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 2021-2022 DCSD विद्यार्थी आचार संविता को प्राप्तिको पुविकरण 

DeKalb County School डिस्ट्रिक्टले प्रते्यक डिद्यालय िर्षको सुरुिातमा आफ्ना परििािहरूलाई िाडर्षक रूपमा DCSD विद्यार्थीको आचार संविता प्रदान गर्ष । 

DCSD डिद्यार्थीको आचाि संडहताले डिस्ट्रिक्टको व्यिहाि अपेक्षाहरू, डिद्यार्थी ि अडििािकीय अडिकाि ि दाडयत्वहरूसँग सम्बस्ट्ित प्रमुख जानकािी प्रदान गर्ष । 

2021-2022 डिद्यालय िर्षका लाडग, डिस्ट्रिक्टले समू्पर्ष परििािहरूलाई डिद्युतीय माध्यमबाट डिद्यार्थीको आचाि संडहता डितिर् गने र्। यो डनम्न डलङ्कमा अिस्ट्थर्थत 

हुन सक्र्, जसमा अनुिाडदत संस्किर्हरू समािेश हुने र्: https://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 तपाईं हाम्रो डिद्यार्थीको आचाि संडहताको डिद्युतीय संस्किर् पहँुच गनष असक्षम हुने कुनै पडन कािर् िएमा, कृपया 2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संविता 

को डप्रन्ट गरिएको प्रडतडलडप प्राप्त गनषका लाडग आफ्नो बच्चाको विद्यालयलाई िा 678-676-1811 मा Department of Student Relations (डिद्यार्थी सम्बि 

डििाग) लाई फोन गनुषहोस्। तपाईं डप्रन्ट गरिएको प्रडतडलडपको अनुिोिका सार्थ studentrelations@dekalbschoolsga.org मा इमेल पठाउन पडन सकु्नहुन्र्। 

कृपया आफ्नो अनुिोिमा डिद्यार्थीको पूिा नाम ि नामाङ्कनको डिद्यालय समािेश गनुषहोस् ि डप्रन्ट गरिएको प्रडतडलडपलाई फाइलमा िएको डिद्यार्थीको प्रार्थडमक ठेगानामा 

पत्राचाि गरिने र्। 

आमाबुिा/अडििािकको रूपमा, तपाईं डिद्यार्थीको आचाि संडहतालाई पढ्न, आफ्नो डिद्यार्थीसँग यसलाई पूर्ष रूपमा समीक्षा गनष ि र्लफल गनषका लाडग डजमे्मिाि 

हुनुहुन्र्।  डिद्यार्थीको आचाि संडहता डित्र समािेश गरिएको महत्त्वपूर्ष जानकािीमा डनम्न कुिाहरू पदषर्न्: 

· FERPA, PPRA, ESSA, खण्ड 504 र IDEA सवित संघीय कानून अन्तर्गत अवििािकीय र विद्यार्थीका अविकारिरूको सूचना; 

· अवनिायग उपप्तथर्थवत कानून अन्तर्गत अवििािकीय दावयत्विरू, अवनिायग ररपोवटगङ, ESSA र विद्यार्थीिरूलाई क्लब िा संथर्थािरूको 

सििावर्ताबाट बावििेर वनकाल्निे आमाबुिाको अविकार सवित राज्य कानून आिश्यकतािरूको सूचना; 

· विद्यार्थीको आचार संविता र विप्तरिक्टको उवचत प्रवियाका सुनुिाईिरू र असक्षमतािरू िएका विद्यार्थीिरूको अनुशासनसँर् 

सम्बप्तित जानकारी; 

· इन्टरनिेट र प्राविविक उपयोर्का अपिेक्षािरू। 

 

तल हस्ताक्षि गिेि, मैले  2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संविताको प्रास्ट्प्त स्वीकाि गदषरु्। कागजातका डिर्य-िसु्तहरू, अनुशासनका मागषदशषनहरू, बस 

डनयमहरूका आचाि ि सुिडक्षत कायषडिडिहरूलाई संकाय िा कमषचािीको सदस्यद्वािा सडमक्षा गरिने र्।  मैले मेिो बच्चासँग कागजातको बािेमा पडन र्लफल गने रु् 

ि मैले मेिो बच्चालाई 2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संविताका डिर्य-िसु्तहरू र्थाहा हुन ि यो ि व्यस्ट्िगत ि िचुषअल डनदेशनको अिडिमा मेिो बच्चाको 

डिद्यालयद्वािा आिश्यक हुने कुनै आचािको डनयम पालना गनष आिश्यक पर्ष  िने्न कुिा पडन बुझ्दरु्।  म पडन मैले नबुझेको संडहताको कुनै पडन िागको स्पष्टीकिर्का 

लाडग संकाय िा कमषचािीका सदस्यहरूलाई सोध्न उते्तडजत रु्। मैले2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संविताको प्रास्ट्प्तलाई स्वीकाि नगनाषले मेिो बच्चालाई 

2021-2022 DCSD विद्यार्थी आचार संविता मा समािेश िएका जानकािीसँग सम्बस्ट्ित कुनै पडन डजमे्मिािीबाट मुि गरिने रै्न िने्न कुिा पडन बुझ्दरु्। 

विद्यार्थीको समर सू्कल/कायगिमका वजम्मिेिारीिरू 

म 2021-2022 डिद्यालय िर्ष ि 2021-2022 डिद्यालय िर्ष पडर्का सबै समि कायषक्रमहरूको अिडिमा 2021-2022 DCSD 2021-2022 विद्यार्थीको आचार 

संवितामा फेला पारिएका सबै डनयम, डनयमन, कायषडिडि, नीडत, िाज्य, थर्थानीय ि संघीय कानूनहरूको पालना गनषका लाडग आफू डजमे्मिाि रु् िनी आफूले बुझेको 

