाबाबु/अवभभािक सुनिाइ हुने वमवत िम्ब्याउन सिमत नभएसम्म सबै सुनिाइ 

अनुिासनात्मक कारबािी भएको िा School Resource Officer (SRO) द्वारा विद्याियको पििमा भएको वगरफ्तारीको दस ददन वभत्र आयोजना गनुा पदाछ । सुनिाइ 

आयोजना गनुा पयो भने, विद्यार्थी र आमाबाबु/अवभभािकिाई सुनिाइ हुने वमवत, समय र स्र्थान, उल्िङ्ग्घन र सम्भावित साक्षीिरूको सूचीको बारेमा मौवखक र विवखत 

जानकारी प्रदान गररनेछ । 
 

वर्वस्िक्टका उवचत प्रदक्रयासम्बन्धी सुनिाइिरू गोपनीय रिन्छ र सिासाधारणका िावग खुिा हुदँैन । विद्यार्थी, उसका आमाबाबु िा अवभभािक िा आमाबाबुको विवखत 

अनुमवत प्राप्त गरेका अवभभािकका प्रवतवनवध र उनीिरूका साक्षीिरू सुनिाइमा उपवस्र्थत हुन सक्छन् तर अरू आिन्त िा विद्यार्थीका सार्थीिरूिाई उपवस्र्थत हुन अनुमवत 

ददइँदैन । कारबािीिरूको विद्युतीय रूपमा अवभिेख रावखनेछ । स्कूि वर्वस्िक्टिे साक्षीिरूिाई आफ्नो पक्षमा मत राख्नका िावग सुनुिाइमा बोिाउन सक्छ । विद्यार्थी तर्था 

आमाबाबु/अवभभािकिे पवन साक्षीिरू ल्याउन सक्छन् । सुनुिाइ अवधकृतिे साक्षीिरूिे ददएका बयानिरू प्रस्तुत गररएका अवभयोगिरूसँग सान्दर्भाक छ या छैन भवन 

वनणायिरू गने छन् । यदद विद्यार्थी तर्था आमाबाबु/अवभभािकिे स्कूि वर्वस्िक्टका अवधकारी िा अन्य विद्यार्थीिरूिे सुनुिाइमा बयान ददउन् भने्न चािन्छन् भने उनीिरूिे 

विद्यािय प्रिासनिाई सम्पका  गनुा पछा र विद्यािय प्रिासनिे उि व्यवििरूिाई बोिाउने व्यिस्र्था गनेछ । आमाबाबु/अवभभािकिे विद्याियिाई अवनिाया रूपमा सुनुिाइ 

भएको 48 घण्टा वभत्र सम्पका  पनुा पछा ताकी बयान ददन िगाइएका विद्यार्थीिरूको अवभभािकसँग अनुमवत माग्न सदकयोस् । वजल्िा अदाितको सुनुिाइ प्रदक्रयामा बयान 

ददनु पने साक्षीिरूिाई सम्बवन्धत घटना अवभयोग िागेको छैन भने उनीिरूिाई सुनुिाइ प्रदक्रयामा आफ्ना िदकि उपवस्र्थवत गराउन अनुमवत ददइने छैन । 
 

वजल्िा अदाितको सुनुिाइ कायािािीमा पेस गनुा पने प्रमाण अन्तगात भौवतक प्रमाण जस्त ैिागुपदार्था िा िातिवतयार; साक्षी बयान; िोटोिरू; श्रव्य िा दशृ्य रेकर्र्ाङिरू र 

सान्दर्भाक कागजपत्रिरू जस्तै साक्षीिे ददएका बयानिरू, छानवबनका वििरणिरू, तर्था विद्यार्थीिरूको विद्यमान िैवक्षक तर्था अनुिासन वििरणिरू पदाछन् । स्कूि 

वर्वस्िक्टिे प्रमाणको िजनको आधारमा विद्यार्थीिे गरेका वनयम तर्था कानुनको उल्िङ्ग्घन प्रमाणीकरण गने कामको बोझ बिन गछा । वजल्िा अदाितमा हुने सुनुिाइमा 

आफ्नै खचामा आफ्नो प्रवतवनवधत्ि परामिा कतााद्वारा गराउने विद्यार्थीसँग अवधकार सुरवक्षत छ । आमाबाबु िा अवभभािकिरूिे आफ्नो कानुनी प्रवतवनवधिे सुनुिाइ प्रदक्रयामा 

प्रवतवनवधत्ि गने र िदकििे पवन उि कायािािीमा प्रवतवनवधको रूपामा प्रिेि गने भवन 48 घण्टा अगावर् नै यो सूचना अवनिाया रूपमा विद्यार्थी सम्बन्ध विभागिाई ददनु 

पछा। यो सूचना प्रदान गना असिि भएमा सुनुिाइ स्र्थवगत हुन सक्छ । र सुनुिाइ भविष्यमा हुने गरी वमवत तय गररन्छ तादक विद्याियिे आिश्यक व्यिस्र्थािरू िा वजल्िा 

िदकिको समयताविका अनुसार व्यिस्र्थापन गना सक्छ । सामान्यतया स्कूि वर्वस्िक्टिे वजल्िा सुनुिाइमा आफ्नो प्रवतवनवधत्ि गराउन िदकिको प्रयोग गदैन, यद्यवप केिी 

वििेष मुद्दािरूमा भने िदकि प्रयोग गररन्छ । 
 

वजल्िा सुनुिाइ प्रदक्रया अदाितीय सुनुिाइ जस्तो हुन आिश्यक छैन । र यस सुनुिाइमा Georgia Evidence Code (जर्जायको प्रमाणसम्बन्धी कानुन) िागु हुने छैन । 

विद्यार्थीिे वनयम उल्िङ्ग्घन गरेको िो िा िोइन र अनुिासन वनयम िागू गनुा पछा या पदैन भने्न बारेमा वनणायिरू गना सुनुिाइ अवधकारीिाई सिज िोस् भवन सबै पक्षिरूिे 

सान्दर्भाक सूचनािरू प्रदान गना सक्छन् । सुनुिाइ अवधकारीिाई प्रदान गररएका सूचनािरूको सान्दर्भाकता सम्बन्धमा अवन्तम वनणाय गने कानुनी अवधकार वनवित छ । 

सुनुिाईमा प्रस्तुत गररएका प्रमाणिरूको पररमाणका आधारमा, सुनुिाइ अवधकारीिे विद्याियका वनयमिरू उल्िङ्ग्घन भएको छ िा छैन भनी वनधाारण गने छ र िागू गररने 

अनुिासन पविचान गने छ। 
 

दिैु पक्षिरूिे प्रमाणिरू प्रस्तुत गररसकेपवछ प्रत्येक पक्षिाई आफ्नो अवन्तम तका  राख्न अिसर ददन्छ । त्यसपवछ सुनुिाई सदकन्छ र सुनुिाई अवधकारीिे व्यविगत रूपमा 

वनयमको उल्िङ्ग्घन भएको छ भनी वनणाय सुनाउने छ र प्रमाणिरूिे विद्यार्थीिे वनयमको उल्िङ्ग्घन गरेको पुवष्ट गरेको खण्र्मा उपयुि अनुिासन वनयम िागू गना वनणाय 

ददने छ। विद्यार्थीि ेविद्याियको वनयमिरू उल्िङ्ग्घन नगरेको पाइएमा उि विद्यार्थीिाई विद्यािय जान पुनः अनुमवत ददइनेछ । विद्यार्थीिे विद्याियका वनयमिरू उल्िङ्ग्घन 

गरेको प्रमावणत भएमा सुनुिाइ अवधकारीिे अनुिासनसम्बन्धी कारबािी गना सक्छन् जसमा अवभयोग िागेका विद्यार्थीिाई वनवित परीक्षणकाि समयािवध तोदक विद्यािय 

जान ददने र विद्यािय वजल्िाबाट वनष्कासन गने िगायतका कारबािीिरू पना सक्छ । आमाबाबु िा अवभभािकिे वनणाय प्राप्त गनाका िावग विद्यािय खुल्ने अको ददन 

कायााियमा सम्पका  गना सक्छन् । विद्यार्थीको आमाबाबु तर्था अवभभािकिरूिाई सुनुिाइ सम्पन्न भएको दस ददन वभत्र एउटा वचठ्ठी पठाइनेछ । विद्यार्थीका आमाबाबु तर्था 

अवभभािकिरूिे DeKalb County School District का सुपररन्टेन्र्ेन्टिाई 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 मा विवखत अनुरोध पेि 

गरेर विक्षा बोर्ा समक्ष सुनिाइ अवधकृतको वनणाय अवपि गना सक्छन्। यो अनुरोध वनणाय जारी गरेको 20 क्यािेन्र्र ददन वभत्र अवनिाया रूपमा गनुा पछा । 
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DEKALB विक्षा बोर्ामा अपीि 

विद्यार्थीका आमाबाबु तर्था अवभभािकिरूिे DeKalb County School District का सुपररन्टेन्र्ेन्टिाई 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 

30083 मा विवखत अनुरोध पेि गरेर विक्षा बोर्ा समक्ष सुनिाइ अवधकृतको वनणाय अवपि गना सक्छन्। यो अनुरोध सुनुिाई अवधकारीद्वारा वनणाय प्रस्तुत गररएको वमवतदेवख 

बीस (20) क्यािेन्र्र ददन (िप्ता, सािाजवनक र कानूनी वबदािरू सवित) वभत्र यो अनुरोध गनुापछा। विवखत अवपिको सूचनािे दकन सुनुिाइ अवधकारीिे गरेको वनणाय बेठीक 

छ भने्न कुरािाई सियोग गने तका िरू सवित कारणिरू प्रस्तुत गरेको हुनुपछा । यो सूचनाि ेकवत भाग िा वनणाय वििरणिे कवत िदसम्म अवपि कतााको असिमवतिाई 

जनाउँछ भवन विविवष्टकृत गनुा पछा । कुनै पवन नयाँ प्रमाण स्िीकार गररने छैन । 
 

DeKalb विक्षा बोर्ािे छुरट्टको ददनिरू र सािाजवनक तर्था कानुनी वबदाको ददनिरू बािके अवपि प्राप्त गरेको वमवतको दस (10) ददन वभत्र उि दखाास्त परेको वििरणको 

पुनरािोकन गने र वनणाय विवखत रूपमा जारी गने छ। DeKalb विक्षा बोर्ािे जारी गने वनणाय वजल्िा सुनुिाइ कायाको क्रममा वसजाना भएका वििरणिरूमा मात्र आधाररत 

हुने छ । DeKalb विक्षा बोर्ािे कुनै पवन प्रकारको नयाँ प्रमाण स्िीकार नगने िा कुनै मौवखक तका िरू सुने्न छैन । यद्यवप अवपिसँग सरोकार राख्ने सकारात्मक पक्षिरूिाई 

समेट्ने विवखत तका िरू भने यस कायााियमा बुझाउन सदकन्छ । DeKalb विक्षा बोर्ासँग सुनुिाइ अवधकारीको वनणायिाई िैधावनकता ददने, उल्टाउने, िा पररमार्जात गने 

अवधकार छ । DeKalb विक्षा बोर्ाि े वनणाय जारी गरेको तीस (30) क्यािेन्र्र ददन वभत्र DeKalb County School District का सुपररन्टेन्र्ेन्टिाई विवखत रूपमा 

अवपिको सूचना दायर गरेर State Board of Education समक्ष अवपि नबुझाएसम्म, DeKalb विक्षा बोर्ाको वनणाय नै अवन्तम वनणाय हुनेछ । त्यस अवपििे वििाददत 

प्रश्न; स्र्थानीय बोर्ाको वनणाय र अवपि दकन गररएको भवन छोटो बयान सवित व्याख्या गरेको हुनु पछा । यो अवपिको सूचनाको विषयिस्तु र State Board of Education 

of Georgia समक्ष अििम्बन गनुा पने प्रदक्रया O.C.G.A. § 20-2-1160 र State Board Rule 160-1-3-.04 मा उल्िेख गररएको छ । 
 

अपीि गररएको खण्र्मा मात्र वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयाको सुनुिाईको िान्सदक्रप्ट बनाइने छ। विद्यार्थीका आमाबुिा/अवभभािक िा अवधििािे विद्यार्थी सम्बन्ध विभागमा 

सुनुिाइको अवर्यो प्रवतविवप अनुरोध गना िा आफ्नै खचामा विवखत िान्सदक्रप्टको प्रवतविवप अर्ार गना सकु्नहुन्छ। 
 

वजल्िा उवचत प्रदक्रया छुट 

आमाबुिा/अवभभािक र विद्यार्थीिे उनीिरूको वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रया सुनुिाईमा छुट ददन र वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रया सुनुिाईको छुट पूरा गरी िस्ताक्षर गरेर घटनाका 

उपयुि पररणामिरूिाई स्िीकार गना छनोट गना सकु्नहुन्छ। यो छुट पेि गरेर, आमाबुिा/अवभभािक र विद्यार्थी वनणायमा सिमत हुनुहुन्छ र उि घटनाका सम्बन्धमा हुने कुनै 

पवन भावि चुनौती र अपीििरूमा छुट पाउनुहुन्छ। 
 

असक्षमता भएका विद्यार्थीिरू 
IDEA अन्तगात वििेष विक्षा सेिा प्राप्त गने र Section 504 िे समेट्ने अििता भएका विद्यार्थीिरूका िावग ति प्रदान गररएका अवतररि चरणिरूको सार्थमा मावर्थ 

उल्िेख गररएकै कायाविवध प्रयोग हुन्छ: 
 

अििता भएका विद्यार्थीिरूका िावग वििषे पररवस्र्थवतिरू (िवतयार, औषवधिरू र िा गम्भीर िारीररक िानी) 
 

1. स्र्थानीय विद्यािय प्रिासक कमाचारीिे विद्यार्थीसँग िातिवतयार वर्थयो/वर्थएन, िागूपदार्था सेिन गरेका वर्थए/वर्थएनन् िा अको व्यवििाई िारीररक रूपमा गम्भीर 

िानी पुर् याउनुभएको वर्थयो/वर्थएन भनी वनधाारण गनुापछा। यदद वर्थयो भने, A र B मा जानुिोस्।  

A. असाधारण विक्षा वनदेिक/वर्वस्िक्ट 504 सयंोजकि ेमावर्थका रिगरिरूिाई तरुुन्त ैख्याि गनुापछा। 

 असाधारण विक्षा/खण्र् 504 वर्वस्िक्ट कमाचारीि ेअिस्र्थािाई अनसुन्धान गनुा हुन ेछ र स्र्थानीय विद्याियमा मागावनदेिन प्रदान गनुा हुन ेछ। 

 वर्वस्िक्ट कमाचारी र स्र्थानीय विद्यािय कमाचारीि ेकायाको योजना वनधाारण गना सगँ ैकाम गन ेछन।् 

B. विक्षा वस्र्थवतमा आपतकािीन पररितान आिश्यक भएमा असाधारण विक्षा/504 सयंोजकि ेस्र्थानीय विद्याियमा सम्परक गनुा हुन ेछ। 
 

2. वििेष विक्षा विक्षक(िरू), IEP मावमिा व्यिस्र्थापक िा धारा 504 अध्यक्षिाई संयोगबारे सूवचत गररन्छ। 

3. यदद अििता भएका कुनै पवन विद्यार्थीिाई वजल्िाको सुनुिाइ प्रदक्रयामा रेिर गररन्छ भने विद्याियका प्रिासकिे विद्यार्थीको अनुिासन विद्यार्थीको 

अिितासँग सम्बवन्धत छ दक छैन भनेर वनधाारण गने बैठक तय गनाका िावग वििेष विक्षा/धारा 504 का विद्याियको विर् विक्षकिाई सम्पका  गछान् । 

4. व्यििार अपाङ्ग्गताका िावग अवभव्यवि नगने वनधाारण भएमा, IDEA 2004 अन्तगात विद्यार्थीको विक्षा अवधकारसँग सम्बवन्धत वर्वस्िक्टको उवचत प्रदक्रयाको 

सुनुिाईका िावग विद्यािय प्रधानाध्यापकद्वारा वसिाररस गररन्छ। व्यििार अपाङ्ग्गताको अवभव्यवि भएमा, कुन ैपवन र्थप स्र्थान वनयोजन वनणायिरू IEP 

समीक्षा सवमवत िा धारा 504 टोिीद्वारा गराइन ेछ। 
 

अिरोध, रोक िा अन्य वििषे पररवस्र्थवतिरूपवछ िर्का न ेविद्यार्थीिरूको िावग विद्यार्थी स्र्थान वनयोजन प्रोटोकि 

अिरोध िा रोकका कारण विद्याियबाट बाविर भएका विद्यार्थीिरूिाई प्राय: उनीिरूको स्र्थानीय विद्याियमा िर्का नुअवघ िावन्जसनको अिवध आिश्यक हुन्छ। यसका सार्थै, 

पररवस्र्थवतिरू हुन सक्छ जसमा विद्याियमा िािैको विद्यार्थीको उपवस्र्थवत विद्याियमा भएका व्यवि र/िा सम्पवत्तिाई गम्भीर मित्त्िपूणा खतरामा पाना सक्छ। कवर्थत िा 

वनणाायक आपरावधक आचरणको कारण कैद िा र्थुनामा परेको अिवधबाट िकेका विद्यार्थीिाई िैकवल्पक विद्यािय कायाक्रममा रावखने िा विद्यार्थीको स्र्थानीय विद्याियमा 

िकााउने भने्न कुरा वनधाारण गनाका िावग एक प्रोटोकि स्र्थापना गररएको छ। DeKalb County School District िे यी विद्यार्थीिरूको विक्षा र सामावजक सीपिरू पुन: 

वनमाणा गना उनीिरूिाई अिसर ददन्छ जसकारण उनीिरूको विद्याियमा िावन्जसन सिज रूपमा हुने छ। यो वनधाारण बनाउनमा प्रार्थवमक विचारिरू िर्का ने विद्यार्थीको 

िैवक्षक आिश्यकता र अन्य विद्यार्थी र कमाचारीको सुरक्षा िो। 
 

धेरै अिस्र्थामा, वििादमा आचरण सम्पवत्त अपराधिरूदेवख गम्भीर यौन उल्िङ्ग्घन िा िवतयार राख्ने िा अन्य उल्िङ्ग्घन काया सम्म धेरै गम्भीर हुन्छ। यी अपराधिरूको 

िावग वनणाय गररएको विद्यार्थीिरू दकिोर न्याय विभाग िा दकिोर अदाितद्वारा सुरवक्षत योजनामा रावखन सक्छन्। यी योजनािरूिे िका ने विद्यार्थीमा केिी प्रवतबन्धिरूमा 

िगाउन सक्छ; उदािरणका िावग, विद्यार्थीिाई वनवित उमेरका बािबाविकाको िररपरर, पीवर्तको िररपरर िा पीवर्तको प्रोिाइि भएका बािबाविकाको िररपरर रिने 

अनुमवत नददइएको हुन सक्छ िा सधै ँियस्कको वनगरानीमा रिनुपने हुन सक्छ। 
 

केिी अिस्र्थािरूमा विद्यार्थीिरूिाई DeKalb िा अको स्कूि वर्वस्िक िा वनजी स्कूिबाट वनष्कासन िा वनिम्बन गररएको छ र वनिम्बन िा वनष्कासन अिवध अवििेसम्म 

पूरा भएको छैन भने । (O.C.G.A. § 20-2-751.2) अन्य मुद्दािरूमा, विद्यार्थीिरूिे विद्याियमा पुनः भनाा िा नाम िेखाउन सक्छन् जो वनम्न कारणिरूिे वनिवम्बत िा 

वनष्कावसत भएका छन्; अपराध दोषी ठिररएको, जसको मुद्दाको िैसिा हुदँै गरेको, अपराध अवभयोग िागेको, िा कुनै पवन अपराध गरेको बारेमा सूचना दताा भएको िा 

ियस्कको िकमा ऋण वतना नसकेको । (O.C.G.A. § 20-2-768) यसिे विद्यार्थीिाई वनष्कासन िा वनिम्बन अिवधमा पूणा रूपमा बविष्कार गने िो दक िैकवल्पक प्िेसमेन्ट 
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प्रदान गने भने्न जस्ता अन्य प्रश्निरू वनम्त्याउँछ । जस्तै वनष्कावसत गने िा वनिम्बन गने िा िैकवल्पक स्र्थानान्तरण गने जस्ता विकल्पका बाटािरू भविष्यमा प्रयोग गना सदकने 

गरी विद्यार्थीिाई अन्ततः बविष्कार गने या नगने भने्न प्रश्न वनम्त्याउँछ । 
 

यी विद्यार्थीिरू विद्याियमा िका नु अवघ, उनीिरूिाई विद्यार्थी सम्बन्ध विभाग (Department of Student Relations)मा पठाइने छ। विभागका कमाचारीिे विद्यार्थीका 

अवभभािकिरूिे उपिब्ध गराउन चािने कुनै पवन जानकारी सवित सबै उपयुि जानकारी सङ्ग्किन गरी समीक्षा गने छन् र स्र्थापना वनधाारण गने छन्। यस समीक्षाका 

िावग अवभभािकिरू र विद्यार्थी उपवस्र्थत हुन सक्छन् र इनपुट प्रदान गना सक्छन्। िकीििरूिे उपवस्र्थत हुन अनुमवत ददने छैनन्। 
 

विद्यार्थी सम्बन्ध विभागद्वारा बनाइएको स्र्थापना वनधाारणमा सिमवत जनाएका अवभभािकिरूसँग अनुिासनात्मक काया समीक्षा सवमवत (Disciplinary Action Review 

Committee, DARC) द्वारा समीक्षाको िावग अनुरोध गने संकल्प पवछ तीन विद्यािय ददनिरू हुने छन्। DARC विद्यार्थी सम्बन्ध विभागको संरक्षण अन्तगात काम गदाछ 

र विद्यार्थी अनुिासनसम्बन्धी पररवस्र्थवतिरूसँग सम्बवन्धत आमाबुिा/अवभभािकिरू र विद्यािय प्रिासकिरूको वििेष अनुरोधिरूमा विचार गना र वनयमिरू गना 

अवधकारप्रदान गररएको छ। DARC िे विद्यार्थी सम्बन्ध विभागबाट जानकारीको समीक्षाको आधारमा बैठक बसे्न छ र स्र्थापन वनधाारण र अन्य सबै पक्षिरूद्वारा उपिब्ध 

गराइएका कुनै पवन अवतररि जानकारी पूरा गने छ। अनुिासनात्मक कायािािी समीक्षा सवमवतद्वारा बनाइएको स्र्थापना वनधाारणमा सिमवत जनाउने अवभभािकिरूसँग 

O.C.G.A. बमोवजम वर्वस्िक्ट उवचत प्रदक्रयाको सुनुिाई अनुरोध गने संकल्प पवछ तीन (3) विद्यािय ददनिरू हुने छन्। § 20-2-754 िनेुािोस्। 
 

मावर्थ व्याख्या गररएको प्रोटोकििाई विद्यार्थी सम्बन्धका प्रिासकिरूद्वारा उपयुि मावनएअनुसार अन्य प्रकारका विद्यार्थीको स्र्थान वनयोजनका पररवस्र्थवतिरूमा प्रयोग 

गना सदकन्छ। सब ैस्र्थान वनधाारणिरू प्रत्यके मावमिाको आधारमा बनाइन ेछ। उमेर, कैद अिवध, िुल्कको प्रकृवत, विद्यमान अनुिासन आदेि, सम्भावित सुरक्षा सरोकार िा 

िैवक्षक प्रदक्रयामा अिरोध, ितामान/पूिा अनुिासन इवतिास आदद सवित विवभन्न कारकिरूिाई सबै स्तरिरूमा स्र्थान वनयोजन वनधाारणिरू गनामा प्रयोग गना सदकन्छ। 

उदािरणका िावग, गवम्भर हिसंात्मक अपराधका वनम्न सामान्य िगािरूको पररणाम स्िरूप विद्याियको प्रिासकिे विद्यार्थी सम्बन्ध विभागिाई वसिाररस गनुा हुने छः 
 

 गम्भीर चोटपटक वनम्ताउने दवु्याििार 

 िवतयारको प्रयोग संिग्न हुने दवु्याििार 

 प्राकृवतक कारण बािके अन्य कारणिे मृत्यु (ित्या) 

 अपिरण 

 बिात्कार 

 खतरनाक िवतयार भएको र्कैती (सिस्त्र र्कैती) 

 खतरनाक िातिवतयारवबना िूटपाट 

 यौन दवु्याििार (बिात्कार िा यौन अपराध संिग्न नभएको) 

 यौन अपराध 

 नाबािकसँग अश्लीि स्ितन्त्रता विने 
 

सार्थै, वनयवन्त्रत पदार्थाको ठूिो पररमाणमा उत्पादन, वबक्री िा  सारपसार गरेको अवभयोगमा संिग्न भएको अपराध समािेि गनुापछा। 
 

विद्यार्थीको अनुिासनात्मक अपराध विद्याियको क्षेत्रावधकारवभत्र हुदँा सबै प्रधानाध्यापकिरूिे DCSD विद्यार्थी आचार संविता को पािना गना जारी राख्नु हुने छ। सामान्य 

अनुिासनात्मक कायाविवधिरूिाई यी अिस्र्थािरूमा पािना गररने छ। 
 

यो प्रोटोकि असक्षमता भएका विद्यार्थीिरूमा िाग ूहुदँैन। असक्षमता भएका विद्यार्थीिरूिाई प्रत्यक्ष रूपमा असाधारण विक्षा विभाग िा 504 योजना भएका विद्यार्थीिरूको 

खण्र् 504 सयंोजनमा पठाइन ेछ। 
 

खानतिासी 

विद्याियिरूमा आदेि र अनुिासन कायम राख्न र विद्यार्थीिरू तर्था विद्याियका कमाचारीको सुरक्षा र कल्याणमा संरक्षण गनाका िावग, विद्याियका अवधकारीिरूिे ति 

उल्िेख गररएका पररवस्र्थवतिरू अन्तगात विद्यार्थी, विद्यार्थीको िकर, विद्यार्थीको र्ेस्क र टेबि िा विद्यार्थीका अटोमोबाइि खोजी गना सकु्नहुन्छ र खोजीमा िेिा परेका कुनै 

पवन गैरकानुनी, अनवधकृत िा वनषेवधत सामरीिरू जित गना सकु्नहुन्छ। 
 

यसDCSD विद्यार्थी आचार संवितामा प्रयोग गररएनुसार, "अनवधकृत" िब्दको अर्था विद्यार्थी िा विद्याियका कमाचारीिरूको स्िास््य िा सुरक्षाका िावग खतरनाक भएको 

कुनै पवन िस्त ुिा विद्याियको कुन ैपवन कानुनी काया, वमिन िा प्रदक्रयामा बाधा पुर् याउने िा विद्यार्थीिाई पवििे उपिब्ध गररएका विद्यािय वनयमिरूमा अनावधकृत भनी 

िणान गररएको कुनै पवन िस्तु िो। 
 

यो DCSD विद्यार्थी आचार संविता मा उपिब्ध गराइएअनुसार खोजी िा धारण स्िीकार गने विद्यार्थीको असिितािाई अनुिासनात्मक कायािािीका आधारिरू मावनने 

छ। 
 

विद्याियका कमाचारीिरूद्वारा गररएका सबै खोजीिरू खोजीका उदे्दश्यिरूसँग समुवचत रूपमा सम्बवन्धत हुने छन् र विद्यार्थीको उमेर तर्था विङ्ग्ग र अपराधको प्रकृवतको 

अनुरूप अत्यावधक रूपमा िस्तक्षेप गने छैनन्। 
 

व्यविगत खोजिरू 

विद्याियका अवधकारीिे खोजद्वारा कानुनको उल्िङ्ग्घन, विद्यार्थीको व्यििार आचार संविता िा स्र्थानीय विद्याियका वनयमिरू प्रकािन हुने छ भने्न कुराको विश्वास गदाा 

विद्यार्थीको व्यििार र/िा व्यविगत प्रभाििरू (उदािरण, पसा, पुस्तक ब्याग, आदद) खोजी गना सदकन्छ। 
 

विद्यार्थीको व्यििारको प्याट-र्ाउन खोज गनाका िावग गररएमा, यसिाई उिी विङ्ग्ग भएको विद्याियको अवधकारीद्वारा सञ्चािन गररने छ र सिज हुदँा ियस्क साक्षी 

प्रस्तुतीकरणका सार्थ गररने छ। यदद विद्याियका अवधकारीसँग विद्यार्थीिे आफ्नो व्यििार िा अरूका िावग तुरुन्तै खतरनाक िस्तु छ भनी िंका गने उवचत आधार छ भने, 

विद्यार्थीिाई अिग्गै राख्नुपछा, विद्यािय स्रोत अवधकारीिाई सूवचत गररनुपछा र उपयुि अनुिासनात्मक कायािािी प्रिावसत गररनुपछा। 
 

उपयुि पररवस्र्थवतिरूमा, खोजिरूमा िातको सिायतािे चिाउने मेटि वर्टेक्टरिरू िा हिरँ्ेर चिाउने मेटि वर्टेक्टर जस्ता विद्युतीय यन्त्रिरूको प्रयोग पवन समािेि हुन 

सक्छ। खोजिरूमा िागूपदार्था पत्ता िगाउने क्यानाइनिरूको प्रयोग पवन समािेि हुन सक्छ। 
 

िकर, र्से्क र टेबिसगँ सम्बवन्धत खोजिरू 
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विद्यार्थीिे प्रयोग गने िकरिरू, र्ेस्किरू, टेबुििरू विद्याियको सम्पवत्त हुन् र यी िस्तुिरू विद्याियकै मातितमा रिन्छन् । िकर सुविधा प्रदान गने प्रत्येक विद्याियका 

प्रधानाध्यापकिरूिे आफ्ना विद्यार्थीिरूिाई विद्याियका अवधकारीिरूद्वारा िकर वनरीक्षण र खानतिासी हुन सक्छ भने्न बारेमा विवखत सूचना प्रदान गररन्छ भनेर 

सुवनवित गनुा पदाछ । प्रत्येक विद्याियिे सबै िकरिरूको नक्किी चाबीिरू िा सबै िकरिरूको अवभिेख राखेको हुनु पछा र विद्याियिे यस्ता कायािरू गनुा हुदँैन जसका 

