२३ ३१ ३३ ४३ ६३ ६५ ७१

अपेक्ष
क्षाहरू
ाहरू रर जिम्मे
जिम्मेव
वारीहरूको
ारीहरूको
अपे
जववरण:
जववरण:

विद्यार्थीको आचार संविता
मार्गदर्गक (गाइड)

हाम्रो लक्ष्य (उद्दे श्य) भनेको एक सहयोगी समुदायको जसिजनागनुज हो िसले सबै
जवद्यार्थीहरूलाई उच्च स्तरमा हाजसल गरे को र जवश्वव्यापी समािमा उत्कृष्टता हाजसलगनज
तयार रहेको भनेर सुजनजितगदज छ।

विषयसूची (सामग्रीको ताविका)
1.
1.
2.

१.०

2.
1.
2.
3.

२.०

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

३.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन (अििोकन)
३.०१ जिम्मेवारीहरू (प्रशासकहरू)
३.०२ जिम्मेवारीहरू (अन्य जवद्यालय कमशचारीहरू)
३.०३ जिम्मेवारीहरू (जवद्यालय प्रहरी)
३.०४ जिम्मेवारीहरू (आमबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू)
३.०५ अपेक्षा साराां श (आमबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू)
३.०६ अपेक्षा साराां श (जवद्याथीहरू)
३.०७ कायाश लय अनुशासन परामशशहरू

८

१२

4.
19.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

४.० विद्यार्थी आचाि संवहता उल्लङ्घनहरू
४.०१ पररर्ाषाहरू र उदाहरणहरू
वर्श I सांजहता उल्लङ्घनहरू
वर्श II को सांजहता उल्लङ्घनहरू
वर्श III सांजहता उल्लांघनहरू
वर्श IV सांजहता उल्लङ्घनहरू
४.०२ सम्बन्धित सूचनाहरु (नीजत उल्लङ्घनहरू)
बसको र्डबडीहरू
बन्द क्याम्पसहरू
औषधी सेवनर्ने
व्यन्धिर्त इलेक्ट्रोजनक उपकरणहरू
1. जिलाईहरू, चााँ डो छु जिहरू र अनुपन्धस्थजतहरू
2. प्रजवजध नीजत उल्लङ्घनहरू
3. खेलौना हजतयार र लेिर सूचक उपकरण
अक्षम्य अनुपन्धस्थजत र अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थजत
४.०३ सम्बन्धित सूचनाहरु (कानुन उल्लङ्घनहरू)
आपराजधक उल्लङ्घनहरू
रक्सी, लार्ूपदाथश हरू, कृजिम औषधीहरू र नशालु पदाथश हरू
बुजलङ (तसाश उनु, धम्काउनु)
उत्पीडन/जवसांर्जत
स्कूलका कमशचारीहरू जवरुद्ध अपराधहरू
जहां सा, आक्रमण र आतांकवादको खतराहरू
घातक हजतयारहरू र खतरनाक उपकरणहरू

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्प
४१
५.०१ पररर्ाषाहरू र उदाहरणहरू
सहयोर्ी प्रजतजक्रयाहरू (अनौपचाररक; सन्दर्श वा जवद्यालय स्तर)
सहयोर्ी प्रजतजक्रयाहरू (औपचाररक; जिल्ला तह)
४३
परम्परार्त प्रजतजक्रयाहरू (अनौपचाररक; सन्दर्श वा जवद्यालय स्तर) ४३
परम्परार्त प्रजतजक्रयाहरू (औपचाररक; जवद्यालय स्तर)
परम्परार्त प्रजतजक्रयाहरू (औपचाररक; जिल्ला तह)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

परिचय
१.०१ अधीक्षकको (शुपरईन्टे ण्डेन्टको) सन्दे श
१.०२ समानता र व्यवहार व्यवस्थापन दशशनको कथन
विद्यार्थीको व्यिहािको अपेक्षाहरू
२.०१ जिल्ला स्तरहरू
२.०२ जवद्यालय र पररवेशका (सन्दर्शका) स्तरहरू
२.०३ जिल्लाको बसको अपेक्षाहरू

1

३
३
४
६
६
७
७

८
८
९
९
९
१०
११

१२
१२
१४
१६
२३
३०
३०
३०
३०
३१
३१
३३
३३
३३
३५
३५
३५
३७
३७
३८
३८
३९

४१
४१

४४
४५

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

५.०२ सम्बन्धित सूचनाहरु
शारीररक सिाय
आई.एस.एस. कक्षहरू /एस.ए.एफ.ई.कक्षहरू
खेलकुद र्जतजवजधहरूकोलाजर् सहर्ाजर्ताको आवश्यकता
सवारी चालक अनुमजतपि खारे िी
जप्रस्कुलका जबद्याथीहरू

४५
४५
४५
४५
४७
४७

५.०३ व्यवहार व्यवस्थापन मानजचिहरू

४९

11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

६.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन कायगविवि
६.०१ उजचत प्रजक्रया (अनौपचाररक कायश हरू)
६.०२ उजचत प्रजक्रया (जनलम्बनहरू)
६.०३ उजचत प्रजक्रया (जनष्कासन)
६.०४ सम्बन्धित सूचनाहरु
आमाबुबाको सम्मेलनहरू
अपाङ्गतार्एका जवद्याथीलाई जनलम्बनहरू /जनष्कासनहरूर्ने
सल्लाह जदने अजधकार

५९

12.
1.
2.

७.० र्ुनासोहरू ि वनिेदनहरू
७.०१ जवद्याथीको र्ुनासोहरू
७.०२ जनलम्बनहरूको जनवेदनहरू

६२

13.
1.
2.
3.

६३

5.
6.
7.

८.० अन्य जानकािी
८.०१ इलेक्ट्रोजनक सर्ेक्षण
८.०२ एक अजर्र्ावक/र्ैर-सांरक्षक आमाबुबाद्वारा र्नाश
८.०३ क्षेिर्न्दा बाजहरको कायशर्ारहरू
८.०४ शारीररक सांयम र एकान्त (अलर्ाव, अलग्ग)
८.०५ स्वीकृत जबरुद्ध र्ैर-स्वीकृत खेलकूद
८.०६ सम्पजत र व्यन्धिको खोिीहरू
८.०७ जबद्याथीलाई जनस्कनकोलाजर् आवश्यकताहरु

14.
1.
2.
3.
4.
5.

९.० बावषगक विििणहरू तर्था सूचनाहरू
९.०१ एफईआरपीए (FERPA)/केएफईआरपीए (KFERPA)
९.०२ जवद्याथीको अजधकारहरूको सांरक्षण सांशोधन
९.०३ र्ेदर्ाव-रजहत
९.०४ जवशेष जशक्षा र बच्चा फेला
९.०५ सावशिजनक लार्हरू वा बीमाको (Medicaid) प्रयोर्

६७
६७

15.
1.
2.
3.

१०.० फािमहरू
१०.०१ एफईआरजपई (FERPA) जनदे जशका सूचनाबाट बाजहररने
१०.०२
जमजडया कर्रे िबाट बाजहररने
१०.०३सैन्य र्तीबाट बाजहररने

७२
७२

16.

विद्यािय कायगक्रम सम्पकग सूचना

७५

4.

2

५९
५९
६०
६१
६१
६१
६१

६२
६२

६३
६३
६४
६४
६५
६५
६६

६९
७०
७०
७१

७३
७४

१.० परिचय
१.०१ सुपरिटे न्डेन्टको सन्दे र्
जप्रय एफसीपीएस (FCPS) पररवार र जवद्याथीहरू:
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा, हामी सम्पूणश बच्चालाई जसकाउन प्रजतबद्धछौां र हामी शैजक्षक र सामाजिक-र्ावनाात्मक सफलता
हातमा हात जमलाएरिान्छ र्नेर बुझछौां।सबैले स्वार्त र कदरर्रे को महसुसर्ने सुरजक्षत र आदरपूणश जसक्ने वातावरण सुजनजितर्नुशको
अथश स्कूलमा हामीले एक अकाश जसत कसरी व्यवहारर्ने र्न्नेबारे स्पष्ट आशार्नुश हो।
व्यवहाररक जवषयहरूले जशक्षण र जसक्ने प्रजक्रयामा बाधा पुयाश उाँदा कसैलेपजन जविय हाजसलर्नश सक्दै न। जवचारशील योिना, कुराकानी
र सहयोर्द्वारा हामी आफ्ना छोराछोरीलाई अजहले र र्जवष्यमा मदतर्ने कुरामा फरकपानश सकछौां।
िसरी जशक्षकहरूले जवद्याथीहरूको जसकाईकोलाजर् स्पष्टकक्षा कोठामा अपेक्षाहरूलाई स्थाजपतर्नुशर्यो, त्यसरी नै फेएट काउन्टी
जशक्षा सजमजतले जिल्लाव्यापी अपेक्षाहरू जनधाश रणर्ने नीजतहरू अपनाएकोछ। जवद्याथी आचार सांजहताको उद्दे श्य जवद्याथी व्यवहारसाँर्
सम्बन्धित सबै जिल्ला नीजतलाई एकल कार्िातमा सम्प्रेषणर्नुश हो। जवद्याथीहरू, पररवारहरू, जशक्षकहरू र प्रबांधकहरूको
जनबेशकासाथ जवकजसत, जनदे जशकाहरू कानुन र नीजतको पालनर्छश न्, जवद्याथीहरूकालाजर् हामीसाँर् र्एको उच्च स्तरको सञ्चारर्छश न्,
समस्या उत्पन्नहाँ दा कमशचारी सदस्यहरूले पालनर्ने प्रजक्रयाको व्याख्यार्छश न् र र्लत व्यवहारका पररणामहरूको रूपरे खा
तयारर्छश न्।
यस वषश पजहलो पटक जवद्याथी आचार सांजहता जबध्युतीय िााँ चामासदै छ। यो पररवतशन हे नरी क्ले हाई स्कूलमा र्ो ग्रीन क्लबका
जवद्याथीहरूको काममा आधाररत जथयो, िसले हाम्रो जिल्लारीका जवद्याथीहरूले उि कार्िात कसरी प्रयोर्र्छश न् र्न्ने जवषयमा
सवेक्षणर्रे । सबैको पहाँ चलाई सुजनजितर्नश, जवद्याथी आचार सांजहता एफसीपीएसमा (FCPSमा) प्रत्येक जवद्याथीलाई िारीर्रीएको
क्रोमबूकको डे स्कटपमा जवजर्न्न र्ाषामा उपलब्ध हनेछ। कार्िी प्रजतजलपीहरु यहााँ अनुरोध र्रे र वा ८५९-३८१-४१००मा फोन र्रे रपजन
उपलब्ध हन्छ।
हाम्रा जवद्याथीहरूले आफ्नो असीजमत क्षमता हाजसलर्नश सकून् र्नेर पररवारहरू र जशक्षकहरूले जतनीहरूलाई डोऱ्याउने र
सहयोर्र्ने जिम्मेवारीको वहनर्छश न्। हामी एक दमै राम्रो वषश प्राप्तर्नश तपाईांजसत कामर्नश उत्सुकछौां!
र्वजदय,

डे मेटरस जलजर्न्स, पीएचडी
फेयेटले काउन्टी पन्धिक स्कूल सुपररटे न्डेन्ट
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१.० पररचय (जारी)
१.०२ वनष्पक्षता (समदृस्टी) ि व्यिहाि व्यिस्र्थापन दर्गनको कर्थन

वनष्पक्षताको कर्थन
फेएट काउन्टी पब्लिक स्कूलहरूले प्रत्येक जवद्यार्थीलाई शैजक्षक उत्कृष्टता प्रदानगने प्रजतबद्धता गने छ। इब्लिटी प्राप्तगनज अवसरका अन्तरहरूलाई
समाधानगनज र अवरोधमुक्त जसक्ने वातावरणको सृिनागनज रणनीजतक जनणजय-गनुज आवश्यकछ। जिल्लाका नेताहरुले नीजतगत र सुशासनमा यो
प्रजतवद्धतालाई प्रजतजबन्धम्बत र्नेछन् । एक जिल्लाको रूपमा, हामीलाई जवश्वासछ जक शैजक्षक इब्लिटीले केब्लित र्दश छ:
•

•
•

•

समािेशी: सबै जसक्षाथीहरूलाई स्वार्त छ, स्वीकार र्ररन्छ, र हाम्रा जवद्यालयहरूमा उत्पीडन वा र्ेदर्ाव जवरुद्ध सुरजक्षत र्ररन्छ जकनर्ने
हामी हाम्रा जवद्याथीहरू, कमशचारीहरू, पररवारहरू र समुदायको जवजवधता मनाउाँ छौां र हाम्रा जवद्याथीहरूलाई जवजर्न्न पृष्ठर्ूजमका
माजनसहरूसाँर् बुझ्न र प्रर्ावकारी रूपमा सांलग्न हन जसकाउाँ छौां।
पहुँच: सबै प्रजशक्षार्थीहरूले सबै शैजक्षक तर्था अजतररक्त अवसरहरूमा सजियताकासार्थ संलग्नहुने समान अवसर प्राप्तगनेछन्।
प्रविया: सबै जसक्षाथीहरूले जनष्पक्ष र न्यायपूणश तर समान व्यवहार र समथशन पाउाँ दैनन् । यसमा उच्च गुणस्तरीय पाठ्यिम कायज समावेशछ
िसले हाम्रा जवद्यार्थीहरूको जवजवधतालाई प्रजतजबब्लितगछज र उच्च योग्य जशक्षकहरू िो जवद्यार्थीहरूको आवश्यकता पूरागनज तयार र
समजर्थजतछन्।
नवतजा: सबै प्रजशक्षार्थीहरूले उच्च शैजक्षक र सामाजिक अपेक्षाहरूको उपलब्लि सुजनजितगने शैजक्षक अनुभव हाजसलगनेछन्। सबै
जवद्यार्थीहरूले जवकास र उपलब्लिको प्रदशजन सुजनजितगनज, हामीले बजहष्कार प्रर्थाहरू हटाउन र हाम्रा जवद्यार्थीहरूलाई आफ्नो उच्चतम
क्षमतासम्म पुग्नबाट रोक्ने ऐजतहाजसक तर्था सामाजिक अवरोधहरूको समाधानगनज समय, िानािानी र एकीकृत कदम चाल्नुपछज ।

व्यििार व्यिस्र्थापन दशश न
स्कूल सुरक्षा र शैजक्षक सफलताको जसिशनाहन्छ र बजलयोहन्छ िब जवद्याथीहरू प्रर्ावकारी रूपमा र सजक्रय रूपमा जसकाईमा सांलग्न हन्छन्, िब
जवद्याथीहरू र स्कूलका कमशचारीहरू बीच सकारात्मक सम्बिहरू अवन्धस्थत हन्छन्, र िब पररवारहरू, समुदायहरू र स्कूलका कमशचारीहरूले
सकारात्मक जवद्याथी पररणामहरूलाई समथशनर्नश सहयोर्ी रूपमा कामर्छश न्।
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेपहरू र समथशनहरूको (पीबीआईएसको) (PBISको) प्रयोर्लाई बिावा जदएर सबै
जवद्याथीहरूकोलाजर् र्ुणस्तरीय जशक्षा प्रदानर्नश प्रजतबद्धछ। हामी जवश्वासर्छौं जक हाम्रा जवद्यालयहरू जर्ि एउटा समुदायको जसिशनार्नुश महत्त्वपूणशछ
िहााँ जवद्याथीहरूको आवश्यकताहरू पूराहन्छन् , अपेक्षाहरू बुजिन्छन् , मार्शदशशन जदइन्छ, र सुरजक्षत र व्यवन्धस्थत वातावरण कायम र्ररन्छ।
पीबीआईएस (PBIS) सबै जवद्याथीहरूकोलाजर् सामाजिक र शैजक्षक सफलता हाजसलर्नश रचना र्ररएको बह-स्तरीय समथशनहरूको प्रणालीको
(एमजटआईएसएस) (MTSS) व्यवहार घटक हो। एमजटआईएसएसको (MTSSको) िााँ चाले सबै जवद्याथीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताहरू
जमलाउन जनदे शन र समथशन प्रदानर्नश उच्च र्ुणस्तर प्रमाणमा-आधाररत जनदे शन, हस्तक्षेप, र मूल्याङ्कन अभ्यासहरू प्रयोर्र्दश छ।
एमजटआईएसएस/पीबीआईएस (MTSS/PBIS) िााँ चाले हस्तक्षेपका तीन तहहरू समावेश र्दश छ:
•

•

•

श्रेणी १ हस्तक्षेपहरूले सबै जवद्याथीहरूले शैजक्षक र व्यवहारात्मक जनदे शनको रूपमा प्राप्तर्ने सेवाहरूलाई िनाउाँ छ। श्रेणी १ ले सबै
जवद्याथीहरूलाई समस्या व्यवहारहरू रोक्न, सामाजिक-समथशक व्यवहारहरूलाई प्रोत्साजहतर्नश र जवशेष जवद्यालयमा जवद्याथीहरूको अजद्वतीय
शैजक्षक, व्यवहार, र सामाजिक-र्ावनात्मक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधनर्नश जवद्यालय-व्यापी र कक्षा-व्यापी समथशन र हस्तक्षेपहरू उपलब्ध
र्राउाँ छ।
थप जवद्याथी-जवजशष्ट जनदे शन र समथशन चाजहने जवद्याथीहरूकोलाजर् श्रेणी २ हस्तक्षेपहरू प्रदानर्ररन्छ। यी सेवाहरू कक्षाकोठा जर्ि र बाजहर
साना समूहहरूमा प्रदानर्नश सजकन्छ। श्रेणी २ जनदे शन र समथश नहरूको उद्दे श्य जवद्याथीको कायशसम्पादनमा सुधारर्नुश र जसकाई र सामाजिक
जवकासमा थप नकारात्मक प्रर्ावहरूरोक्नु हो।
श्रेणी ३ हस्तक्षेपहरूले र्हन समथशनहरू प्रदानर्दश छन् िुन व्यन्धिर्त जवद्याथीको जवशेष आवश्यकताहरूसाँर् मेल खान्छन्। यी सेवाहरू
व्यन्धिर्त रूपमा वा साना समूहहरूमा प्रदानर्नश सजकन्छ। श्रेणी ३ जनदे शनको उद्दे श्य जवद्याथीहरूलाई जवद्यालयको सफलताकोलाजर्
आवश्यक शैजक्षक र/वा व्यवहार सीपहरू जसक्ने महत्त्वपूणश अवरोधहरू हटाउन मद्दतर्नुश हो।

यस सांजहतालाई फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतले जवद्यालयहरूलाई सबै जवद्याथीहरू र जवद्यालयका कमशचारीहरूकालाजर् सुरजक्षत, सकारात्मक र
सम्मानिनक जसकाईको वातावरण जसिशनार्नश मद्दतर्नशकोलाजर् अपनाएको हो।
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१.० परिचय (जािी)
१.०२ वनष्पक्षता (समदृस्टी) ि व्यिहाि व्यिस्र्थापन दर्गनको कर्थन (जािी)
हामी मान्यता जदन्छौां जक एक जवद्यालयको जसक्ने वातावरण र जवद्याथीहरूको व्यवहारमा सुधारहन्छ िब जवद्याथीहरू:
स्कूलमा जतनीहरूबाट के आशा र्ररन्छ, थाहा पाउनु।
जतनीहरूले हाजसलर्नश सक्ने शैजक्षक र सामाजिक सीपहरूछन् र्न्ने जवश्वासर्नुश।
असल काम र्रे कोमा र उजचत व्यवहार र्रे कोमा आदर र प्रशांसा प्राप्तर्नुश; र
स्कूलमा जतनीहरूको ख्याल राख्ने र उनीहरूको जवकासलाई समथशनर्ने र प्रोत्साहनजदने कोहीछ र्न्ने िस्तो लाग्छ।

•
•
•
•

फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा र्नाश र्एका जवद्याथीहरुले अन्य सबैको अजधकारको पालना र सम्मानर्ने जिम्मेवारी पाएकाछन्। सांयुि राज्य
अमेररकाको सवोच्च अदालतले कुनै जवद्याथीलाई कानुनको उजचत प्रजक्रयालाई स्थाजपत नर्री सावशिजनक जशक्षा प्राप्तर्ने अवसरबाट वजञ्चत नहन
र्न्ने फैसला र्रे कोछ। अरूको अजधकारलाई जिम्मेवार पूणशरूपमा पालनर्दाश अरूलाई शैजक्षक अवसरबाट कुनै खतरा, हस्तक्षेप वा वजञ्चतनर्ने
व्यवहारको आवश्यकता पदश छ।

अपेक्षाहरू र उत्तरदाजयत्वहरूमा कथनको पजहलो सांस्करण:आचार सांजहता जवद्याथी र्ाइड, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, जशक्षकहरू र
शुपरइन्टे नडे न्टद्वारा जनयुि प्रबिकहरूको सजमजतद्वारा जवकजसत र्ररएको जथयो। सोही बनावटको स्थायी सजमजतले सजमजतको (बोडश को) नीजतको
पालनार्दै सांजहताको समीक्षाहरू र पररमािशनहरू र्छश ।
जवकासात्मक र समीक्षा प्रजक्रयामा माजथ सूचीबद्ध समूहहरू पठाउने व्यन्धिहरूको सजमजत, केन्टकी जशक्षा जवर्ार्को जशक्षा जदशाजनदे शको अनुपालन,
राज्य जनयमको अनुपालन, कानु नी सल्लाहकारद्वारा समीक्षा र एफसीपीएस (FCPS) जशक्षा सजमजतद्वारा समीक्षा र अांर्ीकरण समावेशछन् ।

यस सांजहतालाई फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतद्वारा कुनैपजन समयमा सांशोधनर्नश सजकन्छ। सजमजतको नीजतर्त पररवतशनहरूसाँर् सम्बन्धित मानक
प्रजक्रयाहरू सांजहतामा र्ररएका सांशोधनहरूमा लार्ूहनेछ। प्रस्ताजवत सांशोधनहरूलाई सजमजतका सदस्यहरू, शुपरइन्टे नडे न्ट, जप्रन्धन्सपलहरू,
सांकाय, जवद्याथीहरू र आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरूले पेश र्नश सक्नेछन्। यजद सांजहता र सजमजतको अपनाईएको नीजत र कायशजवजधहरू बीचद्वन्द्व
अवन्धस्थतछ र्ने, सजमजतको नीजत र कायशजवजधले जनयन्त्रणर्नेछ।
प्रत्येक जप्रन्धन्सपलले सांकाय सदस्यहरू, कमशचारी सदस्यहरू र जवद्याथीहरूलाई सांजहतामा वाजषशक अजर्मुखीकरण (अजर्जवन्यास) प्रदानर्नेछ। यो
सांजहता आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू र सबै कमशचारीहरूलाई प्रदान र्ररनेछ। सांजहताको एक प्रजत प्रत्येक जवद्यालय र एफसीपीएस (FCPS)
वेबसाइट www.fcps.net मा उपलब्धछ। सम्बन्धित नीजत तथा प्रजक्रया www.Fcps.net/policies माछन्। यस जिल्लाले अपाङ्गता र्एका तथा
अांग्रेिी नबोल्ने जवद्याथीहरू तथा आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरूसाँ र् सम्प्रेषणर्ने व्यवस्था र्नेछ। सांजहतासाँर् सम्बन्धित जवषयहरू, सरोकारहरू वा
प्रश्नहरु जवद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जनदे जशतर्नश सजकनेछ ।
जवद्याथीको व्यवहारको माजमलाहरूमा सांजहताको प्रयोर् स्कूल र्वनहरू र िमीनहरूमामाि सीजमतछै न वा कजहलेसम्म जवद्याथी बाटोमाछ वा
जवद्यालयबाट, तर स्कूलसांर् सम्बन्धित वा स्कूलद्वारा प्रायोजित कुनैपजन र्जतजवजधमा जवस्तारहन्छ, या त स्कूल पररसरमा वा बाजहर। सांजहताका
अपेक्षाहरू जवद्याथीहरू वा कमशचारीहरूको सुरक्षा र कल्याणलाई खतरामापाने र सबै जवद्याथीहरूकोलाजर् सुरजक्षत जसकाईको वातावरणलाई
सुजनजितर्ने जवद्यालयको क्षमतालाई प्रत्यक्ष रूपमा असरर्ने जवद्यालयको मैदानहरू बाजहरहने व्यवहारमापजन लार्ूहन्छ। यो सांजहता सबैलाई समेट्ने
कार्िात होइन र कजहलेकाही ां असामान्य पररन्धस्थजतहरूको कारणहने समस्याको समाधान नहनसकछ। यस्ता घटनाहरूमा प्रबांधकहरूको
जववेकपूणश जनणशय र जववेक प्रबल हनेछ।

केन्टकी जशक्षा सुधार ऐनले स्कूल-आधाररत जनणशय जनमाश णको (एसबीडीएमको) (SBDM) व्यवस्था र्रे कोछ। यस (नमुनाको) मोडे लको एउटा
र्ार्को रूपमा, जवद्यालय पररषद् हरूले जप्रन्धन्सपलद्वारा (प्रधानाध्यापकद्वारा) लार्ूर्ररने नीजतहरू अपनाउनु आवश्यकछ। जवद्यालयहरुमा
जवद्याथीहरू, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, जशक्षकहरू, सल्लाहकारहरू र प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सजहत अनुशासन र कक्षा व्यवस्थापन
प्रजवजधको चयन र कायाश न्वयनसाँर् सम्बन्धित जवजशष्ट नीजतहरु हनेछन्; यद्यजप, एसबीजडएम (SBDM) पररषदको अनुशासन नीजतहरूको सांजहतामा
[केआरएस १६०.३४५] तोजकएको न्यूनतम र अजधकतम मापदण्डहरूमा पनुशपदश छ।
यो दस्तावेि सकारात्मक जवद्याथीको व्यवहारलाई समथशन र र्लत आचरणलाई सच्याउन उपयोर्ी मार्शदशशकहने लजक्षत र्ररएकोछ। यसले स्कूलको
पजहलो जदनदे न्धख अन्धन्तमसम्म जवद्याथीहरू, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, जशक्षकहरू र प्रशासकहरूको सामूजहक प्रयासलाई सुरजक्षत जसकाईको
वातावरण जसिशनार्नश आवश्यकछ िहााँ सबै जवद्याथीहरू सफलहन सकछन्।।
साँर्ै कामर्दै , हामी सुरजक्षत र उत्पादनशील जवद्यालयको वातावरणको जसिशना र्नेछौां!
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२.० विद्यार्थीको व्यिहािको अपेक्षाहरू
२.०१ वजल्ला स्तिीय
जिल्लासाँर् व्यवहारात्मक अपेक्षाहरूलाई कायम राख्ने अजधकार र जिम्मेवारी दु वैछ िसले जवद्याथीहरूलाई उनीहरूको कायशहरू र व्यवहारहरूको
छनोटमा मद्दतर्दश छ िसले सुरजक्षत, सकारात्मक र व्यवन्धस्थत जसकाईको वातावरणमा माि योर्दान पुयाश उाँदैन, जवद्याथीहरूको उपलन्धब्धको उच्च
स्तरलाईपजन समथशन र्दश छ। [केआरएस १५८.१४८, १५८.४४०, १५८.४४२, १५८.६४५, १६०.२९० र १६०.२९५; ७०४ काजतशक ७:०५०; एफसीपीएस
(FCPS) ०५.४ र ०९.४३८। जवद्याथीहरूकालाजर् व्यवहाररक अपेक्षाहरू जिल्ला स्तर, जवद्यालय तह र न्धस्थजत (सेजटङ) तहमालार्ू हनेछ (िहााँ
जवद्याथीहरूलाई एक जवशेष जवषयमा क्षमताद्वारा समूहबद्ध र्ररन्छ।)
जिल्ला स्तरको व्यवहाररक अपेक्षाहरु जवद्यालयको आधारमा सांधै लार्ूहनेछ। सांजहताको प्रयोिनकालाजर् " स्कूलको मैदान" र्न्नाले जनम्न मध्ये
कुनैपजन शब्दको अथश हन्छ :
जवद्याथीहरू स्कूल वा स्कूलद्वारा -प्रायोजित जक्रयाकलापमािााँ दै।
जवद्याथीहरू स्कूलमा हाँ दा।
जवद्याथीहरू स्कूलद्वारा -प्रायोजित जक्रयाकलापमा (िस्तै, क्षेि यािाहरू वा खेलकुद कायशक्रमहरू) र्ार्जलांदै।

•
•
•

कुनैपजन जवद्याथीको कायश हरू वा व्यवहारहरूले जनम्न मध्ये कुनै लाई यथोजचत रूपमा प्रर्ावपानश सक्दा जिल्ला स्तरको व्यवहाररक अपेक्षाहरू
स्कूलको मैदानमापजन लार्ूहन सकछन्:
जवद्याथीको सुरक्षा।
अरूको सुरक्षा (िस्तै, अन्य जवद्याथी वा जवद्यालयका कमशचारीहरू)।
जिल्लाको व्यवन्धस्थत सांचालनर्ने ।

•
•
•

सांजहताको प्रयोिनकालाजर् "स्कूल मैदान" र्न्ने पदावलीको अथश माजथ "स्कूल आधारमा"कालाजर् सूचीकृत बाहे क अन्य कुनै स्थानहो।
सामान्य अपेक्षाहरू
जवद्याथीको है जसयतले , जनम्न बमोजिमको कायशर्ने जिम्मेवारी तपाईको हो :
सुिवक्षत र्नुगहोस्
•

हरबखत सुरजक्षत साथ व्यवहारर्नुश ।

•

स्कूलको िोकाहरू बन्दराख्ने र उजचत जर्ि-आउने प्रजक्रयाहरूको पालनर्ने।

•

जवद्यालयको सम्पजत्तमा धम्कीहरू, हजतयारहरू/खतरनाक उपकरणहरू वा अन्य सुरक्षासम्बिी सरोकार वा अन्य सांजहताको उल्लङ्घनहरूको बारे मा
तुरुन्त जवद्यालयका कमशचारीहरुलाई िानकारी र्राउने यजद तपाईां सचेतहनु र्यो र्ने
वजम्मेिाि

•

जवद्यालय तथा बस यातायातसम्बिी सबै जनयमहरू र प्रजक्रयाहरू थाहा पाउने र अनुर्मनर्ने ।

•

जनयजमत र समयमै जवद्यालय र कक्षाहरूमा िाने ।

•

प्रत्येक कक्षाको आवश्यकताहरूमा र्ार्जलने र पूरार्नश सवोत्तम कामर्ने।

•

ठर्ी र साजहन्धत्यक चोरी नर्री जनष्पक्ष क्रेजडट वा ग्रेड कमाउने।

•

आफ्नो सामानहरूको सुरक्षार्ने ।*

* हराएका वा चोररएका व्यन्धिर्त सामाग्रीहरू जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकको जिम्मेवारी हो र जवद्यालय जिल्ला बीमाले समेटेको छै न ।
आदि र्नुगहोस्
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•

व्यन्धिर्त वा जवद्यालयको सम्पजत्तको सम्मानर्ने ।

•

जवद्यालय जिल्लाका कमशचारीहरू तथा जवद्याथी जशक्षकहरुले र्रे का उजचत मार्हरुलाई सम्मानर्ने ।

•

अरूको अजधकारमा अवरोध, अव्यवस्था वा उल्लङ्घन नर्ने जकजसमले व्यवहारर्ने ।

२.० विद्यार्थी व्यिहािको अपेक्षाहरू (जािी)
२.०२ विद्यािय ि अन्य परििेर्का (सन्दर्गका) स्तिहरू
प्रत्येक स्कूल, कक्षा कोठा वा अन्य सहर्ार्ी पररवेशका (सन्दर्श का) जवद्याथीहरूकालाजर् थप व्यवहाररक अपेक्षाहरूलार्ू हन्छन्। यी या त जवद्यालय
वषशको शुरुमा वा जवद्याथी र्नाश हाँदा स्कूलका कमशचारीहरूद्वारा जवद्याथी तथा आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरूलाई प्रदान र्ररनेछ।
कुनै-कुनै अवस्थामा, सजमजत नीजतअनुसार अपेक्षाहरू प्रकाजशतर्नश सजकन्छ।

२.०३ वजल्ला स्तिीय बस अपेक्षाहरु पािना
जवद्याथीको है जसयतमा तपाईांबाटअपेक्षार्ररएकोछ:
बस स्टपमा
•

बसको समयर्न्दा ५ (पााँच) जमनेटअजघ खटाइएको बस जबसौनामा आउनुहोस्। डर ाइर्रलाई जवद्याथीहरूलाई पखशन अनुमजत जदइएको छै न ।

•

सबै सामानहरू सडक र सवारीहरूबाट (टर ाजफकबाट) टािाराख्नुहोस्।

•

व्यन्धिर्त सम्पजत्तको आदरर्नुशहोस्।

•

वरपरका बाजसन्दाहरूलाई खलबलनबाट बच्न ध्वजनको स्तरलाई कम राख्नुहोस्.

•

बस नरोजकएसम्म पखशनुहोस् र व्यवन्धस्थत िां र्मा बसको िोकाजतर िानुहोस्।

•

बस नआउञ्जेल बाटोको छे उमा पखशनुहोस् तपाईांलाई र यजद बाटोको अकोपजि बस्नुहन्छ र्ने चालकले पारर्नश सांकेत जदन्छन्।

•

तपाईांको जप्रन्धन्सपलबाट पूवश जलन्धखत अनुमजत प्राप्त नर्एसम्म र बस चालकलाई उपलब्ध नर्ररएसम्म बस चि् न आफ्नो जनवास नजिकैको जबसौनी माि
प्रयोर् र्नुशहोस्।

•

तपाईां वा अरूलाई चोट पुग्नसक्ने कुनैपजन असुरजक्षत अवस्थाको सृिना नर्नुशहोस्।

•

जवद्याथीहरू तथा वयस्कहरूसांर् सांधै आदरपूवशक बोल्नुहोस् र व्यवहार र्नुशहोस् ।
बसमा

•

बस चालकको जनदे शन पालना र्नुशहोस् वा हर समय अनुर्मन र्नुशहोस्।

•

बस चालकले खटाएको जसटमा बस्नुहोस्, यजद उसले जसट खटाएकोछ र्ने।

•

डर ाइर्रको जनदे शन अनुसार जसट बााँड्नुहोस्।

•

आफ्नो शरीरको केही र्ार् र अन्य सबै सामानहरू बसजर्ि राख्नुहोस्।

•

तपाईां वा अरूलाई चोट पुग्न सक्ने कुनै पजन असुरजक्षत अवस्था सृिना नर्नुशहोस्।

•

िोला, ब्याकप्याक वा कन्टे नरजर्ि खाना वा पेय पदाथश राख्नुहोस् (बसमा खानु वा जपउनु सुरक्षाको खतरा हो)।

•

जवद्याथी तथा वयस्कहरूसांर् सांधै आदरपूवशक बोल्नुहोस् र व्यवहार र्नुशहोस् ।

•

बसमा जनम्न जनषेजधत वस्तुहरू नल्याउनुहोस्:
o
चुरोटहरू, इलेक्ट्रोजनक चुरोटहरू वा वाष्प उत्पादनहरू।
o
हजतयारहरू, जवस्फोटक पदाथशहरू वा कुनै पजन खतरनाक सामानहरू।
o
लार्ु औषधहरू, लार्ु औषधका सामग्रीहरू वा रक्सी ।
o
िनावरहरू वा अरू बस सवारहरूलाई तसाशउने वा चालकलाई अलमल्याउने कुनैपजन वस्तु।
बसबाट ओिगदै

•

तपाईांको जप्रन्धन्सपलबाट पूवश जलन्धखत अनुमजत प्राप्त नर्एसम्म र बस चालकलाई उपलब्ध नर्ररएसम्म तोजकएको बस जबसौनीमामाि बस छोड् नुहोस्

•

बसको अर्ाजड लर्र्र् १० (दस) जफटको जबन्दु मा िानुहोस् र बस जबसौनाबाट सडकको अको छे उमा बस्नुहन्छ र्ने बाटोपार र्नुशअजघ चालकले तपाईांलाई
सांकेतर्ने समय पखशनुहोस्। सबैजतर कम्तीमापजन १० जफट बसबाट अलर् रहनुहोस्।

•

रोजकएको स्कूलको बसको पछाजड जतरबाटबाटो नकाट् नुहोस्।
बसबाट वनस्कने

•

चालक वा अन्य सक्षम अजधकारीको जनदे शनबाहेक पछाडीको आकन्धिक बाजहरिाने िोकाबाट बाजहर जनस्कननबाट रोक्नुहोस् (नजनस्कनुहोस्)।

•

बसबाट जनस्कनकालाजर् झ्यालको प्रयोर् नर्नुशहोस् ।

•

बस चालक वा अन्य जवद्यालयका कमशचारीहरूको जनदे शन अनुसार जनकासी अभ्यासमा र्ार् जलनुहोस्।

नोट: प्रत्येक बषश ४ (चार) पटक जनकासी अभ्यासको (ईभ्याक्युएशन जडर ल्स) सांचालन र्ररनेछ। प्रत्येक अभ्यासमा बसमा उपलब्ध जनकासको व्यवन्धस्थत प्रयोर्
हनेछ र आकन्धिक अवस्थामा अपनाउनुपने उजचत सुरक्षा प्रजक्रयाहरूबारे जवद्याथीहरूलाई पररजचत र्राउन रचना र्ररएको छ।
हँकाई
•
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बसको वरपर कुनैपजन समय आवश्यक परे को बेला पूणशरूपले रोक्ने।

३.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन अििोकन
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू जनलम्बन र जनष्कासनको बजहष्करण अनुशासन अभ्यासहरूलाई सीजमतर्नश प्रजतबद्धछन्। हामी जवश्वासर्छौं जक
जवद्यालयको वातावरण जवद्याथीहरू र जवद्याथीहरू र कमशचारीहरूबीचको सकारात्मक पारस्पररक सम्बिहरूको जवशेषताहनुपछश ।
अनुशासनात्मक कदम चाल्नुअजघ, जवद्याथीहरूलाई सवशप्रथम सकारात्मक स्कूलको वातावरण बिाउन र नकारात्मक व्यवहारबाटबच्न आवश्यक
सीपहरूजसक्न समथशनर्नुशपछश । स्कूलहरूले सकारात्मक जवद्यालय जनयमहरू र सामाजिक कौशलहरू जसकाउनेछन्, उपयुि जवद्याथी व्यवहारलाई
सकारात्मक रूपमा सुदृिपानेछन् , र्लत आचरणकालाजर् प्रारन्धिक हस्तक्षेप र समथशन रणनीजत प्रदानर्नेछन् र ताजकशक, अथशपूणश पररणामहरू
प्रयोर्र्नेछन्, पुनस्थाश पनाका अभ्यासहरूर्नेछन्।
स्कूलका कमशचारीहरूलाई जवद्याथीहरूलाई आफ्नो व्यवहारलाई आत्म-जनयन्त्रणर्नश र सिव र्एसम्म जवद्याथीहरूको र्लत आचरणलाई
अनुमानर्रे र जनयन्त्रणर्नश मदतर्नश कोलाजर् जवजर्न्न जकजसमका व्यवहाररक समथशनहरूको प्रयोर्र्नश प्रोत्साजहत र्ररन्छ। यी समथशनहरूले अनुजचत वा
अस्वीकायश आचरणलाई रोक्न सकेको छै न र्न्नेकुरा स्पष्टहाँ दा, यहााँ पररर्ाजषत र्ररए अनुसार तुरुन्तै, सुधारात्मक कदम चाल्नु अत्यावश्यकछ।
जवद्याथीहरू र आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरूले जवद्याथीको आचार सांजहता उल्लङ्घनलाई सम्बोधनर्नश स्कूलका कमशचारीहरूले कारबाहीर्दाश उजचत,
जनष्पक्ष र जनरन्तर रूपमा व्यवहारर्ने अपेक्षार्नश सकछन्। सांजहताका बााँ की खण्डहरुले तलको साराां शमा र्ररएका अपेक्षाहरूको आधारको जवस्तृत
जववरण जदन्छन्।

३.०१ वजम्मेिािीहरू (प्रबन्धकहरू)
प्रत्येक जवद्यालय स्तरको प्रबिक यसकोलाजर् जिम्मेवारछ:
•
•

•
•
•
•
•
•

पररर्ाजषतर्दै , पिाउाँ दै, सुदृिीकरणर्दै , प्रजतरूपणर्दै (मोडजलङ), र सुरजक्षत, नार्ररक, समतामूलक र सम्मानिनक कक्षाकोठाको वातावरण
प्राप्तर्नश स्कूलस्तरको व्यवहारका अपेक्षाहरूको समीक्षार्दै : १) जसक्न अनुकूलछ; र २) अरूको अजधकारको प्रवद्धश नर्दश छ।
स्कूलका कमशचारीहरू, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, जवद्याथीहरू र सामुदाजयक सांस्थानहरू (िहााँ लार्ूहन्छ) बारे : १) स्कूल स्तर व्यवहारका
अपेक्षाहरू; २) उपयुि जवद्याथी व्यवहारकोलाजर् जसकाउने, सुदृिर्ने, नमु ना र सजमक्षार्ने प्रजक्रयाहरू र कायशक्रमहरू; र ३) लजक्षत व्यवहाररक
कौशल जवकास माफशत अपेजक्षत छाि आचरणलाई पालनपोषणर्ने प्रमाण-आधाररत हस्तक्षेपहरू।
स्कूलका कमशचारीहरू, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, आर्न्तुकहरू, स्वयांसेवकहरू सबै लाई जवद्याथीको सकारात्मक व्यवहारलाई, सुदृिर्नश
प्रोत्साहनर्दै ।
जवद्याथीहरू तथा कमशचारीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणको सुरक्षाकालाजर् आवश्यक रुपमा एफसीपीएस स्कूलका प्रहरीलाई सूचनाजदां दै।
अपाङ्गता र्एका जवद्याथीहरूको अनुशासनकोलाजर् अपाङ्गता जशक्षा ऐन (आईजडईए) (IDEA), धारा ५०४ र लार्ूहने केन्टकी प्रजक्रयार्त सुरक्षा
उपायहरूको पालनार्दै ।
आमाबाबु हरू/अजर्र्ावकहरूसाँ र् र्ेटर्नश र उनीहरूको जनवेशलाई जवचारर्नश उजचत प्रयासर्दै ।
जवद्याथी दु व्यशवहारलाई सम्बोधनर्नशकालाजर् र्ररएका कायशहरूको दस्तावेिीकरणर्दै ।
व्यवहार व्यवस्थापन रणनीजतको प्रर्जत र प्रर्ावकाररताको अनुर्मन र मूल्याङ्कनर्नश तथ्ााँ कको (डे टाको) प्रयोर्र्दै ।

३.०२ वजम्मेिािीहरू (अन्य विद्याियका कमगचािीहरू)
प्रत्येक जशक्षक जिम्मेवारछ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

पररर्ाजषतर्दै , पिाउाँ दै, सुदृिीकरणर्दै , प्रजतरूपणर्दै (मोडजलङ), र सुरजक्षत, नार्ररक, समतामूलक र सम्मानिनक कक्षाकोठाको वातावरण
प्राप्तर्नश स्तर व्यवहारका अपेक्षाहरूको सन्दर्शको (सेजटङको) समीक्षार्दै : १) जसक्न अनुकूलछ; र २) अरूको अजधकारको प्रवद्धश नर्दश छ ।
उपयुि व्यवहारहरूलाई प्रोत्साहन र स्वीकारर्ने प्रजक्रयाहरूको जवकासर्दै ।
जवद्याथीहरूलाई अनुजचत वा अस्वीकायश व्यवहारहरू बुिाउाँ दै।
अनुजचत वा अस्वीकायश आचरणहरूलाई जनरुत्साजहतर्ने प्रजक्रयाहरूको जवकासर्दै ।
अनुजचत वा अस्वीकायश व्यवहारहरूलाई सच्याउने, पु नजनशदेशनर्ने वा समाधानर्ने कायश र्दै ।
जवद्यालयको सबै नीजत तथा प्रजक्रयाको अनुर्मनर्दै (पालनार्दै )।
सबै जवद्याथीहरूप्रजत सकारात्मक, व्यावसाजयक मनोवृजत्त कायमराख्दै ।
जवद्याथीको र्लत आचरणको समाधानकालाजर् र्ररएका कायशहरूको दस्तावेिीकरणर्दै ।
व्यवहार व्यवस्थापन रणनीजतको प्रर्जत र प्रर्ावकाररताको अनुर्मन र मूल्याङ्कनर्नश डे टाको प्रयोर्र्ने।
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३.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन अििोकन (जािी)
३.०३ वजम्मेिािीहरु (एफसीपीएस) (FCPS) स्कूि प्रहिी)
प्रत्येक एफसीपीएस (FCPS) स्कूल प्रहरी अजधकृत जिम्मेवार हन्छ:

•
•
•
•
•

जवद्याथीहरूलाई समथशनर्ने स्वस्थ जवद्यालयको वातावरणलाई प्रवद्धश नर्नश जवद्याथीहरूसाँर् सकारात्मक सम्बि जनमाशणर्दै ।
जवद्यालयका सबै सम्पजत्तहरूमा जवद्याथीहरू, कमश चारीहरू, पररवारहरू र समुदायका सदस्यहरूकालाजर् सुरक्षा बिाउन जवद्यालयका
कमशचारीहरूसाँर् सहकायशर्दै ।
जवद्यालय स्तरमा सुरक्षा जनयमहरूको प्रणाली, प्रजक्रयाहरू, र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको जवकासर्दै िुन जिल्ला स्तरको सुरक्षा
पहलहरूमा जनजहत र्ररएकोछ।
एक सकारात्मक प्रेरणास्रोत को रूपमा सेवार्दै िसले समग्र जवद्याथी सफलतामा योर्दानर्दश छ।
स्कूलको वातावरणमा हाजनको आसन्न खतराको सामनार्दाश वा कानून उल्लङ्घन र्एको बेलामा उपयुि प्रहरी (पुजलस) प्रजतजक्रया
प्रदानर्ने।

•

थपिानकारीकोलाजर्, खण्ड ४.०३ हे नुशहोस् सम्बन्धित सूचनाहरू (कानून उल्लङ्घनहरू)

३.०४ वजम्मेिािीहरू (आमाबुबाहरू/अवर्र्ािकहरू)

एक आमाबुबा/अजर्र्ावकको रूपमा, तपाईांले अपेक्षार्नश सक्नुहन्छ:
•
•
•

तपाईांको बच्चालाई जशक्षा र जसकाईको महत्त्वलाई िोडजदनु।
सुजनजितर्नुश जक तपाईांको बच्चा हरे कजदन समयमा स्कूल िान्छ।
जवद्यालयलाई सचेत राख्ने, र तपाईांको बच्चालाई समावेशर्ने कुनैपजन हे रचाहमा (जिम्मामा) पररवतशनहरूको कार्िात उपलब्ध

•
•
•
•

र्राउां दै।
तपाईांको बच्चालाई कक्षाकायश र र्ृहकायश पूरार्नश मद्दतर्नश स्रोतहरूलाई प्रदानर्दै ।
जवद्यालयका र्जतजवजधमा सांलग्नहाँ दै।
तपाईांको बच्चाको प्रर्जतको बारे मा जवद्यालयसाँर् सम्पकशमा रहनुहोस्।
जवद्यालय र जिल्लाका कमशचारीहरूसाँर् सभ्य तररकाले सञ्चारर्दै ।

•

आमाबुबा/अजर्र्ावक/जशक्षक सम्मेलनहरू र तपाईांको बच्चाको व्यवहार वा शैजक्षक कायशसम्पादन सम्बन्धि अन्य स्कूलद्वारा-अनुरोध

•
•

र्ररएको बैठकहरूमा र्ार्जलांदै।
यजद अनुशासनात्मक कारबाही आवश्यक र्एमा जवद्यालयलाई सहयोर्र्दै ।
तपाईांको बच्चाको कुनैपजन अवस्थाहरू वा पररन्धस्थजतहरूहाँ दा (िस्तै, जचजकत्सा समस्याहरू, पाररवाररक समस्याहरू वा सामाजिक
सरोकारहरू) तपाईांको बच्चा, अन्य बच्चाहरू, वा स्कूलका कमशचारीहरूको सुरक्षालाई खतरामा पानशसक्ने स्कूललाई सूजचतर्दै ।

•

सांजहता, जिल्लाका नीजतहरू र जनयमहरू, र जवद्यालयको जनयमहरूसाँर् पररजचतरहाँ दै।

३.०५ अपेक्षा सािांर् (आमाबुबाहरू/अवर्र्ािकहरू)
अजर्र्ावक/अजर्र्ावकको रूपमा, तपाईाँले अपेक्षार्नश सक्नुहन्छ:

•

िाजत, रां र्, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, जलङ्ग, जलङ्ग पजहचान, यौन िुकाव, वा असक्षमतालाई पवाशह नर्री एक व्यन्धिको रूपमा सम्मानर्ररने।
जवद्यालयका कमशचारीहरुका सबै सदस्यहरुसाँर् जशष्टाचारको व्यवहारर्ररने ।
शैजक्षक आवश्यकताहरू, जवद्यालय कायशक्रमहरू, मूल्याांकन, र पदोन्नजत नीजतहरूबारे िानकारी र्राउन, र सजमजत र स्कूलमा आधाररत
जनणशयर्ने पररषद् नीजतहरू र प्रशासजनक प्रजक्रयाहरूमा पहाँचपाउने।
आमाबुबा/अजर्र्ावक/जशक्षक सम्मेलनहरूमा र्ार्जलन।

•

तपाईांको बच्चाको सांचयी अजर्लेख, जलन्धखत काम, र जवद्याथी पोटश फोजलयोहरूमा (जवद्याथीको कामको सांग्रहमा) पहाँचर्नश, कुनै र्लत वा

•
•
•

भ्रामक िानकारी हटाउन वा सुधारर्नशकोलाजर् अनुरोधर्नश , वा तपाईांको बच्चाको बारे मा िानकारीजलने बाजहरका प्राप्तकताशहरूको नाम र
ठे र्ानाहरू अनुरोधर्ने ( खण्ड ९.०१ )।
•
•
•
•
•

