
 
     सेन्ट लइुस सार्वजनिक स्कूल 

नर्द्यार्थी 
         आचार संनिता 

              सेन्ट लइुस सार्वजनिक स्कूल 

नर्द्यार्थी 
         आचार संनिता 

         NEPALI 



 
  



Kelvin R. Adams, Ph. D  
Superintendent of Schools 

 

 

निय अनििार्क / काििूी अनििार्क: 

 

२०२०-२०२१ स्कूल र्र्वमा तपाईलंाई स्र्ागत छ। िामीलाई र्थािा छ नक स्कूल छिौट गर्ाव तपाईसँंग धरैे छिौटिरू छि ्र िामी 

तपाईकंो बच्चालाई सेन्ट लुइस पनललक स्कूल नजल्लामा ििाव गिे निर्वयको कर्र गर्वछौं। 

 

सेन्ट लुइस पनललक स्कूल निनस्िक्टका लानग सब ैनर्द्यार्थीिरूको लानग एक सरुनित नििा र्ातार्रर् िर्ाि गि ेउच्च िार्थनमकतािरू 

मध्ये एक िो। िामीलाई यो लक्ष्यमा पगु्ि मद्दतको लानग, िामी तपाईलंाई २०२०-२०२१ अनििार्क सचूिा गाइि र नर्द्यार्थी आचार 

संनिताको समीिा गिव आग्रि गर्वछौं। यस मागवनिर्िेिले अनििार्क र नर्द्यार्थीिरूको लानग स्कूल समरु्ायका सबै सर्स्यिरूको 

अनधकार र नजम्मेर्ारी सम्बन्धी मित्त्र्परू्व जािकारी िर्ाि गर्वछ र नर्द्यार्थीिरूको व्यर्िारको लानग अपिेािरूको रूपरेखा नर्न्छ जिु 

सरुनित, सकारात्मक र सियोगी नििा र्ातार्रर्को पररर्ाम िुिेछ। 

 

तपाईलें आफ्िो बच्चासँग यो गाइि समीिा गरे पनछ, कृपया पषृ्ठ मा संलग्ि नर्द्यार्थी र अनििार्क / काििूी अनििार्क (िरू) 

स्र्ीकृनत फारममा िस्तािर र नमनत गिुविोस ्र यसलाई तपाईकंो बच्चाको स्कूलमा फकावउििुोस।् 

 

२०२०-२०२१ अनििार्क सचूिा मागवनिर्िेि र नर्द्यार्थी आचार संनिता तपाईको िो र स्कूल बर्व िर आर्श्यकता अिसुार रेफर 

गिुविोस।् गाईिको एक इलेक्िोनिक िनतनलनप नजल्ला र्ेबसाइटमा www.slps.org मा अनििार्क र नर्द्यार्थी ट्याब अन्तगवत 

उपललध छ। 

 

तपाईकंो बच्चाको स्कूल नसक्िको लानग एक सरुनित र सरुनित स्र्थाि बिाउि सियोग गिव अनग्रम धन्यर्ार्। 

 

िर्र्ीय, 
 
 

 

 

 

Kelvin R. Adams, Ph. D. 

Superintendent of Schools



 

  



विद्यार्थी र अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) शपर्थ-पत्र  

विय विद्यार्थी र अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक: 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल 'सरुनित स्कूल र्ातार्रर् िर्ाि गिव िनतबद्ध छ। िामीलाई यो लक्ष्य िाप्त गिव मद्दत गिव कृपया यस अनििार्क सचूिा गाईि र नर्द्यार्थी 

आचार संनिताको समीिा गिुविोस।् कृपया तल एनफिेनर्टमा िस्तािर गिुविोस ्र तपाईकंो बच्चाको किाको नििकमा फकव ििुोस।् यस कागजातल ेतपाइकँो 

जािकारीको यो रनसर् स्र्ीकार गर्वछ जिु िरेक सेन्ट लइुस पनललक स्कूलका नर्द्यार्थी नजम्मेर्ार छि।् िाम्रो स्कूलिरू नसक्िका लानग सरुनित स्र्थाििरू बिाउि 

सियोगको लानग धन्यर्ार् छ। 

विद्यार्थी आचार सवंहताको उदे्दश्य 
 

 नर्द्यार्थी व्यर्िारको लानग अपेिािरूको एक निनित सेट बिाउििुोस्  

 सकारात्मक व्यर्िारको सदुृढीकरर् गिुविोस ्र नर्द्यार्थीिरूलाई उनचत सामानजक सीप नर्कास गिव अर्सर िर्ाि गिुविोस् 

 अिपुयकु्त व्यर्िारमा संलग्ि नर्द्यार्थीिरूको लानग रूपरेखा िस्तिेप र पररर्ामिरू  

 स्कूल समरु्ायका सबै सर्स्यिरूको अनधकार र नजम्मेर्ारीिरू र्र्वि गिुविोस ् 

 नर्द्यार्थीिरूलाई एक सरुनित, सकारात्मक र सियोगी नििा र्ातार्रर्मा संलग्ि गिुविोस् 

 

विद्यार्थी िवतज्ञा 
 

 म र्ैनिक उपनस्र्थनत र समय मा किा को लागी िुिे र्ाचा गछुव।  

 म सरुनित, नजम्मेर्ार र सम्मािजिक र तयार रिि र्चि नर्न्छु। 

 म समस्या समाधाि गिे िुिको लानग र्ाचा गछुव 

 म किा पररश्रम गिे, सक्र्ो गिे र ममा गर्व गिे र्ाचा गछुव।  

 यस र्ाचामा िस्तािर गरेर, म नर्द्यार्थी आचार संनिताको उत्तरर्ानयत्र् बुझ्छु र स्र्ीकार गर्वछु, जबसम्म म सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्लामा एक 

नर्द्यार्थी िु।ँ 

अवििािक / अवििािक िाचा 
 

 म र्चि नर्न्छु नक मेरो बच्चा उपनस्र्थत छ र समयको लानग िरेक नर्ि किाको लानग।  

 म मेरो बच्चालाई सरुनित, नजम्मेर्ार, सम्मािजिक र तयार िुि नसकाउिे र्ाचा गछुव। 

 म मेरो बच्चाको लानग नजम्मेर्ार र्नकल िुि चािन्छु। 

 म नर्द्यार्थी आचार संनिता पछ्याउिमा मेरो बच्चालाई सियोग गि ेर्ाचा गछुव। 

 यस र्ाचामा िस्तािर गरेर, म नर्द्यार्थी आचार संनिताको नजम्मेर्ारी बुझ्छु र स्र्ीकार गर्वछु, जबसम्म म सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्लामा 

अनििार्क िु ँ

नर्द्यार्थीको िस्तािर:___________________________________________________________________ 

नमनत: ________________________________________________________________________________ 

अनििार्क / कािूिी अनििार्क िस्तािर: _____________________________________________________ 

नमनत :_____________________________________________________________________ 

 



 

  



 

सामग्री को ताविका 

 
 

 

 
I 

  

  
सपुररटेंिन्टबाट स्र्ागत पत्र 

नर्द्यार्थी र अनििार्क (िरू) / कािूिी अनििार्क (िरू) िपर्थ-पत्र 

सामग्रीको तानलका  

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्ला र्िवि कर्थि 1 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्ला नमसि र्क्तव्य 1 
 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्ला मखु्य नर्श्वास 1 

अवििािक जानकारी गाइड  
मित्र्परू्व फोि िम्बरिरू 2 

क्यालेन्िर 3 
 

िामांकि - सामान्य िनियािरू 4 

अनििार्क / अनििार्क संलग्िता र संचार 4 

नजल्ला संचार 4 

अनििार्क संचार / स्कूलको सार्थ संलग्िता 4 

पररर्ार र समरु्ाय स्लग्िताको कायावलय 5 

अनििार्क नचन्ता 5 

अनििार्क कायव पररर्र् 5 

र्र्ी र डे्रस कोि अपेिािरू 6 

उपनस्र्थनत अपेिािरू 6 
 

िेििल स्कूल लन्च िोग्राम / स्कूल बे्रकफास्ट िोग्राम 8 

िारनम्िक बचपि नििा 9 

स्र्ास््य सेर्ािरू 10 

सरुिा र सरुिा 12 

यातायात 12 

क्याम्पसमा आगन्तुकिरू 13 

धम्की जागरूकता 14 
 

नर्रोधी बर्मािी िीनत 16 

यौि उत्पीिि / लैंनगक िेर्िार् 19 

विद्यार्थी को आचार सवंहता 

21 नर्द्यार्थी आचार संनिताको उद्देश्य 

 
नर्द्यार्थी िनतज्ञा 22 



 

सामग्रीको ताविका (जारी) 

 
 

व्यर्िार अपेिािरू र नजम्मेर्ारीिरू  22 

नर्द्यार्थी आचार संनिताको स्कोप  24 

नमसौरी सेफ स्कूल एक्ट 25 

स्कूल निसंा र िनतबन्धात्मक व्यर्िार िस्तिेप 26 

र्गीकरर् बाधा  26 

िकार I का संिमर्: स्िमर् / िनतजािरू 27 

िकार II ईन्रक्िििरू: स्िमर् / िनतजािरू 29 

िकार III इन्रेक्िििरू: स्िमर् / िनतजािरू 31 

िकार IV इन्फरेक्िििरू: स्िमर् / िनतजािरू 33 

टेक्िोलोजी र नर्द्यार्थी व्यर्िार 34 

सस्पेंिि 34 
 

निलम्बिका लानग िनिया िनिया 35 

निलम्बि र्ा र्ैकनल्पक प्लेसमेन्टको लानग अपील िनिया 35 
 

निष्कासि 36 
 

निष्कासिको लानग िनिया िनिया 37 

पिु: िर्ेि र्ा िामांकिको लानग अिुमनत 37 

अिमता नििा ऐि (IDEA) को अिपुालिको सार्थ व्यनक्ति 38 

नमसौरी राज्य उच्च नर्द्यालय गनतनर्नध एसोनसएिि योग्यता 41 

स्िातक अभ्यासमा िाग नलि ेिीनत 42 

सचूनाहरू   

FERPA अन्तगवत अनििार्क र योग्य नर्द्यार्थी अनधकारिरू 43 
 

SLPS ित्येक नर्द्यार्थी सफल काििू ऐि निकायत िनिया 44 
 

SLPS िागररक उजरूी फारम 47 
 

मािक उजरुी समाधाि िनिया जिु नर्र्ार्िरूमा लागू िुन्छ 49 

घरनर्िीि बच्चािरू र यरु्ािरूको नििाको सन्र्िवमा  
 

निधावरर्िरूको सम्बन्धमा नर्र्ार् समाधाि िनिया 50 

फोस्टर केयरमा बच्चा र्ा यरु्ाको लानग  

सतवको िलर्ार्ली  51 

सेन्ट लइुस को नििा ििर बोिव 62 

िेर्िार् को सचूिा 62 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
II 



 

  



नजल्ला िीनतिरू नििा नजल्ला बोिवले स्कूल नजल्ला ििासि गिव अिमुोर्ि गरेको छ। िीनतिरूले स्कूल नजल्लाको नर्ि िनत नर्ि 

नजल्ला संचालिमा मद्दत गर्वछ। एसएलपीएस नजल्लाको र्ेबसाइट माफव त िीनत पिुचँ गिव सनकन्छ। www.slps.org/Page/6. 

 

सेन्ट िुइस पवलिक स्कूि वजल्िा दशशन कर्थन 

सेन्ट लुइस पनललक स्कूलिरू सेन्ट लुइस िेत्रका पररर्ारिरूको लानग छिौटको नजल्ला िो जिु नर्श्व-स्तरीय नििा िर्ाि गर्वछ र नर्द्यार्थी 

उपलनलध र नििकको गरु्स्तरको िेताको रूपमा रानष्िय मान्यता िाप्त छ। 

 

सेन्ट िुइस पवलिक स्कूि वजल्िा वमसन िक्तव्य 

िामी सब ैनर्द्यार्थीिरूको लानग एक गरु्स्तरीय नििा िर्ाि गिछेौं र उिीिरूको परू्व बौनद्धक सम्िार्िा मिससु गिव सिम पािछेौं। 

 

सेन्ट िुइस पवलिक स्कूि वजल्िा मूल्यों 

 

विद्यार्थीहरू पवहिो. पररवस्र्थवत जस्तोसकैु िए पवन विद्यार्थीहरू हाम्रो एकि फोकस हुन।् एसएिपीएसका सदस्यका 

रूपमा हामीसगँ गहन र स्र्थायी िवतबद्धता रहेको छ जुन हाम्रो विद्यार्थीहरूको सबै िन्दा राम्रो वहतमा हुन्छ। नवतजाको रूपमा, 

हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको िावग सबै िन्दा राम्रो उच्च-गुणित्ता विकल्पहरू वसजशनामा ध्यान केवन्ित गनेछौं। 

 
मान्छे मामिा. विद्यार्थीहरूिाई वशक्षा वदनु िनेको एक व्यिसाय हो। यसिे हामी सबैबाट िवतबद्धता, वचन्ता र हेरचाहको 

स्तर विन्छ तावक यो सवुनवित गनश वक हाम्रा विद्यार्थीहरूको जीिनमा ििाि पाने व्यवक्तहरू साँवच्चकै मूल्यिान, सम्मान र 

पेशागतको रूपमा हेरचाह गररन्छ। हामी आफूिाई यसको सगंठनको रूपमा गिश गदशछौं र गिश गदशछौं जुन यसको मान्छेहरूको 

िावग बढी माग गदशछ वकनवक हामी जान्दछौं वक यसिे अविक विन्छ। यद्यवप हामी पवन उवत्तकै इच्छुक र आफैं िे माग गदै 

आएका छौं वक विद्यार्थीहरूको जीिनमा अमूल्य िगानी गने व्यवक्तको बृवद्ध र विकासिाई सहयोग पुरय्ाउन। 

डाटा सचंावित वनणशयहरू. हामी एक वशक्षा सगंठन बन्न कोवसस गदशछौं। त्यसो गनश, हामी मूल्या्कन गनश जारी राख्नेछौं जहाँ 

हामी डाटाको आिारमा वजल्िा हो। हाम्रो िगवत, कमजोरीहरू, र समग्र अविमुखीकरणको िस्तुगत व्याख्या गनश हाम्रो 

िवतबद्धतािे मात्र हाम्रो बच्चाहरूको िावग सबै िन्दा राम्रो वनणशय विने हाम्रो उत्कटतािाई िज्िवित गदशछ।
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महत्िपूणश टेविफोन नम्बरहरू 

 

St. Louis Public Schools  •  801 N. 11th St. •  St. Louis, MO 63101  •  (314) 231-3720 

 

अन्य उपयकु्त फोि िम्बर र ईमेल ठेगािािरू नजल्लाको र्बेसाइट www.slps.org मा फेला पािव 

सनकन्छ 

A+ समन्र्यक: (314) 345-2315 

एर्थलेनटक ििासक: (314) 345-4405 

क्याररयर र िानर्नधक नििा: (314) 345-4531 

ड्रपआउट िती: (314) 345-4424  

 िारनम्िक बाल्यकाल: (314) 331-6150 

िामांकि जािकारी: (314) 633-5200 

ESOL नििार्ी िर्ासी कायविम: (314) 664-1066 

पररर्ार र समरु्ाय संलग्िता: (314) 345-4490 

अनििार्क नचन्ता: (314) 345-2480 or 345-4573 

खाद्य सेर्ािरू: (314) 345-2308 

िनतिािाली र िनतिािाली: (314) 345-4548  

बेघर र फोस्टर केयर सेर्ािरू: (314) 345-5750   

मािर्ीय संसाधि: (314) 345-2379 
अनििर् मागविरू: (314) 345-4575 

 

 र नर्कल्प स्कूलिरू: (314) 633-5200 

स्कूल सरुिा र सरुिा: (314) 865-2020 

स्कूल र समरु्ाय सरुिाको लानग SLPS िटलाइि:  

स्र्थानिय: (314) 241-SLPS (7577) 

टोल री:1-866-610-SLPS (7557) 

 नर्िेर् नििा: (314) 633-5344 

नर्द्यार्थी िती र नियनुक्त कायावलय: (314) 633-5200   

नर्द्यार्थी / िान्सनिप्ट्स कायावलय: (314) 645-2648 

यातायात:  

(314) 389-2202 पररर्तवििरूका लानग 
 

(314) 633-5106 बस सरोकार र्ा बस मदु्दािरूको लानग 
 

(314) 772-3184 , १००० बाट सरुू िुिे सब ैरुटिरूको लानग बस नस्र्थनतको लानग 

(314)389-1111, ext. 1,  २००० स्र्यम्सेर्ा सेर्ािरुबाट सरुु िुि ेसब ैमागविरूको लानग 

बस नस्र्थनतको लानग: (314) 345-4577 र्ा (314) 345-4554 
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Saint Louis Public School District 

 
2020-2021 Academic Year Calendar 

 
08/24/2020 through 06/03/2021 - FINAL 

 
Su M Tu W Th F Sa Day  July 2020 Days Hours 

28 29 30 1 2 H 4 6  पनिलो नर्ि २०२० ग्रीष्मकालीि   

5 6 7 8 9 10 11 31  स्कूल (सत्र १)अनन्तम नर्ि २०२०   

11 13 14 15 16 17 18   ग्रीष्मकालीि स्कूल (सत्र १)११.5-मनििा स्टाफ काममा फनकव न्छ 07/16/2020   

19 20 21 22 23 24 25   ११ -मोिठ स्टाफ काममा फनकव न्छ 08/03/2020   

26 27 28 29 30 31    सत्र १-जुलाई -1,6िेनिट ररकिरी / नमसौरी र अमेररकी संनर्धाि / सीपीआर 9th -१२ औ ं

            

      1   August 2020 Days Hours 

2 3 4 5 6 7 8   5-मनििा स्टाफ काममा 08/10/20   

9 10 11 12 13 14 15   १० - मनििा स्टाफ काममा फनकव न्छ 08/17/2020   

16 17 18 19 20 21 22 3  सत्र २ - सािरता अगस्त-3,14   

23 24 25 26 27 28 29 14  सत्र - - एकेिेनमक नगयर-अप अगस्त-3,14 pk,,6,7,8   

30 31      17  साइट-आधाररत PDनजल्ला पीिी   

       18-19  किा कोठा तयारी 

6 

 

       20-21  सब ैनर्द्यार्थीिरूको लानग पनिलो किा नर्ि  

       24     

            

         September 2020 Days Hours 

  1 2 3 4 5 7  छुट्टी – श्रम नर्र्स; नजल्ला बन्र् छ   

6 H 8 9 10 11 12 18  क्र्ाटवर १ का लानग अन्तररम िगनत ररपोटविरू 

20 

 

13 14 15 16 17 18 19 18  साइट-आधाररत PD  

20 21 22 23 24 25 26      

27 28 29 30         

            

    1 2 3   October 2020 Days Hours 

4 5 6 7 8 9 10 16  क्र्ाटवर १ अन्त्य िुन्छ   

11 12 13 14 15 16 17 19  र्ोस्रो क्र्ाटवर िरुू िुन्छ   

18 SQ 20/PTC 21/PTC 22 23 24 20-21  अनििार्क-नििक सम्मेलििरू 

22 

 

25 26 27 28 29 30 31     

            

1 2 3 4 5 6 7   November 2020 Days Hours 

8 9 10 H 12 13 14 3  चिुार् नर्ि   

15 16 17 18 19 20 21 11  साइट आधाररत PD;   

22 23 24 NS* H H 28 13  कुिै नर्द्यार्थी छैिअिुिर्ी नर्र्स   

29 30      25  क्र्ाटवर २ का लानग अन्तररम िगनत ररपोटविरू 

16 

 

       26-27  १२-मनििा स्टाफ / स्कूलिरू बन्र्को लानग कुिै स्कूल छैि  

            

  1 2 3 4 5   December 2020 Days Hours 

6 7 8 9 10 11 12 18  रेकिव राख्र् ै   

13 14 15 16 17 18 19 21-31  जािो ब्रेक - कुिै स्कूल, स्कूल स्टाफ मात्र; 

13 

 

20 WB WB WB H H 26 24-25  १२-मनििा काम गर्वछछुट्टी - नजल्ला बन्र् छ  

27 WB WB WB WB        

            

     H 2   January 2021 Days Hours 

3 4 5 6 7 8 9 1  छुट्टी – ियाँ र्र्वको किा पुि: सुरू; तेस्रो क्र्ाटर िुरू िुन्छ नर्ि; नजल्ला बन्र् छ   

10 11 12 13 14 15 16 4  साइट-आधाररत PD   

17 H 19 20 21 22 23 15  छुट्टी- िा। मानटवि लरू्थर नकंग, जुनियर िे; नजल्ला बन्र् छ 

18 

 

24 25 26 27 28 29 30 18    

31            

            

 1 2 3 4 5 6   February 2021 Days Hours 

7 8 9 10 11 12 13 12  क्र्ाटवर का लानग अन्तररम िगनत ररपोटविरू   

14 H 16 17 18 19 20 12  साइट-आधाररत PD / नजल्ला आधाररत PD 

18 

 

21 22 23 24 25 26 27 15  छुट्टी – राष्िपनतिरू नर्ि; नजल्ला बन्र् छ  

28            

            

 1 2 3 4 5 6   March 2021 Days Hours 

7 8 9 10 11 12 13 12  क्र्ाटवर समाप्त िुन्छ   

14 15 16/PTC 17/PTC 18 19 20 16-17  अनििार्क-नििक सम्मेलििरू 

17 

 

21 SB SB SB SB SB 27 22-26  र्सन्त ब्रेक  

28 29 30 31    29  चौर्थाई क्र्ाटवर सुरु िुन्छ   

       19  साइट-आधाररत PD   

            

    1 2 3   April 2021 Days Hours 

4 5 6 7 8 9 10      

11 12 13 14 15 16 17    

22 

 

18 19 20 21 22 23 24     

25 26 27 28 29 30       

            

      1   May 2021 Days Hours 

2 3 4 5 6 7 8      

9 10 11 12 13 14 15      

16 17 18 19 20 21 22 31  स्मारक नर्ि   

23 24 25 26 27 28 29    

20 

 

30 H          

            

  1 2 3 4 5   June 2021 Days Hours 

6 7 8 9 10 11 12 3  नर्द्यार्थीिरूको लानग स्कूलको अनन्तम नर्ि 

3 

 

13 14 15 16 17 18 19 4  रेकिव राख्र्\ैगमी स्कूल PD  

20 21 22 23 24 25 26 7  किाकोठा तयारीगमी स्कूल को पनिलो नर्ि   

27 28 29 30    8  ०-मनििाका कमवचारीिरूका लानग अनन्तम नर्ि   

       9  5-मनििा कमवचारीिरूका लानग अनन्तम नर्ि-2021   

            

            

            

            

            

    1 2 3   July 2021 Days Hours 

4 H 6 7 8 9 10 2  

 

गमी स्कूलको अनन्तम नर्ि   

11 12 13 14 15 16 17 4  छुट्टी – स्र्तन्त्रता नर्र्स; नजल्ला बन्र् छ   

18 19 20 21 22 23 24    

175 

 

25 26 27 28 29 30 31     

        

व्यार्सानयक नर्कास 

२ किा कोठा तयारी 

२ रेकिव नर्ििरू 

175 नर्द्यार्थी नर्ि 

२१० नििक नर्ि 

          

           

  

3 



नामांकन िवियाहरू 

नर्द्यार्थी िती र नर्द्यार्थी प्लेसमेन्टको कायावलयिरू सेन्ट लइुस म्याग्िेट, छिौट र्ा िेबरिुि स्कूलमा रुनच राख्ि ेपररर्ारिरूलाई सियोग गिव तत्पर छि।् िामांकि 

िनिया सम्बन्धी र्थप जािकारीको लानग कृपया (314) 633-5200. कल गिुविोस्  

 

अनििार्कलाई आफ्िो बच्चा / बच्चािरूको िाम र्ताव गिवको लानग निम्ि जािकारीको आर्श्यक पर्वछ। 
 
• तपाईकंो बच्चाको जन्म िमार्पत्र  
• तपाईकंो बच्चाको खोप रेकिव 

• तपाईकंो बच्चाको स्कूल िान्सनिप्टिरू र्ा िखवरको ररपोटव कािव 

• सेन्ट लइुस ििर रेनसिेन्सीको िमार् (अर्थावत् र्तवमाि िकु्तािी गररएको उपयोनगता नबल, लीज र्ा िीि, र्ा व्यनक्तगत सम्पनत्त करको िनतनलनप) 

तपाईकंो बच्चालाई िेबरिुि स्कूलमा ग्रेि K-12 (िारनम्िक बचपि र्ा चुम्बक / नर्कल्प स्कूलिरू िोईि) को लागी ििाव गिवको लानग, कृपया कल गिुविोस ्

(314)633-5200 

तपाइकँो बच्चालाई िाम्रो िारनम्िक बाल्यकाल कायविममा िामांकि गिव, कृपया कल गिुविोस् (314)331-6150 

अंग्रेजी बोल्ि ु/ बुझ्िे िार्ा बोल्ि े/ बुझ्िे बच्चा ििाव गिवको लानग कृपया ESOL अनफसलाई कल गिुविोस ्(314-664-1066). 

म्याग्िेट र च्र्ाइस स्कूल जािकारीको लानग, कृपया जान्ििुोस् www.slpsmagnetschools.org 2020-2021 र्ा २०२१-२२२ स्कूल र्र्विरूको लानग 

कसरी आर्ेर्ि गिे ििेर जािकारीको लानग। 

अनधक जािकारी को लागी र्ा तपाइकँो बच्चाको िनतिािाली परीिर् को तानलका को लागी, कृपया उपिार र िनतिािाली को कायावलय कल गिुविोस ्

(314) 345-2435. 

 

अवििािक / अवििािक संिग्नता र संचार 

वजल्िा सचंार 
 

नजल्ला नर्द्यालय अनििार्क र अनििार्किरुलाई स्कूल र्र्वको बखत िुिे गनतनर्नधिरु र घटिािरु बारे सनूचत राख्ि िनतबद्ध छ। एसएलपीएसले एक 

स्र्चानलत फोि िर्ाली, मनुित अनििार्क / अनििार्क पत्रिरू, पाठ सन्र्ेििरू, ईमेलिरू, र्ेबसाइट पोस्ट ,िरू, सामानजक मीनिया मेसेनज र िसारर् 

नमनिया आउटलेटिरू जािकारी साझा गिव ियोग गर्वछ। 

अनििार्क / अनििार्किरूल ेनजल्ला ईमेलमा साईि अप गिव सक्र्छि् र ट्नर्टर र फेसबुक ठेगािािरू www.slps.org मा नजल्ला र्ेबसाइट 

भ्रमर् गरेर िाप्त गिव सक्र्छि।्  

मौसमको कारर् स्कूल बन्र् िुिे जािकारी स्र्थािीय टेनलनिजि र रेनियो स्टेिििरू सम्पकव  गिुव अनघ नजल्ला र्ेबसाइटको िोमपेजमा पनिले पोस्ट गररिेछ। 

 

अवििािक / अवििािकहरूिाई उनीहरूको स्कूिको सब िन्दा हािको सम्पकश  जानकारी छ वक छैन िनेर वनवित 

गनश उनीहरू िोत्सावहत हुन्छन ्उनीहरू समयमै सबै महत्त्िपूणश सन्देशहरू िाप्त गदशछन ्।अवििािकको सम्पकश  जानकारीमा घर 

फोन नम्बर, अवििािक सेि फोन नम्बर र आपतकािीन फोन सम्पकश  जानकारी, ईमेि ठेगानाहरू सवहत, यवद िागू हुन्छ िने। 

 

अवििािक सचंार / स्कूिको सार्थ सिंग्नता  
 

तल तपाइकँो बच्चाको स्कूल संग संचार अनधकतम गिव सझुार्िरू छि।् 
 

 ओपि िाउसमा िाग नलििुोस ्- यो तपाईकंो बच्चाको नििकिरूसँग सम्बन्ध सुरू गि ेउत्तम तररका िो। यसल ेतपाईलंाई सकारात्मक पररनस्र्थनतिरूमा 

नििक (िरू) लाई िेट्िे, किा र स्कूलको िनियािरू बुझ्िे, र नििकिरूल ेनर्द्यार्थीिरूको लानग राखेको अपेिाको बारेमा नसक्िे अर्सर िर्ाि गर्वछ
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स्टाफ फोि िम्बर िेला गिुविोस ्- स्कूलमा सबै मित्त्र्परू्व सम्पकव िरूको फोि सचूी बिाउििुोस् - रन्ट अनफस, ग्रेि ति कायावलय, उपनस्र्थनत सम्पकव , 

नििकिरू, र अन्य समर्थवि कमवचारीिरू। 

 कमवचारी स्टाफ ईमेल ठेगािािरू िेला गिुविोस् - नििकिरूलाई कनिलेकाँिी आफ्िो तानलकाको कारर् फोि कल नफताव गिव गाह्रो िुन्छ। ईमेल िैनिक 

िगनत र व्यर्िार अपिेटको लानग तपाईकंो बच्चाको नििकिरूको सार्थ सम्पकव मा रिि एक उत्तम तररका िुि सक्छ।  

 स्कूल र नजल्ला सम्मेलििरूमा िाग नलििुोस ्- िामी तपाईलंाई तपाईकंो बच्चाको नििकिरूसँग बोल्ि ेसम्मेलिको लानग अपोइन्टमेन्ट गिव 

िोत्सानित गर्वछौं। 

 निर्वय नलिे काममा िाग नलिको लानग तपाईकंो अनििार्क संगठिमा िानमल िुििुोस।्  

 सफल गनतनर्नध / घटिािरू समर्थवि गिव तपाईकंो बच्चाको स्कूलमा स्र्यमसेर्ा। 

पररिार र समुदाय स्िग्नताको कायाशिय 
 
पररर्ार र समरु्ाय स्लग्िताको कायावलयल ेसेन्ट लइुस पनललक स्कूलका अनििार्क र नर्द्यार्थीिरूको सार्थ मलू्यर्ाि ्ियासिरूको समन्र्य गर्वछ। पररर्ार र 

समरु्ाय नर्िेर्ज्ञिरूल ेअनििार्कको संलग्ितालाई सनजलो बिाउँर्छि,् जिु स्कूल कायविमिरू, पाररर्ाररक अभ्यासिरू, र नर्द्यार्थी नर्कासको लानग निजाइि 

गररएको िो। 

पररर्ार र समरु्ाय नर्िेर्ज्ञको उद्देश्य पररर्ारिरुलाई सियोग गिुव िो: 
 

 घर र्ातार्रर् स्र्थापिा गिुविोस ्जसले बच्चािरूलाई नर्द्यार्थीको रूपमा समर्थवि गर्वछ  

 नर्द्यालयिरू र घरिरू बीच ििार्कारी सञ्चारको बढार्ा  

 िती र अनििार्कीय संलग्िता र समर्थवि को आयोजि  

 घरमा नसकाई बढाउि जािकारी र नर्चारिरू िर्ाि गिुविोस् 

 अनििार्कलाई स्कूलको निर्वय िनियामा िेता र िनतनिनधिरूको रूपमा समार्ेि गिुविोस्  

 स्कूल कायविमिरू, पररर्ार अभ्यासिरू, र नर्द्यार्थी नर्कासको सदुृढीकरर् गिव समरु्ाय स्रोतिरू पनिचाि र एकीकृत गिुविोस ्

अवििािक वचन्ता 
 
1. स्कूलमा आधाररत स्टाफ सर्स्य र्ा पाररर्ाररक समरु्ाय नर्िेर्ज्ञलाई अपोइन्टमेन्ट निधावररत गिव सम्पकव  गिुविोस्  

2. स्कूल ििासनिक स्टाफलाई सम्पकव  गिुविोस ्(सिायक निनन्सपल र्ा निनन्सपल) 

3. प्यारेन्ट कन्सिव अनफसलाई सम्पकव  गिुविोस ्(314) 345- 4490 

िोट: यिाँ उनल्लनखत िनियािरू नर्िेर् गरी अन्य नर्द्यमाि संघीय, राज्य र्ा स्र्थािीय नियमिरूिारा िानसत निलम्बि र बनिष्कार, कमवचारी गुिासोिरू, नर्िेर् 

नििा अपीलिरू, FERPA, र्ा ADA मा सीनमत ििई अन्य नर्द्यमाि संघीय, राज्य र्ा स्र्थािीय नियमिरू िारा संचानलत गुिासोिरू सलु्झाउि ियोग गररिे 

छैि। 

 

अवििािक कायश पररषद (PAC) वजल्िा व्यापक पैतृक सगंठन 

प्यारेन्ट एक्िि काउनन्सल (PAC) ले नजल्ला अनििार्कको संलग्िता संगठिको रूपमा काम गर्वछ। पररर्ार र समरु्ाय संलग्िताको कायावलयसँग साझेर्ारीमा, 

प्यारेन्ट एक्िि काउनन्सलमा ित्येक सेन्ट लइुस पनललक स्कूलका तीि अनििार्क िनतनिनधिरू िुन्छि।् अनर्िार्क कायव पररर्र्ले सफल साझेर्ारीको 

कुञ्जीिरू लागू गिवका लानग मानसक बैठकिरू आयोजिा गर्वछ: समार्ेिीकरर्का छ िकारिरू। 
 

 दृनि: सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरूको अनििार्क कायव पररर्र्ले् एक नजल्ला अनििार्कको संलग्िता संगठिको रूपमा कायव गिे छ जिु पररर्ार िैनिक 

नर्कासलाई सियोग परुय्ाउि पररर्ार, नर्द्यालय र समरु्ायबीच ििार्कारी सियोग िर्ाि गर्वछ।  

 नमिि: सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरूको अनििार्क कायव पररर्र्ल ेसबै सेन्ट लइुस पनललक स्कूल पररर्ारिरूलाई संघीय, राज्य, ििर र नजल्ला िीनत, 

िनिया, कायविम, र नर्द्यार्थी नििा सम्बन्धी कमवचारीको मानमला सम्बन्धी एक ध्र्नि बोिव र कायव िेटर्कव को रूपमा सेर्ा गिे छ। र उपलनलध। 

प्यारेन्ट एक्िि काउनन्सल (314)345-5722 मा कल र्ा Pac@slps.org मा ईमेलमा पगु्ि सनकन्छ।
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िदी / डे्रस कोड अपेक्षा 

 

स्कूल साइट नर्द्यार्थी, अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू), र स्कूल कमवचारीिरु संग साझेर्ारी मा एक समाि / डे्रस कोि 

िनिया नर्कनसत गिुव पछव। डे्रस कोि िनियाले स्कूलको सरुिा र नर्द्यार्थीको स्र्ास््यलाई िोत्सानित गि े पोिाक पनिचाि गरेर 

सकारात्मक स्कूल संस्कृनतलाई समर्थवि गर्वछ। सब ैकेसिरूमा स्कूल निनन्सपल र्ा निजाईि गिेले नबद्यार्थी, अनििार्क (िरू) / काििूी 

अनििार्क (िरू), र स्कूल यनुिफामव / डे्रस कोि िनियाको स्कूल समरु्ायलाई सनूचत गिुवपिछे। सब ैनर्द्यार्थी र अनििार्क (िरू) / 

काििूी अनििार्क (िरू) नलनखत िनियाको अिसुरर् गिव अपेिा गररन्छ। 

अनुपयुक्त पोशाक सिुारको िावग िवियाहरू: 

स्कूलका निनन्सपलिरू र स्टाफले नर्द्यार्थीिरूलाई अिपुयकु्त पोिाक लगाउिे घटिािरूको लानग निम्ि िनियािरू एक समाि रूपमा 

लाग ूगिुवपर्वछ। स्कूल स्टाफले नर्द्यार्थीलाई नििर् िनिया र्ा स्कूल र्ातार्रर्बाट िटाउि ुिुरँ्िै। स्टाफले नर्द्यार्थीिरूलाई अिपुयकु्त 

पोिाक सधुार गिव निर्िेि नर्िछे। 

यनर् अिपुयकु्त पोखरी तुरून्त सधुार गिव सनकर्िै िि ेस्टाफले निम्ि चरर्िरू नलि सक्र्छ:  

 अनििार्क सम्पकव   

 नर्द्यार्थीलाई परामिवर्ाता र्ा सामानजक कायवकतावलाई ििेुविोस ् 

 नर्िेर्ानधकार िटाउिे (स्कूल र किा कोठा) 

 मान्यता िर्ालीको सार्थ व्यर्िार सम्झौता 

 

उपवस्र्थवत अपेक्षा 

नर्धाि 167.031, RSMO,ले िन्छ नक कुिै पनि अनििार्क, अनििार्क र्ा अन्य व्यनक्तले बच्चाको कप्ताि र्ा नियन्त्रर् सात र्र्व (7) र सत्रि (17) बीचको 

बच्चाले बच्चाको िाम र्ताव िएको र नियनमत, सार्वजनिक, निजी, प्यारोकलमा िाग नलिे कुरा निनित गिुवपर्वछ। स्कूल, िोम स्कूल र्ा स्कूल र्र्वको परू्व 

अर्नधको लानग स्कूलिरूको संयोजि। 
 

 नजल्लाका लानग अनिर्ायव उपनस्र्थनत उमेर "िलर्को अर्थव सत्रौं (17) र्र्वको िुिेछ।  
 पाँच (5) र सात (7) बीचको बच्चािरूलाई स्कूलमा ििाव गिव आर्श्यक छैि। जिाँसम्म, यनर् नतिीिरू सार्वजनिक स्कूलमा ििाव गररएको छ िि े

नतिीिरूका अनििार्क र्ा अनििार्कले नतिीिरू नियनमत रूपले िाग नलिु पछव। 

उपनस्र्थनत नियमि को एक मात्र अपर्ार् स्कूल िारा िमानर्त र माफ गरीएको छ नक पररनस्र्थनतिरु िुिेछ। निम्ि कारर्िरूको लानग नर्द्यार्थीिरू उपनस्र्थनत 

नियमिबाट अस्र्थायी रूपमा बनिष्कार गररिेछः  

 अस्पतालकरर् - निस्चाजव स्टेटमेन्ट िारा रुज ुगररएको रूपमा नर्स्ताररत अस्पताल रिििुोस् 

 नबद्यार्थी नबरामी - एक नचनकत्सक, र्ंत नचनकत्सक, र्ा िसव व्यर्सायी िारा िमानर्त रूपमा एक र्घुवटिाबाट व्यनक्तगत, िारीररक, र्ा िार्िात्मक 

रोग र्ा नर्स्ताररत स्र्ास््य लाि निम्िनलनखत एक मध्ये एक िारा िमानर्त रूपमा: 

िाक्टर / िसव नचनकत्सकबाट कागजातको सार्थ संिामक अिपुनस्र्थनतको नसफाररि गररएको समयको सार्थ 

नचनकत्सकको िोट  र्ीघवकालीि / रुकार्ट नबरामीको बयािको सार्थ नचनकत्सकको िोट  504 योजिा जिु लामो / 

रुकार्ट नबरामी र आर्ास सम्बोधि गर्वछ  
 

 टाउको माजमु्रा - एक नर्िको लानग सीनमत (स्कूल िसव िारा नफताव जमु्रा चेक पेनन्ि)) 

 नबद्यार्थीको आफ्ि ैनर्श्वासको नर्िेर् र मान्यता िाप्त छुरट्टको पालिा अनििार्क पत्रिारा अनिलेख गररएको छ (पनिलो िार्ामा) र ईएसओएल 

िोग्रामिारा धानमवक छुरट्टको क्यालेन्िरिारा िमानर्त। 

 पररर्ार आपतकालीि र्स्तार्ेज  

 एजेन्सीको बैठक आर्श्यक छ (उर्ािरर् अर्ालत नमनतिरू, बालबानलकाको पररर्ार पररर्ार समर्थवि बैठक, ESOL का लानग आिर्ासि)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 



नर्द्यार्थीका अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) लाई नबसवि ेअर्स्र्थाका लानग िर्ि निनन्सपलमा औपचाररक अपील गिुव पछव। 

उपनस्र्थत नियमिरु को लागी अन्य अपर्ार् अन्य अिपुनस्र्थनतिरु िारा िमानर्त िुन्छि ्

निनन्सपल र्ा उिको / उिको र्ंिज तल उल्लेख गररए अिुसार:  

 नििा को लागी स्कूल स्कूल िर्ाली अिमुोनर्त  

 पररर्ारमा मतृ्य ु(एक िप्ता िन्र्ा बनढ) 

 िाकृनतक िकोप र / र्ा िकोप 

नर्द्यार्थीिरूलाई कुिै पनि काम गिव स्कूलबाट माफी नर्इिेछैि, जबसम्म यो स्र्ीकृत अिरु्ेिात्मक कायविमको निस्सा िुरँ्ैि। 

 

