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2021-2022 यिद्यालि िर्षमा स्वागत छ। यिद्यालि िोजे्न सम्बन्धमा हामीलाई तपाईंसँग थुपै्र यिकल्पहरू छन् िने्न कुिा थाहा छ ि हामी तपाईंले 

आफ्नो बच्चा Saint Louis Public School District मा िनाष गने िनी यलनुिएको यनणषिको कदि गछौं। 

 

सबै यिद्याथीका लायग अध्यिन गने सुियक्षत िाताििण उपलब्ध गिाउनु Saint Louis Public School District का मुख्य प्राथयमकताहरूमधे्य 

एउटा प्राथयमकता हो। हामीलाई िो लक्ष्य हायसल गने कािषमा सघाउन हामी तपाईंलाई 2021‐2022 अयििािकीि जानकािी मागषदर्षन 

तथा यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहता पढ्न अनुिोध गछौं। िो मागषदर्षनमा अयििािक तथा यिद्याथीका लायग यिद्यालि समूह सबै सदस्यका 

अयधकाि तथा यजमे्मिािीका सम्बन्धमा महत्त्वपूणष जानकािी समािेर् गरिएको छ ि सुियक्षत, सकािात्मक तथा सहिोगी अध्यिन िाताििण बनाउन 

यिद्याथीबाट आिश्यक पने व्यिहािका अपेक्षाहरू उले्लख गरिएका छन्। 

 

तपाईंले आफ्नो बच्चासँग िो मागषदर्षन पयढसकेपयछ कृपिा पेज 3 मा सङ्लग्न गरिएको यिद्याथी तथा अयििािक(हरू)/ कानूनी 

अयििािक(हरू)को स्वीकृयत फािममा 

हस्ताक्षि गिी यमयत लेख्नुहोस् ि उक्त फािम आफ्नो बच्चाको यिद्यालिमा यफताष पठाउनुहोस्। 

 

तपाईंले 2021‐2022 अयििािकीि जानकािी मागषदर्षन तथा यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहता िाख्नु पने हुन्छ ि यिद्यालि िर्षिरि नै आिस्यकता 

पदाष िो हेनुषहोस्। िो मागषदर्षनको यिद्िुतीि प्रयतयलयप यिब्लरि क्टको िेबसाइट www.slps.org मा गई अयििािक तथा यिद्याथी नामक 

टिाबअन्तगषत प्राप्त गनष सयकन्छ। 

 

तपाईंले आफ्नो बच्चाको यिद्यालिलाई अध्यिन गने सुियक्षत तथा ििपदो स्थान बनाउनका यनब्लि मद्दत गने कािषमा सहकािष गनुषिएकोमा अयिम 

रूपमा धन्यिाद। 

 

ििदीि, 

 

Kelvin R. Adams, Ph.D. 

यिद्यालिको सुपरििेक्षक 

http://www.slps.org/


 



विद्यार्थी तर्था आमाबनिा(िरू)/ कानननी 

अवििािक(िरू)को शपर्थपत्र 
 

आदरणीय विद्यार्थी तर्था आमाबनिा(िरू)/ कानननी 

अवििािक(िरू): 
 
 

St. Louis Public School सुियक्षत यिद्यालि िाताििण प्रदान गनष प्रयतबद्ध छ। हामीलाई िो लक्ष्य हायसल गने कािषमा सघाउन कृपिा िो 

2021‐2022 अयििािकीि जानकािी मागषदर्षन तथा यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहता पढ्नुहोस्। कृपिा तलको र्पथपत्रमा हस्ताक्षि गनुषहोस् ि 

आफ्नो बच्चाको कक्षा कोठाका यर्क्षाकमीलाई उक्त र्पथपत्र यफताष पठाउनुहोस्। तपाईंले िो कागजातमा हस्ताक्षि गनुषििो िने तपाईंले सेन्ट 

लुइस पब्लिक सु्कलको हिेक यिद्याथी यजमे्मिाि िहनु पने कुिा सङ्लग्न गरिएको िो जानकािी प्राप्त गनुषिएको छ िने्न कुिा पुयि हुन्छ। हाम्रा 

यिद्यालिहरू अध्यिन गने सुियक्षत स्थान बनाउने कािषमा सहकािष गनुषिएकोमा धन्यिाद। 
 
 

विद्यार्थीसम्बन्धी आचार संविताको उदे्दश्य 

• यिद्याथीको व्यिहािका सम्बन्धमा अपेक्षाहरूको एउटै समूह बनाउने  

• सकािात्मक व्यिहाि आत्मसात गने ि यिद्याथीहरूलाई उपिुक्त सामायजक सीपहरू यिकास गने अिसिहरू प्रदान गने 

• अनुयचत व्यिहािहरूमा सङ्लग्न हुने यिद्याथीका लायग हस्तके्षप तथा सजािहरू तोके्न 

• यिद्यालि समूहका सबै सदस्यका अयधकाि तथा यजमे्मिािीहरूको व्याख्या गने 

• यिद्याथीहरूलाई सुियक्षत, सकािात्मक तथा सहिोगी अध्यिन िाताििणमा सङ्लग्न गिाउने 
 
 

विद्यार्थीको प्रवतज्ञा 

• म हिेक यदन कक्षामा समिमीै पुगे्न ि हायजि गने प्रयतज्ञा गछुष I 

• म सुियक्षत, यजमे्मिाि, सम्मान गने ि तिाि िहने व्यब्लक्त बने्न प्रयतज्ञा गछुष I 

• म समस्या समाधान गने व्यब्लक्त बने्न प्रयतज्ञा 

गछुष I 

• म मेहनत, आफूले सके्न प्रिास गने ि आफूप्रयत नै गिष गने प्रयतज्ञा गछुष I 
 
 
 

आमाबनिा/अवििािकको 

प्रवतज्ञा 

• म मेिो बच्चा हिेक यदन कक्षामा समिमीै पुगे्न छ ि हायजि गने छ िने्न कुिा प्रयतज्ञा गछुष I 

• म मेिो बच्चालाई सुियक्षत, यजमे्मिाि, सम्मान गने ि तिाि िहने व्यब्लक्त बन्न यसकाउने प्रयतज्ञा गछुष I 

• म मेिो बच्चाका लायग यजमे्मिाि अयधिक्ता बने्न प्रयतज्ञा गछुष I 

• म मेिो बच्चाको अध्यिनमा सङ्लग्न हुने प्रयतज्ञा गछुष I 

• म मेिो बच्चालाई यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहता पालना गने कािषमा सहिोग गने प्रयतज्ञा गछुष I 

• िो प्रयतज्ञामा हस्ताक्षि गिेि म आफू Saint Louis Public School District को अयििािक िहँदासम्म यिद्याथीसम्बन्धी आचाि 

संयहताको यजमे्मिािी बुझ्दछु ि उक्त यजमे्मिािी स्वीकाि गदषछु। 
 

 
 

यिद्याथीको हस्ताक्षि:  __________________________________________________________________________ यमयत:   _ 

आमाबुिा/कानुनी अयििािक: ______________________________________________________________ यमयत: 

_____________________ 



 



विषयिस्तनिरूको तावलका 
 
 

सुपरििेक्षकको स्वागतपत्र 
 

यिद्याथी तथा आमाबुिा(हरू)/ कानुनी अयििािक(हरू)को र्पथपत्र 
 

यिर्ििसु्तहरूको तायलका 
 

Saint Louis Public School District को दृयिकोणसम्बन्धी जानकािी 1 
 

Saint Louis Public School District को लक्ष्यसम्बन्धी जानकािी 1 
 

Saint Louis Public School District का मुख्य मान्यताहरू 1 
 
 

अवििािकको जानकारीसम्बन्धी मागुदशुन 

महत्त्वपूणष फोन नम्बिहरू 2 
 

पात्रो 3 
 

िनाष – सामान्य कािषयियधहरू 4 
 

आमाबुिा/अयििािकको सङ्लग्नता तथा सञ्चाि 4 
 

यिब्लरि क्टको सञ्चाि 4 
 

यिद्यालिसँग आमाबुिाको सञ्चाि/सङ्लग्नता 4 
 

पारििारिक तथा सामुदायिक सङ्लग्नता कािाषलि 5 
 

अयििािकीि सिोकािहरू 5 
 

अयििािकीि कािबाही बोिष 5 
 

पोर्ाक तथा िि ेस कोिसम्बन्धी अपेक्षाहरू 6 
 

उपब्लस्थयतसम्बन्धी अपेक्षाहरू 6 
 

नेर्नल बे्रकफार प्रोिाम/सू्कल बे्रकफार प्रोिाम 8 
 

प्रािब्लिक बाल्यािस्था यर्क्षा 9 
 

स्वास्थ्य सेिाहरू 10 
 

सुिक्षा ि संिक्षण 12 
 

िातािात 12 
 

क्याम्पसमा आउने आगनु्तकहरू 13 
 

कानुनसम्बन्धी सचेतना 14 
 

कानुन यििोधी नीयत 16 
 

िौन उत्पीिन/लैयिक यहंसा 19 
 
 

 

विद्यार्थीसम्बन्धी आचार संविता 

यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहताको उदे्दश्य 22 
 

यिद्याथीको प्रयतज्ञा 22 
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व्यिहािात्मक अपेक्षा तथा यजमे्मिािीहरू 22 
 

यिद्याथीसम्बन्धी आचाि संयहताको के्षत्र 24 
 

Missouri को सुियक्षत यिद्यालि ऐन 25 
 

यिद्यालि यहंसा तथा प्रयतिोधी व्यिहािात्मक हस्तके्षपहरू 26 
 

कु्षद्र अपिाधहरूको िगीकिण 26 
 

प्रकाि I कु्षद्र अपिाधहरू: कु्षद्र अपिाध/घटनाहरू 27 
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पुनः िनाष िा िनाष हुने अनुमयत 37 
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यर्क्षा बोिषले सु्कल यिब्लरि क्टको व्यिस्थापन गनषका यनब्लि यिब्लरि क्टका नीयतहरू स्वीकाि गिेको छ। नीयतहरूको सहािताले सु्कल यिब्लरि क्टको 

दैयनक यिब्लरि क्ट कािष गनष सयकन्छ। SLPS यिब्लरि क्टको िेबसाइटमा गई नीयत पढ्न सयकन्छ।www.slps.org/Page/6 

 

St. Louis Public School District को 

दृविकोणसम्बन्धी जानकारी 
 

St. Louis Public Schools िनेको Saint Louis के्षत्रमा यिश्व स्तिको कक्षा यर्क्षा प्रदान गने परििािहरूको िोजाइको यिब्लरि क्ट 

हो ि िसलाई यिद्याथीको उपलब्धी ि यर्क्षाकमीको गुणस्तिमा प्रथम यिद्यालिका रूपमा िायिि ि रूपमा यचयनएको छ। 

 

St. Louis Public School District को 

लक्ष्यसम्बन्धी जानकारी 
 

हामी सबै यिद्याथीहरूलाई गुणस्तिीि यर्क्षा प्रदान गने छौ ँि उनीहरूलाई उनीहरूको पूणष बौब्लद्धक क्षमता जान्न सक्षम बनाउने छौ।ँ 

 

St. Louis Public School District का 

मनख्य मान्यतािरू 
 

सिुप्रर्थम विद्यार्थीिरू। परिब्लस्थयत जे जस्तो िए तापयन यिद्याथीहरू िनेका हाम्रो एकमात्र केन्द्रयबन्दुमा पछष न्। SLPS का सदस्यका रूपमा 

हामी सधै ँहाम्रा यिद्याथीहरूको उतृ्कि इच्छाअनुसाि कािष गनष अत्ययधक तथा यचिस्थािी रूपमा प्रयतबद्ध छौ।ँ त्यसैले हामी हाम्रा यिद्याथीका 

लायग उतृ्कि तथा उच्च गुणस्तिका यिकल्पहरू यसजषना गने कािषमा केब्लन्द्रत िहने छौ।ँ 

 

मान्छेिरूको मित्त्व। यिद्याथीहरूलाई यर्क्षा यदनु िनेको मान्छेहरूको सिोकािको यिर्ि हो। हाम्रा यिद्याथीहरूको जीिनमा प्रिाि पाने 

मान्छेहरूलाई पेसाकमीका रूपमा िास्तिमै मान्यता यदइन्छ, सम्मान गरिन्छ तथा ख्याल िाब्लखन्छ िने्न कुिा सुयनयित गनषका यनब्लि िसले हामी 

सबैबाट एक स्तिको प्रयतबद्धता, सिोकाि ि यजमे्मिािीको अपेक्षा िाख्दछ। हामी आफ्ना मान्छेका हकमा थप कुिाको माग गने संस्था िएकोमा 

आफ्नै कदि गछष  ि िस कुिाको गिष गछौीं। साथै, हाम्रा यिद्याथीहरूको जीिनमा बहुमूल्य लगानी गने मान्छेहरूको िृब्लद्ध तथा यिकासको समथषन 

गनषका यनब्लि हामी समान रूपमा आफूले नै बढी मेहनत गनष इचु्छक ि यजमे्मिाि छौ।ँ 

 

जानकारीमा आधाररत वनणुयिरू। हामी एक अध्यिनर्ील संस्था बने्न प्रिास गरििहेका छौ।ँ उक्त कािष गनष हामी जानकािीका आधािमा 

यिब्लरि क्टका रूपमा हाम्रो स्थान कहाँ छ िनी मूल्याङ्कन गनष जािी िाखे्न छौ।ँ हाम्रा प्रगयत, कमजोिी ि समि नीयतको सामान्य व्याख्या गने हाम्रो 

प्रयतबद्धताले हाम्रा बालबायलकाका हकमा उतृ्कि यनणषिहरू यलने हाम्रो उत्साहलाई मात्र बढाउँछ। 

http://www.slps.org/Page/6
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मित्त्वपूणु टेवलफोन नम्बरिरू 
 

St. Louis Public Schools • 801 N. 11
th 

St. • St. Louis, MO 63101 • (314) 231‐3720 
 
 

अन्य उपिुक्त फोन नम्बि तथा इमेल ठेगानाहरू यिब्लरि क्टको िेबसाइट www.slps.org मा िेट्टाउन 

सयकन्छ 
 

A+ संिोजक: (314) 345‐2315 
 

एथलेयटक प्रर्ासक: (314) 345‐4405 
 

करििि तथा प्रायियधक यर्क्षा: (314) 345‐4531 
 

यनलम्बन ितीकताष: (314) 345‐4424 
 

प्रािब्लिक बाल्यािस्था: (314) 331‐6150 
 

िनाषसम्बन्धी जानकािी: (314) 633‐5200 
 

ESOL को यििार्ी प्रिासी कािषिम: (314) 664‐1066 
 

पारििारिक तथा सामुदायिक सङ्लग्नता: (314) 345‐4490 
 

अयििािकका सिोकािहरू: (314) 345‐2480 or 345‐4573 
 

खाद्य सेिाहरू: (314) 345‐2308 
 

प्रयतिार्ाली तथा गुणिान (Gifted & Talented): (314) 345‐4548 
 

घिबाियिहीन तथा फोरि केिि सेिाहरू: (314) 345‐5750 
 

मानि संर्ोधनहरू: (314) 345‐2379 
 

प्रगयतर्ील मागषहरू: (314) 345‐4575 
 

Magnet and Choice Schools: (314) 633‐5200 
 

यिद्यालिको सुिक्षा ि संिक्षण: (314) 865‐2020 
 

यिद्यालि तथा सामुदायिक सुिक्षाको SLPS हटलाइन: 

स्थानीि: (314) 241‐SLPS (7577) 

टोल फ्री: 1‐866‐610‐SLPS (7557) 

यिरे्र् यर्क्षा: (314) 633‐5344 

यिद्याथी िनाष तथा स्थान यनिोजन कािाषलि: (314) 633‐5200 
 

यिद्याथी/टि ान्सयिप्ट कािाषलि: (314) 645‐2648 
 

िातािात: 
 

परिितषनका लायग (314) 389‐2202 
 

बससम्बन्धी सिोकाि िा बससम्बन्धी समस्याका लायग (314) 633‐5106 
 

1000 बाट सुरु हुने सबै मागषहरूको बस राटसका लायग (314) 772‐3184 
 

(314) 389‐1111, एक्सटेन्सन 2000 बाट सुरु हुने सबै मागषहरूको बस राटसका लायग 1 
 

स्विंसेिी सेिाहरू: (314) 345‐4577 or (314) 345‐4554 

http://www.slps.org/
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िनाुसम्बन्धी 

कायुविवधिरू 
 

यिद्याथी िनाष तथा यिद्याथी स्थान यनिोजन कािाषलिले St. Louis Magnet, Choice िा Neighborhood School मा सहिागी हुन इचु्छक 

परििािहरूलाई सहिोग गनष तत्पि िहन्छ। िनाष प्रयििासम्बन्धी जानकािी प्राप्त गनष कृपिा (314) 633‐5200 मा फोन गनुषहोस्। 
 

आमाबुिाहरूले आफ्ना बालबायलका(हरू) िनाष गनषका लायग यनम्न जानकािी पेस गनुष पने छ 

 आफ्नो बच्चाको जन्मदताष 

 आफ्नो बच्चाको खोपसम्बन्धी िेकिषहरू 

 आफ्नो बच्चाको यिद्यालिका टि ान्सयिप्ट िा सबैिन्दा पयछल्लो रिपोटष कािष 

  St. Louis City को यनिासस्थानको प्रमाण (जसै्तः हालको िुक्तानी नगरिएको उपिोयगता यबल, यलस िा दस्तािेज िा व्यब्लक्तगत सम्पयिको 

किसम्बन्धी कागजातको प्रयतयलयप) 

 

आफ्नो बच्चा Neighborhood School मा (Early Childhood िा Magnet/Choice School मा होइन) िेस K-12 मा िनाष गनष 

कृपिा (314) 633‐5200 मा फोन गनुषहोस्। 

तपाईंको बच्चालाई हाम्रो प्रािब्लिक बाल्यािस्था कािषिममा िनाष गनष कृपिा (314) 331‐6150 मा फोन 

गनुषहोस्। 

अङ्िेजीबाहेक अन्य िार्ा बोल्ने/बुझे्न बच्चालाई िनाष गनष ESOL कािाषलि (314) 664-1066 मा फोन गनुषहोस्। 

Magnet ि Choice School सम्बन्धी जानकािीका लायग कृपिा www.slpsmagnetschools.org मा गई ‐2022 िा 2022‐2023 यिद्यालि 

िर्षका लायग आिेदन यदने तरिकाको बािेमा िहेको जानकािी पढ्नुहोस्। 

तपाईंको बच्चाको प्रयतिा पिीक्षणसम्बन्धी जानकािीका लायग िा उक्त पिीक्षणको समि तोक्न कृपिा प्रयतिार्ाली तथा गुणिान कािाषलिमा (314) 

345‐ 4548 मा फोन गनुषहोस्। 

MOCAP सम्बन्धी जानकािीका लायग www.slps.org मा जानुहोस्। 

 

आमाबनिा/अवििािकको सङ्लग्नता तर्था सञ्चार 
 
 

विस्ट्रिक्टको सञ्चार 

यिब्लरि क्ट आमाबुिा तथा अयििािकहरूलाई यिद्यालि िर्षको अियधमा गरिने यििाकलाप तथा कािषिमका बािेमा जानकािी यदइिाख्न 

प्रयतबद्ध छ। SLPS ले स्वचायलत फोन यसरम, आमाबुिा/अयििािकका यप्रन्ट गरिएका पत्र, टेक्स्ट म्यासेज, इमेल, िेबसाइट पोब्लरङ, 

सामायजक यमयििा म्यासेयजङ तथा ब्रोिकार यमयििा आउटलेटहरू प्रिोग गिी जानकािी सेिि गनष सक्छ। 

 

आमाबुिा/अयििािकहरू यिब्लरि क्टको िेबसाइट www.slps.org मा गएि यिब्लरि क्टका इमेलहरू प्राप्त गनषका यनब्लि साइन अप 

गनष ि Twitter तथा Facebook ठेगानाहरू प्राप्त गनष सक्छन्। 
 

कठोि मौसमका कािण यिद्यालि बन्द िहने जानकािी सुरुमै स्थानीि टेयलयिजन तथा िेयििो रेसनहरूलाई सम्पकष  गरिनुअयघ नै यिब्लरि क्टको 

िेबसाइटको होमपेजमा पोर गरिने छ। 

 

आमाबनिा/अवििािकिरूले समयमै सबै मित्त्वपूणु सने्दशिरू प्राप्त गनु सकून् िन्नका खावतर उनीिरूलाई आफ्नो बच्चाको 

विद्यालयसँग सबैिन्दा िालको सम्पकु जानकारी छ िने्न कन रा सनवनवित गनु प्रोत्सािन गररन्छ। अयििािकीि सम्पकष  जानकािीमा 

घिको फोन नम्बि, अयििािकका सेल फोन नम्बि ि आकब्लिक फोन सम्पकष  जानकािीका साथै लागूिोग्य िएमा इमेल ठेगानाहरू 

समािेर् हुन्छन्। 

 

विद्यालयसँग अवििािकको सञ्चार/सङ्लग्नता 

तल तपाईंको बच्चाको यिद्यालिसँग अत्ययधक सञ्चाि गने सुझािहरू छन्। 

• Open House मा सहिागी हुनुहोस् ‐ िो तपाईंको बच्चाका यर्क्षाकमीहरूसँग सम्बन्ध बनाउने उतृ्कि तरिका हो। िसमाफष त तपाईं 

सकािात्मक परिब्लस्थयतहरूको समिमा यर्क्षाकमी(हरू)सँग िेट्ने, कक्षा ि यिद्यालिका कािषयियधका बािेमा बुझे्न ि यर्क्षाकमीहरूले 

यिद्याथीहरूबाट आर्ा गिेको अपेक्षाका बािेमा जाने्न अिसि पाउनुहुन्छ। 

http://www.slpsmagnetschools.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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• कमषचािीका फोन नम्बिहरू एकयत्रत गनुषहोस् ‐ यिद्यालिका सबै महत्त्वपूणष सम्पकष  ठेगानाहरूको फोन सूची ‐ फ्रन्ट अयफस, िेस स्तिको 

कािाषलि, उपब्लस्थयत सम्पकष  ठेगाना, यर्क्षाकमी ि अन्य सहािक कमषचािी बनाउनुहोस्। 

• कमषचािीका इमेल ठेगानाहरू एकयत्रत गनुषहोस् ‐ यर्क्षाकमीहरूलाई आफ्ना समितायलकाको कािण कयहलेकायहँ फोन कलहरूमा फेरि 

सम्पकष  गनष कयठनाइ हुन्छ। इमेल रै्यक्षक प्रगयत ि व्यिहािसम्बन्धी अद्याियधक जानकािीका लायग तपाईंको बच्चाका यर्क्षाकमीहरूसँग 

सम्पकष मा िहने उतृ्कि तरिका हुन सक्छ। 

• यिद्यालि तथा यिब्लरि क्ट कने्फिेन्सहरूमा सहिागी हुनुहोस् ‐ हामी तपाईंलाई आफ्नो बच्चाका यर्क्षाकमीहरूसँग कुिाकानी गनष 

कने्फिेन्सका लायग अपोइन्टमेन्ट ति गनष प्रोत्साहन गछौीं। 

•   यनणषि यलने कािषमा सहिागी हुन आफ्नो आमाबुिाको संस्थामा सहिागी हुनुहोस्। 

•   यििाकलाप/प्रयतिोयगताहरू सफल बनाउन आफ्नो बच्चाको यिद्यालिमा स्विंसेिा गनुषहोस्। 
 

 
 

पाररिाररक तर्था सामनदावयक सङ्लग्नता कायाुलय 

पारििारिक तथा सामुदायिक सङ्लग्नता कािाषलिले Louis Public Schools का अयििािक तथा यिद्याथीहरूसँग यमलेि अमूल्य प्रिासहरू 

गछष । यिद्यालिका कािषिम, पारििारिक अभ्यास ि यिद्याथीको यिकास सृद्धढ गने गिी यिजाइन गरिएको पारििारिक तथा सामुदायिक यिरे्र्ज्ञ 

(Family and Community Specialists) ले अयििािकको सङ्लग्नतालाई सिल बनाउँछ। 

 

पारििारिक तथा सामुदायिक यिरे्र्ज्ञ (Family and Community Specialist) को उदे्दश्य िनेको 

परििािहरूलाई यनम्न कािष गनष सघाउनु हो: 

• बालबायलकालाई यिद्याथीका रूपमा समथषन गने गृह िाताििण स्थापना गनष 

• यिद्यालि तथा घिका यबचमा प्रिािकािी सञ्चाि प्रिधषन गनष 

• िनाष गनष ि अयििािकीि सङ्लग्नता तथा समथषन व्यिब्लस्थत गनष 

• घिमा अध्यिन परिषृ्कत गनष जानकािी तथा यिचािहरू प्रदान गनष 

• अयििािकहरूलाई यिद्यालिको यनणषि यलने प्रयििामा नेतृत्वकताष तथा प्रयतयनयधका रूपमा सङ्लग्न गिाउन 

• यिद्यालिका कािषिम, पारििारिक अभ्यास ि यिद्याथीको यिकास सृद्धढ बनाउन सामुदायिक स्रोतहरू पयहचान गनष ि एकीकिण गनष 

 

अयििािकीि 

सिोकािहरू 

1. अपोइन्टमेन्टको समि यनधाषिण गनष यिद्यालिमा काम गने कमषचािी सदस्यलाई िा पारििारिक तथा सामुदायिक यिरे्र्ज्ञ (Family and 

Community Specialist) मा सम्पकष  गनुषहोस् 

2. यिद्यालिको प्रर्ासयनक कमषचािी (सहािक प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापक) लाई सम्पकष  गनुषहोस् 

3. अयििािकीि सिोकाि कािाषलिमा (314) 345‐ 4490 मा सम्पकष  

गनुषहोस् 

 

यटपोट: िहाँ उले्लख गरिएका कािषयियधहरू यिरे्र् गिी अन्य यिद्यमान सङ्घीि, िाज्य िा स्थानीि यनिमािलीअनुसाि व्यिब्लस्थत गरिने उजुिीका 

साथै यिद्याथी यनलम्बन तथा यनष्कासन, कमषचािीका गुनासो, यिरे्र् यर्क्षासम्बन्धी अयपल, FERPA िा ADA समाधान गनषका लायग प्रिोग 

गरिँदैनन्। 

 

अवििािकीय कारबािी बोिु (PAC) –विस्ट्रिक्टव्यापी अवििािकीय संस्र्था 

 

अयििािकीि कािबाही बोिष (PAC) ले यिब्लरि क्ट अयििािकीि सङ्लग्नता संस्थाका रूपमा काम गने छ। पारििारिक तथा सामुदायिक 

सङ्लग्नता कािाषलिको सहकािषमा अयििािकीि कािबाही बोिष मा हिेका St. Louis Public School बाट तीन जना अयििािकीि प्रयतयनयध 

िहने छन्। अयििािकीि कािबाही बोिषले सफल साझेदािका मुख्य आधािहरू: छ प्रकािका सङ्लग्नता कािाषन्विन गने प्रिोजनले मायसक 

बैठकहरू सञ्चालन गने छ। 

• दृयिकोण: St. Louis Public Schools को अयििािकीि कािबाही बोिषले यिद्याथीको रै्यक्षक यिकास गनषका यनब्लि परििाि, यिद्यालि तथा 

समुदािका यबचमा प्रिािकािी सहकािष गिाउन मद्दत गने यिब्लरि क्ट अयििािकीि सङ्लग्नता संस्थाका रूपमा काम गनुष पने हुन्छ। 

• लक्ष्य: St. Louis Public Schools को अयििािकीि किाबाही बोिषले St. Louis Public Schools का सबै परििािहरूलाई सङ्घीि, िाज्य, 

यसटी तथा यिब्लरि क्टका नीयत, कािषयियध, कािषिम ि यिद्याथीको यर्क्षा तथा उपलब्लब्धसँग सम्बब्लन्धत व्यब्लक्तगत यिर्िका सम्बन्धमा सुमधुि 

बोिष तथा कािबाही नेटिकष का रूपमा सघाउनु पने हुन्छ। 

 

अयििािकीि कािबाही बोिषलाई (314) 345‐5722 मा फोन गिेि िा pac@slps.org मा इमेल पठाएि सम्पकष  गनष सयकन्छ।
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पोशाक/िि ेस कोिसम्बन्धी अपेक्षा 
 
 

यिद्यालिको साइटमा यिद्याथी, आमाबुिा(हरू)/ कानुनी अयििािक(हरू) ि यिद्यालिका कमषचािीसँग साझेदािी गिेि पोर्ाक/िि ेस कोिसम्बन्धी 

कािषयियध बनाउनु पछष । िि ेस कोिसम्बन्धी कािषयियधले यिद्यालिको सुिक्षा ि यिद्याथीको स्वास्थ्य प्रिधषन गने पोर्ाक पयहचान गिेि यिद्यालिको 

सकािात्मक संसृ्कयतलाई समथषन गने छ। सबै अिस्थामा यिद्यालिका प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीले यिद्याथी, आमाबुिा(हरू)/ कानुनी 

अयििािक(हरू) ि यिद्यालि समूहलाई यिद्यालिको पोर्ाक/िि ेससम्बन्धी कािषयियधका बािेमा जानकािी यदनु पछष । सबै यिद्याथी तथा 

आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू)ले यलब्लखत कािषयियधको पालना गने अपेक्षा िाब्लखन्छ। 

 

अननपयनक्त पोशाक वमलाउने कायुविवधिरू: 

 

यिद्यालिका प्रधानाध्यापक ि कमषचािीले यिद्याथीहरूले अनुपिुक्त पोर्ाक लगाएका अिस्थामा यनम्न कािषयियधहरू एकसमान लागू गनुष पछष । 

यिद्यालिका कमषचािीले यिद्याथीलाई यनदेर्नात्मक प्रयििा िा यिद्यालि परिसिबाट बायहि यनकाल्नु हँुदैन। कमषचािी यिद्याथीहरूलाई अनुपिुक्त 

पोर्ाक यमलाउन यनदेर्न यदने छन्। 

अनुपिुक्त पोर्ाक तुरुनै्त यमलाउन सयकँदैन िने कमषचािी यनम्न चिणहरू अपनाउन सक्छन्: 

• अयििािकलाई सम्पकष  

गनषीे 

• यिद्याथीलाई पिामर्षदाता िा सामायजक कािषकताषकहाँ यनयदषि गने 

• यिरे्र्ायधकािहरू हटाउने (यिद्यालि ि कक्षा कोठा) 

• पयहचान प्रणालीमाफष त व्यिहाि ति गने 
 
 

उपस्ट्स्र्थवतसम्बन्धी अपेक्षा 
 
 

सात  ) 7 (ि सत्र  ) 17 (िर्ष उमेियबचको बच्चाको संिक्षण िा यनिन्त्रण गने कुनै पयन आमाबुिा ,अयििािक िा अन्य व्यब्लक्तले बच्चाको सािषजयनक ,

यनजी ,पािोयकिल यिद्यालि ,गृह सु्कल िा यिद्यालिहरूको संिोजनमा नाम दताष छ ि यिद्यालि िर्षको पूणष अियधसम्म यनियमत रूपमा उपब्लस्थत 

हुन्छ िनी सुयनयित गनुष पछष  िने्न कुिा यिधान167 .031,  RSMOले उले्लख गछष । 

•   “यिब्लरि क्टका लायग अयनिािष उपब्लस्थत हुने उमेि” िने्न र्ब्दले सत्र (17) िर्ष उमेिलाई जनाउँछ। 

• पाँच (5) ि सात (7) िर्ष उमेियबचका बालबायलकाले यिद्यालिमा नाम दताष गिाउन आिश्यक पछष । िद्ययप, उनीहरूको सािषजयनक 

यिद्यालिमा नाम दताष छ िने उनीहरूको आमाबुिा िा अयििािकले उनीहरू यनियमत रूपमा उपब्लस्थत हुन्छन् िनी सुयनयित गनुष पछष । 

 
उपब्लस्थयत यनिमनमा एकमात्र अपिाद यिद्यालििािा प्रमायणत ि क्षमा गरिएका गणना गरिएका लघुकािी परिब्लस्थयतहरू हुने छन्। 

यिद्याथीहरूलाई यनम्न कािणका लायग उपब्लस्थयत यनिमनबाट अस्थािी रूपमा छुट यदनु पने छ: 

•   अस्पताल िनाष ‐ यिस्चाजष रेटमेन्टमा प्रमायणत िएअनुसाि यिस्तारित अस्पताल बसाई 

• यिद्याथीको यबमािी - यनम्न मधे्य एउटा अिस्थािािा प्रमायणत िएअनुसाि यचयकत्सक, दन्त यचयकत्सक िा नसष पेरे्िििािा प्रमायणत 

दुघषटनाबाट िएको व्यब्लक्तगत, र्ािीरिक िा िािनात्मक यबमािी िा यिस्तारित आिोग्य लाि: 

o यचयकत्सक/नसष अभ्यासकताषको कागजातका साथ सङ्िामक 

o यचयकत्सकको यसफारिस गरिएको अनुपब्लस्थत समिका बािेमा नोट 

o दीघषकालीन/अयनिन्ति यबमािीको यिििण समािेर् गरिएको यचयकत्सकको नोट 

o 504 िोजना जसले दीघषकालीन/अयनिन्ति यबमािी ि सुयिधाहरूलाई सम्बोधन गछष  

•   टाउकोमा जुम्रा ‐ बढीमा एक यदन (सू्कल नसषिािा जुम्रा जाँच गिेि यफताष नआउँदासम्म) 

• अयििािक पत्रिािा कागजातीकिण गरिएको (प्रथम िार्ामा) ि ESOL कािषिमिािा धायमषक यबदाहरूको पात्रोिािा प्रमायणत 

िएअनुसाि यिद्याथीको आफ्नै आस्थाको यिरे्र् ि परियचत यबदाहरूको अनुसिण 

•   कागजातीकिण गरिएको पारििारिक 

आपतकालीन अिस्था 

•   यनकाििािा आिश्यक बैठक (उदाहिण, अदालतको यमयत, बाल यियिजन पारििारिक सहािता बैठक, आप्रिासन 

सम्बब्लन्धत अपोइन्टमेन्टहरू) 
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यिद्याथीको आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) ले लघुकािी परिब्लस्थयतहरूमा ििन प्रधानाध्यापकलाई औपचारिक अयपल 

गनुष पछष । 

 

उपब्लस्थयत यनिमनहरूमा एकमात्र अन्य अपिाद प्रधानाध्यापक िा उहाँको यिजाइनिािा तल उले्लख गरिएअनुसाि 

प्रमायणत गरिएका अन्य अनुपब्लस्थयतहरू हुने छन्: 

• पूिष यिद्यालि प्रणालीिािा स्वीकृत रै्यक्षक िात्रा 

• परििािमा कसैको मृतु्य (एक हप्तािन्दा बढी होइन) 

• प्राकृयतक महायिपयि ि/िा प्रकोप 

 

िो स्वीकृत यनदेर्नात्मक कािषिमको िाग निएसम्म यिद्याथीहरूलाई कुनै पयन काम गनषका लायग यिद्यालिबाट क्षमा गरिने छैन। 

 

इयलमेन्टिी ि सेकेण्डिी सू्कलका यिद्याथीका लायग अनुपब्लस्थत हुने यदनमा अस्थािी अक्षम्य अनुपब्लस्थयत, अक्षम्य अनुपब्लस्थयत ि यनलम्बनहरू 

समािेर् हुने छन्। 

 

कायु पूरा गने: 

• लघुकािी परिब्लस्थयतहरू पूिा गनष प्रमायणत िएका ि िेिहरू प्राप्त गनष िोग्य िएका यिद्याथीहरूले कािष पूिा गनष िा पाठ्यिममा उिीणष हुन 

असक्षम िएमा ती िेिहरू प्राप्त गने छैनन्। 

• यिद्यालिबाट टाढा िहनु पने खालका यिद्यालििािा स्वीकृत के्षत्र िात्राहरू िा अन्य यनदेर्नात्मक यििाकलापहरूमा सहिागी हुने 

यिद्याथीहरूलाई उपब्लस्थत िएको मायनने छ ि कािष पूिा गनष अिसि प्रदान गरिने छ। 

• यिद्याथीहरूलाई परििािमा व्यब्लक्तगत यबमािी, गिीि यबमािी, मृतु्य िएमा (एक हप्तािन्दा बढी होइन) िा यिद्याथीको यिश्वासको परियचत 

धायमषक यबदाहरूमा यिद्यालिबाट अस्थािी रूपमा क्षमा गरिने छ ि कािष पूिा गनष अिसि प्रदान गरिने छ। 

 

अननपस्ट्स्र्थवत िा विलाइका बारेमा सूचना: 

• यिद्याथीलाई स्वास्थ्य कािणहरूले गदाष घिमा बस्न आिश्यक पदाष आमाबुबाले यिद्यालि प्रर्ासकीि कािाषलिहरूमा ि सू्कल नसषलाई 

सूयचत गनुष पने छ। यिद्याथी यिद्यालि फयकष ँदा आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) बाट आफू अनुपब्लस्थत हुनुको कािण यदने एक हस्ताक्षि 

गरिएको यिििण यलएि आउनु पने छ। मायथ आउटलाइन गरिएका अन्य कागजात आिश्यक पनष सक्छ (जसै्त, यचयकत्सकको पत्र, यिस्चाजष 

यिििण, अदालतको कागजात, आयद) 

• यिद्याथी यिद्यालिमा यढलो हँुदा आमाबुिा िा अयििािकले यढलाइ हुनुको एक यलब्लखत कािण उपलब्ध गिाउनु पने छ। 

• यिद्याथी अनुपब्लस्थत िा यढलो हँुदा ि आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) ले अनुपब्लस्थत हुनुको कािणका बािेमा यिद्यालिमा सूयचत नगदाष 

यिद्यालिले आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) लाई सम्पकष  गने छ। 

 

यिद्याथी लगाताि तीन (3) यदनसम्म अनुपब्लस्थत हँुदा (अक्षम्य िा अस्पि अनुपब्लस्थयतहरू) िा समिमा 3 देब्लख 5 यदन अनुपब्लस्थत हँुदा यिद्यालिले 

आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) का लायग पयहलो पत्र तिाि गिेि पठाउने छ। अयतरिक्त अक्षम्य ि/िा अस्पि अनुपब्लस्थयतहरूलाई यनम्न 

तरिकामा सम्बोधन गरिने छ: 

• 6‐9 अनुपब्लस्थयतहरू = दोस्रो अयििािक पत्र 

• 10 िा सोिन्दा बढी अनुपब्लस्थयतहरू = तेस्रो अयििािक पत्र ि Missouri बाल सेिा यियिजन, नाबायलग अदालत ि/िा सहिको 

अदालतलाई सूचना। 

 

अनुपब्लस्थत यिद्याथीहरूको आमाबुबालाई सामायजक कािषकताषिािा सम्पकष  गरिने छ। यिद्यालिको सामायजक कािषकताषले 

आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) को सहिोग प्राप्त गनुष हुने छ ि यिद्याथीलाई उपब्लस्थयत ि/िा समिको पालना सुधाि गनषमा मद्दत 

गनषका लायग हिेक उयचत प्रिास गनुष हुने छ। अयतरिक्त पाठ्यिम यििाकलापहरूमा सहिागी हुनबाट बयहष्किण गने, सामुदायिक सहािता 

यनकािहरूमा, अन्य पारििारिक सहािता समुदािमा आधारित यनकािहरूमा यसफारिस ि/िा नाबायलग अदालत, सहरििा अदालत ि/िा 

Missouri बाल सेिा यियिजनमा यसफारिस गने सयहतका अनुर्ासनात्मक कािषिाहीका लायग अत्यायधक अनुपब्लस्थयत ि यढलाइ पिाषप्त कािण 

हुन सक्छ।
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नेशनल सू्कल लन्च प्रोग्राम/सू्कल बे्रकफार प्रोग्राम 
 

Saint Louis Public Schools (SLPS) ले नेर्नल सू्कल बे्रकफार तथा लन्च प्रोिामहरूअन्तगषत सामुदायिक िोग्यता प्रािधान (CEP) कािषिम सञ्चालन 

गनष जािी िाखे्न छ। CEP कािषिमले िोग्य सू्कल यिब्लरि क्टहरूलाई सबै यिद्याथीहरूलाई यनःरु्ल्क खानाको सेिा प्रस्ताि गनष अनुमयत यदन्छ। िस 

कािषिममा, SLPS यिद्यालिका सबै बालबायलकाले यनःरु्ल्क बे्रकफार, लन्च ि स्न्याक प्राप्त गछष न्। 

 

सबै यिद्याथीहरूले स्वस्थ खानाको साथमा आफ्नो यदन सुरु गछष न् िनी सुयनयित गनषका लायग यिब्लरि क्टले निाँ िैकब्लल्पक बे्रकफार कािषिमहरू 

कािाषब्लन्वत गिेको छ: कक्षा कोठामा बे्रकफार (BIC), ग्र्याब ‘एन’ गो काटषहरू ि दोस्रो अिसि कािषिमहरू। िी कािषिमहरूले यिद्याथीहरूलाई यदनको 

समिमा यनःरु्ल्क खानाहरू पहँुच गनषका लायग थप अिसिहरू प्रदान गछष न्। सबै इयलमेन्टिी सू्कलहरूमा BIC प्रस्ताि गरिन्छ। सबै इयलमेन्टिी, यमिल ि 

हाइ सू्कलहरूमा ग्र्याब ‘एन’ गो काटषहरू ि दोस्रो अिसि कािषिम थयपएका छन्। 

 

 SLPS ले Missouri स्वास्थ्य तथा यसयनिि सेिा यििाग (MDHSS) िािा सञ्चायलत बाल तथा ििस्क स्याहाि खाद्यान्न कािषिम (CACFP) समािेर् गिेको 

छ। CACFP मा यिद्यालि पिातको कािषिम छ, जसले कुनै पयन यिद्याथीलाई यन: रु्ल्कमा स्न्याक ि/िा िायतको खाना खान सक्षम बनाउँछ। 

 

खाद्य तथा पोर्ण सेिा यििाग, मायसक मेनु ि प्रिद्धषनका बािेमा थप जानकािीका लायग ww.slps.org मा जानुहोस्। अवििािक तर्था विद्यार्थी ट्याबमा 

स्ट्िक गरेर खाद्य तर्था पोषणसम्बन्धी सेिािरूमा जाननिोस्। 

 

