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DEKALB अन्तर्राष्ट्रि य स्वरगत केन्द्रको ष्ट्िरतरमर DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितरष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र 

ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको अनुिरद उपलब्ध गर्रउँछ। अनुिरद प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पको लरष्ट्ग प्रिरनरध्यरपकलरई अनुर्ोि गनुा िोलर 

अर्थिर अंगे्रिी संस्कर्ण www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मर उपलब्ध छ। 

 

अंगे्रजी संस्करण सबै भन्दा ठीक ठिररनेछ। 

 

यष्ट्द सकल अंगे्रिी संस्कर्ण र् अनुिरद बीच असिमष्ट्त िर अन्तर् िर त्यिरँ कुनै िरनकरर्ी र् अस्वीकर्ण भएमर, अंगे्रिी संस्कर्ण प्रचष्ट्लत हुनेछ/ष्ट्िते्न छ। 

NEPALI 



 

 

 

 

 

यो पृष्ठ जानाजानी खािी राखखएको िो 



 

1 

2021-2022 आमाबुिा/अवभभािकको िस्ताक्षर पृष्ठ 

कृपयर यो पृष्ठलरई आफ्नो ष्ट्िद्यरलयमर तीन (3) ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर ष्ट्ितरा गनुािोस्। 
 

 

आमाबुिा/अवभभािक  

रवसदको स्वीकृवत  

कृपयर आफ्नो बच्चरसँग ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकर पढेर् समीक्षर गनुािोस् र् सुर्ष्ट्क्षत तर्थर 

अनुिरष्ट्सत रूपमर ष्ट्िद्यरलयको अध्ययन िरतरिर्ण व्यिस्ट्थर्थत गना मद्दत गनामर आफ्नो बच्चरको भूष्ट्मकरलरई मित्त्व ष्ट्दनुिोस्।  सररै्थ, यो िरतेपुस्ट्िकरमर ष्ट्िद्यरर्थीकर 

रे्किा , पररर्िररर्क िैष्ट्क्षक अष्ट्िकरर् तर्थर गोपनीयतर ऐन  (FERPA) र् अन्य अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरूसँग सम्बस्ट्ित मित्त्वपूणा िरनकरर्ी समरिेि छ।   कृपयर 

तपरईं र् तपरईंको बच्चरले यो िरतेपुस्ट्िकर प्ररप्त गनुाभयो भनी स्वीकरर् गनाको लरष्ट्ग तल ििरक्षर् गनुािोस्। त्यसपवछ, डट भएको रेखाबाट काट्नुिोस् र आफ्नो 

बच्चाको विद्याियमा सम्भि भएसम्म वछटो विताा गनुािोस्।  तपरईंको सिरयतरको लरष्ट्ग िन्यिरद। 

 

विद्यार्थीको समर सू्कि/कायाक्रमका वजमे्मिारीिरू 

म के कुर्र पुष्ट्र गछुा  भने िैष्ट्क्षक सत्र 2021-2022 र् िैष्ट्क्षक सत्र 2021-2022 पष्ट्छकर सबै समर् करयाक्रमिरूकर दौिरन िैष्ट्क्षक सत्र 2021-

2022 को ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर ~ ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकरमर भएकर सबै ष्ट्नयम, 

ष्ट्नयमरिली, करयाष्ट्िष्ट्ि, नीष्ट्त, र्रज्य, थर्थरनीय र् संघीय करनुनिरू परलनर गना म ष्ट्िमे्मिरर् छु भने्न कुर्र मैले बुझेको छु ।  मैले के पष्ट्न बुझेको छु भने 

िैष्ट्क्षक सत्र 2021-2022 र् DeKalb County School District कर 2022 कर सबै समर् सू्कल/करयाक्रमिरूकर दौिरन मैले कुनै ष्ट्नयम उल्लङ्घन 

गरे्को परइयो भने मैले िैष्ट्क्षक सत्र 2021-2022 को ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर ~ ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी 

िरतेपुस्ट्िकरमर उले्लख गरर्एकर परर्णरमिरू अनुसरर् करर्बरिी भोगु्न पनेछ । 

 

सिेक्षणिरूमा सिभागी हुने विद्यार्थीको िावग सिमवत 

प्रते्यक िर्ा Georgia Department of Education (िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग) ले 12औं गे्रिकर ष्ट्िद्यरर्थीिरू मरिा त तेस्रोकर सिेक्षणिरू सञ्चरलन गछा ।  सिेक्षण 

गरर्एकर िीर्ाकिरूमर लरगूपदरर्था, ष्ट्िंसर, मरनष्ट्सक स्वरस्थ्य समस्यर, िि रइष्ट्भङ बरनी, व्यरयरम र् आिरर् समरिेि हुन्छन्। सिेक्षणिरू नरमर्ष्ट्ित छन् र् कुनै व्यस्ट्िगत 

पष्ट्िचरनको आिश्यक हँुदैन।  सिेक्षणिरूले सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टलरई ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग आिश्यकतर-चरष्ट्लत प्रोग्ररष्ट्मङलरई सिरयतर गने र् मूल्यरङ्कन गने अनुमष्ट्त 

ष्ट्दन्छन्।   सिेक्षणिरूमर सिभरगीतर िैकस्ट्िक िो। र्थप िरनकरर्ीकर लरष्ट्ग पृष्ठ 66 मर र्िेको ष्ट्िद्यरर्थी अष्ट्िकरर् संिोिन खण्डको सुर्क्षरको सन्दभा ष्ट्लनुिोस्।  यो 

सिेक्षण ष्ट्िस्ट्रिक्ट सुर्क्षर लेखर-पर्ीक्षणदेस्ट्ख छुटै्ट र् ष्ट्भन्न छ, िसलरई सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूद्वरर्र पूर्र गना अनुर्ोि गरर्नेछ।  

 

 _________ म Georgia Department of Education Georgia Student Health Survey (िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगको िष्ट्िायर ष्ट्िद्यरर्थी स्वरस्थ्य सिेक्षण)मर मेर्ो 

बच्चर सिभरगी हुने कुर्रमर सिमत छैन।  

 

 _________ म Georgia Department of Education Georgia Student Health Survey (िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगको िष्ट्िायर ष्ट्िद्यरर्थी स्वरस्थ्य सिेक्षण)मर मेर्ो 

बच्चर सिभरगी हुने कुर्रमर सिमत छु।  

 

DeKalb County School District 

सुरवक्षत विद्यािय प्रवतज्ञा 

मेर्र व्यस्ट्िगत र्ोिरइ र् करयािरूलरई DeKalb County School District भर्कर अन्य ष्ट्िद्यरर्थीिरूकरले गुणन गदरा ष्ट्भन्नतर आउनेछ।  यो प्रष्ट्तज्ञरको सम्मरन गरे्र्, 

मैले िरम्रो ष्ट्िद्यरलयलरई सुर्ष्ट्क्षत र् सिल बनरउनको लरष्ट्ग आफ्नो भूष्ट्मकर ष्ट्नभरउन सक्छु। 

 

मैले आिू र्रम्रो ष्ट्िद्यरर्थी हुन सक्छु भने्न ष्ट्िश्वरस गछुा  ।  मैले आिूले र्रम्रो बरनी देखरउन सक्छु भने्न ष्ट्िश्वरस गछुा  ।  मैले आिूले किर ष्ट्मष्ट्िनेत गदरा, म सिल हुने 

छु भने्न ष्ट्िश्वरस गछुा , त्यसैले मैले आफ्नो उतृ्कर प्रयरस गनाकर लरष्ट्ग प्रते्यक ष्ट्दन किर मेिेनत गने छु ।  म ष्ट्सक्न सक्छु ।  मैले ष्ट्सके्न छु ।  मेर्ो ष्ट्िद्यरलयलरई 

सुर्ष्ट्क्षत र्रख्नमर मद्दत गनाकर लरष्ट्ग, म ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितर मर थर्थरष्ट्पत मरगादिानिरू प्रष्ट्त समर्थान गने प्रष्ट्तज्ञर गछुा  ।  म ष्ट्िद्यरलयकर गम्भीर् ष्ट्नयमिरूको 

उल्लङ्घनले ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरइमर दि (10) ष्ट्दन ष्ट्नलम्बन हुन सक्छु भने्न कुर्र बुझ्दछु ।  यो प्रष्ट्क्रयरले अष्ट्तरर्ि परर्णरमिरू ष्ट्नम्त्त्यरउन सक्छ 

िसमर ष्ट्िद्यरलयबरट मेर्ो ष्ट्नष्करसन िर मलरई िैकस्ट्िक ष्ट्िद्यरलय/करयाक्रममर ष्ट्नयुि गरर्ने कुर्र समरिेि हुन सक्छ । 

 

अवनिाया विक्षा 

म अष्ट्निरया ष्ट्िक्षर, ष्ट्िद्यरर्थी उपस्ट्थर्थष्ट्त प्रोटोकोल र् उपस्ट्थर्थष्ट्त/अनुिरसन सम्बस्ट्ित िष्ट्िायर र्रज्यकर करनूनिरूको परलनर गना असिल हँुदरकर परर्णरम र् 

िरर्िरनरिरू बररे् स्वीकरर् गदाछु र् बुझ्दछु (र्थप िरनकरर्ीकर लरष्ट्ग पृष्ठ 39-40 र् 43 मर िेनुािोस्)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ष्ट्िद्यरर्थीको नरम (कृपयर ष्ट्प्रन्ट गनुािोस्) _____________________________________________________________ 

 

ष्ट्िद्यरर्थीको ििरक्षर्_______________________________ ष्ट्मष्ट्त  _______________________________________ 

 

आमरबुिर/अष्ट्भभरिकको ििरक्षर्________________________ ष्ट्मष्ट्त  ____________________________________ 

 

ष्ट्टप्पणी: 
 

कृपया तीन (3) वदन वभत्रमा आफ्नो विद्याियको आफ्नो बच्चाको गृिकोठा विक्षकिाई वमवत सवित िस्ताक्षर गरी विताा पठाउनुिोस्। 
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यो पृष्ठ जानीजानी खािी छोवडएको वर्थयो  
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Amharic 
 

የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የ DeKalb አለማቀፋዊ አቀባበል ማእከል የትህትን መገለጫ በማድረግ የ  

 የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ~ የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ ትርጉም ይሰጣል፡፡ የተተረጎመ የወረቀት ቅጅ ለማግኘት ጥያቄ ለት / ቤቱ 

ርዕሰ-መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም የኤሌክትሮኒክስ ሥሪት በ www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsይገኛል። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ እትሙ በጣም ትክክለኛ እንደሆነ ይቆጠራል እና ልዩነት ሲኖር ያሸንፋል። 

 

Arabic 
 

  الكتابية و الشفهية الترجمة لتوفير بيان

 لمدير مطبوعة مطبوعة نسخة طلب يمكن. ديكالب الدولي الترحيب مركز من بإذن ، الشخصية تطوير وكتيب الطالب ومسؤوليات حقوق~  الطالب سلوك مدونة ترجمة ديكالب مقاطعة مقاطعة توفر

 .www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations على إلكترونية نسخة تتوفر أو المدرسة

 .دقة األكثر اإلنجليزية اللغة إصدار يعتبر

. 

 

Bengali 
 

DeKalb County School District DeKalb International Welcome Center-এর স ৌ  জন্যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিশি– শিক্ষার্থীর অশিকারও কর্শ ন্ে শএিং চিরত্র উন্নয়য 

পুস্তিকার অযুশ  াদ প্রদায কন্রয্ন্ । সু্কয্ন্ র শঅন্ য্ক্ষর কায্ন্  অযূিদর্ মুশির্   িংস্করয্ণর অযুন্রাশ  করুয অশর্থ থা এখাযে ইয্ন্ ক্ট্রিযক   িংস্করণ পায: 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। ইিংন্রিজ ভাষার   িংস্করণটিয্ক  শ য্চযয় িযভভন্ে শি  ায্শ  শিয্শ চযা করা শ য় শএিং সকাযও 

অিন্ম সদখা িদয্ন্  ইিংন্রিজ ভাষার   িংস্করণটিয্কই প্রাশ  ান্য সদয়া শ য়। 

 

Burmese 

DeKalb International Welcome Center (DeKalb အျပည္ျပည္္ုဆိ္ရာ ဖတဆ္ေ ခၚ ႀကဆိိ္ဳဆမိႈ စု္တာ) ၏ ေက ်း်ဇျဖုင့္္ DeKalb ေကာ္ုတတ ေက ာု္် ရဆို္ိုည ္ ေက ာု်ုိ္ာ် 
က ုင့္ ္တ္စည်္မ မ္်မ ာ် ~ ေက ာု္်ုိာ် အ ြုင့္အ္ေရ်မ ာ် ႏွ ုင့္္ တာ န၀္တ္ၱရာ်မ ာ်၊ ႏွ ုင့္ ္ေက ာ ု္်ုိာ် အက ုင့္စ္ရဆိက ္တဆိ်တက္ေကာ ု္်မြန္မ္ႈဆို္ရာ လကစ္ြြစဲာအိပ္ အတြက ္
ဘာိုာျပန္္ဆမိကႈဆ ိေ ာက္ပေ္င့္ပ်ပပိညုသ္ည္။ စာအိပမ္တဆ ၳဴ အာ်   ေက ာု်္အပိ္ ္မ    ေတာု်္္ဆိရုဇႏွဆို္ပပိုည၊္ ို႔မဆဟိတိ ္အလတက ္ေရာနစ္္ာ်ရ ု္်အာ် 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relationsတြု္ ရရ ဆႏွဆို္ပပိညု္သည။္ အဂလၤဆပဘ္ာုိာျဖုင့္ ္ေရ်ုိာ် ာ်ေိုာ ္ာ်ရ ု္်အာ် မ 
နကန္တဆ္က မအႈရ ္ဆိ်္အျဖစ္ မတ ု္ဇႏွဆို္ျပတ်၊ ျ ာ်နာ်  ကမ္ ာ်ရ ဆ လြငဲ့္  ္ု ၎ိညုို္ာ လႊမ္်မ်ဆိအတည္ျဖစ္ပပလဆမင့္မ္ညသ္ည္။ 
 

Chinese 

DeKalb 县校区提供 《学生行为规范 ~ 学生的权利和责任以及品德发展手册》 的译本，由 DeKalb International Welcome Center 提供。可

向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版： www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations。 英文版本视

作最准确版 本，有差异时将以英文版本为准。 

French 
 

Le District scolaire du Comté de DeKalb fournit la traduction du Code de conduite de l’élève ~ Droits et responsabilité des élèves et 

Manuel de Développement du caractère, gracieusement offert par le DeKalb International Welcome Center. Il est possible de demander 

des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est disponible à  www.dekalbschoolsga.org/student-

supportintervention/student-relations. La version en langue anglaise sera considérée comme la plus précise et prévaudra en cas de 

disparité. 
 

Hindi 
 

DeKalb काउंटी सू्क ि वडखरिक्ट, DeKalb इंटरनेिनि िेिकम सेंटर के सौजन्य से छात्र आचार संवडता ~ छात्र अवडकारि डजमे्मदारी और 

चररत्र डिकास 

पुर्व का का अनुिाद प्रदान करता व  ै। सू्क ि वप्रानाचाया को अनुिाडदत व  ाव य कॉपी के डिए अनुरोव  डकर् ा जा सकता व  ै अन्यर्था 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsपर इिेखक्टॉडनक संस्करण उपिब्ध व  ै। अंगे्रज़ी 

संस्करण को सबसे सटीक माना जाता व  ै और डकसी प्रकार असंगडत की र्र्थर्थडत में र्व  प्रबि व  ोगा। 

 

Karen 
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Nepali      

DeKalb County School District ले ष्ट्िद्यरर्थीआचरर्सि ष्ट्  ंतर ~ ष्ट्िद्यरर्थीकोअष्ट्िकरर्तर्थरादरष्ट्ित्वर्चर्र्त्र ष्ट्िकरससम्बस्ट्ितेपुस्ट्िकर को अनुष्ट्  रदन प्रदरन 

गछा  । ष्ट्  ो DeKalb International Welcome Center को सौिन्य स्वरूप प्रदरन गर्र्न््र । ष्ट्िद्यरष्ट्लकर ष्ट्प्ररनरध्यरपकसँग अनुष्ट्  रद गर्र्एको करगिी 

प्रितिलिप मरग्न सिकन््र ष्ट्  र www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मर ष्ट्िद्ष्ट्  ूतीष्ट्  ष्ट्संस्कर्ण 

उपलब्ध र्् । अङ्ग्रझी भरर्रको ष्ट्संस्कर्ण सबैभन्दर स  ी मरिननेर्् र् अङ्ग्री र् अनुष्ट्  रदनमर िभन्नतर देस्ट्िएमर अङ्ग्रझी भरर्रको ष्ट्संस्कर्ण ष्ट्प्रोग गर्र्नेर्् 

। 

 

Somali      

                                                                                                                                                                                         

Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb wuxuu bixiyaa fasiraada Buug-yaraha Xeerka Anshaxa Ardayga~Xaquuqaha Ardayga iyo 

Masuuliyadaha iyo Hormarinta Dabeecada, xushmada Xarunta Soo dhaweynta Caalamiga ah ee DeKalb. Codsiga koobiga 

warqada ee la turjumay waxaa lagu sameyn karaa maamulaha dugsiga ama nooca korontada waxaa laga heli karaa 

www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. Nooca Luuqada Ingiriiska waxaa loo tixgeliyaa mida 

ugu saxsan oo way dabagelysaa markii ay jiraan farqi.. 

 

Spanish      

                                                                                                                                                                                            

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece traducción del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~ Derechos y 

Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter, cortesía del Centro de Bienvenida Internacional de DeKalb.  Usted 

puede solicitar una copia al director de la escuela o una versión electrónica está disponible en 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelations. La versión en inglés es considerada la más actualizada 

y prevalecerá cuando hay una discrepancia. 

 

Swahili 

 

Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb hutoa tafsiri ya Kijitabu cha Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi~Haki na Majukumu na 

Ukuzaji Tabia, kwa hisani ya DeKalb International Welcome Center. Ombi la nakala halisi iliyotafsiriwa linaweza kufanywa kwa 

mwalimu mkuu au toleo pepe linapatikana kwenye www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

Toleo la lugha ya Kiingereza linachukuliwa kuwa sahihi zaidi na litatumika wakati kuna utata wowote. 

 

Telugu 

 

DeKalb కౌంటీ స్కూ  ల్ డిస్ట్రకి్ట ివి ద్య      థ ిప్ ర వ ర్ త నా నియమావళి ~ వి ద్య      థ ిల హ క్కూ  లు, బా ధ్   త లు మరయిు అక్షర్ అ భి 

వ     ద్ధ    హ్      ౌం డ   బుక్,ి DeKalb ఇ ౌంటర్నే  షనల్ వెలూ    ౌం సౌంటర్ యొక్   అనువాదౌం అ ౌంద్ధసత ౌంద్ధ. అనువదధ ౌంచబడిన 

హ్రహ్   కాపీ కోసౌం స్కూ  ల్ ప్  ని   పాల్  క్ూ  అభ్    థ ి  ౌంచవచు  లేద్య  ఎలసి్ట్ూ   నిక్ ివెర షన్ www.dekalbschoolsga.org/student-

support-intervention/student-relations  వద్ద్ లభిసత ౌంద్ధ. ఇ ౌంగ్లషీ్ లౌంగ్వే  జ్ వెర షన్ చాల ఖచు  తమైనద్ధగా 

రరగిణౌంచబడుతౌంద్ధ మరయిు వా త్యయ  సౌం ఉనే ప్పు  డు విజయౌం స్ట్ధిసత ౌంద్ధ.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Tigrinya 

 

ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ፡ ትርጉም ናይ መጽሓፍ - ሓበሬታ ደንቢ ጠባያት ተማሃሮ ~ መሰላትን ሓላፍነታትን ተማሃሮን ምምዕባል ባህርያትን ኣዳልዩ ይርከብ፣ 

ፍቓድ ድማ ካብ ኣህጉራዊ መቐበሊ ደካልብ (DeKalb International Welcome Center) ረኺቡ ኣሎ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ 

መምህር ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. ምርካብ ይከኣል። 
ብቋንቋ ኣንግሊዝኛ ዝቐርብ ግልባጥ ካብ ካልኦት ዝዛየደን ተገራጫውነት ምስዝህሉ ድማ ዝዕወት ብምዃኑን ዝለዓለ ግምት ይወሃቦ። 

 
Vietnamese 

 

DeKalb County School District cung cấp bản dịch của Quy Tắc Ứng Xử dành cho Ho ̣c Sinh~Quyền và Trách Nhiệm của Ho ̣c Sinh 

và Sổ Tay Phát Triển Tính Cách, được phép của DeKalb International Welcome Center. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường 

cung cấp một bản dịch bằng giấy hoặc tìm bản dịch điện tử có sẵn tại www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations. Bản tiếng Anh được coi là chính xác nhất và sẽ được áp dụng khi có sự không thống nhất. 

.
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विद्यार्थी आचार-संविता- 

विद्यार्थीिरूको अविकार वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका 

 

नीवत वििरण 
DEKALB करउण्टी एिुकेसन परर्र्दले, आफ्नो सू्कलमर पढ्ने बच्चरिरूलरई, हुनसके्न, सबैभन्दर र्रम्रो ष्ट्िक्षर प्रदरन गना प्रष्ट्तबद्ध छ। यो प्रष्ट्तबद्धतरले, कष्ट्ठन 

परठ्यक्रम, उच्च योग्यको ष्ट्िक्षक र् सुसस्ट्ित सुष्ट्ििरिरू मरत्र नमरगेर्, ष्ट्िद्यरर्थी, कमाचरर्ी, आमरबुिर, सर्ोकरर्िरलर र् समुदरयकर सदस्यिरूको लरष्ट्ग सुर्ष्ट्क्षत 

र् सकरर्रत्मक िरतरिर्ण पष्ट्न अपेक्षर र्रख्दछ। ष्ट्िक्षर परर्र्दले, सू्कलमर अष्ट्ििम ष्ट्िद्यर प्ररस्ट्प्त हुनसकोस् भनेर् सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई अनुकूल व्यििरर्को किर 

िर्लरई मरने्न आिर र्रख्दछ।  

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरले DEKALB ष्ट्िद्यरर्थीिरूको व्यििरर्को ष्ट्नयम र् ष्ट्िष्ट्नयमिरूलरई उलं्लघन 

गने ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई अनुिरसन ष्ट्सकरउने प्रष्ट्क्रयरिरू पष्ट्िचरन गदाछ। अनुिरसन लरगू भएको बेलर, ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् 

चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकर, न्यरष्ट्यत छ भने्न ठिरर्एको छ र् सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूको भलरई गदाछ भने्न पक्कर गर्रउँदछ।   

 

सामान्य रूपमा अनुिासनिे विद्यार्थीको दुराचारिाई सिी बनाउँदछ र विद्यार्थीिाई सू्कि समुदायमा वजमे्मिार नागररक हुन् भने्न िौसिा वदन्छ। 

अनुिासनात्मक कायािरू प्रिासकको विचार अनुसार प्रिावसत गररनेछ तर िागू हुने यी अनुिासनात्मक कायािरू यी सबै कुरािरू िेरी िागू हुनेछन्-

अनुवचत व्यििारको गम्भीरता, सू्किको िातािारणमा त्यसको प्रभाि, विद्यार्थीको उमेर र कक्षा स्तर, विद्यार्थीको पवििाको अनुिासनको इवतिास, 

पयााप्त चोट-पटक र अरू कुनै सम्बखित कारणिरू। 

जिाँ उवचत हुन्छ, व्यििाररक समस्याको गम्भीरताको अिस्र्था र प्रकृवतिाई ध्यानमा राख्दै, अनुिासन कायािािीमा वजल्ला, जनता र सामुदाविक 

संगठनिे ठिरेको विद्यार्थी सेिा प्रबि समािेि हुनसक्छ। सम्भित:, जवजाया कानूनिे अविकार वदए अनुसार, पररषदिे बािा पुर्याउने विद्यार्थीिरूिाई 

वनिम्बन िा वनष्कासन गनुाभन्दा अको विक्षा वदने िातािरणमा पठाउन चािन्छ। 

 

कुनै ष्ट्िद्यरर्थीको अनुष्ट्चत व्यििरर्लरई बदष्ट्लने करया गदरा, आमरबुिरलरई सूचनर ष्ट्दन र् भरष्ट्गदरर् बनरउन आिश्यक हुन्छ। आमरबुिर, अष्ट्भभरिक, ष्ट्िक्षक र् 

सू्कलकर कमाचरर्ीिरू ष्ट्मलेर् करम गरे् मरत्र ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकर ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर् सुिरना र् 

पढरइमर र्रम्रो गर्रउन सिल हुन्छ। ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर् र् अनुिरसन करयािरिीबररे्कर ष्ट्चन्तरिरू सू्कलको प्रध्यरपक िर ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल एण्ड रुिेन्ट 

रर्लेिन सँग , आमरबुिर, ष्ट्िक्षक र् समरिकर व्यस्ट्ििरूसँग सञचरर् गना आग्रि गरर्न्छ।  

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकर को लरगू  JCD. परर्र्दको नीष्ट्त अनुसरर् हुन्छ।   

 

उदे्दश्य 

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर ~ ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकर ष्ट्कन्डर्गरटान देस्ट्ख गे्रि 12 कर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई स्वीकरया 

व्यििरर्िरूकर प्रकरर्िरूको बररे्मर िरनकरर्ी गर्रउने उदेश्यले तयरर् गरर्एको िो । सबै खरलकर ष्ट्नरे्ष्ट्ित व्यििरर्लरई समेट्ने ष्ट्नयम लेख्न असम्भि हुन्छ ।  

िलस्वरूप, ष्ट्िद्यरर्थीले के बुझ्नु पदाछ भने उनीिरूले ष्ट्िद्यरलयको िरन्त िरतरिर्णमर अिर्ोि पुयराउने, सुर्क्षर खतर्र ष्ट्सिानर गने िर ष्ट्िद्यरलय प्रिरसनले अनुपयुि 

भनेर् ष्ट्निरार्ण गने कुनै पष्ट्न गलत व्यििरर् देखरएको खण्डमर उनीिरूलरई अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी गरर्न सक्छ । ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर 

अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकर मर उि गलत व्यििरर्को बररे्मर ष्ट्नष्ट्ित रूपमर उले्लख गरर्एको िोस् िर निोस् उनीिरूलरई 

अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी गरर्न सक्छ । 

 

प्रते्यक विद्यािय तर्था कक्षाकोठाका विक्षकिरूिे DCSD को विद्यार्थी आचार संवितामा  भएका वनयमिरूका 

अवतररक्त क्याम्पस तर्था कक्षाकोठासम्बिी र्थप वनयमिरू पवन िागू गना सक्छन् ।  यी वनयमिरू विक्षकद्वारा 

व्याख्या गररन सक्छ, कक्षाकोठामा राखखन सक्छ, िा विद्यार्थीिरूिाई वितरण गररन सक्छ र यी वनयमिरूको 

उल्लङ्घन हँुदा DCSD को विद्यार्थी आचार संवितामा  भएका वनयमिरू उल्लङ्घन हुन िा नहुन पवन सक्छ । कुनै 

विद्यार्थीिे DCSD को विद्यार्थी आचार संविता उल्लङ्घन गरेका छन् वक छैनन् भने्न कुरा प्रमाणको प्रिानताका आिारमा 

वनिाारण गररनेछ ।  अको रूपमा भनु्न पदाा, प्रमाणका आिारमा विद्यार्थीिे वनयम उल्लङ्घन गरेका छैनन् भन्दा पवन 

वनयम उल्लङ्घन गरेका छन् भनेर भन्न सवकने सम्भािना बढी हुन्छ ? 

 

अध्यन र आज्ञापािन 
 

सरनो उमेर् र् कक्षर भएतर पष्ट्न सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको ष्ट्िर्यसूची 

िरन्न आिश्यक छ र् यसको ष्ट्नयम परलन गदै उनीिरूले पढ्ने अन्य सू्कलले लगरएको र्थप करनूनिरू परलन गनुा पदाछ। ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-

ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकर सबै सू्कल र् केन्द्रिरूमर ष्ट्ितर्ण गरे्को छ। सू्कल सुरु हुनु भन्दर पष्ट्िले र् ष्ट्िद्यरर्थी आउनु 

अगरिै, सू्कलकर ष्ट्िक्षक र् कमाचरर्ीको समझदरर्ी पक्कर गर्रउन, उनीिरूसँग यो पुस्ट्िकर ष्ट्ितर्ण गनुा अष्ट्घ समीक्षर गरर्न्छ।  

 

ष्ट्िद्यरलयको पष्ट्िलो िप्तरकर दौिरन ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी 

िरतेपुस्ट्िकर प्रदरन गरर्नेछ र् ष्ट्सकरइनेछ ।  प्रते्यक विद्यार्थी तर्था आमाबाबु/अवभभािकिे पृष्ठ 1 मा भएको आमाबाबु/अवभभािक िस्ताक्षर पृष्ठमा 

आफ्नो िस्ताक्षर गनुा जरुरी हुन्छ ।  ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितर प्ररप्त गरे्को कुर्र अस्वीकरर् गने आमरबरबु िर करनुनी अष्ट्भभरिकलरई ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् 
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संष्ट्ितरमर भएको िरनकरर्ीकर सम्बिमर कुनै पष्ट्न ष्ट्िमे्मिरर्ीबरट उनु्मस्ट्ि ष्ट्दइने छैन । ष्ट्िद्यरलय लरगेको पष्ट्िलो दुई िप्तर ष्ट्भत्र ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर – 

ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकरको बररे्मर ष्ट्िल्लरव्यरपी रूपमर एउटर अवनिाया िरँच सञ्चरलन गरर्न्छ ।  यो 

िरँच पर्म्पर्रगत ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दनकर दौिरन िर अनलरइन ष्ट्िक्षणकर दौिरन ष्ट्िद्युतीय रूपमर सञ्चरलन गरर्न सक्छ ।   ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िरँचमर प्ररप्त गरे्को 

अङ्कको अष्ट्भलेख र्रस्ट्खन्छ ।  अनुिरसन र् अनुिरसनसम्बिी करयाष्ट्िष्ट्िको प्रयोगको बररे्मर छलिल गनाकर ष्ट्नस्ट्ि ष्ट्िद्यरलयको पष्ट्िलो तीन िप्तरकर दौिरन 

कक्षरकर बैठकिरू आयोिनर गरर्न्छ । 

 

जुन विद्यार्थीिरू सू्कि वडखरिक्ट विद्यािय िषामा प्रिेि गदाछन्, वतनीिरूिे विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीिरूको अविकार 

वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका पाउनेछन् र त्यसको विषय-िसु्तबारे विद्यार्थीिरूिाई जाँच वदइने छ। 

 

पष्ट्िलो पल्ट सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बनमर पठरइएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस 

िरतेपुस्ट्िकर को बररे्मर िेरर् पढरएर् पुन: िरँच गरर्ने छ। ष्ट्िक्षकिरूले, K-3 कर ससरनर बच्चरिरू, अपिरदी ष्ट्िक्षरको ष्ट्िद्यरर्थीिरू र् अरु भरर्रकर अंगे्रिी 

बोल्ने ष्ट्िद्यरर्थीिरूसँग ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको पूणा तरर्करले समीक्षर गरर्, उनीिरूको 

समझदरर्ी सुष्ट्नष्ट्ित गनुा पने छ। 

 

विद्यार्थीिरूिाई विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीिरूको अविकार वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका को कुनै भाग नबुझेमा 

अध्यापक िा कमाचारी सदस्यिरूसँग स्पविकरणका िावग प्रश्न गना आग्रि गररन्छ। 

 

समान िैवक्षक अिसरिरू  
 

िरष्ट्त, रं्ग, िमा, िन्म िर र्रष्ट्रि य मूल, ष्ट्लङ्ग अष्ट्भसंस्कर्ण र् ष्ट्लङ्ग पष्ट्िचरन, िरर्ीरर्क अयोग्यतर, िर उमेर्को ख्यरल नगर्ी DEKALB करउण्टी सू्कल 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई समरन ष्ट्िक्षर अिसर्िरू उपलब्ध गर्रउँदछ। कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थीलरई िरष्ट्त, रं्ग, िमा, िन्म िर र्रष्ट्रि य मूल, िरर्ीरर्क 

अयोग्यतर, उमेर्को िर ष्ट्लङ्ग अष्ट्भसंस्कर्ण र् ष्ट्लङ्ग पष्ट्िचरनको आिरर्मर ष्ट्िल्लरकर िैष्ट्क्षक करयाक्रम, ष्ट्क्रयरकलरप िर सरिरनिरू, िसमर ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-

संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको संचरलन समरिेि छ, त्यिरमर भेद-भरि िर ष्ट्दक्क परने छैनन्।  

 

भेद-भरि सम्बिी ष्ट्िकरयतलरई तुरुन्त, सन्तोर्िनक र् यर्थरक्रमसँग समरिरन गना सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िकरयत करयाप्रणरली करयम र्रखेको छ। 

 

विद्यार्थी आचरणमा अनुिासन सम्बिी अविकारके्षत्र 
 

िब सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको िीत समरिेि हुन्छ, तब DEKALB करउण्टी सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टलको ष्ट्िद्यरर्थीिरू मरष्ट्र्थ अनुिरसन प्ररष्ट्िकर्ण हुन्छ। त्यसैकरर्ण विद्यार्थी 

आचार-संविता-विद्यार्थीको अविकार, वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत समय र् ठरउँिरूमर लरगू हुन्छ: 

 ष्ट्िद्यरलयको मैदरनमर िुनसुकै समयमर; 

 ष्ट्िद्यरलयको मैदरन बरष्ट्िर् ष्ट्िद्यरलयको बस ष्ट्बसौनी िर ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्क्रयरकलरप, समरर्ोि, िर करयाक्रममर; 

 ष्ट्िद्यरर्थी सू्कल बस िर ष्ट्िद्यरलयले प्ररयोष्ट्ित गरे्को यरतरयरतमर भएको समयमर; 

 ष्ट्िद्यरलय अनलरइन ष्ट्िक्षणमर सिभरगी भएको समयमर; 

 कष्ट्र्थत दोर्ी िर कष्ट्र्थत पीष्ट्ित ष्ट्िद्यरलयबरट आउँदै गरे्को समयमर, ष्ट्िद्यरलय िरँदै गरे्को समयमर, ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्क्रयरकलरप, समरर्ोि िर 

करयाक्रमबरट िका दै गरर्यो समयमर । 

 उपकर्ण, नेटिका , भचुाअल पे्लटिमा र् सफ्टिेयर् लगरयतकर ष्ट्िस्ट्रिक्टकर प्रष्ट्िष्ट्िसम्बिी श्रोत सरिनिरू प्रयोग गरे्को समयमर; 

 ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िद्यरलयको मैदरन बरष्ट्िर् ष्ट्िद्यरलयले प्ररयोिन गरे्को िर ष्ट्िद्यरलयसँग सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर सिभरगी भएको समयमर; ििै 

थर्थलगत भ्रमण, समे्मलन, िर खेलकुद करयाक्रमिरू िर अन्यर्थर ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीिरूको के्षत्ररष्ट्िकरर्को अिीनमर र्िेको समयमर; 

 ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िद्यरलयको मैदरन बरष्ट्िर् Georgia को अको सू्कल प्रणरलीको करयाक्रम िर ष्ट्िद्यरलयसँग सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर सिभरगी 

भएको समयमर; 

 ष्ट्िद्यरलयको मैदरन बरष्ट्िर् र्िेको समयमर ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्ले ष्ट्िद्यरर्थीलरई अपर्रष्ट्िक करयाको मुद्दर लरगे्न सम्भरिनर देस्ट्खएको समयमर र् 

ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िद्यरलयमर उपस्ट्थर्थत भइर्िँदर ष्ट्िद्यरलयमर भएकर व्यस्ट्ििरू िर ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर िोस्ट्खम पुगे्न सम्भरिनर भएको िर िैष्ट्क्षक 

प्रष्ट्क्रयरमर अिर्ोि पुयराएको समयमर (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)); िर ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्ले र्रज्यको सरइबर्बुष्ट्लङको परर्भरर्र उल्लङ्घन 

गरे्को समयमर (O.C.G.A. § 20-2-751.4); 

 ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयको मैदरन बरष्ट्िर् ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीसँग अनुमष्ट्त नमरगी ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नसे्कको समयमर (ष्ट्बदर ष्ट्बनरको 

अनुपस्ट्थर्थष्ट्त) । 

 

दुव्याििारको अनुसिान 
 

ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्नयमिरू उल्लङ्घन गरर्एको कुर्र िरनकरर्ी गर्रइएको िर िङ्कर गरर्एको समयमर, प्रिरनरध्यरपक िर उिरँको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले छरनष्ट्बन आिश्यक छ ष्ट्क छैन 

भनेर् ष्ट्निरार्ण गनुा हुनेछ, आिश्यक भएको खण्डमर, उिरँले उपयुि कमाचरर्ीलरई छरनष्ट्बन पूर्र गना ष्ट्नदेिन ष्ट्दनु हुनेछ ।  छरनष्ट्बन समयमै सम्पन्न हुनु पनेछ र् 

छरनष्ट्बनकर क्रममर कष्ट्र्थत दोर्ी (िरू), कष्ट्र्थत पीष्ट्ित (िरू), सरक्षीिरू, ष्ट्िक्षक(िरू), कमाचरर्ी सदस्यिरू, र् सरन्दष्ट्भाक िरनकरर्ी हुनसके्न अरू व्यस्ट्ििरूसँग 

अन्तिरातरा ष्ट्लनु पनेछ । अन्तिरातरा ष्ट्लइएकर सबै व्यस्ट्ििरूबरट ष्ट्लस्ट्खत बयरन ष्ट्लनु पनेछ । घटनरसँग सम्बस्ट्ित ष्ट्भष्ट्ियो भए ष्ट्नर्ीक्षण गनुा र् सुर्ष्ट्क्षत र्रख्नु पदाछ ।  

प्रिरसकलरई उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइको अनुर्ोि र्रस्ट्खन्छ ििो लरग्यो भने, उिरँले गलत व्यििरर् गरे्को घटनरको ष्ट्भष्ट्ियो सुर्ष्ट्क्षत र्रख्न प्रयरस गनुा पदाछ ।  

भौष्ट्तक िर करगिरतसम्बिी अन्य प्रमरण सङ्कलन गनुा पदाछ र् सुर्ष्ट्क्षत र्रख्नु पदाछ ।  ष्ट्िर्यििुको सरन्दष्ट्भाकतर अनुसरर् ष्ट्िद्यरलयकर पर्रमिादरतर, ष्ट्िद्यरलयकर 
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सरमरष्ट्िक करयाकतरािरू, ष्ट्िद्यरलयकर प्रिर्ी र् अन्य सिरयतर कमाचरर्ीको ष्ट्ििेर्ज्ञतर प्रयोग गनुा पदाछ ।  छरनष्ट्बनकर दौिरन र् छरनष्ट्बन पष्ट्छको उपयुि समयमर, 

आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकलरई सूष्ट्चत गरर्नेछ ।   यद्यष्ट्प, घटनरमर कसैलरई चोटपटक लरगेको िो िर अन्य त्यिै अिथर्थर आएको िो भने, उपयुि स्वरस्थ्य सेिर ष्ट्लइनु 

पदाछ, र् आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकलरई तत्करलै खबर् गनुा पदाछ । यसकर अष्ट्तरर्ि, घटनरले सुर्क्षर खतर्र ष्ट्सिानर गयो िर घटनरमर करनुन करयरान्वयन गने एकरइको 

ििके्षप उपयुि छ ििो देस्ट्खयो भने उपयुि अष्ट्िकरर्ीिरूलरई सम्पका  गरर्नेछ र् करनुन करयरान्वयन गने एकरइको छरनष्ट्बन िर पक्ररउमर ििके्षप नहुने गर्ी 

ष्ट्िद्यरलयको छरनष्ट्बन सम्भि भएसम्म अगरष्ट्ि बढरइनेछ । 

प्रमरणको ििनको आिरर्मर मरत्र कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर ~ ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकर मर भएको 

ष्ट्नयम उल्लङ्घन गरे्कर छन् िर छैनन् भनी ष्ट्निरार्ण गरर्नेछ ।  अको िब्दमर भनु्न पदरा, प्रमरण अनुसरर् ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्नयम उल्लङ्घन गरे्को कुर्र झटू भन्दर सरँचो 

ठिरर्न्छ ? छोटो अिष्ट्िको ष्ट्नलम्बन (10 ष्ट्दन िर कम समयको ष्ट्नलम्बन) कर लरष्ट्ग अष्ट्पल प्रष्ट्क्रयर लरगू हँुदैन । यष्ट्द तपरईं यस ष्ट्नणायमर असिमत हुनुहुन्छ भने, 

तपरईंले ष्ट्िद्यरलयको प्रिरनरध्यरपकलरई ष्ट्सिररर्स गना सकु्नहुन्छ।  तपरईं प्रिरनरध्यरपकको ष्ट्नणायमर असिमत हुनुहुन्छ भने, तपरईंले के्षत्रीय सुपरर्िेक्षकलरई ष्ट्लस्ट्खत 

रूपमर यो कुर्र पुनष्ट्िाचरर् गना अनुर्ोि गना सकु्नहुन्छ ।   कृपयर ष्ट्िस्ट्रिक्टको अनुिरसन प्रष्ट्क्रयरको सरर्रंिको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर 

अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर र्िेको अनुिरसन उपयुि प्रष्ट्क्रयर प्लोचरटाको सन्दभा ष्ट्लनुिोस्। उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइ 

ष्ट्सिररर्स गरर्यो भने ष्ट्िद्यरर्थीलरई यिरँ िणान गरर्ए अनुसरर् अनुिरसनसम्बिी सुनिरइ तर्थर अष्ट्पल प्रष्ट्क्रयरमर सिभरगी हुने अिसर् प्रदरन गरर्नेछ । 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 



 

9 

उलं्लघन (िरूको) सूची 

 पृष्ठ(िरू) 

जाड़-रक्सी (सरर्थमर र्रख्नु र्/िर प्रयोग गनुा) 30 

क्रोवित  िमिा (िष्ट्तयरर्ले घरयल गने प्रयरस/ िमकी) 34 

क्रोवित  मार-वपट ( गम्भीर् चोट पुर् यरउनु िर मरनुा) 35 

िमिा (ष्ट्िद्यरर्थी, अध्यरपक, कमाचरर्ी, आगंतुकिरूलरई)  33 

उपखस्र्थवत ( मरिी, मरिी नभएको अनुपस्ट्थर्थष्ट्त, उपस्ट्थर्थष्ट्त ष्ट्िरचरर्, िेरै् पल्ट ष्ट्ढलो हुनु)  38-39, 43 

आटो-इन्जेक्शन एपीनेविन  ( एष्ट्प- पेन्स)  31 

मार-वपट (चोट पुयराउनु) 34 

बीपर / पेजर  26 

टोकु्न  34 

तोड़नु र प्रिेि गनुा  32, 46 

िैरान बनाउनु  35-38, 76-79 94-

96 

चोरी  32 

बसका गित व्यििार/अपेक्षािरू/म्यावटिक्स 42, 49-51 

दिाक आक्रमण 35 

सेि िोनिरू 26 -27 

कम्प्यूटर (अनष्ट्िकृत प्रयोग, ि्य़रष्ट्कंग, गुप्त िब्द उलं्लघन)  33, 46 

सू्कि बाविरको आचरण 43 

नक्किी पैसा/नक्किी पैसा सार्थमा राख्न/ चेक/मनी अडार/बैंक काडा  32 

साइबरमा िैरान बनाउनु  / साइबरमा पीछा गनुा   35-38, 76-79 

िानी/ सम्पविको विनाि (िरिष्ट्िक िर प्रयरस)  32 

बािाकारी व्यििार ( िेरै् समय सम्म बोल्नु, उत्तौलो हुनु) 38 

अिाखि (कक्षर कोठर र्/िर सू्कल)  40-41 

पोसाक वनयमाििी  48, 82-83 

िागू-पदार्था (गैर्-करनूनी ििु, एउटै देखे्न लरगू-पदरर्था िर िरक्टर्ले ष्ट्निरारर्त गरे्को  

और्ष्ट्ि) 
30-32 

िागू-पदार्था सम्बिीसामग्री (करगि, परइप, स्ट्िप, बैग र् अन्य सम्बस्ट्ित ििुिरू) 31-32 

इिेक्टि ोवनक संचार यन्त्रिरू ( सेल िोन, पेिर् र् अरु)  26-27, 35-38 

जबरजस्ती िसूिी 32-33, 36 

अनुिावसत कायािािीकायािािीिरूिाई स्वीकार गनामा असििता 42 

झुटो आपतकािीन ररपोटा (िरइर् आलमा तरनु्न, बमको िमकी र् 911 बोलरउनु)  40 

झगडा 34 

आगो ( आगो लगरउनु)  32 

िारामिरू 46 

झटूो जानकारी वदनु  44 

गुन्डा गदी सम्बिी वक्रयाकिाप ( ष्ट्िंसर, बदलर, भती, लुगर लगरउनु, सरमग्री)  40-41 

बन्दुकिरू ( ष्ट्पिोल, र्रइिल, बीबी, गोली, प्रष्ट्तकृष्ट्त िर एउटै देखे्न)   27-29 

तंग गनुा ( िरतीय, प्रिरतीय, अयोग्यतर, लैष्ट्गक- अष्ट्भसंस्कर्ण, ष्ट्लंग परर्चय)  35-38, 76-79 

तंग गनुा 35-38, 76-79 

कुट्नु/ विद्यार्थी/ सू्कि अध्यापक िा कमाचारी/ आगिुकिाई छुनु) 33-34 

पररचय पत्र  47 
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अनुवचत यौन व्यििार  46-47 

अनुवचत प्रदिान  47 

श्वासद्वारा ताने्न प्रदार्था 30-32 

आदेिको पािन नगनुा  ( मुख चलरउनु, िकेर् िरनु, नमरनु्न)  38 

िागू-पदार्था बेचे्न/ बाड़ने इरािा 30 

जानी-बुझी गरेको सू्किको कमाचारीिरूसँग िारीररक सम्पका  गनुा 29-30 

जानी-बुझी चोट पुर्याउनको वनखि सू्किको कमाचारीिरूसँग िारीररक सम्पका  गनुा  30 

इन्टरनेट/ इन्टरनेट प्रयोग 26-27, 35-38 

भयवभत पाने कायािरू 35-38 

िात् मानुा   34 

चकु्क, छुरी, बक्स कटर  28-29 

सू्किको मैदानमा बराविनु/ सू्कि छुट्टीछुट्टी भएपवछ अनविकृत प्रिेि  46 

गाँजा  30-32 

औषवि  31 

झुटो प्रवतवनवित्व गनुा ( छल गनुा, ढरट्नु, झुठो बयरन/समरचरर् उपलब्ध गनुा)  46 

रासायवनक पदार्थाको दुरूपयोग 31 

अपवित्र िचन बोल्नु/गािी वदनु  41-42 

क्याम्पसमा पावकिं ग ( परष्ट्किं ग र्/ िर टि रष्ट्िक उलं्लघन)  45 

अश्लीि  िेख िा वचत्र  41-42 

िागू-पदार्था सार्थमा राख्नु 31 

चोरेको समान सार्थमा राख्नु 32-33 

चिाकी गनुा (मजाकिरू) 40-41 

परीक्षण अिविपरीक्षण अिवि ( थर्थरनीय र् ष्ट्िल्लरभरर्)  45 

अपवित्र िचन, गािी अश्लीिता र/ िा अपमानजनक भाषा  41-42 

गाड़ीको िापरिावि उपयोग  45 

बारम्बार उलं्लघन 38 

दंगा र गोिमाि  45-46 

डकैती  40 

असभ्य/ अविि व्यििार  32-33 

अनुवचत सने्दि/वचत्र/ वभवडयो पठाउनु (सेकखरंग) 38 

प्रिासक, अध्यापक र कमाचारीिरूको वनदेििाई पािनगना अखस्वकार गनुा  26-27, 37 

यौन उत्पीडन, वटप्पणी, एिसान  47 

िकेल्नु / ठेल्नु  34 

सािरण मार-वपट  34 

कक्षाबाट भागु्न/ अनुमवत वबना सू्कि छोड्नु 39 

अरुमावर्थ रु्थकु्न  41-42 

सू्किमा वचत्र/वभवडयो विनु 26-27, 36 

आतंवकत िम्प्की (सू्कललरई िम्त्की)  40 

चोरी  ( िरिष्ट्िक िर प्रयरस)  32-33 

िम्त्की िा डर देखाउनु ( कमाचरर्ी िर ष्ट्िद्यरर्थी)  33, 35-38 

िसु्तिरू फ्याकु्न 48 
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सुती ( चुर्ोट, ष्ट्सगरर्, खैनी चबरउनु, इ-चूर्ोट, निर, सुती पदरर्था)  26 

अनाविकार प्रिेि  46 

असुरवक्षत काया  49 

िागू-पदार्थाको प्रभाि/ प्रयोग  31-32 

विधं्वस  32 

मौखखक टकराि/ नू्य खोज्न/ु झगड़ा गनुा  33-34 

िवतयारिरू 27-29 
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DEKALB काउण्टी सू्कि वडखरिक्ट 

2021-2022 चररत्र िक्षणिर 
    

“ष्ट्िक्षरको करम भनेको कुनै व्यस्ट्िलरई गिन र् आलोचनरत्मक रूपमर सोच्न ष्ट्सकरउनु िो । बुस्ट्द्धमत्तरकर सररै्थ चरर्त्र - यो कुर्र उतृ्कर 

ष्ट्िक्षरको लक्ष्य हुन्छ ।“- Martin Luther King, Jr. 
 

चरर्त्र ष्ट्िक्षर भनेको मरष्ट्नसिरूलरई सम्त्झरउन, ख्यरल र्रख्न र् मित्त्वपूणा नौष्ट्तक मुल्यिरूमर करया गना, सियोग पुर्रउने प्रयरस िो। सुष्ट्िचररर्त व्यरपक चरर्त्र 

ष्ट्िक्षर पिलले एउटर ष्ट्दिर उपलब्ध गर्रउँदछ, िसको मरध्यमबरट सू्कलकर सबै भरगिरूमर चरर्त्र ष्ट्िकरसको एउटर अिसर् बन्दछ।  
 

चररत्र विक्षाका िाइदािरू: 
 

 नौष्ट्तक मरम्लरिरूको परठ्यक्रमभरर् खोि गरे्र्, चरर्त्र ष्ट्िकरसको प्रचरर् गदाछ।  

 ष्ट्िद्यरर्थी, ष्ट्िक्षक, कमाचरर्ी, आमरबुिर र् समरिलरई सिभरगी गर्रई, सकरर्रत्मक र् नौष्ट्तक िरतरिर्णको ष्ट्िकरस गर्रउँदछ।  

 न्यरयपूणा रूपमर झगिर सुल्झरउन ष्ट्सकरउँदछ िसले गदरा सुर्ष्ट्क्षत सू्कल बन्दछ, िरँिर भय, िर् र् ष्ट्िंसर हँुदैन र् अध्ययन गना ष्ट्ितकरर्ी हुन्छ।  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई मिरनतरको लरष्ट्ग तयरर् गना, चरर्त्र ष्ट्िकरस आिश्यक हुन्छ। यी लक्षणिरूको प्रौढ र् ष्ट्िद्यरर्थीिरूले नमूनर देखरउन पदाछ र् करयम र्रख्नु 

पदाछ।  

सम्मान, वजमे्मिारी र देखभाि 

र्रम्रो चरर्त्रको आिरर्को नमूनर देखरउनु 

 

सम्मान 

आफ्नो र् अन्य व्यस्ट्िको सम्पष्ट्त्तलरई िरइ सम्मरन देखरउनु 

 

वजमे्मिारी 

आफ्नो व्यििरर्को आिै ष्ट्िमे्मिरर् हुनु 

 

ईमान्दारी 

िब्द र् करयामर सरचो हुनु 

 

देखभाि 

अरुको भलरईको लरष्ट्ग ष्ट्चन्तर देखरउनु 

 

न्याय र वनष्पक्षता 

ष्ट्नष्पक्ष र् बर्रबर्को आचर्ण सबैलरई प्रदष्ट्िात गनुा 

 

नागररकता 

आफ्नो समूदरयमर सूष्ट्चत, ष्ट्िमे्मिरर् र् देखभरलमर सिभरगी हुनु 

 

बिादुरी 

अफ्ठयरर्ो समयमर ठीक करया गने र् भीिलरई नपच्छयरई आफ्नै अन्तर्रत्मरलरई सुने्न 

 

विरज 

करम गनुा र् िरर् नमरनु्न। करम पूर्र गदरा प्रष्ट्तबद्धतर, गौर्ि र् सकरर्रत्मक मनोिृष्ट्त प्रदष्ट्िात गने 

 

आिा 

सिल हुन्छु भनेर् ष्ट्िििरस र्रख्नु 
 

*क्यररे्क्टर् एिुकेसन इन्फोमेस्नल िरन्दबुक & गरइि, ष्ट्ि पी आइ 
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विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीको अविकार, वजमे्मिारी र चररत्र विकास 

िातेपुखस्तकामा भएको चररत्र िक्षणिरू 
       

यो िरतेपुस्ट्िकरले समर्थान गदाछ ष्ट्क सबै कमाचरर्ी र् ष्ट्िद्यरर्थीिरूले, सुर्ष्ट्क्षत र् व्यिस्ट्थर्थत सू्कल र्रख्नको ष्ट्नस्ट्ि, उष्ट्चत व्यििरर् र् सकरर्रत्मक चरर्त्रको 

नमूनर बनु्नपदाछ र् करयम र्रख्नु पदाछ। ष्ट्िद्यरर्थीकर अपेष्ट्क्षत व्यििरर्िरूकरलरष्ट्ग ष्ट्नयमिरू ष्ट्सकरउन र् संरे्स्ट्खत र्रख्न ष्ट्नम्न आचर्ण र् लक्षणिरू 

हुनुपदाछ।  

 

 
 

वनयमिरू 

 

चररत्र िक्षणिरू  
 

अपर्रि # 1:                         सुती  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 2:                        यातायात गने इिेक्टि ोवनक यन्त्र  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 3क, 3ख:               िवतयार ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल/नरगरर्कतर  

अपर्रि # 4क, 4ख:               जानेर गरेको िाररक विंसा  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 5क, 5ख,5ग :        िागू-पदार्था/ जाड-रक्सी  ष्ट्िमे्मिरर्ी 

अपर्रि # 6क, 6ख, 6ग:        सम्पवत  ईमरन्दरर्ी/सम्मरन  

अपर्रि # 7क, 7ख, 7ग,     िैरान गनुा/ कि/तंग गनुा/ झगडा  गनुा/ िमिा/ मार-वपट 

 7घ, 7ङ, 7च, 7छ: 

सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 8क, 8ख:             आदेि पािन गना स्वीकार नगनुा  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 9:                        गैर-कानुन अनुपखस्तवर्थ/कारणवबना अनुपखस्र्थवत ष्ट्िमे्मिरर्ी/ बिरदुर्ी/ ष्ट्िर्ि र्रख्नु  

अपर्रि # 10:                      कक्षाबाट भागु्न  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ बिरदुर्ी/ ष्ट्िर्ि र्रख्नु  

अपर्रि # 11:                      कक्षामा अिाखि  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ देखभरल  

अपर्रि # 12:                      सू्किमा अिाखि  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ नरगरर्कतर  

अपर्रि # 13:                     अपवित्र िचन/ गािी/ अश्लीिता  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/नरगरर्कतर  

अपर्रि # 14:                    अनुिासनात्मक कायािािीिाई स्वीकार गनामा असििता  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/बिरदुर्ी  

अपर्रि # 15:                   पटक-पटक वढिो हुनु ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/बिरदुर्ी  

अपर्रि # 16:                  बसमा दुराचार  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/ देखभरल  

अपर्रि # 17:                  सू्कि बाविरको आचरण  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/नरगरर्कतर  

अपर्रि # 18:                  जुिा ष्ट्िमे्मिरर्ी 

अपर्रि # 19क:               पटक-पटक उलं्लघन ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/ आिर  

अपर्रि # 19ख:              परीक्षण अिविको उलं्लघनउलं्लघन ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/बिरदुर्ी  

अपर्रि # 20:                  पावकिं ग र टि ाविकको उलं्लघन ष्ट्िमे्मिरर्ी/नरगरर्कतर  

अपर्रि # 21:                  टोखल्लनु र अवतक्रमण गनुा  सम्मरन/ ष्ट्िमे्मिरर्ी/ बिरदुर्ी  

अपर्रि # 22:                  झुठो सुचना वदनु  ईमरन्दरर्ी/सम्मरन  

अपर्रि # 23:                  अनुवचत यौन व्यििार  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/ देखभरल  

अपर्रि # 24:                 पररचय पत्रको उलं्लघन ष्ट्िमे्मिरर्ी 

अपर्रि # 25:                  िुगा िाउने वनयमको उलं्लघन ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/नरगरर्कतर  

अपर्रि # 26:                 असुरवक्षत कमा  ष्ट्िमे्मिरर्ी/ सम्मरन/नरगरर्कतर  
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िस्तके्षपमा समर्थान र प्रवतवक्रयाका बहु-स्तरबद्ध प्रणािीिरू 

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

पररचय 

िष्ट्िायरमर, सरिरर्ण ष्ट्िक्षरमर िैष्ट्क्षक र् सरमरष्ट्िक-भरिनरत्मक-व्यरििरर्रत्मक सिरयतरकर तीनिटर िर्बद्ध प्रणरली समरिेि हुन्छन्।  िर् 1 मर ष्ट्नयष्ट्मत 

ष्ट्िक्षणमर सियोग गने मुख्य िैष्ट्क्षक अभ्यरसिरू हुन्छन्, िर् 2 मर ष्ट्ििेर् सीप ष्ट्िकरस गने ष्ट्ठक्क खरलको गिन सिरयतर हुन्छ, र् िर् 3 मर Student 

Support Team (SST) मरिा त संयोिन गरर्एको ष्ट्ििेर् सीप ष्ट्िकरस गने गिन खरलको सिरयतर हुन्छ ।   SST संघ र् र्रज्यको पिलकदमी करयाक्रम िो 

िसलरई Georgia Board Rule 160-4-2-.32 मर परर्भरष्ट्र्त गरर्एको छ ।  सरिरर्ण िैष्ट्क्षक MTSS सिरयतरिरूकर अष्ट्तरर्ि, Georgia कर 

ष्ट्िद्यरलयिरूले योग्यतरसम्बिी मरपदण्ड पूर्र गरे्कर ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग ष्ट्ििेर्ज्ञतर भएको िैष्ट्क्षक सेिरिरू पष्ट्न प्रदरन गछा  ।  ष्ट्ितर्ण पद्धष्ट्तमर ष्ट्ििेर् 

ष्ट्िक्षर, प्रष्ट्तभरिरन् ष्ट्िद्यरर्थी करयाक्रम, र्/िर अङ्गे्रिी भरर्र ष्ट्िक्षरर्थी सेिर समरिेि हुन्छ । 

DeKalb County School District (DCSD) MTSS 

MTSS ष्ट्नर्न्तर् ष्ट्िद्यरलय सुिरर् प्रष्ट्क्रयरको आिश्यक तत्त्व िो ।  MTSS मर सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग उदे्दश्यपूणा ष्ट्नदेिनसँगको उपयुि मूल्यरङ्कनको 

पङ्स्ट्िबद्ध समरिेि हुन्छ । DCSD MTSS फे्रमिका ले दुिै िैष्ट्क्षक र् व्यििररर्क ष्ट्िकरस, प्रिीणतरमर ष्ट्िक्षण, प्रते्यक अध्ययनकतराको ष्ट्िकरसलरई अष्ट्िकतम 

बनरउने र् ष्ट्नर्न्तर् ष्ट्िद्यरलय सुिरर्लरई सिरयतर गछा  ।  MTSS ष्ट्भत्रमर गरर्ने प्रष्ट्क्रयरिरू अष्ट्िक िर अष्ट्तरर्ि कताव्यिरू िोइनन् तर् यसको सट्टरमर 

ष्ट्तनीिरूले िरमीले ष्ट्िष्ट्भन्न अध्ययनकतरािरूलरई प्रते्यक ष्ट्िद्यरर्थीको िृस्ट्द्ध र् ष्ट्िकरसलरई अष्ट्िकतम बनरउन कसर्ी पढरउँछौ ंभने्न कुर्र प्रिुत गछा न् ।  MTSS 

मर भएको एउटर मुख्य तत्त्व भनेको ष्ट्िक्षण योिनर तर्थर सिरयतरकर लरष्ट्ग इच्छरनुरूप ष्ट्नणाय ष्ट्लने कुर्रमर सियोग पुयराउनकर ष्ट्नस्ट्ि ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर प्रष्ट्क्रयर 

(Response to intervention िर RTI) कर लरष्ट्ग चरलू रूपमर तथ्यरङ्क ष्ट्नगर्रनी गना परउनु िो ।  
 

ििके्षपिरू ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्िद्यरर्थीकर िैष्ट्क्षक र्/िर व्यरििरर्रत्मक आिश्यकतरिरू पूर्र गनाको लरष्ट्ग लष्ट्क्षत गरर्एको ष्ट्नदेिनकर प्रकरर्िरू हुन् ।  

ििके्षपिरू सरिरर्ण कक्षरकोठरको ष्ट्िक्षणकर अष्ट्तरर्ि प्रदरन गरर्ने र्थप सिरयतर िो  ।  ष्ट्नष्ट्ित ष्ट्िक्षण र्णनीष्ट्त तर्थर तरर्करिरू प्रदरन गनाकर ष्ट्नस्ट्ि र्थप 

गरर्एकर यी अध्ययन उपकर्णिरू र्रम्रोसँग खोि गरर्एकर हुन्छन् र् प्रमरणमर आिररर्त हुन्छन् ।  MTSS फे्रमिका को प्रते्यक तिमर ििके्षपसम्बिी 

सिरयतरको मरत्रर बढ्छ  । फे्रमिका  सिितर प्रदरन गने गर्ी तयरर् गरर्एको छ ।  ष्ट्िद्यरर्थीले प्रगष्ट्त गदै िरँदर, उनीिरू अष्ट्ल कम सियोग आिश्यक पने 

नू्यन तिमर सछा न् िर ति 1 को मूलभूत ष्ट्िक्षणमर िष्ट्का न्छन् ।  ष्ट्िद्यरर्थीको अध्ययन सुिरर् गनाको लरष्ट्ग प्रयोग गना सष्ट्कने ष्ट्सकरइकर तरर्करिरू र् 

उपकर्णिरूको ति बनरउनको लरष्ट्ग ष्ट्िष्ट्भन्न प्रकरर्कर िैष्ट्क्षक ष्ट्क्रयरकलरपिरू र् र्णनीष्ट्तिरू उपलब्ध छन् । 
 

 

MTSS िेमिका को आिश्यक तत्विरू 

 

आवश्यक तत्व: बहु-स्तर निवारण प्रणाली 

स्तर III: वनिारणको तृतीय स्तर – गिन िस्तके्षप 

स्तर II: वनिारणको दोस्रो स्तर – िस्तके्षप 

स्तर I: वनिारणको पवििो स्तर – 

विक्षण/मुख्य पाठ्यक्रम 

3% देखख 5% सम्मका विद्यार्थीिरू 

15% विद्यार्थीिरू 

80% विद्यार्थीिरू 

 परीक्षण 

 प्रगवत अनुगमन 

 डाटा-आिाररत  

वनणाय गने 

 बहु-स्तर वनिारण  

प्रणािी 

 आिारभूत सुवििा 

आिश्यकतािरू पविचान गनुािोस् 

िस्तके्षपिरू चयन गनुािोस् 

योजना कायान्वयन योजना कायाान्वयन गनुािोस् 

प्रगवत जाँच गनुािोस् 

वसक्नको िावग तयार हुनुिोस् 

जीवित हुनको िावग तयार हुनुिोस् 

नेतृत्व गनाको िावग तयार हुनुिोस् 

समू्पणा बच्चा 

अनुकूि वनदेिन 

पेिेिर क्षमता 

सियोगी अध्ययन 

िातािरण 

पाररिाररक तर्था 

सामुदावयक 

संिग्नता 

प्रभािकारी 

 नेतृत्व 
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िष्ट्िायरको MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयरमर र्िेकर मुख्य तत्विरूमर ष्ट्नम्न समरिेि हुन्छन्: 

 

1. तीनिटर िर् भएको ष्ट्ितर्ण मोिेलले ष्ट्िद्यरर्थीको आिश्यकतरसँग मेल खरने अध्ययन सिरयतर ष्ट्दन्छ। 

2. प्रमरण-आिररर्त ष्ट्नदेिन ष्ट्िक्षकको कक्षरकोठर परठ योिनरको तत्व िो। 

3. प्रगष्ट्त ष्ट्नयन्त्रणको परर्णरमिरूले देखरउने परर्ितान आिश्यक भएमर तीव्रतरमर बढ्ने िर घट्ने प्रमरण-आिररर्त ििके्षपिरू। 

4. ष्ट्िष्ट्भन्न प्रकरर्को िरर्ी र्िेको मूल्यरङ्कन (िरँच) िरटरको प्रयोगले िैष्ट्क्षक र्/िर व्यरििररर्क अपेक्षरिरू पूर्र गनाको लरष्ट्ग कुन-कुन ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

सिरयतरको आिश्यकतर पछा  भनी ष्ट्निरार्ण हुन्छ। 

5. अध्ययन ििके्षपिरूकर स्रोतिरूको ष्ट्ितर्ण ष्ट्िद्यरर्थीकर मूल्यरङ्कन िरटर र् कक्षरकोठर अिलोकनमर आिररर्त छ। 

 

आबरबरिुले आफ्नो बच्चरको ष्ट्िक्षरमर सष्ट्क्रय रूपमर सिभरगी भएर् तर्थर सू्कलमर ष्ट्िक्षण तर्थर ष्ट्सकरइको सरझेदरर् बनी RTI प्रष्ट्क्रयरमर मद्दत गना सकु्नहुन्छ। 

आमरबुिरले आमरबुिरको पृष्ठ www.GeorgiaStandards.org मर गएर् आफ्नो बच्चरको गे्रि िर परठ्यक्रमको िष्ट्िायर करयासम्परदन मरपदण्डिरूलरई 

पढ्न, आफ्नो बच्चरको सू्कलको करयासम्परदनलरई घर्मर सुिरर् गनाको लरष्ट्ग मद्दत गना, आमरबुिरको िरतरालरपको अिष्ट्िमर आफ्नो बच्चरको प्रगष्ट्तको 

बररे्मर समीक्षर गना र् प्रश्निरू सोध्न, आफ्नो सू्कल िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको कक्षरकोठर ििके्षप र् तपरईंको बच्चरलरई ििके्षपमर सिरयतर प्रदरन गरर्एको छ, 

ििके्षपले करया गरर्र्िेको छ िर छैन भनी अपिेटिरूको अनुर्ोि गने प्रष्ट्क्रयरको बररे्मर र्थरिर परउन पढ्न पष्ट्न सकु्नहुन्छ।  

(िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग अन्तिरातराको प्रष्ट्तष्ट्क्रयरबरट सरभरर् गरर्एको: आमरबुिरको लरष्ट्ग िरनकरर्ी 2009।) 

 

सकारात्मक व्यििारात्मिरूक िस्तके्षप र सिायता (PBIS) 
 

सकरर्रत्मक व्यििरर्रत्मिरूक ििके्षप र् सिरयतर (PBIS) अनुिरसरत्मक घटनरिरू कम गना, सू्कलको सुर्क्षरर् सिरयतरको अनुभि, सुिररर्एको िैष्ट्क्षक 

उपलस्ट्ब्धलरई िृस्ट्द्ध गने प्रमरष्ट्णत गने प्रमरणमर आिररर्त िरटरद्वरर्र सञ्चरष्ट्लत ढरँचर िो। 27,000 भन्दर बढी संतुि र्रज्यकर सू्कलिरूले PBIS को 

करयरान्वयन गरे्कर छन् र् अन्यर्थर अनुिरसन घट्ने अनष्ट्गन्ती ष्ट्नर्देिनरत्मक समयको बचत गरे्कर छन्। PBIS को दरयर्र भनेको ष्ट्नर्न्तर्को ष्ट्िक्षण,  

बुझरइमर संयोिन िर सकरर्रत्मक ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्को परर्ितानले अनरिश्यक ष्ट्िर्यलरई घटरउँछ र् अझ िेरै् उत्परदकत्व, सुर्क्षर र् ष्ट्सकरइको 

िरतरिर्णलरई प्रिद्धान गछा । PBIS सू्कलिरूले सू्कल िर्ीय, लष्ट्क्षत र् व्यस्ट्िगत ििके्षप र् सिरयतरको ष्ट्िकरस गर्ी ष्ट्िर्यगत िरटर र् ष्ट्सद्धरन्त व्यििरर् 

ष्ट्िशे्लर्णको प्रयोग गर्ी ष्ट्नर्रकर्ण गनाकर लरष्ट्ग र् सबै ष्ट्िद्यरर्र्थीिरूकर लरष्ट्ग सू्कलको िरतरिर्णको ष्ट्िकरस गना मस्ट्ल्ट टरएर् अििरर्ण लरगू गछा न्।  

(OSEP सकरर्रत्मक व्यििरर् ििके्षप र् सिरयतरिरूमर प्ररष्ट्िष्ट्िक सिरयतर केन्द्र, 2009) 
 

ष्ट्िद्यरलयव्यरपी रूपमर सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग व्यििरर्सम्बिी सिरयतर प्रदरन गरर्न्छ । यो सिरयतर प्रणरलीले सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सरमरष्ट्िक सीपिरू 

सम्बिी ष्ट्नदेिन, सकरर्रत्मक र् अग्रसष्ट्क्रय अनुिरसन, सरमरष्ट्िक व्यििरर्सम्बिी अपेक्षरिरू, सष्ट्क्रय ष्ट्नर्ीक्षण र् ष्ट्नगर्रनी, कृतज्ञतर, ठीक र् सुिरर्रत्मक 

अनुिरसन, र् अष्ट्भभरिक प्रष्ट्िक्षण तर्थर सिकरयातर प्रदरन गछा  ।   अष्ट्भभरिकिरूले ष्ट्िद्यरलयको सम्बिमर आिूलरई ष्ट्चन्तर लरगे्न मुख्य ष्ट्िर्य भनेको 

आफ्नो बच्चरको सुर्क्षर िो भनेर् बतरउँछन् (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007) ।  कक्षरकोठरमर अिर्ोि पुयराउने व्यििरर् देस्ट्ख 

िरर्ीरर्क ष्ट्िंसरसम्मकर ष्ट्िद्यरलयकर चुनौतीपुणा व्यििरर्िरू सुर्क्षरकर ष्ट्िर्यिरू हुन् र् ती कुर्रिरूले ष्ट्िक्षर र् ष्ट्सकरइमर अिर्ोिको करम गछा न् .  ष्ट्िक्षक 

तर्थर अष्ट्भभरिकिरू दुिै यो कुर्रको बररे्मर ष्ट्चस्ट्न्तत र्िनु हुन्छ । छोटो अिष्ट्िको ष्ट्मष्ट्श्रत समरिरनिरूमर भर् पनुा भन्दर, ष्ट्िद्यरलयिरूले पष्ट्िलै्यबरट 

कक्षरकोठर, लन्च खरने कोठर, िौचरलय, र् खेल मैदरन लगरयतकर ष्ट्िद्यरलयकर सबै ठरउँमर उपयुि ष्ट्िद्यरर्थी व्यििरर्िरू परर्भरष्ट्र्त गने, ष्ट्सकरउने, र् 

करयम गने कुर्रमर ध्यरन केस्ट्न्द्रत गनुा पदाछ । PBIS को मुख्य उदेश्य भनेको ष्ट्िद्यरलयिरूलरई प्रभरिकरर्ी िरतरिर्ण तयरर् गना सियोग गनुा िो िसले सबै 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूको ष्ट्िक्षण र् ष्ट्सकरई बढरउनेछ । (Georgia Department of Education, GaPBIS) 
 

ष्ट्िद्यरलय िर्को िर् 1 PBIS मर समरिेि हुने दि संिेदनिील तत्विरूमर PBIS टोली र् प्रिरनरध्यरपक, स्पर अपेक्षर र् ष्ट्नयमिरू, ष्ट्िक्षण व्यििरर्, िरटर 

इन्टि ी र् ष्ट्िशे्लर्ण, बुझरइ (प्रष्ट्तष्ट्क्रयर), प्रभरिकरर्ी अनुिरसन प्रष्ट्क्रयर, संकरय प्रष्ट्तबद्धतर, करयरान्वयन, कक्षरकोठर र् मूल्यरंकन समरिेि हुन्छन्। 

 

 
(िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग, GaPBIS)। 

 
 
 
 
 
 
दृढ बनाउने अभ्यासिरू 
 

कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले DeKalb County School District को ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितर उल्लङ्घन गरे्र् ष्ट्िद्यरलय समुदरयमर नकरर्रत्मक प्रभरि 
पररे्को समयमर DeKalb County School District ले िरतरिर्ण तर्थर संसृ्कष्ट्त सुिरर् गना नष्ट्िन उपकर्ण उपभोग गरर्र्िेको छ । यो 
उपकर्णलरई सुिरर्रत्मक अभ्यरस भष्ट्नन्छ ।  सुिरर्रत्मक अभ्यरसको उदेश्य भनेको गलत करम गने व्यस्ट्िलरई सिरय ष्ट्दनुको सट्टर समुदरय 
ष्ट्िकरस गनुा र् क्षष्ट्तलरई ममात गरे्र् र् सम्बििरू ष्ट्नमराण गरे्र् द्वन्द्व र् तनरि व्यिथर्थरपन गनुा िो  । 
 

सामानिक सक्षमता र शैनक्षक उपलब्धी 

सहयोगात्मक 
निणणय 

निमाणण 

सहयोगात्मक 
नवद्यार्थी 

व्यवहार 

पररणाम 

डाटा अभ्यास 

प्रणाली 

सहयोगात्मक कमणचारी व्यवहार 

http://www.georgiastandards.org/
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दृढ बनाउने अभ्यासिरूको प्रयोगिे वनम्न कुरामा मद्दत गछा न्: 
 

 अपर्रििरू, अिर्ोि र् छलकपट घटरउन, 
 मरनिीय व्यििरर्मर सुिरर् गना, 
 नरगर्ीक समरिलरई बष्ट्लयो परना 
 प्रभरिकरर्ी नेतृत्व प्रदरन गना, 
 सबिलरई करयम र्रख् र् 
 िरनीको व्यिथर्थरपन गना[1] 

 
 

िरनकरर्ीको स्रोत अमेरर्कन िेिेरे्सन अि ष्ट्टचसाबरट 
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 

 
 
 

 

दृढ बनरउने अभ्यरसले दु:स्ट्खत भएकर र् िरनीबरट प्रभरष्ट्ित भएकरिरूकर बीच संिरद गना प्रिद्धान गछा । यसले पीष्ट्ित र् दिरि ष्ट्दनेलरई ष्ट्तनीिरू कसर्ी 

उलं्लघनबरट प्रभरष्ट्ित भए र् िरनी र् सम्बिको व्यिथर्थरपन गने भने्न बररे्मर छलिल गने अिसर् प्ररप्त गना अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ। यो एक पीष्ट्ित संिेदनिील 

उपकर्ण िो िसले पीष्ट्ितलरई उलं्लघनलरई सम्बोिन गने प्रष्ट्तष्ट्क्रयरत्मक भूष्ट्मकर ष्ट्लन प्रोत्सरष्ट्ित गछा । दिरि ष्ट्दनेिरूलरई आफ्नर करयािरूमर 

उत्तर्दरष्ट्यत्व ष्ट्लन, क्षमरद्वरर्र आिूले गरे्कर करयािरू व्यिस्ट्थर्थत गना, चोरे्कर सम्पष्ट्त्त, समुदरय सेिर िर मुआििर ष्ट्ितरा गना प्रोत्सरष्ट्ित गछा । यसले 

पीष्ट्ितलरई अष्ट्िक सनु्तष्ट्र र् दिरि ष्ट्दनेलरई ििरिदेिी बनरउन अनुमष्ट्त ष्ट्दन सक्छ। 

 
दृढ बनरउने िरतरालरप अिष्ट्िमर, पीष्ट्ित, दिरि ष्ट्दने पक्षकर परर्िरर्, सरर्थीिरू, कमाचरर्ी र् अन्य समुदरय सदस्यिरू उलं्लघन, अिथर्थर र् मुआििरलरई 

सम्बोिन गनाको लरष्ट्ग संर्चनर गरर्एको ष्ट्लस्ट्खत बैठकमर सिभरगी हुन से्वस्ट्च्छक हुन्छन्। िरतरालरप सियोगीले बैठकको व्यिथर्थर गने, ष्ट्लस्ट्खतलरई पढ्ने, 

िरतरालरपलरई केस्ट्न्द्रत गने गछा न् तर् िरतरालरपको परर्णरमको संर्चनर बनरउनेमर िरनीबुझी सष्ट्क्रय रूपमर सिभरगी हँुदैनन्। िरतरालरपको लक्ष्य 

सिभरगीिरू संयुि रूपमर स्वीकरर् गरर्ने सम्त्झौतरमर आउने िो िसले दिरिर ष्ट्दने र् आिश्यक व्यिथर्थरिरूबरट हुने िरनीलरई सम्बोिन गछा । 

 
Wachtel, Ted. http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php. International Institute for Restorative Practices । िुलरई 11, 

2012 कर प्ररप्त गरर्एको 

द्वन्द्द्व समाधाि गिनणहोस्, व्यनि 
र समूहहरूलाई उत्तरदायी 

बिाउिनहोस् 

दढृ बिाउिे अभ्यासहरू के-के हुि्? 

