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केब्लिन आर. एड्याम्स, पीएच. िी. 
सू्कल सुपररने्टने्डन्ट 
 
 

क्षिय आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक 
 

२०१९-२०२० को सू्कल क्यालनेन्डरमा तपाईँलाई स्वागत छ।  सू्कल छनोट गर्ाा तपाईँका िेरै क्षवकल्पहरू छन् िने्न कुरा हामीलाई थाहा छ र सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्समा आफ्नो बच्चा िनाा गने तपाईँको 

क्षनर्ायको िशंसा गछछँ।  
 

सबै क्षवद्याथीहरूका लाक्षग सुरक्षित क्षसकाइ वातावरर् िर्ान गनुा सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सका उच्च िाथक्षमकाहरूमधे्य एक हो।  हामीलाई यो लक्ष्य िाब्लिको मद्दत गनाका लाक्षग हामी तपाईँलाई २०१८-

२०१९ अक्षििावक िानकारी मागाक्षनरे्शक र क्षवद्याथी आचार संक्षहता समीिा गनाका लाक्षग अनुरोि गर्ाछ ।ँ  यस मागार्शाकले सू्कल समुर्ायका समू्पर्ा सर्स्यहरूका अक्षिकारहरू र क्षिमे्मवारीहरूका 

क्षवषयमा अक्षििावकहरू र क्षवद्याथीहरूलाई महत्त्वपूर्ा िानकारी िर्ान गर्ाछ र सुरक्षित, सकारात्मक तथा सहयोगी क्षसकाइ वातावरर् िाि हुने गरी क्षवद्याथीका व्यवहारहरूको अपेिा रेखाक्षित 

गर्ाछ। 
 

तपाईँले आफ्नो बच्चासँग यस मागार्शाकको समीिा गररसकेपक्षछ, कृपया संलग्न क्षवद्याथी तथा आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू) स्वीकृक्षत फारामको पृष्ठ ३ मा हस्तािर गरी तथा क्षमक्षत उले्लख 

गरी आफ्नो बच्चाको क्षशिकलाई क्षफताा गनुाहोस्। 
 

२०१९-२०२० अक्षििावक िानकारी मागार्शाक र क्षवद्याथी आचार संक्षहता तपाईँ लाक्षग आफँै राख्न र सू्कल वषािरर चाक्षहएका बेला सन्दिा क्षलनका लाक्षग हो।  यस मागार्शाकको इलेक्ट्र ोक्षनक िक्षत 

क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइट www.slps.org मा अक्षििावक र क्षवद्याथी ट्याब अन्तगात उपलब्ध छ। 
 

आफ्नो बच्चाको सू्कललाई क्षसकाइका लाक्षग सुरक्षित स्थान बनाउन मद्दत गना सहयोग गनुािएकामा तपाईँलाई अक्षिम िन्यवार् छ। 
 

िवर्ीय, 

 
िा. केब्लिन आर. एड्याम्स, पीएच. िी.  

सू्कल सुपररने्टने्डन्ट 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल डिब्लरिक्ट 

२०१९-२०२० अडििावक र्ानकारी मार्जदर्जक िर्था डवद्यार्थी आचार संडििा 

क्षवद्याथी र आमाबाबु(हरू)/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू) सपथपत्र 
 

क्षिय क्षवद्याथीहरू तथा आमाबाबु(हरू)/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू):  

 

तपाईँले सुरक्षित सू्कल वातावरर् िर्ान गने सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सको लक्ष्य साछा गनुाहुन्छ िने्न हामीलाई थाहा छ।  हामीलाई सो लक्ष्य िाि गना हामी तपाईँलाई यो अक्षििावक िानकारी मागार्शाक तथा क्षवद्याथी आचार संक्षहता समीिा गना कृपया 

अनुरोि गर्ाछ ।ँ  तपाईँले अक्षििावक िानकारी मागार्शाक तथा क्षवद्याथी आचार संक्षहताको समीिा गररसकेपक्षछ, तलको सपथपत्रमा कृपया हस्तािर गनुाहोस्  र हस्तािररत पृष्ठ आफ्नो बच्चाको किाकोठा क्षशिकलाई क्षफताा गनुाहोस्।  यस र्स्ताबेिले 

तपाईँले यो िानकारी पाएको पुक्षि गर्ाछ िसका लाक्षग िते्यक सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिमे्मवार छ।  हाम्रा सू्कलहरूलाई क्षसकाइका सुरक्षित स्थलहरू बनाउन मद्दत गनुािएकामा तपाईँलाई िन्यवार्। 
 

डवद्यार्थी आचार संडििाको उदे्दश्य 

 क्षवद्याथी व्यवहारका लाक्षग अपेिाहरूको सुसङ्गत समूह क्षनमाार् गनुा 

 सकारात्मक व्यवहार सुदृढ पानुा र क्षवद्याथीहरूलाई उपयुक्त सामाक्षिक सीपहरू क्षवकक्षसत गने अवसरहरू िर्ान गनुा 

 अनुपयुक्त व्यवहारमा संलग्न िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग हस्तिेपहरू र पररर्ामहरू रेखाक्षित गनुा 

 सू्कल समुर्ायका समू्पर्ा सर्स्यहरूका अक्षिकारहरू र क्षिमे्मवारीहरूको व्याख्या गनुा 

 क्षवद्याथीहरूलाई सुरक्षित, सकारात्मक र सहयोगी क्षसकाइ वातावरर्मा संलग्न बनाउनु। 
 

डवद्यार्थी सङ्कल्प          

 म हरेक क्षर्न सू्कल आउने र किामा समयमा उपब्लस्थत हुने सिल्प गछुा  

 म सुरक्षित, क्षिमे्मवार, र क्षशि तथा तयार हुने सिल्प गछुा  

 म समस्या समािानकताा हुने सिल्प गछुा  

 म कक्षठन पररश्रम गने, आफूले सकेसम्म सवोत्तम काम गने, र आफँैिक्षत गवा गने सिल्प गछुा  

 यो सिल्पमा हस्तािर गरेर मैले यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता बुझेको र म सेन्ट लुइस पब्लिस सू्कल   

क्षिब्लरर क्ट्को क्षवद्याथी रहुन्िेल   

यस क्षवद्याथी आचार संक्षहताको क्षिमे्मवारी क्षलन्छु। 
 
 

 

आमाबाबु/अडििावक सङ्कल्प 

 म मेरो बच्चा हरेक क्षर्न सू्कल िाने र समयमा किामा उपब्लस्थत हुने सिल्प गछुा । 

 म मेरो बच्चालाई सुरक्षित, क्षिमे्मवार, क्षशि, र तयार बन्न क्षसकाउने सिल्प गछुा । 

 म मेरो बच्चाको क्षिमे्मवार वकालतकताा बने्न सिल्प गछुा । 

 म मेरो बच्चाको क्षसकाईमा संलग्न हुने िल्प गछुा । 

 म मेरो बच्चालाई यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता पालना गराउन सहयोग गने सिल्प गछुा । 

 यो सिल्पमा हस्तािर गरे मैले यो आचार संक्षहता बुझेको र म सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को अक्षििावक 

रहुन्िेल यस क्षवद्याथी आचार संक्षहताको क्षिमे्मवारी क्षलन्छु।

क्षवद्याथीको हस्तािर ____________________________________________________________     क्षमक्षत: ______________________ 

 

आमाबाबु हस्तािर/आक्षिकाररक अक्षििावक: _______________________________________________   क्षमक्षत: ______________________ 
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यो पृष्ठ खाली छोडिएको छ। 
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डवषयसूची 
 

 

सुपररने्टने्डन्टको स्वागत-पत्र      2 

क्षवद्याथी र आमाबाबु(हरू)/आक्षिकारर अक्षििावक(हरू) सपथपत्र   3 

क्षवषयसूची        5 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को क्षििन वक्तव्य    6 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को क्षमसन वक्तव्य    6 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्का मूल मान्यताहरू    6 
 

अक्षििावक िानकारी मागार्शाक       

महत्त्वपूर्ा फोन नम्बरहरू      7 

क्यालेन्डर        8 

िनाा – सामान्य िक्षियाहरू      9 

आमाबाबु/अक्षििावक संलग्नता र सञ्चार     10 

 क्षिब्लरर क्ट् सञ्चार      10 

 अक्षििावक सञ्चार/सू्कलसँग संलग्नता    10 

 पररवार र समुर्ाय संलग्नता कायाालय    11 

 अक्षििावकीय सरोकार      11 

 अक्षििावक काया पररषर््      11 

पोसाक र िेस संक्षहता अपेिाहरू      12 

उपब्लस्थक्षत अपेिाहरू       13 

राक्षिर य सू्कल लन्च कायािम/सू्कल बे्रकफार कायािम    15 

िारब्लिक बाल्यावस्था क्षशिा      16 

शारीररक िाँच, खोप र औषक्षिहरू      18 

सुरिा र संरिर्       21 

यातायात        21 

क्याम्पसका आगनु्तकहरू      23 

बुली सचेतना       24 

बुली-क्षवरोिी नीक्षत       27 

य क्षनक उत्पीिन/लैक्षङ्गक क्षविेर्      30 
 

क्षवद्याथी आचार संक्षहता       

क्षवद्याथी आचार संक्षहताको उदे्दश्य      34                                        

क्षवद्याथी सिल्प       34 

व्यावहाररक अपेिाहरू र क्षिमे्मवारीहरू     34 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

क्षवद्याथी आचार संक्षहताको िेत्र      36 

क्षमि री सुरक्षित सू्कल्स अक्षिक्षनयम      38 

सू्कल क्षहंसा र क्षनषेिात्मक व्यावहाररक हस्तिेपहरू    39 

उल्लङ्घनहरूको वगीकरर्      40 

तेस्रो क्षकक्षसमको उल्लङ्घनः  व्यवहार सरोकार/हस्तिेपहरू    41 

र्ोस्रो क्षकक्षसमको उल्लङ्घनः  व्यवहार सरोकार/हस्तिेपहरू    48 

पक्षहलो िकारको उल्लङ्घनः  व्यवहार सरोकार/हस्तिेपहरू    56 

बस यातायात र क्षवद्याथीको व्यवहार     59 

च थो क्षकक्षसमको उल्लङ्घनः  सुिारात्मक रर्नीक्षतहरू    60 

िक्षवक्षि र क्षवद्याथी व्यवहार      63 

क्षनलम्बन        64 

क्षनलम्बनका लाक्षग बाँकी िक्षिया कायाक्षवक्षि     65 

क्षनलम्बन वा वैकब्लल्पक स्थापनका लाक्षग अपील िक्षिया    66 

क्षनष्कासन        67 

क्षनष्कासनका लाक्षग बाँकी िक्षिया कायाक्षवक्षि     68 

पुन: िनाा वा िनाा हुने अनुमक्षत      69 

असक्तता िएका व्यब्लक्त क्षशिा अक्षिक्षनयम (आइक्षिया) पालना      70 

क्षमि री रेट हाइ सू्कल क्षियाकलाप सङ्गठन योग्यता    74 

िािुएसन अभ्यासहरूमा सहिाक्षगता नीक्षत     75 
 

सूचनाहरू 

एफइआरक्षपए (फपाा) अन्तगात अक्षििावकीय र योग्य क्षवद्याथी अक्षिकार   76 

एसएलक्षपए हरेक क्षवद्याथी सफल हुन्छ अक्षिक्षनयम गुनासो कायाक्षवक्षि   78 
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स्तरीय गुनासो समार्ान िक्षिया, क्षववार्मा लागू िए अनुसार    82 

गृहक्षवहीन बच्चा र युवाहरूको क्षशिा क्षवषयमा  

र्त्तक स्याहारका बच्चा वा युवाको क्षनिाारर् सम्बन्धमा क्षववार् समािान कायाक्षवक्षि  84 

शब्दावली        85 

क्षवशेष िशासकीय बोिा        92 

गैरक्षविेर्को सूचना       92 
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सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल डिब्लरिक्ट डिर्न वक्तव्य 

 
सेन्ट लुइस िेत्रमा बसे्न पररवारहरूका लाक्षग सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सहरू छनोट हुन् िसले क्षवश्वस्तरीय क्षशिा िर्ान गर्ाछ  

र क्षवद्याथी उपलब्लब्ध र क्षशिक गुर्स्तरमा राक्षिर य पक्षहचान बनाएको छ। 

 
 

 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल डिब्लरिक्ट डमसन वक्तव्य 

 
हामी समू्पर्ा क्षवद्याथीहरूलाई गुर्स्तरीय क्षशिा िर्ान गर्ाछ  ँर उनीहरूलाई उनीहरूको पूर्ा ब ब्लिक सिावना साकार बनाउन सिम बनाउँछ ।ँ 

 

 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल डिब्लरिक्टका मूलिूि मान्यिा 

 
डवद्यार्थी पडिला।  पररब्लस्थक्षत िेसुकै िएता पक्षन, क्षवद्याथीहरू हाम्रा एकमात्र केन्द्र हुन्।  एसएलक्षपएसका सर्स्यका रूपमा, हामीसँग हाम्रा क्षवद्याथीहरूको सवोत्तम क्षहतमा सिै ँकाम गने क्षचरस्थायी िक्षतबिता छ।  त्यसैले, हामी हाम्रा क्षवद्याथीका लाक्षग 

सवोत्तम उच्च-गुर्स्तरीय क्षवकल्पहरू क्षनमाार्मा ध्यान केब्लन्द्रत गरररहनेछ ।ँ 
 

माडनसिरूको मित्त्व छ।  क्षवद्याथीहरूलाई क्षशक्षित बनाउनु माक्षनसको काम हो। हाम्रा क्षवद्याथीहरूको िीवनमा ििाव पाने माक्षनहरूलाई क्षवशेषज्ञका रूपमा सही मान्यता क्षर्न, आर्र गना र स्याहार गना सुक्षनक्षित गनाक लाक्षग हामी सबैबाट एउटा 

तहको िक्षतबिता, सरोकार र स्याहार आवश्यक छ।  हामी एउटा त्यस्तो सङ्गठन िएकामा आफँैलाई मान्यता क्षर्न्छ  ँर गवा गछछँ िसले यसका माक्षनसहरूका लाक्षग बढी माग गछा  क्षकनक्षक बढी चाक्षहन्छ  िने्न थाहा छ।  तर पक्षन, हाम्रा क्षवद्याथीहरूको 

िीवनमा अमूल्य लगानी गने माक्षनसहरूको वृब्लि र क्षवकासलाई बढी क्षर्न र सहयोग गना हामी आफँैबाट बढी खोज्न समान रूपमा इचु्छक छ ।ँ 
 

िथ्याङ्क आधाररि डनर्जयिरू। हामी क्षसके्न सङ्गठन हुने ियास गछछँ।  त्यसो गनाका लाक्षग, तथ्यािमा आिाररत रहेर क्षिब्लरर क्ट्का रूपमा हामी कहाँ छ  ँिनी मूल्यािन गना हामी िारी राखे्नछ ।ँ  हाम्रो िगक्षत, कमिोरी र समि झुकावको वसु्तगत 

व्याख्यािक्षत हाम्रो िक्षतबिताले मात्र हाम्रा बच्चाहरूका लाक्षग सवोत्तम क्षनर्ायहरू गने हाम्रो अनुराग सल्काउँछ।  
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अडििावक र्ानकारी मार्जदर्जक 
 

मित्त्वपूर्ज फोन नम्बरिरू  
 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्स   •    801 N. 11th St.  •   St. Louis, MO  63101   •   (३१४) २३१-३७२० 

 

अन्य उक्षचत फोन नम्बरहरू र इमेल ठेगानाहरू क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइट www.slps.org मा पाउन सक्षकन्छ।

ए+ संयोिक:  (३१४) ३४५-२३१५ 

खेलकूर् िशासक:  (३१४) ३४५-४४०५ 

कररयर र िाक्षवक्षिक क्षशिा  (३१४) ३४५-४५३१ 

पूर्ा सेवा सू्कलहरू:  (३१४) ३४५-४५९० 

िर पआउट िनााकताा:  (३१४) ३४५-४४२४ 

िारब्लिक बाल्यावस्था:  (३१४) ३३१-६१५० 

िनाा िानकारी:  (३१४) ६३३-५२०० 

इएसओएल क्षििाषी िवास कायािम:  (३१४) ६६४-१०६६ 

पररवार र समुर्ाय संलग्नता:  (३१४) ३४५-४४९० 

अक्षििावक सरोकार:  (३१४) ३४५-२४८० वा ३४५-४५७३ 

खाद्य सेवा:  (३१४) ३४५-२३०८  

क्षगफे्टि र ट्यालेने्टि:  (३१४) ३४५-४५४८ 

गृहक्षवहीन र र्त्तक स्याहार सेवाहरू:  (३१४) ३४५-५७५० 

मानव संसािन:  (३१४) ३४५-२३७९ 

इनोिेक्षटि पाथवेि:  (३१४) ३४५-६९५० 

 

म्यागे्नट र छनोट सू्कल्स:  (३१४) ६३३-५२०० 

सू्कल सुरिा र संरिर्:  (३१४) ८६५-२०२० 

सू्कल र समुर्ाय सुरिाका लाक्षग एसएलक्षपएस हटलाइन:   

 स्थानीय: (३१४) २४१-एसएलक्षपएस (७५७७) 

 टोल क्षि: १-८६६-६१०-एसएलक्षपएस (७५७७) 

क्षवशेष क्षशिा:  (३१४) ६३३-५३४४  

क्षवद्याथी िनाा र स्थापन कायाालय:  (३१४) ६३३-५२०० 

क्षवद्याथी/टर ान्सक्षिप्ट कायाालय:  (३१४) ६४५-२६४८ 

यातायात:  

 (३१४) ३८९-२२०२ पररवतानहरूका लाक्षग 

(३१४) ६३३-५१०६ बस सरोकार वा बससम्बन्धी मुद्दाका लाक्षग 

 (३१४) ७७२-३१८४, १००० बाट सुरु हुने सबै बस मागाका बसको ब्लस्थक्षतका लाक्षग 
 

 (३१४)३८९-११११, एके्स्ट १,  २००० बाट सुरु हुने सबै बस मागाका   

              बसको ब्लस्थक्षतका लाक्षग 

स्वयम्सेवक सेवा:  (३१४) ३४५-४५७७ वा (३१४) ३४५-४५५४
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िनाज – सामान्य कायजडवडध 

 
क्षवद्याथी िनाा र क्षवद्याथी स्थापन कायाालयहरू सेन्ट लुइस म्यागे्नट, छनोट वा क्षछमेक सू्कलमा रुक्षच िएका पररवारहरूलाई सहयोग गना ितीिारत छन्।  िनाा िक्षियाका क्षवषयमा बढी िानकारीका लाक्षग 

कृपया (३१४) ६३३-५२०० मा फोन गनुाहोस्। 

बच्चा(हरू) िनाा गनाका लाक्षग अक्षििावकहरूलाई क्षनम्न िानकारी आवश्यक हुन्छ 

 तपाईँको बच्चाको िन्म िमार्पत्र 

 तपाईँको बच्चाको खोप रेकिा  

 तपाईँको बच्चाको सू्कलको टर ान्सक्षिप्ट वा सबैिन्दा पक्षछल्लो ररपोटा कािा  

 सेन्ट लुइस सहरको आवास िमार् (िसै्त िुक्तानी नगरेको वतामान युक्षटक्षलटी क्षबल, क्षलि वा सहमक्षत, वा व्यब्लक्तगत सम्पक्षत्त करको िक्षत) 
 

 

िेिहरू के-१२ सम्म (िारब्लिक बाल्यावस्था वा म्यागे्नट/छनोट सू्कल्स होइन) आफ्नो बच्चा िनाा गनाका लाक्षग कृपया (३१४) ६३३-५२०० मा फोन गनुाहोस्। 

आफ्नो बच्चालाई िारब्लिक बाल्यावस्था कायािममा िनाा गना, कृपया (३१४) ३३१-६१५० मा फोन गनुाहोस्। 

अङ््गिेिी रे्ब्लख बाहेको िाषा बोल्ने/बुझे्न बच्चालाई िनाा गना कृपया इएसओएल कायाालयमा (३१४) ६६४-१०६६ मा फोन गनुाहोस्। 

म्यागे्नट र छनोट सू्कल िानकारीका लाक्षग, २०१९-२०२० वा २०२०-२०२१ सू्कल वषाका लाक्षग आवेर्न िानकारी िाि गना कृपया  www.slpsmagnetschools.org हेनुाहोस्। 

बढी िानकारी वा आफ्नो बच्चाको क्षगफे्टि परीिर् तय गनाका लाक्षग, कृपया क्षगफे्टि र ट्यालेने्टि कायाालयमा (३१४) ३४५-२४३५ मा फोन गनुाहोस्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slpsmagnetschools.org/
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आमाबाबु/अडििावक संलग्निा र सञ्चार 
 

डिब्लरिक्ट सञ्चार 

सू्कल वषािररमा हुने क्षियाकलापहरू र आयोिनाहरू बारे आमाबाबुहरू र अक्षििावकहरूलाई सूचीत राब्लखराख्न क्षिब्लरर क्ट् िक्षतबि छ। एसएलक्षपएसले िानकारी आर्ानिर्ान गनाका लाक्षग 

स्वचाक्षलत फोन िर्ाली, छाक्षपएको आमाबाबु/अक्षििावक पत्रहरू, टेक्स्ट सने्दशहरू, इमेलहरू, वेबसाइट पोब्लरङ्गहरू, सामाक्षिक सञ्जाल सने्दश र िसार मेक्षिया क्षनकासको ियोग गर्ाछ।   
 

वेब साइट www.slps.org मा गएर आमाबाबु/अक्षििावकहरूले क्षिब्लरर क्ट् इमेलका लाक्षग साइनअप गना सक्छन् र ट्वीटर तथा फेसबुक ठेगाना िाि गना सक्छन्।    

खराब म समका कारर् सू्कल बन्द हुने सूचना स्थानीय टेक्षलक्षििन र रेक्षियो रेसनहरूमा सम्पका  राख्नुिन्दा पक्षहले क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइटको गृहपृष्ठमा पोर गररन्छ। 

समू्पर्ज मित्त्वपूर्ज सने्दर्िरू समयमै प्राप्त र्ने कुरा सुडनडिि र्नज आमाबाबु/अडििावकिरूले आफ्नो बच्चाको सू्कलमा आफ्नो सबैिन्दा पडछल्लो सम्पकज  र्ानकारी िएको डनडिि 

र्नुजपछज ।   व्यब्लक्तगत सम्पका  िानकारीमा लागू हुने िएमा इमेल ठेगानासक्षहत घरको फोन नम्बर, अक्षििावकको सेल फोन नम्बरहरू र आकब्लिक फोन सम्पका  िानकारी सामेल हुन्छ। 

 

अडििावक सञ्चार/सू्कलसँर् संलग्निा 

आफ्नो बच्चाको सू्कलसँगको सञ्चार अक्षिकतम बनाउनका लाक्षग तल केही सुझावहरू क्षर्इएका छन्। 

 खुला सू्कलमा िानुहोस् – आफ्नो बच्चाका क्षशिकहरूसँग सम्बन्ध सुरु गने यो एउटा सवोत्तम क्षवक्षि हो।  यसले तपाईँलाई सकारात्मक पररब्लस्थक्षतहरूका बेला क्षशिक(हरू)सँग िेट गने, 

किाहरू र सू्कलको कायाक्षवक्षि बुझे्न, र क्षशिकहरूले क्षवद्याथीहरूबाट िाि गना स्थाक्षपत गरेका अपेिाहरू बारे िाने्न अवसर क्षर्न्छ। 

 राफको फोन नम्बर सिलन गनुाहोस् – सू्कलका समू्पर्ा महत्त्वपूर्ा सम्पका हरूको फोन सूची तयार पानुाहोस् - सम्पका  कायाालय, िेि तह कायाालय, उपब्लस्थक्षत सम्पका , क्षशिकहरू, र अन्य 

सहयोग पसोनेलहरू। 

 राफको इमेल ठेगानाहरू सिलन गनुाहोस् – क्षशिकहरूलाई उनीहरूको र तपाईँको ताक्षलकाका कारर् तपाईँको फोनको िबाफ क्षर्न कक्षठन हुन्छ।  शैक्षिक िगक्षत र व्यवहार अपिेटहरूका 

लाक्षग आफ्नो बच्चाको क्षशिकसँग सम्पका  बनाइराख्न इमेल सवोत्तम क्षवक्षि हुनसक्छ। 

 सू्कल तथा क्षिब्लरर क्ट् समे्मलनहरूमा उपब्लस्थत हुनुहोस् – आफ्नो बच्चाको क्षशिकहरूसँग कुरा गना समे्मलनका लाक्षग एपोइन्टमेन्ट तय गना हामी तपाईँलाई िोत्साक्षहत गर्ाछ ।ँ  सू्कललाई 

पक्षहले सूचीत नगरी सू्कलमा क्षछरेर समे्मलनमा सहिागी हुने अपेिा कृपया गरै् नगनूास्। 

 क्षनर्ाय िक्षियामा िाग क्षलनका लाक्षग आफ्नो अक्षििावक सङ्गठनमा आबि हुनुहोस्। 

 सफल क्षियाकलापहरू/आयोिनाहरूलाई सहयोग गनाका लाक्षग आफ्नो बच्चाको सू्कलमा स्वयम्सेवा गनुाहोस्।  
 
 

पररवार िर्था समुदाय संलग्निा कायाजलय  

पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालयले सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सका अक्षििावकहरू र क्षवद्याथीहरूको मूल्यवान ियासहरूको संयोिन गर्ा छ।  पररवार तथा समुर्ाय क्षवशेषज्ञहरूले अक्षििावक 

संलग्नता सहिीकरर् गछा न्, िसलाई सू्कल कायािमहरू, पररवार अभ्यासहरू र क्षवद्याथी क्षवकासको सबलीकरर् गना क्षनमाार् गररएको हो।   

पररवार तथा समुर्ाय क्षवशेषज्ञको उदे्दश्य पररवारहरूलाई क्षनम्न काममा मद्दत गनुा हो: 

 बच्चाहरूलाई क्षवद्याथीका रूपमा सहयोग गना घरेलु वातावरर् स्थाक्षपत गना  

 सू्कलहरू र घरहरूबीच ििावकारी सञ्चार िबिान गना  

http://www.slps.org/
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 अक्षििावकीय संलग्नता र सहयोग िनाा र आयोिना गना  

 घरको क्षसकाइ सबलीकरर्का लाक्षग िानकारी र क्षवचारहरू िर्ान गना  

 सू्कलको क्षनर्ाय िक्षियामा अक्षििावकहरूलाई नेतृत्वकताा तथा िक्षतक्षनक्षिहरूका रूपमा संलग्न गना   

 सू्कल कायािमहरू, पररवार अभ्यासहरू, र क्षवद्याथी क्षवकासलाई सबल बनाउन सामुर्ाक्षयक स्रोतहरू पक्षहचान र एकीकरर् गना  
 

पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालय पररवार, सू्कल र समुर्ाय बीच क्षनरन्तर साझेर्ारी  सुक्षनक्षित गनाका लाक्षग िक्षतबि छ र सो कायाालयलाई (३१४)३४५-४४९० मा फोन गरेर सम्पका  गना सक्षकन्छ। 
 

आमाबाबु/अक्षििावकहरूसँग आफ्ना बच्चाको क्षशिा वा सू्कलको ब्लस्थक्षतका क्षवषयमा सरोकार हुने समयहरू पक्षन हुन्छन्।  आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)लाई आफ्नो सरोकारको समािान गनाका लाक्षग 

क्षनम्न कायाक्षवक्षि अनुसार चल्न अनुरोि गररन्छ।   
 

अडििावकीय सरोकार 

अक्षििावक सरोकार: 
 

1. एपोइन्टमेन्ट तय गनाका लाक्षग सू्कल-आिाररत राफ सर्स्य वा पररवार समुर्ाय क्षवशेषज्ञसँग सम्पका  राख्नुहोस्। 

2. सू्कल िशासकीय राफ (एक्षसरेन्ट क्षिब्लन्सपल वा क्षिब्लन्सपल) सँग सम्पका  गनुाहोस्  

3. अक्षििावक सरोकार कायाालयमा सम्पका  गनुाहोस् (३१४) ३४५-४४९०  
 

नोट:  यहाँ रेखाक्षित गररएका कायाक्षवक्षिहरू ती गुनासोहरूको समािान गनाका लाक्षग ियोग गनुा हँुरै्न िसलाई वतामान फेिेरल, राज्य वा स्थानीय क्षनयमनहरूले क्षनयमन गछा न्, िसमा क्षनम्न सामेल छन् 

तर यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – क्षवद्याथी क्षनलम्बन र क्षनष्कासन, कमाचारी गुनासो, क्षवशेष क्षशिा अपीलहरू, एफइआरक्षपए(फपाा) वा एक्षिए। 
 

अडििावक कायज पररषद् (डपएडस) डिब्लरिक्ट-व्यापी अडििावक सङ्गठन 
 

अक्षििावक काया पररषर््ले क्षिब्लरर क्ट् अक्षििावकीय संलग्नता सङ्गठनका रूपमा सेवा क्षर्न्छ। पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालयको साझेर्ारीमा अक्षििावक काया पररषर््मा सेन्ट लुइस पब्लिक 

सू्कलबाट तीन िना अक्षििावक िक्षतक्षनक्षिहरू रहनेछन्। सफल साझेर्ारीको कुन्िी कायाान्वयन गनाका लाक्षग अक्षििावक काया पररषर््ले माक्षसक बैठकहरू आयोिना गनेछ। छ क्षकक्षसमका 

संलग्नताहरू। 

 क्षििन: सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्स अक्षििावक काया पररषर््ले क्षिब्लरर क्ट् अक्षििावकीय संलग्नता सङ्गठनका रूपमा काम गनुा पनेछ िसले क्षवद्याथीको शैक्षिक क्षवकासलाई सहयोग गनाका 

लाक्षग पररवारहरू, सू्कलहरू र समुर्ायबीच ििावकारी साझेर्ारी िर्ान गना मद्दत गछा । 

 क्षमसन: सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सको अक्षििावक काया पररषर््ले समू्पर्ा सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सलाई क्षवद्याथी क्षशिा र उपलब्लब्धका सम्बन्धमा फेिेरल, राज्य, सहर तथा क्षिब्लरर क्ट् नीक्षतहरू, 

कायाक्षवक्षिहरू, कायािमहरू र पसोनेलका क्षवषयमा साउब्लन्डङ्ग बोिा र काया सञ्जालका रूपमा सेवा क्षर्नुपनेछ। 
 

अक्षििावक काया पररषर््लाई (३१४) ३४५-५७२२ मा फोन गरेर वा pac@slps.org मा इमेल गरेर सम्पका  राख्न सक्षकन्छ।   
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पोसाक/िि ेस कोि अपेिािरू 
 
सू्कल स्थलले क्षवद्याथीहरू, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू), र सू्कल पसोनेलसँग साझेर्ारी गरेर पोसाक/िर ेस कोि नीक्षत क्षवकक्षसत गनेछ। िर ेस कोि नीक्षतले क्षवद्याथी सुरिा र क्षवद्याथी स्वास्थ्य िविान िविान गने क्षकक्षसमसको पोसाक पक्षहचान 

गरेर सकारात्मक सू्कल संसृ्कक्षतलाई सहयोग गछा ।  समू्पर्ा केसहरूमा सू्कल क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले क्षवद्याथी, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू) र सू्कल समुर्ायलाई सू्कल पोसाक/िर ेस कोि नीक्षतबारे सूचीत गनेछन्।  यो क्षलब्लखत नीक्षतको 

पालना समू्पर्ा क्षवद्याथीहरू र आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)ले गने अपेिा गररन्छ। 
 

सू्कल पोसार/िर ेस कोि नीक्षतका बारेमा िश्नहरू सू्कल क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिलाई सोध्नु पनेछ।   
 

अनुपयुक्त पोसाक सच्याउनका लाडर् कायजडवडध: 

सू्कल क्षिब्लन्सपल राफले क्षवद्याथीहरूले अनुपयुक्त पोसाक लगाएको पररब्लस्थक्षतमा क्षनम्नक्षलब्लखत कायाक्षवक्षिहरू समान रूपमा लागू गनुापनेछ।  क्षवद्याथीले अनुपयुक्त पोसाक लगाएको ब्लस्थक्षतमा सू्कल राफले क्षवद्याथीलाई शैिक्षर्क िक्षियाबाट क्षनकाल्नु 

वा घर पठाउनु हँुरै्न। राफले तुरुन्त सुिार गना सक्षकने अनुपयुक्त पोसाक सुिार गना क्षनरे्शन क्षर्नेछन् र यसका लाक्षग अरू काबााही आवश्यक छैन। 

यक्षर् अनुपयुक्त पोसाक तुरूनै्त सुिार गना सक्षकँरै्न िने, राफले क्षनम्न चरर्हरू अपनाउनु पनेछ: 

तह १ – सुरुको वा क्षवरल उल्लङ्घन (क्षशिक नेतृत्वमा) 

 अक्षििावक सम्पका  

 पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

 क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

तह २ – तह १ लागू गरेपक्षछ पक्षछ बारम्बार र्ोहोररने उल्लङ्घनहरू (िशासक वा टोलीको नेतृत्वमा)  

 पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

 गृह भ्रमर् 

तह ३ – क्षनरन्तर र बारम्बारका उल्लङ्घनहरू 

 सुक्षविाहरूबाट बक्षञ्चत गनुा (सू्कल र किाकोठा
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उपब्लथर्थडि अपेिािरू 
 
क्षविान १६७.०३१, आसएसएमओले सात (७) वषारे्ब्लख सत्र (१७) वषासम्म उमेरका बच्चाहरूको क्षनयन्त्रर् वा रिा गने कुनै पक्षन आमाबाबु, अक्षििावक वा अन्य व्यब्लक्तले बच्चा सू्कल वषाको पूर्ाावक्षिका लाक्षग सामुर्ाक्षयक, 

क्षनिी, पारोक्षकयल सू्कल, गृह सू्कल वा क्षवक्षिन्न सू्कलहरूको योगमा िनाा िएको र क्षनयक्षमत रूपमा ती सू्कलमा िाने कुरा सुक्षनक्षित गनुा पनेछ। 

 "क्षिब्लरर क्ट्का लाक्षग अक्षनवाया उपब्लस्थक्षत उमेर" पर्ावलीले सत्र (१७) वषाको उमेर िनाउँछ।  

 पाँच (५) रे्ब्लख सात (७) वषासम्मका बच्चाहरूले सू्कल िानु परै्न।  यद्यक्षप, यक्षर् उनीहरूलाई सामुर्ाक्षयक (पब्लिक) सू्कलमा िनाा गररएको छ िने आमाबाबु वा अक्षििावकले उनीहरू क्षनयक्षमत रूपमा सू्कल 

गेको सुक्षनक्षित गनुापनेछ। 
 

उपब्लस्थक्षत क्षनयमनको अपवार् गर्ना गररएको लघुकारक पररब्लस्थक्षतहरू हुनेछन् िसलाई सू्कलले िमार्ीकरर् गनुा पने र छूट क्षर्नु पनेछ।  क्षवद्याथीहरूलाई उपब्लस्थक्षत क्षनयमनबाट क्षनम्न कारर्का लाक्षग अस्थायी रूपमा छूट 

क्षर्इनेछ: 

 अस्पताल िनाा – क्षिस्चािा वक्तव्यले िमार्ीकरर् गरेको क्षवस्ताररत अस्पताल बसाइ 

 क्षवद्याथी क्षबरामी – व्यब्लक्तगत, शारीररक, वा िावनात्मक क्षबरामी वा रु्घाटनाबाट क्षवस्ताररत स्वास्थ्य लाि िसलाई क्षफक्षिक्षसयन, र्न्तक्षचक्षकत्सक, वा नसा ि्याब्लक्ट्सनरले तलका मधे्य एक क्षवक्षिले िमार्ीकरर् 

गछा न्: 

o िाक्ट्र/नसा ि्याब्लक्ट्सनरबाट िमार्ीकरर् सक्षहत सङ््गिामक  

o अनुपब्लस्थक्षत समय क्षसफाररस सक्षहत क्षफक्षिक्षसयनको नोट 

o र्ीघाकालीन/बारम्बार र्ोहोररने क्षबरामीको वक्तव्य सक्षहतको क्षफक्षिक्षसयनको नोट 

o ५०४ योिना िसले र्ीघाकालीन/बारम्बार र्ोहोररने क्षबरामीको सम्बोिन गछा  

 टाउकाको िुम्रा – एक क्षर्नमा सीक्षमत (सू्कल नसािारा िुम्रा िाँच बाँकी हुने)  

 अक्षििावकको पत्र (मातृ िाषामा) उले्लख िए अनुसार क्षवद्याथीको आस्थाका लाक्षग क्षवशेष र मान्यतािाि क्षवर्ाहरू र इएसओल कायािमले िाक्षमाक क्षवर्ाहरूको क्यालेन्डरले िमार्ीकरर् गरे अनुसार। 

 उब्लल्लब्लखत पाररवाररक आकब्लिकता 

 एिेन्सीले आवश्यक गरेका बैठकहरू (िसै्त अर्ालतको ताररख, बच्चा क्षविाग परररवार सहयोग बैठक, इएसओएलका लाक्षग आिवासन) 
 

अन्य कुनै लघुकारक पररब्लस्थक्षतहरूका लाक्षग, क्षवद्याथीको आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)ले िवन क्षिब्लन्सपल सामु औपचाररक अपील गनुापनेछ।  उपब्लस्थक्षतका अको एक मात्र छूट िनेको ती अनुपब्लस्थक्षतहरू हुन् 

िुन क्षिब्लन्सपल वा उनका िक्षतक्षनक्षिले िमाक्षर्त गरेका हुनेछन् िसलाई तल उले्लख गररएको छ: 

 क्षशिाका लाक्षग पूवा सू्कल िर्ाली स्वीकृत यात्रा 

 पररवारमा कसैको मृतु्य (एक हिािन्दा बढी हुनु नहुने) 

 िाकृक्षतक िकोप र/वा क्षवपक्षत्त 
 

कुनै िाक्षगरका लाक्षग काम गना क्षवद्याथीलाई सू्कलबाट छूट क्षर्इनेछैन, िबसम्म त्यो स्वीकृत शैिक्षर्क कायािमको अंश हँुरै्न। 
 

आिारिूत र माध्मक्षमक सू्कल क्षवद्याथीहरूका लाक्षग अनुपब्लस्थत हुने क्षर्नमा अस्थायी रूपमा छूट क्षर्इएका अनुपब्लस्थक्षतहरू, छूट नक्षर्इएका अनुपब्लस्थक्षतहरू र क्षनलम्बनहरू सामेल छन्। 
 
 

पूडिज काम:  

 लघुकारक पररब्लस्थक्षतहरूमा अब्लल्झएका िमार्ीत िएका, र त्यसकारर् िेिहरू िाि गना योग्य िएका क्षवद्याथीहरूले कोसा पास गनाका लाक्षग छुटेको कामको पूक्षता नगरी िेिहरू पाउनेछैनन्। 

 सू्कल-स्वीकृत िेत्र भ्रमर्हरू वा अन्य शैिक्षर्क क्षियाकलापहरूमा सहिागी हुने क्षवद्याथीहरू िसलाई ती कामका लाक्षग सू्कलबाट बाक्षहर हुनुपने आवश्यकता हुन्छ क्षतनीहरूलाई उपब्लस्थत माक्षननेछ र काम पूक्षता 

गने अवसर क्षर्इनेछ। 
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 व्यब्लक्तगत क्षबमारी, पररवारमा गिीर क्षबमारी, पररवारमा मृतु्य (एक हिा ननाघे्नगरी), वा क्षवद्याथीको आफ्नै आस्थासँग सम्बब्लन्धत स्वीकृत िाक्षमाक क्षवर्ाका लाक्षग क्षवद्याथीला अस्थायी छूट िर्ान गररनेछ र काम पूक्षता 

गने अवसर िर्ान गररनेछ। 
 

अनुपब्लथर्थडि वा डिलासुस्तीको सूचना: 

 स्वास्थ्यका कारर्ले क्षवद्याथीले घरमा बसु्न पने िएमा अक्षििावकले सू्कल िशासन कायाालय र सू्कल नसालाई सूचीत गनुा पनेछ।  क्षवद्याथी सू्कल फक्षका ँर्ा, आफ्नो अनुपब्लस्थक्षतको कारर् उले्लख िएको 

आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)को हस्तािररत वक्तव्य क्षवद्याथीले सू्कल ल्याउनु पनेछ।  माक्षथ रेखाक्षित गररए अनुसार अन्य र्स्ताबेिहरू आवश्यक हुन सक्छन् (िसै्त क्षफक्षिक्षसयनको पत्र, क्षिस्चािा वक्तव्य, अर्ालती 

र्स्ताबेि, आक्षर्।) 

 क्षवद्याथी सू्कलमा क्षढलो आउँर्ा आमाबाबु वा अक्षििावकले सो क्षढलासुस्तीको क्षलब्लखत कारर् िर्ान गनुा पनेछ। 

 यक्षर् कुनै क्षवद्याथी अनुपब्लस्थत छ वा क्षढलो आएको छ र आमाबाबु/अक्षििावकले अनुपब्लस्थक्षत वा क्षढलासुस्तीको कारर् सूचीत गरेको छैन िने, सू्कलले आमाबाबु/अक्षििावकलाई सम्पका  गनेछ।    
 

क्षवद्याथी लगातार तीन (३) क्षर्नका लाक्षग अनुपब्लस्थत(छूट नक्षर्इएका वा उले्लख नगररएका) हुन्छ िने वा िम्मा अनुपब्लस्थक्षत ३-५ छ िने, सू्कलले पक्षहलो पत्र तयार गरी आमाबाबु/अक्षििावकलाई पठाउनेछ।  अक्षतररक्त 

अनुपब्लस्थक्षतहरू, छूट क्षर्इएका/नक्षर्इएका, लाई क्षनम्न तररकाले सम्बोिन गररनेछ। 

 ६-९ अनुपब्लस्थक्षत = र्ोस्रो अक्षििावक पत्र 

 १० वा बढी अनुपब्लस्थक्षतहरू = तेस्रो अक्षििावक पत्र र बच्चा सेवाको क्षमि री शाखा, िुिेनाइल अर्ालत र/वा सहर अर्ालतमा सूचना पठाइने। 
 

अनुपब्लस्थत िएका क्षवद्याथीहरूका अक्षििावकहरूलाई सामाक्षिक कायाकतााले सम्पका  गनेछन्। सू्कल सामाक्षिक कायाकतााले आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)को सहयोग सूचीकृत गनेछन् र क्षवद्याथीलाई उपब्लस्थक्षत र/वा 

समयक्षनष्ठता सुिार गना हरेक युब्लक्तसङ्गत ियास गनेछन्, र पक्षन क्षनरन्तर र अत्यक्षिक अनुपब्लस्थक्षत अनुशासनात्मक काबााहीका लाक्षग पयााि कारर् हुनेछन् िसमा क्षनम्न सामेल छन् – अक्षतररक्त क्षियाकलापहरूमा 

सहिाक्षगताबाट वक्षिात गररने, समुर्ाय सहयोग एिेन्सीहरू वा अन्य पररवार सहयोग समुर्ाय आिाररत एिेन्सीहरूमा रेफरल गररने, र/वा िुिेनाइल अर्ातल, सहर अर्ालत र/वा बच्चा सेवाको क्षमि री शाखामा रेफरल 