इनलमेन्टरी र माध्यनमक नर्द्यालय नर्द्यार्थीिरूको अिपुनस्र्थत नर्ि अस्र्थायी रूपमा माफी अिपुनस्र्थनत, असंगत अिपुनस्र्थनत, र निलम्बि िानमल िुिेछ। 

 

मेक-अप कायश: 
 

 नर्द्यार्थीिरू जो एक्जोिेनट अर्स्र्थाको रूपमा रुज ूिएका, र ग्रेििरू िाप्त गिव योग्य छि,् ती श्रेर्ीिरू िाप्त गर्ैिि ्यनर् नतिीिरू मेक-अप कायव परूा गिव 

र्ा पाठ्यिम पास गिव असमर्थव छि ्ििे।  

 स्कूलबाट अिमुोनर्त नफल्ि निपिरू र्ा स्कूलबाट टाढा िुि आर्श्यक पिे अन्य निर्ेिात्मक गनतनर्नधिरूमा िाग नलि े नर्द्यार्थीिरूलाई उपनस्र्थत 

मानििेछ र उिीिरूलाई काम गिे अर्सर नर्इिेछ।  

 नबद्यार्थीिरूलाई व्यनक्तगत रोग, पररर्ारमा गम्िीर नबरामी, पररर्ारमा मतृ्य ु(एक िप्ता िन्र्ा बढी ििोस)् र्ा नर्द्यार्थीको आफ्ि ैनर्श्वासको मान्यता िाप्त 

धानमवक छुरट्टको लानग अस्र्थायी रूपमा स्कूलबाट बनिष्कार गररएको ठानिन्छ र उिीिरूलाई श्रृंगार गिे अर्सर नर्इिेछ। काम 

 

अनुपवस्र्थवत िा टाडीको सचूना: 
 

 स्कूलको ििासनिक कायावलय र स्कूल िसवलाई नबद्यार्थीले सूनचत गिुवपिेछ जब कुिै नर्द्यार्थीको स्र्ास््य कारर्का लानग घरमै रिि ुआर्श्यक पर्वछ। 

नबद्यार्थीले अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) बाट एक िस्तािररत बयाि ल्याउिेछ नर्द्यार्थीको अिपुनस्र्थनतको कारर् नर्ँर्ै नर्द्यार्थी नबद्यालय 

फकेपनछ। अन्य कागजातिरू मानर्थ उल्लेनखत रूपमा आर्श्यक िुि सक्छ (जस्तै नचनकत्सकको नचठी, निस्चाजव स्टेटमेन्ट, अर्ालत कागजात, आनर्)  

 अनििार्क र्ा अनििार्कले नर्द्यार्थीलाई स्कूलमा नढला गरेमा अल्छीको लानग नलनखत कारर् िर्ाि गर्वछ। 

 स्कूलले अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) लाई सम्पकव  गर्वछ जब एक नर्द्यार्थी अिपुनस्र्थत र्ा टािी िुन्छ र स्कूल अनििार्क (िरू) / 

अनििार्क (िरू) िारा अिपुनस्र्थनतको कारर्को रूपमा सनूचत गररएको छैि। 

 

जब एक नर्द्यार्थी लगातार (3) नर्ि अिुपनस्र्थत िुन्छ (अिपेनित र्ा अस्पि अिुपनस्र्थत) र्ा 3-5 कुल अिपुनस्र्थनत रिकेो छ ििे स्कूलले अनििार्क (िरू) / 

अनििार्क (िरू) लाई 1st पत्र तयार गरी पठाउिे छ। अनतररक्त अिपुनस्र्थनतिरू, माफ गरीएको र / र्ा अस्पि, निम्ि तररकामा सम्बोधि गररिेछ: 

 6-9 अिपुनस्र्थनत = र्ोस्रो (2nd) अनििार्क पत्र 

 १० र्ा अनधक अिपुनस्र्थनत = तेस्रो (3rd अनििार्क पत्र र बाल सेर्ािरूको जसुुिाइल कोटव र / र्ा ििर अर्ालतको नमसौरी निनिजिलाई 

अनधसचूिा। 

अिपुनस्र्थत नर्द्यार्थीिरूको अनििार्कलाई सामानजक कायवकतावले सम्पकव  गिेछ। स्कूल सामानजक कायवकतावले अनििार्क / काििूी अनििार्क (िरू) को 

सियोग ििाव र नर्द्यार्थी उपनस्र्थनत र / र्ा समयनिष्ठता सधुार गिव नर्द्यार्थीलाई सबै उनचत ियास गिेछ। अत्यनधक अिपुनस्र्थनत र अिक्तता अििुासिात्मक 

कारर्ािीको लानग पयावप्त कारर् िुि सक्छ, अनतररक्त कायविरूमा िाग नलिबाट बनिष्कार सनित, समरु्ाय समर्थवि एजेन्सीिरूको सन्र्िव, अन्य पररर्ार समर्थवि 

समरु्ायमा आधाररत एजेन्सीिरू र / र्ा नकिोर अर्ालत, ििर अर्ालत र / र्ा नमसरुी निनिजिको रेफरल। बच्चािरूको सेर्ािरू। 
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नेशनि स्कूि िन्च िोग्राम / स्कूि बे्रकफास्ट िोग्राम 
 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल (SLPS) ले संयकु्त राज्य अमेररकाको कृनर् नर्िाग (USDA) नर्िाग र नमसरुी नर्िागको िार्थनमक, र माध्यनमक नििा (DESE) 

अन्तगवत सामरु्ानयक पात्रता िार्धाि (CEP) कायविम संचालि गिव जारी राख्र्छ। CEP कायविमको अनििाय योग्य उच्च गरीबी नििा एजेन्सी (LEA) र 

स्कूलिरूमा नि: िलु्क स्कूलको खािामा पिुचँ सधुार गिुव र पररर्ारको आर्ेर्ि स्कलि िटाउि िो। CEP कायविम माफव त, सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरूले 

सबै SLPS नर्द्यार्थीिरूलाई निःिलु्क बे्रकफास्ट र खाजाको िोजिको सारै्थ एक अफसवक स्कूल खाजा िाप्त गिे अर्सर िर्ाि गर्वछ। 
 

 

सबै नर्द्यार्थीिरूल ेस्र्स्र्थ खािाका सार्थ उिीिरूको नर्ि सरुु गिव सनुिनित गिव नजल्लाले िया ँर्ैकनल्पक नबिािको खाजा कायविमिरू कायावन्र्यि गरय्ो: 

किामा बे्रकफास्ट (BIC), Grab ‘n’ Go Carts र र्ोस्रो मौका िोग्रामिरू। यी कायविमिरूले नर्द्यार्थीिरूलाई नर्ििरर नि: िलु्क खािा पिुचँ गिव बढी 

अर्सरिरू िर्ाि गर्वछ। बीआईसी सबै िार्थनमक स्कूलिरूमा िस्तार् गररन्छ। Grab ‘n’ Go Carts र र्ोस्रो मौका कायविम सबै िार्थनमक, मध्यम र उच्च 

नर्द्यालयिरूमा र्थनपयो। 
 

 

एसएलपीएसल ेनमसौरी निपाटवमेन्ट िले्र्थ एन्ि नसनियर सनिवस (MDHSS) िारा संचानलत बच्चा र र्यस्क केयर फूि िोग्राम (CACFP) लाई सामेल गरेको 

छ। CACFP ले एक अफ्टरस्कूल कायविम नफचर गर्वछ, जसले कुिै पनि नर्द्यार्थीलाई निःिलु्क खाजा र / र्ा रात्रीको खािा खाउँर्छ। 
 

 

खाद्य र पोर्र् सेर्ा नर्िाग को बारे मा अनधक जािकारी को लागी सम्पकव  गिुविोस् (314)345-4519 or र्ा (314)345-2308.। स्र्स्र्थ खािा, मानसक मेि ूर 

पर्ोन्िनत सम्बन्धी अनतररक्त जािकारीको लानग। Www.slps.org मा जािुिोस्, अनििार्क र नर्द्यार्थी ट्याबमा नक्लक गिुविोस,् खाद्य र पोर्र् सेर्ािरूमा 

जाििुोस।् 

अवििािक र विद्यार्थी ट्याबमा वलिक गनुशहोस,् खाद्य र पोषण सेिाहरूमा जानुहोस।् 
 

तपाईकंो सनुर्धाको लानग स्र्ास््य र कल्यार् िीनत SLS नजल्ला र्ेबपषृ्ठ www.slps.org मा नस्र्थत छ, अनििार्क र नर्द्यार्थी ट्याबमा नक्लक गिुविोस,् 

स्र्ास््य र कल्यार्मा जाििुोस।् यनर् तपाईसँंग िश्निरू छि ्ििे सम्पकव  गिुविोस ्खाद्य तर्था पोर्र् सेर्ा नर्िागमा सम्पकव  (314) 345-4519 र्ा (314) 345-

2308. 

 

विशेष आहार आिश्यकताहरू 
 

नर्द्यार्थीिरूलाई नर्िेर् खािा योजिा आर्श्यक छ र्ा ती नर्द्यार्थीिरूलाई नर्िेर् खािा एलजीको सार्थ परूा OHS 18 िुिपुर्वछ (नर्िेर् िाइटको लानग 

सल्लाि)। यो फारम तपाईको स्कूल िसवबाट र्ा www.slps.org मा गएर िाप्त गिव सनकन्छ। अनििार्क र नर्द्यार्थीिरू, नर्द्यार्थी स्र्ास््य। एक नचनकत्सा 

िर्ायकको िस्तािर र अनििार्क िस्तािर र्बैु आर्श्यक छ। खािा एलजी कायव योजिा सारै्थ निधावररत और्नधिरू (उर्ािरर्: बेिानड्रल, एपी पेि) लाई जीर्ि 

धम्की नर्ि ेखाद्यान्ि एलजीको सार्थ नर्द्यार्थीिरूको लानग स्कूल स्र्ास््य कायावलयमा िर्ाि गररि ुपर्वछ। यी और्धीिरूलाई OHS14 (और्नध ििासिको 

लानग िानधकरर्) को परू्वता आर्श्यक पर्वछ, जिु अनििार्क र नचनकत्सकले िर्वछ। िोट गिुविोस ्नक और्धीिरूल ेएक निनस्िप्िि लेबल र उिीिरूको मलू 

कन्टेिरमा िुिपुर्वछ। अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) ले तपाईकंो स्कूल िसव र्ा स्र्ास््य सेर्ािरूको िसव कोनिविेटर (314) 345-4401 मा सम्पकव  

गिुवपर्वछ। 
 

 

स्कूलिरू र नतिीिरूको फोि िम्बरिरूको सनूचको लानग, कृपया नजल्ला र्ेबसाइट www.slps.org मा जाििुोस।् एक पटक तपाई ंस्कूलमा पगेुपनछ, स्कूल 

िसवको लानग सोध्ििुोस।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



िारवम्िक बचपन वशक्षा 

िाम्रो नमसि सबै एसएलपीएस नि-नकग्रा नर्द्यार्थीिरू नकंिरगाटवि र पछानिका लानग तयार छि ्ििेर सनुिनित गिुव िो। 

मानहरू 
 

 सबै बालबानलकािरूल ेउिीिरूको सामानजक आनर्थवक नस्र्थनत, जानत, र्ा नलग्को पर्ाव नबिा, नसक्ि सक्छि्  

 नसकाई जन्मबाटै सरुु िुन्छ।  

 अनििार्किरूलाई नििा िनियामा समार्ेि गिुवपर्वछ। 

 सिम, िरेचाि, र राम्रोसँग समनर्थवत नििकिरू नर्द्यार्थी नििाको लानग आर्श्यक छि।्  

 समरु्ाय सबै बच्चािरूको लानग उच्च उपलनलधलाई िोत्सानित गिवमा संलग्ि िुिुपर्वछ। 

 सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरू स्कूल समुर्ायमा साझेर्ारी बिाएर नर्द्यार्थीिरूलाई उिीिरूको नििामा बाधा परुय्ाउि ेकुिै पनि अर्रोधिरू पार गिव 

मद्दत गिव िनतबद्ध छि।् 

गोिहरू 
 

 जन्मर्ेनख निस्कूल उमेरसम्म बच्चािरूको सामानजक र िार्िात्मक, िारीररक, संज्ञािात्मक, र िार्ा नर्कास िबद्धवि गिव। 

 ित्येक पररर्ारको नर्कासात्मक योग्य गनतनर्नधिरूमा ित्येक पररर्ारलाई समार्ेि गिव जिु ित्येक बच्चाको नर्कास सीपको सधुारमा पगु्र्छ। 

 अनििार्क, बालबानलका, स्टाफ र समुर्ाय साझेर्ारिरूलाई घर स्कूलिरू बीचको सम्बन्ध सदुृढ पाि ेअििुर्िरू साझेर्ारी र योजिा बिाउि सामेल 

गिव। 

 सेन्ट लइुस ििरमा बसोबास गिे सबै र बरे् बच्चािरुका लानग नसकाईको पिुचँ िर्ाि गिव। 

िनाश 
 
एसएलपीएस Pre-Kg कायविमको लानग पंजीकरर् निम्ि स्कूल र्र्वको लानग फेब्रअुरीको सरुूमा िरुू िुन्छ। अनधक जािकारी को लागी, कल गिुविोस ्

(314)331-6150 र्ा Slps.org/Early बचपि नििा िेिुविोस।् 

पररर्ारिरूले पंजीकरर्मा स्कूल असाइिमेन्ट िाप्त गिवका लानग निम्ि सबै कागजातिरू ल्याउिपुर्वछ। कृपया िोट गिुविोस,् तपाईको र्ताव िनिया सरुू िुि सक्र्ैि 

जब सम्म सबै आर्श्यक कागजातिरू ECE कायावलयमा पेि गरीएको िुरँ्ैि  

 आनधकाररक राज्य जारी जन्म िमार्पत्र, र्ा एक पासपोटव जो उठेको मोिर समार्ेि गर्वछ।  

 अनििार्क / कािूिी अनििार्क पनिचाि - र्ैध सरकारल ेजारी गरेको पररचय र्ा पासपोटव। 

 रेनसिेन्सीको िमार् - एक सेन्ट लइुस ििर निर्ासी तपाईकंो िाममा िालको उपयोनगता नबलको सार्थ िुिपुर्वछ, तपाईकंो उपनस्र्थत ठेगािाको लानग 

(अमेररकि, स्पायर, र्ा सेन्ट लइुस जल ििागको ििरबाट)। नजल्ला कमवचारीिरूले पनि निर्ास आर्श्यकतािरू परूा गि ैपर्वछ।  

 र्ानर्वक आम्र्ािीको िमार् - निम्ि मध्ये एक: र्तवमाि कर ररटिव; W-2, SSI पत्र र्ा कर्थि; एसएसए बजेट / लाि िमार्ीकरर् पत्र; TANF पत्र; र्ा 

सबै िन्र्ा िालको खािा नटकट बजेट सारांि जसले तपाईकंो आय समार्ेि गर्वछ (चाि ेयसल े$0.0 िगर् लाि पनि र्सावउँछ)।  

 िालको खोप रेकिव र्ा तपाईकंो बच्चाको लानग छुट कािव, गत र्र्व नित्र   

 बच्चाको िालको स्र्ास््य बीमाको िमार्, यनर् लागू िए ििे। 

 िालको िारीररक - गत र्र्व नित्र निि ुर निमोग्लोनबि संख्यात्मक पररर्ाम सनित बच्चाको नचनकत्सकिारा परूा। 

 िालको र्न्त फामव गत र्र्व नित्र, बच्चाको र्न्त नचनकत्सक िारा परू्व ियो। 

ECE पाठ्यिम जानकारी 
 
सेन्ट लइुस सार्वजनिक नर्द्यालयिरूको ECE पाठ्यिमले मूल िैनिक िेत्रमा औपचाररक अध्ययि िर्ाि गर्वछ। पाठ्यिम िेत्रमा संचार कला (अंग्रेजी), 

गनर्त, सामानजक अध्ययि, र नर्ज्ञाि सामेल छि।् पाठ्यिमले नर्द्यार्थीिरूलाई िर्िवि कला, व्यार्िाररक कला, व्यार्सानयक र्ा िानर्नधक नििा, र अन्य 

िेत्रमा नर्निि कला र चासो नर्कास गिे अर्सरिरू पनि िस्तुत गर्वछ। जबनक नििर् र नसक्ि ेिनियामा आनर्ष्कार र रचिात्मकताको लानग पयावप्त अर्सर 

िुिेछ, तर समग्र पाठ्यिम नििा िर्ालीको निरन्तरता सनुिनित गिव स्कूल िर्ालीमा सामान्य िुिेछ।
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पाठ्यिम ििेको नर्द्यार्थीिरूको अििुनमक नििाको कुल योग िो, नमसरूी िारनम्िक नििा मािकिरू र पररयोजिा निमावर्को लक्ष्य र उद्देश्यिरू िारा निर्ेनित। 

पाठ्यिमले बच्चाको िमता, नर्कासको र्र र िैनिक िैलीिरूमा निन्ितािरूलाई मान्यता नर्न्छ। 

ित्येक नर्र्य िेत्र र / र्ा व्यनक्तगत पाठ्यिमको लानग नलनखत पाठ्यिम नििा बोिवबाट अिमुोर्ि िुिेछ र बोिवको िमखु िार्थनमकता िैनिक उपलनलध सधुार 

गिव िनतनबनम्बत िुिेछ। पाठ्यिमले बोिव अिमुोनर्त रर्िीनतक योजिा नित्र रिकेा नसफाररििरुलाई िनतनबनम्बत गर्वछ। नजल्लाल े नर्द्यार्थीिरूको िैनिक 

आर्श्यकताको आधारमा पाठ्यिम मलू्याक्ि, अिगुमि र संिोधि गिे छ। 

एसएलपीएस Pre– Kg  किाकोठािरू पररयोजिा निमावर्को कायावन्र्यि गर्वछ, जिु िारनम्िक बाल्यार्स्र्थाको पाठ्यिम रूपरेखा िो जिा ँ नििकिरूले 

ित्येक बच्चालाई सनियतासार्थ उिीिरूको ज्ञाि र मलू्यिरू निमावर् गिव िोत्सानित गछवि ्िारीररक र सामानजक संसारसँगको उिीिरूको अन्तनिव याको पररर्ाम 

स्र्रूप। िाम्रो किा कोठा पनि व्यनक्तगत र समिू गनतनर्नध नमसरूी िारनम्िक नििा मापर्ण्ििरू र नजल्ला को परूक पाठ्यिममा प al््नक्तबद्ध गिे योजिा। 

एसएलपीएसल ेनमसरुी नर्िागको िार्थनमक र माध्यनमक नििाको नसफाररस गररएको आकलिलाई अपिाएको छ जसलाई इनच्छत पररर्ाम नर्कास िोफाइल 

"DRDP" ििेर नचनिन्छ। DRDP सािा बच्चािरु र पररर्ारका लानग एक रचिात्मक मलू्यांकि साधि िो, निर्ेिि र कायविमको नर्कासलाई सनूचत गिव 

ियोग गररन्छ। 

र्थप जािकारीको लानग, कृपया भ्रमर् गिुविोस्  

 SLPS पाठ्यिम नसंिार्लोकि: http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm  

 िोजेक्ट कन्स्िक्ट: िोजेक्ट कन्स्िक्ट.आर. 

 र्ांनछत पररर्ाम नर्कास िोफाइल (DRDP): र्ांनछत पररर्ामिरू  

 सियोगी क्लासरूम को लानग केन्ि (CCC): collaborativeclassroom.org 

 िार्थनमक र माध्यनमक नििा को लागी नर्िाग (DESE): dese.mo.gov. 

अनुशासन अपेक्षाहरू 
 

 नििकल ेबच्चा र अर्स्र्थामा नििवर िई नर्निन्ि रर्िीनतिरू ियोग गिव सक्र्छि।् यी रर्िीनतिरू समार्ेि गर्वछि ्तर सीनमत छैिि:् बच्चाको ध्याि िाप्त 

गिुव, बच्चाको िजीकको सार्थ रिि,ु बच्चालाई नियम र अपेिािरूको सम्झिा गराउि,े सीमा तोक्ि ुअनघ िार्िािरू स्र्ीकािुव, पिुनिवर्ेिि र्ा व्यर्िार 

बर्ल्ि,ु उमेर उपयकु्त छिोटिरू िस्तार् गिुव, र िाकृनतक पररिार्ा पररर्ामिरू।  

 अििुासि र्यस्किरूको नजम्मेर्ारी िुिेछ जिु बच्चासँग निरन्तर सम्बन्ध रिन्छ। जब एक बच्चा अस्र्ीकायव व्यर्िारको एक िमूिा िर्िवि गर्ैछ आमा 

/ बुबालाई नििक / निनन्सपल िारा सूनचत गररिेछ। 
 

 नििक / परामिवर्ाता स्टाफ, र्ा निनन्सपलले बच्चाको अनििार्क / र र्ा अनििार्क / को सार्थ योजिा तयार गिव, बािेक रेफरलिरूमा सीनमत ििई, 

बच्चाको आर्श्यकता परूा गिव िेला गिेछि।् 

  र्थप जािकारीको लानग िेिुविोस।्www.sab.slps.org/board_education/policies/5144.1.htm     

 

िारनम्िक बाल्यकाल नर्िेर् नििा, उपनस्र्थनत, नचनकत्सा जािकारी, अनििार्क स्रोतिरू: 

कृपया http://www.slps.org//Domain/36 भ्रमर् गिुविोस् 

स्िास््य सेिाहरू 

कृपया सवुनवित गनुशहोस ् वक जब विद्यार्थीहरूिे नयाँ खोपहरू विन्छन ् टीकाकरण रेकडशहरू अद्यािविक छन।् अवििािकहरूिे 

https://www.slps.org/Page/43936 भ्रमण गरेर वचवकत्सा फारमहरू पुनः िाप्त गनश सलदछन।् 

शारीररक परीक्षा 
 

नचयरलीनिंग र एर्थलेनटक टोलीमा िाग नलिे सबै नर्द्यार्थीिरूले स्कूल िसव र एर्थलेनटक कायावलयको सार्थ फाइलमा खेल िारीररक जाँच ररपोटव िुिपुर्वछ। 

एर्थलेनटक िारीररक फामव स्कूल िसव, कोच र्ा नजल्ला र्ेबसाइट (https://www.slps.org/Page/43936) को माध्यमबाट उपललध छ। 
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खोपहरू 
 

(राज्य कानून िारा 167.181RSMo) नर्द्यार्थीिरूलाई स्कूलमा उपनस्र्थत िुि फाइलमा अप-टु-िेट िट रेकिव राख्िु पछव। निस्कूल र स्कूल उमेर बच्चािरूको 

लानग कायविम स्कूल नजल्ला र्ेबसाइटमा स्कूल र स्कूल स्कूल अन्तगवत छि।् त्यिाँ १०-नर्ि अिगु्रि अर्नध (क्यालेन्िर नर्ि), र िानन्जसिमा नर्द्यार्थीिरूको 

लानग 30 नर्ििरू छि।्  
 
 

रेकिव परू्व िुिको लानग, निनित गिुविोस् नक यसमा मनििा, नमनत, र र्र्व समार्ेि गररएको खोप नर्इएको नर्थयो। 

 

औषविहरू 
 

िीनत P5141.5 स्कूलमा और्नधको बारेमा बोिव िीनत िो। 

नर्द्यार्थीको ििासनिक और्नध (OHS -14) को अनधकार र / र्ा क्यारी तर्था स्र्यं ििासि ििासि (OHS-15) फाराम, जिु नर्द्यार्थी स्र्ास््य र्ेबसाइट र्ा 

स्कूल िसवबाट िाप्त गिव सनकन्छ, िनियाको पनिचाि गिुविोस् स्कूलमा और्नध नलि ित्येक नर्द्यार्थीको लानग अिसुरर् गररयो। अवििािक / अवििािकहरू 

फामेसी िा उत्पावदत िेबि कन्टेनर िा प्याकेजमा सबै औषिीहरू िदान गनश वजम्मेिार छन।् स्कूलले और्नधको लानग एक सरुनित, लक िण्िारर् 

िर्ाि गर्वछ मात्र अनधकृत कमवचारीिरूको सीनमत पिुचँको सार्थ। यनर् निनस्िप्िि स्कूल र घर नबच नर्िानजत िइरिकेो छ िि,े यो निनित गिुविोस ्स्कूलमा 

ियोग गररिे आपनूतव निनस्िप्िि लेबल िएको कन्टेिरमा छ। 
 

 

कृपया नर्द्यार्थी िारा स्कूलमा और्नध िपठाउििुोस् जबसम्म उिीिरूसँग अनििार्क / अनििार्क र नचनकत्सकिारा िस्तािर गररएको क्यारी र स्र्-ििासनिक 

मेनिनसि (OHS -15) मा िस्तािर अिुमनत छैि। अनििार्क / अनििार्क, र्ा अनििार्क / अनििार्क िारा तोनकएको नजम्मेर्ार र्यस्क, ले स्कूलमा सबै 

और्धीिरू परुय्ाउिु पछव र यसलाई नसधै स्कूल िसव र्ा िसवको निजाईिीलाई नर्िु पछव। तानलका २s िनििे केिी िकारका और्धीिरू र्ास्तर्मा र्यस्कले िै 

नलि ुपछव  जसले नतिीिरूलाई ल्याउँछ र उिीिरू नलिे स्टाफका सर्स्यिरू। 
 

 

िानधकरर् फाराम तपाई ं र्ा निधावररत र्ेबसाईट www.slps.org मा आमाबुर्ा र नर्द्यार्थी नलंक अन्तगवत नर्द्यार्थी स्र्ास््यमा नक्लक गरेर निधावररत 

नचनकत्सकिरूको लानग उपललध छि।् र्थप जािकारीको लानग कृपया तपाईकंो बच्चाको स्कूलमा स्कूल िसवलाई सम्पकव  गिुविोस् 
 

विशेष आहार आिश्यकताहरू 
 

नबद्यार्थीिरु को लागी एक नर्िेर् खािा योजिा को आर्श्यक छ (उर्ािरर्का लानग खािा एलजी को लागी, र्ा एक टनन्सललेक्टोमी पनछ), एक िाक्टरको 

पचाव िुिु पछव नक खािा योजिा को िकार को संकेत गरी आर्श्यक छ। अनििार्क (िरू) / अनििार्किरूल े खािा सेर्ािरू (314)345-2308) र्ा 

(314)345-4519 मा अनधक जािकारीको लानग सम्पकव  गिुवपर्वछ। (OHS-18) फाराम - विशेष डाइटको िावग पचाश - कृपया फारमको कुनामा 

तपाईकंो बच्चाको एक पवछल्िो तस्िीर राख्नुहोस)्। यो फारम अनििार्क र नचनकत्सा िर्ायक िारा िस्तािर गररएको छ। यो नजल्ला र्ेबसाइटमा 

http://www.slps.org/Domain/71 मा छ 
 

जीिन िम्की वदने खाना एिजीहरू 
 
एपीआई पेि र बेिानड्रल जस्ता आपतकालीि और्धोपचार जिु कायव योजिामा आर्ेि नर्एका छि् फामावनसिले उनचत रूपमा लेबल गिुवपर्वछ र स्कूल िसवलाई 

िर्ाि गिुवपिेछ। और्धीिरूको फामेसी लेबल िुिपुछव जिु कायव योजिाको अिवरिरूसँग मेल खान्छ। स्कूलको पनिलो नर्ि स्कूल िसवलाई निधावररत आपतकालीि 

और्नध र ििासनिक और्नध फारम (OHS-14) लाई िानधकरर् नर्ििुोस।् िोजि िनतस्र्थापिको िार्धाि िाक्टरको आर्ेि OHS -18  िारा मात्र िो। 

िार्थनमक र माध्यनमक नििा नर्िाग (DESE) लाई नर्द्यार्थीलाई िस्तुत गररएको िन्र्ा केनि फरक नर्िको लानग िाक्टरको आर्ेि आर्श्यक छ। िाम्रो परू्व 

एलजी िीनत र िनियािरू www.slps.org >> बोिव िीनतिरू >> धारा,5,5142 र 5142R मा अर्नस्र्थत छि।् 
 
 

 314-345-4401; मा सरुरला िा लाई कल गरेर र्थप सियोग चानिएको खण्िमा िसव कोनिविेटरलाई सम्पकव  गिुविोस्;र्ा ईमेल गर्ै  

Surilla.shaw@slps.org.मा
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जीिन र सुरक्षा 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल सेफ्टी एण्ि सेकुररटी निपाटवमेन्टले िाम्रा नर्द्यार्थी, कमवचारी, कमवचारी र आगन्तुकिरूको लानग सरुनित र सरुनित नििा र कायव 

र्ातार्रर् िर्ाि गिव उद्योगिरूको उत्तम अभ्यासिरू र कला सरुिा िनर्नधको राज्यको उपयोग गर्वछ। सरुिा र सरुिा नर्िाग सँधै निष्पिता, मयावर्ा र 

सम्मािका सार्थ व्यर्िार गरी जिताको नर्श्वास र नर्श्वास कायम राख्ि ुपिे आर्श्यकताको बारेमा सचेत रिन्छ। 

 

व्यर्स्र्थापि, पयवर्ेिकिरू, र कमवचारीिरू राम्रो िनिनित पेिेर्रिरू िुि ्जिु सेन्ट लइुस ििरको पुनलस कनमश्नर बोिव िारा इजाजतपत्र नर्इएको छ र सेन्ट 

लइुस पनललक स्कूलका नर्द्यार्थी, कमवचारी र आगन्तुकिरूको सरुिाको लानग अनधकार िाप्त छ। िामी ित्येक स्कूलमा एक-पोइन्ट िनर्नि िर्ाली, निनियो 

निगरािी, र आगन्तुक िनर्नि निगरािी गिव एक इन्टरकम छ ििेर यो सुनिनित गरेर गछौं। सरुिा नर्िागमा 126 अनधकारीिरू छि ्जो सबै मध्य र िाई स्कूल 

स्र्थाििरूमा खटाइएका छि।् िार्थनमक स्र्थाििरू र्ैनिक 14 मोबाइल निरीिकिरूिारा अिगुमि गररन्छ। 

 

सरुिा नर्िागले स्कूल ििासकिरू, जोनखम व्यर्स्र्थापि टोली, अनििार्क र नर्द्यार्थी संलग्िता नर्िाग, पररर्ार अर्ालत, संघीय आपतकालीि 

व्यर्स्र्थापि एजेन्सी, नििा नर्िाग, सेन्ट लइुस मेिोपोनलटि पुनलस नर्िाग, र अन्य बाह्य एजेन्सीिरूसँग धेरै िनजकबाट काम गर्वछ। िनििर् र िैनिक 

अर्सरिरू। 

 

सरुिा कमवचारी एसएलपीएस सम्पत्तीको नित्री र बानिरी पररनधमा गश्ती गिव नजम्मेर्ार िुन्छि,् र त्यिाँ िुिे घटिािरूको िनतनिया नर्न्छ, मध्य र िाई स्कूल 

स्र्थाििरूमा िर्िमा िर्ेि गिे ित्येक व्यनक्तलाई नस्र्थर धातु निटेक्टरमा नछिुव पछव  र त्यसोिए िर्िमा िर्ेि गिे एक िात िन्िाले र नतिीिरूको ठाँउिरू 

जनिले पनि जम्मा गररएको िुिुपछव। कमवचारी निरीिर् पनछ एक दृश्य कम्पिी पनिचाि कािव उत्पार्ि गिव अनिर्ायव छ। 

 

एक नर्द्यार्थी सम्बनन्धत घटिािरू सम्बन्धी सबै सोधपछु स्कूल नर्द्यालय ििासकलाई पनिले गररि ुपिेछ, त्यसपनछ, पनछल्लो जाँचको लानग उनचत 

सचूिािरू गररिेछ। 

 

 

यातायात 

 

स्कूल बसमा चढ्ि ुसुनर्धाको कुरा िो - सिी िोइि। अिुनचत व्यर्िारले नर्द्यार्थीलाई बसमा सर्ारी गिव अस्र्थायी र्ा स्र्थायी आधारमा िटाइिेछ। बस चालक 

ििारी िो। नर्द्यार्थीिरूले चालकको आज्ञापालि गिुवपछव। नजल्लामा स्र्ानमत्र् पाएको र्ा अिबुनन्धत बसमा नबद्यार्थीले गरेको कुिै पनि अपराधलाई नर्द्यार्थीको 

तोनकएको स्कूलमा अपराध गरीएको जस्तो गरी सजाय नर्इिेछ। बस किा को एक नर्स्तार िो र र्वु्यवर्िार बर्ावश्त गररि ेछैि। नर्द्यार्थीिरू उिीिरूलाई तोनकएका 

बसिरूमा सर्ार िुन्छि।् र्ईु (२) निनजटल क्यामेरािरू बसमा र बस ढोकामा िुिे गनतनर्नध रेकिव गिव ित्येक बसमा िुन्छि।् 

 

विद्यार्थी वजम्मेिार जब बस बोडश ितीक्षा गदै 
 

1. तपाईको निधावररत समय िन्र्ा पाँच (5) नमिेट अगानि बस स्टपमा आइपगु्ििुोस।् बस तोनकएको समयमा छोि्ि ुपछव। 

2. बस बन्र् ििएसम्म कुिुविोस।् 

3. बस िनजनकंर्ै जाँर्ा सिकबाट टाढा बस्िुिोस।् 

4. बोिवमा िान्त गर्र्ेि लाइि बिाउििुोस।् 

5. बस स्टपमा र्ा यसको छेउछाउको सम्पनत्त िानि गिे काम िानिकारक छ। फुटपार्थ नकताब, कपिा र अन्य लेखिरू खाली राख्ििुोस।् 

6. नर्द्यार्थी आचरर् व्यर्िार गिे आचरर्का सबै नियमिरू अर्लोकि गिुविोस् 

7. निनन्सपल, अनििार्क / अनििार्क लाई कुिै िंकास्पर् व्यनक्त र्ा गनतनर्नधिरु लाई ररपोटव गिुविोस।् 

8. समिूसँग रिििुोस ्र अपररनचतिरूसँग कुरा िगिुविोस ्र्ा अपररनचतको गािीमा िउठ्ििुोस।् 
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विद्यार्थी वजम्मेिार जब बस सिारी 
 

1. तुरुन्तै बस्ििुोस ्र अगानि बनढरििुिोस।् बस तपाईकंो स्टपमा िपगुुन्जेल बस बस्िुिोस ्र तपाईलें अिलोि गिव निर्ेिििरू िाप्त गिुवियो। 

2. पसु्तक र सबै व्यनक्तगत आईटमिरू तपाईकंो गोर्मा समात्ििुोस।् ऐस ललक िगिुविोस।् 

3. घर मा घरपालरु्ा जिार्र र जिार्रिरुलाई कुिै पनि बसमा अिमुनत छैि। 

4. िनतयार, खटु्टा, र्ा बस बानिर टाउको नर्स्तार निरे्नधत छ। 

5. बस चालकको ध्यान्ग गिव र्ा कुरा गिवबाट जोनगििुोस् आपतकालमा बािके। 

6. बसका उपकरर्िरूसँग छेिछाि र्ा िानि गिे निरे्ध गररएको छ। नर्द्यार्थी र / र्ा अनििार्क / अनििार्क उत्तरर्ायी िुिेछि।् 

7. झगिा, धक्का, नचच्याउिे र्ा ठूलो गिबिी नसजविा गिव निरे्ध गररएको छ। 

8. धमु्रपाि, खाि र नपउि अिमुनत छैि। 

9. बसको अगानि िर्ाि गररएको स्र्ागत ठाउँमा रद्दी टोकरी राख्िुिोस।् 

10. अश्लील र्ा अिल्ील इिारािरूको ियोग निरे्ध गररएको छ। 

11. सचेत रिििुोस ्नक सेन्ट लइुस मेिोपोनलटि ििरीले रोक्ि र कुिै पनि समयमा कुिै बसको स्कूलमा अरै्ध र्स्तुिरूको लानग खोजी गिव सक्छ। 

नर्द्यार्थीिरू िनतयार, मनर्रा, लागुपर्ार्थव, इत्यानर् सनित पिाउ पिेछि।् 

12. नर्द्यार्थी आचरर् व्यर्िार गिे आचरर्का सबै नियमिरू अर्लोकि गिुविोस।् 

अवििािकहरूको उत्तरदावयत्ि 
 

1. पषृ्ठ -18 मा यस सेक्सि र यातायात सेक्सि पढ्ििुोस,् छलफल गिुविोस् र समीिा गिुविोस् 

2. तपाइकँा बच्चािरूलाई सबै स्र्थानपत नर्िानिर्ेििरू पालि गिव िोत्सानित गिुविोस।् 

3. तपाईको बस चालकलाई नचन्ििुोस।् 

4. कुिै पनि सम्बनन्धत यातायात जोनखम र्ा कुिै पनि स्कूल बसको र्रुुपयोग लाई लापरर्ािी गरीरिकेो ररपोटव गिुविोस् (314) 633-5107. 