नवद्यालय समनदायको 
आवश्यकतालाई सम्बोधि 

गिनणहोस् र छलफल गिनणहोस् 

नशक्षक तर्था नवद्यार्थीहरूका 
बीचमा स्वस्र्थ सम्बन्द्धहरूको 

निमाणण गिनणहोस् 

हािीकारक व्यवहारलाई कम 
गिनणहोस्, रोक्नन होस् र सनधार 

गिनणहोस् 

हािीलाई कम गिनणहोस् र 
सकारात्मक सम्बन्द्धहरूको 

नवकास गिनणहोस् 

दढृ बिाउिे 

अभ्यासहरू 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices#cite_note-TedWachtel-1
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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व्यििारात्मक रणनीवत, अनुिासनात्मक विकल्प र अिस्र्थािरू 
 

प्रगष्ट्तिील अनुिरसन ष्ट्िद्यरर्थीको गलत व्यििरर् सुिरर् गना र् ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलय समुदरयको ष्ट्िमे्मिरर् नरगरर्क बन्न पे्ररर्त गने उदेश्यले तयरर् 

गरर्एको िो । प्रगष्ट्तिील अनुिरसनले अस्वीकरया व्यििरर्मर स्पर र् न्यरयोष्ट्चत परर्णरमिरू तय गदै सकरर्रत्मक ष्ट्िद्यरर्थी व्यििरर्लरई बढिर ष्ट्दनु 

र् के-के कुर्र अस्वीकरया व्यििरर् िो भनेर् उले्लख गनुा पदाछ । अस्वीकरया व्यििरर्को गम्भीर्तरको अनुपरत, यसले ष्ट्िद्यरलय िरतरिर्णमर परने 

प्रभरि, ष्ट्िद्यरर्थीको उमेर् र् गे्रि ति, ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्िगतको अनुिरसन, र् अन्य सरन्दष्ट्भाक करर्किरूकर आिरर्मर अनुिरसनसम्बिी करर्बरिीिरू 

गरर्नेछ । संघ र् र्रज्यको करनुन अनुसरर् िरुर्ी हुने उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सबै करयाष्ट्िष्ट्ििरू प्रगष्ट्तिील अनुिरसन प्रष्ट्क्रयर मरिा त परलनर 

गरर्नेछ । 
 

सू्कल अनुिरसन प्रष्ट्क्रयरमर सिरयरतर प्रष्ट्क्रयरिरूमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई त्यिर समस्यर समरिरन गनाको लरष्ट्ग उपयुि ष्ट्नयमिरू समरिेि हुनुपछा । यी सरिनिरूमर 

यी कुर्रिरू तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत नर्िेर् पछा न्, ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर टोली, सकरर्रत्मक व्यििरर्रत्मक सिरयतर, सू्कल कनु्सलर्सँग पर्रमिा, सू्कल सरमरष्ट्िक 

करयाकतराको सिभरष्ट्गतर, सू्कलको संसरिन अष्ट्िकरर्ीको प्रष्ट्तिेदनिरू, व्यििरर्, उपस्ट्थर्थष्ट्त र् िैष्ट्क्षक कर्रर् िर योिनरिरू, ष्ट्पयर् मेष्ट्िएसन र् र्ोकर्थरमकर 

करयाक्रमिरू। अभद्रतरकर सरत (7) िर्कर ष्ट्नरे्ि गर्एकर व्यििरर्कर दरयर्रिरू छन्। प्रते्यक अभद्रतरले ििके्षप र् ष्ट्नलम्बन र् ष्ट्नस्करसनको अिथर्थर ल्यरउँछ। 

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरत संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीको अष्ट्िकरर् र् उत्तर्दरष्ट्यत्व र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको प्रते्यक उलं्लघनलरई तलको ििै बरकसमर देखरइन्छ। प्रते्यक 

उलं्लघनको नू्यनतम र् अष्ट्िकतम अिथर्थरिरूलरई पष्ट्िचरन गरर्नेछ। वििेष विक्षा विद्यार्थी कायाविवि िागू हुन्छ। 

 

स्तर 1 

विक्षकको चयन गररएको रणनीवत विद्यार्थीको सरिरर्ण गलत व्यििरर्को करयामर लरगू हुनुपछा । ष्ट्िक्षकले उलं्लघन र् व्यििरर्लरई सम्बोिन गना 

प्रयोग गरर्एको र्णनीष्ट्तको ष्ट्लस्ट्खत अष्ट्भलेख र्रख्नुपछा । यष्ट्द िर् 1 को उलं्लघनले पटक-पटक िर प्रयर गर्ी ष्ट्सकरइ िरतरिर्णलरई प्रभरि परछा  

भने यसलरई विक्षकिे चयन गरेको रणनीवतिरू प्रयोग पिरत िरइ िर्बरट मूल्यरंकन गरर्न सक्छ। आिश्यक र्णनीष्ट्त र् सरकरर्रत्मक ििके्षप 

र् सिरयतरिरू (MTSS-RTI) मरिा त स्तर 1 को ििके्षप प्रष्ट्क्रयरमर प्रष्ट्तष्ट्क्रयर मरिा त उपलब्ध गर्रइन्छ (पृष्ठ 14-15)। 
 

विद्यार्थीिाई मात्र प्रभाि पाना सके्न व्यििारका उदािरणिरू 

 कक्षरबरट बरष्ट्िरर्ने 

 अनुपयुि िल्लर 

 चुइङ्गम चबरउनु 

 पेस्ट्न्सलिरू पि्करउनु 

 कक्षरमर खेलौनरिरूसँग खेल्ने 

 र् यरकमर लेखे्न 

 िेस्कमर लेखे्न 

 ष्ट्सटमर नबसे्न 

 कक्षरमर तयरर् भएर् नआउने 

 करया बरष्ट्िर्को व्यििरर् 

 करया गनुाको सट्टर ष्ट्चत्र कोने 

 कक्षरमर सुिी हुने 

 एक-एकमर ष्ट्िक्षकको आलोचनर गने 

 उिूर्ी गने 

 सू्कलमर ह्यरट लगरउनेl 

 आँखर घुमरउने, गष्ट्िर्ो श्वरस ष्ट्लने, िर्लरग्दो दरत बनरउने ििर “व्यििरर् 

 अनुमष्ट्त नहँुदर खरनेकुर्र खरने 
 

व्यििार व्यिस्र्थापन गने रणनीवतिरू: विद्यार्थी र आिश्यकता अनुसार अन्य व्यखक्तसँग िाताा गने; िैवक्षक उपिखब्धिाई सिायता गने 

सम्बि वनमााण गने; अपेक्षािरूको बारेमा छििि गने; कक्षाकोठा कायाविवि र अपेक्षािरू बारेमा समीक्षा गने; आँखाको नजरमा रिने; 

सावमयता बनाउने; िाइ स्तरको वनरीक्षण; मौखखक चेतािनी; अपेक्षािरूको पूिा विक्षण। 
 

अनुिासनात्मक विकल्पिरूमा यी समािेि हुसक्छन्: कोठामा टाइम आउट; सार्थीको कक्षाकोठामा टाइम अिे; अविकारिरूमा कमी; 

ररििेक्सन विट; मुवभङ विट; आमाबुिाको सम्पका ; उपयुक्त व्यििारको पुन: िागू; तीव्रतामा कमी ल्याउने रणनीवतिरू; पुन: वनदेवित 

व्यििार। वििेष विक्षा कायाविवि िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका  (IEP) िा 504 योजनाका िावग, पृष्ठ 87 

देखख91 सम्म िेनुािोस्। 
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स्तर 2 

िर् 2 कर उल्लङ्घनिरूमर ति 1 भन्दर गम्भीर् प्रकृष्ट्तकर र् कक्षरकोठरको ष्ट्िक्षण र्/िर ष्ट्सकरइ िरतरिर्ण, ष्ट्िद्यरलय यरतरयरत िर ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र 

प्ररयोष्ट्ित करयाक्रमको सुचररू प्रष्ट्क्रयरमर ििके्षप गने उल्लङ्घनिरू समरिेि हुन्छ ।  यी उल्लङ्घनिरूमर व्यस्ट्ि िर भौष्ट्तक सम्पष्ट्त्त तिा  लष्ट्क्षत तर् 

अरूको स्वरस्थ्य, सुर्क्षर र् कल्यरणमर गम्भीर् िोस्ट्खम नपुयराउने सरनरष्ट्तनर खरलकर गलत व्यििरर् र् अनुपयुि व्यििरर्िरू समरिेि हुन्छन् ।  ति 

1 मर भएको ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर प्रष्ट्क्रयर मरिा त आिश्यक र्णनीष्ट्तिरू र् व्यििरर्सम्बिी सकरर्रत्मक ििके्षपिरू र् सिरयतरिरू प्रदरन गरर्नेछ र् 

यी कुर्रिरूको करगिी प्रमरण र्रस्ट्खनेछ ।  विद्यार्थी तर्था अरू व्यखक्तका िावग सुरक्षासम्बिी वचिािरू पैदा भयो भने स्तर 2 का केिी 

वनवित उल्लङ्घनिे स्तर 2 िा स्तर 3 का िस्तके्षपका सिायतािरूको आिश्यक पना सक्छ (पृष्ठ 14-15) ।  कुनै व्यििरर्ले अरू व्यस्ट्िको 

स्वरस्थ्य िर सुर्क्षरमर िोस्ट्खम पुयराउँछ भने िर् 2 कर केिी ष्ट्नष्ट्ित उल्लङ्घनलरई गलत व्यििरर्को गम्भीर्तर र् सन्दभाको आिरर्मर िर् 3 िर मरष्ट्र्थकर 

उल्लङ्घनमर लैिरन सष्ट्कन्छ । 

 

   अन्यको वसकाइमा बािा पुर्याउने व्यििारका उदािरणिरू: 
 छुने 

 पोक गने 

 िष्ट्नाचर्मर उष्ट्भने 

 लगरतरर् कुर्र गने 

 ष्ट्सटभन्दर बरष्ट्िर् बसे्न र् अन्यको ष्ट्सकरइमर बरिर पुर् यरउने 

 अनुपयुि मुख्य आचर्ण 

 ष्ट्नदेिनिरू एकरूपतरकर सरर्थ नपछ्यरउने 

 सेल िोन र् आइ-पोि सिीत तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत नर्िी ष्ट्िद्युतीय यन्त्रको अनरष्ट्िकृत प्रयोग 

 भरगे्न र् कक्षरकोठर छोि्ने 

 कक्षरकोठरमर ििुिरू फ्यरके्न 

 ियस्किरूसँग अनरदर्को भरर्र प्रयोग गने (ििै म तपरईंलरई घृणर गछुा , तपरईंले चष्ट्कत खरनुहुन्छ, यसले चष्ट्कत खरन्छ, म िन हँु!) 

 ष्ट्िक्षकलरई ष्ट्चच्यरउने 

 रर्स/झोकंको रूपमर िष्ट्नाचर् फ्यरके्न िर िरने्न 

 बसमर गलत व्यििरर् 

 िुिर खेल्ने 

 

व्यििार व्यिस्र्थापन गने रणनीवतिरू: िैवक्षक उपिखब्धसँग मेि खाने सम्बिको विकास गने; अपेक्षािरू बारे छििि गने; 

कक्षाकोठाको कायाविवि र अपेक्षािरू बारे समीक्षा गने; आँखाको नजरमा रिने; सावमयता बढाउने; िाइ स्तरको सुपरीिेक्षण; मौखखक 

चेतािनी; पूिा-विक्षण अपेक्षािरू; प्रविक्षण गने; कक्षाकोठा/व्यखक्तगत व्यििार व्यिस्र्थापनका विचारिरूका िावग गे्रड स्तरको 

टोिी/सू्कि, कनु्सिर/सू्कि मनोिैज्ञावनकसँग परामिा; दृढ बनाउने अभ्यासिरू; प्रो-सोसि व्यििार पढाउने; र स्वयं वनदेवित गना पुन: 

उपचार गना विद्यार्थीका िावग सुरवक्षत स्र्थानको प्रयोग गने। 

 

अनुिासनात्मक व्यििारमा यी समािेि हुनसक्छन्: कोठामा टाइम आउट; सार्थीको कक्षाकोठामा टाइम अिे; अविकारिरूमा कमी; 

ररििेक्सन विट; मुवभङ विट;  आमरबुिरको िाताािाप; उपयुक्त व्यििारको पुन: िागू; तीव्रतामा कमी ल्याउने रणनीवतिरू; पुन: वनदेवित 

व्यििार; व्यििारको करार; स्कीिमा सुपरीिेक्षण; सबि न्याय र आफ्नो गे्रड स्तरको टोिीसँग समस्या समािान। विद्यार्थी, विक्षक िा 

अन्य आिररक सिायतािरूको संिग्नताका अवतररक्त व्यििारिरूिाई व्यिखस्र्थत गना सुिारात्मक रणनीवतिरूको प्रयोग गनुापछा । वििेष 

विक्षा कायाविवि िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका  (IEP) िा 504 योजनाका िावग, पृष्ठ 87 देखख91 सम्म िेनुािोस्। 
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स्तर 3 

िर् 3 कर उल्लङ्घनिरूमर िर् 2 भन्दर गम्भीर् प्रकृष्ट्तकर र् ष्ट्सकरइ िरतरिर्ण, ष्ट्िद्यरलय यरतरयरत िर ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र प्ररयोष्ट्ित करयाक्रमको 

सुव्यिस्ट्थर्थत करयाप्रणरलीमर ििके्षप गने उल्लङ्घनिरू समरिेि हुन्छ । यी उल्लङ्घनिरूमर व्यस्ट्ि िर भौष्ट्तक सम्पष्ट्त्त तिा  लष्ट्क्षत बरर्म्बरर् दोिोरर्ने, 

असम्बस्ट्ित करयािरू िर गलत व्यििरर् र् अनुपयुि व्यििरर् पछा न् िसले ष्ट्सकरइमर अिर्ोि ष्ट्सिानर गना र् अरू व्यस्ट्िको स्वरस्थ्य र् सुर्क्षरमर 

िोस्ट्खम पैदर गना सक्छन् ।  ति 1 मर भएको MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयर मरिा त आिश्यक र्णनीष्ट्तिरू र् व्यििरर्सम्बिी सकरर्रत्मक ििके्षपिरू र् 

सिरयतरिरू प्रदरन गरर्नेछ र् यी कुर्रिरूको करगिी प्रमरण र्रस्ट्खनेछ ।  सिी र वनयमसङ्गत ढङ्गिे स्तर 1 का समर्थानिरू पूरा गररएको छ र 

यस बारे कागजी अवभिेख राखखएको छ भने स्तर 3 का वनवित अपराििरूिाई स्तर 2 को MTSS-RTI िेमिका मा िान सवकन्छ ।  

यसकर अष्ट्तरर्ि, ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर अरू व्यस्ट्िकर लरष्ट्ग सुर्क्षरसम्बिी ष्ट्चन्तरिरू पैदर भयो भने िर् 3 कर केिी अपर्रििरूलरई िर् 2 िर िर् 3 को 

ििके्षपसम्बिी सिरयतरमर लैिरन सष्ट्कन्छ (पृष्ठ 14-15) । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 2-4 पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ िर 5 िर िेरै् 

ष्ट्दनसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ भने, सिी तरर्करले िर् 2 को सिरयतरसम्बिी योिनर बनरउनु र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् योिनरको 

करगिी अष्ट्भलेख र्रख्नु पदाछ । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 5 िर िेरै् पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लयो भने सिी तरर्करले िर् 3 को योिनर बनरउनु 

र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् करगिी अष्ट्भलेख र्रख्नु पदाछ । कुनै व्यििरर्ले ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्सकरइ िरतरिर्णमर गम्भीर् रूपमर अिर्ोि पुयराउँछ िर 

अरू व्यस्ट्िको स्वरस्थ्य िर सुर्क्षरमर िोस्ट्खम पुयराउँछ भने िर् 3 कर केिी ष्ट्नष्ट्ित उल्लङ्घनलरई गलत व्यििरर्को गम्भीर्तर र् सन्दभाको आिरर्मर 

िर् 4 कर उल्लङ्घनिरूमर लैिरन सष्ट्कन्छ । 

 

वनयवमत िातािरणिाई प्रभाि पाने व्यििारिरूका उदािरणिरू: 
 

 कुनै पष्ट्न िर् 1 िर 2 िसले अष्ट्त िेरै् ष्ट्िक्षकको समय ष्ट्लन्छ र् ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्सकरइबरट टरढर हुन्छ। 

 ियस्कसँग मुखमुखै लरगे्न 

 कक्षरकोठरमर अरुलरई ििुिरूले िरने्न/फ्यरके्न 

 झुठो बोल्ने 

 छल्ने 

 िरलसरिी गने 

 लि्ने (सरमरन्य प्रिरर्) 

 अनुष्ट्चत भरर्र 

 िकेल्ने 

 सू्कलमर बरिर पुर् यरउने 

 िम्त्क्यरउने, उत्पीिन, मरनष्ट्सक दिरि 

 आमरबुिर/अष्ट्भभरिकलरई अनरदर् गने 

 अनुमष्ट्त ष्ट्बनर कोठरबरट िरने 

 झ्यरलमर िोर्ले िरने्न 

 सू्कलको सम्पष्ट्त्त तोििोि गने 

 सेल िोन िर आई-पोिमर सिीत तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत नर्िेर् ष्ट्िद्युतीय यन्त्रिरूको प्रयोग गने 

 सू्कल समय बरष्ट्िर् िर टरढरकर गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि 

 असुर्ष्ट्क्षत करया 

 

व्यििार व्यिखस्र्थत गने रणनीवतिरू: व्यििार करार; कैद; सू्किमा िस्तके्षप; योगा; प्रविक्षण वदने; आमरबुिरिरूिाई अनुिासनको चेतािनी पत्र; सन्दभा 

प्रवक्रया; दृढ बनाउने अभ्यास; छाया पाने; पदार्था दुव्याििारको विक्षा; र उलं्लघनमा विक्षा   

 

अनुिासनात्मक विकल्पिरूमा यी समािेि हुन सक्छन्: वनदेिनात्मक मोडू्यि सिीत 1 देखख 3 वदनसम्म सू्किबाट वनिम्बन। वििेष विक्षा कायाविवि 

िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका  (IEP) िा 504 योजनाका िावग, पृष्ठ 87 देखख91 सम्म िेनुािोस् 

स्तर 4 

िर् 4 कर उल्लङ्घनिरूमर एउटै प्रकृष्ट्तको बरर्म्बरर् दोिोरर्ने गलत व्यििरर्, ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णमर गम्भीर् अिर्ोि पुयराउने व्यििरर् र् स्वरस्थ्य, 

सुर्क्षर िर सम्पष्ट्त्तमर िोस्ट्खम पैदर गने व्यििरर् लगरयतकर गम्भीर् खरलकर गलत आचर्णकर करयािरू पछा न् ।  MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयर मरिा त आिश्यक 

ििके्षपिरू र् व्यििरर्सम्बिी सकरर्रत्मक ििके्षपिरू र् सिरयतरिरू प्रदरन गरर्नेछ र् यी कुर्रिरूको करगिी प्रमरण र्रस्ट्खनेछ ।  सिी र 

वनयमसङ्गत ढङ्गिे स्तर 1 का समर्थानिरू पूरा गररएको छ र यस बारे कागजी अवभिेख राखखएको छ भने स्तर 4 का वनवित 

अपराििरूिाई स्तर 2 िा स्तर 3 को MTSS-RTI िेमिका मा िान सवकन्छ ।  यसकर अष्ट्तरर्ि, ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर अरू व्यस्ट्िकर लरष्ट्ग 

सुर्क्षरसम्बिी ष्ट्चन्तरिरू पैदर भयो भने िर् 4 कर केिी अपर्रििरूलरई िर् 2 िर िर् 3 को ििके्षपसम्बिी सिरयतरमर लैिरन सष्ट्कन्छ (पृष्ठ 

14-15) । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 2-4 पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ िर 5 िर िेरै् ष्ट्दनसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ भने, 

सिी तरर्करले िर् 2 को सिरयतरसम्बिी योिनर बनरउनु र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् योिनरको करगिी अष्ट्भलेख र्रख्नु पदाछ । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 

5 िर िेरै् पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लयो भने सिी तरर्करले िर् 3 को योिनर बनरउनु र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् यस बररे्मर अष्ट्भलेख 

र्रख्नु पदाछ (पृष्ठ 14-15) । िर् 4 कर केिी ष्ट्नष्ट्ित उल्लङ्घनलरई गलत व्यििरर्को गम्भीर्तर र् सन्दभाको आिरर्मर िर् 5 िर मरष्ट्र्थकर उल्लङ्घनमर 

लैिरन सष्ट्कन्छ । 

  

वनयवमत िातािरणिाई प्रभाि पाने व्यििारिरूका उदािरणिरू: 

 ष्ट्िक्षकको अष्ट्त िेरै् समय ष्ट्लने र् ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्सकरइबरट टरढर लरने कुनैपष्ट्न िर् 1, 2 िर 3 को व्यििरर्। 

 ियस्कसँग मुखमुखै लरगे्न 

 कक्षरकोठरमर अरूलरई ििुले िरने्न 

 झुठो बोल्ने 

 छल्ने 

 िरलसरिी 

 लि्ने (सरमरन्य प्रिरर्) 

 अनुष्ट्चत भरर्र 

 सू्कलमर बरिर पुर् यरउने 

 िम्त्क्यरउने, उत्पीिन, मरनष्ट्सक दिरि 

 मरन्यिन/अष्ट्भभरिकलरई अनरदर् गने 
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 अनुमष्ट्त ष्ट्बनर कोठरबरट िरने 

 झ्यरलमर िोर्ले िरने्न 

 सू्कलको सम्पष्ट्त्त तोििोि गने 

 सेल िोन िर आई-पोिमर सिीत तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत नर्िेर् ष्ट्िद्युतीय यन्त्रिरूको प्रयोग गने 

 सू्कल समय बरष्ट्िर् िर टरढरकर गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि 

 असुर्ष्ट्क्षत करया 

अनुिासनात्मक विकल्पिरूमा यी समािेि हुन सक्छन्: वनदेिनात्मक मोडू्यि सिीत 1 देखख 5 वदनसम्म सू्किबाट वनिम्बन। वििेष विक्षा कायाविवि 

िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका (IEP) िा 504 योजनाका िावग, पृष्ठ 87 देखख91 सम्म िेनुािोस्। 

स्तर 5 

िर् 5 कर उल्लङ्घनिरूमर एउटै प्रकृष्ट्तको बरर्म्बरर् दोिोरर्ने गलत व्यििरर्, ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णमर गम्भीर् अिर्ोि पुयराउने व्यििरर् र् स्वरस्थ्य, 

सुर्क्षर िर सम्पष्ट्त्तमर िोस्ट्खम पैदर गने व्यििरर् लगरयतकर गम्भीर् खरलकर गलत आचर्णकर करयािरू पछा न् ।  ष्ट्िद्यरर्थीलरई पर्ीक्षणकरलको अष्ट्निरया 

कर्रर्मर र्रस्ट्खनेछ िसकर करर्ण ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयबरट ष्ट्नष्करसन गरर्न पष्ट्न सक्छ । ष्ट्िद्यरर्थीले कर्रर् उल्लङ्घन गरे्को परइएको खण्डमर 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नष्करसन गरर्न सक्छ ।  MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयर मरिा त आिश्यक ििके्षपिरू र् व्यििरर्सम्बिी सकरर्रत्मक ििके्षपिरू र् 

सिरयतरिरू प्रदरन गरर्नेछ र् यी कुर्रिरूको करगिी प्रमरण र्रस्ट्खनेछ ।   सिी र वनयमसङ्गत ढङ्गिे स्तर 1 का समर्थानिरू पूरा गररएको छ 

र यस बारे कागजी अवभिेख राखखएको छ भने स्तर 5 का वनवित अपराििरूिाई स्तर 2 स्तर 3 को MTSS-RTI िेमिका मा िान सवकन्छ 

।  यसकर अष्ट्तरर्ि, ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर अरू व्यस्ट्िकर लरष्ट्ग सुर्क्षरसम्बिी ष्ट्चन्तरिरू पैदर भयो भने िर् 5 कर केिी अपर्रििरूलरई िर् 2 िर िर् 3 

को ििके्षपसम्बिी सिरयतरमर लैिरन सष्ट्कन्छ (पृष्ठ 14-15) । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 2-4 पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ िर 5 िर िेरै् 

ष्ट्दनसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लएको छ भने, सिी तरर्करले िर् 2 को सिरयतरसम्बिी योिनर बनरउनु र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् योिनरको 

करगिी अष्ट्भलेख र्रख्नु पदाछ । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 5 िर िेरै् पटकसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लयो भने सिी तरर्करले िर् 3 को योिनर बनरउनु 

र् करयरान्वयन गनुा पदाछ र् यसबररे्मर अष्ट्भलेख र्रख्नु पदाछ (पृष्ठ 14-15) । िर् 5 कर केिी ष्ट्नष्ट्ित उल्लङ्घनलरई गलत व्यििरर्को गम्भीर्तर र् 

सन्दभाको आिरर्मर िर् 6 िर मरष्ट्र्थकर उल्लङ्घनमर लैिरन सष्ट्कन्छ । 

   िानी जन्य र गैर कानूनी व्यििारिरूको उदािरणिरू: 
 िरनी गने करयािरू 

 िरन्/अन्िरनमर सू्कल करमाचरर्ीमर ष्ट्िंसर 

 चोर्ी 

 लि्ने (सरमरन्य प्रिरर्) 

 प्रिरर् 

 िि ग्स 

 िष्ट्तयरर् 

 सू्कलमर अिर्ोि 

 ष्ट्पट्ने 

 िम्त्क्यरउने, उत्पीिन, मरनष्ट्सक दिरि 

 िष्ट्नाचर् िर अन्य ििु फ्यरके्न 

 चोर्ी गने 

 व्यस्ट्ि िर सम्पष्ट्त्तमर चोट पुर् यरउने चुनौष्ट्त ष्ट्दने 

 यौन उत्पीिन 

 यौन व्यििरर् 

 अल्कोिल 

अनुिासनात्मक कारबािीमा वनम्न कुरािरू समािेि गररएको हुनु पदाछ: पवििा कायाान्वयन गररएका रणनीवतिरू तर्था मध्यस्र्थतािरूका सम्बिमा 

विद्याियिे गरेको समीक्षा; GRIP कायाक्रम (वजमे्मिार भएर हुवका ने, सम्भािनािरू बढाउने कायाक्रम) कायाक्रमको सिभावगता  । 

 
 

अिस्र्था: 6 देखख 10 वदनको परीक्षण करारमा वनिम्बन। विक्षा कायाविवि िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका (IEP) िा 504 

योजनाका िावग, पृष्ठ 87 देखख91 सम्म िेनुािोस्। 

 

स्तर 6 

िर् 6 कर उल्लङ्घनिरूमर गम्भीर् र् उग्र खरलकर उल्लङ्घनिरू पछा न् िसमर विद्यार्थीिाई कक्षाकोठाबाट बाविर वनकाविनेछ र विद्यार्थी 

विद्याियको 10 वदन सम्मको वनष्कासन र वडखरिक्टको उवचत प्रवक्रयासम्बिी सुनिाइको अिीनमा रिने छन् । सुनिाइमा वनष्कासन, 

र्थप वनिम्बन, विद्यािय वभत्रको वनिम्बन, सामावजक प्रवतबि, सामुदावयक सेिा र अको कायाक्रम िा िैकखल्पक विद्याियमा स्र्थानािरण 

िगायतका र्थप पररणामिरू आउन सक्छ ।  Department of Public Safety, Social Worker, र् करनुन करयरान्वयन गने अन्य बरष्ट्िर्ी एकरइ 

िर अन्य एिेन्सीिरूले िर् 6 को उल्लङ्घन छरनष्ट्बन गना सक्छन् र् करनुन करयरान्वयन गने एकरइको स्वतन्त्र छरनष्ट्बनकर करर्ण त्यिर बरष्ट्िर्ी 

एिेन्सीिरूले िर् 6 को उल्लङ्घनको अष्ट्भयोग लरगेकर ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िरुद्धमर करनुनी करर्बरिी िर नरबरष्ट्लग करर्बरिी प्ररर्म्भ गना सक्छन् ।  िर् 6 

कर केिी ष्ट्नष्ट्ित उल्लङ्घनलरई गलत व्यििरर्को गम्भीर्तर र् सन्दभाको आिरर्मर िर् 7 िर मरष्ट्र्थकर उल्लङ्घनमर लैिरन सष्ट्कन्छ ।  ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्नष्करसन 

पूर्र गरे्र् िेरर् िष्ट्का एपष्ट्छ MTSS-RTI फे्रमिका  मरिा त िर् 6 कर उल्लङ्घनिरूमर िर् 3 कर ििके्षपकर सिरयतरिरू प्रदरन गनुा पदाछ ।  पुन: 

प्रिेि गदराको कन्फरे्न्समर, िर् 3 को व्यििरर्सम्बिी ििके्षप योिनर बनरइनु पदाछ ।  त्यसपष्ट्छ सिी तरर्करले यो योिनर करयरान्वयन गरर्नु पदाछ 

र् योिनरको अष्ट्भलेख र्रस्ट्खनु पछा  (पृष्ठ 14-15) । 

    िानी जन्य र गैर कानूनी व्यििारिरूको उदािरणिरू: 
 िरनी गने करयािरू 

 िरन्/अन्िरनमर सू्कल करमाचरर्ीमर ष्ट्िंसर 

 चोर्ी 

 लि्ने (सरमरन्य प्रिरर्) 

 प्रिरर् 

 छेिछरिको प्रयरस 

 सरमन्य छेिछरि 

 िि ग्स 

 िष्ट्तयरर् 
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 सू्कलमर अिर्ोि 

 ष्ट्पट्ने 

 िम्त्क्यरउने, उत्पीिन, मरनष्ट्सक दिरि 

 िष्ट्नाचर् िर अन्य ििु फ्यरके्न 

 चोर्ी गने 

 व्यस्ट्ि िर सम्पष्ट्त्तमर चोट पुर् यरउने चुनौष्ट्त ष्ट्दने 

 यौन उत्पीिन 

 यौन व्यििरर् 

 अल्कोिल 

अिस्र्था: 6 देखख 10 वदनको परीक्षण करारमा वनिम्बन। विक्षा कायाविवि िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका (IEP) िा 504 

योजनाका िावग, पृष्ठ 87 देखख91 सम्म िेनुािोस् 

 

स्तर 7 

िर् 7 कर उल्लङ्घनिरूमर गम्भीर् र् उग्र खरलकर उल्लङ्घनिरू पछा न् िसमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई कक्षरकोठरबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नकरष्ट्लनेछ र् ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िद्यरलयको 

10 ष्ट्दन सम्मको ष्ट्नष्करसन र् ष्ट्िस्ट्रिक्टको उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइको अिीनमर र्िने छन् । सुनिरइमर ष्ट्नष्करसन, र्थप ष्ट्नलम्बन, ष्ट्िद्यरलय 

ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन, सरमरष्ट्िक प्रष्ट्तबि, सरमुदरष्ट्यक सेिर र् अको करयाक्रम िर िैकस्ट्िक ष्ट्िद्यरलयमर थर्थरनरन्तर्ण लगरयतकर र्थप परर्णरमिरू आउन 

सक्छ िुन ितामरन सेमेरर् सष्ट्कएपष्ट्छ पष्ट्न र्िन सक्छ । लरगू हुन्छ भने थर्थरयी ष्ट्नष्करसनमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नष्ट्ित समयरिष्ट्िको लरष्ट्ग ष्ट्िस्ट्रिक्टकर 

सबै एकरइिरूबरट बरष्ट्िर् र्रस्ट्खन सक्छ ।  Department of Public Safety, Social Worker, र् करनुन करयरान्वयन गने अन्य बरष्ट्िर्ी एकरइ िर 

अन्य एिेन्सीिरूले िर् 7 को उल्लङ्घन छरनष्ट्बन गना सक्छन् र् करनुन करयरान्वयन गने एकरइको स्वतन्त्र छरनष्ट्बनकर करर्ण त्यिर बरष्ट्िर्ी 

एिेन्सीिरूले िर् 7 को उल्लङ्घनको अष्ट्भयोग लरगेकर ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िरुद्धमर करनुनी करर्बरिी िर नरबरष्ट्लग करर्बरिी प्ररर्म्भ गना सक्छन् । ष्ट्िद्यरर्थी 

ष्ट्नष्करसन पूर्र गरे्र् िेरर् िष्ट्का एपष्ट्छ MTSS-RTI फे्रमिका  मरिा त िर् 7 कर उल्लङ्घनिरूमर िर् 3 कर ििके्षपकर सिरयतरिरू प्रदरन गनुा पदाछ 

।  पुन: प्रिेि गदराको कन्फरे्न्समर, िर् 3 को व्यििरर्सम्बिी ििके्षप योिनर बनरइनु पदाछ ।  त्यसपष्ट्छ सिी तरर्करले यो योिनर करयरान्वयन 

गरर्नु पदाछ र् योिनरको अष्ट्भलेख र्रस्ट्खनु पछा  (पृष्ठ 14-15) ।  
 

िानी जन्य र गैर कानूनी व्यििारिरूको उदािरणिरू: 
 िरनी गने करयािरू 

 िरन्/अन्िरनमर सू्कल करमाचरर्ीमर ष्ट्िंसर 

 चोर्ी 

 लि्ने (सरमरन्य प्रिरर्) 

 प्रिरर् 

 छेिछरिको प्रयरस 

 सरमन्य छेिछरि 

 छेिछरिमर दिाक बने्न 

 िि ग्स 

 िष्ट्तयरर् 

 सू्कलमर अिर्ोि 

 ष्ट्पट्ने 

 िम्त्क्यरउने, उत्पीिन, मरनष्ट्सक दिरि 

 िष्ट्नाचर् िर अन्य ििु फ्यरके्न 

 व्यस्ट्ि िर सम्पष्ट्त्तमर चोट पुर् यरउने चुनौष्ट्त ष्ट्दने 

 यौन उत्पीिन 

 यौन व्यििरर् 

 अल्कोिल 
 

अिस्र्था: वनष्कासन। विक्षा कायाविवि िागू हुनुपछा । व्यखक्तगत विक्षा योजनाका विद्यार्थीिरूका (IEP) िा 504 योजनाका िावग, पृष्ठ 87 

देखख91 सम्म िेनुािोस् 
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इिेमेन्टि ी मेवटिक्स  पररणामको स्तर ररपोटा  सम्पका  गने सू्कि 

अविकारी 
दुव्याििरर्/उलं्लघन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुती िर अन्य सुष्ट्तािन्य पदरर्था          

2-ष्ट्िद्युतीय सञचरर्कर यन्त्रिरू          

3क- िष्ट्तयरर्िरू        प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

3ख- िष्ट्तयरर्िरू         SRO 

4क- िरनी िरनी िरर्ीरर्क दुव्याििरर् िरनी नपुर् यरएको                                                                                

4ख- िरनी िरनी िरर्ीरर्क दुव्याििरर् िरनी पुर् यरएको                                                                                

दोर्लरई बुझरउनु पष्ट्िले ष्ट्िद्यरर्थी सम्बिमर सम्पका  र्रख्नुिोस् 

       घटनरको रर्पोटा ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि/SRO 

       घटनरको रर्पोटा ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि/SRO 

5k- उतु्सक/प्रयत्न/ष्ट्बक्री/ष्ट्ितर्ण 

 

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रभरि-पष्ट्िलो उलं्लघन अनुसरर् 

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रभरि-दोस्रो उलं्लघन र् त्यसपष्ट्छकर 

उलं्लघनिरू 

5ग- प्रिोिन/प्रयोग र्/िर िि ग सम्बिी ष्ट्ितर्ण Pernaliaaraph-

पष्ट्िलो उलं्लघन 

5ग- प्रिोिन/प्रयोग र्/िर िि ग सम्बिी ष्ट्ितर्ण Pernaliaaraph-

दोस्रो उलं्लघन र् त्यसपष्ट्छकर उलं्लघनिरू 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा GRIP SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा GRIP SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

6क- सू्कल, सरिािष्ट्नक िर ष्ट्निी सम्पष्ट्त्तमर िरिष्ट्िक, प्रयत्न गरे्को 

चर चुनौष्ट्तपूणा खर्रबी/नोक्सरन/दरदरष्ट्गर्ी/आगिनी 

       घटनरको रर्पोटा SRO 

6ख- चोरर्एको सम्पष्ट्त्तमर िरिष्ट्िक, प्रयत्न गरे्को चर चुनौष्ट्तपूणा 

चोर्ी/िकैती/िम्त्क्यरएर् ष्ट्लने/प्रोिोिन 

       घटनरको रर्पोटा SRO 

6ग- परठ्यपुिक, ष्ट्मष्ट्ियर केन्द्रको सरमग्री, कम्त्युटर् 

उपकर्ण/प्रयोग 

       घटनरको रर्पोटा SRO उपयुितर अनुसरर् 

7क- आक्रमण        GRIP  

7ख- सरमरन्य प्रयरस/लिरइ/ष्ट्पटरइ        GRIP  

7ग- प्रिरर्        घटनरको रर्पोटा 

GRIP 

 

7घ- छेिछरिको आक्रमण        घटनरको रर्पोटा 

GRIP 

SRO 

7e-गम्भीर्तर बढरउने आक्रमण        घटनरको रर्पोटा 

GRIP 

SRO/ष्ट्िद्यरर्थीकर सम्बििरू 

7च- सरमरन्य दिाक        घटनरको रर्पोटा 

GRIP 

 

7छ- ष्ट्िस्करउने/कपट गने/उत्पीिन        GRIP  

8क- खर्ो िर अनरदर् व्यििरर्          

8b-ष्ट्नदेिन परलनर गना नमरनेको अिथर्थर          

इिेमेन्टि ी मेवटिक्स पररणामका स्तरिरू ररपोटा  सम्पका  गने सू्कि 

अविकारी 
दुव्याििरर्/उलं्लघन 1 2 3 4 5 6 7   
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9-क्षमर नष्ट्दइएको अनुपस्ट्थर्थष्ट्त/ष्ट्बनर करर्ण अनुपस्ट्थर्थत पृष्ठ 30 को िरष्ट्िर्ी प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। अनुपस्ट्थर्थष्ट्तसँग 

सम्बस्ट्ित उलं्लघनमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

ष्ट्नलम्बन गरर्ने छैन। 

उपस्ट्थर्थष्ट्त सम्पका , 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

सन्दभा, िुभेनरइल 

अदरलतमर सन्दभा, 

सोष्ट्लष्ट्सटर् िनर्लको 

करयरालय, DFACS 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

10- कक्षर/आिश्यक ष्ट्क्रयरकलरप त्यरगे्न         सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

11-कक्षरकोठरमर अिर्ोि          

12-सरमरन्य ष्ट्िद्यरलयकर अिर्ोि/खतर्र/िम्त्की/ष्ट्गर्ोिसँग 

सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरू 

       घटनरको रर्पोटा उपयुि भए अनुसरर् SRO 

13-गरली/अश्लील व्यििरर्          

14-अनुिरसनरत्मक करया स्वीकरर् गना असिल           

15- दीघाकरलीन ष्ट्िष्ट्र्थलतर पृष्ठ 32 को िरष्ट्िर्ी प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। अनुपस्ट्थर्थष्ट्तसँग 

सम्बस्ट्ित उलं्लघनमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

ष्ट्नलम्बन गरर्ने छैन। 

उपस्ट्थर्थष्ट्त सम्पका , 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

सन्दभा, िुभेनरइल 

अदरलतमर सन्दभा, 

सोष्ट्लष्ट्सटर् िनर्लको 

करयरालय, DFACS 

मरगादिानकर लरष्ट्ग, सरमरष्ट्िक 

करयाकतरालरई सम्पका  गनुािोस् 

16-बसमर गलत व्यििरर्          

17-सू्कल समय बरष्ट्िर्/सू्कलबरट बरष्ट्िर् हँुदरकर गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि दोर् 

बुझरउनु पष्ट्िले ष्ट्िद्यरर्थी सम्बििरूमर सम्पका  गनुािोस् 

        ष्ट्िद्यरर्थी समबि 

18- िुिर          

19- बरर्म्बरर् उलं्लघन 

19क- बरर्म्बरर् उलं्लघन/दीघाकरलीन गलत व्यििरर्        संसरिन सन्दभा  

19ख- थर्थरनीय/ष्ट्िस्ट्रिक्ट-िर्मर उलं्लघन        पर्ीक्षण कर्रर्  

20-परष्ट्का ङ/टि रष्ट्िक उलं्लघन          

21-टरलमटोल गने/घुसपैठ गने/तोििोि गर्ी घुसे्न          

22-गलत िरनकरर्ी ष्ट्दने          

23-सरमरन्य यौन दुव्याििरर्/यौन उत्पीिन/यौन आक्रमण         SRO/ मरगादिानकर लरष्ट्ग, 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा/ष्ट्िद्यरर्थीकर 

सम्बििरूलरई सम्पका  गनुािोस् 

24-ष्ट्िद्यरर्थी परर्चय पत्रको उलं्लघन          

25-पोर्रक कोि उलं्लघन पृष्ठ 48 को पोिरक लोि प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। 

  

26-असुर्ष्ट्क्षत करया          ष्ट्िद्यरर्थी समबि  

इिेमेन्टि ी मेवटिक्स  पररणामको स्तर ररपोटा  सम्पका  गने सू्कि 

अविकारी 
दुव्याििार/उलं्लघन 1 2 3 4 5 6 7   

1-सुती िर अन्य सुष्ट्तािन्य पदरर्था          

2-ष्ट्िद्युतीय सञचरर्कर यन्त्रिरू          

3क- िष्ट्तयरर्िरू        प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

3ख- िष्ट्तयरर्िरू         SRO 

       घटनरको रर्पोटा ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि/SRO 
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4क- िरनी िरनी िरर्ीरर्क दुव्याििरर् िरनी नपुर् यरएको                                                                                

4ख- िरनी िरनी िरर्ीरर्क दुव्याििरर् िरनी पुर् यरएको                                                                                

दोषिाई बुझाउनु पवििे विद्यार्थी सम्बिमा सम्पका  राख्नुिोस् 

       घटनरको रर्पोटा ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि/SRO 

5k- उतु्सक/प्रयत्न/ष्ट्बक्री/ष्ट्ितर्ण 

 

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रभरि-पष्ट्िलो उलं्लघन अनुसरर् 

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रभरि-दोस्रो उलं्लघन  

र् त्यसपष्ट्छकर उलं्लघनिरू 

5ग- प्रिोिन/प्रयोग र्/िर िि ग सम्बिी ष्ट्ितर्ण Pernaliaaraph-

पष्ट्िलो उलं्लघन 

5ग- प्रिोिन/प्रयोग र्/िर िि ग सम्बिी ष्ट्ितर्ण Pernaliaaraph-

दोस्रो उलं्लघन र् त्यसपष्ट्छकर उलं्लघनिरू 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा GRIP SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा GRIP SRO 

       प्रिर्ी रर्पोटा SRO 

6क- सू्कल, सरिािष्ट्नक िर ष्ट्निी सम्पष्ट्त्तमर िरिष्ट्िक, प्रयत्न गरे्को 

चर चुनौष्ट्तपूणा खर्रबी/नोक्सरन/दरदरष्ट्गर्ी/आगिनी 

       घटनरको रर्पोटा SRO 

6ख- चोरर्एको सम्पष्ट्त्तमर िरिष्ट्िक, प्रयत्न गरे्को चर चुनौष्ट्तपूणा 

चोर्ी/िकैती/िम्त्क्यरएर् ष्ट्लने/प्रोिोिन 

       घटनरको रर्पोटा SRO 

6ग- परठ्यपुिक, ष्ट्मष्ट्ियर केन्द्रको सरमग्री, कम्त्युटर् 

उपकर्ण/प्रयोग 

       घटनरको रर्पोटा SRO उपयुितर अनुसरर् 

7क- आक्रमण        GRIP  

7ख- सरमरन्य प्रयरस/लिरइ/ष्ट्पटरइ        GRIP  

7ग- प्रिरर्        घटनरको रर्पोटा/GRIP  

7घ- छेिछरिको आक्रमण        घटनरको रर्पोटा/GRIP SRO 

7e-गम्भीर्तर बढरउने आक्रमण        घटनरको रर्पोटा/ GRIP SRO/ष्ट्िद्यरर्थीकर सम्बििरू 

7च- सरमरन्य दिाक        GRIP  

7छ- ष्ट्िस्करउने/कपट गने/उत्पीिन        िम्त्की रर्पोटा/GRIP  

8क- खर्ो िर अनरदर् व्यििरर्          

8ख- ष्ट्नदेिनिरू परलनर गना अस्वीकरर् गने          

इिेमेन्टि ी मेवटिक्स पररणामका स्तरिरू ररपोटा  सम्पका  गने सू्कि 

अविकारी 
दुव्याििरर्/उलं्लघन 1 2 3 4 5 6 7   

9-क्षमर नष्ट्दइएको अनुपस्ट्थर्थष्ट्त/ष्ट्बनर करर्ण अनुपस्ट्थर्थत पृष्ठ 36 को िरष्ट्िर्ी प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। अनुपस्ट्थर्थष्ट्तसँग 

सम्बस्ट्ित उलं्लघनमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

ष्ट्नलम्बन गरर्ने छैन। 

उपस्ट्थर्थष्ट्त सम्पका , 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

सन्दभा, िुभेनरइल 

अदरलतमर सन्दभा, 

सोष्ट्लष्ट्सटर् िनर्लको 

करयरालय, DFACS 

मरगादिानकर लरष्ट्ग, सरमरष्ट्िक 

करयाकतरालरई सम्पका  गनुािोस् 

10- कक्षर/आिश्यक ष्ट्क्रयरकलरप त्यरगे्न         मरगादिाबकर लरष्ट्ग सरमरष्ट्िक 

करयाकतरालरई सम्पका  गनुािोस् 

11-कक्षरकोठरमर अिर्ोि          

12-सरमरन्य ष्ट्िद्यरलयकर अिर्ोि/खतर्र/िम्त्की/ष्ट्गर्ोिसँग 

सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरू 

       घटनरको रर्पोटा उपयुि भए अनुसरर् SRO 

13-गरली/अश्लील व्यििरर्          

14-अनुिरसनरत्मक करया स्वीकरर् गना असिल           
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15- दीघाकरलीन ष्ट्िष्ट्र्थलतर पृष्ठ 32 को िरष्ट्िर्ी प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। अनुपस्ट्थर्थष्ट्तसँग 

सम्बस्ट्ित उलं्लघनमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

ष्ट्नलम्बन गरर्ने छैन। 

उपस्ट्थर्थष्ट्त सम्पका , 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

सन्दभा, िुभेनरइल 

अदरलतमर सन्दभा, 

सोष्ट्लष्ट्सटर् िनर्लको 

करयरालय, DFACS 

मरगादिानकर लरष्ट्ग, सरमरष्ट्िक 

करयाकतरालरई सम्पका  गनुािोस् 

16-बसमर गलत व्यििरर्          

17-सू्कल समय बरष्ट्िर्/सू्कलबरट बरष्ट्िर् हँुदरकर गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि दोर् 

बुझरउनु पष्ट्िले ष्ट्िद्यरर्थी सम्बििरूमर सम्पका  गनुािोस् 

        ष्ट्िद्यरर्थी समबि 

18- िुिर          

19- बरर्म्बरर् उलं्लघन 

19क- बरर्म्बरर् उलं्लघन/दीघाकरलीन गलत व्यििरर्        संसरिन सन्दभा  

19ख- थर्थरनीय/ष्ट्िस्ट्रिक्ट-िर्मर उलं्लघन        पर्ीक्षण कर्रर्  

20-परष्ट्का ङ/टि रष्ट्िक उलं्लघन          

21-टरलमटोल गने/घुसपैठ गने/तोििोि गर्ी घुसे्न          

22-गलत िरनकरर्ी ष्ट्दने          

23-सरमरन्य यौन दुव्याििरर्/यौन उत्पीिन/यौन आक्रमण         SRO/मरगादिानकर लरष्ट्ग, 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा/ष्ट्िद्यरर्थी 

सम्बििरूलरई सम्पका  गनुािोस् 

24-ष्ट्िद्यरर्थी परर्चय पत्रको उलं्लघन          

25-पोर्रक कोि उलं्लघन पृष्ठ 48को पोिरक लोि प्रोटोकल 

पछ्यरउनुिोस्। 

  

26-असुर्ष्ट्क्षत करया          ष्ट्िद्यरर्थी समबि  
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अपराि र पररणामिरू 

lsG8/uf6{g b]lv tLg sIff sf ljBfyL{nfO{ nuftf/ jf hDdf ul/ kfFr (5) lbg jf T;;eGbf al9 lgnlDjt jf lgZsfl;t ug'{ cl3 ;dy{gsf nflu ax' 

:tl/o Joj:yfx? (MTSS) sf] ;+rfng ug{' clgjfo{ x'G5 . MTSS sf] ;+rfng gul/ lgnlDjt jf lgZsfl;t ug{sf nflu pSt ljBfyL{n] xltof/, nfu'-

kbfy{ jf cGo 8/nfUbf pks/0f wf/0f u/]sf] jf pSt ljBfyL{sf] Aojxf/n] cGo ljfyL{x?sf] jf :"sn sd{rf/Lsf] ;'/Iffdf vt/f pTkGg u/]sf] x'g'kb{5 . 

ljz]; lzIff ljfyL{ sfo{ljlw nfu xG5) (O.C.G.A. § 20-2-740) 

1.  सुती र अरु सुती पदार्थािरू 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िद्युतीय चुर्ोट, िरष्प पेन/ट्यरङ्क, क्यरन्नरष्ट्बष्ट्िओल (cbd) तेल िर ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर िर ष्ट्िद्यरलय बसमर िर ष्ट्िद्यरलयबरट टरढर भएको कुनै 

पष्ट्न ष्ट्िद्यरलयको करयाक्रममर समरन उत्परदनिरू र्रखे्न सष्ट्ित कुनै पष्ट्न सुतीिन्य उत्परदन (चुर्ोट, ष्ट्सगरर्, चपरउने सुतीिन्य पदरर्था, स्नि, आष्ट्द) प्रयोग गने 

छैनन्।  कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थी, कमाचरर्ी सदस्य िर ष्ट्िद्यरलयकर आगनु्तकलरई ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्िद्यरलय िरतर ष्ट्भत्र िर ष्ट्िद्यरलयको कुनै पष्ट्न करयाक्रममर कुनै पष्ट्न 

समयमर सुतीिन्य पदरर्था िर ष्ट्िद्युतीय चुर्ोट, िरष्प कलम/टेन्क िर सरमरन उत्परदनिरू प्रयोग गना अनुमष्ट्त ष्ट्दइँदैन । ष्ट्िद्यरलय बन्द र्िने समय, भचुाअल 

ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन, ष्ट्दनको चौबीसै घण्टर, िप्तरको सरतै ष्ट्दन यो प्रष्ट्तबि लरगू हुनेछ (समीवत नीवत JCDAA) ।  सरर्थसररै्थ, "भ्यरष्ट्पङ" िर िुष्ट्लङ" कर लरष्ट्ग िरष्प 

पेन/ट्यरङ्क र् िुल्सले बरलबरष्ट्लकरिरूको स्वरस्थ्यमर पुयराउन सके्न ज्ञरत खतर्रिरू बररे् र्थरिर नहँुदर ष्ट्तनीिरूको प्रयोग िरष्ट्नकरर्क हुन सक्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जुन विद्यार्थीिे यस वनयमको पािन गदैन त्यस विद्यार्थीिे इन्टरनेटमा गएर आस्पाइर (स्मोवकंग वप्रिेनसन इन्टरआकवटि एक्सवपररएन्स) कायाक्रम जुन चािी 

www.mdanderson.org/aspire भने्न इन्टरनेटको ठेगानामा छ। यस कायाक्रम पुरा गरे पवछ विद्यार्थीिे कायाक्रम पुरा गरेको प्रमाण पत्र छापेर प्रिािक िाई वदने 

छ। 

 

2.  कुराकानी गने इिेक्टि ोवनक यन्त्रिरू जसमा पेज गने यन्त्र, सेि िोन, िाकी-ताकीस र समान यन्त्रिरू समािेि 

छन् 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले पर्म्पर्रगत र्/िर अनलरइन ष्ट्िक्षणकर दौिरन (िैष्ट्क्षक प्रयोिनकर लरष्ट्ग अनुमष्ट्त ष्ट्दइएको समय बरिेकमर)िर सू्कल बसमर पेिर्, ष्ट्बप्पर्, सेलुलर् िोन, स्मरटा िोन, 

िरकी-टरकी िर समरन उपकर्ण लगरयतकर ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् उपकर्ण प्रयोग गने छैनन् र् उनीिरूले ष्ट्िद्यरलयको िैष्ट्क्षक अष्ट्भयरनमर अिर्ोि पुयराउने िर सुर्क्षरसम्बिी िोस्ट्खम 

पैदर गने छैनन् ।  ष्ट्नदेिनरत्मक ष्ट्दनमर खरिर खरने अिष्ट्ि, कक्षर परर्ितान, अध्ययन िल र् सरमरन्य ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दनको अिष्ट्िमर हुने कुनै अन्य संर्ष्ट्चत िर गैर्-संर्ष्ट्चत ष्ट्नदेिनरत्मक 

ष्ट्क्रयरकलरप समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन।  ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िरे्क समय ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् उपकर्णकर सम्बिमर बनरइएकर ष्ट्नम्न ष्ट्नयमिरू परलनर गने छन् भने्न 

अपेक्षर गरर्न्छ:  (1) अनुमोष्ट्दत ष्ट्नदेिनरत्मक उदे्दश्यिरूकर लरष्ट्ग बरिेक, ष्ट्नदेिनरत्मक समयरिष्ट्िमर (ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दनको आष्ट्िकररर्क सुरुिरत देस्ट्ख समरस्ट्प्तसम्म) िोनिरू पूणा 

रूपमर अि गरर्नुपछा  (िरन्त िर कम्पन मोिमर िोइन) र् दृष्ट्रबरट टरढर र्रख्नुपछा  (ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र ष्ट्नदेष्ट्ित गरर्ए अनुसरर्); (2) अनुमोष्ट्दत ष्ट्नदेिनरत्मक उदे्दश्यिरूकर लरष्ट्ग 

बरिेक, कुनै परठ मेसेष्ट्िङ गने अनुमष्ट्त छैन; (3) यो यन्त्र ष्ट्िद्यरर्थीको स्वरस्थ्यको लरष्ट्ग ष्ट्निरारर्त गरर्न्छ भने गम्भीर् ष्ट्चष्ट्कत्सर अिथर्थरिरू िर अन्य असरमरन्य परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरू भएकर 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई त्यो प्रयोग गनाको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयको प्रिरनरध्यरपकद्वरर्र ष्ट्ििेर् अनुमष्ट्त ष्ट्दइन सष्ट्कन्छ। 

 

आमरबुिर/अष्ट्भभरिकिरूलरई ष्ट्नदेिनरत्मक समयरिष्ट्िमर आफ्नो ष्ट्िद्यरर्थीलरई िोन गना, इ-मेल गना िर परठ पठरउनबरट टरढर र्िनको लरष्ट्ग अनुर्ोि गरर्न्छ।  आपत्करलीन 

अिथर्थरमर, आमरबुिर/अष्ट्भभरिकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयको िोन प्रणरली मरिा त सम्पका  गना सकु्नहुन्छ।  ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् यन्त्रको उपयोग ष्ट्ििेर्रष्ट्िकरर् 

िो अष्ट्िकरर् िोइन।  यी अपेक्षरिरूकर सबै उल्लङ्घनिरूले यन्त्रको अष्ट्िकर्णलरई ष्ट्नम्त्त्यरउनेछ।  यसकर सररै्थ, अष्ट्िकर्ण गरर्एको यन्त्रलरई आमरबुिर/अष्ट्भभरिकलरई मरत्र 

ष्ट्ितरा गरर्नेछ। ष्ट्िद्यरलय ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर िर ष्ट्िद्यरलयको प्ररयोष्ट्ित करयाक्रमिरूमर व्यस्ट्िगत ष्ट्िद्युतीय यन्त्रिरूकर लरष्ट्ग ष्ट्िमे्मिरर् हँुदैन।  कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलय िरतर 

ष्ट्भत्र िर ष्ट्िद्यरलयले प्ररयोिन गरे्को करयाक्रममर अनुमष्ट्त नष्ट्लइ ष्ट्िद्युतीय उपकर्ण प्रयोग गरे्को खण्डमर ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरसक िर उिरँकर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले ष्ट्िद्युतीय उपकर्ण 

िित गना सक्छन्, 

 
(a) सुर्क्षर समस्यरिरूमर उदे्दश्यकर सरर्थ िेने, ष्ट्िद्यरलयकर प्ररष्ट्िष्ट्िक स्रोतिरूमर अिर्ोि पुयराउने प्रयरस गने िर ष्ट्िद्यरलयकर प्ररष्ट्िष्ट्िक स्रोतिरूलरई एकरष्ट्िकरर् बनरउने िर 

िोस्ट्खममर परने कुनै पष्ट्न ष्ट्क्रयरकलरपमर संलग्न हुने; 

(b) व्यस्ट्िगत प्रयोगकर लरष्ट्ग ष्ट्िस्ट्रिक्टद्वरर्र उपलब्ध गर्रइएकर कम्त्युटर् प्रोग्ररम, सफ्टिेयर् िर अन्य प्रष्ट्िष्ट्िको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प बनरउने; अनष्ट्िकृत िरइलिरू िरउनलोि गने; 

व्यस्ट्िगत िरइदर िर ष्ट्निी व्यरिसरष्ट्यक प्रष्ट्तष्ठरिरूकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयकर प्ररष्ट्िष्ट्िक स्रोतिरूको प्रयोग गने; 
 

(c) ष्ट्िद्यरलय परर्सर्मर िर बरष्ट्िर् ष्ट्िद्यरलयकर प्ररष्ट्िष्ट्िक स्रोतिरूको प्रयोग गदरा ष्ट्निी सम्पष्ट्त्त िर ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्त िरिष्ट्िक रूपमर खर्रब गना, नर गना, तोि-िोि गना 

िर चोनाको लरष्ट्ग प्रयत्न गने, िम्त्की ष्ट्दने (थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलयको प्रिर्ी अष्ट्िकरर्ीलरई उि घटनरिरूकर बररे्मर सूष्ट्चत गनुापछा ।); 
 

(d) अनुपयुि सरमग्री ष्ट्ितर्ण िर प्रदिान गनाको लरष्ट्ग व्यस्ट्िगत िर ष्ट्िद्यरलयकर प्ररष्ट्िष्ट्िक स्रोतिरू प्रयोग गने करयाक्रममर प्रयोग गने िर सिभरगी हुने। अनुपयुि सरमग्रीले 

ष्ट्नदेिनरत्मक िर िैष्ट्क्षक उदे्दश्य सभा गदैन र् यसमर ष्ट्नम्न कुर्रिरू समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन (प्रष्ट्िष्ट्िको प्रयोग गर्ी बदमरिी गनेको लरष्ट्ग ष्ट्नयम 7G 

िेनुािोस्): 

• अपमरन, असभ्य, अष्ट्िर, घृष्ट्णत, आक्ररमक, अनुष्ट्चत, यौन-सम्बिी प्रकट, अश्लील िर िम्त्कीपूणा िरनकरर्ी/सरमग्री; 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 1-    कुराकानी  

                 स्तर 2 -  रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

                 स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

                स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार पत्र सिीत वनिम्बनकरारसँग 
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• गैर्-करनूनी िर खतर्नरक करयािरूको समर्थान गने; 

• DeKalb County School District, यसकर कमाचरर्ी िर ष्ट्िद्यरर्थीिरूमर लोभ देखरउने; 

• ष्ट्िंसरलरई समर्थान गने; 

• िरनीिरनी गलत गने, लरपर्िरिी रूपमर गलत गने िर ष्ट्नन्दरत्मक िरनकरर्ी समरिेि गने; िर 

• अन्यर्थर बरलबरष्ट्लकरिरूको इन्टर्नेट सुर्क्षर ऐनद्वरर्र परर्भरष्ट्र्त गरर्ए अनुसरर् नरबरलकिरूकर लरष्ट्ग िरष्ट्नकरर्क भएको। (थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलयको प्रिर्ी अष्ट्िकरर्ीलरई 

उि घटनरिरूकर बररे्मर सूष्ट्चत गनुापछा ।) 
 

(e) प्रष्ट्िष्ट्िको ष्ट्िमे्मिरर् प्रयोगको सम्बिमर ष्ट्िद्यरलय कमाचरर्ीको उष्ट्चत ष्ट्नदेिनिरू िर आदेििरू परलनर गना अस्वीकरर् गने र्/िर ष्ट्िद्यरलय प्रिरसकको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर अष्ट्ियो 

िर दृश्यरत्मक रे्कष्ट्िाङ यन्त्रिरूको प्रयोग गने। 
 

(f) ष्ट्िस्ट्रिक्टको कम्त्युटर् िरटर, सञ्जरल, प्रणरली, इन्टर्नेट ििरन, इ-मेल खरतरिरू िर इन्टि रनेट िर कुनै पष्ट्न तेस्रो पक्षको कम्त्युटर् प्रणरली, िरटर िर सञ्जरलमर अनरष्ट्िकृत पहँुच 

प्ररप्त गनाको लरष्ट्ग प्ररप्त गने िर प्रयरस गने, ििै: 

• दुभरािनरपूणा िेर्िेर् गने, ष्ट्िष्ट्िङ गने िर ष्ट्क्रयरकलरपिरू ह्यरक गने; 

• अन्य प्रयोगकतरािरूकर परसििािरूको बररे्मर िरष्ट्नबुष्ट्झकन िरनकरर्ी खोजे्न; 

• प्रयोगकतराको परसििालरई ष्ट्िस्ट्रिक्टको कम्त्युटर् सञ्जरल, प्रणरली, इन्टर्नेट ििरन, इ-मेल खरतरिरूमर िर अन्य व्यस्ट्ििरूको इन्टि रनेटमर खुलरसर गने। यद्यष्ट्प, 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले आफ्नो आमरबुिरसँग आफ्नर परसििािरू सरझर गना सक्छन्। 

• अन्य व्यस्ट्ििरूकर परसििािरूलरई परर्मरिान गने; 

• अको व्यस्ट्िको खरतर मरिा त लगइन गने प्रयरस गने; 

• ष्ट्िस्ट्रिक्टद्वरर्र ब्लक िर ष्ट्िल्टर् गरर्एको सरमग्रीमर पहँुच प्ररप्त गना प्रयरस गने; 

• अष्ट्िकरर्ष्ट्बनर अको प्रयोगकतराकर िरइलिरू पहँुच गने, प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प बनरउने िर परर्मरिान गने; 

• प्रयोगकतराको पष्ट्िचरनलरई परर्ितान गने; 

• प्रयोगकतरासँग सम्बस्ट्ित नभएको खरतरको परसििा  िर परर्चरयक प्रयोग गने; िर 

• अन्य व्यस्ट्ििरूकर खरतरिरू िर अन्य कम्त्युटर् सञ्जरल िर प्रणरलीिरूमर िोस्ट्खम पहँुच हुने प्रयोगिरूमर संलग्न हुने। 

 

सुझाि: प्रिरनरध्यरपकको स्पर अनुमष्ट्तष्ट्बनर कसैलरई ष्ट्िद्यरलयमर अन्य व्यस्ट्ििरूको तस्ट्स्वर्िरू िर ष्ट्भष्ट्ियो स्ट्खचे्न अनुमष्ट्त ष्ट्दइएको छैन। कुनै पष्ट्न समयमर ष्ट्िद्यरलयको 

सम्पष्ट्त्तमर िर कुनै ष्ट्िद्यरलयको प्ररयोष्ट्ित करयाक्रममर हँुदर िर सिमष्ट्तष्ट्बनर सरमरष्ट्िक ष्ट्मष्ट्ियरमर ष्ट्िद्यरर्थी िर कमाचरर्ीको कुनै पष्ट्न तस्ट्स्वर्, ष्ट्भष्ट्ियो िर अष्ट्ियो रे्कष्ट्िाङ पोर 

गदरा ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्तनीिरूको कुनै पष्ट्न तस्ट्स्वर्, ष्ट्भष्ट्ियो िर अष्ट्ियो रे्कष्ट्िाङ गना परउँदैनन्। यो प्ररििरनको उल्लङ्घनले ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर हँुदर ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् 

यन्त्र प्रयोग गने ष्ट्ििेर्रष्ट्िकरर् गुमरउने परर्णरम ल्यरउनेछ। 
 

ष्ट्िद्यरर्थीले अनलरइन ष्ट्िक्षण भइर्िेको लगरयतको कुनै पष्ट्न समयमर कष्ट्िलै्य पष्ट्न ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् उपकर्ण िर इन्टर्नेट/इन्टि रनेट मरिा त िम्त्करउने/अनुपयुि सने्दि र्/िर 

ष्ट्चत्र पठरउनु हँुदैन । यसले एकदमै गम्भीर् ष्ट्िद्यरलय, व्यस्ट्िगत र्/िर अपर्रष्ट्िक परर्णरमिरू ष्ट्नम्त्त्यरउन सक्छ। सरइबर् िम्त्कीको बररे्मर र्थप िरनकरर्ी ष्ट्लन 

http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness मर िरनुिोस् । 

 

विद्यार्थीिे अनुमोवदत वचवकत्सा िा वनदेिनात्मक उदे्दश्यिरूका िावग प्रयोग नहँुदासम्म मात्र वनदेिन समयािविमा विद्युतीय यन्त्रिरूसँग िा वतनीिरूवबना 

िेडिोनिरू िगाउनु हँुदैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. िवतयार, वबस्पोठक पदार्था र अन्य यन्त्रिरू  
 

नोट: िातिवतयारिे विद्यार्थी, विभाग र कमाचारीिाई वनकटतम र िास्तविक खतराको जोखखम पैदा गछा  र विद्याियको वसकाइ िातािरण र 

प्रवतष्ठामा नकारात्मक प्रभाि पाना पवन सक्छ । संघीय कानुन (बन्दुक वनषेवित विद्यािय के्षत्रसम्बिी ऐन;) िे के उले्लख गछा  भने कुनै विद्यार्थीिे 

विद्याियमा, विद्याियद्वारा प्रायोवजत कायाक्रममा, विद्याियको िाता िा सू्कि बस वभत्र बन्दुक िा असुरवक्षत िातिवतयार बोकेको िा ल्याएको 

खण्डमा सू्कि वडखरिक्टिे अवनिाया रूपमा उक्त विद्यार्थीिाई कखिमा एक िषासम्म विद्याियबाट वनष्कासन गने नीवत बनाएको हुनु पदाछ । (18 

U.S.C. § 921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) O.C.G.A. § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-127.1; िा 

16-11- 132 उल्लङ्घन गरेर विद्यार्थीिे असुरवक्षत िातिवतयार, जोखखमयुक्त सामाग्री िा बन्दुक बोकेको खण्डमा O.C.G.A.§ 20-2- 1184 को 

ररपोवटाङसम्बिी आिश्यकतािरू पूरा गनुा पनेछ । 

 

A. ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िद्यरलयमर, ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर, ष्ट्िद्यरलय-प्ररयोष्ट्ित समे्मलनिरू िर ष्ट्िद्यरलयकर बसिरूमर देखरउन अप्रकट िर खुलर िे भएतरपष्ट्न 

बन्दुक, खतर्नरक िष्ट्तयरर् िर खतर्नरक औिरर्/िोस्ट्खमपूणा ििु/अनरष्ट्िकृत ििु र्रख्नु, ह्यरण्डल गनुा, ल्यरउनु, ष्ट्दनु िर ष्ट्दने करर्ण बनु्न; प्रयोग गनुा 

िर प्रयोग गना िम्त्की ष्ट्दनु; ष्ट्बक्री गने प्रयरस गनुा िर बन्दुक ष्ट्बक्री गना सस्ट्म्मष्ट्लत हुनु हँुदैन। िष्ट्तयरर् बोक्नको लरष्ट्ग मरन्यतरप्ररप्त करनूनी इिरितपत्र 

भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग कुनै अपिरद छैन। 

सुझाि: यो आचरर्-संष्ट्ितरकर उदे्दश्यिरूकर लरष्ट्ग "िष्ट्तयरर्" को परर्भरर्र त्यो िो िसमर ष्ट्नम्न िसु्यिरू समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन: 
 

शे्रणी I को िवतयार: बन्दुक/खतरनाक िवतयारिरू 

कुनै लोि गरर्एको िर लोि नगरर्एको बन्दुक िर खतर्नरक िष्ट्तयरर्। 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :     स्तर 1-    कुराकानी 

                 स्तर 2 -  रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

                स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

                 स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -    6-10 वदनको िावग करार पत्र सिीत वनिम्बनकुराकानीको िावगको िावगको 

िावगकरारसँग 
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O.C.G.A. §20-2-751.1 अनुसरर्, कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयमर िगा I मर पने िरतिष्ट्तयरर् र्रखी र्िने संकि गरे्को परइयो भने, उि ष्ट्िद्यरर्थीलरई किीमर 

एक िर्ाकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयबरट बखराि गरर्न सक्छ; यद्यष्ट्प सुनिरइ अष्ट्िकृत, प्रिरसक िर सुपरर्ने्टने्डन्ट, िर थर्थरनीय ष्ट्िक्षर सष्ट्मष्ट्तसँग यो बखरािीलरई 

अिथर्थर अनुसरर् परर्मरिान गने अष्ट्िकरर् हुनेछ र् उनीिरूसँग िगा I मर पने िरतिष्ट्तयरर् र्रखी र्िने संकि गरे्कर ष्ट्िद्यरर्थीलरई िैकस्ट्िक िैष्ट्क्षक 

व्यिथर्थरमर सरना परउने अष्ट्िकरर् हुन्छ । 

बन्दुकमर िेन्डगन, र्रइिल, िटगन िर ष्ट्िस्फोटन िर ष्ट्िद्युतीय चरिाको करयाद्वरर्र बन्दुकको गोली िरल्नको लरष्ट्ग परर्ितान गरर्ने िर गना सष्ट्कने अन्य 

िष्ट्तयरर् समरिेि हुन्छन्। 

खतर्नरक िष्ट्तयरर्मर कमाचरर्ीलरई चोटपटक पुयराउन िर मरना अर्थिर भरर्ी किच नर गना ष्ट्नमराण गरर्एकर ष्ट्िस्फोटक िर गैर्-ष्ट्िस्फोटक र्केटिरू 

