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विद्यार्थी आचार-संविता ~
विद्यार्थीिरूको अविकार विम्मेिारी र चररत्र विकास
िातेपुस्तिका

2017-2018
इविमेन्टरी
वमडि
िाइ
DEKALB अन्तर्राष्ट्रिय स्वागत केन्द्रको शिष्टतामा DEKALB करउण्टी स्कूलस्कूल ष्ट्िस्ट्रिक्टले ष्ट्िद्यरर्थी आचरर्-संष्ट्ितरष्ट्िद्यरर्थीिरूको अशिकार शिम्मेवारी र चररत्र
ष्ट्िकरस िरतेपुस्ट्िकरको अनु िरद उपलब्ध गराउँ छ। अनु िरद प्रशतशलशपको लरष्ट्ि प्रिानाध्यापकलाई अनु रोि गनुु होला
अथवा अं ग्रेिी संस्कर्ण www.dekalb.k12.ga.us/student-relations मा उपलब्ध छ।
अंग्रेिी संस्करण सबै भन्दा ठीक ठिररनेछ।
यशद सकल अं ग्रेिी संस्कर्ण र अनु िरद बीच असहमशत वा अन्तर वा त्यहाँ कुनै िानकारी र अस्वीकर्ण भएमा, अं ग्रेिी संस्कर्ण प्रचशलत हुनेछ/शित्ने छ।

French
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans une langue
qu’ils peuvent comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère
ou autres documents, ainsi que les services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et
Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Somali
Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda
luqadda ay fahmi karaan. Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama
warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga
~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Chinese

Bengali
ব্যাখ্যান/ অনুব্াদ -এর সহজলভ্যতার বব্ব্ৃবত।
DeKalb ইণ্টারনযাশনাল ওয়েলকাম সসণ্টার এর সসৌজযনয DeKalb কাউবণ্ট স্কুল বিবিক্ট ছাত্রছাত্রীর আচরণবব্বি ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়েত্ব এব্ং চাবরবত্রক উন্নবত সম্পবকি ত পুবিকার অনুব্াযদর
ব্যব্স্থা কযরযছ। অনূবদত হািি কবপ'র জনয স্কুযলর বিবিপালযক অনুযরাি করুন অথব্া ইযলকট্রবনক সংস্করণ সদখ্ার জনয এই ওয়েব্সাইট-এ যান: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations।
Amharic
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን
ይገልጻል። ተተርጉሞ የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት
ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ ይቻላል። የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል።
አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations .
Spanish
Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un
idioma que puedan entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del
Carácter u otros documentos, como también la solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del
Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Arabic
بيان لتوفير الترجمة الشفهية و الكتابية
. ان هيئة التعليم في منطقة ديكالب لالهالي والطالب سوف تضمن توفر المعلومات االساسية فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات باللغة العربية او اللغة التي يستطيع ان يفهمها االهل
و كذلك تتوفر نسخة الكترونية لمدونة سلوك الطالب – الحقوق و. تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب – الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة
:الواجبات و كتيب بناء الشخصية علي الرايط التاليwww.dekalb.k12.ga.us/student.relations.
Vietnamese
Tuyên Bố về Dịch Vụ Phiên Dịch/Thông Dịch
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb bảo đảm tất cả các cha mẹ và học sinh sẽ được quyền xem các thông tin liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ bằng ngôn
ngữ mà họ hiểu được. Họ có thể yêu cầu ban quản trị của trường cấp cho những bản dịch thuật in ra của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học
Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, hoặc những tài liệu khác, và yêu cầu những dịch vụ thông dịch. Có thể thấy bản văn điện tử của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền
Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình ở trang mạng www.dekalb.k12.ga.us/student-relations .
Burmese
pum;jyefESifh bmomjyefqdkr_rsm; toifh&&SdEdkifa=umif; a=unmcsuf
rdbrsm;ESifh ausmif;om;rsm;taejzifh 4if;wdk h. tcGit
fh a&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh ywfoufaom ta&;}uD;onfh tcsuftvufrsm;udk 4if;wdk hem;vnfEdkiaf om bmompum;jzifh tvG,w
f ul &&SdEdki&f ef DeKalb c&dkiaf usmif; rsm;rS
yHyh dk;ay;rnfjzpfonf? bmomjyefvkyif ef;rsm; tygt0if/ ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. yHkEdSyfrdwWL odk hr[kwf tjcm;bmomjyefxm; aom pm&Gufpmwrf;rsm;.
yHkEdSyfrdwWL rsm;udk ausmif;tkyfcsKyfa&;xHrSwpfqifh &&SdEdkifonf? tifwmeufrSwpfqifhvnf; www.dekalb.k12.ga.us/student.relations wGif ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&; rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG
h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. tDvufx&Gef;epf rluGJudk &&SdEdkifonf?
Nepali

2017-2018 आमाबुवा / अभििावकको हस्ताक्षर पष्ृ ठ

कृपया यस पष्ृ ठलाई तीन (3) दिनभित्र तपाईंको स्कूलमा फिताा पठाउनुहोस ्
आमाबुवा/ अभििावक
प्राप्ति- सूचना

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तका आफ्नो बच्चाहरूसँग पढे र,समीक्षा गरर, तपाईंको बच्चाले

अनश
ु ासित ढं गले स्कूलको पढ्ने वातावरण र िरु क्षा कायम राख्न िहायता परु ्याउने भसू मकावारे िोड़ दिनह
ु ोि ्। यिै गरर यो हातेपस्ु स्तकामा विद्यार्थीको रे कर्ड,
िेभमली एिुकेिनल राईट्ि एन्र् प्राइवेिी एक्ट (FERPA ) र अन्य अधिकार र कतडब्यवारे महत्तत्तिपूणड िानकारी िमावेश छन ्। यो हातेपुस्स्तका तपाईहरूले
पाउनु भयो भने प्राजतत- िुचनाकालाधग ननम्न खाली ठाउँ मा सही गररदिनु होला र कालो टिकाको धकाा िएको जग्गामा काटि आफ्नो बच्चाको स्कूलमा चााँडो
िन्दा चााँडो फििाा टदनु होला। तपाईंको िहयोगको लागग िन्यवाि।

ववद्यार्थी समर स्कूल / कायाक्रम प्जम्मेवारीहरू
म ननश्चयपूवक
ड भन्छु कक म, 2017-2018 विद्यालय्िर्ाको्अिगिमा 2017-2018 विद्यार्थी आचार-संदहता ~ विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र

विकास हातेपुस्स्तकामा िेला्परे का िबै ननयम, ननयम-कानुन, कायडववधि, नीनत, राज्य, स्थानीय र संघीय कानुन्बुझ्िछु र 2017-2018्विद्यालय्िर्ाका्िबै
समर कायडक्रममा पालना गने जिम्मेवारी सलन्छु। म अझै बुझ्िछु कक यदि मैले 2017-2018 विद्यालय्िर्ा्र्सबै DeKalb काउण्टी स्कूल डिस्स्िक्टको समर
स्कूल/ कायडक्रममा केही पनन उल्लंघन गरे को पाएमा 2017-2018 विद्यार्थी आचार-संदहता ~ विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास
हातेपुस्स्तकामा पुजटट गररएका स्तर स्तरका पररणामहरूको तुरुन्त भक्
ु तभोगी हुने छु।

ववद्यार्थीलाई सवेक्षणहरूमा सहिागी हुनको लागग सहमति
हरे क वर्ड जस्जाया सशक्षा ववभागले 6 िे खख 12 श्रेणीका विद्यार्थीहरूको िवेक्षण गिड छ। िवेक्षणको ववर्यमा लागू-पिाथड, दहंिा, मानसिक स्वास््य, गार्ी चलाउने
व्यवहार, किरत र आहारहरू िमावेश छन ्। िबै िवेक्षणहरू नामरदहत हुन्छन ् र ननजी पदहचानको आवश्यक छै न। िवेक्षणले स्कूल डिस्स्िक्टलाई आवश्यक

योिना बनाउन र मूलयांकन गनड िहयोग गिड छ। यि िवेक्षणमा िहभागी इच्छा अनुिार बननन्छ। यदि तपाईंको बच्चा िहभागी हुन ् मन्िुर भएमा ननम्न खाली
ठाउँ मा सही गरर दिनु होला। थप िानकारीका लागग विद्यार्थीहरूको अधिकार िंरक्षण िंशोिन पष्ृ ठ 78 मा हे नुड होला। यो िवेक्षण जिल्ला िरु क्षा परीक्षणभन्िा
अलग र छुट्टै हो र िबै विद्यार्थीहरूलाई भनड आमजन्त्रत गररन्छ।

_________ मैले मेरो बच्चालाई जस्जाया भिक्षा वििागको विद्यार्थी स्िास््य सिेक्षणमा िाग भलन सहमनत दिन्न।
_________ मैले मेरो बच्चालई जस्जाया भिक्षा वििागको विद्यार्थी स्िास््य सिेक्षणमा िाग भलन सहमनत दिन्छु।
DEKALB काउण्िी स्कूल डडप्स्िक्ि
सुरक्षक्षि प्रतिज्ञा

मेरो आफ्नो रोजाइ अधिकार र कायडहरूलाई DEKALB काउण्टी स्कूल डिस्स्िक्टका अन्य विद्यार्थीहरूको

रोजाइ र कायडहरूसँग गुणा गिाड िेरै प्रभाव पािडछ। यि प्रनतज्ञाको िम्मान गरे र म आफ्नो तर्डबाट हाम्रो स्कूलहरूलाई िुरक्षक्षत र िर्ल बनाउन िक्िछु।
मलाई ववश्वाि छ कक म एउटा राम्रो विद्यार्थी हुनेछु। मलाई ववश्वाि छ कक म राम्रो चररत्र िे खाउन िक्िछु। मलाई ववश्वाि छ कक िब म मेहनत गरे र काम गछुड,
म िर्ल हुने छु, यिै कारण म प्रत्येक दिन मेहनत गरे र िर्ल हुने कोसिि गनेछु। म सिक्न िक्िछु। म सिक्ने छु। मेरो स्कूललाई िुरक्षक्षत राख्नका ननजम्त, म

प्रनतज्ञा गिड छु कक म विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुजस्तकामा लेखखएको मागडिशडनलाई अनि
ु रण गने छु।
म बुझ्िछु कक स्कूलका गम्िीर ननयमहरूको उललंघन गरे को पररणाम स्वरूप मलाई िि दिनका लाधग ननलजम्बत गररने छ र जिल्लामा मेरो कानन
ू ी प्रकक्रया
सुनुिाई हुने छ। यि प्रकक्रयाका अरू पनन पररणाम हुन िक्िछन ्। यी अनतररक्त पररणामहरू, यि प्रकार छन ्- स्कूलबाट म ननटकासित हुनेछु वा अरु कुनै
वैकजल्पक कायडक्रम/स्कूलमा ननयुक्त हुनेछु।

अतनवाया भिक्षा

म ननश्चयपव
ड भन्छु कक मैले जस्जाया राज्यको अननवायड सशक्षा विद्यार्थी उपजस्थनत कायडववधि अनश
ू क
ु ािन (र्थप िानकारीका लाधग पष्ृ ठहरू 35-36 र 38 मा
हे नह
े ो छु।
ुड ोि ्) को पालना गनड अिर्ल भएमा भोग्नु पने पररणाम र ििायहरू बुझक

विद्यार्थीको नाम (कृपया छातनुहोि ् ) ___________________________________
विद्यार्थीको सही___________________ समनत ___________________________
आमाबुिा/असभभावकको सही__________________समनत ___________________
दटतपणी:

कृपया सही गरे र भमनत लेखि िपाईंको बच्चाको होमरूम भिक्षकलाई स्कूलको पटहलो हफ्िामा िकााउनु होस ्।

1

यो पष्ृ ठलाई जानाजान खाली छोडिएको थियो।
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ववद्यार्थी आचार-संटहिा-

ववद्यार्थीहरूको अगधकार प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका
नीति वववरण
DEKALB काउण्टी एिुकेिन पररर्िले, आफ्नो स्कूलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई, हुनसक्ने, िबैभन्िा राम्रो सशक्षा प्रिान गनड प्रनतबद्ध छ। यो प्रनतबद्धताले,

कदठन पाठ्यक्रम, उच्च योग्यको सशक्षक र िि
ु जज्ित िवु विाहरू मात्र नमागेर, विद्यार्थी, कमडचारी, आमाबि
ु ा, सरोकारिाला र िमि
ु ायका ििस्यहरूको

लागग िुरक्षक्षत र िकारात्मक वातावरण पनन अपेक्षा राख्िछ। सशक्षा पररर्िले, स्कूलमा अधिक्तम ववद्या प्राजतत हुनिकोिू् भनेर िबै विद्यार्थीहरूलाई
अनुकूल व्यवहारको किा स्तरलाई मान्ने आिा राख्िछ।

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपस्ु स्तकाले DEKALB विद्यार्थीहरूको व्यवहारको ननयम र

ववननयमहरूलाई उललंघन गने विद्यार्थीहरूलाई अनश
ु ािन सिकाउने प्रकक्रयाहरू पदहचान गिड छ। अनुशािन लागू भएको बेला, विद्यार्थी आचार-संदहता-

विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तका, न्यानयत छ भन्ने ठहररएको छ र स्कूल डिस्स्िक्टका िबै विद्यार्थीहरूको भलाई गिड छ
भन्ने पक्का गराउँ िछ।

सामान्य रूपमा अनुिासनले ववद्यार्थीको दरु ाचारलाई सही बनाउाँ दछ र ववद्यार्थीलाई स्कूल समुदायमा प्जम्मेवार नागररक हुन ् िन्ने हौसला
टदन्छ। अनुिासनात्मक कायाहरू प्रिासकको ववचार अनुसार प्रिाभसि गररनेछ िर लागू हुने यी अनि
ु ासनात्मक कायाहरू यी सबै कुराहरू हे री
लागू हुनेछन ्-अनुगचि व्यवहारको गम्िीरिा, स्कूलको वािावारणमा त्यसको प्रिाव, ववद्यार्थीको उमेर र कक्षा स्िर, ववद्यार्थीको पटहलाको
अनि
ु ासनको इतिहास, पयााति चोि-पिक र अरू कुनै सम्बप्न्धि कारणहरू।

जहााँ उगचि हुन्छ, व्यवहाररक समस्याको गम्िीरिाको अवस्र्था र प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै , अनुिासन कायावाहीमा प्जल्ला, जनिा र
सामुदाटहक संगठनले ठहरे को ववद्यार्थी सेवा प्रबन्ध समावेि हुनसक्छ। सम्िवि:, जप्जाया कानूनले अगधकार टदए अनुसार, पररषदले बाधा
पुरय
् ाउने ववद्यार्थीहरूलाई तनलम्बन वा तनष्कासन गनि
ुा न्दा अको भिक्षा टदने वािावरणमा पठाउन चाहन्छ।

कुनै विद्यार्थीको अनुधचत व्यवहारलाई बिसलने कायड गिाड, आमाबुिालाई िूचना दिन र भाधगिार बनाउन आवश्यक हुन्छ। आमाबुिा, असभभावक, सशक्षक
र स्कूलका कमडचारीहरू समलेर काम गरे मात्र विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तका विद्यार्थीको

व्यवहार िुिानड र पढाइमा राम्रो गराउन िर्ल हुन्छ। विद्यार्थीको व्यवहार र अनुशािन कायािाहीबारे का धचन्ताहरू स्कूलको प्रध्यापक वा डर्पाटड मन्
े ट अर्

िेर् स्कूल एण्र् स्टुर्ेन्ट ररलेशन िँग , आमाबि
ु ा, सशक्षक र िमािका व्यजक्तहरूसँग सञचार गनड आग्रह गररन्छ।

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तका को लागू JCD. पररर्िको नीनत अनुिार हुन्छ।

ववद्यार्थी आचार-संटहिा -

ववद्यार्थीहरूको अगधकार प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका
उद्देश्य
विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपस्ु स्तकाको उद्देश्य के- 12 का विद्यार्थीहरूलाई अनधु चत व्यवहारको

बारे मा िानकारी दिनु हो। हरे क प्रकारको ननर्ेि व्यवहार र त्यिको संस्करणको बारे मा लेख्न अिम्भव हुन्छ। त्यिै कारणले विद्यार्थीहरूले बुझ्नु पिड छ
कक, विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा िूचीबद्ध भए वा नभए पनन स्कूलको उद्देश्यलाई भंग
गने अभद्र व्यवहारलाई अनश
ु ासित गररन्छ।

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा उल्लेखखत गरे बाहे क, अलग-अलग स्कूल र कक्षा-

सशक्षकहरूले अन्य ननयम राख्न िक्िछन ्। उक्त ननयमहरू सशक्षकले बबस्तार गनड िक्िछन ्, कक्षामा टास्न िक्िछन ् वा विद्यार्थीहरूलाई ववतरण गनड
िक्िछन ् र विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकाको उललंघन हुन ् वा नहुन िक्िछ। विद्यार्थीले

आचार संदहता उललंघन गछा न ् िा गिै नन ् िन्ने कुरा विद्यार्थीको अगिकार तर्था उत्ततरिानयत्ति र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा प्रमाणको प्रचरु तामा एकल
रूपमा आिाररत हुनेछ। अको िब्िमा िन्िा प्रमाणको आिारमा विद्यार्थीले उललंघन गरे िा गरे नन ् िन्ने कुरा असत्तय िन्िा सत्तय हुने िेरै सम्िािना
हुन्छ?
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ववद्यार्थी आचार-संटहिा -

ववद्यार्थीहरूको अगधकार प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका
अध्यन र आज्ञापालन

िानो उमेर र कक्षा भएता पनन िबै विद्यार्थीहरूले ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तकाको

ववर्यिूची िान्न आवश्यक छ र यिको ननयम पालन गिै उनीहरूले पढ्ने अन्य स्कूलले लगाएको थप कानूनहरू पालन गनुड पिड छ। ववद्याथी आचार-

िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका िबै स्कूल र केन्द्रहरूमा ववतरण गरे को छ। स्कूल सरु
ु हुनु िन्िा पदहले र
विद्यार्थी आउनु अगािै, स्कूलका सशक्षक र कमडचारीको िमझिारी पक्का गराउन, उनीहरूसँग यो पुजस्तका ववतरण गनुड अनघ समीक्षा गररन्छ।

ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका ववतरण गरर स्कूलको पदहलो हततामा पढाइन्छ। हरे क

ववद्यार्थी र आमाबव
ु ा/ अभििावकले पष्ृ ठ 3-4 मा पाइने प्राप्ति सच
ू नाको रसीद सही गना आवश्यक हुन्छ। पदहलो िईु हततामा, जिल्लाभरर यि
ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को अतनवाया िाँच गररन्छ। विद्यार्थीहरूको िाँचको अंक
रे किा गररन्छ। अनुशािन र अनुशािनका कायडप्रणालीहरू्बारे छलर्ल गनड स्कूलको पदहलो तीन हततामा कक्षा िभा आयोजना गररन्छ।

जुन ववद्यार्थीहरू स्कूल डडप्स्िक्ि विद्यालय्िर्ामा प्रवेि गदा छन ्, तिनीहरूले ववद्यार्थी आचार-संटहिा-ववद्यार्थीहरूको अगधकार

प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका पाउनेछन ् र त्यसको ववषय-वस्िुबारे ववद्यार्थीहरूलाई जााँच टदइने छ।

पदहलो पल्ट स्कूल सभत्रको ननलम्बनमा पठाइएका विद्यार्थीहरूलाई ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि

हातेपुजस्तका को बारे मा िेरर पढाएर पुन: िाँच गररने छ। सशक्षकहरूले, K-3 का ििाना बच्चाहरू, अपिािी सशक्षाको विद्यार्थीहरू र अरु भार्ाका अंग्रेिी
बोल्ने विद्यार्थीहरूसँग ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तकाको पूणड तररकाले समीक्षा गरर,
उनीहरूको िमझिारी िुननस्चचत गनुड पने छ।

ववद्यार्थीहरूलाई ववद्यार्थी आचार-संटहिा-ववद्यार्थीहरूको अगधकार प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका को कुनै िाग
नबझ
े ा अध्यापक वा कमाचारी सदस्यहरूसाँग स्पप्ष्िकरणका लागग प्रश्न गना आग्रह गररन्छ।
ु म

समान िैक्षक्षक अवसरहरू
िानत, रं ग, िमड, िन्म वा राजटिय मूल, सलङ्ग असभिंस्करण र सलङ्ग पदहचान, शारीररक अयोग्यता,्वा उमेरको ख्याल नगरी DEKALB काउण्टी स्कूल
डिस्स्िक्टले िबै विद्यार्थीहरूलाई िमान सशक्षा अविरहरू उपलब्ि गराउँ िछ। कुनै पनन विद्यार्थीलाई िानत, रं ग, िमड, िन्म वा राजटिय मल
ू , शारीररक
अयोग्यता, उमेरको वा सलङ्ग असभिंस्करण र सलङ्ग पदहचानको आिारमा जिल्लाका शैक्षक्षक कायडक्रम, कक्रयाकलाप वा िािानहरू, ििमा ववद्याथी

आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तकाको िंचालन समािेि छ, त्यस्तामा भेि-भाव वा दिक्क पाने छै नन ्।
भेि-भाव सम्बन्िूी सशकायतलाई तरु
ु न्त, िन्तोर्िनक र यथाक्रमसँग िमािान गनड स्कूल डिस्स्िक्टले सशकायत कायडप्रणाली कायम राखेको छ।
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ववद्यार्थी आचरणमा अनि
ु ासन सम्बन्धी अगधकारक्षेत्र
िब स्कूल डिस्स्िक्टको हीत समािेि हुन्छ, तब DEKALB काउण्टी स्कूल डिस्स्िक्टलको विद्यार्थीहरू माधथ अनश
ु ािन प्राधिकरण हुन्छ। त्यिैकारण

ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका ननम्नसलखखत िमय र ठाउँ हरूमा लागू हुन्छ:
•
•
•
•
•

कुनै पनन िमय स्कूल िसमनमा;

स्कूल िसमन बादहर स्कूल बि रोक्ने ठाउँ मा वा स्कूलको कक्रयाकलाप,फियाकलाप, कायडक्रमहरूमा;
िब विद्यार्थी स्कूल बिमा वा स्कूल डिस्स्िक्टले प्रायोिन गरे को पररवहनमा हुँिा ;

िब आरोवपत अपरािकताड वा आरोवपत पीडर्त स्कूल िाँिा वा र्ककिंिा वा स्कूलको कक्रयाकलाप, फियाकलाप, कायडक्रमहरूमा िाँिा वा र्ककिंिा;
स्कूल िसमन बादहर िदहले स्कूलले प्रायोिन गरे को वा स्कूल िम्बन्िी कक्रयाकलाप िस्तै अध्यन-यात्रा, िम्मेलन वा खेल-कुिमा िहभागी
हुँिा वा स्कूलको प्रधिकृस्तरहरूको क्षेत्र-अधिकार भएको ठाउँ मा;

•
•

स्कूल बादहर िब स्कूलले प्रायोिन गरे को वा स्कूल िम्बन्िी जस्जायाको अको स्कूलले गरे को कायडक्रममा िहभागी हुँिा।

स्कूल िसमन बादहर िब विद्यार्थीको व्यवहारले अपराि पररणाम हुन िक्ने र उिको लगातर उपजस्थनतले िम्भवत: स्कूलको िम्पजत्त वा
अन्यलाई खतरा हुने वा शैक्षक प्रकक्रयालाई बबथोल्न िक्ने (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c));

•
•
•

स्कूल िसमन बादहर िब विद्यार्थीको व्यवहार स्कूल डिस्स्िक्टका विद्यार्थी, कमडचारी वा स्वयंिेवक तीर ताककएको छ र पीडितको
िम्बन्ि स्कूल डिस्स्िक्टसँग हुन्छ।
स्कूल िसमन बादहर िब विद्यार्थीले स्कूल कमडचारीको अनम
ु नत बबना स्कूल छोड्िछ (अनम
ु नत बबना छुट्टी); र

स्कूल िसमन बादहर, िब विद्यार्थीको िव्ु यडवहारले स्कूलको िुरक्षा र स्कूल िमुिायको कुशलता वा स्कूलको व्यवजस्थत लक्ष्य र
फियाकलापहरूमा नकरात्मक अिर पािड छ।

•
•

स्कूल हाता बादहर हुँिा अपमानजनक र िम्कीपूणा टे क्स्ट सन्िे ि िा इन्स्टे न्ट सन्िे िहरू पठाउँ िा;

स्कूल हाता भित्र िा बादहर हुँिा साइबर िरु
ु पयोगद्िारा र्वयस्क्तलाई डिस्जटल प्रविगिहरू इमेल, ब्लग, सामास्जक सञ्जाल िेबसाइट ( जस्तै
िेसबक
ु , ट्िीटर, इन्स्टग्राम, फकक आदि) च्याट रूम, टे क्स्ट र इन्स्टे न्ट मेभसस्जङ सदहत तर यसमा मात्र सीभमत नरहे रको प्रयोग मािात
िरु ाग्रही, उिण्ि र बारम्बार उत्तपीिन र िय उत्तपन्न गराउँ िा; र

•

स्कूल हाता भित्र िा बादहर हुँिा साइबर स्टफकङ गिाा िा सञ्चारमा सहिागी िा विद्युतीय मेल िा सञ्चारको प्रयोग मािात कसैमा ननिे भित िा

ननस्चचत र्वयस्क्तलाई सञ्चार गना बाध्य पाने, िब्ि, छवि िा िार्ाको प्रयोग मािात पीडितलाई ननस्चचत िािनात्तमक तनाि उत्तपन्न गराउने।

दव्ु यावहारको अनुसन्धान
िब स्कूलमा ननयम उल्लंघन भएको िूधचत वा िंका हुन्छ, तब प्राध्यापक वा मनोननतले अनुिन्िान गनुड पने हो या होइन भन्ने ननजश्चत गरर, उधचत

कमडचारीलाइ अनुिन्िान गनड आज्ञा दिनेछन ्। अनुिन्िान िमयमा लागू हुनुपिा छ र अपरािकताड, पीडित, पदहचान गने िाक्षी, सशक्षक, कमडचारी ििस्य
र अन्य उधचत िानकारी हुनेहरूको अन्तरबाताड समािेि हुनप
ु िा छ।्अन्तवाडताड गरे का व्यजक्तहरूको बयान सलखखत रूपमा सलनु पिड छ। भिडियो ननगरानी

प्रातत भएमा, त्यिको िमीक्षा गरे र िुरक्षक्षतसँग राख्नु पिड छ। यदि प्रशािकको िोचाईमा सुनुिाईको प्रकक्रया हुन्छ भन्ने ववश्वाश भएमा, उिले/उनले कुनै
पनन िर्वु यािहारको भिडियो ननग्रानी िमालेर राख्ने प्रयाि गनप
ुड िड छ। अन्य कुनै भौनतक प्रमाण र िस्तावेि भएमा, िम्मा गरी िुरक्षक्षतसँग राख्नु

पिड छ। स्स्र्थनत हे री, स्कूल परामशडिाता, स्कूल िमाि िेवक, स्कूल प्रहरी र अन्य िहयोगी कमडचारीहरूको ववर्ेिज्ञाता प्रयोग गनुड पिड छ। अनुिन्िानको
िमय वा त्यि पश्चात, उधचत िमयमा, आमाबुिा वा असभभावकलाई िूधचत गनुड पिड छ। तर चोट पटक वा िमान स्स्र्थनत समािेि भएमा, उधचत
धचककत्िा ध्यान उपलब्ि गराएर, आमाबि
ु ा र असभभावकलाई तरु
ु न्त िधू चत गनुड पिड छ।

ववद्याथीले ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को उल्लंघन गरे को हो वा होइन भन्ने ब्याख्या
गनड अधिक प्रमाणको आिारमा मात्र हुन्छ। अको शब्िमा भन्नु पिाड, ववद्याथीले ननयम उल्लंघन गर्यो कक गरे न भन्ने कुरा िाचो हो कक होइन, त्यो

प्रमाणको आिारमा हुन्छ। यदि तपाईं् यि ननणडयिँग अिहमनत भएमा, तपाईंले ननणडय पाएको एक स्कूल दिन सभत्रमा प्रिानाध्यापककोमा ननिेिन गनड
िक्नु हुन्छ। यदि तपाईं्प्रिानाध्यापकको ननणडयमा अिहमनत भएमा, प्रिानाध्यापकले ननणडय गरे को एक स्कूल दिन सभत्रनै क्षेबत्रय ननरीक्षककोमा

सलखखत रूपमा ननिेिन गनड िक्नु हुनेछ। कृपया ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को पटृ ठ 86 मा
भएको अनुशािन कानूनी प्रकक्रयाको अनुक्रम िंधचत्र पढ्नुहोि ् , जिल्लाको कानूनी प्रकक्रया अनक्र
ु म बारे िान्नका्लाधग।
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उल्लंघन (हरूको) सच
ू ी

पृष्ठ(हरू)

जाड़-रक्सी (िाथमा राख्नु र/वा प्रयोग गन)ुड

पष्ृ ठ

क्रोगधि मार-वपि ( गम्भीर चोट परु ्याउनु वा मान)ुड

पष्ृ ठ

क्रोगधि हमला (हनतयारले घायल गने प्रयाि/ िमकी)
हमला (विद्यार्थी, अध्यापक, कमडचारी, आगंतक
ु हरूलाई)

उपप्स्र्थति ( मार्ी, मार्ी नभएको अनुपजस्थनत, उपजस्थनत सशटटचार, िेरै पल्ट दढलो हुनु)

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

27-29
32
32
30
35-36, 38

आिो-इन्जेक्िन एपीनेफिन ( एवप- पेन्ि)

पष्ृ ठ

29

मार-वपि (चोट पुयाडउनु)

पष्ृ ठ

31

बीपर / पेजर
िोक्नु

िोड़नु र प्रवेि गनुा
है रान बनाउनु
चोरी

बस सूची-पत्र

बसमा दव्ु यावहार
दिाक मार-वपि
सेल िोनहरू
कम्तयूिर (अनधिकृत प्रयोग, ह्य़ाककं ग, गुतत शब्ि उललंघन)
स्कूल बाटहरको आचरण

नक्कली पैसा/नक्कली पैसा सार्थमा राख्न/ चेक/मनी अडार/बैंक काडा
साइबरमा है रान बनाउनु / साइबरमा पीछा गनुा

हानी/ सम्पप्त्िको ववनाि (वास्तववक वा प्रयाि)
बाधाकारी व्यवहार ( िेरै िमय िम्म बोल्नु, उत्तौलो हुनु)
अिाप्न्ि (कक्षा कोठा र/वा स्कूल)
पोसाक तनयमावली

लागू-पदार्था (गैर-कानूनी वस्तु, एउटै िे ख्ने लागू-पिाथड वा र्ाक्टरले ननिाडररत गरे को और्धि)
लागू-पदार्था सम्बन्धीसामग्री (कागि, पाइप, जक्लप, बैग र अन्य सम्बस्न्ित वस्तुहरू)
इलेक्िोतनक संचार यन्त्रहरू ( िेल र्ोन, पेिर र अरु)

जबरजस्िी वसूली

अनि
ु ाभसि कायावाहीकायावाहीहरूलाई स्वीकार गनामा असिलिा
झि
ु ो आपिकालीन ररपोिा (र्ाइर आलमड तान्नु, बमको िमकी र 911 बोलाउनु)
झगडा

आगो ( आगो लगाउन)ु
िारामहरू

झि
ू ो जानकारी टदनु

गन्
ु डा गदी सम्बन्धी फक्रयाकलाप ( दहंिा, बिला, भती, लग
ु ा लगाउन,ु िामग्री)
बन्दक
ु हरू ( वपस्तोल, राइर्ल, बीबी, गोली, प्रनतकृनत वा एउटै िे ख्ने)

िंग गनुा ( िातीय, प्रिातीय, अयोग्यता, लैधगक- असभिंस्करण, सलंग पररचय)
िंग गनुा

कुट्नु/ ववद्यार्थी/ स्कूल अध्यापक वा कमाचारी/ आगन्िुकलाई छुनु)
पररचय पत्र

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

24
31
29, 41-42
33-35, 66-69, 89-90
29
46
39, 45-46
32
24
33-35, 42
39-40
29-30
33-35, 66-69
29
35
37
43-44, 75-76
27-29
28-29
24, 33

पष्ृ ठ

29, 33

पष्ृ ठ

38

पष्ृ ठ

37

पष्ृ ठ

31

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

29
42
40
37, 69

पष्ृ ठ

25
33-35, 66-69

पष्ृ ठ

33-35, 66-69

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

26-27
43
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अनगु चि यौन व्यवहार
अनुगचि प्रदिान

श्वासद्वारा िान्ने प्रदार्था
आदे िको पालन नगनुा ( मुख चलाउनु, र्केर िान,ु नमान्नु)

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

42-43
42-43
27-29
35

पष्ृ ठ

27

पष्ृ ठ

26

पष्ृ ठ

26-27

इन्िरनेि/ इन्िरनेि प्रयोग

पष्ृ ठ

24, 33-35

ियभिि पाने कायाहरू

पष्ृ ठ

33, 37

लाि ् मानुा

पष्ृ ठ

31

पष्ृ ठ

25

पष्ृ ठ

41-42

गााँजा

पष्ृ ठ

27-29

औषगध

पष्ृ ठ

28

झि
ु ो प्रतितनगधत्व गनुा ( छल गन,ुड ढाट्नु, झठ
ु ो बयान/िमाचार उपलब्ि गन)ुड

पष्ृ ठ

42

लागू-पदार्था बेच्ने/ बाड़ने इराधा

जानी-बुझी गरे को स्कूलको कमाचारीहरूसाँग िारीररक सम्पका गनुा

जानी-बुझी चोि पुरय
् ाउनको तनप्म्ि स्कूलको कमाचारीहरूसाँग िारीररक सम्पका गनुा

चक्कु, छुरी, बक्स किर

स्कूलको मैदानमा बराभलन/ु स्कूल छुट्टीछुट्टी िएपतछ अनगधकृि प्रवेि

रासायतनक पदार्थाको दरू
ु पयोग

अपववत्र वचन बोल्नु/गाली टदनु

क्याम्पसमा पाफकिंग ( पाककिंग र/ वा िाकर्क उललंघन)
अश्लील लेि वा गचत्र
लागू-पदार्था सार्थमा राख्नु

चोरे को समान सार्थमा राख्नु
चलाकी गनुा (मजाकहरू)

परीक्षण अवगधपरीक्षण अवगध ( स्थानीय र जिल्लाभरर)
अपववत्र वचन, गाली अश्लीलिा र/ वा अपमानजनक िाषा
गाड़ीको लापरवाटह उपयोग
बारम्बार उल्लंघन
दं गा र गोलमाल
डकैिी
असभ्य/ अभिष्ि व्यवहार
अनुगचि सन्दे ि/गचत्र/ भिडडयो पठाउनु (सेकप्स्िं ग)

प्रिासक, अध्यापक र कमाचारीहरूको तनदे िलाई पालनगना अप्स्वकार गनुा
यौन उत्पीडन, टितपणी, एहसान
िकेल्नु / ठे ल्नु

साधरण मार-वपि
कक्षाबाि िाग्न/ु अनम
ु ति बबना स्कूल छोड्नु
अरुमागर्थ र्थुक्नु

स्कूलमा गचत्र/भिडडयो भलनु

आिंफकि धम्की (स्कूललाई िम्की)
चोरी ( वास्तववक वा प्रयाि)

िम्की वा डर दे िाउनु ( कमडचारी वा विद्यार्थी)
वस्िुहरू फ्याक्नु

पष्ृ ठ

27

पष्ृ ठ

37-38

पष्ृ ठ

41

पष्ृ ठ

37-38

पष्ृ ठ

27-28

पष्ृ ठ

29-30

पष्ृ ठ

37

पष्ृ ठ

40-41

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

37-38
41
35
40
37
29-30
35
24, 33
42-43
31
31
36
37
24, 33, 71
37
29-30

पष्ृ ठ

30, 33-35

पष्ृ ठ

44

8

सि
ु ी ( चरु ोट, सिगार, खैनी चबाउन,ु इ-चरू ोट, निा, ित
ु ी पिाथड)
अनागधकार प्रवेि
असुरक्षक्षि काया

लागू-पदार्थाको प्रिाव/ प्रयोग
ववध्वंस

मौखिक िकराव/ न्यू िोज्नु/ झगड़ा गनुा
हतियारहरू

पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ
पष्ृ ठ

24
41-42
44
27-28
29
30-31
25-26
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DEKALB काउण्िी स्कूलस्कूल डडप्स्िक्ि
2017-2018 चररत्र लक्षणहर

"एक व्यजक्तको अजन्तम चररत्रको बनाउट उनीहरूको आफ्नै हातमा हुन्छ।"

- आनी फ्रान्क

चररत्र सशक्षा भनेको माननिहरूलाई िम्झाउन, ख्याल राख्न र महत्तत्तिपण
ू ड नौनतक मुल्यहरूमा कायड गनड, िहयोग पुराउने प्रयाि हो। िुववचाररत व्यापक
चररत्र सशक्षा पहलले एउटा दिशा उपलब्ि गराउँ िछ, ििको माध्यमबाट स्कूलका िबै भागहरूमा चररत्र ववकािको एउटा अविर बन्िछ।
चररत्र भिक्षाका िाइदाहरू:
•

नौनतक माम्लाहरूको पाठ्यक्रमभरर खोि गरे र, चररत्र ववकािको प्रचार गिड छ।

•

विद्यार्थी, सशक्षक, कमडचारी, आमाबि
ु ा र िमािलाई िहभागी गराई, िकारात्मक र नौनतक वातावरणको ववकाि गराउँ िछ।

•

न्यायपूणड रूपमा झगर्ा िुल्झाउन सिकाउँ िछ ििले गिाड िुरक्षक्षत स्कूल बन्िछ, िाँहा भय, र्र र दहंिा हुँिैन र अध्ययन गनड दहतकारी हुन्छ।

विद्यार्थीहरूलाई महानताको लागग तयार गनड, चररत्र ववकाि आवश्यक हुन्छ। यी लक्षणहरूको प्रौढ र विद्यार्थीहरूले नमूना िे खाउन पिड छ र कायम राख्नु
पिड छ।

सम्मान, प्जम्मेवारी र दे ििाल

राम्रो चररत्रको आिारको नमूना िे खाउनु
सम्मान
आफ्नो र अन्य र्वयस्क्तको िम्पजत्तलाई हाइ िम्मान िे खाउनु
प्जम्मेवारी
आफ्नो व्यवहारको आर्ै जिम्मेवार हुनु
ईमान्दारी
शब्ि र कायडमा िाचो हुनु
दे ििाल
अरुको भलाईको लागग धचन्ता िे खाउनु
न्याय र तनष्पक्षिा
ननटपक्ष र बराबरको आचरण िबैलाई प्रिसशडत गनुड
नागररकिा
आफ्नो िमूिायमा िूधचत, जिम्मेवार र िे खभालमा िहभागी हुनु
बहादरु ी

अफ्ठयारो िमयमा ठीक कायड गने र िीिलाई नपच्छयाई आफ्नै अन्तरात्मालाई िुन्ने
गधरज
काम गनुड र हार नमान्नु। काम पूरा गिाड प्रनतबद्धता, गौरव र िकारात्मक मनोवनृ त प्रिसशडत गने
आिा

िर्ल हुन्छु भनेर ववशवाि राख्नु
*क्यारे क्टर एिुकेिन इन्र्ोमेस्नल हान्िबुक & गाइर्, डर् पी आइ
http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf
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ववद्यार्थी आचार-संटहिा-ववद्यार्थीको अगधकार, प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास
हािेपुप्स्िकामा िएको चररत्र लक्षणहरू

यो हातेपुस्स्तकाले िमथडन गिड छ कक िबै कमडचारी र विद्यार्थीहरूले, िुरक्षक्षत र व्यवजस्थत स्कूल राख्नको ननजम्त, उधचत व्यवहार र िकारात्मक चररत्रको
नमूना बन्नुपिडछ र कायम राख्नु पिडछ। विद्यार्थीका अपेक्षक्षत व्यवहारहरूकालाधग ननयमहरू सिकाउन र िंरेखखत राख्न ननम्न आचरण र लक्षणहरू
हुनुपिा छ।

तनयमहरू
अपराि # 1:

चररत्र लक्षणहरू
सि
ु ी

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

यािायाि गने इलेक्िोतनक यन्त्र

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

अपराि # 3क, 3ख:

हतियार

जिम्मेवारी/ िे खभाल/नागररकता

अपराि # 4क, 4ख:

जानेर गरे को िाररक टहंसा

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

अपराि # 5क, 5ख,5ग :

लागू-पदार्था/ जाड-रक्सी

जिम्मेवारी

सम्पति

ईमान्िारी/िम्मान

है रान गन/ुा कष्ि/िंग गन/ुा झगडा गन/ुा हमला/ मार-वपि

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

आदे ि पालन गना स्वीकार नगनुा

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

गैर-कानन
ु अनप
ु प्स्िगर्थ/कारणबबना अनप
ु प्स्र्थति

जिम्मेवारी/ बहािरु ी/ धिरि राख्नु

कक्षाबाि िाग्नु

जिम्मेवारी/ बहािरु ी/ धिरि राख्नु

स्कूलमा अिाप्न्ि

िम्मान/ जिम्मेवारी/ नागररकता

अपववत्र वचन/ गाली/ अश्लीलिा

जिम्मेवारी/ िम्मान/नागररकता

अनुिासनात्मक कायावाहीलाई स्वीकार गनामा असिलिा

जिम्मेवारी/ िम्मान/बहािरु ी

बसमा दरु ाचार

जिम्मेवारी/ िम्मान/ िे खभाल

अपराि # 2:

अपराि # 6क, 6ख, 6ग:
अपराि # 7क, 7ख, 7ग,
7घ, 7ङ, 7च, 7छ:
अपराि # 8क, 8ख:
अपराि # 9:
अपराि # 10:
अपराि # 11:
अपराि # 12:
अपराि # 13:
अपराि # 14:
अपराि # 15:
अपराि # 16:
अपराि # 17:
अपराि # 18:

कक्षामा अिाप्न्ि

पिक-पिक टिलो हुनु

िम्मान/ जिम्मेवारी/ िे खभाल

जिम्मेवारी/ िम्मान/बहािरु ी

स्कूल बाटहरको आचरण

जिम्मेवारी/ िम्मान/नागररकता

जव
ु ा

जिम्मेवारी

पिक-पिक उल्लंघन

जिम्मेवारी/ िम्मान/ आशा

अपराि # 19ख:

परीक्षण अवगधको उल्लंघनउल्लंघन

जिम्मेवारी/ िम्मान/बहािरु ी

अपराि # 20:

पाफकिंग र िाफिकको उल्लंघन

जिम्मेवारी/नागररकता

अपराि # 21:

िोप्ल्लनु र अतिक्रमण गनुा

िम्मान/ जिम्मेवारी/ बहािरु ी

अनुगचि यौन व्यवहार

जिम्मेवारी/ िम्मान/ िे खभाल

पररचय पत्रको उल्लंघन

जिम्मेवारी

लुगा लाउने तनयमको उल्लंघन

जिम्मेवारी/ िम्मान/नागररकता

अपराि # 19क:

अपराि # 22:
अपराि # 23:
अपराि # 24:
अपराि # 25:
अपराि # 26:

झठ
ु ो सुचना टदनु

असुरक्षक्षि कमा

ईमान्िारी/िम्मान

जिम्मेवारी/ िम्मान/नागररकता
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हस्तक्षेपमा प्रततक्रिया जर्जिया विद्यािीको हस्तक्षेपको
उपलब्धी वपराममि

िायर ४
ववशेर् रूपमा
डर्िाइन गररएको
सिकाइ: टायर १ िे खख
टायर ३ िम्मको अनतररक्त,
लक्षक्षत ववद्याथीहरू
ननम्नमा िहभागी हुन्छन ्:
• ववसशजटटकृत कायडक्रम, ववधि वा
ननिे शनात्मक हस्तान्तरण
• ववद्याथीहरूको हस्तक्षेप(हरू)मा प्रगनत
ननरीक्षणमा अझ ठू लो बारम्बारता।
िायर ३ – SST-डििेन भसकाइ:

टायर १ र टायर २ का अनतररक्त, लक्षक्षत ववद्याथीहरू सिकाइमा
िहभागी हुन्छन ् िुन ननम्न िदहत र्रक हुन्छ: • व्यजक्तगत
ववद्याथीको आवश्यकताहरू पदहचान गनड िघन, औपचाररक
िमस्या िमािान • व्यजक्तगत आवस्यकताहरू प्रनत ननिे सशत
लक्षक्षत अनुिन्िानमा आिाररत हस्तक्षेप • ववद्याथीहरूको
हस्तक्षेप(हरू)मा प्रगनत ननरीक्षणमा द्रुत बारम्बारता।

िायर २ – आवश्यकिामा आधाररि भसकाइ:
टायर १ का अनतररक्त, लक्षक्षत ववद्याथीहरू सिकाइमा िहभागी हुन्छन ् िुन ननम्न िदहत र्रक
हुन्छ: • आवश्यकता र स्रोतहरूमा आिाररत अनुिन्िानमा आिाररत हस्तक्षेपहरूको पदहचान
गने र उपलब्ि गराउने स्तरीय हस्तक्षेप प्रोटोकल प्रकक्रया • ववद्याथीको हस्तक्षेप र
िहयोगात्मक ननणडय ननमाडणमा प्रनतकक्रतालाई मापन गनड ननरन्तरको प्रगनत ननरीक्षण।
िायर १ – स्िरीयिामा आधाररि कक्षाकोठामा भसकाइ:

िबै ववद्याथीहरू िािारण सशक्षा सिकाइमा िहभागी हुन्छन ् ििमा ननम्न िमावेश हुन्छन ्: • ववशेर् ननिे शन र/वा
व्यवहारात्मक िहायताको आवश्यकतामा रहे का लक्षक्षत िमूहहरूको िवडव्यापी जस्क्रननङ। • स्तरीयतामा आिाररत

कक्षाकोठाको िंरचना मार्डत िजिडया कायडिम्पािन मापिण्र् (GPS) हरूको कायाडन्वयन। • फ्यूर्, लधचलो िममूहीकरण,
सिकाइको बहु अथड र सिकाइको प्रिशडन िदहत ननिे शनमा र्रकपना। • िकारात्मक व्यवहार िहायताहरू।

िजिडया सशक्षा ववभाग
र्ा. िोन र्ी बागे, राज्य स्कूल िुपरीटे न्र्ेन्ट
अक्टोबर 2011
िवाडधिकार िुरक्षक्षत

जप्जाया ववद्यार्थीको हस्िक्षेपहरूको उपलप्धधको वपराभमड
गचत्र A

हस्िक्षेप (RtI) मा प्रतिफक्रया
हस्तक्षेप (RtI) मा प्रनतफिया एउटा भसकाइ प्रफिया हो जसले प्रत्तयेक विद्यार्थीको भसकाइ आिचयकतालाई उपयुक्त कक्षाकोठा सहायता सहीत विद्यार्थीको
िैक्षक्षक र/िा र्वयािहाररक चन
ु ौनतलाई वप्रफिया दिँ िै सािारण िैक्षक्षक कक्षाकोठा ननिे िनलाई भमलान गछा । यी विभिष्ट विगिहरूलाई हस्तक्षेप िननन्छ।

हस्तक्षेप चेक पोइन्ट लागू गिाा विभिस्ष्टकृत जाँच पररणाम, िाटा संकलन, चाटा र/ िा कक्षा अिलोकनको प्रयोग सहीत विद्यागर्थाको प्रगनत ननरीक्षण गरी
उनीहरूको सिलतालाई मापन गनह
ुा ोस ्।

हस्तक्षेप विद्यार्थीको भसकाइ र/िा र्वयािहारात्तमक आिचयकता पूरा गना लक्षक्षत गररएको ननिे िनको प्रकारहरू हुन। हस्तक्षेपहरू यसका अनतररक्त

सािारण कक्षाकोठा ननिे िन हुन ्। यी र्थवपएका भसकाइ उपकरणहरू वििेर् ननिे िनात।मक रणनीनत र प्रविगिहरू हस्तान्तरण गना सही अनुसन्िान
गररएका र प्रमाणमा आिाररत हुन्छन ्। विद्यारर्थीहरू प्रायगरी हस्तक्षेपमा स्िेस्च्छक िेट िा स्कूल दिनका अन्य समयमा सहिागी हुन्छन ्।

जस्जायाका विद्यार्थीहरूको RtI मािात प्रगनतको ननरीक्षण चार स्तरको ननिे िनात्तमक सहायता प्रफिया मािात गररन्छ जसलाई जस्जाया विद्यार्थी
हस्तक्षेपको उपलस्ब्िको वपराभमर् िननन्छ। गचत्र A। प्रत्तयेक स्तरमा हस्तक्षेपको हस्तान्तरण जस्जाया कायासम्पािन मापिण्ि (GPS) बैठकमा
विद्यार्थीको सिलतामा आिाररत हुन्छन ्। प्रत्तयके ताननएको स्तरमा हस्तक्षेपहरू िवृ ि हुन्छन ्। विद्यार्थीको भसकाइ िवृ िको लागग प्रयोग गररने भसकाइ
प्रविगि र उपकरणको स्तर बनाँउन विभिन्न प्रकारका ननिे िनात्तमक गनतविगि र रणनीनतहरू उपलब्ि छन ्।
जस्जायाको RtI प्रफियाका मुख्त तत्तिमा यी समािेि हुन्छन ्:
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१. भसकाइ सहायता दिने चार स्तरको भसकाइ सहायता जुन विद्यार्थीको आिचयकतासँग मेल खान्छ।
२. भिक्षकको कक्षाकोठाको पाठ योजना मूल मन्त्र प्रमाणमा आिाररत ननिे िन हो।

३. ननरीक्षण गररएको प्रगनतको पररणामहरूले पररितान आिचयक िएको िे खाउँ छन ् िने प्रमाणमा आिाररत हस्तक्षेपहरू िवृ ि हुनेछन ्।

४. विविि जारी मल
ू यांकन (िाटा) को प्रयोगले कुन-कुन विद्यार्थीहरूलाई िेक्षक्षक र/िा र्वयिहारात्तमक अपेक्षाहरू परू ा गना सहायताको आिचयकता
पछा िन्ने ननिाारण गिा छ।

५. भसकाइ हस्तक्षेपहरूका स्रोस्तररूको हस्तान्तरण विद्यार्थीको मूलयांकन िाटामा आिाररत हुन्छन ्।
विद्यार्थी िर्ाको अन्त्तयको मल
ू यांकनमा असिल हुने अको विद्यालय्िर्ामा सहायता उपलब्ि गराउनक
ु ो सट्टा विद्यार्थीको उपलस्ब्िलाई समान र

ननरन्तर प्रफिया मापन गरी स्कूललाई कुन-कुन विद्यार्थीहरूलाई जस्जायाको काया सम्पािन मापिण्ि पूरा गना सहायताको आिचयकतामा छन ् िन्ने र्थाहा
हुने हुँिा विद्यार्थीहरू RtI बाट लािास्न्ित हुन्छन ्। RtI मा, स्कूलले विद्यार्थीहरूले िैक्षक्षक र र्वयिहारात्तमक सिलता पूरा गनामा नतनीहरूलाई मद्दत गना
सफिय रूपमा काया गछा । सािारण कक्षाकोठामा विद्यार्थीले एकपटक काया सम्पािन सुिार गना सुरु गरे पनछ, ननरन्तरको आिचयकता प्रगनतको ननरीक्षण
मािात सबैिन्िा हालैका चेक पोइन्टको पररणमाबाट ननिाारण गररनेछ।

आबाबािुले आफ्नो बच्चाको भिक्षामा सफिय रूपमा सहिागी िएर तर्था स्कूलमा भिक्षण तर्था भसकाइको साझेिार बनी RtI प्रफियामा मद्दत गना
सक्नुहुन्छ। आमाबुिाले आमाबुिाको पष्ृ ठ www.GeorgiaStandards.org मा गएर आफ्नो बच्चाको ग्रेि िा पाठ्यिमको जस्जाया कायासम्पािन

मापिण्िहरूलाई पढ्न, आफ्नो बच्चाको स्कूलको कायासम्पािनलाई घरमा सि
ु ार गनाको लागग मद्दत गना, आमाबि
ु ाको िाताालापको अिगिमा आफ्नो

बच्चाको प्रगनतको बारे मा समीक्षा गना र प्रचनहरू सोध्न, आफ्नो स्कूल िा डिस्स्िक्टको कक्षाकोठा हस्तक्षेप र तपाईंको बच्चालाई हस्तक्षेपमा सहायता
प्रिान गररएको छ, हस्तक्षेपले काया गरररहे को छ िा छै न िनी अपिेटहरूको अनुरोि गने प्रफियाको बारे मा र्थाहा पाउन पढ्न पनन सक्नुहुन्छ।
(जस्जाया भिक्षा वििाग अन्तिाातााको प्रनतफियाबाट सािार गररएको: आमाबुिाको लागग जानकारी 2009।)

सकारात्तमक र्वयिहारात्तमहरूक हस्तक्षेप र सहायता (PBIS)
सकारात्तमक र्वयिहारात्तमहरूक हस्तक्षेप र सहायता (PBIS) अनुिासात्तमक घटनाहरू कम गना, स्कूलको सुरक्षार सहायताको अनुिि, सुिाररएको िैक्षक्षक
उपलस्ब्िलाई िवृ ि गने प्रमाणणत गने प्रमाणमा आिाररत िाटाद्िारा सञ्चाभलत ढाँचा हो। 22,000 िन्िा बढी संतुक्त राज्यका स्कूलहरूले PBIS को

कायाान्ियन गरे का छन ् र अन्यर्था अनि
ु ासन घट्ने अनगगन्ती ननरिे िनात्तमक समयको बचत गरे का छन ्। PBIS को िायरा िनेको ननरन्तरको भिक्षण,
बुझाइमा संयोजन िा सकारात्तमक विद्यार्थीको र्वयिहारको पररितानले अनािचयक विर्यलाई घटाउँ छ र अझ िेरै उत्तपािकत्ति, सुरक्षा र भसकाइको

िातािरणलाई प्रििान गछा । PBIS स्कूलहरूले स्कूल स्तरीय, लक्षक्षत र र्वयस्क्तगत हस्तक्षेप र सहायताको विकास गरी विर्यगत िाटा र भसिान्त र्वयिहार
विचलेर्णको प्रयोग गरी ननराकरण गनाका लागग र सबै विद्यारर्थीहरूका लागग स्कूलको िातािरणको विकास गना मस्लट टाएर अििारण लागू गछा न ्।
(OSEP सकारात्तमक र्वयिहार हस्तक्षेप र सहायताहरूमा प्राविगिक सहायता केन्र, 2009)

र्वयिहारात्तमक सहायता र सहायताहरू सबै विद्यार्थीहरूलाई स्कूल स्तरमा प्रिान गररन्छ। यस प्रकारको प्रणालीले सबै विद्यागर्थाहरूलाई सामास्जक सीप
ननिे िन, सकारात्तमक र सफिय अनि
ु ासन, सामास्जक र्वयिहारको अपेक्षा, सफिय सप
ु रीिेक्षण र ननरीक्षण, सकारात्तमक बझ
ु ाइ, ननचपक्ष र सि
ु ारात्तमक

अनुिासनर आमाबुिाको ताभलम र सहकायाताको प्रस्ताि गछा । आमाबुिाले प्रनतिेिन गनह
ुा ु न्छ फक िहाँहरूको स्कूल प्रनतको मुख्य सरोकार िनेको आफ्ना
बच्चाहरूको सुरक्षा हो (Neilsen Gatti,Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)। स्कूलमा हुने कक्षाकोठामा बािा पुग्ने र्वयिहार िे णख िारीररक
र्वयििानहरू सुरक्षाका सरोकारहरू हुन र नतनीहरूले भिक्षण र भसकाइमा बािा उत्तपन्न गराउँ छन ्। भिक्षक र आमाबुिाहरूले यो सरोकारलाई साझा

गनह
ुा ु न्छ। र्वयस्क्तगत विद्यार्थी र अिस्र्थाको अलपकालीन समािानको लागग विभिन्न भमश्रणको विकलपहरूमा विचिास गनक
ुा ो सट्टामा स्कूलले पररिार्ा
गना, पढाउन, कक्षाकोठा, दििाखाना कोठा, आराम कक्ष र खेल मैिान सहीतका सबै स्कूल सेदटङहरूमा विद्यार्थीहरूको उपयक
ु त ् र्वयिहार कायम राख्नको
लागग सकारात्तमक तररकाहरूमा केस्न्रत हुनुपछा । सकारात्तमक र्वयिहारात्तमक हस्तक्षेप र समािानहरू िा PBIS को इभलमेन्टरी लक्ष्य िनेको स्कूललाई
प्रिािकारी िातािरण बनाउन मद्दत गनुा हो जसले सबै विद्यार्थीहरूको पढाइ र भसकाइलाई िवृ ि गनेछ। ( जस्जाया भिक्षा वििाग, GaPBIS)।

विद्यालय स्तरको स्तर 1 PBIS मा समािेि हुने िि संिेिनिील तत्तिहरूमा PBIS टोली र प्रिानाध्यापक, स्पष्ट अपेक्षा र ननयमहरू, भिक्षण र्वयिहार,
िाटा इन्िी र विचलेर्ण, बुझाइ (प्रनतफिया), प्रिािकारी अनुिासन प्रफिया, संकाय प्रनतबिता, कायाान्ियन, कक्षाकोठा र मूलयांकन समािेि हुन्छन ्।
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सामास्जक्सक्षमता्र्िैक्षक्षक्उपलब्िी
पररणाम

सहयोगात्तमक

िाटा

ननणाय

अभ्यास

सहयोगात्तमक
विद्यार्थी

ननमााण

र्वयिहार
प्रणाली

सहयोगात्तमक्कमाचारी्र्वयिहार

(िजिडया सशक्षा ववभाग, GaPBIS)।

दृढ बनाउने अभ्यासहरू

र्ेकाब काउण्टी स्कूल डर्जस्िक्टले ववद्याथीले ववद्याथीको आचार िंदहताको उल्लंघन गिाड स्कूलको िमुिायलाई प्रभाववत बनाउँ िा नयाँ, नवपवतडनीय
उपकरण वातावरण र िंस्कृनत िुिारको उद्देटयमा प्रयोग गछड ििलाई ववद्याथीको अधिकार तथा उत्रिानयत्व र चररत्र ववकािको हातेपुजस्तका भननन्छ।
दृढ बनाउने अभ्यािहरूको लक्ष्य अन्यायपण
ू ड रूपमा िवाव दिनु भन्िा हानीहरूको व्यवस्थापन र िमबन्िहरूको ववकाि गरी िमि
ु ायको ववकाि गनुड र
द्वन्ि र धचन्ताहरूको व्यवस्थापन गनुड हो।
दृढ बनाउने अभ्यािहरूको प्रयोगले ननम्न कुरामा मद्दत गछड न ्:
•
•
•
•
•
•

अपरािहरू, अिरोि र छलकपट घटाउन,
मानिीय र्वयिहारमा सि
ु ार गना,
नागरीक समाजलाई बभलयो पाना
प्रिािकारी नेतत्तृ ि प्रिान गना,
सबन्िलाई कायम राख ् र
हानीको र्वयिस्र्थापन गना[1]

दृढ्बनाउने्अभ्यासहरू्के-के्हुन ्?