तपाईंको सुयिधाका लायग स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यता नीयत पयन SLPS यिब्लरि क्टको िेब पेज www.slps.org मा ब्लस्थत छ। अवििािक तर्था विद्यार्थी 

ट्याबमा स्ट्िक गरेर स्वास्थ्य तर्था स्वास्थ्य लािमा जाननिोस्। तपाईंसँग कुनै पयन प्रश्न िएमा खाद्य तथा पोर्ण सेिा यििागलाई (314) 345‐4519 िा 

(314) 345‐2308 मा सम्पकष  गनुषहोस्। 

 

विशेष आिारसम्बन्धी 

आिश्यकतािरू 

यिरे्र् खाद्य िोजना आिश्यक हुने िा यिरे्र् खाद्य एलजीहरू िएका यिद्याथीहरूसँग पूिा गरिएको OHS 18 (यिरे्र् आहािका लायग और्यध पचाष) हुनु 

पछष । िो फािम तपाईंको स्वास्थ्य नसषबाट िा www.slps.org अवििािक तर्था विद्यार्थीिरू, विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा गएि प्राप्त गनष सयकन्छ। 

यचयकत्सा प्रदािकको हस्ताक्षि ि आमाबुबाको हस्ताक्षि दुिै आिश्यक पछष । जीिनलाई जोब्लखम पुर् िाउने खालका खाद्य एलजीहरू िएका यिद्याथीका 

लायग खाद्य एलजी कािष िोजना साथसाथै यनदेयर्त और्यधहरू (उदाहिण, बेनायिि ल, इयप पेन्स) यिद्यालिको स्वास्थ्य कािाषलिमा उपलब्ध गिाउनु पछष । 

िी और्यधका लायग आमाबुिा ि यचयकत्सकिािा पूिा गरिने OHS 14 (और्यध सेिन गनषका लायग अयधकाि) आिश्यक पछष । और्यधहरूमा और्यध 

पचाषको लेबुल लगाइएको ि मौयलक िाँिोमा हुनु पछष  िने्न कुिामा ध्यान यदनुहोस्। आमाबुिा(हरू)/अयििािकहरूले तपाईंको सू्कल नसष िा स्वास्थ्य 

सेिाको नसष समन्विकलाई (314) 345‐4401 मा सम्पकष  गनुष पछष । 

 

यिद्यालिहरू ि यतनीहरूको फोन नम्बिहरूको सूचीकिणका लायग कृपिा यिब्लरि क्टको िेबसाइट www.slps.org मा जानुहोस्, तपाईं यिद्यालि 

पुगेपयछ सू्कल नसषलाई सोध्नुहोस्। 

http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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प्रारस्ट्िक बाल वशक्षा 
 

िाम्रो लक्ष्य िनेको सबै SLPS यप्र-केजी यिद्याथीहरू यकन्डिगाटेन ि मायथका लायग तिाि छन् िनी सुयनयित गनुष हो। 

  

मान्यताि

रू 

• सबै बालबायलकाले सामायजक आयथषक ब्लस्थयत, जायत िा यलि जे िए तापयन अध्यिन गनष सक्छन्। 

• अध्यिन जन्मबाट नै सुरु हुन्छ। 

• आमाबुबाहरू यर्क्षा प्रयििामा सङ्लग्न िएको हुनु पछष । 

• यिद्याथीको अध्यिनका लायग यन: पूणष, ध्यानमा िाखे्न ि सही तरिकाले समयथषत यर्क्षाकमीहरू आिश्यक हुन्छन्। 

• सबै बालबायलकाका लायग उच्च उपलब्लब्ध प्रोत्साहन गनषका लायग समुदाि सङ्लग्न हुनु पछष । 

• St. Louis Public Schools यिद्याथीहरूलाई यिद्यालि समुदािमा साझेदािीहरू बनाएि अध्यिनमा बाधा पुर् िाउने कुनै पयन अििोधहरू आउन 

नयदनका यनब्लि मद्दत गनष प्रयतबद्ध छ। 
 
 
 

लक्ष्यि

रू 

• जब्लन्मएदेब्लख यप्रसू्कल उमेिको हँुदासम्म बालबायलकाको सामायजक तथा िािनात्मक, र्ािीरिक, संज्ञानात्मक ि िार्ा यिकास प्रोत्साहन गने। 

• हिेक बच्चाको यिकासात्मक सीपहरूमा सुधाि ल्याउने यिकासात्मक रूपमा उपिुक्त यििाकलापहरूमा प्रते्यक परििािलाई सङ्लग्न गिाउने। 

• आमाबुिा, बालबायलका, कमषचािी ि सामुदायिक साझेदािहरूलाई घि ि यिद्यालियबचको सम्बन्ध बयलिो बनाउने अनुििहरू साझा गने ि िोजना 

बनाउने कािषमा सङ्लग्न गिाउने। 

• Saint Louis सहिमा बसोबास गने सबै 3 ि 4 िर्ष उमेिका बालबायलकालाई अध्यिनमा पहँुच उपलब्ध गिाउने। 

 

नामांकन 

SLPS यप्र-केजी कािषिमका लायग ियजरि ेसन अको यिद्यालि िर्षको फेबु्रअिी मयहनाको पयहलो अियधमा सुरु हुन्छ। थप जानकािीका लायग 

(314) 331‐6150 मा कल गनुषहोस् िा Slps.org/Early Childhood Education को सन्दिष यलनुहोस्। 

 

परििािहरूले ियजरि ेसनमा यिद्यालिको असाइनमेन्ट प्राप्त गनषका लायग यनम्न कागजातहरू यलएि आउनु पछष । कृपिा सबै आिश्यक कागजातहरू ECE 

कािाषलिमा पेस नगरिँदासम्म तपाईंको ियजरि ेसन प्रयििा सुरु हुन सकै्दन िने्न कुिामा ध्यान यदनुहोस्। 

• अयधकािी िाज्यले जािी गिेको जन्म-दताष प्रमाणपत्र िा स्थायपत यसल समािेर् िएको िाहदानी। 

• आमाबुिा/कानुनी अयििािकको पयहचान – मान्य सिकाििािा जािी गरिएको परिचि पत्र िा िाहदानी। 

• यनिासको प्रमाण – आफ्नो ितषमान ठेगानाका लायग आफ्नो नाममा ितषमान उपिोयगता यबल (अमेिेन, स्पाइि िा St. Louis सहिको पानी यििागबाट 

प्राप्त) सयहत St. Louis सहिको यनिासी हुनु पछष । यिब्लरि क्ट कमषचािीहरूले यनिासका आिश्यकताहरू पयन पूिा गनुष पछष । 

• िायर्षक आम्दानीको प्रमाण – यनम्नमधे्य एउटा: ितषमान कि यफताष; W‐2, SSI पत्र िा यिििण; SSA बजेट/लाि प्रमाणीकिण पत्र; TANF पत्र; िा 

सबैिन्दा हालको फुि स्याम बजेटको सािांर् जसमा तपाईंको आम्दानी समािेर् छ (िसले $0.00 नगद लाि सङे्कत गिे पयन)। 

• तपाईंको बच्चाको पयछल्लो िर्षको ितषमान खोपसम्बन्धी िेकिष िा छुट प्राप्त कािष। 

• लागू िोग्य िएमा, बच्चाको ितषमान स्वास्थ्य बीमाको प्रमाण। 

• पयछल्लो िर्षका यलि ि हेमोग्लोयबन सङ्ख्यात्मक नयतजाहरूसयहत बच्चाको यचयकत्सकिािा पूिा गरिएको ितषमान र्ािीरिक पिीक्षण। 

• पयछल्लो िर्ष बच्चाको दन्त यचयकत्सकिािा पूिा गरिएको ितषमान दन्त यचयकत्सा फािम। 

 

 ECE पाठ्यक्रमसम्बन्धी जानकारी 

St. Louis Public Schools को ECE पाठ्यिमले मूल रै्यक्षक के्षत्रहरूमा औपचारिक रूपमा यर्क्षा प्रदान गनुष पने छ। पाठ्यिमका के्षत्रहरूमा सञ्चाि 

कला (अङ्िेजी), गयणत, सामायजक यर्क्षा ि यिज्ञान पदषछन्। पाठ्यिमले यिद्याथीहरूलाई कला, व्यािहारिक कला, व्यािसायिक िा प्रायियधक यर्क्षा ि 

अन्य के्षत्रहरूमा प्रदर्षन गनषका लायग यिरे्र् प्रयतिा ि रुयचहरू यिकास गनष अिसिहरू पयन प्रदान गनेछ। यर्क्षण ि अध्यिन प्रयििामा 

आयिष्कािर्ीलता ि यसजषनर्ीलताका लायग यिचािणीि अिसि हँुदा अध्यिनको यनिन्तिता सुयनयित गनषका लायग यिद्यालि प्रणालीमा समू्पणष पाठ्यिम 

सामान्य हुने छ। 
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पाठ्यिम िनेको Missouri प्रािब्लिक अध्यिन मानकिािा मागष यनदेयर्त यिद्याथीहरूको िमबद्ध यर्क्षा अनुििहरूको ि परििोजना यनमाषणका लक्ष्य ि 

उदे्दश्यहरूको िोगफल हो। पाठ्यिमले बच्चाको िोग्यता, यिकास दि ि अध्यिन रै्लीहरूमा यिन्नता पयहचान गछष । 

 

प्रते्यक यिर्ि के्षत्रको यलब्लखत पाठ्यिम ि/िा व्यब्लक्तगत पाठ्यिमका लायग यर्क्षा बोिषिािा स्वीकृत गरिने छ ि रै्यक्षक उपलब्लब्धमा सुधाि ल्याउन बोिषको 

प्रमुख प्राथयमकतालाई प्रयतयबब्लम्बत गने छ। पाठ्यिमले बोिषिािा स्वीकृत िणनीयतक िोजनामा समािेर् िएका यसफारिसहरूलाई प्रयतयबब्लम्बत गने छ। 

यिब्लरि क्टले यिद्याथीका रै्यक्षक आिश्यकताहरूको आधािमा पाठ्यिमको मूल्याङ्कन, यनिीक्षण ि समीक्षा गने छ। 

 

SLPS यप्र-केजी कक्षा कोठाहरूमा परििोजना यनमाषण कािाषन्विनमा छ, जुन प्रािब्लिक बाल्यािस्था पाठ्यिम प्रारूप हो जहाँ यर्क्षा कमीहरूले प्रते्यक 

बच्चालाई र्ािीरिक ि सामायजक संसािमा आफ्ना अन्तियििाहरूको परिणाम स्वरूप आफ्नो ज्ञान ि मान्यताहरू सयििताका साथ यनमाषण गनष 

प्रोत्सायहत गनुषहुन्छ। हाम्रा कक्षा कोठाहरूले Missouri प्रािब्लिक अध्यिन मानक ि यिब्लरि क्टको परिपूणष पाठ्यिमसँग पङ्ब्लक्तबद्ध िएका व्यब्लक्तगत 

तथा सामूयहक यििाकलापहरूको पयन िोजना बनाउँछन्। 

 

SLPS ले "DRDP" को रूपमा यचयनने इब्लच्छत नयतजाहरूको यिकासात्मक प्रोफाइल ियनने Missouri इयलमेन्टिी तथा सेकेण्डिी यर्क्षा यििागको 

यसफारिस गरिएका मूल्याङ्कन अपनाएको छ। DRDP िनेको िुिा बालबायलका ि परििािका लायग एक िचनात्मक मूल्याङ्कन साधन हो जुन यनदेर्न ि 

कािषिम यिकासको बािेमा सूयचत गनष प्रिोग गरिन्छ। 

 

थप जानकािीका लायग कृपिा िहाँ जानुहोस्: 

• SLPS पाठ्यिमको संयक्षप्त यिििण: http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm 

• परििोजना यनमाषण: projectconstruct.org 

• इब्लच्छत नयतजाहरूको यिकासात्मक प्रोफाइल (DRDP): desiredresults.us 

• सहिोग पूणष कक्षा कोठा केन्द्र (CCC): collaborativeclassroom.org 

• इयलमेन्टिी तथा सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE): dese.mo.gov 

 

अननशासनसम्बन्धी 

अपेक्षािरू 

• यर्क्षा कमीहरूले बच्चा ि अिस्थाको आधािमा यियिन्न िणनीयतहरूको प्रिोग गनष सकु्नहुन्छ। िी िणनीयतहरूमा यनम्न पदषछन् ति ियतमा मात्र 

सीयमत छैन: बच्चाको ध्यानाकर्षण प्राप्त गने, बच्चासँग नयजक िहने, बच्चालाई यनिम ि अपेक्षाका बािेमा सम्झाउने, सीमाहरू सेट गनुष अयघ 

िािनाहरू स्वीकाि गने, व्यिहािलाई पुनयनषदेयर्त िा िाइिटष गने, उमेिसँग उपिुक्त हुने छनोटहरू प्रस्ताि गने ि प्राकृयतक परिणामहरूको 

परििायर्त गने। 

• बच्चासँग सम्बन्ध िएका ििस्कहरूको यजमे्मिािी अनुर्ासन हुने छ। बच्चाले अस्वीकािष व्यिहािको ढाँचा प्रदर्षन गदाष यर्क्षाकमी/प्रधानाध्यापकले 

आमाबुबालाई िसबािे सूयचत गनुष हुने छ। 

• यर्क्षाकमी/प्यािा-पेर्ागत कमषचािी िा प्रधानाध्यापकले बच्चाका आिश्यकताहरू पूिा गने बायहिी यसफारिसहरूसयहत ति ियतमा मात्र सीयमत 

निई िोजना तिाि गनषका लायग बच्चाको आमाबुिा ि/िा अयििािकसँग िेटघाट गनुष हुने छ। 

 

प्रािब्लिक बाल्यािस्था यिरे्र् यर्क्षा, उपब्लस्थयत, यचयकत्सा जानकािी, अयििािकका स्रोतहरू: कृपिा 

http://www.slps.org//Domain/36 मा जानुहोस् 

 

 

स्वास्थ्य 

सेिािरू 
 

कृपया विद्यार्थीिरूले नयाँ खोपिरू लगाउँदा अद्यािवधक रेकिुिरू उपलब्ध गराएर खोपसम्बन्धी रेकिुिरू निीनतम छन् िने्न कन रा 

सनवनवित गननुिोस्। अवििािकिरू https://www.slps.org/Page/43936 मा गएर वचवकत्सा फारमिरू पननः प्राप्त गनु सक्ननहुन्छ। 

 

शारीररक जाँचिरू 

यचिियलयिङ ि एथलेयटक टोलीसँग सहिागी हुने सबै यिद्याथीहरूले सू्कल नसष ि एथलेयटक कािाषलिसँग खेलकुदको र्ािीरिक पिीक्षण रिपोटष दािि गनुष 

पने छ। एथलेयटक र्ािीरिक फािम सू्कल नसष, प्रयर्क्षाकमी माफष त िा यिब्लरि क्टको िेबसाइट https://.www.slps.org/Page/43936 मा उपलब्ध छ। 

http://sab.slps.org/Board_Education/policies/6140.htm
http://www.slps.org/Domain/36
http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/Page/43936
http://www.slps.org/Page/43936
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खोपिरू 

(िाज्य कानुनको खण्ड 167.181RSMo) ले यिद्याथीहरूलाई यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुनका लायग निीनतम सट िेकिष दािि गनष आिश्यक गिाउँछ। 

यप्रसू्कल ि यिद्यालि जाने उमेिका बालबायलकाका लायग तायलकाहरू अयििािक तथा यिद्याथी यलङ्क, यिद्यालि स्वास्थ्यअन्तगषत सू्कल यिब्लरि क्टको 

िेबसाइटमा छन्। 

 

िेकिष पूिा गनषका लायग िसमा खोप लगाएको मयहना, यमयत ि िर्ष समािेर् छ िनी सुयनयित गनुषहोस्। 

 

औषवधिरू: 

नीयत P5141.5 यिद्यालिमा और्यधसम्बन्धी बोिषको नीयत हो। 

 

यिद्याथीलाई और्यध यदनका लायग अयधकाि (OHS‐14) ि/िा और्यध बोक्न ि स्विम् सेिन गनषका लायग अनुमयत (OHS‐15) फािम, जुन यिद्याथी स्वास्थ्य 

िेबसाइटमा िा सू्कल नसषबाट प्राप्त गनष सयकन्छ, ले यिद्यालिमा प्रते्यक यिद्याथीलाई और्यध यदँदा पालना गनुष पने प्रयििा पयहचान गछष । फामेसीमा िा 

उत्पावदत लेबल लगाइएको िाँिो िा प्याकेजमा िएका सबै औषवधिरू उपलब्ध गराउनका लावग आमाबनिा/अवििािकिरू वजमे्मिार 

हुन्छन्। यिद्यालिले अयधकाि प्राप्त कमषचािीलाई मात्र प्रयतबब्लन्धत पहँुच यदएि और्यधका लायग एक सुियक्षत, लक गरिएको िण्डािण उपलब्ध गिाउने छ। 

ियद और्यधको पचाष यिद्यालि ि घियबच यििायजत िइिहेको छ िने यिद्यालिमा प्रिोग गनुषपने आपूयतष और्यध पचाषको लेबुलसँगै एउटा िाँिोमा छ िने्न 

कुिा सुयनयित गनुषहोस्। 

 

कृपिा यिद्यालिले आमाबुिा/अयििािक ि यचयकत्सकिािा हस्ताक्षि गरिएको और्यध बोके्न ि स्विं सेिन गने अनुमयत (OHS 15) प्राप्त नगदाषसम्म 

उनीहरूसँग यिद्यालिमा और्यध नपठाउनुहोस्। आमाबुिा/अयििािकहरू िा उहाँहरूिािा यनयदषि गरिएको यजमे्मिाि ििस्कले सबै और्यधहरू 

यिद्यालिमा िेयलिि गिेि यसधै सू्कल नसष िा नसषको यिजाइनीलाई यदनु पछष । Schedule 2s ियनने केही प्रकािका और्यधहरू ल्याउने ििस्क ि प्राप्त 

गने कमषचािी सदस्यिािा िास्तयिक रूपमा गणना गरिएको हुनु पछष । 

 

तपाईं िा और्यध यनदेयर्त गने यचयकत्सकका लायग प्रमाणीकिण फािमहरू यिद्याथी स्वास्थ्यमा ब्लिक गिेि आमाबुिा तथा यिद्याथी यलङ्कअन्तगषत हाम्रो 

िेबसाइट www.slps.org मा उपलब्ध छन्। कृपिा थप जानकािीका लायग आफ्नो बच्चाको यिद्यालिमा सू्कल नसषलाई सम्पकष  गनुषहोस्। 

 

विशेष आिारसम्बन्धी 

आिश्यकतािरू 

यिरे्र् खाद्य िोजना (उदाहिण, खाद्यान्न एलजीका लायग िा टब्लन्सललेक्टोमी िएपयछ) आिश्यक पने यिद्याथीहरूसँग आिश्यक पने खाद्य िोजनाको 

प्रकािलाई सङे्कत गने यचयकत्सकको और्यध पचाष हुनु पने छ। आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) ले थप जानकािीका लायग खाद्य सेिाहरूलाई (314) 

345‐2308 िा (314)345‐4519 मा सम्पकष  गनुष पछष । (OHS‐18 फारम – विशेष आिारका लावग औषवध पचाु ‐ कृपया फारमको कन नामा आफ्नो 

बच्चाको निीनतम फोटो राख्ननिोस्। िो फािममा आमाबुिा ि यचयकत्सा प्रदािकिािा हस्ताक्षि गरिन्छ। िो यिब्लरि क्टको िेबसाइट 

http://www.slps.org/Domain/71 मा छ 

 

जीिनलाई जोस्ट्खम पनर् याउने खालका 

खाद्यान्न एलजीिरू 

खाद्यान्न एलजी कािष िोजनाको कािाषन्विनमा अिषि गरिएका इयप पेन्स ि बेनायिि ल जस्ता आपतकालीन और्यधहरूमा और्यध यििेतािािा सही तरिकाले 

लेबल लगाइएको हुनु पछष  ि सू्कल नसषलाई उपलब्ध गिाउनु पछष । और्यधहरूमा कािष िोजनाका अिषिहरूसँग मेला खाने फामेसी लेबल हुनु पछष । कृपिा 

यिद्यालिको पयहलो यदन सू्कल नसषलाई यनधाषरित आपतकालीन और्यध ि और्यध यदनका लायग अयधकाि फािम (OHS 14) उपलब्ध गिाउनुहोस्। िोजन 

प्रयतस्थापनहरूको प्रािधान यचयकत्सकको आदेर्िािा मात्र हुन्छ‐ OHS‐18। इयलमेन्टिी तथा सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE) ले यिद्याथीलाई प्रदान 

गरिएको िन्दा केही फिक यदनका लायग यचयकत्सकको आदेर् आिश्यक गिाउँछ। हाम्रो एलजीसम्बन्धी समू्पणष नीयत तथा कािषयियधहरू www.slps.org 

>>बोिषको नीयतहरू>>अनुचे्छद 5, 5142P ि 5142R मा िाब्लखएका छन्। 

 

थप मद्दतको आिश्यक पिेमा सू्कल नसष समन्विकलाई 314‐345‐4401 मा सम्पकष  गनुषहोस्। 

http://www.slps.org/
http://www.slps.org/Domain/71
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
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सनरक्षा र संरक्षण 
 
 

St. Louis पब्लिक सू्कलको सुिक्षा तथा संिक्षण यििागले हाम्रा यिद्याथी, कमषचािी, कामदाि ि आगनु्तकहरूलाई सुियक्षत ि संियक्षत अध्यिन ि कािष 

िाताििण उपलब्ध गिाउनका लायग उद्योगहरूको उतृ्कि अभ्यास ि अत्याधुयनक सुिक्षा प्रयियधको उपिोग गछष । सुिक्षा तथा संिक्षण यििाग सबै 

व्यब्लक्तहरूलाई यनष्पक्षता, मिाषदा ि सम्मानका साथ व्यिहाि गिेि सिषसाधािणको यिश्वास ि आत्मयिश्वास कािम िाखे्न आिश्यकता प्रयत सधै ँसचेत िहन्छ। 

 

व्यिस्थापन, सुपििाइजि ि कमषचािीहरू St. Louis सहिको प्रहिी आिुक्त बोिषिािा इजाजतप्राप्त िएका िाम्रोसँग प्रयर्यक्षत पेरे्ििहरू हुन् ि St. 

Louis Public Schools का यिद्याथी, कमषचािी ि आगनु्तकहरूको सुिक्षा गनषका लायग सर्क्त छन्। हामीले प्रते्यक यिद्यालिमा आगनु्तकको प्रिेर् 

यनिीक्षण गनषका लायग एक-यबन्दु प्रयियि प्रणाली, यियििो यनिीक्षण ि इन्टकम छ िनी सुयनयित गिेि िसो गछौं। सुिक्षा यििाग सबै इयलमेन्टिी, यमिल ि 

हाई सू्कलका स्थानहरूमा यनयदषि गरिएका 140 अयधकािीहरूले बनेको हो। सबै स्थानहरूमा यदनहँु 14 मोबाइल इन्सपेक्टिहरूिािा यनिीक्षण गरिन्छ। 

 

सुिक्षा यििागले प्रयर्क्षण ि रै्यक्षक अिसिका लायग यिद्यालि प्रर्ासक, जोब्लखम व्यिस्थापनमा टोली, आमाबुिा तथा यिद्याथी सङ्लग्नता यििाग, 

पारििारिक अदालत, सङ्घीि आपतकालीन व्यिस्थापन यनकाि, यर्क्षा यििाग, St. Louis महानगिीि प्रहिी यििाग ि अन्य बाह्य यनकािहरूसँग पयन 

नयजकबाट काम गछष । 

 

सुिक्षा कमषचािी SLPS सम्पयिको यित्री ि बायहिी परियधमा पेयटि यलङ गनष ि िहाँ इयलमेन्टिी, यमिल ि हाइ सू्कलका स्थानहरूमा घट्ने घटनाहरूमा 

प्रयतयििा जनाउनका लायग यजमे्मिाि हुन्छ, ििनमा प्रिेर् गने प्रते्यक व्यब्लक्तलाई रेसनिी मेटल यिटेक्टििािा िा त्यसपयछ ह्याण्ड िान्डिािा ब्लिन गरिनु 

पछष  ि उनीहरूको ठेगाना हिेक समि लेखेि िाख्नु पछष । कमषचािीहरूलाई यनिीक्षणको िममा दृश्यिान कम्पनी पयहचान उत्पादन गनष अयनिािष 

ठायनन्छ। 

 

यिद्याथी सङ्लग्न िएका घटनाहरूसँग सम्बब्लन्धत सबै सोधपुछहरू सिषप्रथम यिद्यालि प्रर्ासकसँग गरिनु पछष , त्यसपयछ अनुसन्धानको अनुसिणका लायग 

उयचत सूचनाहरू बनाइने छ। 
 
 
 

यातायात 
 

सू्कल बसमा िात्रा गनुष एक सुयिधा हो – अयधकाि होइन। अनुयचत व्यिहािको परिणाम स्वरूप यिद्याथीलाई अस्थािी िा स्थािी रूपमा बसमा िात्रा 

गनषबाट ियञ्चत गनष सयकन्छ। बसको चालक उििदािी व्यब्लक्त हो। यिद्याथीहरूले चालकको आज्ञा पालन गनुष पछष । यिब्लरि क्टको स्वायमत्वमा िहेको िा 

किाि गरिएको बसमा यिद्याथीिािा गरिने कुनै पयन अपिाधका लायग त्यसैगिी दब्लण्डत गरिने छ जसिी यिद्याथीको यनयदषि यिद्यालिमा अपिाध गदाष 

गरिएको यथिो। बस िनेको कक्षा कोठाको यिस्ताि हो ि दुव्यषिहाि सहन गरिने छैन। यिद्याथीहरू आफ्नो यनयदषि गरिएका बसहरूमा िात्रा गनुष पने छ। 

बसमा हुने यििाकलाप िेकिष गनषका लायग हिेक बसमा ि बसको ढोकामा दुई (2) िटा यियजटल क्यामेिा छ। 

 

बसमा यात्रा गनुका लावग प्रतीक्षा गने विद्यार्थीका वजमे्मिारीिरू 

1.  आफ्नो यनधाषरित समििन्दा पाँच (5) यमनेट अगािै बस यबसौनीमा आइ पुगु्नहोस्। बस यनयदषि गरिएको समिमा यहँि्नु पछष । बस कम्पनीलाई 

बस यढलो िएको सम्बन्धमा सम्पकष  गनषका लायग बसको यनधाषरित समि िएपयछ दर् (10) यमनेट पखषनुहोस्। 

2. बस निोयकँदासम्म पखषनुहोस्। 

3. सिकमा बस आइिहने हँुदा त्यहाँबाट अयल टाढा उयिनुहोस्। 

4. बसमा चढ्नका लायग र्ान्त तरिकाले सीधा लाइन 

बनाउनुहोस्।  

5. बस यबसौनीको िा नयजकैको सम्पयिमा फोहोि गने िा क्षयत पुर् िाउन यनरे्यधत छ। फुटपाथमा पुस्तक, कपिा ि अन्य सामिीहरू 

निाख्नुहोस्। 

6. यिद्याथीको व्यिहािलाई यनिन्त्रण गने सबै आचिण यनिमहरूको अनुसिण 

गनुषहोस्। 

7. प्रधानाध्यापक, आमाबुिा/अयििािकलाई कुनै पयन संयदग्ध व्यब्लक्त िा यििाकलापका बािेमा रिपोटष 

गनुषहोस्। 

8. समूहसँगै बसु्नहोस् अपरियचत व्यब्लक्तहरूसँग कुिा गने िा अपरियचत कािमा जाने नगनुषहोस्। 
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सनरक्षा वनयमिरू: िाम्रा बालबावलकाको सनरक्षा िाम्रो लावग मित्त्वपूणु छ। कृपया तपाईकंो विद्यार्थीले बस वबसौनीमा मास्क लगाउननिएको र 

सामावजक दूरी अभ्यास गननुिएको कन रा सनवनवित गननुिोस्। नयाँ कोरोना िाइरस (COVID-19) मिामारीका मागुवनदेशनिरूको कारणले गदाु 

तपाईकंो बच्चाले बसमा यात्रा गने समयमा फेस मास्क लगाउन आिश्यक पछु। प्रते्यक विद्यार्थीले वनवदुि गररएको वसट पाउने छ 

र पूिाुह्न तर्था अपराह्नको समयमा वनवदुि गररएको रुटमा मात्र यात्रा गने छ। विद्यार्थीिरूले बस र COVID-19 विरुद्धका सनरक्षा वनयमिरूको 

अननपालन गननु पछु। 

 

आफ्नो GOOGLE PLAY िा APPLE STORE बाट FIRST VIEW एप िाउनलोि गरेर त्यसमा साइन अप गननुिोस्। 
 
 

बसमा यात्रा गदाु विद्यार्थीका वजमे्मिारीिरू 

1. तुरुनै्त ि अगायि फकेि बसु्नहोस्। तपाईंको यबसौनीमा बस नपुग्दासम्म ि तपाईंले बसबाट झने यनदेर्नहरू प्राप्त नगदाषसम्म बयस िाख्नुहोस्। 

2. पुस्तक ि सबै व्यब्लक्तगत सामिीहरू आफ्नो काखमा िाख्नुहोस्। बसको गल्ली िक नगनुषहोस्। 

3. कुनै पयन जायतका घिपालुिा जनािि ि जनाििलाई बसमा ल्याउने अनुमयत छैन। 

4. बसको बायहि हात, खुट्टा िा टाउको लम्बाउन यनरे्यधत छ। 

5. बसयित्र िा झ्याल बायहि िसु्तहरू फाल्न यनरे्यधत छ। 

6. आपतकालीन अिस्थामा बाहेक अरू बेला बस चालकलाई कुिामा िुलाउने काम नगनुषहोस्। 

7. बसको उपकिण हेिफेि गनष िा क्षयत पुर् िाउन यनरे्यधत छ। यिद्याथी ि आमाबुिा/अयििािकहरूलाई उििदािी ठहि गिाइने छ। 

8. लि्ने, धकेल्ने, ठेल्ने िा ठूलो आिाजमा अििोधहरू यसजषना गने कािष यनरे्यधत छ। 

9. धूम्रपान गने, खाने ि यपउने कािषका लायग अनुमयत छैन। 

10. फोहोिलाई बस अगायि नयजकै उपलब्ध गिाइएको िब्बामा फाल्नुहोस्। 

11. अपर्ब्द िा अश्लीलता इर्ािाहरूको प्रिोग गनष यनरे्यधत छ। 

12. कुनै पयन प्रकािका हयतिाि िा खतिनाक साधनहरू ल्याउन यनरे्यधत छ। 

13. St. Louis महानगिीि प्रहिीले कुनै पयन समिमा कुनै पयन सू्कल बसलाई िोकेि गैिकानुनी िसु्तहरू खोज्न सक्छ िने्न कुिामा सचेत िहनुहोस्। 

हयतिाि, मयदिा, लागू पदाथष, आयदसँग िेयटएका यिद्याथीहरूलाई यगिफ्ताि गरिने छ। 

14. यिद्याथीको व्यिहािलाई यनिन्त्रण गने सबै आचिण यनिमहरूको अनुसिण 

गनुषहोस्। 

 

आमाबनिाका वजमे्मिारीिरू 

1. िो खण्ड ि पेज 18 को िातािात खण्ड पढ्नुहोस्, त्यसबािे छलफल गनुषहोस् ि समीक्षा गनुषहोस् 

2. तपाईंका बालबायलकालाई सबै स्थायपत मागषयनदेर्नहरूको अनुसिण गनष प्रोत्सायहत 

गनुषहोस्। 

3. आफ्नो बस चालकका बािेमा थाहा 

पाउनुहोस्। 

4. लापििाही तरिकाले चलाइिहेको कुनै पयन सू्कल बसका कुनै पयन सम्बब्लन्धत टि ायफक खतिा िा दुरुपिोगका बािेमा 

(314)633‐5107 मा रिपोटष गनुषहोस्। 

5. सू्कल बस ि सू्कल बसका यबसौनीहरूमा अिलोकन गरिएका सबै दुव्यषिहािका बािेमा प्रधानाध्यापकलाई रिपोटष गनुषहोस्। 

6. बस चालकले आिश्यक पिेको बेला पुनः प्राप्त गनष सके्न ठाउँमा आफ्नो बच्चाको पयहचान िाख्नुहोस्। 

7. बसमा चढ्ने/बसबाट झने यबसौनीहरूमा अिलोकन गरिएका कुनै पयन अपरियचत व्यब्लक्तका बािेमा प्रहिीलाई 

रिपोटष गनुषहोस्। 

8. बसको यनधाषरित समििन्दा पाँच (5) यमनेट अगायि बालबायलका बस यबसौनीमा पुगेका छन् िनी हेनुषहोस्। 

9. आमाबुिा/अयििािकले यप्रसू्कल ि यकन्डिगाटेन यिद्याथीहरूलाई यदउँसोको बस यबसौनीमा लीन आउनुिएको िा एक यजमे्मिाि, यनयदषि गरिएको 

िुिा सहोदिले सम्हाल्नुिएको कुिा सुयनयित गनुषहोस्। 

 

यातायातसम्बन्धी सरोकारका लावग कृपया यसमा सम्पकु गननुिोस्: 

रुटसम्बन्धी परिितषन, सिोकाि िा बसका समस्याका लायग (314) 389‐1111, एक्सटेन्सन 1 (मागष यििाग)। 

बसको ब्लस्थयत “2” बाट सुरु हुने ि तपाईंको बच्चाले बस छुटाउनु िएमा सबै रुटका लायग (314) 389‐1111, एक्सटेन्सन 2 

(यिस्प्याच)

। 

बसको ब्लस्थयत “1” बाट सुरु हुने ि तपाईंको बच्चाले बस छुटाउनु िएमा सबै रुटका लायग (314) 772‐3184 । 

 

क्याम्पसमा आउने 

आगन्तनकिरू 
 
 

Saint Louis Public Schools ले हाम्रा यिद्याथी, कमषचािी ि आगनु्तकका लायग स्वागतमि ि सुियक्षत िाताििण उपलब्ध गिाउन प्रिास गदषछ। हाम्रा 

यिद्यालिहरूमा सबैजनाको सुिक्षाका लायग ि व्यिब्लस्थत रूपमा अध्यिन गने िाताििण कािम िाख्नका लायग यनम्न यनिमनहरू यिब्लरि क्ट सू्कलका सबै 

ििनहरूमा कािाषन्विन गरिएका छन्: 

• आमाबुिा, यिब्लरि क्ट कमषचािी ि स्विंसेिकलगाितका सबै आगनु्तकहरू ििनमा प्रिेर् गदाष यिद्यालिको कािाषलिमा 
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उपब्लस्थत हुन आिश्यक छ। आगनु्तकहरूलाई आगनु्तक ब्याज यदइने छ ि उहाँहरूले यिद्यालिमा हँुदा त्यो देखाउन आिश्यक छ। 

• कक्षा कोठामा अिलोकन गनष चाहनुिएका आमाबुिा/अयििािकहरूले यिद्यालिको प्रधानाध्यापक िा प्रधानाध्यापकको यिजाइनीसँग स्वीकृयत 

यलएपयछ त्यसो गनष सकु्नहुन्छ। 

• सबै आगनु्तकहरूलाई व्यब्लक्तगत पयहचान कािष उपलब्ध गिाउन अनुिोध गरिने छ। 

• सबै आगनु्तकहरूले यिद्यालिको अध्यिन िाताििणलाई सम्मान गनष आिश्यक पछष । अर्ान्त व्यिहािमा सङ्लग्न हुने आगनु्तकहरूले 

अनयधकाि प्रिेर् यनरे्ध आदेर् प्राप्त गनष सक्छन्, यगिफ्ताि हुन सक्छन् ि अयििोग लाग्न सक्छ। 

 
 

धम्कीसम्बन्धी 

सचेतना 
 

“धम्की” िनेको ििाउन यदने, अनािश्यक आिामक व्यिहाि िा उत्पीिन हो जुन दोहोरिन्छ िा मूलिूत रूपमा दोहोरिने सिािना हुन्छ ि उयचत 

यिद्याथीलाई उनीहरूको र्ािीरिक सुिक्षा िा सम्पयिमा िि हुन्छ; अपिादयिना कुनै पयन यिद्याथीलाई रै्यक्षक प्रदर्षन, अिसि िा लािहरूमा मूलिूत 

रूपमा हस्तके्षप गछष ; यिद्यालिको ियमक सञ्चालन मूलिूत रूपमा अस्त-व्यस्त हुन्छ। धम्कीमा इर्ािा िा मौब्लखक कािष, साइबि बदमासी, यिद्िुयति िा 

यलब्लखत सञ्चाि ि उक्त कािष रिपोटष गरिएमा प्रयतर्ोधको कुनै पयन खतिासयहत र्ािीरिक कािषहरू समािेर् छन्।  यिद्यालि सम्पयि, यिद्यालिको कुनै 

पयन कािष िा यिद्यालि बसमा यिद्याथीलाई धम्की यदन पाइँदैन। 

 

धम्कीसम्बन्धी 

तथ्यिरू 

• धम्की यजस्काउनेिन्दा ठुलो कािष हो। 

• धम्की कुनै व्यब्लक्तको सामायजक ब्लस्थयतमा जानीबुझी क्षयत पुि्िाउन यदइने गरिन्छ। 

• जोकोहीले पयन धम्की यदन 

सक्छन्। 

• जोकोही पीयित हुन सक्छन्। 

• धम्की आधुयनक समस्या होइन। 

• धम्कीले सबै जनालाई प्रिाि पाछष । 

• धम्की गिीि समस्या हो। 

• यिद्यालि, परििाि ि समुदािले िसका समाधानहरू खोज्नका यनब्लि यमलेि काम गनष सक्छन्। 

• यिसृ्तत िोजनामाफष त उतृ्कि नयतजाहरू प्राप्त हुने छन्।  

• जोब्लखममा िएका बालबायलकालाई मद्दत गनष 

सयकन्छ। 

• बालबायलकाको सुिक्षाका लायग यिद्यालि, परििाि ि समुदाि उििदािी हुन्छन्। 

• धम्की संिुक्त िाज्य अमेरिकामा मात्र निई संसाििि नै यदइने गरिन्छ; यिद्यालिहरूमा धम्की सिषव्यापी छ। 

 

धम्कीका प्रकारिरू 

• र्ािीरिक – धकेल्ने, धक्का यदने, यहकाषउने, खुट्टाले हाने्न, घुमे्न, यचमोट्ने, आयद 

• मौब्लखक – यजस्काउने िा नाम िनेि बोलाउने, अपमान गने िा लज्जास्पद यटप्पणी गने, खतिाहरू, आयद 

• सामायजक – अफिाह फैलाउने, झुटो बोल्ने िा कुिा काट्ने; ििाउन यदने, दबाब यदने, बयहष्काि गने 

• साइबि बदमार्ी – अको यिद्याथीलाई ििाउन यदन, उत्पीिन गनष िा बाधा पुि्िाउन प्रयियध प्रिोग गने 

• प्रत्यक्ष – धम्की र्ािीीियीक तथा मौब्लखक धम्की जस्ता तक्काल यदइने धम्की हँुदा। िो पयहचान गनष अझ सयजलो छ। 

• अप्रत्यक्ष – धम्की तत्कालीन नहँुदा ि पयहचान गनष कयठन हँुदा। िसमा मौब्लखक, सामायजक ि साइबि बदमार्ीहरू पछष न्। 

 

विद्यार्थीिरू वकन धम्की 

वदन्छन् 

यिद्याथीहरूले धम्की यदने केही एकदमै सामान्य कािणहरू यनम्न हुन्: 

•   अको यिद्याथीमायथ पािि देखाउन ि यनिन्त्रण गनष मन पिाउने िएकाले 

•   साथीहरूलाई सुियक्षत गनष िा प्रयतर्ोध लीन चाहेकाले 

•   आफू उदासीबाट मुक्त हुन ि िमाउन चाहेकाले 

•   व्यिहाि लुकाउन िा ििस्कहरूले सूयचत नगदाष त्यसो गनष िाम्रोसँग आउने िएकाले 

•   अन्ययसतको यििादका बािेमा उत्सायहत महसुस हुनाले 

•   अन्यलाई आफ्नो समस्या ि कािषका सम्बन्धमा आिोप लगाउने 

िएकाले
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• अन्यलाई प्रिायित पािेि ध्यानाकर्षण केब्लन्द्रत गनष मन पने िएकाले 

• अन्य मायथ प्रिुत्व िाख्न िा हेिफेि गनष खोजे्न िएकाले। अन्यलाई सम्मान गनुषहुन्न। 

• अन्य यिद्याथीको िि, असहजता िा दुखाइबाट सनु्तयि िा आनन्द प्राप्त गने िएकाले 

• अन्यका लायग थोिै िा कयि पयन निएको सहानुिूयत महसुस गने िएकाले 

• अन्य प्रयत असयहषु्णता ि पक्षपात देखाउने िएकाले 

 

विद्यार्थीलाई धम्की वदइएको हुन सके्न सङे्कतिरू 

• यिद्यालिको कािष िा कािषको गुणस्तिमा रुयच घटेको 

• अब्लस्थि यिद्यालि उपब्लस्थयत, उच्च अनुपब्लस्थयत 

• अबेिसम्म यिश्राम गनष जाने ि यछटै्ट फकष ने। लन्च, खाली समिमा ििस्कहरूको साथलाई प्राथयमकता यदने। 

• मजा यलएपयछ यिद्यालि यििाकलापहरू िि प गने 

• कक्षामा ध्यान केब्लन्द्रत गनष कयठनाइ िा मनोदर्ा िा व्यिहािमा तत्काल परिितषनहरू 

• अलग बसे्न, छुयट्टने, यचब्लन्तत, ििाएको, स्विंलाई आिोप लगाउने देब्लखने 

• “पीयित” को र्ािीरिक हाउिाउ प्रिोग गने – काँध झुकाउने, टाउको यनहुिाउने, आँखा जुधाउन नखोजे्न 