5. स्कूल बस र स्कूल बस स्टपमा र्ेनखएका सबै र्रुूपयोगको ररपोटव निनन्सपललाई नर्ििुोस।् 

6. तपाईकंो बच्चाको पनिचाि राख्ििुोस ्जिाँ बस चालकले यसलाई पिुःबिाली गिव सक्र्छ, आर्श्यक छ ििे। 

7. कुिै अपररनचत व्यनक्त बसमा र्ा िनजकै अर्लोकि गरेको / अप स्टपिरू बन्र् गिव / पनुलसलाई खबर गिुविोस।् 

8. ििेुविोस ्नक बच्चािरू बस स्टपमा छि ्(5) नमिेट अनघ बस आइपगु्िु िन्र्ा पनिले। 

9. यो सनुिनित गिुविोस ्नक निस्कूल र नकंिरगाटविका नर्द्यार्थीिरू नर्उँसो बस स्टपमा अनििार्क / अनििार्कले िेट गर्वछि ्र्ा उिीिरूसँग एक 

नजम्मेर्ार, नियकु्त उमेरका िाई / बनििी िुन्छि।् 

सम्झौता ट्ांसस्पोटेशनमा सम्पकश  गनशका िावग, कृपया सम्पकश  गनुशहोस:् 
 

लानग "१" बाट सरुू िुन्छ र्ा यनर् तपाईकंो (314) 389-1111 ext. 1 (मागव नर्िाग) मागव पररर्तवि, नचन्ता, र्ा बस मदु्दािरूको लानग।  

(314)389-1111, ext. 2(िेर्र्) सबै नस्र्थनतिरूको लानग जिु बस नस्र्थनतको लानग "२" को सार्थ सरुू िुन्छ र्ा यनर् तपाईकंो बच्चाले बस िरायो ििे।  

(314)772-3184 सबै रुटिरूको लानग जिु बस अर्स्र्थाको बच्चाले बस िरायो ििे। 

तपाईकंो गुगि प्िे िा एप्पि स्टोरबाट पवहिो दृश्य अनुियोग डाउनिोड गरेर पवहिो दृश्य अनुियोगको िावग साइन अप 

गनुशहोस।् 

लयाम्पसमा आगन्तुकहरू 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरू िाम्रा नर्द्यार्थीिरू, स्टाफिरू र आगन्तुकिरूको लानग स्र्ागतपरू्व र सरुनित र्ातार्रर् िर्ाि गिव ियत्ि गर्वछि।् िाम्रो स्कूलमा 

सबैको संरिर्, र एक व्यर्नस्र्थत नििर् र्ातार्रर् कायम गिव, निम्ि नियमिरू सबै नजल्ला नर्द्यालय िर्ििरूमा लागू गररएको छ:  

 अनििार्किरू, नजल्ला कमवचारीिरू र स्र्यंसेर्किरू सनित सबै आगन्तुकिरूले िर्िमा िर्ेि गि े नबनत्तकै स्कूल कायावलयमा ररपोटव गिुव पछव। 

आगंतुकलाई एक निनजट लयाज नर्इिेछ र स्कूलमा िुरँ्ा यसलाई िर्िवि गिव आर्श्यक िुन्छ।
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 अनििार्क / अनििार्कल ेकिाकोठामा अर्लोकि गिव चािान्छि् स्कूल निनन्सपल र्ा निंनसपलको निनर्वि व्यनक्तबाट स्र्ीकृनत िाप्त गरेपनछ यसो गिव 

सक्र्छि।् 
 

 सबै आगन्तुकिरूलाई एक व्यनक्तगत पनिचाि कािव िर्ाि गिव सोनधिेछ। 
 

 सबै आगन्तुकिरूले स्कूलको नििर् र्ातार्रर्को सम्माि गिव आर्श्यक छ। नर्घटिकारी व्यर्िारमा संलग्ि िुिे आगन्तुकिरू कुिै अिार्रकारी 

आर्ेि, नगरफ्तारी र अनियोजि िाप्त गिव सक्र्छि।् 

िम्की जागरूकता 

"बर्मािी" ििेको िराउि,ु अिार्श्यक आिामक व्यर्िार, र्ा उत्पीिि जुि र्ोिोयावउिे र्ा पयावप्त रूपमा र्ोिोयावइएको िुि सक्छ र एक व्यार्िाररक 

नर्द्यार्थीलाई आफ्िो िारीररक सरुिा र्ा सम्पत्तीको लानग िराउँछ; िैनिक िर्िवि, अर्सरिरू, र्ा कुिै अपर्ार् बािके कुिै पनि नर्द्यार्थीको फाइर्ािरूमा 

नठक रूपमा िस्तिेप गर्वछ; र्ा पयावप्त रूपमा स्कूलको अिवर सञ्चालिमा बाधा परु् याउँछ। बर्माि गिव इिारा, र्ा मौनखक, साइबर धमकी, इलेक्िोनिक, र्ा 

नलनखत संचार, र त्यस्तो कायवको ररपोनटिंगको लानग बर्ला नलिे कुिै पनि खतरा सनित िारीररक कायविरू समार्ेि िुि सक्छ। नर्द्यार्थीिरूको र्वु्यवर्िार 

स्कूलको सम्पनत्तमा, कुिै पनि स्कूल समारोिमा, र्ा स्कूल बसमा निरे्नधत छ। 

बदमाशी त्यहरू 
 

 बर्मािी गिुव ििेको नचढाउि ेमात्र िोइि। 

 बर्माि एकको सामानजक नस्र्थनतलाई जािाजािी नबगािव गरेको छ। 

  कोिी पनि बर्माि िुि सक्छ। 

  कोिी पनि नसकार िुि सक्छ। 

 बर्मािी आधनुिक समस्या िोइि। 

 बर्मािीले सबैलाई असर गछव। 

  बर्मािी गम्िीर समस्या िो। 

  स्कूलिरू, पररर्ारिरू, र समरु्ायिरू नमलेर काम गिव सक्छि ्समाधाििरू फेला पािव। 

  नर्स्ततृ योजिाले राम्रो िनतजा ल्याउिेछ। 

  जोनखममा रिकेा बच्चािरूलाई मद्दत गिव सनकन्छ। 

  स्कूल, पररर्ार, र समरु्ाय बच्चािरूको सरुिाको लानग नजम्मेर्ार छि।् 

  बर्मािी संयकु्त राज्य अमेररकामा मात्र िोइि नर्श्विरर िुन्छ; नर्द्यालयिरूमा बर्मािी गिुव सार्विौनमक िो। 

बदमाशीका िकारहरू 
 

 िारीररक - धक्का, निलाउिे, निकावउिे, लात िान्िे, निनपंग, नपन्च गिे, आनर्। 

 मौनखक - नचढाउिे र्ा िाम बोलाउिे, अपमािजिक र्ा िमविाक नटप्पर्ीिरू, धम्की, आनर् बिाउिे। 

  सामानजक - फैलाउिे अफर्ाि, झटू, र्ा गफ; धम्की, जबरजस्ती, बनिष्कार 

 साइबरबुनलग् - अको नर्द्यार्थीलाई िराउिे, सताउिे, र्ा िनमिंर्ा गिे िनर्नध ियोग गर्ै 

  ित्यि - जब बर्मािी तत्काल िुन्छ जस्तै िारीररक र मौनखक बर्मािी। यो पनिचाि गिव सनजलो छ। 

  अित्यि - जब बर्मािी तात्कानलक िुँर्ैि र पनिचाि गिव गाह्रो िुन्छ। यसले मौनखक, सामानजक, र साइबर धम्की समार्ेि गर्वछ। 

वकन विद्यार्थीहरूिाई िम्की 
 

केनि सब िन्र्ा साधारर् कारर्िरू नर्द्यार्थीिरूलाई बर्माि गररन्छ नकिििे ऊ / उिीः  

 िनक्त र्ा अको नर्द्यार्थी मानर्थ नियन्त्रर् गिव मि पछव  

 सार्थीिरू बचाउि र्ा बर्ला नलि चािन्छ 

  ऊब िटाउि र आफूलाई मिोरन्जि गिव चािन्छ 

  व्यर्िार लकुाउि र्ा उिीिरूको कायवमा र्यस्कल ेध्याि िनर्ि ेठाउँमा राम्रो छ 

  अरु बीचको िन्िको बारेमा उत्सानित छ 

  उसको / उिको समस्या र आचरर्को लानग अरूलाई र्ोर् नर्न्छ 
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 रूलाई ििानर्त गरेर ध्याि केन्िनबन्र् ुिुि मिपराउँछ 

  अरूमानर्थ िार्ी िुि र्ा िरेफेर गिव खोज्र्छ। अरूलाई सम्माि गर्ैि। 

 अरू नर्द्यार्थीिरूको िर, असनुर्धा, र्ा पीिाबाट सन्तुनि र्ा खिुी िाप्त गर्वछ 

  अरूको लानग र्थोरै र्ा समाििुनूत मिसुस गर्वछ 

  अरू िनत असनिष्र्तुा र परू्ावग्रि िर्िवि गर्वछ 

विद्यार्थीहरूिाई िम्काउन सलने वचह्नहरू 
 

 स्कूलको काम र्ा कामको गरु्स्तरमा चासो कम 

 अनियनमत स्कूल उपनस्र्थनत, उच्च अिपुनस्र्थनत 

  नढलाइ नढलामा जान्छ र चाँिै फकव न्छ। खाजा, फुसवर्को समयमा र्यस्किरूको कम्पिी मि पछव। 

  ड्रप स्कूल गनतनर्नधिरू एक पटक रमाईलो 

  किामा ध्याि नर्ि कनठिाई र्ा मिु र्ा व्यर्िारमा अचािक पररर्तवििरू 

  परृ्थक िएको, नफताव नलएको, नचनन्तत, िराउि,े आत्म-र्ोर् नर्ि ेर्ेनखन्छ 

 " निकार "िरीर िार्ा ियोग - काँधमा काँध, टाउको तल, आँखा सम्पकव  बरे्ास्ता 

 गरीब र्ा केिी सामानजक सीपिरू; कुिै सार्थी र्ा केनि सार्थीिरू छैिि ्

  िास्यको अिार् र्ा अिनुचत िास्य ियोग गर्वछ 

  अचािक अरू नर्द्यार्थीिरूलाई बर्मािी गिव र्थाल्छ 

 कम र्ा कुिै आत्म-नर्श्वास र्ा आत्म-सम्माि। उर्ासीिताको उच्च र्र 

  लगातार रोग र्ा अस्पिीकृत खरोंच, चोट, र्ा कपिा र्ा सामािमा िनत 

 यस्तो गरु्को सार्थमा लाज लाग्छ नक उसलाई र्ा उिलाई अन्य नर्द्यार्थीिरूबाट अलग गर्वछ 

  िागेर जाि, आत्मित्या गि,े र्ा अन्य िरलाग्र्ो व्यर्िारको बारेमा कुरा गर्वछ 

विद्यार्थीहरू: के गने यवद तपाई ंबौिाहा हुनुहुन्छ 

गनुशहोस:् 
 

 सकेसम्म चाँिो निि्ंििुोस्। 

  र्यस्कलाई तपाईलाई िरोसा नर्ििुोस ्िन्ििुोस् तानक ऊ / उिी बर्मािी रोक्ि मद्दत गिव सक्छ। ररपोटव गिुविोस ्नक कसले तपाईलंाई बर्मािी गरे, के ियो र किाँ र 

कनिले यो ियो। ररपोनटिंग नस्िनचंग छैि - यसले तपाइ ँर अन्यलाई सरुनित राख्छ। 

 सार्थी र्ा पररनचत संग सार्थी। बलुीिरू अक्सर आफैं बाट आएका नर्द्यार्थीिरूको पनछ लाग्छि।् 

 जब तपाई ंउसलाई / उिको िटे िुरँ्ा सोच्र्ै बर्मासबाट बच्ििुोस् र ती ठाउँिरूबाट टाढा रिििुोस्। यनर् तपाइ ँजाि ुपिे ठाउँ छ िि,े आफूसँग एक सार्थीलाई 

लैजाििुोस्। 

  यनर् तपाई ंखतरामा िुििुुन्ि िि ेआफ्ि ैलानग खिा िुििुोस।् नसधा उनिििुोस,् आँखामा बर्मािी ििेुविोस,् र नर्श्वस्त आर्ाजमा िन्ििुोस्, "मलाई एक्लै छोि्ििुोस्। 

नगनुशहोस:् 
 

 छानि लिाई िगिुविोस ्नकिनक यसले नर्क्क लागी झि र्:ु खी बिाउँछ र तपाईलाई चोट परुय्ाउि सक्छ। 

 बर्मािी नस्र्थनतलाई बेर्ास्ता िगिुविोस् र आिा गिुविोस् नक यो रोनकिेछ। 

  यसलाई आफैं मा िराख्ििुोस।् एक र्यस्क बताउि निनित गिुविोस।् 

अवििािक: के गने यवद तपाइकँो बच्चा गुमािी छ 
 

 यनर् स्कूलले सम्पकव  गरेमा, िान्त रिििुोस ्र बचार्परू्व र्ा ररसाउि ेियास िगिुविोस।् 

  यसलाई गम्िीर रूपमा नलििुोस ्र बिािा िबिाउििुोस।् 

  बर्मािीको लानग िनतजा निर्वय गिुविोस,् निनित गिुविोस ्नक तपाईकंो बच्चाले िनतजा र्थािा छ र नतिीिरूलाई निष्पि र नस्र्थर रूपमा लागू गिुविोस।् 

  तपाईकंो बच्चालाई रीस र निरािासँग सामिा गिव उनचत तररका नसकाउििुोस।् 

  तपाईकंो बच्चालाई स्पि र दृढतापरू्वक बताउििुोस ्नक बर्मािी स्र्ीकायव छैि। 

  तपाईकंो बच्चालाई सकारात्मक व्यर्िारको लानग परुस्कृत गिुविोस।् 

  तपाइकँो बच्चालाई अरूलाई र्वु्यवर्िारको ििार् बुझ्ि मद्दत गिुविोस।् 

  तपाईकंो बच्चालाई बर्मािीको लानग संिोधि गिव एक तररका ियोग गिुविोस।् 

 यनर् बर्मािी जारी रिन्छ ििे मद्दत र्ा परामिव खोज्ििुोस।् 
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अवििािक: के गने यवद तपाइकँो बच्चािाई नराम्रो व्यिहार िइरहेको छ िने के गने 
 
गनुशहोस:् 
 

 निनित गिुविोस ्नक तपाईकंो बच्चालाई र्थािा छ नक उसलाई बर्मास गररएको िो / उसको गल्ती िो ििेर र्थािा छैि। 

  तपाइकँो बच्चालाई र्थािा नर्िुिोस् नक ऊ / उिी एक्ल ैनर्क्क लाग्ि ुपर्ैि। 

  स्कूल / निनन्सपल / नििकसँग कुरा गिुविोस ्तपाईकंो बच्चालाई बर्मािबाट जोगाउिे उपायिरूको बारेमा। 

  तपाईकंो बच्चासँग बर्माििरूलाई जर्ाफ नर्ि उनचत तररकाको बारेमा कुरा गिुविोस।् 

  तपाईकंो बच्चालाई िनतनिया िनर्ि िन्छ, तर टाढा िाग्ि र पछ्याएमा मद्दत नलि िन्ििुोस।् 

  तपाईकंो बच्चालाई नजद्दी तर आिामक िुि नसकाउििुोस।् 

  तपाईको बच्चालाई एक नर्श्वसिीय र्यस्कलाई र्वु्यवर्िार ररपोटव गिव िन्िुिोस,् यो घटिा िुिे नबनत्तकै। 

  तपाईकंो बच्चाको व्यर्िार र अन्तनिव याको िैलीलाई ििेुविोस ्र नर्चार गिुविोस् तपाई ंकसरी िनर्ष्यमा यी िकारका पररनस्र्थनतिरू व्यर्िार गिव 

उसलाई / उसलाई मद्दत गिव सक्ििुुन्छ। 

 सियोगका लानग स्कूललाई सम्पकव  गिुविोस।् 

 उपयकु्त िएमा तपाईकंो बच्चाको लानग सल्लाि नलििुोस।् 

नगनुशहोस:् 
 

 बच्चािरूलाई आफुमा बर्मािीको समस्या समाधाि गिव िन्ििुोस।् िनक्तमा मतनिन्िताका कारर्, गुम्साइएको बच्चालाई बढी पीिा िुि सक्छ। 

बर्मासी समस्यािरूको लानग र्यस्किरूको मद्दत चानिन्छ। 

  बर्माि बच्चालाई बर्मािीसँग लि्ि िउठ्ििुोस।् यसल ेकेनि पनि िल गर्ैि, कसैलाई चोट लाग्ि सक्छ, र झगिा स्कूल िीनतको नबरूद्ध िो। 

  बर्मािी अर्स्र्थाको मध्यस्र्थता गिव िखोज्ििुोस।् बर्माि बच्चािरूलाई "समस्यािरूको समाधाि गिव" सँगै बर्माि ल्याउिे काम कनिल्यै राम्रो 

नर्चार िुरँ्ैि। बर्माि गररएको बच्चाले केनि गलत गरेको छैि, त्यसैले मध्यस्र्थताल ेगलत सन्र्ेि पठाउँर्छ। 

 तुरुन्त पीनित र्ा बर्मािीलाई र्ोर् िनर्िुिोस।् यसको सट्टामा के िइरिकेो छ ििेर पत्ता लगाउि सकेसम्म धेरै जािकारी जम्मा गिुविोस,् र सिायताका 

लानग स्कूललाई सम्पकव  गिुविोस।् 

विरोिी बदमाशी नीवत 
 

I. उदे्दश्य  

 

नजल्लाको बर्मािी नर्रोधी िीनत सबै नर्द्यार्थीिरूलाई एक सरुनित नििा र्ातार्रर् आर्श्यक छ िन्ि ेधारर्ामा आधाररत छ। यस िीनतका उद्देश्यिरू 

नजल्लाको स्कूलको र्ातार्रर्मा नर्द्यार्थीिरूलाई र्वु्यवर्िार, उत्पीिि र्ा धम्की नर्ि ेिनतबन्ध लगाउि,े बर्मािी गि,े उत्पीिि गिे, र्ा पीनित, सािीिरूलाई 

िराउिे काम गिे व्यनक्तिरूको नर्रूद्ध िुिे कुिै िनतिोध र्ा बर्ला नलिे उद्देश्य राख्ि ुिो।; र यस िीनत को उल्ल्घिको लानग ररपोनटव र अिुसन्धाि िनिया र 

अििुासिात्मक पररर्ामिरू स्र्थापिा गिव नजल्लालाई निर्ेिि नर्ि। 

 

A. उत्तर: "बर्मािी" ििेको िराउि,ु अिार्श्यक आिामक व्यर्िार, र्ा उत्पीिि जिु र्ोिोयावउि ेर्ा पयावप्त रूपमा र्ोिोयावइएको िुि सक्छ र एक व्यार्िाररक 

नर्द्यार्थीलाई आफ्िो िारीररक सरुिा र्ा सम्पत्तीको लानग िराउँछ; िैनिक िर्िवि, अर्सरिरू, र्ा कुिै अपर्ार् बािके कुिै पनि नर्द्यार्थीको फाइर्ािरूमा नठक 

रूपमा िस्तिेप गर्वछ; र्ा पयावप्त रूपमा स्कूलको अिवर सञ्चालिमा बाधा परुय्ाउँछ। 

 

बर्माि गिव इिारा, र्ा मौनखक, साइबर धमकी, इलेक्िोनिक, र्ा नलनखत संचार, र त्यस्तो कायवको ररपोनटिंगको लानग बर्ला नलिे कुिै पनि खतरा सनित 

िारीररक कायविरू समार्ेि िुि सक्छ। 

 

नर्द्यार्थीिरूको र्वु्यवर्िार स्कूलको सम्पनत्तमा, कुिै पनि स्कूल समारोिमा, र्ा स्कूल बसमा निरे्नधत छ। “ 
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B. "साइबरबुनलl" ििेको बर्मािको अर्थव नितीय (A) मा पररिानर्त गररएको जस्तै संचारको िसारर् माध्यमबाट सन्र्ेि, पाठ, ध्र्नि, र्ा छनर् 

समार्ेि गरीरिकेो छ तर एक सीनमत छैि, एक इलेक्िॉनिक उपकरर्को माध्यमबाट तर सीनमत छैि। टेनलफोि, र्ायरलेस टेनलफोि, र्ा अन्य 

र्ायरलेस संचार उपकरर्, कम्प्यटुर, र्ा पेजर।  

III. नीवत मापदण्डहरू  

A. निरे्ध 

१. नजल्लाल ेकुिै पनि नर्द्यार्थीलाई स्कूलको सम्पनत्तमा र्ा स्कूल िारा िायोनजत कायविरूमा र्ा सार्वजनिक नर्द्यालयमा इलेक्िोनिक संचारको ियोगबाट 

नर्क्क लाग्ि,े उत्पीिि गिे र्ा िराउिे काममा रोक लगाएको छ। 

२. नजल्लाले र्वु्यवर्िार, उत्पीिि र्ा धम्की नर्ि ेकायवको ररपोटव गि ेर्ा पीनित, सािी, अर्रोध गि,े र्ा अरूलाई र्वु्यवर्िार, उत्पीिि र्ा धम्की नर्ि ेकायवको 

बारेमा िरपर्ो जािकारी िएको व्यनक्तको नर्रूद्ध बर्ला र्ा बर्ला नलिे िनतबन्ध लगाएको छ। 

B. बर्मािीको पररर्ाम 

१. बर्मािी, उत्पीिि र्ा िराउिे काममा यस िीनत उल्ल्घि गि ेव्यनक्तिरूमा पररर्ाम र उपचारात्मक कारबािी लागू गररिेछ; जो िनतकार र्ा बर्ला नलिे 

काममा संलग्ि छि्; र्ा कसले झटूा आरोप लगाए नक यो िीनत उल्लंघि िएको छ। 

२. सपुररटेन्िेन्टले नर्कनसत गरेको िनतजा र उपचारात्मक कायविरू नियनमत र निष्पि रूपमा लागू िुिेछ जब एक उपयकु्त अिसुन्धािले यो िीनत उल्ल्घि 

िएको र्ेखा परय्ो। 

 

C. सेन्ट लइुस पनललक स्कूलका कमवचारीिरू जसले यस िीनत अन्तगवत बर्मािी, उत्पीिि, र्ा राम्रो नर्श्वासका सार्थ कायव गर्वछ ररपोटव गिव को लागी कुिै कायव 

र्ा बनिष्कार, र्वु्यवर्िार, र्ा िराउिे काम ररपोटव गिव असफल िुन्छि।् 

 

IV. कायाशन्ियन रणनीवतहरू  

 

A. ररपोटव गर्ै  

 

1.नजल्लाले बर्मािी, उत्पीिि र्ा धम्की नर्िे कायविरूका बारे ररपोटव गि ेस्र्थानपत िनियािरू कायम राख्छ (Bullying Reporting and Investigation 

Regulation) ििेुविोस)् । 

2. नजल्लामा ित्येक नर्द्यालयमा एक व्यनक्तलाई बर्मािको घटिाका ररपोटविरू िाप्त गिव नजल्लाल ेएक व्यनक्त नियकु्त गिेछ। त्यस्ता व्यनक्तिरू ित्येक 

स्कूलमा िाचायव र्ा उिको नियकु्त व्यनक्त िुि सक्छि् (नििक ति र्ा उच्च) र उिीिरूल ेर्वु्यवर्िारको घटिाको ररपोटव िाप्त गर्वछि।् बर्मािको घटिा ररपोटव 

गिवको लानग, निनन्सपल र्ा उिको / उिको उम्मेर्र्ारले या त िौनतक िनतनलनप र्ा इलेक्िोनिक रूपमा परू्व बुनल। ररपोटव ररपोटव पेि गिव आर्श्यक छ 

(Bullying Report Form  ििेुविोस)्। 

3. सबै नजल्ला कमवचारीिरुलाई घटिाको सािी नर्ि २ नर्ि नित्र बर्मासीको घटिािरु को ररपोटव िाप्त गिव स्कूलमा तोनकएको व्यनक्तलाई आफैल ेज्ञाि िएको 

छ नक जसको कमवचारीले आफैं लाई पनिलो चोनट ज्ञाि छ िन्िे कुिै पनि घटिाको ररपोटव गिुव पछव। 

B. अन्रे्र्र् 

नजल्लाल ेबर्मािी, उत्पीिि र्ा धम्की नर्िे कनर्थत कायविरूको िुत अिसुन्धािको लानग स्र्थानपत िनियािरू राख्र्छ (Bullying Reporting and 

Investigation Regulation ििेुविोस)् । 
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नर्िेर् रूपमा, बर्मािको बारेमा ररपोटव / गुिासो िाप्त गर्ाव, िर्िको निनन्सपल र्ा उसको िाम निनर्वि व्यनक्तले निम्ि िनियाको पालिा गिुवपिेछ: 

 

(क) बर्मािको घटिाको ररपोटव िाप्त िएको र्ईु स्कूल नर्ि नित्र, स्कूलका निनन्सपल, र्ा उसको र्ा उिको र्ंिजले, घटिाको छािनबि सरुु गिुवपिेछ; 

(ख) स्कूल निनन्सपल जाँच गिव सियोग गिव अन्य स्कूल कमवचारी नियकु्त गिव सक्र्छ; र 

(ग) नलनखत िनतर्ेर्िको नमनत र्ेनख १० स्कूल नर्िको अर्नधमा अिसुन्धाि परूा िुिेछ जबसम्म छािनबि नर्स्तार गिव राम्रो कारर्िरू अर्नस्र्थत िुरँ्ैिि।् 

(ग) िीनतको िकािि  

(क) िीनत नजल्लाको र्ेबसाइटमा, स्टाफ ह्यान्िबुकमा र नर्द्यार्थी आचार संनितामा उपललध गराइिेछ। सबै नििक र कमवचारीलाई िीनत नर्तरर् र्ानर्वक 

नििक र कमवचारी िनििर् को समयमा िुिेछ। 

(ख) नजल्लाल ेनर्द्यार्थी र नर्द्यार्थीसँग मित्र्परू्व सम्पकव  राख्ि ेसबै स्कूल कमवचारी र स्र्यंसेर्किरूलाई यसमा नर्स्ततृ िीनत र िनियाको सचूिा नर्िेछ। 

(ग) नजल्लाल ेनर्द्यार्थी, अनििार्क र्ा अनििार्क, र कमवचारीिरुलाई यसको बर्मासी िीनत को र्ानर्वक सचूिा नर्न्छ। 

(घ) नर्द्यार्थी छलफल र कमवचारी िनििर् 

 

1. नजल्लाल ेसबै कमवचारी र स्र्यंसेर्किरूलाई उिीिरूको र्वु्यवर्िार र उनचत िनििर्को बारेमा जािकारी िर्ाि गर्वछ जिु नर्द्यार्थीसँग र्ानर्वक नििक र 

सेर्ामा स्टाफका नर्द्यार्थीिरूसँग मित्र्पूर्व सम्पकव  राख्छि।् 

2.  नजल्ला ििासिल ेआफ्िा नर्द्यालय सल्लािकारिरू, सामानजक कायवकताविरू, मािनसक स्र्ास््य पेिेर्रिरू र स्कूल मिोर्ैज्ञानिकिरूलाई 

नर्द्यार्थीिरूलाई र्ाउराको िकरात्मक ििार्िरू िटाउि िनर्नधमा र्ाउराको निकार िुिे नर्द्यार्थीिरूलाई निनित गिव निर्ेिि नर्िेछ। 

3.  नजल्ला ििासिल ेबर्मािीलाई सम्बोधि गिव कायविम र अन्य पिलिरू कायावन्र्यि गिेछ, पीनितलाई कलंनकत िपािे नकनसमको निसाबले िनतनिया 

नर्ि र बर्माि पीनितलाई स्रोत र्ा रेफरल उपललध गराउँर्छ। 

4.  नजल्लाल ेनर्द्यार्थीिरुलाई बर्मािी सम्बन्धी नििा र जािकारी िर्ाि गिे छि, स्कूल नजल्ला िीनत सम्बन्धी जािकारीमा बर्मािी निरे्ध गि,े 

बर्मािको िानिकारक ििार्िरु र अन्य लागू गिे पिलिरु सनित नर्द्यार्थीिरुलाई सार्थी-र्ेनख-सिका पिलिरुलाई जर्ाफर्ेिीता िर्ाि गिव लगायत बर्मािी 

सम्बोधि गिव को लागी। बर्मािी गिे, िनतिोध नलिे र्ा बर्मािी गिे काम गरेको व्यनक्तलाई िीनत िर्तवि जसले बर्मािीको कायव ररपोटव गर्वछ। 

 

V. अन्य  

नजल्ला आर्नधक रूपमा यसको बुनलग्-नर्रोधी िीनत समीिा र आर्श्यकता अिसुार संिोधि िुिेछ। नजल्लाको स्कूल बोिवल ेसमीिा गरेको छ र िीनत 

पिुरार्लोकि गर्ाव स्कूल कमवचारी, नर्द्यार्थी, र ििासकिरु बाट इिपटु िाप्त िुिेछ।
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यौन उत्पीडन / िैंवगक िेदिाि नीवत 

 

"मौनखक र्ा यौि आचरर् यौि सम्बन्धको आधारमा, एक कमवचारी, नर्द्यार्थी, र्ा नजल्लाको एजेन्ट िारा अस्र्ीकृत, सीनमत, िर्ाि गर्वछ सेक्स, सिायता, 

सनुर्धा, सेर्ा र्ा उपचार को िार्धाि को संरिर् अन्तगवत सरुनित िीर्वक IX िीर्वक IX अन्तगवत यौि उत्पीिि को पररिार्ा िामेल छ, तर यो असीनमत यौि 

अनग्रम, यौि पिको लानग अिरुोध, र एक यौि िकृनत को मौनखक र्ा िारीररक आचरर् सीनमत छैि जब:   

 यस्तो आचरर्को अधीिता या त स्पि र्ा स्पि रूपमा एक व्यनक्तको िैनिक नस्र्थनत र्ा िगनत को एक ितव र्ा सतव गरीएको छ; र्ा 

  कुिै व्यनक्त िारा त्यस्तो आचरर्लाई पेि गिव र्ा अस्र्ीकार गिे व्यनक्तलाई ििानर्त गि ेिैनिक निर्वयिरूको लानग आधार िो; 

  यस्तो आचरर्ले िराउिे, ित्रतुापरू्व, र्ा आपनत्तजिक िैनिक र्ातार्रर् नसजविा गर्वछ; र्ा 

  योग्य नर्द्यार्थीिरूलाई िैनिक र्ा सनुर्धािरूबाट र्नञ्चत गररन्छ नकिििे अर्सर र्ा सुनर्धािरू अको नर्द्यार्थीलाई नर्इन्छ जसले 

यौि अनग्रमिरू र्ा यौि पिका लानग अिरुोधिरू पेि गर्वछ। 

 

 स्कूलका कमवचारीिरूले नर्द्यार्थीिरूको यौि र्वु्यवर्िार िनतबनन्धत छि ्चाि ेकमवचारीको आचरर् "स्र्ागत" छ र्ा अन्यर्था आमनन्त्रत छ। 

यस िीनत र नियमका उद्देश्यिरूको लानग मात्र, निरे्धले सबै परू्व-समय, आंनिक समय, नर्कल्प, र अन्य कमवचारीिरू समार्ेि गर्वछ, सबै 

स्र्यंसेर्किरू र कुिै पनि गैर-कमवचारी जसले स्कूल पररसर र / र्ा स्कूल गनतनर्नधिरूको भ्रमर् गर्वछ, क्याम्पस स्कूल सनित। िायोनजत 

गनतनर्नधिरु।  

सेलसी उत्पीडनको गैर-विशेष उदाहरण 

यौन अवग्रमता 
 

अिार्श्यक यौि अनग्रमिरू केस-िारा-केस आधारमा निधावरर् गररन्छ र यो समार्ेि गिव सक्र्छ, तर निम्िमा सीनमत छैि:  

 कुिै निमन्त्रर्ा र्ा िस्तार्िा यौि सम्पकव को ितीजा निम्त्याउि को लागी, निम्ता कती सकू्ष्म को परर्ाि नबिा; र्ा 

  सामानजक गैर-स्कूल सम्बनन्धत गनतनर्नधिरूमा निमन्त्रर्ा, यनर् िाग नलि अस्र्ीकार गररयो ििे पररर्ामिरू अर्सर गुम्ि र्ा िनतकूल कायविरूको 

अधीिमा। 

एक यौन िकृवत को मौवखक आचरण 
 

समार्ेि गर्वछ, तर निम्िमा सीनमत छैि:  

 यौि उत्तेजक र्ा स्पि बोली; र्ा 

  सार्वजनिक रूपमा व्यक्त यौि कल्पिािरू; र्ा 

 एक यौि र्ा कच्चा िकृनत को चटुकुले; र्ा 

 एक र्गवको रूपमा या त नलग् सम्बन्धमा नटप्पर्ीिरू; र्ा 

  नटप्पर्ी; र्ा 

 यौि िगनतमा पेि गिव असफल िएकोमा िनतजाको धम्की; र्ा 

  यौि स्पि लेखि र्ा अन्य यौि नचत्रर्। 

एक यौन िकृवतको शारीररक आचरण 
 

समार्ेि गर्वछ, तर निम्िमा सीनमत छैि: 
 

 अिार्श्यक र्ा अिार्श्यक स्पिव, चमु्बि, आनर्; र्ा 

 यौि आपनत्तजिक; र्ा 

 यौि स्पि काटुवि, निनत्तनचत्र, र्ा अन्य यौि नचत्रर्; र्ा 

  यौि सझुार् इिारािरू। 
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विद्यार्थीहरूको यौन उत्पीडन 
 

मानर्थ उल्लेख गररएका उर्ािरर्का अनतररक्त, नर्द्यार्थीिरूको अिपुम पररनस्र्थनतल ेनर्द्यार्थीिरूको उत्पीिि निम्त्याउँर्छ जिु र्यस्कको सन्र्िवमा तुरुन्त यौि 

उत्पीििको रूपमा पनिचाि गररएको छैि, तर जे िोस ्नजल्लाबाट िनतनिया चानिन्छ। 

 

एक यौन िकृवत को विद्यार्थीहरूको आचरण 
 

समार्ेि गर्वछ, तर निम्िमा सीनमत छैि:  

 अस्र्ािानर्क यौि व्यर्िार, जस्तै स्पिव, यौि स्पि र्ा निनित नटप्पर्ीिरू, यौि आधाररत अफर्ाििरू, नचत्रिरू, ठुप्पािरू, चटुकुले, िारीररक रूपमा 

कुिे / अकोको आन्र्ोलि अर्रुद्ध, स्िेिको सार्वजनिक िर्िवि; र्ा 

  मखु्य रूपमा एकल-नलग् र्गव किामा नर्द्यार्थीिरूलाई नर्र्यर्स्तु यौि र यौि आधाररत नटप्पर्ी / सार्थीिरू र / र्ा कमवचारीिरू िारा आधाररत 

नटप्पर्ीिरू; र्ा 

  एक नर्द्यार्थीको िैनिक अर्सरमा िस्तिेप गरी मखु्य रूपमा र्ा ऐनतिानसक रूपमा एकल-नलग् िैनिक र्ातार्रर्मा नर्द्यार्थीलाई उपकरर् / उपकरर्िरू 

पिुचँ गिवबाट रोक्र्ै, लैन्गक िर्िवि िर्िवि आधारमा; उपकरर् लकुाईरिकेो छ, र्ा नर्द्यार्थीलाई सझुार् नर्ईएको कारर् िैनिक सेनटंग मा उसको / उिको नलग् 

सम्बनन्धत छैि। 

 नलग्को आधारमा नििा अर्सरिरूमा पिुचँ सीनमत गिे र्ा अस्र्ीकार गिे। 

यौन उत्पीडन को स्कोप 
 

यौि उत्पीिि मनिलािरूतफव  परुुर् िारा आचरर्मा सीनमत छैि र निम्ि मध्ये कुिै पनि बीचमा िुि सक्छ:  

 नर्द्यार्थी - नर्द्यार्थी 

  नर्द्यार्थी - स्टाफ 

 स्टाफ - स्टाफ 

  परुुर् - परुुर् 

  मनिला - मनिला 

  मनिला - पुरुर् 

 परुुर् - मनिला 

  स्टाफ - नर्द्यार्थी 

 यौन उत्पीडनको अन्िेषण का उजुरी   

विद्यार्थी को उजुरी 
 

१. यिा ँउल्लेनखत िनियािरू ियोग गिे कुिै पनि नर्द्यार्थीको नबरूद्ध कुिै िनतकार र्ा िनतकूल व्यर्िार गररिे छैि जब त्यस्तो गुिासो / गुिासो नर्द्यार्थी र्ा 

उसको यौि िोर्र्को नसकार िएको नर्श्वासमा आधाररत छ ििे त्यस्तो गुिासो / गुिासो छ ििे। कुिै पनि कमवचारी / नर्द्यार्थी जो उजरूीकतावको नर्रुद्ध कुिै 

िनतिोधात्मक कारर्ािीमा संलग्ि छ ििे बखावस्त र्ा निष्कासि सनित अििुासिात्मक कारर्ािीको अधीिमा िुिेछ। 

२. यनर् कुिै नर्द्यार्थीले आफू र्ा उिीसंग यौि उत्पीिि िएको नर्श्वास गछवि र्ा यनर् नर्द्यार्थील ेनर्श्वास गर्वछ नक सँगी नर्द्यार्थीलाई यौि उत्पीििको नसकार 

िइरिकेो छ ििे, नर्द्यार्थीले यो जािकारी उिीिरुको नििक / निनन्सपललाई नर्ि ुपर्वछ। 

3. यनर् नर्द्यार्थी नर्श्वास गर्वछि ्नक उिीिरूको नििक / निनन्सपललाई त्यस्ता जािकारी ररपोटव गिुव अिपुयकु्त छ ििे नििक / निनन्सपलले नस्र्थनत सन्तोर्जिक 

ढ्गले समाधाि गर्ैि र्ा यनर् नर्द्यार्थीले उिीिरूको नििक / िाचायवलाई मात्र अप्ठ्यारो ररपोटव गरेको छ िि ेकमवचारील ेनजल्लाको सम्पकव  गिुवपिेछ। निम्ि 

स्र्थािमा िीर्वक IX समन्र्यक:  
St. Louis City Public Schools 

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

Title IX Coordinator 

(314) 345-4483 
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 यौन उत्पीडन नीवत को िितशन  
 
ित्येक िर्ि स्तर ििासक र्ा नर्द्यार्थी पयवर्ेिर् नजम्मेर्ारीिरू सनित अन्य नजल्ला कमवचारी यौि उत्पीििबाट मकु्त िैनिक र कायव र्ातार्रर् कायम गिव 

नजम्मेर्ार छि।् यो नजल्लाको िीनत िो नक ित्येक िर्ि तिको ििासक र्ा नर्द्यार्थी पयवर्ेिर् नजम्मेर्ारीका सार्थ अन्य नजल्ला कमवचारीले नजल्लाको यौि 

उत्पीिि िीनत र नियमिरू लागू गिव तुरून्त र उनचत कायविरू नलिे छ, तर निम्िमा सीनमत ििई: 

 

1. िर्ि निमावर् व्यर्स्र्थापकल ेिैनिक र्र्वको पनिलो परू्व पात्रो िप्ताको अन्त्य िन्र्ा पछानि सबै कमवचारीलाई यौि उत्पीिि (नर्द्यार्थी संलग्ि यौि उत्पीिि 

सनित) को बारेमा सेर्ा िर्ाि गिेछ। 

2. िखवरको नकन्िरगाटविमा किा १२ मा सबै नर्द्यार्थीलाई यौि उत्पीििको निर्ेिि िर्ाि गिुविोस,् िैनिक र्र्वको पनिलो परू्व पात्रो मनििाको अन्त्य िन्र्ा 

पनछ। 

3.  िर्िबाट सबै अश्लील र्ा यौि आपनत्तजिक निनत्तनचत्र िटाउिे। 

4.  सबै िोमरूम नििकिरूल ेनजल्लाको यौि उत्पीिि िीनत र नियमिरू उिीिरूका नर्द्यार्थीिरूसँग िैनिक र्र्वको पनिलो परू्व पात्रो िप्ताको अन्त िन्र्ा पनछ 

छलफल गिेछि।् यी छलफलको एक िागको रूपमा, नजल्लाको यौि उत्पीिि िीनतको नलनखत िनतनलनपिरू ित्येक नर्द्यार्थीलाई किा 6 र्ेनख 12 (बाह्र) 

सम्म नर्इिेछ। यी छलफलिरू कुिै पनि िकारको यौि उत्पीििलाई सनिि ुिुरँ्ैि ििेर नर्द्यार्थीिरूलाई सनूचत गिे उद्देश्यका लानग उपयकु्त ढ्गमा आयोनजत 

गररिेछ। 

5. सबै नििकिरु, सल्लािकारिरु, र ििासकिरु को आधारितू आधार मा िैनिक सेनटंग नित्र यौि उत्पीिि को घटिा ररपोटव गिव को लानग िनिया मा उनचत 

निर्ेिि िर्ाि गिेछ। 

6. िर्ि निमावर् व्यर्स्र्थापकल ेयौि उत्पीििको सबै उजरुीको छािनबि गिव नछटो कायवर्ािी गिेछ। 

7. िर्ि निमावर् व्यर्स्र्थापकल ेिनर्ष्यमा िुिे घटिािरूलाई रोक्ि र रोक्ि उनचत अििुासिात्मक कारबािी गिेछ। 

 8. यी नजम्मेर्ारीिरूलाई उनचत र सन्तोर्जिक ढंगले कायावन्र्यि गिवमा कुिै असफलता अििुासिात्मक कारबािी िुि र रोजगारी समाप्त िुिे लगायतका 

कारर् िुिेछ। 

 

अनुशासन/ नवतजा  
 

नर्द्यार्थीिरूलाई यौि उत्पीििको गुिासो 

1.  कुिै पनि नर्द्यार्थी जो स्कूलको सम्पनत्तमा िुरँ्ा र्ा यौि गनतनर्नधमा िाग नलइरिकेो बेला (र्ा स्कूल िर्ाि गररएको यातायात सनित) स्कूलमा नियाकलापमा 

िाग नलइरिकेो बेला अििुासिात्मक कारर्ािीको अधीिमा िुिपुिेछ र निकास सनित। 

2.  कुिै पनि कमवचारी जसले नर्द्यार्थीको यौि उत्पीििको लानग अिुमनत नर्न्छ र्ा संलग्ि गर्वछ, अिुिासिात्मक कारर्ािीको अधीिमा िुिेछ, रोजगारीबाट 

बखावस्त सनित। 

3.  कुिै पनि कमवचारी जसले यौि उत्पीििको गुिासो िाप्त गरेको छ जो नर्द्यार्थीले तुरुन्त निनन्सपल र नजल्ला िीर्वक IX समन्र्यकताव समि पठाउिे गर्ैि, 

अििुासिात्मक कारर्ािीको अधीिमा िुिेछ, रोजगारीबाट बखावस्त सनित। 

4. यौि उत्पीििको गलत आरोप र्ायर गिे कुिै पनि नर्द्यार्थीले उनचत अििुासि पाउिेछ, सम्म र निष्कासि सनित। यस िीनतको उद्देश्यका लानग, "गलत 

चाजव" ले राम्रो नर्श्वासमा उठाइएको गुिासोिरू समार्ेि गर्ैि, तर अिुसन्धाि पनछ नजल्ला िारा असरुनित रिन्छ। यस िीनत को उद्देश्य को लागी, एक "गलत 

चाजव" एक व्यनक्त िारा उजरूी को गलतता को ज्ञाि संग र्ायर गरेको उजरूी िो। 

                             विद्यार्थी आचार संवहताविद्यार्थी आचार संवहताको उदे्दश्य 

 नर्द्यार्थी व्यर्िारको लानग अपेिािरूको एक निनित सेट बिाउििुोस् 

 सकारात्मक व्यर्िारको सदुृढीकरर् गिुविोस ्र नर्द्यार्थीिरूलाई उनचत सामानजक सीप नर्कास गिव अर्सर िर्ाि गिुविोस् 

 अिपुयकु्त व्यर्िारमा संलग्ि नर्द्यार्थीिरूको लानग िस्तिेप र पररर्ामिरूको रूपरेखा 

 स्कूल समरु्ायका सबै सर्स्यिरूको अनधकार र नजम्मेर्ारीिरू र्र्वि गिुविोस ्

  नर्द्यार्थीिरूलाई एक सरुनित, सकारात्मक र सियोगी नििा र्ातार्रर्मा संलग्ि गिुविोस्  
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विद्यार्थी िवतज्ञा 