असाधारण जवद्याथीहरूकालाजर् कायशक्रमहरूको बारे मा िानकारीजलन र लार्ूर्एमा तपाईांको बच्चाको जवशेष जशक्षा कक्षामा जनयुन्धि
सम्बिी जनणशयहरूमा र्ार्जलने।
तपाईांको बच्चाको शैजक्षक प्रर्जत र सुधारकोलाजर् कुनैपजन उपलब्ध सहयोर् प्राप्तर्ने।
कक्षाकोठाको अनुशासन कायमहने अपेक्षार्नश र तपाईांको बच्चालाई असरर्ने कुनैपजन कार्िात अनुशासनात्मक कदमहरूबारे िानकारी
र्राउने।
आफ्नो बच्चाको बारे मा तुरुन्त र उपयुि सांचारप्राप्तर्ने।
जवद्यालय नीजत, कायशक्रम जवकास र मूल्याङ्कन र सूचनाको प्रसारसाँर् सम्बन्धित जवद्यालय स्तर समूहहरूमा (पीजटए पीजटएसए , एस
जबजडएम (PTA, PTSA, SBDM आजद) सहर्ार्ीहने जवशेषाजधकार प्राप्तर्ने।
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३.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन अििोकन (जािी)
३.०६ अपेक्षा सािांर् (वबद्यार्थीहरू)
एक जवद्याथीको रूपमा, तपाईांले अपेक्षार्नश सक्नुहन्छ:
िाजत, रां र्, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, जलङ्ग, जलङ्ग पजहचान, यौन िुकाव, वा असक्षमतालाई ध्यान नजदई सम्मानपूवशक व्यवहार र्ररनेछ।
धम्की, उत्पीडन, वा दु रुपयोर् (मौन्धखक, शारीररक, वा यौन प्रकृजतको) वा अन्य जवद्याथीहरू, फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूका

•
•

•

कमशचारीहरू, स्कूल स्वयांसेवकहरू, वा स्कूल आर्न्तुकहरूद्वारा यस्तो धम्की, उत्पीडन, वा दु व्यशवहारको धम्कीबाट मुिहने।
शैजक्षक कायशसम्पादनकोआधारमामाि शैजक्षक ग्रेड प्राप्तर्नश, दु राचारकोलाजर् सिायलाई प्रजतजबन्धम्बतनर्ने। तपाइाँ प्रत्येक कक्षामा कसरी ग्रेड
जनधाशरण र्ररन्छ र्न्ने व्याख्याकोपजन हकदार हनुहन्छ।
जवद्यालयका सबै जनयमहरू र नीजतहरू र प्रजक्रयाहरूबारे र्न्ने।

•

तपाईांको स्कूल रे कडश हेनश (राज्य र सांघीय कानून अनुसार) र प्रश्नहरू व्याख्यार्नश र र्ल्तीहरू सच्याउन। तपाईांको स्कूल रे कडश हरू

•

र्ोप्यछन्। जवद्यालयका कमशचारीहरू र सांघीय कानूनद्वारा अनुमोजदत केही अन्य सांस्थाहरू बाहे क, कुनैपजन व्यन्धिले तपाईांको सहमजत
जबना, यजद तपाईां १८ (अठार) वषशको हनुहन्छ र्ने, वा तपाईांका आमाबुबा/अजर्र्ावकहरूको सहमजत जबना, तपाईांको सहमजत जबना
कुनैपजन व्यन्धिले कुनैपजन शैजक्षक अजर्लेखहरू जनरीक्षण, समीक्षा वा स्थानान्तरणर्नश सक्दै न। यजद तपाईां १८ (अठारह) वषश मुजनका वा
तपाईां आफ्नो आमाबुबा/अजर्र्ावकको आजश्रत हनुहन्छ, वा उजचत रूपमािारी र्ररएको अदालतको आदे श वा कानुनी रूपमािारी
र्ररएको जनवेदन जबना

(खण्ड ९.०१)।

अनुपन्धस्थजतकोलाजर् माफी पाएर जवद्यालय फजकशएपजछ मेकअप वकश (कायश) (परीक्षा वा र्ृहकायश छु टे को जवद्याथीलाई जदइएको जवशेष

•

परीक्षा वा कायश) ( खण्ड ४.०२)। योिना अवजधमा वा जवद्यालय समयअजघ वा पजछ मेकअप कायशको सम्बिमा जशक्षकसाँर्(हरूसाँर्)
सम्पकशर्नुश तपाईां वा तपाईांको आमाबुबा/अजर्र्ावकको जिम्मेवारीहो। अनुपन्धस्थजतकोलाजर् माफी पाएर जवद्यालयमा फकेपजछ, तपाईांले
अनुपन्धस्थत हनुर्एका जदनहरू र थप १ (एक) जदनप्राप्त र्नुशहनेछ, मेकअपको काम पूरार्नश र शुरुर्नश। घोषणा र्ररएका परीक्षणहरू,
ठूला पररयोिनाहरू, वा टमश पेपरहरू िसकोलाजर् तपाईांसाँर् अध्ययनर्नश वा तयारीर्नश पयाशप्त समय जथयो त्यो जफताशको जदनमा
बनाइनेछ।
यजद यी अजधकारहरूको प्रयोर्ले जवद्यालयको शैजक्षक प्रजक्रयामा बाधा पुऱ्याउाँ दैन वा कमशचारीहरू र अन्य जवद्याथीहरूको स्वास्थ्य र

•

कल्याणलाई खतरामा पादै नर्ने वाक्, र्ेला, उपन्धस्थजत, प्रकाशन, र जनवेदनहरूको प्रसार (प्रचार) लर्ायत अजर्व्यन्धि स्वतन्त्रताको
प्रयोर्र्नश।
o
जवद्यालय व्यवस्थापनले (प्रशासनले( सहमजत िनाएसम्म र जवद्यालयको स्थाजपत नीजतहरू पालना र्ररएसम्म तपाईांले सम्मेलन
कायशक्रमहरू, सावशिजनक फोरमहरू (र्ोष्ठीहरूमा), क्लब सम्मे लनहरू, र त्यस्ता अन्य बैठकहरू आयोिनार्नश वा र्ार्जलन

o

सक्नुहन्छ। समूह वा क्लबहरूले स्थाजपत सजमजतको जदशाजनदे शहरूको पालना र्नुशपछश , व्यवन्धस्थत शैजक्षक प्रजक्रयालाई बाधा
पुऱ्याउन सक्दै न, र िाजत, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, जलङ्ग, जलङ्ग पजहचान, यौन िुकाव, वा असक्षमताको कारणले कुनैपजन
जवद्याथीलाई र्ेदर्ावर्नश सक्दै न।
िबसम्म सन्दे शले िाजत, रां र्, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, जलङ्ग, जलङ्ग पजहचान, यौन िुकाव, वा असक्षमताको कारणले अरूलाई
न्धखल्ली, उपहास, अपमान वा उक्साउने कामर्दै न, अश्लीलता समावेश, वा एक अपमानिनक, अपमानिनक चररिको सामग्री
समावेश र्दै न; तबसम्म तपाईांले जबल्लाहरू (बटनहरू) र प्रतीक जचन्हहरू (इन्धन्सजग्नया) लर्ाउन, प्रदशशनर्नश वा जवतरणर्नश
सक्नुहन्छ। यद्यजप, यस अजधकारको प्रयोर्ले जवद्यालयको शैजक्षक प्रजक्रयामा बाधा पुयाशउने वा कमशचारीहरू र अन्य
जवद्याथीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणलाई धम्कीजदने छै न। जवद्यालयले पोशाक वा रूप (दे खावट) सम्बिी जनयम र जनयमहरू

o

स्थापनार्नशसकछ। त्यस्ता कुनैपजन जनयमहरू, तथाजप, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कक्षाहरू वा जवद्यालयका र्जतजवजधहरूमा पूणश सहर्ाजर्ता,
वा शैजक्षक प्रजक्रयाको अवरोधको रोकथाम िस्ता जवजशष्ट शैजक्षक उद्दे श्यसाँर् सम्बन्धित हनुपछश ।
तपाइाँ लाई जवद्यालयको मैदानहरूमा र जवद्यालयमा पचाश, पिपजिका वा अन्य साजहत्यहरू जवतरणर्ने अजधकारछ िबसम्म
तपाइाँ ले जवद्यालयको जनयमहरू पालनार्नुशहन्छ त्यस्ता जवतरणकालाजर् प्रजक्रयाहरू स्पष्टरूपमा वणशनर्ररएकाछन्। यस्तो
जवतरणले जवद्यालयका सामान्य र्जतजवजधहरूमा हस्तक्षेपर्नुश हाँ दैन र अरूको अजधकारहरूको उल्लङ्घनर्नुश हाँ दैन। जवद्यालयले
अपमानिनक, जवघटनकारी, वा अश्लील सामग्रीको प्रकाशन सम्बिी नीजतहरू सजहत आजधकाररक जवद्यालय
प्रकाशनहरूकोलाजर् नीजतहरू स्थापनार्नश सकछ। यी नीजतहरू शाजसत कानुनी मापदण्डहरूसाँर् सुसांर्त हनुपछश र सजमजतको
जनयमहरू र अजधजनयमहरूसाँर् एकरूप हनुपछश । जवद्यालय प्रकाशनका जवद्याथी कमशचारीका सदस्यहरू कानुनी जिम्मेवारीहरू
र नीजतहरू पालनार्नश असफलहाँदा हने पररणामहरूबारे सचेतहन जिम्मेवार हन्छन्।

व्यन्धि र सम्पजत्तको अनुजचत खोिी र सम्पजत्तको अनुजचत कब्जाबाट सुरजक्षतहनु। जवद्यालयका अजधकारीहरूसाँर् तपाइाँ को वा तपाइाँ को
सम्पजत्त खोज्ने अजधकारछ यजद अजधकारीहरूलाई तपाइाँ साँर् जवद्यालय जनयमहरूको उल्लङ्घनर्ने वा अरूलाई खतरामापाने चीिहरू

•

हनसकछ र्न्ने उजचत शङ्काछ ( खण्ड ८.०६)।
तपाईांको जवरुद्ध कुनै आरोप वा अजर्योर् लर्ाइएको बेला उजचत प्रजक्रया प्राप्तर्नुश। उजचत प्रजक्रया सबै नार्ररकको अजधकार हो। िब
कुनै आरोप वा अजर्योर् लर्ाईन्छ, तपाईां लार्ूहने प्रजक्रयार्त प्रजक्रयाको सांरक्षणको हकदार हनुहन्छ ( खण्ड ६.०)।

•
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३.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन अििोकन (जािी)
३.०७ कायागियको अनुर्ासन वसफारिसहरू
जवद्यालय तहका प्रबांधकलाई जवद्यालयका कमशचारीले , जसफाररसर्नश सकछन् । एक जसफाररस र्ररनेछ:
•
•
•

िजहले अवैध र्जतजवजध वा सुरक्षा िोन्धखमको शांका हन्छ;
िजहले जवद्याथी दु व्यशवहारलाई सम्बोधनर्नशकालाजर् र्ररएका कायशहरूले सां लग्न अनुपयुि वा अस्वीकायश व्यवहारलाई(हरूलाई)
सच्याउन असफल र्एको छ; वा
िजहले सांलग्न जवजशष्ट व्यवहारलाई(हरूलाई) अन्य मद्दत चाजहन्छ।

कुनैपजन कायाश लयको जसफाररसहरू वा अनुशासनात्मक उपायहरूर्नुशअजघ, जवद्याथीहरूलाई सवशप्रथम जवद्यालय पररवेशमा कायशर्नश र नकारात्मक
सामाजिक व्यवहारबाट बच्न आवश्यक सीपहरू जसक्नमा समथशनर्नुशपछश । स्पष्ट आशाहरू जनधाश रणर्ने जसद्धान्तहरू र जवद्याथीको आवश्यकताहरू
अनुसार तीव्रता बिाउने समथशनको स्तर (एमटीएसएस) (MTSS) जवकासले कमशचारीहरूलाई जवद्याथीको र्लत आचरणको मूल्याां कन र समाधान
अि प्रर्ावकारी िां र्मार्नश सक्षम बनाउनेछ।
सबै अवस्थाहरूमा उल्लेखर्ने व्यन्धिले आमाबुबा/अजर्र्ावकसाँ र् सम्पकशर्री जवद्यालयको नीजत बमोजिम कायाश लय अनुशासन जसफाररस फारम
पेश र्नेछ। कायाश लय अनुशासन जसफाररस फारममा सांकेत र्ररए बमोजिम उल्लङ्घन र पररणामी प्रशासजनक कारबाहीको दस्तावेि तयारर्री
तोजकएको प्रबांधकले राख्ने, एफसीपीएस (FCPS) व्यवहार डे टाबेसमा (इन्धिनीट क्याम्पस) प्रवेशर्ने र एफईआरपीए (FERPA) र केएफईआरपीएको
(KFERPA) प्रावधान बमोजिम उपयुि जशक्षकहरू, प्रशासकहरू, मानजसक स्वास्थ्य सहयोर् व्यवसायी, जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई
अनुरोधर्दाश उपलब्ध र्राइने छ।
एजलमेन्टरी, जमडल र हाई स्कूलहरूकालाजर् अनुशासनात्मक कारबाही व्यवहार व्यवस्थापन मानजचिहरूमा तोजकएको जवकल्प अनुसार जप्रन्धन्सपल वा
उसको प्रजतजनजधद्वारा प्रशाजसत र्नुशपछश (धारा ५.०३ हे नुशहोस्)।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू
जवद्याथी आचार सांजहता उल्लङ्घनको पररर्ाषाहरू र उदाहरणहरू जनम्न पृष्ठहरूमा सूचीकृत र्ररएका छन्।
कक्षा १ मा तुलनात्मक रूपमा सानो र्लत आचरणदे न्धख जलएर कक्षा चौथोमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो र्लत आचरणसम्मका चारवटा
वर्ीकरणहरूमा उल्लांघनहरू छु ट्याइएका छन्।
िर्ग I वनयामाििी (संवहता) उल्लङ्घनहरू

वर्श १ कोड उल्लांघनमा तुलनात्मक रूपमा सानाजतना र्लत आचरणहरू समावेशछन् िसले जिल्ला बाजहरबाट पररणाम
ल्याउने सिावना जवरलै हन्छ।
विघटनकािी व्यिहाि: यो उल्लङ्घनको अथश जसक्ने वातावरणमा अवरोध उत्पन्नर्नुश हो: १) कक्षा वा जक्रयाकलापको बाटो जतर
िााँ दा जतर आउाँ दा; वा २) जवद्यालयका कमशचारीहरुको सुधारात्मक प्रयासको बाविुद कक्षा वा जक्रयाकलापमा।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

पाठ वा जक्रयाकलापको दौडान अनुजचत समयमा कुरा र्रररहनु (उदाहरणकालाजर्, जशक्षकले अको जवद्याथी वा समूहसाँर्
कुरा र्रररहे को वा छे उमा वाताश लापमा र्ार् जलइरहे को बेला)।

•

अनुजचत तररकाले कुराकानीर्नुश (िस्तै: जनरन्तर चको स्वरले कुराकानीर्नुश, ठूलो स्वरले कराउनु वा जचच्याउनु; मौन्धखक
वा अन्य सामग्रीद्वारा अनुजचत आवािमा बोल्नु; जशक्षकका शब्दहरूको नक्कलर्नुश /दोहोयाश उनु) ।

•

कामर्दाश अन्य जवद्याथीहरूको ध्यान जवकषशणर्ने।

•

स्कूलका कमशचारीहरूको सुधारात्मक प्रयासको बाविुद (उदाहरणकालाजर्, कुसीको व्यवहारबाट बाजहर रहने वा
अनुमजतजवना अरूलाई बोलाउने) अन्य "अफ-कायश" (कक्षाकोठाका उद्दे श्यहरू, जनयमहरू, वा पाठहरूसाँर् सम्बन्धित
नर्एका व्यवहारहरू) अवरोधहरूमा सांलग्नहनु।

पोर्ाक वनयामाििीको उल्लङ्घन: यो उल्लङ्घनको अथश यस्तो तरीकाले पजहरन: १) जवकषशण (अलमल्याउने) जसिश नार्छश ; २)
अवरोधको जसिशनार्छश ; वा ३) अन्यथा स्कूल पोशाक जनयामावलीको उल्लङ्घनर्छश ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

र्ैरकानूनी वा प्रजतबन्धित सांर्ठनहरूसाँर् सम्बन्धित वस्तुहरू लर्ाउने , कुनैपजन प्रकारको पोशाक सजहत िुन सन्दर्शहरू,
समथशन प्रदशश न, प्रतीकहरू, वा जर्रोह र्जतजवजधहरूमा सांलग्नता र्एको, जर्रोहहरूसाँर् सम्बद्धता, वा र्ैरकानूनी वा
जनषेजधत र्जतजवजधहरूलाई बिावाजदने सांर्ठनहरू/समू ह (िस्तै , "रङहरू ", र्लबन्दीहरू, िण्डाहरू, कपालको
िालीहरू, वा केजह प्रकारका र्हनाहरू)।

•

अवैध वा नाबाजलर्हरूलाई जनषे ध र्ररएको र्जतजवजधलाई सांकेतर्ने वस्तुहरू लर्ाउने (िस्तै, लार्ू पदाथश हरू, मद्य वा
सुती वा अन्य आपराजधक र्जतजवजधको प्रयोर्लाई बिवाजदने लुर्ा)।

•

जहां स्रक, यौनिन्य वा आपजत्तिनक र्ाषा समावेशर्एका कुनै पजन प्रकारको पजहरन सजहत सामुदाजयक मानकहरूद्वारा
आपजत्तिनक ठाजनने सन्दे शहरू प्रदशशन वा प्रवधशनर्ने वस्तुहरू लर्ाउनु। (िस्तै: र्ाषा, वाक्याां शहरू, नाराहरू,
तस्वीरहरू, रे खाजचिहरू, जचिहरू, वा प्रतीकहरू)

•

िातीय पृष्ठर्ूजम, रङ, िात, राजष्टरय मूल, धाजमशक आस्था, यौन अजर्मुखीकरण वा अपाङ्गताको आधारमा र्ेदर्ावको
अनुमोदन वा समथशनर्ने र्ाषा समावेशर्एका कुनैपजन प्रकारको पजहरन सजहत पूवाश ग्रहको सन्दे शहरू प्रदशशनर्ने
वस्तुहरू लर्ाउने।

•

•
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अत्यजधक प्रकटर्ने, जवचारोत्तेिक (सुिावजदने), अश्लील वा अर्द्र वस्तुहरू लर्ाउने , िो शरीरको केजह जहस्साहरूको
र्जतकोसाथ उिार्रर्ने सांर्ावना हन्छ, िुन शरीरको आकृजत वा शरीरका क्षेिहरूलाई उिार्रर्दश छ (िस्तै, ट्युब टप,
कट अफ शटश हरू, साजर्ङ प्यान्ट, "बेयर जमजडर फ" टप्स), र पारदशी सामग्रीहरूबाट बनाइएका वा अनुजचत रूपमा
ममशत र्ररएका।पजहरन लर्ाउनु।
र्वन, कक्षा कोठा वा बसमा जवद्याथीको अवस्था वा पररचय लुकाउनसक्ने वस्तुहरू लर्ाउने ।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
तोवकएको िा तोवकएको क्षे त्रबाट बावहि; कक्षाबाटर्ाग्दै ; कक्षामा माफ नर्िीएको वििाई: यो उल्लङ्घनको अथश १)
पररसरमाहनु तर क्षेि, कक्षा, वा र्जतजवजधबाट टािाहनु वा कक्षाको कुनै र्ार् वा अांशलाई वा प्रशासक, वा कमशचारी सदस्यको
ज्ञान र स्वीकृजत जबना तोजकएको र्जतजवजधलाई छु टाउनु; वा २) जनषे जधत क्षेिमाहनु।
नोट: कक्षा छल्ने र र्ाग्नेमा व्यन्धिर्त जवद्यालय नीजतलाई हेनुशहोस्।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•

कक्षामा वा र्जतजवजध पजहलेनै शुरुर्ईसकेको सि जक्रयाकलापमा जिलो आइपुग्दै।
कुनै जक्रयाकलापपजछ जिलो कक्षामा पुग्दै ।
पूरै कक्षा वा जक्रयाकलाप छु टाउाँ दै ।
अनुमजत जबनानै कक्षा छोड् दै।
आवश्यकपदाश उपयुि हल पास पाउन असफलहाँ दै।
कमशचारीको अनुमजत आवश्यकपने " जनषेजधत क्षेिमा" (वा अन्य कोठा वा क्षेि) र्एको ठाउाँ माहनु ।
कक्षाकोठा, खेल मैदान वा खािा घरबाट अनुजचत समयमा वा इलाका जनरीक्षकको अनुमजतजवना स्कूल मैदानबाट अको
क्षेिमासदै ।
जशक्षकको ज्ञान वा अनुमजतजबना स्कूलको मैदानमा हाँ दापजन तोजकएको कक्षा, कायशक्रम वा जक्रयाकलापमा आउन
असफलहाँ दै।

व्यक्तिर्त दू िसंचािको उपकिण: यो उल्लङ्घनको अथश एक उपकरण धारणर्दै वा प्रयोर् (खोल्दै ) एक श्रव्य सांकेत उत्सिश न,
कम्पन, एक सन्दे शको प्रदशशन, वा अन्यथा बोलाउाँ छ वा धारकलाई [केआरएस १५८.१६५(२)] सांचार प्रदानर्ने या त एक
प्रजतबन्धित समयमा वा एक प्रकारले वातावरणलाई र्ङ्गर्रे कोछ.

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•

सेलुलर/िाटश फोन, िाटश वाच, जडजिटल ट्याबलेट, ल्यापटप, ई-ररडर वा नेटबुक (िस्तै: क्रोमबुक®) वा जबना अनुमजत
पेजिङ यन्त्र प्रयोर्र्दै ।
अनुमजत जबना त्यस्तो यन्त्रकालाजर् ताररजहत सहायक उपकरणको प्रयोर्र्ने (उदाहरण, िुटुथ® र अन्य हे डसेटहरू) ।
मोबाइल उपर्ोिा इलेक्ट्रजनक्स उपकरण (िस्तै, ल्यापटप, आईप्याड®, आइपोड®, एमपी ३ प्ले यर, सीडी प्लेयर,
रे जडयो, पेिर, वा "वाकी-टकीको ") प्रयोर् , स्कूलद्वारा प्रदान नर्ररएको वा , स्कूलको वातावरणको सम्बिमा प्रयोर्
र्ररएकोछै न।
क्यामराहरू (िस्तै: ३५एमएम क्यामरा, बक्स क्यामरा, वा जडजिटल क्यामरा), इलेक्ट्रोजनक र्ेजमङ कन्सोलहरू वा
र्ेमहरू (िस्तै, "र्ेमब्वाय®" वा पीएसपी) वा स्कूलमा कुनैपजन प्रकारको अन्य खेलौनाहरू ल्याउाँ दै।

सािगजवनक रूपमा स्नेह दे खाउनु: यस उल्लांघनको अथश सहमजत िनाउाँ दै छु नु, अाँर्ालोमानुश , चु म्बनर्नुश वा सावशिजनक
ठाउाँ मा यौन उत्तेिना वा उत्तेजितर्ने उद्दे श्यले छु ने हो िुन आकन्धिक सम्पकशर्न्दा बाजहरको हन्छ वा जवद्यालयको वातावरण
अशान्धन्त जसिशना र्ने क्षमतासकछ।

उदाहरण हरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•

•

13

एक वा एकर्न्दा बिी दशशकको(हरूको) (उदाहरणकालाजर्, अको जवद्याथीको काखमा बसेर, अको जवद्याथीलाई
माजलसर्ने वा अको जवद्याथीलाई चुम्बनर्ने) दे ख्नेर्रीजसक्ने वातावरणमा बाधा पुयाश उने अन्तरां र् प्रकृजतको सहमजतरजहत
र्ैर-मौन्धखक आचरणमा सांलग्नहाँ दै।
अको जवद्याथीलाई कुनै अनुजचत वा अशोर्नीय सुिावजदने प्रवृजत्तलेछुाँदै (िस्तै, "जपांध्ने" वा “नाच्दा यौन रूपले
जवचारोत्तेिकरूपले जछटोजछटो,दोहोयाश एर कुल्होलाई हल्लाउने )।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
िर्ग II वनयमाििीको उल्लङ्घन

वर्श II सांजहता उल्लङ्घनहरूमा तुलनात्मक रूपमा मध्यम दु राचार समावेश हन्छ िसको पररणाम कजहलेकाहीाँ जिल्ला
बाजहरबाट जनम्त्याउने सिावना हन्छ।
झुटो वटप्पणी(नोट)/खबिर्नुग िा ठर्ी : यो उल्लङ्घनको अथश : १) जवद्यालयका पदाजधकारीलाई िुटो सूचना प्रदानर्ने; वा २)
कुनै अनौपचाररक कार्िात, जटप्पणी, वा हस्ताक्षर वा ३) अकाश को कामको प्रजतजलजप/चोरी(नक्कल) र्रे र त्यसलाई आफ्नै
रूपमा पेशर्ने, फेरबदलर्ने वा नष्टर्ने ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

परीक्षणका वस्तुहरू, परीक्षणका उत्तरहरू वा अन्य सुरजक्षत िानकारी अरूलाई प्रसारणर्नश वा जशक्षक वा अन्य
जवद्याथीबाट बेइमान वा अनाजधकृत रूपमा सामग्री वा काम प्राप्तर्नश सेलको फोन प्रयोर्र्दै ।
अकोजवद्याथीको प्रजतजलजप कायश/र्ृहकायश िवाफहरू जदने/र्ने।
प्रश्नपिको दौडान अनुरोधर्दै , जदां दै, वा िानकारी प्राप्तर्दै ।
अरूको श्रम, र्ाषा, सांरचना वा धारणाहरूलाई आफ्नो मौजलक कृजतको रूपमा प्रस्तुतर्दै ।
इन्टरनेटबाट अनजधकृत/कार्िात नर्ररएका सामग्रीहरू प्राप्तर्ने ।
अरूको बौन्धद्धक सम्पजत्तलाई आफ्नै श्रोत हो र्नेर जसिशनार्दै , जवतरण, प्रजतजलजप, मुद्रण वा जसिशनार्ने कायश अजधकार
जबनानै प्रसार र्दै ।
जवद्यालयका पदाजधकारीले प्रश्नर्दाश सत्य तथ् खुलाउन असफलहाँ दै ।
र्ैर फौिदारी जक्रयाकलापको िुटो आरोप लाउाँ दै।
प्रर्जत प्रजतवेदनमा (ररपोटश मा) नाममा आमाबुबा/अजर्र्ावकको नाममा वा योग्यता ररपोटश मा जशक्षकको हस्ताक्षरर्ने ।
हल पासको म्याद समान्धप्तको समय पररवतशनर्दै ।

सुिक्षाको बेिास्तार्नुग : यो उल्लां घन र्नेको जवद्याथी वा अरूलाई चोट पुऱ्याउने कुनैपजन कायश वा व्यवहार हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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आफैलाई खतरामा-पाने
ठिाको शुरुआत (िस्तै, धक्का वा छे ड् कीहान्नु) शुरुर्दै ।
"कठोर पाराले खेल्ने " वा "कठोर र जहां सात्मक रूपमा" र्ार्जलनु (िस्तै: उच्च टर ाजफक क्षेिहरूमा कुस्ती खेल्नु वा दौड् नु)।
सिाजवत खतरनाक वस्तुहरू (िस्तै, सलाईहरू वा लाइटरहरू) राख्दै ।
स्कूलको समयमा बाजहरी िोका खुल्ला छाड् दै।
जवद्यालयको लकर नीजत उल्लङ्घनर्री लकरमा जनषेजधत वस्तु हरूराख्दै ।
क्याम्पमा स्केटबोडश , रोलर िेड वा "रोलर िुत्ताहरू (सुिहरू)" प्रयोर्र्दै ।
पररसरमा सडक वा उच्च टर ाजफक क्षेिहरूलाई असुरजक्षत तररकाले वा नतोजकएको ठाउाँ मा पारर्ने।
पररसरमा तोजकएको नर्एका क्षेिमा वा वैध अपरे टरको लाइसेन्स र/वा लार्ू र्एको ठाउाँ मा अनुमजत जबना साइकल,
मोपेड वा कार पाजकशङर्ने।
स्कूलमा बस वा र्ाडी "डर प अफ" बाटो अवरुद्धर्दै ।
स्कूल सुरक्षा सांजहताहरू र प्रजक्रयाहरूलाई पालनर्नश अस्वीकार (उदाहरणकालाजर् मास्क लर्ाउने , सामाजिक दू री)

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (िारी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
कमगचािीहरूको वनदे र्नहरू पािनर्नग असफि: यो उल्लङ्घनको अथश कुनैपजन मौन्धखक, शारीररक, वा प्रतीकात्मक: १)
स्कूलका कमशचारीहरूको उजचत अनुरोधहरू पालनर्नश अस्वीकार; २) जवघटनकारी व्यवहार रोक्न अस्वीकारर्ने; वा ३)
स्कूलमा अनुशासनका उपायहरु स्वीकारर्नश नर्नुश।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

पुन:जसकाउन जनदे शन जदएपजछ कक्षाको जनयमहरू वा स्कूलका कमशचारीहरूको जनदे शनहरू पालनर्नश अस्वीकार
र्रररहाँ दै,
स्कूल बसमा चुपचाप बस्ने जनदे शनहरूलाई बेवास्तार्दै ।
कुनै क्षेि छोड् न चेतावनी/अस्वीकारको बेवास्तार्दै । जबना कारण घुम्दै।
कमशचारीहरूले अनुरोधर्दाश यो जनयामावलीको उल्लांघनर्ने जकजसमले प्रयोर् र्इरहे को मोबाइल फोन वा अन्य यन्त्र त्याग्न
असफल।
तोजकएको पाठ वा जक्रयाकलापमा र्ार्जलन मौन्धखक रूपमा इन्कारर्दै ।
आफूलाई जचनाउन वा स्कूलले िारीर्रे को पररचयपि प्रदशशनर्नश अस्वीकारर्दै
राज्यले तोकेको-परीक्षामा सहर्ार्ीहन नसक्नु ।
एस.ए.एफ.ई/(S.A.F.E.)/ स्कूल जनलम्बनमा (आइएसएसमा) (ISS) िान नमान्ने
स्कूल स्वास्थ्य जनयमावलीहरू पालनर्नश लर्ातार अस्वीकार (उदाहरणकालाजर् मास्क लर्ाउने, सामाजिक दू री)

वर्िोह र्वतविवि (प्रोत्साहन): यस उल्लङ्घनको अथश कुनै सांर्जठत जर्रोह, समूह वा सांर्ठनको सम्बद्धता वा जवज्ञापनको
सांकेतहरू, सांकेतहरू वा इशाराहरू प्रदशशनर्नुश हो िसले अवरोध वा जहां साको समथशनर्छश (वकालतर्छश ) वा समूह जहां सा वा
जवघटनको इजतहास बोकेकोछ।
अपर्ब्द िा अश्लीिता: यो उल्लङ्घनको अथश अपशब्दको प्रयोर्र्नुश हो, कुनै व्यन्धिलाई जनदे जशत होइन, िसमा र्ालीर्नुश
वा अश्लील वा अपशब्दहरू, वस्तु वा इशाराहरूको प्रयोर् समावेश छ िसले अवरोध वा खतराको सांकेतलाई जनम्त्याउाँ छ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•

आपजत्तिनक (तर र्ेदर्ावरजहत/र्ैर-हाजनकारक) शब्दहरू (िस्तै, क्रोध वा जवियाजदबोधक प्रकोपहाँ दा मौन्धखक, वा
जलन्धखत शपथ, अर्द्र र्ाषा, र्ाली वा अश्लीलताको प्रयोर्) िुन अको व्यन्धिप्रजत जनदे जशत हाँ दैनन्।
साङ्केजतक (तर र्ेदर्ावरजहत/र्ैर-खतरनाक) इशारा (िस्तै, जवजशष्ट अथशहरूसांर् हाथको सांकेतहरू) समान रूपले
प्रयोर्र्ने।
जर्रोहको जर्जत्तजचि र/वा सामानहरू (िस्तै: जचिहरू, टोपीहरू/र्लबन्दीहरू ज्ञात जर्रोह सांकेतसांर् प्रदशशनर्दै ।

सुतीजन्य पदार्थगको नीवत उल्लङ्घन; अविनमाहुनु (आफूसंर्िाख्नु): जनकोजटन वा सुतीिन्य पदाथश, िसमा धूम्रपान,
चपाउने चीि, वाष्प उत्पादन वा अन्य वैकन्धल्पक जनकोजटन उत्पादनहरूमा माि सीजमत छै न
सुतीजन्य पदार्थगको नीवत उल्लङ्घन; वितिण: जनकोजटन वा सुतीिन्य पदाथशको जवतरण, िसमा धूम्रपान, चउर, वाष्प
उत्पादनहरू वा अन्य वैकन्धल्पक जनकोजटन उत्पादनमा माि सीजमत छै न
सुतीजन्य पदार्थगको नीवत उल्लङ्घन; प्रयोर्: जनकोजटन वा सुतीिन्य पदाथशको प्रर्ाव वा प्रयोर्, धूम्रपान, चबाना, वाष्प
उत्पादन वा अन्य वैकन्धल्पक जनकोजटन उत्पादनमा माि सीजमत छै न

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

सुतीको धुाँवाको रूपहरूलाई अजधनमाराख्दै (आफूसांर्राख्दै ) वा ती चीिहरूको उपयोर्र्दै (िस्तै , चुरोटहरू,
जसर्ारहरू र पाइप सुतीहरू (चुरोटहरू) ।

•

" धुाँवा रजहत" सुतीको प्रकारहरूको सेवनर्दै वा अजधनमाराख्दै (आफूसांर्राख्दै ) (िस्तै, वैकन्धल्पक जनकोजटन उत्पादन,
चपाउने सुती वा “सुाँघ्ने सुती” ("स्नफ़")।
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•

जवद् युतीय "चुरोट" सेवनर्दै वा अजधनमाराख्दै (आफूसांर्राख्दै ) (ई-चुरोटहरू, वाष्प उत्पादनहरू)।

•

सुतीिन्य पदाथश (िस्तै: चुरोट बनाउन बेने कार्िहरू (रोजलांर् पेपरहरू) वा सुतीिन्य पदाथशका पाइपहरू)।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
स्कूि परिसि/स्कूि छोडे ि जाने: यो उल्लङ्घनको स्कूल पररसरमा तपाईां र्नाश र्एको वा जप्रन्धन्सपलको अनुमजत/स्कूलको
अनुमजत जबना स्कूलमा अनुपन्धस्थतहनु हो।

जनम्न उदाहरणहरू समावेशछन् , तर यसमा, माि सीजमत छै नन्
•
•
•
•

जवद्यालय अन्तहनु अजघ प्रशासजनक अनुमजतप्राप्त नर्री स्कूल पररसर छोडे र िााँ दै (िस्तै, खािामा) ।
स्कूल आइपुर्ेपजछ तर उपन्धस्थतको रूपमा ररपोटश हनु अजघ पररसर छोडे र िााँ दै
उजचत चेकआउट प्रजक्रया नअपनाई स्कूल पररसर छाड् दै।
स्कूलमा िान अस्वीकारर्दै ।
िर्ग III वनयमाििी उल्लङ्घनहरू

वर्श III को उल्लांघनहरू मा तुलनात्मक रूपमा ठूलो र्लत आचरण समावेशछन् िसले अक्सर जिल्ला बाजहरबाट पररणाम
ल्याउने सिावना हन्छ।
वजस्काउन्दै : यो उल्लङ्घनको अथश कुनैपजन अवाां जछत आक्रामक व्यवहार हो िसमा अन्य व्यन्धिहरूप्रजत शन्धि असन्तुलन
समावेश छ; व्यवहार दोहोररन्छ वा दोहोररने सिावनाहन्छ (केआरएस १५८.१४८मा पूणश पररर्ाषा पाउन सजकन्छ)
नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा
स्कूल जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमाछन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

व्यन्धिको िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश वा अपाां र्तालाई आपजत्तिनक जचिहरू वा वस्तुहरूको नाउाँ -बोलाउने, कथा
सुनाउने वा ठिार्ने ।

•

अको जवद्याथीलाई क्रूर व्यवहारर्रे र, धम्की जदएर वा सामाजिक तवरमा अरू जवद्याथीलाई पन्छाएर जर्ज्याउाँ दै।

•

जचि कोने वा न्धखच्ने, जटप्पणी (नोट) लेख्ने वा प्राप्तर्ने व्यन्धिलाई हाजन, अपमान वा डरको अथश बुिाउने इशारार्ने)।

•

िाजत, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, वा जवद्याथीको व्यन्धिर्त
क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित नरहे को अन्य कुनै पजन कारणको आधारमा अको जवद्याथीको बारे मा जटप्पणीर्ने, िसले उसको
वा उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलने अजधकारमा बाधा
पुयाश उन सकछ।

•

कुनै व्यन्धिलाई नजिकैबाट धक्का जदने, तान्ने, मुक्का हान्ने, वा प्रहारर्ने यस तरीकाले: १) दु व्यशबहारको वातावरण
जसिशनार्ने; २) मनोवैज्ञाजनक वा शारीररक चोट जनम्त्याउाँ छ; वा ३) कुनै व्यन्धिजवरुद्ध जहां सा प्रयोर्र्ने वा उसको वा उनको
सम्पजत्त जबर्ाने अजर्प्राय व्यि र्दश छ।

•

कपाल समात्ने, छु ने, थप्पड लर्ाउने वा तान्ने (उदाहरणकालाजर्, अजनच्छु क सहर्ार्ीलाई िर्डामा आकजषशतर्ने प्रयास)।

•

शन्धिको प्रदशशन (उदाहरणकालाजर्, कुनै व्यन्धिलाई जर्त्ताजतर धकेल्ने, उसको/जतनको चाललाई कुनामा
पारी/अवरुद्धर्ने वा व्यन्धिर्त स्थानमा अजतक्रमणर्ने)

•

नकारात्मक, हाजनकारक, र्लतकुरा िस्ता अरूलाई लज्जा वा अपमानहने अनलाईन सञ्चार पठाउने , पोस्टर्ने, वा
बााँ ड्ने।

•

असामाजिक, खतरनाक वा आपराजधक जक्रयाकलापमा अपाङ्ग जवद्याथीहरूलाई समावेशर्नश खोजिएको िहााँ
जवद्याथीहरू, अपाां र्ताको कारण, र्जतजवजधको पूणश वा सहमजत बुझ्न असमथश हन्छन्
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
फजी/नक्किी: यो उल्लङ्घन र्नेको छलछामर्ने , धोकाजदने वा चोट पुयाश उने उद्दे श्यले जलन्धखत जलखतलाई (साधनलाई) िूटो
बनाउनु, पूरार्नुश वा पररवतशनर्नुश हो। [केआरएस ५१६.०२० दे न्धख ५१६.०४० सम्म]
िोखािडी: यस उल्लांघनको अथश (१) अरूलाई धोका जदने प्रयासर्नुश हो, सामान्यतया, र्लत दाबी र्रे र वा उपलन्धब्ध वा र्ुणको
श्रेय जलएर (२) र्लत वा आपराजधक धोका जदएर, आजथशक वा व्यन्धिर्त लार् उठाउने उद्दे श्यले।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•

जलन्धखत जलखत (साधन) बनाउनु, पूरार्नुश वा पररवतशनर्नुश (िस्तै: र्लत पजहचानको जसिशनार्नुश; वा चे कमा
आमाबुबा/अजर्र्ावकको हस्ताक्षरमा सहीर्नुश) ।
र्लत बहाना बनाएर पैसा वा सम्पजत्त प्राप्तर्ने (िस्तै, जशक्षकको क्रेजडट काडश को प्रयोर्र्ने; वा बटु वाहरूबाट पसशनल
आईडें जटजफकशन नम्बरहरू जिक्न "क्रेजडट काडश को (र्ुिानी काडश को) धोखाधडी" यन्त्रको प्रयोर्र्ने)।
आजधकारीक कार्िातलाई हे रफेरर्नुश (िस्तै: उपन्धस्थजत पिलाई पररवतशनर्ने; वा प्राप्ताां क वा प्रजतजलजपलाई
पररवतशनर्ने/मे ट्ने)।
आजधकाररक कायशवाहीहरूमा हस्तक्षेप र्नुश (उदाहरणकालाजर्, प्रमाण लुकाउने, साक्षीमाजथ छे ड़छाड़र्ने, वा अन्यथा
िााँ चमा हस्तक्षेपर्ने; वा स्कूलका अजधकारीलाई घूसजदने प्रयास) ।

अव्यिक्तस्र्थत आचिण: यो उल्लङ्घनको अथश सावशिजनक स्थानमा हनु र सावशिजनक असुजवधा, जचिाउने कुरो, वा व्यग्रता
(जचन्ता) उत्पन्नर्ने अजर्प्रायले वा सावशिजनक रूपमा िोन्धखम सृिनार्नुश हो [केआरएस ५२५.०६०(१)]: १) िर्डामा सांलग्नहनु वा
जहां सात्मक, उथलपुथलपूणश वा धम्कीजदने व्यवहारमा सांलग्नहनु; २) अव्यवहाररक रूपले हल्लार्नुश; ३) आकन्धिक अवस्थाको
खतरनाक जनकटतामा सावशिजनक सुरक्षा कायमर्नश िारी र्ररएको जततर-जबतरहन जदईएको आजधकाररक आदे शलाई
पालनर्नश अस्वीकारर्नुश; वा ४) कुनैपजन वैध उद्दे श्य पूरानर्ने कुनै पजन कायशद्वारा खतरनाक वा शारीररक रूपले आपजत्तिनक
अवस्था जसिशनार्नुश।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•

शैजक्षक प्रजक्रया वा जवद्यालय सञ्चालनमा जनकै हस्तक्षेपर्ने हाजनकारक घटनामा र्ार्जलने (िस्तै, हल्वेमा दर्ुने र िोकामा
लात हान्ने, वाक-आउट, जसट डाउन वा धनाश जदने)।
हाजनकारक घटनाको सृिनार्नश वा योर्दानर्नश अरूलाई सल्लाहजदने, वा उक्साउने।
स्कूलका अजधकृत वा प्रहरी अजधकृतको अनुरोधपजछ र्ीडबाट जततर-जबतर हन नसक्नु।

अरूिाई खतिामा पानुग : यस्तो उल्लङ्घनर्नुशको अथश कुनै व्यन्धिलाई चोट पुऱ्याउने, अपमानर्ने वा अपमानर्ने कायशमा
र्ार्जलन सल्लाहजदनु, वा कुनै व्यन्धिलाई प्रेररतर्नुश हो।
अरूिाई खतिामा पाने; अर्थगहीन खतिा: यो उल्लङ्घनको अथश आचरणमा सांलग्नहनु हो िसले अको व्यन्धिलाई शारीररक
चोटको ठूलो खतरा उत्पन्नर्दश छ [केआरएस ५०८.०६०(१) र ५०८.०७०(१)].

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
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उपकरणद्वारा खतराको न्धस्थजत जसिशनार्दै (उदाहरणकालाजर्, बन्सन बनशरहरू, कााँ चकोर्ााँ डा, वा रां र् घोलकहरू)।
अको जवद्याथीलाई खतरनाक वस्तु (िस्तै: कैंजच) जलएर लखेट्दै।
सहर्ार्ी वा अन्यलाई िोन्धखममापाने र्ोप्य, समाि, क्लब वा सांस्थामा दीक्षाको व्यवस्थार्ने, र्राउने वा सहर्ार्ी र्राउां दै।
स्कूलको िग्गा नजिक मोटर र्ाडीलाई वा स्कूल बसलाई असुरजक्षत तररकाले सञ्चालनर्ने।
मैदान वा स्कूल क्षेि र्ती सीमाहरू नाघ्दै ।
स्कूलमा बस वा र्ाडी "डर प अफ" बाटोलाई अवरुद्धर्दै ।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
झर्डा: यो उल्लङ्घनर्नुशको अथश पारस्पररक रूपमा िर्डालु शारीररक जक्रयाकलापमा र्ार्जलनु हो, िहााँ कुनै चोटपटकलाग्न
सकछ, शारीररक सम्पकशर्नुश हो।
नोट: "आत्मरक्षा" केवल स्कूल प्रशासकद्वारा जनधाशरण र्ररएकोछ, जवद्याथीको कायशले आत्म-सुरक्षा जवरुद्ध िर्डामा र्ार्जलन इच्छु कताको सांकेत जथयो जक
जथएन र्न्ने कुराको जवचारर्दै ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
आपसी जर्डन्तमा सांलग्नहनु (िस्तै, जवद्याथीहरूबीच कुनै शारीररक सम्पकश, जहकाश उने, जचथोने, लात हान्ने, कपाल तान्ने,
प्रर्ावकोलाजर् कुस्ती, वा मुक्काको प्रयोर्; वा "फाइट क्लब"मा र्ार्जलने) ।
थुप्रै जवद्याथीहरू वा आसन्न वा वास्तजवक शारीररक जहां सामा मुजछएको अन्य कायशहरूबीच मतर्ेदहाँ दा दु ई वा दु ईर्न्दाबिी
पक्षले मौन्धखक वा शारीररक तवरमा कसैले शुरुर्रे तापजन यस मतर्ेदमा योर्दान पुऱ्याएकोछ।
•

जुिा: यो उल्लङ्घनको अथश कुनै प्रजतयोजर्ता, खेल, खेलको योिना, वा खेलको उपकरणको नजतिामा मूल्यको केही िोन्धखम
उठाउनु हो िु न सांयोर्को एउटा तत्वमा आधाररत हन्छ। यो सम्िौता वा समि अनुसार जक कुनै जनजित नजतिा र्एमा, स्कूल
सम्पजत्तमा वा स्कूलद्वारा-प्रायोजित कायशक्रममा कसैले केही मूल्यवान चीिप्राप्त र्नेछ।
नोट: यो उल्लङ्घनले जवद्यालय-स्वीकृत र्ाग्यका (सांयोर्का) र्जतजवजधहरू समावेश र्ररएको छै न।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•
•
•
•

कौशल वा मौकाको आधारमा कुनैपजन खे ल, जक्रयाकलाप, घटना वा प्रजतरूपतामा (जसमुलेशनमा) सांर्जठत वा सांलग्नर्ने
िुन परम्परार्त रूपमा सहर्ार्ीहरूले कुनैपजन बािी औपचाररक रूपमा रान्धखएकोहोस् वा नहोस्, लार्को
सिावनाकालाजर् पैसा वा सम्पजत्तलाई िोन्धखममापानुश आवश्यक हन्छ।
कौशल वा मौकाको खेलमा सांलग्नहाँ दै (उदाहरण, क्र्याप्स् वा पोकर).
र्ेजमङ साइटहरू (िस्तै: वेबमा -आधाररत पोकर प्रजतयोजर्ताहरू) पहाँ चर्दै ।
र्ैर-सहर्ार्ी कायशक्रममा बािी लर्ाउने (िस्तै, पेशेवर वा कलेि स्तरको खेल कूदको बािी वा अांकप्राप्तर्ने कोष (स्कोर
पूल).
खेलकुदरूमा बािी लर्ाउने र िीतहरूको र्ुिानर्ने सांर्ठन (उदाहरणकालाजर्, जविेताको र्ुिानीकोलाजर् कुनै
र्जतजवजधसमाप्त नर्एसम्म बािी थाप्ने वा पजछ समाधानकालाजर् अजर्लेख (प्राप्ताां क) राख्ने)।

उत्पीडन (र्ैि-यौन): यो उल्लङ्घन र्न्नाले कुनै व्यन्धिलाई धम्काउने, दु व्यशवहारर्ने, ररसाउने वा अन्य व्यन्धिलाई िजसतपाने
उद्दे श्यले जनम्न मध्ये कुनैपजन कायश र्नुश हो [केआरएस ५२५.०७०(१)]: १) प्रहार, कुटजपट, लात हान्न वा अन्यथा व्यन्धिलाई
शारीररक सम्पकशद्वारा अधीनमाराख्दै ; २) प्रहार, कुटजपट, लात हान्न वा अन्यथा व्यन्धिलाई शारीररक सम्पकशद्वारा
अधीनमाराख्दै कुनै व्यन्धिलाई शारीररक सम्पकशमा राख्ने, प्रयास वा धम्की जदने; ३) सावशिजनक स्थानमा उपन्धस्थत कुनैपजन
व्यन्धिलाई दु व्यशवहारपूणश बोली बोल्ने, इशारार्ने, प्रदशशनर्ने वा सम्बोधनर्ने; ४) कुनै सावशिजनक स्थान वा स्थानमा वा कुनै
व्यन्धिको अनुर्मन र्ने; ५) त्यस्तो अन्य व्यन्धिलाई सचेतक वा र्िीरतापूवशक ररस उठाउने र कुनै वैध उद्दे श्य पूरानर्रे का
कायशहरूको क्रममा सांलग्नहने वा बारम्बार कायशर्ने; वा ६) स्थानीय जवद्यालय जिल्लामा जवद्याथीको रूपमा र्नाश हनु, जवद्यालय
पररसरमा, स्कूल-प्रायोजित यातायातमा, वा जवद्यालय-प्रायोजित कायशक्रममा:
•
सम्पजत्तको हानी नोक्सानीर्ने वा चोरीर्ने;
•
जवद्यालय सञ्चालनमा जनकै बाधा पुयाश उने; वा
•
यस पररन्धस्थजतमा तकशसांर्त व्यन्धिले थाह पाउनुपने कुनै पजन इशाराहरू, जलन्धखत सञ्चारहरू, मौन्धखक विव्यहरू वा
शारीररक जक्रयाकलापहरूद्वारा शिुतापूणश वातावरणको सृिनार्दाश अको जवद्याथीलाई शारीररक हाजन, धम्की, अपमान
वा अप्ठ्यारोपनको िासहन सकछ।
उत्पीडन (यौन): यो उल्लङ्घनको अथश कुनैपजन र्ैर-आपसी, र्ैर-सहमजत आचरण हो िुन प्राप्तकताश , तेस्रो पक्ष वा तकशसांर्त
असन्तुष्ट व्यन्धिले र्िीर र/वा व्यापक, अजप्रय, असहमत, अवान्धित, दु व्यशवहारपूणश, यौन र्ेदर्ावपूणश वा आपजत्तिनक
ठान्छन्।
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उत्पीडन सञ्चाि: यस उल्लङ्घनको अथश अको व्यन्धिलाई धम्काउने, दु व्यशवहारर्ने, ररसाउने वा झस्क्याउने (तसाश उने) उद्दे श्यले
जनम्न मध्ये कुनैपजन कायश र्नुश हो [केआरएस ५२५.०८०(१)]: १). कुनै व्यन्धिसाँर् र्ुप्त रूपमा वा अन्यथा, टे जलफोन, टे जलग्राफ,
मेल वा अन्य कुनै प्रकारको जलन्धखत सञ्चारद्वारा सञ्चारर्दाश ररस वा िास उत्पन्नहन्छ र वैध सञ्चारको कुनै उद्दे श्य हाँ दैन; २) वैध
सञ्चारको कुनै उद्दे श्य नजलई वाताश लापको पररणाम होस् वा नहोस्, टे जलफोनर्ने; वा ३) कुनै उजचत व्यन्धिले थाहा पाउनुपने
जकजसमले टे जलफोन, इन्टरनेट, मे ल वा अन्य कुनै प्रकारको जवद् युतीय वा जलन्धखत सञ्चारद्वारा अन्य कुनै जवद्यालयका जवद्याथीसाँर्
वा अन्य कुनै जवद्यालयका जवद्याथीसाँर् वा त्यसको बारे मा िानकारीजलई अन्य जवद्याथीलाई शारीररक हाजन, धम्कीको र्य,
अपमान, वा लज्जा र िो वैध सञ्चारको कुनै उद्दे श्यछै न।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

अको जवद्याथीलाई दु व्यशवहारर्दै , तसाशउने वा धम्कीजदां दै।

•

अको जवद्याथीको "साईबर-बुजलङ"मा सांलग्न (िस्तै, सामाजिक सांिालमा, िर्मा, म्यासेि पठाएर, या तन्धस्वरमा) ।

•

आपजत्तिनक जलन्धखत कथनहरू (िस्तै: हातैले लेन्धखएका जटपोटहरू वा जचिहरू; टाइपर्ररएका अक्षरहरू; अखबारका
सम्पादकीयहरू; जचिहरू वा जर्त्तेजचिहरू; इमेल टे क्ट््सहरू; वेब पृष्ठहरू; वा िर् प्रजवजष्टहरू) बनाउाँ दै ।

•

जवद्याथी आचार सांजहताको उत्पीडन, दु व्र्यवहार वा अन्य उल्लङ्घनको ररपोटश वा प्रत्यक्षदशी कुनैपजन व्यन्धि जवरुद्ध कुनैपजन प्रकारले
धम्क्याउाँ दै वा बदलाजलांदै।

•

स्कूल समुदायका अन्य सदस्यहरूसाँर् िर्डाको छायाांकनर्दै र सािेदारीर्दै (िस्तै टे क्ट््सर्ने , सामाजिक सांिाल, आईफोन, ईएर
डर प, आजद.)