• कम िा केही सामायजक सीपहरू:  साथीहरू नबनाउने िा केही साथीहरू बनाउने 

• मजाक गने मनोिृयतमा कमी िा अनुपिुक्त हास्यको प्रिोग 

• अन्य यिद्याथीहरूलाई धम्की यदन अचानक सुरु गने 

• कम िा कयि पयन निएको आत्मयिश्वास िा आत्म सम्मान। यनिार्ाको बढी दि। 

• बािम्बाि यबमािी िा अस्पि कोतने, चोट लागे्न िा कपिा िा सम्बन्धमा क्षयत 

• उनलाई अन्य यिद्याथीहरूबाट छुट्टाउने यिरे्र्ता प्रयत लब्लज्जत िएको देखा पने 

• िागे्न, आत्महत्या गने िा अन्य खतिनाक व्यिहािका बािेमा कुिाकानी गने 

 

विद्यार्थीिरू: आफूलाई धम्की आएमा के गने 

यी कायु गननुिोस्: 

• सक्दो यछटो टाढा जीानुहोस् 

• आफूले यिश्वास गने ििस्कलाई बताउनुहोस् जसकािण उहाँ धम्की िोक्न सकु्नहुन्छ। आफूलाई कसे्ल धम्की यदिो, के ििो ि कहाँ ि कयहले ििो 

िने्न कुिाको रिपोटष गनुषहोस्। रिपोटष गनुष िनेको कसैलाई सूयचत गनुष होइन – िसले तपाईं ि अन्यलाई सुियक्षत िाखे्न छ। 

• साथी िा परियचत व्यब्लक्तलाई घयनष्ठ बनाउनुहोस्। धम्की यदने मान्छेहरूले धेिैजसो आफू जसै्त यिद्याथीलाई धम्की यदने गछष न्। 

• तपाईंले धम्की यदने व्यब्लक्तको समाना गदाष सोचेि धम्कीबाट बचु्नहोस् ि उक्त स्थानहरूबाट टाढा िहनुहोस्। िो तपाईं जानु पने ठाउँ हो िने 

आफूसँग साथीलाई यलएि जानुहोस्। 

• तपाईं खतिा अिस्थामा हुनुहुन्न िने आफ्नो लायग उठ्नुहोस्। सीधा उठ्नुहोस्, धम्की यदने मान्छेको आँखामा हेनुषहोस् ि आत्मयिश्वासको साथमा 

“मलाई एिै छायियदनुहोस्” िनु्नहोस्। 

 

यी कायु नगननुिोस्: 

• झगिाले धम्की यदने मान्छेलाई अझ उदास बनाउने ि उसले तपाईंलाई चोट पुि्िाउन सके्न िएकाले झगिा नगनुषहोस्। 

• धम्कीसम्बन्धी परिब्लस्थयतको िेिास्ता नगनुषहोस् ि िो िोयकने छ िने्न आर्ा गनुषहोस्। 

• आफ्नै मनमा िाखी निाख्नुहोस्। ििस्कलाई बताउन निुल्नुहोस्। 

 

अवििािकिरू: आफ्नो बच्चालाई धम्की आएमा के गने 

यी कायु गननुिोस्: 

• यिद्यालिले सम्पकष  गिेका खण्डमा र्ान्त िहनुहोस् ि आिामक नबने्न िा नरिसाउने प्रिास नगनुषहोस्। 

• िो कुिालाई गिीि रूपमा यलनुहोस् ि क्षमा नमागु्नहोस्। 

• धम्कीका परिणामहरू यनधाषिण गनुषहोस्, तपाईंको बच्चालाई परिणामहरू थाहा छन् िने्न कुिा सुयनयित गनुषहोस् ि ती परिणामका बािेमा यनष्पक्ष 

ढिले ि यनिन्ति रूपमा सम्झाउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई नरिसाउने ि यनिार् नहुने उपिुक्त तरिकाहरू यसकाउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई धम्की स्वीकाििोग्य छैन िनी स्पि रूपमा ि दृढतापूिषक बताउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई सकािात्मक व्यिहािका लायग पुिस्काि यदनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई अन्यमा धम्कीले गदाष पिेको प्रिािका बािेमा बुझ्न मद्दत गनुषहोस्। 

• आफ्नो बच्चाका लायग धम्की परिर्ोध गने सम्बन्धमा काम गनुषहोस्। 

• धम्की यनिन्ति आएमा मद्दत िा पिामर्ष खोजु्नहोस्।
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अवििािकिरू: आफ्नो बच्चालाई धम्की आएमा के गने 

यी कायु गननुिोस्: 

• आफ्नो बच्चालाई धम्की आउनु उसको गल्ती होइन िने्न कुिा सुयनयित गनुषहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई उसले एिै धम्कीको सामना गनुष पदैन िने्न कुिा थाहा यदनुहोस्। 

• यिद्यालि/प्रधानाध्यापक/यर्क्षाकमीसँग आफ्नो बच्चालाई धम्कीबाट सुियक्षत िाखे्न तरिकाका बािेमा कुिाकानी गनुषहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई धम्कीहरूको जिाफ यदने उपिुक्त तरिकाका बािेमा बताउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई धम्कीप्रयत प्रयतयििा जनाउनु हँुदैन ति धम्की जािी िहेका खण्डमा केही नगिी 

मद्दत यलनु पछष  िने्न कुिा बताउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई स्वीकािात्मक बन्न ति आिामक नबन्न यसकाउनुहोस्। 

• आफ्नो बच्चालाई धम्की आउने यबयिकै यिश्वायसलो ििस्कलाई त्यसको बािेमा रिपोटष गनष िनु्नहोस्। 

• आफ्नो बच्चाको व्यिहाि ि अन्तियििाको रै्ली ख्याल गनुषहोस् ि आफू उसलाई ियिष्यमा िस्ता खालका परिब्लस्थयतहरू व्यिस्थापन गनष कसिी 

मद्दत गनष सकु्नहुन्छ िने्न यिचाि व्यक्त गनुषहोस्। 

• सहािता प्राप्त गनष यिद्यालिमा सम्पकष  गनुषहोस्। 

• उपिुक्त िएमा आफ्नो बच्चाका लायग पिामर्ष यलनुहोस्। 

 

यी कायु नगननुिोस्: 

• बालबायलकालाई धम्कीसम्बन्धी समस्या आफै समाधान गनष निनु्नहोस्। मान्छेअनुसाि सहन सके्न र्ब्लक्त फिक हुने िएकाले धम्की पाएको बच्चामा 

बढी प्रिाि पनष सक्छ। धम्कीसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गनष ििस्कको मद्दत चायहन्छ। 

• धम्की पाएको बच्चालाई धम्कीसँग लि्न निनु्नहोस्। िसले कुनै पयन कुिा समाधान हुने छैन, कसैलाई दुःख लाग्न सक्छ ि झगिा गनुष 

यिद्यालिसम्बन्धी नीतयीयिरुद्ध हुन्छ। 

• धम्कीको परिब्लस्थयतका यबचमा पने प्रिास नगनुषहोस्। "समस्याहरू समाधान" गनष धम्की पाएका बालबायलकालाई अन्य धम्कीहरू यदनु कयहलै्य पयन 

िाम्रो यिचाि िने होइन। धम्की पाएको बच्चाले कुनै कािष गलत गिेको छैन िने मध्यस्थतामाफष त गलत सने्दर् यदन्छ। 

• पीयित िा धम्की पाएको व्यब्लक्तमधे्य कसैलाई पयन तुरुनै्त दोर् नलगाउनुहोस्। िसको साटो के िइिहेको छ िने्न कुिा पिा लगाउन सकेसम्म बढी 

जानकािी सङ्कलन गनुषहोस् ि सहािता प्राप्त गनष यिद्यालिमा सम्पकष  गनुषहोस्। 
 

 
 

धम्की विरोधी नीवत 
 

I. उदे्दश्य 

यिब्लरि क्टको धम्की यििोधी नीयत सबै यिद्याथीहरूलाई एक सुियक्षत िाताििण आिश्यक हुन्छ िने्न धािणामा आधारित छ। िस नीयतको उदे्दश्य िनेको 

यिद्यालि िाताििणमा यिद्याथीहरूमायथ बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासको सम्बन्धमा, पीयितहरू मायथ गरिएको समान प्रकािको बदमासी, उत्पीिन िा 

धम्काउने कािषका बािेमा रिपोटष गने व्यब्लक्त, साक्षी, िरिपरिका मायनसहरूको यिरुद्धमा कुनै पयन प्रयतयहंसा िा प्रयतर्ोधको सम्बन्धमा यिब्लरि क्टको 

यनरे्धाज्ञा यनधाषरित गनुष ि िस नीयतका उल्लङ्घनहरूको रिपोयटषङ तथा अनुसन्धान प्रयििा ि अनुर्ासनात्मक परिणामहरू स्थायपत गनषका लायग 

यिब्लरि क्टलाई यनदेयर्त गनुष हो। 

 

II. 

पररिाषािरू 

 
A. “धम्की” िनेको ििाउन यदने, अनािश्यक आिामक व्यिहाि िा उत्पीिन हो जुन दोहोरिन्छ िा मूलिूत रूपमा दोहोरिने सिािना हुन्छ ि 

उयचत यिद्याथीलाई उनीहरूको र्ािीरिक सुिक्षा िा सम्पयिमा िि हुन्छ; अपिादयिना कुनै पयन यिद्याथीलाई रै्यक्षक प्रदर्षन, अिसि िा लािहरूमा 

मूलिूत रूपमा हस्तके्षप गछष ; यिद्यालिको ियमक सञ्चालन मूलिूत रूपमा अस्त-व्यस्त हुन्छ। 

 
धम्कीमा इर्ािा िा मौब्लखक कािष, साइबि बदमासी, यिद्िुयति िा यलब्लखत सञ्चाि ि उक्त कािष रिपोटष गरिएमा प्रयतर्ोधको कुनै पयन खतिासयहत 

र्ािीरिक कािषहरू समािेर् छन्। 

 
यिद्यालि सम्पयि, यिद्यालिको कुनै पयन कािष िा यिद्यालि बसमा यिद्याथीलाई धम्की यदन पाइँदैन। 

 
 

B.    "साइबि बदमासी" िन्नाले टेयलफोन, ताियिहीन टेयलफोन िा अन्य ताियिहीन सञ्चाि िन्त्र, कम्पु्यटि िा पेजिसयहत ति िसमा मात्र 

सीयमत निएको यिधुयति िन्त्रको माध्यमिािा सने्दर्, पाठ, ध्वयन िा फोटोसयहतका सञ्चाि प्रसािणमाफष त II (A) मा परििायर्त 

गरिएअनुसाि गरिने बदमासी हो। 
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III. नीवतसम्बन्धी 

मापदण्डिरू 
 

A. यनरे्धाज्ञा 
 

1. यिब्लरि क्टले यिद्यालि सम्पयिमा िा यिद्यालििािा आिोयजत समािोहहरूमा िा पब्लिक सू्कलमा यिद्िुयति सञ्चािको प्रिोग गिेि 

कुनै पयन यिद्याथीमायथ बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रास हुनबाट यनरे्ध गदषछ। 

 

2. यिब्लरि क्टले बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कािषका बािेमा रिपोटष गने व्यब्लक्तहरू िा पीयित, साक्षी, िरिपरिका मायनसहरू िा त्यस्ता कािषका 

बािेमा यिश्वसनीि जानकािी िएका अन्य व्यब्लक्तहरूको यिरुद्धमा प्रयतयहंसा िा प्रयतर्ोध हुनबाट यनरे्ध गदषछ। 

 

B. बदमासीका परिणामहरू 

 

1. परिणाम ि उपचािात्मक कािषिाहीहरू बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कािषहरूमा सङ्लग्न िएि िस नीयतको उल्लङ्घन गिेका; प्रयतयहंसा िा 

प्रयतर्ोधको कािषमा सङ्लग्न िएका; िा िस नीयतको उल्लङ्घन िएको िनी गलत अयििोगहरू लगाउने व्यब्लक्तहरूमा लागू हुने छन्। 

 

2. उपिुक्त अनुसन्धानमा िस नीयतको उल्लङ्घन िएको हो िनी खुलासा िएपयछ सुपरििेक्षकिािा यिकास गरिएका परिणाम ि उपचािात्मक 

कािषिाहीहरू यनिन्ति रूपमा ि यनष्पक्ष ढिले लागू गरिने छ। 

 

िस नीयतअन्तगषत िाम्रो यनितले बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कािषका बािेमा रिपोटष गने C. Saint Louis Public Schools का कमषचािीहरू रिपोटष 

गदाष कुनै पयन कािष िा िूलचुक िएमा िा बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कािषका बािेमा रिपोटष गनष असफल िएमा यर्ितापूिषक उििदािी हँुदैनन्। 

 

IV. कायाुन्वयनका रणनीवतिरू 

 

A. रिपोयटषङ 

 

1. यिब्लरि क्टले बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कािषहरू बा रिपोटष गनषका लायग स्थायपत प्रयििाहरू कािम िाख्दछ 

(बदमासीको रिपोयटषङ ि अनुसन्धानसम्बन्धी यनिमन)। 

 

2. यिब्लरि क्टले बदमासीका घटनाका बािेमा रिपोटषहरू प्राप्त गनषका लायग यिब्लरि क्टको प्रते्यक यिद्यालिमा एउटा व्यब्लक्त यनिुक्त गनुष पने छ। उक्त व्यब्लक्त 

प्रते्यक यिद्यालिमा प्रधानाध्यापक िा उहाँिािा यनिुक्त गरिएको व्यब्लक्त (यर्क्षाकमी तह िा उच्च तहको) हुनु पने छ ि बदमासीका घटनाका बािेमा 

रिपोटषहरू प्राप्त गने छ। बदमासीको उदाहिण रिपोटष गनषका लायग प्रधानाध्यापक िा उहाँिािा यनिुक्त व्यब्लक्तले िौयतक प्रयतयलयपमा िा यिद्िुयति रूपमा 

पूिा गरिएको बदमासी रिपोटष फािम पेस गनष आिश्यक हुन्छ 

(बदमासी रिपोटष फािम)। 

 

3. यिब्लरि क्टका सबै कमषचािीहरूले घटनाको साक्षी बसेको 2 यदनयित्र बदमासीका घटनाका बािेमा रिपोटषहरू प्राप्त गनषका लायग कमषचािीलाई प्रत्यक्ष 

जानकािी िएको बदमासीको कुनै पयन उदाहिणको बािेमा यिद्यालिमा यनिुक्त गरिएको व्यब्लक्तलाई रिपोटष गनष आिश्यक हुन्छ। 

 

B. अनुसन्धान 

 

यिब्लरि क्टले बदमासी, उत्पीिन िा अयित्रासका कयथत कािषहरूको प्रोम्प्ट अनुसन्धानका लायग स्थायपत प्रयििाहरू कािम िाख्दछ (बदमासीको रिपोयटषङ 

ि अनुसन्धानसम्बन्धी यनिमन) हेनुषहोस्। 
 
 

 

यिरे्र् गिी बदमासीको बािेमा रिपोटष/उजुिी प्राप्त गदाष ििन प्रधानाध्यापक िा उहाँिािा यनिुक्त गरिएको व्यब्लक्तले यनम्न प्रयििाको पालना गनुष पने छ: 

 

(a) बदमासीको घटनाका बािेमा रिपोटष प्राप्त गनेको दुई यिद्यालि यदनयित्र, यिद्यालिको प्रधानाध्यापक िा उहाँिािा यनिुक्त व्यब्लक्तले
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घटनाको अनुसन्धान सुरु गनुष पने छ; 

 

(b) यिद्यालिको प्रधानाध्यापकले अनुसन्धानमा सहािताका लायग अन्य यिद्यालि कमषचािीलाई यनिुक्त गनष सकु्नहुन्छ ि 

 

(c) अनुसन्धानको प्रयकिालाई यिस्ताि गनषका लायग िाम्रो कािण नहँुदासम्म यलब्लखत रिपोटषको यमयतबाट दर् यिद्यालि यदनयित्र अनुसन्धान पूिा गरिएको 

हुनु पछष । 

 

C. नीयतको प्रकार्न 

 

(a) यिब्लरि क्टको िेबसाइटमा, कमषचािी हाते पुब्लस्तकामा ि यिद्याथी 

आचाि संयहतामा नीयत उपलब्ध गिाइने छ। सबै यर्क्षाकमी ि कमषचािीहरूलाई िायर्षक यर्क्षाकमी तथा कमषचािी प्रयर्क्षणको अियधमा नीयत यितिण 

गरिने छ। 

 

(b) यिब्लरि क्टले यिद्याथीहरूसँग उले्लखनीि सम्बन्ध िएका सबै यिद्यालि कमषचािी ि स्विंसेिकहरूलाई िहाँ व्याख्या गरिएका नीयत तथा प्रयििाहरूको 

सूचना उपलब्ध गिाउनु पने छ। 

 

(c) यिब्लरि क्टले यिद्याथी, आमाबुिा िा अयििािक ि कमषचािीहरूलाई आफ्नो बदमासी यििोधी नीयतको िायर्षक सूचना प्रदान गनुष पने छ। D. यिद्याथी 

छलफल ि कमषचािी प्रयर्क्षण 

1. यिब्लरि क्टले िायर्षक यर्क्षाकमी तथा कमषचािी सेिामा यिद्याथीहरूसँग उले्लखनीि सम्बन्ध िएका सबै कमषचािी ि स्विंसेिकहरूलाई बदमासी ि 

उपिुक्त प्रयर्क्षाकमीसँग सम्बब्लन्धत जानकािी उपलब्ध गिाउने छ। 

 

2. यिब्लरि क्ट प्रर्ासनले आफ्ना यिद्यालि पिामर्षदाता, सामायजक कािषकताष, मानयसक स्वास्थ्य पेरे्िि ि यिद्यालि मनोिैज्ञायनकहरूलाई बदमासीका 

नकािात्मक प्रिािहरू कम गने प्रयियधका बािेमा बदमासीबाट पीयित िएका यिद्याथीहरूलाई यर्यक्षत गनष यनदेर्न यदनु पने छ। 

 

3. यिब्लरि क्ट प्रर्ासनले बदमासीलाई सम्बोधन गनष, बदमासीका पीयितहरूलाई यनब्लन्दत नगिाउने ि स्रोत िा यसफारिसहरू उपलब्ध गिाउने तरिकामा 

उक्त आचिणप्रयत प्रयतयििा जनाउनका लायग कािषिम ि अन्य पहलहरू कािाषन्विन गनुष पने छ। 

 

4. यिब्लरि क्टले यिद्याथीहरूलाई बदमासी, बदमासीका हायनकािक प्रिािहरूलाई यनरे्ध गने सू्कल यिब्लरि क्टको नीयतसँग सम्बब्लन्धत जानकािीसयहत 

बदमासीसँग सम्बब्लन्धत यर्क्षा ि जानकािी ि बदमासीको कािष रिपोटष गने कुनै पयन व्यब्लक्तको यिरुद्धमा बदमासी, प्रयतयहंसा िा प्रयतर्ोधमा सङ्लग्न िएका 

व्यब्लक्तका लायग उििदायित्व ि नीयत प्रितषन उपलब्ध गिाउन यिद्याथी यपिि-टु-यपिि पहलहरूसयहत बदमासीलाई सम्बोधन गनषका लायग अन्य प्रचयलत 

पहलहरू उपलब्ध गिाउनु पने छ। 

 

यिब्लरि क्टले समि-समिमा आफ्नो बदमासी-यििोधी नीयतको समीक्षा गने छ ि आिश्यक पदाष संर्ोधन गने छ। यिब्लरि क्टको यिद्यालि बोिषले नीयतको 

समीक्षा ि संर्ोधन गदाष यिद्यालि कमषचािी, यिद्याथी ि प्रर्ासकहरूको सहािता प्राप्त गने छ। 
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यौन दनवु्यििार/लैविक िेदिािसम्बन्धी नीवत 
 

कानुनिािा संियक्षत िौन दुव्यषिहाि िो यिब्लरि क्टमा यनरे्यधत छ। र्ीर्षक IX अन्तगषत िौन दुव्यषिहािको परििार्ामा यनम्नमधे्य एक िा थप पूिा गने िौनको 

आधािमा आचिण समािेर् हुन्छ: 
 

  अयनब्लच्छत िौन व्यिहािमा व्यब्लक्तको सहिायगतासम्बन्धी यर्क्षा कािषिम िा यििाकलापको सहिायगतामा सहािता, लाि िा 

सेिालाई अनुकूलन गने यिब्लरि क्ट कमषचािी; 

  एकदमै गिीि, व्यापक ि उदे्दश्यपूणष अपिाधजनक हुन उयचत व्यब्लक्तिािा यनधाषरित अयनब्लच्छत व्यिहाि जसले यर्क्षण 

कािषिम िा यििाकलापमा व्यब्लक्तको समान पहँुचलाई प्रिािकािी रूपमा अस्वीकाि गछष ; िा 

  20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v) मा परििायर्त गरिएअनुसाि “िौन दुव्यषिहाि” 1092(f)(6)(A)(v), 34 U.S.C. 12291(a)(10) मा 

परििायर्त गरिएअनुसाि “िेटघाट यहंसा”, 

34 U.S.C. 12291(a)(8) मा परििायर्त गरिएअनुसाि “घिेलु यहंसा िा 34 U.S.C. 12291(a)(30) मा परििायर्त गरिएअनुसाि 

पछ्याउने"। 
 

कमषचािीको व्यिहाि "इब्लच्छत" िा अन्यथा यनमब्लन्त्रत िए तापयन यिद्यालि कमषचािीिािा यिद्याथीहरूसँग गरिने िौन दुव्यषिहाि यनरे्यधत छ। िो नीयत ि 

यनिमनका उदे्दश्यका लायग मात्र, यनरे्धाज्ञामा क्याम्पसिन्दा बायहि यिद्यालििािा प्रािोयजत यििाकलापहरूसयहत यिद्यालि परिसिहरू ि/िा यिद्यालि 

यििाकलापहरूमा जाने सबै स्विंसेिक ि कुनै पयन गैि-कमषचािीसयहत पूणष-कालीन, आंयर्क-समि, प्रयतस्थायपत ि अन्य कमषचािीहरू समािेर् हुन्छन्। 
 

यौन दनवु्यििारका गैर-समािेशी उदािरणिरू 
 

यौन प्रस्ताििरू 

अयनब्लच्छत िौन प्रस्तािहरू यियिन्न मायमलाको आधािमा यनधाषरित गरिन्छ ि यनम्नसयहत ति ियतमा मात्र सीयमत निहेि समािेर् हुन सक्छ: 

  यनमन्त्रणा जयत नै सूक्ष्म िए तापयन िौनजन्य सम्पकष  यनिाउनका लायग अयिपे्ररित कुनै पयन यनमन्त्रण िा प्रस्ताि; िा 

  यिद्यालिसँग असम्बब्लन्धत सामायजक यििाकलापहरूमा सहिागी हुने यनमन्त्रणाहरू जसमा सहिागी हुन अस्वीकाि गरिएमा 

रै्यक्षक अिसिहरू गुमे्न िा प्रयतकूल कािषहरू यनिाउने। 

 

यौन प्रकृवतको मौस्ट्खक व्यििार 

िौन प्रकृयतको मौब्लखक व्यिहाि यियिन्न मायमलाको आधािमा यनधाषिण गरिन्छ ि यनम्नसयहत ियतमा मात्र सीयमत निहेि समािेर् हुन सक्छ: 

  िौन रूपमा उिेजक िा सुस्पि िाचन; िा 

  सािषजयनक रूपमा अयिव्यक्त गरिएका िौनजन्य कल्पनाहरू; िा 

  िौन िा अश्लील प्रकृयत बािे मजाकहरू; िा 

  िगषको रूपमा कुनै पयन यलिसँग सम्बब्लन्धत अपमानजनक यटप्पणीहरू; िा 

  अपमानजनक यटप्पणीहरू; िा 

  िौन प्रस्तािहरू पेस गनष असफल िएकोमा परिणाम स्वरूप धम्कीहरू; िा 

  िौन रूपमा सुस्पि लेख िा अन्य िौनजन्य यचत्रणहरू। 

 

यौन प्रकृवतको शारीररक व्यििार 

िौन प्रकृयतको र्ािीरिक व्यिहाि यियिन्न मायमलाको आधािमा यनधाषिण गरिन्छ ि यनम्नसयहत ियतमा मात्र सीयमत निहेि समािेर् गनष सयकन्छ: 

  अनुयचत िा अयनब्लच्छत तरिकाले छुने, चुम्बन गने आयद; 

  िौन रूपमा अपमानजनक मजाकहरू; िा 

  िौन रूपमा सुस्पि काटुषन, िायफटी िा अन्य िौन यचत्रणहरू; िा 

  िौन रूपमा सुझाि मूलक इर्ािाहरू 
 
 

विद्यार्थीिरूको यौन दनवु्यििार 

मायथ सेट गरिएका उदाहिणहरूको साथमा, यिद्याथीका अयितीि परिब्लस्थयतहरूले परिणाम स्वरूप यिद्याथीहरूको दुव्यषिहाि यनिाउन सक्छ जुन 

ििस्क मात्र यिर्िमा िौन दुव्यषिहािको रूपमा तुरुनै्त पयहचान गरिँदैन ति फेरि पयन यिब्लरि क्टबाट प्रयतयििा आिश्यक पछष ।
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यौन प्रकृवतका विद्यार्थीिरूतफु व्यििार 

िौन प्रकृयतका यिद्याथीहरूतफष  व्यिहाि यियिन्न मायमलािािा यनधाषिण गरिन्छ ि यनम्न सयहत ियतमा मात्र सीयमत निहेि समािेर् हुन सक्छ: 

  छुने जस्ता अयनब्लच्छत िौन व्यिहाि, िौन रूपमा सुस्पि िा अन्तयनषयहत यटप्पणीहरू, िौनजन्य व्यिहािमा आधारित हल्ला, फोटो, 

मजाक, ठट्टा, र्ािीरिक रूपमा घेने/अकाषका गयतयियधहरूलाई िोके्न, से्नहका सािषजयनक प्रदर्षनहरू; िा 

  यिद्याथीहरूलाई सहकमी ि/िा कमषचािीहरूको िौनजन्य िा िौन रिमाकष /यटप्पणीहरूमा आधारित िहेि प्रमुख रूपमा 

एकल-यलि कक्षा कोठा सेयटङमा िाखे्न; िा 

  यिद्याथीलाई औजािहरू/उपकिणमा पहँुच गनषबाट िोकेि, लैयिकतामा कािषसम्पादन मूल्याङ्कन स्थापना गिेि; उपकिण लुकाएि िा 

यिद्याथीलाई उहाँको यलिको कािणले रै्यक्षक सेयटङमा पनुष हँुदैन िनी सुझाि यदएि प्रमुख रूपमा िा ऐयतहायसक रूपमा एकल-यलि रै्यक्षक 

िाताििणमा यिद्याथीको रै्यक्षक अिसिसँग हस्तके्षप गने। 

  यलिको आधािमा रै्यक्षक अिसिहरूमा पहँुचलाई सीयमत िा अस्वीकाि गने 

 
 

यौन दनवु्यििारको के्षत्र 

िौन दुव्यषिहाि यनम्नमधे्य कसैका बीचमा पयन घट्न सक्छ: 

  यिद्याथी ि यिद्याथीका बीचमा 

  कमषचािी ि यिद्याथीका बीचमा 

  कमषचािी ि कमषचािीका बीचमा 

  पुरुर् ि पुरुर्का बीचमा 

  मयहला ि मयहलाका बीचमा 

  पुरुर् ि मयहलाका बीचमा 

  मयहला ि पुरुर्का बीचमा 

  यिद्याथी ि कमषचािीका बीचमा 

 
 

यौन दनवु्यििारका उजनरीिरूको अननसन्धान 

विद्यार्थीका उजनरीिरू 

1.   यिद्याथीलाई िौन दुव्यषिहाि िएको छ िने्न कुिाको उजुिी/गुनासो आफ्नो िाम्रो यनितको यिश्वासमा आधारित हँुदा उक्त उजुिी िा गुनासो दािि 

गनष िहाँ उले्लख गरिएका कािषयियधहरू उपिोग गनष कुनै पयन यिद्याथीको यिरुद्धमा कुनै प्रयतर्ोध िा प्रयतकूल व्यिहाि गरिने छैन। उजुिीकताषको 

यिरुद्धमा प्रयतर्ोधको कािषमा सङ्लग्न हुने कुनै पयन कमषचािी/यिद्याथीलाई बखाषस्त िा यनष्कासनसयहत अनुर्ासनात्मक कािषिाही गरिने छ। 

2.   यिद्याथीलाई आफूलाई िौन रूपमा दुव्यषिहाि िएको यिश्वास गनुषहुन्छ िा यिद्याथीले आफ्नो सहकमी यिद्याथीलाई िौन दुव्यषिहाि िएको 

छ िनी यिश्वास गनुषहुन्छ िने यिद्याथीले िो जानकािीका बािेमा आफ्नो यर्क्षाकमी/प्रधानाध्यापकलाई रिपोटष गनुष पछष । 

3.   यिद्याथी उक्त जानकािीका बािेमा आफ्नो यर्क्षाकमी/प्रधानाध्यापकलाई रिपोटष गनष अनुपिुक्त हुन्छ िनी यिश्वास गनुषहुन्छ, अिस्थालाई 

यर्क्षाकमी/प्रधानाध्यापकिािा सन्तोर्जनक रूपमा समाधान गरिँदैन िा यिद्याथी आफ्नो यर्क्षाकमी/प्रधानाध्यापकलाई रिपोटष गनष मात्र असहज 

हुनुहुन्छ िने यिद्याथीले यनम्न स्थानमा अिब्लस्थत यिब्लरि क्टको र्ीर्षक IX संिोजकलाई सम्पकष  गनुष पछष : 
 

 

St. Louis City Public Schools 

801 N. 11th St. 

St. Louis, MO 63101 

Title IX Coordinator 

(314) 345‐4483 
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यौन विंसासम्बन्धी नीवतको प्रितुन 

यिद्याथीको यनगिानीका यजमे्मिािीहरू िएको प्रते्यक ििन स्तिको प्रर्ासक िा अन्य यिब्लरि क्ट कमषचािी िौन दुव्यषिहािबाट मुक्त रै्यक्षक ि कािष 

िाताििण कािम िाख्नका लायग यजमे्मिाि हुनुहुन्छ। यिद्याथीको यनगिानीका यजमे्मिािीहरू िएको प्रते्यक ििन स्तिको प्रर्ासक िा अन्य यिब्लरि क्ट 

कमषचािीले यनम्नसयहत ति ियतमा मात्र सीयमत निहेि यिब्लरि क्टका िौन दुव्यषिहािका नीयत ि यनिमनहरूलाई प्रितषन गनषका लायग तत्कालीन ि उपिुक्त 

कािषहरू अपनाउने यिब्लरि क्टको नीयत हो: 

1.   ििन स्तिको प्रर्ासकले रै्यक्षक िर्षको पयहलो पूणष पात्रो हप्ताको अन्त्यिन्दा यढलो नगरिकन सबै कमषचािीलाई िौन दुव्यषिहाि (यिद्याथीहरू 

सङ्लग्न हुने िौन दुव्यषिहािसयहत) सँग सम्बब्लन्धत यियत्र-सेिा उपलब्ध गिाउने। 

2.   रै्यक्षक िर्षको पयहलो पूणष पात्रो मयहनाको अन्त्यिन्दा यढलाइ नगरिकन यकन्डिगाटषनदेब्लख बाह्र िेिहरूसम्मका सबै यिद्याथीहरूलाई िौन 

दुव्यषिहाि बािे यनदेर्न उपलब्ध गिाउने। 

3.   ििनबाट सबै प्रकािको अयर्ि िा िौन रूपमा अश्लील िायफटी हटाउने। 

4.   सबै गृहकोठा यर्क्षा कमीहरूले रै्यक्षक िर्षको पयहलो पूणष पात्रो हप्ताको अयगिन्दा यढलाइ नगरिकन आफ्नो यिद्याथीहरूसँग यिब्लरि क्टको 

िौन यहंसासम्बन्धी नीयत ि यनिमनका बािेमा छलफल गनुष हुने छ। िी छलफलहरूको बागको रूपमा, यिब्लरि क्टको िौन दुव्यषिहािसम्बन्धी 

नीयतका यलब्लखत प्रयतहरू छ देब्लख बाह्र िेिहरूसम्मका प्रते्यक यिद्याथीलाई प्रदान गरिने छ। िी छलफलहरू यिद्याथीहरूलाई उनीहरूले कुनै 

पयन प्रकािको िौन दुव्यषिहाि सहनु पदैन िनी सूयचत गिाउने उदे्दश्यसँग उमेि उपिुक्त तरिकामा सञ्चालन गरिने छ। 

5.   सबै यर्क्षाकमी, पिामर्षदाता ि प्रर्ासकहरूले आिश्यकताको आधािमा रै्यक्षक सेयटङयित्र िएका िौन दुव्यषिहािका घटनाहरू रिपोटष गने 

कािषयियधहरू बािे उयचत यनदेर्न उपलब्ध गिाउनु हुने छ। 

6.   ििन स्तिको प्रर्ासकले िौन यहंसाका उजुिीहरूको यिब्लरि क्टको र्ीर्षक IX संिोजकलाई िौन दुव्यषिहािका उजुिीका बािेमा सूयचत गनुष 

हुने छ, त्यसकािण यिब्लरि क्टले र्ीघ्र कािषिाही गनष सक्छ। 

7.   यिब्लरि क्टको र्ीर्षक IX संिोजकको पिामर्षमा, ििन स्तिको प्रर्ासकले ियिष्यका घटनाहरू प्रयतकाि गनष ि िोक्न उपिुक्त 

अनुर्ासनात्मक कािषिाही गनुष हुने छ। 

8.   िी यजमे्मिािीहरूलाई उपिुक्त ि सन्तोर्जनक रूपमा कािाषन्विन गनषमा कुनै पयन तरिकाले असफल िएमा िोजगािीको 

समाब्लप्तसम्म ि िोसयहत अनुर्ासनात्मक कािषिाहीको कािण बने्न छ। 

 
अननशासन/पररणामिरू 

िौन दुव्यषिहािसम्बन्धी यिद्याथीका उजुिीहरू 

1.   यिद्याथीको सम्पयिमा हँुदा िा यिद्यालिका यििाकलापहरू (जसै्त, यिद्याथीले उपलब्ध गिाएको िातािात) मा सहिागी हँुदा िौन दुव्यषिहािमा 

सङ्लग्न हुने कुनै पयन यिद्याथीलाई यनष्कासनसम्म ि िो सयहत अनुर्ासनात्मक कािषिाही गरिने छ। 

2.   यिद्याथीको िौन दुव्यषिहािलाई अनुमयत यदने िा सङ्लग्न हुने कुनै पयन कमषचािीलाई िोजगाि समाब्लप्तसम्म ि िोसयहत 

अनुर्ासनात्मक कािषिाही गरिने छ। 

3.   यिद्याथी सङ्लग्न िएको िौन दुव्यषिहािको उजुिी प्राप्त गिेि ििन स्तिको प्रर्ासक ि यिब्लरि क्टको र्ीर्षक IX समन्विकलाई तुरुनै्त अगायि 

नबढाउने कुनै पयन कमषचािीलाई िोजगािीबाट खािेजीसम्म ि िोसयहत अनुर्ासनात्मक कािषिाही गरिने छ। 

4.   िौन दुव्यषिहािको गलत आिोप लगाउने कुनै पयन यिद्याथीले यनष्कासनसम्म ि िोसयहत उपिुक्त अनुर्ासन प्राप्त गने छन्। िो नीयतको 

उदे्दश्यका लायग "गलत आिोप" मा िाम्रो यनितले उठाइएका उजुिीहरू समािेर् हुने छैन ति पयछको अनुसन्धान यिब्लरि क्टिािा अप्रमायणत 

िहन्छ। िो नीयतको उल्लङ्घनका लायग "गलत आिोप" िनेको उजुिीको असत्यताको ज्ञान िएको व्यब्लक्तिािा दािि गरिएको उजुिी हो। 
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विद्यार्थीसम्बन्धी आचार 

संविता 

विद्यार्थीसम्बन्धी आचार संविताको उदेश्य 
 
• यिद्याथीको व्यिहािका लायग अपेक्षाहरूको समान सेट यसजषना गने 

• सकािात्मक व्यिहाि आत्मसात गने ि यिद्याथीहरूलाई उपिुक्त सामायजक सीपहरू यिकास गने अिसिहरू प्रदान गने 

• अनुपिुक्त व्यिहािमा सङ्लग्न िएका यिद्याथीका लायग हस्तके्षप ि परिणामहरू उले्लख गने 

• यिद्यालि समुदािका सबै सदस्यका अयधकाि ि यजमे्मिािीहरू व्याख्या गने 

• यिद्याथीहरूलाई एक सुियक्षत, सकािात्मक ि सहािक अध्यिन िाताििणमा सङ्लग्न गिाउने 

विद्यार्थीको 

प्रवतज्ञा 
 
• म हिेक यदन कक्षामा समिमै पुगे्न ि हायजि गने प्रयतज्ञा गछुष I 

• म सुियक्षत, यजमे्मिाि ि सम्मान गने व्यब्लक्त बने्न प्रयतज्ञा गछुष  

• म समस्या समाधान गने व्यब्लक्त बने्न प्रयतज्ञा गछुष  

• म मेहनत, आफूले सके्न प्रिास गने ि आफूप्रयत नै गिष गने प्रयतज्ञा गछुष  
 
 

व्यििारात्मक अपेक्षा र वजमे्मिारीिरू 
 

विद्यालय समनदायका वजमे्मिारीिरू: 

सुियक्षत िहनुहोस्: यिद्याथीको आचाि संयहता ि आचाि संयहतामा व्याख्या गरिएका अपेक्षाहरूलाई बुझ्नुहोस् ि 

पालना गनुषहोस् 

यजमे्मिाि हुनुहोस्: अन्य व्यब्लक्तहरूलाई प्रोत्साहन ि सहािता गनुषहोस् 

यर्ि बनु्नहोस्: यिद्याथी, आमाबुिा/कानुनी अयििािक, संकाि, कमषचािी ि आगनु्तकका अयधकािहरूको सम्मान गनुषहोस् 

तिाि िहनुहोस्: यसक्नका लायग तिाि िएि यिद्यालिमा आउनुहोस् 

 

विस्ट्रिक्ट प्रशासकका वजमे्मिारीिरू: 

• प्रते्यक यिद्यालि साइटमा सकािात्मक व्यिहाि हस्तके्षप ि सहािता, संकट िोकथाम हस्तके्षप (CPI) ि यहंसा िोकथाम प्रयर्क्षण कािाषन्विन गनष 

आिश्यक िएअनुसाि उपिुक्त प्रयर्क्षण ि स्रोतहरू उपलब्ध गिाउने 

• प्रते्यक यिद्यालिलाई CPI कािषयियधहरूमा प्रयर्यक्षत संकट टोली िाख्न आिश्यक गिाउने 

• यिद्यालि स्तिमा समस्याहरू समाधान गनष असक्षम हुने आमाबुिा/कानुनी अयििािकहरूलाई सहािता गने 

• यिद्यालि स्तिका यनणषिहरू यनधाषिण गनष उपब्लस्थयत ि अनुर्ासन िेटाको समीक्षा गने 

• यनष्कासन समे्मलनहरूसयहत यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलनहरू सञ्चालन गने 

• यनलम्बन/यनष्कासन अयपलहरूको समीक्षा गने 

 

विद्यालय प्रशासकका वजमे्मिारीिरू: 

• यिद्याथी, आमाबुिा/कानुनी अयििािकहरू ि सबै यिद्यालि कमषचािीलाई यिद्याथीको आचाि संयहता यितिण गने 

• यिद्यालि कमषचािीका लायग उपिुक्त प्रयर्क्षण उपलब्ध गिाउने 

• यिद्याथी आचाि संयहता यनष्पक्ष ि यनिन्ति तरिकामा कािाषन्विन गने 

• यिद्यालिको िेटामा आधारित िहेि PBIS कािाषन्विन गनष आिश्यक िएअनुसाि उपिुक्त प्रयर्क्षण ि स्रोतहरू पयहचान गने 

• साना घटनाहरूलाई प्रमुख चुनौतीहरू बन्नबाट िोक्न अनुसन्धानमा आधारित अभ्यासहरू प्रिोग गने 

• यिद्याथीको जानकािी प्रणाली (SIS) मा अनुर्ासन सन्दिषहरूको सही ि सामयिक प्रयियि सुयनयित गने ि अनुपालन कािम िाखे्न (अथाषत् 

अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरू, िोग्य 504 जना यिद्याथी, दर् (10) यदनको यनष्कासन यनिम) 

• अनुर्ासन सन्दिषहरूको समीक्षा गने ि उपिुक्त हस्तके्षप(हरू) िा परिणाम(हरू) यनधाषिण गने 

• िेि स्तिको ि उमेि अनुकूल सुधािात्मक िणनीयतहरू प्रितषन गने 

• सुियक्षत, सकािात्मक ि सहिोगी िाताििण यसजषना गने
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विद्यार्थीका वजमे्मिारीिरू: 

• यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुने 

• यिद्याथीको आचाि संयहता पालना गने 

• यिद्याथीका अपेक्षा ि यनिमहरूको पालना गने 

• यिद्यालिको पोसाक यनिमािली पालना गने 

• यिद्यालिको सम्पयि ि अन्य व्यब्लक्तहरूको सम्पयिको सम्मान गने 

• किा परिश्रम ि आफूले सके्न जयत गने 

• समस्याहरू समाधान गनष यर्क्षाकमी, यिद्यालिका सामायजक कािषकताष, पेरे्िि पिामर्षदाता, आमाबुिा/कानुनी अयििािक, यिद्यालि प्रर्ासक ि 

अन्य ििस्कहरूलाई मद्दतका लायग अनुिोध गने 

• धम्की ि साइबिमाफष त यदइने धम्कीको रिपोटष गने 

• अन्य व्यब्लक्तका सकािात्मक व्यिहािका यिरे्र्ताहरूलाई नमुना बनाउने 
 
 

आमाबनिा/कानननी अवििािकका वजमे्मिारीिरू: 

• यिद्याथीको आचाि संयहता पढ्ने ि िसलाई आफ्नो बच्चासँग समीक्षा गने 

• आफ्नो बच्चालाई यिद्याथीको आचाि संयहता पालना गनषमा सहािता गने 

• तपाईंका बच्चाका अयधकाि ि यजमे्मिािीहरू बुझे्न 

• तपाईंको बच्चालाई अन्य व्यब्लक्तका अयधकािहरूको सम्मान गनष यसकाउने 

• तपाईं बच्चा प्रते्यक यदन समिमा यिद्यालिमा आउँछ ि यसक्नका लायग तिाि छ िनी सुयनयित गने 