विद्यालय्समि
ु ायको्
आिचयकतालाई्सम्बोिन्
गनुाहोस ््र्छलिल्गनुाहोस ्

भिक्षक्तर्था्विद्यार्थीहरूका्
बीचमा्स्िस्र्थ्
सम्बन्िहरूको्ननमााण्
गनुाहोस ्

दृढ्बनाउने्
द्िन्द्ि्समािान्गनुाहोस ्,
र्वयस्क्त्र्समह
ू हरूलाई्
उत्ततरिायी्बनाउनुहोस ्

अभ्यासहरू

हानीकारक्र्वयिहारलाई्
कम्गनाह
ु ोस ्, रोक्नह
ु ोस ््र्
सि
ु ार्गनुाहोस ्

हानीलाई्कम्गनुाहोस ््र्
सकारात्तमक्सम्बन्िहरूको्
विकास्गनुाहोस ्

जानकारीको स्रोत अमेररकन िेिेरेसन अि दटचसाबाट
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources

दृढ बनाउने अभ्यासले ि:ु णखत िएका र हानीबाट प्रिावित िएकाहरूका बीच संिाि गना प्रििान गछा । यसले पीडित र ििाि दिनेलाई नतनीहरू कसरी

उललंघनबाट प्रिावित िए र हानी र सम्बन्िको र्वयिस्र्थापन गने िन्ने बारे मा छलिल गने अिसर प्राप्त गना अनम
ु नत दिन्छ। यो एक पीडित संिेिनिील
उपकरण हो जसले पीडितलाई उललंघनलाई सम्बोिन गने प्रनतफियात्तमक िूभमका भलन प्रोत्तसादहत गछा । ििाि दिनेहरूलाई आफ्ना कायाहरूमा

उत्ततरिानयत्ति भलन, क्षमाद्िारा आिूले गरे का कायाहरू र्वयिस्स्र्थत गना, चोरे का सम्पस्त्तत, समुिाय सेिा िा मआ
ु िजा फिताा गना प्रोत्तसादहत गछा । यसले
पीडितलाई अगिक सन्तुस्ष्ट र ििाि दिनेलाई जिाििे ही बनाउन अनुमनत दिन सक्छ।

दृढ बनाउने िाताालाप अिगिमा, पीडित, ििाि दिने पक्षका पररिार, सार्थीहरू, कमाचारी र अन्य समि
ु ाय सिस्यहरू उललंघन, अिस्र्था र मआ
ु िजालाई

सम्बोिन गनाको लागग संरचना गररएको भलणखत बैठकमा सहिागी हुन स्िेस्च्छक हुन्छन ्। िाताालाप सहयोगीले बैठकको र्वयिस्र्था गने, भलणखतलाई पढ्ने,
िाताालापलाई केस्न्रत गने गछा न ् तर िाताालापको पररणामको संरचना बनाउनेमा जानीबुझी सफिय रूपमा सहिागी हुँिैनन ्। िाताालापको लक्ष्य
सहिागीहरू संयुक्त रूपमा स्िीकार गररने सम्झौतामा आउने हो जसले ििािा दिने र आिचयक र्वयिस्र्थाहरूबाट हुने हानीलाई सम्बोिन गछा ।

Wachtel, Ted. "Defining Restorative". सबल बनाउने अभ्यासहरूका लागग अन्तराास्ष्िय संस्र्था। जुलाई 11, 2012 मा पुन: प्राप्त गररएको।
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व्यिहारात्मक रणनीतत, अनश
ु ासनात्मक विकल्प र अिस्िाहरू
सुिारिािी अनि
ु ासन एक विद्यार्थीको गलत र्वयिहार ठीक गने र उनीहरूलाई स्कूल समुिायको स्जम्मेिार नागरीक बन्न प्रोतसादहत गने गरी डिजाइन गररएको
छ। सुिारिािी अनुिासनले विद्यार्थीको सकारात्तमक र्वयिहार र अस्िीकाया र्वयिहार र अस्िीकाया हुने अिस्र्थाको र्वयिहार स्र्थापना गिााको स्पष्ट र ननष्पक्ष

अिस्र्थाहरूमा प्रििान गनप
ुा छा । अनि
ु ासात्तमक कायािाहीहरू अस्िीकाया र्वयिहार यसको स्कूल िातािरण, विद्यार्थीको उमेर, ग्रेि स्तर, विद्यार्थीको अनघललो
अनुिासनको इनतहास र सानिभिाक तत्तिहरूमा यसको प्रिािहरूको अनुपात अनस
ु ार लागू गररन्छन ्।

स्कूल अनि
ु ासन प्रफियामा सहायाता प्रफियाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई त्तयस्ता समस्या समािान गनाको लागग उपयक्
ु त ननयमहरू समािेि हुनप
ु छा । यी

सािनहरूमा यी कुराहरू तर यसमा मात्र सीभमत नरहे र पछा न ्, विद्यार्थी सहायता टोली, सकारात्तमक र्वयिहारात्तमक सहायता, स्कूल कन्सल
ु रसँग परामिा, स्कूल
सामास्जक कायाकतााको सहिागगता, स्कूलको संसािन अगिकारीको प्रनतिेिनहरू, र्वयिहार, उपस्स्र्थनत र िैक्षक्षक करार िा योजनाहरू, वपयर मेडिएसन र

रोकर्थामका कायािमहरू। अिरताका सात (7) स्तरका ननर्ेि गरएका र्वयिहारका िायराहरू छन ्। प्रत्तयेक अिरताले हस्तक्षेप र ननलम्बन र ननस्कासनको
अिस्र्था लयाउँ छ।

ववद्याथी आचात िंदहता – ववद्याथीको अधिकार र उत्तरिानयत्व र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तकाको प्रत्तयेक उललंघनलाई तलको जस्तै बाकसमा
िे खाइन्छ। प्रत्तयेक उललंघनको न्यन
ू तम र अगिकतम अिस्र्थाहरूलाई पदहचान गररनेछ। विशेष मशक्षा विद्यािी कायिविथध लागू हुन्छ।

भिक्षकको चयन गररएको रणनीति ववद्यार्थीको सािारण गलत र्वयिहारको कायामा लागू हुनुपछा । भिक्षकले उललंघन र र्वयिहारलाई सम्बोिन

गना प्रयोग गररएको रणनीनतको भलणखत अभिलेख राख्नुपछा । यदि स्तर 1 को उललंघनले पटक-पटक िा प्रया गरी भसकाइ िातािरणलाई प्रिाि
पाछा िने यसलाई मशक्षकले चयन गरे को रणनीततहरू प्रयोग पचचात हाइ स्तरबाट मूलयांकन गररन सक्छ। आिचयक रणनीनत र साकारात्तमक
हस्तक्षेप र सहायताहरू्(MTSS-RtI) मािात स्तर 1 को हस्तक्षेप प्रफियामा प्रनतफिया मािात उपलब्ि गराइन्छ (पष्ृ ठ 12-13)।

ववद्यार्थीलाई मात्र प्रिाव पाने व्यवहारहरूका उदाहरणहरू
▪ कक्षाबाट बादहररने
▪ अनप
ु यक्
ु त हलला
▪ चुइङ्गम चबाउनु

▪ पेस्न्सलहरू पड्काउनु

▪ कक्षामा खेलौनाहरूसँग खेलने
▪ र्याकमा लेख्ने
▪ िेस्कमा लेख्ने
▪ भसटमा नबस्ने
▪ कक्षामा तयार िएर नआउने
स्िर 1

▪ छे उछाउमा गि गने
▪ काया बादहरको र्वयिहार

▪ काया गनक
ुा ो सट्टा गचत्र कोने
▪ कक्षामा सुस्ती हुने

▪ एक-एकमा भिक्षकको आलोचना गने
▪ उजरू ी गने

▪ स्कूलमा ह्याट लगाउनेl

▪ आँखा घुमाउने, गदहरो चिास भलने, िरलाग्िो िात बनाउने जस्ता “र्वयिहार
▪ अनुमनत नहुँिा खानेकुरा खाने

व्यिहार व्यिस्िापन गने रणनीततहरू: विद्यािी र आिश्यकता अनस
ु ार अन्य व्यर्ततसँग िाताि गने; शैक्षक्षक उपलर्ब्धलाई सहायता गने
सम्बन्ध तनमािण गने; अपेक्षाहरूको बारे मा छलफल गने; कक्षाकोठा कायिविथध र अपेक्षाहरू बारे मा समीक्षा गने; आँखाको नजरमा रहने;
साममप्यता बनाउने; हाइ स्तरको तनरीक्षण; मौखखक चेतािनी; अपेक्षाहरूको पूिि मशक्षण।
अनुिासनात्मक ववकल्पहरूमा यी समावेि हुसक्छन ्: कोठामा िाइम आउि; सार्थीको कक्षाकोठामा िाइम अवे; अगधकारहरूमा कमी;
ररिलेक्सन भिि; मुभिङ भिि; आमाबुिाको सम्पका; उपयुक्ि व्यवहारको पुन: लाग;ू तीव्रिामा कमी ल्याउने रणनीतिहरू; पुन:
तनदे भिि व्यवहार। वविेष भिक्षा कायाववगध लागू हुनुपछा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका
लागग, पष्ृ ठ 80 दे खि83 सम्म हेनुह
ा ोस ्।

(IEP) वा 504 योजनाका
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स्तर 2 को उललंघनमा स्तर 1 मा िन्िा अझ बढी जदटल फकभसमका कक्षाकोठा अध्ययन र/िा स्कूल िा बसको ननयभमत सञ्चालनमा हुने
र्वयििान समािेि हुन्छन ्। यी उललंघनहरूमा कुनै र्वयस्क्त िा सम्पस्त्तत नतर ननिे भित सामन्य िर्वु यािहार िा गलत र्वयिहार तर अन्यको स्िास््य,
सुरक्षा र तन्िरुस्तीमा नराम्रोसँग प्रिाि नपाने कुराहरू समािेि हुन्छन ् िाएर 2 (पष्ृ ठ 12 दे खि 13 सम्म) को हस्तक्षेपमा प्रनतफियाको
प्रफिया मािात आिचयक रणनीनत र सकारात्तमक र्वयिहारात्तमक हस्तक्षेप र सहायता उपलब्ि गराइनेछ र कागजात गररनेछ। स्तर 2 का

ननस्चचत उललंघनहरूलाई यदि यो र्वयिहारले स्िास््य, सरु क्षा िा अन्यको तन्िरुस्तीमा प्रनतकूल असर जदटलता िा िर्वु यािहारको पररप्रेक्ष्य
अनुसार स्तर 3 िा सोिन्िा मागर्थ लगगनेछ।

▪ छुने

अन्यको भसकाइमा बाधा पुरय
् ाउने व्यवहारका उदाहरणहरू:

▪ पोक गने
▪ िननाचरमा उभिने
▪ लगातार कुरा गने

▪ भसटिन्िा बादहर बस्ने र अन्यको भसकाइमा बािा परु ्याउने
▪ अनुपयुक्त मुख्य आचरण

▪ ननिे िनहरू एकरूपताका सार्थ नपछ्याउने
▪ सेल िोन र आइ-पोि सहीत तर यसमा मात्र सीभमत नरही विद्युतीय यन्त्रको अनागिकृत प्रयोग
स्िर 2

▪ िाग्ने र कक्षाकोठा छोड्ने

▪ कक्षाकोठामा िस्तह
ु रू फ्याक्ने

▪ ियस्कहरूसँग अनािरको िार्ा प्रयोग गने (जस्तै म तपाईंलाई घण
ृ ा गछुा, तपाईंले चफकत खानुहुन्छ, यसले चफकत खान्छ, म िन हुँ!)
▪ भिक्षकलाई गचच्याउने

▪ ररस/झोंकको रूपमा िननाचर फ्याक्ने िा हान्ने
▪ बसमा गलत र्वयिहार
▪ जुिा खेलने
व्यवहार व्यवस्र्थापन गने रणनीतिहरू: िैक्षक्षक उपलप्धधसाँग मेल िाने सम्बन्धको ववकास गने; अपेक्षाहरू बारे छलिल गने; कक्षाकोठाको

कायाववगध र अपेक्षाहरू बारे समीक्षा गने; आाँिाको नजरमा रहने; साभमतयिा बिाउने; हाइ स्िरको सप
ु रीवेक्षण; मौखिक चेिावनी; पव
ू -ा भिक्षण

अपेक्षाहरू; प्रभिक्षण गने; कक्षाकोठा/व्यप्क्िगि व्यवहार व्यवस्र्थापनका ववचारहरूका लागग ग्रेड स्िरको िोली/स्कूल, कन्सुलर/स्कूल
मनोवैज्ञातनकसाँग परामिा; दृि बनाउने अभ्यासहरू; प्रो-सोसल व्यवहार पिाउने; र स्ियं तनदे भिि गना पुन: उपचार गना ववद्यार्थीका लागग
सुरक्षक्षि स्र्थानको प्रयोग गने।

अनुिासनात्मक व्यवहारमा यी समावेि हुनसक्छन ्: कोठामा िाइम आउि; सार्थीको कक्षाकोठामा िाइम अवे; अगधकारहरूमा कमी; ररिलेक्सन

भिि; मुभिङ भिि; आमाबुिाको वािाालाप; उपयुक्ि व्यवहारको पुन: लागू; तीव्रिामा कमी् ल्याउने रणनीतिहरू; पुन: तनदे भिि व्यवहार;
व्यवहारको करार; स्कीलमा सुपरीवेक्षण; सबल न्याय र आफ्नो ग्रेड स्िरको िोलीसाँग समस्या समाधान। ववद्यार्थी, भिक्षक वा अन्य आन्िररक

सहायिाहरूको संलग्निाका अतिररक्ि व्यवहारहरूलाई व्यवप्स्र्थि गना सध
ु ारात्मक्रणनीतिहरूको प्रयोग गनप
ुा छा । वविेष भिक्षा कायाववगध लागू
हुनुपछा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा 504 योजनाका लागग, पष्ृ ठ 80 दे खि 83 सम्म हे नह
ुा ोस ्।

स्तर 3 को उललंघनमा स्तर 2 मा िन्िा अझ बढी जदटल फकभसमका कक्षाकोठा अध्ययन र/िा स्कूल िा बसको ननयभमत सञ्चालनमा हुने
र्वयििान समािेि हुन्छन ्। यी उललंघनहरूमा कुनै र्वयस्क्त िा सम्पस्त्तत नतर ननिे भित सामन्य िर्वु यािहार िा गलत र्वयिहार तर अन्यको स्िास््य,
सुरक्षा र तन्िरुस्तीमा नराम्रोसँग प्रिाि नपाने कुराहरू समािेि हुन्छन ्। िाएर 2 र 3 (पष्ृ ठ 12 दे खि 13 सम्म) को हस्तरक्षेपमा प्रनतफियाको
प्रफिया मािात आिचयक रणनीनत र सकारात्तमक र्वयिहारात्तमक हस्तक्षेप र सहायता उपलब्ि गराइनेछ र कागजात गररनेछ। स्तर 3 का

ननस्चचत उललंघनहरूलाई यदि यो र्वयिहारले स्िास््य, सुरक्षा िा अन्यको तन्िरुस्तीमा प्रनतकूल असर जदटलता िा िर्वु यािहारको पररप्रेक्ष्य
स्िर 3

अनुसार स्तर 4 िा सोिन्िा मागर्थ लगगनेछ।

तनयभमि वािावरणलाई प्रिाव पाने व्यवहारहरूका उदाहरणहरू:
▪ कुनै पनन स्तर 1 िा 2 जसले अनत िेरै भिक्षकको समय भलन्छ र विद्यार्थी भसकाइबाट टाढा हुन्छ।
▪ ियस्कसँग मख
ु मख
ु ै लाग्ने

▪ कक्षाकोठामा अरुलाई िस्तुहरूले हान्ने/फ्याक्ने
▪ झुठो बोलने
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▪ छलने
▪ जालसाजी गने
▪ लड्ने (सामान्य प्रहार)
▪ अनुगचत िार्ा
▪ िकेलने

▪ स्कूलमा बािा पुर्याउने

▪ िम्क्याउने, उत्तपीिन, मानभसक ििाि
▪ आमाबुिा/अभििािकलाई अनािर गने
▪ अनुमनत बबना कोठाबाट जाने
▪ झ्यालमा जोरले हान्ने

▪ स्कूलको सम्पस्त्तत तोििोि गने

▪ सेल िोन िा आई-पोिमा सहीत तर यसमा मात्र सीभमत नरहे र विद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोग गने
▪ स्कूल समय बादहर िा टाढाका गनतविगि
▪ असरु क्षक्षत काया

व्यवहार व्यवप्स्र्थि गने रणनीतिहरू: व्यवहार करार; कैद; स्कूलमा हस्िक्षेप; योगा; प्रभिक्षण टदने; आमाबुिाहरूलाई अनुिासनको चेिावनी
पत्र; सन्दिा प्रफक्रया; दृि बनाउने अभ्यास; छाया पाने; पदार्था दव्ु यावहारको भिक्षा; र उललंघनमा भिक्षा

अनुिासनात्मक ववकल्पहरूमा यी समावेि हुन सक्छन ्: तनदे िनात्मक मोड्यल
ू सहीि 1 दे खि 3 टदनसम्म स्कूलबाि तनलम्बन। वविेष भिक्षा
कायाववगध लागू हुनुपछा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा 504 योजनाका लागग, पष्ृ ठ 79 दे खि 85 सम्म हे नह
ुा ोस ्

स्तर् 4् उललंघनहरूले् अपरािहरू् समािेि् गछा न ्् जसमा् समान् प्रकृनतका् िोहोररने् खराब् र्वयिहार,् विद्यालय् िातािरणमा् नराम्रो् बािा्

पुरयाउने
््
,्स्िास््य,्सुरक्षा्िा्सम्पस्त्ततमा्खतराहरू्प्रस्तुत्गने् सदहतका्िर्वु यािहारका्गम्िीर्कायाहरू्हुन्छन ््तर्यनतमा्मात्र्सीभमत्िने्
हुँिैनन ्।् MTSS-RtI प्रफियाद्िारा् आिचयक् र्वयििान् र् सकारात्तमक् र्वयिहारात्तमक् र्वयििान् र् सहायताहरू् प्रिान् गररनेछ् र् अभिलेख्

राणखनेछ।्ननस्चचत्स्तर्4्अपरािहरूलाई्MTSS-RtI फ्रेमिकाको्टाइर्2्िा्टाइर्3्मा्उन्नत्गना् सफकनेछ्जहाँ् टाइर्1्सहायता्पूरा्

िएका्र्ननष्ठापूिक
ा ्अभिलेख्िएका्हुन्छन ्।्यसका्सार्थै,्यदि्विद्यार्थी्िा्अन्य्र्वयस्क्तको्सुरक्षामा्गचन्ता्िे णखन्छ्िने् ननस्चचत्स्तर्
4्अपरािहरूलाई्टाइर्2्िा्टाइर्3्र्वयििानमा्उन्नत्गना् सफकनेछ्(पष्ृ ठ्12-13)।यदि्विद्यार्थीहरूले् विद्यालय्ननलम्बनका्2-4्प्राप्त्
गरे का् छन ्् िा् विद्यालय् ननलम्बन् दिनका् 5् िा् िेरै् प्राप्त् गरे का् छन ्् िने,् टाइर् 2् र्वयिहार् सहायता् योजना् भसजाना् गरी् ननष्ठापूिक
ा ्

कायाान्ियन् गरी् अभिलेख् राख्नप
ा ्
ु छा ।् यदि् विद्यार्थीले् 5् िा् िेरै् ननलम्बनहरू् प्राप्त् गछा ् िने,् टाइर् 3् योजना् भसजाना् गरी् ननष्ठापूिक
कायाान्ियन्गरी्अभिलेख्राख्नुपछा ्(पष्ृ ठ्12-13)।्िर्वु यािहारको्गम्िीरता्िा्विर्यिस्तक
ु ो्आिारमा्ननस्चचत्स्तर्4्उललंघनहरूलाई्स्तर्
5्उललंघनहरू्िा्मागर्थमा्उन्नत्गनप
ुा ने्हुन्सक्छ।्

तनयभमि वािावरणलाई प्रिाव पाने व्यवहारहरूका उदाहरणहरू:

▪ भिक्षकको अनत िेरै समय भलने र विद्यार्थी भसकाइबाट टाढा लाने कुनैपनन स्तर 1, 2 िा 3 को र्वयिहार।
▪ ियस्कसँग मुखमुखै लाग्ने

स्िर 4

▪ कक्षाकोठामा अरूलाई िस्तुले हान्ने
▪ झठ
ु ो बोलने
▪ छलने

▪ जालसाजी

▪ लड्ने (सामान्य प्रहार)
▪ अनुगचत िार्ा

▪ स्कूलमा बािा पुरयाउने
्

▪ िम्क्याउने, उत्तपीिन, मानभसक ििाि

▪ मान्यजन/अभििािकलाई अनािर गने
▪ अनुमनत बबना कोठाबाट जाने
▪ झ्यालमा जोरले हान्ने

▪ स्कूलको सम्पस्त्तत तोििोि गने

▪ सेल िोन िा आई-पोिमा सहीत तर यसमा मात्र सीभमत नरहे र विद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोग गने
▪ स्कूल समय बादहर िा टाढाका गनतविगि
▪ असुरक्षक्षत काया
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अनुिासनात्मक ववकल्पहरूमा यी समावेि हुन सक्छन ्: तनदे िनात्मक मोड्यूल सहीि 1 दे खि 5 टदनसम्म स्कूलबाि तनलम्बन।
वविेष भिक्षा कायाववगध लागू हुनप
ु छा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा 504 योजनाका लागग, पष्ृ ठ 79 दे खि
85 सम्म हे नह
ुा ोस ्।

स्तर् 5् उललंघनहरूले् अपरािहरू् समािेि् गछा न ्् जसमा् समान् प्रकृनतका् िोहोररने् खराब् र्वयिहार,् विद्यालय् िातािरणमा् नराम्रो् बािा् परु ्याउने
,्
्
स्िास््य,् सुरक्षा् िा् सम्पस्त्ततमा् खतराहरू् प्रस्तत
ु ् गने् सदहतका् िर्वु यािहारका् गम्िीर् कायाहरू् हुन्छन ्् तर् यनतमा् मात्र् सीभमत् िने् हुँिैनन ्।् यदि्

विद्यार्थीले् करारको् उललंघन् गरे को् िेला् परे मा् विद्यार्थीलाई् अननिाया् परखकाल् करारमा् राणखनेछ् जसको् पररणाम् विद्यालयबाट् ननकाभलने् पनन्
हुनसक्छ।् MTSS-RtI प्रफियाद्िारा् आिचयक् र्वयििान् र्सकारात्तमक् र्वयिहारात्तमक् र्वयििान् र् सहायताहरू् प्रिान् गररनेछ् र् अभिलेख् राणखनेछ।्
ननस्चचत्स्तर्4्अपरािहरूलाई्MTSS-RtI फ्रेमिकाको्टाइर्2्िा्टाइर्3्मा्उन्नत्गना्सफकनेछ्जहाँ्टाइर्1्सहायता्परू ा्िएका्र्ननष्ठापि
ा ्
ू क
अभिलेख्िएका्हुन्छन ्।्यसका्सार्थै,्यदि्विद्यार्थी्िा्अन्य्र्वयस्क्तको्सुरक्षामा्गचन्ता्िे णखन्छ्िने् ननस्चचत्स्तर्4्अपरािहरूलाई्टाइर्2्िा्

टाइर्3्र्वयििानमा्उन्नत्गना् सफकनेछ्(पष्ृ ठ्12-13)।यदि्विद्यार्थीहरूले् विद्यालय्ननलम्बनका्2-4्प्राप्त्गरे का्छन ््िा्विद्यालय्ननलम्बन्
दिनका् 5् िा् िेरै् प्राप्त् गरे का् छन ्् िने,् टाइर् 2् र्वयिहार् सहायता् योजना् भसजाना् गरी् ननष्ठापि
ा ् कायाान्ियन् गरी् अभिलेख् राख्नप
ू क
ु छा ।् यदि्

विद्यार्थीले् 5् िा् िेरै् ननलम्बनहरू् प्राप्त् गछा ् िने,् टाइर् 3् योजना् भसजाना् गरी् ननष्ठापि
ा ् कायाान्ियन् गरी् अभिलेख् राख्नप
ू क
ु छा ् (पष्ृ ठ् 12-13)।्
िर्वु यािहारको्गम्िीरता्िा्विर्यिस्तक
ु ो्आिारमा्ननस्चचत्स्तर्4्उललंघनहरूलाई्स्तर्5्उललंघनहरू्िा्मागर्थमा्उन्नत्गनप
ुा ने्हुन्सक्छ।्
▪
▪
▪
▪
▪

स्िर 5

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

हानी गने कायाहरू

हानी जन्य र गैर कानूनी व्यवहारहरूको उदाहरणहरू:

जान ्/अन्जानमा स्कूल कामाचारीमा दहंसा
चोरी

लड्ने (सामान्य प्रहार)
प्रहार
ड्रग्स

हनतयार

स्कूलमा अिरोि
वपट्ने

िम्क्याउने, उत्तपीिन, मानभसक ििाि
िननाचर िा अन्य िस्तु फ्याक्ने
चोरी गने

र्वयस्क्त िा सम्पस्त्ततमा चोट परु ्याउने चन
ु ौनत दिने
यौन उत्तपीिन
यौन र्वयिहार
अलकोहल

अनुिासनात्मक ववकल्पहरूमा यी समावेि हुन सक्छन ्: कायाान्वयन गररएका अतघल्ला रणनीति र हस्िक्षेपहरूको स्कूलमा आधाररि समीक्षा;
GRIP कायाक्रम (गेतनङ ररजल्ि इन्िरिेन्सन प्रोग्राम) र/वा पोइन्ट्स कायाक्रम (प्रोिाइडडङ अतस्नल इन्िरिेन्सन तनडेड िु सप्क्सड) मा
सहिागी।

अवस्र्था: 6 दे खि 10 टदनको परीक्षण करारमा तनलम्बन। भिक्षा कायाववगध लागू हुनप
ु छा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा
504 योजनाका लागग, पष्ृ ठ 79 दे खि 85 सम्म हे नुह
ा ोस ्।
स्िर 6

स्तर 6 को उललंघन जन
ु गम्िीर र अपरागिक रूपको हुन्छ जसबाि ववद्यार्थालाई कक्षाबि हिाइने छ 10 टदनको तनलम्बन हुनेछ र डडप्स्िक्िको
सनुवाईले अतिररक्ि तनलम्बन, स्कूलमा ननलम्बन, सामास्जक बदहष्कार, समास्जक सेिा, िा तोफकएका कािाममा िा िैकस्लपक स्कूलमा

बदहष्कार र यसमा मात्र सीभमत नरहे र हुनेछ। सािाजननक सुरक्षा वििाग, सामास्जक कायाकताा, अन्य बाह्य कानून प्रितान िा एजेन्सीले स्तर 6
को अनस
ु न्िान गना सक्नेछन ् र विद्यार्थीको स्तर 6 को उललंघनलाई राज्यको अपरागिक कायाको कायािाही प्रफियामा लाने बनाउन सक्नेछ।

िर्वु यािहारको् गम्िीरता् िा् विर्यिस्तक
ु ो् आिारमा् ननस्चचत् स्तर् 4् उललंघनहरूलाई् स्तर् 5् उललंघनहरू् िा् मागर्थमा् उन्नत् गनप
ुा ने् हुन् सक्छ।्
विद्यार्थी् ननलम्बनबाट् िफकाएपनछ् स्तर् 6् उललंघनहरूले् MTSS-RtI फ्रेमिकाद्िारा् टाइर् 3् र्वयििान् सहायताहरूसँग् मेल् खानप
ु छा ।् पन
ु :् प्रिेि्
सम्मेलनमा,् टाइर्3् र्वयिहार्र्वयििान् योजना् भसजाना् गनप
ा ् कायाान्ियन् गरी् अभिलेख् राख्नप
ुा छा ।् त्तयसपनछ् योजनालाई् ननष्ठापि
ू क
ु छा ् (पष्ृ ठ्1213)।

हानी जन्य र गैर कानूनी व्यवहारहरूको उदाहरणहरू:

▪

हानी गने कायाहरू

▪

जान ्/अन्जानमा स्कूल कामाचारीमा दहंसा

▪

चोरी
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▪

लड्ने (सामान्य प्रहार)

▪

प्रहार

▪

छे िछािको प्रयास

▪

सामन्य छे िछाि

▪

ड्रग्स

▪

हनतयार

▪

स्कूलमा अिरोि

▪

वपट्ने

▪

िम्क्याउने, उत्तपीिन, मानभसक ििाि

▪

िननाचर िा अन्य िस्तु फ्याक्ने

▪

चोरी गने

▪

र्वयस्क्त िा सम्पस्त्ततमा चोट पुर्याउने चुनौनत दिने

▪

यौन उत्तपीिन

▪

यौन र्वयिहार

▪

अलकोहल

अवस्र्था: 6 दे खि 10 टदनको परीक्षण करारमा तनलम्बन। भिक्षा कायाववगध लागू हुनुपछा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा
504 योजनाका लागग, पष्ृ ठ 79 दे खि 85 सम्म हे नह
ुा ोस ्
स्िर 7

स्तर 6 को उललंघन जुन गम्िीर र अपरागिक रूपको हुन्छ जसबाट विद्यार्थालाई कक्षाबट हटाइने छ 10 दिनको ननलम्बन हुनेछ र डिस्स्िक्ट को
सनि
ु ाइले अनतररक्त ननलम्बन, स्कूलमा ननलम्बन, सामास्जक बदहष्कार, समास्जक सेिा, िा तोफकएका कािाममा िा िैकस्लपक स्कूलमा
बदहष्कार र यसमा मात्र सीभमत नरहे र हुनेछ। विद्यार्थीलाई डिस्स्िक्टको सबै एकाइबाट स्र्थायी ननष्कासन स्िरूपमा ननस्चचत समयको लागग

ननलम्बन गना सफकनेछ। सािाजननक सुरक्षा वििाग, सामास्जक कायाकताा, अन्य बाह्य कानून प्रितान िा एजेन्सीले स्तर 7 को अनस
ु न्िान गना

सक्नेछन ् र विद्यार्थीको स्तर 7 को उललंघनलाई राज्यको अपरागिक कायाको कायािाही प्रफियामा लाने बनाउन सक्नेछ।्विद्यार्थी्ननलम्बनबाट्
िफकाएपनछ्स्तर्6्उललंघनहरूले्MTSS-RtI फ्रेमिकाद्िारा्टाइर्3्र्वयििान्सहायताहरूसँग्मेल्खानप
ु छा ।्पन
ु :्प्रिेि्सम्मेलनमा,्टाइर्3्र्वयिहार्
र्वयििान्योजना्भसजाना्गनप
ा ्कायाान्ियन्गरी्अभिलेख्राख्नप
ुा छा ।्त्तयसपनछ्योजनालाई्ननष्ठापि
ू क
ु छा ्(पष्ृ ठ्12-13)।

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

हानी गने कायाहरू

हानी जन्य र गैर कानूनी व्यवहारहरूको उदाहरणहरू:

जान ्/अन्जानमा स्कूल कामाचारीमा दहंसा
चोरी

लड्ने (सामान्य प्रहार)
प्रहार

छे िछािको प्रयास
सामन्य छे िछाि

छे िछािमा ििाक बन्ने
ड्रग्स

हनतयार

स्कूलमा अिरोि
वपट्ने

िम्क्याउने, उत्तपीिन, मानभसक ििाि
िननाचर िा अन्य िस्तु फ्याक्ने

र्वयस्क्त िा सम्पस्त्ततमा चोट परु ्याउने चन
ु ौनत दिने
यौन उत्तपीिन
यौन र्वयिहार
अलकोहल

अवस्र्था: तनष्कासन। भिक्षा कायाववगध लागू हुनुपछा । व्यप्क्िगि भिक्षा योजनाका ववद्यार्थीहरूका (IEP) वा 504 योजनाका लागग,
पष्ृ ठ 79 दे खि 85 सम्म हे नुह
ा ोस ्
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इलेमेन्िी मेटिक्स

पररणामको स्िर

िर्वु यािहार/उललंघन

1

ररपोिा

सम्पका गने स्कूल
अगधकारी

2

3

4

5

6

7

1-सुती िा अन्य सुनताजन्य पिार्था
2-विद्यत
ु ीय सञचारका यन्त्रहरू
3क- हनतयारहरू

प्रहरी ररपोटा

3ख- हनतयारहरू
4क- जानी जानी िारीररक िर्वु यािहार हानी नपरु ्याएको

SRO
SRO

घटनाको ररपोटा

विद्यार्थी सम्बन्ि/SRO

घटनाको ररपोटा

विद्यार्थी सम्बन्ि/SRO

5k- उत्तसुक/प्रयत्तन/बबिी/वितरण

प्रहरी ररपोटा

SRO

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रिाि-पदहलो उललंघन अनस
ु ार

प्रहरी ररपोटा GRIP

SRO

प्रहरी ररपोटा

SRO

प्रहरी ररपोटा GRIP

SRO

प्रहरी ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO उपयक्
ु तता अनस
ु ार

4ख- जानी जानी िारीररक िर्वु यािहार हानी परु ्याएको
िोर्लाई बझ
ु ाउनु पदहले विद्यार्थी सम्बन्िमा सम्पका राख्नह
ु ोस ्

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रिाि-िोस्रो उललंघन र त्तयसपनछका
उललंघनहरू
5ग- प्रिोिन/प्रयोग र/िा ड्रग सम्बन्िी वितरण Pernaliaaraphपदहलो उललंघन
5ग- प्रिोिन/प्रयोग र/िा ड्रग सम्बन्िी वितरण Pernaliaaraphिोस्रो उललंघन र त्तयसपनछका उललंघनहरू
6क- स्कूल, सािाजननक िा ननजी सम्पस्त्ततमा िास्तविक, प्रयत्तन
गरे को चा चन
ु ौनतपण
ू ा खराबी/नोक्सान/िािागगरी/आगजनी
6ख- चोररएको सम्पस्त्ततमा िास्तविक, प्रयत्तन गरे को चा
चन
ु ौनतपण
ू ा चोरी/िकैती/िम्क्याएर भलने/प्रोिोिन
6ग- पाठ्यपस्
ु तक, भमडिया केन्रको सामग्री, कम्प्यट
ु र
उपकरण/प्रयोग
7क- आिमण
7ख- सामान्य प्रयास/लिाइ/वपटाइ
7ग- प्रहार

घटनाको ररपोटा

7घ- छे िछािको आिमण

घटनाको ररपोटा

SRO

7ङ- छे िछािको प्रहार

घटनाको ररपोटा

SRO

7च- सामान्य ििाक
7छ- स्जस्काउने/कपट गने/उत्तपीिन

िम्की ररपोटा

8क- खरो िा अनािर र्वयिहार
8ख- ननिे िनहरू पालना गना अस्िीकार गने
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इलेमेन्िी मेटिक्स

पररणामका स्िरहरू

ररपोिा

िर्वु यािहार/उललंघन

1

9-क्षमा नदिइएको अनप
ु स्स्र्थनत/बबना कारण अनप
ु स्स्र्थत

पष्ृ ठ 30 को हास्जरी प्रोटोकल

उपस्स्र्थनत सम्पका,

सम्बस्न्ित उललंघनमा

सन्ििा, जि
ु ेनाइल

सम्पका गने स्कूल
अगधकारी

2

3

4

5

6

पछ्याउनह
ु ोस ्। अनप
ु स्स्र्थनतसँग
विद्यार्थीहरूलाई ननलम्बन गररने
छै न।

7

सामास्जक कायाकताा

सामास्जक कायाकताा

अिालतमा सन्ििा,

सोभलभसटर जनरलको
कायाालय, DFACS

10- कक्षा/आवश्यक कक्रयाकलाप त्याग्ने

सामास्जक कायाकताा

11-कक्षाकोठामा अिरोि
12-स्कूलमा अिरोि

घटनाको ररपोटा

SRO उपयक्
ु तता अनस
ु ार

पष्ृ ठ 32 को हास्जरी प्रोटोकल

उपस्स्र्थनत सम्पका,

मागाििानका्लागग,्

सम्बस्न्ित उललंघनमा

सन्ििा, जि
ु ेनाइल

सम्पका्गनह
ुा ोस ्

13-गाली/अचलील र्वयिहार
14-अनि
ु ासनात्तमक काया स्िीकार गना असिल
15- िीघाकालीन भिगर्थलता

पछ्याउनह
ु ोस ्। अनप
ु स्स्र्थनतसँग
विद्यार्थीहरूलाई ननलम्बन गररने
छै न।

सामास्जक कायाकताा
अिालतमा सन्ििा,

सामास्जक कायाकताालाई्

सोभलभसटर जनरलको
कायाालय, DFACS

16-बसमा गलत र्वयिहार
17-स्कूल समय बादहर/स्कूलबाट बादहर हुँिाका गनतविगि िोर्

विद्यार्थी समबन्ि

बझ
ु ाउनु पदहले विद्यार्थी सम्बन्िहरूमा सम्पका गनह
ुा ोस ्
18- जि
ु ा
19- बारम्बार उललंघन
19क- बारम्बार उललंघन/िीघाकालीन गलत र्वयिहार

संसािन सन्ििा

19ख- स्र्थानीय/डिस्स्िक्ट-स्तरमा उललंघन

परीक्षण करार

20-पाफकाङ/िाफिक उललंघन
21-टालमटोल गने/घस
ु पैठ गने/तोििोि गरी घस्
ु ने
22-गलत जानकारी दिने
23-यौनजन्य प्रकृनतको/यौन र्वयिहार/यौन उत्तपीिन

SRO/मार्गदर्गनका लागर् सामास्जक

कायाकताालाई्सम्पका्गनह
ुा ोस ्

24-विद्यार्थी पररचय पत्रको उललंघन
25-पोर्ाक कोि उललंघन

26-असुरक्षक्षत काया

पष्ृ ठ 37 को पोिाक लोि प्रोटोकल
पछ्याउनह
ु ोस ्।

विद्यार्थी समबन्ि
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इलेमेन्िी मेटिक्स

पररणामको स्िर

दव्ु यावहार/उललंघन

1

ररपोिा

सम्पका गने स्कूल
अगधकारी

2

3

4

5

6

7

1-सुती िा अन्य सुनताजन्य पिार्था
2-विद्यत
ु ीय सञचारका यन्त्रहरू
3क- हनतयारहरू

प्रहरी ररपोटा

3ख- हनतयारहरू
4क- जानी जानी िारीररक िर्वु यािहार हानी नपरु ्याएको
4ख- जानी जानी िारीररक िर्वु यािहार हानी परु ्याएको
दोषलाई बझ
ु ाउनु पटहले ववद्यार्थी सम्बन्धमा सम्पका

SRO
SRO

घटनाको ररपोटा

विद्यार्थी सम्बन्ि/SRO

घटनाको ररपोटा

विद्यार्थी सम्बन्ि/SRO

प्रहरी ररपोटा

SRO

प्रहरी ररपोटा GRIP

SRO

प्रहरी ररपोटा

SRO

प्रहरी ररपोटा GRIP

SRO

प्रहरी ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO

घटनाको ररपोटा

SRO उपयक्
ु तता अनस
ु ार

राख्नह
ु ोस ्
5k- उत्तसुक/प्रयत्तन/बबिी/वितरण

5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रिाि-पदहलो उललंघन अनस
ु ार
5ख- प्रिोिन/प्रयोग/प्रिाि-िोस्रो उललंघन
र त्तयसपनछका उललंघनहरू
5ग- प्रिोिन/प्रयोग र/िा ड्रग सम्बन्िी वितरण Pernaliaaraphपदहलो उललंघन
5ग- प्रिोिन/प्रयोग र/िा ड्रग सम्बन्िी वितरण Pernaliaaraphिोस्रो उललंघन र त्तयसपनछका उललंघनहरू
6क- स्कूल, सािाजननक िा ननजी सम्पस्त्ततमा िास्तविक, प्रयत्तन
गरे को चा चन
ु ौनतपण
ू ा खराबी/नोक्सान/िािागगरी/आगजनी
6ख- चोररएको सम्पस्त्ततमा िास्तविक, प्रयत्तन गरे को चा
चन
ु ौनतपण
ू ा चोरी/िकैती/िम्क्याएर भलने/प्रोिोिन
6ग- पाठ्यपस्
ु तक, भमडिया केन्रको सामग्री, कम्प्यट
ु र
उपकरण/प्रयोग
7क- आिमण
7ख- सामान्य प्रयास/लिाइ/वपटाइ
7ग- प्रहार

घटनाको ररपोटा

7घ- छे िछािको आिमण

घटनाको ररपोटा

SRO

7ङ- छे िछािको प्रहार

घटनाको ररपोटा

SRO

7च- सामान्य ििाक
7छ- स्जस्काउने/कपट गने/उत्तपीिन

िम्की ररपोटा

8क- खरो िा अनािर र्वयिहार
8ख- ननिे िनहरू पालना गना अस्िीकार गने
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इलेमेन्िी मेटिक्स

पररणामका स्िरहरू

ररपोिा

सम्पका गने स्कूल

िर्वु यािहार/उललंघन

1

9-क्षमा नदिइएको अनप
ु स्स्र्थनत/बबना कारण अनप
ु स्स्र्थत

पष्ृ ठ 36 को हास्जरी प्रोटोकल

उपस्स्र्थनत सम्पका,

मागाििानका्लागग,्

सम्बस्न्ित उललंघनमा

सन्ििा, जि
ु ेनाइल

सम्पका्गनह
ुा ोस ्

अगधकारी
2

3

4

5

6

7

पछ्याउनह
ु ोस ्। अनप
ु स्स्र्थनतसँग
विद्यार्थीहरूलाई ननलम्बन गररने
छै न।

सामास्जक कायाकताा
अिालतमा सन्ििा,

सामास्जक कायाकताालाई्

सोभलभसटर जनरलको
कायाालय, DFACS

10- कक्षा/आिचयक फियाकलाप त्तयाग्ने

मागाििाबका्लागग्सामास्जक

कायाकताालाई्सम्पका्गनह
ुा ोस ्

11-कक्षाकोठामा अिरोि
12-स्कूलमा अिरोि

घटनाको ररपोटा

SRO उपयक्
ु तता अनस
ु ार

पष्ृ ठ 32 को हास्जरी प्रोटोकल

उपस्स्र्थनत सम्पका,

मागाििानका्लागग,्

सम्बस्न्ित उललंघनमा

सन्ििा, जि
ु ेनाइल

सम्पका्गनह
ुा ोस ्

13-गाली/अचलील र्वयिहार
14-अनि
ु ासनात्तमक काया स्िीकार गना असिल
15- िीघाकालीन भिगर्थलता

पछ्याउनह
ु ोस ्। अनप
ु स्स्र्थनतसँग
विद्यार्थीहरूलाई ननलम्बन गररने
छै न।

सामास्जक कायाकताा
अिालतमा सन्ििा,

सामास्जक कायाकताालाई्

सोभलभसटर जनरलको
कायाालय, DFACS

16-बसमा गलत र्वयिहार
17-स्कूल समय बादहर/स्कूलबाट बादहर हुँिाका गनतविगि िोर्

विद्यार्थी समबन्ि

बझ
ु ाउनु पदहले विद्यार्थी सम्बन्िहरूमा सम्पका गनह
ुा ोस ्
18- जि
ु ा
19- बारम्बार उललंघन
19क- बारम्बार उललंघन/िीघाकालीन गलत र्वयिहार

संसािन सन्ििा

19ख- स्र्थानीय/डिस्स्िक्ट-स्तरमा उललंघन

परीक्षण करार

20-पाफकाङ/िाफिक उललंघन
21-टालमटोल गने/घस
ु पैठ गने/तोििोि गरी घस्
ु ने
22-गलत जानकारी दिने
23-यौनजन्य प्रकृनतको/यौन र्वयिहार/यौन उत्तपीिन

SRO/मार्गदर्गनका लागर् सामास्जक

कायाकताालाई्सम्पका्गनह
ुा ोस ्

24-विद्यार्थी पररचय पत्रको उललंघन
25-पोर्ाक कोि उललंघन

26-असरु क्षक्षत काया

पष्ृ ठ 43-44 को पोिाक लोि प्रोटोकल
पछ्याउनह
ु ोस ्।

विद्यार्थी समबन्ि

23

अपराध र पररणामहरू
1. क. सि
ु ी र अरु सि
ु ी पदार्थाहरू
विद्यार्थीहरूले ित
ु ी वा अरु कुनै ित
ु ी पिाथड (चुरोट, सिगार, खैनी, तम्बाकू, इत्यादि) ििमा इ-चुरोट वा िमान पिाथडहरू समािेि छन ्, यी पिाथडहरूको

उपयोग स्कूलका िम्पजत्त, स्कूलको बि र स्कूलको बादहर राखखएको कुनै कायडक्रममा गने छै नन ्। कुनै ववद्यार्थी, कमाचारी वा स्कूल आगन्िक
ु लाई