कारण विद्यार्थीिरूिे िकरिरू विद्याियको पुणा अधीनमा छ भनेर विश्वास गछान् ।  
 

िकर, र्ेस्क र टेबिको आिवधक सामान्य वनरीक्षणिरू विद्यािय अवधकारीिरूिे कुनै पवन समयमा सूचनाविना, विद्यार्थीको सिमवतविना र खोजी िारेन्टविना कुनै पवन 

कारणिे सञ्चािन गना सकु्नहुन्छ। स्कूि वर्वस्िक्टि ेिकर, र्ेस्क र टेबििरू जाचँ गनाका िावग K-9 एकाइिरूको प्रयोग गना सक्छ। विद्याियमा दकवनएका िा िकर, र्ेस्क िा 

टेबििरूमा रावखएका िस्तुिरू उवचत खोजिरूको 

अधीनमा हुन्छन्। 
 

अटोमोबाइिका खोजिरू 

विद्यार्थीिरूिाई अवधकारको कारणिे नभई वििेषावधकार कारण विद्याियका पररसरिरूमा पाका  गने अनुमवत ददइन्छ। विद्याियिे विद्यार्थीिे पाका  गने स्र्थिको वनयवमत 

चौकीदारको नेतृत्ि गने र विद्याियको सम्पवत्तमा रावखएको विद्यार्थीको सिारी साधनको बाविरबाट दशृ्य वनरीक्षण गने अवधकार राखेको छ। राज्यको कानूनिे विद्यार्थीिाई 

विद्याियको पररसरमा पाका  गररएको सिारी साधनमा बन्दकु राख्ने अवधकार ददँदैन। 
 

विद्यािय अवधकारीसँग सिारी साधनिरूको वभत्र रावखएको अिैध, अनवधकृत िा वनषेवधत सामरीिरूिाई िंका गने उवचत आधारिरू हुदँा विद्यार्थीका सिारी साधनिरूको 

आन्तररक भागिरू वनरीक्षण गना सदकन्छ यस्ता चौकीदार र वनरीक्षणिरू सूचना, विद्यार्थीको सिमवत र खोज िारेन्टविना सञ्चािन गना सदकन्छ। 
 

मावर्थको खोजी गने अवधकारको सूचना विद्याियको सम्पवत्तमा पाका  गने विद्यार्थीिरूिाई ददइने छ; यद्यवप, त्यस्तो सूचना ददन असिि भएमा विद्याियका अवधकारीिरूिाई 

अन्यर्था अवधकृत हुदँा सिारी साधनको आन्तररक भागमा खोजी गनाबाट रोदकने छैन। 
 

पररणामिरू खोज्निुोस ्

खोजिे संघीय, राज्य िा स्र्थानीय काननुको उल्िङ्ग्घनिाई खुिासा गछा भने, कानुन प्रितानका अवधकारिरूमा ध्यान ददइएको हुन सक्छ जसकारण उनीिरूिे उपयुि कदम 

चाल्न सक्छन्। 
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िातिवतयारिरूिाई विद्याियभन्दा बाविर राख्न े
 

विद्याियिाई सरुवक्षत राख्न े

 

प्रत्येक विद्यार्थीिरूिे सुरवक्षत र संरवक्षत विद्यािय चािन्छन् र त्यसका िावग योग्य हुन्छन्। त्यस कारणिे गदाा, स्कूि वर्वस्िक्ट र विद्याियिरूका विद्याियमा, कुनै पवन 

विद्यािय बसमा र विद्याियद्वारा प्रायोवजत कुनै पवन कायामा िातिवतयार र उल्िङ्ग्घनका विरूद्धमा वनयमिरू हुन्छन्। 

 

विद्याियमा िातिवतयारिरू ल्याउने विद्यार्थीिरूिाई वनष्कासन गना सदकन्छ। सार्थै, विद्याियमा केिी िातिवतयार ल्याउनु भनेको Georgia कानुन अन्तगात ''वनर्दाष्ट 

गररएको अपराध'' िो। यसको मतिब 17 िषाभन्दा मुवनका विद्यार्थी अपराधीिरूिाई प्रकाउ गना सदकन्छ र विद्याियमा, स्कूि बसमा िा विद्याियद्वारा प्रायोवजत कुनै पवन 

प्रकायामा िातिवतयार बोक्न िा राख्नका िावग युिा विरासत केन्िमा रावखएको हुन सक्छ। 17 िा सोभन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थीिरूको िावग, यी अपराधिरूमा अपराधको 

रकम िाग्छ र अपराध धारणा र कारािास हुन सक्छ। 

 

देिभरका विद्याियिाई विद्याियमा बन्दकु ल्याउनका िावग िा विद्यािय सम्पवत्तमा (विद्याियका बसिरूसवित) बन्दकुको कब्जा गनाका िावग न्यनूतम एक पात्रो िषाको 

वनष्कासन आदेि ददने संघीय काननुद्वारा विद्यार्थी अनुिासन नीवत हुन आिश्यक हुन्छ। पररणाम स्िरूप, DeKalb सँग नीती छ जसिाई बन्दकुको कब्जा गनाका िावग सबै 

DeKalb विद्याियबाट न्यूनतम एक पात्रो िषाको वनष्कासन आिश्यक हुन्छ। 

 

अन्य कुन िवतयार वनष्कासन हुन सक्छ? 

 

विद्यािय, विद्याियको बस िा अन्य विद्याियको सम्पवत्त िा विद्याियको कायाक्रममा गोिा-बारूद जस्ता कुनै पवन प्रकारको चक्कु, रेजर ब्िेर् (बक्स कटरिरूसवित), चेन, 

पाइप, मािाि आट्सा यन्त्र, BB गन, पुरानो बन्दकु र अन्य िस्तुिरू हुनु DCSD विद्यार्थी आचार संविताको उल्िङ्ग्घन हुन्छ। (िवतयारको पूरा र पूणा सूची िनेाका िावग, पृष्ठ 

29-30 िनेुािोस्।) 

 

विद्यार्थीिरूको िावग जानकारी: िास्तिमा, तपाईं के-के गना सकु्नहुन्छ? 

 

तपाईंको विद्याियमा गिा गनुािोस् र तपाईंको विद्यािय र सार्थीिरूिाई सुरवक्षत राख्नमा सिभागी भएर आिैिाई र तपाईंको सार्थीिरूको िावग सम्मान देखाउनुिोस्। 

 

 विद्याियमा िवतयार कुन ैपवन कारणका िावग नल्याउनिुोस् िा अरू विद्यार्थीबाट िवतयार स्िीकार नगनुािोस ्िा तपाईंको िकर, र्ेक्स, सिारी साधन िा 

व्यविगत सामरीिरूमा िवतयारिरू राख्न अरू विद्यार्थीिाई अनमुवत नददनिुोस।् 

 

 आफ्ना सार्थीिरूिाई ददखािा गना, सुरक्षा, कुन ैपवन कारणका िावग विद्याियमा िातिवतयारिरू नल्याउन भन्निुोस।् 

 

 तपाईंि ेविद्यािय िा विद्याियको बसमा िवतयारका बारेमा सनु्न ुभएमा िा देख्नभुएमा, तरुुन्त ैविक्षक िा प्रिासकिाई सवूचत गनुािोस ् (तपाईंि ेआफ्नो 

नाम प्रयोग नगना अनरुोध गना सकु्नहुन्छ।) 

 

विद्यािय बनाउनमा दकन सिंग्न हुन्छ? 

 

विद्याियमा िवतयार ल्याउने समस्यािे गम्भीरता वनम्त्याउन सके्न भएकािे विद्यार्थीिरू संिग्न हुनुपछा र विद्यार्थीको संिग्नताविना यो पूणा रूपमा जाँदैन। देिभरका 

विद्यार्थीिरूिे “भयो, यवत न ैकािी छ” भनेका छन्। यी विद्यार्थीिरूिे उनीिरूको विद्याियिाई सुरवक्षत र िवतयार मुि राख्नमा र्थप सदक्रय रुवच विएका छन्। विद्याियमा 

िवतयारिरू जसिे सुकै ल्याएको भए तापवन, िवतिारिरू ररपोटा गररने छ भनेर यी विद्यार्थीिरूिाई र्थािा हुन ददनुिोस्। 

 

िवतिारिरू ररपोटा हुन गइरिकेो छ भन्न ेिब्द सबवैतर हुदँा, विद्यार्थीिरूि ेविद्याियमा िवतयारिरू ल्याउन ेसम्भािना कम भएको छ। 
 

17 िा सोभन्दा बढी उमरेको विद्यार्थीिरूको िावग वििषे सन्दिे 
 

तपाईं 17 िा सोभन्दा बढी उमेरको भएमा र तपाईं विद्यािय िा बस िा विद्याियको तपाईंको सिारी साधनमा िवतयारसवित समात्नु भएमा, तपाईंिाई अपराधको आरोप 

िाग्न सक्छ। जेि सजाय तपाईंिाई एउटा रेकर्ा ददन्छ जसिे तपाईंिाई किेज, प्राविवधक विद्यािय र सिस्त्र सेिामा स्िीकार हुनबाट रोक्न सक्छ। यसिे तपाईंिाई जावगर 

प्राप्त गना र भोट ददनबाट पवन रोक्न सक्छ। 
 

DCSD विद्यार्थीको आचार-सवंिता 
 

DCSD विद्यार्थी आचार संविताििे सबै विद्यार्थीिाई विद्याियमा िवतयारिरू ल्याउन सकु्नहुन्न भनी एकदमै स्पष्ट गराउँछ। DCSD विद्यार्थी आचार संविता मित्त्िपूणा 

जानकारी पवन समािेि गछा र िवतयार र अन्य खतरनाक िस्तुिरूका बारेमा विद्यार्थीिरूिाई सुझाि ददन्छ। 
 

 

यो सवम्झन मित्त्िपणूा हुन्छ 
 

जर्जायाको िवतयारको कानुन उल्िङ्ग्घन हुदँा, विद्यार्थीिाई वनम्न गररएको हुन सक्छ: 
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विरासतमा रावखएको 

पवुिस कारमा रावखएको 

जिे िा नजरबन्द केन्ि िजैान े

जिे जान ेसजाय 

पयााप्त अदाितको जररिानासगँ ैसजाय 

प्रमाणीकरणमा रावखएको 

विद्याियबाट वनष्कासन गररएको 
 

रोकर्थाम तर्था िस्ताक्षपे 
 

स्कूि वर्वस्िक्टिे िवतयारिरूिाई विद्यािय बाविर राख्नका िावग के गरररिेको छ? केिी रणनीवतिरूको प्रयोग भइरिकेो छ, जस्तै: 

 सबै विद्यार्थीिरूिाई िातिवतयारिरू कानुन र विद्याियका वनयमिरूको विरूद्धमा छन् भनी र्थािा ददनका िावग उनीिरूिाई DCSD विद्यार्थी आचारसंविता 

वितरण गने; 

 विद्यार्थीिरूिाई िकर, र्ेस्क, टेबि, सिारी साधन र व्यविगत सामानिरू विद्याियका अवधकारीिरूिे खोवजरिन सक्छन् भनी विद्यार्थीिरूिाई सूवचत गने; 

 धेरैजसो िवतयारिरू घरबाटै विद्याियमा विएर आउनेबारे आमाबुिािाई सूवचत गने; 

 गनपाउर्र र औषवध-सुगे्न कुकुरिरूको प्रयोग गरेर अवनयवमत रूपमा बन्दकु र िागूपदार्था खोजी काया सञ्चािन गने; 

 विद्याियमा पुस्तकको झोिाको प्रयोगमा प्रवतबन्ध िगाउने िा सीवमत गने; 

 विद्याियमा िा विद्याियको बसमा िवतयारिरू ल्याउने विद्यार्थीिरूिाई वनकाल्ने; 

 र्थप वनगरानी क्यामेरािरू स्र्थापना गने र मेटि वर्टेक्टरिरूको प्रयोगिाई िृवद्ध गने। 
 

 

वजम्मिेारी भनेको तपाईंबाट के अपेक्षा गररन्छ भनेर जानु्न िो। 

वजम्मिेारी भनेको आिू र अरुबाट उच्च अपेक्षािरू राख्नु िो। 

वजम्मिेारी भनेको वजम्मेिार छनोटिरू गनुा िो। 

वजम्मिेारी भनेको गित वनणाय सिज हुदँा सिी वनणाय विनु िो। 

वजम्मिेारी भनेको पररपक्वताको मापन िो। 
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विद्यार्थीका अवधकार तर्था उत्तरदावयत्ििरू 
 

उत्तरदावयत्ििरू 
 

1. आमाबिुा(िरू)/अवभभािकको उत्तरदावयत्ििरू 
 

प्रत्येक विद्याियमा DCSD विद्यार्थी आचार-संविताको प्रसारणमािा त वनम्न अपेक्षािरूबारे आमाबुिािाई सूवचत गररने छ: 
 

1. कानुन र सामुदावयक अभ्यासद्वारा वनधाारण गररए अनुसार कानुनी वजम्मेिारी ििन गना र बच्चा अनुिासनात्मक नीवत र वनयमनिरूसँग पररवचत हुनुहुन्छ 

भनी सुवनवित गने। 
 

2. बच्चािाई आत्म-अनुिासन, अवधकारप्रदान र अरूका अवधकारिरूको सम्मान गना वसकाउने। 
 

3. बच्चा वनयवमत रूपमा विद्याियमा उपवस्र्थत हुनुहुन्छ र बच्चा विद्याियमा उपवस्र्थत हुन नसक्दा विद्याियिे अनुपवस्र्थवतको कारणबारे सूचना प्राप्त गरेको छ 

भनी सुवनवित गने। 
 

4. बच्चािाई विद्याियमा सिि हुनका िावग आिश्यक सामरीिरू र सकारात्मक गृि अध्ययन िातािरण उपिब्ध गराउनका िावग आफ्नो क्षमता अनुसार काम 

गने। 
 

5. विद्याियमा सञ्चार कायम राख्ने र विद्याियिाई िािको टेवििोन नम्बर उपिब्ध गराउने जसमािा त उनीिरूिाई विद्यािय ददनको अिवधमा सम्पका  गना 

सदकन्छ। 
 

6. विद्याियिे बोिाउँदा बच्चािाई ितु रूपमा विद्याियमा िैजानका िावग प्रवतदक्रया जनाउने 
 

7. अनुरोध गररएको बेिामा सम्मेिनिरूका िावग उपिब्ध हुने। 
 

8. बच्चािाई सुविधा ददनका िावग रणनीवतिरूको विकास गना विद्यािय कमाचारीसँग सिकाया गने। 
 

2. विद्यार्थीका वजम्मिेारीिरू 

1. वर्वस्िक्ट-व्यापी नीवत, वनयमन र स्िीकाया व्यििारसँग सम्बवन्धत विद्यािय मागावनदेिनिरूबारे सचेत रिने र वतनीिरूको पािना गने। 
 

2. आफ्नै व्यििारका िावग वजम्मेिार हुने। 
 

3. आिूिाई वसकाइका िावग अनुकूि हुने गरी र वसकाउने पाउने विक्षकको अवधकार िा वसक्न पाउने विद्यार्थीको अवधकारिाई िस्तक्षेप नगने गरी व्यििार गने। 
 

4. विद्यािय समुदायका सबै सदस्यिरूको कमाचारी, नागररक र सम्पवत्तका अवधकारिरूको सम्मान गने। 
 

5. िारीररक बि, मौवखक दवु्याििार, उत्पीर्न, ब्ल्याकमेि, चोरी गने, तोर्िोर् र अन्य कानुनी दक्रयाकिापिरूको प्रयोगबाट टाढा रिने।  
 

6. कुनै पवन काया िा व्यििारको उपयुितासँग सम्बवन्धत विद्याियको कमाचारीबाट स्पवष्टकरण खोज्ने। 
 

7. विद्यािय र कक्षािरूमा वनयवमत रूपमा समयमै उपवस्र्थत हुने र अत्यािश्यक वसकाईसम्बन्धी सामरीिरूका सार्थ तयारी रिने। 
 

8. समय िा स्र्थानिाई ध्यानमा नराखी विद्याियको कायाक्रमको भाग मावनने सबै घटनाका िावग नीवत र वनयमनिरूबारे जानकार रिने र पािना गने। 
 

9. विद्याियका वनयमिरू पािना गनाका िावग कुनै पवन कमाचारी सदस्यको उपयुि अनुरोधिाई तुरुन्तै पािना गने। 



 

57 

विद्यार्थीसम्बन्धी जानकारीको खिुासा 
पररिारको िैवक्षक अवधकारिरू र गोपनीयता ऐन (FERPA) अन्तगात अवधकारिरूका सचूना 

 

पररिारका िैवक्षक अवधकारिरू र गोपनीयता ऐन (FERPA) ि ेआमाबुिािरू र 18 िषा िा सोभन्दा मावर्थका विद्यार्थीिरू ("योग्य विद्यार्थी") िाई उनीिरूको िैवक्षक 

अवभिेखिरूको सन्दभामा वनवित अवधकारिरू प्रदान गछा। यी अवधकारिरू वनम्न हुन्: 
 

(1) DeKalb County School District िे पहुचँका िावग अनुरोध प्राप्त गरेको ददनदेवख 45 ददनवभत्र विद्यार्थीको िैवक्षक अवभिेखिरूको वनरीक्षण र समीक्षा गने 

अवधकार। 
 

अवभभािकिरू िा योग्य विद्यार्थीिरूिे वनरीक्षण गना चािानुभएका रेकर्ािरू पविचान गना उिाँिरूिे विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई विवखत अनुरोध पेि 

गनुापदाछ। प्रधानाध्यापकिे पहुचँका िावग व्यिस्र्थािरू वमिाउनु हुने छ र आमाबुिा र योग्य विद्यार्थीिरूिाई अवभिेखिरू वनरीक्षण गना सदकने समय र स्र्थानको 

बारेमा सूवचत गनुा हुने छ। 
 

(2) अवभभािक र योग्य विद्यार्थीिाई गित, भ्रामक िा FERPA अन्तगात विद्यार्थीको गोपनीयता अवधकारको उल्िङ्ग्घन गछा भने्न विश्वास िाग्छ भने, विद्यार्थीको 

िैवक्षक रेकर्ािरू संिोधनको अनुरोध गने अवधकार। 
 

रेकर्ा सुधार गनाका िावग विद्यािय वर्वस्िक्टिाई अनुरोध गना चािने आमाबुिा िा योग्य विद्यार्थीिरूिे विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई आिूिे पररिर्तात गना 

चािकेो रेकर्ाको भागिाई स्पष्ट रूपमा पविचान गरी र यो दकन पररिर्तात हुनपछा भनी उल्िेख गनुापछा। वर्वस्िक्टि ेअवभभािक िा योग्य विद्यार्थीिे अनुरोध गरे 

अनुसार रेकर्ा पररमाजान नगने वनणाय गछा भने, वर्वस्िक्टिे अवभभािक िा योग्य विद्यार्थीिाई त्यस वनणायको बारेमा सूवचत गने छ र संिोधनका िावग अनुरोध 

गने सम्बन्धमा उनीिरूको सुनुिाईको अवधकारबारे उनीिरूिाई सुझाि ददन्छ। सुनुिाई प्रवत वतनीिरूको अवधकारको बारेमा सूवचत गररएपवछ आमाबुिा िा 

योग्य विद्यार्थीिाई सुनुिाई प्रदक्रयािरूको सम्बन्धमा अवतररि जानकारी प्रदान गररनेछ। 
 

(3) FERPA िे सिमवतविना खुिासा गने अनुमवत ददएको िदसम्म बािके, विद्यार्थीका िैवक्षक रेकर्ािरूमा रिकेो व्यविगत रूपमा पविचान गना सदकने जानकारीको 

गोपनीयताको अवधकार। 
 

सिमवतविना खुिासा गना अनुमवत ददने एउटा अपिाद भनेको उवचत िैवक्षक रूवचिरूसँग विद्यािय अवधकारीिरू खुिासा गनुा िो। विद्यािय अवधकारी भनेको 

वजल्िामा प्रिासक, सुपरभाइजर, प्रविक्षक िा सिायता कमाचारी सदस्य (स्िास््य िा वचदकत्सा कमाचारी र कानुन प्रितान एकाईका कमाचारीसवित) को रूपमा 

कायारत व्यवि हुन्; DeKalb County Board of Education मा काम गने व्यवि हुन;् वजल्िािे कायासम्पादनका िावग आफ्नै कमाचारीिरूको प्रयोग गरेपवन 

यसिे सेिा िा कायािरू बाविरी स्रोतमा ददएको व्यवि िा कम्पनी हुन् (जस्तै िकीि, िेखा परीक्षक, वचदकत्सा परामिादाता, िैवक्षक परामिादाता, स्ियंसेिक, िा 

र्थेरावपस्ट) िा अनुिासनात्मक िा गुनासो सवमवत जस्ता आवधकाररक सवमवतमा सेिा पुर् याउने िा अको विद्यािय अवधकारीिाई उिाँका कायािरूमा सियोग गने 

आमाबुिा िा विद्यार्थी हुन्। 
 

यदद विद्यािय अवधकारीिे आफ्नो पेिागत वजम्मेिारी पूरा गनाको िावग उसिे िा उनिे िैवक्षक अवभिेखिरूको समीक्षा गना आिश्यक हुन्छ भने, उि अवधकारीसँग 

उवचत िैवक्षक रूवच हुन्छ। 
 

अनुरोध गररएमा, वर्वस्िक्टिे अको विद्यािय वर्वस्िक्टका अवधकारीिरूमा अवभभािकीय सिमवतविना िैवक्षक रेकर्ािरू खुिासा गदाछ जसमा खुिासा विद्यार्थीको 

नामाङ्ग्कन िा स्र्थानान्तरणका उदे्दश्यिरूका िावग िो भने विद्यार्थीिे नामांकन गना खोज्नुहुन्छ िा रूची राख्नुहुन्छ िा पवििेनै नामावङ्ग्कत हुनुहुन्छ। 
 

(4) FERPA को आिश्यकतािरूको अनुपािन गने प्रवत वर्वस्िक्टको कवर्थत असिितािरूको सम्बन्धमा यु.एस. विक्षा विभागमा उजुरी दायर गने अवधकार। 

FERPA को प्रबन्ध-व्यिस्र्था गने कायााियको नाम र ठेगाना वनम्न हुन्: 

 

पररिार नीवत अनुपािन कायाािय 

संयुि राज्य अमेररका विक्षा विभाग 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
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र्ाइरेक्टरी जानकारीको खिुासा 

 

FERPA अनुसार वर्वस्िक्टिे केिी अपिादिरूसवित बच्चाको िैवक्षक रेकर्ािरूबाट व्यविगत रूपमा पविचानयोग्य जानकारीको खुिासा गनुाअवघ आमाबुिा, अवभभािक िा 

योग्य विद्यार्थी (उदािरणका िावग 18 िषाको उमेर मावर्थका विद्यार्थी) को विवखत सिमवत प्राप्त गना आिश्यक छ। यद्यवप, आमाबुिा, अवभभािक िा योग्य विद्यार्थीिे 

वर्स्िक्ट प्रदक्रयाअनुसार विरोधमा वर्स्िक्ट सुझाि नगदाासम्म, वर्स्िक्टिे विवखत सिमवत वबना उवचत तररकािे वर्जाइन गररएको “र्ाइरेक्टरी सम्बन्धी जानकारी” को 

खुिासा गना सक्छ। वनदेविका यस्तो प्रकारको जानकारीको प्रार्थवमक उदे्दश्य भनेको तपाईंको बच्चाको िैवक्षक अवभिेखिरूिाई विद्याियका वनवित प्रकािनिरूमा समािेि 

गना वर्वस्िक्टिाई अनुमवत ददनु िो। उदािरणिरूमा वनम्न समािेि हुन्छन्: 

 

 नाटक उत्पादनमा विद्यार्थीको भूवमका देखाउने, नाटकका विज्ञापन; 

 िार्षाक िषापुस्तक; 

 सम्मान रोि िा अन्य पविचानका सूचीिरू; 

 विद्यािय िा वजल्िाको िेबसाइटमा पोस्ट गररएको जानकारी; 

 रेजुएसन कायाक्रमिरू; र 

 रेसविङका िावग, टोिी सदस्यिरूको तौि र उचाइ देखाउने जस्ता खेिकूद दक्रयाकिाप पानािरू। 

 

वनदेविका जानकारी एउटा जानकारी िो जसिाई खुिासा गररएमा सामान्यतया िावनकारक हुने िा गोपनीयता भगं हुने ठाहनँदैन र आमाबुिा, अवभभाि र योग्य विद्यार्थीको 

पूिा विवखत सिमवतविना बाह्य संस्र्थािरूिाई पवन खुिासा गना सदकन्छ। बाह्य संस्र्थािरूमा कक्षाका ररङ र िार्षाक पुवस्तकािरू प्रकावित गने िगायतका संस्र्थािरू पदाछन्। 

यसका सार्थै, आमाबुिा, अवभभािक िा योग्य विद्यार्थीिे वर्वस्िक्टिाई उिाँिरूको पूिा विवखत सिमवतविना उिाँिरूिे आफ्नो विद्यार्थीको जानकारी खुिासा गना नचािकेो 

कुरा सुझाि नददँदासम्म—संघीय कानुनअनुसार वनम्न जानकारीसवितको अनुरोधमा सैवनक भतीकताािरू उपिब्ध गराउन वर्वस्िक्टको आिश्यक पछा – नाम, ठेगाना र 

टेवििोन सवितका सूवचबद्धिरू।  

 

पूिा विवखत सिमवतविना विद्यार्थीको िैवक्षक रेकर्ािरूबाट र्ाइरेक्टरी जानकारी खुिासा नगररयोस् भने्न चािने आमाबुिा, अवभभािक िा योग्य विद्यार्थीिे वजल्िािाई यो 

सूचना प्राप्त गरेपवछ उवचत समय अिवधवभत्र िार्षाक रूपमा विवखत रूपमा सूवचत गराउनुपछा। वजल्िािे र्ाइरेक्टरी जानकारीको रूपमा वनम्न जानकारी वनर्दाष्ट गरेको छ; 

विद्यार्थीको नाम, ठेगाना र टेवििोनको सूची, जन्मवमवत, विद्युतीय पत्राचार (इ-मेि) ठेगाना, उपवस्र्थवत भएको वमवत, रेर् स्तर, अध्ययनको मुख्य क्षेत्र, िोटोराि, अवर्यो 

रेकर्र्ाङ, वभवर्यो रेकर्र्ाङ, आवधकाररक रूपमा पविचान गररएका दक्रयाकिाप र खेिकुदिरूमा सिभावगता, खेिकुद टोिीका सदस्यिरूको तौि र उचाई, प्राप्त गररएको 

वर्री, उपावध र पुरस्कारिरू र पवछल्िो पटक उपवस्र्थत भएको सबैभन्दा िािैको िैवक्षक संस्र्था। त्यस्तो सूचनािाई यो िातेपुवस्तका प्राप्त भएको दि (10) ददनवभत्र 

विद्याियको प्रधानाध्यापकिाई पठाउनुपछा।  

 

विद्यार्थीको सरुक्षा अवधकारको सिंोधन अन्तगात उजरुीिरू 

 

विद्यार्थीको सुरक्षा अवधकारको संिोधन (PPRA) िे इविमेन्टरी र सेकेण्र्रीका विद्यार्थीिरूको आमाबुिािरूिाई बजारीकरणको उदे्दश्यिरूका िावग सिेक्षणिरूको सञ्चािन, 

जानकारीको सङ्ग्किन र प्रयोग र केिी िारीररक जाँचिरूको सन्दभामा केिी अवधकारिरू प्रदान गछा। सिायता आिश्यक पने िा PPRA अन्तगात उजुरी दायर गना चािने 

अवभभािकिरू र योग्य विद्यार्थीिरूिे वनम्न ठेगानामा विवखत रूपमा त्यसो गनुापछा: पररिाररक नीवत अनुपािन कायाािय, संयुि राज्य अमेररका विक्षा विभाग, 400 

Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 20202-5920। अनौपचाररक सोधपूछिरूिाई वनम्न इमेि ठेगानामािा त पाररिाररक नीवत अनुपािन कायााियमा 

पठाउन सदकन्छ: PPRA@ED.Gov. पाररिाररक नीवत अनुपािन कायााियको िेबसाइट ठेगाना Www.ed.gov/fpco िो। 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco


 

59 

विद्यार्थीको उजरुी प्रदक्रयािरू 
 

बदमािी, उत्पीर्न, यातना िा भदेभािका उजरुीिरू 

 

संघीय र राज्य कानुनिरू बमोवजम, विद्यार्थीिरू भेदभाि र उत्पीर्न (धम्की सवित) को आरोपिरू सम्बोधन गना उजुरी प्रदक्रयाको िकदार छन्। सोिीअनुसार, स्कूि 

वर्वस्िक्टि ेजात, रङ, क्षेत्र, राविय मूि िा विङ्ग्ग (यौन उत्पीर्नसवित), यौन अवभमुखीकरण, विङ्ग्ग पविचान, असक्षमता िा उमेरका आधारमा गररने भेदभाि, उत्पीर्न 

िा बदमािीसम्बन्धी कुनै पवन उजुरीिरूको पुनः समाधानका िावग दिैु औपचाररक तर्था अनौपचाररक प्रदक्रयािरूको स्र्थापना गरेको छ। भेदभािसम्बन्धी अवभयोगिरू कुनै 

पवन विद्यािय कमाचारी, परामिादाता िा विद्यािय, केन्ि िा विद्याियको कुनै पवन कायाक्रमको परामिादाता िाई तुरुन्तै ररपोटा गररनुपछा। विद्यार्थीिे वनम्नमा 

पत्राचारकमािा त िा व्यविगत रूपमाः िीषाक IX अवधकारी, 1701 Mountain Industrial Blvd., Mountain, Georgia 30083 िा 678-676-0310 र्ायि गरेर पवन 

प्रत्यक्ष ररपोटा गना सक्छन्। विद्यािय प्रिासक िा िीषाक IX अवधकारीिे विद्यार्थीिाई उजुरीिाई औपचाररक र प्रिोधन गनामा सिायता गनुा हुने छ, जसमा त्यिरूको 