• तपाईंको बच्चालाई यिद्याथीको सम्पयि ि अन्य व्यब्लक्तहरूको सम्पयिको सम्मान गनष यसकाउने 

• यिद्याथी कमषचािीले यिद्याथीको आचाि संयहतालाई प्रितषन गनुष पछष  िनी पयहचान गने 

• तपाईंको बच्चालाई यिद्यालि ि समुदाियित्र सहािता ि सहिोग गनष उपलब्ध स्रोतहरू खोजे्न 

 

वशक्षाकमीका वजमे्मिारीिरू: 

• रै्यक्षक सफलतालाई समथषन गने अध्यिन िाताििणलाई कािम िाख्न उपिुक्त कक्षा कोठा व्यिस्थापनका िणनीयतहरू प्रिोग गने 

• यिद्याथीको आचाि संयहता पढाउने ि सकािात्मक रूपमा सुदृढ बनाउने 

• यनलम्बन ि यनष्कासनका यिकल्पहरूसयहत PBIS ि हस्तके्षपमा प्रयतयििा (RTI) जस्ता यियिन्न प्रकािका हस्तके्षपहरूबाट 

उल्लङ्घनहरूलाई सम्बोधन गने 

• चुनौतीपूणष व्यिहाि प्रदर्षन गने यिद्याथीलाई सुधािात्मक यनदेर्न उपलब्ध गिाउने 

• सुियक्षत ि सकािात्मक सामुदायिक िाताििण यसजषना गने ि यिद्याथीहरूलाई िसलाई कािम िाख्न यसकाउने 

• सामान्य घटनाहरूलाई प्रमुख चुनौतीहरूमा परिितषन हुनबाट िोक्न पेरे्िि यनधाषिण प्रिोग गने 

• आिश्यकता िएअनुसाि अयतरिक्त पेरे्िि कमषचािी िाताििण ि/िा प्रयर्क्षणको अनुिोध गने 

 

विस्ट्रिक्टका विद्यालय सनरक्षा कमुचारी अवधकारीका वजमे्मिारीिरू: 

• हाम्रा यिद्यालिहरूमा सुियक्षत ि उपकािी अध्यिन िाताििण यसजषना गनषमा सहािता गने 

• यिद्यालिहरूलाई अन-साइट सुिक्षा ि स्थानीि कानुन प्रितषन यनकािहरूसँग प्रत्यक्ष यलङ्क उपलब्ध गिाउने 

• PBIS का आदेर्, यहंसा यििोध िोकथामका यसद्धान्तहरू ि CPI प्रोटोकलसँग संिोजनमा 

काम गने 

• स्थानीि कानुन प्रितषन कािाषलि, पेरे्िि यिद्यालि पिामर्षदाता, यिद्यालि सामायजक कामदाि ि यिद्यालि प्रर्ासकहरूसँग सहकािष गने 
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आचार संविताको के्षत्र 
 

St. Louis Public School District को यिद्याथीको आचाि संयहता, िहाँ िसपयछ आचाि संयहताको रूपमा सन्दिष गरिने छ, सबै यिद्याथीहरू यिद्यालिमा 

उपब्लस्थत छन् ि अध्यिनमा सङ्लग्न छन् िनी सुयनयित गनष समयपषत छ। St. Louis Public School District ले स्विम्-अनुर्ायसत, यजमे्मिाि 

नागरिकहरू तिाि पाने सकािात्मक अध्यिन िाताििणहरू यसजषना गनषका लायग आचाि संयहता कािाषन्विन गछष । आचाि संयहताको हाते पुब्लस्तकाले 

यिद्याथीको सकािात्मक ि उपिुक्त व्यिहािको महत्त्वलाई दबाब यदन्छ। 

 

यिद्याथीको आचाि संयहतामा िहेको जानकािीले यिद्यालिमा यिद्याथीको व्यिहािका लायग यनिन्ति अपेक्षाहरूलाई िेखायङ्कत गछष , उपिुक्त हस्तके्षपका 

बािेमा व्याख्या गछष , यिद्याथीका लायग परिणामका बािेमा िेखायङ्कत गछष  ि यिद्यालि समुदािका सदस्यका अयधकाि ि यजमे्मिािीहरूलाई व्याख्या गछष । 

आचाि संयहता यिद्यालिको समि, यिद्यालिमा आउने ि जाने िममा, यिद्यालिको सम्पयिमा, यिब्लरि क्टिािा प्रािोयजत सिािी साधन ि यिद्यालििािा 

प्रािोयजत सबै कािषिमहरूमा उपब्लस्थत हुने अियधमा यिद्याथीका कािषहरूमा लागू हुन्छ। िसमा यिद्याथी यिद्यालििािा प्रािोयजत यििाकलापहरूमा 

यिद्यालिका के्षत्रहरूबाट बायहि हँुदा ि उक्त यििाकलापमा आउने ि जाने िमको कुनै पयन समि पयन समािेर् हुन्छ। रै्यक्षक प्रयििामा अििोध 

पुर् िाउने क्याम्पसिन्दा बायहिका दुव्यषिहािका कािषहरू पयन अनुर्ासनात्मक कािबाही पछष न्। िो आचाि संयहता दुिै यिब्लरि क्ट ि यिद्यालिका 

प्रयतयनयधहरू ि सामुदायिक साझेदािहरूसँगको सहकािषमा यिकास गरिएको यथिो। 

 

आचाि संयहतालाई मागषदर्षनको रूपमा यिजाइन गरिन्छ ि अनुर्ासनात्मक कािषिाही, सिायित हस्तके्षप िा परिणामहरू आिश्यक पने सबै सिायित 

घटनाहरूलाई समेट्दैन। उक्त व्यिहाि अयधकतम जरिबाना अपिाषप्त हुने गिीि प्रकृयतको छ िा यिद्याथीको यिगतको इयतहास थप धेिै जरिबाना 

अनुबद्ध गनुषपने खालको छ िने यिब्लरि क्टले अझ बढी जरिबाना लगाउन सक्छ। यिब्लरि क्टको यनणषिमा, यिद्याथीहरूलाई िहाँ सूचीबद्ध गरिएका िन्दा 

अझै बढी जरिबानाहरू लगाउन सयकन्छ। िसका साथै, प्रते्यक यिद्यालिहरूले यिद्याथीको अनुर्ासन ि पोसाकको सम्बन्धमा अयतरिक्त प्रािधानहरू 

यिकास गनष सक्छन्। िद्ययप, िी यनिमहरूलाई िो आचाि संयहताका प्रािधानका लायग प्रयतस्थापन िा परिमाजषन गनष सयकँदैन। 

 

प्रर्ासकहरूले यिद्याथीको दुव्यषिहािको सामना गनषमा कुन अनुर्ासनात्मक कािषिाही थप प्रिािकािी हुने छ िनी यनधाषिण गनषमा आफ्नो पेरे्िि 

यनधाषिण प्रिोग गनेछन्। प्रधानाध्यापकलाई यिद्याथीको पयहलो अपिाध िए तापयन संयहताका गिीि उल्लङ्घनका लायग उच्च स्तिका परिणामहरू लागू 

गने अयधकाि-प्रदान गरिएको छ। प्रधानाध्यापकले प्रकाि I का अपिाधका लायग सुपरििेक्षकको यनष्कासनलाई यसफारिस गनष सकु्नहुन्छ।  

 

िो कागजातले हस्तके्षपहरू स्थापना गछष  जुन लागू गरिने छ ि यिद्याथी उल्लङ्घनकताषहरूले सुधािात्मक सािधानी प्राप्त गने प्रयििाको गयतमा सेट 

गरिन्छ। िी सुधािात्मक कािषहरू एउटै यिद्यालि, िैकब्लल्पक सेयटङ िा सािषजयनक यिद्यालि प्रणालीिन्दा बायहिको सेयटङमा हुन सक्छ। कािषयियधहरू 

अध्यिनमा उपकािी हुने िाताििणलाई कािम िाख्न ि सबै यिद्याथीहरूको सुिक्षा सुयनयित गनषका लायग यिजाइन गरिएका हुन्। 

 

यिद्याथीको आचाि संयहताले अनुपिुक्त व्यिहािका उपिुक्त प्रयतयििा ि उपिुक्त व्यिहािका लायग सकािात्मक सहािताको दाििालाई िेखायङ्कत गछष : 

• कमजोि रै्यक्षक उपलब्लब्ध दुव्यषिहािको कािष होइन। तसथष, यिद्याथीको आचाि संयहता कमजोि रै्यक्षक उपलब्लब्ध िा कािषिािहरू पूिा गने 

असफलताका लायग यिद्याथीहरूलाई अनुर्ासनमा िाख्न प्रिोग गनुष हँुदैन। 

• आफ्नो बच्चाको यर्क्षालाई अनुपिुक्त तरिकाले सहािता गने आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) को कािषलाई बच्चाको िागमा दुव्यषिहाि 

मान्न सयकँदैन ति आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) को िागमा उक्त दुव्यषिहािले यिब्लरि क्टलाई यिद्यालि ििनमा 

आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) को पहँुचमा उयचत प्रयतबन्ध लगाउने यनिाउन सक्छ।  

• यिद्याथीको आचाि संयहता सबै यिद्यालिहरूमा लागू हुन्छन्। िद्ययप, अक्षमताहरू िएका यिद्याथीका लायग सङ्घीि तथा िाज्य अनुर्ासनात्मक 

कानुनअनुसाि प्रबन्ध गरिने छ। 

• यिद्याथीको आचाि संयहता यिद्यालिको अियधमा, यिद्यालिमा आउने ि जाने िममा, यिद्यालिको सम्पयिमा हँुदा यिद्यालि यिब्लरि क्टिािा प्रािोयजत 

सिािी साधनहरूमा िात्रा गदाष ि सबै यिद्यालििािा प्रािोयजत कािषिमहरूको अियधमा यिद्याथीका कािषहरूमा लागू हुन्छन्। िसमा यिद्याथी 

यिद्यालििािा प्रािोयजत यििाकलापहरूमा यिद्यालि के्षत्रहरूिन्दा बायहि िहने िा उक्त यििाकलापमा आउने ि जाने िमको कुनै पयन समि पयन 

समािेर् हुन्छ। यिद्यालि यदनलाई अििोध पुिाषउने क्याम्पस यबदाको दुव्यषिहािका कािषहरू पयन अनुर्ासनात्मक कािबाहीको हकदाि हुन्छ। 

• तपाईं कुनै पयन यिद्यालि िा कािषिममा उपब्लस्थत िएको बािजूद यिद्याथीको आचाि संयहता तपाईं एउटा नामयकत यिद्याथी हँुदासम्म लागू 

हुन्छ। 
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कृपिा आचाि संयहता पढ्न ि िसको बािेमा आफ्नो बच्चासँग छलफल गनष समि यलनुहोस्। अयििािक तथा यिद्याथी सङ्लग्नता कािाषलिको 

कमषचािी आचिण संयहताको बािेमा तपाईंसँग िएका कुनै पयन प्रश्नको जबाफ यदन (314) 345‐ 4490 मा कल गिेि उपलब्ध हुनुहुन्छ। तपाईं स्थानीि 

यिद्यालि प्रर्ासक पयन आचाि संयहताका बािेमा प्रश्नहरूको जबाफ यदन उपलब्ध हुनुहुन्छ। 

 

St. Louis Public School District का अनुर्ासन कािषयियधहरू Missouri कानुनमा आधारित छ। िो हाते पुब्लस्तकामा िएको जानकािी यिद्यालि 

िर्षको पाठ्यिमको अियधमा अद्याियधक गनष सयकन्छ। निीनतम संस्किण यिब्लरि क्टको िेबसाइट www.slps.org मा उपलब्ध छ। 

 
 

Missouri Safe Schools को ऐन 
 

रिपोयटषङ आिश्यकताहरूसयहत यिद्याथी आचिण ि अनुर्ासनका समस्याहरू Missouri का संर्ोयधत ब्लस्थयतका 160.261, 167.161 ि 167.171 

धािाहरूसयहत ति िसमा मात्र सीयमत नियहकन Safe Schools को ऐनसँग यनिन्ति हुने तरिकामा सम्हायलने छ। यिद्यालि प्रर्ासकहरूलाई यनम्न कुनै 

पयन अपिाध िा कािषको बािेमा उपिुक्त कानुन प्रितषन यनकािलाई उयचत रूपमा उपिुक्त हुन साथ रिपोटष गनष आिश्यक हुन्छ जुन यिब्लरि क्टको 

तफष बाट सेिा प्रदान गरििहेको कुनै पयन यिद्यालि बसमा िा यिद्यालिका यििाकलापहरूमा सङ्लग्न हँुदा हुने कािषहरूसयहत ति िसमा मात्र सीयमत 

नियहकन ििस्किािा यिद्यालिको सम्पयिमा यनम्न मधे्य कुनै एक अपिाध गरिन्छ िने:  

(1) 565.020 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििी हत्या; 

(2) 565.021 को  धािाअन्तगषत दोस्रो यििी हत्या; 

(3) अपहिण जनििी 1, 2107 पूिष यिद्यमान िहेकोले 565.110 को  धािाअन्तगषत अपहिण गने िा 565.110 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा अपहिण 

गने; 

(4) 565.050 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीको आिमण; 

(5)566.030 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा बलात्काि; 

(6) 566.060 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा पुरुर् मैथुन; 

(7) 569.160 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा िकैती; 

(8) 569.170 को  धािाअन्तगषत दोस्रो यििीमा िकैती; 

(9) चोिी 1, 2017 िन्दा पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 569.020 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा चोिी िा 570.023 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा 

चोिी; 

(10) लागू पदाथषहरूको यितिण जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 195.211 को  धािाअन्तगषत लागू पदाथषहरूको यितिण िा 

579.055 को  धािाअन्तगषत यनिब्लन्त्रत पदाथषको उत्पादन; 

(11) नाबालकलाई लागू पदाथषहरूको यितिण जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 195.212 को  धािाअन्तगषत लागू पदाथषहरूको यितिण िा 

579.020 को  धािाअन्तगषत यनिब्लन्त्रत पदाथषको िेयलििी; 

(12) 569.040 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा आगजनी; 

(13) 565.023 को  धािाअन्तगषत सै्वब्लच्छक रूपमा मानि हत्या;  

(14) अनैब्लच्छक मानि हत्या जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 565.024 को  धािाअन्तगषत अनैब्लच्छक मानि हत्या, 565.024 को  

धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा अनैब्लच्छक मानि हत्या िा 565.027 को  धािाअन्तगषत दोस्रो यििीमा अनैब्लच्छक मानि हत्या; 

(15)दोस्रो यििीको आिमण जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 565.060 को  धािाअन्तगषत दोस्रो यििीको आिमण िा 565.052 को  

धािाअन्तगषत 

दोस्रो यििीको आिमण; 

(16) 566.031 को  धािाअन्तगषत दोस्रो यििीमा बलात्काि; 

(17) दुिाचािी अििोध जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 565.120 को  धािाअन्तगषत दुिाचािी अििोध िा 565.120 को  धािाअन्तगषत दोस्रो 

यििीमा अपहिण गने; 

(18) 569.100 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा सम्पयिको क्षयत; 

(19) 571 को च्याप्टिअन्तगषत हयतिािको धािण; 

(20) बाल उत्पीिन जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 566.067 को धािाको अनुसिणमा पयहलो यििीमा बाल उत्पीिन िा 566.067, 

566.068, िा 566.069 को  धािाअन्तगषत पयहलो, दोस्रो िा तेस्रो यििीमा बाल उत्पीिन; 

(21) 566.061 को धािाको अनुसिणमा दोस्रो यििीमा पुरुर् मैथुन; 

(22) 566.083 को धािाको अनुसिणमा बाल सङ्लग्न हुने िौन दुव्यषिहाि; 

(23) 566.100 को धािणको अनुसिणमा पयहलो यििीमा िौन दुव्यषिहाि; 

(24) दुव्यषिहाि जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 565.090 को धािाअन्तगषत दुव्यषिहाि िा 565.090 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा दुव्यषिहाि; 

िा 

(25) पछ्याउने जनििी 1, 2017 पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 565.225 को  धािाअन्तगषत पछ्याउने िा 565.225 को  धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा 

पछ्याउने; 

http://www.slps.org/
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Missouri को संर्ोयधत अयधयनिम 160.261.2 िा कुनै प्रकाि I को व्यिहािमा सूचीबद्ध कुनै पयन 

अपिाधका लायग यनलब्लम्बत िएका यिद्याथीहरू यनम्नबाहेक कुनै पयन यिद्यालिको 1,000 यफटयित्र हुन सकै्दन: 

• यिद्याथी आफ्नो आमाबुिा, कानुनी अयििािक िा संिक्षकको प्रत्यक्ष यनिीक्षण अन्तगषत हुनुहुन्छ ि सुपरििेक्षक िा सुपरििेक्षकको कमषचािीले 

यिद्याथीलाई यिद्यालिको सम्पयिमा हुन अयधकाि-प्रदान गनुषिएको छ। 

• यिद्याथी आफ्नो आमाबुिा, कानुनी अयििािक िा संिक्षकिािा यिद्याथीलाई यनलब्लम्बत गने यिद्यालिको प्रधानाध्यापकलाई अयिम रूपमा यलब्लखत 

अनुिोध गिेि यनयदषि गरिएको अको ििस्कको प्रत्यक्ष यनिीक्षण अन्तगषत हुनुहुन्छ ि सुपरििेक्षक िा सुपरििेक्षकको कमषचािीले यिद्याथीलाई 

यिद्यालिको सम्पयिमा िहन अयधकाि-प्रदान गनुषिएको छ; 

• यिद्याथी अको यिब्लरि क्ट यिद्यालिको 1,000 यफटयित्र अिब्लस्थत िैकब्लल्पक यिद्यालिमा नामांयकत िा उपब्लस्थत हुनुहुन्छ; 

िा 

• यिद्याथी पब्लिक सू्कलको 1,000 यफटयित्र बसु्नहुन्छ ि उक्त सम्पयिमा हुनुहुन्छ। 

 

विद्यालयमा विंसा र प्रवतबन्धात्मक व्यििारसम्बन्धी िस्तके्षप 

 
St. Louis Public School बोिषको नीयत 5144.1 अनुसाि SLPS यिद्यालिहरूमा अध्यिन गने यिद्याथीहरूलाई र्ािीरिक दण्ड यदन ि 

त्यस्ता दण्ड यदने अिस्था यनम्त्याउनबाट यिब्लरि क्ट कमषचािी ि स्विंसेिकहरू प्रयतबब्लन्धत छन्। 

 

र्ािीरिक दण्डलाई अनुर्ासन िा दण्डका उदे्दश्यका लायग र्ािीरिक बलको प्रिोग िा धम्कीको रूपमा परििायर्त गरिन्छ। 

 

प्रयर्यक्षत कमषचािीिािा गरिने र्ािीरिक यनिोधलाई र्ािीरिक दण्ड मायनने छैन। अनुर्ासनको उल्लङ्घन िोकथाम गने िा िोके्न अन्य 

माध्यम प्रिािकािी िएको प्रमायणत िएपयछ मात्र र्ािीरिक यनिोध प्रिोग गरिने छ। प्रयर्यक्षत कमषचािीले यनम्न कािषका लायग उयचत 

रूपमा आिश्यक ठायनएको खण्डमा मात्र यिद्याथीमायथ न्यािसंगत र्ािीरिक यनिोध प्रिोग गनष सकु्नहुन्छ: 

 

1) यिद्याथीलाई स्विम् हानी पुर् िाउनबाट िोक्न 

2) अन्य मान्छेहरूलाई 

बचाउन 

3) कमषचािीको स्वास्थ्यताको सुिक्षा गनष 

 

क्षनद्र अपराधिरू 

िगीकृत गने 
 
 

अननशासनका घटनािरूलाई प्रकार I, प्रकार II र प्रकार III क्षनद्र अपराधिरूको रूपमा िगीकृत गररने छ। बसमा हुने क्षनद्र 

अपराधिरूलाई प्रकार IV मावनन्छ। 

 
 

प्रकार I क्षनद्र अपराधिरू – कुनै व्यब्लक्तको सुिक्षा ि अध्यिनमा गिीि तरिकाले हस्तके्षप पुर् िाउने, धम्कीपूणष िा हायनकािक व्यिहाि, सुियक्षत 

यिद्यालि उल्लङ्घनहरू जस्ता ि प्रर्ासन, संकटकालीन टोली, समू्पणष कमषचािी ि/िा सामुदायिक सहािताबाट तत्काल प्रयतयििाको ग्यािेन्टी यदने 

खालका अनुर्ासनका घटनाहरू प्रकाि I कु्षद्र अपिाधहरू हुन्। 

 

प्रकार II क्षनद्र अपराधिरू – कुनै व्यब्लक्तको सुिक्षा ि अध्यिनमा हस्तके्षप पुर् िाउने, धम्कीपूणष िा हायनकािक व्यिहाि, कानुनी उल्लङ्घन जस्ता 

ि प्रर्ासयनक हस्तके्षपहरूको ग्यािेन्टी यदने खालका अनुर्ासनका घटनाहरू प्रकाि 2 कु्षद्र अपिाधहरू हुन्। 

 

प्रकार III क्षनद्र अपराधिरू – यर्क्षाकमीिािा सम्हाल्न सयकने ि प्रधानाध्यापकलाई अनुर्ासनको यसफारिसको ग्यािेन्टी नयदने; नू्यन स्तिको 

तीव्रता िएको कुनै पयन व्यिहाि, व्यिहािमा यनब्लिि ि/िा धम्कीपूणष-ियहत यर्िता िएका अनुर्ासनका घटनाहरू प्रकाि 3 कु्षद्र अपिाध हुन्। 

कु्षद्र अपिाधको बािम्बािता ि असफल हस्तके्षपहरूको इयतहासको कािणले गदाष, प्रर्ासकलाई यसफारिसको ग्यािेन्टी यदन सयकन्छ। 

 

प्रकार IV क्षनद्र अपराधिरू – यिब्लरिक्टिािा प्रदान गरिएको िातािातमा हुने अनुर्ासनका घटनाहरू। 
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प्रकार I क्षनद्र अपराधिरू र यसका पररणामिरू 
 

मवदरा/धारण (ALCH) 

िसको अथष यिद्यालि परिसिमा मयदिाको प्रिोग, धािण, यितिण ि यबिी प्रयतबब्लन्धत छ। यर्क्षा बोिषको नीयतका अनुसाि यिद्यालि परिसिमा हँुदा 

कुनै पयन बच्चाको मयदिा जन्य पेि पदाथष ि नर्ा जन्य पदाथषमा सङ्लग्न िएका यिद्याथीहरूसँग व्यिहाि गदाष प्रर्ासयनक प्रयििाहरू लागू 

हुन्छन्। यिद्यालि बोिष R5131.6.3। 

 

लागू पदारु्थ/धारण (04‐1) 

िसको अथष यिद्यालि परिसिमा कुनै पयन प्रकािका अनयधकृत यनदेयर्त लागू और्ध, इनह्यालेन्ट, मादक पदाथष (मादक पदाथषको प्राथयमक 

अयिपे्रत उदे्दश्य नर्ा होस् िा नहोस्), िी मधे्य कुनै पयन यनिब्लन्त्रत पदाथष िा अनुकिणसयहत लागू पदाथषको गैि-कानुनी धािण, प्रिोग, यितिण ि 

यबिीका लायग अनुमयत यदइँदैन। लागू पदाथषसँग सम्बब्लन्धत प्यािाफेनाषयलिाको धािण, प्रिोग, यितिण ि यबिी पयन प्रयतबब्लन्धत छन्। िस 

यनिमनको उल्लङ्घन गिेको पाइएका कुनै पयन व्यब्लक्त बोिषको नीयत तथा यनिमन ि अन्य कुनै पयन प्रचयलत कानुन प्रािधानिािा प्रदान गरिएको 

तरिकामा यिद्यालिबाट यनलम्बन ि/िा यनष्कासनको यिर्ि हुने छ। यिद्यालि बोिष  R5131.6.1। 

 

िवतयार/धारण‐SSA (01‐1) 

िसको अथष ब्ल्याकज्याक, तोप (लोि गरिएको िा लोि नगरिएको), यिस्फोटक हयतिाि, तोप साइलेन्सि, ग्याँस गन, मेयसन गन, प्रोजेक्टाइल 

हयतिाि, बुलेट(हरू), िाइफल, छोटो ब्यािेल, छोटो बन्दुक, ब्लिङ गन, कुनै पयन प्रकािको फािििकष  (िोक बम िा फाििि्िाकिहरू सयहत), 

कुनै पयन प्रकािको यिस्फोटक िन्त्रहरू िा ब्लस्वच-िेि हुन्। कुनै पयन िसु्त, साधन िा िन्त्रको अनुयचत प्रिोग पयन िस प्रािधानमा पदषछ। SAB 

नीयत 5131.6. 

 

िवतयारिरू/प्रयोग‐ SSA (02‐1) 

अको व्यब्लक्त यिरुद्ध आिमण िा प्रयतिक्षाका लायग उयचत रूपमा प्रिोग गनष सयकने साधन, िन्त्र िा प्रोजेक्टाइल; अको व्यब्लक्तलाई धम्काउन, िि 

देखाउन िा र्ािीरिक चोट यदन िा हानी पुर् िाउनका लायग उयचत रूपमा प्रिोग गनष सयकने कुनै पयन साधन िा िन्त्रको धािण ि/िा प्रिोग। 

हयतिािमा यनम्नमधे्य कुनै पयन पनष सक्छन्: 

लम्बाइमा चाि इन्च िा कम मापनको िेि िएको साधािण पकेट चकु्क िा साधन; 

पेन चकु्कहरू; 

प्रोजेक्टाइल हयतिाि (जसै्त, पेलेट गन, यबयब गन, ब्लस्लङर्ट, बो, िसबो, आयद); 

ब्ल्याकज्याक; 

नकलहरू; 

पेपेि िे; 

गदा; 

"टेससष"; िा 

अको व्यब्लक्तलाई आिमण गनष, धम्काउन, िि देखाउन िा र्ािीरिक चोट यदन िा हानी पुर् िाउनका लायग िास्तिमै एक हयतिािको रूपमा 

प्रिोग गरिने (कँैची, नेल फाइल, चेन, लेजि यबम पोइन्टि, िेजि िेि, बक्स कटि, कब्लम्बनेसन ि/िा प्याि लकहरू, आयदसयहत ति ियतमा मात्र 

सीयमत निई) सामान्य यिद्यालि आपूयतष, घिेलु िसु्तहरू िा अन्य सामिीहरू। 

 

लागू पदारु्थ/वबक्री वितरण-SSA (05-01) 

गैि-कानुनी लागू पदाथषहरूको धािण जहाँ परिमाण, प्याकेयजङ िा अन्य परिब्लस्थयतहरूको यिरे्र्ताअनुसाि व्यब्लक्तगत प्रिोगका लायग गरिने 

िन्दा बढी िकम मायनन्छ जसले यबिी/यितिण गने अयिप्राि िा प्रिास प्रदर्षन गछष । िसमा कुनै पयन प्रकािका पदाथष, मारिजुआनाको प्रिायित 

उत्पादनहरू यबिी िा यितिण गने अयिप्रािका साथ गरिएको धािण पदषछ। 

 

आक्रमण/मारवपट - SSA (06-01) 

अको यिद्याथी िा कमषचािी सदस्यलाई गिीि र्ािीरिक हानी पुर् िाउने, पुर् िाउने प्रिास गने अयिप्रािका साथ उनीहरूको इच्छा यिना िास्तिमै ि 

जानाजान छुने िा ध्यान आकर्षण गने अथिा तत्कालीन र्ािीरिक चोटको िि देखाउने। 
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बलात्कार/यौन उत्पीिन (07-1) 

िसको अथष अको व्यब्लक्त प्रयत गरिने िौन िा अश्लील व्यिहाि जुन िि, र्िम िा मानयसक पीिालाई पे्ररित गने िास्तयिक िा धम्कीपूणष 

र्ािीरिक बलको प्रिोगले गरिन्छ। 

 

आगलागी- SSA (08-01) 

िसको अथष यिद्यालि आधािहरूमा िा यिब्लरि क्टिािा िािामा यदइएको िा ऋणमा यलइएको कुनै पयन सम्पयिमा अिब्लस्थत यिद्यालि ििन िा 

सम्पयिमा सुयिचारित ढिले जलाउने िा दुिाषिना पूणष रूपले जलाउने प्रिास गने िा आगो लगाउने हो। 

 

विद्यालयको सनरक्षा र संरक्षणमा बलको धम्की/अन्य कन राको धम्की वदने-SSA (09-1) 

िसको अथष यिद्यालिको सम्पयि, कुनै पयन यिद्यालििािा प्रािोयजत यििाकलाप िा SLPS यिब्लरि क्टको तफष बाट सेिा पुर् िाउने कुनै पयन सिािी 

साधनमा बम, यिस्फोटक िन्त्र िा तोपको धािण, प्रिोग िा स्थानसँग सम्बब्लन्धत धम्की यदनु हो। 
 
 

गिीर िेदिाि पूणु आचरण (12-1) 

कुनै पयन प्रचयलत कानुन िा यिब्लरिक्टको नीयत  बमोयजम कोही व्यब्लक्तलाई जायत/प्रजायत, िायिि ि मूल, िणष, धमष, यलि, लैयिक पयहचान िा 

अयिव्यब्लक्त, लैयिक झुकाि, असक्षमता िा अन्य सुियक्षत समूह ब्लस्थयतको आधािमा यनदेयर्त गरिएका अयनचु्छक व्यिहाि, बोली, लेखन िा 

फोटोहरू हुन्। िेदिाि पूणष आचिण स्पि िा सूक्ष्म, एक घटना िा एक ढाँचा हुन सक्छ। आचिणको गिीिताको आधािमा, िो 12-1 प्रकाि 1 

आचिण िा 23-2 प्रकाि 2 आचिणको रूपमा िोग्य ठहरिन सक्छ। गिीि िेदिाि पूणष सामान्यतिा एक गिीि एकल घटना िा व्यिहािको जािी 

ढाँचा हो। 

 

वगरोिसँग सम्बस्ट्न्धत वक्रयाकलाप (वगरोि) 

िसको अथष दुई िा बढी यिद्याथीहरूको कुनै पयन जािी संगठन जसको पयहचान िोग्य नाम िा पयहचान सङे्कत िा प्रतीक छ िा जसका सदस्यहरू 

व्यब्लक्तगत रूपमा िा सामूयहक रूपमा यिद्यालि िा यिद्यालिका सदस्यहरूको ि साधािण समुदािको सुिक्षालाई खतिामा पाने िा अििोध 

पुर् िाउने यििाकलापको ढाँचामा सङ्लग्न हुन्छन् िा सङ्लग्न िएका छन्। यगिोह यििाकलापहरूमा यनम्न पदषछन्: 

• यिद्याथीलाई यगिोहको एक सदस्यको रूपमा अयिप्राि पूणष रूपले यचनाउने िा अन्यथा यगिोहको समथषनको सङे्कत गने खालको कुनै 

पयन कपिा, गहना लगाउने िा िङ अथिा यचन्ह प्रदर्षन गने 

• यिद्याथीलाई यगिोहको एक सदस्यको रूपमा अयिप्राि पूणष रूपले यचनाउने िा अन्यथा यगिोहको समथषनको सङे्कत गने खालको कुनै 

पयन र्ब्द, िाक्यांर्, यलब्लखत सङे्कत िा इर्ािा प्रिोग गने। यिद्याथीले आफ्नो यिद्यालिको नोटबुक, टेक्स्टबुक िा व्यब्लक्तगत िसु्तहरूमा 

यगिोहसँगको सम्बन्ध प्रदर्षन गनष सकै्दन। 

• दुई िा सोिन्दा बढी व्यब्लक्तहरूिािा यगिोहहरूलाई प्रोत्सायहत गने खालको यििाकलाप िा छलफलमा सङ्लग्न हुने। 

• यिद्याथीहरूलाई यगिोह िा असामायजक व्यिहािमा यनिुब्लक्त गने। 
 
 

सामूविक लिाई (10-1) 

िसको अथष हयतिाि िा अन्य िसु्तहरू (बन्दुक, चकु्क, ब्रास नकल, िेजि िेि, ब्याटन, मेस, पेपेि िे, आयदसयहत ति ियतमा मात्र 

सीयमत निई) प्रिोग गिेि िा नगिीकन हानी पुर् िाउने िा चोट पुर् िाउने अयिप्रािका साथ अन्य व्यब्लक्त प्रयत र्ािीरिक बलको प्रिोग गने 

िा अनुयचत ढिले कुटयपट गने कािषमा सङ्लग्न हुने धेिै यिद्याथीहरूको गिीि आिमण हो। 

 

उत्पीिन, बदमासी, विंसा, यौनजन्य िा अन्य गिीर दनवु्यििार 

यिद्याथीले कोही व्यब्लक्त यिरुद्ध बािम्बाि िा खुल्लमखुल्ला ढिले उत्पीिनका गिीि कािषहरू गनष सकै्दन। गिीि उत्पीिनमा िौनजन्य, 

मौब्लखक, र्ािीरिक, िािनात्मक िा यिद्िुयति धम्की पदषछ ति ियतमा मात्र सीयमत छैन। कुनै पयन प्रकािको बदमासी िनेको उत्पीिनको प्रकाि 

हो ि यनिन्ति बदमासीलाई प्रकाि 1 कु्षद्र अपिाधको रूपमा उन्नत गरिने छ। यिद्याथीले अन्य व्यब्लक्त यिरुद्ध गिीि यहंसासम्बन्धी धम्कीहरू यदन 

सकै्दन। यिद्याथीले कपिा माफष त छोएको होस् िा नहोस् कसैको सहमयत यिना िौनजन्य तरिकामा अको व्यब्लक्तका िौन अिहरूमा िा कुनै 

अन्य र्िीिको िागमा छुन सकै्दन। 
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केजी- 2 3‐6 7‐12 

 िैकब्लल्पक स्थान यनिोजन 

सम्पकष  कानुन प्रितषन यिस्तारित 

यनलम्बन अयििािक सम्पकष  

िैकब्लल्पक कािषिममा स्थान यनिोजन पदाथष 

दुरुपिोग सुधािका लायग यसफारिस 

यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलनका लायग 

यसफारिसका साथ 10 यदनसम्म OSS 

िैकब्लल्पक स्थान यनिोजन 

सम्पकष  कानुन प्रितषन यिस्तारित 

यनलम्बन अयििािक सम्पकष  

िैकब्लल्पक कािषिममा स्थान यनिोजन 

िैकब्लल्पक कािषिममा पदाथष दुरुपिोग 

सुधािका लायग यसफारिस 

यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलनका लायग 

यसफारिसका साथ 10 यदनसम्म OSS 

 

प्रकार II क्षनद्र अपराधिरू र यसका पररणामिरू 
 

$500.00 सम्मको चोरी (15‐2) 

िसको अथष अरूको पैसा िा सम्पयि चोने िा चोने प्रिास गनुष हो। 

जानी बनझीकन प्रावधकरण विरुद्ध गलत अवियोग लगाउने िा दाबी गने (53-2) गनन्डा वगरी देखाउने 

(20-2) 

िसको अथष यिब्लरि क्ट/यिद्यालिको सम्पयि िा अरूको सम्पयिमा जानी बुझीकन िा दुिाषिना पूणष ढिले क्षयत पुर् िाउने, नि गने िा 

यबगाने (जसै्त, पाठ्यपुस्तक, लकि, उपकिण, यििा, फयनषचि, लेखन ग्याङ िायफटी, आयदमा क्षयत पुर् िाउने)। 

 

लि्ने (25-2) 

िसको अथष दुई िा बढी व्यब्लक्तहरू बीच र्ािीरिक चोट नपुर् िाउने गिी यहकाषउने, धकेल्ने, ठेल्ने, खुट्टाले झुक्क्याउने ि अन्य र्ािीरिक 

कािषहरूसयहत ति ियतमा मात्र सीयमत निएको र्ािीरिक िन्ि हो जसमा दुिै पक्षले मौब्लखक रूपमा िा र्ािीरिक कािषमाफष त िन्िमा 

प्रयतबद्धता जनाएका हुन्छन्। 

 

सामूविक लिाई (12-1) 

िसको अथष दुई िा बढी यिद्याथीहरू बीच हुने र्ािीरिक झिप हो। 

 

विस्ट्रिक्टको यौन उत्पीिन/लैविक िेदिाि नीवतको उल्लङ्घन (52-2) 

कृपिा हाते पुब्लस्तकाको पेज 31 को सन्दिष यलनुहोस्। 

 

यौन दनवु्यििार (13‐2) 

िस खण्ड अन्तगषत िौन दुव्यषिहाि िन्नाले एउटा व्यब्लक्तले सहमयतका साथ िौन सम्पकष  मायनने तरिकाले अको व्यब्लक्तको र्िीि ि/िा 

कपिा छुनु हो। िौन दुव्यषिहािमा सामायजक सञ्जाल िा यिद्िुयति माध्यम ि/िा पोनोिायफक आइसी पयत्रकाहरू माफष त िौन प्रस्ताि, 

िौनजन्य इर्ािा, िौन प्यािाफेनाषयलिायज धािण ि/िा यितिण, िौनजन्य िा पोनोिायफक सामिी हेने िा यितिण गने कािषका लायग 

अयनब्लच्छत िौन प्रस्ताि िा अनुिोधहरू पयन पदषछन्। 

 

अश्लील प्रदशुन (14‐2) 

िसको अथष जननाि, स्तन ि/िा यनतम्बहरू जानी-बुझी प्रदर्षन गनुष हो। साथै, छ्याङ्ङ देब्लखने िा प्वाल िएका गामेन्ट लगाउन, कुनै 

पयन प्रकािको अन्तिषस्त्र देखाउन, झोले प्यान्ट ि साङे्कयतक कथन िा सङे्कतहरूको अश्लीलताका साथ कपिा लगाउन यनरे्यधत छ। साथै 

िौन, लागू पदाथष िा मयदिाको यिज्ञापन गने िा बढािा यदने खालको कुनै पयन पोसाक लगाउन यनरे्यधत छ। जुिाहरू सधै ँलगाउनुपछष । 
 
 

जनिा खेल्ने (18‐2) 

िसको अथष तास िा पासाको खेलहरूसयहत ति िसमा मात्र सीयमत निई पैसा िा केही मूल्यका लायग अिसि िा सीपको कुनै पयन खेल खेल्नु 

हो। 
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अनवधकार प्रिेश (19‐2) 

िसको अथष अनुमयत नयलइकन िा यिद्यालि परिसि िा बसबाट बायहि जाने अनुिोधहरूको अनुपालन गनष अस्वीकाि गदै यिद्यालि ििनमा िा 

यिद्यालि आधािको केही स्थानमा िा सू्कल बसमा िा िरिपरि बसु्न हो। यिद्याथी यनष्कासन िा यनलम्बन हँुदा ििन प्रधानाध्यापकको अनुमयतमा 

ि आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) को अनुिक्षणमा बाहेक अन्य अिस्थामा िैकब्लल्पक कािषिममा यनयदषि गरिएको बेला कुनै पयन यिद्यालि 

फकष न सकै्दन। 

 
झटूो अलामु (16‐2) 

आगलागी िा धुिाँ नहँुदा फािि अलामष ताने्न ि/िा झटूो बम रिपोटष बनाउने; आपतकालीन अिस्था नहँुदा आपतकालीन 

कमषचािीलाई सतकष  गिाउने। 

 

बदमासी (21‐2) 

“बदमासी” िनेको िि देखाउने, अयनब्लच्छत आिामक व्यिहाि िा उत्पीिन हो, जुन बािम्बाि हुन्छ िा दोहोरिने पिाषप्त सिािना हुन्छ ि 

जसले गदाष एक उयचत यिद्याथी आफ्नो र्ािीरिक सुिक्षाका लायग ििाउँछ; कुनै अपिादयिना कुनै पयन यिद्याथीको रै्यक्षक प्रदर्षन, अिसि िा 

लािहरूमा पिाषप्त हदसम्म हस्तके्षप पुर् िाउँछ; िा यिद्यालिको व्यिब्लस्थत सञ्चालनमा पिाषप्त हदसम्म अििोध पुर् िाउँछ। बदमासीमा 

इर्ािाहरू सयहतका र्ािीरिक कािष िा मौब्लखक, साइबि बदमासी, यिद्िुयति िा यलब्लखत सञ्चाि ि त्यस्ता कािषका बािेमा रिपोटष गिेको 

यिरुद्धमा प्रयतर्ोधको कुनै पयन धम्की पदषछन्। यिद्यालिको सम्पयिमा, कुनै पयन यिद्यालि समािोहमा िा सू्कल बसमा यिद्याथीहरू प्रयत 

बदमासी यनरे्यधत छ। बोिषको नीयत 5131। 

 

िेदिाि पूणु आचरण (23‐2) 

कुनै पयन प्रचयलत कानुन िा यिब्लरिक्टको नीयत  बमोयजम कोही व्यब्लक्तलाई जायत/प्रजायत, िायिि ि मूल, िणष, धमष, यलि, लैयिक पयहचान िा 

अयिव्यब्लक्त, लैयिक झुकाि, असक्षमता िा अन्य सुियक्षत समूह ब्लस्थयतको आधािमा यनदेयर्त गरिएका अयनचु्छक व्यिहाि, बोली, लेखन िा 

फोटोहरू हुन्। िेदिाि पूणष आचिण स्पि िा सूक्ष्म, एक घटना िा एक ढाँचा हुन सक्छ। आचिणको गिीिताको आधािमा, िो 12-1 प्रकाि 1 

आचिण िा 23-2 प्रकाि 2 आचिणको रूपमा िोग्य ठहरिन सक्छ। 

 

धूम्रपान (30‐2) 

िसको अथष यिद्याथीहरूले कुनै पयन प्रकािको सुतीजन्य उत्पादन िा सम्बब्लन्धत प्यािाफेनाषयलिा धािण गने, धूम्रपान गने िा प्रिोग 

गने कािष गनुषहँुदैन। यिद्यालि बोिष R5131.6.2। 
 
 

लागू पदारु्थ/मवदराको प्रिािमा रिने (03‐2) 

प्रिािमा िहने िनेको नर्ाको ब्लस्थयतलाई व्याख्या गनष प्रिोग गरिने र्ब्द हो। 

 