िरल्ने "र्केट लन्चर्," "बरिुकर," िर "रर्कोइल र्रइिल" भनेर् सरमरन्यतयर ष्ट्चष्ट्नने कुनै पष्ट्न िष्ट्तयरर् िर उि प्रयोिनको लरष्ट्ग प्रयोग गरर्ने िष्ट्तयरर् 

समरन समरिेछ हुन्छ। िब्दको अर्था िरतुले बनेको ष्ट्सष्ट्लन्डर्बरट अष्ट्िक ष्ट्िस्फोटक िरल्ने र् सिस्त्र बलद्वरर्र सरमरन्यतयर प्रयोग गरर्ने "मोटर्" भनेर् 

सरमरन्यतयर ष्ट्चष्ट्नने िष्ट्तयरर् िर उि प्रयोिनको लरष्ट्ग प्रयोग गरर्ने सरमरन िष्ट्तयरर् पष्ट्न िो। िब्दको अर्था सरमरन्यतयर "ह्यरण्ड गे्रनेि" भनेर् ष्ट्चष्ट्नने 

िष्ट्तयरर् िर ष्ट्िस्फोट गना र् कमाचरर्ीलरई चोटपटक पुयराउन ष्ट्नमराण गरर्एको अन्य समरन िष्ट्तयरर् िर उि प्रयोिनको लरष्ट्ग प्रयोग गरर्ने समरन िष्ट्तयरर् 

पष्ट्न िो। 
 

शे्रणी II को िवतयार: जोखखमपूणा िसु्तिरू 

कुनै पष्ट्न पेल्लट गन, पेन्ट गन, बीबी गन, पूर्रनो बन्दुक, गैर् घरतक एयर् गन, रन गन, टेिर्, िर िगा I को िष्ट्तयरर्को परर्भरर्र पूर्र नगने िर अन्य 

समरन िष्ट्तयरर्; कुनै पष्ट्न बोिी, िका , मचेट, स्ट्स्वचबे्लि चरकू, ब्यरष्ट्लस्ट्रक चकु्क, दुई िर बढी इन्चको बे्लि भएको अन्य कुनै चकु्क; कुनै पष्ट्न रे्िर् 

बे्लि (उदरिर्ण, सीिर, ष्ट्नयष्ट्मत, लुकरउन   

 ष्ट्मल्ने, आष्ट्द); बक्सकटर्; कुनै पष्ट्न लट्ठी(उदरिर्णको लरष्ट्ग ष्ट्बली िब, पीआर् -24, नरइट स्ट्रक, स्ट्िङ स्ट्रक, ब्ल्यरकज्यरक, िब); कुनै पष्ट्न 

बन्दुकको मिलर् िर बन्दुकको सरइलेन्सर्; बम ििै "देस्ट्खने ििु"; "मरिाल आटा” को कुनै पष्ट्न उपकर्ण िर दुई िर िेरै् ठोस भरग िोष्ट्िएको ितर पष्ट्न 

िल्लरउन ष्ट्मल्ने फे्लइष्ट्लङ इनु्स्ट्रमेन्ट (उदरिर्ण को लरष्ट्ग, नुन्चकस, नन चक, नन चिकर, िुर्ीकेन, िर िरइष्ट्टंग चेन, आष्ट्द ।) फ्यरँक्नकर लरष्ट्ग तयरर् 

गरर्एको किीमर दुईिटर ष्ट्िन्दु िर चुच्चो बे्लि भएको र् िुनसुकै कस्ट्न्फगुरे्सन भएको ष्ट्िस्क (उदरिर्णको लरष्ट्ग, चरइष्ट्नि ररर्, ओरर्यन्टल िरटा, 

थ्रोष्ट्िङ ररर्, आष्ट्द ।); तर्िरर्, तर्िरर्/चकु्कको केन, आइस ष्ट्पक्स, चेन, िनु र् बरण, िरतु, र्थमोप्लरस्ट्रक, करठ िर अन्य समरन सरमग्रीले बनेको, आौलर, 

िरत, िर मुठ्ठीमर लगरइने नकल, िर “तगिर मुक्कर” िरन्न प्रयोग गरर्ने नकल आष्ट्द ििर ष्ट्िष्ट्िि उपकर्णिरू; िर ष्ट्िद्यरलय प्रिरसनले िष्ट्तयरर्को रूपमर 

प्रयोग गना सष्ट्कन्छ भनेर् ष्ट्निरार्ण गरे्को िर ष्ट्िद्यरर्थीले िष्ट्तयरर्को रूपमर प्रयोग गना खोिेको र् यो आचरर्-संष्ट्ितरको उल्लङ्गन गने अरू कुनै पष्ट्न 

औिरर् िर उपकर्ण । 

मरष्ट्र्थकर सररै्थ, शे्रणी II कर िष्ट्तयरर्िरूमर बन्दुक र् खतर्नरक िष्ट्तयरर्िरू बरिेक O.C.G.A. § 16-11-127.1 र् 20-2-751 द्वरर्र परर्भरष्ट्र्त गरर्ए 

अनुसरर्कर िष्ट्तयरर् िर िोस्ट्खमपूणा ििुको रूपमर परर्भरष्ट्र्त गरर्ने कुनै पष्ट्न ििु समरिेि हुन्छ (शे्रणी I िेनुािोस्)। 
 

 

 

शे्रणी III को िवतयार: चकु्किरू/अन्य िवतयारिरू 

दुई इन्च भन्दर कम बे्लि भएको कुनै पष्ट्न चकु्क िर िष्ट्तयर, कुनै पष्ट्न बन्दुक "ििो-देस्ट्खने" िर प्लरस्ट्रकको नर गना सष्ट्कने रे्िर् िर स्ट्िङ िट। 

 

खतरनाक िवतयारिरू/अनाविकृत िसु्तिरू 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले गोली, Bbs, पेन्ट पेलेट, CO2 करष्ट्टि ाि िरयर्िका  (िरष्ट्नकरर्क व्यििरर्को रूपमर सम्बोष्ट्ित गना सष्ट्कने "थन्यरप इट्स," "पोप्पसा" िर "पप-

इट्स" बरिेक अन्य), सलरई, लरइटर्, स्ट्रङ्क बम, पेप्पर् िे, छिी िर समरन औिरर्िरू /ििुिरू र्रख्नु हँुदैन। यी औिरर्िरू/ििुिरू ष्ट्िद्यरलयको 

समरर्ोिमर िरष्ट्नकरर्क हुन्छन् र् सुर्क्षर िोस्ट्खम ष्ट्नम्त्त्यरउन सक्छन्।    

                                                                                                                           

सुझाि: विद्यार्थीिे कविलै्य पवन कुनै पवन समयमा िवतयारिरूिाई छुनु िा वनयन्त्रण गनुा हँुदैन।  विद्यार्थीिरूिे कविलै्य पवन अन्य 

विद्यार्थीिरूबाट िवतयार, िागूपदार्था, गैर-कानूनी िा अज्ञात िसु्तिरू विनु हँुदैन िा समात्न सिमत हुनु हँुदैन।  यी िसु्तमधे्य कुनै िेिा 

परेमा प्रिासकिाई भनु्निोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू:  

नू्यनतम: स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

           स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

               स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन    

          स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6 देखख  7 सम्मको पररणामिरूकािावग 10 वदनको अवनिाया  वनिम्बन र वजल्लाको  अवघ सुनुिाई हुनेछ। 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 
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ख. ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्त यन्त्रिरूको प्रयोग, सरर्थमर र्रख्न, र् चलरउन परउँदैनन् िसकर अनुष्ट्चत प्रयोगले अरु व्यस्ट्ििरूलरई िरष्ट्न, कर गदाछ िर/र् 

कक्षर, सू्कल र् सू्कलकर करयाक्रमलरई भंग गदाछ। यी यन्त्रिरू यस प्रकरर् छन्- परष्ट्न ष्ट्पिोल, अन्य उपकर्ण िसले परष्ट्न िर अन्य तर्ल छ्यरपदछ, 

खेलरउने बन्दुक, सलरई, लरइटर्, लेसर् पोटंर्, ष्ट्बिुली झट्कर ष्ट्दने यन्त्र र् अन्य समरन यन्त्रिरू। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. विक्षक, बस चािक, सू्किको अविकारी, र अरु कमाचारीिरूको वबरुद्ध जानी-बुझी गरेको िारीररक विंसा 
 

ष्ट्िद्यरर्थीले कुनै पष्ट्न सू्कलको कमाचरर्ीलरई िरर्ीरर्क चोट पुयराउनको ष्ट्नस्ट्ि िरनी-बुझी ष्ट्िकराउनु िर िमलर गनुा, परउदैन्।  

 

क. जानी-बुझी गरेको िारीररक विंसा जसिे िारीररक चोट पुयााउदैन् 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, ष्ट्िद्यरलय बसकर चरलक, ष्ट्िद्यरलय अष्ट्िकरर्ी, र् ष्ट्िद्यरलयकर अरू कमाचरर्ीलरई िरनरिरनी ष्ट्िकराउने िर आक्रमण गने 

छैनन् । ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, ष्ट्िद्यरलय बसकर चरलक, ष्ट्िद्यरलय अष्ट्िकरर्ी, र् ष्ट्िद्यरलयकर अरू कमाचरर्ीलरई िरनरिरनी ष्ट्िकराउने, आक्रमण 

गने, िर अपमरन हुने गर्ी िर रर्स उठ्ने गर्ी छुने छैनन् । त्यिो खरलको उल्लङ्घन भएको खण्डमर ष्ट्िक्षकले मरि नगरे्सम्म छोटो अिष्ट्िको 

ष्ट्नष्करसनको लरष्ट्ग भए पष्ट्न उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइ आयोिनर गरर्नेछ । 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

 

नू्यनतम :  स्तर 3 - 1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन 

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

    स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करारपत्र सिीतकरारसँग वनिम्बन   

          स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6-7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

    

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

 

नू्यनतम : स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 – वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई 

हुनेछ ।  

 

ख. जानी-बुझी गरेको िारीररक विंसा जसिे िारीररक चोट पुयााउछ  
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले O.C.G.A.§16-3-21. मर उले्लख भए अनुसरर् आत्म र्क्षर गनुा पने अिथर्थरमर बरिेक ष्ट्िक्षक, ष्ट्िद्यरलय बसकर चरलक, ष्ट्िद्यरलय 

अष्ट्िकरर्ी, 

र् ष्ट्िद्यरलयकर अरू कमाचरर्ीलरई िरनरिरनी ष्ट्िकराउने, आक्रमण गने, िर िरनरिरनी छुने  र् िरर्ीरर्क चोटपटक, िरष्ट्न, िर क्षष्ट्त पुयराउने छैनन् । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 
 

नू्यनतम :  स्तर 1-   कुराकानी                     

         स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्)                

          स्तर 3  - 1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

            स्तर 4 -  1-5  वदनसम्मको िावग    वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 5 - 6- 10 वदनको िावग करारपत्र सिीतकरारसँग वनिम्बन   

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

 

नू्यनतम :   स्तर 1-   कुराकानी 

               स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

             स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

             स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

              स्तर 5 -  6- 10 वदनको िावग करारपत्र सिीतकरारसँग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 6 -   िामो समयको लरष्ट्ग वनिम्बन 

स्तर 6-7  को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई 

हुनेछ। 
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राज्य वनयमिे संकेत गरे अनुसार विद्यार्थीिे विक्षक, सू्किको बस चािक र सू्किको अविकारीको वबरुद्ध चोट पुर् याउने गरर िारीररक विंसा 

गरेको प्रमाण पाइयो भने, त्यस विद्यार्थीिाई सू्किबाट रिेको सामावजक सू्कि पड्ने योग्यताबाट, वनष्कासन गररन्छ (ओ.सी.जी.ए. § 20-2-

751.6)। यो ष्ट्नयम कक्षर के - 12 कर सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई लरगू हुन्छ। ष्ट्नष्करसन गरे्को समय भरर्मर, सुनुिरई अष्ट्िकरर्ीले ष्ट्िद्यरर्थीलरई िैकस्ट्िक 

ष्ट्िक्षर करयाक्रममर भष्ट्ता गना सक्दछन्।  यष्ट्द  ष्ट्िद्यरर्थी इष्ट्लमेन्टर्ीदेस्ट्ख कक्षर आठमर पढछ भने, सुनुिरई अष्ट्िकरर्ीले, त्यस ष्ट्िद्यरर्थीलरई, िरइ सू्कलमर पुगे 

पष्ट्छ िेरर् भष्ट्ता गना ष्ट्दन सक्दछन्। यष्ट्द  ष्ट्िद्यरर्थी इष्ट्लमेन्टर्ीदेस्ट्ख कक्षर छ मर पिदैछ भने र् िैकस्ट्िक ष्ट्िक्षर छैन भने, सुनुिरई अष्ट्िकरर्ीले, त्यस 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई,  िेरर् सू्कलमर भष्ट्ता गना ष्ट्दन सक्दछन्। 

 

5. रक्सी, िागु औषि, र अन्य गैरकानुनी/वनयखन्त्रत पदार्थािरू* 
 

*यो विद्यार्थी आचार-संविता – विद्यार्थीका अविकार तर्था वजमे्मिारीिरू र चररत्र विकाससम्बिी िातेपुखस्तकामा प्रयोग भए 

अनुसार “िागु औषि” भन्नािे रक्सी र मादक पदार्था, गाँजा, वचवकत्सा प्रयोजनको गाँजा, वप्रखिप्िनमा पाइने औषवि, 

वप्रखिप्िन वबना पाइने औषवि, उसै्त देखखने औषवि, इनिेिेन्ट, चक्की, ट्याबे्लट, क्यापु्सि, वसने्थवटक पदार्था र संघ तर्था 

राज्यको कानुन अिगात िैि र अिैि अन्य सबै औषवििरू िा वनयखन्त्रत पदार्था िगायतका सबै पदार्थािरू बुवझन्छ ।   

नाबाविखिे रक्सी, गाँजा र अन्य िागु औषि प्रयोग गनुा गैरकानुनी र िावनकारक छ । 

 

ध्यान वदनुिोस: विद्यार्थीिे कुनै समय पवन िागू-पदार्था छुनु िा चिाउनु हँुदैन। कवििे पवन िवतयार, िागू-पदार्था, अिैवदक िा नवचनेको पदार्था 

अरु विद्यार्थीबाट विनु िा समातु्न हँुदैन। यस्ता कुनै पवन पदार्था िेिा पारेमा, प्रिासकिाई भनु्निोिा। 

 

क. िागू औषिको वबक्री िा वितरण 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िके्रतर, के्रतर, ष्ट्ितर्क िर प्ररप्तकतराले लरगु और्ि भनेको िर ठरनेको और्ष्ट्ि िर पदरर्था ष्ट्बक्री गने, ष्ट्बक्री गना प्रयरस गने, ष्ट्बक्री गना 

चरिनर र्रखे्न, ष्ट्ितर्ण गने, ष्ट्ितर्ण गना प्रयरस गने छैनन् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. िागू-पदार्था सार्थमा राख्न/प्रयोग गना/ प्रभावित हुन  

लरगू-पदरर्था िर कुनै ििुिरू लरगू-पदरर्था हुन् भने्न कुर्रको ष्ट्िश्वरस िर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व, ष्ट्िद्यरर्थीलरई छ भने, त्यस ििुिरूलरई सरर्थमर र्रख्न, ष्ट्तनीिरूको 

प्रयोग गना, प्रयोग गने प्रयरस गना, र् ष्ट्त ििुिरूले प्रभरष्ट्भत हुने छैनन्। ष्ट्िद्यरर्थीिरूले कुनै पष्ट्न व्यस्ट्िलरई आिुले लरगू पदरर्था िो भने्न ष्ट्िश्वरस गरे्को 

समरन सरर्थमर र्रख्न, प्रयोग गना, प्रयोग गने कोष्ट्िि गना,अर्थिर लरगू पदरर्थाले प्रभरष्ट्ित हुन पे्ररर्त गने छैनन्। लरगू पदरर्था िर कुनै िैि ष्ट्चि ष्ट्िद्यरर्थीिरूले 

िरनीबुझीकन सुघ्न, सरंसष्ट्लन, खरन िर कुनै व्यस्ट्िलरई सुघ्न, सरंसष्ट्लन िर त्यस ष्ट्नयत प्रयोग भन्दर अलग प्रयोग िसमर सरमेल छ र् सीष्ट्मत छैन, नंग 

परष्ट्लि, मरिल एर्ोपे्लन गु्ल (गम), िरत सिर गने समरन इत्यरष्ट्द ििर करया गने छैनन्। 

 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

 

नू्यनतम :  स्तर 3 -   1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

           स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करारपत्र सिीतकरारसँग वनिम्बन    

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

 

नू्यनतम :   स्तर 6 - िामो समय को िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई 

हुनेछ ।  
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प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन 

              स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

             स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करारपत्रकरारसँग वनिम्बन   

                स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ।   

 

 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 5 - 6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

              स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम :  स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ।  

 

ध्यान वदनुिोस्: कुनै विद्यार्थीको उपखस्र्थवतिे अकााको सुरक्षािाई स्पि िम्प्की वदएको देखखएमा, प्रिानाध्यापकिे त्यस विद्यार्थीबारे वनरीक्षक िा 

मनोवनतिाई, वजल्ला प्रवक्रया सुनुिाईमा, िामो समयको िावग वनिम्बन/वनष्कासनको िावग उले्लखखत गना सके्न छन्। 
 

पवििो दोष: विद्यार्थीिाई करारको सार्थमा 10 विद्यािय वदनिरूसम्म विद्याियबाट वनिम्बन गररन्छ ।  आमाबाबु/अवभभािक र विद्यार्थीिे िागु 

औषिको िैवक्षक कायाक्रम, Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP), मा उपखस्र्थत हुने प्रस्ताि स्वीकार गरेको खण्डमा GRIP 

कायाक्रम सिितापूिाक पूरा गररसकेपवछ 10 वदने वनिम्बनबाट 5 वदन छूट वदइनेछ र करार भने कायाान्वयन भइ रिनेछ । GRIP कायाक्रम 

सिितापूिाक पूरा गररएन भने, करारको सार्थमा 10 वदने पूरा वनिम्बन िागू गररनेछ । यो विकल्प प्रार्थवमक, माध्यवमक र उच्च विद्याियका 

विद्यार्थीका िावग उपिब्ध छ । 
 

दोस्रो अपराि र/िा यवद विद्यार्थीको व्यििार अपराविक छ भने िा सार्थमा भएको कारण अपराि तोवकएमा: विद्यार्थीिाई दि (10) सू्कि 

वदनकािावग वनिम्बन र सुनुिाई प्रवक्रयामा नािीस गररने छ, जसिे गदाा विद्यार्थी, िामो कायाकािसम्म वनिम्बन, वनष्कासन र/िा िैकखल्पक 

सू्किमा उले्लखखत हुनेछ। 

 

वनदेवित औषवििरू 

ष्ट्िद्यरलयमर ष्ट्चष्ट्कत्सकद्वरर्र ष्ट्निरारर्त गरर्एको और्ष्ट्ि प्रयोग गनुा पने ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्भभरिकले अष्ट्निरया रूपमर ष्ट्िद्यरलयको प्रिरसनसँग पर्रमिा गनुा पदाछ 

र् आिश्यक और्ष्ट्िको करगिरत लगरयतकर सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर उपयुि करयाष्ट्िष्ट्ििरू परलनर गनुा पदाछ । ष्ट्िद्यरर्थीकर लरष्ट्ग आिश्यक पने प्रोटोकल, 

ष्ट्नयम तर्थर करगिरतिरू ष्ट्िद्यरलय नीष्ट्त JGCD, ष्ट्नयमरिली JGCD-R(1) र् िरर्रम JGCD-E(1) मर प्रदरन गरर्एको छ । ष्ट्िद्यरर्थीले पुिरा ष्ट्बनर परइने 

और्ष्ट्ि सष्ट्ितको और्ष्ट्ि ष्ट्िद्यरलयमर ल्यरउनु िर प्रयोग गनुा अगरष्ट्ि अष्ट्निरया रूपमर ष्ट्िद्यरलय स्वीकृष्ट्त ष्ट्लनु पदाछ ।  ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलय परर्सर्, सू्कल बस 

िर ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र प्ररयोष्ट्ितकरयाक्रममर CDC िर र्थोरै् टेटि रिरइिि ोकरनरष्ट्बनोल भएको तेल लगरयतको ष्ट्चष्ट्कत्सर गरँिर बोक्न परउने छैनन् । 

 

नोट: र्रज्यको करनुन अन्तगात, ष्ट्िद्यरलयले ष्ट्चष्ट्कत्सकको ष्ट्प्रस्ट्िप्िन र् अष्ट्भभरिकको ष्ट्लस्ट्खत अनुमष्ट्त प्ररप्त गरे्को खण्डमर दम, ज्यरन िरन सके्न एलिी 

िर मिुमेि भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िइनिेलर्, आिै िरन्न ष्ट्मल्ने एष्ट्पनेष्ट्फ्रन र् मिुमेिको ष्ट्नगर्रनी र् उपचरर् गना आिश्यक पने सरमरन तर्थर उपकर्ण 

बोक्न र् प्रयोग गना सक्छन् । कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्सिररर्स गरर्एको भन्दर िर्क तरर्करले आिै िरन्न ष्ट्मल्ने एष्ट्पनेष्ट्फ्रन िर अरू कुनै और्ष्ट्ि प्रयोग गरे्को 

खण्डमर ष्ट्िद्यरर्थी अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी गरर्न सक्छ । 
 

ग. िागूपदार्थासँग सम्बखित सामग्रीको िारण र/िा वितरण 

कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले लरगु और्िको प्रयोग, ष्ट्बक्री िर ष्ट्ितर्णसँग सम्बस्ट्ित सरमरग्रीिरू लगरयतकर लरगु और्िकर सरमरग्रीिरू बोके्न िर ष्ट्ितर्ण गने छैनन् 

। Code of Student Conduct –Student Rights and Responsibilities and Character Development Handbook मर प्रयोग भए 

अनुसरर् “लरगु और्िकर सरमरग्रीिरू” मर परइप, परनी परइप, स्ट्िप, बेने करगि, से्कल, सरनो झोलर, ष्ट्ग्रन्डर् िर लरगु और्िको प्रयोगसँग सम्बस्ट्ित 

अन्य ििु (अर्थरात, िरष्प कलम, िरष्प ट्यरङ्क, िुल्स, आष्ट्द) लगरयतकर सरमरग्रीिरू पछा न् । 
 

*यो अपराि िागू पदार्था सम्बिी सामग्रीिरूसँग मात्र सम्बखित छ। िागू पदार्था र रखक्स िा अन्य सामान सार्थमा राख्न, प्रयोग, वितरण र वबवक्र 

गना अपराि 5 -क/ख मा सम्बोवित गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

                 स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   
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पवििो दोष: विद्यार्थीिाई करारको सार्थमा 10 विद्यािय वदनिरूसम्म विद्याियबाट वनिम्बन गररन्छ र मावर्थ छििि गररए अनुसार 

वनिम्बनमा पाँच वदन घटाउनका िावग Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP) कायाक्रममा उपखस्र्थत हुने विकल्प प्रदान 

गररन्छ ।  यो विकल्प प्रार्थवमक, माध्यवमक र उच्च विद्याियका विद्यार्थीका िावग उपिब्ध छ । 

दोस्रो र त्यस पिातको अपराि: 10 सू्कि वदनिरूकािावग विद्यार्थीिाई वनिखम्बत गररने छ। 

 

6. सम्पवि  
 

क. िास्तविक, प्रयास गना िा िम्प्की वदएर क्षवत/विधं्वस/सू्कि, वनजी िा सािाजवनक सम्पविमा आगो िगाउनु 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िद्यरलय, ष्ट्िद्यरलयमर भएको सरिािष्ट्नक िर ष्ट्निी सम्पष्ट्त्तमर िरष्ट्न गने, क्षष्ट्त गने, तोििोि गने, ष्ट्बगरने, आगो लगरउने िर यिो 

करम गने प्रयरस िर िस्ट्म्त्क ष्ट्दने छैनन् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ध्यान वदनु िोस्: विद्यार्थीिे सू्किको सम्पविमा हँुदा, उनको व्यििारको कारणिे सू्किकोवनजी क्षवत गरेमा, त्यसको क्षवतपूवता बेिोनुा 

पदाछ। 

 

ख. िास्तविक प्रयास गररएको िा िम्प्काई गररएको चोरी / डकैती/ ज़बदास्ती िसूिी/चोरीको सम्पविको कब्जा  

ष्ट्िद्यरर्थीिरू चोर्ी, छलकपट गरे्र् चोर्ी, िबर्ििी िसुली, िकैती, अकराको घर्मर पसेर् चोर्ी; िर्रएको िर चोर्ी भएको सरमरन कब्जर गने छैनन्, 

उनीिरू यिर करयािरूमर सिभरगी हुने िर सिभरगी हुन प्रयरस गने छैनन् । यो कुर्र सरिािष्ट्नक, ष्ट्िद्यरलयको, सू्कल र् ष्ट्निी सम्पष्ट्त्तमर लरगू हुन्छ । 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू चोर्ीको िर नक्कली पैसर/चेक/मनी अिार्/बैंक िर के्रष्ट्िट करिा प्रयोग, बोके्न र्/िर ष्ट्ितर्ण गने करयामर सिभरगी हुने छैनन् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन    

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

            स्तर 3 -    1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

               स्तर  4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

              स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

             स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

              स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

              स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ।  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्)       

  स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

          स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 
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नोट: कुनै विद्यार्थीको व्यििारिे विद्याियमा रिेको समयमा विद्यािय, वडखरिक्ट िा व्यखक्तको सामानमा नोक्सानी िा क्षवत पुगेमा, उक्त 

विद्यार्थीिे अवनिाया रूपमा त्यसको क्षवतपूवता वतनुा पदाछ । कुनै विद्यार्थीिे चोरीको िा नक्किी पैसा/चेक/मनी अडार/बैंक िा के्रवडट काडा प्रयोग 

िा वितरण गरेका कारण आवर्थाक नोक्सानी भएमा, उक्त विद्यार्थीिे अवनिाया रूपमा त्यसको क्षवतपूवता वतनुा पदाछ । 

 

ग.पाठ्यपुस्तक, संचार माध्यमका सामानिरू, कम्प्युटर र कम्प्युटरसँग जोवडएका सामान/प्रयोग 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले कम्त्युटर् र् कम्त्युटर्सम्बिी उपकर्ण र् सरमरग्रीिरू सष्ट्ित परठ्यपुिक, ष्ट्मष्ट्ियर सेन्टर्कर सरमरग्रीिरू, िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको स्वरष्ट्मत्वमर 

र्िेको प्रष्ट्िष्ट्ि िर्रउने, ष्ट्बगरने र्/िर अनुपयुि तरर्करले चलरउने िर त्यसमर क्षष्ट्त पुयराउने छैनन् ।  प्रष्ट्िष्ट्िको दुरुपयोगमर इन्टि रनेट िर इन्टर्नेटको 

अनुपयुि प्रयोग/ह्यरष्ट्कङ लगरयतकर कुर्रिरू पछा न् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ध्यान वदनु िोस्: विद्यार्थीिे आफ्नो व्यििारिे गदाा केिी कुनै ष्ट्िद्यरलय सम्पविमा िानी पुगेमा त्यसको क्षवतपूवता गनुा पदाछ।  सू्किमा भएको 

इिेक्टि ोवनक माध्यमिरूको गित तररकािे उपयोग गरेर कसैिाई िेप्न, डराई-िम्प्काई गना, िम्त्की वदना सख्ती सात मनावि छ। 

 

7. सू्किका विद्यार्थी, कमाचारी, आगिुकिरू वबरुद्ध िैरान गने, िमिा र मारवपट गने 
 

क. िमिा 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, सू्कल कमाचरर्ी, अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरू, िर सू्कलकर करयाक्रम िेना आएकर व्यस्ट्ििरूलरई 

िरर्ीरर्क संपका ले िोस् यर अन्य प्रकरर्ले, िम्त्की ष्ट्दन, भयष्ट्भत गना परउने छैनन्। ष्ट्िद्यरर्थीिरूले यी व्यस्ट्ििरूलरई कुनै प्रकरर्को िरस्ट्ब्दक िर 

िरर्ीरर्क िरनी पुर् यरउने छैनन् िसले गदरा यी व्यस्ट्ििरू आफ्नो ज्यरनको लरष्ट्ग भयष्ट्भत हुने छन्। 

 

ध्यान वदनु िोस्: अपरािको साक्षीिरूिाई डराई-िम्प्काई गरेमा सू्कलबाट वनष्कावित हुने सम्भािना छ।   

 

 

 

 

 

 

 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

            स्तर  3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

             स्तर 4 - 1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

             स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

              स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-   वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:   स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

           स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग –न-सू्कि वनिम्बन 

            स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

            स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन 

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-    वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन्-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 
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ख. सािारण िमिा/झगडा/मार-वपट  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले मरर्-ष्ट्पट, िक्कर मुक्की, लरत-मरना, ठेल्न, टोक्न िर िरर्ीरर्क सम्पका को प्रयरस ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, 

अरु सू्कलकर कमाचरर्ीिरू, अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरू िर अरु कुनै व्यस्ट्ििरू तिा  गने छैनन्। 

 

ध्यान वदनु िोस्: यवद घटनामा जानी-बुझी सू्कि कमाचारीसँग चोट-पटक/िानी िा चोट-पटक/िानी वबना िारीररक सम्पका  संिग्न भएमा 

अपराि #4 क मा िेनुा िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग. मार-वपट  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, ष्ट्िद्यरलयकर अन्य कमाचरर्ी, अरू ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्िद्यरलयसम्बिी करयाक्रममर उपस्ट्थर्थत भएकर 

व्यस्ट्ििरूलरई आँखर करलो हुने गर्ी, ओठ िर अनुिरर् िर िर्ीर्कर अन्य भरग सुष्ट्न्नने गर्ी, िर्ीर्कर भरगिरूमर चोट लरगे्न गर्ी िर िेरै् ठूलो 

चोटपटक लरगे्न गर्ी कुटष्ट्पट गने छैनन् । 

 

ध्यान वदनु िोस्: यवद कुनै अिस्र्थामा विद्यार्थीिे जानी-बुझी वजल्ला सू्किका कमाचारीिरूसँग झगडा गरेर वतनीिरूिाई िारीररक चोट-

पटक वदने प्रयास गर्यो भने तर यस झगडामा त्यस कमाचारीिाई केिी िारीररक चोट-पटक िावगएना भने, अपराि #4 

ख िेनुा िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घ. क्रोवित मार-वपट  

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -    िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-      वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-     वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू:: 

नू्यनतम :  स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू : 

नू्यनतम :  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

   स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 -   वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 
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ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, ष्ट्िद्यरलयकर अन्य कमाचरर्ी, अरू ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्िद्यरलयसम्बिी करयाक्रममर उपस्ट्थर्थत भएकर 

व्यस्ट्ििरूलरई िर्ीर्लरई गम्भीर् िरनी पुयराउन सके्न िर पुयराउने प्ररणघरतक िरतिष्ट्तयरर् प्रयोग गने िर प्ररणघरतक िरतिष्ट्तयरर् प्रयोग गरे्र् िस्ट्म्त्क 

ष्ट्दने छैनन् । 

 

 

 

 

 

 

 

ङ. क्रोवित िमिा  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, ष्ट्िद्यरलयकर अन्य कमाचरर्ी, अरू ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्िद्यरलयसम्बिी करयाक्रममर उपस्ट्थर्थत भएकर 

व्यस्ट्ििरूलरई िर्ीर्को भरग खोसेर्, िर्ीर्को भरग करम नलरगे्न बनरएर्, िर िर्ीर् िर िर्ीर्ीको भरगको स्वरूप ष्ट्बगररे्र् दे्वर्पूणा करर्णले िर्ीर्ीमर 

िरष्ट्न पुयराउने छैनन् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट: कुनै घटना सू्कि वडखरिक्टका कमाचारीिाई जानाजानी चोटपटक पुयााएर भौवतक क्षवत/चोट िगाउने उदेश्यिे गररएको िो भने, 

दोष #4b िेनुािोस् । 

च. दिाक मारवपट  

ष्ट्िद्यरर्थीिरू आिूले िुरु नगरे्को झगिरमर उनीिरू सरमेल हुने छैनन् ।िुन ष्ट्िद्यरर्थीले झगिर िुरु गदैन तर् सरमेल हुन्छ, त्यस ष्ट्िद्यरर्थीलरई दिाक 

मरर्ष्ट्पटको आर्ोप लरग्दछ। यस अपर्रिमर एउटर ष्ट्िद्यरर्थीले अको ष्ट्िद्यरर्थीसँग झगिर गदरा, तेस्रो ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िकराउँदछ िर लरत िरन्दछ भने ििर 

अपर्रििरू सरमेल छन् तर् त्यष्ट्तमर मरत्र सीष्ट्मत छैनन्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छ. िबदमासी /दुव्याििार/यातना 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अको ष्ट्िद्यरर्थीलरई िस्ट्म्त्क ष्ट्दने, िर् देखरउने, दुव्याििरर् गने, िरतपरत गने िर िरर्ीरर्क िर भरिनरत्मक चोट पुयराउने र् अष्ट्तरर्ि ष्ट्क्रयरकलरपिरूको 

संथर्थर (खेल टोली, ब्यरन्ड, आष्ट्द) को सदस्यतरलरई ष्ट्लएर् यरतनर ष्ट्दने करम पष्ट्न गने छैनन् । ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीिरू बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरको घटनर रर्पोटा 

गरर्एको िोस् िर निोस् उनीिरूले प्रते्यक घटनरको बररे्मर र्थरिर परएपष्ट्छ ती घटनरिरूलरई सम्बोिन गने छन् । 

 

िैरान पानुा 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम    स्तर 6-   िामो समयको िावग वनिम्बन  को िावग 

अविकतम :  स्तर 7 -  को िावगकरारसँगवनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ। 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू:: 

नू्यनतम :    स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम :  स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ। 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बनको िावग  

अविकतम : स्तर 7 -  को िावगकरारसँगवनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 6 - िामो समयको  िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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बदमरसी भन्नरले ष्ट्नम्न कुर्र बुष्ट्झन्छ 

(1) आिू सक्षम भएको बेलरमर, अको व्यस्ट्िलरई िरनरिरनी चोटपटक लगरउने प्रयरस गनुा िर िस्ट्म्त्क ष्ट्दनु; 

(2) पीष्ट्ितलरई िर्रउन बरध्य बनरउने गर्ी िर पीष्ट्ितको िर्ीर्ीमर िरनी पुगे्न गर्ी िरनरिरनी बल प्रदिान गनुा; िर 

(3) एउटर सरमरन्य व्यस्ट्िले िम्त्करउन, दुव्याििरर् गना, िर तसराउनकर लरष्ट्ग प्रयोग गना खोष्ट्िएको िो भनेर् बुझ्न सके्न िरनरिरनी गरर्एको 

ष्ट्लस्ट्खत, मौस्ट्खक िर िरर्ीरर्क करया िसले: 

(A) अको व्यस्ट्िको िर्ीर्मर िरष्ट्न पुयराउँछ; 

(B) ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्िक्षरमर िेरै् िदसम्म प्रभरि गने क्षमतर र्रख्छ; 

(C) त्यिो करया गम्भीर्, ष्ट्नयष्ट्मत भएको, िर बढी मरत्ररमर िैष्ट्लएको खण्डमर तष्ट्साने िर िर्रउने खरलको िैष्ट्क्षक िरतरिर्ण ष्ट्सिानर 

गछा ; िर 

(D) ष्ट्िद्यरलयको सुचररू प्रष्ट्क्रयरमर िेरै् िदसम्म अिर्ोि पुयराउन सके्न क्षमतर र्रख्छ । 

ष्ट्िद्यरलय परर्सर् ष्ट्भत्र, ष्ट्िद्यरलयकर गरिीिरूमर, ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्नष्ट्ित बस ष्ट्बसौनीिरूमर, िर ष्ट्िद्यरलयसम्बिी करयाक्रम िर ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर िर थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलय 

प्रणरलीको कम्त्युटर्, कम्त्युटर् प्रणरली, िर अन्य ष्ट्िद्युतीय प्रष्ट्िष्ट्ि मरिा त पहँुच हुने िरटरको प्रयोग िर सफ्टिेयर्मर बदमरसी लरगू हुन्छ । 

 

िैरानका उदािरणिरूमा सामेि छन् तर त्यवतमा मातै्र सीवमत छैनन्: 

 मौस्ट्खक िमलर ििो नचरष्ट्िँदो ष्ट्िस्करउनु िर नरम बोलरउनु;  

 िब्द र्/िर िरतको इिरर्रले िम्त्की, िर् र् सतरउनु; 

 सीिै िरर्ीरर्क सम्पका  ििै ष्ट्िकराउनु िर ढकेल्नु;  

 िरर्ीरर्क ष्ट्िंसर र्/िर आक्रमण;  

 सरइबर्मर पीछर गनुा िर कुनै व्यस्ट्िको बररे्मर िर व्यस्ट्िलरई, भरिनरत्मक चोट पुयराउनको ष्ट्नस्ट्ि इमेल िर इलेक्टि ोष्ट्नक यरतरयरतको मरध्यमबरट िब्द, ष्ट्चत्र िर 

भरर्र सम्पका  गनुा िर गर्रउनु; 

 सरइबर्मर भयष्ट्भत परनुा िर ष्ट्िष्ट्िटल प्रष्ट्िष्ट्ि िसमर सरमेल हुन्छ, तर् सीष्ट्मत हँुदैन, इमेल, ब्लग, सरमरष्ट्िक नेटिष्ट्किं ग सरइट (उदरिर्ण िेसबुक, मरइस्पस र् 

अन्य), च्यरटरुम, टेक्स्ट र् इन्सटेन्ट मेसेिको मध्यमबरट िरनी िरनी अको व्यस्ट्िलरई ितु्रतरपूणा हुनु र् पटक-पटक सतरउनु र् िर् देखरउनु;  

 गरईगुई िर झुठो कुर्र िैलरउनु; 

 पीछर गनुा; 

 सरिािष्ट्नक अपमरन; 

 सरमरष्ट्िक एकरन्ततर; 

 लूट र् चरलबरिी, िसमर सरमेल हुन्छ उक्सरउनु र् िबर्दिी; 

 ष्ट्िद्यरर्थी िर सू्कलको कमाचरर्ीको सर्ममदो िोटो क्यमरर्र र् सेलिोनको क्यमरर्रले स्ट्खचु्न र् अरुलरई सरझर गनुा िर अनलरइनमर िरल्नु; 

 अपमरनिनक सूचनर र् िम्त्की टेक्स्ट िर इन्सटेन्ट मेसेिबरट  पठरउनु; 

 गपिप र् गरँइगूईिरू िेबसरइटद्वरर्र अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरूसँग बरँि्नु। 

 

साइबर बदमािी 

 

सरइबर् बदमरिी सेल िोन, कम्त्युटर् र् ट्यरबलेटिरू ििर ष्ट्िष्ट्िटल यन्त्रिरूबरट हुने बदमरिी िो। सरइबर् बदमरिी SMS, परठ र् एपिरू िर सरमरष्ट्िक 

ष्ट्मष्ट्ियरमर अनलरइन, िोर्मिरू िर मरष्ट्नसिरूले देख्न, सिभरगी हुन िर सरमग्री सरझर गना सके्न गेष्ट्मङ मरिा त हुन सक्छ। सरइबर् बदमरिीमर कुनै पष्ट्न व्यस्ट्िको 

बररे्मर िरष्ट्नकरर्क, गलत िर घष्ट्टयर सरमग्री पठरउने, पोर गने िर सरझर गने कुर्रिरू समरिेि हुन्छन्। यसमर अप्ठ्यरर्ो िर अपमरन गरे्र् कुनै पष्ट्न व्यस्ट्िको बररे्मर 

व्यस्ट्िगत िर नीष्ट्ि िरनकरर्ी सरझर गने करया समिेि हुन सक्छ। केिी सरइबर् बदमरिीले गैर्-करनूनी िर अपर्रष्ट्िक व्यििरर्को सीमर नरघ्छन्। 

(www.stopbullying.gov) 
 

साइबर बदमािीका उदािरणिरूमा वनम्न कुरािरू समािेि हुन्छन् तर यसमा मात्र सीवमत हँुदैन: 

 

• सरइबर् उत्पीिन िर पीष्ट्ितलरई ठोस भरिनरत्मक कर ष्ट्दएर् ष्ट्नष्ट्ित व्यस्ट्ि प्रष्ट्त िर त्यसको बररे्मर ष्ट्नदेष्ट्ित इ-मेल िर ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर्द्वरर्र िर मरपात िब्द, छष्ट्ि 

िर भरर्र प्रकट गने िर प्रकट गनामर करर्ण बने्न व्यििरर्मर संलग्न हुने; 

• इमेल, ब्लग, सरमरष्ट्िक नेटिष्ट्का ङ िेबसरइट (उदरिर्ण, Instagram, Twitter, Facebook, आष्ट्द), च्यरट रूम, परठ र् दु्रत मेसेष्ट्िङ सष्ट्ित तर् यसमर मरत्र 

सीष्ट्मत नर्िी ष्ट्िष्ट्िटल प्रष्ट्िष्ट्ििरूको प्रयोग मरिा त सरइबर् बदमरिी िर व्यस्ट्िको ष्ट्िद्दी, प्रष्ट्तकूल र् दोिोरर्र्िने उत्पीिन र् त्ररस; 

 

कि वदनु 

विद्यार्थीिरूिे अन्य विद्यार्थीिाई कुनै वकवसमको िारीररक, मौखखक अर्थिा गैर-मौखखक कि वदने छैनन्। 

 

ष्ट्नष्ट्ित व्यस्ट्ि िर व्यस्ट्ििरू तिा  लष्ट्क्षत आपष्ट्त्तिनक व्यििरर् (िरर्ीरर्क, मौस्ट्खक, सरमरष्ट्िक, भरिनरत्मक, र्/िर सम्बिपर्क व्यििरर्) लरई दुव्याििरर्को रूपमर 

परर्भरष्ट्र्त गना सष्ट्कन्छ । दुव्याििरर्मर िरत, िमा, ष्ट्लङ्ग, अिितर, मूल र्ररिकर आिरर्मर अको व्यस्ट्िलरई िरनरिरनी गरर्ने व्यििरर्िरू लगरयतकर व्यििरर्िरू 

पछा न्  । 

 

किका उदािरणिरूमा सामेि छन् तर त्यवतमा मातै्र सीवमत छैनन्: 

  

 िरिष्ट्िक िर कष्ट्र्थत लक्षणिरू ििै िरत, रं्ग, िमा, ष्ट्लंग, ष्ट्लंग अष्ट्भसंस्कर्ण, यौन परर्चय, िंिि, र्रष्ट्रि य मूल, िरर्ीरर्क ष्ट्ििेर्तर, सरमरष्ट्िक आष्ट्र्थिंक स्ट्िष्ट्र्थ, 

िरर्ीरर्क िर मरनष्ट्सक क्षमतर, िर अरु कुनै छुट्यरउने लक्षणिरूबरट पे्ररर्त भएर् सतरउनु िर िर् देखरउनु;   

 सरिािष्ट्नक अपमरन; 

 सरमरष्ट्िक एकरन्ततर; 

 

तंग गनुा 

विद्यार्थीिरूिे अन्य विद्यार्थीिाई कुनै वकवसमको िारीररक, मौखखक अर्थिा गैर-मौखखक तररकािे तंग गने छैनन् (ओ.सी.जी.ए § 16-5-61)। 

 

कुनै समूि मर कुनै व्यस्ट्िको दिरा मरष्ट्र्थ उठरउन िर मरष्ट्र्थ लग्न प्रयोग गरर्ने ष्ट्क्रयरकलरपिरूलरई र् यरष्ट्गङको रूपमर परर्भरष्ट्र्त गना सष्ट्कन्छ । यी ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर 

अरूलरई सतरउने, दुव्याििरर् गने िर अपमरन गने संस्करर् तर्थर अन्य ष्ट्क्रयरकलरपिरू पछा न् । कुनै व्यस्ट्िको इच्छर ष्ट्िपर्ीत र् यरष्ट्गङको घटनर घट्छ । 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
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तंग गने व्यििारका उदािरणिरूमा सामेि छन् तर त्यवतमा मातै्र सीवमत छैनन्: 

 िरर्ीरर्क िर मौस्ट्खक रूपमर कसैलरई क्षष्ट्त पुयराउनु/बदनरमी गनुा/दुव्याििरर् गनुा; 

 कसैलरई िेप्ने, दुव्याििरर् गने, िर् देखरउने प्रयोिनको लरष्ट्ग गरर्ने व्यस्ट्िगत सम्पष्ट्त्तको चोर्ी/ष्ट्िधं्वस; 

 सरिािष्ट्नक अपमरन; 

 भयष्ट्भत/प्रभुत्व 

 

यष्ट्द सूष्ट्चत गरे्मर िर आिश्यक परे्मर, सू्कल अष्ट्िकरर्ीिरूले िैर्रन पररे्को, कर ष्ट्दएको िर तंग गरे्को प्रते्यक करया सम्बोष्ट्ित गनेछन्। 

 

पवििो िैरान गने काया पछाडी हुने अनुिासनात्मक कायािािीकायािािीमा ति िेखखएको सामेि हुन्छन् तर त्यवतमा मातै्र सीवमत हुदैंनन्: 

 पर्रमिा; 

 कक्षर िलपरनघर् र् सू्कल बसमर कुसी बदष्ट्लनु; 

 कक्षरिरू बदष्ट्लनु; 

 निर्बंिी  

 सू्कलष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बन; 

 सू्कलबरष्ट्िर् ष्ट्नलम्बन ( उष्ट्चत करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईद्वरर्र); 

 ष्ट्नष्करसन (उष्ट्चत करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईद्वरर्र); र्  

 िैकस्ट्िक  सू्कलमर भती गनुा ( उष्ट्चत करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईद्वरर्र)।   

 

िैरान पाने कायामा सामेिहुने विद्यार्थीिाई, उमेर अनुसारको पररणाम, नु्यनतम र सीवमत वबना, पररखस्तवर्थमा उवचत हुने अनुिासनात्मक कायािािी र सल्लाि 

वदइन्छ।  

 

कक्षा छ देखख बािासम्म पड़ने विद्यार्थीिरूिे, तेस्रो पल्टसम्म िैरान गने अपराििरू गरेको र्थाि पाइयो भने, त्यस विद्यार्थीिाई अनुिासनात्मक कायािािी गने 

कमाचारी, यानि र न्यायविकरणको उवचत कानूनी कायािािी द्वारा, कखिमा, िैकखल्पक सू्किमा भवता गराइन्छ। (ओ. वस. वज. ए.  § 20-2-751-4) । 

 

विद्याियिे स्पि रूपमा सबै पक्षिरूिाई के जानकारी गराउनु पदाछ भने बदमासीको ररपोटाका सम्बिमा कुनै खािको बदिा विन पाइँदैन र यसो गरेका कडा 

कारबािी गररन सक्छ । 

 

के कुरा याद गनुा पछा  भने बदमासीमा आपसी द्वन्द्वका कारण मात्र उत्पन्न हुने व्यििार समािेि हँुदैन ।  कृपया बदमासीमा नपने उल्लङ्घनिरूका िावग 

अपरािसम्बिी वनयमिरू िेनुािोस् ।  बदमासी, दुव्याििार िा यातनासम्बिी उल्लङ्घनिरूका बारेमा र्थप जानकारीका िावग, कृपया पृष्ठ  िेनुािोस् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

8. असभ्य/अविि व्यििार र/िा आदेि मान्नदेखख अखस्वकार 
 

क. असभ्य िा अविि व्यििार 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 1-    कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन 

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन 

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-    वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 
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ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, बस चरलक, अरु कुनै सू्कल कमाचरर्ी, अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरू िर सू्कल सम्बिीसम्बिी र्रस्ट्खएकर करयाक्रममर 

आएकर व्यस्ट्ििरूकर प्रष्ट्त अष्ट्िर व्यििरर्, अनुपयुि भरर्र र् इिरर्र िसमर भद्दर/अश्लील भरर्र पष्ट्न समरिेि छन्,  देखरउन परउने छैनन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. विक्षकका आदेिको पािन गनादेखख अखस्वकार/अििेिना  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िक्षक, सू्कल प्रिरसक िर अरु कमाचरर्ीिरूले ष्ट्दएको आदेि प्रष्ट्त अििेलनर गने छैनन् (ष्ट्नयमको अन्तगात यी उदरिर्णिरू छन् - 

कुनै िग्गर छोि्न नमरनु्न, आक्ररमक व्यििरर् र्ोक्न नमरनु्न, बरिरकरर्ी व्यििरर् र्ोक्न नमरनु्न )।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. अनुपखस्र्थवत िा कसैको अनुमवतवबना सू्कलमा अनुपखस्र्थत हुनु  
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू स्वीकृष्ट्त ष्ट्बनर अनुपस्ट्थर्थत हुन िर गैर्िरष्ट्िर्ीमर सिभरगी हुन परउनेछैनन्। District Policy JB ले छूट ष्ट्दन ष्ट्मल्ने अनुपस्ट्थर्थष्ट्तिरूलरई 

परर्भरष्ट्र्त गरे्को छ । छूटकर लरष्ट्ग उपयुि करगिी प्रमरण बुझरउनु पष्ट्न िरुर्ी हुन्छ ।  Georgia को करनुन यिो छ: व्यस्ट्िगत र्ोग; गम्भीर् ष्ट्बर्रमी 

िर परर्िरर्मर मृतु्य; िरष्ट्माक ष्ट्बदर; DeKalb County School District ले उपस्ट्थर्थष्ट्त िोस्ट्खमयुि हुन्छ भनेर् ष्ट्निरार्ण गरे्को अिथर्थरमर; सरिािष्ट्नक 

चुनरिमर भोट िरल्न दतरा गनाकर लरष्ट्ग/भोट िरल्नकर लरष्ट्ग; सुर्क्षर सेिर िर र्रष्ट्रि य गरिाको िरँच र् िरर्ीरर्क पर्ीक्षर; र् करनुन िर ष्ट्िक्षर सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्दए 

अनुसरर्कर अनुपस्ट्थर्थष्ट्तिरू । िोष्ट्िायरको करनूनले ष्ट्नम्न परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरूमर पष्ट्न अनुपस्ट्थर्थष्ट्तकर लरष्ट्ग ष्ट्ििेर् व्यिथर्थर तोकेको छ: 

 

 िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर आमरबुिर सेनर सेिरमर छन् र् छुट्टीमर घर् आएकर छन् िर छुट्टी सकेर् िंगकरलरष्ट्ग िष्ट्का नलरगेकर छन्, ष्ट्त ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

िष्ट्िायर करनूनले 5 ष्ट्दन सम्मको छुट्टी उपलब्ध गर्रउँदछ।  

 िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरू िष्ट्िायर िेनेर्ल असे्सम्त्ब्लीमर सने्दि िरिकको करम गरर्र्िेकर छन्, ती ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई यी करम गरर्एकर ष्ट्दनिरूमर सू्कलमर 

अनुपस्ट्थर्थत ठरष्ट्नने छैनन्।  

 िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरू रुिेन्ट ष्ट्टन इलेक्सन प्रोग्ररम (STEP) मर पोल आष्ट्िसर्क रूपमर स्वयं सेिक भएर् करम गरर्र्िेकर छन्, ती ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई 

त्यिरँ करम गरे्को दुई(2) ष्ट्दनसम्म सू्कलमर अनुपस्ट्थर्थत ठरष्ट्नने छैनन्।  

 िुन ष्ट्दन परलन पोर्ण गने परर्िरर्मर बसेकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई परलन पोर्ण सम्बिी अदरलत िरनु पदाछ, तीष्ट्िद्यरर्थीिरू उि ष्ट्दनकर 

लरष्ट्ग सू्कलमर अनुपस्ट्थर्थत ठरष्ट्नने छैनन्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ध्यान वदनुिोस् : राजकीय कानुन अनुसार यवद कुनै आमाबुिा िा  अवभभािकिे यी अवनिाया उपखस्र्थवत आदेिपत्र (ओ.सी.जी.ए. § 20-2-

690.1) का वनयमिरूको पािन नगरेमा, वत आमाबुिा िा अवभभािकिाई  खराब आचरणको दोषी ठावनने छ र यवद यी आमाबुिा िा 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 1 - समे्मिन  

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 - 1-3 वदनको इन-सू्कि वनिम्बन 

  स्तर 4 - वनिम्बन 1-5 वदन 

अविकतम: स्तर 5 - सम्प्झौतामा 6 - 10 वदनको वनिम्बन 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 1 -   कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

2021-2022 को उपखस्र्थवतसम्बिी प्रोटोकि 

*उपखस्र्थवतसम्बिी प्रोटोकि/नवतजािरू जुनसुकै समयमा पररितान हुन सक्छन् । 

अनुपखस्र्थत 

वदनको 

सङ्ख्या 

कदम 

1-2 विद्याियिे अनुपखस्र्थत हुने विद्यार्थीका आमा बाबुिाई सूवचत गनेछ (िोन गरेर, इमेि पठाएर, अवभभािकको 

सम्पका  मािा त) र Infinite Campus को सम्पका  िगमा पररणामिरू उले्लख गछा  । 

3 उपखस्र्थवतसम्बिी प्रोटोकिका प्रबिक (Attendance Protocol Manager िा APM), उपखस्र्थवतसम्बिी सवचि, 

रवजरार, िा प्रिानाध्यापकका प्रवतवनवििे आमाबाबु/अवभभािकिाई बच्चाको अनुपखस्र्थवतको बारेमा सूवचत गदै 

तीन वदने सूचना पठाउने छन् । 

4-5 Attendance Protocol Manager (APM) िे School Attendance Team (SAT) िाई वनयवमत रूपमा भेट 

गनुा पदाछ र कुनै मध्यस्र्थता आिश्यक परेको छ भने मध्यस्र्थता पूरा गनुा पदाछ । APM, SAT, र िा SAT का 

सदस्यिे विद्यार्थी अििााताा, अवभभािक कन्फरेन्स (िोन मािा त, िा भौवतक रूपमा) पूरा गने छन् र 

Attendance Intervention Summary Form (उपखस्र्थवत मध्यस्र्थता सारांि िाराम) पूरा गने छन् । * SAT का 
सदस्यिरूमा एकजना प्रिासक, विद्यािय परामिादाता, विद्याियका सामावजक कायाक्रम, विद्यार्थी सिायता 
व्यखक्त, र प्रिानाध्यापकका अन्य कुनै प्रवतवनवििाई राख् नु पदाछ । 

6 APM िे वनरिर अनुपखस्र्थवतका पररणामिरूको बारेमा सूवचत गदै आमाबाबु/अवभभािकिाई मािी नपाइने छ 

वदनको अनुपखस्र्थवतसँग सम्बखित एउटा पत्र पठाउने छन् । 

8 विद्याियका सामावजक कायाकताािाई Attendance Intervention Summary Form (उपखस्र्थवत मध्यस्र्थता 

सारांि िाराम) का अवतररक्त तीन वदने र छ वदने पत्रको सार्थमा एउटा रेिरि प्रदान गनुा पदाछ । 

http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%AD%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE/%E0%A4%AD%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%85%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2/%E0%A4%85%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%A3-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95/%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-meaning-in-Hindi-English
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अवभभािक अदाितमा यस खराब आचरणको अपरािी ठावनए भने यी आमाबुिा िा अवभभािकिाई $25  देखख $100 सम्मको जररिाना, 

30 वदन िा 30 वदन भन्दा कमको िावग जेि, समाज सेिा िा यी सबै दण्डिरू वमिाएर अदाितको काया स्वािीनमा दखण्डत गररने छ। सू्कि 

प्रणािीिे विद्यार्थीको 5 अक्षम्य अनुपखस्र्थवतको बारेमा आमाबुिा िा अवभभािकिाई सूचना वदए पवछ पवन यवद विद्यार्थी सू्किबाट वबना क्षमा 

अरु वदन छुट्टीमा बसेमा, वत आमाबुिा िा अवभभािकिाई छुटै्ट अपरािको दोषी ठावनने छ। राज्य कानुनिे 16-17 िषाका विद्यार्थीिरूिाई 

सू्कि छोड्न/वनखिन चािेमा आमाबुिा/अवभभािकबाट विखखत अनुमवत विनु पने आिश्यक पवन पदाछ(ओ.सी.जी.ए § 20-2-690.1)। 

 

 

सबै अक्षम्य अनुपखस्र्थवतकािावग वनम्नाविखखत िागू हुन्छ:  

 

ध्यान वदनु िोस्: विद्यार्थीिरू अनुपखस्र्थवत सम्बिी उलं्लघनिे मात्र वनिखम्बत हुने छैनन्। 

 

जवजाया विक्षा विभागको अनुसिान अनुसार, विद्यार्थीिरूको िगभग वतन प्रवतषद अर्थिा पाँच प्रवक्षछण बराबरको उपखस्र्थवत भएमा, 

10,000 भन्दा बडी विद्यार्थीिरूको CRCT (क्राइटेररयन रेिेरेंस कखम्पटेंसी टेर) भने्न जाँचको स्र्थरमा िृखद्ध ल्याँदोछ। 

 

10. कक्षामा िा वक्रयाकिापिरूमा अनुपखस्र्थवत 
ष्ट्िद्यरर्थीिरू कक्षर िर सू्कलकर आिश्यक ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर अनुपस्ट्थर्थत हुने छैनन्। यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीिरू सू्कलकर आिश्यक ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर आएनन् 

िर सू्कल िर सू्कलको िष्ट्मन, कुनै प्रिरसकको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर छोिेर् गए भने अपर्रिको दोर्ी मरष्ट्नने छन्।  

 

सबै वढिोपनािाई वनम्नाविखखत िागू हुन्छ: 

 

अनुपखस्र्थवतको 

सङ्ख्या 

िरेक घटना प्रवत सू्किको कायािािी * 

*उपखस्र्थवत क्रमाचार/पररणामिरू कुनै समयमा पवन िेरिेर हुन सक्दछन्। 

1 - 2 सू्कलले आमरबुिरलरई अनुपस्ट्थर्थष्ट्त बररे्मर सूचनर ष्ट्दन्छ 

3 - 6 
ष्ट्िद्यरर्थीले 1 ष्ट्दनको प्रष्ट्तबि समरन परर्णरम प्ररप्त गनेछन्। आमरबुिर (िरू) लरई सम्पका  गने कनु्सलर्लरई 

सन्दभा गरर्न्छ।  

7 - 10 
ष्ट्िद्यरर्थीले अनुिरसन सन्दभा  र् 1 ष्ट्दने इन-सू्कल ष्ट्नलम्बन (ISS) िर समरनपरर्णरम प्ररप्त गनेछन्। िरिीर्ी 

कर्रर्मर ििरक्षर्को उदे्यष्यको तरष्ट्लकर बनरउनको लरष्ट्ग सू्कलले आमरबुिर(िरू) सँग कुर्रकरनी गनेछ। 

11+ 

ष्ट्िद्यरर्थीले अनुिरसनको सन्दभा (ISS) िर समरन परर्णरम प्ररप्त गनेछन्। आमरबुिरलरई सम्पका  गरर्न्छ र् 

कनु्सलर् र् सरमरष्ट्िक करयाकतरालरई सन्दभा गरर्न्छ। ष्ट्िद्यरर्थीलरई 10 ष्ट्दनको ISS, िैकस्ट्िक सू्कल/करयाक्रम 

प्रष्ट्तथर्थरपन िर समरन खरलको परर्णरम छनोट ष्ट्दइन्छ 

 

ध्यान वदनु िोस्: विद्यार्थीिरू अनुपखस्र्थवत सम्बिी उलं्लघनिे मात्र वनिखम्बत हुने छैनन्। 

 

11. कक्षाकोठामा हुने अिाखि  
ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अिरस्ट्न्त गरे्र् ष्ट्िद्यरर्थी र्/िर ष्ट्िक्षकिरूको ध्यरनलरई भंग गने िर ष्ट्िद्यरर्थी र्/िर कमाचरर्ीिरूको लरष्ट्ग िर्लरग्दो र् भयरनक अिथर्थर 

बनरउने व्यििरर् गना परउँदैनन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. सू्किमा हुने अिाखि   
ष्ट्िद्यरर्थीिरू ष्ट्िद्यरलयको सरमग्री र् भौष्ट्तक दुघाटनर र्/िर अन्य ष्ट्िद्यरर्थीिरूको सुर्क्षर िर स्वरस्थ्यमर खतर्र ष्ट्नम्त्त्यरउने िर ष्ट्नम्त्त्यरउन सके्न करयािरूमर संलग्न 

हुनेछैनन्।  ष्ट्नरे्ष्ट्ित करयािरूमर बरष्ट्िर् ष्ट्िँि्ने, बसे्न, दङ्गा-िसाद गने/द्वन्द्व गने, िनरा बसे्न, अष्ट्तक्रमण गने, अिर्ोििरू प्रिृत्त गने, चलरखी, आतंकी 

खतरा, वगरोि-सम्बखित वक्रयाकिाप, ष्ट्िद्यरलयमर खतर्र, बमको खतरा, आगिागी अिामा ताने्न, 911 मा िोन गने र् दुघाटनरको समयरिष्ट्िमर 

िरिष्ट्िक ष्ट्िंसर, आष्ट्द समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन।  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग  वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

   स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-   वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-meaning-in-Hindi-English


 

40 

 

A. सामान्य विद्यािय अिरोि   
ष्ट्िद्यरर्थीिरू ष्ट्िद्यरलयमर अिर्ोि र्/िर अन्य ष्ट्िद्यरर्थीिरूको सुर्क्षर िर स्वरस्थ्यमर िोस्ट्खम खतर्र ष्ट्नम्त्त्यरउने िर ष्ट्नम्त्त्यरउन सके्न करयािरूमर संलग्न 

हुनेछैनन्।  ष्ट्नरे्ष्ट्ित करयािरूमर बरष्ट्िर् ष्ट्िँि्ने, बसे्न, िनरा बसे्न, अष्ट्तक्रमण गने, अिर्ोििरू प्रिृत्त गने र्/िर खरद्य लिरई, आष्ट्द समरिेि हुन्छन् तर् 

यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन। 

B. खतरािरू/त्रास  
ष्ट्िद्यरर्थीिरू ष्ट्िद्यरलय-व्यरपी खतर्र र्/िर त्ररसकर करयािरूमर संलग्न हुनेछैनन्। ष्ट्नरे्ष्ट्ित करयािरूमर खतर्रपूणा चलरखी, आतंकी खतर्र, बमको खतर्र, 

दङ्गर-िसरद गने/द्वन्द्व गने, आगलरगी अलरमा तरने्न, 911 मर िोन गने र् दुघाटनरको समयरिष्ट्िमर िरिष्ट्िक ष्ट्िंसर, आष्ट्द समरिेि हुन्छन् तर् यसमर 

मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन। 

C. वगरोि सम्बखित वक्रयाकिापिरू  
ष्ट्िद्यरर्थीिरू ष्ट्गर्ोि-सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरप र् सम्बद्धिरूकर करयािरूमर संलग्न हुनेछैनन्। ष्ट्नरे्ष्ट्ित करयािरूमर ष्ट्गर्ोिसँग सम्बस्ट्ित पष्ट्िर्न, सरमरन, 

ट्यरटू िर अन्य ष्ट्चह्निरू लगरउने, देखरउने िर बोके्न; ष्ट्गर्ोिमर सदस्य िर आबद्ध भएको सने्दि ष्ट्दने; ष्ट्गर्ोिसँग सम्बस्ट्ित लोभ; ष्ट्िंसर; िस्ट्म्त्क; 

ष्ट्िद्यरलयको सुचररू प्रष्ट्क्रयरमर ििके्षप गने ष्ट्क्रयरकपरल, र्ङ्ग लगरएर्, ट्यरष्ट्गङ गरे्र्, ष्ट्चन्ह कोरे्र्, लेखेर्, ष्ट्भते्तष्ट्चत्र बनरएर् ष्ट्िद्यरलय िर व्यस्ट्िको 

सम्पष्ट्त्तमर क्षष्ट्त पुयराउने करम पछा न् । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeKalb County School District ले ष्ट्िद्यरलय ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग ष्ट्सके्न र् अष्ट्घ बढ्ने सुर्ष्ट्क्षत थर्थरन हुनपछा  भने्न ष्ट्िश्वरस गछा । ष्ट्गर्ोि र् समरन 

संथर्थरिरूद्वरर्र गरर्एकर अिर्ोििरू ष्ट्िद्यरर्थीिरूको र्क्षर र् सुर्क्षरमर हुने प्रत्यक्ष खतर्र र् अध्ययन िरतरिर्णमर हुने बरिर हुन्। त्यसकरर्ण, DeKalb County 

School District ले गैर्-करनूनी िर अपर्रिी सम्बिी व्यििरर्मर संलग्न हुने ष्ट्गर्ोि र् अन्य संथर्थरिरूसँग सम्बस्ट्ित सबै ष्ट्क्रयरकलरपिरूलरई कडा रूपमा 

वनषेि गछा । सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्गर्ोि ष्ट्क्रयरकलरपद्वरर्र प्रभरष्ट्ित भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग सिरयतर उपलब्ध गर्रउँछ। ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िंसर, बल, िबर्ििी, 

ष्ट्िंसरको िम्त्की िर ष्ट्गर्ोिसँग सम्बस्ट्ित करयािरूको प्रयोग गरे्र् िैष्ट्क्षक प्रष्ट्क्रयरमर दुघाटनर िर अिर्ोि पुयराउने छैनन्। 

 

"ष्ट्गर्ोि-सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरू" ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णमर खतर्र/दुघाटनर र्/िर ष्ट्िद्यरर्थी, संकरय िर सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अन्य कमाचरर्ीिरूको सुर्क्षरमर 

िोस्ट्खम ष्ट्नम्यरउन सके्न ष्ट्िद्यरर्थीिरूको समूि िर समूिको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने व्यस्ट्िगत ष्ट्िद्यरर्थीद्वरर्र गरर्ने करयािरू हुन्। ष्ट्नरे्ष्ट्ित व्यििरर्मर ष्ट्नम्न कुर्रिरू 

समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन: 

 व्यस्ट्िगत र् ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर ष्ट्गर्ोिकर ष्ट्चन्ह र् संकेतिरू प्रदिान गने 

 ष्ट्गर्ोिको सम्बद्धतर संकेत गने कपिर लगरउने (िटा, टोपी, बन्डरनर, बेल्ट, गिनर, आष्ट्द); 

 ष्ट्गर्ोिको सम्बद्धतरलरई संकेत गने ष्ट्गर्ोिको िरतको-ष्ट्चन्ह, ट्यरटु / ब्ररण्ड, र्/िर अन्य आभूर्णिरू प्रदिान गने; 

 ष्ट्भते्त ष्ट्चत्रणसँगै ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तलरई ष्ट्िगरने (िष्ट्नाचर्, ष्ट्भत्तर, बस, भिन, संर्चनरिरू, आष्ट्द); 

 ष्ट्गर्ोि सम्बिी ष्ट्क्रयरकलरप, िम्त्की र्/िर योिनरबद्ध ष्ट्िंसरत्मक व्यििरर् करगिरष्ट्तकर्ण गने, िैलरउने िर प्रसरर्ण गने उदे्दश्यको लरष्ट्ग ष्ट्िद्युतीय यन्त्रिरू (कम्त्युटर्, 

सेलुलर् िोन, क्यरमेर्र/ष्ट्भष्ट्ियो िोन, ष्ट्भष्ट्ियो क्यरमेर्र, क्यरमकोिार्, MP3 पे्लयर्िरू, आष्ट्द) प्रयोग गने; 

 ष्ट्िंसर, िष्ट्तयरर्को िरर्ण र्/िर िष्ट्तयरर्को प्रयोग हुने कुनै पष्ट्न अपर्रष्ट्िक अपर्रिमर संलग्न हुने, िसमर ष्ट्िद्यरर्थी, संकरय र् कमाचरर्ीलरई िरर्ीरर्क चोटपटक लरगे्न उष्ट्चत 

िर्मर र्रख्न सके्न ष्ट्गर्ोि भती, िर् र् पष्ट्िले नै ष्ट्िचररर्त/योिनरबद्ध ष्ट्िद्यरलय अिर्ोि समरिेि हुन्छन् तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत हँुदैन। 

 

ष्ट्गर्ोि औपचररर्क िर अनौपचररर्क संगठन, संथर्थर िर ष्ट्िद्यरर्थी, कमाचरर्ी, स्वयंसेिक, आगनु्तक िर अन्यिरूको सुर्क्षरमर खतर्र ल्यरउने; सरमरन्य 

ष्ट्िद्यरलयको आदेि िर यसकर ष्ट्क्रयरकलरपिरूलरई िोस्ट्खममर पुयराउने; र्/िर सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको िैष्ट्क्षक लक्ष्यमर ििके्षप गने ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर संलग्न 

हुने तीन िर सोभन्दर बढी व्यस्ट्ििरू समरिेि भएको टोली िो। ष्ट्गर्ोिसँग सम्बस्ट्ित व्यस्ट्ििरूले समरन नरम िर समरन पष्ट्िचरन गने ष्ट्चन्ह, संकेत, ट्यरटु, 

ष्ट्भते्त ष्ट्चत्रण िर पोिरक िर अन्य ष्ट्ििेर् ष्ट्ििेर्तरिरू सरझर गना सक्छन्। 
 

यो खण्डमर परर्भरष्ट्र्त गरर्एकर ष्ट्गर्ोि-सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर सिभरगी हुने ष्ट्िद्यरलयिरूलरई अपर्रि #12 ष्ट्गर्ोि सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपको 

अनुसरर् िरर्िरनर लगरइनेछ। यो अपर्रिको उल्लङ्घन गरे्को परइएमर, ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईमर ष्ट्नष्ट्दार गरर्नेछ, िसले िैकस्ट्िक 

ष्ट्िद्यरलय िर ष्ट्नष्करसनको ष्ट्सिररर्समर ष्ट्नलम्बन गर्रउन सक्छ। सररै्थ, ष्ट्िद्यरर्थीलरई अष्ट्निरया ष्ट्गर्ोि र्ोकर्थरम पर्रमिामर ष्ट्नष्ट्दार गरर्नेछ। आमरबुिर, करनूनी 

प्रितान र् अन्य उपयुि व्यस्ट्ििरूलरई ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्गर्ोि-सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपमर संलग्न भएको िंकर गरर्एको कुनै पष्ट्न समयमर सूष्ट्चत गरर्नेछ। ष्ट्गर्ोि-

सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर सिभरगी हुने ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई र्रज्य करनून (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4) मर ष्ट्निरारर्त गरर्एकर परर्णरमिरूकर 

अनुसरर् सिरय ष्ट्दन सष्ट्कन्छ। विद्याियमा वगरोि सम्बिी वक्रयाकिापको कारणिे गदाा अवभत्रस्त, संकटमा भएको िा असुरवक्षत भएको मिसुस 

गने विद्यार्थीिरूिे आफ्ना सरोकारिरूिाई विक्षक, परामिादाता, प्रिानाध्यापक, सिायक प्रिानाध्यापक िा Georgia Department of 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम : स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू:: 

नू्यनतम :  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-    वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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Education को नामरवित िटिाइन नम्बर 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) मा िर DeKalb County School District िाई सतका ता 

िाइन 1-888-475-0482 मा िोन गरेर ररपोटा गनुापछा । ष्ट्गर्ोि छोि्न चरिने ष्ट्िद्यरर्थीिरूले प्रिरनरध्यरपक िर आिूले सेिरिरूमर मरगादिान र् 

सिरयतरको लरष्ट्ग ष्ट्िश्वरस गने कमाचरर्ी सदस्यलरई सम्पका  गनुापछा । ष्ट्िद्यरलय िर सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरर्थी र् आमरबुिरिरूलरई ष्ट्गर्ोििरू छोि्नमर 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सिरयतर गने सरमुदरष्ट्यक संगठनिरूमर र्िेकर िरनकरर्ी उपलब्ध गर्रउन सक्छ। 

 

13. अपवित्र िचन बोल्नु/गावि वदनु 
ष्ट्िद्यरर्थीिरू सर्रपे्न करम, अपष्ट्ित्र, अष्ट्िर, अश्लील, आपष्ट्त्तिनक िब्द िर इिरर्र प्रयोग हुने करया; अको व्यस्ट्िलरई रु्थके्न करम; छरिर/अश्लील सरमरग्री 

बोके्न करम; र् अपष्ट्ित्र, छरिर िर अश्लील ष्ट्टप्पणी िर करयािरू समरिेि हुने करयामर संलग्न हुने छैनन् । आपष्ट्त्तिनक भरर्रमर अिितर, िरत, 

िरतीयतर िर ष्ट्लङ्गकर आिरर्मर अपमरन पना प्रयोग हुने लगरयतकर िब्दिरू पछा न् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 1-  कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

   स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम:  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-   वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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14. अनुिासनात्मक कायािािीिाई स्वीकार गनुा सिि नहुनु  
ष्ट्िद्यरर्थीिरूले निर्बन्दी, सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्िक्षक िर सू्कलको प्रिरसकले ष्ट्दएको अनुिरसनरत्मक करयािरिीलरई स्वीकरर् गना िर भोग्न 

असिल हुन परउँदैनन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. पटक-पटक वढिोपना  
ष्ट्िद्यरर्थीिरू पटक-पटक ष्ट्ढलो हुनु हँुदैन। सू्कलमर, कक्षरमर िर सू्कलको ष्ट्क्रयरकलरपमर पटक-पटक ष्ट्ढलो भएमर उि सेक्सन उलं्लघन गरर्एको मरष्ट्नने छ। 

 सबै अक्षम्य वढिोपनािाई वनम्नाविखखत लरगू हुन्छ: 

ध्यान वदनु िोस्: विद्यार्थीिरू अनुपखस्र्थवत सम्बिी उलं्लघनकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयबरट ष्ट्नलस्ट्म्बत मात्र हुने छैनन्। 

 

यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थी िरे्क ष्ट्दन ष्ट्िद्यरलय 10 ष्ट्मनेट ष्ट्ढलो आउँछ भने, यसले कक्षर समयको 33 घण्टरभन्दर िेरै् छुट्ने समय पुर् यरउँछ।~अमेरर्की गे्रिुएट 

 
 