वििरण, साक्षीिरूको पविचान जानकारी र यो मावमिािाई पूणा रूपमा व्याख्या गना अत्यािश्यक अन्य कुनै पवन जानकारी समािेि हुनुपछा।  
 

घटना घटेको 30 क्यािेन्र्र ददन वभत्र औपचाररक गुनासोिरू दताा गनुा पछा । जर्जाया राज्यको कुनै पवन वनकाय िा संयुि राज्य अमेररकाद्वारा िागू गरेको सबै नीवतिरू 

तर्था/िा प्रदक्रयािरू पािना गररनेछ । O.C.G.A. का अनुसार § 20-2-751.5 (17), अवभयोग िागेको अनुपयुि व्यििारिरूको सम्बन्धमा कुनै पवन विक्षक, प्रिासक, िा 

विद्याियका अन्य कमाचारीिे विद्यािय बन्द भएका ददनिरूमा समेत कुनै पवन विद्यार्थीिाई झूटो सावबत गने, गित तररकािे व्याख्या गने, सूचना िुकाउने, िा त्रुरटपुणा 

तररकािे सूचना ददने काया गैर काननुी िो । कृपया बदमािी/दवु्याििार/यातनासम्बन्धी फ्िोचाटाका िावग पृष्ठ 94 र DCSD विद्यार्थी आचार-संविता मा भएको 

बदमािी/दवु्याििार/यातनासम्बन्धी ररपोटा िारामका िावग पृष्ठ 95 मा जानुिोस्। 
 

िीषाक IX अन्तगात यौन दवु्याििारको घटनाको ररपोर्टाङ 

िीषाक IX अन्तगात यौनका आधारमा गररने वनम्न मध्ये कुनै एक िा बढी व्यििारिाई यौन दवु्याििारको रूपमा पररभावषत गररएको छ: 
 

1. वर्वस्िक्टका कुनै कमाचारीिे वर्वस्िक्टिे प्रदान गने आर्र्थाक सिायता, िाभ, िा सेिा ददिाउन ेसम्बन्धमा कुनै व्यवि’िाई अिाछछनीय यौन व्यििारमा संिग्न 

गराउन खोज्ने व्यििार; िा 

2. बुवद्ध सम्पन्न व्यवििाई एकदम करठन, सिाव्यापी, िस्तुपरक रूपमा आपवत्तजनक िागे्न कुनै पवन यस्तो अिाछछनीय व्यििार जसिे व्यवििाई वर्वस्िक्ट’को िैवक्षक 

कायाक्रम िा दक्रयाकिापमा समान पहुँच प्राप्त गना बाट िवञ्चत गछा। 

3. “यौन दवु्याििार” - संघीय अनुसन्धान विभागको युवनिमा अपराध ररपोर्टाङ प्रणािी अन्तगात पुवष्ट गररएको िा पुवष्ट नगररएको यौन अपराधको रूपमा िर्गाकृत 

अपराध िा 

“र्ेरटङ हिसंा”- पीवर्तसँग रोमावन्टक िा घवनष्ठ प्रकृवतको 

A. सामावजक सम्बन्ध गाँसेका व्यविद्वारा गररने यौन हिसंा; र 

B. त्यस्तो खािको सम्बन्धको अवस्तत्ि वनम्न कारकिरूको बारेमा विचार गरेर वनधाारण गररनेछ: 

i. सम्बन्धको अिवध । 

ii. सम्बन्धको प्रकार । 

iii. सम्बन्धमा संिग्न भएका व्यवििरू बीचको अन्तरदक्रयाको आिृवत्त; िा 

“घरेिू हिसंा” - पीवर्तको िाि िा पवििेको जीिनसार्थी िा घवनष्ट साझेदारद्वारा, पीवर्तिे सामान्यतया बच्चा साझा गने व्यविद्वारा, पीवर्तसँग जीिनसार्थी 

िा घवनष्ट साझेदारको रूपमा बसे्न िा बसेको व्यविद्वारा, अनुदान रकमिरू प्राप्त गने घरेिू िा पाररिाररक हिसंाको क्षेत्रावधकारको कानून अन्तगात पीवर्तको 

जीिनसार्थी जस्तै अिवस्र्थत व्यविद्वारा िा घरेिू िा पाररिाररक हिसंाको क्षेत्रावधकारको कानून अन्तगात उि व्यविकोक कायािरूबाट संरवक्षत ियस्क िा 

जिान पीवर्तविरूद्ध भएको कुनै अन्य व्यविद्वारा गररएको हिसंाका मिापाप िा दषु्कमा अपराधिरू समािेि गने यौनजन्य कायामा आधाररत हिंसा िा 

“यौनजन्य कायाको आधारमा पछ्याउने” - उवचत व्यवििाई 

A. आफ्नो िा अन्य व्यविको सुरक्षाको र्र उत्पन्न गराउन िा 

B. भौवतक भािनात्मक पीर्ा ददन विविष्ट व्यविमा वनदेवित आचरणमा संिग्न हुने। 
 

िीषाक IX उजुरीिरूसँग सम्बवन्धत वर्वस्िक्टको नीवत JCAC नीवत िो। DeKalb County School District को िीषाक IX सम्बन्धी कायाविवधको बारेमा र्थप जानकारी 

वनम्न िेबसाइटमा उपिब्ध छ: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/. 
 

विद्यार्थीका प्रधानाध्यापकि ेिीषाक IX को साइट संयोजकको रूपमा काम गछान् र िीषाक IX का ररपोटा/उजुरीिरू उनीिरू समक्ष राख्न सदकन्छ। वर्वस्िक्टका िीषाक IX का 

संयोजकको जानकारी ति प्रदान गररएको छ: 
 

Marissa Key 

कमाचारी सम्पका का कायाकारी वनदेिक; िीषाक IX का संयोजक 

DeKalb County School District 1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 
 

वनम्न गुनासो प्रदक्रया मािा त िीषाक IX का उजुरीिरू र/िा ररपोटािरू समाधान गररनेछ । 
 

गनुासो प्रदक्रया: 
 

वर्वस्िक्टमा िीषाक IX को उल्िङ्ग्घन अन्तगातको यौन दवु्याििारको आरोपका सम्बन्धमा बुझाइएको ररपोटा िा उजुरीिरू वनम्न कायाविवधको सार्थमा प्रदक्रयामा िवगनेछ । 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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1. विद्यािय र/िा वर्वस्िक्टको िेबसाइटमा रावखएको सम्पका  जानकारी प्रयोग गरेर कुनै पवन समयमा (व्यिसाय बन्द रिने समयमा समेत पवन) प्रत्यक्ष उपवस्र्थवत मािा त, पत्र 

मािा त, टेवििोन मािा त, िा इिेक्िोवनक मेि मािा त मौवखक िा विवखत रूपमा घटनाको बारेमा जानकारी गराउन िा उजुरी ददन सदकन्छ । 

2. मावर्थ उल्िेख गररएको प्रदक्रया अनुसार उल्िङ्ग्घनको घटनाको ररपोटा गना िा उजुरी ददन चािकेा कुनै पवन विद्यार्थी, भनााका िावग आिेदन ददएका विद्यार्थी, िा अन्य कुनै 

व्यवििे तुरुन्तै आफ्नो विद्याियका प्रधानाध्यापक िा वर्वस्िक्टिे तोकेको र अवख्तयारी ददएको िीषाक IX का संयोजकिाई सूवचत गनुा पने हुन्छ । विद्यार्थी मावर्थ भएको 

यौन दवु्याििारको कवर्थत घटनाको जानकारी प्राप्त गरेका कुनै पवन कमाचारीिे प्रधानाध्यापक िा िीषाक IX का संयोजकिाई खबर गने छन् । आरोवपत व्यवि प्रधानाध्यापक 

भएको खण्र्मा, उजुरीकताािे िीषाक IX का संयोजकिाई घटनाको बारेमा जानकारी गनुा िा उजुरी ददनु पदाछ । 

3. यो नीवतमा पररभावषत गररएअनुसार सियोगी उपायिरूको उपिब्धताको बारेमा छििि गना, सियोगी उपायिरूको सम्बन्धमा उजुरीकतााका इच्छािरूको बारेमा विचार 

गना, उजुरीकताािाई औपचाररक उजुरी दायर गदाा िा नगदाा उपिब्ध हुने सियोगी उपायिरूको बारेमा सूवचत गना र उजुरीकताािाई औपचाररक उजुरी दायर गने प्रदक्रयाको 

बारेमा व्याख्या गना िीषाक IX का संयोजक िा उनका प्रवतवनवधि ेउजुरीकताािाई तुरुन्तै सम्पका  गने छन्। वर्वस्िक्टिे गुनासो प्रदक्रयाको कायाविवध पािना गरेर प्रत्यार्थीिाई 

सजाय ददनु अगावर् िा उजुरीकताािाई समाधान प्रदान गनुा अगावर् उजुरीकताा तर्था प्रत्यार्थीिाई समान रूपमा व्यििार गनेछ । वर्वस्िक्टको िैवक्षक कायाक्रम िा 

दक्रयाकिापमा समान पहुचँ पुनस्र्थाावपत िा संरवक्षत हुने गरी समाधान प्रदान गररने छ। त्यस्ता उपायिरूमा “सियोगी उपायिरू” को रूपमा व्याख्या गररए कै िैयविक 

सेिािरू समािेि गररन सक्छ। यद्यवप, उपायिरू प्रत्यार्थीिाई कारबािी गने िा सजाय ददने िा बोझ ददने खािको हुनु हुदँैन भने्न छैन। 
 

4. औपचाररक उजरुी - उजुरी प्राप्त भएपवछ, वर्वस्िक्टिे वनम्न कुरािरूिाई समेट्दै 10 ददन वभत्र दिैु पक्षिरूिाई विवखत सूचना पठाउने छ: 
 

a. वर्वस्िक्टको’ गुनासो प्रदक्रया र 

b. यौन दवु्याििारको घटना समािेि हुन सके्न आरोपिरूको सूचना, सूचनामा त्यवत बेिा र्थािा घटनाको बारेमा पाइएको पयााप्त वििरण पवन समािेि गररएको हुन्छ 

र सार्थै प्रारवम्भक अन्तिााताा अगावर् जबािको तयारी गना ददन पयााप्त समय प्रदान गररन्छ । पयााप्त वििरणमा घटनामा संिग्न भएका पक्षिरूको पररचय (र्थािा 

भएको भए), यौन दवु्याििारको घटना हुन सके्न दक्रयाकिाप, आरोवपत घटना घटेको वमवत तर्था स्र्थान (र्थािा भएको भए) जस्ता कुरािरू समािेि हुन्छ । विवखत 

सूचनामा प्रत्यार्थीिाई आरोवपत घटनाका िावग वजम्मेिार माहनँदैन भने्न व्यिोरा र गुनासो प्रदक्रयाको अन्त्यमा वजम्मेिारीका सम्बन्धमा वनणाय विइनेछ भने्न 

व्यिोरा समािेि गररनेछ । विवखत सूचना मािा त पक्षिरूिाई उनीिरूिे आफ्नो रोजाइको सल्िािकार राख्न पाउँछन् भने्न कुरा जानकारी गराइन्छ । िदकििाई 

सल्िािकार राख्दा हुन्छ तर िदकि नै हुनुपछा भने्न छैन । सल्िािकारिे प्रमाण जाँच तर्था अध्ययन गना सक्छन् । विवखत सूचना मािा त पक्षिरूिाई विद्यार्थी 

आचार संविता अनुसार गुनासो प्रदक्रयाका दौर्ान जानाजानी गित व्यिोरा ददन िा जानाजानी झूट जानकारी प्रदान गना वमल्दैन भने्न कुराको बारेमा सूवचत 

गररनेछ । सूचनामा कुनै व्यवि घटनाका िावग वजम्मेिार छन् दक छैनन् भनेर वनधाारण गररएपवछ वर्वस्िक्टिे कायाान्ियन गना सके्न अनुिासनात्मक कारबािी 

तर्था उपायिरूको दायरा िा सूचीको बारेमा व्याख्या गररनेछ । 

c. अनुसन्धानका अिवधमा, वर्वस्िक्टिे अनुच्छेद (4)(B) मा प्रदान गररएको सूचनामा समािेि नगररएको उजुरीकताा िा प्रत्यार्थीसँग सम्बवन्धत आरोपिरूको बारेमा 

अनुसन्धान गने वनणाय वियो भने वर्वस्िक्टिे पररचय खुिेका पक्षिरूिाई र्थप आरोपिरूको सम्बन्धमा सूचना प्रदान गने छ। 

5. औपचाररक उजरुीको खारेजी 

वर्वस्िक्टि ेऔपचाररक उजुरीमा समािेि गररएका सबै आरोपिरूको बारेमा अनुसन्धान गनेछ । वर्वस्िक्ट ि े यौन दवु्याििारको पररभाषा पूरा नगने िा 

वर्वस्िक्टको िैवक्षक कायाक्रम िा दक्रयाकिापमा नघटेको, संयुि राज्य अमेररका बाविर भएका व्यविका विरुद्धका आरोप खारेज गछा। यो खारेजी िीषाक IX का 

आरोपिरूमा िागू हुनेछ । यस्तो प्रकारको खारेजीिे वर्वस्िक्टिाई वर्वस्िक्टको’ अको नीवत अन्तगातको प्रािधान अनसुारका आरोपिरू समाधान गनाबाट रोक्दैन। 
 

वर्वस्िक्टिे वनम्न अिस्र्थामा पवन औपचाररक उजुरी खारेजी गना सक्छ: 

a. उजुरीकताािे िीषाक IX संयोजकिाई विवखत रूपमा औपचाररक उजुरी िा त्यस वभत्र भएका आरोपिरू दिताा विन चािन्छु भनेर जानकारी गराएको 

खण्र्मा; 

b. प्रत्यार्थीिाई वर्वस्िक्टि ेकामबाट िटाएको अिस्र्थामा; िा 

c. वर्वस्िक्टिाई आरोपिरूका सम्बन्धमा वनणाय विने कुरामा पयााप्त प्रमाण सङ्ग्किन गना नददने पररवस्र्थवतिरू आएको खण्र्मा । 

वर्वस्िक्टिे एकै सार्थ दिैु पक्षिरूिाई खारेजीको कारण खुिाउँदै खारेजीको विवखत सूचना प्रदान गनेछ । 
 

6. औपचाररक उजरुीिरूिाई एक ठाउँमा वमसाउन ेकाम 

वर्वस्िक्टिे एक भन्दा बढी प्रत्यार्थीिरू विरुद्धको यौन दवु्याििारका आरोपिरूका सम्बन्धमा, एकजना उजुरीकताािे एक भन्दा बढी प्रत्यार्थी मावर्थ िगाएको 

यौन दवु्याििारको आरोपको सम्बन्धमा, िा समान त्यिरू तर्था पररवस्र्थवतिरूका आधारमा एउटा पक्षिे अको पक्षका विरुद्धमा िगाएको यौन दवु्याििारको 

आरोपका सम्बन्धमा औपचाररक उजुरीिरूिाई एक ठाउँमा वमसाउँछ । कुनै गुनासो प्रदक्रयामा एकजना भन्दा बढी उजुरीकताािरू िा प्रत्यार्थीिरू संिग्न भएको 

अिस्र्थामा एकिचन जनाउने प्रयोग गररने िब्द “पक्ष,” “उजुरीकताा,” िा “प्रत्यार्थी” िे उपयुिता अनुसार बहुबचनिाई पवन जनाउँछ। 
 

7. औपचाररक उजरुीको अनसुन्धान 

औपचाररक उजुरी प्राप्त भयो भनेर पक्षिरूिाई सूचना ददइ सकेपवछ, वर्वस्िक्टिे अनुसन्धान गना 30 ददन प्राप्त गछा । औपचाररक उजुरीको अनुसन्धान गदाा, र 

गुनासो प्रदक्रयाका दौर्ान, वर्वस्िक्टिे, 

a. घटनाको वजम्मेिारी वनधाारण गना आिश्यक पने प्रमाणिरू पुवष्ट तर्था सङ्ग्किन गनेछ र वर्वस्िक्टिे वचदकत्सक, मनोवचदकत्सक, िा पेिाकमी िा 

सियोगीको क्षमतामा काम गरररिकेा, िा उि क्षमतामा सिायता प्रदान गरररिकेा पेिाकमी िा सियोगीिे राखेको तर्था कुनै पक्षको उपचारका 

सम्बन्धमा तयार गररएको र रावखएको पक्षिरूको अवभिेख पहुचँ गना, विचार गना, खुिासा गना िा अन्य रूपमा प्रयोग गना नसकेको खण्र्मा 

वर्वस्िक्टिे उि पक्षबाट स्िैवच्छक रूपमा त्यसो गने विवखत अनुमवत प्राप्त नगरेसम्म वर्वस्िक्टिे त्यस्ता कामिरू उजुरीकताा िा प्रत्यार्थीिाई गना 

िगाउने छैन। 

b. दिैु पक्षिरूिाई त्य तर्था साक्षी र आरोप प्रमावणत गने तर्था आरोप खारेज गने प्रमाण प्रदान गने समान अिसर र अवभिेखमा भएको सबै प्रमाण 

अध्ययन गने तर्था प्रमाणको प्रवतउत्तर ददने अिसर प्रदान गनेछ; 

c. अनुसन्धानका क्रममा छििि गने िा सान्दर्भाक प्रमाण सङ्ग्किन िा प्रस्तुत गने कुनै पवन पक्षको क्षमता प्रवतबवन्धत गने छैन । 
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d. दिैु पक्षिरूिाई गुनासो प्रदक्रयाका दौर्ान अरू व्यवििाई उपवस्र्थत गराउन पाउने समान अिसरिरू प्रदान गनेछ । यस अिसर अनुसार पक्षिरूिे 

आिूिे रोजेको सल्िािकारिाई सम्बवन्धत बैठक िा प्रदक्रयामा उपवस्र्थत गराउन पाउँछन् । िदकििाई सल्िािकार बनाउन सदकन्छ तर िदकि नै हुनु 

पछा भने्न छैन । सार्थै, वर्वस्िक्टिे बैठक िा गुनासो प्रदक्रयामा िदकिको विकल्प िा उपवस्र्थवतिाई प्रवतबवन्धत गने छैन; यद्यवप, दुिै पक्षिरूिाई 

सल्िािकारको सिभावगतासम्बन्धी सीमा समान रूपमा िागू गररन्छ भने वर्वस्िक्टिे सल्िािकार प्रदक्रयामा कुन रूपमा सिभागी हुन सक्छन् भने्न 

सम्बन्धमा सीमा तोक्न सक्छ; 

e. दिैु पक्षिरूिाई उनीिरूको सिभावगता अपेक्षा गररएको अनुसन्धानात्मक अन्तिााताा, बैठक िा सुनिाइको सम्बन्धमा वमवत, समय, स्र्थान, 

सिभागीिरूको नाम, सबै अनुसन्धानात्मक अन्तिााताािरू िा बैठकिरूको उदेश्य उल्िेख गरेर विवखत सूचना पठाउनेछ । उि सूचना पठाउँदा 

सिभागीिरूिाई तयारी गने पयााप्त हुने समय प्रदान गनुा पनेछ । 

f. प्रत्येक पक्षिे अर्थापूणा रूपमा प्रमाणमा प्रवतदक्रया जनाउन सकुन् भन्नका िावग पक्षिरू तर्था उनीिरूका सल्िािकारिरूिाई आरोपिरूसँग सम्बवन्धत 

प्रमाणिरू (कानुनी रूपमा िनेा वमल्ने प्रमाणिरू) जाँच तर्था अध्ययन गने अिसर प्रदान गनेछ । वर्वस्िक्टिे वर्वस्िक्टद्वारा वजम्मेिारी वनधाारण गना भर 

नपररने प्रमाणिरू, आरोप प्रमावणत गने तर्था आरोप खारेज गने प्रमाणिरू पवन जाँच गना तर्था अध्ययन गना ददनेछ , चाि ेत्यो प्रमाण कुनै पक्ष िा अन्य 

श्रोतबाट प्राप्त गररएको दकन निोस् । अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदन पूरा हुनु अगावर्, वर्वस्िक्टि ेप्रत्येक पक्षिाई तर्था पक्षिरूका सल्िािकारिरूिाई जाँच 

तर्था पुनराििोकन गनाका िावग विद्युतीय ढाँचा िा कागजी ढाँचामा प्रमाणिरू (उपिब्ध छ भने) पठाउने छ। पक्षिरूिे प्रमाण जाँच, पुनराििोकन 

गना, तर्था प्रमाणको प्रवतउत्तरमा विवखत जबाि पेि गना कम्तीमा 10 ददन प्राप्त गनुा पदाछ । अनुसन्धान गरररिकेा व्यवििे अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदन 

पूरा हुनु अगावर् उि जबािको बारेमा विचार गने छन् । 

g. वर्वस्िक्टिे पक्षिरू, र उनीिरूका सल्िािकारिरूिाई विद्युतीय िा कागजी ढाँचामा सान्दर्भाक प्रमाणिरूको वनष्पक्ष सारांि प्रदान गने 

अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदन पठाउने छन् । वर्वस्िक्टिे पक्षिरूिाई अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदन पठाउँदा प्रवतदक्रया जनाउनको िावग कम्तीमा पवन 10 

कारोबार ददनको समय प्रदान गनेछ । पक्षिरूिे 10 ददनको समयािवध घटाउने विकल्प चयन गना सक्छन् । वर्वस्िक्टिे अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदनका 

सम्बन्धमा पक्षिरू’िे बुझाएको प्रवतदक्रयाका सम्बन्धमा विवखत प्रवतदक्रया ददन सक्छ र/िा र्थप प्रवतदक्रयाका िावग पक्षिरूिाई एक अकााका 

प्रवतदक्रयािरू िनेा ददन सक्छ। पक्षिरू’िे प्रदान गरेको प्रवतदक्रयाको सान्दर्भाक तत्त्ििरूका सार्थै र्थप सान्दर्भाक प्रमाणिरू तर्था आिश्यक 

संिोधनिरूिाई अनुसन्धानको अवन्तम प्रवतिेदनमा समािेि गना सदकन्छ। पुनराििोकन तर्था प्रवतदक्रया जनाउने समयािवध पवछ प्रदान गररएका 

पररितानका तका िरूको अवभिेख रावखनेछ । 

h. विद्यार्थीिरूिे अनुसन्धानमा सियोग गने छन् । यसो गना नसकेको खण्र्मा विद्यार्थी आचार संविता अनुसार विद्यार्थीका विरुद्धमा अनुिासनात्मक 

कारबािी गना सदकन्छ । 
 

अनुसन्धान गने व्यवििे कुनै पवन समयमा आरोवपत घटनािाई यौन दवु्याििारको घटनाको रूपमा नभइ दवु्याििारको घटनाको रूपमा विनु पछा भनेर वनधाारण 

गरेको खण्र्मा, उि घटना िा पररवस्र्थवत वर्वस्िक्टको बाि दवु्याििारको प्रोटोकि अनुसार अनुसन्धान गररनेछ । िीषाक IX अन्तगात यौन दवु्याििार भयो भनी 

जानकारी गराइएको घटना यौन दवु्याििारको घटना िोइन भनेर वनधाारण गररयो भने उि घटनािाई विद्यार्थी आचार संविता अनुसार अनुसन्धान गना सदकन्छ 

। 
 

8. प्रश्निरू 

एक पक्षिे अको पक्ष, साक्षीिरूिाई सोध्न चािकेो विवखत, सान्दर्भाक प्रश्निरू पेि गना ददन, प्रत्येक पक्षिाई जबाििरू प्रदान गने अिसर प्रदान गना, र प्रत्येक 

पक्षिाई र्थप, ििो अप प्रश्निरू सोध्न ददन वर्वस्िक्टिे दिैु पक्षिरूिाई अनुसन्धानात्मक प्रवतिेदन पठाइ सकेपवछ र वजम्मेिारीका सम्बन्धमा वनणाय विनु अगावर्, 

वनणाय विने व्यवि(िरू) िे प्रत्येक पक्षिाई 10 ददनको समयािवध प्रदान गनेछ । प्रत्यार्थी बािकेका अन्य कुनै व्यवििे उजुरीकतााद्वारा आरोप िगाइएको घटना 

घटाएका हुन ्भनेर प्रमावणत गना उजुरीकतााको घटना अगावर्को यौन व्यििारसँग सम्बवन्धत प्रश्निरू तर्था प्रमाणिरू प्रस्तुत नगरेसम्म, िा प्रश्निरू तर्था प्रमाणिरू 

उजुरीकताािे घटना अगावर् प्रत्यार्थीसँग गरेको यौन व्यििारका वनवित घटनािरूसँग सम्बवन्धत नभएसम्म र सिमवत प्रमावणत गना प्रस्तुत नगररएसम्म 

उजुरीकतााको यौन चािना िा अगावर्को यौन व्यििारका सम्बन्धमा सोवधने प्रश्निरू तर्था प्रमाणिरू सान्दर्भाक हुदँैनन।् र्वस्िक्टिे कानुनी रूपमा सुरवक्षत गररएको 

जानकारीको विस्सा रिको िा त्यसको जानकारी खुिासा गने प्रश्निरू तर्था प्रमाणिरूिाई जरुरी बनाउने, अनुमवत ददने, भर गने, िा अन्य रूपमा प्रयोग गने छैन 

। कुनै प्रश्न िटाउने वनणाय विएको खण्र्मा वनणाय विने व्यवि (िरू) िे प्रश्निरू राख्ने पक्षिाई उि प्रश्न दकन सान्दर्भाक छैन व्याख्या गरेर बुझाउने छन् । 
 

9. वजम्मिेारीको सम्बन्धमा वनधाारण – 

िीषाक IX का संयोजक िा अनुसन्धान गरररिकेा व्यवि (िरू) को रूपमा वनणाय विने व्यवि बन्न नसके्न वनणाय विने व्यवििे प्रश्निरू राख्ने तर्था जबाििरू ददन े

समयािवध सदकएको 10 ददन वभत्र वजम्मेिारीका सम्बन्धमा एउटा विवखत वनणाय जारी गने छन्। यो वनधाारण सम्म पुग्न, वर्वस्िक्टिे विद्यार्थीका विरुद्धमा परेको 

औपचाररक उजुरीका सम्बन्धमा, कमाचारीका विरुद्धमा परेको औपचाररक उजुरीका सम्बन्धमा, तर्था यौन दवु्याििारका सबै उजुरीिरूका सम्बन्धमा प्रमाणको 

औवचत्यको मापदण्र् प्रयोग गनेछ । यो विवखत वनधाारणमा वनम्न कुरा समािेि गररनेछ: 
 

a. यो वनयमाििी मा पररभावषत गररए अनुसार यौन दवु्याििारको घटना हुन सके्न सबै आरोपिरूको पविचान; 

b. औपचाररक उजुरी प्राप्त भए देवख वनधाारणसम्म चाविएका प्रदक्रयागत कदमिरूको वििरण । यो वििरणमा पक्षिरूिाई प्रदान गररएको सूचना, पक्षिरू 

तर्था साक्षीिरूसँग विइएको अन्तिााताा, घटना घटेको ठाउँको भ्रमण, तर्था अन्य प्रमाणिरू सङ्ग्किन गना प्रयोग गररएको विवध िगायतको जानकारी 

पवन समािेि गररनेछ ; 

c. त्यिरूको वनष्कषा तर्था यौन दवु्याििारको कवर्थत घटना घटेको िो दक िोइन भने्न वनष्कषा; र 

d. प्रत्येक आरोपका सम्बन्धमा वनणाय विन प्रयोग गररएको तका , प्रत्यार्थी मावर्थ गररएको अनुिासनात्मक कारबािी, र उजुरीकताािाई प्रदान गररएको 

समाधानिरू (प्रदान गररएको िो भने) । 

यो जानकारी अवपि प्रदक्रयाको जानकारीको सार्थमा दिैु पक्षिरूिाई एक सार्थ पठाइनेछ । िीषाक IX का संयोजक समाधानका उपायिरूको प्रभािकारी 

कायाान्ियनका िावग वजम्मेिार रिन्छन् । 
 

10. अवपि प्रदक्रया: 



 

62 

विवखत वनधाारण िा खारेजीका सम्बन्धमा कुनै पवन पक्षि ेवनम्न कुरािरूको आधारमा वनणाय जारी भएको 10 ददन वभत्र अवपि दायर गना सदकन्छ । 

1. नवतजामा प्रभाि पारेको कुनै प्रदक्रयागत समस्या; 

2. नवतजामा प्रभाि पाना सके्न भखारै पत्ता िागेको नयाँ जानकारी िा प्रमाण जनु वजम्मेिारी वनधाारण गरेको समयमा िा उजुरी खारेजी भएको समयमा 

उपिब्ध वर्थएन, िा 

3. िीषाक IX का संयोजक (िरू), अनुसन्धान गने व्यवि (िरू), िा वनणाय विन व्यवि(िरू) का व्यविगत स्िार्था िा पूिाारि बावझएको वर्थयो जसि े

नवतजािाई प्रभाि पायो । 

सबै अवपििरूका सम्बन्धमा, वर्वस्िक्टिे: 

a. अवपि दायर गररएको समयमा अको पक्षिाई विवखत सूचना ददनेछ र दिैु पक्षिरूिाई समान रूपमा अवपि प्रदक्रया कायाान्ियन गनेछ । 
 

b. औपचाररक उजुरीको वनणाय विन ेव्यवि (िरू), अनुसन्धान गन ेव्यवि (िरू), िा िीषाक IX का संयोजक न ैअवपिको वनणाय विन ेव्यवि बने्न छैनन ्

भने्न कुरा सुवनवित गनेछ । 
 

c. अवपिका सम्बन्धमा वनणाय विन व्यवि(िरू) िे यो नीवतमा तय गररएको मापदण्र् पािना गछान् भनेर सुवनवित गनेछ; 
 

d. दिैु पक्षिरूिाई नवतजाको समर्थानमा िा विरोधमा विवखत वििरण पेि गने उपयुि, समान अिसरिरू प्रदान गने छ; 
 

e. अवपिको नवतजा र नवतजा वनकाल्ने तका िरू बारेमा व्याख्या गदै विवखत वनणाय जारी गनेछ; र 
 

f. अवपि प्राप्त भएको 10 ददन वभत्र दिैु पक्षिरूिाई एकै सार्थ विवखत वनणाय प्रदान गनेछ । 