अननमवत नवलइकन विद्यालयबाट बाविर वनस्कने (48‐2) 

िसको अथष यिद्याथी अयधकृत िा यलब्लखत अनुमयत यिना यिद्यालि क्याम्पसबाट बायहि यनस्कनु हो। 
 
 
 

आइएसएस िा नजरबन्दमा उपस्ट्स्र्थत हुन असफल हुने (49‐2) 

िसको अथष यिद्याथीले प्रर्ासकिािा यनयदषि गरिएअनुसाि आइएसएस िा नजिबन्दमा उपब्लस्थत हुनबाट अस्वीकाि गनुष हो। 

 

विस्ट्रिक्टको स्वीकायु प्रयोग नीवत-प्रविवधको उल्लङ्घन (22‐2) 

यिब्लरि क्टको (प्रयियध स्वीकािष प्रिोग नीयत) मा आउटलाइन गरिएका अपेक्षा, आिश्यकता ि/िा यिद्याथीका यजमे्मिािीहरूको कुनै पयन 

उल्लङ्घन। ियद अस्वीकािष तरिकाले सामायजक सञ्जालको उपिोग गिेमा, जसै्त: व्यब्लक्तको गोपनीितामा कब्जा गने, कुनै प्रकािको यनन्दात्मक, 

जातीि रूपमा अपमानजनक, अत्याचाि पूणष, अश्लील, अपयित्र, लैयिक झुकान िा धम्कीपूणष सामिी िा सने्दर्हरू सािषजयनक िा यनजी 

रूपमा प्रकार्न िा प्रदर्षन गने ि गैिकानुनी, उत्पीिन, गुन्डायगिी, अनुपिुक्त िा अश्लील यििाकलापका लायग यिब्लरि क्टको नेटिकष  प्रिोग 

गने। व्यब्लक्तको सामान्य यर्िाचाि ि नैयतकताको अपमान गने यहसाबले सामिी धािण गने, प्रदर्षन गने िा यितिण गने। 

 

अव्यिस्ट्स्र्थत आचरण 

क्याफेटेरििामा पिाषप्त हदसम्म अििोध पुर् िाउने उदे्दश्यले कुनै यिद्याथीको दुव्यषिहािलाई अको यिद्याथीिािा जानी बुयझ बढािा यदने िा 

िकालत गने। 
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केजी- 2 3‐6 7‐12 

िैकब्लल्पक कािषिम (यर्क्षाकमी/कक्षाको 

परिितषन) 

पिामर्ष यनकािसँग सम्पकष को प्रबन्ध 

यमलाउने 

सिायित रूपमा पूिा निएका 

आिश्यकताहरूको मूल्याङ्कन गने व्यिहाि 

सुधाि िोजना (BIP) (SST लाई यसफारिस) 

िाताििणमा परिितषन (यिरे्र् 

यसटको व्यिस्था, अयतरिक्त यनिीक्षण, आयद) 

चेक-इन चेक-आउट 

अयििािक/यिद्याथी/यिद्यालि कमषचािीसँग 

समे्मलन 

नजिबन्द 

प्रयििात्मक व्यिहाि मूल्याङ्कन समूह 

पिामर्ष/व्यिहाि यर्क्षण गृह िेट 

व्यक्तीकृत यिद्याथी सुिक्षा िोजना 

आइएसएस/प्रयतयबम्ब/रिकििी कक्ष 

अयििािक सम्पकष  

सहकमी मध्यस्थता प्रयतयबम्ब 

यििाकलाप यिरे्र्ायधकाि 

हटाउने 

पुनस्थाषपन-सामुदायिक सेिा कािष 

स्वस्थकि चि 

पुनः यर्क्षा यदने व्यिहािात्मक अपेक्षाहरू 

पिामर्ष यनकािसँग सम्पकष को प्रबन्ध यमलाउने 

व्यिहाि सुधाि िोजना (BIP) (SST लाई यसफारिस) 

िाताििणमा परिितषन (यर्क्षाकमी यनकटता, 

अयतरिक्त यनिीक्षण, आयद) चेक-इन चेक-

आउट 

अयििािक/यिद्याथी/यिद्यालि कमषचािीसँग 

समे्मलन 

घि-देब्लख-यिद्यालि यिद्यालि-देब्लख-घिसम्म 

सञ्चाि प्रणाली यसजषना गने नजिबन्द 

कािाषत्मक व्यिहाि मूल्याङ्कन 

समूह पिामर्ष/व्यिहाि यर्क्षण 

गृह िेट 

पिामर्षदाता पयहचान गने ि यिद्यालि 

कािषसम्पादनसँग सम्बब्लन्धत यििाकलापहरूको 

तायलका स्थापना गने 

व्यक्तीकृत यिद्याथी सुिक्षा िोजना 

अयििािक सम्पकष  

यिब्लरि क्ट अनुर्ासनका लायग यसफारिस 

समे्मलन 

यिरे्र्ायधकाि हटाउने 

पुनस्थाषपन - पिषिेयक्षत सामुदायिक सेिा कािष 

स्वस्थकि चि 

यनलम्बन 

िैकब्लल्पक कािषिम (यर्क्षाकमी/कक्षाको 

परिितषन) 

चेक-इन चेक-आउट 

अयििािक/यिद्याथी/यिद्यालि 

कमषचािीसँग समे्मलन गृह िेट 

यिब्लरि क्ट अनुर्ासनका लायग यसफारिस 

समे्मलन 

यिरे्र्ायधकाि हटाउने पुनस्थाषपन - सामुदायिक 

सेिा कािष स्वस्थकि चि 

यनलम्बन 

 
 

प्रकार III क्षनद्र अपराधिरू र यसका पररणामिरू 
 

कक्षामा सििागी नहुने (51‐3) 

यिद्याथीले कक्षाका यििाकलापहरूमा सहिागी हुन अस्वीकाि 

गने। 

 

गाली वदने (28‐3) 

गाली िनेको सामायजक रूपमा अपमानजनक िार्ा हो, जसलाई अपर्ब्द पयन िन्न सयकन्छ। 

 

 

मौस्ट्खक दनवु्यििार (32-3) 

कुनै पयन िार्ा, कािष, अयप्रि यटप्पणी िा अयिव्यब्लक्त, नाम िा बदनामी िा अश्लील इर्ािाहरू सयहतका अन्य कुनै व्यिहािको प्रिोग, 

जुन नम्रता िा यर्िाचाि प्रयत अपमानजनक हुन्। व्यब्लक्तको यलि, जायत, धमष, िणष, िायिि ि मूल, िंर्, उमेि, असक्षमता िा लैयिक 

झुकािलाई प्रयतयबम्ब गने खालको कुनै पयन अपर्ब्द, व्यङ्ग्योब्लक्त िा अन्य मौब्लखक आचिण, जसको उदे्दश्य िा प्रिाि िि देखाउने, 

प्रयतिोधी िा आपयिजनक रै्यक्षक िाताििण यसजषना गने हुन्छ 

 

अननमवत नवलइकन कक्षा कोठाबाट बाविर वनस्कने (47‐3) 

िसको अथष यिद्याथी अयधकृत िा यलब्लखत अनुमयत यिना कक्षा कोठाबाट बायहि यनस्कनु हो। 

 

िसुपे्ल, पे्ल-फाइवटङ, पोस्चररङ धम्कीिरू (26‐3) 

िसको अथष धाँधली, खिाब िा रूखो तरिकाले खेल्ने हो। 
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व्यस्ट्क्तगत विद्यनवतय यन्त्रको अनवधकृत प्रयोग (44‐3) 

िसको अथष यिब्लरि क्टिािा उपलब्ध नगिाइएका कुनै पयन िन्त्र जसमा आइपोि, MP3 पे्लिि, हाते गेम कन्सोल, सेलुलि टेयलफोन ि ल्यापटप 

कम्पु्यटि साथसाथै समान क्षमताका साथ यिकास गरिएको कुनै पयन निाँ प्रयियध पदषछन् ति ियतमा मात्र सीयमत छैन। 

 

आफ्नो पविचान खनलाउन अस्वीकार गने 

(29‐3) 

िसको अथष यिद्याथीले उयचत पयहचान उपलब्ध गिाउन अस्वीकाि गनुष हो। 

 

स्वािाविक िि ेस कोिको उल्लङ्घन (UNIF) 

रै्यक्षक प्रयििामा सिायित रूपमा अििोध पुर् िाउने िा स्वास्थ्य िा सुिक्षासम्बन्धी सिोकाि यसजषना गने खालको पोसाक िा रूप-िङ। 

 

सािुजवनक स्र्थलमा से्निको प्रदशुन (50‐3) 

सािषजयनक स्थलमा से्नहको प्रदर्षन िन्नाले सािषजयनक सेयटङमा जोिीहरूयबच कुनै पयन प्रकािको र्ािीरिक सम्पकष लाई व्याख्या गनष प्रिोग गरिने 

र्ब्द हो। िसमा चुम्बन गने ि अिालो हाल्ने कािषदेब्लख यलएि हातहरू समाउने िा नम्र स्पर्षहरू साटासाट गने कािषसम्म सबै कुिा पदषछन्। 

 

दीघुकालीन विलाइ (31‐3) 

बािम्बाि यढलो आउने कािष। 
 
 

जानी बनझीकन कक्षा बीचमै छोि्ने/ अननमवत 

विना विद्यालयबाट बाविर जाने (33-3) 

आमाबुिा/अयििािकहरू ि प्रर्ासनको सहमयत यिना यिद्यालिबाट अनुपब्लस्थत िएका यिद्याथीहरूलाई अनुपब्लस्थत िएको मायनने छ। यिद्यालि 

प्रर्ासनले यिद्याथीको अनुपब्लस्थयत प्रमायणत िा अप्रमायणत हो िा होइन िनी यनधाषिण गनेछ। 
 
 
 

अन्य विद्यार्थीिरूलाई जानी बनझीकन विचवलत गराउने िा अिरोध पनर् याउने (25‐3) 

कक्षा कोठामा, यिद्यालि ििनमा िा यिद्यालि आधािहरूमा अयिप्राि पूणष कािषहरू िा आचिण जसले रै्यक्षक प्रयििामा अििोध 

पुर् िाउँछ (जसै्त, कुिा गने, होहल्ला गने, अनुमयत नयलइकन यसटबाट यनस्कने, आयद) 
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केजी- 2 3‐6 7‐12 

पयहचान प्रणालीसँग व्यिहाि किाि 

िाताििणमा परिितषन (यिरे्र् यसटको व्यिस्था, 

यटि गिहरू हटाउने, यिचयलत गिाउनेहरूलाई 

हटाउने, आयद) 

चेक-इन चेक-आउट 

समस्या पूणष व्यिहािका लायग यनिन्ति (कक्षा 

कोठा) परिणामहरू 

समस्या पूणष व्यिहािहरूमा यनिन्ति 

प्रयतयििाहरू 

कक्षामा र्ान्त िहने स्थान 

यिरे्र्ायधकािको कमी 

यदउँसोको खाना 

नजिबन्द अयििािक 

सम्पकष  

अयििािक सम्पकष -गृह िेट यिद्याथीसँग 

यनजी समे्मलन छनोट उपलब्ध गिाउने 

SST लाई यसफारिस 

प्रयतयबम्ब यििाकलाप पुनस्थाषपन-सामुदायिक 

सेिा कािषस्वस्थकि चि 

दृढ न्याि 

पुनः यर्क्षा यदने व्यिहािात्मक अपेक्षाहरू 

सुिक्षा िोजना 

सीपको स्ति मूल्याङ्कन गने 

सिायित रूपमा पूिा निएका आिश्यकताहरूको 

मूल्याङ्कन गने 

व्यिहाि सुधाि िोजना 

चेक-इन चेक-आउट 

अयििािक/यिद्याथी/यिद्यालि 

कमषचािीसँग समे्मलन 

प्रयििात्मक व्यिहाि मूल्याङ्कन समूह 

पिामर्ष/व्यिहाि यर्क्षण गृह िेट 

गृह िेट सामायजक कािष यसफारिस 

पिामर्षदाता पयहचान गने ि यिद्यालि 

कािषसम्पादनसँग सम्बब्लन्धत यििाकलापहरूको 

तायलका स्थापना गने 

व्यक्तीकृत यिद्याथी सुिक्षा िोजना 

आइएसएस/प्रयतयबम्ब/रिकििी कक्ष 

सहकमी मध्यस्थता 

स्वस्थकि चि 

िैकब्लल्पक कािषिम (यर्क्षाकमी/कक्षाको 

परिितषन) 

व्यिहाि सुधाि िोजना 

अयििािक/यिद्याथी/यिद्यालि 

कमषचािीसँग समे्मलन नजिबन्द 

प्रयििात्मक व्यिहाि मूल्याङ्कन 

समूह पिामर्ष/व्यिहाि यर्क्षण व्यक्तीकृत 

यिद्याथी सुिक्षा िोजना 

आइएसएस/प्रयतयबम्ब/रिकििी कक्ष 

OSS 

अयििािक सम्पकष  

अयििािक बैठक 

सहकमी मध्यस्थता 

यिरे्र्ायधकाि हटाउने 

स्वस्थकि चि 

 
 

प्रकार IV क्षनद्र अपराधिरू र यसका पररणामिरू 
 

बस यबसौनीमा हँुदा बस आउनु अयघ ि बस प्रस्थान िएपयछ बच्चाको व्यिहािका लायग आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) यजमे्मिाि 

हुने छन्। बस यबसौनीमा यनिीक्षणका लायग यिब्लरि क्ट उििदािी छैन ति बस यबसौनीमा यिद्याथीहरूको कािषले गदाष यिद्यालिका 

सञ्चालनहरूमा िौयतक ि िसु्तगत अििोध पुग्दा िा पुगे्न सिािना हँुदा SLPS ले यिद्याथीहरूलाई दण्ड यदन/अनुर्ासनमा िाख्न सक्छ। 

SLPS का यिद्याथीहरूको यनिीक्षण उनीहरूको बसमा चढेपयछ सुरु हुन्छ। यिद्याथीहरूले बसको प्रतीक्षा गदाष सिकबाट टाढा उयिन 

महत्त्वपूणष हुन्छ। अनुयचत व्यिहािले यिद्याथी बसमा िात्रा गनषबाट अस्थािी िा स्थािी आधािमा यनष्कायसत हुन सक्छ। यिब्लरि क्टको 

स्वायमत्वमा िहेको िा किाि गरिएको बसमा यिद्याथीिािा गरिने कुनै पयन अपिाधलाई िस यिद्याथी आचाि-संयहताअनुसाि सम्बोधन 

गरिने छ। बस िनेको कक्षा कोठाको विस्तार िो र दनवु्यििार सिन गररने छैन। बसयित्र ि बसको ढोकामा हुने यििाकलाप िेकिष 

गनषका लायग हिेक बसमा दुई (2) िटा यियजटल क्यामेिा लगाइएको छ। 

1. बस चालक उििदािी व्यब्लक्त हो। यिद्याथीहरूले चालकको आदेर् पालन 

गनुष पछष । 

2. बस चालकले हाल बसमा यनयदषि गरिएका यिद्याथीहरूको नामसूची प्राप्त गछष । प्रधानाध्यापकका साथै बस चालकसँग पयन यसटहरू यनयदषि 

गने अयधकाि हुन्छ। यिद्याथीहरू आफ्नै यनयदषि बसहरूमा िात्रा गछष न्। 

3. सबै िातािात गरिएका यिद्याथीहरूले यनयदषि बस ि रुट नम्बि सङे्कत गने एउटा पास प्राप्त गछष न्। 

यिद्याथीहरूलाई उनीहरूको यनयदषि बसमा मात्र िात्रा गिाउनु पछष । 

4. आमाबुिाहरूलाई बसमा िात्रा गनष िा बसमा चढ्न अनुमयत छैन। 

 

नोट: नामांकन प्याकेटमा िा अनलाइनमा सू्कल बसका वजमे्मिारीिरू-सम्बन्धी मागुवनदेशनिरूको सन्दिु 

वलननिोस्। 

 

यनिमहरूको उल्लङ्घन गिेमा यिद्याथीलाई SLPS का बसहरूमा िात्रा गने अनुमयत अस्वीकाि गनष सयकन्छ। बसमा गिीि दुव्यषिहाि 

गिेमा यनष्कासनका लायग यसफारिस यनब्लिन सक्छ। बसका यिरे्र्ायधकािहरूको यनलम्बन अियधमा, यिद्याथीलाई यिद्यालि पुर् िाउनु 

िा यिद्यालिबाट यलएि आउनु आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) को यजमे्मिािी हो। 
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क्षनद्र अपराधिरू पररणामिरू 

बसमा खाने िा यपउने (43‐4) 

बसमा चढ्दा/बसबाट झदाष धकेल्ने/ठेल्ने (40‐4) 

झ्यालबाट बायहि र्िीिको िाग यनकाल्ने (42‐4) 

बसमा बयसिहन अस्वीकाि गने (39‐4) 

आपतकालीन ढोकाको हेिफेि गने (38‐4) 

बसयित्र िसु्तहरू फाल्ने (36‐4) 

झ्याल बायहि िसु्तहरू फाल्ने (37‐4) 

झ्यालबाट यचच्याउने (41‐4) 

पयहचान प्रणालीसँग व्यिहाि किाि 

बससम्बन्धी यनलम्बन 

िाताििणमा परिितषन (यिरे्र् यसटको व्यिस्था, यटि गिहरू हटाउने, आयद) 

अयििाियकि सम्पकष  

यिद्याथीसँग यनजी समे्मलन  

बसबाट यनष्कासन गने कािष 

पुनः यर्क्षा यदने व्यिहािात्मक अपेक्षाहरू 

यिद्याथीलाई नोक्सानको क्षयतपूयतषका लायग यनधाषिण गरिने - दृढ न्याि 

 

प्रविवध र विद्यार्थीको व्यििार 
 

 यिद्याथी स्वीकािष प्रिोगका नीयत ि यनिमनहरूले साइबिमाफष त यदइने धम्कीसयहत सबै प्रयियधको प्रिोगलाई यनिन्त्रण गछष न् (Mo Rev 

Stat 160.775)। उल्लङ्घनहरूले प्रिोगकताषका यिरे्र्ायधकािहरूमा क्षयत, यनलम्बन, यनष्कासन ि नागरिक िा अपिायधक जरिबानाहरू 

यनिाउन सक्छ। यिद्याथीहरूले यिब्लरि क्ट प्रयियधमा आफूले यसजषना गिेको, पठाएको, प्राप्त गिेको िा िण्डाि गिेको कुनै पयन कुिाको 

गोपनीिताको अपेक्षा गने छैनन्। सेल फोन, यिद्िुयति क्यामेिा ि यिद्िुयति सञ्चािका िन्त्रहरूको प्रिोगलाई यिद्याथी कमषचािीिािा 

अनुमयत यदइनु पछष । सेल फोन, क्यामेिा ि यिद्िुयति िन्त्रहरूको अनयधकृत प्रिोगले िसु्तको अयधकिण िा खोज ि जफत यनिाउन 

सक्छ। अयधकिण गरिएका िसु्तहरू उयचत समि सीमायित्र यिद्यालि अयधकािीहरूलाई िेटेपयछ आमाबुिा(हरू)/अयििािकलाई मात्र 

यफताष गरिने छ। यिब्लरि क्टको नीयतको उल्लङ्घन गिेि ल्याइएको ि सोहीअनुसाि अयधकिण गरिएका िसु्तका लायग यिब्लरि क्ट यजमे्मिाि 

हँुदैन। 

 

यिद्याथीहरूलाई अन्य यिद्याथीहरू ि कमषचािीको फोटोहरूको यियििो ब्लखच्नबाट यनरे्यधत गरिएको छ। उक्त कािष गनाषले अन्य यिद्याथीहरू 

ि कमषचािीका गोपनीिता अयधकािहरूको उल्लङ्घन हुन्छ ि स्वीकािष प्रिोगसम्बन्धी यिब्लरि क्टका नीयतहरू ि परििािको रै्यक्षक अयधकाि 

तथा गोपनीिता ऐन (FERPA) को अनुसाि अनुर्ासनात्मक कािषिाहीको हकदाि हुन्छ। यिब्लरि क्टले यिद्याथी प्रिोगकताषहरू ि यिब्लरि क्टको 

उपकिणको सुिक्षा गनष व्यिसािको यनियमत अियधमा यिब्लरि क्ट प्रयियधमा िण्डाि गरिएको यिद्िुयति सञ्चािहरू ि जानकािीलाई यनिीक्षण 

गछष । यनयित परिब्लस्थयतहरू अन्तगषत यिद्यालिको सञ्चालनमा बाधा पुर् िाउने यिद्याथीले क्याम्पस यबदा हँुदा गने प्रयियधको प्रिोग पयन 

अनुर्ासनात्मक कािषिाहीको हकदाि हुन्छ (अथाषत् दुव्यषिहाि गनष िा साइबिमाफष त धम्की यदन Facebook ि अन्य यमयििा स्रोतहरूको 

प्रिोग)।  

 

बोिषले स्रोतहरू ि यनिीक्षण उपलब्ध हुने समिसम्म इन्टिनेट पहँुच सीयमत गने अयधकाि आियक्षत गदषछ। बोिष नेटिकष लाई कानुनले 

अनुमयत यदएको हदसम्म नयजकको फोिमको रूपमा मायनन्छ। रै्यक्षक उदे्दश्यका लायग बोिषको कमषचािीको ज्ञान ि प्रोत्साहनिािा गरिँदा 

बाहेक यिद्याथी प्रिोगकताषहरूले आफूले अन-लाइन (इन्टिनेट िा इन्टि ानेट) मा िेटका व्यब्लक्तहरूसँग निेट्ने सम्झौता गने छन्। यिद्याथी 

प्रिोगकताषहरूले आफूले कम्पु्यटिबाट पहँुच गिेको कुनै पयन अनुपिुक्त सामिी िा अनुपिुक्त हुने िा प्रिोगकताषलाई असहज गिाउने 

यिद्याथीले प्राप्त गिेको कुनै पयन सने्दर्को बािेमा आफ्नो यर्क्षाकमी िा अन्य यिद्यालि कमषचािीसँग खुलासा गने छन्।  

 

अननशासन 
मायथ व्याख्या गरिएको नीयत ि यनिमन यिब्लरि क्ट कम्पु्यटि स्रोतका सबै प्रिोगकताषहरूमा लागू हुन्छ ि व्यब्लक्तगत रूपमा यनिब्लन्त्रत, साझा 

गरिएको, स्याण्ड-एलोन िा नेटिकष  गरिएको िएता पयन सबै कम्पु्यटि/जानकािी स्रोतहरूलाई सन्दिष गछष । मायथ उले्लख गरिएको नीयत ि 

यनिमन उल्लङ्घन गने कमषचािी िा यिद्याथीहरू यिब्लरि क्टका प्रकायर्त नीयत ि कािषयियधहरू अनुसाि अनुर्ासनात्मक कािषिाहीहरूको 

हकदाि हुने छन्। िो नीयत ि सङ्लग्न यनिमनको उल्लङ्घनका लायग सजािको दाििा कम्पु्यटि स्रोतका यिरे्र्ायधकािहरूबाट 

यनलम्बन/यनष्कासनदेब्लख िोजगािीबाट खािेजी िा यिद्यालिबाट यिद्याथीको यनलम्बन/यनष्काससम्म हुन सक्छ। िसका साथै, िो नीयत ि 

यनिमनको उल्लङ्घनले नागरिक ि/िा अपिायधक जरिबानाहरू यनिाउन सक्छ। मायथ उब्लल्लब्लखत प्रयतबन्धहरूको बािजूद, यिब्लरि क्टले 

कस्तो कुिाले अनुपिुक्त प्रिोग स्थापना गछष  िनी यनधाषिण गने अयधकाि आियक्षत गदषछ ि अनुपिुक्त प्रिोगको प्रर्ासनको यनधाषिणमा 

आधारित िहेि कुनै पयन समिमा कुनै पयन कमषचािी िा यिद्याथीको खाता अस्वीकाि, खािेज, यनलम्बन िा बन्द गनष सक्छ। गल्तीपूिषक 

अनुपिुक्त जानकािीमा पहँुच गने कमषचािी ि/िा यिद्याथीहरूले आफ्नो प्रत्यक्ष सुपेरििेक्षक िा यर्क्षाकमीलाई तुरुनै्त सूयचत गनुष पछष ।
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वनलम्बन 
 

यिद्यालिहरूमा िाम्रो अिषि ि अनुर्ासनमा हानी पुर् िाउने िा यिद्याथीहरूको मनोबल िा िाम्रो व्यिहािलाई यबगाने व्यिहािका लायग 

यिद्याथीहरूलाई यनलम्बन िा यनष्कासन गनष सयकन्छ। प्रधानाध्यापकिािा गरिने कुनै पयन यनलम्बनको बािेमा कुनै पयन समिमा यनलम्बन 

िद्द गनष सके्न सुपरििेक्षक िा उहाँले यनिुक्त गिेको व्यब्लक्तलाई तुरुनै्त रिपोटष गरिनु पछष । 

• कुनै पयन यिद्याथीलाई यनलम्बनको रूपमा रिपोटष गरिएको कािषयिना यिद्यालिबाट एक यदन िन्दा धेिै हटाउन सयकँदैन। 

• प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रकाि II अयतिमणका लायग दर् (10) यिद्यालि यदनिन्दा धेिै नहुने अियधसम्मका लायग यिद्याथीलाई 

यनलम्बन 

गने अयधकाि-प्रदान गरिएको छ। 

• प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रकाि I अयतिमणका लायग दर् (10) यिद्यालि यदन सम्मका लायग यनलम्बन गने अयधकाि-प्रदान गरिएको 

छ। 

• यकन्डिगाटेन देब्लख दोस्रो िेिसम्मका यिद्याथीहरूलाई सुियक्षत यिद्यालि ऐनसयहत ति िसमा मात्र सीयमत निहेि Missouri का संर्ोयधत 

अयधयनिमका आिश्यकताहरूको सम्बन्धमा यनलम्बन गनष सयकँदैन। 

• सुपरििेक्षकले यिद्याथीलाई 180 यिद्यालि यदनिन्दा धेिै नहुने गिी यनलम्बन गनष सकु्नहुन्छ। 

• यिद्याथीलाई यिद्यालिबाट यनलब्लम्बत गदाष, अयििािकलाई सम्पकष  गरिनु पछष  ि यनलम्बनको पत्र प्राप्त गनुष पछष । 

• कमषचािी िा अन्य यिद्याथीहरूमायथ िएका आिमणहरूमा सङ्लग्न यिद्याथीलाई आिमण िएको यिद्यालिमा फकष नका लायग 

जरिबाना लाग्न सक्छ। 

• िो नीयतको सन्दिषमा अनुर्ासनात्मक कािषिाहीमा पिेको यिद्याथीलाई यिद्याथीको सम्पयिको 1,000 यफटयित्र िा यििाकलाप यिब्लरि क्टको 

सम्पयियित्र िए तापयन िा निए तापयन उक्त यिब्लरि क्टको कुनै पयन यििाकलापमा उपब्लस्थत हुने अनुमयत छैन। यनलब्लम्बत यिद्याथीसँग 

यिद्यालिको सम्पयिमा िहनका लायग सुपरििेक्षक िा सुपरििेक्षकले यनिुक्त गिेको व्यब्लक्तबाट अनुमयत हुनु पछष । यिब्लरि क्टले क्याम्पसको 

रै्यक्षक िाताििणमा नकािात्मक रूपमा प्रिाि पाने क्याम्पसिन्दा बायहिको व्यिहािका लायग यिद्याथीहरूलाई अनुर्ासनात्मक कािषिाही 

गनष सक्छ। 

 
 

वनलम्बनका बाँकी प्रवक्रया 
 

सबै यिद्याथीहरूलाई गुनासो िा उजुिीहरू समाधान गनषमा ि कुनै पयन यनलम्बन िा यनष्कासनको यनणषिमा यनष्पक्ष ि इमान्दािीपूिषक व्यिहाि 

गरिने छ। यनष्कासनका लायग िािेन्ट िा यनलम्बनको यसफारिस गनष सके्न यिद्याथीको आचाि संयहताका उल्लङ्घनका लायग: 

 

प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीले उयचत समिाियधयित्र यिद्याथीको समे्मलन ि यिद्यालि स्तिको अनुसन्धान सञ्चालन गनुष पछष । यनम्न कुिाहरू 

नगदाषसम्म कुनै पयन यिद्याथीलाई यनलम्बन गरिने छैन: 

1. यिद्याथीलाई उनीहरू यिरुद्ध लागेका आिोपहरूको मौब्लखक िा यलब्लखत सूचना उपलब्ध गिाइन्छ; ि 

2. यिद्याथीले आिोपहरू अस्वीकाि गछष न् िने उसलाई प्रस्तायित यनलम्बनको आधािका तथ्यहरूको मौब्लखक िा यलब्लखत व्याख्या यदइने छ; ि 

3. यिद्याथीलाई घटनाको आफ्नो संस्किण प्रसु्तत गने अिसि यदइने छ; ि 

4. दर् (10) यदनिन्दा बढीको यनलम्बनको अिस्थामा, जहाँ यिद्याथीले आफूले यनणषिको अयपल गनष चाहेको िनी सूचना यदँदा, बोिषले आफ्नो 

यनणषि परिितषन नगदाषसम्म यनलम्बन ियहिहने छ, अन्यथा सुपरििेक्षकको यनणषिमा, यिद्याथीको उपब्लस्थयतले व्यब्लक्तहरू िा सम्पयि िा रै्यक्षक 

प्रयििामा बाधा पुिाषउने जािी ििमा यनिन्ति खतिा धािण गिेको अिस्थामा, यिद्याथीलाई यिद्यालिबाट तुरुनै्त हटाउन सयकन्छ ि सूचना ि सुनुिाइ 

व्यािहारिक हुनासाथ अगायि बढाइने छ। 

 

प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीले यनलम्बनको सूचना यदन, यनलम्बनको कािण उपलब्ध गिाउन ि यिद्याथीलाई पुनः िनाष गनषका लायग आिश्यकता 

िएअनुसाि प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीसँग समे्मलनका लयग यमयत ि समि यनधाषिण गनष आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) लाई सम्पकष  गनुष पछष  । 

कुनै पयन यिद्याथीलाई यनलम्बनका लायग यियर्ि दुव्यषिहाि ि कािणको उयचत कागजात यिना घिमा पठाइने छैन। 

 

यिद्याथीलाई आफ्नो आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) को स्याहािमा छोयिँदा बाहेक यिद्यालि यदनको अन्त्यसम्म यिद्यालिमा बसु्न पने छ। 

यिद्यालिमा उपब्लस्थयतले कुनै पयन यिद्याथी िा सम्पयिमा िा रै्यक्षक प्रयििामा अििोधको यनिन्ति खतिा हुने यिद्याथीलाई उपिुक्त कानुनी 

अयधकािीको यनिीक्षण अन्तगषत यिद्यालिका परिसिहरूबाट तुरुनै्त हटाइने छ। 
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वनलम्बन िा िैकस्ट्िक स्र्थान वनयोजनका लावग अवपल 

प्रवक्रया 
 

अिकालीन वनलम्बनको अवपल: 

दर् (10) िन्दा धेिै नहुने नजिबन्द, यिद्यालि-यित्र यनलम्बन ि यिद्यालििन्दा बायहिका यनलम्बनका लायग अयपल ििनको प्रधानाध्यापकलाई 

बाहेक खुला छैन। 
 
 

दीघुकालीन वनलम्बन अवपल (दश [10] वदन िन्दा धेरै): 

दर् यदनिन्दा बढीको कुनै पयन यनलम्बनका लायग यिद्याथी िा आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) ले सुपरििेक्षक यनणषिको अयपल यर्क्षा बोिषसँग 

गनुष पछष । यिद्याथी िा आमाबुबाले दीघषकालीन यनलम्बनको यमयतदेब्लख पाँच (5) व्यिसाि यदनयित्र अयपल गने आफ्नो चाहनाको बािेमा परििाि 

तथा समुदाि सङ्लग्नताको कािाषलिलाई सूयचत गनुष पछष । यिद्याथी िा आमाबुबाले यनलम्बनको अयपल गने आफ्नो चाहनाको बािेमा सूचना 

यदनुहुन्छ िने बोिषले आफ्नो यनणषि परिितषन नगदाषसम्म यनलम्बन कािम िहने छ। िद्ययप, सुपरििेक्षकको यनणषिमा, यिद्याथीले व्यब्लक्तहरू िा 

सम्पयिमा यनिन्ति खतिा िा रै्यक्षक प्रयििामा अििोध पुिाषउने जािी खतिा धािण गछष  िने यिद्याथीलाई तुरुनै्त यिद्यालिबाट हटाइने छ ि 

सुनुिाइ व्यिहारिक हुन साथ गरिने छ। 

 

यर्क्षा बोिषलाई अयपल गिेको खण्डमा सुपरििेक्षकले यनलम्बन, उहाँिािा गरिएको कािषिाही, त्यसका कािणहरूसँग सम्बब्लन्धत तथ्यका बािेमा 

यलब्लखतमा पूणष रिपोटष र्ीघ्र प्रसािण गनुष पने छ ि यर्क्षा बोिषको अनुिोध पिात 167.161, RSMo मा उपलब्ध गिाइएअनुसाि सञ्चायलत गनषका 

लायग अयपल गने पक्षलाई सुनुिाइ प्रदान गनुष पने छ।  

 

आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) ले यनम्नानुसाि दर् (10) यदनिन्दा धेिैको यनलम्बनको अयपल अनुसिण गनष सकु्नहुन्छ: 

• पारििारिक तथा सङ्लग्नता कािाषलि, 801 N. 11th St., St Louis, MO 63101 बाट अयपल फािम अनुिोध गिेि 

िा अयपलको पत्र लेखेि। 

• उल्लङ्घनसँग सम्बब्लन्धत सबै जानकािीलाई फािम िा पत्रमा समािेर् गिेि। 

• दीघषकालीन यनलम्बनको यमयतबाट पाँच (5) व्यिसाि यदनयित्र फािम िा पत्र  

यफताष गिेि। 

• अयपलहरू दीघषकालीन यनलम्बनको िाि यनिाउने उल्लङ्घनसँग यसधै सम्बब्लन्धत तथ्यका कथनहरूमा प्रयतबब्लन्धत गरिनु पछष । 

 

िैकब्लल्पक स्थान यनिोजनका लायग अयपलको प्रयििा: 

यिद्याथी आचाि संयहताको प्रकाि I उल्लङ्घनको कािणले िैकब्लल्पक साइटमा यनयदषि यिद्याथीले परििाि तथा सामुदायिक सङ्लग्नता 

कािाषलिमा स्थान यनिोजनको अयपल गनष सकु्नहुन्छ। अयपलमा यनिम नबनाउँदासम्म िैकब्लल्पक स्थान यनिोजन प्रिािकािी िहने छ। 

अयपलमा यनिम नबनाउँदासम्म यिद्याथीहरू िैकब्लल्पक स्थान यनिोजनमा नामाङ्कन हुनु पछष । आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािकले 

यनम्निािा कािषिाहीको अयपल अनुसिण गनष सकु्नहुन्छ: 

• परििाि तथा समुदाि सङ्लग्नताको कािाषलि, 801 N. 11th St., St. Louis, 

MO 63101 बाट अयपल फािम अनुिोध गिेि िा अयपलको पत्र लेखेि। 

• उल्लङ्घनसँग सम्बब्लन्धत सबै जानकािीलाई फािम िा पत्रमा समािेर् गिेि। 

• िैकब्लल्पक स्थान यनिोजनको पाँच (5) व्यिसाि यदनयित्र परििाि तथा समुदाि सङ्लग्नता कािाषलिमा फािम िा पत्र यफताष गिेि। 

• अयपलहरू िैकब्लल्पक स्थान यनिोजनको यनिुब्लक्तको कािाषन्विन यनम्त्याउने उल्लङ्घनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बब्लन्धत तथ्यका 

कथनहरूमा प्रयतबब्लन्धत गरिनु पछष । अयपलको ब्लस्थयतको सूचना यलब्लखत अयपलको प्राब्लप्तको दर् (10) यदनयित्र अयििािकलाई पठाइने 

छ। 

• परििाि तथा समुदाि कािाषलिको यनणषि अब्लन्तम हुने छ ि अयपलसँग सम्बब्लन्धत हँुदैन। 

 
 

वनष्कासन 
 

यनष्कासन िनेको यिद्यालि उपब्लस्थयतमा स्थािी अस्वीकृयत हो। 
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विद्यालयबाट वनष्कासन: 

 

प्रकाि I उल्लङ्घन गनषका लायग यनलम्बन गरिएको कुनै पयन यिद्याथीलाई यिद्यालिको प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीको यसफारिसमा यनष्कासन गनष 

सयकन्छ। प्रधानाध्यापक ि यिजाइनीले यिद्यालिको सम्पयि, यिद्यालिको बस िा यिद्यालिको प्रािोयजत कािषिममा यनम्न मधे्य कुनै कुिाको 

धािणमा दोर्ी पाइएको यिद्याथीलाई यनलम्बन ि यनष्कासनका लायग यसफारिस गनष सकु्नहुन्छ। 

• हयतिाि (हयतिािका लायग र्ब्दािली हेनुषहोस्) 

• लागू पदाथषहरू िा मयदिाको यितिण ि यबिी 

• उिेयजत आिमण 

• यनष्कासन आिश्यक पने अन्य सुियक्षत यिद्यालि ऐनका उल्लङ्घनहरू 
 
 

विस्ट्रिक्टबाट वनष्कासन 

यिद्याथीको आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) ि आिोपहरूको सुनुिाइमा यनम्न सूचनामाफष त, यर्क्षा बोिषले यिद्याथीलाई यिद्यालिबाट स्थािी 

रूपमा हटाउन सकु्नहुन्छ। सुनुिाइमा, बोिषले यनलम्बन गने यनणषि गनुष अयघ दुिै यिद्याथी ि यिद्यालि अयधकािीहरूिािा प्रसु्तत गरिएका प्रमाण ि 

कथनहरूको यिचाि गनुष हुने छ। 

 

यनम्न कुिाहरू ध्यानमा िाख्नुहोस्: यनलम्बन गरिएको कुनै पयन यिद्याथीलाई उसले िनाष गनष खोयजिहेको यिद्यालि प्रणालीको यनिन्त्रण 

अयधकािीको समीक्षा ि स्वीकृयतमा बाहेक कुनै पयन अन्य इलाकाको कुनै पयन पब्लिक सू्कल िा िाज्यको यसटी सू्कल प्रणालीमा िनाष गरिने छैन। 

 

यनष्कासनका बाँकी प्रयििा 
 

यिद्यालिबाट: 

प्रधानाध्यापकले यिद्यालिबाट यनष्कासनका लायग यिद्याथीलाई यसफारिस गनष सकु्नहुन्छ। प्रधानाध्यापकले यिद्याथीलाई यनष्कासन गनषका लायग 

यसफारिस गनुषहुन्छ िने यिद्याथीलाई यनष्कासनका लायग यसफारिसको यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलन आिोजन गिेि यनलम्बन गरिने छ। यिद्याथीले 

यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलन गनुष हुने छ जसमा यिब्लरि क्ट अनुर्ासन अयधकािीले यनष्कासनका लायग यसफारिस समयथषत, परिमायजषत िा 

परिितषन गरिन्छ िा गरिँदैन िनी यनधाषिण गनुष हुने छ। 

 

यनष्कासनको यसफारिसका लायग बाँकी प्रयििा कािषयियधहरू ि यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलनहरू यनम्नानुसाि हुन्छन्: 

• प्रधानाध्यापक िा यिजाइनीले यिद्यालि समे्मलन ि यिद्यालि स्तिको अनुसन्धान गनुष पछष । उपिुक्त कागजात निप्रितषन 

पाथिेहरूको कािाषलिमा पेस गनुष पछष । 

• यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलन अनुर्ासन उल्लङ्घनको दर् (10) यदनयित्र सुपरििेक्षकको यिजाइनी, यिब्लरि क्ट 

अनुर्ासन अयधकािीिािा सञ्चालन गरिन्छ। 

• अनुर्ासन समे्मलन अयधकािीले ििनको प्रधानाध्यापक ि/िा यिजाइनिािा पेस गरिएको कागजातीकिणको समीक्षा गनुष हुने छ। 

• समे्मलन नहँुदासम्म यिद्याथी यनलम्बनमा िहने छन्। 

 
विस्ट्रिक्टबाट 

यर्क्षा बोिषले यिद्याथीका आमाबुिा िा अयििािकहरू ि आिोपहरूको सुनुिाइमा यनम्न सूचना यदएि यिद्यालिबाट स्थािी रूपमा हटाउन सक्छ। 

सुनुिाइमा, बोिषले यनलम्बन गने यनणषि गनुष अयघ दुिै यिद्याथी ि यिद्यालि अयधकािीहरूिािा प्रसु्तत गरिएका प्रमाण ि कथनहरूको यिचाि गनुष 

हुने छ। 

 

पुनः िनाष िा िनाष गने अनुमयत 
 

 

यिद्याथीले यनलम्बन िा यनष्कासनको अियधमा िा यनजी, चाटषि, स्थानीि यिद्यालि िा सू्कल यिब्लरि क्ट सयहत िाज्ययित्रको िा बायहिको सू्कल 

यिब्लरि क्टबाट यनलम्बन िा यनष्कासनलाई िोक्न SLPS मा िनाष हुने प्रिास गदै हुनुहुन्छ िने यिद्याथीको व्यिहािले SLPS यिब्लरि क्टमा यनलम्बन िा 

यनष्कासन यनिाउँछ िा यनिाउँदैन िनी यिचाि गनष सुपरििेक्षक िा सुपरििेक्षकको यिजाइनीसँग समे्मलन आिोजना गरिने छ। आमाबुिाहरूले 

अपोइन्टमेन्ट यनधाषिण गनष निप्रितषनीि पाथिेहरूलाई सम्पकष  गनुष पछष । 
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उक्त व्यिहािले SLPS मा यनलम्बन िा यनष्कासन यनिाउँछ िने्न कुिाको सुपरििेक्षक िा सुपरििेक्षकको यिजाइनिािा यनधाषिणपिात, यिब्लरि क्टले 

उक्त यनलम्बन िा यनष्कासनलाई SLPS यिब्लरि क्टमा प्रिािकािी बनाउने छ। उक्त मायमलाहरूमा, यिद्याथीहरू यिगतका यनलम्बन िा यिद्याथी 

आचाि संयहताको बािम्बाि उल्लङ्घनहरूसँग अको यिब्लरि क्ट, चाटषि िा स्थानीि यिद्यालिबाट SLPS मा प्रिेर् गदाष, िी यिद्याथीहरूलाई 

निप्रितषनीि पथिेहरूिािा यनधाषिण गरिएको समिसम्म िैकब्लल्पक यिद्यालिमा िाख्न सयकन्छ। 

 

SLPS ले यिद्यालिको उल्लङ्घनको कािषका लायग दर् लगाताि यिद्यालि यदन िन्दा धेिै यनलम्बन िएको यिद्याथीलाई पुनः िनाष गने छैन ि 

यनष्कासन िा यनलम्बन यनिाउने व्यिहाि ि उक्त िा सम्बब्लन्धत व्यिहाि ियिष्यमा हुनबाट िोक्न आिश्यक कुनै सुधािात्मक कािषको समीक्षा गनष 

पयहले समे्मलन आिोजन नगरिकन यिद्याथीहरूलाई यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुने अनुमयत यदने छैनन्। समे्मलनमा यिद्यालिका उपिुक्त सदस्यहरू, 

यिद्याथी ि आमाबुिा/अयििािक समािेर् हुनु पछष । 

 

ठूला अपिाधहरू 

िाज्यको कानुन §167.171 अनुसाि यिद्याथीलाई अब्लन्तम यनणषि िा यकर्ोि व्यिहािको आिोप यिना ििस्क िा यकर्ोिको रूपमा अपिाधी ठहि 

गरिन्छ, आिोप लगाइन्छ िने यिद्याथीलाई पुनः िनाष िा नामांयकत गरिने छैन, जसमा ििस्किािा गरिएको खण्डमा, यनम्न अपिाधहरूमधे्य एउटा 

समािेर् हुन्छ: 

(a) 565.020 को धािाअन्तगषत पयहलो यििीको हत्या; 

(B) 565.021 को धािाअन्तगषत दोस्रो यििीको हत्या; (c) 565.050 

को धािाअन्तगषत पयहलो यििीको आिमण; 

(d) जबिजस्ती किणी अगर 28, 2013 िन्दा पयहलेदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 566.030 को धािाअन्तगषत जबिजस्ती किणी िा 566.30 

अन्तगषतको बलात्काि € जबिजस्ती पुरुर् मैथुन अगर 28, 2013 िन्दा पयहलेदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 566.060 को धािाअन्तगषत जबिजस्ती 

पुरुर् मैथुन 566.060 को धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा पुरुर् मैथुन; 

(f) 566.032 को धािाअन्तगषत िैधायनक बलात्काि; 

(g) 566.062 को धािाअन्तगषत िैधायनक पुरुर् मैथुन; 

(h) चोिी जनििी 1, 2017 िन्दा पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 569.020 को धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा चोिी िा 570.023 को धािाअन्तगषत 

पयहलो यििीमा चोिी; 

(i) लागू पदाथषहरूको यितिण जनििी 1, 2017 िन्दा पूिषदेब्लख यिद्यमान िहेकोले 195.212 को धािाअन्तगषत लागू पदाथषहरूको यितिण िा 

579.020 को धािाअन्तगषत यनिब्लन्त्रत पदाथषको िेयलििी; 

(j) 569.040 को धािाअन्तगषत पयहलो यििीमा आगजनी; 

(k) 565.110 को धािाअन्तगषत िगष A अपिाधको रूपमा िगीकृत गदाष अपहिण िा पयहलो यििीमा अपहिण। यिद्याथीले कानुनिािा आिश्यक 

िएका सबै बाँकी प्रयििाका सुिक्षाहरू िहन गने छन् िनी उपलब्ध गिाउँदै ििस्कलाई लागेको आिोप िा यकर्ोि यनिेदनलाई अपिायधक िा 

यकर्ोि अदालतमा यिरे्र् ऐनिािा खािेज िा यनदोर् ठहि गरिए तापयन मायथ सूचीबद्ध अपिाधका अन्तयनषयहत सञ्चालनका लायग यिब्लरि क्टको 

यिद्याथीको आचाि संयहता अन्तगषत अनुर्ासनात्मक कािषिाही गनषबाट यिब्लरि क्टलाई िोक्न िो नीयतमा िएको कुनै पयन कुिा अनुिाद गरिने छैन। 

 

अक्षमताहरू िएका व्यब्लक्तहरूको यर्क्षा ऐन (IDEA) ि धािा 504 
 

अक्षमताहरू िएका व्यब्लक्तहरूको यर्क्षा ऐन ि अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूको अनुर्ासनसँग सम्बब्लन्धत पुनसुषधाि ऐनको धािा 504 का 

आिश्यकताहरूले सुियक्षत यिद्यालि ऐन ि St. Louis Public School को आचाि संयहताका प्रािधानहरू लागू गनष सक्छन्। 

आिश्यकताहरूले कानुनिािा आिश्यक िएअनुसाि स्थान यनिोजनका कािषयियधहरूमा परिितषन नगरिकन िी यिद्याथीहरूलाई यनकाल्ने 

यिब्लरि क्टको क्षमतालाई सीयमत गनष सक्छ। 

 

अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूलाई यन: रु्ल्क, उपिुक्त सािषजयनक यर्क्षा (FAPE) उपलब्ध गिाउने बोिषको नीयत हो। िी यिद्याथीका 

आिश्यकताहरू पूिा गनष उपलब्ध यिब्लरि क्टका कािषिम ि सेिाहरू अक्षमताहरू िएका व्यब्लक्तहरूको यर्क्षा ऐन (IDEA), 20 U.S. C. 