16. बसमा दुव्याििार 
 

सुझाि:  बसका अपेक्षािरू/बस रपका वनयमिरू/बसको म्यावटिक्स (पृष्ठ 51-53) मा िेनुािोस् 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू त्यिो व्यििरर्मर भेिीने छैनन्, िसमर सरमेल हुन्छ तर् सीष्ट्मत हँुदैन, कुनै व्यििरर्, िसले बस चरलकको ध्यरन भंग गदाछ, ष्ट्ततर्-ष्ट्बतर् 

हुन्छ िर ष्ट्िद्यरर्थी िर बस चरलकलरई खतर्र स्ट्िष्ट्र्थ पैदर गदाछ िर बस चरलकललरई अनुिरष्ट्सत ढंगले चलरउन ष्ट्बर्थोलछ िर बसकर छेउ-छरउ 

अरु गरिीलरई चलरउन खतर्र पैदर हुन सक्दछ। ष्ट्नरे्ि  व्यििरर्िरूमर कुनै पष्ट्न ष्ट्बिुलीले चलरउने यन्त्र, िसमर िोन,पेिर्,रे्ष्ट्ियो, टेप, ष्ट्सिी प्लरयेर्, 

िर िेििोन नभएको यन्त्र िर कुनै अन्य ष्ट्बिुलीले चल्ने यन्त्रको प्रयोग  िसले बसको संचरर् औिरर्लरइ  िर सू्कल बसको करयाप्रणरलीमर ििके्षप 

गदाछ।ष्ट्नरे्ि  बस व्यििरर्िरूमर ऐनरको प्रयोग, लेसर्, फ्लरय्स क्यमरर्र िर अरु कुनै टलक िकराउने यन्त्रिरू समरिेि छन् िसले बस 

चरलकको करयाप्रणरलीमर ििके्षप गना सक्दछ। ष्ट्िद्यरर्थीिरूसू्कलर िरँदर (बस रप/ष्ट्छमेकमर) िर सू्कलबरट िष्ट्का दरँ (बस रप िर ष्ट्छमेकमर) सू्कल 

बसमर हुने उलं्लघन र्/िर घटनरिरूमर सू्कलद्वरर्र प्रत्यक्ष ििके्षप ष्ट्नम्त्त्यरउनेछ। (बस सन्दभा मेष्ट्टिक्स पृष्ठ 53 िेनुािोस्) 

 

O.C.G.A. 20-2-751.5 अनुसरर्, कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलय बस ष्ट्भत्र अको व्यस्ट्िकर ष्ट्िरुद्धमर बदमरसी, भौष्ट्तक आक्रमण, िर कुटष्ट्पट गरे्को परइयो 

भने, ष्ट्िद्यरर्थीकर लरष्ट्ग ष्ट्नयम पत्र बनरउनकर ष्ट्नस्ट्ि ष्ट्िद्यरर्थीकर आमरबरबु/अष्ट्भभरिक र् ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीिरू बीच एउटर बैठक आयोिनर गरर्नेछ 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग  वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

अक्षम्य 

वढिोपनािरूको अंक 

िरेक घटना प्रवत सू्किको कायािािी* 

*उपखस्र्थवत क्रमाचार/पररणामिरू कुनै समयमा पवन िेरिेर हुन सक्दछन्। 

1-2  ष्ट्िद्यरर्थीले चेतरिनी परउँदछ। आमरबुिरिरूलरई सम्पका  गने ष्ट्िक्षकको दरष्ट्यत्व िो।  

3-6 ष्ट्िद्यरर्थीले 1 ष्ट्दन निर्बस्ट्ि/कैद िर तुलनीय परर्णरम परउँदछ। पर्रमिादरतरलरई उले्लख गरर्नेछ िसको दरष्ट्यत्व आमरबुिरलरई सम्पका  गने 

िो। 

7-10 ष्ट्िद्यरर्थीले 1 ष्ट्दन सू्कलमर ष्ट्नलम्बन (आइ एस एस) िर तुलनीय परर्णरम परउँदछ। सू्कलले  कर्रर्-पत्र सिी गनाकर 

ष्ट्नस्ट्ि ष्ट्िद्यरर्थी/आमरबुिरसँग कुर्रकरनी गने समय ष्ट्निरारर्त गनेछ।  

11+  ष्ट्िद्यरर्थीले अनुिरसनको उले्लखन र् 1 ष्ट्दन ष्ट्नलम्बन िर तुलनीय परर्णरम परउने छ।आमरबुिरलरई सम्पका  गरर् दोस्रो अनुिरसन र् 

पर्रमिादरतरलरई उले्लस्ट्खत गरर्ने छ। ष्ट्िद्यरर्थीलरई 10 ष्ट्दनसम्म सू्कल ष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बन, िैकस्ट्िक सू्कल/ करयाक्रम थर्थरन ष्ट्नयोिन िर तुलनीय 

परर्णरम ष्ट्दइनेछ।  

http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-meaning-in-Hindi-English
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। त्यिो ष्ट्नयम पत्रमर उमेर् अनुसरर्कर प्रगष्ट्तिील अनुिरसनिरू, सिरय, र् प्रष्ट्तबििरूको बररे्मर प्ररििरन हुनेछ र् ष्ट्नष्ट्ित कुसी, अष्ट्भभरिक 

सिभरष्ट्गतर र् गरिीमर चढ्नबरट िष्ट्ञ्चत गने लगरयतकर कुर्रिरू समरिेि हुन सक्छन् । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. सू्किको समय बाविर िा सू्किदेखख टाढाको आचरण  
ष्ट्नम्न कुर्रिरू ष्ट्िद्यरलय बरष्ट्िर् र्िेको समयमर ष्ट्िद्यरर्थीले देखरउने व्यििरर्मर लरगू हुन्छ िसमर ष्ट्िद्यरलय िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको परर्सर् िर यरतरयरत बरष्ट्िर् 

भएको समयमर; भचुाअल ष्ट्िक्षणकर दौिरनमर, सप्तरिन्त, ष्ट्बदर िर ष्ट्िद्यरलय ष्ट्िश्ररममर; र् ष्ट्िस्ट्रिक्टको स्वरष्ट्मत्वमर र्िेको/ष्ट्िस्ट्रिक्टले प्रदरन गरे्को 

प्रष्ट्िष्ट्ि, सफ्टिेयर् र् नेटिका िरू नचलरएको समयमर ष्ट्िद्यरर्थीले देखरउने व्यििरर् पछा न् । 

 

A. क्याम्पस बाविरको गित व्यििार 

क्यरम्पस बरष्ट्िर् र्िेको समयमर ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्ले ष्ट्िद्यरर्थीलरई अपर्रष्ट्िक करयाको मुद्दर लरगे्न (िर ियस्कद्वरर्र गरर्एको िो भने अपर्रिीको रूपमर 

दण्ड परउने) सम्भरिनर देस्ट्खएको समयमर र् ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िद्यरलयमर उपस्ट्थर्थत भइर्िँदर ष्ट्िद्यरलयमर भएकर व्यस्ट्ििरू िर ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्तमर िोस्ट्खम 

पुगे्न सम्भरिनर भएको िर िैष्ट्क्षक प्रष्ट्क्रयरमर अिर्ोि पुयराएको समयमर । 

B. साइबरबुविङ 

कुनै ष्ट्िद्युतीय करया ष्ट्िद्यरलयको परर्सर् िर ष्ट्िद्यरलयको उपकर्णबरट सुरु भएको िोस् िर निोस् ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर्को प्रयोगमर सरइबर्बुष्ट्लङ लरगू 

हुन्छ यष्ट्द 

(1) उि ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर् ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्िद्यरलयकर कमाचरर्ी तिा  लष्ट्क्षत भएको छ भने; 

(2) उि ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर्मर उले्लख गरर्एकर व्यस्ट्ििरूको सुर्क्षरमर िर् देखरउने िर ष्ट्िद्यरलयको सूचररू प्रष्ट्क्रयर अिरुद्ध गने दे्वर्पूणा उदे्दश्य 

र्रस्ट्खएको छ भने; र् 

(3) उि ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर्ले ष्ट्िद्यरर्थी, िर ष्ट्िद्यरलयको कमाचरर्ी िर सम्पष्ट्त्तमर क्षष्ट्तको िर् ष्ट्सिानर गछा  िर उि उदेश्य पूर्र हुने सम्भरिनर बढरउँछ 

भने । 

 

ष्ट्िद्युतीय सञ्चरर्ले तरर्, रे्ष्ट्ियो, इलेक्टि ोमेगे्नष्ट्टक, िोटो इलेक्टि ोष्ट्नक, िर िोटो अष्ट्िकल ष्ट्सरम मरिा त पूणा िर आंष्ट्िक रूपमर टि रन्सष्ट्मट भएको ष्ट्चन्ह, 

सङे्कत, लेखन, ष्ट्चत्र, आिरि, िरटर, िर कुनै पष्ट्न ष्ट्िर्यििुको िरनकरर्ी समरिेि गछा  । 

 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम : स्तर 1-   कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम : स्तर 1 -   कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7 -  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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ध्यान वदनु िोस्: जुन विद्यार्थी  वििाियमा प्रिेस  गना खोच्दैछ र उसिाई O.C.G.A. § 15-11-63 अिगात अपरािी िा अपरािको आरोप 

िागेको िा िाग्न  सके्न सम्भािना भेएको छ भने, त्यस्ता  विद्यार्थीिाई सुरक्षा सू्कि र  विद्यार्थी सम्बन्द विभागमा उिेखीत 

गनुा पदाछ  र  54  पृष्ठमा विस्तार गरे अनुरुप विद्यार्थी स्तािरण कायाविवि को अनुसार  कायािािी  हुने छ। 

 

18. जुिा 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िुिर खेल्ने करयामर िसमर सरमेल हुन्छ, तर् सीष्ट्मत हँुदैन, तरसमर पैसर िर अन्य ष्ट्चििरूमर िता गने, परसर खेलरमर िर खेलकूद िर 

ष्ट्क्रयरकलरपको परर्णरममर िता गने र्/िर िुिर खेल्ने सरमग्री िर सरि-सरमरनको प्ररप्त गने करमिरूमर ष्ट्भिीनु हँुदैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. बारम्बार उलं्लघन / दीघाकािीन दुव्याििार/परीक्षण अिविको उलं्लघन 

A. दोिररएका उल्लङ्घनिरू/दीघाकािीन दुव्याििार 
ष्ट्िद्यरर्थीिरू िैष्ट्क्षक प्रगष्ट्त, ष्ट्िद्यरलयको व्यिस्ट्थर्थत सञ्चरलन, ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्क्रयरकलरपिरू, ष्ट्िद्यरलयकर बसिरू िर ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् 

तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको उल्लङ्घन ष्ट्नष्ट्मात गने ष्ट्िद्यरलयकर अन्य सञ्चरलनमर बरर्म्बरर् िर समयपूिाक ष्ट्िगरने िर अिर्ोि पुयराउने व्यििरर्मर 

संलग्न हुनेछैनन्।  "दीघाकरलीन अनुिरसनरत्मक समस्यर भएको ष्ट्िद्यरर्थी" लरई आफ्नो िरर्परर् भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूको र् िेरर् हुने सम्भरिनर भएको अध्ययन प्रष्ट्क्रयरमर 

ििके्षप गने व्यरििररर्क ष्ट्ििेर्तरिरूको ढरँचर प्रदिान गने ष्ट्िद्यरर्थीको रूपमर करनूनद्वरर्र परर्भरष्ट्र्त गरर्न्छ। यसलरई ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर 

अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरद्वरर्र प्रदष्ट्िात गना सष्ट्कन्छ तर् ष्ट्िद्यरर्थीकर अन्य व्यििरर्िरूद्वरर्र पष्ट्न देखरइन सष्ट्कन्छ। ष्ट्िद्यरर्थीलरई उि 

उल्लङ्घनमर िरर्िरनर लगरउनु अष्ट्घ, ष्ट्िद्यरर्थीलरई सम्भरष्ट्ित परर्णरमिरूको बररे्मर चेतरिनी ष्ट्दनुपछा  र् उसँग ष्ट्िद्यरलय पर्रमिादरतर, ष्ट्िद्यरलयको सरमरष्ट्िक करयाकतरा 

र्/िर अन्य उपयुि स्रोत कमाचरर्ी सष्ट्ित तर् यसमर मरत्र सीष्ट्मत नर्िी तीनिटर दिरिेि गरर्एकर ष्ट्सिररर्सिरू हुनुपछा । सररै्थ, आमरबुिर/अष्ट्भभरिकलरई दुव्याििरर् 

बररे् सम्पका  गरर्नुपछा , ष्ट्िद्यरलयमर आफ्नो बच्चरलरई िेने अिसर् ष्ट्दइनुपछा  र् ष्ट्िद्यरर्थीको अनुिरसन सुिरर् योिनर ष्ट्िकरस गनामर सिभरगी हुने अिसर् ष्ट्दइनुपछा ।  

 

विद्यार्थीमा दीघाकािीन अनुिासनात्मक समस्या भएको पविचान गदाा:  

1.  प्रिरनरध्यरपकले ष्ट्िद्यरर्थीको आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई अनुिरसनको समस्यर बररे् टेष्ट्लिोन र् प्रमरष्ट्णत िर प्रर्थम शे्रणीको पत्ररचरर् िर िैिरष्ट्नक र्रष्ट्तको िेष्ट्लभर्ीद्वरर्र 

सूष्ट्चत गनुापनेछ; र् 

2. आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई कक्षरकोठर सेष्ट्टङमर र्िेकर ष्ट्िद्यरर्थीको अिष्ट्लकन गनाको लरष्ट्ग ष्ट्नमन्त्रणर गरर्नुपनेछ; र् 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम : स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 5 – 6-10 वदनको िावग करार-पत्र सिीतसँग वनिम्बन   

  स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

   स्तर 3 -  1-3  वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 4 -  4-10  वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -  10  वदनको िावग करार-पत्रसँग  वनिम्बन  

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम: स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 - 1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7-  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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3. आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकिरू मधे्य किीमर एकिनरलरई अनुिरसनरत्मक र् सुिरर्रत्मक करया योिनर/पर्ीक्षणकरल सम्त्झौतर बररे् ष्ट्िचरर् गना प्रिरनरध्यरपक िर 

ष्ट्िक्षक अर्थिर दुबैिनरसँग कुर्रकरनी गना उपस्ट्थर्थत हुनको लरष्ट्ग अनुर्ोि गरर्नुपनेछ; र् अनुिरसनरत्मक र् सुिरर्रत्मक करया योिनर/पर्ीक्षणसम्बिी सम्त्झौतर 

बनरउनकर ष्ट्नस्ट्ि किीमर एकिनर आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकलरई प्रिरनरध्यरपक िर उिरँको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िको सरर्थमर कन्फरे्न्समर उपस्ट्थर्थत हुन अनुर्ोि गरर्नेछ ; र् 

4. ष्ट्िद्यरर्थीलरई यो खण्डको उल्लङ्घनमर िरर्िरनर लगरउनु अष्ट्घ ष्ट्िद्यरलयले ष्ट्िद्यरर्थीलरई आफ्नो दीघाकरलीन व्यििरर्कर सम्भरष्ट्ित परर्णरमिरूको चेतरिनी ष्ट्दइसकेको, 

उल्लङ्घन गनुा पूिा अनुिरसनरत्मक र् सुिरर्रत्मक करया योिनर/पर्ीक्षणकरल सम्त्झौतर करयान्वयन गरर्एको (िर आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकले प्रष्ट्क्रयरमर सिकरया नगनुाभएको 

करगिरष्ट्तकर्ण) र् ष्ट्िद्यरर्थीलरई तीनिटर ष्ट्भन्न स्रोतिरूबरट किीमर तीनिटर छुटै्ट ष्ट्सिररर्सिरू: ष्ट्िद्यरलय पर्रमिादरतर, सरमरष्ट्िक करयाकतरा, सल्लरिकरर्, RTI/SST, 

सकरर्रत्मक व्यरििररर्क सिरयतर, स्वरथर्थकर् अभ्यरस, ष्ट्ग्रप, िर ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर् योिनरकर अन्य ििके्षपिरूमर उपलब्ध गर्रइएको सिरयतरको र्थप प्रमरण प्रिुत 

गनुापछा ; र् 

5. कुनै दीघाकरलीन अनुिरसनरत्मक समस्यर भएको ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्नष्करसनबरट ष्ट्ितरा हुने अनुमष्ट्त ष्ट्दनु अष्ट्घ, ष्ट्िद्यरर्थी पुन: भनरा हुने ष्ट्िद्यरलयलरई टेष्ट्लिोन 

कलद्वरर्र र् अनुर्ोि गरर्एको ष्ट्ितरा प्ररस्ट्प्तसँगको प्रमरष्ट्णत पत्ररचरर् िर अनुिरसनरत्मक र् व्यििरर्रत्मक संिोिन योिनर/पर्ीक्षणकरल सम्त्झौतर अस्वीकरर् गनाको लरष्ट्ग 

किीमर एकिनर (1) आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकले प्रिरनरध्यरपक िर ष्ट्ििरइनीसँगको कुर्रकरनी ष्ट्निरारर्त गर्ी उपस्ट्थर्थत भएको प्रर्थम-शे्रणीको पत्ररचरर्मधे्य कुनै एकद्वरर्र 

अनुर्ोि गनुापछा । प्रिरनरध्यरपक िर ष्ट्ििरइनीको ष्ट्नणायमर, ष्ट्िक्षक, पर्रमिादरतर िर अन्य व्यस्ट्ि कुर्रकरनीमर उपस्ट्थर्थत हुन सकु्नहुन्छ। प्रिरनरध्यरपकले ष्ट्िद्यरर्थीको थर्थरयी 

िरइलमर कुर्रकरनी नोट गनुाहुनेछ। आमरबुिर िर अष्ट्भभरिक उि कुर्रकरनीमर उपस्ट्थर्थत हुन असिल हुनरले ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयमर पुन: प्रिेि गनाबरट र्ोकु्न हँुदैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. स्र्थानीय सू्किको उलं्लघन र/िा वजल्लाभरी पररविक्षा 

ष्ट्िल्लर भर्ी र् थर्थरनीय सू्कल परर्ष्ट्िक्षरको समय विद्यार्थी िरूले ष्ट्िल्लर र् थर्थरनीय सू्कलकर ष्ट्नयमिरूको अनरदर् गने छैनन्। सबै ष्ट्िल्लर र् थर्थरनीय सू्कलकर 

ष्ट्नयमिरू परलन गना असिल भएमर सम्भित लरमो करयाकरलसम्म ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्नष्करसन हुनसक्दछ। 

 

 

 

 

 

 

20. पावकिं ग र टि ाविक उलं्लघनिरू  
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू सू्कल िरँदर, गरिी िरँकेमर, परष्ट्किं ग र् टि रष्ट्िक ष्ट्नयमिरूको उलं्लघन गने छैनन्।  ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सू्कल सम्पष्ट्त्तमर गरिी परष्ट्किं ग गना र्ोिेमर परष्ट्किं ग अनुमष्ट्त 

ष्ट्लनु पदाछ, र् आफ्नो तोकेएको ठरउँमर गरिी परष्ट्किं ग गरर्  िेकमर पष्ट्चा टरलेर् प्रदष्ट्िात गनाको सररै्थ सू्कल र् सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको परष्ट्किं ग र्  टि रष्ट्िक ष्ट्नयमिरूको 

परलनर गनुा पदाछ।अनुमष्ट्तष्ट्बनर िर अनुमष्ट्त समरप्त भएपष्ट्छ  सू्कलको  सम्पष्ट्त्तमर गरिी परष्ट्किं ग गना , सू्कल बस र् सम्पष्ट्त्तको छेिछरि  लरपिराईसँग गरिी परर्चरलन गना र् 

सू्कल र् सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले  प्रकरसन गरे्को सबै ष्ट्बष्ट्नयमिरूको परलनर गना असिल भएमर  विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीको अविकार, वजमे्मिारी र चररत्र 

विकास िातेपुखस्तका को  उलं्लघन गरे्को ठिरर्न्छ। पावकिं ग अनुमवत समाप्त भएमा  नविकरण गनुा पदाछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ध्यान वदनु िोस्: जररमानामा, पावकिं ग अनुमवत रद्ध िा विद्यार्थीकै खचामा गाडी तानेर क्यम्पस बाविर गने जस्ता संिग्न छन्। 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 3 -  1-3  वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 4 -  4-10  दस  वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम : स्तर 5 -  10  वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन    

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको  िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5  -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

  स्तर 6  -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7 -  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको  िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7 -  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

उच्च विद्याियका पररणामिरू:  

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -  िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम: स्तर 7 -  वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  
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21. बराविनु िा सू्कि क्याम्पसमा वबना अनुमवत /अनाविकार प्रिेस/ तोडेर पसु्न  
 

भ्रमण गरे्को ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरसकबरट पूिा अनुमष्ट्त प्ररप्त नगरे्सम्म िर उि ष्ट्िद्यरलयले िैष्ट्क्षक िर खेलकुद ष्ट्क्रयरकलरप ििर ष्ट्िद्यरलयसम्बिी करयाक्रम नगरे्सम्म 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू आफ्नो ष्ट्िद्यरलय बरिेकको ष्ट्िद्यरलयको परर्सर् ष्ट्भत्र प्रिेि गने छैनन् ।  ष्ट्िद्यरर्थी अष्ट्िकरर् िर अनुमष्ट्त प्ररप्त नगर्ी सप्तरिन्तकर दौिरन िर ष्ट्िद्यरलय बन्द 

र्िेको समयमर कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरलय िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको भिन ष्ट्भत्र प्रिेि गने िर त्यिरँ र्िने छैनन् । 

 

ध्यान वदनु िोस्: जब सू्कि का कमाचारीिे िा कानुन िागू गने कमाचारीिे सू्किको सम्पवत छोड्नु   भने्न वनदेिन वदए पवछ पवन, विद्यार्थीिे नसुनेमा/ िा 

िकेर सू्किमा आएमा, यस सेक्सनको उलं्लघन गरेको ठावनने छ र कानुन िागू गना उले्लखखत गररने छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. झटूो जानकारी वदनु 
ष्ट्िद्यरर्थीिरूले झटूो  िरनकरर्ी ष्ट्दने कुनै पष्ट्न करया िसमर  सरमेल हुन्छ, तर् सीष्ट्मत हँुदैन, सू्कलको रे्किा िेर्रिेरर्, िरली ििरक्षर्, ष्ट्िक्षक, प्रिरसक िर अरु सू्कलको 

व्यस्ट्िलरई झटूो  बयरन ष्ट्दनु, छल गनुा, घूसपेस, िर कमयुटर्को आइिी र् गुप्तिब्दको अप्ररष्ट्िकृत प्रयोग, गनुा हँुदैन्। विक्षक, प्रिासक, र अरु सू्किसू्कि 

वडखरिक्टको कमाचारीिरूिे अनुवचत व्यििार सम्बखित आरोप िगाएको विषयमा, विद्यार्थीिरूिे कानूनी अविकारी, विक्षक, प्रिासक, र सू्किसू्कि 

वडखरिक्टको व्यखक्तिरूिाई झटूो, छि, मेटाएको र गित जानकारी, वदन वनषेि छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. अनुवचत यौन प्रकारको िारीररक सम्पका / यौन व्यििार; यौन दुराचार; यौन उत्पीडन  
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अनुष्ट्चत यौन प्रकरर्को िरर्ीरर्क सम्पका मर सरमेल हुन् परउँदैनन्। यिो अपर्रि ष्ट्िद्यरर्थीिरूको ष्ट्बच िर मरझमर, ष्ट्िद्यरर्थी र् सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको 

कमाचरर्ी र् आंगतुक ष्ट्बच िर मरझमर, िर कुनै सू्कलको करयाक्रम िसमर सरमेल हुन्छ, तर् सीष्ट्मत हँुदैन, सिमष्ट्त भएको यौन सम्पका , सिमष्ट्त नभएको यौन सम्पका , यौन 

उत्पीिन, अष्ट्प्रय यौन अष्ट्ग्रम िर ष्ट्टप्पणी, यौन उपकरर्को लरष्ट्ग अनुर्ोि र्/िर अश्लील प्रदिान, मनरष्ट्ि छ।  

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको नीष्ट्त JCAC अनुसरर् िीर्ाक IX अन्तगातको यौन दुव्याििरर्को घटनरको िरनकरर्ी िर उिुर्ीको बररे्मर प्रिरनरध्यरपक िर िीर्ाक IX कर संयोिकलरई 

िरनकरर्ी गर्रउनु पदाछ । ष्ट्िस्ट्रिक्टको िीर्ाक IX कर सम्पका  व्यस्ट्ििरू तर्थर रर्पोष्ट्टाङ, औपचररर्क उिुर्ी तर्थर अनुसिरन करयाष्ट्िष्ट्िको बररे्मर अष्ट्तरर्ि िरनकरर्ी ष्ट्नम्न 

िेबसरइटमर िेलर परना सष्ट्कन्छ । https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ and by emailing 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 

 

 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 1-    कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -    1-3 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 4 -   4-10 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन    

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -    6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -    िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-      वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम : स्तर 1 -   कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -   1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

  स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-    वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ। 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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A. सामान्य यौन दुव्याििार  

ष्ट्िद्यरर्थीिरू से्वच्छरपूिाक कुनै प्रकरर्को यौन ष्ट्क्रयरकलरपमर सिभरगी हुनेछैनन्, व्यस्ट्िको आन्तरर्क िर्ीर्कर भरगिरू प्रकट गनेछैनन्, मरयर, 

अष्ट्िर व्यििरर् (ििै "समय व्यर्था गने"), आष्ट्द कुर्रिरूको कुनै पष्ट्न अनुपयुि सरिािष्ट्नक प्रदिानिरूमर सिभरगी हुनेछैनन्। 

 

B. यौन उत्पीडन  

ष्ट्िद्यरर्थीिरू व्यस्ट्ि तिा  लष्ट्क्षत भए िर नभएको यौन प्रष्ट्तष्ट्क्रयर िर अष्ट्प्रय ष्ट्टप्पणीमर, यौन अग्रसर्तरमर, यौन अनुग्रिको अनुर्ोिमर, िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको 

यौन दुव्याििरर्सम्बिी नीष्ट्त उल्लङ्घन गने करयामर संलग्न हुने छैनन् । 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको नीष्ट्त JCAC अनुसरर् िीर्ाक IX अन्तगातको यौन दुव्याििरर्को घटनरको िरनकरर्ी िर उिुर्ीको बररे्मर प्रिरनरध्यरपक िर िीर्ाक IX कर 

संयोिकलरई िरनकरर्ी गर्रउनु पदाछ ।  ष्ट्िस्ट्रिक्टको िीर्ाक IX कर सम्पका  व्यस्ट्ििरू तर्थर रर्पोष्ट्टाङ, औपचररर्क उिुर्ी तर्थर अनुसिरन 

करयाष्ट्िष्ट्िको बररे्मर अष्ट्तरर्ि िरनकरर्ी ष्ट्नम्न िेबसरइटमर िेलर परना सष्ट्कन्छ । https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-

relations/ र् सररै्थ titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org मर इमेल पठरएर् पष्ट्न प्ररप्त गना सष्ट्कन्छ । 

 

 

C. यौन आक्रमण  

ष्ट्िद्यरर्थीिरू बलरत्करर्, नरबरष्ट्लग बलरत्करर्, यौन स्पिा, बरल यौन दुव्याििरर्, अप्ररकृष्ट्तक मैरु्थन, कुनै व्यस्ट्िको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर उसको ष्ट्भष्ट्त्र अङ्गमर 

छुने िर Georgia को करनुन, अध्यरय 16, िीर्ाक 6 मर उले्लख गरर्एकर अन्य आपष्ट्त्तिनक करया लगरयतकर अभद्र व्यििरर्िरूमर संलग्न हुने छैनन् 

। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम:  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

   स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन  

  स्तर 6 -   िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम:  स्तर 7-    वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।  

 

24. विद्यार्थी पविचान-पत्रको उलं्लघन 
 

सिी ष्ट्िद्यरर्थी परर्चय-पत्र ष्ट्बनर ष्ट्िद्यरर्थीिरू सू्कलको िष्ट्मन िर सू्कलको करयाक्रममर उपस्ट्थर्थत हुने छैनन्। थर्थरनीय सू्कलले आदेि ष्ट्दएमर, DEKALB करउण्टीकर 

िरइ सू्कलकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूसँग सू्कलको िष्ट्मन िर सू्कलको कुनै करयाक्रममर परर्चय-पत्र सररै्थमर हुनुपदाछ। परर्चय पत्र ष्ट्बनरको ष्ट्नलस्ट्म्बत ष्ट्िद्यरर्थीलरई सू्कलको िष्ट्मनबरट 

आिश्यकपरे्मर, प्रिर्ीको सिरयतर ष्ट्लएर् छोि्न बरध्य गर्रईनेछ। परर्चय-पत्र सरर्थमर नहुने ष्ट्िद्यरर्थीिरू यस सेक्सनको उलं्लष्ट्घत ठिरर्नेछन्। ष्ट्िद्यरर्थीिरूले बदलरि 

परर्चय-पत्रको लरष्ट्ग आिै ष्ट्तनुा पदाछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.विद्यार्थी पोसाक वनयमाििी उलं्लघन  
 

ष्ट्िद्यरिरूले ष्ट्िद्यरलयको मैदरन िर ष्ट्िद्यरलयकर करयाक्रमिरूमर अनुपयुि पष्ट्िर्न िर गैर्करनुनी पोसरक (आष्ट्द, बुलेट-पु्रि भेर, आष्ट्द ।) लगरउने छैनन् ।  सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूले 

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :  स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको  िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -  1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम : स्तर 5 -  6-10 वदनको  िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन    

प्रार्थवमक विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 1-    कुराकानी 

  स्तर 2 -  रणनीवतिरू (पृष्ठ 47-48  िेनुािोस् ) 

अविकतम: स्तर 3 -  1-3 वदनसम्मको  िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :   स्तर 1-    कुराकानी 

  स्तर 2 - रणनीवतिरू (पृष्ठ 54-55 िेनुािोस्) 

  स्तर 3 -  1-3   वदनसम्मको िावग इन-सू्कि वनिम्बन  

  स्तर 4 -   1-5 वदनसम्मको िावग वनिम्बन  

अविकतम: स्तर 5 -   6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन   

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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उपयुि पष्ट्िर्न लगरउने छन् र् यो िरतेपुस्ट्िकरको पृष्ठ 80 मर भएको पोसरकसम्बिी ष्ट्नयम र् थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्नदेष्ट्िकरमर उले्लख गरर्एको अष्ट्तरर्ि ष्ट्नयमरिली 

परलनर गने छन् भनेर् अपेक्षर गरर्न्छ । 

 

सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूिाई पोसाक वनयमाििी उलं्लघन गरेमा वनम्नविखखत दण्ड लरगू गररने छ: 

अपरािको अंक सू्किको कायािािी 

पवििो अपराि मौस्ट्खक चेतरिनी, आमरबुिरसँग सम्पका  र् सू्कलष्ट्भत्र एक ष्ट्दनको अन्त सम्मकरलरष्ट्ग ष्ट्नलम्बन 

िर उलं्लघन सुिररुन्िेलसम्म।  

दोस्रो अपराि  आमरबुिरसँग आिश्यक कुर्रकरनी र् दुइ ष्ट्दन सू्कलष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बन।  

तेस्रो अपराि आमरबुिरसँग सम्पका , दि (10) ष्ट्दनसम्म सू्कल 

ष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बन, थर्थरनीय परर्ष्ट्िक्षर र्/िर आमरबुिरले सू्कल ष्ट्नलम्बनको सट्टर कक्षरमर उपस्ट्थर्थत हुनुपनेछ। यस 

अपेक्क्षरको सदैि उलं्लघन गरे्मर, #19क-बरर्म्बरर् सू्कल ष्ट्नयमको उलं्लघन गरे्को आर्ोप लरगे्नछ र् ष्ट्िल्लर 

सुनुिरई प्रष्ट्क्रयरमर उलं्लघन गरे्को प्रमरण प्रदरन गरे् बरपत बैकस्ट्िक थर्थरनमर उले्लस्ट्खत गरर्ने छ। 

 

26. असुरवक्षत कायािािी  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले आिै िर अरूलरई िोस्ट्खम िर िरर्ीरर्क क्षष्ट्त पुयराउने कुनै पष्ट्न करया गने छैनन् । यी करयािरूमर गुष्ट्िर्िेको बसबरट बरष्ट्िर् ष्ट्नस्कने, गुष्ट्िर्िेको बसको 

आकस्ट्स्मक ढोकर प्रयोग गरे्र् बरष्ट्िर् ष्ट्नस्कने (आकस्ट्स्मक अिथर्थर नआइकन), परष्ट्का ङ गने ठरउँ िर सिरर्ी सरिन भएको ठरउँबरट भरगेर्, भिनको छतमर चढेर्, ष्ट्नमराणरष्ट्िन 

के्षत्र, बोइलर् रूम, एष्ट्टक्स यर ष्ट्लफ्टको िरफ्ट गएर् ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीिरूबरट बच्न प्रयरस गने, ष्ट्नदोर् व्यस्ट्िलरई ढल्ने गर्ी मुक्कर िरने्न, िर आिू र् अरूलरई भौष्ट्तक क्षष्ट्त 

पुयराउन सके्न कुनै पष्ट्न करया गने लगरयतकर करयािरू पछा न् ।  कुनै असुर्ष्ट्क्षत व्यििरर्ले अरू उल्लङ्घनको मरपदण्ड पूर्र गरे्न भने मरत्र लरग यो ष्ट्नयम लरगू हुन्छ । 

 

 

प्रार्थवमक/माध्यावमक/उच्च विद्याियका पररणामिरू: 

नू्यनतम :    स्तर 5 -  6-10 वदनको िावग करार-पत्रसँग वनिम्बन 

             स्तर 6 - िामो समयको िावग वनिम्बन 

अविकतम : स्तर 7 - वनष्कासन 

स्तर 6 र 7 को िावग 10 वदनसम्म वनिम्बन अवनिाया भोगु्नपने र वजल्ला कानूनी प्रवक्रयाको सुनुिाई हुनेछ । 
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DeKalb County :s"n lhNnf oftfoft ljBfyL{ a; ck]Iffx? 
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Af; ;'/lIft /xg' lhDd]jf/ x'g' cfb/sf/L x'g' 
Af;sf] kv{fOdf 

 

;8s 5]psf] km"6kfydf pleg' 

;8ssf oftfoft k|lt ;ts{ 

/xg' 

a; ;+rfnssf] lgb]{zg kfngf 

ug{' 

10 ldg]6 cul8g} k'Ug' 

pkoSt k|sf/n] nfOgdf pleg' 

zfGt eO s|da4 /lx a; 

klv{g' 

cfˆgf xft, v'§f / cfˆgf 

;fdfgx? cfFkm' ;+u /fVg' / 

;8s 5]pklg g/fVg' 

c?sf] lghL ;Dklt b]lv 6f8} 

a:g' 

Af;df k|j]z ubf{ 

 

Af;nfO{ k"0f{?kdf /f]lsg lbg' 

s|da4?kdf a;df k|j]z ug{' 

a;df ePsf] /]lnª ;dfTg' 

t'?Gt a:g' / 5]ptkm{ ;g{' 

zfGt eO a;L /xg' 
a; rfnsnfO clejfbg ug{' 

c?sf] ;Ddfg / ltGsf 

;Dkltsf] ;Ddfg ug{' 

;fgf] :j/df af]Ng' 

Af;df ofqf ubf{ 

 

Af;sf] l;6df ;w} a:g'  

Aff6f] / cfkTsflng åf/x? 

v'Nnf /fVg' 

cfFkm' / cfˆgf ;fdfgx? a; 

leq} /fVg' 

/]n/f]8 kf/ ubf{ zfGt /xg' 

Vffg]-lkpg] kbfy{x? cfˆgf] 

emf]nfdf /fVg' 

a; ;kmf /fVg' 

a; rfnssf] lgb]{zgsf] kfngf 

ug'{ 

cg'zfl;t Aojxf/ k|bz{g ug{' 

cfˆgf xft, v'§f / cfˆgf 

;fdfgx? cFfkm' ;+u /fVg' / 

;8s 5]pklg g/fVg' 

lv9\sL vf]Ng' k/]df cg'dlt 

lng' 

plrt ljifodf pko'St / 

;7Ls efiffsf] k|of]u ug{' 

 

Af;af6 pqbf 

 

Af; g/f]lsP;Dd l;6df 

al;/xg' 

Af;af6 s|da?kdf plqg' 

Af;sf] cufl8af6 ;8s kf/ 

ug{' 

a;df ePsf] /]lnª ;dfTg' 

cfFkm"nfO{ Tff]lsPsf] 7fpdf dfq 

pqg' 

cfˆgf ;Dk"0f{ ;fdfu|Lx? ;+u} 

nfg' 

a; pq]/ s|daå eO cfˆgf] 

af6f] hfg'  

cfkm" / cfkm" cufl8sf] AolSt 

ljrsf] b'/L Ps xft /fVg' 

;fgf] :j/df af]Ng' 

Af; vfnL ubf{ 

 

a;df zfGt /xg' 

a; ;+rfnssf] lgb]{zg ;Gg' 

AolStut ;fdfu|Lx? a;d} 

5f]8\g' 

 

a; rfnssf] lgb]{zgsf] kfngf 

ug'{ 

pkoSt ePdf c?nfO{ ;xof]u 

ug{' 

;/lIft ;fy{ t'?Gt pqg' 
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बस र बस रोवकने्न ठाउँका वनयमिरू   
 

सुर्क्षर र् िरलीनतरको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरर्थीिरूले बस र् बस र्ोके्न ठरउँमर ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत ष्ट्नयमिरूको परलन गदाछन् भने्न अपेक्षर गरर्न्छ। 

 

बस रोवकने्न ठाउँमा  
 ठीक बस र्ोष्ट्कने्न ठरउँमर बस आउने दस(10) ष्ट्मनट अष्ट्घ आएर् बसु्निोस्। 

 िुटपरर्थ िर मरन्छे उस्ट्िने ठरउँमर बसको लरष्ट्ग पस्ट्खानु िोस्। 

 अरुकर ष्ट्निी सम्पष्ट्त्तदेस्ट्ख टरढर बसु्निोस्। 

 िुन बरटोमर गरिीिरू चल्दछन्  त्यस बरटोदेस्ट्ख िोष्ट्गएर् टरढर बसु्निोस्। 

  टि ैष्ट्िकलरई ध्यरन ष्ट्दनु िोस् र् टि ैष्ट्िकको सम्मरन गनुािोस्। 

 बस पस्ट्खान्दर िरन्तसँग र् अनुिरसन करयम गरे्र् पस्ट्खानुिोस्। 

 

जब बस आउछ  
 बसलरई पुरै् र्ोक्न ष्ट्दनुिोस्। 

 बस चि्दर िरन्तसँग र् अनुिरसन करयम गरे्र् चदनुिोस्।  

बसमा चढे पवछ  
 िब सम्म बस देस्ट्ख उष्ट्त्रने समय आउँदैन, तब सम्म बसमर नै बसी र्िनुिोस्। 

 िब रे्ल गरिी नरगने ठरउँ आउँछ तब चुप लरगेर् बसु्निोस्। 

 बस चरलकको सम्मरन गनुा िोस् र् उनीले भनेको कुर्र र् आदेिको परलन गनुािोस्। 

 अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई िेपे्न, तंग गने, झगिर गने करम नगनुािोस्। 

 अश्लील िर असभ्य भरर्र र् व्यििरर्को प्रयोग नगनुािोस्।  

 िुम्रपरन गना मनरष्ट्ि छ। 

 खरनर र् ष्ट्पउन मनरष्ट्ि छ। 

 गुन्डरगदी गना मनरष्ट्ि छ। 

 बसको स्ट्खकी िर ढोकंर बरष्ट्िर्,िर्ीर्को कुनै पष्ट्न भरग र्रख्न मनरष्ट्ि छ।  

 रे्ष्ट्ियो, टेप र् कुनै इलेक्टि ोष्ट्नकइलेक्टि ोष्ट्नक अष्ट्ियो िर ष्ट्भष्ट्ियो िेििोन लगरएर् मरत्र सुन्न परइन्छ। 

 सेलिोनको उपयोग कुनै पष्ट्न समयमर मनरष्ट्ि छ। 

 कुनै िीि िनिरर्लरई बसमर ल्यरउन र् र्रख्न मनरष्ट्ि छ। 

 कुनै ििु र् िष्ट्तयरर्लरई बसमर ल्यरउन र् र्रख्न मनरष्ट्ि छ। 

 बसमर बसेर् कुनै पष्ट्न चीि बरष्ट्िर् फ्यरक्न मनरष्ट्ि छ।  

 

बस छोड्ने समयमा  
 िबसम्म बस पुरै् र्ोष्ट्कदैन, तबसम्म बसबरट उष्ट्त्रन मनरष्ट्ि छ। 

 बसबरट उष्ट्त्रदर िरन्त र् िैयासँग उष्ट्त्रनोिोस्। 

 आफ्नो बस र्ोष्ट्कने ठरउँमर मरत्र उष्ट्त्रनुिोस्। 

 बसको अगरिीबरट बरटो करट्नुिोस्। 

 बस र्ोष्ट्कने्न ठरउँ छोि्दर िरन्त र् सुिील भएर् छोि्नुिोस्। 

  

बसमर भएको, बसमर चढेर् सू्कल गएको, बसमर चढेर् घर् गएको समय, बस र्ोष्ट्कने्न ठरउँमर िर बस र्ोष्ट्कने्न ठरउँकर िरर्परर् िग्गरमर भएको 

ष्ट्नयमिरूकर उलं्लघनिरूबररे् सू्कलले ष्ट्सदै्ध ििके्षप गनेछ (ष्ट्नम्न पृष्ठ 46  मर बसको सूची-पत्र िेनुािोस्) ।                  

 

 

 

 

  

http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%AB%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A5/%E0%A4%AB%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A5-meaning-in-Hindi-English
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%85%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2/%E0%A4%85%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2-meaning-in-Hindi-English
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;Dk"0f{ नवद्यार्थीहरूकालानग बसको उल्लनेित सचूी-पत्र 

अनुपयुक्त व्यििार र बसका वनयमको उलं्लघन पवििो 

अपराि  

दोस्रो अपराि  तेस्रो 

अपराि  

चौर्थो र 

पवछको अपरा

ि  
बसको कायाक्रमिाई वढिो पाने  स्तर 1 (;Dk"0f{) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

आफ्नो ठाउँमा नबसे्न स्तर 1 (;Dk"0f{) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

रेवडयो, टेप, सीडी , आवयप्ड, एमपीथ्री िेडिोन वबना बजाउने  स्तर 1 (;Dk"0f{) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

बसमा िल्ला गरेर सबैको िाखि भंग गने(एकदमै िल्लर-गुल्लर) स्तर 1 (;Dk"0f{) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

असभ्य भाषाको उपयोग गने (श्ररपु्न, अनुष्ट्चत नरमले अरु ष्ट्िद्यरर्थी िर कुनै अरु 

युिकलरई बोलरउने ) 

स्तर 1 (;Dk"0f{) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

िैरान गनुा/ कि/तंग गनुा 

स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) वैकनल्पक 

स्कूल*(MS/HS) 

वैकनल्पक  

स्कूल*(MS/HS) 

अरु विद्यार्थीिाई विकााउने स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) स्तर 5 (;Dk"0f{) 

बस वभत्र िसु्तिरू फ्याके्न स्तर 2  (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

बस देखख बाविर िसु्तिरू फ्याके्न (अरुको सम्पष्ट्त्तलरई िरष्ट्न नपुयराई) स्तर 2 (;Dk"0f{) स्तर 3 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) स्तर 4 (;Dk"0f{) 

गुन्डागदी ( यष्ट्द बसबरट बरष्ट्िर् फ्यरकेको ििुले कसैलरई $ 100 भन्दर 

कम पैसरको िरष्ट्न पुयरायो भने, यो अपर्रिलरई गुन्डरगदी मरष्ट्नने छ )   

स्तर 4 (;Dk"0f{) 

$ 100 भन्द्दा 

कम पैसाको हानि  

स्तर 5 (;Dk"0f{)  स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

झगडा गने (मरर्ष्ट्पट नगने के्षत्रमर )   स्तर 4 (ES) 

स्तर 5 (MH) 

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

रखक्स /िागू-पदार्थासँग जोवडएका नीवत  वनयमको उलं्लघन (आष्ट्िपत्य 

िर  उपयोग)  

स्तर 5 (;Dk"0f{) स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

रखक्स /िागू-पदार्थासँग जोवडएका 

 नीवत  वनयमको उलं्लघन (ष्ट्ितर्ण)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

गुन्डागदी (बसबरट बरष्ट्िर् फ्यरकेको ििुले कसैलरई $100 भन्दर बिी पैसर को 

िरष्ट्न पुयरायो भने )  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH) $ 

100 भन्द्दा बडी 

पैसा  को हानि  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

बस चविरिेको समय बसबाट बाविर वनखस्कने स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

स्तर 5 (ES) 
स्तर 6  (MH)  

िमिा िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH)  

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िेरै िमिा (2 िरनर भन्दर िेरै् ष्ट्िद्यरर्थीले  अको 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्पट्नु  िर ष्ट्मष्ट्लिुलीकन मरर्ष्ट्पट गने )  

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH)  

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

विद्यार्थीिरूिाई दंगा-फ़साद गनाको वनखि उिेवजत पाने िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH)  

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

बन्दुक बािेक अरु कुनै िवतयार ल्याउने  िा आिूसँग राखे्न     िर् 5 (ES) 

िर् 6  (MH) 

 

िर् 5 (ES) 

िर् 7 (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 7 (MH) 

िर् 5 (ES) 

िर् 7 (MH) 

*बन्दुक ल्याउने िा आिूसँग राखे्न     निष्कासि (;Dk"0f{) निष्कासि (;Dk"0f{) निष्कासि 

(;Dk"0f{) 

निष्कासि (;Dk"0f{) 

*ओ.सी.वज.ए. § 20-2-751.4  
स्तर 1, 2, 3 र 4 बससँग िोनडएका अपराधहरू हुि् र यस्ता अपराधहरूका पररणाम स्वरूप नवद्यार्थीलाई स्कूलबाट निलनम्बत हुिे छैि।  

तर स्तर 5, 6 र 7 का अपराधले बस र स्कूल दनबैबाट नवद्यार्थीलाई पररणाम स्वरूप निलनम्बत गराउिे छ। 

(ES)- k|fylds ljBfnosf ljBfyL{x? dfq (MH)- ld8n / xfO{ :s"nsf ljBfyL{x? (;Dk"0f{)- k|fylds, ld8n / xfO{ :s"nsf ljBfyL{x? 
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व्यििार रणनीवत, अनुिासनात्मक विकल्प, र पररणामिरूको वििरण 
  

विद्याियिे र्थािनी गरेको पररणामिरू 

प्रते्यक ष्ट्िद्यरलयको विद्यार्थी आचरण वनयमाििी--विद्यार्थीको अविकार, वजमे्मिारी र चररत्र विकास िस्तपुखस्तकालरई परलन गना र् उष्ट्चत परर्णरम र् ििके्षप 

िर्िरूको प्रयोग गना ष्ट्िमे्मिरर्ी हुन्छ।  
 

स्तर 1 कुराकानी: प्रिरसक र्/िर ष्ट्िक्षकले िोन, इमेल, ष्ट्लस्ट्खत नोटद्वरर्र िर प्रत्यक्ष रूपमर भेटेर् अनुिरसन ष्ट्िर्य बररे्मर ष्ट्िद्यरर्थीको अष्ट्भभरिक िर पर्रमिादरतरसँग 

सञ्चरर् गनुाहुन्छ। 
 

कमाचरर्ीिरूले यी मधे्य कुनैको संयोिन गरे्र् एउटर समे्मलन आयोष्ट्ित गना सक्दछन्:  
 

ष्ट्िक्षक/ष्ट्िद्यरर्थी  

ष्ट्िक्षक/मरतर-ष्ट्पतर  

ष्ट्िक्षक/पर्रमिादरतर  

ष्ट्िक्षक/ष्ट्िद्यरर्थी/प्रिरसक  

ष्ट्िक्षक/ष्ट्िद्यरर्थी/पर्रमिादरतर/मरतर-ष्ट्पतर  

प्रिरसक/ष्ट्िद्यरर्थी  

प्रिरसक/मरतर-ष्ट्पतर 

प्रिरसक/मरतर-ष्ट्पतरसँगग िोनमर समे्मलन (कुर्रकरनी)  

ष्ट्िक्षक/मरतर-ष्ट्पतरसंग िोनमर समे्मलन (कुर्रकरनी)  

आिश्यक अनुसरर् अन्य परटीिरूसँग  
 

स्तर 2 रणनीवतिरू: समू्पणा र्णनीष्ट्तिरू उमेर् उपयुि तर्थर व्यििरर् ष्ट्ििेर् हुनुपछा ।  

िैष्ट्क्षक उपलब्धीलरई सिरयतर गने सम्बििरू ष्ट्नमराण गनुािोस् 

अपेक्षरिरू बररे् छलिल गनुािोस्; कक्षरकोठरको प्रष्ट्क्रयर तर्थर अपेक्षरिरूको सष्ट्मक्षर गनुािोस् 

आँखरको निर् 

सरमीयतर 

ष्ट्नर्ीक्षणकर उच्च िर्िरू 

मौस्ट्खक चेतरिरनी; अपेक्षरिरूको पूिा-ष्ट्िक्षण 

पर्रमिा गने 

कक्षरकोठर/व्यस्ट्िगत व्यििरर् व्यिथर्थरपन ष्ट्िचरर्िरूमर असक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूको लरष्ट्ग गे्रि तिकर टोलीिरू/सू्कल पर्रमिादरतर/सू्कल मनोिैज्ञरष्ट्नक/मरष्ट्मलर व्यिथर्थरपकसँग 

पर्रमिा 

दृढ बनरउने अभ्यरसिरू 

 प्रो-सोष्ट्सयल व्यििरर्िरू;   र् सं्वत: ष्ट्नयन्त्रणको लरष्ट्ग सियोग गना ष्ट्नणाय गना ष्ट्िद्यरर्थीिरूको लरष्ट्ग सुर्ष्ट्क्षत ठरउँको प्रयोग गना ष्ट्सकरउनुिोस् 
 

स्तर 3 रणनीवतिरू: समू्पणा र्णनीष्ट्तिरू उमेर् उपयुि तर्थर व्यििरर् ष्ट्ििेर् हुनुपछा । 

*करयाक्रमिरू DeKalb County सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक बिेटर्ी अष्ट्िकरर्-पत्रिरूको आिरर्मर उपलब्ध हुन सक्छन्। 

िवक्षत व्यििारात्मक करार उले्लस्ट्खत व्यििरर्कर ष्ट्िर्यलरई संबोिन गने आिश्यक सीपको ष्ट्िकरस गना ष्ट्िद्यरर्थीको लरष्ट्ग उले्लस्ट्खत लक्ष्य, उदे्यश्य तर्थर 

परर्मरणिरू सष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थीिरूको लरष्ट्ग ष्ट्लस्ट्खत कर्रर् िर योिनर 

सजाय  सू्कल समय अष्ट्ग िर पष्ट्छ (िष्ट्नबरर् सष्ट्ित) अनुिरसनरत्मक करर्णिरूको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरर्थीलरई सिरय ष्ट्दने  

सू्कि स्तरी िस्तके्षप  समरिेि हुन सक्छ तर् अष्ट्निरया भने छैन, िष्ट्नबरर्को सू्कल, गृिकरया गने, व्यििरर् पर्ीक्षणिरू िर यरतरयरत ष्ट्नरे्द 

 पररिीक्षा करार  व्यििरर्लरई सुिरर् गना अनुसर्ण गनुापने चर्णिरूलरई सूष्ट्चत गने तर्थर सू्कलकर कमाचरर्ी र्/िर आमरिुबर/अष्ट्भभरिकद्वरर्र 

उपलब्ध गर्रइएकर सिरयतर त्यिै गर्ी कर्रर् सष्ट्मक्षर हुने ष्ट्मष्ट्तलरई िणान गने र् ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर आमरबुिर/अष्ट्भभरिकद्वरर्र 

अष्ट्निरया रूपमर ििरक्षर् गरर्एको ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्ििर्ण 

तािाबन्दी कक्षरकोठरमर अिर्ोि गने िर कक्षरकोठरमर ष्ट्ढलर आउने ष्ट्िद्यरर्थीिरू उलं्लघन भएको अिष्ट्िमर बरँकीको लरष्ट्ग ष्ट्नयुि हुन्छ 

उि ष्ट्िद्यरर्थीिरूको लरष्ट्ग क्यरम्पमर संर्चनर गरर्एको के्षत्र    

मध्यस्र्थता द्वन्द मध्यथर्थतरको सन्दभामर 

परामिा गने सकरर्रत्मक अनुकर्णी व्यस्ट्िको आिश्यिरमर र्िेकर ष्ट्िद्यरर्थीलरई समरन सिरयतर, ष्ट्नदेिन तर्थर सियोग गने ियस्क िर 

ष्ट्िद्यरर्थी अनुरूप सम्त्झौतर। 

अवभभािकिरूिाई अनुिासन 

सम्बिी चेतािानी वचठ्ठी 

ष्ट्नष्करसन र्ोक्न असल व्यििरर्को अिष्ट्ि परर्भरष्ट्र्त गरर्एको अनुिरसन सम्बिी अपमरनको लरष्ट्ग सष्ट्मक्षर 

प्रगवत वििरण समयको ष्ट्नष्ट्ित गरर्एको अिष्ट्िको लरष्ट्ग उसको/उनको प्रते्यक कक्षरमर ष्ट्िद्यरर्थीको िैष्ट्क्षक तर्थर व्यििरर्रत्मक प्रगष्ट्तमर पत्तर 

लगरउने ष्ट्िद्यरर्थी र् अष्ट्भभरिकलरई अिसर् ष्ट्दने एक प्रगष्ट्त ष्ट्ििर्ण िर करयाभरर् परनर  

सन्दभा सू्कल कन्सोलर्, ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर टोली, ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर सेिरिरू, सू्कल तर्थर सरमरष्ट्िक करमदरर्, IEP सष्ट्मक्षर, उपस्ट्थर्थत 

कमाचरर्ी िर अन्य उपयुि कमाचरर्ीलरई सन्दभा 

वनषेवित वक्रयाकिाप सू्कल ष्ट्क्रयरकलरपिरू तर्थर अष्ट्तरर्ि-परठ्यक्रम सम्बिी करयाक्रमिरूमर सिभरष्ट्गतरको िर सरझर के्षत्रिरू िर सू्कलकर अन्य 

भरगिरूको प्रयोगमर इन्करर् 

स्वास्थ्यकर अभ्यास असर्लरई समरिरन गने र् सम्बिलरई स्वथर्थ र्रख्न अन्तर्िैयस्ट्िक उपरयिरूमर उनीिरूकर करयािरू र् ष्ट्नणायको पे्ररर्त र् 

अष्ट्भपे्ररर्त असर्को आकस्ट्स्मक िरँचमर सिभरगीिरूमर तरष्ट्लम प्ररप्त प्रष्ट्िक्षकद्वरर्र ष्ट्नदेष्ट्ित एक संर्ष्ट्चत प्रष्ट्क्रयर  

पछ्याउनु आमरिुबर/अष्ट्भभरिकले सू्कल सञ्चरलनको समय अिष्ट्िमर सिमतको लरष्ट्ग सू्कलमर उनीिरूकर बच्चरसँग कक्षरमर उपस्ट्थर्थत 

िनरउँछन्।  

कमाचारीतन्त्र ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्लरई मनन् गने र् ष्ट्सिररर्ििरू ष्ट्दनको लरष्ट्ग सू्कलकर कमाचरर्ी तर्थर संभित: अन्य व्यस्ट्ििरूको बैठक 
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िागु पदार्थाको दुरुपयोगसम्बिी 

विक्षा तर्था द्वन्द्व समािान 

पष्ट्िलर करयरान्वयन गरर्एकर र्णनीष्ट्तिरू तर्थर मध्यथर्थतरिरूकर सम्बिमर ष्ट्िद्यरलयले गरे्को समीक्षर; GRIP कायाक्रम 

(वजमे्मिार भएर हुवका ने, सम्भािनािरू बढाउने कायाक्रम) करयाक्रमको सिभरष्ट्गतर । 

समय-समाप्ती कक्षरमर उपस्ट्थर्थत हुन ष्ट्िद्यरर्थीको अथर्थरयी इन्करर्को अष्ट्िकरर् 

 

र्थप रणनीवतिरू - यसको प्रयोग सू्कििे वनिााररत गदाछ 
 

उपरख्यरनरत्मक रे्किा (ष्ट्िक्षकको रे्किा)     

व्यििरर् िरँच-सूची  

सू्कल समुदरयलरई उले्लख गनुा       

पर्रमिा  

ष्ट्ििरइ र् चलन सीमरमर र्रख्नु  (ष्ट्नर्ीक्षण प्रदरन गनुा)    

सू्कलको मनोिैज्ञरष्ट्नकलरई उले्लख गनुा  

कक्षरमर / बसमर ष्ट्िद्यरर्थीको सीट अको        

हुनसके्न असरिरर्ण ष्ट्िक्षर थर्थरनतर्णकोलरष्ट्ग समीक्षर  

आमरबुिर सू्कलमर भेट्न आएर् पष्ट्छ गनुा  

हुनसके्न 504 योिनरको लरष्ट्ग समीक्षर  

आमरबुिरले ष्ट्िद्यरर्थीलरई बस रपसम्म सरर्थ ष्ट्दनु     

िन 

सू्कलको नसालरई उले्लख गनुा       

ष्ट्लस्ट्खत अनुिरष्ट्सत करयािरू 

*सू्कल ष्ट्दन रूप परर्ितान       

ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दनको परर्मरिान 

र्थप परर्ितानकर लरष्ट्ग आई ई पी / सेक्सन 504 लरई िनुािोस्   

बरष्ट्िर्कर संथर्थरको संलग्नतर  (आमरबुिरले र्थरलनी गनुाभएको) 

मुल्यरङ्कन  

*प्रदिान गरर्एको ििके्षप सिरयतरको समरपनपष्ट्छ टरयर् 3 उपलब्ध गर्रएपष्ट्छ मरत्र प्रयोग गरर्न्छ र् ष्ट्नष्ठरपूिाक करगिरष्ट्तकर्ण गरर्न्छ िर IEP िर 504 

योिनर बनरइन्छ र् व्यिथर्थर अनुसरर् यसमर सिमत भइयो भनी बतरइन्छ। 

 

सू्कििे र्थािनी गरेका पररणामिरू  
 

ध्यान वदनुिोस: सू्कल प्रिरसकले उष्ट्चत सोचे अनुसरर् ष्ट्नलम्बन सू्कल ष्ट्भत्र, सू्कल बरष्ट्िर् अर्थिर बसमर सरमेल हुनसक्दछ l  

 

स्तर 3  इन-सू्कि वनिम्बन (1 - 3 वदनिरू): सू्कििे र्थािनी गरेको वनिम्बन 

 

स्तर 4  वनिम्बन 1- 5 वदनिरू; सू्कििे र्थािनी गरेको वनिम्बन 

 

स्तर 5  वनिम्बन 6-10 वदनको िावग (करारसँग): सू्कििे र्थािनी गरेको  विद्याियिे र्थािनी गरेको िवक्षत व्यििार 

करार सवितको वनिम्बन 

 

स्तर 6  िामो समयको िावग वनिम्बन/ वजल्ला सुनुिाई सुनुिाई प्रवक्रया आिश्यक हुन्छl 

 

स्तर 7  वनष्कासन/ वजल्ला सुनुिाई सुनुिाई प्रवक्रया आिश्यक हुन्छ l 
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अनुिासन प्रकारका पररभाषािरू  

 सू्कि वभत्रको वनिम्बन 
"सू्कल ष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बनको" अर्था ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नयष्ट्मत कक्षरबरट ष्ट्नष्करसन गरे्र् थर्थरनीय सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन गने थर्थरनमर ष्ट्नयुि गनुा 

िो। ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िक्षकले कक्षरकर करमिरू ष्ट्नलम्बन भएको सू्कलमर पठरउँदछन्। सू्कि वभत्रको वनिम्बनको समय विद्यार्थीिे पाठ्यतर 

वक्रयाकिापमा उपखस्र्थत हुन िा सिभागी हुन पाउँदैन। 
 

ष्ट्िक्षकले, िुन ष्ट्िद्यरर्थी सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बनमर पठरएको छ, त्यसलरई कक्षरमर उपस्ट्थर्थत हुनकर लरष्ट्ग अनुर्ोि गना सक्दछ (लरब िरसेस) । 

िुन कक्षर ष्ट्िद्यरर्थीले भष्ट्िस्यमर ष्ट्लन सके्न छैन िर िुन कक्षर नछुट्न एकदमै मित्त्वपूणा हुन्छ, त्यिो अिथर्थरमर मरत्र ष्ट्िक्षकको अनुर्ोि प्रिरन 

गरर्ने छ। अस्ट्न्तम ष्ट्नणाय प्ररध्यरपकको हुनेछ।  
 

सरनो अपर्रिको लरष्ट्ग, सू्कल ष्ट्भत्र ष्ट्नलम्बनको सट्टर र् ष्ट्िद्यरर्थी र् आमरबुिरको अनुर्ोि भएमर, ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सू्कल सेिरको िैकस्ट्िक ष्ट्दइने छ 

(उदरिर्ण: सू्कलको िष्ट्मनबरट िोिोर् ष्ट्टपे्न, ष्ट्दउँसो खरनर खरने टेबल सिर गने करम, इत्यरष्ट्द), यष्ट्द यी सू्कल सम्बिी करमिरू उमेर्को अनुसरर् छन्, 

सुपरर्वे्यक्क्षण छन् र् िौचरलय सिर गने करम िोइनन् भने मरत्र ष्ट्दइने छ, नत्र ष्ट्दइने छैन। 

सू्कि बाविरको वनिम्बन 
“छोटो- अिष्ट्िको ष्ट्नलम्बन” को अर्था ष्ट्िद्यरर्थीलरई सू्कलबरट (िर सू्कल बसबरट)  1 देस्ट्ख 10 ष्ट्दनसम्म सू्कलको प्रिरसकले ष्ट्नष्करसन गरे्को भने्न बुष्ट्झन्छ।  
 

1-3 ष्ट्दनसम्मको ष्ट्नलम्बनिरूको करर्ण सू्कलको करम छुटेमर, िब ष्ट्िद्यरर्थी सू्कल िष्ट्का न्छ, त्यस समय पूर्र गना सके्नछ।  

4-10 ष्ट्दनसम्मको ष्ट्नलम्बनिरूकरलरष्ट्ग, आमरबुिर/ अष्ट्भभरिकले सू्कलमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्दएको करमको अनुर्ोि गरे्र् सू्कल चष्ट्लर्िेको समयमर ष्ट्टप्न सके्नछन्।  
 

 

“लरमो अिष्ट्िको ष्ट्नष्करसन” भनेको ष्ट्िद्यरर्थीलरई दस ष्ट्दन भन्दर बढी तर् ितामरन ष्ट्िद्यरलय सेमेरर् भन्दर बढी समय नहुने गर्ी ष्ट्िद्यरलय (िर सू्कल बस) बरट ष्ट्नस्करसन 

गनुा िो ।  लरमो अिष्ट्िको ष्ट्नष्करसनकर लरष्ट्ग ष्ट्िस्ट्रिक्टको उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइ िरुर्ी हुन्छ ।  िैकस्ट्िक ष्ट्िद्यरलयमर नपठरइएकर लरमो अिष्ट्िको 

ष्ट्नष्करसनमर र्िेकर ष्ट्िद्यरर्थीले सुनिरइ अष्ट्िकृत, सुपरर्ने्टने्डन्ट/प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि िर ष्ट्िक्षर सष्ट्मष्ट्तले अनुमष्ट्त नष्ट्दएसम्म गृिकरया, छूटेको करया पूर्र गने अिसर् प्ररप्त गने, िर 

सेमेरर् पर्ीक्षर ष्ट्दन परउने छैनन् । लरमो अिष्ट्िको ष्ट्नष्करसनमर र्िेकर ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयको परर्सर् ष्ट्भत्र आउन अनुमष्ट्त ष्ट्दइँदैन र् उनी ष्ट्िद्यरलयकर कुनै पष्ट्न 

ष्ट्क्रयरकलरप िर करयाक्रमिरूमर सिभरगी नहुन सक्छन् । 
 

कुनै समयमर (एक िैष्ट्क्षक िर्ामर एक ष्ट्िद्यरर्थी सीष्ट्मत), अपर्रि पढरईको संकटपूणा समयमर गरे्को भए (अस्ट्न्तम परर्क्षर भन्दर तुरुन्त अष्ट्घ), प्रध्यरपकले सू्कलको 

ष्ट्नलम्बनलरई अथर्थरिी रूपमर ष्ट्ढलो गना सके्न छन्। तर् र्रज्य र् संघीय करनुन अनुसरर् यस अपर्रिमर िष्ट्तयरर्, ष्ट्िंसर, लरगू-पदरर्थािरू संलग्न छन् भने, ष्ट्त 

अपर्रििरूकरलरष्ट्ग यो करनुन लरगू हुने छैन।  

 

वनष्कासन 
“बखरािी” भनेको ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलय (िर सू्कल बस) बरट ितामरन सेमेरर् भन्दर उतर एउटर ष्ट्नष्ट्ित समयको लरष्ट्ग बखराि गनुा िो । बखरािी करयरान्वयन गना 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइ िरुर्ी हुन्छ ।  बखरािीकर दौिरन, कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई िैकस्ट्िक ष्ट्िद्यरलय िर भचुाअल ष्ट्िद्यरलयमर उपस्ट्थर्थत हुन अनुमष्ट्त 

ष्ट्दन पष्ट्न सष्ट्कन्छ नष्ट्दन पष्ट्न सष्ट्कन्छ । 

 

िैकखल्पक सू्कि 
िुन ष्ट्िद्यरर्थी दि (10) सू्कल ष्ट्दन भन्दर बिीकरलरष्ट्ग ष्ट्नकरष्ट्लएको छ, त्यसलरई ष्ट्िक्षण, पढरईको लरष्ट्ग सियोग र् पर्रमिाको लरष्ट्ग िैकस्ट्िक सू्कलमर ष्ट्नयुि 

गरर्न्छ। िैकस्ट्िक सू्कलले ष्ट्िद्यरर्थीलरई लगरतरर् कक्षरमर पढी र्िन प्ररप्त गर्रएर् क्रमगष्ट्तको लरष्ट्ग आिश्यक के्रष्ट्िट परठ्यक्रम पढने अिसर् प्रिरन गदाछ। िामो 

अिविको वनिम्बन िा वनष्कासन भएर कुनै विद्यार्थी िैकखल्पक सू्किमा उपखस्र्थत भएको छ भने, विद्यार्थीिे िैकखल्पक सू्किका कायािरू सिितापूिाक 

पूरा नगरी आफ्नो सू्किमा िवका न िा सू्किका पाठ्यतरमा उपखस्र्थत हुन सके्न छैन।   

 

ष्ट्िद्यरर्थीले करम ठग्नकरलरष्ट्ग DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्ट छोिेर्/ष्ट्नसे्कर् िैकस्ट्िक सू्कलमर प्रिेि हुन परउँदैन। िैकस्ट्िक सू्कलमर 

भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले त्यिरँको करयाक्रम सिलतरपूिाक पूर्र गरे्र् मरत्र थर्थरनीय सू्कलमर िष्ट्का न परउँदछन्। िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरू सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्ट छोिी िेरर् पष्ट्छ 

ष्ट्ितरा आउँदछन्, ष्ट्तनीिरूलरई स्वत: िैकस्ट्िक सू्कलमर पष्ट्िलरको करया पूर्र गना पठरइन्छ। तर् ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नर्ीक्षक/मनोष्ट्नतले स्वीकृष्ट्त 

ष्ट्दएर् समरयोिन िैकस्ट्िक सू्कलमर भष्ट्ता गरे्को छ भने, यो ष्ट्नयम लरगू हुने छैन। सररै्थ ष्ट्िद्यरर्थीलरई सुनुिरई अष्ट्िकरर्ीको ष्ट्नणाय अनुसरर् उसको/उनको अष्ट्घल्लो 

सू्कलमर प्ररर्स्ट्म्भक पुन: भनराको अनुमष्ट्त ष्ट्दन सष्ट्कनेछ। 

पररविक्षा 
“परर्ष्ट्िक्षरको” अर्था ष्ट्िद्यरर्थीलरई पर्ीक्षण अििीमर र्रस्ट्खएको हुन्छ िुन समयमर ष्ट्िद्यरर्थीले र्रम्रो व्यििरर् करयम र्रखे्न अपेक्षर गरर्न्छ।अष्ट्िक प्रमरणको 

प्रमरणमर, ष्ट्िद्यरर्थीले अपर्रि गरे्को ठिरे्मर सू्कलको प्रिरसक, सुनुिरई अष्ट्िकरर्ी, अनुिरसन करया सष्ट्मष्ट्त िर िैष्ट्क्षक परर्र्दले ष्ट्िद्यरर्थीलरई परर्ष्ट्िक्षर 

अििीमर र्रखे्नछन्। परर्ष्ट्िक्षरको अिष्ट्िमर थर्थरनीय सू्कल िर सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नयम उलं्लघन गरे्मर र्थप अनुिरसष्ट्नक करयािरिी 

र् संभित: ष्ट्िल्लर सुनुिरई प्रष्ट्क्रयरमर समेत उले्लस्ट्खत गरर्नेछ। ष्ट्िल्लर िर्ीय पर्ीक्षण अिष्ट्िमर र्रस्ट्खएको ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नष्करसनसम्मको र्थप करयािरिी 

हुनसके्नछ। 

 

सू्कि वक्रयाकिापिरूमा वनषेि  
ष्ट्नस्करसन िर बखराि गरर्एकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र प्ररयोष्ट्ित करयाक्रमिरूमर उपस्ट्थर्थत हुन अनुमष्ट्त ष्ट्दइने छैन । नृत्य िर ग्ररिुएसनकर 

अभ्यरसिरू ष्ट्नष्करसन िर बखरािीको समयमर परे्को खण्डमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई यी करयाक्रमिरू पष्ट्न सिभरगी हुन ष्ट्दइने छैन ।   आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकले 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र प्ररयोष्ट्ित करयाक्रमिरू सिभरगी हुन ष्ट्दन समुष्ट्चत करर्ण देखरइ ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपक समक्ष अनुर्ोि र्रख्न सक्छन् ।  

प्रिरनरध्यरपकले अनुमष्ट्त नष्ट्दएको खण्डमर आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकले अस्ट्न्तम ष्ट्नणायकर लरष्ट्ग के्षत्रीय सुपरर्ने्टने्डन्ट समक्ष पुनर्रिेदन पेि गना सक्छन् । 
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उपसिायक 
अष्ट्िक प्रमरणको आिरर्मर यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीले सिरयतर गना, योिनर बनरउन, सिभरष्ट्गतर हुन, सल्लरि ष्ट्दन, र्/िर अरुलरई ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितरको उलं्लघन 

गना उत्सरष्ट्ित गरे्मर विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीको अविकार, वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका को उलं्लघन गरे्को थर्थरष्ट्पत हुन्छ। 

ष्ट्िद्यरर्थी उपसिरयकले, अपर्रि गने ष्ट्िद्यरर्थी ििै दण्ड परउनेछ। 

 

स्वयं-रक्षा 
ष्ट्िद्यरर्थीको बल प्रयोग िर बल प्रयोग गने िम्त्कीको औष्ट्चत्य त्यष्ट्त बेलर पुष्ट्र हुन्छ िष्ट्त बेलर ष्ट्िद्यरर्थीले आिू िर अरूलरई अरू व्यस्ट्िको ष्ट्नकटतम 

गैर्करननुनी बलको प्रयोगबरट बचरउन त्यिो खरलको िस्ट्म्त्क िर बल आिश्यक पछा  भनेर् सोचेकर हुन्छन् । O.C.G.A. §16-3-21. सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर 

कमाचरर्ीिरू ििके्षप गना सके्न ठरउँमर भएको अिथर्थरमर त्यिो िरिष्ट्िक बलको प्रयोग/बल प्रयोग गने िम्त्की अनुपयुि मरष्ट्नन सक्छ । यद्यष्ट्प, ष्ट्िद्यरर्थीले 

उि परर्स्ट्थर्थष्ट्तमर आिश्यक पने भन्दर ज्यरदर बल प्रयोग गनुा हँुदैन । कमाचरर्ीको ििके्षपपष्ट्छ पष्ट्न बलको प्रयोगले ष्ट्नर्न्तर्तर परयो भने बचरिटको रूपमर 

आत्म र्क्षर उपलब्ध हँुदैन ।  कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले आत्म र्क्षरको दरबी गरे्को बेलरमर, उनले आत्म र्क्षरकर लरष्ट्ग त्यसो गरे्को िो भनेर् प्रमरष्ट्णत गने दरष्ट्यत्व 

ष्ट्िद्यरर्थीको हुन्छ । आत्म र्क्षरको घटनर परर्स्ट्थर्थष्ट्त अनुसरर् मरन्य औष्ट्चत्यको रूपमर स्वीकरर् गरर्यो भने, ष्ट्िद्यरर्थीले प्रमरणिरूको भरर् अनुसरर् ष्ट्नयम 

उल्लङ्घन गरे्को मरष्ट्नँदैन र् उि घटनरमर अनुिरसन र्थोपरररँ्दैन । 

 

 

 

िौचािय तर्था िकर कोठा  
िरतेपुस्ट्िकरमर सुष्ट्चबद्ध भएकर सबै अपर्रििरू सू्कलकर आर्रमकोठर र् लक्कर् रूममर हुने ष्ट्िद्यरर्थी व्यििरर्मर लरगू हुन्छन्। ष्ट्िद्यरर्थीिरूले आर्रमकोठर 

सिर र् सुर्ष्ट्क्षत र्रख्न सिरयतर गदाछन् भने्न अपेक्षर र्रस्ट्खन्छ। यस बरिेक ष्ट्िद्यरर्थीिरूले आर्रमकोठरिरू अस्वच्छ, असुर्ष्ट्क्षत अिथर्थरमर भए प्रिरसकलरई 