अनौपचाररक समाधान 

दिैु पक्षिरूिे अनौपचाररक समाधानका िावग स्िेच्छािे विवखत सिमवत प्रदान गरेको खण्र्मा अनौपचाररक समाधान प्रदक्रयािे वर्वस्िक्टिाई स्िवििेक प्रयोग गरेर 

मध्यस्र्थता तर्था सुधारात्मक न्याय जस्ता अनौपचाररक समाधान प्रदक्रया प्रस्ताि तर्था समन्िय गना अनुमवत ददन्छ । पक्षिरू औपचाररक उजुरी दायर गरेको समयमा मात्र 

अनौपचाररक समाधानमा संिग्न हुन सक्छन् । वर्वस्िक्टि ेपक्षिरूिाई अनौपचाररक समाधान प्रदक्रयामा सिभागी हुन बाध्य गराउन वमल्दैन । पक्षिरूिे समाधानमा पुगु्न 

अगावर् कुनै पवन समयमा अनौपचाररक समाधान प्रदक्रया दिताा विएर औपचाररक उजुरीको अनुसन्धान प्रदक्रया सुचारु गराउन सक्छन् । कमाचारीिे विद्यार्थी मावर्थ गरेको 

यौन दवु्याििारको आरोपका सम्बन्धमा अनौपचाररक समाधान उपिब्ध हुदँैन । 
 

अनौपचाररक समाधान अगावर्, वर्वस्िक्टिे: 

1. वनम्न कुरािरू खुिासा गदै पक्षिरूिाई एउटा विवखत सूचना प्रदान गनेछ: आरोपिरू, अनौपचाररक समाधान प्रदक्रयाका आिश्यकतािरू (कुनै समाधानमा सिमवत 

जनाउनु अगावर् दिैु पक्षसँग अनौपचाररक समाधान प्रदक्रयाबाट बाविररने र औपचाररक उजुरीका सम्बन्धमा गुनासो प्रदक्रया सुचारू गने अवधकार हुदँा हुँदै पवन 

पक्षिरूिाई समान आरोपका सम्बन्धमा औपचाररक उजुरी प्रदक्रया सुचारू गना नददने पररवस्र्थवतिरू सवित), र अनौपचाररक समाधानमा सिभागी हुदँा वनवस्कन े

सके्न नवतजािरू (अवभिेखमा रावखने िा अरूसँग खुिासा गररने जानकारी सवित); 

2. वर्वस्िक्टिे अनौपचाररक समाधान प्रदक्रयाका सम्बन्धमा पक्षिरूिे स्िेच्छािे ददएको विवखत सिमवत प्राप्त गने छ। 
 

कमाचारीि ेविद्यार्थी मावर्थ गरेको यौन दवु्याििार िा यौन दरुाचारको ररपोर्टाङ 

िीषाक IX कमाचारीिे विद्यार्थी मावर्थ गरेको यौन दवु्याििार िा यौन दरुाचारमा पवन िागू हुन्छ र यो कुरा अवघल्िो गुनासो प्रदक्रया अन्तगात समाधान गना सदकन्छ । 
 

यसका अवतररि, O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) मा के उल्िेख गररएको छ भने: “पेिाकमी मापदण्र् वनधाारण आयोगिे विक्षक, प्रिासक, िा विद्याियका अन्य 

कमाचारीद्वारा विद्यार्थी मावर्थ अनुपयुि व्यििार भयो भने्न आरोपका सम्बन्धमा विद्यार्थीिरूिे उजुरी गदाा पािना गनुा पने एउटा कायाविवध (राज्यद्वारा अवनिाया गररएको 

कायाविवध) तयार गनेछ । यो कायाविवधिे उि घटनाको बारेमा कानुन कायाान्ियन गने वनकायिरूमा उजुरी ददन विद्यार्थीिाई रोके्न छैन । प्रत्येक स्र्थानीय विद्यािय प्रणािीि े

अवनिाया रूपमा त्यस्तो कायाविवध (राज्यद्वारा अवनिाया गररएको कायाविवध) कायाान्ियन र पािना गनुा पनेछ र विद्यार्थी वनदेविका तर्था कमाचारी वनदेविका िा नीवतिरूमा 

उि कायाविवध समािेि गनेछ । ररपोटोङ प्रदक्रया ति प्रदान गररएको छ: 
 

A. विक्षक, प्रिासक िा विद्याियका अन्य वर्वस्िक्ट कमाचारीिरूद्वारा गररएको यौन दवु्याििार िा यौन दरुाचारको कायाबाट पीवर्त कुनै पवन विद्यार्थी (िा विद्यार्थीको 

आमाबुिा िा सार्थी) िाई आफ्नो विद्याियको कुनै पवन विक्षक, परामिादाता िा प्रिासकिाई कायाको बारेमा मौवखक ररपोटा गना पे्रररत गररन्छ। 

B. विक्षक, प्रिासक िा अन्य कमाचारीद्वारा विद्यार्थीको यौन दवु्याििार िा यौन दरुाचारको ररपोटा प्राप्त गने कुनै पवन विक्षक, परामिादाता, स्ियंसेिक िा प्रिासकिे 

विद्याियको प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापकको वर्जाइनीिाई टेवििोनमािा त िा अन्य तररकािे घटनाको बारेमा तुरुन्तै मौवखक ररपोटा गनुा हुने छ र 24 

घण्टावभत्र विद्याियको प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापकको वर्जाइनीिाई घटनाको बारेमा विवखत ररपोटा पेि गनुा हुने छ। प्रधानाध्यापक यौन दवु्याििार िा यौन 

दरुाचारको अपराधी भएको ठिररनुभएमा, सुपररिेक्षक िा सुपररिेक्षकको वर्जाइनीिाई मौवखक र विवखत ररपोटािरू गनुापछा। 

C. O.C.G.A. मा पररभावषत गररएअनुसार यौन दवु्याििारको ररपोटा प्राप्त गने कुनै पवन विद्याियका प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापकको वर्जाइनी। § 19-7-5 ि े

विद्यािय सामावजक कायाकताािाई तुरुन्तै मौवखक ररपोटा गने छ तर घटना भएको 24 घण्टापवछ कुनै पवन अिस्र्थामा बच्चामावर्थ दवु्याििार भएको छ भनी विश्वास 

गने उपयुि कारण हुदँैन। विद्याियको सामावजक कायाकतााको बाि सुरक्षा ररपोटा मानि सेिा विभागद्वारा वनर्दाष्ट गररएको रूपमा सुरक्षात्मक सेिािरू उपिब्ध 

गराउने बाि कल्याण एजेन्सी िा यस्तो एजेन्सी नभएको अिस्र्थामा, उपयिु प्रिरी वनकाय िा वजल्िा अवधििािाई टेवििोन, फ्याक्स िा विवखत ढाँचामा 

(स्कूि वजल्िाका िावग रुचाइएको विवध विवखत ररपोटा िो) पेि गना सदकन्छ। 

O.C.G.A. § 19-7-5 द्वारा कभर नगररएका विक्षक, प्रिासक िा अन्य कमाचारीद्वारा विद्यार्थीविरुद्ध गररएको यौन दवु्याििारका कायािरूका ररपोटािरू विद्यािय िा प्रणािी 

कमाचारीद्वारा तुरुन्तै अनुसन्धान गररने छ। प्रदक्रयाको अखण्र्ताको सुरक्षा गना र विद्यार्थीसँग दोिोररएका अन्तिााताािरू सीवमत गना, वनर्दाष्ट प्रणािी कमाचारीिाई कुनै पवन 

अन्य व्यविभन्दा अगावर् विद्यार्थीबाट विवखत कर्थन विन आिश्यक हुन्छ। यौन दवु्याििारको अवभयोगको अनुसन्धानिे यौन दवु्याििारको ररपोटा मान्य छ भनी विश्वास गने 

उवचत कारणको सङ्ग्केत गछा भने, विद्यार्थीको प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापकको वर्जाइनीिे वनर्दाष्ट क्षेत्रीय सुपररिेक्षक, सािाजवनक सुरक्षाको प्रमुख अवधकारी र विद्यािय 

सामावजक कायाको समन्ियकिाई तत्कािीन विवखत ररपोटा गनुा हुने छ। सुपररिेक्षक र पेिेिर मापदण्र् आयोगको नैवतकता विभागिे यौन दवु्याििारको कुनै पवन प्रमावणत 

कायाको बारेमा पवन सूवचत गनुापछा। 
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खिेकुद गनुासो कायाविवधिरूमा िवैङ्ग्गक समानता 

DeKalb County School District िे खेिकुदिरूमा जोर्जाया िैवङ्ग्गक समानता ऐनको अनुसार यसका इविमेन्टरी र सेकेण्र्री एर्थिेरटक कायाक्रमिरूमा भेदभाि वनषेध 

गछा। वनम्न गुनासो कायाविवधिरू विद्यार्थीको तिा बाट आमाबुिा िा अवभभािकद्वारा ल्याइएको ती कुरािरूसवित विवखत विद्यार्थीका उजुरीिरूको िी् र वनष्पक्ष समाधानका 

िावग अनुमवत ददन उपिब्ध गराइएका हुन्। 
 

पररभाषािरू: 

 "ददन" भनेको पात्रो ददन िो। 

 "गुनासो" भनेको DeKalb County School District िे O.C.G.A.§ 20-2-315 (खेिकुदिरूमा िैवङ्ग्गक समानता ऐन) को उल्िङ्ग्घनमा कायािािी गरेको 

अवभयोग िगाउने उजुरी िो। 

 "गुनासो गने व्यवि" भनेको उजुरी ददन ेव्यवि िो। 

 "विद्यार्थी" भनेको DeKalb County School District द्वारा सञ्चावित विद्यािय िा वनदेिनात्मक कायाक्रममा भनाा भएको व्यवि िो। 
 

प्रदक्रयािरूः 
 

गुनासोिरू प्रभावित विद्यार्थी िा प्रभावित विद्यार्थीको आमाबुिा िा अवभभािकद्वारा मात्र ल्याउन सदकन्छ र वनम्न तररकामा अगावर् बढाइने छ: 

 गुनासो गने व्यवििे गुनासोबारे र्थािा भएको िा उवचत रूपमा र्थािा हुनुपने समयदेवख दि (10) ददनवभत्र (िा यो कायाविवधिरूको प्रकािनको दि (10) ददनवभत्र, 

जुन पवछ छ), गुनासो गने व्यवििे सुपररिेक्षकिाई विवखत गुनासो िाराम प्रस्तुत गनुा पने छ जसिे प्राप्त गरेको वमवत नोट गनुा हुने छ। 

 विवखत उजुरीमा: (1) गुनासोकताा र प्रभावित विद्यार्थीको नाम विनुिोस्; (2) गुनासोिाई बढाउने अिस्र्था िा वस्र्थवतिरू उल्िेख गनुािोस्; (3) उल्िङ्ग्घन गररएको 

भनी आरोवपत कानूनको विविष्ट प्राििधान िा कायाान्यि वनयमनिरू पविचान गनुािोस्; र (4) विविष्ट विश्वास खोज सङ्ग्केत गनुािोस् 

 सुपररिेक्षकिे गुनासो छानवबन गना िगाउने छ। गुनासो प्रस्तुत गररएको 30 ददनवभत्रमा, सुपररिेक्षकिे उजुरीको विवखत जिाि ददने छ, आिश्यक त्यिरू र 

वनणायको औवचत्य प्रस्तुत गने छ। 

 उजुरीकताािे सुपररिेक्षकको वनणायिाई DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्मा अपीि गना सकु्नहुन्छ। अपीि विवखत रूपमा हुनुपछा र सुपररिेक्षकको प्रवतदक्रया आएको 

35 ददन वभत्रमा DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्मा पेि गनुापछा। पररषद्िे गुनासोसँग सम्बवन्धत सबै सामरीिरूको समीक्षा गना र विवखत गुनासो िाराम प्राप्त 

भएको 45 ददनमा विवखत रूपमा वनणाय ददन सक्छ। 

 O.C.G.A. बमोवजम DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्िे गरेको कुनै पवन वनणायिाई राज्य विक्षा बोर्ामा अवपि गने अवधकार उजुरीकताासँग हुने छ। § 20-2-

1160 िनेुािोस्। 
 

DeKalb County School District को कुनै काया O.C.G.A. को उल्िङ्ग्घन भएको मिसुस गने कुनै पवन विद्यार्थी र/िा नाबािक बािबाविकाको आमाबुिा िा अवभभािक। 

§ 20-2-315 (खेिकूद ऐनमा िैवङ्ग्गक समानता) िे िाराम पूरा गरेर र सो िाराम Employee Relations, Division of Human Resources, 1701 Mountain 

Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083 िाई ििाार् गरेर उजुरी दायर गना सक्छन्। खेिकूदको कायाकारी वनदेिक कायाािय, 5829 Memorial Drive, 

Stone Mountain, Georgia 30083 बाट िा www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads मा िारामिरू प्राप्त गना सदकन्छ।
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इन्टरनटे र प्राविवधक उपयोग 

 

DeKalb County School District िे 2000 को Children’s Internet Protection Act (CIPA) को अनुपािनमा विद्यार्थी र कमाचारीिरूका िावग वर्वस्िक्टको 

िैवक्षक िक्ष्य समर्थान गना र पाठ्यक्रम र अध्ययन अिसरिरू बढाउनका िावग प्रविवधिरू, नेटिका िरू र इन्टरनेट पहुचँ उपिब्ध गराउँछ। सबै मागावनदेिनिरू, वनयमनिरू, 

नीवतिरू र वनयमिरू सबै टेविकम्युवनकेसन सेिािरू र वनम्न सवित तर यसमा मात्र सीवमत नरिी वर्वस्िक्टद्वारा उपिब्ध गराइएको उपकरणमा िागुयोग्य छन्: 

 

 कम्प्युटर कायास्टेिन र नोटबुक कम्प्युटरिरू; 

 स्माटा िोनिरू, ट्याब्िेटिरू, ई-पाठकिरू र अन्य मोबाइि यन्त्रिरू; 

 इन्टरनेट सेिािरू; 

 टेवििोन सेिािरू; र 

 सेिुिर िोन सेिािरू 

 

DeKalb County School District िे इन्टरनेटमा उपिब्ध भएका जानकारी र अन्तरदक्रयािे बहुमूल्य िैवक्षक जानकारी उपिब्ध गराउँछ भनी विश्वास गदाछ। वििादास्पद 

िा अनुपयुि मावनने सामरीमा पहुचँ वनयन्त्रण गना वर्वस्िक्टको िावग सधैं सम्भि हुदँैन; तसर्था, प्रयोगकताािे संयोगिि िा उदे्दश्यपूणा रूपमा वििादास्पद सामरीको सामना 

गना सक्छ। यस्तो सामरीमा पहुचँ प्रारम्भ गनाबाट बच्नु प्रयोगकतााको वजम्मेिारी िो।  

 

इन्टरनेटको प्रयोग िैवक्षक अनुसन्धानको समर्थानमा र वर्वस्िक्टको िैवक्षक िक्ष्य र उदे्दश्यिरूसँग अनुरूप हुनुपछा। अन्य कुनै पवन वर्वस्िक्टको नेटिका  िा िैवक्षक स्रोतिरूको 

प्रयोग नेटिका को िावग वनयम, नीवतिरू र मागावनदेिनिरूको अनुपािनमा हुनुपछा। प्रयोगकताािरूिे इन्टरनेटमा पहुचँ भएको साइटमा वनर्दा र आिश्यक मावनने सबै 

वनयमिरू र प्रदक्रयािरू पािना गनुापछा। कुनै पवन संयुि राज्य अमेररका, राज्य कानुन, िा राज्य विवनयमको उल्िङ्ग्घनमा कुनै पवन सामरीको प्रसारण वनषेवधत गररएको 

छ जसमा (1) प्रवतविवप अवधकाप्राप्त सामरी (2) धम्कीपूणा, अश्लीि िा अश्लीि सामरी िा (3) व्यापार गोप्य द्वारा सुरवक्षत सामरी समािेि हुन्छन् तर यवतमा मात्र सीवमत 

हुदँैन: (1) वनजी आर्र्थाक िाभ, व्यािसावयक विज्ञापन िा नािामूिक संस्र्थािरू िा (2) राजनीवतक िवबङका िावग सञ्जाि सवित वर्वस्िक्ट स्रोतिरूको प्रयोग गना वनषेध 

गररएको छ। सबै कानुनी दक्रयाकिापिरू कर्ा सार्थ वनषेवधत छन्। 

 

इन्टरनेटको प्रयोग वििेषावधकार िो, अवधकार िोइन। वर्वस्िक्टको इन्टरनेटको स्िीकाया प्रयोग सम्झौताको पािना नगने कुनै पवन विद्यार्थीिे कम्तीमा एक िप्ताको िावग 

इन्टरनेट वििेषावधकारिरू गुमाउने छन्। विद्यार्थीिे गने उल्िङ्ग्घनिरूका कारण उवचत अनुिासनात्मक कायािािी गररनुका सार्थै उपिब्ध गराइएका पहुचँ सुविधािरू 

वनिम्बन िा खारेज गना सदकने छ। 

 

सुरक्षा जोवखम िा अन्य कम्प्युटर प्रणािीिरूमा समस्यािरूको इवतिास भएको रूपमा पविचान गररएको कुनै पवन प्रयोगकताािाई इन्टरनेटमा पहुचँ अस्िीकार गना सदकन्छ। 

वर्वस्िक्टि ेयो प्रदान गरररिकेो सेिाका िावग कुनै पवन प्रकारको कुनै िारेन्टी गदैन, चाि ेअवभव्यि िा वनवित िोस्। दढिाइ, वितरण नगने, गित र्वेिभरी िा आफ्न ै

िापरिािी िा प्रयोगकताा त्रुरट िा भिूको कारणिे गदाा सेिा अिरोधिरू सवित र्ाटाको िावन सवित कुनै पवन प्रयोगकताािे भोगेको कुनै पवन क्षवतका िावग वर्वस्िक्ट 

वजम्मेिार हुने छैन। इन्टरनेटमािा त प्राप्त गररएका कुनै पवन जानकारीको प्रयोग प्रयोगकतााको आफ्नै जोवखममा हुन्छ। वर्वस्िक्टिे वििेषगरी यसका सेिािरूमािा त प्राप्त 

गररएका जानकारीको िुद्धता िा गुणस्तरका िावग कुनै पवन वजम्मेिारी अस्िीकार गदाछ। 

 

स्कूि वर्वस्िक्टको इन्टरनेट र प्रविवध स्रोतिरूको प्रयोगिे विद्यार्थीिरूिाई वनम्न सतािरू पािना गना बाध्य बनाउँछ: 

 

 विद्यार्थीिरूिे इन्िानेटमा सन्देििरू पठाउँदा िा प्रकावित गदाा िा र्ाटा िा अन्य जानकारी पठाउँदा DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्को अभ्यास र नीवतिरूसँग 

मेि खाने विष्टाचार र व्यििारको मानकमा ध्यान ददन ेछन्। 

 विद्यार्थीिरूिे इन्टरनेट प्रणािीिाई कक्षाकोठा र सि-पाठ्यक्रम असाइनमेन्टिरू र गवतविवधिरूसँग सम्बवन्धत भएकोिे मात्र वनदेिनात्मक उदे्दश्यका िावग प्रयोग 

गन ेछन्। 

 विद्यार्थीिरूिे सामावजक नेटिर्का ङ िेबसाइटिरू र च्याट रुमिरूमा अन्य व्यवििरूसँगको अन्तरदक्रया सवित उपयुि अनिाइन व्यििार प्रदिान गन ेछन।् 

 विद्यार्थीिरूिे अनावधकृत प्रयोगकताािरूबाट कुनै पवन जानकारी सुरवक्षत गना िर प्रयास गन ेछन्। 

 विद्यार्थीिरूिे कुनै पवन प्रकारको साइबर बुविङमा पिि िा भाग विन ेछैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे कुनै पवन स्रोतबाट अनुपयुि िा दवु्याििारपूणा सन्देििरू िा तवस्िरिरू पठाउन ेिा प्राप्त गन ेछैनन।् उदािरणका िावग, विद्यार्थीिरूिे कुनै पवन 

अपमानजनक, गित, दवु्याििारपूणा, अश्लीि, अपवित्र, यौन उन्मुख, धम्की ददने, जातीय िा धार्माक रूपमा आपवत्तजनक, यौनिादी िा अिैध सामरी पोस्ट, 

प्रकावित िा प्रदिान गने छैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे सन्देििरू पोस्ट गन ेछैनन् र वतनीिरूिाई अन्य प्रयोगकताासँग सम्बवन्धत गने छैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे आफ्नो बािके अन्य प्रयोगकताा आइर्ी अन्तगात प्रणािी प्रविष्ट गरेर, आफ्नो प्रयोगकताा आइर्ी, पासिर्ा िा प्रयोगकताा खातािरू अरूसँग साझेदारी 

गरेर नेटिका  सुरक्षा उल्िङ्ग्घन गदैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे अन्य नाबािकिरू/विद्यार्थीिरूको व्यविगत जानकारी खुिासा, प्रयोग िा प्रसाररत गन ेछैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे संघीय िा राज्य कानुन उल्िङ्ग्घन गने कुनै पवन उदे्दश्यका िावग इन्टरनटे प्रणािी प्रयोग गन ेछैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे प्रवतविवप अवधकार कानुनिरूको उल्िङ्ग्घनमा जानकारी िा सफ्टिेयर स्र्थानान्तर िा र्ाउनिोर् गन ेछैनन्। 

 विद्यार्थीिरूिे सञ्जािका कारकिरू जर्ान विच्छेद गन ेछैनन,् कायाक्रमिरू िा र्ाटा पररितान गने छैनन् िा कुनै पवन कम्प्युटरिाई जानाजान भाइरसद्वारा असर 

पाने छैनन्। 
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 विद्यार्थीिरू सञ्जािका अनवधकृत प्रयोगमा सिंग्न हुन ेछैनन,् िाइििरू र अन्य प्रयोगकताािरूको र्ाटा जानाजान मेटाउने छैनन् िा खराब गने छैनन् िा प्रवतविवप 

अवधकार उल्िङ्ग्घन गने छैनन्। 

 

विद्यार्थीिरू कुन ैपवन समयमा एकदम ैगम्भीर विद्यािय, व्यविगत र/िा अपरावधक पररणामिरू वनम्त्याउन सके्न विद्यतुीय सञ्चारका यन्त्र िा 

इन्टरनटे/इन्िानटेमािा त अनपुयिु सन्दिेिरू र/िा छवििरू पठाउनेबाट कर्ा रूपमा सािधान छन।् 

 

विद्यार्थीिरूि ेइन्िानटेमा सन्दिेिरू पठाउँदा िा प्रकािन गदाा िा र्ाटा िा अन्य जानकारी प्रसारण गदाा िकदार "िबे पषृ्ठिरू" पररषद ्नीवत IFBGB 

मा मात्र समीवत नरिरे विष्टाचारको मापदण्र् र अभ्यासका िावग वमल्दो व्यििार र DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्को नीवतिरूको अििोकन गन े

छन।् 
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परूक, सरुक्षा र अनिुासानसम्बवन्ध जनाकारी 
 

बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातना 
 

DeKalb County School District ि ेिातिवतयार, बदमासी, दवु्याििार, तर्था िागपुदार्थाको बारेमा जानकारी ददने District Alert Line (1-888-475-0482)पवन कायाान्ियन गरेको छ। 
 

विद्यार्थीिरूिे र्र र धम्कीको िातािरणमा उनीिरूको पूणा िैवक्षक योग्यता पहुचँ गना अपेक्षा गना सदकँदैन। DeKalb County School District मा सबै विद्याियको वतनीिरूको विद्यार्थीिरूको 

िावग सुरवक्षत, स्िस्र्थकर र सकारात्मक अध्ययन िातािरण उपिब्ध गराउन ेर विद्यार्थी, कमाचारी र स्ियंसेिकिरूवबच पारस्पररक सम्मान र स्िीकृवत िृवद्ध गने कताव्य िो। 
 

वर्वस्िक्टि ेविद्याियमा, विद्याियको सम्पवत्त वभत्र, िा विद्याियसँग सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा; विद्यािय बसमा आउँदा िा विद्याियबाट जाँदा; क्याम्पस बाविर हुने व्यििारिे विद्याियको 

िातािरणमा न ैखिि ल्याउन;े वर्वस्िक्टको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणािी, कम्प्यटुर नेटिका , िा वर्वस्िक्टका अन्य विधुवतय प्रविवधबाट र्टेा िा सफ्टिेयर प्रयोग गरेर कुन ैपवन विद्यार्थी मावर्थ, कुन ै

पवन तररका िा माध्यमबाट हुने बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाका घटनािरू कर्ाइका सार्थ प्रवतबन्ध गछा । 

राज्य कानुनअनुसार, यो वनती कुनै विद्युतीय काया विद्याियको सम्पवत्त िा विद्याियको उपकरणबाट सुरु भएको िोस् िा निोस् विद्युतीय सञ्चारको प्रयोगमािा त हुने साइबरबुविङमा पवन िागू 

हुन्छ, यदद: 
 

1. उि विद्युतीय सञ्चार विद्यार्थी िा विद्याियका कमाचारी तिा  िवक्षत भएको छ भने; 
 

2. उि विद्युतीय सञ्चारमा उल्िेख गररएका व्यवििरूको सुरक्षामा र्र देखाउने िा विद्याियको सूचारू प्रदक्रया अिरुद्ध गने द्वषेपूणा उद्देश्य रावखएको छ भने र; 
 

3. उि विद्युतीय सञ्चारिे कुनै पवन विद्यार्थीको िा विद्याियको कमाचारी िा सम्पवत्तमा क्षवतको र्र वसजाना गछा िा उि उदशे्य पूरा हुने सम्भािना बढाउँछ भने। 

यस नीवतको उद्दशे्यिरूका िावग, विद्युतीय सञ्चारिे तार, रेवर्यो, इिेक्िोमेग्नेरटक, िोटो इिेक्िोवनक, िा िोटो अवप्टकि वसस्टम मािा त पूणा िा आंविक रूपमा िान्सवमट भएको वचन्ि, सङ्ग्केत, 

िेखन, वचत्र, आिाज, र्ाटा, िा कुनै पवन विषयिस्तुको जानकारी समािेि गछा। 
 

सबै कमाचारी, विद्यार्थी र आमाबिुा िा अवभभािकिरूिे विद्यािय िषाको सुरुिातमा यो नीवत र विद्यार्थी आचार संविताको भागको रूपमा बदमािी गना, उत्पीर्न गना, भदेभाि गना र यातना 

ददन वनषेध गररएको सम्बन्धी प्रिासकीय वनयमनको आक्षररक प्रवतविवप प्राप्त गनुाहुनछे। 
 

वर्वस्िक्टिे बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाको घटनामा संिग्न िा बदमािी/दवु्याििार तर्था/यातनाको छानवबनमा संिग्न कुनै पवन व्यवि विरुद्ध प्रवतकार गने कायािाई कर्ाइका सार्थ प्रवतबन्ध 

गछा। विद्याियिरूिे बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनासँग सम्बवन्धत संिेदनिीि वििरणिरू छानवबन पुरा नहुन्जिेसम्म गोप्य राख्ने छन्। 
 

विद्याियका पदावधकाररिरूिे बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाका घटनािरू देख्न सार्थ िा कुन ैपवन बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातना घटनािरूको उजरुी प्राप्त गने वबवत्तकै िस्तके्षप गनुा पछा। 
 

यो नीवतका र प्रिासन वनयममा संिग्न आिश्यकतािरूको अनुपािन गना असिि भएका कमाचारी अनुिासनात्मक कायािािी हुन सक्छ र रोजगारीको समावप्त समािेि हुन सक्छ। 
 

ररपोटाको अनुसन्धानको अिवधमा िा पवछ उयुि समयमा, दोषी िा पीवर्त दिुकैो आमाबुिा िा अवभभािकिाई सूवचत गनुापछा। घटनामा कसैिाई चोटपटक िागेको िो िा अन्य त्यस्तै अिस्र्था 

आएको िो भने, उपयुि स्िास््य सेिा विइनुपदाछ र आमाबाब ुिा अवभभािकिाई तत्कािै खबर गनुापदाछ। 
 

बदमासी/िरैानी, तर्था/यातना ददने कायामा दोषी ठिररएको विद्यार्थीिाई उनको उमेर अनुसारको सजाय ददनु पछा । जस अन्तगात न्यूनतम र अवधकतम अनुिासनका सजाय ददने िा पररवस्र्थवत 

अनुसार परामिा ददने कायािरू पछान्। 
 

विद्यार्थी बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाका घटनािरू उजरुी तर्था सम्बोधन गने वनदेविका तर्था कायाविवधिरू सम्बवन्धत प्रिासवनक वनयमाििी अनुसार कायाान्ियन गररनछे। 
 

प्रिासवनक वनयमाििी: बदमासी/दवु्याििार/यातना 

िणानकताा सवंिता JCDAG-R(1) 
 

वर्वस्िक्टि ेविद्याियमा, विद्याियको सम्पवत्त वभत्र, िा विद्याियसँग सम्बवन्धत दक्रयाकिापिरूमा; विद्यािय बसमा आउँदा िा विद्याियबाट जाँदा; क्याम्पस बाविर हुने व्यििारिे विद्याियको 

िातािरणमा न ैखिि ल्याउन;े वर्वस्िक्टको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणािी, कम्प्यटुर नेटिका , िा वर्वस्िक्टका अन्य विधुवतय प्रविवधबाट र्टेा िा सफ्टिेयर प्रयोग गरेर कुन ैपवन विद्यार्थी मावर्थ, कुन ै

पवन तररका िा माध्यमबाट हुने बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाका घटनािरू कर्ाइका सार्थ प्रवतबन्ध गछा । 
 

A. पररभाषािरू 
 

 बदमािी – िास्तविक िा कवर्थत िवि असन्तुिनका कारण विद्यािय जान ेउमेरका बािबाविकािरूमावर्थ गररने अिावछछत, आक्रामक व्यििार। व्यििार दोिोररन्छ िा धरैे पटक 