§1400 et seq., संर्ोयधत गरिएअनुसाि., the Missouri िाज्य यिरे्र् यर्क्षाको िोजना ि 1973, 29 U.S.C. §794 को पुनसुषधाि ऐनको 

धािाअनुसाि हुने छ। 

दुिै IDEA ि धािा 504 अन्तगषत यिद्याथी यिब्लरि क्टहरूलाई बाल खोज यििाकलापहरू ि जन्मदेब्लख एक्काइस (21) िर्ष उमेिका असक्षमता िा 

संयदग्ध अक्षमताहरू िएका सबै बालबायलकाको िायर्षक जनगणना आिश्यक हुन्छ। 

िसमा यिद्यालिमा उपब्लस्थत नहुने यिब्लरि क्टमा बसे्न बालबायलका, यनजी यिद्यालिहरूमा उपब्लस्थत हुने यिद्याथी, आप्रिासी ि घिबाि यिहीन 

बालबायलका ि असक्षमता िएको िा उनीहरू िेिदेब्लख िेिमा बढेतापयन यिरे्र् यर्क्षाको आिश्यकता िएको संयदग्ध बालबायलका जस्ता उच्च 

रूपमा गयतर्ील बालबायलका समािेर् हुन्छ। तपाईंसँग असक्षमता िएको बच्चा छ िा सािषजयनक यिद्यालिमा उपब्लस्थत निएको असक्षमता 

िएको बच्चाको बािेमा थाहा छ िने कृपिा जनगणना रिपोयटषङ फािम अनुिोध गनुषहोस्। िो नीयत उपिुक्त िएअनुसाि मूल िार्ाहरूमा उपलब्ध 

गिाइने छ। यिब्लरि क्टसँग 504 को धािाअन्तगषत समान बाल खोज यजमे्मिािीहरू छन्। अयतरिक्त जानकािीका लायग आफ्नो प्रधानाध्यापक िा 

यिरे्र् यर्क्षा सेिाहरूको यनदेर्लाई (314) 633‐5344 मा फोन गिेि िा यिरे्र् यर्क्षा सेिाहरू, St. Louis Public Schools, 801 N. 11th 

Street, St. Louis, MO 63101 लाई मेल गिेि सम्पकष  गनुषहोस्।
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St. Louis Public School ले आफ्नो यनणषि अन्तगषत 3 ि 21 िर्ष उमेियबचका अक्षमताहरू िएका सबै िोग्य बालबायलकालाई FAPE उपलब्ध 

गिाउने छ िनी आश्वासन यदन्छ। यिब्लरि क्टले यनियमत िा यिरे्र् यर्क्षा कािषिममा व्यब्लक्तको प्रािब्लिक स्थान-यनिोजनको सम्बन्धमा कुनै पयन 

कािष गनुष अयघ यिरे्र् यर्क्षा िा सम्बब्लन्धत सेिाहरू आिश्यक पने िा आिश्यक िएको यिश्वास गरिने 3 ि 21 िर्ष उमेियबचका कुनै पयन व्यब्लक्तको 

यन: रु्ल्क सञ्चालन गने छ ि स्थान यनिोजनमा कुनै पयन अनुिती महत्त्वपूणष परिितषन गनुष अयघ मूल्याङ्कनका लायग आिश्यकता यिचाि गने छ। 

IDEA अन्तगषत अक्षमताका उदाहिणहरूमा बौब्लद्धक असक्षमता, सुन्नमा कयठनाइ ि बयहिोपन, िाचन िा िार्ा सम्बन्धी दुबषलताहरू, दृयिसम्बन्धी 

दुबषलताहरू/अन्धोपन, िािनात्मक स्वास्थ्य, अथोपेयिकसम्बन्धी दुबषलता, स्वलीनता, टि मेयटक मब्लस्तष्क चोटपटक, अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी दुबषलता, 

यिरे्र् अध्यिन असक्षमता, कान नसुने्न/आँखा नदेखे्न िा बहु असक्षमता ि यिकासात्मक यढलाई िएको िुिा बच्चा समािेर् हुन्छ। IDEA अन्तगषत 

सेिाका लायग िोग्य हुनका लायग यिद्याथीलाई उक्त अक्षमताको कािणले यिरे्र् यर्क्षा ि सम्बब्लन्धत सेिाहरू पयन आिश्यक पछष । यिद्याथीलाई 

मूल्याङ्कन गरिँदा ि यिद्याथीसँग प्रमुख जीिनको यििाकलाप मूल रूपमा सीयमत गने मानयसक िा र्ािीरिक दुबषलता छ िनी यनधाषिण गदाष 504 

को धािाअन्तगषत यिद्याथीसँग असक्षमता छ। 

 

St. Louis Public Schools ले Missouri First Steps कािषिमका लायग िोग्य निजात बच्चा ि यर्रु्का लायग प्रािब्लिक हस्तके्षप सेिाहरूको 

कािाषन्विनमा िाज्यलाई सहािता गनष आिश्यक जानकािी ि सन्दिष सेिाहरू उपलब्ध गिाउने छ। 

 

St. Louis Public Schools ले अंगीकृत यिरे्र् यर्क्षाका लायग Missouri िाज्य िोजनाको यिकास गिेको छ। िो िोजना यनियमत व्यिसाि 

समिको अियधमा यिरे्र् यर्क्षाको कािाषलिमा समीक्षा गनष सयकन्छ। 

 

St. Louis Public Schools ले अक्षमताहरू िएका बालबायलकाको FAPE को पयहचान, मूल्याङ्कन, स्थान यनिोजन िा प्रािधानका उदे्दश्यका लायग 

यनकाििािा सङ्कलन, प्रिोग िा कािम िाब्लखएको व्यब्लक्तगत रूपमा पयहचान िोग्य जानकािीका यर्क्षा िेकिषहरूलाई उनीका 

आमाबुिा/अयििािकहरू ि 18 िर्ष िा सोिन्दा बढी उमेिका यिद्याथीहरू (िोग्य यिद्याथी) िािा अनुसन्धान ि/िा समीक्षा गनष सयकन्छ। 

आमाबुिा/अयििािक ि िोग्य यिद्याथीले िेकिष गलत, भ्रामक छ िा आफ्ना बच्चाका गोपनीिता िा अन्य अयधकािहरू उल्लङ्घन गछष  िनी यिश्वास 

गनुषहुन्छ िने आमाबुिा/अयििािकहरूले रै्यक्षक िेकिषमा संर्ोधनको अनुिोध गनष सकु्नहुन्छ। 

 

आमाबुिा/अयििािक ि िोग्य यिद्याथीहरूसँग पारििारि यर्क्षा अयधकाि ि गोपनीिता ऐन (FERPA) का आिश्यकताहरू पूिा गनष यिब्लरि क्टिािा 

संयदग्ध असफलताहरूको सम्बन्धमा यिद्याथी गोपनीिता पारििारिक नीयत अनुपालन कािाषलि, िू. एस यर्क्षा यििाग, 400 Maryland Avenue, 

SW, Washington, D.C., 0202‐85204605 िा Missouri इयलमेन्टिी यििाग ि यिरे्र् यर्क्षाको सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग – अनुपालन, P.O. Box 

480, Jefferson City, MO 65102 सँग उजुिीहरू दािि गने अयधकाि हुन्छ। 
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IDEA अन्तगषत अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूको अनुर्ासन: 

अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूले िो हाते पुब्लस्तकामा स्थापना गरिएको अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूलाई उपिुक्त हुने यनिमहरू अनुपालन 

गने अपेक्षा गरिएको छ। िद्ययप, केही परिब्लस्थयतहरूमा, िाज्य तथा सङ्घीि कानुनलाई अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूलाई IDEA ि धािा 504 

िािा परििायर्त गरिएअनुसाि यनलब्लम्बत गरिँदा यनयित कािषयियधहरू पालना गनष आिश्यक हुन्छ। िो धािा पालना गने उदे्दश्यका लायग असक्षमता 

िएको यिद्याथी िनेको IDEA को िाग B अनुसाि सेिाहरू प्राप्त गनष िोग्य यिद्याथी हो। 

 

यिरे्र् परिब्लस्थयतहरू: 

अक्षमताहरू िएका यिद्याथीहरूलाई 18 U.S.C. § 930 मा परििायर्त गरिएअनुसाि हयतिाि बोक्न िा धािण गनष, यनिब्लन्त्रत पदाथषहरूको ऐनको 

धािा 202(c) का तायलकाहरू I‐V अन्तगषत पयहचान गरिएका यनयित गैि-कानुनी लागू पदाथषहरूको जानाजान प्रिोग, प्रयििा, यबिी िा यबिीलाई 

बढाउन िा अको व्यब्लक्तलाई गिीि र्ािीरिक चोट पुर् िाउनका लायग 45 यिद्यालि यदनसम्म अन्तरिम िैकब्लल्पक सेयटङमा िाख्न सयकन्छ। 

यिद्याथीको व्यिहाि यिद्याथीको अक्षमताको अयिव्यब्लक्त यथिो िने तापयन यिद्याथीहरूलाई िो प्रािधान अन्तगषत हटाउन सयकन्छ। 

 

अयििािकको 

अयपल: 

आमाबुिाहरूले सबै यिद्याथीहरूको यनलम्बन यनिन्त्रण गने नीयतअनुसाि ि IDEA सँग अनुरूप उपलब्ध कािषयियधहरूबाट अनुर्ासनका 

कािषयियधहरूको अयपल गनष सकु्नहुन्छ। अयििािकहरूलाई कािषयियधका सुिक्षाहरूको प्रयतयलयप उपलब्ध गिाइने छ। 

 

अझैसम्म यनधाषिण नगरिएका बालबायलकाका लायग सुिक्षाहरू 

यनम्न कुिाका लायग िोग्य हुन्छन्: 

IDEA अन्तगषत सेिाका िोग्य ठहि निएका ि आचाि संयहता उल्लङ्घन गने व्यिहािमा सङ्लग्न िएका यिद्याथीहरूले IDEA अन्तगषत 

अयधकािीहरू जताउन सकु्नहुन्छ, ियद यिब्लरि क्टसँग अनुर्ासनात्मक कािषिाही अिके्षयपत गने व्यिहाि अगायि यिद्याथी असक्षमता िएको यिद्याथी 

यथिो िने्न ज्ञान िएको मायनन्छ िने। यनम्न कुिाहरू हुन्छ िने यिब्लरि क्टसँग उक्त ज्ञान िएको मायनन्छ: 

• यिद्याथीलाई यिरे्र् यर्क्षा सेिाहरू आिश्यक छ िनी अयििािकले यलब्लखतमा यचन्ता व्यक्त गनुषहुन्छ; िा 

• अयििािकले मूल्याङ्कनको अनुिोध गनुषिएको छ; िा 

• यिद्याथीको यर्क्षाकमी िा अन्य यिद्यालि कमषचािीले यिद्याथीको व्यिहाि िा कािषसम्पादनका बािेमा यिरे्र् यर्क्षा यििाग िा अन्य सुपेरििेक्षक 

कमषचािीलाई यचन्ता अयिव्यक्त गनुषिएको छ 

 

यनम्न कुिाहरू हुन्छ िने यिब्लरि क्टसँग उक्त यिद्याथी असक्षमता िएको यिद्याथी हो िनी ज्ञान िएको मायनने छैन: 

• यिब्लरि क्टले मूल्याङ्कन सञ्चालन गर् िो ि यिद्याथी असक्षमता िएको यिद्याथी हो िनी यनधाषिण गर् िो; 

िा 

• यिब्लरि क्टले मूल्याङ्कन आिश्यक छैन िनी यनधाषिण गर् िो ि अस्वीकृत कािषको उयचत पूिष यलब्लखत सूचना 

उपलब्ध 

गिाएको छ; 

िा 

• यिद्याथीको अयििािकले IDEA कोक अनुसिणमा यिद्याथीको मूल्याङ्कनको अनुमयत यदइएको छैन िा सेिाहरू अस्वीकृत गिेको छ। 

 

खतिनाक यिद्याथीहरू: 

यिब्लरि क्टले यिद्याथीको हालको स्थान यनिोजन कािम िाख्नाले बच्चा िा अन्य व्यब्लक्तहरूमा चोटपटक मूलिूत रूपमा सिायित चोटपटक 

यनिाउँछ िने यिब्लरि क्टले सङ्घीि ि िाज्य कानुन अन्तगषत स्थायपत कािषयियधहरू अनुसाि स्थान यनिोजनको परिितषन खोजै्द र्ीघ्र बाँकी प्रयििा 

अनुिोध गनष सक्छ। 

 

िोयकिहने प्रािधान: 

आमाबुबाले अन्तरिम िैकब्लल्पक रै्यक्षक सेयटङ िा प्रत्यक्षीकिण यनधाषिणलाई चुनौती यदन अनुर्ासनात्मक कािषको सम्बन्धमा बाँकी प्रयििाको 

सुनुिाइको अनुिोध गदाष ि यिद्याथीलाई हयतिाि, लागू पदाथष, अन्य व्यब्लक्तहरूलाई गिीि र्ािीरिक चोट पुिाषउने व्यिहाि िा आफूलाई िा अन्य 

व्यब्लक्तहरूलाई खतिामा पुर् िाएको कािण अनुर्ासनसम्बन्धी कािषिाही गदाष, यिद्याथी सुनुिाइ अयधकािीको सुनुिाइ यनणषिलाई यिचािायधनमा 

िाख्दै िा अन्तरिम िैकब्लल्पक रै्यक्षक सेयटङको समिाियधको म्याद समाप्त नहँुदासम्म, जुन पयहले आए तापयन (अन्यथा पक्षहरूले सहमयत 

जनाउँदा बाहेक) िैकब्लल्पक रै्यक्षक सेयटङमा िहने छ। िाज्य रै्यक्षक यनकािले र्ीघ्र सुनुिाइको प्रबन्ध गनुष हुने छ जुन सुनुिाइ अनुिोध गिेको 

यमयतबाट बीस (20) यदनयित्र हुने छ ि सुनुिाइपयछ दर् (10) यिद्यालि यदनयित्र यनधाषिण हुने छ। 
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Missouri राज्यको िाई सू्कल वक्रयाकलाप एसोवसएसन 

योग्यता 
St. Louis Public School यिब्लरि क्टका हाई सू्कलहरू Missouri िाज्यको हाई सू्कलको यििाकलाप एसोयसएसन (MSHSAA) का सदस्यहरू 

हुन्। MSHSAA का िोग्यता आिश्यकताका लायग सदस्य सू्कलहरूिािा मतदान गरिएको छ ि यिब्लरि क्ट एक MSHSAA सदस्य िएपयछ SLPS 

सू्कलहरूिािा अपनाइएको यथिो। 

 

 

SLPS सू्कलहरूसँग अयतरिक्त स्थानीि यिद्यालि आिश्यकताहरू पयन हुन सक्छन् जुन िोग्य हुनका लायग अयनिािष रूपमा अनुपालन गनुष पने 

हुन्छ। यमिल सू्कलहरू MSHSAA का सदस्य निए पयन यमिल सू्कलहरूले MSHSAA का यनिम ि मागषदर्षनहरूको पालना गछष न्। 

 

िोग्यताका लायग 

आिश्यकताहरू: 

1.  प्रमायणक यिद्याथी: यिद्यालिको प्रयतयनयधत्व गने कुनै व्यब्लक्त एक प्रमायणक यिद्याथी हुन् ि सबै िोग्यता ि 4.1.6 को उपयनिम 3.3 का 

यिरे्र् मापदण्डहरू पूिा गनुष पने हुन्छ। 

a. एक यिद्याथी, जसको सदस्य सू्कलमा नाम दताष छ ि यनियमत रूपमा कक्षाहरूमा उपब्लस्थत हुन्छ ि 

उपयनिम 2.3.4.a अनुसाि यिद्यालिमा पूणष समि उपब्लस्थयत जनाएि उपयनिम 2.3.2 का नू्यनतम रै्यक्षक आिश्यकताहरू पूिा गछष । 

b.  एक यिद्याथी, जसको सदस्य सू्कलमा यनिास स्थायपत छ ि प्राथयमक रै्यक्षक टि ान्सयिप्ट सदस्य सू्कलमा िाब्लखएको ि व्यिब्लस्थत गरिएको 

छ ि जसले सदस्य सू्कलबाट यिप्लोमा हायसल गनषका लायग िेयिटहरू जम्मा गरििहेको छ ि उपयनिम 2.3 का नू्यनतम रै्यक्षक 

आिश्यकताहरू पूिा गछष  ति सदस्य सू्कलको सू्कल यिब्लरि क्टिािा सञ्चायलत िा DESE िािा अयधकृत एक गैि-सदस्य टेब्लक्नकल हाई 

सू्कलका अथिा सदस्य सू्कलको सू्कल यिब्लरि क्टिािा किाि गरिएको िा DESE िािा अयधकृत एक गैिसदस्य िैकब्लल्पक हाई सू्कलका 

कक्षाहरूमा उपब्लस्थत िइिहेको छ। त्यस्ता यिद्याथीहरूले सहिायगताका लायग सबै अत्यािश्यक िोग्यता मापदण्डहरू पूिा गनुष पने 

हुन्छ। 

c. एक यिद्याथी, जो उपयनिम 2.3.4.b ि 2.3.4.c मा आउटलाइन गरिएअनुसाि एक गैि-पिम्पिागत नाम दताष यिकल्पमाफष त उपयनिम 

2.3.2 मा आउटलाइन गरिएका नू्यनतम रै्यक्षक आिश्यकताहरू पूिा गनेको रूपमा यिद्यालििािा परियचत छ। 

2. नागरिकता-अन्ति-रै्यक्षक यििाकलापहरूमा यिद्यालिको प्रयतयनयधत्व गने यिद्याथीहरू यिश्वसनीि नागरिक हुनु पने छ ि उयचत 

अयधकािीिािा त्यसै्त यनणषि गरिएको हुनु पने छ। आफूलाई िा आफ्नो यिद्यालिलाई अयिश्वसनीि झल्काउने खालको व्यब्लक्तत्व िा 

आचिण िएका यिद्याथीहरूलाई "यिश्वसनीि नागरिकहरू" मायनँदैन। आचिण िाम्रो अनुर्ासनका मापदण्डहरू अनुसाि 

सन्तोर्जनक हुनु पने छ। 
 

यिब्लरि क्ट एथलेयटक प्रर्ासकलाई (314) 345‐4418 मा सम्पकष  गनष सयकन्छ। तपाईं 

Missouri िाज्यको हाई सू्कलको यििाकलाप एसोयसएसनको िेबसाइट 

www.mshsaa.org. मा पयन जान सकु्नहुन्छ। 

 

गे्रजनएसन अभ्यासिरूमा सििावगतासम्बन्धी 

नीवत 
 

िेजुएसन अभ्यासहरूमा सहिायगता जनाउनु एक यिरे्र्ायधकाि हो - अयधकाि होइन। सुरुिाती अभ्यासहरूमा सहिागी हुने यिद्याथीहरूले 

Missouri यर्क्षा यििाग ि St. Louis Public Schools िािा िेजुएसनका लायग स्थायपत गरिएका सबै आिश्यकताहरू पूिा गनुष पने छ ि ितषमान 

सू्कल िर्षको कुनै पयन िममा िैकब्लल्पक यिद्यालिमा यनयदषि िएको हुनु हँुदैन। िैकब्लल्पक यिद्यालिका यिद्याथीहरू िैकब्लल्पक यिद्यालिमाफष त 

संगयठत ि आिोयजत िेजुएसनमा सहिागी हुन िोग्य हुन्छन्। यिद्याथीहरूले सबै मूल्यायङ्कत रु्ल्कहरू िुक्तान गनुष पने छ ि यनलम्बन अन्तगषत 

हुनु हँुदैन। िि पआउट रिकििी प्रोिामका यिद्याथीहरू यनियमत िेजुएसनमा सहिागी हुन िोग्य हँुदैनन् ति िैकब्लल्पक यिद्यालिमाफष त संगयठत ि 

आिोयजत िेजुएसनमा सहिागी हुन िोग्य हुन्छन्। 

 

प्रकाि I, II िा III दुव्यषिहािका लायग यिद्यालि बायहि यनलम्बनमा िहेका यिद्याथीहरूलाई सुरुिाती अभ्यासहरू ि सम्बब्लन्धत यििाकलापहरूमा 

सहिागी हुने अनुमयत यदइने छैन। ियद यनलम्बनले गदाष िेजुएसनका लायग आिश्यक रै्यक्षक कािष पूिा हुन िोयकन्छ िने िस्तो अनुर्ासनात्मक 

परिणामले यिद्याथीको िेजुएसन िा यिप्लोमा प्राप्त गने कािषमा प्रिाि पानष सक्छ। 

 

सुरुिाती अभ्यासहरूमा सहिागी हुन अनुमयत नपाएका यिद्याथीहरूले Missouri यर्क्षा यििाग ि 

यर्क्षा बोिषका नू्यनतम पाठ्यिम आिश्यकता सफलतापूिषक पूिा गिेका छन् िने उनीहरूले अझै पयन 

यिप्लोमा ि आफूले अन्यथा आजषन गिेका अन्य कुनै पयन सम्मान प्राप्त गनष सक्छन्। िैकब्लल्पक 

यिद्यालिले यिद्याथीहरूलाई छुटै्ट सुरुिाती समािोहमा सहिागी हुन अनुमयत यदने छ। यसयनिि कक्षाको 

भ्यालेयिक्टोरििन िा स्यालू्यटेटोरििनको रूपमा िोग्य हुनका लायग यिद्याथीले आफू िेजुएट हुने हाई 

सू्कलमा किीमा छ (6) िटा लगाताि सेमेरि पूिा गनुष पने छ।

http://www.mshsaa.org/


42  

2010 र यसपवछका कक्षासम्बन्धी गे्रजनएसन मापदण्डिरू 

सञ्चाि कला 4.0   गे्रि स्तरको िगीकरण                         

चुनाि 7.5  निाँ यिद्याथी  0 देब्लख 6 िेयिट 

फाइन आट्षस 1.0  यितीि कक्षाका यिद्याथी 7 िा बढी 

स्वास्थ्य 0.5  जुयनिि  13 िा बढी 

गयणत 3.0  यसयनिि  19 िा बढी 

व्यब्लक्तगत यििीि व्यिस्था 0.5* 

र्ािीरिक यर्क्षा 1.0 

अभ्यासमूखी कला 1.0 

यिज्ञान 3.0 

सामायजक यर्क्षा  2.5 

कन ल 24 

नोट: यिद्याथीहरू Missouri तथा U.S. का यनिोजन पिीक्षाहरूमा पयन उिीणष हुनु पछष । *व्यब्लक्तगत यििीि व्यिस्था सामायजक यर्क्षाको 

िेयिट हो। 

 

FERPA अन्तगुत अवििािक र योग्य विद्यार्थीका अवधकारिरू 

  
परििाि रै्यक्षक अयधकाि ि गोपनीिता ऐन (FERPA) अन्तगषत आमाबुबासँग आफ्ना बालबायलकाको रै्यक्षक िेकिषहरूसँग सम्बब्लन्धत यियिन्न 

अयधकािहरू छन्। िसका साथै, बच्चालाई िोग्य यिद्याथी मायनएको खण्डमा उनीहरूसँग पयन िी समान अयधकािहरू हुन सक्छन्। बोिषसम्बन्धी 

यनिमन R5125.1.1. मा एक िोग्य यिद्याथीलाई "उक्त यिद्याथी एक यिरे्र् यर्क्षाको यिद्याथी िएको ि आफ्नो लायग गोपनीि यनणषिहरू लीनका 

लायग कानुनी रूपमा अिोग्य यनधाषरित िएको िा अठाि िर्षपयछ कानुनी अयििािकत्व िा संिक्षकता आिश्यक पने अिस्था बाहेकका 18 िर्ष 

िा सोिन्दा बढी उमेिको कुनै पयन ितषमान िा पूिष यिद्याथी (िा जयत उमेिको िए तापयन, उच्च यर्क्षा संस्थामा नाम दताष िएको एक पूिष यिद्याथी) 

को रूपमा परििायर्त गरिन्छ।" आमाबुिा ि िोग्य यिद्याथीका अयधकािहरूमा तल व्याख्या गरिएका कुिाहरू पदषछन्: 

 

रेकिुिरूको वनरीक्षण र समीक्षा: 

 

FERPA अन्तगषत आमाबुिा िा िोग्य यिद्याथीसँग यिद्याथीका रै्यक्षक िेकिषहरूको यनिीक्षण ि समीक्षा गने अयधकाि छ। यिद्याथीका िेकिषहरू 

यनिीक्षण ि समीक्षा गने प्रयििाहरू बोिषसम्बन्धी यनिमन R5125.2 मा उले्लख गरिएका छन्। 

 

वलस्ट्खत आपवििरू दायर गने अवधकार: 

 

FERPA अन्तगषत यिद्याथीका आयधकारिक िेकिषहरूमा समािेर् गरिएको जानकािी गलत िा भ्रामक िएको िा िसले यिद्याथीका गोपनीिता िा 

अयधकािहरूको उल्लङ्घन गने यिश्वास गिेका आमाबुिा िा िोग्य यिद्याथीले सुपरििेक्षक िा यिजाइनीसँग यलब्लखत आपयिहरू दािि गनष ि 

सहमयत यदइएको जानकािीलाई संर्ोयधत गनषका लायग अनुिोध गनष सक्छन्। यिद्याथीको िेकिषलाई संर्ोधन गने अनुिोधका प्रयििाहरू 

बोिषसम्बन्धी यनिमन R5125.5 मा उले्लख गरिएका छन्। 

 

खनलासाका लावग सिमवत: 

 

FERPA अन्तगषत प्रचयलत िाज्य िा सङ्घीि कानुनले सहमयत यिना जािी गनषका लायग अयधकाि प्रदान गदाषको हदसम्म बाहेक अन्य अिस्थामा 

आमाबुिा िा िोग्य यिद्याथीले यिद्याथीको िेकिषमा िा बाट जानकािीको खुलासा गनष सहमयत यदनु पछष । बोिषसम्बन्धी यनिमन R5125.2 ले 

आमाबुिा िा िोग्य यिद्याथीको सहमयत यिना यिद्याथीको िेकिषमा िा बाट जानकािीको खुलासा कयहले गनष सयकन्छ िने्न कुिा उले्लख गदषछ। पूिष 

सहमयत आिश्यकताको एक अपिाद िनेको यिद्याथीको व्यब्लक्तगत रूपमा पयहचान िोग्य जानकािीसयहतका यिद्याथी िेकिषमा िहेका 

जानकािीलाई त्यस्ता िेकिषहरूमा िैध रै्यक्षक रुयच िएका यिद्यालि अयधकािीहरू समक्ष खुलासा गनष सयकन्छ। यनिमन R5125.1.1.2 अन्तगषत 

"यिद्यालि अयधकािीहरू" लाई यनम्नानुसाि परििायर्त गरिन्छ: 

•  यर्क्षा बोिषिािा यनिुक्त िएका ि प्रत्यक्ष रूपमा प्रर्ासयनक, यर्क्षण, पिामर्ष ि/िा यनदान क्षमतामा यिद्याथीहरूसँग 

काम गरििहेका यिद्यालि प्रर्ासक, यर्क्षाकमी ि पिामर्षदाताहरू। 
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• एक यिरे्र् कािष गनषका लायग यिब्लरि क्टिािा यनिुक्त िएका िा यिब्लरि क्टसँग किाि अन्तगषत िहेका अन्य पेरे्िि कमषचािी सदस्यहरू, जसै्त 

अयधिक्ता, लेखा पिीक्षक, यचयकत्सा पिामर्षदाता, मूल्याङ्कनकताष, मनोिैज्ञायनक, सामायजक कािषकताष ि थेिायपरहरू जसको यिद्याथी 

िेकिषहरूमा पहँुच गने कतषव्य हुन्छ। 

•  सू्कल यिब्लरि क्टको कानुन प्रितषन इकाइिािा यनिुक्त िएको व्यब्लक्त। 

• बोिषिािा यनिुक्त िएका प्रर्ासयनक कािाषलि कमषचािी ि यलयपक कमषचािी, जसको यिद्याथी िेकिषका लायग जानकािी प्रयििा गने 

प्रिोजनमा यिद्याथी िेकिषहरूमा पहँुच गने कतषव्य हुन्छ। 

• बोिषिािा यनिुक्त िएका बोिष सदस्य, यिद्यालि सुपरििेक्षक, स्थापन्न प्रयतयनयध/सहािक/सहिोगी/नेटिकष  सुपरििेक्षक ि यतनका एजेन्ट ि 

प्रयतयनयधहरू, जसको यिद्यालि प्रणालीको सामान्य सुपरििेक्षकअनुसाि यिद्याथी िेकिषहरूमा पहँुच गने कतषव्य हुन्छ। "िैध रै्यक्षक रुयच" 

िनेको यिचािायधन जानकािी आिश्यक पछष  िा पदैन अथिा यिब्लरि क्ट व्यिसािका लायग िा सम्बन्धमा कतषव्यहरू पूिा गनषमा 

अयधकािीलाई सहिोगी हुन्छ िा हँुदैन िने्न हो। पूिष सहमयत आिश्यकताको अको अपिाद िनेको आयधकारिक यिद्याथी िेकिषहरूको 

प्रयतयलयप यिद्याथीको नाम दताष हुने िा नाम दताषको अपेक्षा गरिने अको सू्कल िा सू्कल यिब्लरि क्टका अयधकािीहरूलाई स्थानान्ति गदाष हो। 

अनुिोध गरिएमा, आमाबुिा िा िोग्य यिद्याथीलाई स्थानान्ति गरिएका यिद्याथी िेकिषहरूको प्रयतयलयप उपलब्ध गिाइने छ। 

 

िाइरेक्टरी जानकारी: 

FERPA अन्तगषत यिब्लरि क्टसँग "यलब्लखत अनुिोधमा" तेस्रो-पक्षहरूलाई यिद्याथीको "िाइिेक्टिी जानकािी" 

यनधाषरित गने िा जािी गने अयधकाि छ। सङ्घीि कानुनअनुसाि बोिषले िाइिेक्टिी जानकािीको रूपमा यनम्न कुिाहरू यनयदषि गिेको छ: 

• यिद्याथीको नाम 

• ठेगाना 

• टेयलफोन नम्बिहरूको सूची 

• जन्म यमयत ि स्थान 

• अध्यिनको मुख्य के्षत्र 

• आयधकारिक पयहचान खुलेका यििाकलाप तथा खेलकुदहरूमा सहिायगता 

• एथलेयटक टोलीका सदस्यहरूको तौल ि उचाइ 

• उपब्लस्थयतको यमयत 

• प्राप्त गिेका यििी ि अिािषहरू 

• यिद्याथी अत्यन्त हालसालै उपब्लस्थत िएको अयघल्लो रै्यक्षक यनकाि िा संस्था 

 
बोिषको नीयतअनुसाि यनदेयर्का जानकािी तेस्रो पक्षहरूलाई खुलासा गरिने छ। िद्ययप, आमाबुिा ि िोग्य यिद्याथीहरूसँग यिब्लरि क्टलाई आफ्नो 

बच्चाको यनदेयर्का जानकािी तेस्रो-पक्षहरूसँग साझा नगने िनी सूयचत गने अयधकाि छ। उक्त अनुिोध यिद्याथीको यजमे्मिािीमा यलब्लखतमा 

यनदेयर्त गरिनु पछष , 801 North 11th Street, St. Louis, Missouri 63101। 

 

सैवनक ितीकताुिरू: 

FERPA अन्तगषत सहमयत आिश्यकको पूिष अको अपिादलाई बोिष सैयनक ियतषकताषहरू ि उच्च यर्क्षाका संस्थाहरूलाई अनुिोध पिात 

यिद्याथीका नाम, ठेगाना ि टेयलफोन नम्बि खुलासा गनष आिश्यक पछष । िद्ययप, आमाबुिा िा यिद्याथीहरूसँग यिब्लरि क्टलाई यिद्याथीको नाम, 

ठेगाना ि टेयलफोन सूचीका बािेमा सैयनक ियतषकताष िा उच्च यर्क्षाका संस्थाहरूलाई खुलासा नगने िनी सूयचत गने अयधकाि छ। उक्त अनुिोध 

यिद्याथीको यजमे्मिािीमा यलब्लखतमा यनदेयर्त गरिनु पछष , 801 N. 11th Street, St. Louis, Missouri 63101। 

उजनरीिरू: 

FERPA अन्तगषत आमाबुिा ि िोग्य यिद्याथीहरूसँग FERPA ि िसका कािाषन्विनका यनिमनहरू अनुपालन गने यिब्लरि क्टको कयथत 

असफलताहरूको सम्बन्धमा 34 C.F.R. §§ 99.63‐99.64 अन्तगषत सं. िा. अमेरिका यर्क्षा यििागसँग उजुिी दािि गने अयधकाि छ। 

 

नीवतिरूको 

प्रवतवलवप: 

FERPA अन्तगषत आमाबुिा ि िोग्य यिद्याथीहरूसँग यिद्याथीका िेकिषहरूसँग सम्बब्लन्धत बोिषको नीयत ि यनिमनहरूको प्रयतयलयप प्राप्त गने 

अयधकाि छ। नीयत ि यनिमनका प्रयतयलयपहरू यर्क्षा बोिषको प्रमुख कािाषलि िा यिब्लरि क्टको होम पेजको इन्टिनेटमा फेला पानष सयकन्छ। 
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SLPS प्रते्यक विद्यार्थी सफलता ऐन (ESSA) उजनरीका कायुविवधिरू 

 

2015 को सङ्घीि प्रते्यक यिद्याथी सफलता ऐन (ESSA) लाई यिद्याथी यिब्लरि क्टसँग िो कानुन अन्तगषत आिश्यकताका उल्लङ्घनका आिोपहरू 

समाधान गनषका लायग बोिष-अंगीकृत यलब्लखत कािषयियधहरू हुन आिश्यक पछष । यिब्लरि क्टले उजुिीका कािषयियधहरू आमाबुिा िा उपिुक्त 

अयधकािी िा प्रयतयनयधहरूलाई प्रसारित गनुष पछष । िी कािषयियधका प्रयतयलयपहरू Missouri Department of Elementary and Secondary 

Education (DESE) को सङ्घीि अनुदान व्यिस्थापन खण्डको यनदेर्कलाई अनुिोध पिात पयन उपलब्ध हुनु पछष । यनम्न कुिाहरूले र्ीर्षक I, 

र्ीर्षक II, र्ीर्षक III, र्ीर्षक IV (िाग A), र्ीर्षक X (िाग C) अन्तगषत अयधकृत कािषिमका लायग र्ीर्षक IX िाग C खण्ड 9304(a) (3) (c) 

अन्तगषत उजुिीहरू समाधान गनषका लायग मागषदर्षनको रूपमा सेिा प्रदान गनुष पछष ।  

 

िो नीयतका उदे्दश्यका लायग उजुिी के-के हो? 

 

उजुिी िनेको यलब्लखत आिोप हो जसले ESSA अन्तगषत कािषिममा लागू हुने सङ्घीि यिधान िा यनिमनको उल्लङ्घन िएको िने्न कुिा बताउँछ। 

त्यहाँ दुिै औपचारिक तथा अनौपचारिक कािषयियधहरू छन्। 

 

िो कािषयियध अन्तगषत उजुिी यलब्लखतमा हुनु पछष  ि उजुिीकताषिािा हस्ताक्षि गरिएको हुनु पछष । यलब्लखत उजुिीकताषले अिस्थाका यिििणहरू 

उले्लख गनुष पछष  ि ESSA अन्तगषत कािषिममा लागू हुने ि कयथत रूपमा उल्लङ्घन गरिएको, दुरुपिोग िा गलत आिेदन यदइएको कानुन िा 

यनिमनसँग सम्बन्ध हुनु पछष । 

 

उजुिी कसले दािि गनष सक्छ? 

 

DESE को सामान्य यनिीक्षण अन्तगषत सञ्चायलत यििाकलाप, कािषिम िा परििोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सङ्लग्न कुनै पयन आमाबुिा िा 

अयििािक, प्रयतयनयध आमाबुिा, यर्क्षाकमी, प्रर्ासक, यिद्यालि  बोिषको सदस्य िा अन्य व्यब्लक्तले उजुिी दािि गनष सकु्नहुन्छ 

 

उजुिीहरू कसिी दािि गरिन्छ? 

