सम्पूणर् अ�भभावकहरूः

दस्तखत गनह
ुर् ोस ् र सेप्टे म्वर 16, 2018�भत्र यो फाराम स्कुलमा �फतार् गनह
ुर् ोस ् ।

मैले 2018-19 अ�धकार र िजम्मेवार�हरूको पुिस्तकाको एक प्र�त प्राप्त गरे को छु ।
शै��क सत्रको समयमा मलाइर् आवश्यक भएका जानकार�हरू पुिस्तकामा समावेश

भएका छन ् र यो पिु स्तकामा भएका �नयम, प्र�क्रया र अनश
ु ासनका प�रणामहरू

उल्लेख भएअनुसार आफ्नो व्यवहारको �निम्त सबै �वद्याथ�हरू िजम्मेवार रहनेछन ्
भनेर मैले बुझेको छु ।

�वद्याथ�को स्कुल
�वद्याथ�को दस्तखत

�म�त

�वद्याथ�को छा�पएको नाम
अ�भभावकको दस्तखत

�म�त

अ�भभावकको छा�पएको नाम

स्वतःडायल फोन सन्दे शहरू

द टुिक्वला स्कुल �डस्ट्रक्ट (Tukwila School District) र त्यसका स्कुलहरूले आकिस्मक काम र

स्कुल बन्द रहने �वषयमा साथै महत्त्वपूणर् घटनाहरू, समाचारहरू, स्वास्थ्यका चेतावनीहरू र �वद्याथ�

�वशेष जानकार�हरूका सूचनाहरूका बारे मा प�रवारहरूलाइर् सम्पकर् गनर् स्वतःडायल फोन प्रणाल� प्रयोग

गदर् छ । यो फाराममा दस ्तखत गरे र �फतार् गरे प�छ तपाइ� यी स्वतःडायल फोन सन्दे श प्राप्त गनर् तपाइ�

सहमत हुनुहुन्छ । तपाइ�ले यो भागमा दस्तखत नगन� छनोट गनुह
र् ु न्छ भने तपाइ�ले स्कुल बन्द हुँदा वा

आकिस्मक घटनामा तपाइ�ले अटोमेटेड फोन सन्दे श प्राप्त गनुह
र् ु नेछैन भनेर कृपया जानकार रहनुहोस ् ।

अ�भभावकको दस्तखत
अ�भभावकको छा�पएको नाम

�म�त

�वकल्पः बा�हरका संस्थाहरूसँग तपाइ�को बच्चाको बारे मा तपाइ�को
स्कुलले कस्ता जानकार�हरू बाँड्न सक्छन ् ?

The Tukwila School District ले �वद्याथ�को गोपनीयता गम्भीर रूपमा �लन्छ । तपाइ�को

�वद्याथ�को बारे मा भएका धेरैजसो �श�ाका अ�भलेखहरू वैधा�नक रूपमा सरु ��त छन ् र स्कुलभन्दा
बा�हर कसैलाइर् प�न यी कुराहरू �दन �डिस्ट्रक्टलाइर् अनम
ु �त �दइएको छै न । ताप�न अ�भभावकको

अनम
ु �त�बना गैह्रसंवेदनशील सच
ू ी �नकाल्न अनम
ु �त �दइएको छ- जसमा तपाइ�को बच्चाको नाम,
उमेर, फोटो, ठे गाना, टे �लफोन नम्बर, आ�धका�रक रूपमा �च�नएको �क्रयाकलापहरू र खेलहरूमा
सहभागी भएको, एथले�टक समह
ू हरूका सदस्यहरूको तौल र उचाइ, हािजर�का �दनहरू, स्कुलमा

उपिस्थत भएको र प्राप्त गरे का �डप्लोमा/अवाडर्हरू समावेश हुन्छ । तपाइ�ले आफ्नो बच्चाको सच
ू ी
बा�हरको संस्थामा �निक्लएको चाहनह
ु ु न्न भने तपाइ�सँग दइु र् वटा �वकल्पहरू हुन्छन ्:

1. तपाइ�ले स्कुलभन्दा बा�हर तपाइ�को बच्चाको बारे मा जानकार� �दन चाहनह
ु ु न्न भने FERPA
सहभागी नहुन छनोट पत्र लेख्नह
ु ोस ् र अक्टोवर 1 �भत्र तपाइ�को स्कुलको मख्
ु य कायार्लयमा

पठाउनह
ु ोस ् । तपाइ�को नाम, तपाइ�को बच्चाको नाम, तपाइ�को दस्तखत र यो भनाइ समावेश

गनह
ुर् ोस ्: "पा�रवा�रक �श�ा अ�धकार तथा गोप्यता कानन
ु (Family Education Rights and
Privacy Act) ले अनम
ु �त �दएअनस
ु ार नता मेरो स्कुल नता द टुिक्वला स्कुल �डस्ट्रक्टले मेरो
�ल�खत अनम
ु �त�बना मेरो बच्चाको शै��क अ�भलेखबाट कुनै व्यिक्तगत प�हचान हुने

जानकार� न�दन म अनरु ोध गदर्छु ।” हे नह
ुर् ोस ् खण्ड XXI: यो पिु स्तकामा अ�धक जानकार�को

�निम्त �वद्याथ� �श�ा अ�भलेखहरू । कृपया ध्यान �दनह
ु ोस ्: तपाइ�ले FERPA सहभागी नहुने

छनोट पत्र लेख्नह
ु ु न्छ भने तपाइ�को �वद्याथ�को जानकार� �वद्यालय वा�षर्क पिु स्तका, इभेन्ट
कायर्क्रमहरू, एथले�टक्स कायर्क्रमहरू र �म�डया सम्मेलनका साथै कुनै प�न प्रकाशनहरूमा
आउनेछैन ।

2. तपाइ�ले आफ्नो बच्चाको फोटोहरू र �भ�डयोहरू मात्रै �नस्कनबाट रोक्न चाहनह
ु ु न्छ भने फोटो
सहभागी नहुने छनोट पत्र लेख्नह
ु ोस ् र अक्टोवर 1 �भत्र तपाइ�को स्कुलको मख्
ु य कायार्लयमा

पठाउनह
ु ोस ् । तपाइ�को नाम, तपाइ�को बच्चाको नाम, तपाइ�को दस्तखत र यो भनाइ समावेश

गनह
ुर् ोस ्: “फोटो सहभागी नहुने छनोट सच
ू नाः मेरो स्कुल वा द टुिक्वला स्कुल �डस्ट्रक्टले मेरो

जानकार��बना मेरो �वद्याथ�को कुनै फोटो वा �भ�डयो न�नकाल्न म आग्रह गदर् छु ।” फाइलमा

भएको यो आग्रहको साथमा तपाइ�को स्कुल र िजल्लाले अन्य डाइरे क्टर� जानकार�मा प्रकाशन
गनर् स�म हुनेछ तर स्वीकृ�त न�दइर् तपाइ�को बच्चाको फोटो होइन । कृपया ध्यान �दनह
ु ोस ्:

तपाइ�ले सहभागी हुन छनोट नगन� पत्र लेख्नह
ु ु न्छ भने वा�षर्क पिु स्तका, इभेन्ट कायर्क्रमहरू र
�म�डया सम्मेलनका साथै कुनै प�न प्रकाशनमा तपाइ�को �वद्याथ�को फोटो आउनेछैन ।

दव
ु ै सच
ू नाहरू हरे क शै��क सत्रमा नवीकरण हुनप
ु छर् । फाइलमा सच
ू ना नभएमा द टुिक्वला स्कुल

�डस्ट्रक्टले तपाइ�को बच्चाको फोटो र �भ�डयोहरू स�हतको डाइरे क्टर� जानकार� सम्प्रेषण गनर् अनम
ु �त
�दइएको मा�ननेछ ।

2018-19

अ�धकार र िजम्मेवार�हरू
पिु स्तका

�वद्याथ�हरू र अ�भभावकहरूका �निम्त

4640 South 144th Street, Tukwila, WA 98168
फोनः (206) 901-8000 I फ्याक्स: (206) 901-8016
www.tukwilaschools.org

द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट नं. 406 सबै सं�घय �नयमहरू र कानन
ु हरू अनरू
ु प छ र �लङ्ग, वंश, �वश्वास, धमर्, रङ , रािष्ट्रय उत्पित्त, उमेर, योध्दा वा सै�नक
अवस्था, यौ�नकता, �लङ्गको अ�भव्यिक्त वा प�हचान, अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गद� न र अपाङ्गता भएको व्यिक्तद्वारा ता�लमप्राप्त कुकुरको

मागर्�नद� शक वा सेवाको पशु प्रयोग गदर् छ । �डिस्ट्रक्ट कायर्क्रमहरू यौन र शङ्कास्पद उत्पीडनबाट स्वतन्त्र हुनेछ र िजल्लाले Boy Scouts of America र
अन्य �निश्चत ग�रएको युवा समूहहरूमा समान पहुँच प्रदान गछर् ।

सहम�त वा गुनासो प्र�क्रयासम्बन्धी सोधपुछहरू �सधै स्कुल �डिस्ट्रक्ट टाइटल IX/खण्ड 504/RCW 28A.640 सहम�त अ�फसर वा नाग�रक अ�धकारको �निम्त
अमे�रक� �श�ा �वभाग (U.S. Department of Education) मा जान सक्नेछ ।

टाइटल IX/RCW 28A.640 सहम�त अ�फसरः

Aaron Draganov, मानव स्रोतसाधनको कायर्कार� �नद� शक
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
फोनः 206.901.8005

इमेल: draganova@tukwila.wednet.edu
सेक्सन 504 कम्प्लाएन्स अ�फसरः

Richard Quesada �वशेष �श�ाका �नद� शक
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
फोनः 206.901.8035

इमेल: quesadar@tukwila.wednet.edu
तपाइ�ले भेदभाव र भेदभावपूणर् उत्पीडन कुनै प�न स्कुलका कमर्चार� सदस्य वा मा�थ उल्ले�खत �डिस्ट्रक्टस ् नाग�रक अ�धकार संयोजककहाँ �रपोटर् गनर्
सक्नुहुन्छ । तपाइ�सँग गुनासो दतार् गन� अ�धकार प�न छ । �डिस्ट्रक्टको गैह्रभेदभावको नी�त र प्र�क्रयाको प्र�तको �निम्त तपाइ�को स्कुल वा �डिस्ट्रक्ट

कायार्लयमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् । �डिस्ट्रक्टको नी�त र प्र�क्रयाको प्र�त द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट वेबसाइट www.tukwilaschools.org मा प�न हे नर् स�कन्छ ।

2018-19 शै��क सत्रमा स्वागत छ ।
यहाँ Tukwila School District (टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टमा) हाम्रो �व�वधतामा हामीले गवर् गदर् छा ।
�सङ्गमरमरका टुक्राहरूलाइर् सम्मान गछार्, जसले हाम्रो �डिस्ट्रक्टको संरचना �नमार्ण गछर् ।

हामी

साना टुक्राहरूले

ठूलो तस्वीर बनाउन सहायता गछर् , जब ती �मलाएर रा�खन्छ, ती एउटै टुक्रालेभन्दा अझ ब�लयो गर� काम गनर्
सक्छ ।

हाम्रा हरे क साना टुक्राहरू�भत्र �त�भत्र आत्म�वश्वासकोजग हुनु आवश्यक छ । त्यह� आत्म�वश्वासले
�तनीहरूलाइर् ठूलो हुन, स्माटर् हुन र ब�लयो हुन �भत्री शिक्त �दनेछ । टुक्राहरूले �भत्री शिक्तमा आफ�लाइर्

सम�पर्त गन� चाहना गनप
ुर् छर् , �तनीहरूले आफूलाइर् स्वस्थ भ�वष्यमा लैजानु जरूर� हुन्छ । त्यसप�छ �तनीहरूले
बनाउन चाहे को समग्र टुिक्वला तस्वीर बनाउन कुन भाग �लने हो भनेर �तनीहरूले �नणर्य गनर् उनीहरूसँग
औजारहरू हुन्छ । अ�न यो सम्पण
ू र् प्र�क्रयाको समयमा कसैले �तनीहरूलाइर् सोध्नेछ, "मेरो आवाज कहाँ छ ?"
यो शै��क वषर्मा तपाइ�ले आफ�लाइर् यस्तो सोध्न �नम्त्याइएको छ, "म कसको �निम्त बोल्छु ?" के तपाइ�

आफ्नो घरे लु दे श, तपाइ�को धमर्, तपाइ� आफ�, तपाइ�को प�रवार, तपाइ�जस्तो नदे �खने अरूहरू, तपाइ�को

भ�वष्यको �निम्त बोल्नुहुन्छ ? यो वषर् तपाइ�को सन्दे श के हो ? तपाइ�ले गन� सम्पूणर् कुराहरूका "टुिक्वला
स्कुल �डिस्ट्रक्टको �निम्त बोल्न" म तपाइ�लाइर् उत्साह �दन चाहन्छु । तपाइ� जो भए प�न गवर् गनह
ुर् ोस ् ।
आवाज उठाउनुहोस ् । �डिस्ट्रक्ट र तपाइ�को स्कुलमा तपाइ�ले ल्याउनुभएको कुराको �निम्त गवर् गनह
ुर् ोस ् ।

तपाइ�को योग्य सहकम�हरूको भलाइको �निम्त प�रवतर्न हुनुहोस ् । सह� भएको कुराको �निम्त आवाज हुनुहोस ्
। उज्वल �दनको �निम्त आवाज हुनह
ु ोस ् । टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टमा तपाइ�को आवश्यकता भएका तपाइ�का

�दद�ब�हनी र दाजभ
ु ाइहरूका �निम्त आवाज हुनह
ु ोस ् । टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टको �निम्त बोल्नह
ु ोस ् ।
टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले �वश्वास गदर् छ �क आफ्नो उच्च सम्भावनामा हाम्रा �वद्याथ�हरू, कमर्चार� र

प�रवारहरूमा प्राप्त गन� �मता रहे को छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य �वद्याथ�हरूलाइर् आ�धका�रक र वास्त�वक

�सकाइका अनुभवहरूको साथमा बौ�द्धक र सामािजक रूपमा संलग्न गराउनु हो ।

हामीले समग्र रूपमा हाम्रा

सामु�हक शिक्त, प्र�तभावहरू र हाम्रा �वद्याथ�हरू, कमर्चार� र टुिक्वला समुदायको सहयोगहरूलाइर् प�हचान गनर्,
उत्साह �दन र कालान्तरमा प�रणत गनर् चाहन ्छ� ।

अगा�डका म�हनाहरूमा कृपया यो अ�धकार र िजम्मेवार� पुिस्तका निजकै राख्नुहोस ् । यहाँ �भत्र भएका
जानकार�हरूले हाम्रा पारस्प�रक िजम्मेवार�हरू बझ्
ु न तपाइ�लाइर् सहायता गन�छ- �वद्याथ�हरू, कमर्चार� सदस्यहरू
र अ�भभावकहरूको रूपमा- आदरको साथमा व्यवहार गनर् र हरे क �दन �सक्न तयार भएको दे �खन र कसर�

भनेर हामीले जानेको सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा सकारात्मक त�रकाहरूमा हाम्रो �डिस्ट्रक्टको �निम्त "बोलेको" ।