रर्पोटा गने अपेक्षर गरर्न्छ।  

 

सेि िोन, क्यामकरडर, वभवडयो रेकडार िा क्यामरािरू िकर रुममा राख्न पाइनै्दन्। यो सुवचत गररन्छ वक प्रध्यापकको स्पि अनुमवत वबना 

सू्किको छेत्र ििमा वभवडयो िा िोटो खखक्चन पाइदैन। 

 

 

विद्यार्थी अनुिासन कायाविवि  
सर्करर्ी ष्ट्िध्यलयबरट ष्ट्नलम्बन/ष्ट्नष्करसन गनुा अष्ट्घ, ष्ट्िद्यरर्थीिरू केिी उष्ट्चत करनूनी प्रष्ट्क्रयरको अष्ट्िकरर्ी हुन्छन्। सू्कलको ष्ट्नलम्बन/ष्ट्नष्करसनको 

लम्बरईको आिरर्मर सुर्क्षर करयाष्ट्िष्ट्ि ष्ट्नभार् हुन्छ। उदािरण, 10 वदन सम्म िा किीको वनिम्बनकािावग, अमेररकी सिािाइ अदाितिे किी मात्र 

प्रवक्रयाको आिश्यकता राखेको छ। 

 

DEKALB काउण्टी सू्किसू्कि वडखरिक्टिे सुरवक्षत गने कायाविविको प्रवक्रया, कानुनिे चािे भन्दा अविक मात्रमा अपनाएकोछ। करयाष्ट्िष्ट्ििरू 

ष्ट्नम्न खण्डमर ष्ट्ििरर् गरर्एकर छन्। 

 

 

वनिम्बनको िावग सू्कि प्रिासवनक कानूनी प्रवक्रया 
 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन, सू्कल बष्ट्िर्को ष्ट्नलम्बन, र् दि (10) ष्ट्दन सम्मको बस ष्ट्नलम्बन िर अरु उष्ट्चत परर्णरमिरू ष्ट्दनु भन्दर 

पष्ट्िलर, ष्ट्नलम्बनको लरष्ट्ग सू्कल प्रिरसष्ट्नक करनूनी प्रष्ट्क्रयर आयोिन  गरर्न्छ। यष्ट्द उलं्लघनले 10 ष्ट्दन भन्दर िेरै्को ष्ट्नलम्बन मरग्दछ भने, 

प्रिरन अध्यरपकले लरमो समयको लरष्ट्ग ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्नष्करसनको ष्ट्सिररर्ि गदै, उले्लख गनुा पदाछ।  

 

ष्ट्नष्करसन बैठकसम्बिी ष्ट्िद्यरलयको प्रिरसष्ट्नक प्रष्ट्क्रयरमर, ष्ट्िद्यरर्थीलरई अष्ट्भयोग कसले दरयर् गरे्को िो, घटनरकर सरक्षीिरू को-को हुन्, 

र् किो खरलको अनुिरसनरत्मक करर्बरिी ष्ट्लइन सक्छ भने्न बररे्मर मौस्ट्खक रूपमर िरनकरर्ी गर्रइन्छ ।  ष्ट्िद्यरर्थीलरई आफ्नो तिा बरट के 

भएको िो भने्न अिसर् प्रदरन गरर्नेछ ।  अनुिरसनरत्मक करर्बरिी ष्ट्लइएको खण्डमर ष्ट्िद्यरर्थीकर आमरबरबु/अष्ट्भभरिकलरई सम्पका  गरर्नेछ 

।  सरक्षीिरूलरई घटनर घटे लगतै्त घटनरको बररे्मर मौस्ट्खक र्/िर ष्ट्लस्ट्खत व्यिोर्र पेस गना लगरइन्छ (लरगू हुन्छ भने) ।  

 

अनुिासन टोिी बैठक (DTM) 

 

प्रिरनरध्यरपकले कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई लरमो अिष्ट्िसम्म ष्ट्िद्यरलयबरट बरष्ट्िर् र्रख्नु पछा  भनेर् ष्ट्सिररर्स गरे्को र् अनुिरसन करर्बरिीसम्बिी 

सुनुिरइ नहुने सम्भरिनर भएको समयमर ष्ट्नष्करसनको पष्ट्िलो ष्ट्दनको परँच (5) ष्ट्दन ष्ट्भत्र आमरबरबु/अष्ट्भभरिकलरई Discipline Team 

Meeting (DTM) को ष्ट्िकि प्रिरि गरर्नेछ । DTM मर प्रिरनरध्यरपक/उिरँको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि, ष्ट्िद्यरलयकर व्यििरर्सम्बिी ष्ट्ििेर्ज्ञ र्/िर 

ष्ट्िद्यरर्थी अनुिरसन प्रणरली करयरालयकर एकिनर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि हुने छन् ।  ष्ट्िद्यरर्थी व्यििररर्कतर अनुसरर् बोलरइन सक्छ ।  

प्रिरनरध्यरपक/प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले घटनरको छरनष्ट्बन पूर्र भएपष्ट्छ सम्भि भएसम्म चरँिो गरे्र् Student Support Team Coordinator को 

करयरालय, िर सुपरर्ने्टने्डन्टकर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िलरई िरनकरर्ी गर्रउने छन् । प्रिरनरध्यरपक/ष्ट्नष्ट्दार गरर्एकर व्यस्ट्िले अनुिरसन टोली (DTM) को 

बैठक हुनु अगरष्ट्ि िर बैठक भइर्िेको समयमर MTSS/RTI संयोिक िर सुपरर्ने्टने्डन्टकर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िलरई ष्ट्नम्न करगिरत प्रदरन गनुा पदाछ: 

सरक्षीिरूको/ष्ट्िद्यरर्थीको बयरन; ष्ट्िद्यरर्थीको थर्थरयी अष्ट्भलेखको िरलको एउटर प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प; ष्ट्िद्यरर्थीको टेर रे्किा करिाको एउटर प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प; 
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ष्ट्िद्यरर्थीकर सबै कक्षरिरूको ितामरन िैष्ट्क्षक प्रदिान (प्रगष्ट्त प्रष्ट्तिेदन); उपस्ट्थर्थत र् अनुपस्ट्थर्थत भएकर ष्ट्दनिरू (छूट ष्ट्दइने र् नष्ट्दइने 

अनुपस्ट्थर्थष्ट्त); ष्ट्ढलो गर्ी आएको सङ्ख्यर िर कक्षरमर नबसेको सङ्ख्यर; करर्णिरू सष्ट्ित ष्ट्िटेन्सनकर असरइनमेन्ट; अनुिरसनको प्रसङ्ग 

भएको उपरख्यरनरत्मक रर्पोटा , उपस्ट्थर्थष्ट्त र् िैष्ट्क्षक अष्ट्भलेखिरू, र् थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलयमर प्रदरन गरर्एको SST रे्िर्ल, पर्रमिा सत्र, 

आमरबरबु/अष्ट्भभरिक कन्फरे्न्स (ष्ट्मष्ट्त, करर्ण र् परर्णरमको ष्ट्ििर्ण सष्ट्ित) सष्ट्ितकर ििके्षपिरू; पुष्ट्लस रर्पोटाको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प; ष्ट्ििेर् 

ष्ट्िक्षर, Section 504 िर SST को अिथर्थर (यी मधे्य कुनै पष्ट्न करयाक्रमिरूकर लरष्ट्ग सष्ट्क्रय भनरा िर रे्िर्ल); SST प्रष्ट्तिेदनिरू; 

ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरसकले ष्ट्सिररर्स गरे्कर परर्णरमिरू, र् घटनरसँग सम्बस्ट्ित अरू कुनै िरनकरर्ी िर प्रमरण भएको ष्ट्िद्यरलयकर 

प्रिरसकको ितामरन रूपमर स्वीकृत ष्ट्नष्करसन पत्रको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प । 

 

यो बैठकको उदेश्य भनेको टोलीलरई ष्ट्िद्यरलयद्वरर्र पूर्र गरर्एको छरनष्ट्बन, प्रयोग गरर्एकर अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी, र् ष्ट्िद्यरर्थी र्/िर 

आमरबरबु/अष्ट्भभरिकद्वरर्र प्रदरन गरर्एको कुनै पष्ट्न िरनकरर्ीको बररे्मर छलिल गना ष्ट्दनु िो । यो अष्ट्भभरिक कन्फरे्न्स भएकरले , ष्ट्िद्यरर्थी 

िर अष्ट्भभरिककर िष्ट्कल यसमर उपस्ट्थर्थत हुन परउँदैनन् । MTSS/RTI संयोिक र्/िर ष्ट्िद्यरलय अनुिरसनको ष्ट्िस्ट्रिक्ट करयरालयकर अकरा 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले DTM कर लरष्ट्ग उपयुि समय सीमर तय गना सक्छन् र् तत्करल समरिरन आउने देस्ट्खएन भने DTM अन्त्य गना सक्छन् । 

आमरबरबु/अष्ट्भभरिक र् ष्ट्िद्यरलय अनुिरसनको नष्ट्तिरकर सम्बिमर एउटर सम्त्झौतरमर पुग्न सकेको खण्डमर, Director of Student 

Relations द्वरर्र सम्त्झौतर स्वीकृत गरर्एको खण्डमर, र् आमरबरबु/अष्ट्भभरिकले ष्ट्लस्ट्खत रूपमर सुनिरइ नगनुा भनेको खण्डमर, सुनिरइ र्द्द 

गरर्नेछ । आमरबरबु/अष्ट्भभरिक अनुिरसनको नष्ट्तिर र् DTM को अस्ट्न्तम नष्ट्तिरमर सिमत नभएको खण्डमर, िर आमरबरबु/अष्ट्भभरिक 

DTM मर उपस्ट्थर्थत नभएको खण्डमर, सुनिरइ ष्ट्निरारर्त समयतरष्ट्लकर अनुसरर् अगरष्ट्ि बढ्नेछ । अनुिरसन टोलीको बैठक सञ्चरर्कर ष्ट्िष्ट्भन्न 

मरध्यमिरू प्रयोग गना सञ्चरलन गना सष्ट्कन्छ । DTM भएन िर DTM यो संष्ट्ितरमर छलिल गरे् अनुसरर् भएन भने, सुनिरइ पूिा ष्ट्निरारर्त 

तरष्ट्लकर अनुसरर् अगरिी बढ्नेछ । 

 

वजल्लाको कानूनी प्रवक्रया सुनुिाई  

एकिनर सुनिरइ अष्ट्िकरर्ीले भचुाअल रूपमर र् भौष्ट्तक उपस्ट्थर्थष्ट्तमर करनुनी करयाष्ट्िष्ट्ि अनुसरर्को सुनिरइ आयोिनर गने छन् । उनले यस 

सुनिरइमर ष्ट्िद्यरर्थीको गलत आचर्णकर सम्बिमर प्रमरणिरूको बररे्मर बुझे्न छन् । ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्नयम उल्लङ्घन गरे्को कुर्र प्रमरष्ट्णत भएको 

खण्डमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई दि ष्ट्दन भन्दर बढी समयको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयबरट ष्ट्नकरष्ट्लन सक्छ ।  सुपरर्ने्टने्डन्टले सुनिरइ अष्ट्िकृत ष्ट्नयुि गछा न् र् 

सुनिरइ अष्ट्िकृतलरई उल्लङ्घनको बररे्मर पष्ट्िलै्य केिी कुर्र र्थरिर परउनु हँुदैन । सुनिरइ अष्ट्िकृतलरई सुनिरइ हुनु अगरष्ट्ि नै उल्लङ्घनको 

बररे्मर र्थरिर छ र् सुनिरइ अष्ट्िकृतले उनी कुनै पूिराग्रि नर्रखी प्रमरण सुन्न र् ष्ट्नणाय ष्ट्लन सक्छन् भनेर् पुष्ट्र गरे्को खण्डमर सुनिरइ अगरष्ट्ि 

बढ्न सक्छ । 

 

कुनै ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपकले कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िरिक्टको उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइमर ष्ट्सिररर्स गरे्को समयमर, उपयुि 

सुनिरइ अष्ट्िकृतले उि ष्ट्सिररर्स अध्ययन गने छन्, िसले सुनिरइ गने ष्ट्क नगने भनेर् ष्ट्नणाय गने छन् ।  सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्ट िर 

आमरबरबु/अष्ट्भभरिक सुनिरइ हुने ष्ट्मष्ट्त लम्ब्यरउन सिमत नभएसम्म सबै सुनिरइ अनुिरसनरत्मक करर्बरिी भएको िर School 

Resource Officer (SRO) द्वरर्र ष्ट्िद्यरलयको पिलमर भएको ष्ट्गर्फ्तरर्ीको दस ष्ट्दन ष्ट्भत्र आयोिनर गनुा पदाछ ।  सुनिरइ आयोिनर गनुा 

पयो भने, ष्ट्िद्यरर्थी र् आमरबरबु/अष्ट्भभरिकलरई सुनिरइ हुने ष्ट्मष्ट्त, समय र् थर्थरन, उल्लङ्घन र् सम्भरष्ट्ित सरक्षीिरूको सूचीको बररे्मर मौस्ट्खक 

र् ष्ट्लस्ट्खत िरनकरर्ी प्रदरन गरर्नेछ । 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टकर उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयरसम्बिी सुनिरइिरू गोपनीय र्िन्छ र् सिासरिरर्णकर लरष्ट्ग खुलर हँुदैन । ष्ट्िद्यरर्थी, उसकर आमरबरबु िर 

अष्ट्भभरिक िर आमरबरबुको ष्ट्लस्ट्खत अनुमष्ट्त प्ररप्त गरे्कर अष्ट्भभरिककर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि र् उनीिरूकर सरक्षीिरू सुनिरइमर उपस्ट्थर्थत हुन 

सक्छन् तर् अरू आिन्त िर ष्ट्िद्यरर्थीकर सरर्थीिरूलरई उपस्ट्थर्थत हुन अनुमष्ट्त ष्ट्दइँदैन ।  करर्बरिीिरूको ष्ट्िद्युतीय रूपमर अष्ट्भलेख 

र्रस्ट्खनेछ ।  सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले सरक्षीिरूलरई आफ्नो पक्षमर मत र्रख्नकर लरष्ट्ग सुनुिरइमर बोलरउन सक्छ । ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर 

आमरबरबु/अष्ट्भभरिकले पष्ट्न सरक्षीिरू ल्यरउन सक्छन् । सुनुिरइ अष्ट्िकृतले सरक्षीिरूले ष्ट्दएकर बयरनिरू प्रिुत गरर्एकर 

अष्ट्भयोगिरूसँग सरन्दष्ट्भाक छ यर छैन भष्ट्न ष्ट्नणायिरू गने छन् ।  यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थी तर्थर आमरबरबु/अष्ट्भभरिकले सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अष्ट्िकरर्ी 

िर अन्य ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सुनुिरइमर बयरन ष्ट्दउन् भने्न चरिन्छन् भने उनीिरूले ष्ट्िद्यरलय प्रिरसनलरई सम्पका  गनुा पछा  र् ष्ट्िद्यरलय प्रिरसनले 

उि व्यस्ट्ििरूलरई बोलरउने व्यिथर्थर गनेछ ।  आमरबरबु/अष्ट्भभरिकले ष्ट्िद्यरलयलरई अष्ट्निरया रूपमर सुनुिरइ भएको 48 घण्टर ष्ट्भत्र 

सम्पका  पनुा पछा  तरकी बयरन ष्ट्दन लगरइएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्भभरिकसँग अनुमष्ट्त मरग्न सष्ट्कयोस् ।  ष्ट्िल्लर अदरलतको सुनुिरइ 

प्रष्ट्क्रयरमर बयरन ष्ट्दनु पने सरक्षीिरूलरई सम्बस्ट्ित घटनर अष्ट्भयोग लरगेको छैन भने उनीिरूलरई सुनुिरइ प्रष्ट्क्रयरमर आफ्नर िष्ट्कल 

उपस्ट्थर्थष्ट्त गर्रउन अनुमष्ट्त ष्ट्दइने छैन । 

 

ष्ट्िल्लर अदरलतको सुनुिरइ करयािरिीमर पेस गनुा पने प्रमरण अन्तगात भौष्ट्तक प्रमरण ििै लरगुपदरर्था िर िरतिष्ट्तयरर्; सरक्षी बयरन; 

िोटोिरू; श्रव्य िर दृश्य रे्कष्ट्िाङिरू र् सरन्दष्ट्भाक करगिपत्रिरू ििै सरक्षीले ष्ट्दएकर बयरनिरू, छरनष्ट्बनकर ष्ट्ििर्णिरू, तर्थर 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूको ष्ट्िद्यमरन िैष्ट्क्षक तर्थर अनुिरसन ष्ट्ििर्णिरू पदाछन् । सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले प्रमरणको ििनको आिरर्मर ष्ट्िद्यरर्थीले गरे्कर 

ष्ट्नयम तर्थर करनुनको उल्लङ्घन प्रमरणीकर्ण गने करमको बोझ बिन गछा  ।  ष्ट्िल्लर अदरलतमर हुने सुनुिरइमर आफ्नै खचामर आफ्नो 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व पर्रमिा कतराद्वरर्र गर्रउने ष्ट्िद्यरर्थीसँग अष्ट्िकरर् सुर्ष्ट्क्षत छ ।  आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकिरूले आफ्नो करनुनी प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले 

सुनुिरइ प्रष्ट्क्रयरमर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने र् िष्ट्कलले पष्ट्न उि करयािरिीमर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िको रूपरमर प्रिेि गने भष्ट्न 48 घण्टर अगरष्ट्ि नै यो सूचनर 

अष्ट्निरया रूपमर ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि ष्ट्िभरगलरई ष्ट्दनु पछा  । यो सूचनर प्रदरन गना असिल भएमर सुनुिरइ थर्थष्ट्गत हुन सक्छ । र् सुनुिरइ 
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भष्ट्िष्यमर हुने गर्ी ष्ट्मष्ट्त तय गरर्न्छ तरष्ट्क ष्ट्िद्यरलयले आिश्यक व्यिथर्थरिरू िर ष्ट्िल्लर िष्ट्कलको समयतरष्ट्लकर अनुसरर् व्यिथर्थरपन गना 

सक्छ । सरमरन्यतयर सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िल्लर सुनुिरइमर आफ्नो प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गर्रउन िष्ट्कलको प्रयोग गदैन, यद्यष्ट्प केिी ष्ट्ििेर् मुद्दरिरूमर 

भने िष्ट्कल प्रयोग गरर्न्छ । 

 

ष्ट्िल्लर सुनुिरइ प्रष्ट्क्रयर अदरलतीय सुनुिरइ ििो हुन आिश्यक छैन । र् यस सुनुिरइमर Georgia Evidence Code (िष्ट्िायको 

प्रमरणसम्बिी करनुन) लरगु हुने छैन । ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्नयम उल्लङ्घन गरे्को िो िर िोइन र् अनुिरसन ष्ट्नयम लरगू गनुा पछा  यर पदैन भने्न बररे्मर 

ष्ट्नणायिरू गना सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीलरई सिि िोस् भष्ट्न सबै पक्षिरूले सरन्दष्ट्भाक सूचनरिरू प्रदरन गना सक्छन् ।  सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीलरई 

प्रदरन गरर्एकर सूचनरिरूको सरन्दष्ट्भाकतर सम्बिमर अस्ट्न्तम ष्ट्नणाय गने करनुनी अष्ट्िकरर् ष्ट्नष्ट्ित छ । सुनुिरइमर प्रिुत गरर्एकर 

प्रमरणिरूको परर्मरणकर आिरर्मर सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीले ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्नयमिरू उल्लङ्घन भएको छ यर छैन भष्ट्न ष्ट्निरार्ण गने छ । र् 

अनुिरसन ष्ट्नयमको पष्ट्िचरन गर्ी लरगू गना ष्ट्नदेिन ष्ट्दने छ । 

 

दुिै पक्षिरूले प्रमरणिरू प्रिुत गरर्सकेपष्ट्छ प्रते्यक पक्षलरई आफ्नो अस्ट्न्तम तका  र्रख्न अिसर् ष्ट्दन्छ ।  त्यसपष्ट्छ सुनुिरइ सष्ट्कन्छ । र् 

सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीले व्यस्ट्िगत रूपमर ष्ट्नयमको उल्लङ्घन भएको छ यर छैन भष्ट्न ष्ट्नणाय सुनरउने छ र् प्रमरणिरूले ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्नयमको 

उल्लङ्घन गरे्को पुष्ट्र गरे्को खण्डमर उपयुि अनुिरसन ष्ट्नयम लरगू गना ष्ट्नणाय ष्ट्दनेछ । ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्नयमिरू उल्लङ्घन 

नगरे्को परइएमर उि ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरलय िरन पुनः  अनुमष्ट्त ष्ट्दइनेछ । ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्नयमिरू उल्लङ्घन गरे्को प्रमरष्ट्णत 

भएमर सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीले अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी गना सक्छन् िसमर अष्ट्भयोग लरगेकर ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नष्ट्ित पर्ीक्षणकरल समयरिष्ट्ि 

तोष्ट्क ष्ट्िद्यरलय िरन ष्ट्दने र् ष्ट्िद्यरलय ष्ट्िल्लरबरट ष्ट्नष्करसन गने लगरयतकर करर्बरिीिरू पना सक्छ ।  आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकले ष्ट्नणाय 

प्ररप्त गनाकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलय खुल्ने अको ष्ट्दन करयरालयमर सम्पका  गना सक्छन् ।  ष्ट्िद्यरर्थीको आमरबरबु तर्थर अष्ट्भभरिकिरूलरई सुनुिरइ 

सम्पन्न भएको दस ष्ट्दन ष्ट्भत्र एउटर ष्ट्चठ्ठी पठरइनेछ ।  ष्ट्िद्यरर्थीकर आमरबरबु तर्थर अष्ट्भभरिकिरूले DeKalb County School District कर 

सुपरर्ने्टने्डन्टलरई 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 मर ष्ट्लस्ट्खत अनुर्ोि पेि गरे्र् ष्ट्िक्षर बोिा समक्ष सुनिरइ 

अष्ट्िकृतको ष्ट्नणाय अष्ट्पल गना सक्छन् ।  यो अनुर्ोि ष्ट्नणाय िरर्ी गरे्को 20 क्यरलेन्डर् ष्ट्दन ष्ट्भत्र अष्ट्निरया रूपमर गनुा पछा  । 

 

DEKALB  विक्षा पररषदिाई पुनरािेदन 
 

अष्ट्पल अनुर्ोििरू अष्ट्निरया रूपमर ष्ट्लस्ट्खत हुनु पछा  र् सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीले ष्ट्नणाय िरर्ी गरे्को 20 क्यरलेन्डर् ष्ट्दन ष्ट्भत्र सुपरर्ने्टने्डन्ट अष्ट्निरया रूपमर 

बुझरउनु पछा  ।  ष्ट्लस्ट्खत अष्ट्पलको सूचनरले ष्ट्कन सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीले गरे्को ष्ट्नणाय बेठीक छ भने्न कुर्रलरई सियोग गने तका िरू सष्ट्ित करर्णिरू प्रिुत 

गरे्को हुनुपछा  ।  यो सूचनरले कष्ट्त भरग िर ष्ट्नणाय ष्ट्ििर्णले कष्ट्त िदसम्म अष्ट्पल कतराको असिमष्ट्तलरई िनरउँछ भष्ट्न ष्ट्िष्ट्िष्ट्रकृत गनुा पछा  ।  कुनै पष्ट्न 

नयरँ प्रमरण स्वीकरर् गरर्ने छैन । 

 

DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाले छुष्ट्ट्टको ष्ट्दनिरू र् सरिािष्ट्नक तर्थर करनुनी ष्ट्बदरको ष्ट्दनिरू बरिेक अष्ट्पल प्ररप्त गरे्को ष्ट्मष्ट्तको दस (10) ष्ट्दन ष्ट्भत्र उि दखराि 

परे्को ष्ट्ििर्णको पुनर्रलोकन गने र् ष्ट्नणाय ष्ट्लस्ट्खत रूपमर िरर्ी गने छ ।  DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाले िरर्ी गने ष्ट्नणाय ष्ट्िल्लर सुनुिरइ करयाको क्रममर ष्ट्सिानर 

भएकर ष्ट्ििर्णिरूमर मरत्र आिररर्त हुने छ ।  DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाले कुनै पष्ट्न प्रकरर्को नयरँ प्रमरण स्वीकरर् नगने िर कुनै मौस्ट्खक तका िरू सुने्न छैन । 

यद्यष्ट्प अष्ट्पलसँग सर्ोकरर् र्रखे्न सकरर्रत्मक पक्षिरूलरई समेट्ने ष्ट्लस्ट्खत तका िरू भने यस करयरालयमर बुझरउन सष्ट्कन्छ ।  DeKalb ष्ट्िक्षर बोिासँग 

सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ीको ष्ट्नणायलरई िैिरष्ट्नकतर ष्ट्दने, उल्टरउने, िर परर्मरष्ट्िात गने अष्ट्िकरर् छ ।  DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाले ष्ट्नणाय िरर्ी गरे्को तीस (30) 

क्यरलेन्डर् ष्ट्दन ष्ट्भत्र DeKalb County School District कर सुपरर्ने्टने्डन्टलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर अष्ट्पलको सूचनर दरयर् गरे्र् State Board of 

Education समक्ष अष्ट्पल नबुझरएसम्म, DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाको ष्ट्नणाय नै अस्ट्न्तम ष्ट्नणाय हुनेछ । त्यस अष्ट्पलले ष्ट्ििरष्ट्दत प्रश्न; थर्थरनीय बोिाको ष्ट्नणाय र् 

अष्ट्पल ष्ट्कन गरर्एको भष्ट्न छोटो बयरन सष्ट्ित व्यरख्यर गरे्को हुनु पछा  । यो अष्ट्पलको सूचनरको ष्ट्िर्यििु र् State Board of Education of Georgia 

समक्ष अिलम्बन गनुा पने प्रष्ट्क्रयर O.C.G.A. § 20-2-1160 र् State Board Rule 160-1-3-.04 मर उले्लख गरर्एको छ । 

 

 ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईको प्रष्ट्तलेख पुनर्रिेदन् भएमर मरत्र ष्ट्िद्यरर्थीको आमरबुिर/अष्ट्भभरिकल िर िकीलले ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल िर रुिेन्ट 

रे्लश्नलरई ष्ट्निेदन गरे्र् प्रष्ट्तलेखको उले्लख गना िर आफ़्नै खचामर एउटर ष्ट्लस्ट्खत प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प मगरउन सक्दछन्।  

 

वजल्ला कानूनी प्रवक्रया अवित्याग  
 

आमरबुिर/अष्ट्िभरिक र् ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईलरई त्यरगन र् ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई अष्ट्ित्यरगलरई भरे्र् र् ििके्षप गरे्र् उष्ट्चत 

परर्णरमिरू स्वीकरर् गरर् छरन्न सक्दछन्। यो अष्ट्ित्यरगलरई पेि गरे्र्, आमरबुिर/अष्ट्भभरिक र् ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्नणायलरई स्वीकरर् गदाछन् र् त्यो घटनर सम्बिी 

भष्ट्िस्यमर कुनै पष्ट्न चुनौती िर पुनर्रिेदनिरू त्यरग गदाछन्।  

 

असक्षमता भएका विद्यार्थीिरू 
 

IDEA अन्तगात ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिर प्ररप्त गने र् Section 504 ले समेट्ने अिितर भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग तल प्रदरन गरर्एकर अष्ट्तरर्ि चर्णिरूको 

सरर्थमर मरष्ट्र्थ उले्लख गरर्एकै करयाष्ट्िष्ट्ि प्रयोग हुन्छ: 

 

1. खतर्नरक अिथर्थर छ ष्ट्क छैन भनेर् प्रिरसष्ट्नक कमाचरर्ीिरूले ष्ट्नणाय गदाछन्। छ भने, क र् ख मर िरनुिोस्। छैन भने 2 मर िरनुिोस्।  

 

क. विषेि विक्षा वनदेिक/सम्भाग 504 का सभापवतिाई सम्भित: खतरनाक अिस्र्थाको जानकारी तुरुि वदइन्छ।  
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 ष्ट्िरे्ि ष्ट्िक्षर/सम्भरग  504 को कमाचरर्ीले अिथर्थरको िरँच गदाछन् र् थर्थरनीय सू्कलसँग करम गदाछन्।  

 करयािरिीको योिनर बनरइन्छ।  

 

ख. विक्षाको ठाउँिाई आपतकाविन बदविनु आिश्यक पयो भने, विषेि विक्षा/सेक्सन 504 को व्यखक्तिे स्र्थानीय सू्कलिाई सम्पका  

गने छन्।  

 

2. ष्ट्िरे्ि ष्ट्िक्षर ष्ट्िक्षक(िरू), आइ इ पी केस म्यरनेिर् िर सेक्सन 504 को प्रमुखलरई घटनरको बररे्मर सूष्ट्चत गरर्न्छ। 

 

3. यष्ट्द अिितर भएकर कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िल्लरको सुनुिरइ प्रष्ट्क्रयरमर रे्िर् गरर्न्छ भने ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरसकले ष्ट्िद्यरर्थीको अनुिरसन ष्ट्िद्यरर्थीको 

अिितरसँग सम्बस्ट्ित छ ष्ट्क छैन भनेर् ष्ट्निरार्ण गने बैठक तय गनाकर लरष्ट्ग ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर/Section 504 कर ष्ट्िद्यरलयको ष्ट्लि ष्ट्िक्षकलरई सम्पका  गछा न् 

। 

 

4. यष्ट्द असक्षमतर भएकर ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईमर उले्लख गरे्को छ भने, सू्कलको प्रिरसकले ष्ट्िरे्ि ष्ट्िक्षर सेिरको संयोिक/सेक्सन 

504 को प्रमुखलरई प्रत्यक्षीकर्ण /ष्ट्निरार्ण बैठकको अनुसूची गना सम्पका  गनेछन्।यष्ट्द व्यििरर् अपरंग भएको करर्णले गदरा िोइन भनेर् ष्ट्निरार्ण भयो भने, 

सू्कलको प्रध्यरपकले, ष्ट्िक्षर अष्ट्िकरर् आइष्ट्िइए 2004 अन्तगात, ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईको लरष्ट्ग ष्ट्ििररर्स गदाछन्। यष्ट्द व्यििरर् अपरंग भएको 

करर्णले गदरा िो भने, अरु कुनै थर्थरनतर्ण ष्ट्नणायिरू आइ इ पी रर्भु्य कष्ट्मटी िर सम्भरग 504 ष्ट्टमले गदाछ। 
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जेि, नजरबन्दी र अरु कुनै विषेस अिस्र्थाबाट िकेर आउने विद्यार्थीको िावग विद्यार्थी स्र्थानतरण कायाविवि 
 

िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरू, िेल िर निर्बन्दीको करर्णले गदरा सू्कलबरट बरष्ट्िर् भएकर हुन्छन्, ष्ट्त ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई, िेरै् िसो मर, उष्ट्निरूको थर्थरनीय सू्कलमर िकेर् 

िरनुभन्दर पष्ट्िलर परर्ितानको समय चरष्ट्िन्छ। त्यसबरिेक, त्यस ष्ट्िद्यरर्थीको सू्कलमर उपस्ट्िर्थीलेगदरा सू्कलको अन्य व्यस्ट्ििरू र्/िर सम्पष्ट्तलरई गष्ट्िर्ो र् 

मित्त्वपूणा िरनी पुर् यरउने अिथर्थरिरूपष्ट्न हुनसक्दछन्।आर्ोप िर घोष्ट्र्त गरर्एको अपर्रिी िर दोर्ी आचर्णको लरष्ट्ग िेल िर निर्बन्दीको समय खटेर् 

िकेर् आउने ष्ट्िद्यरर्थीलरई िैकस्ट्िक सू्कल करयाक्रम मर भष्ट्ता गना िर ष्ट्िद्यरर्थीको थर्थरनीय सू्कलमर िरन ष्ट्दनको ष्ट्नणाय बनरउनकरलरष्ट्ग एउटर करयाष्ट्िष्ट्ि 

थर्थरपनर गरर्एको छ। DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले िौष्ट्क्षक र् सरमरष्ट्िक गुणिरू पुनाष्ट्नमरणा  सष्ट्िलोसँग थर्थरनीय सू्कलमर परर्ितान िोस् 

भनेर् यी ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई अिसर् प्रिरि गदाछ। यो ष्ट्निरार्ण गरे्को इष्ट्लमेन्टर्ी सोच-ष्ट्िचरर्, आउने ष्ट्िद्यरर्थी, अन्य ष्ट्िद्यरर्थी र् कमाचरर्ीिरूको कै्षष्ट्क्षक 

आिश्यकतर र् सुर्क्षरकरलरष्ट्ग िो।   

 

िेरै् अिथर्थरमर, आचर्णको समस्यर एकदमै गम्भीर् हुन्छ। यी समस्यरिरू सम्पष्ट्तको अपर्रि देस्ट्ख ष्ट्लएर् गम्भीर् यौन उलं्लघन र् अरु ष्ट्िंसरको करया सम्म 

हुनसक्दछन्।यी अपर्रििरूको दोर्ी घोष्ट्र्त भएको ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िपरटामेन्ट अि िुिनरइल िस्ट्रस (ष्ट्ि िे िे ) िर िुिनरइल कोटाले सुर्ष्ट्क्षत आयोिनरमर 

थर्थरनतर्ण गरर्ष्ट्दन सक्दछ। यी आयोिनरिरूले िकेर् आउने ष्ट्िद्यरर्थीलरई कुनै कुनै र्ोकिरू लगरउन सक्दछन्; ििै ष्ट्िद्यरर्थीिरू कुनै उमेर्को 

बच्चरिरूको िर पीष्ट्ितको प्रोिरइल भएकर बरलबरष्ट्लकरको छेउछरउ हुन परउँदैनन् िर सबै समयमर आिू भन्दर ठूलो व्यस्ट्िको ष्ट्नगर्रनीमर हुन्छन्। 

कुनै अिथर्थरमर, यी ष्ट्िद्यरर्थीिरू DEKALB िर अरु सू्कलको ष्ट्िल्लर िर ष्ट्निी सू्कलबरट ष्ट्नष्करसन िर ष्ट्नलम्बन भेएकर हुन्छन् र् ष्ट्नष्करसन र् ष्ट्नलम्बनको 

समय पूर्र भएको हँुदैन्। यसले अरु प्रश्निरू ििै ष्ट्िद्यरर्थीलरई र्िेको ष्ट्नष्करसन िर ष्ट्नलम्बनको समयमर िटरउन पने िो ष्ट्क िोइन िर िैकस्ट्िक 

थर्थरनतर्णमर र्रखे्न िो ष्ट्क िोइन भने्न कुर्र उठदछ (ओ.सी.िी.ए § -20-2-751.2) ।  

 

केिी अिथर्थरिरूमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई DeKalb िर अको सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक िर ष्ट्निी सू्कलबरट ष्ट्नष्करसन िर ष्ट्नलम्बन गरर्एको छ र् ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्नष्करसन 

अिष्ट्ि अष्ट्िलेसम्म पूर्र भएको छैन भने । (O.C.G.A. § 20-2-751.2) अन्य मुद्दरिरूमर, ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िद्यरलयमर पुनः  भनरा िर नरम लेखरउन सक्छन् िो 

ष्ट्नम्न करर्णिरूले ष्ट्नलस्ट्म्बत िर ष्ट्नष्करष्ट्सत भएकर छन्; अपर्रि दोर्ी ठिरर्एको, िसको मुद्दरको िैसलर हँुदै गरे्को, अपर्रि अष्ट्भयोग लरगेको, िर कुनै 

पष्ट्न अपर्रि गरे्को बररे्मर सूचनर दतरा भएको िर ियस्कको िकमर ऋण ष्ट्तना नसकेको ।  (O.C.G.A. § 20-2-768) यसले ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्नष्करसन िर 

ष्ट्नलम्बन अिष्ट्िमर पूणा रूपमर बष्ट्िष्करर् गने िो ष्ट्क िैकस्ट्िक पे्लसमेन्ट प्रदरन गने भने्न ििर अन्य प्रश्निरू ष्ट्नम्त्त्यरउँछ । ििै ष्ट्नष्करष्ट्सत गने िर ष्ट्नलम्बन 

गने िर िैकस्ट्िक थर्थरनरन्तर्ण गने ििर ष्ट्िकिकर बरटरिरू भष्ट्िष्यमर प्रयोग गना सष्ट्कने गर्ी ष्ट्िद्यरर्थीलरई अन्ततः  बष्ट्िष्करर् गने यर नगने भने्न प्रश्न 

ष्ट्नम्त्त्यरउँछ । 

 

यी ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सू्कल िकेर् िरनु भन्दर पष्ट्िलर, ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल िर रुिेन्ट रे्लेश्नमर उले्लख गरर्न्छ। ष्ट्िभरगकर कमाचरर्ीले सबै उष्ट्चत 

िरनकरर्ीिरू, िसमर आमरबुिर उपलब्ध गर्रएकर िरनकरर्ीिरू पष्ट्न समरिेि छन्, सबै बटुलेर् समीक्षर गरर् थर्थरनतर्ण ष्ट्नणाय गनेछन्। यो समीक्षर गदरा, 

आमरबुिर र् ष्ट्िद्यरर्थीिरू उपस्ट्थर्थत हुन र् केिी ष्ट्निेि (इनु्पट) उपलब्ध गर्रउन सके्नछन्। िकीलिरू उपस्ट्थर्थत हुन् परउदैनन्।  

 

ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल िर रुिेन्ट रे्लेश्नले थर्थरनतर्ण गरे्को ष्ट्नणायसँग, आमरबुिरिरू सिमत छैन््न भने, उनीिरूले ष्ट्नणाय भएको 3 ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर 

ष्ट्िष्ट्सस्ट्प्लनेर्ी एक्सन रर्भु्य कष्ट्मटीलरई ( ष्ट्ि ए आर् सी) समीक्षर गना अनुर्ोि गनुापदाछ। ष्ट्ि ए आर् सी ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल र् रुिेन्ट रर्लेश्नको 

िर्णमर करम गदाछ र् ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अनुिरसन सम्बन्द अिथर्थरिरू सम्बिी आमरबुिर/अष्ट्भभरिक र् सू्कलको प्रिरसकले गरे्को ष्ट्ििेर् अनुर्ोिबररे्मर 

ष्ट्िचरर् र् िैसलर गना प्ररष्ट्िकृत हुन्छ। ष्ट्ि ए आर् सी ले भेटेर् ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल र् रुिेन्ट रर्लेश्नले ष्ट्दएको िरनकरर्ी  र् अन्य सबै पक्षिरूले 

ष्ट्दएको अष्ट्िरर्ि िरनकरर्ीको समीक्षरको आिरर्मर, थर्थरनतर्ण ष्ट्नणाय बनरउदछन्। ओ.सी.िी.ए  § 20-2-754  को 

अनुसरर्,यष्ट्द आमरबुिरिरूले ष्ट्िसीस्ट्प्लनेरर् एक्सन रर्भु्य कष्ट्मटीले गरे्को थर्थरनतर्णको ष्ट्नणायलरई अस्ट्स्वकरर् गरे्मर उनीिरूले, ष्ट्नणाय भएको तीन (3) ष्ट्दन 

ष्ट्भत्रमर, ष्ट्िल्लर करनूनी प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईको लरष्ट्ग अनुर्ोि गरर्सकेको हुनुपदाछ।  

 

सेि सू्कल र् रुिेन्ट रर्लेश्न  प्रिरसकले उष्ट्चत सोचेमर, मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएकर प्रष्ट्क्रयरलरई अरु प्रकरर्कर ष्ट्िद्यरर्थी थर्थरनतर्ण अिथर्थरमर प्रयोग गना सष्ट्कन्छ। सबै 

स्र्थानतरणको वनणाय िरेक स्ट्थर्थष्ट्त आिारमा बनाइन्छ। सबै िर्मर थर्थरनतर्णको ष्ट्नणाय बनरउदर, िेरै् करर्णिरू ििै उमेर्, िेलमर रु्थष्ट्नएको समय, 

आर्ोपको स्वभरि, िरलैको अनुिरसन आदेि, हुनसके्न सुर्ष्ट्क्षत करयािरू र् िौष्ट्क्षक करयािरिीको भंग, ितामरन/पूिा  अनुिरसन इष्ट्तिरस इत्यरष्ट्द प्रयोग हुन् 

सक्दछ। उदरिर्णकर लरष्ट्ग, तल लेस्ट्खएकर दिराको गम्भीर् ष्ट्िंसर अपर्रििरूको सरमरन्य परर्णरमकरलरष्ट्ग सू्कलको प्रिरसकले ष्ट्िपरटामेन्ट अि सेि सू्कल 

र् रुिेन्ट रर्लेश्नलरई  उले्लख गनेछ:  

 

 गम्भीर् चोट पुर् यरउने िमलर  

 ित्यरर् चलरएको िमलर  

 प्ररकृष्ट्तक करर्णिरू भन्दर अरु करर्णले भएको मृतु्य ( ित्यर) 

 अपिर्ण  

 बलरत्करर्  

 खतर्नरक िष्ट्तयरर्सँगको िकैती( िरस्त्रिरर्ी िकैती) 

 खतर्नरक िष्ट्तयरर् प्रयोग नगर्ी गरे्को िकैती 

 यौन िमलर (बलरत्करर् िर यौन अपर्रि समरिेि नभएको)  

 यौन अपर्रि  

 नरबरष्ट्लगसँग अनुष्ट्चत स्वतन्त्रतर ष्ट्लनु  

 

यस अष्ट्तरर्ि, िेरै् ष्ट्नयस्ट्न्त्रत पदरर्थािरूको उत्परदन गना, बेच्न, िर यरतरयरत गने अपर्रिको आर्ोप पष्ट्न यसमर   सरमेल हुन्छ।  

 

िब सू्कलको अष्ट्िकरर् के्षत्रमर ष्ट्िद्यरर्थीको अनुिरसन उलं्लघन हुन्छ, तब सबै प्रध्यरपकले, ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् 

चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर, पृष्ठ 47 मर लेस्ट्खएको झै,ँ परलन गनुा पदाछ। यो स्ट्िष्ट्र्थमर सरमरन्य अनुिरसनरत्मक प्रष्ट्क्रयरिरू परलन गरर्न्छ।  



 

61 

 

 

यो कायाविवि अपांग विद्यार्थीिरूिाई िागू हँुदैन्। अपांग विद्यार्थीिरूिाई वसिै वडपाटामेन्ट अि एके्सप्नन्ि एजुकेसन िा 504 

प्लान भएका विद्यार्थीिरूको सम्भाग 504 कोओवडानेटरिाई उले्लख गररन्छ। 

 

खोजिरू 
 

सू्कलमर िरस्ट्न्त र् अनुिरसन करयम र्रख्न र् ष्ट्िद्यरर्थी र् सू्कलको कमाचरर्ीिरूको भलरई र् सुर्क्षरलरई सुर्ष्ट्क्षत र्रख्न, तल लेस्ट्खएको अिथर्थरिरूमर, सू्कलको 

प्रष्ट्िकरर्ीिरूले ष्ट्िद्यरर्थी, ष्ट्िद्यरर्थीको लकर्, ष्ट्िद्यरर्थीको िेस्क र् टेबल िर गरिीिरू खोज्न र् खोिमर परएको गैर्-करनूनी, अनष्ट्िकृत िर ष्ट्िष्ट्नष्ट्र्द्ध 

ििुिरूलरई कब्जर गना परउनेछन्। 

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर, अनष्ट्िकृत भन्नरले कुनै ििु िसले ष्ट्िद्यरर्थी िर सू्कलको 

कमाचरर्ीको स्वरथर्थ िर सुर्क्षरलरई िरनी पुयराउदछ, सू्कलको करनूनी करयािरिी, लक्ष्य िर प्रष्ट्क्रयरलरई भंग गर्रउदछ िर कुनै ििु िसले ष्ट्िद्यरर्थीलरई पष्ट्िलै्य 

ष्ट्दएको सू्कलको ष्ट्नयमिरूमर अनष्ट्िकृत भनेको छ, बुष्ट्झन्छ।  

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर, उपलब्ध गर्रए अनुसरर्, ष्ट्िद्यरर्थीले खोि िर कब्जर गना 

असिल भएमर, त्यस ष्ट्िद्यरर्थीलरई अनुिरसनरत्मक करयािरिी गना सष्ट्कन्छ।  

 

सू्कल कमाचरर्ीले गरे्कर सबै खोििरू, खोििरूको उदे्दश्यसँग यर्थोष्ट्चत सम्बस्ट्ित हुन्छन् र् ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्लङ्ग, उमेर्, र् अष्ट्तक्रमणको स्वभरिलरई ध्यरनमर 

र्रख्दै गरे्को हुन्छ। 

 

वनजी खोजिरू 
 

यष्ट्द सू्कलको अष्ट्िकरर्ीलरई खोिले ष्ट्नयम, ष्ट्िद्यरर्थी आचर्ण अनुिरसन संग्रि िर थर्थरनीय सू्कल ष्ट्नयमको उलं्लघन गरे्को प्रत्यक्ष गदाछ भनेर् उष्ट्चत सने्दि 

भयो भने, उनीिरूले ष्ट्िद्यरर्थीलरई र्/ िर ष्ट्िद्यरर्थीको सम्पष्ट्त (उदरर्ण पसा, ष्ट्कतरब बोके्न झोलर इत्यरष्ट्द) को खोि गना परउनेछन्।  

 

यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीलरई छरमछुम गरे्र् खोि गनुा परे्मर, त्यो खोि ष्ट्निी रूपमर,एकै ष्ट्लङ्ग भएको सू्कलको अष्ट्िकरर्ीले गदाछन र् हुनसकेमर प्रौढ उपस्ट्थर्थत भएको 

समयमर गदाछन्। यष्ट्द सू्कलको अष्ट्िकरर्ीलरई ष्ट्िद्यरर्थीकोमर आिू िर अरुलरई तुरुन्त िरनी पुर् यरउने ििु छ भनेर् उष्ट्चत आिरर्ले संखर भयो भने, 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई एकरन्तमर र्रख्नुपदाछ, सू्कलको सरिन अष्ट्िकरर्ीलरई सुष्ट्चत गनुापदाछ र् उष्ट्चत अनुिरसनरत्मक करयािरिी गनुापदाछ। 

 

उष्ट्चत स्ट्िष्ट्र्थको खोिमर इलेक्टि ोष्ट्नक यन्त्रिरू ििै िरतले समरते्न िरतु, संससुचक िर ष्ट्िि्ने द्वरर्र िरतु संसुचक सरमेल हुनसक्दछन्। खोििरूमर लरगू 

और्ि पष्ट्िचरन क्यरष्ट्नििरू पष्ट्न समरिेि हुनसक्छन्। खोििरूमर लरगूऔर्ि क्यरष्ट्ननको प्रयोग पष्ट्न समरिेि हुन सक्छ। 
 

िकर, डेस्क र टेबि खोजिरू 
 

ष्ट्िद्यरर्थीले प्रयोग गने लकर्िरू, िेस्किरू, टेबुलिरू ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्त हुन् र् यी ििुिरू ष्ट्िद्यरलयकै मरतितमर र्िन्छन् । लकर् सुष्ट्ििर प्रदरन गने 

प्रते्यक ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपकिरूले आफ्नर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्िद्यरलयकर अष्ट्िकरर्ीिरूद्वरर्र लकर् ष्ट्नर्ीक्षण र् खरनतलरसी हुन सक्छ भने्न बररे्मर 

ष्ट्लस्ट्खत सूचनर प्रदरन गरर्न्छ भनेर् सुष्ट्नष्ट्ित गनुा पदाछ ।  प्रते्यक ष्ट्िद्यरलयले सबै लकर्िरूको नक्कली चरबीिरू िर सबै लकर्िरूको अष्ट्भलेख र्रखेको 

हुनु पछा  र् ष्ट्िद्यरलयले यिर करयािरू गनुा हँुदैन िसकर करर्ण ष्ट्िद्यरर्थीिरूले लकर्िरू ष्ट्िद्यरलयको पुणा अिीनमर छ भनेर् ष्ट्िश्वरस गछा न् । 

 

समय-समयमर, कुनै करर्णको लरष्ट्ग, कुनै सूची ष्ट्बनर नै, सू्कलको अष्ट्िकरर्ीिरूले लकर्, िेस्क र् टेबलिरूको सरमरन्य िरंच गनासक्दछन्। सू्कलसू्कल 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले लकर्, िेस्क र् टेबलिरूको िरंच गना, के-9 युष्ट्नटको प्रयोग गना सक्दछ। सू्कलमर ल्यरएको िर लकर्, िेस्क र् टेबलमर र्रखेकर सरमरनिरूको 

उष्ट्चत खोि गना परइने छ।  
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गाडीको खोज 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सू्कलको िष्ट्मनमर गरिी र्रख्न अनुमष्ट्त छ तर् यो उनीिरूको सौभरग्य िो, अष्ट्िकरर् िोइन। समय-समयमर, ष्ट्िद्यरर्थीिरूको गरिी र्रखे्न ठरउँ 

र् उनीिरूको सू्कलको िष्ट्मनमर र्रस्ट्खएको गरिीको बरष्ट्िर् भरगको िरँच गना, सू्कलको अष्ट्िकरर् हुन्छ। िुलरई 1, 2014 देस्ट्ख र्रज्य करनुनले ष्ट्िद्यरर्थीलरई 

सू्कल भिनमर परका  गरे्को गरिीमर बन्दुक र्रख्न अष्ट्िकरर् ष्ट्ददैन। 

  

यष्ट्द सू्कलकर अष्ट्िकरर्ीिरूलरई ष्ट्िद्यरर्थीको गरिीष्ट्भत्र गैर्-करनूनी, अष्ट्नष्ट्िकृत र् ष्ट्नरे्ि ििु छ भनेर् उष्ट्चत संखर भयो भने, उनीिरूले ष्ट्िद्यरर्थीको गरिी 

ष्ट्भत्र िरँच गना सक्दछन्। त्यिो र्खिरर्ी र् िरँच, सूची, ष्ट्िद्यरर्थीको सिमष्ट्त र् खोि गने अष्ट्िकरटा पत्र ष्ट्बनर, गना सष्ट्कन्छ।  

 

मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएको खोि गने अष्ट्िकरर्को सूची, सू्कलको िष्ट्मनमर गरिी र्रखे्न ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्दइन्छ; तर् त्यिो सूची ष्ट्दन असिल भए पष्ट्न, सू्कलको 

अष्ट्िकरर्ीिरूलरई, अष्ट्िकृत भएमर, गरिीको ष्ट्भत्रको खोि गना बरट र्ोक छैन।  

 

खोज पररणाम  
 

यष्ट्द खोि गदरा केन्द्रीय, र्रज्य िर थर्थरनीय ष्ट्नयमको उलं्लघन भएको परर्णरम देस्ट्खयो भने, करनूनी प्रितान प्ररष्ट्िकरर्ीिरूलरई, उनीिरूले उष्ट्चत करयािरिी 

गना सकुन भनेर् सूष्ट्चत गरर्न्छ ।  
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सू्किबाट िवतयार बाविर राखे्न 
सू्कििाई सुरवक्षत राख्नु 

िरे्क ष्ट्िद्यरर्थी सुर्ष्ट्क्षत र् ष्ट्नभाय सू्कलको योग्य हुन्छन र् चरिनर गदाछन। त्यसै करर्ण सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्ट र् सू्कलले सू्कलमर, सू्कल बसमर र् कुनै सू्कलले 

प्रयोिन गरे्को ष्ट्क्रयरकलरपमर िष्ट्तयरर् र् ष्ट्िंसर ष्ट्िरुद्ध ष्ट्नयम र्रखेको छ। 

 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सू्कलमर िष्ट्तयरर् ल्यरए भने, उनीिरूलरई ष्ट्नष्करसन गना सष्ट्कन्छ। िष्ट्िायरको ष्ट्नयम अनुसरर् सू्कलमर िष्ट्तयरर् ल्यरउनु, ष्ट्नयुि अपर्रि 

िो। यसको अर्था, 17 िर्ा भन्दर कम उमेर्को ष्ट्िद्यरर्थी अपर्रिीलरई, सू्कल, सू्कल बस, िर सू्कलको अरु कुनै ष्ट्क्रयरकलरपमर िष्ट्तयरर् बोकेको िर प्ररप्त गरे्कर 

लरष्ट्ग, ष्ट्गर्फ्तरर् गरर् युिक निर्बन्दी केन्द्रमर िरल्न सष्ट्कन्छ। 17 िर्ा िर 17 िर्ा भन्दर बिीकर ष्ट्िद्यरर्थी अपर्रििरूलरई िेलनी भष्ट्नन्छ र् यसकर 

परर्णरमिरू अपर्रिी ठिर्रइन र् िेल हुनसक्दछन्। 

 

सू्कलमर बन्दूक ल्यरउने िर सू्कलको सम्पष्ट्त्तमर (िसमर सू्कल बस सरमेल हुन्छ) बन्दूक प्ररस्ट्प्त गने ष्ट्िद्यरर्थीलरई, केन्द्रीय ष्ट्नयम अनुसरर्, र्ररि  भरर्को 

सू्कलिरूले ष्ट्िद्यरर्थी अनुिरसन नीष्ट्त, िसले कखिमा एक िषाको लरष्ट्ग ष्ट्नष्करसनको सिरई आिश्यक परदाछ। 

 

अरू कुन िवतयारिरूको पररणाम वनष्कासन हुन् सक्दछ? 

कुनै प्रकरर्को छुर्ी, रे्िर् बे्लि (िसमर सरमेल हुन्छ बक्सर करट्ने), चेन, परईप, मरिाल आटाको यन्त्र, पोल्ने िुलो, ष्ट्बष्ट्ब बन्दुक र् ढंुगर बन्दुक, िर अरु 

ििुिरू ििै झगिरको िष्ट्तयरर् सू्कलमर, सू्कल बसमर िर सू्कलको सम्पष्ट्त्तमर िर सू्कलको ष्ट्क्रयरकलरपमर ल्यरउनु ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको 

अष्ट्िकरर्, ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको उलं्लघन िो र् यसको परर्णरम ष्ट्नष्करसन हुन् सक्दछ। (िष्ट्तयरर्को पूर्र सूची को लरष्ट्ग पृष्ठ 25-26  

मर िेनुािोस्।)  

 

त्यसो भने, तपाईिें के गना सकु्नहुन्छ?  

तपरईं आफ्नो सू्कलकोबररे्मर गिा हुनुिोस र् सू्कल र् सरर्थीिरूलरई सुर्ष्ट्क्षत र्रख्नमर भरग ष्ट्लएर् तपरईं र् तपरईंको सरर्थीिरूलरई सम्मरन ष्ट्दनुिोस्। 

 

 कवििे, कुनै कारणिे पवन, िवतयार सू्किमा नल्याउनु िा अको विद्यार्थीबाट िवतयार स्वीकार नगनुा िा अरु विद्यार्थीिाई 

तपाईकंो िकर, डेस्क, गाडी िा वनजी समानमा िवतयार राख्न नवदनुिोस्।  

 तपाईका  सार्थीिरूिाई कुनै कारणिे पवन, देखािट गना, सुरक्क्षाकािावग, िा अरु कुनै कारणिे  पवन सू्किमा िवतयार 

नल्याउनु भनु्निोस्।  

 यवद तपरईंले सू्कि िा सू्कि बसमा िवतयारकोबारेमा सुनु्न िा देख्नु भयो भने, विक्षक िा प्रिासकिाई तुरुि सूवचत गनुािोस 

(तपरईंले आफ्नो नाम प्रयोग नगररवदनु भन्न सकु्नहुन्छ)। 

 

वकन भागीदार हुनु? 
 

ष्ट्िद्यरर्थीिरू भरगीदरर् हुनुपदाछ ष्ट्कनभने सू्कलमर िष्ट्तयरर्को करर्णले गम्भीर् समस्यरिरू पैदर हुनसक्दछन् र् ष्ट्िद्यरर्थीिरूको सिभरष्ट्गतर ष्ट्बनर पूणारुपले 

िरदैन््न। र्ररिभरर् ष्ट्िद्यरर्थीिरूले "िेरै् भयो" भष्ट्न सकेकरछन्। यी ष्ट्िद्यरर्थीिरूले उनीिरूको सू्कललरई सुर्ष्ट्क्षत र् िष्ट्तयरर्बरट मुि र्रख्न, अष्ट्िक रुष्ट्च 

ष्ट्लएकरछन्। िसले पष्ट्न सू्कलमर िष्ट्तयरर् ल्यरएमर, यी ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सूष्ट्चत गदाछन्।  

 

 जब सू्किमा िवतयार ल्याएको सूवचत गररन्छ भने्न िल्ला हुन्छ, तब विद्यार्थीिरूिे िवतयार ल्याउने सम्भािना अविक किी हुन्छ। 

 

 

17 िषा िा सोभन्दा िेरै उमेरका विद्यार्थीिरूिाई एक वििेष सने्दि 
 

यष्ट्द तपरईं 17 िर्ा िर बिी हुनुहुन्छ र् सू्कलमर िर बसमर िर तपरईंको गरिीमर िष्ट्तयरर् िेलर पररे्मर, तपरईंलरई अपरािको आरोप िाग्न सक्दछ। अपर्रिी 

ठिरे्मर, रे्किामर र्िन सक्दछ र् तपरईंलरई कलेिमर, तकष्ट्नकी सू्कलिरूमर, सिस्त्र सेनरमर स्वीकृत हुन् बरिर पुग्न सक्दछ। यसले तपरईंलरई िरष्ट्गर् परउन 

िर मत ष्ट्दन पष्ट्न बरिर पुयराउन सक्दछ।  

 

विद्यार्थी आचार-संविता-विद्यार्थीिरूको अविकार वजमे्मिारी र चररत्र विकास िातेपुखस्तका 

 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सू्कलमर िष्ट्तयरर् ल्यरउनु हँुदैन भने्न स्पर गरे्को 

छ। ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई िष्ट्तयरर् र् खतर्र ष्ट्चिबररे् मित्त्वपूणा 

िरनकरर्ी र् उपदेििरू पष्ट्न समरिेि गरे्को छ।   
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यो याद गना मित्त्वपूणा छ 

िब िष्ट्िायरको िष्ट्तयरर् करनुनिरू उलं्लघन हुन्छ, ष्ट्िद्यरर्थीलरई:  

वगरफ्तार गररने 

प्रिरीको गाडीमा राखखने 

जेिमा िा नजरबन्दी केन्द्रमा िैजाने 

जेिमा पठाइने 

िेरै पैसाको जररमाना िगाइने 

पररविक्षामा राखखने 

सू्कलबाट वनष्कािन गररने 

रोकर्थाम र िस्तके्षप  

सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टिरूले सू्कल ष्ट्भत्र िष्ट्तयरर् नल्यरउन के गदैछन्? िेरै् करयानीष्ट्तिरू प्रयोग गरर्दैछ, ििै:  

 सबै ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई िष्ट्तयरर्िरू करनुनको ष्ट्िरुद्ध र् सू्कलको ष्ट्नयम ष्ट्िरुद्ध हुन्छन् भने्न िरनकरर्ी ष्ट्दन ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको 

अष्ट्िकरर्, ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरमर  ष्ट्ितर्ण गरर्दैछ;  

  ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई लकर्, िेस्क, टेबल, गरिी र् ष्ट्निी मरल/ समरन सू्कलकर अष्ट्िकृिर्िरूले िरँच गदाछन् भनेर् िरनकरर्ी ष्ट्दइदैछ;  

 आमरबुिरलरई िेरै् ििो िष्ट्तयरर्िरू सू्कलमर घर्बरट आऊछन् भनेर् िरनकरर्ी ष्ट्दइदैछ;   

 लरगू-पदरर्था र् बररुद सुघने कुकुर् प्रयोग गरे्र्, बन्दुक र् लरगू-पिरर्थाको अन्दरिुन्द खोष्ट्ि गरर्दैछ; 

 सू्कलमर पुिक बोके्न झोलरको प्रष्ट्तबंिन िर सीष्ट्मत प्रयोग गरर्दैछ;  

 सू्कल िर सू्कल बसमर िष्ट्तयरर् ल्यरउने ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्नष्करसन गरर्दैछ;  

 िरतु संसुकको प्रयोग बिरइने र् क्यरमर्र ष्ट्नग्ररनी थर्थरपनर गरर्दैछ। 

 

वजमे्मिारी भनेको तपरईमर के अपेष्ट्क्षत गरे्को िरष्ट्नने। 

वजमे्मिारी भनेको तपरईं र् अन्यिरूको िरइ अपेक्षर गरर्ने। 

वजमे्मिारी भनेको ष्ट्िमे्मिरर्ी र्ोिरइिरू बनरउने। 

वजमे्मिारी भनेको िब गलत ष्ट्नणाय सष्ट्िलो हुन्छ, तब सिी ष्ट्नणाय बनरउने। 

वजमे्मिारी भनेको परर्पिरको नरप िो। 
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विद्यार्थी अविकार र वजमे्मिारीिरू 
 

वजमे्मिारीिरू   

क. आमाबुिा/ अवभभािकका वजमे्मिारीिरू  
 

ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर्, ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको प्रचरर् गरे्र् िरे्क      

सू्कलले ष्ट्नम्न ष्ट्लस्ट्खत अपेक्षरिरू बररे् मरतर- ष्ट्पतरलरई सूष्ट्चत गर्रउने छ:  

 

 करनूनी र् समूदरय चलन अनुसरर्, बच्चरको व्यििरर्बररे् िैष्ट्िक ष्ट्िमे्मिरर्ी मरन्न र् बच्चर अनुिरसन नीष्ट्त र् ष्ट्नयम-करनुनबररे् िरन-पष्ट्िचरन हुन्छ 

भने्न पक्कर गर्रउनु पने।   

 

 बच्चरलरई स्वयं-अनुिरसन ष्ट्सकरउन र् अष्ट्िकरर्ी र् अरुलरई सम्मरन गना ष्ट्सकरउनु पने।  

 

 बच्चरले ष्ट्नयष्ट्मत रूपमर सू्कलमर उपस्ट्थर्थत हुन र् सू्कल िरन नसके अनुपस्ट्थर्थष्ट्तकर करर्णिरू ष्ट्दएर् सू्कललरई सूष्ट्चत गर्रउनु पने।  

 

 बच्चरलरई सू्कलमर सिलतर िरष्ट्सल गना र् घर्मर सकरर्रत्मक पड़ने िरतरिरर्ण र् उन/ उसको क्षिरले गनासके्न करम गनाको लरष्ट्ग आिश्यक 

सरमग्रीिरू उपलब्ध गर्रउनु पने।  

 

 सू्कलसँग संचरर् करयम र्रख्न र् सू्कल लरगेको ष्ट्दनमर उनीिरूलरई भेट्न थक्योस  भनेर्, उसको/उनको िरलैको िोन नम्बर् उपलब्ध गर्रउनु 

पने।  

 

 बच्चरलरई ष्ट्लन बोलरएको समयमर तुरुनै्त सू्कललरई सम्पका  गनुा पने।  

 

 अनुर्ोि गरे्को समयमर, बरत-ष्ट्चतकरलरष्ट्ग िरष्ट्िर् हुनु पने।  

 

 बच्चरको िरइदरको लरष्ट्ग, करया-योिनर बनरउनु पदरा, सू्कलकर कमाचरर्ीलरई सियोग गनुा पने।  

 

ख. विद्यार्थीिरूका वजमे्मिारीिरू   
 

 स्वीकर् योग्य व्यििरर्बररे् ष्ट्िल्लर-भरर्को नीष्ट्त ष्ट्नयम-करनुन र् सू्कल ष्ट्नदेष्ट्िकरकोबररे्मर अिगत भइ परलनर गनुा पने। 

 

 आफ्नो व्यििरर्बररे् आिै ष्ट्िमे्मिरर्ी हुन पने। 

 

 ष्ट्िद्यरर्थीको  पढ्ने आष्ट्िकरर् िर  ष्ट्िक्षकको पढ़रउने आष्ट्िकरर्मर ििके्षप नगरे्र्, आिूलरई पढ्ने- ष्ट्सके्न सरिक आचर्णिरू संचरलन गनुा पने। 

 

 समू्पणा सू्कल समूदरयकर सदस्यिरूको ष्ट्निी, ष्ट्निरमती समपष्ट्त्त अष्ट्िकरर्िरूमर  सम्मरन गनुापने। 

 

 िरर्ीरर्क बल, मौस्ट्खक दुबाचन िर कर, कर्करपमर पररे्र् पैसर िुतु्न, िम्त्की, चोनुा , गुन्डरष्ट्गरर् र् अन्य अिैि ष्ट्क्रयरकलरपिरूबरट टरढर र्िनु पने। 

 

 कुनै  चरल िर व्यििरर् औचरत्य छ िर छैन  भने्न स्पस्ट्रकर्ण सू्कलकर कमाचरर्ीिरूबरट ष्ट्लनु पने। 

 

 ष्ट्नयष्ट्मतरुपले  सू्कल र् कक्षरमर उपस्ट्थर्थत भइ अध्यन गने आिश्यक सरमरग्रीिरू तयरर् परनुा  पने। 

 

 समय िर ठरउँ र्थरिर नभए पष्ट्न सू्कलको अंि ठिरर्एको कुनै पष्ट्न घटनर/करयाक्रमको नीष्ट्त र् ष्ट्नयम-करनुन िरनु्न र् परलनर गनुा पने। 

 

 कुनै कमाचरर्ी सदस्यको यर्थोष्ट्चत अनुर्ोि भएमर तुरुन्त आज्ञरपरलन गनुा पने। 
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विद्यार्थीको जानकारी प्रकािन 
िरष्ट्मली एिुकेिनल र्रईट्स आङ प्ररइिेसी एक्ट (FERPA) अन्तगात अष्ट्िकरर्िरूको सूचनर 
 

FERPAले आमरबुिर र् 18 िर्ा बिीको ("योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थी") ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िद्यरर्थी िैष्ट्क्षक रे्किा िेना केिी अष्ट्िकरर् प्रिरन गदाछ। यिर अष्ट्िकरर्िरू:  

 

(1)  DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरर्थीको िैष्ट्क्षक रे्किा , ष्ट्नर्ीक्षण समीक्षर पहँुच गना भष्ट्न प्ररप्त गरे्को अनुर्ोि, 45 ष्ट्दन ष्ट्भत्र िेना 

परइन्छ।  

 

आमरबुिर िर योग्य ष्ट्िद्यरर्थीले प्रध्यरपकलरई ष्ट्नर्ीक्षणको लरष्ट्ग रे्किा पष्ट्िचरन गरर् ष्ट्लस्ट्खत रूपमर बुझरउनु पदाछ। प्रध्यरपकले कुन समयमर र् 

किरँ रे्किा पहँुच गर्रउने भने्न कुर्रको प्रबन्द गरर् आमरबुिर िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीलरई सूष्ट्चत गर्रउनेछ।  

 

(2)  आमरबुिर िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िश्वरसमर ष्ट्िद्यरर्थी रे्किा बेठीक, भ्रममर परने िर FERPA अन्तगात ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्निी अष्ट्िकरर्िरूको उलं्लघन 

भयो भने्न लरगेमर, सुिरनाको लरष्ट्ग अनुर्ोि गना सके्नछन्।  

 

ष्ट्िद्यरर्थी िर आमरबुिरले ष्ट्िल्लरलरई रे्किा सुिरना सोध्नु परे्मर, प्रध्यरपकलरई स्पर गरर् रे्किाको कुन भरग सुिरनुा पने िो र् ष्ट्कन सुिरनुा पने िो भष्ट्न 

लेखेर् पठरउनु पदाछ। यष्ट्द ष्ट्िल्लरले आमरबुिर िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीको रे्किा सुिरने अनुर्ोिलरई मरन्यतर ष्ट्दएन भने, ष्ट्िल्लरले आमरबुिर िर योग्य 

मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीलरई सूष्ट्चत गरर् उनीिरूलरई सुनुिरईको लरष्ट्ग सल्लरि ष्ट्दने छ। िब सुनुिरईको लरष्ट्ग आमरबुिर िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीलरई सूष्ट्चत 

गरर्न्छ, त्यस समय सुनुिरईको लरष्ट्ग चरष्ट्िने र्थप िरनकरर्ी उपलब्ध गर्रइनछ ।  

 

(3)  िरष्ट्मली एिुकेिनल र्रईट्स आङ प्ररइिेसी एक्ट (FERPA) अनुमष्ट्त ष्ट्बनर प्रकरिन गना सके्न भए मरत्र, नत्र ष्ट्िद्यरर्थी िैष्ट्क्षक रे्किामर भएकर ष्ट्निी 

पष्ट्िचरन गने िरनकरर्ीिरूलरई गुप्त र्रखे्न अष्ट्िकरर् छ।  

 

अनुमष्ट्त ष्ट्बनर िरनकरर्ी प्रकरिन गना सके्न, एउटर अपबरद, िैष्ट्दक िैष्ट्क्षक रुष्ट्च भएकर सू्कलकर  करयाकतरािरूको मरत्र हुन्छ। सू्कलकर करयाकतरा 

भन्नरले ष्ट्िल्लरले करममर र्रखेको, प्रिरसक, सुपेरर्भेक्क्षक, अध्यरपक िर सियोगी कमाचरर्ी सदस्य (िसमर स्वरस्थ्य िर ष्ट्चष्ट्कत्सर कमाचरर्ी र् करनुन 

लरगू गर्रउने कमाचरर्ीिरू समरिेि छन्); DEKALB करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दमर सेिर गने व्यस्ट्ि; ष्ट्िल्लरले सेिर र् प्रष्ट्क्रयर बरष्ट्िर् श्रोत गरे्को िुन नभए 

आफ्नै कमाचरर्ीले गनुा पदाथ्यो (ििै िष्ट्कल, लेखर परर्क्षक, ष्ट्चष्ट्कत्स्य सल्लरिकरर्, िैष्ट्क्षक सल्लरिकरर्, स्वयम् सेिक, िर रे्थर्रष्ट्पर); आमरबुिर 

िर ष्ट्िद्यरर्थी िो पदिरर्ी सष्ट्मष्ट्तमर हुन्छन्, ििै अनुिरसन िर ष्ट्िकरयत सष्ट्मष्ट्त;  िर आमरबुिर, ष्ट्िद्यरर्थी, िर अन्य स्वयम् सेिक िसले अको सू्कलको 

कमाचरर्ीलरई करया गनामर सिरयतर गरर् र्िेको हुन्छ।  

 

आफ्नो पेिरिर् ष्ट्िमे्मिरर्ीलरई पूर्र गनाको लरष्ट्ग िैष्ट्क्षक रे्किाको समीक्षर गनुा परे्मर, सू्कल कमाचरर्ीको िैष्ट्दक िैष्ट्क्षक रुष्ट्च हुन्छ।  

 

यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थी अको सू्कलमर भष्ट्ता भए िर पष्ट्िलै्य भष्ट्ता भएमर र् प्रकरिन ष्ट्िद्यरर्थीको भनरा िर थर्थरनरन्तर्ण िर अन्यर्थर करनूनद्वरर्र आिश्यक भएमर, 

अनुमष्ट्त ष्ट्बनै िैष्ट्क्षक रे्किा अको सू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अष्ट्िकरर्ीलरई िरष्ट्िर् गरर्ने छ।  

 

(4)  FERPAको आिश्यकतरिरू पूर्र गना ष्ट्िल्लर असिल भएमर, अमेरर्की िैष्ट्क्षक ष्ट्िभरगलरई, ष्ट्िकरयत पेस गने अष्ट्िकरर् छ। FERPAलरई प्रिरसन 

गने करयालयको नरम र् ठेगरनर यस प्रकरर् छ: 
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नाम िा ठेगानाको जानकारी पुस्तक बाट प्रकावित गनुा 

बच्चरको िष्ट्क्षक रे्किाबरट ष्ट्निी पष्ट्िचरन गने िरनकरर्ी प्रकरष्ट्ित गनुा अष्ट्घ FERPAले केिी अपिरदसँग आमरबुिर, अष्ट्भभरिक िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थी 

(18 िर्ा बढीको ष्ट्िद्यरर्थी) बरट ष्ट्लस्ट्खतरूपमर अनुमष्ट्त ष्ट्लनु पने आिश्यकतर गर्रउँदछ। तर् ष्ट्िल्लरले उष्ट्चत नरम िर ठेगरनरको िरनकरर्ीको प्रकरिन 

ष्ट्लस्ट्खत अनुमष्ट्त ष्ट्बनर पष्ट्न गना सक्दछ त्यस समयसम्म िब सम्म  आमरबुिर, अष्ट्भभरिक, िर योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िल्लर करयाप्रणरलीको ष्ट्नयम 

अनुसरर्, ष्ट्िल्लरलरइ िरनकरर्ी प्रकरिनको अनुमष्ट्त  ष्ट्ददैनन् । नरम िर ठेगरनरको िरनकरर्ीको इष्ट्लमेन्टर्ी उदे्दश्य नै ष्ट्िल्लरले िैष्ट्क्षक रे्किाबरट ष्ट्नम्न 

ष्ट्कष्ट्समको िरनकरर्ी कुनै पष्ट्न सू्कल प्रकरिनमर समरिेि गनुा िो। उदरिर्णमर:  

 

 नरटक करयाक्रम, िरँिर बच्चरको भूष्ट्मकर देखरईनछ; 

 िरष्ट्र्ाक पुिक;  

 सम्मरन सूची िर अन्य सम्मरन गरे्को सूची; 

 ष्ट्िल्लरको िेबसरइटमर पे्रष्ट्र्त िरनकरर्ी; 

 क्रमरगष्ट्त करयाक्रम; र्  

 खेल-कुद करयाकलरप करगि, ििै कुिी िरँिर टोलीको सदस्यिरूको तौल र् िरइरई देखरईन्छ;  

 

िुन नरम िर ठेगरनरको िरनकरर्ीले सरिरर्णतरमर िरष्ट्नकरर्क र् व्यस्ट्िगत्तरमर ििके्षप गदैन, त्यस प्रकरर्कर िरनकरर्ीलरई, आमरबुिर िर योग्य मरष्ट्नने 