सुिी पदार्थाको उपयोग गना मनाटह छ। ववद्यार्थी, कमाचारी वा स्कूल आगन्िुकहरूले स्कूलको सम्पप्त्िमा, कुनै पतन स्कूल बाटहर राखिएका
कायाक्रम (जसमा स्कूल दे खि बाटहरको घण्िाहरू समावेि छन ्) चौधबीस घण्िा, हतिाको सािै टदन सुिी पदार्थाको उपयोग गना पाउने छै नन ्
(बोडा नीति ज JCDAA)।

इभलमेन्िरी/भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1-

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार पत्र सहीि तनलम्बनकरारसाँग

जन
ु ववद्यार्थीले यस तनयमको पालन गदै न त्यस ववद्यार्थीले इन्िरनेिमा गएर आस्पाइर (स्मोफकं ग वप्रवेनसन इन्िरआकटिव एक्सवपररएन्स) कायाक्रम
जुन चाही www.mdanderson.org/aspire िन्ने इन्िरनेिको ठे गानामा छ। यस कायाक्रम पुरा गरे पतछ ववद्यार्थीले कायाक्रम पुरा गरे को प्रमाण पत्र
छापेर प्रिािक लाई टदने छ।

2. कुराकानी गने इलेक्िोतनक यन्त्रहरू जसमा पेज गने यन्त्र, सेल िोन, वाकी-िाकीस र समान यन्त्रहरू समावेि छन ्
विद्यार्थीहरूले पेििड, बबपिड, िेलुलर र्ोंि, स्माटड र्ोंि, वाकी-ताकीि र यी िस्ता अरु यन्त्रहरूको प्रयोग प्रसिक्षणको िमयमा वा स्कूल बिमा भएको
िमयमा गने छै नन ् । ननिे िनका दिनहरू लन्च अिगि, कक्षा पररितान, अध्ययन गने हल, अन्य कुनैपनन संरगचत िा असंरगचत ननिे िनात्तमक

फियाकलाप तर यसमा मात्र सीभमत नरहे र सामन्य दिनमा हुनेहरू समािेि हुन्छन ्। अन्य समययमा यन्त्रलाई बन्ि गररनुपछा (िाइब्रेसनमा राख्ने

होइन)। यन्त्र सुननने िा िे णखने हुनुहुँिैन। यी यन्त्रहरूको प्रयोग खाली पदहलयै आज्ञा दिएको छ भने मात्र गनड पाइने छ।अरु िमय िबै यन्त्रहरू बन्ि गरे र
(काम्ने रूपमा होइन) आर्ु िे खख टाढा राख्नु पिड छ । ववद्यार्थीहरूले यस तनयमको उल्लंघन गरे मा, उनीहरूको यन्त्र िोभसने छ र आमाबुवा वा
अभििावकलाई मात्र टदईने छ।

ववद्यार्थीहरूले इलेक्िोतनक यन्त्रहरूको र इन्िरनेि/इन्िानेिको प्रयोग गरे र कटहले पतन अनुपयुक्ि िबर, गचत्र वा भिडडयोहरू पठाउनु पाउने
छै नन ्। र्थप जानकारीको लागग साइबरबुभलङ मा http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-awareness जानुहोस ्।

हे डिोंस स्वीकृि गचफकत्स्य अर्थवा प्रभिक्षण सम्बन्धी को लागग मात्र चलाउन पाइने छ।ववद्यार्थीहरूले एलेक्त्रतनक यन्त्रसाँग वा यन्त्ररटहि
प्रभिक्षण समयमा लगाउन पाउने छै नन ्।

इभलमेन्िरी/भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1-

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:
लागगकरारसाँग

स्िर 5 -

6-10 टदनको लागग करार पत्र सहीि तनलम्बनकुराकानीको लागगको लागगको
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3. हनतयार, बबस्पोठक पदार्था र अन्य यन्त्रहरू
ध्यान टदनु होस ्: हतियारले ववद्यार्थी, अध्यापक र कमाचारीहरूलाई िुरुन्ि र वास्िववक ििरा पुयााउाँदछ र स्कूलको पिाई, वािावरण र
ख्यािीमा क्षति पय
ु ााउाँदछ। संघीय कानन
ु अनस
ु ार ववद्यार्थीहरूका सार्थमा वा स्कूलमा, स्कूलले प्रयोजन गरे को स्कूलकै सम्पप्त्िमा वा स्कुल
बसमा वा प्रकायामा बन्दक
ु ल्याएमा कप्म्िमा पतन एक वषासम्म तनष्कासन गररनु पने कानुन स्कूल डडप्स्िक्िमा हुनुपदा छ।
क. विद्यार्थीहरूले शरीरमा चोट पुयाडउन िक्ने कुनै पनन औिार, हनतयार िाथमा राख्न, प्रयोग गनड र चलाउन पाउँ िै नन ्। "हनतयार", "औिार" र "यन्त्र"
भन्नाले ननम्नसलखखत अंश हरू बुखझन्छ, तर त्यनतमा मात्रमा सीभमत छै नन ्: कुनै भरे को, नभरे को चलाउन वा चलाउन निक्ने बन्िक
ु (उिाहरण :
वपस्तोल, खाली वपस्तोल, सिग्नल वपस्तोल, स्ताटड र वपस्तोल, ररभोल्भर, राईर्ल, शटगन, स्टनगण, पेल्लेट वा बीबीगण, पेंटबलगण, एउटै िे ख्ने

बन्िक
ु , इत्यादि); कुनै पनन नापको छुरी (उिाहरण : बोई, डर्कड, लक-ब्लेर्, सशकार गने, पेन, पोकेट, जस्वचब्लेर्, युदटलीदट, इत्यादि); कुनै पनन ब्लेर्
(उिाहरण : सििा, ननयसमत, खखच्ने छुरी, िब
ु ैनतर िार भएको ब्लेर्, इत्यादि); कुनै आत्मरक्षा गने यन्त्र (उिाहरण : टाढा भगाउने िव
ु ा, अनह
ु ारमा
छ्यातने तरल पिाथड, स्टनगण, रिानयन नछटने पिाथड, इत्यादि); रणवप्रय यन्त्र (उिाहरण : थ्रोइंग स्टार, नान्चाकु, िाटड , इत्यादि); वा कुनै औिार

या यन्त्र ििको प्रयोगले,स्कूलका कमडचारीहरूको बबचारमा ननजश्चत सँग अपराि सेक्सनको उल्लंघन गिड छ। यि अपराि सेक्सनलाई उल्लंघन गनड
िक्ने औिार या यन्त्रहरू यि प्रकार छन ् तर यनतमा मात्रै सीभमत छै नन ् : ब्लाक्िाक, िांगलो, क्लब, िात/ु वपत्तल, र अरु कुनै ककसिमको
अंगुठामा लाउने गांठ, रानत टे क्ने लौरो, पाइप, औठी, गार्ेको/नतखो/िाररलो चुरा वा अन्य िमान गहना, बन्चरोको बबर्,

आइिवपक, इत्यादि। विद्यार्थीले कुनै पनन बबस्र्ोटक यन्त्र वा बबस्र्ोटक हुन िक्ने यन्त्रहरूलाई पठाउन वा र्ोम, िव
ु ा, खझल्का, आगो, गाि,

गन्ि, इत्यादि छोड्ने यन्त्रहरूलाई आपूनतड गनड, िाथमा राख्न, चलाउन, प्रयोग गनड, प्रयोग गने िम्की दिन, पाउने छै न। उक्त यन्त्र वा िमानहरूमा,
बन्िक
ु को गोसल, कुनै ककसिमको हमला गने िामग्री, कुनै ककसिमको वा नापको पट्टाका, स्मोक्बम्ब, पेन्टबम्ब, कुनै प्रकारको घरमा बनाएको बम्ब,
वा कुनै वस्तह
ु रू ििका आकार, रुपरे खाहरू नक्कली बम्ब,पट्टाका,इत्यादि िस्ता िे खखन्छन ्, वा ग्याि, केरोसिन, बबस्र्ोटक, खीइने रिानयन, वा
अरु कुनै बबस्र्ोटक हुन िघाउने यन्त्रहरू।

इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम:
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम :

स्िर 6 दे खि

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7- तनष्कासन

7 सम्मको पररणामहरूकालागग 10 टदनको अतनवाया तनलम्बन र प्जल्लाको

अतघ सुनुवाई हुनेछ।

भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनुवाई हुनेछ ।
ि.

विद्यार्थीहरूले नत यन्त्रहरूको प्रयोग, िाथमा राख्न, र चलाउन पाउँ िै नन ् ििका अनुधचत प्रयोगले अरु व्यजक्तहरूलाई हानन, कटट गिड छ वा/र

कक्षा, स्कूल र स्कूलका कायडक्रमलाई भंग गिड छ। यी यन्त्रहरू यि प्रकार छन ्- पानन वपस्तोल, अन्य उपकरण ििले पानन वा अन्य तरल छ्यापिछ,
खेलाउने बन्िक
ु , िलाई, लाइटर, लेिर पोंटर, बबिुली झट्का दिने यन्त्र र अन्य िमान यन्त्रहरू।
इमलमेन्टरी स्कूलले िालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1- कुराकानी

स्िर 2 – हस्िक्षेप (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग
अगधकिम :

तनलम्बन

स्िर 5 - 6- 10 टदनको लागग करारपत्र सहीिकरारसाँग तनलम्बन
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भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1- कुराकानी

स्िर 2 - हस्िक्षेप (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6- 10 टदनको लागग करारपत्र सहीिकरारसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 6-7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनुवाई हुनछ
े ।
ध्यान टदनु होस ्: विद्यािीले कुनै समयमा पतन हततयार छुनु िा चलाउनु हुँदैन। अन्य विद्यािीहरूबाट हततयार, लागू-पदािि, अिैददक िा
नजानेका थचज कदहले पतन मलनु िा पकडिन नमान्नु। त्यस्ता थचजहरू फेला पारे मा प्रशासकलाई बताउनु होला।

4. भिक्षक, बस चालक, स्कूलको अगधकारी, र अरु कमाचारीहरूको बबरुद्ध जानी-बझ
ु ी गरे को िारीररक टहंसा
विद्यार्थीले कुनै पनन स्कूलको कमडचारीलाई शारीररक चोट पय
ु ाडउनको ननजम्त िानी-बझ
ु ी दहकाडउनु वा हमला गन,ुड पाउिै न ्।
क. जानी-बुझी गरे को िारीररक टहंसा जसले िारीररक चोि पुयााउदै न ्

विद्यार्थीले सशक्षक, स्कूलको बि चालक, स्कूलको अधिकारी, र अरु कमडचारीलाई िानी-बुझी दहकाडउनु वा हमला गनुड पाउिै न ्।
इमलमेन्टरी स्कूलले िालनी गरे का पररणामहरू:
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करारपत्र सहीिकरारसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6-7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनुिाई हुनेछ ।
ममिल/हाइ स्कूलले िालनी गरे का पररणामहरू:
न्यूनिम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7 – तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ि
ु ाई हुनेछ ।
ि. जानी-बुझी गरे को िारीररक टहंसा जसले िारीररक चोि पुयााउछ
विद्यार्थीले सशक्षक, स्कूलको बि चालक, स्कूलको अधिकारी, र अरु कमडचारीलाई िानी-बुझी दहकाडउनु वा हमला गरे र शारीररक िख
ु , हानी वा चोट
पुयाडउन पाउिै न ्।

इमलमेन्टरी ममिल हाइ इमलमेन्टरी/ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
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राज्य तनयमले संकेत गरे अनस
ु ार विद्यािीले मशक्षक, स्कूलको बस चालक र स्कूलको अथधकारीको बबरुद्ध चोट पुर्याउने गरर शारीररक

दहंसा गरे को प्रमाण पाइयो भने, त्यस विद्यािीलाई स्कूलबाट रहे को सामार्जक स्कूल पड्ने योग्यताबाट, तनष्कासन गररन्छ (ओ.सी.जी.ए.
§ 20-2-751.6)।्यो ननयम कक्षा के - 12 का िबै विद्यार्थीहरूलाई लागू हुन्छ। ननटकािन गरे को िमय भररमा, सुनुिाई अधिकारीले विद्यार्थीलाई

वैकजल्पक सशक्षा कायडक्रममा भनतड गनड िक्िछन ्। यदि विद्यार्थी इभलमेन्टरीिे खख कक्षा आठमा पढछ भने, सन
ु ि
ु ाई अधिकारीले, त्यि विद्यार्थीलाई,
हाइ स्कूलमा पुगे पनछ र्ेरर भनतड गनड दिन िक्िछन ्। यदि विद्यार्थी इभलमेन्टरीिे खख कक्षा छ मा पर्िै छ भने र वैकजल्पक सशक्षा छै न भने, सुनुिाई
अधिकारीले, त्यि विद्यार्थीलाई, र्ेरर स्कूलमा भनतड गनड दिन िक्िछन ्।

5. जाड-रक्सी, लागू -पदार्था र अरु पदार्थाहरू*
*यो ववद्यार्थी आचार-संटहिा-ववद्यार्थीको अगधकार, प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िकामा, “लाग-ू पदार्था” िनेको रक्सीपान, गााँजा,

डाक्िरले टदएको औषगध, दोकानबाि फकनेको औषगध, नस पदार्था, गोली, चक्की, क्यातसल
ु , बनाउिी पदार्था र अन्य वैटदक र अवैटदक लागू-पदार्था हरू
सामेल छन ् िर त्यतिमा मात्र सीभमि छै नन ्।ससाना व्यप्क्िहरूले जाड़-रक्सी, गााँजा र अरु लागू-पदार्था प्रयोग गरे को अवैटदक र हातनकारक हुन्छ।
ध्यान टदनुहोस: ववद्यार्थीले कुनै समय पतन लाग-ू पदार्था छुनु वा चलाउनु हुाँदैन। कटहले पतन हतियार, लागू-पदार्था, अवैटदक वा नगचनेको
पदार्था अरु ववद्यार्थीबाि भलनु वा समात्नु हुाँदैन। यस्िा कुनै पतन पदार्था िेला पारे मा, प्रिासकलाई िन्नह
ु ोला।
क. लागू-पदार्थाहरूको मनसाय/प्रयास/बबफक्र/वविरण

लाग-ू पिाथड वा कुनै वस्तह
ु रू लाग-ू पिाथड हुन ् भन्ने कुराको ववश्वाि वा प्रनतननधित्व, ककन्ने र प्रातत गने व्यजक्तहरूले
गिड छन ् भने, विद्यार्थीहरूले यी वस्तह
ु रूलाई बेच्न, ववतरण गनड, वा ववतरण गने प्रयाि वा मनिाय गने छै नन ्।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करारपत्र सहीिकरारसाँग तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले िालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समय को लागग तनलम्बन
स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
ि. लाग-ू पदार्था सार्थमा राख्न/प्रयोग गना/ प्रिाववि हुन

लाग-ू पिाथड वा कुनै वस्तह
ु रू लाग-ू पिाथड हुन ् भन्ने कुराको ववश्वाि वा प्रनतननधित्व, विद्यार्थीलाई छ भने, त्यि वस्तह
ु रूलाई िाथमा राख्न,

नतनीहरूको प्रयोग गनड, प्रयोग गने प्रयाि गनड, र नत वस्तुहरूले प्रभासभत हुने छै नन ्। विद्यार्थीहरूले कुनै पनन व्यजक्तलाई आर्ुले लागू पिाथड हो

भन्ने ववश्वाि गरे को िमान िाथमा राख्न, प्रयोग गनड, प्रयोग गने कोसशश गनड,अथवा लागू पिाथडले प्रभाववत हुन प्रेररत गने छै नन ्। लागू पिाथड वा
कुनै वैि धचि विद्यार्थीहरूले िानीबझ
ु ीकन िुघ्न, िांिसलन, खान वा कुनै व्यजक्तलाई िुघ्न, िांिसलन वा त्यि ननयत प्रयोग भन्िा अलग प्रयोग
ििमा सामेल छ र सीभमत छै न, नंग पासलश, मार्ल एरोतलेन ग्लु (गम), हात िर्ा गने िमान इत्तयादि िस्ता कायड गने छै नन ्।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करारपत्रकरारसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7- तनष्कासन

स्तर 6 र 7 को लाथग 10 ददनसम्म तनलम्बन अतनिायि भोग्नुपने र र्जल्ला कानूनी प्रक्रियाको सुनुिाई
हुनेछ।

27

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको्लाथग करार-पत्रसँग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 - लामो समयको लाथग तनलम्बन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ।

ध्यान ददनुहोस ्: कुनै विद्यािीको उपर्स्िततले अकािको सुरक्षालाई स्पष्ट धम्की ददएको दे खखएमा, प्रधानाध्यापकले त्यस विद्यािीबारे तनरीक्षक
िा मनोतनतलाई, र्जल्ला प्रक्रिया सुनुिाईमा, लामो समयको लाथग तनलम्बन/तनष्कासनको लाथग उल्लेखखत गनि सतने छन ्।

पदहलो अपराध: विद्यािीलाई 10 स्कूल ददनकालाथग करार-पत्रसँग तनलम्बन गररन्छ। यदद माता- वपता/अमभभािकहरू र विद्यािी लागू-पदािि

मशक्षा कायििममा उपर्स्ित हुन सहमतत भएमा, पररणाम िवृ द्ध हस्तक्षेप रोकिाम (थिप) कायििम सफलतापूिक
ि गरे पश्चात, 10 स्कूल
ददनका तनलम्बनबाट 5 ददनको तनलम्बन ममनाहा गररने छ, र करार-पत्र लागू रहने छ। यदद थिप कायििम पूरा गनि असफल भएमा, पूरा 10
ददनकालाथग तनलर्म्बत गररने छ। यो विकल्प इमलमेन्टरी, ममिल र हाइ स्कूलका विद्यािीहरूलाई उपलब्ध छ।

दोस्रो अपराध र/िा यदद विद्यािीको व्यिहार अपराथधक छ भने िा सािमा भएको कारण अपराध तोक्रकएमा: विद्यािीलाई दश (10) स्कूल
ददनकालाथग तनलम्बन र सुनुिाई प्रक्रियामा नालीस गररने छ, जसले गदाि विद्यािी, लामो कायिकालसम्म तनलम्बन, तनष्कासन र/िा
िैकर्ल्पक स्कूलमा उल्लेखखत हुनेछ।
तनदे मशत औषथधहरू

विद्यालयमा्ननिे भित्और्गिको्प्रयोग्गनप
ुा ने्विद्यार्थीको्आमाबि
ु ाले्आिचयक्और्गि्कागजात्सदहत्विद्यालयको्प्रिासकसँग्परामिा्
गना्र्उगचत्स्कूल्डिस्स्िक्ट्प्रफियाहरूको्पालना्गनप
ुा छा ।्विद्यार्थीले्कुनै्पनन्और्गि्सार्थमा्राख्नु्िा्प्रयोग्गन्ुा अनघ्विद्यालयको्
अनम
ु नत्प्राप्त्गनप
ुा छा ।

नोट: राज्य्कानून्अन्तगात,्िम्िा्जीिन्खतरा्एलजीहरू्िएका्विद्यार्थीहरूले्विद्यालयले्गचफकत्तसकको्ननिे िन्र्आमाबुिाको्भलणखत्
अनुमनत्प्राप्त्गरे को्आिारमा्आिचयकता्अनुसार्आफ्नो्इनहेलर्िा्स्ित:्सुई्लगाउने्इवपनेफफ्रन्आफ्नो्सार्थमा्राख्न्र्प्रयोग्
गना्सक्नेछन ्।्मागर्थ्ननिे िन्गररएको्बाहे क्अन्य्कुनै्रूपमा्विद्यार्थीले्स्ित:्सई
ु ्लगाउने्इवपनेफफ्रन्िा्अन्य्कुनै्और्गिहरू्
प्रयोग्गरे मा्उसलाई/उनलाई्अनि
ु ासनात्तमक्कायािाही्गना्सफकनेछ।
ग. सार्थमा राख्न र/वा लागू-पदार्था सम्बन्िी कुनै पतन सामग्रीको वविरण

विद्यार्थीले लाग-ू पिाथड सम्बन्िी िामग्रीलाई आर्ूसँग राख्न वा त्यिलाई ववतरण गनड पाउने छै नन ्। ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीहरूको

अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को अनुिार "लागू-पिाथड सम्बन्िी िामग्री" भनेको पाइप, पानीको पाइप, धचम्टी, लपेदटन
िजक्कने कागि र अरु वस्तुहरू िुन चाँदह लाग-ू पिाथड उपयोगसँग िोडर्एका छन ्।

*यो अपराध लागू पदार्था सम्बन्धी सामग्रीहरूसँग मात्र सम्बर्न्धत छ। लागू पदार्था र रप्क्स वा अन्य सामान सार्थमा राख्न, प्रयोग, वविरण र बबफक्र गना
अपराध 5 -क/ि मा सम्बोगधि गररएको छ।

इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

अगधकिम:

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
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पदहलो अपराध: 10 स्कूल ददनहरूकालाथग विद्यािीलाई तनलर्म्बत गररने छ। तर माथि छलफल गरे अनुरुप, विद्यािीले गैतनंग ररसल््स
इन्टरिेन्सन/वप्रिेंसन ् (थिप) भन्ने कायििममा उपर्स्ित भएमा त्यस विद्यािीको तनलम्बन घटे र पाँच ददनसम्म पुग्ने छ। यो विकल्प
इमलमेन्टरी, ममिल र हाइ स्कूलका विद्यािीहरूलाई उपलब्ध छ।

दोस्रो र त्यस पश्चातको अपराध: 10 स्कूल ददनहरूकालाथग विद्यािीलाई तनलर्म्बत गररने छ।

6. सम्पप्त्ि
क. वास्िववक, प्रयास गना वा िम्की टदएर क्षति/ववध्वंस/स्कूल, तनजी वा सावाजतनक सम्पप्त्िमा आगो लगाउनु

विद्यार्थीहरूले स्कूल जस्थत ननजी वा िावडिननक िम्पजत्तमा क्षनत, ववध्वंि, बबरूप वा आगो लगाउने प्रयाि वा िम्की गने छै नन ्।
इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )
स्िर 3 -

1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ।
ध्यान टदनु होस ्: ववद्यार्थीले स्कूलको सम्पप्त्िमा हुाँदा, उनको व्यवहारको कारणले स्कूलकोतनजी क्षति गरे मा, त्यसको क्षतिपूतिा बेहोनुा पदाछ।
ि. वास्िववक प्रयास गररएको वा धम्काई गररएको चोरी / डकैिी/ ज़बदा स्िी वसूली/चोरीको सम्पप्त्िको कधजा

विद्यार्थीहरूले चोरीको प्रयाि वा र्राई-िम्काई गरे र चोरी; र्राई-िम्काई गरे र र्कैती; छल-कपट गरे र िावडिननक िम्पजत्तको कब्िा वा
चोरी; ज़बिड स्ती विूली; हराएको वा चोरी भएको िामानको कब्िा; नक्कसल पैिा/ चेक / मोनी अर्डर / बैंक कार्डहरूको कब्िा वा ववतरण गने छै नन।
इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :
स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ुवाई हुनेछ ।
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ध्यान टदनु होस ्: ववद्यार्थीले स्कूलको सम्पप्त्िमा हुाँदा, उनको व्यवहारको कारणले स्कूल वा तनजी सम्पप्त्िको क्षति गरे मा, त्यसको क्षतिपूतिा बेयोनुा
पदा छ।

ग.पाठ्यपस्
ु िक, संचार माध्यमका सामानहरू, कम्तयि
ु र र कम्तयि
ु रसँग जोडडएका सामान/प्रयोग

विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक, िंचार माध्यमका िामान, कम्तयुटर र कम्तयुटरसँग िोडर्एका िामानहरूलाई हानी पुयाडउन, हराउन, च्यात्न र ववरुप

बनाउन वा अनुपयुक्त तररकाले उपयोग गनड पाउँ िै नन ्।यि ननयमको अनुिार विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट वा इन्त्रानेटमा बिेर यी वस्तुहरूको अनुपयुक्त
तररकाले उपयोग वा अनाधिकृत प्रवेि गनड पनन पाउँ िै नन ्।

इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग –न-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7-

तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु व
ु ाई
हुनेछ ।

ध्यान टदनु होस ्: ववद्यार्थीले आफ्नो व्यवहारले गदाा केही्कुनै्विद्यालय सम्पप्त्िमा हानी पुगेमा त्यसको क्षतिपूतिा गनुा पदा छ। स्कूलमा िएको
इलेक्िोतनक माध्यमहरूको गलि िररकाले उपयोग गरे र कसैलाई हेतन, डराई-धम्काई गना, िम्की टदना सख्िी साि
मनाटह छ।

7. स्कूलका ववद्यार्थी, कमाचारी, आगन्िक
ु हरू बबरुद्ध है रान गने, हमला र मारवपि गने
क. हमला
विद्यार्थीहरूले सशक्षक, प्रशािक, बि चालक, स्कूल कमडचारी, अरु विद्यार्थीहरू, वा स्कूलका कायडक्रम हे नड आएका व्यजक्तहरूलाई

शारीररक िंपकडले होि ् या अन्य प्रकारले, िम्की दिन, भयसभत गनड पाउने छै नन ्। विद्यार्थीहरूले यी व्यजक्तहरूलाई कुनै प्रकारको शाजब्िक वा
शारीररक हानी पुर्याउने छै नन ् ििले गिाड यी व्यजक्तहरू आफ्नो ज्यानको लागग भयसभत हुने छन ्।

ध्यान टदनु होस ्: अपराधको साक्षीहरूलाई डराई-धम्काई गरे मा स्कूलबाि तनष्काभिि हुने सम्िावना छ।
इभलमेन्िरीइभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन ्-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
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भमडलभमडल/हाइहाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )
ू िम :
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु व
ु ाई हुनेछ ।

ि. साधारण हमला/झगडा/मार-वपि

विद्यार्थीहरूले मार-वपट, िक्का मक्
ु की, लात-मानड, ठे ल्न, टोक्न वा शारीररक िम्पकडको प्रयाि सशक्षक, प्रशािक, बि चालक,
अरु स्कूलका कमडचारीहरू, अरु विद्यार्थीहरू वा अरु कुनै व्यजक्तहरू तर्ड गने छै नन ्।

ध्यान टदनु होस ्: यटद घिनामा जानी-बुझी स्कूल कमाचारीसाँग चोि-पिक/हानी वा चोि-पिक/हानी बबना िारीररक सम्पका संलग्न िएमा
अपराध #4 क मा हे नुा होस ्।
इभलमेन्िरीइभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ू िम :
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

भमडलभमडल/हाइहाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ू िम :
ुा ोस ् )
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

अगधकिम:
स्िर 7- तनष्कासन
स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु व
ु ाई हुनेछ ।

ग. मार-वपि

विद्यार्थीहरूले कुनै पनन सशक्षक, प्रशािक, बि चालक, कमडचारी, अरु विद्यार्थी वा स्कूलमा आएका व्यजक्तहरूलाई मार-वपट गरे र िे खखने गरर

शारीररक हानन-िस्तै किैलाई िेरै कुटे र आँखा कालो बनाई दिन,ु ओठ र्ुल्लायी दिनु वा शरीरको कुनै अरु दहस्िामा चोट-पटक पय
ु ाडई दिने छै नन ्।
ध्यान टदनु होस ्: यटद कुनै अवस्र्थामा ववद्यार्थीले जानी-बुझी प्जल्ला स्कूलका कमाचारीहरूसाँग झगडा गरे र तिनीहरूलाई िारीररक चोिपिक टदने प्रयास गर्यो िने िर यस झगडामा त्यस कमाचारीलाई केही िारीररक चोि-पिक लागगएना िने, अपराध
#4 ि हे नुा होस ्।

इभलमेन्िरीइभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

भमडलभमडल/हाइहाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ुवाई हुनेछ ।
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घ. क्रोगधि मार-वपि
विद्यार्थीहरूले सशक्षक, प्रशािक, बि चालक, स्कूलका अरु कमडचारीहरू, अरु विद्यार्थीहरू, वा स्कूलमा कायडक्रम हे नड आएका अरु कुनै व्यजक्तहरू
प्रनत, गम्भीर शारीररक हानी पुयाडउन िक्ने घातक हनतयारहरूको वा वस्तह
ु रू प्रयोग गने वा िम्की दिने गने छै नन ्।
इभलमेन्िरीइभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम

अगधकिम :

स्िर 6- लामो समयको लागग तनलम्बन को लागग

स्िर 7 - को लागगकरारसाँगतनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सुनव
ु ाई हुनेछ।
भमडलभमडल/हाइहाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सुनव
ु ाई हुनेछ।

ङ. क्रोगधि हमला
विद्यार्थीहरूले सशक्षक, प्रशािक, बि चालक, स्कूलका अरु कमडचारीहरू, अरु विद्यार्थीहरू, वा स्कूलमा कायडक्रम हे नड आएका अरु कुनै
व्यजक्तहरूलाई िभ
ड तररकाले नतनीहरूको शरीरको कुनै भागलाई काट्ने, नोक्िान पुर्याउने वा कुरुप बनाउने छै नन ्।
ु ाडवनापूवक
इमलमेन्टरीइमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बनको लागग
स्िर 7 - को लागगकरारसाँगतनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ि
ु ाई हुनेछ ।

च. दिाक मारवपि
विद्यार्थीहरू आर्ूले शुरु नगरे को झगर्ामा उनीहरू सामेल हुने छै नन ् ।िन
ु विद्यार्थीले झगर्ा शुरु गिै न तर सामेल हुन्छ, त्यि विद्यार्थीलाई

िशडक मारवपटको आरोप लाग्िछ। यि अपरािमा एउटा विद्यार्थीले अको विद्यार्थीसँग झगर्ा गिाड, तेस्रो विद्यार्थीले दहकाडउँिछ वा लात हान्िछ
भने िस्ता अपरािहरू सामेल छन ् तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै नन ्।
इमलमेन्टरीइमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम:

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिलममिल/हाइहाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

अगधकिम :

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
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छ. है रान पानुा / कष्ि टदनु /िंग गनुा

विद्यार्थीहरूले अको विद्यार्थीलाई िम्की दिन, र्र िे खाउन, हे तन, शारीररक वा भावनात्मक चोट पुयाडउन पाउँ िै नन ्, ििमा खेलकूि, बािा-गािा
िस्तामा ििस्यता सलँ िा गने तंग सामेल छन ् तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै नन ्। वववरण गररएको वा थाहा पाएको प्रत्येक है रान पाने /कटट
दिने/तंग गने कायडहरू ववरुद्ध स्कूलको अधिकारीहरूले कायडवाही गनेछन ्।

है रान पानुा
है रान भन्नाले, स्कूलका बच्चाहरूको अचाँदहिो, आक्रामक व्यवहार हो ििमा वास्तववक वा कधथत अिन्तसु लत तागत समािेि हुन्छ। यो व्यवहार

िमय बबत्तै िाँिा पुनरावत
ृ हुन्छ अथवा पुनारवित हुने क्षमता हुन िक्िछ। है रानमा, िम्की दिने, गाईगुई कर्िाउने, किैलाई शारीररक वा मौखखक
आक्रमण गने र किैलाई िानीबुझीकन िमुहबाट ननकाल्ने कायड िस्ता समािेि छन ्।
1www.Stopbullying.gov
है रानका उदाहरणहरूमा सामेल छन ् िर त्यतिमा मात्रै सीभमि छै नन ्:
•
•
•

मौखखक हमला िस्तो नचादहँिो जिस्काउनु वा नाम बोलाउनु;
शब्ि र/वा हातको इशाराले िम्की, र्र र िताउनु;

िीिै शारीररक िम्पकड िस्तै दहकाडउनु वा ढकेल्न;ु

•

शारीररक दहंिा र/वा आक्रमण;

•

िाइबरमा पीछा गनुड वा कुनै व्यजक्तको बारे मा वा व्यजक्तलाई, भावनात्मक चोट पय
ु ाडउनको ननजम्त इमेल वा इलेक्िोननक यातायातको

•

िाइबरमा भयसभत पानुड वा डर्जिटल प्रववधि ििमा सामेल हुन्छ, तर सीभमत हुँिैन, इमेल, ब्लग, िामाजिक नेटवककिंग िाइट (उिाहरण

माध्यमबाट शब्ि, धचत्र वा भार्ा िम्पकड गनुड वा गराउनु;

र्ेिबुक, माइस्पि र अन्य), च्याटरुम, टे क्स्ट र इन्िटे न्ट मेिेिको मध्यमबाट िानी िानी अको व्यजक्तलाई शत्रुतापूणड हुनु र पटक-पटक
िताउनु र र्र िे खाउनु;

•
•

गाईगुई वा झठ
ु ो कुरा र्ैलाउनु;
पीछा गनु;ड

•

िावडिननक अपमान;

•

िामाजिक एकान्तता;

•

लूट र चालबािी, ििमा सामेल हुन्छ उक्िाउनु र िबरिस्ती;

•
•
•

विद्यार्थी वा स्कूलको कमडचारीको िरममिो र्ोटो क्यमारा र िेलर्ोनको क्यमाराले खखच्नु र अरुलाई साझा गनुा वा अनलाइनमा हाल्नु;
अपमानिनक िच
े बाट पठाउन;ु
ू ना र िम्की टे क्स्ट वा इन्िटे न्ट मेिि
गपशप र गाँइगूईहरू वेबिाइटद्वारा अरु विद्यार्थीहरूिँग बाँड्न।ु

कष्ि टदनु
ववद्यार्थीहरूले अन्य ववद्यार्थीलाई कुनै फकभसमको िारीररक, मौखिक अर्थवा गैर-मौखिक कष्ि टदने छै नन ्।
कटटलाई पररभावर्त गनुड पिाड यस्तो अपमानिनक व्यवहार (शारीररक, मौखखक वा गैर-मौखखक) हो ििले एक वा िेरै व्यजक्तको िानत, िमड,
सलङ्ग, अक्षमता र राजटिय मल
ू को आिारमा िानीबुझीकन लक्ष्य बनाऊँिछ।
कष्िका उदाहरणहरूमा सामेल छन ् िर त्यतिमा मात्रै सीभमि छै नन ्:
•

वास्तववक वा कधथत लक्षणहरू िस्तै िात, रं ग, िमड, सलंग, सलंग असभिंस्करण, यौन पररचय, िंिज, राजटिय मूल, शारीररक वििेर्ता,
िामाजिक आधथिंक जस्तधथ, शारीररक वा मानसिक क्षमता, वा अरु कुनै छुट्याउने लक्षणहरूबाट प्रेररत भएर िताउनु वा र्र िे खाउनु;

•

िावडिननक अपमान;

•

िामाजिक एकान्तता;
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िंग गनुा
ववद्यार्थीहरूले अन्य ववद्यार्थीलाई कुनै फकभसमको िारीररक, मौखिक अर्थवा गैर-मौखिक िररकाले िंग गने छै नन ् (ओ.सी.जी.ए § 16-561)।

तंग गनुड भनेको िंस्कार र अन्य कक्रयाकलापको अभ्याि हो ििमा कटट, िर्वु यािहार र मानहानी िस्ता प्रयोग गरर एक व्यजक्तलाई कुनै िमुहमा
िीक्षक्षत गररन्छ।

िंग गने व्यवहारका उदाहरणहरूमा सामेल छन ् िर त्यतिमा मात्रै सीभमि छै नन ्:
•
•

स्कूलको वा ननजी िम्पजत्तको वविंश;

किैलाई भयसभत पानड, िताउन वा र्र िे खाउनको ननजम्त पैिा वा व्यजक्तगत िमानको चोरी गन;ुड

•

िावडिननक अपमान;

•

भयसभत/प्रभुत्व

यदि िूधचत गरे मा वा आवश्यक परे मा, स्कूल अधिकारीहरूले है रान पारे को, कटट दिएको वा तंग गरे को प्रत्येक कायड िम्बोधित गनेछन ्।
पटहलो है रान गने काया पछाडी हुने अनुिासनात्मक कायावाहीकायावाहीमा िल लेखिएको सामेल हुन्छन ् िर त्यतिमा मात्रै सीभमि हुदैंनन ्:
• िुवविा हराउनु;
•

कक्षा िलपानघर र स्कूल बिमा कुिी बिसलनु;

•

कक्षाहरू बिसलनु;

•

निरबंिी

•

स्कूलसभत्र ननलम्बन;

•

स्कूलबादहर ननलम्बन ( उधचत कानन
ू ी प्रकक्रया सुनुिाईद्वारा);

•

ननटकािन (उधचत कानूनी प्रकक्रया सन
ु ुिाईद्वारा); र

•

वैकजल्पक स्कूलमा िती गनुड ( उधचत कानन
ू ी प्रकक्रया सन
ु ि
ु ाईद्वारा)।

है रान पाने कायामा सामेलहुने ववद्यार्थीलाई, उमेर अनुसारको पररणाम, न्युनिम र सीभमि बबना, पररप्स्िगर्थमा उगचि हुने अनुिासनात्मक
कायावाही र सल्लाह टदइन्छ।

कक्षा छ दे खि बाहासम्म पड़ने ववद्यार्थीहरूले, िेस्रो पल्िसम्म है रान गने अपराधहरू गरे को र्थाह पाइयो िने, त्यस ववद्यार्थीलाई अनि
ु ासनात्मक कायावाही
गने कमाचारी, तयानल र न्यायगधकरणको उगचि कानन
ू ी कायावाही द्वारा, कप्म्िमा, वैकप्ल्पक स्कूलमा ितिा गराइन्छ। (ओ. भस. प्ज. ए. § 20-2-751-4) ।

स्कूलले स्पष्ट रूपमा सबै पािीहरूसाँग सूगचि गनुा पदा छ फक है रान गने कायाको ररपोिा पछाडीको प्रतििोधलाई, सख्ि रूपमा, तनवषद्ध गररन्छ, र
त्यसको पररणाम सिक्ि अनि
ु ासनात्मक कायावाही हुनस
ु क्दछ।
स्कूलबाट टाढा िा स्कूल छुट्टीभए पतछ हुने साइबरमा है रान पाने उल्लंघनहरूको लाथग अपराध# 17 मा हे नह
ुि ोस ्। यो ध्यान राख्नु पिडछ कक है रान
पाने कायडहरूमा आपिी झगर्ाबाट उठे को कायडहरू सामेल हुँिैन ्। है रान पाने, कटट दिने र तंग गने उललंघनहरूको बारे मा अझै िानकारी चाहे मा पष्ृ ठ 62,
66-69, 71, 89-90 मा हे नह
ुड ोि ्।

इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम:

स्िर 1-

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ्)

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
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ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ि
ु ाई हुनेछ ।

8. असभ्य/अभिष्ि व्यवहार र/वा आदे ि मान्नदे खि अप्स्वकार
क. असभ्य वा अभिष्ि व्यवहार

विद्यार्थीहरूले सशक्षक, प्रशािक, बि चालक, अरु कुनै स्कूल कमडचारी, अरु विद्यार्थीहरू वा स्कूल सम्बन्िीसम्बन्िी राखखएका कायडक्रममा

आएका व्यजक्तहरूका प्रनत अभिष्ट व्यवहार, अनुपयुक्त भार्ा र इशारा ििमा भद्दा/अश्लील भार्ा पनन िमावेि छन ्, िे खाउन पाउने छै नन ्।
इमलमेन्टरी/ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू:
न्यन
स्िर 1- कुराकानी
ू िम:

स्िर 2 - हस्िक्षेप (हरू) (पष्ृ ठ 42-43 हेनुा होस ् )

अगधकिम:

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ि. भिक्षकका आदे िको पालन गनादेखि अप्स्वकार/अवहे लना

विद्यार्थीहरूले सशक्षक, स्कूल प्रशािक वा अरु कमडचारीहरूले दिएको आिे श प्रनत अवहे लना गने छै नन ् (ननयमको अन्तगात यी उिाहरणहरू छन ् कुनै िग्गा छोड्न नमान्न,ु आक्रामक व्यवहार रोक्न नमान्न,ु बािाकारी व्यवहार रोक्न नमान्नु )।
इमलमेन्टरी/ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
स्िर 1 - कुराकानी
ू िम:

स्िर 2 - हस्िक्षेप (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ्)
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

9. अनप
ु प्स्र्थति वा कसैको अनम
ु तिबबना स्कूलमा अनप
ु प्स्र्थि हुनु
विद्यार्थीहरू अक्षम्य अनुपजस्थनत वा किैको अनुमनत बबना स्कूलमा अनुपजस्थत हुने छै नन ्। जस्जायाका कानुन अनुिार क्षमा योग्य अनुपजस्थनतहरू
यि प्रकार छन ्: ननिी रोग; पररवारमा गम्भीर रोग वा मत्ृ यु; िासमडक पवड; कुनै स्स्र्थनत िब DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट को अनुिार

उपजस्थधथ हाननकारक हुन िक्िछ; िनता चन
ु ावको लागग िताड, मतिान, िेना िेवाका र राजटिय पालेका ननजम्त पररक्षा वा शारीररक पररक्षाहरू; र
अरु अनुपजस्थनतहरू िुन चाँदह कानन
ु वा स्थानीय सशक्षण िभाका अनुिार उधचत छन ्। यि बाहे क, जस्जाया कानूनले
ननम्नसलखखत पररजस्थनतहरूमा अनप
ु जस्थनतहरूकालाधग ववशेर् प्रबन्ि समलाएको छ:
•
•
•
•

िुन विद्यार्थीहरूका आमाबुिा िेना िेवामा छन ् र छुट्टीमा घर आएका छन ् वा छुट्टी िकेर िंगकालाधग र्ककडनलागेका छन ्, नत विद्यार्थीहरूलाई
जस्जाया कानन
ू ले 5 दिन िम्मको छुट्टी उपलब्ि गराउँ िछ।

िुन विद्यार्थीहरू जस्जाया िेनेरल अस्िेम्ब्लीमा सन्िे ि वाहकको काम गरररहे का छन ्, ती विद्यार्थीहरूलाई यी काम गररएका दिनहरूमा स्कूलमा
अनुपजस्थत ठाननने छै नन ्।

िुन विद्यार्थीहरू स्टुर्ेन्ट दटन इलेक्िन प्रोग्राम (STEP) मा पोल आकर्िरक रूपमा स्वयं िेवक भएर काम गरररहे का छन ्, ती विद्यार्थीहरूलाई
त्यहाँ काम गरे को िईु (2) दिनिम्म स्कूलमा अनप
ु जस्थत ठाननने छै नन ्।
िन
दिन
पालन
पोर्ण
गने
पररवारमा
बिे
क
ा
विद्यार्थीहरूलाई
पालन पोर्ण सम्बन्िी अिालत िानु पिड छ, तीविद्यार्थीहरू उक्त दिनका
ु
लाधग स्कूलमा अनुपजस्थत ठाननने छै नन ्।

ध्यान ददनह
ु ोस ् : राजकीय कानन
ु अनस
ु ार यदद कुनै आमाबि
ु ा िा अमभभािकले यी अतनिायि उपर्स्ितत आदे शपत्र (ओ.सी.जी.ए. § 20-2690.1) का तनयमहरूको पालन नगरे मा, तत आमाबुिा िा अमभभािकलाई खराब आचरणको दोषी ठातनने छ र यदद यी आमाबि
ु ा िा
अमभभािक अदालतमा यस खराब आचरणको अपराधी ठातनए भने यी आमाबुिा िा अमभभािकलाई $25 दे खख $100 सम्मको जररिाना, 30
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ददन िा 30 ददन भन्दा कमको लाथग जेल, समाज सेिा िा यी सबै दण्िहरू ममलाएर अदालतको कायि स्िाधीनमा दर्ण्ित गररने छ। स्कूल
प्रणालीले विद्यािीको 5 अक्षम्य अनप
ु र्स्िततको बारे मा आमाबि
ु ा िा अमभभािकलाई सच
ू ना ददए पतछ पतन यदद विद्यािी स्कूलबाट बबना
क्षमा अरु ददन छुट्टीमा बसेमा, तत आमाबुिा िा अमभभािकलाई छुट्टै अपराधको दोषी ठातनने छ। राज्य कानन
ु ले 16-17 िषिका

विद्यािीहरूलाई स्कूल छोड्न/तनर्तलन चाहे मा आमाबुिा/अमभभािकबाट मलखखत अनुमतत मलनु पने आिश्यक पतन पदिछ(ओ.सी.जी.ए § 202-690.1)।
सबै अक्षम्य अनुपप्स्र्थतिकालागग तनम्नाभलखिि लागू हुन्छ:

अक्षम्य

हरे क घिना प्रति स्कूलको कायावाही*

*

अनप
ु प्स्र्थतिको अंक

उपप्स्र्थति क्रमाचार/पररणामहरू कुनै समयमा पतन हे रिेर हुन सक्दछन ्।

1-2

स्कूलले आमाबुिालाई अनुपजस्थनत बारे मा िच
ू ना दिन्छ

3-5

स्कूलले आमाबि
ु ालाई अनप
ु जस्थनत बारे मा िानकारी पठाउँ िछ र विद्यार्थीलाई परामशडिाता वा िहायक-प्रध्यापककोमा
उल्लेखखत गनेछ, जिनले विद्यार्थी र आमाबुिासँग भेटघाट गरी अनुपजस्थनतको कारण छलर्ल गनेछन ्
र उपजस्थनतको करार-पत्र िही गराउने छन ्।

आमाबुिा/असभभावकलाई विद्यार्थीको अनुपजस्थनत बारे मा धचठ्ठी पठाई, प्रशािननक र कानूनी पररणाम बारे मा िानकारी

6-7

गररनेछ।

परामशडिाताले स्कूलको िामाजिक कायडकताडलाई आमाबुिा/असभभावकसँग छलर्ल गने उल्लेखन गनेछन ्

8+

र विद्यार्थीलाई अल्पव्यस्क अिालत, पररवार र बच्चा िेवा ववभाग वा अरु कुनै िंस्थाको कानूनी-िल्लाहकारको
कायाडलयमा पठाउनका ननजम्त मूलयांकन र/वा िम्भवत: उल्लेखन गनेछन ्।
ध्यान टदनु होस ्: विद्यािीहरू अनुपप्स्र्थति सम्बन्धी उल्लंघनले मात्र तनलप्म्बि हुने छै नन ्।
जर्जिया भिक्षा वविागको अनुसन्धान अनुसार, विद्यािीहरूको लगिग तिन प्रतिषद अर्थवा पााँच प्रक्षक्षछण बराबरको उपप्स्र्थति िएमा, 10,000 िन्दा
बडी विद्यािीहरूको CRCT (क्राइिे ररयन रे िेरें स कप्म्पिें सी िे स्ि) िन्ने जााँचको स्र्थरमा ववृ द्ध ल्यााँदोछ।

10. कक्षामा वा फक्रयाकलापहरूमा अनप
ु प्स्र्थति
विद्यार्थीहरू कक्षा वा स्कूलका आवश्यक कक्रयाकलापहरूमा अनुपजस्थत हुने छै नन ्। यदि विद्यार्थीहरू स्कूलका आवश्यक कक्रयाकलापहरूमा आएनन ्
वा स्कूल वा स्कूलको िसमन, कुनै प्रशािकको अनुमनत बबना छोर्ेर गए भने अपरािको िोर्ी माननने छन ्।
सबै टिलोपनालाई तनम्नाभलखिि लागू हुन्छ:

अनप
ु प्स्र्थतिको
सङ्खख्या

हरे क घिना प्रति स्कूलको कायावाही *

*उपप्स्र्थति क्रमाचार/पररणामहरू कुनै समयमा पतन हे रिेर हुन सक्दछन ्।

1-2

स्कूलले आमाबि
ु ालाई अनप
ु जस्थनत बारे मा िच
ू ना दिन्छ

3-6

विद्यार्थीले 1 दिनको प्रनतबन्ि समान पररणाम प्राप्त गनेछन ्। आमाबुिा (हरू) लाई सम्पका गने

7 - 10

विद्यार्थीले अनुिासन सन्ििा र 1 दिने इन-स्कूल ननलम्बन (ISS) िा समानपररणाम प्राप्त गनेछन ्। हाजीरी

कन्सुलरलाई सन्ििा गररन्छ।

करारमा हस्ताक्षरको उद्येष्यको ताभलका बनाउनको लागग स्कूलले आमाबि
ु ा(हरू) सँग कुराकानी गनेछ।

विद्यार्थीले अनि
ु ासनको सन्ििा (ISS) िा समान पररणाम प्राप्त गनेछन ्। आमाबि
ु ालाई सम्पका गररन्छ र
11+

कन्सुलर र सामास्जक कायाकताालाई सन्ििा गररन्छ। विद्यार्थीलाई 10 दिनको ISS, िैकस्लपक
स्कूल/कायािम प्रनतस्र्थापन िा समान खालको पररणाम छनोट दिइन्छ

ध्यान टदनु होस ्: विद्यािीहरू अनप
ु प्स्र्थति सम्बन्धी उल्लंघनले मात्र तनलप्म्बि हुने छै नन ्।
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11. कक्षाकोठामा हुने अिाप्न्ि

विद्यार्थीहरूले अशाजन्त गरे र विद्यार्थी र/वा सशक्षकहरूको ध्यानलाई भंग गने वा विद्यार्थी र/वा कमडचारीहरूको लागग र्रलाग्िो र भयानक अवस्था
बनाउने व्यवहार गनड पाउँ िै नन ्।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम:

अगधकिम:

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम:

स्िर 2 - रणनीतिहरू् (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनि
ु ाई हुनेछ ।

12. स्कूलमा हुने अिाप्न्ि

विद्यार्थीहरूले कुनै पनन कायड, ििले गिाड स्कूलमा अशाजन्त र/वा स्कूल वा अरु विद्यार्थीहरूको िुरक्षालाई िम्काउँ छ, त्यस्तो कायडमा सामेल हुन ्
पाउँ िै नन ्। ननर्ेि गरे को कायडहरूमा सामेल हुन्छ तर सीभमत हुँिैन, आिंकवादी िम्की, गुन्डा-गदी सम्बस्न्ित कायाहरू, हड्ताल गन,ुड दं गा गन,ुा
िरना दिन,ु अनधिकार प्रवेश, अशाजन्त उक्िाउनु, स्कूललाई िमकाउन,ु चलाकी गन,ुड बमको िम्की, िाइर आलामा खिच्नु, 911 बोलाउनु, र
अशाजन्तको िमयमा वास्तववक दहंिा र अन्य गन,ुड इत्तयादि।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम:

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7-

तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।

13. अपववत्र वचन बोल्न/ु गाभल टदनु

विद्यार्थीहरूले त्यस्तो आचरणमा सामेल हुँिैन ् ििमा सामेल हुन्छ, तर सीभमत हुँिैन, गाली दिन,ु अपववत्र वचन वा इशारा दिनु, अको व्यजक्तमा
थक्
ु नु, अपववत्र िमान/अश्लील वववरण प्रातत गन;ुड र अपववत्र वा भद्धा दटतपणी वा कायड गन।ुड
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 1- कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू ्(पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
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ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू्(पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनि
ु ाई हुनेछ ।

14. अनि
ु ासनात्मक कायािाहीलाई स्वीकार गनुा सिल नहुनु

विद्यार्थीहरूले निरबन्िी, स्कूल सभत्रको ननलम्बन वा सशक्षक वा स्कूलको प्रशािकले दिएको अनश
ु ािनात्मक कायािाहीलाई स्वीकार गनड वा भोग्न
अिर्ल हुन पाउँ िै नन ्।

इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम:

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू(पष्ृ ठ 47-48 हेनह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ि
ु ाई हुनेछ ।

15. पिक-पिक टिलोपना

विद्यार्थीहरू पटक-पटक दढलो हुनु हुँिैन। स्कूलमा, कक्षामा वा स्कूलको कक्रयाकलापमा पटक-पटक दढलो भएमा उक्त सेक्सन उल्लंघन गररएको माननने छ।

सबै अक्षम्य टिलोपनालाई तनम्नाभलखिि लागू हुन्छ:

अक्षम्य

हरे क घिना प्रति स्कूलको कायावाही*

टिलोपनाहरूको अंक

*उपप्स्र्थति क्रमाचार/पररणामहरू कुनै समयमा पतन हे रिेर हुन सक्दछन ्।

1-2

विद्यार्थीले चेतावनी पाउँ िछ। आमाबि
ु ाहरूलाई िम्पकड गने सशक्षकको िानयत्व हो।

3-6

विद्यार्थीले 1 दिन निरबजन्ि/कैि वा तल
ु नीय पररणाम पाउँ िछ। परामशडिातालाई उल्लेख गररनेछ ििको िानयत्व आमाबि
ु ालाई िम्पकड
गने हो।

7-10

विद्यार्थीले 1 दिन स्कूलमा ननलम्बन (आइ एि एि) वा तुलनीय पररणाम पाउँ िछ। स्कूलले करार-पत्र िही गनडका
ननजम्त विद्यार्थी/आमाबि
ु ासँग कुराकानी गने िमय ननिाडररत गनेछ।

11+

विद्यार्थीले अनश
ु ािनको उल्लेखन र 1 दिन ननलम्बन वा तल
ु नीय पररणाम पाउने छ।आमाबि
ु ालाई िम्पकड गरर्िोस्रो्अनि
ु ासन्र
परामशडिातालाई उल्लेखखत गररने छ।्विद्यार्थीलाई 10 दिनिम्म स्कूल सभत्र ननलम्बन, वैकजल्पक स्कूल/ कायडक्रम स्थान ननयोिन
वा तुलनीय पररणाम दिइनेछ।

ध्यान टदनु होस ्: विद्यािीहरू अनुपप्स्र्थति सम्बन्धी उल्लंघनका्लागग्विद्यालयबाट्ननलस्म्बत मात्र हुने छै नन ्।
यदि्विद्यार्थी्हरे क्दिन्विद्यालय्10्भमनेट्दढलो्आउँ छ्िने,्यसले्कक्षा्समयको्33्घण्टािन्िा्िेरै्छुट्ने्समय्पुर्याउँ छ।~अमेररकी्
ग्रेजुएट
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16. बसमा दव्ु यावहार
ध्यान टदनुहोस ्: बस/ बस रोक्ने तनयमवाली र बस सच
ू ीपत्र हे नुा होस ् (पत्रहरू 45-46)
विद्यार्थीहरू त्तयस्तो व्यवहारमा भेर्ीने छै नन ्, ििमा सामेल हुन्छ तर सीभमत हुँिैन, कुनै व्यवहार, ििले बि चालकको ध्यान भंग गिड छ, नततर-

बबतर हुन्छ वा विद्यार्थी वा बि चालकलाई खतरा जस्तधथ पैिा गिड छ वा बि चालकललाई अनश
ु ासित ढं गले चलाउन बबथोलछ वा बिका छे उ-छाउ
अरु गार्ीलाई चलाउन खतरा पैिा हुन िक्िछ। ननर्ेि व्यवहारहरूमा कुनै पनन बबिुलीले चलाउने यन्त्र, ििमा र्ोन,पेिर,रे डर्यो, टे प, सिर्ी तलायेर,

वा हे र्र्ोन नभएको यन्त्र वा कुनै अन्य बबिुलीले चल्ने यन्त्रको प्रयोग ििले बिको िंचार औिारलाइ वा स्कूल बिको कायडप्रणालीमा हस्तक्षेप
गिड छ।ननर्ेि बि व्यवहारहरूमा ऐनाको प्रयोग, लेिर, फ्लाय्ि क्यमारा वा अरु कुनै टलक र्काडउने यन्त्रहरू समािेि छन ् ििले बि

चालकको कायडप्रणालीमा हस्तक्षेप गनड िक्िछ। विद्यार्थीहरूस्कूला जाँिा (बस स्टप/नछमेकमा) िा स्कूलबाट िफकािाँ (बस स्टप िा नछमेकमा) स्कूल
बसमा हुने उललंघन र/िा घटनाहरूमा स्कूलद्िारा प्रत्तयक्ष हस्तक्षेप ननम्त्तयाउनेछ। (बस्सन्ििा मेदिक्स पष्ृ ठ 46 हेनह
ुा ोस ्)
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1- कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 1 - कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।

17. स्कूलको समय बाटहर वा स्कूलदे खि टाढाको आचरण

विद्यार्थीले, त्तयस्तो आचरणमा भेर्ीने छै नन ् ििमा शसमल हुन्छ तर सीभमत हुिैँन िाइबर है रान, स्कूलको िमय बादहर वा स्कूलिे खख टाढाको
िमयमा, ििको प्रनतकुलले शैक्षक्षक प्रकक्रया र विद्यार्थी सशक्षक,वा स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टका अन्य कमडचारीहरूको स्वस्थ, िुरक्षा, सशस्टचार,
ख्याती, नैनतक र िख
ु मा नकारात्मक रुपले प्रभाव पािडछ।

इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

अगधकिम :

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 5 – 6-10 टदनको लागग करार-पत्र सहीिसाँग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
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ध्यान टदनु होस ्: जुन विद्यािी ववधालयमा प्रवेस गना िोच्दै छ र उसलाई O.C.G.A. § 15-11-63 अन्िगाि अपराधी वा अपराधको आरोप लागेको
वा लाग्न सक्ने सम्िावना िेएको छ िने, त्यस्िा विद्यािीलाई सुरक्षा स्कूल र विद्यािी सम्बन्द वविागमा उलेिीि गनुा
पदा छ र 54 पष्ृ ठमा ववस्िार गरे अनुरुप विद्यािी स्िान्िरण कायाववगध को अनुसार कायििाही हुने छ।

18. जुवा
विद्यार्थीहरूले िव
ु ा खेल्ने कायडमा ििमा सामेल हुन्छ, तर सीभमत हुँिैन, तािमा पैिा वा अन्य धचिहरूमा शतड गने, पािा खेलामा वा खेलकूि वा
कक्रयाकलापको पररणाममा शतड गने र/वा िुवा खेल्ने िामग्री वा िाि-िामानको प्रातत गने कामहरूमा सभर्ीनु हुँिैन।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम:

अगधकिम:

स्िर 2 - हस्िक्षेप ( हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )
स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 4 - 4-10 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
स्िर 7- तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सुनि
ु ाई हुनेछ ।

19. बारम्बार उल्लंघन / दीघिकालीन दव्ु यििहार/परीक्षण अिथधको उल्लंघन
क. बारम्बार उल्लंघन / दीघिकालीन दव्ु यििहार
ववद्याथीहरूका व्यवहारहरू ििलेगिाड शैक्षक्षक प्रकक्रयामा,स्कूल िुचारु रूपमा पररचालन गनड, स्कूलका कक्रयाकलाप, स्कूलको बि र

अन्य स्कूलका पररचालन ििले ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को उल्लंघन
गिड छ, त्यस्ता व्यवहारमा ववद्याथीहरू बारम्बार वा िीघडकालीन भीर्ीिै नन ्। ववद्याथीलाई त्यस्तो उल्लंघनको आरोप लाग्नु अनघ उिलाई
हुन िक्ने पररणामहरूको चेतावनी दिनप
ु िड छ र परामशडिाता,स्कूलको िमाि कायडकताड र/वा अरु उधचत स्रोि कमडचारीलाई तर यसमा मात्र
सीभमत नरहे र उल्लेखखत गनुप
ड िड छ। यिबाहे क आमाबुिा/ असभभावकलाई िर्वु यािहारिर्वु यािहार बारे मा िम्पकड गनड आिचयक छ र बच्चाको
स्कूलमा व्यवहार अवलोकन गनड मौका दिई ववद्याथीलाई िुिाने योिना बनाउन िहभागी हुने अविर प्रिान गनुड पिड छ।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 5 - 10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

स्िर 4 - 4-10 दस टदनसम्मको लागग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
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ि. स्र्थानीय स्कूलको उल्लंघन र/वा प्जल्लािरी पररववक्षा
जिल्ला भरी र स्थानीय स्कूल पररववक्षाको िमय विद्यािी हरूले जिल्ला र स्थानीय स्कूलका ननयमहरूको अनािर गने छै नन ्। सबै जिल्ला र
स्थानीय स्कूलका ननयमहरू पालन गनड अिर्ल भएमा िम्भवत लामो कायडकालिम्म ननलम्बन वा ननटकािन हुनिक्िछ।
इमलमेन्टरी/ममिल/ हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।

20. पाफकिंग र िाफिक उल्लंघनहरू
विद्यार्थीहरू स्कूल िाँिा, गार्ी हाँकेमा, पाककिंग र िाकर्क ननयमहरूको उल्लंघन गने छै नन ्। विद्यार्थीहरूले स्कूल िम्पजत्तमा गार्ी पाककिंग गनड
रोिेमा पाककिंग अनम
ु नत सलनु पिड छ, र आफ्नो तोकेएको ठाउँ मा गार्ी पाककिंग गरर र्ेकमा पधचड टालेर प्रिसशडत गनडको िाथै स्कूल र स्कूलस्कूल

डिस्स्िक्टको पाककिंग र िाकर्क ननयमहरूको पालना गनुड पिड छ।अनम
ु नतबबना वा अनुमनत िमातत भएपनछ स्कूलको िम्पजत्तमा गार्ी पाककिंग गनड ,
स्कूल बि र िम्पजत्तको छे वछाव लापवाडईिँग गार्ी पररचालन गनड र स्कूल र स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले प्रकािन गरे को िबै बबननयमहरूको पालना

गनड अिर्ल भएमा ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को उल्लंघन गरे को ठहररन्छ।
पाफकिंग अनम
ु ति समाति िएमा नववकरण गनुा पदा छ।

हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-483 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।
ध्यान टदनु होस ्: जररमानामा, पाफकिंग अनम
ु ति रद्ध वा विद्यािीकै िचामा गाडी िानेर क्यम्पस बाटहर गने जस्िा संलग्न छन ्।

21. बराभलनु वा स्कूल क्याम्पसमा बबना अनम
ु ति /अनागधकार प्रवेस/ िोडेर पस्नु
विद्यार्थीहरू आफ्नो स्कूल बाहेक अको वविालयको भवन वा वररपररको िसमनमा वविालयका प्रशािकको अनुमनत बबना पस्न पाउने छै नन ्, िब
िम्म त्यि स्कूल िम्बंदित पड़ाई वा खेलकूि िस्ता कक्रयाकलाप ित्कार गरे को हुिैँन। विद्यार्थीहरू हतताको अजन्तम वा स्कूलको िमय पश्चात
प्राधिकरण वा अनम
ु नत बबना, वविालय सभत्र रहन वा पस्न पाउने छै नन।

ध्यान टदनु होस ्: जब स्कूल का कमाचारीले वा कानुन लागू गने कमाचारीले स्कूलको सम्पति छोड्नु

िन्ने तनदे िन टदए पतछ पतन,

ववद्यार्थीले नसुनेमा/ वा िकेर स्कूलमा आएमा, यस सेक्सनको उल्लंघन गरे को ठातनने छ र कानुन लागू गना उल्लेखिि गररने छ।
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इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1-

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )
स्िर 3 -

1-3 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 4 - 4-10 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

भमडल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नुा होस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

अगधकिम:

स्िर 5 -

6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

स्िर 6 -

लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 7-

तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु व
ु ाई हुनेछ ।

22. झि
ू ो जानकारी टदनु
विद्यार्थीहरूले झट
ू ो िानकारी दिने कुनै पनन कायड ििमा सामेल हुन्छ, तर सीभमत हुँिैन, स्कूलको रे कर्ड हे रािेरर, िाली हस्ताक्षर, सशक्षक, प्रशािक
वा अरु स्कूलको व्यजक्तलाई झट
ू ो बयान दिनु, छल गनु,ड घि
ू पेि, वा कमतयुटरको आइर्ी र गुततशब्िको अप्राधिकृत प्रयोग, गनुड हुँिैन ्। भिक्षक,

प्रिासक, र अरु स्कूलस्कूल डिर्स्ितटको कमाचारीहरूले अनुगचि व्यवहार सम्बर्न्धत आरोप लगाएको ववषयमा, विद्यािीहरूले कानूनी अगधकारी,
भिक्षक, प्रिासक, र स्कूलस्कूल डिर्स्ितटको व्यप्क्िहरूलाई झि
ू ो, छल, मेिाएको र गलि जानकारी, टदन तनषेध छ।
इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यन
ू िम :

स्िर 1 - कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7-

तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु ुवाई हुनेछ।

23. अनगु चि यौन प्रकारको िारीररक सम्पका/ यौन व्यवहार; यौन दरु ाचार; यौन उत्पीडन
विद्यार्थीहरूले अनुधचत यौन प्रकारको शारीररक िम्पकडमा सामेल हुन ् पाउँ िै नन ्। यस्तो अपराि विद्यार्थीहरूको बबच वा माझमा, विद्यार्थी र

स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको कमडचारी र आंगतुक बबच वा माझमा, वा कुनै स्कूलको कायडक्रम ििमा सामेल हुन्छ, तर सीभमत हुँिैन, िहमनत भएको यौन
िम्पकड, िहमनत नभएको यौन िम्पकड, यौन उत्पीर्न, अवप्रय यौन अधग्रम वा दटतपणी, यौन उपकारको लाधग अनुरोि र/वा अश्लील प्रिशडन, मनादह
छ।
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इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

भमडल/हाइ
न्यूनिम :

स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :

स्िर 2 - रणनीतिहरू (हरू) (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन
स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 7-

तनष्कासन

स्िर 6 र 7 को लाथग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुिाई हुनेछ ।

24. ववद्यार्थी पटहचान-पत्रको उल्लंघन
सही विद्यार्थी पररचय-पत्र बबना विद्यार्थीहरू स्कूलको िसमन वा स्कूलको कायडक्रममा उपजस्थत हुने छै नन ्। स्थानीय स्कूलले आिे श दिएमा,

DEKALB काउण्टीका हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरूसँग्स्कूलको िसमन वा स्कूलको कुनै कायडक्रममा पररचय-पत्र िाथैमा हुनुपिा छ। पररचय पत्र
बबनाको ननलजम्बत विद्यार्थीलाई स्कूलको िसमनबाट आवश्यकपरे मा, प्रहरीको िहायता सलएर छोड्न बाध्य गराईनेछ। पररचय-पत्र िाथमा
नहुने विद्यार्थीहरू यि सेक्सनको उल्लंनघत ठहररनेछन ्। विद्यार्थीहरूले बिलाव पररचय-पत्रको लाधग आर्ै नतनुड पिड छ।
इभलमेन्िरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 1-

अगधकिम:

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन

भमडल/हाइ
न्यूनिम :

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू (पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
स्िर 1-

कुराकानी

स्िर 2 - रणनीतिहरू( पष्ृ ठ 47-48 हे नह
ुा ोस ् )

स्िर 3 - 1-3 टदनसम्मको लागग इन-स्कूल तनलम्बन
स्िर 4 - 1-5 टदनसम्मको लागग तनलम्बन
अगधकिम:

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

25.विद्यार्थी पोसाक तनयमावली उल्लंघन
विद्यार्थीहरूले स्कूलको िसमन वा स्कूलको कायडक्रममा अनधु चत पोिाक लगाउने छै नन ्। सबै विद्यार्थीहरूले उधचत पोिाक लगाउनेछन ् र यि
हस्तपुस्तकाको 75-76 पष्ृ ठमा भएको पोिाक ननयमावली र अरु कुनै स्थानीय स्कूलले राखेको थप ननयमहरूको पालन गनेछन ्।
सबै विद्यार्थीहरूलाई पोसाक तनयमावली उल्लंघन गरे मा तनम्नभलखिि दण्ड लागू गररने छ:

अपराधको अंक
पटहलो अपराध

स्कूलको कायावाही
मौखखक चेतावनी, आमाबुिासँग िम्पकड र स्कूलसभत्र एक दिनको अन्त
िम्मकालाधग ननलम्बन वा उल्लंघन िुिारुन्िेलिम्म।

दोस्रो अपराध

आमाबुिासँग आवश्यक कुराकानी र िइु दिन स्कूलसभत्र ननलम्बन।
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िेस्रो अपराध

आमाबि
ु ासँग िम्पकड, िि्(10) दिनिम्म स्कूल

सभत्र ननलम्बन, स्थानीय पररववक्षा र/वा आमाबुिाले स्कूल ननलम्बनको िट्टा कक्षामा उपजस्थत
हुनुपनेछ। यि अपेक्क्षाको ििै व उल्लंघन गरे मा, #19क-बारम्बार स्कूल ननयमको उल्लंघन
गरे को आरोप लाग्नेछ र जिल्ला सुनि
ु ाई प्रकक्रयामा उल्लंघन गरे को प्रमाण प्रिान गरे बापत
बैकजल्पक स्थानमा उल्लेखखत गररने छ।

26. असरु क्षक्षि कायािाही
विद्यार्थीले कुनै पनन यस्तो कायड गिै न्न ् ििले आर्ु वा अरुलाई खतरा वा शारीररक चोट पुयाडउन िक्िछ।यिमा सामेल हुन्छ चल्िै गरे को स्कूल बिबाट
ननस्कनु, आपत्कासलन ननकािबाट ननस्कनु (आपत्काल नहुँिा), स्कूलको अधिकारीहरूलाई भुल्याउनको ननजम्त िाकर्क वा पाककिंग गने ठाउँ बाट िग
ु ुन,ुड

भवनको छटमा चड्नु, ननमाडण छे त्र, बाइलर कक्ष, आदटक वा सलफ्टमा हुनु, एक अकप्ल्पि पीडडिलाई लड्नेगरर घस्
ु सीले टदनु वा कुनै कायड ििले आर्ु वा
अरुहरूलाई शारीररक चोट पुयाडउँिछ। यो ननयम तब मात्र लागू हुन्छ िब अिुरक्षक्षत व्यवहार अरु कुनै उललंघनको मापिण्र्मा पुग्िै न ्।
इमलमेन्टरी स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करारकरार-पत्रसाँग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 - लामो को लागगसमयको लागग तनलम्बन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नुपने र प्जल्ला कानूनी प्रफक्रयाको सन
ु ुवाई हुनेछ ।
ममिल/हाइ स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू :
न्यूनिम :

स्िर 5 - 6-10 टदनको लागग करार-पत्रसाँग तनलम्बन

अगधकिम :

स्िर 7 - तनष्कासन

स्िर 6 - लामो समयको लागग तनलम्बन

स्िर 6 र 7 को लागग 10 टदनसम्म तनलम्बन अतनवाया िोग्नप
ु ने र प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रयाको सन
ु व
ु ाई हुनेछ ।
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बस र बस रोफकन्ने ठाउाँ का तनयमहरू
िुरक्षा र शालीनताको लागग विद्यार्थीहरूले बि र बि रोक्ने ठाउँ मा ननम्नसलखखत ननयमहरूको पालन गिड छन ् भन्ने अपेक्षा गररन्छ।

बस रोफकन्ने ठाउाँ मा
•
•
•
•
•
•

ठीक बि रोककन्ने ठाउँ मा बि आउने िि(10) समनट अनघ आएर बस्नुहोि ्।
र्ुटपाथ वा मान्छे उजब्बने ठाउँ मा बिको लागग पखखडनु होि ्।
अरुका ननजी िम्पजत्तिे खख टाढा बस्नुहोि ्।

िुन बाटोमा गार्ीहरू चल्िछन ् त्यि बाटोिे खख िोधगएर टाढा बस्नुहोि ्।
िै कर्कलाई ध्यान दिनु होि ् र िै कर्कको िम्मान गनह
ुड ोि ्।

बि पखखडन्िा शान्तसँग र अनश
ु ािन कायम गरे र पखखडनह
ु ोि ्।

जब बस आउछ
•
•

बिलाई परु ै रोक्न दिनह
ु ोि ्।

बि चड्िा शान्तसँग र अनुशािन कायम गरे र चिनुहोि ्।

बसमा चिे पतछ
•
•
•
•
•
•

िब िम्म बि िे खख उबत्रने िमय आउँ िै न, तब िम्म बिमा नै बिी रहनह
ु ोि ्।
िब रे ल गार्ी नागने ठाउँ आउँ छ तब चप
ु लागेर बस्नह
ु ोि ्।

बि चालकको िम्मान गनुड होि ् र उनीले भनेको कुरा र आिे शको पालन गनह
ुड ोि ्।
अरु विद्यार्थीहरूलाई हे तने, तंग गने, झगर्ा गने काम नगनह
ुड ोि ्।
अश्लील वा अिभ्य भार्ा र व्यवहारको प्रयोग नगनह
ुड ोि ्।
िुम्रपान गनड मनादह छ।

•

खाना र वपउन मनादह छ।

•

गुन्र्ागिी गनड मनादह छ।

•
•
•
•
•
•

बिको खखकी वा ढोंका बादहर,शरीरको कुनै पनन भाग राख्न मनादह छ।

रे डर्यो, टे प र कुनै इलेक्िोननकइलेक्िोननक अडर्यो वा भिडियो हे र्र्ोन लगाएर मात्र िुन्न पाइन्छ।
िेलर्ोनको उपयोग कुनै पनन िमयमा मनादह छ।

कुनै िीव िनवारलाई बिमा ल्याउन र राख्न मनादह छ।

कुनै वस्तु र हनतयारलाई बिमा ल्याउन र राख्न मनादह छ।
बिमा बिेर कुनै पनन चीि बादहर फ्याक्न मनादह छ।

बस छोड्ने समयमा
•
•
•
•
•

िबिम्म बि पुरै रोककिै न, तबिम्म बिबाट उबत्रन मनादह छ।
बिबाट उबत्रिा शान्त र िैयस
ड ँग उबत्रनोहोि ्।
आफ्नो बि रोककने ठाउँ मा मात्र उबत्रनह
ु ोि ्।
बिको अगार्ीबाट बाटो काट्नुहोि ्।

बि रोककन्ने ठाउँ छोड्िा शान्त र िश
ु ील भएर छोड्नुहोि ्।

बिमा भएको, बिमा चढे र स्कूल गएको, बिमा चढे र घर गएको िमय, बि रोककन्ने ठाउँ मा वा बि रोककन्ने ठाउँ का वररपरर िग्गामा भएको
ननयमहरूका उल्लंघनहरूबारे स्कूलले सिद्धै हस्तक्षेप गनेछ (ननम्न पष्ृ ठ 46 मा बिको िूची-पत्र हे नह
ुड ोि ्) ।
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माध्यभमक ववद्यार्थीहरूकालागग बसको उल्लेखिि सच
ू ी-पत्र

अनुपयुक्ि व्यवहार र बसका तनयमको उल्लंघन

पटहलो

दोस्रो

िेस्रो

चौर्थो र

अपराध

अपराध

अपराध

पतछको अपराध

बसको कायाक्रमलाई टिलो पाने

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

आफ्नो ठाउाँ मा नबस्ने

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

रे डडयो, िे प, सीडी , आतयतड, एमपीथ्री हे डिोन बबना बजाउने

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

बसमा हल्ला गरे र सबैको िाप्न्ि िंग गने(एकिमै हल्ला-गुल्ला)

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

स्तर 2

स्तर 3

वैकजल्पक

वैकजल्पक

स्कूल*

स्कूल*

असभ्य िाषाको उपयोग गने (श्रातन,ु अनुधचत नामले अरु विद्यार्थी वा
कुनै अरु युवकलाई बोलाउने )
है रान गन/ुा कष्ि/िंग गनुा
अरु ववद्यार्थीलाई टहकााउने

स्तर 2

स्तर 3

बस भित्र वस्िुहरू फ्याक्ने

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

स्तर 4

बस दे खि बाटहर वस्िुहरू फ्याक्ने (अरुको िम्पजत्तलाई हानन

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

स्तर 4

गन्
ु डागदी ( यदि बिबाट बादहर फ्याकेको वस्तल
ु े किैलाई $ 100 भन्िा

स्तर 4

स्तर 5

स्तर 6

स्तर 6

नपुयाडई)

स्तर 4

स्तर 5

कम पैिाको हानन पुयाडयो भने, यो अपरािलाई गुन्र्ागिी माननने छ )

$ 100 भन्िा

झगडा गने (मारवपट नगने क्षेत्रमा )

स्तर 5

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 5

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

रप्क्स /लागू-पदार्थासाँग जोडडएका

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

गुन्डागदी (बिबाट बादहर फ्याकेको वस्तुले किैलाई $100 भन्िा बर्ी

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

रप्क्स /लागू-पदार्थासाँग जोडडएका नीति

तनयमको उल्लंघन

कम पैिाको हानन

(आधिपत्य वा उपयोग)
नीति

तनयमको उल्लंघन (ववतरण)

पैिा को हानन पुयाडयो भने )

$ 100 भन्िा बर्ी

बस चभलरहे को समय बसबाि बाटहर तनप्स्कने

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

हमला

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 5

धेरै हमला (2 िाना भन्िा िेरै विद्यार्थीले अको

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

ववद्यार्थीहरूलाई दं गा-फ़साद गनाको तनप्म्ि उत्िेप्जि पाने

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

स्तर 6

बन्दक
ु बाहे क अरु कुनै हतियार ल्याउने

स्तर 6

स्तर 7

स्तर 7

स्तर 7

तनष्कासन

तनष्कासन

तनष्कासन

तनष्कासन

पैिा को हानन

विद्यार्थीलाई वपट्नु वा समसलिुलीकन मारवपट गने )

*बन्दक
ु ल्याउने वा आिूसाँग राख्ने

वा आिूसाँग राख्ने

*ओ.सी.प्ज.ए. § 20-2-751.4
स्तर 1, 2, 3 र 4 बिसँग िोडर्एका अपरािहरू हुन ् र यस्ता अपरािहरूका पररणाम स्वरूप विद्यार्थीलाई स्कूलबाट ननलजम्बत हुने छै न।
तर स्तर 5, 6 र 7 का अपरािले बि र स्कूल िब
ु ैबाट ववद्याथीलाई पररणाम स्वरूप ननलजम्बत गराउने छ।
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व्यवहार रणनीति, अनश
ु ासनात्मक विकल्प, र पररणामहरूको वववरण
ववद्यालयले र्थालनी गरे को पररणामहरू
प्रत्तयेक विद्यालयको ववद्याथी आचरण ननयमावली--ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हस्तपुजस्तकालाई पालन गना र उगचत
पररणाम र हस्तक्षेप स्तरहरूको प्रयोग गना स्जम्मेिारी हुन्छ।

स्तर 1 कुराकानी: प्रशािक र/वा सशक्षकले र्ोन, इमेल, सलखखत नोटद्वारा वा प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अनुशािन ववर्य बारे मा ववद्याथीको असभभावक वा
परामशडिातािँग िञ्चार गनुह
ड ु न्छ।

कमाचारीहरूले यी मध्ये कुनैको संयोजन गरे र एउटा सम्मेलन आयोस्जत गना सक्िछन ्:
भिक्षक/विद्यार्थी

भिक्षक/माता-वपता

भिक्षक/परामिािाता

भिक्षक/विद्यार्थी/प्रिासक

भिक्षक/विद्यार्थी/परामिािाता/माता-वपता
प्रिासक/विद्यार्थी

प्रिासक/माता-वपता

प्रिासक/माता-वपतासँगग िोनमा सम्मेलन (कुराकानी)
भिक्षक/माता-वपतासंग िोनमा सम्मेलन (कुराकानी)
आिचयक अनस
ु ार अन्य पाटीहरूसँग

स्िर 2 रणनीतिहरू: सम्पूणा रणनीनतहरू उमेर उपयुक्त तर्था र्वयिहार वििेर् हुनुपछा ।
िैक्षक्षक उपलब्िीलाई सहायता गने सम्बन्िहरू ननमााण गनह
ुा ोस ्

अपेक्षाहरू बारे छलिल गनह
ुा ोस ्; कक्षाकोठाको प्रफिया तर्था अपेक्षाहरूको सभमक्षा गनह
ुा ोस ्
आँखाको नजर
सामीप्यता

ननरीक्षणका उच्च स्तरहरू

मौणखक चेतािानी; अपेक्षाहरूको पि
ू -ा भिक्षण
परामिा गने

कक्षाकोठा/र्वयस्क्तगत र्वयिहार र्वयिस्र्थापन विचारहरूमा असक्षम विद्यार्थीहरूको लागग ग्रेि तहका टोलीहरू/स्कूल परामिािाता/स्कूल मनोिैज्ञाननक/माभमला
र्वयिस्र्थापकसँग परामिा
दृढ बनाउने अभ्यासहरू

प्रो-सोभसयल र्वयिहारहरू; र स्िंत: ननयन्त्रणको लागग सहयोग गना ननणाय गना विद्यार्थीहरूको लागग सरु क्षक्षत ठाउँ को प्रयोग गना भसकाउनह
ु ोस ्

स्िर 3 रणनीतिहरू: सम्पूणा रणनीनतहरू उमेर उपयुक्त तर्था र्वयिहार वििेर् हुनुपछा ।

*कायडक्रमहरू DeKalb County स्कूल डर्जस्िक बिेटरी अधिकार-पत्रहरूको आिारमा उपलब्ि हुन िक्छन ्।
लक्षक्षि व्यवहारात्मक करार

उललेणखत र्वयिहारका विर्यलाई संबोिन गने आिचयक सीपको विकास गना विद्यार्थीको लागग उललेणखत लक्ष्य, उद्येचय तर्था

सजाय

स्कूल समय अगग िा पनछ (िननबार सदहत) अनि
ु ासनात्तमक कारणहरूको लागग विद्यार्थीलाई सजाय दिने

स्कूल स्िरी हस्िक्षेप
पररवीक्षा करार

पररमाणहरू सदहत विद्यार्थीहरूको लागग भलणखत करार िा योजना

समािेि हुन सक्छ तर अननिाया िने छै न, िननबारको स्कूल, गह
ृ काया गने, र्वयिहार परीक्षणहरू िा यातायात ननर्ेि

र्वयिहारलाई सुिार गना अनस
ु रण गनप
ुा ने चरणहरूलाई सूगचत गने तर्था स्कूलका कमाचारी र/िा आमािब
ु ा/अभििािकद्िारा

उपलब्ि गराइएका सहायता त्तयस्तै गरी करार सभमक्षा हुने भमनतलाई िणान गने र विद्यार्थी तर्था आमाबि
ु ा/अभििािकद्िारा
अननिाया रूपमा हस्ताक्षर गररएको भलणखत वििरण

िालाबन्दी

कक्षाकोठामा अिरोि गने िा कक्षाकोठामा दढला आउने विद्यार्थीहरू उललंघन िएको अिगिमा बाँकीको लागग ननयक्
ु त हुन्छ

मध्यस्र्थिा

द्िन्ि मध्यस्र्थताको सन्ििामा

परामिा गने

सकारात्तमक अनक
ु रणी र्वयस्क्तको आिचयक्तामा रहे का विद्यार्थीलाई समान सहायता, ननिे िन तर्था सहयोग गने ियस्क िा

अभििावकहरूलाई अनि
ु ासन

ननष्कासन रोक्न असल र्वयिहारको अिगि पररिावर्त गररएको अनि
ु ासन सम्बन्िी अपमानको लागग सभमक्षा

सम्बन्धी चेिावानी गचठ्ठी

उक्त विद्यार्थीहरूको लागग क्याम्पमा संरचना गररएको क्षेत्र

विद्यार्थी अनरू
ु प सम्झौता।
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प्रगति वववरण

समयको ननस्चचत गररएको अिगिको लागग उसको/उनको प्रत्तयेक कक्षामा विद्यार्थीको िैक्षक्षक तर्था र्वयिहारात्तमक प्रगनतमा

सन्दिा

स्कूल कन्सोलर, विद्यार्थी सहायता टोली, विद्यार्थी सहायता सेिाहरू, स्कूल तर्था सामास्जक कामिार, IEP सभमक्षा, उपस्स्र्थत

तनषेगधि फक्रयाकलाप

स्कूल फियाकलापहरू तर्था अनतररक्त-पाठ्यिम सम्बन्िी कायािमहरूमा सहिागगताको िा साझा क्षेत्रहरू िा स्कूलका अन्य

पत्तता लगाउने विद्यार्थी र अभििािकलाई अिसर दिने एक प्रगनत वििरण िा कायािार पाना
कमाचारी िा अन्य उपयक्
ु त कमाचारीलाई सन्ििा
िागहरूको प्रयोगमा इन्कार

स्वास््यकर अभ्यास

असरलाई समािान गने र सम्बन्िलाई स्िस्र्थ राख्न अन्तरिैयस्क्तक उपायहरूमा उनीहरूका कायाहरू र ननणायको प्रेररत र

पछ्याउनु

आमािब
ु ा/अभििािकले स्कूल सञ्चालनको समय अिगिमा सहमतको लागग स्कूलमा उनीहरूका बच्चासँग कक्षामा उपस्स्र्थत

कमाचारीिन्त्र

विद्यार्थीको र्वयिहारलाई मनन ् गने र भसिाररिहरू दिनको लागग स्कूलका कमाचारी तर्था संिित: अन्य र्वयस्क्तहरूको बैठक

अभिप्रेररत असरको आकस्स्मक जाँचमा सहिागीहरूमा ताभलम प्राप्त प्रभिक्षकद्िारा ननिे भित एक संरगचत प्रफिया
जनाउँ छन ्।

वस्िु दरू
ु पयोगको भिक्षा
समय-समातिी

उल्लंघन भिक्षा

*GRIP Program मा आिचयक सहिागगता (हस्तक्षेप/अिरोिका पररणामहरूको प्रास्प्त)
कक्षामा उपस्स्र्थत हुन विद्यार्थीको अस्र्थायी इन्कारको अगिकार

*POINTS Program मा आिचयक सहिागीत (सिलताको लागग आिचयक िैकस्लपक हस्तक्षेप उपलब्ि गराउने)

र्थप रणनीतिहरू - यसको प्रयोग स्कूलले तनधााररि गदाछ
उपाख्यानात्मक रे किा (सशक्षकको रे कर्ड)
स्कूल िमुिायलाई उल्लेख गनुड

दहर्ाइ र चलन िीमामा राख्नु (ननरीक्षण प्रिान गनु)ड
कक्षामा / बिमा विद्यार्थीको िीट अको

व्यवहार िाँच-िच
ू ी
परामशड

स्कूलको मनोवैज्ञाननकलाई उल्लेख गनुड

आमाबुिा स्कूलमा भेट्न आएर पनछ गनुड

हुनिक्ने अिािारण भिक्षा स्थानतरणकोलाधग िमीक्षा
हुनिक्ने 504 योिनाको लाधग िमीक्षा

स्कूलको निडलाई उल्लेख गनुड

सलखखत अनुिाभसत कायडहरू

आमाबि
ु ाले विद्यार्थीलाई बि स्टपिम्म िाथ दिनु
*स्कूल दिन रूप पररवतडन

थप पररवतडनका लाधग आई ई पी / सेक्सन 504 लाई हनह
ुड ोि ्
मल
ु याङ्कन

ट्यश
ू न

विद्यालय्दिनको्पररमाजान
बादहरका िंस्थाको संलग्नता (आमाबुिाले र्थालनी गनि
ुा एको)

*प्रििान्गररएको्हस्तक्षेप्सहायताको्समापनपनछ्टायर्3्उपलब्ि्गराएपनछ्मात्र्प्रयोग्गररन्छ्र्ननष्ठापूिक
ा ्कागजानतकरण्गररन्छ्िा्
IEP िा्504्योजना्बनाइन्छ्र्र्वयिस्र्था्अनस
ु ार्यसमा्सहमत्िइयो्िनी्बताइन्छ।

स्कूलले र्थालनी गरे का पररणामहरू
ध्यान टदनह
ु ोस: स्कूल प्रशािकले उधचत िोचे अनुिार ननलम्बन स्कूल सभत्र, स्कूल बादहर अथवा बिमा सामेल हुनिक्िछ l
स्िर 3

इन-स्कूल तनलम्बन (1 - 3 टदनहरू): स्कूलले र्थालनी गरे को तनलम्बन

स्िर 4

तनलम्बन 1- 5 टदनहरू; स्कूलले र्थालनी गरे को तनलम्बन

स्िर 5

तनलम्बन 6-10 टदनको लागग (करारसाँग): स्कूलले र्थालनी गरे को ववद्यालयले र्थालनी गरे को लक्षक्षि व्यवहार
करार सटहिको तनलम्बन

स्िर 6

लामो समयको लागग तनलम्बन/ प्जल्ला सन
ु ि
ु ाई सन
ु ि
ु ाई प्रफक्रया आवश्यक हुन्छl

स्िर 7

तनष्कासन/ प्जल्ला सन
ु ि
ु ाई सन
ु ि
ु ाई प्रफक्रया आवश्यक हुन्छ l
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अनुिासन्प्रकारका्पररिार्ाहरू
स्कूल भित्रको तनलम्बन

"स्कूल सभत्र ननलम्बनको" अथड विद्यार्थीलाई ननयसमत कक्षाबाट ननटकािन गरे र स्थानीय स्कूल सभत्रको ननलम्बन गने स्थानमा ननयक्
ु त गनुड

हो। विद्यार्थीलाई सशक्षकले कक्षाका कामहरू ननलम्बन भएको स्कूलमा पठाउँ िछन ्। स्कूल भित्रको तनलम्बनको समय ववद्यार्थीले पाठ्यिर
फक्रयाकलापमा उपप्स्र्थि हुन वा सहिागी हुन पाउाँ दै न।

सशक्षकले, िुन विद्यार्थी स्कूल सभत्रको ननलम्बनमा पठाएको छ, त्यिलाई कक्षामा उपजस्थत हुनका लाधग अनुरोि गनड िक्िछ (लाब क्लािेि) ।

िुन कक्षा विद्यार्थीले भववस्यमा सलन िक्ने छै न वा िुन कक्षा नछुट्न एकिमै महत्तत्तिपूणड हुन्छ, त्तयस्तो अवस्थामा मात्र सशक्षकको अनुरोि प्रिान
गररने छ। अजन्तम ननणडय प्राध्यापकको हुनेछ।

िानो अपरािको लागग, स्कूल सभत्र ननलम्बनको िट्टा र विद्यार्थी र आमाबुिाको अनुरोि भएमा, विद्यार्थीहरूलाई स्कूल िेवाको वैकजल्पक दिइने छ

(उिाहरण: स्कूलको िसमनबाट र्ोहोर दटतने, दिउँ िो खाना खाने टे बल िर्ा गने काम, इत्तयादि), यदि यी स्कूल सम्बन्िी कामहरू उमेरको अनि
ु ार छन ्,
िप
ु ररव्येक्क्षण छन ् र शौचालय िर्ा गने काम होइनन ् भने मात्र दिइने छ, नत्र दिइने छै न।

स्कूल बाटहरको तनलम्बन

“छोटो- अवधिको ननलम्बन” को अथड विद्यार्थीलाई स्कूलबाट (वा स्कूल बिबाट) 1 िे खख 10 दिनिम्म स्कूलको प्रशािकले ननटकािन गरे को भन्ने बुखझन्छ।
1-3 दिनिम्मको ननलम्बनहरूको कारण स्कूलको काम छुटे मा, िब विद्यार्थी स्कूल र्ककडन्छ, त्यि िमय पूरा गनड िक्नेछ।

4-10 दिनिम्मको ननलम्बनहरूकालाधग, आमाबुिा/ असभभावकले स्कूलमा विद्यार्थीलाई दिएको कामको अनुरोि गरे र स्कूल चसलरहे को िमयमा दटतन
िक्नेछन ्।

"लामो-अवधि ननलम्बन" को अथड विद्यार्थीलाई स्कूलबाट (वा स्कूल बिबाट) 10 दिनभन्िा बर्ी तर हालैको िेमेस्टरभन्िा कम िमयको्
लागग ननकाल्नु हो। सन
ु ि
ु ाई अधिकारी वा सशक्षा बोर्डले मात्र लामो-अवधिको्लागग ननलम्बन गनड िक्िछन ्।

िुन विद्यार्थी लामो अवधिको ननलम्बनमा छ र वैकजल्पक स्कूलमा छै न ्, त्यि विद्यार्थीले सुनुिाई अधिकारी/ सशक्षा, बोर्ड को ननरक्षक वा मनोननत
व्यजक्तहरूले अनुमनत नदिए िम्म गह
ृ कायड, छुटे को पढाई बनाउन वा िेमेस्टर पररक्षा गनड पाउँ िै न। िुन विद्यार्थी्लामो अवधिको ननलम्बनमा छ
त्यि विद्यार्थीले स्कूलको िम्पजत्त र स्कूल कक्रयाकलाप र स्कूल कायडक्रममा िहभागी हुन पाउँ िै न।

कुनै िमयमा (एक शैक्षक्षक वर्डमा एक विद्यार्थी सीभमत), अपराि पढाईको िंकटपूणड िमयमा गरे को भए (अजन्तम पररक्षा भन्िा तरु
ु न्त

अनघ), प्रध्यापकले स्कूलको ननलम्बनलाई अस्थाही रूपमा दढलो गनड िक्ने छन ्। तर राज्य र संघीय कानन
ु अनि
ु ार यि अपरािमा हनतयार, दहंिा,
लागू-पिाथडहरू िंलग्न छन ् भने, नत अपरािहरूकालाधग यो कानुन लागू हुने छै न।

तनष्कासन

"ननटकािन" को अथड विद्यार्थीलाई हालैको िेमेस्टर भन्िा बर्ी तोककएको अवधििम्म स्कूलबाट (स्कूल बिबाट) ननकाल्नु हो। सुनि
ु ाई अधिकारी र सशक्षा बोर्डले
मात्र ननटकािन गनड िक्िछ। ननटकािनको अवधिमा विद्यार्थीले वैकजल्पक स्कूलमा उपजस्थत हुने अनम
ु नत पाउन िक्िछ वा िक्िै न।

िुन विद्यार्थी छ मदहना वा बर्ी ननटकािन हुन्छ, त्यिले DEKALB काउण्टी स्कूलमा उपजस्थत हुन निक्ला, तर छ मदहना पश्चात पुन-प्रवेशको लागग ननवेिन
गनड िक्िछ।

वैकप्ल्पक स्कूल

िुन विद्यार्थी्िि (10) स्कूल दिन भन्िा बर्ीकालाधग ननकासलएको छ, त्यिलाई सशक्षण, पढाईको लागग िहयोग र परामशडको लागग वैकजल्पक स्कूलमा ननयुक्त

गररन्छ। वैकजल्पक स्कूलले विद्यार्थीलाई लगातार कक्षामा पढी रहन प्रातत गराएर क्रमगनतको लागग आवश्यक क्रेडर्ट पाठ्यक्रम पढने अविर प्रिान गिडछ। लामो
अवगधको तनलम्बन वा तनष्कासन िएर कुनै ववद्यार्थी वैकप्ल्पक स्कूलमा उपप्स्र्थि िएको छ िने, ववद्यार्थीले वैकप्ल्पक स्कूलका कायाहरू
सिलिापव
ू ाक पूरा नगरी आफ्नो स्कूलमा िफकान वा स्कूलका पाठ्यिरमा उपप्स्र्थि हुन सक्ने छै न।

विद्यार्थीले काम ठग्नकालाधग DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट छोर्ेर/ननस्केर वैकजल्पक स्कूलमा प्रवेश हुन पाउँ िै न। वैकजल्पक स्कूलमा

भएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँको कायडक्रम िर्लतापूवक
ड पूरा गरे र मात्र स्थानीय स्कूलमा र्ककडन पाउँ िछन ्। िुन विद्यार्थीहरू स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट छोर्ी िेरर पनछ
कर्ताड आउँ िछन ्, नतनीहरूलाई स्वत: वैकजल्पक स्कूलमा पदहलाको कायड पूरा गनड पठाइन्छ। तर विद्यार्थीलाई ननरीक्षक/मनोननतले स्वीकृनत

दिएर िमायोिन वैकजल्पक स्कूलमा भनतड गरे को छ भने, यो ननयम लागू हुने छै न। सार्थै विद्यार्थीलाई सुनि
ु ाई अगिकारीको ननणाय अनुसार उसको/उनको अनघललो
स्कूलमा्प्रारस्म्िक पुन: िनााको अनम
ु नत दिन सफकनेछ।
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पररववक्षा

“पररववक्षाको” अथड विद्यार्थीलाई परीक्षण अविीमा राखखएको हुन्छ िुन िमयमा विद्यार्थीले राम्रो व्यवहार कायम राख्ने अपेक्षा गररन्छ।अधिक

प्रमाणको प्रमाणमा, विद्यार्थीले अपराि गरे को ठहरे मा स्कूलको प्रशािक, सुनुिाई अधिकारी, अनुशािन कायड िसमनत वा शैक्षक्षक पररर्िले विद्यार्थीलाई
पररववक्षा अविीमा राख्नेछन ्। पररववक्षाको अवधिमा स्थानीय स्कूल वा स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको ननयम उललंघन गरे मा थप अनश
ु ािननक कायािाही
र िंभवत: जिल्ला सुनुिाई प्रकक्रयामा िमेत उल्लेखखत गररनेछ। स्जलला स्तरीय परीक्षण अिगिमा राणखएको विद्यार्थीलाई ननष्कासनसम्मको र्थप
कायािाही हुनसक्नेछ।

स्कूल फक्रयाकलापहरूमा तनषेध

स्कूलले ननलम्बन वा ननटकािन गरे को विद्यार्थीलाई,स्कूलले प्रायोिन गरे का कुनै पनन कक्रयाकलाप,ििमा प्रम,क्रमागनत अभ्याि

सामेल छन ्; यदि ननलम्बन वा ननटकािन त्यि िमयमा परे मा, त्यस्ता कक्रयाकलापहरूमा िहभागी हुन अनम
ु नत दिइने छै न। आमाबुिा वा असभभावकले
राम्रो कारणको लागग, स्कूलले प्रायोिन गरे को कक्रयाकलापहरूमा िहभागी हुन, प्रध्यापकलाइ अनरु ोि लेखख अनम
ु नत माग्न िक्िछन ्।प्रध्यापकले

अजस्वकार गरे मा क्षेबत्रय ननरीक्षककोमा अवपल गनड िक्ने छन ्। यदि क्षेबत्रय ननरीक्षकले अजस्वकार गरे मा, आमाबुिा वा असभभावकले अनुशािन समीक्षा
िसमनतलाई अजन्तम ननणडयको लागग आग्रह गनड िक्नेछन ्।

उपसहायक

अधिक प्रमाणको आिारमा यदि विद्यार्थीले िहायता गनड, योिना बनाउन, िहभाधगता हुन, िल्लाह दिन, र/वा अरुलाई ववद्याथी आचार-

िंदहताको उललंघन गनड उत्िादहत गरे मा ववद्याथी आचार-िंदहता-ववद्याथीको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र ववकाि हातेपुजस्तका को
उललंघन गरे को स्थावपत हुन्छ। विद्यार्थी उपिहायकले, अपराि गने विद्यार्थी िस्तै िण्र् पाउनेछ।

स्वयं-रक्षा

यदि स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको कमडचारी छे व-छावमा हस्तक्षेप गनड नभएको िमय, अको विद्यार्थी वा अको माननिलाई िंरक्षण गनड येथोधचत ववश्वाि भए,
अवैि बल प्रयोग वा प्रयोग गनड प्रयाि गरे को न्यायोधचत माननने छ।्तर विद्यार्थीले चाहे को शजक्त भन्िा बर्ी प्रयोग गनुड हुँिैन। कमडचारीले हस्तक्षेप
गरे पश्चात, लगातार झगर्ा गरे मा, त्यिलाई स्वयं रक्षाको ठानननेछैन।्एउटा्विद्यार्थीलाई्अको्विद्यार्थीबाट्बलपूिक
ा ्संरक्षण्गनप
ुा ने्

आिचयकता्िएको्कुरा्प्रमाण्सदहत्िे णखयो्िने।्त्तयसपनछ्सक्ल्डिस्स्िक्टले्स्ियं्रक्षा्िािी्अस्िीकृत्गछा ।्स्कूल्डिस्स्िक्टले्

सकारात्तमक्रूपमा्स्ियं्रक्षा्िािी्अस्िीकृनत्गनप
ुा छा ।् यदि त्यि अवस्थामा, स्वयं रक्षानै पक्का रक्षा गने तररका हो भन्ने स्वीकृत भएमा,
विद्यार्थीले अधिक प्रमाणको उललंघन नगरे को ठहररन्छ र त्यि विद्यार्थीलाई अपरािको ििाय दिईिै न।

आरामकोठा र लक्करहरू

हातेपस्ु स्तकामा िधु चबद्ध भएका िबै अपरािहरू स्कूलका आरामकोठा र लक्कर रूममा हुने विद्यार्थी व्यवहारमा लागू हुन्छन ्। विद्यार्थीहरूले आरामकोठा
िर्ा र िुरक्षक्षत राख्न िहायता गिडछन ् भन्ने अपेक्षा राखखन्छ। यि बाहे क विद्यार्थीहरूले आरामकोठाहरू अस्वच्छ, अिुरक्षक्षत अवस्थामा भए
प्रशािकलाई ररपोटड गने अपेक्षा गररन्छ।

सेल िोन, क्यामकरडर, भिडडयो रे कडार वा क्यामराहरू लकर रुममा राख्न पाइन्दै न ्। यो सुगचि गररन्छ फक प्रध्यापकको स्पष्ि अनुमति बबना
स्कूलको छे त्र िलमा भिडडयो वा िोिो खिक्चन पाइदै न।

ववद्यार्थी अनि
ु ासन कायाववगध

िरकारी ववध्यलयबाट ननलम्बन/ननटकािन गनुड अनघ, विद्यार्थीहरू केही उधचत कानूनी प्रकक्रयाको अधिकारी हुन्छन ्। स्कूलको ननलम्बन/ननटकािनको
लम्बाईको आिारमा िुरक्षा कायडववधि ननभडर हुन्छ। उदाहरण, 10 टदन सम्म वा कम्िीको तनलम्बनकालागग, अमेररकी सवाहाइ अदालिले कम्िी
मात्र प्रफक्रयाको आवश्यकिा रािेको छ।

DEKALB काउण्िी स्कूलस्कूल डडप्स्िक्िले सुरक्षक्षि गने कायाववगधको प्रफक्रया, कानुनले चाहे िन्दा अगधक मात्रमा अपनाएकोछ। कायडववधिहरू ननम्न
खण्र्मा ववस्तार गररएका छन ्।
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तनलम्बनको लागग स्कूल प्रिासतनक कानन
ू ी प्रफक्रया
विद्यार्थीलाई स्कूल सभत्रको ननलम्बन, स्कूल बदहरको ननलम्बन, र्िि (10) दिन िम्मको बि ननलम्बन वा अरु उधचत पररणामहरू दिनु भन्िा

पदहला, ननलम्बनको लागग स्कूल प्रशािननक कानूनी प्रकक्रया आयोिन गररन्छ। यदि उललंघनले 10 दिन भन्िा िेरैको ननलम्बन माग्िछ भने, प्रिान
अध्यापकले लामो िमयको लागग ननलम्बन वा ननटकािनको सिर्ाररश गिै , उल्लेख गनुड पिड छ।

स्कूल प्रशािननक कानन
ू ी प्रकक्रयाको बैठकमा, विद्यार्थीलाई उन/उिले गरे को अपरािबारे मा, अपरािको आरोप लगाउने व्यजक्तकोबारे मा, अपराि गरे को

िे ख्ने व्यजक्तकोबारे मा र अनुशािनात्मक कायािाहीकोबारे मा मौखखक रूपमा िूधचत गररनेछ। विद्यार्थीलाई उन/उिको तरर्को कहानी भन्ने मौका दिइने
छ। यदि अनुशािनात्मक कायािाही गररनेछ भने, विद्यार्थीको आमाबुिालाई िम्पकड गररनेछ। अपराि गरे को िे ख्ने व्यजक्तलाई (हुन िकेमा)
घटनाको सलखखत बयान, िनत िक्िो चार्ै, दिन अनुरोि गररन्छ।

अनश
ु ासन टोली बैठक (DTM)
प्रिानाध्यापकले्विद्यालय्ननलम्बन/ननष्कासनको्बादहर्िीघाकालीन्भसिाररस्गिाा, अनुिासनात्तमक्सुनुिाईलाई्सम्िावित्रूपमा्अस्िीकार्
गना्सफकन्छ, प्रिानाध्यापक/डिजाइनी, विद्यार्थीको्र्वयहारात्तमक्वििेर्ज्ञ्र/िा्विद्यार्थी्अनुिासनको्प्रणाली्कायाालयको्अको्प्रनतननगि्र्
आमाबुिा/अभिबािकलाई्समािेि्गने्अनुिासन्टोली्बैठक्(DTM) आमाबुिा/अभििािकलाई्ननलम्बनको्पदहलो्दिनबाट्5 विद्यालय्