 म उपनस्र्थत छु र िरेक नर्ि किाको लानग समय मा उपनस्र्थत िुिे िनतज्ञा गछुव 

  म सरुनित, नजम्मेर्ार र सम्मािजिक िुिेछु 

  म समस्या समाधाि गिे िुिको लानग र्ाचा गछुव 

 म किा पररश्रम गिे, सक्र्ो गिे र ममा गर्व गिे र्ाचा गछुवI  

 व्यिहार अपेक्षाहरू र वजम्मेिारीहरू 

स्कूि समुदाय को वजम्मेिारी: 
 

सरुनित िुििुोस:् नर्द्यार्थी आचार संनिता र आचार संनितामा र्र्वि गररएको अपेिािरू बुझ्ििुोस् र पालि गिुविोस ्

िनतनिया नर्ििुोस:् िोत्सािि र अरूलाई सियोग गिुविोस् 

सम्मािजिक िुिुिोस्: नर्द्यार्थी, अनििार्क / काििूी अनििार्क, संकाय, स्टाफ र आगन्तुकिरूको अनधकारको सम्माि गिुविोस् 

तयार िुििुोस:् नसक्िको लानग तयार स्कूलमा आउिुिोस् 

वजल्िा िशासकहरूको वजम्मेिारी: 
 

 ित्येक नर्द्यालय साइटमा सकारात्मक व्यर्िार िस्तिेप र समर्थवि, स्कट रोकर्थाम िस्तिेप (सीपीआई) र निसंा टिाउि ििुिे िनििर् लागू गिव आर्श्यक 

िनििर् र संसाधििरू िर्ाि गिुविोस।् 

 ित्येक स्कूललाई सीपीआई िनियािरूमा तानलम िाप्त एक स्कट टीम िुि ुआर्श्यक छ 

  स्कूल-स्तरमा मानमलािरू सलु्झाउि असमर्थव आमा-बुबा / काििुी अनििार्कलाई सियोग गिुविोस् 

 नजल्लास्तरीय निर्वयिरू निधावरर् गिव उपनस्र्थनत र अििुासि िेटा समीिा गिुविोस् 

 निष्कासि सम्मेलििरू सनित नजल्ला अििुासि सम्मेलििरू निलम्बि / निष्कासि अपीलिरू समीिा गिुविोस् 

विद्यािय िशासकहरूको वजम्मेिारी: 
 

 नर्द्यार्थी आचार संनिता नर्द्यार्थी, अनििार्क / कािूिी अनििार्क, र सबै स्कूल कमवचारीिरुमा नर्तरर् गिुविोस ्

 स्कूल कमवचारीिरूको लानग उनचत िनििर् िर्ाि गिुविोस् 

 निष्पि र लगातार तरीकाल ेनर्द्यार्थी आचार संनिता लागू गिुविोस् 

  स्कूल िाटामा आधाररत PBIS कायावन्र्यि गिव आर्श्यक िनििर् र संसाधििरूको पनिचाि गिुविोस् 

  सािा घटिािरूलाई िमखु चुिौतीिरू बन्िबाट रोक्िको लानग अिसुन्धािमा आधाररत अभ्यासिरू ियोग गिुविोस ्

  नर्द्यार्थी सचूिा िर्ाली (SIS) मा अिुिासि रेफरल्सको सिी र समसामनयक िर्ेि निनित गिुविोस ्र अिपुालि कायम गिुविोस ्(अर्थावत अिक्त 

नर्द्यार्थीिरू, योग्य 504 नर्द्यार्थीिरू, र्ि (१०) नर्ि िटाउि ेनियम) 

  अििुासि रेफरल्स समीिा गिुविोस ्र उपयकु्त िस्तिेप (िरू) र्ा पररर्ाम (िरू) निधावरर् गिुविोस् 

 सधुारात्मक रर्िीनतिरू लागू गिुविोस् जिु ग्रेि स्तर र उमेर उपयकु्त छि् 

 एक सरुनित, सकारात्मक र सियोगी र्ातार्रर् नसजविा गिुविोस ्

विद्यार्थीहरूको वजम्मेिारी: 
 

 स्कूल जाििुोस् 

  नर्द्यार्थी आचार संनिता अिुसरर् गिुविोस ्

 स्कूलको अपेिािरू र नियमिरूको पालिा गिुविोस् 

  स्कूलको डे्रस कोि अिसुरर् गिुविोस् 

  स्कूल सम्पनत्त र अरूको सम्पनत्तलाई सम्माि गिुविोस् 

  किा पररश्रम गिुविोस ्र सक्र्ो राम्रो गिुविोस् 

 नििकिरू, स्कूल सामानजक कायवकताविरू, पेिेर्र स्कूल सल्लािकारिरू, अनििार्क / काििूी अनििार्किरू, स्कूल ििासकिरू, र अन्य 

र्यस्किरूलाई समस्यािरू समाधाि गिव मद्दतको लानग सोध्िुिोस् 

  बर्मािी र साइबर बर्मािी ररपोटव गिुविोस् 

  अरूको सकारात्मक चररत्रका गुर्िरू मोिल गिुविोस्  
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वििािक / कानूनी अवििािकको वजम्मेिारी: 
 

 नर्द्यार्थी आचार संनिता पढ्ििुोस ्र यसलाई तपाइकँो बच्चासँग समीिा गिुविोस् 

 नर्द्यार्थी आचार संनिताको पालिामा तपाइकँो बच्चालाई समर्थवि गिुविोस् 

 तपाइकँो बच्चाको अनधकार र नजम्मेर्ारी बुझ्ििुोस् 

 तपाइकँो बच्चालाई अरूको अनधकारको सम्माि गिव नसकाउिुिोस् 

  सनुिनित गिुविोस् नक तपाईकंो बच्चा ित्येक नर्ि स्कूलमा समयमै आउँछ र नसक्िको लानग तयार छ 

 तपाईकंो बच्चालाई स्कूलको सम्पनत्त र अरूको सम्पत्तीको आर्र गिव नसकाउििुोस ्

  मान्यता नर्ििुोस् नक स्कूल कमवचारीिरूले नर्द्यार्थी आचार संनिता लाग ूगिुव पछव  

  स्कूल र समरु्ाय नित्र तपाईकंो बच्चालाई सियोग र समर्थवि गिव उपललध संसाधििरू खोज्ििुोस् 

वशक्षकहरूको वजम्मेिारी: 
 

 िैनिक सफलता समर्थवि गर्वछ नक एक नििर् र्ातार्रर् कायम गिव उपयकु्त किा कोठा व्यर्स्र्थापि रर्िीनतिरूको ियोग गिुविोस् 

  नसकाउििुोस ्र सकारात्मक नर्द्यार्थी आचार संनितालाई सदुृढ पािुविोस् 

 PBIS र िस्तिेप गिव को िनतनिया (RTI) जस्ता नर्निन्ि िस्तिेप माफव त अर्रोध सम्बोधि, निलम्बि र निष्कासि नर्कल्प सनित। 

 चिुौतीपरू्व व्यर्िार िर्िवि गिे नर्द्यार्थीिरूलाई सधुारात्मक निर्ेिि िर्ाि गिुविोस ्

 एक सरुनित र सकारात्मक समरु्ाय र्ातार्रर् नसजविा गिुविोस ्र नर्द्यार्थीिरू यसलाई कायम राख्ि नसकाउििुोस् 

 सािा घटिािरूलाई ठूला चुिौतीिरू बन्िबाट रोक्ि व्यार्सानयक न्याय ियोग गिुविोस् 

 र्थप पेिेर्र स्टाफको नर्कास र / र्ा आर्श्यकता अिसुार िनििर्को अिरुोध गिुविोस् 

वजल्िाको स्कूि सरुक्षा कमशचारी अविकारीहरूको वजम्मेिारी: 
 

 िाम्रो स्कूलिरूमा एक सरुनित र सियोगी नििा र्ातार्रर् नसजविा गिव सियोग 

  साइट सरुिा साइट र स्र्थािीय काििू िर्तवि एजेन्सीिरूको एक सीधा नलंकको सार्थ स्कूल िर्ाि गिुविोस् 

  पीबीआईएस जिार्ेि, निसंा नर्रोध िािल नसद्धान्त, र सीपीआई िोटोकल संग संयोजि मा काम 

 स्र्थािीय काििू िर्तवि कायावलयिरू, पेिेर्र स्कूल सल्लािकारिरू, स्कूल सामानजक कायवकताविरू, र स्कूल ििासकिरूसँग सिकायव गिुविोस् 
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आचार संवहताको स्कोप 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्ला नर्द्यार्थी आचार संनिता, जसलाई यिा ँआचार संनिता िनिन्छ, सबै नर्द्यार्थीिरू स्कूलमा छि ्र नसकाईमा संलग्ि छि ्ििेर 

निनित गिव समनपवत छ। सेन्ट लइुस पनललक स्कूल निनस्िक्टल ेसकारात्मक अिकुुल र्ातार्रर् निमावर् गिव आचारसंनिता लाग ूगर्वछ जसले आत्म-अििुानसत, 

नजम्मेर्ार िागररकिरू तयार गर्वछ। आचार संनिता पनुस्तकाले सकारात्मक र उपयुक्त नर्द्यार्थी व्यर्िारको मित्त्र्मा जोि नर्न्छ। 

नर्द्यार्थी आचार संनितामा जािकारी स्कूल मा नर्द्यार्थीको व्यर्िार को लागी समाि अपेिािरु को रूपरेखा, उपयकु्त िस्तिेप र्र्वि, नर्द्यार्थीिरु को लागी 

पररर्ाम रूपरेखा, र स्कूल समरु्ाय को सर्स्यिरु को अनधकार र नजम्मेर्ारी र्र्वि गर्वछ। आचार संनिता नबद्यार्थीिरूको नियाकलाप स्कूल समयको िममा, 

स्कूल जािे र जािे बाटोको, स्कूलको सम्पत्तीमा, नजल्ला िायोनजत सर्ारी साधििरूमा, र सबै स्कूल िायोनजत कायविमिरूमा िाग नलिेमा लाग ूिुन्छ। यसले 

कुिै पनि समय समार्ेि गर्वछ नक नर्द्यार्थीिरू स्कूल िायोनजत गनतनर्नधिरूमा स्कूल मैर्ािबाट बानिर छि,् र्ा जाँर्ैछि् र्ा यस्तो गनतनर्नधबाट जाँर्ैछि।् 

िैनिक िनियामा बाधा परुय्ाउिे र्रुाचारको क्याम्पस कायविरू पनि अििुासिको अधीिमा छि।् यो आचार संनिता र्बैु नजल्ला र स्कूल िनतनिनधिरू र समरु्ाय 

साझेर्ारिरूको सियोगमा नर्कनसत गररएको नर्थयो। 

नर्द्यार्थी आचार संनिता एक गाईिको रूपमा निजाइि गररएको छ र अििुासनिक कारर्ािी, सम्िर् िस्तिेप र्ा पररर्ामिरूको आर्श्यक सबै सम्िानर्त 

घटिािरूलाई समार्ेि गर्ैि। यनर् व्यर्िार यनत गम्िीर िकृनतमा छ नक अनधकतम र्ण्ि र्ण्ि अपयावप्त र्ेनखन्छ, र्ा यनर् नर्द्यार्थीको नर्गतको इनतिास यस्तो 

छ नक अनधक कठोर र्ण्ि र्नण्ित िएको मानिन्छ ििे, नजल्लाल ेअझ ठूलो र्ण्ि लगाउि सक्छ। नजल्लाको नर्र्ेकमा, नर्द्यार्थीिरूलाई यिा ँसचूीबद्ध िन्र्ा 

बनढ जररर्ािा नर्इिेछ। यसबािके, व्यनक्तगत स्कूलिरूले नर्द्यार्थी अििुासि र पोिाकको बारेमा र्थप िार्धाििरू नर्कास गिव सक्र्छि।् यद्यनप यी नियमिरूले 

यस आचार संनिताको िार्धािको नर्कल्प र्ा संिोधि गिव सक्र्ैि। 

ििासकिरूल ेउिीिरूको पेिागत निर्वयको उपयोग गिवका लानग कुि अििुासनिक कायविरू नर्द्यार्थी र्वु्यवर्िारको सामिा गिव सबैिन्र्ा ििार्कारी िुिेछ 

िन्ि ेनिधावरर् गर्वछ। निनन्सपललाई कोिको गम्िीर उल्ल्घिको लानग उच्च स्तरको िनतजा लागू गिव अनधकार नर्इएको छ चाि ेयो नर्द्यार्थीको पनिलो अपराध 

िो। निनन्सपलले सपुररटेन्िेन्ट निष्कासि I लाई टाइप I का अपराध गिव नसफाररस गिव सक्छ। 

यस कागजातले िस्तिेपिरू स्र्थापिा गर्वछ, जिु लागू िुिे र गनतमा सेट गररिे छ जसबाट नर्द्यार्थी उल्ल्घिकताविरूले सधुारात्मक ध्याि िाप्त गछवि।् यी 

सधुारात्मक कायविरू नक त समाि स्कूल सेनटंग्समा, र्ैकनल्पक सेनट मा, र्ा सार्वजनिक स्कूल िर्ाली बानिरको सेनट inमा िुि सक्छि।् िनियािरू नसक्िको 

लानग अिकूुल र्ातार्रर् कायम गिव र सबै नर्द्यार्थीिरूको सरुिा सनुिनित गिव निजाइि गररएको िो। 

 

नर्द्यार्थी आचार संनिताले अिपुयकु्त व्यर्िार र उपयकु्त व्यर्िारको लानग सकरात्मक समर्थविको लानग उपयकु्त िनतनियािरूको एक सीमालाई रेखांनकत गर्वछ:  

 गरीब िैनिक उपलनलध र्रुाचारको कायव िोइि। तसर्थव, नर्द्यार्थी आचार संनिता गरीब िैनिक उपलनलध र्ा कायव परूा गिव असफलताको लानग 

नर्द्यार्थीिरूलाई अििुानसत गिव ियोग गररि ुिुरँ्ैि। 

 अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) जसले अिुनचत रूपमा आफ्िो बालबानलकाको नििालाई समर्थवि गर्वछि ्बच्चाको र्रुाचार िोईि मान्ि 

सनकन्छ, तर अनििार्क / अनििार्क (िरू) को पिमा यस्तो र्रुाचार नजल्लामा िुि सक्छ। अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) लाई स्कूल िर्िमा 

पिुचँको लानग उनचत िनतबन्ध राख्र्ै। 

  नर्द्यार्थी आचार संनिता सबै नर्द्यार्थीिरूमा लागू िुन्छ। जबनक, अिक्त नर्द्यार्थीिरूको लानग अििुासि संघीय र राज्य काििू बमोनजम ििानसत िुिेछ। 

  नर्द्यार्थी आचार संनिता स्कूलको बखत, स्कूल जािे र जाि ेिममा, स्कूलको सम्पत्तीमा, स्कूल नजल्लािारा िायोनजत र्ािििरू यात्रा गिे िममा र सबै 

स्कूल-िायोनजत घटिािरूको िममा नर्द्यार्थीिरूको कायवमा लागू िुन्छ। यसले कुिै पनि समय समार्ेि गर्वछ जिु नर्द्यार्थीिरू स्कूल मैर्ािबाट बानिर 

छि्
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स्कूल िायोनजत गनतनर्नधिरु, र्ा जाँर्ैछि ्र्ा यस्तो गनतनर्नधबाट। क्याम्पसको र्रुूपयोगका कायविरू बन्र् जिु स्कूलको नर्ि नबरूद्ध िुन्छ। 
 

 नर्द्यार्थी आचार संनिता लागू िुन्छ जब सम्म तपाई ंििाव िइसकेका नर्द्यार्थी िुिुिुन्छ, चािे तपाई ंजिुसकैु स्कूल र्ा िोग्राम जाििुुन्छ। 

आचार संनिता पढ्ि र तपाईकंो बच्चासँग छलफल गिव कृपया समय नलििुोस।् अनििार्क र नर्द्यार्थी स्लग्िता कायावलयका कमवचारीिरू आचार संनिताको 

बारेमा तपाईकंो कुिै पनि िश्निरूको उत्तर नर्ि उपललध छि ्(314) 345- 4490.। तपाईकंो स्र्थािीय स्कूल ििासक आचार संनिताको बारेमा िश्निरूको उत्तर 

नर्ि पनि उपललध छि।् 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल नजल्ला अिुिासि िनियािरू नमसौरी काििू मा आधाररत छि।् यस पनुस्तकाको जािकारी स्कूल र्र्वको बखत अपिेट िुि सक्छ। 

पनछल्लो संस्करर् नजल्लाको र्ेबसाइट www.slps.org . मा उपललध छ। 

वमसौरी सेफ स्कूि ऐन 

नर्द्यार्थी आचरर् र अििुासि मदु्दािरू, ररपोनटिंग आर्श्यकतािरू सनित, सरुनित स्कूल ऐिसँग नमल्र्ोजलु्र्ो रूपमा व्यर्िार गररिेछ, जसमा नमसौरी संिोनधत 

काििूको धारा 160.261, 167.161  र 167.171 सम्म सीनमत छैि। स्कूल ििासकिरूले यर्थािीघ्र व्यार्िाररक रूपमा, उनचत काििू िर्तवि एजेन्सीलाई 

निम्ि कुिै पनि अपराध र्ा कुिै कायव जिु र्यस्कले गरेको छ ििे स्कूलको सम्पनत्तमा िुिे अपराधिरू मध्ये एक िुि सक्छ, सीनमत ििईकि ररपोटव गिुव आर्श्यक 

छ। नजल्लाको तफव बाट सेर्ामा कुिै स्कूल बसमा कायविरू, र्ा स्कूल गनतनर्नधिरूमा सामेल िुरँ्ा: 
 
(1) धारा 565.020; अन्तगवत पनिलो निग्री ित्या  

(2) सेक्िि 565.021; अन्तगवत र्ोस्रो निग्री ित्या  

(3) धारा 565.110अन्तगवत अपिरर् यो जिर्री 1, 2017िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 565.110 अन्तगवत पनिलो निग्रीमा अपिरर्; 

(4) सेक्सि 565.050; अन्तगवत पनिलो निग्री आिमर् 

(5) धारा 566.030; अन्तगवत पनिलो निग्रीमा बलात्कार; 

(6) सेक्िि 566.060; अन्तगवत पनिलो निग्रीमा सर्ोमी; 

(7) धारा 569.160; अन्तगवत पनिलो निग्री चोिे; 

(8) सेक्िि 569.170; अन्तगवत र्ोस्रो निग्री चोिे;  

(9) धारा 569.020 अन्तगवत पनिलो निग्रीमा िकैती जिु यो जिर्री 1, 2017 िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा570.023 ;अन्तगवत पनिलो निग्रीमा 

िकैती; 

(10) धारा 195.211 अन्तगवत लागूपर्ार्थवको नर्तरर् यो जिर्री 1, 2017, िन्र्ा पनिल ेअर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 579.055; अन्तगवत नियनन्त्रत पर्ार्थवको 

निमावर्; 

(11) धारा 195.212  अन्तगवत िाबानलगलाई ड्रग्सको नर्तरर् १ जिर्री 1, 2017 िन्र्ा पनिल ेअर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 579.020; अन्तगवत 

नियनन्त्रत पर्ार्थवको नर्तरर्; 

(12) सेक्सि 569.040; अन्तगवत पनिलो निग्रीमा आसवि; 

(13) सेक्िि 565.023; अन्तगवत स्र्ैनच्छक ित्या  

(14) धारा 565.024 अन्तगवत अिैनच्छक िरसंिार १जिर्री 1, 2017 िन्र्ा अनघ अनस्तत्र्मा रिकेो नर्थयो, धारा  

 अन्तगवत पनिलो निग्रीमा अिैनच्छक िरसंिार, र्ा सेक्सि 565.027;अन्तगवत र्ोस्रो निग्रीमा अिैनच्छक िरसंिार; 

(15) सेक्िि 565.060  अन्तगवत र्ोस्रो निग्री आिमर्, जिु १ जिर्री 1, 2017 िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा  565.052;अन्तगवत र्ोस्रो निग्री 

आिमर्; 

(16) सेक्िि 566.031;अन्तगवत र्ोस्रो निग्रीमा बलात्कार; 

(17) धारा 565.120 अन्तगवत र्यिीय संयम यो जिर्री १, 2017 िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 565.120;अन्तगवत र्ोस्रो निग्रीमा अपिरर्; 

(18) सेक्सि 569.100;अन्तगवत पनिलो निग्रीमा सम्पनत्त िनत;
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(19) अध्याय 571;अन्तगवत िनतयारको कलजा; 
 
(20) सेक्िि 566.067 को अिरुुप पनिलो निग्रीमा बच्चाको छेड़छाड़ यो जिर्री 1, 2017, िन्र्ा अनघ अनस्तत्र्मा रिकेो नर्थयो, र्ा सेक्िि 566.067, 

566.068,र्ा 566.069 को आधारमा पनिलो, र्ोस्रो, र्ा तेस्रो निग्रीमा बच्चाको र्वु्यवर्िार; 
 
(21) सेक्िि 566.061; को आधारमा र्ोस्रो निग्रीमा सर्ोमी; 

(22) सेक्सि 566.083; को अिरुूप एक बच्चा संलग्ि यौि र्रुाचार; 

(23) S सेक्सि 566.100;को अिरुूप पनिलो निग्रीमा यौि र्वु्यवर्िार; 

(24) धारा 565.090 अन्तगवत उत्पीिि यो जिर्री १, 2017 िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 565.090;अन्तगवत पनिलो निग्रीमा उत्पीिि; र्ा; 

(25) धारा 565.225; अन्तगवत पीछा यो जिर्री 1, 2017, िन्र्ा पनिले अर्नस्र्थत छ र्ा धारा 565.225;अन्तगवत पनिलो निग्री मा  

 

नर्द्यार्थी जो नमसौरी संिोनधत कािूि 160.261.2  र्ा कुिै िकारको I व्यर्िारमा सचूीबद्ध कुिै अपराधको लानग निलनम्बत छि ्कुिै स्कूलको १,००० नफट 

नित्र िुि सक्र्ैि: 
 

 नर्द्यार्थी नर्द्यार्थीको अनििार्क, काििूी अनििार्क र्ा संरिकको ित्यि सपुररर्ेिर्मा िुन्छ र सपुररटेन्िेन्ट र्ा सुपररटेन्िेन्टको निनर्वि व्यनक्तले 

नर्द्यार्थीलाई स्कूलको सम्पनत्तमा अनधकार नर्एको छ; 

  नर्द्यार्थी नर्द्यार्थीको अनििार्क, काििूी अनििार्क र्ा कस्टोनियिल ेतोकेको अको र्यस्कको ित्यि पयवर्ेिर्मा िुन्छ, स्कूलको निनन्सपललाई 

नलनखत पत्रमा जसले नर्द्यार्थीलाई निलनम्बत गछव र सपुररटेन्िेन्ट र्ा सपुररटेन्िेन्टको अनिकतावले नर्द्यार्थीलाई आनधकाररक बिाएको िुन्छ स्कूल सम्पनत्त; 

  नर्द्यार्थी ििाव गरीन्छ र अको नजल्ला स्कूलको १,००० नफट नित्र अर्नस्र्थत र्ैकनल्पक नर्द्यालयमा जान्छ; र्ा 

 नर्द्यार्थी एक सार्वजनिक स्कूल को १,००० नफट नित्र बस्छि र त्यो सम्पत्तीमा िुन्छ। 

स्कूि वहंसा र िवतबन्िात्मक व्यिहार हस्तके्षप 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल बोिव िीनत 5144.1, को अिसुार, नजल्ला कमवचारी र स्र्यम्सेर्किरूलाई एसएलपीएस स्कूलमा िाग नलिे नर्द्यार्थीिरूलाई 

िारीररक सजाय नर्ि, र त्यस्तो सजाय िुिबाट बनन्चत गररएको छ। 

 

िारीररक सजायलाई अििुासि र्ा सजायको उद्देश्यको लानग िारीररक बलको ियोग र्ा धम्कीको रूपमा पररिानर्त गररएको छ। 

 

िनिनित कमवचारील ेिारीररक संयमलाई िारीररक र्ण्ि मानििेछैि। िारीररक संयम मात्र ियोग गररि ेछ जब अििुासिको उल्लंघि रोक्ि र्ा रोक्ि ेअन्य 

साधििरू अििार्ी सानबत िए। िनिनित स्टाफले नर्द्यार्थीमा मात्र उनचत िारीररक संयम ियोग गिव सक्र्छ जब मात्र यो उनचत रूपमा आर्श्यक 

मानिन्छ: 

 
 

1) नर्द्यार्थीलाई आफैलाई चोट परुय्ाउि रोक्ििुोस् 

2) अरूलाई बचाउििुोस् 

3) स्टाफको कल्यार्को रिा गिुविोस् 

 

िगीकरण बािा 

अनुशासन घटनाहरूिाई िकार I, िकार II, र िकार III इन्रेलशनको रूपमा िगीकृत गररनेछ। बस 

इन्रेलसन िकार IV मावनन्छ। 
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िकार I का अिरोिहरू – अििुासि घटिािरू जिु कसैको सरुिा र नििामा गम्िीर िस्तिेप गर्वछ, जो खतरिाक र्ा िानिकारक िकृनतको िुन्छि्, सेफ 

स्कूल उल्लंघि िो र ििासि, संकट टोली, सम्परू्व कमवचारी, र / र्ा समरु्ाय समर्थविबाट तुरुन्त िनतनियाको र्ारेन्टी टाइप आई इन्रक्िि िो। 

 

 िकार II का अिरोिहरू– अििुासि घटिािरू जिु कसैको सरुिा र नसकाइमा िस्तिेप गर्वछ, जो खतरिाक र्ा िानिकारक िकृनतको िुन्छ, काििुी उल्ल्घि 

र र्ारेन्ट ििासनिक िस्तिेप िकार २ ईन्रेक्िि िो। 

 

िकार III का अिरोिहरू– अििुासि घटिािरू जिु नििक िारा ह्यान्िल गिव सनकन्छ र निनन्सपल र्ा िेनसग्िीलाई अििुासि रेफरलको र्ारेन्टी िुरँ्ैि; 

कुिै पनि व्यर्िार जिु निम्ि स्तरको तीव्रता, निनष्िय िकृनत र / र्ा गैर-सार्धाि नर्नधको एक िकार 3 इन्फेक्ििि िो। इन्फेक्ििको नरक्र्ेन्सी, र असफल 

िस्तिेपिरूको ईनतिासको कारर्ले, ििासकलाई सन्र्िव नसफाररि गिव सनकन्छ। 

 

िकार IV का अिरोिहरू – नजल्लामा िुिे अििुासि घटिािरूले यातायात िर्ाि गरय्ो । 

िकार I का संिमण र पररणामहरू 

मादक/ सम्पवत्त (ALCH) 
 

यसको अर्थव स्कूल पररसरमा रक्सीको ियोग, कलजा, नर्तरर् र नबिी िनतबनन्धत छ। नििा बोिवको िीनत बमोनजम, ििासनिक िनियािरू स्कूलको पररसरमा 

िुरँ्ा कुिै पनि बच्चाको मार्क पेयपर्ार्थव र्ा मार्क पर्ार्थविरूको संलग्ि नर्द्यार्थीिरूको सार्थ व्यर्िार गर्ाव लागू िुन्छि।् स्कूल बोिव R5131.6.3. 

िागूपदार्थश /सम्पवत्त (04-1) 
 

सको अर्थव अिनधकृत निनस्िप्स ड्रग्स, इििलेन्ट्स, कुिै पनि नकनसमको मार्क पर्ार्थव सनित अरै्ध और्नध, ियोग, नर्तरर् र नबिी बेच्िे कुरा िो (ििाको 

िार्थनमक उद्देश्य उद्देश्य िो र्ा िोइि), नियनन्त्रत पर्ार्थव र्ा स्कूलमा यी मध्ये कुिैको िक्कल। पररसर अिुमनत छैि। कलजा, ियोग, नर्तरर् र लागूपर्ार्थव सम्बनन्धत 

प्याराफेरानिया को पनि निरे्नधत छ। यस नियमको उल्ल्घिमा फेला परेको ित्येकलाई बोिव िीनत र नियमि तर्था काििूको अन्य लागू िार्धाििरू िारा िर्ाि 

गररएको ढ्गले निलम्बि र / र्ा स्कूलबाट निष्कासि गिव सनकन्छ। स्कूल बोिव R5131.6.1. 

हवतयार /सम्पवत्त -SSA (01-1) 

यसको अर्थव लल्याकज्याक, फायरआमव (लोि गररएको र्ा लोि गररएको), नर्स्फोटक िनतयार, बन्र्कु साइलेन्सर, ग्यास बन्र्कू, मेनिि गि, ििेपर् िनतयार, 

बुलेट (िरू), राइफल, एक छोटो लयारेल, िटगि, र्सन्त बन्र्कु, कुिै पनि िकारका फटाकािरू (धुँर्ा बम र्ा पटाखा सनित), कुिै पनि िकारको नर्स्फोटक 

उपकरर्, र्ा नस्र्च ललेि। कुिै पनि र्स्तु, उपकरर् र्ा उपकरर्को अिनुचत ियोग पनि यस िार्धाि नित्र पछव। SAB िीनत 5131.6. 

 हवतयार / ियोग गनुश - SSA (02-1) 
 

कलजा र / र्ा एक उपकरर्, उपकरर् र्ा ििेपर् को ियोग जिु उनचत रूपमा अको व्यनक्त नर्रूद्ध आिमर् र्ा बचार्को लानग ियोग गिव सनकन्छ; कुिै पनि 

उपकरर् र्ा उपकरर् जो उनचत रूपमा धम्की, िराउि, र्ा िारीररक चोट र्ा अको व्यनक्तलाई िािी पयुावउि ियोग गिव सनकन्छ। िनतयारले निम्ि मध्ये कुिै पनि 

समार्ेि गिव सक्र्छ: 
 
• धारर् जेब चाकू र्ा ललेिको सार्थ एक उपकरर् चार इन्च र्ा कम लम्बाइ िाप्िे; 

• पेि चाकू; 

•  िोजेक्टाइल िनतयार (अर्थावत्, गोली बन्र्कू, बीबी गि, गोफि, धिु, िसबो, आनर्); 

•  लल्याकजेक; 

• िकलिरू; 

•  मररच स्ि;े
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• कलिरू; 

•  गर्ा; 

• "Tasers"; र्ा 

•  सामान्य स्कूल आपनूतव, घरेलु चीजिरू र्ा अन्य सामग्री (उर्ािरर् समार्ेि, तर सीनमत छैि, कैं ची, िेल फाईलिरू, चेििरू, लेजर बीम पोइन्टरिरू, रेजर 

ललेििरू, बक्स कटरिरू, संयोजि र / र्ा प्याि लकिरू, इत्यानर्)। आिमर्को लानग ियोग गररएको, धम्की नर्ि, िराउि ेर्ा िारीररक चोट परुय्ाउिे र्ा 

अको व्यनक्तलाई िानि परुय्ाउिे, जब त्यस्ता र्स्तुिरू र्ास्तर्मा िनतयारको रूपमा ियोग गररन्छ। 

िागूपदार्थश / वबिी वितरण-SSA (05-01) 
 

अरै्ध ड्रग्सको कलजा जिाँ रकम अनधक मात्रामा व्यनक्तगत प्याकेनजंग र्ा अन्य पररनस्र्थनत जसले बेच्िे / नर्तरर् गिे उद्देश्य र्ा ियास िर्िविको आधारमा 

व्यनक्तगत ियोगको लानग सोच्र्छ। यसले खाद्य, मानजवयािा संचार उत्पार्का कुिै पनि िकारिरू बेच्ि ेर नर्तरर् गि ेअनििाय सनित समार्ेि गर्वछ। 

हमिा/ लयाट्ी - SSA (06-01) 
 

गम्िीर िारीररक िनत, र्ा उिी गिव को लागी एक ियास, र्ा तुरुन्त िारीररक चोट को आिंका मा एक व्यनक्त राख्ि ुको मिसाय संग उसको / उिको नबरुद्द 

अको नर्द्यार्थीको एक र्ास्तनर्क र जािबूझ्िे स्पिव र्ा ििार। 

बिात्कार/ यौन हमिा (07-1) 
 

िेलको अर्थव अको व्यनक्तको िनत यौि र्ा अिि िकृनतको आचरर् िो जुि र्ास्तनर्क र्ा धम्की नर्ि ेिारीररक िनक्तसँग िराउँर्छ, िमव, र्ा मािनसक पीनित। 
 

जानी जानी आगो िगाउने - SSA (08-01) 

िलको अर्थव ििेको जािाजािी र्ाउरा र्ा िेर्परू्व रूपमा जलाउिे र्ा स्कूलको मैर्ाि र्ा नजल्लामा र्मा िािामा नलईएको कुिै पनि सम्पत्तीमा रिकेो नर्द्यालयको 

िर्ि र्ा सम्पत्तीमा जलाउिे ियास गिुव िो। 

बम िम्की / स्कूि सरुक्षा र सरुक्षा गनश अन्य चेतािनी- SSA (09-1) 
 

एसएलपीएस नजल्लाको तफव बाट कुिै स्कूल िायोनजत गनतनर्नध र्ा सेर्ामा कुिै पनि गािीमा स्कूलको सम्पनत्तमा बम र्ा नर्स्फोटक उपकरर्को कलजा र्ा 

स्र्थािको सम्बन्धमा गलत बयाि गिुव पिेछ। 

गम्िीर िेदिािपूणश िेदिािपूणश (12-1) 
 

िल्लको मतलब अिार्श्यक व्यर्िार, बोली, लेनखएको र्ा नचत्र कसैको निर्ेिि अिसुार नतिीिरूको जानत, रंग र्ा रानष्ियताका कारर् िुिेछ। यो धम्की, 

नियन्त्रर्, िनक्तको र्रुुपयोग र समािता अस्र्ीकार गिे ियासको बारेमा िो। यो स्पि, र्ा सकू्ष्म, एक घटिा र्ा ढाँचा िुि सक्छ। 

गैंग सम्बवन्ित गवतविवि (GANG) 
 
र्ईु र्ा बढी नर्द्यार्थीिरूको चनलरिकेो संगठिको अर्थव िुन्छ जससँग एउटा पनिचाि योग्य िाम र्ा पनिचाि नचह्न र्ा ितीक र्ा जसका सर्स्यिरू व्यनक्तगत र्ा 

सामनूिक रूपमा संलग्ि छि ्र्ा गनतनर्नधको िमिूामा संलग्ि छि जिु स्कूल र्ा स्कूलको सर्स्यिरूको सरुिालाई खतरामा पाछव र्ा अर्रोध गर्वछ। र सामान्य 

समरु्ाय। नगरोि गनतनर्नधिरू समार्ेि:  
• कुिै लगुा, गििा, गव र्ा इनग्िनिया लगाउि ेर्ा िर्िवि गि ेजिु नर्द्यार्थीलाई नगरोिको सर्स्यको रूपमा जानिन्छ र्ा अन्यर्था एउटा नगरोिको 

समर्थविको ितीक िो। 

•  कुिै पनि िलर्, र्ाक्यांि, नलनखत ितीक र्ा इिारा ियोग गरी जो नर्द्यार्थीलाई जािाजािी समूिाको सर्स्यको रूपमा पनिचाि गर्वछ र्ा अन्यर्था 

एउटा नगरोिको समर्थविको ितीक िो। एक छात्र आफ्िो र्ा उिको स्कूल िोटबुक, पाठ्य पसु्तकिरु, र्ा व्यनक्तगत आइटम मा नगरोि सम्बद्धता िर्िवि गिव 

सक्र्ैि। 

•  गनतनर्नध र्ा र्ईु र्ा अनधक व्यनक्त िारा नगरोि िचार िोत्सािि मा संलग्ि छ। 

• नगरोि र्ा असामानजक व्यर्िारको लानग नर्द्यार्थी िती।
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ग्रुप फाइट (10-1) 
 

िलको अर्थव िनतयार र्ा अन्य र्स्तुिरूको ियोग नबिा र्ा नबिा िनतयार र्ा अन्य र्स्तुिरूको ियोग गरी िानि परुय्ाउिे र्ा चोट परुय्ाउिे उद्देश्यसनित िारीररक 

बल र्ा गैरकाििूी कुटनपटको ियोगमा संलग्ि र्थिैु नर्द्यार्थीिरूको गम्िीर िमलाको अर्थव िो (सनित तर बन्र्कु, चक्कु, ब्रास िकलिरू, रेजर ललेििरू, बल्सििरू, 

गर्ा, नमचव स्ि,े आनर्)। 

 

KG- 2 3-6  7-12 

 

र्ैकनल्पक प्लेसमेन्ट 

काििू िर्तविलाई सम्पकव  गिुविोस् 

नर्स्ताररत निलम्बि 

अनििार्क सम्पकव  

र्ैकनल्पक कायविममा प्लेसमेन्ट 

पर्ार्थव र्वु्यवर्िार उपचार रेफरल 

१० नर्ि सम्म OSS सम्म रेफरलको सार्थ 

नजल्ला अििुासि सम्मेलि 

 

र्ैकनल्पक प्लेसमेन्ट सम्पकव  काििू 

िर्तवि नर्स्ताररत निलम्बि 

अनििार्क सम्पकव  

एक र्ैकनल्पक कायविम मा 

प्लेसमेन्ट एक र्ैकनल्पक कायविम 

मा पर्ार्थव र्रुुपयोग उपचार को 

रेफरल को सार्थ 10 नर्ि OSS 

सम्म रेफरल संग 

नजल्ला अििुासि सम्मेलि

 

 

 

 

 

िकार II वितीय संिमण र पररणामहरू 

चोरी अन्तगशत $500.00 (15-2) 
 

यसको अर्थव चोरी र्ा अकावको सम्पनत्त र्ा सम्पत्ती चोिव ियास गिुव िो। 

जान्ने झूटो शुल्क विनु िा अवख्तयार विरुद्ध दाबी (53-2) 

तोडफोड (20-2) 
 

यसको मतलब जािाजािी र्ा िेर्परू्व िनत, नर्िाि र्ा नजल्ला / स्कूल सम्पनत्त र्ा अकोको सम्पत्तीको िािी िुिेछ (जस्तै िािी परुय्ाउि ेपाठ्यपसु्तकिरू, 

लककरिरू, उपकरर्िरू, नित्तािरू, फनिवचरिरू, गैंग ग्र्यानफनट लेख्िे, इत्यानर्) । 

झगडा (25-2) 
 

िलको अर्थव िारीररक िन्ि जसमा र्बैु पिले िन्िमा योगर्ाि परुय्ाएको िो या त मौनखक र्ा िारीररक कारबािील ेिारीररक चोट िपािे र्ईु र्ा बढी व्यनक्तको 

नबचमा निकावउिे, धक्का नर्ि,े िल्लाउि,े निनपंग गिे र अन्य िारीररक कायविरूमा सीनमत छैि। 

ग्रुप फाइट (12-2) 
 

िलको अर्थव र्ईु र्ा बढी नर्द्यार्थीिरू बीच िुिे िारीररक झगिा िुिेछ। 

वडवस्ट्लटको सेलशुअि हाडशस्टेन्सन / विगं छुट्टी नीवत (52-2) 

 कृपया पुवस्तकाको पृष्ठ 31 मा हेनुशहोस ् 

सेलसअुि वमसकन्ड (13-2) 

िेलको अर्थव नतिीिरू िुि ्जसल ेजबरजस्ती, जािाजािी र्ा सिमनतल ेअको व्यनक्तको िरीर र / र्ा कपिालाई छुिे तरीकाल ेबिाउँछ र्ा यौि सम्पकव को ितीजामा 

पररर्ाम नर्न्छ। यसल ेअसभ्य एक्सपोजर, यौि इिारा, स्र्ानमत्र् र / र्ा यौि प्याराफेनिवया र / र्ा पनत्रकाको नर्तरर् समार्ेि गर्वछ। 

अिि जोवखम (14-2) 

यसको मतलब जािाजािी जििेनन्िय, स्ति, नितम्ब, र / र्ा झोनल्ग्ग गिे घटिामा त्यस्ता कायविरूल ेअर्रोध र्ा अलामव िुिे सम्िार्िाको पर्ावफास गर्वछ। 

सारै्थ, ििेुविोस-्थ्र ु र्ा जाल कपिा, नमनड्रफ ललाउज र्ा िटव, ट्याक् मानर्थ, स्प्यागेटी परट्टिरू, कुिै पनि िकारको अन्तर्ावतावको एक्सपोजर, क्लीिेज, कम 

राइनिप्यान्ट, र सझुार्यकु्त बयाि र्ा ितीकिरूको अश्लील कपिा निरे्ध गररएको छ। सारै्थ कुिै पनि पररधािले निरे्नधत छ नक सेक्स, ड्रग्स र्ा मनर्राको नर्ज्ञापि 

र्ा िचार गर्वछ। जतु्ता सबै समयमा लगाउि ुपछव। 
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जुिा (18-2) 
 
यसको अर्थव ििेको पैसाको लानग अर्सर र्ा सीपको कुिै पनि खेल खेल्ि ुिो र्ा मूल्यको केनि पनि समार्ेि गिुव िो तर कािव र्ा पासाको खेलिरूमा 

सीनमत छैि। 

अनादर गदै (19-2) 
 
यसको मतलब स्कूल िर्ि र्ा र्रपर िुिु र्ा स्कूलको मैर्ािमा कुिै खास ठाउँमा र्ा स्कूल बसमा नबिा अिुमनत र्ा स्कूल पररसर छोि्िे अिरुोधलाई 

अस्र्ीकार गिुव र्ा बस छोि्िु ििेको िुि सक्छ। नबनल्िंग निनन्सपलको अिुमनत नबिा र अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) िारा अिरुिर् बािके, 

नर्द्यार्थीिरू निकासी र्ा निलम्बि अन्तगवत र्ैकनल्पक कायविममा तोनकएको बखत कुिै पनि स्कूलमा फकव ि सक्र्ैिि।् 

झूटा अिामश (16-2) 
 
आगो र्ा धरु्ाँ ििएको बेला आगोको अलामव तान्ि ेर / र्ा गलत बम ररपोटव बिाउि;े कुिै आपतकानलि अर्नस्र्थत िुरँ्ा आपतकालीि 

कमवचारीिरूलाई सचेत गर्ै  

बदमाशी (21-2) 
 
व्यनक्त र्ा व्यनक्त र्ा समिू िारा निनमवत नर्द्यार्थी र्ा बिुनबद्यार्थीिरूलाई िराउिे र्ा उत्पीिि गिे िनििेछ। बर्मािले समार्ेि गर्वछ, तर यो सीनमत छैि: 

निसंा, इिारा, चोरी, र्ा िानि गिे सम्पनत्त सनित िारीररक कायविरू; मौनखक र्ा नलनखत ताउन्टिरू, िाम सनित - कनलंग, पटु-िाउििरू, जबरजस्ती 

चन्र्ा, र्ा धम्की; र्ा त्यस्ता कायविरूको ररपोटव गिवका लानग बर्लाको धम्की। बर्मािीले साइबर बुनलग्ी र्ा साइबर खतरािरू पनि समार्ेि गिव सक्र्छ। 

बोिव िीनत 5131. 