यो पिु स्तकाले हाम्रो स्कुलको प्राङ्गणमा तपाइ�का अ�धकारहरूका साथै दव्ु यर्वहारको प�रणामहरूलाइर् प�न उल्लेख
गदर् छ । समग्रमा, हामी यो कुरा �निश्चत गनर् चाहन ्छ� �क हाम्रो स्कुल हरे क �वद्याथ�हरूले स्वागत ग�रएको
महसुस गनर् र �सक्न तयार हुनको �निम्त सुर��त, सकारात्मक र उपयुक्त स्थान हो ।
उत्पादनशील र राम्रो शै��क वषर्को �निम्त तपाइ�लाइर् शुभकामना । तपाइ�लाइर् भेट्न बाटो हे द� ।

ईमानदार� दे �ख,
डा.Joanne Fabian

अन्त�रम सप
ु �रटे न्डेन्ट

टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट

2018-19 प्रशास�नक सेवा �नद� �शका
• स्कुल स�म�त

�नवार्�चत सामद
ु ा�यक प्र�त�न�धहरू, जसले बजेट स्वीकृत गन�, सप
ु र�टे न्डेन्टलाई सप
ु र�वे�ण गन�, नी�त र
प्र�क्रयाहरू बनाउने र स्कुलहरूले �वद्याथ�ले �सक्ने ल�य परू ा ग�ररहे का छन ् भनेर स�ु निश्चत गछर् न ् ।
-

206-901-8006 वा TSDBoard@tukwila.wednet.edu

• अन्त�रम सप
ु �रटे न्डेन्ट: डा/ Joanne

Fabian

द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टको नेतत्ृ व रणनै�तक योजना, सामद
ु ा�यक संलग्नता, प्रधानाध्यापकको सप
ु र�वे�ण प्रमख
ु र
सप
ु र�वे�णको अन्य सबै �ेत्रहरू ।
-

•

206-901-8006 अथवा fabianj@tukwila.wednet.edu

यी कुराहरूका बारे मा अ�धक जानकार�को ला�ग फोन गनुह
र् ोस ्
-

�श�ण र �सकाइ (पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम स्वीकृ�त, उच्चरूपमा स�म, पेशागत �वकास, शरणाथ� र
आप्रवासी सेवाहरू, �वद्याथ� सेवाहरू,): 206-901-8031

 �वशेष सेवाहरू (�वशेष �श�ा, 504 योजनाहरू, �वद्याथ� स्वास्थ्य): 206-901-8033
 ELL

(ELL सहायता): 206-901-8031

 प्रारिम्भक र आधारभत
ू �श�ा:

206-901-8028

- तथ्याङ्क/मल्
ू याङ्कन र प्र�व�ध (�वद्याथ� मल्ू याङ्कन र प्र�व�ध): 206-901-8081
-

अथर् र संचालन (बजेट, स�ु वधाहरू र ममर्त, खानाको सेवाहरू, यातायात, भाडामा ल्याउने, कमर्चार�का
स�ु वधाहरू): 206-901-8037

-

यातायात (�वद्याथ�हरूका �निम्त बस स�ु वधा): 206-901-8050

-

खाना स�ु वधा (स्कुलका खाजा, �नःशल्ु क- र घटाइएको खाजाका आवेदनहरू): 206-901-8068

-

मानव स्रोतसाधन/नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू (�वद्याथ� र कमर्चार� अनशु ासन सम्बन्धी,
िजस्काउने/उत्पीडन/समान रोजगार�को मौका/शीषर्क IX): 206-901-8005

- संचार (वेबसाइट, प्रकाशनहरू, �म�डया सम्बन्धी, सामािजक संजाल): 206-901-8036
-

घर�वह�न | अस्थायी स्याहार (स्थायी घर नभएका �वद्याथ�हरूलाई सहायता गन� सेवाहरू, अस्थायी
स्याहार): 206-901-7633

कहाँबाट सुरु गन� भनेर थाहा छै न ? प्रशासन भवनको सामान्य नम्बर 206-901-8000 मा फोन गनह
ुर् ोस ्,
अथवा अनलाईन डाइरे क्टर� www.tukwilaschools.org मा खोज्नुहोस ् ।
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प�रचय
द टुिक्वला �डिस्ट्रक्टले �वद्याथ�हरू िजम्मेवार, स्व�नयिन्त्रत व्यिक्त बन्न, सहभागी हुने नाग�रकको रूपमा आफ्नो भू�मका पूरा गनर् सक्ने र चाहना गन� बन्न
सहायता गनर् मौकाहरू र अनुभवहरू प्रदान गन� को�सस गछर् । �वद्याथ�हरूले नी�तहरू र �नयमहरूलाई सम्मान गनर् �सक्नेछन ् भन्ने यसको ल�य हो ।

सुधार कायर्को प्र�क्रयामा अ�भभावकहरू महत्त्वपूणर् साझेदारहरू हुन ् भनेर द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले �वश्वास गदर् छ । �वद्याथ�को दव्ु यर्वहारको समस्या
समाधान गनर् स्कुलका अ�धकार�हरूले अन्त्यसम्मै अ�भभावक र �वद्याथ�लाई समावेश गन� हरे क सम्भव को�सस गन�छ ।

द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टको सुधार कायर्का नी�तहरू मानवीय �सध्दान्तहरू र हरे क �वद्याथ�को सम्मान र योग्यता प�हचान गन� �वचारमा आधा�रत

रहे का छन ् । स्कुलका कायर्क्रमहरू र व्यिक्तको सम्पूणर् सकारात्मक �वकास कायम राख्ने अनुशासन महत्त्वपूणर् छ भन्ने धारणालाई �डिस्ट्रक्ट नी�तले सहायता
गछर् । �वद्याथ�हरूले िजम्मेवार नाग�रकको रूपमा व्यवहार गरे को यसले आशा गदर् छ ।

RCW 28A.600.010 र WAC अध्याय 392-400 अन्तगर्त यो पुिस्तका स्वीकार ग�रएको र �वतरण ग�रएको छ, जसले �वद्याथ�को अ�धकारको बाँक� रहे को
महत्त्वपूणर् र व्यावहा�रक प्र�क्रया प्रदान गदर् छ र यी �नयमहरूअनुसार व्याख्या ग�रनुपछर् । यहाँ उल्लेख ग�रएका सबै उपयोगी बोडर् �नयमहरू, प्र�क्रयाहरू,
अवस्थाहरू र नी�तहरूको प्र�त सुपर�टे न्डेन्टको कायार्लय वा �डिस्ट्रक्ट वेबसाइट www.tukwila.wednet.edu मा प्राप्त गनर् स�कन्छ ।
यो पुिस्तकाले लागुपदाथर्र�हत स्कुलहरू र समाजहरूको ऐन, P.L.लाई पूरा प�न गदर् छ । 101-226.
�नयमको मापदण्डसँग पालन गन� कुरा अ�नवायर् रहे को छ ।

प्रस्तावना
यो पुिस्तकाले टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टका नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू र राज्य/सं�घय व्यवस्था, �नयमहरू र �वद्याथ�हरू र अ�भभावकहरूका जानकार�को ला�ग
�नयमनलाई उल्लेख गदर् छ । कुनै प�न स्कुलको कायार्लयमा आग्रह गदार् परामशर् ग�रने अ�धक �वस्तत
ृ �ववरण भएका कागजातको प्र�तस्थापनको रूपमा

यसलाई �वचार ग�रएको छै नः स्कुल अनुशासन योजना, �डिस्ट्रक्ट नी�त �नद� �शका, समग्र मोलमोलाइ सहम�तहरू, वा�सङ्टनको संसो�धत �नयमावल�को साझा
स्कुलको भागहरू र वा�सङ्टन प्रशास�नक �नयमावल� । स्कुल स�म�तको कायर्द्वारा यो पिु स्तका �डिस्ट्रक्टको आ�धका�रक प्रकाशन हो : यसमा भएका कुरा
आ�धका�रक हो ।

द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट र यसको कमर्चार�को प्रमख
ु िजम्मेवार� प्रशासनको रूपमा हाम्रा प्र�त�न�धहरूको स्वीकार र बझ
ु ाइ, व्यिक्तको अ�धकार र
िजम्मेवार�हरू र वैधा�नक प्र�क्रयाहरूको �वकास गनुर् हो, जहाँ आवश ्यक प�रवतर्नहरू ल्याउन ला�गएका छन ् ।

यो स्कुल एक समुदाय हो । स्कुलको �नयम र �नयमावल�हरू त्यो समुदायको व्यवस्था हो । स्कुल समुदायमा नाग�रकताको अ�धकारमा आनन्द गन�हरू सबैले

नाग�रकको िजम्मेवार� प�न स्वीकार गनप
ुर् छर् । नाग�रकताको अ�धकारमा आनन्द गन�हरूका आधारभत
ू िजम्मेवार� समद
ु ायको व्यवस्थाको सम्मान गनुर् हो । द

टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टमा भएका युवाहरूमा �नःशुल्क सावर्ज�नक �श�ा प्राप्त गन� अ�धकार रहे को छ । त्यो अ�धकारको हरण कानुनको बाँक� प्र�क्रयाअनुसार र
कारणको �निम्त मात्रै हुन सक्नेछ ।

यो प्र�क्रयामा �श�कहरू, प्रशासकहरू र अ�भभावकहरूमा अ�धकार, िजम्मेवार�हरू र कतर्व्यहरू रहे का छन ् । कानन
ु अनस
ु ार �श�कहरूले �सकाइको �निम्त
उपयुक्त वातावरण कायम राख्नुपछर् । प्रशासकहरूमा शै��क कायर्क्रमहरू कायम राख्ने र सहजीकरण गन� िजम्मेवार� रहे का छन ् । �डिस्ट्रक्ट �नयमहरू र

�नयमावल�को अधीनमा आफ्ना कतर्व्यहरू पूरा गनर् �वद्याथ�हरूलाइर् सहायता गन� िजम्मेवार� अ�भभावकहरूमा रहे को छ ।

प्रस्ताव ग�रएका प्र�क्रयाहरूलाई पछ्याउँ दै हरे क �श�क र स्कुल प्रशासकमा �वद्याथ�लाई क�ाबाट अस्थायी रूपमा हटाउने वा कुनै कारणको �निम्त

�वद्याथ�लाइर् अनुशासनमा राख्ने अ�धकार रहे को छ । सुपर�टे न्डेन्टद्वारा �नयुक्त ग�रएका व्यिक्तहरूमा �वद्याथ�हरूलाई अनुशासनमा राख्न र कुनै कारणको
�निम्त �नलम्बन वा �नष्काशनमा राख्ने अ�धकार रहे को हुन्छ । राज्यको कानुन र �डिस्ट्रक्टको �नयम र �नयमावल�द्वारा प्रस्ता�वत ग�रएको रूपमा

�वद्याथ�को अनुशासन सम्बन्धी स्कुलको कमर्चार�को अ�धकार, िजम्मेवार�हरू र हकको �वस्तत
ृ सूची यो पुिस्तकामा र अध्ययनको �निम्त हरे क �डिस्ट्रक्ट
भवनमा उपलब्ध छन ् ।
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शै��क समुदायका सबै सदस्यहरूका अ�धकारहरू र कतर्व्यहरू अभ्यास गनर्, �तनीहरूका स्कुलका अनुभवका सबै प�हरूमा साथै क�ाहरूमा हािजर�, स्कुल
बसमा यात्रा र अन्तरस्कुल एथले�टक्स ् प्र�तस्पधार्मा सहभागी हुन सहज बनाउन तल �दइएका �नयमहरू, �नयमावल�हरू र उपयुक्त प्र�क्रया पध्द�तहरू
बनाइएका हुन ् ।

�वद्याथ� नेताहरू एथ�लट्हरू र �वद्याथ� �क्रयाकलापहरूमा �डिस्ट्रक्टको प्र�त�न�धत्व गन� अन्य िजम्मेवार व्यवहारको �निम्त समद
ु ाय, स्कुलका व्यिक्तत्व र
�वद्याथ�हरूबाट उच्च आशा ग�रएको छ भन्ने कुरा ध्यान �दइनुपछर् ।

अ�धकार र िजम्मेवार�को यो भनाइमा कुनैलाई �वद्याथ�, अ�भभावकहरूको अ�धकार उपयुक्त प्र�क्रया वा स्कुलको व्यिक्तत्व वा �डिस्ट्रक्ट शोक प्र�क्रयाको
�तनीहरूको उपयुक्त प्रयोग सी�मत ग�रएको मा�नएको हुनेछैन।

खण्ड I: प�रभाषाहरू
•

अनुशासन — "अनुशासन" को अथर् �नष्काशन र �नलम्बनभन्दा सबै प्रकारका सुधारका कायर्हरू र दण्डहरू हुनेछ र तत्काल�न क�ाको �प�रयडको

सन्तुलनमा कुनै समयको �प�रयडको �निम्त क�ाबाट �नष्कासन समावेश हुनेछ । अनुशासनको अथर् एथले�टक कायर्क्रम र यातायातका साथै स्कुल
�डिस्ट्रक्टको प�मा अथवा संचालन ग�रएको अन्य कुनै प्रकारका �क्रयाकलापबाट �वद्याथ�को �नष्काशन प�न हुनेछ ।

•

उपयुक्त प्र�क्रया — “उपयुक्त प्र�क्रया” भनेको �वद्याथ�को �नयमहरूलाई सम्बोधन गदार् न्यायसँगत र �नय�मत प्र�क्रयाहरूको प्रयोग हो ।
�तनीहरू यी हुन ्;

सबै एउटै मुद्दाको �निम्त �नय�मत प्र�क्रयाको अधीनमा तपा�को मुद्दाको सुनुवाइ हुने अ�धकार
तपा�को �वरुध्द लगाइएका आरोपहरूको सूचना प्राप्त गन� अ�धकार
तपा�को �वरुध्दमा स्कुलको प्रमाणको �ववरण सुन्ने अ�धकार
तपा�को प�को कुरा प्रस्तुत गन� अ�धकार ।

भेदभावर�हत व्यिक्त वा व्यिक्तहरूलाइर् �नणर्यको बारे मा अपील गन� अ�धकार ।
•

आकिस्मक �नष्काशन — "आकिस्मक �नष्काशन" को अथर् �वद्याथ�, अन्य �वद्याथ�हरू वा स्कुलका व्यिक्तलाई तुरुन्तै र �नरन्तर खतरा वा शै��क
प्र�क्रयाको ठूलो समस्याको तरु
ु न्तै वा �नरन्तर खतराको कारण अ�निश्चत समयाव�धको �निम्त स्कुलमा उपिस्थ�त तरु
ु न्तै इन्कार गन� काम हुनेछ ।

•

आकिस्मक ब�हष्कार — "आकिस्मक ब�हष्कार" को अथर् कुनै �वद्याथ�को उपिस्थ�तले �वद्याथ�को स्कुलको शै��क प्र�क्रया, �क्रयाकलाप, �वषय,

क�ाको ठूलो समस्याको तुरुन्तै वा �नरन्तरको खतरा वा �वद्याथ�, अन्य �वद्याथ�हरू वा स्कुलका व्यिक्तमा तुरुन्तै र �नरन्तर खतरा हुन्छ, त्यस्तो
बेला क�ा, �वषय वा �क्रयाकलापबाट �वद्याथ�लाई तरु
ु न्तै ब�हष्कार गन� भन्ने हुनेछ ।

•

�नष्काशन — "�नष्काशन" को अथर् अ�निश्चत समयको �निम्त कुनै एउटा �वषय वा क�ा वा कुनै �वषयहरू वा क�ाहरूको कुनै पूणर् ता�लकामा
उपिस्थ�तको इन्कार हुनेछ ।