 

उजुिीहरू यिब्लरि क्ट िा DESF सँग दािि गनष सयकन्छ। सिषप्रथम उजुिी यिब्लरि क्टसँग दािि गरिन्छ ि यिब्लरि क्ट स्तिमा समाधान गनष सयकँदैन 

िने उजुिीकताषले DESF मा उजुिीको अयपल गनष सकु्नहुन्छ। यिब्लरि क्ट िा DESE सँग दािि गरिएको उजुिी यलब्लखतमा, यनम्न समािेर् हुने 

हस्ताक्षि गरिएको कथनमा हुनु पछष : (1) ESSA कािषिममा लागू हुने आिश्यकता यिब्लरि क्टिािा उल्लङ्घन गरिएको कथन ि (2) कथन आधारित 

िहेका तथ्यहरू ि कयथत रूपमा उल्लङ्घन गरिएको यिरे्र् आिश्यकता। 

 

सङ्घीि िा िाज्य कानुन िा यनिमनहरूमा आधारित निएको स्थानीि यिद्यालि यिब्लरि क्ट नीयत, यनिम िा पक्षका बािेमा प्रश्न िो नीयतको अथषयित्र 

उजुिी होइन ि स्थानीि सू्कल यिब्लरिक्ट स्तिमा समाधान गरिनु पछष । 

 

नागरिकका उजुिी गने कािषयियधहरू: 

 

चिण 1: अनौपचारिक समे्मलन (यदन 1-5) 

 

उजुिी दािि गनष इच्छा िएको कोही पयन व्यब्लक्तले उपिुक्त यिद्यालि स्थान िा प्रर्ासयनक कािाषलिको यजमे्मिाि प्रर्ासकलाई सम्पकष  गनुष पछष । 

पाँच यदनयित्र, यजमे्मिाि प्रर्ासकले नागरिक ि आिोप यनदेयर्त गरिएको व्यब्लक्त यिरुद्ध औपचारिक समे्मलन सञ्चालन गनुष हुने छ (उपिुक्त 

िएमा, केही उदाहिणहरूमा उजुिीहरू व्यब्लक्त यिरुद्ध यनदेयर्त गनष सयकँदैन)। उजुिी समाधान गरिन्छ िने प्रयििा समाप्त हुन्छ। उजुिी 

समाधान गरिँदैन िने नागरिकले नागरिक उजुिी फािमको खण्ड I पूिा गिेि औपचारिक सुनुिाइको अनुिोध गनष सकु्नहुन्छ। 

 

चिण 2: औपचारिक उजुिी सुनुिाइ (यदन 6-16) 

 

अयपल पिात, यजमे्मिाि प्रर्ासकले पाँच यदनयित्र औपचारिक सुनुिाइ सञ्चालन गनुष हुने छ। उपब्लस्थत व्यब्लक्तहरूमा उजुिी दािि गने नागरिक ि 

नागरिक िा यजमे्मिाि प्रर्ासकिािा यनयदषि गरिएको कुनै पयन साक्षी समािेर् हुनु पछष । 
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यजमे्मिाि प्रर्ासकले सुनुिाइको पाँच यदनयित्र उजुिीसँग सम्बब्लन्धत यनणषिको बािेमा यलब्लखतमा नागरिकलाई सूयचत गनुष हुने छ। 

उजुिी समाधान गरिँदैन िने यजमे्मिाि प्रर्ासकले उजुिी फािमको खण्ड II पूिा गनुषहुन्छ ि िसलाई कािषकािी ि नेटिकष  सुपरििेक्षकहरूलाई 

फििािष गनुषहुन्छ। कािषकािी ि नेटिकष  सुपरििेक्षकहरूले उजुिी समाधानका लायग कुन तीन िटा यिकल्प उपिोग गरिने छ िनी यनधाषिण गनुष 

हुने छ। 

 

1. कािषकािी ि/िा नेटिकष  सुपरििेक्षक - यकनिने उजुिीको समाधानले प्रर्ासकको अयधकािलाई नाघ्दछ। 

2. सुपरििेक्षक - यकनिने उजुिीको समाधानमा यिब्लरि क्ट व्यापी प्रर्ासकीि कािषयियधहरू समािेर् हुन्छन्। 

3. उजुिीको समाधानमा बोिषको नीयत समािेर् हुने िएकोले बोिषको उजुिी उप-सयमयत। 

 

*सुपरििेक्षकको यिजाइनी िा सुपरििेक्षकले आफ्नो गन्तव्यको बािजूद फििािष गरिएका सबै उजुिीका प्रयतयलयपहरू प्राप्त गनुष पछष । Missouri 

Department of Elementary and Secondary Education लाई उजुिीहरूको प्राप्त िएपयछ (15) यदनयित्र सूयचत गरिने छ। 

 

तसथष, उजुिीको प्रकृयतमा यनिषि िहेि, िसलाई अब्लन्तम समाधानका लायग A, B िा C मा फििािष गरिने छ। 

 

चिण 3: कािषकािी ि औपचारिक सुपरििेक्षकहरूिािा औपचारिक सुनुिाइहरू (यदन 17‐27) 

 

A.  अयपलपिात, कािषकािी िा नेटिकष  सुपरििेक्षकले नागरिक ि अत्यािश्यक साक्षी समािेर् हुने औपचारिक सुनुिाइ सञ्चालन गछष । िो 

सुनुिाइ उजुिीको प्राप्त िएको 5 यदनयित्र गरिने छ। सुनुिाइ िएपयछ पाँच यदनयित्र, कािषकािी िा नेटिकष  सुपरििेक्षकले नागरिकलाई 

यलब्लखतमा अब्लन्तम यनणषि यदनु हुने छ। 

 

िा 

 

 चिण 3: सुपरििेक्षकिािा औपचारिक सुनुिाइ (यदन 17‐27) 

 

B.  अयपलपिात, सुपरििेक्षकले नागरिक ि अत्यािश्यक साक्षी समािेर् हुने औपचारिक सुनुिाइ सञ्चालन गनुषहुन्छ। 

सुनुिाइ उजुिी प्राप्त िएको 5 यदनयित्र गरिने छ। सुनुिाइपयछ पाँच यदनयित्र, सुपरििेक्षकले नागरिकलाई यलब्लखतमा अब्लन्तम यनणषि यदनु 

हुने छ। 

 

िा 

 

चिण 3: यर्क्षा  बोिषको उजुिी उप-सयमयतिािा औपचारिक समीक्षा (यदन 17‐27) 

 

C.  अयपल पिात, उजुिी उप-सयमयतले उजुिीको समीक्षा गनुष हुने छ ि उजुिीसँग सम्बब्लन्धत उपिुक्त प्रर्ासयनक कमषचािीसँग पिामर्ष यलनु 

हुने छ। उजुिी उप-सयमयतले अयपलको पाँच यदनयित्र औपचारिक सुनुिाइ सञ्चालन गनुष हुने छ ि सुनुिाइ िएको पाँच यदनयित्र अब्लन्तम 

यनणषि यदनु हुने छ। नागरिकलाई उप-सयमयतको यनणषिका बािेमा यलब्लखतमा सूयचत गरिने छ। प्रयतयलयपहरू अयपलको प्रयििामा सङ्लग्न 

प्रते्यक प्रर्ासकहरूलाई फििािष गनुष पछष । 
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SLPS को नागररक उजनरी अवपल फारम 
 

खण्ड 1: उजुिी दािि गने व्यब्लक्तले पूिा गरिनु पने 

  

नाम:__________________________________________________ यमयत:   

 

ठेगाना: _________________________________________________ यजप कोि:   

 

टेयलफोन नम्बि (घि): ____________________ (सेल):  (कािाषलि):__________________ 

 

उजुिीको प्रकृयत: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ लेब्लखएको नाम: 

____________________________________ हस्ताक्षि: ___________________________ 

खण्ड 2: उजुिी समाधान निएका खण्डमा यजमे्मिाि प्रर्ासकले पूिा गरिनु पने   

   

प्रर्ासकको नाम: ______________________________ यमयत: ______________________________ स्थान: 

________________________________________ टेयलफोन नम्बि: ___________________________ 

औपचारिक सुनुिाइका परिणामहरू: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ I 

 

म यनम्नलाई िो उजुिी फििािष  गदै छु (नाम): __________________________________________________ 

 

प्रर्ासकको हस्ताक्षि: _________________________________यमयत: _________________________ 

 

खण्ड 3a: नेटिकष  सुपरििेक्षकले पूिा गरिनु पने 

 

िो उजुिी यनम्न व्यब्लक्तले समाधान गरिनु पछष : 

 

_____रै्यक्षक सहािक सुपरििेक्षकDeputy Superintendent of Academics 

 

_____सुपरििेक्षकSuperintendent 

 

  यर्क्षा बोिषको उजुिी उपसयमयत 
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कािण: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

हस्ताक्षि: 

_____________________________________________यमयत:_________________________________ खण्ड 3b: सहािक सुपरििेक्षक, 

सुपरििेक्षक िा उजुिी उपसयमयतले पूिा गरिनु पने 

प्रर्ासकको नाम: ____________________________________ यमयत: __________________________ स्थान: 

_____________________________________________ टेयलफोन नम्बि: ______________________ 

उजुिीको व्यिस्थापन: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ हस्ताक्षि: 

_____________________________________________ यमयत: ____________________________ 

िस यमयतमा/िसमाफष त िो यनणषिका बािेमा सूयचत गरिएका व्यब्लक्तहरू 

 

_____________________________________________________________________________________ हस्ताक्षि यमयत 

 
 
 

 

कृपया यो उजनरीमा सङ्लग्न रिेका िरेक प्रशासकका सारै्थ शैवक्षक सेिाका सिायक सनपररिेक्षक, नेटिकु सनपररिेक्षक र 

सनपररिेक्षकलाई यो पूरा िररएको फारमको एक कपी फिाुि गननुिोस्। 
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घरबारविविन बालबावलका र यनिाको वशक्षाको सम्बन्धमा 

वििादिरूमा लागू हुने मानक उजनरी समाधान प्रवक्रया 
 

तलका घिबाियियहन बालबायलका ि िुिाको यर्क्षाको सम्बन्धमा यििादहरू उत्पन्न हँुदा इयलमेन्टिी ि 

सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE) िािा यसफारिस गरिएको उजुिी समाधान प्रयििा हो। 

I. सू्कल यिब्लरि क्ट तह – उजुिी िा यििाद DESE सँग लैजानुअयघ यिनीहरूलाई सू्कल यिब्लरि क्ट तहमा समाधान गने प्रते्यक प्रिास गनुष पछष । 

घिबाियियहन बालबायलका िा िुिाको यर्क्षासम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न हँुदा यिब्लरि क्टको उजुिी समाधान प्रयििाको उजुिी सूयचत गने सू्कल 

यिब्लरि क्टको उििदायित्व हो। 

 

A. यिब्लरि क्टको घिबाियियहन समन्विकलाई (314) 345‐5750 मा सूयचत गनुषहोस्। घिबाियियहन समन्विकले 

घिबाियियहन बच्चा ि बच्चा उपब्लस्थयत हुने यिद्यालियबच सम्पकष को रूपमा सेिा प्रदान गछष । यिद्यालि िा 

सुपरििेक्षक कािाषलिमा िएका कुनै पयन व्यब्लक्त घिबाियियहन समन्विक पयहचान गनष सक्षम हुनु हुने छ। 

 

1. घिबाियियहन बालबायलका ि िुिाहरू (यिरे्र्गिी, R6171.3.1 असामान्य यिद्याथीहरूको यनदेर्न ‐‐ 

घिबाियियहन – स्थान यनिोजन, नामांकन ि िातािात, R6171.3.2 असामान्य यिद्याथीहरूको यनदेर्न ‐‐ 

घिबाियियहन – सेिा ि िेकिषहरू ि R6171.3.3 असामान्य यिद्याथीहरूको यनदेर्न – घिबाियियहन – 

गुनासोहरू समाधान गने) को यर्क्षा सम्बोधन गदै यिब्लरि क्ट यर्क्षा बोिषका नीयतहरूको प्रयतयलयप अनुिोध 

गनुषहोस् िा पहँुच गनुषहोस् ि यतनीहरूको समीक्षा गनुषहोस्। उजुिीका बािेमा छलफल गनष घिबाियियहन 

समन्विकसँग बैठकका लायग अपोइन्टमेन्ट यलनुहोस्। 

2. यिब्लरि क्टको घिबाियियहन समन्विकसँग प्रािब्लिक छलफलपयछ यििाद समाधान हँुदैन िने 

उजुिीकताष अयतरिक्त समीक्षाका लायग यिब्लरि क्टको घिबाियियहन समन्विकलाई यलब्लखत रूपमा 

उजुिी दािि गनष सकु्नहुन्छ। 

3. यलब्लखत उजुिीमा घिबाियियहन समन्विकले उजुिी प्राप्त गिेको 5* यदनयित्र लेब्लखएको प्रस्तायित 

यििादको समाधान िा कािष िोजनाको अनुिोध समािेर् हुनु पछष । घिबाियियहन समन्विकसँगको 

प्रस्तािको समीक्षा िा कािषको िोजनाको पालना गनुष पछष । 
 

B. घिबाियियहन समन्विकिािा यििाद समाधान हँुदैन िने यििादको छलफल गनष सुपरििेक्षकसँग बैठकपयछ समीक्षाका 

लायग यिब्लरि क्टको सुपरििेक्षकलाई पठाउन सयकन्छ। उजुिीकताषले छलफलको पाँच (5) यदनयित्र* सुपरििेक्षकलाई 

यलब्लखत समाधान अनुिोध गनुष पछष । 
 

C.  सुपरििेक्षक तहमा कुनै यििाद समाधान हँुदैन िने उजुिीकताष सो यििाद समाधान गनषका यनब्लि यर्क्षा बोिष 

समक्ष उक्त यििाद पेस गनष सकु्नहुन्छ। 
 

II. िाज्य तह – यिब्लरि क्ट तहमा सन्तोर्जनक रै्लीमा यििाद समाधान हँुदैन िने उजुिी DESE समक्ष पेस गनष सकु्नहुन्छ। िो प्रयििामा 

गरिएका उजुिीहरू यलब्लखत रूपमा गिाइएको ि उजुिीकताषिािा हस्ताक्षि गरिएको हुनु पछष । यनम्न कदमहरू अपनाइन्छ। 
 

A. िाज्य घिबाियियहन समन्विकलाई सङ्घीि स्वयनणषिगत 

अनुदान, P.O Box 480, Jefferson City, Missouri मा उजुिी सम्बोधन गनुषहोस्  

B. उजुिीमा यनम्न कुिा समािेर् गनुषहोस्: 

1. यििादको यिसृ्तत यिििण 

2. सङ्लग्न िएका नाम(हरू) ि उमेि(हरू) 

3. सङ्लग्न िएको सू्कल यिब्लरि क्टका कमषचािी ि यतनीहरूले प्रयतयनयधत्व गने 

यिब्लरि क्ट(हरू) को नाम 

4. यिब्लरि क्ट तहमा समस्या समाधान गनष गरिएका प्रिासहरूको 

यिििण 
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C.  सङ्घीि स्वयनणषिगत अनुदानहरूको यनदेर्क (यनदेर्क) ले उजुिीको बािेमा सङ्लग्न िएको सू्कल यिब्लरि क्ट (हरू) लाई 

सूयचत गने छ। यनदेर्क िा यनदेर्कको यिजाइनीले पक्षहरूको कागजात ि कथनहरूसयहत आिश्यक जानकािी जम्मा 

गनुष हुने छ ि आिश्यक िएमा अन-साइट यित्रीमाफष त स्वतन्त्र अनुसन्धान सञ्चालन गनष सकु्नहुन्छ। 

D. उजुिी प्राप्त गिेको 30 यदनयित्र, यनदेर्कले उजुिी समाधान गनुष हुने छ ि पक्षहरूलाई यलब्लखत रूपमा यनणषिका बािेमा 

सूयचत गनुष हुने छ। 

E.  उजुिीकताष यनदेर्कको यनणषिसँग असहमत हुनुहुन्छ िने उजुिीकताष दर् (10) कािष यदनयित्र उप-यर्क्षा आिुक्तसँग 

यनणषि अयपल गनष सकु्नहुन्छ। िो अयपल यलब्लखत रूपमा हुनु पछष  ि उजुिीकताष यनणषिसँग यकन असहमत हुनुििो िने्न 

उले्लख हुनु पछष । 

E. इमेल प्राप्त गिेको 30 यदनयित्र, उप यर्क्षा आिुक्तले अब्लन्तम प्रर्ासयनक यनणषि प्रसु्तत गनुष हुने छ ि उजुिीकताष ि अन्य 

सबै रुयच िाख्नुिएका पक्षहरूलाई यलब्लखत रूपमा सूयचत गनुष हुने छ। 

G. यििाद िइिहेको बेलामा, बालबायलका(हरू) ले प्रश्न गिी यिद्यालिमा िनाष गनुष पछष । कुन यिद्यालि बच्चाका लायग सबैिन्दा 

िाम्रो रुयचको यिद्यालि हो िने्न बािेमा यििाद सोच्दा, बालबायलकालाई आफ्नो यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुने अनुमयत 

कािाषन्विन गरिएको व्यिस्थाहरू बाहेकको अिस्थामा यििाद समाधान नहुञे्जलसम्म हाल बालबायलका हाल उपब्लस्थत हुने 

यिद्यालिमा िहनु पने छ। 
 

* पक्षहरू एके्स्टन्सनमा आपसी रूपमा सहमयत जनाउन सकु्नहुन्छ; िद्ययप सिायित छोटो समिमा उजुिी समाधान गने प्रते्यक 

प्रिास गनुष पछष । 

** मानक प्रयििाले प्रयतयििाका लायग तीस (30) यदनको अनुमयत यदएपयन, सिायित छोटो समिमा उजुिी समाधान गने प्रते्यक 

प्रिास गरिने छ। 
 

फोरर केयरमा बच्चा िा यनिाका लावग वनधाुरणिरूको 

सम्बन्धमा वििाद समाधान प्रवक्रयािरू 
 

तलका फोरि केििमा बालबायलका ि िुिाका लायग उतृ्कि रुयचको यनधाषिण िा अन्य रै्यक्षक रूपमा सम्बब्लन्धत सेिाहरूको प्रािधानको 

सम्बन्धमा यििादहरू उत्पन्न हँुदा इयलमेन्टिी ि सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE) िािा यसफारिस गरिएको उजुिी समाधान प्रयििा हो। 

 

1. अयपलको तह I सुपरििेक्षक िा उहाँको यिजाइनी हो; 

 

2. पयहलो तहमाi यििाद समाधान हँुदैन िने अब्लन्तम अयपल इयलमेन्टिी ि सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE) हो। 

 

उतृ्कि रुयच यनधाषिणमा यििाद उत्पन्न हँुदा तोिफोि कम गनष ि यिद्यालिहरूयबच ििपि यहँि्ने सङ्ख्या घटाउन यििाद समाधान 

गरििहेको बेलामा बालबायलका िा िुिा आफ्नो यिद्यालिमा िहनु पने छ। 

 

यिब्लरि क्टले उजुिी िा यििाद DESE लाई पठाउनु अयघ स्थानीि तहमा समाधान गनष बालबायलका यििाग ि असनु्ति पक्षहरूसँग सहकािष गनुष 

पछष । 
 

यििादहरू रै्यक्षक यनणषिकताष िा अयििािकिािा मात्र िनष सयकन्छ। दुिै पक्षहरूले आफूयबचका असहमयतहरू समाधान गनषका लायग 

सू्कल यिब्लरि क्ट यििाद समाधान प्रयििा प्रिोग गनष सकु्नहुन्न। 

 

 “फोरि केिि” िनेको आफ्नो आमाबुिा तथा अयििािकहरूिन्दा टाढा िाब्लखएको बालबायलकाको 24-घण्टाको प्रयतस्थायपत स्याहाि हो ि 

जसका लायग बाल कल्याण यनकािमा स्थान यनिोजन ि स्याहाि यजमे्मिािी हुन्छ। िसमा फोरि परििािका घिहरूको स्थान यनिोजन, नातेदािका 

फोरि घि, समूह गृह, आपतकालीन यनिास, यनिास सुयिधा, बाल स्याहाि संस्था ि पूिष-अंगीकिण घिहरू लगाितका समािेर् छन्। फोरि केिि 

सुयिधा अनुमयतप्राप्त छ िा छैन ि िुक्तानीहरू बच्चाको स्याहािका लायग िाज्य, जनजातीि िा स्थानीि यनकाििािा िुक्तानी गरिन्छ िा गरिँदैन, 

अंगीकिण अनुदान िुक्तानीहरू अंगीकिणको समाब्लप्त पूिष गरिँदै छ िा छैन िा गरिएका कुनै पयन िुक्तानी  सङ्घीिसँग मेल खाने छ िा छैन िने्न 

कुिालाई ध्यान नयदइकन िो परििार्ाअनुसाि बच्चा फोरि केििमा छन्। 
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शब्दािली 
 

आिासिरू – िन्नाले प्रसु्ततीकिणको ढाँचा, प्रयतयििाको ढाँचा, पिीक्षास्थल िा पिीक्षण समिका परिितषन लगाितका पिीक्षणमा जाँयचने 

कुिाहरू मूलिूत रूपमा नबदलीकन पिीक्षण व्यिस्थापन गरिने तरिकामा हुने परिितषनहरू बुझ्नु पछष । ज्ञान प्रदर्षन गनषका लायग समान अिसि 

प्रदान गनष उपिुक्त आिासहरू उपलब्ध गिाइन्छ। 

 

िावन पनर् याउने खालको आक्रमण – िन्नाले यिद्यालि समुदािको अन्य सदस्यलाई गिीि र्ािीरिक चोटपटक लागे्न िा र्ािीरिक चोटपटक 

लागे्न िास्तयिक जोब्लखम यसजषना गने कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

मवदरा – िन्नाले यिद्यालि परिसिमा मयदिा सेिन गनष, िाख्न, यितिण गनष ि यबिी गनष प्रयतबब्लन्धत छ िनी बुझ्नु पछष । यर्क्षा बोिषको नीयतअनुसाि 

यिद्यालि परिसिमा हँुदा मयदिाजन्य पेि पदाथष िा कुनै प्रकािको मादक पदाथषसम्बन्धी कािषमा सङ्लग्न िएका यिद्याथीसँग यनपट्नका लायग 

प्रर्ासकीि कािषयियधहरू प्रिोग गरिन्छ। यिद्यालि बोिष R5131.6.3 

 

विद्यालयको िैकस्ट्िक स्र्थान वनयोजन – िन्नाले यिद्याथीको व्यिहाि, उपब्लस्थयत ि रै्यक्षक प्रदर्षन प्रिद्धषन गने सम्बन्धमा केब्लन्द्रत 

गरिएको यिद्यालि िा कािषिमलाई बुझ्नु पछष । 

 

जानी-बनझी आगलागी – िन्नाले यिद्यालि ििन िा यिद्यालिको मैदानमा अिब्लस्थत सम्पयि िा यिब्लरि क्टमा ऋण यलई िािामा यलइएको िा 

ऋणमा िएको कुनै पयन सम्पयिमा जानाजान आगो लगाउने िा जानी-बुझी जलाउन िा आगो लगाउन प्रिास गरिने व्यिहािलाई बुझ्नु पछष । 

 

प्रिार – िन्नाले अको व्यब्लक्तलाई गैि-कानुनी रूपमा यपट्ने िा अन्य यहंसात्मक बलको प्रिोग गने कािषलाई बुझ्नु पछष । 
 

व्यििार सम्झौता – िन्नाले यर्क्षाकमी, यिद्याथी ि आमाबुिा(हरू) /कानुनी अयििािक(हरू)  बीचको यलब्लखत कागजातलाई बुझ्नु पछष : अपेयक्षत 

व्यिहाि(हरू), सकािात्मक ि नकािात्मक परिणामहरू ि समीक्षा यमयतसँगको सम्झौताको समि सीमा। 

 

व्यििार िस्तके्षप योजना (BIP) - िन्नाले यिद्याथीलाई व्यिहािसम्बन्धी अपेक्षाहरू पूिा गनष यिकास गने अपेक्षा िाखे्न यिद्यालि कमषचािीका 

उििदायित्त्वहरू समािेर् हुने िोजनालाई बुझ्नु पछष । BIP हरू यलब्लखत कागजातहरू हुन् जसले परिितषन गरिने अनुपिुक्त व्यिहािका साथसाथै 

लयक्षत व्यिहाि सम्बोधन गनष कािाषन्विन गरिएका िणनीयत िा हस्तके्षपहरूको व्याख्या गछष । BIP हरू अनुपिुक्त व्यिहाि सम्बोधन गदै कक्षा 

कोठा यर्क्षाकमी िा अिसयिि, यनिन्ति तथा प्रिािकािी रूपमा यर्क्षाकमीलाई सहािता गने यिद्यालि कमषचािीको टोलीिािा िणषन गरिन्छन्। 

BIP हरूले व्यब्लक्तगत यिद्याथी िा समू्पणष कक्षा कोठालाई व्यिहािात्मक अपेक्षाहरू बताउने कािषमा सहािता गछष  ि िसले लक्ष्य िा उदे्दश्य 

हायसल गने परिणामका बािेमा पयन बताउँछ। िसका साथै, BIP हरूले यनिोयजत व्यिस्थापन िणनीयतहरूको प्रिािकािीता, यिद्याथीको 

कागजात ि कक्षा प्रगयतमा सहािता ि यिद्याथीहरूसँग अन्तियििा गनषका लायग उपिोगी मागषदर्षनहरू उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा बािम्बाि 

प्रयतयििा गनष यदन्छ। 

 

बमको खतरा – िन्नाले यिद्यालि सम्पयि, कुनै पयन यिद्यालि प्रािोयजत यििाकलाप िा SLPS यिब्लरि क्टको तफष बाट सेिामा िएको कुनै पयन 

सिािी साधनमा बम िा यिस्फोटक िन्त्र िाखे्न िा िसको स्थानको सम्बन्धमा गलत बिान यदने कुिालाई बुझ्नु पछष । 

 

धम्की – िन्नाले व्यब्लक्त िा समूहहरूिािा यिद्याथी िा धेिै यिद्याथीलाई जािी िाब्लखएको िि िा दुव्यषिहािलाई बुझ्नु पछष । धम्कीमा यनम्न लगाितका 

कुिाहरू पछष न्: यहंसा, इर्ािा, चोिी िा सम्पयिको क्षयत पुर् िाउने कािषसयहतका िौयतक कािषहरू; नाम बोलाएि यजस्काउने, झुकाउने, जबिजस्ती 

चन्दा उठाउने िा खतिाहरू लगाित मौब्लखक िा यलब्लखत मजाक गने; िा उक्त कािषहरू रिपोटष गदाष प्रयतर्ोधका खतिाहरू। धम्कीहरूमा 

साइबिमाफष त यदइने धम्की िा साइबिसम्बन्धी खतिाहरू पयन पनष सक्छन्। बोिषको नीयत 5131। 
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चोरी – िन्नाले कुनै पयन यिद्यालिको संिचना, सिािी साधन िा सम्पयिमा अपिाध िा कुनै पयन चोिी गने अयिप्रािमा सने िा नसने 

अनयधकृत प्रिेर्लाई बुझ्नु पछष । 

 

मावमला समन्वयन – िन्नाले परििाि, यिद्यालि(हरू) ि समुदािबायहिका यनकािहरूयबचको यनिीक्षण, सञ्चाि ि सहाितालाई बुझ्नु पछष । 

 

स्र्थान वनयोजनको पररितुन – िन्नाले यिद्यालिले यिद्याथीलाई लगाताि दर् (10) यिद्यालि यदनिन्दा धेिै समिसम्म उहाँको रै्यक्षक स्थान 

यनिोजनबाट हटाउँछ िा यिद्यालिले यिद्याथीलाई प्याटनष स्थायपत गने यियिन्न अिसिहरूमा उहाँको रै्यक्षक स्थान यनिोजनबाट हटाएि 10 

यिद्यालि यदनिन्दा धेिैसम्म थप्छ िनी बुझ्नु पछष । 

 

चररत्र वशक्षा – िन्नाले यिद्याथीहरूलाई बुझ्न, प्रयतज्ञा गनष ि साझा गरिएका नैयतक मानहरूमा कािष गनषका लायग यसकाउन पहँुच गने 

पाठ्यिमलाई बुझ्नु पछष । यियर्ि मुख्य मानहरू सम्मान, उििदायित्व, यिश्वसनीिता, यनष्पक्षता, स्याहाि ि सामुदायिक सहिायगता समािेर् छन्। 

 

चाटुर सू्कल – िन्नाले सािषजयनक रूपमा यिि व्यिस्था गरिएको स्वतन्त्र यिद्यालिलाई बुझ्नु पछष । चाटषि यिद्यालिहरूले अनुर्ासनको 

सम्बन्धमा समान िाज्य कानुन ि यिरे्र् यर्क्षाको सम्बन्धमा समान िाज्य तथा सङ्घीि कानुनको पालना गनुष पछष । 

 

धोखा – िन्नाले यर्क्षाकमीले अयधकाि यदइएको बाहेकका उपाि िा माध्यमहरूिािा बेइमानी पूिषक िेटाको प्रिोग, पेस िा प्राप्त गने 

प्रिास गने िा जबाफहरू यदने कुिालाई बुझ्नु पछष । 

 

चेक-इन/चेक-आउट (CICO) – िन्नाले मध्यम खालको व्यिहारिक समस्या प्रदर्षन गने यिद्याथीहरूलाई सकािात्मक व्यिहाि सहािता बुझ्नु 

पछष । व्यिहािात्मक लक्ष्यहरू अनुपालन गनषका लायग बािम्बािका सुदृढीकिण उपलब्ध गिाउन िो अयिपे्ररित छ। 

 

आचार संविता – िन्नाले यिद्याथीको आचाि संयहतालाई बुझ्नु पछष । 
 

शारीररक सजाय – िन्नाले अनुर्ासन िा दण्डका उदे्दश्यका लायग र्ािीरिक बलको प्रिोग िा धम्कीलाई बुझ्नु पछष । िसका साथै, प्रयर्यक्षत 

कमषचािीिािा र्ािीरिक अििोधको प्रिोगलाई र्ािीरिक सजािको रूपमा मायनने छैन। बोिषको नीयत P5144। 

 

संकट रोकर्थाम संस्र्था (CPI) – प्रयर्क्षण संस्था जसले गैि-यहंसात्मक संकटकालीन हस्तके्षपहरू उले्लख गछष । 
 

साइबरमाफुत वदइने धम्की – िन्नाले इन्टिनेट िा अन्य यियजटल िा यिद्िुयति सञ्चाि िन्त्रहरू प्रिोग गिी उत्पीिन, हायनकािक, धम्कीपूणष िा 

कठोि सने्दर् पठाउने, रे्िि िा पोर गने कुिालाई बुझ्नु पछष । उत्पीिनमा (1) िि, प्रयतकूल िा अपमानजनक िाताििण यसजषना गने उदे्दश्य 

िएको िा प्रिाि पाने; (2) व्यब्लक्तको कािष िा यिद्याथीको यिद्यालिको कािषप्रदर्षन अनुयचत रूपमा हस्तके्षप गने उदे्दश्य िएको िा प्रिाि पाने िा 

(3) यिद्यालि संचालनमा हस्तके्षप गने व्यब्लक्तसँग सम्बब्लन्धत बदनामी, यटप्पणी, जोक्स, संकेत, अयप्रि रु्िकामना, काटुनष, मजाक िा मौब्लखक 

सञ्चालन पछष न्। बबषिता िनेको यिब्लरि क्टको कम्पु्यटि स्रोतहरूलाई प्रयतकूल रूपमा प्रिाि पाने अपिेयटङ यसरम, एब्लप्लकेसन सफ्टिेिि, यमयत 

िा कुनै पयन अन्य उदे्दश्यपूणष कािषलाई हायन िा नि गने कुनै पयन प्रिास हो। साइबि खतिाहरू यिद्िुयति माध्यमबाट प्रसारित िा अन्य 

यिरुद्धको यहंसा, आत्महत्या िा स्विं-हायनका बािेमा जोब्लखमपूणष िा यचन्ताहरू उठाउने अनलाइन सामिीहरू हुन्। बोिषको नीयत 5131। 

 

वदन – िन्नाले यिद्यालि यदन िा व्यािसायिक यदनको रूपमा सङे्कत गरिएको बाहेकको पात्रो यदनलाई बुझ्नु पछष । 

 

DESE – एयलमेन्टिी ि सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग 
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नजरबन्द – िन्नाले यिद्याथीले यिद्यालिमा अनुर्ासनको रूपमा अयतरिक्त समि यबताउन आिश्यक िएको अिस्थालाई बुयझन्छ। नजिबन्द 

यिद्यालि यदनअयघ िा पयछ, सप्ताहन्त (पिम्पिागत रूपमा र्यनबािको यिद्यालि ियनने) ि लन्च (यिद्याथीले लन्च छोि्नु पदैन) जस्ता यिद्यालि 

यदनका यिश्रामहरूको अियधमा हुनसक्छ। 

 

अननशासन – िन्नाले यिद्याथीको रै्यक्षक, सामायजक, नैयतक िा मानयसक सुधाि गनष यर्क्षाकमी, प्रर्ासक, सहािता कमषचािी ि 

आमाबुिा/कानुनी अयििािकहरूले कािाषन्विन गने कदम, कािष िा मध्यितीलाई बुझ्नु पछष । 

 

आज्ञाको पालना नगने – िन्नाले यनिम उल्लङ्घन गने िा अयधकािी व्यब्लक्तिािा यदइएको यनदेर्न पालना नगने सुयिचारित िोजाइलाई बुझ्नु 

पछष । 

 

विस्ट्रिक्ट – िन्नाले St. Louis पब्लिक सू्कल यिब्लरि क्टलाई बुझ्नु पछष । 
 

विस्ट्रिक्ट अननशासन सिा – िन्नाले प्रकाि I अयतिमण िा दोहोरिएको प्रकाि 2 अयतिमणहरूलाई अगायि बढाउने बाँकी 

प्रयििालाई बुझ्नु पछष । 

 

लागू पदारु्थिरू – िन्नाले यिद्यालि परिसिमा अनुमयत नयदइएको िी मधे्य कुनै पयन अनयधकृत यनधाषरित और्यध, इनहेलेन्ट, कुनै पयन प्रकािको 

नर्ालु पदाथष (नर्ालु पदाथषको प्राथयमक अयिपे्ररित उदे्दश्य नर्ा िए िा निए तापयन), यनिब्लन्त्रत पदाथष िा नक्कल रूपहरू सयहतका लागू 

पदाथषहरूको गैि-कानुनी रूपमा िाखे्न, प्रिोग ि यबिी गनेलाई बुझ्नु पछष । लागू पदाथषसँग सम्बब्लन्धत प्यािाफेिानेयलिा िाखे्न, प्रिोग गने ि यबिी 

गने पयन यनरे्यधत छन्। िो यनिमन उल्लङ्घन गिेको कुनै पयन व्यब्लक्तलाई बोिषको नीयत ि यनिमन ि कुनै पयन कानुनको लागू िोग्य 

प्रािधानहरूिािा उपलब्ध गिाइएको रै्लीमा यिद्यालिबाट यनलम्बन ि/िा यनष्कासन गरिने छ। यिद्यालि बोिष R5131.6.1 

 

बाँकी प्रवक्रया – िन्नाले व्यब्लक्तको कानुनी अयधकािहरू सुियक्षत गनषका लायग यिजाइन गरिएका प्रयििाका लायग स्थापना गरिएको 

पाठ्यिमलाई बुझ्नु पछष । 

 

बाँकी प्रवक्रयाको सनननिाइ – िन्नाले अयििािक ि यिद्यालिहरूयबचका यिरे्र् यर्क्षाका यििादहरू समाधान गने औपचारिक सुनुिाइलाई बुझ्नु 

पछष । IDEA 2004 मा उक्त यििादहरू समाधान गने प्रयििाका यनिमहरू समािेर् छन्। िी यनिमहरूमा िाज्य तथा सङ्घीि अदालतका 

मध्यस्थता, बाँकी प्रयििाको सुनुिाइ ि अयपलहरू समािेर् छन्। बाँकी प्रयििाको सुनुिाइ प्रािजसो औपचारिक, प्रयतिोयगताको पिीक्षण हुन्छ। 

 

विद्यनवतय सञ्चारका यन्त्रिरू – िन्नाले िेयििो, िाकमेन, CD पे्लिि, Ipods। MP3 पे्लिि, DVD पे्लिि, हातले समाते्न कन्सोल, व्यब्लक्तगत 

यियजटल सहािक, सेलुलि टेयलफोन, ब्ल्याकबेिी ि ल्यापटप कम्पु्यटिको साथसाथै समान क्षमताहरूसँग यिकास गरिएका कुनै पयन निाँ प्रयियध 

लगाितका यिब्लरि क्टिािा उपलब्ध नगिाइएका कुनै पयन िन्त्रहरूलाई बुझ्नु पछष । 

 

ESSA‐ प्रते्यक यिद्याथीको सफलता ऐन 
 

असामान्यता – िन्नाले बहु-अनुर्ासनात्मक मूल्याङ्कन प्रयििामाफष त पयहचान गरिएको यिद्याथीको यियर्ि अध्यिनसम्बन्धी आिश्यकताहरूलाई 

बुझ्नु पछष । अयटज्म/एसे्पगषसष यसन्डि ोम, िािनात्मक अििोध, रै्यक्षक ि यसजषनात्मक, यिरे्र् अध्यिन अर्क्त ि मानयसक अक्षमतासयहतका यियिन्न 

प्रकािका असामान्यताहरू छन्। 

 

वनष्कासन – िन्नाले ितषमान िा अको यिद्यालि िर्षको अियधमा िा स्थािी रूपमा यनयदषि गरिएको समिसम्म बाँकी यिद्यालि िर्षका लायग 

यिद्यालिमा उपब्लस्थयत हुन नयदने कुिालाई बुझ्नु पछष । 
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जबरजस्ती पैसा उठाउने – िन्नाले अयनचु्छक व्यब्लक्तबाट पैसा, मूल्यको सम्पयि प्राप्त गने िा प्राप्त गने प्रिास गने िा र्ािीरिक 

बल गिेि िा धम्की (त्रास) यदएि व्यब्लक्तलाई कािष गनष बल गने कुिालाई बुझ्नु पछष । 

 

लिाई – िन्नाले मौब्लखक ि र्ािीरिक रूपमा झगिा गिेका दुिै पक्षहरूले र्ािीरिक चोटपटक नलागे्न गिी दुई िा सोिन्दा धेिै मायनसहरूयबचको 

हाने्न , धकेल्ने, धक्का यदने ि अन्य र्ािीरिक कािषहरू गने लगाितका र्ािीरिक झगिालाई बुझ्नु पछष । 

 

पटखािरू – िन्नाले कुनै पयन पपि, फाएिि्िाकि, िकेट, स्पाकष ि, िोक बम िा अन्य िसै्त प्रकािहरूलाई बुझ्नु पछष । िी 

िसु्तहरूलाई हयतिािहरू मायनन्छ। 

 

छल/गलत पविचान/जालसाजी – िन्नाले कुनै लेखनलाई अको यिद्याथीले लेखेको दाबी गनषका खायति उक्त लेखन सो यिद्याथीको लेखन जसै्त 

बनाउने, सत्य ठहि गने, परिितषन गने िा प्रमायणत गने; सत्य नबताएि िा सही नाम उले्लख नगिेि अको यिद्याथी िहेको दाबी गने कािषलाई बुझ्नु 

पछष । 

 

वनःशनल्क र उवचत सािुजवनक वशक्षा (FAPE) – िन्नाले यिद्यालिले यिरे्र् आिश्यकता िा असामान्यता िएका बालबायलकाहरूलाई उपलब्ध 

गिाउनु पने यर्क्षाको मानकलाई बुझ्नु पछष । यिद्यालिले बच्चाको अध्यिन आिश्यकता सम्बोधन गनष, यतनीहरूलाई उनीका आिश्यकताका 

लायग उयचत रै्यक्षक सेयटङमा िाख्न ि बच्चालाई अध्यिन गनषका लायग आिश्यक िएका यिरे्र् यर्क्षा ि सम्बब्लन्धत सेिाहरू िेयलिि गनष यिरे्र् 

िोजना यसजषना गनुष पछष । FAPE प्रते्यक यिद्याथीका लायग यिन्न-यिन्न हुन्छ ि िसले अर्क्त िएका सबै यिद्याथीहरूले परििािको कुनै खचष यिना 

उयचत सािषजयनक यर्क्षा प्राप्त गनुषहुन्छ िनी सुयनयित गछष । 

 

जनिा खेल्नन – िन्नाले तास िा पासाका खेलहरू लगाित पैसा िा कुनै पयन मूल्यिान् िसु्तका लायग अिसि िा सीपमा खेयलने खेललाई 

बुझ्नु पछष । 

 

वगरोि – िन्नाले पयहचान खुलाउने नाम िा पयहचान गने सङे्कत िा यचन्ह िएको दुई िा सोिन्दा धेिै यिद्याथीहरू िा यिद्यालि िा यिद्यालि ि 

साधािण समुदािका सदस्यहरूको सुिक्षालाई खतिा हुने िा बाधा पुर् िाउने यििाकलापको प्याटनषमा व्यब्लक्तगत िा संिुक्त रूपमा सङ्लग्न हुने 

िा सङ्लग्न िएका सदस्यहरू िएको कुनै पयन चालू संस्थालाई बुझ्नु पछष । 

 

वगरोिका वक्रयाकलापिरूमा 

वनम्न समािेश छन्: 

• कुनै पयन कपिा, गिगहना, िङ िा यचन्ह लगाउने िा प्रदर्षन गने जसले यिद्याथीलाई यगिोहको सदस्यको रूपमा जानी-बुझी पयहचान गिाउँछ 

िा अन्यथा यगिोहलाई समथषन गने सङे्कत गछष । 

• कुनै पयन र्ब्द, िाक्यांर्, यलब्लखत यचन्ह िा इर्ािा प्रिोग गने जसले यिद्याथीलाई यगिोहको सदस्यको रूपमा जानी-बुझी पयहचान गिाउँछ िा 

अन्यथा यगिोहलाई समथषन गने सङे्कत गछष । यिद्याथीले आफ्नो यिद्यालिको नोटबुक, टेक्स्टबुक िा व्यब्लक्तगत िसु्तहरूमा यगिोहका सम्बद्धता 

नदेखाएको हुन सक्छन्। 

• दुई िा सोिन्दा धेिै व्यब्लक्तहरूिािा यगिोह प्रिद्धषन गने यििाकलाप िा छलफलमा सङ्लग्न हुने। 

• यगिोह िा समाज-यििोध व्यिहािका लायग यिद्याथीहरू िती गने। 
 

सामूविक लिाई – िन्नाले हयतिाि िा अन्य िसु्तहरू (बन्दुक, चकु्क, ब्रास नकल्स, िेजि िेि, िण्डा, मेस, पेपि िे प्रिोग आयद लगाित) को 