जातीय उत्पीडन (23-2) 
 
िल्लको मतलब अिार्श्यक व्यर्िार, बोली, लेनखएको र्ा नचत्र कसैको निर्ेिि अिुसार नतिीिरूको जानत, रंग र्ा रानष्ियताका कारर् िुिेछ। यो धम्की, 

नियन्त्रर्, िनक्तको र्रुुपयोग र समािता अस्र्ीकार गिे ियासको बारेमा िो। यो स्पि, र्ा सकू्ष्म, एक घटिा र्ा ढाँचा िुि सक्छ। 

िुम्रपान (30-2) 
 
िालको अर्थव नर्द्यार्थीिरूले कुिै पनि िकारको सतुीजन्य उत्पार्ि र्ा सम्बद्ध प्याराफेरिेनलया स्र्ानमत्र्, धमु्रपाि र्ा ियोग गिुव िुरँ्ैि। स्कूल 

बोिव R5131.6.2. 

िागूपदार्थश/मादक को इनफ्िुएन्सी अन्तगशत (03-2) 
 
ििार्मा एक िलर् िो जिु ििाको नस्र्थनत र्र्वि गिव ियोग गररन्छ। 

परवमशन वबना स्कूि छोड्दै (48-2) 
 
यसको मतलब नर्द्यार्थील ेअनधकृत र्ा नलनखत अिमुनत नबिा स्कूल क्याम्पसबाट बानिर निस्कन्छ। 

ISS िा वििरणिाई ध्यान वदन असफि (49-2) 
 
िालको अर्थव नर्द्यार्थील ेििासकिारा तोनकएको रूपमा ISS र्ा निरासतमा ररपोटव गिव अस्र्ीकार गछवि।् 

वडवस्ट्लट एलसेप्टेबि ियोग नीवत – टेलनोिजी-(22-2) 
 
अपेिािरू, आर्श्यकतािरू, र / र्ा नर्द्यार्थी नजम्मेर्ारिरूको कुिै उल्ल्घि नजल्लाको (Technology Acceptable Use Policy) मा उनल्लनखत। यनर् 

सोिल मीनियालाई अस्र्ीकायव तरीकामा ियोग गररए जस्तै: व्यनक्तिरूको गोपिीयतामा आिमर् गि,े कुिै बर्िामी िकानित गिे र्ा िर्िवि गिे, जातीय 

आपनत्तजिक, अपमािजिक, अिल्ील, अपनर्त्र, यौि उन्मखु र्ा धम्की नर्ि ेसामग्री र्ा सन्र्ेििरू सार्वजनिक र्ा निजी रूपमा र्ा अरै्ध रूपमा नजल्ला 

िेटर्कव  ियोग गिे ।  ‘उत्पीिि, तोिफोि, अिपुयकु्त र्ा अश्लील गनतनर्नधिरू। 

सामनग्र, िर्िवि, र्ा नर्तरर् सामग्री, जसले एक व्यनक्तको सामान्य िालीिता र िैनतकतालाई अपमाि गर्वछ। 

िेटाउनुहोस ्मा लयाफेटररया (CAFÉ) 
 
क्याफेटररयामा पयावप्त बाधा परुय्ाउिे उद्देश्यले अको नर्द्यार्थील ेजािाजािी पर्ोन्िनत र्ा नर्द्यार्थी र्रुाचारको र्कालत गर्वछ।
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अपनर्त्रता सामानजक अपमािजिक िार्ा िो, जसलाई श्राप िलर्िरू र्ा िपर्थ, िस िलर्िरू, िपर्थ िलर्िरू, र्ा िोर्किरू पनि िनिन्छ।                                                                                     
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KG- 2  3-6  7-12 
     

र्ैकनल्पक िोग्रानमंग (पररर्तवि 

नििक / र्गव) 

परामिव संग नलंकेज व्यर्स्र्था गिुविोस् 

एजेन्सी 

सम्िर् अिमेन्ट आर्श्यकतािरूको आकलि गिुविोस् 

व्यर्िार सधुार योजिा (BIP) 

(SST लाई रेफरल) 

र्ातार्रर्मा पररर्तवि (नर्िेर् 

बस्ि, अनतररक्त पयवर्ेिर्, आनर्) 

चेक-इि चेक आउट 

संग सम्मेलि 

अनििार्क / नर्द्यार्थी / स्कूल स्टाफ 

िजरबन्र् 

कायावत्मक व्यर्िार मलू्यांकि 

समिू परामिव / व्यर्िार पाठ 

गिृ भ्रमर् 

व्यनक्तगत नर्द्यार्थी सरुिा योजिा 

ISS / परार्तवि / ररकिरी कोठा 

अनििार्क सम्पकव  

सिकमी मध्यस्र्थता 

परार्तवि गनतनर्नध 

नर्िेर्ानधकार को िटाउि े

पिुस्र्थावपिा - सामरु्ानयक सेर्ा कायव 

बिाल सकव ल 

व्यर्िार अपेिािरू पिुः नसकाउििुोस्  

परामिव एजेन्सीको सार्थ नलंकेज िबन्ध गिुविोस ्

व्यर्िार सधुार योजिा (BIP) 

(SST लाई रेफरल) 

र्ातार्रर्मा पररर्तवि (नििक 

निकटता, अनतररक्त पयवर्ेिर्, आनर्) 

चेक-इि चेक आउट 

अनििार्क / नर्द्यार्थी / स्कूल संग सम्मेलि 

स्टाफ 

घर-र्ेनख-स्कूल स्कूल-र्ेनख- नसजविा गिुविोस् 

घर संचार िर्ाली 

िजरबन्र् 

कायावत्मक व्यर्िार मलू्यांकि 

समिू परामिव / व्यर्िार पाठ 

गिृ भ्रमर् 

एक सल्लािकार को पनिचाि गिुविोस् र एक स्र्थापिा गिुविोस् 

स्कूल सम्बनन्धत गनतनर्नधिरूको तानलका 

िर्िवि 

व्यनक्तगत नर्द्यार्थी सरुिा योजिा 

अनििार्क सम्पकव  

नजल्ला अििुासिको लानग रेफरल 

सम्मेलि 

नर्िेर्ानधकार िटाउिे 

पिुस्र्थावपिा - पयवर्ेनित समरु्ाय 

सेर्ा कायव 

बिाल सकव ल  

र्ैकनल्पक िोग्रानमंग (पररर्तवि 

नििक / र्गव) 

चेक-इि चेक आउट 

संग सम्मेलि 

अनििार्क / नर्द्यार्थी / स्कूल स्टाफ 

गिृ भ्रमर् 

नजल्ला अििुासिको लानग रेफरल 

सम्मेलि 

नर्िेर्ानधकार को िटाउि े

पिुस्र्थावपिा - सामरु्ानयक सेर्ा कायव 

बिाल सकव ल 

सस्पेंिि 

     

     

     

     

     

िकार III इन्रेलशन र पररणामहर (51-3)     

नर्द्यार्थी र्गव गनतनर्नधमा िाग नलि इन्कार गछवि ्     

अपवित्रता (28-3)     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     



िबशि अलस (32-3) 

कुिै िार्ा, कायव, अिार्श्यक नटप्पर्ी र्ा अनिव्यनक्त, िाम र्ा स्लसव र्ा अश्लील इिारा सनित कुिै अन्य व्यर्िारको ियोग, जिु नर्िम्रता र्ा निितालाई 

आपनत्तजिक िुन्छ। कुिै स्लारिरू, इियुएिन्िो र्ा अन्य मौनखक आचरर्ले व्यनक्तको नलग्, जानत, धमव, रंग, रानष्िय मूल, र्ंि, उमेर, अिक्तता र्ा यौि 

झकुार्लाई िनतनबनम्बत गर्वछ जसको उद्देश्य र्ा ििार् िराउिे, ित्रतुापरू्व र्ा आपनत्तजिक िैनिक र्ातार्रर् नसजविा गिे िुन्छ। 
 

अनुमवत वबना िगश छोड्दै (47-3) 

िाल्य ििकेो नबद्यार्थीले अनधकृत र्ा नलनखत अिमुनत नबिा किाकोठाबाट बानिर निस्कन्छ। 

हॉसशप्िे, प्िे-फाइवटंग, पोवस्टंग थे्रट्स (26-3) 
 
िलको मतलब रूि्िी, रफ, र्ा बोररस खेल। 

 

एक व्यवक्तगत इिेलट्ोवनक उपकरणको अज्ञात उपयोग (44-3) 
 
यसको मतलब नजल्लाल ेिर्ाि गरेको कुिै पनि उपकरर्िरू समार्ेि गर्वछि ्तर रेनियो, र्ाकम्याि, सीिी प्लेयर, आईपि, एमपी 3 प्लेयर, िीिीिी प्लेयर, 

ह्यान्ििले्ि खेल कन्सोल, व्यनक्तगत निनजटल सिायक, सेललुर टेनलफोि, लल्याकबेरी, र ल्यापटप कम्प्यटुर, सारै्थ सीनमत छैि। समाि िमतािरूको सार्थ 

नर्कनसत कुिै पनि िया ँिनर्नधको रूपमा। 

स्ियंिाई वचवनएन (29-3) 
 
यसको मतलब नर्द्यार्थील ेउनचत पनिचाि िर्ाि गिव अस्र्ीकार गरे। 

आबादीको डे्रस िेडेसन (UNIF) 
 
पोिाक र्ा उपनस्र्थनत जसल ेिैनिक िनियामा अर्रोध उत्पन्ि गर्वछ र्ा स्र्ास््य र्ा सरुिा नचन्ता नसजविा गर्वछ। 

अफिाईनको सािशजवनक िदशशन (50-3) 
 
स्िेिको सार्वजनिक िर्िवि, एक सार्वजनिक सेनटंग्समा जोिीिरू बीचको िारीररक सम्पकव को कुिै पनि िकारको र्र्वि गिव ियोग िएको िलर् िो। यसले चमु्बि 

गिव र कुनटलबाट िात समाउि र्ा िकाि टचिरू आर्ाििर्ाि सम्म सबै चीज समार्ेि गर्वछ। 

 

िॉवनक ताविम (31-3) 
 
बारम्बार नढलो िएको कायव। 

 

लिास / सत्य काट्ने (33-3) 
 
नर्द्यार्थीिरू जो उिीिरूको अनििार्क / अनििार्कको ििासि र ििासिको स्र्ीकृनत नबिा स्कूलबाट अिुपनस्र्थत छि ्उिीिरूलाई गल्ती मानिि ेछ। स्कूल 

ििासिल ेनर्द्यार्थीको अिपुनस्र्थनत िमानर्त र्ा अिमानर्त छ नक छैि निधावरर् गर्वछ। 

 

अन्तवनशवहत वितरण िा अन्य विद्यार्थीहरूको खण्डन (25-3) 
 
किाकोठा, स्कूल िर्ि र्ा स्कूलको आधारमा जािाजािी कायविरू र्ा आचरर् जसले िैनिक िनियामा बाधा परुय्ाउँछ (जस्तै, कुराकािी, आर्ाज 

निकाल्ि,े अिमुनतनर्िा सीटबाट बानिर निस्के इत्यानर्) । 
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7-12 

मान्यता िर्ालीको सार्थ व्यर्िार 

सम्झौतार्ातार्रर्मा पररर्तवि (नर्िेर् 

बस्र्ै, निगरिरूको िटाउि,े िर्ाि गर्ै आनर्) 

समस्यािरूको व्यर्िारको लानग चेक-इि चेक-

आउट-कनन्सस्टन्ट (किा) पररर्ामिरू 

 समस्या व्यर्िारमा लगातार िनतनिया 

इि-क्लास िान्त िाउि स्पेस नर्िेर्ानधकार 

गुमाउिे बेलकुा अनििार्क सम्पकव  

अनििार्क सम्पकव  - िोम नर्द्यार्थी सम्मेलि 

छिौट रेफरल िर्ाि SST को सार्थ निजी 

सम्मेलि 

परार्तवि गनतनर्नध 

पिुस्र्थावपिा - सामरु्ानयक सेर्ा कायव 

बिाल सकव ल 

पिुस्र्थावपिात्मक न्याय व्यर्िार आिािरू 

सरुिा योजिा पिु: नसकाउिुिोस् 

 

कौिल स्तर मलू्यांकि गिुविोस् 

सम्िानर्त अिमेट लयर्िार सुधार योजिा योजिा 

गिुविोस् 

अनििार्क / नर्द्यार्थी / स्कूल स्टाफ निरासतको 

सार्थ चेक इि चेक आउट सम्मेलि 

कायावत्मक व्यर्िार निधावरर् समूि परामिव / 

व्यर्िार पाठ गिृ भ्रमर् 

गिृ भ्रमर् सामानजक कायव रेफरल एक सल्लािकार 

पनिचाि गिुविोस् र स्कूल िर्िवि सम्बनन्धत 

गनतनर्नधिरूको तानलका स्र्थापिा गिुविोस ्

व्यनक्तगत नर्द्यार्थी सरुिा योजिा 

ISS / परार्तवि / ररकिरी कोठा 

सिकमी मध्यस्र्थता 

बिाल सकव ल 

र्ैकनल्पक िोग्रानमंग (नििक / र्गव पररर्तवि) 

अनििार्क / नर्द्यार्थी / स्कूल स्टाफ 

निरासतको सार्थ व्यर्िार सधुार योजिा 

सम्मेलि 

कायावत्मक व्यर्िार निधावरर् समूि परामिव / 

व्यर्िार पाठ व्यनक्तगत नर्द्यार्थी सरुिा 

योजिा आईएसएस / परार्तवि / ररकिरी 

कोठा OSS 

अनििार्क सम्पकव  अनििार्क बैठक 

सिकमी मध्यस्र्थता नर्िेर्ानधकार बिाल 

सकव ल को िटाउिे 

 

 

 

 

 

 

 

IV इन्रेलशन र पररणामहरू टाइप गनुशहोस ्

जबनक बस स्टपमा अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) उिीिरूको बच्चाको व्यर्िारको लानग बस आउि ुअनघ र बस िस्र्थाि पनछ नजम्मेर्ार िुिेछि।् 

नजल्ला बस स्टपमा सपुररर्ेिर्को लानग उत्तरर्ायी छैि, तर एसएलपीएसले नर्द्यार्थीिरूलाई अििुासि नर्ि सक्र्छ जब उिीिरूको बस स्टपमा कायवले 

स्कूलको संचालिमा सामग्री र पयावप्त अर्रोध उत्पन्ि गर्वछ। एसएलपीएस नर्द्यार्थीिरूको पयवर्ेिर् सरुु िुन्छ जब नर्द्यार्थीिरू बसमा चढ्छि।् नर्द्यार्थीिरूल े

बसको पखावइमा रोिर्ेबाट रोक्ि मित्त्र्परू्व छ। अिुनचत व्यर्िारले नर्द्यार्थीलाई बसमा सर्ारी गिव अस्र्थायी र्ा स्र्थायी आधारमा िटाइिेछ। नजल्लाको 

स्र्ानमत्र्मा रिकेो र्ा अिबुनन्धत बसमा नर्द्यार्थीले गरेको कुिै पनि अपराधलाई यस नर्द्यार्थी आचार संनिता बमोनजम सम्बोधि गररिेछ। बस किा को एक 

नर्स्तार िो र र्वु्यवर्िार बर्ावश्त गररिे छैि। र्ईु (२) निनजटल क्यामेरािरू बसमा र बस ढोकामा िुिे गनतनर्नध रेकिव गिव ित्येक बसमा िुन्छि।् 
 

 बस चालक ििारी िो। नर्द्यार्थीिरूले चालकको आज्ञापालि गिुवपछव। 

 बस चालकल ेिाल बसमा तोनकनर्एका नर्द्यार्थीिरूको रोस्टर िाप्त गर्वछ। निनन्सपलसँगै, बस चालकसँग  सीट तोक्िे अनधकार छ। नर्द्यार्थीिरू 

उिीिरूलाई नियकु्त बसमा सर्ार िुन्छि।्   

 सबै िान्सपोटव िएका नर्द्यार्थीिरूले तोनकएको बस र मागव िम्बर र्सावउिे पास िाप्त गर्वछि।् नर्द्यार्थीिरू केर्ल आफ्िो नियकु्त बस सर्ारी गिव छि।् 

  अनििार्कलाई बस चढ्ि र्ा चढ्ि अिमुनत छैि। 
 
नोट: ईन्रोिमेन्ट प्याकेट िा अनिाइनमा स्कूि बस वजम्मेदारी वदशावनदेशहरू हेनुशहोस।् 

नियम उल्ल्घिको पररर्ामल ेनर्द्यार्थीलाई एसएलपीएस बसिरू चढ्ि अिुमनत अस्र्ीकृत गिव सक्र्छ। बसमा गम्िीर र्ुराचारको कारर् निष्कासिको लानग 

नसफाररस िुि सक्छ। बस सनुर्धािरूको निलम्बिको िममा, यो स्कूलमा र नर्द्यार्थीको लानग नर्द्यार्थीको यातायात िर्ाि गिव अनििार्क (िरू) को / 

अनििार्क (िरू) को नजम्मेर्ारी िो। 
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इन्रेलशनहरू 
 

खािे र्ा बसमा नपउिे (43-4) 

बोनिव /  निनस्करिकेो बेला पुि / िोि गर्ै (40-4) 

नर्न्िो बानिर िरीर िागिरु राख्ि े(42-4)  

बस्ि इन्कार (39-4)  

आपतकानलि ढोकासँग छेिछाि (38-4) 

बस नित्र र्स्तुिरू फ्याँक्र्ै (36-4) र्स्तुिरू नर्न्िो बानिर फ्याक 

गर्ै (37-4)  सन्झ्याल बानिर नचच्याई (41-4) 

पररणामहरू 

मान्यता िर्ाली बस सस्पेंििको सार्थ व्यर्िार सम्झौता 

र्ातार्रर्मा पररर्तवि (नर्िेर् आसि, निगरिरूको 

िटाउिे आनर्।अनििार्क सम्पकव  

नर्द्यार्थी संग निजी सम्मेलि 

बस बाट िटाउि े

व्यर्िार अपेिािरू पिुः नसकाउििुोस् 

नर्द्यार्थीले िनतपनूतव पिु: निधावरर् गरे - पुिःस्र्थापिा न्याय

 

 

 

 

 

टेलनोिोजी र विद्यार्थी व्यिहार 

नर्द्यार्थी स्र्ीकायव ियोग िीनत र नियमिरूले साइबर बर्मािी (Mo Rev Stat 160.775) सनित एसएलपीएसमा सबै िनर्नधिरूको ियोगलाई नियन्त्रर् गर्वछ। 

उल्ल्घिले ियोगकताव सुनर्धािरू, निलम्बि, निष्कासि र िागररक र्ा आपरानधक र्ण्ििरू गुमाउि सक्छ। नर्द्यार्थीिरूल ेउिीिरूले जे पनि नसजविा गछवि,् 

पठाउँछि,् िाप्त गर्वछि,् र्ा नजल्ला टेक्िोलोजीमा िण्िारमा कुिै गोपिीयताको अपेिा िुरँ्ैि। सेल फोि, इलेक्िोनिक क्यामेरा र इलेक्िोनिक संचार उपकरर्िरूको 

उपयोग स्कूल कमवचारीिरू िारा अनधकृत िुिपुर्वछ। सेल फोि, क्यामेरा र इलेक्िोनिक उपकरर्िरूको अिनधकृत ियोगको पररर्ामस्र्रूप जलत गररयो र्ा 

खोजी गररयो र यस र्स्तुको कलजा िुिेछ। जलत गररएका र्स्तुिरू अनििार्क (िरू) / अनििार्कलाई मात्र उनचत समयार्नधनित्र स्कूलका अनधकारीिरूसँग 

िेट गरे पनछ मात्र फकावइन्छ। नजल्ला िीनत उल्ल्घिमा ल्याईएको उपकरर्िरूको लानग नजल्ला उत्तरर्ायी छैि र उिी अिुसार बरामर् गररयो। 

 

नर्द्यार्थीिरूलाई अन्य नर्द्यार्थी र स्टाफको फोटो नलिको लानग निरे्ध गररएको छ। त्यसो गर्ाव अन्य नर्द्यार्थी र स्टाफको गोपिीयता अनधकार उल्लंघि िुन्छ र 

स्र्ीकायव ियोग मा पाररर्ाररक नििा अनधकार र गोपिीयता ऐि (FERPA) मा नजल्ला िीनत अििुासिको अधीिमा छ। नजल्ला नर्द्यार्थील े नर्द्यार्थी 

ियोगकताविरू र नजल्ला उपकरर्िरूको सरुिाको लानग नियनमत पाठ्यिममा नजल्ला िनर्नधमा इलेक्िोनिक संचार र सूचिा िण्िारिरूको अिगुमि गर्वछ। 

केनि पररनस्र्थनतिरूमा नर्द्यार्थीिरूको क्याम्पस बानिरको टेक्िोलोजीको ियोग जसल ेस्कूलको संचालिमा बाधा परुय्ाउँछ त्यो पनि अििुासिको अधीिमा छ 

(अर्थावत् फेसबुक र अन्य नमनिया श्रोतिरूको ियोग उत्पीिि र्ा साइबर बर्मासी)। 

 

बोिवल ेइन्टरिेटमा पिुचँ सीनमत गिे अनधकार सरुनित गर्वछ जब स्रोतिरू र पयवर्ेिर्िरू उपललध िुन्छि।् बोिव िेटर्कव  काििू िारा अिमुनत िर्सम्म एक बन्र् 

मंच मानिन्छ। नर्द्यार्थी ियोगकताविरूल ेिैनिक उद्देश्यको लानग कुिै बोिव कमवचारीको ज्ञाि र िोत्साििको सार्थ िगरेसम्म उिीिरूल ेअि-लाइि (इन्टरिेट र्ा 

इन्िािेट) िेटेका व्यनक्तिरूसँग िेट िगिव सिमत िुिेछि।् नर्द्यार्थी ियोगकताविरूल ेतुरुन्त आफ्िो नििक र्ा अन्य स्कूल कमवचारीलाई कम्प्यटुर माफव त पिुचँ 

गरेको कुिै अिपुयकु्त सामग्री र्ा नर्द्यार्थीले िाप्त गरेको सन्र्ेि अिपुयकु्त र्ा ियोगकतावलाई अप्ठ्यारो मिसुस गराउँर्छि।् 

 

वनिम्बन 

नर्द्यार्थीिरूलाई स्कूलमा राम्रो व्यर्स्र्था र अििुासिको परू्ावग्रिको रूपमा िुिे आचरर्का लानग निलम्बि र्ा बनिष्कार गिव सनकन्छ र्ा जसल ेनर्द्यार्थीिरूको 

मिोबल र्ा राम्रो आचरर् नबगािव सक्छ। निनन्सपलले कुिै िकारको निलम्बि तुरुन्त सपुररटेंिन्ट र्ा उसको पररर्ारलाई खबर गिुव पछव जसले कुिै पनि समयमा 

निलम्बि नफताव नलि सक्र्छ।  

 कुिै पनि नर्द्यार्थीलाई एक नर्ि िन्र्ा बढीको लानग स्कूलबाट िटाउि सनकन्छ कारर्ािी निलम्बिको रूपमा ररपोटव गररएको छैि। 

  निनन्सपल्सले नर्द्यार्थीलाई अर्नध २ निरे्धका लानग स्कूल (१०) नर्ि िन्र्ा बढीको लानग निलम्बि गिव अनधकृत गर्वछि।् 
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 निनन्सपल्सल ेटाइप I इन्फेक्ििको लानग र्ि (१०) स्कूल नर्िको लानग एक नर्द्यार्थीलाई निलम्बि गिव अनधकृत छि।् 

  र्ोस्रो ग्रेि नकन्िरगाटवि किामा नर्द्यार्थीिरूलाई नमसौरीको संिोनधत कािूिको आर्श्यकताको लागी निलम्बि गिव सनकर्ैि, समार्ेि गरीएको तर 

सेफ स्कूल ऐिमा सीनमत छैि। 

  अधीिकल ेएक नर्द्यार्थीलाई 180 स्कूल नर्ि िन्र्ा बढीको लानग निलम्बि गिव सक्र्छ। 

 जब एक नर्द्यार्थीलाई स्कूल बानिर निलनम्बत गररन्छ, अनििार्कलाई सम्पकव  गिुवपर्वछ र निलम्बि पत्र िाप्त गिुवपिेछ। 

 स्टाफ र्ा अन्य नर्द्यार्थीिरूमानर्थ िमलामा संलग्ि नर्द्यार्थीिरूले स्कूलमा नफताव पठाउि सक्र्छि ्जिा ँआिमर् गररएको नर्थयो। 

  यस िीनत अिरुुप अििुानसत नर्द्यार्थीलाई स्कूलको सम्पनत्त र्ा त्यस नजल्लाको कुिै पनि गनतनर्नधको १,००० नफट नित्र अिमुनत छैि, गनतनर्नध 

नजल्ला सम्पनत्तमा िुिे या ििुिेको पर्ावि िगरी। निलम्बि िएका नर्द्यार्थीसँग स्कूलको सम्पनत्तमा िुि सपुररटेन्िेन्ट र्ा सपुररटेन्िेन्टको अनिकतावको 

अिमुनत िुिपुछव। नजल्लाले नर्द्यार्थीिरूलाई अफ क्याम्पस आचरर्का लानग अििुासि नर्ि सक्छ जिु क्याम्पस िैनिक र्ातार्रर्मा िकरात्मक 

ििार् पाछव। 

वनिम्बनको िावग िविया 

सबै नर्द्यार्थीिरूलाई गुिासो र उजरूीको समाधाि गिव, र कुिै निलम्बि र्ा निष्कासिको नर्चारमा निष्पि र इमान्र्ारीपरू्वक व्यर्िार गररिेछ। नर्द्यार्थी आचार 

संनिता उल्लंघिको लानग जिु निलम्बि र्ा बनिष्कारको लानग नसफाररस िुि सक्छ: 

 

निनन्सपल र्ा निजाईिील ेएक नर्द्यार्थी सम्मेलि र स्कूलको स्तर अिुसन्धाि एक उनचत अर्नध नित्र गिै पछव। कुिै पनि नर्द्यार्थीलाई निलनम्बत िगरर: 
 
1.  नर्द्यार्थीलाई उसको / उिी नर्रुद्ध लगाइएको आरोपिरूको मौनखक र्ा नलनखत सचूिा िर्ाि गररएको छ; र 

2. यनर् नर्द्यार्थील ेआरोप अस्र्ीकार गरेमा उसलाई िस्तानबत निलम्बिको आधारमा गठि गररएको त्यिरूको मौनखक र्ा नलनखत व्याख्या नर्इिेछ; र 

3.  नर्द्यार्थीलाई घटिाको उसको संस्करर् िस्तुत गिे अर्सर नर्इिेछ; र 

4. (१०) नर्ि िन्र्ा बढीको लानग निलम्बि िएको अर्स्र्थामा, नर्द्यार्थीले निर्वयमा पिुरार्ेर्ि गिव चािकेो सचुिा नर्ंर्ा, बोिवल ेनिर्वय ििएसम्म निलम्बि 

रोनकि ेछ अधीिकको निर्वय ििएसम्म, नर्द्यार्थीको उपनस्र्थनत व्यनक्त र्ा सम्पनत्तको लानग निरन्तर खतरा िुन्छ र्ा िैनिक िनियामा बाधा परुय्ाउि ेएक 

निरन्तर खतरा िुन्छ, जसमा नर्द्यार्थीलाई तुरुन्त नर्द्यालयबाट िटाइन्छ र सचूिा र सिुरु्ाई व्यार्िाररक रूपमा चाँिै आउँिेछ। 

 

निनन्सपल र्ा निनर्वि व्यनक्तले अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) लाई सम्पकव  गिव निलम्बिको सचूिा नर्ि, निलम्बिको कारर् िर्ाि गिव, र आर्श्यकता 

अिसुार निनन्सपल र्ा निनर्वि व्यनक्तसँगको सम्मेलिको नमनत र समय स्र्थापिा गिव आर्श्यक छ। नर्द्यार्थी पढ्र्ै। कुिै नर्द्यार्थीलाई निलम्बिको नर्िेर् 

र्रुूपयोग र कारर्को उनचत कागजात नबिा घर पठाइिे छैि। 

 

नर्द्यार्थी स्कूलको नर्िको अन्त्यसम्म स्कूलमा िै रििेछ जबसम्म उसको / उिको अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) को र्ेखिालमा ररिा गररएको िुरँ्ैि। 

नबद्यार्थीको उपनस्र्थनतमा कुिै व्यनक्त र्ा सम्पनत्तको लानग निरन्तर खतरा िुिे र्ा िैनिक िनियामा अर्रोधको निरन्तर खतरा रिकेो नर्द्यार्थीलाई उपयकु्त 

काििुी अनधकारको सपुररर्ेिर् अन्तगवत स्कूल पररसरबाट तुरुन्त िटाइिेछ। 

 

वनिम्बन िा िैकवल्पक प्िेसमेन्टको िावग अपीि िविया 

छोटो अिवि वनिंबन अपीि: 
 

निटेन्सि, इि-स्कूल-सस्पेंिि र स्कूल (आउट) बानिर स्कूल निलम्बि (१०) नर्ि िन्र्ा बनढ िर्ि निनन्सपल बानिर अपीलको लानग खलुा छैि।
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दीघशकाविक वनिंबन अपीि (दस िन्दा बवढ [१०] वदन): 
 

१० नर्ि िन्र्ा बढीको निलम्बिले नर्द्यार्थी र्ा अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) लाई नििा बोिवमा सपुररटेन्िेन्टको निर्वय अपील गिव अनधकार नर्न्छ। 

नर्द्यार्थी र्ा अनििार्कल ेपररर्ार र सामरु्ानयक स्लग्िताको कायावलयलाई सूनचत गिुवपिेछ उिीिरूको अपीलको लानग र्ीघवकालीि निलम्बिको नमनतर्ेनख 

पाँच (5) व्यापार नर्ि नित्र अपील गिव। यनर् नर्द्यार्थी र्ा अनििार्कल ेनिलम्बिको लानग अपील गि ेउसको अनििायको सचूिा िाप्त गर्वछ ििे, बोिवल ेनिर्वय 

िर्ेएसम्म निलम्बि स्र्थनगत िुिेछ। यद्यनप सपुररटेन्िेन्टको निर्वयमा नर्द्यार्थीले व्यनक्त र्ा सम्पनत्तलाई निरन्तर खतरामा पाछव र्ा िैनिक िनियामा बाधा परुय्ाउिे 

िम जारी छ ििे नर्द्यार्थीलाई तुरुन्त नर्द्यालयबाट िटाइिेछ र सुिरु्ाई व्यार्िाररक रूपमा चाँिै आउिेछ। 

 

नििा बोिवमा अपील िएको खण्िमा सपुररटेन्िेन्टले निलम्बि सम्बनन्धत त्यिरूको नलनखत रुपमा तुरुन्त एक परूा िनतर्ेर्ि पठाउिेछ, उनिले गरेका कायवर्ािी, 

त्यसको कारर् र नििा बोिवल ेअिरुोध गरेमा, सेक्िि 167.161, RSMo मा िर्ाि िए बमोनजम अपील पाटीलाई सुिरु्ाई नर्ििुोस।् 

 

अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) ले (१०) नर्ि िन्र्ा बनढको निलम्बिको लानग अपील गिव सक्र्छ: 

 पररर्ार र सामरु्ानयक स्लग्िता, 801 N. 11th St., St. Louis, MO 631011, र्ा अपीलको पत्र लेख्ििुोस।् 

  फारममा समार्ेि गिुविोस ्र्ा पत्रमा सबै जािकारीिरू इन्रक्ििमा सम्बनन्धत छ। 

  फारम र्ा नचठी पाररर्ाररक र सामरु्ानयक स्लग्िता को कायावलयमा फकावउिुिोस् पाँच (5) व्यापार नर्ि नित्र र्ीघवकालीि निलम्बिको नमनत र्ेनख। 

  अपीलिरू ित्यि उल्लंघिसँग सम्बनन्धत त्यको बयाििरूमा िनतबनन्धत िुिपुर्वछ जिु पररर्ामल ेर्ीघवकालीि निलम्बि लगाउँछ। 

िैकवल्पक प्िेसमेन्टको िावग अपीि िविया: 
 

नर्द्यार्थी आचार संनिताको िकार I को इन्रेक्ििको कारर् र्ैकनल्पक साइटमा तोनकएको नर्द्यार्थीले त्यो स्र्थाि पररर्ार र सामरु्ानयक स्लग्िताको 

कायावलयमा अपील गिव सक्र्छ। अपीलमा सत्तारुढ ििएसम्म र्ैकनल्पक प्लेसमेन्ट ििार्मा रििेछ। नर्द्यार्थीिरूले र्ैकनल्पक प्लेसमेन्टमा िामांकि गिै 

पर्वछ जब सम्म अपीलमा एक सत्तारुञ्ज्य िुरँ्ैि। अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) िारा या त कायवको अपील गिव सक्छि् निम्ि िारा:  

 ररर्ार र सामरु्ानयक स्लग्िता, 801 N. 11th St., St. Louis, MO 63101, र्ा अपीलको पत्र लेख्ििुोस।् 

  फारममा समार्ेि गिुविोस ्र्ा पत्रमा सबै जािकारीिरू इन्रक्ििमा सम्बनन्धत छ। 

  र्ैकनल्पक प्लेसमेन्टको नमनत र्ेनख पाँच (5) व्यापार नर्ि नित्र फाराम र्ा पररर्ार पररर्ार र समरु्ाय्लग्िताको कायावलयमा पत्र नफताव गिुविोस।् 

  अपीलिरू ित्यि उल्लंघिसँग सम्बनन्धत त्यको बयाििरूमा सीनमत िुिपुर्वछ जिु र्ैकनल्पक प्लेसमेन्ट असाइिमेन्टको लागूको पररर्ामस्र्रूप 

ियो। अपीलको नस्र्थनतको सचूिा नलनखत अपील िाप्त िएको (१०) स्कूल नर्ि नित्र अनििार्कलाई पठाइिेछ। 

  पररर्ार र समरु्ाय संलग्िताको कायावलयको निर्वय अनन्तम िुिेछ र अपीलको नर्र्य िोईि। 

वनष्कासन 

निष्कासि स्र्थायी स्कूल उपनस्र्थनत अस्र्ीकार िो। 

 

विद्याियबाट वनष्कासन: 
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कुिै पनि नर्द्यार्थी, टाइप I इन्रैक्ििको लानग निलम्बि गरेपनछ, स्कूलका निंनसपल र्ा निनर्वि व्यनक्त िारा नसफाररसमा निष्कासि गिव सनकन्छ। निनन्सपल र्ा 

निजाईि गिेले तुरुन्त निलम्बि गरी निलम्बि गिव नसफाररस गिव सक्िेछ जो स्कूलको सम्पनत्तमा, स्कूल बसमा, र्ा स्कूल िायोनजत घटिामा निम्िमध्ये कुिैको 

स्र्ानमत्र्मा र्ोर्ी ठिररएको नर्द्यार्थीलाई निष्कासिको लानग नसफाररि गर्वछ।  

 िनतयार (िनतयारिरूको लानग िलर्ार्ली ििेुविोस)् 

 लागूऔर्ध र्ा मनर्राको नर्तरर् र नबिी 

 बढाइएको आिमर् 

 अन्य सरुनित स्कूल काििू उल्लंघि निष्कासि आर्श्यक छ 

वजल्िाबाट वनष्कासन: 
 

एक छात्रको अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) लाई सचूिा र आरोपिरूको सिुरु्ाई पनछ नििा बोिवल ेएक नर्द्यार्थीलाई स्र्थायी रूपमा स्कूलबाट िटाउि 

सक्छ। सिुरु्ाईमा बोिवले नर्द्यार्थी र स्कूलका अनधकारीिरु िारा िस्तुत गरेको िमार् र बयाििरुलाई निकाल्िे निर्वय गिुव अनघ नर्चार गिेछ। 

 

िोट: बनिष्कृत गररएको कुिै पनि नर्द्यार्थीलाई स्कूलको ििासनिक अनधकारको समीिा र स्र्ीकृनत बािके राज्यको कुिै पनि पेररस र्ा ििर स्कूल िर्ालीको 

कुिै पनि सार्वजनिक स्कूलमा ििाव गररिे छैि जिु / उसले िर्ेि नलि चािन्छ। 

वनष्कासनको िावग िविया 

स्कूिबाट: 
 

रििछे। निनन्सपलल ेनबद्यार्थीलाई स्कूलबाट निष्कासिको लानग नसफाररस गिव सक्छ। यनर् निनन्सपलल ेनर्द्यार्थीलाई निष्कासिका लानग नसफाररस गर्वछ िि े

नर्द्यार्थीलाई निष्कासिको नसफाररसको लानग नजल्ला अििुासि सम्मेलिमा पेनन्ि। गररिेछ। नर्द्यार्थीको नजल्ला अििुासि सम्मेलि िुिेछ, जसमा नजल्ला 

अििुासि अनधकारीले निधावरर् गर्वछ नक यनर् निष्कासिको लानग नसफाररसलाई समर्थवि, पररमाजवि, र्ा उल्ट्याइएको छ ििे। 

 

निष्कासि र नजल्ला अििुासि सम्मेलिको नसफाररिको लानग िनिया िनिया निम्िािुसार छि:्  
• निनन्सपल र्ा निजाईि गिेले नर्द्यार्थी कन्फरेन्स र स्कूल स्तरको अिसुन्धाि गिुव पछव। उपयकु्त र्स्तार्ेज अनििर् मागविरूको कायावलयमा पेि 

गिुवपिेछ। 

•  नजल्ला अििुासि सम्मेलि अधीिकको निस्ग्िी, नजल्ला अिुिासि सम्मेलि अनधकारी िारा आयोनजत गररन्छ, अििुासि उल्लंघिको (१०) 

नर्ि नित्र। 

•  अििुासि सम्मेलि अनधकारील ेिर्िको निनन्सपल र / र्ा निजाईि व्यनक्त िारा पेि गररएको कागजात समीिा गिेछ। 

• नर्द्यार्थी सम्मेलि ििएसम्म निलम्बिमा 

वजल्िाबाट: 
 