•

द�घर्काल�न �नलम्बन — "द�घर्काल�न �नलम्बन" को अथर् �नलम्बन हुनेछ, जुन बढ�मा स्कुल सन्चालन भएको अ�धकतम दश (10) �दन सम्मको

हुन्छ ।
•

अ�भभावक — "अ�भभावक" को अथर् कुनै प्राकृ�तक, गोद �लएका वा सम्बिन्धत अ�भभावक हुनेछ । अ�धकाङ्श उमेरका �वद्याथ�हरूलाइर्
अ�भभावक�य अ�धकार �दइनेछ ।

•

स्कुलको व्यावसा�यक �दन — "स्कुलको व्यावसा�यक �दन" को अथर् श�नवार, आइतवार र राज्य स्कुल �बदाहरू बाहे कका कुनै प�न क्यालेन्डरको �दन

हुनेछ, जसमा स्कुल �डिस्ट्रक्टको सुपर�टे न्डेन्टको कायार्लय सवर्साधारणको �निम्त खुल्ला हुनेछ । स्कुलको व्यावसा�यक �दनहरू क्यालेन्डरको �दनको
�निम्त सुपर�टे न्डेन्टको कायार्लयको बन्द हुनेछ ।

•

छोटो समय �नलम्बन — "छोटो समय �नलम्बन" धेरैमा अ�धकतम दश (10) स्कुलका �दनहरूसम्म कुनै प�न क्यालेन्डरको �दनको भागको �निम्त
�नलम्बन भन्ने हुनेछ ।

•
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�नलम्बन — "�नलम्बन" को अथर् कुनै एउटा �वषय वा क�ा वा �निश्चत ग�रएको समयको �निम्त �वषयहरू वा क�ाहरूको कुनै पूणर् ता�लकाको
�निम्त सुधारको उद्देश्यको �निम्त तरु
ु न्तै हुने क�ाको सन्तुलनभन्दा बाहे क उपिस्थ�तको इन्कार हुनेछ ।

खण्ड II: �वद्याथ�को व्यवहार �नयमहरू (नी�त 3240) (प्र�क्रया 3240)
�वद्याथ�को शै��क विृ ध्द, शार��रक, भावनात्मक र बौिध्दक सुर�ालाई सहायता गन� स्कुलको वातावरण सज
ृ ना गनर् र कायम राख्न �वर्द्याथ�हरू,

अ�भभावकहरू र प्रशासकहरू प्र�तबध्द छन ् भनेर टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट संचालक स�म�तले �वश्वास गदर् छ ।

�वद्याथ�को अनुशासनको यो धारणामा प्रभावकार� �नद� शनात्मक कायर्क्रम र सकारात्मक र शै��क रूपमा केिन्द्रत वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । सकारात्मक
र शै��क रूपमा केिन्द्रत वातावरणलाई बढावा �दने एउटा कारक तत्वचा�हँ व्यवहारको उल्लङ्घनको प�रणामस्वरूप स्कुलद्वारा �लइएको सुधार कायर् पूरा गन� र

�वद्याथ�हरू र कमर्चार� सदस्यहरू स्थापना ग�रएका व्यवहारका �नयमहरूमा रहने हो । �नय�मत स्कुल समय, स्कुल बस वा अन्य �डिस्ट्रक्टले उपलब्ध गरे को

यातायातमा यात्रा गदार् र �वद्याथ�हरूमा�थ उपयक्
ु त स्कुलका प्रशासकनहरूको �ेत्रा�धकार रहने समय र स्थानहरूमा, स्कुलले आयोजना गरे का इभेन्टहरू, �फल्ड

भ्रमणहरू, एथले�टक कायर्हरू, स्कुलबाट यात्रा गदार् र अन्य �क्रयाकलापहरूमा सी�मत नहुने कुरा समावेश गद� व्यवहारको �नयम लागू हुन्छ । यसका अ�त�रक्त

�वद्याथ�ले स्कुलबाट टाढा वास्त�वक अथवा गैह्रवास्त�वक (हे नह
ुर् ोस ् नी�त 2022) गलत व्यवहार गदार् प्रशास�नक कारवाह� गन� प्रधानाध्यापकमा अ�धकार हुन्छ,
जुन व्यवहारमा अन्य �वद्याथ�हरूमा�थ हा�नकारक प्रभाव हुन्छ अथवा क्र�मक शै��क प्र�क्रयामा महत्त्वपूणर् रूपमा समस्याग्रस्त प्रभाव हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरू शै��क ऐन (IDEA) को कारण अपाङ्गता भएका केह� �वद्याथ�हरूलाई अ�त�रक्त व्यावहा�रक सुर�ाका कुराहरू आवश्यक हुन
सक्छ । �वद्याथ�हरूलाई अनुशासनमा राख्न काम ग�ररहे का सबै �डिस्ट्रक्ट व्यिक्तहरूले अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूका �निम्त अनुशासन प्र�क्रयाहरू
पछ्याउनेछन ्, जुन व्यिक्तको व्यवहार योजनाहरू र व्यिक्तको शै��क योजनाहरूमा अगा�ड तयार ग�रएका छन ् ।

व्यवस्थापन र व्यवहार �सकाइसँग सम्बिन्धत छन ् र स्वस्थ सीमाहरू र �सकाइका मौकाहरूसँग सकारात्मक सम्बन्धहरू अपनाउने �वद्याथ� अनुशासनको

त�रका अपनाउन सुप�रटे न्डेन्टलाई �नद� �शत गछर् भनेर स�म�तले स्वीकार गछर् । सुप�रटे न्डेन्टले वा�षर्क �ल�खत व्यवहारको �नयमलाई �वकास र पुनरावलोकन

गन�छ, जुन स�म�तको �नधार्रणमा पूरा हुने र यो नी�त कायार्न्वयन गनर् प्र�क्रयाहरू स्था�पत हुनेछन ् । यी व्यवहारका �ल�खत �नयमहरू भनार्को समयमा र हरे क
वषर्को सरु
ु वातमा �वद्याथ�हरूलाई उपलब्ध ग�रनेछ ।

�वद्याथ�हरूमा यी अ�धकारहरू हुन्छन ्:
• सुर��त, सफा, क्रमवद्ध र सकारात्मक वातावरणमा �सक्ने- जुनचा�हँ भेदभाव नग�रएको, न्याय नग�रएको र प�पात, भेदभाव, �हँसा, मौ�खक वा
शार��रक धम्क� र दव्ु यर्वहारबाट स्वतन्त्र ।

• उच्च गुणस्तरको �नद� शन प्राप्त गन�, जुन शै��क र मौ�खक �वकासको �तनीहरूका स्तरमा पूणर् र उपयुक्त हुन्छ ।
• उच्च स्तरका उपलिब्धहरू पाउने अपे�ा गनह
ुर् ोस ् ।

• �वद्याथ�को आवश्यकतामा िजम्मेवार हुने र �वद्याथ�को व्यिक्तगत वंश, जातीय, भा�षक र सांस्कृ�तक पष्ृ ठभू�मप्र�त प्र�त�क्रया �दने ।

• �भन्दै आवश्यकताहरू, �सकाइका शैल�हरू र �मताहरूको साथमा अद्�वतीय व्यिक्तत्वको रूपमा व्यवहार ग�रएको, उत्साह �दने र
आत्मसम्मान बढाउने त�रकामा ।

• स्कुलका नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूस�हत आफ्नो �श�ासँग सम्बिन्धत शीषर्कहरू र �वषयहरूमा आफ्ना �वचारहरू र धारणा◌ाहरू व्यक्त गन� ।
• अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरूका साथै �वद्याथ� �क्रयाकलापमा सहभागी हुने ।

• �तनीहरूका सांस्कृ�तक परम्परामा प्र�त�क्रया �दने र हुने त�रकामा आदर र सम्मानको साथमा व्यवहार गन� ।
• �श�कहरू र प्रशासकहरू र स्कुलका अन्य कमर्चार�द्वारा असल र समान रूपमा व्यवहार गन� ।
• कानुनको उपयुक्त प्र�क्रया ।

• िस्थर, असल र सम्मानजनक त�रकामा लागु भएका स्कुल �नयमहरू हुने ।

• �डिस्ट्रक्ट र स्कुल नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूसँग �मल्ने राम्रो, समान, गैह्रभेदभावकार� अनुशासनका कारवाह�हरू व्यक्त गन� ।

• अनुशासनको प्र�क्रयाको कुनै प�न कदममा अनुवादक वा व्याख्या गन� व्यिक्तको ला�ग आग्रह गनर् स्वतन्त्र ।
• प्र�तशोध र प्र�तशोधको भयबाट स्वतन्त्र हुने ।

• �श�कहरू र प्रशासकहरू पाउने, जसले अ�नवायर् प्र�तवेदन आवश्यक भएका भेदभावहरू,

�हंसा, अस्पष्टता, दव्ु यर्वहार र घटनाहरूको थाहा भएका आरोपहरू सम्बन्धी सबै �डस्ट्रक्ट नी�तहरूलाइर् पछ्याउनेछ ।
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�वद्याथ�हरू यी कुरामा िजम्मेवार हुन्छन ्:
• �सक्ने प्रयास गन�

• सम्मानजनक त�रकामा व्यवहार गन� र बोल्ने ।

• स्कुलका कमर्चार� वा �डिस्ट्रक्टबाट �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तको �नद� शन पालन गन� ।
• �डिस्ट्रक्ट र स्कुलको �नयम पालन गन� ।

• स्कुलको सम्पित्त र अरूको सम्पित्तलाई सम्मानपूवक
र् व्यवहार गन� ।
• स्कुलमा अरूको अ�धकारलाई सम्मान गन� ।

• �वद्याथ�हरूमा सङ्युक्त राज्य, वा�सङटन राज्य र त्यसका सब�ड�भजनको कानुनलाई पालन गन� िजम्मवार� रहे को छ ।

• वंश, �लङ्ग, उमेर, यौ�नक बनावट, लैङ्�गक प�हचान, अपाङ्गताको अवस्था, धमर्, रािष्ट्रय उत्पित्त वा भाषाका वावजुत व्यिक्त र समूहहरूलाइर्

सम्मान गन� िजम्मेवार� �वद्याथ�हरूसँग रहे को छ । �वद्याथ�हरू व्यवहारमा संलग्न हुनको �निम्त �वद्याथ�हरू िजम्मेवार हुन्छन ्, जसले �तनीहरू
आफ्ना शै��क ल�यहरूमा अगा�ड बढ्दा सबैलाइर् सहायता गछर् ।

• प्र�क्रया 2022P को �नद� शनलाई पालन गद� अनलाइन स्रोतहरू र प्र�व�धको उत्पादानात्मक प्रयोगकतार् हुने ।
• उपयुक्त रूपमा लुगा लगाउने (हे नह
ुर् ोस ् नी�त 3224) ।

• स्कुलका अ�धकार�हरूबाट सफाई नपाएसम्म स्कुलको समयमा सोह� हातामा बस्ने ।

• स्कुल हाता�भत्र उपिस्थत हुने अनम
ु �त नभएसम्म स्कुल बन्द भएको समयमा �भत्र नआउने
• आफ्नै काम गन� र आफ्नो कामलाई आफ्नै रूपमा प्रस्तत
ु गन� ।

• मान्य अ�भभावकको दस्तखतको साथमा उनीहरूको घरायसी भाषामा नोट र अन्य कागजातहरू पल्टाउने ।
• �तनीहरूका वास्त�वक काम सफलतापूवक
र् सम्पन्न गनर् र बुझाउन साथीहरूलाई सहायता गन� ।

• स्कुल भवन, स्कुल यातायात, स्कुलको मैदानमा हुँदा वा रहँदा उपयुक्त स्कुल अ�धकारहरूमा आफ�लाइर् प�हचान गन� स्कुलले आयोजना गरे को
कायर्क्रमको समयमा ।

• स्कुलले आयोजना गरे को इभेन्टहरूमा सकारात्मक प्रभावमा स्कुललाई प्र�त�न�धत्व गन� ।

• स्कुलमा गवर् गन� र यसको सकारात्मक इज्जत �निश्चत गनर् काम गन� ।

• यसका �नयमहरू उल्लङ्घनको �निम्त �डिस्ट्रक्ट र त्यसका पेशागत कमर्चार�हरूद्वारा �दइएको सुधारका कायर्हरू स्वीकार गन� ।

• �निश्चत ग�रएको पूणक
र् ाल�न समयको �निम्त हरे क �दन समयमा सबै क�ामा सहभागी हुने ।
ठूलो दव्ु यर्वहारः

अनश
ु ासन कावार्ह�को अक� सानो सी�मत पान� प्रकारप�छ �वद्याथ�लाई छोटो वा लामो समयको �निम्त �नलम्बन ग�रन सक्छ, उसको व्यवहार सध
ु ार भएको

प्रमा�णत ग�रएप�छ, सोह� स्वभावको गलत व्यवहारको प�रणामको रूपमा बा�हर दे �खन्छ; प्रदान ग�रएको �क गलत ठूलो दव्ू यर्वहारमा संलग्न भएको मुद्दामा
स्कुलले तुरुन्तै छोटो वा द�घर्काल�न �नलम्बनको सहारा �लन सक्छ, वैकिल्पक सुधारका कावार्ह� वा अनुशासन लागु भएको नहुन सक्छ ।

यो खण्डको उद्देश्यहरूका �निम्त "ठूलो दव्ू यर्वहार" को अथर् गलत व्यवहार, अरूभन्दा प�न गयल भइरहने, यस्तो कुरा बारम्बार दोहो�रने, ताप�न छोटो वा
द�घर्काल�न �नलम्बन जार� गन� रूपमा स्कुलको संचालन वा सुर�ामा खल्बल्याउने प्रभावमा अत्यन्तै गम्भीर र/वा गम्भीर स्वभाव र/वा अन्य प्रकारका
अनुशासनका कावार्ह�को प्रयोगद्वारा यस्ता गलत व्यवहार �नयन्त्रण गनर् स्कुलद्वारा प�हले नै प्रयास ग�रएको �थयो ।

तल �दइएका आरोपहरूलाई ठूलो दव्ु यर्वहारको रूपमा प�हचान ग�रएका छन ्, तीमध्ये केह� आपरा�धक आरोप प�न हुन सक्छन ्:
1. अ�भलेखहरू प�रवतर्न गन�ः

a) घर र स्कुल बीचमा भएको कुनै प�न संचार वा स्कुल अ�भलेखलाइर् झट
ु बनाउने, प�रवतर्न गन� वा नष्ट गन� �वद्याथ�लाइर्
सुधारको कारवाह�मा रा�खनेछ ।

2. जलाउनेः

a) सम्पित्त नष्ट गन� वा कसैलाई चोट परु य
्र् ाउने उद्देश्यको �निम्त आगो लगाउने वा त्यसको व्यवस्था �मलाउने वा जानीजानी नष्ट गन� ।
आरोपीको �निम्त उपयुक्त सहम�त �नधार्रण गनर्मा तल �दइएका कारक तत्वहरूमा ध्यान �दइनेछः
i.
ii.
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आगोको हा�नको स्तर
�भत्री उद्देश्य

हा�नको मूल्य

iii.
3. आक्रमणः

a) शार��रक बलको प्रयोग (कसैलाई चोट पुयार्उने �वचार �लएर �हकार्उने वा �पट्ने) अथवा अक� व्यिक्तको �वरुध्दमा शार��रक बलको प्रयोग गन�
धम्क� । आरोपीको �निम्त उपयुक्त सहम�त �नधार्रण गनर्मा तल �दइएका कारक तत्वहरूमा ध्यान �दइनेछः
शार��रक चोटको स्तर

i.