गररने। 
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राडरिय सू्कल लन्च कायजक्रम/सू्कल बे्रकफार कायजक्रम 
 
२०१४-१५ सू्कल वषारे्ब्लख, सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कलहरू पररमाक्षिात खाना सेवा नीक्षत अन्तगात क्षनरन्तर सञ्चालन िैरहेका छन्, िसलाई सामुर्ाक्षयक योग्यता िाविान (क्षसइक्षप) कायािम िक्षनन्छ। क्षसइक्षप कायािमको उदे्दश्य 

पररवारका आवेर्नहरू सिलन गने प्रर्ासकीय बोझ िटाउने िेिुले योग्य उच्च गररबी क्षसकाइ क्षशिा एिेन्सी (एलइए) र सू्कलहरूमा क्षनशुल्क सू्कल खानाको लाक्षग पहँुच सुधार गनुा हो। क्षसइक्षप कायािम माफा त 

एसएलक्षपएसका समू्पर्ा क्षवद्याथीहरूले क्षनशुल्क बे्रकफार र लन्च खाना िाि गछा न्। 
  

खाद्य र पोषर् सेवा क्षविाग बारे बढी िानकारीका लाक्षग कृपया (३१४) ३४५-४५१९  वा (३१४)३४५-२३०८ मा सम्पका  राख्नुहोस्। स्वस्थकर खाना, माक्षसक मेनु र िविान सम्बन्धी अक्षतररक्त िानकारीका लाक्षग।  

www.slps.org मा र्ानुिोस्, आमाबाबु र डवद्यार्थी ट्याबमा ब्लिक र्नुजिोस्, खाद्य र पोषर् सेवामा िानुहोस्। 
  

तपाईँको सुक्षविाका लाक्षग स्वास्थ्य र तनु्तरुस्ती नीक्षत एसएलक्षपएस क्षिब्लरर क्ट्को वेबपेि www.slps.org मा छ, आमाबाबु र डवद्यार्थी ट्याबमा ब्लिक र्नुजिोस्, खाद्य र पोषर् सेवामा र्ानुिोस्।  यक्षर् तपाईँसँग 

िश्नहरू छन् िने खाद्य र पोषर् सेवा क्षविागलाई (३१४) ३४५-४५१९ वा  (३१४) ३४५-२३०८मा सम्पका  राख्नुहोस्। 
  
  

डवरे्ष आिार आवश्यकिा 

क्षवशेष खाद्य योिना आवश्यक पने क्षवद्याथीहरूले वा क्षवशेष खाद्य एलिी िएका क्षवद्याथीहरूले ओएचएस १८ (क्षवशेष आहारका लाक्षग िेब्लिप्सन) पूरा गरेको हुनुपनेछ।  यो फाराम सू्कलको नसाबाट वा  www.slps.org मा 

आमाबाबु र अक्षििावकहरू, क्षवद्याथी स्वास्थ्य मा गएर िाि गना सक्षकनेछ।   मेक्षिकल िर्ायकको हस्तािर र अक्षििावकको हस्तािर रु्वै हुनु िरुरी छ।  िीवन िोब्लखममा पाने खाद्य एलिी िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग 

खाद्य एलिी कायायोिनाका साथै िेिाइब गरेका औषक्षिहरू (िसै्त बेनाक्षिर ल, एक्षपमेन्स) सू्कल स्वास्थ्य कायाालयलाई िर्ान गररनुपनेछ।  औषक्षिहरू क्षर्नका लाक्षग ओएचएस १४ (औषक्षि क्षर्नका लाक्षग अक्षिकार) पूरा 

गररएको हुनु आवश्यक छ, िसलाई अक्षििावक र िाक्ट्रले िरेको हुनुपछा ।  औषक्षिहरूमा िेब्लिप्सन लेबल िएको हुनुपनेछ र ती वास्तक्षवक कने्टनरमा हुनुपनेछ।  आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)ले आफ्नो सू्कल नसालाई 

वा (३१४) ३४५-४४०१ मा स्वास्थ्य सेवा नसा संयोिकलाई सम्पका  गनुापनेछ।  
  

सू्कलहरू र क्षतनीहरूको फोन नम्बरको सूचीका लाक्षग, कृपया क्षिब्लरर क्ट् वेबसाइट www.slps.org हेनुाहोस्।  सू्कल पुगेपक्षछ, सू्कल नसालाई सोध्नुहोस्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:(314)%20345-4519
tel:(314)%20345-2308
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
tel:(314)%20345-4519
tel:(314)%20345-2308
tel:(314)%20345-4401
http://www.slps.org/
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प्रारब्लिक बाल्यावथर्था डर्िा 
िाम्रो डमसन एसएलक्षपएसका समू्पर्ा क्षि-केिी क्षवद्याथीहरू क्षकन्डरगाटान र त्यसपक्षछका लाक्षग तयार िएको सुक्षनक्षित गनुा हो।   
 

मान्यिािरू 

 सामाक्षिक-आक्षथाक र्िाा, िात, वा क्षलङ्ग िेसुकै िएता पक्षन सबै बच्चाहरूले क्षसक्न सक्छन्। 

 क्षसकाइ िन्मबाट सुरु हुन्छ। 

 शैक्षिक िक्षियामा आमाबाबुहरूलाई सामेल गररनुपछा । 

 क्षवद्याथी क्षसकाइका लाक्षग र्ि, संवेर्नशील र उपयुक्त रूपमा िोत्साक्षहत क्षशिकहरू आवश्यक छन्। 

 सबै क्षवद्याथीहरूका लाक्षग उच्च उपलब्लब्ध िोत्याक्षहत गना समुर्ाय संलग्न हुनुपनेछ। 

 सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कलहरू सू्कल समुर्ायिरर साझेर्ारीहरू क्षनमाार् गरेर क्षवद्याथीहरूलाई उनीहरूको क्षसकाइमा बािा क्षर्ने कुनै पक्षन अवरोिलाई परास्त गना िक्षतबि छन्। 
 

लक्ष्यिरू 

 िन्मरे्ब्लख क्षिसू्कलको उमेरसम्म बच्चाहरूको िावनात्मक, शारीररक, संज्ञानात्मक, र िाषा क्षवकास िविान गनुा। 

 हरेक बच्चाको क्षवकासात्मक सीपहरूको सुिारतफा  िोऱ्याउने क्षवकासात्मक रूपले उपयुक्त क्षियाकलापहरूमा िते्यक पररवारलाई संलग्न गराउने। 

 घरहरू तथा सू्कलहरूको सम्बन्ध बक्षलयो बनाउने अनुिवहरूको आर्ानिर्ान र योिनामा अक्षििावकहरू, बच्चाहरू, राफ र समुर्ायका सर्स्यहरूलाई संलग्न गराउने। 

 सेन्ट लुइस सहरमा बसे्न समू्पर्ा ३ र ४ वषाका बच्चाहरूलाई क्षसकाइको पहँुच िार्न गने। 
 

िनाज 

आगामी वषाका लाक्षग एसएलक्षपएस क्षि-केिी कायािमका लाक्षग रक्षिरर ेसन फेबु्रअरीको सुरुमा सुरु हुन्छ। बढी िानकारीक लाक्षग, (३१४) ३३१-६१५० मा फोन गनुाहोस् वा Slps.org/Early Childhood Education को सन्दिा 

क्षलनुहोस्।  
 

रक्षिरर ेसनका बेला सू्कल क्षनिाारर् िाि गनाक लाक्षग पररवारहरूले समू्पर्ा क्षनम्नक्षलब्लखत र्स्ताबेिहरू ल्याउनु पनेछ।  आवश्यक समू्पर्ा कागिपत्रहरू इक्षसइ कायाालयमा नबुझाउन्िेल, तपाईँको रक्षिरर ेसन िक्षिया सुरु 

हँुरै्न िने्न कुरा कृपया नोट गनुाहोस्। 

 आक्षिकाररक राज्यले िारी गरेको िन्म िमार्पत्र, वा उठेको छाप िएको पासपोटा। 

 आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक पक्षहचान – सरकारले िारी गरेका वैि पररचयपत्र वा पासपोटा।  

 आवासको िमार् – आफ्नो नाम, र वतामान ठेगाना (अमररन, स्पायर, वा सेन्ट लुइस सहर पानी क्षविाग) वतामान युक्षटक्षलटी क्षबलसक्षहतको सेन्ट लुइस सहरको वाक्षसन्दा हुनुपने। क्षिब्लरर क्ट् कमाचारीहरूले पक्षन 

आवासका आवश्यकताहरू पूरा गनुापनेछ। 

 वाक्षषाक आयको िमार् – तलका मधे्य एक: वतामान कर क्षफती; ििु-२, एसएसआइ वक्तव्य पत्र; एसएसए बिेट/लाि िमार्ीकरम पत्र; क्षटएएनएफ पत्र; वा तपाईँको आय सामेल िएको सबैिन्दा पक्षछल्लो फुि 

स्ट्याम्प बिे सारांश (त्यसमा $०.०० नगर् िएता पक्षन)। 

 आफ्नो बच्चाक लाक्षग वतामान खोप (इमु्यनाइिेसन) रेकिा , पक्षछल्लो वषा क्षित्रमा। 

 बच्चाको वतामान स्वास्थ बीमाको िमार्, यक्षर् लागू हुने िए। 

 वतामान शारीररक िाँच – बच्चाको क्षफक्षियसनले पूरा गरेको, पक्षछल्लो वषा क्षित्रको, र क्षलि तथा हेमोग्लोक्षबन साङ््गब्लख्यक नक्षतिा िएको।  

 पक्षछल्लो वषाक्षित्रमा बच्चाको र्न्तक्षचक्षकत्सकले पूरा गरेको वतामान र्न्त फाराम। 

 
 इडसइ पाठ्यक्रम र्ानकारी 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सको इक्षसइ पाठ्यिमले मूलिूत शैक्षिक िेत्रहरूमा औपचाररक अध्ययन िर्ान गनेछ। पाठ्यिम िेत्रहरूमा कला (अङ््गिेिी), गक्षर्त, सामाक्षिक अध्ययन, र क्षवज्ञान सामेल छन्। यस पाठ्यिमले 

क्षवद्याथीहरूलाई सम्पार्न कला, िायोक्षगक कला, व्यावसाक्षयक वा िाक्षवक्षिक क्षशिार अन्य िेत्रहरूमा क्षवशेष ट्यालेन्ट र रुक्षचहरू क्षवकक्षसत गनाका लाक्षग अवसर िर्ान गर्ाछ। क्षशिर् र क्षसकाइ िक्षियामा कल्पनाशीलता र 

क्षसिानात्मकताका लाक्षग पयााि अवसरहरू हुने िएता पक्षन, क्षसकाइको क्षनरन्तरता सुक्षनक्षित गना समि पाठ्यिम समि सू्कल िर्ालीिरर एउटा हुनेछ। 
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यो पाठ्यिम क्षमि री िारब्लिक क्षसकाइ स्तरले मागाक्षनरे्क्षशत गरेको क्षवद्याथीको िमागत शैक्षिक अनुिव तथा पररयोिना संरचना (कन्सटर क्ट्) का लक्ष्य र उदे्दश्यहरूको कुल योग हो। यस पाठिमले िमता, क्षवकासको र्र 

र क्षसकाइ शैलीमा बच्चाका क्षिन्नताहरूको पक्षहचान गछा । 

हरेक क्षवषयिेत्र र/वा एकल कोसाका लाक्षग क्षलब्लखत पाठ्यिम क्षशिा बोिािारा स्वीकृत हुनेछ र त्यसले शैक्षिक उपलब्लब्ध सुिार गने बोिाको िमुख िाथक्षमकता िक्षतक्षबब्लम्बत गनेछ। सो पाठ्यिमले बोिाले स्वीकृत गरेको 

रर्नैक्षतक योिनामा िएका क्षसफाररसहरू िक्षतक्षबब्लम्बत गनेछ। क्षिब्लरर क्ट्ले क्षवद्याथीको आवश्यकतामा आिाररत रहेर पाठ्यिमको मूल्यािन, अनुगमन र पररमािान गनेछ। 

एसएलक्षपएस क्षि-केिी किाकोठाहरूले पररयोिना संरचना कायाान्वयन गनेछन्, िुन एउटा िारब्लिक बाल्यावस्था पाठ्िम संरचना हो िहाँ क्षशिकहरूले िते्यक क्षवद्याथीलाई ि क्षतक र सामाक्षिक क्षवश्वसँग उनीहरूको 

अन्तक्षिा याको नक्षतिास्वरूप उनीहरूको आफ्नै ज्ञान र मान्यताहरू क्षनमाार् गना िोत्साक्षहत गर्ाछ। हाम्रा किाकोठाहरूले क्षमि री िारब्लिक क्षसकाइ स्तरहरू र क्षिब्लरर क्ट्को पररपूरकीय पाठ्यिमबाट एकल र सामुक्षहक 

क्षियाकलापहरूको योिना पक्षन गर्ाछन्।  
 

एसएलक्षपएसले एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिाको क्षमि री क्षविागले क्षसफाररस गरेको मूल्यािन अपेक्षित नक्षतिा क्षवकासात्मक िोफाइल (क्षििायिा  ररिल््टस िेिलपमेन्टल िोफाइल) "क्षिआरक्षिक्षप" अगाँलेको छ।  साना 

बच्चाहरू तथा पररवारहरूका लाक्षग क्षिआरक्षिक्षप एउटा गुर्ात्मक मूल्यािन उपकरर् हो, िसलाई क्षशिर् र कायािम क्षवकासलाई सूचीत गना ियोग गररन्छ। 
 

अक्षतररक्त िानकारीका लाक्षग, कृपया हेनुाहोस्  

 एसएलक्षपएस पाठ्यिम क्षसंहावलोकन:  http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm  

 पररयोिना संरचना:   projectconstruct.orgv 

 अपेक्षित नक्षतिा क्षवकासात्मक िोफाइल (क्षिआरक्षिक्षप):  desiredresults.us 

 सहिाक्षगतात्मक किाकोठाका लाक्षग केन्द्र (क्षसक्षसक्षस):  collaborativeclassroom.org 

 एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग (क्षिइएसइ):  dese.mo.gov 
 

अनुर्ासन अपेिािरू 

 बच्चा र पररब्लस्थक्षतमा आिाररत रहेर क्षशिकहरूले क्षवक्षवि रर्नीक्षतहरू अपनाउन सक्छन्।  त्यस्ता रर्नीक्षतहरूमा यी सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – बच्चाको ध्यान ताने्न, बच्चाको छेउमा िाने र बसे्न, 

क्षनयम र अपेिाहरू बच्चालाई िरर् गराउने, सीमाहरू स्थाक्षपत हुनु अक्षघ िावनाहरू स्वीकार गने, व्यवहार पुनक्षनारे्शन वा पथान्तर गने, उमेर उपयुक्त छनोटहरूको िस्ताव गने, िाकृक्षतक पररर्ामहरू 

पररिाक्षषत गने।   

 अनुशासन ती वयस्कहरूको क्षिमे्मवारी हुनेछ, िो बच्चासँगको चालू सम्बन्धमा हुनेछन्।  बच्चाले अस्वीकारयोग्य व्यवहारको ढाँचा िर्क्षशात गर्ाा क्षशिक/क्षिब्लन्सपलले अक्षििावकहरूलाई सूचीत गछा न्। 

 क्षशिक/प्यारािोफेसनल राफ, वा क्षिब्लन्सपलले योिना क्षनमाार् गनाका लाक्षग बच्चाका आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)सँग बैठक गनेछन् िसमा बच्चाका आवश्यकताहरू पूरा गनाका लाक्षग बाक्षहरी रेफरल पक्षन सामेल 

छ तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैन। 

 बढी िानकारीका लाक्षग,www.sab.slps.org/board_education/policies/5144.1.htm हेनुाहोस्। 
 
 

िारब्लिक बाल्यावस्था क्षवशेष क्षशिा, उपब्लस्थक्षत, मेक्षिकल िानकारी, अक्षििावक स्रोतहरू: 
Please visit http://www.slps.org//Domain/36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm
http://www.sab.slps.org/board_education/policies/5144.1.htm
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र्ारीररक र्ाँचिरू, खोपिरू, र औषडधिरू 
 
कृपया आफ्नो सू्कलको नसजलाई आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य स्यािार टोलीमा सामेल र्नुजिोस्।  िपाईँको बच्चाको िाक्टरबाट सने्दर् र आदेर्िरूलाई सू्कलसँर् र्ोि्ने डलङ्क िपाईँ हुनुहुन्छ।  आफ्नो बच्चाले 

नयाँ खोप लर्ाउने डबडिकै सू्कलमा खोपका रेकिजिरू अपटुिेट रिेको डनडिि र्नुजिोस्, सू्कलमा डदनका लाडर् एक प्रडि मागु्निोस्।  सब्लझझनुिोस्, नसजले िपाईँको बच्चाको इलेक्टि ोडनक फाइल राख्छन्, र 

त्यसलाई अपटुिेट राख्नका लाडर् िपाईँमा िर पछज न्। 

हामीसँग तपाईँले ियोग गना सके्न मेक्षिकल फारामहरू छन् www.slps.org>>Parents and Students>>> Student Health मा िानुहोस्। 

र्ारीररक र्ाँच 

यक्षर् तपाईँको बच्चाको क्षवशेष मेक्षिकल ब्लस्थक्षत छ वा क्षवशेष स्वास्थ्यस्याहार आवश्यकताहरू छन् िने, िसमा क्षनयक्षमत सू्कल समयमा औषक्षि क्षलनु पने आवश्यकता सामेल छ, अक्षििावक र िाक्ट्रले हस्तािर गरेको 

शारीररक िाँच(ओएचएस १९) र औषक्षि अनुमक्षत पचाा (ओएचएस १४) हरेक सू्कल वषाका लाक्षग आवश्यक छ।  कृपया बचेको औषक्षि कृपया सू्कलको अब्लन्तम क्षर्न अक्षघ नै उठाउनुहोस्, नत्र त्यसको व्यवस्थापन गररनेछ, 

र अको वषा ियोग गनाका लाक्षग सू्कलमा राख्नुहोस्।  

 

तपाईँको बच्चाको िाक्ट्रले "काया योिना (एक्सन प्लान)" िरेको हुन्छ, िसले सू्कललाई उनीहरूको अवस्थामा कसरी स्याहार गने बताउँछ।  यी िेरै महत्त्वपूर्ा छन्: 

 दम िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग र्म काया योिना 

 मधुमेि िएका क्षवद्याथीहरूलाई मिुमेह काया योिना 

 डसर्र क्षवकार िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग क्षसिर काया योिना 

 खाद्य एलर्ीिरू र ओएचएस-१८ िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग खाद्य एलिी काया योिना   

 डसकल सेल िएका क्षवद्याथीहरूकाल क्षग क्षसकल सेल काया योिना 

 क्षवद्याथीलाई औषक्षि क्षर्नका लाक्षग अब्लियारी (अक्षिकार) 

अक्षििावक र िाक्ट्रिारा हस्तािर गररएको ओएचएस १८ िेब्लिप्सन नामाकरर् गररएको फाराम नसालाई आवश्यक हुन्छ िुन उनले िक्षतस्थाक्षपत खाना(िसै्त ल्याक्ट्ोिरक्षहत रू्ि, पू्यररि खाद्य वा खानामा अन्य पररवतान) 

िर्ान गनाका लाक्षग क्याफे्टररयामा क्षर्न्छन्। 

िशंसाकाया (क्षचयरक्षलक्षिङ्ग) र खेलकूर् टोलीहरूमा िाग क्षलने सबै क्षवद्याथीहरूको वाक्षषाक खेलकूर् शारीररक िाँच ररपोटा सू्कल नसा र खेलकूर् कायाालयको फाइलमा हुनु आवश्यक छ।  उपयुक्त फारामका लाक्षग सू्कल 

नसासँग िेट्नुहोस् वा क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइट (http://www.slps.org/Domain/71) मा हेनुाहोस्। 

  

http://www.slps.org/Domain/71
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खोपिरू 

(राज्य कानुन खण्ड  १६७.१८१आरएसएमओ) ले क्षवद्याथीहरूलाई सू्कल आउनका लाक्षग अपटुिेट गररएको खोप रेकिा आवश्यक गरेको छ।  क्षिसू्कल र सू्कल उमेर िएका बच्चाहरूका लाक्षग ताक्षलका सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को 

वेबसाइटमा अक्षििावक र क्षवद्याथी क्षलिमा, सू्कल स्वास्थ्य अन्तगात पछा न्। १० क्षर्नको िेस अवक्षि (क्यालेन्दर क्षर्न) र स्थानान्तरर्मा िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग ३० क्षर्न छन्।  यक्षर् खोप छूटका बारेमा िानकारी अपेिा 

गररएको छ िने, आमाबाबु/अक्षििावकहरूलाई सेन्ट लुइस स्वास्थ्य क्षविागमा रेफर गररनेछ, िहाँ क्षशिा र फारामहरू (अनुरोि गररएमा) िर्ान गररनेछन्।  आफ्नो बच्चालाई खोपले क्षनषेि गने क्षबमारीबाट बचाउन र 

क्षमथकबाट बचु्नका फाइर्ा र बेफाइर्ा त क्षलनुहोस्। 

रेकिा पूर्ा हुनका लाक्षग, त्यसमा मक्षहना, क्षमक्षत, र वषा िएको क्षनक्षित गनुाहोस्। 

आफ्नो बच्चाले नयाँ खोप लर्ाएको बेला र्डिले पडन सू्कल नसजलाई सूचीि र्नुजिोस् र सू्कललाई एक िक्षत िर्ान गनुाहोस् वा सो रेकिा कपी गने अवसर क्षर्नुहोस्। कुनै महामारी फैक्षलएमा तपाईँको बच्चालाई स्वास्थ्य 

क्षविागले क्षनिाारर् गरेको समयका लाक्षग अलगै्ग राख्नुपने हुनसक्छ।   खोपक लाक्षग िाने स्थानहरूको सूची क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइटको क्षवद्याथी स्वास्थ्य पृष्ठमा उपलब्ध छ। 

औषडधिरू 

सू्कलमा औषक्षि क्षलने बारे बोिाको नीक्षत क्षप५१४१.५ हो।  यस नीक्षत अनुसार क्षशिा बोिाले बच्चाहरूलाई सू्कलमा औषक्षि क्षर्ने कुरा क्षनरुत्साक्षहत गर्ाछ।   

सू्कलमा औषक्षि क्षर्नका लाक्षग अनुमक्षत(ओएचएस-१४) र/वा सू्कलमा औषक्षि आफँै खानका लाक्षग अनुमक्षत (ओएचएस-१५) फाराम, िसलाई क्षवद्याथी स्वास्थ्य वेबसाइट वा सू्कल नसाबाट िाि गना सक्षकन्छ, यो िक्षिया 

सू्कलमा औषक्षि क्षलने िते्यक क्षवद्याथीका लाक्षग गररनुपनेछ। आमाबाबु/अडििावकिरू सबै औषडधिरू फामेसी वा उत्पादनकिाजको लेबल लारे्को कने्टनर वा प्याकेर्मा प्रदान र्नजका लाडर् डर्मे्मवार 

छन्।  सू्कलले औषक्षि िन्डारर् गनाका लाक्षग एउटा सुरक्षित ताला लगाउऩे िन्डार िर्ान गनेछ, िसमा अक्षिकारिाि व्यब्लक्तहरूको मात्र पहँुच हुनेछ।  यक्षर् िेब्लिप्सन सू्कल र घरका बीचमा बाँि्नुपऱ्यो िने, सू्कल मा 

ियोग गररने कने्टनरमा िेब्लिप्सन लेबल िएको कुरा क्षनक्षित गनुाहोस्।   

आमाबाबु/अक्षििावक र िाक्ट्रले हस्तािर गरेको औषक्षि आफँै बोके्न र क्षलने अनुमक्षत(ओएचएस १५) नहँुर्ासम्म क्षवद्याथीसँग औषक्षिहरू सू्कल नपठाउनुहोस्।  आमाबाबु/अक्षििावकहरू, वा आमाबाबु/अक्षििावकले 

क्षनयुक्त गरेको क्षिमे्मवार वयस्कले सबै औषक्षिहरू सू्कल पुऱ्याउनु पनेछ र सोझै सू्कल नसा वा िक्षतक्षनक्षिलाई हस्तान्तरर् गनुा पनेछ।  सेडु्यल २एस िक्षनने क्षनक्षित क्षकक्षसमका औषक्षिहरूलाई वास्तवमा बोकी ल्याउने 

वयस्कले र िाि गने राफ सर्स्यले गर्ना गनुा पनेछ। 

तपाईँ वा िेिाइब गने िाक्ट्रका लाक्षग स्वीकृक्षत फारामहरू हाम्रो वेबसाइट www.slps.org  मा अक्षििावक तथा क्षवद्याथी क्षलिमा क्षवद्याथी स्वास्थ्यमा ब्लिक गरेर क्षलन सक्षकन्छ।  कृपया अक्षतररक्त िानकारीका लाक्षग 

आफ्नो बच्चाको सू्कलको नसासँग सम्पका  राख्नुहोस्। 

 

 

 

 

डवरे्ष आिार आवश्यकिा 

http://www.slps.org/
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क्षवशेष खाद्य योिना (उर्ाहरर्का लाक्षग खाद्य एलिीहरू, वा टब्लन्सलेक्ट्ोमी) आवश्यक हुने क्षवद्याथीहरूसँग आफूलाई आवश्यक पने खाद्य योिना रे्खाउने िाक्ट्रको िेब्लिप्सन हुनु आवश्यक छ।  बढी िानकारीका 

लाक्षग आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)ले खाद्य सेवालाई (३१४) ३४५-२३०८ मा वा (३१४) ३४५-४५१९ मा सम्पका  गनुा पनेछ। (ओएचएस-१८ फाराम – डवरे्ष आिारका लाडर् पे्रब्लिप्सन – कृपया फारामको कुनामा 

आफ्नो बच्चाको अपटुिेट फोटो राख्नुिोस्।)  यो फाराममा अक्षििावक र मेक्षिकल िर्ायकले हस्तािर गछा न्।  यो क्षिब्लरर क्ट् वेबसाइट http://www.slps.org/Domain/71 मा छ। 

र्ीवन र्ोब्लखममा पाने खाद्य एलर्ीिरू 

काया योिनामा आरे्श गररएका एक्षप पेन्स वा बेनाक्षिर ल िस्ता आकब्लिक औषक्षिहरूलाई फामााक्षसरले उपयुक्त लेबल गरेको हुनुपछा  र सू्कल नसालाई क्षर्एको हुनुपनेछ।  औषक्षिहरूमा काया योिनाका आरे्शहरूसँग 

क्षमल्ने फामेसी लेबल हुनुपनेछ। कृपया िेिाइब गररएको आकब्लिक औषक्षि र औषक्षि क्षर्नका लाक्षग अनुमक्षत फाराम (ओएचएस १४) सू्कलको पक्षहलो क्षर्न मै सू्कल नसालाई क्षर्नुहोस्। खाना िक्षतस्थापनको िाविान 

िाक्ट्रको आरे्शबाट मात्र हुनेछ – ओएचएस-१८ एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग (क्षिइएसइ)ले सामान्य क्षर्इनेिन्दा केही क्षिन्न क्षवद्याथीलाई क्षर्नु परेमा िाक्ट्रको आरे्श िरुरी गरेको छ।   हाम्रा समू्पर्ा एलिी 

नीक्षतहरू र कायाक्षवक्षिहरू यहाँ स्छन्  बोिा नीक्षतहरू www.slps.org >>Board Policies>>Article 5, 5142P and 5142R. 

समुर्ाय साझेर्ारी 

हाम्रो सबैिन्दा ठूलो लक्ष्यमधे्य एउटा सबै पररवारका सबै सर्स्यहरूका लाक्षग हो र सो उनीहरू शारीररक रूपमा, मानक्षसक रूपमा, आध्याब्लत्मक रूपमा, सामाक्षिक रूपमा र िावनात्मक रूपमा सवोत्तम अवस्थामा हुन् 

िने्न हो। हाम्रो क्षिब्लरर क्ट्सँग बोिा स्वीकृत सहमक्षत हस्तािर गने समुर्ायका स्वास्थ्य साझेर्ारहरूले र्न्त, शारीररक र दृक्षि स्वास्थ्यमा मद्दत गनाका लाक्षग आफ्ना मोबाइल एकाइहरू र/वा आपूक्षताहरू सू्कलमा ल्याउँछन्।  

उचाइ, त ल, श्रवर् र दृक्षि सम्बन्धी िाँचहरूका लाक्षग अक्षििावकको सहमक्षत आवश्यक हँुरै्न।  अन्य सेवाहरूका लाक्षग आवश्यक हुन्छ।  अक्षििावकहरूले सहमक्षत फाराम िरेका खण्डमा िेरै साझेर्ारहरूले चिा, र्ाँत 

िने, खोप र शारीररक िाँचमा मद्दत गछा न्।  यक्षर् कुनै फाराम स्पि छैनन् िने वा यक्षर् कुनै छलफल गनुाछ िने सू्कल नसासँग सम्पका  राख्नुहोस्।  यी सेवाहरूले उपलब्ध हँुर्ा पक्षन तपाईँको आफ्नै िाथक्षमक 

स्याहारकतााको ठाउँ यसले क्षलँरै्न, िसले तपाईँको स्याहार सू्कलका एकल िाँचबाट बाक्षहर गनेछन्। 

आफ्नो बच्चाको स्याहारमा तपाईँले गरेका सबै कामका लाक्षग, र सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सलाई त्यसको अंश हुने अवसर क्षर्नुिएकामा तपाईँलाई िन्यवार्।  हामी सँगै क्षमलेर सबल सू्कलहरू, सबल बच्चाहरू, र सबल 

समुर्ायहरू क्षनमाार् गनेछ !ँ 

अरू मद्दत आवश्यक िए सू्कल नसा संयोिकसँग सुररल्ला सलाई ३१४-३४५-४४०१मा फोन गरेर वा Surilla.shaw@slps.org मा इमेल गरेर सम्पका  गनुाहोस्। 

  

http://www.slps.org/Domain/71
http://www.slps.org/
mailto:Surilla.shaw@slps.org
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सुरिा र सेकु्यररटी  
 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल सुरिा र सेकु्यररटी क्षविागले हाम्रा क्षवद्याथीहरू, राफ, कमाचारीहरू, र आगनु्तकहरूलाई सुरक्षित र सेकु्यर क्षसकाइ र कायावातावरर् िर्ान गनाका लाक्षग उद्योगकै सवोत्तम 

अभ्यासहरू र अत्यािुक्षनक सेकु्यररटी िक्षवक्षि ियोग गर्ाछ।  सुरिा र सेकु्यररटी क्षविाग सबै माक्षनसहरूलाई क्षनष्पिता, सम्मान र आर्रका साथ व्यवहार गरेर सवासािारर्को क्षवश्वास र आत्मक्षवश्वास कायम 

राखे्न कुरामा सिै ँसिग छ। 
 

व्यवस्थापन, सुपररवेिकहरू र राफहरू सेन्ट क्षलस सहरको पुक्षलस कक्षमसनर बोिाबाट लाइसेन्सिाि राम्ररी ताक्षलमिाि क्षवशेषज्ञहरू हुन् र उनीहरू सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सका क्षवद्याथीहरू, 

राफ, आगनु्तकहरूलाई सुरिा क्षर्न सशब्लक्तकृत छन्।  आगनु्तक िवेश अनुगमन गनाका लाक्षग हाम्रा हरेक सू्कलसँग एकल-स्थान िवेश पिक्षत, क्षिक्षियो सुक्षपवेिर्, र इन्टरकम िएको सुक्षनक्षित गरेर 

हामी त्यसो गर्ाछ ।ँ  सेकु्यररटी क्षविागसँग १२६ िना अक्षिकारीहरू छन् िो सबै क्षमिल र हाइ सू्कलहरूमा क्षनयुक्त छन्।  एक्षलमेन्टरी स्थानहरू १४ िना मोबाइल क्षनरीिकहरूिारा रै्क्षनक अनुगमन 

गररन्छ।  
 

ताक्षलम र शैक्षिक अवसरहरूका लाक्षग सेकु्यररटी क्षविागले सू्कल िशासकहरू, िोब्लखम व्यवस्थापन टोली, अक्षििावक र क्षवद्याथी संलग्नता क्षविाग, पररवार अर्ालत, फेिेरल आकब्लिक व्यवस्थापन 

एिेन्सी, क्षशिा क्षविाग, सेन्ट लुइस मेटर ोपोक्षलटन पुक्षलस क्षविाग र अन्य बाह्य एिेन्सीहरूसँग नक्षिकमा रहेका काम गछा । 
 

सबै समयमा एसएलक्षपएस पररसरको क्षित्री र बाक्षहरी िागको गस्ती गना, र त्यहाँ हुनसके्न घटनाहरूमा िक्षतक्षिया क्षर्न, क्षमिल र हाइ सू्कलका ठाउँहरूमा, िवनमा िवेश गने िते्यक व्यब्लक्तको ब्लस्थर मेटल 

क्षिटेक्ट्रले िाँच गना र त्यसपक्षछ हाते मक्षसनले िाँच गना, उनीहरूको थातठेगान पत्ता लगाउन सेकु्यररटी पसोनेलहरू क्षिमे्मवार हुन्छन्।  क्षनरीिर् हँुर्ा कमाचारीहरूलाई रे्ब्लखने गरी कम्पनीको पररचयपत्र 

रे्खाउने अक्षिकार क्षर्इएको छ। 
 

क्षवद्याथी संलग्न िएको घटनाहरूका क्षवषयमा सोिपुछ सबैिन्दा पक्षहले सू्कल िशासकसँग गनुा पनेछ, र त्यसपक्षछ अनुसन्धान फलो अप गनाका लाक्षग उपयुक्त सूचनाहरू क्षनमाार् गररनेछ। 
 

यािायाि 
 

सू्कल बसमा यात्रा एउटा सुडवधा िो – अडधकार िोइन  अनुपयुक्त व्यवहारले क्षवद्याथीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसबाट यात्रा गनाबाट रोक्षकन सके्नछ।  यसका लाक्षग बस चालक क्षिमे्मवार छन्।  

क्षवद्याथीहरूले चालकले िनेको मानु्न पनेछ।  कुनै क्षवद्याथीले क्षिब्लरर क्ट्को स्वामीत्व िएको वा ठेक्कामा क्षलएको बसमा कुनै अपराि गरेमा, सो क्षवद्याथीलाई सो अपराि उसले आफ्नो क्षनिााररत सू्कलमा 

गरेकै तररकामा र्ब्लण्डत गररनेछ।   बस किाकोठाकै क्षवस्ताररत रूप हो र त्यहाँ रु्व्यावहार सहन गररनेछैन।  क्षवद्याथीहरूले आफूहरूलाई क्षनिााररत गररएको बस चढ्नुपनेछ।  बसिरर र बसको ढोकामा 

िएका क्षियाकलापहरू रेकिा  गनाका लाक्षग हरेक बसमा रु्ईवटा क्षिक्षिटल क्यामेराहरू लगाइएका छन्। 
 

बस चि्नका लाडर् प्रिीिा र्दाज डवद्यार्थीका डर्म्मवारीिरू  

1. क्षनिााररत समयिन्दा पाँच (५) क्षमनेट अगावै बस क्षबस नीमा आइपुगे्न  बस क्षनिााररत समयमा 

नै छुट्नु पनेछ। 

2. बस रोक्षकउन्िेल पब्लखाने। 

3. बस आउँरै् गर्ाा िमुख सिकाबाट टाढा रहने 

4. चढ्नका लाक्षग शान्त समान लाइन बनाउने 

5. बसमा वा बस छेउ छाउमा सामान छना वा सम्पक्षत िक्षत गना क्षनषेि गररएको छ।  बसको 

क्षहँि्ने ठाउँमा पुस्तक, कपिा वा अन्य वसु्त नराखे्न। 

6. क्षवद्याथी व्यवहार सञ्चाक्षलत गने सबै क्षनयमनहरूको पालना गने 

7. शिास्पर् व्यब्लक्तहरू वा क्षियाकलापहरूको ररपोटा क्षिब्लन्सपल, आमाबाबु/अक्षििावकलाई 

गने। 

8. समूह मै रहने र अपररक्षचतसँग नबोल्ने वा अपररक्षचतको कारको नक्षिक निाने। 
 

बस चि्दा डवद्यार्थीको डर्मे्मवारीिरू 
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1. तुरुनै्त बसे्न र अगाक्षि फक्षका ने  आफ्नो क्षबस नीमा बस नपुगुन्िेल बसमै बक्षसरहने र 

ओक्षलानका लाक्षग क्षनरे्शन पब्लखाने 

2. आफ्ना पुस्तकहरू र अन्य व्यब्लक्तगत सामिी काखमा राखे्न।  क्षहँि्ने ठाउँमा बािा नगने। 

3. घरपालुवा र कुनै पक्षन क्षकक्षसमका िनावरहरू बसमा ल्याउन पाइनेछैन। 

4. हात, खुट्टा, वा टाउको बस बाक्षहर क्षनकाल्न क्षनषेि गररएको छ। 

5. बसक्षित्र वा बाक्षहर वसु्तहरू फ्ाँक्न क्षनषेि गररएको छ। 

6. आकब्लिक ब्लस्थक्षतमा बाहेक चालकलाई अलमल्याउन वा चालकसँग गफ गनाबाट बचे्न। 

7. बसको उपकरर्सँग खेल्न र िक्षत गना क्षनषेि गररएको छ।  क्षवद्याथी र/वा 

आमाबाबु/अक्षिबावकलाई क्षिमे्मवार बनाइनेछ। 

8. झगिा गना, ठेल्न, िक्का क्षर्न वा ठूलो स्वरले कराउन क्षनषेि गररएको छ। 

9. िूमपान, खान र क्षपउन अनुमक्षत छैन। 

10. फ्ाँके्न कुराहरू बसको अक्षघल्लो िागमा राखेको िब्बामा राखे्न। 

11. अपक्षवत्र आचारर् वा अश्लील मुद्राहरू क्षनषेि गररएको छ। 

12. कुनै पक्षन क्षकक्षसमको हक्षतयार वा खतरनाक उपकरर् ल्याउन क्षनषेि गररएको छ। 

13. गैर कानुनी वसु्तहरूका लाक्षग कुनै पक्षन सू्कलको कुनै पक्षन बसलाई सेन्ट लुइस 

मेटर ोपोक्षलटन पुक्षलसले रोक्न र खोिी गना सके्नछ िने्न कुरा सब्लझझने।  हक्षतयारहरू, मक्षर्रा, 

लागू पर्ाथा आक्षर्सँग िेक्षटएका क्षवद्याथीहरूलाई पिाउ गररनेछ। 

14. क्षवद्याथी व्यवहार क्षनरे्क्षशत गने सबै क्षनयमहरूको पालना गने। 
 

अडििावकिरूको डर्मे्मवारी 

1. यो खण्ड र पृष्ठ १८ को यातायात खण्ड पढ्नुहोस्, छलफल गनुाहोस् र समीिा गनुाहोस् 

2. सबै स्थाक्षपत मागार्शानहरूको पालना गना आफ्ना बच्चाहरूलाई िोत्साक्षहत गनुाहोस्। 

3. आफ्नो बस चालकलाई क्षचनु्नहोस्। 

4. रे्ब्लखएको टर ाक्षफक सम्बन्धी कुनै पक्षन क्षवपक्षत्त वा कुनै पक्षन लापरवाहीले सञ्चालन गररएको 

सू्कल बसको रु्रुपयोग (३१४)६३३-५१०७ मा ररपोटा गनुाहोस्। 

5. सू्कल बसमा र सू्कल बस क्षबस नीमा रे्ब्लखएका सबै रु्व्यावहारहरू क्षिब्लन्सपललाई ररपोटा 

गनुाहोस्। 

6. आवश्यक िएमा, आफ्नो बच्चाको पक्षहचान पत्र बस चालकले क्षलन सके्न ठाउँमा 

राख्नुहोस्। 

7. बस चढ्ने/ओलाने स्थान वा वरपर रे्ब्लखएका कुनै पक्षन अपररक्षचतको ररपोटा पुक्षलसलाई 

गनुाहोस्। 

8. बस छुट्नुिन्दा पाँच (५) क्षमनट अगावै बच्चाहरू बस क्षबस नीमा पुगेको कुरा हेनुाहोस्। 

9. क्षिसू्कल र क्षकन्डरगाटानका क्षवद्याथीहरूलाई क्षर्वा बस क्षबस नीमा आमाबाबु/अक्षििावकले 

िेटेको वा क्षिमे्मवार, क्षनिााररत र्ािुक्षर्र्ीसँग िएको सुक्षनक्षित गनुाहोस्।

यािायाि बारेका सरोकारिरूका लाडर्, कृपया सम्पकज  राख्नुिोस्: 

 (३१४) ३८९-२२०२ मागा पररवतान, सरोकार, वा बस मुद्दाहरूका लाक्षग, वा (३१४)३८९-११११ एके्स्ट २ 

 (३१४)३८९-११११, एके्स्ट १ "२" बाट सुरु हुने सबै बस मागाहरूका लाक्षग बसको ब्लस्तक्षत वा यक्षर् आफ्नो बच्चा बसमा हरायो िने 

 (३१४) ७७२-३१८४ "१" बाट सुरु हुने सबै बस मागाका लाक्षग बसको ब्लस्तक्षथ वा आफ्नो बच्चा बसमा हरायो िने 

 

बस यातायात र क्षवद्याथी व्यवहारबारे बढी क्षवक्षशि िानकारीका लाक्षग पृष्ठ ५९ को सन्दिा क्षलनुहोस् 
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क्याम्पस आउने आर्नु्तकिरू 
 
सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सले हाम्रा क्षवद्याथीहरू, राफ र आगनु्तकहरूका लाक्षग आकषाक र सुरक्षित वातावरर् िर्ान गने ियास गछा ।  हाम्रा सू्कलमा िएका िते्यकलाई सुरक्षित पाना, र अनुशाक्षसत 

क्षसकाइ वातावरर् व्यवब्लस्थत गना, क्षनम्नक्षलब्लखत क्षनयमनहरू सबै क्षिब्लरर क्ट् सू्कलहरूमा कायाान्वयन गररएका छन्: 

 अक्षििावकहरू, क्षिब्लरर क्ट्का कमाचारीहरू र स्वयम्सेवकहरूसक्षहत समू्पर्ा आगनु्तकहरूले िवनमा िवेश गरेपक्षछ सू्कल कायाालयमा ररपोटा गनुापनेछ।  आगनु्तकहरूलाई आगनु्तक 

ब्याि िर्ान गररनेछ िुन उनीहरूले सू्कल पररसरमा हँुर्ा रे्ब्लखने गरी लगाउनुपनेछ। 

 किाकोठा अवलोकन गना चाहने आमाबाबु/अक्षििावकहरूले सू्कल क्षिब्लन्सपल वा क्षिब्लन्सपलको िक्षतक्षनक्षिको अनुमक्षत क्षलएर त्यसो गना सक्छन्। 