नििा बोिवल ेनर्द्यार्थीको आमा बुबा र्ा अनििार्कलाई सचूिा र आरोपिरूको सिुरु्ाई नर्ए पनछ कुिै नर्द्यार्थीलाई स्र्थायी रूपमा स्कूलबाट िटाउि सक्छ। 

सिुरु्ाईमा बोिवले नर्द्यार्थी र स्कूलका अनधकारीिरु िारा िस्तुत गरेको िमार् र बयाििरुलाई निकाल्िे निर्वय गिुव अनघ नर्चार गिेछ। 

पढाइ िा िनाश गनश अनुमवत 

यनर् कुिै नर्द्यार्थीले निलम्बि र्ा निष्कासिको िममा एसएलपीएसमा ििाव गिव र्ा एक निजी, चाटवर, प्यारोनियल स्कूल र्ा स्कूल नजल्लासनित अन्य राज्य 

र्ा राज्य बानिर स्कूल नजल्लाबाट निलम्बि र्ा निष्कासिबाट बच्ि ियास गरररिेको छ ििे, एक सम्मेलि सपुररटेन्िेन्ट र्ा सपुररटेन्िेन्टको निजाईिी संग 

छलफल गरीिेछ यनर् नर्द्यार्थीको आचरर्ले एसएलपीएस नजल्लामा निलम्बि र्ा निष्कासि गरेको िुन््यो ििे। अनििार्किरूले एक अपोइन्टमेन्ट 

निधावरर्को लानग िर्ीि मागविरूमा सम्पकव  गिुवपर ्

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   37 

 

 

 



 

 

सपुररटेन्िेन्ट र्ा सपुररटेन्िेन्टको िेनसग्िी िारा निधावरर् गरे नक त्यस्ता आचरर्ले एसएलपीएसमा निलम्बि र्ा निष्कासिको पररर्ाम िोग्िपुिेछ, नजल्लाल े

एसएलपीएस नजल्लामा निलम्बि र्ा निष्कासिलाई ििार्कारी बिाउँर्छ। त्यस्ता अर्स्र्थािरूमा जब नर्द्यार्थीिरू अको नजल्ला, चाटवर र्ा पारोनियल 

स्कूलबाट नर्गतको निलम्बि र्ा नर्द्यार्थी आचार संनिताको बारम्बार उल्ल्घिको सार्थ एसएलपीएस िर्ेि गछवि,् यी नर्द्यार्थीिरूलाई एक र्ैकनल्पक स्कूलमा 

िया ँमागवको कायावलय िारा निधावररत समयको लानग राख्ि सनकन्छ। 

 

एसएलपीएसले स्कूल निसंाको कायवका लानग लगातार र्स पटक स्कूलमा निलम्बि गरेको नर्द्यार्थीलाई ििाव र्ा ििाव गि ेछैि र्ा निष्कासि र्ा निलम्बि र 

आर्श्यक उपचार उपचारिरूको िनतजाको समीिा गिव पनिलो सम्मेलि िगरी नर्द्यार्थीिरूलाई स्कूलमा जाि अिमुनत नर्िेछ। िनर्ष्यमा त्यस्ता र्ा सम्बनन्धत 

आचरर्को कुिै पनि घटिािरू रोक्ििुोस्। सम्मेलिले स्कूल, नर्द्यार्थी र अनििार्क / अनििार्कको उपयकु्त सर्स्यिरू समार्ेि गरेको िुिपुर्वछ।  

 

गम्िीर अपराध 

राज्य नर्धाि §167.171 को अिसुार कुिै नर्द्यार्थीलाई पढ्ि र्ा ििाव गररिे छैि यनर् नर्द्यार्थीलाई कुिै सजाय, र्यस्क र्ा िाबानलगको रूपमा र्ोर् लगाईएको 

छ ििे अनन्तम फैसला र्ा नकिोर आचरर्मा र्ोर्ी ठिराइएको छैि जिु र्यस्कले िनतबद्ध गरेमा निम्ि मध्ये एक अपराध िुिेछ। 

    A. धारा 565.020; अन्तगवत पनिलो निग्री ित्या; 

   B.सेक्सि 565.021; अन्तगवत र्ोस्रो निग्री ित्या; 

   C. सेक्सि 566.030; अन्तगवत पनिलो निग्री आिमर्; 

   D. धारा 566.030 अन्तगवत जबरजस्ती बलात्कार, नकिनक यो अगस्त 28, 2013 िन्र्ा अनघ अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 566.030; अन्तगवत पनिलो निग्रीमा 

बलात्कार; 

  E. धारा 566.060; अन्तगवत जबर जस्ती यो अगस्ट, 28, 2013 िन्र्ा अनघ अनस्तत्र्मा नर्थयो, र्ा धारा 566.060 अन्तगवत पनिलो निग्री मा; 

 F. धारा 566.062; अन्तगवत र्ैधानिक बलात्कार; 

(a)  G.  धारा 566.032; अन्तगवत र्ैधानिक सोिोमी; 

 H.  धारा  569.0209  अन्तगवत पनिलो निग्री मा िकैती यो जिर्री1, 2017 िन्र्ा पनिल ेअर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 570.023; अन्तगवत पनिलो निग्री मा िकैती; 

I. धारा 569.020 अन्तगवत िाबानलगलाई ड्रग्सको नर्तरर् जिर्री 1, 2017 िन्र्ा पनिले अर्नस्र्थत छ, र्ा धारा 570.023; अन्तगवत नियनन्त्रत पर्ार्थवको 

नर्तरर्; 

J. सेक्सि 579.020; अन्तगवत पनिलो निग्रीमा आसवि;  

K. पनिलो निग्री मा अपिरर् र्ा अपिरर्, जब धारा 569.040; अन्तगवत एक श्रेर्ी अपराधको रूपमा र्गीकृत गररन्छ। यस िीनतमा कुिै पनि कुरा उपरोक्त 

सचूीबद्ध अपराधिरू अन्तगवत नजल्ला नर्द्यार्थी आचार संनिता अन्तगवत नजल्लालाई अििुासि र्थोप्िबाट रोक्िको लानग र्यस्कको आरोप र्ा नकिोर यानचका 

खारेज र्ा अपराधी र्ा नकिोर अर्ालतमा नर्िेर् कायवबाट निर्ोर् लयक्त गररएको छ ििे पनि व्याख्या गररिे छैि।, बिते यो िमानर्त िुन्छ नक नर्द्यार्थीलाई 

काििू िारा आर्श्यक सबै उनचत िनिया सरुिा िर्ाि गिव सनकन्छ।  

अशक्तता वशक्षा ऐन (IDEA) र िारा 504 को सार्थ व्यवक्त 

अिक्तता िएका व्यनक्तको सम्बन्धमा अिक्तता िएका व्यनक्त ऐिका आर्श्यकतािरू सरुनित स्कूल ऐि र सेन्ट लइुस पनललक स्कूल आचार संनितामा 

िार्थनमकता नलन्छि।् 

 

यसल ेकािूि िारा आर्श्यक प्लेसमेन्ट िनियािरूमा पररर्तविको अिसुरर् िगरी िै यी नर्द्यार्थीिरूलाई निकाल्ि ेनजल्लाको िमतालाई सीनमत गर्वछ। 

 

अपाग्ता िएका नर्द्यार्थीिरूलाई निःिलु्क, उनचत सार्वजनिक नििा िर्ाि गिुव बोिवको िीनत िो। यी नर्द्यार्थीिरूको आर्श्यकतािरू परूा गिव उपललध नजल्ला 

नजल्ला कायविमिरू र सेर्ािरू अपाग्ता नििा ऐि (IDEA), 20 U.S. C. §1400 et seq.एट र्गव को अिुसार, संिोनधत। नर्िेर् नििाको लानग नमसौरी 

राज्य योजिा, र सेक्सि 1973, 29 U.S.C. §794. को पिुःस्र्थापिा ऐिको  
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IDEA र धारा 5०4 र्बैु अन्तगवत, स्कूल नजल्लाल ेबच्चा खोज्ि ेगनतनर्नधिरू र जन्म र्ा उमेर २१ सम्म (२१) सबै अिक्त र्ा िंकास्पर् अिक्तता िएका 

बच्चािरूको र्ानर्वक गर्िा गिव आर्श्यक छ। यसमा नजल्लामा बसोबास गिे बच्चािरू जो स्कूलमा पढेका छैिि,् निजी स्कूलमा पढ्िे नर्द्यार्थीिरू, उच्च 

मोबाइल बच्चािरू जस्तै आिर्ासी र घरबारनर्िीि बच्चािरू र बच्चािरू जसलाई अपाग् िएकोमा िंका छ र नर्िेर् नििाको खाचँो छ जिु उिीिरू किाबाट 

अनघ बढ्र्ैछि।् ग्रेि गिव। यनर् तपाईसँंग अिक्तता िएको बच्चा छ र्ा यनर् कुिै अिक्त अिक्त बच्चाको बारे र्थािा छ जो सार्वजनिक स्कूलमा िाग नलि सकेि 

ििे, कृपया जिगर्िा ररपोनटव फारम अिरुोध गिुविोस।् यो सचूिा उपयकु्त रूपमा मातिृार्ामा िर्ाि गररिेछ। 

 

र्थप जािकारीको लानग, तपाईकंो बच्चाको निनन्सपल र्ा नर्िेर् नििा सेर्ा निर्ेिकलाई फोि गिुविोस ्(314) 633 -5344 मा र्ा मेल िारा नर्िेर् नििा सेर्ा 

नर्िाग, सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरू, 801 N. 11th Street, St. Louis, MO 63101. 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरु आश्वासि नर्न्छ नक यसल े 3 र्ेनख २१ र्र्व उमेरका नबचको अिक्तता िएका सबै योग्य बच्चािरु लाई यसको कायविेत्र अन्तगवत 

FAPE िर्ाि गिेछ। नजल्लाले र २१ र्र्व बीचका कुिै पनि व्यनक्तको निःिलु्क मलू्यांकि गिेछ, जसलाई नियनमत र्ा नर्िेर् नििा कायविममा व्यनक्तको 

िारनम्िक प्लेसमेन्टको सम्बन्धमा कुिै कायवर्ािी गिुव अनघ नर्िेर् नििा र्ा सम्बनन्धत सेर्ािरू चानिन्छ र्ा नर्श्वास गररन्छ। , र नियनुक्त मा कुिै पनछको 

मित्त्र्परू्व पररर्तवि िुि ु अनघ मलू्यांकिको आर्श्यकतालाई नर्चार गिेछ। आईिीईए(IDEA) अन्तगवत अिक्तताको उर्ािरर्मा स्र्तन्त्रता, िार्िात्मक 

नर्कारिरू, श्रर्र् कमजोरी र बनिरोपि, मािनसक मंर्ता, एकानधक अिक्तता, िि्िी रोग कमजोरी, अन्य स्र्ास््य अिक्तता, नर्निि नििा अिमता, बोली 

र्ा िार्ा कमजोरी, र्र्विाक मनस्तष्कमा चोट, दृश्य कमजोरी / अन्धोपि र एक यरु्ा िानमल नर्कासात्मक नढलाइ िएको बच्चा। धारा 5०4 अन्तगवत एक 

नर्द्यार्थीको एक अिक्तता िुन्छ जब नर्द्यार्थीको मािनसक र्ा िारीररक कमजोरी िो जिु मखु्य रूपमा िमखु जीर्ि गनतनर्नधलाई सीनमत गर्वछ। 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरु आश्वासि नर्न्छ नक यसले नमसौरी िर्थम चरर् कायविमका लानग योग्य निििुरु र बच्चािरुका लानग िारनम्िक िस्तिेप सेर्ाको 

कायावन्र्यिमा राज्यलाई सियोग गिव आर्श्यक जािकारी र रेफरल सेर्ािरू िर्ाि गर्वछ। 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरूले नर्िेर् नििाको लानग नमसौरी राज्य योजिाको कायावन्र्यिको लानग स्र्थािीय अिपुालि योजिा नर्कनसत गरेको छ। यो योजिा 

नियनमत व्यार्सानयक घण्टाको बखत नर्िेर् नििाको कायावलयमा समीिा गिव सनकन्छ। 

 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरूले आश्वासि नर्न्छ नक व्यनक्तगत रूपमा पनिचाि योग्य जािकारी स्कलि, ियोग, र्ा एजेन्सील ेनर्कलांग बच्चािरूको पनिचाि, 

मलू्यांकि, प्लेसमेन्ट र्ा िार्धािको उद्देश्यका लानग निरीिर् र / र्ा उिीिरूका अनििार्क / अनििार्किरू िारा समीिा गिव सनकन्छ र 18 बर्व र्ा मानर्थ 

उमेरका नर्द्यार्थीिरू (योग्य नर्द्यार्थीिरू)। अनििार्क / अनििार्क र योग्य नर्द्यार्थीिरूले िैनिक रेकिवमा संिोधिको अिरुोध गिव सक्र्छ यनर् अनििार्क 

/ अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थीले रेकिव गलत छ, भ्रमपरू्व छ र्ा उिीिरूको बच्चाको गोपिीयता र्ा अन्य अनधकारिरूको उल्लंघि गछव िन्ि ेनर्श्वास गर्वछ। 

 

अनििार्कसँग पाररर्ाररक िीनत अिपुालि कायावलय, संयकु्त राज्य अमेररका नििा नर्िाग, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C., 

20202- 4605र्ा नमसौरी नर्िागको िार्थनमक नििा तर्था नर्िेर् नििा को माध्यनमक नििा ििाग - अिपुालि, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 

65102 नजल्ला िारा पाररर्ाररक िैनिक अनधकार र गोपिीयता ऐि (FERPA) को आर्श्यकतािरू परूा गिव नजल्लाल ेकनर्थत असफलताको बारेमा। 

 

आईडीईए(IDEA) अन्तगशत अशक्त विद्यार्थीहरूको अनुशासन: 

अिक्त नर्द्यार्थीिरूल ेयस पनुस्तकामा स्र्थानपत नियमिरूको पालिा गिुव पिे िुन्छ। यद्यनप, केनि पररनस्र्थनतिरूमा राज्य र संघीय काििूको लानग आर्श्यक छ 

नक अिक्तता िएका नर्द्यार्थीिरूलाई निलम्बि गर्ाव निनित िनियािरू अपिाउि ुपछव। यस सेक्सिको उद्देश्यका लानग, एक अिक्तता िएको नर्द्यार्थी एक छात्र 

िो जिु IDEA को खण्ि B बमोनजम सेर्ािरू िाप्त गिव योग्य छ 
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यद्यनप यो काििू र्ा नर्नियमि िारा तोनकएको छैि, यो िागररक अनधकार र अर्ालतिरूको लानग संयकु्त राज्य अमेररका कायावलय िारा निधावररत गररएको छ 

नक धारा 504 लाई आईिीईएल ेआर्श्यक अिसुार यस्तै िनियािरूको आर्श्यक छ। 

र्ि र्ा कम नर्िका लानग निलम्बि: 

अपाग्ता िएका नर्द्यार्थी जसले यस पनुस्तकाको कुिै िार्धाि उल्ल्घि गरेका छि ्र्ा उिीको िालको प्लेसमेन्टबाट १० स्कूल नर्ि सम्मको लानग निलम्बि 

र्ा िटाउि सनकन्छ, मात्र अन्य िनियािरूका लानग मात्र िनिया िनिया ियोग गरेर स्कूलको लानग िटाउि ेसंख्याको कुल स्ख्या तल उल्लेख गररएको बािके 

र्र्व र्स नर्ि िन्र्ा बढी छ। 

र्स नर्ि िन्र्ा बढीको लानग निलम्बि: 

यनर् एक अिक्तता िएको नर्द्यार्थीलाई निलम्बि गररएको छ र्ा उसको र्ा उसको िालको िैनिक प्लेसमेन्टबाट लगातार र्स नर्ि िन्र्ा बढी समयको लानग 

िटाइएको छ ििे नर्द्यार्थीले १० िन्र्ा बढी स्कूल नर्िको लानग निलनम्बत सबै नर्द्यार्थीिरूलाई आर्श्यक िनिया िाप्त गिेछ। नर्द्यार्थीले िैनिक सेर्ािरू पनि 

िाप्त गर्वछ जिु नर्द्यार्थीलाई सामान्य पाठ्यिममा िाग नलि जारी राख्ि र उिीिरूको आईईपी(IEP) लक्ष्यिरू िाप्त गिव िगनत गिव सिम गर्वछ। 

र्थप रूपमा, नर्द्यार्थीलाई निलम्बि गिे र्ा नर्द्यार्थीको प्लेसमेन्ट पररर्तवि गिे निर्वयको १० नर्ि नित्रमा नजल्लाका एक िनतनिनध, अनििार्क र आईईपी 

टीमका सम्बनन्धत सर्स्यिरूले मदु्दाको व्यर्िारको अनिव्यनक्त िो नक िोइि ििेर निधावरर् गिव िेला गिेछि।् नर्द्यार्थीको अिक्तता। यनर् यो समिूले निधावरर् 

गर्वछ नक व्यर्िार नर्द्यार्थीको असिमताको अनिव्यनक्त िो, आईईपी टोलील ेएक कायावत्मक व्यर्िार मलू्याक्ि गिेछ र व्यर्िार िस्तिेप योजिा लाग ूगर्वछ 

र्ा संिोनधत गर्वछ र नर्द्यार्थीलाई मलू प्लेसमेन्टमा नफताव गर्वछ, जबसम्म अनििार्क र नजल्लाले अको प्लेसमेन्टमा सिमनत जिाउँर्ैिि।् । 

िकट निधावरर्: 

• नजल्ला, अनििार्क (िरू) / अनििार्क (िरू) र आईईपी (IEP)टोलीका सम्बनन्धत सर्स्यिरूले नर्द्यार्थीको व्यर्िार नर्द्यार्थीको असिमताको अनिव्यनक्त 

िो ििेर निधावरर् गिव सक्र्छ यनर् समूिले निधावरर् गरेमा मात्र:िश्नमा िएको आचरर् नर्द्यार्थीको अिक्तताको लानग सीधा र ठोस सम्बन्धको कारर् िएको 

िो; र्ा िश्नमा िएको आचरर् आईईपी कायावन्र्यि गिव एलईएको असफलताको ित्यि पररर्ाम नर्थयो। 

 

यनर् आईईपी(IEP) टोलीले निधावरर् गरय्ो नक आचरर् नर्द्यार्थीको अपाग्ताको अनिव्यनक्त िोईि, अिक्तता ििएकािरूका लानग लागू िासंनगक अििुासि 

िनिया समाि अर्नधमा समाि अर्नधमा लागू िुि सक्छ, बािके नर्द्यार्थीले सिम गिवको लानग निजाइि गररएको िैनिक सेर्ािरू पनि िाप्त गर्वछ नर्द्यार्थील े

सामान्य पाठ्यिममा िाग नलि र उिीिरूको आईपीपी लक्ष्यिरू िाप्त गिव िगनत गिव जारी राख्ि। 

 

िर्ि ििासकिरू (निनन्सपलिरू, सिायक निनन्सपलिरू, अििुासिकमीिरू, आनर्) लाई िकट निधावरर् समीिा सनमनतको सर्स्यको रूपमा सेर्ा गिे र्ा 

निर्वयमा िाग नलिु िुरँ्ैि; जे िोस,् ती घटिाको सम्बन्धमा जािकारी िर्ाि गिव िाग नलि सक्छि।् कनमटी सर्स्यिरूले कनम्तमा समार्ेि गिुव पछव: नर्द्यार्थीको 

बारेमा जािकार व्यनक्त, नर्द्यार्थीको अिक्तताको बारेमा जािकार व्यनक्त, र अनििार्क (िरू) / कािूिी अनििार्क (िरू)। स्कूल सामानजक कायवकताव, स्कूल 

िसव, स्कूल काउन्सलर, र कुिै पनि उपयकु्त व्यनक्त उपयकु्त सनमनतको सर्स्यको रूपमा सेर्ा िर्ाि गिव सक्िेछ िासंनगक नर्द्यार्थी जािकारी िर्ाि गि ेजिु अनन्तम 

निर्वयमा नर्चार गिुवपिेछ। यनर् समिूले निधावरर् गरय्ो नक व्यर्िार नर्द्यार्थीको असिमताको अनिव्यनक्त िोईिईि ििे, आईईपी (IEP)टोलीले के सेर्ािरू 

िर्ाि गिेछि ्र ती सेर्ािरू िर्ाि गिे उनचत सेनटंग निधावरर् गिेछ। आईईपी(IEP) टीम एक कायावत्मक व्यर्िार मलू्यांकि गिव र एक व्यर्िार िस्तिेप योजिा 

बिाउि सक्छ। 

 

१० िन्र्ा बढी लगातार स्कूल नर्ििरूको निलम्बि र्ा अन्तररम र्ैकनल्पक प्लेसमेन्टिरूमा लाग ूिनियािरू पनि निलम्बि र्ा र्ैकनल्पक प्लेसमेन्टिरूमा लागू 

िुन्छि ्जिु स्कूल र्र्वमा र्स संचयी नर्ि िन्र्ा बढी छ, यनर् संचयी नर्ििरू निलम्बिको एक िमिूा िो ििे। िटाउिेिरू एउटा िमिूा िो यनर् नतिीिरू नर्गतका 

घटिािरूमा बच्चाको व्यर्िारसँग नठकसँग नमल्र्ोजलु्र्ो िुन्छि ्जसको पररर्ामस्र्रूप िटाउिे श्रृख्लाको कारर् र ित्येक िटाउि ेलम्बाई जस्ता कारकिरूको 

कारर्ले गर्ाव, बच्चालाई िटाइएको कुल समय र निकटता िो। एक अकावलाई िटाउिे। 
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विशेष पररवस्र्थवत: 

अिक्तता िएका नर्द्यार्थीिरूलाई 45 स्कूल नर्िको लानग एक अस्र्थायी र्ैकनल्पक सेनटंग्समा राख्ि सनकन्छ जिु 18 U.S.C. § 930,  संयकु्त राज्य 

अमेररकामा पररिानर्त गरी एउटा िनतयार बोक्िे र्ा राख्िको लानग छ।जािाजािी नियन्त्रर् गररएको पर्ार्थव ऐिको धारा २०२ (c) को अिुसचूी I-V अन्तगवत 

पनिचाि गररएको केनि अरै्ध ड्रग्सको नबिीको ियोग, स्र्ानमत्र्, नबिी र्ा माग गिव, र्ा अको व्यनक्तलाई गम्िीर िारीररक चोट परुय्ाउिे। नर्द्यार्थीिरूको 

लयर्िार नर्द्यार्थीको असिमताको िर्िवि नर्थयो ििे पनि नर्द्यार्थीिरूलाई यो िार्धाि अन्तगवत िटाउि सनकन्छ। 

 

अवििािक अपीि: 

अनििार्किरूले सबै नर्द्यार्थीिरूको निलम्बि नियनन्त्रत िीनत अिरुूप र आईिीईए अिसुार उपललध िनियािरूको माध्यमबाट अििुासि िनियािरू 

अपील गिव सक्र्छि।् अनििार्किरूलाई िनियात्मक सेफगाि्वसको िनतनलनप िर्ाि गररिेछ। 

 

बच्चािरूका लानग सरुिा अझ ैपक्का गररएको छैि योग्य: 

आईिीईए अन्तगवत सेर्ािरूको लानग योग्यको रूपमा पनिचाि ििएको र आचारसंनिता उल्ल्घि गि ेव्यर्िारमा संलग्ि िएका नर्द्यार्थीिरूले आईिीईए 

अन्तगवत अनधकार जोि्ि सक्छि ्यनर् नजल्लालाई यो ज्ञाि छ नक नर्द्यार्थी पनिल ेअपाग् नर्द्यार्थी िएको नर्थयो ििे। व्यर्िार नक अििुासिात्मक कायव । 

नजल्लामा त्यस्तो ज्ञाि छ िन्िे मानिन्छ यनर्: 

1. अनििार्कले नर्द्यार्थीलाई नर्िेर् नििा सेर्ािरू चानिन्छ ििेर नलनखत नचन्ता व्यक्त गरेका छि्; र्ा 

2. अनििार्कले मलू्याक्िको लानग अिरुोध गरेको छ; र्ा 

   3.  नर्द्यार्थीको नििक र्ा स्कूलको अन्य कमवचारील ेनर्द्यार्थीको व्यर्िार र्ा िर्िविको बारेमा नर्िेर् नििा निर्ेिक र्ा अन्य पयवर्ेिी कमवचारीलाई 

नचन्ता व्यक्त गरे 

 4. नजल्लामा यो ज्ञाि छ नक त्यो नर्द्यार्थी एक अपाग्ता िएको नर्द्यार्थी िो िन्िे ठानििे छैि यनर्: 

 5. नजल्लाले एक मलू्याक्ि सञ्चालि गरय्ो र निधावररत गरय्ो नक नर्द्यार्थी एक अिक्तताको सार्थ नर्द्यार्थी नर्थएि; र्ा 

6. नजल्लाल ेमलू्याक्ि आर्श्यक ििएको र कायवर्ािीको उनचत सचूिा अस्र्ीकृत गिे निर्वय गयो। र्ा 

नर्द्यार्थीको अनििार्कले आईिीईएको अिसुरर्कतावको नर्द्यार्थीको मलू्याक्िलाई अिमुनत नर्र्ैि र्ा सेर्ािरू अस्र्ीकार गरय्ो। 

यनर् नजल्लाल ेनबद्यार्थीको िालको नियुनक्तलाई बच्चा र अन्य व्यनक्तलाई चोट परुय्ाउि ेठ्याक्कै सम्िार्िा छ िन्िे नर्श्वास गर्वछ ििे नजल्लाल ेसंघीय र 

राज्य काििू बमोनजमको िनिया अिसुार प्लेसमेन्ट पररर्तविको लानग िुत िनियाको सिुरु्ाईको लानग अिरुोध गिव सक्छ। 

 

रहनुहोस ्पुजारी: 

 

जब एक अनििार्कले अन्तररम र्ैकनल्पक िैनिक सेनटंग र्ा अनिव्यनक्त निधावरर्लाई चिुौती नर्ि अिुिासि कायवको सम्बन्धमा उनचत िनिया सिुरु्ाइको 

अिरुोध गर्वछ र जब नर्द्यार्थी िनतयार, लागूपर्ार्थव, अन्यलाई गम्िीर िारीररक चोट परुय्ाउिे आचरर्को लानग अििुासि नर्इन्छ र्ा नकिििे नतिीिरू 

आफैं लाई जोनखममा छि ्र्ा अन्य, नर्द्यार्थी र्ैकनल्पक िैनिक सेनटंगमा सिुरु्ाई अनधकारीको सिुरु्ाईको निर्वयमा र्ा अन्तररम र्ैकनल्पक िैनिक सेनटंगको 

समय अर्नध समाप्त ििएसम्म रििेछ, जुि पनिल ेआउँर्छ (पाटीिरू अन्यर्था सिमत ििएसम्म)। राज्य िैनिक एजेन्सीले िुत सिुरु्ाईको लानग व्यर्स्र्था गिुव 

पिेछ, जिु सिुरु्ाइको अिरुोध गररएको नमनतबाट (२०) नर्ि नित्र िुिेछ र सिुरु्ाईको (१०) नर्ि पनछ स्कूलमा निर्वय िुिेछ। 

 

वमसौरी राज्य उच्च विद्यािय गवतविवि एसोवसएशन योग्यता 

सेन्ट लइुस पनललक स्कूल निनस्िक्टको िाईस्कूलिरू नमसौरी स्टेट िाई स्कूल एनक्टनर्टीज एसोनसएसि (MSHSAA) का सर्स्य िुि।् एमएसएचएसएएका 

योग्यता आर्श्यकतािरू सर्स्य स्कूलिरूले िोट नर्एका छि् र एसएलपीएस स्कूलिरू िारा अपिाइएको नर्थयो जब नजल्ला एक एमएसएचएसएए सर्स्य ियो।
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एसएलपीएस स्कूलिरूमा अनतररक्त स्र्थािीय स्कूल आर्श्यकतािरू िुि सक्छि ् जिु योग्य िुिको लानग अिुपालि गररि ु पछव। यद्यनप मध्य नर्द्यालयिरू 

MSHSAA का सर्स्य छैिि्, मध्य नर्द्यालयिरूले एमएसएचएसएए का नियम र नर्ईएको पालिा गछवि।् 

 

योग्यता आिश्यकताहरू: 

१. बोिा नफि नर्द्यार्थी - एक एसएलपीएस स्कूल िनतनिनधत्र् गिव, नर्द्यार्थी एर्थलीट एक योग्य नर्द्यार्थी िुि ुपछव र सबै योग्यता आर्श्यकतािरू परूा गिव 

आर्श्यक छ। नर्द्यार्थी खेलािी ििाव िुिुपर्वछ र नियनमत नर्द्यालय किामा उपनस्र्थत िुिपुर्वछ जिु उसले िनतनिनधत्र् गिव चािान्छ र उसले MSHSAA उप-

काििू २.3 र एसएलपीएस नजल्लाको िैनिक आर्श्यकतािरू परूा गिुवपर्वछ। 

२. िागररकता - नर्द्यार्थी एर्थलीट एक नर्श्वसिीय िागररक िुिपुर्वछ। नर्श्वसिीय िागररकिरू ती नर्द्यार्थी िुि ्जसको आचरर् - र्बैु स्कूल र स्कूल बानिर - 

आफैल ेर्ा उिीिरूको स्कूलमा बर्िाम िुिे छैि। काििू िर्तवि सम्बन्धी आचरर् तपाईको निनन्सपल र्ा एर्थलेनटक निर्ेिकलाई तुरुन्त ररपोटव गररिु पछव  नकिििे 

तपाईको आचरर्ले योग्यता र्ा िनतस्पधावको िनतजालाई असर गिव सक्छ। र्थप जािकारीको लानग, कृपया िर्िको निनन्सपल र्ा एर्थलेनटक निर्ेिकलाई सम्पकव  

गिुविोस।् 

नजल्ला एर्थलेनटक ििासक (314) 345-4418.। मा पगु्ि सनकन्छ। तपाई ंनमसरुी राज्य उच्च नर्द्यालय गनतनर्नध एसोनसएिि र्ेबसाइट www.mshsaa.org 

पनि िेिव सक्िुिुन्छ। 

स्नातक अभ्यासमा िाग विने नीवत 

स्िातक व्यायाममा िाग नलिु एउटा सअुर्सर िो - सिी िोइि। सुरू अभ्यासमा िाग नलिे नर्द्यार्थीिरूले नमसौरी नििा नर्िाग र सेन्ट लइुस पनललक स्कूलिरू 

िारा स्र्थापिा गरे जस्तै स्िातक को लागी सबै आर्श्यकतािरू परूा गिुवपिेछ र िालको स्कूल र्र्वको कुिै पनि िागमा र्ैकनल्पक नर्द्यालयमा तोनकएको छैि। 

र्ैकनल्पक स्कूलका नर्द्यार्थीिरू र्ैकनल्पक स्कूल माफव त आयोनजत र आयोनजत स्िातकमा िाग नलि योग्य छि।् नर्द्यार्थीिरूल ेसबै मलू्याक्ि िलु्क नतिे छि् 

र निलम्बि िुिे छैि। ड्रपआउट ररकिरी िोग्राममा नर्द्यार्थीिरू नियनमत स्िातकमा िाग नलि योग्य िुरँ्ैिि् तर र्ैकनल्पक स्कूल माफव त आयोनजत र आयोनजत 

आयोनजत स्िातकमा िाग नलि योग्य िुन्छि।् 

 

टाइप I, II, र्ा III र्वु्यवर्िारको लानग स्कूल बानिर स्कूल निलम्बिमा नर्द्यार्थीिरूलाई सरुू अभ्यास र सम्बनन्धत गनतनर्नधिरूमा िाग नलि अिुमनत नर्ईि े

छैि। यनर् निलम्बिले स्िातकको लानग आर्श्यक िैनिक कायव परूा िुिबाट रोक्छ ििे, यो अिुिासनिक पररर्ामले नर्द्यार्थीको स्िातक र्ा निप्लोमा 

िाप्तकतावलाई असर गिव सक्छ। 

 

िारनम्िक अभ्यासमा िाग नलि अिमुनत ििएका नर्द्यार्थीिरूल ेअझै पनि नर्द्यार्थीले कमाएको निप्लोमा र अन्य सम्माििरू पाउि सक्र्छि,् यनर् त्यस्ता 

नर्द्यार्थीले नमसरुी नििा नर्िाग र नििा बोिवको न्यिूतम पाठ्यिम आर्श्यकता सफलतापरू्वक परूा गररसकेका छि।् एक र्ैकनल्पक स्कूलले नर्द्यार्थीिरूलाई 

छुटै्ट समारोिमा िाग नलि अिमुनत नर्िेछ। 

 

भ्यालेनिक्टोररयि र्ा र्ररष्ठ र्गवको सालटेुटररयिको रूपमा योग्य िुिको लानग नर्द्यार्थीले कम्तीमा (6) लगातार सेमेस्टर िाई स्कूलमा परूा गिुव पछव जिु नर्द्यार्थीले 

स्िातक िुिेछ।  

२०१० र वबयुन्डको गे्रजुएशन आिश्यकताहरू 
         

Communication Arts 4.0  गे्रड स्तर िगीकरण 
Electives 7.5 

    

 Freshman 0 to 6 credits 

Fine Arts 1.0  

Sophomo

re 7 or above 

Health 0.5  Junior 13 or above 

Mathematics 3.0 Senior 19 or above 

Personal Finance 0.5*      

Physical Education 1.0      

Practical Arts 1.0      

Science 3.0      

Social Studies 2.5       

Total 24       
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िोट: नर्द्यार्थीिरूल ेनमसरूी र युएस संनर्धाि परीिा पनि पास गिुव पछव। * व्यनक्तगत नर्त्त एक सामानजक अध्ययि िेनिट िो 

FERPA अन्तगशत अवििािक र योग्य विद्यार्थी अविकारहरू 

पाररर्ाररक िैनिक अनधकार र गोपिीयता ऐि (FERPA) अन्तगवत, आमाबाबुसँग आफ्िा बच्चािरूको नििा रेकिविरूको गोपिीयताको सन्र्िवमा नबनिन्ि 

अनधकारिरू छि।् र्थप रूपमा, बच्चासँग पनि यी समाि अनधकारिरू िुि सक्छि् यनर् उिीिरू एक योग्य नर्द्यार्थी मानिन्छि।् योग्य नर्द्यार्थी बोिव नियमि 

R5125.1.1 मा पररिानर्त छ। "कुिै पनि िालको र्ा ितूपरू्व नर्द्यार्थी जसको उमेर 18 बर्व र्ा सो िन्र्ा बनढ छ (र्ा एक परू्व नर्द्यार्थी, उमेरलाई बेर्ास्ता गिे 

जसले उच्च नििा संस्र्थामा ििाव गरेको छ), जबसम्म नक त्यस्ता नर्द्यार्थी नर्िेर् नििाको नर्द्यार्थी िुरँ्ैिि ्र काििुी रूपमा अयोग्य िुि कनटबद्ध छ। आफ्िो 

र्ा आफ्िो लानग र जसको लानग काििुी अनििार्क र्ा कन्जर्ेटरनिप अठार र्र्वको उमेर िन्र्ा पर आर्श्यक छ गोपिीयता निर्वय नलिुिोस।् " अनििार्क 

र योग्य नर्द्यार्थीिरूको अनधकारिरूमा तल र्र्वि गररएको समार्ेि गर्वछ: 

रेकडशहरूको वनरीक्षण र समीक्षा: 

FERPA अन्तगवत, एक अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थीसँग नर्द्यार्थीको नििा रेकिवको निरीिर् र समीिा गिे अनधकार छ। एक छात्रको रेकिव निरीिर् र 

समीिा गिे िनियािरू बोिव रेगुलेसि R5125.2 मा सेट गररएको छ। 

 

दायाँ विवखत आपवत्तहरू: 

FERPA अन्तगवत, एक अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थी जसल ेनर्श्वास गर्वछ नक नर्द्यार्थीको आनधकाररक रेकिवमा समार्ेि गररएको जािकारी गलत छ र्ा 

भ्रमपरू्व छ र्ा नर्द्यार्थीको गोपिीयता र्ा अनधकार उल्ल्घि गर्वछ, उसले अधीिक र्ा निनर्वि व्यनक्तलाई नलनखत आपनत्त पेि गिव सक्र्छ र अिरुोध गर्वछ नक 

िनतस्पधाव गररएको जािकारी िोस।् पररमानजवत नर्द्यार्थी रेकिवको संिोधि अिरुोध गिे िनियािरू बोिव रेगुलेसि R5125.5 मा रानखएको छ। 

 

खुिासा गनश सहमत: 

 

FERPA अन्तगवत, एक अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थीले नर्द्यार्थी अनिलेख नित्र र्ा बाट जािकारीको खलुासा गिव सिमत िुिपुर्वछ, लागू राज्य र्ा संघीय 

काििूको अिुमनत नबिा सिमनत नबिा आफ्िो नर्मोचि अनधकृत गर्वछ। बोिव रेगुलेसि R5125.2 सेट गर्वछ जब नर्द्यार्थी रेकिवमा र्ा बाट जािकारी 

अनििार्कीय र्ा योग्य नर्द्यार्थीको सिमनत नबिा खलुासा गिव सनकन्छ। परू्व सिमनत आर्श्यकताको अपर्ार् मध्ये एक िो नक नर्द्यार्थीको व्यनक्तगत पनिचाि 

योग्य जािकारी सनित नर्द्यार्थी रेकिवमा र्ा बाट जािकारी, स्कूल रेकिविरूमा र्ैध िैनिक रुनच िएका स्कूल अनधकारीिरूलाई खुलासा गिव सनकन्छ। नियम 

अन्तगवत R5125.1.1.2, "स्कूल अनधकारीिरू" निम्ि अिसुार पररिानर्त गररएको छ: 

 

 स्कूल ििासकिरू, नििक र सल्लािकारिरू जो नििा बोिवले काम गरेका छि ्र जो नर्द्यार्थीिरूको सार्थ नसधा ििासनिक, नििर्, परामिव र / र्ा 

निर्ाि िमतामा काम गरररिकेा छि।् 

 नजल्लामा करार र्ा अन्तगवत काम गरीरिकेा अन्य पेिागत कमवचारीिरू जिु एक र्कील, लेखा परीिक, मेनिकल परामिवर्ाता, मलू्यांकिकताव, 

मिोर्ैज्ञानिक, सामानजक कायवकताविरू र नचनकत्सक जसको कतवव्यको आर्श्यक छ नक उिीिरूल ेनर्द्यार्थी रेकिवमा पिुचँ पाउि ुपछव। 

 एक व्यनक्त जो स्कूल नजल्लाको काििू िर्तवि इकाई िारा नियोनजत छ। 

  ििासनिक कायावलयका कमवचारी र क्लनकव कल कमीिरू जो बोिव िारा कायवरत छि ्र जसको कत्तवव्यको आर्श्यक छ नक उिीिरूले नर्द्यार्थी रेकिविरूको 

लानग जािकारी ििोधिको उद्देश्यका लानग नर्द्यार्थी रेकिवमा पिुचँ गिव आर्श्यक छ। 

 बोिवका सर्स्यिरू, स्कूलका सपुररटेन्िेन्टिरू, निप्टी / अनसस्टन्ट / एसोनसएट / िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्टिरू र उिीिरूका एजेन्टिरू र बोिवल ेकाम गरेका 

िनतनिनधिरू, जसको स्कूल िर्ालीको सामान्य निरीिर्को अधीिमा रिकेा नर्द्यार्थीिरूको रेकिवमा पिुचँ आर्श्यक पर्वछ।                                                                                                                                            
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एक "र्ैध िैनिक चासो" िो नक िश्नको जािकारी आर्श्यक छ र्ा उिको र्ा उिको कतवव्यको िर्िविमा आनधकाररकलाई सियोगी िुिेछ, र्ा नजल्ला 

व्यापारसँग सम्बनन्धत। परू्व सिमनत आर्श्यकताको अको अपर्ार् जब आनधकाररक नर्द्यार्थी रेकिवको िनतनलनपिरू अको स्कूल र्ा स्कूल नजल्लाका 

अनधकारीिरूलाई िस्तान्तरर् गिुवपिेछ जसमा नर्द्यार्थी ििाव िुन्छ र्ा िाम र्ताव गिव अपेिा गर्वछ। अिरुोध पनछ, अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थीलाई िस्तान्तरर् 

गररएको छ नक नर्द्यार्थी रेकिव को एक िनतनलनप िर्ाि गररिेछ। 

 

वनदेवशका जानकारी: 

 

FERPA अन्तगवत, नजल्ला मा "नलनखत अिरुोध मा" तेस्रो पि लाई नर्द्यार्थी "निर्ेनिका जािकारी" निधावरर् र जारी गि ेअनधकार छ। संघीय कािूि बमोनजम, 

बोिवल ेनिर्ेनिका जािकारीको रूपमा निम्ि िानमत गरेको छ: 
 
• नर्द्यार्थीको िाम 

•  ठेगािा 

•  टेनलफोि सचूीबद्ध 

• जन्म नमनत र स्र्थाि 

•  अध्ययिको िमखु िेत्र 

• आनधकाररक मान्यता िाप्त गनतनर्नध र खेलिरूमा िाग नलिुिोस् 

• एर्थलेनटक टीमिरूका सर्स्यिरूको र्जि र उचाइ 

•  उपनस्र्थनतको नमनत 

•  निग्री र परुस्कार िाप्त 

•  पनछल्लो िैनिक एजेन्सी र्ा संस्र्था नर्द्यार्थीले िाग नलएको 

बोिव िीनतको अिसुार, निर्ेनिका जािकारी तेस्रो पििरूलाई खलुासा गररिेछ। जे िोस,् अनििार्क र योग्य नर्द्यार्थीिरूको नजल्लामा सचूिा नर्ि ेअनधकार छ 

नक यसले उिीिरूको बच्चाको िाइरेक्टरी जािकारी तेस्रो पििरूमा जारी गिुव िुँर्ैि। त्यस्तो अिरुोधलाई छात्र लेखालाई, 801 North 11th Street, St. 