दिनभित्र्प्रस्ताि्गररनेछ।्विद्यार्थीहरूलाई्उपयोगी्हुने्ठाउँ मा्ननमंत्रणा्गररन्सक्छ। प्रिानाध्यापक/डिजाइनीले्विद्यार्थी्सहायता्टोली्
संयोजक्िा्सुपरीटे न्िेन्टको्डिजाइनीको्कायाालयलाई्अिस्स्र्थनतको्अनुसन्िान्पनछ्उपयोगी्हुने्जनत्नछटो्सूगचत्गनह
ुा ु नेछ।्

प्रिानाध्यापक/डिजाइनीले्ननम्नभलणखत्कागजातहरू्अनुिासन्टोलीको्बैठक्DTM िन्िा्अगाडि्िा्बैठकको्समयमा्विद्यार्थी्सहायता्

टोलीको्संयोजक्िा्सुपरीटे न्िेन्टको्डिजाइनीलाई्प्रस्तुत्गनप
ुा छा :्SST भसिाररस, परामिा्सत्र्र्भमनत, कारण्र्पररणामहरू्सदहत्परामिा्
सत्रहरू; प्रहरी्ररपोटा को्प्रनतभलवप; वििेर््भिक्षा, सेक्सन्504 िा्SST स्स्र्थनत्(यी्मध्ये्कुनै्कायािमहरूको्लागग्सफिय्िनाा्र्भसिाररस);

SSR ररपोटा ; पररणामहरूको्लागग्विद्यालय्प्रिासनको्भसिाररस्र्घटनासँग्उगचत्कुनै्अन्य्जानकारी्िा्प्रमाणलाई्समािेि्गने्हालै्
स्िीकृत्गररएको्ननलम्बन्पत्रको्प्रनतभलवप्सदहत्साक्षी/विद्यार्थीका्कर्थनहरू; विद्यार्थीको्स्र्थायी्रे किाको्हालको्प्रनतभलवप; विद्यार्थीको्
जाँच्रे किा्कािाको्प्रनतभलवप; कक्षाहरूमा्विद्यार्थीको्हालको्िैक्षक्षक्र्सञ्चालन्ग्रेिहरूको्स्स्र्थनत्(प्रगनत्ररपोटा हरू); उपस्स्र्थत्िएका्र्
अनुपस्स्र्थत्िएका्दिन्(अनुमनत्दिइएका्र्नदिइएका्अनुपस्स्र्थनतहरू); दढलो्िएको्र्अनुपस्स्र्थनतहरूको्संख्या; कारण्सदहत्ननरोि्
कायाहरू; अनि
ु ासन्उिरण्गने्अननकिोटल्ररपोटा , हास्जरी्र्िैक्षक्षक्रे किाहरू्र्स्र्थानीय्विद्यालयमा्प्रस्तावित्हस्तक्षेपहरू।

यो्बैठकको्प्रयोजन्िनेको्टोलीले्विद्यालयद्िारा्पूरा्गररएको्अनुसन्िान, िहन्गररएका्अनुिासन्कायाविगिहरू्र्विद्यार्थी्र/िा्

आमाबुिा/अभििािकद्िारा्उपलब्ि्गराएका्कुनै्जानकारीको्बारे मा्छलिल्गन्ुा हो।्यो्अभििािक्सम्मेलन्िएको्हुनाले, विद्यार्थी्िा्
अभििािकको्कानन
ू ी्परामिािाता्उपस्स्र्थत्नहुनसक्नह
ु ु न्छ।्विद्यार्थी्सहायता्टोलीको्संयोजक्र/िा्विद्यार्थी्अनि
ु ासनको्डिस्स्िक्ट्

कायाालयको्अको्प्रनतननगिले्DTM को्लागग्उगचत्समय्सीमा्सेट्गना्सक्छ्र्समािान्नस्जफकँिै ्छै न्िन्ने्प्रमाण्हुन्छ्िने्DTM
लाई्समाप्त्गना्सक्छ।्आमाबुिा/अभििािक्र्विद्यालय्अनि
ु ासनात्तमक्पररणामको्बारे मा्सम्झौतामा्पुग्न्सक्षम्हुन्छन ््र्

आमाबुिा/अभििािकले्भलणखत्रूपमा्सन
ु ुिाईको्अस्िीकार्गछा न ््िने, त्तयसपनछ्सुनुिाई्रद्द्हुनेछ।्आमाबुिा/अभििािकले्अनुिासनात्तमक्

पररणाम्र्DTM को्अस्न्तम्ननतजासँग्असहमनत्जानाउनह
ु ु न्छ्िा्आमाबि
ु ा/अभििािक्DTM मा्उपस्स्र्थत्हुनह
ु ु न्न्िने, त्तयसपनछ्सन
ु ि
ु ाई्
ननिाारण्गररएअनुसार्अनघ्बढ्नेछ।्अनुिासन्टोली्बैठकहरू्विभिन्न्माध्यमका्सञ्चार्प्रयोग्गरे र्सञ्चालन्गना्सफकन्छ।्DTM
उत्तपन्न्हुन्न्िा्यो्कोिमा्छलिल्गररएअनुसार्उत्तपन्न्हुन्न्िने, सुनुिाई्ननिाारण्गररएअनुसार्अनघ्बढ्नेछ।्

प्जल्लाको कानन
ू ी प्रफक्रया सन
ु ि
ु ाई

जिल्लाको कानन
ू ी प्रकक्रया सुनुिाईको िंचालन सुनुिाई अधिकारीले गिड छन ्, ििले विद्यार्थीको िरु ाचारबारे प्रमाण िुन्िछ, र िाबबत भएमा, 10 दिनको
स्कूलबाट ननलम्बनभन्िा बर्ीको ििाई आवश्यक हुनिक्िछ। सुनुिाई अधिकारीलाई स्कूलको ननरीक्षकले ननयुक्त गिड छन ् र उनीहरूलाई
आरोपकोबारे मा पदहल्लै थाहाँ हुँिैन ्।

िब स्कूलको प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई कानूनी प्रकक्रया सन
ु ुिाईको लागग सिर्ाररश गिड छन ्, त्यो सिर्ाररशलाई उधचत सुनुिाई अधिकारीले समीक्षा गरे र,
सुनुिाई गने वा नगनेको ननणडय गिड छन ्। यदि स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट वा आमाबुिा/ असभभावकले ताररक बढाउँ नको लागग िहमत भएन्न ् भने, िबै

सन
ु ि
ु ाईहरू, अनश
ु ािनात्मक कायािाही वा एि आर ओले धगरफ्तारी गरे को स्कूल थाल्नी भएको 10 दिन सभत्रमा, भैिक्नु पिड छ। यदि सन
ु ि
ु ाई हुने भएमा,
विद्यार्थी र आमाबुिा/ असभभावकलाई सुनुिाईको ताररक, िमय र ठाउँ , आरोपहरू र हुनिक्ने गवाहीहरूको िूची, मौखखक र सलखखत रूपमा प्रिान गनुड
पिड छ।
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जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सन
ु ुिाई गुतत राखखन्छ र िन्ताहरूकालाधग खुल्ला हुँिैन ्। विद्यार्थी र उसको/उनको आमाबुिा वा असभभावक िा भलणखत

आमाबुिाको अनुमनतिएका आमाबि
ु ाका प्रनतननगि र नतनका िाक्षीहरू सुनुिाईमा उपजस्थत हुन पाउँ िछन ् तर विद्यार्थीका अरु नातेिार वा िाथीहरू

उपजस्थत हुन पाउँ िै न्न ्। यी कायािाहीहरूलाई इल्यक्त्रोननक द्वरा रे कर्ड गरे को हुन्छ। स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले सन
ु ुिाईमा प्रमाखणत गनडको लागग िाक्षीलाई
बोलाउन िक्िछन ्। विद्यार्थी र आमाबि
ु ा/असभभावकले पनन िाक्षीहरूलाई सन
ु ि
ु ाईमा ल्याउन िक्िछन ्। यदि विद्यार्थी र आमाबि
ु ा/असभभावकले

स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट व्यजक्त वा अरु विद्यार्थीलाई प्रमाण दिन सुनुिाईमा बोलाउन चाहन्छन ् भने, उनीहरूले स्कूल प्रशािनलाई िम्पकड गनुड पिड छ। यी

व्यजक्तहरूलाई स्कूल प्रशािनले बोलाउने प्रबन्ि गररदिन्छन ्। जिल्ला प्रकक्रया कानूनी सुनुिाईमा प्रमाण दिने िाक्षीहरूलाई घटनामा आरोप लगाएकोछ
भने मात्र, उनीहरूको वककल उपजस्थत हुन्िक्िछन ् नत्र भने, सुनुिाईमा िाक्षीहरूको वककल उपजस्थत हुन ् पाउँ िै न्न ्।

जिल्ला प्रकक्रया कानूनी सन
ु ुिाईमा प्रस्तुनत गरे को िबुस्तरहरूमा सीभमत हुन्िक्िछ लागू-पिाथड र हनतयार, िाक्षीको प्रमाण र सम्बस्न्ित कागिपत्र िस्तै

िाक्षी बयान, अनुसन्िान प्रनतवेिन, र विद्यार्थीको हालैको अनुशािन र शौक्षक्षक रे कर्ड। स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले अधिक प्रमाणको प्रोयोग गरर विद्यार्थीको
ववरुद्ध भएको आरोपको प्रमाण गने भार उठाउँ द्छ। जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईमा, स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टलाई, प्राय िस्तोमा, वककलले प्रनतननधित्व

गिै नन ्, तर कुनै कुनै जस्तधथमा, वककल प्रयोग गररन्छ। जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईमा, विद्यार्थीलाई प्रनतननधित्व गने कानूनी िल्लाहकार, आफ्नै
खचडमा पाउने अधिकार छ।

जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सन
ु ुिाई अिालतको सुनुिाई िस्तै हुन आवश्यक छै न, र िजिडया एवविें ि कोर् लागू हुँिैन ्। िबै पाटीले, सुनुिाई अधिकारीलाई

विद्यार्थीले अपरािको उल्लघनं गरे को छ कक छै न ् र ििाई पाउनु पिड छ कक पिै नको ननणडय गनड, सम्बस्न्ित िानकारी दिएर, िघाउन िक्िछन ्। िानकारी
सम्बस्न्ित छ कक छै न, त्यिको ननणडय भने कानूनी प्रकक्रया कमडचारीले गिड छन ्। अधिक प्रमाणको आिारमा, सुनुिाई अधिकारीले स्कूलको ननयमहरू
उललंघन भएको छ कक छै न भन्ने ननणडय गिड छन ् र लगाउनुपने अनश
ु ािनलाई पदहचान गिड छन ्।

िब
ु ै पक्षले प्रमाणको प्रस्तुनत गरे पनछ प्रत्येक पक्षलाई अजन्तम तकड गनड अविर दिइनेछ। त्यि पनछ सुनुिाईको अन्त हुन्छ र सन
ु ुिाई अधिकारीले
उललंघन भएको छ कक छै न र अधिक प्रमाणको आिारमा विद्यार्थीले उललंघन गरे को थाहाँ पाएमा उधचत ििाईको ननणडय गनड आर्ै ववचार

गनेछन ्। विद्यार्थीले स्कूलको ननयमहरू उललंघन गरे को थाहाँ लागेमा, विद्यार्थी स्कूलमा र्केर िान पाउनेछन ् । विद्यार्थीले उललंघन गरे को थाहाँ

भएमा, सुनुिाई अधिकारीले िोर्ीलाई परख अवधिको िाथ स्कूल र्केर िान पाउन िे खख सलएर स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टबाट ननटकािनको अनुिासनको्
सजाय दिन िक्िछन ्। आमाबि
ु ा/असभभावकलाई अको काम गने दिनमा ननणडयको बारे मा िम्पकड गररनेछ। सन
ु ि
ु ाई भएको 10 दिन सभत्रमा

विद्यार्थीको आमाबुिा/असभभावकलाई धचठी पठाइनेछ। 5823 मेमोररयल द्राइव, स्िोन माउाँ िे न, जप्जाया, 30083 मा DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल

डिस्स्िक्टको ननरीक्षकलाई सलखखत ननवेिन लेखेर, ववियाथीको आमाबुिा/असभभावकले सुनुिाई अधिकारीको ननणडयबारे सशक्षा पररर्िलाई अनुरोि गनड
िक्िछन ्। यो ननवेिन, ननणडय भएको 20 दिन सभत्रमा, गररिक्नु पिड छ।

DEKALB भिक्षा पररषदलाई पन
ु रावेदन
सुनुिाई अगिकारीको ननणायको बबस (20) पात्रो दिनभित्र पुनरािेिन अनुरोि भलणखत रूपमा सुपररटे न्िेन्टलाई बुझाउनुपछा । भलणखत पुनरािेिनको

सूचनामा सुनुिाई अगिकारीको ननणाय कुन आिारमा बेठीक छ िन्ने कुराको कुनैपनन समर्थान गने त्यहरू सदहत कारणहरू भलणखत रूपमा उललेख

हुनुपछा । सुचनामा आिेिकका तकाहरू अभिलेखको कुन िाग िा िागहरूले समर्थान गछा न ् िन्ने कुरा पनन उललेख गनप
ुा छा । कुनै नयाँ प्रमाणको अनुमनत
हुने छै न।
DeKalb भिक्षा पररर्िले पुनरािेिन अनुरोि प्राप्त गरे को िस (10) कायादिन भित्रमा अभिलेखको समीक्षा गनेछ र ननणायलाई भलणखत रूपमा पठाउनेछ।

DeKalb सशक्षा पररर्िको ननणडय जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईमा भएको रे कर्डमा मात्र एकल रूपमा आिाररत हुन्छ। पररर्िले अरु कुनै नया प्रमाणलाई
ववचार दििै न वा मौखखक तकड िन्
ु िै न, तर पन
ु रावेिनको गण
ु हरूकोबारे मा सलखखत तकड पेि गना पाइन्छ । उनीहरूकोमा कानन
ू ी प्रकक्रया कमडचारीको

ननणडयलाई स्वीकार गने, उल्टा गने र बिसलने हुकूमत हुन्छ। स्टे ट सशक्षा पररर्िलाई पररर्िले ननणडय गरे को तीि (30)पात्रो दिन सभत्रमा
पुनरावेिन ् गर्यो भने मात्र पररर्िको ननणडय अजन्तम हुँिैन नत्रभने पररर्िको ननणडय अजन्तम हुन्छ। अनुरोिको िच
ु ी-पत्र र स्टे ट बोर्ड अर्
एिुकेिन अर् िजिडयाको प्रकक्रयालाई पालन गने ववर्यहरू ओ.िी.िी.ए. §20- 2-1160 मा लेखखएको छ।
जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईको प्रनतलेख पुनरावेिन ् भएमा मात्र विद्यार्थीको आमाबुिा/असभभावकल वा वकीलले डर्पाटड मेन्ट अर् िेर् स्कूल वा

स्टुर्ेन्ट रे लश्नलाई ननवेिन गरे र प्रनतलेखको उल्लेख गनड वा आफ़्नै खचडमा एउटा भलणखत प्रनतसलवप मगाउन िक्िछन ्।

प्जल्ला कानन
ू ी प्रफक्रया अगधत्याग
आमाबुिा/अववभावक र विद्यार्थीले जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईलाई त्यागन र जिल्ला कानन
ू ी प्रकक्रया सुनि
ु ाई अधित्यागलाई भरे र र हस्तक्षेप गरे र
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उधचत पररणामहरू स्वीकार गरर छान्न िक्िछन ्। यो अधित्यागलाई पेश गरे र, आमाबुिा/असभभावक र विद्यार्थीले ननणडयलाई स्वीकार गिड छन ् र त्यो
घटना सम्बन्िी भववस्यमा कुनै पनन चुनौती वा पन
ु रावेिनहरू त्याग गिड छन ्।

असक्षमिा िएका ववद्यार्थीहरू
िम्भाग 504 मा पाइने, ववर्ेश सशक्षा विद्यार्थी र अपांग भएका विद्यार्थीहरूकालाधग अनश
ु ािनात्मक कायािाहीहरू माधथ लेखखएका लगायत ननम्नलेखखत
थप किमहरू हुन ्:

1. खतरनाक अवस्था छ कक छै न भनेर प्रशािननक कमडचारीहरूले ननणडय गिड छन ्। छ भने, क र ख मा िानुहोि ्। छै न भने 2 मा िानुहोि ्।
क.

ववषेि भिक्षा तनदे िक/सम्िाग 504 का सिापतिलाई सम्िवि: ििरनाक अवस्र्थाको जानकारी िुरुन्ि टदइन्छ।

• ववर्ेश सशक्षा/िम्भाग 504 को कमडचारीले अवस्थाको िाँच गिड छन ् र स्थानीय स्कूलसँग काम गिड छन ्।
• कायािाहीको योिना बनाइन्छ।

ख. भिक्षाको ठाउाँ लाई आपिकाभलन बदभलनु आवश्यक पयो िने, ववषेि भिक्षा/सेक्सन 504 को व्यप्क्िले स्र्थानीय स्कूललाई सम्पका गने
छन ्।

2. ववर्ेश सशक्षा सशक्षक(हरू), आइ इ पी केस म्यानेिर वा सेक्सन 504 को प्रमुखलाई घटनाको बारे मा िूधचत गररन्छ।
3. यदि असक्षमता िएका विद्यार्थीलाई जिल्ला कानन
ू ी प्रकक्रया सन
ु ि
ु ाईमा उल्लेख गरे को छ भने, स्कूलको प्रशािकले ववर्ेश

सशक्षा िेवाको िंयोिक/सेक्सन 504 को प्रमख
ु लाई प्रत्यक्षीकरण /ननिाडरण बैठकको अनुिच
ू ी गनड िम्पकड गनेछन ्।यदि व्यवहार अपांग भएको कारणले

गिाड होइन भनेर ननिाडरण भयो भने, स्कूलको प्रध्यापकले, सशक्षा अधिकार आइडर्इए 2004 अन्तगडत, जिल्ला कानूनी प्रकक्रया सुनुिाईको लागग सशर्ाररि
गिड छन ्। यदि व्यवहार अपांग भएको कारणले गिाड हो भने, अरु कुनै स्थानतरण ननणडयहरू आइ इ पी ररभ्यु कसमटी वा िम्भाग 504 दटमले गिड छ।
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जेल, नजरबन्दी र अरु कुनै ववषेस अवस्र्थाबाि िकेर आउने विद्यार्थीको लागग विद्यार्थी स्र्थानिरण कायाववगध
िन
ु विद्यार्थीहरू, िेल वा निरबन्िीको कारणले गिाड स्कूलबाट बादहर भएका हुन्छन ्, नत विद्यार्थीहरूलाई, िेरै ििो मा, उननहरूको स्थानीय स्कूलमा

र्केर िानुभन्िा पदहला पररवतडनको िमय चादहन्छ। त्यिबाहेक, त्यि विद्यार्थीको स्कूलमा उपजस्तथीलेगिाड स्कूलको अन्य व्यजक्तहरू र/वा िम्पनतलाई
गदहरो र महत्तत्तिपूणड हानी पुर्याउने अवस्थाहरूपनन हुनिक्िछन ्।आरोप वा घोवर्त गररएको अपरािी वा िोर्ी आचरणको लाधग िेल वा निरबन्िीको

िमय खटे र र्केर आउने विद्यार्थीलाई वैकजल्पक स्कूल कायडक्रम मा भनतड गनड वा विद्यार्थीको स्थानीय स्कूलमा िान दिनको ननणडय बनाउनकालाधग
एउटा कायडववधि स्थापना गररएको छ। DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले शौक्षक्षक र िामाजिक गण
ु हरू पन
ु नड नमाणड िजिलोसँग स्थानीय

स्कूलमा पररवतडन होि ् भनेर्यी विद्यार्थीहरूलाई अविर प्रस्ताि गिड छ। यो ननिाडरण गरे को इभलमेन्टरी िोच-ववचार, आउने विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी र
कमडचारीहरूको क्षैक्षक्षक आवश्यकता र िुरक्षाकालाधग हो।

िेरै अवस्थामा, आचरणको िमस्या एकिमै गम्भीर हुन्छ। यी िमस्याहरू िम्पनतको अपराि िे खख सलएर गम्भीर यौन उल्लंघन र अरु दहंिाको कायड िम्म
हुनिक्िछन ्।यी अपरािहरूको िोर्ी घोवर्त भएको विद्यार्थीलाई डर्पाटड मन्
े ट अर् िुवनाइल िजस्टि (डर् िे िे ) वा िुवनाइल कोटड ले िुरक्षक्षत
आयोिनामा स्थानतरण गररदिन िक्िछ। यी आयोिनाहरूले र्केर आउने विद्यार्थीलाई कुनै कुनै रोकहरू लगाउन िक्िछन ्; िस्तै विद्यार्थीहरू कुनै

उमेरको बच्चाहरूको्िा्पीडितको्प्रोिाइल्िएका्बालबाभलकाको छे उछाउ हुन्पाउँ िै नन ् वा िबै िमयमा आर्ू भन्िा ठूलो व्यजक्तको्ननगरानीमा्
हुन्छन ्।
कुनै अवस्थामा, यी विद्यार्थीहरू DEKALB वा अरु स्कूलको जिल्ला वा ननजी स्कूलबाट ननटकािन वा ननलम्बन भेएका हुन्छन ् र ननटकािन र

ननलम्बनको िमय पूरा भएको हुँिैन ्। यिले अरु प्रश्नहरू िस्तै विद्यार्थीलाई रहे को ननटकािन वा ननलम्बनको िमयमा हटाउन पने हो कक होइन
वा वैकजल्पक स्थानतरणमा राख्ने हो कक होइन भन्ने कुरा उठिछ (ओ.िी.िी.ए § -20-2-751.2) ।

यी विद्यार्थीहरूलाई स्कूल र्केर िानु भन्िा पदहला, डर्पाटड मेन्ट अर् िेर् स्कूल वा स्टुर्ेन्ट रे लेश्नमा उल्लेख गररन्छ। ववभागका कमडचारीले िबै उधचत

िानकारीहरू, ििमा आमाबुिा उपलब्ि गराएका िानकारीहरू पनन समािेि छन ्, िबै बटुलेर समीक्षा गरर स्थानतरण ननणडय गनेछन ्। यो समीक्षा गिाड,
आमाबुिा र विद्यार्थीहरू उपजस्थत हुन र केही ननवेश (इन्पुट) उपलब्ि गराउन सक्नेछन ्। वकीलहरू उपजस्थत हुन ् पाउिै नन ्।

डर्पाटड मेन्ट अर् िेर् स्कूल वा स्टुर्ेन्ट रे लेश्नले स्थानतरण गरे को ननणडयसँग, आमाबुिाहरू िहमत छै न्न ् भने, उनीहरूले ननणडय भएको 3 दिन सभत्रमा
डर्सिजतलनेरी एक्िन ररभ्यु कसमटीलाई ( डर् ए आर िी) समीक्षा गनड अनुरोि गनप
े ट अर् िेर् स्कूल र स्टुर्ेन्ट ररलेश्नको
ुड िड छ। डर् ए आर िी डर्पाटड मन्

शरणमा काम गिड छ र विद्यार्थीहरूको अनुशािन िम्बन्ि अवस्थाहरू सम्बन्िी आमाबुिा/असभभावक र स्कूलको प्रशािकले गरे को ववशेर् अनरु ोिबारे मा
ववचार र र्ैिला गनड प्राधिकृत हुन्छ। डर् ए आर िी ले भेटेर डर्पाटड मेन्ट अर् िेर् स्कूल र स्टुर्ेन्ट ररलेश्नले दिएको िानकारी र अन्य्सबै्पक्षहरूले
दिएको अधिररक्त िानकारीको समीक्षाको आिारमा, स्थानतरण ननणडय बनाउिछन ्। ओ.िी.िी.ए § 20-2-754 को

अनुिार,यदि आमाबुिाहरूले डर्िीजतलनेरर एक्िन ररभ्यु कसमटीले गरे को स्थानतरणको ननणडयलाई अजस्वकार गरे मा उनीहरूले, ननणडय भएको्तीन (3)
दिन सभत्रमा, जिल्ला कानन
ू ी प्रकक्रया सुनुिाईको लागग अनुरोि गररिकेको हुनुपिड छ।

िेर् स्कूल र स्टुर्ेन्ट ररलेश्न प्रशािकले उधचत िोचेमा, माधथ लेखखएका प्रकक्रयालाई अरु प्रकारका विद्यार्थी स्थानतरण अवस्थामा प्रयोग गनड

िककन्छ। सबै स्र्थानिरणको तनणाय हरे क स्स्र्थनत आधारमा बनाइन्छ। िबै स्तरमा स्थानतरणको ननणडय बनाउिा, िेरै कारणहरू िस्तै उमेर, िेलमा
थुननएको िमय, आरोपको स्वभाव, हालैको अनुशािन आिे श, हुनिक्ने िुरक्षक्षत कायडहरू र शौक्षक्षक कायािाहीको भंग, वतडमान/पूवड अनुशािन इनतहाि
इत्तयादि प्रयोग हुन ् िक्िछ। उिाहरणका्लाधग, तल लेखखएका ििाडको गम्िीर दहंिा अपरािहरूको िामान्य पररणामकालाधग स्कूलको
प्रशािकले डर्पाटड मेन्ट अर् िेर् स्कूल र स्टुर्ेन्ट ररलेश्नलाई उल्लेख गनेछ:
•

गम्भीर चोट पुर्याउने हमला

•

हत्यार चलाएको हमला

•

प्राकृनतक कारणहरू भन्िा अरु कारणले भएको मत्ृ यु ( हत्या)

•

अपहरण

•

बलात्कार

•

खतरनाक हनतयारसँगको र्कैती( शास्त्रिारी र्कैती)

•

खतरनाक हनतयार प्रयोग नगरी गरे को र्कैती

•

यौन हमला (बलात्कार वा यौन अपराि समािेि नभएको)

•

यौन अपराि

•

नाबासलगिँग अनुधचत स्वतन्त्रता सलनु
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यि अनतररक्त, िेरै ननयस्न्त्रत पिाथडहरूको उत्पािन गनड, बेच्न, वा यातायात गने अपरािको आरोप पनन यिमा सामेल हुन्छ।
िब स्कूलको अधिकार क्षेत्रमा विद्यार्थीको अनुशािन उललंघन हुन्छ, तब िबै प्रध्यापकले, विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी

र चररत्र विकास हातेपस्ु स्तकामा, पष्ृ ठ 47 मा लेखखएको झैँ, पालन गनुड पिड छ। यो जस्तधथमा िामान्य अनश
ु ािनात्मक प्रकक्रयाहरू पालन गररन्छ।

यो कायाववगध अपांग ववद्यार्थीहरूलाई लागू हुाँदैन ्। अपांग ववद्यार्थीहरूलाई भसधै डडपािा मेन्ि अि एक्सेतश्न्ल एजुकेसन वा 504
तलान िएका ववद्यार्थीहरूको सम्िाग 504 कोओडडानेिरलाई उल्लेि गररन्छ।

िोजहरू
स्कूलमा शाजन्त र अनश
ु ािन कायम राख्न र विद्यार्थी र स्कूलको कमडचारीहरूको भलाई र िरु क्षालाई िरु क्षक्षत राख्न, तल लेखखएको अवस्थाहरूमा,

स्कूलको प्रधिकारीहरूले विद्यार्थी, विद्यार्थीको लकर, विद्यार्थीको र्ेस्क र टे बल वा गार्ीहरू खोज्न र खोिमा पाएको गैर-कानूनी, अनधिकृत वा ववननवर्द्ध
वस्तुहरूलाई कब्िा गनड पाउनेछन ्।

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपस्ु स्तकामा, अनधिकृत भन्नाले कुनै वस्तु ििले विद्यार्थी वा स्कूलको
कमडचारीको स्वास्थ वा िुरक्षालाई हानी पुयाडउिछ, स्कूलको कानूनी कायािाही, लक्ष्य वा प्रकक्रयालाई भंग गराउिछ वा कुनै वस्तु ििले विद्यार्थीलाई
पदहलयै दिएको स्कूलको ननयमहरूमा अनधिकृत भनेको छ, बुखझन्छ।

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा, उपलब्ि गराए अनुिार, विद्यार्थीले खोि वा कब्िा गनड
अिर्ल भएमा, त्यि विद्यार्थीलाई अनुशािनात्मक कायािाही गनड िककन्छ।

स्कूल कमाचारीले गरे का िबै खोिहरू, खोिहरूको उद्देचयसँग यथोधचत सम्बस्न्ित हुन्छन ् र विद्यार्थीको सलङ्ग, उमेर, र अनतक्रमणको स्वभावलाई
ध्यानमा राख्िै गरे को हुन्छ।

ननजी िोजहरू
यदि स्कूलको अधिकारीलाई खोिले ननयम, विद्यार्थी आचरण अनश
ु ािन िंग्रह वा स्थानीय स्कूल ननयमको उललंघन गरे को प्रत्यक्ष गिड छ भनेर उधचत
िन्िे ह भयो भने, उनीहरूले विद्यार्थीलाई र/ वा विद्यार्थीको िम्पनत (उिारण पिड, ककताब बोक्ने झोला इत्तयादि) को खोि गनड पाउनेछन ्।

यदि विद्यार्थीलाई छामछुम गरे र खोि गनुड परे मा, त्यो खोि ननजी रूपमा,एकै सलङ्ग भएको स्कूलको अधिकारीले गिड छन र हुनिकेमा प्रौढ उपजस्थत

भएको िमयमा गिड छन ्।्यदि स्कूलको अधिकारीलाई विद्यार्थीकोमा आर्ू वा अरुलाई तुरुन्त हानी पुर्याउने वस्तु छ भनेर उधचत आिारले िंखा भयो
भने, विद्यार्थीलाई एकान्तमा राख्नप
ु िड छ, स्कूलको िािन अधिकारीलाई िधु चत गनप
ुड िड छ र उधचत अनश
ु ािनात्मक कायािाही गनप
ुड िड छ।

उधचत जस्तधथको खोिमा इलेक्िोननक यन्त्रहरू िस्तै हातले िमात्ने िातु, िंििच
ु क वा दहड्ने द्वारा िातु िंिुचक सामेल हुनिक्िछन ्।्खोजहरूमा्लागू्
और्ि्पदहचान्क्याननजहरू्पनन्समािेि्हुनसक्छन ्। खोजहरूमा

लागूऔषध क्यानििको प्रयोग पनि समावेश हुि सक्छ।

लकर, डेस्क र िे बल िोजहरू
विद्यार्थीको लकर, र्ेस्क र टे बलहरू स्कूलको िम्पजत्त हो र िबै िमयमा स्कूलको ननयन्त्रणमा हुन्छ। लकर प्रिान गने प्रत्येक स्कूलको प्रध्यापकहरूले
विद्यार्थीलाई लकर दिनु भन्िा अगार्ी, प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई लकरहरू स्कूलको अधिकारीले िाँच र खोि गनड पाउिछन ् भन्ने सलखखत िुची

दिनुपिड छ। प्रत्येक स्कूलले लकरहरूको नक्कली चाबी र रे कर्ड राख्नुपिड छ र कुनै चलन, ििले विद्यार्थीहरूलाई लकर खाली उनीहरूको ननयन्त्रणमा
मात्र हुन्छ भनेर ववशवाि दिलाउने चलनबाट टाढा बस्नुपिड छ।

िमय-िमयमा, कुनै कारणको लागग, कुनै िच
ू ी बबना नै, स्कूलको अधिकारीहरूले लकर, र्ेस्क र टे बलहरूको िामान्य िांच गनडिक्िछन ्। स्कूलस्कूल

डिस्स्िक्टले लकर, र्ेस्क र टे बलहरूको िांच गनड, के-9 युननटको प्रयोग गनड िक्िछ। स्कूलमा ल्याएको वा लकर, र्ेस्क र टे बलमा राखेका िामानहरूको
उधचत खोि गनड पाइने छ।
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गाडीको िोज
विद्यार्थीहरूलाई स्कूलको िसमनमा गार्ी राख्न अनम
ु नत छ तर यो उनीहरूको िौभाग्य हो, अधिकार होइन। िमय-िमयमा, विद्यार्थीहरूको गार्ी राख्ने
ठाउँ र उनीहरूको स्कूलको िसमनमा राणखएको गार्ीको बादहर भागको िाँच गनड, स्कूलको अधिकार हुन्छ। िल
ु ाई 1, 2014 िे खख राज्य कानुनले
विद्यार्थीलाई स्कूल भवनमा पाकड गरे को गार्ीमा बन्िक
ु राख्न अधिकार दििै न।

यदि स्कूलका अधिकारीहरूलाई विद्यार्थीको गार्ीसभत्र गैर-कानन
ू ी, अननधिकृत र ननर्ेि वस्तु छ भनेर उधचत िंखा भयो भने, उनीहरूले विद्यार्थीको गार्ी
सभत्र िाँच गनड िक्िछन ्। त्यस्तो रखवारी र िाँच, िूची, विद्यार्थीको िहमनत र खोि गने अधिकाटड पत्र बबना, गनड िककन्छ।

माधथ लेखखएको खोि गने अधिकारको िच
ू ी, स्कूलको िसमनमा गार्ी राख्ने विद्यार्थीहरूलाई दिइन्छ; तर त्यस्तो िच
ू ी दिन अिर्ल भए पनन, स्कूलको
अधिकारीहरूलाई, अधिकृत भएमा, गार्ीको सभत्रको खोि गनड बाट रोक छै न।

िोज पररणाम
यदि खोि गिाड केन्द्रीय, राज्य वा स्थानीय ननयमको उल्लंघन भएको पररणाम िे खखयो भने, कानूनी प्रवतडन प्राधिकारीहरूलाई, उनीहरूले उधचत कायािाही
गनड िकुन भनेर िूधचत गररन्छ ।
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स्कूलबाि हतियार बाटहर राख्ने

स्कूललाई सरु क्षक्षि राख्नु

हरे क विद्यार्थी िुरक्षक्षत र ननभडय स्कूलको योग्य हुन्छन र चाहना गिड छन। त्यिै कारण स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट र स्कूलले स्कूलमा, स्कूल बिमा र कुनै
स्कूलले प्रयोिन गरे को कक्रयाकलापमा हनतयार र दहंिा ववरुद्ध ननयम राखेको छ।

विद्यार्थीहरूले स्कूलमा हनतयार ल्याए भने, उनीहरूलाई ननटकािन गनड िककन्छ। िजिडयाको ननयम अनि
ु ार स्कूलमा हनतयार ल्याउनु, ननयक्
ु त अपराि

हो। यिको अथड, 17 वर्ड भन्िा कम उमेरको विद्यार्थी अपरािीलाई, स्कूल, स्कूल बि, वा स्कूलको अरु कुनै कक्रयाकलापमा हनतयार बोकेको वा प्रातत गरे का
लाधग, धगरफ्तार गरर यव
ु क निरबन्िी केन्द्रमा हाल्न िककन्छ। 17 वर्ड वा 17 वर्ड भन्िा बर्ीका विद्यार्थी अपरािहरूलाई र्ेलनी भननन्छ र यिका
पररणामहरू अपरािी ठहराइन र िेल हुनिक्िछन ्।
स्कूलमा बन्िक
ू ल्याउने वा स्कूलको िम्पजत्तमा (ििमा स्कूल बि सामेल हुन्छ) बन्िक
ू प्राजतत गने विद्यार्थीलाई, केन्द्रीय ननयम अनि
ु ार, राटि भररको
स्कूलहरूले विद्यार्थी अनश
ु ािन नीनत, ििले कप्म्िमा एक वषाको लागग ननटकािनको ििाई आिचयक पािडछ।

अरू कुन हनतयारहरूको पररणाम तनष्कासन हुन ् सक्दछ?
कुनै प्रकारको छुरी, रे िर ब्लेर् (ििमा सामेल हुन्छ बक्िा काट्ने), चेन, पाईप, माशडल आटड को यन्त्र, पोल्ने िुलो, बबबब बन्िक
ु र ढुंगा बन्िक
ु , वा अरु
वस्तुहरू िस्तै झगर्ाको हनतयार स्कूलमा, स्कूल बिमा वा स्कूलको िम्पजत्तमा वा स्कूलको कक्रयाकलापमा ल्याउनु विद्यार्थी आचार-संदहता-

विद्यार्थीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपस्ु स्तकाको उललंघन हो र यिको पररणाम ननटकािन हुन ् िक्िछ। (हनतयारको परू ा िच
ू ी को
लागग पष्ृ ठ 25-26 मा हे नह
ुड ोि ्।)

त्यसो िने, तपाईंले के गना सक्नह
ु ु न्छ?
तपाईं्आफ्नो स्कूलकोबारे मा गवड हुनुहोि र स्कूल र िाथीहरूलाई िुरक्षक्षत राख्नमा भाग सलएर तपाईं्र तपाईंको िाथीहरूलाई िम्मान दिनुहोि ्।
• कटहले, कुनै कारणले पतन, हतियार स्कूलमा नल्याउनु वा अको ववद्यार्थीबाि हतियार स्वीकार नगनुा वा अरु ववद्यार्थीलाई
िपाईंको लकर, डेस्क, गाडी वा तनजी समानमा हतियार राख्न नटदनुहोस ्।

• िपाईका

सार्थीहरूलाई कुनै कारणले पतन, दे िावि गना, सुरक्क्षाकालागग, वा अरु कुनै कारणले

नल्याउनु िन्नुहोस ्।

पतन स्कूलमा हतियार

• यटद तपाईंले स्कूल वा स्कूल बसमा हतियारकोबारे मा सन्
ु नु वा दे ख्नु ियो िने, भिक्षक वा प्रिासकलाई िरु
ु न्ि सगू चि
गनह
ुा ोस (तपाईंले आफ्नो नाम प्रयोग नगररटदनु िन्न सक्नुहुन्छ)।

फकन िागीदार हुन?ु
विद्यार्थीहरू भागीिार हुनुपिडछ ककनभने स्कूलमा हनतयारको कारणले गम्िीर िमस्याहरू पैिा हुनिक्िछन ् र विद्यार्थीहरूको िहभाधगता बबना पूणरु
ड पले
िािै न्न ्। रास्िभरर विद्यार्थीहरूले "िेरै भयो" भनन िकेकाछन ्। यी विद्यार्थीहरूले उनीहरूको स्कूललाई िरु क्षक्षत र हनतयारबाट मक्
ु त राख्न, अधिक रुधच
सलएकाछन ्। ििले पनन स्कूलमा हनतयार ल्याएमा, यी विद्यार्थीहरूले िधू चत गिड छन ्।

जब स्कूलमा हतियार ल्याएको सगू चि गररन्छ िन्ने हल्ला हुन्छ, िब ववद्यार्थीहरूले हतियार ल्याउने सम्िावना अभलक कम्िी हुन्छ।
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के तपाईं्साँच्चै्नै्चालक्अनम
ु नत्पत्र गम
ु ाउन चाहनह
ु ु न्छ?
त्यो सही हो! तपाईंको िाथमा स्कूलमा हुँिा हनतयार भए, तपाईंको ड्राइवर लाइिेन्ि वा लरनर परसमट गुमाउनु हुनेछ वा तपाईंलाई ड्राइवर लाइिेन्ि

वा लरनर परसमट पाउन रोकावट लाग्ने छ।त्यो जस्जायाको दटनेि एण्र् अड्ल्ट ड्राइवर रे स्तन्िीबबसलटी एक्ट अन्तगडतको कानुन हो। यि कानुनले, स्कूलमा
हनतयार ल्याउने ववध्याथडहरूकोबारे , प्रहरीलाई मात्र िुचना नदिएर, विद्यार्थी ड्राइवर लाइिेन्ि वा लनडर परसमट रद्ध गनडको लागग, डर्पाटड मेन्ट अर् ड्राइवर

िववडिलाई पनन िच
ू ना दिन बाध्य गराउँ िछ।

17 वषा वा सोिन्िा्िेरै्उमेरका विद्यार्थीहरूलाई एक वविेष सन्िे ि
यदि तपाईं्17 वर्ड वा बर्ी हुनुहुन्छ र स्कूलमा वा बिमा वा तपाईंको गार्ीमा हनतयार र्ेला पारे मा, तपाईंलाई अपराधको आरोप लाग्न िक्िछ। अपरािी
ठहरे मा, रे कर्डमा रहन िक्िछ र तपाईंलाई कलेिमा, तकननकी स्कूलहरूमा, िशस्त्र िेनामा स्वीकृत हुन ् बािा पुग्न िक्िछ। यिले तपाईंलाई िाधगर
पाउन वा मत दिन पनन बािा पुयाडउन िक्िछ।

ववद्यार्थी आचार-संटहिा-ववद्यार्थीहरूको अगधकार प्जम्मेवारी र चररत्र ववकास हािेपुप्स्िका
विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा विद्यार्थीहरूले स्कूलमा हनतयार ल्याउनु हुँिैन भन्ने स्पष्ट
गरे को छ। विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा विद्यार्थीहरूलाई हनतयार र खतरा धचिबारे
महत्तत्तिपूणड िानकारी र उपिे शहरू पनन समािेि गरे को छ।

यो याद गना महत्त्वपण
ू ा छ
िब जस्जायाको हनतयार कानुनहरू उललंघन हुन्छ, विद्यार्थीलाई:
गगरफ्िार गररने
प्रहरीको गाडीमा राखिने
जेलमा वा नजरबन्दी केन्द्रमा लैजाने
जेलमा पठाइने
धेरै पैसाको जररमाना लगाइने
पररववक्षामा राखिने
स्कूलबाि तनष्कािन गररने

रोकर्थाम र हस्िक्षेप
स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टहरूले स्कूल सभत्र हनतयार नल्याउन के गिै छन ्? िेरै कायडनीनतहरू प्रयोग गररिै छ, िस्तै:
•

िबै विद्यार्थीहरूलाई हनतयारहरू कानन
ु को ववरुद्ध र स्कूलको ननयम ववरुद्ध हुन्छन ् भन्ने िानकारी दिन विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको

अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा ववतरण गररिै छ;

•
•
•
•
•
•

विद्यार्थीहरूलाई लकर, र्ेस्क, टे बल, गार्ी र ननजी माल/ िमान स्कूलका अधिकृस्तरहरूले िाँच गिड छन ् भनेर िानकारी दिइिै छ;

आमाबुिालाई िेरै िस्तो हनतयारहरू स्कूलमा घरबाट आऊछन ् भनेर िानकारी दिइिै छ;

लागू-पिाथड र बारुि िघ
ु ने कुकुर प्रयोग गरे र, बन्िक
ु र लाग-ू पिाथडको अन्िािन्
ु ि खोजि गररिै छ;
स्कूलमा पुस्तक बोक्ने झोलाको प्रनतबंिन वा सीभमत प्रयोग गररिै छ;

स्कूल वा स्कूल बिमा हनतयार ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई ननटकािन गररिै छ;
िातु िंिक
ु को प्रयोग बर्ाइने र क्यामरा ननग्रानी स्थापना गररिै छ।

प्जम्मेवारी भनेको तपाईमा के अपेक्षक्षत गरे को िाननने।
प्जम्मेवारी भनेको तपाईं्र अन्यहरूको हाइ अपेक्षा गररने।
प्जम्मेवारी भनेको जिम्मेवारी रोजाइहरू बनाउने।
प्जम्मेवारी भनेको िब गलत ननणडय िजिलो हुन्छ, तब िही ननणडय बनाउने।
प्जम्मेवारी भनेको पररपक्ताको नाप हो।
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ववद्यार्थी अगधकार र प्जम्मेवारीहरू
प्जम्मेवारीहरू

क. आमाबव
ु ा/ अभििावकका प्जम्मेवारीहरू

विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकाको प्रचार गरे र हरे क
स्कूलले ननम्न सलखखत अपेक्षाहरू बारे माता- वपतालाई िूधचत गराउने छ:

•

कानन
ू ी र िमि
ू ाय चलन अनि
ु ार, बच्चाको व्यवहारबारे वैधिक जिम्मेवारी मान्न र बच्चा अनश
ु ािन नीनत र ननयम-कानन
ु बारे िान-पदहचान
हुन्छ भन्ने पक्का गराउनु पने।

•

बच्चालाई स्वयं-अनश
ु ािन सिकाउन र अधिकारी र अरुलाई िम्मान गनड सिकाउनु पने।

•

बच्चाले ननयसमत रूपमा स्कूलमा उपजस्थत हुन र स्कूल िान निके अनप
ु जस्थनतका कारणहरू दिएर स्कूललाई िूधचत गराउनु पने।

•

बच्चालाई स्कूलमा िर्लता हासिल गनड र घरमा िकारात्मक पड़ने वातावारण र उन/ उिको क्षम्ताले गनडिक्ने काम गनडको लागग आवश्यक
िामग्रीहरू उपलब्ि गराउनु पने।

•

स्कूलसँग िंचार कायम राख्न र स्कूल लागेको दिनमा उनीहरूलाई भेट्न स्क्योि भनेर, उिको/उनको हालैको र्ोन नम्बर उपलब्ि गराउनु
पने।

•

बच्चालाई सलन बोलाएको िमयमा तुरुन्तै स्कूललाई िम्पकड गनुड पने।

•

अनुरोि गरे को िमयमा, बात-धचतकालाधग हाजिर हुनु पने।

•

बच्चाको र्ाइिाको लागग, कायड-योिना बनाउनु पिाड, स्कूलका कमडचारीलाई िहयोग गनुड पने।

ि. विद्यार्थीहरूका प्जम्मेवारीहरू
•

स्वीकर योग्य व्यवहारबारे जिल्ला-भररको नीनत ननयम-कानुन र स्कूल ननिे सशकाकोबारे मा अवगत भइ पालना गनुड पने।

•

आफ्नो व्यवहारबारे आर्ै जिम्मेवारी हुन पने।

•

विद्यार्थीको पढ्ने आधिकार वा सशक्षकको पढ़ाउने आधिकारमा हस्तक्षेप नगरे र, आर्ूलाई पढ्ने- सिक्ने िािक आचरणहरू िंचालन गनुड पने।

•

िम्पूणड स्कूल िमूिायका ििस्यहरूको ननजी, ननिामती िमपजत्त अधिकारहरूमा िम्मान गनप
ुड ने।

•

िारीररक बल, मौखखक िब
ड न वा कटट, करकापमा पारे र पैिा िुत्नु, िम्की, चोनुड , गुन्र्ाधगरर र अन्य अवैि कक्रयाकलापहरूबाट टाढा रहनु पने।
ु च

•

कुनै चाल वा व्यवहार औचात्य छ वा छै न भन्ने स्पजस्टकरण स्कूलका कमाचारीहरूबाट सलनु पने।

•

ननयसमतरुपले स्कूल र कक्षामा उपजस्थत भइ अध्यन गने आवश्यक िामाग्रीहरू तयार पानुड पने।

•

िमय वा ठाउँ र्थाहा नभए पनन स्कूलको अंश ठहररएको कुनै पनन घटना/कायडक्रमको नीनत र ननयम-कानन
ु िान्नु र पालना गनुड पने।

•

कुनै कमडचारी ििस्यको यथोधचत अनुरोि भएमा तुरुन्त आज्ञापालन गनुड पने।
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ववद्यार्थीको जानकारी प्रकािन

र्ासमली एर्ुकेशनल राईट्ि आङ प्राइवेिी एक्ट (FERPA) अन्तगडत अधिकारहरूको िच
ू ना
FERPAले आमाबुिा र 18 वर्ड बर्ीको ("योग्य माननने विद्यार्थी") विद्यार्थीलाई विद्यार्थी शैक्षक्षक रे किा हे नड केही अधिकार प्रिान गिड छ। यस्ता
अधिकारहरू:
(1)

DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले विद्यार्थीको शैक्षक्षक रे किा, ननरीक्षण समीक्षा पहुँच गनड भनन प्रातत गरे को अनरु ोि, 45 दिन सभत्र हे नड
पाइन्छ।

आमाबुिा वा योग्य विद्यार्थीले प्रध्यापकलाई ननरीक्षणको लागग रे किा पदहचान गरर सलखखत रूपमा बुझाउनु पिड छ। प्रध्यापकले कुन िमयमा र
कहाँ रे किा पहुँच गराउने भन्ने कुराको प्रबन्ि गरर आमाबि
ु ा वा योग्य माननने विद्यार्थीलाई िधू चत गराउनेछ।
(2)

आमाबुिा वा योग्य माननने विद्यार्थीका ववश्वािमा विद्यार्थी रे किा बेठीक, भ्रममा पाने वा FERPA अन्तगडत विद्यार्थीको ननजी
अधिकारहरूको उल्लंघन भयो भन्ने लागेमा, िि
ु ानडको लागग अनरु ोि गनड िक्नेछन ्।

विद्यार्थी वा आमाबुिाले जिल्लालाई रे किा िुिानड िोध्नु परे मा, प्रध्यापकलाई स्पटट गरर रे किाको कुन भाग िि
ु ानुड पने हो र ककन िुिानुड पने हो भनन
लेखेर पठाउनु पिड छ। यदि जिल्लाले आमाबुिा वा योग्य माननने विद्यार्थीको रे किा िुिाने अनुरोिलाई मान्यता दिएन भने, जिल्लाले आमाबुिा
वा योग्य माननने विद्यार्थीलाई िधू चत गरर उनीहरूलाई सन
ु ि
ु ाईको लागग िल्लाह दिने छ। िब सन
ु ि
ु ाईको लागग आमाबि
ु ा वा योग्य
माननने विद्यार्थीलाई िूधचत गररन्छ, त्यि िमय सुनुिाईको लागग चादहने थप िानकारी उपलब्ि गराइनछ ।
(3)

र्ासमली एर्ुकेशनल राईट्ि आङ प्राइवेिी एक्ट (FERPA) अनुमनत बबना प्रकाशन गनड िक्ने भए मात्र, नत्र विद्यार्थी शैक्षक्षक रे किामा भएका ननजी
पदहचान गने िानकारीहरूलाई गतु त राख्ने अधिकार छ।

अनुमनत बबना िानकारी प्रकाशन गनड िक्ने, एउटा अपबाि, वैदिक शैक्षक्षक रुधच भएका स्कूलका कायडकताडहरूको मात्र हुन्छ। स्कूलका कायडकताड
भन्नाले जिल्लाले काममा राखेको, प्रशािक, िप
ु ेररभेक्क्षक, अध्यापक वा िहयोगी कमडचारी ििस्य (ििमा स्वास््य वा धचककत्िा कमडचारी

र कानुन लागू गराउने कमडचारीहरू समािेि छन ्); DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िमा िेवा गने व्यजक्त; जिल्लाले िेवा र प्रकक्रया बादहर श्रोत
गरे को िुन नभए आफ्नै कमडचारीले गनुड पिड ्यो (िस्तै वककल, लेखा पररक्षक, धचककत्स्य िल्लाहकार, शैक्षक्षक िल्लाहकार, स्वयम ् िेवक, वा

थेरावपस्ट); आमाबुिा वा विद्यार्थी िो पििारी िसमनतमा हुन्छन ्, िस्तै अनुशािन वा सशकायत िसमनत; वा आमाबुिा, विद्यार्थी, वा अन्य स्वयम ्
िेवक ििले अको स्कूलको कमडचारीलाई कायड गनडमा िहायता गरर रहे को हुन्छ।

आफ्नो पेशावर जिम्मेवारीलाई पूरा गनडको लागग शैक्षक्षक रे किाको समीक्षा गनुड परे मा, स्कूल कमडचारीको वैदिक शैक्षक्षक रुधच हुन्छ।
यदि विद्यार्थी अको स्कूलमा भनतड भए वा पदहलयै भनतड भएमा र प्रकाशन विद्यार्थीको भनाड वा स्र्थानान्तरण िा अन्यर्था कानूनद्िारा आिचयक
िएमा, अनुमनत बबनै शैक्षक्षक रे कर्ड अको स्कूल डिस्स्िक्टका अधिकारीलाई िादहर गररने छ।
(4)