•

कसैको यौन सम्बि, जलांर् पजहचान वा यौन अजर्मुखताकोलाजर् आपजत्तिनक जचि वा वस्तुहरूको नाउाँ बोलाउने, कथा सुनाउने वा
ठिार्दै ।

•

अजनन्धच्छत यौन अग्रर्ामी वा लामो समयसम्म स्पशशहरूर्दै ।

•

यौन अनुग्रह वा यौन जक्रयाकलापकोलाजर् प्रस्ताव/दबावकोलाजर् अनावश्यक अनुरोधर्दै ।

•

असन्तुजष्ट स्पष्ट र्ररसके पजछपजन र्ेट्ने वा सामाजिक समयको अनुरोधर्नश िारीराख्दै ।

•

अवान्धित वा आपजत्तिनक बेमतलबले जिस्काउाँ दै वा ठिार्दै ।

•

जवचारोत्तेिक जटप्पणीहरूर्दै ।

•

यौनका सांकेतहरू वा दोहोरो अथश हरू लर्ाउाँ दै ।

•

कसैको यौन रुजचहरूबारे सोधपुछर्दै ।

•

अश्लील वा यौनको सुिावजदने छजवहरू, वस्तुहरू, सामग्रीहरू, इमेलहरू, टे क्स्ट-सांदेशहरू, वा फ्याक्सहरू

•

घुने, जसिी बिाउने, वा यौनको सुिावहरूजदने इशाराहरू वा अनुहारको अजर्व्यन्धिहरूर्दै ।

•

कुनैव्यन्धिको शरीरको बारे मा अपमानिनक जटप्पणीहरूर्दै ।

अनुवचत यौन आचिण: यो उल्लङ्घनर्नुशको अथश आपसी सहमजतमाहने कुनैपजन यौन जक्रयाकलापमा र्ार्जलनु हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

स्कूलमा, बाटोमा वा स्कूलमा यौन जक्रयाकलापमा सांलग्नहाँ दा यातायातको प्रबि र्ररएको जथयो वा स्कूलले प्रायोिन
र्रे को जक्रयाकलापमा।

अर्द्र प्रदर्ग न: यस्तो आचरणले कुनै व्यन्धिलाई [केआरएस ५१०.१४८(१) र ५१०.१५० (१)] हाजनर्ने सिावनाहन्छ र्न्ने कुरा
उसले िानेको वा थाहा पाउनुपने पररन्धस्थजतमा िानािानी यौनाङ्गको पदाश फासर्नुश हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•

19

िानािानी आफू वा अरू कसैलाई एक वा एकर्न्दा बिी व्यन्धिहरूमा प्रदशशनर्दै (िस्तै: स्तनहरू, जनतम्बहरू वा
यौनाां र्हरू; वा "पाईन्टखोल्ने")।
सावशिजनक ठाउाँ मा जपसाबफेदै
िानािानी सवशसाधारणको निरमा नग्नता प्रदशशन
सावशिजनक ठाउाँ मा िानािानी यौनाां र्हरूको प्रदशशनर्दै , उदाहरणकालाजर् बसमा, वा स्कूल पररसरमा
सवशसाधारणको निरमा िानािानी हस्तमैथुनर्दै

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (वनिन्ति)
खतिनाक (िम्कीवदने): यो उल्लांघनको अथश िानािानी अको व्यन्धिलाई आसन्न शारीररक चोटको [केआरएस
५०८.०५०(१)] उजचत आशांकामाराख्नु हो।
नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल
जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमाछन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•
•
•
•
•
•

धम्की जदने प्रकृजतको आचरणमा सांलग्नहनु िसले या त जहां सार्नश बल, शन्धि वा शारीररक आक्रमणको प्रयोर्र्ने
अजर्प्राय व्यिर्दश छ वा अपराधीको "सफल हन सक्ने वतशमान क्षमताका " कारण त्यस्तो आक्रमणहन लार्ेकोछ र्न्ने
पीजडतमा उजचत डर उत्पन्नर्छश (उदाहरणकोलाजर्, अको व्यन्धिलाई यो जवश्वासजदनकोलाजर् जक उसले िापट वा मुक्का
हान्नलार्ेको छ, एउटा हात वा मुट्ठीलाई माजथ उठाउने र पछाडी तान्ने ; वा कुनै व्यन्धिजतर हात हल्लाउने/िटकाहान्न
लार्ेको हो र्न्ने लाग्नाले त्यस व्यन्धिलाई िटकालाग्ने आशांकामा छल्छ वा आफ्नो हातलाई माजथ उठाउाँ छ)।
जहां सात्मक र/वा अप्रत्याजशत िां र्ले अको व्यन्धिको जनकटतामा कायशर्दै (उदाहरणकालाजर्, कुसी उठाएर कोठापर
फाजलजदनु)।
जवद्याथी आचार सांजहताको उत्पीडन, दु व्यशबहार वा अन्य उल्लङ्घनको ररपोटश वा प्रत्यक्षदशी कुनैपजन व्यन्धि जवरुद्ध
कुनैपजन प्रकारले धम्क्याउने वा बदलाजलांदै।
जवद्याथीले मुक्का हान्न लार्ेिस्तो व्यवहारर्छश न् तर अको व्यन्धिलाई र्ने हााँ दैन।
जवद्याथीले अको व्यन्धिलाई खतरनाक कदम चाल्ने सांकेतर्दै धम्की जदन्छ।
जवद्याथीले अरुहरू उनीहरूर्िीर खतरामापनश लार्ेकोकुरा जबश्वास र्राउाँ छ।
जवद्याथीले अको जवद्याथी वा कमशचारीलाई उनीहरूले हाजन पु ऱ्याउन लार्ेको र्नेर दे खाउाँ छन्। (उदाहरण कुनै कुसी वा
कुनै अको हाजनकारक वस्तु जटप्ठ्दै जतनीहरूले व्यन्धिजतर फ्यााँ क्न लार्ेकाछन्)

हल्का यौन व्यिहाि: यो उल्लङ्घनको अथश त्यहााँ स्नेहको सावशिजनक प्रदशशन (िस्तै चुम्बन र अत्यजधक अांकमाल), सहमजत मा
यौन जक्रया, जनतम्बदे खाउने, (समात्नको जवपरीत), आजद िुन सहमजत वा अहाजनकारक स्वर्ावका छन्। यसमा अश्लील
सामग्रीहरू हे नुश र/बााँ ड्नुपजन समावेशहन सकछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

अश्लील सामग्री धारणर्ने, प्रदशशनर्ने, प्रसारणर्ने, जवतरणर्ने वा जसिशनार्ने (िस्तै: स्कूलमा कामुक सामग्री ल्याउने,
कामुक सामग्री डाउनलोडर्ने; वा कला कक्षामा कामुक सामग्रीको जसिशनार्ने)।

अन्य औषवि/आफैिे वकन्ने औषवि: यो उल्लङ्घन र्न्नाले स्थाजपत प्रजक्रयासाँर् मेल नखानेर्री कुनैपजन आफैले जकन्ने औषजध
(ओर्र द काउन्टर) ("OTC") उत्पादन वा र्ैर-जनयन्धन्त्रत जप्रन्धिप्ठ्शन औषधीको जलांदै धारणर्ने, प्रयोर्, जवतरण वा जबक्रीको
अथश हो।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेश छन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•
•
•
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कुनैपजन ओटीसी (OTC) उपचार (िस्तै, एन्धस्पररन, टाइले नोल®, बेनाजडर ल®, वा िु लाबहरू िस्ता एन्धन्टजहस्टामाइनहरू)
वा अजनयांजित नुस्खा (िस्तै, एन्धन्टबायोजटक वा जडकन्िेस्टेन्ट) ब्याकप्याक, लकर वा व्यन्धिमा राख्नु।
जवद्यालय का पदाजधकारीहरु द्वारा पूवश सूचना, र प्राजधकरण जबना ओटीसी पदाथशको प्रयोर्।
त्यस्तो कुनै वस्तु अको जवद्याथीलाई प्रदानर्ने, बेच्ने, प्रस्तावर्ने वा प्राप्त र्ने (औषजधको रूपमा र्लत व्याख्याको कुनै
प्रमाण छै न)।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
सम्पवि क्षवत िा र्ण्डाफोि; आपिाविक दु िाचाि: यो उल्लङ्घनको अथश एक व्यन्धि [केआरएस ५१२.०२० दे न्धख ५१२.०४०]:
१) िानािानी वा लापरवाह रूपमा कुनैपजन सम्पजत्तको रुपलाई खराबर्ने , नष्टर्ने वा क्षजत पुऱ्याउने अजधकार जबना वा उसलाई
वा उनलाई त्यस्तो अजधकारछ र्नेर जवश्वासर्ने कुनै उजचत आधार नर्एको; वा २) िानीिानी व्यन्धिलाई वा सम्पजत्तलाई
खतरामापाने र्री सम्पजत्तमा हस्तक्षेपर्ने।।
नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल
जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमाछन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्कूलका मैदानहरू वा सुजवधाहरूको रुपलाई खराबर्दै (िस्तै, "जचन्हराख्ने").
सांकेतहरू (जचह्नहरू), बनस्पजतपातहरू, पानीछने यन्त्रहरू, झ्यालहरू वा िोकाहरू र्त्काउाँ दै।
घरायसी वस्तुहरूमा क्षजत पुयाश उाँदै (िस्तै, डे स्कमा कुाँदाई), शौचालयका सामानहरू (िस्तै, शौचालय) वा उपकरणहरू
(िस्तै, र्ण्डारण केसहरू)।
तोडफोड (उदाहरणकालाजर्, प्लन्धम्बङ) कायशमा सांलग्नहाँ दै।
उपर्ोग्य सामग्रीहरू नष्टर्दै (उदाहरणकालाजर्, पायपुस्तकहरू जबर्ादै )।
प्रजतशोधमा व्यन्धिर्त सम्पजत्तको क्षजत (उदाहरणकालाजर्, खराब ग्रेड प्राप्त र्एपजछ जशक्षकको पाां ग्राकाट् दै )।
सञ्जाल अवयवहरू जवच्छे दनर्दै , अजधकार जबना हाडश वेयरको जवन्यासहरूलाई (कन्धिर्रे सनहरू) पररवतशनर्दै , वा
अनजधकृत सफ्टवेयर लोडर्दै ।
सञ्जाल पोटश लाई स्क्यानर्दै , र्ाइरसहरूराख्दै , वा प्रयोर्कताश को अनुमजतहरू पररवतशनराख्दै ।
अनुमजत जबना कम्प्युटर प्रोग्राम वा तथ्ााँ कहरू (डे टा) फेरबदलर्दै वा मेट्दै।

पछ्याउँ दै: यो उल्लङ्घनको अथश अको व्यन्धिलाई आशयले पछ्याउनु वा स्पष्ट वा अस्पष्ट धम्की एक व्यन्धिलाई यौन सम्पकश,
शारीररक चोट, वा मृत्युको िासमा राख्न (पूणश पररर्ाषाहरू केआरएस ५१०.१४० मा र केआरएस ५०८.१५०मा पाईन्छ)

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•
•
•
•
•
•
•
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व्यन्धिर्त िानकारी फेलापानश व्यन्धिको सामाजिक जमजडया खातामा ह्याकर्दै ; पूवश साथीसाँर् सम्पकश राख्न नक्कली
सामाजिक जमजडया खाताहरू जसिशनार्दै ; सयौां नचाजहएका पाठ सन्दे शहरू वा इमेलहरू पठाउाँ दै; पूवश सािेदार
अनलाइनको स्पष्ट तस्वीर पोस्टर्दै वा धम्कीजदां दै
फोनहरू माफशत दोहोररएको र नचाजहने सञ्चारहरू
पीजडतलाई स्कूलहरू, घर वा अन्य ठाउाँ हरूमा वा बारम्बार िाने ठाऊाँहरूमा पजछलाग्दै
पीजडतको घर वा अन्य सम्पजत्तलाई पुयाश उाँदै
पीजडतलाई नचाहे को उपहारहरू पठाउाँ दै
सावशिजनक अजर्ले खहरूको सावश िजनक प्रयोर्माफशत पीजडतको बारे मा िानकारीप्राप्त, अनलाइन खोिी, पीजडतको
फोहोर वा सामानहरूको िााँ चर्दै
पीजडत पररवार, साथीर्ाईहरू, जछमेकीहरू वा सहकारीकमीहरूसाँर् सम्पकशर्दै
पीजडतको बारे मा िानकारीजलनकोलाजर् वा पछ्याउन एक जनिी िासूसलाई जनयुन्धिर्दै

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (वनिन्ति)
चोिी/चोिी-चोिी (आपिाविक): यो उल्लांघनको अथश र्ैरकानूनी रूपमा जलने, धारणर्ने, बोक्ने, जिल्ला वा कुनै व्यन्धिको
सम्पजत्त वा कुनै व्यन्धिसाँर् कुनै धम्की, जहां सा वा शारीररक हाजन नपुग्नेर्री छोडे रिानु हो।
चोिी; चोिी र्एको सम्पविको िािण: यस उल्लां घनको अथश जिल्ला वा अन्य व्यन्धिबाट चोरी र्एको सम्पजत्त जकन्नु, बेच्नु, प्राप्त
र्नुश वा अन्यथा धारणर्नुश स्वाजमत्वमा हो।
नोट: सबै व्यन्धिर्त सम्पजत्त आफ्नो माजलकको (धारणर्नेको) िोन्धखममा पररसरमा ल्याइन्छ। जवद्यालय पररसरहरूमा ल्याइएको व्यन्धिर्त सम्पजत्तको
जिम्मेवारी जिल्लाले जलांदैन ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•
•
•
•

•

अरूको व्यन्धिर्त सम्पजत्त जलांदै (िस्तै, सांर्ीत, इलेक्ट्रोजनक्स, थैलीहरू, िोलीहरू, ब्याकप्याकहरू, सङ्कलनयोग्यहरू,
इलेक्ट्रोजनक उपकरणहरू िस्तै मोबाइल फोनहरू, आईप्याडहरू ®, ल्यापटपहरू, एमपी३ प्ले यरहरू र सीडी
प्लेयरहरू)
स्वीकृजत जबना कम्प्युटर प्रणालीमा पहाँ च प्राप्तर्दै ।
जवद्यालय वा जिल्लाको जनयन्त्रण, जहरासत वा रे खदे खबाट सम्पजत्त हटाउने, कमश चारी सदस्य, जवद्याथी वा तेस्रो पक्ष
पीजडतलाई र्ैर–जववादरजहत, र्ुप्त वा छली पररन्धस्थजतमा हटाउाँ दै।
जवद्यालय वा जिल्लाको सम्पजत्तजलांदै (िस्तै, कम्प्युटर ल्याबबाट ब्याकप्याकमा हाडश डर ाइर् राखेर वा लकर कोठाबाट
उपकरण हटाउाँ दै)।
अको जवद्याथी वा कमशचारी सदस्यको व्यन्धिर्त सम्पजत्तजलांदै (िस्तै, जशक्षकको वालेटबाट पैसाजलांदै, पररचय चोरीमा
सांलग्नहन व्यन्धिर्त िानकारी प्रजतजलजपबनाउाँ दै; वा बेचीएको, साटासाट र्ररएको वा जवजनमय र्ररएको वस्तुको र्लत
व्याख्यार्दै )
त्यस्तो जक्रयाकलापमा अको जवद्याथीलाई सहयोर्र्दै (िस्तै, चोरी र्एका सामान/सामग्रीहरू प्राप्तर्दै , धारणर्दै , र/वा
र्ण्डारर्दै ।)
िानीिानी कम्प्युटर प्रणालीको िानकारीको दु रुपयोर् माफशत प्राप्त डे टालाई कायमराख्दै , वा खुलासार्दै ।

नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल
जक्रयाकलापहरू मा र्ार् जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमा छन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

िम्कीवदं दै - विद्यार्थी िा कमगचािी: यो उल्लां घनको अथश बयान, सांचार, आचरण वा इशारा माफशत अको जवद्याथी, कमशचारी
व्यन्धि वा स्कूल प्रजतजनजधलाई शारीररक हाजनको उजचत आशांका वा धम्कीजदनु हो।
नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल
जक्रयाकलापहरू मा र्ार् जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमा छन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•

•
•

जवद्याथी वा कमशचारीलाई जहकाश उन, िर्डार्नश वा हाजन र्नश मौन्धखक वा जलन्धखत धम्कीजदां दै
कुनै व्यन्धिलाई चोट वा हाजनहोला जक र्न्ने डर उत्पन्नहने र्री िानािानी व्यवहारर्दै
धम्कीपूणश प्रकृजतको आचरणमा सांलग्नहाँ दै िसले जक त जहां सार्नश बल, शन्धि वा शारीररक आक्रमणको प्रयोर्र्नश आशय
प्रकटर्दै छ वा पीडकको "सफलहने वतशमान क्षमताको" कारणले त्यस्तो आक्रमण आसन्नछ र्नी पीजडतलाई उजचत डर
िर्ाउाँ दै।
डर पैदार्नश कसैलाई इशारा र्दै वा मुद्रा बनाउाँ दै
हात वा मुट्ठी उठाउाँ दै अकोलाई जवश्वास जदलाउने जक उसलाई थप्पड वा मुक्का हान्नलार्ेको छ वा शारीररक आक्रमणमा
सांलग्नहनेछन्।

नोट: खतरा, आम जवनाशका हजतयारहरूद्वारा शारीररक चोट पुऱ् याउने धम्की, कुनै पजन व्यन्धिलाई मृत्यु वा र्िीर शारीररक चोट पुऱ् याउने कुनै पजन कायश
र्ने धम्की जदन्छ र्ने आतांककारी खतराको पुनरावलोकन र्नुशहोस्
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
मौक्तखक दु व्यगिहाि: यस उल्लां घनको अथश कुनै व्यन्धिलाई आक्रमण र्नश वा चोट पुयाश उन दु व्यशवहारपूणश र अपमानिनक
र्ाषा प्रयोर् र्नुश हो। यसमा कुरा र्नुश, नाउाँ बोलाउनु, सामाजिक तवरमा अजशष्ट अन्तरजक्रया सृिना र्नुश समावेश हन सकछ।
नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, रािनीजतक सम्बद्धता, र्ुतपूवश जसपाहीको अवस्था वा
जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल
जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो
प्रजक्रयाको अधीनमाछन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
अनादरपूणश, ररस उठाउने र आक्रमणकारी र्ाषाको प्रयोर्र्दै
प्राप्तर्ने पीजडत व्यन्धिले उजचत तररकाले बुझ्ने र्ाषा र/वा दशशकलाई बेइज्जतर्ने रूपमा प्रयोर्र्दै
कसैलाई अपमानर्ने वा उसलाई/उनलाई असत्य कथनमा जवश्वास र्राउने शब्दहरूको प्रयोर्र्दै
व्यन्धिर्त आक्रमणर्दै (िस्तै, अको जवद्याथी वा कमशचारी सदस्यको दु व्यशवहारपूणश वा द्वे षपूणश आलोचनामा सांलग्नहाँ दै)।
बदनाम या अपमानिनक नामको उपयोर्र्दै

•
•
•
•
•

िर्ग IV कोड उल्लङ्घनहरू

वर्श IV जनयामावलीको उल्लङ्घनमा तुलनात्मक रूपमा अत्यजधक र्लत आचरण समावेशहन्छ िसले जिल्लाबाजहरबाट
पररणाम ल्याउन सक्ने सिावना हन्छ।
िक्सी िा नर्ा; िािणर्ने िा प्रयोर्: यो उल्लङ्घनको अथश सजमजत नीजतमा पररर्ाजषत रूपमा जनषेजधत पदाथशको धारण वा
प्रयोर्र्नुश हो (धारा ४.०३ हे नुशहोस्)।
नोटः जचजकत्सक वा दन्त जचजकत्सकले तोकेको वा आदे श जदएका औषजधहरूको प्रयोर् लाई एफसीपीएस ( FCPS) ०९.२२४१ को उल्लङ्घन माजनने छै न ।

िक्सी िा नर्ा; वितिण, स्र्थानान्तिण िा वबक्री: यो उल्लांघनको अथश सजमजतको नीजतमा पररर्ाजषत रूपमा जनषेजधत
पदाथशको स्थानान्तरण वा जबक्रीर्नुश हो (धारा ४.०३ हे नुशहोस्)।
िक्सी िा नर्ा; प्रर्ाि(मा) अन्तर्ग त: यस उल्लांघनको अथश रक्सी, लार्ूपदाथश वा अन्य मादक पदाथशहरूको प्रयोर् अनुरूप
उल्ले खनीय व्यवहारहरू, शारीररक रूप वा र्िहरूको प्रदशशनर्नुश हो; प्रर्ावमा र्ाडी चलाउनुबाहे क नशाका सबै अपराध
समावेशछन् (धारा ४.०३ हे नुशहोस्)।
नोट: केन्टकीमा, यो अपराध रक्सीको नशा र/वा सावशिजनक नशाको बराबर हो, िुन तब हन्छ िब एक व्यन्धि सावशिजनक स्थानमा लार्ूपदाथश, रक्सी वा
मादक पदाथशको प्रर्ावमा प्रकट हन्छ।

•

धारणर्दै , ओसारपसारर्दै , प्राप्तर्दै , आदान प्रदानर्दै , जबक्रीर्दै , स्थानान्तरणर्दै , जवतरणर्दै , प्रदशशनर्दै , जनम्न
मदका वस्तुहरू िस्ता प्रर्ावमा प्रयोर्र्दै वा प्रयोर्: १) प्राकृजतक रूपमा जकन्धित पेय पदाथशहरू (िस्तै , जबयर, मल्ट
रक्सी, रक्सी), जतनीहरूका व्युत्पन्नहरू (िस्तै , "फोजटश फाइड" रक्सी) वा जडन्धस्टल्ड न्धस्पररट (िस्तै , र्ोड् का वा
न्धिस्की); 2) मादक र्ुणहरू र्एका इन्हे लेन्टहरू (िस्तै , सरे सहरू, पेन्ट जथनर, हे यर स्प्रे र अन्य वाष्पशील सामग्री
र/वा प्रोपेलेन्टहरू समावेशर्ने उत्पादनहरू); ३) रक्सी र्एको ओर्र-द-काउन्टर (OTC) उत्पादन (िस्तै , कफ
जसरप); वा ४) सिाजवत मादक र्ुणहरू र्एका अन्य प्राकृजतक यौजर्कहरू (िस्तै , नु हाउने नु न, सान्धल्वया, के२ वा
"स्पाइस")।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (वनिन्ति)
आर्जनी: यो उल्लङ्घनको अथश एक र्ैरकानुनी कायश हो िसमा िानािानी स्कूल समयमा आर्ो लर्ाउन शुरु वा प्रयासर्नुश
समावेशछ, स्कूलद्वारा प्रायोजित घटनाहरू, र/वा स्कूल सम्पजत्तमा।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•

स्कूल वा जिल्ला सम्पजत्तमा आर्ो लर्ाउने प्रयासर्दै (उदाहरणकालाजर्, पुस्तकमा आर्ो बाल्दै , कार्िहरू, वा रद्दीको
टोकरी, कोठामा एक्सेलरे न्ट र्एको आर्ो बाल्ने यन्त्र फ्यााँ क्न, वा त्यसपजछ आर्ो उत्पन्नर्ने जवस्फोटक उपकरण
जवस्फोट र्दै ) स्थापना वा प्रयासर्दै ।
व्यन्धिर्त सम्पजत्तमा आर्ो लर्ाउने वा आर्ो लर्ाउने प्रयासर्दै (उदाहरणकालाजर्, पाकश र्ररएको र्ाडीजर्ि आर्ो
सल्काउन लाईटरको प्रयोर्र्दै )।

पवहिो र्म्भीिताको (वडग्रीको) आक्रमण: िानािानी र्िीर शारीररक चोटको कारण (सन्दर्श केआरएस ५००.०८० को पूणश
पररर्ाषाकोलाजर् "र्िीर शारीररक चोट," जवशेष र्री १२ वषश र त्यस र्न्दाकम उमेरका केटाकेटीहरूकोलाजर्) अको
व्यन्धिलाई एक घातक हजतयार वा खतरनाक उपकरणको माध्यमद्वारा वा लापरवाह आचरणमा सांलग्नहन्छ िसले अको
व्यन्धिलाई मृत्युको र्िीर िोन्धखमको जसिशनार्दश छ र यसरी अको व्यन्धिलाई र्िीर शारीररक चोट उत्पन्नर्दश छ; केआरएस
५०८.०१० मा पूणश पररर्ाषा फेलापछश । पजहलो जडग्री आक्रमणको छनौटर्नुश र्न्दा पजहले कानू न कायाश न्वयन प्रवतशन (िस्तै
स्कूलको सांसाधन अजधकारी) वा सजमजत वजकलसाँर् परामशशर्नुशहोस्। यस्तो व्यवहार स्कूल ररपोटश काडश मा एकल रूपमा ररपोटश
र्ररन्छ।

दोस्रो र्म्भीिताको (वडग्रीको) आक्रमण: १ जडग्री आक्रमण िस्तै, यद्यजप यसमा हजतयार वा यन्त्र जबना र्िीर शारीररक चोट
लाग्ने; केआरएस ५०८.०२०मा फेला परे को पूणश पररर्ाषा; (सन्दर्श "र्िीर शारीररक चोट"को पूणश पररर्ाषाकोलाजर् केआरएस
५००.०८०जवशेष र्री १२ वषश र त्यसर्न्दा कम उमेरका बालबाजलकाहरुकालाजर्")

तेस्रो र्म्भीिताको (वडग्रीको) आक्रमण: लापरवाही रूपमा, घातक हजतयार वा खतरनाक उपकरण सांर्, वा िानािानी
कारण वा सबै पजहलो प्रजतजक्रयादाताहरू, सामाजिक कायशकताश हरू, र सबै स्कूल कमशचारीहरू र स्वयांसेवकहरूलाई शारीररक
चोट उत्पन्नर्ने प्रयासहरू; केआरएस ५०८.०२५ मा फेला परे को पूणश पररर्ाषा (सन्दर्श केआरएस ५००.०८० को पूणश
पररर्ाषाकोलाजर् "शारीररक चोट")

चौर्थो र्म्भीिताको (वडग्रीको) आक्रमण: िानािानी वा लापरवाही रूपमा अको व्यन्धिलाई शारीररक चोट उत्पन्नर्दश छ, वा
लापरवाहीसांर्, घातक हजतयार वा खतरनाक उपकरणको माध्यमद्वारा अको व्यन्धिलाई शारीररक चोट पुऱ्याउाँ छ; केआरएस
५०८.०३० मा फेला पूणश पररर्ाषा; (सन्दर्श "शारीररक चोट"को पूणश पररर्ाषाको लाजर् केआरएस ५००.०८०)
नोट: आक्रमणको जसकार र्एकाहरूलाई आत्मरक्षार्ने अजधकारछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•

जवद्याथी वा स्कूलका कमशचारीहरूलाई शारीररक चोटपुयाश उाँदै।
िर्डामा सांलग्नहाँ दा तेस्रो पक्षलाई घाइते बनाउाँ दै (िस्तै, िर्डा रोक्न प्रयास र्रररहे का जशक्षकलाई जहकाश उनु)।
दशशक आक्रमणमा सांलग्नहाँ दै (अथाश त्, िर्डा शुरु र्एपजछ तेस्रो पक्षको रूपमा मा प्रवेशर्दै )।
र्ैर-शारीररक द्वन्द्वकोलाजर् शारीररक प्रजतशोधर्दै ।

•

मान्छे लाई स्वास्थ्यको िोन्धखममापादै (िस्तै, थुक्ने, टोक्ने वा अको व्यन्धिलाई शारीररक तरलपदाथश हरूको सम्पकशमा ल्याउाँ दै)।

•

र्िीर आक्रमणर्दै (िस्तै, घातक हजतयार वा खतरनाक साधन प्रयोर्र्रे र र्ररने आक्रमण; अकोव्यन्धिलाई र्िीर
शारीररक चोटपुयाश उने; पीजडत शान्धन्त अजधकारी वा स्कूलसाँर् सम्बन्धित जक्रयाकलापमा सांलग्न एक िना कमशचारी हो र्न्ने
कुरा थाहा पाएर वा थाहा पाउने कारण र्एकोले आक्रमणर्दै )।

नोट: िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, लैजङ्गक पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, वा जवद्याथीको व्यन्धिर्त क्षमताहरूसाँर् सम्बन्धित अन्य कुनै
कारणले उत्प्रेररत कायशहरूले अन्य पाटीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण वा स्कूलमा र्ार्जलने वा स्कूल जक्रयाकलापहरूमा र्ार् जलने अजधकारमा बाधा पुयाशउन
सकछ र सहनर्ररने छै न। यसबाहेक यस्ता कायशहरुुः १) जिल्लाको उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ुनासो प्रजक्रयाको अधीनमाछन्; र २) नार्ररक र/वा फौिदारी
कानुनको र्िीर उल्लङ्घनको प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछ।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
चोिी: यो उल्लांघनको अथश िानािानी अपराधर्ने उद्दे श्यले र्वनमा (वा वाहनमा) िानािानी प्रवेशर्नुश वा रजहरहनु [केआरएस
५११.०२० दे न्धख केआरएस ५११.०४०] हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
स्कूल वा जिल्ला वा व्यन्धिर्त सम्पजत्तलाई कब्जार्नश चोरीमा सांलग्नहाँ दै (उदाहरणकालाजर्, खुला फाइल दरािमा
छोजडएको पैसा चोने वा अर्ाजडको जसटमा बााँकी रहे को पसश हटाउन पाजकशङर्ने ठाउाँ मा छोजडएको र्ाडीको िोका
खोल्नकालाजर् जदउाँ सोको जिलोसम्म पररसरमालुक्दै)।
•
सम्पजत्तको क्षजतर्नश चोरीमा सांलग्नहाँ दै (उदाहरणकालाजर्, स्कूलको जदनमाउपयोजर्ता कोठामा, िुन "जनषेजधत" हन्छ,
फोन लाइनमा क्षजतपुयाश उनकोलाजर् प्रवेशर्दै वा र्वनको पखाश लमा जर्जत्तजचि जसिशनार्नश र्ेटमा बोल्ट कटर प्रयोर्र्दै )।
•
अको अपराधर्नश चोरीमा सांलग्नहाँ दै (िस्तै, स्कूलको प्राप्ताां कलाई पररवतशनर्नश वा जवद्यालयको जर्िी र्ार्लाई
र्तार्ुांर्पानश राती झ्याल चकनाचू रपानश स्कूल शु रुहनु र्न्दा घन्टौां अर्ाजड र्वनमा प्रवेशर्दै )।
तेस्रो पक्षहरूको सम्पजत्तमा तोडे रपस्दै (उदाहरणकालाजर्, र्ेन्धन्डङ मेजसनको तालालाई असक्षमपारे र र चानचुन पैसाहरूजलांदै)।
•

खतिनाक सािन: यो उल्लङ्घनको अथश हो शरीरका अांर्हरू सजहत कुनैपजन उपकरणलाई राख्दै , ओसादै , प्राप्तर्दै ,
आदान-प्रदानर्दै , बेच्दै , स्थानान्तरणर्दै , जवतरणर्दै , प्रदशशनर्दै , या उपयोर्र्दै (िब शरीरको त्यो र्ार्को प्रयोर्बाट प्रत्यक्ष
रूपमा र्िीर शारीररक चोटपटक उत्पन्नहन्छ), वस्तु, वा पदाथश िुन पररन्धस्थजतमा यो प्रयोर्र्ररएको छ, यो र्र्नशकोलाजर्
प्रयासर्ररएको छ, वा प्रयोर्र्नश धम्की जदईएकोछ, मृत्यु वा र्िीर शारीररक चोटपटक जनम्त्याउन सक्षमछ। केआरएस
५००.०८०(३)] (खण्ड ४.०३ हे नुशहोस् )।
नोट: यो उल्लङ्घनमा आतसबािी समावेशछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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बन्दु ककालाजर् र्ोला बारूद (िस्तै, र्ोली, बन्दु कको खोल वा अन्य राउन्ड)।
अनुमजत जबना खेल वा मनोरञ्जनका उपकरणहरूराख्दै (िस्तै, बीबी बन्दु क, एयर सफ्ट र्न, पेन्टबल र्न, र्ोली र्न,
फ्लेर बन्दु क (र्न), स्टाटश र र्न, र्ु लेली, धनु ष वा क्रसबोउ) ।
आतसबािी वा अन्य प्रज्वलनशील वस्तुहरू (िस्तै , स्पाकशलरहरू, "पप बोतल" रकेटहरू वा ब्ल्याक क्याट् स®)।
दहनशीलहरू (िस्तै, सडक प्रज्वलनशीलहरू वा प्रज्वलनशील तरल पदाथश हरू)।
नक्सल ग्यास जनस्कने वस्तुहरू (िस्तै, आाँ सुको र्ैस, धुवााँ को बम वा र्िक बम)।
िेड र्एका यन्त्रहरू (िस्तै: जसकार वा खल्तीको चक्कु)।
स्टन यन्त्रहरू (िस्तै, एउटा टे सर®)।
उपयोजर्ता उपकरणहरू (िस्तै, दाह्रीकाट् नेछुरा वा बक्स कटर)।
"त्यस्तै दे न्धखनेहरू,” नक्कलहरू वा प्रजतकृजत, (उदाहरण रबर चक्कु) ।
रक्षात्मक जवकषशकहरू (रे पेलााँ टहरू) (उदाहरणकालाजर्, मेस, "खुसाश नी स्प्रे", अन्य समान रासायजनक स्प्रे)।
कायाश लयको सामग्रीहरू (िस्तै, पि खोल्ने वा कलम)।
एउटा लेिर प्वाईन्टर।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
घातक हवतयाि: यो उल्लङ्घन र्न्नाले केआरएस ५००.०८०(४)मा वणशन र्ररएको कुनैपजन साधनको प्रयोर्र्नश उद्दे श्यराख्दै ,
िु वानीर्दै , प्राप्तर्दै , आदानप्रदानर्दै , जबक्रीर्दै , हस्तान्तरणर्दै , जवतरणर्दै , प्रदशशनर्दै , वा राज्य कानुनमा अन्य ठाउाँ मा
(हे नुशहोस् धारा ४.०३) हो।
घातक हवतयाि; उस्तै दे क्तखने : यो उल्लङ्घनको अथश माजथवणशन र्ररएिैं घातक हजतयारको कुनैपजन रूप, खेलौना वा प्रजतरूप
(प्रजतकृजत) प्राप्तर्दै , िु वानीर्दै , जलांदै, साटासाटर्दै , बेच्दै , हस्तान्तरणर्दै , जवतरणर्दै वा प्रदशशनर्दै , हो (धारा ४.०३ हे नुशहोस्)।

जनम्न उदाहरणहरू समावेशछन् ,तर यसमामाि सीजमत छै नन् :
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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आम जवनाशको कुनैपजन हजतयार [केआरएस ५००.०८०(४)(ए)] सजहत, तर यसमा माि सीजमत छै न, "एक जवनाशकारी
उपकरण" (अथाश त, एक जवस्फोटक, प्रचण्ड या जबषालु ग्यास बम, हथर्ोला, खान, िमीनमुजनको जवस्फोटक , रकेट,
जमसाइल, या समान यन्त्र र िडाननर्ररएको अवयवहरू घटक समावेशछन् िसबाट यस्तो उपकरण बनाउन सजकन्छ)
[केआरएस २३७.०३०(१)] वा एक "बूबी िाल (टर याप) उपकरण" (अथाश त, एक उपकरण या पदाथश र्ोप्यरूपमा िीवन
जलने, िीवनलाई खतरामापाने वा नष्ट वा सम्पजत्तको क्षजत) [केआरएस २३७.०३०(२)]।
कुनैपजन हजतयार िसबाट र्ोलीहानी, सजिलै मृत्यु वा अन्य र्िीर शारीररक चोट उत्पन्नर्नश सक्षमहनसकछ, छु टाउन
सजकन्छ, [केआरएस ५००.०८०(४)(जब)] सजहत, तर सीजमतछै न, हत्केला (अथाश त्, एक हातको प्रयोर्द्वारा चलाईने जपस्तोल
वा ररर्ोलर्र मूलरूपमा रचना र्ररएको, वा एकल हातको प्रयोर्द्वारा चलाईने मूलरूपमा रचना र्ररएको कुनै अन्य
बन्दु क वा एकल हातको प्रयोर्द्वारा चलाईने कुनै पजन अन्य बन्दु क) [केआरएस २३७.०६०(१) र ५२७.०१०(५)] एक
राइफल, बन्दु क, वा अन्य बन्दु क [केआरएस २३७.०६०(२) र ५००.०१०(४) र ५२७.०१०(४)]।
यी हजतयारहरूका अवयवहरू (िस्तै: स्टक, ब्यारे ल, फ्रेम वा ररसीर्र)।
यी हजतयारहरूकालाजर् जनजित सहायक वस्तुहरू (उदाहरणकालाजर्, एउटा मफलर/साइलेन्सर)।
कुनैपजन बस्तु(हरू), िु नलेर्नेछ, वा िुनलाई सजिलैसांर् रूपान्तरणर्नश सजकन्छ, िसले एक जवस्फोटक वा अन्य
प्रणोदकको जक्रयाद्वारा एक प्रक्षेप्यलाई बाजहर जनकाल्ने , र िसको व्यास आधा इन्च र्न्दा बिीको बोर र्एको कुनैपजन
ब्यारे ल हन्छ।
दु ईवटा तुरुन्तै अजघल्लो उदाहरणहरूमा वणशन र्ररएको कुनैपजन यन्त्रलाई कुनै पजन जवनाशकारी उपकरणमा
रूपान्तरणर्नश रचना र्ररएको वा प्रयोर्कोलाजर् अजर्प्रेररत र्ार्हरूको कुनैपजन सांयोिन, र िसबाट जवनाशकारी
उपकरण सजिलैसाँर् िोड् न सजकन्छ।
त्यस्ता हजतयारको रूपमा प्रजतजनजधत्व र्ररएका वस्तुहरू (िस्तै: बन्दु किस्तो आकारको वा बन्दु क वा लुर्ामुजन
लुकाइएको लौरो वा औांला िस्ता कुनै वस्तुलाई बन्दु कको रूपमा उल्ले ख र्ररएको र बन्दु कको रूपमा जचिण र्ररएको
वस्तु)।
व्यापाररक जवष्फोटक पदाथश हरू (िस्तै, डाइनामाइट, जवस्फोटनर्ने टोपीहरू वा रासायजनक अक्सीकरण
(अन्धक्सडाइजिङ) एिेन्ट)।
यस्ता हजथयारहरूको नक्कल वा प्रजतकृजतहरू (उदाहरण., खेलौना बन्दू क)।।
साधारण पकेट चक्कु बाहे क जशकार चक्कु वा कुनैपजन चक्कु केआरएस ५००.०८०(४)(जस)] ।
जबली, नाइटन्धस्टक, वा लाठो [केआरएस ५००.०८०(४)( जड)] ।
ब्ल्याकज्याक वा स्ल्यापज्याक [केआरएस ५००.०८०(४)( ई)]
ननचाकू, कराटे लाठीहरू [केआरएस ५००.०८०(४)( एफ)]
शुररकेन वा डे थ स्टार [केआरएस ५००.०८०(४)( िी)]
धातु, प्लान्धस्टक वा अन्य समान कडा सामग्रीबाट [केआरएस ५००.०८०(४)( एच)] बनाइएको कृजिम औांलाका िोनीहरू।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घन (जािी)
४.०१ परिर्ाषा हरू ि उदाहिणहरू (वनिन्ति)
औषवि; िािण: जनयन्त्रण र्ररएको पदाथशको धारण, िस्तै, एम्फीटामाइन्स, बाजबशटुरेट, कोकीन, मजतभ्रमर्ने हरू
(ह्याल्लुजसनोिे न्स), हे रोइन (नशालु पदाथशहरू) (ओजपओइड् स), इन्हे लेन्ट, र्ााँ िा/चरे स (भ्याजपांर् जटएचजस (THC)
(टे टराहाइडर ोक्यानाजबनोल) तेल सजहत), मेथान्धम्फटामाइन, नुस्खा औषजधहरू, स्टे रोइड् स (एनाबोजलक), कृजिम (जसांथेजटक)
औषजध, काउन्टरबाट प्राप्तर्ने औषजध वा उस्तै दे न्धखने औषजधहरू ( र्ार् ४.०३ हे नुशहोस्)।
नोटः जचजकत्सक वा दन्त जचजकत्सकले जनदे शनजदए बमोजिम जनधाशररत वा आदे श जदएको औषजध प्रयोर् र्दाश उि नीजतको उल्लांघन माजनने छै न
[एफसीपीएस (FCPS) 09.2241] ।

औषिी; प्रयोर्: जनयन्धन्त्रत पदाथशको प्रर्ाव वा प्रयोर्मा, िस्तै, एम्फीटामाइन्स, बाजबशटुरेट, कोकेन, मजतभ्रमर्नेहरू
(ह्याल्लुजसनोिे न्स), हे रोइन नशालु पदाथशहरू (ओजपओइड् स), इन्हे लेन्ट, र्ााँ िा/चरे स (भ्याजपांर् जटएचजस (THC)
(टे टराहाइडर ोक्यानाजबनोल) तेल सजहत), मेथान्धम्फटामाइन, नुस्खा औषधीहरू, स्टे रोइड् स (एनाबोजलक), कृजिम (जसांथेजटक)
औषजध, काउन्टरबाट प्राप्तर्ने औषजध वा उस्तै दे न्धखने औषजधहरू (र्ार् ४.०३ हे नुशहोस्)।
नोटः जचजकत्सक वा दन्त जचजकत्सकले जनदे शन जदए बमोजिम जनधाशररत वा आदे श जदएको औषजध प्रयोर् र्दाश उि नीजतको उल्लांघन माजनने छै न
[एफसीपीएस (FCPS) 09.2241] ।

औषिी; स्र्थानान्तिण िा वबक्री (वितिण): यो उल्लङ्घनको अथश कुनै जनयन्धन्त्रत पदाथशको स्थानान्तरण वा जबक्रीर्दै
(जवतरणर्दै ) हो, िस्तै, एम्फीटामाइन्स, बाजबशटुरेट, कोकेन, ह्याल्लुजसनोिेन्स, हे रोइन, नशालु पदाथशहरू (ओजपओइड् स),
इन्हे लेन्ट, र्ााँ िा/चरे स (भ्याजपांर् जटएचजस (THC) (टे टराहाइडर ोक्यानाजबनोल) तेल सजहत), मेथान्धम्फटामाइन, नुस्खा औषजधहरू,
स्टे रोइड् स (एनाबोजलक), कृजिम (जसांथेजटक) औषजध, काउन्टरबाट प्राप्तर्ने औषजध वा उस्तै दे न्धखने औषजधहरू (र्ार् ४.०३
हे नुशहोस्).
औषिी; प्रर्ाि: यस उल्लांघनको अथश रक्सी, लार्ूपदाथश वा अन्य मादक पदाथशहरूको प्रयोर् अनुरूप सजिलैदेन्धखने
व्यवहारहरू, शारीररक रूप वा र्िहरू प्रदशश नर्नुश हो; प्रर्ावमा र्ाडी चलाउनुबाहे क नशाका सबै अपराधहरू समावेशछन्
(र्ार् ४.०३ हे नुशहोस्)।
नोट: केन्टकीमा यो अपराध रक्सीको नशा र/वा सावशिजनक नशाको बराबर हो, िुन तब हन्छ िब कुनै व्यन्धि सावशिजनक स्थानमा लार्ूपदाथश, रक्सी वा
मादक पदाथशको प्रर्ावमा स्पष्टरूपले प्रकट हन्छ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•

•

सांयुि राज्य औषजध प्रवतशन एिेन्सीको (जडईए) (DEA) जवजनयजमत पदाथशहरूको ताजलकामा वा केआरएस २१८ए वा कुनै अन्यमा
सूचीबद्ध कुनैपजन प्राकृजतक वा जनजमशत जमश्रणको धारणर्दै , िु वानीर्दै , प्राप्तर्दै , जवजनमयर्दै , जबक्रीर्दै , हस्तान्तरणर्दै , जवतरणर्दै ,
प्रदशशनर्दै , प्रयोर्र्दै वा प्रर्ावर्दै वा हनेको कारण अन्य पदाथश िो केआरएस २१८ए.०२० वा २१७.९००(२) बमोजिम जनयमहरू
अन्तर्शत पररवार र बालबाजलकाहरूकालाजर् केन्टकी सजमजतले थप्नसक्ने पदाथश िसले सामान्यतया र्ाव, धारणा वा व्यवहारलाई
असरर्छश , वा त वैध नुस्खा जबना वा िसकोलाजर् कानुनी रूपमा कुनै नुस्खा लेख्न सजकाँदै न , िस्तै: १) मादकद्रव्य (नशा) (ओजपएट् स)
(िस्तै, हेरोइन वा मजफशन) र, नशालु पदाथशहरू (ओजपओइड् स) (िस्तै , अन्धक्सकोन्धन्टन वा कोजडन); २) मजतभ्रमर्नेहरू
(ह्याल्लुजसनोिेन्स), र भ्रमात्मक (साइकेडे जलक्स) (िस्तै , र्ााँिा, एलएसजड (LSD ), र एमजडएमए (MDMA) वा "परमानांद" ("एक्स्टसी");
३) लट्ठपाने औषजध (िस्तै , बाजबशटुरेट् स र बेन्िोडायिेपाइन्स); ४) उत्तेिक पदाथश (िस्तै , एम्फीटामाइन्स, मेथान्धम्फटामाइन्स, कोकेन र
"क्र्याक"); वा ५) एनाबोजलक स्टे रोइडहरू (िस्तै , जडहाइडर ोएजपयान्डर ोस्टे रोन वा जडएचईए (DHEA)।).
यी जमश्रणहरू (िस्तै: जसररन्ि, पाइप, पानीको पाइप, रोजलङ पेपर, छु राको िेड, रााँको, तरािु वा ब्यार्ी) र्एका सामानहरू राख्नु।
कुनै अन्य पदाथशलाई (िस्तै, जचनी वा ओररर्ानो) त्यस्तो औषजधको रूपमा प्रजतजनजधत्वर्दै ।

वफिौती: यो उल्लांघनको अथश िानािानी धम्की जदएर अकोको सम्पजत्त प्राप्तर्नुश हो: १) कसैलाई शारीररक चोट पुयाश उनु वा
अन्य कुनै फौिदारी अपराधर्नुश; २) कसैलाई फौिदारी अपराधको आरोप; ३) कुनैपजन व्यन्धिलाई घृणा, अवहे लना वा
उपहासको अधीनमा राख्ने वा उसको श्रेय वा व्यापाररक नाउाँ जबर्ाने कुनैपजन र्ोप्य कुराको उिार्रर्ने; वा ४) अकोको कानूनी
दावी वा प्रजतरक्षाको सन्दर्शमा र्वाही जदने वा िानकारी प्रदानर्नुश वा र्वाही वा िानकारीलाई रोक्नु [केआरएस ५१४.०८०(१)] ।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•
•
•
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स्वेच्छाले आफ्नो सरसम्पजत्त नजदए अको जवद्याथीलाई चोट पुऱ्याउने धम्कीजदां दै।
यजद कुनै जर्रोहमा सामेल र्एनन् र्ने जवद्याथीकी प्रेजमकालाई शारीररक आक्रमणर्ने धम्कीजदां दै।
जशक्षकले प्राप्ताांक पररवतशन नर्रे र्लत आरोप लर्ाउने धम्कीजदां दै।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (वनिन्ति)
डकैती: यो उल्लां घनको अथश चोरी [केआरएस ५१५,०२० र ०३०] पू रार्ने उद्दे श्यले अको व्यन्धिमाजथ तत्काल शारीररक
शन्धिको प्रयोर् वा धम्की जदनु हो।