आरोप लगाइएको चोटको उद्देश्यको �निम्त ह�तयार वा अन्य औजारहरूको प्रयोग

ii.

आक्रमणको उद्देश्य

iv.

शार��रक बल वा मौ�खक आक्रमणको प्रयोग

v.
4. चोर�ः

a) अपराध गन� �वचार �लएर भवनमा अना�धकृत रूपमा बस्ने वा पस्ने ।

5. आपरा�धक कायर्ः

a) कानन
ु ले अपराध भनी प�रभा�षत गरे को कुनै प�न कायर् गरे मा (बमको धम्क�, गलत अलामर् आ�द) ।

6. समस्याग्रस्त दव्ु यर्वहारः

a) स्कुलको क्र�मक संचालन, स्कुलले आयोजना गरे को �क्रयाकलाप वा स्कुल �डिस्ट्रक्ट�भत्र शै��क प्र�क्रयाको अन्य कुनै प�मा हा�नकारक वा सोको

साथमा हस्त�ेप गन� कुनै �वद्याथ�को कायर् । स्कुलको सुर�ा र/वा कमर्चार� सदस्यहरू र/वा �वद्याथ�हरूको सुर�ालाई चुनौ�त �दने कुनै �वद्याथ�को कायर् ।
शै��क प्र�क्रयामा समस्या र/वा खतराजनक हुने भनेर व्यावहा�रक व्यिक्तको व्यवहारमा संलग्न हुने । तल �दइएका कुराहरूले �नषेध ग�रएका आरोपहरूका
प्रकारलाई प्रस्तुत गदर् छः

i. स्कुलको भवन वा चौरको प्रयोग गनर् अरूलाई समस्या �दनको ला�ग ओगट्ने;

ii. अरूलाइर् प्रवेश गनर् क�ठनाइ हुने गर� स्कुल भवन वा कोठाको कुनै प�न प्रवेशद्वार वा �नस्कने द्वारलाइर् बन्द गन�, वा
स्कुलको सम्पित्त भार� मात्रामा नष्ट गन�,

iv. स्कुल प्राङ्गणमा बन्दक
ु हरू, �वष्फोटकहरू वा अन्य ह�तयारहरू प्रयोग गनर् धम्क� �दने वा प्रयोग गन�, साथमा

व्यिक्तगत सुर�ा स्प्रे यन्त्रको अना�धकृत �वद्याथ�बाट प्रयोग, वा कानन
ु ले प�रभा�षत गरे को आत्मर�ाभन्दा बाहे क यस्ता यन्त्रको

प्रयोग,

v. �वद्याथ�हरूलाई क�ामा वा स्कुलको �क्रयाकलापमा सहभागी हुनबाट रोक्ने;
vi. स्कुल हाता�भत्र सामान्य पैदलयात्री वा यातायात आवागमन बन्द गन�;
vii. कुनै क�ा वा �क्रयाकलापको दव्ु यर्वहारमा गम्भीर हस्त�ेप; वा
viii. जुवा खेल्ने वा जुवा खेल्न अन्य �वद्याथ�हरूलाई उक्साउने ।

7. झगडा गनर् अरूलाई उक्साउने:

a) झगडालाई बढावा �दने वा कुनै प�न त�रकामा झगडा गनर् अरूलाई उक्साउने ।

8. बलजफ्ती, धम्क्याउने, दबाब �दनेः

a) कसैको इच्छा �वपर�त काम गनर् अरूलाइर् दबाब �दने वा �हंसाको धम्क� वा �हँसाबाट पैसा, सम्पित्त वा �नगाह प्राप्त गन� को�सस गन� ।
i. बल

9. गलत अलामर्हरूः

ii. बलको धम्क�

a) अलामर्को उद्देश्यभन्दा बाहे क अन्य उद्देश्यको �निम्त आगोको अलामर् वा अन्य अलामर् �क्रयाशील बनाउने ।

10. बन्दक
ु हरूः

a) स्कुल हाता, यातायात वा भवनमा बन्दक
ु - दण्ड - छुटः

i. सावर्ज�नक प्राथ�मक वा माध्य�मक स्कुलको हाताहरूमा, सावर्ज�नक स्कुलले उपलब्ध ग�रएको यातायता वा सावर्ज�नक स्कुलहरूले
प्रयोग गरे को वा �ेत्रमा बन्दक
ु बोक्नु वा राख्ने �नणर्य गरे को कुनै प�न प्राथ�मक वा माध्य�मक स्कुलका �वद्याथ�लाइर् RCW

28A.600.010 को अधीनमा एक वषर्भन्दा कम समयको �निम्त स्कुलबाट �नष्काशन ग�रनेछ । अवस्थाको आधारमा स्कुलको

सुप�रटे न्डेन्टले �वद्याथ�को �नष्कासनलाई प�रवतर्न गनर् सक्छ ।

b) �वद्यालयको सम्पित्त वा �वद्यालयले आयोजना गरे को इभेन्टहरूमा बन्दक
ु हरू (RCW9.41.010 द्वारा प�रभा�षत ग�रएको) �नषेध ग�रएका
छन ् ।

पष्ृ ठ | 5

11. ह�तयारहरूः

a) ह�तयारहरू वा RCW9.41.010 र RCW9.41.270 द्वारा ह�तयारको रूपमा आशय ग�रएको सामानको प्रयोगको अ�धकार वा चक्कु, बाकस
काट्नेहरू, धा�रलो वस्तुहरूजस्ता कुनै प�न अवस्थामा चोट पुयार्उन सक्ने सामाग्रीहरूको प्रयोग �नषेध ग�रएको छ ।

b) यो नी�तअनस
ु ार थाहा भएको वा शङ्का भएको उल्लङ्घनलाइर् स्कुलका अ�धकार�हरूले उपयक्
ु त कानन
ु कायार्न्वयन एजेन्सीलाइर् स�ू चत गन�छ ।

स्कुलको प�रसरमा बन्दक
र् ा
ु ल्याएर यो नी�त उल्लङघन गन� �वद्याथ�हरूलाई एक वषर् �नष्काशन, अ�भभावक र कानुन कायार्न्वयनलाई सू�चत गनुक
साथै अपील गनर् र अनुशासनमा रा�खनेछ । ताप�न, मुद्दाको आधारमा सुपर�टे न्डेन्टले यो एक वषर् �नष्काशनलाई प�रवतर्न गनर् सक्छ ।

12. जालसाजी (RCW9A.60.020):

a) चोट पुरय
्र् ाउने वा ठगी गन� �वचार �लएर �वद्याथ�लाई जालसाजीको गलत कायर् लागेको छ भनेः
i. उसले गलत रूपमा बनाउँ छ, परू ा गछर् वा �ल�खत कुरालाई प�रवतर्न गछर् अथवा

ii. उसले �ल�खत औजारलाई सत्य भनी दे खाउँ छ, भन्दछ, प्रदान गछर् , नष्ट गटर् अथवा बा�हर �नकाल्छ, जुन उसले नक्कल� बनाएको
हो भनी थाहा छ ।

iii. जालसाजीको रूपमा अरूको नाम वा प�हचान प्रयोग गरे को ।

13. ग्याङ �क्रयाकलाप (RCW28A.600.455):

a) Tukwila School District मा भनार् भएको �वद्याथ� ग्याङको सदस्य हो र स्कुलको प�रसरमा ग्याङ �क्रयाकलापमा जानेर नै संलग्न हुन्छ भने
उसलाई �नलम्बन वा �नष्काशन गनर् सक्नेछ ।

b) ग्याङको अथर् यस्तो समूह हो, जन
ु (a) तीन वा सोभन्दा धेरै व्यिक्तहरू �मलेर बनेको; (b) प�हचान गनर् स�कने नेतत्ृ व भएको र (c) �नय�मत

आधारमा सध� षड्यन्त्र गन� र आपरा�धक उद्देश्यहरूका �निम्त मुख्य गर� कन्सटर् मा काम गछर्

14. उत्पीडन (RCW9A.46.020):

a) उत्पीडनको अथर् अरूलाई चोट पुरय
्र् ाउने वा अपमान गन� शब्दहरू वा कायर्हरू हुन ् । उत्पीडनले �सक्ने क�ठन वातावरण सज
ृ ना गछर् र यो स्कुलमा
अनुम�त �दइएको छै न । वंश, धमर्, उमेर, �लङ्ग र वैवा�हक अवस्था, अपाङ्गताको रािष्ट्रय उत्पित्तको आधारमा उत्पीडन र भेदभाव गनर् वैधा�नक
रूपमा �नषेध ग�रएको छ । कुनै प�न व्यिक्तहरूको समूहको हे प्ने उत्पीडन (यौन अवस्था र/वा �लङ्गको प�हचानको आधारमा उत्पीडन समावेश
भएको) अनुम�त �दइएको छै न । स्कुल स�म�त नी�त 3207 अनुसार यो कानुनलाई स्कुल �डिस्ट्रक्टले सहमत गरे को छ, जसले एिन्ट साइबर

बु�लइङलाई प�न सहमत गदर् छ ।

15. शङ्कास्पद उत्पीडनः

a) उत्पीडन, धम्क� र धम्क्याउने (हे नह
ुर् ोस ् नी�त 3207) को अथर् जानीजानी ग�रएको �ल�खत, मौ�खक वा भौ�तक कायर् समावेश ग�रएको तर

RCW9A.36.080(3) (वंश, रङ, धमर्, पुखार्, रािष्टय उत्पित्त, �लङ्ग, यौन प�हचान वा मान�सक वा शार��रक अपाङ्गता) मा कुनै च�रत्रद्वारा प्रे�रत

भएको दे �खएको कुरामा सी�मत भएको छै न भन्ने र जानीजानी �ल�खत, मौ�खक वा शार��रक कायर् हुँदा �लङ्गको प�हचान र बो�लएको भाषा वा अन्य
�निश्चत च�रत्र समावेश ग�रएको हो ।

i. शार��रक रूपमा �वद्याथ�लाई हा�न गन� वा �वद्याथ�को सम्पित्तलाई नष्ट गन�; अथवा

ii. �वद्याथ�को �श�ासँग वास्त�वक रूपमा हस्त�ेप गद� प्रभाव पान�; अथवा

iii. य�त धेरै गम्भीर, स्थायी वा व्यापक �क त्यसले शै��क वातावरणलाई खल्बल्याउने वा धम्क्याउने कुरा सज
ृ ना गछर् ; अथवा

16. यौन उत्पीडनः

iv. स्कुलको �नय�मत संचालनलाई वास्त�वक रूपमा रोक्ने प्रभाव भएको ।

a) �वद्याथ�को यौन उत्पीडन �नषेध ग�रएको छ । यौन उत्पीडनमा समावेश ग�रएको हुन सक्ने तर (हे नह
ुर् ोस ् नी�त 3207) मा सी�मत नभएकोः
i. �वशेष उपचार वा कुनै मूल्यवान थोकको �निम्त गनर् यौनको माग गन�;

ii. कुनै व्यिक्तले यौन आग्रह परू ा गरे न भने उसले केह� कुरा गम
ु ाउनेछ भनेर बताउने वा इङ्गीत गन�;
iii. यौन फाइदामा �दन इन्कार गन� व्यिक्तलाई दण्ड �दने वा त्यस्तो गन� कसैलाई फाइदा प्रदान गन�;

iv. स्वागत नग�रएको, आक्रामक वा अनुपयुक्त यौन सल्लाहको चचार्, �टप्पणीहरू, हाउभाउ वा व्यङ्ग्य गन�ः व्यिक्तको रूपरङ, �लङ्ग वा
व्यवहारको बारे मा यौन स्वभावको चचार् गन�ः

v. व्यिक्तको �निम्त गलत यौन शब्द प्रयोग गन�ः

vi. अत्यन्तै निजक उ�भने, अनप
ु यक्
ु त छुवाइ, व्यिक्तको कुरा काट्ने वा चासो; अथवा स्कुलको सम्पित्तमा आक्रामक वा अनप
ु यक्
ु त यौन
उदाहरण प्रदशर्न गन� ।

17. अरूलाई पीडा �दने दष्ु ट (बन्द):

a) कसैको सम्पित्त वा स्कुलको सम्पित्तलाई भौ�तक रूपमा नष्ट गन� कायर् ।
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18. नाक��टक्स ्, म�दराजन्य वस्तुहरू र लागूपदाथर्ः

a) �वद्याथ�ले कुनै प�न नाक��टक, लागुपदाथर्, सपना दे खाउने लागुपदाथर्, �नयिन्त्रत वस्तुहरू, एम्फेटा�मन, बार�बट्रयूरेट, गाँजा, म�दराजन्य

पदाथर्हरू (अथवा कुनै प्रकारको मत्ताउने कुरा) अथवा यस्ता प्रकारका कुनै पदाथर्हरूको प्रयोग गन,ुर् वा ती प्रयोग गरे को प्रमाण दे खाउन,ु त्यसको
प्रभावको अधीनमा रहे र जानीजानी राख्नु र ओसारपसार गनह
ुर् ु ँदैन ।

b) नाक��टक्स ्, अवैधा�नक लागुपदाथर्हरू र �सफा�रस नग�रएका औषधीहरूको प्रयोग, �वक्र� वा ओसारपसारसम्बन्धी कुनै �वशेष प्रकारका वस्तुहरू वा

�वद्याथ�को �निम्त �सफा�रस नग�रएको औषधी, अवैधा�नक लागुपदाथर् वा नाक��टक �लने अथवा खाने धुम्रपान गनर् �वशेष उद्देश्यमा �वद्याथ�लाई
अनुम�त �दनको �निम्त कुनै वस्तुको प्रयोग गनर् �वद्याथ�ले जानेर राख्नुहुन्न ।

c) दतार् भएको डाक्टरबाट �सफा�रस ग�रएको र अ�धकार �दइएको औषधीको प्रयोगचा�हँ यो �नयमको उल्लङ्घन मा�ननेछैन ।

19. डकैतीः

a) बल वा बलको धम्क� �दएर चोर� गनुर् ।

20. चोर� (चोर�):

a) मा�लकको अनुम�त�बना कसैको सामान �लने ।

21. सुत�/�नको�टनको प्रयोगः

a) �वद्याथ�लाई स्कुलको प�रसर, स्कुलको भवन वा स्कुलले आयोजना गरे को इभेन्टहरूमा सूत�/�नको�टन (�नको�टन समावेश भएको- डे�लभर�

यन्त्रहरू, धुम्रपान/स्वास �लने यन्त्रहरू, इचुरोटहरू वा बाफहरू) का पदाथर्हरू राख्न, बेच्न, धुम्रपान गनर् वा प्रयोग गनर् अनुम�त �दइएको छै न ।

22. अना�धकृत रूपमा प्रवेश गन�ः

a) अनुम�त न�दइएको स्थानमा उपिस्थत हुने वा आदे श �दँ दा प�न �नस्कन इन्कार गन� ।

23. ��त गन� धम्क�हरूः

a) बमको अथवा स्कुलको भवन वा स्थान ��त गन� धम्क� �दने ।

24. व्यिक्तगत सुर�ाका स्प्रे यन्त्रहरूः

a) अठार वषर्भन्दा मा�थका �वद्याथ�हरू र चौध र अठार वषर् बीचका उमेरका �वद्याथ�हरूले अ�भभावकको �ल�खत अनुम�तमा व्यिक्तगत सुर�ा स्प्रे
यन्त्रहरू राख्न सक्छन ् । अठार वषर् उमेरभन्दा तलकाहरूले यस्ता यन्त्रहरू ओसारपसार गनर् पाउँ दै नन ् नता �तनीहरूले राज्यको कानुनले प�रभा�षत

ग�रएको स्वसुर�ामा भन्दा अन्यमा प्रयोग गनर् पाउनेछन ् । कुनै प�न अवस्थामा व्यिक्तगत सुर�ा स्प्रे यन्त्रहरू राख्ने, ओसारपसार गन� वा प्रयोग गन�
गरे मा यो �नयमको उल्लङ्घन हुन्छ ।

खण्ड III: एथले�टक/�क्रयाकलाप व्यवहारका अपे�ाहरू (नी�त 2151)
The Tukwila School District ले �डिस्ट्रक्ट र समुदायका सम्पूणर् �वद्याथ�हरूका सम्पूणर् स्कुलका अनुभवको सवार्ङ्गीण भागको रूपमा अन्तर�श�ा सम्बन्धी
एथले�टकको कायर्क्रमको मल्
ू य प�हचान गछर् ।

अन्तर�श�ा एथले�टक्सको कायर्क्रमले प्र�तस्पधार्त्मक खेलका प्र�तयो�गताहरू, खेलहरू वा इभेन्टहरू वा जब यस्ता इभेन्टहरू �डिस्ट्रक्ट�भत्रका अलग
स्कुलहरूको बीचमा वा यो �डिस्ट्रक्ट बा�हर भएका कुनै स्कुलको बीचमा हुन्छ, यो �डिस्ट्रक्टको �वद्याथ� वा उनीहरूको समूह समावेश गद� खेलको
प्रदशर्नीसम्बन्धी सबै �क्रयाकलापहरू समावेश गन�छ ।

यहाँसम्म, �डिस्ट्रक्टले तल �दइएका कुरामा �वश्वास राख्छः
1.