ष्ट्िद्यरर्थीको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर नै बरष्ट्िर्कर व्यिथर्थरपनिरूमर िरष्ट्िर् गना पष्ट्न सष्ट्कन्छ। बरष्ट्िर्कर व्यिथर्थरपनिरू मदे्ध िरष्ट्र्ाक पुिक प्रकरिन र् कक्षर औठी 

बनरउने कम्पनीिरू समरिेि छन् तर् यी दुइमर मरत्र सीष्ट्मत छैनन् । यस बरिेक, संघीय करनुन अनुसरर् अनुर्ोि गरे्मर, ष्ट्िल्लरले सेनरमर भष्ट्ता गनेिरूलरई 

ष्ट्नम्न िरनकरर्ी उपलब्ध गर्रउन आिश्यक गर्रउँदछ। यिर िरनकरर्ीिरू मदे्ध-नरम, ठेगरनर र्  िोनकर सूची-पत्रिरू- यष्ट्द आमरबुिर, अष्ट्भभरिक र् योग्य 

मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िल्लरलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर ष्ट्िद्यरर्थीको िरनकरर्ी अनुमष्ट्त ष्ट्बनर प्रकरष्ट्ित नगष्ट्दा नु भनेको भए, उपलब्ध गर्रइने छैन।  

 

यष्ट्द आमरबुिर, अष्ट्भभरिक र् योग्य मरष्ट्नने ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरर्थीको नरम र् ठेगरनरको रे्किाबररे् िरनकरर्ी  ष्ट्लस्ट्खत अनुमष्ट्त ष्ट्बनर िरष्ट्िर् गना नचरिेमर, 

ष्ट्िल्लरलरई प्रष्ट्तिर्ा, यो सूचनर परए पश्च्च्यरत यर्थोष्ट्चत समयमर सूचीत गर्रउनु पदाछ। ष्ट्िल्लरले ष्ट्नम्न िरनकरर्ी ष्ट्िद्यरर्थीको नरम र् ठेगरनर रे्किामर तोकेको छ: 

ष्ट्िद्यरर्थीको नरम, ठेगरनर र् िोन सूची-पत्र ; िन्मष्ट्मष्ट्त, इलेक्टि ोष्ट्नक मेल(इमेल) ठेगरनर ; उपस्ट्थर्थत भएकर ष्ट्मष्ट्तिरू ; कक्षर िर्; अध्यनको मुख्य के्षत्र ; िोटो, 

अष्ट्ियो रे्कष्ट्िाङ, ष्ट्भष्ट्ियो रे्कष्ट्िाङ ; अष्ट्िकररर्क रूपमर खेल-कुद र् ष्ट्क्रयरकलरपमर सिभरगी भएको ; खेल-कुद टोलीकर सदस्यिरूको तौल  र् उच्चरई ; 

उपरष्ट्ि, सम्मरनिरू, र् परएको पुर्स्करर् ; र् सबै भन्दर पष्ट्छल्लो िैष्ट्क्षक  संथर्थरनमर उपस्ट्थर्थष्ट्त भएको। यिर सूचनरिरू ष्ट्िद्यरर्थीको प्रध्यरपकलरई यो 

िरतेपुस्ट्िकर प्ररप्त भएको दि (10) ष्ट्दनमर पठरउनु पदाछ।  

 

विद्यार्थी अविकार संिोिनको सुरक्षा अिगातका उजुरीिरू  

  

ष्ट्िद्यरर्थी अष्ट्िकरर् संिोिनको सुर्क्षर (PPRA) ले इष्ट्लमेन्टर्ी र् सेकेण्डर्ी ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर अष्ट्भभरिकिरूलरई सिेक्षणको सञ्चरलन, 

बिरर्ीकर्ण प्रयोिनिरूको लरष्ट्ग िरनकरर्ी संकलन र् प्रयोग र् ष्ट्नष्ट्ित िरर्ीरर्क िरँचिरूको सम्बिमर केिी अष्ट्िकरर्िरू प्रदरन गदाछ। 

सिरयतर आिश्यक पने िर PPRA अन्तगात उिुर्ी दरयर् गना चरिने अष्ट्भभरिक र् योग्य ष्ट्िद्यरर्थीिरूले त्यसो ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत ठेगरनरमर ष्ट्लस्ट्खतमर 

गनुापछा : परर्िरर् नीष्ट्त अनुपरलन करयरालय, संयुि र्रज्य अमेरर्कर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 

20212-5920.  अनौपचररर्क सोिपूछिरू ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत इमेल ठेगरनरमरिा त परर्िरर् नीष्ट्त अनुपरलन करयराललरई पठरइन 

सक्छन्: PPRA@ED.Gov.  परर्िरर् नीष्ट्त अनुपरलन करयरालयको िेबसरइट ठेगरनर: www.ed.gov/fpcoिो।  
 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov%2Ffpco&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtSueMs6cRxjbT0Gll6TDdLclOog
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विद्यार्थी विकायत कायाविवि 
बदमािी, उत्पीडन, यातना िा भेदभािका उजुरीिरू  

 

संघीय िर र्रज्य करनुन अनुसरर् ष्ट्िद्यरर्थीिरू भेदभरि र् करको (िैर्रन गना, लगरयत) आर्ोप सम्बोिन गनाकर लरष्ट्ग ष्ट्िकरयत करयाष्ट्िष्ट्िको अष्ट्िकरर्ी छन्। 

यसै  करर्ण सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले िरष्ट्त, रं्ग, िमा, र्रष्ट्रि य मूल, ष्ट्लङ्ग, लैंष्ट्गक अष्ट्भसंस्कर्ण (लैंष्ट्गक िैर्रन लगरयत), लैंष्ट्गक पिचरन, असक्षमतर िर 

उमेर्बररे् x}/fgL jf भेदभरिको ष्ट्िकरयत समरिन गना औपचररर्क र् अनऔपचररर्क मरध्यमिरू थर्थरष्ट्पत गरे्कोछ। भेदभरिको आर्ोप तुरुनै्त सू्कलको 

सल्लरिकरर् िर प्रिरसकलरई सू्कल, केन्द्र, िर कुनै सू्कलमर र्रखेको करयाक्रममर सूष्ट्चत गनुा पदाछ। तर् ष्ट्िद्यरर्थीले टरइटल 9 आष्ट्िसर् , 1701 मरउने्टन 

इनदसष्ट्टि यल बोष्ट्लभरिा , रोन मरउने्टन, िष्ट्िायर 30083 ठेगरनरमर  िर त्यस ठेगरनरको िोन नम्बर्: 678-676-0181 मर सम्पका  गरर् ष्ट्सिै पत्रद्वरर्र िर 

व्यस्ट्िगत भेटमर सूष्ट्चत गना सके्नछन्। यस मरमलरलरई पूर्र ष्ट्ििरर् गना, सू्कल प्रिरसक िर टरइटल 9 आष्ट्िसर्ले ष्ट्िकरयतको प्रष्ट्क्रयरमर चरष्ट्िने तथ्यिरू, 

सरष्ट्क्षको पष्ट्िचरन र् अन्य कुनै िरनकरर्ी तय गना ष्ट्िद्यरर्थीलरई सिरयतर गनेछन्।  

 

घटनर घटेको 30 क्यरलेन्डर् ष्ट्दन ष्ट्भत्र औपचररर्क गुनरसोिरू दतरा गनुा पछा  ।  िष्ट्िायर र्रज्यको कुनै पष्ट्न ष्ट्नकरय िर संयुि र्रज्य अमेरर्करद्वरर्र लरगू गरे्को 

सबै नीष्ट्तिरू तर्थर/िर प्रष्ट्क्रयरिरू परलनर गरर्नेछ । O.C.G.A. कर अनुसरर् § 20-2-751.5 (17), अष्ट्भयोग लरगेको अनुपयुि व्यििरर्िरूको सम्बिमर 

कुनै पष्ट्न ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, िर ष्ट्िद्यरलयकर अन्य कमाचरर्ीले ष्ट्िद्यरलय बन्द भएकर ष्ट्दनिरूमर समेत कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थीलरई झटूो सरष्ट्बत गने, गलत तरर्करले 

व्यरख्यर गने, सूचनर लुकरउने, िर तु्रष्ट्टपुणा तरर्करले सूचनर ष्ट्दने करया गैर् करनुनी िो ।  कृपयर बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरसम्बिी फ्लोचरटाकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरर्थी 

आचरर्-संष्ट्ितर – ष्ट्िद्यरर्थीकर अष्ट्िकरर् तर्थर ष्ट्िमे्मिरर्ीिरू र् चरर्त्र ष्ट्िकरससम्बिी िरतेपुस्ट्िकरको पृष्ठ 93 र् बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरसम्बिी रर्पोटा  

िरर्रमकर लरष्ट्ग पृष्ठ 94 मर िरनुिोस् ।  

 

िीषाक IX अिगात यौन दुव्याििारको घटनाको ररपोवटाङ 

िीर्ाक IX अन्तगात यौनकर आिरर्मर गरर्ने ष्ट्नम्न मधे्य कुनै एक िर बढी व्यििरर्लरई यौन दुव्याििरर्को रूपमर परर्भरष्ट्र्त गरर्एको छ: 

 

1. ष्ट्िस्ट्रिक्टकर कुनै कमाचरर्ीले ष्ट्िस्ट्रिक्टले प्रदरन गने आष्ट्र्थाक सिरयतर, लरभ, िर सेिर ष्ट्दलरउने सम्बिमर कुनै व्यस्ट्िलरई अिरञ्छनीय यौन 

व्यििरर्मर संलग्न गर्रउन खोजे्न व्यििरर्; िर 

2. बुस्ट्द्ध सम्पन्न व्यस्ट्िलरई एकदम कष्ट्ठन, सिाव्यरपी, ििुपर्क रूपमर आपष्ट्त्तिनक लरगे्न कुनै पष्ट्न यिो अिरञ्छनीय व्यििरर् िसले व्यस्ट्िलरई 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको िैष्ट्क्षक करयाक्रम िर ष्ट्क्रयरकलरपमर समरन पहँुच प्ररप्त गना बरट िष्ट्ञ्चत गछा  । 

3. “यौन आक्रमण” - संघीय अनुसिरन ष्ट्िभरगको अपर्रि रर्पोष्ट्टाङ प्रणरली अन्तगात िबर्ििी गरर्एको िर नगरर्एको यौन अपर्रिको रूपमर 

िगीकर्ण गरर्एको अपर्रि; िर 

“िेष्ट्टङ ष्ट्िंसर”- पीष्ट्ितसँग र्ोमरस्ट्न्टक िर घष्ट्नष्ठ प्रकृष्ट्तको 

A. सरमरष्ट्िक सम्बि गरँसेकर व्यस्ट्िद्वरर्र गरर्ने यौन ष्ट्िंसर; र् 

B. त्यिो खरलको सम्बिको अस्ट्ित्व ष्ट्नम्न करर्किरूको बररे्मर ष्ट्िचरर् गरे्र् ष्ट्निरार्ण गरर्नेछ: 

i. सम्बिको अिष्ट्ि । 

ii. सम्बिको प्रकरर् । 

iii. सम्बिमर संलग्न भएकर व्यस्ट्ििरू बीचको अन्तर्ष्ट्क्रयरको आिृष्ट्त्त; िर 

“घरे्लु ष्ट्िंसर”- पीष्ट्ितको ितामरन श्रीमरन/श्रीमती िर आत्मीय सरर्थीद्वरर्र, पीष्ट्ितको बच्चरको आमर/बुबर र्िेकर व्यस्ट्िद्वरर्र, पीष्ट्ितसँग 

श्रीमरन/श्रीमती िर आत्मीय सरर्थीको रूपमर बसै्द गरे्कर िर बसेकर व्यस्ट्िद्वरर्र, घरे्लु िर पररर्िररर्क ष्ट्िंसरको करनुन अन्तगात आष्ट्र्थाक 

सिरयतर प्ररप्त गने के्षत्ररष्ट्िकरर् अन्तगात पीष्ट्ितकर श्रीमरन/श्रीमतीको अिथर्थरमर र्िेकर व्यस्ट्िद्वरर्र, घरे्लु ष्ट्िंसर िर परर्िरर्सम्बिी करनुनको 

के्षत्ररष्ट्िकरर्ले पीष्ट्ितलरई कुनै ष्ट्नष्ट्ित व्यस्ट्िकर ष्ट्िरुद्धमर सुर्क्षर प्रदरन गरे्को छ भने ती पीष्ट्ितकर ष्ट्िरुद्धमर अन्य कुनै पष्ट्न व्यस्ट्िद्वरर्र 

गरर्एको अपर्रि िर गलत आचर्णको ष्ट्िंसरलरई समेट्ने यौन ष्ट्िंसर । 

“यौन दुव्याििरर्” - कुनै ष्ट्नष्ट्ित व्यस्ट्ि तिा  लष्ट्क्षत आचर्ण िसकर करर्ण कुनै बुस्ट्द्ध सम्पन्न व्यस्ट्ि- 

A. लरई आफ्नो सुर्क्षर िर अरूको सुर्क्षरको ष्ट्चन्तर हुन्छ; िर 

B. ले िेरै् िदसम्म भरिनरत्मक ष्ट्पिर भोगु्न पदाछ । 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले िीर्ाक IX कर उिुर्ीिरूको सम्बिमर नीष्ट्त JCAC प्रयोग गछा  । DeKalb County School District को िीर्ाक IX सम्बिी करयाष्ट्िष्ट्िको 

बररे्मर र्थप िरनकरर्ी ष्ट्नम्न िेबसरइटमर उपलब्ध छ: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/. 

 

ष्ट्िद्यरर्थीकर प्रिरनरध्यरपकले िीर्ाक IX को सरइट संयोिकको रूपमर करम गछा न् र् िीर्ाक IX कर रर्पोटा/उिुर्ीिरू उनी समक्ष र्रख्न सष्ट्कन्छ । 

ष्ट्िस्ट्रिक्टकर िीर्ाक IX कर संयोिकको िरनकरर्ी तल प्रदरन गरर्एको छ: 

Marissa Key 

कमाचरर्ी सम्पका कर करयाकरर्ी ष्ट्नदेिक; िीर्ाक IX कर संयोिक 

DeKalb County School District 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/


 

69 

1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

ष्ट्नम्न गुनरसो प्रष्ट्क्रयर मरिा त िीर्ाक IX कर उिुर्ीिरू र्/िर रर्पोटािरू समरिरन गरर्नेछ । 

 

गुनासो प्रवक्रया: 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टमर िीर्ाक IX को उल्लङ्घन अन्तगातको यौन दुव्याििरर्को आर्ोपकर सम्बिमर बुझरइएको रर्पोटा िर उिुर्ीिरू ष्ट्नम्न करयाष्ट्िष्ट्िको सरर्थमर 

प्रष्ट्क्रयरमर लष्ट्गनेछ । 

1. ष्ट्िद्यरलय र्/िर ष्ट्िस्ट्रिक्टको िेबसरइटमर र्रस्ट्खएको सम्पका  िरनकरर्ी प्रयोग गरे्र् कुनै पष्ट्न समयमर (व्यिसरय बन्द र्िने समयमर समेत पष्ट्न) 

प्रत्यक्ष उपस्ट्थर्थष्ट्त मरिा त, पत्र मरिा त, टेष्ट्लिोन मरिा त, िर इलेक्टि ोष्ट्नक मेल मरिा त मौस्ट्खक िर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर घटनरको बररे्मर िरनकरर्ी 

गर्रउन िर उिुर्ी ष्ट्दन सष्ट्कन्छ । 

 

2. मरष्ट्र्थ उले्लख गरर्एको प्रष्ट्क्रयर अनुसरर् उल्लङ्घनको घटनरको रर्पोटा गना िर उिुर्ी ष्ट्दन चरिेकर कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थी, भनराकर लरष्ट्ग आिेदन ष्ट्दएकर 

ष्ट्िद्यरर्थी, िर अन्य कुनै व्यस्ट्िले तुरुनै्त आफ्नो ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपक िर ष्ट्िस्ट्रिक्टले तोकेको र् अस्ट्ियरर्ी ष्ट्दएको िीर्ाक IX कर 

संयोिकलरई सूष्ट्चत गनुा पने हुन्छ । ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ भएको यौन दुव्याििरर्को कष्ट्र्थत घटनरको िरनकरर्ी प्ररप्त गरे्कर कुनै पष्ट्न कमाचरर्ीले 

प्रिरनरध्यरपक िर िीर्ाक IX कर संयोिकलरई खबर् गने छन् । आर्ोष्ट्पत व्यस्ट्ि प्रिरनरध्यरपक भएको खण्डमर, उिुर्ीकतराले िीर्ाक IX कर 

संयोिकलरई घटनरको बररे्मर िरनकरर्ी गनुा िर उिुर्ी ष्ट्दनु पदाछ ।  

 

3. यो नीष्ट्तमर परर्भरष्ट्र्त गरर्ए अनुसरर् सियोगी उपरयिरूको उपलब्धतरको बररे्मर छलिल गना, सियोगी उपरयिरूको सम्बिमर उिुर्ीकतराकर 

इच्छरिरूको बररे्मर ष्ट्िचरर् गना, उिुर्ीकतरालरई औपचररर्क उिुर्ी दरयर् गदरा िर नगदरा उपलब्ध हुने सियोगी उपरयिरूको बररे्मर सूष्ट्चत गना, र् 

उिुर्ीकतरालरई औपचररर्क उिुर्ी दरयर् गने प्रष्ट्क्रयरको बररे्मर व्यरख्यर गना िीर्ाक IX कर संयोिक िर उनकर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िले उिुर्ीकतरालरई तुरुनै्त 

सम्पका  गने छन् । ष्ट्िस्ट्रिक्टले गुनरसो प्रष्ट्क्रयरको करयाष्ट्िष्ट्ि परलनर गरे्र् प्रत्यरर्थीलरई सिरय ष्ट्दनु अगरष्ट्ि िर उिुर्ीकतरालरई समरिरन प्रदरन गनुा 

अगरष्ट्ि उिुर्ीकतरा तर्थर प्रत्यरर्थीलरई समरन रूपमर व्यििरर् गनेछ । ष्ट्िस्ट्रिक्टको िैष्ट्क्षक करयाक्रम िर ष्ट्क्रयरकलरपमर समरन पहँुच पुनथर्थराष्ट्पत िर 

संर्ष्ट्क्षत हुने गर्ी समरिरन प्रदरन गरर्नेछ । त्यिर उपरयिरूमर “सियोगी उपरयिरू” को रूपमर व्यरख्यर गरर्ए कै िैयस्ट्िक सेिरिरू समरिेि 

गरर्न सक्छ । यद्यष्ट्प, उपरयिरू प्रत्यरर्थीलरई करर्बरिी गने िर सिरय ष्ट्दने िर बोझ ष्ट्दने खरलको हुनु हँुदैन भने्न छैन । 

 

4. औपचाररक उजुरी - उिुर्ी प्ररप्त भएपष्ट्छ, ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्नम्न कुर्रिरूलरई समेट्दै 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र दुिै पक्षिरूलरई ष्ट्लस्ट्खत सूचनर पठरउनेछ: 

a. ष्ट्िस्ट्रिक्टको गुनरसो प्रष्ट्क्रयर, र् 

 

b. यौन दुव्याििरर्को घटनर समरिेि हुन सके्न आर्ोपिरूको सूचनर, सूचनरमर त्यष्ट्त बेलर र्थरिर घटनरको बररे्मर परइएको पयराप्त ष्ट्ििर्ण पष्ट्न 

समरिेि गरर्एको हुन्छ र् सररै्थ प्ररर्स्ट्म्भक अन्तिरातरा अगरष्ट्ि िबरिको तयरर्ी गना ष्ट्दन पयराप्त समय प्रदरन गरर्न्छ । पयराप्त ष्ट्ििर्णमर 

घटनरमर संलग्न भएकर पक्षिरूको परर्चय (र्थरिर भएको भए), यौन दुव्याििरर्को घटनर हुन सके्न ष्ट्क्रयरकलरप, आर्ोष्ट्पत घटनर घटेको 

ष्ट्मष्ट्त तर्थर थर्थरन (र्थरिर भएको भए) ििर कुर्रिरू समरिेि हुन्छ । ष्ट्लस्ट्खत सूचनरमर प्रत्यरर्थीलरई आर्ोष्ट्पत घटनरकर लरष्ट्ग ष्ट्िमे्मिरर् 

मरष्ट्नँदैन भने्न व्यिोर्र र् गुनरसो प्रष्ट्क्रयरको अन्त्यमर ष्ट्िमे्मिरर्ीकर सम्बिमर ष्ट्नणाय ष्ट्लइनेछ भने्न व्यिोर्र समरिेि गरर्नेछ । ष्ट्लस्ट्खत सूचनर 

मरिा त पक्षिरूलरई उनीिरूले आफ्नो र्ोिरइको सल्लरिकरर् र्रख्न परउँछन् भने्न कुर्र िरनकरर्ी गर्रइन्छ । िष्ट्कललरई सल्लरिकरर् र्रख्दर 

हुन्छ तर् िष्ट्कल नै हुनुपछा  भने्न छैन । सल्लरिकरर्ले प्रमरण िरँच तर्थर अध्ययन गना सक्छन् । ष्ट्लस्ट्खत सूचनर मरिा त पक्षिरूलरई ष्ट्िद्यरर्थी 

आचरर् संष्ट्ितर अनुसरर् गुनरसो प्रष्ट्क्रयरकर दौिरन िरनरिरनी गलत व्यिोर्र ष्ट्दन िर िरनरिरनी झटू िरनकरर्ी प्रदरन गना ष्ट्मलै्दन भने्न 

कुर्रको बररे्मर सूष्ट्चत गरर्नेछ । सूचनरमर कुनै व्यस्ट्ि घटनरकर लरष्ट्ग ष्ट्िमे्मिरर् छन् ष्ट्क छैनन् भनेर् ष्ट्निरार्ण गरर्एपष्ट्छ ष्ट्िस्ट्रिक्टले 

करयरान्वयन गना सके्न अनुिरसनरत्मक करर्बरिी तर्थर उपरयिरूको दरयर्र िर सूचीको बररे्मर व्यरख्यर गरर्नेछ । 

 

c. अनुसिरनकर क्रममर, ष्ट्िस्ट्रिक्टले अनुचे्छद (4)(B) मर प्रदरन गरर्एको सूचनरमर समरिेि नगरर्एको उिुर्ीकतरा िर प्रत्यरर्थीसँग सम्बस्ट्ित 

आर्ोपिरूको बररे्मर अनुसिरन गने ष्ट्नणाय ष्ट्लयो भने ष्ट्िस्ट्रिक्टले परर्चय खुलेकर पक्षिरूलरई र्थप आर्ोपिरूको सम्बिमर सूचनर प्रदरन 

गनेछ । 

 

5. औपचाररक उजुरीको खारेजी 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले औपचररर्क उिुर्ीमर समरिेि गरर्एकर सबै आर्ोपिरूको बररे्मर अनुसिरन गनेछ । ष्ट्िस्ट्रिक्टले यौन दुव्याििरर्को परर्भरर्र पूर्र नगने िर 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको िैष्ट्क्षक करयाक्रम िर ष्ट्क्रयरकलरपमर नघटेको, संयुि र्रज्य अमेरर्कर बरष्ट्िर् भएकर व्यस्ट्िकर ष्ट्िरुद्धकर आर्ोप खररे्ि गछा  । यो खररे्िी 
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िीर्ाक IX कर आर्ोपिरूमर लरगू हुनेछ । यिो प्रकरर्को खररे्िीले ष्ट्िस्ट्रिक्टलरई ष्ट्िस्ट्रिक्टको अको नीष्ट्त अन्तगातको प्ररििरन अनुसरर्कर आर्ोपिरू 

समरिरन गनाबरट र्ोकै्दन ।  

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्नम्न अिथर्थरमर पष्ट्न औपचररर्क उिुर्ी खररे्िी गना सक्छ: 

 

a. उिुर्ीकतराले िीर्ाक IX संयोिकलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर औपचररर्क उिुर्ी िर त्यस ष्ट्भत्र भएकर आर्ोपिरू ष्ट्ितरा ष्ट्लन चरिन्छु भनेर् िरनकरर्ी 

गर्रएको खण्डमर; 

 

b. प्रत्यरर्थीलरई ष्ट्िस्ट्रिक्टले करमबरट िटरएको अिथर्थरमर; िर 

 

c. ष्ट्िस्ट्रिक्टलरई आर्ोपिरूकर सम्बिमर ष्ट्नणाय ष्ट्लने कुर्रमर पयराप्त प्रमरण सङ्कलन गना नष्ट्दने परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरू आएको खण्डमर । 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले एकै सरर्थ दुिै पक्षिरूलरई खररे्िीको करर्ण खुलरउँदै खररे्िीको ष्ट्लस्ट्खत सूचनर प्रदरन गनेछ ।  

 

6. औपचाररक उजुरीिरूिाई एक ठाउँमा वमसाउने काम 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले एक भन्दर बढी प्रत्यरर्थीिरू ष्ट्िरुद्धको यौन दुव्याििरर्कर आर्ोपिरूकर सम्बिमर, एकिनर उिुर्ीकतराले एक भन्दर बढी प्रत्यरर्थी मरष्ट्र्थ लगरएको 

यौन दुव्याििरर्को आर्ोपको सम्बिमर, िर समरन तथ्यिरू तर्थर परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरूकर आिरर्मर एउटर पक्षले अको पक्षकर ष्ट्िरुद्धमर लगरएको यौन 

दुव्याििरर्को आर्ोपकर सम्बिमर औपचररर्क उिुर्ीिरूलरई एक ठरउँमर ष्ट्मसरउँछ । कुनै गुनरसो प्रष्ट्क्रयरमर एकिनर भन्दर बढी उिुर्ीकतरािरू िर 

प्रत्यरर्थीिरू संलग्न भएको अिथर्थरमर एकिचन िनरउने प्रयोग गरर्ने िब्द “पक्ष,” “उिुर्ीकतरा,” िर “प्रत्यरर्थी” ले उपयुितर अनुसरर् बहुबचनलरई पष्ट्न 

िनरउँछ । 

 

7. औपचाररक उजुरीको अनुसिान 

औपचररर्क उिुर्ी प्ररप्त भयो भनेर् पक्षिरूलरई सूचनर ष्ट्दइ सकेपष्ट्छ, ष्ट्िस्ट्रिक्टले अनुसिरन गना 30 ष्ट्दन प्ररप्त गछा  । औपचररर्क उिुर्ीको अनुसिरन 

गदरा, र् गुनरसो प्रष्ट्क्रयरकर दौिरन, ष्ट्िस्ट्रिक्टले,  

a. घटनरको ष्ट्िमे्मिरर्ी ष्ट्निरार्ण गना आिश्यक पने प्रमरणिरू पुष्ट्र तर्थर सङ्कलन गनेछ र् ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्चष्ट्कत्सक, मनोष्ट्चष्ट्कत्सक, िर पेिरकमी िर 

सियोगीको क्षमतरमर करम गरर्र्िेकर, िर उि क्षमतरमर सिरयतर प्रदरन गरर्र्िेकर पेिरकमी िर सियोगीले र्रखेको तर्थर कुनै पक्षको उपचरर्कर 

सम्बिमर तयरर् गरर्एको र् र्रस्ट्खएको पक्षिरूको अष्ट्भलेख पहँुच गना, ष्ट्िचरर् गना , खुलरसर गना िर अन्य रूपमर प्रयोग गना नसकेको खण्डमर 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले उि पक्षबरट सै्वस्ट्च्छक रूपमर त्यसो गने ष्ट्लस्ट्खत अनुमष्ट्त प्ररप्त नगरे्सम्म ष्ट्िस्ट्रिक्टले त्यिर करमिरू उिुर्ीकतरा िर प्रत्यरर्थीलरई 

गना लगरउने छैन । 

 

b. दुिै पक्षिरूलरई तथ्य तर्थर सरक्षी र् आर्ोप प्रमरष्ट्णत गने तर्थर आर्ोप खररे्ि गने प्रमरण प्रदरन गने समरन अिसर् र् अष्ट्भलेखमर भएको सबै 

प्रमरण अध्ययन गने तर्थर प्रमरणको प्रष्ट्तउत्तर् ष्ट्दने अिसर् प्रदरन गनेछ; 

 

c.  अनुसिरनकर क्रममर छलिल गने िर सरन्दष्ट्भाक प्रमरण सङ्कलन िर प्रिुत गने कुनै पष्ट्न पक्षको क्षमतर प्रष्ट्तबस्ट्ित गने छैन ।  

 

d. दुिै पक्षिरूलरई गुनरसो प्रष्ट्क्रयरकर दौिरन अरू व्यस्ट्िलरई उपस्ट्थर्थत गर्रउन परउने समरन अिसर्िरू प्रदरन गनेछ । यस अिसर् अनुसरर् 

पक्षिरूले आिूले र्ोिेको सल्लरिकरर्लरई सम्बस्ट्ित बैठक िर प्रष्ट्क्रयरमर उपस्ट्थर्थत गर्रउन परउँछन् । िष्ट्कललरई सल्लरिकरर् बनरउन सष्ट्कन्छ 

तर् िष्ट्कल नै हुनु पछा  भने्न छैन । सररै्थ, ष्ट्िस्ट्रिक्टले बैठक िर गुनरसो प्रष्ट्क्रयरमर िष्ट्कलको ष्ट्िकि िर उपस्ट्थर्थष्ट्तलरई प्रष्ट्तबस्ट्ित गने छैन; यद्यष्ट्प, 

दुिै पक्षिरूलरई सल्लरिकरर्को सिभरष्ट्गतरसम्बिी सीमर समरन रूपमर लरगू गरर्न्छ भने ष्ट्िस्ट्रिक्टले सल्लरिकरर् प्रष्ट्क्रयरमर कुन रूपमर 

सिभरगी हुन सक्छन् भने्न सम्बिमर सीमर तोक्न सक्छ; 

 

e. दुिै पक्षिरूलरई उनीिरूको सिभरष्ट्गतर अपेक्षर गरर्एको अनुसिरनरत्मक अन्तिरातरा, बैठक िर सुनिरइको सम्बिमर ष्ट्मष्ट्त, समय, थर्थरन, 

सिभरगीिरूको नरम, सबै अनुसिरनरत्मक अन्तिरातरािरू िर बैठकिरूको उदेश्य उले्लख गरे्र् ष्ट्लस्ट्खत सूचनर पठरउनेछ । उि सूचनर 

पठरउँदर सिभरगीिरूलरई तयरर्ी गने पयराप्त हुने समय प्रदरन गनुा पनेछ । 

 

f. प्रते्यक पक्षले अर्थापूणा रूपमर प्रमरणमर प्रष्ट्तष्ट्क्रयर िनरउन सकुन् भन्नकर लरष्ट्ग पक्षिरू तर्थर उनीिरूकर सल्लरिकरर्िरूलरई आर्ोपिरूसँग 

सम्बस्ट्ित प्रमरणिरू (करनुनी रूपमर िेना ष्ट्मल्ने प्रमरणिरू) िरँच तर्थर अध्ययन गने अिसर् प्रदरन गनेछ । ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िस्ट्रिक्टद्वरर्र ष्ट्िमे्मिरर्ी 

ष्ट्निरार्ण गना भर् नपरर्ने प्रमरणिरू, आर्ोप प्रमरष्ट्णत गने तर्थर आर्ोप खररे्ि गने प्रमरणिरू पष्ट्न िरँच गना तर्थर अध्ययन गना ष्ट्दनेछ , चरिे त्यो 

प्रमरण कुनै पक्ष िर अन्य श्रोतबरट प्ररप्त गरर्एको ष्ट्कन निोस् । अनुसिरनरत्मक प्रष्ट्तिेदन पूर्र हुनु अगरष्ट्ि, ष्ट्िस्ट्रिक्टले प्रते्यक पक्षलरई तर्थर 

पक्षिरूकर सल्लरिकरर्िरूलरई िरँच तर्थर पुनर्रिलोकन गनाकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्युतीय ढरँचर िर करगिी ढरँचरमर प्रमरणिरू (उपलब्ध छ भने) 

पठरउनेछ । पक्षिरूले प्रमरण िरँच, पुनर्रिलोकन गना, तर्थर प्रमरणको प्रष्ट्तउत्तर्मर ष्ट्लस्ट्खत िबरि पेि गना किीमर 10 ष्ट्दन प्ररप्त गनुा पदाछ । 

अनुसिरन गरर्र्िेकर व्यस्ट्िले अनुसिरनरत्मक प्रष्ट्तिेदन पूर्र हुनु अगरष्ट्ि उि िबरिको बररे्मर ष्ट्िचरर् गने छन् । 
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g. ष्ट्िस्ट्रिक्टले पक्षिरू, र् उनीिरूकर सल्लरिकरर्िरूलरई ष्ट्िद्युतीय िर करगिी ढरँचरमर सरन्दष्ट्भाक प्रमरणिरूको ष्ट्नष्पक्ष सरर्रंि प्रदरन गने 

अनुसिरनरत्मक प्रष्ट्तिेदन पठरउने छन् । ष्ट्िस्ट्रिक्टले पक्षिरूलरई अनुसिरनरत्मक प्रष्ट्तिेदन पठरउँदर प्रष्ट्तष्ट्क्रयर िनरउनको लरष्ट्ग किीमर पष्ट्न 

10 करर्ोबरर् ष्ट्दनको समय प्रदरन गनेछ । पक्षिरूले 10 ष्ट्दनको समयरिष्ट्ि घटरउने ष्ट्िकि चयन गना सक्छन् । ष्ट्िस्ट्रिक्टले अनुसिरनरत्मक 

प्रष्ट्तिेदनकर सम्बिमर पक्षिरूले बुझरएको प्रष्ट्तष्ट्क्रयरकर सम्बिमर ष्ट्लस्ट्खत प्रष्ट्तष्ट्क्रयर ष्ट्दन सक्छ र्/िर र्थप प्रष्ट्तष्ट्क्रयरकर लरष्ट्ग पक्षिरूलरई एक 

अकराकर प्रष्ट्तष्ट्क्रयरिरू िेना ष्ट्दन सक्छ । पक्षिरूले प्रदरन गरे्को प्रष्ट्तष्ट्क्रयरको सरन्दष्ट्भाक तत्त्विरूकर सररै्थ र्थप सरन्दष्ट्भाक प्रमरणिरू तर्थर 

आिश्यक संिोिनिरूलरई अनुसिरनको अस्ट्न्तम प्रष्ट्तिेदनमर समरिेि गना सष्ट्कन्छ । पुनर्रिलोकन तर्थर प्रष्ट्तष्ट्क्रयर िनरउने समयरिष्ट्ि पष्ट्छ 

प्रदरन गरर्एकर परर्ितानकर तका िरूको अष्ट्भलेख र्रस्ट्खनेछ । 

 

h. ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अनुसिरनमर सियोग गने छन् । यसो गना नसकेको खण्डमर ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितर अनुसरर् ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िरुद्धमर अनुिरसनरत्मक 

करर्बरिी गना सष्ट्कन्छ । 

 

अनुसिरन गने व्यस्ट्िले कुनै पष्ट्न समयमर आर्ोष्ट्पत घटनरलरई यौन दुव्याििरर्को घटनरको रूपमर नभइ दुव्याििरर्को घटनरको रूपमर ष्ट्लनु पछा  भनेर् 

ष्ट्निरार्ण गरे्को खण्डमर, उि घटनर िर परर्स्ट्थर्थष्ट्त ष्ट्िस्ट्रिक्टको बरल दुव्याििरर्को प्रोटोकल अनुसरर् अनुसिरन गरर्नेछ । िीर्ाक IX अन्तगात यौन 

दुव्याििरर् भयो भनी िरनकरर्ी गर्रइएको घटनर यौन दुव्याििरर्को घटनर िोइन भनेर् ष्ट्निरार्ण गरर्यो भने उि घटनरलरई ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितर अनुसरर् 

अनुसिरन गना सष्ट्कन्छ । 

 

8. प्रश्निरू 

एक पक्षले अको पक्ष, सरक्षीिरूलरई सोध्न चरिेको ष्ट्लस्ट्खत, सरन्दष्ट्भाक प्रश्निरू पेि गना ष्ट्दन, प्रते्यक पक्षलरई िबरििरू प्रदरन गने अिसर् प्रदरन गना, र् 

प्रते्यक पक्षलरई र्थप, िलो अप प्रश्निरू सोध्न ष्ट्दन ष्ट्िस्ट्रिक्टले दुिै पक्षिरूलरई अनुसिरनरत्मक प्रष्ट्तिेदन पठरइ सकेपष्ट्छ र् ष्ट्िमे्मिरर्ीकर सम्बिमर ष्ट्नणाय 

ष्ट्लनु अगरष्ट्ि, ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्ि(िरू) ले प्रते्यक पक्षलरई 10 ष्ट्दनको समयरिष्ट्ि प्रदरन गनेछ । प्रत्यरर्थी बरिेककर अन्य कुनै व्यस्ट्िले उिुर्ीकतराद्वरर्र आर्ोप 

लगरइएको घटनर घटरएकर हुन् भनेर् प्रमरष्ट्णत गना उिुर्ीकतराको घटनर अगरष्ट्िको यौन व्यििरर्सँग सम्बस्ट्ित प्रश्निरू तर्थर प्रमरणिरू प्रिुत नगरे्सम्म, िर 

प्रश्निरू तर्थर प्रमरणिरू उिुर्ीकतराले घटनर अगरष्ट्ि प्रत्यरर्थीसँग गरे्को यौन व्यििरर्कर ष्ट्नष्ट्ित घटनरिरूसँग सम्बस्ट्ित नभएसम्म र् सिमष्ट्त प्रमरष्ट्णत गना 

प्रिुत नगरर्एसम्म उिुर्ीकतराको यौन चरिनर िर अगरष्ट्िको यौन व्यििरर्कर सम्बिमर सोष्ट्िने प्रश्निरू तर्थर प्रमरणिरू सरन्दष्ट्भाक हँुदैनन् । िस्ट्रिक्टले 

करनुनी रूपमर सुर्ष्ट्क्षत गरर्एको िरनकरर्ीको ष्ट्िस्सर र्िको िर त्यसको िरनकरर्ी खुलरसर गने प्रश्निरू तर्थर प्रमरणिरूलरई िरुर्ी बनरउने, अनुमष्ट्त ष्ट्दने, 

भर् गने, िर अन्य रूपमर प्रयोग गने छैन । कुनै प्रश्न िटरउने ष्ट्नणाय ष्ट्लएको खण्डमर ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्ि (िरू) ले प्रश्निरू र्रखे्न पक्षलरई उि प्रश्न ष्ट्कन 

सरन्दष्ट्भाक छैन व्यरख्यर गरे्र् बुझरउने छन् । 

 

9. वजमे्मिारी वनिाारण -  िीर्ाक IX कर संयोिक िर अनुसिरन  गरर्र्िेकर व्यस्ट्ि (िरू) ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्ि बने्न सकै्दनन् । ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्िले 

प्रश्निरू र्रखे्न तर्थर िबरििरू ष्ट्दने समयरिष्ट्ि सष्ट्कएको 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र ष्ट्िमे्मिरर्ीकर सम्बिमर एउटर ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्नणाय िरर्ी गने छन् । यो ष्ट्निरार्ण 

सम्म पुग्न, ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िरुद्धमर परे्को औपचररर्क उिुर्ीकर सम्बिमर, कमाचरर्ीकर ष्ट्िरुद्धमर परे्को औपचररर्क उिुर्ीकर 

सम्बिमर, तर्थर यौन दुव्याििरर्कर सबै उिुर्ीिरूकर सम्बिमर प्रमरणको औष्ट्चत्यको मरपदण्ड प्रयोग गनेछ । यो ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्निरार्णमर ष्ट्नम्न कुर्र 

समरिेि गरर्नेछ: 

 

a. यो ष्ट्नयमरिली मर परर्भरष्ट्र्त गरर्ए अनुसरर् यौन दुव्याििरर्को घटनर हुन सके्न सबै आर्ोपिरूको पष्ट्िचरन; 

 

b. औपचररर्क उिुर्ी प्ररप्त भए देस्ट्ख ष्ट्निरार्णसम्म चरष्ट्लएकर प्रष्ट्क्रयरगत कदमिरूको ष्ट्ििर्ण । यो ष्ट्ििर्णमर पक्षिरूलरई प्रदरन गरर्एको सूचनर, 

पक्षिरू तर्थर सरक्षीिरूसँग ष्ट्लइएको अन्तिरातरा, घटनर घटेको ठरउँको भ्रमण, तर्थर अन्य प्रमरणिरू सङ्कलन गना प्रयोग गरर्एको ष्ट्िष्ट्ि लगरयतको 

िरनकरर्ी पष्ट्न समरिेि गरर्नेछ ; 

 

c. तथ्यिरूको ष्ट्नष्कर्ा तर्थर यौन दुव्याििरर्को कष्ट्र्थत घटनर घटेको िो ष्ट्क िोइन भने्न ष्ट्नष्कर्ा; र् 

 

d. प्रते्यक आर्ोपकर सम्बिमर ष्ट्नणाय ष्ट्लन प्रयोग गरर्एको तका , प्रत्यरर्थी मरष्ट्र्थ गरर्एको अनुिरसनरत्मक करर्बरिी, र् उिुर्ीकतरालरई प्रदरन गरर्एको 

समरिरनिरू (प्रदरन गरर्एको िो भने) । 

 

यो िरनकरर्ी अष्ट्पल प्रष्ट्क्रयरको िरनकरर्ीको सरर्थमर दुिै पक्षिरूलरई एक सरर्थ पठरइनेछ ।  िीर्ाक IX कर संयोिक समरिरनकर उपरयिरूको प्रभरिकरर्ी 

करयरान्वयनकर लरष्ट्ग ष्ट्िमे्मिरर् र्िन्छन् । 

 

10. अवपि प्रवक्रया: 

ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्निरार्ण िर खररे्िीकर सम्बिमर कुनै पष्ट्न पक्षले ष्ट्नम्न कुर्रिरूको आिरर्मर ष्ट्नणाय िरर्ी भएको 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र अष्ट्पल दरयर् गना सष्ट्कन्छ । 
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1. नष्ट्तिरमर प्रभरि पररे्को कुनै प्रष्ट्क्रयरगत समस्यर; 

 

2. नष्ट्तिरमर प्रभरि परना सके्न भखारै् पत्तर लरगेको नयरँ िरनकरर्ी िर प्रमरण िुन ष्ट्िमे्मिरर्ी ष्ट्निरार्ण गरे्को समयमर िर उिुर्ी खररे्िी भएको 

समयमर उपलब्ध ष्ट्र्थएन, िर 

 

3. िीर्ाक IX कर संयोिक (िरू), अनुसिरन गने व्यस्ट्ि (िरू), िर ष्ट्नणाय ष्ट्लन व्यस्ट्ि(िरू) कर व्यस्ट्िगत स्वरर्था िर पूिराग्रि बरष्ट्झएको ष्ट्र्थयो िसले 

नष्ट्तिरलरई प्रभरि परयो । 

सबै अष्ट्पलिरूकर सम्बिमर, ष्ट्िस्ट्रिक्टले: 

 

a. अष्ट्पल दरयर् गरर्एको समयमर अको पक्षलरई ष्ट्लस्ट्खत सूचनर ष्ट्दनेछ र् दुिै पक्षिरूलरई समरन रूपमर अष्ट्पल प्रष्ट्क्रयर करयरान्वयन गनेछ । 

 

b. औपचररर्क उिुर्ीको ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्ि (िरू), अनुसिरन गने व्यस्ट्ि (िरू), िर िीर्ाक IX कर संयोिक नै अष्ट्पलको ष्ट्नणाय ष्ट्लने व्यस्ट्ि बने्न 

छैनन् भने्न कुर्र सुष्ट्नष्ट्ित गनेछ । 

 

c. अष्ट्पलकर सम्बिमर ष्ट्नणाय ष्ट्लन व्यस्ट्ि(िरू) ले यो नीष्ट्तमर तय गरर्एको मरपदण्ड परलनर गछा न् भनेर् सुष्ट्नष्ट्ित गनेछ; 

 

d. दुिै पक्षिरूलरई नष्ट्तिरको समर्थानमर िर ष्ट्िर्ोिमर ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्ििर्ण पेि गने उपयुि, समरन अिसर्िरू प्रदरन गनेछ; 

 

e. अष्ट्पलको नष्ट्तिर र् नष्ट्तिर ष्ट्नकरल्ने तका िरू बररे्मर व्यरख्यर गदै ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्नणाय िरर्ी गनेछ; र् 

 

f. अष्ट्पल प्ररप्त भएको 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र दुिै पक्षिरूलरई एकै सरर्थ ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्नणाय प्रदरन गनेछ । 

 

अनौपचाररक समािान 

 

दुिै पक्षिरूले अनौपचररर्क समरिरनकर लरष्ट्ग से्वच्छरले ष्ट्लस्ट्खत सिमष्ट्त प्रदरन गरे्को खण्डमर अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयरले ष्ट्िस्ट्रिक्टलरई स्वष्ट्ििेक 

प्रयोग गरे्र् मध्यथर्थतर तर्थर सुिरर्रत्मक न्यरय ििर अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयर प्रिरि तर्थर समन्वय गना अनुमष्ट्त ष्ट्दन्छ । पक्षिरू औपचररर्क उिुर्ी 

दरयर् गरे्को समयमर मरत्र अनौपचररर्क समरिरनमर संलग्न हुन सक्छन् । ष्ट्िस्ट्रिक्टले पक्षिरूलरई अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयरमर सिभरगी हुन बरध्य 

गर्रउन ष्ट्मलै्दन । पक्षिरूले समरिरनमर पुगु्न अगरष्ट्ि कुनै पष्ट्न समयमर अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयर ष्ट्ितरा ष्ट्लएर् औपचररर्क उिुर्ीको अनुसिरन 

प्रष्ट्क्रयर सुचररु गर्रउन सक्छन् । कमाचरर्ीले ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ गरे्को यौन दुव्याििरर्को आर्ोपकर सम्बिमर अनौपचररर्क समरिरन उपलब्ध हँुदैन । 

 

अनौपचररर्क समरिरन अगरष्ट्ि, ष्ट्िस्ट्रिक्टले: 

 

1. ष्ट्नम्न कुर्रिरू खुलरसर गदै पक्षिरूलरई एउटर ष्ट्लस्ट्खत सूचनर प्रदरन गनेछ: आर्ोपिरू, अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयरकर आिश्यकतरिरू (कुनै 

समरिरनमर सिमष्ट्त िनरउनु अगरष्ट्ि दुिै पक्षसँग अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयरबरट बरष्ट्िरर्ने र् औपचररर्क उिुर्ीकर सम्बिमर गुनरसो प्रष्ट्क्रयर 

सुचररू गने अष्ट्िकरर् हँुदर हँुदै पष्ट्न पक्षिरूलरई समरन आर्ोपकर सम्बिमर औपचररर्क उिुर्ी प्रष्ट्क्रयर सुचररू गना नष्ट्दने परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरू सष्ट्ित), 

र् अनौपचररर्क समरिरनमर सिभरगी हँुदर ष्ट्नस्ट्स्कने सके्न नष्ट्तिरिरू (अष्ट्भलेखमर र्रस्ट्खने िर अरूसँग खुलरसर गरर्ने िरनकरर्ी सष्ट्ित); 

 

2. ष्ट्िस्ट्रिक्टले अनौपचररर्क समरिरन प्रष्ट्क्रयरकर सम्बिमर पक्षिरूले से्वच्छरले ष्ट्दएको ष्ट्लस्ट्खत सिमष्ट्त प्ररप्त गनेछ । 

 

कमाचारीिे विद्यार्थी मावर्थ गरेको यौन दुव्याििार िा यौन दुराचारको ररपोवटाङ 

 

िीर्ाक IX कमाचरर्ीले ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ गरे्को यौन दुव्याििरर् िर यौन दुर्रचरर्मर पष्ट्न लरगू हुन्छ र् यो कुर्र अष्ट्घल्लो गुनरसो प्रष्ट्क्रयर अन्तगात समरिरन गना 

सष्ट्कन्छ । 

 

यसकर अष्ट्तरर्ि, O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) मर के उले्लख गरर्एको छ भने: “पेिरकमी मरपदण्ड ष्ट्निरार्ण आयोगले ष्ट्िक्षक, प्रिरसक, िर ष्ट्िद्यरलयकर 

अन्य कमाचरर्ीद्वरर्र ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ अनुपयुि व्यििरर् भयो भने्न आर्ोपकर सम्बिमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले उिुर्ी गदरा परलनर गनुा पने एउटर करयाष्ट्िष्ट्ि (र्रज्यद्वरर्र 

अष्ट्निरया गरर्एको करयाष्ट्िष्ट्ि) तयरर् गनेछ । यो करयाष्ट्िष्ट्िले उि घटनरको बररे्मर करनुन करयरान्वयन गने ष्ट्नकरयिरूमर उिुर्ी ष्ट्दन ष्ट्िद्यरर्थीलरई र्ोके्न छैन 

। प्रते्यक थर्थरनीय ष्ट्िद्यरलय प्रणरलीले अष्ट्निरया रूपमर त्यिो करयाष्ट्िष्ट्ि (र्रज्यद्वरर्र अष्ट्निरया गरर्एको करयाष्ट्िष्ट्ि) करयरान्वयन र् परलनर गनुा पनेछ र् ष्ट्िद्यरर्थी 

ष्ट्नदेष्ट्िकर तर्थर कमाचरर्ी ष्ट्नदेष्ट्िकर िर नीष्ट्तिरूमर उि करयाष्ट्िष्ट्ि समरिेि गनेछ ।    रर्पोटोङ प्रष्ट्क्रयर तल प्रदरन गरर्एको छ: 

 



 

73 

क.  कुनै ष्ट्िद्यरर्थी (िर आमरबुिर, ष्ट्िद्यरर्थीको सरष्ट्र्थ) ष्ट्िक्षक, प्रिरसक िर अन्य सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको कमाचरर्ी द्वरर्र लैंष्ट्गक 

दुव्याििरर्, लैंष्ट्गक दुर्रचरर्बरट पीष्ट्ड़त भएमर उनको सू्कलकर कुनै ष्ट्िक्षक, पर्रमिादरतर िर प्रिरसकलरई मौस्ट्खक रूपमर सूष्ट्चत गना आग्रि 

गरर्न्छ।  

 

ख.  ष्ट्िक्षक, प्रिरसक र् अन्य कमाचरर्ी द्वरर्र लैंष्ट्गक दुव्याििरर् र् लैंष्ट्गक दुर्रचरर्बरट पीष्ट्ड़त भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूबररे् यष्ट्द कुनै ष्ट्िक्षक, पर्रमिादरतर, 

स्वयम् सेिक िर प्रिरसकलरई सूचनर प्ररप्त भएमर प्रध्यरपक िर प्रध्यरपकको मनोष्ट्नतलरई घटनरबररे् मौस्ट्खक, िोन िर अन्य प्रकरर्ले तुरुन्त रर्पोटा 

गनुा पदाछ र् 24 घण्टर ष्ट्भत्र प्रध्यरपक िर प्रध्यरपकको मनोष्ट्नतलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर प्रष्ट्तिेिन पेस गनुा पदाछ। यष्ट्द प्रध्यरपक अष्ट्भयुि हुन् 

भने, लैंष्ट्गक दुव्याििरर्, लैंष्ट्गक दुर्रचरर्बररे्मर मौस्ट्खक र् ष्ट्लस्ट्खत प्रष्ट्तिेिन ष्ट्नरर्ष्ट्क्षक िर ष्ट्नरर्ष्ट्क्षक मनोष्ट्नतलरई पेस गनुा पदाछ।  

 

ग.  ओ.ष्ट्स.ष्ट्ि.ए. § 19-7-5 ले ष्ट्ििरर् गरे् अनुसरर् प्ररध्यरपक िर प्ररध्यरपक मनोष्ट्नतले लैंष्ट्गक दुव्याििरर् बररे्मर मौस्ट्खक रर्पोटा तुरुनै्त सू्कल 

सरमरष्ट्िक करयाकतरा गनुािोस्, तर् बच्चरलरई सरँचैनै दुव्याििरर् भएको िो भने्न यर्थोष्ट्चत ष्ट्िश्वरस भएमर 24 घण्टर भन्दर बिी रर्पोटा ष्ट्ढलो हुनु 

हुदैन।सरमरष्ट्िक करयाकतराको बरल संर्क्षण रर्पोटालरई िोन फ्यरक््स िर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर (सू्कल ष्ट्िसष्ट्टिक्टको प्ररर्थष्ट्मक ष्ट्िष्ट्ि भनेको ष्ट्लस्ट्खत िो) 

द्वरर्र गनुा पदाछ र् अनुर्ोि गरे्मर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर ष्ट्िपरटामेन्ट ओि ि्युमन रर्सोसेसले मनोष्ट्नत गरे्को बच्चर संर्क्षण सेिर संथर्थर िर त्यसतो संथर्थर 

नभएमर, उष्ट्चत प्रिर्ी अस्ट्ियरर् िर ष्ट्िल्लर अष्ट्िििरलरई रर्पोटा पेस गनुा पदाछ।  

 

ओ.ष्ट्स.ष्ट्ि.ए. § 19-7-5 अन्तगात नपने ष्ट्िक्षक, प्रिरसक र् अन्य कमाचरर्ीले गरे्कर ष्ट्िद्यरर्थी प्रष्ट्त लैंष्ट्गक दुव्याििरर्, सू्कल िर सू्कलकर सरमरष्ट्िक 

करयाकतरािरूले तुरुन्त अनुसिरन गनुा पदाछ। प्रष्ट्क्रयरको इमरन्दररर्तरलरई संर्क्षण गनाको लरष्ट्ग र् ष्ट्िद्यरर्थीसँगकर बरर्म्बरर्कर अन्तर्िरतरािरूलरई सीष्ट्मत 

परना, ष्ट्ििरइन गरर्एको प्रणरली कमाचरर्ीले अन्य कुनै व्यस्ट्ि भन्दर अगरिै ष्ट्िद्यरर्थीबरट ष्ट्लस्ट्खत कर्थन ष्ट्लनु आिश्यक हुन्छ। यष्ट्द आर्ोष्ट्पत लैंष्ट्गक 

दुर्रचरर् अनुसिरनले लैंष्ट्गक दुर्रचरर् ठोस् िो भने्न यर्थोष्ट्चत ष्ट्िश्वरस गने करर्ण संकेत गरे्मर, सू्कलकर प्रध्यरपक िर प्रध्यरपक मनोष्ट्नतले ष्ट्नर्ीक्षक र् 

प्रोिेस्सनल िरनिर्िस कष्ट्मस्सन एष्ट्र्थक्स ष्ट्िष्ट्भसनमर यौन दुव्याििरर्कर कुनैपष्ट्न मरन्य ष्ट्नयमिरूको बररे्मरसुष्ट्चत गर्रउनुपछा ।  

 

खेि-कुदमा विङ्ग समान गना विकायत गने कायाविवि 

िष्ट्िायर िेन्डर् इकुईटी इन स्पोट्ास आक्ट अनुसरर् DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले इष्ट्लमेन्टर्ी र् ष्ट्द्वतीयक खेल-कुद करयाक्रममर भेदभरि गना 

ष्ट्नरे्ि गदाछ।ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्नस्ट्ि आमरबुिर र् अष्ट्भभरिक लगरयतले ल्यरएको ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िकरयतको चरड़ो र् न्यरयसँग समरिरन गनाकरलरष्ट्ग ष्ट्िकरयत 

करयाष्ट्िष्ट्ि उपलब्ध गर्रएको छ। 

 

      पररभाषािरू: 

 "ष्ट्दनिरू" भन्नरले करलेंिर्मर भएकर ष्ट्दनिरू। 

 "ष्ट्िकरयत" भन्नरले एक गुनरसो िुन DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ओ.सी.िी.ए. § 20-2-315 (िेन्डर् इकुईटी इन स्पोट्ास आक्ट) को 

अनुसरर् कुनै करया उलं्लघन गरे्को आर्ोप।  

 "उिुर्ीकतरा" भनेको त्यस व्यस्ट्ि िसले ष्ट्िकरयत गदाछ। 

 "ष्ट्िद्यरर्थी" भन्नरले DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको सू्कल िर प्रष्ट्िक्षण करयाक्रममर नरमंग्कन गरे्को व्यस्ट्ि िो।  

 

 

कायाविवििरू: 
ष्ट्िकरयिर्िरू प्रभरष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्िद्यरर्थीकर आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकले मरत्र ल्यरउन सके्नछन् र् ष्ट्नम्न प्रकरर्ले अष्ट्घ बढरउन सके्नछन्:  

 

 उिुर्ीकतरालरई र्थरिर भएको, िर यर्थोष्ट्चत र्थरिर भएको 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र (िर करयाष्ट्िष्ट्ि प्रकरष्ट्ित भएको 10 ष्ट्दन ष्ट्भत्र, िुन पष्ट्छ हुन्छ ), उिुर्ीकतराले 

ष्ट्नर्ीक्षकलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर ष्ट्िकरयत िमा पेस गनुा पदाछ, िसले प्ररप्त गरे्को ष्ट्मष्ट्त ष्ट्टप्पणी गनेछन्।  

 ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्िकरयतमर : (1) उिुर्ीकतराको नरम र् प्रभरष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थी ; (2) ष्ट्िकरयत उत्पष्ट्त्त गने स्ट्िष्ट्र्थ िर अिथर्थर ; (3) ष्ट्नष्ट्ित करनुनकर 

प्ररििरनिरूको पष्ट्िचरन िर आर्ोष्ट्पत उलं्लघन गरे्कर ष्ट्नयमिरूको संचरलन र् (4)  खोष्ट्ि र्िेको ष्ट्नष्ट्ित उपरयको पष्ट्िचरन।  

 ष्ट्नर्ीक्षकले ष्ट्िकरयतकर करर्णिरूको छरनष्ट्बन गनेछन्। ष्ट्िकरयत गरे्को 30 ष्ट्दन ष्ट्भत्र, ष्ट्नर्ीक्षकले ष्ट्िकरयतबररे् तथ्य कुर्रिरू र् ष्ट्नणायमर 

चरष्ट्िने मूल करर्ण उले्लख गरर् ष्ट्लस्ट्खत उत्तर् ष्ट्दनेछन्।  

 उिुर्ीकतराले ष्ट्नर्ीक्षकको ष्ट्नणायलरई DEKALB करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दमर अष्ट्पल गना सक्दछ। अष्ट्पल ष्ट्लस्ट्खत रूपमर हुनुपदाछ र् ष्ट्नर्ीक्षकले 

उत्तर् ष्ट्दएकर 35 ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर, DEKALB करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दमर पेस गरर् सकु्न पदाछ। परर्र्दले सबै ष्ट्िकरयत संबि सरमग्रीको समीक्षर गरे्र्, 

ष्ट्िकरयत प्ररप्त गरे्को 45 ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर एउटर ष्ट्नणाय ष्ट्लस्ट्खत रूपमर प्रिरन गनुा पदाछ।  

 उिुर्ीकतराले DEKALB करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दको ष्ट्नणायलरई ओ.सी.िी.ए. § 20-2-1160 अन्तगात र्रज्य ष्ट्िक्षर परर्र्दमर अष्ट्पल गने अष्ट्िकरर् 

छ।  

 

कुनै ष्ट्िद्यरर्थी िर सरनु बच्चरको आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको कुनै पष्ट्न करयाष्ट्िष्ट्िले ओ.सी.िी.ए. § 20-2-315 

(िेन्डर् इकुईटी इन स्पोट्ास आक्ट) को उलं्लघन गरे्को मिसुस भएमर, एउटर िमा भरर्, सियोग सेिरकर उप-ष्ट्नर्ीक्षकलरई, यस ठेगरनरमर: आष्ट्िस आि 

ष्ट्लगल अफे्फसा 1701 मरउने्टन इनिसष्ट्टि यल बोष्ट्लभरिा , रोन मरउने्टन, िष्ट्िायर 30083 ष्ट्िकरयत पेस गना सके्न छन्। िमािरू खेल-कुद ष्ट्नदेिकको 

करयरालय, 5829 मेमोरर्यल िर्रईभ, रोन मरउने्टन, िष्ट्िायर 30083 िर www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads बरट प्ररप्त गना सष्ट्कन्छ।  
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इन्टरनेट र प्रविविको प्रयोग 

चीलिि ेनस् इन्टर्नेट प्रोटेक्सन अक्ट (ष्ट्स प आ) 2000 को अनुसरर् ष्ट्िल्लरको िैष्ट्क्षक लक्ष्यलरई सियोग पुयराउन र् ष्ट्िद्यरर्थी र् 

कमाचरर्ीिरूलरई परठ्यक्रम र् ष्ट्सक्न-पिन पिोष्ट्नत गना DEKALB करउण्टी सू्कल परर्र्दले प्रष्ट्िष्ट्ििरू, संिरल, र् इन्टर्नेट पहंुच उपलब्ध 

गर्रउने छ। ष्ट्िल्लरले उपलब्ध गर्रएकर सबै दुर्-संचरर् सेिर र् उपकर्णिरूमर ष्ट्दिर-ष्ट्नदेिन, ष्ट्िष्ट्नयम, नीष्ट्त र् ष्ट्नयमिरू ष्ट्नम्न लरगू 

हुन्छन तर् त्यष्ट्तमर मरत्र सीष्ट्मत छैन्नन: 

 

 कम्त्युटर् करयाथर्थल र् नोटबुक कम्त्युटर्िरू; 

 स्मरटािोन, ट्यरबलेटस, ई -रर्िस्ा, र् अन्य मोबरएल यन्त्रिरू; 

 इन्टर्नेट सेिरिरू; 

 टेष्ट्लिोन सेिरिरू; 

 सेलुलर् िोनसेिरिरू  

 

DEKALB करउण्टी सू्कल परर्र्दको ष्ट्िचरर्मर इन्टर्नेटबरट प्ररप्त िरनकरर्ी र् अन्तर्ष्ट्क्रयरले बहुमुल्य िैष्ट्क्षक िरनकरर्ी उपलब्ध 

गर्रउँदछ। ष्ट्िल्लरले अनुष्ट्चत र् ष्ट्ििरदस्पद सरमग्रीको पहंुचमर ष्ट्नयन्त्रण गना सदैि सम्भि छैन, यसकरर्ण प्रयोगकतराले अचरनक िर िरनी 

बुष्ट्झकन ष्ट्ििरदस्पद सरमरग्रीिरू आकस्ट्स्मक िेलर परना सके्न छन्। त्यिो सरमग्रीको पहँुच खोष्ट्ि गनाबरट टरढर र्िने ष्ट्िमे्मिरर्ी 

प्रयोगकतराको िो।  

 

इन्टर्नेटको प्रयोग िैष्ट्क्षक अनुसिरन सियोग र् ष्ट्िल्लरको िैष्ट्क्षक लक्ष्य र् उदे्दश्यिरू  अनुरुप  हुनुपदाछ। ष्ट्िल्लरको अन्य कुनै संिरल 

िर िैष्ट्क्षक सरदन प्रयोग गदरा संिरलको ष्ट्नयम, नीष्ट्त र् ष्ट्नदेिनिरूको  अनुपरलन गना अष्ट्निरया छ। प्रयोगकतराले इन्टर्नेटमर पहँुच गदरा 

सरईटमर  तोष्ट्कएकर सबै ष्ट्नयम र् करयाष्ट्िष्ट्िको परलनर गने सिमष्ट्त ष्ट्दनुपदाछ। अमेरर्करको कुनै करनुन, र्रज्य करनुन िर र्रज्य ष्ट्नयमिरूको 

उलं्लघन गरर् कुनै पष्ट्न सरमग्री संचरर्ण गना ष्ट्नरे्ि छ िसमर  सरष्ट्मल छ  तर् त्यष्ट्तमर  मरत्र  सीष्ट्मत छैन : (1) सिा अष्ट्िकरर् भएकर सरमरग्री 

(2)िम्त्की गने, अस्ट्श्लल बयरन िर घृष्ट्णत दृश्य भएकर सरमग्री िर(3)व्यरपरर्-गुप्तले संर्क्षण गरे्कर सरमग्री। ष्ट्िल्लरको सरिन संिरल प्रयोग गरर् 

(1). ष्ट्निी ष्ट्बष्ट्त्तय मुनरिर, व्यरपररर्क ष्ट्िज्ञरपन िर िरइदर गने संथर्थरनिरूको ष्ट्निेदन गने िर ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर िर (2).र्रिनीष्ट्तक स्वरर्थाको 

लरष्ट्ग प्रभरि परना ष्ट्नरे्ि छ। सबै गैर्-करनूनी ष्ट्क्रयरकलरपिरू सिीसँग ष्ट्नरे्ि छन्। 

 

इन्टर्नेटको प्रयोग ष्ट्ििेर् अष्ट्िकरर् िो तर् मौष्ट्लक अष्ट्िकरर् िोइन। कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िल्लरको इन्टर्नेट एके्सप्तबल युस अगे्रमेंटको परलन 

नगरे्मर इन्टर्नेटको ष्ट्ििेर् अष्ट्िकरर् कस्ट्िमर पष्ट्न एक िप्तरको लरष्ट्ग खोष्ट्सन सक्दछ। ष्ट्िद्यरर्थीले उलं्लघन गरे्मर ष्ट्नलम्बन िर ष्ट्बिेर् 

अष्ट्िकरर्को पहँुच अन्त गरर् उष्ट्चत अनुिरसन करर्िरिी हुन सक्दछ।  

 

कुनै प्रयोगकतराको अरु कम्त्युटर् प्रणरलीमर इष्ट्तिरष्ट्सक समस्यर िर सुर्क्षर िोस्ट्खम भएको पष्ट्िचरन भएमर इन्टर्नेट पहँुचमर प्रष्ट्तबन्द 

लरग्न  सक्दछ। ष्ट्िल्लरले  सेिर उपलब्ध गर्रउन कुनै ष्ट्कष्ट्समको आश्वरसन अष्ट्भयुि िर उप्लष्ट्क्षत  गदैन। ष्ट्ढलो भएर् आकिर िरनी हुनु, 

ष्ट्ितर्ण नहुनु, गलत ठरउँमर ष्ट्ितर्ण हुनु िर आफ्नो लरपिाई िर प्रयोगकतराको आफ्नै भूल िर छुट्टरईिरू ििरको करर्णले नोक्सरन भएमर 

ष्ट्िल्लर ष्ट्िमे्मिरर्ी हुने छैन। इन्टर्नेटबरट परएको कुनै पष्ट्न  िरनकरर्ी प्रयोग गना प्रयोगकतराको िोस्ट्खममर हुन्छ। ष्ट्िल्लरले आफ्नो सेिरबरट 

परएको िरनकरर्ीको यर्थरर्था िर गुणसिर्को कुनै पष्ट्न ष्ट्िमे्मिरर्ी इन्करर् गदाछ। 

 

सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको इन्टर्नेट र् प्रष्ट्िष्ट्दक सरिनिरूको प्रयोग गदरा ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्नम्न ििार्िरूले ष्ट्ििि गर्रउँदछ । 

 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सने्दि पठरउदर िर  प्रकरिन गदरा िर आकिर िर अन्य इन्टर्नेटबरट परएको  िरनकरर्ी   प्रसरर्ण  गदरा, DEKALB 

करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दको दिुर् र्  नीष्ट्त  अनुसरर् ष्ट्िरचरर् र् व्यििरर्को मरपदण्ड अनुपािन गनुा पदाछ।   

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले इन्टर्नेट प्रणािी प्रयोग गदाा ष्ट्िक्षण करयािरूमर मरत्र प्रयोग गनुा पदाछ ष्ट्कनभने यो कक्षर र् परठ्यक्रम करमसँग 

मरत्र समं्बष्ट्दत छ।  

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अको व्यस्ट्िसँग अन्तर्ष्ट्क्रयर लगरयत सरमरष्ट्िक नेटिोष्ट्का गं िेबसरइट  र् च्यरट रुममर 

ओन्लैन व्यििरर् उष्ट्चतरुपप्रदष्ट्िात प्रदविात गनुा  पदाछ। 

 अनरष्ट्िकृत प्रयोगकतरािरूबरट सुर्ष्ट्क्षत र्रख्न ष्ट्िद्यरर्थीिरूले पूणा प्रयाि गने छन्। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले कुनै ष्ट्कष्ट्समको सरइबर् िैर्रनमर सिभरगी िर पवििा कदम उठाउदैनन। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अनुष्ट्चत र् अष्ट्प्रय सने्दि िर तस्ट्िर् कुनै पष्ट्न श्रोतबरट पठरउन िर प्ररप्त गने छैनन्। उदिरर्णकरलरष्ट्ग ष्ट्िद्यरर्थीिरूले 

िरकमर पठरउन,प्रकरष्ट्ित गना िर कुनै पष्ट्न अपमरन-सूचक, गलत, ष्ट्नन्दरत्मक ,घृष्ट्णत, अपष्ट्ित्र, लैष्ट्गक अष्ट्भ-ष्ट्बष्ट्न्नयि िम्त्की देन 

िरतीय अपमरनिनक, लैंष्ट्गक, िर अिैद सरमग्री पठाउन िा प्राप्त गना पाउदैनन। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सने्दि पोर गरे्र् अको प्रयोगकतराले पठरएको िो भनेर् आरोप िगाउनु हुदैन। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अरुसँग आफ्नो आई िी, परसिोिा िर युसोर् एकरउँन्नट िर आफ्नो नभएर् अकराको आई िी मर नेटिका  प्रणरली ष्ट्भत्र 

प्रिेस गरर् नेटिका  सुर्क्षर उलं्लघन गने छैनन्। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले अन्य नरबरलक ष्ट्िद्यरर्थीिरूको िरनकरर्ी प्रयोग, ष्ट्ििरर् र् जाविर गने छैनन्। 
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 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले संघीय र् र्रज्य करनुनको उलं्लघन गने  कुनै पष्ट्न करमकरलरष्ट्ग इन्टरनेट प्रणािी प्रयोग गने छैनन्। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले प्रकािन  अविकार उलं्लघन गरर िरनकरर्ी िर सोिटिेयर् प्रसरर्ण िर िरउनलोि गने छैनन्। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िरनी-बुष्ट्झकन नेटिका को पुिरा विसम्बन्दन गना, प्रोग्ररम िर िरटर बदल्न िर कुनै पष्ट्न 

कम्त्युटर्मर  भरइर्सले संक्रष्ट्मत गने छैनन्। 

 ष्ट्िद्यरर्थीिरूले  नेटिका को  अनाविकृत प्रयोग, िरनी-बुष्ट्झकन अकराको िरइल र् िरटर िटरउन िर ष्ट्ििंस गना िर प्रकरिन 

अष्ट्िकरर् उलं्लघन  गने करयामर वभडीदैनन्। 

 

विद्यार्थीिरूिाइ प्रभाििािी ढंगिे चेतािानी गररन्छ वक इिेक्टि ोवनक सञ्चार यन्त्र िा इन्टरनेट/इन्त्रानेट द्वारा कुनै पवन 

समय अनुवचत सने्दि/पछााई पठाएमा एकदमै गम्भीर सू्कि, वनजी िा वनजी र/िा अपरािी नवतजा भोगु्न पने हुन्छ। 
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र्थप सुरक्षा र अनुिासनको जानकारी 
   

बदमासी/दुव्याििार तर्था/यातना 
 

DeKalb County School District ले िरतिष्ट्तयरर्, बदमरसी, दुव्याििरर्, तर्थर लरगुपदरर्थाको बररे्मर िरनकरर्ी ष्ट्दने District Alert Line (1-888-475-

0482) पवन कायाान्वयन गरेको छ । 
 

भय र् िम्त्कीको िरतरिर्णमर ष्ट्िद्यरर्थीिरू पूणा ष्ट्िद्वरनको क्षमतरमर पुग्छन भने्न अपेक्षर गना सष्ट्कदैन। सबै DEKALB करउण्टी सू्कलिरूको सुर्क्षर, स्वरस्थ्य र् 

पिनकरलरष्ट्ग सकरर्त्मक  िरतरिर्ण उपलब्ध गर्रउन र् सम्मरन, र् सिनिीलतर, ष्ट्िद्यरर्थी, कमाचरर्ी र् स्वमसेिकिरू मदे्ध प्रष्ट्तग्रिण गरे्र् पर्स्पर् सम्मरन 

बृद्धी गर्रउनु पने बरध्यरतर छ। 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरलयमर, ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्त ष्ट्भत्र, िर ष्ट्िद्यरलयसँग सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर; ष्ट्िद्यरलय बसमर आउँदर िर ष्ट्िद्यरलयबरट िरँदर; क्यरम्पस 

बरष्ट्िर् हुने व्यििरर्ले ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णमर नै खलल ल्यरउने; ष्ट्िस्ट्रिक्टको कम्त्युटर्, कम्त्युटर् प्रणरली, कम्त्युटर् नेटिका , िर ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अन्य ष्ट्ििुष्ट्तय 

प्रष्ट्िष्ट्िबरट िेटर िर सफ्टिेयर् प्रयोग गरे्र् कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ, कुनै पष्ट्न तरर्कर िर मरध्यमबरट हुने बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरकर घटनरिरू 

किरइकर सरर्थ प्रष्ट्तबि गछा  । 

 

र्रज्य करनुन अनुसरर्, यो नीष्ट्त सरइबर्मर िैर्रन परने करयािरू िुन चरँिी  इलेकत्रष्ट्नक मरध्यम द्वरर्र संचरर् हँुदछन्, ष्ट्त प्रष्ट्त लरगू हँुदछ। यी सरइबर्मर िैर्रन 

परने करयािरू सू्कल सम्पष्ट्त्तमर न घटेको भए पष्ट्न िर सू्कलको औिरर्को प्रयोग न गरर् भएको िो भने पष्ट्न, लरगू हँुदछ, यष्ट्द त्यो इलेकत्रष्ट्नक मरध्यम द्वरर्र 

संचरर्: 

 

1.  ष्ट्ििेर् गरर् ष्ट्िद्यरर्थीिरू िर सू्कलकर कमाचरर्ीिरू प्रष्ट्त  ष्ट्नदेष्ट्ित छ; 

2. कुनै व्यस्ट्िलरई असुर्ष्ट्क्षत मिसूस गर्रउने दुभरािनर देखरउँदछ िर सू्कलको िरस्ट्न्तपूणा सञ्चरलनलरई भंग  परदाछ  र्;  