 सबै आगनु्तकहरूलाई व्यब्लक्तगत पररचय पत्र िर्ान गना िक्षननेछ। 

 सबै आगनु्तकहरूले सू्कलको क्षसकाइ वातावरर्को आर्र गने अपेिा गररन्छ।  बािाकारी व्यवहारमा संलग्न हुने िोकोहीलाई क्षित्र िाने अनुमक्षत रद्द गररने, पिाउ गररने र अक्षियोग 

लगाइने हुन सक्छ। 
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बुली सचेिना 
 
"बुलीइङ्ग" िन्नाले हकानुा, अवाब्लित आिामक व्यवहार गनुा, उत्पीिन गनुा बुक्षझन्छ िुन र्ोहोररइरहने वा िेरै हर्सम्म र्ोहोररने सिावना हुन्छ र यसले क्षवद्याथीका लाक्षग उसको वा उनको शारीररक सुरिा वा सामिीको पयााि िय क्षसिाना गछा ; कुनै 

अपवार् क्षबना िुन सुकै क्षवद्याथीलाई िेरै हर्सम्म शैिक्षर्क कायासम्पार्न, अवसरहरू वा लािहरूमा हस्तिेप गछा ; वा िेरै हर्सम्म सू्कलको अनुशाक्षसत सञ्चालनमा बािा गछा । बुलीइङ्गमा क्षवक्षिन्न मुद्रासक्षहतका शारीररक कायाहरू, वा म ब्लखक, 

साइबरबुलीइङ्ग, इलेक्ट्र ोक्षनक, वा क्षलब्लखत सञ्चार, र त्यस्तो कुरा ररपोटा गरेमा िक्षतकारको िझकी सामेल हुन सक्छन्। सू्कल पररसर, कुनै सू्कल समारोह वा सू्कल बसमा क्षवद्याथीहरूलाई बुली गना क्षनषेि गररएको छ।   
 

बुलीइङ िथ्यिरू 

 बुलीइङ्ग त्यक्षत्तकै क्षिस्क्याउनुिन्दा बढी हो। 

 बुलीइङ्ग कसैको सामाक्षिक र्िाामा िक्षत पुऱ्याउनका लाक्षग िानािान गररन्छ। 

 िोसुकैले बुली गना सक्छ। 

 िोसुकै पीक्षित हुन सक्छ। 

 बुलीइङ्ग आिुक्षनक समस्या होइन। 

 बुलीइङ्ग ले सबैलाई असर गछा । 

 बुलीइङ्ग एउटा गिीर समस्या हो। 

 सू्कलहरू, पररवारहरू र समुर्ायले समािान पत्ता लगाउनका लाक्षग सँगै काम गना सक्छन्। 

 क्षवस्ताररत योिनाले सवोत्तम नक्षतिाहरू क्षर्न सके्नछ। 

 िोब्लखममा िएका बच्चाहरूलाई मद्दत गना सक्षकनेछ। 

 बच्चाहरूको सुरिाका लाक्षग सू्कल, पररवारहरू र समुर्ाय क्षिमे्मवार छन्। 

 बुलीइङ्ग अमेररकामा मात्र निएर संसारिरर हुन्छ; यो क्षवश्वव्यापी हो। 
 

बुडलइङका प्रकार 

 शारीररक – ठेल्नु, घचेट्नु, क्षहकााउनु, लात्ती क्षहकााउनु, ठोक्काउनु, क्षचमोट्नु आक्षर् 

 शाब्लब्दक – क्षिस्क्याउनु वा नाम काि्नु, अपमानिनक वा लज्जािनक क्षटप्पर्ी गनुा, िमकी क्षर्नु, आक्षर्। 

 सामाक्षिक – हल्ला, असत्य वा चुगली फैलाउनु; हकानुा, र्बाव क्षर्नु, बक्षहस्कार गनुा। 

 साइबर बुलीइङ्ग – अको क्षवद्याथीलाई हकाना, उत्पीिन गना वा लब्लज्जत बनाउन िक्षवक्षिको ियोग गनुा। 

 ित्यि – शारीररक र शाब्लब्दक बुलीइङ्गिस्तो तुरुनै्त गररने बुलीइङ्ग  यो पक्षहचान गना सक्षिलो हुन्छ। 

 अित्यि – तुरुन्त नहुने र पक्षहचान गना कक्षठन हुने बुलीइङ्ग।  यसमा शाब्लब्दक, सामाक्षिक र साइबरबुलीइङ्ग सामेल छन्। 
 

डवद्यार्थीले डकन बुली र्छज न्  

क्षवद्याथीहरूले क्षकन बुली गछा न् िने्न कुराका केही साझा कारर्हरू छन् कनक्षक उसले/उनले: 

 अन्य क्षवद्याथीमाक्षथ शब्लक्त वा क्षनयन्त्रर् राख्न चाहन्छन्। 

 साथीहरूलाई िोगाउन वा बर्ला लन चाहन्छन्। 

 क्षवरब्लक्तलाई हटाएर रमाइलो गना चाहन्छन्। 

 व्यवहार लुकाउन क्षसपालु हुन्छन् वा वयस्कले नरे्खे्न गरी गना चाहन्छन्। 

 अरूहरूबीचको िन्ि रमाइलो हुन्छ। 

 उसको/उनको समस्या र आचरर्का लाक्षग अरूलाई र्ोष क्षर्न्छन्। 

 अरूलाई ििाक्षवत पारेर ध्यानको केन्द्र हुन चाहन्छन्। 

 अरूमाक्षथ ििुत्व राखे्न वा हेरफेर गना चाहन्छन्। अरूलाई आर्र गरै्नन्। 

 अन्य क्षवद्याथीको िय, असक्षिलो वा पीिाबाट सनु्तक्षि वा आनन्द िाि गछा न्। 

 अरूिक्षत थोरै परानुिूक्षत राख्छ्न वा राख्रै् राख्रै्नन्। 

 अरूिक्षत असक्षहषु्णता वा पूवाािह राख्छन्। 

 िेरै बुलीहरू पक्षहले कही ँआफँै बुली िएका हुन्छन् वा क्षहंसा वा रु्व्यावहार िएको पररवारबाट आएका हुन्छन्। 
 

डवद्यार्थी बुली हुन सके्न सङे्कििरू 
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 सू्कलको कायामा घट्र्ो रुक्षच वा कामको घट्र्ो स्तर। 

 अक्षनयक्षमत सू्कल उपब्लस्थक्षत, उच्च अनुपब्लस्थक्षत। 

 ररसेसमा क्षढलो िाने र क्षछटो फक्षका ने लन्चको समयमा वा खाली समयमा वयस्कहरूसँग रहन चाहने। 

 कुनै बेला रमाएका सू्कल क्षियाकलापहरू छोि्छन्।  

 किामा ध्यान केब्लन्द्रत गना कक्षठनाइ वा मनब्लस्थक्षत अथवा व्यवहारको अचानक पररवतान। 

 एब्लिएको, अन्तमुाखी, क्षचब्लन्तत, ियिीत, आत्म-र्ोषी रे्ब्लखन्छन्। 

 "पीक्षित" शरीरको िाविक्षङ्गमा ियो गछा न् – झुकेको काँि, क्षनहुररएको क्षशर, आँखामा सोझै हेना नचाहने। 

 कमिोर वा कम सामाक्षिक सीपहरू, साथीहरू नहुने वा कम हुने। 

 क्षवनोर् िवृक्षत्त हँुरै्न वा अनुपयुक्त क्षवनोर् ियोग गछा न्। 

 अचानक अरू क्षवद्याथीहरूलाई बुली गना सुरू गछा न्। 

 आत्मक्षवश्वास वा आत्मसम्मान हँुरै् नहुने वा कम हुने। अवसार्को र्र बढी हुने। 

 बारम्बार क्षबरामी हुने वा अनुले्लब्लखत कोतने, घाउ लागे्न वा आफ्ना कपिा वा सामानमा िक्षत पुऱ्याउने 

 उसलाई वा उनलाई अन्य क्षवद्याथीहरूबाट क्षिन्न बनाउने िवृक्षत्तिक्षत लब्लज्जत रे्ब्लखने 

 िागे्न, आत्महत्या गने वा अन्य खतरनाक व्यवहारका बारेमा कुरा गने। 
 

डवद्यार्थीिरू: कसैले बुली र्ऱ्यो िने के र्ने 

र्ने: 

 क्षछटोिन्दा क्षछटो त्यहाँबाट क्षहँि्ने। 

 आफूले क्षवश्वास गरेको वयस्कलाई िने्न िसले गर्ाा उसले/उनले बुलीइङ्ग रोक्नका लाक्षग मद्दत गना सकून्।  आफूलाई कसले बुली गऱ्यो, कसले गऱ्यो, कहाँ र कक्षतबेला गऱ्यो िने्न कुरा ररपोटा गने।  ररपोटा गनुा िनेको चुगली गनुा होइन – यसले 

तपाईँ र अरूलाई सुरक्षित पानेछ। 

 साथी वा सहपाठीसँग घक्षनष्ठता क्षवकक्षसत गने।  बुलीहरूले िाय ती क्षवद्याथीहरू पक्षछ लाग्छन् िो एिा हुन्छन्। 

 आफूले उसलाई/उनलाई सामना गने समय सोचेर र ती ठाउँबाट टाढा रहेर बुलीबाट बचे्न।  यक्षर् ती स्थानमा तपाईँ िानैपछा  िने, एउटा साथी क्षलएर िाने। 

 आफू खतरामा निएका बेला आफ्नालाक्षग ब्लस्थक्षतको सामना गने।  सीिा उक्षिने, बुली गनेको आँखमा हेने, र आत्मक्षवश्वासी स्वरमा िने्न, "मलाई एिै छोि।" 
 

नर्ने: 

 बुलीसँग क्षफताा झगिा नगने क्षकनक्षक यसले बुलीलाई अरू क्षनराश बनाउन सक्छ र चोटपटक लाग्न सक्छ।   

 बुलीइङ्ग पररब्लस्थक्षतको बेवास्ता नगने र त्यो अन्त्य हुने अपेिा गने।   

 त्यसलाई आफँै क्षित्रमात्र नराखे्न।  वयस्कलाई बताउने कुरा क्षनक्षित गने। 
 

अडििावकिरू:  आफ्नो बच्चा बुली िए के र्ने 

 यक्षर् सू्कलले सम्पका  गऱ्यो िने, शान्त बसे्न र रिात्मक वा िोिी नबने्न।   

 यसलाई गिीरतापूवाक क्षलने र बहाना नबनाउने। 

 बुलीइङ्गका पररर्ामहरूबारे क्षनर्ाय गने, आफ्नो बच्चाले त्यसका पररर्ामहरूबारे थाहा पाएको कुरा क्षनक्षित गने र क्षतनलाई क्षनष्पि र क्षनरन्तर लागू गने। 

 िोि र कुण्टाको सामना गने उपयुक्त क्षवक्षिहरू आफ्नो बच्चालाई क्षसकाउने।  

 आफ्नो बच्चालाई स्पि र दृढतासक्षहत बुलीइङ्ग स्वीकार गररँरै्न िने्न। 

 सकारात्मक व्यवहारका लाक्षग आफ्नो बच्चालाई पुरसृ्कत गने। 

 अरूलाई बुली गर्ाा पने ििावबारे बुझ्न आफ्नो बच्चालाई सहयोग गने। 

 बुलीइङ्ग संसोिन गनाका लाक्षग एउटा मागा आफ्नो बच्चालाई बनाइक्षर्ने। 

 यक्षर् बुलीइङ्ग क्षनरन्तर िारी रह्यो िने मद्दत मागे्न। 
 

अडििावकिरू:  यडद िपाईँको बच्चालाई बुली र्ररँदैछ िने के र्ने 

र्ने:   

 आफ्नो बच्चालाई आफूमाक्षथ बुली गररनु आफ्नो गलती होइन िने्न बुझाएको सुक्षनक्षित गने। 

 आफ्नो बच्चालाई बुलीको सामना उसले/उनले मात्र गनुापरै्न िने्न कुरा िानकारी क्षर्ने। 

 बुलीइङ्गबाट आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित राखे्न तररकाहरूबारे सू्कल/क्षिब्लन्सपल/क्षशिकसँग कुरा गने। 

 बुलीहरूिक्षत ितक्षिया क्षर्ने उपयुक्त तररकाहरूबारे आफ्नो बच्चासँग कुरा गने। 

 आफ्नो बच्चालाई िक्षतक्षिया नक्षर्न, तर त्यहाँबाट क्षहँि्न र िारी रहे मद्दत िाि गना िने्न। 

 आफ्नो बच्चालाई िेरै आिामक निएर क्षनियात्मक हुन क्षसकाउने। 
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 आफ्नो बच्चालाई बुली हुनेक्षबक्षत्तकै क्षवश्वासयोग्य वयस्कलाई क्षछटोिन्दाक्षछटो ररपोटा गना िने्न। 

 आफ्नो बच्चाको व्यवहार र अन्तक्षिा याको शैली हेने र िक्षवष्यमा उसले/उनले त्यस्तो पररब्लस्थक्षतको सामना गनाका लाक्षग आफूले कसरी मद्दत गना सके्न क्षवचार गने। 

 सहयोगका लाक्षग सू्कलमा सम्पका  राखे्न। 

 उपयुक्त िएमा, आफ्नो बच्चाका लाक्षग परामशा खोजे्न। 
 

नर्ने: 

 आफ्ना बच्चाहरूलाई बुलीइङ्गको समस्या आफँै समािान गर निने्न।  शब्लक्तको क्षिन्नताका कारर्, बुलीको क्षसकार हुने बच्चाले अझ बढी रु्ःख पाउन सक्छ।  बुलीइङ्गको समस्यामा वयस्कहरूको मद्दत चाक्षहन्छ। 

 बुलीको क्षसकार िएको बच्चालाई बुलीसँग झगिा गना निने्न।  यसले कुनै समस्या समािान गरै्न, कसैलाई चोटपटक लाग्न सक्छ, र झगिा सू्कल नीक्षत क्षवपरीत पक्षन हो। 

 बुलीइङ्गको पररब्लस्थक्षतमा मध्यस्थता गना नखोजे्न।  बुली गनेहरू र बुलीबाट पीक्षितहरूलाई सँगै राखेर "समस्याको समािान गने" कक्षहलै्य पक्षन राम्रो क्षवचार होइन।  बुली हुने बच्चाले केही गलत गरेको हँुरै्न, त्यसैले मध्यस्थताले गलत सने्दश 

िवाह गछा । 

 तुरुनै्त बुली वा पीक्षित कसैलाई पक्षन र्ोष नक्षर्ने।  त्यसको साटो, के िैरहेको छ िने्न बारे बढीिन्दा बढी िानकारी सिलन गने, र सहयोगका लाक्षग सू्कलमा सम्पका  गने।
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बुली-डवरोधी नीडि 
 
I. उदे्दश्य   

क्षिब्लरर क्ट्को बुली-क्षवरोिी नीक्षत सबै क्षवद्याथीहरूलाई एउटा सुरक्षित क्षसकाइ वातावरर् चाक्षहन्छ िने्न मान्यतामा आिाररत छ। यस नीक्षतका उदे्दश्यहरू सू्कल वातावरर्मा क्षवद्याथीको बुलीइङ्ग, उत्पीिन र  िरिझकी क्षवरुि 

तथा पीक्षितहरू, सािीहरू, र्शाकहरूको बुलीइङ्ग, उत्पीिन वा िरिझकीको ररपोटा गने कुनै व्यब्लक्तिक्षत िक्षतशोि वा िक्षतकार क्षिब्लरर क्ट्को क्षनषेि गना स्थापना गने; र क्षिब्लरर क्ट्लाई ररपोक्षटाङ्ग र अनुसन्धान कायाक्षवक्षिहरू 

स्थापना गना र यस नीक्षतलाई उल्लङ्घन गरे अनुशासनात्मक पररर्ामहरू हुन सके्न कुरा क्षनरे्क्षशत गनुा हुन्।   

II पररिाषािरू   

A. "बुलीइङ्ग" िन्नाले हकानुा, अवाब्लित आिामक व्यवहार गनुा, उत्पीिन गनुा बुक्षझन्छ िुन र्ोहोररइरहने वा िेरै हर्सम्म र्ोहोररने सिावना हुन्छ र यसले क्षवद्याथीका लाक्षग उसको वा उनको शारीररक सुरिा वा 

सामिीको पयााि िय क्षसिाना गछा ; कुनै अपवार् क्षबना िुन सुकै क्षवद्याथीलाई िेरै हर्सम्म शैिक्षर्क कायासम्पार्न, अवसरहरू वा लािहरूमा हस्तिेप गछा ; वा िेरै हर्सम्म सू्कलको अनुशाक्षसत सञ्चालनमा बािा 

गछा ।   

 

बुलीइङ्गमा क्षवक्षिन्न मुद्रासक्षहतका शारीररक कायाहरू, वा म ब्लखक, साइबरबुलीइङ्ग, इलेक्ट्र ोक्षनक, वा क्षलब्लखत सञ्चार, र त्यस्तो कुरा ररपोटा गरेमा िक्षतकारको िझकी सामेल हुन सक्छन्।   

 

सू्कल पररसर, कुनै सू्कल समारोह वा सू्कल बसमा क्षवद्याथीहरूलाई बुली गना क्षनषेि गररएको छ।   

 

B. "साइबरबुक्षलङ्गीइङ्ग" िन्नाले II (A) मा पररिाक्षषक गरे अनुसारको बुलीइङ्ग बुक्षझन्छ िो क्षनम्न तररकाले िसाररत गररन्छ, तर त्यक्षतमै सीक्षमत िने्न छैन, - टेक्षलफोन, ताररक्षहत टेक्षलफोन, वा अन्य ताररक्षहत सञ्चार उपकरर्, 

कझपु्यटर, वा पेिर (यक्षतमै सीक्षमत छैनन्) माफा त सने्दश, टेक्स्ट, श्रव्य, वा क्षचत्र। 

III. नीडि मापदण्ड   

A. क्षनषेि   

 1. क्षिब्लरर क्ट्ले कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई सू्कल पररसरमा वा सू्कलले िायोक्षित गरेका आयोिनाहरूमा वा पब्लिक सू्कलमा इलेक्ट्र ोक्षनक उपकरर्को ियोगिारा बुलीइङ्ग गना, उत्पीिन गना, वा गाली गना क्षनषेि 

गरेको छ।    

2. क्षिब्लरर क्ट्ले बुलीइङ्ग, उत्पीिन, वा गालीका घटनाहरूको ररपोटा गने व्यब्लक्तहरू, वा पीक्षितहरू, सािीहरू, र्शाकहरू वा बुलीइङ्ग, उत्पीिन वा गाली क्षवषयमा िरपर्ो िानकारी िएका अन्य क्षवरूि 

िक्षतकार वा िक्षतशोि क्षनषेि गरेको छ।    

 B. बुलीइङ्गको पररर्ाम 

1. बुलीइङ्ग, उत्पीिन, वा गाली गनामा संलग्न िएर यो नीक्षत उल्लङ्घन गने व्यब्लक्तहरू; िक्षतशोि वा िक्षतकारमा संलग्न हुनेहरू; वा यो नीक्षत उल्लङ्घन िएको छ िनी गलत आरोप लगाउनेहरू  क्षवरूि 

पररर्ामहरू र सुिारात्मक काबााहीहरू लागू गररनेछ।   

2. सुपररने्टने्डन्टले क्षवकक्षसत गरेका यी पररर्ामहरू र सुिारात्मक काबााहीहरू, उपयुक्त अनुसन्धानले यस नीक्षतको उल्लङ्घन िएको छ िने्न कुरा पत्ता लगाएपक्षछ क्षनयक्षमत र क्षनष्पि रूपमा लागू गररनेछ।   

C. यस नीक्षत अन्तगात राम्रो मनसाय राखी बुलीइङ्ग, उत्पीिन वा गालीका कायाहरू ररपोटा गने सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सका कमाचारीहरू, ररपोक्षटाङ्गमा कुनै काया वा चुक वा बुलीइङ्ग, उत्पीिन, वा गालीको ररपोटा 

नगरेबापत नागररक रूपमा उत्तरर्ायी हँुरै्नन्।   
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IV. कायाजन्वयन रर्नीडििरू   

 A. ररपोक्षटाङ्ग   

1. बुलीइङ्ग, उत्पीिन, वा गालीका घटना ररपोटा गनाकालाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले स्थाक्षपत कायाक्षवक्षिहरू व्यवब्लस्थत गरेको छ (बुलीइङ्ग ररपोक्षटाङ्ग तथा अनुसन्धान क्षनयमन हेनुाहोस्)। 

2. बुलीइङ्गका घटनाहरूको ररपोटा िाि गनाका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट् क्षित्र िते्यक सू्कलमा क्षिब्लरर क्ट्ले एक िना व्यब्लक्त क्षनयुक्त गनेछ। िते्यक सू्कलमा त्यस्तो व्यब्लक्त क्षिब्लन्सपल वा उसको/उनको िक्षतक्षनक्षि 

व्यब्लक्त(क्षशिक तह वा उच्च) हुनेछ र उसले/उनले बुलीइङ्गका घटनाहरू िाि गनेछ। बुलीइङ्गका घटनाहरू ररपोटा गनाका लाक्षग, क्षिब्लन्सपल वा उसको/उनको िक्षतक्षनक्षिले पूरा िररएको कागिी िक्षत वा 

इलेक्ट्र ोक्षनक िक्षत बुलीइङ्ग ररपोटा फाराम बुझाउनु पनेछ (बुलीइङ्ग ररपोटा फाराम हेनुाहोस्)। 

3. कमाचारीको ित्यि ज्ञानमा िएको बुलीइङ्गको कुनै पक्षन घटनाको ररपोटा समू्पर्ा क्षिब्लरर क्ट् कमाचारीहरूले गनुापनेछ, र सो घटनाको सािी िएको रु्ई क्षर्नक्षित्र सू्कलमा क्षनयुक्त गररएको व्यब्लक्तले बुलीइङ्गको 

ररपोटा क्षलनुपनेछ।  

B. अनुसन्धान 

बुलीइङ्ग, उत्पीिन, वा गालीका कक्षथत घटनाहरूको चुस्त अनुसन्धानका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले स्थाक्षपत कायाक्षवक्षिहरूको व्यवस्था गरेको छ(बुलीइङ्ग ररपोक्षटाङ्ग र अनुसन्धान क्षनयमन हेनुाहोस्)। क्षवक्षशि रूपमा, बुलीइङ्गको 

ररपोटा/गुनासो िाि गर्ाा, िवनको क्षिब्लन्सपल वा उसको/उनको िक्षतक्षनक्षिले क्षनम्नक्षलब्लखत कायाक्षवक्षि पालना गनुापनेछ: 

  (a)  बुलीइङ्गको घटना िएको ररपोटा िाि िएको रु्ई क्षर्नक्षित्र, सू्कल क्षिब्लन्सपल, वा उसको वा उनको िक्षतक्षनक्षिले सो घटनाको अनुसन्धानको पहल गनुापनेछ। 

  (b)  अनुसन्धानमा सहयोग गनाका लाक्षग सू्कल क्षिब्लन्सपलले अन्य सू्कल राफ क्षनयुक्त गना सके्नछन्; र 

  (c)  सो अनुसन्धान क्षलब्लखत ररपोटा िाि िएको र्स क्षर्नक्षित्रमा सम्पन्न गनुापनेछ िबसम्म अनुसन्धान िारी राख्नका लाक्षग कुनै उपयुक्त कारर् हँुरै्न। 

C. नीक्षतको िकाशन  

     (a)  यो नीक्षत क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइ, राफ पुब्लस्तका, र क्षवद्याथी आचार संक्षहतामा उपलब्ध गराइनेछ। क्षशिकहरू र राफबीच यस नीक्षतको क्षवतरर् वाक्षषाक क्षसिक र राफ ताक्षलमका अवसरमा गररनेछ।  

     (b)    यहाँ िसु्तत गररएका नीक्षत र कायाक्षवक्षिहरूको सूचना समू्पर्ा सू्कल कमाचारीहरूलाई र क्षवद्याथीहरूसँग पयााि सम्पका  हुने स्वयम्सेवकहरूलाई क्षिब्लरर क्ट्ले िर्ान गनेछ। 

     (c)   क्षिब्लरर क्ट्ले क्षवद्याथीहरू, आमाबाबुहरू वा अक्षििावकहरू, र राफलाई आफ्नो बुली-क्षवरोिी नीक्षतको सूचना िर्ान गनेछ।  

D. क्षवद्याथी छलफल र कमाचारी ताक्षलम    

1. क्षिब्लरर क्ट्ले बुलीइङ्ग बारेको िानकारी र उपयुक्त ताक्षलम समू्पर्ा राफ र क्षवद्याथीहरूसँग पयााि सम्पका  रहने स्वयम्सेवकहरूलाई वाक्षषाक क्षसिक र राफ इन-सक्षिासका बेला िर्ान गनेछ।  

2. क्षिब्लरर क्ट्को िशासनले आफ्ना सू्कल परामशार्ाताहरू, सामाक्षिक कायाकतााहरू, मानक्षसक स्वास्थ्य क्षवशेषज्ञहरू र सू्कल मनोक्षचक्षकत्सकहरूलाई बुलीइङ्गबाट पीक्षितहरूलाई बुलीइङ्गका नकारात्मक 

ििावहरूमाक्षथ क्षविय हाक्षसल गना क्षशिा क्षर्न क्षनरे्शन क्षर्नेछ।  

3. क्षिब्लरर क्ट् िशासनले बुलीइङ्ग सम्बोिन गना, पीक्षितलाई क्षनब्लन्दत नपारीकरन त्यस्तो व्यवहारिक्षत िक्षतक्षिया क्षर्न, र बुलीइङ्गका पीक्षितहरूलाई स्रोतहरू र रेफलरहरू उपलब्ध गराउन कायािमहरू र अन्य 

पहलहरूको कायाान्वयन गनेछ।  
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4.  क्षिब्लरर क्ट्ले बुलीइङ्ग क्षनषेि गने सू्कल क्षिब्लरर क्ट् नीक्षतका बारे, बुलीइङ्गका हानीकारक ििावहरू बारे,  बुलीइङ्ग सम्बोिन गनाका लाक्षग,  बुलीइङ्गको घटनामा ररपोटा गनेहरू क्षवरूि बुलीइङ्ग, िक्षतशोि वा 

िक्षतकारमा संलग्नहरूका लाक्षग िबाफरे्क्षहता र नीक्षत कायाान्यनय गना साथी-साथी पहल सक्षहत अन्य लागूयोग्य पहलहरू बारे िानकारी सक्षहत बुलीइङ्गका क्षवषयमा क्षवद्याथीहरूलाई क्षशिा र िानकारी क्षर्नेछ। 

V. अन्य   

क्षिब्लरर क्ट्ले आवक्षिक रूपमा आफ्ना बुलीइङ्ग-क्षवरोिी नीक्षतहरूको समीिा गनेछ र आवश्यकता अनुसार पररमािान गनेछ। सो नीक्षत समीिा र पररमािान गर्ाा क्षिब्लरर क्ट्को सू्कल बोिाले सू्कल पसोनेल, क्षवद्याथीहरू र 

िशासकहरूको सुझाव क्षलनेछ। 
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यौडनक उत्पीिन/लैडङ्गक डविेद 
 
"सहयोग, लािहरू, सेवाहरू वा उपचारका िाविानहरूलाई अस्वीकृत गने, सीक्षमत पाने, क्षिन्न िर्ान गने वा सता लगाउने कुनै कमाचारी, क्षवद्याथी वा क्षिब्लरर क्ट्को एिेन्टिारा क्षलङ्गका आिारमा लगाइएको य क्षनक 

िकृक्षतको शारीररक वा म ब्लखक व्यवहार शीषाक न  अन्तगात संरक्षित।" 

शीषाक न  अन्तगातको य क्षनक उत्पीिनको पररिाषामा क्षनम्न सामेल छ तर यक्षत मै सीक्षमत छैन, अवािनीय य क्षनक ियास, य क्षनक कृपाका लाक्षग अनुरोि, र य क्षनक िकृक्षतको म ब्लखक वा शारीररक व्यवहार िब: 

 त्यस्तो व्यवहारको स्वीकृक्षतलाई ित्यि वा अित्यि रूपमा सो व्यब्लक्तको शैक्षिक र्िाा वा िगक्षतको क्षनयम वा सता बनाइन्छ; वा 

 त्यस्तो व्यवहारको स्वीकृक्षत वा अस्वीकृक्षतलाई सो व्यब्लक्तलाई ििाक्षवत पाने शैक्षिक क्षनर्ायहरूको आिार बनाइन्छ; 

 त्यस्तो व्यवहारले लब्लज्जत पाने, शतु्रतापूर्ा, वा अपमानिनक शैक्षिक वातावरर् क्षसिाना गछा ; वा 

 त्यस्ता य क्षनक ियास वा य क्षनक कृपका लाक्षग अनुरोि स्वीकार गने अको क्षवद्याथीलाई शैक्षिक लािहरू वा अवसरहरू क्षर्एका कारर् योग्य क्षवद्याथीरूलाई ती लािहरू वा अवसरहरू अस्वीकृत गररन्छ। 

कमाचारीको व्यवहार "वाब्लित"वा अन्यथा आमब्लन्त्रत िेसुकै िएता पक्षन सू्कल कमाचारीहरूिारा क्षवद्याथीहरूको य क्षनक उत्पीिन क्षनषेि गररएको छ। यस नीक्षत र क्षनयमनको उदे्दश्यका क्षनक्षमत्त, यस क्षनषेिमा क्षनम्न सामेल 

छन् – सू्कलबाक्षहरका सू्कल िायोक्षित क्षियाकलापहरू सक्षहत सू्कल पररसरमा र/वा सू्कल क्षियाकलापमा सू्कल आउने सबै स्वयम्सेवकहरू र गैर-कमाचारीहरू सक्षहत पूर्ाकालीन, आंक्षशक, िक्षतस्थाक्षपत, र अन्य 

कमाचारीहरू। 

 

यौडनक उत्पीिनका अनेकाब्लन्तक उदािरर्िरू 

यौडनक प्रयासिरू 

अवाब्लित य न ियासहरू केस अनुसार क्षनिााररत गररनेछन् र क्षनम्न सामेल हुनेछन् तर यक्षत मै सीक्षमत हुनेछैनन्: 

 आमन्त्रर् िक्षतसुकै कोमल िए पक्षन य क्षनक सम्बन्ध हुने मनसायले गररएको आमन्त्रर् वा िस्ताव; वा 

 सामाक्षिक गैर-सू्कल क्षियाकलापहरूमा आमन्त्रर्, यक्षर् यसमा सहिागी हुन अस्वीकार गनााले क्षशिाका अवसरहरूको िक्षत वा िक्षतकूल क्षियाहरू हुनसक्छन्। 

  

यौडनक प्रकृडिको मौब्लखक व्यविार 

यसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन्: 

 य क्षनक रूपमा उते्तिक वा व्यक्त िाषर्(बोली); वा 

 सावािाक्षनक रूपमा व्यक्त य क्षनक सै्वरकल्पनाहरू; वा 

 य क्षनक वा कठोर िकृक्षतका चुटक्षकला(िोक)हरू; वा 

 कुनै एउटा क्षलङ्गलाई वगाका क्षवषयमा क्षलएर अनार्रपूर्ा क्षटप्पर्ीहरू; वा 

 होच्याउने क्षटप्पर्ीहरू; वा 

 य क्षनक िसायहरू स्वीकार नगर्ाा पररर्ामहरूको िझकी; वा 

 य क्षनक रूपमा स्पि लेखन वा अन्य य क्षनक वर्ान। 

 

यौडनक प्रकृडिको र्ारीररक व्यविार 

यसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन्: 

 अनुक्षचत वा अवाब्लित स्पषा, चुम्बन, आक्षर्; वा 

 य क्षनक रूपमा अपमानिनक मिाक; वा 

 य क्षनक रूपमा स्पि काटुान, क्षिते्तलेखन, वा अन्य य क्षनक वर्ानहरू; वा 

 य क्षनक रूपमा सािेक्षतक मुद्राहरू। 
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डवद्यार्थीिरूको यौडनक उत्पीिन 

माक्षथ क्षर्इएका उर्ाहरर्हरूमा थप, क्षवद्याथीहरूसँगको क्षवक्षशि पररब्लस्थक्षतले क्षवद्याथीको उत्पीिन गराउन सक्छ िुन वयस्कको सन्दिामा तुरुनै्त य क्षनक उत्पीिन िनी पक्षहचान गना सक्षकँरै्न तर िसका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्बाट 

िक्षतक्षिया आवश्यक हुन्छ।  

डवद्यार्थीिरू लब्लक्ष्यि यौडनक प्रकृडिका व्यविारिरू 

यसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन्: 

 स्पशािस्ता अवाब्लित य क्षनक व्यवहारहरू, य क्षनक रूपमा स्पि वा अस्पि क्षटप्पर्ीहरू, य न आिाररत हल्लाहरू, क्षचत्रहरू, मिाकहरू, चुटक्षकलाहरू, शारीररक रूपमा छेउ लगाउनु/अरूको चाल अवरोि 

गनुा, सावािाक्षनक से्नह िर्शान गनुा; वा 

 साथीहरू र/वा कमाचारीहरूिारा क्षवद्याथीहरूलाई मुख्यत एक-लैक्षङ्गक किाकोठा व्यवस्थापनमा राख्नु र य न आिाररत क्षटप्पर्ीहरू/समीिाहरू गनुा; वा 

 िमुख रूपमा वा ऐक्षतहाक्षसक रूपमा एक-लैक्षङ्गक शैक्षिक वातावरर्मा क्षवद्याथीलाई औिारहरू/उपकरर्हरू िाि गना क्षनषेि गरेर, कायासम्पार्न मूल्यािन क्षलङ्गका आिारमा गरेर, उपकरर्हरू लुकाए, वा 

क्षवद्याथीको क्षलङ्गका कारर् ऊ/उनी सो शैक्षिक व्यवस्थानका होइनन् िने्न सिेत गरेर क्षवद्याथीको शैक्षिक अवसरमा हस्तिेप गनुा। 

 क्षलङ्गका आिारमा शैक्षिक अवसरहरूमा पहँुच सीक्षमत पानुा वा अस्वीकार गनुा। 

   

  

यौडनक उत्पीिनको िेत्र 

य क्षनक उत्पीिन पुरुषहरूले मक्षहलाहरूतफा  गनेमा मात्र सीक्षमत नरही तलका कुनैहरूबीच हुन सक्छ: 

 क्षवद्याथीमा क्षवद्याथी 

 क्षवद्याथीमा राफ 

 राफमा राफ 

 पुरुषमा पुरुष 

 मक्षहलामा मक्षहला 

 मक्षहलामा पुरुष 

 पुरुषमा मक्षहला 

 राफमा क्षवद्याथी 
  

यौडनक उत्पीिनका रु्नासािरूको अनुसन्धान 

डवद्यार्थी रु्नासािरू 

1. आफूमाक्षथ य क्षनक उत्पीिन गररएको िने्न लागेमा सद्भावमा आिाररत रही गुनासो/क्षसकायत फाइल गर्ाा यहाँ स्थाक्षपत कायाक्षवक्षिहरू उपयोग गने कुनै पक्षन क्षवद्याथीक्षवरूि कुनै िक्षतकार वा िक्षतकूल व्यवहार 

गररनेछैन। गुनासोकताा क्षवरूि कुनै पक्षन क्षकक्षसमको िक्षतकारात्मक काबााहीमा संलग्न हुने कुनै पक्षन कमाचारी/क्षवद्याथीलाई अनुशासनात्मक काबााही गररनेछ, िसमा क्षनष्कासन वा पर् बरखास्त सामेल छन्। 

2. यक्षर् क्षवद्याथीलाई आफूमाक्षथ य क्षन उत्पीिन िएको छ िने्न लागे वा यक्षर् क्षवद्याथीलाई आफ्नो सहपाठीमाक्षथ य न उत्पीिन िैरहेको छ िने्न लागे, सो क्षवद्याथीले सो िानकारी उनीहरूको क्षशिक/क्षिब्लन्सपललाई 

ररपोटा गनुापनेछ। 

  

3. यक्षर् क्षवद्याथीलाई त्यस्तो िानकारी आफ्नो क्षशिक/क्षिब्लन्सपललाई ररपोटा गनुा अनुपयुक्त हुन्छ िने्न लागे, पररब्लस्थक्षतलाई क्षशिक/क्षिब्लन्सपलले सन्तोषिनक रूपले समािान गरेनन् िने्न लागे, वा क्षवद्याथीलाई त्यस्तो 

कुरा क्षशिक/क्षिब्लन्सपललाई ररपोटा गना असहि मात्र लागे, सो क्षवद्याथी(कमाचारी)ले क्षनम्न स्थानमा रहेको क्षिब्लरर क्ट्को शीषाक न  संयोिकसँग सम्पका  गनुापनेछ। 

सेन्ट लुइस क्षसक्षट पब्लिक सू्कल्स 

801 N. 11th St., St. Louis, MO 63101 

शीषाक न  संयोिक 

(३१४) ३४५-४४८३ 
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यौडनक उत्पीिन नीडिको कायाजन्वयन 

क्षवद्याथी सुपररवेिर् क्षिमे्मवारीहरू िएको िते्यक िवन तहको िशासक वा अन्य क्षिब्लरर क्ट् कमाचारी य न उत्पीिन रक्षहत शैक्षिक तथा काया वातावरर् व्यवब्लस्थत गनाका लाक्षग क्षिमे्मवार हुन्छन्। क्षिब्लरर क्ट्को नीक्षत अनुसार 

क्षवद्याथी सुपररवेिर् क्षिमे्मवारीहरू िएको िते्यक िवन तहको िशासक वा अन्य क्षिब्लरर क्ट् कमाचारीले क्षिब्लरर क्ट्को य क्षनक उत्पीिन नीक्षतहरू र क्षनयमनहरू कायाान्वयन गराउनक लाक्षग तुरुन्त र उपयुक्त काबााहीहरू 

गनुापनेछ, िसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन्: 

1. िवन तहको िशासकले य क्षनक उत्पीिन (क्षवद्याथीहरू संलग्न य क्षनक उत्पीिन सक्षहत)का क्षवषयमा सबै राफलाई सेवाकालीन ताक्षलम िर्ान गनेछन् शैक्षित वषाको पक्षहलो पूर्ा क्यालेन्डर हिाको अन्त्यिन्दा 

क्षढलो हुनुहुनेछैन। 

2. क्षकन्डरगाटान रे्ब्लख बाह्  ँिेिसम्मका सबै क्षवद्याथीहरूलाई य क्षनक उत्पीिनबारे क्षनरे्शनहरू िर्ान गने, िुन शैक्षिक वषाको पक्षहलो पूर्ा क्यालेन्डर मक्षहनाको अन्त्यिन्दा क्षढलो हुनुहुनेछैन। 

3. िवनबाट समू्परर् अश्लील वा य क्षनक रूपमा अपमानिनक क्षिते्तलेखन हटाउने। 

4. सबै होमरूम क्षशिकहरूले क्षिब्लरर क्ट्को य न उत्पीिन नीक्षत र क्षनयमनहरू आफ्ना क्षवद्याथीहरूसँग शैक्षिक वषाको पक्षहलो पूर्ा क्यालेन्डर हिािन्दा अक्षघ नै छलफल गने। यी छलफलहरूको अंशका रूपमा, 

क्षिब्लरर क्ट्को य क्षनक उत्पीिन नीक्षतका क्षलब्लखत िक्षतहरू छैठ  ँरे्ब्लख बाह्  ँिेिसम्मका िते्यक क्षवद्याथीलाई िर्ान गने। क्षवद्याथीहरूलाई उनीहरूले कुनै पक्षन रूपको य क्षनक उत्पीिन सहनु आवश्यक छैन िनी 

सूचीत गने उदे्दश्यले यी छलफलहरू उमेर उपयुक्त क्षवक्षिले सञ्चालन गररनुपछा । 

5. समू्पर्ा क्षशिकहरू, परामशार्ाताहरू, र िशासकहरूले शैक्षिक व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसार य क्षनक उत्पीिनका घटनाहरू ररपोटा गने कायाक्षवक्षिका लाक्षग उपयुक्त क्षनरे्शनहरू िर्ान गनुा पनेछ। 

6. िवन तहको िशासकले य क्षनक उत्पीिनका सबै गुनासोहरूलाई अनुसन्धान गनाका लाक्षग चुस्त काबााही गनुापनेछ। 

7. िवन तहको िशासकले त्यस्ता घटनाको उपचार गना र िक्षवष्यमा हुन नक्षर्नका लाक्षग उपयुक्त अनुशासनात्मक काबााही गनुापनेछ। 

8. यी क्षिमे्मवारीहरू उपयुक्त र क्षिमे्मवार रूपमा कायाान्वयन गना नसकु्नको नक्षतिा अनुशासनात्मक काबााही हुनसक्छ िुन रोगगारको अन्त्यसम्म वा सक्षहत हुनसक्छ। 

  

अनुर्ासन/पररर्ामिरू 

य क्षनक उत्पीिनका क्षवद्याथीका गुनासाहरू 

1. सू्कल पररसरमा िएका बेला, वा सू्कल क्षियाकलापमा सहिागी हँुर्ा (सू्कलले िर्ान गरेको यातायातमा समेत) य क्षनक उत्पीिनमा संलग्न हुने कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासन सम्म वा सक्षहतको अनुशासनात्मक 

काबााही हुनसक्छ। 

2. क्षवद्याथीको य क्षनक उत्पीिनलाई स्वीकृक्षत क्षर्ने वा त्यसमा संलग्न हुने कुनै पक्षन कमाचारीलाई रोिगारको अन्त्य वा सक्षहत अनुशासनात्मक काबााही हुनसक्छ। 

3. क्षवद्याथी संलग्न िएको य क्षनक उत्पीिनको गुनासो िाि गने र सो गुनासो क्षिब्लन्सपल र क्षिब्लरर क्ट्को शीषाक न  संयोकलाई तुरुन्त नक्षर्ने कुनै पक्षन कमाचारीलाई रोिगारको अन्त्य सम्म वा सक्षहत अनुशासनात्मक 

काबााही हुन सक्छ। 

4. य क्षनक उत्पीिनको गलत अक्षियोग फाइल गने कुनै पक्षन क्षवद्याथीले उपयुक्त अनुशासनात्मक काबााही पाउनेछ, िुन क्षनष्कासन सम्म वा सक्षहत हुनेछ। यस नीक्षतको उदे्दश्यका लाक्षग "गलत अक्षियोग"मा 

सद्भाववश गररएका गुनासाहरू, तर अनुसन्धानपक्षछ क्षिब्लरर क्ट्िारा अिमार्ीत अक्षियोगहरू सामेल छैनन्। यस नीक्षतको उदे्दश्यका लाक्षग "गलत अक्षियोग" त्यो गुनासो हो िो कुनै व्यब्लक्तले गुनासोको असत्यता 

िान्दािानै्द गरेको हो। 
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डवद्यार्थी आचार संडििा 

 
डवद्यार्थी आचार संडििाको उदे्दश्य 

 क्षवद्याथी व्यवहारका लाक्षग अपेिाहरूको सुसङ्गत समूह क्षनमाार् गनुा 

 सकारात्मक व्यवहार सुदृढ पानुा र क्षवद्याथीहरूलाई उपयुक्त सामाक्षिक सीपहरू क्षवकक्षसत गने अवसरहरू िर्ान गनुा 