कुनै प�न �क्रयाकलाप र/वा एथले�टक कायर्क्रममा सहभा�गता आवश्यकता भएको शै��क मापदण्डको �वद्याथ�को उपलब्धीसँग जो�डएको र
टोल�मा भर पन�छ ।

2.

कुनै प�न �क्रयाकलापहरू र/वा एथले�टक कायर्क्रमहरूमा सहभागी भएका �वद्याथ�हरू �सकाइ र सुधारमा केिन्द्रत हुनुपन�छ, दव
ु ै
व्यिक्तगत र समूहको सदस्यको रूपमा ।

3.

�क्रयाकलापका सल्लाहकारहरू र प्र�श�कहरूले �सकाउने, अपे�ा गन�, अभ्यास गन� र सम्मान, िजम्मेवार� र इमानदार�तालाई अपनाउनेछन ् ।
सहभागी �वद्याथ�ले

यी गुणहरू प्रदशर्न गनप
ुर् न�छ ।

4.
5.
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�क्रयाकलाप सल्लाहकारहरू र प्र�श�कहरूले अ�भभावकहरूलाई आफ्ना �वद्याथ�हरूको �श�ा र �वकासमा साझेदारको रूपमा समावेश गन�छन ् ।

सबै �क्रयाकलाप र/वा एथले�टक कायर्क्रमहरूको उद्देश्य र ल�यहरू �वद्याथ�हरू र अ�भभावकहरूमा प्रष्ट रूपमा प�रभा�षत र संचार ग�रनेछ ।

हरे क �क्रयाकलाप/एथले�टक कायर्क्रमको �निम्त वा�षर्क रूपमा मूल्याङ्कन संचालन ग�रनेछ र स्कुलको बह
ृ त ् उद्देश्यहरूका �निम्त �तनीहरूले उपलब्ध गन�
सहायताको स्तरमा केिन्द्रत हुनेछ ।

सबै अन्तर �श�ासम्बन्धी �क्रयाकलापहरू र इभेन्टहरू वा�सङटन अन्तर �श�ासम्बन्धी �क्रयाकलाप असो�सएसन (WIAA) को �नयम र �नयमावल�को साथमा

सहमत हुनुपन�छ । सहभागी भएका सबै �वद्याथ�हरूले WIAA को योग्यता पूरा गनप
ुर् छर् । एथले�टक कोडको अ�त�रक्त उपयुक्त भएसम्म �डिस्ट्रक्टको सबै

�नयमहरू लागू हुनेछ ।

एथले�टक कोड (2151P)
अन्तर �श�ासम्बन्धी एथले�टक कायर्क्रममा सहभागी हुने मौका �डिस्ट्रक्टका सबै �वद्याथ�हरूलाई प्रदान ग�रएको �वशेष अ�धकार हो । यो स्वेिच्छक

कायर्क्रममा सहभागीहरूले प्रधानाध्यापकहरू र एथले�टक प्र�श�कहरूद्वारा स्था�पत �वशेष व्यवहारका मापदण्डहरू स्वीकार गरे को अपे�ा ग�रएको छ ।
�वद्याथ�को स्कुलको योग्य कमर्चार� सदस्यद्वारा कुनै �नयमहरू उल्लङ्घन गरे को पाइएमा समूहबाट �नका�लनेछ । यो कोडमा प्रष्ट पा�रएको अनुशासनको
कारवाह�मा अपील गनर् एक वा सोभन्दा धेरै व्यवहारका �नयमहरू उल्लङ्घन गरे को प्रमा�णत नभएको �वद्याथ�ले मात्रै सक्नेछ ।
खेलको मौसमको �निम्त तल �दइएका �नयमहरू लागू हुनेछन ्:
म�दराजन्य पदाथर्हरू, सुत�को प्रयोग र/वा राख्ने

म�दरा वा सूत�जन्य पदाथर् राखेको पाइएको एथ�लटलाई तीन हप्ता (प�हलो गलत कायर्) को �निम्त एथले�टक समूहबाट �नका�लन सक्नेछ । खेलको

समयमा �वद्याथ�ले दोस्रो पटक उल्लङ्घन गछर् भने यसलाई सो समयको �निम्त समूहबाट �नका�लनेछ ।
अवैधा�नक रासाय�नक पदाथर् र �नद्रा लगाउने औषधीको प्रयोग र/वा राख्ने

मा�थ �दइएका एउटा वा सोभन्दा बढ� राखेको पाइएको एथ�लटलाई खेलको समयको सन्तुलनको �निम्त समूहबाट �नका�लनेछ ।

शार��रक रूपरङ

एथ�लटले लुगा र समूहको तयार� ग�रएको मापदण्ड कायम राख्नुपन�छ । प�हलो पटक �नयम उल्लंघनः मौ�खक चेतावनी । दोस्रो पटक �नयम

उल्लंघनः पाँच (5) �दनसम्म �क्रयाकलापबाट बिञ्चत ।
खेलाडी नभएको जस्तो व्यवहार

एथ�लटले अभ्यास र/वा प्र�तस्पधार्मा उपयुक्त व्यवहार प्रदशर्न गनप
ुर् न�छ । प�हलो पटक �नयम उल्लंघनः मौ�खक चेतावनी । दोस्रो पटक �नयम

उल्लंघनः पाँच (5) �दनसम्म �क्रयाकलापबाट बिञ्चत ।
स्कुलमा उपिस्थ�त

एथले�टक प्र�तस्पधार्को �दनमा एथ�लटले कम्तीमा आधा �दन स्कुलमा उपिस्थत हुनेछ । दण्डः �दनको कुनै भागको �निम्त एथ�लटले अनुम�त

न�दइएको अनुपिस्थ�त गछर् भने त्यो �दनको प्र�तस्पधार्मा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछ । अनुम�त �दइएको छ भने उ आधा �दन वा सोभन्दा बढ�को �निम्त
उपिस्थ�त �थयो भने उसलाई सहभागी गराइन सक्छ ।
अभ्यासमा अनुपिस्थत

अगा�ड नै स्वीकृ�त भएर वा �बरामी भएर अनुम�त न�दएसम्म एथ�लटले सबै सामु�हक अभ्यासहरूमा उपिस्थत भएको अपे�ा ग�रन्छ । दण्डः अक�

प्र�तस्पधार्मा सहभागी हुन अयोग्य ।

स्कुलको प�रसरमा कानुनको उल्लङ्घन

स्कुलको प�रसरमा वा स्कुलको �क्रयाकलापमा जब �वद्याथ�लाई गल्ती गरे को दोषी पाइन्छ, सुधारका कायर्हरू उल्लङ्घनको स्वभावमा �नभर्र हुनेछ ।

दोहो�रएका गलत कायर्हरू

कुनै �वद्याथ�ले मा�थ �दइएकामध्ये कुनै �नयमहरू बारम्बार उल्लङ्घन गछर् भने खेलको समयको बाँक� समयको �निम्त समूहबाट हटाइन सक्छ ।

अन्तर�श�ासम्बन्धी �क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुनको �निम्त उपयुक्त योग्यताहरू
अन्तर �श�ासम्बन्धी प्र�तस्पधार्मा सहभागी हुनको �निम्त योग्य हुन �वद्याथ�ले तल �दइएका योग्यताहरू परू ा गनप
ुर् न�छः
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•

छ क�ा◌ाहरूमध्ये पाँचमा पास भएको ग्रेडहरू, सबै क�ाहरू पास नगन� �वद्याथ�हरूलाइर् शै��क पर��णकाल
र अनुगमन कायर्क्रममा रा�खनेछ ।

•
•
•
•
•
•

पा�रवा�रक दघ
र् ना नी�त वा स्कुल दघ
र् ना नी�तले घे�रएको पयार्प्त बीमा भएको ।
ू ट
ू ट
फाइलमा वतर्मान शार��रक जाँच भएको ।

स्कुलको अनुशासन कायर्लाई पूरा गन� ।
स्कुल ASB काडर् �कनेको ।

कुनै समयमा नजरबन्द नभएको ।

स्कुलको कुनै ज�रवाना बाँक� नभएको ।

खण्ड IV: सत
ू �/�नको�टन पदाथर् र डे�लभर� यन्त्रहरूको प्रयोग (नी�त 4215)
�वद्याथ�हरूलाई �नको�टनको पदाथर्को लतको खुल्लापनाबाट जोगाउन सारा समय स्कुलको प�रसरमा सुत�जन्य उत्पादनहरू र डे�लभर� यन्त्रहरूको प्रयोगबाट
अलग रहने प्रमुख नमुनाको रूपमा स्कुल �डिस्ट्रक्टका कमर्चार�हरू र अ�फसरहरूको कतर्व्य रहे को छ भनेर संचालक स�म�तले प�हचान गछर् । सूत�को प्रयोग

हटाउन मा�नसहरूलाई सहायता गन� FDA स्वीकृत नभएका चुरोट, �सगार, सुँघ्ने, धुम्रपान गन� सूत�, धव
ुँ ार�हत सूत�, �नको�टन, �वद्युतीय धुम्रपान/बाफ

यन्त्रहरू, बाफ कलमहरू, �सफा�रस नग�रएको इन्हे लरहरू, �नको�टन डे�लभर� यन्त्रहरू वा रसायनहरू समावेश भएका तर त्यसमा सी�मत नभएका सत
ू �जन्य

उत्पादनहरू र डे�लभर� यन्त्रहरूले �नको�टन पदाथर्को उह� स्वाद र शार��रक प्रभाव उत्पन्न गन� र अन्य धुम्रपान गन� वस्तु, यन्त्र, सामाग्री वा नयाँ कुरा हुन्छन ् ।
स्कुल �डिस्ट्रक्ट प�रसरमा यस्ता प्रकारका कुनै प�न उत्पादनहरू र डे�लभर� यन्त्रहरूको प्रयोग कमर्चार�, �वद्याथ�हरू, पाहुनाहरू र समुदायका सदस्यहरूले गनर्
�नषेध ग�रनेछ । सानाहरूलाई सत
ू �जन्य उत्पादनहरू राख्न �दने वा �वतरण गन� कुरा �नषेध ग�रएको छ । यो कुरा सबै �डिस्ट्रक्ट भवन, चौर र �डिस्ट्रक्टका

सवार�साधनमा लागू हुनेछ ।

�नको�टन प्याच, गम वा लोजेन्जको प्रकारमा स्वीकृत ग�रएको �नको�टन प्र�तस्थापन थेरापी केिन्द्रय लागूऔषध प्रशासन (Federal Drug Administration
(FDA)) को प्रयोगलाई अनम
ु �त �दइएको छ । �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूले स्कुलमा औषधीको प्रयोग सम्बन्धी उपयक्
ु त नी�तहरू पछ्याउनप
ु छर् ।

यो नी�तको बारे मा �वद्याथ�रू, �डिस्ट्रक्ट कमर्चार�हरू र सामुदा�यक सदस्यहरूलाई सल्लाह �दने सूचनाहरू सुपर�टे न्डेन्टको �नणर्यमा सबै �डिस्ट्रक्ट भवन र

अन्य �डिस्ट्रक्ट �ेत्रमा भएका उपयुक्त स्थानहरूमा टाँ�सनेछ र कमर्चार� र �वद्याथ� पुिस्तकामा समावेश ग�रनेछ । यो नी�तको उल्लङ्घनको �निम्त
कमर्चार�हरू र �वद्याथ�हरू अनुशासनमा रहनेछन ् र यो नी�त लागू गनर्को �निम्त स्कुल �डिस्ट्रक्ट कमर्चार�हरू िजम्मेवार हुन्छन ् ।
सूत�र�हत स्कुलहरूका �निम्त �नद� �शका (नी�त 4215P)

I. रोकथाम । द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टको रोकथाम कायर्क्रमको उद्देश्य �वद्याथ�हरूलाई जानकार� र �क्रयाकलापहरू प्रदान गनुर् हो, जसले उनीहरूलाई सूत�

सेवन गनर्बाट रोकथाम गन�छ । रोकथाम कायर्क्रम कमर्चार� संलग्नता, �वद्याथ� �नद� शन, अ�भभावक र समुदायको संलग्नता, स्कुलको वातावरण र स्कुल र
समुदायको चेतनामा केिन्द्रत हुनेछ । �डिस्ट्रक्ट रोकथाम �क्रयाकलापहरूको सफलताको �निम्त अ�भभावक र अन्य सामुदा�यक सदस्यहरूको संलग्नता
महत्त्वपण
ू र् हुन्छ ।
A.

कमर्चार� संलग्नता । संचालक स�म�तले आफ्नो कमर्चार�को स्वास्थ्यको बारे मा चासो राख्छ र �नमार्णात्मक वषर्हरूको समयमा �वद्याथ�हरूको

�निम्त वयस्कको भ�ू मका खेल्ने महत्त्वलाई प�न प�हचान गदर् छ । त्यसकारण वयस्कको भ�ू मका खेल्ने रूपमा कमर्चार�हरूले �वद्याथ�हरूका �निम्त
धुम्रपान नगन� कुरा प्रोत्साहन गनुप
र् न�छ । रोकथामका रणनी�तहरू �सकाउन प्रयोग ग�रने पाठ्यक्रमका ल�यहरूका बारे मा कमर्चार�हरू जानकार
हुनुपन�छ । कायर्क्रमलाई कायार्न्वयन गनर् हरे क स्कुलको �निम्त �नद� शनात्मक सामाग्रीहरू उपलब्ध ग�रनेछ ।

B.