3. ष्ट्िद्यरर्थीिरू िर सू्कलकर कुनै ष्ट्िद्यरर्थी िर सू्कलकर कमाचरर्ीिरूलरई ष्ट्निी िरष्ट्न को उष्ट्चत िर् यर उनीिरूको सम्पष्ट्त्त प्रष्ट्त िरष्ट्नको उष्ट्चत िर् 

देखरउँदछ िर यो िर् देखरउने करममर सिल हुने सम्भरिनर छ। 

 

यो नीष्ट्त अनुसरर्, इलेकत्रष्ट्नक मरध्यम द्वरर्र संचरर् मदे्ध सरमेल छन् तर् त्यष्ट्तमर मरतै्र सीष्ट्मत छैनन् यी ष्ट्िष्ट्नस िरूको थर्थरनरन्तर्ण- संकेिर्िरू, लेखिरू, 

ष्ट्चत्रिरू, ध्वष्ट्नयरं, िरटर िर तरर्, रे्ष्ट्ियो, ष्ट्िद्युत, िोटो इलेक्टि ष्ट्नक िर िोटो दृष्ट्रको प्रणरली द्वरर्र सरर्र िर भरग मर प्रसररर्त कुनै पष्ट्न प्रकृष्ट्तकर समरचरर्। 

 

सबै कमाचरर्ी, ष्ट्िद्यरर्थी र् आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकिरूले यस नीष्ट्तको िब्दिः  प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प र् सररै्थमर िैर्रन, कर र् तंग गने करयािरू ष्ट्नरे्ि गने  प्रिरसष्ट्नक 

ष्ट्नयम सू्कलको िुर्िरतमर प्ररप्त गनेछन्, ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितरको अंसको रूपमर। 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरको घटनरमर संलग्न िर बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरको छरनष्ट्बनमर संलग्न कुनै पष्ट्न व्यस्ट्ि ष्ट्िरुद्ध प्रष्ट्तकरर् 

गने करयालरई किरइकर सरर्थ प्रष्ट्तबि गछा  । ष्ट्िद्यरलयिरूले बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरसँग सम्बस्ट्ित संिेदनिील ष्ट्ििर्णिरू छरनष्ट्बन पुर्र 

नहुन्िेलसम्म गोय र्रखे्न छन् । 

 

ष्ट्िद्यरलयकर पदरष्ट्िकररर्िरूले बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरकर घटनरिरू देख्न सरर्थ िर कुनै पष्ट्न बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनर घटनरिरूको उिुर्ी 

प्ररप्त गने ष्ट्बष्ट्त्तकै ििके्षप गनुा पछा  । 

 

िुन कमाचरर्ीले यो नीष्ट्तको र् सरर्थमर र्िेकर प्रिरसष्ट्नक ष्ट्नयमिरूको आिश्यकतरको परलन गना असिल हुन्छ, त्यो कमाचरर्ी मरष्ट्र्थ अनुिरसनरत्मक 

करर्िरिी लरगू हुनेछ िसमर र्ोिगरर्को समरपन पष्ट्न सरमेल हुन सक्दछ।   

 

छरनष्ट्बनको अष्ट्घ िर पष्ट्छको उष्ट्चत समय िेर्ी, दुबै आर्ोष्ट्पत र् पीष्ट्ड़त ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई सूचनर ष्ट्दनु पदाछ। यष्ट्द यो घटनरमर 

कसैलरई चोट-पटक लरगेको छ भने, उष्ट्चत ष्ट्चष्ट्कत्सक ध्यरन ष्ट्दनु पदाछ र् आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई तुरुनै्त सूचनर ष्ट्दनु पदाछ। 

 

बदमरसी/िैर्रनी, तर्थर/यरतनर ष्ट्दने करयामर दोर्ी ठिरर्एको ष्ट्िद्यरर्थीलरई उनको उमेर् अनुसरर्को सिरय ष्ट्दनु पछा  । िस अन्तगात नू्यनतम र् अष्ट्िकतम 

अनुिरसनकर सिरय ष्ट्दने िर परर्स्ट्थर्थष्ट्त अनुसरर् पर्रमिा ष्ट्दने करयािरू पछा न् । 

 

ष्ट्िद्यरर्थी बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरकर घटनरिरू उिुर्ी तर्थर सम्बोिन गने ष्ट्नदेष्ट्िकर तर्थर करयाष्ट्िष्ट्ििरू सम्बस्ट्ित प्रिरसष्ट्नक ष्ट्नयमरिली अनुसरर् 

करयरान्वयन गरर्नेछ । 

 

प्रिासवनक वनयमाििी:  बदमासी/दुव्याििार/यातना 

विस्तार गने कोड: जे.सी.ड.ए.जी-आर(1)  

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरलयमर, ष्ट्िद्यरलयको सम्पष्ट्त्त ष्ट्भत्र, िर ष्ट्िद्यरलयसँग सम्बस्ट्ित ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर; ष्ट्िद्यरलय बसमर आउँदर िर ष्ट्िद्यरलयबरट िरँदर; क्यरम्पस 

बरष्ट्िर् हुने व्यििरर्ले ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णमर नै खलल ल्यरउने; ष्ट्िस्ट्रिक्टको कम्त्युटर्, कम्त्युटर् प्रणरली, कम्त्युटर् नेटिका , िर ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अन्य ष्ट्ििुष्ट्तय 

प्रष्ट्िष्ट्िबरट िेटर िर सफ्टिेयर् प्रयोग गरे्र् कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ, कुनै पष्ट्न तरर्कर िर मरध्यमबरट हुने बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरकर घटनरिरू 

किरइकर सरर्थ प्रष्ट्तबि गछा  । 

 



 

78 

क. पररभाषािरू 

 

 िैर्रन परनुा- िैर्रन भन्नरले, सू्कलकर बच्चरिरूको अचरँष्ट्िदो, आक्ररमक  व्यििरर् िो िसमर िरिष्ट्िक िर कष्ट्र्थत असनु्तष्ट्लत तरगत समरिेि हुन्छ। 

यो व्यििरर् समय ष्ट्बतै्त िरँदर पुनर्रिृत हुन्छ अर्थिर पुनरर्ष्ट्व्रत हुने क्षमतर हुन सक्दछ। ष्ट्िद्यरर्थीिरू, िुन िैर्रन पररर्एकर छन् र् ष्ट्िद्यरर्थीिरू िुन 

िैर्रन परने करम गदाछन्, यी दुबैिनरलरई लरमो अिष्ट्िको, गम्भीर् समस्यरले प्रभरि परना सक्दछ। 

 

 कर ष्ट्दनु- अष्ट्नर आचर्ण िुन चरँिी िरिष्ट्िक िर कष्ट्र्थत लक्षणिरू ििै िरत, रं्ग, र्रष्ट्रि य मूल, ष्ट्लंग, िमा, िरर्ीरर्क अिितर, ष्ट्लंग 

अष्ट्भसंस्कर्ण, ष्ट्लङ्ग परर्चय िर ष्ट्लङ्ग अष्ट्भव्यस्ट्ििरूमर आिररर्त छ। यसले िेरै् रुपिरू ष्ट्लन सक्दछ, िसमर सरमेल हुनसक्दछ, मौस्ट्खक 

रूपमर गरष्ट्ल ष्ट्दनु; आलेखी र् ष्ट्लस्ट्खत बयरन, िुन मर हुनसक्दछ सेल िोनको िर इन्टर्नेटको प्रयोग; िर अरु कुनै व्यििरर् िसले कसैलरई 

िरर्ीरर्क खतर्र, िरष्ट्न िर अपमरनिनक भएको मिसुस गयराऊँदछ। कर ष्ट्दनु भनेको िरष्ट्न गने उदे्दश्य र्रख्नु , कुनै व्यस्ट्िलरई प्रत्यक्ष ष्ट्िकरर् 

बनरउनु िर बरर्म्बरर् एकै रुपको घटनरिरूमर समरिेि हुनु मरत्र िोइन। िब ष्ट्क िैर्रन परने करयामर िरिष्ट्िक िर कष्ट्र्थत असनु्तष्ट्लत तरगत 

समरिेि हुन्छ, कर ष्ट्दने करयामर िरिष्ट्िक िर कष्ट्र्थत असनु्तष्ट्लत तरगत समरिेि हुदैन। कर ष्ट्दने करया िब एकदमै िैष्ट्लन्छ, गम्भीर् हुन्छ िर 

बरर्म्बरर् हुन्छ, त्यसले ितु्रतरपूणा िरतरिर्ण बनरउछ। यो ितु्रतरपूणा िरतरिर्णले ष्ट्िद्यरर्थीको सू्कल िीिनमर बरिर पुयराउछ िसले गदरा  ष्ट्िद्यरर्थीले 

सू्कल द्वरर्र उपलब्ध गरे्कर सेिर, गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि िर मौकरिरूको लरभ उठरउन सके्न छैन। 

 

 तंग गनुा - िैर्रन परने र् िम्त्की ष्ट्दने चलनिरू ष्ट्क त परठ्यक्रमेतर् समुि/गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि मर सदस्य हुन अष्ट्घ िर सँगठन ष्ट्भत्र ष्ट्िद्यरर्थीको थर्थरन िरइ 

बनरउनकरलरष्ट्ग। 

 

ख. वनषेि गररएका व्यििारिरू: 

 

ष्ट्नरे्ि गरर्एकर व्यििरर्िरूको उदिरर्ण यस प्रकरर् छन्, तर् त्यष्ट्तमर मरत्र सीष्ट्मत छैनन्: 

 मौस्ट्खक िमलर ििै अनरिश्यक ष्ट्िथक्यरउनु िर नरम बोलरउनु; 

 झुटो िर गरइगुई िैलरउनु; 

 िम्त्की, ष्ट्नन्दर र् िब्द िर इिरर्रिरू  द्वरर्र िर् देखरउनु; 

 सरिािष्ट्नक अपमरन; 

 सरमरष्ट्िक एिोपन;  

 तंग गरर् पछ्यरउनु , 

 प्रतक्षरुपले िरर्ररर्क स्पिा ििै ष्ट्िकराउनु, िकेल्नु ; 

 िरर्ररर्क ष्ट्िंसर र्/िर िमलर ; 

 िैर्रन, कर र् भयष्ट्भत गने उदे्दश्यले पैिर र्/िर सरमरनिरू चोरर्गरे्को; 

 िबिािी िर िोकर ष्ट्दने, उते्तिन िर बल द्वरर्र िरसन गने; 

 सू्कलको िर  ष्ट्निी सम्पष्ट्त्त ष्ट्िनरि गनुा ; 

 सू्कलको उपकर्ण, सू्कलको संिरल, िर इमेल प्रणरली प्रयोगगरर् सू्कलमर हँुदर  गरे्को  एलेक्टि ोष्ट्नक िर  कम्त्युटर् िैर्रन; 

 क्यरमर्र र् क्यरमर्र िोन प्रयोग  गरर् ष्ट्िद्यरर्थी र् कमाचरर्ीको लस्ट्ित परने तस्ट्िर्िरू स्ट्खचेर् अरुलरई ष्ट्ितर्ण गनुा िर  अनलैनमर पोर गनुा; 

 ष्ट्नन्दरत्मक िर िम्त्करउने टेर मेसेि र् इन्िंत मेसेि पठरउनु ; 

 िेब सरईट प्रयोग गरे्र् अन्य ष्ट्िियरर्थीिरूको कुर्र र् गरइगुई िैलरउनु। 

 सरइबर् िैर्रनी  िर िरनी बुष्ट्झकन, ष्ट्िष्ट्िटल तकष्ट्नष्ट्कको प्रयोक गरर्  एक व्यस्ट्िलरई बैर्ी र् बरर्म्बरर् िैर्रन र् भयष्ट्भत गने   इमेल, ब्लग, 

सरमरष्ट्िक संिरल िेब्सरईट (उदिरर्ण : िेसबुक, ट्वीटर्, इन्स्ट्रग्ररम, ष्ट्कक,  इत्यरष्ट्द) च्यरटरुमिरू, टेएक्स्ट मेस्ज, र् इन्सतरंत मेस्जष्ट्िंग गने ििर 

सरमेल छन् । 

 सरइबर् द्वरर्र चुपचरप पछ्यरउनु िर व्यि गनुा आकर्ाक गने आचर्ण िर व्यि गने करर्ण बनु्न, िब्द नक्शरिरू द्वरर्र िर भरर्र िर इलेक्टि ोष्ट्नक 

मेल  िर इलेक्टि ोष्ट्नक संचरर्द्वरर्र, एक व्यस्ट्िलरई प्रतक्ष्यरूपमर दु:ख ष्ट्दनु ,पीष्ट्ितको अष्ट्िकमरत्रमर मरनष्ट्सक ष्ट्पिरको करर्ण बनु्न; 

 

सबै कमाचरर्ी, ष्ट्िद्यरर्थी, आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकिरूले ष्ट्िद्यरलय सुरु हुने िैष्ट्क्षक सत्रमर ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्संष्ट्ितरकर नरममर बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनर 

ष्ट्िरुद्ध नीष्ट्तको हुबहु प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प प्ररप्त गने छन् । 

 

ग. बदमासी /दुव्याििार/यातनाका घटनािरू उजुरी वदने 

 

ष्ट्िद्यरर्थी, आमरबरबु, अष्ट्भभरिक, िर अन्य सर्ोकरर्िरलरिरूले प्रिरसक, ष्ट्िक्षक, पर्रमिादरतर, िर ष्ट्िद्यरर्थीकर ष्ट्िद्यरलयकर अन्य कमाचरर्ीिरूलरई 

बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनर घटनरिरूको बररे्मर उिुर्ी गना सक्छन् ।  घटनरको बररे्मर उिुर्ी गने व्यस्ट्िले आफ्नो नरम उले्लख गरे्र् िर आफ्नो नरम 

नखुलरइकन र् ष्ट्लस्ट्खत िर मौस्ट्खक रूपमर उिुर्ी ष्ट्दन सक्छन् ।  उिुर्ी िरर्रम ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितर, ष्ट्िस्ट्रिक्टको िेबसरइट, र् प्रते्यक ष्ट्िस्ट्रिक्ट सू्कलमर 

प्ररप्त गना सष्ट्कन्छ ।  बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरसम्बिी घटनरकर उिुर्ीिरू ष्ट्िस्ट्रिक्टको अलटा लरइन नम्बर् 1-888-475-0482 प्रयोग गरे्र् िर Georgia 

Department of Education को ष्ट्िद्यरलय सुर्क्षर िटलरइन नम्बर् 1-877 SAY-STOP (1-877-729-7867) मर िोन गरे्र् पष्ट्न गना सष्ट्कन्छ । 

 

कुनै पष्ट्न कमाचरर्ीले बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरको उिुर्ी प्ररप्त गरे्को खण्डमर, उनीिरूले अष्ट्निरया रूपमर उिुर्ीलरई दतरा गर्ी तुरुनै्त ष्ट्िद्यरलय 

प्रिरनरध्यरपक िर सो सँग सम्बस्ट्ित अष्ट्िकरर्ीलरई अिगत गर्रउनु पछा  ।  कुनै पष्ट्न कमाचरर्ीले बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरको घटनरिरू प्रत्यक्ष रूपमर 

देखेको िर कुनै पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थी बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरको घटनरको ष्ट्सकरर् भइर्िेको बररे्मर र्थरिर परएको खण्डमर, उनले उिुर्ी प्ररप्त भएको एक (1) 

ष्ट्दन ष्ट्भत्र प्रिरनरध्यरपक िर सम्बस्ट्ित अष्ट्िकरर्ीलरई ष्ट्लस्ट्खत रर्पोटा पेस गनुा पदाछ ।  ष्ट्िद्यरलय प्रिरनरध्यरपक िर सम्बस्ट्ित अष्ट्िकरर्ीले यस ष्ट्िर्यको 
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छरनष्ट्बन र् समरिरन अिष्ट्िभरर् ष्ट्लस्ट्खत प्रमरण करयम गरर्न्छ भनेर् सुष्ट्नष्ट्ित गनुा पनेछ ।  यष्ट्द पीष्ट्ितले उिुर्ी गरे्को िो भने ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपक िर 

सम्बस्ट्ित अष्ट्िकरर्ीले उि ष्ट्िद्यरर्थीकर आमरबरबु िर अष्ट्भभरिकलरई उिुर्ी प्ररप्त गने ष्ट्बष्ट्त्तकै सम्पका  गनुा पछा  । 

 

यष्ट्द ष्ट्िकरयत गने ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्तनको आमरबुिरले प्रध्यरपकसँग कुर्रकरनी गरे् पश्च्च्यरत पष्ट्न, ष्ट्तनीिरूलरई कुनै पष्ट्न समयमर सू्कलले यस घटनरको 

छरनष्ट्बन उष्ट्चत प्रकरर्ले गरे्को छैन ििो लरग्यो भने, ष्ट्िकरयत लगरउने ष्ट्िद्यरर्थी िर ष्ट्तनकर आमरबुिरले, ष्ट्नर्ीक्षक िर उनको/उसको मनोष्ट्नतलरई सम्पगा 

गना सक्दछन्। 

 

कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई आफ्नो ष्ट्िद्यरलयमर अरू कुनै ष्ट्िद्यरर्थीले बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरकर घटनर भोष्ट्गर्िेको ििो लरग्यो भने भोष्ट्गर्िेको लरग्छ भने उनको 

सो कुर्रको िरनकरर्ी प्रिरसक, ष्ट्िक्षक, पर्रमिादरतर, िर अन्य कमाचरर्ीिरूलरई ष्ट्दनु पछा  । 

 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरको बररे्मर िरनकरर्ी ष्ट्दने र् बदमरसी/दुव्याििरर् तर्थर/यरतनरको छरनष्ट्बनमर संलग्न कुनै पष्ट्न व्यस्ट्ि ष्ट्िरुद्ध 

प्रष्ट्तकरर् गने करयालरई किरइकर सरर्थ प्रष्ट्तबि गछा  ।  प्रष्ट्तकरर्कर घटनरिरूको बररे्मर िरनकरर्ी गर्रउँदर सुरुको उिुर्ीकर लरष्ट्ग प्रयोग भएकै प्रष्ट्क्रयर 

प्रयोग गनुा पदाछ र् यसको छरनष्ट्बन तर्थर समरिरन ष्ट्िद्यरलय िर ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अष्ट्िकरर्ीले गने छन् । 

 

उिुर्ी ष्ट्दने व्यस्ट्िले गोपनीयतर अनुर्ोि गरे्को खण्डमर, ष्ट्िद्यरलयिरूले बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरकर पुणा ष्ट्ििर्णिरू सम्बस्ट्ित मरष्ट्नसिरूलरई मरत्र 

बतरउने छ । ती मरष्ट्नसिरूले ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नयम अनुसरर् आिू ष्ट्िरुद्धको दुव्याििरर्को उिुर्ीिरू प्रष्ट्त तत्करल प्रष्ट्तष्ट्क्रयर ष्ट्दनु पने हुन्छ । 

 

िुन कमाचरर्ीले, परर्र्दको नीष्ट्त िे.सी.ि.ए.िी र् यस नीष्ट्तको सरर्थमर र्िेको ष्ट्िष्ट्नयमनको परलन गदैन, त्यो कमाचरर्ीले अनुिरसनरत्मक करर्िरिी भोगु्न पना 

सक्दछ, िुनमर र्ोिगरर् को समरपन पष्ट्न सरमेल हुन सक्दछ।    

 

घ. बदमासी/दुव्याििार/यातनाका घटनािरू प्रवत प्रवतवक्रया वदने 

ष्ट्िद्यरलयकर पदरष्ट्िकररर्िरूले बदमरसी/दुव्याििरर्, तर्थर/यरतनरकर घटनरिरू देख्न सरर्थ िर बदमरसी/दुव्याििरर्, तर्थर/यरतनर घटनरिरूको कुनै पष्ट्न उिुर्ी 

प्ररप्त गने ष्ट्बष्ट्त्तकै ििके्षप गनुा पछा  । बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरकर घटनरिरूको उिुर्ी गदरा ष्ट्नम्न करर्बरिीिरू ष्ट्लइने छ । 

 

 

1. छरनष्ट्बन - बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरकर घटनरिरूको उिुर्ी प्ररप्त गरे् पिरत् ष्ट्िद्यरलयकर प्रिरनरध्यरपक िर सम्बस्ट्ित अष्ट्िकरर्ीले उपयुि 

कमाचरर्ी छनोट गर्ी तत्करल अनुसिरन अगरिी बढरउने छन् ।  छरनष्ट्बन ष्ट्ढलोमर ष्ट्िद्यरलय लरगेको अको ष्ट्दन ष्ट्भत्र सुरु गनुा पदाछ ।  छरनष्ट्बनमर 

दोर्ी(िरू), पीष्ट्ित(िरू), सरक्षीिरू, ष्ट्िक्षक(िरू), र् कमाचरर्ी सदस्यिरूलरई सोिपुछ गने करया र् उपलब्ध भएको खण्डमर ष्ट्नगर्रनी ष्ट्भष्ट्ियो 

पुनर्रलोकन गने करया समरिेि हुनेछ ।  ष्ट्िर्यको गिनतरले ष्ट्नम्त्त्यरएकर परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरू अनुसरर् ष्ट्िद्यरलयकर पर्रमिादरतरिरू, ष्ट्िद्यरलयकर 

सरमरष्ट्िक करयाकतरािरू, तर्थर अन्य सियोगी कमाचरर्ीिरूको ज्ञरनको उपयोग गरर्न्छ ।  ष्ट्िद्यरलयले ष्ट्िस्ट्रिक्टको आदेि, रर्पोष्ट्टाङ, िर अन्य 

करनुनी बरध्यतरिरू बरिेकको अिथर्थरमर छरनष्ट्बनकर परर्णरमिरू गोय र्रखे्न छ । 

 

2. सूचनर- छरनष्ट्बनको अष्ट्घ िर पष्ट्छको उष्ट्चत समय िेर्ी, दुबै आर्ोष्ट्पत र् पीष्ट्ड़त ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई सूचनर ष्ट्दनु पदाछ, तर् 

छरनष्ट्बन पूर्र भएको ष्ट्तन(3) भन्दर अष्ट्घ। यष्ट्द यो घटनरमर कसैलरई चोट-पटक लरगेको छ भने, उष्ट्चत ष्ट्चष्ट्कत्सक ध्यरन ष्ट्दनु पदाछ र् आमरबुिर 

िर अष्ट्भभरिकलरई तुरुनै्त सूचनर ष्ट्दनु पदाछ। छरनष्ट्बनको अस्ट्न्तममर, पीष्ट्ित र् आर्ोष्ट्पत ष्ट्िद्यरर्थी दुबैलरई छरनष्ट्बनको परर्णरम ष्ट्दनुपदाछ। पीष्ट्ित 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले तंग गने ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ के अनुिरसनरत्मक करर्िरिी लरगू गरर्यो भने्न कुर्रको िरनकरर्ी अनुर्ोि गना सक्दछन्। यसमर सरमेल हुन 

सक्दछ, तंग गने आर्ोष्ट्पत ष्ट्िद्यरर्थी पीष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थी देस्ट्ख टरढर र्िने आदेि, िर आर्ोष्ट्पत ष्ट्िद्यरर्थीलरई केिी समय सम्म सू्कल आउनबरट ष्ट्नरे्द, िर 

अरु नै कुनै कक्षरिरूमर थर्थरन्तर्ण। सू्कलिरूले आर्ोष्ट्पत ष्ट्िद्यरर्थीको अरु "िैष्ट्क्षक रे्किा ,", िसमर सरमेल छ, पीष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थीसँग सम्बस्ट्ित 

नभएको अनुिरसनरत्मक करर्िरिीिरू सष्ट्ित कुनै पष्ट्न अन्य िरनकरर्ी। 

 

3. अंतरर्म उपरयिरू- आिश्य अनुसरर्, सू्कलले ष्ट्िकरयत गने ष्ट्िद्यरर्थीलरई िोगरउन कदमिरू उठरउनेछ, िसमर सरमेल छ अंतरर्म कदमिरू, 

छरनष्ट्बनको अस्ट्न्तम परर्णरम पष्ट्िले। 

 

4. अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी – बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरकर घटनरिरूमर दोर्ी ठिरर्एको ष्ट्िद्यरर्थीलरई उनको उमेर् अनुसरर्को सिरय ष्ट्दनु पछा  । 

सिरयमर ष्ट्िनर कुनै सीमर किीमर अनुिरसनसम्बिी सिरय ष्ट्दने िर परर्स्ट्थर्थष्ट्त अनुसरर् पर्रमिा ष्ट्दने करयािरू पछा न् ।  

बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरको पष्ट्िलो घटनरपष्ट्छकर अनुिरसनसम्बिी करर्बरिी अन्तगात ष्ट्नम्न कुर्रिरू पना सक्छन् तर् यो करर्बरिी यष्ट्तमर नै 

सीष्ट्मत हँुदैन । 

         

 ष्ट्ििेर् अष्ट्िकरर् खोष्ट्सने छ; 

 कक्षर, खरने ठरउँ र् सू्कल  बसकर बसे्न ठरउँिरू पुन: व्यिथर्थर; 

 कक्षर पुन: व्यिस्ट्थर्थत; 

 निर्ििी; 

 सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन; 

 सू्कल बरष्ट्िर्को ष्ट्नलम्बन (उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई गरे्र्); 

 ष्ट्नष्करसन (उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई गरे्र्); 

 िैकस्ट्िक सू्कलमर भष्ट्ता (उष्ट्चत प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई गरे्र्); 
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5. िलो अप र् त्यसपष्ट्छको रे्खदेख – िलो अप दोर्ी, पीष्ट्ितको िकमर तर्थर केिी परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरूमर ष्ट्िद्यरलयको िृित् समुदरयकर लरष्ट्ग मित्वपूणा 

हुन्छ ।  प्रते्यक ष्ट्िद्यरलयले बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनरबरट प्रभरष्ट्ित व्यस्ट्ििरू िर समूििरूलरई अष्ट्निरया रूपमर घटनर पष्ट्छको रे्खदेख सेिर र् 

िलो अप प्रदरन गनुा पछा  ।  बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनर घटनरबरट पीष्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थीिरूको िैष्ट्क्षक आिश्यकतरिरूलरई र् 

बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनर ष्ट्दने पीिक ष्ट्िद्यरर्थीिरूको सरमरष्ट्िक-भरिनरत्मक, व्यििरर्लरई सम्बोिन गना आिश्यकतर अनुसरर् पर्रमिा ष्ट्दने र् 

अन्य ििके्षपिरू गनुा पछा  ।  ष्ट्िद्यरलयिरूले अष्ट्तरर्ि कमाचरर्ी तरष्ट्लम िर ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्नदेष्ट्िकर आिश्यक छ यर छैन भष्ट्न ष्ट्निरार्ण गना अष्ट्निरया 

रूपमर ष्ट्िद्यरलयको िरतरिर्णलरई मूल्यरङ्कन पष्ट्न गनुा पछा  ।  ष्ट्िद्यरलयले परर्स्ट्थर्थष्ट्त अनुसरर् प्रष्ट्तकरर्कर घटनरिरूलरई प्रष्ट्तबि गने कुर्रमर 

बरर्म्बरर् िोि ष्ट्दने र् यिो खरलको खर्रब आचर्णलरई कसर्ी उिुर्ी गने भने्न कुर्रमर ष्ट्ििेर् ध्यरन पुयराउनु पछा  । 

 

र्रज्यको करनुन अनुसरर् गे्रि छ देस्ट्ख गे्रि बरह्र सम्मकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले एउटर िैष्ट्क्षक सत्रमर तेस्रो पटकसम्म बदमरसी/दुव्याििरर्/यरतनर ििर करया गरे्को 

परइएमर अनुिरसन सुनुिरइ अष्ट्िकृत, यरनल िर न्यरयरष्ट्िकर्ण प्रयोग गरे्र् उपयुि प्रष्ट्क्रयरकर मरध्यमबरट उनीिरूलरई किीमर िैकस्ट्िक ष्ट्िद्यरलय 

पठरउनु पने हुन्छ । 

विद्यार्थी अपराििरूको अवनिाया सूचना 
 

करनुनले आिश्यक पररे् अनुसरर्, सू्कलकर प्रिरसक, ष्ट्िक्षक र् अरु सू्कलमर करम गने कमाचरर्ीिरूले अपर्रििरू सूष्ट्चत गने छन्। (ओ.सी.िी.ए. § 20-2-

1184) । 

 

ष्ट्िद्यरर्थीको दुव्याििरर्ले पीष्ट्ित भएकर व्यस्ट्ििरूले, सू्कलको प्रिरसन िर प्रिरन प्रिरसनलरई आर्ोष्ट्पत घटनर िर क्षष्ट्तबररे् ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्िकरयत िर प्रष्ट्तिदान 

ष्ट्ििर्ण ष्ट्दनु पदाछ, िसमर: (1) कुनै ष्ट्िक्षक, सू्कल अष्ट्िकरर्ी िर कमाचरर्ीमरष्ट्र्थ ष्ट्िद्यरर्थीले गरे्को िरर्ीरर्क िमलर; (2) कुनै ष्ट्िद्यरर्थीमरष्ट्र्थ  ष्ट्िद्यरर्थीले गरे्को 

आर्ोष्ट्पत िरर्ीरर्क िमलर; (3) कुनै ष्ट्िक्षक, ष्ट्िद्यरर्थी र् सू्कल अष्ट्िकरर्ी िर कुनै कमाचरर्ीको सरमरनिरूलरई यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीले आर्ोष्ट्पत िरनी-बुझीकन िेरै् 

ठुलो  िरष्ट्न पुयरायो भने, सू्कलकर प्रिरसकको ष्ट्ििेकको आिरर्मर त्यस िरनीको परर्णरम ष्ट्नष्करसन अर्थिर िेरै् लरमो ष्ट्नलम्बन सके्न छ । 

 

गैर-कानूनी/खतरनाक/सने्दि िीि िसु्तिरू  
 

गैर-कानूनी, खतरनाक, िसु्तिरू िा सू्किमा ल्याउन नपाउने िसु्तिरू भेटाईएमा विद्यार्थीिरूिे तुरुिै प्रिासक िा सू्किका अरु कुनै 

कमाचारीिाई सूवचत गनुा पदाछ। विद्यार्थीिरूिे यी िासु्तिरू छुनु, चिाउनु र अरु विद्यार्थीिरूबाट ग्रिण गनुा हुदैन। 

 

िैरान, विंसा, िवतयार र िागू-पदार्थािरूकोबारेमा सूचना वदने िोन नम्बर  
 

िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगले प्रयोिन गरे्को 24 घण्टर िटलैन द्वरर्र ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िंसर (िैरान समरिेि छ), िष्ट्तयरर् र् लरगू-पदरर्थािरूकोबररे्मर यस नम्बर्मर 

िोन गरर् ष्ट्बनर नरम, खबर् ष्ट्दन सके्न छन्। यो नम्बर् यस प्रकरर् छ: 1-877-से-रप (1-877-729-7867) िा DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको आिटा िोन नम्बर: 1-888-475-0482।प्ररप्त सूचनर रे्किा हुनेछ र् ष्ट्िल्लरकर करनुन सम्बिी कमाचरर्ीिरूलरई ष्ट्दईने छ। सूचनर प्ररप्त भए 

पश्च्च्यरत िरँच-पड़तरल सञ्चरष्ट्लत गने छन्।  

 

सू्किका स्रोत अविकारीिरू  
 

सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरू (एस आर् ओ) भनेकर प्रमरष्ट्णत सेिरष्ट्निृत सैष्ट्नक हुन् िसलरई सू्कलको सुर्क्षर करयम र्रख्न, र्ोकर्थरम र् 

ििके्षप करयामर िुर्िरत गना ष्ट्भष्ट्िन, ष्ट्िद्यरर्थीिरूकरलरष्ट्ग सकरर्रत्मक भूष्ट्मकरको नमुनर करया गना, अन्य करनु्ननी कमाचरर्ी र् संथर्थरिरूसँग 

सम्पका  गना, सू्कल सुर्क्षर योिनर बनरउन सिरयतर गना, र् करनूनी न्यरष्ट्यक प्रष्ट्क्रयरबररे् अझै र्रम्रो बुझ्न र् प्रोत्सरष्ट्िक गने  सघरउ पुर्रउन 

ष्ट्नयुस्ट्ि गरर्एको हुन्छ। तर् सू्कल अष्ट्िकरर्ीिरू अनुिरसन ष्ट्नयमकतरा िोइनन्। उनीिरूलरई प्रिरसकको दैष्ट्नक ष्ट्िद्यरर्थी अनुिरसन 

करयाको प्रिरसनको सट्टरमर प्रयोक गना परईदैन्न । प्रिरसनकर कमाचरर्ीिरू सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरूसँग उष्ट्निरूको ष्ट्िरे्सज्ञतर र् 

अनुभि प्रयोग गरे्र् करम गदाछन् तर् सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरू र् अन्य करनुन लरगू गने कमाचरर्ीिरूलरई प्रभरिकरर्ी रूपमर ष्ट्िउटी र् 

करयाथर्थलमर करम गना बरिर पुर्यरउन भने ष्ट्नयेत गना र्ोकु्न पदाछ। सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरू सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टकर अष्ट्िकरर्ी भएकरले 

सबै कमाचरर्ीिरूले गने पेसरिर् आिश्यकतरिरू अनुसर्ण गनुा पदाछ।  

 

िष्ट्िायरको र्रज्य करनुनले आदेि ष्ट्दए अनुसरर् ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िष्ट्तयरर् सरर्थमर र्रखे बरपत, ओ.ंसी.िी.ए. § 16-11-127.1 मर ष्ट्ििरर् गरे् 

अनुरुप, लरगू प्रदरर्था सरर्थमर भएको ओ.ंसी.िी.ए. § 16-13-24 देस्ट्ख  ओ.ंसी.िी.ए. § 16-13-32 सम्म ष्ट्ििरर् गरे् अनुरुप, अन्य कुनै अपर्रि 

िर नरष्ट्मत अपर्रि टरइटल 16 ष्ट्क्रष्ट्मनल कोि ओि िष्ट्िायर अन्नोने्टटेिमर ष्ट्ििरर् गरे् अनुरुप अरुलरई िरर्ीरर्क चोटपटक लगरए बरपत, 

सरिािष्ट्नक िर ष्ट्निी सम्पष्ट्त ष्ट्िनरस र्/िर सू्कलमर मुख्य भंग गरे् बरपत र् आतंङ्गकर िम्त्कीिरू ििर सरष्ट्मल छन् तर् त्यष्ट्तमर मरत्र सीष्ट्मत 

छैनन्, र् त्यिर करयािरू गरे्मर ष्ट्िद्यरर्थीिरू आर्ोष्ट्पत र् ष्ट्गर्फ्तरर् हुन सके्नछन्।  

 

सू्कल प्रिरसकिरूले करनुन उलं्लघन गरे्को संखर गरे्मर सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरूलरई िर  

अन्य करनुन लरगू गने कमाचरर्ीलरई तुरुन्त सूष्ट्चत गनुा पदाछ। िब ििके्षप गने अनुर्ोि प्रष्ट्तष्ट्क्रयर प्रयोिन, अनुसिरन, ष्ट्गर्फ्तरर्ीको हुकुम 

हँुदर सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ी र् अन्य करनुन लरगू गने कमाचरर्ी िर आपतकरलीन संथर्थर सू्कल क्यम्पस मर छन् भने, सू्कलकर कमाचरर्ीिरूले 

प्रष्ट्तष्ट्क्रयर गनेिरूको ष्ट्सिररर्िमर करम गनुा पदाछ। सू्कलकर स्रोत अष्ट्िकरर्ीिरू समरिेि हँुदर, अन्य गम्भीर् स्ट्थर्थष्ट्त ििै, 

आमरबुिर/अष्ट्भभरिकिर्लरई समयमर सूष्ट्चत गरर्न्छ।   
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सम्भावित: अपराि दण्डिरू िगायत नाबािक यौन आचरण र अन्य अपराि, जसमा प्रौढको जसै्त मुद्धा िाग्न सक्दछ, 

त्यस्तािरूको पररणामबारे आफ्ना बच्चािरूिाई पुिा-सुवचत गराउन प्रोत्सरष्ट्ित गररन्छ (ओ.ंसी.जी.ए. § 20-2-735) । यसबारे 

जानकरी DEKALB वजल्ला अविबक्ताको िेभसाइट http://www.dekalbda.org मा पाइन्छ। 

 

क्याम्पस सुरक्षा कमाचारी  
क्यरम्पस सुर्क्षर कमाचरर्ीले (सीएसपी) सू्कलको देखरे्ख गरर् सू्कलको सुर्क्षर गदाछन्, सररै्थ कमाचरर्ी र् ष्ट्िद्यरर्थीको सुर्क्षर गना सू्कल भिन र् 

खेल्ने िष्ट्मनको आिश्यक सरििरनी र् िैष्ट्क्षक प्रष्ट्क्रयरको िरतरिर्ण िुर्ष्ट्क्षत र्रख्दछन्। सीएसपीिरूलरई सबै िरइ, मरध्यष्ट्मक र् िेरै् िसो 

इष्ट्लमेन्टर्ी सू्कलिरूमर करयाभरर् ष्ट्दइन्छ। 

 

वकिोर/प्रौढ चािक वजमे्मिारी कानुन (TAADRA) 
July 1, 2015, देस्ट्ख ष्ट्िद्यरलयिरूले कुनै पष्ट्न भनरा भएको ष्ट्िद्यरर्थी र् ष्ट्निी तर्थर सरिािष्ट्नक ष्ट्िद्यरलयबरट ष्ट्नष्करष्ट्सत नभएकर 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई चरलक अनुमष्ट्तपत्र िर ष्ट्सकररु अनुमष्ट्त ष्ट्दन योग्य छन् भष्ट्न स्वीकृष्ट्त ष्ट्दने छन् । ष्ट्िद्यरलयिरूले सिरर्ी चरलक सुष्ट्ििर 

िरर्रम प्ररप्त गनाकर लरष्ट्ग  ष्ट्िद्यरलय भनरा प्रमरणपत्र िरर्रम र्   योग्यतर प्रमरणपत्र  िरर्रम प्रयोग गने छन् । 

 

वनरिर कक्षामा अिरोि गने विद्यार्थीिरू 
ष्ट्नर्न्तर् कक्षरमर अिर्ोि गने ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ििके्षपको घटेको प्रष्ट्क्रयर र् प्रष्ट्क्रयरको ष्ट्नर्न्तर् ष्ट्नगर्रनी प्रयोग गरे्र् MTSS-RTI [DM1] प्रष्ट्क्रयरमरिा त 

सम्बोिन गरर्न्छ।  क्रष्ट्मक परर्णरमिरू प्ररर्स्ट्म्भक अिर्ोििरूको लरष्ट्ग MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयरको टरयर्  देस्ट्ख ष्ट्नर्न्तर् अिर्ोि गने व्यििरर्को लरष्ट्ग टरयर् 3-

SST [DM2] सम्मको दरयर्रमर हुन्छन्।  MTSS-RTI प्रष्ट्क्रयरको प्ररर्स्ट्म्भक ध्यरन भनेको पष्ट्िचरन गरर्एकर व्यििररर्क समस्यरिरूलरई परर्मरिान गना 

ििके्षपिरूलरई ष्ट्िकरस गर्ी करयरान्वयन गने िो। 

 

समयपूिाक कक्षरमर अिर्ोि गने ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ििरक्षर् गरर्एको सम्त्झौतर सष्ट्ित पर्ीक्षणकरलमर र्रख्न सष्ट्कन्छ। स्रोत कमाचरर्ीसँग 

संयोिनमर प्रिरसकीय कमाचरर्ी र् अष्ट्भभरिकिरूले सरमूष्ट्िक रूपमर अनुिरसन सुिरर् योिनरको आष्ट्िष्करर् गनुापछा ।  समयपूिाक 

अिर्ोि गने ष्ट्िद्यरर्थीिरूले ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईमर ष्ट्सिररर्स गनुा पूिा स्रोत कमाचरर्ीलरई (उदरिर्ण ; पर्रमिादरतर, सरमरष्ट्िक 

करयाकतरा, ष्ट्िद्यरलयको मनोिैज्ञरष्ट्नक, SST अध्यक्ष, ष्ट्नदेिनरत्मक सिरयतर ष्ट्ििेर्ज्ञ िर ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर ष्ट्ििेर्ज्ञ) ष्ट्सिररर्स गनुापछा  र् 

उिरँबरट ििके्षपिरू प्ररप्त गनुापछा । 

 

विद्यार्थी सिायता टोिी 

ष्ट्िद्यरर्थी सिरयतर टोली (SST) भनेको एउटर समस्यर समरिरन गने टरयर् 3 िर्को ििके्षप गने टोली र्/िर ष्ट्िद्यरर्थीको मूल्यरंकन िो िसले 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूको िैक्षक, व्यििररर्क र् अन्य प्रकरर्कर समस्यरिरूमर ििके्षप गना खोज्दछ।  SST िर्कर ििके्षपिरू ििके्षपकर 

टरयर्िरूमरिा त प्रगष्ट्तको भरगको रूपमर आिश्यक हँुदर करयरान्वयन गरर्न्छन्। 

 

एकपटक ष्ट्िद्यरर्थी िर् 3-SST मर पुष्ट्गसकेपष्ट्छ, ििके्षपिरूलरई 4-6 िप्तरको घटनरचक्रको लरष्ट्ग इमरनदरर्ीतरकर सरर्थ करयरान्वयन गर्ी 

दिरिेि गरर्न्छ। प्रते्यक 4-6 िप्तरको अन्तर्रलमर, SST समस्यर-समरिरन बैठक आयोष्ट्ित गरर्न्छ (आमरबुिरलरई ष्ट्नमन्त्रणर गरर्नुपछा ) 

िसमर ििके्षप बररे् ष्ट्िद्यरर्थीको प्रष्ट्तष्ट्क्रयरलरई ििके्षपको समयरिष्ट्िमर सङ्कलन गरर्एकर िरटरमर आिररर्त र्िेर् मूल्यरङ्कन गरर्न्छ।  यष्ट्द 

SST-िर् 3 कर ििके्षपिरू र् ििके्षप समयरिष्ट्िमर ििके्षप प्रदरयकिरूद्वरर्र दिरिेि गरर्एकर िरटरमर आिररर्त र्िेर् इमरनदरर्ीतरकर 

सरर्थ गरर्न्छन् र् सिल हँुदैनन् भने, अष्ट्तरर्ि िैकस्ट्िक ििके्षप र् परर्मरिानिरू ष्ट्िकष्ट्सत गरर्न्छ र् 4-6 िप्तरको अष्ट्तरर्ि घटनरचक्रको 

लरष्ट्ग करयरान्वयन गरर्न्छ।  ििके्षप प्रदरयकिरूमर अनुिरसनको लरष्ट्ग सिरयक प्रिरनरध्यरपक, ष्ट्िद्यरलय पर्रमिादरतर,ष्ट्िक्षकिरू िर अन्य 

कमाचरर्ी समरिेि हुन सकु्नहुन्छ। िर् 3 ििके्षपकर दुई िर बढी चक्रिरू इमरनदरर्ीतरकर सरर्थ पूर्र गर्ी दिरिेि गरे्पष्ट्छ र् बच्चरले संघर्ा 

गना िरर्ी र्रखेमर, SST ले ष्ट्िद्यरर्थीको ज्ञरनरत्मक र् िैष्ट्क्षक सबल पक्ष र् कमिोर्ीिरू र्/िर व्यििरर्रत्मक/सरमरष्ट्िक तर्थर भरिनरत्मक स्ट्थर्थष्ट्त 

ष्ट्निरार्ण गने मनोिैष्ट्क्षक मूल्यरङ्कन पूर्र गनाको लरष्ट्ग आमरबुिरको अनुमष्ट्त अनुर्ोि गना सक्छ।  यष्ट्द बच्चरले िर् 3-SST ििके्षपिरू 

(अष्ट्िक सिरयतर) कर प्रष्ट्तष्ट्क्रयरमर प्रगष्ट्त गनुाहुन्छ भने, उिरँलरई िर् 2 (सीष्ट्मत अष्ट्िक सिरयतर) मर िेरर् पन्िीकर्ण गर्रउन सष्ट्कन्छ र् 

यष्ट्द प्रगष्ट्त िरर्ी र्िेमर, िर् 1 मूल ष्ट्नदेिनमर िकराइन्छ। 

 

 

विद्यार्थीिरूिाई वनष्कासन गनाकािावग स्र्थानतरण समीक्षा कायाविवििरू 
 

र्रज्य करनुन  (ओ.सी.िी.ए § 20-2-738) आिररर्त, यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीले बारम्बार िा मजबुतसार्थ ष्ट्िक्षकको प्रष्ट्िक्क्षण सम्बिी ष्ट्क्रयरकलरप 

गने क्षमतरमर ििके्षप र् ष्ट्िद्यरर्थीको सिपरठीिरूलरई िर ष्ट्िक्षकलरई तुरुि िम्त्की देखाएमा, ष्ट्िक्षकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई कक्षरबरट ष्ट्नष्करसन 

गना सक्दछन्। कक्षरबरट तुरुन्त ष्ट्नष्करसन गनुा परे्को खण्डमर, ष्ट्िक्षकले सू्कल ष्ट्दनको अस्ट्न्तम िर अको सू्कल ष्ट्दनको िुरुिरतमर प्रध्यरपक 

िर सू्कल प्रिरसकलरई ष्ट्लस्ट्खत रूपमर उले्लखन पेि गनुा पदाछ। प्रिरसकले, सू्कलबरट ष्ट्नष्करसन गरे्को एक ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर, आमरबुिरलरई 

ष्ट्िद्यरर्थी कक्षरबरट ष्ट्नष्करसन गरे्को ष्ट्लस्ट्खत सूचनर र् सरर्थमर ष्ट्िक्षकले उले्लखन गरे्को प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प र् आमरबुिरले सू्कल प्रिरसकलरई कसरर् 

सम्पका  गना सक्दछन् भने्न िरनकरर्ी पठरउनु पदाछ। िब ष्ट्िक्षकले मरष्ट्र्थ ष्ट्निरारर्त गरे् अनुरुप ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्नष्करसन गनुा पदरा, प्रिरसकले सू्कल 
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ष्ट्दन अस्ट्न्तममर िर अको सू्कल ष्ट्दनको िुरुिरतमर त्यस ष्ट्िर्यलरई ष्ट्िक्षकसँग छलिल गनेछन्। प्रिरसकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई कक्षरबरट ष्ट्नष्करसन 

गनुा पने आिरर्बररे् मौस्ट्खक िर ष्ट्लस्ट्खत िरनकरर्ी ष्ट्दने छन्। यष्ट्द ष्ट्िक्षकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई त्यष्ट्ि कक्षरमर ष्ट्ितरा आउने मन्िुर्ी र्थरमी र्रखेमर िर 

ष्ट्िद्यरर्थीको व्यििरर्ले सू्कल ष्ट्ितरा आउन असम्भि पररे्मर (ििै ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र 

ष्ट्िकरस ििरपुस्ट्िकरको मुख्य उलं्लघन गरे्मर), प्रिरसकले पष्ट्िलो ष्ट्दनको अस्ट्न्तम सम्ममर ष्ट्िद्यरर्थीले भोगु्न पने नष्ट्तिरिरू िसमर सू्कल 

ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन िर दस ष्ट्दन सम्मको सू्कल बरष्ट्िर्को ष्ट्नलम्बन ष्ट्नयोिन गने छन्। दस ष्ट्दन भन्दर बिीको ष्ट्नलम्बन ष्ट्िल्लर प्रष्ट्क्रयर सिरयक 

अर्थिर ष्ट्िक्षर परर्र्दले मरत्र लरगू गना सके्नछन्। 

 

यष्ट्द ष्ट्िक्षकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई कक्षरमर ष्ट्ितरा आउनकरलरष्ट्ग उस/उनको, मंिुर्ी र्थरमी र्रखेमर र् प्रिरसकले कुनै अन्य अनुिरसन सम्बिी 

प्रष्ट्क्रयर नगरे्मर, प्रिरसकले ष्ट्नकरष्ट्लएको दोश्रो ष्ट्दनसम्म थर्थरनीय थर्थरन-ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्तको बैठक सियोिन गरे्र् सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्िद्यरर्थी कक्षर-

ष्ट्नकरष्ट्लएको कोठरमर िष्ट्का ने िो िर िोइन भने्न ष्ट्नणाय गदाछ। सष्ट्मष्ट्तले कक्षरबरट ष्ट्नकरलेको ष्ट्तन ष्ट्दन भन्दर बिी ष्ट्ढलो नगर्ी ष्ट्नणाय 

बनरउँदछ। प्रिरसकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई अन्तरर्म अिष्ट्िमर अथर्थरई थर्थरन ष्ट्नयोिन गनेछन् (ष्ट्िक्षकले अनुमष्ट्त ष्ट्दएमरत्र नत्र ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्नकरलेको 

कक्षरमर नर्रखेर् अको कक्षरमर र्रखे्न छन्)। कुनै ष्ट्िक्षकले एक सू्कल-िर्ा ष्ट्भत्र दुइ िनर भन्दर बिी ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई उस/उनको कुल 

नरमरंकनबरट ष्ट्नकरलेमर र् त्यस पश्च्च्यरत थर्थरनीय थर्थरन ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्तले त्यिी कक्षर सबै भन्दर उत्तम ष्ट्िकि िो भने्न ठिरे्मर, त्यस 

ष्ट्िक्षकले कक्षर व्यिथर्थरपनर सुिरना िर कक्षर-कोठर ष्ट्नर्ीक्षण गने क्षमतर र् प्रलेखन मर िृस्ट्द्ध ल्यरउन पेिरिर् ष्ट्िकरस पूणा गना आिश्यक छ। 

 

प्रते्यक सू्कल र् केन्द्र प्रध्यरपकले एउटर ष्ट्तन िनरको थर्थरनीय थर्थरन ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्त थर्थरष्ट्पत गनुा पदाछ। सू्कलकर अध्यरपक समूिले दुइ 

िनर र् प्रध्यरपकले एक िनर सष्ट्मष्ट्तमर करम गना छरने्न छन् (सू्कलमर प्रध्यरपकको ष्ट्ििेकको आिरर्मर एक भन्दर बिी थर्थरन ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्त 

गठन हुन सक्दछ। तर् िरे्क सष्ट्मष्ट्तमर, मरष्ट्र्थ उले्लस्ट्खत गरे् ििै, ष्ट्तन िनर सदस्यिरू हुन आिश्यक छ)। सष्ट्मष्ट्तको छनौट ष्ट्नम्न प्रकरर् 

िुरु हुन्छ: (1) प्रध्यरपकले स्वछरकमी र् मनोनयनिरू मरग्दछन्; (2) अध्यरपक  समूिको सभरमर एक गुप्त मत ष्ट्लइन्छ; (3) एक िनर 

ष्ट्िक्षकले परर्णरमको तरष्ट्लकर बनरउने छन्; (4) मतको परर्णरम प्रध्यरपक समूिसँग बरिीन्छ। ष्ट्िक्षकले  उस/उनको मन्िुर्ी र्थरमी र्रखेमर र् 

प्रिरसकले अन्य अनुिरसन सम्बिी प्रष्ट्क्रयर नगरे्मर (ष्ट्िक्षकले मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएकर  आिश्यकिरू पूर्र गरे्मर िर यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीले िम्त्की 

देखरएमर) थर्थरनीय थर्थरन ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्तले थर्थरनतर्ण ष्ट्नयोिन गदाछ (समरन्य बहुमतको आिरर्मर)। सष्ट्मष्ट्तको (1) ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्िक्षकको 

कक्षरमर ष्ट्ितरा िरनु नै सबै भन्दर उिम र् एउटा मात्र ष्ट्िकि िो भने्न ठिरे्ने िर (2) ष्ट्िद्यरर्थीलरई प्रिरसककोमर उष्ट्चत अनुिरसन 

करर्िरिीको लरष्ट्ग उले्लस्ट्खत गर्ीने ष्ट्नणाय बनरउने अष्ट्िकरर् छ। 

 

सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणाय ष्ट्लस्ट्खतरूपमर हुनुपदाछ र् ष्ट्िक्षकले ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्ितराकरलरष्ट्ग मन्िुर्ी र्थरमी र्रखेको ष्ट्तन ष्ट्दन ष्ट्भत्र हुनुपदाछ। यष्ट्द थर्थरनीय 

थर्थरन ष्ट्नयोिन सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्िद्यरर्थी ष्ट्नकरलएको कक्षरमर ष्ट्ितरा नपठरउने ष्ट्नणाय ष्ट्लएमर, प्रिरसकले ष्ट्िद्यरर्थीलरई अको उष्ट्चत कक्षर-कोठरमर 

थर्थरन्तर्ण, 10 ष्ट्दनको सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन िर सू्कल बरष्ट्िर्को ष्ट्नलम्बन ष्ट्दन सक्दछन् । कुनै र् सबै अनुिरसन करयािरिी 

आमरबुिरिरूलरई ष्ट्लस्ट्खतरूपमर ष्ट्चठ्ठी िर ष्ट्िद्यरर्थी अनुिरसन उले्लस्ट्खत िमाको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प द्वरर्र पठरइन्छ र् आमरबुिरले प्ररप्त गरे् भने्न पुस्ट्र 

गना ष्ट्टप्पणी गरर्न्छ। 

 

रोकर्थाम/िस्तके्षप  

ष्ट्िद्यरर्थीिरूकरलरष्ट्ग, र्ोकर्थरम/ििके्षप गने िेरै् करयाक्रमिरू र्रस्ट्खएकर छन्, िसमर सरर्थीिरू द्वरर्र मध्यथथतर गने, झगिर समरिरन गने 

कक्षरिरू, लरगू-पदरर्थािरू, ष्ट्िक्षर कक्षरिरू, परलन-पोर्ण गने कक्षरिरू र् िैर्रन बररे् िरगरुकतर गने ष्ट्क्रयरकलरप र् अन्य करयाक्रम र् 

ष्ट्क्रयरकलरपिरू समरिेि छन्। 

 

GRIP (वजमे्मिार भएर हुवका ने, सम्भािनािरू बढाउने) करयाक्रम DCSD को ष्ट्िद्यरर्थी आचरर् संष्ट्ितरमर भएको और्ष्ट्ि/लरगु 

पदरर्थासम्बिी ष्ट्नयम (आिूसँग र्रखे्न िर प्रयोग गने सम्बिको ष्ट्नयम) पष्ट्िलो पटक उल्लङ्घन गरे्कर ष्ट्िद्यरर्थीिरूकर लरष्ट्ग प्रदरन गरर्ने लरगु 

पदरर्थाको दुव्यासनी तर्थर द्वन्द्व समरिरनसम्बिी एउटर िैष्ट्क्षक करयाक्रम िो ।  उल्लङ्घन कतरािरू #5a (ष्ट्ितर्ण/ष्ट्बक्री/मनसरय), िर 

आपर्रष्ट्िक गष्ट्तष्ट्िष्ट्िको अष्ट्भयोग लरगेको िर ष्ट्िष्ट्भन्न ष्ट्कष्ट्समकर अपर्रि गरे्को ष्ट्िद्यरर्थीिरू सुनुिरइ अष्ट्िकरर्ी िर DeKalb ष्ट्िक्षर बोिाले 

अनुमष्ट्त नष्ट्दएसम्म योग्य हँुदैनन् ।  र्थप िरनकरर्ी, GRIP ले ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई द्वन्द्व समरिरन गना, सरर्थीिरूको दबरब झेल्न, रर्स व्यिथर्थरपन 

गना, र् अन्य मरष्ट्नसिरूसँग सञ्चरर् गना सियोग पुयराउँछ । िो कोिी झैझगिरमर संलग्न भएको ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई GRIP मर बुझरउन सष्ट्कन्छ ।  

GRIP िष्ट्निरर्कर ष्ट्दनिरूमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई प्रदरन गरर्न्छ र् आमरबरबुिरूलरई समस्यरिरूको िरस्ट्न्तपूणा तरर्करले समरिरन गने प्रयरसलरई 

मिबुत बनरउन ष्ट्िद्यरर्थीिरू मरझ कक्षिरूमर भरग लीनकर सोष्ट्िन्छ । 

 

सुरक्षा सू्किको िेखा-परीक्षण 

 

DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्ट यर्थरक्रम अध्यन र् सुर्क्षर सुष्ट्नस्ट्थचत गना प्रष्ट्तबद्ध छ। अनुसिरन अनुसरर्, ष्ट्िंसक र् अपर्रिी 

व्यििरर्िरूलरई र्ोक्न र् कम परनाको लरष्ट्ग, ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई ष्ट्नर्ीक्षण गरे्र् र्रख्न एकदमै आिश्यक छ। ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सू्कलमर सुर्ष्ट्क्षत 

छन् भने्न भरिनर उत्पन्न गर्रउनको लरष्ट्ग प्रौढको ष्ट्नर्ीक्षण आिश्यक छ। यस करर्ण, सुर्क्षर सू्कलको लेखर-पर्ीक्षणको उदे्दश्य नै 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूमरष्ट्र्थ प्रौढ ष्ट्नर्ीक्षण देख रे्ख गना िो, खरसै गरर् परर्िष्ट्ता समयमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूले िीसीएसिी ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितर-

ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अष्ट्िकरर् ष्ट्िमे्मिरर्ी र् चरर्त्र ष्ट्िकरस ििरपुस्ट्िकरमर भएको उष्ट्चत व्यििरर्िरूको ष्ट्नयम बुझेकर छन् ष्ट्क छैनन् भने्न 

कुर्रको िरँच-पतराल; मरध्यष्ट्मक सू्कलमर भएकर पयािेक्षकिरूलरई देख-रे्ख; यष्ट्द सू्कलमर कुनै संकट प्रकट भएमर, कमाचरर्ीिरूले 
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ष्ट्नयष्ट्मत रूपमर सू्कलको करयाप्रणरली बुझेकर छन् ष्ट्क छैनन् भने्न कुर्र को ष्ट्निय; र् ष्ट्िद्यरर्थीिरू सू्कलमर सुर्ष्ट्क्षत मिसूस गछा न् ष्ट्क गदैनन् 

भने्न कुर्र र्थरिर परउनकरलरष्ट्ग अष्ट्नयष्ट्मत रूपमर सिेक्षण गनुा िो। 

 

सुर्क्षर सू्कलको लेखर-पर्ीक्षणको उदे्दश्य ष्ट्िद्यरर्थी र् कमाचरर्ीिरूले यर्थरक्रम, अध्यन र् करम गरुन् भने्न िो।लेखर-पर्ीक्षण गनाको लक्ष्य यस 

प्रकरर् छन्: (1) सू्कल ष्ट्दनको परर्िष्ट्ता समयमर कमाचरर्ीिरूको ष्ट्नर्क्षणबररे्मर सू्कल प्रिरसकिरूलरई सू्कलको आिरर् आकिर उपलब्ध 

गर्रउनु; (2) सू्कलमर सुर्क्षरबररे्, ष्ट्िद्यरर्थीिरूको भरिनरिरू सुनु्न, बटुल्नु र् त्यसलरई रर्पोटा गनुा; (3) संकटकरष्ट्लन समयमर कमाचरर्ीिरूको 

करयाप्रणरली िरनकरर्ीबररे् सूचनर ष्ट्दनु; िर (4) भिन िर िरतरिर्ण ष्ट्नर्ीक्षणिरू।  

 

प्रष्ट्िष्ट्क्षत  सुर्क्षर सू्कल प्रिरसकिरूले  िर्ाभरर्, अष्ट्नयष्ट्मत रूपमर  सुर्क्षर सू्कलको लेखर-पर्ीक्षण ष्ट्लनेछन्।  सू्कलको भिन पसे्न सरर््थ, 

टोलीको नेतरले प्रध्यरपकलरई उनीिरूको  सू्कलमर  उपस्ट्थर्थष्ट्तबररे् सूष्ट्चत गनेछन्। लेखर-पर्ीक्षण टोलीकर सदस्यिरूले सू्कलको नक्सर, 

घन्टी बजे्न समयको अनुसूची र् लेखर-पर्ीक्षणको िरँच सूची  सरर्थमर ष्ट्लएर्, सू्कलले तोकेको ठरउँिरूमर  गएर्, लेखर-पर्ीक्षणमर  ष्ट्लने 

िरनकरर्ीिरूको िरँच-पतराल गनेछन्। यस करयाप्रणरलीलरई पूर्र गना सरिरर्णतमर 35 ष्ट्मनट्स लरग्दछ।प्ररर्स्ट्म्भक र् मरध्यष्ट्मक 

ष्ट्िध्यरलयरिरूकर ष्ट्निरारर्त करयाप्रणरली अनुसरर् यस लेखर-पर्ीक्षणलरई अंक ष्ट्दइनेछ।लेखर-पर्ीक्षणकर परर्णरमिरू  ष्ट्नर्ीक्षक,उप-

ष्ट्नर्ीक्षक, सू्कलकर नेतृत्व र् परर्चरलन सिरयतर, सिरयतर सेिरिरूकर सियोगी ष्ट्नर्ीक्षक, मुख्य परर्चरलन अष्ट्िकरर्ी, के्षत्रकर ष्ट्नर्ीक्षक, 

प्रध्यरपक र् सियोगी प्रध्यरपकिरूलरई  ष्ट्दइनेछ। 

 

सू्कलको  सुर्क्षर लेखर-पर्ीक्षण ईमरन्दरर्ीसरर्थ गरर्नेछ भने्न कुर्रलरई सुष्ट्नष्ट्ित गनाकरलरष्ट्ग, सुर्क्षर सू्कलको लेखर-पर्ीक्षण प्रष्ट्िक्षक मरपरंक 

बनरइनेछ। सुर्क्षर सू्कलको लेखर-पर्ीक्षण बुझेर् प्रयोग गनाको लरष्ट्ग, करम्पसकर ष्ट्निरारर्त करयाकतरािरूलरई सुर्क्षर सू्कलको लेखर-

पर्ीक्षणबररे् प्रष्ट्िक्षण ष्ट्दइनेछ र् िरँच पष्ट्न गरर्नेछ। यसकर सररै्थ, सू्कलकर प्रध्यरपक, करयाकतरा र् ष्ट्िद्यरर्थीिरूले पष्ट्न, सुर्क्षर सू्कलको लेखर-

पर्ीक्षणबररे् पेिरिर् ष्ट्िक्षर परउनेछन्। सू्कलको लेखर-पर्ीक्षणको प्रयोगको करर्ण अनुिरसन सम्बिी उले्लखन र् ष्ट्नलम्बनिरू घट्ने अपेक्षर 

गरर्न्छ। 

 

विद्यार्थीको पोसाक वनयमाििी 

सू्कलको िरतरिर्ण ष्ट्िक्षरको लरष्ट्ग उपकरर्ी हुनुपदाछ। ष्ट्िद्यरर्थीको पोसरकले सू्कलको िरतरिर्णलरई र्रम्रो िर नर्रम्रो प्रकरर्ले असर् 

परनासक्दछ।ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टको पोसरक ष्ट्नयमरिलीकर आिश्यिरिरूको परलन गनुापदाछ। िुन ष्ट्िद्यरर्थीिरूले यस 

पोसरक ष्ट्नयमरिलीकर आिश्यिरिरू परलन गना असिल हुदछन्, ष्ट्तनीिरूलरई अपर्रि # 25 - ष्ट्िद्यरर्थी पोसरक ष्ट्नयमरिलीको 

उलं्लघनको दोर्ी ठरष्ट्ननेछ (पृष्ठ 49-50 िेनुािोस्): 

 

 िुन ष्ट्ििेर् करयाक्रमिरूमर र्क्षरत्मक लुगर, सुर्क्षर गने चस्मर, िर अरु समरन ििुिरू लगरउनु पदाछ, त्यस सुर्क्षर करयाप्रणरलीबररे्, 

ष्ट्िद्यरर्थीिरूले सबै सू्कलकर ष्ट्नयमिरूको परलन गने अपेक्षर गरर्न्छ।  

 िुन लुगर, गिनर, िर्ीर्मर खोष्ट्पएको नक्सर, िर्ीर्मर घोष्ट्चएको गिनर, िर अरु कुनै आभूर्णिरूले सू्कलको िैष्ट्क्षक प्रष्ट्क्रयरलरई 

भंग गदाछ िर अरु ष्ट्िद्यरर्थी, कमाचरर्ी िर आगुन्तकिरूको स्वरस्थ्य र् सुर्क्षरलरई िरष्ट्न पुयराउदछ भने, त्यिर ििुिरू लगरउन 

ष्ट्नरे्ि  छ।  

 लुगर, छरप, ष्ट्चन्ह, टरटूस् (िर्ीर्मर खोपको नक्सर) िर अरु कुनै आभूर्णिरू  िुन लगरएमर िर बोष्ट्कएर् ष्ट्ििेमर, त्यसले हूल, (गुण्डर 

गदी गने टोलीिरू) ष्ट्नयंष्ट्त्रक ििु, लरगू-पदरर्था, र्स्ट्क्स, िर सुतीिरूको ष्ट्िज्ञरपन गदाछ, त्यस प्रकरर्कर ििुिरू लगरउन मनरइछ।  

 िुन लुगर, टरटूस् (िर्ीर्मर खोपको नक्सर) िर अरु कुनै आभूर्णमर, घृणरस्पद र्/िर अश्लील िब्दिरू, ष्ट्चत्रिरू, रे्खरष्ट्चत्रिरू छन् 

भने िर ष्ट्िंसक, अिरंत, लैंष्ट्गक प्रकरर्कर िब्दिरू,िरक्यरंििरू छन्  िर कुनै व्यस्ट्िको िरष्ट्तय परर्चय, रं्ग, िरष्ट्त, र्रष्ट्रि य मूल, 

िमा, लैंष्ट्गक अष्ट्भष्ट्िन्यरस, िर अक्षमतर  बररे् अनरदर्पूणा िब्द,िरक्यरंििरू छन्  भने, त्यिर ििुिरू लगरउन ष्ट्नरे्ि छ। 

 

कमर्को तल परइन्ट लगरउने, मध्यपट खोल्ने, िेल्टर् टप/ट्यरङ्क टप, िनको बीचको भरग देस्ट्खने टप/ब्लरउि, घुिरँसम्मको छोटो कपिर, 

िरली/कपिर मरिा त देस्ट्खने, स्ट्फ्लप-फ्लोप, िरइि, ष्ट्िल ष्ट्बनरको औलंरबीच घुसरउने िुत्तर, सुते्न कोठरमर लगरउने िुत्तर िर गष्ट्तष्ट्िष्ट्ि गना 

स्वतन्त्रतर ष्ट्दन बरिर पुयराउने अन्य िुत्तरिरू र् उच्च ष्ट्िभरिन भएकर कपिर, यरन्ट िर स्कटािरू ष्ट्नरे्ष्ट्ित छन्। 

 

ध्यान वदनुिोस्: िुगा िगाउने तररका र वनयमिरूको बारेमा र्थप आिश्यकतािरूको िावग, विद्यार्थी र आमाबुिािे स्र्थानीय सू्किको 

िातेपुखस्तका समीक्षा गना आग्रि गररन्छ। 
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खखिाड़ी भािका वनयमिरू   

स्ट्खलरड़ी भरि एउटर िब्दमर िणान हुन सक्छ - सम्मरन। आफ्नै लरष्ट्ग सम्मरन, आफ्नो सू्कलको प्रष्ट्त सम्मरन, आफ्नो सू्कल िेना आउने 

आगनु्तकिरू प्रष्ट्त सम्मरन ष्ट्दएमर, समरिमर मरत्र नभएर्, िरम्रो सू्कलकर प्रष्ट्तयोष्ट्गतरमर सिभरगी हुन आउनेिरूको निर्मर पष्ट्न 

सकरर्रत्मक छष्ट्ि बनरउँदछ। 

 

सिभागीिरूको वजमे्मिारी  

 उष्ट्चत िब्द र् भरर्रको प्रयोग गनुा पदछा ; 

 प्रष्ट्तयोगी/ष्ट्िर्ोिीिरूलरई त्यष्ट्ि सम्मरन ष्ट्दनु पदछा , िुन सम्मरन परहुनर र् करयाक्रम आयोिन गनेिरूलरई ष्ट्दईन्छ; 

 िुनै समय िर िरलतमर आत्मसंयमसँग करयम र्रख्नु पदछा ; 

 ष्ट्नणाय सुनरउने अष्ट्िकरर्ीिरूले गरे्को ष्ट्नयमिरली व्यरख्यरलरई सम्मरन गनुा पदछा ; 

 आफ्नो सू्कललरई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने ष्ट्िमे्मिरर्ी सकरर्रत्मक रूपमर ष्ट्लनु पदाछ;  

 कुनै करम गदरा, दिाकिरूले त्यस करमलरई सकरर्रत्मक रुपले देखुन भने्न भरिनर ष्ट्सिानर गनुा पदाछ   

 झगिरमर संलग्न भएर् ष्ट्नकरष्ट्लएकर सबै स्ट्खलरड़ी र् कुनै थर्थरनरपन्न स्ट्खलरिी, िो झगिरको समयमर बसे्न िग्गर 

छोिदछ,त्यसतरिरूलरई,चष्ट्लरे्िेको खेलबरट अस्ट्न्तमसम्मको लरष्ट्ग ष्ट्नकरष्ट्लनेछ । 

 करयाक्रम िुरु हुन भन्दर अष्ट्घ र् करयाक्रम अन्त पिरत्, खेलकर अष्ट्िकरर्ीिरूको के्षत्र नभए पष्ट्न, सबै स्ट्खलरड़ीिरूले र्रम्रो ढंगसंघ 

आफ्नो स्ट्खलरड़ी भरि प्रदष्ट्िात गदाछन् भने्न अपेक्षर गरर्न्छ। ष्ट्नन्दर िर कसैसँग झगिर गने आचर्ण सिीसँग मनरष्ट्ि छ।   
 

एकािताएकािता र अिरोि  

िष्ट्िायरको िैष्ट्क्षक बोिाको ष्ट्नयम 160-5-1.35 ले िष्ट्िायरकर ष्ट्िद्यरलयिरूले प्रष्ट्तबििरू अिलम्बन गने प्रयोिनकर लरष्ट्ग ष्ट्नदेष्ट्िकरिरू 

प्रदरन गछा  । DeKalb नीष्ट्त तल ष्ट्दइएको छ । 

 

एकािता र अिरोि को पररषद नीवत 

डेसवक्रप्टर कोड: जेजीएि (2) 
DEKALB करउण्टी ष्ट्िक्षर परर्र्दले भष्ट्ता भएकर ष्ट्िद्यरर्थीिरूको अिर्ोिको संचरलन सुर्क्षरसँग िोस् भनेर् ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत मरपदण्ड थर्थरष्ट्पत 

गरे्को छ। 

 

1. DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टष्ट्भत्र र्सरयन अिर्ोि, यरंष्ट्त्रक अिर्ोि िर प्रिन अिर्ोिको प्रयोग िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग 

ष्ट्नयम 160-5-1.35 को अनुसरर् ष्ट्नरे्ि छ।  

 

2. DEKALB करउण्टी सू्कलसू्कल ष्ट्िस्ट्रिक्टष्ट्भत्र एकरन्ततरको प्रयोग िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरग ष्ट्नयम 160-5-1.35 को अनुसरर् ष्ट्नरे्ि छ।  

क. िरँिर कुनै कमाचरर्ी  िो झगिर सम्हरल्ने तकनीक िर अिर्ोिमर प्रष्ट्िष्ट्क्षत छन् र् त्यष्ट्ि खुलर कमर्रमर ष्ट्िद्यरर्थी पष्ट्न छन् भने, 

त्यस प्रकरर्को परर्स्ट्थर्थष्ट्तलरई एकरन्ततर ठरष्ट्नने छैन।  

ि. "टरइम-आउट"  एकरन्ततरमर समरिेि छैन। "टरइम-आउट" भनेको त्यो व्यििरर्िरदी ििके्षप िो िरँिर कुनै ष्ट्िद्यरर्थीलरई 

िैष्ट्क्षक करयाक्रमबरट केिी समयको लरष्ट्ग ष्ट्नकष्ट्लंछ, तर् त्यस ष्ट्िद्यरर्थीलरई सीष्ट्मत गरर्दैन। 

ग. सू्कल ष्ट्भत्रको ष्ट्नलम्बन, निर्बस्ट्ि  िर ष्ट्िद्यरर्थीले अनुर्ोि गरे्को कक्षर ष्ट्भतै्र अको ठरउँमर, िर अकै तरलर नलगरएको छुटै्ट 

कोठरिरूलरई एकरन्ततरमर मरष्ट्नने छैन। 

 

3. िब ष्ट्िद्यरर्थीले आफ्नो प्रष्ट्त िर अरुिरू प्रष्ट्त खतर्र हुने संकेत देखरउँदछ र् यष्ट्द सीष्ट्मत मरत्रको व्यििरर्िरदी ििके्षपिरू, िसमर 

मौस्ट्खक ष्ट्नदेिन िर अरु झगिर सम्हरल्ने तकनीकिरू समरिेि छन्, ष्ट्िद्यरर्थीलरई सम्भरल्न असिल हुन्छन, तब िरर्ीरर्क अिर्ोिको 

प्रयोग गना परईनेछ। 

क. िरर्ीरर्क अिर्ोि समरिेि छैन िब कम मरत्रमर िरर्ीरर्क सम्पका  र्/िर ष्ट्िद्यरर्थी सुर्क्षर प्रचरर् गनाकरलरष्ट्ग पुन:ष्ट्नदेिन ष्ट्दनु 

पदरा, कुनै सीप ष्ट्सखरइ र्िेको समय प्रबोिन गदरा िर िरर्ीरर्क मरगादिान प्रिरन गदरा, ध्यरन पुन:ष्ट्नदेिन ष्ट्दनु पदरा, कुनै 

ठेगरनरको लरष्ट्ग मरगादिान ष्ट्दनु पदरा िर सरन्त्वनर प्रिरन गनुा पदरा। 

ख. िरर्ीरर्क अिर्ोिको प्रयोग हुने छैन:  

  अ. अनुिरसन िर दण्डको रूपमर, िर  

आ. िब ष्ट्िद्यरर्थीलरई सुर्क्षरसँग अिर्ोि गना सष्ट्कदैन, िर  

इ. ष्ट्िद्यरर्थीको िैष्ट्क्षक रे्कोि्ास अनुसरर्, ष्ट्िद्यरर्थीको मरनोष्ट्िकृष्ट्त सम्बिी, ष्ट्चष्ट्कत्सीय, िर    िरर्ीरर्क परर्स्ट्थर्थष्ट्तिरूको 

करर्ण ििके्षप प्रष्ट्तष्ट्दर हुन्छ भने।  
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ग. िरर्ीरर्क अिर्ोिको प्रयोग तुरुनै्त बंि गनुा पदाछ, िब ष्ट्िद्यरर्थी आिू र् अरु प्रष्ट्त तत्करष्ट्लन खतर्र छैन भने िर यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थी 

गम्भीर् ष्ट्िपष्ट्त्तमर छ भने। 

 

4. कुनै कमाचरर्ीले िरर्ीरर्क अिर्ोिको प्रयोग गनुा भन्दर अष्ट्घ, स्वीकृत प्रष्ट्िक्षण करयाक्रम पूर्र गरे्को हुनुपदाछ।  

क. स्वीकृत प्रष्ट्िक्षण करयाक्रमले सकरर्रत्मक व्यििरर्िरदी ििके्षपको करया-योिनरिरूको सररै्थ र्ोकर्थरम,           झगिर सम्हरल्ने 

तकनीकिरू र् अिर्ोििरू सबैलरई संबोिन गने छ। 

ख. प्रष्ट्िक्षण प्रिरन गरर्एकर र् सिभरगीिरूको सूचीबररे्, सू्कल र् करयाक्रमिरूले, िरे्क प्रष्ट्िक्षणको ष्ट्लस्ट्खत र् इलेकत्रष्ट्नक 

प्रलेखन र्रखे्नछन्। त्यिर प्रलेखनको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पिरू िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगलरई िर िनतरकर कुनै सदस्यले अनुर्ोि गरे्मर, प्रिरन 

गरर्ने छ। 

ग. िब िरर्ीरर्क अिर्ोिमर प्रष्ट्िष्ट्क्षत भएकर कमाचरर्ीिरू उपस्ट्थर्थत छैनन् भने र् संकटकरष्ट्लन समय आइलरग्यो िरँिर ष्ट्िद्यरर्थी िर 

अरुिरूलरई चोट पटक देस्ट्ख बचरउनकरलरष्ट्ग, िरर्ीरर्क अिर्ोिमर प्रष्ट्िष्ट्क्षत नभएकर कमाचरर्ीले अिर्ोि गनुा पयो भने, ष्ट्त 

कमाचरर्ीले अरु ष्ट्िद्यरर्थीिरू उपस्ट्थर्थत छन् भने, उनीिरूको सिरयतर तुरुनै्त मरगु्न पदाछ। 

 

5. सम्भि भए सम्म, ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ गरर्एको िरर्ीरर्क अिर्ोिको ष्ट्नगर्रनी अरु कुनै सू्कलको कमाचरर्ी अर्थिर प्रिरसकले गनुा पदाछ। 

िरर्ीरर्क अिर्ोि प्रयोग गरे्को िरे्क घटनरलरई पूरै् तरर्करले, अिर्ोिमर ष्ट्िस्सर ष्ट्लने िर अिर्ोिलरई ष्ट्नर्ीक्षण गने कमाचरर्ीले प्रलेखन 

गनुा पदाछ। 

 

6. यष्ट्द कुनै ष्ट्िद्यरर्थी मरष्ट्र्थ िरर्ीरर्क अिर्ोि प्रयोग गरर्एको छ भने, िुन सू्कल िर करयाक्रममर यो िरर्ीरर्क र्ोकको प्रयोग भएको छ, त्यस 

सू्कल िर करयाक्रमको प्रिरसकले ष्ट्िद्यरर्थीको आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई िरर्ीरर्क र्ोकको प्रयोगबररे् एक सू्कल ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर सूष्ट्चत 

गने छन्। 

 

7.  यो नीष्ट्तले कमाचरर्ीलरई मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएको भरग (2) को अनुसरर्, टरइम-आउट ििो िरसनको प्रयोगलरई ष्ट्नरे्ि गदैन िर अरु कक्षर 

संचरलन गने ष्ट्िक्षक िर कमाचरर्ीकर कुनै तरर्कर, िसमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई कक्षरबरट ष्ट्नकरल्ने दण्ड ििर समरिेि छन्, त्यिर ष्ट्नयमलरई 

सम्बोिन गरे्को छैन। 

 

8. यस नीष्ट्तले कमाचरर्ी िर ष्ट्िक्षकलरई ष्ट्िद्यरर्थीिरूले आपसमर झगिर गरे्को समय, झगिर सुल्झरउन उष्ट्चत ष्ट्नणाय िर करयािरिी गना देस्ट्ख 

र्ोकै्दन। 

 

9. ष्ट्िद्यरर्थी िर अरुिरूलरई ष्ट्नकटकर िरर्ीरर्क िरष्ट्न िर चोट देस्ट्ख सुर्ष्ट्क्षत गनाकर ष्ट्नस्ट्ि आिश्यक िरर्ीरर्क र्ोकको आिश्यकतर पयो 

भने, यस करयालरई अष्ट्िकरर्प्ररप्त प्रकरर्ले िोइन तर् सोची सम्त्झी स्वतरस्ट्न्त्रयर प्रकरर्ले गनुा पने हुन्छ। 

 

10. यष्ट्द कुनै अिथर्थरमर ष्ट्िद्यरर्थीले आिू िर अरु व्यस्ट्ििरू प्रष्ट्त िरष्ट्नकरर्क हुन सके्न लक्षण देखरएमर सू्कल िर करयाक्रमले प्रिर्ीलरई िर 

आपतकरलीन ष्ट्चष्ट्कत्सर कमाचरर्ीिरूलरई सूची ष्ट्दएर् उनीिरूको सिरयतर मरग्न आिश्यक छ ष्ट्क छैन भने्न कुर्रको ष्ट्नणाय ष्ट्लनु पदाछ। 

यस नीष्ट्तमर भएको कुनै पष्ट्न भरगले प्रिर्ी िर आपरतकरलीन ष्ट्चष्ट्कत्सर कमाचरर्ीिरूको कताव्यमर ििके्षप गने छैन। 

 

11. यष्ट्द कुनै िरलतमर ष्ट्िद्यरर्थीलरई सू्कल िर करयाक्रमबरट प्रिर्ी िर आपतकरलीन ष्ट्चष्ट्कत्सर कमाचरर्ीिरूले ष्ट्नकरलेमर, त्यस ष्ट्िद्यरर्थीको 

आमरबुिरलरई तुरुन्त सूष्ट्चत गनुा पदाछ। 
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सेक्सन 504 अिगात विद्यार्थी र आमाबुिािरूको अविकार सूचना 
 

रर्िरष्ट्बष्ट्लटेसन् आक्ट ओि 1973 को सेक्सन 504, िसलरई चल्ती भरर्रमर "सेक्सन 504" भष्ट्नन्छ र् यो एउटर अभेदरत्मक करनुन िो िसको सम्परदन 

युनरईटेि रेट्स करंगे्रसले गरे्को िो।सेक्सन 504 को उिेश्य भेद-भरिको ष्ट्नरे्ि गना र् असक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई सक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरू ििै ष्ट्िक्षरसँग 

िोष्ट्िएकर अिसर् र् सुष्ट्ििरिरू उपलब्ध गर्रउनु िो। 

 

तपरईंलरई सेक्सन 504 कोबररे्मर र्थप िरनकरर्ी चरिेमर िर तपरईंलरई सेक्सन 504 कोबररे्मर केिी प्रश्निरू छन् भने, कृपयर ष्ट्िल्लरको सेक्सन 504 को 

संयोिकलरई यो ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत ठेगरनरमर सम्पका  गनुा िोस्:  

  

Dr. Karen Manahan 

504 Coordinator 

5839 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia  30083 

Phone:  678-676-1817 

 34 सी एि आर्को भरग 104 मर सेक्सन 504 को अनुबंष्ट्िक ष्ट्िष्ट्नयमिरू अनुसरर् ष्ट्िद्यरर्थी र् आमरबुिरिरूलरई ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत अष्ट्िकरर्िरू प्रिरन गरर्एको छ:  

 

1) िसरर् सक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूकरलरष्ट्ग उष्ट्चत ष्ट्िक्षरको प्रबि गरर्एको हुन्छ, त्यिै प्रकरर्ले तपरईंको बच्चरले पष्ट्न आफ्नो ष्ट्िक्षरसँग िोष्ट्िएकर सबै 

आिश्यकतरिरूको उष्ट्चत प्रबि परउने अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि आर् 104.33. 