दोिोररने सम्भािना छ। झगर्ा गने र अन्यिाई सताउने दिु ैविद्यार्थीिरूिरूमा गम्भीर, स्र्थायी समस्यािरू हुन सक्छ। 
 

 उत्पीर्न – िास्तविक िा गित जावत, रङ, राविय मूि, यौन, धमा, अपाङ्ग्गता, यौन झकुाि, िैवङ्ग्गक पविचान िा िैवङ्ग्गक अवभव्यविमा आधाररत अस्िभाविक आचरण। यसिे मौवखक 

काया र नाम बोिाउने; रादिक र विवखत कर्थनसवित धेरै प्रकारको हुन सक्छ जसि ेिारीररक रूपमा धम्की, िावनकारक िा अपमानजनक हुन सके्न सेि िोन िा इन्टरनेट; अन्य आचरणको 

प्रयोग समािेि हुन सक्छ। उत्पीर्निे िानीको उद्दशे्य समािेि गनुापदैन, विविष्ट िक्ष्यमा वनदेवित गनुापदैन िा दोिोररने घटना समािेि गनुापदैन। बदमासी, उत्पीर्न जस्तो सधै ँिास्तविक 

िा कवर्थत िवि असन्तुिन समाििे गदैन। दवु्याििारि ेप्रवतकूि िातािरण वसजाना गछा जिाँ व्यििार विद्याियद्वारा प्रस्ताि गररएका सेिा, दक्रयाकिाप िा अिसरिरूमा सिभागी हुन े

िा िाभ उठाउन ेविद्यार्थीको क्षमतािाई अिरोध गना िा सीवमत गनाका िावग पयााप्त रूपमा गम्भीर, व्यापक िा अनिरत हुन्छ।  
 

 यातना – अवतररि पाठ्यक्रम समूि/दक्रयाकिापमा सामेि हुन िा संस्र्थामा विद्यार्थीको दजाा/वस्र्थवत उठाउन व्याििाररकको सम्मेिनमा बदमासी र अवभत्रास। 
 

B. प्रवतबवन्धत व्यििारिरू 
 

प्रवतबवन्धत व्यििारिरूका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समािेि हुन्छन ्तर यसमा मात्र सीवमत हुँदैन: 

 अनािश्यक कुरामा वजस्काउने िा नामि ेबोिाउने जस्ता भबाि दवु्याििार; 

 अििाि िा झुटिरू िैिाउन;े 

 िब्द र/िा इिारािरू मािा त धम्की, वनन्दा र अवभत्रास; 

 जन अपमान; 

 सामावजक आइसोििेन; 

 उत्पीर्न पछ्याउने; 
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 सीधै छुने जस्तै विकााउने िा धक्का ददन;े 

 िारीररक हिंसा र/िा आक्रमणिरू; 

 पैसा र/िा बदमािी, दवु्याििार गने िा र्र देखाउने उद्दशे्यि ेगररने व्यविगत सम्पवत्तको चोरी गन;े  

 उक्साउने र/िा वनयन्त्रण गन ेसवित जबरजस्ती िा छि-कपट; 

 विद्यािय िा व्यविगत सम्पवत्तको तोर्िोर्; विद्यािय उपकरण, विद्यािय नटेिका  िा इमेि प्रणािी प्रयोग गरेर िा विद्याियमा प्रवतबद्ध रिेर विद्युतीय बसमासी िा साइबरबुविङको 

कुनै पवन प्रकार; 

 क्यामेरा िा क्यामेरा िोनिरूको प्रयोग विद्यार्थी िा विद्यािय कमाचारीिरूको िज्जाजनक िोटोराि वखच्न र वतनीिरू अन्यिाई वितरण गना िा अनिाइनमा पोस्ट गना; 

 अपमानजनक िा धम्कीपूणा पाठ सन्दिे िा ितु सन्देििरू पठाउन;े र अन्य विद्यार्थीिरूिाई गिगाि र िल्िाखल्िा िैिाउनका िावग िबेसाइट प्रयोग गन;े 

 इमेि, ब्िग, सामावजक नटेिर्का ङ िबेसाइट (उदािरण,TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram, Kik, Facebook आदद), च्याट रूम, पाठ र ितु मेसेवजङ सवित तर यसमा 

मात्र सीवमत नरिी वर्वजटि प्रविवधिरूको प्रयोग मािा त साइबर बदमािी िा व्यविको वजद्दी, प्रवतकूि र दोिोरररिने उत्पीर्न र त्रास; 

 साइबर उत्पीर्न िा पीवर्तिाई ठोस भािनात्मक कष्ट ददएर वनवित व्यवि प्रवत िा त्यसको बारेमा वनदेवित इिके्िोवनक मेि िा विद्युतीय सञ्चारद्वारा िा मापात िब्द, छवि िा 

भाषा प्रकट गने िा प्रकट गनामा कारण बन्न ेव्यििारमा संिग्न हुने; 
 

सबै कमाचारी, विद्यार्थी, आमाबाबु िा अवभभािकिरूिे विद्यािय सरुु हुने िैवक्षक सत्रमा विद्यार्थी आचार संविताका नाममा बदमासी/दवु्याििार/यातना विरुद्ध नीवतको हुबहु प्रवतविवप प्राप्त गन े

छन्। 
 

C. बदमािी/दवु्याििार/यातनाका घटनािरू उजरुी ददन े
 

विद्यार्थी, आमाबाबु, अवभभािक, िा अन्य सरोकारिािािरूिे प्रिासक, विक्षक, परामिादाता, िा विद्यार्थीका विद्याियका अन्य कमाचारीिरूिाई बदमासी/दवु्याििार/यातना घटनािरूको बारेमा 

उजुरी गना सक्छन् । घटनाको बारेमा उजरुी गने व्यविि ेआफ्नो नाम उल्िेख गरेर िा आफ्नो नाम नखुिाइकन र विवखत िा मौवखक रूपमा उजुरी ददन सक्छन ्। उजुरी िाराम विद्यार्थी आचार 

संविता, वर्वस्िक्टको िेबसाइट, र प्रत्येक वर्वस्िक्ट स्कूिमा प्राप्त गना सदकन्छ । बदमासी/दवु्याििार/यातनासम्बन्धी घटनाका उजुरीिरू वर्वस्िक्टको अिटा िाइन नम्बर 1-888-475-0482 प्रयोग 

गरेर िा Georgia Department of Education को विद्यािय सरुक्षा िटिाइन नम्बर 1-877 SAY-STOP (1-877-729-7867) मा िोन गरेर पवन गना सदकन्छ । 
 

कुनै पवन कमाचारीि ेबदमासी/दवु्याििार/यातनाको उजरुी प्राप्त गरेको खण्र्मा, उनीिरूिे अवनिाया रूपमा उजुरीिाई दताा गरी तुरुन्तै विद्यािय प्रधानाध्यापक िा सो सँग सम्बवन्धत अवधकारीिाई 

अिगत गराउनु पछा । कुनै पवन कमाचारीि ेबदमासी/दवु्याििार/यातनाको घटनािरू प्रत्यक्ष रूपमा दखेेको िा कुन ैपवन विद्यार्थी बदमासी/दवु्याििार/यातनाको घटनाको वसकार भइरिकेो बारेमा 

र्थािा पाएको खण्र्मा, उनि ेउजरुी प्राप्त भएको एक (1) ददन वभत्र प्रधानाध्यापक िा सम्बवन्धत अवधकारीिाई विवखत ररपोटा पसे गनुा पदाछ । विद्यािय प्रधानाध्यापक िा सम्बवन्धत अवधकारीि े

यस विषयको छानवबन र समाधान अिवधभरर विवखत प्रमाण कायम गररन्छ भनेर सुवनवित गनुा पनछे । यदद पीवर्तिे उजरुी गरेको िो भने विद्याियका प्रधानाध्यापक िा सम्बवन्धत अवधकारीि े

उि विद्यार्थीका आमाबाबु िा अवभभािकिाई उजरुी प्राप्त गन ेवबवत्तकै सम्पका  गनुा पछा । 
 

ररपोर्टाङ विद्यार्थी, विद्यार्थीका आमाबुिा िा अवभभािकिे विद्याियिे अनुसन्धानका िावग उपयुि कदमिरू नचािेको िा विद्यािय प्रधानाध्यापकसँग परामिा विएपवछ पवन समस्या पत्ता 

निगाएको मिसुस गनुाहुन्छ भने, विद्यार्थी िा आमाबिुा िा अवभभािकिे उपयिु के्षत्रीय सुपररिेक्षक िा आफ्नो वर्जाइनीिाई सम्पका  गनुापछा। 
 

कुनै विद्यार्थीिाई आफ्नो विद्याियमा अरू कुनै विद्यार्थीि ेबदमािी/दवु्याििार/यातनाका घटना भोवगरिेको जस्तो िाग्यो भने भोवगरिेको िाग्छ भने उनको सो कुराको जानकारी प्रिासक, विक्षक, 

परामिादाता, िा अन्य कमाचारीिरूिाई ददनु पछा। 
 

वर्वस्िक्टि ेबदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाको बारेमा जानकारी ददन ेर बदमासी/दवु्याििार तर्था/यातनाको छानवबनमा संिग्न कुन ैपवन व्यवि विरुद्ध प्रवतकार गने कायािाई कर्ाइका सार्थ 

प्रवतबन्ध गछा । प्रवतकारका घटनािरूको बारेमा जानकारी गराउँदा सुरुको उजरुीका िावग प्रयोग भएकै प्रदक्रया प्रयोग गनुा पदाछ र यसको छानवबन तर्था समाधान विद्यािय िा वर्वस्िक्टका 

अवधकारीि ेगने छन् । 
 

उजुरी ददने व्यवििे गोपनीयता अनुरोध गरेको खण्र्मा, विद्याियिरूिे बदमासी/दवु्याििार/यातनाका पुणा वििरणिरू सम्बवन्धत मावनसिरूिाई मात्र बताउने छ । ती मावनसिरूिे वर्वस्िक्टको 

वनयम अनुसार आिू विरुद्धको दवु्याििारको उजरुीिरू प्रवत तत्काि प्रवतदक्रया ददन ुपन ेहुन्छ । 
 

बोर्ा नीवत JCDAG का आिश्यकतािरू र यसका सिायता वनयमनिरूको पािना गना असिि भएका कमाचारीिरू रोजगार समाप्त हुने समयसम्म अनुिासनात्मक कायािािीसँग सम्बवन्धत हुन 

सक्छन्। 
 

D. बदमासी/दवु्याििार/यातनाका घटनािरू प्रवत प्रवतदक्रया ददन े
 

विद्याियका पदावधकाररिरूिे बदमासी/दवु्याििार, तर्था/यातनाका घटनािरू देख्न सार्थ िा बदमासी/दवु्याििार, तर्था/यातना घटनािरूको कुनै पवन उजरुी प्राप्त गने वबवत्तकै िस्तके्षप गनुा पछा । 

बदमासी/दवु्याििार/यातनाका घटनािरूको उजुरी गदाा वनम्न कारबािीिरू विइने छ । 
 

1. छानवबन - बदमासी/दवु्याििार/यातनाका घटनािरूको उजुरी प्राप्त गरे पिात् विद्याियका प्रधानाध्यापक िा सम्बवन्धत अवधकारीिे उपयुि कमाचारी छनोट गरी तत्काि अनुसन्धान 

अगार्ी बढाउन ेछन ्। छानवबन दढिोमा विद्यािय िागकेो अको ददन वभत्र सुरु गनुा पदाछ । छानवबनमा दोषी(िरू), पीवर्त(िरू), साक्षीिरू, विक्षक(िरू), र कमाचारी सदस्यिरूिाई 

सोधपुछ गन े काया र उपिब्ध भएको खण्र्मा वनगरानी वभवर्यो पुनरािोकन गन े काया समािेि हुनेछ । विषयको गिनताि े वनम्त्याएका पररवस्र्थवतिरू अनुसार विद्याियका 

परामिादातािरू, विद्याियका सामावजक कायाकताािरू, तर्था अन्य सियोगी कमाचारीिरूको ज्ञानको उपयोग गररन्छ । विद्याियिे वर्वस्िक्टको आदेि, ररपोर्टाङ, िा अन्य कानुनी 

बाध्यतािरू बािेकको अिस्र्थामा छानवबनका पररणामिरू गोप्य राख्न ेछ । 
 

2. सूचना – ररपोटाको अनुसन्धानको अिवधमा िा त्यसपवछ उपयुि समयमा, अनुसन्धान समाप्त भएपवछ तीन (3) ददनसम्ममा, दोषी र पीवर्त दिुकैा आमाबिुा िा अवभभािकिाई 

सूवचत गनुापछा। घटनामा कसैिाई चोटपटक िागेको िो िा अन्य त्यस्तै अिस्र्था आएको िो भने, उपयिु स्िास््य सेिा विइनपुदाछ र आमाबाब ुिा अवभभािकिाई तत्कािै खबर 

गनुापदाछ। 

अनुसन्धानको वनष्कषामा, पीवर्त र अपमानजनक विद्यार्थी दिुैिाई अनुसन्धानका नवतजािरूबारे सूवचत गनुापछा। पीवर्तिरूि ेस्िीकृवत प्रत्यक्ष रूपमा पीवर्तसँग सम्बवन्धत हुँदा 

उत्पीर्नमा संिग्न भएको पाइएका विद्यार्थीिरूमावर्थ िगाइएको स्िीकृवतको बारेमा जानकारी अनुरोध गना सक्छन्। यसमा उत्पर्न ददन ेव्यवि उत्पीवर्त विद्यार्थीबाट टाढा रिन ेिा 

उत्पीर्न ददन ेव्यवििाई केिी समयािवधका िावग विद्याियमा उपवस्र्थत हुनबाट प्रवतबन्ध िगाउन ेिा अरू कक्षािरूमा स्र्थानान्तरण गराउने आदिे समाििे हुन्छ। विद्याियिरूि े

उत्पीर्क विद्यार्थीसँग सम्बवन्धत नभएका प्रवतबन्धिरूका बारेमा जानकारी सवित अपमावनत विद्यादर्थीका ''िैवक्षक रेकर्ा'' बारे अन्य कुनै पवन जानकारी खुिासा गने छैनन्। 
 

3. आन्तररम उपायिरू – विद्याियि ेअनुसन्धानको अवन्तम पररणामभन्दा अगावर् अन्तररम चरणिरू अपनाउन ेसवित, आिश्यक रूपमा उजुरीकताािाई सुरवक्षत राख्नका िावग चरणिरूको 

पािना गन ेछ। 
 

4. अनुिासनसम्बन्धी कारबािी – बदमासी/दवु्याििार/यातनाका घटनािरूमा दोषी ठिररएको विद्यार्थीिाई उनको उमेर अनुसारको सजाय ददनु पछा । सजायमा विना कुनै सीमा कम्तीमा 

अनुिासनसम्बन्धी सजाय ददने िा पररवस्र्थवत अनुसार परामिा ददने कायािरू पछान् । बदमािी/दवु्याििार/यातनाको पवििो घटनापवछका अनुिासनसम्बन्धी कारबािी अन्तगात वनम्न 

कुरािरू पना सक्छन् तर यो कारबािी यवतमा नै सीवमत हुँदैन। 
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• वििेषावधकारिरूको नाि; 

• कक्षाकोठा, क्यािेटेररया िा विद्यािय बसमा वसटिरूको पुनः वनयुवि; 

• कक्षािरूको पुनःवनयुवि; 

• नजरबन्दी; 

• विद्यािय-वभत्रको वनिम्बन; 

• विद्यािय बाविरको वनिम्बन (उपयिु प्रदक्रयाको सुनुिाईमािा त); 

• वनष्कासन (tउपयुि उवचत प्रदक्रया सुनिुाईमािा त); 

• िैकवल्पक विद्याियको असाइनमेन्ट (उपयिु प्रदक्रयाको सुनुिाईमािा त)। 
 

5. ििो अप र त्यसपवछको रेखदेख – ििो अप दोषी, पीवर्तको िकमा तर्था केिी पररवस्र्थवतिरूमा विद्याियको ििृत् समुदायका िावग मित्िपूणा हुन्छ । प्रत्येक विद्याियि े

बदमासी/दवु्याििार/यातनाबाट प्रभावित व्यवििरू िा समूििरूिाई अवनिाया रूपमा घटना पवछको रेखदेख सेिा र ििो अप प्रदान गनुा पछा । बदमासी/दवु्याििार/यातना घटनाबाट 

पीवर्त विद्यार्थीिरूको िैवक्षक आिश्यकतािरूिाई र बदमासी/दवु्याििार/यातना ददने पीर्क विद्यार्थीिरूको सामावजक-भािनात्मक, व्यििारिाई सम्बोधन गना आिश्यकता अनुसार 

परामिा ददने र अन्य िस्तके्षपिरू गनुा पछा । विद्याियिरूि ेअवतररि कमाचारी ताविम िा विद्यार्थी वनदेविका आिश्यक छ या छैन भवन वनधाारण गना अवनिाया रूपमा विद्याियको 

िातािरणिाई मूल्याङ्ग्कन पवन गनुा पछा । विद्याियिे पररवस्र्थवत अनुसार प्रवतकारका घटनािरूिाई प्रवतबन्ध गने कुरामा बारम्बार जोर् ददने र यस्तो खािको खराब आचरणिाई 

कसरी उजरुी गन ेभन्न ेकुरामा वििषे ध्यान पुयााउनु पछा ।  
 

राज्यको कानुन अनुसार रेर् छ देवख रेर् बाह्र सम्मका विद्यार्थीिरूि ेएउटा िैवक्षक सत्रमा तेस्रो पटकसम्म बदमासी/दवु्याििार/यातना जस्ता काया गरेको पाइएमा अनुिासन सुनुिाइ अवधकृत, 

प्यानि िा न्यायावधकरण प्रयोग गरेर उपयिु प्रदक्रयाका माध्यमबाट उनीिरूिाई कम्तीमा िैकवल्पक विद्यािय पठाउन ुपन ेहुन्छ । 
 

विद्यार्थी अपराधिरूको अवनिाया ररपोर्टाङ 
 

विद्यािय प्रिासक, विक्षक र विद्याियमा आधाररत अन्य कमाचारीिरूिे कानुन (O.C.G.A. § 20-2-1184) द्वारा आिश्यक भएअनुसार, अपराधिरूको ररपोटा गन ेछन्।  
 

वनम्न कवर्थत विद्यार्थी दवु्याििारका पीवर्तिरूिे कवर्थत घटना र चोटपटक िा क्षवतको बारेमा िणान गदै, विवखत उजरुी दायर गनुापछा िा विद्यािय प्रिासक र केवन्िय प्रिासकसँग ररपोटा गनुापछा: 

(1) कुन ैपवन विक्षक, अन्य विद्यािय अवधकारी िा कमाचारीमावर्थ विद्यार्थीि ेगरेको कवर्थत आक्रमण िा मार-पीट (2) अन्य विद्यार्थीमावर्थ विद्यार्थीिे गरेको आक्रमण िा मार-पीट (3) विद्यािय 

प्रधानाध्यापकको समझदारीतामा, कवर्थत क्षवतिे विद्यार्थीको वनष्कासन िा दीघाकािीन वनिम्बनिाई सिी सावबत गना सकेमा, विद्यार्थीि ेजानाजान विद्याियको सम्पवत्तदेवख विएर विक्षक, 

अन्य विद्यािय अवधकारी, कमाचारी िा विद्यार्थीसँग सम्बवन्धत व्यविगत सम्पवत्तसम्म पुर् याएको क्षवत।  
 

गरै-काननुी/खतरापणुा/िकंास्पद िस्तिुरू 
 

विद्याियमा प्रवतबन्ध गररएका गरै-काननुी, िकंास्पद िा खतरापणूा िस्तिुरू िा अन्य िस्तिुरू िेिा परेमा विद्यार्थीिरूि ेप्रिासक िा कमाचारी सदस्यिाई तरुुन्त ैसवूचत गनुापछा। विद्यार्थीिरूि े

त्यस्ता िस्तिुरू छुन ेिा वनयन्त्रण गन ेिा अन्य विद्यार्थीिरूका त्यस्ता िस्तिुरूिाई प्राप्त गन ेिा स्िीकार गन ेछैनन।् 
 

बदमािी, उल्िङ्ग्घन, िातिवतयार र िागपूदार्थाका बारेमा ररपोटा गनाका िावग िटिाइन 

 

जर्जाया विक्षा विभागद्वारा प्रायोवजत, िटिाइनिे विद्यार्थीिरूिाई अज्ञात रूपमा 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) मा िा 1-888-475-0482 मा DeKalb County School 

District सतका ता िाइनमा िोन गरेर िातिवतयार, उल्िङ्ग्घन (बदमािीसवित) िा िागूपदार्थािरूको बारेमा ररपोटा गना 24 घण्टा ररपोटा गन ेप्रणािी उपिब्ध गराउँछ। जानकारी रेकर्ा गरी 

स्र्थानीय स्कूि वर्वस्िक्ट र स्र्थानीय कानुन प्रितानसँग साझा गररन्छ। ररपोटा प्राप्त भएपवछ अनुसन्धान सञ्चािन गररन्छ। 
 

विद्यािय स्रोत अवधकारीिरू 
 

विद्यािय स्रोत अवधकारी (SRO) भनेका तोदकएको विद्याियमा सुरक्षा र संरक्षण सुवनवित गना, रोकर्थाममूिक तर्था िस्तके्षप कायाक्रमिरूको सुरुिातिाई सुवनवित गना, विद्यार्थीिरूका िावग 

सकारात्मक भूवमका मोर्ेििरूको रूपमा काया गना, कानुन प्रितानका अन्य कमाचारी तर्था एजेन्सीिरूसँग सम्पका  व्यविको रूपमा सेिा ददने, सुरवक्षत विद्यािय योजना विकास गनामा मद्दत गना र 

कानूनी समस्या तर्था न्यावयक प्रदक्रयाबारे अझ राम्रोसँग बझु्नका िावग काम गनाका िावग विद्याियिरूमा वनर्दाष्ट गररएका प्रमावणत-भइसकेका प्रिरी अवधकारीिरू हुन्। यद्यवप, SRO िरू 

अनुिासक िोइनन्। उनीिरूिाई विद्यार्थी अनुिासन कायाक्रमको दैवनक प्रिासनमा प्रिासकका प्रवतवनवधको रूपमा प्रयोग गररँदनै। प्रिासक कमाचारीिरू आफ्नो कानुन प्रितान वििषेज्ञता र 

अनुभि प्रयोग गनाका िावग SRO सँग काम गछान् तर SRO िरू िा अन्य कानुन प्रितान एजेन्सीका कमाचारीिरूिाई उनीिरूको प्रभािकाररता सीवमत गने िा बाधा पुर् याउने खािका कताव्य र 

स्टेिनिरूमा वनयुि गनुा हुँदैन। स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिरूको रूपमा, SRO िरूि ेसबै कमाचारीका पेिागत आिश्यकतािरूको पािना गछान्। 
 

जर्जायाको राज्य कानुनबमोवजम, विद्यार्थीिरूिाई O.C.G.A. § 16-11-127.1 मा पररभावषत गररएअनुसार िातिवतयाको धारण गरेको आरोपमा, O.C.G.A. § 16-13-24 देवख O.C.G.A. 

§ 16-13-32 मा पररभावषत गररएअनुसार िागू पदार्था धारण गरेको आरोपमा, जर्जाया आपरावधक संविता एनोटेटेर्को िीषाक 16 मा िणान गररएअनुसार कुन ैपवन अपराध गरेमा िा अपराध 

गना िगाएमा र अन्य मावनसिाई िारीररक चोट पुर् याएमा, सािाजवनक िा वनजी सम्पवत्तमा क्षवत पुर् याएमा र/िा आतकंिादी धम्कीिरूसवित तर यवतमा मात्र सीवमत नरिरे विद्याियमा ठूिो 

अिरोध/अिावन्त िैिाएमा जररिाना िगाएर वगरफ्तार गररने छ। 
 

विद्यािय प्रिासकिरूिे कानुनका संददग्ध उल्िङ्ग्घनिरूका बारेमा तुरुन्तै SRO िरू िा अन्य कानुन प्रितान कमाचारीिाई ररपोटा गना आिश्यक छ। SRO, अन्य कानुन प्रितान िा आपतकािीन 

एजेन्सी िस्तके्षप, छानवबनको अनुरोधमा प्रवतदक्रया जनाउने, वगरफ्तारीको अवधकारपत्र ददने िा आपतकािीन अिस्र्थामा प्रवतदक्रया जनाउने उद्दशे्यका िावग विद्यािय क्याम्पसमा उपवस्र्थत हुँदा, 

विद्यािय प्रिासक कमाचारीिे प्रवतदक्रयादाताका सुझाििरूको पािना गनुाहुन्छ। SRO संिग्न हुने सबै मावमिािरू, जस्तै विद्याियमा हुन े अन्य सबै गम्भीर अिस्र्थािरूमा 

आमाबुिा/अवभभािकिरूिाई समयमै जानकारी गराइन्छ। 
 

आमाबुिा र अवभभािकिरूिाई नाबाविग यौन आचरण र अपराधिरूका िावग नाबाविगिाई ियस्कको रूपमा व्यििार गना सदकन ेभएकाि ेत्यसको पररणाम स्िरूप 

सम्भावित आपरावधक सजायिरूका बारेमा आफ्ना बािबाविकािाई जानकारी गराउन प्रोत्सावित गररन्छ (O.C.G.A. § 20-2-735) द्वारा आिश्यक भएअनसुार, 

अपराधिरूको ररपोटा गन ेछन।् यससम्बन्धी जानकारी DeKalb वजल्िा अवधििाको िेबसाइट http://www.dekalbda.org मा िेिा पाना सदकन्छ। 
 

क्याम्पस सरुक्षा कमाचारी 
 

क्याम्पसको सुरक्षाकमी (CSP) िे सुरक्षा सुवनवित गनाका िावग विद्यािय भिन र पररसरिरूमा गस्ती गरेर िैवक्षक प्रदक्रयाका िावग उपयिु िातािरण संरक्षण गना क्याम्पसको गवतविवध 

वनरीक्षण गरी आिश्यक सािधानीिरू अपनाएर विद्याियको सुरक्षा कायम राख्दछ। CSP िाई सब ैमाध्यवमक विद्यािय र विवभन्न प्रार्थवमक विद्याियिरूमा वनयुि गररन्छ।  
 

दकिोर/ियस्कका चािकिरूको उत्तरदावयत्ि ऐन (TAADRA) 
 

http://www.dekalbda.org/
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जुिाई 1, 2015, देवख विद्याियिरूि ेकुनै पवन भनाा भएको विद्यार्थी र वनजी तर्था सािाजवनक विद्याियबाट वनष्कावसत नभएका विद्यार्थीिरूिाई चािक अनुमवतपत्र िा वसकारु अनुमवत ददन 

योग्य छन् भवन स्िीकृवत ददने छन ्। विद्याियिरूिे सिारी चािक सवुिधा िाराम प्राप्त गनाका िावग विद्यािय भनाा प्रमाणपत्र िाराम र योग्यता प्रमाणपत्र िाराम प्रयोग गने छन्। 
 

दीघाकािीन रूपमा अिरोध परु् याउन ेविद्यार्थीिरू 
 

दीघाकािीन रूपमा कक्षामा अिरोध पुर् याउने विद्यार्थीिरूिाई MTSS-RTI प्रदक्रयामािा त िस्तके्षप र प्रगवतको वनरन्तर वनरीक्षणको श्रेणीबद्ध प्रदक्रया प्रयोग गरी सम्बोधन गररन्छ। प्रगवतिीि 

पररणामिरू प्रारवम्भक अिरोधिरूका िावग MTSS-RTI प्रदक्रयाको श्रेणी 1 देवख वनरन्तर अिरोध पुर् याउने व्यििारका िावग श्रेणी 3-SST सम्मको दायरामा हुन्छन्। MTSS-RTI प्रदक्रयाको 

प्रारवम्भक केन्िवबन्द ुपविचान गररएका व्यििारसम्बन्धी समस्यािरू सुधानाका िावग िस्तके्षपिरू विकास र कायाान्ियन गनुा िो। 
 

समयपूिाक कक्षामा अिरोध गने विद्यार्थीिरूिाई िस्ताक्षर गररएको सम्झौता सवित परीक्षणकािमा राख्न सदकन्छ। स्रोत कमाचारीसँग संयोजनमा प्रिासकीय कमाचारी र अवभभािकिरूिे सामूविक 

रूपमा अनुिासन सुधार योजनाको आविष्कार गनुापछा। समयपिूाक अिरोध गने विद्यार्थीिरूिे वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया सुनुिाईमा वसिाररस गनुा पूिा स्रोत कमाचारीिाई (उदािरण; 

परामिादाता, सामावजक कायाकताा, विद्याियको मनोिजै्ञावनक, SST अध्यक्ष, वनदेिनात्मक सिायता वििेषज्ञ िा विद्यार्थी सिायता वििेषज्ञ) वसिाररस गनुापछा र उिाँबाट िस्तके्षपिरू प्राप्त 

गनुापछा। 
 

विद्यार्थी सिायता टोिी 
 

विद्यार्थी सियोगी टोिी (SST) भनेको श्रणेी 3 िस्तके्षपिरूको स्तर र/िा िैवक्षक, व्यििार िा अन्य प्रकारका समस्यािरू भएका विद्यार्थीिरूका िावग िस्तके्षपिरू खोज्न ेविद्यार्थी मूल्याङ्ग्कनमा 

समस्या समाधान टोिी िो। SST का िस्तके्षपिरूको स्तर िस्तके्षपका श्रेणीिरूमािा त प्रगवतको भागको रूपमा आिश्यक हुदँा कायाावन्ित गररन्छ। 
 

एकपटक विद्यार्थी स्तर 3-SST मा पुवगसकेपवछ, िस्तके्षपिरूिाई 4-6 िप्ताको घटनाचक्रको िावग इमानदारीताका सार्थ कायाान्ियन गरी दस्तािेज गररन्छ। प्रत्येक 4-6 िप्ताको अन्तरािमा, 

SST समस्या-समाधान बैठक आयोवजत गररन्छ (आमाबुिािाई वनमन्त्रणा गररनपुछा) जसमा िस्तके्षप बारे विद्यार्थीको प्रवतदक्रयािाई िस्तके्षपको समयािवधमा सङ्ग्किन गररएका र्ाटामा 