�वद्याथ�लाई �नद� शन । प्राथ�मक र माध्य�मक स्तर भएका सबै स्कुलहरूमा �नद� शनात्मक कायर्क्रमहरू हुनेछ, जसले सत
ू �को प्रयोगको बारे मा

िजम्मेवार �नणर्य गनर् �वद्याथ�हरूलाई सहायता गछर् । सूत� र शर�रमा त्यसको प्रभावको बारे मा सह� र सठ�क जानकार� �नद� शनात्मक रोकथाम

कायर्क्रमको एउटा भाग हो । अक� भागमा आत्मसम्मान, ल�य �नधार्रण, �नयर्ण �लने, भावना बुझ्ने, द्वन्द्व व्यवस्थापन र समस्या समाधान गन�,

इन्कार गन� सीपहरू र संचारका सीपहरूको �वकाससम्बन्धी �नद� शन र सीप �वकास समावेश भएको हुन्छ । स्वास्थ्य �श�ा कायर्क्रमहरू सूत� प्रयोगको
रोकथामको बारे मा �नद� शन प्रदान गनर्को �निम्त िजम्मेवार हुनेछ । स्वास्थ्य कायर्क्रममा �सकाइएका धारणाहरूलाई पाठ्यक्रमको अन्य �ेत्रहरूले
सध
ु ार गन�छ । �वद्याथ� िजम्मेवार�हरू र अ�धकारहरूका बारे मा जानकार� प्रदान ग�रनेछ �कन�क सत
ू � प्रयोगमा ती सम्बिन्धत छन ् ।
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C.

अ�भभावक र समुदायको संलग्नता । सूत� प्रयोग सम्बन्धी अ�भभावक�य र समाजको चेतना विृ ध्द गनर् बनाइएका जानकार� स्कुल �डिस्ट्रक्ट ठूलो
कायर्क्रमको भाग हुनेछ ।

D.

स्कुलको मौसम । सूत� प्रयोगको रोकथाममा सकारात्मक स्कूल र क�ाकोठाको वातावरण महत्त्वपूणर् तत्व हो । सूत�र�हत स्वतन्त्र रूपमा िजउन सबै

�वद्याथ�हरू स�म छन ् भन्ने कुराको अपे�ा �डिस्ट्रटले प्रदान गन�छ । "Great American Smoke Out" र "Up with Health and Down with
Smoking" जस्ता सूत�र�हत वातावरणको कायर्क्रमहरूको पैरवी पोषण �वद्याथ�का बीचमा �डिस्ट्रक्टले उत्साह �दनेछ ।

II. हस्त�ेपः । समयाव�धको आधारमा कमर्चार� र �वद्याथ�हरूलाई धुम्रपान रोक्ने र स्व-सहायता कायर्क्रम उपलब्ध गराइनेछ ।
III. ब�लयो बनाउने प्र�क्रयाहरूः । सत
ू � प्रयोगकतार् र नगन�को ध्यान �दने, �वचार गन� र सहकायर्मा यो नी�तको सफलता �नभर्र रहनेछ । यो नी�तमा रहन र लागू
गनर्को �निम्त स्कुलको प�रसरमा भएका सबै व्यिक्तहरूले िजम्मेवार� बाँड्छन ् । स्कुल प�रसरमा उल्लङ्घन अवलोकन गन� कुनै प�न व्यिक्तले तल सच
ू ीकृत

ग�रएका प्र�क्रयाअनुसार त्यो �रपोटर् गनर् सक्छ ।
A.

सवर्साधारण/अन्य पाहुनाहरू । स्कुल �डिस्ट्रक्ट प�रसरमा सूत�जन्य पदाथर्को धुम्रपान वा प्रयोग अवलोकन ग�रएका व्यिक्तहरूलाई स्कुलको

प्रधानाध्यापक वा अन्य स्कुल �डिस्ट्रक्ट सप
ु र�वे�ण व्यिक्तद्वारा स्कुल प�रसरमा धम्र
ु पानबाट अलग रहन भ�ननेछ, जो उल्लङ्घन भएको समयमा

�ेत्र वा कायर्क्रमको �निम्त िजम्मेवार हुन्छन ् । आग्रहलाई स्वीकार गनर् व्यिक्तहरू असफल हुन्छन ् भने सुपर�वे�कले प�छल्लो कायर्मा �नणर्य �लनेछ,
जसमा स्कुल प�रसर छोड्ने �नद� शन समावेश हुन सक्नेछ । सम्भव भएसम्म छोड्ने आग्रह अक� व्यिक्त (कमर्चार� सदस्य, अ�भभावक, �वद्याथ� वा
अन्य पाहुना) को उपिस्थ�तमा ग�रनेछ । �डिस्ट्रक्ट सुर�ा व्यिक्तबाट सहायता खोिजन सक्छ । �नस्कने आग्रह इन्कार ग�रन्छ भने ता�कर्क

आग्रहलाई स्वीकार गनर् असफल भएको हुनाले नी�त लागु गनर् सहायता गनर् स्थानीय कानन
ु लागू गन� अ�धकार�हरू (�कङ कन्ट्र�/टुिक्वला प्रहर�लाई)

सू�चत ग�रनेछ भनेर उल्लङ्घनकतार्लाई जानकार� �दइनेछ ।
B.

कमर्चार� । कमर्चार�द्वारा यो नी�तको कुनै उल्लङ्घनलाई सम्बिन्धत सुपर�वे�ककहाँ �सफा�रस ग�रनेछ । कमर्चार� सदस्यहरूलाइर् एउटा मौ�खक
चेतावनी �दइनेछ । प�छल्ला उल्लङ्घनचा�हँ कमर्चार�को व्यिक्तगत फाइलमा बेतलबी �नलम्बन र �नष्काशनको आ�धका�रक पत्रको प्रग�तशील

कदमहरूद्वारा ग�रनेछ ।
C.

�वद्याथ�हरू । �वद्याथ�द्वारा यो नी�तको कुनै उल्लङ्घनलाई भवन प्रमख
ु वा उपप्रमख
ु लाइर् �सफा�रस ग�रनेछ । यो नी�तको प्रावधान उल्लङ्घन गन�
�वद्याथ�हरूलाई �वद्याथ� अनुशासन प्र�क्रयामा रा�खनेछ ।
प्राथ�मक स्कुल (K-5)
•

प�हलो पटक �नयम उल्लंघनः छोटो समय स्कुलबाट �नलम्बन हुने । यो अनुशासनको कावार्ह� �वद्याथ�को अ�भभावकसँगको

कुराकानीमा स्कुल�भत्र �नलम्बन गन� गर� हुन सक्छ । धुम्रपानका हा�नकारक प्रभावकहरू सम्बन्धी जानकार�हरू �वद्याथ�लाई
प्रदान ग�रनेछ ।

•

दोस्रो पटक �नयम उल्लंघनः प्रग�तशील अनुशासनका प्र�क्रयाहरू, जसमा छोटो समय �नलम्बन, लामो समय �नलम्बन र बाँक�
सेमेस्टरको �निम्त �नलम्बन समावेश भएको हुन्छ ।

मध्य स्कुल (6-8)
•

प�हलो पटक �नयम उल्लंघनः छोटो समय स्कुलबाट बा�हर �नलम्बन हुने । यो अनश
ु ासनको कावार्ह� �वद्याथ�को

अ�भभावकसँगको कुराकानीमा स्कुल�भत्र �नलम्बन गन� गर� हुन सक्छ । धुम्रपानका हा�नकारक प्रभावकहरू सम्बन्धी
जानकार�हरू �वद्याथ�लाई प्रदान ग�रनेछ ।

•

दोस्रो पटक �नयम उल्लंघनः प्रग�तशील अनश
ु ासनका प्र�क्रयाहरू, जसमा छोटो समय �नलम्बन, लामो समय �नलम्बन र बाँक�
सेमेस्टरको �निम्त �नलम्बन समावेश भएको हुन्छ ।
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हाइ स्कुल (9-12)
•

प�हलो पटक �नयम उल्लंघनः छोटो समय स्कुलबाट बा�हर �नलम्बन हुने । यो अनश
ु ासनको कावार्ह� �वद्याथ�को

अ�भभावकसँगको कुराकानीमा स्कुल�भत्र �नलम्बन (वा त्यस समान) गन� कुरा हुन सक्छ । धुम्रपानका हा�नकारक प्रभावकहरू
सम्बन्धी जानकार�हरू �वद्याथ�लाई प्रदान ग�रनेछ ।

•

दोस्रो पटक �नयम उल्लंघनः प्रग�तशील अनश
ु ासनका प्र�क्रयाहरू, जसमा छोटो समय �नलम्बन, लामो समय �नलम्बन र बाँक�

सेमेस्टरको �निम्त �नलम्बन समावेश भएको हुन्छ । फोस्टर हाइ स्कुल (Foster High School) मा �वद्याथ�को सम्पूणर् शै��क
पेशाको �निम्त �वद्याथ� धुम्रपान उल्लङ्घन जम्मा गरे र रा�खनेछ । हरे क गलत कायर् आउँ दो शै��क सत्रमा ल�गनेछ ।

खण्ड V: दरु संचार / �वद्यत
ु ीय यन्त्रहरू (नी�त 3245)
स्कुलको सम्पित्तमा हुँदा वा स्कुलले आयोजना गरे को वा स्कुल सम्बन्धी �क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुँदा �वद्याथ�हरूले व्यिक्तगत दरु संचारका यन्त्रहरू राख्न
र प्रयोग गनर् पाउन सक्छ, तर ट्याबलेटहरू, सेल फोनहरू, स्माटर् फोनहरू र अन्य वतर्मान प्र�व�धमा सी�मत ग�रएको छै न

दरु संचारका यन्त्रहरू र अन्य सम्बिन्धत �वद्युतीय यन्त्रहरू राख्ने �वद्याथ�हरूले तल �दइएका अवस्थाहरू अवलोकन गन�छन ्:
A.

दरु संचारका यन्त्रहरूमा अनुम�त �दइनेछ तर क�ा वा भेला हुने समयमा यन्त्रहरूको प्रयोगको �निम्त �नणर्य �श�क र/वा �डिस्ट्रक्ट कमर्चार�को
न्यायमा हुन्छ ।

B.

शै��क प्र�क्रयालाई भंग गन� त�रकामा यन्त्रहरू प्रयोग गनर् पाइनेछैन, साथै शै��क इमानदार�ता वा अक� व्यिक्तको गोप�नयताको अ�धकार वा
गोपनीयता उल्लङ्घन गनर् खतरा उत्पन्न गनह
ुर् ु ँदैन ।

C.

�वद्याथ� स्कुलको प्राङ्गणमा, स्कुलले आया◌ेजना गरे को कायर्क्रममा वा �डिस्ट्रक्टद्वारा उपलब्ध गराइएको यातायातका साधन वा स्कुल

बसहरूमा हुँदा �वद्याथ�ले �वद्युतीय वा कुनै प�न सेल फोन वा अन्य �वद्युतीय यन्त्रमा RWC 9.68A.011 द्वारा प�रभा�षत ग�रएका यौनका
स्पष्ट व्यवहार दे खाउने तस्वीरहरू, टे क्स सन्दे शहरू, इमेलहरू वा अन्य कुनै सामाग्रीहरू पठाउन,ु बाँड्न,ु हे नुर् वा राख्न पाउनेछैन,
D.

स्कुलको �नयम वा नी�तलाइर् उल्लङ्घन गन� त�रकामा �वद्याथ�हरूले दरु संचारका यन्त्र प्रयोग ग�ररहे को छ भन्ने वस्तुगत र उच्चारण गनर्
स�कने तथ्यको आधारमा जब स्कुलका अ�धकार�ले न्यायसङ्गत शङ्का गछर् , अ�धकार�ले यन्त्रलाइर् जफत गनर् सक्छ, जन
ु �वद्याथ�को
अ�भभावक वा वैधा�नक अ�भभावकलाइर् मात्रै �फतार् ग�रनेछ,

E.

सेल फोन वा अन्य �वद्युतीय यन्त्रहरू स्कल वा स्कुलले आयोजना गरे को कायर्क्रमहरूमा ल्याएर �वद्याथ� र �तनीहरूका अ�भभावकहरूले

यन्त्रको खोजीमा मञ्जूर हुँन्छन ्, जब स्कुलको अ�धकार�हरूले न्यायसङ्गत रूपमा वस्तुगत र उच्चारण गनर् स�कने तथ्यहरूको आधारमा शङ्का

गछर् , यस्ता खोजीले स्कुलको �नयमहरू वा नी�तहरूको उल्लङ्घन प्रकट गन�छ । खोजीको स्तर उल्लङ्घनको आरोप लागेको �वद्याथ�मा सी�मत
F.

हुनेछ । राज्य वा संघीय कानुनलाइर् उल्लङ्घन गन� �वषय वा तस्वीरहरूलाइर् प्रच�लत कानुनमा �सफा�रस ग�रनेछ,
�वद्याथ�हरूले स्कुलमा ल्याएका सन्चारयन्त्रहरूका �निम्त उनीहरू नै िजम्मेवार हुन्छन ् । स्कुल प्राङ्गण वा स्कुलले आयोजना गरे को
कायर्क्रमहरूमा ल्याइएका यन्त्रहरू हराउने, चोर� वा �बग्रेमा �डस्ट्रक्ट िजम्मेवार हुनेछैन,

G. दरु संचार वा अन्य �वद्युतीय यन्त्रहरूको उपयुक्त प्रयोग सम्बन्धी स्कुलले �वकास गरे को कुनै अ�त�रक्त �नयमहरू �वद्याथ�हरूले स्वीकार
गनप
ुर् न�छ ।

H.