FERPAको आवश्यकताहरू परू ा गनड जिल्ला अिर्ल भएमा, अमेररकी शैक्षक्षक ववभागलाई, सशकायत पेि गने अधिकार छ। FERPAलाई प्रशािन
गने कायडलयको नाम र ठे गाना यि प्रकार छ:

र्ासमली पोसलिी कम्तलायेंि आकर्ि
युएि डर्पाटड मेन्ट आर् एर्ुकेिन
400 मेरीलांर् आभेन्यु, एि र्बलु
वासशंगटन, र्ी िी 20202-8520
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नाम वा ठे गानाको जानकारी पस्
ु िक बाि प्रकाभिि गनुा
बच्चाको शक्षक्षक रे किाबाट ननजी पदहचान गने िानकारी प्रकासशत गनुड अनघ FERPAले केही अपवािसँग आमाबुिा, असभभावक वा योग्य माननने

विद्यार्थी (18 वर्ड बढीको विद्यार्थी) बाट सलखखतरूपमा अनुमनत सलनु पने आवश्यकता गराउँ िछ। तर जिल्लाले उधचत नाम वा ठे गानाको िानकारीको

प्रकाशन सलखखत अनुमनत बबना पनन गनड िक्िछ त्यि िमयिम्म िब िम्म आमाबुिा, असभभावक, वा योग्य माननने विद्यार्थीले जिल्ला कायडप्रणालीको
ननयम अनि
ु ार, जिल्लालाइ िानकारी प्रकाशनको अनम
ु नत दििै नन ् । नाम वा ठे गानाको िानकारीको इभलमेन्टरी उद्देचय नै जिल्लाले शैक्षक्षक
रे किाबाट ननम्न ककसिमको िानकारी कुनै पनन स्कूल प्रकाशनमा समािेि गनुड हो। उिाहरणमा:
•
•
•

नाटक कायडक्रम, िाँहा बच्चाको भूसमका िे खाईनछ;
वावर्डक पस्
ु तक;

िम्मान िूची वा अन्य िम्मान गरे को िूची;

•

जिल्लाको वेबिाइटमा प्रेवर्त िानकारी;

•

क्रमागनत कायडक्रम; र

•

खेल-कुि कायडकलाप कागि, िस्तै कुस्ती िाँहा टोलीको ििस्यहरूको तौल र हाइााई िे खाईन्छ;

िुन नाम वा ठे गानाको िानकारीले िािारणतामा हाननकारक र व्यजक्तगत्तामा हस्तक्षेप गिै न, त्यि प्रकारका िानकारीलाई, आमाबुिा वा योग्य माननने

विद्यार्थीको अनुमनत बबना नै बादहरका व्यवस्थापनहरूमा िादहर गनड पनन िककन्छ। बादहरका व्यवस्थापनहरू मद्धे वावर्डक पुस्तक प्रकाशन र कक्षा औठी

बनाउने कम्पनीहरू समािेि छन ् तर यी िइु मा मात्र सीभमत छै नन ् । यि बाहे क, संघीय कानन
ु अनि
ु ार अनरु ोि गरे मा, जिल्लाले िेनामा भनतड गनेहरूलाई

ननम्न िानकारी उपलब्ि गराउन आवश्यक गराउँ िछ। यस्ता िानकारीहरू मद्धे-नाम, ठे गाना र र्ोनका िूची-पत्रहरू- यदि आमाबुिा, असभभावक र योग्य
माननने विद्यार्थीले जिल्लालाई सलखखत रूपमा विद्यार्थीको िानकारी अनुमनत बबना प्रकासशत नगदिड नु भनेको भए, उपलब्ि गराइने छै न।

यदि आमाबि
ु ा, असभभावक र योग्य माननने विद्यार्थीले विद्यार्थीको नाम र ठे गानाको रे किाबारे िानकारी सलखखत अनम
ु नत बबना िादहर गनड नचाहे मा,
जिल्लालाई प्रनतवर्ड, यो िूचना पाए पश्च्यात यथोधचत िमयमा िच
ू ीत गराउनु पिड छ। जिल्लाले ननम्न िानकारी विद्यार्थीको नाम र ठे गाना रे किामा

तोकेको छ: विद्यार्थीको नाम, ठे गाना र र्ोन िूची-पत्र ; जन्मसमनत, इलेक्िोननक मेल(इमेल) ठे गाना ; उपजस्थत भएका समनतहरू ; कक्षा स्तर; अध्यनको

मुख्य क्षेत्र ; र्ोटो, अडियो रे कडिाङ, भिडियो रे कडिाङ ; अधिकाररक रूपमा खेल-कुि र कक्रयाकलापमा िहभागी भएको ; खेल-कुि टोलीका ििस्यहरूको तौल
र उच्चाई ; उपाधि, िम्मानहरू, र पाएको परु स्कार ; र िबै भन्िा पनछल्लो शैक्षक्षक िंस्थानमा उपजस्थनत भएको। यस्ता िच
ू नाहरू विद्यार्थीको
प्रध्यापकलाई्यो्हातेपुस्स्तका्प्राप्त्िएको्िि्(10)्दिनमा पठाउनु पिड छ।

विद्यािी अथधकार संशोधनको सुरक्षा अन्तगितका उजुरीहरू
विद्यार्थी्अगिकार्संिोिनको्सुरक्षा्(PPRA) ले्इभलमेन्टरी्र्सेकेण्िरी्विद्यार्थीहरूका्अभििािकहरूलाई्सिेक्षणको्

सञ्चालन, बजारीकरण्प्रयोजनहरूको्लागग्जानकारी्संकलन्र्प्रयोग्र्ननस्चचत्िारीररक्जाँचहरूको्सम्बन्िमा्केही्
अगिकारहरू्प्रिान्गिा छ। कृपया्PPRA सँग्सम्बस्न्ित्अगिकारहरूको्लागग्विद्यार्थी्आचारसंदहता्–्विद्यार्थी्अगिकर्तर्था्
उत्ततरिानयत्तिहरू्र्िणा्विकास्हातेपुस्स्तकाको्पष्ृ ठ्71मा्सम्बन्ि्राख्नुहोस ्। सहायता्आिचयक्पने्िा्PPRA अन्तगात्
उजुरी्िायर्गना्चाहने्अभििािक्र्योग्य्विद्यार्थीहरूले्त्तयसो्ननम्नभलणखत्ठे गानामा्भलणखतमा्गनप
ुा छा :्पररिार्नीनत्
अनुपालन्कायाालय, संयुक्त्राज्य्अमेररका्भिक्षा्वििाग, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 202025920. अनौपचाररक्सोिपूछहरू्ननम्नभलणखत्इमेल्ठे गानामािात्पररिार्नीनत्अनुपालन्कायााललाई्पठाइन्
सक्छन ्: PPRA@ED.Gov. पररिार्नीनत्अनप
ु ालन्कायाालयको्िेबसाइट्ठे गाना: www.ed.gov/fpcoहो।्
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िेदिाव वा कष्िको भिकायि

ववद्यार्थी भिकायि कायाववगध

संघीय वा राज्य कानन
ु अनि
ु ार विद्यार्थीहरू भेिभाव र कटटको (है रान गनड, लगायत) आरोप िम्बोिन गनडका लाधग सशकायत कायडववधिको अधिकारी
छन ्। यिै कारण स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले िानत, रं ग, िमड, राजटिय मूल, सलङ्ग, लैंधगक असभिंस्करण (लैंधगक है रान लगायत), लैंधगक पहचान,

असक्षमता वा उमेरबारे भेिभावको सशकायत िमािन गनड औपचाररक र अनऔपचाररक माध्यमहरू स्थावपत गरे कोछ। भेिभावको आरोप तुरुन्तै स्कूलको
िल्लाहकार वा प्रशािकलाई स्कूल, केन्द्र, वा कुनै स्कूलमा राखेको कायडक्रममा िूधचत गनुड पिड छ। तर विद्यार्थीले टाइटल 9 आकर्िर , 1701 माउन्टे न

इनििदियल बोसलभार्ड, स्टोन माउन्टे न, जस्जाया 30083 ठे गानामा वा त्यि ठे गानाको र्ोन नम्बर: 678-676-0181 मा िम्पकड गरर सििै्पत्रद्िारा्िा्
र्वयस्क्तगत्िेटमा िूधचत गनड िक्नेछन ्। यि मामलालाई पूरा ववस्तार गनड, स्कूल प्रशािक वा टाइटल 9 आकर्िरले सशकायतको प्रकक्रयामा चादहने
त्यहरू, िाक्षक्षको पदहचान र अन्य कुनै िानकारी तय गनड विद्यार्थीलाई िहायता गनेछन ्।

आरोवपत घटनाको 30 दिन भित्र औपचाररक रूपमा उजरु ी पेि गनप
ुा िा छ। जस्जाया राज्य िा अमेररकाका कुनै पनन ननकायद्िारा अननिाया ठहर गररएका

नीनत र कायाविगिहरूको अनुसरण गररनेछ। O.C.G.A. § 20-2-751.5 को अनुसार विद्यार्थीले भिक्षक, प्रिासक र अन्य कुनै स्कूल कमाचारीहरूले अनुगचत
र्वयिहार स्कूल िा स्कूल बादहर िे खाए िनेर आरोप लगाउनु, यसबारे कुनै जानकारीलाई झट
ु ो ठहराउनु, गलत प्रनतननगित्ति गनु,ा हटाउनु, गैरकानूनी हुन्छ।

कृपया विद्यार्थी आचार-संदहता – विद्यार्थीको अगिकार तर्था उत्ततरिानयत्ति र चररत्र विकास हातेपुस्स्तकामा पष्ृ ठ 87 मा स्जस्कूाउने/उत्तपीिन/है रानी गने
फ्लोचाटा र पष्ृ ठ 88 मा स्जस्काउने/उत्तपीिन/है रानी प्रनतिेिन िारामको सन्ििा भलनह
ु ोस ्।

लैंगगक दव्ु यावहार वा लैंगगक दरु ाचारबारे सगू चि गने ववगध
ओ.िी.िी.ए § 20-2-751.7.(ए) ले प्राविान गरे अनुिार: "विद्यार्थीहरू प्रनत सशक्षक, प्रशािक र अन्य कुनै कमडचारीहरूको अनुधचत व्यवहार

िूधचत गनड, पेिावर स्तररय िसमतीले राज्य द्वारा आिे श प्रातत गरे अनुिार, एक प्रकक्रया स्थापना गनेछ, ििले विद्यार्थीलाई घटनाबारे कानुन लागू गने
कमाचारीहरूलाई, िूधचत गने क्षमताबाट अवरोि गिै न। हरे क स्थानीय स्कूलले त्यि राज्य आिे शको पालन गरर त्यिलाई लागू गनड अननवायड छ र

आिे शको प्रकक्रया स्कूल हातेपुस्स्तकामा र कमडचारी हातेपुस्स्तकामा वा नीनतमा समािेि हुनु पनेछ।" िूधचत गने प्रकक्रया ननम्नसलखखत छ:
क.

कुनै विद्यार्थी (वा आमाबुिा, विद्यार्थीको िाधथ) सशक्षक, प्रशािक वा अन्य स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको कमडचारी द्वारा लैंधगक

िव्ु यडवहार, लैंधगक िरु ाचारबाट पीडड़त भएमा उनको स्कूलका कुनै सशक्षक, परामशडिाता वा प्रशािकलाई मौखखक रूपमा िूधचत गनड आग्रह
गररन्छ।
ि.

सशक्षक, प्रशािक र अन्य कमडचारी द्वारा लैंधगक िव्ु यडवहार र लैंधगक िरु ाचारबाट पीडड़त भएका विद्यार्थीहरूबारे यदि कुनै सशक्षक, परामशडिाता,
स्वयम ् िेवक वा प्रशािकलाई िूचना प्रातत भएमा प्रध्यापक वा प्रध्यापकको मनोननतलाई घटनाबारे मौखखक, र्ोन वा अन्य प्रकारले तुरुन्त

ररपोटड गनुड पिड छ र 24 घण्टा सभत्र प्रध्यापक वा प्रध्यापकको मनोननतलाई सलखखत रूपमा प्रनतवेिन पेि गनुड पिड छ। यदि प्रध्यापक असभयुक्त

हुन ् भने, लैंधगक िव्ु यडवहार, लैंधगक िरु ाचारबारे मा मौखखक र सलखखत प्रनतवेिन ननररक्षक्षक वा ननररक्षक्षक मनोननतलाई पेि गनुड पिड छ।
ग.

ओ.सि.जि.ए. § 19-7-5 ले ववस्तार गरे अनुिार प्राध्यापक वा प्राध्यापक मनोननतले लैंधगक िव्ु यडवहार बारे मा मौखखक ररपोटड तुरुन्तै स्कूल

िामाजिक कायडकताड गनह
ुड ोि ्, तर बच्चालाई िाँचैनै िव्ु यडवहार भएको हो भन्ने यथोधचत ववश्वाि भएमा 24 घण्टा भन्िा बर्ी ररपोटड दढलो हुनु

हुिैन।सामास्जक कायाकतााको बाल संरक्षण ररपोटड लाई र्ोन फ्याक्स ् िा भलणखत रूपमा (स्कूल डिसदिक्टको प्रार्थभमक विगि िनेको भलणखत हो)
द्वारा गनुड पिड छ र अनुरोि गरे मा सलखखत रूपमा डर्पाटड मेन्ट ओर् ह्युमन ररिोिेिले मनोननत गरे को बच्चा िंरक्षण िेवा िंस्था वा
त्यितो िंस्था नभएमा, उधचत प्रहरी अजख्तयार वा जिल्ला अधिवक्तालाई ररपोटड पेि गनुड पिड छ।

ओ.सि.जि.ए. § 19-7-5 अन्तगडत नपने सशक्षक, प्रशािक र अन्य कमडचारीले गरे का विद्यार्थी प्रनत लैंधगक िव्ु यडवहार, स्कूल वा स्कूलका सामास्जक

कायडकताडहरूले तुरुन्त अनुिन्िान गनुड पिड छ। प्रफियाको इमान्िाररतालाई संरक्षण गनाको लागग र विद्यार्थीसँगका बारम्बारका अन्तरिातााहरूलाई सीभमत
पाना, डिजाइन गररएको प्रणाली कमाचारीले अन्य कुनै र्वयस्क्त िन्िा अगािै विद्यार्थीबाट भलणखत कर्थन भलनु आिचयक हुन्छ। यदि आरोवपत लैंधगक

िरु ाचार अनि
ु न्िानले लैंधगक िरु ाचार ठोि ् हो भन्ने यथोधचत ववश्वाि गने कारण िंकेत गरे मा, स्कूलका प्रध्यापक वा प्रध्यापक मनोननतले ननरीक्षक र

प्रोर्ेस्िनल स्तानर्रर्ि कसमस्िन एधथक्ि डर्सभिनमा यौन िर्वु यािहारका कुनैपनन मान्य ननयमहरूको बारे मासुगचत गराउनुपछा ।
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िेल-कुदमा भलङ्खग समान गना भिकायि गने कायाववगध
जस्जाया िेन्र्र इकुईटी इन स्पोट्डि आक्ट अनुिार DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले इभलमेन्टरी र द्ववतीयक खेल-कुि कायडक्रममा भेिभाव

गनड ननर्ेि गिड छ।विद्यार्थीको ननजम्त आमाबुिा र असभभावक लगायतले ल्याएको सलखखत विद्यार्थी सशकायतको चाड़ो र न्यायसँग िमािान गनडकालाधग
सशकायत कायडववधि उपलब्ि गराएको छ।
पररिाषाहरू:
•

"दिनहरू" भन्नाले कालेंर्रमा भएका दिनहरू।

•

"सशकायत" भन्नाले एक गुनािो िुन DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले ओ.िी.िी.ए. § 20-2-315 (िेन्र्र इकुईटी इन स्पोट्डि आक्ट)

•

"उजरु ीकताा" भनेको त्यि व्यजक्त ििले सशकायत गिड छ।

को अनुिार कुनै कायड उल्लंघन गरे को आरोप।

•

"विद्यार्थी" भन्नाले DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको स्कूल वा प्रसशक्षण कायडक्रममा नामंग्कन गरे को व्यजक्त हो।

कायाववगधहरू:

सशकायस्तरहरू प्रभाववत विद्यार्थी वा विद्यार्थीका आमाबि
ु ा वा असभभावकले मात्र ल्याउन िक्नेछन ् र ननम्न प्रकारले अनघ बढाउन िक्नेछन ्:
•

उजुरीकताालाई र्थाहा भएको, वा यथोधचत र्थाहा भएको 10 दिन सभत्र (वा कायडववधि प्रकासशत भएको 10 दिन सभत्र, िुन पनछ हुन्छ ), उजुरीकतााले

•

सलखखत सशकायतमा : (1) उजरु ीकतााको नाम र प्रभाववत विद्यार्थी ; (2) सशकायत उत्पजत्त गने जस्तधथ वा अवस्था ; (3) ननजश्चत कानन
ु का

ननरीक्षकलाई सलखखत रूपमा सशकायत र्मड पेि गनुड पिड छ, ििले प्रातत गरे को समनत दटतपणी गनेछन ्।

प्राविानहरूको पदहचान वा आरोवपत उल्लंघन गरे का ननयमहरूको िंचालन र (4) खोजि रहे को ननजश्चत उपायको पदहचान।

•

ननरीक्षकले सशकायतका कारणहरूको छानबबन गनेछन ्। सशकायत गरे को 30 दिन सभत्र, ननरीक्षकले सशकायतबारे त्य कुराहरू र ननणडयमा
चादहने मूल कारण उल्लेख गरर सलखखत उत्तर दिनेछन ्।

•

उजुरीकतााले ननरीक्षकको ननणडयलाई DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िमा अवपल गनड िक्िछ। अवपल सलखखत रूपमा हुनुपिाछ र ननरीक्षकले

उत्तर दिएका 35 दिन सभत्रमा, DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िमा पेि गरर िक्नु पिड छ। पररर्िले िबै सशकायत िंबन्ि िामग्रीको समीक्षा
गरे र, सशकायत प्रातत गरे को 45 दिन सभत्रमा एउटा ननणडय सलखखत रूपमा प्रिान गनुड पिड छ।

•

उजुरीकतााले DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िको ननणडयलाई ओ.िी.िी.ए. § 20-2-1160 अन्तगडत राज्य सशक्षा पररर्िमा अवपल गने अधिकार
छ।

कुनै ववद्यार्थी वा सानु बच्चाको आमाबुवा वा अभििावकलाई DEKALB काउण्िी स्कूलस्कूल डडप्स्िक्िको कुनै पतन कायाववगधले ओ.सी.जी.ए.

§ 20-2-315 (जेन्डर इकुईिी इन स्पोट्ास आक्ि) को उल्लंघन गरे को महसुस िएमा, एउिा िमा िरर, सहयोग सेवाका उप-तनरीक्षकलाई, यस
ठे गानामा: आफिस आि भलगल अफ्िेसा 1701 माउन्िे न इनडसटियल बोभलिाडा, स्िोन माउन्िे न, जप्जाया 30083 भिकायि पेस गना सक्ने
छन ्। िमाहरू िेल-कुद तनदे िकको कायाालय, 5829 मेमोररयल डराईि, स्िोन माउन्िे न, जप्जाया 30083 वा
www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads बाि प्राति गना सफकन्छ।
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इन्िरनेि र प्रववगधको प्रयोग
चीलड्रेनि ् इन्टरनेट प्रोटे क्िन अक्ट (सि प आ) 2000 को अनुिार जिल्लाको शैक्षक्षक लक्ष्यलाई िहयोग पुयाडउन र विद्यार्थी र कमडचारीहरूलाई पाठ्यक्रम र
सिक्न-पर्न पिोननत गनड DEKALB काउण्टी स्कूल पररर्िले प्रववधिहरू, िंिाल, र इन्टरनेट पहुंच उपलब्ि गराउने छ। जिल्लाले उपलब्ि गराएका िबै
िरु -िंचार िेवा र उपकरणहरूमा दिशा-ननिे शन, ववननयम, नीनत र ननयमहरू ननम्न लागू हुन्छन तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै न्नन:
•
•

कम्तयुटर कायडस्थल र नोटबक
ु कम्तयुटरहरू;

स्माटड र्ोन, ट्याबलेटि, ई -ररर्ि,्ड र अन्य मोबाएल यन्त्रहरू;

•

इन्टरनेट िेवाहरू;

•

टे सलर्ोन िेवाहरू;

•

िेलुलर र्ोनिेवाहरू

DEKALB काउण्टी स्कूल पररर्िको ववचारमा इन्टरनेटबाट प्रातत िानकारी र अन्तरकक्रयाले बहुमल्
ु य शैक्षक्षक िानकारी उपलब्ि गराउँ िछ। जिल्लाले

अनुधचत र वववािस्पि िामग्रीको पहुंचमा ननयन्त्रण गनड ििै व िम्भव छै न, यिकारण प्रयोगकताडले अचानक वा िानी बुखझकन वववािस्पि िामाग्रीहरू
आकजस्मक र्ेला पानड िक्ने छन ्। त्यस्तो िामग्रीको पहुँच खोजि गनडबाट टाढा रहने जिम्मेवारी प्रयोगकताडको हो।

इन्टरनेटको प्रयोग शैक्षक्षक अनि
ु न्िान िहयोग र जिल्लाको शैक्षक्षक लक्ष्य र उद्देचयहरू अनरु
ु प हुनप
ु िड छ। जिल्लाको अन्य कुनै िंिाल वा शैक्षक्षक िािन
प्रयोग गिाड िंिालको ननयम, नीनत र ननिे शनहरूको अनुपालन गनड अननवायड छ। प्रयोगकताडले इन्टरनेटमा पहुँच गिाड िाईटमा तोककएका िबै ननयम र
कायडववधिको पालना गने िहमनत दिनुपिड छ। अमेररकाको कुनै कानुन, राज्य कानन
ु वा राज्य ननयमहरूको उल्लंघन गरर कुनै पनन िामग्री िंचारण गनड
ननर्ेि छ ििमा िासमल छ तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै न : (1) िवड अधिकार भएका िामाग्री (2)िम्की गने, अजश्लल बयान वा घखृ णत दृश्य भएका

िामग्री वा(3)व्यापार-गतु तले िंरक्षण गरे का िामग्री। जिल्लाको िािन िंिाल प्रयोग गरर (1). ननजी बबजत्तय मन
ु ार्ा, व्यापाररक ववज्ञापन वा र्ाइिा गने
िंस्थानहरूको ननवेिन गने वा कक्रयाकलापहरूमा वा (2).रािनीनतक स्वाथडको लागग प्रभाव पानड ननर्ेि छ। िबै गैर-कानूनी कक्रयाकलापहरू िख्तीसँग
ननर्ेि छन ्।

इन्टरनेटको प्रयोग ववशेर् अधिकार हो तर मौसलक अधिकार होइन। कुनै विद्यार्थीले जिल्लाको इन्टरनेट एक्िेततबल युि अग्रेमेंटको पालन नगरे मा

इन्टरनेटको ववशेर् अधिकार कजम्तमा पनन एक हतताको लागग खोसिन िक्िछ। विद्यार्थीले उललंघन गरे मा ननलम्बन वा बबशेर् अधिकारको पहुँच अन्त
गरर उधचत अनुशािन कारवाही हुन िक्िछ।

कुनै प्रयोगकताडको अरु कम्तयुटर प्रणालीमा इनतहासिक िमस्या वा िुरक्षा िोखखम भएको पदहचान भएमा इन्टरनेट पहुँचमा प्रनतबन्ि

लाग्न िक्िछ। जिल्लाले िेवा उपलब्ि गराउन कुनै ककसिमको आश्वािन असभयुक्त वा उतलक्षक्षत गिै न। दढलो भएर आकर्ा हानी हुनु, ववतरण नहुनु,
गलत ठाउँ मा ववतरण हुनु वा आफ्नो लापवडई वा प्रयोगकताडको आफ्नै भूल वा छुट्टाईहरू िस्ताको कारणले नोक्िान भएमा जिल्ला स्जम्मेिारी हुने छै न।
इन्टरनेटबाट पाएको कुनै पनन िानकारी प्रयोग गनड प्रयोगकताडको िोखखममा हुन्छ। जिल्लाले आफ्नो िेवाबाट पाएको िानकारीको यथाथड वा
गण
ु िस्तरको कुनै पनन जिम्मेवारी इन्कार गिड छ।

स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको इन्टरनेट र प्रववदिक िािनहरूको प्रयोग गिाड विद्यार्थीहरूलाई ननम्न शर्स्तरहरूले वववश गराउँ िछ ।
•

विद्यार्थीहरूले सन्िे ि पठाउिा वा प्रकाशन गिाड वा आकर्ा वा अन्य इन्टरनेटबाट पाएको िानकारी प्रिारण गिाड, DEKALB काउण्टी सशक्षा
पररर्िको िस्तुर र नीनत अनुिार सशटटचार र व्यवहारको मापिण्र् अनप
ु ालन गनुा पिड छ।

•

विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट प्रणाली प्रयोग गदाा सशक्षण कायडहरूमा मात्र प्रयोग गनुड पिड छ ककनभने यो कक्षा र पाठ्यक्रम कामसँग मात्र िम्बंदित
छ।

•

विद्यार्थीहरूले अको व्यजक्तसँग अन्तरकक्रया लगायत िामाजिक नेटवोककडगं वेबिाइट र च्याट रुममा ओन्लैन व्यवहार उधचतरुपप्रिसशडत
प्रदभिाि गनुा पदा छ।

•
•
•

अनाधिकृत प्रयोगकताडहरूबाट िुरक्षक्षत राख्न विद्यार्थीहरूले पूणा प्रयाि गने छन ्।

विद्यार्थीहरूले कुनै ककसिमको िाइबर है रानमा िहभागी वा पटहला कदम उठाउदै नन।

विद्यार्थीहरूले अनधु चत र अवप्रय सन्िे ि वा तजस्बर कुनै पनन श्रोतबाट पठाउन वा प्रातत गने छै नन ्। उिहारणकालाधग विद्यार्थीहरूले र्ाकमा
पठाउन,प्रकासशत गनड वा कुनै पनन अपमान-िच
ू क, गलत, ननन्िात्मक ,घखृ णत, अपववत्र, लैधगक असभ-बबजन्नयस्त िम्की िे न
िातीय अपमानिनक, लैंधगक, वा अवैि िामग्री पठाउन वा प्राति गना पाउदै नन।

•

विद्यार्थीहरूले सन्िे ि पोस्ट गरे र अको प्रयोगकताडले पठाएको हो भनेर आरोप लगाउनु हुदै न।
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•

विद्यार्थीहरूले अरुसँग आफ्नो आई र्ी, पािवोर्ड वा युिोर एकाउँ न्नट वा आफ्नो नभएर अकाडको आई र्ी मा नेटवकड प्रणाली सभत्र प्रवेि गरर
नेटवकड िुरक्षा उललंघन गने छै नन ्।

•
•
•
•

विद्यार्थीहरूले अन्य नाबालक विद्यार्थीहरूको िानकारी प्रयोग, ववस्तार र जाटहर गने छै नन ्।

विद्यार्थीहरूले संघीय र राज्य कानन
ु को उल्लंघन गने कुनै पनन कामकालाधग इन्िरनेि प्रणाली प्रयोग गने छै नन ्।
विद्यार्थीहरूले प्रकािन अगधकार उल्लंघन गरर िानकारी वा िोर्टवेयर प्रिारण वा र्ाउनलोर् गने छै नन ्।

विद्यार्थीहरूले िानी-बुखझकन नेटवकडको पि
ु ाड ववसम्बन्दन गनड, प्रोग्राम वा र्ाटा बिल्न वा कुनै पनन कम्तयुटरमा भाइरिले िंक्रसमत गने
छै नन ्।

•

विद्यार्थीहरूले नेटवकडको अनागधकृि प्रयोग, िानी-बुखझकन अकाडको र्ाइल र र्ाटा हटाउन वा वविंि गनड वा प्रकाशन अधिकार उल्लंघन गने
कायडमा भिडीदै नन ्।

विद्यार्थीहरूलाइ प्रिाविाली िं गले चेिावानी गररन्छ फक इलेक्िोननक सञ्चार यन्त्र वा इन्िरनेि/इन्त्रानेि द्िारा कुनै पतन
समय अनगु चि सन्िे ि/पछााई पठाएमा एकदमै गम्िीर स्कूल, ननजी वा ननजी र/वा अपराधी नतिजा िोग्नु पने हुन्छ।
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र्थप सरु क्षा र अनि
ु ासनको जानकारी
है रान पान,ुा कष्ि टदनु र िंग गनुा
र्ीक्याब काउन्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले हनतयार, दहंिा, है रान पाने, कटट दिने कायडबारे वा लागू पिाथडबारे वववरण दिन, प्जल्ला एलेिा लाइन (1-888475-0482) लागू गरे को छ।

पररषदको नीति: है रान पानु,ा कष्ि टदनु, िंग गनुा

ववस्िार गने कोड: जे.सी.ड.ए.जी

भय र िम्कीको वातावरणमा विद्यार्थीहरू पूणड ववद्वानको क्षमतामा पुग्छन भन्ने अपेक्षा गनड िककिै न। िबै DEKALB काउण्टी स्कूलहरूको िुरक्षा,
स्वास््य र पर्नकालाधग िकारत्मक वातावरण उपलब्ि गराउन र िम्मान, र िहनशीलता, विद्यार्थी, कमडचारी र स्वमिेवकहरू मद्धे प्रनतग्रहण
गरे र परस्पर िम्मान बद्ध
ृ ी गराउनु पने बाध्याता छ।
जिल्लाले स्कूलमा, स्कूलको िसमनमा, स्कूल सम्बस्न्ित फियाकलापहरूमा; स्कूल बिमा स्कूल जाँिा िा स्कूलबाट घर जाँिा यात्रा गरररहे को

िमयमा, स्कूल क्याम्पि बादहर, िब व्यहवारले ववियालयको वातावरणललाई हानी पुयाडउँिछ वा जिल्लाको कम्तयुटर द्िारा पहुँच गरे को आकर्ा वा

िोफ्टवएर प्रयोग गरे र, कम्तयुटर प्रणाली, कम्तयुटर िंिाल वा अन्य जिल्लाको एलेक्िोननक तकननकी प्रयोग गरर, है रान पाने/कटट दिने/तंग दिने िस्ता
कामहरूलाई नतडब्रगनतले ननर्ेि गिड छ।

राज्य कानुन अनुिार, यो नीनत िाइबरमा है रान पाने कायडहरू िुन चाँही इलेकत्रननक माध्यम द्वारा िंचार हुँिछन ्, नत प्रनत लागू हुँिछ। यी िाइबरमा
है रान पाने कायडहरू स्कूल िम्पजत्तमा न घटे को भए पनन वा स्कूलको औिारको प्रयोग न गरर भएको हो भने पनन, लागू हुँिछ, यदि त्यो इलेकत्रननक
माध्यम द्वारा िंचार:

1. ववशेर् गरर ववद्याथीहरू वा स्कूलका कमडचारीहरू प्रनत ननिे सशत छ;

2. कुनै व्यजक्तलाई अिुरक्षक्षत महिि
ू गराउने िभ
ु ाडवना िे खाउँ िछ वा स्कूलको शाजन्तपूणड िञ्चालनलाई भंग पािड छ र;

3. विद्यार्थीहरू वा स्कूलका कुनै विद्यार्थी िा स्कूलका कमडचारीहरूलाई ननजी हानन को उधचत र्र या उनीहरूको िम्पजत्त प्रनत हाननको उधचत र्र
िे खाउँ िछ वा यो र्र िे खाउने काममा िर्ल हुने सम्िािना छ।

यो नीनत अनि
ु ार, इलेकत्रननक माध्यम द्वारा िंचार मद्धे सामेल छन ् तर त्यनतमा मात्रै सीभमत छै नन ् यी जिननि हरूको स्थानान्तरण- िंकेस्तरहरू,

लेखहरू, धचत्रहरू, ध्वननयां, र्ाटा वा तार, रे डर्यो, ववद्युत, र्ोटो इलेक्िननक वा र्ोटो दृजटटको प्रणाली द्वारा िारा वा भाग मा प्रिाररत कुनै पनन प्रकृनतका
िमाचार।

िबै कमडचारी, विद्यार्थी र आमाबि
ु ा वा असभभावकहरूले यि नीनतको शब्िशः प्रनतसलवप र िाथैमा है रान, कटट र तंग गने कायडहरू ननर्ेि गने प्रशािननक
ननयम स्कूलको शुरवातमा प्रातत गनेछन ्, विद्यार्थी आचार-संदहताको अंिको रूपमा।

है रान/कटट/तंग बारे वववरण दिने व्यजक्त वा है रान/कटट/तंग कायडहरू बारे अनुसन्िानमा भाग सलने यजक्त प्रनत बिला सलने काम, जिल्लाले िख्तीसँग
मनाइ गिड छ। स्कूलहरूले है रान/कटट/तंग सम्बस्न्ित वववरणहरू गोतय राख्नेछन ्, अनस
ु न्िान सम्पण
ू ा तररकाले होि ् भनेर।

स्कूल कमडचरीहरूले है रान/कटट/तंग गने घटनाहरू िे खे बबजत्तकै हस्तक्षेप गरछन ् भन्ने वा है रान/कटट/तंग गने घटनाहरू बारे िानकारी पाउने बबजत्तकै
हस्तक्षेप गरछन ् भन्ने कुराको अपेक्षा छ।

िुन कमडचारीले यो नीनतको र िाथमा रहे का प्रशािननक ननयमहरूको आवश्यकताको पालन गनड अिर्ल हुन्छ, त्यो कमडचारी माधथ अनुशािनात्मक
कारवाही लागू हुनछ
े ििमा रोिगारको िमापन पनन सामेल हुन िक्िछ।

छानबबनको अनघ वा पनछको उधचत िमय हे री, िब
ु ै आरोवपत र पीडड़त विद्यार्थीहरूका आमाबुिा वा असभभावकलाई िच
ू ना दिनु पिडछ। यदि यो घटनामा
किैलाई चोट-पटक लागेको छ भने, उधचत धचककत्िक ध्यान दिनु पिडछ र आमाबुिा वा असभभावकलाई तुरुन्तै िूचना दिनु पिड छ।
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िुन विद्यार्थी है रान/कटट/तंग गने घटनाहरूको िोर्ी ठहररन्छ, त्यि विद्यार्थीलाई जस्थनत हे री, उमेर अनुिार िण्र् दिईनेछ ििमा न्यूनतम र पाबन्िी
बबनाको पररणाम, अनुशािन िम्बन्िी प्रकक्रया र परामशड समािेि छन ्।

विद्यार्थी है रान/कटट/तंग गने घटनाहरू बारे वववरण र पररणामहरूको ववस्तत
ु ार लागू हुनेछ।
ृ ननिे शन र प्रकक्रयाहरू िाथमा रहे को प्रशािननक ननयम अनि
प्रिासतनक तनयम: है रान पान,ुा कष्ि टदनु र िंग ग

ववस्िार गने कोड: जे.सी.ड.ए.जी-आर(1)

जिल्लाले कुनै विद्यार्थी प्रनत, स्कूलमा, स्कूलको िसमनमा, स्कूल सम्बस्न्ित प्रकायडहरूमा; स्कूल बिमा यातायात गरररहे को िमयमा, स्कूल क्याम्पि
बादहर, िब व्यहवारले ववियालयको वातावरणललाई हानी पुयाडउँिछ वा जिल्लाको कम्तयुटर द्िारा वा िोफ्टवएर प्रयोग गरे र, कम्तयुटर प्रणाली,
कम्तयुटर िंिाल वा अन्य जिल्लाको एलेक्िोननक तकननकी प्रयोग गरर, है रान/कटट/तंग गने िस्ता कामहरूलाई नतडब्रगनतले ननर्ेि गिड छ।
क. पररिाषाहरू
➢ है रान पान-ुड है रान भन्नाले, स्कूलका बच्चाहरूको अचाँदहिो, आक्रामक व्यवहार हो ििमा वास्तववक वा कधथत अिन्तसु लत तागत समािेि
हुन्छ। यो व्यवहार िमय बबत्तै िाँिा पुनरावत
ृ हुन्छ अथवा पुनारवित हुने क्षमता हुन िक्िछ। विद्यार्थीहरू, िुन है रान पाररएका छन ् र
विद्यार्थीहरू िुन है रान पाने काम गिड छन ्, यी िब
ै नालाई लामो अवधिको, गम्भीर िमस्याले प्रभाव पानड िक्िछ।
ु ि

➢ कटट दिनु- अननटट आचरण िुन चाँही वास्तववक वा कधथत लक्षणहरू िस्तै िात, रं ग, राजटिय मूल, सलंग, िमड, शारीररक अशक्तता, सलंग

असभिंस्करण, सलङ्ग पररचय वा सलङ्ग असभव्यजक्तहरूमा आिाररत छ। यिले िेरै रुपहरू सलन िक्िछ, ििमा सामेल हुनिक्िछ, मौखखक
रूपमा गासल दिनु; आलेखी र सलखखत बयान, िुन मा हुनिक्िछ िेल र्ोनको वा इन्टरनेटको प्रयोग; वा अरु कुनै व्यवहार ििले किैलाई

शारीररक खतरा, हानन वा अपमानिनक भएको महिि
ु गयाडऊँिछ। कटट दिनु भनेको हानन गने उद्देश्य राख्नु , कुनै व्यजक्तलाई प्रत्यक्ष सशकार
बनाउनु वा बारम्बार एकै रुपको घटनाहरूमा समािेि हुनु मात्र होइन। िब कक है रान पाने कायडमा वास्तववक वा कधथत अिन्तसु लत तागत

समािेि हुन्छ, कटट दिने कायडमा वास्तववक वा कधथत अिन्तुसलत तागत समािेि हुिै न। कटट दिने कायड िब एकिमै र्ैसलन्छ, गम्भीर हुन्छ
वा बारम्बार हुन्छ, त्यिले शत्रुतापूणड वातावरण बनाउछ। यो शत्रुतापूणड वातावरणले विद्यार्थीको स्कूल िीवनमा बािा पुयाडउछ ििले गिाड
विद्यार्थीले स्कूल द्िारा उपलब्ि गरे का िेवा, गनतववधि वा मौकाहरूको लाभ उठाउन िक्ने छै न।

➢ तंग गनुड - है रान पाने र िम्की दिने चलनहरू कक त पाठ्यक्रमेतर िमुह/गनतववधि मा ििस्य हुन अनघ वा सँगठन सभत्र विद्यार्थीको स्थान हाइ
बनाउनकालाधग।

ि. तनषेध गररएका व्यवहारहरू:
ननर्ेि गररएका व्यहवारहरूको उिहारण यि प्रकार छन ्, तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै नन ्:
➢ मौखखक हमला िस्तै अनावश्यक जिस्क्याउनु वा नाम बोलाउनु;
➢ झट
ु ो वा गाइगई
ु र्ैलाउन;ु

➢ िम्की, ननन्िा र शब्ि वा इशाराहरू द्िारा र्र िे खाउनु;
➢ िावडिननक अपमान;

➢ िामाजिक एक्लोपन;
➢ तंग गरर पछ्याउनु ,

➢ प्रतक्षरुपले शाराररक स्पशड िस्तै दहकाडउनु, िकेल्नु ;
➢ शाराररक दहंिा र/वा हमला ;

➢ है रान, कटट र भयसभत गने उद्देचयले पैशा र/वा िामानहरू चोररगरे को;
➢ िबिडस्ती वा िोका दिने, उत्तेिन वा बल द्िारा शािन गने;
➢ स्कूलको वा ननजी िम्पजत्त ववनाश गनुड ;

➢ स्कूलको उपकरण, स्कूलको िंिाल, वा इमेल प्रणाली प्रयोगगरर स्कूलमा हुँिा गरे को एलेक्िोननक वा कम्तयट
ु र है रान;

➢ क्यामरा र क्यामरा र्ोन प्रयोग गरर विद्यार्थी र कमडचारीको लजज्ित पाने तजस्बरहरू खखचेर अरुलाई ववतरण गनुड वा अनलैनमा पोस्ट गन;ुड
➢ ननन्िात्मक वा िम्काउने टे स्ट मेिि
े र इन्स्तंत मेिि
े पठाउनु ;

➢ वेब िाईट प्रयोग गरे र अन्य ववियाथीहरूको कुरा र गाइगुई र्ैलाउनु।
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➢ िाइबर है रानी वा िानी बुखझकन, डर्जिटल तकननककको प्रयोक गरर एक व्यजक्तलाई बैरी र बारम्बार है रान र भयसभत गने इमेल, ब्लग,

िामाजिक िंिाल वेब्िाईट (उिहारण : र्ेिबक
ु , ट्वीटर, इन्स्टग्राम, ककक, इत्तयादि) च्याटरुमहरू, टे एक्स्ट मेस्ि, र इन्ितांत मेस्िजिंग गने
िस्ता सामेल छन ् ।

➢ िाइबर द्िारा चप
ु चाप पछ्याउनु वा व्यक्त गनुड आकर्डक गने आचरण वा व्यक्त गने कारण बन्न,ु शब्ि नक्शाहरू द्िारा वा भार्ा वा इलेक्िोननक
मेल वा इलेक्िोननक िंचारद्िारा, एक व्यजक्तलाई प्रतक्ष्यरूपमा ि:ु ख दिनु ,पीडितको अधिकमात्रमा मानसिक वपर्ाको कारण बन्नु ;

िबै कमडचारी, विद्यार्थी र आमाबुिा वा असभभावकहरूले यि है रान, कटट र तंग गने कायडहरू ननर्ेि गने नीनतको शब्िशः प्रनतसलवप स्कूलको शुरवातमा
प्रातत गनेछन ्, विद्यार्थी आचार-संदहताको अंिको रूपमा।
ग. है रान पाने/कष्ि टदने/िंग गने घिनाहरूको सूचना
विद्यार्थी, आमाबुिा, असभभावक, वा अरु कुनै िाझेिारहरूले है रान, कटट र तंग गने घटनाहरूलाई विद्यार्थीको

स्कूलका सशक्षक, प्रशािक, परामशडिाता वा कुनै स्कूलका कमडचारीहरूलाई िूधचत गनड िक्नेछन ्। यि घटना बारे मा, वणडन गने व्यजक्तहरूले इच्छा

अनुिार, मौखखक वा सलखखत रूपमा वणडन गनड िक्नेछन ् र यिकािाथै, घटनाको िूचना गिाड, वणडन गने व्यजक्तहरूले आफ्नो इच्छा अनुिार, आफ्नो नाम
दिन वा गतु त राख्न िक्नेछन ्। वववरण गने िारामहरू, जिल्लाको वेबिाइटमा भएको विद्यार्थी आचार-संदहतामा र प्रत्येक जिल्ला स्कूल पाइन्छ।

है रान/कटट र तंग गने घटना िूधचत गनडकालाधग, यी व्यजक्तहरूले, जिल्लाको एलेटड लाइन र्ोन नम्बरमा :1-888-475-0482 पनन िम्पगड गनड िक्िछन ्
वा जस्जाया डर्पाटड मेन्ट ओर् एर्ुकेिन ् का स्कुल िेफ्टी हटलाईन र्ोन नम्बरमा : 1-877-िे-स्टप (1-877-729-7867) िम्पगड गनड िक्िछन ्।

स्कूलका कुनै पनन कमडचारीलाई किैले है रान/कटट र तंग गने घटनाको िच
ू ना गरे को छ भने, यि घटनालाई तरु
ु न्तै प्रलेख गरर यि बारे प्रध्यापक वा कुनै
अरु प्रमुखलाई िूधचत गनुड पिड छ। स्कूलका कुनै पनन कमडचारीले कुनै विद्यार्थीलाई किैले है रान/कटट र तंग गरे को िे खेमा वा कुनै कमडचारीले

किैले है रान/कटट/तंग गिै छ भन्ने कुरा र्थाहा पाएमा, यि घटनाबारे , कमडचारीले घटना घटे को एक (1) दिन सभत्रमा, प्रध्यापक वा मनोनततलाई सलखखत
रूपमा सशकायत पत्र पठाउनु पिडछ। त्यि पश्च्यात, यि घटना िमबन्िी कुनै पनन छानबबन र स्वीकृत प्रस्तावको प्रकक्रया िमय, प्रध्यापक वा कुनै अरु
मनोननतले उधचत लेख्य-पत्रहरू छन ् भन्ने कुरालाई िुननजश्चत गने छन ्। यदि वववरण पीडर्तले बुझाएको हो भने, प्रध्यापक वा मनोनततले पीडर्तको,
आमाबि
ु ा वा असभभावकलाई िम्पकड गनेछन ्, वववरण पाएको तरु
ु न्तै पश्च्यात।

यदि सशकायत गने विद्यार्थी वा नतनको आमाबुिाले प्रध्यापकसँग कुराकानी गरे पश्च्यात पनन, नतनीहरूलाई कुनै पनन िमयमा स्कूलले यि घटनाको
छानबबन उधचत प्रकारले गरे को छै न िस्तो लाग्यो भने, सशकायत लगाउने विद्यार्थी वा नतनका आमाबि
ु ाले, ननरीक्षक वा उनको/उिको मनोननतलाई
िम्पगड गनड िक्िछन ्।

यदि कुनै विद्यार्थीको बबचारमा, अरु कुनै विद्यार्थीलाई स्कूलमा किैले हैरान गिै छ भन्ने ववश्वाि भएमा, यिबारे उननहरूलाई सशक्षक, प्रशािक,
परामशडिाता वा कुनै स्कूलका कमडचारीहरूलाई िधू चत गनड आग्रह गररन्छ।

जिल्लाको ननयम अनि
ु ार किैले पनन, है रान/कटट/तंग गने घटनाको िूधचत गने वा यिको छानबबन िहायता गने व्यजक्तलाई प्रनतशोि गनड ननर्ेि

गिड छ। बिलाको घटनाहरूबारे वववरण त्यदह प्रकारले हुनप
ु िा छ िन
ु प्रकारले मल
ू सशकायतको वववरण गररएको धथयो। यो घटनाबारे छलर्ल र िमािान
पनन स्कूल र स्कूलका कमडचारीहरूले गनेछन ्।

िहाँ सशकायत गने व्यजक्तहरूले गोपनीयताको अनुरोि गिड छन ्, स्कूलहरूले जिल्लाको ननयम अनुिार है रान/कटट/तंग ररपोटड को वववरण केवल नत
व्यजक्तहरूलाई मात्र दिनु पिडछ। गलत र्वयिहारको ररपोटा गना िा कानन
ू अनस
ु ार आिचयक िएमा यसकोतरु
ु न्त र उधचत तररकाले हुनप
ु िाछ।

िुन कमडचारीले, पररर्िको नीनत िे.िी.र्.ए.िी र यि नीनतको िाथमा रहे को ववननयमनको पालन गिै न, त्यो कमडचारीले अनुशािनात्मक कारवाही भोग्नु
पनड िक्िछ, िुनमा रोिगार को िमापन पनन सामेल हुन िक्िछ।
घ. है रान पाने/कष्ि टदने/िंग गने घटनाको सामना
स्कूलका कमडचारीहरूले, है रान/कटट/तंग गने घटनाहरू भईरहे को िे खम
े ा वा ती घटनाहरूबारे खबर पाएमा, त्यि घटनाहरूको तुरुन्तै हस्तक्षेप गने अपेक्षा
राखखन्छ। िब है रान/कटट/तंग गने घटनाहरू िधू चत हुन्छन ्, त्यि िमय ननम्नसलखखत कायािाही गररने छ।
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1. छानबबन- है रान/कटट/तंग गने घटनाहरूबारे िानकारी पाए पश्च्यात, तुरुन्तै प्रध्यापक वा मनोननतले

उधचत कायडकताडहरू समािेि

गराई, छानबबन शुरु गनेछन ्। स्कूलको अको एक दिन सभत्रमा, यि छानबबनको शुरुवात हुनेछ। छानबबन गिाड, आरोवपत
भएका व्यजक्त वा व्यजक्तहरू, पीडड़त भएका व्यजक्त वा व्यजक्तहरू, ननिाडररत िाक्षीहरू, सशक्षक वा सशक्षकहरू, र कमडचारीहरूसँग
अन्तवाडताड गररने छ वा यदि कुनै भिडियो आवेक्षण छ भने, त्यिको समीक्षा गररनेछ। जस्थनत अनि
ु ार, स्कूलको प्रहरी, स्कूलको

परामशडिाता, स्कूलका िमाि िेवकहरू, र अरु िहायक कमडचारीहरूसँग वाताडलाप गरर, नतनीहरूको िक्षता प्रयोग गनुड पिड छ। यस्ता
छानबबनका पररणामहरूलाई स्कूलले तब िम्म गुतत राख्नेछ िब िम्म जिल्ला िच
ू ना, ररपोरदटङ्िा्अन्य्कानूनी्िानयत्तिहरूको्
पालना गनड बाध्य हुँिैन।

2. िूचना- छानबबनको अनघ वा पनछको उधचत िमय हे री, िब
ु ै आरोवपत र पीडड़त विद्यार्थीहरूका आमाबुिा वा असभभावकलाई

िूचना दिनु पिड छ, तर छानबबन पूरा भएको नतन(3) भन्िा अनघ। यदि यो घटनामा किैलाई चोट-पटक लागेको छ भने, उधचत

धचककत्िक ध्यान दिनु पिड छ र आमाबुिा वा असभभावकलाई तुरुन्तै िूचना दिनु पिडछ। छानबबनको अजन्तममा, पीडर्त र आरोवपत

विद्यार्थी िब
ु ैलाई छानबबनको पररणाम दिनुपिड छ। पीडर्त विद्यार्थीहरूले तंग गने विद्यार्थी माधथ के अनुशािनात्मक कारवाही लागू

गररयो भन्ने कुराको िानकारी अनरु ोि गनड िक्िछन ्। यिमा सामेल हुन िक्िछ, तंग गने आरोवपत विद्यार्थी पीडर्त विद्यार्थी िे खख
टाढा रहने आिे श, वा आरोवपत विद्यार्थीलाई केही िमय िम्म स्कूल आउनबाट ननर्ेि, वा अरु नै कुनै कक्षाहरूमा स्थान्तरण।
स्कूलहरूले आरोवपत विद्यार्थीको अरु "शैक्षक्षक रे कर्ड,", ििमा सामेल छ, पीडर्त विद्यार्थीसँग सम्बस्न्ित नभएको अनुशािनात्मक
कारवाहीहरू्सदहत्कुनै्पनन्अन्य्जानकारी।

3. अंतररम उपायहरू- आवश्य अनुिार, स्कूलले सशकायत गने विद्यार्थीलाई िोगाउन किमहरू उठाउनेछ, ििमा सामेल छ अंतररम
किमहरू, छानबबनको अजन्तम पररणाम पदहले।

4. अनुशािन िम्बन्िी प्रकक्रया-िुन विद्यार्थी है रान/कटट/तंग गने घटनाहरूको िोर्ी ठहररन्छ, त्यि विद्यार्थीलाई जस्थनत हे री, उमेर
अनुिार िण्र् दिईनेछ ििमा न्यन
ू तम र पाबन्िी बबनाको पररणाम, अनश
ु ािन िम्बन्िी प्रकक्रया र परामशड समािेि छन ्।पदहलो
है रान/कटट/तंग गने घटना पनछको अनुशािन िम्बन्िी कायािाहीमा ननम्न समािेि छन ् तर त्यनतमा मात्रै सीभमत छै नन ्:
•

ववशेर् अधिकार खोसिने छ;

•

कक्षा, खाने ठाउँ र स्कूल बिका बस्ने ठाउँ हरू पुन: व्यवस्था;

•

कक्षा पुन: व्यवजस्थत;

•

निरवन्िी;

•

स्कूल सभत्रको ननलम्बन;

•
•
•

स्कूल बादहरको ननलम्बन (उधचत प्रकक्रया सन
ु ुिाई गरे र);
ननटकािन (उधचत प्रकक्रया सुनुिाई गरे र);

वैकजल्पक स्कूलमा भनतड (उधचत प्रकक्रया सन
ु ुिाई गरे र);