 अनुपयुक्त व्यवहारमा संलग्न क्षवद्याथीहरूका लाक्षग हस्तिेपहरू र पररर्ामहरू रेखाक्षित गने 

 सू्कल समुर्ायका समू्पर्ा सर्स्यहरूका अक्षिकारहरू र क्षिमे्मवारीहरूको व्याख्या गनुा 

 क्षवद्याथीहरूलाई सुरक्षित, सकारात्मक र सहयोगी क्षसकाइ वातावरर्मा संलग्न बनाउनु। 

डवद्यार्थी सङ्कल्प 
 म हरेक क्षर्न सू्कल आउने र किामा समयमा उपब्लस्थत हुने सिल्प गछुा  

 म सुरक्षित, क्षिमे्मवार, र क्षशि बने्न सिल्प गछुा  

 म समस्या समािानकताा हुने सिल्प गछुा  

 म कक्षठन पररश्रम गने, आफूले सकेसम्म सवोत्तम काम गने, र आफँैिक्षत गवा गने सिल्प गछुा  

व्यावहाररक अपेिाहरू र क्षिमे्मवारीहरू 
 

सू्कल समुदायका डर्मे्मवारीिरू: 

सुरक्षित हुने:    क्षवद्याथी आचार संक्षहता र आचार संक्षहतामा व्याख्या गररएका अपेिाहरूको बुझे्न र सो अनुसार चल्ने 

क्षिमे्मवार बने्न:   अरूलाई िोत्साहन क्षर्ने र सहयोग गने 

क्षशि बने्न:  क्षवद्याथीहरू, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकहरू, फ्ाकल्टी, राफ र आगनु्तकहरूका अक्षिकारहरूको आर्र गने 

तयार रहने:  क्षसक्नका लाक्षग तयार िएर सू्कल आउने
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डिब्लरिक्ट प्रर्ासकिरूका डर्मे्मवारीिरू

 हरेक सू्कलमा सकारात्मक व्यवहार हस्तिेप र सहयोग, सिट क्षनवारर् 

हस्तिेप(क्षसक्षपआइ) र क्षहंसा िन्ि विान ताक्षलम कायािम लागू गनाका लाक्षग आवश्यक 

उपयुक्त ताक्षलम र स्रोतहरू 

िर्ान गने। 

 हरेक सू्कलका सिट समूहहरूले क्षसक्षपआइ िक्षियाहरूमा ताक्षलम क्षलएको 

आवश्यक गने 

 सू्कल तहमा मुद्दाको समािान गना नसके्न आमाबाबु/आक्षिकाररक 

अक्षििावकहरूलाई सहयोग गने 

 क्षिब्लरर क्ट् तहका क्षनर्ाहरू क्षनिाारर् गनाका लाक्षग उपब्लस्थक्षत र अनुशासन तथ्याि 

समीिा गने 

 क्षनष्कासन समे्मलनहरू सक्षहत, क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनहरू सञ्चालन गने 

 क्षनलम्बन/क्षनष्कासनका अपीलहरू समीिा गने

 

सू्कल प्रर्ासकिरूका डर्मे्मवारीिरू: 

 क्षवद्याथीहरू, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकहरू, र समू्पर्ा सू्कल पसोनेललाई 

क्षवद्याथी आचार संक्षहता क्षवतरर् गने  

 सू्कल पसोनेलका लाक्षग उपयुक्त ताक्षलम िर्ान गने 

 क्षनष्पि र सुसङ्गत क्षकक्षसमले क्षवद्याथी आचार संक्षहता कायाान्वयन गने 

 सू्कल तथ्यािमा आिाररत क्षपक्षबआइएस कायाान्वयन गनाक लाक्षग आवश्यक ताक्षलम र 

स्रोतहरूको पक्षहचान गने 

 सामान्ट घटनाहरूलाई िमुख चुन तीहरूमा रूपान्तरर् हुन नक्षर्न अनुसन्धान-

आिाररत अभ्यासहरूको ियोग गने 

 

 अनुशासन रेफरलहरूको क्षवद्याथी िानकारी िर्ाली(एसआइएस)मा सही र 

समयोक्षचत िवेश िएको सुक्षनक्षित गने र अनुरूपता व्यवब्लस्थत गने(िसै्त असक्तता 

िएका क्षवद्याथीहरू योग्य ५०४ क्षवद्याथी िएको, र्स (१०) क्षर्ने क्षवस्थापन क्षनयम) 

 अनुशासन रेफरलहरूको समीिा गने र उपयुक्त हस्तिेप(हरू) वा पररर्ाम(हरू) 

क्षनिाारर् गने 

 िेि तह र उमेर उपयुक्त सुिारात्मक रर्नीक्षतहरू कायाान्वयन गने 

 सुरक्षित, सकारात्मक र सहयोगी वातावरर् क्षसिाना गने 

डवद्यार्थीका डर्मे्मवारीिरू: 

 सू्कल िाने 

 क्षवद्याथी आचार संक्षहताको पालना गने 

 सू्कलका अपेिाहरू र क्षनयमहरू पालना गने 

 सू्कलका िर ेस कोि पालना गने 

 सू्कलको सम्पक्षत्त र अरूको सम्पक्षत्तको आर्र गने 

 कक्षठन पररश्रम गने वा आफ्नो सवोत्त गने 

 समस्या समािान गनाका लाक्षग क्षशिकहरू, सू्कल सामाक्षिक कायाकतााहरू, क्षवशेषज्ञ 

सू्कल परामशार्ाता, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकहरू, सू्कल िशासकहरू, र 

अन्य वयस्कहरूलाई सोध्नुहोस्। 

 बुलीइङ्ग वा साइबर बुलीइङ्ग ररपोटा गने 

 अरूको सकारात्मक चररत्रका क्षवशेषताहरूको नमुना क्षलने

 

आमाबाबु/आडधकाररक अडििावकिरूका डर्मे्मवारीिरू: 

 क्षवद्याथी आचार संक्षहता पढ्ने र आफ्नो बच्चासँग बसेर समीिा गने 

 आफ्नो बच्चालाई क्षवद्याथी आचार संक्षहता पालना गना सहयोग गने 

 आफ्नो बच्चाका अक्षिकारहरू र क्षिमे्मवारीहरू बुझे्न 

 आफ्नो बच्चालाई अरूका अक्षिकारहरूको आर्र गना क्षसकाउने 

 आफ्नो बच्चा हरेक क्षर्न समयमै र क्षसक्नका लाक्षग तयार िएर सू्कल गएको सुक्षनक्षित 

गने 

 आफ्नो बच्चालाई सू्कलको सम्पक्षत्त र अरूको सम्पक्षत्त आर्र गना क्षसकाउने 

 सू्कल पसोनेलले क्षवद्याथी आचार संक्षहता कायाावन्यन गनुा पछा  िने्न कुरा बुझे्न 

 सू्कल र समुर्ायक्षित्र आफ्नो बच्चालाई सहयोग गना र मद्दत गना उपलब्ध स्रोतहरूको 

खोिी गने 

 
 

डर्िकिरूका डर्मे्मवारीिरू: 

 शैक्षिक सफलतालाई सहयोग गने क्षकक्षसमको क्षसकाइ वातावरर् व्यवब्लस्थत गनाका 

लाक्षग उपयुक्त किाकोठा व्यवस्थापन रर्नीक्षतहरू ियोग गने 

 क्षवद्याथी आचार संक्षहता पढाउने र सकारात्मक रूपले पुनबाल गराउने 
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 उल्लङ्घनलाई क्षपक्षबआइएस र हस्तिेिक्षत िक्षतक्षिया (आइक्षटआइ) िस्ता क्षवक्षिन्न 

क्षकक्षसमका हस्तिेपहरू माफा त सम्बोिन गने, िसमा क्षनलम्बन र क्षनष्कासनका 

क्षवकल्पहरू पक्षन सामेल छन् 

 चुन तीपूर्ा व्यवहार िर्क्षशात गने क्षवद्याथीहरूलाई सुिारात्मक क्षशिर् िर्ान गने 
 

 सुरक्षित र सकारात्मक सामुर्ाक्षयक वातावरर् क्षसिाना गने र क्षवद्याथीलाई सो 

वातावरर् कायम गना क्षसकाउने 

 सामान्य घटनाहरूलाई ठूला चुन तीहरू बन्नबाट रोक्न आफ्नो क्षवशेषज्ञ क्षववेक ियोग 

गने 

 आवश्यकता अनुसार अक्षतररक्त क्षवशेषज्ञ राफ क्षवकास र/वा ताक्षलम अनुरोि गने 
 
 

डिब्लरिक्ट सू्कल सेकु्यररटी राफ अडधकारीिरूका डर्मे्मवारीिरू: 

 हाम्रा सू्कलहरूमा सुरक्षित र क्षहतकर क्षसकाइ वातावरर् क्षसिाना गनामा सहयोग गने  क्षपक्षबआइएस आरे्शपत्रहरू, क्षहंसा िन्ि क्षनवारर् क्षसिान्तहरू र क्षसक्षपआइ 

िोटोकलसँगै काम गने 

 सू्कलमा स्थल सेकु्यररटी र स्थानीय कानुन कायाान्वयन एिेन्सीहरूसँग ित्यि सम्बन्ध 

िर्ान गने 

 स्थानीय कानुन कायाान्वयन कायाालयहरू, क्षवशेषज्ञ सू्कल परामशार्ाताहरू, सू्कल 

सामाक्षिक कायाकतााहरू, र सू्कल िशासकहरूसँग सहकाया गने 
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आचार संडििाको िेत्र  
 
सेन्ट लुइस सू्कल क्षिब्लरर क्ट् क्षवद्याथी आचार संक्षहता, यहाँ िसलाई आचार संक्षहता िक्षनयो, सबै क्षवद्याथीहरू सू्कलमा िएको र क्षसकाइमा संलग्न िएको कुरा क्षनक्षित गना िक्षतबि छ।  सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्ले 

आचार संक्षहताको कायाान्वयन सकारात्मक क्षसकाइ वातावरर्हरू क्षसिाना गनाका लाक्षग ियोग गछा  िसले स्व-अनुशाक्षसत, क्षिमे्मवार नागररकहरू तयार गछा ।   आचार संक्षहता पुब्लस्तकाले सकारात्मक र उपयुक्त क्षवद्याथी 

व्यवहारको महत्त्वमा िोि क्षर्न्छ।  नकारात्मक व्यवहारका पररर्ामहरू रु्व्यावहारको गिीरता सिेत गनाका लाक्षग स्पि रूपमा िक्षनएका छन्। 
 

यो आचार संक्षहताले क्षवद्याथी शैक्षिक र व्यावहाररक सफलता िोत्साक्षहत गना सू्कल व्यापी सकारात्मक हस्तिेप सहयोग (एसििु-क्षपक्षबएस) साझेर्ारी गछा ।  िते्यक क्षवद्याथीको उर्ाहरर्योग्य उपब्लस्थक्षत सुक्षनक्षित गनामा नै 

शैक्षिक र व्यावहाररक सफलताको कुन्िी छ।  हाम्रा सू्कलहरूले बच्चाहरूका लाक्षग सकारात्मक क्षसकाइ वातावरर् िर्ान गरून् िन्नका लाक्षग सू्कल समुर्ायका समू्पर्ा सर्स्यहरूले एक अकााको आर्र गनुा िरुरी छ। 

 

क्षवद्याथी आचार संक्षहतामा िएको िानकारीले सू्कलमा क्षवद्याथीको व्यवहारको सुसङ्गत अपेिाहरू रेखाक्षित गछा , उपयुक्त हस्तिेपहरू व्याख्या गछा ,  क्षवद्याथीहरूका लाक्षग पररर्ामहरू रेखाक्षित गछा , र सू्कल समुर्ायका 

अक्षिकारहरू र क्षिमे्मवारीहरूको व्याख्या गछा ।  आचार संक्षहता सू्कलको समयमा, सू्कल िाँर्ा र घर आउँर्ा, सू्कल परररसमा, क्षिब्लरर क्ट्ले िायोिन गरेका वाहनहरूमा, सू्कलले िायोक्षित गरेका समू्पर्ा आयोिनाहरूमा 

क्षवद्याथीहरूको क्षियाकलापमा लागू हुन्छ।  यसमा त्यो समय पक्षन सामेल छ िक्षतबेला क्षवद्याथीहरू सू्कल-िायोक्षित क्षियाकलापका लाक्षग सू्कल पररसर बाक्षहर हुन्छन्, वा त्यस्तो क्षियाकलापमा िाँरै् वा आउँरै् गरेका हुन्छन्।  

शैक्षिक िक्षियालाई बािा पने गरी गररने क्याम्पसबाक्षहरका रु्व्यावहारहरूका लाक्षग पक्षन अनुशासनात्मक काबााही हुन्छन्।  यो आचार संक्षहता क्षिब्लरर क्ट् र सू्कल िक्षतक्षनक्षथहरू तथा सामुर्ाक्षयक साझेर्ारहरू रु्वैसँग सहकाया 

गरी क्षवकक्षसत गररएको क्षथयो। 
 

यो क्षवद्याथी आचार संक्षहतालाई एउटा मागार्शाका रूपमा क्षनमाार् गररएको हो र यसले अनुशासनात्मक काबााही, सिाक्षवत हस्तिेपहरू वा पररर्ामहरू आवश्यक पने समू्पर्ा सिाक्षवत घटनाहरूलाई समेट्रै्न।  यक्षर् 

अक्षिकतम र्ण्ड क्षरँ्र्ा पक्षन अपुग हुने क्षकक्षसमको अत्यन्त गिीर व्यवहार छ िने, वा क्षवद्याथीको क्षबतेको इक्षतहास अझै गिीर र्ण्डको माग गने क्षकक्षसमको छ बने, क्षिब्लरर क्ट्ले अझ ठूलो र्ण्ड क्षर्न सके्नछ।  क्षिब्लरर क्ट्को 

क्षववेकमा, क्षवद्याथीहरूलाई यहाँ सूचीत गररएिन्दा बढी र्ण्ड क्षर्इन सक्षकनेछ।  अझ एकल सू्कलहरूले क्षवद्याथी अनुशासन र िर ेसका सझब्धमा अक्षतररक्त िावथानहरू क्षवकक्षसत गना सक्छन्।  यद्यक्षप, यी क्षनयमहरूले आचार 

संक्षहताका िाविानहरूको िक्षतस्थापन वा सुिार गना िने सकै्तनन्। 
 

क्षवद्याथी रु्व्यावहारको सम्बोिन गना कुन अनुशासनात्मक काबााही सबैिन्दा ििावकारी हुन्छ िनी क्षनिाारर् गना िशासकहरूले उनीहरूको क्षवशेषज्ञ िारर्ा ियोग गनेछन्।  क्षवद्याथीको पक्षहलो अपराि िएका पक्षन संक्षहताको 

गिीर उल्लङ्घनका लाक्षग उच्च तहको पररर्ाम लागू गनाका लाक्षग क्षिब्लन्सपल अक्षिकार िाि छन्।  पक्षहलो िकारका अपरािहरूका लाक्षग क्षिब्लन्सपलले क्षनष्कासनका लाक्षग सुपररने्टने्डन्टलाई क्षसफाररस गना सके्नछन्। 
 

यस र्स्ताबेिले ती हस्तिेपहरूको स्थापना गर्ाछ, िसलाई त्यो िक्षिया चालमा ल्याउनका लाक्षग लागू गररनेछ िसमा क्षवद्याथी उल्लङ्घनकतााहरूले सुिारक ध्यान िाि गछा न्।  यी सुिारात्मक काबााहीहरू एउटै सू्कल 

व्यवस्थापनमा, वैकब्लल्पक व्यवस्थापनमा, वा पब्लिक सू्कल िर्ाली बाक्षहरको व्यवस्थापमा हुन सके्नछन्।  यी िक्षियाहरू क्षसकाइिक्षत क्षहतकर वातावरर् व्यवब्लस्थत गना र सबै क्षवद्याथीहरूको सुरिा सुक्षनक्षित गना  क्षनमाार् 

गररएका हुन्। 
 

क्षवद्याथी आचार संक्षहताले अनुपयुक्त व्यवहारका लाक्षग उपयुक्त िक्षतक्षियाहरू तथा उपयुक्त व्यवहारका लाक्षग सकारात्मक सहयोगको शे्रर्ी रेखाक्षित गर्ाछ। 

 कमिोर शैक्षिक उपलब्लब्ध रु्व्यावहार होइन।  त्यसैले, क्षवद्याथी आचार संक्षहतालाई कमिोर शैक्षिक उपलब्लब्धका लाक्षग वा वा असाइनमेन्ट पूरा गना नसेकाकमा क्षवद्याथीहरूलाई अनुशासनमा ल्याउन ियोग गररनु 

हँुरै्न। 

 आफ्नो बच्चाको क्षशिालाई अनुपयुक्त सहयोग गने आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकहरूलाई बच्चाको पिबाट रु्व्यावहार मान्न सक्षकँरै्न, तर आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकको पिमा त्यस्तो रु्व्याहारले 

उनीहरूलाई सू्कल पररसरको पहँुचमा युब्लक्तसङ्गत क्षनयन्त्रर्मा राख्न सक्छ। 

 यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता सबै क्षवद्याथीहरूका लाक्षग लागू हुन्छ।  यद्यक्षप, असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूका हकमा बने अनुशासनात्मक काबााही फेिेरल र राज्य कानुन अनुसार सञ्चालन गररनेछ। 

 यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता सू्कलको समयमा, सू्कल िाँर्ा र घर आउँर्ा, सू्कल परररसमा, क्षिब्लरर क्ट्ले िायोिन गरेका वाहनहरूमा, सू्कलले िायोक्षित गरेका समू्पर्ा आयोिनाहरूमा क्षवद्याथीहरूको क्षियाकलापमा 

लागू हुन्छ।  यसमा त्यो समय पक्षन सामेल छ िक्षतबेला क्षवद्याथीहरू सू्कल-िायोक्षित क्षियाकलापका लाक्षग सू्कल पररसर बाक्षहर हुन्छन्, वा त्यस्तो क्षियाकलापमा िाँरै् वा आउँरै् गरेका हुन्छन्।  शैक्षिक िक्षियालाई 

बािा पने गरी गररने क्याम्पसबाक्षहरका रु्व्यावहारहरूका लाक्षग पक्षन अनुशासनात्मक काबााही हुन्छन्।   

 तपाईँ िुनसुकै सू्कल वा कायािममा िनाा िएता पक्षन, यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता तपाईँ  िनाा िएको क्षवद्याथी रहुन्िेलसम्मका लाक्षग लागू हुन्छ। 
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यो आचार संक्षहता पढ्न र आफ्नो बच्चासँग छलफल गना कृपया समय क्षलनुहोस्।  यस आचार संक्षहता बारे तपाईँका कुनै पक्षन िश्नहरूको िबाफ क्षर्नका लाक्षग अक्षििावक तथा क्षवद्याथी संलग्नता कायाालयका राफ (३१४) 

३४५-४४९० मा उपलब्ध छन्।  आचार संक्षहता बारेका िश्नहरूको िबाफ क्षर्नक लाक्षग तपाईँको स्थानीय सू्कल िशासक पक्षन उपलब्ध छन्।   
 

क्षमि री सू्कल सुिार कायािमले क्षिब्लरर क्ट्लाई क्षवद्याथी आचार संक्षहता क्षवतरर् गना र संरक्षित, अनुशाक्षसत वातावरर् िर्ान गना िरुरी गरेको छ। (एमएसआइक्षप ६.६) सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्का अनुशासन 

िक्षियाहरू क्षमि रीका कानुनहरूमा आिाररत छन्। यस पुब्लस्तकामा िएको िानकारी सू्कल वषाको अवक्षिमा अपिेट गना सक्षकनेछ।  सबैिन्दा पक्षछल्लो संस्करर् क्षिब्लरर क्ट्को वेबसाइट www.slps.org मा उपलब्ध छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.slps.org/


38 

१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

डमर्ौरी सुरडिि सू्कल्स अडधडनयम 
 
ररपोक्षटाङ्गका आवश्यकताहरू सक्षहत क्षवद्याथी आचार र अनुशासनका मुद्दाहरू सुरक्षित सू्कल्स अक्षिक्षनयम अनुरूप हुने गरी सम्हाक्षलनेछन्, िसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – क्षमि री 

पररमाक्षिात अक्षिक्षनमहरू खण्ड १६०.२६१, १६७.१६१ र १६७.१७१।  सू्कल िशासकहरूले उपयुक्त कानुन कायाान्वयन एकाइहरूलाई, युब्लक्तसङ्गत रूपमा क्षछटोिन्दा क्षछटो क्षनम्नक्षलब्लख अपरािहरूको 

ररपोटा गनुापनेछ, वा त्यस्तो िुनसुकै काया यक्षर् वयस्कले गरेको िए क्षनम्नक्षलब्लखत अपराि हुने्थ, सू्कल पररसरमा तथा क्षनम्न स्थानमा िसमा क्षिब्लरर क्ट्का तफा बाट सेवामा रहेको सू्कल बसमा वा सू्कलका 

क्षियाकपामा संलग्न हँुर्ासक्षहत तर यक्षतमै सीक्षमत नहुने: 
  

(1) खण्ड ५६५.०२० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको हत्या; 

(2) खण्ड ५६५.०२१ अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको हत्या; 

(3) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६५.११० अन्तगात अपहरर्, वा खण्ड ५६५.११० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको अपहरर्; 

(4) खण्ड ५६५.०५० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको आिमर्; 

(5) खण्ड ५६६.०३० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको बलात्कार; 

(6) खण्ड ५६६.०६० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको पुरुष मैथुन; 

(7) खण्ड ५६९.१६० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको चोरी; 

(8) खण्ड ५६९.१७० अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको चोरी; 

(9) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६९.०२० अन्तगात िकैती, वा खण्ड ५७०.०२३ अन्तगात पक्षहलो क्षििीको िकैती; 

(10) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड १९५.२११ अन्तगात लागू पर्ाथाको क्षवतरर् वा खण्ड ५७९.०५५ अन्तगात क्षनयब्लन्त्रत पर्ाथाहरूको उत्पार्न; 

(11) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड १९५.२१२ अन्तगात अल्पवयस्कलाई लागू पर्ाथाको क्षवतरर्  वा खण्ड ५७९.०२० अन्तगात क्षनयब्लन्त्रत पर्ाथाहरूको क्षवतरर्; 

(12) खण्ड ५६९.०४० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको आगिनी; 

(13) खण्ड ५६५.०२३ अन्तगात से्वब्लच्छक मानवहत्या; 

(14) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६५.०२४ अन्तगात असे्वब्लच्छक नरहत्या, खण्ड ५६५.०२४ अन्तगात पक्षहलो क्षििीको असे्वब्लच्छक नरहत्या वा ५६५.०२७ अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको 

असे्वब्लच्छक नरहत्या; 

(15) िनवरी १, २०१७ मा अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६५.०६० अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको आिमम वा ५६५.०५२ अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको आिमर्; 

(16) खण्ड ५६६.०३१ अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको बलात्कार; 

(17) िनवरी १, २०१७ मा अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६५.१२० अन्तगात रु्राचारी क्षनयन्त्रर्, वा खण्ड ५६५.१२० अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको अपहरर्; 

(18) खण्ड ५६९.१०० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको सम्पक्षत्तको िक्षत; 

(19) अध्यास ५७१ अन्तगात हक्षतयारको स्वामीत्व; 

(20) िनवरी १, २०१७ मा अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६६.०६७ अनुसार पक्षहलो क्षििीको बाल उत्पीिन, वा खण्डहरू ५६६.०६७, ५६६.०६८,५६६.०६९ अन्तगात पक्षहलो, र्ोस्रो, वा तेस्रो क्षििीको 

बाल उत्पीिन; 

(21) खण्ड ५६६.०६१ अन्तगातको र्ोस्रो क्षििीको पुरुष मैथुन; 

(22) खण्ड ५६६.०८३ अन्तगातको बालबाक्षलका संलग्न य न रु्व्यावहार; 

(23) खण्ड ५६६.१०० अन्तगातको पक्षहलो क्षििीको य न रु्व्यावहार; 

(24) िनवरी १, २०१७ मा अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड खण्ड ५६५.०९० अन्तगातको उत्पीिन वा खण्ड ५६५.०९० अन्तगातको पक्षहलो क्षििीको उत्पीिन; वा 

(25) िनवरी १, २०१७ मा अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६५.२२५ अन्तगातको पीछा, वा खण्ड ५६५,२२५ अन्तगातको पक्षहलो क्षििीको पीछा; 
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क्षमि री पररमाक्षिात अक्षिक्षनयम १६०.२६१.२ मा सूचीतकृत गररए अनुसारको कुनै पक्षन अपरािका लाक्षग वा कुनै टाइप एक व्यवहारका लाक्षग क्षनलम्बन गररएका क्षवद्याथीहरू सू्कलबाट १,००० क्षफटको 

रू्रीमा हुनेछैनन् िबसम्म: 

 क्षवद्याथी क्षवद्याथीको आमाबाबु, आक्षिकाररक अक्षििावक वा संरिकको ित्यि सुपररवेिर्मा हँुरै्न र सुपररने्टने्डन्ट वा सुपररने्टने्डन्टको िक्षतक्षनक्षिले सो क्षवद्याथीलाई सू्कल पररसरमा आउने 

अनुमक्षत क्षर्एको हँुरै्न; 

 क्षवद्याथी क्षवद्याथीको आमाबाबु, आक्षिकाररक अक्षििावक वा संरिकले क्षनयुक्त गरेको अन्य वयस्कको ित्यि सुपररवेिर्मा हुन्छ, र  क्षनलम्बन गने सू्कलका क्षिब्लन्सपललाई अक्षिम क्षलब्लखत 

अनुरोि गरेको हुन्छ र सुपररने्टने्डन्ट वा सुपररने्टने्डन्टको िक्षतक्षनक्षिले क्षवद्याथीलाई सू्कल पररसरमा हुने अनुमक्षत क्षर्एको हँुरै्न; 

 क्षवद्याथी अन्य सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को १,००० क्षफटक्षित्र अवब्लस्थत वैकब्लल्पक सू्कलमा िनाा िई त्यहाँ िाने गरेको हँुरै्न; वा 

 क्षवद्याथी पब्लिक सू्कलको १,००० क्षफटको पररक्षिक्षित्र बसै्दन र त्यस पररसरमा हँुरै्न। 

 

सू्कल डिंसा र प्रडिबन्धात्मक व्याविाररक िस्तिेप 
 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल बोिा नीक्षत ५१४४.१ अनुसार क्षिब्लरर क्ट्का कमाचारीहरू तथा स्वयम्सेवकहरूले एसएलक्षपएस सू्कल्स िाने क्षवद्याथीहरूलाई शारीररक र्ण्ड क्षर्न पाउँरै्नन्, र त्यस्तो र्ण्ड 

अवस्था क्षसिाना गना पक्षन पाउँरै्नन्।  
 

अनुशासन वा सिाय क्षर्ने उदे्दश्यका लाक्षग शारीररक र्ण्डलाई िझकी वा शारीररक बल ियोग िनी पररिाक्षषत गररएको छ।   
 

ताक्षलमिाि राफले गरेको शारीररक िक्षतरोिलाई शारीररक र्ण्ड माक्षननेछैन।  शारीररक िक्षतरोि त्यसबेला मात्र ियोग गररनेछ िब अनुशासन उल्लङ्घन क्षनषेि गना वा अन्त्य गने अन्य क्षवक्षिहरू 

ििावहीन िएका हुन्छन्।  ताक्षलमिाि राफले कुनै क्षवद्याथीमाक्षथ पुक्षि गनायोग्य शारीररक िक्षतरोि त्यसबेला मात्र ियोग िन सके्नछन् िब सो क्षनम्न काया गनाका लाक्षग युब्लक्तसङ्गत रूपमा आवश्यक 

हुन्छ:   
 

 1) क्षवद्याथीलाई उसलाई/उनलाई चोट पुऱ्याउनबाट रोक्न 

 2) अरूलाई िोगाउन 

 3) राफको अवस्था िोगाउन 
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उल्लङ्घनको वर्ीकरर् 
 
अनुशासनका घटनाहरूलाई िकार I, िकार II र िकार III िनी वगीकरर् गररनेछ।  बस उल्लङ्घनहरूलाई िकार IV माक्षननेछ। 
 

प्रकार I उल्लङ्घनिरू – िोसुकैको सुरिा र क्षसकाइमा गिीर हस्तिेप गने, िझकीपूर्ा वा हानीकारक िकृक्षतका, िशासन, सङ््गटक टोली, समू्पर्ा राफ, र/वा समुर्ाय सहयोगबाट तुरुन्त िक्षतक्षिया 

गनुा आवश्यक सुरक्षित सू्कल उल्लङ्घनहरू िकार एक उल्लङ्घनहरू हुन्। 
 

प्रकार II उल्लङ्घनिरू - िोसुकैको सुरिा र क्षसकाइमा गिीर हस्तिेप गने, िझकीपूर्ा वा हानीकारक िकृक्षतका, कानुनी उल्लङ्घन र िशासकीय हस्तिेप आवश्यक हुने उल्लङ्घन िकार रु्ई उल्लङ्घन 

हुन्। 
 

प्रकार III उल्लङ्घनिरू –क्षशिकले सम्हाल्न सके्न र क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिलाई रेफर गरररहनु नपने अनुशासनात्मक घटनाहरू; नू्यन तहको तीव्रता िएको, क्षनब्लिय िकृक्षतको र/वा िमकीपूर्ा 

निएकाहरूलाई िकार तीन उल्लङ्घन िक्षनन्छ।  उल्लङ्घनको आवृक्षत्तका र असफल हस्तिेपहरूका कारर् िशासकलाई रेफरल गनुा पने आवश्यकता क्षनब्लस्कन सक्छ। 
 

प्रकार IV उल्लङ्घनिरू – क्षिब्लरर क्ट्ले िर्ान गरेको यातायातमा हुने उल्लङ्घनहरू 
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प्रकार III उल्लङ्घनिरू 

कोि व्यविार सरोकारिरू िस्तिेपिरू 

िकार ३ का व्यावहाररक सरोकारहरू िशासकलाई त्यसबेला सम्म रेफर गररनु हँुरै्न िबसम्म तह १ का हस्तिेपहरू क्षनरन्तर क्षवस्ताररत समयावक्षिका लाक्षग कायाान्वयन गररँरै्न र त्यस्तो व्यवहार 

घटाउनका लाक्षग क्षनष्प्रिावी क्षसि हँुरै्नन्। 

५१-३ किामा सहिाक्षगता निनाउने 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

क्षवकल्प िर्ान गने 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

क्षवद्याथीसँग गोपनीय समे्मलन 

अक्षििावक सम्पका  

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

सीप तह मूल्यािन 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

िवेश र क्षनकास  

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

अक्षििावक बैठक 

२८-३ गाली (कसैिक्षत लक्षिय निएको) 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

िवेश र क्षनकास  

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ सुक्षविा हटाउने 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

३२-३ म ब्लखक रु्व्यावहार (क्षवद्याथी वा वयस्क लक्षित) 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

क्षवद्याथी(हरू)सँग गोपनीय समे्मलन 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने, ध्यान हटाउने क्षवक्षि इत्याक्षर्...) 

िवेश र क्षनकास  

किाक्षित्रको शान्त हुने स्थान 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

साथी मध्यस्तता 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

िक्षतस्थापनात्मक चि  

आइएसएस/ओएसएस 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

४७-३ अनुमक्षत क्षबनै किाकोठा छोि्ने 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

सुरिा योर्ना 

क्षवकल्प िर्ान गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

क्षवद्याथीसँग गोपनीय समे्मलन 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने, ध्यान हटाउने क्षवक्षि इत्याक्षर्...) 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

िवेश र क्षनकास  

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सीप तह मूल्यािन 

तह ३ 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

२६-३ चकचक (हसापे्ल), खेल-झगिा, रे्खावटी, िमकी 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

क्षवद्याथीसँग गोपनीय समे्मलन 

अक्षििावक सम्पका  गृह भ्रमर् 

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने, ध्यान हटाउने क्षवक्षि इत्याक्षर्...) 

व्यवहार िक्षतस्थापनामा परामशा 

किाक्षित्रको शान्त हुने स्थान 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

साथी मध्यस्तता 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

४४-३ 
व्यब्लक्तगत इलेक्ट्र ोक्षनक उपकरर्को अनक्षिकृत 

ियोग 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

अक्षििावक सम्पका  

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

सुक्षविा कट ती 

समस्या व्यवहारका लाक्षग सुसङ्गत (किाकोठा) पररर्ामहरू   

लन्च िक्षतबन्ध 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

िवेश र क्षनकास  

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन (उपकरर् अक्षििावकलाई फकााउने) 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक)  

२९-३ आफूलाई क्षचन्न नमाने्न 
तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

लन्च िक्षतबन्ध 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

तह ३  

युएनआइएफ आर्तन िर ेस कोि उल्लङ्घन 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

एसएसक्षटमा रेफर गने 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

गृह भ्रमर् 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

५०-३ सावािाक्षनक िेम िर्शान 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

वातावरर् पररवतान(क्षवशेष क्षसटको व्यवस्था, क्षशिक क्षनकटता, अक्षतररक्त सुपररवेिर्, इत्याक्षर्...) 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

िवेश र क्षनकास  

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

३१-३ क्षढलासुस्ती (र्ीघाकालीन) 
तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

गृह भ्रमर्  सामाक्षिक काया रेफरल 

तह ३ सुक्षविा हटाउने क्षमिल/हाइ मात्र 

३३-३ किा छोि्ने/अटेरीपन 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

गृह भ्रमर् 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

िक्षतबन्ध/आइएसएस 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

२५-३ 
अन्य क्षवद्याथीहरूलाई िानािान अल्मल्याउनु वा 

वािा गनुा 

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

क्षवद्याथी(हरू)सँग गोपनीय समे्मलन 

अक्षििावक सम्पका  

िक्षतस्थापनात्मक चि 

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने, ध्यान हटाउने क्षवक्षि इत्याक्षर्...) 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

किाक्षित्रको शान्त हुने स्थान 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

३५-३ 

अन्य तेस्रो िकार – त्यस्तो कुनै उल्लङ्घन िसलाई 

क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले अन्य िकार ३ का 

उल्लङ्घनहरू समान गिीरता िएको मान्छन्  

तह १ (क्षशिकको नेतृत्वमा) 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा कट ती 

क्षवकल्प िर्ान गने 

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने, ध्यान हटाउने क्षवक्षि इत्याक्षर्...) 

क्षसटबाट छोटो अवक्षिका लाक्षग बे्रक 

व्यवहार िक्षतस्थापनामा परामशा 

समस्या व्यवहारहरूिक्षत क्षनरन्तर िक्षतक्षिया 

किामा टाइम आउट 

लन्च िक्षतबन्ध 

तह २ (िशासक वा टोली 

नेतृत्वमा) 

क्षिटेन्सन (िक्षतबन्ध वा रोक) 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

घरेरे्ब्लख सू्कल र सू्कल रे्ब्लख घर सम्मको सञ्चार िर्ाली क्षवकक्षसत गने 

िवेश र क्षनकास  

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

सीप तह मूल्यािन 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

साथी मध्यस्तता 

गृह भ्रमर् 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

अक्षििावक छाया 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

प्रकार २ उल्लङ्घनिरू 

िकार २ का समू्पर्ा उल्लङ्घनहरूका लाक्षग िशासक वा क्षवद्याथी सहयोग टोलीमा रेफर गनुापने हुन्छ। A **ले आवश्यक काबााही(काया) िनाउँछ। 

कोि व्यविार सरोकारिरू िस्तिेपिरू 

१५-२ 
चोनुा (आफँै राखे्न उदे्दश्यले कुनै मूल्यवान वसु्त 

क्षलनु) 

तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन  

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

िवेश र क्षनकास  

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

गृह भ्रमर् 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

तह ३ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

क्षनलम्बन 

५३-२ 
िानािान गलत अक्षियोग लगाउनु वा 

अथोररटीक्षवरूि र्ाबी गनुा तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

क्षिटेन्सन 

िक्षतक्षबम्बन क्षियाकलाप 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

िवेश र क्षनकास  

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

गृह भ्रमर् 

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

िवेश र क्षनकास  

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

गृह भ्रमर् 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

२०-२ गुण्डागर्ी (सू्कल सम्पक्षत्तको िक्षत) 

तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया  

**अक्षििावक सम्पका  

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया  

क्षिटेन्सन 

िवेश र क्षनकास  

**अक्षििावक सम्पका  

तह ३ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया  

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

२५-२ 

झगिा – िकार २ 
 

•शरीरमा िेरै चोटपटक नहुनेगरी शारीररक 

आिमर् 

•झगिा गना उक्साउनु वा सहिागी हुनु 

•समूह झगिा (३) वा बढी क्षवद्याथीहरू कुनै 

झगिामा संलग्न हँुर्ा िकार १ आवश्यकता हँुरै्न 

िबसम्म 

गिीर शारीररक चोटपटक लागै्दन  

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

क्षिटेन्सन 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

साथी मध्यस्तता 

क्षनलम्बन 

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना  

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

क्षनलम्बन 
 

तह ३ 

क्षनलम्बन  

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

५२-२ 
क्षिब्लरर क्ट्को य न उत्पीिन/लैक्षङ्गक क्षविेर् नीक्षतको 

उल्लङ्घन 

तह १ 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

साथी मध्यस्तता 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

तह २ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू  

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

१३-२ य न रु्व्यावहार 

तह १ 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

साथी मध्यस्तता 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

तह २ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

१४-२ अश्लील (अिद्र) िर्शान 

तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

सुक्षविा हटाउने 

वातावरर् पररवतान (क्षशिक क्षनकटता, अक्षतररक्त सुपररवेिर्, इत्याक्षर्...) 

तह २ 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

१८-२ 

 

िुवा 

(पैसा वा अन्य लािका लाक्षग खेक्षलने िुनसुकै खेल) 

तह १ 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने  

िक्षतस्थापन - पयावेक्षित समुर्ाय सेवा काया 

क्षिटेन्सन 

**अक्षििावक सम्पका  

सुक्षविा हटाउने 

वातावरर् पररवतान (क्षशिक क्षनकटता, अक्षतररक्त सुपररवेिर्, इत्याक्षर्...) 

तह २ 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

१९-२ 

अक्षतिमर् 

(क्षनलब्लम्बत क्षवद्याथी वा अनुमक्षत क्षबना पररसरमा 

क्षिब्लरर क्ट् िायोक्षित आयोिनाहरूमा आएका 

अको क्षिब्लरर क्ट्का क्षवद्याथी) 

तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

क्षनलम्बन 

तह २ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन  

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

१६-२ गलत अलामा 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका   

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

क्षिटेन्सन 

क्षनलम्बन 

तह २ 

**अक्षििावक सम्पका   

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

तह ३ क्षनलम्बन  

२१-२ 

बुलीइङ्ग (हेपु्न) 

(िबरिस्ती खोसु्न र िबरिस्ती गनुा पक्षन सामेल) 
 

क्षिब्लरर क्ट्को बुलीइङ्ग नीक्षत हेनुाहोस्। 

तह १ 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

साथी मध्यस्तता 

**अक्षििावक सम्पका  

तह २ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

घरेरे्ब्लख सू्कल र सू्कल रे्ब्लख घर सम्मको सञ्चार िर्ाली क्षवकक्षसत गने 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

२३-२ 
िाक्षतय उत्पीिन - (कसैको िात वा राक्षिर यताको 

सन्दिा क्षलँरै् अपमानिनक शब्दहरू बोल्नु) 

तह १ 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

साथी मध्यस्तता 

**अक्षििावक सम्पका  

तह २ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

घरेरे्ब्लख सू्कल र सू्कल रे्ब्लख घर सम्मको सञ्चार िर्ाली क्षवकक्षसत गने 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

३०-३ 
िूमपान – सूती र/वा लाइटरको ियोग/स्वामीत्व 

(इलेक्ट्र ोक्षनक क्षसगरेट/िेप सूती) 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

क्षिटेन्सन 

तह २ 

सुक्षविा हटाउने 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

क्षनलम्बन 

४८-३ अनुमक्षत नक्षलई सू्कल क्याम्पस (पररसर) छोि्नु 

तह १ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना  एक्षलमेन्टरी मात्र  

तह २ 

सुक्षविा हटाउने 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन एक्षलमेन्टरी  

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप) (एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) एक्षलमेन्टरी 

क्षनलम्बन 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

४९-३ आईएसएस वा क्षिटेन्सनमा संलग्न गना असफल 

तह १ 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह २ 

सुक्षविा हटाउने 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

२२-२ 
क्षिब्लरर क्ट् स्वीकारयोग्य ियोग नीक्षतको उल्लङ्घन 

(िक्षवक्षि) 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

क्षिटेन्सन 

वातावरर् पररवतान(क्षवशेष क्षसटको व्यवस्था, अक्षतररक्त सुपररवेिर्, इत्याक्षर्...) 

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 

०३-१-२ लागू पर्ाथा/मक्षर्राको ििावमा हुनु 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (ििावमा रहँर्ा सू्कल िनसङ््गख्याबाट क्षवस्थापन) 

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

क्याफे क्याफे्टररयामा उपद्रो 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

लन्च िक्षतबन्ध 

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष क्षसटको व्यवस्था, अक्षतररक्त सुपररवेिर्, इत्याक्षर्...) 