जनम्न उदाहरणहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन् :
•
•
•
•

साथीको पैसा वा सम्पजत्तको मार्र्ने र अस्वीकार र्रे पजछ उसको खल्ती वा व्यन्धिबाट हटाउाँ दै।
समकक्षलाई उसको पैसा वा सम्पजत्त िबरिस्ती हस्तान्तरणर्नश जर्त्तामात्दै ।
आफ्नो पैसा वा सम्पजत्त त्याग्न इन्कार र्रे पजछ धेरै चोजट समकक्षलाई प्रहारर्दै ।
हजतयार वा "समान दे न्धखने" प्रयोर्र्दै जशक्षकबाट पैसा वा सम्पजत्त िबरिस्तीर्दै ।

यौन अपिाि; आक्रमण िा दु व्यगिहाि: यो उल्लङ्घनको अथश केआरएस ५१.०१० र जनम्नमा पररर्ाजषत कुनैपजन प्रकारको अवैध
यौन आचरण हो। त्यो: १) िबरिस्ती बाध्यताद्वारा अको व्यन्धिलाई यौन सम्पकश (र्ुप्त र्ार्हरू छु ने) अधीनमाराख्नु
समावेशहन्छ; वा २) मानजसक रुपमा असक्षम, शारीररक रुपमा असहाय वा उमेर नपुर्ेकाले त्यस्तो कानुनसम्मत सहमजतजदन
नसक्ने व्यन्धिसाँर्हन्छ।

जनम्न उदाहरणहरू समावेश छन् तर यसमा माि सीजमत छै नन् :
•

•
•

कुनै व्यन्धिको शरीरका र्ुप्त (जर्जि) अङ्गहरू छोजपएको लुर्ाछुाँ दै छु ने वा हटाउाँ दै; कुनै व्यन्धिको शरीरका र्ुप्त अांर्हरू
(िस्तै: र्ुप्ताङ्ग, काछ, स्तन वा जनतम्बहरू); आफ्नै शरीरका र्ुप्त अांर्हरु अको व्यन्धिमा रर्ड् दै; अको व्यन्धिलाई
आफ्नो शरीरका र्ुप्त अांर्हरूछु न िबरिस्तीर्दै ।
अको व्यन्धिलाई यौन कायशमा सांलग्न हन बाध्यर्दै ।
वैधाजनक बलात्कार

आतंकिादी िम्की: यो उल्लङ्घनको अथश [केआरएस ५०८.०७५]:(१) कुनै व्यन्धि पजहलो दिाशको (जडग्रीको) आतङ्कवादी धम्कीको दोषी हन्छ
िब उसले: (क) िानािानी उसले वा कुनै व्यन्धिले आम जवनाशको हजतयार राखेको िूटो बयान जदन्छ: १. कुनैपजन सावशिजनक वा जनिी
प्राथजमक वा माध्यजमक जवद्यालयको वास्तजवक सम्पजत्त वा कुनै र्वन, व्यावसाजयक जवद्यालय, वा हाई स्कूलपजछ जशक्षा; २. स्कूल बस वा अन्य
स्कूल स्वाजमत्वमा, सञ्चालन वा र्ाडामा जलएको अन्य सवारी साधन; ३. वास्तजवक सम्पजत्त वा कुनै र्वन सावशिजनक वा जनिी िुन आजधकाररक
जवद्यालय-स्वीकृत कायशको स्थल हो; वा ४. सरकारी जनकायको स्वाजमत्व वा र्ाडामा जलएको कुनैपजन र्वनको वास्तजवक सम्पजत्त; वा (ख) यस
उपधाराको पररच्छे द (क) मा उल्लेन्धखत कुनैपजन वस्तुमा िानािानी र कानूनसम्मत अजधकारजबना आम जवनाशको नक्कली अस्त्र राख्ने । (२)
जवद्यालय वा अन्य सांस्थाको प्रमुख अजधकृतको जलन्धखत अनुमजत जलएर आजधकाररक ताजलम अभ्यासको क्रममा र केआरएस ५२२.०१०मा
पररर्ाजषतर्री सावशिजनक सेवाग्राहीले राखेको खण्डमा आम जवनाशको नक्कली हजतयारलाई कानूनी अजधकार सजहत रान्धखनेछ। (३) यजद कुनै
व्यन्धि जनदोष र सत्य र्एको सूचनालाई जवश्वासर्दै , स्कूलका कमशचारीहरू, शान्धन्त अजधकारी, कानून प्रवतशन जनकाय, आकन्धिक प्रजतजक्रयामा
सांलग्न सावशिजनक जनकाय, वा सावशिजनक सुरक्षा उत्तर जबन्दु मा सांलग्न व्यन्धिद्वारा र्ररएको धम्कीको सञ्चारर्दश छ र धम्की जदएको व्यन्धिको
पजहचानर्रे मा यस खण्ड अन्तर्शत अपराधको आयोर्को दोषी हाँदैन, यजद थाहाछ र्ने । (४) पजहलो दिाशको (जडग्रीको) आतङ्कवादी धम्कीजदनु
र्नेको दिाश सी अपराध हो।
[केआरएस ५०८.०७८]: (१) केआअएस ५०८.०७५मा प्रदान र्ररएको बाहेक, दोस्रो जडग्रीमा आतांकवादी धम्कीकोलाजर् एक व्यन्धि दोषीहन्छ,
िब उसले वा उनले िानािानी: (ए) सावशिजनक रूपमा खुला कुनैपजन जनधाशररत, सावशिजनक रूपमा जवज्ञापन र्ररएको घटनाको सम्बिमा, कुनै
पजन पूिास्थल, वा कुनै जवद्यालयको समारोह, सावशिजनक रूपमा खुला सावशिजनक रूपमा जवज्ञापन र्ररएको कायशक्रम, पूिास्थलमा कुनै
व्यन्धि, वा कुनैपजन व्यन्धिको मृत्यु वा र्िीर शारीररक चोटपटकलाग्ने कुनैपजन कायशर्ने धम्की जदन्छ, जवद्याथी समूह, जशक्षक, स्वयांसेवक,
कामदार, वा सावशिजनक वा जनिी प्राथजमक वा माध्यजमक जवद्यालय, व्यावसाजयक जवद्यालय, वा माध्यजमक जशक्षाको सांस्थाको कमशचारी, वा कुनै
अन्य व्यन्धिलाई कानुनी रूपमा स्कूलको सम्पजत्तमा वा स्कूल-स्वीकृत र्जतजवजधमाहने अपेक्षा र्ररएको, यजद धम्की स्कूलद्वारा उनीहरूको
रोिर्ारी, वा काम वा स्कूलमा उपन्धस्थजत, वा स्कूल समारोहसाँर् सम्बन्धितछ र्ने। एक व्यन्धि वा व्यन्धिहरूलाई लजक्षत र्ररएको, सावशिजनक
रूपमा जवज्ञापन र्ररएको कायशक्रममा सावशिजनक, स्थान वा पूिा, वा जवद्यालयलाई यो खण्डको उल्लङ्घनहनकोलाजर् जनजित व्यन्धि वा व्यन्धि
वा जवद्यालय पजहचानर्नश आवश्यक छै न; (जब) केआरएस ५०८.०७५मा तोजकएको बाहेक अरूकुनै ठाउाँ मा उसले सामूजहक जवनाशको हजतयार
राखेकोछ र्नी र्लत बयान जदन्छ; वा (सी) कानुनी अजधकारजबना केआअएस ५०८.०७५मा जनजदश ष्ट बाहेक अन्य कुनैपजन स्थानमा सामूजहक
जवनाशको नक्कली हजतयारराख्छ। (२) सामूजहक जवनाशको नक्कली हजतयार कानुनी अजधकारकोसाथ रान्धखन्छ यजद यो केआरएस ५२२.०१०मा
पररर्ाजषत र्ररए अनुसार िनसेवकद्वारा आजधकाररक प्रजशक्षण अभ्यासको र्ार्को रूपमा रान्धखएकोछ। (३) यस बमोजिमको अपराध
र्रे कोमा कुनै व्यन्धि दोषी हाँदैन आजधकारीक ताजलम अभ्यासको क्रममा राखेको खण्डमा आम जवनाशको नक्कली हजतयार लाई कानूनसम्मत
अजधकार सजहत रान्धखने छ । (३) यस अन्तर्शत र्एको अपराधको कसूरमा कुनै व्यन्धि दोषी हाँदैन
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
यजद उ वा उनले जनदोष छ र सूचनालाई सत्य हो र्न्ने जवश्वासर्छश र्ने, अको व्यन्धिले र्रे को खतराबारे स्कूलका
कमशचारीहरू, शान्धन्त अजधकारी, कानुन लार्ूर्ने जनकाय, आकन्धिक प्रजतजक्रयामासांलग्न सावशिजनक जनकाय, वा सावशिजनक
सुरक्षा िवाफजदने जबन्दु लाई सञ्चारर्छश र त्यस व्यन्धिको पजहचानर्छश िसबाट खतराको सञ्चार र्ररएको जथयो, यजद थाहाछ
र्ने।
[केआरएस ५०८.०८०]: (१) केआरएस ५०८.०७५ वा ५०८.०७८मा प्रदान र्ररएको बाहे क, व्यन्धि तेस्रो दिाश को (जडग्रीको)
आतङ्कवादी धम्कीको दोषी हन्छ िब: (क) उसले कुनैपजन अपराधर्ने धम्की जदन्छ िसलेर्दाश अको व्यन्धिलाई मृत्यु वा
र्िीर शारीररक चोटपुग्ने सिावनाहन्छ; अथवा (ख) जतनले िानािानी कुनै र्वन, सम्मे लन स्थल वा सावशिजनक यातायातको
सुजवधा खालीर्ने उद्दे श्यले िूटो बयान जदन्छन्। (२) तेस्रो दिाश को आतङ्कवादी धम्की दिाश 'ए' को र्लत कायश हो ।
नोट: दण्ड हरू र िररवानाहरू [केआरएस ५३२.०६०]: (१) एक अपराधकोलाजर् कैदको एक सिाय एक अजनजित समयकोलाजर् सिाय,
अजधकतम उपधाराद्वारा प्रदान सीमाजर्ि जनजित र्ररनेछ (२), र केआरएस ५३२.०७० अनुसार िााँच्ने न्यायाधीशद्वारा सांशोधनको अधीनमा.
(२) कानूनबमोजिम अन्यथा उपलब्ध नर्राएसम्म कसूरहरूकोलाजर् अजधकृत अजधकतम कैदको शतशहरु: (ए) वर्श ए कसूरकोलाजर् बीस
(२०) वषशर्न्दाकम वा पचास (५०) वषशर्न्दा कम कैद वा आिीवन कारावास; (जब) वर्श ‘जब'को अपराधकोलाजर् दश (१०) वषशर्न्दा कम नत
बीस (२०) वषश र्न्दा बिी; (सी) एक वर्श सी अपराधकोलाजर् पााँच (५) वषशर्न्दाकम नत दस (१०) वषश र्न्दा बिी; र (जड) वर्श डी अपराधको
लाजर् एक (१) वषशर्न्दा कम न त पााँच (५) वषश र्न्दा बिी । (३) केआरएस खण्ड ५१०, केआरएस ५३०.०२०, ५३०.०६४(१)(ए) वा ५३१.३१०मा
उल्लेन्धखत कुनैपजन अपराधकोलाजर् यस सिायमा थप पााँच (५) वषशकैदको अवजध समावेश र्ररनेछ िुन अपराधकोलाजर् प्रस्तुत र्ररएको
अजधकतम सिायमा िोजडनेछ । कैद पजछको सुपरीवेक्षणको यस अवजधमा, यजद प्रजतवादीले कैद पजछको पयशवेक्षणको प्रावधानहरू
उल्लङ्घन र्रे मा, प्रजतवादीलाई पुन: कैदर्नश सजकनेछ: (ए) आफ्नो प्रारन्धिक सिायको बााँकी अवजध, यजद कुनै बााँकीछ र्ने; र (जब) पदकैद
सुपरीवेक्षणको सम्पूणश अवजध वा प्रारन्धिक सिाय तोजकएको छर्ने बााँकी अवजधकोलाजर् पद कैद को सुपरीवेक्षण। (४) यस धारामा प्रदान
र्ररएको दण्डको अजतररि, केआरएस ५३२.४०० अनुसार कुनै पजन व्यन्धिको कारावासपजछ पयशवेक्षणको अवजधको अधीनमा रहेको
कुनैपजन व्यन्धिको सिायमा थप एक (१) वषश कैदको अवजध समावेश हनेछ। यजद अपराधी अन्यथा अको प्रकारको कैद जनरीक्षणको
अधीनमा छै न र्ने सिायको समान्धप्तपजछ थप एक (१) वषश कैदको अवजध समावेश हनेछ। कैदपजछको सुपररवेक्षणको यस अवजधको दौ
समयमा, यजद कुनै अपराधीले सुपररवेक्षणको प्रावधान उल्लङ्घन र्छश र्ने, अपराधीलाई आफ्नो कैद पजछको जनरीक्षणको बााँकी अवजधको
लाजर् कैद र्नश सजकन्छ। (५) उपधारा (१) बमोजिम वा केआरएस ५३२.०७० अनुसार पररमाजिशत बमोजिम कायम र्ररएको अजधकतम्
समयजर्ि िारीहने वास्तजवक समय कानून बमोजिम अन्यि स्थाजपत प्रजक्रया अन्तर्शत जनधाशरण र्ररनेछ । यस सांजहता बाजहर पररर्ाजषत
अपराधकोलाजर् अन्यथा व्यवस्था र्ररएको बाहेक, कुनै अपराधको दोषी ठहररएको व्यन्धिलाई, उसलाई लर्ाइएको अन्य सिायको
अजतररि, एक हिार डलर ($१,०००) र्न्दा कम रकममा िररवाना जतनश सिाय हनेछ र दश हिार डलरर्न्दा ($१०,०००) बिी वा
अपराधको दोब्बर (सांघीय आपराजधक कानूनद्वारा एक अपराधको रूपमा वर्ीकृत), िुन ठूलो हन्छ। (२) कसूरको रकम र्ुिानीर्नश
सक्नेर्री जनिको योग्यता जनधाशरणर्री जनिले र्रे को कसूरको कसूरकोलाजर् िररवाना जतरे को रकम र तररका जनधाशरणर्दाश अदालतले अन्य
पक्षहरु का बीचमा जवचारर्नुश पनेछ; (ख) िररवानाको रकम र र्ुिानीर्ने समय र जवजधद्वारा प्रजतवादीको आजश्रतमाजथ लर्ाइएको कसूरको
सिावना; (र्) िररवानाको रकमले पीजडतलाई पुनरावेदन वा पुनरावेदनर्नश सक्नेक्षमतामा असरपने; र (घ) प्रजतवादीको लार्को रकम,
यजद कुनै र्एमा, अपराधको आयोर्बाट प्राप्त र्एको । (३) प्रजतवादीलाई एकल कायशमाफशत र्रे को दु ई (२) वा सोर्न्दा बिी कसूरको
सिाय हाँदा र उपधारा (१) बमोजिम िररवानाको सिायहाँदा जनिको कसू रको कसुरमा कसुरदारको हकमा दस हिार डलर ($१०, ००)
र्न्दाबिी रकम वा कसू रको आयोर्बाट प्राप्तर्एको लार्को दोब्बर रकम र्न्दाबिी हननहने। (४) यस धाराद्वारा आवश्यक िररवाना
अदालतले केआरएस अध्याय ३१ बमोजिम अजवर्ावक हने ठहर र्रे को कुनै पजन व्यन्धिलाई लर्ाइने छै न । (५) यो खण्ड सांस्थामा लार्ूहने
छै न ।

जनम्न उदाहरणहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन् :
मृत्युको खतरा र्एको पि, हातैले लेन्धखएको नोट, इमे ल वा मेसेि जवतरणर्दै ।
जवद्यालय र्वनको एउटा खण्डमा आर्िनीहने सङ्केतर्ने िर् ले खको जसिशनार्दै ।
जवस्फोटहन सक्ने खतरार्एको वास्तजवक वा "दे न्धखने" जवस्फोटक पदाथश, आर्िनीर्ने, जचट्ठी, जसधा, लुकाइराखेको
वा समय जवलांजबत उपकरण र्एको नोटराख्दै ।
कुनैपजन यस्तै खतरा (उदाहरणकालाजर्, जवद्याथीहरू, कमशचारीहरू वा जवद्यालय वा जिल्लाको जहतलाई खतरामा
पाने कुनैपजन अन्य कायश, मौन्धखक, जलन्धखत, वा साां केजतक सञ्चारले त्यस्तो कायश या त आसन्न वा प्रर्जतमाछ र्न्ने
सांकेतर्दै ।

•
•
•

•
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू)
जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकहरूकालाजर् जवशेष जवद्याथी आचार सांजहता उल्लङ्घनसम्बिी थप जववरणहरूमा जनम्न
समावेशछन् :

बस अििोिहरू
फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतको नीजतहरू अनुसार योग्यहने जवद्याथीहरूलाई स्कूल बस चि् ने जवशेषाजधकार जदईएको र्ररएको छ। बस
यातायात जनयमहरूको उल्लङ्घनर्रे को फेलापरे का जवद्याथीहरूलाई जवद्यालय-जर्िका समान व्यवहारहरूकालाजर् सांजहताद्वारा तोजकएबमोजिम
अनुशासनात्मक कारबाहीर्नश सजकन्छ, िसमा अस्थायी वा स्थायी रूपमा बस चि् ने जवशेषाजधकारहरू जनलम्बनपजन समावेशछ तर सीजमत
छै न।
जवद्याथीहरूले स्कूल बसहरूमा जिम्मेवारीपूवशक व्यवहारर्नश आवश्यकछ ताजक चालकले कुनै ध्यान नजदई सुरजक्षत रूपमा र्ाडीचलाउन
अनुमजतपछश । जवद्याथीहरूले स्कूल बसमा टााँ र्ीएका जनयमहरूको पालनार्नैपछश । स्कूल बस चालकहरू र मजनटरहरूको जवद्याथी
सवारहरूमा प्रत्यक्ष जनर्रानी राखेकोहन्छ। अस्वीकायश जवद्याथी व्यवहारलाई समेट्ने दु व्यशवहार ररपोटश हरू चालक वा मजनटरद्वारा
जप्रन्धन्सपललाई जदइनेछ। अस्वीकायश व्यवहारले बसमा टााँ र्ीएको बस सवारी जनयमहरूको उल्लङ्घन र बस स्टपहरूमा जवद्याथी आचरण
समावेशहन सकछ, तर सीजमत छै न।
स्कूल बस चालक वा मजनटर, जनयम उल्लङ्घनलाई दे खेपजछ, जवद्याथीलाई व्यवहार सच्याउन जनदे शन जदनेछ। यजद व्यवहार सच्याइएको छै न
र्ने , चालक वा मजनटरले बसबाट जवद्याथीलाई तुरुन्तै हटाउन अनुरोधर्नश सकछ। यस तररकाले बसबाट हटाइएका जवद्याथीहरूलाई अको
एफसीपीएसका (FCPSका) बसद्वारा यातायात टजमशनलमा लैिान सजकन्छ। आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जवद्याथीलाई जलनआउनकोलाजर् सूजचत
र्ररनेछ र चालकद्वारा दु व्यशवहारको ररपोटश तयारर्री जप्रन्धन्सपललाई उपलब्ध र्राइनेछ।
नोट: जवद्याथीहरू चि् ने र उजिने उद्दे श्यकालाजर् सबै टर ाजफकहरू रोजकनुपछश । जवद्याथीहरू चि् ने र उजिने उद्दे श्यकालाजर् रोजकएका स्कूल बसहरू जतनीहरूको साइड "रोकर्न्ने सांकेत"
सजक्रय हनेछन् र बत्तीहरू चन्धम्कनेछन्। स्कूल सम्पजत्तमा हाँदापजन, स्कूल बसमा जवद्याथीहरू चि् ने र उजिनेर्दाश पासर्नश अनुमजत छै न। एउटा अपवाद हो िब बस बह-लेन रािमार्शमाछ,
जवपरीत जदशामा िाने टर ाजफक रोजकनु पदै न। स्कूल बस िजहले रोकर्न्ने सांकेतको उल्लङ्घनहन्छ,तब चालकहरूलाई स्थानीय प्रहरी जवर्ार्मा उिुरीर्नश प्रोत्साजहत र्ररन्छ। रोकर्न्ने
सांकेतको उल्लङ्घनकोलाजर् सिायको पररणाम सामान्यतया डर ाइर्र इिाितपिमा ६ (छ) बूाँदा अांकको मूल्याङ्कनहन्छ, साथै िररवाना र अदालतको लार्तहरू (खचश हरू) हन्छ।

बन्द मैदानहरू (हाताहरू)
जवद्याथीहरू जवद्यालयको मैदानमा (हातामा) िहााँ उनीहरू र्नाश र्एका छन् र तोजकएका क्षेिहरूमा उनीहरू आइपु ग्दादे न्धख स्कूलको जदनको
अन्त्यसम्म रजहरहनेछन्। जवद्याथीलाई जवद्यालय मैदान (हाता) छोड् ने अनुमजत जप्रन्धन्सपल वा उसको वा उनको प्रजतजनजधलेमाि जदन सकछ।
जवद्यालयका प्रधानाध्यापकको अनुमजत जलएर माि जवद्याथीहरू जवद्यालय मैदानमा (हातामा) उपन्धस्थतहन सकछन् िहााँ उनीहरू र्नाश र्एका छै नन्।
यस नीजतको उल्लङ्घनर्ने दण्डहरूमा जवद्याथी पाजकशङ अनुमजतहरूको जनलम्बन वा खारे ि समावे शछ, तर सीजमत छै न।
औषवि वितिण
कुनैपजन जवद्याथीले कुनैपजन नुस्खा ( जप्रन्धिप्ठ्शन), आफै जकन्ने (ओर्र-द-काउन्टर) औषजध, वा कुनै पजन पूरक अको जवद्याथीसाँर् सािार्नुश हाँ दैन।
यस्तो अवस्थाहरूमा जप्रन्धन्सपलले पदाथश िफतर्नेछ र जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई सम्पकश र्नेछ। सामग्री सम्बक्तन्धत अविकािीहरूिाई
वदइनेछ। ।
जप्रन्धन्सपलद्वारा चयन र्ररएका जवद्यालयका कमशचारीहरूले जचजकत्सक, दन्त जचजकत्सक, वा उन्नत अभ्यास दताश नसशद्वारा (एपीआरएन)(APRN) औषजध
तोजकएमा वा आदे श जदएमामाि जवद्याथीहरूलाई औषजध जवतरणर्नेछन्। एन्धन्टसेजिक र अन्य उपयुि आपतकालीन वस्तुहरू सजमजतको नीजत
०९.४२११ अनुसार प्राथजमक उपचार जकटहरूमा रान्धखनेछ।
आमाबुबा/अवर्र्ािकको अनु मवत: जनम्न सतशहरू पूरार्एमा, जवद्याथीहरूले जलन्धखत अजर्र्ावकको अनुरोधमा घरबाट ल्याइएको औषजधजलन
सकछन्।
औषजध जवद्यालयमा मूल जप्रन्धिप्ठ्शन बिामा (कन्टे नरमा) ल्याइनेछ, िसमा जचजकत्सक, दन्त जचजकत्सक, वा एपीआरएनको (APRNको

•

जनदे शनहरू समावेशछन्, वा जचजकत्सक, दन्त जचजकत्सक, वा एपीआरएनको (APRNको) जलन्धखत आदे शहरू सजहत असली ओर्रद-काउन्टर औषजध कन्टे नरमा सांलग्नछ।
कन्टे नरमा सूचीबद्ध िानकारीमा जवद्याथीको नाम र औषजधको नाम र तोजकएको खुराक समावेश हनुपछश ।

•

30

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लंघनहरू) (जािी)
र्ण्डािण: अजधकृत जवद्यालयका कमशचारीहरूले जवद्याथीलाई जदइने सबै औषजधहरू जवद्यालयमा प्रधानाध्यापकले तोकेको सुरजक्षत, सांरजक्षत स्थानमा
रान्धखनेछ। थप रूपमा, अजधकृत जवद्यालयका कमशचारीहरूले जवद्याथीहरूलाई औषजध जवतरणर्ने स्वीकृत फारमहरूमा कार्िात र्नेछन्। कुनै कुनै अवस्थाहरूमा, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको जलन्धखत स्वीकृजतले जवद्याथीलाई जिम्मेवार िां र्ले स्व-प्रशाजसत औषधी (िस्तै: एजप-पेन वा दमको
इन्हे लर) [केआरएस १५८.८३४ र १५८.८३) बोक्न अनुमजत जदन्छ।

व्यक्तिर्त विध्युतीय (इिेक्ट्रोवनक) यन्त्रहरू
जशक्षकहरूको अनुमजत जलएर स्कूलको जदनमा जवद्याथीहरूले व्यन्धिर्त इलेक्ट्रोजनक उपकरणहरू जनदे शात्मक उद्दे श्यहरूकोलाजर् प्रयोर्र्नश
सकछन्। कक्षाकोठाको र्जतजवजधको समयमा केबुल, सहकमी दे न्धख सहकमी नेटवजकशङ वा इन्फ्रा-रे ड माफशत जवद्याथीहरूबीच डे टा बााँ ड्न जशक्षकको
अनुमजतबाट मािर्नश जदईन्छ। शैजक्षक प्रजक्रयामा बाधा पुयाश उने, शैजक्षक अखण्डतालाई खतरा पुयाश उने वा अन्य व्यन्धिको र्ोपनीयता वा
र्ोपनीयताको अजधकारको हननर्ने लर्ायतका कायशमा उपकरणको प्रयोर् र्ररनहदै न। यस नीजतका अपवादहरू प्रमुखले केस-केस आधारमा र्नश
सकछन्।
जप्रन्धन्सपल वा उसको वा उनको प्रजतजनजधले यन्त्र िफतर्नश सकछन् (कुनैपजन जसम काडश सजहत)। जनम्न पररणामहरू यस नीजतको उल्लङ्घनकालाजर्
मार्शदशशकको रूपमा प्रयोर्र्नश सजकन्छ:
पजहलो उल्लङ्घन:

यन्त्रको िफत र जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जफताश । आमाबाबु - जप्रन्धन्सपलको कुराकानीपजछ
उि उपकरण जवद्याथीलाई जफताश र्नश सजकन्छ।

दोस्रो उल्लङ्घन:

यन्त्र िफतर्ने र जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई ३ (तीन) स्कूल जदनहरूको अन्तमा फकाश उने।

तेस्रो उल्लङ्घन:

यन्त्र िफतर्ने र जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई ५ (पााँ च) स्कूल जदनहरूको अन्तमा फकाश उने।

चौथो र पजछ आउने उल्लङ्घनहरू:

व्यवहार प्रबांधन मानजचिहरूमा उल्ले ख र्ए बमोजिम जप्रन्धन्सपल वा जप्रन्धन्सपल वा उसको/उनको
प्रजतजनजधद्वारा जनधाश ररत उपयुि पररणाम (धारा ५.०३ हे नुशहोस्)।

नोट: अनुरोधर्दाश स्कूलका कमशचारीहरूलाई यन्त्र हस्तान्तरणर्नश असफल र्एमा कमशचारीहरूको जनदे शन पालनर्नश असफल र्एको माजननेछ र जवद्याथीलाई अनुशासनात्मक
पररणामहरूको अधीनमा राख्नसक्नेछ।

वििोपनहरू, चांडो छु विहरूविनु ि अनुपक्तस्र्थवतहरू
सबै जवद्याथीहरू जनयजमत रूपमा स्कूलमा उपन्धस्थतहने अपेक्षार्ररन्छ। जवद्यालयमा अनुपन्धस्थत रहे का जवद्याथीहरुसांर् िायि बहाना हनुपछश ।
"अनुपन्धस्थत मामला लाई " पररर्ाजषत र्ररएकोछ:
एक "जिलोपन", तोजकएको शुरु र्एको समयपजछ आइपुर्ेको र स्कूल जदनको ३५% (पैतीस प्रजतशत) र्न्दा कम वा बराबर छु टे को रूपमा
पररर्ाजषत; वा
आधा जदन (जवद्यालय जदनको ३६% - ८४%) वा पूरा जदन (जवद्यालय जदनको ८५% - १००%) उपन्धस्थत नर्एको रूपमा पररर्ाजषत र्ररएको
"अनुपन्धस्थजत"।

•
•

प्रवतिेदन कायगविवि:
कुनै अनुपन्धस्थजत वा जिलाईपजछ जवद्यालय फकेको ३ (तीन) जदनजर्ि जवद्याथीले आफ्नो आमाबुबा/अजर्र्ावक वा ईिाित प्राप्त स्वास्थ्यकमीद्वारा
हस्ताक्षररत तोजकएको कमशचारी सदस्यलाई जलन्धखत जटप्पणी (नोट) पेशर्नश सक्नेछन्, िसमा समावेशहनुपछश :
हालको जमजत;
जवद्याथीको (लेन्धखएको) पजहलो र अन्धन्तम नाम;
अनुपन्धस्थजतको जमजत(हरू) (हप्ताको जदनहरूमाि होइनन्);
अनुपन्धस्थजतको कारण(हरू); र
आमाबुबाको/अजर्र्ावकको हस्ताक्षर।

•
•
•
•
•
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लंघनहरू) (जािी)
आमाबुबा/अजर्र्ावकले इमेल माफशत आफ्नो हस्ताक्षर र्ररएको आमाबुबा/अजर्र्ावक नोटको तस्वीर वा स्क्यान र्ररएको सांलग्नक पेशर्नश सकछन्।
जचजकत्सा-सम्बन्धित माफी नोटहरूकोलाजर्, आमाबाबु /अजर्र्ावकले मूल ((ओररिनल) जचजकत्सा माफीनोट पेशर्नुशपछश , िु न
आमाबाबु /अजर्र्ावकको रे कडश कोलाजर् इिाितपिप्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवरबाट अनुरोधर्नश सजकन्छ। इिाितपिप्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको
कायाश लयबाट फ्याक्स र्ररएको जचजकत्सा-सम्बन्धित माफीनोटहरूपजन स्वीकार र्ररनेछ।
यजद हस्ताक्षररत माफीनोट ३ (तीन) जदनजर्ि प्राप्तर्एन र्ने, अनुपन्धस्थत घटनालाई क्षमाहीन माजननेछ।
थप प्रावधानहरूले जनम्न समावेश र्दश छ:
• "चााँ डो छु जि" लाई जशक्षा जदनको अन्त्यहनु अजघ जवद्यालय वा कायशक्रम छोड् नेको रूपमा पररर्ाजषत र्ररएको छ। यस्तो अवस्थामा,
जवद्याथीलाई जवद्यालयजर्ि लान वा बाजहर जनकाल्न आमाबुबा/अजर्र्ावक वा पूवश अजधकृत वयस्कद्वारा हस्ताक्षर र्नुशपछश ।
• जिलो आउने वा चााँ डो छु जिहरूलाई या त जिलो वा अनुपन्धस्थत आउने/छु ट् ने र्न्ने समय अनुसार र्णना र्ररनेछ। दु बै
•

•

अवस्थामा,त्यजह हस्ताक्षर र्ररएको माफीनोटको आवश्यकतालार्ू हन्छ।
यजद कुनै जवद्याथीलाई जवद्यालयले जबरामीकोलाजर् घरपठाएको छर्ने, उसलाई त्यो जदनको लाजर् माफी जदइनेछ; यद्यजप, यजद
जवद्याथी पजछल्ला जदनहरूकोलाजर् अनुपन्धस्थत छर्ने, हस्ताक्षर र्ररएको माफीनोटका आवश्यकताहरू अिै पजछका जदनहरूमालार्ू
हन्छन्।
यजद बच्चालाई पुरानो रोर्छ र्ने, आमाबाबु /अजर्र्ावकले आईएके (IAK) समथश न सेवाहरूमा जवद्याथी कमशचारीहरूको जनदे शकलाई
सम्पकशर्रे र थप नोटहरू आमाबुबा/अजर्र्ावकले अनुरोधर्नश सकछन्।

माफ र्रिएको अनुपक्तस्र्थवत:
राज्यको जवधान र/वा सजमजत नीजत अन्तर्शत, जनम्न अवस्थामा अनुपन्धस्थत घटनाहरूलाई माफी र्ररएको माजनन्छ:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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िोर्को कािण अनु पक्तस्र्थवतहरू: कुनै आमाबाबु/अजर्र्ावकले जबरामीकोकारण अनुपन्धस्थजतकोलाजर् प्रजतवषश कुल १० (दश) हस्ताक्षररत
माफीनोटहरू ले ख्नसकछन्। यो कुललाई नाघे पजछ (पारर्रे पजछ), एक जवद्याथीले जवद्यालय वषशमा प्रत्येक अजतररि अनुपन्धस्थजतकोलाजर्
इिाितपिप्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवरबाट (डाक्ट्र, दन्तजचजकत्सक, मनोवैज्ञाजनक, इत्याजद) जलन्धखत बयान पेशर्नश आवश्यक हनेछ ताजक
अनुपन्धस्थजतलाई माफर्नश सजकयोस्।
िोर्को कािण वििाई: कुनै आमाबाबु/अजर्र्ावकले जबरामीकोकारण अनुपन्धस्थजतकोलाजर् प्रजतवषश कुल १० (दश) हस्ताक्षररत
माफीनोटहरू ले ख्नसकछन्। यो कुललाई नाघे पजछ (पारर्रे पजछ), एक जवद्याथीले जवद्यालय वषशमा प्रत्येक अजतररि अनुपन्धस्थजतकोलाजर्
इिाितपिप्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवरबाट (डाक्ट्र, दन्तजचजकत्सक, मनोवैज्ञाजनक, इत्याजद) जलन्धखत बयान पेशर्नश आवश्यक हनेछ ताजक
अनुपन्धस्थजतलाई माफर्नश सजकयोस्।
विद्यार्थीको नवजकको परििािमा मृत्यु: "तत्काल पररवार" शब्दको अथश आमाबुबा/अजर्र्ावक, सौतेनी आमाबुवा, हिुरबुबा, सौतेनी
हिुरआमा, दािुर्ाइ, सौतेनी र्ाइ, वा जवद्याथीको घरपररवारको अन्य सदस्य हो। जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकद्वारा कार्िातर्नुश
आवश्यकछ।
िावमगक वबदाहरू ि पिम्पिाहरू: जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकद्वारा कार्िातर्नुश आवश्यकछ।
वचवकत्सा ि दन्तवचवकत्साका पिामर्गहरू (अपोइन्टमेन्टहरू): कुनै जवद्याथीलाई जनधाश ररत जचजकत्सकको (डाक्ट्रको)
अपोइन्टमे न्टको समय र उजचत आउने -िाने (राउन्ड जटर प) यािा समयकोलाजर्माि माफी जदइनेछ। परामशशको (अपोइन्टमेन्टको) जमजत र
समय जचजकत्सक वा दन्तजचजकत्सकको मूल (ओररिनल) हस्ताक्षर र्ररएको कथन (स्टे टमेन्ट) फ्याक्स वा जसधै जचजकत्सक वा
दन्तजचजकत्सकको कायाश लयबाट स्क्यानर्री प्रमाजणत र्ररनुपछश ।
वचवकत्सक िा दन्त वचवकत्सकको माफी: त्यस्ता माफीहरूले जवद्याथीलाई माफीजदइने जमजत(हरू) र/वा जदनहरूको सङ् ख्या उल्लेख
र्नुशपछश ।
पारििारिक आपतकाविन अिस्र्थाहरू: जप्रन्धन्सपलले अनुमोदनर्रे अनुसार तत्काल ध्यानजदनु पने घटनाहरू प्रजत जवद्यालय वषश ३ (तीन)
सांचयी अनुपन्धस्थत घटनाहरूमा सीजमतछन्।
किेज क्याम्पस भ्रमणहरू: कजनष्ठ (िुजनयर) र वररष्ठहरूकालाजर् (जसजनयरहरूकालाजर्) कलेि वा जवश्वजवद्यालयहरूमा कुल ३ (तीन)
भ्रमणहरूको अनुमजतछ। भ्रमण र्ररएको कलेि/जवश्वजवद्यालयबाट कार्िात आवश्यक हनेछ।
केन्टकी िाज्य मेिा: एक (१) जदन प्रजत केआरएस १५८.०७० (६) मेला उपन्धस्थजतकोलाजर् अनुमजतछ।
अदाितमा उपक्तस्र्थतहुनु विद्यार्थीको उपक्तस्र्थवतको आिश्यकता: जवद्याथीलाई जनधाश ररत अदालतको उपन्धस्थजतको समयावजध र उजचत
आउने िाने (राउन्ड जटर प) यािा समयकोलाजर्माि माफी जदइनेछ।
सवक्रय कतग व्यको आह्वान (अफ आक्ट्ीर् ड्युटी): एक जवद्याथीलाई सजक्रय सैन्य कतशव्यको आह्वानमा (कल अफ आक्ट्ीर् ड्युटीमा)
आमाबुबा/अजर्र्ावकको प्रस्थानको अजघल्लो जदनकोलाजर्, र उजह जदनकोलाजर् अनुपन्धस्थजतको माफी प्रदान र्ररनेछ। जदइनेछ।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
•
•
•

•

दस्तािेजर्रिएको सैन्य वबदा: अमेररकी सेनामा कायशरत आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई र्ेट्न र जवदामाबसेका दे श बाजहर खजटने जवद्याथीलाई
१० (दश) जदनसम्मकोलाजर् छु ट जदइनेछ
सवक्रय सैन्य कतगव्यको आह्वानबाट वफताग (अफ आक्ट्ीर् ड्यु टीबाट): जवद्याथीलाई सजक्रय सैन्य कतशव्यको आह्वानबाट
आमाबुबा/अजर्र्ावकको जफताश को जदन र त्यसको र्ोजलपल्टकोलाजर् अनुपन्धस्थजतकोलाजर् माफीप्रदान र्ररनेछ।
र्ैवक्षक िृक्तिका अिसिहरू (ईएचओहरू) (EHOs): केआरएस १५९.०३५ (२) बमोजिम, १० (दस) जवद्यालय जदनहरू जवद्याथीहरूको
एफसीपीएस (FCPS) जनदे शकद्वारा जनधाश ररत शैजक्षक वृन्धद्धको अवसरप्राप्तर्नश प्रयोर्र्नश सजकन्छ। यस्ता अवसरहरूमा शैजक्षक जवदे शी
जवजनमय कायशक्रममा र्ार्जलनु वा मुख्य पायक्रम जवषय (अङ् ग्रेिी, जवज्ञान, र्जणत, सामाजिक अध्ययन, जवदे शी र्ाषा वा कला मा) र्हन
जशक्षण, अनुर्वात्मक वा कायशसम्पादन कायशक्रममा र्ार्जलनु समावेशहनसकछ, तर यसमा माि सीजमत छै न। यस प्रयोिनकालाजर् बहानाकृत
अनुपन्धस्थजतकोलाजर् माफी प्राप्तर्ने जवद्याथीले जवद्यालयको कामछु टे को बनाउने अवसर पाउनेछन् र माफ नर्ररएक कारण कक्षाउपन्धस्थजत वा
कक्षामा र्ार्नजलएका कारण आफ्नो कक्षाको ग्रेडमा प्रजतकूल असरपने छै न। ईएचओहरू ( EHOs) सम्बिी थप िानकारीकोलाजर् सजमजत
नीजत ०९.१२३ हे नुशहोस्।
प्रधानाध्यापकले जनधाश रणर्रे बमोजिम अन्य मान्य कारणहरु।

अनुपन्धस्थजतको माफीमा मेकअप कायशर्नशकोलाजर् सधैं अनुमजतहन्छ।
अनुपक्तस्र्थवतकोिावर् माफी नपाएको (अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवत):
अनुपन्धस्थजतकोलाजर् माफी पाएको बाहे क सबै माफी नपाएको अनुपन्धस्थजतहरू (अक्षम्य अनुपन्धस्थजत) हन्।
प्रधानाध्यापकले जशक्षकसाँर् परामशश जलएपजछ मेकअप कायशकोलाजर् स्वीकृत र्रे मा कुनै अक्षम्य अनुपन्धस्थजतकोलाजर् जवद्याथीलाई
मेकअपकायशकोलाजर् अनुमजतजदन सजकन्छ। जनलम्बनको कारणले अक्षम्य अनुपन्धस्थजतकोलाजर् जवद्याथीको कामलाई उजचत श्रेय जदइनेछ।
प्रविवि नीवत उल्लङ्घनहरू
जिल्ला स्वाजमत्व वा प्रदान र्ररएको हाडश वेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रोजनक उपकरणहरू, वेब स्रोतहरू, वा लजक्षत शैजक्षक प्रयोर्कालाजर् सञ्जालहरूको
उत्तरदायी र उपयुि प्रयोर् एफसीपीएस (FCPS) स्वीकायश उपयोर् नीजतमा (एयूपी) (Acceptable Use Policy) (AUP) वणशन र्ररएकोछ।
एसबीडीएम (SBDM) सजमजतद्वारा (पररषदद्वारा) अपनाइएको आफ्नो जवद्यालयको एयूपी (AUP) उल्लांघनर्ने जवद्याथीहरू समान अफलाइन
व्यवहारहरूकालाजर् सांजहताद्वारा जनधाश ररत अनुशासनात्मक कायशहरूको अधीनमा हन्छन् र जवद्यालय प्रशासनको जववेकमा हन्छन्।
खेिौना हवतयािहरू ि िेजि सूचक उपकिणहरू
कुनै खेलौना हजतयार वा "उस्तै दे न्धखने" हजतयारलाई वास्तजवक हजतयारको रूपमा प्रजतजनजधत्व र्ने र/वा कसैलाई चेतावनी जदन, डराउन वा
धम्कीजदन प्रयोर्र्दाश सांघीय र राज्य कानून अनुसार, असली (प्रामाजणक) हजतयार सांलग्न र्एको माजननेछ।
लेिर सूचक उपकरणहरू र केही खेलौना हजतयारहरूलाई खतरनाक उपकरणहरू हो र्नेरमान्न सजकन्छ।
कुनैपजन जवद्याथीसाँर् स्कूल सम्पजत्तमा, स्कूल बसमा वा स्कूलद्वारा-प्रायोजित वा स्कूलसाँर् सम्बन्धित जक्रयाकलापमा र्ार्जलांदा लेिर सूचक उपकरण
वा खेलौना हजतयार हनुहाँदैन। अनुरोधर्दाश कमशचारी सदस्य लाई खेलौना हजतयार वा लेिर सूचक यन्त्रजदन अस्वीकारर्दाश कमशचारीको जनदे शनहरू
पालनर्नश असफलर्एको माजनने छ।
अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवत ि अभ्यस्त अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवत
आफ्नो २१औां (एक्काइसौां) िन्मजदनमा नपुर्ेका र ३ (तीन) जदन वा त्योर्न्दा बिी समयसम्म मान्य (वैध) बहाना (कारण) जबना स्कूलमा अनुपन्धस्थत
र्एका वा ३ (तीन) जदन वा त्योर्न्दा बिी जदनमा वैध बहाना जबना जवद्यालयमा अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एका कुनैपजन सावशिजनक जवद्यालयका
जवद्याथीलाई अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एको माजनन्छ। कुनै जवद्याथीलाई २ (दु ई) वा त्योर्न्दा बिी पटक अक्षम्य अनुपन्धस्थजतको ररपोटश र्ररएको
छर्ने त्यसलाई स्वर्ाजवक रूपमा अक्षम्य अनुपन्धस्थजत र्एको ठाजनन्छ; त्यसैले "अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थजत" र्न्ने पदावलीको अथश ६ (छ) वा
त्योर्न्दा बिी पटक अक्षम्य अनु पन्धस्थजतका घटनाहरू हन्।
जवद्यालयका कमशचारीहरूले अक्षम्य अनुपन्धस्थजत र अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एका जवद्याथीहरूको सम्बिमा यी प्रजक्रयाहरूको पालना र्नेछन् :
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घन (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
वििाईकोिावर् प्रवक्रयािाई पछ्याउँ दै:
•
•

•

•
•

िब जवद्याथी जिलोहन्छ, आमाबुबा/अजर्र्ावकले इलेक्ट्रोजनक हाजिरी मेसेन्िरबाट पाठ, फोन वा इमेल प्राप्तर्नश सकछन्।
िब एक जवद्याथीले ६ (छ) अक्षम्य जिलाईहरूर्ने जनधाश रण र्दश छ, जवद्यालयहरूलाई आमाबुबा/अजर्र्ावकहरूलाई सम्पकशर्नश प्रोत्साजहत
र्ररन्छ उनीहरूलाई उपन्धस्थजतको सम्बिमा हालको स्कूल जिल्ला नीजतको बारे मा िानकारी र्राइन्छ। यस्तो अवस्थाहरूमा, जिलाईहरूको
आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई र सांजचतर्ने अक्षम्य जिलाईहरूको नजतिाहरूकोबारे िानकारीर्राउने पि पठाइनेछ।
स्कूलबाट आईएकेएसएसमा (IAKSSमा) एफसीपीएस (FCPS) जवद्याथी कमशचारीहरूको जवर्ार्मा एक अक्षम्य अनुपन्धस्थजतको परामशश
पठाइनेछ िब एक जवद्याथी अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एको छ र जवद्यालयमा उपन्धस्थजतको समस्यालाई समाधानर्नश प्रयोर्र्ररएका
हस्तक्षेपहरूको जववरण र्एको कार्िातहरूछन्।
िब एक जवद्याथीले ९ (नौ) अक्षम्य जिलाईहरूर्ने जनधाश रण र्दश छ, आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जिलो र सांजचत अक्षम्य जिलाइहरूको
नजतिाहरूकोबारे सूजचतर्दै पिपठाइनेछ।
िब कुनै जवद्याथीले ९ (नौ) अक्षम्य जिलाईहरूर्ने जनणशयर्छश , जवद्यालय वा आईएकेएसएसमा (IAKSSमा) एफसीपीएस (FCPS) जवद्याथी
कमशचारी कायाश लयले आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई सांजचत अक्षम्य जिलाईहरूको सिाजवत कानुनी नजतिाहरूको बारे मा िानकारीर्राउने
अन्धन्तम सूचना पठाउनेछ।

अनुपक्तस्र्थवतहरूको प्रवक्रयािाई पछ्याउँ दै:
•
•
•
•

•

जवद्याथी अनुपन्धस्थत हाँ दा, आमाबुबा/अजर्र्ावकले इलेक्ट्रोजनक हाजिरी मेसेन्िरबाट पाठ, फोन वा इमेल प्राप्तर्नश सकछन्।
िब एक जवद्याथीले ३ (तीन) अनौपचाररक अनुपन्धस्थतहरूहने जनधाश रण र्दश छ, आमाबाबु/अजर्र्ावकलाई अनुपन्धस्थजतहरू र सांजचत माफी
नजदएको अनुपन्धस्थजतहरूको नजतिाहरूबारे सूजचतर्दै एक पि पठाइनेछ।
िब एक जवद्याथीले ६ (छ) अनौपचाररक अनुपन्धस्थतहरूहने जनधाश रण र्दश छजनधाश रण र्दश छ, आमाबाबु/अजर्र्ावकलाई अनुपन्धस्थजतहरू र
सांजचत माफी नजदएको अनुपन्धस्थजतहरूको नजतिाहरूबारे सूजचतर्दै एक पि पठाइनेछ।
स्कूलबाट आईएकेएसएसमा (IAKSSमा) एफसीपीएस (FCPS) जवद्याथी कमशचारी कायाश लयले एक अक्षम्य अनुपन्धस्थजतको परामशश पठाइनेछ
िब एक जवद्याथी अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एको छ र जवद्यालयमा उपन्धस्थजतको समस्यालाई समाधानर्नश प्रयोर्र्ररएका हस्तक्षेपहरूको
जववरण र्एको कार्िातहरूछन्।
िब कुनै जवद्याथीले १२ (बाह्र) अक्षम्य जिलाईहरूर्ने जनणशयर्छश , जवद्यालय वा आईएकेएसएसमा (IAKSSमा) एफसीपीएस (FCPS) जवद्याथी
कमशचारी कायाश लयले आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई सांजचत अक्षम्य जिलाईहरूको सिाजवत कानुनी नजतिाहरूको बारे मा िानकारीर्राउने
अन्धन्तम सूचना पठाउनेछ। पठाउनेछ।

अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवतका पिामर्ग हरू:
•

आमाबाबु/अजर्र्ावकलाई अन्धन्तम सूचना पठाइएपजछ वा अक्षम्य घटनाहरू सजञ्चत र्ईरहे कोछ वा जवद्याथीलाई अक्षम्य अनुपन्धस्थत वा
अभ्यस्त अक्षम्य अनुपन्धस्थत र्एको पजहचान र्ररसकेपजछ, आईएकेएसएसमा एफसीपीएस (FCPS) जवद्याथी कमशचारी कायाश लय र/वा
जवद्यालयका कमशचारीहरूले र्ृह भ्रमण सञ्चालनर्नश सकछन् वा त्यसोर्नश असक्षम र्एमा कार्िात र्नेछ। यजद उपन्धस्थजतमा सुधार र्एन र्ने ,
आईएकेएसएसमा (IAKSSमा) एफसीपीएसका (FCPSका) जवद्याथी कमशचारी कायाश लयले केआरएस १५९.१८० वा 922 केएआर १:३३०
अन्तर्शत समस्याको समाधानकोलाजर् कानुनी उपाय खोज्न अर्ाजड बि् नेछ।

व्यक्तिहरू जो अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवतकोिावर् िा अभ्यस्त अक्षम्य अनुपक्तस्र्थवतकोिावर् जिाफदे हीहुन सक्छन्:
•
•
•

उसको वा उनको १८ (अठारह) िन्मजदन नपुर्ेको जवद्याथीको आमाबुबा, अजर्र्ावक वा सांरक्षक यजद उि जवद्याथीले स्कूलको अक्षम्य
अनुपन्धस्थजतको कानूनको पालनार्नश असफल र्एमा िवाफदे ही हनसकछ।
एक जवद्याथी िसले १८ (अठार) वषशको उमेर पूरार्रे को छ, तर िो उसको वा उनको २१मा (एक्काईस) पुर्ेकोछै न यजद उि जवद्याथीले
स्कूलको अक्षम्य अनुपन्धस्थजतको कानूनको पालनार्नश असफल र्एमा िवाफदे हीहन सकछ।
यजद जवद्याथीले अक्षम्य अनुपन्धस्थजतको स्कूलको कानूनको पालनार्नश असफल र्एमा उसको वा उनको २१ (एक्काईस) िन्मजदन नपु र्ेको
जवद्याथीको अदालतले -जनयुि र्रे को अजर्र्ावक िवाफदे हीहन सकछ।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
जिाफदे ही व्यक्तिहरूकािावर् िाज्यको कानू नको पािनार्नग असफिताको परिणामहरू:
•