 

2) सक्षम ष्ट्िद्यरर्थी र् ष्ट्तनीिरूकर आमरबुिरले ष्ट्तने पैसर बरिेक तपरईंको बच्चरले पष्ट्न ष्ट्िक्षर सम्बिी सेिरिरू मुफ्तमर परउने अष्ट्िकरर् छ। असक्षम 

ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्बमरकतरा िर कुनै अरु अन्य पक्षबरट कुनै सेिरिरूको प्रयोग गरे्न भने पष्ट्न ष्ट्त ष्ट्बमरकतरा िर कुनै अरु अन्य पक्षिरूले यी सेिरिरू 

उपलब्ध गर्रई र्िनु पदाछ िर असक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूको ष्ट्त सेिरिरूकरलरष्ट्ग पैसर ष्ट्दइनै र्िनु पदाछ। 34 सी एि आर् 104.33.   

 

3) सक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूसँगको िैष्ट्क्षक िरतरिर्णमर (िैष्ट्क्षक र् अिैष्ट्क्षक) भरग ष्ट्लन तपरईंको बच्चरको अष्ट्िकरर् छ िब सम्म त्यो िरतरिर्ण तपरईंको 

बच्चरकरलरष्ट्ग उष्ट्चत र्िन्छ। 34 सी एि आर् 104.34. 

 

4) िुन सुष्ट्ििर, सेिर र् ष्ट्क्रयरकलरपिरूको प्रबि सक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूकरलरष्ट्ग गरर्एको छ, त्यष्ट्ि सुष्ट्ििर,सेिर र् ष्ट्क्रयरकलरपिरूको प्रबि तपरईंको 

बच्चरको पष्ट्न अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि आर् 104.34. 

 

 

5) सेक्सन 504 को अनुसरर् तपरईंको बच्चर योग्य छ ष्ट्क छैन भने्न कुर्रको ष्ट्नणाय गनुा भन्दर अष्ट्घ तपरईंको बच्चरको मूल्यरंकन गरर्नु पने अष्ट्िकरर् 

छ। 34 सी एि आर् 104.35.  

 

6) ष्ट्िल्लरले तपरईंको बच्चरको मूल्यरंकनको ष्ट्नस्ट्ि अनुर्ोि गरे्मर, तपरईंको यस अनुर्ोिलरई अस्ट्स्वकरर् गने अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि आर् 104.35. 

 

7) आफ्नो बच्चर सम्बिी मूल्यरंकन करयाप्रणरली िुरु हुन भन्दर अष्ट्घ यस करयाप्रणरली (िसमर पर्ीक्षर पष्ट्न हुन सक्दछ) 34 सी एि आर् 104.35. कर 

आिश्यकतरिरूको अनुसरर् छ ष्ट्क छैन भने्न कुर्रको सुष्ट्नस्ट्थचत गने, तपरईंको अष्ट्िकरर् छ। 

 

8) योग्यतर र् सिलतरको पर्ीक्षर, अंक, ष्ट्िक्षकको ष्ट्सिररर्ि र् ष्ट्नर्ीक्षण, िरर्ीरर्क अिथर्थर, सरमुष्ट्िक र् सरंसृ्कष्ट्तक िरतरिर्ण, ष्ट्चष्ट्कत्सक लेख-पत्र 

र् आमरबुिरको ष्ट्सिररर्ििरू ििर सबै प्रमरण िेरे्र् मरत्र ष्ट्िल्लरले तपरइको बच्चरको बररे्मर ष्ट्नणाय ष्ट्लन्छ भने्न कुर्रको सुष्ट्नष्ट्ित गने तपरइको 

अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि आर् 104.35. 

 

9) तपरईंको बच्चरको थर्थरन ष्ट्नयोिन गना िसमर बच्चरकोबररे्मर ज्ञरन, मूल्यरंकन गने आकिरको अर्था, थर्थरन ष्ट्नयोिन गने ष्ट्िकि र् समरन सुष्ट्ििर र् 

प्रष्ट्तििरत्मक िरतरिर्णिरूकरलरष्ट्ग करनूनी आिश्यकतरिरू समरिेि छन्, त्यिर ज्ञरन भएकर एक मण्डलीले मरत्र ष्ट्नणाय बनरउँदछन् भने्न 

कुर्रको सुष्ट्नस्ट्थचत गने अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि आर् 104.35 

 

10) यष्ट्द तपरईंको बच्चर सेक्सन 504 को अनुसरर् योग्य छ भने, तपरईंको बच्चरको समय-समयमर मूल्यरंकन गरर्नु पने अष्ट्िकरर् छ। यो अष्ट्िकरर् कुनै 

मित्त्वपूणा थर्थरन ष्ट्नयोिन परर्ितान आउन भन्दर अष्ट्घ पष्ट्न लरगू हुन्छ। 34 सी एि आर् 104.35. 
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11) तपरईंको अष्ट्िकरर् छ ष्ट्क ष्ट्िल्लरले कुनै प्रष्ट्क्रयर िर ष्ट्नणाय ष्ट्लनु भन्दर अष्ट्घ तपरईंको बच्चरको अष्ट्भज्ञरन, ष्ट्निरार्ण, र् थर्थरन ष्ट्नयोिनको बररे्मर 

तपरईंलरई िरनकरर्ी ष्ट्दएको हुनुपदाछ। 34 सी एि आर् 104.36. 

 

12) आफ्नो बच्चरको ष्ट्िक्षरसँग िोष्ट्िएकर कुनै पष्ट्न लेख-पत्र देखे्न तपरईंको अष्ट्िकरर् छ।34 सी एि आर् 104.36. 

 

13) ष्ट्िल्लरले तपरईंको बच्चरको अष्ट्भज्ञरन, ष्ट्निरार्ण, र् थर्थरन ष्ट्नयोिनको बररे्मर केिी ष्ट्नणाय/प्रष्ट्क्रयर ष्ट्लएको छ भने, त्यस प्रष्ट्क्रयरसँग िोष्ट्िएकर 

ष्ट्नष्पक्ष अनुसिरनमर ष्ट्िस्सर ष्ट्लन तपरईंको अष्ट्िकरर् छ। यसैसँग िोष्ट्िएकर करमिरूमर तपरईंले अनुसिरनमर भरग र् िष्ट्कलको तिा बरट 

आिूलरई प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गना पष्ट्न सकु्न हुने छ। 34 सी एि आर् 104.36. 

14) तपरईंले आिेदन गरे्मर, आलोकनको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प र् ष्ट्िल्लरको ष्ट्नष्पक्ष अनुसिरन प्रष्ट्क्रयरको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प परउने, तपरईंको अष्ट्िकरर् छ। 34 सी एि 

आर् 104.36. 

 

15) यष्ट्द ष्ट्नष्पक्ष अनुसिरनको सुनुिरई गने अनुदेिकको ष्ट्नणायसँग तपरईं असिमत हुनु हुन्छ भने, ष्ट्िल्लर ष्ट्नष्पक्ष अनुसिरन प्रष्ट्क्रयरले तपरईंलरई 

ष्ट्दएको अष्ट्िकरर् अनुसरर्, तपरईं त्यस ष्ट्नणायको समीक्षर गना सकु्न हुन्छ (सू्कल परर्र्दकर सदस्यिरू र् अरु ष्ट्िल्लरकर कमाचरर्ीिरू ष्ट्नष्पक्ष 

अनुसिरनको सुनुिरई गने अनुदेिकिरू िोइनन्) । 34 सी एि आर् 104.36. 

 

16) तपरईंको कुनै पष्ट्न समयमर अमेरर्करको ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगको नरगरर्क अष्ट्िकरर् करयरालयमर ष्ट्िकरयत पेि गने अष्ट्िकरर् छ। 
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सेक्सन 504 को संरक्षण कायाविवि 

वििरण:  

 

यष्ट्द तपरईंको बच्चरको पष्ट्िचरन, मूल्यरंकन, िर िैष्ट्क्षक थर्थरपनरमर, सेक्सन 504 अन्तगात ष्ट्िल्लरले ठीक तरर्करले करया पूर्र गर् यो िर गरे्न भने,  ष्ट्िद्यरर्थी, 

आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकले ("उिुर्ीकतरा")  ष्ट्नष्पक्ष सुनुिरईको अनुर्ोि गना सके्न छन्। ष्ट्नष्पक्ष सुनुिरईको अनुर्ोि ष्ट्लस्ट्खत रूपमर हुनुपदाछ र् यस 

अनुर्ोिलरई ष्ट्िल्लरको सेक्सन 504 को संयोिकलरई पठरउनु पदाछ तर् उिुर्ीकतराले ष्ट्नष्पक्ष सुनुिरई  अनुर्ोि ष्ट्लस्ट्खत रूपमर पठरएकर छन् र्  मौस्ट्खक 

रूपमर सेक्सन 504 को संयोिकलरई अनुर्ोि गरे्को छ भने  ष्ट्िल्लरले त्यसको ष्ट्नष्पक्ष सुनुिरई  प्रिरन गने ष्ट्िमे्मिरर्ीबरट मुि हुने छैन।  504 को 

संयोिकले उिुर्ीकतरालरई सुनुिरईको लरष्ट्ग  ष्ट्लस्ट्खत अनुर्ोि पूर्र गना सिरयतर गने छन्। 

 

सुनुिरईको अनुरोि: 
 

सुनुिरईको अनुर्ोिमर ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत हुनुपदाछ: 

क. ष्ट्िद्यरर्थीको नरम; 

 

ख. ष्ट्िद्यरर्थीको बसो-बरसोको ठेगरनर; 

 

ग. ष्ट्िद्यरर्थीले पढ्ने सू्कलको नरम 

 

घ. सुनुिरई कुन ष्ट्नणायबररे्मर हुदैछ, त्यस ष्ट्िर्यको नरम; 

 

ङ. समीक्षर गनाकर ष्ट्नस्ट्ि अनुर्ोिकर करर्णिरू; 

 

च. उिुर्ीकतराले प्रिरि गरे्कर उपरयिरू; र् 

  

छ. उिुर्ीकतराको नरम र् सम्पका को िरनकरर्ी; 

 

उिुर्ीकतराबरट सुनुिरईको अनुर्ोि परएको दि (10) करम गने ष्ट्दनिरूष्ट्भत्रमर, सेक्सन 504 को संयोिकले यस सुनुिरईको अनुर्ोिको प्ररस्ट्प्त सूचनर 

ष्ट्लस्ट्खत रूपमर गरे्र्, सुनुिरईको  समय र् थर्थरनको समय-सरर्णी बनरउने छन्।  यष्ट्द ष्ट्लस्ट्खत सुनुिरईको अनुर्ोिमर मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएको आिश्यक 

िरनकरर्ीिरू छैनन् भने, सेक्सन 504 को संयोिकले यस सुनुिरईको अनुर्ोिबरट कुन िरनकरर्ीिरू छुटेकर छन् , त्यस िरनकरर्ीिरू बररे् उिुर्ीकतरालरई 

सूष्ट्चत गने छन्।  सबै समय-सरर्णी र् प्रष्ट्क्रयरिरू त्यस समयसम्म  र्ोष्ट्कर्िने छन्, िब सम्म  सुनुिरईको अनुर्ोिमर मरष्ट्र्थ लेस्ट्खएकर िरनकरर्ीिरू समरिेि 

हुदैनन्। 

मध्यस्र्थता  
उिुर्ीकतराले सुनुिरईको अनुर्ोि पत्रमर िणान गरे्को मरमलर सुल्झरउनकर ष्ट्नस्ट्ि, ष्ट्िल्लरले मध्यथर्थतर प्रिरन गना सक्दछ। मध्यथर्थतर सै्वस्ट्च्छक िो र् दुबै 

उिुर्ीकतरा र् ष्ट्िल्लरले यस मध्यथर्थतरमर भरग ष्ट्लनको लरष्ट्ग स्वीकृष्ट्त ष्ट्दनु पदाछ। यष्ट्द आिश्यक परे्मर, सीष्ट्मत समयमर ष्ट्िष्ट्िित सुनुिरईको लरष्ट्ग समय-

सरर्णी गना, एक छुट िरर्रम सिी गना अष्ट्निरया छ। यष्ट्द मध्यथर्थतर सिमष्ट्त ष्ट्बनर समरप्त भयो भने, ष्ट्िल्लरले र्थप सुनुिरई र्ष्ट्ित ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर अपनरउने 

छ। 

सुनुिाईको कायाविवि: 

 

क. 504 को संयोिकले ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीलरई प्ररप्त गनेछन् र् यी समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले उिुर्ीकतराबरट सुनुिरई अनुर्ोि परएको 45 

ष्ट्दनष्ट्भत्रमर, सुनुिरई गने छन्। यस करयाष्ट्िष्ट्िको परलन तब मरत्र लरगू हुदैन िब उिुर्ीकतराले अरुनै कुनै करयाष्ट्िष्ट्िसँग सिमष्ट्त भएकर छन् िर  

ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले यस करयाष्ट्िष्ट्िलरई ष्ट्ढलो परने अनुमष्ट्त प्रदरन गरे्कर छन् भने। 

 

ि. यष्ट्द ष्ट्िल्लर िर उिुर्ीकतराले र्रम्रो करर्ण देखरए भने, ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले ष्ट्िचरर् गरर्, यस सुनुिरईलरई  ष्ट्ढलो परने अनुमष्ट्त प्रिरन गरे्र् 

नयर सुनुिरईको तररर्क र्रख्न सक्दछन्। सुनुिरई स्ट्थर्थर् र्रखे्न अनुमष्ट्तको अनुर्ोि लेखेर् अको समूिलरई ष्ट्दनु पदाछ। 

 

ग. उिुर्ीकतराले सुनुिरई भन्दर अष्ट्घ, बच्चरको िैष्ट्क्षक रर्कि्ास िेने मौकर परउनेछन्। 

 

घ. उिुर्ीकतराले आफ्नै खचामर िष्ट्कल द्वरर्र सुनुिरईमर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गना, भरग ष्ट्लन, बोल्न, सरक्षीिरूलरई िरँच-पतराल गना, र् िरनकरर्ी प्रिुत गना  

परउनेछन्। यष्ट्द सुनुिरईमर उिुर्ीकतरालरई िकीलले प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने हुन् भने,  उिुर्ीकतराले यस ष्ट्िर्य िरनकरर्ी ष्ट्लस्ट्खत रूपमर सुनुिरईको 10 

ष्ट्दन अष्ट्घ, सेक्सन 504 को संयोिकलरई ष्ट्दनु पदाछ।  यष्ट्द सेक्सन 504 को संयोिकलरई,  उिुर्ीकतराले  सुनुिरईमर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर िकीलद्वरर्र 

आफ्नो प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गर्रउनेछन् भने्न कुर्रको िरनकरर्ी ष्ट्दएनन् भने, यो सुनुिरईलरई ष्ट्नरं्तर्तर ष्ट्दने र्रम्रो करर्ण बने्न छ। 

 

ङ. आिूले गरे्को सबै दरिरिरूलरई सरष्ट्बत गने ष्ट्िमे्मिरर्ी उिुर्ीकतराको िो। करनुन िर परर्स्ट्थर्थष्ट्तले प्रमरष्ट्णक गरे्मर, ष्ट्नष्पक्ष करनूनी प्रष्ट्क्रयर 

कमाचरर्ीले ष्ट्िल्लरलरई आफ्नो थर्थरन  र् दरिरिरूको प्रष्ट्तर्क्षण गना बरध्य बनरउनेछ (उदरिर्ण: अिि ष्ट्िद्यरर्थी प्ररप्त गने व्यस्ट्िले त्यस 
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ष्ट्िद्यरर्थीलरई आिूले चलरएको ष्ट्नयष्ट्मत िैष्ट्क्षक िरतरिर्णमर र्रखे्न छ। यस प्रष्ट्क्रयरको परलन त्यस समय मरत्र गनुा पदैन िब अिि ष्ट्िद्यरर्थी प्ररप्त 

गने व्यस्ट्िको अनुसरर्, अिि ष्ट्िद्यरर्थीले अष्ट्तरर्ि सिरयतर र् सुष्ट्ििरिरू परएर् पष्ट्न, र्रम्रो ष्ट्िक्षर परउन सकेन भने।34.ष्ट्स.एफ़.आर्. § 

104.34)। ष्ट्िल्लरको एक िर एक भन्दर िेरै् प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ििरूले (िुन चरष्ट्ि िष्ट्कल पष्ट्न हुन सके्नछन्), सुनुिरईमर आफ्नो सरक्षी र् प्रमरणिरूलरई 

संप्रती गनेछन्, उिुर्ीकतराको प्रमरणलरई उत्तर् ष्ट्दनेछन्, र् समीक्षर अष्ट्िकरर्ीको प्रश्निरूको उत्तर् ष्ट्दनेछन्। 

 

च. ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीकोमर सरक्षीिरूलरई अदरलतमर बयरन ष्ट्दन बोलरउने अष्ट्िकरर् छैन, र् प्रमरणिरूको कष्ट्ठन ष्ट्नयमिरू सुनुिरईमर लरगू 

हुने छैनन्। ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीकोमर सुनुिरई भन्दर अष्ट्घको अनुदेि ष्ट्दने अष्ट्िकरर् छ, िसमर आिश्यक प्रष्ट्क्रयरिरू मदे्ध एक करया चरष्ट्ि, 

दुबै समूििरूले   एक अकरासँग  लेख्यर-पत्र र् सरक्षीिरूको नरम आदरन-प्रदरन गनुा पने हुन्छ। 

 

छ. ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले प्रमरणको ष्ट्िश्वसनीयतर र् प्रमरणको मोल िेरे्र्, कुन प्रमरणलरई कष्ट्त मित्त्व ष्ट्दने भने्न कुर्रको ष्ट्नणाय ष्ट्लने छन्। 

ि. िनतरिरू सुनुिरईमर आउन परउने छैनन्। 

 

झ. ष्ट्लस्ट्खत िर मौस्ट्खक अनुर्ोिमर उठरएकर मरमलरिरू मरत्र सुनुिरईमर सीष्ट्मत हुने छन्। 

 

ञ. िुन समूिले सरक्षीिरूलरई बोलरउँदछ, त्यष्ट्ि समूिले ष्ट्त सरक्षीिरूलरई प्रश्न सोधे्नछ। सरक्षीिरूसँग सोिपुछ गना परइने छ। ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर 

अष्ट्िकरर्ीले, आफ्नो सोच-ष्ट्िचरर् अनुसरर्, सरक्षीिरूलरई र्थप प्रश्निरू सोध्न िर सरक्षीिरूलरई र्थप िरँच-पतराल गना परउने छन्। 

 

ट. प्रमरण अदरलतले रर्किा गने छ िर ष्ट्िल्लरको खचामर आष्ट्ियो रर्किा   गरर्ने छ। सुनुिरईसँग िोष्ट्िएकर सबै लेख्य-पत्रिरू ष्ट्िल्लरले र्रखे्नछ। 

  

ठ. उिुर्ीकतराको प्रमरण र् सरक्षीिरूले उिुर्ीकतराको  मरमलरलरई सिी सरष्ट्बत गरे् मरत्र, नत्र भने, ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले ष्ट्िल्लरले ष्ट्लएको 

ष्ट्नणायलरई समर्थान गनेछन्। यो ष्ट्नयम तब मरत्र लरगू हुने छैन, िब करनुनले यस ष्ट्नयमको परलन नगनुा भने्न आदेि ष्ट्दन्छ। 

 

ड. यष्ट्द उिुर्ीकतरा अनुसूष्ट्चत सुनुिरईको ष्ट्दनमर अनुपस्ट्थर्थत भएमर र् अनुपस्ट्थर्थष्ट्तको करर्ण पष्ट्िलरनै ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीलरई िनरएर्  छुट्टी 

नष्ट्लएमर, ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले उनको सरमु उिुर्ीकतराले उपस्ट्थर्थत हुने अष्ट्िकरर् छोिे भने्न  ठरने्नछन्। 

 

वनणाय:   
ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले सुनुिरई भइसकेको बीस (20) परत्रो ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर ष्ट्लस्ट्खत ष्ट्नणाय बनरउने छन्। ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीले पैसर सम्बिी नोक्सरन 

िर िष्ट्कलको िुल्क सम्बिी कुनै पष्ट्न ष्ट्नणाय बनरउने छैनन्। 

   

समीक्षा:  
यष्ट्द ष्ट्नष्पक्ष समीक्षर अष्ट्िकरर्ीको ष्ट्नणायमर सनु्तर नभएमर, कुनै पष्ट्न समूिले यस ष्ट्नणायलरई समीक्षर र् पुनिराद गने अष्ट्िकरर् छ। यसकर सररै्थ, कुनै पष्ट्न 

समूिले यस ष्ट्नणायबररे् दरिरको प्रष्ट्क्रयर गना परउने छन्, िुन चरिी ितामरन करनून िर र्रज्य, संघीय करनूनिरूको अनुसरर्, यी समूििरूले उपलब्ध गना 

सके्नछन्। 
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वििेष विक्षा: अविकार रकताव्यको बुझाइमाअवभभािकको मागावनदेविका 

 

यो मरगाष्ट्नदेष्ट्िकर तपरईंलरई ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरको सन्दभामर आफ्नर अष्ट्िकरर् तर्थर कताव्यिरू बुझ्नको लरष्ट्ग सियोग गना ष्ट्ििरइन गरर्एको िो। असक्षमतर सष्ट्ितकर 

व्यस्ट्ििरूको ष्ट्िक्षर ऐन (IDEA) तर्थर ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरसँग सम्बस्ट्ित िष्ट्िायर र्रज्य ष्ट्िक्षर बोिा (Ga. Bd. Of Educ. R.) मर उस्ट्ल्लस्ट्खत  अष्ट्भभरििरूको  अष्ट्िकरर्को 

पूणा  संस्कर्णको लरष्ट्ग प्रष्ट्तथर्थरपनको रूपमर प्रयोग हुनु हँुदैन। (Ga. Bd. Educ. R.160-4-7-.09 करयाष्ट्िष्ट्ि सुर्क्षर व्यिथर्थर/अष्ट्भभरिको अष्ट्िकरर्िरू िेनुािोस्।) 

िष्ट्िायर अष्ट्भभरिक अष्ट्िकरर्को पूणा संस्कर्ण िेनाको लरष्ट्ग कृपयर िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगको िेबसरइट  www.gadoe.orgमा िरनुिोस् र् करयरालयिरू र् 

ष्ट्िभरगिरू छरनु्निोस् त्यसपष्ट्छ परठ्यक्रम र् ष्ट्नदेिन त्यसपष्ट्छ ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिर तर्थर सिरयतर। तपरईंले त्यसपष्ट्छ अष्ट्भभरिककर अष्ट्िकरर्िरू पत्तर लगरउन 

मतभेद समरिरन िर पररर्िररर्क संलग्नतर िरनकरर्ी र् स्रोतिरूमर िेनुाहुनेछ। यी अष्ट्िकरर्िरूको पूणा संस्कर्ण ष्ट्िष्ट्िि भरर्रिरूमर उपलब्ध छ र् ष्ट्भष्ट्ियो ढरँचरमर 

पष्ट्न प्रिुत गरर्न्छ। यो तरष्ट्लकरले अष्ट्भभरिकीय करयाष्ट्िष्ट्ि सुर्क्षर व्यिथर्थरिरूमर छोटो पररर्एको मरगाष्ट्नदेष्ट्िकरलरई प्रिुत गदाछ।  IDEA अन्तगात अष्ट्भभरिकीय 

अष्ट्िकरर्िरूको पूणा सूची िेनाको  लरष्ट्ग आफ्नो ष्ट्िद्यरर्थीको मुद्दर व्यिथर्थरपकलरई सम्पका  गनुािोस् िर ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत ठेगरनरमर िरनुिोस्:  

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 
 

अवभिेखिरू: 

• तपरईंसँग आफ्नो बच्चरको ष्ट्िक्षरको अष्ट्भलेखिरू िेने अष्ट्िकरर् 

हुन्छ। 

• तपरईंसँग तपरईंलरई बुझरइएकर िर िणान गरर्एकर अष्ट्भलेखिरू 

र्रखे्न अष्ट्िकरर् पष्ट्न हुनसक्छ। 

• तपरईंले आफ्नो बच्चरको अष्ट्भलेखमर केिी कुर्र नहुनुपने पने 

ििो मिसुस गनुाहुन्छ भने, तपरईंले यसलरई परर्ितान गना िर 

िटरउनको लरष्ट्ग अनुर्ोि गना सकु्नहुन्छ। 

• तपरईंसँग आफ्नो बच्चरको अष्ट्भलेखमर िरनकरर्ी, ष्ट्टप्पणीिरू, 

िरटर िर अन्य सम्बस्ट्ित ष्ट्लस्ट्खत सरमग्री र्थपे्न अष्ट्िकरर् हुन्छ। 

• तपरईंले व्यस्ट्िगतकर्ण गरर्एको िैष्ट्क्षक करयाक्रम (IEP) र्/िर 

तपरईंको बच्चरको अष्ट्भलेखको अन्य कुनैको लरष्ट्ग सोध्नको लरष्ट्ग 

र् प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पिरू प्ररप्त गना सकु्नहुन्छ।  सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले 

प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पिरूको लरष्ट्ग िुल्क लरउन सक्छ तर् करगिरतिरू 

खोज्न तर्थर सुिरर्नको लरष्ट्ग भने िुक्क 

मूल्यांकन प्रवक्रयािरू: 

• तपरईंको बच्चर (उ/उनी) असक्षम छ र् ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर र्/िर सम्बस्ट्ित 

सेिरिरूको आिश्यकतरमर छ भने, तपरईंको बच्चरलरई ष्ट्निरार्ण 

गनाको लरष्ट्ग पूर्र र् पूणा मूल्यरंकन गने अष्ट्िकरर् हुन्छ। 

• तपरईंलरई आफ्नो बच्चरको सम्भरष्ट्ित असक्षमतरकर सबै के्षत्रिरूमर 

मूल्यरंकन गना परउने अष्ट्िकरर् छ।  

• सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले IDEA र् िष्ट्िायरको ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर ष्ट्नयमिरुमर 

उले्लस्ट्खत प्रष्ट्क्रयरिरू अनुसरर् तपरईंको बच्चरको िरँच गनुापछा । 

• मूल्यरंकनिरूमर एक भन्दर बढी िरँच ष्ट्नष्ट्ित हुनुपछा  र् ती िरँचिरू 

अष्ट्भभरिक र् सू्कल बीच सिमष्ट्त नहँुदरसम्म बच्चरले सरमरन्यतयर 

प्रयोग गने भरर्रमर ष्ट्दइनुपछा  र् किीमर पष्ट्न प्रते्यक तीन िर्ामर एक 

पटक हुनुपछा ।  

• योग्तर र् पूना-मूल्यरंकनको अिष्ट्िमर तपरईंको बच्चरले चरिने 

करयाक्रम तर्थर सेिरिरूसँग सम्बिी ष्ट्िर्यमर तपरईं संलग्न हुनुहुनेछ। 

जानकारीकको गोपनीयता: 

• तपरईंको बच्चरको िैष्ट्क्षक अष्ट्भलेखिरू ष्ट्निी हुन्। 

• तपरईंले आफ्नो मरत्र बच्चरको अष्ट्भलेख प्ररप्त गना अनुर्ोि गना 

सकु्नहुन्छ। 

• तपरईंको बच्चरसँग सम्त्ब्ध सू्कलकर कमाचरर्ीिरू तपरईंको 

बच्चरको अष्ट्भलेखिरू िेना सक्छन् र् तपरईंको अनुमष्ट्तको 

आिश्यकतर हँुदैन। 

• तपरईंको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर कसैले पष्ट्न तपरईंको बच्चरको 

अष्ट्भलेखिरूककर परर्णरमिरू िेना सके्नछैनन्। 

नु्यनतम प्रवतबिका िातािरण: 

• तपरईं आफ्नो बच्चरलरई एउटै उमेर् र् गे्रिकर अन्य अपरङ्गतर 

नभएको बच्चरिरूसँग कक्षर कोठरमर र्रखेर् पढरउन र् ष्ट्िद्यरलयकर 

सबै करयाक्रमिरू तर्थर ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर िष्ट्त सक्दो उपयुि र् 

िेरै् िदसम्म सिभरगी गर्रउने अष्ट्िकरर् तपरईंसँग र्िेको छ । 

• सू्कल ष्ट्िस्ट्रिककर करमाचरर्ीले आिरसिरू बनरउनुपछा  र् 

परर्मरिान गनुापछा  िसले गदरा तपरईंको बच्चरले सबैभन्दर ठूलर 

उपयुि के्षत्रमर सबै सू्कल करयाक्रम तर्थर ष्ट्क्रयरकलरपिरूमर 

सिभरगी हुन सक्छन्। 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gadoe.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFUYjgxw1J2JHeevC72j2jIcuUMg
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स्वतन्त्र मूल्यांकन:  

• तपरईं सू्कलको मूल्यरंकनसँग सिमत नभएको खण्डमर, तपरईंले 

आफ्नो बच्चरको िरँच सरिािष्ट्नक िर ष्ट्निी खचामर सू्कल 

ष्ट्िस्ट्रिकद्वरर्र ष्ट्नयुि गरे्को नभइ पेिेिर् मूल्यरंकनकतरा द्वरर्र 

गना सकु्नहुन्छ। यो अष्ट्िकरर्को पहँुचको लरष्ट्ग प्रष्ट्क्रयरिरू र्थरिर 

परउन सू्कल प्रणरलीमर सम्पका  गनुािोस्। 

• अनुर्ोिमर, सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले तपरईंलरई स्वतन्त्र 

मूल्यरंकनकतरािरूको सूची उपलब्ध गर्रउनुपछा  िसले गदरा 

तपरईंले आफ्नो बच्चरको िरँच गना एक िनर छरन्न सकु्नहुन्छ। 

• सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले स्वतन्त्र मूल्यरंकनकतराको परर्मरणिरूलरई 

समरयोिन गनुापछा । 

• तपरईंको बच्चरमर असक्षमतर िर ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरको आिश्यक छ 

भने  IEP टोलीले ष्ट्निरार्ण गनाको लरष्ट्ग िरँचको परर्णरमिरू 

प्रयोग गदाछ। 

प्रवतवनवि अवभभािकिरू: 

• सू्कलले र्रज्यको िरिामर र्िेकर बच्चरकर अष्ट्भभरिकिरू िेलर 

नपरदरा, सू्कलले ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिरिरूको लरष्ट्ग कुनैपष्ट्न मूल्यरंकन, 

बैठक िर िैष्ट्क्षक ष्ट्नणायिरूमर बच्चरको अष्ट्िकरर् तर्थर इच्छरिरूको 

सम्बिमर प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि (प्रष्ट्तथर्थरपन) अष्ट्भभरिकलरई 

स्वीकृत गनेछ। 

• प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि अष्ट्भभरिकिरूले ष्ट्ििेर् तरष्ट्लम प्ररप्त गनेछन् र् सिमष्ट्त 

ष्ट्दइएर् र् TEP/अन्य बैठकिरूमर सिभरगी भएर् अष्ट्भभरिकको 

रूपमर करया गनेछन्। 

• प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि अष्ट्भभरिकिरूसँग पष्ट्न ष्ट्िद्यरर्थीिरूसँग सम्बस्ट्ित 

ष्ट्िर्यिरूमर ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरमर अष्ट्भभरिकको रूपमर समरन अष्ट्िकरर् 

र् कताब्यिरू हुन्छन्। 

 

सूचना/अवभभािक सिभावगता: 

• तपरईंलरई आफ्नो अष्ट्भभरिकीय अष्ट्िकरर् बररे्मर सूष्ट्चत गरर्नुपछा । 
• तपरईंलरई आफ्नो बच्चरको योग्यतर, पुनमूाल्यरङ्कन िर IEP बैठकिरू 

ििर बैठकिरूमर सिभरगी हुन ष्ट्नमन्त्रणर गरर्नुपछा । 

• तपरईंले आफ्नो बच्चरको िैष्ट्क्षक करयाक्रम सम्बिी सबै 
करगिरतिरूको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प प्ररप्त गनुापछा  र् ष्ट्तनीिरूले तपरईंलरई 

यसको बररे्मर व्यरख्यर गनुापछा । 

• प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पिरू तपरईंको मूल भरर्र, Braille मर हुन सक्छन् िर 

सरंकेष्ट्तक भरर्रमर व्यरख्यर गरर्न्छन्। यष्ट्द आिश्यक भएमर, सू्कल 

ष्ट्िस्ट्रिक्टले अनुिरदक िर दोभररे् उपलब्ध गर्रउनेछ। 

• तपरईंलरई तपरईंको बच्चरको ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरको सन्दभामर ष्ट्नणाय 
प्रष्ट्क्रयरकर कुनैपष्ट्न बैठकमर सिभरष्ट्गतर िनरउन अिसर्िरू 

ष्ट्दनुपछा । 

• तपरईंलरई तपरईंको बच्चरको असक्षमतर, मूल्यरंकन, पूना-
मूल्यरंकनिरू, तपरईंको बच्चरको थर्थरपन र् उसको/उनको IEP र् 

यसकर ष्ट्िर्यििुिरूको छलिल गना र्रस्ट्खएकर कुनैपष्ट्न बैठकमर 

ष्ट्नमन्त्रणर हुनुपछा । 

• तपरईं र् IEP टोलीकर अन्य सदस्यिरूमर पर्स्पर् रूपमर 

सुष्ट्ििरिनक हुने समय र् थर्थरनमर हुने IEP कर बैठकिरूमर 

उपस्ट्थर्थष्ट्त हुन तपरईं अष्ट्िकरर्ी हुनुहुन्छ। 

• तपरईंलरई आफ्नो बच्चरको IEP टोलीकर सदस्यलरई तर्थर IEP बैठक 

लरई उपस्ट्थर्थतबरट छोि्ने िर नछोि्ने अष्ट्िकरर् छ। सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले 

तपरईंको अनुमष्ट्त ष्ट्बनर आिश्यक सदस्यलरई छोि्दैन। 

उजुरी, मध्यस्र्थता, सुनुिाईिरू: 

• तपरईंले सू्कलले तपरईंको बच्चरकर लरष्ट्ग बनरएको योिनरमर असिमष्ट्त 

िनरउनुहुन्छ भने तपरईंसँग मध्यथर्थतर िर तय गरर्को प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई 

अनुर्ोि गने अष्ट्िकरर् हुन्छ। 

• सू्कल प्रणरलीले मध्यथर्थतर िर तय गरर्एको प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईकर लरष्ट्ग पष्ट्न 

अनुर्ोि गना सक्छ। 

• अष्ट्भभरिक र् सू्कल प्रणरली दुबै मध्यथर्थतरको लरष्ट्ग अनुसूची बनरउनु 

पूिा मध्यथर्थतरको प्रयरस गनाकर लरष्ट्ग सिमत हुनुपछा । 

• तपरईंले तय प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईकर लरष्ट्ग अनुर्ोि गदरा, तपरईंसँग समरिरन 
सत्रमर सिभरगी हुने अष्ट्िकरर् छ िसले तय प्रष्ट्क्रयर उिुर्ीमर हुने कुनै 

पष्ट्न समस्यरिरूको समरिरन गना अष्ट्भभरिक र् सू्कल प्रणरलीिरूकर 

लरष्ट्ग अिसर् प्रदरन गछा  िसकरर्ण अष्ट्भभरिक र् प्रणरलीिरूले तय 

गरर्एको प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईलरई त्यरगेर् बच्चरकर लरष्ट्ग तत्करल लरभ प्रदरन 

गना सक्छन्।  

• तपरईंले सुनुिरई प्रष्ट्क्रयरको अनुर्ोि गदरा, तपरईंसँग प्रिरसष्ट्नक करनूनी 
न्यरयरिीि (ALJ)/ सुनुिरई अष्ट्िकरर्ीद्वरर्र सञ्चरष्ट्लत ष्ट्नष्पक्ष सुनुिरई 

प्रष्ट्क्रयरको अष्ट्िकरर् हुन्छ।  

• तपरईंले IDEA िर िष्ट्िायरको ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर ष्ट्नयमिरूसँग सम्बस्ट्ित 

कुनैपष्ट्न सर्ोकरर्, समस्यर िर मतभेदिरूको बररे्मर अनुसिरन गना 

िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर ष्ट्िभरगमर औपचररर्क ष्ट्लस्ट्खत उिुर्ी पेि गना सकु्नहुन्छ। 

उिुर्ी ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिर तर्थर सिरयतरको 404-651-6457(फ्यरक्स) मर 

फ्यरक्स गना िर ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिर तर्थर सिरयतरिरूको 1870 टुष्ट्िन 

टरिर् इर, 205 िेसे ष्ट्िल िेआर्. िि रइभ SE, एटलरन्टर, GA  30334 मर 

मेल गना सष्ट्कन्छ। 



 

92 

सिमवत: 

• सू्कलले तपरईंको अनुमष्ट्त/सिमष्ट्त ष्ट्बनर तपरईंको बच्चरको 

िरँच/मूल्यरंकन िर पूना-मूल्यरंकन गदैन। 

• सू्कले तपरईंको बच्चरलरई तपरईंको अनुष्ट्मत/सिमष्ट्त ष्ट्बनर ष्ट्ििेर् 

ष्ट्िक्षरमर र्रख्न िर तपरईंको बच्चरको करयाक्रमको थर्थरपनलरई 

परर्ितान गना सकै्दन। 

• सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले तपरईंको बच्चरको अष्ट्भलेखिरू तपरईंको 

अनुमष्ट्त/सिमष्ट्त ष्ट्बनर करनूनद्वरर्र पष्ट्िचरन भएकर केिी ष्ट्नष्ट्ित 

व्यस्ट्ििरू बरिेकलरई प्रकरिन गना सकै्दन।  

• तपरईंसँग आफ्नो अनुमष्ट्त/सिमष्ट्त नष्ट्दन परउने अष्ट्िकरर् छ। 

• तपरईंसँग ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर र् सम्बस्ट्ित सेिरिरूमर तपरईंले एक 

पटक अनुमष्ट्त ष्ट्दइसके पष्ट्छ ल्यरउने अष्ट्िकरर् छ; तपरईं उि 

करया ष्ट्लस्ट्खत रूपमर गनुापछा । सिमष्ट्तको उलं्लघन गनुाको अर्था 

तपरईंको बच्चरले अब उप्ररन्त कुनैपष्ट्न ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षरकर सेिरिरू 

प्ररप्त गने छैन। 

अनुिासनका प्रवक्रया तर्था अविकारिरू: 

• असक्षम ष्ट्िद्यरर्थीिरूले बच्चरलरई ष्ट्िष्ट्क्षत गना अन्य सेष्ट्टङिरू र्/िर 

तरर्करिरू पत्तर लगरउन IEP लरई असर् गने व्यििरर्िरू देखरउँदर, 

सू्कल प्रणरलीले केिी ष्ट्नष्ट्ित प्रष्ट्क्रयरिरूको परलनर गनुापछा । 

•  बच्चर, ष्ट्िद्यरर्थी िर सू्कल कमाचरर्ीलरई खतर्र हुने सम्भरिनर हँुदर 

सू्कलिरूले िैकस्ट्िक करयाक्रमिरूमर ष्ट्िद्यरर्थीिरूलरई िटरउन 

सक्छ। 

• सेष्ट्टङको प्रिरि ष्ट्बनर, सू्कल ष्ट्िस्ट्रि ले तपरईंको बच्चरलरई ष्ट्न: िुल्क 

उपयुि सरिािष्ट्नक ष्ट्िक्षर उपलब्ध गना िरर्ी र्रख्नुपछा । 

• उसको/उनको IEP मर लक्ष्य र् उदे्दश्यिरू पुर्र गना उसलरई/उनलरई 

अनुष्ट्मत ष्ट्दन सेिरिरू प्ररप्त गना िरर्ी र्रख्न सेष्ट्टङले तपरईंको 

बच्चरलरई सक्षम परनुापछा । 

• अनुिरसरत्मक करयािरिीिरू लरगुपदरर्था, मष्ट्दर्र, िष्ट्तयरर्िरू संलग्न 

भइ हुने उलं्लघनको लरष्ट्ग िर अन्य सू्कल ष्ट्नयमकर उलं्लघनमर लरगू 

हुन्छ। 

• यी अष्ट्िकरर्िरूले तपरईं, तपरईंको बच्चर र् सू्कल प्रणरलीलरई 

संर्क्षण गछा । 

वनजी सू्कि स्र्थापन: 

• तपरईंले आफ्नो बच्चरलरई ष्ट्निी सू्कलमर सरने ष्ट्नणाय गरे्को 

खण्डमर, तपरईंले सू्कल करयाकरर्ीिरूलरई आफ्नो इच्छर अनुरूप 

तपरईं उपस्ट्थर्थत अस्ट्न्तम IEP बौठकमर िरनकरर्ी गर्रउनुपछा  र् 

सरिािष्ट्नक करयाक्रमिरूको ष्ट्िर्यमर आफ्नर सर्ोकरर्िरूको 

िणान गनुापछा ।  

• सू्कल ष्ट्िस्ट्रिकले िैष्ट्क्षक मूल्यरङकन मरिा त परर्ष्ट्चत र् IEP मर 

समरिेि भएकर बच्चरको िैष्ट्क्षक आिश्यिरिरू पुर्र गना 

ष्ट्न:िुल्क उपयुि सरिािष्ट्नक ष्ट्िक्षरको प्रिरि गरे्को खण्डमर 

ष्ट्निी सू्कलको लरष्ट्ग भूिरन गना सू्कल प्रणरलीलरई आिश्यक 

हँुदैन। 

सम्पका िरू: 

• तपरईंसँग आफ्नो बच्चरको ष्ट्िक्षरको ष्ट्िर्यमर सर्ोकरर्िरू हँुदर, 

सू्कलको प्रध्यरपक िर  ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर ष्ट्नदेिकलरई भनु्न मित्त्वपूणा 

हुन्छ। 

• तपरईंलरई आगरमी ष्ट्दनमर सियोग आिश्यक भएमर, तपरईंले 

सियोग प्ररप्त गना सके्न अष्ट्भभरिक िर िकरलत समूििरू छन्। 

िरनकरर्ी िर नरमको सूचीको लरष्ट्ग सू्कलमर आग्रि गनुािोस्। 

तपरईंले सन्दभािरू िर अन्य िरनकरर्ीकर सष्ट्क्रय सूची र्रखे्न 

िष्ट्िायरको अष्ट्भभरिकर लरष्ट्ग अष्ट्भभरिकमर सम्पका  गना सकु्निन्छ। 

1-800-229-2038 मर कल गनुािोस् िर  www.p2pga.org मर 

िरनुिोस्। 

• तपरईंले ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर सेिर तर्थर सिरयतर ष्ट्िभरगलरई 404-656-

3963 िर 1-800-311-3627 मर पष्ट्न सम्पका  गना सकु्नहुन्छ िर अन्य 

सियोगी स्रोतिरू पत्तर लरगरउन सियोग गना िष्ट्िायर ष्ट्िक्षर 

ष्ट्िभरगको िेबसरइट  www.gadoe.org मर िरनुिोस्। 

 

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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पररविि 
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जान्न पाउने अवभभािकिरूको अविकार (इएसइए)  (ESSA) 

 

िरे्क ष्ट्िद्यरर्थीिरू सिल हुने ऐन (ESSA) को अनुपरलनमर, अष्ट्भभरिकिरूले बच्चरको ष्ट्िक्षक(िरू) र्/ िर परर्रष्ट्ििेर्ज्ञ(िरू)को पेिरगत 

योग्यतरिरूको बररे्मर िरनकरर्ी अनुर्ोि गना सकु्नहुन्छ। ष्ट्नम्नष्ट्लस्ट्खत िरनकरर्ी अनुर्ोि गना सष्ट्कनेछ:  

1) प्रष्ट्िक्षण उपलब्ध गर्रउने ष्ट्िद्यरर्थीको ष्ट्िक्षकले गे्रि िर् र् ष्ट्िर्य के्षत्रिरूमर र्रज्य योग्यतर र् इिरितकर मरपदण्डिरू पूर्र गरे्कर 

छन् ष्ट्क छैनन्;  

 

○ ष्ट्िक्षकले र्रज्य योग्यतर िर इिरित मरपदण्डिरूद्वरर्र त्यरग गरर्एको आपतकरलीन िर अन्य व्यिथर्थरपन स्ट्थर्थष्ट्तकोमर ष्ट्िक्षण 

गर्रइर्िेकर छन् िर छैनन; 

 

○ ष्ट्िक्षकले आफ्नो योग्यतर प्ररप्त गरे्को ष्ट्िर्य के्षत्रिरूमर अध्यरपन गर्रएकर छन् िर छैनन्।  

 

2) बच्चरलरई परर्रष्ट्ििेर्ज्ञद्वरर्र सेिरिरू उपलब्ध गर्रइएको छ िर छैन, यष्ट्द छ भने ष्ट्तनीिरूको योग्यतरिरू के हुन्।  

 

तपरईंलरई आफ्नो बच्चरको ष्ट्िक्षक र्/िर परर्रष्ट्ििेर्ज्ञिरूको बररे्मर िरनकरर्ी अनुर्ोि गने इच्छर छ भने, कृपयर सू्कलको प्रिरनरध्यरपकलरई 

सम्पका  गनुािोस्।  

 

 

 

गैर-भेदभािसँग सम्बखित व्याख्या 

DeKalb County School District ले िरतीयतर, र्ङ्ग, र्रष्ट्रि यतर, ष्ट्लङ्ग, अपरङ्गतर, िर उमेर्कर आिरर्मर यसकर करयाक्रम तर्थर 

करयरकििरूमर भेदभरि गदैन र् यसले बोय - स्करउट र् युिर समूििरूमर समरन पहँुच प्रदरन गछा  । 1तल ष्ट्दएकर व्यस्ट्ि भेदभरि 

ष्ट्िरुद्धको नीष्ट्तिरूसँग सम्बस्ट्ित सोिपुछिरू िेनाकर लरष्ट्ग ष्ट्नयुि गरर्एको छः  

DeKalb County School District 

कमाचरर्ी सम्पका  

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 

 भेदभरि ष्ट्िरुद्धकर सूचनरको बररे्मर र्थप िरनकरर्ीकर लरष्ट्ग, आफ्नो के्षत्रमर सेिर प्रदरन गने करयरालयको ठेगरनर र् िोन नम्बर् ष्ट्लन 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm fमर िरनुिोस् िर 1-800-421-3481 मर कल गनुािोस् 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#ftn1
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अनुिासन कानूनी प्रवक्रयाको अनुक्रम संवचत्र 
 

 

 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई सू्कलकर ष्ट्नयमिरू उल्लङ्घन 

गरे्को अष्ट्भयोग लरगेको छ। 

ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयको प्रिरसकलरई भेट्नुहुन्छ  

(ष्ट्नलम्बनकर लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयको प्रिरसष्ट्नक 

ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर)  

ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्नयमिरूको उल्लङ्घन 

नगरे्को परइएपष्ट्छ कक्षरमर िष्ट्का एकर छन् 

ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्िद्यरलयकर ष्ट्नयमिरूको 

उल्लङ्घन गरे्को परइयो। 

मात्र 10-ष्ट्दनसम्मको ष्ट्नलम्बन 

परर्णरमिरू प्ररप्त गने ष्ट्िद्यरर्थी 

सिरय ष्ट्दइन्छ र् अष्ट्भभरिकलरई सूष्ट्चत गरर्न्छ।  

आमरबुिर/अष्ट्भभरिकले आिू उि ष्ट्नणायसँग 

असिमत भएको भनी ष्ट्लस्ट्खत रूपमर 

प्रिरनरध्यरपकलरई ष्ट्निेदन ष्ट्दन सकु्नहुन्छ र् 

त्यसपष्ट्छ आिू उि ष्ट्नणायसँग असिमत भएमर 

ष्ट्लस्ट्खत रूपमर के्षत्रीय सुपरर्िेक्षकलरई ष्ट्निेदन 

ष्ट्दन सकु्नहुन्छ। 

10-ष्ट्दनको ष्ट्नलम्बन प्ररप्त गने ष्ट्िद्यरर्थी र् ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष 

प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईको लरष्ट्ग सम्भरष्ट्ित ष्ट्सिररर्स 

आमरबुिरलरई 10-ष्ट्दनको ष्ट्नलम्बन बररे् र् दीघाकरष्ट्लन ष्ट्नलम्बन िर 

ष्ट्नष्करसनको लरष्ट्ग प्रिरनरध्यरपकलरई ष्ट्सिररर्स ष्ट्िचरर् गनाको लरष्ट्ग 

ष्ट्सिररर्स बररे् सूष्ट्चत गरर्न्छ।  आमरबुिर/अष्ट्भभरिकले आिू उि 

ष्ट्नणायसँग असिमत भएको भनी ष्ट्लस्ट्खत रूपमर प्रिरनरध्यरपकलरई 

ष्ट्निेदन ष्ट्दन सकु्नहुन्छ र् त्यसपष्ट्छ आिू उि ष्ट्नणायसँग असिमत 

भएमर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर के्षत्रीय सुपरर्िेक्षकलरई ष्ट्निेदन ष्ट्दन सकु्नहुन्छ। 

सुनुिरई ष्ट्निरारर्त भएमर, ष्ट्िद्यरर्थीले ष्ट्ििेर् ष्ट्िक्षर िर खण्ड 

504 कर सेिरिरू प्ररप्त गरर्र्िेकर छन्? 

ष्ट्िद्यरर्थीलरई तुरूनै्त प्रत्यक्षीकर्ण ष्ट्निरार्ण 

बररे् ष्ट्नष्ट्दार गरर्न्छ।  

छैनन् 

प्रिरनरध्यरपकले ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरईको लरष्ट्ग मुद्दर ष्ट्नष्ट्दार गनुाहुन्छ र् ष्ट्सिररर्स 

बररे् छलिल गनाको लरष्ट्ग ष्ट्िद्यरलयको एक (1) ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर ष्ट्िद्यरर्थी सम्बि ष्ट्िभरगलरई सम्पका  

गनुाहुन्छ र् यष्ट्द अनुबद्ध भएमर, ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई ष्ट्निरारर्त गनुाहुन्छ।   

व्यििरर् असक्षमतरको 

प्रत्यक्षीकर्ण िो?   

सुनुिरई प्रिरनरध्यरपकद्वरर्र र्द्द गरर्एको छ र् IEP/504 

टोलीले सेिर परर्मरिानिरू बररे् ष्ट्नणाय गछा   

  प्रिरनरध्यरपकले आमरबुिर/अष्ट्भभरिकलरई 

सूचनर पत्र पठरउनुहुन्छ। आमरबुबरले पाँच (5) 

वदन ष्ट्भत्रमर अष्ट्ित्यरग र् अनुिरसन टोली बैठक 

(DTM) अनुर्ोि गना सकु्नहुन्छ। 

ष्ट्िस्ट्रिक्टको ष्ट्नष्पक्ष प्रष्ट्क्रयर सुनुिरई आयोिनर गरर्न्छ  

सुनुिरई ष्ट्नणाय आमरबुिर/अष्ट्भभरिकलरई ष्ट्नम्न व्यरिसरष्ट्यक ष्ट्दनको 2:00 p.m. पष्ट्छ 

मौस्ट्खक रूपमर र् सुनुिरईको दि (10) ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर ष्ट्लस्ट्खत रूपमर प्रिुत गरर्यो।  

आमरबुिर/अष्ट्भभरिकले ष्ट्िक्षर परर्र्दलरई ष्ट्नणाय प्रिुष्ट्त गरर्एको ष्ट्मष्ट्तबरट बीस (20) 

परत्रो ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर अपील गना सकु्नहुन्छ। 

िो 

िोइन 

DTM अनुर्ोि 

गरर्यो। 

अनुिरसनमर 

समझौतर 

 

ष्ट्िद्यरर्थी सम्बििरूमर DTM अष्ट्ित्यरग-

सम्त्झौतर पठरइयो। आमरबुिरले DTM 

अष्ट्ित्यरग-सम्त्झौतरको ििरक्षर् गरर्एको 

प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प प्ररप्त गनुाहुन्छ। 

छन् 

िो िोइन 
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अनुसिरनको उपयुि समयरिष्ट्िमर िर पष्ट्छ, सबै पक्षकर आमरबुिरिरूलरई मौस्ट्खक रूपमर सूष्ट्चत गरर्नेछ तर् अनुसिरनको 

समरस्ट्प्तपष्ट्छ तीन (3) ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन भन्दर अष्ट्घ (संघीय गोपनीयतर करनूनिरूमर अनुकूल)। 

यष्ट्द ष्ट्िद्यरर्थीको आचरर्-संष्ट्ितरको उल्लङ्घन गरे्को परइएमर, दोर्ी ष्ट्िद्यरर्थी(िरू)लरई उमेर्-अनुकूल परर्णरम ष्ट्दइनेछ; लष्ट्क्षत ष्ट्िद्यरर्थी र् 

आमरबुिरिरूलरई परर्णरम बररे् सूष्ट्चत गरर्नेछ (गोपनीयतर करनूनिरूमर अनुकूल)।  

रर्पोटा गने व्यस्ट्िसँग कुनै र्थप सर्ोकरर् 

छैन र् घटनर बन्द भएको छ। 

रर्पोटा गने व्यस्ट्िले ष्ट्िद्यरलयले बदमरिी, उत्पीिन, भेदभरि िर यरतरनर सम्बोिन 

गनाको लरष्ट्ग उपयुि िर प्रभरिकरर्ी कदम नचरलेको ष्ट्िश्वरस गनुाहुन्छ । 

रर्पोटा गने व्यस्ट्िले उपयुि के्षत्रीय सुपरर्िेक्षकलरई सम्पका  गनुापछा ; उिरँले तीन (3) ष्ट्िद्यरलय 

ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर मरष्ट्मलर बररे् अनुसिरन आर्म्भ गनुाहुनेछ र् दि (10) ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर 

रर्पोटा गने व्यस्ट्िलरई उपयुि प्रष्ट्तष्ट्क्रयर उपलब्ध गर्रउनुहुनेछ। 

रर्पोटा गने व्यस्ट्िसँग प्रष्ट्तष्ट्क्रयर उपयुि िर प्रभरिकरर्ी ष्ट्र्थएन भने्न बररे् िरर्ी 

सर्ोकरर्िरू छन्। 
 

रर्पोटा गने व्यस्ट्िले सुपरर्िेक्षकको करयरालयमर सम्पका  गनुापछा ; उिरँले तीन (3) 

ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर मरष्ट्मलरको अनुसिरन आर्म्भ गनुाहुनेछ र् दि (10) ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन 

ष्ट्भत्रमर रर्पोटा गने व्यस्ट्िलरई उपयुि प्रष्ट्तष्ट्क्रयर उपलब्ध गर्रउनुहुनेछ। 

 

ष्ट्िद्यरलयको प्रिरनरध्यरपकले िर उिरँको ष्ट्ििरइनीले ष्ट्नम्न ष्ट्िद्यरलय ष्ट्दन भन्दर अष्ट्घ अनुसिरन आर्म्भ गनुाहुनेछ; सबै अनुसिरनिरूमर नू्यनतममर, तथ्यको 

कर्थनको ष्ट्सिानर र् सरक्षीको अन्तिरातरा समरिेि हुनेछन्।  

 

ष्ट्िद्यरलयले लष्ट्क्षत ष्ट्िद्यरर्थीसँग र् आिश्यक 

भएमर, अपर्रिी र्/िर ष्ट्िद्यरलयको 

समुदरयसँग िलो अप सञ्चरलन गनुाहुनेछ। 

सर्ोकरर् ष्ट्िद्यरलयको प्रिरनरध्यरपक िर उिरँको ष्ट्ििरइनीलरई दिरिेि गर्ी पेि गरर्नेछ र् उि रर्पोटालरई 

Infinite Campus मर प्रष्ट्िर गरर्नेछ 

ष्ट्िद्यरलयको कुनै प्रिरसक, संकरय िर कमाचरर्ी सदस्य िर अन्य कमाचरर्ीलरई मौस्ट्खक रूपमर िर 

ष्ट्लस्ट्खत रूपमर मधे्य एकमर सर्ोकरर् रर्पोटा गनुािोस् (सकेसम्म व्यरििररर्क तर् प्ररर्थष्ट्मकतरकर 

सरर्थ (30) ष्ट्दन ष्ट्भत्रमर)। 

आमरबुिर, अष्ट्भभरिक, ष्ट्िद्यरर्थी िर सम्बस्ट्ित नरगरर्कसँग रर्पोटा गनाको लरष्ट्ग बदमरिी, 

उत्पीिन, भेदभरि िर यरतरनर सर्ोकरर्िरू छन्। 
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यो िाराम www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.मा उपिब्ध छ। 

कृपया स्पि रूपमा सबै जानकारी वप्रन्ट गनुािोस्। 
आजको वमवत ______ /_____ / ________   विद्यािय _______________________________________________________________________________________________________________ 

तपाई ंनामरवित रिन चािनुहुन्छ?    चरिन्छु    चरिन्न   (यष्ट्द चरिनुहुन्छ भने, नरममर नलेख्नुिोस्) 

घटना ररपोटा  गने व्यखक्त:   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

एउटामा गोिो िगाउनुिोस्: पीष्ट्ित/लक्ष्य सम्बस्ट्ित ष्ट्िद्यरर्थी आमरबुिर/अष्ट्भभरिक आिन्त सम्बस्ट्ित व्यस्ट्ि 

टेष्ट्लिोन_____-_______- ___________        इ-मेि ____________________________________________________ 

 

1. अवभयोग िागेको िवक्षत विद्यार्थीको नाम          विद्यािय          गे्रड  जावत     विङ्ग 

_________________________________      ____________________________________________   _____ _____ ______ 
 

2. अवभयोग िागेको अपरािी(िरू)को नाम(िरू)        विद्यािय       गे्रड       जावत     विङ्ग 

_________________________________      ____________________________________________   _____ _____ ______ 
 

_________________________________     ____________________________________________    _____ _____ ______ 

 

3. के यो ष्ट्िद्यरर्थीिाई पवििा पवन िैरान पारेको, বৈষম্যের শিকার অথৈা ঠাট্টাযস্করার শিকার হম়্েম্ে?      िो       िोइन र्थरिर छैन 

4. कुन वमवत (िरू) मा उक्त घटनर (िरू) घट्यो? 

____/ ___/ _____   समय: _______ AM/PM      ____ / ____/ _____     समय: _______ AM/PM   बहुष्ट्िि ष्ट्मष्ट्तिरू 

मष्ट्िनर ष्ट्दन   िर्ा                              मष्ट्िनर    ष्ट्दन    िर्ा         

5. यो घटनर (िरू) किाँ घट्यो? (लरगू हुने सबैिाई छानु्निोस्) 

 सू्कलको सम्पष्ट्त्तमर (कृपयर एउटरमर घेर्ो लगरउनु िोस्): कक्षरकोठर      सू्कलको ष्ट्भष्ट्त्र बरटो           िलपरनघर्       कसर्तकोठर/लकर्रुम    अन्य 

 सू्कलले प्रयोिन गरे्को करयाक्रम िर सू्कल सम्पष्ट्त्त बरष्ट्िर्को करयाक्रममर 

 सू्कल बसमर हँुदर (कृपयर घेर्ो लगरउनु िोस्): ष्ट्बिरन/बेलुकी 

 सू्कल िरँदर िर िष्ट्किं दर (कृपयर घेर्ो लगरउनु िोस्): ष्ट्बिरन/बेलुकी  

  इन्टर्नेटमर   

6. जुन िणान (िरू) िे भएको घटनरिाई उवचत प्रकारिे विस्तार गदाछ, त्यस िणानको छेउमा X िगाउनु िोस् (लरगू हुने सबैिाई छानु्न िोस्) 

 कर (िरष्ट्त/िरष्ट्तयतर, रं्ग, िमा, ष्ट्लङ्ग, असक्षमतर, लैंष्ट्गक अष्ट्भसंस्कर्ण, लैंष्ट्गक पष्ट्िचरन इत्यरष्ट्द) 

 भौष्ट्तक ष्ट्िंसर (कुट्नु, लरत िरनु्न, िकेल्नु, रु्थकु्न, कपरल उखेल्नु, अर्थिर केिी ष्ट्चि फ्यरकु्न) 

 अको व्यस्ट्ि ल्यरएर् ष्ट्िद्यरर्थीलरई ष्ट्िकराउनु अर्थिर िरष्ट्न पुयराउनु 

 मौस्ट्खक (ष्ट्िथक्यरउनु, नरम बोलरउनु, आलोचनरत्मक ष्ट्टप्पणी गनुा, अर्थिर िम्त्की ष्ट्दनु, आिू िर अन्य मरध्यम द्वरर्र) 

 दु:ख ष्ट्दनु 

 िबिास्ट्ि गनुा 

 भयष्ट्भत अर्थिर िम्त्कीको संकेत गनुा िर असभ्य व्यििरर् देखरउनु 

 बष्ट्िष्करर् (ष्ट्िद्यरर्थीलरई बष्ट्िष्करर् अर्थिर अस्वीकृत गनुा) 

 िरष्ट्नकरर्क िल्लर िर गि िर सरिािष्ट्नक मरनिरनी गनुा 

 सरइबर् िैर्रनी िर सरइबर् पच्छयरउनु (एउटरमर घेर्ो लगरउनु िोस्: सू्कलको समय/ सू्कलको पछरिी) 

 

7. बदमासी/दुव्याििार/यातनाको उते्प्ररणा (एउटामा वचन्ह िगाउनुिोस्): 

__सरमरन्य   __िरष्ट्त/र्ङ   __िमा   __ष्ट्लङ्ग   __ष्ट्लङ्ग पष्ट्िचरन/यौन झुकरि   __िरर्ीरर्क/मरनष्ट्सक अिितर   

__र्रष्ट्रि य मूल/िरतीयतर__अन्य  

तपरईंलरई वििरण गरे जसै्त गरर घटनरको बारेमा छोटो वििरण गनुा िोस्। चाविएमा, कृपया र्थप पृष्ठ प्रयोग गनुा िोिा। 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

यो ररपोटा वनम्न व्यखक्तिाई पेि गररएको छ (गोिो िगाउनुिोस्):  प्रिरनरध्यरपक प्रिरनरध्यरपकको ष्ट्ििरइनी के्षत्रीय सुपरर्िेक्षक (नरम) _____________________ 

___/___/_____  _____________________________________  ________________________________________ 

पेि गरर्एको ष्ट्मष्ट्त                पेिकतराको नरम                   पेिकतराको ििरक्षर् 

ष्ट्ितर्ण:  प्रिरनरध्यरपक/प्रिरनरध्यरपकको ष्ट्ििरइनीलरई िरिष्ट्िक; ष्ट्िद्यरर्थीकर रे्किािरूकर लरष्ट्ग प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प, पेिकतराको लरष्ट्ग प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प संिोष्ट्ित 6/30/20 
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“सू्कलमर हँुदर, बच्चरको िीिनमर, िेरै् मित्त्वपूणा प्रौढ भएको करर्ण, केिी िदसम्म अनुिरसन करयम र्रखे्न ष्ट्िमे्मिरर्ी ष्ट्िक्षकको िो। अनुिरसन ष्ट्बनर 

प्रभरिकरर्ी ष्ट्िक्षर हुन सकै्दन। तर् अनुिरसनको ष्ट्नमराण घर्मर सुरु हुन्छ। िब ष्ट्िक्षकले ष्ट्िद्यरर्थीकोबररे्मर कुनै अनुिरसनसँग िोष्ट्िएकर समस्यरको िणान 

आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकलरई गदाछन्, त्यस पष्ट्छ आमरबुिर िर अष्ट्भभरिकले ष्ट्िद्यरर्थी र् ष्ट्िक्षकसँग कुर्रकरनी गरे्र् यस समस्यरको समरिरन ष्ट्नकरल्नु पदाछ। 

 

अनुिरसनको लक्ष्य बच्चरिरूलरई उष्ट्चत व्यििरर् प्रष्ट्त ष्ट्नदेिन गनुा र् ज्ञरनी र् ष्ट्िमे्मिरर् ष्ट्नणायिरूको ष्ट्नमराण गना ष्ट्सकरउनु िो। अनुिरसनले बच्चरिरूलरई 

यर्थरक्रम सोच्न ष्ट्सकरउँदछ र् अनुिरसनको करर्ण बच्चरिरूले आिूले गरे्को करमकर परर्णरमिरू स्पर र् िुद्ध तरर्करले बुझे्नछन्।“ 

 

-र्रष्ट्रि य आमरबुिर ष्ट्िक्षक संगठन 

        _______________________________________________  

 

 

 

विद्यार्थी आचार-संविताको कुनै सारांि बारे केिी वटप्पणी, सुझाि िा वसिाररि भएमा, विखखत रूपमा जनाउन स्वागत गररन्छ। यी 

विखखत वटप्पणी, सुझाि िा वसिाररििरूिाई ति वदइएको ठेगानामा पठाउनु िोिा: 

 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS  

5823 MEMORIAL DRIVE 

 STONE MOUNTAIN, GA 30083  

 

 (678) 676-1811 

 

 

 

 

 

 

श्री MARSHALL D. ORSON, अध्यक्ष 

सुश्री CHERYL WATSON-HARRIS, प्रिान वनरीक्षक 

 

 

कुनै पष्ट्न ष्ट्िस्ट्रिक्टको िैष्ट्क्षक करयाक्रम, ष्ट्क्रयरकलरप िर अभ्यरसमर िरष्ट्त, र्ङ, िमा, र्रष्ट्रि य मूल, अिितर, गभरािथर्थरको स्ट्थर्थष्ट्त, उमेर्, ष्ट्लङ्ग, यौन झुकरि 

िर ष्ट्लङ्ग पष्ट्िचरनको आिरर्मर भेदभरि नगनुा 

 DeKalb County Board of Education को नीष्ट्त िो। 