Louis, Missouri 63101. मा नलनखत रूपमा निर्ेनित गिुवपर्वछ। 

सैन्य ितीकताशहरू: 
 

FERPA अन्तगवत परू्व सिमनत आर्श्यकतामा अको अपर्ार्को आर्श्यकता छ नक बोिवले नर्द्यार्थीिरूको िाम, ठेगािािरू र टेनलफोि नलनस्ट को आधारमा 

सैनिक ितीकताविरू र्ा उच्च नििाका संस्र्थािरूलाई अिरुोध गरे। यद्यनप अनििार्क र्ा योग्य नर्द्यार्थीलाई नजल्लालाई सूचिा नर्ि यो अनधकार छ नक यसले 

नर्द्यार्थीको िाम, ठेगािा र टेनलफोि नलनस्ट सैन्य ितीकताव र्ा उच्च नििा संस्र्थामा जारी गिुव िुरँ्ैि। त्यस्तो अिरुोधलाई छात्र लेखालाई, 801 N. 11th Street, 

St. Louis, Missouri 63101. मा नलनखत रूपमा निर्ेनित गिुवपर्वछ। 

गुनासोहरू: 
 
FERPA अन्तगवत, अनििार्क र योग्य नर्द्यार्थीिरूलाई U.S नििा नर्िागमा 34 C.F.R. §§ 99.63-99.64 अन्तगवत गुिासो गिे अनधकार छ। नजल्लाले 

FERPA र यसको कायावन्र्यि नियमार्ली अिुपालि गिव कनर्थत असफलताको बारेमा। 

नीवतहरूको िवतविवप: 
 

FERPA अन्तगवत, अनििार्क र योग्य नर्द्यार्थीिरूलाई बोिव िीनत र नर्द्यार्थी रेकिव सम्बन्धी नियमिरूको एक िनतनलनप िाप्त गिे अनधकार छ। िीनत र 

नियमिरूको िनतनलनप नििा बोिवको मुख्य कायावलय र्ा नजल्लाको गिृ पषृ्ठमा इन्टरिेटमा पाउि सनकन्छ। 

SLPS ित्येक विद्यार्थी सफि ऐन (ESSA) वशकायत िविया 

2015 को संघीय ित्येक नर्द्यार्थी सफल काििू (ESSA) को आर्श्यकता छ नक स्कूल काििूिरूले यस काििू अन्तगवत आर्श्यकतािरूको उल्ल्घिको 

आरोप समाधाि गिव बोिवल ेनलनखत िनिया अपिाएको छ। नजल्लाले उजरुी िनिया माता-नपता र उपयकु्त अनधकारीिरू र्ा िनतनिनधिरूलाई फैलाउिु पछव। 

को िनतनलनपिरू
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यी िनियािरू पनि नमसरुी नर्िागको िार्थनमक र माध्यनमक नििा नर्िाग (DESE) संघीय अिरु्ाि लयर्साय सेक्सि निर्ेिकमा अिरुोधको आधारमा उपललध 

िुिपुर्वछ। िीर्वक IX िाग सी धारा 9304(a) (3) (c) अन्तगवत ऐि अन्तगवत आनधकाररक कायविमिरूका लानग िीर्वक I, िीर्वक II, िीर्वक III, िीर्वक IV 

(िाग A) समार्ेि गर्ै गुिासािरूको समाधािका लानग निम्ि मागवनिर्ेििको रूपमा सेर्ा गिव सक्र्छ। िीर्वक X (िाग सी) 

 

यस िीनतको उद्देश्यका लानग गुिासो के िो? 

 

गुिासो नलनखत आरोप िो नक त्यिा ँ संघीय काििू र्ा काििूको उल्ल्घि नर्थयो जिु ESSA अन्तगवतको कायविममा लाग ु िुन्छ। त्यिाँ र्बैु औपचाररक र 

अिौपचाररक उजरूी िनियािरू छि।् 

 

यस िनिया अन्तगवत गुिासो नलनखत रूपमा िुिपुर्वछ र उजरूीकतावले िस्तािर गिुव पछव। नलनखत उजरूीमा नस्र्थनतको नर्र्रर् तोनकि ुपर्वछ र काििू र्ा नियमसँग 

सम्बनन्धत िुिुपर्वछ जिु ESSA अन्तगवत कायविममा लागू िुन्छ र कनर्थत रूपमा उल्ल्घि, गलत ियोग र्ा गलत अर्थव लगाइएको छ। 

 

कसले गुिासो पेि गिव सक्छ? 

 

कुिै पनि अनििार्क र्ा अनििार्क, सरोगेट अनििार्क, नििक, ििासक, स्कूल बोिव सर्स्य र्ा DESE को सामान्य निरीिर्मा सञ्चानलत गनतनर्नध, 

कायविम र्ा िोजेक्टमा ित्यि संलग्ि अन्य व्यनक्तले उजरुी िाल्ि सक्छ 

 

उजरुीिरू कसरी फाइल गररन्छ? 

 

नजल्ला र्ा DESE माफव त उजरुी िाल्ि सनकन्छ। यनर् उजरुी नजल्लामा र्ताव गररएको छ र नजल्ला तिमा समाधाि िुि सक्र्ैि िि,े उजरूीकतावले उजरूी DESE 

मा अपील गिव सक्र्छ। या त नजल्ला र्ा DESE मा र्ताव गररएको उजरूी नलनखत, िस्तािररत कर्थि िुिपुर्वछ जसमा समार्ेि छ: (१) ESSA कायविममा लागु 

िुिे आर्श्यकतालाई नजल्लाल ेउल्लlated््घि गरेको छ िन्ि ेकुराको बयाि, र (२) त्यिरू जसमा बयाि आधाररत छ र नर्िेर् आर्श्यकता कनर्थत 

उल्ल्घि। 

 

स्र्थािीय स्कूल नजल्ला िीनत, नियम र्ा पाटीिरू बारे जुि िश्न संघीय र्ा राज्य काििू र्ा नियममा आधाररत छैि िन्ि ेबारेमा यस िीनतको अर्थव नित्र गुिासो 

िोईि र स्र्थािीय स्कूल नजल्ला स्तरमा समाधाि गिुव पछव। 

 

िागररकको गुिासो िनिया: 

 

चरर् १: अिौपचाररक सम्मेलि (नर्ि 1--5) 

 

जो कोिील ेगुिासो र्ताव गिव को लागी उपयकु्त स्कूल स्र्थाि र्ा ििासनिक कायावलय मा नजम्मेर्ार ििासक संग सम्पकव  राख्ि ुपछव।5 नर्ि नित्र, नजम्मेर्ार 

ििासकल ेिागररक र उिी नबरुद्द आरोप लगाईएको व्यनक्तको सार्थ अिौपचाररक सम्मेलि गि ेछ (उपयकु्त िएमा, कुिै कुिै घटिामा कुिै व्यनक्त नर्रुद्ध उजरुी 

गिव िनमल्िे) । यनर् गुिासो समाधाि ियो ििे, िनिया समाप्त िुन्छ। यनर् गुिासो समाधाि िगररएमा िागररकले िागररक उजरुी फारमको सेक्िि I परूा गरेर 

औपचाररक सुिरु्ाईको लानग अिरुोध गिव सक्र्छ। 

 

चरर् २: औपचाररक गुिासो सिुरु्ाई (नर्ि 6-16) 

 

पिुरार्ेर्ि िएमा नजम्मेर्ार ििासकल ेपाँच नर्ि नित्र औपचाररक सिुरु्ाई सञ्चालि गिे छ। ती व्यनक्तिरूल ेिागररक उजूरी र्ताव गिे िागररक र िागररक र्ा 

नजम्मेर्ार ििासक िारा तोनकएको कुिै पनि सािी समार्ेि गिुवपर्वछ। 

 

नजम्मेर्ार ििासकले सिुरु्ाईको पाँच नर्ि नित्र िागररकलाई उजरूीको निर्वय नलनखत रूपमा सनूचत गिेछ। 
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यनर् उजरूीको समाधाि िएि ििे, नजम्मेर्ार ििासकले उजरूी फारम II को खण्ि परूा गर्वछ र यसलाई निप्टी र िेटर्कव  सुपररटेन्िेन्ट्समा अगे्रनर्त गर्वछ। उप र 

िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्टिरूले तीि मध्ये कुि नर्कल्प उजरूी समाधािका लानग ियोग गररिे छ। 

१. उप र / र्ा िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्ट - नकिििे गुिासोको समाधाि ििासकको अनधकार िन्र्ा बनढ छ। 

२. सपुररटेन्िेन्ट - नकिनक उजरुीको समाधािमा नजल्ला-व्यापी ििासनिक िनियािरू सामेल छि।् 

 बोिवको गुिासो उपसनमनत नकिििे उजरुी सलु्झाउि बोिव िीनत सामेल छ। 

 

* सपुररटेन्िेन्टको िेनसग्िी र सपुररटेन्िेन्टले गन्तव्यको परर्ाि िगरी सबै उजरूीको िनतनलनपिरू िाप्त गिुवपिेछ। नमसरुी स्कूलको िार्थनमक र माध्यनमक नििा 

उजरूी िाप्त िएको पन्र (15) नर्ि नित्र सूनचत गररिेछ। 

 

यसैल ेउजरुीको िकृनतमा नििवर गर्ै यसलाई या त A, B, र्ा C मा पठाइिेछ अनन्तम पररर्ामका लानग। 

 

चरर्: 3. उप र िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्ट िारा औपचाररक सुिरु्ाई (नर्ि 17-27) 

 

उत्तरः अपील िएपनछ, निप्टी र्ा िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्टले िागररक र आर्श्यक सािीिरूलाई समार्ेि गरी औपचाररक सुिरु्ाई गर्वछ। यो सिुरु्ाई गुिासो िाप्त 

िएको 5 नर्ि नित्र िुिेछ। सिुरु्ाईको 5 नर्ि नित्र उप-िेटर्कव  र्ा सपुररटेन्िेन्टले िागररकलाई नलनखत रुपमा अनन्तम निर्वय नर्िेछ। 

िा 

चरर्:3. अधीिक िारा औपचाररक सिुुर्ाई (नर्ि 17-27) 

 

ख.  अपील िएपनछ अधीिकल ेिागररक र आर्श्यक सािीिरू सम्बन्धी औपचाररक सिुरु्ाई सञ्चालि गछवि।् 

यो सिुरु्ाई गुिासो िाप्त िएको 5 नर्ि नित्र िुिेछ। सिुरु्ाईको 5 नर्ि नित्र सपुररटेन्िेन्टले िागररकलाई अनन्तम नलनखत रुपमा नलिेछ। 
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SLPS नागररक उजूरी अपीि फारम 

 

सेलशन १: गुनासो दताश गने व्यवक्तबाट पूणश गनुश पने 

िाम:__________________________________________________ नमनत : ________________________ 

 

ठेगािा: _________________________________________________ नजप कोि:____________________ 

 

टेनलफोि (गिृ): ____________________  (सेल):___________________ (काम):__________________ 

 

गिुासोको िकृनत: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

 

छानपएको िाम: ____________________________________ िस्तािर:___________________________ 

 

धारा २: गिुासो सनुल्झएि िि ेऔपचाररक सिुरु्ाई पनछ नजम्मेर्ार ििासक िारा परू्व गिुव पि े

 

ििासकको िाम: ______________________________ नमनत: ________________________________ 

 

स्र्थाि: ________________________________________ टेनलफोि: ___________________________ 

 

औपचाररक सिुरु्ाईको ितीजा: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

म यो गिुासो फरर्ािव गर् ैछु (िाम): __________________________________________________ 

ििासकको िस्तािर: _________________________________ नमती: _________________________ 

सेक्िि 3a: िेटर्कव  सपुररटेन्िेन्ट िारा परू्व गिुव पि ेयो गिुासो यसिारा िल गिुवपर्वछः  
_____ निप्टी अध्यापक सपुररटेन्िेन्ट 

_____ सिायक 

_____ नििा उजरुी उपसनमनतको बोिव
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कारर्: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

 

िस्तािर: 
 
_____________________________________________ नमनत:_________________________________ 

 

सेक्सि 3b: उप अधीिक, अधीिक र्ा गुिासो उपसनमनतले परूा गिुव पिे 

 

ििासकको िाम: ____________________________________ नमनत: __________________________ 

 

स्र्थाि: _____________________________________________ टेनलफोि:______________________ 

 

गुिासोको स्र्िार्: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

 

िस्तािर: ___________________________________________ नमनत: ____________________________ 

 

व्यनक्तिरूलाई / िारा निर्वयको बारेमा सूनचत गररएको नर्थयो 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
िस्तािर नमनत 

 
 
 
कृपया यो िनाश गररएको फारामको एक िवतविवप यो गुनासोमा सिंग्न ित्येक िशासकिाई र शैवक्षक सेिाहरूको उप 
अिीक्षक, नेटिकश  सपुररटेन्डेन्ट र सपुररटेन्डेन्टिाई पठाउनुहोस।् 
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मानक उजुरी समािान िविया बेघर र बच्चाहरूको वशक्षाको बारेमा वििादहरूमा िागू हुने नै 

 

तल घर र घरबारनर्िीि बच्चा र्ा यरु्ाको नििाको बारेमा नर्र्ार् उत्पन्ि िुरँ्ा िार्थनमक र माध्यनमक नििा नर्िाग (DESE) िारा नसफाररस गररएको गुिासो 

समाधाि िनिया तल नर्इन्छ। 

I. स्कूल नजल्ला स्तर - स्कूल र्ा नजल्ला स्तरमा उजरुी र्ा नर्र्ार् सलु्झाउिे ियास गिुव पर्वछ DESE िन्र्ा पनिले। जब घरबारनर्िीि बच्चा र्ा यरु्ाको 

नििाको बारेमा िश्न उठ्छि् नजल्लाको उजरुी समाधाि िनियाको उजरुी गिे व्यनक्तलाई सचूिा नर्ि ेस्कूल नजल्ला (नजल्ला) को उत्तरर्ानयत्र् िो। 

 

A. उत्तर: नजल्लाको घरनर्िीि समन्र्यकलाई सनूचत गिुविोस,् (314) 345-5750.घरबारनर्िीि समन्र्यकले घरबारनर्िीि बच्चा र 

बच्चाले पढ्िे स्कूलको सम्पकव को रूपमा सेर्ा गर्वछ। स्कूल र्ा सपुररटेन्िेन्टको अनफसमा कोिी घरबारनर्िीि समन्र्यकको पनिचाि 

गिव सिम िुिेछ। 

 

1.घरबारनर्िीि बच्चािरू र यरु्ािरूको नििा सम्बन्धी नजल्ला नििा बोिवको िक्कलिरूको पिुचँ र्ा पिुचँको लानग अिरुोध गिुविोस् (नर्िेर् रूपमा, 

R6171.3.1 नर्द्यार्थीिरूको निर्ेिि - घरनर्िीि - प्लेसमेन्ट, िामांकि र यातायात, R6171.3.2 नर्द्यार्थीिरूको निर्ेिि - घरनर्िीि - सेर्ा र रेकिव, र 

R6171.3.3  नर्द्यार्थीिरूको निर्ेिि - बेघर - समाधाि गुिासोिरू) र समीिा गिुविोस।् उजरुी छलफल गिव घरबारनर्िीि संयोजकको सार्थ बैठकको लानग िेट 

गिुविोस।् 

2. नजल्लाको घरनर्िीि समन्र्यकको सार्थ िारनम्िक छलफल पनछ नर्र्ार् सनुल्झएि ििे, उजरुी गिे व्यनक्तले अको समीिाको लानग नजल्लाको घरनर्िीि 

समन्र्यकलाई नलनखत रुपमा उजरूी िाल्ि सक्छ। 

i.  नलनखत उजरूीमा नर्र्ार्को नलनखत िस्तानर्त िस्तार् र्ा कायवयोजिाको योजिा अिरुोध गररएको िुिु पर्वछ * घरबारनर्िीि 

संयोजकले उजरुी गरेको नमनतको (5) नर्ि नित्र। घरबारनर्िीि समन्र्यकको सार्थ िस्तार् र्ा कायव योजिाको समीिा 

अिसुरर् गिुवपछव। 

ii.  यनर् घरनर्िीि समन्र्य तिमा नर्र्ार् सनुल्झएि ििे उक्त गुिासो नजल्ला सनमनतको समि समीिाको लानग पठाउि सनकन्छ 

र त्यसपनछ सपुररटेन्िेन्टसँग छलफल गरी नर्र्ार्को बारेमा छलफल गिव सनकन्छ। उजरुी गिे व्यनक्तले सपुररटेंिन्टबाट 

छलफलको नमनत (5) नर्ि नित्र नलनखत संकल्प अिरुोध गिुव पिेछ। 

iii. सपुररटेन्िेन्ट स्तरमा नर्र्ार् सुनल्झएि ििे उजरुी गिे व्यनक्तले यससम्बन्धी निर्वय नििा बोिव समि नलि सक्िेछ। 

iv. राज्य स्तर - यनर् नर्र्ार् नजल्ला स्तरमा सन्तोर्जिक ढ्गले समाधाि िएि ििे, उजरूी DESE लाई लाग्ि सक्छ। यस 

िनिया अन्तगवत बिेका गुिासोिरू नलनखत रूपमा बिाउिपुिेछ र उजरूीकतावले िस्तािर गिुव पछव। निम्ि चरर्िरू नलिपुर्वछ। 

v. उत्तरः राज्य बेघर कोआनिविेटर, संघीय नर्र्ेकानधकार अिरु्ाि, पी.ओ. लाई उजरूीको समाधाि गिुविोस।् P.O. Box 480, 

Jefferson City, Missouri  

B. उजरुीमा समार्ेि गिुविोस्: 

१. नर्र्ार्को नर्स्ततृ नर्र्रर् 

२. बच्चािरूका िाम (िरू) र उमेर (िरू) 

3. संलग्ि स्कूल नजल्ला कमवचारीिरूको िाम (िरू) र उिीिरूले िनतनिनधत्र् गिे नजल्ला (िरू) । 

4. नजल्ला स्तरमा समस्या समाधाि गिव गररएका ियासिरूको नर्र्रर्। 
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c. संघीय नर्र्ेकानधकार अिरु्ािको निर्ेिक (निर्ेिक) संलग्ि स्कूल नजल्ला (िरू) लाई उजरूीको बारेमा सनूचत गिेछि।् निर्ेिक र्ा निर्ेिकको 

निजाईि गिेले र्लको कागजात र बयाि सनित आर्श्यक जािकारी िेला गिेछ र आर्श्यक परेमा साइट भ्रमर्को माध्यमबाट स्र्तन्त्र अिसुन्धाि 

गिव सक्छ। 

d. (30) नर्ि नित्र * गुिासो िाप्त िए पनछ, निर्ेिकल ेउजरूी सलु्झाउिेछ र पिलाई नलनखत रूपमा निर्वयको बारेमा सनूचत गिेछ। 

e. यनर् उजरुी गिे निर्ेिकको निर्वयसँग असिमत िुन्छ ििे, उजरूी गिे व्यनक्त, र्ि नित्र िुि सक्छ 

f . (१०) कायव नर्ि, नििाको उपायकु्तमा अपील गिुविोस।् यो अपील नलनखत रूपमा िुिपुर्वछ र नकि उजरुी गिे निर्वयमा असिमत िुन्छ। 

g. 30 नर्ि नित्र ** अपील िाप्त िएपनछ नििा उपायकु्तले अनन्तम ििासनिक निर्वय नर्ईन्छ र उजरूीकताव र सबै अन्य इच्छुक पििरूलाई नलनखत 

रूपमा सनूचत गिेछ। 

h.  नर्र्ार् चनलरिकेो बेला, िश्नमा रिकेो बच्चा (रेि) स्कूलमा ििाव िुिपुर्वछ। यनर् नर्र्ार् घमुाउँछ जिु कुि बच्चाको लानग सबैिन्र्ा उत्तम रूनचको 

स्कूल िो, बच्चा िाल नर्द्यालयमा रिन्छि उिीिरू नर्र्ार्को समाधाि ििएसम्म, िालसम्म लाग ूििएसम्म व्यर्स्र्था लागू िएमा बच्चाले मलू 

स्कूलमा िर्ेि गिव पाउँर्ैि। 
 

* पाटीिरू आपसी रूपमा नर्स्तारमा सिमत िुि सक्छि;् यद्यनप सबै िन्र्ा कम निकायत सम्िर् िएसम्म समाधाि गिुव पर्वछ। 

** यद्यनप मािक िनियाले thirty (30) नर्ि िनतनियाको लानग अिुमनत नर्न्छ, छोटो सम्िानर्त समयमा गुिासो समाधाि गिव ित्येक ियास गररिेछ।* 

फोस्टर केयरमा एक बच्चा िा युिाको िावग वनिाशरणको सम्बन्िमा वििाद समािान िवियाहरू 

निम्ि िार्थनमक र माध्यनमक नििा नर्िाग (DESE) िारा नसफाररस गररएको उजूरी समाधाि िनिया निम्िािसुार छ जब सबै िन्र्ा राम्रो चासोको निधावरर् 

र्ा बच्चा र्ा यरु्ाका लानग पालक िरेचािमा अन्य िैनिक सम्बनन्धत सेर्ािरूको िार्धािको बारेमा नर्र्ार् उत्पन्ि िुन्छ। 

 
1. अपीलको स्तर I सपुररटेन्िेन्ट र्ा उसको निजाईिीलाई छ; 

2. नर्र्ार् पनिलो तिमा सुनल्झएमा अनन्तम अपील (स्तर २) िार्थनमक र माध्यनमक नििा नर्िाग (DESE) लाई िुन्छ। 

यनर् उत्तम लयाज निधावरर्को बारेमा नर्र्ार् उत्पन्ि ियो ििे, बच्चा र्ा यरु्ा उसको र्ा उिको मलू स्कूलमा रििेछि्, नर्र्ार् सलु्झाउिे िममा, 

अर्रोधिरू कम गिव र स्कूलिरू बीच चालिरूको संख्या कम गिव। 

DESE लाई पठाउि अनघ नजल्ला स्तरमा उजरूी र्ा नर्र्ार् सलु्झाउि नजल्लाल ेबाल निनिजि र आिनमत पाटीिरूसँग सिकायव गिुवपर्वछ। 

नर्र्ार्िरू केर्ल िैनिक निर्वय निमावता र्ा अनििार्क िारा फाइल गिव सनकन्छ। र्बैु पिले नर्द्यालय नजल्ला नर्र्ार् समाधाि िनियालाई 

आपसमा मतिेर् सलु्झाउि ियोग िगिव सक्छि।् 

 

"पालिपोर्र् िरेचाि" को पररिार्ा ििेको नतिीिरूका आमाबुर्ा र्ा अनििार्कबाट टाढा रानखएका बच्चािरूको लानग 24 घण्टा नर्कल्प 

िरेचाि िो जसका लानग बाल कल्यार् एजेन्सीको नियुनक्त र िरेचाि नजम्मेर्ारी छ। यसमा पालक पररर्ार घर, प्लेनसपेन्ट्सका पाल्टर घरिरू, 

समिू घरिरू, आपतकालीि आश्रयिरू, आर्ासीय सनुर्धािरू, बाल िरेचाि संस्र्था, र परू्व-ग्रिर् गिृिरू समार्ेि छि,् तर सीनमत छैि। 

पालिपोर्र् िरेनर्चार सनुर्धा इजाजतपत्र पाएको छ र्ा बच्चाको िरेचािको लानग राज्य, आनर्र्ासी र्ा स्र्थािीय एजेन्सील ेिकु्ताि गरेको छ 

नक छैि िन्ि ेकुरालाई ध्याि िनर्ईकि बच्चा पररिार्ाको अिरुूप पालिपोर्र्को लानग िुन्छ, र्त्तक अिरु्ाि िकु्तािी अनन्तमकरर् िुि ुअनघ 

गररएको िो र्ा छैि एउटा गोर् नलि, र्ा के त्यिाँ कुिै पनि िकु्तािी फेिरल नमलाि छ नक। 
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सतशको शलदाििी 

आिास - का मतिब एक परीक्षण कसरी िशावसत गररन्छ िन्ने पररितशनको मतिब छ वक परीक्षण के उपायहरु िाई पनी पररितशन गदैन, 

िस्तुतीकरण ढाँचा, िवतविया ढाँचा, परीक्षण सेवटंग िा पररक्षण समय पररितशन। उपयुक्त बसाई िदशशन िदशशनको समान अिसर िदान गनशका 

िावग गररन्छ। 

बढ्दो आिमण - िन्नािे त्यस्तो कायश गनुश पदशछ जसिे गम्िीर शारीररक क्षवत पुरय्ाउँछ िा स्कूि समुदायको अको सदस्यिाई गम्िीर शारीररक 

क्षवतको ठूिो जोवखम पैदा गदशछ। 

रलसी - यसको अर्थश स्कूि पररसरमा रलसीको ियोग, कलजा, वितरण र वबिी वनषेि गररएको छ। वशक्षा बोडशको नीवत बमोवजम, िशासवनक 

िवियाहरू स्कूिको पररसरमा हँुदा कुनै पवन बच्चाको मादक पेयपदार्थश िा मादक पदार्थशहरूको संिग्न विद्यार्थीहरूको सार्थ व्यिहार गदाश िाग ू

हुन्छन।् स्कूि बोडश R5131.6.3. 

 

िैकवल्पक स्कूि प्िेसमेन्ट - मतिब स्कूि िा िोग्राम हो जुन विद्यार्थीको व्यिहार, उपवस्र्थवत, र शैवक्षक िदशशन िबद्धशनमा केवन्ित 

हुन्छ। 

असशन - को मतिब िनेको जानाजानी जिेको िा िेषपूणश रूपमा जिाउने िा विद्याियको ििन िा वजल्िा मैदानमा रहेको कुनै पवन 

सम्पवत्त िा वजल्िामा loanणमा िाडामा विईएको कुनै सम्पवत्तमा जिाउने ियास गनुश हो। 

लयाट्ी - मतिब गैरकानूनी कुटवपट िा अको व्यवक्तमा वहंसात्मक बिको अन्य ियोगको अर्थश हुनेछ। 

व्यिहार अनुबन्ि - को अर्थश वशक्षक, विद्यार्थी, र अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) बीचको विवखत कागजात हो जुन 

वनवदशष्ट गदशछ: अपेवक्षत व्यिहार (हरू), सकरात्मक र नकरात्मक पररणामहरू, र समीक्षा वमवतसगँ करारको समय सीमा। 

व्यिहार हस्तके्षप योजना (BIP)-शािको अर्थश एक योजना हो जसमा स्कूि स्टाफ वजम्मेिाररहरू समािेश गदशछन ्लयिहार 

अपेक्षाहरू पूरा गनश विद्यार्थीको विकासको िावग। बीआईपीहरू कागजातहरू िेवखएका हुन्छन ्जसिे िवययत व्यिहारिाई सम्बोिन 

गनशका िावग अनुवचत व्यिहारिाई पररितशन गनशका सार्थसारै्थ रणनीवत िा हस्तके्षपहरू िाग ूगदशछन।् बीआईपी वक त कक्षा कोठा 

वशक्षक िा स्कूि कमशचारीहरूको टोिी िारा विकवसत गररन्छ जसिे वशक्षकिाई सविय, वनरन्तर, र ििािकारी रूपमा अनुपयुक्त 

व्यिहारिाई सम्बोिन गनश सहयोग पुरय्ाउँछ। वबप्सिे व्यवक्तगत विद्यार्थीहरू िा सम्पूणश कक्षाकोठामा व्यिहार सम्बन्िी अपेक्षाहरू 

सञ्चार गनश मद्दत पुरय्ाउँछ र ियय िा उदे्दश्य िावप्तको पररणामको बारेमा कुराकानी गदशछ। र्थप रूपमा, बीआईपीहरूिे वनयोवजत 

रोजगार रणनीवतहरूको ििािकाररताको बारेमा बारम्बार िवतवियाको िावग अनुमवत वदन्छ, विद्यार्थी िा िगश िगवतको कागजातमा 

मद्दत गदशछ र विद्यार्थीहरूसगँ अन्तविश याको िावग उपयोगी वदशावनदेशहरू िदान गदशछ। 

बम िम्की - िन्नािे एसएिपीएस वजल्िाको तफश बाट कुनै स्कूि िायोवजत गवतविवि िा सेिामा कुनै पवन गाडीमा स्कूिको 

सम्पवत्तमा बम िा विस्फोटक उपकरणको कलजा िा स्र्थान सम्बन्िी गित बयान गनुश पनेछ। 

बदमाशी - िन्नािे विद्यार्थी िा व्यवक्त िा समूहिे पीवडत िेरै विद्यार्थीिाई डराउने िा उत्पीडन गनुश पने हुन्छ। बदमाशिे समािेश गदशछ, 

तर यो सीवमत छैन: वहंसा, इशारा, चोरी, िा हावन गने सम्पवत्त सवहत शारीररक कायशहरू; मौवखक िा विवखत ताउन्टहरू, नाम कविंग, 

पुट-डाउनहरू, जबरजस्ती चन्दा, िा िम्की सवहत; िा त्यस्ता कायशहरूको ररपोटश गनशका िावग बदिाको िम्की। बदमाशीिे साइबर 

बुविग्ी िा साइबर खतराहरू पवन समािेश गनश सलदछ। बोडश नीवत ;5131. 
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चोरी - िनेको कुनै स्कूि सरंचना, िाहन, िा सम्पत्ती, चि िा अचि हुन को िागी अनविकृत ििेश, कुनै अपरािी िा 

त्यहाँ कुनै चोरी गनश को इरादे सगं। 

केस समन्िय - को अर्थश पररिार, स्कूि (हरू), र बावहर सामुदावयक एजेन्सीहरू बीच अनुगमन, सञ्चार र समर्थशन हो। 

प्िेसमेन्ट पररितशन - यसको अर्थश तब हुन्छ जब स्कूििे विद्यार्थीिाई उसको िा उसको शैवक्षक प्िेसमेन्टबाट िगातार 

(१०) िन्दा बवढ स्कूि वदनहरू रोलछ िा स्कूििे विद्यार्थीिाई उसको शैवक्षक प्िेसमेन्टबाट िेरै अिसरहरूमा हटाउँछ 

जुन एक ढाँचा गठन गदशछ र र्थवपन्छ। १० िन्दा बढी (१०) स्कूि वदनहरू। 

चररत्र वशक्षा - को अर्थश विद्यार्थीिाई बुझाउन, िवतबद्ध गनश, र साझा नैवतक मूल्यहरूमा कायश गनश वसकाउनको िावग 

पाठ्यिम दृवष्टकोण हो। विवशष्ट कोर मानहरूमा सम्मान, वजम्मेिारी, विश्वास योग्यता, वनष्पक्षता, हेरचाह, र समुदायको 

सहिावगता समािेश छ। 

चाटशर विद्यािय - को अर्थश एक स्ितन्त्र विद्यािय हो जुन सािशजवनक रुपमा िगानी गररन्छ। चाटशर स्कूिहरूिे 

अनुशासनको सन्दिशमा उही राज्य कानून र विशेष वशक्षाको सन्दिशमा समान राज्य र सघंीय कानूनको पािना गनुशपदशछ। 

बेइमानी - िन्नािे ियोग, सबवमशन िा डाटा िा उत्तरहरू बेइमान रूपमा िाप्त गने ियास, छििारा िा वशक्षकिारा 

अविकृत वबना बाहेक अरू नै मतिब हुनुपदशछ। 

चेक-इन / चेक आउट (CICO) - को अर्थश मध्यम व्यिहार समस्या िदशशन गने विद्यार्थीहरूको िावग एक सकारात्मक 

व्यिहार समर्थशन हो। यो अविव्यवक्तगत िययहरूको अनुपािनको िावग बारम्बार सदुृढीकरण िदान गने उदे्दश्यिे हो। 

आचार सवंहता - को अर्थश यो विद्यार्थी आचार सवंहता हो। 

 

शारीररक सजाय - िन्नािे अनुशासन िा सजायको ियोजनका िावग शारीररक बिको ियोग िा िम्की हुनु पदशछ। 

यसबाहेक, िवशवक्षत कमशचारीहरूिे शारीररक सयंमको ियोगिाई शारीररक दण्ड मावननेछैन। बोडश नीवत P5144. 

 

सकंट रोकर्थाम ससं्र्थान (CPI) - एक िवशक्षण सगंठन जसिे अवहंसक स्कट हस्तके्षपमा विशेषज्ञता वदन्छ। 

 

साइबर बदमाशी - यसको मतिब हो पठाउने, साझेदारी गने िा उत्पीडन गने, हावनकारक, िम्की वदने िा िुर 

सन्देशहरू, पाठहरू िा छविहरू इन्टरनेट िा अन्य वडवजटि िा इिेलट्ोवनक सचंार उपकरणहरूको ियोग गरेर पोवष्टगं। 

उत्पीडनिे स्िरहरू, वटप्पणीहरू, चुटकुिे, इन्युएनन्डोहरू, अनािश्यक िशंसा, काटुशन, ठट्टा िा मौवखक आचरण 

समािेश गदशछ जुन एक व्यवक्तसगँ सम्बवन्ित छ (१) डराउने, शतु्रतापूणश िा आपवत्तजनक िातािरण वसजशना गने उदे्दश्य 

िा ििाि छ; (२) एक व्यवक्तको काम िा विद्यार्थीको स्कूिको िदशशनमा अव्यािसावयक रूपमा हस्तके्षप गने उदे्दश्य र 

ििाि छ, िा (3) स्कूि सचंािनमा हस्तके्षप। बबशरता कुनै अपरेवट वसस्टम, अनुियोग सफ्टिेयर, वमवत, िा कुनै अन्य 

उदे्दश्यपूणश कायशिाई हानी पुरय्ाउने िा नष्ट गने ियास छ जुन वजल्िाको कम्प्यटुर ससंािनहरूमा िवतकूि ििाि पाछश। 

साइबर खतराहरू इिेलट्ोवनक रूपमा िसाररत िा अनिाइन सामग्री हुन ्जसिे अरूिाई वहंसा, आत्महत्या िा 

आफैिाई हावन पुरय्ाउने िम्की िा वचन्ता उत्पन्न गदशछ। बोडश नीवत 5131. 