•
•

आपिाविक उजु िी (केआिएस १५९.९९०): कुनैपजन आमाबुबा, अजर्र्ावक वा सांरक्षक िो िानबूिकर स्कूल टर ् यान्सी कानूनको पालनार्नश
असफल र्एमा पजहलो अपराधकोलाजर् $१०० (एक सय डलर) र दोस्रो अपराधकोलाजर् $२५० (दु ईसय-पचास डलर) िररवाना लर्ाइनेछ।
पजछको प्रत्येक अपराध वर्श जब दु व्यशवहार हनेछ।
वकर्ोि वनिेदन (यावचका) (केआिएस ६१०.०१०): जवद्यालयमा उपन्धस्थत नहने र अक्षम्य अनु पन्धस्थतहने कुनैपजन जवद्याथी जवरुद्ध
कारबाहीर्नश सजकन्छ।
र्ैवक्षक उपे क्षा: पररवारहरू र बच्चाहरूकोलाजर् केन्टकी सजमजतमा शैजक्षक उपेक्षा ररपोटश दायरर्नश सजकन्छ।

सजमजतको नीजत ०९.१२३ अनुपन्धस्थजतकोलाजर् वैध क्षमायाचना (माफी) हो र्नेर जनधाश रणर्नश प्रयोर् र्ररनेछ (खण्ड ४.०२ हे नुशहोस्)।
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचना (कानू न उल्लङ्घनहरू)
आपिाविक उल्लङ्घनहरू
जवद्याथीहरूलाई जवद्याथी आचार सांजहताको उल्लङ्घनहरूको अजतररि आपराजधक उल्लङ्घनहरूको आरोप लर्ाउन सजकन्छ। आपराजधक
उल्लङ्घनहरूकोलाजर् अजर्योिन र अदालतको कायशवाहीहरू फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूको अजधकार बाजहर हनेछ र उही
उल्लङ्घनहरूकोलाजर् स्कूल प्रजतबिहरूकोसाथ अर्ाजड बि् न सकछ।
स्कूल वा सजमजतका कमशचारीहरू िसलाई थाहा छ वा जवश्वासर्ने उजचत कारणछ जक एक जवद्याथी केआरएस अध्याय ५०८ अन्तर्शत (आक्रमण,
धम्की जदने , आतांकवादी धम्की, वा पीछा) अको जवद्याथीले स्कूलको सम्पजत्तमाहाँ दा र्रे को अपराजधक आपराजधक उल्लङ्घनको जशकार र्एकोछ वा
स्कूलद्वारा-प्रायोजित यातायातमा वा स्कूलद्वारा प्रायोजित कायशक्रममा पीजडतले उपन्धस्थत र्एको स्कूलका प्रधानाध्यापकलाई तत्काल ररपोटश र्नश
(मौन्धखक वा जलन्धखत रूपमा) आवश्यकछ।
जप्रन्धन्सपलले आमाबुबा(हरू)/अजर्र्ावक(हरू) वा जवद्याथीको सांरक्षणबारे जनयन्त्रणर्ने अन्यलाई, स्कूल जनदे शक र एफसीपीएस (फ्च्प्स) कानून
प्रवतशन जवर्ार्लाई सूजचतर्नेछ। ४८ (अडचाजलस) घण्टा जर्ि, जप्रन्धन्सपलले अपराधको जशकार र्एको जवश्वासर्रे को जवद्याथीको नाम र ठे र्ाना र
उसको आमाबुबा(हरू)/अजर्र्ावक(हरू), जवद्याथीको उमेर, घटनाको प्रकृजत, र जवद्याथीको नाम र ठे र्ाना आपराजधक उल्लङ्घनकोलाजर् जिम्मेवार
माजनन्छ।
सिव र्एसम्म, जवद्यालय र सजमजतका कमशचारीहरूले अनुसिानको क्रममा उिुरीकताश को पजहचानको रक्षार्नश वा त्यस्तो अपराधकोलाजर्
जवद्याथीलाई अनुशासनकोलाजर् कदम चाल्नुपछश ।
माजथका बाहे क, स्कूलका जप्रन्धन्सपलले सांजहताका प्रावधानहरूसाँर् सुसांर्त उपयुि अनुशासनात्मक कारबाहीहरू अर्ाजड बिाउनुपछश ।
िक्सी, िार्ूऔषिहरू, कृवत्रम िार्ूऔषिहरू, ि मादक पदार्थगहरू
जवद्यालयिाने वा िानेबाटोमा, वा जवद्यालयद्वारा- प्रायोजित र्जतजवजधको कुनैपजन स्थानमा कुनैपजन जवद्याथीले मादक पेय पदाथशहरू, लार्ू औषधहरू,
लार्ू पदाथशहरू, नक्कली लार्ुऔषधहरू, उस्तै-दे न्धखने लार्ुऔषधहरू, वा अन्य मादक पदाथशहरूको प्रर्ावमाहन, प्रयोर्र्नश , जबक्रीर्ने वा
स्थानान्तरणर्नश , स्कूलको सम्पजत्तमा लार्ुऔषध सामग्रीराख्न, बेच्न वा स्थानान्तरणर्नुश हाँ दैन। एविमेन्टरीका विद्यार्थीहरूको परिपक्वतामा
वर्न्नताहरूको कािणिेर्दाग , एविमेन्टरीका वप्रक्तिपिहरूिे यस खण्डमा उक्तल्लक्तखतर्न्दा कमप्रवतबन्धात्मक तरिकामा िार्ूपदार्थग , िक्सी,
मादक पदार्थगका नीवतहरू िार्ूर्नग सक्छन्।
िार्ूपदार्थग परिर्ावषत: "जनयन्धन्त्रत पदाथश" शब्दको अथश केन्टकी सांशोजधत जवधानको अध्याय २१८एमा सूचीबद्ध कुनैपजन पदाथश वा तत्काल पूवशवती
वा केआरएस २१८.०२० वा केआरएस २१७.९००(२) सांशोजधत कानू नहरू पररवारहरू र बालबाजलकाहरूकालाजर् केन्टकी सजमजतले थप्नसक्ने
कुनैपजन अन्य पदाथश हो। लार्ूपदाथशले कुनैपजन मादक पदाथशलाईपजन िनाउाँ दछ, कृजिम लार्ूपदाथशहरू वा अन्य पदाथशहरू लर्ायत तर जलईएको वा
प्रयोर्र्ररएको, सासजलने, जनलेर, र/वा सुई लर्ाएर समेत। लार्ूपदाथशहरूले केआरएस २१७.९००मा पररर्ाजषत र्ररए अनुसार कुनैपजन जनषेजधत
वाष्पशील पदाथशलाईपजन िनाउनु पछश वा प्रयोर् र्ररएको वा दु व्यशवहार वा
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
मादक उद्दे श्य। वचवकत्सक िा दन्त वचवकत्सकिे तोकेको िा आदे र् वदएका औषविको प्रयोर्िाई औषविसँर् सम्बक्तन्धत सवमवत नीवत
०९.२२४१को उल्लङ्घन मावनने छै न।
िािणर्ने (व्यक्तिर्त), प्रयोर्, िा प्रर्ािमा:
•

•

पवहिो अपिाि: धारणकोलाजर् पजहलो अपराध (व्यन्धिर्त), प्रयोर्, वा मादक पदाथश, मद्य वा मादक पदाथश हरूको प्रर्ावमाहाँ दा ५ सम्म (पााँ च)
जनलम्बनहन सकछ:
o

अनुमजत प्राप्त वा योग्य रासायजनक/मानजसक स्वास्थ्य प्रयोर्र्ने वकीलबाट जवद्याथीको अल्कोहल वा लार्ु औषध प्रयोर्को
मूल्याङ्कनर्नश/जनधाश ररतर्नश कोलाजर् जसफाररसर्नश खोज्छ वा सहमजत र्दश छ। जवद्याथीले मूल्याङ्कन/ जनधाश रणमा जसफाररस र्ररए बमोजिम
कुनैपजन र सम्पूणश उपचार पूरार्नश र्नशकोलाजर् एक राम्रो जवश्वासको प्रयास दे खाउाँ छ। स्कूलमा फजकशाँदा पूणशर्एको मूल्याङ्कन/जनधाश रण वा
मूल्याङ्कन/जनधाश रण परामशशको प्रदायकद्वारा जलन्धखत पुजष्टकरण आवश्यक हन्छ; ि

o

मूल्याङ्कनपजछ जवद्यालयद्वारा आवश्यक अन्य जनजदश ष्ट सतशहरू पूरार्नश सहमत। सतशहरू पूरार्नश असफल र्एमा जनलम्बनको स्थजर्त
जदनहरू पुनस्थाश जपत हनेछ। कुनै पजन जसफाररस र्ररएको मूल्याङ्कन जनलम्बन र्एको पजहलो जदनको १५ जवद्यालय जदनजर्ि पूरार्ररनेछ।
मान्यता प्राप्त सुजवधाहरूमा रासायजनक प्रयोर्कोलाजर् जवद्याथी उपचारमा रहे कोजदन अनुपन्धस्थजत माफी हनेछ।

दोस्रो अपिाि: धारणको दोस्रो अपराध, व्यन्धिर्त प्रयोर् वा लार्ूपदाथश, मद्य वा मादक पदाथश हरूको प्रर्ावमा परे को दोस्रो अपराधलेर्दाश
न्यूनतम जदन १० जदनमा (दस) ३ (तीन) जदनकोलाजर् जनलम्बनर्नश सजकन्छ। ३ (तीन) जदन न्यूनतम जनलम्बनर्न्दा बाजहर कुनैपजन जदन,
स्कूल वषशको बााँ की र्ार्कोलाजर् स्थजर्तर्नश र लार्ूनर्नश सजकन्छ। यजद पररवारले पजहलो अपराधकोलाजर् अनुमजत जदएको जवकल्प र,
पररवारलाई आफ्नै खचशमा पालनर्नश असल जवश्वासको प्रयासलाई प्रदशशनर्दश छ र्ने:
o

o
o

•

जवद्यालय जिल्लालाई स्वीकायश योग्य रासायजनक प्रयोर्/मानजसक स्वास्थ्य सल्लाहकारबाट जवद्याथीको रक्सी वा लार्ुऔषध प्रयोर्को
मूल्याङ्कन/जनधाश रणकोलाजर् जसफाररसर्नश खोज्छ वा सहमजतर्दश छ र मूल्याङ्कन/ जनधाश रणमा जसफाररस र्ररए बमोजिम कुनैपजन र सम्पूणश
उपचार पूरार्नश असल जवश्वासकोप्रयास पूरा वा दे खाउने; ि
जवद्यालय फजकशदा मूल्याङ्कन/जनधाश रण वा मूल्याङ्कन परामशशको प्रदायकद्वारा जलन्धखत स्वीकृजत पुजष्ट; ि
मूल्याङ्कनपजछ स्कूलद्वारा आवश्यक अन्य जनजदश ष्ट सतशहरू पूरार्नश सहमत। सतशहरू पूरार्नश असफल र्एमा जनलम्बनको स्थजर्त जदनहरू
पुनस्थाश जपत हनेछ।

तेस्रो अपिाि: धारणको तेस्रो अपराध, लार्ुऔषध, रक्सी, वा मादक पदाथशहरूको सेवन, प्रयोर् वा प्रर्ाव अन्तर्शत लर्ातार जवद्यालय जदनजर्ि
र्रे मा तत्काल १० (दश) जदनको जनलम्बन र जप्रन्धन्सपलबाट शुपरइन्टे नडे न्टलाई जनष्कासनकोलाजर् जसफाररसर्छश । । थप रूपमा, पररवार,
आफ्नो खचशमा, र्नुशपछश ::
o

o
o
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जवद्याथीको रक्सी वा लार्ुऔषध प्रयोर्को मूल्याङ्कन/जनधाश रणकालाजर् जवद्यालय जिल्लामा स्वीकायश योग्य रासायजनक प्रयोर्/मानजसक
स्वास्थ्य सल्लाहकारबाट परामशशखोज्नु वा सहमजतजदनु, र मूल्याङ्कन/जनधाश रणमा जसफाररस र्ररएको कुनैपजन र सबै उपचारलाई पूरार्नश
राम्रो जवश्वासको प्रयासद्वारा पूरानुश वा दे खाउनु; ि
जवद्यालयमा फकशाँदा मूल्याङ्कन/जनधाश रण वा मूल्याङ्कन/जनधाश रण परामशशको प्रदायकद्वारा जलन्धखत पुजष्टकरण प्रस्तुतर्नुश; ि
मूल्याङ्कन/जनधाश रणपजछ जवद्यालयको आवश्यक अन्य जनजदश ष्ट सतशहरू पूरार्नश सहमतहनु।

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
वबक्री िा स्र्थानान्तिण:
मादक पदाथश हरू, लार्ू पदाथशहरू, नक्कली लार्ूपदाथश हरू, उस्तै -दे न्धखने लार्ूपदाथशहरू वा अन्य मादक पदाथश हरूको जबक्री, हस्तान्तरण वा
स्थानान्तरणर्ने अजर्प्रायलाई तत्काल १० (दस) जदन लाई जनलम्बनर्नुशकासाथै जप्रन्धन्सपल, स्कूल जनदे शक वा जवद्याथी कमशचारी जनदे शकबाट
शुपरइन्टे नडे न्टलाई जनष्कासनर्ने जसफाररस र्ररनेछ। वैकन्धल्पक जशक्षा कायशक्रम र प्र जप्रन्धन्सपलको अनुमोदनमा जनलम्बनका जदनहरू माफर्नश
सजकन्छ।
आमाबुबाहरू/अवर्र्ािकहरू ि विद्यार्थीहरूिाई आमाबाबुहरूको/अवर्र्ािकहरूको खचगमा, अपिािकोिावर् वनवदग ष्ट वर्क्षासत्रमा
र्ार्विन प्रोत्सावहत र्रिन्छ। खास वर्क्षा सत्रको बािे मा जानकािीकोिावर् स्कुिमा सम्पकग र्नुगहोिा।
बुविङ (तसागउनु (िम्काउनु)
"तसाश उनु (धम्काउनु)" र्न्नाले जवद्याथीहरूमा कुनैपजन अवाां जछत मौन्धखक, शारीररक वा सामाजिक व्यवहार बुजिन्छ िसमा वास्तजवक वा शन्धि
असन्तुलन समावेश छ र यो दोहोररन्छ वा दोहोररने सिावना हन्छ:
o

िुन स्कूल पररसरमा, स्कूलद्वारा-प्रायोजित यातायातमा हन्छ,

o

वा स्कूलद्वारा-प्रायोजित कायशक्रममा,

o

वा िसले शैजक्षक प्रजक्रयामा बाधा पुयाश उाँछ

दु व्यशवहारर्नश जनषेध र्ररएको आचरणमा आफ्नो िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौन, जलांर् पजहचान, यौन अजर्मु खता वा अपाां र्तालाई घृ णार्ने
नाम राख्ने, कथाहरू, ठिाहरू, जचि वा वस्तुहरू समावेशछन्। यी कायशहरूमा नाम, थर, जर्ज्याउने, धम्कीजदने, सामाजिक बजहष्कार र साइबर
दु व्यशवहार (तसाश उनु (धम्काउनु) समावेशहन सकछ। साइबर–बुजलङ र्न्नाले सूचना तथा सञ्चार प्रजवजध (ICT) (आईसीटी), जवशेषर्री मोबाइल फोन र
इन्टरनेटको प्रयोर्लाई िनाउाँ छ। यसले िानािानी अरुलाई जचत्त दु खाउने कामर्छश । साइबर-धम्की र्नेको दु व्यशवहारर्ने उप-समूचय (उप-सेट) वा
तररका हो। साइबर-दु व्यशवहारमा जवजर्न्न अस्वीकायश आचरणहरू समावेशहन सकछन्। िस्तै: दु व्यशवहार (तसाश उनु (धम्काउनु ), धम्की र अपमान
अजन आमनेसामने र्ररने दु व्यशवहारिस्तै साइबर-दु व्यशवहारपजन दु ुः ख र हाजनपुऱ्याउने हे तुले तयार पाररएको हो। दु व्यशवहार शारीररक, मौन्धखक,
र्ावनात्मक वा यौन स्वर्ावकोहन सकछ। यस पररर्ाषालाई राज्य वा सांघीय सांजवधान अन्तर्शत सांरजक्षत जवचार वा बहस वा साां स्कृजतक प्रचलनहरूको
नार्ररक आदान-प्रदान जनषेधर्ने व्याख्या र्ररने छै न िहााँ व्यि र्ररएको रायले अन्यथा जशक्षा प्रजक्रयामा र्ौजतक वा पयाश प्त अवरोध र्दै न।
जवद्याथीलाई दु व्र्यवहारको अजतररि अरुको (कमशचारी सजहत) अपमानर्ने, धम्की जदने, र्ाली र्ने, मौन्धखक वा शारीररक दु व्र्यवहार र्ने वा
जवद्याथीको जशक्षामा बाधा पुयाश उने वा उसको/आफ्नो जहतका लाजर् हानी कारक हने िस्ता आचरणमा जवद्याथी सांलग्न हने छै नन् । त्यस्तो कुनै पजन
व्यवहारले शैजक्षक प्रजक्रयालाई बाधा पुयाश उछ र अरू जवद्याथीहरूले प्रदान र्ने शैजक्षक अवसरको फाइदा उठाउन सक्ने क्षमतामा बाधा पुयाश उछ।
आफूलाई दु व्यशवहारर्ने, अपमानर्ने वा जवद्याथीको आचार सांजहताको अन्य कुनै उल्लङ्घनको जशकार र्एको महसुसर्ने कुनैपजन जवद्याथीले
जवद्याथीको जवद्यालयमा कुनै पजन जशक्षक, सल्लाहकार वा प्रशासकलाई तुरुन्त घटनाको ररपोटश जदनुपछश ।
उत्पीडन/र्ेदर्ाि
फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतले जवद्याथीहरूलाई समान शैजक्षक अवसरहरूको उत्पीड़न र अस्वीकारलाई प्रजतबांजधतर्ने नीजतहरूलाई अपनाएकोछ।
िात, रङ, राजष्टरय वा िातीय मूल, उमेर, धमश, यौन, वांशाणुर्त िानकारी, जलांर्, पजहचान, यौन अजर्मुखीकरण, रािनीजतक सम्बद्धता, सेवा-िजडत
असक्षमताको कारणले सजक्रय कतशव्यबाट ररहा र्एको व्यन्धि र अपाङ्गताका आधारमा कुनैपजन र्ेदर्ावर्नश पाइाँ दैन।
जनषेजधत आचरण:
यस नीजत अन्तर्शत जनषेजधत आचरण र/वा कायशहरूमा जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
१. अपमानिनक उपनामहरू, कलङ्कहरू लर्ाउने, धम्की, नाम कल, नाम बोलाउने, उपहास वा बे इज्जत, अपमानहरू, तल पारे र कुरार्नुश,
रूज़िबद्धतार्नुश, अप्रजतजष्ठतर्ने कथाहरू, ठिाहरू, वा यस नीजतमा समावेश र्ररएको दु व्यशवहार/र्ेदर्ावको पररर्ाषामा सूचीबद्ध कुनैपजन
सांरजक्षत वर्शसाँर् सम्बन्धित जचिहरू;
२.
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सुरजक्षत वर्शको आधारमा कसैलाई फरक, वा कम अनुकूल व्यवहारर्ने;

४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
३.

नचाहे को स्पशश, यौनकोलाजर् अजघबि् ने , यौनकोलाजर् अनुरोधहरू, यौनिन्य अफवाहहरू फैलाउने वा यौनजहां सा समावे शर्एको
उदाहरणहरू;

४.

जवद्याथीलाई जवद्यालयको कायशक्रम वा जक्रयाकलापमा र्ार्जलनकोलाजर् अजप्रय यौन आचरणको अधीनमा बस्नुपछश वा जवद्याथीले अजप्रय यौन
आचरणमा प्रस्तुतर्ने वा नर्ने र्न्ने आधारमा शैजक्षक जनणशयहनेछर्न्ने जवश्वास र्राउने;

५. कुनैपजन सांरजक्षत वर्श हरूमा आधाररत शारीररक जहां सा वा आक्रोश वा आक्रमणको खतराहरू;
६. असामाजिक,खतरनाक वा आपराजधक जक्रयाकलापमा अपाङ्गतार्एका जवद्याथीहरूलाई समावेशर्ने प्रयासर्दै िहााँ जवद्याथीहरू,
अशिताको कारण, यस जक्रयाकलापमा पूणश वा सहमजत बुझ्न असमथश हन्छन्; र
७. कुनै पजन सांरजक्षत वर्श हरूको आधारमा व्यन्धिको सम्पजत्त नष्टर्ने वा क्षजत पुयाश उने।

अनुशासनात्मक कायश:
माजथ उल्लेन्धखत कुनैपजन क्षेिका आधारमा कमशचारी वा अन्य जवद्याथीलाई दु व्यशवहार/र्ेदर्ावर्ने जवद्याथीहरूलाई जनलम्बन र जनष्कासनमामाि सीजमत
नराख्ने लर्ायतका जवषयर्त कारबाहीको अधीनमा रहने छ।
कमशचारीहरूद्वारा यस नीजतको सांजदग्ध उल्लां घनको प्रजतवेदनर्नश वा अन्यथा यो नीजत र सम्बन्धित प्रजक्रयाहरू पालनर्नश असफल, वा शुपरइन्टे नडे न्ट
वा प्रजतजनजधद्वारा जनदे जशत वा जवद्याथी वा जिल्ला कमशचारीहरूद्वारा कजथत दु व्यशवहार/र्ेदर्ावको छानजवन शुरुर्नश असफल, स्वीकृत प्रजक्रयाहरू
पालनर्नश यस नीजतको आवश्यकता अनुसार , वा सुधारात्मक कदमचाल्नु अनुशासनात्मक कारबाहीको कारण हनेछ।
कुनैपजन व्यन्धिले दु व्यशवहार, दु व्यशवहार वा र्ेदर्ावको ररपोटश वा साक्षी जदएको कुनैपजन व्यन्धि जवरुद्ध प्रजतकार र्नुश र्नेको वर्श III को उल्लांघन हो।
जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले जवद्याथीलाई उत्पीडन वा र्ेदर्ाव र्रे को मान्दा फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजत उत्पीडन/र्ेदर्ाव र्ु नासो
कायशजवजध [एफसीपीएस (FCPS) ०९.४२८११] प्रयोर्र्री र्ुनासो दान्धखलार्नश सजकनेछ। यस प्रजक्रयाको एक प्रजत प्रत्येक जवद्यालयको जप्रन्धन्सपलको
कायाश लयमा, स्कूल जनदे शकको कायाश लयमा (आईएकेएसएस) (IAKSS) वा www.fcps.net मा पाईन्छ।
स्कूिका कमगचािीहरू विरुि अपिािहरू
कुनैपजन जवद्याथीले स्कूल जिल्लाका कमशचारीहरूलाई आक्रमणर्नश, आक्रमणर्ने धम्की वा शारीररक वा मौन्धखक रूपमा दु व्यशवहारर्नश वा चोरीर्नश
वा िानािानी वा लापरवाह रूपमा रुप जबर्ानुश, वा स्कूलको सम्पजत्तमा व्यन्धिर्त सम्पजत्तमालाजर् जबर्ाने, वा स्कूलद्वारा-प्रायोजित र्जतजवजधहरूमा
क्षजत पुऱ्याउन हाँ दैन। केआरएस १५८.१५०(१)(जब), र १६१.१९० र ५०८.०२५]।
वहंसा, आक्रमण ि आतं किादी िम्कीका खतिाहरू
फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतले जवद्याथीहरू, जशक्षकहरू तथा अन्य जवद्यालयका कमशचारीहरूलाई जवद्याथीहरूबाट आक्रमणवार वा धम्कीजदने
व्यवहारको अधीनमा नराख्न सुजनजितर्ने नीजतहरू अपनाएको छ। अको जवद्याथी, जशक्षक वा अन्य जवद्यालयका कमशचारीहरूलाई धम्कीहरूजदने,
आक्रमणहरूर्ने, कुटजपटहरूर्ने वा दु व्यशवहारहरूर्ने कुनैपजन जवद्याथी उजचत अनुशासनात्मक कारबाहीको अधीनमा रहनेछ, िसमा स्कूलबाट
जनलम्बन वा जनष्कासन र/वा कानुनी कारबाही समावेशहन सकछ।
यस नीजत अन्तर्शत जनषेजधत आचरणमा जनम्नकुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमतछै न:
•
•
•
•

आफूलाई, अरूलाई वा सम्पजत्त हाजनर्ने आशयको सांकेत जवद्याथीहरूद्वारा मौन्धखक वा जलन्धखत कथन वा इशाराहरू (“प्रहार सूचीको” ("जहट
जलस्ट (सूचीको") जसिशना सजहत)।
िानािानी आफू, अरूलाई वा सम्पजत्तलाई हाजनपुऱ्याउन जवद्याथीहरूद्वारा शारीररक आक्रमण।
अको व्यन्धिमाजथ बल वा जहां साको धम्की जदने कायश ।
बम वा रासायजनक, िैजवक वा आणजवक हजतयार स्कूल र्वनमा, स्कूलको मैदानमा, स्कूल बसमा, बस जबसौनीमा वा स्कूलद्वारा-प्रायोजित
कुनैपजन जक्रयाकलापमा जवस्फोटहन लार्ेको खतरा बनाउनु वा बनाउनु।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (नीवत उल्लङ्घनहरू) (जािी)
जवद्याथीले अन्य जवद्याथी, जशक्षक वा जवद्यालयका अन्य कमशचारीलाई हानी नोक्सानीको धम्की जदएको मान्दा जवद्यालय वा जिल्लाले कजथत घटनाको
छानजवनर्री उजचत अनुशासन र/वा कानुनी कारवाहीर्नश उपयुि कदमचाल्नु पनेछ। धम्कीहरूको सिाजवत खतराहरूको अनुसिान र
प्रजतजक्रयाकोलाजर् प्रजक्रयाहरू समावेशहन सकछन्, तर सीजमत छै नन्:
•
•
•

•
•

जवद्याथीलाई कक्षा कोठाको वातावरणबाट र/वा जिल्लाका यातायात व्यवस्थाबाट हटाई थप अनुशासनपूणश कारबाहीर्नश नजमल्ने।
प्रधानाध्यापक वा जतनका प्रजतजनजधलेर्रे को कजथत घटनाको छानजवनर्ने ।
एफसीपीएसले (FCPSले ) खतरा मूल्याां कन प्रोटोकलमा जवस्तृत रूपमा खतरा मूल्याां कनकोलाजर् जसफाररस। खतराको मूल्याां कनमा जवद्याथीलाई
आवश्यकताअनुसार स्कूल मनोवैज्ञाजनक, स्कूल सल्लाहकार वा अन्य योग्य जवद्यालयका कमशचारीहरू र/वा जिल्ला कमशचारीहरूले
अन्तरवाताश जदनु समावेशहन सकछ।
एफसीपीएसको (FCPSको) कानू न प्रवतशनद्वारा सूचना, र सिाजवत थपिााँ च।
राज्य कानून र सजमजतको नीजतद्वारा आवश्यक रूपमा आमाबाबुहरू/अजर्र्ावकहरू र अन्यको सूचना।

घातक हातहवतयािहरू तर्था खतिनाक उपकिणहरू
प्राथजमक जवद्याथीहरूको पररपक्वतामा जर्न्नताको कारण, प्राथजमक जप्रन्धन्सपलहरूले यहााँ उन्धल्लन्धखत र्न्दाकम प्रजतबिात्मक िां र्मा घातक हजतयार
र खतरनाक साधन नीजतहरू लार्ूर्नश सकछन्; अन्यथा, जनम्न अपराधमा सांलग्न जवद्याथीहरूलाई जनष्कासनकोलाजर् जसफाररस र्ररनेछ:
•

बन्दू क/विस्फोटक उपकिण: संघीय बन्दू क-मुि जवद्यालय ऐनको पालनामा, यस खण्डको प्रयोिनकोलाजर्, एक बन्दु क/जवस्फोटक
उपकरण जनम्नानुसार पररर्ाजषत र्ररएकोछ:
जवस्फोटक पदाथशको कायशद्वारा प्रक्षेजपत जनष्कासनर्नश वा सजिलै पररवतशनर्नश सजकने कुनैपजन हजतयार।
माजथ वणशन र्ररएको कुनैपजन हजतयारको फ्रेम वा ररसीर्र।
कुनैपजन बन्दु कको मफलर वा बन्दु क साईलेन्सर।
कुनै जवस्फोटक, आर्िनीर्ने, वा जवषालु ग्यास: १) बम; २) ग्रेनेड; ३) रकेटमा ४ (चार) औन्सर्न्दा बिी प्रोपेलन्ट चािश र्एको रकेट; ४) १/४
(एक चौथाइ) औन्सर्न्दा बिी जवस्फोटक वा अजग्नवधशक चािश र्एको क्षेप्यास्त्र; वा ५) सानो समान उपकरण। ।
o जवस्फोटक पदाथश वा अन्य प्रोपेलन्टको कायशद्वारा प्रक्षेपणलाई जनष्कासनर्नश सजकने वा सजिलै पररवतशनर्नश सजकने कुनैपजन हजतयार,
िसको व्यास १/२" (एक आधा इन्च) र्न्दा बिीको बोर र्एको कुनैपजन ब्यारे लहन्छ।
o कुनैपजन यन्त्रलाई कुनैपजन जवनाशकारी यन्त्रमा पररवतशनर्नश जडिाइन र्ररएका वा प्रयोर्र्नश लजक्षत र्ार्हरूको कुनैपजन
सांयोिनले अर्ाजडका दु ई उदाहरणहरूमा वणशन र्ररएको छ, र िसबाट जवनाशकारी यन्त्र सजिलै एकजितर्नश सजकन्छ।
o
o
o
o

जवद्यालयको सम्पजत्तमा वा जवद्यालयको र्जतजवजधमा बन्दु क/जवष्फोटक उपकरण ल्याउने जवद्याथीलाई जवद्यालयबाट १० (दस) जदनकालाजर्
जनलम्बन र्ररनेछ र महाजनरीक्षकले उि घटनालाई जनष्कासनकालाजर् सजमजतमा पेशर्नेछ, िुन १ (एक) क्यालेन्डर वषशसम्म र
समावेशहनसकछ। बोडश ले केस-दे न्धख-केस आधारमा यी जसफाररशहरू पररमािशनर्नश सकछ।
जप्रन्धन्सपलले त्यस्ता कुनै पजन घटना, िसमा एजलमेन्टरी स्कूलका जवद्याथीहरू समावेशछन्, अधक्ष्यलाई ररपोटश र्नेछन्। साथै, जप्रन्धन्सपलले यस्तो
प्रत्येक घटनाकोलाजर् एफसीपीएस (FCPS) कानु न प्रवतश न जवर्ार्मा र्ुनासो/अपराध प्रजतवेदनदताश र्नेछ।
शुपरइन्टे नडे न्ट वा जतनको प्रजतजनजधले यसमा सांलग्न जवद्याथीको पजहचान र्ररएको अपाङ्गताछ जक छै न र्न्ने जनधाश रणर्नेछ। अपाङ्गता र्एका
जवद्याथीहरूसाँर् सम्बन्धित घटनाहरूलाई उपयुि प्रवेश तथा िारी सजमजतद्वारा (एआरसी) (ARC) पुनरावलोकन र्ररनेछ र सांघीय र राज्य
कानुनको पालनामा केस-दे न्धख-केसको आधारमा जनधाश रण र्ररनेछ, िबजक त्यस्तो अपाां र्ता नर्एको जवद्याथीलाई जनष्कासन सुनुवाइकोलाजर्
सजमजतमा पठाइएको हनेछ।
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४.० विद्यार्थी आचािसंवहता उल्लङ्घनहरू (जािी)
४.०३ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु (कानून उल्लङ्घनहरू) (जािी)
•

घातक हवतयाि (बन्दु क/विस्फोटक उपकिण बाहेक): सबै जवद्याथीहरू र कमशचारीहरूको सुरक्षाकोलाजर् जवचारर्दाश , धारा ४.०१ मा
पररर्ाजषत घातक हजतयारको धारणलाई र्िीर अपराधको रूपमा जलइन्छ। त्यस्तो हजतयार र्एको कुनैपजन जमडल वा हाई स्कूलका
जवद्याथीलाई प्रजत घटना १० (दस) जदनकोलाजर् स्कूलबाट जनलम्बन र्रिने छ र जनष्कासनकोलाजर् जसफाररसर्नश सजकन्छ।
जप्रन्धन्सपलले कुनैपजन घटना शुपरइन्टे नडे न्टलाई खबर र्ने छ। साथै जप्रन्धन्सपलले प्राथजमक जबद्याथीहरु सजहतका हरे क यस्ता घटनाकोलाजर्
एफसीपीएस (FCPS) कानून प्रवतशन जवर्ार्मा र्ुनासो/अपराध ररपोटश दताश र्नुश पनेछ।
सुपररटे न्डेन्ट वा उसको/उनको प्रजतजनजधले यसमा सांलग्न जवद्याथीको पजहचान र्ररएको अपाङ्गताछ जक छै न जनधाश रण र्नेछ। अपाङ्गता र्एका
जवद्याथीहरूसाँर् सम्बन्धित घटनाहरूलाई उपयुि प्रवेश तथा िारी सजमजतद्वारा (एआरसीद्वारा) (अड् मीशन एण्ड ररजलि कजमजटद्वारा)
(ARCद्वारा) पुनरावलोकन र्ररनेछ र सांघीय र राज्य कानुनको पालनामा केसदे न्धखकेसको आधारमा जनधाश रण र्ररनेछ, िबजक त्यस्तो अपाां र्ता
नर्एको जवद्याथीलाई जनष्कासन सुनुवाइकोलाजर् सजमजतमा पठाइनेछ।

•

खतिनाक उपकिण: धारा ४.०१मा (सािािण खल्तीको चक्कुपवन समावेश) पररर्ाजषत खतरनाक साधनर्एको कुनैपजन जवद्याथीलाई
स्कूलबाट १० (दस) जदनसम्म जनलम्बनर्नश सजकन्छ र जनष्कासनकोलाजर् जसफाररसर्नश सजकन्छ।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू
५.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू
माजथ उन्धल्लन्धखत अनु शासनात्मक पररणामहरूको अजतररि, जवद्याथीहरू स्कूल सम्पजत्तमा घातक हजतयार वा खतरनाक उपकरणहरू वा
स्कूल प्रायोजित यािाकोलाजर् आपराजधक अजर्योर्को अधीनमाहन सकछन्, चाहे प्रजत केआरएस ५२७.०७० खुलेआम प्रदशशन र्ररएको
होस् वा लुकाइएकोहोस्।
स्कूलका कमशचारीहरूले समस्याप्रजत प्रजतजक्रया दे खाउाँ दा थुप्रै सहयोर्ी प्रजतजक्रया तथा परम्परार्त अनुशासनात्मक जवकल्पहरू
उपलब्धछन्। तत्काल सुरक्षा िोन्धखम वा अवैध र्जतजवजधको अवस्थामा बाहे क, यी उपायहरू कायाशलय जसफाररसहरू बनाउनु र्न्दा पजहले
कक्षा कोठा र अन्य सन्दर्शमा लार्ूर्नुशपछश ।
कमशचारीहरू र प्रशासकहरूले जवद्याथीलाई जनदे शात्मक सन्दर्शबाट हटाउने कायशहरू जवचारर्नुश र्न्दा पजहले सिव र्एसम्म सहयोर्ी
प्रजतजक्रयाहरू वा न्यून स्तरका पररणामहरू कायाश न्वयनर्नुशपछश । सहयोर्ी प्रजतजक्रयाहरू एक्लै प्रयोर्र्नश सजकन्छ वा परम्परार्त
नजतिाहरूसाँर्साँर्ै प्रयोर्र्नश सजकन्छ।
जवद्याथी आचार सांजहता उल्लङ्घनकालाजर् प्रस्तावनामा (धारा ४.०१ हे नुशहोस्) जनम्न कुराहरू समावेशछन्:
सहयोर्ी प्रवतवक्रयाहरू (अनौपचारिक; पृष्ठर्ूवम (सेवटङ) िा विद्यािय स्ति)
सम्झौता िा योजना: यस प्रस्तावनाको अथश जवद्याथीको व्यवहारसम्बिी जलन्धखत सम्िौता हो, अको स्थजर्त कायशसाँर् वा जबना।
यो समयावजधसाँर् सम्बन्धितछ, िसको अवजधमा सकारात्मक व्यवहार पररवतशनको प्रमाण मूल्याङ्कन र्ररनेछ।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेश छन् तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•

एक स्वैन्धच्छक, जलन्धखत सम्िौता (उदाहरणकालाजर्, एक "व्यवहार अनुबांध" वा " जबना-सम्पकशको सम्िौता") िसले
जवद्याथी, जशक्षक र कजहलेकाही ां आमाबुबा/अजर्र्ावकको अपेक्षाहरूको जववरण जदन्छ, र सामान्यतया समावेश र्दश छ: १)
लजक्षत व्यवहार(हरू); २) सफल पररपालनाकालाजर् प्रोत्साहन; र ३) सम्िौता उल्लङ्घनर्दाश हने पररणामहरू।

•

एक व्यवहार योिना िसले जवजशष्ट समस्या व्यवहारलाई कमर्नश र सकारात्मक व्यवहार बिाउन केन्धित कायशको
व्यवन्धस्थत योिना प्रयोर्को र्दश छ र सामान्यतया समावेश र्दश छ: १) लजक्षत व्यवहार(हरू); २) वातावरणीय सहयोर्हरू;
३) हस्तक्षेपहरू/कमशचारीहरूको प्रजतजक्रयाहरूको जववरण; ४) सकारात्मक प्रजतजक्रया (प्रजतपुजष्ट); र ५) योिनाको
सफलताको अनुर्मन तथा मूल्याङ्कन सम्बिी कायशजवजधहरू।

व्यिहारिक समूह: यस प्रस्तावनामा जवशेषर्री जवद्याथीको आवश्यकतासाँर् सम्बन्धित समूहजनदे शन समावेश छ।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•

•
•

जवषयर्त रूपमा उन्मु ख समूहहरूले सामाजिक दक्षता, क्रोध व्यवस्थापन, जिस्क्याउने (धम्क्याउने ), िर्डा, तोडफोड,
जर्रोह र्जतजवजध, सुती जशक्षा वा धूम्रपान बन्दर्ने, र्ेटवे लार्ूपदाथशको प्रयोर्, जर्रफ्तार, यौन जक्रयाकलाप, पूवाश ग्रह र
र्ेदर्ाव, असभ्यता, कम जवद्याथी उपलन्धब्ध, खराब आत्म-अवधारणा र समायोिन समस्या िस्ता जवजशष्ट जवषयहरूमा
ध्यान केन्धितर्ने।
पुनस्थाश पनार्ने अभ्यासका वृत्तहरू।
कल्याण कायशक्रमहरू।

सम्मेिन, चेतािनी, िा र्ािीर्ने: यो प्रस्तावनाको अथश आमाबाबु /अजर्र्ावकसाँर् वा जबना सम्मेलन पृष्ठर्ूजममा जवद्याथीलाई
जदइने छलफल वा अनौपचाररक चेतावनी हो।

उदाहरणकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:

•
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•

जवद्याथीसाँर् अनौपचाररक कुराकानी।

•

जवद्याथीलाई मौन्धखक चेतावनी।

•

जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकसांर् कक्षापजछ वा स्कूलपजछ सम्मे लनहरू।
आमाबुबा/अजर्र्ावकसाँर् व्यन्धिर्त वा फोनर्री छलफलर्ने ।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
घि/विद्यािय साझेदािी: यो सं कल्पको अर्थग वनवदग ष्ट समय सीमार्न्दा विर्ेष रूपमा स्र्थावपत व्यिहारिक उद्दे श्यहरू
पूिार्नग स्कूि ि घि बीच अन्तिवक्रयात्मक साँठर्ाँठ स्र्थावपतर्नग प्रयोर्र्रिने कुनैपवन उपाय हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्नकुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•

दै जनक व्यवहार प्रजतवेदन।
दै जनक जटप्पणी (नोट) घर।
जवद्यालयमा आमाबुबा/अजर्र्ावकको उपन्धस्थजतमा वृन्धद्ध।

मध्यस्र्थता िा पिामर्ग: यो सांकल्पको अथश हो एक वा एकर्न्दा बिी जवद्याथीहरू, जशक्षकहरू, कमशचारीहरू वा अन्य
वयस्कहरूको सहायताजलने सूचीबद्धर्नुश हो ताजक समस्या व्यवहारहरूको समाधानकोलाजर् जवद्याथीको पहाँ चलाई सहि
बनाउन सजकयोस्।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•

•

जवद्याथीहरूलाई समस्या वा जववाद सुल्िाउन सक्षम बनाउने स्कूलको अनुशासन कायशक्रमजर्ि दु ई साथीहरू वा
साथीहरूको दु ई समूहबीच साथीहरूको मध्यस्थता।
एक प्रजशजक्षत सुजवधाकताश द्वारा जनदे जशत सांरजचत प्रजक्रयाजर्ि पुनस्थाश पना मध्यस्थता िसमा घटनाका सहर्ार्ीहरूले
आफ्नो कायशको लजक्षत र अनिानमा प्रर्ावको िााँ चर्छश न् र हाजनको ममशतर्नश र सम्बि पुनस्थाश जपतर्नश पारस्पररक
उपचारको जनणशय र्छश न्।
"चेक इन/चेक आउट" वा "चेक एण्ड कनेक्ट्" िस्ता कायशक्रमजर्ि जवद्यालयमा-आधाररत सल्लाह िसमा
जवद्याथीहरूको िीवनलाई सकारात्मक प्रर्ावपानश र स्कूलमा उनीहरूको सफलतालाई सकारात्मक प्रर्ावपानश वयस्कदे न्धख जवद्याथी सम्बि स्थापनार्ने एक सांरजचत योिना समावेशछ।

सेिाहरूकोिावर् पिामर्ग: यस प्रस्तावनाको अथश जवद्याथीले थप समथशनहरू र रणनीजतहरूकोलाजर् सल्लाहकार, समािसेवी
वा अन्य मानजसक स्वास्थ्य कायशकताश बाट सेवाहरूकालाजर् प्राप्त वा मूल्याङ्कनर्नश जसफाररसर्नुश हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

•
•

जवद्यालयका सल्लाहकार, समािसेवी वा पाररवाररक स्रोत/युवा सेवा केि (FRYSC) सांयोिकको परामशश िसले
जवद्याथीहरू र उनीहरूका पररवारसाँर् शारीररक, र्ावनात्मक, वा शैजक्षक आवश्यकताहरू वा पररन्धस्थजतहरूको
पजहचान र समाधानर्ने कामर्दश छ िसले जवद्याथीको जसक्ने र जवद्यालय र िीवनमा सफलतामा बाधा पुयाश उन सकछ।
व्यवहार र र्ावनात्मक आवश्यकताहरू र्एका बालबाजलकाहरू र जकशोरजकशोरीहरूको उपचारमा जवशेषज्ञताराख्ने
सामुदाजयक सेवा प्रदायकसाँर् कामर्नश मानजसक स्वास्थ्य सांस्था/से वालाई परामशशर्ने हो।
स्कूलमा-आधाररत हस्तक्षेप टोलीको (वा बराबरको) परामशशर्नुश हो िसमा प्रशासकहरू, जशक्षकहरू, सहायक
कमशचारीहरू, जवशेषज्ञहरू, आमाबुबा/अजर्र्ावक र जबद्याथीको सकारात्मक, समस्या-समाधानलाई हस्तक्षेप प्रजक्रयामा
समावेशर्नश सजकन्छ ताजक सांर्ावनाहरू र रणनीजतहरूलाई खोिर्नश सजकयोस् िसले जवद्याथीको शैजक्षक
आवश्यकतालाई राम्रोसाँर् पूरार्नेछ।

पुनस्र्थागपन: यस सांकल्पको अथश हो कुनै जबद्याथी वा उसको/उनको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई कुनै यस्तो घटनाको
नजतिाहरूमा सांशोधनर्ने अनुमजतजदनु हो िसले कुनै अको जवद्याथी, सांकाय सदस्य, कमशचारी सदस्य वा स्कूल वा स्कूल
प्रणालीको जहतलाई असरर्रे को वा सांलग्नर्रे कोछ, सामान्यतया ठाउां मा अको पररणाम।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
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माफी पिहरू।
प्रजतजबम्ब कायशपिहरू वा कथनहरूलाई पूरार्ने (प्रजतजबम्ब कार्िमा तपाइाँ लाई कुनै जवषयमा तपाइाँ को रायलेख्न
आवश्यकहन्छ, तपाईांको अवलोकन र व्यन्धिर्त उदाहरणहरुद्वारा यसको समथशनर्ने हो।)।
प्रजतस्थापन लार्तको आमाबुबा/सांरक्षकद्वारा पदपूजतश।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०१ परिर्ाषा हरू ि उदाहिणहरू (जािी)
पुनस्र्थागपना प्रवक्रयाहरू: यस सां कल्पको अथश जवद्याथीहरूलाई आफूलेर्रे को हाजन, जतनीहरूको आवश्यकताहरू र प्रर्ाजवत
व्यन्धिहरूको आवश्यकताहरू पत्ता लर्ाउन र त्यसको समाधानर्ने मौका जदइने प्रजक्रया हो। सम्बि/वातावरण
ममशतकोलाजर् समाधान जनवारण र जवकासर्ने लक्ष्य रहे कोछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•

कुनै व्यन्धिले कस्तो महसुसर्छश र/वा कुनै व्यन्धिको व्यवहारले कस्तो असर पारे कोछ र्न्ने कुरा व्यिर्नश प्रर्ावकारी
कथनहरूको प्रयोर्र्नुश।
हाजन पुऱ्याउने व्यवहार, खास व्यवहारबाट प्रर्ाजवत व्यन्धि र टु जक्रएको सम्बिहरू ममशतर्ने सिाव्य अको
कदमहरूबारे स्पष्ट समि प्राप्तर्नश प्रर्ावकारी प्रश्नहरूको प्रयोर्र्नुश।
सजक्रय र उत्तरदायी वृत्तहरू समावेश हनसक्ने पु नस्थाश पना वृत्तहरूको प्रयोर्र्नुश।
बाह्य पक्षले सुजवधा प्रदानर्रे को पुनस्थाश पना सम्मेलनहरूको प्रयोर्र्नुश ।

अपेक्षाहरूको पु न: वसकाई: यो सांकल्पको अथश कुनैपजन जनदे शन, कायश, पररयोिना वा काम हो िसले जवद्याथीलाई समस्या
र्एको पररवेशमा सफलहन आवश्यक सीपहरू पुनुः जसकाउाँ छ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
• प्रशासक वा जशक्षकद्वारा कक्षा तह, जवद्यालय तह वा जिल्ला स्तरको अपेक्षालाई पुनुः पररचयजदने।
• जवद्याथीलाई आशाहरूबारे थप अन्तरदृजष्ट प्राप्तर्नश मदतर्ने जवशेष कायशर्ार।
"र्वतविविको वनिम्बन " िा "र्ान्त होउँ ": यो सांकल्पको अथश जवद्याथीलाई केही समयकोलाजर्, तोजकएको
जक्रयाकलापसाँर् वा जबना, केही समयकोलाजर् जनदे शात्मक सन्दर्शबाट (जनदे शनहने क्षेिको स्थान र र्ौजतक जवशेषताहरू)
अस्थायी रूपमा हटाउनु हो। जवद्याथीहरूलाई र्ावनात्मक रूपमा जनर्रानी राख्न र आफूलाई शान्तपानश वा पु नुः ध्यान
केन्धितर्नश मदतर्नश टाइम-आउट (र्जतजवजधको जनलम्बन ) वा कूल-अफ्सको (शान्त होउाँ ) आवश्यकतापनश सकछ वा छु िीको
रूपमा प्रस्तुतर्नश सजकन्छ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
जवद्याथीलाई जनधाश ररत कक्षा वा जक्रयाकलापबाट टािा अको कक्षा कोठामा १५ (पन्ध्र) जमनेटर्न्दा बिी समय जदन
नपाउने अवजध प्रदानर्नश टोली र्जतजवजधको जनलम्बन वा शान्त होउाँ (टीम टाईम-आउट/कूल अफ)।
• जनधाश ररत कक्षा वा जक्रयाकलापबाट टािा रहे को सुपररवेक्षण र्ररएको क्षेिमा १५ (पन्ध्र) जमनेटर्न्दा बिी समय
जवद्याथीलाई उपलब्ध र्राउन कायाश लय टाइम आउट/कूल-अफ।
सहयोर्ी प्रवतवक्रयाहरू (औपचारिक; वजल्ला स्तिीय)
िैकक्तल्पक वर्क्षा कायग क्रम: यो सांकल्प को अथश एक कायशक्रम हो िुन परम्परार्त कक्षा से वाताबरणमा सम्बोधनर्नश
नसजकने जवद्याथीहरूको आवश्यकताहरू पूरार्नश अवन्धस्थत छ तर वैकन्धल्पक कक्षाकोठाहरू, केिहरू, वा पररसरहरूमा
जवद्याथीहरूको र्ृहकायशकोमाफशत िुन शैजक्षक कायशक्षमता जनवारणर्नश, व्यवहार सुधारर्नश, वा उन्नत जशक्षण अनुर्व प्रदानर्नश
रचना र्ररएको छ [केआरएस १६०.३८०(१)(ए)]।
पिम्पिार्त प्रवतवक्रयाहरू (अनौपचारिक; िाताबिणमा िा विद्यािय स्ति)
र्ैवक्षक जरििाना: यो सांकल्पको अथश जवद्याथीलाई मापदण्डको जनपुणता/प्रवीणता प्रदशशनर्नश वैकन्धल्पक कायश वा
पायक्रमको आवश्यकता पछश ।
•

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
स्कूलको कामजसत-सम्बन्धित र्लत आचरणको कारण (िस्तै, चोरी वा नक्कल) र्ृहकायशको क्रेजडट नपाईने िबसम्म
त्यसकोसिा अको र्ृहकायशलाई पेश र्ररां दै न।
• उपन्धस्थजतसाँर्-सम्बन्धित र्लत आचरणको कारण कक्षामा क्रेजडट नपाईने (उदाहरणकालाजर्, क्षमा नर्ररएको
अनुपन्धस्थजतहरूको अजधकतम सां ख्यालाई नाघ्दै ) क्रेजडट आवश्यकताहरू पूरा नर्एसम्म।
स्कूि समयपवछ त्यही ं िहनु (वडटे न्र्न): यस सांकल्पको अथश जवद्याथीले जनदे शन नर्एको समयमा तोजकएको ठाउाँ मा
ररपोटश र्नुशपने हन्छ।
•

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•

स्कूलअजघ वा पजछ जडटे न्शन।
जदउाँ सोको खानाको समयमा जडटे न्शन।
शजनबारको जडटे न्शन।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०१ परिर्ाषाहरू ि उदाहिणहरू (जािी)
सम्पवि जफत: यो सांकल्पको अथश अस्थायी रूपमा (वा स्थायी रूपमा, पररन्धस्थजत अनुसार) अनुरोधमा स्कूलका कमशचारीहरूलाई
सम्पजत्त वा सामग्रीको स्वाजमत्व त्याग्नु हो.