यो नी�त उल्लङ्घन गन� �वद्याथ�हरू अनुशासनको कावार्ह�मा पन�छन ्, जसमा �नलम्बन वा �नष्काशन समावेश हुन्छ ।

खण्ड VI: �वद्याथ�को पोशाक (नी�त 3224)
फाइदाजनक �सकाइको वातावरण कायम राख्ने र सुर�ाको प्रत्याभू�त गन� र सबै �वद्याथ�हरूको �हत संचालक स�म�तको प्रमुख चासोहरू हुन ् ।
लुगाको सम्बन्धमा �वद्याथ�को छनोट उनीहरूको अ�भभावकसँगको परामशर्मा बनाइनेछ ।
स्कुल प्रशासकहरूको �नणर्यमा मात्रै �वद्याथ�हरूको लग
ु ा �नयमन ग�रनेछ, यी कुराहरूको अवस्थामा यस्तो हुनेछः

•

ग्याङ वा घण
ू मा सम्भवतः सदस्यता हुन सक्ने सम्भावना भएका �वद्याथ�को लग
ु ा वा रूपरङले स्वस्थ वा सरु �ा खतरा प्रस्तत
ु गरे को
ृ ा गन� समह

हुनुपनर्छ ।

•

�वद्याथ�को लुगाबाट स्कुलको सम्पित्त नष्ट भएको हुँदा; अथवा
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•

�वद्याथ�को लुगा वा रूपरङबाट शै��क प्र�क्रयाको सामाग्री र धेरै तोडफोड भएको हुँदा

।

जब �वद्याथ�को व्यवहार स्कुल �डिस्ट्रक्टको शै��क �मसनको कुनै भागसँग �मल्दै न, यो नी�तको उद्देश्यको �निम्त शै��क प्र�क्रयाको सामाग्री र धैरै तोडफोड
भएको पाइँदा । �नषेध ग�रएको व्यवहारमा अश्ल�ल, यौन, लागुपदाथर्, सूत� वा म�दरासम्बन्धी सन्दे शहरू, ग्याङ सम्बन्धी कपडा समावेश भएको हुँदा ।
युवा संस्थाहरूले दे शभ�र प�हचान गन� लुगा र �वद्याथ�को धमर्को पालन गनर् लगाइएको लुगा यो नी�तको अधीनमा आउँ दै न ।
RCW 28A.320.140 अनुसार, �सकाइको वातावरण र अन्य शै��कसम्बन्धी ल�यहरू सुधार गन� उद्देश्यको �निम्त �डस्ट्रक्ट�भत्र भएका �वशेष स्कुलहरूमा
स्कुलको लुगाको कोड नी�तहरू स�म�तले स्वीकृत गनर् सक्नेछ । यस्तो नी�तको स्वीकारअ�घ एकरूप भएको लुगाको कोडको चाहनासम्बन्धी सामुदा�यक
बैठकहरू राख्न र स्कुलमा अ�भभावकहरूको सव��ण गन� ता�कर्क प्रयास स्कुलले गन�छ ।

खण्ड VII: �वद्यत
ु ीय स्रोतहरू (नी�त 2022 र प्र�क्रया 2022P)
�वश्वव्या�प रूपमा चेतना भएको, नाग�रक स्तरमा संलग्न र आफ्नो जीवन र पेशाहरूलाई व्यवस्थापन गनर् सक्ने �मता भएका �वद्याथ�हरूले �वकास गरे का

प्रभावकार� सावर्ज�नक �श�ा प्रणाल�लाई द टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट संचालक स�म�तले प�हचान गदर् छ । �डिजटल संसारमा सफल हुन �वद्याथ�हरूले जानकार�,

�म�डया र प्र�व�धको कुशल र सुर��त प्रयोगकतार् हुनु जरुर� छ भनेर प�न स�म�तले �वश्वास गदर् छ ।

त्यसकारण, टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले �वद्युतीय स्रोतहरूलाइर् सम्बिन्धत र क�ठन त�रकाहरूमा �सकाइका मुख्य �वषयहरू र लागु हुने सीपहरू �वद्याथ�को

�निम्त शिक्तशाल� र बाध्य पान� त�रकाको रूपमा र कमर्चार�को �निम्त आवश्यकता भएका यस्ता �ेत्रहरूमा �तनीहरूलाइर् �श��त गनर् प्रयोग गन�छ । काम गन�
स्थानमा व्यिक्तहरू र यी औजारहरू प्रयोग गन� जीवनका अन्य वास्त�वक अवस्थामा झ� स्कुलहरूमा महत्वपण
ू र् उद्देश्यहरूका �निम्त प्र�व�धहरू प्रयोग गनर्

अ�धकतम ् र धेरै मौकाहरू �वद्याथ�हरूलाई प्रदान गनुर् �डिस्ट्रक्टको ल�य हो । �डिस्ट्रक्ट प्र�व�धले �श�ण गन�हरू र �वद्याथ�हरूलाई संचार गनर्, �सक्न, बाँड्न,

सहयोग गनर् र सज
ृ ना गनर्, सोच्न र समस्याहरू समाधान गनर्, आफ्नो काम व्यवस्थापन गनर् र आफ्नो जीवनको स्वा�मत्व �लन स�म बनाउनेछ ।

अनलाइन �क्रयाकलापहरूमा �वद्याथ�को सरु �ा र नाग�रकता �निश्चत गनर् सहायता गनर् साथै सामािजक संजाल वेबसाइट र च्याट रूममा अन्य व्यिक्तहरूसँग
अन्तर�क्रया गदार् र साइबर बु�लङको चेतना र प्र�त�क्रयामा सबै �वद्याथ�हरूले उपयुक्त व्यवहारको बारे मा �श��त हुनेछन ्।

सज
ृ नशील �श�ा र �सकाइमा सहयोग गन�, उपयुक्त कमर्चार� �वकासको मौका प्रदान गन� र यो नी�तलाई सहायता गन� प्र�क्रयाहरू �वकास गन� ब�लयो �वद्युतीय
शै��क प्रणाल�हरू सप
ु र�टे न्डेन्ट वा योजनाकारले सज
ृ ना गन�छ ।

�वद्युतीय स्रोतहरू
K-20 नेटवकर् स्वीकारयोग्य प्रयोग �नद� �शका/इन्टरनेट सुर�ाका आवश्यकताहरू
संचालक स�म�तको �वद्युतीय स्रोतहरूको नी�तलाई सहायता गनर् र �वद्याथ�हरू र कमर्चार� बीचमा सकारात्मक र प्रभावकार� �डिजटल नाग�रकता प्रदान गनर् यी
�ल�खत प्र�क्रयाहरू हुन ् । �डिजटल नाग�रकताले प्र�व�ध �श�णभन्दा धेरै कुरा प्र�त�न�धत्व गदर् छ । प्र�व�धमा द� भएका �डिजटल नाग�रकहरू �डिजटल

संसारमा क्रमशः सुर��त र सम्मानस�हत सफलतापूवक
र् िजउन्छन ् । इन्टरनेटमा पोस्ट भएका जानकार� सावर्ज�नक र स्थायी हो र व्यिक्तको जीवन र पेशामा
द�घर्काल�न प्रभाव पानर् सक्छ भनेर �तनीहरूले प�हचान गरे का छन ् । �वद्याथ� र कमर्चार�को अनलाइन व्यवहारको अपे�ा मुखामख
ु गन� अन्तर�क्रयाभन्दा
�भन्न हुनह
ु ु ँदैन ।
व्यिक्तगत �वद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोग
सबै �डिस्ट्रक्ट नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूअनस
ु ार �डिस्ट्रक्टको शै��क र अनस
ु न्धान �मसनमा अ�घ बढ्न �वद्याथ�हरू र कमर्चार�ले व्यिक्तगत �वद्यत
ु ीय यन्त्रहरू
(जस्तैः ल्यापटप, मोवाइल र इ�रडरहरू) गनर् सक्नेछन ् । स्कुलको �दनमा र स्कुलको प�रसरमा �वद्याथ�हरूले क�हले र कसर� व्यिक्तगत �वद्युतीय यन्त्रहरू

प्रयोग गनर् सक्छन ् भनेर �नणर्य गन� अिन्तम अ�धकार स्कुलको कमर्चार�मा �नह�त रहनेछ ।
नेटवकर्
�डिस्ट्रक्ट नेटवकर्मा वायर भएको वा वायरलेस यन्त्रहरू र व�रप�रका उपकरणहरू, फाइलहरू र स्टोरे ज, इमेल र इन्टरनेट सामाग्रीहरू (ब्लगहरू, वेबसाइटहरू,
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�मलेर बनाइएका सफ्टवेयर, सामािजक संजाल साइटहरू, �वक� आ�द) समावेश हुन्छन ् । नेटवकर्को प्रयोगको प्राथ�मकता र पहुँचको अ�धकार �डिस्ट्रक्टमा
�नह�त रहे को छ ।

नेटवकर्को सम्पण
्र् ाएको र �डिस्ट्रक्टको �मसनसँग �मलेको हुनप
ू र् प्रयोगले शै��क र अनस
ु न्धानमा सहायता परु य
ु छर् ।
�डिस्ट्रक्ट �वद्याथ�हरू र कमर्चार�द्वारा प्रयोग ग�रएको स्वीकारयोग्य नेटवकर्मा समावेश भएका कुराहरूः

शै��क र अनुसन्धानको सहायतामा नेटवकर् स्रोतहरूको प्रयोग गद� फाइलहरू, �डिजटल प�रयोजनाहरू, �भ�डयोहरू, वेबपेजहरू र पडक्यास्टहरू बनाउने;
A.

ब्लगहरू, �वक�, बुले�टन स�म�तहरू, सामािजक संजालका साइटहरू र समूहहरूमा सहभा�गता र शै��क र अनुसन्धानमा सहायता गन� पडक्यास्टहरू,
इमेल र वेबपेजहरूका �निम्त �वषयसूचीको सज
ृ ना;

B.

वास्त�वक शै��क सामाग्रीको अनलाइन प्रकाशन, पाठ्यक्रम सम्बन्धी सामाग्रीहरू र �वद्याथ�को काम (�वद्याथ�को अनुम�तमा) । स्रोतहरू उपयुक्त

रूपमा उधत
ृ ग�रनुपछर् ;
C.
D.

सबै �डिस्ट्रक्ट नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूका अनुसार प्रासं�गक व्यिक्तगत प्रयोगको �निम्त कमर्चार�ले नेटवकर्को प्रयोग; वा

व्यिक्तगत �वद्युतीय यन्त्र अपडेट ग�रएको भाइरस सफ्टवेयरले सुसिज्जत भएको, नेटवकर् काडर्मा �मल्ने र ठ�क प्रकारले बनाइएको छ भनेर �निश्चत
गनर् डाइरे क्टर अफ इस्ट्रक्सनल टे क्नोलोजी वा बनाउने व्यिक्तसँग जाँच गरे प�छ मात्रै �डिस्ट्रक्ट नेटवकर्मा नेटवकर्को �मता भएका पोट� बल यन्त्रहरू

समावेश गद� त्यसको सम्पकर् (वायर भएको वा वायरलेस) । कुनै प�न व्यिक्तगत �वद्युतीय यन्त्रको सम्पकर् यो कागजातमा भएका सबै प्र�क्रयामा

�नह�त रहनेछ ।

�डिस्ट्रक्ट �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूद्वारा स्वीकार गनर् नस�कने नेटवकर्को प्रयोग तर यसैमा सी�मत ग�रएको छै न:
A.
B.
C.

व्यिक्तगत लाभ, व्यापा�रक जोड र कुनै प्रकारको ��तपू�तर्;

�डिस्ट्रक्टद्वारा िजम्मेवार वा मूल्य चुकाउनुपन� प�रणाममा भएको कावार्ह�हरू;

डाइरे क्टर अफ इस्ट्रक्सनल टे क्नोलोजीको अनम
ु �त वा स्वीकृ�त�बना गेम डाउनलोड गन�, इन्टल गन� र प्रयोग गन�, अ�डयो फाइलहरू, �भ�डयो
फाइलहरू वा अन्य एिप्लकेसनहरू (साथमा बाँड्न �मल्ने वा �नःशल्
ु क पाइने);

D.
E.
F.

मतदानका कुराहरू, उम्मेदवारहरू र अन्य कुनै राजनै�तक �क्रयाकलापको �वरोध वा सहायता;

ह्या�कङ, क्रया�कङ, बन्द गन�, भाइरस, वमर्, टोजर्न हसर्, टाइमबम हा�ल�दने र हाडर्वेयर, सफ्टवेयर र �नयमन औजारहरूमा प�रवतर्न;
अन्य �डिस्ट्रक्ट कम्प्यूटरहरू, नेटवकर्हरू र जानकार� प्रणाल�हरूमा अना�धकृत पहुँच;

G. साइबर बु�लइङ, घण
ृ ा फैलाउने इमेल, अपमान, कुनै प्रकारको उत्पीडन, भेदभाव गन� व्यङ्ग्य र �टप्पणीहरू;
H.
I.
J.

अरूलाई खतरामा पानर् सक्ने जानकार� पोस्ट गन�, पठाउने वा अनलाइन स्टोर गन� (जस्तैः बम बनाउने, लागूपदाथर् उत्पादन गन�);

अश्ल�ल, पोन�ग्राफ� वा यौनलाई स्पष्ट दे खाएका सामाग्रीहरूमा पहुँच, अपलोड गन�, डाउनलोड गन�, स्टोर गन� र �वतरण गनर्; अथवा

�डिस्ट्रक्ट नेटवकर्मा अना�धकृत यन्त्रहरू जोड्ने । यस्ता कुनै प�न यन्त्रहरू जफत हुनेछन ् र अ�त�रक्त अनुशासन कावार्ह� �लन स�कनेछ ।

कुनै प�न प्रयोगकतार्को लापरवाह�हरू वा अन्य गल्तीहरूको कारण सेवा रो�कएको, �ढला भएर तथ्याङ्क हराएको, डे�लभ�र नभएको वा गलत डे�लभर� भएको

समेत कुनै प्रयोगकतार्द्वारा कुनै प�न नोक्सानीहरूका �निम्त �डिस्ट्रक्ट िजम्मेवार हुनेछैन । �डिस्ट्रक्टको कम्प्यट
ू र नेटवकर् वा इन्टरनेटको प्रयोग वा पहुँचबाट
प�रणामस्वरूप आएका अना�धकृत आ�थर्क िजम्मेवार�को �निम्त �डिस्ट्रक्ट िजम्मेवार हुनेछैन ।

इन्टरनेट सुर�ा

व्यिक्तगत जानकार� र अनप
ु यक्
ु त �वषयः
A.

�वद्याथ�हरू र कमर्चार�ले घरको ठे गाना र वेबसाइट, ब्लगहरू, पडक्यास्टहरू, �भ�डयो, सामािजक संजालका साइटहरू, �वक�, इमेल वा कुनै प�न अन्य
�वद्युतीय माध्यमा �वषयको रूपमा व्यिक्तगत जानकार� प्रकट गनह
ुर् ु ँदैन ।

B.

�वद्याथ�हरू र कमर्चार�ले सबैभन्दा प�हले अनम
ु �त प्राप्त नगर� कुनै प�न �वद्यत
ु ीय माध्यममा अन्य व्यिक्तको बारे मा व्यिक्तको जानकार� प्रकट
गनह
ुर् ु ँदैन ।

C.

�डिस्ट्रक्ट नी�तअनस
ु ार उपयक्
ु त जानकार� प्राप्त नगरे सम्म कुनै प�न सावर्ज�नक क�ा, स्कुल वा �डिस्ट्रक्ट वेबसाइटमा कुनै प�न �वद्याथ�को तस्वीर
वा नाम प्रकाशन गनर् स�कँदै न ।

D.

�वद्याथ�हरूले खतरा वा अनुपयुक्त जानकार� वा सन्दे शको सामना गछर् न ् भने �तनीहरूले उपयुक्त स्कुल अ�धकार�लाई सूचना गनप
ुर् छर् ।
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इन्टरनेट सुर�ा �नद� शन

अनलाइन �क्रयाकलापहरूमा �वद्याथ�को सुर�ा �निश्चत गनर् सहायता गनर् साथै सामािजक संजाल वेबसाइट र च्याट रूममा अन्य व्यिक्तहरूसँग अन्तर�क्रया
गदार् र साइबर ब�ु लङको चेतना र प्र�त�क्रयामा सबै �वद्याथ�हरूले उपयक्
ु त व्यवहारको बारे मा �श��त हुनेछन ्।
A.
B.