5. िाँच र हे रववचार- िाँच, िब
ु ै आरोवपत र पीडड़त व्यजक्तहरूकालाधग र केही अवस्थामा स्कूल िमुिायको लागग पनन आवश्यक छ। प्रत्येक स्कूलले

है रान/कटट/तंग गने कायडबाट प्रभाववत भएका व्यजक्तहरूलाई र िमूहहरूलाई िाँच र हे रववचारको आयोिन गनुड पिड छ। प्रत्येक स्कूलले आयोजित

प्रकक्रयाको प्रयोग गनुड पिड छ, अनरु क्षन र िाँच प्रिान गनडकालाधग, र पदहलानै भननएको बिला सलने ननर्ेिबारे , स्कूल िमि
ू ायलाई िोहराउनु पिड छ।
आवश्यकता परे मा, है रान/कटट/तंग गरे का आरोवपत विद्यार्थीहरू र है रान/कटट/तंग बाट पीडड़त भएका विद्यार्थीहरूको िामाजिक-भावनात्मक,
स्वभाविन्य, र शैक्षक्षक आवश्यकताहरूको िंबोिन गनडकालाधग, परामशड र अरु हस्तक्षेपहरू पनन उपलब्ि गराउनु पिड छ। कमडचारीहरूलाई

अनतररक्त प्रसशक्षण चादहन्छ कक वा विद्यार्थीहरूलाईअनतररक्त ननिे शन चादहन्छ कक भन्ने कुराको िाँच गनड, स्कूलले स्कूलको वातावरणको
पनन मूल्याङकन गनुड पिडछ।

राज्य कानुन अनुिार, कक्षा छ िे खख बाहडिम्म पड़ने विद्यार्थीहरूले, एक वर्डमा, तेस्रो पल्टिम्म है रान/कटट/तंग गने अपरािहरू गरे को थाह पाइयो भने,
त्यि विद्यार्थीलाई अनुशािनात्मक कायािाही गने कमडचारी, तयानल र न्यायधिकरणको उधचत कानूनी कायािाही द्वारा, कजम्तमा, वैकजल्पक स्कूलमा
भनतड गराइन्छ।
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हूल सम्बन्िी फक्रयाकलापहरू
DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको ववचारमा स्कूल एउटा िुरक्षक्षत ठाउँ हुनुपिा छ, िाँहा विद्यार्थीहरू पढ्न र हुककडन िक्िछन ्। हूल र हूल िस्ता
तुल्य सँगठनहरूले ववकर्डण गिड छन ् र यि ववकर्डणले विद्यार्थीहरूको िरु क्षा र ननजश्चतताकालाधग िीिा हानन गिड छ। यिै कारण, DEKALB काउण्टी
स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले सख्िी सार्थ ् िबै हूल सम्बन्िी कक्रयाकलापहरूका र गैर-कानुनन र अपरािी व्यवहार िे खाउने सँगठनहरूको तनषेध गदा छ। हूल
सम्बन्िी कक्रयाकलापहरूले अिर पारे का विद्यार्थीहरूलाई स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले िहायता उपलब्ि गराउँ िछ । कुनै विद्यार्थीले पनन दहंिा, िबाव,
िबिड स्ती, दहंिाको िम्की, वा हूल सम्बन्िी कक्रयाकलापहरूको प्रयोग गरर स्कूलमा हुने शैक्षक्षक प्रकक्रयालाई भंग गने वा बािा पुर्याउने छै नन ्।

हूल भनेको औपचाररक वा अनौपचाररक सँगठन, िम्मेलन, वा टोली हो ििमा नतन वा नतन भन्िा बर्ी व्यजक्तहरू हुन्छन ििले विद्यार्थी, कमडचारी,
स्वयंिेवी, आगुंतक र अरुहरूको िुरक्षालाई हानन पुरयाउने
्
कक्रयाकलाप गिड छ; ििले स्कूलको िामान्य ननयम वा स्कूलको कक्रयाकलापहरूलाई िोखखममा
हाल्िछ; र/वा ििले स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको शैक्षक्षक लक्ष्यमा बािा पुयाडउँिछ। हूलसँग िोडर्एकाका व्यजक्तहरूले एकै प्रकारको नाम वा एकै प्रकारको
धचन्ह, शरीरमा खोवपएको नक्िा, लग
ु ा, सभत्तामा कोने/रं गलेप वा अरु कुनै अलग िे खखने असभलक्षणहरू अनक
ु रण गिड छन ्।

"हूल सम्बन्िी कक्रयाकलापहरू" भनेको विद्यार्थीहरूको टोलीले वा टोलीको प्रनतननधित्व गने एउटा विद्यार्थीले गरे को त्यस्ता कायडहरू हुन ् ििले स्कूलको
वातावरणलाई भंग गिड छ वा त्यिमा बािा पुयाडउँिछ र/वा विद्यार्थी, सशक्षक, कमडचारी वा स्कूलका अन्य कमडचारीहरूको िुरक्षालाई खतरामा
हाल्िछ।ननर्ेि गररएका व्यवहारहरू यि प्रकार छन ् तर यजत्तमै मात्र सीभमत छै नन ्:
•
•
•
•
•
•

हूलको धचन्हहरू आफ्नो र स्कूलको िम्पजत्तमा प्रिसशडत गन;ुड
हूलसँग िम्पकड छ भन्ने लुगाहरू लगाउनु ििले हूलसँग िम्पकड छ भन्ने कुरा िनाउँ िछ (शटड , टोपी,गम्चा, बेल्ट, गहनाहरू, इत्यादि);
हूलको हस्त-धचन्ह, शरीरमा खोवपएको नक्िा/ छाप, र/वा अन्य आभूर्णहरू ििले हूलसँग िम्पकड छ भन्ने कुरा िनाउँ िछ;
हूलको सभत्ता मा कोने/रं गलेप गने धचिले स्कूलको िम्पजत्तको (र्नीचर, सभत्ता, बिहरू, भवनहरू, ननमाडणहरू) बबरूप गनुड ;

हूल सम्बन्िी कक्रयाकलाप, िम्की, र/वा आयोजित दहंिक व्यवहारहरूलाई प्रलेख गनड, र्ैलाउन, िंचाररत गनडकालाधग इलेकत्रननक यन्त्रहरूको
प्रयोग (कमतयुटरहरू,िेल र्ोनहरू , कामेरा/ भिडियो र्ोनहरू, भिडियो कामेराहरू, कामकर्डरहरू, एमपीथ्री तलेएरिहरू, इत्तयादि);

कुनै पनन अपरािमा भाग सलनु ििमा दहंिा, हनतयार िाथमा र/वा हनतयार प्रयोगको िंम्लग्न हुन्छ, यिमा समािेि भएका तर यजत्त मा मात्र
सीभमत नभएका यि प्रकार छन ् : हूलको लागग ििस्यहरू बटुल्नु, र्राइ-िम्काई गन,ुड र ववचररत/आयोजित रूपमा स्कूलमा िं गा गनुड ििको
कारण विद्यार्थी, सशक्षक र कमडचारीहरूलाई शारीररक चोट लाग्ने यथोधचत र्र हुन्छ ।

यो सेक्सनमा बयान गररएको दहिाबले, गुण्र्ा-गिी गने टोलीका कामहरूमा भाग सलने विद्यार्थीहरूलाई अपराि #12- स्कूल अशाजन्तले आवेसशत गररने

छ। यदि विद्यार्थीलाई यि अपरािको िोर्ी माननयो भने, जिल्ला कानन
ू ी प्रकक्रया सन
ु ि
ु ाईमा उल्लेख गररने छ ििको पररणाम विद्यार्थीलाई ननलजम्बत,
वैकजल्पक स्कूलमा उल्लेखखत वा ननटकासशत पनन गररन िककन्छ। यि बाहे क, त्यि विद्यार्थीलाई अननवायड रूपमा गुण्र्ा-गिीको रोकथाम गने परामशड
कायडक्रममा उल्लेखखत गररने छ। यदि कुनै विद्यार्थी गुण्र्ा-गिी गने टोलीसँग िंलग्न भएको िंखा लाग्यो भने त्यि विद्यार्थीका आमाबुिा, प्रहरी र अरु

उधचत व्यजक्तहरूलाई िम्पकड गररने छ। गुण्र्ा-गिी गने कक्रयाकलापमा िहभागी हुने विद्यार्थीलाई राज्य कानन
ु मा अंककत गररएका पररणामहरूले पनन
िजण्र्त गनड िककन्छ। (ओ.िी.िी.ए. §§ 16-15-3,16-15-4)।

गुण्डा-गदी सम्बन्धी फक्रयाकलापहरूले गदाा यटद कुनै ववद्यार्थीलाई है रान पारे को, ियभिि वा असुरक्षक्षि िएको जस्िो लाग्दछ िने, यी सबै

गचन्िाहरूको वववरण भिक्षकलाई, परामिादािालाई, प्रध्यापकलाई, सहायक-प्रध्यापकलाई वा जप्जाया डडपािा मेन्ि ओि एडुकेसन ् का अन्नोतनमस
िोन नम्बर 1-877-से-स्िप (1-877-729-7867) मा सगू चि गनुा पदा छ वा DEKALB काउण्िी स्कूलस्कूल डडप्स्िक्िको आलिा िोन नम्बर:
1-888-475-0482 मा सम्पका गनुा पदा छ। गुण्र्ा-गिी गने हूलबाट मक्
ु त हुन चाहने विद्यार्थीहरूले, प्रध्यापक वा स्कूलमा उनीहरूले मागडिशडन र
िहायताको भरोिा राख्ने कमडचारीलाई िम्पकड गनड िक्िछन ्। स्कूल वा स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टले विद्यार्थीलाई गुण्र्ा-गिी छोड्ने काममा
िहयोग पुयाडउनका ननजम्त विद्यार्थी र विद्यार्थीकाआमाबुिालाई िामाजिक िंस्थाहरूबारे िानकारी दिन िक्िछ।
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विद्यार्थी अपराधहरूको अतनवाया सच
ू ना
कानन
ु ले आवश्यक पारे अनि
ु ार, स्कूलका प्रशािक, सशक्षक र अरु स्कूलमा काम गने कमडचारीहरूले अपरािहरू िधू चत गने छन ्। (ओ.िी.िी.ए. § 20-21184) ।

विद्यार्थीको िव्ु यडवहारले पीडर्त भएका व्यजक्तहरूले, स्कूलको प्रशािन वा प्रिान प्रशािनलाई आरोवपत घटना वा क्षनतबारे सलखखत सशकायत वा प्रनतविड न
वववरण दिनु पिड छ, ििमा: (1) कुनै सशक्षक, स्कूल अधिकारी वा कमडचारीमाधथ विद्यार्थीले गरे को शारीररक हमला; (2) कुनै विद्यार्थीमाधथ विद्यार्थीले
गरे को आरोवपत शारीररक हमला; (3) कुनै सशक्षक, विद्यार्थी र स्कूल अधिकारी वा कुनै कमडचारीको िामानहरूलाई यदि विद्यार्थीले आरोवपत िानी-

बुझीकन िेरै ठुलो हानन पुयाडयो भने, स्कूलका प्रशािकको वववेकको आिारमा त्यि हानीको पररणाम ननटकािन अथवा िेरै लामो ननलम्बन िक्ने छ ।

गैर-कानन
ू ी/ििरनाक/सन्दे ह िील वस्िह
ु रू
गैर-कानन
ू ी, ििरनाक, वस्िह
ु रू वा स्कूलमा ल्याउन नपाउने वस्िह
ु रू िेिाईएमा ववद्यार्थीहरूले िरु
ु न्िै प्रिासक वा स्कूलका अरु कुनै
कमाचारीलाई सूगचि गनुा पदाछ। ववद्यार्थीहरूले यी वास्िुहरू छुन,ु चलाउनु र अरु ववद्यार्थीहरूबाि ग्रहण गनुा हुदैन।

है रान, टहंसा, हनतयार र लाग-ू पदार्थाहरूकोबारे मा सच
ू ना टदने िोन नम्बर
जस्जाया सशक्षा ववभागले प्रयोिन गरे को 24 घण्टा हटलैन द्िारा विद्यार्थीहरूले दहंिा (है रान समािेि छ), हनतयार र लाग-ू पिाथडहरूकोबारे मा यि नम्बरमा
र्ोन गरर बबना नाम, खबर दिन िक्ने छन ्। यो नम्बर यि प्रकार छ: 1-877-से-स्िप (1-877-729-7867) वा DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको

आलिा िोन नम्बर: 1-888-475-0482।प्रातत िच
ू ना रे किा हुनेछ र जिल्लाका कानन
ु सम्बन्िी कमडचारीहरूलाई दिईने छ। िच
ू ना प्रातत भए पश्च्यात िाँचपड़ताल सञ्चाभलत गने छन ्।

विद्यार्थीहरूले प्रयोग गने सेलिोन/संचार गने इलेस्क्िक यन्त्रहरू
ननरीक्षकले घोिणा गरे को कायडववधि अनुिार मात्र विद्यार्थीहरूले िंचार गने इलेक्त्रननक यन्त्रहरू आर्ैसँग राख्न र त्यिको प्रयोग गनड पाउिछन ्। यि

कायडववधि अनुिार, इलेक्त्रननक यन्त्रहरूको प्रयोग कक्षामा पढी रहे को िमय गनड पाइने छै न र यिका िाथै, यी इलेक्त्रननक यन्त्रहरूले शैक्षक्षक लक्ष्यहरूमा
बािा हाल्न र िुरक्षामा हानी पुर्याउने छै नन ्।

इलेक्िोननक यन्त्रहरू बारे मा विद्यार्थीहरूले ननम्नसलखखत ननयमहरूको पालन गनुड पिड छ: (1) कक्षामा पढाई रहे को िमयमा (स्कूलको दिन शुरु भए

िे खख स्कूलको दिन िजक्कने िमयिम्म) र्ोन बन्ि हुनुपिा छ (साइलेन्ट वा िाइब्रेट हुने गरीरूपमा होइन) र र्ोनलाई िे ख्ने ठाउँ मा पनन राख्न पाइने छै न
(स्कूलले ननिे िनननिे िन दिए अनुिार)। यो ननयमको पालन तब मात्र गनड अननवायड छै न िब भिक्षकले पिाइका कामको लागग िोनको प्रयोग गना
उगचि सम्झेर अनम
ु ति टदने छन ्। (2) जब भिक्षकले पिाइका कामको लागग िोनको प्रयोग गना उगचि सम्झेर अनम
ु ति टदने छन ्, त्यि

बाहे क, विद्यार्थीहरूले िेलर्ोनको प्रयोग गरे र खबर पठाउन वा पाउन, पाउने छै नन ्।(3) िुन विद्यार्थीहरूलाई गम्भीर रोग छ वा केही अनोखो अवस्था
आईलाग्छ, नत विद्यार्थीहरूलाई, यदि र्ोनको प्रयोग यि अवस्थामा अननवायड वा उधचत हुन्छ भने, प्रध्यापकबाट र्ोनको प्रयोग गने ववशेर् अनुमनत
पाउन िक्ने छन ्।

आमाबुिा/असभभावकहरूलाई प्रसशक्षणको िमय इमेल, टे क्िदटंग, वा र्ोनबाट िंपकड नगनड आवाहन गररन्छ। आपतकालीन िमयमा

आमाबुिा/असभभावकले स्कूलको र्ोन प्रणाली द्िारा विद्यार्थीलाई िम्पकड गनड िक्ने छन ्। यि अपेक्षाको उल्लंघन गरे मा यन्त्र िर्त गररने छ। यि
बाहे क िर्त गरे को यन्त्र आमाबुिालाई मात्र कर्रकाइने छ।

ध्यान ् टदनुहोस: स्कूलमा प्रध्यापकको अभिधयक्ि अनम
ु ति बबना कसैलाई पतन अरु व्यप्क्िको िोिो वा भिडडयो खिच्न मनाइ छ।
ववद्यार्थीहरूलाइ प्रिाविाली िं गले चेिावानी गररन्छ फक इलेक्िोतनक सञ्चार यन्त्र वा इन्िरनेि/इन्त्रानेि द्वारा कुनै पतन समय िम्की
टदने/अनुगचि सन्दे ि/ गचत्र पठाएमा एकदमै गम्िीर ववधयालय, तनजी वा अपराधी नतिजा िोग्नु पने हुन्छ।
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स्कूलका स्रोि अगधकारीहरू
स्कूलका स्रोत अधिकारीहरू (एि आर ओ) भनेका प्रमाखणत िेवाननवत
ृ िैननक हुन ् ििलाई स्कूलको िुरक्षा कायम राख्न, रोकथाम र हस्तक्षेप कायडमा

शुरवात गनड सभडर्न, विद्यार्थीहरूकालाधग िकारात्मक भूसमकाको नमुना कायड गनड, अन्य कान्नुनी कमडचारी र िंस्थाहरूसँग िम्पकड गनड, स्कूल िुरक्षा
योिना बनाउन िहायता गनड, र कानन
ू ी न्यानयक प्रकक्रयाबारे अझै राम्रो बझ्
ु न र प्रोत्िादहक गने िघाउ परु ाउन ननयजु क्त गररएको हुन्छ। तर स्कूल

अधिकारीहरू अनुशािन ननयमकताड होइनन ्। उनीहरूलाई प्रशािकको िै ननक विद्यार्थी अनुशािन कायडको प्रशािनको िट्टामा प्रयोक गनड पाईिै न्न ।

प्रशािनका कमडचारीहरू स्कूलका स्रोत अधिकारीहरूसँग उननहरूको ववर्ेिज्ञता र अनुभव प्रयोग गरे र काम गिड छन ् तर स्कूलका स्रोत अधिकारीहरू र अन्य
कानुन लागू गने कमडचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा डर्उटी र कायडस्थलमा काम गनड बािा पुरयाउन भने ननयेत गनड रोक्नु पिडछ।

स्कूलका स्रोत अधिकारीहरू स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टका अधिकारी भएकाले िबै कमडचारीहरूले गने पेिावर आवश्यकताहरू अनि
ु रण गनुड पिड छ।
जस्जायाको राज्य कानन
ु ले आिे श दिए अनुिार विद्यार्थीहरूले हनतयार िाथमा राखे बापत, ओं.िी.िी.ए. § 16-11-127.1 मा ववस्तार गरे अनुरुप, लागू

प्रिाथड िाथमा भएको ओं.िी.िी.ए. § 16-13-24 िे खख ओं.िी.िी.ए. § 16-13-32 िम्म ववस्तार गरे अनुरुप, अन्य कुनै अपराि वा नासमत अपराि टाइटल

16 कक्रसमनल कोर् ओर् जस्जाया अन्नोन्टे टेर्मा ववस्तार गरे अनरु
ु प अरुलाई शारीररक चोटपटक लगाए बापत, िावडिननक वा ननजी िम्पनत ववनाि र/वा
स्कूलमा मुख्य भंग गरे बापत र आतंङ्गका िम्कीहरू िस्ता िासमल छन ् तर त्यनतमा मात्र सीभमत छै नन ्, र त्यस्ता कायडहरू गरे मा
विद्यार्थीहरू आरोवपत र धगरफ्तार हुन िक्नेछन ्।

स्कूल प्रशािकहरूले कानन
ु उल्लंघन गरे को िंखा गरे मा स्कूलका स्रोत अधिकारीहरूलाई वा

अन्य कानुन लागू गने कमडचारीलाई तुरुन्त िूधचत गनुड पिड छ। िब हस्तक्षेप गने अनुरोि प्रनतकक्रया प्रयोिन, अनुिन्िान, धगरफ्तारीको हुकुम

हुँिा स्कूलका स्रोत अधिकारी र अन्य कानुन लागू गने कमडचारी वा आपतकालीन िंस्था स्कूल क्यम्पि मा छन ् भने, स्कूलका कमडचारीहरूले प्रनतकक्रया
गनेहरूको सिर्ाररशमा काम गनुड पिडछ। स्कूलका स्रोत अधिकारीहरू िमावेश हुँिा, अन्य गम्भीर जस्थनत िस्तै, आमाबुिा/असभभावकहरलाई िमयमा
िधू चत गररन्छ।

सम्िाववि: अपराध दण्डहरू लगायि नाबालक यौन आचरण र अन्य अपराध, जसमा प्रौिको जस्िै मुद्धा लाग्न सक्दछ, त्यस्िाहरूको पररणामबारे आफ्ना
बच्चाहरूलाई पुव-ा सुगचि गराउन प्रोत्तसादहत गररन्छ (ओं.सी.जी.ए. § 20-2-735) । यसबारे जानकरी DEKALB प्जल्ला अगधबक्िाको वेिसाइि

http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1 मा पाइन्छ।

क्याम्पस सरु क्षा कमाचारी
क्याम्पि िुरक्षा कमडचारीले (िीएिपी) स्कूलको िे खरे ख गरर स्कूलको िरु क्षा गिड छन ्, िाथै कमडचारी र विद्यार्थीको िुरक्षा गनड स्कूल भवन र खेल्ने
िसमनको आवश्यक िाविानी र शैक्षक्षक प्रकक्रयाको वातावरण शुरक्षक्षत राख्िछन ्। िीएिपीहरूलाई िबै हाइ, माध्यसमक र िेरै ििो इभलमेन्टरी
स्कूलहरूमा कायडभार दिइन्छ।

फकिोर/प्रौि चालक प्जम्मेवारी कानन
ु (TAADRA)
कृपया ध्यान दिनु होि ् कक एि.बब 100, िुन चादहँ अवप्रल 16, 2015 मा कानुन मा समािेि भएको धथयो, यि कानन
ु अनि
ु ार ककशोर र प्रौढ द्राइभर

जिम्मेवारी कानुनमा महत्तत्तिपूणड पररवतडनहरू आएका छन ्, जिन अनि
ु ार स्कूलहरूले, िेरै अक्षम्य अनुपजस्थनत भएका र कुनै अनश
ु ािनको उल्लङ्घन

गरे का विद्यार्थीहरूको बारे मा अपालन ररपोटड पेश गनुड पिै न। िल
ु ाई 1, 2015 िे खख, विद्यार्थीहरूले द्राइभर लाइसिंि वा गार्ी सिखने अनुमनत प्राततगनड

भन्िा अनघ, स्कूलहरूले त्यो विद्यार्थी स्कूलमा भनतड भएको छ र कुनै िरकारी वा ननिी स्कूलबाट ननर्कािन भएको छै न भन्ने कुराको प्रमाण दिनेछन ्।

िुलाई 1, 2015 िे खख, स्कूलहरूले िईु वटा नया िारामको प्रयोग गनेछन ्- नया स्कूल िनाा-दिाा प्रमाणपत्र िाराम र गाडी चलाउने वविेष अगधकारको पुनस्र्थापन योग्यिा प्रमाणपत्र िाराम।

तनरन्तर कक्षामा अिरोध गने विद्यािीहरू
ननरन्तर्कक्षामा्अिरोि्गने्विद्यार्थीहरूलाई्हस्तक्षेपको्घटे को्प्रफिया्र्प्रफियाको्ननरन्तर्ननगरानी्प्रयोग्गरे र्MTSS-RtI [DM1]
प्रफियामािात्सम्बोिन्गररन्छ। िभमक्पररणामहरू्प्रारस्म्िक्अिरोिहरूको्लागग्MTSS-RtI प्रफियाको्टायर िे णख्ननरन्तर्अिरोि्गने्
र्वयिहारको्लागग्टायर्3-SST [DM2] सम्मको्िायरामा्हुन्छन ्। MTSS-RtI प्रफियाको्प्रारस्म्िक्ध्यान्िनेको्पदहचान्गररएका्र्वयिहाररक्
समस्याहरूलाई्पररमाजान्गना्हस्तक्षेपहरूलाई्विकास्गरी्कायाान्ियन्गने्हो।
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ननरन्तर्कक्षामा्अिरोि्गने्विद्यार्थीहरूलाई्हस्ताक्षर्गररएको्सम्झौता्सदहत्परीक्षणकालमा्राख्न्सफकन्छ।्स्रोत्
कमाचारीसँग्संयोजनमा्प्रिासकीय्कमाचारी्र्अभििािकहरूले्सामूदहक्रूपमा्अनुिासन्सुिार्योजनाको्आविष्कार्

गनुप
ा छा । ननरन्तर्कक्षामा्अिरोि्गने्विद्यार्थीहरूलाई्डिस्स्िक्टको्उपयुक्त्प्रफियाको्सुनुिाईको्भसिाररस्िन्िा्पूि्ा स्रोत्

कमाचारी्(जस्तै्परामिािाता, समास्जक्कायाकताा, विद्यालय्मनोिैज्ञाननक, SST कुसी, ननिे िनात्तमक्सहायता्वििेर्ज्ञ, [DM3] िा्
विद्यार्थी्सहायता्वििेर्ज्ञ)का्हस्तक्षेपहरूसँग्सम्बस्न्ित्गनप
ुा छा ।
विद्यािी सहायता टोली
विद्यार्थी्सहायता्टोली्(SST) िनेको्एउटा्समस्या्समािान्गने्टायर्3 स्तरको्हस्तक्षेप्गने्टोली्र/िा्विद्यार्थीको्
मूलयांकन्हो्जसले्विद्यार्थीहरूको्िैक्षक, र्वयिहाररक्र्अन्य्प्रकारका्समस्याहरूमा्हस्तक्षेप्गना्खोज्िछ। SST स्तरका्
हस्तक्षेपहरू्हस्तक्षेपका्टायरहरूमािात्प्रगनतको्िागको्रूपमा्आिचयक्हुँिा्कायाान्ियन्गररन्छन ्।

राज्य कानुन (ओ.िी.िी.ए § 20-2-738) आिाररत, यदि विद्यार्थीले बारम्बार वा मजबुिसार्थ सशक्षकको प्रसशक्क्षण सम्बन्िी कक्रयाकलाप

गने क्षमतामा हस्तक्षेप र विद्यार्थीको िहपाठीहरूलाई वा सशक्षकलाई िुरुन्ि िम्की दे िाएमा, सशक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षाबाट ननटकािन
गनड िक्िछन ्। कक्षाबाट तुरुन्त ननटकािन गनुड परे को खण्र्मा, सशक्षकले स्कूल दिनको अजन्तम वा अको स्कूल दिनको शुरुवातमा

प्रध्यापक वा स्कूल प्रशािकलाई सलखखत रूपमा उल्लेखन पेश गनुड पिड छ। प्रशािकले, स्कूलबाट ननटकािन गरे को एक दिन सभत्रमा,

आमाबि
ु ालाई विद्यार्थी कक्षाबाट ननटकािन गरे को सलखखत िूचना र िाथमा सशक्षकले उल्लेखन गरे को प्रनतसलवप र आमाबि
ु ाले स्कूल

प्रशािकलाई किरर िम्पकड गनड िक्िछन ् भन्ने िानकारी पठाउनु पिड छ। िब सशक्षकले माधथ ननिाडररत गरे अनुरुप विद्यार्थी ननटकािन
गनुड पिाड, प्रशािकले स्कूल दिन अजन्तममा वा अको स्कूल दिनको शुरुवातमा त्यि ववर्यलाई सशक्षकसँग छलर्ल गनेछन ्। प्रशािकले

विद्यार्थीलाई कक्षाबाट ननटकािन गनुड पने आिारबारे मौखखक वा सलखखत िानकारी दिने छन ्। यदि सशक्षकले विद्यार्थीलाई त्यदह कक्षामा
कर्ताड आउने मन्िुरी थामी राखेमा वा विद्यार्थीको व्यवहारले स्कूल कर्ताड आउन अिम्भव पारे मा (िस्तै विद्यार्थी आचार-संदहता-

विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हस्तापुजस्तकाको मख्
ु य उल्लंघन गरे मा), प्रशािकले पदहलो दिनको अजन्तम िम्ममा
विद्यार्थीले भोग्नु पने ननतिाहरू ििमा स्कूल सभत्रको ननलम्बन वा िि दिन िम्मको स्कूल बादहरको ननलम्बन ननयोिन गने छन ्। िि
दिन भन्िा बर्ीको ननलम्बन जिल्ला प्रकक्रया िहायक अथवा सशक्षा पररर्िले मात्र लागू गनड िक्नेछन ्।

यदि सशक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षामा कर्ताड आउनकालाधग उि/उनको, मंिुरी थामी राखेमा र प्रशािकले कुनै अन्य अनुशािन सम्बन्िी

प्रकक्रया नगरे मा, प्रशािकले ननकासलएको िोश्रो दिनिम्म स्थानीय स्थान-ननयोिन िसमनतको बैठक िहयोिन गरे र िसमनतले विद्यार्थी
कक्षा-ननकासलएको कोठामा र्ककडने हो वा होइन भन्ने ननणडय गिड छ। िसमनतले कक्षाबाट ननकालेको नतन दिन भन्िा बर्ी दढलो नगरी
ननणडय बनाउँ िछ। प्रशािकले विद्यार्थीलाई अन्तररम अवधिमा अस्थाई स्थान ननयोिन गनेछन ् (सशक्षकले अनम
ु नत दिएमात्र नत्र

विद्यार्थी ननकालेको कक्षामा नराखेर अको कक्षामा राख्ने छन ्)। कुनै सशक्षकले एक स्कूल-वर्ड सभत्र िइ
ु िना भन्िा बर्ी विद्यार्थीहरूलाई
उि/उनको कुल नामांकनबाट ननकालेमा र त्यि पश्च्यात स्थानीय स्थान ननयोिन िसमनतले त्यही कक्षा िबै भन्िा उत्तम ववकल्प हो

भन्ने ठहरे मा, त्यि सशक्षकले कक्षा व्यवस्थापना िुिानड वा कक्षा-कोठा ननरीक्षण गने क्षमता र प्रलेखन मा िवृ ि ल्याउन पेशावर ववकाि
पूणड गनड आवश्यक छ।

विद्यार्थीहरूलाई तनष्कासन गनाकालागग स्र्थानिरण समीक्षा कायाववगधहरू
प्रत्तयेक स्कूल र केन्द्र प्रध्यापकले एउटा नतन िनाको स्थानीय स्थान ननयोिन िसमनत स्थावपत गनुड पिड छ। स्कूलका अध्यापक िमूहले िइु िना र

प्रध्यापकले एक िना िसमनतमा काम गनड छान्ने छन ् (स्कूलमा प्रध्यापकको वववेकको आिारमा एक भन्िा बर्ी स्थान ननयोिन िसमनत गठन हुन
िक्िछ। तर हरे क िसमनतमा, माधथ उल्लेखखत गरे िस्तै, नतन िना ििस्यहरू हुन आवश्यक छ)। िसमनतको छनौट ननम्न प्रकार शुरु हुन्छ: (1)

प्रध्यापकले स्वछाकमी र मनोनयनहरू माग्िछन ्; (2) अध्यापक िमूहको िभामा एक गुतत मत सलइन्छ; (3) एक िना सशक्षकले पररणामको तासलका
बनाउने छन ्; (4) मतको पररणाम प्रध्यापक िमूहसँग बार्ीन्छ। सशक्षकले उि/उनको मन्िुरी थामी राखेमा र प्रशािकले अन्य अनुशािन सम्बन्िी

प्रकक्रया नगरे मा (सशक्षकले माधथ लेखखएका आवश्यकहरू पूरा गरे मा वा यदि विद्यार्थीले िम्की िे खाएमा) स्थानीय स्थान ननयोिन िसमनतले स्थानतरण
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ननयोिन गिड छ (िमान्य बहुमतको आिारमा)। िसमनतको (1) विद्यार्थी सशक्षकको कक्षामा कर्ताड िानु नै िबै भन्िा उत्िम र एउिा मात्र ववकल्प हो भन्ने
ठहरे ने वा (2) विद्यार्थीलाई प्रशािककोमा उधचत अनश
ु ािन कारवाहीको लागग उल्लेखखत गरीने ननणडय बनाउने अधिकार छ।

िसमनतको ननणडय सलखखतरूपमा हुनप
ु िड छ र सशक्षकले विद्यार्थीको कर्ताडकालाधग मन्िरु ी थामी राखेको नतन दिन सभत्र हुनप
ु िड छ। यदि स्थानीय स्थान

ननयोिन िसमनतले विद्यार्थी ननकालएको कक्षामा कर्ताड नपठाउने ननणडय सलएमा, प्रशािकले विद्यार्थीलाई अको उधचत कक्षा-कोठामा स्थान्तरण, 10
दिनको स्कूल सभत्रको ननलम्बन वा स्कूल बादहरको ननलम्बन दिन िक्िछन ् । कुनै र िबै अनुशािन कायािाही आमाबुिाहरूलाई सलखखतरूपमा धचठ्ठी वा
विद्यार्थी अनश
ु ािन उल्लेखखत र्मडको प्रनतसलवप द्वारा पठाइन्छ र आमाबुिाले प्रातत गरे भन्ने पुजस्ट गनड दटतपणी गररन्छ।

रोकर्थाम/हस्िक्षेप

विद्यार्थीहरूकालाधग, रोकथाम/हस्तक्षेप गने िेरै कायडक्रमहरू राखखएका छन ्, ििमा िाथीहरू द्िारा मध्यस्त्थता गने, झगर्ा िमािान गने कक्षाहरू,

लाग-ू पिाथडहरू, सशक्षा कक्षाहरू, पालन-पोर्ण गने कक्षाहरू र है रान बारे िागरुकता गने कक्रयाकलाप र अन्य कायडक्रम र कक्रयाकलापहरू िमावेश छन ्।

पोइन्टिले (िर्लताकालाधग आवश्यक हस्तक्षेप उपलब्ि गिै ) विद्यार्थीहरूलाई झगर्ा िमािान गनड, िाथीहरूको चाप िामना गनड, ररि कायम राख्न, र
अन्यहरूसँग िंचाररत गनड िहायता गिड छ। झगर्ामा समािेि हुने विद्यार्थीहरूलाई पोइन्टिमा उल्लेखखत गनड िककन्छ ििले झगर्ा समलाउने कक्षा

शननवार प्रस्तुत गिड छ। विद्यार्थीहरू बीच/माझ मामला शाजन्तपूणड तररकाले समलाउनकालाधग िहारा दिन, माता -वपताहरूलाई यस्ता कक्षामा िहभागी हुन
आग्रह गररन्छ।

धग्रप (हस्तक्षेप /रोकथामका पररणामहरू ववृ द्ध गिै ) एउटा कायडक्रम हो ििले विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास

हस्तापुजस्तकाको पदहलोपल्ट उल्लंघन गने विद्यार्थीहरूलाई (िाथमा वा प्रयोग) लागू-पिाथडबारे सशक्षा प्रिान गिड छ। अपराि #5 क (ववतरण/बबकक्र/ननयत)
को उल्लंघन गने वा िाथमा राख्ने अपराि वा िेरैपल्ट अपरािहरू गने विद्यार्थीहरू िब िम्म DeKalb सशक्षा पररर्ि वा सुनुिाई अधिकारीहरूले िंकेत
गिै नन ् तब िम्म कायडक्रममा योग्य हुिै नन ्।
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सरु क्षा स्कूलको लेिा-परीक्षण
DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्ट यथाक्रम अध्यन र िुरक्षा िुननजस्चत गनड प्रनतबद्ध छ। अनुिन्िान अनुिार, दहंिक र अपरािी व्यवहारहरूलाई
रोक्न र कम पानडको लागग, विद्यार्थीहरूलाई ननरीक्षण गरे र राख्न एकिमै आवश्यक छ। विद्यार्थीहरूलाई स्कूलमा िुरक्षक्षत छन ् भन्ने भावना उत्पन्न

गराउनको लागग प्रौढको ननरीक्षण आवश्यक छ। यि कारण, िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षणको उद्देचय नै विद्यार्थीहरूमाधथ प्रौढ ननरीक्षण िे ख रे ख गनड हो,
खािै गरर पररवनतड िमयमा विद्यार्थीहरूले र्ीिीएिर्ी विद्यार्थी आचार-संदहता-विद्यार्थीहरूको अधिकार जिम्मेवारी र चररत्र विकास हस्तापुजस्तकामा

भएको उधचत व्यवहारहरूको ननयम बुझक
े ा छन ् कक छै नन ् भन्ने कुराको िाँच-पताडल; माध्यसमक स्कूलमा भएका पयडवेक्षकहरूलाई िे ख-रे ख; यदि स्कूलमा
कुनै िंकट प्रकट भएमा, कमडचारीहरूले ननयसमत रूपमा स्कूलको कायडप्रणाली बुझक
े ा छन ् कक छै नन ् भन्ने कुरा को ननश्चय; र विद्यार्थीहरू स्कूलमा
िुरक्षक्षत महिूि गछड न ् कक गिै नन ् भन्ने कुरा थाहा पाउनकालाधग अननयसमत रूपमा िवेक्षण गनुड हो।

िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षणको उद्देचय विद्यार्थी र कमडचारीहरूले यथाक्रम, अध्यन र काम गरुन ् भन्ने हो।लेखा-परीक्षण गनडको लक्ष्य यि प्रकार छन ्:
(1) स्कूल दिनको पररवनतड िमयमा कमडचारीहरूको ननरक्षणबारे मा स्कूल प्रशािकहरूलाई स्कूलको आिार आकर्ा उपलब्ि गराउनु; (2) स्कूलमा

िुरक्षाबारे , विद्यार्थीहरूको भावनाहरू िुन्नु, बटुल्नु र त्यिलाई ररपोटड गन;ुड (3) िंकटकासलन िमयमा कमडचारीहरूको कायडप्रणाली िानकारीबारे िूचना
दिनु; वा (4) भवन वा वातावरण ननरीक्षणहरू।

प्रसशक्षक्षत िुरक्षा स्कूल प्रिासकहरूले वर्डभरर, अननयसमत रूपमा िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षण सलनेछन ्। स्कूलको भवन पस्ने िाथ ्, टोलीको नेताले

प्रध्यापकलाई उनीहरूको स्कूलमा उपजस्थनतबारे िधू चत गनेछन ्। लेखा-परीक्षण टोलीका ििस्यहरूले स्कूलको नक्िा, घन्टी बज्ने िमयको अनि
ु च
ू ीर
लेखा-परीक्षणको िाँच िूची िाथमा सलएर, स्कूलले तोकेको ठाउँ हरूमा गएर, लेखा-परीक्षणमा सलने िानकारीहरूको िाँच-पताडल गनेछन ्। यि

कायडप्रणालीलाई पूरा गनड िािारणतमा 35 समनट्ि लाग्िछ।प्रारजम्भक र माध्यसमक ववध्यालयाहरूका ननिाडररत कायडप्रणाली अनुिार यि लेखा-

परीक्षणलाई अंक दिइनेछ।लेखा-परीक्षणका पररणामहरू ननरीक्षक,उप-ननरीक्षक, स्कूलका नेतत्ृ व र पररचालन िहायता, िहायता िेवाहरूका िहयोगी
ननरीक्षक, मुख्य पररचालन अधिकारी, क्षेत्रका ननरीक्षक, प्रध्यापक र िहयोगी प्रध्यापकहरूलाई दिइनेछ।

स्कूलको िुरक्षा लेखा-परीक्षण ईमान्िारीिाथ गररनेछ भन्ने कुरालाई िुननजश्चत गनडकालाधग, िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षण प्रसशक्षक मापांक बनाइनेछ।
िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षण बुझरे प्रयोग गनडको लागग, काम्पिका ननिाडररत कायडकताडहरूलाई िुरक्षा स्कूलको लेखा-परीक्षणबारे प्रसशक्षण दिइनेछ र
िाँच पनन गररनेछ। यिका िाथै, स्कूलका प्रध्यापक, कायडकताड र ववद्याथीहरूले पनन, िरु क्षा स्कूलको लेखा-परीक्षणबारे पेशावर सशक्षा
पाउनेछन ्। स्कूलको लेखा-परीक्षणको प्रयोगको कारण अनश
ु ािन िम्बन्िी उल्लेखन र ननलम्बनहरू घट्ने अपेक्षा गररन्छ।

ववद्यार्थीको पोसाक तनयमावली

स्कूलको वातावरण सशक्षाको लागग उपकारी हुनुपिडछ। विद्यार्थीको पोिाकले स्कूलको वातावरणलाई राम्रो वा नराम्रो प्रकारले अिर

पानडिक्िछ।विद्यार्थीहरूले स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टको पोिाक ननयमावलीका आवश्यक्ताहरूको पालन गनप
ुड िडछ। िुन विद्यार्थीहरूले यि पोिाक

ननयमावलीका आवश्यक्ताहरू पालन गनड अिर्ल हुिछन ्, नतनीहरूलाई अपराि # 25 - विद्यार्थी पोिाक ननयमावलीको उल्लंघनको िोर्ी ठानननेछ (पष्ृ ठ
43-44 हे नह
ुड ोि ्):

•

िुन ववशेर् कायडक्रमहरूमा रक्षात्मक लुगा, िुरक्षा गने चस्मा, वा अरु िमान वस्तह
ु रू लगाउनु पिड छ, त्यि िुरक्षा कायडप्रणालीबारे , विद्यार्थीहरूले
िबै स्कूलका ननयमहरूको पालन गने अपेक्षा गररन्छ।

•

िुन लुगा, गहना, शरीरमा खोवपएको नक्िा, शरीरमा घोधचएको गहना, वा अरु कुनै आभूर्णहरूले स्कूलको शैक्षक्षक प्रकक्रयालाई भंग गिड छ वा अरु
विद्यार्थी, कमडचारी वा आगुन्तकहरूको स्वास््य र िुरक्षालाई हानन पुयाडउिछ भने, त्यस्ता वस्तह
ु रू लगाउन ननर्ेि छ।

•

लुगा, छाप, धचन्ह, टाटूि ् (शरीरमा खोपको नक्िा) वा अरु कुनै आभूर्णहरू िुन लगाएमा वा बोककएर दहर्ेमा, त्यिले हूल, (गुण्र्ा गिी गने
टोलीहरू) ननयंबत्रक वस्त,ु लागू-पिाथड, रजक्ि, वा िुतीहरूको ववज्ञापन गिड छ, त्यि प्रकारका वस्तुहरू लगाउन मनाइछ।

•

िुन लुगा, टाटूि ् (शरीरमा खोपको नक्िा) वा अरु कुनै आभूर्णमा, घण
ृ ास्पि र/वा अश्लील शब्िहरू, धचत्रहरू, रे खाधचत्रहरू छन ् भने वा दहंिक,

अशांत, लैंधगक प्रकारका शब्िहरू,वाक्यांशहरू छन ् वा कुनै व्यजक्तको िानतय पररचय, रं ग, िानत, राजटिय मल
ू , िमड, लैंधगक असभववन्याि, वा
अक्षमता बारे अनािरपूणड शब्ि,वाक्यांशहरू छन ् भने, त्यस्ता वस्तह
ु रू लगाउन ननर्ेि छ।

िुरवालहरू कम्मर िे खख तल लगाउन, भुड़ी िे खाउन, कुम्भ र छानत िे खाउने चोलोहरू लगाउन, छोटो लुगा लगाउन, िालीले बननएको लुगा लगाउन,

र्ीताको चतपल वा घरमा बस्ता लगाउने चतपल लगाउन अथवा अरु कुनै ित्ु ता वा चतपलहरू ििले दहर्िा बािा परु याउने
्
, र िेरै माधथ िम्म कादटएको
िुरवाल वा िामा लगाउन, िख्तीसँग ननर्ेि छ।
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ध्यान टदनुहोस ्: लुगा लगाउने िररका र तनयमहरूको बारे मा र्थप आवश्यकिाहरूको लागग, ववद्यार्थी र आमाबुवाले स्र्थानीय स्कूलको
हािेपुप्स्िका समीक्षा गना आग्रह गररन्छ।

खिलाड़ी िावका तनयमहरू

खखलाड़ी भाव एउटा शब्िमा वणडन हुन िक्छ - िम्मान। आफ्नै लाधग िम्मान, आफ्नो स्कूलको प्रनत िम्मान, आफ्नो स्कूल हे नड आउने आगन्तक
ु हरू प्रनत
िम्मान दिएमा, िमािमा मात्र नभएर, हाम्रो स्कूलका प्रनतयोधगतामा िहभागी हुन आउनेहरूको निरमा पनन सकारात्तमक छवि बनाउँ िछ।

सहिागीहरूको प्जम्मेवारी
•
•
•
•
•
•
•

•

उधचत शब्ि र भार्ाको प्रयोग गनुड पिछड ;

प्रनतयोगी/ववरोिीहरूलाई त्यदह िम्मान दिनु पिछड , िुन िम्मान पाहुना र कायडक्रम आयोिन गनेहरूलाई दिईन्छ;
िुनै िमय वा हालतमा आत्मिंयमसँग कायम राख्नु पिछड ;

ननणडय िुनाउने अधिकारीहरूले गरे को ननयमवाली र्वयाख्यालाई िम्मान गनुड पिछड ;
आफ्नो स्कूललाई प्रनतननधित्व गने जिम्मेवारी िकारात्मक रूपमा सलनु पिड छ;

कुनै काम गिाड, िशडकहरूले त्यि कामलाई िकारात्मक रुपले िे खन
ु भन्ने भावना सििडना गनुड पिड छ

झगर्ामा िंलग्न भएर ननकासलएका िबै खखलाड़ी र कुनै स्थानापन्न खखलार्ी, िो झगर्ाको िमयमा बस्ने िग्गा
छोर्िछ,त्यिताहरूलाई,चसलरे हेको खेलबाट अजन्तमिम्मको लाधग ननकासलनेछ ।

कायडक्रम शुरु हुन भन्िा अनघ र कायडक्रम अन्त पचचात ्, खेलका अधिकारीहरूको क्षेत्र नभए पनन, िबै खखलाड़ीहरूले राम्रो ढं गिंघ आफ्नो खखलाड़ी
भाव प्रिसशडत गिड छन ् भन्ने अपेक्षा गररन्छ। ननन्िा वा किैसँग झगर्ा गने आचरण िख्तीसँग मनादह छ।््
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एकान्ििाएकान्ििा र अवरोध
िुलाई 8, 2010 मा, जस्जाया सशक्षा पररर्िले ननयम 160-5-1.35 स्वीकार गर्
यो, ििले गिाड अवरोिको प्रयोग जस्जायाका स्कूलमा कानूनी भएकोछ।

आवश्यकता अनि
यो ििले राज्य कानन
ु ार, DEKALB सशक्षा पररर्िले, पररर्ि नीनत, र्ेिकक्रतटर कोर् िेिीएर् (2), अक्टोबर 7, 2010 मा स्वीकार गर्
ु को
आवश्यकताहरू पूरा गिड छ। DEKALB नीनतहरू ननम्न प्रकार छन ्।

एकान्ििा र अवरोध को पररषद नीति
डेसफक्रतिर कोड: जेजीएि (2)
DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िले भनतड भएका विद्यार्थीहरूको अवरोिको िंचालन िुरक्षासँग होि ् भनेर ननम्नसलखखत मापिण्र् स्थावपत गरे को छ।
1. DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टसभत्र रिायन अवरोि, यांबत्रक अवरोि वा प्रवन अवरोिको प्रयोग जस्जाया सशक्षा ववभाग ननयम 160-5-1.35
को अनि
ु ार ननर्ेि छ।

2. DEKALB काउण्टी स्कूलस्कूल डिस्स्िक्टसभत्र एकान्तताको प्रयोग जस्जाया सशक्षा ववभाग ननयम 160-5-1.35 को अनुिार ननर्ेि छ।
क.

िाँहा कुनै कमडचारी िो झगर्ा िम्हाल्ने तकनीक वा अवरोिमा प्रसशक्षक्षत छन ् र त्यदह खल
ु ा कमरामा विद्यार्थी पनन छन ् भने, त्यि
प्रकारको पररजस्थनतलाई एकान्तता ठाननने छै न।

ख.

"टाइम-आउट" एकान्ततामा समािेि छै न। "टाइम-आउट" भनेको त्यो व्यवहारवािी हस्तक्षेप हो िाँहा कुनै विद्यार्थीलाई शैक्षक्षक
कायडक्रमबाट केही िमयको लागग ननकसलंछ, तर त्यि विद्यार्थीलाई सीभमत गररिै न।

ग.

स्कूल सभत्रको ननलम्बन, निरबजन्ि वा विद्यार्थीले अनुरोि गरे को कक्षा सभत्रै अको ठाउँ मा, वा अकै ताला नलगाएको छुट्टै कोठाहरूलाई
एकान्ततामा माननने छै न।

3. िब विद्यार्थीले आफ्नो प्रनत वा अरुहरू प्रनत खतरा हुने िंकेत िे खाउँ िछ र यदि सीभमत मात्रको व्यवहारवािी हस्तक्षेपहरू, ििमा मौखखक ननिे शन वा
अरु झगर्ा िम्हाल्ने तकनीकहरू समािेि छन ्, विद्यार्थीलाई िम्भाल्न अिर्ल हुन्छन, तब शारीररक अवरोिको प्रयोग गनड पाईनेछ।

क. शारीररक अवरोि समािेि छै न िब कम मात्रमा शारीररक िम्पकड र/वा विद्यार्थी िरु क्षा प्रचार गनडकालाधग पन
ु :ननिे शन दिनु पिाड, कुनै िीप
सिखाइ रहे को िमय प्रबोिन गिाड वा शारीररक मागडिशडन प्रिान गिाड, ध्यान पुन:ननिे शन दिनु पिाड, कुनै ठे गानाको लागग मागडिशडन दिनु
पिाड वा िान्त्वना प्रिान गनुड पिाड।

ख. शारीररक अवरोिको प्रयोग हुने छै न:

अ. अनश
ु ािन वा िण्र्को रूपमा, वा

आ. िब विद्यार्थीलाई िुरक्षासँग अवरोि गनड िककिै न, वा

इ. विद्यार्थीको शैक्षक्षक रे कोड्डि अनि
ु ार, विद्यार्थीको मानोववकृनत िम्बन्िी, धचककत्िीय, वा शारीररक पररजस्थनतहरूको कारण
हस्तक्षेप प्रनतदिटट हुन्छ भने।

ग. शारीररक अवरोिको प्रयोग तुरुन्तै बंि गनुड पिड छ, िब विद्यार्थी आर्ू र अरु प्रनत तत्कासलन खतरा छै न भने वा यदि विद्यार्थी गम्भीर
ववपजत्तमा छ भने।

4. कुनै कमडचारीले शारीररक अवरोिको प्रयोग गनुड भन्िा अनघ, स्वीकृत प्रसशक्षण कायडक्रम पूरा गरे को हुनुपिाछ।

क. स्वीकृत प्रसशक्षण कायडक्रमले िकारात्मक व्यवहारवािी हस्तक्षेपको कायड-योिनाहरूको िाथै रोकथाम,

झगर्ा िम्हाल्ने तकनीकहरू

र अवरोिहरू िबैलाई िंबोिन गने छ।

ख. प्रसशक्षण प्रिान गररएका र िहभागीहरूको िूचीबारे , स्कूल र कायडक्रमहरूले, हरे क प्रसशक्षणको सलखखत र इलेकत्रननक प्रलेखन राख्नेछन ्।
त्यस्ता प्रलेखनको प्रनतसलवपहरू जस्जाया सशक्षा ववभागलाई वा िनताका कुनै ििस्यले अनुरोि गरे मा, प्रिान गररने छ।

ग. िब शारीररक अवरोिमा प्रसशक्षक्षत भएका कमडचारीहरू उपजस्थत छै नन ् भने र िंकटकासलन िमय आइलाग्यो िाँहा विद्यार्थी वा अरुहरूलाई
चोट पटक िे खख बचाउनकालाधग, शारीररक अवरोिमा प्रसशक्षक्षत नभएका कमडचारीले अवरोि गनुड पयो भने, नत कमडचारीले अरु
विद्यार्थीहरू उपजस्थत छन ् भने, उनीहरूको िहायता तुरुन्तै माग्नु पिड छ।
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5. िम्भव भए िम्म, विद्यार्थी माधथ गररएको शारीररक अवरोिको ननगरानी अरु कुनै स्कूलको कमडचारी अथवा प्रशािकले गनुड पिडछ।

शारीररक अवरोि प्रयोग गरे को हरे क घटनालाई पूरै तररकाले, अवरोिमा दहस्िा सलने वा अवरोिलाई ननरीक्षण गने कमडचारीले प्रलेखन गनुड
पिड छ।

6. यदि कुनै विद्यार्थी माधथ शारीररक अवरोि प्रयोग गररएको छ भने, िुन स्कूल वा कायडक्रममा यो शारीररक रोकको प्रयोग भएको छ,

त्यि स्कूल वा कायडक्रमको प्रशािकले विद्यार्थीको आमाबुिा वा असभभावकलाई शारीररक रोकको प्रयोगबारे एक स्कूल दिन सभत्रमा िूधचत
गने छन ्।

7.