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
• जवद्याथी जपकअप र्एको समयमा एउटा वस्तुको िफत ।
• आमाबुबा/सांरक्षक जपकअप र्एको समयमा एउटा वस्तुको िफत ।
• लुर्ा पररवतशनर्नश आवश्यकपदै ।
ताविका परिितगन: यस सांकल्पमा जवद्याथीको कक्षा ताजलकामा स्थायी पररवतशन समावेशछ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
• उजह जशक्षकको साथ कक्षा अवजधमा पररवतशन।
• उजह कक्षामा जशक्षकको पररवतशन।
• कक्षाको पररवतशन।
स्कूिको विर्ेषाविकािको अस्वीकृवत: यस सांकल्पको अथश जवद्याथीलाई केही र्ैर-शैजक्षक वा र्ैर-क्रेजडट र्जतजवजधमा र्ार्जलन,
सहर्ार्ीहन वा फाइदा जलनकोलाजर् अस्थायी अयोग्यता हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
बस जनलम्बन (जिल्लाबाट प्रदान र्ररने यातायातमा सवारीर्नश जवद्याथीको अस्थायी अयोग्यता) ।
जवशेषाजधकार र्ुमाउनु (कुनै र्ैर-शैजक्षक वा र्ैर-क्रेजडट र्जतजवजधमा र्ार्जलन, वा लार् उठाउन जवद्याथीको अस्थायी अयोग्यता िुन
जवद्याथीको अजधकारको र्ठनर्दै न, िस्तै जक पाजकिंर् अनुमजतलाई रद्दर्ने
• अनुशासनका कारण खेल वा क्लबबाट अयोग्यताको घोषणार्ने।
सेिा जरििाना: यो सांकल्प र्ने को जवद्याथीको आचार सांजहता उल्लङ्घनको पररणामको अांशको (वा सबै) रूपमा जवद्यालय समयर्न्दा
•
•

बाजहर प्रदशशन र्ररएको पूवश-पररर्ाजषत अवजधकोलाजर् जवद्यालय वा िनताको जहतकोलाजर् र्ुिान नर्ररएको सेवा हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•

जवद्याथीलाई लकर कोष्ठमा (बेमा) "ट्याजर्ङ" र्रे पजछ जर्जत्तजचि सफार्नश "कायश जववरण"मा राख्ने।

•

जवद्यालयको घण्टा बाजहर जबना सशुल्क स्वीकृत सामुदाजयक सेवा कायशक्रममा वैकन्धल्पक सहर्ाजर्ता।

स्कूि-वर्त्र हटाउने: यस सांकल्पको अथश प्रत्येक घटनामा १५ (पन्ध्र) जमने टर्न्दा लामो समय अवजधकोलाजर् जशक्षण समयमा
जवद्याथीको सामान्य शैजक्षक वातावरणबाट कुनैपजन जवद्याथीलाई अस्थायी रूपमा हटाउनु हो। यी सांकल्पहरूले योिनाबद्ध कायशक्रम
हटाउने, जवद्याथी-प्रारन्धिक सल्लाहकार भ्रमणहरू, आजद समावेश र्दै नन्। जवद्याथीलाई अको कायशक्रममा वा उही जवद्यालय जर्िको
सन्दर्शमा (रूपरे खामा) हटाइन्छ।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•
•
•
•

इन–स्कूल वैकन्धल्पक लर्ाउने (प्लेसमेन्ट) (आई.एस.ए.पी.)(I. S.A.P.) ।
जनलम्बन र असफलता समाप्त (एस.ए.एफ.ई.) (S.A.F.E.)।
इन-स्कूल जनलम्बन (आई.एस.एस.एस.)( I.S.S.)।
अकै कक्षा कोठामासाने।
जवद्यालयजर्िको अको सुपररवेक्षण र्ररएको क्षेिमासाने।
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पिम्पिार्त प्रवतवक्रयाहरू (औपचारिक; विद्यािय स्ति)
विद्यािय वनिम्बन बावहि: यस सांकल्पको अथश सावशिजनक जवद्यालयको मैदान र अन्य सबै जवद्यालयद्वारा-प्रायोजित
र्जतजवजधहरूमा सबै कक्षाको जशक्षाबाट जवद्याथीलाई अस्थायी रूपमा हटाउनु हो, प्रजत घटना सांचयी रूपमा १० (दश) जवद्यालय
जदनहरूर्न्दा बिी नहने अवजधकोलाजर् हो।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•

प्रजत घटना १ (एक) जवद्यालय जदन दे न्धख ५ (पााँ च) जवद्यालय जदनहरूकोलाजर् अल्पकालीन हटाउने।
प्रजत घटना ६ (छ) जवद्यालय जदन दे न्धख १० (दस) जवद्यालय जदनहरूकोलाजर् मध्यवती-अवजधकोलाजर् हटाउने।
पिम्पिार्त प्रवतवक्रयाहरू (औपचारिक; वजल्ला स्तिीय)

•

•
•

वनष्कासन; सेिा प्राप्तर्दै : अनु शासनात्मक कारणहरूलेर्दाश जवद्याथीलाई स्कूलबाट हटाइन्छ िसले र्दाश जवद्याथीलाई
हाजिरहने स्कूलबाट हटाइन्छ। जनष्कासनको मापदण्डहरू स्थानीय जशक्षा सजमजतले तोकेकोछ।यद्यजप जवद्याथीलाई जनयजमत
कक्षा कोठाबाट जनकाजलएको छ, शैजक्षक र आईईजप (IEP)-सम्बन्धित सेवाहरूको प्रावधानकोलाजर् व्यवस्था र्ररएकोछ।
वनष्कार्न, सेिा प्राप्त नर्दै : अनुशासनात्मक कारणहरूलेर्दाश जवद्याथीलाई स्कूलबाट हटाइन्छ िसले र्दाश जवद्याथीलाई
हाजिरहने स्कूलबाट हटाइन्छ। जनष्कासनको मापदण्डहरू स्थानीय जशक्षा सजमजतले तोकेकोछ। शैजक्षक सेवाहरूको
प्रावधानकोलाजर् कुनै व्यवस्था र्ररएको छै न।

उदाहरणहरूकालाजर्, जनम्न कुराहरू समावेशछन् , तर यसमामाि सीजमत छै नन्:
•
•

हजतयार सम्बन्धि घटनाको न्यु नतम १ (एक) क्याले न्डर बषशकोलाजर् दीघशकाजलन हटाउने।
अन्य प्रकारका घटनाकोलाजर् १ (एक) जवद्यालय वषश (२ (दु ई) सेमेस्टरर्न्दा बिीनहनु) र्ठनहने जदनको सङ् ख्या सम्मकोलाजर्
दीघशकालीन हटाउने ।

५.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु
र्ािीरिक सजाय
शारीररक सिायलाई कुनैपजन तररकाले जवद्याथीलाई िानािानी शारीररक पीडाजदनुको रूपमा पररर्ाजषत र्ररएकोछ तर यसमा सहि शारीररक
सम्पकश समावेश र्ररएकोछै न िसको उद्दे श्य बच्चा वा अरूलाई तत्काल खतराबाट िोर्ाउनु हो [एफसीपीएस ०९.४३३] हो। फेएट काउन्टी पन्धिक
स्कूलहरू जर्ि यो अभ्यासलाई जनषेध र्ररएकोछ।
आई.एस.एस. (I.S.S) कक्षा/एस.ए.एफ.ई. (S.A.F.E.) कोठाहरु
प्रबांधकहरूले प्रयोर्र्नश सक्ने अनुशासनात्मक कारबाहीहरू मध्ये स्कूल बाजहर जनलम्बनको जवकल्पको रूपमा इन-स्कूल जनलम्बन (I.S.S.) वा
जनलम्बन र असफलता उन्मू लन (S.A.F.E.) कोठामा परामशशर्ररन्छ। यो उपायले जवद्याथीलाई उसको जनयजमत जवद्यालय ताजलकाबाट छोटो
अवजधकोलाजर् हटाउने समावेशर्दश छ र यो सबैर्न्दा र्िीर इन-स्कूल अनुशासनात्मक पररणाम हो।
स्कूल जनलम्बनमा खटाइएका जवद्याथीहरू (िस्तै, आई.एस.एस., एस.ए.एफ.ई. : जनलम्बन र असफलता जनमूशल पाररएको) हर समय सुपररवेक्षण
र्ररन्छ र जनयजमत कक्षाको कामपूरार्नुश आवश्यकहन्छ। यसबाहेक आई.एस.एस. वा एस.ए.एफ.ई. जशक्षक र जवद्याथीले व्यवहार सच्याउन र्जवष्यमा
हने परामशश र आवश्यक हस्तक्षेपको (हरूको) कारण र्एको व्यवहारबारे छलफल र्नेछन्।
खेिकूद र्वतविविहरूकोिावर् सामान्य सहर्ावर्ताका आिश्यकताहरू
FCPS िेबसाइटमा सम्पूणग जानकािी पाउन सवकन्छ:
http://www.fcps.net/administration/departments/athletics
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू जर्िको जवद्यालयको अजतररि जक्रयाकलापमा प्रजतजनजधत्वर्नुश एउटा जवशेषाजधकार हो िसले सबै सहर्ार्ीहरूलाई आफूहरू,
आफ्ना जवद्यालयहरू र जिल्लालाई श्रे यजदने िां र्मा आफैलाई सञ्चालनर्नुशपने मार्र्दश छ।
अपाङ्गता र्एका जवद्याथीहरूले र्ैर शैजक्षक तथा अजतररि सेवा तथा जक्रयाकलापमा र्ार्जलने समान अवसर पाउनेछन्, यसमा पायक्रम बाहेकका खेलकुद,
अन्तजनशजहत खेलकुद र क्लबहरू समावेशछन्, तर सीजमत छै नन्। ध्यान जदनुहोस्, जिल्लाले जवद्याथीको छनौट वा प्रजतस्पधाशत्मक कायशक्र म वा जक्रयाकलापमा र्ार्
जलनकालाजर् जवद्याथीको दक्षता वा क्षमताको स्तर आवश्यकपनश सकछ िबसम्म छनौट वा प्रजतस्पधाश मापदण्ड र्ेदर्ावपूणश हाँदैन।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु
र्ैवक्षक आिश्यकता। कुनै जवद्यालयको एसबीडीएम (SBDM) सजमजतले शैजक्षक आवश्यकतासम्बिी फरक नीजत नअपनाएसम्म जनम्न
कुराहरू लार्ू हनेछन्:

•

o

कक्षाहरू ६ (छ) दे न्धख १२ (बाह्र) सम्मका जवद्याथीहरूले अजघल्लो उपयुि श्रेणी जनधाश रण (ग्रेजडङ) अवजधकोलाजर् समग्र २.०
औसत प्राप्त र्रे पजछ अजतररि जक्रयाकलापहरूमा र्ार्जलन योग्य हनेछन्। ग्रे ड जबन्दु को औसत र्णना र्दाश , यजद जवद्याथीले
शैजक्षक कक्षाहरूको पूणश ताजलका (अथाश त्, ९ [नौ] बाट १२ [बाह्र] सम्मकालाजर् ६ [छ] कक्षाहरू जलएको छर्ने प्राप्तर्रे को
न्यूनतम ग्रे डको प्रयोर् र्ररने छै न; सात [७] कक्षा ६ [छ] दे न्धख ८ [आठ] सम्मका लाजर् कक्षाहरू)।।
यसबाहे क कक्षा ९ (नौ) दे न्धख १२ (बाह्र) सम्मका जवद्याथीले ४ (चार) कक्षा उत्तीणश र्ररसक्नुपछश । िक समय ताजलकाको सन्दर्शमा
जवद्याथीले उसको वा उनको पायक्रमहरूको कम्तीमा २/३ (दु ई-जतहाईमा) उत्तीणश ग्रेड प्राप्तर्नुश पदश छ।

आचिणका आिश्यकताहरू। एसबीडीएम (SBDM) सजमजतको नीजतहरू जनम्न प्रा मापदण्ड जर्ि पनुशपछश :

•

o

जवद्यालयबाट जनलम्बनमा परे को जवद्याथीलाई जनलम्बन अवजधर्र अभ्यास सि वा अन्य कुनै जक्रयाकलापमा सहर्ार्ीहन अनुमजत
जदइनेछैन (धारा ६.०२ हे नुशहोस्)।

७औं ि ८औं कक्षाकाहरूकािावर् उच्च माध्यवमक विद्याियमा खेिकूदमा सहर्ावर्ता

•

o

माध्यजमक जवद्यालयका जवद्याथीहरूले फेयट काउन्टी जशक्षा सजमजतद्वारा पररर्ाजषत अनुसारमाि आफ्नो आवास क्षेिको उच्च
माध्याजमक जवद्यालयमा (हाई स्कूल) खे लकुदमा र्ार्जलन सकछन्। जतनीहरूले आवेदन फाराम र्ररसकेकाछन् जक छै नन् र
कायशक्रमको आधारमा उच्च माध्यजमक जवद्यालयमा र्नाश र्ए तापजन यो कुरा सााँ चो हो। खेलकूदका जनदे शकले हाई स्कूलमा कुनै
पजन सहर्ाजर्ता अजघ जमडल स्कूलका जवद्याथीहरूलाई अनुमोदन र्नुशपछश । आवेदन फारमहरू तपाईांको जनवासको हाई स्कूलमा
खेलकूदका जनदे शक माफशत उपलब्धहन्छ।अनुमजत पाएपजछ खेलकूदका जनदे शकले स्कूललाई सूचना जदनेछ। कक्षा ७ (सात) र
८ (आठमा) पि् ने ती जवद्याथीहरू हाई स्कूल तहको टोलीमा प्रयासर्नश सक्नेछन्। प्रयासर्नश योग्यहन, जवद्याथीहरूले सबै
केन्टकी हाई स्कूल एथलेजटक एसोजसएशनको (केएचएसएए) (KHSAA) आवश्यकताहरूपजन पूरार्नुशपछश र हाई स्कूल
खेलकूदको जनदे शकलाई जनम्न कार्िातहरू प्रदानर्नुशपछश :
▪
▪
▪
▪

o
o
o

पूणशर्ररएको शारीररक फाराम।
हस्ताक्षरर्ररएको आमाबुबा/सांरक्षकको अनुमजत फाराम।
हालको ग्रेड प्रजतवेदनले हाई स्कूलमा सहर्ार्ीहन योग्यहन जमजडल स्कूल वा हाई स्कूलको ग्रेड पोइन्ट औसत (िी जपए)
(GPA) आवश्यकता (उच्च आवश्यकता प्रयोर् र्ररनेछ) पूरार्रे को दे खाउाँ छ।
जमडल स्कूल खे ल र अभ्यास ताजलका, यजद लार्ू हन्छर्ने।

हाई स्कूलको टोलीमा र्ार् जलएका प्रत्येक जमडल स्कूलका जवद्याथीकालाजर् माजथ सूचीबद्ध वस्तुहरूको स्कूलको वषशकोलाजर्
खेलकूदका जनदे शकहरूले फाइल कायम राख्नेछन्।
जमडल स्कूलका जवद्याथीहरूले कुनैपजन समयमा जिल्ला, क्षेिीय वा राज्य प्रजतयोजर्ता बाहे क अन्य हाई स्कूलको टोलीमा र्ार्जलन
वा जमडल स्कूलका जप्रन्धन्सपलको पूवश अनुमोदनसजहत जवद्यालयको कुनैपजन र्ार्बाट अनुपन्धस्थतहने छै नन्।
कक्षा ७ (सात) र ८ (आठमा) जवद्याथीहरूको खेलकूदमा सहर्ाजर्तालाई जमडल स्कूल र हाई स्कूल (फुटबल, र्जलबल,
बास्केटबल, र टर ् याक*) दु वैमा प्रस्ताजवत खेलहरूको रूपमा वर्ीकृत र्ररएकोछ। टोली खेलहरू हाई स्कूल (बेसबल, सफ्टबल
र फुटबल) मा माि प्रस्ताव र्ररन्छ र व्यन्धिर्त खेलहरू हाई स्कूलमा माि प्रस्ताव र्ररन्छ (क्रस कन्टर ी, न्धस्वजमङ, र्ल्फ, टे जनस,
कुस्ती, र टर ् याक*)। हाई स्कूलमा माि प्रस्ताव र्ररएको व्यन्धिर्त खेलमा जवद्याथीको सहर्ाजर्ता त्यो जवद्याथीको प्रदशशन स्तर
प्रदशशनर्ने क्षमताद्वारा जनधाश रण र्ररनेछ िसले जवद्याथीलाई केएचएसएएको (KHSAAको) अवसरको पररर्ाषामा जनर्शरर्दै
प्रजतयोजर्ता र/वा खेलमा प्रजतस्पधाश र्नश सक्षम बनाउाँ छ।
* टर याक दु वै जमडल स्कूल र हाई स्कूलमा प्रस्ताजवत र एक केएचएसएएको (KHSAA) प्रायोजित कायशक्रममा र्ार्जलन प्रदशशन स्तर हनु जमडल स्कूल र हाई
स्कूल दु वैमा र्ार्जलन अनुमजत जदने अपवाद हो।

46

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु
o

o
o

जमडल स्कूलका जवद्याथीहरूले हाई स्कूलको अभ्यास वा खेलहरूमा र्ार्जलन माध्यजमक जवद्यालयको अभ्यास वा खेलहरू
छु टाउने छै नन्। अभ्यास र खे ल दु वै जमडल स्कूलको सहर्ाजर्ताको पजहलो प्राथजमकता हो। जमडल स्कूलको अभ्यास र/वा हाई
स्कूलमा र्ार्जलन खे ल छु टे का जमडल स्कूलका जवद्याथीलाई हाई स्कूलमा सहर्ाजर्ताबाट हटाइनेछ।
कक्षा ६ (छ), ७ (सात), र ८ (आठका) जवद्याथीहरू िसले एक कक्षालाई (ग्रेडलाई) दोहोयाश उाँछन् दोहोररने वषशमा खेलकूदमा
सहर्ार्ी नहनसकछ।सकछन् ।
प्रारन्धिक योग्यता र साप्ताजहक ग्रेड िााँ च हाई स्कूल एथलेजटक जनदे शकको जिम्मेवारी हनेछ िबसम्म जमडल स्कूलका जवद्याथीले
हाई स्कूल टोलीमा र्ार्जलन्छ।
▪

▪

▪

एथ्लेजटको जनदे शकहरुले हाई स्कूल तहमा सहर्ार्ी जमडल स्कूलका जवद्याथीहरुको सूची सहर्ार्ी जमडल स्कूलका
जवद्याथीहरूका , जप्रन्धन्सपलहरुलाई जदनेछन्।
जमडल स्कूलका जप्रन्धन्सपलहरूले प्रत्येक सहर्ार्ी खेलाडीको हालको साप्ताजहक ग्रेड हाई स्कूलको खेलकुद
जनदे शकलाई पठाउनेछन्। हाई स्कूलको खे लकुद जनदे शकले हाई स्कूल एथलेजटक्समा र्ार्जलएका जमडल स्कूलका
जवद्याथीहरूको योग्यता जनधाश रणर्नश उच्च साप्ताजहक ग्रेड आवश्यकता (जमडल स्कूल वा हाई स्कूल) प्रयोर्र्नेछ।
जमडल स्कूलका जप्रन्धन्सपलहरूले हाई स्कूलमा र्ार् जलने जमडल स्कूलका जवद्याथी जवरुद्ध र्ररएको कुनैपजन
अनुशासनात्मक कारबाहीको हाई स्कूलको खे लकुद जनदे शकलाई सूचना जदनेछन्। हाई स्कूलका खेलकुद जनदे शकले
जमडल स्कूलका जवद्याथी जवरुद्ध र्ररएको अनुशासनात्मक कारबाही लार्ूर्नेछन् जकनर्ने यो हाई स्कूलमा सहर्ाजर्तासाँर्
सम्बन्धित छ।
हाई स्कूलका खेलकुद जनदे शकहरूले हाई स्कूलको खेलकुद टोलीमा र्ार्जलने जमडल स्कूलका जवद्याथी जवरुद्ध र्ररएको
कुनैपजन अनुशासनात्मक कारबाहीको बारे मा जमडल स्कूलका जप्रन्धन्सपललाई सूचना जदनेछन्।

सिािी चािक अनुमवतपत्र खािे ज
राज्यजर्ि सबै जवद्याथीले सवारी चालक अनुमजतपि, मध्यवती लाइसेन्स वा प्रजशक्षाथीको अनुमजतपिकालाजर् आवेदनजदन आफ्नो र्नाश को
प्रमाणीकरण पेशर्नुशपछश । स्कूलको प्रबिकले १८ वषश मुजनका (अठार) कुनैपजन जवद्याथीको सुपररटे न्डेन्टलाई सूचना जदनेछ, िसले या त जवद्यालय
छोडे र र्एका छन्, ९ (नौ) वा त्योर्न्दा बिी बहाना नर्एको अनु पन्धस्थजतछ, अथवा शैजक्षक रूपमा कमीछ। "शैजक्षक रूपमा कमी" र्न्नाले जवद्याथीले
अजघल्लो सेमेष्टरमा जलएको कम्तीमा ४ (चार) पायक्रममा वा ४ (चार) बराबरको पायक्रममा उत्तीणश ग्रेड प्राप्त र्रे को छै न र्न्ने बुजिन्छ।
सुपररटे न्डेन्ट वा उसको वा उनको प्रजतजनजधलाई केन्टकी यातायात सजमजतमा शैजक्षक रूपमा अर्ाव र्एका जवद्याथीहरूको नामहरू र सोसल
सेक्योरीजट नम्बरहरू बारे खबरर्नश आदे श जदइएकोछ। सजमजतले यस्ता जवद्याथीहरूले जसक्ने अनुमजतपिकोलाजर् आवेदनजदन अस्वीकारर्नश सकछन्
वा जतनीहरूको र्ाडी चलाउने सुजवधाहरू (डर ाइर्रको अनु मजतपि (लाइसेन्स), मध्यवती लाइसे न्स वा चालक अनुमजतपि) रद्दर्नश सकछन्।
पूिगस्कूिका विद्यार्थीहरू
एफसीपीएसले (FCPSले ) बाल जवकास र जसकाई, प्रत्येक जवद्याथीलाई एक व्यन्धिको रूपमा जवचारर्ने, र प्रत्येक जवद्याथीको जवचारमा समावेशर्ने
जवकासात्मक रूपमा उपयुि अभ्यासहरूका सम्बिमा युवा बालबाजलकाहरूको जशक्षाकालाजर् राजष्टरय सांघ (एनएईवाईसी) (नेशनल
आस्सोजसअएशन फर द एडु केशन अफ योांर् जचल्डर े न (NAEYC) र प्रारन्धिक प्रारन्धिक बाल्यकालको जवर्ार्को (जडजर्िन अफ अली चाइल्डहड)
(जडईसी) (DEC) जदशाजनदे शहरू सामाजिक र साां स्कृजतक सन्दर्शको पालनर्दश छ। सबै पूवशस्कूल कक्षाकोठाहरू स्वीकायश व्यवहारहरूको
जसकाईलाई बिाउनकोलाजर् व्यवन्धस्थत र्ररएकोछ। हाम्रो लक्ष्य र्नेको जवद्याथीहरूलाई आत्म-जनयन्त्रण (िुन हजकशनुको सामान्य र्ार् हो) र
उनीहरूका कायशहरूकोलाजर् जिम्मेवारी जवकासर्नश मद्दतर्नुश हो। कक्षा/बस जनयमहरू जवद्याथीहरूले पछ्याउने अपेक्षामा समावेशछन्:
१.
२.
३.
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आफ्नो हात, खुिा र वस्तुहरू आफैंमा राखेर सुरजक्षत रहनुहोस्
दयालु र्एर अजन स्कूलका कमशचारीहरू तथा साथीहरूको राम्रोसांर् कुरा सुनेर आदर दे खाउनुहोस्
कक्षाकोठा र बसका जनयमहरूलाई पालनार्रे र जिम्मेवार हनुहोस्

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
५.०२ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु १ २
पूवशस्कूलका कमशचारीहरूले सबै जवद्याथीहरूको सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान केन्धित र्नेछ र सकेसम्म ती व्यवहारहरूलाई सुदृि पानेछ।
पूवशस्कूलका कमशचारीहरूले जवजर्न्न उमेर उपयुि प्रयोर् र्नेछन्, अनुसिानमा आधाररत व्यवहार हस्तक्षेप रणनीजत सजहत:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

व्यावहाररक आशाहरू कायम राख्दै
स्पष्ट र सरल सीमा प्रदानर्दै
रोकथामर्ने अभ्यासहरू
उपयुि व्यवहारहरूको नमूनार्दै
सकारात्मक पुनजनशदेशन
जवकषशण-र्जतजवजध वा व्यवहारको जकरणकेिलाई पररवतशनर्दै
प्रजतस्थापन सीपहरूको जशक्षणजदां दै
द्वन्द समाधान/समस्या समाधानर्ने प्रजवजधहरू
कमशचारीले जिल्लाव्यापी जप्र-के-१२ पुन्धस्तकामा (Pre-K-12) सूचीकृत रणनीजतकोपजन प्रयोर्र्नश सकछन्

पूवशस्कूलको जवद्याथीहरूलाई माजथ सूचीबद्ध र्ररएका रणनीजतहरू प्रयोर्र्ने कमशचारीको जनदे शनमा सकेसम्म धेरै समस्याहरू समाधानर्नश
प्रोत्साजहत र्ररन्छ। जवद्याथीहरूलाई आफ्नो मतर्ेद सुल्िाउन उजचत तररकामा कुराकानीर्नश प्रोत्साहन जदइन्छ। अनुजचत/हाजनकारक
व्यवहारहरूहाँ दा अनुजचत व्यवहारलाई कमर्नश थप हस्तक्षेपकारी रणनीजतको आवश्यकतापनश सकछ। कजहलेकाही ां समस्या व्यवहारहरूलाई
रोकटोक र्नुशपने हनसकछ जकनर्ने यस्तो व्यवहार जवद्याथी वा अरूकोलाजर् खतरा हो। केही यस्ता रणनीजतहरूमा समावेश हन्छन् :
१. कोठाको अको क्षेिमा वा कक्षाकोठा बाजहरको जक्रयाकलाप/अवस्थाबाट छोटो शान्त अवस्थामा अवरोध
२. जवद्याथी-जनदे जशत जक्रयाकलापहरूको सिा जशक्षक-जनदे जशत जक्रयाकलापहरू
आमाबुबा/अजर्र्ावक(हरू) सरोकारवालाहरूको कायशजवजध:

िब आमाबुबा/अजर्र्ावक वहााँ हरूको जवद्याथीको व्यवहारको बारे मा जचन्धन्तत हन्छन्:
चरण १. जवद्याथीको कक्षाका जशक्षकसाँर् सरोकारबारे (हरू) सम्बोधनर्ने। र्ेटघाटको समय जनजितर्नुशहोस्। र्ेटघाटको
समय जनजित नर्ररकन जवद्याथीहरूको जपकअप र डर प-अफ को समयमा सम्मेलन आयोिनार्नश जशक्षकहरू उपलब्ध
हाँ दैनन्।
चरण २. थप छलफल/समस्या समाधानको आवश्यकताछ र्ने, र्ेटघाटको समय जनजितर्नुशहोस् र र्वन
प्रमुख/प्रशासनलाई आफ्नो जचन्ता व्यिर्नुशहोस्। यस समयमा र्वनको जप्रन्धन्सपल/प्रशासन, कक्षा जशक्षक वा
आमाबुबा/अजर्र्ावकले थप सहयोर्र्ने कमशचारी (जप्रस्कूल कायशक्रम जिल्ला कमशचारी हरूलाई, एमजटएसएस (MTSS),
जपजबआईएस (PBIS) टोली, इत्यादी.) समावेशर्नश सक्ने टोलीको बैठक बोलाउन सजकन्छ।.
चरण ३. जवद्यालय तहमा समाधान नर्एमा (चरण २को) धारा ७.० (र्ुनासोहरू र अजपलहरू) हे नुशहोस्।
३.

धारा ८.०४ मा पररर्ाजषतर्री शारीररक सांयम वा एकान्त (यजद प्रयोर् र्रे मा)।

जप्रस्कूलका कमशचारीहरूले वहााँ हरूको जवद्याथीहरूको प्रर्जत सम्बिमा आमाबाबु/अजर्र्ावक(हरू) साँर् एकरूप र खुला सांचार कायमराख्ने प्रयास
र्दश छ। तपाईांलाई जनम्न तररकामा साना व्यवहाररक घटनाहरूबारे सूजचतर्नश सजकन्छ: (अनौपचाररक) इमेल, टे जलफोन, जलन्धखत सांचार, वा व्यन्धिर्त
रूपमा। थप र्िीर घटनाहरूकोलाजर् अनुशासनात्मक परामशश (समीक्षा) आवश्यक हनेछ। अनुशासन परामशशहरू (समीक्षाहरू) पररवारलाई घर
पठाइनेछ र र्वनको जप्रन्धन्सपल/प्रशासनलाई ररपोटश र्ररनेछ। आमाबाबु/अजर्र्ावक(हरू) र जप्रस्कूलका कमशचारीहरूले सधैं जनरन्तर व्यवहार
सम्बिी समस्याहरू िस्तै काट् ने, वा आफैं वा अरूलाई असामान्य वा खतरनाक आक्रमणको सामनार्नश एकसाथ कामर्नेछन्। यजद कुनै जवद्याथी
असामान्य रूपमा तनावग्रस्त वा जचन्धन्तत दे न्धखन्छ, वा अन्यथा नकारात्मक व्यवहारहरूमा सांलग्नहन उत्प्रेररत दे न्धखन्छ र्ने ,
आमाबुबा/अजर्र्ावक(हरू)साँर् परामशशर्नुश जशक्षकको कतशव्य हो।
यहााँ पररर्ाजषत अनुशासनात्मक प्रजतजक्रयाहरू पूवशस्कूलको जवद्याथीहरूको जवकासात्मक आवश्यकता र आईइपी (IEP) आवश्यकताहरूलाई
पूरार्नश अनुकूलन र्नुश पछश ।
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५.०३ व्यििार व्यिस्र्थापन मानवचत्रिरू (चार्श िरू)
जवजभन्न उमेरहरू र कक्षा स्तरहरूका जवद्यार्थीहरूले आफ्ना कायजहरूकालाजग फरक-फरक फरक-फरक दायराको जिम्मेवारीहरू ग्रहणगने अपेक्षा
गररन्छ। त्यसकारण, जनम्न पृष्ठहरूमा रहे का मानजचत्रहरूमा (चाटज हरूमा) सहायक र परम्परागत प्रजतजियाहरू सजहत जवजभन्न प्रकारका सं कल्पका
जवकल्पहरू प्रदान गररएकाछन्।
के-१२का (K-12का) विद्यार्थीिरू:
प्रत्येक मानजचत्रले (चाटज ले) जवद्यार्थी आचार संजहताको उल्लङ्घनलाई प्रारम्भमा र लागूभएमा दोहोररने उल्लङ्घनहरूलाई सिोधनगनज स्कूलका
कमजचारीहरूले प्रयोगगनजसक्ने जवकल्पहरूको दायरालाई रूपरे खाजदन्छ। चाटज हरू एजलमेंटरी, जमडल, र हाई स्कूल कक्षा खंडहरूकोलाजग
(िकहरूकोलाजग) प्रदानगररएकोछ।
प्रत्येक चाटज ले साना (वगज I) व्यवहारहरूबाट सबैभन्दा गम्भीर (वगज IV) व्यवहारहरूमा वगजद्वारा उल्लङ्घनहरूलाई अलगगदज छ। उल्लङ्घनहरू ठाडो
रूपमा सूचीबद्धछन्, र व्यवहार व्यवस्र्थापन जवकल्पहरू तेसो रूपमा सूचीबद्धछन्।
चाटज हरूलाई मार्शदशशकको (गाइडको) रूपमा प्रयोगगदै , एफसीपीएसका (FCPSका) कमजचारीहरूले अनु शासनमा जनणजयगदाज पररब्लस्र्थजतहरूको
समग्रतालाई जवचारगने जववेककायम राख्छन्। जवद्यार्थीहरूलाई जनदे शनात्मक वातावरणबाट हटाउने प्रजतजियाहरूमा अगाजड बढ् नुअजि सहायक
प्रजतजियाहरू र जनम्नस्तरका पररणामहरूको जवचारगनुजपछज । पुरानो (दीिजकाजलक) दु राचारले अजिल्लो व्यवहार व्यवस्र्थापनका प्रयासहरूमा
प्रजतजियाजदन असफलहुुँ दा र्थपगहन पररणामहरूको िमशः संकीणज दायराको प्रयोगगनज सजकन्छ।
प्रबन्धकहरूले उमेर, जवकासका स्तरहरू, असक्षमता, र/वा कुनैपजन अन्य प्रासंजगक कारकहरूलाई समावेशगदाज जवद्यार्थी दु व्यजवहारको प्रजतजिया
जनधाज रणगदाज कुनैपजन उत्तेजित कारकहरूलाई समावेशगने अवस्र्थाहरूलाई कमगने जवचार गनुजपछज । प्रार्थजमक जवद्यालयका जवद्यार्थीहरूको
जनलिनलाई असाधारण अवस्र्थामामात्र जवचार गररनेछ िब त्यहाुँ बच्चा वा अरूकोलाजग सुरक्षा समस्याहरूछन् [एफसीपीएस (FCPS) ०९.४३४]।

49

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: प्रार्थवमक विद्याियहरू
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
प्रार्थवमक विद्याियहरू

Resolution Options

वर्श II

वर्श I

सुरक्षाकोलावग
बेिास्तागनुश

सुरक्षालाई
बेिास्तागदै

अिज्ञा/कमशचारीिरू
को वनदे शनिरूलाई
पालनागनश असफल

कमशचारीिरूलाई
फलोगनश असफल
छु र्े को नजरबन्द
वनलल्पम्बतहुँदापवन
उपल्पस्र्थत
गालीगलौज िा
अश्लीलता
वगरोिको
गवतविवधको
प्रिर्द्श नगदै
सुती चबाउने
धुम्रपानको वितरण
चुरोर् वपउने
वितरण
चुरोर्/सुतीलाई
सार्थमा राख्ने
स्कूलबार् गयलहनु
स्कूल छोड् दै

आपविजनक
िाषण/कायशिरू

सुती नीवतको
उल्लङ्घन

अनावधकृत
अनुपल्पस्र्थवत
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X
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X

वनष्कासनको वसफाररस

X

स्कूल बाविर वनलम्बन

X

स्कूल वित्रै िर्ाउने

तावलकाको पररितशनिरू

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

शैवक्षक दण्ड

पुनस्र्थाशपना
X

X

X
X

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

सेिा जररिाना

गलत नोर्/ररपोर्श

X

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

बेइमानी (गैरअपराधी)

X

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

हावनकािक
व्यििार
पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको क्षेत्र
बाविर कक्षामा
विलो कक्षा छोड् दै
व्यल्पिगत
दू रसंचारका
उपकरण
स्नेिको सािशजवनक
प्रदशशन

Traditional Responses

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

विघर्नकारी
व्यििार
पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको िा
तोवकएको क्षेत्र
बाविर
व्यल्पिगत
इलेक्ट्रोवनक
उपकरण
स्नेिको सािशजवनक
प्रदशशन

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

व्यििार समूि

एससीओसी

सम्झौता िा योजना

वर्श I र II उल्लङ्घनहरू

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम
राख्छन्।

सेिािरूकोलावग वसफाररस

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक
हस्तक्षेप र परम्परार्त पररणामहरू समावे श छन्।
प्रत्येक चाटश मा स्कूलका कमशचारीहरूले सुरुमा र
दोहोयाश एर उल्लांघन र्दाश कोड उल्लांघनहरू समाधान
र्नश प्रयोर् र्नश सक्ने जवजर्न्न जवकल्पहरू समावे श छन्।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: प्रार्थवमक विद्याियहरू (जािी)
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
प्रार्थवमक विद्याियहरू

Resolution Options

बेइमानी
(अपराधी)
अव्यिल्पस्र्थत
आचरण
अरूलाई
खतरामा पादै

अरूलाई खतरामापादै
लापरिाि खतरा

झगडा

झगडा (विद्यार्थी/अन्य) शारीररक आिामकता
झगडा(विद्यार्थी/कमशचारी)
झगडा (विद्यार्थी/विद्यार्थी)
जुिा

जुिा

वर्श III

धोखाधडी
जालसाजी/
नक्कलगनुश
अव्यिल्पस्र्थत आचरण

शत्रुतापूणश
िातािरण

गैर-वनयल्पित
पदार्थशको
नीवतको
उल्लङ्घन
आपविजनक
आचरण

सम्पवि क्षवत
िा तोडफोड
चोरी
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वजस्याउने
उत्पीडन संचार
उत्पीडन (सताउने काम)
डरलाग्दो
पीछागदै
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
मौल्पखक दु व्यशििार (गाली)
अन्य लागूपदार्थश
पची वबनाको औषवध

िलुका यौन व्यििार
अनुपयुि यौन व्यििार
अशोिनीय प्रदशशनी
(दे खाउने)
सम्पविलाई नोक्सानगने
तोडफोड
(आपरावधक दु राचार)
चोने
लुर््ने-चोरी
(आपरावधक)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

वनष्कासनको वसफाररस

स्कूल बाविर वनलम्बन

स्कूल वित्रै िर्ाउने

सेिा जररिाना

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

तावलकाको पररितशनिरू

X

X

X

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

शैवक्षक दण्ड

पुनस्र्थाशपना

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

X

X

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

X

Traditional Responses

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

X

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

X

सेिािरूकोलावग वसफाररस

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श III उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम
राख्छन्।

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप र
परम्परार्त पररणामहरू समावेश छन्। प्रत्ये क चाटश मा
जवजर्न्न जवकल्पहरू समावेश छन् िु न स्कूलका
कमशचारीहरूले सुरु र दु वै कोड उल्लां घनहरू समाधान
र्नश प्रयोर् र्नश सकछन् उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: प्रार्थवमक विद्याियहरू (जािी)
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
प्रार्थवमक विद्याियहरू

Resolution Options

वर्श IV

आिमण

चोरी
खतरनाक
उपकरण
घातक िवतयार

औषवध
नीवतको
उल्लङ्घन

धल्पम्कद्वारा
असुली
डकैती
यौन अपराध
आतंकिादी
खतरा
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पविलो (वडग्रीको)
दजाशको िमण
दोस्रो दजाशको
आिमण
तेस्रो दजाशको
आिमण
चौर्थो दजाशको
आिमण
चोरी
खतरनाक
उपकरण
िवतयार वितरण
िवतयारराख्नु
िवतयारको प्रयोग
लागूपदार्थश/उस्तैदे
ल्पखने लागूपदार्थश
वितरण
सार्थमाराख्नु
प्रयोग गनुशिोस्
(लागूपदार्थशको
आधारमा
छनौर्गनुश)
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
डकैती
यौन उत्पीडन
(आिमण)
आतंकिादी खतरा
बमको धम्की

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
X

X
X

X

X

सेिा जररिाना

X

X

X

X
X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

वनष्कासनको वसफाररस

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

तावलकाको पररितशनिरू

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

शैवक्षक दण्ड

पुनस्र्थाशपना

X

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

X

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

X

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

X

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

X

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

X

स्कूल बाविर वनलम्बन

आगजनी

रक्सी वितरण
रक्सी
सार्थमाराख्नु
रक्सीको प्रयोग
आगजनी

Traditional Responses

स्कूल वित्रै िर्ाउने

रक्सी िा मादक
पदार्थश नीवत
उल्लङ्घन

INFINITE
CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

(SCOC)

ईनवफनीट
क्याम्पस

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श IV उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम
राख्छन्।

सेिािरूकोलावग वसफाररस

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक
हस्तक्षेप र परम्परार्त पररणामहरू समावे श छन्।
प्रत्येक चाटश मा जवजर्न्न जवकल्पहरू समावेश छन्
िुन स्कूलका कमशचारीहरूले सुरु र दु वै कोड
उल्लांघनहरू समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: मध्य विद्याियहरू
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
माध्यवमक विद्याियहरू

Resolution Options

वर्श II

वर्श I

आपविजनक
िाषण/कायशिरू

सुती नीवतको
उल्लङ्घन

अनावधकृत
अनुपल्पस्र्थवत
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सुरक्षालाई
बेिास्तागदै
कमशचारीिरूलाई
फलोगनश असफल
छु र्े को नजरबन्द
वनलल्पम्बतहुँदापवन
उपल्पस्र्थत
गालीगलौज िा
अश्लीलता
वगरोिको
गवतविवधको
प्रिर्द्श नगदै
सुती चबाउने
धुम्रपानको वितरण
चुरोर् वपउने
वितरण
चुरोर्/सुतीलाई
सार्थमा राख्ने
स्कूलबार् गयलहनु
स्कूल छोड् दै
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X
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X
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X

X
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वनष्कासनको वसफाररस

X

स्कूल बाविर वनलम्बन

X

स्कूल वित्रै िर्ाउने

X

सेिा जररिाना

X

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

X

तावलकाको पररितशनिरू

X

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

X

शैवक्षक दण्ड

X

पुनस्र्थाशपना

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको क्षेत्र
बाविर कक्षामा विलो
कक्षा छोड् दै
व्यल्पिगत
दू रसंचारका
उपकरण
स्नेिको सािशजवनक
प्रदशशन
गलत नोर्/ररपोर्श

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको िा
तोवकएको क्षेत्र
बाविर
व्यल्पिगत
इलेक्ट्रोवनक
उपकरण
स्नेिको सािशजवनक
प्रदशशन
बेइमानी (गैरअपराधी)
सुरक्षाकोलावग
बेिास्तागनुश
अिज्ञा/कमशचारीिरू
को वनदे शनिरूलाई
पालनागनश असफल

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

हावनकािक व्यििार

सेिािरूकोलावग वसफाररस

विघर्नकारी
व्यििार

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श I र II उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम राख्छन्।

Traditional Responses

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप र
परम्परार्त पररणामहरू समावेश छन्। प्रत्ये क चाटश मा जवजर्न्न
जवकल्पहरू समावेश छन् िुन स्कूलका कमश चारीहरूले सु रु र
दु वै कोड उल्लांघनहरू समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्प (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: माध्यवमक विद्याियहरू (जािी)
Resolution Options

कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
माध्यवमक विद्याियहरू

वर्श III

धोखाधडी
जालसाजी/ नक्कलगनुश

अव्यिल्पस्र्थत
आचरण

अव्यिल्पस्र्थत आचरण

अरूलाई
खतरामा पादै

अरूलाई खतरामापादै
लापरिाि खतरा

झगडा

झगडा (विद्यार्थी/अन्य) शारीररक आिामकता
झगडा
(विद्यार्थी/कमशचारी)
झगडा
(विद्यार्थी/विद्यार्थी)

X

X

X

X

जुिा

जुिा

X

X

X

X

शत्रुतापूणश
िातािरण

वजस्याउने
उत्पीडन संचार
उत्पीडन (सताउने
काम) डरलाग्दो
पीछागदै
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
मौल्पखक दु व्यशििार

X

X

X

X

X

गैर-वनयल्पित
पदार्थशको नीवतको
उल्लङ्घन
आपविजनक
आचरण

अन्य लागूपदार्थश
पची वबनाको औषवध

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

चोरी

चोने लुर््ने-चोरी
(आपरावधक)

X

X

वनष्कासनको वसफाररस

X

X

सम्पविलाईनोक्सानगने
तोडफोड
(आपरावधक दु राचार)

स्कूल बाविर वनलम्बन

X

X

सम्पवि क्षवत िा
तोडफोड

स्कूल वित्रै िर्ाउने

X

X

X

सेिा जररिाना

X

X

X

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

X

X

X

तावलकाको पररितशनिरू

शैवक्षक दण्ड

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने
सजायँको रुपमा
सम्पविको जफत

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

पुनस्र्थाशपना

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

Traditional Responses

X

िलुका यौन व्यििार
अनुपयुि यौन
व्यििार
अशोिनीय प्रदशशनी
(दे खाउने)
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पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

INFINITE CAMPUS

बेइमानी
(अपराधी)

सेिािरूकोलावग वसफाररस

ईनवफनीट क्याम्पस

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

(SCOC)

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श III उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम
राख्छन्।

घर/स्कूल साझेदारी

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक
हस्तक्षेप र परम्परार्त पररणामहरू समावे श छन्।
प्रत्येक चाटश मा जवजर्न्न जवकल्पहरू समावेश छन् िुन
स्कूलका कमश चारीहरूले सुरु र दु वै कोड उल्लां घनहरू
समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: माध्यवमक विद्याियहरू (जािी)
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
माध्यवमक विद्याियहरू

Resolution Options

रक्सी िा मादक
पदार्थश नीवत
उल्लङ्घन
आगजनी

रक्सी वितरण
रक्सी सार्थमाराख्नु
रक्सीको प्रयोग
आगजनी

आिमण

पविलो (वडग्रीको)
दजाशको िमण
दोस्रो दजाशको आिमण
तेस्रो दजाशको आिमण
चौर्थो दजाशको आिमण
चोरी

वर्श IV

चोरी
खतरनाक
उपकरण
घातक िवतयार

औषवध नीवतको
उल्लङ्घन

धल्पम्कद्वारा
असुली
डकैती
यौन अपराध
आतंकिादी
खतरा
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खतरनाक उपकरण
िवतयार वितरण
िवतयारराख्नु
िवतयारको प्रयोग
लागूपदार्थश/उस्तैदेल्पखने
लागूपदार्थश
वितरण
सार्थमाराख्नु
प्रयोग गनुशिोस्
(लागूपदार्थशको
आधारमा छनौर्गनुश)
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
डकैती
यौन उत्पीडन
(आिमण)
आतंकिादी खतरा
बमको धम्की
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वनष्कासनको वसफाररस

स्कूल बाविर वनलम्बन

स्कूल वित्रै िर्ाउने

सेिा जररिाना

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

तावलकाको पररितशनिरू

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

शैवक्षक दण्ड

पुनस्र्थाशपना

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

Traditional Responses

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

व्यििार समूि

एससीओसी

सम्झौता िा योजना

वर्श IV उल्लङ्घनहरू

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम राख्छन्।

सेिािरूकोलावग वसफाररस

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप र
परम्परार्त पररणामहरू समावेश छन्। प्रत्ये क चाटश मा जवजर्न्न
जवकल्पहरू समावेश छन् िुन स्कूलका कमश चारीहरूले सु रु
र दु वै कोड उल्लां घनहरू समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: उच्च विद्याियहरू
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
उच्च माध्यावमक विद्याियहरू

Resolution Options

बेइमानी (गैरअपराधी)
सुरक्षाकोलावग
बेिास्तागनुश
अिज्ञा/कमशचारीिरू
को वनदे शनिरूलाई
पालनागनश असफल

वर्श II

आपविजनक
िाषण/कायशिरू

सुती नीवतको
उल्लङ्घन

अनावधकृत
अनुपल्पस्र्थवत
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सुरक्षालाई
बेिास्तागदै
कमशचारीिरूलाई
फलोगनश असफल
छु र्े को नजरबन्द
वनलल्पम्बतहुँदापवन
उपल्पस्र्थत
गालीगलौज िा
अश्लीलता
वगरोिको
गवतविवधको
प्रिर्द्श नगदै
सुती चबाउने
धुम्रपानको
वितरण
चुरोर् वपउने
वितरण
चुरोर्/सुतीलाई
सार्थमा राख्ने
स्कूलबार्
गयलहनु
स्कूल छोड् दै
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वनष्कासनको वसफाररस
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स्कूल बाविर वनलम्बन
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स्कूल वित्रै िर्ाउने
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सेिा जररिाना
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स्कूलको सुविधाको अस्वीकार
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शैवक्षक दण्ड

X

X

X

पुनस्र्थाशपना

X

X

X

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

X

X

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

X

X

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

X

X

तावलकाको पररितशनिरू

स्नेिको सािशजवनक
प्रदशशन

X

X

Traditional Responses

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने
सजायँको रुपमा
सम्पविको जफत

व्यल्पिगत
इलेक्ट्रोवनक उपकरण

सेिािरूकोलावग वसफाररस

पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको िा
तोवकएको क्षेत्र बाविर

हावनकािक
व्यििार
पोशाक (डर े स)
वनयामािलीको
उल्लङ्घन
तोवकएको क्षेत्र
बाविर कक्षामा
विलो
कक्षा छोड् दै
व्यल्पिगत
दू रसंचारका
उपकरण
स्नेिको
सािशजवनक
प्रदशशन
गलत नोर्/ररपोर्श

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

वर्श I

विघर्नकारी व्यििार

INFINITE
CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

(SCOC)

ईनवफनीट
क्याम्पस

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श I र II उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम राख्छन्।

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप
र परम्परार्त पररणामहरू समावे श छन्। प्रत्ये क चाटश मा
जवजर्न्न जवकल्पहरू समावेश छन् िु न स्कूलका
कमशचारीहरूले सुरु र दु वै कोड उल्लां घनहरू समाधान र्नश
प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।

५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी िाक्तखएको)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: उच्च विद्याियहरू (वनिन्ति)
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
उच्च माध्यावमक विद्याियहरू