तह २ 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

सुक्षविा हटाउने 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

क्षनलम्बन 

२६-२ 

अन्य िकार २ उल्लङ्घन िसलाई क्षिब्लन्सपल वा 

िक्षतक्षनक्षिले गिीरतामा अन्य िकार २ उल्लङ्घन 

समान मान्छन्। 

तह १ 

**अक्षििावक सम्पका  

ित्यास्थापन – समुर्ाय सेवा काया 

लन्च िक्षतबन्ध 

क्षिटेन्सन 

आइएसएस/िक्षतक्षबम्बन/िक्षतलाि कोठा 

िवेश र क्षनकास  

साथी मध्यस्तता 

तह २ 

िक्षतस्थापनात्मक चि 

सीप तह मूल्यािन 

पूरा निएका सिाक्षवत आवश्यकताहरूको मूल्यािन गने 

कायाात्मक व्यवहार मूल्यािन 

व्यवहार सुिार योिना(क्षबआइक्षप)(एसएसक्षटलाई रेफऱ गने) 

परामशा एिेन्सीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन 

घरेरे्ब्लख सू्कल र सू्कल रे्ब्लख घर सम्मको सञ्चार िर्ाली क्षवकक्षसत गने 

परामशार्ाता (मेन्टर) पक्षहचान गनुाहोस् र सू्कल कायासम्पार्नसँग सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूको एउटा ताक्षलका स्थाक्षपत गनुाहोस्। 

समूह परामशा/व्यवहार पाठहरू 

**अक्षििावक/क्षवद्याथी/सू्कल राफसँगको समे्मलन 

गृह भ्रमर् 

व्यब्लक्तकृत क्षवद्याथी सुरिा योिना 

तह ३ 

सुक्षविा हटाउने 

वैकब्लल्पक िोिाक्षमङ्ग (क्षशिक/किा पररवतान) 

अक्षििावक छाया 

क्षनलम्बन 

क्षिरर क्ट् अनुशासन समे्मलनको लाक्षग रेफररल 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

िकार १ उल्लङ्घनहरू 
िकार १ – सुरक्षित सू्कल्स अक्षिक्षनयम उल्लङ्घन 

सुरक्षित सू्कल्स अक्षिक्षनयम उल्लङ्घनहरूलाई एसएसए सिेतले िनाइन्छ। 

सुरक्षित सू्कल्स अक्षिक्षनयम अन्तगात सू्कल िशासकहरूले उपयुक्त कानुन कायाान्वयन एकाइहरूलाई, युब्लक्तसङ्गत रूपमा क्षछटोिन्दा क्षछटो क्षनम्नक्षलब्लख अपरािहरूको ररपोटा  गनुापनेछ, वा त्यस्तो िुनसुकै काया यक्षर् वयस्कले गरेको िए सिेत गररएका 

अपराि हुने्थ, सू्कल पररसरमा तथा क्षनम्न स्थानमा िसमा क्षिब्लरर क्ट्का तफा बाट सेवामा रहेको सू्कल बसमा वा सू्कलका क्षियाकपामा संलग्न हँुर्ासक्षहत तर यक्षतमै सीक्षमत नहुने।  यसमा क्षमि री अक्षिक्षनयम १६०.२६१, १६७.१६१, र १६७.१७१ अन्तगातका 

सबै उल्लङ्घनहरू सामेल छन्। 

कोि व्यविार सरोकारिरू िस्तिेपिरू 

एएलक्षसएच मक्षर्रा/स्वामीत्व 

आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

लागू पर्ाथा रु्व्यावहार उपचारका लाक्षग रेफरल  

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०४-१ लागूपर्ाथा/स्वामीत्व, खाद्यपर्ाथा 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा लागू पर्ाथा रु्रुपयोग उपचारमा रेफरल  

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०१-१ हक्षतयार/स्वामीत्व(एसएसए) 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

०२-१ हक्षतयार/ियोग (एसएसए) 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०५-१ 

लागूपर्ाथा/क्षबिी/ (एसएसए) सूती र/वा 

इलेक्ट्र ोक्षनक क्षसगरेट, िेप सूती, खाद्यपर्ाथा, 

िेब्लिप्सन 

आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०६-१ आिमर्/िहार (एसएसए) 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०७-१ बलात्कार/य क्षनक आिमर्  

आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

वैकब्लल्पक स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

०८-१ आगिनी (एसएसए) 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 
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१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

०९-१ 

सू्कल सुरिा र सेकु्यररटी (एसएसए) िक्षत बम 

खतरा (िमकी) / अन्य खतरा 

 

आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

१२-१ गिीर क्षविेर्कारी व्यवहार 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

क्षगरोह क्षगरोह सम्बब्लन्धत व्यवहार 
आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 

११-१ 
अन्य गैरकानुनी क्षियाकलाप 

सुरक्षित सू्कल अक्षिक्षनयम 

आवश्यक 

अक्षििावक सम्पका  

कानून िवतान सम्पका   

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग रेफरल सक्षहत १० क्षर्न सम्मको ओएसएस 

सिाक्षवत नक्षतिाहरू 

वैकब्लल्पक कायािममा स्थापन 

क्षवस्ताररत क्षनलम्बन 

क्षनष्कासन 
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बस यािायाि र डवद्यार्थी व्यविार 
 
बस डबसौनीमा िएका बेला बस आउनु अडि र बस र्ानु पडछ बच्चाको व्यविारका लाडर् आमाबाबु/अडििावकिरू डर्मे्मवार हुनेछन्। बस डबसौनीमा सुपररवेिर् र्ने डिब्लरिक्टको 

दाडयत्व िैन, िर एसएलडपएस ले डवद्यार्थीिरूलाई उनीिरूको डक्रयाकलापका लाडर् अनुर्ासनात्मक काबाजिी र्नज सके्नछ र्सले सू्कलको सञ्चालनमा िौडिक र ठोस बाधा पुऱ्याउँछ वा 

पुऱ्याउन सक्छ।  एसएलडपएसका डवद्यार्थीिरूको सुपररवेिर् उनीिरू बसमा बसेपडछ सुरु हुन्छ। बसका लाडर् पब्लखजदँा डवद्यार्थीिरूले प्रमुख मार्जबाट टािा बस्न र्रुरी छ। 
 

अनुपयुक्त व्यवहारले क्षवद्याथीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसबाट यात्रा गनाबाट रोक्षकन सके्नछ।  कुनै पक्षन क्षवद्याथीले क्षिब्लरर क्ट्को स्वामीत्वमा िएको वा क्षिब्लरर क्ट्ले करारमा क्षलएको बसमा गरेको 

अपराि (अिद्रता) लाई क्षवद्याथी आचार संक्षहता अनुसार सम्बोिन गररनेछ।  बस किाकोठाकै डवस्तार िो र त्यिाँ दुव्यजविार सिन र्ररनेछैन।  बसिरर र बसको ढोकामा िएका क्षियाकलापहरू 

रेकिा गनाका लाक्षग हरेक बसमा रु्ई (२) वटा क्षिक्षिटल क्यामेराहरू लगाइएका छन्। 

1. यसका लाक्षग बस चालक क्षिमे्मवार छन्।  क्षवद्याथीहरूले चालकले िनेको मानु्न पनेछ। 

2. बसका चालकले वतामानमा बसमा क्षनिााररत क्षवद्याथीहरूको नामावली िाि गछा न्।  क्षिब्लन्सपल सँगसँगै क्षवद्याथीका लाक्षग बसका क्षसटहरू क्षनिाा ररत गने अक्षिकार बसका चालकको पक्षन हुन्छ।  

क्षवद्याथीहरूले आफूहरूलाई क्षनिााररत गररएको बसमात्र चढ्नुपनेछ। 

3. यातायात ियोग गने सबै क्षवद्याथीहरूले क्षनिााररत बस र रूट नम्बर सक्षहतको पास िाि गछा न्।  क्षवद्याथीहरूले आफूहरूका लाक्षग क्षनिााररत बसमात्र चढ्नुपनेछ। 

4. अक्षििावकहरूलाई बसमा यात्रा गना वा चढ्न अनुमक्षत छैन। 
 

नोट:  िनाज प्याकेट वा अनलाइनमा सू्कल बस डर्मे्मवारी मार्जदर्जनिरूको सन्दिज डलनुिोस्। 
 

क्षनयमहरूको उल्लङ्घनको नक्षतिा क्षवद्याथीलाई एसएलक्षपएस बस चढ्ने अनुमक्षतको अस्वीकृक्षत हुनसक्छ।  बसमा गररने गिीर रु्व्यावहारको नक्षतिा क्षनस्काषनका लाक्षग क्षसफाररस हुनसक्छ।  बस 

सुक्षविा क्षनलम्बन िएको अवक्षिमा, क्षवद्याथीलाई सू्कलसम्म ल्याउने र लाने यातायात िर्ान गने क्षिमे्मवारी आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)को हो।   
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अपराधको थर्थान  
िकार ४ - बस उल्लङ्घनहरू 

यो समू्पर्ा आचार संक्षहता क्षवद्याथीहरू बसमा हँुर्ा पक्षन लागू हुन्छ। क्षनम्नक्षलब्लखत व्यवहारहरू सामान्य रूपमा बस क्षनक्षर्ाष्ठ छन्। 

कोि व्यविार सरोकारिरू िस्तिेपिरू 

३६-४ बसक्षित्र वसु्तहरू फ्ाँकु्न 
तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

३७-४ बसको झ्यालबाट वसु्तहरू बाक्षहर फ्ाँकु्न 
तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

३८-४ आकब्लिक ढोका चलाउनु 

तह १ 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 
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३९-४ बक्षसरहन नमानु्न 
तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

४०-४ बस चढ्र्ा/ओलारँ्ा ठेल्नु/घचेट्नु 

तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

तह २ अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

४१-४ झ्यालबाक्षहर क्षचच्याउनु 

तह १ 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 
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४२-४ शरीरका अङ्गहरू बाक्षहर क्षनकाल्नु 

तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

४३-४ बसमा खानु वा क्षपउनु 

तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 

४६-४ 

अन्य – अन्य कुनै उल्लङ्घन िसलाई क्षिब्लन्सपल वा 

िक्षतक्षनक्षिले गिीरतामा अन्य िकार ४ का 

उल्लङ्घन समान मान्दछन् 

तह १ 

व्यावहाररक अपेिाहरू पुनक्षशाक्षित गने 

पक्षहचान िर्ालीसँग व्यवहार करार 

हानीको क्षवद्याथी क्षनिााररत िक्षतपूक्षता – िक्षतस्थापनात्मक न्याय 

क्षवद्याथीसँग क्षनिी बैठक 

अक्षििावक सम्पका  

वातावरर् पररवतान (क्षवशेष बसे्न व्यवस्था, उते्प्ररक हटाउने इत्याक्षर्...) 

तह २ 

अक्षििावक सम्पका  

बस क्षनलम्बन 

तह ३ 

अक्षििावक सम्पका  

बसबाट हटाउने 
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प्रडवडध र डवद्यार्थी व्यविार 
 
क्षवद्याथी स्वीकारयोग्य ियोग नीक्षत र क्षनयमनहरूले एसएलक्षपएसमा िक्षवक्षिको समू्पर्ा ियोगलाई क्षनयमन गछा न्, िसमा साइबर बुक्षलइङ्ग पक्षन सामेल छ (एमओ रेि राट १६०.७७५)।  उल्लङ्घनहरूको 

नक्षतिा ियोगकतााका सुक्षविाहरू खोक्षसने, क्षनलम्बन, क्षनष्कासन र नागररक वा आपराक्षिक र्ण्डहरू हुनसक्छ।  क्षवद्याथीहरूले क्षिब्लरर क्ट्को िक्षवक्षि ियोग गरेर क्षसिाना गने, पठाउने, िाि गने वा 

िण्डारन गने िेसुकै िएता पक्षन उनीहरूले गोपनीयताको अपेिा गनुा हँुरै्न।  सेल फोनहरू, इलेक्ट्र ोक्षनक क्यामेराहरू र इलेक्ट्र ोक्षनक सञ्चार उपकरर्हरूको ियोगको स्वीकृक्षत सू्कल राफले क्षर्एक 

हुनुपनेछ। सेल फोनहरू, क्यामेराहरू र इलेक्ट्र ोक्षनक उपकरर्हरूको अनक्षिकृत ियोग गर्ाा ती उपकरर्हरू खोक्षसने छन् वा क्षतनीहरूको खोिी गररनेछ र कब्जा गररनेछ।  खोक्षसएका वसु्तहरू 

युब्लक्तसङ्गत समयसीमाक्षित्र आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)लाई सू्कल अक्षिकारीसँग िेटेपक्षछ मात्र क्षफताा गररनेछ।  क्षिब्लरर क्ट्को नीक्षत उल्लङ्घन गरै् सू्कलमा ल्याइएका र कब्जा गररएका त्यस्ता 

उपकरर्हरूको र्ाक्षयत्व क्षिब्लरर क्ट्मा रहेनेछैन।  
 

क्षवद्याथीहरूलाई अरू क्षवद्याथीहरू र राफको फोटो ब्लखच्न क्षनषेि गररएको छ।  त्यसो गनााले अन्य क्षवद्याथीहरू र राफको को गोपनीयता अक्षिकार उल्लङ्घन हुन्छ र त्यस्तो काया स्वीकृत ियोग सम्बन्धी 

क्षिब्लरर क्ट् नीक्षत र पररवार क्षशिा अक्षिकार र गोपनीयता अक्षिक्षनयम (फपाा, एफइएआरक्षपए) अन्तगात अनुशासनात्मक काबााहीयोग्य हुनसक्छ।  क्षवद्याथी र क्षिब्लरर क्ट्लाई संरिर् गनाका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले 

कामका लाक्षग क्षनयक्षमत िैरहेने िक्षवक्षिको ियोगमा इलेक्ट्र ोक्षनक सञ्चार र िानकारी िण्डारहरू अनुगमन गछा ।  केही पररब्लस्थक्षतहरूमा, सू्कल सञ्चालनमा बािा अवरोि पुऱ्याउने गरी क्षवद्याथीले क्याम्पस 

बाक्षहर ियोग गरेको िक्षवक्षिमाक्षथ पक्षन अनुशासनात्मक काबााही हुनसक्छ।(िसै्त उत्पीिन वा साइबर बुली गनाका लाक्षग फेसबुक वा अन्य मेक्षियाको ियोग) 
 

स्रोत र सुपररवेिर् उपलब्ध िएका बेला इन्टरनेटको पहँुचलाई सीक्षमत पाने अक्षिकार बोिाले सुरक्षित गरेको छ।  कानुनले स्वीकृत गरेको हर्सम्म बोिाको सञ्जाललाई एउटा बन्द मञ्च माक्षनन्छ।  क्षवद्याथी 

ियोगकतााहरू आफूले अनलाइन(इन्टरनेट वा इन्टर ानेट)मा िेटेका व्यब्लक्तहरूसँग िेट नगना सहमत हुनुपनेछ िबसम्म त्यस्तो काम बोिाको कमाचारीिारा शैक्षिक उदे्दश्यका लाक्षग हो िनेर थाहा पाई 

िोत्साक्षहत गररँरै्न।  कमु्यटरमाफा त क्षवद्याथीहरूले िाि गरेको कुनै पक्षन अनुपयुक्त सामिी, वा ियोगकताालाई असहि हुनेगरी क्षवद्याथीले िाि गरेको अनुपयुक्त सने्दश क्षवद्याथी ियोगकतााले तुरुनै्त 

आफ्नो क्षशिक वा अन्य सू्कल कमाचारीलाई िनु्न पनेछ। 
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डनलम्बन 
 
 
सू्कलहरूमा राम्रो ब्लस्थक्षत र अनुशासनका लाक्षग हानीकारक हुने व्यवहारका लाक्षग वा अन्य क्षवद्याथीहरूको मनोबल वा राम्रो व्यवहारलाई क्षबगाने क्षकक्षसमको व्यवहारका लाक्षग क्षवद्याथीहरूलाई क्षनलम्बन 

वा क्षनष्कासन गना सक्षकनेछ। क्षिब्लन्सपलले गने कुनै पक्षन त्यस्तो क्षनलम्बन तुरुनै्त सुपररने्टने्डन्टलाई वा उसको/उनको िक्षतक्षनक्षिलाई ररपोटा गररनेछ िसले कुनै पक्षन समयमा क्षनलम्बन रद्द गना सके्नछन्।  

 क्षनलम्बन गररएको काबााही ररपोटा नगररएसम्म कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई उसको किाकोठा वा सू्कलबाट एक क्षर्निन्दा बढीका लाक्षग क्षवस्थाक्षपत गररनेछैन। 

 िकार रु्ई उल्लङ्घनहरूका लाक्षग क्षवद्याथीहरूलाई नबढाइकन र्स(१०) क्षर्नका लाक्षग क्षनलम्बन गने अक्षिकार क्षिब्लन्सपलको रहेको छ। 

 िकार एक उल्लङ्घनका लाक्षग र्स(१०) सू्कल क्षर्नका लाक्षग क्षनलम्बन गने अक्षिकार क्षिब्लन्सपलमा क्षनहीत रहेको छ। 

 क्षकन्डरगाटानरे्ब्लख र्ोस्रो िेिसम्मका क्षवद्याथीहरूलाई पररमाक्षिात क्षमि री अक्षिक्षनयम अनुसार क्षनलम्बन गना पाइनेछैन, िसमा सुरक्षित सू्कल अक्षिक्षनयम सामेल छ तर यक्षतमै सीक्षमत छैन। 

 सुपररने्टने्डन्टले क्षवद्याथीहरूलाई बढीमा १८० क्षर्नका लाक्षग क्षनलम्बन गना सक्छन्।  

 क्षवद्याथीलाई सू्कल बाक्षहर हुने गरी क्षनलम्बन गरेपक्षछ, अक्षििावकलाई सम्पका  गनुापछा  र क्षनलम्बन पत्र हस्तान्तरर् गनुापछा । 

 राफ वा अन्य क्षवद्याथीहरूमाक्षथ आिमर्मा संलग्न हुने क्षवद्याथीहरूलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गरेको सू्कलमा फका न अस्वीकार गना सक्षकनेछ। 

 यस नीक्षत अनुसार काबााही गररएको क्षवद्याथीलाई सू्कल पररसर वा क्षिब्लरर क्ट्को कुनै पक्षन क्षियाकलापको १००० क्षफटक्षित्र आउन क्षर्इनेछैन, चाहे सो क्षियाकलाप क्षिब्लरर क्ट् पररसरमा होस् 

वा नहोस्।  क्षनलब्लम्बत क्षवद्याथीले सू्कल पररसरमा आउनका लाक्षग सुपररने्टने्डन्ट वा िक्षतक्षनक्षिको अनुमक्षत क्षलन आवश्यक छ।  क्याम्पस क्षित्रको शैक्षिक वातावरर्लाई नकारात्म ििाव 

पानेगरर क्याम्पस बाक्षहर गररएको व्यवहारका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले क्षवद्याथीहरूलाई काबााही गना सके्नछ। 
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डनलम्बनका लाडर् बाँकी प्रडक्रया कायजडवडध 
 

गुनासो र क्षसकायतहरूको समािान गर्ाा, र क्षनलम्बन वा क्षनष्कासनका लाक्षग क्षवचार गर्ाा, सबै क्षवद्याथीहरूलाई क्षनष्पि र इमानर्ाररतापूवाक व्यवहार गररनेछ।  क्षनलम्बन वा क्षनष्कासनका लाक्षग 

क्षसफाररस गराउने क्षकक्षसमका क्षवद्याथी आचार संक्षहता उल्लङ्घनका लाक्षग:    
 

क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले युब्लक्तसङ्गत समयावक्षिमा क्षवद्याथी समे्मलन र सू्कल-तह अनुसन्धान गराउनु पनेछ। कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई क्षनलम्बन गररनेछैन िबसम्म : 

1. उसलाई/उनलाई लगाइएको अक्षियोग बारे क्षवद्याथीलाई म ब्लखक वा क्षलब्लखत सूचना िर्ान गररँरै्न; र 

2. यक्षर् क्षवद्याथीले ती अक्षियोगहरू अस्वीकार गछा  िने, उसलाई/उनलाई िस्ताक्षवत क्षनलम्बनको आिार खिा गने तथ्यहरूको क्षलब्लखत वा म ब्लखक व्याख्या िर्ान गररनेछ; र 

3. क्षवद्याथीलाई सो घटनाको उसको/उनको पि िसु्तत गने अवसर क्षर्इनेछ; र 

4. र्स (१०) क्षर्निन्दा बढीको क्षनलम्बन िएको खण्डमा, क्षवद्याथीले यो क्षनर्ायक्षवरूि अपील गने सूचीत गरेपक्षछ, बोिाले क्षनर्ाय क्षर्ने समयसम्मका लाक्षग क्षनलम्बनमा रोक लगाइनेछ, िबसम्म 

सुपररने्टने्डन्टको क्षवचारमा सो क्षवद्याथीको उपब्लस्थक्षतले व्यब्लक्तहरू वा सम्पक्षत्तमा खतरा िारीरहन्छ वा सैक्षिक िगक्षतलाई बािा गने िोब्लखम हुन्छ िने्न हँुरै्न, र यस्तो ब्लस्थक्षतमा क्षवद्याथीलाई तुरुन्त 

सू्कलबाट हटाइनेछ र सूचना र सुनुवाइ क्षछटोिन्दा क्षछटो सञ्चालन गररनेछ।   
 

क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले क्षनलम्बनको सूचना िर्ान गना, क्षनलम्बनको कारर्बारे िानकारी क्षर्न, र क्षवद्याथीलाई पुन: िनाा गने आवश्यकताका लाक्षग क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिसँगको समे्मलनका लाक्षग 

क्षमक्षत र समय तय गना आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)लाई सम्पका  गनुापनेछ।  क्षनक्षर्ाष्ठ रु्व्यावहार र क्षनलम्बनका लाक्षग कारर् िएको उपयुक्त र्स्ताबेि क्षबनै कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई घर पठाइनेछैन। 
 

क्षवद्याथीलाई उसका/उनका आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)को क्षिम्मामा क्षर्नु अक्षघ सू्कल समयको अन्त्यसम्म सू्कलमा रहन क्षर्इनेछ।  क्षवद्याथी सू्कलमा उपब्लस्थत हँुर्ा कुनै व्यब्लक्त वा 

सम्पक्षत्तमा क्षनरन्तर खतरा हुनसके्न वा शैक्षिक िक्षियामा बािाको िोब्लखम हुन सके्न िएमा सो क्षवद्याथीलाई तुरुनै्त सू्कल पररसरबाट उपयुक्त कानुनी अक्षिकारको सुपररवेिर् 

अन्तगात हटाइनेछ। 
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डनलम्बन वा वैकब्लल्पक व्यवथर्थापनका लाडर् अपीलिरू 
अल्पकालीन डनलम्बन अपील: 

र्स (१०) क्षर्निन्दा बढी ननाघे्न गरर क्षिटेन्सहरू, सू्कलक्षित्रका क्षनलम्बनहरू र सू्कल बाक्षहरका क्षनष्कासनहरू क्षवरुिको अपील क्षिब्लन्सपलरे्ब्लख बाक्षहर िान खुला हुनेछैन। 
  

दीिजकालीन डनलम्बन अपील (दस(१०) डदनिन्दा बिी): 

र्स क्षर्निन्दा बढीको कुनै पक्षन क्षनलम्बनका लाक्षग क्षवद्याथी वा आमाबाबु/अक्षििावकले सुपररने्टने्डन्टको क्षनर्ाय क्षवरुि क्षवशेष िशासकीय बोिामा अपील गना सके्नछन्।  क्षवद्याथी वा अक्षििावकले अपील गने आफ्नो इच्छा 

बारे पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालयलाई र्ीघाकालीन क्षनलम्बन िारी गररएको क्षमक्षतले पाँच(५) काया क्षर्नक्षित्र सूचीत गनुापनेछ।  यक्षर् क्षवद्याथी वा अक्षििावकले अपील गने आफ्नो इच्छा बारे सूचीत गरेका खण्डमा 

बोिाले क्षनर्ाय नक्षर्उन्िेल क्षनलम्बन स्थक्षगत गररनेछ।  यद्यक्षप, सुपररने्टने्डन्टको क्षवचारमा यक्षर् क्षवद्याथीको उपब्लस्थक्षतले कुनै व्यब्लक्त वा सम्पक्षत्तमा क्षनरन्तर खतरा हुनसके्न वा शैक्षिक िक्षियामा बािाको िोब्लखम हुन सके्न िएमा, 

सो क्षवद्याथीलाई तुरुन्त सू्कलबाट हटाइनेछ र क्षछटोिन्दा क्षछटो सुनुवाइ िक्षिया गररनेछ।  

क्षवशेष िशासकीय बोिामा अपील गररएको खण्डमा, सुपररने्टने्डन्टले चुस्त रूपमा क्षनलम्बन सम्बन्धी तथ्यहरू, उसले/उनले गरेको काबााही, त्यसका कारर्बारे क्षलब्लखत ररपोटा पेस गनेछन् र अनुरोि गररएको खण्डमा क्षवशेष 

िशासकीय बोिाले, अपील गने पिलाई खण्ड १६७.१६१ आएएसएमओको िाविान अनुसार सुनुवाइको अनुमक्षत क्षर्नेछ।  
  

आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)ले र्स(१०) क्षर्निन्दा बढीको क्षनलम्बन क्षवरूि क्षनम्न क्षवक्षिले अपील गना सके्नछन्: 

 पररवार र समुर्ाय संलग्नता कायाालय,  801 N. 11th St., St. Louis, MO 63101 मा अनुरोि गरेर अपील फाराम क्षलने वा अपीलको पत्र लेखे्न। 

 उल्लङ्घनसम्बन्धी सबै िानकारीहरू फाराममा वा पत्रमा सामेल गने। 

 र्ीघाकालीन क्षनलम्बन िारी गररएको क्षमक्षतबाट पाँच(५) कायाक्षर्नक्षित्रमा सो फाराम वा पत्र पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालयमा बुझाउने। 

 अपीलहरूमा र्ीघाकालीन क्षनलम्बन गराउने गरीको उल्लङ्घनसँग ित्यि सम्बब्लन्धत तथ्यका वक्तव्यहरूमा सीक्षमत हुनुपनेछ। 

वैकब्लल्पस थर्थापनका लाडर् अपील प्रडक्रया: 

क्षवद्याथी आचार संक्षहताको उल्लङ्घन िकार १ का लाक्षग वैकब्लल्पक स्थानमा स्थापन गररएको क्षवद्याथीले सो स्थापन क्षवरुि पररवार र समुर्ाय संलग्नता कायाालयमा अपील गना  सके्नछन्।  अपीलमा क्षनर्ाय नहुन्िेल वैकब्लल्पक 

स्थापन कायम रहनेछ।  अपीलमा क्षनर्ाय नहुन्िेल क्षवद्याथीले वैकब्लल्पक स्थापनमा िनाा हुनुपनेछ।  आमाबाबु/अक्षििावकले कुनै पक्षन काबााहीको अपील क्षनम्न तररकाले गना सक्छन्: 

 पररवार र समुर्ाय संलग्नता कायाालय,  801 N. 11th St., St. Louis, MO 63101 मा अनुरोि गरेर अपील फाराम क्षलने वा अपीलको पत्र लेखे्न। 

 उल्लङ्घनसम्बन्धी सबै िानकारीहरू फाराममा वा पत्रमा सामेल गने। 

 वैकब्लल्पक पे्लसमेंट िारी गररएको क्षमक्षतबाट पाँच(५) कायाक्षर्नक्षित्रमा सो फाराम वा पत्र पररवार तथा समुर्ाय संलग्नता कायाालयमा बुझाउने। 

 अपीलहरूमा   22/5000  वैकब्लल्पक पे्लसमेंटको उल्लङ्घनसँग ित्यि सम्बब्लन्धत तथ्यका वक्तव्यहरूमा सीक्षमत हुनुपनेछ।  अपीलको ब्लस्थक्षत बारे सूचना अक्षििावकलाई क्षलब्लखत अपील िाि िएको र्स(१०) 

सू्कल क्षर्नक्षित्रमा पठाइनेछ।    

 पररवार र समुर्ाय संलग्नता कायाालयको क्षनर्ाय अब्लन्तम हुनेछ र त्यसमा अपील गना पाइनेछैन। 
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डनष्कासन 
 

क्षनष्कासन स्थायी रूपमा सू्कल आउन अस्वीकार गनुा हो।   
  

सू्कलबाट डनष्कासन 

वैकब्लल्पक क्षशिा व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षनष्कासनको पर्ावक्षि पूरा गरेको र परम्परागत सू्कल व्यवस्थापनमा स्थानान्तरर् िएको क्षवद्याथी स्वत: परीिर्कालमा हँुरै्न।  वैकब्लल्पक क्षशिा व्यवस्थापमा 

िाने कुनै पक्षन क्षनष्काक्षसत र अमयााक्षर्त व्यवहार रे्खाउने क्षवद्याथीलाई वैकब्लल्पक क्षशिा व्यवस्थापनबाट क्षनकाक्षलने छ र उसको/उनको क्षनष्कासनको अवक्षि पूरा नहुन्िेल वैकब्लल्पक क्षशिा व्यवस्थापनमा 

फक्षका न क्षर्इने छैन। 
  

िकार १ उल्लङ्घन गरेकामा क्षनलब्लम्बत िएको कुनै क्षवद्याथाई सू्कल क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिको क्षसफाररसमा क्षनष्काक्षसत हुन सके्नछ।  सू्कल पररसर, सू्कल बस, वा सू्कल िायोक्षित आयोिनामा तलका 

मधे्य कुनै एकको स्वामीत्व राखेको र्ोषी कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले तुरुनै्त क्षनष्कासनका लाक्षग क्षसफाररस गना सके्नछन्। 

 हक्षतयार (हक्षतयारहरूका लाक्षग शब्दावली हेनुाहोस्) 

 लागू पर्ाथा वा मक्षर्काको क्षवतरर् तथा क्षबिी 

 उते्तक्षित आिमर् 

 क्षनष्कासन आवश्यक हुने अन्य सुरक्षित सू्कल अक्षिक्षनयम उल्लङ्घनहरू 

  

डिब्लरिक्टबाट डनष्कासन: 

क्षवद्याथीका आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)लाई सूचना िवाह गरेपक्षछ र आरोपहरूमाक्षथ सुनुवाइ गरेपक्षछ, क्षशिा बोिाले स्थायी रूपमा कुनै क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासन गना सके्नछ। सुनुवाइमा, क्षनष्कासन गने 

क्षनर्ाय गनुाअक्षघ बोिाले क्षवद्याथी र सू्कल अक्षिकारीहरू रु्वै िारा िसु्तत गररएका िमार्हरू र वक्तव्यहरू क्षवचार गनेछ। 
  

नोट:  क्षनष्काक्षसत गररएको कुनै पक्षन क्षवद्याथीलाई राज्यमा कुनै पक्षन गाउँ वा सहरका सू्कल िर्ालीको पब्लिक सू्कलमा िनाा गररनेछैन िबसम्म उसले/उनले िनाा हुन चाहेको सू्कल िर्ालीका सू्कल 

िर्ाली सञ्चालन गने उच्चाक्षिकारीहरूले समीिा र स्वीकृत गरै्नन्। 
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डनष्कासनका लाडर् बाँकी प्रडक्रया कायजडवडध  
 
 
सू्कलबाट: 

क्षिब्लन्सपलले कुनै क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासन गना सकै्तनन्।  क्षिब्लन्सपलले क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासनका लाक्षग क्षसफाररस गना सक्छन्।  यक्षर् क्षिब्लन्सपलले क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासनका लाक्षग क्षसफाररस गछा न् िने, 

क्षनष्कासनको क्षसफाररसका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलन हुन्िेलसम्म क्षनलम्बन गररनेछ।  सो क्षवद्याथीका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलन गररनेछ, िसमा क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन अक्षिकारीले 

क्षनष्कासनका लाक्षग गरेको क्षसफाररस समथान गररएको, पररमाक्षिात गररएको वा उल्ट्याइएको कुरा क्षनिाारर् गनेछन्। 
  

क्षनष्कासनका लाक्षग क्षसफाररस तथा क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका लाक्षग बाँकी िक्षिया कायाक्षवक्षिहरू क्षनम्न छन् : 

 क्षिब्लन्सपल वा िक्षतक्षनक्षिले क्षवद्याथी समे्मलन र सू्कल-तहको अनुसन्धान सञ्चालन गनुापनेछ।  इनोिेक्षटि पाथवेि कायाालयलाई उपयुक्त र्स्ताबेिहरू बुझाउनु पनेछ।  यक्षर् ४८ घण्टाक्षित्र 

इनोिेक्षटि पाथवेिलाई कागिपत्र बुझाइएन िने, क्षवद्याथीलाई सू्कल क्षफताा आउने अनुमक्षत क्षर्इनेछ(क्षवशेष पररब्लस्थक्षत बाहेक) 

 अनुशासन उल्लङ्घन िएको र्स(१०) क्षर्नक्षित्र सुपररने्टने्डन्टका िक्षतक्षनक्षि, क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलन अक्षिकारीले क्षिब्लरर क्ट् समे्मलन सञ्चालन गनेछन्। 

 िवनको क्षिब्लन्सपल र/वा िक्षतक्षनक्षिले बुझाएको र्स्ताबेि अनुशासन समे्मलन अक्षिकारीले समीिा गनेछन्। 

 समे्मलनको अवक्षििरर क्षवद्याथी क्षनलम्बन मै रहनेछ। 

  
डिब्लरिक्टबाट: 

क्षवद्याथीका आमाबाबु/अक्षििावक(हरू)लाई सूचना िवाह गरेपक्षछ र आरोपहरूमाक्षथ सुनुवाइ गरेपक्षछ, क्षशिा बोिाले स्थायी रूपमा कुनै क्षवद्याथीलाई क्षनष्कासन गना सके्नछ। सुनुवाइमा, क्षनष्कासन गने 

क्षनर्ाय गनुाअक्षघ बोिाले क्षवद्याथी र सू्कल अक्षिकारीहरू रु्वै िारा िसु्तत गररएका िमार्हरू र वक्तव्यहरू क्षवचार गनेछ। 
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पुन: िनाज वा िनाज हुने अनुमडि  
 

यक्षर् कुनै क्षवद्याथीले क्षनलम्बन, क्षनष्कासनको अवक्षिमा वा नीक्षि, चाटार, वा पारोक्षकयल सू्कल वा सू्कल क्षिब्लरर क्ट् सक्षहत अको राज्यक्षित्र वा राज्यबाक्षहरको सू्कल क्षिब्लरर क्ट्बाट क्षनलब्लम्बत वा क्षनष्काक्षसत हुनबाट बच्न एसएलक्षपएसमा 

िनाा हुने ियास गरररहेको छ िने, सुपररने्टने्डन्ट वा सुपररने्टने्डन्टको िक्षतक्षनक्षिसँग एउटा समे्मलनको आयोिना गररनेछ र यसमा क्षवद्याथीको व्यवहारका कारर् क्षनलम्बन वा क्षनष्कासन गररएको हो होइन क्षवचार 

गररनेछ।  एपोइन्टमेन्ट तय गनाका लाक्षग अक्षििावकहरूले इनोिेक्षटि पाथवेिलाई सम्पका  गनुापनेछ। 
  

सुपररने्टने्डन्ट वा सुपररने्टने्डन्टको िक्षतक्षनक्षिले त्यस्तो व्यवहारले एसएलक्षपएसमा क्षनलम्बन वा क्षनष्कासन गराएको क्षनिााररत गरेपक्षछ, क्षिब्लरर क्ट्ले त्यस्तो क्षनलम्बन वा क्षनष्कासन एसएलक्षपएस क्षिब्लरर क्ट्मा लागू गनेछन्।  त्यस्तो 

ब्लस्थक्षतमा िब क्षवद्याथी अको क्षिब्लरर क्ट्, चाटार वा पारोक्षकयल सू्कलबाट एसएलक्षपएसमा िवेश गछा न्, िहाँ उनीहरूले क्षनलम्बनहरू िाि गरेका हुन्छन् वा क्षवद्याथी आचार संक्षहताको बारम्बार उल्लङ्घन गरेका हुन्छन्, ती 

क्षवद्याथीहरूलाई इनोिेक्षटि पाथवेिले क्षनिाारर् गरेअनुसार वैकब्लल्पक सू्कलमा राब्लखनेछ। 
  

एसएलक्षपएसले पक्षहले क्षनलम्बन वा क्षनष्कासन गराउने व्यवहारको समीिा गना र िक्षवष्यमा हुन सके्न त्यस्ता व्यवहारहरू क्षनषेि गनाका लाक्षग उपचारात्मक उपायहरू अवलम्बन गना समे्मलन आयोिना नगररकन सू्कल 

क्षहंसाको क्षियाकलापका लाक्षग र्स क्षर्निन्दा बढी समयका लाक्षग क्षनलम्बन गररएको क्षवद्याथीलाई पुन:िनाा वा िनाा गराउनेछैन, वा सू्कल िान अनुमक्षत क्षर्नेछैन।   सो समे्मलनमा सू्कलका उपयुक्त सर्स्यहरू, क्षवद्याथी र 

आमाबाबु/अक्षििावकलाई सामेल गनुापनेछ। 
  
  

आपराडधक आक्रमर्िरू  

राज्य अक्षिक्षनयम §१६७.१७१ अनुसार, त्यस्तो क्षवद्याथीलाई पुन: िनाा वा िनाा गररनेछैन िो अब्लन्तम न्याय क्षनर्ाय निएको आरोक्षपत क्षवद्याथी, वा वयस्क वा िुिेनाइल अक्षियो लागेको हुन्छ, वात्यस्तो िुिेनाइल व्यवहारका लाक्षग 

आरोप लागेको हुन्छ िुन यक्षत वयस्कले गरेको िए क्षनम्न मधे्य एउटा अपरािमा गक्षनने क्षथयो:

(a) खण्ड ५६५.०२० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको हत्या; 

(b) खण्ड ५६५.०२१ अन्तगात र्ोस्रो क्षििीको हत्या 

(c) खण्ड ५६५.०५० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको आिमर्; 

(d) अगर १८, २०१३ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६६.०३० अन्तगात िबरिस्ती करर्ी, वा खण्ड ५६६.०३० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको करर्ी 

(e) अगर १८, २०१३ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६६.०६० अन्तगात िबरिस्ती पुरुष मैथुन वा खण्ड ५६६.०६० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको पुरुष मैथुन; 

(f) खण्ड ५६६.०३२ अन्तगात वैिाक्षनक करर्ी 

(g) खण्ड ५६६.०६२ अन्तगात वैिाक्षनक पुरुष मैथुन 

(h) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड ५६९.०२० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको िकैती वा खण्ड ५७०.०२० अन्तगातको पक्षहलो क्षििीको िकैती 

 (i) िनवरी १, २०१७ अक्षघ अब्लस्तत्वमा िए अनुसार खण्ड १९५.२१२ अन्तगात नाबालकहरूलाई लागू पर्ाथा क्षवतरर् वा खण्ड ५७९.०२० अन्तगात क्षनयब्लन्त्रत पर्ाथाको क्षवतरर्; 

(j) खण्ड ५६९.०४० अन्तगात पक्षहलो क्षििीको आगिनी 

(k) खण्ड ५६५.११० अन्तगात क शे्रर्ीको अपराि वगीकरम हँुर्ा, अपहरर् वा पक्षहलो क्षििीको अपहरर्   
 

यस नीक्षतमा िएको कुनै पक्षन कुरालाई क्षिब्लरर क्ट्को क्षवद्याथी आचार संक्षहता अन्तगात माक्षथ सूचीकृत अपरािहरूका लाक्षग अनुशासन लागू गनाबाट रोके्न बुक्षझनु हँुरै्न, चाहे त्यो आपराक्षिक वा िुिेनाइल अर्ालतमा क्षनक्षर्ाि 

क्षियाकलापका लाक्षग वयस्क अक्षियोग वा िुिेनाइल याक्षचकालाई बरखास्त गररएको वा क्षवमुक्त गररएको होस्, कानुनले आवश्यक टानेका समू्पर्ा बाँकी िक्षिया क्षवद्याथीमा लगाइने िमार्ीत िएको खण्डमा। 
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असक्तिा िएका व्यब्लक्त डर्िा अडधडनयम(आइडिइए) र खण्ड ५०४ 
असक्तिा िएको डवद्यार्थीले सुरडिि सू्कल अडधडनयम िर्था सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्स आचार संडििामाडर्थ शे्रष्ठिा र्माएको डवषयमा असक्तिा िएका व्यब्लक्त डर्िा अडधडनयमका 

आवश्यकिािरू।  यसले कानुनले र्रुरी र्रे अनुसार थर्थापन पररविजन कायजडवडध पालना नर्रीकन यी डवद्यार्थीिरूलाई अलग्याउने डिब्लरिक्टको िमिालाई सीडमि पादजछ। 

असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूलाई क्षनशुल्क, उपयुक्त सावािाक्षनक क्षशिा िर्ान गने बोिाको नीक्षत रहेको छ।  यी क्षवद्याथीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गनाका लाक्षग उपलब्ध क्षिब्लरर क्ट्का कायािमहरू 

र सेवाहरू असक्तता िएका व्यब्लक्त क्षशिा अक्षिक्षनयम(आइक्षिइए) २० यु.एस.क्षस. §१४०० एट.सेक्. संसोक्षित., क्षवशेष क्षशिाका लाक्षग क्षमि री राज्य योिना, र १९७३ को पुनस्थाापना अक्षिक्षनयम, २९, 

यु.एस.क्षस. §७९४ को खण्ड ५०४ अनुसार हुनेछन्।  
 

आइक्षिइए र खण्ड ५०४ अन्तगात सू्कल क्षिब्लरर क्ट्हरूले बच्चा पत्ता लगाउ क्षियाकलापहरू र असक्तता िएका वा असक्तता शिा गररएका िन्म रे्ब्लख एक्काइस वषासम्मका सबै बच्चाहरूको वाक्षषाक 

िनगर्ना सञ्चालन गनुापनेछ।  यसमा क्षिब्लरर क्ट्मा बसे्न सू्कल निाने बच्चाहरू, नीक्षि सू्कल िाने बच्चाहरू, आिवासी र गृहक्षवहीन बच्चाहरू िस्ता अत्यन्त गक्षतशील बच्चाहरू तथा असक्तता िएको 

आशिा गररएका बच्चाहरू एक रे्ब्लख अको िेिमा अगाक्षि बढे पक्षन िसलाई क्षवशेष क्षशिाको खाँचो छ, सामेल छन्। यक्षर् तपाईँसँग असक्तता िएको बच्चा छ वा पब्लिक सू्कल निाने कुनै असक्तता 

िएको बच्चालाई क्षचनुहुन्छ िने, कृपया िनगर्ना ररपोक्षटाङ्ग फाराम अनुरोि गनुाहोस्।  यस सूचनालाई उपयुक्तता अनुसार मूल िाषामा िर्ान गररनेछ। 
 

अक्षतररक्त िानकारीका लाक्षग,  (३१४) ६३३-५३४४ मा फोनिारा आफ्नो बच्चाको क्षिब्लन्सपल वा क्षवशेष क्षशिा सेवाका क्षनरे्शकलाई सम्पका  गनुाहोस् वा हुलाकिारा क्षवशेष क्षशिा सेवा, सेन्ट लुइस पब्लिक 

सू्कल्स, 801 N. 11th Street, St.  Louis, MO 63101 मा सम्पका  गनुाहोस्। 
 

आफ्नो न्यािेत्रक्षित्र पने ३ रे्ब्लख २१ वषा उमेरका समू्पर्ा योग्य असक्तता िएका बच्चाहरूलाई एफएक्षप िर्ान गने छ िनी सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्स क्षवश्वास क्षर्लाउँछ।  क्षिब्लरर क्ट्ले क्षनयक्षमत वा क्षवशेष 

क्षशिा किामा कुनै व्यब्लक्तको िारब्लिक स्थापन गनुा अक्षघ ३ रे्ब्लख २१ वषा उमेरका क्षवशेष क्षशिा  वा सम्बब्लन्धत सेवा आवश्यक पने वा आवश्यक पने ठाक्षनएको कुनै पक्षन व्यब्लक्तको क्षनशुल्क मूल्यािन 

गनेछ र तर्नन्तर स्थापनमा हुने महत्त्वपूर्ा पररवतान अक्षघ मूल्यािनको आवश्यकता माक्षथ क्षवचार गनेछ।  आइक्षिइए अन्तगातका असक्तताका उर्ाहरर्हरूमा क्षनम्न सामेल छन् – अक्षटज्म (स्वलीनता), 

िावनात्मक क्षवकार, श्रवर् क्षवकार र बक्षहरोपन, मानक्षसक सुस्तता, बहु असक्तता, अथोपेक्षिक क्षवकार, अन्य स्वास्थ्य क्षवकार, क्षवक्षशि क्षसकाइ असक्तताहरू, बोली वा िाषा क्षवकार, टर माक्षटक मब्लस्तष्क 

चोटपटक, दृष्य क्षवकार/अन्धोपन, र क्षवकासात्मक क्षढलाइ िएको सानो बच्चा।  खण्ड ५०४ अन्तगात क्षवद्याथीको असक्तता त्यसबेला हुन्छ िब उसको मानक्षसक वा शारीररक क्षवकारले उसका िमुख 