प्रिोग गिी िा नगरिकन अन्यलाई र्ािीरिक बल प्रिोग गनष िा गैि-कानुनी तरिकाले यपट्नमा सङ्लग्न िएका धेिै यिद्याथीहरूको गिीि 

आिमणलाई बुझ्नु पछष । 

 

दनवु्यििार – िन्नाले कसैको लैयिक, उमेि, जायत, िङ, िौन झुकाि (थाहा िएको िा कयथत), लैयिक पयहचान अयिव्यब्लक्त (थाहा िएको िा 

कयथत), िायिि ि मूल, धमष, अर्क्त, सामायजक आयथषक ब्लस्थयत ि/िा िाजनीयतक यिश्वासको कािणले िौयनक चाहनाको माग, प्रयतकूल यिद्यालि 

िाताििण यसजषना गने धम्कीपूणष िा ििाउन यदने इर्ािाहरू िा व्यिहािलाई बुझ्नु पछष । 



54  

िेवजङ – िन्नाले िेि स्ति, यिद्याथी संस्था िा यिद्यालि-प्रािोयजत यििाकलाप लगाितका कुनै पयन समूह, कक्षा, संस्था, िब िा खेलकुद टोलीमा 

प्रितषन, संबद्धता, िनाष, सदस्यता िा सदस्यताको ममषत-सिािको उदे्दश्यका लायग यिद्याथीको मानयसक िा र्ािीरिक स्वास्थ्य िा सुिक्षालाई 

नकािात्मक रूपमा प्रिाि पानेछ िा हास्यास्पद, अपमानजनक, तनािपूणष  यचन्ताको ब्लस्थयतमा िाखे्नछ िनी उयचत व्यब्लक्तले यिश्वास गने यिद्यालि 

मैदानमा िा बायहिका कुनै पयन यििाकलापलाई बुझ्नु पछष । 

 

हेयजङमा यनद्रा अिाि, र्ािीरिक िोक, अयधक लब्लज्जत िा अपिायधक यििाकलाप गिाउने बल पूिषकको सञ्चालन िा अन्य तनाि गिाउने 

यििाकलापहरू लगाितका यिद्याथीलाई अत्यायधक मानयसक तनाि हुने उक्त कािषहरू समािेर् हुन सक्छ। हेयजङमा यनम्न लगाितका पयन 

समािेर् हुन सक्छन्: र्ािीरिक यनदषिताका कािषहरू; कोिाष हाने्न; यपट्ने; ब्राब्लण्डङ; तत्त्वहरूमा अनाििण गने; कुनै पयन खाना, मयदिा, लागू 

पदाथष िा अन्य पदाथष सेिन गनष बल गने; सुतीजन्य उत्पादनहरू सेिन गनष बल गने; िा व्यब्लक्तको र्ािीरिक स्वास्थ्य िा सुिक्षामा प्रयतकूल रूपमा 

प्रिाि पानष सके्न कुनै पयन बल गरिएको र्ािीरिक यििाकलाप। 

 

सङ्लग्न िएका सबै यिद्याथीहरू इचु्छक सहिागीहरू िए तापयन हेयजङ हुन सक्छ। मापदण्डहरू उयचत हँुदा यिब्लरि क्टिािा स्वीकाि गरिँदा ि 

संस्थाको उदे्दश्यसँग कानुनी रूपमा सम्बब्लन्धत हँुदा यिद्याथीले अयिर्न यदन िा संस्थाका लायग प्रिास गनष आिश्यक िएको बेलामा हेयजङ 

हँुदैन। बोिषको नीयत 5131। 

 

िसुपे्ल – िन्नाले गुन्डा, अयर्ि िा प्रबल पे्ललाई बुझ्नु पछष । 
 

घरदेस्ट्ख विद्यालय र विद्यालयदेस्ट्ख घर सञ्चार प्रणाली – िन्नाले प्रिािकािी घि-देब्लख यिद्यालि ि यिद्यालिदेब्लख घि सञ्चािहरूमाफष त यिद्यालि 

कािषिम ि यिद्यालि प्रगयतको सम्बन्धमा परििािहरूसँगको सञ्चािलाई बुझ्नु पछष । 

 

अिद्र प्रदशुन – िन्नाले सिायित रूपमा अपमान िा चेतािनी यदनका लायग केही परिब्लस्थयतहरूमा जननेब्लन्द्रि, स्तन, यनतम्ब जानाजानी 

देखाउने ि/िा झोलेपन देखाउने कािषलाई बुझ्नु पछष । साथै, पािदर्ी िा जाली कपिा, यमयिि फ िाउज िा सटष, यांक टप्स, स्पाघेट्टी रि ्िाप्स, 

कुनै पयन प्रकािको यित्री पयहिनको प्रदर्षन, ब्लििेज, तल झने पाइन्ट ि अश्लील सुझाि यदने कथन िा सङे्कतहरू िएका कपिा यनरे्यधत छन्। 

यनरे्यधत गरिएकोमा िौन, लागू पदाथष िा मयदिा यिज्ञापन गने िा प्रिद्धषन गने कुनै पयन कपिा पयन पछष न्। जुिाहरू हिेक समि लगाउनुपछष । 

 

िैयस्ट्क्तक आिास योजना (IAP) – िन्नाले यिद्याथीको अर्क्तताका बािेमा थाहा िएको िा यिद्याथी अर्क्तता सम्बोधन गने ि यिद्यालिमा 

उपलब्ध गिाइने यियर्ि आिास ि परिमाजषनहरू कागजात गने यिद्याथीका बािेमा थाहा िएको व्यब्लक्तहरूको समूहिािा यिकास गरिएको 

यलब्लखत िोजनालाई बुझ्नु पछष  तायक यिद्याथीले रै्यक्षक रूपमा लाि प्राप्त गनुषहुन्छ। 

 

िैयस्ट्क्तक आिास योजना (IAP) सवमवत – िन्नाले IAP को यिकासमा नयतजा स्वरूप आउने सान्दयिषक यिद्याथीका सबै िेटा समीक्षा ि 

छलफल गने व्यब्लक्तहरूको समूहलाई बुझ्नु पछष । 

 

िैयस्ट्क्तक शैवक्षक योजना (IAP) – िन्नाले सामान्य रै्यक्षक यिद्याथीका क्षमताका बािेमा थाहा िएका व्यब्लक्तहरूको समूहिािा यिकास 

गरिएको यलब्लखत िोजनालाई बुझ्नु पछष । 

 

अशक्त िएका व्यस्ट्क्तिरूको वशक्षा सनधार ऐन 2004 (IDEA 2004) – िन्नाले िाज्य तथा सािषजयनक यनकािहरूले अर्क्त िएका सबै 

बालबायलकालाई उनीका अनुपम आिश्यकताहरू पूिा गनष ि उनीहरूलाई िोजगािी तथा स्वतन्त्र जीिनिापनका लायग तिािी गनष यिजाइन 

गरिएको प्रािब्लिक हस्तके्षप, यिरे्र् यर्क्षा ि सम्बब्लन्धत सेिाहरूको महत्त्व यदने FAPE कसिी उपलब्ध गिाउँछ िनी यनिन्त्रण गने सङ्घीि 

कानुनलाई बुझ्नु पछष । 
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IDEA 2004 ले िाज्यहरूलाई अर्क्ततासम्बन्धी उब्लल्लब्लखत 13 िटा िगष सम्बोधन गिी ती िगषमा पने बालबायलकाका रै्यक्षक आिश्यकता तथा 

अयधकािहरू सम्बोधन गने कािषमा सहािता गनष कोर्हरू उपलब्ध गिाउँछ। 

 

िैयस्ट्क्तक वशक्षा योजना (IEP) – िन्नाले यिद्यालि कमषचािी, आमाबुिा/कानुनी अयििािकहरू ि यिद्याथीिािा यिकास गरिएको यिद्याथीका 

क्षमता, लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरू, प्रगयत कसिी मापन गरिने छ ि िी लक्ष्यहरू पूिा गनष टोलीले सँगसँगै कसिी काम गनेछ िनी उले्लख गने यलब्लखत 

िोजनालाई बुझ्नु पछष । 

 

IEP टोली – िन्नाले यिरे्र् आिश्यकताहरू िएका यिद्याथीका लायग IEP यिकास, समीक्षा ि संर्ोधन गनषका लायग उििदािी िएका 

व्यब्लक्तहरूको समूहलाई बुझ्नु पछष । IEP टोलीले ितषमान प्रगयत ि िािी आिश्यकताहरू यनधाषिण गनष आिश्यकताअनुसाि प्रते्यक यिद्याथीको 

प्रगयतको समीक्षा गनुष पछष । समीक्षामा यिद्याथीका िायर्षक लक्ष्यहरू हायसल गरिँदै छ िा छैन, यिद्याथीको प्रगयतको सम्बन्धमा कमषचािी ि 

अयििािकत्व यचन्ता, सञ्चायलत कुनै पयन पुनमूषल्याङ्कनका नयतजा ि गनुषपने कुनै पयन परिितषन पयन यिचाि गनुष पछष । कानुनअनुसाि IEP टोलीमा 

यनम्न व्यब्लक्तहरू हुनु पछष : 

 

•  यिद्याथी सामान्य यर्क्षा िाताििणमा सहिागी हुनुहुन्छ (िा हुनु हुने छ) िने किीमा एउटा सामान्य यर्क्षाका 

यर्क्षाकमी 

• किीमा एउटा यिरे्र् यर्क्षा यर्क्षाकमी िा प्रदािक 

•  अर्क्त िएका यिद्याथीका लायग यिरे्र् रूपमा यिजाइन गरिएको यनदेर्न, सामान्य पाठ्यिम ि LE स्रोतहरू 

उपलब्धताका बािेमा जानकाि िएको LEA को प्रयतयनयध 

• आमाबुिा(हरू) /कानुनी अयििािक(हरू) 

• उपिुक्त िएअनुसाि यिद्याथी 

• मूल्याङ्कन नयतजाका यनदेर्नात्मक तात्पिषहरू अनुिाद गनष सक्षम िएको कोही व्यब्लक्त 

• अयििािक(हरू) /कानुनी अयििािक(हरू) िा यिद्यालिले आमब्लन्त्रत गनष छनौट गिेका अन्य व्यब्लक्तहरू 
 
 

विद्यालयवित्र वनलम्बन (ISS/प्रवतवबम्ब/ररकिरी) – िन्नाले प्रािजसो उही यिद्यालिमा यिद्याथीको यनयदषि कक्षाबाट उनीहरूलाई अस्थािी 

रूपमा यनष्कासन गने ि स्वीकृत “समि समाप्त” कािषिममा िएको यिद्याथीको स्थान यनिोजन गने कािषलाई बुझ्नु पछष । यिद्यालिमा‐यनलम्बन 

यिद्यालि बायहिको यनलम्बनमा िैकब्लल्पक मायनन्छ ि िसलाई यिद्याथीले आफ्नो कक्षा कोठाको अध्यिन िाताििणमा अििोध पुर् िाउँदा प्राथयमक 

रूपमा प्रिोग गरिन्छ। 

 

अिज्ञा – िन्नाले जानी-बुझी कुनै पयन उयचत अनुिोध िा यनिमनको पालना नगने िा अयधकािीलाई अनादि देखाउनेलाई बुझ्नु पछष । 

 

अन्तररम िैकस्ट्िक शैवक्षक सेवटङ (IAES) – िन्नाले पािम्परिक यिद्यालििन्दा अध्यिनको थप संिचनात्मक कािषिम प्रस्ताि 

गने कुनै पयन सािषजयनक िा यनजी इयलमेन्टिी िा सेकेण्डिी यिद्यालिलाई बुझ्नु पछष । 

 

सबैिन्दा कम प्रवतबन्धात्मक िातािरण (LRE) – िन्नाले सङ्घीि कानुन (IDEA 2004) ले अर्क्त िएका यिद्याथीहरूलाई यिद्याथीका 

आिश्यकताहरूको आधािमा अयधकतम हदसम्म उनीहरू अर्क्त निएका साथीहरूसँग यर्यक्षत गनुष पछष  िनी अयनिािष गिाउँछ िनी बुझ्नु 

पछष । िसलाई सबैिन्दा कम प्रयतबन्धात्मक िाताििण (LRE) ियनन्छ। IEP टोली (अयििािक सयहत) ले यिद्याथीलाई यिद्याथीको IEP मा सेिाहरू 

उपलब्ध गिाउन आिश्यक हुने स्थान यनिोजन यनधाषिण गछष  ि टोलीले ती सेिाहरू उपलब्ध गिाउन सक्षम हुने LRE छनोट गनुष पछष  । िसको 

अथष टोलीले यिद्याथीको अर्क्तताको प्रकृयतले यिद्याथीलाई उक्त िाताििणमा रै्यक्षक अनुििमा सफल हुन यदने छैन िनी यनधाषिण 

नगरुञे्जलसम्म अर्क्त निएका यिद्याथीले अर्क्त िएका यिद्याथी उपब्लस्थत हुने यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुनु पछष । 
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स्र्थानीय वशक्षा वनकाय (LEA) – िन्नाले सहि, काउन्टी, टाउनयसप, सू्कल यिब्लरि क्ट िा अन्य िाजनीयतक उप-यििागमा िएका सािषजयनक 

इयलमेन्टिी िा सेकेण्डिी सू्कलको प्रर्ासयनक यनिन्त्रण कािम िाखे्न िाज्ययित्रका सािषजयनक यर्क्षा बोिष िा अन्य सािषजयनक यनकािलाई बुझ्नु 

पछष । 

 

अविव्यस्ट्क्त वनधाुरणको समीक्षा (MDR) – िन्नाले ियद्िाि्थीहिलूाई उनीका असामान्िताहिूको कािणल े दणि्यत गियँद ै छैन िनी 

सुयनयित गने सुिक्षालाई बुझ्नु पछष । MDR ले यिद्याथीलाई अनुर्ायसत गरििहेको व्यिहाि यिद्याथीको अर्क्तताको अयिव्यब्लक्त हो िा होइन िनी 

यनधाषिण गने प्रिासमा बच्चाको व्यिहाि ि यिद्याथीको अयघल्लो पटक कागजात गरिएका जानकािी जाँच गछष । MDR सयमयतमा अयििािक ि 

एउटा यिद्याथीको व्यिहािात्मक प्याटनषहरूको बािेमा परियचत िएको ि अको यिद्याथीको असामान्यताका बािेमा थाहा िएको किीमा दुई 

व्यब्लक्त हुन्छन्। 

 

अविव्यस्ट्क्त वनधाुरणको समीक्षा (MDR) सवमवत – िन्नाले अनुर्ासनात्मक कािबाही गरिएका व्यिहाि यिद्याथीको अर्क्तताको अयिव्यब्लक्त 

हो िा होइन िनी यनधाषिण गनष बैठक बसे्न व्यब्लक्तहरूको समूहलाई बुझ्नु पछष ; आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) लाई यनणषिमा सहिागी 

गिाउन यिद्यालििािा प्रते्यक प्रिास गनुष पछष । 

 

विद्यालय सामनदावयक सदस्य ‐ िन्नाले कुनै पयन यिद्याथी, अयििािक, यर्क्षाकमी, प्रर्ासक िा कुनै पयन यिद्यालिको यिब्लरि क्ट 

कमषचािी िा आगनु्तक लगाितका व्यब्लक्तलाई बुझ्नु पछष । 

 

पररमाजुनिरू – िन्नाले यिद्याथीले प्रदर्षन गनष अपेक्षा गरिएको कुिामा िएका िास्तयिक परिितषनहरूलाई बुझ्नु पछष ; िसमा यनदेर्नात्मक 

स्ति, सामिी, कािषसम्पादन मापदण्ड ि िैकब्लल्पक मूल्याङ्कनका परिितषनहरू समािेर् छन्; िसमा जाँच फािम िा ढाँचाका परिितषनहरू 

समािेर् हुन सक्छन्। 

 

बहु-अननशासनात्मक मूल्याङ्कन (MDE) – िन्नाले ियद्िाि्थीको हालको काि्िपद्धतयको स्ति, सबलता ि र्ैक्र्यक आिर््िकताहिूको 

मूल्याङ्कनलाई बुझ्नु पछष । यिद्याथीलाई यिरे्र् यर्क्षा सेिाहरू प्राप्त गनष िोग्य ठहरिने अर्क्त अिस्था छ िा छैन िनी यनधाषिण गनष सङ्घीि ि िाज्य 

यनिमहरूले यिसृ्तत मूल्याङ्कन सञ्चालन गनष आिश्यक छ। पुनमूषल्याङ्कन प्रते्यक तीन (3) िर्षमा हुनु पछष । 

 

ित्या – िन्नाले अको मानिलाई गैि-कानुनी रूपमा मानेलाई बुझ्नु पछष । 
 

विद्यालयबाट वनलम्बन – िन्नाले यिद्याथीलाई यिद्यालिबाट अस्थािी रूपमा यनष्कासन गने कािषलाई बुझ्नु पछष । यनलम्बनहरू सीयमत समिका 

लायग हुन्छन् ि यिद्याथी आफ्नो यनलम्बन पूिा िएपयछ यिद्यालि फकष न सक्षम हुनु पछष । यनलम्बनको अियधमा, यिद्याथीहरूलाई कुनै पयन यिद्यालि 

सम्पयिमा अनुमयत छैन। 

 

अन्य एकदमै गिीर िा गैर-कानननी कायु – िन्नाले सू्कल यिब्लरि क्टको सुिक्षामा अिैधायनक, खतिा पूणष िा खतिा यनम्त्याउने कुनै पयन 

व्यिहािलाई बुझ्नु पछष ; यिद्यालिका सुिक्षा ऐनहरू। 

 

प्रिािको व्यस्ट्क्तगत प्रदशुन – िन्नाले प्रिािको अनुपिुक्त प्रिाि प्रदर्षनलाई बुझ्नु पछष । 
 

व्यस्ट्क्तगत खोजिरू – िन्नाले खोजको समिमा परिब्लस्थयतहरूको आधािमा यिद्याथीले कानुन, यिद्यालि यनिम िा यिब्लरि क्ट नीयत उल्लङ्घन 

गिेको छ िनी खोजहरूले प्रमाण देखाउने छ िनी रं्का लागे्न उयचत आधािहरू हँुदा यिब्लरि क्ट प्रर्ासक िा सुिक्षा कमषचािीले यिद्याथीलाई 

प्रिाि पाने व्यब्लक्त िा कमषचािी खोज्न सकु्नहुन्छ िने्न कुिालाई बुझ्नु पछष । खोजहरू मेटल यिटेक्टिहरू प्रिोग गिी ि/िा हातले सञ्चालन गनष 

सयकन्छ। 

 

शारीररक आक्रमण – िन्नाले आपसी यििाद बाहेकको सन्दिषमा अन्यलाई अनुिेयजत यहकाषउने, खुट्टाले हाने्न, धक्का यदने िा अन्यथा 

र्ािीरिक दुखाइ िा हायन पुर् िाउने कािषलाई बुझ्नु पछष । 
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स्र्थान वनयोजन – िन्नाले ियद यिद्याथीले IDEA 2004 अन्तगषत यिरे्र् यर्क्षा िा सम्बब्लन्धत सेिाहरू प्राप्त गदै हुनुहुन्छ िने यिद्याथीको स्थान 

यनिोजन िनेको IEP टोलीले उहाँको यलब्लखत IEP मा दर्ाषइएअनुसाि यिद्याथीका लायग उतृ्कि यनधाषिण गने रै्यक्षक सेयटङ हो िनी बुझ्नु पछष । 

स्थान यनिोजन िन्नाले यिद्याथी िएको कक्षा निइकन IEP मा उले्लख गरिएअनुसािको उहाँलाई एकदमै उपिुक्त हुने कािषिम तथा सेिाहरू 

हो। 

 

अकोलाई खतरामा पाने – िन्नाले अनुसन्धान, रै्यक्षक िा अनुर्ासनात्मक प्रयििामा यिद्यालिको सदस्यको सहिायगताका लायग उहाँ यिरुद्धको 

प्रयतर्ोध लगाितका यिद्यालि समुदािको कुनै पयन सदस्यको स्वास्थ्य, सुिक्षा िा कल्याणलाई खतिा पुर् िाउने यिद्याथीहरू सङ्लग्न हुने िा 

सङ्लग्न हुने प्रिास गरििहेको कुनै पयन सञ्चालनलाई बुझ्नु पछष । 

 

धारण – िन्नाले कपिा, लकि िा झोला ि िसमा िएका सामिीहरू जस्ता सम्पयि (हिाएको, फेला पिेको िा चोरिएको) मा 

र्ािीरिक यनिन्त्रण िएकालाई बुझ्नु पछष । 

 

सकारात्मक व्यििारसम्बन्धी िस्तके्षप र सिायता (PBIS) – िन्नाले हाम्रो यिद्यालिहरूमा सुिक्षा ि अध्यिनको िाताििण यसजषना गने ि 

कािम िाखे्न यिद्यालि प्रणालीको पहँुचलाई बुझ्नु पछष । PBIS को प्रिोग िनेको थप घुस पैठ िा गलत कामका आिश्यकतालाई घटाउने “उतृ्कि 

अभ्यास” हो (जसै्त यनलम्बन) ि िसले प्रणालीगतको साथसाथै व्यक्तीकृत दुिै परिितषन गिाउन सक्छ। 

 

 

परीक्षणकाल स्ट्स्र्थवत – िन्नाले यिब्लरि क्ट अनुर्ासन समे्मलन अयधकािीिािा अपेक्षा गरिएको ि यिद्याथी तथा यिद्याथीको उपब्लस्थयतका लायग 

उििदािी यिद्याथीको आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) िािा यलब्लखत रूपमा स्वीकाि गरिएको यनिम तथा सतषहरूमा यिद्यालिमा पुनः 

िनाष गरिने प्रयििालाई बुझ्नु पछष । 

 

परीक्षणकाल उल्लङ्घन ‐ िन्नाले यिद्याथीको यिब्लरि क्ट अनुपालन समे्मलनको यनष्कर्षमा सबै पक्षहरूिािा पयहले नै स्वीकाि गरिएका यिद्याथी, 

आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) ि यिद्यालियबचको यलब्लखत किािीि सम्झौता तोि्ने िा उल्लङ्घन गने यिद्याथीको कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

जातीय उत्पीिन – िन्नाले कसैको जात, िङ िा िायिि िताको कािणले उनीहरूलाई यनदेयर्त गरिएको अनािश्यक व्यिहाि, िाचन, लेब्लखएका 

िा फोटोहरूलाई बुझ्नु पछष । िो िि, यनिन्त्रण, र्ब्लक्तको दुरुपिोग ि समानता अस्वीकाि गने प्रिासको बािेमा हुन्छ। िो स्पि िा सूक्ष्म, एक 

घटना िा ढाँचा हुन सक्छ। 

 

बलात्कार/बल पूिुक यौनजन्य ऐनिरू – खण्ड 566.030, RSMo मा परििायर्त गरिएअनुसाि बल पूिषक बलात्काि िा खण्ड 566.060, 

RSMo मा परििायर्त गरिएअनुसाि सोिोमी गने िा गने प्रिास गने कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

पननमुूल्याङ्कन – िन्नाले यिद्याथी अझै पयन अर्क्त छन् िा छैनन् िा उनीहरूलाई अझै पयन यिरे्र् यर्क्षा ि सम्बब्लन्धत सेिाहरू आिश्यक छ िा 

छैन िनी यनधाषिण गने प्रयििालाई बुझ्नु पछष । पुनमूषल्याङ्कन 1) यिद्याथीले यिद्यालिमा काम कसिी गरििहेको छ िनी पयहचान गनष, 2) यिद्याथीका 

रै्यक्षक आिश्यकताहरू पयहचान गनष ि 3) IEP मा समािेर् गरिएका िायर्षक लक्ष्य ि उदे्दश्यहरू पूिा गदै ि उपिुक्तअनुसाि सामान्य 

पाठ्यिममा सहिागी हँुदै सहािता गनष यिद्याथीको IEP मा िएका कुनै पयन परिितषनहरू पयहचान गनष सञ्चालन गरिन्छ। 

 

विचारात्मक वक्रयाकलाप– िन्नाले यिद्याथीलाई उहाँले यनिम तोिेको अिस्थाका बािेमा गिीि रूपमा सोचे्न अिसि यदन यिजाइन गरिएको 

असाइनमेन्टलाई बुझ्नु पछष । असाइनमेन्टले यिद्यालिको यनिम तोि्ने व्यिहािको सट्टामा यदइएको परिब्लस्थयतका लायग उयचत व्यिहाि यनधाषिण 

गनष यिद्याथीलाई मागषदर्षन गनुष पछष । 

 

सम्बस्ट्न्धत सेिािरू – िन्नाले अर्क्त िएको यिद्याथीलाई सहािता गने यिकासात्मक, सुधािात्मक ि अन्य सहािक सेिाहरूलाई बुझ्नु पछष । 
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सम्बस्ट्न्धत सेिािरूमा वनम्न कन रा समािेश छन्: बोल्ने-िार्ा प्याथोलोजी ि अयििोलोजी सेिाहरू; मनोिैज्ञायनक सेिाहरू; र्ािीरिक तथा 

पेर्ागत थेिापी; थेिापु्ययटक मनोिञ्जन, बालबायलकामा अर्क्तताको प्रािब्लिक पयहचान ि मूल्याङ्कनसयहत मनोिञ्जन; पुनसुषधाि पिामर्षसयहतका 

पिामर्ष सेिाहरू; अयिमुखीकिण ि गयतर्ीलता सेिाहरू; यनदान िा मूल्याङ्कन सेिाका लायग यचयकत्सा शृ्रङ्खलाहरू; यिद्यालि स्वास्थ्य 

सेिाहरू; यिद्यालिको आमाबुिा(हरू)/कानुनी अयििािक(हरू) को पिामर्ष ि पिीक्षणमा सामायजक कािष सेिाहरू; ि िातािात। 

 

पननस्र्थाुवपत न्याय अभ्यासिरू – िन्नाले एक िा सोिन्दा धेिै मायनसका यियर्ि कािषहरूिािा सम्बन्धहरू यबिेको बेलामा मायनसहरूलाई सँगै 

ल्याउने कािषहरूलाई बुझ्नु पछष । प्रिािकािी पुनस्थाषयपत हस्तके्षप िनेको कुिाहरू सही गनष आपसी बुझाइ गिाउने ि सुसंगत िोजना स्वीकाि 

गिाउने हस्तके्षप िोजना हो। सफल पुनस्थाषयपत प्रयििा िनेको सम्झौताहरू िाखे्न ि सम्बन्धहरूमा “सही गिाउने” कुिाहरू पूिाषिस्थामा ल्याउने 

प्रयििा हो। 

 

िकैती – िन्नाले िि ि यहंसा गिी अन्य मायनसहरूको सम्पयि अिैध तरिकाले यलने जस्ता कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

शवनिारको विद्यालय – “नजिबन्द” को सूची हेनुषहोस् 
 

विद्यालय बस वनलम्बन – िन्नाले यनयदषि अियधका लायग यिद्याथीलाई यिद्यालि बसमा िात्रा गनष अनुमयत नयदइएको सुधािात्मक 

िणनीयतलाई बुझ्नु पछष । 

 

विद्यालय वदन ‐ िन्नाले बालबायलकाहरूले यनदेर्न उदे्दश्यका लायग यिद्यालिमा उपब्लस्थत हुने यदनलाई बुझ्नु पछष । 
 

विद्यालयका मैदान/सम्पवि ‐ िन्नाले यिद्यालि खेल मैदान, पायकष ङ लट, यिद्यालि बस ि यििाकलाप गरिने यिद्यालिको कुनै पयन सम्पयि 

लगाितका सू्कल यिब्लरि क्टिािा उपिोग गरिएको, यनिीक्षण गरिएको, िािामा यलइएका, यलजमा यदइएको िा यनिन्त्रण गरिएको कुनै पयन िौयतक 

सम्पयिलाई बुझ्नु पछष । 

 

विद्यालय स्तरको अननसन्धान – िन्नाल े समब्नध्यत तथि्हिू पतत्ा लगाउन गियएको र्ंकास्पद ियद्िाि्थीका क्ियिाकलाप/घटना 

(यिद्यालिमा, यिद्यालि अियधमा िा यिद्यालि सम्बन्धी प्रकािषहरूमा) को यिसृ्तत खोज िा पिीक्षणलाई बुझ्नु पछष ; अनुसन्धान यिद्यालि 

प्रर्ासक/यिजाइनीिािा सञ्चालन गरिन्छ। 

 

विद्यालय विशेषावधकारिरू – िन्नाले िेजुएसन समािोह, कक्षा यटि प, नृत्य, खेलकुद टोली, िब िा यिश्राम लगाितका कुनै पयन 

यिद्यालिसँग सम्बब्लन्धत यििाकलाप िा कािषिमलाई बुझ्नु पछष । 

 

खोज र वसजर ‐ िन्नाले उक्त खोज िािेन्टयिना ि उयचत र्ङ्का हँुदा िा कुनै पयन अन्य उयचत उदे्दश्य ि उयचत रै्लीमा सञ्चालन गनष सयकन्छ िनी 

बुझ्नु पछष । िेस्क ि लकिहरू यिब्लरि क्टको सम्पयि हुन् ि खोजहरू ििन प्रर्ासकहरूको यनणषिमा गनष सयकन्छ। यिद्यालिको यनकािले 

यिद्यालिको सम्पयिमा पाकष  गरिँदा यिद्याथीलाई आफ्ना अटोमोबाइलहरू िाब्लखने ठाउँ यिस्ताि गछष । New Jersey v. T.L.O. 469 U.S. 325 

(1985) 

 

खण्ड 504 – िन्नाले अर्क्त िएका व्यब्लक्तहरू यिरुद्धको िेदिाि यनरे्ध गने नागरिक अयधकािलाई बुझ्नु पछष । खण्ड 504 ले अर्क्त िएको 

यिद्याथीलाई यर्क्षामा समान पहँुच छ िनी सुयनयित गछष । यिद्याथी आिास ि परिमाजषनहरू प्राप्त हुन सक्छ। 

 

गिीर शारीररक चोटपटक – िन्नाले र्ािीरिक रूपमा मेम्बि, अि िा मानयसक संकाि प्रकािषको मृतु्य, बेहोस, अत्यायधक र्ािीरिक दुखाइ, 

दीघषकालीन ि स्पि कुरूपता िा दीघषकालीन गुमे्न िा दुबषलताको िसु्तगत जोब्लखम समािेर् हुने र्ािीरिक रूपमा लागेको चोटपटकलाई बुझ्नु 

पछष । 
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यौनजन्य सामग्री पठाउने कायु – इन्टिनेट, सेल फोन िा कुनै पयन इलेक्टि ोयनक-सम्बब्लन्धत िन्त्र (जसमा इन्टिनेट च्याट रुम ि अनलाइन 

मेसेयजङ सेिाहरू छन्) प्रिोग गिी िौनजन्य प्रकृयत िएका फोटो, यलब्लखत सामिी, पाठ ि/िा भ्वाइस सने्दर् ि इमेलहरू पठाउने कािषलाई बुझ्नु 

पछष । 

 

यौनजन्य कायु – िन्नाले सिोग, मौब्लखक िौन, िौनजन्य िागहरू जबिजस्ती छुने िा कृयत्रम िौनमा सङ्लग्न हुने कािषलाई बुझ्नु 

पछष । 
 

यौनजन्य आक्रमण – िन्नाले िि, लाज िा मानयसक पीयित बनाउने िास्तयिक िा धम्कीपूणष र्ािीरिक बलको साथमा िएको अन्य व्यब्लक्ततफष  

िौयनक िा अिद्र प्रकृयतको सञ्चालनलाई बुझ्नु पछष । 

 

यौनजन्य उत्पीिन – िन्नाले उक्त व्यिहािको उदे्दश्य अनुयचत िा मूलिूत रूपमा व्यब्लक्तको यर्क्षाको हस्तके्षपमा प्रिाि पाने िा िसले िि िा 

प्रयतकूल िाताििण यसजषना गने हँुदा यलिको आधािमा अनािश्यक िौनजन्य प्रिास, िौन अनुिहका लायग अनुिोधहरू, िौनजन्य उते्प्ररित 

र्ािीरिक िा मौब्लखक दुव्यषिहाि, िौनजन्य प्रकृयतको सञ्चाि िा दुव्यषिहाि गने कािषलाई बुझ्नु पछष । िौनजन्य उत्पीिन िा िेदिाि गिाउन सके्न 

व्यिहािका उदाहिणहरूमा मौब्लखक उत्पीिन िा दुव्यषिहाि, िौन यििाकलापका लायग चाप, र्िीिमा अनुपिुक्त थप-थपाउने िा यचमोट्ने ि 

जानाजान तरिकाले सुम-सुमाउने समािेर् छन्। 

 

यौनजन्य दनवु्यििार – िन्नाले िौन सम्पकष  हुने िा गरिने तरिकामा अको व्यब्लक्तको र्िीि ि/िा कपिामा बल पूिषक, जानी-बुझी िा सहमयतमा 

छुने कािषलाई बुझ्नु पछष । िसमा अिद्र अनाििण, िौनजन्य इर्ािा, िौनजन्य प्यािाफेिानेयलिा ि/िा पयत्रकाका धािण ि/िा यितिण समािेर् 

छन्। 

 

सामान्य आक्रमण – िन्नाले यिद्यालि समुदािको अको सदस्यलाई र्ािीरिक चोट पुर् िाउने कािषलाई बुझ्नु पछष । 
 

धूम्रपान/सनतीजन्य पदारु्थ – िन्नाले यिद्याथीहरूले सुतीजन्य उत्पादन िा सामािी िाख्नु, सेिन गनुष िा प्रिोग गनुष हँुदैन िने्न कुिालाई बुझ्नु 

पछष । यिद्यालि बोिष R5131.6.2 

 

सामावजक नेटिवकुि – िन्नाले अन्य कुनै पयन व्यब्लक्तलाई हायन पुर् िाउने अयिप्रािमा My space, Facebook, Twitter, You Tube, 

LinkedIn िा कुनै पयन सामायजक सञ्जालको िेबसाइटमाफष त फोटो ि/िा यलब्लखत सामिीहरू पठाउने कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

विशेष पररस्ट्स्र्थवतिरू – िन्नाले यनम्नानुसािका यिरे्र् परिब्लस्थयतहरू परििायर्त गने IDEA लाई बुझ्नु पछष । अिैध लागू पदाथष, हयतिाि 

प्रिोग गने ि गिीि र्ािीरिक चोट पुर् िाउने व्यिहाि गने। 

 

राज्य वशक्षा वनकाय (SEA) – िन’ िाज्यको सािषजयनक इयलमेन्टिी ि सेकेण्डिी यिद्यालिहरूको यनिीक्षणका लायग प्राथयमक रूपमा उििदािी 

यनकािलाई बुझ्नु पछष । यमसौिीमा, SEA िनेको इयलमेन्टिी तथा सेकेण्डिी यर्क्षा यििाग (DESE) हो। 

 

“स्ट्स्र्थर रिननिोस्” – िन्नाले अनुर्ासनात्मक समे्मलन (यनलम्बनको यसफारिस िा यिद्यालि सेयटङको परिितषन) मा ितषमान रै्यक्षक स्थान 

यनिोजनमा िहने यिद्याथीको अयधकाि िा स्थान यनिोजन, अयिव्यब्लक्त यनधाषिण, यनलम्बन िा यनष्कासनलाई चुनौती यदने आमाबुिा(हरू)/कानुनी 

अयििािक(हरू) को अयपलमा यसफारिस गनष प्रिोग गरिएको र्ब्दलाई बुझ्नु पछष ; िो अयधकािले यिद्याथीलाई LRE मा FAPE को प्राप्त जािी 

िाख्न सुयनयित गछष । 

 

विद्यार्थी जानकारी प्रणाली (SIS) – िन्नाले यिद्याथी जानकािीको िेटा व्यिस्थापनलाई बुझ्नु पछष । 

 

वनलम्बन – “यिद्यालियित्रको यनलम्बन” ि “यिद्यालि बायहिको यनलम्बन” को सूची हेनुषहोस्। 

 

चोरी – िन्नाले अन्य मायनसहरूको पैसा िा सम्पयि चोिी गने िा चोिी गने प्रिास गने कािषलाई बुझ्नु पछष । 
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घनस पैठ– िन्नाले अनुमयत यिना यिद्यालि िा यिद्यालि िाउण्डहरूको यिरे्र् स्थान िा यिद्यालि बसमा हुने िा यिद्यालि परिसि छोि्न अनुिोध 

गदाष िसको पालना गनष अस्वीकाि गने कािषलाई बुझ्नु पछष । यिद्याथीहरू ििन प्रधानाध्यापकका अनुमयत यदइएको ि 

आमाबुिा(हरू)/अयििािक(हरू) िािा लैजाँदा बाहेकको अिस्थामा यनष्कासन ि यनलम्बनमा हँुदा िैकब्लल्पक कािषिममा यनयदषि गदाष 

यिद्यालिमा फकष नु हँुदैन। 

 

अनवधकृत प्रिेश – िन्नाले यिद्याथीहरू अनुमयत यिना यिद्यालि िा यनयित के्षत्रहरूमा प्रिेर् गने; कुनै पयन व्यब्लक्तलाई यनयदषि प्रिेर्िािहरू 

बाहेक यिब्लरि क्ट सुयिधामा प्रिेर् गनष अनुमयत यदने िा सहािता गने िा अनयधकृत व्यब्लक्तहरूलाई कुनै पयन प्रिेर्िािमाफष त यिब्लरि क्ट सुयिधामा 

प्रिेर् गनष अनुमयत यदने कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

बबुरता– िन्नाले यिब्लरि क्ट/यिद्यालि सम्पयि िा अन्य व्यब्लक्तको सम्पयि (जसै्त टेक्स्टबुकम लकि, उपकिण, यििा, फयनषचि, यलब्लखत यगिोह 

िायफटी आयद) को जानी-बुझी िा मायलयसिस क्षयत पुर् िाउने, नि गने िा खिाब गने कािषलाई बुझ्नु पछष । 

 

िवतयार – िन्नाले ब्ल्याकज्याक, तोप (लोि गरिएको िा लोि नगरिएको), यिस्फोटक हयतिाि, तोप साइलेन्सि, ग्याँस गन, मेयसन गन, 

प्रोजेक्टाइल हयतिाि, बुलेट(हरू), िाइफल, छोटो ब्यािेल, र्टगन, ब्लिङ गन, कुनै पयन प्रकािको तोप (िोक बम िा फाििि्िाकि), कुनै पयन 

प्रकािको यिस्फोटक िन्त्रहरू िा ब्लस्वच िेि) लाई बुझ्नु पछष । हयतिािहरूको SLPS नीयतमा सबै प्रकािका चकु्कहरू समािेर् छन् ि िसमा 

िेजि िा िेजि िेि, मेस, िब, चेन, नेल चेन (र्ािीरिक चोटपटक पुर् िाउन प्रिोग गरिँदा) ि ब्रास नकल्स समािेर् गनष यिसृ्तत गरिन्छ। कुनै पयन 

िसु्त, उपकिण िा िन्त्रको अनुयचत प्रिोग पयन िस प्रािधानयित्र पछष न्। SAB नीयत 5131.6। 

 
 
 
 
 
 
 

आचाि संयहताको समीक्षा 

यर्क्षा बोिषले प्रते्यक िर्ष िो आचाि संयहताको समीक्षा गने छ ि िसलाई आिश्यकताअनुसाि अद्याियधक गने छ। समीक्षा सञ्चालनमा बोिषले 

आचाि संयहताको प्रािधान कयिको प्रिािकािी छ ि आचाि संयहता यनष्पक्ष ढिले ि यनिन्ति रूपमा लागू गरिएको छ िा छैन िनी यिचाि गने 

छ। बोिषले आचाि संयहताका उल्लङ्घनहरूमा आचिण ि यिब्लरि क्टको प्रयतयििाको समीक्षा गनषका यनब्लि सहािता गनषका लायग पिामर्ष सयमयत 

यनिुक्त गनष सक्छ। सयमयतमा यिद्याथीको प्रयतयनयध, यर्क्षाकमी, प्रर्ासक, अयििािक संगठन, समुदािका सदस्य, यिद्यालि सुिक्षा सयमयतका 

कमषचािी ि यिद्यालिका अन्य कमषचािी हुन्छन्। आचाि संयहतामा कुनै पयन संर्ोधन स्वीकाि गनुषअयघ बोिषले यिद्यालिका कमषचािी, अयििािक, 

यिद्याथी ि रुयच िाखे्न कुनै पयन अन्य पक्ष सहिागी हुन सके्न किीमा एउटा (1) सािषजयनक सुनुिाइ आिोजना गने छ।



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संर्ोयधत यमयत: मे 2021 
                                                           
 

सेन्ट लनवयस सिरको परीक्षा बोिु 

िा. जोइस रोबटु्स - अध्यक्ष 

िोना जोन्स - उपाध्यक्ष 

म्याट िेविस - सयचि 

एंटोनेट "टोनी" कवजन - बोिष  सदस्य 

रेवजना फाउलर - बोिष  सदस्य 

एवलसा सोवनयर - बोिष  सदस्य 

नताली ििेल - बोिष  सदस्य 

केस्ट्िन आर. एिम्स, वपएचिी. 

सु्कलका अधीक्षक  

 

 

 

 

 

सेन्ट लुयिस यसयट पब्लिक सु्कल यजल्ला (यजल्ला)ले  यलंग, जायत, धमष, िणष, िायिि िता, िंर्, उमेि, अपांगता, िौन 

अयियिन्यास,  यलंग पयहचान, िेटिान िा िायिि ि गािष ब्लस्थयत,िा कानुनले यनरे्ध गिेका अन्य कुनै तत्वहरुका आधािमा 

िनाष िा पहुचमा, िा िसका कािषिम ि/िा गयतयियधमा उपचाि िा िोजगािीमा िेदिाि गनेछैन् । अन्य जानकािीको 

लायग, कृपिा टाइटल VI, टाइटल VII,टाइटल IX,  सेक्सन 504/ ADA अनुपालन समन्विक/ मुख्य मानि संसाधन 

अयधकािीलाई 801 N. Eleventh Street, St. Louis, MO 63101 (314) 345-2650, HRCompliance@slps.org, 

यबहान  8:00 देब्लख  बेलुका  4:45 सम्म सम्पकष  गनुषहोस्। 

 

 2021 मे मा संर्ोधन गरिएको 
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