वदन - मतिब लयािेन्डर वदनको मतिब अन्यर्था स्कूि वदन िा व्यिसाय वदनको रूपमा सकेंत गरीएको हुँदैन।  

DESE - िार्थवमक र माध्यवमक वशक्षा वििाग  
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नजरबन्द - अनुशासनको एउटा रूप हो जसमा एक विद्यार्थीिे स्कूिमा अवतररक्त समय खचश गनुश पछश। एक नजरबन्द स्कूि 

वदन अवघ िा पछावड, सप्ताहन्तमा (परम्परागत रूपमा स्याडेन्ड स्कूि िनेर वचवनन्छ) र स्कूिको वबदामा जस्तै खाजामा 

(विद्यार्थी खाजा खानबाट बवञ्चत हुनु हुँदैन) हुन सलछ। 

 

अनुशासन - िन्नािे विद्यार्थी, शैवक्षक, सामावजक, नैवतक, िा मानवसक सिुार गनशको िावग िागू गने चरणहरू, कायश, िा 

हस्तके्षप वशक्षक, िशासकहरू, सहयोगी स्टाफ, र अवििािक / कानूनी अवििािकको अर्थश हुनेछ। 

 

अनाज्ञाकाररता - मतिब वनयम तोड्न िा अविकारमा व्यवक्त िारा वदइएको एक वनदेशन उल्िघंन गनश जानाजानी छनौटको 

मतिब हुनेछ। 

 

वजल्िा - को अर्थश सेन्ट िुइस पवलिक स्कूि वजल्िा हो। 

वजल्िा अनुशासन सम्मेिन - मतिब .िकारको इन्रेलशन िा दोहोररएको टाइप 2 उल्िंघनको िावग िविया अवघ बढ्नु 

हो। 

ड्रग्स - को अर्थश अनविकृत विवस्िप्स ड्रग्स, इनहेिन्ट्स, कुनै पवन वकवसमको मादक पदार्थश सवहत अिैि औषिीको ियोग, 

वितरण, वबिी र बेच्ने कुरा हो (नशाको िार्थवमक उदे्दश्य उदे्दश्य हो िा होइन), वनयवन्त्रत पदार्थश िा यी मध्ये कुनैको नलकि 

विद्यािय पररसरमा अनुमवत छैन। कलजा, ियोग, वितरण र िागूपदार्थश सम्बवन्ित प्याराफेरावनया को पवन वनषेवित छ। यस 

वनयमको उल्ल्घनमा फेिा परेको ित्येकिाई बोडश नीवत र वनयम तर्था कानूनको अन्य िागू िाििानहरू िारा िदान गररएको 

ढ्गिे वनिम्बन र / िा स्कूिबाट वनष्कासन गनश सवकन्छ। स्कूि बोडश R5131.6.1 

िवियाको कारण - मतिब व्यवक्तको कानुनी अविकार रक्षा गनश वडजाइन गररएको कायशिाहीको िावग एक स्र्थावपत 

पाठ्यिम हुनेछ। 

िविया सनुुिाई - मतिब अवििािक र स्कूि वबचको विशेष वशक्षा वििाद समािान गनश औपचाररक सनुुिाई हुनु पछश। 

आईडीईए(IDEA) 204िे त्यस्ता वििादहरूको समािानका िावग िवियाका वनयमहरू समािेश गदशछ। यी वनयमहरूमा 

मध्यस्र्थता, िवियाको सनुुिाई र राज्य िा सघंीय अदाितमा अपीिहरू सामेि छन।् िवियाको सनुुिाई सामान्यतया 

औपचाररक, िवतस्पिी परीक्षण हो। 

इिेलट्ोवनक सचंार उपकरणहरू - मतिब वजल्िािे िदान नगरेको कुनै पवन उपकरणहरू समािेश गदशछन ् तर रेवडयो, 

िाकम्यान, सीडी प्िेयर, आईपड, एमपी 3 प्िेयर, डीिीडी प्िेयर, ह्यान्डहेल्ड गेम कन्सोि, व्यवक्तगत वडवजटि सहायक, 

सेिुिर टेविफोन, लल्याकबेरी, र ल्यापटपमा सीवमत छैन। कम्प्युटर, सार्थ सारै्थ कुनै पवन नयाँ िविवि समान क्षमताहरूको 

सार्थ विकवसत ियो। 

ESSA- ित्येक विद्यार्थी सफि कानून 

असािारणता - मतिब एक विद्यार्थीको विशेष वशक्षा आिश्यकताहरू बहु-अनुशासनात्मक मूल्या्कन िविया माफश त 

पवहचान हुन्छ। त्यहाँ िेरै िकारका अपिादहरू छन,् जस्तै ऑवटज्म / एस्पगशरको वसन्ड्रोम, िािनात्मक गडबड, िवतिाशािी 

र िवतिाशािी, विवशष्ट वशक्षा अक्षमता र मानवसक अशक्तता। 

वनष्कासन - को अर्थश स्कूिको बाँकी, ितशमान िा अको स्कूि िषश मा तोवकएको समय को िागी िा स्र्थायी रूपमा स्कूि 

उपवस्र्थवतको अस्िीकारको मतिब हुनेछ। 
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जबरजस्ती - िन्नािे पैसा िाप्त गनश िा ियास गनश चाहँदैन, एक अवनवच्छत व्यवक्तबाट मूल्यको सम्पवत्त िा एक 

व्यवक्तिाई शारीररक बि िा िम्की (िम्की) िारा कायश गनश बाध्य पानुश हो। 

झगडा - िनेको शारीररक िन्ि जसमा दुबै पक्षिे िन्िमा योगदान पुरय्ाएको हो या त मौवखक िा शारीररक 

कारबाहीिे शारीररक चोट पुरय्ाउने दुई िा बढी व्यवक्तको वबचमा वहकाशउने, िलका वदने, हल्िा गने, वट्वपंग गने 

र अन्य शारीररक कायशहरू सम्म सीवमत छैन। 

आवतशबाजी - कुनै पप्पर, पटाखे, रकेट, स्पाकश सश, िुम्रपान बम िा अन्य िकारको अर्थश हुनेछ। 

यी चीजहरूिाई हवतयार मावनन्छ। 

जािसाजी / गित पवहचान / जािसाजी - मतिब कुनै पवन िेखन बनाउने, पूरा गने, पररितशन गने िा 

िमाणीकरण गनुश पने हुन्छ तावक यो अकाशबाट बनाइएको हो; सत्य बोिेन िा सवह नाम वदनुिएन िने अको 

विद्यार्थी बन्नुहोस।् 

वन: शुल्क र उपयकु्त सािशजवनक वशक्षा (एफएपीई) - को अर्थश वशक्षाको मानक हो जुन स्कूिहरूिे विशेष आिश्यकता िा 

अपिादको सार्थ बच्चाहरूिाई िदान गनुशपनेछ। स्कूििे बच्चाको वसकाई आिश्यकताहरू सम्बोिन गनश विशेष योजना 

बनाउनुपदशछ, उनीहरूको आिश्यकताको िावग उवचत शैवक्षक सेवट .मा राख्नुहोस,् र बच्चािाई वसलनको िावग आिश्यक विशेष 

वशक्षा र सम्बवन्ित सेिाहरू िदान गनुशहोस।् FAPE ित्येक विद्यार्थीको िावग फरक हुन्छ र सवुनवित गदशछ वक अशक्तता िएका सबै 

विद्यार्थीहरूिे पररिारिाई कुनै खचशमा उवचत सािशजवनक वशक्षा िाप्त गदैनन।् 

जुिा - को अर्थश िनेको पैसाको िावग कुनै अिसर िा सीपको खेि खेल्नु हो िा मूल्यको कुनै कुरा समािेश तर 

काडश िा पासाको खेिमा सीवमत छैन। 

ग्या्ग - िनेको दुई िा बढी विद्यार्थीहरूको चविरहेको स्गठन हो जसको पवहचान योग्य नाम िा पवहचान वचह्न िा 

ितीक िा जसका सदस्यहरू व्यवक्तगत िा सामूवहक रूपमा सिंग्न छन ्िा गवतविविको नमूनामा सिंग्न छन जुन 

स्कूि िा सदस्यहरूको सरुक्षािाई खतरामा पाछश  िा अिरोि गदशछ। स्कूि र सामान्य समुदाय। 

वगरोह गवतविविहरू समािेश: 

• कुनै िुगा, गहना, गश िा इवग्नवनया िगाउने िा िदशशन गने जुन विद्यार्थीिाई वगरोहको सदस्यको रूपमा जावनन्छ 

िा अन्यर्था एउटा वगरोहको समर्थशनको ितीक हो। 

• कुनै पवन शलद, िालयांश, विवखत ितीक िा इशारा ियोग गरी जो विद्यार्थीिाई जानाजानी समूहाको सदस्यको 

रूपमा पवहचान गदशछ िा अन्यर्था एउटा वगरोहको समर्थशनको ितीक हो। एक छात्र आफ्नो िा उनको स्कूि 

नोटबुक, पाठ्य पुस्तकहरु, िा व्यवक्तगत आइटम मा वगरोह सम्बद्धता िदशशन गनश सलदैन। 

• गवतविवि िा दुई िा अविक व्यवक्त िारा वगरोह िचार िोत्साहन मा सिंग्न छ। 

• वगरोह िा असामावजक व्यिहारको िावग विद्यार्थी िती। 

सामूवहक िडाई - को अर्थश हवतयार िा अन्य िस्तुहरु को ियोग गरी िा वबना चोट पुरय्ाउनु िा चोट पुरय्ाउने 

इरादा सगं शारीररक बि िा अरुको अिैिावनक कुटवपट ियोगमा सिंग्न िेरै विद्यार्थीहरुको गम्िीर हमिा हुनु 

पछश  (सवहत, तर बन्दुकमा सीवमत छैन), चाकू, ब्रास नकि, रेजर लिेडहरू, डण्डाहरू, गदा, वमचश स्िे, आवद)। 

उत्पीडन - िन्नािे यौन पक्षको माग, िम्की िा डराउने इशारा िा व्यिहार जसिे कसैको विग्, उमेर, जावत, रंग, यौन झुकाि (ज्ञात 

िा ज्ञात), विग् पवहचान अविव्यवक्त (ज्ञात िा ज्ञात) को कारणिे शत्रुतापूणश विद्यािय िातािरण वसजशना गदशछ। रावष्ट्य मूि, िमश, 

अशक्तता, सामावजक आवर्थशक वस्र्थवत र / िा राजनीवतक विश्वास।                                                                                                              
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ह्यावजंग - को अर्थश स्कूिको आिारमा िा बावहरको कुनै पवन गवतविवि हो, वक एक व्यािहाररक व्यवक्तिे एक विद्यार्थीको 

मानवसक िा शारीररक स्िास््य िा सरुक्षामा नकरात्मक असर पाछश  िा विद्यार्थीिाई शुरुिातको उदे्दश्यका िावग एक 

हास्यास्पद, अपमानजनक, तनािपूणश िा असहज वस्र्थवतमा राख्छ।, सम्बद्धता, ििेश, सदस्यता िा कुनै पवन समूह, िगश, 

सगंठन, लिब िा एर्थिेवटक टीम सवहत सदस्यताको रखरखाि सवहत, तर सीवमत छैन, गे्रड तह, विद्यार्थी सगंठन िा स्कूि 

िायोवजत गवतविवि। 

 

हेवजंगिे ती कायशहरू समािेश गनश सलदछ जुन विद्यार्थीिाई चरम मानवसक तनािको अिीनमा राख्छ, तर सीवमत छैन, वनिा 

अिाि, शारीररक कैद, जबरजस्ती आचरण जसिे चरम अप्ठ्यारो िा आपराविक गवतविवि, िा अन्य तनाि जगाउने 

गवतविविहरूमा पररणाम वदन सलछ। हेवजंग पवन समािेश हुन सलछ, तर यो सीवमत छैन: शारीररक िूरता को कायशहरू; कोराश 

वपट्नु; ब्रावन्ड; तत्िहरूमा पदाशफास गने; कुनै पवन खाना, मवदरा, िागुपदार्थश िा अन्य पदार्थशको उपिोगिाई बाध्य पादै; 

तम्बाकू उत्पादनको इनहेिेसन िा इन्जेसन जबरजस्ती; िा कुनै पवन अन्य बाध्य शारीररक गवतविवि वक िवतकूि शारीररक 

स्िास््य िा एक व्यवक्तको सरुक्षा िाई असर गनश सलदछ।हेवजंग तब पवन हुन सलछ जब सवम्मवित सबै विद्यार्थीहरू इच्छुक 

सहिागीहरू हुन।् हेवजंग तब हुदैँन जब कुनै विद्यार्थीिे अवडसन विन िा सगंठनको िावग ियास गदाश मापदण्डहरू उवचत 

हुन्छन,् वजल्िाबाट अनुमोवदत हुन्छन ्र कानुनी रूपमा सगंठनको उदे्दश्यसगँ सम्बवन्ित हुन्छ। बोडश नीवत 5131. 

हासेप्िे - को अर्थश बाबी, रफ, िा बडबड खेि हो। 

घर-देवख-स्कूि र स्कूि-देवख-घर सचंार िणािी - को अर्थश स्कूिको कायशिम र विद्यार्थी िगवत सम्बन्िी पररिारसगँ 

सञ्चारको अर्थश ििािकारी घर-स्कूि र स्कूि-घर-सञ्चारबाट हुनेछ। 

असरुवक्षत एलसपोजर - मतिब जानाजानी जननेवन्िय, स्तन, वनतम्ब, र / िा को पदाशफाश गने अिस्र्थाहरूमा जुन यस्तो 

कायशहरूिे अिरोि िा अिामश उत्पन्न गदशछ। सारै्थ, हेनुशहोस-्थु्र िा जाि कपडा, वमवड्रफ लिाउज िा शटश, ट्या्क मावर्थ, 

स्प्यागेटी परट्टहरू, कुनै पवन िकारको अन्तिाशताशको एलसपोजर, लिीिेज, कम राइवड प्यान्ट, र सझुाियकु्त बयान िा 

ितीकहरूको अश्लीि कपडा वनषेि गररएको छ। सारै्थ, वनषेवित कुनै पवन पोशाकिे यौन, ड्रग्स िा मवदराको विज्ञापन िा 

िचार गदशछ। जुत्ता सबै समयमा िगाउनु पछश। 

व्यवक्तगत आिास योजना (IAP) - िनेको विद्यार्थीको अपा्गता, विद्यार्थीको ज्ञान जसिे विद्यार्थीको अपा्गता सम्बन्िी 

ज्ञान छ र स्कूिमा उपिलि गराईनु पने विवशष्ट व्यिस्र्था र सशंोिनहरू कागजातहरूको ज्ञान िएका व्यवक्तहरूको समूहिे 

बनाएको विवखत योजना हो। शैवक्षक िाि। 

व्यवक्तगत आिास योजना (IAP) सवमवत - िनेको व्यवक्तको एउटा समूह हो जसिे सबै सम्बवन्ित विद्यार्थी डाटाको समीक्षा 

र छिफि गदशछ जुन IAP को विकासको पररणाम हो। 

व्यवक्तगत शैवक्षक योजना (IAP) - िनेको विवखत योजना िनेको व्यवक्तको समूहिे विकवसत गरी विन्छ जुन सामान्य वशक्षा 

विद्यार्थीको क्षमताको ज्ञान छ। 

अशक्तता वशक्षा सिुार ऐन 2004 (IDEA 2004) का व्यवक्त - सघंीय कानूनको अर्थश राज्य र सािशजवनक एजेन्सीहरूिे कसरी 

अशक्तता िएका बच्चाहरूिाई एक एफएपीई िदान गदशछन ्जसिे उनीहरूको अवितीय आिश्यकताहरू पूरा गनश वडजाइन 

गररएको िारवम्िक हस्तके्षप, विशेष वशक्षा, र सम्बवन्ित सेिाहरूमा जोड वदन्छ। रोजगार र स्ितन्त्र बस्ने।
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आईिीईए 2004 ले अिक्तताको 13 निनर्वि कोटीिरूका िनैिक आर्श्यकतािरू र बच्चािरूको अनधकार सम्बोधि गिव राज्यिरूलाई 

सियोग गिव कोर् िर्ाि गर्वछ 

 

व्यवक्तगत वशक्षा योजना (आईईपी) - को अर्थव स्कूल कमवचारी, अनििार्क / काििूी अनििार्क, र नर्द्यार्थीले नर्कनसत गरेको 

नलनखत योजिा िो जिु नर्द्यार्थीको िमता, लक्ष्य र उद्दशे्यिरूको रूपरेखा िस्ततु गर्वछ, कसरी िगनत मापि गररिछे, र टोली कसरी नमलेर 

नमलेर काम गिेछ यी लक्ष्यिरू। 

आईईपी टीम - ििेको व्यनक्त नर्िेर् समिू िएका नर्द्यार्थीका लानग आईईपी नर्कास, समीिा र संिोधि गिव नजम्मेर्ार व्यनक्तिरूको 

समिू िो। आईईपी टोलील ेिालको िगनत र िनर्ष्यको आर्श्यकतािरू निधावरर् गिव आर्श्यकको रूपमा ित्येक नर्द्यार्थीको िगनत 

समीिा गिुवपछव। समीिाले नर्द्यार्थीको लानग र्ानर्वक लक्ष्यिरू िाप्त गरररिकेो छ नक छैि, स्टाफ र नर्द्यार्थीको िगनत सम्बन्धी 

अनििार्कको नचन्ता, कुि ैपनि पिुः मलू्याक्िको ितीजा, र कुि ैपनि पररर्तवििरू गिुवपिे कुरा पनि नर्चार गिुवपछव। काििू िारा, आईईपी 

टोलील ेनिम्ि व्यनक्तिरू समार्िे गिुवपर्वछ: 

 

• कनम्तमा एक सामान्य नििा नििक, यनर् नर्द्यार्थी सामान्य नििा र्ातार्रर्मा िाग नलइरिकेो छ (र्ा िुिेछ) 

• कनम्तमा एक नर्िेर् नििा नििक र्ा िर्ायक 

•  एलईएका एक िनतनिनध जो अिक्त नर्द्यार्थीिरूको लानग नर्िेर् रूपमा निजाइि गररएको निर्िे, सामान्य 

पाठ्यिम, र एलईसी स्रोतिरूको उपललधताका बारे जािकार िुन्छि।् 

• अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) 

•  नर्द्यार्थी, उपयकु्त 

•  कोिी जसले मलू्यांकि पररर्ामिरूको निर्िेकीय ििार्को व्याख्या गिव सिम छ 

•             अन्य व्यनक्त जसलाई अनििार्क (िरू) / काििूी अनििार्क (िरू) र्ा स्कूलले आमनन्त्रत गिव छिौट गर्वछ 

इन-स्कूि सस्पेंशन (आईएसएस / पराितशन / ररकिरी) - को अर्थश उसको / उनीबाट वनयकु्त कक्षाबाट एक विद्यार्थीको अस्र्थायी 

हटाउनु र सामान्यतया उही स्कूिमा स्िीकृत 'समय-बावहर' कायशिमको सार्थ एक विद्यार्थीको वनयुवक्त हो। इन-स्कूि-सस्पेंशन 

स्कूि बावहरको वनिम्बनको विकल्पको रूपमा विइन्छ र विद्यार्थीिे उनीहरूको कक्षाकोठाको िातािरण िातािरणमा 

बािा पुरय्ाइरहेको बेिामा मुख्यतया ियोग गररन्छ। 

इनबॉडशररनेसन - िनेको कुनै पवन उवचत अनुरोि िा विवनयमनको जानाजानी िा जानाजानी अनाज्ञाकाररता िा अवख्तयारमा 

िएकाहरूिाई अनादर गरेको आिाजको मतिब हो। 

अन्तररम िैकवल्पक शैवक्षक सेवटंग (IAES) - को मतिब कुनै पवन सािशजवनक िा वनजी िार्थवमक िा माध्यवमक स्कूििे 

परम्परागत स्कूि िन्दा अध्ययनको अविक सरंवचत कायशिम िस्ताि गदशछ। 

न्यूनतम िवतबन्िात्मक िातािरण (LRE) - को अर्थश सघंीय कानून (IDEA 2004) जनादेश हो वक अशक्तता िएका 

विद्यार्थीहरूिाई उनीहरूको असक्षमता िएका सार्थीहरूको विद्यार्थीको आिश्यकताको आिारमा अविकतम हदसम्म 

वशवक्षत गनश अवनिायश छ। यो कम रोकािट िातािरण (LRE) को रूपमा पररवचत छ। आईईपी टीम (अवििािक सवहत) 

प्िेसमेन्ट वनिाशरण गदशछ जुन विद्यार्थीिे विद्यार्थीको आईईपीमा सेिाहरू िदान गनश आिश्यक छ र टोिीिे ती सेिाहरू 

िदान गनश एिआरई सक्षम हुनुपदशछ। यसको मतिब विद्यार्थीिे स्कूिमा उपवस्र्थत हुनुपदशछ / ऊ असक्षम िएमा उपवस्र्थत 

हुने; जबसम्म टोिीिे वनिाशरण गदैन वक विद्यार्थीको अक्षमताको िकृवतिे विद्यार्थीिाई त्यो िातािरणमा एक सफि शैवक्षक 

अनुिि विन अनुमवत वददैन                                                                       

         56                                                                                                                                                                 



स्र्थानीय वशक्षा एजेन्सी (एिईए) - को अर्थश एक सािशजवनक वशक्षा बोडश िा एउटा राज्य वित्रको अन्य सािशजवनक अविकार 

हो जुन शहर, काउन्टी, टाउनवशप, स्कूि वजल्िा िा अन्य राजनीवतक उप-ििागमा सािशजवनक िार्थवमक िा माध्यवमक 

विद्याियहरूको िशासवनक वनयन्त्रण कायम गदशछ। 

अविव्यवक्त वनिाशरण समीक्षा (एमडीआर) - को एक सरुक्षाकताशिे विद्यार्थीिाई उनीहरूको असािारणताको कारण सजाय 

नपाएको सवुनवित गनश सघाउनेछ। एक MDR िे बच्चाको व्यिहार र विद्यार्थीको बारेमा अवघल्िो दस्तािेज जानकारी जाँच 

गदशछ वक विद्यार्थी अनुशासन िइरहेको छ जसको िावग विद्यार्थीको असक्षमताको अविव्यवक्त होईन वक िनेर वनिाशरण गने 

ियासमा। एमडीआर कमेटीिे अवििािक र कवम्तमा दुई व्यवक्तको समािेश गदशछ, एक जो विद्यार्थीको व्यिहार लयबहारसगँ 

पररवचत छ र जो विद्यार्थीको अपिादको ज्ञान हो। 

अविव्यवक्त वनिाशरण समीक्षा (MDR) सवमवत - को अर्थश व्यवक्तको समूह हो जो अनुशासवनक कारबाही गररएको छ िा छनौट 

विद्यार्थीको अशक्तताको अविव्यवक्त होईन िनेर वनिाशरण गनश िेट्ने; अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) वनणशयमा 

िाग विन स्कूििे सबै ियास गनुशपछश। 

स्कूि समुदायको सदस्य - कुनै पवन विद्यार्थी, अवििािक, वशक्षक, िशासक, िा वजल्िाको कमशचारी िा कुनै स्कूिमा 

आगन्तुकमा सीवमत हुँदैन। 

पररमाजशनहरू - मतिब विद्यार्थीिे िदशशन गनश अपेक्षा गरेको कुरामा ठोस पररितशनहरू; पररितशन वनदेशात्मक स्तर, सामग्री, 

िदशशन मापदण्ड, र िैकवल्पक मूल्यांकन समािेश गदशछ; पररक्षण फारम िा ढाँचा पररितशन हुन सलछ। 

बहु-अनुशासनात्मक मूल्यांकन (MDE) - को अर्थश एक विद्यार्थीको हािको कायश स्तर, साम्यशहरू, र शैवक्षक 

आिश्यकताहरूको एक मूल्या्कन हुनेछ। सघंीय र राज्य वनयमाििीहरु को िागी एक वबस्तृत मूल्यांकन गनश को िागी एक 

विद्यार्थी को एक असक्षम अिस्र्था को छ जो उसिाई / उनको योग्य वशक्षा विशेष सेिाहरु िाप्त गनश योग्य छ िनेर वनिाशररत 

गनश आयोवजत गनश आिश्यक छ। एक पुनमूशल्यांकन कवम्तमा ित्येक तीन (3) बषशमा हुनु पछश। 

हत्या - मतिब अको मानिको अिैिावनक हत्याको अर्थश हुनेछ। 

स्कूि बावहरको वनिम्बन - को अर्थश स्कूि बाट एक विद्यार्थीको अस्र्थायी हटाउनु हो। वनिम्बन समयमै सीवमत हुन्छ र 

वनिम्बन अिवि समाप्त िए पवछ विद्यार्थीिे स्कूिमा फकश न सक्षम हुनुपदशछ। वनिम्बन अिविको अिविमा विद्यार्थीहरूिाई 

कुनै स्कूि सम्पवत्तमा अनुमवत छैन। 

अन्य िेरै गम्िीर िा अिैिावनक ऐन - िन्नािे विद्यार्थीको व्यिहारिाई गैरकानूनी, खतरनाक िा स्कूि वजल्िाको सरुक्षा 

िा सरुक्षामा खतरा वनम्त्याउने अर्थश जनाउँदछ; सरुवक्षत स्कूि कायशहरू। 

स्नेहको व्यवक्तगत िदशशन - मतिब स्नेहको अनुवचत शो हो। 

व्यवक्तगत खोजीहरू - वजल्िा िशासकहरू िा सरुक्षाकमीहरूिे विद्यार्थीको व्यवक्तत्ि िा व्यवक्तगत ििािहरूको खोजी 

गनश सलदछन,् जब खोजीको अिस्र्थामा पररवस्र्थवतहरूको आिारमा, त्यहाँ शंका गने उवचत आिारहरू छन ्वक खोजीिे 

विद्यार्थीिे िमावणत गछश िन्ने िमाण िकट गदशछ। कानून, स्कूि वनयम िा वजल्िा नीवत उल्ल्घन। खोजीहरू िातु 

वडटेलटरहरू र / िा हातिे सञ्चािन गनश सवकन्छ। 

शारीररक हमिा - को मतिब को िागी एक कुटवपट, िात हान्ने, िा अन्यर्था शारीररक पीडा िा अको एक आपसी िन्द को 

सदंिश को बाहेक अरूिाई चोट पुरय्ाउने छ।
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प्िेसमेन्ट - मतिब यवद एक विद्यार्थीिे आईडीईए IDEA 2004, अन्तगशत विशेष वशक्षा िा सम्बवन्ित सेिाहरू िाप्त गरररहेको 

छ िने, विद्यार्थीको प्िेसमेन्ट शैवक्षक सेवट हो जुन आईईपी टोिीिे विद्यार्थीको िावग वनिाशरण गदशछ, जुन उसको / उनको 

आईईपीमा िवतवबवम्बत हुन्छ। प्िेसमेन्टको मतिब विद्यार्थी कोठामा िएको कोठा होइन, तर आईईपीमा िनेझैं िोग्राम / 

सेिाहरू उसको िावग उपयकु्त हुन्छन।् 

अकोिाई जोवखममा राख्ने - मतिब विद्यार्थीिे कुनै पवन आचरणमा सिंग्न हुने िा ियास गने ियास गनुशपनेछ, जसिे 

स्कूि समुदायको कुनै सदस्यको स्िास््य, सरुक्षा, िा कल्याणिाई जोवखममा पाछश तर स्कूि समुदायको सदस्य विरूद्ध 

बदिा विनको िावग सीवमत छैन। अनुसन्िान, शैवक्षक िा अनुशासनात्मक कायशिाहीमा उनको सहिावगता। 

अविकार - को अर्थश सम्पवत्त मावर्थ शारीररक वनयन्त्रण हुनु (चाहे हराएको, फेिा परेको िा चोरी िएको हो) जस्तो वक कपडा, 

िॉकर, िा झोिा र त्यसमा समािेश सामग्री। 

सकारात्मक व्यिहार हस्तके्षप र समर्थशन (PBIS) - को अर्थश स्कूिमा हाम्रो स्कूिको सरुक्षा र वशक्षाको िातािरण वसजशना गनश 

र यसिाई कायम राख्न स्कूि िणािीको दृवष्टकोण हो। पीबीआईएसको ियोग एक 'उत्तम अभ्यास' हो जुन अविक घुसपैठ 

गने िा घृवणत हस्तके्षपको आिश्यक घटाउँछ (अर्थाशत ्वनिम्बन) र िणािीगत सारै्थ व्यवक्तगत पररितशन दुबैिाई वनम्त्याउन 

सलछ। 

 

िोबेशनरी वस्र्थवत - िन्नािे वजल्िामा अनुशासन सम्मेिन अविकारीिे तोकेको वनयम र सतशमा स्कूिमा पुन: िनाश हुने 

िविया र विद्यार्थी र विद्यार्थीका अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) िारा विवखत रूपमा सहमत विद्यार्थीको 

िावग वजम्मेिार हुनेछ उपवस्र्थत। 

िोबेशन उल्िंघन - िन्नािे विद्यार्थी, अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू), र स्कूि बीच विवखत सम्झौताको 

सम्झौता भ्ग गने िा स्कूिको उल्िंघन गने कायश हो जुन विद्यार्थीको वजल्िा अनुशासन सम्मेिनको समापनमा सबै पक्षिे 

पवहिे स्िीकार गरेका वर्थए। 

जातीय उत्पीडन - को मतिब अनािश्यक व्यिहार, बोिी, विवखत िा वचत्रहरु कसैिाई वनदेवशत गनुशको कारण उनीहरुको 

जावत, रंग िा राष्ट्ीयता हो। यो िम्की, वनयन्त्रण, शवक्तको दुरुपयोग र समानता अस्िीकार गने ियासको बारेमा हो। यो स्पष्ट, 

िा सयूम, एक घटना िा ढाँचा हुन सलछ। 

बिात्कार / जबरजस्ती यौन कायश - को अर्थश िारा 566.030, RSMo मा पररिावषत गरे अनुसार िारा 566.060, RSMo िा 

जबरजस्ती मा पररिावषत गरी जबरजस्ती बिात्कार गनश को िागी िा ियास गनुश हो। 

पुनमूशल्या्करण - मतिब एक विद्यार्थीको असक्षमता जारी छ र विशेष वशक्षा र सम्बवन्ित सेिाहरू आिश्यक छ वक छैन 

िनेर वनिाशरण िविया हो। १) विद्यार्थीिे स्कूिमा कसरी काम गरररहेको छ िन्ने पवहचान गनश २) विद्यार्थीको शैवक्षक 

आिश्यकताहरू पवहचान गनश, र)) विद्यार्थीको आईईपीमा आईईपीमा समािेशी िावषशक िययहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गनश 

सहयोग पुरय्ाउने पररितशनहरू पवहचान गनश पुन: मूल्या्कन गररन्छ। सामान्य पाठ्यिममा उवचत रूपमा िाग विने। 

पराितशनशीि गवतविवि - िन्नािे विद्यार्थीिाई एउटा वनयम तोडेको घटनाको बारेमा आिोचनात्मक सोच्नको िावग अिसर 

वदनको िावग बनाईएको असाइनमेन्टको अर्थश हुनेछ। असाइनमेन्टिे विद्यार्थीिाई स्कूिको वनयम तोडेको व्यिहारको सट्टा 

वदईएको अिस्र्थाको िावग उवचत व्यिहार वनिाशरण गनश वनदेशन वदनु पदशछ। 

सम्बवन्ित सेिाहरू - मतिब विकास, सिुार, र अन्य सहयोगी सेिाहरू हुन ्जसिे एक अशक्तता िएका विद्यार्थीिाई सहयोग 

गछशन।् 
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सम्बवन्ित सेिाहरूमा सावमि छन:् बोिी िाषा रोगविज्ञान र श्रव्य विज्ञान सेिाहरू; मनोिैज्ञावनक सेिाहरू; शारीररक र 

व्यािसावयक उपचार; मनोरन्जन, उपचारात्मक मनोरन्जन सवहत, बच्चामा अशक्तताको िारवम्िक पवहचान र मूल्यांकन; 

परामशश सेिाहरू, पुनिाशस परामशश सवहत; अविमुखीकरण र गवतशीिता सेिाहरू; नैदावनक िा मूल्यांकन उदे्दश्यहरूको िावग 

वचवकत्सा श्रृंखिा; स्कूि स्िास््य सेिाहरू; स्कूिका अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) परामशश र िवशक्षणमा 

सामावजक कायश सेिाहरू; र यातायात। 

 

पुनस्र्थाशपनात्मक जवस्टस अभ्यासहरू - मतिब मावनस एक सार्थ ल्याउने जब सम्बन्ि एक िा बढी व्यवक्तको तोवकएको 

कायशिे वबगादशछ। एक ििािकारी पुनःस्र्थापनात्मक हस्तके्षप हो जुन एक आपसी समझदारी र एक सहमवत मा, सम्िावित 

योजनाहरुिाई चीजहरु िाई सही बनाउन को िागी नेतृत्ि गदशछ। एक सफि पुनस्र्थाशपना िविया एक हो जसमा सम्झौता 

रावखन्छ र सम्बन्िहरू पुनस्र्थाशवपत हुन्छन ्- चीजहरू "सही बनाइन्छन।्" 

डकैती - िन्नािे िम्की िा वहसंाको ियोगिे अिैि रूपमा अकाशको सम्पवत्त विने कायशको अर्थश हो। 

शवनबार स्कूि - "नजरबन्द" को िागी सचूीबद्ध हेनुशहोस ्

स्कूि बस सस्पेंशन - को अर्थश एक सिुारात्मक रणनीवत हो जसमा एक विद्यार्थीिाई वनिाशररत अिविको िावग स्कूि बस 

चढ्न अनुमवत छैन। 

स्कूि वदन - एक वदन जब बच्चाहरू वनदेशन उदे्दश्यको िावग स्कूि जान्छन।् 

स्कूि मैदान / सम्पवत्त - को अर्थश स्कूिको वजल्िािारा ियोग गररएको, पयशिेवक्षत, िाडामा विज, िा वनयन्त्रण सवहत कुनै 

स्कूि सम्पवत्त हो, तर स्कूि सीवमत मैदानहरू, पावकिं ग स्र्थिहरू, स्कूि बसहरू, र कुनै पवन सम्पवत्त जसमा कुनै स्कूि 

गवतविवि विइएको हुन्छ।  

स्कूि स्तरको अन्िेषण - िन्नािे सम्बवन्ित त्यहरू पत्ता िगाउन िश्नमूिक विद्यार्थी गवतविवि / घटनाहरू (स्कूिमा, 

स्कूिमा, िा स्कूि सम्बवन्ित कायशहरूमा) को विस्तृत खोजी िा जाँचको अर्थश हुनुपदशछ; अनुसन्िान स्कूि िशासक / 

वडजाईनीिारा गररन्छ। 

स्कूि सवुििाहरू - को अर्थश कुनै स्कूि सम्बवन्ित गवतविवि िा कायशिम सवहत तर स्नातक समारोह, कक्षा यात्रा, नृत्य, खेि 

टोिी, लिब, िा अिकाश सम्म सीवमत छैन। 

खोज र बरामद - मतिब त्यस्तो खोज कुनै िारंट वबना र उवचत शंका िा कुनै अन्य उवचत उदे्दश्यको िावग र एक उवचत 

तररकामा आयोवजत गनश सवकन्छ। डेस्कहरू र िाकरहरू वजल्िाको सम्पवत्त हुन ्र खोजीहरू ििन िशासकहरूको वििेकमा 

गनश सवकन्छ। स्कूिको अविकार स्कूिको सम्पवत्तमा पाकश  गरेको बेिा वतनीहरूको मोटर िाहनमा रावखएको विद्यार्थीको 

सम्पवत्तमा विस्तार हुन्छ। न्य ूजसी v. T.L.O. 469 U.S. 325 (1985) 

 

िारा 504 - मतिब नागररक अविकार कानून हो जुन अशक्त व्यवक्तको वबरूद्ध िेदिाििाई िवतबन्ि गदशछ। सेलसन 504 

सवुनवित गदशछ वक अशक्त विद्यार्थीको वशक्षामा समान पहुँच छ। विद्यार्थी आिास र सशंोिन िाप्त गनश सलछन।् 

गम्िीर शारीररक चोट - को मतिब शारीररक चोट, जसमा मृत्य,ु बेहोशी, चरम शारीररक पीडा, िम्बाइ र स्पष्ट विच्छेदन, िा 

शारीररक सदस्य, अंग, िा मानवसक सकंायको कायशको िम्बाइ नोलसान िा क्षयको पयाशप्त जोवखम समािेश छ। 
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सेवलस - िन्नािे फोटो, विवखत सामग्री, पाठ र / िा भ्िाईस सन्देशहरू, र ईमेिहरू िकृवतमा यौन हो वक ईन्टरनेट, सेि 

फोन, िा कुनै अन्य इिेलट्ोवनक सम्बवन्ित उपकरण (इन्टरनेट च्याट कोठा र अनिाइन सन्देश सेिाहरू समािेश गदशछ) को 

ियोग गरेर िसाररत गनुश पदशछ। 

यौन ऐन - को अर्थश सिंोग, मौवखक सेलस, यौन िागहरु, िा नलकिी सेलस मा सिंग्न छ। 

यौन दुव्यशिहार - अको व्यवक्तको िवत यौन िा अिि िकृवतको आचरण हो जुन िास्तविक िा िम्की वदने शारीररक बिको 

सार्थ हुन्छ जुन डर, िाज िा मानवसक पीडा जगाउँदछ। 

यौन उत्पीडन - को मतिब अनािश्यक यौन िगवत, यौन पक्षको िावग अनुरोि, यौन उत्िेररत शारीररक िा मौवखक आचरण, 

एक यौन िकृवत को सचंार िा विग्मा आिाररत आचरणको जब त्यस्तो आचरणको अव्यिसावयक ििािको उदे्दश्य हो िा 

एक व्यवक्तको वशक्षामा पयाशप्त हस्तके्षप गदशछ िा त्यो डरिाग्दो िा िवतकूि िातािरण वसजशना गदशछ। यौन दुव्यशिहार िा 

िेदिाि हुन सलने आचरणका उदाहरणहरूमा मौवखक उत्पीडन िा दुरुपयोग, यौन गवतविविको िावग दबाि, अनुपयकु्त 

ठोकर िा वपवन्चंग र शरीरको वबरूद्ध जानबूझकर ब्रश समािेश छ। 

यौन दुराचार - को अर्थश ती हुन ्जो जबरजस्ती, जानाजानी िा सहमवतिे अको व्यवक्तको शरीर र / िा कपडािाई छुने तरीकािे 

बनाउँदछ िा यौन सम्पकश को नतीजामा पररणाम वदन्छ। यसिे असभ्य एलसपोजर, यौन इशारा, स्िावमत्ि र / िा यौन 

प्याराफेवनशया र / िा पवत्रकाको वितरण समािेश गदशछ। 

सािारण आिमण - एउटा त्यस्तो कायश हो जसमा स्कूि समुदायको अको सदस्यिाई शारीररक चोट पुरय्ाउँछ। 

िुम्रपान / सवुतशजन्य - मतिब विद्यार्थीहरूिे स्िावमत्ि, िमु्रपान िा कुनै पवन िकारको सतुीजन्य उत्पादन िा सम्बवन्ित 

परामशश ियोग गनुश हुँदैन। स्कूि बोडश R5131.6.2 

सोशि नेटिवकश  - मतिब अरुको हानी गने मनसायिे फोटो र / िा विवखत सामग्री, मेरो ठाउँ, फेसबकु, ट्विटर, यु ट्यूब, 

विंलडइन िा कुनै समान सामावजक नेटिवकिं ग िेबसाइट माफश त िसारण गनुश हो। 

विशेष पररवस्र्थवत – आईडीईए (IDEA) को अर्थश वनम्न पररवस्र्थवतहरु िाई पररिावषत गदशछ: अिैि िागूऔषि, हवतयार, र 

व्यिहार गम्िीर शारीररक चोट को कारण व्यिहार को उपयोग। 

राज्य वशक्षा एजेन्सी (एसईए) - को मतिब एजेन्सीिे राज्यको सािशजवनक िार्थवमक र माध्यवमक विद्याियहरूको 

सपुररिेक्षणको िावग मुख्य रूपमा वजम्मेिार हुनेछ। वमसौरीमा, एसईए िार्थवमक र माध्यवमक वशक्षा वििाग (DESE) हो। 

"रहनुहोस"् - शलदको अर्थश हािको शैवक्षक प्िेसमेन्टमा अनुशासनात्मक सम्मेिन (वनष्कासन वसफाररस िा स्कूि सेवटंग्स 

पररितशनको िावग अनुरोि) िा एक अवििािक (हरू) / कानूनी अवििािक (हरू) िाई पेवन्ड गने विद्यार्थीको अविकारिाई 

बुझाउने शलद हो। 'प्िेसमेन्ट, अविव्यवक्त वनिाशरण, वनिम्बन, िा वनष्कासनिाई चुनौती वदन अपीि; यस अविकारिे 

सवुनवित गनुशहोस ्वक विद्यार्थीिे LRE मा FAPE िाप्त गनश जारी राख्छन।् 

विद्यार्थी सचूना िणािी (SIS) - मतिब विद्यार्थी सचूनाको िावग डाटा व्यिस्र्थापन। वनिम्बन - "इन-स्कूि-सस्पेंशन" र 

"आउट-अफ-स्कूि सस्पेंशन" चोरीको िावग सवूच हेनुशहोस ्- यसको अर्थश चोरी िा अकोको पैसा िा सम्पवत्त चोनश ियास गनुश 

हो। 
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अनादर - को अर्थश स्कूि वबल्डको िरपर िा यसको िररपरर हुनु िा स्कूिको मैदानमा विशेष स्र्थानमा हुनु, िा स्कूि बसमा 

अनुमवत वबना िा स्कूि पररसर छोड्नको िावग अनुरोि गनश अस्िीकार गनुश िा बस छोड्नु पदशछ। वबवल्डगं विवन्सपिको 

अनुमवत वबना र अवििािक (हरू) / अवििािक (हरू) िारा अनुरक्षण बाहेक, विद्यार्थीहरू वनकासी िा वनिम्बन अन्तगशत 

िैकवल्पक कायशिममा तोवकएको बखत कुनै पवन स्कूिमा फकश न सलदैनन।् 

 

अनविकृत ििेश - िन्नािे विद्यार्थीहरू अनुमवत वबना स्कूि िा ििनको केवह के्षत्रहरूमा ििेश गनुश पनेछ; कुनै पवन व्यवक्त 

(हरू) िाई वजल्िा ििेशमा तोवकएको ििेशिारहरू माफश त ििेश गनश िा मद्दत पुरय्ाउने िा अनविकृत व्यवक्तहरूिाई कुनै 

ििेश िारबाट वजल्िा सवुििा िदान गनश अनुमवत वददैँ। 

 

तोडफोड - यसको मतिब जानाजानी िा िेषपूणश क्षवत, विनाश िा वजल्िा िा विद्याियको सम्पवत्त िा अकोको सम्पत्तीिाई 

क्षवत पुरय्ाउने (अर्थाशत क्षवतपुवतश पाठ्य पुस्तकहरू, िककरहरू, उपकरणहरू, वित्ताहरू, फनीचर, वगरोह वग्रफ्टी िेख्ने, 

इत्यावद) को अर्थश हुनेछ। 

 

हवतयारको अर्थश लल्याकज्याक, फायरआमश (िोड गररएको िा िोड गररएको), विस्फोटक हवतयार, बन्दुक साइिेन्सर, ग्यास 

बन्दूक, मेवशन गन, िके्षपण हवतयार, बुिेट (हरू), राइफि, एक छोटो लयारेि, शटगन िसन्त बन्दूक, कुनै पवन िकारका 

फटाकाहरू (िुम्रपान बम िा पटाखा सवहत), कुनै पवन िकारको विस्फोटक उपकरण, िा वस्िच लिेड। हवतयारहरुमा 

एसएिपीएस नीवतमा सबै िकारको चलकु सामेि छन ्र यसिाई रेजर िा रेजर लिेड, गदा, लिब, चेन, नेि फाइि (जब 

शारीररक चोट िण गनश ियोग गररएको वर्थयो), र ब्रास नकिहरू समािेश गनश विस्तार गररएको छ। कुनै पवन िस्तु, उपकरण 

िा उपकरणको अनुवचत ियोग पवन यस िाििान वित्र पछश। SAB नीवत 5131.6. 

 

 

  



 

  



 

सेन्ट लइुस ििर नििा बोिव 
 

डोरोर्थी रोहडे-कोविन्स – राष्ट्पवत 

नतािी िोिि - उप राष्ट्पवत 

डा। जोइस रोबट्शस - सवचि 

डोना जोन्स - बोडश सदस्य 

सुसान जोन्स - बोडश सदस्य 

एडम िेन - बोडश सदस्य 

टे्वस वमिर - बोडश सदस्य 

केवल्िन आर. एडम्स, पी .एच. डी 

स्कूिका सुपररटेन्डेन्ट 

सेन्ट लइुस नसटी सार्वजनिक स्कूल नजल्ला (नजल्ला) मा िेर्िार् गर्िै 

नलंग, जानत, धमव, रंग, रानष्िय मलू, कुल, उमेर, अिक्तता, यौिको आधार 

अनिमखुीकरर्, नलग् पनिचाि, नर्ग्गज र्ा रानष्िय गािव नस्र्थनत, र्ा कुिै अन्य कारक 

िरे्ि र्ा पिुचँमा काििू िारा निरे्ध, र्ा यसमा उपचार र्ा रोजगार 

कायविम र / र्ा गनतनर्नधिरू। अनधक जािकारी को लागी, कृपया िीर्वक VI मा सम्पकव  गिुविोस ्

VII, िीर्वक IX, धारा 504 / ADA अिपुालि समन्र्यक / मखु्य मािर् संसाधि 

801 N. Eleventh Street, St. Louis, MO 63201 (314) 345-2650 मा अनधकारी। 

                                 HRCompliance@slps.org, 8:00 a.m. to 4:45 p.m 
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