िीवन क्षियाकलापहरूलाई पयााि रूपमा सीक्षमत पार्ाछन्। 
 

क्षमि री पक्षहलो कर्म कायािममा योग्य हुने नाबालक र बच्चाहरूका लाक्षग िारब्लिक हस्तिेप सेवाहरू कायाान्वयन गनाका लाक्षग राज्यलाई सहयोग गना सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सले िानकारी र 

रेफरल सेवाहरू िर्ान गनेछ िने्न क्षवश्वास क्षर्लाउँछ। 
 

क्षवशेष क्षशिाका लाक्षग क्षमि री राज्य योिनाको कायाान्वयनकालाक्षग सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सले एउटा स्थानीय सम्मक्षत योिना क्षवकक्षसत गरेको छ।  क्षनयक्षमत कायाालय समयमा क्षवशेष क्षशिा कायाालयमा 

यस योिनाको समीिा गना सक्षकनेछ। 
 

असक्तता िएका बच्चाहरूको पक्षहचान, मूल्यािन, स्थापन वा एफएक्षपइ िाविानका लाक्षग सिक्षलत, ियोग गररएको, वा व्यवब्लस्थत गररएको व्यब्लक्तगत रूपमा पक्षहचानयोग्य िानकारीलाई उनीहरूका 

आमाबाबु/अक्षििावकहरू र १८ वषा वा माक्षथका क्षवद्याथीहरू(योग्य क्षवद्याथीहरू)ले क्षनरीिम र/वा समीिा गना सके्नछन् िने्न कुरा सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्स क्षवश्वास क्षर्लाउँछ।  

आमाबाबु/अक्षििावकहरू र योग्य क्षवद्याथीहरूले शैक्षिक रेकिाहरूको संसोिन अनुरोि गना सके्नछन् यक्षर् आमाबाबु/अक्षििावक वा योग्य क्षवद्याथीलाई सो रेकिा अशुि, भ्रामक वा त्यसले आफ्नो 

बच्चाको गोपनीयता वा अन्य अक्षिकारहरू उल्लङ्घन गने क्षकक्षसमको लाग्छ िने। 
 

पररवार क्षशिा अक्षिकार तथा गोपक्षनयता अक्षिक्षनयम(फपाा) का आवश्यकताहरू पूरा गना क्षिब्लरर क्ट् कक्षथत रूपमा असफल िएको लाग्छ िने, अक्षििावकहरूलाई क्षनम्नमा गुनासो फाइल गने अक्षिकार 

रहेको छ – पररवार नीक्षत पालना कायाालय, अमेररकी क्षशिा क्षविाग, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C., 20202-4605 वा एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिाको क्षमि री क्षविाग, क्षवशेष क्षशिा 

ििाग – पालना, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102। 

 

आइडिइए अन्दर्जि असक्तिा िएका डवद्यार्थीिरूको अनुर्ासन 
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असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूले यस पुब्लस्तकामा िएका क्षनयमनहरूको पालना गनेछन् िने्न अपेिा गररएको छ।  यद्यक्षप, केही पररब्लस्थक्षतमा, राज्य र फेिेरल कानुनले िरुरी गरे अनुसार, असक्तता 

िएका क्षवद्याथीहरूलाई क्षनलम्बन गर्ाा केही कायाक्षवक्षिहरूको पालना गना आवश्यक छ।  यस खण्डको उदे्दश्यका लाक्षग, असक्तता िएको क्षवद्याथी त्यो क्षवद्याथी हो िो आइक्षिइएको िाग ख अनुसार 

सेवाहरू िाि गनाका लाक्षग योग्य हुन्छ।  अक्षिक्षनयम वा क्षनयमनले िेिाइब नगरेता पक्षन, नागररक अक्षिकारका लाक्षग अमेररकी कायाालय र अर्ालतहरूले क्षनर्ाय गरे अनुसार खण्ड ५०४ मा पक्षन 

आइक्षिइएले आवश्यक गरे अनुसारका कायाक्षवक्षिहरू आवश्यक हुन्छन्। 
 

दस वा कम डदनका लाडर् डनलम्बन: 

यस पुब्लस्तकामा उले्लब्लखत िाविानहरूको उल्लङ्घन गने असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूलाई उसको वा उनको वतामान स्थापनबाट र्स सू्कल क्षर्न सम्मका लाक्षग क्षनलम्बन वा क्षवस्थापन गना सक्षकनेछ 

िुन अन्य क्षवद्याथीहरूमा लगाइने बाँकी िक्षिया कायाक्षवक्षि ियोग गरेर मात्र गनुापनेछ, तल नोट गररएको सू्कल वषा िररको क्षवस्थापन र्स क्षर्न नाघेमा बाहेक। 
 

दसिन्दा बिी डदनका लाडर् डनलम्बन: 

यक्षर् असक्तता िएको क्षवद्याथी उसको वा उनको शैक्षिक स्थापनबाट र्सिन्दा बढी िमागत क्षर्नहरूका लाक्षग क्षनलब्लम्बत वा क्षवस्थाक्षपत हुन्छ िने, सो क्षवद्याथीले र्स सू्कल क्षर्निन्दा बढीका लाक्षग अन्य 

क्षवद्याथीहरूमा लगाइने बाँकी िक्षिया िाि गनेछ। सो क्षवद्याथीले आफूलाई सामान्य पाठ्यिममा सहिागी हुन िारी राख्न सिम बनाउन र उनीहरूको आइइक्षप लक्ष्य िाि गने गरर क्षनमाार् गररएको 

शैक्षिक सेवा पक्षन िाि गनेछ। 
 

अझ, क्षवद्याथीलाई क्षनलम्बन गने वा क्षवद्याथीको स्थापन पररवतान गने क्षनर्ाय िएको र्स क्षर्नक्षित्र, क्षिब्लरर क्ट्को िक्षतक्षनक्षि, अक्षििावक र आइइक्षप समूह(टोली)का सान्दक्षिाक सर्स्यहरूले, मुद्दामा रहेको 

व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको ित्यिीकरर् हो क्षक होइन िनी क्षनिाारर् गना बैठक गनेछन्।  यक्षर् यो समूहले सो व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको ित्यिीकरर् हो िने्न क्षनिाारर् गछा  िने, आइइक्षप 

समूहले कायागत व्यावहाररक मूल्यािन सञ्चालन गनेछ वा व्यवहार हस्तिेप योिना कायाान्वयन वा पररमािान गनेछ र क्षवद्याथीलाई उसको वास्तक्षवक स्थानमा फकााउनेछ, िबसम्म अक्षििावक र 

क्षिब्लरर क्ट् अको स्थापनमा सहमत हँुरै्नन्। 
 

प्रत्यिीकरर् डनधाजरर्:  

क्षिब्लरर क्ट्, आमाबाबु/अक्षििावक(हरू) र आइइक्षप समूहका सान्दक्षिाक सर्स्यहरूले क्षवद्याथीको व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको ित्यिीकरर् िएको क्षनिाारर् त्यसबेला मात्र गना सक्छन् िब समूहले 

क्षनम्न कुरा क्षनिाारर् गछा  : 

 मुद्दामा िएको व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको कारर्ले हो, वा त्यसको ित्यि र पयााि सम्बन्ध क्षवद्याथीको असक्ततासँग छ; वा मुद्दामा िएको व्यवहार आइइक्षप कायाान्वयन गना नसके्न 

एलइएको असफलताको नक्षतिा हो। 
 

यक्षर् आइइक्षप समूहले क्षवद्याथीको व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको कारर्ले होइन िनी क्षनिाारर् गछा  िन, असक्तता निएका क्षवद्याथीहरूमा लागे्न सान्दक्षिाक अनुशासनात्मक कायाक्षवक्षि सोही क्षवक्षिमा 

सोही अवक्षिका लाक्षग लागू गना सक्षकन्छ, तर क्षवद्याथीले क्षवद्याथीलाई सामान्य पाठ्यिममा सहिाक्षगता क्षनरन्तर गना सिम बनाउनका लाक्षग र उनीहरूको आइइक्षप लक्ष्य िाि गने िगक्षततफा  क्षनमाार् 

गररएका क्षशिा सेवाहरू पक्षन िाि गनेछ।  
 

िवनका िशासकहरू (क्षिब्लन्सपलहरू, एक्षसस्ट्यान्ट क्षिब्लन्सपलहरू, अनुशासनक्षवज्ञहरू, आक्षर्) ले ित्यिीकरर् क्षनिाारर् समीिा सक्षमक्षतको सर्स्यका रूपमा सेवा क्षर्न पाउने छैनन्। यद्यक्षप; घटनाका 

बारेमा िानकारी क्षर्नका लाक्षग उनीहरू सहिागी हुन सक्छन्।  सक्षमक्षतका सर्स्यहरूमा नू्यनतम सामेल हुनुपने : क्षवद्याथीलाई क्षचने्न व्यब्लक्त, क्षवद्याथीको असक्ततालाई क्षचने्न व्यब्लक्त र 

आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)  अब्लन्तम क्षनर्ायमा क्षवचार गनुापने िासक्षङ्गक िानकारी िर्ान गनाका लाक्षग सू्कल सामाक्षिक कायाकताा , सू्कल नसा, सू्कल परामशार्ाता, र उपयुक्त लागेको 

अन्य कुनै व्यब्लक्तले सक्षमक्षतको सर्स्यका रूपमा सेवा क्षर्न सके्नछन्। 
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यक्षर् समूले क्षवद्याथीको व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको ित्यिीकरर् होइन िने्न कुरा क्षनिाारर् गछा  िने, आइइक्षप समूहले कस्ता सेवाहरू िर्ान गररनुपने हो र कस्तो व्यवस्थापनमा त्यस्ता सेवाहरू 

िर्ान गररनुपने हो िने्न कुराको क्षनिाारर् गनेछ।  आइइक्षप समूहले कायागत व्यावहाररक मूल्यािन सञ्चालन गना र व्यावहाररक हस्तिेप योिना क्षनमाार् गना सके्नछ। 
 

िमागत र्स सू्कल क्षर्निन्दा बढीको क्षनलम्बनहरू वा अन्तररम वैकब्लल्पक स्थापनमा लागू हुने कायाक्षवक्षिहरू वषाका सिक्षलत र्स क्षर्न नाघे्न क्षनलम्बनहरू वा वैकब्लल्पक स्थापनहरूका लाक्षग पक्षन लागू 

हुनेछन्, यक्षर् सिक्षलत क्षर्नहरूले क्षनलम्बनको ढाँचा बनाउँछन्।   क्षवस्थापनहरू एउटा ढाँचा हुनेछन् यक्षत ती मूलतः बच्चाको व्यवहारका अक्षघल्ला घटनाहरूसँग समान हुन्छन् िसको नक्षतिा क्षवक्षिन्न 

तत्त्वहरूका कारर् क्षवस्थापनहरूको एउटा शे्रर्ी नै हुन्छ, िसै्त हरेक क्षवस्थापनको अवक्षि, बच्चालाई क्षवस्थाक्षपत गररएको िम्मा समय, र क्षवस्थापनहरूको एक अकााबीचको रू्री।  
 
 

डवरे्ष पररब्लथर्थडििरू:  

१८ यु.एस.क्षस §९३० मा पररिाक्षषत गरेअनुसार हक्षतयार बोकेमा वा स्वामीत्व राखेमा, क्षनयब्लन्त्रत पर्ाथा अक्षिक्षनयमको खण्ड २०२(क्षस) को िारा I-V अन्तगात पररिाक्षषत गररएका क्षनक्षित अवैि लागू पर्ाथाको 

िानािान ियोग गरेमा, स्वामीत्वमा राखेमा, क्षबिी गरेमा वा क्षबिी िि्काएमा वा अको व्यब्लक्तमाक्षथ गिीर शारीररक चोटपटक लगाएमा असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूलाई अन्तररम वैकब्लल्पक 

व्यवस्थापनमा ४५ सू्कल क्षर्न सम्मका लाक्षग राख्न सक्षकनेछ।  क्षवद्याथीको व्यवहार क्षवद्याथीको असक्तताको ित्यिीकरर् िएता पक्षन यस िाविान अन्तगात क्षवद्याथीहरूलाई क्षवस्थाक्षपत गना सक्षकनेछ। 
 

अडििावक अपील: 

अक्षििावकहरूले सबै क्षवद्याथीहरूका लाक्षग क्षनलम्बन क्षनयमन गना नीक्षतहरू अनुसार र आइक्षिइए अनुसार उपलब्ध कायाक्षवक्षिहरू माफा त अनुशासनात्मक कायाक्षवक्षि क्षवरूि अपील गना सके्नछन्।  

अक्षििावकहरूलाई कायाक्षवक्षिगत सुरिाको िक्षत िर्ान गररनेछ। 
 

अझ योग्य डनधाजरर् निएका बच्चािरूका लाडर् संरिर्: 

आइक्षिइए अन्तगात सेवाहरूका लाक्षग योग्य पक्षहचान नगररएका क्षवद्याथीहरू िो आचार संक्षहताको उल्लङ्घन गने व्यवहारमा संलग्न िएका छन्, उनीहरूले आइक्षिइए अन्तगात अक्षिकार र्ाबी गना 

सक्छन् यक्षर् क्षिब्लरर क्ट्लाई सो क्षवद्याथीलाई अनुशासनात्मक काबााही गराउने व्यवहार पक्षहले असक्तता िएको क्षवद्याथी क्षथयो िने्न ज्ञात िएमा।  क्षिब्लरर क्ट्सँग त्यस्तो िानकारी हुनुपछा  यक्षर्: 

 अक्षििावकले क्षवद्याथीलाई क्षवशेष क्षशिा सेवा आवश्यक छ िनी क्षलब्लखतमा सरोकार व्यक्त गरेमा; वा 

 अक्षििावकले मूल्यािन अनुरोि गरेमा; वा 

 क्षवद्याथीको क्षशिक वा अन्य सू्कल राफले क्षवद्याथीको व्यवहार वा कायासम्पार्नबारे क्षवशेष क्षशिाको क्षनरे्शकलाई वा अन्य सुपररवेिर् पसोनेललाई सरोकार व्यक्त गरेमा;  
 

क्षवद्याथी असक्तता िएको ज्ञान क्षिब्लरर क्ट्लाई हुनु आवश्यक छैन यक्षर्: 

 क्षिब्लरर क्ट्ले मूल्यािन सञ्चालन गरेर क्षवद्याथीलाई असक्तता निएको क्षवद्याथी िएको क्षनिाारर् गरेको िएमा; वा 

 मूल्यािन आवश्यक छैन िनी क्षिब्लरर क्ट्ले क्षनिाारर् गरेमा र उपयुक्त काबााहीको सूचना अस्वीकृत गरेमा; वा 

 आइइक्षिए अनुसार अक्षििावकले क्षवद्याथीलाई मूल्यािनका लाक्षग अनुमक्षत नक्षर्एमा वा सेवाहरू अस्वीकार गरेमा। 
 

खिरनाक डवद्यार्थीिरू: 

यक्षर् क्षिब्लरर क्ट्लाई क्षवद्याथीको वतामान स्थापनलाई कायम राख्नाले बच्चालाई वा अन्यलाई चोटपटक लागे्न पयााि सिावना रहेको क्षवश्वास छ िने, क्षिब्लरर क्ट्ले फेिेरल र राज्य कानुन अन्तगात स्थाक्षपत 

कायाक्षवक्षिहरू अनुसार क्षवद्याथीको क्षवस्थापन खोजै्द तीव्र बाँकी िक्षिया सुनुवाइ अनुरोि गना सक्छ। 
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रे-पुट (अचल) प्रावधान: 

िब कुनै अक्षििावकले अन्तररम वैकब्लल्पक शैक्षिक व्यवस्थापन वा ित्यिीकरर् क्षनिाारर्लाई चुन ती क्षर्नका लक्षग अनुशासनात्मक काबााहीका क्षवषयमा बाँकी िक्षिया सुनुवाइका लाक्षग अनुरोि गछा न् 

र िब क्षवद्याथीलाई अन्यहरूलाई गिीर शारीररक चोटपटक लागे्न गरी वा उनीहरू आफँैका लाक्षग वा अन्यहरूका लाक्षग खतरा हुनसक्छन् िनी हक्षतयारहरू, लागू पर्ाथाहरू, व्यवहारमा अनुशासनात्मक 

काबााही गररएको छ िने, सो क्षवद्याथी सुनुवाइ अक्षिकारीको सुनुवाइ क्षनर्ाय बाँकी रहुन्िेल, वा अन्तररम वैकब्लल्पक शैक्षिक व्यवस्थापनको समयावक्षि सक्षकयुन्िेल, िुन पक्षहला हुन्छ,वैकब्लल्पक शैक्षिक 

व्यवस्थापनमा रहनेछ (िबसम्म पिहरूले अन्यथा सहमक्षत गरै्नन्)।  राज्य शैक्षिक एिेन्सीले तीव्र सुनुवाइ अनुरोि गनेछ, िुन सुनुवाइ अनुरोि क्षगरएको बीस(२०) क्षर्नक्षित्र सञ्चालन गररनेछ र सुनुवाइ 

पक्षछ र्स(१०) सू्कल क्षर्नक्षित्रमा क्षनर्ाय िर्ान गररनेछ। 
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डमर्ौरी राज्य िाइ सू्कल डक्रयाकलाप सङ्गठन योग्यिा 
 
सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट्का हाइ सू्कलहरू क्षमि री राज्य हाइ सू्कल क्षियाकलाप सङ्गठन (एमएसएचएसएए) का सर्स्यहरू हुन्।  एमएसएचएसएए'का योग्यता आवश्यकताहरूलाई सर्स्य 

सू्कलहरूले मतर्ान गरेका हुन् र क्षिब्लरर क्ट् एमएसएचएसएएको सर्स्य िएपक्षछ एसएलक्षपएसले अपनाएका हुन्।  एसएलक्षपएस सू्कलहरूको अक्षतररक्त स्थानीय सू्कल आवश्यकताहरू हुनसक्छन् 

िसको पालना योग्य हुनका लाक्षग गनुापने हुन्छ।  क्षमिल सू्कलहरू एमएसएचएसएएको सर्स्य निएता पक्षन, क्षमिल सू्कलहरूले पक्षन एमएसएचएसएएका क्षनयमहरू र मागार्शानहरू पालना गछा न्। 
 

योग्यिा आवश्यकिािरू: 

1. आक्षिकाररक क्षवद्याथी – एसएलक्षपएस सू्कलको िक्षतक्षनक्षित्व गनाका लाक्षग, क्षवद्याथी खेलािी आक्षिकाररक क्षवद्याथी िएको हुनुपनेछ र समू्पर्ा आवश्यकताहरू पूरा गरेको हुनुपनेछ।  क्षवद्याथी 

खेलािी उसले/उनले िक्षतक्षनक्षित्व गना चाहेको सू्कलमा िनाा िएको र क्षनयक्षमत रूपमा किामा उपब्लस्थत िएको हुनुपनेछ र उसले/उनले एमएसएचएसएए उपक्षनयम २.३ का र एसएलक्षपएस 

क्षिब्लरर क्ट्का शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा गनुापनेछ। 

2. नागररकता – क्षवद्याथी खेलािी क्षवश्वसनीय नागररक हुनुपनेछ।  क्षवश्वसनीय नागररकहरू ती क्षवद्याथीहरू हुन् िसको व्यवहारले – सू्कल क्षित्र र बाक्षहर रु्वै स्थानमा – उनीहरूमाक्षथ र उनीहरूको 

सू्कल माक्षथ अक्षवश्वास िक्षतक्षबम्बन गरेको हुनुहँुरै्न।  कानुन कायाान्वयन संलग्न हुने व्यवहारलाई तपाईँको क्षिब्लन्सपल वा खेलकूर् क्षनरे्शकलाई तुरुनै्त ररपोटा गररनुपनेछ क्षकनक्षक तपाईँको 

व्यवहारले योग्यता वा िक्षतयोक्षगताको नक्षतिालाई ििाव पाना सक्छन्।  अक्षतररक्त िानकारीका लाक्षग, कृपया िवन क्षिब्लन्सपल वा खेलकूर् क्षनरे्शकलाई सम्पका  गनुाहोस्।   
 

क्षिब्लरर क्ट् खेलकूर् िशासकलाई (३१४) ३४५-४४१८ मा सम्पका  गना सक्षकनेछ। तपाईँले क्षमि री रेट हाइ सू्कल क्षियाकलाप सङ्गठनको वेबसाइट www.mshsaa.org हेना पक्षन सकु्नहुन्छ।  
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ग्रारु्एसन अभ्यासिरूमा सििाडर्िाबारे नीडि 
 
िािुएसन अभ्यासहरूमा सहिाक्षगता एउटा सुक्षविा हो – अक्षिकार होइन।  र्ीिान्त समारोह अभ्यासहरूमा सहिागी हुने क्षवद्याथीहरूले 

क्षमि री क्षशिा क्षविाग र सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल्सले स्थाक्षपत गरेका सबै िािुएसन आवश्यकताहरूलाई पूरा गनुापनेछ र वतामान सू्कल वषाको 

कुनै पक्षन समयमा वैकब्लल्पक सू्कलमा क्षनयुक्त गररएको हुनुहँुरै्न।  वैकब्लल्पक सू्कलका क्षवद्याथीहरू वैकब्लल्पक सू्कलले सञ्चालन गरेका र 

वैकब्लल्पक सू्कल माफा त आयोिना गररने िािुएसनमा सहिागी हुन योग्य हुन्छन्।  क्षवद्याथीहरूले समू्पर्ा आवश्यक शुल्कहरू क्षतनुा पनेछ र 

क्षनलम्बनमा परेको हुनुहुने छैन।  िर पआउट ररकिरी कायािमका क्षवद्याथीहरू क्षनयक्षमत िािुएसनमा सहिागी हुन योग्य हँुरै्नन् तर वैकब्लल्पक 

सू्कलले आयोिना गने वैकब्लल्पक सू्कल माफा त आयोिना गररने िािुएसनमा सहिागी हुन योग्य हुन्छन्। 
 

िकार एक, रु्ई वा तीन को सू्कल बाक्षहरको क्षनलम्बनमा परेका क्षवद्याथीहरूलाई र्ीिान्त समारोह अभ्यास र सम्बब्लन्धत क्षियाकलापहरूमा 

सहिागी हुने अनुमक्षत छैन।  यक्षर् क्षनलम्बनले िािुएसनका लाक्षग पूरा गनुा पने आवश्यक शैक्षिक कायामा बािा गछा  िने, यस अनुशासनात्मक 

पररर्ामले क्षवद्याथीको िािुएसन वा क्षिप्लोमा िाब्लिलाई असर पाना सक्छ। 
 

र्ीिान्त समारोह अभ्यासमा सहिागी हुन अनुमक्षत निएका क्षवद्याथीहरूले अन्यथा आफूहरूले आक्षिात गरेको क्षिप्लोमा र अन्य सम्मान िाि 

गना सके्नछन्, यक्षर् त्यस्तो क्षवद्याथीले सफलतापूवाक क्षमि री क्षशिा क्षविाग र क्षवशेष िशासकी बोिाका नू्यनतम पाठ्यिमका आवश्यकताहरू 

पूरा गरेको छ िने।  वैकब्लल्पक सू्कलले क्षवद्याथीहरूलाई क्षिन्न र्ीिान्त समारोहमा सहिागी हुने अनुमक्षत क्षर्नेछन्। 

डसडनयर किािरूको भ्यालेडिक्टोररयन(प्रर्थम) वा स्यालुटोररयन(दोस्रो)का रूपमा योग्य हुनका लाडर् कुनै डवद्यार्थीले आफूले 

ग्रारु्एसन र्ने िाइ सू्कलबाट कम्तीमा छ वटा क्रमार्ि सेमेररिरू पूरा र्रेको हुनुपनेछ।  
 

        २०१० र पडछका लाडर् ग्रारु्एसनका आवश्यकिािरू  
 

सञ्चार कला  ४.० 

वैकब्लल्पक   ७.५ 

लक्षलत कला  १.० 

स्वास्थ्य   ०.५ 

गक्षर्त   ३.० 

व्यब्लक्तगत क्षवत्त  ०.५ 

शारीररक क्षशिा  १.० 

िायोक्षगक कला  १.० 

क्षवज्ञान   ३.० 

सामाक्षिक अध्ययन  २.५ 

र्म्मा   २४ 

 

गे्रि िि वर्ीकरर् 
 

िेसम्यान  ० रे्ब्लख ६ िेक्षिट 

सोफोमोर  ७ वा माक्षथ 

िुक्षनयर  १३ वा माक्षथ 

क्षसक्षनयर  १९ वा माक्षथ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

नोट:   क्षवद्याथीहरूले क्षमि री र अमेररकी संक्षविान परीिर् पक्षन पास गनुा पनेछ। *व्यब्लक्तगत क्षवत्त सामाक्षिक अध्ययन िेक्षिट हो। 
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फमाज अन्तर्जि अडििावकीय र योग्य डवद्यार्थी अडधकारिरू 
पररवार क्षशिा अक्षिकार र गोपक्षनयता अक्षिक्षनयम(फपाा) अन्तगात आफ्ना बच्चाहरूको शैक्षिक रेकिाहरूको गोपक्षनयताका सम्बन्धमा अक्षििावकहरूका क्षवक्षिन्न अक्षिकारहरू हुन्छन्।  यस अक्षतररक्त यक्षर् क्षवद्याथीहरूलाई 

योग्य क्षवद्याथी माक्षनए उनीहरूका पक्षन क्षतनै अक्षिकारहरू हुन्छन्।  बोिाको क्षनयमन आर५१२५.१.१ मा योग्य क्षवद्याथीको पररिाषा यस्तो छ – "१८ वषा वा सोिन्दा माक्षथको कुनै पक्षन वतामान वा िूतपूवा क्षवद्याथी(वा िूतपूवा 

क्षवद्याथी, उच्च क्षशिा संस्थामा िनाा िएको िुनसुकै उमेरको), िबसम्म त्यस्तो क्षवद्याथी क्षवशेष क्षशिाको क्षवद्याथी हँुरै्न र आफ्ना लाक्षग गोपनीयता क्षनर्ायहरू गनाका लाक्षग कानुनी रूपमा अर्ि क्षनिाा ररत हँुरै्न र िसका लाक्षग 

१८ वषाको उमेरपक्षछ कानुनी अक्षििावकत्व वा संरिकत्व आवश्यक हँुरै्न।"  अक्षििावकहरू र योग्य क्षवद्याथीहरूका अक्षिकारहरू क्षनम्न रहेका छन्। 

रेकिजिरूको डनरीिर् र समीिा: 

फपाा अन्तगात, अक्षििावक वा योग्य क्षवद्याथीलाई क्षवद्याथीको शैक्षिक रेकिाहरू क्षनरीिर् गने र समीिा गने अक्षिकार हुन्छ।  क्षवद्याथीका रेकिाहरू क्षनरीिर् गने र समीिा गने कायाक्षवक्षिहरू बोिाका क्षनयमन आर५१२५.२. 

मा स्थाक्षपत गररएका छन्। 

डलब्लखि आपडि फाइल र्ने अडधकार:  

फपाा अन्तगात, अक्षििावक र योग्य क्षवद्याथीलाई आक्षिकाररक रेकिाहरूमा िएको िानकारी अशुि, भ्रामक लागे वा क्षतनले क्षवद्याथीको गोपनीयता अक्षिकारमा उल्लङ्घन गरेको लागेमा, उनीहरूले सुपररने्टने्डन्ट वा 

िक्षतक्षनक्षिलाई क्षलब्लखत आपक्षत्त िनाउन सक्छन् र त्यस्तो िानकारी संसोिन गना अनुरोि गना सक्छन्।  क्षवद्याथीको रेकिा संसोिन अनुरोि गनाका लाक्षग कायाक्षवक्षिहरू बोिा क्षनयमन आर५१२५.२. मा स्थाक्षपत गररएका छन्। 

प्रकटीकरर् र्ने अनुमडि 

फपाा अन्तगात, अक्षििावक वा योग्य क्षवद्याथीले क्षवद्याथी रेकिाको िानकारी िकटीकरर् गनाका लाक्षग अनुमक्षत िर्ान गनुापछा , लागूयोग्य राज्य र फेिेरल कानुनले अनुमक्षत क्षबना िकटीकरर् गने हर् बाहेक।  बोिा क्षनयमन 

आर५१२५.२. ले अक्षििावक वा योग्य क्षवद्याथीको अनुमक्षत क्षबना कक्षतबेला क्षवद्याथी रेकिामा िएको िानकारी िकटीकरर् गना सक्षकन्छ िने्न कुरा स्थाक्षपत गरेको छ।  पूवा अनुमक्षत आवश्यकताको अपवार्मधे्य एउटा क्षवद्याथी 

रेकिामा िएको िानकारी, िसमा क्षवद्याथीको व्यब्लक्तगत पक्षहचानयोग्य िानकारी पक्षन सामेल छ, सू्कल अक्षिकारीहरूलाई िकटीकरर् गना सक्षकन्छ िससँग त्यस्ता रेकिाहरूमा वैिाक्षनक शैक्षिक क्षहत रहेको हुन्छ।  क्षनयमन  

आर५१२५.१.१.२. अन्तगात "सू्कल अक्षिकारीहरू"लाई क्षनम्न रूपमा पररिाक्षषत गररएको छ: 

 क्षशिा बोिाले क्षनयुक्त गरेका र िशासकीय, क्षशिर्, परामशा र/वा क्षनर्ानात्मक तहमा रही क्षवद्याथीसँग ित्यि काम गरररहेका सू्कल िशासकहरू, क्षशिकहरू र परामशार्ाताहरू। 

 एटनी, लेखापरीिक, मेक्षिकल परामशार्ाता, मूल्यािनकताा, मनोक्षचक्षकत्सकहरू, सामाक्षिक कायाकतााहरू र थेराक्षपर (उपचारकताा) हरूिस्तो क्षवशेष काम गनाका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले क्षनयुक्त गरेका वा करारमा क्षलएका 

अन्य िोफेसनल राफ सर्स्यहरू िसको डु्यटीमा क्षवद्याथीको रेकिामा पहँुच राख्नुपना आवश्यकता हुन्छ। 

 सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को कानुन कायाान्वयन एकाइले क्षनयुक्त गरेको कुनै व्यब्लक्त। 

 बोिाले क्षनयुक्त गरेका र िसको डु्यटीमा क्षवद्याथीको रेकिाहरूका लाक्षग िानकारी िोसेक्षसङ्ग गने उदे्दश्यका लाक्षग क्षवद्याथी रेकिा मा पहँुच आवश्यक हुने िशासकीय राफ र िररकल पसोनेल। 

 बोिाका सर्स्यहरू, सू्कलका सुपररने्टने्डन्टहरू, िेपुटी/एक्षसस्ट्यान्ट/एसोक्षसएट/नेटवका  सुपररने्टने्डन्टहरू र क्षतनका एिेन्टहरू र िक्षतक्षनक्षिहरू िसलाई बोिाले क्षनयुक्त गरेको हुन्छ, िसको डु्यटी सू्कलको सामान्य 

सुपररवेिर् अनुसार हुन्छ क्षतनलाई क्षवद्याथी रेकिामा पहँुच आवश्यक हुन्छ। 
 

"वैिाक्षनक शैक्षिक क्षहत" िन्नाले िश्नमा िएको िानकारी उसको वा उनको डु्यटी कायासम्पार्नमा आवश्यक पने वा मद्दत गने वा क्षिब्लरर क्ट्ो कामका लाक्षग वा काम सम्बन्धी िएको हुनुपछा ।  पूवा अनुमक्षतको अको अपवार् 

(छूट) चाक्षहँ क्षवद्याथी िनाा हुने वा िनाा हुन चाहेको सू्कल वा सू्कल क्षिब्लरर क्ट्का अक्षिकारीहरूलाई क्षवद्याथी रेकिाहरूको िक्षत स्थानान्तरर् गर्ाा हुने हो।  अनुरोि गररएमा, अक्षििावक वा योग्य क्षवद्याथीलाई स्थानान्तरर् 

गररएको क्षवद्याथीको रेकिाको िक्षत उपलब्ध गराइनेछ। 

िाइरेक्टरी र्ानकारी: 

फपाा अन्तगात, क्षिब्लरर क्ट्सँग "क्षलब्लखत अनुरोि गररएको खण्डमा" तेस्रो पिलाई क्षवद्याथीको "िाइरेक्ट्री िानकारी" क्षनिाारर् गने र िकटीकरर् गने अक्षिकार हुन्छ।  फेिेरल कानुन अनुसार, बोिाने क्षनम्नक्षलब्लखत िानकारीलाई 

िाइरेक्ट्री िानकारी क्षनिााररत गरेको छ। 

 क्षवद्याथीको नाम 

 ठेगाना 

 टेक्षलफोन सूचीकरर् 

 िन्म क्षमक्षत र स्थान 

 अध्ययनको िमुख िेत्र 

 आक्षिकाररक रूपमा मान्यतािाि क्षियाकलापहरू र खेलकूर्मा सहिाक्षगता 

 खेलकूर् टोलीका सर्स्यहरूको त ल र उचाइ 

 उपब्लस्थक्षतका क्षमक्षतहरू 
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 िाि गररएका क्षििीहरू र पुरस्कारहरू  

 क्षवद्याथीले पढेको सबैिन्दा पक्षछल्लो पूवा शैक्षिक एिेन्सी वा संस्था 
 

बोिाको नीक्षत अनुसार िाइरेक्ट्री िानकारी तेस्रो पिलाई िकटीकरर् गररनेछ। यद्यक्षप, अक्षििावकहरू तथा योग्य क्षवद्याथीहरूलाई क्षिब्लरर क्ट्लाई आफ्नो बच्चाको िाइरेक्ट्री िानकारी तेस्रो पिलाई िकटीकरर् नगर िनी 

सूचीत गने अक्षिकार रहेको छ।  त्यस्तो अनुरोि क्षलब्लखतमा क्षवद्याथी लेखा, 801 North 11th Street, St. Louis, Missouri 63101 लाई लक्षित गररनुपनेछ। 

 

सैडनक िनाजकिाजिरू:  

फपाा अन्तगात पूवा अनुमक्षत क्षलनुपने अको अपवार् िनेको बोिाले क्षवद्याथीका नामहरू, ठेगानाहरू र टेक्षलफोन नम्बरहरूको सूची सैक्षनक िनााकतााहरू वा उच्च क्षशिा संस्थाहरूलाई ररक्षलि गना सक्छ।  यद्यक्षप, क्षवद्याथीका 

नामहरू, ठेगानाहरू र टेक्षलफोन नम्बरहरूको सूची सैक्षनक िनााकतााहरू वा उच्च क्षशिा संस्थाहरूलाई ररक्षलि नगना क्षिब्लरर क्ट्लाई सूचीत गने अक्षििावकहरू र योग्य क्षवद्याथीहरूको रहेको छ।  त्यस्तो अनुरोि क्षलब्लखतमा 

क्षवद्याथी लेखा, 801 North 11th Street, St. Louis, Missouri 63101 लाई लक्षित गररनुपनेछ। 

 

रु्नासािरू:  

फपाा अन्तगात, अक्षििावकहरू र योग्य क्षवद्याथीहरूलाई क्षिब्लरर क्ट्ले फपाा र यसका क्षनयमनहरू पालना गना नसकेका क्षवषयमा ३४ क्षस.एफ.आर. §§९९.६३-९९.६४ अन्तगात अमेररकी क्षशिा बोिामा गुनासो र्ायर गने अक्षिकार 

रहेको छ। 

 

नीडििरूको प्रडि: 

फपाा अन्तगात, अक्षििावक र योग्य क्षवद्याथीहरूलाई क्षवद्याथी रेकिाका सम्बन्धमा बोिा नीक्षतहरू र क्षनयमनहरूको िक्षत िाि गना अक्षिकार रहेको छ।  नीक्षत र क्षनयमनका िक्षतहरू क्षशिा बोिाको िमुख कायाालयमा वा 

इन्टरनेटमा क्षिब्लरर क्ट्को गृहपृष्ठमा पाउन सक्षकन्छ। 
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एसएलडपएस िरेक डवद्यार्थी सफल हुन्छ अडधडनयम(इएसएसए) रु्नासो कायजडवडधिरू 
 
फेिेरल हरेक क्षवद्याथी सफल हुन्छ अक्षिक्षनयम (इएसएसए) २०१५ ले सू्कल क्षिब्लरर क्ट्हरूलाई बोिाले अँगालेको कायाक्षवक्षिहरू पालना गना िरुरी गरेको छ िसले यस कानुन अन्तगात उल्लङ्घनका आरोपहरूको सम्बोिन 

गछा ।  क्षिब्लरर क्ट्ले गुनासो कायाक्षवक्षिहरू अक्षििावकहरू र उपयुक्त अक्षिकारीहरू वा िक्षतक्षनक्षिहरूलाई िसार गनुा पनेछ।  यी काया क्षवक्षिका िक्षतहरू अनुरोि गररएमा फेिेरल िान्ट व्यवस्थापन खण्डमा एक्षलमेन्टरी र 

माध्यक्षमक क्षशिाको क्षमि रीक्षविागमा पक्षन उपलब्ध हुनुपनेछ।  क्षनम्नक्षलब्लखतले यस अक्षिक्षनयम अन्तगात स्वीकृत कायािमहरूका लाक्षग शीषाक न  िाग (क्षस) खण्ड ९३०४(ए)(३)(क्षस) अन्तगातका गुनासाहरूको समािान गनाका 

लाक्षग मागार्शाकको काम गनेछन्, यसमा शीषाक I, शीषाक II, शीषाक III, शीषाक IV (िाग A), शीषाक X (िाग C) सामेल छन्। 

 

यस नीडिको उदे्दश्यका डनम्ती रु्नासो के िो ?  

गुनासो एउटा क्षलब्लखत आरोप हो िसमा फेिेरल अक्षिक्षनयम वा क्षनयमनको उल्लङ्घन हुन्छ र िुन इएसएसए अन्तगातका कायािममा लागू हुन्छ।  औपचाररक र अन पचाररक गुनासो कायाक्षवक्षिहरू हुन्छन्। 

यस कायाक्षवक्षि अन्तगातको गुनासो क्षलब्लखतमा हुनु पनेछ र गुनासोकताािारा हस्तािररत हुनुपनेछ।  क्षलब्लखत गुनासोले पररब्लस्तक्षथको क्षववरर् उले्लख गनुापनेछ र त्यसले इएसएसए अन्तगातको कायािममा लागू हुने कानुन वा 

क्षनयमनसँग सम्बन्ध  रे्खाउनु पनेछ र कक्षथत रूपमा उल्लङ्घन िएको, गलत लागू िएको, वा अपव्याख्या िएको हुनुपनेछ। 

कसले रु्नासो फाइल र्नज सक्छन् ?  

कुनै आमाबाबु वा अक्षििावक, सरोगेट आमाबाबु, क्षशिक, िशासक, सू्कल बोिा सर्स्य वा क्षिइएसइको सािारर् सुपररवेिर् अन्तगात सञ्चाक्षलत क्षियाकलाप, कायािम वा पररयोिनासँग ित्यि रूपमा संलग्न व्यब्लक्तले 

गुनासो फाइल गना सक्छन्। 

रु्नासोिरू कसरी फाइल र्ररन्छ ? 