Resolution Options

बेइमानी
(अपराधी)
अव्यिल्पस्र्थत
आचरण
अरूलाई खतरामा
पादै
झगडा

वर्श III

जुिा
शत्रुतापूणश
िातािरण

गैर-वनयल्पित
पदार्थशको नीवतको
उल्लङ्घन
आपविजनक
आचरण

सम्पवि क्षवत िा
तोडफोड
चोरी
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धोखाधडी
जालसाजी/ नक्कलगनुश
अव्यिल्पस्र्थत आचरण
अरूलाई खतरामापादै
लापरिाि खतरा
झगडा (विद्यार्थी/अन्य) शारीररक आिामकता
झगडा(विद्यार्थी/कमशचारी)
झगडा (विद्यार्थी/विद्यार्थी)
जुिा
वजस्याउने
उत्पीडन संचार
उत्पीडन (सताउने काम)
डरलाग्दो
पीछागदै
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
मौल्पखक दु व्यशििार (गाली)
अन्य लागूपदार्थश
पची वबनाको औषवध
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वनष्कासनको वसफाररस

स्कूल बाविर वनलम्बन

स्कूल वित्रै िर्ाउने

सेिा जररिाना

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार
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तावलकाको पररितशनिरू

शैवक्षक दण्ड

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत
X

X

X

X

पुनस्र्थाशपना

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

सेिािरूकोलावग वसफाररस
X

X

X

िलुका यौन व्यििार
अनुपयुि यौन व्यििार
अशोिनीय प्रदशशनी
(दे खाउने)
सम्पविलाईनोक्सानगने
तोडफोड
(आपरावधक दु राचार)
चोने
लुर््ने-चोरी
(आपरावधक)

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

व्यििार समूि

एससीओसी

सम्झौता िा योजना

वर्श III उल्लङ्घनहरू

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस कमशचारीहरूले
अनुशासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार
र्नश जववेक कायम राख्छन्।

Traditional Responses

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप र
परम्परार्त पररणामहरू समावेश छन्। प्रत्ये क चाटश मा जवजर्न्न
जवकल्पहरू समावेश छन् िुन स्कूलका कमश चारीहरूले सु रु र दु वै
कोड उल्लां घनहरू समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।
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५.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन विकल्पहरू (जािी िाक्तखएको)
5.03 व्यिहाि व्यिस्र्थापन चाटग हरू: उच्च विद्याियहरू (वनिन्ति)
कोड उल्लंघन को प्रवतवक्रयाहरू
उच्च माध्यावमक विद्याियहरू

Resolution Options

वर्श IV

रक्सी िा मादक
पदार्थश नीवत
उल्लङ्घन
आगजनी

रक्सी वितरण
रक्सी सार्थमाराख्नु
रक्सीको प्रयोग
आगजनी

आिमण

पविलो (वडग्रीको)
दजाशको िमण
दोस्रो दजाशको
आिमण
तेस्रो दजाशको
आिमण
चौर्थो दजाशको
आिमण
चोरी

चोरी
खतरनाक
उपकरण
घातक िवतयार

औषवध नीवतको
उल्लङ्घन

धल्पम्कद्वारा असुली
डकैती
यौन अपराध
आतंकिादी खतरा
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खतरनाक उपकरण
िवतयार वितरण
िवतयारराख्नु
िवतयारको प्रयोग
लागूपदार्थश/उस्तैदेल्पख
ने लागूपदार्थश
वितरण
सार्थमाराख्नु
प्रयोग गनुशिोस्
(लागूपदार्थशको
आधारमा छनौर्गनुश)
धम्की - विद्यार्थी
धम्की - कमशचारी
डकैती
यौन उत्पीडन
(आिमण)
आतंकिादी खतरा
बमको धम्की

X
X

X

X
X

X

X
X

X

वनष्कासनको वसफाररस

स्कूल बाविर वनलम्बन

स्कूल वित्रै िर्ाउने

सेिा जररिाना

स्कूलको सुविधाको अस्वीकार

तावलकाको पररितशनिरू

र्ितकामकोिावर् स्कूिमानै िहने सजायँको
रुपमा
सम्पविको जफत

शैवक्षक दण्ड

पुनस्र्थाशपना

िैकल्पिक वशक्षा कायशिम

"र्ाइम-आउर्" िा "कूल अफ"

Traditional Responses

पुन: वसकाउने अपेक्षािरू

पुनस्र्थाशपनाका अभ्यासिरू

मध्यस्र्थता िा सल्लाि

INFINITE CAMPUS

घर/स्कूल साझेदारी

ईनवफनीट क्याम्पस

(SCOC)

सम्मेलन, चेतािनी, गाली

एससीओसी

व्यििार समूि

वर्श IV उल्लङ्घनहरू

सम्झौता िा योजना

चाटश लाई र्ाइडको रूपमा प्रयोर् र्दै एफसीपीएस
कमशचारीहरूले अनु शासनसम्बिी जनणशयहरू र्दाश
पररन्धस्थजतको कुलतालाई जवचार र्नश जववेक कायम राख्छन्।

सेिािरूकोलावग वसफाररस

Supportive Responses

अनुशासनात्मक जवकल्पमा सहयोर्ी, सकारात्मक हस्तक्षेप र
परम्परार्त पररणामहरू समावेश छन्। प्रत्ये क चाटश मा जवजर्न्न
जवकल्पहरू समावेश छन् िुन स्कूलका कमश चारीहरूले सु रु र
दु वै कोड उल्लांघनहरू समाधान र्नश प्रयोर् र्नश सकछन्
उल्लङ्घन दोहोयाश एर ।
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६.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन (प्रबंिन) कायगविविहरू
जवद्याथी आचार सांजहता उल्लङ्घनको सम्बोधनर्नश जवद्यालयका कमशचारीहरूले अनु शासनात्मक कारबाहीर्ररने जवद्याथीहरूलाई राज्यको कानुन र/वा
फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजत नीजत बमोजिमलार्ू हनेर्री उजचत प्रजक्रयाको हकदार हन्छन्।

६.०१ आिश्यक (उवचत) प्रवक्रया (अनौपचारिक कायगहरू)
जवद्याथी पयशवेक्षण जिम्मेवारी र्एको जशक्षक वा कमशचारीले सुधारात्मक उपायहरूर्ने सानाजतना अपराधहरूकालाजर्, कुनै जवजशष्ट कदम चाल्नु
आवश्यक छै न; तथाजप, जनम्न प्रजक्रयाहरूबारे सुिाव जदइन्छ।
जशक्षक वा स्टाफ सदस्यले र्नुशपने :
जवद्याथीलाई उसको वा उनको जवरुद्ध आरोपकोबारे (आरोपहरूकोबारे ) मौन्धखक वा जलन्धखत सूचना प्रदानर्नुश ।
जवद्याथीसाँर् उजचत समयसीमाजर्ि सम्मेलनर्नुश।
जवद्याथीसाँर् आरोपबारे (हरूबारे ) छलफलर्नुश।
जवद्याथीलाई आरोपको िवाफ जदने मौका जदनुहोस्।
घटनाको समाधानकोलाजर्, यजदकुनै छर्ने, र्नुशपने कारबाहीको जनणशयर्नुश।
जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई (उजचत ठहर र्एमा) र्नुशपने कारबाही, यजदकुनै छर्ने सञ्चारर्नुश (र्न्नु) ।
कारबाहीलाई कार्िातर्नुश (दस्तावेज़र्नुश) ।

•
•
•
•
•
•
•

जप्रन्धन्सपल वा उसको/उनको प्रजतजनजधद्वारा साना अपराधहरूकोलाजर् जलइएका सुधारात्मक उपायहरूकोलाजर्, कुनै जवशेष कदमहरू चाल्न
आवश्यक पदै न; यद्यजप, जनम्न प्रजक्रयालाई अनुशासनको परामशशलाई समाधानर्नश प्रयोर् र्ररनेछ।
जप्रन्धन्सपल वा उसको/उनको हने छ:
जवद्याथीसाँर् उजचत समयसीमाजर्ि सम्मेलनर्नुश ।
जवद्याथीसाँर् सन्दर्श सम्बिमा समाजवष्ट आरोपबारे (हरूबारे ) छलफलर्नुश।
जवद्याथीलाई आरोपको िवाफजदने मौकाजदनु।
परामशशलाई सुल्िाउनकोलाजर् जलइने कारबाही, यजद कुनै र्एमा, त्यसकोबारे जनणशयर्नुश।
परामशशर्ने व्यन्धि, जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई र्नुशपने कायश, यजद कुनैछ र्ने सञ्चारर्नुश ।
इन्धिनीट क्याम्पसमा कारवाहीलाई कार्िातर्नुश (दस्तावेज़र्नुश)।

•
•
•
•
•
•

६.०२ आिश्यक (उवचत) प्रवक्रया (वनिम्बनहरू)
यस सांजहताको धारा ४.०१मा उन्धल्लन्धखत अपराधकोलाजर् जप्रन्धन्सपल, सहयोर्ी जप्रन्धन्सपल वा शुपरइन्टे नडे न्टले जवद्याथीहरूलाई जनलम्बनर्नश सकछन्।
जनलम्बनको लम्बाई प्रजत घटना १० (दश) जवद्यालय जदनसम्म हनसकछ। १० (दश) र्न्दा लामो जवद्यालय जदनको जनलम्बनहरू केवल अधीक्षकद्वारा
(शुपरइन्टे नडे न्टद्वारा) र्ररनेछ।
व्यन्धिहरू वा सम्पजत्तको सुरक्षाकोलाजर् तत्काल जनलम्बन नर्ररएसम्म जनलम्बनर्नुशअजघ उजचत प्रजक्रया जदइनेछ। त्यस्तो अवस्थाहरूमा िजतसक्दो चााँडो सुनुवाई
हनेछ तर कुनैपजन हालतमा जनलम्बन र्एको ३ (तीन) जदन नजबत्दै सुनुवाइ हनेछ ।
जवद्याथीले जनलम्बनको सामनार्नुशपदाश जनम्न प्रजक्रयाको प्रयोर् र्ररनेछ:
•
जवद्याथीलाई अनौपचाररक सुनुवाई जदईनेछ
•
आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई फोनर्री सम्पकशर्नश असल जवश्वासको प्रयास र्ररनेछ र इन्धिनीट क्याम्पसमा सम्पकश लर्मा प्रलेन्धखत (दस्तावेज़) र्ररनेछ। यजद
आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई फोनमाफशत पुग्नसजकएन र्ने अन्य सञ्चार साधनहरूको उपयोर्र्ररनेछ। (पररवारले रुचाएको र्ाषालाई सञ्चारर्दाशपजन सदु पयोर्
र्ररनु पछश )
•
जवद्याथीलाई सांलग्न आरोपको (हरूको) मौन्धखक वा जलन्धखत सूचना जदनुपनेछ ।
•
यजद जवद्याथीले आरोप(हरू) अस्वीकार र्रे मा उसलाई आरोप(हरू) समथशनर्ने प्रमाणको स्पष्ट व्याख्या जदइनेछ।
•
जवद्याथीलाई आरोपको(हरूको) िवाफमा उसको/वा उनको तथ्हरूको पक्षबारे र्न्न उजचत मौका जदइनेछ।
•
जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जनलम्बन र्ररएको िानकारी तुरुन्त जदइनेछ।
•
प्रबिकद्वारा आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जनलम्बन पि उपलब्ध र्राइनेछ।

नोट: जवद्याथी/पररवारको आवश्यकताको आधारमा यो आदे श फरकहन सकछ।
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६.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन कायगविविहरू (जािी)
६.०२ आिश्यक (उवचत) प्रवक्रया (वनिम्बनहरू) (जािी)
जनलम्बन पिको प्रजतजलजप आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई पठाइनेछ।

•

प्रधानाध्यापकले िारी र्रे को कुनैपजन जनलम्बनलाई जवद्यालय जनदे शक वा शुपरइन्टे नडे न्टले सांजहताको अपील प्रजक्रया बमोजिम पुनरावलोकनर्नश
सक्नेछ (धारा ७.०२ हे नुशहोस्) ।
नोट: अपाङ्गता र्एका जवद्याथीहरूकालाजर् थप जवचारहरू लार्ूहन्छन् (धारा ६.०४ हेनुशहोस्)।

जनलम्बनको शतश हरूमा जनम्न कुराहरू समावेश हनेछन्:
एक जनलन्धम्बत जवद्याथीलाई िबसम्म आमाबुबा/अजर्र्ावककोसाथ हाँ दैन र प्रबिकको अनुमजत जबना, टे क्नोलोिी केिहरू सजहत, फेएट
काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूको कुनैपजन मैदानहरू वा र्वनहरूमा प्रवेशर्नश जदइने छै न।
जवद्याथीले जवद्यालयको कुनै कायशक्रम वा समारोह, जवद्यालयको अवजध वा पजछ उपन्धस्थतहने वा सहर्ार्ीहने छै न। जवद्यालय बस चि् न अनु म जत
जदइने छै न।
कुनैपजन र सबै र्ृहकायश छु टे को जवशेष परीक्षा वा कायश (मेक-अप वकश) जनयामावलीमा जनजदश ष्टर्ररए अनुसार अन्य मेकअप काम िस्तै समय
सीमामा पूरार्नुशपछश (र्ार् ४.०२ हे नुशहोस्).

•
•
•

नोट: जनलम्बनको अवस्था तोड् दा थप अनुशासनात्मक कारबाहीहन सकछ।

६.०३ आिश्यक (उवचत) प्रवक्रया (वनिम्बनहरू)
फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतले माि जवद्याथीलाई जनष्कासनर्नश सकछ। त्यस्तो कुनैपजन जनष्कासन सेवा वा जबना सेवासाँर् हनेछ।
त्यस्तो कुनैपजन जनष्कासन अधीक्षकको (शुपरइन्टे नडे न्टको) जसफाररसमा र्ररनेछ। जनष्कासनकोलाजर् जप्रन्धन्सपल, स्कूल जनदे शक वा जवद्याथी
कमशचारी जनदे शकले सुपररटे न्डेन्टलाई पठाउन सकछन्।
जवद्यालयमा बन्दु क/जबस्फोटक उपकरण ल्याउने जवद्याथीको सन्दर्शमा जनष्कासन १ (एक) क्याले न्डर वषश (हे नुशहोस् धारा ४.०३) सम्म र समावेशहन
सकछ। अन्य अपराधकोलाजर् जनष्कासनर्दाश २ (दु ई) सेमेस्टरर्न्दा बिी नर्ई स्कूलको वषश १ (एक) जदनसम्महन सकछ।
जवद्याथीलाई जनष्कासनर्दाश जनम्न प्रजक्रया प्रयोर् र्ररनेछ :
जसफाररस जनष्कासनको आधारसाँर् सम्बन्धित सबैतथ्हरू र सामग्रीहरुद्वारा जलन्धखत र समथशन र्ररनेछ।
यस मुद्दाबारे स्कूल जनदे शकसाँर् छलफल र्ररनेछ।
शुपरइन्टे नडे न्टले र्रे को जसफाररस पुनरावलोकनपजछ जनष्कासनकालाजर् सजमजतमा जसफाररसर्नश सजकनेछ ।
त्यस्तो जसफाररस र्एमा शुपरइन्टे नडे न्टले १८ (अठार वषश) उमेर नपुर्ेका जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई पिपठाउनु पनेछ िसमा
समावेशछुः – १) जवद्याथी जवरुद्ध आरोपको(हरूको) जववरण (कथन); र २) सजमजतसाँर् सुनुवाईकोलाजर् तोजकएको जमजत, समय र स्थान।
जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावक सुनुवाईमा उपन्धस्थतहन सकछन् र कायशवाहीको समय वजकलद्वारा प्रजतजनजधत्वर्नश सकछन्। यजद जवद्याथी वा
आमाबुबा/अजर्र्ावकले सु नुवाईमा प्रजतजनजध वा वजकलको प्रजतजनजधत्वर्नश चाहे मा उि व्यन्धिको नाम र टे जलफोन नम्बर सुनुवाई अजघ
शुपरइन्टे नडे न्टलाई उपलब्ध र्राउनु पनेछ।
यजद कुनै जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकले सजमजतको अर्ाजड पूणश जनष्कासन सुनुवाइकोसिा जवद्याथीको आचरणको पररणामको रूपमा
आचरण स्वीकारर्नश र जनष्कासन स्वीकारर्नश चाहन्छ र्ने, यस उद्दे श्यकालाजर् प्रजक्रया उपलब्धछ। यस प्रजक्रयाको बारे मा सोधपुछ
जवद्यालयको जनदे शक, जवद्याथी कमशचारीहरूको जनदे शक, वा शुपरइन्टे नडे न्टलाई सोध्नसजकन्छ।

•
•
•
•
•

•
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६.० व्यिहाि व्यिस्र्थापन कायगविविहरू (जािी)
६.०४ सम्बक्तन्धत सूचनाहरु
आमाबुबा/अवर्र्ािक सम्मेिनहरू
जवद्याथीले स्कूल वा बसमा र्लत व्यवहार र्रररहाँ दा प्रबांधकले जवद्याथी, आमाबुबा/अजर्र्ावक र उपयुि जवद्यालयका कमशचारीसाँर् र्ेटघाटकोलाजर्
फोनर्रे र अध्यक्षता र्नुशहनेछ, यजद लार्ूहन्छ र्ने।
बैठक आमाबुबा/अजर्र्ावककोलाजर् सुजवधायुि समयमा तोजकनेछ। यजद आमाबुबा/अजर्र्ावक सर्ामा उपन्धस्थतहन सक्नु र्एन र्ने या त बैठक
पुन: ताजलकावद्धर्नश सजकन्छ वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले यस सन्दर्शमा जवद्यालयका कमशचारीहरूसाँर् केही अन्य तररकाले (अथाश त टे जलफोन वा छु िै
बैठकमा) छलफलर्नश सक्नुहन्छ। जवद्याथीलाई छोटो समयमा धेरै पटक उल्लङ्घनर्रे को उल्ले खर्दाश आमाबुबा/अजर्र्ावकसाँर्को एक र्ेट
सन्तोषिनकहन सकछ। त्यस्तो कुनैपजन सम्मे लनमा आमाबुबा/अजर्र्ावकको सहर्ाजर्तामा जवश्वास जदलाउन हरप्रयास र्ररनेछ।
सम्मेलनको उद्दे श्य जवद्याथीले र्लत व्यवहारर्नुशको कारण(हरू) जनष्पक्ष, समतामूलक र उपयोर्ी समाधानमा पुग्नु र जवद्याथीको व्यवहार सुधारमा
ध्यान केन्धितर्नुश हो र जनधाश रणर्नुश हो। बैठकका क्रममा जवद्याथीलाई समस्याबारे बुिाउने र समाधानहरूकालाजर् सुिावजदने मौका जदइनेछ।
आमाबुबा/अजर्र्ावक र जवद्यालयका कमशचारीलाईपजन त्यस्तै अवसर जदइनेछ। जवद्याथीको शैजक्षक तथा अनुशासजनक अजर्लेख सम्मेलनको समयमा
पुनरावलोकनकालाजर् उपलब्ध हनेछ। सम्मेलनका क्रममा र्ररएको जनणशय को(हरूको) छोटो जलन्धखत जववरण जवद्याथीको अनुशासन अजर्ले खमा
रान्धखनेछ। सबै जनणश यहरूमा जवद्याथीकोलाजर् तोजकएको लक्ष्यतफश प्रर्जत र्एको छ जक छै न र्नी पत्ता लर्ाउन अनुवतश न (पु न: कुराकानी अर्ाजड
बिाउने) समावेश हनेछ।
अरूको सुरक्षालाई खतरामापाने र्लत आचरणको सन्दर्शमा अनु शासनात्मक कारबाही र्रिसकेपवछ सम्मे लन आयोिना र्नुशपने हनसकछ।
अपाङ्गता र्एका विद्यार्थीहरूकािावर् वनिम्बनहरू /वनष्कासनहरू
अपाङ्गता र्एका जवद्याथीहरूको अनुशासनात्मक समस्यासांर् व्यवहारर्दाश जवशेष ध्यान जदनुपछश । अक्सर, त्यस्ता जवद्याथीहरूलाई आफ्नो
अशिताको अनुपम प्रकृजतलेर्दाश अनुशासनसम्बिी समस्याहन सकछ; यस्तो अवस्थामा, जवद्याथीको व्यन्धिर्त व्यवहार हस्तक्षेप योिना
(जबआईजप) (BIP) हन सकछ।
यजद अनुजचत आचरणहरूकोलाजर् थप पररणाम आवश्यकछ र्ने, जप्रन्धन्सपलहरूले सांजहतामा उन्धल्लन्धखत कुराहरू प्रयोर्र्नुशपछश । स्कूल बाजहरको
जनलम्बनको जवकल्पमा स्कूल-जर्ि (इन-स्कूल) जनलम्बन (एस.ए.एफ.ई.), (जडटे न्शन) (स्कूलको समयपजछ त्यहीक
ां े जह समयकोलाजर् राख्नेकाम)
शैजक्षक आचार सांजहता उल्लङ्घनर्ने जवद्याथीहरूलाई सच्याउन प्रयोर्र्ररने अनुशासनात्मक उपाय), शजनबारको जडटे न्शन र आवश्यक र उपयुि
अन्य जवकल्पहरू समावेशछन्।
जनयमानुसार धारा ५०४ योिनाहरू वा एडीए (ADA) योिनाहरूर्एका अपाङ्गता र्एका जवद्याथीहरूसाँर् जनलम्बनको प्रयोर्र्नश सजकन्छ। अपाङ्गता
र्एका जवद्याथीले १० (दश) जदनको जनलम्बन, र्नाश तथा जनष्काशन सजमजत (एआरसी) (ARC) वा ५०४ सजमजतको बैठकले जवद्याथीको व्यवहारको
आवश्यकताबारे छलफलर्नश र्े ला हनेछ।
सल्लाह विने अविकाि
अनुशासनात्मक कारवाही र्ररएको कुनैपजन व्यन्धिलाई आफ्नै खचशमा वजकलद्वारा प्रजतजनजधत्वर्ने अजधकार हन्छ ।
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७.० र्ुनासाहरू ि पुनिािेदनहरू (अवपिहरू)
७.०१ विद्यार्थीको र्ुनासाहरू
जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकको शैजक्षक सरोकारहाँ दा फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतको र्ुनासो प्रकृयालाई [एफसीपीएस ०९.४२८१ एपी.१]
प्रयोर्र्री र्ुनासो दान्धखला र्नश सजकनेछ। स्कूलका कमशचारीहरू जवरुद्ध उिुरी दताश र्ने कायशजवजधको प्रजतजलजप स्थानीय स्कूल, स्कूल जनदे शकको
कायाश लयमा (आइएकेएसएस) (IAKSSमा) वा www.fcps.net मा उपलब्धछ।
नोट: दु व्र्यवहार वा र्ेदर्ावको आरोपकोलाजर्, एक फरक प्रशासजनक उपायको प्रयोर् र्नुशपछश (हेनुशहोस् धारा ४.०३)।

र्ुनासो प्राप्तर्एपजछ, यी चरणहरूको पालना र्ररनेछ।
चरण १ (जशक्षक):

जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले यस जवषयमा जशक्षकसाँर् समाधानकालाजर्
छलफलर्नुश हनेछ।

चरण २ (जप्रन्धन्सपल):

जबद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकसाँर् छलफल र्एको ५ (पााँ च) स्कूल जदनजर्ि
जशक्षकसाँर् कुनै समस्या समाधानहन नसक्दा र्ुनासोहनेहरूले स्कूलका
प्रधानाध्यापकलाई सूचनाजदन सकछन्।

चरण ३ (स्कूल जनदे शक):

जप्रन्धन्सपलको जनणशय जचत्त नबुझदा र्ुनासोहने व्यन्धिले उजचत स्कूल तहका
जनदे शकसांर् जप्रन्धन्सपलको जनणशय प्राप्तर्एको ५ (पााँ च) स्कूल जदनजर्ि उि
कायाश न्वयमा औपचाररक जलन्धखत र्ुनासो पेशर्नश सक्नेछन्।

चरण ४ (शुपरइन्टे नडे न्ट)
(अधीक्षक):

स्कूल तहका जनदे शकको जनणशयप्रजत र्ुनासोहने व्यन्धि सन्तुष्ट नहाँ दा उि
जनणशय प्राप्त र्एको ५ (पााँ च) स्कूल जदनजर्ि उसले वा उनले औपचाररक
जलन्धखत र्ुनासो शुपरइन्टे नडे न्टसां र् दताश र्नश सकछ।

चरण ५ (सजमजत):

यो जवषय सुपररटे न्डेन्टले नसुल्िाएमा जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले
सजमजतलाई शुपरइन्टे नडे न्टको (अधीक्षकको) जनणशयप्राप्त र्एको ५ (पाां च)
स्कूल जदनजर्ि जलन्धखत जनवेदन जदनसक्नेछन् । सजमजतले सजमजतको जववेकमा
जवशेष बोलावट र्एको बैठकमा वा जनयजमत रूपमा जनधाश ररत सजमजतको
बैठकमा उजचत समयजर्ि अपील सुन्नेछ।

दरखास्त जदने प्रत्येक तहमा तोजकएको प्रबांधकले जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई आफ्नो जनणशयको सूचना दरखास्त प्राप्त र्एको ५ (पाां च)
स्कूल जदनजर्ि सूचना जदनेछ। यजद जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावक र प्रबांधक यस जवषयमा छलफलर्नश र्े ला र्एमा, प्रबांधकले बैठकको अन्त्यमा
जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई आफ्नो जनणशयको सूचनाजदन सकछ।

७.०२ वनिम्बनहरूका पुनिािेदनहरू (अवपिहरू)
जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले जनलम्बनको जनवेदनजदां दा जनलम्बन र्एको जमजतले ५ (पााँ च) जदनजर्ि जप्रन्धन्सपल, स्कूलतहका जनदे शक वा
सुपररटे न्डेन्ट समक्ष जनवेदन जदनु पनेछ। अपील प्रजक्रया माजथको र्ुनासोकोलाजर् प्रयोर् र्ररएको िस्तै छ; तथाजप, जनलम्बनिारी र्ररएको स्तरबाट
प्रजक्रयाशुरु हन्छ।
जवद्याथी वा आमाबुबा/अजर्र्ावकले जनलम्बनको अजपल र्रे मा जवद्याथीले जनवेदन जनणशय बमोजिम जनलन्धम्बत जदनहरूलाई सेवाजदन सक्नेछन्।
कुनैपजन अपील तहमा जनलम्बन बदर र्एको र्ए, जनलम्बनको सबै रे कडश जवद्याथीको फाइलबाट हटाइनेछ र जवद्याथीलाई जिल्लाको मेक -अप
कायशनीजत प्रजत क्रेजडटकोलाजर् छु टे को कामर्नश अनुमजत जदइनेछ।
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८.० अन्य जानकािी
जिल्ला जर्िको व्यवहार व्यवस्थापन प्रकृयासाँर् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धितहन सक्ने अन्य िानकारीमा जनम्न कुराहरू समावेश र्ररएकोछ,
तर यसमा माि सीजमतछै न:

८.०१ इिेक्ट्रोवनक सर्ेक्षण
जवद्याथीहरू, कमशचारीहरू र सम्पजत्तको आदे श, सुरक्षा र सुरक्षालाई बिावा जदन जर्जडयो सुपररवेक्षणको प्रयोर्र्नश सजकन्छ। जिल्ला जर्ि जवद् युतीय
सुपररवेक्षणको अधीनमाहन सक्ने क्षेिहरूमा जनम्न कुराहरू समावेशछन्, तर यसमा माि सीजमत छै नन्:
•

स्कूिहरू: स्कूलको र्वनहरूमा वा वरपर सुपररवेक्षण जर्जडयो प्रयोर्र्नश सजकन्छ। प्रत्येक सहर्ार्ी स्कूलले फुटे ि कायम राखेकोछ।

•

बसहरू: सबै फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूको बसहरूमा जडजिटल जर्जडयो क्यामराहरू िडान र्ररएकाछन्। जर्जडयो रां र्ीनहो र यसमा
ध्वजन(अजडयो) छ। यी जर्जडयो रे कजडश ङहरू बसहरूमा हने कायशहरूकालाजर् घटना र जिम्मेवारी दस्तावेिर्नश प्रयोर्र्नश सजकन्छ।
८.०२. अवर्र्ािक/र्ै ि-संिक्षक आमाबुबाद्वािा र्नाग

जवद्यालय प्रयोिनकालाजर्, बच्चाको जनवासनै बच्चाको आमा/बाबु को(हरूको) जनवासनै हो र्न्ने छै न। यजद बच्चाले लोको पेरेन्टीसमा (आमा/बुबाको

(अजर्र्ावकको ठाउाँ मा) उजर्एका अन्य केही व्यन्धिसाँर् स्थायी घर ग्रहण र्रे कोछ र्ने स्कूल प्रयोिनकालाजर् बच्चाको जनवास त्यही व्यन्धिको िस्तै
हन्छ।
सबै जवद्याथीहरूलाई र्ौर्ोजलक उपन्धस्थजत क्षेिहरू अनु सार खटाइनेछ र जतनीहरूको आवास क्षेि सेवार्नश तोजकएको स्कूलमा उपन्धस्थत हनेछन्।
सांयुि सांरक्षणमा रहे को अवस्थामा जवद्याथीलाई आमाबुबाको/अजर्र्ावकको जनवासमा सेवार्ने क्षेिमा तोजकनेछ िससाँर् बच्चाले मुख्य रूपमा
बसोवासर्छश । अदालतले जदएको आदे शअनुसार बच्चाको समय आमाबाबु हरू/अजर्र्ावकहरू बीच याक्कै आधा र्ार्मा जवर्ािन र्ररएकोछ
र्ने, आमाबाबु हरू/अजर्र्ावकहरूले बच्चाकोलाजर् तोजकएको २ (दु ई) जवद्यालयमध्ये कुनचाजहां स्कूलमा र्नाश हने हो र्नी छनौटर्नश सकछन्।
र्ैर-सांरक्षक आमाबुबा या र्ैर-आमाबुबा अजर्र्ावकको एक नोटरीकृत कथन (बयान) (प्रमाजणत र्ररएको कथन), िो फेएट काउन्टी पन्धिक
स्कूलहरूमा (र्नाश हाँदा प्रमाजणत र्ररएको (नोटरीकृत) कथनमा (जववरण) कुनै जबद्याथीलाई र्नाश र्दाश उपयोर्कोलाजर् हन्छ िब सांरक्षक आमाबुबाले
बच्चालाई र्ैर-सांरक्षक आमाबुबा वा कोजह यस्तो व्यन्धिसांर् बस्न अनुमजत जदन्छ िो बच्चाको आमाबुबा होइन। जकनजक अजनवायश उपन्धस्थजत
कानूनहरूकोलाजर् कुनैपजन व्यन्धिद्वारा स्कूलयोग्य बच्चाहरूलाई र्नाश र्नश आवश्यकता पदश छ , िोसांर् उस जबद्याथीको "सांरक्षण वा जिम्मेवारीमा"
हन्छ, र्नाश को यस नोटरीकृत जववरणलाई बच्चालाई जशजक्षतर्नशको उद्दे श्यले तबसम्म सम्माजनत र्ररनेछ िबसम्म िबसम्म उ वा उनी र्ैर -सांरक्षणमा
रहे का आमाबुबा वा बच्चाको सांरक्षण वा जिम्मेवारीमा रहे को व्यन्धिसाँर् बस्छ।
सांरक्षक, जिम्मेवारी वा अजर्र्ावकत्व र्एको व्यन्धिलाई बच्चासाँर् सम्बन्धित कुनैपजन र सबै र्ैवक्षक जनणशयर्ने अजधकार हनेछ, िु न अजधकारमा
समावेशहन्छ, तर यजतमा माि सीजमत रहनुहाँदैन, र्नाश , जचजकत्सा सेवा, शैजक्षक माजमलाहरू, अजतररि जक्रयाकलापहरू, यस जवद्याथीलाई पुयाश उने,
जवद्याथीको जपकअप, आकन्धिक फारम तयारी, क्षेि यािाहरूको जनणशय, यातायातसम्बिी जनणशयहरू, अनु शासनात्मक कायशहरू, उपन्धस्थजतको
जवषयहरू र कुनैपजन र अन्य सबै शैजक्षक जवषय समावेश र्नेछ। यो अजधकार अनुरूप बच्चा सांरक्षकको आवासको तोजकएको स्कूलमा उपन्धस्थतहने
हो र्ने बच्चालाई सांरक्षक, जिम्मेवारी वा अजर्र्ावकत्व र्एको व्यन्धिसाँर् बस्नु अजनवायशछ। जवद्याथीको सांरक्षण, जिम्मेवारीमा वा अजर्र्ावकत्व
ग्रहणर्ने व्यन्धिले सबै कानुनी तथा शैजक्षक जनणशयहरूमाि र्दै न तर जचजकत्सा वा शैजक्षक जनणशयसाँर् सम्बन्धित कुनैपजन कानु नी पररणामहरू र
जबनाकारण र्यलहने सम्बिी मुद्दाहरूकालाजर् कानुनी रूपमा जिम्मेवार हन्छ।
र्नाश को प्रमाजणत र्ररएको (नोटरीकृत) कथनलाई सांरक्षक आमाबुबाद्वारा, जवद्याथी अठार वषश पुर्ेपजछ वा अन्य कानुनी पररन्धस्थजतहरूको
अन्धस्तत्वद्वारा अमान्य र्ररनसकछ। यसबाहे क, जवद्याथीको सांरक्षण वा जिम्मेवारी र्एको व्यन्धिले जवद्यालयलाई सूचनाजदन सकछजक अब उप्रान्त
सांरक्षण वा जिम्मेवारीबाट त्यार्र्रे को र्न्ने कुरालाई उ वा उनले कुनैपजन समयमा हस्ताक्षर र्रे र र त्यार्लाई जवद्याथीको सांचयी फोल्डरमा राख्नेछ।
त्यसपजछ बच्चाले बच्चाको सांरक्षण आमाबुबा(हरू) वा जवद्याथीको सांरक्षण वा जिम्मेवारीजलने व्यन्धिको जनवासकोलाजर् तोजकएको जवद्यालयमा
उपन्धस्थतहन आवश्यक हनेछ। र्नाश कोबेला नोटरीकृत कथन (बयान) (प्रमाजणत र्ररएको कथन), पूरार्नश जवद्यालय िनर्णना फाइलमा
आमाबाबुकोसिा सांरक्षण वा जिम्मेवारीजलने व्यन्धिको पजहचानर्नश आवश्यकछ।
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८.० अन्य जानकािी (जािी)
८.०३ क्षेत्र बावहिको कायगर्ाि
सबै जवद्याथीहरूलाई र्ौर्ोजलक उपन्धस्थजत क्षेिहरूद्वारा स्कूलहरूमा तोजकएको हन्छन् र जवद्याथीहरूबाट अपेक्षा र्ररन्छ जक उनीहरू आफ्नो जनवास
क्षेिकोलाजर् तोजकएको स्कूलमा उपन्धस्थत होस्। यजद जवद्यालयको उपन्धस्थजतमा पररवतशनले अनुरोध र्ररएको जवद्यालयमा र्ीडर्ाडको जसिशनार्दै न
र्ने माि जनम्न सतशहरूमा क्षेि बाजहरको अनुमजतलाई जवचार र्ररनेछ:
बसोबास स्र्थानान्तिणर्ने परििािहरू:
५ कक्षा, ८ कक्षा वा १२ कक्षाका जवद्याथी िो एउटा जवद्यालयको हाजिरी क्षेिबाट अको जवद्यालय हाजिरी क्षेिमा सनेर्छश न्, त्यो कक्षा
पूरानर्एसम्म आफ्नो पजहलेको जनवासको जवद्यालयमा जनरन्तरता जदन सकछन् । जवद्याथीहरूले फाइलमा क्षेि बाजहरको अनुरोधमा
सम्िौतार्नुश आवश्यक छ।
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू जर्ि एउटा उपन्धस्थजत क्षेिबाट अको ठाउाँ मासने पररवारले हाल जवद्याथी र्नाश र्एको स्कूलमा स्कूलको
वषशलाई जसध्याउन सकछ। त्यसपजछको स्कूलको वषशमा जवद्याथीले आफ्नो जनवास स्थानकोलाजर् सेवार्ने स्कूलमा र्नाश हनै पछश ।
जवद्याथीहरूले फाइलमा क्षेि बाजहरको अनुरोधमा सम्िौतार्नुश आवश्यक छ।
अक्ट्ोबर ३१ अजघ फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा एउटा उपन्धस्थजत क्षेिबाट अको उपन्धस्थजत क्षेिमासने जवद्याथीलाई पररवारले बसाइाँ सने
आशार्रे को स्थानमा सेवार्ने स्कूलमा स्कूलको वषश शु रुर्नश अनुमजतजदन सजकन्छ।

•

•

•

वजल्लाका कमगचािीहरु :
कुनै जवद्याथी िसका आमाबुबा/अजर्र्ावकले आधा-समयको आधारमा फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा कायशरतछन् वा त्यो र्न्दा बिी छर्ने
आमाबुबा/अजर्र्ावकले कामर्रे को स्कूल वा क्याम्पसमा उपन्धस्थतहन सकछन्।
दाजुर्ाइ/वददीबवहनीहरू :
अनुरोध र्ररएको जवद्यालयमा जबद्याथीको हाल दािुर्ाइ/जददीबजहनी र्नाश र्एकोछ।
कृपया ध्यान जदनुहोस्: जप्रन्धन्सपलहरूले क्षेिबाजहर कायश प्रदानर्ररएका जवद्याथीहरूलाई नवीकरण प्रदानर्नुश र्न्दापजहले जनयजमत दै जनक उपन्धस्थजत,
स्वीकायश व्यवहार र पयाश प्त शैजक्षकप्रर्जत सजहत जनजदश ष्ट शतशहरू अनुरूप छन्धन्क छै नन् र्नीमूल्याङ्कन र्नेछन्।
८.०४ ८.०४ र्ािीरिक सं यम ि एकान्त (अिर्ाि, अिग्ग)
शारीररक सांयम र एकान्तता (एक्लोपन) अन्धन्तम सहारा आकन्धिक सुरक्षा हस्तक्षेप हो।
शारीररक सांयम र्न्नाले जवद्याथीको धड़, हात, खुिा वा टाउको स्वतन्त्र रूपमा चलाउने जवद्याथीको क्षमतालाई न्धस्थर वा कमर्ने व्यन्धिर्त प्रजतबि
हो।
कुनै जवद्याथीको व्यवहारले आकन्धिक अवस्थामा आफू वा अरूलाई शारीररक हाजनर्नश सक्ने खतरा हनसकछ र्ने स्कूलका सबै कमशचारीहरूले
शारीररक सांयम दे खाउन अनुमजत जदन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा जवद्यालयका कमशचारीले सुरजक्षत सांकट व्यवस्थापनमा (एससीएममा) (SCMमा)
प्रमाजणत र्एका कमशचारीलाई िजतसक्दो चााँ डो बोलाउनेछन् ।
एकान्तता एक आकन्धिक सुरक्षा हस्तक्षेप हो िसले जवद्याथीलाई आत्मसांयम पुनुः प्राप्तर्ने अवसर प्रदानर्दश छ। एकान्तताको अथश जवद्याथीलाई एक्लै
कोठा वा क्षेिमा अनैन्धच्छक कैदर्नुश हो िहााँ बाट जवद्याथीलाई िानबाट रोजकन्छ । एकान्तताको अथश कक्षा कोठाको टाइमआउट, पयश वेजक्षत इन-स्कूल
(स्कूलमानै) रोक्ने वा स्कूल बाजहरको जनलम्बन र्न्ने होइन।
प्रजक्रयाहरू र आवश्यकताहरू एफसीपीएस (FCPS) सजमजतको नीजत ०९.२२१२मा फेलापानश सजकन्छ
http://www.fcps.net/administration/board-of-education/policies.
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८.० अन्य जानकािी (जािी)
८.०५ स्वीकृत वबरुि र्ैि-स्वीकृत खेिकूद
केन्टकी हाई स्कूल एथलेजटक सांर्ठन (एसोजसएशन) (केएचएसएए) (KHSAA) र फेएट काउन्टी जशक्षा सजमजतद्वारा हाल स्वीकृत र व्यवस्थापन र्ररएको
अन्तरजवद्यालयीन खे लकूद धनुधाश री, बेसबल, बास माछा माने, बजलङ, बास्केटबल, प्रजतस्पधाश त्मक उत्साह, क्रस कन्टर ी, नृत्य, फुटबल, र्ोल्फ, फुटबल,
फास्ट-जपच सफ्टबल, पौडी, डाइजवांर्, टे जनस, टर याक र मैदान, र्जलबल, र कुस्ती ("स्वीकृत खेल जटमहरू") समावेश छन्।
अन्य क्लबहरू वा खेलकुद टोलीहरू उच्च/मध्यम जवद्यालयसाँर् िोजडएको िस्तो दे न्धखएतापजन यस्ता सांर्ठनहरूले हाई/जमडल स्कूलहरू, जिल्ला र
केएचएसएएबाट (KHSAAबाट) स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालनर्दश छन् , सहर्ार्ी वा खेलाडीहरू मध्ये धेरै वा सबै जिल्लाका हाई/जमडल स्कूल वा अन्य
जवद्यालयमा उपन्धस्थतर्ए तापजन, वा प्रायोिकहरू/ प्रजशक्षकहरू सजमजतको कमशचारी र्एमा। यस्ता क्लबहरूका सहर्ार्ीहरू वा त्यस्ता खेल
टोलीका खेलाडीहरूलाई जवद्याथी खेलकुद जबमा वा केएचएसएए जवपजत्तपूणश जबमाले िाक्दै न।
त्यस्तो टोलीमा खेलाडीको सहर्ाजर्तामा दक्ष र/वा खेलको बारे मा ज्ञान र्एको व्यन्धिसाँर् सम्पकश वा पयशवेक्षण समावेश हनसकछ, तर जवशे ष खेलमा
दक्ष वा हनपजन सकछ वा नहनसकछ। यसबाहे क, टोलीसाँर् सम्बद्ध व्यन्धिहरू पृष्ठर्ूजम िााँ चहरूको अधीन हनसक्दै न, िसमा आपराजधक रे कडश को
िााँ च समावेश हन्छ, टोलीका सदस्यहरूसाँर् सम्बद्धहनु अजघ, पृष्ठर्ूजमको िााँ चहरू र आपराजधक रे कडश हरूको िााँ चहरूको जवपरीत, फेएट
काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूका कमशचारीहरू वा स्वयम्सेवकहरूलाई अनुमजत जदनुअजघ आवश्यक हन्छ, जवद्याथीहरूसाँर् सम्पकशमा रहन वा
जनरीक्षणर्नश ।
चाहे सानो होस् वा र्िीर, शारीररक सम्पकशहने खेलमा चोटपटक लाग्नसक्ने सिावना सधैं रहन्छ।
कुनै खेलकुदमा शारीररक सम्पकश समावेश नहाँ दापजन, यसले अभ्यास र/वा सांर्तसाँर् सम्बन्धित जवजर्न्न ज्ञात र अज्ञात जनजहत िोन्धखमहरू समावेशर्नश
सकछ। जवद्याथी र आमाबुबा/अजर्र्ावकहरूलाई सतकश र्राइन्छ जक टोलीका खेलाडीहरूकालाजर् आवश्यक जचजकत्सा परीक्षण नहन सकछ, र
टोलीको अभ्यास सि वा खेलहरूमा जचजकत्सक वा प्रजशक्षक नहनसकछ।
सहर्ाजर्ता स्कूल मैदानहरू वा जवद्यालयको मैदानहरूबाट हनसकछ, र समावेश हनसकछ, तर सीजमतहन सक्दै न, अभ्यास सिहरू, खेलहरू,
बैठकहरू (जमजटां र्हरू), अन्यकायशहरू (पाटीहरू, कोष सांकलनका र्जतजवजधहरू, आजद), मा र यी र्जतजवजधहरूबाट र जतर यातायात, र रातर्रको
यािाहरू।
कुनै खास स्कूलमाहने यस्ता र्जतजवजधहरूबारे िानकारीकोलाजर् कृपया जप्रन्धन्सपललाई सम्पकश र्नुश होस्।

८.०६ सम्पती ि व्यक्तिको खोजीहरू
अजधकृत कमशचारीहरू (जवद्याथीको आचरणकोलाजर् प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार जप्रन्धन्सपल वा प्रमाजणत व्यन्धिको रूपमा पररर्ाजषत र्ररएको)
जतनीहरूको सामानहरू, लकरहरू, डे स्कहरू, मोटरर्ाडीहरू, इलेक्ट्रोजनक उपकरणहरूको तलासीर्ने अजधकारछ यजद तलासीले जवद्याथीले
जवद्यालय जनयम, सजमजतको नीजत वा कानुन उल्लांघनर्रे को प्रमाण प्रकटर्नश सकछर्न्ने उजचत शांकार्एमा। जवद्याथीको व्यन्धिको खोिी जप्रन्धन्सपल वा
प्रजतजनजधको अजर्व्यि स्वीकृजतबाट मािर्ररनेछ। खोिको उद्दे श्य अरूको सुरक्षा र सम्पजत्तको सुरक्षार्नुश हो। साथै , जवद्यालयको जनरन्तर शैजक्षक
प्रकृयालाई कायमराख्न जवद्यालयको सम्पजत (िग्गा), िस्तै लकरहरू र डे स्कहरु सांयुि रुपमा जवद्यालय र जवद्याथीले राखेकाछन्, त्यसको खोिी
जनयजमत रुपमार्नश सजकनेछ। कुनैपजन अवस्थामा स्कूलका अजधकारीले कु जवद्याथीलाई कपडाखोलेर तलासर्नश सक्दै न।
हाम्रा जवद्यालयहरूमा प्रवेशर्ने जवद्याथीहरू र आर्न्तुकहरूले मे टल जडटे क्ट्र र न्धिन वा कुनैपजन सामानहरूको तलासीर्ने समावेशर्ने, िीजनांर्
वा खोिीको अधीनमाहन सकछन्। यो सुरजक्षत र सुरजक्षत जसकाई वातावरण प्रदानर्ने उद्दे श्यकालाजर् स्कूलका कमशचारीहरूद्वारा र्ररएको
प्रशासजनक खोि हो। यो आपराजधक अनुसिानमा िस्तै पत्ता लर्ाउन र पक्राउर्नश होइन। नोट: यजद कुनै व्यन्धिले हाम्रो कुनै एक स्थानमा
(सुजवधामा) जनषेजधत वस्तु ल्याउाँ छ र्ने, ऊ/उनी/उनीहरू आपराजधक अनुशासनात्मक व्यवहारको अधीनमाहन सकछन्, िसमा कानुनी कारबाही
समावेशहन सकछ। सकछ।
सांजहतामा कुनैपजन कुराले जवद्याथीलाई जनजित वा हाते (ह्यान्डहे ल्ड) इलेक्ट्रोजनक न्धिजनङ जडटे क्ट्रको अधीनमा रहनबाट रोक्न सक्दै न। जडटे क्ट्रको
सकारात्मक सांकेत वा प्रजतजक्रयाले अि जबना अजधकारको प्रवेशर्ने व्यन्धिको खोिकोलाजर् उजचत शांकाको रूपमा कामर्नेछ।
सजमजतको स्वाजमत्व वा जनयन्त्रणमा रहे को सम्पजत्तमा जनषेजधत अवैध पदाथश हरू/वस्तुहरू/सामग्रीहरू पत्ता लर्ाउन ताजलम प्राप्त कुकुरको प्रयोर्र्नश
सजकनेछ। कुनै वस्तु वा क्षेिमा प्रजशजक्षत कुकुरको चेतावनीले थप खोिीर्नशकोलाजर् उजचत आधारको रूपले योग्यहन्छ।
वटप्पणी (नोट): जवद्यालयको अजधकारीलाई उजचत शङ्कालाई व्यिर्नश सक्षम हनुपछश ।
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८.० अन्य जानकािी (जािी)
८.०७ वबद्यार्थीिाई वनस्कनकोिावर् आिश्यकताहरु
१८ वषश (अठार) वषश उमेर पुर्ेका जवद्याथीले जवद्यालयबाट हटे र (जनस्केर) आफ्नो जशक्षाको अन्त्यर्नश चाहे मा जनम्न दु वै कदमहरू चाले पजछमािै हट् न
सक्नेछन्:
•
•

जवद्याथीबाट हट् ने (जनस्कने) जलन्धखत सूचना स्कूलले प्राप्तर्नुश पने छ।
१८ वषश (अठार वषश) वा सो र्न्दा विी उमेरका कुनै पजन जवद्याथीको जवद्यालयबाट हट् नकालाजर् (जनस्कनकालाजर्) दस्तुर फारामर्नुश पदश छ।