आधाररत रिरे मूल्याङ्ग्कन गररन्छ। यदद SST-स्तर 3 का िस्तके्षपिरू र िस्तके्षप समयािवधमा िस्तके्षप प्रदायकिरूद्वारा दस्तािेज गररएका र्ाटामा आधाररत रिेर इमानदारीताका सार्थ गररन्छन ्

र सिि हुदँैनन् भने, अवतररि िैकवल्पक िस्तके्षप र पररमाजानिरू विकवसत गररन्छ र 4-6 िप्ताको अवतररि घटनाचक्रको िावग कायाान्ियन गररन्छ। िस्तके्षप प्रदायकिरूमा अनुिासनको िावग 

सिायक प्रधानाध्यापक, विद्यािय परामिादाता,विक्षकिरू िा अन्य कमाचारी समाििे हुन सकु्नहुन्छ। स्तर 3 िस्तके्षपका दईु िा बढी चक्रिरू इमानदारीताका सार्थ परूा गरी दस्तािेज गरेपवछ र 

बच्चाि ेसंघषा गना जारी राखेमा, SST िे विद्यार्थीको ज्ञानात्मक र िैवक्षक सबि पक्ष र कमजोरीिरू र/िा व्यििारात्मक/सामावजक तर्था भािनात्मक वस्र्थवत वनधाारण गन ेमनोिैवक्षक मूल्याङ्ग्कन 

पूरा गनाको िावग आमाबुिाको अनुमवत अनुरोध गना सक्छ। यदद बच्चाि ेस्तर 3-SST िस्तके्षपिरू (अवधक सिायता) का प्रवतदक्रयामा प्रगवत गनुाहुन्छ भने, उिाँिाई स्तर 2 (सीवमत अवधक 

सिायता) मा िेरर पन्जीकरण गराउन सदकन्छ र यदद प्रगवत जारी रिेमा, स्तर 1 मूि वनदेिनमा िकााइन्छ। 
 

विद्यार्थीि ेवनरन्तर करठनाइिरूको अनुभि गरेमा र कायाावन्ित िस्तके्षपिरूमा विद्यार्थीका प्रवतदक्रयािरूमा आधाररत रिरे, वििषे विक्षाको वसिाररस िारेन्ट गना सदकन्छ। यदद उि वििेष विक्षा 

सन्दभा गररन्छ भने, मूल्याङ्ग्कनका िावग अवभभािकीय सिमवत (PCE) प्राप्त गररन्छ र मूल्याङ्ग्कन प्रदक्रयाको भागको रूपमा सबै उपिब्ध र्ाटाको समीक्षा गररन्छ। र्ाटामा सबै र्ाटा र पविि े

नै पूरा गररएका सबै मूल्याङ्ग्कनसवित SST/RTI रेकर्ािरू समािेि हुन सक्छन्। त्यसपवछ वििषे विक्षा सेिािरूका िावग विद्यार्थीको योग्यता वनधाारण गना वििेष विक्षा योग्यता बैठक आयोजना 

गररन्छ। 
 

विद्यार्थीिरूिाई कक्षाबाट िटाउनका िावग स्र्थान वनयोजन समीक्षाका कायाविवधिरू 
 

राज्य कानुन (O.C.G.A.§ 20-2-738) मा आधाररत रिेर, विक्षकिे विक्षकको वनदिेनात्मक दक्रयाकिापिरू सञ्चािन गने क्षमतािाई बारम्बार िा वनरन्तर अिरोध पुर् याउने विद्यार्थीिाई 

कक्षाबाट िटाउन सकु्नहुन्छ, सार्थै विद्यार्थीिाई पविि ेनै ररपोटा गररएको छ िा विक्षकिे विद्यार्थीको व्यििारि ेविद्यार्थीका सिपाठीिरू िा विक्षकको सुरक्षामा तत्कािीन खतरा धारण गछा भनी 

वनधाारण गनुाहुन्छ। कक्षाकोठाबाट तुरुन्तै िटाइएको अिस्र्थामा, विक्षकि ेविद्यािय ददनको अन्त्यसम्म िा अको विद्यािय ददनको वबिान प्रधानाध्यक िा अन्य विद्यािय प्रिासकिाई विवखत 

सन्दभा पेि गनुा हुने छ। विद्यार्थीिाई कक्षाबाट िटाएपवछ एक विद्याियददनवभत्र प्रिासकि े विद्यार्थीिाई कक्षाबाट िटाइएको विवखत सूचना, विक्षकको सन्दभाको प्रवतविवप र आमाबिुाि े

विद्यार्थीिाई कसरी सम्पका  गना सकु्नहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी पठाउन ुहुने छ। विक्षकिे मावर्थ वनधााररत गररएअनुसार विद्यार्थीिाई कक्षाबाट िटाउँदा, प्रिासकि ेविद्यािय ददनको अन्त्यसम्म 

िा अको विद्यािय ददनको सुरुिातमा विक्षकसँग मावमिाबारे छििि गनुा हुन ेछ। प्रिासकिे विद्यार्थीिाई कक्षाबाट िटाउनकुो आधारको मौवखक िा विवखत सूचना ददनु हुने छ। विक्षकि े

विद्यार्थी एउटै कक्षामा िका ने आफ्नो सिमवत रोकु्नहुन्छ िा विद्यार्थीको दवु्याििारिे विद्याियमा िका ने कुरािाई रोदकरिको छ (जस्तै DCSD विद्यार्थी आचार संविता को प्रमुख उल्िङ्ग्घन गने) 

भने, प्रिासकि ेपवििो ददनको अन्त्यसम्म विद्यार्थीका पररणामिरू वनधाारण गनुाहुन्छ जसमा दि ददनसम्म विद्याियवभत्रको िा विद्यािय बाविरको वनिम्बन समािेि हुन सक्छ। दि ददनभन्दा 

बढीको वनिम्बन िा वनष्कासनिरू सुनुिाई अवधकारी िा विक्षा बोर्ाद्वारा मात्र िगाउन सदकन्छ।  
 

विक्षकिे विद्यार्थी एउटै कक्षामा िका ने आफ्नो सिमवत रोकु्नहुन्छ र प्रिासकिे अन्य अनुिासनात्मक कायािािी गनुा हुँदैन भने, प्रिासकिे कक्षाकोठाबाट िटाएपवछ विद्यािय ददनमा स्र्थानीय स्र्थान 

वनयोजन सवमवत आयोवजत गनुा हुन ेछ र विद्यार्थी विक्षकको कक्षाकोठामा िका नुपछा िा पदैन भनी समीवतिे वनणाय प्रस्तुत गन ेछन्। सवमवतको वनणाय कक्षाबाट िटाएको तीन ददनभन्दा दढिा 

नगरी आउन ेछ। अन्तररममा, प्रिासकि ेविद्यार्थीका िावग अस्र्थायी स्र्थान वनयोजन बनाउनु हुन ेछ (विक्षकि ेअनुमवत नदददँासम्म, विद्यार्थीिाई िटाइएको कक्षाकोठमा बािके)। कुन ैपवन विक्षकि े

कुनै पवन विद्यािय िषामा आफ्नो कुि भनााबाट दईु जनाभन्दा बढी विद्यार्थीिाई िटाउनुहुन्छ र त्यसपिात उि विद्यार्थीिाई स्र्थानीय स्र्थान वनयोजन समीक्षा सवमवतद्वारा उि कक्षा उपिब्ध 

उत्कृष्ट विकल्प भएको कारणि ेिकााइन्छ भने उि विक्षकिाई कक्षाकोठा अििोकनिरू र कागजातमा आधाररत रिरे कक्षाकोठाको व्यिस्र्थापन िा अन्य सीपिरु सुधानाका िावग पेििेर विकास 

पूरा गना आिश्यक हुन सक्छ। 
 

प्रत्येक विद्यार्थी र सेन्टरको प्रधानाध्यापकि ेतीन जना सदस्य सवम्मवित, कम्तीमा एउटा स्र्थानीय स्र्थान-वनयोजन समीक्षा सवमवत स्र्थापना गनुा हुने छ। विद्यार्थी संकायिे दईुिटा विक्षक र एउटा 

विकल्प चयन गनुा हुने छ र प्रधानाध्यापकिे समीवतमा सेिा प्रदान गना एउटा कमाचारी सदस्य चयन गनुा हुन ेछ (विद्याियिरूमा प्रधानाध्यापकको वनणायमा एकभन्दा बढी स्र्थानीय स्र्थान-वनयोजन 

समीक्षा समीवत हुन सक्छ तर प्रत्येक समीवतमा मावर्थ उल्िेख गररएनुसार तीनजना सदस्य हुनपुछा)। सवमवतको छनोट वनम्नानुसार अगावर् बढाउनपुछा: (1) प्रधानाध्यापकिे स्ियंसेिक र 

वनयुवििरूको अनरुोध गनुाहुन्छ; (2) संकायको बैठकमा छुटै्ट मतपत्र विइन्छ; (3) नवतजािरू विक्षकद्वारा ताविकाबद्ध गररन्छ; (4) मतपत्रका नवतजािरू संकायसँग साझा गररन्छ। विक्षकि े

विद्यार्थीिाई आफ्नो कक्षामा िकााउने सिमवतिाई रोक्दा, प्रिासकिे अनुिासनात्मक कायािािी (विद्यार्थीि ेखतरा वसजाना गदाा उपिब्ध गराइएको विक्षकिे मावर्थ गणना गररएका ररपोर्टाङका 

आिश्यकतािरू परूा गनुाभयो) नगदाा स्र्थान वनयोजन समीक्षा सवमवत (सामान्य बहुमत भोट) िे विद्यार्थीको वनयोजनिाई वनधाारण गछा। सवमवतिाई (1) त्यस्तो वनयोजन उत्कृष्ट िा िकैवल्पक 

मात्र हुन्छ भन्ने कुरा वनधाारण गनाका िावग विद्यार्थीिाई विक्षकको कक्षामा िकााउने िा (2) अन्य उपयुि कायाका िावग विद्यार्थीिाई प्रिासकमा वसिाररस गन ेअवधकार छ।  
 

सवमवतको वनणाय विवखत रूपमा हुने छ र विक्षकिे विद्यार्थीिाई िकााउने सिमवतिाई रोकेपवछ तीन विद्यािय ददनवभत्र वनणाय गररने छ। स्र्थानीय वनयोजन समीक्षा सवमवतिे विद्यार्थीिाई 

िटाइएको कक्षामा निकााउने वनणाय गरेमा, प्रिासकि ेविद्यार्थीिाई अको उपयिु कक्षाकोठा, वनिम्बन गररएको विद्यािय िा वनिम्बन गररएको विद्याियको बाविर वनयुवि गना सकु्नहुन्छ। 

विद्याियको वनिम्बन िा विद्यािय बाविरका वनिम्बनिरू दि ददनसम्म गना सदकन्छ। सूचना प्राप्त भएको पुवष्ट गनाका िावग अवभभािकिाई नोट ददएर, विद्यार्थी अनुिासन रेिरि िारामको 

पत्र िा प्रवतविवपद्वारा, अवभभािकिाई विवखत रूपमा कुन ैपवन र सबै अनुिासनात्मक कायािािी पठाइने छ। 
 

 

 

 

रोकर्थाम/िस्तक्षपे 
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रोकर्थाम/िस्तके्षपमा विद्यार्थीिरूका िावग सार्थीको मध्यस्र्थता, द्वन्द्व समाधान गने कक्षा, िागऔूषध विक्षासम्बन्धी कक्षा, अवभभािकीय कक्षा, चररत्र विक्षा, विद्याियमा वनिम्बन/जीिन 

सीपसम्बन्धी ताविम, बदमािी सचेतनासम्बन्धी गवतविवध र अन्य कायाक्रम तर्था गवतविवध िगायत विवभन्न कायाक्रमिरू छन्। 
 

GRIP (वजम्मिेार भएर हुर्का न,े सम्भािनािरू बढाउने) कायाक्रम DCSD को विद्यार्थी आचार संवितामा भएको औषवध/िागु पदार्थासम्बन्धी वनयम (आिूसँग राख्ने िा प्रयोग गने सम्बन्धको वनयम) 

पवििो पटक उल्िङ्ग्घन गरेका विद्यार्थीिरूका िावग प्रदान गररन ेिाग ुपदार्थाको दवु्यासनी तर्था द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी एउटा िैवक्षक कायाक्रम िो। उल्िङ्ग्घन कताािरू #5a (वितरण/वबक्री/मनसाय), 

िा आपरावधक गवतविवधको अवभयोग िागकेो िा विवभन्न दकवसमका अपराध गरेको विद्यार्थीिरू सुनुिाइ अवधकारी िा DeKalb विक्षा बोर्ाि ेअनुमवत नददएसम्म योग्य हुँदैनन् । र्थप जानकारी, 

GRIP िे विद्यार्थीिरूिाई द्वन्द्व समाधान गना, सार्थीिरूको दबाब झले्न, ररस व्यिस्र्थापन गना, र अन्य मावनसिरूसँग सञ्चार गना सियोग पुयााउँछ । जो कोिी झझैगर्ामा संिग्न भएको 

विद्यार्थीिरूिाई GRIP मा बझुाउन सदकन्छ । GRIP िवनिारका ददनिरूमा विद्यार्थीिाई प्रदान गररन्छ र आमाबिुािरूिाई समस्यािरूको िावन्तपूणा तररकािे समाधान गने प्रयासिाई मजबतु 

बनाउन विद्यार्थीिरू माझ कक्षिरूमा सिभागी हुनका िावग पवन अनरुोध गररन्छ। 
 

सरुवक्षत विद्यािय िखेा परीक्षण 
 

DeKalb County School Distric सुरवक्षत तर्था व्यिवस्र्थत वसकाई िातािरण सुवनवित गना प्रवतबद्ध छ। अनुसन्धान अध्ययनिरूिे हिंसात्मक र आपरावधक व्यििारिरूको रोकर्थाम र 

न्यूनीकरणमा विद्यार्थीिरूको वनरीक्षण अत्यन्तै मित्त्िपूणा छ भन्ने कुरा बताएको छ। विद्यार्थीिरूिाई विद्याियमा सुरवक्षत मिसुस गराउनका िावग ियस्कको वनरीक्षण आिश्यक छ। तसर्था, 

सुरवक्षत विद्यािय िेखा परीक्षणको उद्देश्य विद्यार्थीिरूको ियस्क पयािेक्षणको अनुगमन गनुा िो, वििेषगरी िावन्जस्नि समयािवधमा; DCSD विद्यार्थी आचार संविता का अनुसार उपयुि 

व्यििारका िावग विद्यार्थीिरूि ेबझुेका वनयमिरू मूल्याङ्ग्कन गनुा; क्याम्पसमा संकट आइपरेमा अनुसरण गना कमाचारीिे कायाविवधिरू बुझकेो सुवनवित गनुा; र विद्यार्थीिे विद्याियमा सुरवक्षत 

मिसुस गछान दक गदैनन् भन्ने सम्बन्धमा अवनयवमत रूपमा चयन गररएका विद्यार्थी सिेक्षणिरू सञ्चािन गनुा िो। 
 

सुरवक्षत विद्यािय िेखा परीक्षणको िक्ष्य सुरवक्षत तर्था व्यिवस्र्थत िातािरणमा अध्ययन र काम गना विद्यार्थीिरू र कमाचारीका िावग िो। िेखा परीक्षणिरू सञ्चािन गन ेउद्देश्यिरूः (1) विद्यािय 

ददनको संक्रमणकािीन अिवधमा कमाचारीिरूको पयािेक्षणको सम्बन्धमा स्र्थानीय विद्यािय प्रिासकिरूिाई विद्याियमा-आधाररत र्ाटा उपिब्ध गराउने; (2)विद्याियमा सुरक्षा रिनबेारे 

विद्यार्थीिरूको भािनाका बारेमा जानकारी सङ्ग्किन र ररपोटा गने; (3) संकटको समयमा पािना गनुापने प्रदक्रयािरूको कमाचारी सचेतनाका बारेमा जानकारी उपिब्ध गराउने; र (4) भिन र 

िातािरण जाँच गने। 
 

विवक्षत सुरवक्षत विद्याियका प्रिासकिरूिे िषाभर अवनयवमत सुरवक्षत विद्याियका िेखा परीक्षणिरू सञ्चािन गनुा हुने छ। विद्याियको भिनमा प्रिेि गरेपवछ, टोिीको नेतृत्िकताािे 

प्रधानाध्यापकिाई टोिीको उपवस्र्थवतका बारेमा सूवचत गनुा हुन ेछ। परीक्षण टोिी सदस्य, विद्यािय नक्सासँग सुसवज्जत, बिे ताविका र परीक्षण जाँचसूची परीक्षणको अिवधमा अििोकन गना 

र कागजातसम्बन्धी जानकारी सङ्ग्किन गना विद्याियको क्याम्पसमा के्षत्रिरू वनर्दाष्ट गना प्रदक्रया हुने छ। प्रदक्रया पूरा हुन सामान्य रूपमा कवम्तमा पैंतीस (35) वमनेट िाग्छ। इविमेन्टरी र 

सेकेण्र्री स्कूििरूका िावग वनधााररत कायाविवध अनुसार िेखा परीक्षण गररने छ। नवतजािरू सुपररटेन्र्ेन्ट, वर्प्टी सुपररटेन्र्ेन्ट, स्कूि नेतृत्ि र पररचािन समर्थान, के्षत्रीय अधीक्षक, प्रधानाध्यापक 

र सिायक प्रधानाध्यापकिरूसँग साझा गररने छ। 
 

सुरवक्षत विद्यािय िेखा परीक्षणिरू वनष्ठताका सार्थ सञ्चािन हुन्छन् भनी सुवनवित गनाका िावग, सुरवक्षत विद्यािय िेखा परीक्षण प्रविक्षण मोड्युि विकास गररने छ। क्याम्पसका पररवचत 

कमाचारीिरूिाई सुरवक्षत विद्यािय िेखा परीक्षण प्रदक्रयाको प्रयोग र बुझाइमा प्रविवक्षत र परीक्षण गररने छ। सार्थ,ै विद्याियका प्रिासक, विद्याियका कमाचारी र विद्यार्थीिरूि ेसुरवक्षत 

विद्यािय िखेा परीक्षण प्रदक्रयाबारे पेिेिर अध्ययन प्राप्त गने छन्। Safe Schools Audit को प्रयोगिे अनिुासन वसिाररस र वनिम्बनिरू कम गने छ भन्ने अपेक्षा गररन्छ । 
 

विद्यार्थीको पोिाक सम्बन्धी आचारसवंिता 
 

विद्याियको िातािरण पठनका िावग वितकारी हुनुपछा। DeKalb विद्यार्थी आचार संविताको ध्यान व्यििारात्मक अपेक्षािरू हुदँा विद्यार्थीको कपर्ािे उनीिरूको सुरक्षािाई प्रभाि पाना सक्छ 

र उनीिरूको रूप-रङिे विद्याियको िातािरणमा सकारात्मक िा नकारात्मक प्रभाि पाना सक्छ। विद्यार्थीिरूिे स्कूि वर्वस्िक्टको पोिाक कोर् आिश्यकतािरू पािना गनुापछा। ति गणना 

गररएअनुसार पोिाक कोर्का आिश्यकतािरू अनुपािना गना असिि हुने विद्यार्थीिरूिाई अपराध #25 –विद्यार्थीको पोिाक कोर् उल्िङ्ग्घन (पृष्ठ 50 िेनुािोस्) को आरोप िगाइन ेछ। 
 

 विद्यार्थीिरूिे सुरक्षात्मक कपर्ा िगाउने, सुरक्षा चश्मा िा अन्य समान आिश्यकतािरू आिश्यक हुन सके्न वििषे कायाक्रमिरूमा सुरक्षा वनयन्त्रण गन ेविद्याियका सब ैवनयमिरू 

पािना गन ेअपेक्षा गररन्छ। 

 सबै सटािरूमा बाहुिा भएको हुनुपछा। कपर्ाको िम्बाइ मध्य-ती्ा िा सोभन्दा ति िगाउनुपछा। च्यावतएका िा िाटेको कपर्ा वनषेवधत छ। कपर्ा गवतविवधको समयमासवित सब ै

वभत्री कपर्ािरू ढाक्नका िावग उपयुि रूपमा दिट हुनुपछा। 

 विद्यार्थीिरूिे स्ितन्त्र रूपि ेहिँड्न सवजिो हुन ेजुत्तािरू िगाउन ेअपेक्षा गररन्छ । वफ्िप-फ्िप, स्िाइर्, वििको पट्टा नभएको खटु्टाको बीचको जुत्ता, सुत्न ेकोठामा िगाउन ेजुत्ता िा 

अन्य जुत्तािरू जसि ेस्ितन्त्र रूपिे हिँड्न सवजिो हुन ेकायामा िस्तके्षप गदाछ िा सुरक्षा वनषेवधत छन्। 

 िैवक्षक प्रदक्रयामा बाधा पुर् याउने िा अन्य विद्यार्थी, कमाचारी िा आगन्तुकिरूको स्िास््य िा सुरक्षािाई खतरामा पान ेकपर्ा, गिना, ट्याटु, छेड्ने िा अन्य िरीरका गिनािरू वनषेध 

गररएको छ। 

 बुिटे प्रूि भेस्टिरू जस्ता विविष्ट उस्त ैदेवखने सामानिरू िगाउन वनषधे गररन्छ । 

 कपर्ा, वचन्ि, सङ्ग्केत, ट्याटु, छेड्ने, गिना िा िगाइने िा बोके्न िा विद्यार्थीि ेवगरोििाई बढािा ददन ेिा वनयवन्त्रत पदार्था, िागपूदार्था, मददरा िा सुर्ताको प्रयोगिाई वनषेवधत छन्। 

 अपमानजनक र/िा अवश्लि िब्द, तवस्िर, रेखावचत्र, वचत्रिरू देखाउने िा हिंसात्मक प्रकृवतका िब्द िा िाक्यांििरू, िावनकारक प्रकृवत, यौन प्रकृवत, राजनीवतक/सामावजक रूपमा 

वििादास्पद िब्द िा रादिक्स समािेि हुने कपर्ा, ट्याटू िा अन्य सजािटिरू िा व्यविको जातीय पृष्ठभूवम, रङ, जावत, राविय मूि, धार्माक विश्वास, यौन झकुाि िा 

अपाङ्ग्गतासम्बन्धी अपमानजनक िब्द िा िाक्यांििरू वनषेवधत छन्। 

 विद्यार्थीिरूि ेअन्यिाई सम्मानजनक हुन ेकपर्ा िगाउन ेअपेक्षा गररन्छ। अपमानजनक र/िा अवश्लि िब्द, तवस्िर, रेखावचत्र, वचत्रिरू देखाउन ेिा हिंसात्मक प्रकृवतका िब्द िा 

िाक्यांििरू, िावनकारक प्रकृवत, यौन प्रकृवत, राजनीवतक/सामावजक रूपमा वििादास्पद िब्द िा रादिक्स समािेि हुन ेकपर्ा, ट्याटू िा अन्य सजािटिरू िा व्यविको पषृ्ठभूवम, 

जावत, जात, राविय मूि, धार्माक विश्वास, यौन झकुाि, िैवङ्ग्गक पविचान, िैवङ्ग्गक अवभव्यवि, गभाािस्र्थाको वस्र्थवत िा अपाङ्ग्गतासम्बन्धी अपमानजनक िब्द िा िाक्यांििरू 

वनषेवधत छन्। 
 

ध्यान ददन ुपन ेकुरा: विद्यािय रोजाइका विकल्पिरू प्रस्ताि गने स्र्थानीय विद्याियिरूि ेविद्यािय पोिाकिरू जस्ता अवतररि आिश्यकतािरू र्थप्न सक्छन।् विद्यार्थीको 

पोिाकसँग सम्बवन्धत कुन ैपवन अवतररि आिश्यकतािरूका िावग व्यविको स्र्थानीय विद्यािय िातेपवुस्तकािरू समीक्षा गना विद्यार्थी/आमाबिुािाई आरि गररन्छ। कुन ै

पवन स्र्थानीय पोिाक कोर्का आिश्यकतािरूिाई DCSD विद्यार्थीको पोिाक कोर्सँग पवङ्ग्िबद्ध गनुापछा। 

 

 

 

खिेकुदको सवंिता 
 

खेिार्ीिाई एक िब्दमा पररभावषत गना सदकन्छ: सम्मान। आफ्नो, िाम्रो विद्यािय र पाहुनािरूका सम्मानिे समुदायसँग मात्र नभई िाम्रो विद्याियिरूका प्रवतस्पधाात्मक दक्रयाकिापिरूमा 

सिभागी हुने सब ैजनासँग पवन सकारात्मक छवि वनमााण गना मद्दत गदाछ। 
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सिभागीिरूको वजम्मिेारीिरू: 
 

 उवचत भाषाको प्रयोग गनुािोस्; 

 विपक्षीिरूिाई पाहुना िा िोस्टको रूपमा आदरका सार्थ व्यििार गनुा पन;े 

 जविि ेपवन आत्म-वनयन्त्रणको अभ्यास गनुा पने; 

 अवधकारीिरूको वनणाय र वनयमिरूको व्याख्या सम्मान गनुा; 

 आफ्नो विद्याियिाई सकारात्मक रूपमा प्रवतवनवधत्ि गने वजम्मेिारी स्िीकार गनुा पन;े 

 श्रोतािरूमा सकारात्मक मनोिृवत्त वसजाना गने तररकामा काया गनुा पन;े 

 िर्ाईमा संिग्न भएका सब ैखेिार्ीिरू र िर्ाईको समयमा बेन्च के्षत्र छोड्ने र िािको प्रवतयोवगताबाट बाविररएका कुन ैपवन प्रवतवनवधिरू सवम्मवित नहुने सम्बन्धी वनयमको 

अधीनमा हुने छन्। 

 खेि अवधकारीिरूसँग अवधकार के्षत्र नभए पवन खेिार्ीिरूिे प्रवतयोवगता अवघ र पवछ राम्रो खेिकुद प्रदिान गने अपेक्षा गररन्छ। गािी गने, झगर्ा गने जस्ता व्यििारिाई वनषेध 

गररएको छ। 
 

 

 

एकान्त र सयंम 
 

जर्जायाको िैवक्षक बोर्ाको वनयम 160-5-1.35 ि ेजर्जायाका विद्याियिरूिे प्रवतबन्धिरू अििम्बन गने प्रयोजनका िावग वनदेविकािरू प्रदान गछा । DeKalb नीवत ति ददइएको छ । 
 

एकान्त र संयमको बोर्ा नीवत 

िणानकताा सवंिता: JGF (2) 
 

DeKalb काउन्टी विक्षा पररषद्ि ेविद्यार्थीिरू नामाङ्ग्कन गने सम्बन्धमा िारीररक संयमको सुरवक्षत प्रिासनका िावग वनम्न मानदण्र्िरू बनाउँछ।  
 

1. जर्जाया विक्षा विभाग वनयम 160-5-1-.35 द्वारा पररभावषत गररएअनुसार रसायवनक संयम, मेकावनकि संयम िा उन्मुख संयमको प्रयोगिाई DeKalb County School District वभत्र 

वनषेवधत गररएको छ। 
 

2. जर्जाया विक्षा विभाग वनयम 160-5-1-.35 द्वारा पररभावषत गररएअनुसार DeKalb County School District वभत्र एक्िोपनको प्रयोगिाई वनषेवधत गररएको छ। 

a. पृर्थकतामा वर्-एस्केिेसन प्रविवध िा संयमको प्रयोगमा प्रविवक्षत कमाचारी सदस्य विद्यार्थीको रूपमा उिी खिुा कोठामा िारीररक रूपमा उपवस्र्थत हुन ेअिस्र्थािरू समाििे 

हुँदैन। 

b. पृर्थकतामा व्यििाररक िस्तके्षपको रूपमा पररभावषत गररएको "टाइम-आउट" समाििे हुदँैन जसमा विद्यार्थीिाई अध्ययन दक्रयाकिापबाट अस्र्थायी रूपमा िटाइन्छ जसमा 

उनीिरू सीवमत छैनन्। 

c. एकान्तमा विद्याियवभत्रको वनिम्बन, नजरबन्दी िा कक्षाकोठा िा छुटै्ट अनिक गररएको कोठाको विवभन्न स्र्थानमा विद्यार्थीि ेअनुरोध गरेको विश्राम समािेि हुँदैन। 
 

3. िारीररक संयम विद्यार्थी आिँै िा अरूिाई तत्कािीन खतरामा पादाा र विद्यार्थी मौवखक वनदेिन िा अन्य ती्रतता कम गने विवधिरूसवित कम आक्रामक व्यििारात्मक िस्तके्षपिरूमा 

प्रवतदक्रयािीि नहुँदा मात्र उपयोग गना सदकन्छ। 

a. िारीररक संयममा वनम्न पदैनन्: विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रिद्धान गना सीवमत िारीररक सम्पका  र/िा पुनः वनदेिन उपिब्ध गराउन,े सीप वसकाउँदा िारीररक मागावनदिेन उपिब्ध 

गराउन ेिा प्रोत्सािन गन,े ध्यानाकषाण पुनः वनर्दाष्ट गन,े स्र्थानमा मागादिान उपिब्ध गराउने िा सिजता उपिब्ध गराउने। 

b. िारीररक संयम: वनम्न गना प्रयोग गररन ेछैन: 

i. अनुिासन िा सजायको रूपमा, िा 

ii. विद्यार्थीिाई सुरवक्षत तररकािे संयममा राख्न नसक्दा, िा 

iii. विद्यार्थीका िैवक्षक रेकर्ािरूमा िणान गररएअनुसार िस्तके्षपको प्रयोग गने क्रममा विद्यार्थीको मनोवचदकत्सा, वचदकत्सा िा िारीररक अिस्र्थािरूका कारण 

वनषेवधत हुन ेछ। 

c. विद्यार्थी आिैिाई िा अरूिाई तत्काि खतरा नहुँदा िा विद्यार्थीिाई गम्भीर समस्या भएको िा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको देवखएमा सबै िारीररक संयमिाई तुरुन्त ैसमाप्त 