गुनासोहरू क्षिब्लरर क्ट्मा वा क्षिइएसइमा फाइल गना सक्षकन्छ।  यक्षर् गुनासो पक्षहले क्षिब्लरर क्ट्मा फाइल गररयो र क्षिब्लरर क्ट्को तहमा समािान हुन सकेन िने, गुनासोकतााले सो गुनासो क्षिइएसइमा अपील गना सके्नछन्।  

क्षिब्लरर क्ट् वा क्षिइएसइमा फाइल गररएको गुनासो क्षलब्लखत, हस्तािररत वक्तव्य हुनुपनेछ िसमा क्षनम्न सामेल हुनुपनेछ: (1) इएसएसए कायािममा लागू हुने आवश्यकतालाई क्षिब्लरर क्ट्ले उल्लङ्घन गरेको वक्तव्य, र (2) सो 

वक्तव्य आिाररत िएका तथ्यहरू र कक्षथत रूपमा उल्लङ्घन गररएको क्षवक्षशि आवश्यकता। 

स्थानीय क्षिब्लरर क्ट् नीक्षतहरू, क्षनयमहरू वा पिहरूबारेका िश्नहरू, िुन फेिेरल वा राज्य कानुनहरू वा क्षनयमनहरूमा आिाररत छैनन्, ती यस नीक्षतको अथाक्षित्र गुनासोमा परै्नन् र क्षतनलाई स्थानीय सू्कल क्षिब्लरर क्ट् तहमा 

समािान गररनुपछा । 

 

नार्ररकको रु्नासो कायजडवडधिरू: 

चरर् १: अन पचाररक समे्मलन( १-५ क्षर्न) 

गुनासो र्ायर गने इच्छा हुन िोसुकैले उपयुक्त सू्कल अवब्लस्थक्षत वा िशासकीय कायाालयमा सम्बब्लन्धत िशासकसँग सम्पका  गनुापनेछ।   पाँच क्षर्नक्षित्र, सम्बब्लन्धत िशासकले नागररक र अक्षियोग लगाइएको व्यब्लक्तसँग 

अन पचाररक समे्मलनको आयोिना गनेछन् (उपयुक्त िएमा, केही पररब्लस्थक्षतमा गुनासोहरू व्यब्लक्तिक्षत लब्लक्ष्यत नहुन पक्षन सक्छन्)।  यक्षर् गुनासो समािान ियो िने, िक्षिया सक्षकन्छ।  यक्षर् गुनासो समािान िएन िने, 

नागररकले नागररक गुनासो फारामको खण्ड एक पूरा गरेर औपचाररक सुनुवाइका लाक्षग अनुरोि गनुा पनेछ। 

 

 

 

चरर् २: औपचाररक गुनासो सुनुवाइ (६-१६ क्षर्न) 

अपील अन्तगात सम्बब्लन्धत िशासकले पाँच क्षर्नक्षित्र एउटा औपचाररक सुनुवाइको आयोिना गनेछन्।  त्यसमा सामेल हुनेहरूमा गुनासो र्ायर गने नागररक र नागररकले क्षनयुक्त गरेको कुनै सािी वा सम्बब्लन्धत िशासक 

हुनुपनेछ। 

 

सम्बब्लन्धत िशासकले नागररकलाई गुनासो बारेको क्षनर्ाय, सुनुवाइ िएको पाँच क्षर्नक्षित्रमा क्षलब्लखतमा सूचीत गनुा पनेछ। 

 

यक्षर् गुनासो समािान िएन िने, सम्बब्लन्धत िशासकले गुनासो फारामको खण्ड रु्ई पूरा गनुापनेछ र त्यसलाई िेपुटी र नेटवका  सुपररने्टने्डन्टलाई पठाउनु पनेछ।  िेपुटी र नेटवका  सुपररने्टने्डन्टहरूले गुनासो समािानक 

लाक्षग तीनवटा क्षवकल्पहरूमधे्य कुन उपयोग गने हो क्षनिाारर् गनेछन्।* 
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1. िेपुटी र/वा नेटवका  सुपररने्टने्डन्ट – क्षकनक्षक गुनासो समािान िशासकको अक्षिकारिन्दा माक्षथ िान्छ। 

2. सुपररने्टने्डन्ट – क्षकनक्षक गुनासा समािानमा क्षिब्लरर क्ट्-व्यापी िशासकीय कायाक्षवक्षिहरू संलग्न हुन्छन्। 

3. स्थानान्तरर्ीय सू्कल क्षिब्लरर क्ट् ("बोिा") को क्षवशेष िशासकीय बोिाको गुनासो उपसक्षमक्षत – क्षकनक्षक गुनासो समािानमा बोिा नीक्षत समावेस हुनुपछा । 
 

*सुपररने्टने्डन्टको िक्षतक्षनक्षि र सुपररने्टने्डन्टले उनीहरूको ठेगाना िहाँ िएता पक्षन गुनासोका िक्षतहरू िाि गनुापनेछ।  एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिाको क्षमि री क्षविागलाई गुनासो िाि िएको पन्ध्र(१५) पक्षछ सूचीत 

गररनेछ। 

 

त्यसैले गुनासोको िकृक्षत अनुसार  अब्लन्तम समािानका लाक्षग गुनासोलाई A, B, वा C मा पठाइनेछ। 

चरर् ३: िेपुटी र नेटवका  सुपररने्टने्डन्टहरूिारा औपचाररक सुनुवाइ (१७-२७ क्षर्न) 

A. अपील गररएपक्षछ, िेपुटी वा नेटवका  सुपररने्टने्डन्टले औपचाररक सुनुवाइ सञ्चालन गनेछन् िसमा नागररक र आवश्यक सािीहरूको संलग्नता हुनेछ।  यो सुनुवाइ गुनासो िाि िएको ५ क्षर्नक्षित्र सञ्चालन 

गररनेछ।  सुनुवाइपक्षछको पाँच क्षर्नक्षित्र, िेपुटी वा नेटवका  सुपररने्टने्डन्टले नागररकलाई क्षलब्लखतमा अब्लन्तम क्षनर्ाय क्षर्नेछन्। 

वा 

चरर् ३: सुपररने्टने्डन्टिारा औपचाररक सुनुवाइ (१७-२७ क्षर्न) 

B. अपील गररएपक्षछ, सुपररने्टने्डन्टले औपचाररक सुनुवाइ सञ्चालन गनेछन् िसमा नागररक र आवश्यक सािीहरूको संलग्नता हुनेछ।  यो सुनुवाइ गुनासो िाि िएको ५ क्षर्नक्षित्र सञ्चालन गररनेछ।  

सुनुवाइपक्षछको पाँच क्षर्नक्षित्र, सुपररने्टने्डन्टले नागररकलाई क्षलब्लखतमा अब्लन्तम क्षनर्ाय क्षर्नेछन्। 

वा 

चरर् ३: क्षवशेष िशासकीय बोिाको गुनासो उपसक्षमक्षतिारा औपचाररक समीिा (१७-२७ क्षर्न) 

C. अपील गररएपक्षछ, गुनासो उपसक्षमक्षतले गुनासो समीिा गनेछ र गुनासोका क्षवषयमा उपयुक्त िशासकीय राफसँग छलफल गनेछ।  अपील गररएपक्षछको पाँच क्षर्नक्षित्र गुनासो उपसक्षमक्षतले औपचाररक 

सुनुवाइ सञ्चालन गनेछ र सुनुवाइ पक्षछको पाँच क्षर्नक्षित्र, अब्लन्तम क्षनर्ाय क्षर्नेछ।  उपसक्षमक्षतको क्षनर्ाय नागररकलाई क्षलब्लखत सूचनामा क्षर्इनेछ।  त्यसका िक्षतहरू अपील िक्षियामा संलग्न िते्यक 

िशासकहरूलाई पठाउनु पनेछ। 
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इएसएसए नार्ररक रु्नासो अपील फाराम 
 

खण्ड १ : रु्नासो दायर र्ने व्यब्लक्तले िनुज पने 

नाम: ______________________________________________________________________________________  क्षमक्षत: ___________________________   

ठेगाना: ____________________________________________________________________________________  क्षिप कोि: ___________________________   

टेक्षलफोन(घर): _____________________________    (सेल): _________________________________    (काया):  _________________________ 

गुनासोको िकृक्षत: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

क्षिन्ट गररएको नाम: ____________________________________________________     हस्तािर:  ____________________________________________________    
  

खण्ड २: रु्नासो समाधान निएको खण्डमा सम्बब्लन्धि प्रर्ासकले औपचाररक सुनुवाइपडछ िनुज पने 
 

िशासकको नाम:  _________________________________________________________________________  क्षमक्षत: ___________________________  

स्थान: ___________________________________________________________________________________   टेक्षलफोन: _______________________  

औपचाररक सुनुवाइको नक्षतिा: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

म यो गुनासो (नाम): ________________________________________________________________________________________________ लाई पठाउँरै्छु। 

िशासकको हस्तािर: _____________________________________________________________________________________________________________ 

खण्ड 3(A) नेटवकज  सुपररने्टने्डन्टद्वारा िररनु पने  
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यो गुनासो क्षनम्निारा समािान गररनुपछा : 

_____ एकेिेडमक्सका िेपुटी सुपररने्टने्डन्ट   कारर्:_____________________________________________________________________________ 

_____ सुपररने्टने्डन्ट      _____________________________________________________________________________________ 

_____ डर्िा बोिज रु्नासो उपसडमडि ____________________________________________________________________________________ 

(िस्तािर)                       (डमडि) 

खण्ड 3(B) : िेपुटी सुपररने्टने्डन्ट, सुपररने्टने्डन्ट वा रु्नासो उपसडमडिद्वारा िररनु पने  

िशासकको नाम: _________________________________________________________________________  क्षमक्षत:___________________________ 

स्थान: ___________________________________________________________________________________  टेक्षलफोन: ______________________ 

रु्नासोको प्रकृडि :_____________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

िस्तािररि:____________________________________________________________________________________  डमडि:___________________________ 

डनर्जय बारे सम्बब्लन्धि व्यब्लक्तिरूलाई ____________________________________________________________________________________________ मा/डित्र सूचीि र्ररयो। 

   (िस्तािर)                               (डमडि) 

 

कृपया पूरा िररएको यो फारामका प्रडििरू यस रु्नासोमा संलग्न प्रते्यक प्रर्ासकिरूलाई र रै्डिक सेवाका िेपुटी सुपररने्टने्टन्टलाई, नेटवसज सुपररने्टने्डन्टलाई र सुपररने्टने्डन्टलाई 

पठाउनुिोस्। 
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रृ्िडविीन बच्चािरू र युवािरूको डर्िा सम्बन्धी डववादमा लारू् हँुदा स्तरीय रु्नासो समाधान प्रडक्रया  
 
गृहक्षवहीन बच्चाहरू र युवाहरूको क्षशिा सम्बन्धी क्षववार् उत्पन्न हँुर्ा, एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग (क्षिइएसइ) ले क्षनम्नक्षलब्लखत गुनासो समािान िक्षियाको क्षसफाररस गरेको छ।  
 

I. सू्कल क्षिब्लरर क्ट् तह – गुनासोलाई क्षिइएसइमा ल्याइनुअक्षघ त्यसलाई सू्कल क्षिब्लरर क्ट् तह मै समािान गने हर सिव ियास गररनुपनेछ।  गृहक्षवहीन बच्चा र युवाको क्षशिाका क्षवषयमा िश्न 

उठ्र्ा गुनासोकताालाई क्षिब्लरर क्ट्को गुनासो समािान कायाक्षवक्षिबारे सूचीत गनुा सू्कल क्षिब्लरर क्ट् (क्षिब्लरर क्ट्) को क्षिमे्मवारी हो।   
 

A. क्षिब्लरर क्ट्को गृहक्षवहीन संयोिकलाई सूचीत गने, (३१४)३४५—५७५०।  गृहक्षवहीन संयोिकले गृहक्षवहीन बच्चा र ऊ पढ्ने सू्कल बीच क्षलयािो ँ (सम्पका  व्यब्लक्त) को काम गछा न्।  

सू्कल वा सुपररने्टने्डन्टको कायाालयको कसैले गृहक्षवहीन संयोिकलाई क्षचन्न सक्छन्।   
 

1. गृहक्षवहीन बच्चा र युवाको क्षशिालाई सम्बोिन गने क्षिब्लरर क्ट् क्षशिा बोिा नीक्षतहरू (क्षवशेषगरर, आर६१७१.३.१ असामान्य क्षवद्याथीहरूको क्षशिर्—गृहक्षवहीन – स्थापन, 

िनाा र यातायात, आर६१७१.३.२ असामान्य क्षवद्याथीहरूको क्षशिर् – गृहक्षवहीन – सेवा र रेकिाहरू, र आर६१७१.३.३ असामान्य क्षवद्याथीहरूको क्षशिर् – गृहक्षवहीन – 

गुनासो समािान)को िक्षत अनुरोि गनुाहोस् वा िाि गनुाहोस् र क्षतनको समीिा गनुाहोस्।     गुनासो छलफल गनाका लाक्षग गृहक्षवहीन संयोिकलाई िेट्न एपोइन्टमेन्ट तय 

गनुाहोस्।     

2. यक्षर् क्षिब्लरर क्ट्को गृहक्षवहीन संयोिकसँगको िारब्लिक छलफलपक्षछ पक्षन क्षववार् समािान िएन िने, गुनासोकतााले सो गुनासो अगाक्षि समीिा गनाका क्षलब्लखतमा 

क्षिब्लरर क्ट्को गृहक्षवहीन संयोिकलाई लाक्षग फाइल गना सक्छन्।     

3. क्षलब्लखत गुनासोमा क्षववार्को िस्ताक्षवत क्षलब्लखत समािान वा काया योिना गृहक्षवहीन संयोिकले गुनासो िाि गरेको पाँच (५) क्षर्न क्षित्र िर्ान गने अनुरोि सामेल हुनुपनेछ।  

त्यसपक्षछ गृहक्षवहीन संयोिकसँग िस्ताव वा कायायोिनाको समीिा गररनुपनेछ।   
 

B. यक्षर् क्षववार् गृहक्षवहीन संयोिकको तहमा समािान िएन िने, सो गुनासो समीिाका लाक्षग र त्यसपक्षछ क्षववार् छलफल गनाका लाक्षग सुपररने्टने्डन्टसँग छलफल गना क्षिब्लरर क्ट्का 

सुपररने्टने्डन्टलाई पठाउन सक्षकनेछ।  गुनासोकतााले छलफल िएको क्षमक्षतबाट पाँच क्षर्न (५) क्षित्र क्षलब्लखत समािान िर्ान गनाका लाक्षग सुपररने्टने्डन्टलाई अनुरोि गनुा पनेछ।     
 

C. यक्षर् क्षववार्को समािान सुपररने्टने्डन्टको तहमा पक्षन िएन िने, गुनासोकतााले यो मुद्दा समािानका लाक्षग क्षशिा बोिा सामु लैिान सके्नछन्।     
 

II. राज्य तह – यक्षर् क्षिब्लरर क्ट् तहमा पक्षन क्षववार् सन्तोषिनक रूपमा हल गररएन िने, गुनासो क्षिइएसइमा ल्याइनु पनेछ।    यस िक्षिया अन्तगात गररएका गुनासाहरू क्षलब्लखतमा गनुापनेछ र 

त्यसमा गुनासोकतााको हस्तािर हुनुपनेछ।    क्षनम्नक्षलब्लखत कर्महरू चाल्नुपनेछ।   
  

A.  गुनासो क्षनम्न ठेगानामा सम्बोक्षित गने – राज्य गृहक्षवहीन संयोिक, फेिेरल क्षिब्लिसनरी िान््टस, P.O. Box 480, Jefferson City, Missouri  

B.  गुनासो क्षनम्न सामेल गनुाहोस्:   

  1. क्षववार्को क्षवसृ्तत क्षववरर्    

 2. संलग्न बच्चाहरूको नाम(हरू) र उमेर(हरू)   

 3. संलग्न क्षिब्लरर क्ट् पसोनेलको नाम र उनीहरूले िक्षतक्षनक्षित्व गने क्षिब्लरर क्ट्।   

 4. क्षिब्लरर क्ट् तहमा यो मुद्दा समािान गना गररएका ियासहरूको क्षववरर्।   
 

C.  फेिेरल क्षिब्लिसनरी िान््टस का क्षनरे्शक (क्षनरे्शक) ले संलग्न सू्कल क्षिब्लरर क्ट्(हरू)लाई गुनासो बारे सूचीत गनेछन्।  क्षनरे्शक वा  क्षनरे्शकका िक्षतक्षनक्षिले रु्ई पिका 

र्स्तावेिहरू र वक्तव्यहरू सक्षहत आवश्यक िानकारी सिलन गनेछन् र आवश्यक िएमा घटना िएको स्थल भ्रमर् माफा त  स्वतन्त्र अनुसन्धान गना सके्नछन्।   



83 

१००% सुरडिि हुनुिोस्   १००% डर्मे्मवार हुनुिोस्   १००% सम्मानयोग्य हुनुिोस्   १००% ियार हुनुिोस्। 

 

D.  गुनासो िाि गरेपक्षछ तीस (३०) क्षर्नक्षित्र*, क्षनरे्शकले सो गुनासो समािान गनेछन् र क्षनर्ायबारे पाटीहरूलाई क्षलब्लखतमा सूचना क्षर्नेछन्।  
 

E.  यक्षर् गुनासोकताा क्षनरे्शकको क्षनर्ायिक्षत सहमत हँुरै्नन् िने, गुनासोकतााले र्स (१०) काया क्षर्नक्षित्र, सो क्षनर्ाय क्षवरूि िेपुटी क्षशिा कक्षमसनर समि अपील गना सके्नछन्।  यो 

अपील क्षलब्लखतमा हुनुपनेछ र त्यसमा आफू क्षनरे्शकको क्षनर्ाय सँग क्षकन असहमत िएको िनी उले्लख गनुा पनेछ।   
 

F.  यो अपील िाि िेको तीस (३०) क्षर्नक्षित्र**, क्षशिाका िेपुटी कक्षमसनरले अब्लन्तम िशासकीय क्षनर्ाय क्षर्नेछन् र गुनासोकताासक्षहत सबै सम्बब्लन्धत पिलाई क्षलब्लखतमा सूचना क्षर्नेछन्।   

 

G.  क्षववार्को समािान िक्षिया िैरहँर्ा, सम्बब्लन्थ बच्चा(हरू) सू्कलमा िनाा िएको हुनु पनेछ।  यक्षर् क्षववार् वच्चाको सवोत्त क्षहतमा िएको सू्कल कुन सू्कल हो िने्न कुरामा छ िने, क्षववार् 

समािान नहुन्िेलसम्म, बच्चालाई सुरुको सू्कलमा लैिाने व्यवस्थापन गररन्िेल सम्मका लाक्षग बच्चाले हाल गैरहेको सू्कल नै िानु पनेछ। 
 

* पिहरू समय बढाउन परस्पर सहमत हुनसक्छन्, तथाक्षप गुनासो सबैिन्दा छोटो अवक्षिमा समािान गनाका लाक्षग हर सिव ियास गररनेछ। 

** यद्यक्षप सामान्य िक्षियामा िक्षतक्षियाका लाक्षग तीस(३०) क्षर्न लाग्छ, छोटोिन्दा छोटो अवक्षिमा क्षववार्को समािान गनाका लाक्षग हरसिव ियास गररनेछ। 
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पोषक स्यािारमा िएको बच्चा वा युवाका लाडर् डनर्जयका डवषयमा डववाद समाधान कायजडवडध 
 
पोषक स्याहारमा िएको बच्चा वा युवाका लाक्षग सवोत्तम क्षहत वा अन्य क्षशिा सम्बन्धी सेवाहरूको िाविान क्षनिाारर्का क्षवषयमा क्षववार् उत्पन्न हँुर्ा एक्षलमेन्टरी तथा माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग(क्षिइएसइ)ले 

क्षसफाररस गरेको गुनासो समािान िक्षिया क्षनम्न छ। 
 

1. अपीलक तह एक सुररने्टने्डन्ट वा उसको/उनको िक्षतक्षनक्षिलाई हो; 

2. यक्षर् क्षववार् पक्षहलो तहमा समािान िएन िने, अब्लन्तम अपील(तह II) एक्षलमेन्टरी तथा माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग (क्षिइएसइ) मा गररनुपछा । 

यक्षर् क्षववार् सवोत्तम क्षहत क्षनिाारर्मा हुन्छ िने, बािाहरू कम गराउनका लाक्षग र सू्कलहरूबीच आवतिावत कम गनाका लाक्षग क्षववार् समािान िैरहेका बेला, बच्चा वा युवा आफ्नो सुरुकै सू्कलमा 

रहनु पर्ाछ। 

क्षिइएसइमा मा पठाइनु अक्षघ स्थानीय तहमा गुनासो वा क्षववार् समािान गनाका लाक्षग क्षिब्लरर क्ट्ले बच्चा क्षविाग र पीक्षित पिसँग सहकाया गनुापनेछ। 

क्षववार्हरू शैक्षिक क्षनर्ायकताा वा अक्षििावकले मात्र फाइल गना सके्नछन्। आफूहरूबीच असमझर्ारी समािान गनाक लाक्षग रु्ई पिहरूले सू्कल क्षववार् समािान िक्षियाको ियोग गनुा हँुरै्न। 

"पोषक स्याहार" को पररिाषा आमाबाबु वा अक्षििावकहरूबाट टाढा राब्लखएका बच्चाहरूका लाक्षग २४-घणे्ट िक्षतस्थापन स्याहार हो र िसका लाक्षग बच्चा कल्यार् एिेन्सीसँग स्थापन र स्याहार 

क्षिम्मवारी हुन्छ। यसमा क्षनम्न सामेल छ तर यक्षतमै सीक्षमत छैन,- पोषक पररवार गृह, सबन्धीहरूको पोषक गृह, सामुक्षहक गृह, आकब्लिक आवाश, आवाशीय सुक्षविाहरू, बच्चा स्याहार संस्थाहरू र क्षि-

एिक्षप्टि गृहहरू मा स्थापन पोषक स्याहार सुक्षविा लाइसेन्सिाि िई बच्चाको स्याहारका लाक्षग िुक्तानीहरू राज्य, िनिातीय वा स्थानीय एिेन्सीले गरेता पक्षन नगरेता पक्षन, एिप्सनको अब्लन्तम क्षनर्ाय 

गनुा अक्षघ एिप्सन अनुर्ान िुक्तानी गररए पक्षन नगररए पक्षन, वा गररएको िुक्तानीको कुनै फेिेरल क्षमलान गररए पक्षन नगररए पक्षन, यस पररिाषा अनुसार बच्चा पोषक स्याहार मै रहनेछ।  
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र्ब्दावली 
 
एकोमोिेसन – िन्नाले परीिर्ले मापन गने कुरामा पयााि पररवतान नहुने गरर परीिर् सञ्चालनमा 

गररएका पररवतान बुझाउँछ िसमा िसु्तक्षत ढाँचा, िक्षतक्षिकया ढाँचा, परीिर् व्यवस्थापन वा परीिर् 

समयावक्षिका पररवतान पक्षन सामेल छन्।  ज्ञान िर्क्षशात गने समान अवसर िर्ान गनाका लाक्षग उपयुक्त 

एकोमोिेसनहरू िर्ान गररन्छन्। 
 

उिेडर्ि आक्रमर् – िन्नाले शारीररक हानी गराउने क्षियाकलाप वा सू्कल समुर्ायको अको सर्स्यमाक्षथ 

गिीर शारीररक हानीको पयााि िोब्लखम क्षसिाना गछा  िने्न िनाउँछ। 
 

मडदरा – िन्नाले सू्कल पररसरमा मक्षर्राको ियोग, स्वामीत्व, क्षवतरर् र क्षबिी क्षनषेि गररएको छ िने्न 

िनाउँछ।  क्षशिा बोिाको नीक्षत अनुसार, सू्कल पररसरमा हँुर्ा मक्षर्रािन्य पेय पर्ाथा वा मार्क वसु्तहरूमा 

संलग्न क्षवद्याथीहरूसँग व्यवहार गर्ाा िशासकीय कायाक्षवक्षिहरू लगाइन्छन्।  सू्कल बोिा आर५१३१.६.३ 
 

वैकब्लल्पक सू्कल थर्थापन – िन्नाले क्षवद्याथीको व्यवहार, उपब्लस्थक्षत, र शैक्षिक िगक्षत िविान गनामा केब्लन्द्रत 

सू्कल कायािम िने्न बुक्षझन्छ। 
 

आर्र्नी – िन्नाले सू्कल िवन वा सू्कल पररसरमा ब्लस्थत कुनै सम्पक्षत्त वा क्षिब्लरर क्ट्ले िािामा क्षलएको वा 

ऋर्मा क्षलएको कुनै पक्षन सम्पक्षत्त(संरचना) मा िानिान आगो लगाउनु वा रु्क्षनायत राखेर आगो लगाउनु 

िने्न बुक्षझन्छ। 
 

ब्याटरी – िन्नाले अन्य व्यब्लक्तलाई गैर कानुनी क्षहसाबमा कुट्नु वा अन्य क्षहंसात्मक बलको ियोग गनुा िने्न 

बुक्षझन्छ। 
 

व्यविार करार – िन्नाले क्षशिक, क्षवद्याथी, र आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)बीच को क्षलब्लखत 

र्स्ताबेि िने्न बुक्षझन्छ िसले क्षनम्न कुरा उले्लख गछा : अपेक्षित व्यवहार(हरू), सकारात्मक र नकारात्मक 

पररर्ामहरू, समीिा क्षमक्षत सक्षहत करारको समयावक्षि। 
 

व्यविार िस्तिेप योर्ना (डबआइडप) यसले त्यस्तो योिना िनाउँछ िसमा व्यवहार अपेिाहरू िाि 

गनाका लाक्षग क्षवद्याथीलाई क्षवकक्षसत गना सू्कल राफका क्षिमे्मवारीहरू सामेल गररएको हुन्छ।  

क्षबआइक्षपहरू क्षलब्लखत र्स्वाबेिहरू हुन् िसले पररवतान गनुा पने अनुपयुक्त व्यवहारहरूका साथसाथै 

लब्लक्ष्यत व्यवहार सम्बोिन गनाका लाक्षग कायाान्वयन गररने रर्नीक्षतहरू वा हस्तिेपहरूको व्याख्या गछा न्।  

क्षबआइक्षपहरू किाकोठा क्षशिकले अथवा क्षशिकलाई अिसक्षियता, क्षनयक्षमत र ििावकारी रूपमा 

अनुपयुक्त व्यवहार सम्बोिन गना क्षशिकलाई सहयोग गने सू्कल पसोनेलको टोलीले क्षवकक्षसत गछा न्।  

क्षबआइक्षपहरूले एकल क्षवद्याथीहरू वा समू्पर्ा किालाई व्यावहाररक अपेिाहरू सञ्चार गनामा र लक्ष्य वा 

उदे्दश्य िाब्लिका पररर्ामहरू सञ्चार गनामा पक्षन सहयोग गछा न्।  यस अक्षतररक्त, क्षबआइक्षपहरूले ियोग 

गररएका व्यवस्थापन रर्नीक्षतहरूको ििावकाररताका क्षवषयमा बारम्बार पृष्ठपोषर्, क्षवद्याथी वा किाको 

िगक्षतको र्स्ताबेिीकरर्मा सहयोग, र क्षवद्याथीहरूसँग अन्तरक्षिया गनाका लाक्षग उपयोगी मागार्शानहरू 

िर्ान गर्ाछन्। 
 

बमको आिङ्क – िन्नाले सू्कल पररसरमा, कुनै पक्षन सू्कल िायोक्षित क्षियाकलापमा वा एसएलक्षपएस 

क्षिब्लरर क्ट्का तफा बाट सेवामा िएको कुनै पक्षन वाहनमा बम वा क्षवस्फोटक उपकरर्को स्वामीत्व िएको 

वा ती स्थानमा रहेको िने्न कुराको गलत वक्तव्य िारी गनुा िने्न बुक्षझन्छ। 
 

बुलीइङ – िन्नाले कुनै क्षवद्याथी वा िेरै क्षवद्याथीहरूलाई िमकी क्षर्ने वा उत्पीिन गने िने्न बुझाउँछ िसलाई 

व्यब्लक्तहरू वा समूहले िारी राख्छन्। बुलीइङ्गमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – क्षहंसा 

सक्षहतका शारीररक काबााही, मुद्रा, चोरी, वा सम्पक्षत्तको हानी; नाम काि्ने सक्षहत म ब्लखक वा क्षलब्लखत क्षनन्दा, 

खसाल्नु, खोसु्न, िझकी क्षर्नु; वा त्यस्तो काया ररपोटा गरेमा िक्षतकार गने िझकी क्षर्नु। बुलीइङ्गमा 

साइबरबुलीइङ्ग वा साइबरथे्रट्स पक्षन सामेल हुनसक्छ।  बोिा नीक्षत ५१३१ 
 

िकैिी – िन्नाले कुनै पक्षन सू्कल संरचना, वाहन, चल वा अचल सम्पक्षत्तमा चोरी गने वा अपराि गने 

मनसायले अनक्षिकृत िवेश गनुा िने्न बुक्षझन्छ। 
 

केस संयोर्न – िन्नाले पररवार, सू्कल(हरू) र बाक्षहरी समुर्ायका एिेन्सीहरूबीच अनुगमन, सञ्चार र 

सहयोग बुक्षझन्छ। 
 

थर्थापन पररविजन – िन्नाले सू्कलले कुनै क्षवद्याथीलाई उसको वा उनको शैक्षिक स्थापनबाट िमागत र्स 

क्षर्निन्दा बढी समयका लाक्षग क्षवस्थापन गछा  वा सू्कलले कुनै क्षवद्याथीलाई उसको वा उनको शैक्षिक 

स्थापनबाट क्षवक्षिन्न समयमा क्षवस्थापन गछा  िसको िकृक्षत र्स क्षर्ने क्षवस्थापन िसै्त हुन्छ र समय पक्षन 

िोि्र्ा र्स क्षर्निन्दा बढी नै हुन्छ िने्न बुक्षझन्छ। 
 

चररत्र डर्िा – िन्नाले क्षवद्याथीहरूलाई साझा नैक्षतक मूल्यहरू बुझ्न, िक्षतबि हुन र कायाान्वयन गना 

क्षसकाउने पाठ्यिम उपागम िने्न बुक्षझन्छ।  क्षवक्षशि मूलिूत मान्यतामा सम्मान, क्षिमे्मवारी, क्षवश्वसनीयता, 

क्षनष्पिता, संवेर्नशीलता, र सामुर्ाक्षयक सहिाक्षगता सामेल छन्। 

चाटजर सू्कल – िन्नाले सामुर्ाक्षयक रूपमा फन्ड गररएको स्वतन्त्र सू्कल िने्न बुक्षझन्छ।  चाटार सू्कलहरूले 

अनुशासनका क्षवषयमा एउटा राज्यका कानुनहरू र क्षवशेष क्षशिाका क्षवषयमा एउटै राज्य र फेिेरल 

कानुनको पालना गनुापनेछ। 
 

ठर्ी – िन्नाले तथ्याि वा उत्तरहरू बेइमानीले ियोग गना, िसु्तक्षत गना, वा िाि गना, ठगेर वा क्षशिकले 

अक्षिकार क्षर्एको िन्दा बाहेक तररकाले क्षलने िने्न कुरा बुक्षझन्छ। 

प्रवेर्/डनकास(डसआइडसओ) – िन्नाले मध्यमस्तरको व्यावहाररक समस्या िर्क्षशात गने क्षवद्याथीहरूलाई 

सकारात्मक व्यावहाररक सहयोग िने्न बुक्षझन्छ।  व्यावहाररक लक्ष्यहरू िाि गनाका लाक्षग बारम्बार 

सबलीकरर् िर्ान गनुा यसको उदे्दश्य हो। 
 

आचार संडििा – िन्नाले यो क्षवद्याथी आचार संक्षहता िने्न बुक्षझन्छ। 
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र्ारीररक दण्ड – अनुशासन वा सिाय क्षर्नका लाक्षग शारीररक बल ियोग गने िझकी क्षर्नु वा ियोग गनुा 

िने्न बुक्षझन्छ।  अझ, ताक्षलमिाि राफले ियोग गने शारीररक अवरोिलाई शारीररक र्ण्डका रूपमा 

क्षलइँरै्न।  बोिा नीक्षत क्षप ५१४४ 
 

सङ्कट डनषेध संथर्था (डसडपआइ) – अक्षहंसात्मक सिट हस्तिेपमा क्षवशेषज्ञता िएको ताक्षलम संस्था 
 

साइबर बुलीइङ – िन्नाले इन्टरनेट वा अन्य क्षिक्षिटल वा इलेक्ट्र ोक्षनक सञ्चार उपकरर् ियोग गरेर 

उत्पीिन गने, हानीकारक, िम्मीपूर्ा वा िूर सने्दशहरू, टेक्स्टहरू वा क्षचत्रहरू पठाउनु, साझा गनुा, वा 

पोर गनुा िने्न बुक्षझन्छ।  उत्पीिनमा कुनै व्यब्लक्तसँग सम्बब्लन्धत उपेिा, क्षटप्पर्ी, चुटक्षकला, व्यङ्गोब्लक्त, 

अवाक्षञ्चत िशंसा, काटुान, मिाक, वा म ब्लखक व्यवहार सामेल छ िसले (1) अपमानिक, आिामक वा 

अक्षिय वातावरर् क्षनमाार् गने उदे्दश्य वा ििाव राख्छ; (2) अयुब्लक्तसङ्गत तररकाले कुनै व्यब्लक्तको काम वा 

कुनै क्षवद्याथीको सू्कल कायासम्पार्नमा हस्तिेप गने उदे्दश्य वा ििाव राख्छ, वा (3) सू्कल सञ्चालनमा 

बािा पुऱ्याउँछ।  गुण्डागर्ी त्यस्तो ियास हो िुन अपरेक्षटङ्ग क्षसरम, एब्लप्लकेसन सफ्टवेयर, क्षमक्षत, वा अन्य 

कुनै सोदे्दश्य काम हो िसले क्षिब्लरर क्ट्का कझपु्यटर स्रोतहरूमा िक्षतकूल ििाव पार्ाछ।    साइबर थे्रटहरू 

इलेक्ट्र ोक्षनक रूपमा िसार गररएका वा अनलाइन सामिी हुन् िसले अरू क्षवरुिको क्षहंसा, आत्महत्या वा 

आत्महानीबारे खतरा पैर्ा गछा  वा सरोकार उठाउँछ।  बोिा नीक्षत ५१३१ 
 

डदन – िन्नाले क्यालेन्डर क्षर्न बुक्षझन्छ िबसम्म सू्कल क्षर्न वा क्षबक्षिनेस क्षर्न िनेर अन्यथा सिेत गररँरै्न। 
 

डिइएसइ – एक्षलमेन्टरी तथा माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग 
 

डिटेन्सन – िन्नाले एक क्षकक्षसमको अनुशासनात्मक काबााही बुक्षझन्छ िसमा क्षवद्याथीले सू्कलमा अक्षतररक्त 

समय क्षबताउनु पछा ।  क्षिटेन्सन सू्कल समय अक्षघ वा पक्षछ हुनसक्छ, वा सिाहान्तमा (परम्परागत रूपमा 

शक्षनबारे सू्कल िक्षनन्थ्यो) र सू्कल समयको बे्रकका बेला, िसै्त लन्च (क्षवद्याथीलाई लन्च क्षलनबाट रोक्न िने 

पाइनेछैन)  
 

अनुर्ासन - क्षशिकहरू, िशासकहरू, सहयोग राफ, र आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकले 

क्षवद्याथीको शैक्षिक, सामाक्षिक, नैक्षतक, वा मानक्षसक सुिार सबलीकरर् गना कायाान्वयन गने चरर्हरू, 

काबााहीहरू, वा हस्तिेहरू हुन्। 
 

अटेरीपन – िन्नाले िानािान क्षनयम उल्लङ्घन गनुा वा अक्षिकारमा िएको व्यब्लक्तले क्षर्एको क्षनरे्शन नमानु्न 

िने्न बुक्षझन्छ। 
 

डिब्लरिक्ट – िन्नाले सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट् िने्न बुक्षझन्छ।   
 

डिब्लरिक्ट अनुर्ासन समे्मलन – िन्नाले िकार १ उल्लङ्घनका लाक्षग वा बारम्बारका िकार २ का 

उल्लङ्घनका लाक्षग बाँकी िक्षिया कायाक्षवक्षि िने्न बुक्षझन्छ। 
 

लारू् पदार्थज – िन्नाले लागू पर्ाथाको गैरकानुनी स्वामीत्व, ियोग, क्षवतरर् र क्षबिी िने्न बुक्षझन्छ िसमा 

अनक्षिकृत िेब्लिप्सन औषक्षिहरू, इनहेलेन्टहरू, कुनै पक्षन क्षकक्षसमका मार्क वसु्तहरू( मार्क वसु्त 

ियोगको िाथक्षमक उदे्दश्य मार्कता िए पक्षन निए पक्षन), क्षनयब्लन्त्रत पर्ाथाहरू वा यी मधे्य कुनैका 

नक्कलहरू सामेल छन् र सू्कल पररसरमा यस्तो काम क्षनषेि गररएको छ।  लागू पर्ाथासँग सम्बब्लन्धत 

सािोसामानको स्वामीत्व, ियोग, क्षवतरर् र क्षबिी पक्षन क्षनषेि गररएको छ।  यस क्षनमयनको उल्लङ्घन गने 

िोकोहीलाई बोिाको नीक्षत र क्षनयमनअनुसार एवम् अन्य कुनै लागूयोग्य कानुनका िावर्ानहरू अन्तगात 

सू्कलबाट क्षनलम्बन र/वा क्षनष्कासन गना सक्षकनेछ।  सू्कल बोिा आर१३१.६.१ 
 

बाँकी प्रडक्रया – िन्नाले व्यब्लक्तको कानुनी अक्षिकार सुरक्षित राख्नका लाक्षग क्षनमाार् गररएका 

कायाक्षवक्षिहरूको स्थाक्षपत कोसा िने्न बुक्षझन्छ। 
 

बाँकी प्रडक्रया सुनुवाइ – िन्नाले अक्षििावकहरू र सू्कलहरूबीचका क्षवशेष शैक्षिक क्षववार्हरू समािान 

गनाका लाक्षग औपचाररक सुनुवाइ िने्न बुक्षझन्छ।  आइक्षिइए २००४ मा त्यस्ता क्षववार्हरूको समािानका 

लाक्षग कायाक्षवक्षिहरू क्षर्इएका छन्।  यी क्षनयमहरूमा मध्यस्थता, बाँकी िक्षिया सुनुवाइ तथा राज्य वा 

फेिेरल अर्ालतमा अपील सामेल छन्।  बाँकी िक्षिया सुनुवाइ सािारर्तया एउटा औपचाररक, 

िक्षतयोक्षगतात्मक सुनुवाइ हो। 
 

इलेक्टि ोडनक सञ्चार उपकरर् – िन्नाले क्षिब्लरर क्ट्ले िर्ान नगरेका उपकरर्हरू बुक्षझन्छ िसमा क्षनम्न 

सामेल छन्  तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – रेक्षियो, वाकम्यान, क्षसक्षि पे्लयर, आइपि्स, एमक्षप३ पे्लयर, क्षिक्षिक्षि 

पे्लयर, हाते गेम कन्सोल, व्यब्लक्तगत क्षिक्षिटल अक्षसरेन्ट, सेलुलर टेक्षलफोन, ब्ल्याकबेरी, र ल्यापटप 

कमु्पटर साथसाथै समान िमतामा क्षवकक्षसत गररएका कुनै नयाँ िक्षवक्षि।   
 

इएसएसए – हरेक क्षवद्याथी सफल हुन्छ अक्षिक्षनयम 
 

डवडर्रिा – िन्नाले बहु-क्षविात्मक मूल्यािन िक्षियाबाट पक्षहचान गररएका क्षवद्याथीका क्षवशेष क्षसकाइ 

आवश्यकताहरू िने्न बुक्षझन्छ।  िेरै क्षकक्षसमका क्षवक्षशिताहरू छन्, िसमा अक्षटज्म(स्वलीनता)/एस्पिासा 

क्षसन्डर ोम, िावनात्मक उते्तिना, क्षगफे्टि र ट्यालेने्टि, क्षवक्षशि क्षसकाइ असक्तता र मानक्षसक असक्तता 
 

डनष्कासन – िन्नाले बाँकी सू्कल समयका लाक्षग, वतामान वा आगामी सू्कल वषाका लाक्षग क्षनिााररत समयका 

लाक्षग, वा स्थायी रूपमा सू्कलमा उपब्लस्थत हुन क्षनषेि िने्न बुक्षझन्छ। 
 

असुली – िन्नाले अक्षनचु्छक व्यब्लक्तबाट पैसा, मूल्यवान सम्पक्षत्त िाि गनुा वा िाि गने ियास गनुा वा कुनै 

व्यब्लक्तलाई शारीररक बल वा अपमान(िमकीले) त्यस्तो काम गना लगाउनु िने्न बुक्षझन्छ। 
 

झर्िा – िन्नाले रु्ई वा बढी व्यब्लक्तहरूका बीचमा िएको शारीररक िन्ि बुक्षझन्छ िसमा क्षहकााउनु, 

ठेल्नु,िकेल्नु, ठोक्काउनु वा अन्य शारीररक काया सामेल छन्, तर यक्षतमै सीक्षमत छैनन; यसले रु्वै िन्िमा 

रु्वै पिको योगर्ान हुन्छ।  
 

फायरवक्सज – िन्नाले, पपसा, फायरि्याकसा, रकेट्स, स्पाका सा, िँुवा बम वा अन्य क्षकक्षसम िने्न बुक्षझन्छ।  

यी वसु्तहरूलाई हक्षतयार माक्षनन्छ। 
 

छल/र्लि पडिचान/र्ालसार्ी – िन्नाले अकोले बनाएिस्तो रे्ब्लखने गरी कुनै पक्षन लेखाइ बनाउनु, पूरा 

गनुा, पररवतान गनुा वा िमार्ीकरर् गनुा; सत्य नबोलेर वा सही नाम नबताएर अको क्षवद्याथी िएको रे्खाउनु 

िने्न बुक्षझन्छ। 
 

डनरु्ल्क र उपयुक्त सावजर्ाडनक डर्िा (एफएडपइ) – िन्नाले क्षशिाको त्यो स्तर बुक्षझन्छ िुन सू्कलहरूले 

क्षवशेष आवश्यकता िएका बच्चाहरू वा क्षवक्षशिता िएका बच्चाहरूलाई िर्ान गनुापर्ाछ।  बच्चाको 

क्षसकाइ आवश्यकतालाई सम्बोिन गना, उनीहरूको आवश्यकताका लाक्षग उनीहरूलाई उपयुक्त शैक्षिक 
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व्यवस्थापनमा राख्न, र बच्चालाई क्षसक्न आवश्यक क्षवशेष क्षशिा र सम्बब्लन्धत सेवाहरू िर्ान गना, सू्कलले 

एउटा क्षवक्षशि योिना तयार पानुा पर्ाछ।  एफएक्षपइ हरेक क्षवद्याथीका लाक्षग फरक हुन्छ र यसले असक्तता 

िएका सबै क्षवद्याथीहरूले पररवारमा कुनै आक्षथाक िार नलगाई उपयुक्त सामुर्ाक्षयक क्षशिा िाि गरून् 

िने्न कुरा सुक्षनक्षित गछा । 
 

रु्वा – िन्नाले पैसा वा कुनै पक्षन मूल्यवान वसु्तका लाक्षग म का वा सीपको कुनै पक्षन खेल खेल्नु िने्न बुक्षझन्छ 

िसमा तास वा िाइस पक्षन सामेल छन् तर त्यक्षतमै सीक्षमत छैनन्। 
 

ग्याङ – िन्नाले रु्ई वा बढी क्षवद्याथीहरूको िैरहेको सङ्गठन बुक्षझन्छ िसको पक्षहचान गना सक्षकने नाम, वा 

क्षचन्ह वा सिेत हुन्छ वा िसका सर्स्यहरू एिै वा सङ्गक्षठत रूपमा त्यस्तो क्षियाकलापमा संलग्न हुन्छन् 

वा िएका छन् िसले सू्कल वा सू्कलका सर्स्यहरूको र सामान्य समुर्ायको सुरिालाई खतरा पुऱ्याउँछ 

वा बािा क्षर्न्छ।  ग्याङ्ग क्षियाकलापमा क्षनम्न सामेल छन् : 

 क्षवद्याथीलाई ग्याङ्गको सर्स्यका रूपमा िानािान क्षचनाउने वा अन्यथा ग्याङ्गको समथाक 

रे्खाउने कुनै पक्षन क्षकक्षसमको कपिा, गरगहना, रङ्ग वा क्षनसान िारर् गनुा वा िर्शान गनुा 

 क्षवद्याथीलाई ग्याङ्गको सर्स्यका रूपमा िानािान क्षचनाउने वा अन्यथा ग्याङ्गको समथाक 

रे्खाउने कुनै शब्द, वाक्यांश, क्षलब्लखत क्षचन्ह वा मुद्रा ियोग गनुा।  कुनै पक्षन क्षवद्याथीले उसको वा 

उनको नोटबुक, पाठ्यपुस्तक वा व्यब्लक्तगत वसु्तहरूमा ग्याङ्गिक्षतको आबिता िर्क्षशात 

गनुाहुनेछैन। 

 रु्ई वा बढी व्यब्लक्तहरूिारा ग्याङ्ग िविान गने क्षियाकलापमा वा छलफलमा िाग क्षलने। 

 क्षवद्याथीहरूलाई ग्याङ्गमा िनाा गनुा गैर-सामाक्षिक व्यवहार हो। 
 

समूि झर्िा – िन्नाले थुिै क्षवद्याथीहरूको गिीर आिमर् िने्न बुक्षझन्छ िहाँ गैरकानुनी रूपमा हानी 

पुऱ्याउने हेतुले वा चोटपटक लगाउने हेतुले हक्षतयार वा अन्य वसु्तहरू (यसमा क्षनम्न सामेल छन् तर यक्षतमै 

सीक्षमत छैनन् – बन्रु्क, चकू्क, क्षपत्तलको बकल, रेिर िेिहरू, लट्ठी, गर्ा, मररच वा खोसाानीको से्प्र) 

ियोग गरेर वा नगरी अरूमाक्षथ शारीररक बल ियोग गररन्छ वा क्षपक्षटन्छ।  
 

उत्पीिन – िन्नाले य क्षनक कृपाको माग, िझकीपूर्ा वा अपमानिनक मुद्रा वा व्यवहार बुक्षझन्छ िसले 

कसैको क्षलङ्ग, उमेर, िात, रङ्ग, य क्षनक झुकाव(ज्ञात वा कक्षथत), लैक्षङ्गक पक्षहचान अक्षिव्यब्लक्त(ज्ञात वा 

कक्षथत), उत्पक्षत्त रािर , िमा, असक्तता, सामाक्षिक आक्षथाक ब्लस्थक्षत र/वा रािनैक्षतक क्षवश्वासका कारर् 