हटे पजछ (जनस्केपजछ) फारमको १ (एक) प्रजत जवद्याथीको सांचयफोल्डरमा रान्धखनेछ ।
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९.० िावषगक विििण हरू तर्था सूचनाहरू
९.०१ एफईआिपीए (FERPA) /केएफईआिपीए (KFERPA)
१९७४को पाररवाररक शैजक्षक अजधकार र र्ोपनीयता ऐनद्वारा (एफईआरपीए) ("FERPA") र केआरएस १६०.७०० ("केएफईआरपीए") ("KFERPA")
शाजसतर्ए अनुसार, प्रत्येक जवद्याथी १८ वषशर्न्दा (अठार) माजथका वा जतनका आमाबुबा/अजर्र्ावक, यजद जवद्याथी १८ (अठार) वषश र्न्दा मुजनको वा
आमाबुबा/अजर्र्ावकमा आजश्रतछ र्ने, अजधकार छ: १) जवद्याथीको जशक्षा रे कडश को जनरीक्षण र समीक्षार्नश; र २) अजर्ले खमा समावेश भ्रामक वा
र्लत कथनहरूलाई चु नौतीजदन र त्यस्ता कथनहरूलाई हटाउन वा सच्याउन अनुरोधर्नश। जवद्याथी अजर्ले खहरूमा पहाँ चको उद्दे श्यकालाजर्,
"अजर्र्ावक" लाई जनम्न रूपमा पररर्ाजषत र्ररएको छ: "प्राकृजतक आमाबुबा, अजर्र्ावक, कानुनी सांरक्षक, वा आमाबुबाको अनुपन्धस्थजतमा
जवद्याथीको आमाबुबाको वा अजर्र्ावकको रूपमा कामर्ने व्यन्धि।" या त प्राकृजतक अजर्र्ावकसाँर् यस नीजतमा जनजहत अजधकारहरू प्रयोर्र्ने
अजधकार छ िबसम्म जवद्यालयहरूलाई अदालतको आदे श प्रदान र्ररएको छै न िुन स्पष्ट रूपमा जवपररत प्रदान र्दश छ।
या त प्राकृजतक आमा-बुबासांर् यस नीजतमा अन्तजनशजहत (जनजहत) अजधकारहरूलाई प्रयोर्र्ने अजधकार छ, िबसम्म जक स्कूलहरूलाई अदालतको
आदे श प्रदानर्ररएको छै न िुन स्पष्ट रूपले यसको जवपरीत प्रदानर्दश छ।" या त प्राकृजतक आमा-बुबासांर् यस नीजतमा अन्तजनशजहत (जनजहत)
अजधकारहरूलाई प्रयोर्र्ने अजधकार छ, िबसम्म जक स्कूलहरूलाई अदालतको आदे श प्रदानर्ररएको छै न िुन स्पष्ट रूपले यसको जवपरीत
प्रदानर्दश छ।र्दश छ।
"जशक्षा अजर्लेखहरू" र्न्ने पदावलीको अथश फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूद्वारा सङ्कलन, कायम रान्धखएको वा प्रयोर्र्ररने जवद्याथीसाँर् प्रत्यक्ष
सम्बन्धित कार्िातहरू तथा अन्य सामग्रीहरू बुजिन्छ। यसमा फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूको तफशबाट जवद्याथीहरूकालाजर् सेवा प्रदानर्ने
अन्य जनकाय तथा व्यन्धिजवशेषहरूले कायम रान्धखएका रे कडश हरू समावेशछन्। शैजक्षक अजर्लेखहरूमा समावेशछन्, तर यसमा माि सीजमत
छै नन्: १) व्यन्धिर्त र पाररवाररक तथ्ाङ्कहरू; २) योग्यता, उपलन्धब्ध, बौन्धद्धकता, व्यन्धित्व, व्यवहार अवलोकन, र अन्य जनदान िानकारी सजहत
मूल्याङ्कन र परीक्षण तथ्ााँ कहरू; ३) जचजकत्सा, मनोवैज्ञाजनक र उपाख्यानात्मक ररपोटश (अरुसाँर् सािा र्रे मा); ४) जवद्यालयमा उपलब्धी र प्रर्जत
प्रजतवेदनहरूको सबै अजर्ले खहरू; ५) जवद्याथीको पोटश फोजलयोहरू; ६) सबै अनुशासन अजर्लेखहरू; ७) जवद्याथीहरु र/वा
आमाबुबा/अजर्र्ावकसांर् सम्मे लनको अजर्ले खहरू; ८) जवद्याथीको बारे मा पिाचारको प्रजतजलजपहरू; ९) जवद्याथीको कुनैपजन तस्वीरहरू
(फोटोहरू) वा जर्जडयो रे कजडश ङहरू; र १०) जवद्याथीसाँर् कामर्नश वा सांघीय तथा राज्यका जनयमानुसार आवश्यकपने अन्य जनयमहरू वा
तथ्ाां कहरू।
जवद्यालय कमशचारीहरू, अजधकृत स्वयांसेवकहरू, ठे केदारहरू र जवक्रेताहरू, सांघीय कानूनद्वारा अनु मोजदत केही अन्य जनकायहरू बाहे क, कुनैपजन
व्यन्धिले जवद्याथीको सहमजत जबना जवद्याथीको जशक्षा रे कडश हरूको जनरीक्षण वा समीक्षार्नश सक्दै न, यजद उ वा उनी १८ (अठार) वषशको उमेरको हो
र्ने; वा आमाबुबा/अजर्र्ावक, यजद जवद्याथी १८ वषश र्न्दा कम (अठार) वा आमाबुबा/अजर्र्ावकको आजश्रत र्एमा; वा उजचत तररकाले िारी
र्ररएको अदालतको आदे श जबना।
अनुरोधमा, जिल्लाले अको जवद्यालय जिल्लाका अजधकारीहरूको सहमजत जबना रे कडश खुलासार्ने छन् िसमा जवद्याथी र्नाश हन खोिे कोछ वा चाहन्छ।
"जनदे जशका िानकारी" शब्दको अथश जवद्याथीको नाम, ठे र्ाना, टे जलफोन सू चीकरण, िन्म जमजत र स्थान, जवद्यालय मान्यता प्राप्त खेल कूद र
र्जतजवजधहरू, खेलकुद टोलीका सदस्यहरूको उचाइ र विन, उपन्धस्थजतको जमजत, पुरस्कारहरू प्राप्त, अध्ययनको प्रमुख क्षेि र जवद्याथीद्वारा
उपन्धस्थत सबैर्न्दा पजछल्लो शैजक्षक जनकाय वा सांस्था, सावशिजनक जवद्यालयहरूको सांरक्षकमा जशक्षा अजर्ले खमा समाजहत र्एकोछ र्न्ने बुजिन्छ
[केआरएस १६०.७००(१)]। जनदे जशका िानकारीमा जशक्षाको रे कडश लाई समावेश र्ररएको छै न।
जनदे जशकाको (डाईरे कटर ीको) िानकारी िारी र्ररनेछ, जलन्धखत अनुरोधमा, समाचार जमजडयाहरू, खेलकुद सांघहरू, उच्च जशक्षा प्रदायकहरू,
छािवृजत्त वा कलेि प्रवेश सजमजतहरू, वा आजधकाररक सांर्ठनहरुकोलाजर् तथ्ााँ कहरूको आवश्यकता एक वैध शैजक्षक रुजच र उद्दे श्यसांर्
िोजडएको छर्ने माि। जनदे जशकाको िानकारी आजधकाररक कानून लार्ूर्ने जनकायहरूलाई , शुपरइन्टे नडे न्ट वा उसको वा उनको प्रजतजनजधको
अनुमजतले िारीर्नश सजकन्छ। प्रत्येक जवद्यालय वषशको अक्ट्ोबर १ तारीकसम्म वा अक्ट्ोबर १ तारीकपजछ र्नाश र्एको र्नाश र्एको ३० (तीस)
जदनजर्ि जलन्धखत सूचना नजदएसम्म जिल्लाले जनदे जशकाको सूचना खुलाउन सकछ। जनदे जशकाको िानकारीमा जवद्याथीको समावेशहन सकछ: 1) नाम,
ठे र्ाना, टे जलफोन नम्बर र िन्म जमजत; २) आजधकाररक मान्यता प्राप्त जक्रयाकलापहरू र खेलकुदहरूमा सहर्ाजर्ता (विन र उचाइ सजहत); ३)
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूजर्ि उपन्धस्थजतको जमजत; ४) क्रेजडटका पुरस्कारहरू, जडप्लोमाहरू, र जवशेष मान्यताहरू (सम्मान रोल र
जनपुण/जवजशष्ट परीक्षण प्राप्ताां कहरू समावेश तर सीजमत छै न); र ५) फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा र्नाश हनु पूवश र्नाश र्एको अन्धन्तम शैजक्षक
सांस्था (www.fcps.netमा एफसीपीएस र्ोपनीयता र र्ैर-र्ेदर्ाव पुन्धस्तका (FCPS Confidentiality and Non-Discrimination Handbook )
हे नुशहोस्)। जनदे जशका िानकारीमा जशक्षा रे कडश हरू समावेश र्ररएको छै न ।
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९.० िावषगक विििण हरू तर्था सूचनाहरू
९.०१ एफईआिपीए (FERPA) /केएफईआिपीए (KFERPA)
सैन्य र्तीकतागहरू: हालको कानुनअनुसार अमेररकी सैजनक र्तीकताश हरूले माध्यजमक जवद्यालयका जवद्याथीहरूको नामहरू, ठे र्ानाहरू र
टे जलफोन नम्बरहरू पाउनसकछन्। आमाबाबु/अजर्र्ावक वा जवद्याथीले यो सूचना िारीनर्ने छनौटर्नश सकछन्। र्तीकताश हरूले जवद्याथीको बारे मा
िानकारी नपाऊन् र्नी अनुरोधर्नश सैन्य र्तीकताश हरूलाई सूचनाको जवज्ञन्धप्त अि-आउट (बाजहररने) फाराम (प्रत्येक हाई स्कूलमा उपलब्ध; धारा
१०.०३ पजन हे नुशहोस्) पूरार्रे र शुपरइन्टे नडे न्टको कायाश लयमा पठाउनु पछश । आमाबुबा/अजर्र्ावक वा जवद्याथीले रद्द नर्रे सम्म अि आउट (बाजहररने)
जनवेदनलार्ू र्ईरहनेछ।
प्रत्येक आमाबुबा/अजर्र्ावक र योग्य जवद्याथीलाई सजमजतको नीजत ०९.१४मा उन्धल्लन्धखत जवद्याथीको अजर्लेख जनरीक्षणर्ने अजधकार र्लत रूपमा
अस्वीकार र्ररएकोछ र्ने सांयुि राज्य जशक्षा जवर्ार्मा जलन्धखत उिुरी दताश र्ने अजधकारछ।
प्रत्येक आमाबुबा/अजर्र्ावक र योग्य जवद्याथीले , सजमजतको नीजत ०९.१४ को प्रजतजलजप र www.fcps.net मा जिल्ला वेबसाइटमा जवद्याथी अजर्लेख
सम्बिी एफसीपीएस (FCPS) र्ोपनीयता र र्ैर-र्ेदर्ाव पुन्धस्तकाको (FCPS Confidentiality and Non-Discrimination Handbook) िााँ चर्नश
सक्नेछन् ।
सामग्री/िे कडग को र्ुितािाई चुनौतीहरू: यसमा जनजहत िानकारी र्लत, भ्रामक वा अन्यथा जवद्याथीको र्ोपनीयता वा अन्य अजधकारको
उल्लङ्घनर्एको आधारमा जवद्याथीको अजर्लेखको जवषयवस्तु वा यथाथशतालाई चुनौती जदने न्धस्थजतमा फारम एसआरएफ ११९ (जप्रन्धन्सपलको
कायाश लयमा उपलब्ध) पूरार्ररनु पदश छ र आमाबुबा/अजर्र्ावक जवद्याथी वा योग्य जवद्याथीलाई "सुनुवाई अजधकृत" र्नी तोजकएको शुपरइन्टे नडे न्टले
जनयुि र्रे को उपयुि व्यवस्थाजपकाले सञ्चालनर्नश पाउनेर्री सुनुवाईको अवसर प्रदानर्नुश पदश छ। त्यस्तो सुनुवाईको लाजर् शुपरइन्टे नडे न्टले
जनवेदन प्राप्त र्रे पजछ उजचत समयावजधजर्ि सुनुवाइ सम्पन्न हनेछ र जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावक र/वा योग्य जवद्याथीलाई सुनुवाइको जमजत,
स्थान र समय तोजकएको जमजत, स्थान र समय सोही बमोजिमकोबारे अजग्रम सूचना जदइनेछ।
जवद्याथी वा योग्य जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकलाई जवषयसाँर् सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुतर्ने पूणश तथा जनष्पक्ष अवसर प्रदान र्ररनेछ र आफ्नो
खचशमा वजकल लर्ायत आफ्नो रोिाइका व्यन्धि हरूले सहयोर् वा प्रजतजनजधत्वर्नश सक्नेछन्।
यजद, सुनुवाईको पररणाम स्वरूप, सजमजतले आफ्नो सुनुवाई अजधकारी माफशत, िानकारी र्लत, भ्रामक, वा अन्यथा जवद्याथीहरूको र्ोपनीयता वा
अन्य अजधकारहरूको उल्लङ्घनमा छै न र्नेर जनणशयर्छश र्ने, यसले आमाबुबा/अजर्र्ावक वा योग्य जवद्याथीलाई सूजचतर्नेछ। जवद्याथीको शैजक्षक
अजर्ले खहरूमा राख्ने अजधकार शैजक्षक अजर्लेखमा र्एको िानकारीमा जटप्पणीर्ने र/वा सुनुवाई अजधकारीको जनणशयसाँर् असहमतहने कुनै
कारणहरू प्रस्तुतर्ने कथन।
जवद्याथीको शैजक्षक अजर्लेखमा रान्धखएको कुनैपजन त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई सजमजतले जवद्याथीको शैजक्षक अजर्ले खको अांशको रूपमा रान्धखनेछ
िबसम्म त्यसको अजर्ले ख वा जववाजदत अांश सजमजतले कायमर्रे को हन्छ। यजद जवद्याथीको शैजक्षक अजर्ले ख वा त्यसको जववाजदत अांश सजमजतले
कुनै पक्षलाई खु लासार्रे को खण्डमा त्यस पक्षलाईपजन स्पष्टीकरण जदइनेछ।
सुनुवाईको समापन पजछ उजचत अवजध जर्ि सुनुवाई अजधकृतले उसको वा उनको जनणशय जलन्धखत रुपमा र्नेछ [३४ सीएफआर§ ९९.२२(ई)]
सुनुवाई अजधकृतको जनणशय सुनुवाईमा प्रस्तुत प्रमाणमा माि आधाररत हनेछ र यसमा प्रमाणको साराां श र जनणशयको कारण समावेश हनेछ ।
आमाबुबा(हरू)/सांरक्षक(हरू) र आफ्नो अजधकारको हनन र्एको जवश्वासर्ने योग्य जवद्याथीहरूले यससाँर् र्ुनासोर्नश सकछन्:
फ्याजमली पोजलसी कम्प्लायेंस अजफस
यु. एस. जडपाटश मेन्ट अफ एडु केशन
४०० म्याररल्याण्ड अर्ेन्यु साउथ वेस्ट (SW)
वाजसङ् टन, जड. सी. २०२०२
(२०२) २६०-३८८७ (भ्वाईस )
(८००) ८७७- ८३३९ जटजडजड (TDD)
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९.० िावषगक विििणहरू तर्था सूचनाहरू (जािी)
९.०२ विद्यार्थी अविकाि संर्ोिनको संिक्षण
सन् १९९८को जवद्याथी अजधकारको सांघीय सांरक्षण सांशोधन ( “पीआरए”)("PPRA") अन्तर्शत, आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू र योग्य
जवद्याथीहरूलाई सवेक्षण, जवश्लेषण, आक्रामक शारीररक परीक्षा या िााँ च (श्रवण, दृजष्ट वा पाश्वशकुब्जताको िााँ च बाहे क) वा सांरजक्षत िानकारी
प्रकटर्ने मूल्याङ्कनहरूमा सहर्ाजर्ताबाट वजञ्चतहने (बाजहररने) अवसर प्रदान र्ररनेछ। यो तेस्रो पक्षद्वारा जवद्याथी िानकारीको सांकलन,
प्रकटीकरण वा व्यापाररक उदे श्यहरूकोलाजर्पजन लार्ूहन्छ।
आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू र योग्य जवद्याथीहरूले , जलन्धखत अनु रोधमा र प्रशासन वा प्रयोर्र्नुश अजघ, सांग्रह, खुलासा, वा सुरजक्षत िानकारीको
प्रयोर्कोलाजर् प्रयोर् र्ररएका सामग्री वा उपकरणहरूको जनरीक्षणर्नश सकछन्।
पीपीआरएले आमाबाबुहरू र योग्य जवद्याथीहरूलाई (िो १८ वषश वा माजथकाछन् वा मुन्धि प्राप्त नाबाजलर्हरू) सवेक्षणहरू सञ्चालनर्ने, व्यापाररक
उद्दे श्यकालाजर् िानकारी सङ्कलन र प्रयोर्, र जनजित शारीररक परीक्षाहरू सम्बिी केही अजधकारहरू प्रदानर्दश छ। यसमा अजधकार समावेशछ:
यजद सवेक्षणलाई सम्पूणश रूपमा वा आां जशक रूपमा अमेररकी जशक्षा जवर्ार्को कायशक्रमद्वारा जवत्तपोजषत र्ररएकोछ र्ने जवद्याथीहरूले
जनम्न सांरजक्षत क्षेिहरू ("सांरजक्षत सूचना सवेक्षण") मध्ये १ (एक) वा त्योर्न्दा बिी सम्बन्धित सवेक्षण प्रस्तुतर्नुश आवश्यक छ:

•

o
o
o
o
o
o
o
o

जवद्याथी वा जवद्याथीको आमाबुबा/अजर्र्ावकको रािनीजतक सम्बद्धताहरू वा जवश्वासहरू;
जवद्याथी वा जवद्याथीको पररवारको मानजसक वा मनोवैज्ञाजनक समस्याहरू;
यौन व्यवहार वा मनोवृजत्तहरू;
अवैध, सामाजिक जवरोधी, आत्म दोषारोपण, वा अपमानिनक व्यवहार;
उत्तरदाताहरूसाँर् घजनष्ठ पाररवाररक सम्बिहरू र्एका अन्य व्यन्धिहरूको आलोचनात्मक मू ल्याां कन;
कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त जवशेषाजधकार प्राप्त सम्बिहरू िस्तै वजकलहरू, जचजकत्सकहरू, वा पादरीहरू;
जवद्याथी वा जवद्याथीको आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरूको धाजमशक प्रचलनहरू, सम्बद्धताहरू वा जवश्वासहरू; वा
आय (कुनै कायशक्रममा सहर्ाजर्ताकोलाजर् योग्यता जनधाश रणर्नश वा त्यस्तो कायशक्रम अन्तर्शत जवत्तीय सहायता प्राप्तर्नश कानूनले
आवश्यक बाहे क)।

सूचना प्राप्तर्नुश र जवद्याथीलाई बाजहररने अवसर प्राप्तर्नुश:

•

o
o

o

कुनैपजन अन्य सांरजक्षत सूचना सवेक्षण, कोषलाई वास्तानर्रे र,
कुनैपजन र्ैर-आपतकालीन, आक्रामक शारीररक परीक्षा वा िााँ च उपन्धस्थजतको शतशको रूपमा आवश्यक छ, स्कूल वा यसको
प्रजतजनजधद्वारा प्रबांजधत, र जवद्याथीको तत्काल स्वास्थ्य र सुरक्षाको रक्षार्नश आवश्यक छै न (श्रवण, दृजष्ट, वा स्कोजलयोजसस िााँ चहरू
बाहे क, वा राज्य कानून अन्तर्शत अनुमजत वा आवश्यक कुनैपजन शारीररक परीक्षा वा िााँ च); र
यस्तो र्जतजवजधहरू िसमा जवद्याथीहरूबाट प्राप्तव्यन्धिर्त िानकारीको सङ्कलन, खु लासा, वा यसकोप्रयोर्
बिारीकरणकोलाजर् वा बेच्न वा िानकारीलाई अरु मान्छे हरूलाई जवतरणर्नशकोलाजर् र्ररन्छ।

अनुरोधमा र व्यवस्थापन (प्रबिन) वा प्रयोर्र्नुशअजघ जनरीक्षणर्नुश:

•

o
o
o

जवद्याथीहरूको सांरजक्षत सूचनाहरूको सवेक्षण;
उपरोि कुनैपजन बिारीकरण, जबक्रीहरू, वा अन्य जवतरण उद्दे श्यहरूकालाजर् जवद्याथीहरूबाट व्यन्धिर्त िानकारी
सङ्कलनर्नश प्रयोर् र्ररने उपकरणहरू; र
शैजक्षक पायक्रमको र्ार्को रुपमा प्रयोर्हने जनदे शनात्मक सामग्री।

यस जिल्लाले माजथ सूचीकृत जक्रयाकलापहरूको जवजशष्ट वा अनुमाजनत जमजतहरूको प्रत्येक जवद्यालय वषशको शुरुमा कम्तीमापजन वाजषशक रूपमा
आमाबुबा/अजर्र्ावक र योग्य जवद्याथीहरूलाई सूजचतर्नेछ। सूचनाले जवद्याथीलाई ती जक्रयाकलापमा र्ार्जलनबाट बजहरिाने अवसर प्रदान र्नेछ।
अजर्र्ावक(हरू)/सांरक्षक(हरू) र आफ्नो अजधकारहरूको हनन र्एको जवश्वासर्ने योग्य जवद्याथीहरूले यससाँर् र्ुनासोर्नश सकछन्:
फ्याजमली पोजलसी कम्प्लायेंस अजफस (पररवार नीजत अनुपालन कायाश लय)
यु. एस. जडपाटश मेन्ट अफ एडु केशन
४०० म्याररल्याण्ड एर्न्यु साउथवे स्ट (SW)
वाजसङ् टन, जडसी २०२०२-४६०५
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९.० िावषगक विििणहरू तर्था सूचनाहरू (जािी)
९.०३ र्ेदर्ाि-िवहत
िात, रङ, राजष्टरय मूल, उमेर, धमश, यौजनक पजहचान, यौजनक अजर्मुखीकरण, अपाङ्गता, वा सांघीय वा राज्य कानुनमा कुनै अन्य आधारको आधारमा
र्ेदर्ाव नर्ने फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूको नीजत हो। सन् १९६४को नार्ररक अजधकार ऐन, १९६४ को शीषशक छै ठौां र छै ठौां, सन् १९७२ को
वर्क्षा सं र्ोिनको र्ीषगक निौ,ं अपाङ्गता र्एका व्यन्धिहरूको जशक्षा ऐन १९९७ र २००४ (“आईजडईए”) ("IDEA"), पुनवाश स ऐन १९७३ को धारा
५०४ ("धारा ५०४"), अपाङ्गता र्एका अमेररकीहरूको अजधजनयम १९९० ("एडीए") (“ADA”), एडीए सांशोधन ऐन २००८ ("एजडएएए") ("ADAAA")
र मैकजकनी-र्ेंटो बेघर सहायता अजधजनयम १९८७. माजथ उन्धल्लन्धखत कुनैपजन कायशको पालना सम्बिी जिज्ञासाहरू यहााँ पठाईनुपछश :
नार्ररक अजधकार अनुपालन अजधकारी (जसजर्ल राइट् स कम्प्लायेंस अजफसर)
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू
७०१ ई. मे न स्टर ीट.
लेन्धक्सङ्गटन, केवाई ४०५०२
(८५९) ३८१-४३१८
सोधपुछहरू यहााँ पजन पठाईन सजकन्छ:
अजफस अफ जसजर्ल राइट् स
यु.एस. जडपाटश मेन्ट अफ एडु केशन
४०० म्याररल्याण्ड एर्न्यु साउथवे स्ट (SW)
वाजसङ् टन, जडसी २०२०२-४६०५
९.०४ विर्ेष वर्क्षा ि बाि खोज
सांघीय र राज्यको कानुन को पालनामा, कम से कम प्रजतबिात्मक वातावरण (Restrictive Environment) (एलआरई) (LRE) मा एक जन: शुल्क र
उपयुि जशक्षा (Free and Appropriate Education) (एफएपीई) (FAPE) फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूद्वारा जिल्लाको अजधकार क्षेि जर्ि
प्रमाजणत अपाां र्ता र्एका सबै जप्र-स्कूलका उमेरका बालबाजलकाहरू र स्कूल उमेरका बालबाजलकाहरूलाई प्रदान र्ररएकोछ। साथै सांघीय र
राज्य व्यवस्थाको पालनार्दै जवद्यालय प्रणालीले अपाङ्गता र्एका सबै बालबाजलकाहरूलाई जवद्यालय प्रणालीको उपन्धस्थजत सीमाजर्ि रहे का
पजहचान, पत्ता लर्ाउने र मूल्याङ्कनर्ने व्यापक बाल खोि कायशक्रमलाई कायम र्रे कोछ। िसमा अपाङ्गता र्एका बालबाजलकाहरू, राज्यका
सांरक्षणमा र्एका (अजर्र्ावकत्व मा र्एका) वा अपाङ्गता र्एका बालबाजलकाहरू जनिी जवद्यालयमा र्नाश हने, उनीहरूको अपाङ्गताको
र्िीरताको बाविुद, र िसलाई जवशेष जशक्षा र सम्बन्धित सेवाहरूको आवश्यकता पदश छ।
जवशेष जशक्षा तथा सम्बन्धित सेवाकालाजर् आमाबुबाहरू/अजर्र्ावकहरू, जवद्यालयका कमशचारीहरू वा समुदायका सदस्यहरूले जसफाररसफर र्नश
सक्नेछन् । थप िानकारीकालाजर् कक्षाका जशक्षक, जवशेष जशक्षा जशक्षक, सल्लाहकार, प्रधानाध्यापक (जप्रन्धन्सपल) वा जवशेष जशक्षा जनदे शकसाँर्
सम्पकश र्नुशहोला ।
आमाबाबु हरू /अजर्र्ावकहरूकालाजर् अन्य उपयोर्ी स्रोतहरू यस प्रकारछन्:
डाईरे क्ट्र अफ स्पेशल एडु केशन
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू
७०१ ई. मे न सेन्ट.
लेन्धक्सङ्गटन, केवाई ४०५०२
(८५९) ३८१-४१७१
जडपाटश मेन्ट अफ एडु केशन
स्पेशल एडु केशन सजवशसेस

http://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/default.aspx

70

९.० िावषगक विििणहरू तर्था सूचनाहरू (जािी)
९.०५ सािगजवनक िार्हरू िा बीमाको प्रयोर् (मेडीकेड)
३४ सीएफआि §३००.१५४(वड)(२)(iv) अन्तर्गत विद्यािय वजल्लाका सािगजवनक िार्हरू िा बीमाको (मेडीकेड)
प्रयोर्कोिावर् अवर्र्ािक सहमवतको िावषगक सूचना
अपाङ्गतार्एका व्यन्धिहरूकोलाजर् जशक्षा ऐन (आईजडईए) (IDEA) र्नेर जचजनने सां घीय जवशेष जशक्षा ऐनले आईजडईएका अजर्र्ावकहरूलाई
जवद्यालय जिल्लाले सावशिजनक लार्हरू वा जबमा, िस्तै मेजडकेडको प्रयोर्साँर् सम्बन्धित केही अजधकार प्रदानर्दश छ।
स्कूल जिल्लाहरूले कजहलेकाही ां आमाबाबुलाई उि जिल्लाले स्कूलमा प्रदानर्ररने कुनै खास सेवाकोलाजर् आफ्नो सावशिजनक लार्हरू वा जबमा

प्रयोर्र्नश सकछ जक र्नेर सोध्छन्। आईजडईएले यस क्षेिमा अजर्र्ावकलाई जनम्न अजधकार प्रदानर्दश छ:
❖ आमाबाबुिाई बुझ्न सवकने र्ाषामा यो सूचना पाउने अविकािछ।
यसकोअथश वाजषशक सूचना स्पष्ट र्ाषामा लेख्नुपछश । यसको मतलब योपजन होजक सूचना आमाबाबुको मातृर्ाषा वा आमाबाबुले
प्रयोर्र्रे को सञ्चारको अन्य तरीकामाप्रदान र्ररएकोछ, िबसम्म यो स्पष्ट रूपमा यस्तोर्नश व्यवहाररक हाँ दैन।
❖ आफ्नो बच्चाको र्ोप्य जानकािी प्रकटर्नुगअवघ आमाबाबुिे सहमवत प्रदानर्नै पछग ।
जवद्यालय जिल्लाले पररवार शैजक्षक अजधकार र र्ोपनीयता अजधजनयम (एफईआरपीए) (FERPA) अन्तर्शत आमाबुबाको
सहमजतप्राप्तर्नैपछश , ३४ सीएफआर र्ार् ९९मा, र ३४ सीएफआर §३००.६२२मा फेलापरे को आईजडईए, जवद्यालय जिल्लाले
राज्यको सावशिजनक लार्हरू वा बीमा कायशक्रमको (मेडीकेड) जिम्मामा रहे को सांस्थालाई बच्चाको व्यन्धिर्त रूपमा
पजहचानयोग्य िानकारीलाई प्रकटर्नश सकछ।
❖ आईवडईएद्वािा (IDEA) वतरिने बच्चािाई आमाबाबु िे कुनै मूल्य नवतिी विर्ेष वर्क्षा ि सम्बक्तन्धत
सेिाहरूको पाउने अविकाि हुन्छ।
आईजडईएकोलाजर् योग्य बच्चालाई जन:शुल्क उपयुि सावशिजनक जशक्षा (एफएजपई) (FAPE) प्रदानर्नश पुन: प्राप्त र्ररएको कुनैपजन
सेवाकोलाजर्, स्कूल जिल्लाले::
o
o
o

बच्चालाई एफएजपई (FAPE) प्राप्तर्नश आमाबाबुले सावशिजनक लार्हरू वा जबमा कायशक्रमहरूकोलाजर्
साइनअपर्नुश नपनेहन सकछ।
स्कूलमा प्रदानर्ररने सेवाहरूकोलाजर् आमाबाबुले खचश जतनश, िस्तै, र्ुिानी योग्य वा सह-र्ुिानी रकमजतनुश
नपने हन सकछ। तथाजप, जिल्लाले आमा/बुबाले सेवाकोलाजर् जतनुश पने खचशबेहोनश सकछ।
बच्चाको सावशिजनक लार्हरू वा बीमा प्रयोर्र्नश नपाउनसकछ यजद यो प्रयोर् र्दाश :
✓

उपलब्ध आिीवन आवरण वा अन्य लार्हरू घट् छन्;

✓

साधारणतया सावशिजनक लार्हरू वा जबमाद्वारा जतरे को सेवाकोलाजर् पररवारलाई र्ुिानीर्नुश
आवश्यकछ, िुन बच्चालाई स्कूल बाजहर आवश्यकता पदश छ;

✓

जबमाको जकस्ताहरू बिाउनु वा सावशिजनक लार्हरू वा बीमा बन्दर्नश नेतृत्वर्नुश ; वा,

✓

स्वास्थ्य हे रचाह खचशको कुल रकमको कारणलेर्दाश घर र समुदायमा आधाररत छूटहरूकोलाजर्
बच्चाको योग्यतालाई िोन्धखममाराख्नु।

❖ आमाबाबुहरूिे कुनैपवन समयमा बच्चाको र्ोप्य जानकािीको खुिासाकोिावर् वदएको सहमवतिाई वफतागविन
सक्छन्। ।
❖ यवद आमाबाबुिे सहमवत अस्वीकाि र्िे मा िा सहमवत वफताग विएमा, स्कूि वजल्लािे अझैपवन आमाबाबुिाई कुनै मूल्य
नवतिी बच्चािाई आिश्यक से िा प्रदानर्नुगपछग ।
स्कूल जिल्ला अिैपजन बच्चालाई एफएपीई (FAPE) प्रदानर्नश जिम्मेवारछ र आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध र्राउनुपछश , चाहे
जिल्लालाई आमाबाबुको सावशिजनक लार्हरू वा बीमा प्रयोर्र्नश अनुमजतछै न।
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१०.० फािामहरू
१०.०१ एफईआिवपई (FERPA) वनदे वर्का सूचनाबाट बावहरिने

फेएट काउन्टी पक्तिक स्कूिहरू

एफईआिवपई (FERPA) वनदे वर्का (डाइिे क्ट्िी) सूचनाबाट बावहरिने फािम
सबै विद्यार्थीहरूकािावर्
र्ोपनीयताको आफ्नो अजधकारको प्रयोर्र्नश यो फारमलाई पूरार्नुशहोस्।
जिल्लाले जवद्याथीको नाम, ठे र्ाना, इमेि ठे र्ाना, टे विफोन नम्बि, जन्मवमवत ि जन्मस्र्थान, आविकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त
वक्रयाकिापहरू ि खेिकुदहरूमा विद्यार्थीको सहर्ावर्ता, विद्यार्थीको तौि ि उचाई (खेिाडी वटमको सदस्य र्एमा), विद्यार्थीको
उपक्तस्र्थवतको वमवतहरू, कक्षा स्ति, सम्मानहरू तर्था पुिस्कािहरू, तस्वीि (वर्वडयो िे कडग हरू बाहेक) ि अध्ययनको प्रमुख क्षेत्रिाई
"जनदे जशका िानकारी" र्नेर तोकेकोछ, िसको अथश पाररवाररक जशक्षाको अजधकारहरू र र्ोपनीयताको ऐन (“एफईआरजपई”) ("FERPA") अन्तर्शतछ
जक यो िानकारी तपाईांको सहमजत जबना िारीर्नश सजकन्छ। जनदे जशका को िानकारी मार् र्ने माजनसहरूलाई िारी र्ररएको यो िानकारी नचाहे मा
आमाबुबा/अवर्र्ािक िा योग्य विद्यार्थीिे (१८ िषग िा सोर्न्दा ििी) यो फािममा हस्ताक्षिर्िी र्नाग र्एको एक मवहना वर्त्र विद्यािय
कायागियमा वफतागर्नुग पदग छ । यो बावहरिने अनुिोि हािको विद्यािय िषगकोिावर् मात्रिार्ू हुनेछ।
यस प्रकार राज्य र सांघीय कानुन अन्तर्शत मेरो अजधकारको प्रयोर् र्दश छु र यसरी नाम, ठे र्ाना, इमेि ठे र्ाना, टे विफोन नम्बि, जन्मवमवत ि
जन्मस्र्थान, आविकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त वक्रयाकिापहरू ि खेिकुदहरूमा विद्यार्थीको सहर्ावर्ता, विद्यार्थीको तौि ि उचाई
(खेिाडी वटमको सदस्य र्एमा), विद्यार्थीको उपक्तस्र्थवतको वमवतहरू, कक्षा स्ति, सम्मानहरू तर्था पुिस्कािहरू, तस्वीि (वर्वडयो िे कडग हरू
बाहेक) ि अध्ययनको प्रमु ख क्षेत्रिाई, ________________________________________________________________________________________
(जवद्याथीको नाम),
हाल ____________________________________________________________________________मा जवद्याथी (जवद्यालयको नाम), पूिग विक्तखत सहमवत
वबना जािीर्रिने छै न।
हािको स्कूिकोिावर् िषगमा मात्र यो बावहरिने अनुिोििार्ू हुनेछ र्नेि म बुझ्छु ि स्वीकाछुग । मैिे बुझेको छु यसिे मेिो विद्यार्थीिाई
तस्वीि/वनदे वर्का डाइिे क्ट्िी सम्बन्धी जानकािी जस्ता प्रकार्नबाट अिर् र्ने छ ि मेिो विद्यार्थीको सूचना कुनैपवन वििामा
प्रकावर्तहुने छै न। जस्तै : प्लेवबिहरू, इयिबुकहरू, िेबसाइटहरू, समाचािपत्रहरू, पत्रपवत्रकाहरू वजल्ला प्रकार्नहरु आवद.।
द्वािा हस्ताक्षरित (एक िााँ च र्नुश होस्):_______ योग्य जवद्याथी

आमाबुबा/अजर्र्ावक

हस्ताक्षर
नाम (कृपया लेख्नुहोस्)
ठे र्ाना
शहर/राज्य/जिप

यस फािममा िार्ूहुने संघीय तर्था िाज्यका कानू नहरूको व्याख्याकािावर् संवहताको िािा ९.०१ हे नुगहोस्।
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१०.० फािामहरू (जािी)
१०.०२ संचािको प्रसािणबाट बावहरिने

फेएट काउन्टी पक्तिक स्कूिहरू

संचािको प्रसािणबाट बावहरिने फािम
सबै विद्यार्थीहरूकािावर्
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरू (एफसीपीएस) शैजक्षक पहाँ चको च्यानल, एफसीपीएस वेबसाइट वा स्थानीय समाचार सांचारमा आफ्नो बच्चा वा
उनीहरूको काम नदे खाउन आफ्नो अजधकार प्रयोर्र्नश यो फारम पूरा र्नुशहोस्।
फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूका जवद्याथीहरूसाँर् अत्यजधक प्रजतर्ाछ र यसले शैक्षजणक, प्रदशशन तथा दृश्य कला र खेलकुदहरूमा उल्लेखनीय
उपलन्धब्धहरू हाजसल र्रे काछन्। वषशर्रर, व्यन्धिर्त जवद्याथीहरू, स्कूल सम्बन्धित समू हहरू र स्कूलको उपलन्धब्धसाँर् सम्बन्धित सकारात्मक
प्रचारका अवसरहरूहन सकछन्। यस प्रकारको सकारात्मक िनसांपकश का अवसरहरूका उदाहरणहरूमा स्कूलका समाचारपिहरू, च्यानल
१३का प्रसारणहरू, घोषणाहरू र तस्वीरहरू www.fcps.netमा, जवद्यालय जिल्लाका प्रकाशनहरू र स्थानीय मुद्रण, प्रसारण तथा रे जडयो सांचारका
प्रणालीहरूद्वारा (जमजडया आउटलेटहरूद्वारा) प्रसारण र्ररएका कथाहरू समावेश छन्, तर सीजमत छै नन्।
यजद तपाई आफ्नो बच्चा वा उनीहरुको काम फोटोहरू, ले खहरू, अजडयो/जर्जडयो प्रसारणहरू र/वा अन्तवाश ताश हरूमा सावशिजनक रुपमा दे खापनश
चाहनुहन्न र्ने विद्यार्थी िा आमाबुबा/अवर्र्ािकिे यो फािममा हस्ताक्षिर्िी र्नाग र्एको एक मवहनावर्त्र विद्यािय कायागियमा वफताग
र्नुगपछग । यो बावहरिने अनुिोि हािको विद्यािय िषगकोिावर् मात्रिार्ू हुनेछ।

जवद्याथीको नाम:
आमाबुबा/अजर्र्ावकको नाम:
आमाबुबा/अजर्र्ावकको हस्ताक्षर:
जमजत:
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१०.० फािामहरू (जािी)
१०.०३ सैवनक र्तीबाट-बावहरिनु

फेएट काउन्टी पक्तिक स्कूिहरू

सैन्य र्तीबाट-बावहरिने फािम
हाई स्कूिका विद्यार्थीहरूकािावर् मात्र
र्ोपनीयताको आफ्नो अजधकारको प्रयोर्र्नश यो फारमलाई पूरा र्नुशहोस्।
हालको कानुनअनुसार अमेररकी सैजनक र्तीकताश हरूले जमडलस्कूलका जवद्याथीहरूको नामहरू, ठे र्ानाहरू र फोन नम्बरहरू पाउन सकछन्।
आमाबाबु, अजर्र्ावक वा जवद्याथीले यो िानकारी िारी नर्ने छनौटर्नश सकछन्।
र्तीकताश हरूले जवद्याथीको बारे मा िानकारी नपाओस् र्नी अनु रोधर्नश, कृपया फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूल जिल्लालाई यो फारम अधीक्षकको
(सुपररटे न्डेन्टको) कायाश लय फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूमा पठाएर सूजचत र्नुशहोस्, ४५० पाकश प्लेस लेन्धक्सांर्टन, के वाई ४०५११।
आमाबुबा/अजर्र्ावक वा जवद्याथीले रद्द नर्रे सम्म बाजहररने जनवेदनलार्ू रहनेछ ।
सैन्य र्तीबाट-बावहरिने आमाबुबा फािम
म सैन्य र्तीकताश हरूलाई िारीर्ररने मेरो छोरा वा छोरीको िानकारीबाट बाजहररन चाहन्छु । । मैले बुिें जक मेरो जनणशयको जलन्धखत रूपमा फेएट
काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूलाई सूचना जदएर यो जवकल्पलाई रद्द नर्रे सम्म यो लार्ू रहनेछ।

जमजत:
जवद्याथीको नाम:
हालको कक्षा :

_____________

जवद्याथीको स्कूल:
आमाबुबा/अजर्र्ावकको नाम:
हस्ताक्षर:
सैन्य र्तीबाट-बावहरिने विद्यार्थी फािम
म सैन्य र्तीकताश हरूलाई मेरो िानकारी नजदन अनुरोधर्नश चाहन्छु । मैले बुिें जक मेरो जनणशयको जलन्धखत रूपमा फेएट काउन्टी पन्धिक स्कूलहरूलाई
सूचना जदएर यो जवकल्पलाई रद्द नर्रे सम्म यो लार्ू रहनेछ।

जमजत:
जवद्याथीको नाम:
हालको कक्षा: __________________
जवद्याथीको स्कूल:
हस्ताक्षर:
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स्कूि/कायगक्रम सम्पकग जानकािी
फेएट काउन्टी पक्तिक स्कूिहरू
प्राथजमक पिाचार ठे र्ाना:
जिल्ला मुख्यालयको र्ौजतक ठे र्ाना:

११२६ रसेल केर् रोड, लेन्धक्सांर्टन केवाई ४०५०५
४५० पाकश प्लेस, लेन्धक्सांर्टन, केवाई ४०५०५

एविमेंवटर स्कूिहरू
एकेडे मी फोर जलडरजशप एट जमलजक्रक
अजलशङ्गटन
एशल्याण्ड
एथेन्स-जचल्सबर्श
बुकर टी वाजशांर्टन
ब्रेजकजिि
ब्रेन्डा कोवेन
काजडश नल भ्याल्ली
क्याजसडी
क्लेि जमल
कोर्ेन्टरी ओक
डीप न्धस्प्रांग्स
जडक्सी म्याग्नेट
र्ाडश न न्धस्प्रांग्स
ग्यारे ट मोर्शन
ग्लेन्डओर्र
ह्याररसन
िेम्स लेन एलेन
िुजलयस माक्सश
ल्यान्सडाउन
जलबटी
मेरी टड
म्याक्सवेल स्पेजनश ईमशशन म्याग्नेट
मेडोथोपश
नोदश न
जपकाडोम
रोिा पाक्सश
रसेल केर्
स्यान्डसशजर्ल
सदनश
स्क्यायेसश
स्टोनवाल
टे ट्स क्रीक
र्ेटरन्स पाकश
वेजलांर्टन
जवजलयम वेल्स ब्राउन
येट्स

१२१२ रे र्ा ररि वे , ४०५१७
१२२ आसेम एवेन्यू, ४०५०५
१९५ नथश एश्लैंड एवेन्यू, ४०५०२
९३० िुएट क्रीक डर ाइर्, ४०५०९
७०७ हावडश स्टर ीट, ४०५०८
२१०१ सेन्ट मजथल्डा डर ाइर्, ४०५०२
४८०१ एथेन्स बुन्सबरो रोड, ४०५०९
२१८ मण्डले रोड, ४०५०४
११२५ टे ट्स क्रीक रोड, ४०५०२
२३१९ क्लेि जमल रोड, ४०५०३
२४४१ हन्टली प्लेस ४०५११
१९१९ ब्राईनेल डर ाइव, ४०५०५
१९४० इस्टल्याण्ड पाकशवे , ४०५०५
२१५१ र्ाडश न न्धस्प्रांग्स डर ाइर्, ४०५०४
११५० प्यासेि माउन्ड वे ४०५०९
७१० ग्लेन्डओर्र रोड, ४०५०२
१६१ ब्रुस स्टर ीट, ४०५०७
१९०१ एपोमेटोक्स रोड, ४०५०२
३२७७ पेपरजहल रोड, ४०५०२
३३६ रे जडङ रोड, ४०५१७
२५८५ जलबटी रोड, ४०५०९
५५१ पाकशसाइड डर ाइर्, ४०५०५
३०१ वुडल्याण्ड एजर्न्यू , ४०५०८
१७१० नथश फोर्ब्श रोड, ४०५११
३४० रुकवुड पाकशवे , ४०५०५
१६४२ ह्यारोड् सबर्श रोड, ४०५०४
१२५१ बोमााँट सेन्टर लेन, ४०५१३
३३७५ रसेल केर् रोड, ४०५११
३०२५ स्याण्डसश रोड, ४०५११
३४० जवल्सन डाउजनङ रोड, ४०५१७
३३३७ स्क्वायर ओक डर ाइर्, ४०५१५
३२१५ कोनशवाल डर ाइर्, ४०५०३
१११३ सेन्टर पाकशवे , ४०५१७
४३५१ न्धक्लयरवाटर वे , ४०५१५
३२८० जकथशायर वे , ४०५०३
५५५ ई. जफफ्थ न्धस्टरट, ४०५०८
६९५ ईस्ट न्यू सकशल रोड, ४०५०५

(८५९) ३८१-३५२७
(८५९) ३८१-३०३०
(८५९) ३८१-३२४३
(८५९) ३८१-४९५५
(८५९) ३८१-३२६३
(८५९) ३८१-३२७३
(८५९) ३८१-२९९०
(८५९) ३८१-३३४०
(८५९) ३८१-३०१८
(८५९) ३८१-३३५५
(८५९) ३८१-३१९५
(८५९) ३८१-३०६९
(८५९) ३८१-३११६
(८५९) ३८१-३३८८
(८५९) ३८१-३१६५
(८५९) ३८१-३४०३
(८५९) ३८१-३४१८
(८५९) ३८१-३४५६
(८५९) ३८१-३४७०
(८५९) ३८१-३५००
(८५९) ३८१-४९७९
(८५९) ३८१-३५१२
(८५९) ३८१-३५१६
(८५९) ३८१-३५२१
(८५९) ३८१-३५४१
(८५९) ३८१-३५६३
(८५९) ३८१-३१३२
(८५९) ३८१-३५७१
(८५९) ३८१-४९८०
(८५९) ३८१-३५८९
(८५९) ३८१-३००२
(८५९) ३८१-३०७९
(८५९) ३८१-३६०६
(८५९) ३८१-३१६१
(८५९) ३८१-३०००
(८५९) ३८१-४९९०
(८५९) ३८१-३६१३

२०८० िजिशयन वे , ४०५०४
१८६५ जवकल्याण्ड डर ाइर्, ४०५०५
१८१३ चाल्सशटन डर ाइर्, ४०५०५
२६० ररचडश सन प्लेस, ४०५०९
३३४१ क्ले जमल रोड, ४०५०३

(८५९) ३८१-३०९४
(८५९) ३८१-३२८८
(८५९) ३८१-३३७०
(८५९) ३८१-४९२०
(८५९) ३८१-३०३६

वमडि स्कूिहरू
बोमान्ट
ब्रायन स्टे शन
क्रफोडश
एजडथ िे. हेि
िेसी एम क्लाकश

विद्यािय/कायगक्रम सम्पकग जानकािी (जािी)
लीिटाउन
लेन्धक्सांर्टन टर े जडशनल म्याग्नेट
मटश न
एससीएपीए (SCAPA) एट िूग्रास
सदणश
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२०१० लीस्टाउन रोड, ४०५११
३५० एन. लाइमस्टोन, ४०५०८
१२२५ टे ट्स क्रीक रोड, ४०५०२
४०० लाफाएट पाकशवे , ४०५०३
४०० जवल्सन डाउजनङ रोड, ४०५१७

(८५९) ३८१-३१८१
(८५९) ३८१-३१९२
(८५९) ३८१-३५३३
(८५९) ३८१-३३३२
(८५९) ३८१-३५८२

टे ट्स क्रीक
जवनबनश

११०५ सेन्टर पाकशवे , ४०५१७
१०६० जवन्बणश डर ाइर्, ४०५११

(८५९) ३८१-३०५२
(८५९) ३८१-३९६७

ब्रायन स्टे शन
फ्रेडररक डग्लस
हेनरी क्ले
लाफाएट
पल लरें स डनबार
टे ट्स क्रीक

२०१ ईन्धस्टन रोड, ४०५०५
२००० जवन्चेस्टर रोड, ४०५०९
२१०० फोन्टे न रोड, ४०५०२
४०१ रीड लेन, ४०५०३
१६०० म्यान ओ' वार बुलर्ाडश , ४०५१३
११११ सेन्टर पाकशवे , ४०५१७

(८५९) ३८१-३३०८
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(८५९) ३८१-३५४६
(८५९) ३८१-३६२०

प्राविविक केन्द्रहरू
ईस्टसाईड टे न्धक्नकल सेन्टर
लोकस्ट टर े स अग्रीसाईन्स सेन्टर
साउथसाईड टे न्धक्नकल सेन्टर

२२०८ जलबटी रोड, ४०५०९
३५९१ लीसटाउन रोड, ४०५११
१८०० ह्यारोड् सबर्श रोड, ४०५०४
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(८५९) ३८१-३६०३

अन्य र्ैवक्षक कायगक्रमहरू
काटश र िी. वुडसन अक्याडमी
काटश र िी. वुडसन जप्रपरे टरी अक्याडमी
माजटश न लुथर जकांर् िूजनयर अक्याडमी
अप्परच्युजनटी जमडल कलेि
आरआईएसई एसजटईएम (RISE STEM) अक्याडमी
द स्टे बल्स
एसजटईएएम (STEAM) अक्याडमी
सक्सेस एकेडे मी
द लजनशङ सेन्टर (TLC)
र्चुशअल लजनशङ अक्याडमी

१८१३ चाल्सशटन डर ाइर्, ४०५०५
१२३ ईस्ट जसक्सथ स्टर ीट, ४०५०८
२२०० जलबटी रोड, ४०५०९
४७० कूपर डर ाइव, ४०५०६
२४२० स्पर रोड, ४०५११
४०८९ आइरन वक्सश पाइक, ४०५११
१२३ ईस्ट जसक्स्थ स्टर ीट, ४०५०८
२४२० स्पर रोड, ४०५११
४७५ प्राईस रोड, ४०५०८
११२६ रसेल केर् रोड, ४०५११

(८५९) ३८१-३९३३
(८५९) ३८१-४६७०
(८५९) ३८१-४०४०
(८५९) २४६-६३७९
(८५९) ३८१-४७४१
(८५९) ३८१-४३१२
(८५९) ३८१-३०३३
(८५९) ३८१-३७९५
(८५९) ३८१-०५९७
(८५९) ३८१-४६८३

यातायात प्रबिक
जडस्प्याचर
फ्याक्स
यातायात प्रबिक
जडस्प्याचर
फ्याक्स
पयशवेक्षक
जवशेष जशक्षा
जप्रस्कूल
जसजबआई (CBI) र र्जतजवजधहरू
फ्याक्स

(८५९) ३८१-३८७०
(८५९) ३८१-३८६६
(८५९) ३८१-३८६४
(८५९) ३८१-४५०५
(८५९) ३८१-४३०४
(८५९) ३८१-४३०५
(८५९) ३८१-३८५९
(८५९) ३८१-३८६०
(८५९) ३८१-३८६१
(८५९) ३८१-३८६२
(८५९) ३८१-३८६३

हाई स्कूिहरू

बस यातायात सम्पकग नम्बिहरू
माईल्स पोइन्ट टजमशनल

जलबटी रोड टजमशनल

राउजटां र् (मार्श)

अन्य सम्पकग नम्बिहरू
जफल्ड जटर पहरू (क्षेि भ्रमणहरू)
सुरक्षा\ प्रजशक्षण\ चालक आवेदनहरू

76

(८५९) ३८१-३८५५
(८५९) ३८१-४५०४

फेएर् काउन्टी
वशक्षा सवमवत
टाईलर मफी, अध्यक्ष
एमी ग्रीन, उपाध्यक्ष
स्टे फनी एस्मन स्पायसज
टम िन्स
जिस्टी मोररस
डा. डे मेटरस जलजगन्स, अधीक्षक

www.fcps.net
एक समान अिसर स्कूल वजल्ला

77

78