यो नीनतले कमडचारीलाई माधथ लेखखएको भाग (2) को अनि
ु ार, टाइम-आउट िस्तो शािनको प्रयोगलाई ननर्ेि गिै न वा अरु कक्षा

िंचालन गने सशक्षक वा कमडचारीका कुनै तररका, ििमा विद्यार्थीलाई कक्षाबाट ननकाल्ने िण्र् िस्ता समािेि छन ्, त्यस्ता ननयमलाई
िम्बोिन गरे को छै न।

8. यि नीनतले कमडचारी वा सशक्षकलाई विद्यार्थीहरूले आपिमा झगर्ा गरे को िमय, झगर्ा िुल्झाउन उधचत ननणडय वा कायािाही गनड िे खख
रोक्िै न।

9. विद्यार्थी वा अरुहरूलाई ननकटका शारीररक हानन वा चोट िे खख िुरक्षक्षत गनडका ननजम्त आवश्यक शारीररक रोकको आवश्यकता पयो भने,
यि कायडलाई अधिकारप्रातत प्रकारले होइन तर िोची िम्झी स्वताजन्त्रया प्रकारले गनुड पने हुन्छ।

10. यदि कुनै अवस्थामा विद्यार्थीले आर्ू वा अरु व्यजक्तहरू प्रनत हाननकारक हुन िक्ने लक्षण िे खाएमा स्कूल वा कायडक्रमले प्रहरीलाई वा
आपतकालीन धचककत्िा कमडचारीहरूलाई िच
ू ी दिएर उनीहरूको िहायता माग्न आवश्यक छ कक छै न भन्ने कुराको ननणडय सलनु पिड छ। यि
नीनतमा भएको कुनै पनन भागले प्रहरी वा आपातकालीन धचककत्िा कमडचारीहरूको कतडव्यमा हस्तक्षेप गने छै न।

11. यदि कुनै हालतमा विद्यार्थीलाई स्कूल वा कायडक्रमबाट प्रहरी वा आपतकालीन धचककत्िा कमडचारीहरूले ननकालेमा, त्यि विद्यार्थीको
आमाबुिालाई तुरुन्त िूधचत गनुड पिड छ।
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सेक्सन 504 अन्िगाि विद्यार्थी र आमाबि
ु ाहरूको अगधकार सच
ू ना
ररहाबबसलटे िन ् आक्ट ओर् 1973 को सेक्सन 504, ििलाई चल्ती भार्ामा "सेक्सन 504" भननन्छ र यो एउटा अभेिात्मक कानन
ु हो ििको िम्पािन
युनाईटे र् स्टे ट्ि कांग्रेिले गरे को हो।सेक्सन 504 को उिेश्य भेि-भावको ननर्ेि गनड र अिक्षम विद्यार्थीहरूलाई िक्षम विद्यार्थीहरू िस्तै सशक्षासँग
िोडर्एका अविर र िुवविाहरू उपलब्ि गराउनु हो।

तपाईंलाई सेक्सन 504 कोबारे मा थप िानकारी चाहे मा वा तपाईंलाई सेक्सन 504 कोबारे मा केही प्रश्नहरू छन ् भने, कृपया जिल्लाको सेक्सन 504 को
िंयोिकलाई यो ननम्नसलखखत ठे गानामा िम्पकड गनुड होि ्:
504 कोर्ीनेटर
5829 मेमोररयल ड्रआइभ
स्टोन माउन्टे न, जस्जाया 30083
र्ोन: 678-676-1980

34 िी एर् आरको भाग 104 मा सेक्सन 504 को अनब
ु ंधिक ववननयमहरू अनि
ु ार विद्यार्थी र आमाबि
ु ाहरूलाई ननम्नसलखखत अधिकारहरू प्रिान गररएको छ:

1) ििरर िक्षम विद्यार्थीहरूकालाधग उधचत सशक्षाको प्रबन्ि गररएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तपाईंको बच्चाले पनन आफ्नो सशक्षासँग िोडर्एका िबै
आवश्यकताहरूको उधचत प्रबन्ि पाउने अधिकार छ। 34 िी एर् आर 104.33.

2) िक्षम विद्यार्थी र नतनीहरूका आमाबुिाले नतने पैिा बाहेक तपाईंको बच्चाले पनन सशक्षा सम्बन्िी िेवाहरू मफ्
ु तमा पाउने अधिकार छ। अिक्षम
विद्यार्थीले बबमाकताड वा कुनै अरु अन्य पक्षबाट कुनै िेवाहरूको प्रयोग गरे न भने पनन नत बबमाकताड वा कुनै अरु अन्य पक्षहरूले यी िेवाहरू
उपलब्ि गराई रहनु पिड छ वा अिक्षम विद्यार्थीहरूको नत िेवाहरूकालाधग पैिा दिइनै रहनु पिड छ। 34 िी एर् आर 104.33.

3) िक्षम विद्यार्थीहरूसँगको शैक्षक्षक वातावरणमा (शैक्षक्षक र अशैक्षक्षक) भाग सलन तपाईंको बच्चाको अधिकार छ िब िम्म त्यो वातावरण
तपाईंको बच्चाकालाधग उधचत रहन्छ। 34 िी एर् आर 104.34.

4) िुन िुवविा, िेवा र कक्रयाकलापहरूको प्रबन्ि िक्षम विद्यार्थीहरूकालाधग गररएको छ, त्यदह िुवविा,िेवा र कक्रयाकलापहरूको प्रबन्ि तपाईंको
बच्चाको पनन अधिकार छ। 34 िी एर् आर 104.34.

5) सेक्सन 504 को अनुिार तपाईंको बच्चा योग्य छ कक छै न भन्ने कुराको ननणडय गनुड भन्िा अनघ तपाईंको बच्चाको मूलयांकन गररनु पने अधिकार
छ। 34 िी एर् आर 104.35.

6) जिल्लाले तपाईंको बच्चाको मूलयांकनको ननजम्त अनुरोि गरे मा, तपाईंको यि अनुरोिलाई अजस्वकार गने अधिकार छ। 34 िी एर् आर
104.35.
7) आफ्नो बच्चा सम्बन्िी मूलयांकन कायडप्रणाली शुरु हुन भन्िा अनघ यि कायडप्रणाली (ििमा परीक्षा पनन हुन िक्िछ) 34 िी एर् आर 104.35.
का आवश्यकताहरूको अनुिार छ कक छै न भन्ने कुराको िुननजस्चत गने, तपाईंको अधिकार छ।

8) योग्यता र िर्लताको परीक्षा, अंक, सशक्षकको सिर्ाररश र ननरीक्षण, शारीररक अवस्था, िामुदहक र िांस्कृनतक वातावरण, धचककत्िक लेख-पत्र
र आमाबुिाको सिर्ाररशहरू िस्ता िबै प्रमाण हे रेर मात्र जिल्लाले तपाइको बच्चाको बारे मा ननणडय सलन्छ भन्ने कुराको िुननजश्चत गने
तपाइको अधिकार छ। 34 िी एर् आर 104.35.

9) तपाईंको बच्चाको स्थान ननयोिन गनड ििमा बच्चाकोबारे मा ज्ञान, मूलयांकन गने आकर्ाको अथड, स्थान ननयोिन गने ववकल्प र िमान
िुवविा र प्रनतवन्िात्मक वातावरणहरूकालाधग कानूनी आवश्यकताहरू समािेि छन ्, त्यस्ता ज्ञान भएका एक मण्र्लीले मात्र ननणडय
बनाउँ िछन ् भन्ने कुराको िनु नजस्चत गने अधिकार छ। 34 िी एर् आर 104.35

10) यदि तपाईंको बच्चा सेक्सन 504 को अनुिार योग्य छ भने, तपाईंको बच्चाको िमय-िमयमा मूलयांकन गररनु पने अधिकार छ। यो अधिकार
कुनै महत्तत्तिपूणड स्थान ननयोिन पररवतडन आउन भन्िा अनघ पनन लागू हुन्छ। 34 िी एर् आर 104.35.
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11) तपाईंको अधिकार छ कक जिल्लाले कुनै प्रकक्रया वा ननणडय सलनु भन्िा अनघ तपाईंको बच्चाको असभज्ञान, ननिाडरण, र स्थान ननयोिनको बारे मा
तपाईंलाई िानकारी दिएको हुनुपिा छ। 34 िी एर् आर 104.36.

12) आफ्नो बच्चाको सशक्षासँग िोडर्एका कुनै पनन लेख-पत्र िे ख्ने तपाईंको अधिकार छ।34 िी एर् आर 104.36.
13) जिल्लाले तपाईंको बच्चाको असभज्ञान, ननिाडरण, र स्थान ननयोिनको बारे मा केही ननणडय/प्रकक्रया सलएको छ भने, त्यि प्रकक्रयासँग िोडर्एका
ननटपक्ष अनुसन्िानमा दहस्िा सलन तपाईंको अधिकार छ। यिैसँग िोडर्एका कामहरूमा तपाईंले अनस
ु न्िानमा भाग र वककलको तर्डबाट
आर्ूलाई प्रनतननधित्व गनड पनन िक्नु हुने छ। 34 िी एर् आर 104.36.

14) तपाईंले आवेिन गरे मा, आलोकनको प्रनतसलवप र जिल्लाको ननटपक्ष अनस
ु न्िान प्रकक्रयाको प्रनतसलवप पाउने, तपाईंको अधिकार छ। 34 िी एर्

आर 104.36.

15) यदि ननटपक्ष अनुसन्िानको सुनुिाई गने अनुिेशकको ननणडयसँग तपाईं्अिहमत हुनु हुन्छ भने, जिल्ला ननटपक्ष अनुसन्िान प्रकक्रयाले

तपाईंलाई दिएको अधिकार अनुिार, तपाईं्त्यि ननणडयको समीक्षा गनड िक्नु हुन्छ (स्कूल पररर्िका ििस्यहरू र अरु जिल्लाका कमडचारीहरू
ननटपक्ष अनस
ु न्िानको सन
ु ि
ु ाई गने अनि
ु े शकहरू होइनन ्) । 34 िी एर् आर 104.36.

16) तपाईंको कुनै पनन िमयमा अमेररकाको सशक्षा ववभागको नागररक अधिकार कायाडलयमा सशकायत पेश गने अधिकार छ।
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सेक्सन 504 को संरक्षण कायाववगध
वववरण:
यदि तपाईंको बच्चाको पदहचान, मल
ू यांकन, वा शैक्षक्षक स्थापनामा, सेक्सन 504 अन्तगडत जिल्लाले ठीक तररकाले कायड परू ा गर्यो िा गरे न भने,

विद्यार्थी, आमाबुिा वा असभभावकले ("उजुरीकताा") ननटपक्ष सुनुिाईको अनुरोि गनड िक्ने छन ्। ननटपक्ष सन
ु ुिाईको अनुरोि सलखखत रूपमा हुनप
ु िा छ र
यि अनुरोिलाई जिल्लाको सेक्सन 504 को िंयोिकलाई पठाउनु पिड छ तर उजुरीकतााले ननटपक्ष सुनुिाई अनुरोि सलखखत रूपमा पठाएका छन ् र

मौखखक रूपमा सेक्सन 504 को िंयोिकलाई अनुरोि गरे को छ भने जिल्लाले त्यिको ननटपक्ष सुनुिाई प्रिान गने स्जम्मेिारीबाट मुक्त हुने छै न। 504
को िंयोिकले उजुरीकताालाई सुनुिाईको लागग सलखखत अनुरोि पूरा गनड िहायता गने छन ्।

सन
ु ि
ु ाईको अनरु ोध:
सुनुिाईको अनुरोिमा ननम्नसलखखत हुनुपिा छ:
क. विद्यार्थीको नाम;

ख. विद्यार्थीको बिो-बािोको ठे गाना;
ग.

विद्यार्थीले पढ्ने स्कूलको नाम

घ.

सुनुिाई कुन ननणडयबारे मा हुिै छ, त्यि ववर्यको नाम;

ङ.

समीक्षा गनडका ननजम्त अनरु ोिका कारणहरू;

च.

उजुरीकतााले प्रस्ताव गरे का उपायहरू; र

छ. उजुरीकतााको नाम र िम्पकडको िानकारी;
उजरु ीकतााबाट सन
ु ि
ु ाईको अनरु ोि पाएको िि (10) काम गने दिनहरूसभत्रमा, सेक्सन 504 को िंयोिकले यि सन
ु ि
ु ाईको अनरु ोिको प्राजतत िच
ू ना
सलखखत रूपमा गरे र, सुनुिाईको िमय र स्थानको िमय-िारणी बनाउने छन ्। यदि सलखखत सुनुिाईको अनुरोिमा माधथ लेखखएको आवश्यक

िानकारीहरू छै नन ् भने, सेक्सन 504 को िंयोिकले यि सुनुिाईको अनरु ोिबाट कुन िानकारीहरू छुटे का छन ् , त्यि िानकारीहरू बारे उजुरीकताालाई
िूधचत गने छन ्। िबै िमय-िारणी र प्रकक्रयाहरू त्यि िमयिम्म रोककरहने छन ्, िब िम्म सुनुिाईको अनरु ोिमा माधथ लेखखएका िानकारीहरू
समािेि हुिै नन ्।

मध्यस्र्थिा

उजुरीकतााले सुनुिाईको अनुरोि पत्रमा वणडन गरे को मामला सुलझाउनका ननजम्त, जिल्लाले मध्यस्थता प्रिान गनड िक्िछ। मध्यस्थता स्वैजच्छक हो र

िब
ु ै उजुरीकताा र जिल्लाले यि मध्यस्थतामा भाग सलनको लागग स्वीकृनत दिनु पिड छ। यदि आवश्यक परे मा, सीभमत िमयमा ववधिवत सुनुिाईको लागग

िमय-िारणी गनड, एक छुट िाराम सही गनड अननवायड छ। यदि मध्यस्थता िहमनत बबना िमातत भयो भने, जिल्लाले थप सन
ु ि
ु ाई रदहत ननटपक्ष प्रकक्रया
अपनाउने छ।

सन
ु ि
ु ाईको कायाववगध:
क. 504 को िंयोिकले ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीलाई प्रातत गनेछन ् र यी समीक्षा अधिकारीले उजुरीकतााबाट सन
ु ुिाई अनुरोि पाएको 45

दिनसभत्रमा, सुनुिाई गने छन ्। यि कायडववधिको पालन तब मात्र लागू हुिै न िब उजुरीकतााले अरुनै कुनै कायडववधिसँग िहमनत भएका छन ् वा
ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले यि कायडववधिलाई दढलो पाने अनुमनत प्रिान गरे का छन ् भने।

ख. यदि जिल्ला वा उजुरीकतााले राम्रो कारण िे खाए भने, ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले ववचार गरर, यि सन
ु ुिाईलाई दढलो पाने अनुमनत प्रिान गरे र
नया सुनुिाईको ताररक राख्न िक्िछन ्। सुनुिाई जस्थर राख्ने अनम
ु नतको अनुरोि लेखेर अको समूहलाई दिनु पिड छ।
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ग. उजुरीकतााले सुनुिाई भन्िा अनघ, बच्चाको शैक्षक्षक ररकड्डि हे ने मौका पाउनेछन ्।
घ. उजुरीकतााले आफ्नै खचडमा वककल द्वारा सुनुिाईमा प्रनतननधित्व गनड, भाग सलन, बोल्न, िाक्षीहरूलाई िाँच-पताडल गनड, र िानकारी प्रस्तुत गनड
पाउनेछन ्। यदि सुनुिाईमा उजुरीकताालाई वकीलले प्रनतननधित्व गने हुन ् भने, उजुरीकतााले यि ववर्य िानकारी सलखखत रूपमा सुनुिाईको 10
दिन अनघ, सेक्सन 504 को िंयोिकलाई दिनु पिड छ। यदि सेक्सन 504 को िंयोिकलाई, उजुरीकतााले सुनि
ु ाईमा सलखखत रूपमा वकीलद्वारा
आफ्नो प्रनतननधित्व गराउनेछन ् भन्ने कुराको िानकारी दिएनन ् भने, यो सन
ु ि
ु ाईलाई ननरं तरता दिने राम्रो कारण बन्ने छ।

ङ. आर्ूले गरे को िबै िावाहरूलाई िाबबत गने जिम्मेवारी उजुरीकतााको हो। कानुन वा पररजस्थनतले प्रमाखणक गरे मा, ननटपक्ष कानूनी प्रकक्रया

कमडचारीले जिल्लालाई आफ्नो स्थान र िावाहरूको प्रनतरक्षण गनड बाध्य बनाउनेछ (उिाहरण: अशक्त विद्यार्थी प्रातत गने व्यजक्तले त्यि
विद्यार्थीलाई आर्ूले चलाएको ननयसमत शैक्षक्षक वातावरणमा राख्ने छ। यि प्रकक्रयाको पालन त्यि िमय मात्र गनुड पिै न िब अशक्त
विद्यार्थी प्रातत गने व्यजक्तको अनि
ु ार, अशक्त विद्यार्थीले अनतररक्त िहायता र िुवविाहरू पाएर पनन, राम्रो सशक्षा पाउन िकेन

भने।34.सि.एफ़.आर. § 104.34)। जिल्लाको एक वा एक भन्िा िेरै प्रनतननधिहरूले (िुन चादह वककल पनन हुन िक्नेछन ्), सुनुिाईमा आफ्नो
िाक्षी र प्रमाणहरूलाई िंप्रती गनेछन ्, उजुरीकतााको प्रमाणलाई उत्तर दिनेछन ्, र समीक्षा अधिकारीको प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन ्।

च. ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीकोमा िाक्षीहरूलाई अिालतमा बयान दिन बोलाउने अधिकार छै न, र प्रमाणहरूको कदठन ननयमहरू सुनुिाईमा लागू

हुने छै नन ्। ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीकोमा सुनुिाई भन्िा अनघको अनुिेश दिने अधिकार छ, ििमा आवश्यक प्रकक्रयाहरू मद्धे एक कायड चादह,
िब
ु ै िमूहहरूले एक अकाडसँग लेख्या-पत्र र िाक्षीहरूको नाम आिान-प्रिान गनुड पने हुन्छ।

छ. ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले प्रमाणको ववश्विनीयता र प्रमाणको मोल हे रेर, कुन प्रमाणलाई कनत महत्तत्ति दिने भन्ने कुराको ननणडय सलने छन ्।
ज. िनताहरू सुनुिाईमा आउन पाउने छै नन ्।

झ. सलखखत वा मौखखक अनुरोिमा उठाएका मामलाहरू मात्र सुनुिाईमा सीभमत हुने छन ्।
ञ. िुन िमूहले िाक्षीहरूलाई बोलाउँ िछ, त्यदह िमूहले नत िाक्षीहरूलाई प्रश्न िोध्नेछ। िाक्षीहरूसँग िोिपछ
ु गनड पाइने छ। ननटपक्ष समीक्षा
अधिकारीले, आफ्नो िोच-ववचार अनुिार, िाक्षीहरूलाई थप प्रश्नहरू िोध्न वा िाक्षीहरूलाई थप िाँच-पताडल गनड पाउने छन ्।

ट. प्रमाण अिालतले ररकर्ड गने छ वा जिल्लाको खचडमा आडर्यो ररकर्ड गररने छ। सुनुिाईसँग िोडर्एका िबै लेख्य-पत्रहरू जिल्लाले राख्नेछ।
ठ. उजुरीकतााको प्रमाण र िाक्षीहरूले उजुरीकतााको मामलालाई सही िाबबत गरे मात्र, नत्र भने, ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले जिल्लाले सलएको
ननणडयलाई िमथडन गनेछन ्। यो ननयम तब मात्र लागू हुने छै न, िब कानुनले यि ननयमको पालन नगनुड भन्ने आिे श दिन्छ।

ि. यदि उजुरीकताा अनुिूधचत सुनुिाईको दिनमा अनुपजस्थत भएमा र अनुपजस्थनतको कारण पदहलानै ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीलाई िनाएर छुट्टी
नसलएमा, ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले उनको िामु उजुरीकतााले उपजस्थत हुने अधिकार छोर्े भन्ने ठान्नेछन ्।

तनणाय:

ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले सुनुिाई भइिकेको बीस (20) पात्रो दिन सभत्रमा सलखखत ननणडय बनाउने छन ्। ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीले पैिा सम्बन्िी
नोक्िान वा वककलको िुलक सम्बन्िी कुनै पनन ननणडय बनाउने छै नन ्।

समीक्षा:

यदि ननटपक्ष समीक्षा अधिकारीको ननणडयमा िन्तुटट नभएमा, कुनै पनन िमूहले यि ननणडयलाई समीक्षा र पन
ु वाडि गने अधिकार छ। यिका िाथै, कुनै

पनन िमह
ू ले यि ननणडयबारे िावाको प्रकक्रया गनड पाउने छन ्, िन
ु चाही वतडमान कानन
ू वा राज्य, िंघीय कानन
ू हरूको अनि
ु ार, यी िमह
ू हरूले उपलब्ि गनड
िक्नेछन ्।
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विशेष मशक्षा: अथधकार रकतिव्यको बुझाइमाअमभभािकको मागितनदे मशका
यो् मागाननिे भिका् तपाईंलाई् वििेर्् भिक्षाको् सन्ििामा् आफ्ना् अगिकार् तर्था् कतार्वयहरू् बुझ्नको् लागग् सहयोग् गना् डिजाइन् गररएको् हो।्

असक्षमता्सदहतका्र्वयस्क्तहरूको्भिक्षा्ऐन्(IDEA) तर्था् वििेर््भिक्षासँग्सम्बस्न्ित्जस्जाया् राज्य्भिक्षा्बोिा् (Ga. Bd. Of Educ. R.) मा्
उस्ललणखत अभििािहरूको अगिकारको्पण
ू ा संस्करणको्लागग्प्रनतस्र्थापनको्रूपमा्प्रयोग्हुन्ु हुँिैन।्(Ga. Bd. Educ. R.160-4-7-.09 कायाविगि्

सुरक्षा् र्वयिस्र्था/अभििािको् अगिकारहरू् हे नह
ा ो् लागग् कृपया् जस्जाया् भिक्षा् वििागको्
ुा ोस ्।)् जस्जाया् अभििािक् अगिकारको् पूण्ा संस्करण् हे नक
िेबसाइट www.gadoe.orgमा जानुहोस ््र्कायाालयहरू्र्वििागहरू्छान्नुहोस ््त्तयसपनछ्पाठ्यिम्र्ननिे िन्त्तयसपनछ्वििेर््भिक्षा्सेिा्तर्था्

सहायता।्तपाईंले्त्तयसपनछ्अभििािकका्अगिकारहरू्पत्तता्लगाउन्मतिेि्समािान्िा्पाररिाररक्संलग्नता्जानकारी्र्स्रोतहरूमा्हेनह
ुा ु नेछ।्
यी्अगिकारहरूको्पण
ू ्ा संस्करण्विविि्िार्ाहरूमा्उपलब्ि्छ्र्भिडियो्ढाँचामा्पनन्प्रस्तत
ु ्गररन्छ।्यो्ताभलकाले् अभििािकीय्कायाविगि्

सुरक्षा् र्वयिस्र्थाहरूमा् छोटो् पाररएको् मागाननिे भिकालाई् प्रस्तुत् गिा छ। IDEA अन्तगात् अभििािकीय् अगिकारहरूको् पूण्ा सूची् हे नक
ा ो लागग्
आफ्नो्विद्यार्थीको्मुद्दा्र्वयिस्र्थापकलाई्सम्पका्गनह
ुा ोस ््िा्ननम्नभलणखत्ठे गानामा्जानुहोस ्: http://www.gadoe.org/Curriculum-Instructionand-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf.

अमभलेखहरू:

• तपाईंसँग्आफ्नो्बच्चाको्भिक्षाको्अभिलेखहरू्हे ने्
अगिकार्हुन्छ।
• तपाईंसँग्तपाईंलाई्बुझाइएका्िा्िणान्गररएका्
अभिलेखहरू्राख्ने्अगिकार्पनन्हुनसक्छ।

• तपाईंले्आफ्नो्बच्चाको्अभिलेखमा्केही्कुरा्नहुनुपने्

पने्जस्तो्महसस
ु ्गनह
ुा ु न्छ्िने, तपाईंले्यसलाई्पररितान्

मूल्यांकन प्रफक्रयाहरू:

• तपाईंको्बच्चा्(उ/उनी)्असक्षम्छ्र्वििेर््भिक्षा्र/िा्
सम्बस्न्ित्सेिाहरूको्आिचयकतामा्छ्िने,्तपाईंको्
बच्चालाई्ननिाारण्गनाको्लागग्पूरा्र्पूण्ा मूलयांकन्गने्

अगिकार्हुन्छ।
• तपाईंलाई्आफ्नो्बच्चाको्सम्िावित्असक्षमताका्सबै्
क्षेत्रहरूमा्मल
ू यांकन्गना्पाउने्अगिकार्छ।्

गना्िा्हटाउनको्लागग्अनुरोि्गना्सक्नुहुन्छ।

• स्कूल्डिस्स्िकले्IDEA र्जस्जायाको्वििेर््भिक्षा्ननयमहरुमा्

दटप्पणीहरू, िाटा्िा्अन्य्सम्बस्न्ित्भलणखत्सामग्री्र्थप्ने्

• मूलयांकनहरूमा्एक्िन्िा्बढी्जाँच्ननदहत्हुनुपछा ्र्ती्

• तपाईंसँग्आफ्नो्बच्चाको्अभिलेखमा्जानकारी,

अगिकार्हुन्छ।
• तपाईंले्र्वयस्क्तगतकरण्गररएको्िैक्षक्षक्कायािम्(IEP)
र/िा्तपाईंको्बच्चाको्अभिलेखको्अन्य्कुनैको्लागग्

सोध्नको्लागग्र्प्रनतभलवपहरू्प्राप्त्गना्सक्नुहुन्छ। स्कूल्
डिस्स्िकले्प्रनतभलवपहरूको्लागग्िुलक्लाउन्सक्छ्तर्
कागजातहरू्खोज्न्तर्था्सुिारनको्लागग्िने्िुक्क

जानकारीकको गोपनीयता:

• तपाईंको्बच्चाको्िैक्षक्षक्अभिलेखहरू्ननजी्हुन ्।

उललेणखत्प्रफियाहरू्अनुसार्तपाईंको्बच्चाको्जाँच्गनप
ुा छा ।

जाँचहरू्अभििािक्र्स्कूल्बीच्सहमनत्नहुँिासम्म्बच्चाले्
सामान्यतया्प्रयोग्गने्िार्ामा्दिइनप
ु छा ्र्कम्तीमा्पनन्
प्रत्तयेक्तीन्िर्ामा्एक्पटक्हुनुपछा ।्

• योग्ता्र्पून-ा मूलयांकनको्अिगिमा्तपाईंको्बच्चाले्चाहने्
कायािम्तर्था्सेिाहरूसँग्सम्बन्िी्विर्यमा्तपाईं्संलग्न्
हुनुहुनेछ।

न्युनिम प्रतिबन्धका वािावरण:

• तपाईंलाई्कक्षाकोठामा्तपाईंको्बच्चाको्भिक्षक्षत्गने्तपाईंको्

• तपाईंले्आफ्नो्मात्र्बच्चाको्अभिलेख्प्राप्त्गना्अनुरोि्

बच्चाको्लागग्उपयुक्त्सबैिन्िा्ठूलो्क्षेत्रमा्समान्उमेर्र्

• तपाईंको्बच्चासँग्सम्ब्ि्स्कूलका्कमाचारीहरू्तपाईंको्

कायािमहरू्र्गनतविगिहरूमा्सहिागी्हुने्अगिकार्हुन्छ।्

गना्सक्नुहुन्छ।

बच्चाको्अभिलेखहरू्हे न्ा सक्छन ््र्तपाईंको्अनुमनतको्
आिचयकता्हुँिैन।

• तपाईंको्अनुमनत्बबना्कसैले्पनन्तपाईंको्बच्चाको्
अभिलेखहरूकका्पररणामहरू्हे न्ा सक्नेछैनन ्।

ग्रेिका्असक्षम्निएका्अन्य्बालबाभलकासँग्सबै्स्कूल्

• स्कूल्डिस्स्िकका्कामाचारीले्आिासहरू्बनाउनुपछा ्र्

पररमाजान्गनप
ुा छा ्जसले्गिाा्तपाईंको्बच्चाले्सबैिन्िा्ठूला्
उपयुक्त्क्षेत्रमा्सबै्स्कूल्कायािम्तर्था्फियाकलापहरूमा्
सहिागी्हुन्सक्छन ्।

83

स्विन्त्र मूल्यांकन:

• तपाईं्स्कूलको्मूलयांकनसँग्सहमत्निएको्खण्िमा,्

तपाईंले्आफ्नो्बच्चाको्जाँच्सािाजननक्िा्ननजी्खचामा्
स्कूल्डिस्स्िकद्िारा्ननयुक्त्गरे को्निइ्पेिेिर्

मल
ू यांकनकताा्द्िारा्गना्सक्नह
ु ु न्छ।्यो्अगिकारको्

पहुँचको्लागग्प्रफियाहरू्र्थाहा्पाउन्स्कूल्प्रणालीमा्
सम्पका्गनह
ुा ोस ्।

• अनुरोिमा,्स्कूल्डिस्स्िकले्तपाईंलाई्स्ितन्त्र्

मूलयांकनकतााहरूको्सूची्उपलब्ि्गराउनुपछा ्जसले्गिाा्
तपाईंले्आफ्नो्बच्चाको्जाँच्गना्एक्जना्छान्न्
सक्नुहुन्छ।

• स्कूल्डिस्स्िकले्स्ितन्त्र्मूलयांकनकतााको्पररमाणहरूलाई्
समायोजन्गनुप
ा छा ।

प्रतितनगध अभििावकहरू:

• स्कूलले्राज्यको्िािामा्रहे का्बच्चाका्अभििािकहरू्िेला्
नपािाा,्स्कूलले्वििेर््भिक्षा्सेिाहरूको्लागग्कुनैपनन्

मूलयांकन,्बैठक्िा्िैक्षक्षक्ननणायहरूमा्बच्चाको्अगिकार्
तर्था्इच्छाहरूको्सम्बन्िमा्प्रनतननगित्ति्गने्प्रनतननगि्
(प्रनतस्र्थापन)्अभििािकलाई्स्िीकृत्गनेछ।

• प्रनतननगि्अभििािकहरूले्वििेर््ताभलम्प्राप्त्गनेछन ््र्
सहमनत्दिइएर्र्TEP/अन्य्बैठकहरूमा्सहिागी्िएर्
अभििािकको्रूपमा्काया्गनेछन ्।

• प्रनतननगि्अभििािकहरूसँग्पनन्विद्यार्थीहरूसँग्सम्बस्न्ित्
विर्यहरूमा्वििेर््भिक्षामा्अभििािकको्रूपमा्समान्
अगिकार्र्कताब्यहरू्हुन्छन ्।

• तपाईंको्बच्चामा्असक्षमता्िा्वििेर््भिक्षाको्आिचयक्
छ्िने् IEP टोलीले्ननिाारण्गनाको्लागग्जाँचको्
पररणामहरू्प्रयोग्गिा छ।
सूचना/अभििावक सहिागगिा:

• तपाईंलाई्आफ्नो्अभििािकीय्अगिकार्बारे मा्सूगचत्
गररनुपछा ।

• तपाईंलाई्आफ्नो्बच्चाको्योग्यता,्पुनमूला याङ्कन्िा्IEP

उजुरी, मध्यस्र्थिा, सुनुवाईहरू:

• तपाईंले्स्कूलले्तपाईंको्बच्चाका्लागग्बनाएको्योजनामा्

असहमनत्जनाउनुहुन्छ्िने्तपाईंसँग्मध्यस्र्थता्िा्तय्गररको्
प्रफिया्सुनुिाई्अनुरोि्गने्अगिकार्हुन्छ।

बैठकहरू्जस्ता्बैठकहरूमा्सहिागी्हुन्ननमन्त्रणा्गररनुपछा ।

• स्कूल्प्रणालीले्मध्यस्र्थता्िा्तय्गररएको्प्रफिया्सुनुिाईका्

कागजातहरूको्प्रनतभलवप्प्राप्त्गनुप
ा छा ्र्नतनीहरूले्तपाईंलाई्

• अभििािक्र्स्कूल्प्रणाली्िबु ै्मध्यस्र्थताको्लागग्अनुसूची्

• तपाईंले्आफ्नो्बच्चाको्िैक्षक्षक्कायािम्सम्बन्िी्सबै्
यसको्बारे मा्र्वयाख्या्गनुप
ा छा ।

• प्रनतभलवपहरू्तपाईंको्मूल्िार्ा,्Braille मा्हुन्सक्छन ््िा्

सांकेनतक्िार्ामा्र्वयाख्या्गररन्छन ्।्यदि्आिचयक्िएमा,्

लागग्पनन्अनुरोि्गना्सक्छ।

बनाउनु्पूि्ा मध्यस्र्थताको्प्रयास्गनाका्लागग्सहमत्हुनुपछा ।

• तपाईंले्तय्प्रफिया्सुनुिाईका्लागग्अनुरोि्गिाा,्तपाईंसँग्

स्कूल्डिस्स्िक्टले्अनुिािक्िा्िोिार्े्उपलब्ि्गराउनेछ।

समािान्सत्रमा्सहिागी्हुने्अगिकार्छ्जसले्तय्प्रफिया्
उजुरीमा्हुने्कुनै्पनन्समस्याहरूको्समािान्गना्अभििािक्र्

प्रफियाका्कुनैपनन्बैठकमा्सहिागगता्जनाउन्अिसरहरू्

अभििािक्र्प्रणालीहरूले्तय्गररएको्प्रफिया्सुनुिाईलाई्

• तपाईंलाई्तपाईंको्बच्चाको्वििेर््भिक्षाको्सन्ििामा्ननणाय्
दिनुपछा ।

• तपाईंलाई्तपाईंको्बच्चाको्असक्षमता,्मूलयांकन,्पून-ा

मूलयांकनहरू,्तपाईंको्बच्चाको्स्र्थापन्र्उसको/उनको्IEP र्
यसका्विर्यिस्तुहरूको्छलिल्गना्राणखएका्कुनैपनन्
बैठकमा्ननमन्त्रणा्हुनुपछा ।

• तपाईं्र्IEP्टोलीका्अन्य्सिस्यहरूमा्परस्पर्रूपमा्
सुवििाजनक्हुने्समय्र्स्र्थानमा्हुने्IEP का्बैठकहरूमा्

उपस्स्र्थनत्हुन्तपाईं्अगिकारी्हुनुहुन्छ।
• तपाईंलाई्आफ्नो्बच्चाको्IEP टोलीका्सिस्यलाई्तर्था्IEP

स्कूल्प्रणालीहरूका्लागग्अिसर्प्रिान्गछा ्जसकारण्

त्तयागेर्बच्चाका्लागग्तत्तकाल्लाि्प्रिान्गना्सक्छन ्।

• तपाईंले्सुनुिाई्प्रफियाको्अनुरोि्गिाा,्तपाईंसँग्प्रिासननक्
कानूनी्न्यायािीि्(ALJ)/्सुनुिाई्अगिकारीद्िारा्सञ्चाभलत्
ननष्पक्ष्सुनुिाई्प्रफियाको्अगिकार्हुन्छ।्

• तपाईंले IDEA्िा्जस्जायाको्वििेर््भिक्षा्ननयमहरूसँग्
सम्बस्न्ित्कुनैपनन्सरोकार,्समस्या्िा्मतिेिहरूको्बारे मा्
अनुसन्िान्गना्जस्जाया्भिक्षा्वििागमा्औपचाररक्भलणखत्
उजुरी्पेि्गना्सक्नुहुन्छ।्उजुरी्वििेर््भिक्षा्सेिा्तर्था्

सहायताको्404-651-6457(फ्याक्स)्मा्फ्याक्स्गना्िा्वििेर््

बैठक्लाई्उपस्स्र्थतबाट्छोड्ने्िा्नछोड्ने्अगिकार्छ।्स्कूल्

भिक्षा्सेिा्तर्था्सहायताहरूको्1870्टुविन्टािर्इस्ट,्205्

छोड्िै न।

गना्सफकन्छ।

डिस्स्िकले्तपाईंको्अनुमनत्बबना्आिचयक्सिस्यलाई्

जेसे्दहल्जेआर.्ड्राइि्SE,्एटलान्टा,्GA 30334्मा्मेल्
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सहमति:

• स्कूलले्तपाईंको्अनुमनत/सहमनत्बबना्तपाईंको्बच्चाको्

अनुिासनका प्रफक्रया िर्था अगधकारहरू:

• असक्षम्विद्यार्थीहरूले्बच्चालाई्भिक्षक्षत्गना्अन्य्सेदटङहरू्

जाँच/मूलयांकन्िा्पून-ा मूलयांकन्गिै न।

र/िा्तररकाहरू्पत्तता्लगाउन्IEP लाई्असर्गने्र्वयिहारहरू्

वििेर््भिक्षामा्राख्न्िा्तपाईंको्बच्चाको्कायािमको्

गनप
ुा छा ।

• स्कूले्तपाईंको्बच्चालाई्तपाईंको्अनुभमत/सहमनत्बबना्
स्र्थापनलाई्पररितान्गना्सक्िै न।

• स्कूल्डिस्स्िकले्तपाईंको्बच्चाको्अभिलेखहरू्तपाईंको्

अनुमनत/सहमनत्बबना्कानूनद्िारा्पदहचान्िएका्केही्
ननस्चचत्र्वयस्क्तहरू्बाहे कलाई्प्रकािन्गना्सक्िै न।्

• तपाईंसँग्आफ्नो्अनम
ु नत/सहमनत्नदिन्पाउने्अगिकार्
छ।

• तपाईंसँग्वििेर््भिक्षा्र्सम्बस्न्ित्सेिाहरूमा्तपाईंले्
एक्पटक्अनुमनत्दिइसके्पनछ्लयाउने्अगिकार्छ;्
तपाईं्उक्त्काया्भलणखत्रूपमा्गनप
ुा छा ।्सहमनतको्

उललंघन्गनक
ुा ो्अर्था्तपाईंको्बच्चाले्अब्उप्रान्त्कुनैपनन्
वििेर््भिक्षाका्सेिाहरू्प्राप्त्गने्छै न।

िे खाउँ िा,्स्कूल्प्रणालीले्केही्ननस्चचत्प्रफियाहरूको्पालना्

•

बच्चा,्विद्यार्थी्िा्स्कूल्कमाचारीलाई्खतरा्हुने्

सम्िािना्हुँिा्स्कूलहरूले्िैकस्लपक्कायािमहरूमा्
विद्यार्थीहरूलाई्हटाउन्सक्छ।

• सेदटङको्प्रिाह्बबना,्स्कूल्डिस्स्िले्तपाईंको्बच्चालाई्नन:्
िुलक्उपयक्
ु त्सािाजननक्भिक्षा्उपलब्ि्गना्जारी्
राख्नुपछा ।

• उसको/उनको्IEP मा्लक्ष्य्र्उद्देचयहरू्पुरा्गना्

उसलाई/उनलाई्अनुभमत्दिन्सेिाहरू्प्राप्त्गना्जारी्राख्न्
सेदटङले्तपाईंको्बच्चालाई्सक्षम्पानप
ुा छा ।

• अनि
ु ासात्तमक्कायािाहीहरू्लागप
ु िार्था,्मदिरा,्हनतयारहरू्

संलग्न्िइ्हुने्उललंघनको्लागग्िा्अन्य्स्कूल्ननयमका्
उललंघनमा्लाग्ू हुन्छ।

• यी्अगिकारहरूले्तपाईं,्तपाईंको्बच्चा्र्स्कूल्प्रणालीलाई्
संरक्षण्गछा ।

तनजी स्कूल स्र्थापन:

• तपाईंले्आफ्नो्बच्चालाई्ननजी्स्कूलमा्साने्ननणाय्

गरे को्खण्िमा,्तपाईंले्स्कूल्कायाकारीहरूलाई्आफ्नो्
इच्छा्अनुरूप्तपाईं्उपस्स्र्थत्अस्न्तम्IEP बौठकमा्

जानकारी्गराउनप
ु छा ्र्सािाजननक्कायािमहरूको्विर्यमा्

सम्पकिहरू:

• तपाईंसँग्आफ्नो्बच्चाको्भिक्षाको्विर्यमा्सरोकारहरू्हुँिा,्
स्कूलको्प्रध्यापक्िा््वििेर््भिक्षा्ननिे िकलाई्िन्नु्
महत्तत्तिपूण्ा हुन्छ।

• तपाईंलाई्आगामी्दिनमा्सहयोग्आिचयक्िएमा,्तपाईंले्

आफ्ना्सरोकारहरूको्िणान्गनप
ुा छा ।्

सहयोग्प्राप्त्गना्सक्ने्अभििािक्िा्िकालत्समह
ू हरू्

IEP मा्समािेि्िएका्बच्चाको्िैक्षक्षक्आिचयक्ताहरू्

गनुह
ा ोस ्।्तपाईंले्सन्ििाहरू्िा्अन्य्जानकारीका्सफिय्

• स्कूल्डिस्स्िकले्िैक्षक्षक्मूलयाङकन्मािात्पररगचत्र्

पुरा्गना्नन:िुलक्उपयुक्त्सािाजननक्भिक्षाको्प्रस्ताि्
गरे को्खण्िमा्ननजी्स्कूलको्लागग्िक्
ू तान्गना्स्कूल्
प्रणालीलाई्आिचयक्हुँिैन।

छन ्।्जानकारी्िा्नामको्सच
ू ीको्लागग्स्कूलमा्आग्रह्
सूची्राख्ने्जस्जायाको्अभििािका्लागग्अभििािकमा्

सम्पका्गना्सक्नह
ु न्छ।्1-800-229-2038्मा्कल्गनह
ुा ोस ््
िा् www.p2pga.org्मा्जानह
ु ोस ्।

• तपाईंले्वििेर््भिक्षा्सेिा्तर्था्सहायता्वििागलाई्404656-3963्िा्1-800-311-3627्मा्पनन्सम्पका्गना्
सक्नुहुन्छ्िा्अन्य्सहयोगी्स्रोतहरू्पत्तता्लागाउन्सहयोग्

गना्जस्जाया्भिक्षा्वििागको्िेबसाइट् www.gadoe.org्मा्
जानह
ु ोस ्।
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पररभिष्ि
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जान्न पाउने अमभभािकहरूको अथधकार (इएसइए) (ESSA)
हरे क विद्यार्थीहरू सिल हुने ऐन (ESSA) को अनुपालनमा, अभििािकहरूले बच्चाको भिक्षक(हरू) र/ िा पारावििेर्ज्ञ(हरू)को पेिागत
योग्यताहरूको बारे मा जानकारी अनुरोि गना सक्नुहुन्छ। ननम्नभलणखत जानकारी अनुरोि गना सफकनेछ:

1) प्रभिक्षण उपलब्ि गराउने विद्यार्थीको भिक्षकले ग्रेि स्तर र विर्य क्षेत्रहरूमा राज्य योग्यता र इजाजतका मापिण्िहरू पूरा
गरे का छन ् फक छै नन ्;

○

भिक्षकले राज्य योग्यता िा इजाजत मापिण्िहरूद्िारा त्तयाग गररएको आपतकालीन िा अन्य र्वयिस्र्थापन स्स्र्थनतकोमा
भिक्षण गराइरहे का छन ् िा छै नन;

○

भिक्षकले आफ्नो योग्यता प्राप्त गरे को विर्य क्षेत्रहरूमा अध्यापन गराएका छन ् िा छै नन ्।

2) बच्चालाई पारावििेर्ज्ञद्िारा सेिाहरू उपलब्ि गराइएको छ िा छै न, यदि छ िने नतनीहरूको योग्यताहरू के हुन ्।
तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको भिक्षक र/िा पारावििेर्ज्ञहरूको बारे मा जानकारी अनुरोि गने इच्छा छ िने, कृपया स्कूलको
प्रिानाध्यूापकलाई सम्पका गनुाहोस ्।
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अनुिासन कानूनी प्रफियाको अनुिम संगचत्र
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2017-2018
है रान/कटट/तंगको वववरण गने अनुक्रम िंधचत्र
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2016-2017
है रान/कष्ि/द:ु ि टदने वववरण िाराम

यो िाराम यस ठे गानामा पाइन्छ: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.

आजको भमति______/_______/_________

स्कूल __________________________________

घिना वववरण गने व्यप्क्ि: नाम ___________________________________________________________
एउिामा घेरो लगाउनु होस ् : पीडित व्यजक्त
बेनामी हुन चाहनु हुन्छ?

धचजन्तत विद्यार्थी

आमाबि
ु ा/असभभावक िम्बन्िवाचक

धचजन्तत व्यजक्त

प्राध्यापक िमुह/कमडचारी

 हुन्छ  हुिैन (हुन्छ भने नाम नलेख्नु होला)

िे लीिोन _____-______-_________ इमेल______________________________
1. पीडित विद्यार्थीको नाम (कृपया छातनुहोस)्
स्कूल
________________________________________ ___________________
2.कगर्थि दोषी(हरू) को नाम(हरू)
स्र्थान (स्कूल,प्राध्यापक समुह/कमाचारी, अरु) स्कूल
______________________
____________________________________

उमेर

जाति

भलङ्खग

________

________

_______

_________

________ _______

______________________

____________________________________

________

________ _______

______________________

____________________________________

________

________ _______

3. के यो विद्यार्थीलाई पटहला पतन हैरान पारे को, कष्ि वा द:ु ि टदएको गर्थयो?

हो

4. कुन भमति (हरू) मा उक्ि घटना (हरू) घट्यो?
______/_____/______
मदहना

दिन

वर्ड

उमेर

होइन

जाति

भलङ्खग

र्थाहा्छै न

िमय: _______ बबहान/बेलक
ु ी ______/_____/______ िमय:_______ बबहान/बेलक
ु ी

5. यो घटना (हरू) कहााँ घट्यो? (लागू हुने सबैलाई छान्नुहोस)्

मदहना दिन

 स्कूलको िम्पजत्तमा (कृपया एउटामा घेरो लगाउनु होि ्): कक्षाकोठा

वर्ड

स्कूलको सभबत्र बाटो

िलपानघर

किरतकोठा/लकररुम अन्य

 स्कूलले प्रयोिन गरे को कायडक्रम वा स्कूल िम्पजत्त बादहरको कायडक्रममा
 स्कूल बिमा हुँिा (कृपया घेरो लगाउनु होि ्): बबहान/बेलक
ु ी

 स्कूल िाँिा वा र्ककिंिा (कृपया घेरो लगाउनु होि ्): बबहान/बेलुकी
 इन्टरनेटमा

6. जुन वणान (हरू) ले िएको घटनालाई उगचि प्रकारले ववस्िार गदा छ, त्यस वणानको छे उमा X लगाउनु होस ् (लागू हुने सबैलाई छान्नु होस)्
 कटट (िानत/िानतयता, रं ग, िमड, सलङ्ग, असक्षमता, लैंधगक असभिंस्करण, लैंधगक पदहचान इत्तयादि)
 भौनतक दहंिा (कुट्नु, लात हान्न,ु िकेल्न,ु थुक्नु, कपाल उखेल्नु, अथवा केही धचि फ्याक्नु)
 अको व्यजक्त ल्याएर विद्यार्थीलाई दहकाडउनु अथवा हानन पुयाडउनु

 मौखखक (जिस्क्याउन,ु नाम बोलाउनु, आलोचनात्मक दटतपणी गन,ुड अथवा िम्की दिनु, आर्ू वा अन्य माध्यम द्वारा)
 ि:ु ख दिनु

 िबिडजस्त गनुड

 भयसभत अथवा िम्कीको िंकेत गनुड वा अिभ्य व्यवहार िे खाउनु
 बदहष्कार (विद्यार्थीलाई बदहष्कार अथवा अस्वीकृत गन)ुड
 हाननकारक हल्ला वा गर् वा िावडिननक मानहानी गनुड

 िाइबर है रानी वा िाइबर पच्छयाउनु (एउटामा घेरो लगाउनु होि ्: स्कूलको िमय/ स्कूलको पछार्ी)
7. है रान/कष्ि/द:ु ि टदने कामको प्रेरणा (एउिा छान्नु होस):
्
___ िानत/िानतयता/रं ग
___राजटिय मूल

___िमड

___सलङ्ग

____लैंधगक पदहचान/ लैंधगक असभिंस्करण ___ भौनतक/मानसिक असक्षमता

___अन्य

तपाईंलाई वववरण गरे जस्िै गरर घटनाको बारे मा छोिो वववरण गनुा होस ्। चाटहएमा, कृपया र्थप पष्ृ ठ प्रयोग गनुा होला।
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

यो वववरण पेि गररएको छ (घेरो लगाउनु होस):
् प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापकको मनोतनिलाई (नाम):_______________________
______/_______/_____ ___________________________
पेश गरे को समनत
नाम छातनह
ु ोि ्

__________________________
सही

ववतरण: िकल प्रिानाध्यापकलाई/प्रिानाध्यापकको मनोननतलाई; प्रनतसलवप विद्यार्थीको लागग, प्रनतसलवप यो िाराम बुझाउने व्यजक्तको लागग

िंिोिन: 05-09-17
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ध्यान दिनहु ोस्

91

ध्यान दिनहु ोस्

92

ध्यान दिनहु ोस्
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“स्कूलमा हुँिा, बच्चाको िीवनमा, िेरै महत्तत्तिपूणड प्रौढ भएको कारण, केही हििम्म अनुशािन कायम राख्ने जिम्मेवारी सशक्षकको हो। अनुशािन बबना

प्रभावकारी सशक्षा हुन िक्िै न। तर अनुशािनको ननमाडण घरमा सरु
ु हुन्छ। िब सशक्षकले विद्यार्थीकोबारे मा कुनै अनुशािनसँग िोडर्एका िमस्याको
वणडन आमाबुिा वा असभभावकलाई गिड छन,् त्यि पनछ आमाबुिा वा असभभावकले विद्यार्थी र सशक्षकसँग कुराकानी गरे र यि िमस्याको िमािान
ननकाल्नु पिड छ।

अनुशािनको लक्ष्य बच्चाहरूलाई उधचत व्यवहार प्रनत ननिे शन गनुड र ज्ञानी र जिम्मेवार ननणडयहरूको ननमाडण गनड सिकाउनु हो। अनुशािनले

बच्चाहरूलाई यथाक्रम िोच्न सिकाउँ िछ र अनुशािनको कारण बच्चाहरूले आर्ूले गरे को कामका पररणामहरू स्पटट र शुद्ध तररकाले बुझ्नेछन ्।“
-राजटिय आमाबि
ु ा सशक्षक िंगठन
_______________________________________________

ववद्यार्थी आचार-संटहिाको कुनै सारांि्बारे केही टितपणी, सुझाव वा भसिाररि िएमा, भलखिि रूपमा जनाउन स्वागि गररन्छ। यी भलखिि
टितपणी, सझ
ु ाव वा भसिाररिहरूलाई िल टदइएको ठे गानामा पठाउनु होला:
डडपािा मेन्ि अि सेि स्कुल्स एण्ड स्िुडेन्ि ररलेसन्स,

5823 मेमोररअल िाइव, स्िोन माउन्िे न, जप्जाया 30083
(678) 676-1811

डा. मेप्ल्िन जोन्सन, अध्यक्ष
डा. आर. प्स्ििेन ग्रीन, अगधक्षक
DEKALB काउण्टी सशक्षा पररर्िको नीनत अनुिार, यि सशक्षा पररर्िले िानत, रं ग, िमड, िन्म वा राजटिय मूल, सलंग, लैंधगक-असभिंस्करण,
शारीररक अिक्षमता, उमेरहरू हे रेर यि पररर्िको कुनै पनन शैक्षक्षक कायडक्रम, कक्रयाकलाप र अभ्यािहरूमा भेि-भाव गिै न।
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