िक्षतकूल सू्कल वातावरर् क्षसिाना गछा । 
 

िेडर्ङ – िन्नाले सू्कल पररसर वा बाक्षहर गररने कुनै पक्षन क्षियाकलाप बुक्षझन्छ, िसमा एक िना 

क्षववेकवान व्यब्लक्तलाई सो क्षियाकलापले कुनै क्षवद्याथीको मानक्षसक वा शारीररक स्वास्थ्यमा नकारात्मक 

असर पाछा  वा क्षवद्याथीलाई हास्यास्पर्, अपमानिनक, तनावयुक्त वा अशाब्लन्तपूर्ा ब्लस्थक्षतमा लैिान्छ िने्न 

लाग्छ र त्यस्तो क्षियाकपाल कुनै पक्षन समूह, शे्रर्ी, सङ्गठन, िब वा खेलकूर् समूहमा पहल गराउन, 

आवि गराउन, िनाा गराउन, सर्स्यता क्षर्लाउन वा सर्स्यता क्षनरन्तर बनाउने हेतुले गररएको हुन्छ, 

िसमा िेि तह, क्षवद्याथी सङ्गठन वा सू्कल-िायोक्षित क्षियाकलाप पक्षन सामेल छन् तर यक्षतमै सीक्षमत 

छैनन्।  हेक्षिङ्गमा ती क्षियाकपालहरू पछा न् िसले क्षवद्याथीलाई असाध्य मानक्षसक तनाव गराउँछन् 

िसमा क्षनम्न सामेल छन् तर यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – क्षनद्रा नलागे्न, शारीररक एकान्तवास, असाध्य घबराहट 

वा आपराक्षिक क्षियाकलाप हुने गररको िबरिस्तीको व्यवहार, वा अन्य तनाव-िेररत गने 

क्षियाकलापहरू। हेक्षिङ्गमा यी सामेल हुन सक्छन् तर यक्षतमै सीक्षमत छैनन्: शारीररक बबारताका 

कायाहरू; कोराा हाने्न; क्षपट्ने; छाप हाने्न; तत्त्वहरूमा अनावृत्त गने; कुनै खाद्य, मक्षर्रा, लागूपर्ाथा वा अन्य 

पर्ाथा िबरिस्ती ख्वाउने; सूतीिन्य पर्ाथा िबरिस्ती सँुघ्न वा खान लगाउने; वा अन्य कुनै शारीररक 

क्षियाकलाप िसले कुनै व्यब्लक्तको स्वास्थ्य वा सुरिामा िक्षतकूल असर पार्ाछ। 
 

समू्पर्ा क्षवद्याथीहरूले इच्छा रे्खाएर सहिागी िएता पक्षन त्यसलाई हेक्षिङ्ग नै माक्षननेछ। क्षवद्याथीले 

अक्षिसन गनुापने वा सङ्गठनका लाक्षग ियास गनुा पने िए, मापर्ण्ड युब्लक्तसङ्गत हँुर्ा, क्षिब्लरर क्ट्ले स्वीकृत 

गरेको हँुर्ा र सङ्गठनको उदे्दश्यमा वैिाक्षनक रूपमा सम्बब्लन्धत हँुर्ा हेक्षिङ्ग िएको माक्षनँरै्न।  बोिा नीक्षत 
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चकचक (िसजपे्ल) – िन्नाले उपद्रवी, अिद्र वा कलहकारी खेल िने्न बुक्षझन्छ। 
 

िरदेब्लख सू्कल र सू्कलदेब्लख िर सञ्चार प्रर्ाली – िन्नाले ििावकारी घररे्ब्लख सू्कल र सू्कलरे्ब्लख घरका 

सञ्चारमाफा त सू्कल कायािमहरू र क्षवद्याथी िगक्षतका बारेमा पररवारसँग सञ्चार गररन्छ िने्न बुक्षझन्छ। 
 

अमयाजडदि प्रदर्जन – िन्नाले य नाङ्ग, स्तन, क्षनतम्ब र/वा स्याक्षगङ्ग िानािान त्यस्तो पररब्लस्थक्षतमा िर्शान 

गनुा िने्न बुक्षझन्छ िसमा त्यस्तो कामले अपमान वा खलबली ल्याउन सक्छ। फेरर, पारर्शी वा िालीवाला 

कपिा, छातीको बीच रे्ब्लखने िाउि वा स्कटाहरू, ट्याि टप, स्पाघेट्टी रर ्याप, िुनसुकै क्षित्री 

कपिाहरूको रे्खाउने, ब्लििेि, छोटा राइक्षिङ्ग प्यान्टहरू, र अश्लील वा कुनै वक्तव्य वा सिेत रे्खाउने 

कपिा वक्षिात गररएको छ।  य न, लागू पर्ाथा वा मक्षर्राको क्षवज्ञापन गने वा िविान गने िुनसुकै 

पोसाकलाई पक्षन क्षनषेि गररएको छ।  िुत्ता सिै ँलगाउनु पनेछ। 
 

व्यब्लक्तकृि एकोमोिेसन योर्ना (आइएडप) – िन्नाले क्षवद्याथीको असक्तता बारे ज्ञान िएका, क्षवद्याथीको 

ठेगाना िानेका व्यब्लक्तहरूले एउटा समूहिारा क्षनक्षमात एउटा क्षलब्लखत योिना हो िने्न बुक्षझन्छ िसले 

क्षवद्याथीको असक्ततालाई सम्बोिन गर्ाछ र सू्कलमा िर्ान गररने क्षवक्षशि एकोमोिेसनहरू र 

पररमािानहरूको र्स्ताबेिीकरर् गर्ाछ िसले गर्ाा क्षवद्याथीले शैक्षिक लाि क्षलन सकोस्। 
 

व्यब्लक्तकृि एकोमोिेसन योर्ना (आइएडप) सडमडि – िन्नाले ती व्यब्लक्तहरूको समूह बुक्षझन्छ िसले 

सान्दक्षिाक क्षवद्याथी तथ्याि समीिा र छलफल गछा न् र िसको नक्षतिा आइएक्षपको क्षवकास हुन्छ। 
 

व्यब्लक्तकृि रै्डिक योर्ना (आइएडप) – िन्नाले ती व्यब्लक्तहरूको समूहले क्षवकक्षसत गरेको एउटा क्षलब्लखत 

योिना बुक्षझन्छ िसलाई क्षवद्याथीको सामान्य क्षशिा िमताहरूबारे ज्ञान हुन्छ। 
 

असक्तिा िएका व्यब्लक्तिरूको डर्िा सुधार अडधडनयम २००४ (आइडिइए-२००४) – िन्नाले 

अशक्तता िएका सबै बच्चाहरूलाई एफएक्षपइ िर्ान गने राज्य र सामुर्ाक्षयक एिेन्सीहरूलाई क्षनयमन 

गने फेिेरल कानुन बुक्षझन्छ िसले उनीहरूको क्षवक्षशि आवश्यकताहरू पूरा गना र उनीहरूलाई रोिगार 

र स्वतन्त्र िीवनयापनका लाक्षग तयार गना िारब्लिक हस्तिेप, क्षवशेष क्षशिा र सम्बब्लन्धत सेवाहरूमा िोि 

क्षर्न्छ।   आइक्षिइए २००४ ले १३ क्षकक्षसमका असक्तताहरू िएका बच्चाहरूको शैक्षिक आवश्यकताहरू 

र अक्षिकारहरूलाई सम्बोिन गना राज्यहरूलाई सहयोग गना फन्ड िर्ान गर्ाछ। 
 

व्यब्लक्तकृि डर्िा योर्ना (आइइडप) – िन्नाले सू्कल राफ, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावकहरू, र 

क्षवद्याथीले क्षवकक्षसत गरेको क्षलब्लखत योिना हो िसले क्षवद्याथीका िमताहरू, लक्ष्यहरू र उदे्दश्यहरू, िगक्षत 

कसरी मापन गररन्छ र यी लक्ष्यहरू िाि गनाका लाक्षग कसरी टोलीले सँगै काम गछा  िने्न कुरा रेखाक्षित 

गर्ाछ। 
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आइइडप समूि – िन्नाले व्यब्लक्तहरूको त्यो समूह बुक्षझन्छ िो क्षवशेष आवश्यकता िएका क्षवद्याथीहरूका 

लाक्षग आइइक्षप क्षवकक्षसत गना, समीिा गना, र संसोिन गनाका लाक्षग क्षिमे्मवार हुन्छन्।  आइइक्षप समूहले 

आवश्यकता अनुसार, िते्यक क्षवद्याथीको िगक्षत समीिा गनुा पने, वतामान िगक्षत र िक्षवष्यका 

आवश्यकताहरू क्षनिाार गनुा पनेछ।  सो समीिाले  
 

क्षवद्याथीका लाक्षग वाक्षषाक लक्ष्यहरू िाि गररए नगररएको, क्षवद्याथीको िगक्षतका क्षवषयमा राफ र 

अक्षििावकीय सरोकार, सञ्चाक्षलत गरेका कुनै पुनमूाल्यािनका नक्षतिाहरू,र गना आवश्यक कुनै 

पररवतानहरू पक्षन क्षवचार गनुापनेछ।  कानुन अनुसार, आइइक्षप समूहले क्षनम्न व्यब्लक्तहरूलाई सामेल 

गनुापनेछ: 

 यक्षर् क्षवद्याथी सामान्य क्षशिा वातावरर्मा सहिागी छ(वा हुनेछ) िने, कम्तीमा एक िना सामान्य 

क्षशिा क्षशिक, 

 कम्तीमा एक िना क्षवशेष क्षशिा क्षशिक वा िर्ायक 

 असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूका लाक्षग क्षवशेष रूपमा क्षनमाार् गररएको क्षशिर्, सामान्य 

पाठ्यिम,  एलइ स्रोतहरूको उपलब्धता बारे ज्ञान िएको एलइएको िक्षतक्षनक्षि 

 आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू) 

 क्षवद्याथी, उपयुक्त िएमा 

 मूल्यािन नक्षतिाहरूका शैिक्षर्क क्षनक्षहताथाको व्याख्या गना सके्न कोही 

 आमाबाबु/आक्षिकाररक(हरू) वा सू्कलले आमब्लन्त्रत गना चाहेका अन्य कुनै व्यब्लक्तहरू 
 

सू्कल-डित्रको डनलम्बन (आइएसएस/प्रडिडबम्बन/ररकिरी) – िन्नाले क्षवद्याथीलाई उसको/उनको 

क्षनिााररत किाहरूबाट अस्थायी रूपमा क्षवस्थापन र स्वीकृत 'टाइम-आउट' कायािममा स्थापन, 

सामान्यतया त्यही सू्कलमा िने्न बुक्षझन्छ। सू्कल-क्षित्रको क्षनलम्बनलाई सू्कल-बाक्षहरको क्षनलम्बनको एउटा 

क्षवकल्पका रूपमा हेररन्छ र िाथक्षमक रूपमा त्यसबेला ियोग गररन्छ िबस क्षवद्याथीले उनीहरूको 

किाकोठाको क्षसकाइ वातावरर्लाई बािा पुऱ्याइरहेको हुन्छ। 
 

अवज्ञा – िन्नाले कुनै युब्लक्तसङ्गत अनुरोि वा क्षनयमनको सुक्षवचाररत वा क्षनरन्तर सुक्षवचाररत अवज्ञा वा 

अक्षिकारमा िएका व्यब्लक्तहरूको अनार्र िकट गने बुक्षझन्छ। 
 

अन्तररम वैकब्लल्पक रै्डिक व्यवथर्थापन (आइएइएस) – िन्नाले त्यो क्षकक्षसमको सामुर्ाक्षयक वा नीक्षि 

एक्षलमेन्टरी वा माध्यक्षमक सू्कल बुक्षझन्छ िसले परम्परागत सू्कल िन्दा बढी संरक्षचत कायािम िर्ान 

गर्ाछ। 
 

नू्यनिम डनयामक वािावरर् (एलआरइ) – िन्नाले फेिेरल कानुन(आइक्षिइए२००४) बुक्षझन्छ िसले 

असक्तता िएका क्षवद्याथीहरूलाई, उनीहरूको आवश्यकतामा आिाररत रहेर उनीहरूको उपयुक्तताको 

अक्षिकतम हर्सम्म, आफ्ना असक्तता निएका क्षवद्याथी साथीहरूसँगै क्षशक्षित हुने अक्षिकार क्षर्न्छ।  

यसैलाई नू्यनतम क्षनयामक वातावरर् (एलआइइ) िक्षनन्छ।  आइइक्षप समूह (अक्षििावक सक्षहत) ले 

क्षवद्याथीको आइइक्षपमा िएका सेवाहरू िर्ान गना आवश्यकताका लाक्षग क्षवद्याथीको स्थापन क्षनिाारर् गछा  

र टोलीले ती सेवाहरू िर्ान गना सके्न एलआरइ छनोट पक्षन गनुा पनेछ।  यसको अथा क्षवद्याथीले आफू 

असक्त निएको ब्लस्थक्षतमा िुन सू्कल िानु पथ्यो त्यही सू्कल िानुपछा , िबसम्म टोलीले क्षवद्याथीको 

असक्तताको िकृक्षतले क्षवद्याथीलाई त्यस वातावरर्मा सफलतापूवाक शैक्षिक अनुिव हाक्षसल गना क्षरँ्रै्न 

िने्न कुरा क्षनिाारर् गरै्न। 
 

थर्थानीय डर्िा एरे्न्सी (एलइए) – िन्नाले राज्यक्षित्रको सामुर्ाक्षयक क्षशिा बोिा वा अन्य सामुर्ाक्षयक 

अथोररटी बुक्षझन्छ िसले सहर, काउन्टी, नगर, सू्कल क्षिब्लरर क्ट् वा अन्य रािनैक्षतक सब-क्षिक्षििनमा 

सामुर्ाक्षयक एक्षलमेन्टरी वा माध्यक्षमक सू्कलहरूको िशासकीय क्षनयन्त्रर् कायम राख्र्छ। 
 

प्रत्यिीकरर् डनधाजरर् समीिा (एमडिआर) - िन्नाले क्षवद्याथीहरूले उनीहरूको क्षवक्षशिताका कारर् 

र्ण्ड नपाउन् िने्न कुरा सुक्षनक्षित गने सुरिा हो।  एमक्षिआरले िुन व्यवहारका लाक्षग बच्चालाई र्ण्ड 

क्षर्इएको छ सो व्यवहार बच्चाको असक्तताको ित्यिीकरर् हो वा होइन िने्न कुरा क्षनिाारर् गने ियासमा 

बच्चाको व्यवहार र क्षवद्याथीका बारेमा पक्षहलेनै र्स्ताबेिीकरर् गररएका िानकारीहरूको परीिर् गछा ।   

एमक्षिआर सक्षमक्षतमा अक्षििावक र कम्तीमा अन्य रु्ईिना व्यब्लक्तहरू हुन्छन्, एक िना िो क्षवद्याथीहरूको 

व्यावहाररक ढाँचासँग पररक्षचत हुन्छन् र एक िना क्षवक्षशिता बारे िानकार हुन्छन्। 
 

प्रत्यिीकरर् डनधाजरर् समीिा (एमडिआर) सडमडि – िन्नाले व्यब्लक्तहरूको त्यो समूह बुक्षझन्छ िसले 

अनुशासनात्मक काबााही गररएको व्यवहार बच्चाको असक्तताको ित्यिीकरर् हो क्षक होइन िनी क्षनिाारर् 

गछा ; यस क्षनर्ायमा आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)लाई सहिागी गराउन सू्कलले हर सिव 

ियास गनुा पनेछ। 
 

सू्कल समुदायको सदस्य – िन्नाले कुनै पक्षन क्षवद्याथी, अक्षििावक, क्षशिक, िशासक, वा क्षिब्लरर क्ट्को 

कमाचारी वा सू्कलको आगनु्तक बुक्षझन्छ तर यक्षतमै सीक्षमत िने छैन। 
 

रूपान्तरर् (पररमार्जन) िरू – िन्नाले क्षवद्याथीले िर्क्षशात गने अपेिा गररएको कुरामा पयााि पररवतान 

िने्न बुक्षझन्छ; र यसमा शैिक्षर्क तह, क्षवषयवसु्त, कायासम्पार्न मापर्ण्ड, र वैकब्लल्पक मूल्यािनहरू 

सामेल छन्; र परीिर् स्वरूप वा ढाँचामा पररवतान पक्षन सामेल हुन सक्छन्। 
 

बहु-डवधात्मक मूल्याङ्कन (एमडिइ) – िन्नाले क्षवद्याथीका वतामान कायासम्पार्न तह, सबलता, र शैक्षिक 

आवश्यकताहरूको मूल्यािन िने्न बुक्षझन्छ।  क्षवद्याथीलाई क्षवशेष क्षशिा सेवाहरू िाि गना योग्य बनाउने 

गरी उसमा/उनमा असक्तताको ब्लस्थक्षत छ वा छैन िने्न कुरा क्षनिाारर् गनाका लाक्षग व्यापक मूल्यािन 

सञ्चालन गना फेिेरल र राज्य क्षनमयनहरूले आवश्यक गरेका छन्।  यसैको पुनमूाल्यािन हरेक तीन (३) 

वषामा गररनुपनेछ। 
 

ित्या – िन्नाले अको माक्षनसलाई गैरकानुनी रूपमा मानुा िने्न बुक्षझन्छ। 
 

सू्कल बाडिरको डनलम्बन – िन्नाले क्षवद्याथीलाई सू्कलबाट अस्थायी रूपमा क्षवस्थापन गररएको िने्न 

बुक्षझन्छ।  क्षनलम्बनहरू सीक्षमत समयका लाक्षग हुन्छन् र क्षनलम्बनको समयावक्षि सक्षकएपक्षछ क्षवद्याथीले 

सू्कल फक्षका न पाउनुपछा ।  क्षनलम्बनको अवक्षिमा, क्षवद्याथीहरूलाई कुनै पक्षन सू्कल पररसरमा आउन 

क्षर्इँरै्न। 
 

अन्य धेरै र्िीर वा रै्रकानुनी कायज – िन्नाले गैरकानुनी, खतरनाक वा सुरक्षित सू्कल 

अक्षिक्षनयमअनुसार सू्कल क्षिब्लरर क्ट्को सुरिा र सेकु्यररटीमा खतरा उत्पन्न गने, क्षवद्याथीको व्यवहार 

बुक्षझन्छ। 
 

व्यब्लक्तर्ि पे्रम (से्नि) प्रदर्जन – िन्नाले अनुपयुक्त िेमको िर्शान िने्न बुक्षझन्छ। 
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व्यब्लक्तर्ि खानिलासी – िन्नाले क्षिब्लरर क्ट्का पसोनेलहरू वा सेकु्यररटी पसोनेलहरूले कुनै क्षवद्याथीलाई 

वा क्षवद्याथीका व्यब्लक्तगत सामिीलाई खानतलास गने िने्न बुक्षझन्छ िो सो खोिीको समयका 

पररब्लस्थक्षतहरूमा आिाररत रहँर्ा, त्यस्तो खोिीले क्षवद्याथीले कानुन, सू्कलको क्षनयम वा क्षिब्लरर क्ट्को नीक्षत 

उल्लङ्घन गरेको िमार् िेक्षटने िबल सिावना हुन्छ।  खानतलासी मेटल क्षिटेक्ट्रहरू र/वा हातले 

सञ्चालन गना सक्षकनेछ।   
 

र्ारीररक आक्रमर् – िन्नाले अनुते्तक्षित क्षहकााई, लात्ती, वा ठेलाई बुक्षझन्छ िसले अन्यथा अको व्यब्लक्तलाई 

परस्पर िन्िको पररिेििन्दा बाक्षहर शारीररक पीिा वा हानी पुऱ्याउँछ। 
 

थर्थापन – िन्नाले यक्षर् आइक्षिइए २००४ अन्तगात क्षवद्याथीले क्षवशेष क्षशिा वा सम्बब्लन्धत सेवाहरू पाइरहेको 

िए, आइइक्षपले क्षवद्याथीका लाक्षग सवोत्तम हुन्छ िनी क्षनिाारर् गरेको शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्थापन िने्न 

बुक्षझन्छ, िुन उसको/उनको क्षलब्लखत आइइक्षपमा िक्षतक्षबब्लम्बत िएको हुन्छ।  स्थापन िन्नाले क्षवद्याथी िएको 

कोठा निएर आइइक्षपमा उले्लब्लखत उसका/उनका लाक्षग सबैिन्दा उपयुक्त कायािम र सेवाहरू िने्न 

बुक्षझन्छ। 
 

अन्यलाई खिरामा पाने – िन्नाले सू्कल समुर्ायको कुनै पक्षन सर्स्यको स्वास्थ्य, सुरिा र कल्यार्लाई 

खतरामा पाने गने क्षकक्षसमको व्यवहारमा क्षवद्याथी संलग्न हुनु वा संलग्न हुने ियास गनुा िने्न बुक्षझन्छ िसमा 

क्षनम्न सामेल छन् तर यक्षतमै सीक्षमत छैनन् – अनुसनािान, शैक्षिक वा अनुशासनात्मक िक्षियामा सहिागी 

िए बापत सू्कल समुर्ायका सर्स्य क्षवरूि िक्षतकार। 
 

स्वामीत्व – िन्नाले कपिा, लकरहरू, वा ब्यागहरू र क्षतनमा िएका वसु्तहरूिस्ता सम्पक्षत्त(हराएको, 

िेक्षटएको वा चोरी िएको िे िएता पक्षन)माक्षथ शारीररक क्षनयन्त्रर् राखे्न िने्न बुक्षझन्छ। 
 

सकारात्मक व्यविार िस्तिेप र सियोर् (डपडबआइएस) – िन्नाले हाम्रा सू्कलहरूमा सुरिा र 

क्षसकाइको वातावरर् क्षसिाना र व्यवस्थापन गने सू्कल पिक्षतको उपागमन िने्न बुक्षझन्छ।  क्षपक्षबआइएसको 

ियोग एउटा 'सवोत्तम अभ्यास' अभ्यास हो िसले बढी अन्तिेर्ी वा िक्षतकूल हस्तिेप(अथाात् क्षनलम्बन)को 

आवश्यकतालाई कम गछा  तथा रै्क्षहकका साथै व्यब्लक्तकृत पररवतानतफा  िोऱ्याउँछ। 
 

परीिर्कालीन ब्लथर्थडि – िन्नाले क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलन अक्षिकारीले क्षनिाारर् गरेका सता तथा 

क्षनयमहरूमा पुनिानाा गने िक्षिया बुक्षझन्छ र यसमा क्षवद्याथी तथा क्षवद्याथीको उपब्लस्थक्षतका लाक्षग क्षिमे्मवार 

क्षवद्याथीका आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)ले सहमक्षत िनाई हस्तािर गरेका हुन्छन्। 
 

परीिर्काल उल्लङ्घन – िन्नाले क्षवद्याथीले क्षवद्याथी, आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू) र 

सू्कलबीच गररएको त्यो क्षलब्लखत करार सहमक्षत तोिेको वा उल्लङ्घन गरेको िने्न बुक्षझन्छ िो क्षवद्याथीको 

क्षिब्लरर क्ट् अनुशासन समे्मलनका क्षनष्कषाहरूमा सबै पिहरूिारा पक्षहले नै स्वीकृत गररएको क्षथयो। 

र्ाडिय उत्पीिन – िन्नाले िात, रङ्ग वा राक्षिर यताका कारर्ले कसैिक्षत लब्लक्ष्यत अवाब्लित व्यवहार, 

बोली, क्षलखत वा क्षचत्रहरू िने्न बुक्षझन्छ। यो अपमान, क्षनयन्त्रर्, शब्लक्तको रु्रुपयोग र समानता अस्वीकार 

गनेसँग सम्बब्लन्धत छ। यो मुखर, वा कोमल, एउटा घटना वा ढाँचा िेसुकै पक्षन हुन सक्छ। 

करर्ी/बलाि् यौन डक्रयाकलाप – िन्नाले खण्ड ५६६.०३० आरएसएमओमा पररिाक्षषत 

गररएअनुसारको वलात् करर्ी गनुा वा गने ियास गनुा िने्न वा खण्ड ५६६.०६० आरएसएमओमा 

पररिाक्षषत गररए अनुसार बलात् पुरुष मैथुन िने्न बुक्षझन्छ। 

पुनमूजल्याङ्कन – िन्नाले क्षवद्याथीको असक्तता क्षनरन्तर छ छैन र क्षवद्याथीलाई क्षवशेष क्षशिा र सम्बब्लन्धत 

सेवाहरू आवश्यकता िारी राख्नु पछा  परै्न िने्न कुरा क्षनिाारर् गने िक्षिया बुक्षझन्छ।  पुनमूाल्यािन 1) 

क्षवद्याथीले कसरी सू्कलमा कायासम्पार्न गरररहेको छ िनी पक्षहचान गना 2) क्षवद्याथीका शैक्षिक 

आवश्यकताहरू पक्षहचान गना, र 3) क्षवद्याथीको आइइक्षपमा रे्ब्लखएका कुनै पररवतान पक्षहचान गना सञ्चालन 

गररन्छ र यसले आइइक्षपमा सामेल गररएका वाक्षषाक लक्ष्यहरू र उदे्दश्यहरू िाि गनाका लाक्षग सहोयग 

गनुाका साथै उपयुक्त क्षहसाबमा सामान्य पाठ्यिममा सहिागी हुन सहयोग गछा । 
 

प्रडिडबम्बात्मक डक्रयाकलाप – िन्नाले एउटा असाइनमेन्ट बुक्षझन्छ िसलाई क्षवद्याथीलाई उसले/उनले 

िङ्ग गरेको कुनै क्षनयमको घटनाबारे आलोचकीय तवरले सोचे्न अवसर िर्ान गररन्छ।  यस असाइनमेन्टले 

क्षर्इएको पररब्लस्थक्षतमा सू्कल क्षनयम िङ्ग गने व्यवहारको साटो क्षवद्याथीलाई उपयुक्त व्यवाहर क्षनिाारर् तफा  

मागार्शान गनुापछा ।   
 

सम्बब्लन्धि सेवािरू – िन्नाले असक्तता िएको क्षवद्याथीलाई सहयोग गने क्षवकासात्मक, सुिारात्मक, र 

अन्य सहयोगी सेवाहरू िने्न बुक्षझन्छ।  सम्बब्लन्धत सेवामा क्षनम्न सामेल छन् : वार्ी-िाषा प्याथोलोिी र 

अक्षियोलोिी सेवाहरू; मनोवैज्ञाक्षनक सेवाहरू; शारीररक र व्यावसाक्षयक उपचार; उपचारात्मक मनोरञ्जन 

सक्षहत मनोरञ्जन, बच्चाहरूको असक्तताहरूको क्षछटो पक्षहचान र मूल्यािन; पुनस्थाापना परामशा सक्षहत 

परामशा सेवाहरू; क्षनर्ानात्मक वा मूल्यािनको उदे्दश्यका लाक्षग मेक्षिकल सेवाहरू; सू्कल स्वास्थ्य 

सेवाहरू; सू्कलको आमाबाबु/आक्षिकाररक अक्षििावक(हरू)को परामशा र ताक्षलममा सामाक्षिक काया 

सेवाहरू; र यातायात। 

पुनथर्थाजपनात्मक न्याय अभ्यासिरू – िन्नाले एक वा बढी व्यब्लक्तको क्षवशेष कामले सम्बन्धहरू 

क्षबक्षिएका बेला माक्षनसहरूलाई सँगै ल्याउने काम बुक्षझन्छ। ििावकारी पुनस्थाापनात्मक हस्तिेप त्यो हो 

िसले क्षबिेको कुरा बनाउनका लाक्षग परस्पर मेल र सहमक्षत, साध्य योिना तफा  िोऱ्याउँछ। एउटा 

सफल िक्षतस्थापनात्मक िक्षिया त्यो हो िसमा सहमक्षतहरू पालना गररन्छन् र पुनस्थाापना गररन्छन् – 

चीिहरूलाई "ठीक पाररन्छ।"    

िकैिी – िन्नाले िमकी वा क्षहंसाको ियोग गरेर गैरकानुनी तररकाले अकााको सम्पक्षत्त िफत गनुा िने्न 

बुक्षझन्छ। 
 

र्डनबार सू्कल – "क्षिटेन्सन" का लाक्षग सूची हेनुाहोस् 
 

सू्कल बस डनलम्बन – िन्नाले एउटा सुिारात्मक रर्नीक्षत बुक्षझन्छ िसमा कुनै क्षवद्याथीलाई समयको 

क्षनक्षित अवक्षिका लाक्षग सू्कल बसमा यात्रा गना क्षर्इँरै्न।   
 

सू्कल डदन – िन्नाले क्षशिर्का लाक्षग क्षवद्याथीहरू सू्कल आएको क्षर्न बुक्षझन्छ। 
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सू्कल पररसर/सम्पडि – िन्नाले उपयोग गररएको, सुपररवेिर् गररएको, िािामा क्षलइएको, क्षलिमा 

क्षलइएको, वा सू्कल क्षिब्लरर क्ट्ले क्षनयन्त्रर् गने ि क्षतक संरचना बुक्षझन्छ िसमा क्षनम्न सामेल छन् तर त्यक्षत मै 

सीक्षमत छैनन् – सू्कल खेलमैर्ान, पाक्षका ङ्ग िेत्र, सू्कल बसहरू, र सू्कल क्षियाकलाप हुने िुनसुकै ठाउँ। 
 

सू्कल िि अनुसन्धान – िन्नाले सने्दहास्पर् क्षवद्याथी क्षियाकलापहरू/घटनाहरू(सू्कलमा, सू्कल 

अवक्षिमा, वा सू्कल सम्बब्लन्धत कायािममा)को क्षवस्ताररत खोिी वा परीिर् बुक्षझन्छ िुन सम्बब्लन्धत तथ्यहरू 

पत्ता लगाउनका लाक्षग गररन्छ; अनुसन्धान सू्कल िशासक/िक्षतक्षनक्षिले गर्ाछन्।  

सू्कल सुडवधािरू – िन्नाले कुनै पक्षन सू्कल सम्बब्लन्धत क्षियाकलाप वा कायािम बुक्षझन्छ िसमा क्षनम्न 

सामेल छन् तर त्यक्षत मै सीक्षमत छैनन् – िािुएसन समारोह, किा भ्रमर्हरू, नृत्य, खेलकूर् टोली, िब, 

वा ररसेस। 
 

खोर्ी र र्फ्ती – िन्नाले त्यस्तो खोिी बुक्षझन्छ िो कुनै अक्षिकार क्षबना र युब्लक्तसङ्गत शिाको आिारमा 

युब्लक्तसङ्गत उदे्दश्यका लाक्षग युब्लक्तसङ्गत तररकाले गररन्छ।  िेस्क र लकरहरू क्षिब्लरर क्ट्का सम्पक्षत्त हुन् 

र खोिी क्षबब्लिङ्ग िशासकको क्षववेकमा गना सक्षकनेछ। सू्कल पररसरमा पाका  गररएका वाहनमा राब्लखएका 

क्षवद्याथी स्वामीत्वमा िएका वसु्तहरूसम्म सू्कलको अक्षिकार क्षवस्तार हुन्छ।  New Jersey v. T.L.O. 469 
U.S. 325 (1985) 
 

खण्ड ५०४ – िन्नाले नागररक अक्षिकार कानुन बुक्षझन्छ िसले असक्तता िएका व्यब्लक्तहरू क्षवरूि क्षविेर् 

क्षनषेि गछा ।  खण्ड ५०४ ले असक्तता िएको क्षवद्याथीको क्षशिामा समान पहँुच समान होस् िने्न कुरा 

सुक्षनक्षित गर्ाछ।  क्षवद्याथीले एकोमोिेसनहरू र पररमािानहरू िाि गना सक्छन्। 
 

र्िीर र्ारीररक चोटपटक – िन्नाले त्यस्तो शारीररक चोटपटक िने्न बुक्षझन्छ िसमा मृतु्य, बेहोसी, 

अत्यन्त शारीररक पीिा, र्ीघा र स्पि क्षवरूपर्, र्ीघा िक्षत वा शारीररक अङ्ग, अङ्ग, वा मानक्षसक अवस्थाको 

कायाको िक्षत हुन्छ।  
 

सेब्लिङ – िन्नाले य क्षनक िकृक्षतका क्षचत्रहरू, क्षलब्लखत सामिी, टेक्स्ट र/वा आवाि सने्दशहरू, र 

इमेलको िसार बुक्षझन्छ िुन इन्टरनेट, सेस फोन, वा अन्य कुनै इलेक्ट्र ोक्षनकसँग सम्बन्धी उपकरर्को ियोग 

गरेर गररन्छ(यसमा इन्टरनेट च्याट रुम र अनलाईन सने्दश सेवाहरू पक्षन सामेल छन्) 
 

यौडनक डक्रयाकलाप – िन्नाले सिोग, मुख मैथुन, य न अङ्गहरू छाझनु र कृक्षत्रम य न काया िने्न बुक्षझन्छ। 
 

यौडनक आक्रमर् – िन्नाले अको व्यब्लक्ततफा  लब्लक्ष्यत य क्षनक वा अश्लील िकृक्षतको व्यवहार बुक्षझन्छ 

िसमा वास्तक्षवक वा िझक्याइएको शारीररक बल ियोग गररन्छ र िसले िर, लज्जा वा मानक्षसक पीिा 

गराउँछ। 
 
 
 

यौडनक उत्पीिन – िन्नाले अवाब्लित य क्षनक क्षनकटता, य क्षनक कृपाका लाक्षग अनुरोिहरू, य न उते्प्रररत 

शारीररक वा म ब्लखक व्यवहार, य क्षनक िकृक्षतको सञ्चार वा क्षलङ्गमा आिाररत व्यवहार बुक्षझन्छ िब त्यस्तो 

व्यवहारको उदे्दश्य व्यब्लक्तको क्षशिामा अयुब्लक्तसङ्गत तररकाले वा पयााि रूपमा हस्तिेप गनुा हुन्छ वा 

िसले अपमानिनक वा िक्षतकूल वातावरर् क्षसिाना गछा ।  य क्षनक उत्पीिन वा क्षविेर् हुने क्षकक्षसमका 

व्यवहारका उर्ाहरर्हरूमा म ब्लखक उत्पीिन वा रु्व्यावहार, य न क्षियाकलापका लाक्षग र्बाव, अनुपयुक्त 

थपथपाइ वा क्षचमोटाइ र िानािान शरीर र्ल्नु छन्। 

यौडनक दुव्यजविार – िन्नाले बलपूवाक, िानािान वा सहमक्षतले अको व्यब्लक्तको शरीर र/वा कपिा छुनु 

(चलाउनु) िने्न बुक्षझन्छ िसको नक्षतिा य न सम्पका  हुन्छ।  यसमा अश्लील िर्शान, य क्षनक मुद्राहरू, 

य क्षनक सरसामान र/वा पक्षत्रकाको स्वामीत्व र/वा क्षवतरर् सामेल छन्। 
 

सामान्य आक्रमर् – िन्नाले त्यस्तो क्षियाकलाप बुक्षझन्छ िसले सू्कल समुर्ायको अको सर्स्यलाई 

शारीररक चोटपटक गराउँछ। 
 

धूमपान/सूिी – िन्नाले क्षवद्याथीहरूले कुनै पक्षन क्षकक्षसमको सूतीिन्य उत्पार्न वा सम्बब्लन्धत सरसामान 

स्वामीत्व राख्नु, िूमपान गनुा वा ियोग गनुा हँुरै्न िने्न बुक्षझन्छ। सू्कल बोिा आर५१३१.६.२ 
 

सामाडर्क सञ्जाल – िन्नाले अरूलाई हानी गने उदे्दश्यले गररएको माइ से्पस, फेसबुक, ट्वीटर, युटु्यब, 

क्षलङ््गक्ि इन, वा समान सामाक्षिक सञ्जाल वेबसाइटको ियोग गरेर क्षचत्रहरू र/वा क्षलब्लखत सामिीहरूको 

िसार बुक्षझन्छ। 
 

डवरे्ष पररब्लथर्थडििरू – िन्नाले आइक्षिइएले पररषिाक्षषत गरेका क्षनम्न क्षवशेष पररब्लस्थक्षतहरू िने्न बुक्षझन्छ: 

गैरकानुनी लागूपर्ाथा, हक्षतयारहरू र व्यवहारको ियोग िसले गिीर शारीररक चोटपटक गराउँछन्। 
 

राज्य डर्िा एरे्न्सी (एसइए) – िन्नाले राज्यका सामुर्ाक्षयक एक्षलमेन्टरी र माध्यक्षमक सू्कलहरूको 

सुपररवेिर्का लाक्षग िाथक्षमक रूपमा क्षिमे्मवार एिेन्सी बुक्षझन्छ।  क्षमि रीमा, एसइए िनेको एक्षलमेन्टरी 

र माध्यक्षमक क्षशिा क्षविाग (क्षिइएसइ) हो। 
 

"रे पुट" – िन्नाले वतामान शैक्षिक स्थापनमा क्षवद्याथीको रहने अक्षिकार िने्न बुक्षझन्छ िुन अनुशासनात्मक 

समे्मलन(क्षनष्कासन क्षसफाररस वा सू्कल व्यवस्थापनको पररवतानका लाक्षग अनुरोि) वा स्थापन, 

ित्यिीकरर् क्षनिाारर्, क्षनलम्बन, वा क्षनष्कासनलाई चुन ती क्षर्न आमाबाबु/आक्षिकाररक 

अक्षििावक(हरू)को अपील बाँकी रहर्ाको अवक्षिमा हुन्छ; यस अक्षिकारले क्षवद्याथीले एलआरइमा 

क्षनरन्तर एफएक्षपइ िाि गरेको सुक्षनक्षित गछा । 
 

डवद्यार्थी र्ानकारी पद्धडि (एसआइएस) – िन्नाले क्षवद्याथी िानकारीका लाक्षग तथ्याि व्यवस्थापन िने्न 

बुक्षझन्छ। 
 

डनलम्बन – "सू्कल क्षित्रको क्षनलम्बन" तथा "सू्कल बाक्षहरको क्षनलम्बन" को सूची हेनुाहोस्। 
 

चोरी – िन्नाले अकााको पैसा वा सम्पक्षत्त चोनुा वा चोने ियास गनुा िने्न बुक्षझन्छ। 
 

िुसपैठ  - िन्नाले अनुमक्षत क्षबना सू्कल पररसरमा वा वररपरर हुनु वा सू्कल पररसरको कुनै क्षवशेष स्थानमा 

हुनु वा सू्कल बसमा हुनु िने्न वा सू्कल पररसर छोि्ने, वा बस छोि्ने अनुरोि पालना नगनुा िने्न बुक्षझन्छ।  

िवन क्षिब्लन्सपलको अनुमक्षत र आमाबाबु/अक्षििावकहरूको साथ क्षबना वैकब्लल्पक कायािममा, क्षनष्कासन 

वा क्षनलम्बनमा िएका क्षवद्याथीहरू कुनै पक्षन सू्कलमा फक्षका न पाउनेछैनन्।  
 

अनडधकृि प्रवेर् – िन्नाले अनुमक्षत बेगर सू्कल वा िवनको क्षनक्षित िागमा िवेश गने क्षवद्याथी; कुनै 

व्यब्लक्तलाई क्षनिााररत िवेशरे्ब्लख अन्य स्थानबाट क्षिब्लरर क्ट् सुक्षविामा िवेश गना क्षर्ने वा सहयोग गने; वा 

अनक्षिकृत व्यब्लक्तहरूलाई कुनै पक्षन िवेश माफा त क्षिब्लरर क्ट् सुक्षविामा िवेश गना क्षर्ने िने्न बुक्षझन्छ। 
 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0469_0325_ZS.html
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रु्ण्डार्दी – िन्नाले क्षिब्लरर क्ट्/सू्कल सम्पक्षत्त वा अन्य कसैको सम्पक्षत्तको िानािान वा रु्ितापूर्ा िक्षत, 

तोिफोि वा क्षवरूपर् िने्न बुक्षझन्छ(िसै्त पाठ्यपुस्तकहरू, लकरहरू, उपकरर्हरू, क्षित्ताहरू, 

फक्षनाचरको िक्षत वा ग्याङ्ग क्षिते्तलेखन आक्षर्) 

िडियार – िन्नाले लट्ठी, बन्रू्क(लोि गररएको वा नगररएको), क्षवस्फोटक हक्षतयार, बन्रू्कको साइलेन्सर, 

ग्यास बन्रू्क, मेक्षसन गन, िोिेक्ट्ाइल हक्षतयार, बुलेट(हरू), राइफल, छोटो ब्यारेल, सटगन, ब्लस्प्रङ्ग गन, 

कुनै पक्षन क्षकक्षसमको फायरवका (िुवाँ बम र पटाका सक्षहत), कुनै पक्षन क्षकक्षसमको क्षवस्फोटक उपकरर्, वा 

ब्लस्वच-िेि िने्न बुक्षझन्छ।  हक्षतयारहरूमा एसएलक्षपएसको नीक्षतमा सबै क्षकक्षसमका चकु्कहरू सामेल छन् 

र रेिर वा रेिर िेि, गर्ा, िण्डी, चेन, नङ्ग काट्ने(शारीररक चोटपटक गराउनका लाक्षग ियोग गररने) र 

क्षपत्तलका बकलसम्म क्षवस्ताररत गररएको छ।  कुनै पक्षन वसु्त, उपकरर् वा यन्त्रको अनुपयुक्त ियोग पक्षन 

यसै िाविान अन्तगात पर्ाछ। एसएक्षब नीक्षत ५१३१.६ 
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                                     सेन्ट लुइस र्िर को डर्िा बोिज 

                                     
                                         िोर्थी रोििे - कोडलन्स – रारि पडि 

                                                                                  नेटली भ्वाल - उप रारि पडि 

                                                                                  िा. र्ोइस एम. रोबट्जस – सडचव 

                                                                                        िोना र्ोन्स – मम्बर 

                                                                                        सुसान आर. र्ोन्स – मम्बर 

                                                                                        एिम लेन – मम्बर 

                                                                                        टि े डस डमलर - मम्बर 

 
 

                                                                        केब्लिन आर. एड्याम्स, पीएच. िी. 

                                                                        सू्कलिरूको सुपररने्टने्डन्ट  

   
 
 

 
 
 
 
 

सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कल क्षिब्लरर क्ट् (क्षिब्लरर क्ट्) ले आफ्ना कायािमहरू र/वा क्षियाकलापहरूमा िनाामा, पहँुचमा वा व्यवहारमा वा रोिगारमा क्षलङ्ग, िात, िमा, रङ्ग, उत्पक्षत्त रािर , 

पुख्यछली, उमेर, असक्तता, य क्षनक झुकाव, लैक्षङ्गक पक्षहचान, िेटेरन वा राक्षिर य गािा र्िाा, वा कानुनले क्षनषेि गरेको अन्य कुनै कुराको आिारमा क्षविेर् गरै्न।  बढी िानकारीका 

लाक्षग, कृपया शीषाक VI, शीषाक VII, शीषाक IX, खण्ड ५०४/एक्षिए कझप्लायन्स संयोिक/िमुख मानव संसािन अक्षिकारीलाई क्षनम्न ठेगानामा सम्पका  राख्नुहोस् – 801 N. Eleventh 

Street, St.  Louis, MO 63101 (३१४)३४५-२६५०, HRCompliance@slps.org, क्षबहान ८:०० रे्ब्लख बेलुकी ४:४५ सम्म 
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