गनुापछा। 
 

4. कुनै पवन कमाचारी सदस्यि ेिारीररक संयमिाई सुधार गनुाअवघ, उिाँि ेस्िीकाया प्रविक्षण कायाक्रम पूरा गरेको हुनुपछा। 

a. स्िीकाया प्रविक्षण कायाक्रमिरूिे सकारात्मक व्यििारात्मक िस्तके्षपसम्बन्धी रणनीवतिरूको पूणा अविवच्छन्नकका सार्थ ैरोकर्थाम तर्था वर्-एस्केिेसन प्रविवध र अिरोधिाई 

सम्बोधन गन ेछन्। 

b. विद्यािय र कायाक्रमिरूि ेउपिब्ध गराइएको प्रविक्षणमा विवखत िा विद्युतीय कागजात र प्रत्येक प्रविक्षणमा सिभागीिरूको सूची कायम राख्न ेछ। उि कागजातको 

प्रवतविवपिरू जर्जायाको विक्षा विभाग िा कुनै पवन सिाजवनक सदस्यको अनुरोधमा उपिब्ध हुन सक्छ। 

c. स्िीकृत प्रविक्षण कायाक्रम परूा नगरेका कमाचारी सदस्यिे िारीररक संयममा प्रविवक्षत कमाचारी सदस्यिरू उपिब्ध नहुदँा आपतकािीन अिस्र्थामा विद्यार्थी िा अन्यिाई 

चोटपटक िाग्नबाट रोक्न विद्यार्थीिाई िारीररक रूपमा संयम राख्न परेमा, उिाँिे उपवस्र्थत भएमा अन्य विद्यार्थीिाई तरुुन्तै सिायता अनुरोध गनुापछा। 
 

5. सम्भि भएसम्म, विद्यार्थीमा िारीररक संयमको प्रयोग अको कमाचारी सदस्य िा प्रिासकद्वारा अनुगमन गररन ेछ। िारीररक संयमको प्रयोग कमाचारी िा संकायिे प्रत्यके विद्यार्थीका िावग 

प्रवतबन्धमा भाग विने िा वनरीक्षण गन ेप्रत्येक उदािरणमा विद्यार्थीिाई प्रवतबवन्धत गरेको दस्तािजे गररने छ। 

6. कुनै विद्यार्थीमा िारीररक संयम प्रयोग गदाा, संयम प्रिावसत हुने विद्यािय िा कायाक्रमिे विद्यार्थीको अवभभािक िा कानुनी अवभभािकिाई संयम प्रयोग गरेको एक ददनवभत्र सूवचत गन े

छ। 
 

7. यस नीवतिे कमाचारी सदस्यिाई मावर्थको अनुच्छेद (2) मा पररभावषत गररएअनुसार िा यस वनयममा वििेष रूपमा सम्बोधन नगररएको कक्षाकोठाबाट विद्यार्थीिाई िटाउने िगायत अन्य 

कुनै पवन कक्षाकोठा व्यिस्र्थापन प्रविवध िा दवृष्टकोणिाई समय समाप्त उपयोग गना वनषेध गदैन। 
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8. यो नीवतिे कमाचारी सदस्यिाई विद्यार्थी िर्ाई िा झगर्ा िैिाउनका िावग उपयुि कारबािी गना वनषधे गदैन। 
 

9. िारीररक संयमको प्रयोग विद्यार्थी िा अन्यिाई आसन्न िावन िा िारीररक चोटबाट जोगाउन आिश्यक पछा िा पदैन भनी वनणाय विनु र विद्यार्थी िा अन्यिाई आसन्न िावन िा िारीररक 

चोटबाट जोगाउन आिश्यक ठानेका कदम चाल्नु भनकेो कायािरू जसमा मन्त्रीस्तरीय, कताव्यिरू नभएर स्िवििकेात्मक कायािरू समािेि हुन्छन्। 
 

10. केिी उदािरणिरूमा, विद्यार्थी आिै िा अन्यबाट तत्काि खतरामा हुन ेअिस्र्थामा, विद्यािय िा कायाक्रमि ेकानुन प्रितान र/िा आपतकािीन वचदकत्सा कमाचारीबाट सियोग विन आिश्यक 

हुँदा वनधाारण गनुापछा। यस नीवतको कुन ैपवन कुरािाई कानुन प्रितान िा आपतकािीन वचदकत्सा कमाचारीिरूको कताव्यिरूमा िस्तके्षप गना वमल्दैन। 
 

11. आपतकािीन वचदकत्सा िा कानुन प्रितान कमाचारीिरूिे विद्यार्थीिाई विद्यािय िा कायाक्रम सेरटङबाट िटाउँदा विद्याियका अवधकारीिरूिे विद्यार्थीको आमाबुिा िा अवभभािकिाई 

तुरुन्तै सूवचत गनुापछा। 



 

73 

धारा 504 अन्तगात विद्यार्थी तर्था अवभभािकिरूका अवधकारको सचूना 

 
सामान्यतया “धारा 504” भवनने, पुनसुाधार ऐन 1973 (Rehabilitation Act of 1973) को धारा 504, संयुि राज्य अमेररकी व्यिस्र्थावपका (United States 

Congress) िे िागू गरेको भेदभाि विरूद्धको विधान िो। सेक्सन 504 को उदे्दश्य भेदभाि रोकु्नका सार्थै अपाङ्ग्गता भएका विद्यार्थीिरूिाई पवन अन्य सपाङ्ग्ग विद्यार्थीिरू 

सरि समान िैवक्षक अिसर तर्था सुविधािरू प्रदान गररएको छ भनी सुवनवित गनुा िो। 

 

धारा 504 सम्बन्धी र्थप जानकारीका िावग अर्थिा तपाईंका कुनै प्रश्निरू छन् िा तपाईंिाई र्थप सिायता चाविन्छ भने, कृपया DeKalb County School District को 

धारा 504 का कायााियमा सम्पका  गनुािोस्: 

 

Watina F. April 

Shadow Rock Center 

1040 King Way Drive 

Lithonia, GA 30058 

(678) 676-1817 

watina_f_april@dekalbschoolsga.org 

 

34 CFR को भाग 104 मा वनधाारण गररएअनसुारको धारा 504 मा िाग ूहुन ेवनयमिरूि ेआमाबिुा र/िा विद्यार्थीिरूिाई वनम्न अवधकारिरू प्रदान गदाछ: 

 

1. तपाईंको बच्चािाई पवन अन्य सपाङ्ग्ग विद्यार्थीिरू सरि उसका सम्पूणा व्यविगत िैवक्षक आिश्यकतािरू पूरा गने खािको उपयुि विक्षा प्राप्त गने अवधकार छ। 34 

CFR 104.33 

 

2. तपाईंको बच्चािाई सपाङ्ग्ग विद्यार्थीिरू तर्था उनीिरूका आमाबुिािरूिाई तोदकएका िुल्किरू बािके अन्य सम्पूणा िैवक्षक सेिािरू वन: िुल्क प्राप्त गने अवधकार छ। 

सेिा प्राप्त गने व्यविद्वारा सञ्चािन नगररने िा प्रदान नगररने सेिािरू प्रदान गने बीमा कम्पनीिरू िा सोिी प्रकृवतका तेस्रो पक्षिरू अपाङ्ग्गता भएका विद्यार्थीिाई सेिािरू 

प्रदान गने िा प्रदान गररएको सेिाका िावग भुिानी गने कानूनी उत्तरदावयत्िबाट छूटकारा पाउँदैनन्। 34 CFR 104.33 

 

3. तपाईंको बच्चािाई पवन उसका आिश्यकतािरूका िावग उपयुि हुने अवधकतम िदसम्म िैवक्षक कायाक्रम (िैवक्षक र गैर-िैवक्षक) मा सिभागी हुने अवधकार छ। 34 

CFR 104.34 

 

4. अन्य सपाङ्ग्ग विद्यार्थीिरू सरि तपाईंको बच्चािाई पवन विवभन्न सुविधा, सेिा प्राप्त गने तर्था विवभन्न दक्रयाकिापिरूमा सिभागी हुने अवधकार छ। 34 CFR 104.34 

 

5. सेक्सन 504 अन्तगात योग्यता वनधाारण गनुा पूिा तपाईंको बच्चािाई कुनैपवन मूल्याङ्ग्कन गराउन पाउने अवधकार छ। 34 CFR 104.35 

 

6. तपाईंिाई आफ्नो बच्चाको मूल्याङ्ग्कन गराउनका िावग स्कूि वर्वस्िक्टिे गरेको अनुरोध अस्िीकार गने अवधकार छ। 34CFR 104.35 

 

7. तपाईंिाई परीक्षा प्रणािी तर्था 34 CFR 104.35 का मापदण्र्िरू पुर् याउनु पने दकवसमका मूल्याङ्ग्कनसम्बन्धी कायाविवधिरूको बारेमा जाने्न अवधकार छ। 

 

8. तपाईंिाई स्कूि वर्वस्िक्टिे योग्यता तर्था उपिवब्धसम्बन्धी परीक्षा, रेर्, विक्षकिरूको वसिाररस तर्था अििोकन, िारीररक अिस्र्था, सामावजक िा साँस्कृवतक 

पृष्ठभूवम, मेवर्कि रेकर्ा र अवभभािकीय वसिाररसिरू जस्ता विवभन्न स्रोतिरूबाट प्राप्त जानकारी बारे विचार गनेछ भनी सुवनवित गने अवधकार छ। 34 CFR 104.35 
 

9. स्र्थान वनधाारणसम्बन्धी वनणायिरू तपाईंको बच्चा, मूल्याङ्ग्कन र्ाटाको अर्था, स्र्थान वनधाारणका विकल्पिरू र न्यूनतम िातािरण तर्था तुिनायोग्य सुविधािरूसम्बन्धी 

कानुनी मापदण्र्िरूको बारेमा जानकारी भएका व्यवििरूको समूिद्वारा गररएको िो भनी सुवनवित गने अवधकार छ। 34 CFR 104.35 

 

10. यदद तपाईंको बच्चा सेक्सन 504 अन्तगात योग्य ठिररन्छ भने, तपाईंको बच्चािाई स्र्थान वनधाारण सम्बन्धी कुन ैपवन पररितान गनुा पूिा र समय-समयमा पुन: मूल्याङ्ग्कन 

गराउने अवधकार छ। 34 CFR 104.35 

 

11. तपाईंिाई स्कूि वर्वस्िक्टद्वारा तपाईंको बच्चाको पविचान, मूल्याङ्ग्कन, िा स्र्थान वनधाारण सम्बन्धी कुन ैकदम चाल्नुअवघ ती कदमिरूको बारेमा सूचना प्राप्त गने 

अवधकार छ। 34 CFR 104.36 

 

12. तपाईंिाई आफ्नो बच्चाका िैवक्षक रेकर्ािरू जाँच्ने अवधकार छ। 34 CFR 104.36 

 

13. तपाईंिाई आफ्नो बच्चाको पविचान, मूल्याङ्ग्कन अर्थिा िैवक्षक योग्यता वनधाारणसम्बन्धी स्कूि वर्वस्िक्टिे चािकेा कदमिरूका सम्बन्धमा आफ्नो तर्था प्रवतवनवध 

िकीि सिभागी हुन पाउने अिसर सवितको वनष्पक्ष सुनुिाई गना पाउने अवधकार छ। 34 CFR 104.36 

 

mailto:watina_f_april@dekalbschoolsga.org
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14. तपाईंिे अनुरोध गरेको खण्र्मा यो सूचनाको एउटा प्रवत र स्कूि वर्वस्िक्टका वनष्पक्ष सनुिाईसम्बन्धी कायाविवधिरूको एउटा प्रवत प्राप्त गने अवधकार छ। 34 CFR 

104.36 

 

15. यदद तपाईं वनष्पक्ष सुनुिाई अवधकारीसँग असिमत हुनुहुन्छ भने (विद्यािय सञ्चािक सवमवत तर्था वर्वस्िक्टका अन्य कमाचारीिरू वनष्पक्ष सुनुिाई अवधकारी मावनने 

छैनन्), तपाईंिाई स्कूि वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष सनुिाईसम्बन्धी कायाविवधिरूअनुसार उि वनणायको बारेमा समीक्षा गने अवधकार छ। 34 CFR 104.36. 

 

16. तपाईंिाई कुनै पवन समयमा, संयुि राज्य विक्षा विभागको नागररक अवधकारको कायाािय समक्ष उजुरी गने अवधकार छ। 
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धारा 504 का प्रदक्रयात्मक सरुक्षा 
 

सवंक्षप्त वििरणः 
 

कुनै पवन विद्यार्थी िा आमाबुिा िा अवभभािक (“गुनासोकताा”) िे धारा 504 अन्तगात बच्चाको पविचान, मूल्याङ्ग्कन िा िैवक्षक स्र्थान वनयोजनका सम्बन्धमा वर्वस्िक्टका 

काया िा वनवष्क्रयताका कारणिे वनष्पक्ष सुनुिाई अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। वनष्पक्ष सुनुिाईका अनुरोधिरू वर्वस्िक्टको धारा 504 संयोजकिाई विवखत रूपमा ददइनुपछा; यद्यवप, 

गुनासोकताािे धारा 504 संयोजकमािा त मौवखक रूपमा वनष्पक्ष सुनुिाई अनुरोध गरेमा विवखत रूपमा सुनुिाई अनुरोध गना गुनासोकतााको असिितािे वनष्पक्ष सुनुिाई 

उपिब्ध गराउने वर्वस्िक्टको दावयत्ि कम गदैन। धारा 504 संयोजकिे गुनासोकताािाई सुनुिाईका िावग विवखत अनुरोध पूरा गना सिायता गनुा हुने छ। 

 

सनुिाईको अनरुोधः 

 

सुनुिाईको अनुरोध गना वनम्न कुरा आिश्यक पदाछन्: 

 

A. विद्यार्थीको नाम; 
 

B. विद्यार्थीको वनिास ठेगाना; 
 

C. विद्यार्थीिे अध्ययन गने विद्याियको नाम; 
 

D. सुनुिाईसँग सम्बवन्धत वनणाय; 
 

E. समीक्षाका िावग अनुरोध गररएको कारणिरू; 
 

F. गुनासोकताािे खोजेको प्रस्तावित समाधान; र 
 

G. गुनासोकतााको नाम र सम्पका  जानकारी। 
 

गुनासोकतााको सुनुिाई अनुरोध प्राप्त गरेको दस (10) व्यािसावयक ददनवभत्र, धारा 504 संयोजकिे सुनुिाईका िावग विवखत अनुरोध स्िीकार गनुा हुने छ र सुनुिाईको समय 

र स्र्थान वनधाारण गनुा हुन ेछ। सुनुिाईका िावग विवखत अनुरोधमा मावर्थ उवल्िवखत आिश्यक जानकारी समािेि छैन भने, धारा 504 संयोजकि ेगुनासोकताािाई अनुरोध 

पूरा गना आिश्यक विविष्ट जानकारीका बारेमा सूवचत गनुा हुने छ। सुनुिाई अनुरोधमा मावर्थ उवल्िवखत आिश्यक जानकारी समािेि नभएसम्म सबै समयसीमा र प्रदक्रयािरू 

उस्तै रिने छन्। 

 

मध्यस्र्थता: 

 

वर्वस्िक्टिे गुनासोकतााद्वारा यो िा उिाँको सुनुिाई अनुरोधमा विस्तारमा िणान गररएका समस्यािरू समाधान गना मध्यस्र्थता प्रस्ताि गना सक्छ। मध्यस्र्थता स्िैवच्छक छ र 

गुनासोकताा र वर्वस्िक्ट दिैु सिभागी हुनका िावग सिमत हुनुपछा। आिश्यक भएको खण्र्मा, समय वनधाारण गनाका िावग टोि टाइम सीमािरूमा छुट िाराम िस्ताक्षर 

गनुापछा। गुनासोकताािे कुनै पवन समयमा मध्यस्र्थतािाई समाप्त गना सकु्नहुन्छ। मध्यस्र्थता सम्झौताविना समाप्त गररन्छ, वर्वस्िक्टि ेसुनुिाईका िावग अवतररि अनुरोधविना 

वनष्पक्ष सुनुिाई गनाका िावग प्रदक्रयािरूको पािना गने छ। 

 

सनुिुाईको कायाविवधिरू: 
 

A. खण्र् 504 संयोजकिे वनष्पक्ष समीक्षा अवधकारी पाउनु हुने छ जसिे अन्यर्था वनष्पक्ष समीक्षा अवधकारीद्वारा गुनासो र वनरन्तरता प्रदान गररने सिमवत नददँदासम्म 
गुनासोकतााको अनुरोध प्राप्त गरेको 45 क्यािेन्र्र ददनवभत्र सुनुिाई सञ्चािन गनुा हुने छ। 
 

B. गुनासोकताा िा वर्वस्िक्टद्वारा राम्रो कारण देखाएमा, वनष्पक्ष समीक्षा अवधकारीिे आफ्नो वनणायमा वनरन्तरता प्रदान गरी नयाँ सुनुिाई वमवत वनधाारण गना सकु्नहुन्छ। 
वनरन्तरताको अवधकार विवखत रूपमा हुनुपछा र अन्य पक्षद्वारा प्रवतविवप बनाइएको हुनुपछा। 
 

C. गुनासोकताासँग सुनुिाईपूिा बच्चाका िैवक्षक रेकर्ािरूको जाँच गने अिसर हुने छ। 
 

D. गुनासोकताासँग आफ्नै खचामा कानूनी परामिाद्वारा प्रवतवनवधत्त्ि गने र सुनुिाईमा सिभागी हुने, बोल्ने, जाँच गने, साक्षीिरू जाँच गन ेर जानकारी प्रस्तुत गने अिसर 
हुने छ। गुनासो सुनुिाईमा कानुनी परामिा सल्िािकारद्वारा प्रवतवनवधत्ि गनुापने भएमा, उिाँिे सुनुिाई हुनुअवघ कम्तीमा दस (10) पात्रो ददनमा विवखत रूपमा 

उि त्यको धारा 504 संयोजकिाई सूवचत गनुापछा। परामिा सल्िािकारद्वारा प्रवतवनवधत्िको विवखत रूपमा धारा 504 संयोजकिाई सूवचत गना असिि हुनािे 

सुनुिाईको वनरन्तरताका िावग राम्रो कारण गठन हुनुपछा। 
 

E. गुनासो उिाँिे दािी गना सके्न कुनै पवन दािीिरू प्रमावणत गने भार हुने छ। पररवस्र्थवत िा कानुनद्वारा अनुबद्ध हुदँा, वनष्पक्ष सुनुिाई अवधकारीिाई दािीिरूसँग 
सम्बवन्धत त्यसको वस्र्थवत/वनणायको समर्थान गने वर्वस्िक्ट आिश्यक हुन सक्छ (जस्तै, प्रापकिे पूरक सिायतािरू र सेिािरू प्रयोगिे वनयवमत िातािरणमा व्यविको 

विक्षा सन्तोषजनक विक्षा िावसि गना नसके्न प्रापकद्वारा प्रदिान नगदाासम्म प्रापकद्वारा सञ्चािन गररएको वनयवमत िैवक्षक िातािरणमा असक्षमता भएका 
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विद्यार्थीिाई राख्न सकु्नहुन्छ। 34 C.F.R. §104.34)। िकीि हुन सके्न वर्वस्िक्टको एक िा सोभन्दा बढी प्रवतवनवधिरू प्रमाण र साक्षीिरू प्रस्तुत गना, गुनासो बयान 

ददन र समीक्षा अवधकारीिे सोधेका प्रश्निरूको जिाि ददन सुनुिाईमा उपवस्र्थत हुने छन्। 
 

F. वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकसँग साक्षीिरू पेि गने अवधकार हुदँैन र प्रमाणका कर्ा वनयमिरू सुनुिाईिरूमा िागू हुदँैनन्। वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकसँग पूिा 
सुनुिाई वनदेिनिरू जारी गने अवधकार हुने छ जसमा पक्षिरूिाई कागजातिरू र साक्षीिरूको नामिरू प्रस्तुत गना आिश्यक पने समािेि हुन सक्छ। 

 

G. वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकिे कुनै प्रमाण ददनुपने तौििाई यसको विश्वसनीयता र अनुमावनत मूल्यको आधारमा वनधाारण गने छ। 
 

H. सुनुिाई जनताका िावग बन्द हुने छ। 
 

I. सुनुिाईका समस्यािरू सुनुिाईका िावग विवखत िा मौवखक अनुरोधमा उठाइएका ती कुरािरूसँग सीवमत हुने छन्। 
 

J. साक्षीिरूिाई कि गने पक्षिे वसधै प्रश्न गने छन्। साक्षीिरूको क्रस-परीक्षण गना अनुमवत ददइने छ। वनष्पक्ष समीक्षा अवधकारीिे आफ्नो वनणायमा साक्षीिरूको 
अवतररि परीक्षण गने िा साक्षीिरूका प्रश्निरू सोध्ने अनुमवत ददन सकु्नहुन्छ। 

 

K. बयान वर्वस्िक्टको खचामा अदाितको ररपोर्टाङ िा अवर्यो रेकर्र्ाङद्वारा रेकर्ा गररने छ। सुनुिाईसँग सम्बवन्धत सबै कागजातिरू वर्वस्िक्टिे राख्ने छ। 
 

L. कानुनद्वारा अन्यर्था आिश्यक नहुदँासम्म, जबसम्म प्रमाणको प्रमुखतािे वनजको दािीिाई समर्थान गदाछ भनेर गुनासोिे प्रमावणत गना सक्दैन तबसम्म वनष्पक्ष 
सुनुिाई आवधकाररकिे वर्वस्िक्टको कारबािीिाई समर्थान गने छ। 

 

M. अनुपवस्र्थवतको अवरम सूचना उपिब्ध नगराएसम्म र वनष्पक्ष समीक्षा अवधकारीिे स्िीकृत गरेसम्म िा उवचत कारण नदेखाएसम्म वनधााररत गररएको सुनुिाईमा 
देवखने गुनासोको असििता वनपष्क्ष समीक्षा अवधकारीअवघ व्यविगत अनािरणको अवधकारको छुट वनयुि गने छ। 

 

वनणाय: 
 

वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकिे सुनुिाई समाप्त भएको वमवतको बीस (20) पात्रो ददनवभत्रमा विवखत वनणाय जारी गने छ। वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकको वनधाारणमा कुनै 

पवन मौदिक क्षवत िा कुनै िदकिको िुल्कको पुरस्कार समािेि हुदँैन। 
 

समीक्षा: 

 

वनष्पक्ष समीक्षा आवधकाररकको वनणायप्रवत सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, कुनै पवन पक्षिे कानुन िा अिवस्र्थत राज्य िा संघीय वनयम िा वनयमनिरू अन्तगात वनजिाई उपिब्ध हुने 

कुनै पवन समीक्षा, अपीि, कारबािी िा दाबी गने अवधकार पािना गना सक्छ। 
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वििषे विक्षा: अवधकार तर्था उत्तरदावयत्ििरू बझु्नका िावग अवभभािकको मागादिाक 

 

तपाईंिाई वििेष विक्षासम्बन्धी तपाईंको अवधकार तर्था उत्तरदावयत्ििरू बुझ्न मद्दत गनाका िावग यो मागादिान वर्जाइन गररएको िो। यसिाई असक्षमता भएका व्यवििरूको 

विक्षा ऐन (IDEA) र जर्जाया राज्यको विक्षा विभागका वनयमिरूमा उवल्िवखत अवभभािकिरूको अवधकारिरूको पूणा संस्करणका िावग प्रवतस्र्थापनको रूपमा प्रयोग गनुा हुदँैन 

(Ga. Bd. Of Educ. R.) वििेष विक्षासँग सम्बवन्धत। (Ga. Bd. Educ. R. 160-4-7-.09 को प्रदक्रयात्मक सुरक्षा/अवभभािकिरूका अवधकारिरू िनेुािोस्) जर्जायाका 

अवभभािकिरूको अवधकारको पूणा संस्करण िनेाका िावग कृपया जर्जाया विक्षा विभागको िेब साइट, www.gadoe.org मा जानुिोस् र कायााियिरू र विभागिरू त्यसपवछ 

पाठ्यक्रम र वनदेिन त्यसपवछ वििेष विक्षाका सेिा तर्था समर्थानिरूचयन गनुािोस्। तपाईंिे त्यसपवछ अवभभािकको अवधकारममिरू िेिा पानाका िावग वििाद समाधान िा 

पाररिाररक संिग्नता जानकारी र स्रोतिरू अन्तगात िनेुाहुने छ। यी अवधकारिरूको पूणा संस्करण विवभन्न भाषािरूमा उपिब्ध छन् र वभवर्यो ढाँचामा पवन प्रस्तुत गररएको छ। 

यस ताविकािे अवभभािकीय प्रदक्रयागत सुरक्षाका िावग कन्र्ेन्स्र् गाइर्िाई प्रवतवनवधत्ि गदाछ। IDEA अन्तगात अवभभािकीय अवधकारिरूको पूरा सूची िनेाका िावग, आफ्नो 

बच्चाको मुद्दा व्यिस्र्थापकिाई सम्पका  गनुािोस् िा वनम्न िेबसाइटमा जानुिोस्: https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-

Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 

 

रेकर्ािरू: 

 तपाईंसँग तपाईंको बच्चाका सबै िैवक्षक रेकर्ािरू िनेे अवधकार छ। 
 

 तपाईंसँग तपाईंको िावग व्याख्या गररएका रेकर्ािरू पवन हुन सक्छन्। 
 

 तपाईंिाई आफ्नो बच्चाको रेकर्ामा यो कुरा हुनु हुदँैन जस्तो िागेमा तपाईंिे 

रेकर्ामा केिी कुरा पररितान गना िा िटाउनका िावग अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। 
 

 तपाईंसँग तपाईंको बच्चाको रेकर्ामा जानकारी, रटप्पणी, र्ाटा िा कुनै अन्य 

सम्बवन्धत विवखत सामरीिरू र्थप्न पाउने अवधकार छ। 
 

 तपाईंिे व्यविकृत विक्षा कायाक्रम (IEP) का प्रवतविवपिरू र/िा आफ्नो 

बच्चाको रेकर्ािरू अनुरोध गना र प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। स्कूि वर्वस्िक्टिे 

प्रवतविवपिरूका िावग िुल्क विन सक्छ तर कागजातिरू खोज्न र पुन: 

प्रावप्तका िावग िुल्क विन सक्दैन। 
 

 तपाईंको विवखत अनुमवतका सार्थ, तपाईंिे आफ्नो तिा बाट काम गने 

व्यवििाई रेकर्ािरूको वनरीक्षण र समीक्षा गना िगाउन सकु्नहुन्छ। 

मूल्याङ्ग्कन प्रदक्रया: 

 तपाईंको बच्चासँग उनीिरूमा अपाङ्ग्गता छ र वििेष विक्षा र/िा सम्बवन्धत 

सेिािरूको आिश्यकता छ िा छैन भनी वनधाारण गना पूणा र पूरा मूल्याङ्ग्कन 

गने अवधकार छ। 
 

 तपाईंसँग आफ्नो बच्चाको संददग्ध अपाङ्ग्गताको सबै क्षेत्रमा मूल्याङ्ग्कन गने 

अवधकार छ। 
 

 स्कूि वर्वस्िक्टिे IDEA र जर्जाया वििेष विक्षा वनयमिरूमा उल्िेख 

गररएका कायाविवधिरूअनुसार तपाईंको बच्चाको परीक्षण गनुापछा। 
 

 मूल्याङ्ग्कनिरूमा एकभन्दा बढी परीक्षण समािेि भएको हुनुपछा र 

अवभभािक र विद्याियिे अन्यर्था सिमवत नजनाउँदासम्म र कम्तीमा प्रत्येक 

तीन िषामा एक पटक बच्चािे सामान्य रूपमा प्रयोग गने भाषामा ती 

परीक्षणिरू ददनुपदाछ। 
 

 तपाईंको योग्यता र तपाईंको बच्चािाई पुन: मूल्याङ्ग्कनको समयमा के-कस्ता 

कायाक्रम र सेिािरूको आिश्यकता पछा भने्नबारे वनणायमा संिग्न हुने छ। 

जानकारीको गोपनीयता 

 तपाईंको बच्चाको िैवक्षक रेकर्ािरू गोप्य छन्। 
 

 तपाईं आफ्नो बच्चाको रेकर्ािरूको प्रवतविवपिरू मात्र अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। 
 

 तपाईंको बच्चासँग सामेि भएका विद्यािय कमाचारीिरूिे तपाईंको बच्चाको 

रेकर्ािरू िनेा सक्छन् र तपाईंको अनुमवत आिश्यक पदैन। 
 

 तपाईंको अनुमवत वबना कसैिे पवन तपाईंको बच्चाको रेकर्ािरूको नवतजािरू 

िनेा सक्दैनन्। 

न्यनूतम प्रवतबन्धात्मक िातािरण: 

 तपाईं आफ्नो बच्चािाई एउटै उमेर र रेर्का अन्य अपाङ्ग्गता नभएको 

बच्चािरूसँग कक्षा कोठामा राखेर पढाउन र विद्याियका सबै कायाक्रमिरू 

तर्था दक्रयाकिापिरूमा जवत सक्दो उपयुि र धेरै िदसम्म सिभागी गराउने 

अवधकार तपाईंसँग रिकेो छ । 
 

 स्कूि वर्वस्िक्टका कमाचारीिरूिे आिास र पररमाजानिरू गनुापछा तादक 

तपाईंको बच्चािे सबै विद्यािय कायाक्रम र गवतविवधिरूमा उपयुि िदसम्म 

सिभागी हुन सकून्। 

स्ितन्त्र मलू्याङ्ग्कन: 

 यदद तपाईं विद्याियको मूल्याङ्ग्कनप्रवत असिमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंिे 

आफ्नो बच्चािाई सािाजवनक िा वनजी खचामा, स्कूि वर्वस्िक्टिे काम 

नगरेको व्यािसावयक मूल्याङ्ग्कनकतााद्वारा परीक्षण गराउन सकु्नहुन्छ। यो 

अवधकार पहुचँ गने कायाविवधिरू िेिा पानाका िावग विद्यािय प्रणािीिाई 

सम्पका  गनुािोस्। 
 

 अनुरोधमा, स्कूि वर्वस्िक्टिे तपाईंिाई स्ितन्त्र मूल्याङ्ग्कनकतााको सूची 

उपिब्ध गराउनुपछा जसकारण तपाईंिे आफ्नो बच्चाको परीक्षण गराउनका 

िावग एउटा छनोट गना सकु्नहुन्छ। 
 

 स्कूि वर्वस्िक्टिे स्ितन्त्र मूल्याङ्ग्कनकतााका नवतजािरूबारे ध्यान ददनुपछा। 
 

 तपाईंको बच्चामा अपाङ्ग्गता छ िा वििेष विक्षा आिश्यक पछा िा पदैन भनी 

वनधाारण गनाका िावग IEP टोिीिे परीक्षणका नवतजािरू प्रयोग गदाछ। 

प्रवतवनवध आमाबुिा: 