स्वीकाि गदषरु्।  म आफूलाई 2021-2022 डिद्यालय िर्ष ि सबै 2021 DeKalb County School District का समि डिद्यालय/कायषक्रमहरूको अिडिमा कुनै पडन 

उल्लङ्घन गिेको िेडटएमा, 022-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संवितामा सूचीबद्ध गरिएका परिर्ामहरूका स्तिहरूमा तुरूनै्त डजमे्मिाि हुन्रु् िने्न कुिा पडन 

बुझ्दरु्। 

 

DeKalb County School District 

सुरवक्षत विद्यालय प्रवतज्ञा 

म मेिा व्यस्ट्िगत िोजाइ ि कायषहरूलाई DeKalb County School District िरिका अन्य डिद्यार्थीहरूले गुर्न गदाष डिन्नता आउने र् िने्न कुिा स्वीकाि गदषरु् ि 

बुझ्दरु्।  यो प्रडतज्ञाको सम्मान गिेि, मैले हाम्रा डिद्यालयहरूलाई सुिडक्षत ि सफल बनाउनका लाडग आफ्नो िूडमका डनिाउन सक्रु्। 

 

मैले आफू िाम्रो डिद्यार्थी हुन सक्रु् िने्न डिश्वास गरु्ष ।  मैले आफूले िाम्रो बानी देखाउन सक्रु् िने्न डिश्वास गरु्ष ।  मैले आफूले किा डमडहनेत गदाष, म सफल हुनेरु् िने्न 

डिश्वास गरु्ष , त्यसैले मैले आफ्नो उतृ्कष्ट प्रयास गनषका लाडग प्रते्यक डदन किा मेहेनत गने रु्।  म डसक्न सक्रु्।  मैले डसके्न रु्।  मेिो डिद्यालयलाई सुिडक्षत िाख्नमा 

मद्दत गनषका लाडग, म डिद्यार्थीको आचाि-संडहता मा थर्थाडपत मागषदशषनहरू प्रडत समर्थषन गने प्रडतज्ञा गरु्ष ।  म डिद्यालयका गम्भीि डनयमहरूको उल्लङ्घनले डिस्ट्रिक्टको 

डनष्पक्ष प्रडक्रया सुनुिाईमा दश (10) डदन डनलम्बन हुन सक्रु् िने्न कुिा बुझ्दरु्।  यो प्रडक्रयाले अडतरिि परिर्ामहरू डनम्ताउन सक्र् जसमा डिद्यालयबाट मेिो 

डनष्कासन िा मलाई िैकस्ट्िक डिद्यालय/कायषक्रममा डनयुि गरिने कुिा समािेश हुन सक्र्। 

 

 

 

 



NEPALI 
अवनिायग वशक्षा 

म अडनिायष डशक्षा, डिद्यार्थी उपस्ट्थर्थडत प्रोटोकोल ि उपस्ट्थर्थडत/अनुशासन सम्बस्ट्ित जडजषया िाज्यका कानूनहरूको पालना गनष असफल हँुदा डनस्ट्म्तने परिर्ाम ि 

जरििानाहरूलाई स्वीकाि गदषरु् ि बुझ्दरु् (र्थप जानकािीका लाडग 2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संवितामा पृष्ठ 39 ि 42 हेनुषहोस्)। 

 

सिेक्षणिरूमा सििार्ी हुनिे विद्यार्थीका लावर् सिमवत 

प्रते्यक िर्ष Georgia Department of Education (जडजषया डशक्षा डििाग) ले 12औं गे्रिका डिद्यार्थीहरू माफष त तेस्रोका सिेक्षर्हरू सञ्चालन गर्ष ।  सिेक्षर् गरिएका 

शीर्षकहरूमा लागूपदार्थष, डहंसा, मानडसक स्वास्थ्य समस्या, िि ाइडि  बानी, व्यायाम ि आहाि समािेश हुन्र्न्। सिेक्षर्हरू नामिडहत र्न् ि कुनै व्यस्ट्िगत पडहचानको 

आिश्यक हँुदैन।  सिेक्षर्हरूले सू्कल डिस्ट्रिक्टलाई डिद्यार्थीहरूका लाडग आिश्यकता-चाडलत प्रोग्राडम लाई सहायता ि मूल्याङ्कन गने अनुमडत डदन्र्।   

सिेक्षर्हरूमा सहिागीता िैकस्ट्िक हो। र्थप जानकािीका लाडग 2021-2022 DCSD विद्यार्थीको आचार संविता को पृष्ठ 66 मा िहेको डिद्यार्थी सुिक्षा 

अडिकािहरूको संशोिन खण्डको सन्दिष डलनुहोस्।  यो सिेक्षर् डिस्ट्रिक्ट सुिक्षा लेखा-पिीक्षर्देस्ट्ख रु्टै्ट ि डिन्न र् जुन सबै डिद्यार्थीलाई पूिा गनष अनुिोि गरिने र्। 

 

  म Georgia Department of Education (जडजषया डशक्षा डििाग) को जडजषया डिद्यार्थी स्वास्थ्य सिेक्षर्मा मेिो बच्चा सहिागी हुने कुिामा सहमत रै्न। 

 

  म Georgia Department of Education (जोडजषया डशक्षा डििाग) को जोडजषया डिद्यार्थी स्वास्थ्य सिेक्षर्मा मेिो बच्चा सहिागी हुने कुिामा सहमत रु्। 

 

डिद्यार्थीको नाम   डिद्यार्थीको हस्ताक्षि   

आमाबुिाको नाम   आमाबुिाको हस्ताक्षि   

आमाबुिाको टेलीफोन नम्बि   