 विद्याियिे बच्चाका आमाबुिा राज्यको िार्ा भएको कुरा िेिा पाना नसकेमा, 

विद्यािय प्रणािीिे वििेष विक्षा सेिािरूका िावग कुनै पवन मूल्याङ्ग्कन, 

बैठक िा िैवक्षक वनणायिरूका िावग बािबाविकाको अवधकार र 

इच्छािरूको सम्बन्धमा बच्चाको प्रवतवनवधत्ि गने प्रवतवनवध (प्रवतस्र्थापन) 

अवभभािक वनयुि गने छ। 
 

 प्रवतवनवध आमाबुिािरूिे वििेष ताविम प्राप्त गनुाहुने छ र सिमवत ददएर र 

IEP/अन्य बैठकिरूमा सिभागी भएर अवभभािकको रूपमा काया गनुाहुने छ। 
 

 प्रवतवनवध आमाबुिाको विद्यार्थीसँग सम्बवन्धत मावमिामा वििेष विक्षामा 

अवभभािकको जस्त ैअवधकार र वजम्मेिारीिरू छन्। 

http://www.gadoe.org/
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सचूनापत्र/अवभभािकको सिभावगता: 

 तपाईं आफ्नो अवभभािकीय अवधकारिरूबारे जानकार रिनुपछा: 
 

 तपाईंिाई आफ्नो बच्चाको बारेमा योग्यता, पुनमूल्याङ्ग्कन िा IEP बैठकिरू 

जस्ता बैठकिरूमा उपवस्र्थत हुनका िावग आमवन्त्रत गररनुपछा। 
 

 तपाईंिे आफ्नो बच्चाको विक्षा कायाक्रमको बारेमा सबै कागजातिरूको 

प्रवतविवपिरू प्राप्त गनुाहुने छ र वतनीिरूिाई व्याख्या गना सकु्नहुन्छ। 
 

 प्रवतविवपिरू तपाईंको मातृभाषा, बे्रिी िा सांकेवतक भाषामा व्याख्या गना 

सदकन्छ। आिश्यक परेमा, स्कूि वर्वस्िक्टिे अनुिादक िा दोभाषे उपिब्ध 

गराउने छ। 
 

 तपाईंिाई तपाईंको बच्चाको वििेष विक्षासँग सम्बवन्धत कुनै पवन वनणाय गने 

बैठकमा सिभागी हुने अिसर ददइएको हुनुपछा। 
 

 तपाईंिाई तपाईंको बच्चाको अपाङ्ग्गता, मूल्याङ्ग्कनिरू, पुन-मूल्याङ्ग्कनिरू, 

तपाईंको बच्चाको स्र्थान वनयोजन र उनीिरूको IEP र यसका 

विषयिस्तुिरूबारे छििि गना आयोवजत गररएको कुनै पवन बैठकका िावग 

आमवन्त्रत गररनुपछा। 
 

 तपाईं र IEP टोिीका अन्य सदस्यिरूका िावग पारस्पररक रूपमा 

सुविधाजनक समय र स्र्थानमा आयोवजत गररएको IEP बैठकिरू गने 

िकदार हुनुहुन्छ। 
 

 तपाईंको बच्चाको IEP टोिीको सदस्यिाई उपवस्र्थत हुन र IEP बैठकमा 

आउन ददने िा नददने अवधकार तपाइँसँग छ। स्कूि वर्वस्िक्टिे तपाईंको 

अनुमवत वबना आिश्यक सदस्यिाई आउन ददँदैन। 

गनुासो, मध्यस्र्थता, सनुिुाइिरू: 

 विद्याियिे तपाईंको बच्चाको िावग योजना बनाएको कुराप्रवत तपाईं 

असिमवत जनाउनुहुन्छ भने तपाईंसँग मध्यस्र्थता िा उपयुि प्रदक्रया 

सुनुिाईको माग गने अवधकार हुन्छ। 
 

 विद्यािय प्रणािीिे मध्यस्र्थता िा उवचत प्रदक्रया सुनुिाईका िावग पवन 

अनुरोध गना सक्छ। 
 

 आमाबुिा िा विद्यािय प्रणािी दिैुिे मध्यस्र्थता वनधााररत गररनुअवघ 

मध्यस्र्थता प्रयास गना सिमत हुनुपछा। 
 

 तपाईंिे उवचत प्रदक्रयाको सुनुिाई अनुरोध गदाा, तपाईंसँग आमाबुिा र स्कूि 

प्रणािीिरूिाई उवचत प्रदक्रयाको उजुरीमा उठाइएको कुनैपवन मावमिा 

समाधान गने अिसर उपिब्ध गराउने समाधान सत्रमा सिभागी हुने 

अवधकार हुन्छ जसकारण आमाबुिा र प्रणािीिरूिे उवचत प्रदक्रयाको 

सुनुिाईमा नगइकन बच्चािाई तत्काि सेिा प्रदान गना सकु्नहुन्छ। 
 

 तपाईंिे उवचत प्रदक्रया सुनुिाई अनुरोध गदाा, तपाईंसँग प्रिासवनक कानुन 

न्यायाधीि (ALJ)/ सुनुिाई अवधकारीद्वारा सञ्चावित वनष्पक्ष उवचत प्रदक्रया 

सुनुिाईको अवधकार छ। 
 

 तपाईंिे IDEA िा जर्जाया वििेष विक्षाका वनयमिरूसँग सम्बवन्धत कुनै 

पवन सरोकारिरू, समस्यािरू िा असिमवतिरूबारे छानवबन गना जर्जाया 

विक्षा विभागिाई औपचाररक विवखत उजुरी दायर गना सकु्नहुन्छ। गुनासो 

वििेष विक्षा सेिा तर्था समर्थान विभागिाई 404-651-6457 (फ्याक्स) मा 

फ्याक्स गना सदकन्छ िा 1871 Twin Towers East, 205 Jesse Hill 

Jr. Drive SE, Atlanta, GA 30334 मा वििेष विक्षा सेिा तर्था समर्थान 

विभागमा मेि गना सदकन्छ। 

सिमवत: 

 विद्याियिे तपाईंको अनुमवत/सिमवत वबना तपाईंको बच्चाको 

परीक्षण/मूल्याङ्ग्कन िा पुनः मुल्याङ्ग्कन गना सक्दैन। 
 

 विद्याियिे तपाईंको अनुमवत/सिमवत वबना तपाईंको बच्चािाई वििेष 

विक्षामा राख्न िा तपाईंको बच्चाको कायाक्रमको स्र्थान वनयोजन पररितान गना 

सक्दैन। 
 

 विद्यािय वर्वस्िक्टि ेकानुनमा पविचान भएका वनवित व्यवििरूिाई 

बािके तपाईंको अनुमवत/सिमवत वबना तपाईंको बच्चाको रेकर्ािरू खुिासा 

गना सक्दैन। 
 

 तपाईंसँग आफ्नो अनुमवत/सिमवत नददने अवधकार छ। 
 

 तपाईंिे अनुमवत ददएपवछ वििेष विक्षा र सम्बवन्धत सेिािरूमा आफ्नो 

सिमवत िटाउने अवधकार तपाईंसँग छ; तपाईंिे यसिाई विवखत रूपमा 

गनुापछा। सिमवत रद्द गनुा भनेको तपाईंको बच्चािे अबदेवख कुनै पवन वििेष 

विक्षा सेिािरू प्राप्त गनुाहुने छैन। 

अनिुासनका कायाविवधिरू र अवधकारिरू: 

 अपाङ्ग्गतािरू भएका विद्यार्थीिरूिे IEP टोिीिाई अन्य सेरटङिरू र/िा 

बच्चािाई विक्षा ददने तररकािरू िेिा पाने व्यििारिरू देखाउँदा विद्यािय 

प्रणािीिे वनवित प्रदक्रयािरू पािना गनुापछा। 
 

 बच्चा, विद्यार्थी िा विद्याियका कमाचारीिरूिाई सम्भावित खतरा हुदँा 

विद्याियिरूिे विद्यार्थीिरूिाई िैकवल्पक कायाक्रमिरूदेवख िटाउन सक्छन्। 
 

 सेरटङ जस्तो सुकै भएपवन, स्कूि वर्वस्िक्टिे तपाईंको बच्चाका िावग 

वन:िुल्क उपयुि सािाजवनक विक्षा उपिब्ध गराउन जारी राख्नुपछा। 
 

 सेरटङिे तपाईंको बच्चािाई उनीिरूको IEP मा िक्ष्य र उदे्दश्यिरू पूरा गना 

अनुमवत ददने सेिािरू प्राप्त गना जारी राख्न सक्षम गनुापदाछ। 
 

 िागूपदार्था, मददरा, िवतयार, िा अन्य विद्यािय वनयम उल्िङ्ग्घनिरू 

समािेि हुने उल्िङ्ग्घनिरूका िावग अनुिासनात्मक कायािरू हुन्छन्। 
 

 यी अवधकारिरूिे तपाईं, तपाईंको बच्चा र विद्यािय प्रणािीिाई सुरवक्षत 

राख्छ। 

वनजी विद्यािय स्र्थान वनयोजन 

 यदद तपाईं आफ्नो बच्चािाई वनजी विद्याियमा राख्ने वनणाय गनुाहुन्छ भने, 

तपाईंिे आफ्नो इच्छाको बारेमा अवन्तम IEP बैठकमा विद्याियका 

अवधकारीिरूिाई जानकारी ददनुपछा र सािाजवनक कायाक्रमको बारेमा 

आफ्ना सरोकारिरू व्याख्या गनुापछा। 
 

 यदद स्कूि वर्वस्िक्टिे िैवक्षक मूल्याङ्ग्कन मािा त पविचान गररएको र IEP 

मा समािेि गररएको बच्चाको िैवक्षक आिश्यकतािरू पूरा गनाका िावग 

वन:िुल्क उपयुि सािाजवनक विक्षा प्रस्ताि गछा भने विद्यािय प्रणािीिे 

वनजी विद्याियको िावग भिुानी गना आिश्यक पदैन। 

सम्पका िरू: 

 तपाईंसँग आफ्नो बच्चाको विक्षाबारे सरोकारिरू हुदँा, विद्याियको 

प्रधानाध्यापक िा वििेष विक्षा वनदेिकिाई बताउन मित्त्िपूणा हुन्छ। 
 

 तपाईंिाई र्थप मद्दत आिश्यक परेमा, तपाईंिे मद्दत प्राप्त गना सके्न 

अवभभािक िा िकाित समूििरू छन्। जानकारी िा नामिरूको सूचीका 

िावग विद्याियिाई अनुरोध गनुािोस्। तपाईं जर्जायाको अवभभािकिाई 

पवन सम्पका  गना सकु्नहुन्छ जसिे रेिरि िा अन्य जानकारीको िावग सदक्रय 

सूची राख्छ। 1-800-229-2038 मा िोन गनुािोस् िा www.p2pga.org 

मा जानुिोस्। 
 

http://www.p2pga.org/
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 तपाईं वििेष विक्षा सेिा तर्था समर्थान विभागिाई 404-656-3963 िा 1-

800-311-3627 मा पवन सम्पका  गना सकु्नहुन्छ िा अन्य मद्दतगार स्रोतिरू 

िेिा पाना मद्दत पाउन जोर्जायाको विक्षा िेबसाइटको विभागको 

www.gadoe.org मा जान सकु्नहुन्छ। 

 

http://www.gadoe.org/
http://www.gadoe.org/
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पररविष्ट 



 

81 

आमाबिुाको र्थािा पाउन ुपन ेअवधकार (ESSA) 
 

िरेक विद्यार्थीिरू सिि हुने ऐन (ESSA) को अनपुािनमा, अवभभािकिरूिे बच्चाको विक्षक(िरू) र/ िा पारावििेषज्ञ(िरू)को पेिागत 

योग्यतािरूको बारेमा जानकारी अनरुोध गना सकु्नहुन्छ। वनम्न जानकारी माग्न सदकनछे: 

1) विद्यार्थीको विक्षकिे - 

o विक्षकिे पढाउने कक्षा स्तर तर्था विषय-क्षते्रका िावग राज्यिे तोकेको योग्यता तर्था इजाजतपत्र सम्बन्धी मापदण्र् परूा गनुाभएको 

छ दक छैन; 

o राज्यिे तोकेको योग्यता अर्थिा इजाजतपत्र सम्बन्धी मापदण्र् परूा नगनुापने छूट पाई कुनै आकवस्मक अर्थिा अन्य अस्र्थायी 

विक्षकको िवैसयतमा पढाइरिनभुएको छ दक; र 

o आिूिे प्रमाणपत्र पाएको विषय-क्षेत्रमा पढाइरिनु भएको छ दक छैन । 

2) बच्चािाई अधा-दक्ष कमाचारीिे सिेािरू प्रदान गरेका छन् दक छैनन्, यदद छन् भने उनीिरूको योग्यता सम्बन्धी जानकारी । 

तपाईंिाई आफ्नो बच्चाको विक्षक र/िा पारावििेषज्ञिरूको बारेमा जानकारी अनरुोध गने इच्छा छ भने, कृपया स्कूिको प्रधानाध्यपकिाई सम्पका  

गनुािोस्। 

 

गरै-भदेभािसगँ सम्बवन्धत व्याख्या 
 

DeKalb County School District िे जातीयता, रङ्ग्ग, रावियता, विङ्ग्ग, अपाङ्ग्गता, िा उमेरका आधारमा यसका कायाक्रम तर्था कायाकल्पिरूमा 

भेदभाि गदनै र यसिे बोय - स्काउट र युिा समूििरूमा समान पहुचँ प्रदान गछा ।1भेदभािरवित नीवतिरू सम्बन्धी सोधपूछ गनाका िावग वनम्न 

व्यवििरूिाई वनयुि गररएको छ: 

DeKalb County School District 

कमाचारी सम्पका  

1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 

 भेदभाि विरुद्धका सूचनाको बारेमा र्थप जानकारीका िावग, आफ्नो क्षेत्रमा सेिा प्रदान गने कायााियको ठेगाना र िोन नम्बर विन 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm fमा जानुिोस् िा 1-800-421-3481 मा कि गनुािोस् । 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html
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अनिुासन सम्बन्धी वनष्पक्ष सनुिुाईको फ्िोचाटा 
 

 

विद्यार्थीिाई स्कूिका वनयमिरू उल्िङ्ग्घन 

गरेको अवभयोग िागेको छ। 

विद्यार्थीिे विद्याियको प्रिासकिाई भेट्नुहुन्छ 

(वनिम्बनका िावग विद्याियको प्रिासवनक 

वनष्पक्ष प्रदक्रया)  

विद्यार्थीिे विद्याियका वनयमिरूको 

उल्िङ्ग्घन नगरेको पाइएपवछ कक्षामा 

िर्का एका छन् 

विद्यार्थीिे विद्याियका वनयमिरूको उल्िङ्ग्घन 

गरेको पाइयो। 

मात्र 10-ददनसम्मको वनिम्बन 

पररणामिरू प्राप्त गने विद्यार्थी 

सजाय ददइन्छ र अवभभािकिाई सूवचत गररन्छ। 

आमाबुिा/अवभभािकिे वनणायिरूमा आमाबुिा असिमत 

भएको अिस्र्थामा विवखत रूपमा प्रधानाध्यापकिाई 

वनिेदन ददन सकु्नहुन्छ र त्यसपवछ असिमत कायम रिमेा 

विवखत रूपमा क्षेत्रीय सुपररिेक्षकिाई वनिेदन ददन 

सकु्नहुन्छ। 

10-ददनको वनिम्बन प्राप्त गने विद्यार्थी र वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष 

प्रदक्रया सुनुिाईको िावग सम्भावित वसिाररस 

आमाबुिािाई 10-ददनको वनिम्बन बारे र दीघाकाविन वनिम्बन िा 

वनष्कासनको िावग प्रधानाध्यापकिाई वसिाररस विचार गनाको िावग 

वसिाररस बारे सूवचत गररन्छ। आमाबुिा/अवभभािकि ेवनणायिरूमा 

आमाबुिा असिमत भएको अिस्र्थामा विवखत रूपमा प्रधानाध्यापकिाई 

वनिेदन ददन सकु्नहुन्छ र त्यसपवछ असिमत कायम रिेमा विवखत रूपमा 

के्षत्रीय सुपररिेक्षकिाई वनिेदन ददन सकु्नहुन्छ। 

सुनुिाई वनधााररत भएमा, विद्यार्थीिे वििेष विक्षा िा खण्र् 

504 का सेिािरू प्राप्त गरररिकेा छन्? 

विद्यार्थीिाई तुरून्तै प्रत्यक्षीकरण वनधाारण 

बारे वनर्दाष्ट गररन्छ। 

छैन 

प्रधानाध्यापकिे वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया सुनुिाईको िावग मुद्दा वनर्दाष्ट गनुाहुन्छ र वसिाररस बारे 

छििि गनाको िावग विद्याियको एक (1) ददन वभत्रमा विद्यार्थी सम्बन्ध विभागिाई सम्पका  गनुाहुन्छ 

र यदद अनुबद्ध भएमा, वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया सुनुिाई वनधााररत गनुाहुन्छ। 

व्यििार असक्षमताको 

प्रत्यक्षीकरण िो? 

सुनुिाई प्रधानाध्यापकद्वारा रद्द गररएको छ र 

IEP/504 टोिीिे सेिा पररमाजानिरू बारे वनणाय 

गछा 

प्रधानाध्यापकिे आमाबुिा/अवभभािकिाई 

सूचना पत्र पठाउनुहुन्छ। आमाबुबािे पाचँ 

(5) ददन वभत्रमा अवधत्याग र अनुिासन 

टोिी बैठक (DTM) अनुरोध गना सकु्नहुन्छ। 

वर्वस्िक्टको वनष्पक्ष प्रदक्रया 

सुनुिाई आयोजना गररन्छ 

सुनुिाई वनणाय आमाबिुा/अवभभािकिाई वनम्न व्यािसावयक ददनको 4:00 पूिााह्नपवछ मौवखक रूपमा र 

सुनुिाईको दि (10) ददन वभत्रमा विवखत रूपमा प्रस्तुत गररयो। आमाबुिा/अवभभािकि ेविक्षा पररषदिाई 

वनणाय प्रस्तुवत गररएको वमवतबाट बीस (20) पात्रो ददन वभत्रमा अपीि गना सकु्नहुन्छ। 

छ 

छैन 

DTM अनुरोध 

गररयो। अनुिासनमा 

समझौता 

विद्यार्थी सम्बन्धिरूमा DTM अवधत्याग-सम्झौता 

पठाइयो। आमाबिुाि ेDTM अवधत्याग-सम्झौताको 

िस्ताक्षर गररएको प्रवतविवप प्राप्त गनुाहुन्छ। 

छ 

छ छैन 
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अनुसन्धानको उपयुि समयािवधमा िा पवछ, सबै पक्षका आमाबुिािरूिाई मौवखक रूपमा सूवचत गररनेछ तर अनुसन्धानको समावप्तपवछ तीन (3) विद्यािय ददन भन्दा अवघ 

(संघीय गोपनीयता कानूनिरूमा अनुकूि)।  

यदद विद्यार्थीको आचार-संविताको उल्िङ्ग्घन गरेको पाइएमा, दोषी विद्यार्थी(िरू)िाई उमेर-अनुकूि पररणाम ददइनेछ; िवक्षत विद्यार्थी र आमाबुिािरूिाई 

पररणाम बारे सूवचत गररनेछ (गोपनीयता काननूिरूमा अनुकूि)।   

ररपोटा गने व्यविसँग कुनै र्थप 

सरोकार छैन र घटना बन्द भएको 

छ। 

ररपोटा गने व्यवििे विद्याियिे बदमािी, उत्पीर्न, भेदभाि िा याताना सम्बोधन 

गनाको िावग उपयुि िा प्रभािकारी कदम नचािेको विश्वास गनुाहुन्छ ।  

ररपोटा गने व्यवििे उपयुि क्षेत्रीय सुपररिेक्षकिाई सम्पका  गनुापछा; उिाँिरूिे तीन (3) विद्यािय ददन 

वभत्रमा मावमिा बारे अनुसन्धान आरम्भ गनुा हुने छ र  दश  (10) विद्यािय ददन वभत्रमा ररपोटा गने 

व्यवििाई उपयुि प्रवतदक्रया उपिब्ध गराउनु हुने छ।  

ररपोटा गने व्यविसँग प्रवतदक्रया उपयुि िा प्रभािकारी वर्थएन भन्ने बारे जारी सरोकारिरू छन्। 

ररपोटा गने व्यवििे सुपररिेक्षकको कायााियमा सम्पका  गनुापछा; उिाँिरूिे तीन (3) विद्यािय ददन वभत्रमा मावमिाको अनुसन्धान 

आरम्भ गनुा हुने छ र दि (10) विद्यािय ददन वभत्रमा ररपोटा गने व्यवििाई उपयुि प्रवतदक्रया उपिब्ध गराउनु हुने छ।  

विद्याियको प्रधानाध्यापकिे िा उिाँिरूको वर्जाइनीिे वनम्न विद्यािय ददन भन्दा अवघ अनुसन्धान आरम्भ गनुा हुने छ; सबै अनुसन्धानिरूमा न्यूनतममा, त्यको कर्थनको 

वसजाना र साक्षीको अन्तिााताा समािेि हुने छन्। 

 

विद्याियिे िवक्षत विद्यार्थीसँग र 

आिश्यक भएमा, अपराधी र /िा 

विद्याियको समुदायसँग ििो अप 

सञ्चािन गनुाहुनेछ। 

सरोकार विद्याियको प्रधानाध्यापक िा उिाँको वर्जाइनीिाई दस्तािेज गरी पेि गररने छ र उि ररपोटािाई Infinite Campus मा प्रविष्ट गररने छ।  

विद्याियको कुनै प्रिासक, संकाय िा कमाचारी सदस्य िा अन्य कमाचारीिाई मौवखक रूपमा िा विवखत रूपमा मध्ये एकमा 

सरोकार ररपोटा गनुािोस् (सकेसम्म व्याििाररक तर प्रार्थवमकताका सार्थ (30) ददन वभत्रमा)।  

आमाबुिा, अवभभािक, विद्यार्थी िा सम्बवन्धत नागररकसँग ररपोटा गनाको िावग बदमािी, उत्पीर्न, भेदभाि िा याताना सरोकारिरू छन्। 



 

84 

2022-2023 

बदमािी/उत्पीर्न/भदेभाि/यातना सम्बन्धी ररपोटा िाराम 

यो िाराम www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relationsमा उपिब्ध छ। 

कृपया स्पष्ट रूपमा सब ैजानकारी वप्रन्ट गनुािोस।् 
 

आजको वमवत ______ /_____ / ________ विद्यािय   
 

तपाईं नामरवित रिन चािनहुुन्छ?   चािन्छु   चािन्न ँ (यदद चािनहुुन्छ भने, नाममा निेख्निुोस्) 
 

घटना ररपोटा गन ेव्यवि: 

  
 

एउटामा घरेा िगाउनिुोस:् पीवर्त/िक्ष्य सम्बवन्धत विद्यार्थी आमाबुिा/अवभभािक आिन्त सम्बवन्धत व्यवि 
 

टेवििोन _______-_______- ___________ इमिे   
 

1. अवभयोग िागकेो िवक्षत विद्यार्थीको नाम विद्यािय ररे्  जावत विङ्ग्ग 

          
 

2. अवभयोग िागकेो अपराधी(िरू)को नाम(िरू) विद्यािय ररे् जावत विङ्ग्ग 

          
 

          
 

3. के यस विद्यार्थीिाई विगतका अिस्र्थािरूमा दवु्याििार, उत्पीर्न, भदेभाि िा ठवगएको वर्थयो?   वर्थयो   वर्थएन   र्थािा छैन 
 

4. यो घटना(िरू) कुन वमवतमा घटेको वर्थयो? 
 

____/ ___/ _____ समय: _______ पिूाान्ि/अपरान्ि ____ / ____/ _____ समय: _______ पिूाान्ि/अपरान्ि   बहुविध वमवतिरू 

मविना ददन साि मविना ददन साि 
 

5. घटना (िरू) किा ँघटेको वर्थयो? (िाग ूहुन ेसब ैछनोट गनुािोस्) 

 स्कूि पररसरमा (कृपया गोिो िगाउनुिोस्):  कक्षाकोठा    िल्िे    क्यािेटेररया    वजम/िकर कक्ष    अन्य 

 स्कूिद्वारा आयोवजत दक्रयाकिाप िा स्कूि पररसर बाविर भएको कायाक्रममा 

 स्कूि बसमा (कृपया गोिो िगाउनुिोस्):  पूिााह्न/अपराह्न 

 विद्यािय जाने/बाट िर्का ने बाटोमा (कृपया गोिो िगाउनुिोस्):  पूिााह्न/अपराह्न 

 अनिाइन 
 

6. के भयो भनरे राम्रोसगँ व्याख्या गने कर्थन(िरू) को छेउमा एउटा X राख्निुोस ्(िाग ूहुने सबमैा ठीक वचन्ि िगाउनिुोस्।): 

 उत्पीर्न (जावत, िणा, धमा, रावियता, विङ्ग्ग, अििता, यौन अवभमुखता, िैवङ्ग्गक पविचान, आदद) 

 िारीररक हिसंा (वपटेको, िात्तिे िानेको, धकेिेको, र्थुकेको, कपाि ताानेको, िा कुनै िस्तु िािेर िानेको) 

 अको व्यवििाई विद्यार्थीिाई िान्न िा िावन पुर् याउन उक्साउएको 

 मौवखक (व्यविगत रूपमा िा अन्य माध्यमबाट वजस्काएको, गािी-गिौज गरेको, अपमानजनक रटप्पणी गरेको, िा धम्काएको) 

 र् यावगङ 

 धम्की ददएर पैसा विएको 

 धम्की ददएको िा नराम्रो र/िा धम्कीको इिारा गरेको 

 बविष्करण (विद्यार्थीिाई समूिमा बविष्कार िा अस्िीकार गरेको) 

 झूटा कुरािरू िा अििाि िैिाएको िा सािाजवनक रूपमा अपमान गरेको 

 साइबरबुविङ/साइबरस्टदकङ (एउटामा गोिो िगाउनुिोस्:  स्कूि समयमा/स्कूि समयपवछ) 
 

7. बदमासी/दवु्याििार/यातनाको उत्प्ररेणा (एउटामा वचन्ि िगाउनिुोस)्: 

__ सामान्य   __ जावत/रङ   __ धमा   __विङ्ग्ग   __ विङ्ग्ग पविचान/यौन झुकाि   __ िारीररक/मानवसक अििता     __राविय मिू/जातीयता __ अन्य 
 

तपाईंिाई ररपोटा गररए अनसुार घटनाको बारेमा व्याख्या गनुािोस ्अर्थिा विवखत कर्थन र प्रदान गररएका सामरीिरू सिंग्न गनुािोस:् 

  

  

  
 

यो ररपोटा वनम्न व्यवििाई पिे गररएको छ (गोिो िगाउनिुोस)्: प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापकको वर्जाइनी के्षत्रीय सुपररिेक्षक (नाम)   
 

___/___/_____     

पेि गररएको वमवत पेिकतााको नाम पेिकतााको िस्ताक्षर 

वितरण:  प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापकको वर्जाइनीिाई िास्तविक; विद्यार्थीका रेकर्ािरूका िावग प्रवतविवप, पेिकतााको िावग प्रवतविवप संिोवधत 6/22/2022 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
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"विद्याियमा हुदँा बच्चाको जीिनमा मित्त्िपूणा ियस्कको रूपमा, अनुिासन कायम राख्न वनवित रूपमा केिी िदसम्म विक्षकिरूको वजम्मेिारी हुन्छ। अनुिासनविना 

प्रभािकारी विक्षण हुन सक्दैन। यद्यवप, अनुिासनको जग घरबाट सुरु हुन्छ। विक्षकिरूिे अनुिासनसम्बन्धी समस्याको बारेमा बताउँदा, आमाबुिा िा अवभभािकिरूिे 

आफ्ना बािबाविका र विक्षकिरूसँग वमिेर समाधान वनकाल्नका िावग कुरा गनुापछा। 

 

अनुिासनको उदे्दश्य बािबाविकािरूिाई स्िीकाया व्यििारतिा  िैजानु र बुवद्धमानी र वजम्मेिार वनणायिरू गना वसकाउनु िो। अनुिासनिे बािबाविकािरूिाई व्यिवस्र्थत 

ढंगिे सोच्न र उनीिरूको कायाको तार्का क नवतजािरू बुझ्न वसक्न मद्दत गछा।” 

 

-राविय PTA 

___________________________________________ 

 

 

 

विद्यार्थी आचा-सवंिता विषयिरूको बारेमा विवखत रटप्पणीिरू, सझुाििरू िा वसिाररसिरू स्िागत छ। 

वतनीिरू वनम्निाई पठाउन सदकन्छ। 

 

विद्यार्थी सम्बन्ध विभाग 

5823 MEMORIAL DRIVE 

STONE MOUNTAIN, GA 30083 

 

(678) 676-1811 

 

 

 

 

 

 

 

सुश्री VICKIE B. TURNER, सवमवत अध्यक्ष 

 

र्ा. VASANNE S. TINSLEY, अन्तररम सुपररिके्षक 

 

 

 
कुनै पवन वर्वस्िक्टको िैवक्षक कायाक्रम, दक्रयाकिाप िा अभ्यासमा जावत, रङ, धमा, राविय मूि, अििता, गभाािस्र्थाको वस्र्थवत, उमेर, विङ्ग्ग, यौन झुकाि िा विङ्ग्ग पविचानको 

आधारमा भदेभाि नगने र्केाल्ब काउन्टी विक्षा बोर्ाको नीवत िो। 