ग्रेड स्तरभ�र प्रयोग हुनको �निम्त उमेर उपयुक्त सामाग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रशासन, कमर्चार� र प�रवारहरूलाई अनलाइन सुर�ाका मुद्दाहरूका बारे मा ता�लम र/वा सामाग्रीहरू उपलब्ध ग�रनेछ ।

प्र�त�ल�प

प्र�त�ल�प स्वा�मत्वकतार्को �वशेष �ल�खत अनुम�त�बना डाउनलोड गन�, कपी गन�, प्र�त�ल�पहरू बनाउने र सफ्टवेयरहरू, सङ्गीत, आवाजका फाइलहरू,

�फल्महरू, तस्वीरहरू �वतरण गन� वा अन्य प्र�त�ल�पस�हतका सामाग्रीहरू सामान्यतयाः �नषे�धत छन ् । ताप�न, जब यस्ता प्र�त�ल�पहरू र �वतरण संयक्
ु त
राज्यका �सध्दान्हरूको सह� प्रयोग (Fair Use Doctrine of the United States) प्र�त�ल�प कानुन (शीषर्क 17, USC) �भत्र पछर् न ् र सूची उपयक्
ु त रूपले उधत
ृ

ग�रएको हुन्छ, शै��क उद्देश्यको �निम्त सामाग्रीहरूको नक्कल गन� र �वतरण गन� कुरालाई अनुम�त �दइएको छ ।
कामको स्वा�मत्व

आफ्नो रोजगार�को रूपमा कमर्चार�हरूले पूरा गरे का सबै काम �डिस्ट्रक्टको सम्पित्त भनी मा�ननेछ । �वपर�त रूपमा �ल�खत सहमत भएसम्म, कुनै र सबै मूल

कामहरूमा र त्यस्का काममा कुनै र सबै अ�धकार �डिस्ट्रक्टको हुनेछ । �नय�मत इस्ट्रक्सनल कायर्क्रमको भागको रूपमा �वद्याथ�हरूले पूरा गरे का सबै कामहरू

सज
ृ ना हुने �बित्तक्कै �वद्याथ�ले गरे का हुन ्, जबसम्म यस्ता काम �वद्याथ�ले स्कुलको प्रणाल�को कमर्चार�को रूपमा दे खाउँ दै सज
ृ ना गरे को वा स्कुल प्रणाल�सँग

�ल�खत सहम�तको अधीनमा यस्ता कामको पा�रश्र�मत �दइएको छ भने । �डिस्ट्रक्टसँग सहम�तको अधीनमा यो छ भने कामलाई �डिस्ट्रक्टको सम्पित्त
मा�ननेछ । कमर्चार� सदस्यहरूले कुनै �वद्याथ�को कामलाई स्कुलबा�हरका प�लाई �वतरण गनअ
ुर् �घ उसको अनुम�त प्राप्त गनप
ुर् छर् ।
नेटवकर्को सुर�ा

प्रयोगकतार् खाताको �निम्त प�हलो स्तरको सुर�ा पासवडर् हुन ् । आ�धका�रक �डिस्ट्रक्ट उद्देश्यहरूका �निम्त खाताको आ�धका�रक स्वामीबाट मात्रै प्रणाल�मा

लगइन र खाताहरू प्रयोग हुनुपछर् । आफ्नो खातामा भएका सबै �क्रयाकलापको �निम्त �वद्याथ�हरू र कमर्चार� िजम्मेवार हुन्छन ् र �तनीहरूका खाताको पासवडर्

थाहा �दनुहुँदैन ।

तल �दइएका प्र�क्रयाहरू नेटवकर् प्रयोगकतार् खाताहरूलाई सुर��त गनर् बनाइएका हुन ्:
A.

�डिस्ट्रक्ट नी�तअनुसार पासवडर्हरू प�रवतर्न गन�;

B.

अकार्को प्रयोगकतार् खाता प्रयोग नगनह
ुर् ोस ्;

C.

इमेल वा अन्य संचारमा पासवडर्हरू नहाल्नह
ु ोस ्;

D.

तपा�ले आफ्नो खाताको पासवडर् लेख्नुभएको छ भने त्यसलाई सुर��त स्थानमा राख्नुहोस ्

E.

इिन्क्रप्सन�बना फाइलमा पासवडर्हरू नराख्नुहोस ्;

F.

इन्टरनेट ब्राउजरहरूमा "पासवडर् सम्झने" �फचर प्रयोग नगनह
ुर् ोस ्; र

G. कम्प्यूटरबाट हट्ने हो भने िस्क्रनलाई बन्द गनुह
र् ोस ् वा लग अफ गनह
ुर् ोस ् ।

अनुशासनको कावार्ह�
�डिस्ट्रक्टको �वद्युतीय स्रोतहरूको सबै प्रयोगकतार्हरू �डिस्ट्रक्टको नी�त र प्र�क्रयाहरूसँग सहमत हुनु जरुर� छ र �डिस्ट्रक्ट प्रयोगकतार् सहम�तमा रा�खएका
प्रावधानद्वारा रहन स्वीकार गनर्पछर् । यीमध्ये प्रयोगको कुनै प�न अवस्थाको उल्लङ्घन �डिस्ट्रक्टको प्रयोगकतार् सहम�तमा व्याख्या ग�रएको छ), र/वा

�वद्याथ� पुिस्तका, �वद्युतीय स्रोतहरूको नी�त अथवा यी प्र�क्रयाहरूमा अनुशासनको कावार्ह�को �निम्त कारण हुन सक्छ, स्कुलबाट �नलम्बन वा �नष्काशन र
�नलम्बन वा नेटवकर् र कम्प्यूटर पहुँचको अ�धकार रद्द समावेश हुन्छ ।
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खण्ड VIII: बसमा व्यवहार (प्र�क्रया 6605P)
बसचालक वा बस सप
ु र�वे�कको �वचारमा �वद्याथ�ले गरे को कुनै प�न दव्ु यर्वहार बसको सरु ��त संचालनमा हा�नकारक हुने हुँदा यातायात अ�धकार �नलम्बन
गनर् प्रधानाध्यापकको �निम्त पयार्प्त कारण हुन सक्नेछ ।

बसमा यात्रा गदार् �वद्याथ�हरूका �निम्त व्यवहारको �नयमहरूः
A.

�वद्याथ�हरूले चालक वा �डिस्ट्रक्टद्वारा बसमा �नयुक्त भएको कुनै प�न सल्लाहकारले भनेको कुरा पालन गन�छन ् । बस र यात्रीहरूको सम्पूणर्
अ�धकार चालकमा हुनेछ र उसको कुरा पालन ग�रनुपन�छ । �डिस्ट्रक्टद्वारा बसमा �नयुक्त भएको सल्लाहकार छ भने उ नै बसको सुर��त

संचालनको �निम्त िजम्मेवार हुनेछ । जब क�ाहरू वा समूहहरूलाई ओसारपसार ग�रन्छ, �वद्याथ�हरूको व्यवहारको �निम्त मुख्य रूपमा �श�क वा

B.
C.

प्र�श�क िजम्मेवार हुनेछ । �वद्याथ�हरूले दव
ु ै चालक र �श�क, प्र�श�क वा अन्य कमर्चार� सदस्यको �नद� शन पालन गन�छन ् ।
स्कुल अ�धकार�हरूद्वारा प्राप्त ग�रएको �ल�खत अनम
ु �त नभएसम्म �वद्याथ�हरूले आफ्नो �नयक्
ु त ग�रएको बसमा मात्रै यात्रा गन�छन ् ।

स्कुल अ�धकार�हरूद्वारा प्राप्त ग�रएको �ल�खत अनुम�त नभएसम्म �वद्याथ�हरूले आफ्नो �नय�मत रोक्न्ने ठाउँ मा भन्दाबाहे क बस छोड्ने अनुम�त
�दइनेछैन ।

D.
E.

चालकद्वारा सीट प�रवतर्न गन� अनुम�त नभएसम्म �वद्याथ�ले तो�कएको सीट मात्रै प्रयोग गन�छ ।

बसमा यात्रा गदार् �वद्याथ�हरूले क�ाकोठाको व्यवहारका �नयमहरूलाई पालन गनुर् पछर् । चालकको ध्यान अक��तर जानबाट रोक्न हल्ला कम
गनप
ुर् न�छ । �वद्याथ�हरूले अश्ल�ल भाषाहरू वा हाउभाउको प्रयोग गनर् पाइँदैन ।

F.

बस�भत्र �वद्याथ�हरूले धुम्रपान वा लाइटर वा सलाइ बाल्न पाउँ दै नन ् ।

G. सँगै यात्रा ग�ररहे को �श�क, प्र�श�क वा अन्य कमर्चार� सदस्य र �वशेष रूपमा अ�धकार न�दएसम्म र सुपर�वे�ण नग�रँदासम्म �वद्याथ�हरूले
H.
I.
J.

बसमा खानु हुँदैन । बसहरू सफा राख्नुपछर् ।
चालकको अनम
ु �त�बना �वद्याथ�हरूले बसका झ्यालहरू खोल्न पाउँ दै नन ् ।

�वद्याथ�हरूले कुनै प�न समयमा बसको झ्यालहरूबाट आफ्नो शर�रको कुनै प�न भाग �नकाल्न पाउँ दै नन ् ।

�वद्याथ�हरूले बसमा भएका यात्रीहरूलाई चोट पुरय
्र् ाउन सक्ने आफ्ना सामानहरू राख्न वा बोक्न पाइँदैन । यस्ता सामानहरूमा लठ्ठीहरू, फुट्न ् सक्ने
कन्टे नरहरू, हातह�तयार वा बन्दक
ु , लुगाबाट �नस्केका धा�रलो वा चुच्चो कुराहरू, ठूला, दईु गोडाको बीचमा राख्न नस�कने ठूला सामानहरू आ�द र
अरू कुराहरू । पुस्तकहरू र व्यिक्तगत सामानहरू बसको क�रडोरमा राख्नुहुँदैन ।

K.
L.

असहाय �वद्याथ�लाई सहायता प्रदान गनर् कुकुरबाहेक बसमा अन्य जनावरहरू ल्याउन पाइनेछैन ।

�वद्याथ�हरू चालकको सीटमा बस्न पाउनेछैन अथवा चालकको ठ�क पछा�ड वा दायाँ भागमा बस्न पाउनेछैन ।

M. �वद्याथ�हरूले आवश्यक नभएसम्म चालकसँग कुराकानी गनर् पाइँदैन ।
N.

�वद्याथ�हरू एक पटक बस�भत्र पसेप�छ आफ्नो सीटमा बस्नुपछर् र चालकले �नद� शन न�दएसम्म सबै समय सीटमा बस्नुपछर् ।

O. �वद्याथ�हरू क्रमबध्द रूपमा बस चढ्ने/ओलर्ने गनप
ुर् छर् र चालक वा स्कुलको काममा सरु �ाको पहरा �दने व्यिक्तको �नद� शन पालन गनुर् पछर् । बसमा
चढ्दा वा ओल�दा धकेल्न र धक्का �दन पाइनेछैन । बसबाट ओ�लर्एप�छ �वद्याथ�हरू पैदल यात्रीको �निम्त बनाइएको �नयममा रहनुपन�छ ।

P.

�वद्याथ�हरूले पैदलयात्रीको बाटो वा ट्रा�फक लाइट प्रयोग नगर� उनीहरूले बसको पछा�डबाट सडक पार क�हल्यै गनह
ुर् ु न्न ।

Q. बस आउँ दा वा जाँदा �वद्याथ�हरू सडकको छे उबाट पर उ�भनुपछर् ।
R.

पैदल यात्री �हँड्ने पेट� नभएको बस �बसौनीबाट वा सम्म �वद्याथ�हरू जाँदा आफू�तर आइरहे को ट्रा�फक�तर फक�र बायाँ भागबाट �हँड्नुपछर् । बसले
�वद्याथ�हरूलाई छो�डसकेप�छ उनीहरू �सधै आफ्नो घरमा जानप
ु न�छ ।

S.
T.
U.
V.

उपलब्ध भएसम्म �वद्याथ�हरूले सीट बेल्ट प्रयोग गनुप
र् न�छ ।

चालकले �सफा�रस गरे अनुसार �वद्याथ�हरूले आकिस्मक बा�हर�ने अभ्यासको प्र�क्रया पछ्याउनुपछर् ।
�वद्याथ�हरूले आकिस्मक ढोकाहरू वा सामानहरूमा हस्त�ेप गनुह
र् ु न्न ।

राजमागर् रे ल ग्रेड पार गद� गदार् �वद्याथ�हरू चप
ू बस्नप
ु छर् , खल्बल्याउने व्यवहार दे खाउनह
ु ु न्न र आवाज �नकाल्ने सबै यन्त्रहरू बन्द गनप
ुर् छर् ।

W. बसहरूमा नोक्सानी गन� व्यिक्तको रूपमा �वद्याथ�हरूको अ�भभावकलाई प�हचान ग�रए नोक्सानी व्यहोन� मोलसमान साथमा ज�रवाना ग�रनेछ ।
नोक्सान गन� �वद्याथ�हरूलाई यातायातबाट �नलम्बन ग�रन सक्छ ।

X.

�वद्याथ�को दव्ु यर्वहार यातायातको सु�वधाबाट �नलम्बन गनर्को �निम्त पयार्प्त कारण हुनेछ ।

अनुशासनको प्र�क्रया

बस�भत्रको घटनाको प्र�तवेदन वा मा�थका �नयमहरू उल्लङ्घन गरे को प�रणामस्वरूप दव्ु यर्वहारात्मक व्यवहार भएका �वद्याथ�हरूलाई सुधार गनर्को �निम्त

प्रधानाध्यापकहरू िजम्मेवार हुन्छन ् । बस आउँ दा र जाँदाको समयमा प्रधानाध्यापकले सुपर�वे�ण गनप
ुर् न�छ र चालकहरूबाट प्र�तवेदन (�ल�खत वा मौ�खक) हरू
�लनप
ु न�छ ।
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�वद्याथ�हरूले �वशेष �नयमहरूलाई स्वीकार गरे का छन ् भनेर प्रधानाध्यापकले �निश्चत गनप
ुर् न�छ । प्रधानाध्यापकहरूले स्कुलका अ�धकार�हरू, बस चालकहरू र
यातायात �वभागका बीचमा खुल्ला संचार कायम राख्नुपछर् ।

बस पख�दा, बस �बसौनीबाट जाँदा वा आउँ दा सावर्ज�नक स्थानमा वयस्कहरूमा लागु हुने सामािजक र वैधा�नक नै�तकताअनुसार उनीहरूको व्यवहारको �निम्त

�वद्याथ�हरू नै िजम्मेवार हुन्छन ् । यसको अथर्, �तनीहरूले व्यिक्तगत वा सावर्ज�नक सम्पित्तमा नोक्सानी वा दरू
ु पयोग गनह
ुर् ु ँदैन; �तनीहरूले अश्ल�ल भाषा वा
हाउभाउ प्रयोग गनह
ुर् ु न्न; �तनीहरू आपरा�धक �क्रयाकलापमा सहभागी हुनह
ु ु ँदैन । यी मापदण्डहरू पालन गनर् असफल भएमा नाग�रकहरूद्वारा औपचा�रक
गुनासो आउन सक्छ, जुन सम्भवतः सुधारका कावार्ह�को �निम्त प्रधानाध्यापककहाँ जान सक्छ ।

बसमा यात्रा गन� �वद्याथ�हरूका �निम्त �डिस्ट्रक्टको व्यवहार सम्बन्धी �नयम स्वीकार गनर् यातायात सेवा पाउने �वद्याथ�हरू िजम्मेवार हुन्छन ् । यी �नयमहरू
पालन गनर् असफल भए वा सवर्साधारण, चालक, सहयात्रीहरू वा सवार�साधनका सामाग्रीहरूप्र�त दव्ु यर्वहारात्मक व्यवहार भए �वद्याथ�को �वरुध्द सध
ु ारको
कावार्ह� सुरु गनर् स�कनेछ ।

चालक वा बस सुपर�वे�कको �वचारमा बसमा यात्रा गन� �वद्याथ�को भागमा भएको दव्ु यर्वहारात्मक व्यवहारमा �ल�खत प्र�तवेदन आउन सक्छ, �वद्याथ�को

व्यवहारमा लागु हुने �नयमहरूको उल्लङ्घन आउन सक्छ । �ल�खत प्र�तवेदन प्रमख
ु त�रका हो, जसबाट चालक वा बस सप
ु र�वे�कले स्कुल र यातायात
�वभागमा �वद्याथ�को व्यवहारको बारे मा संचार गछर् । धेरैजसो अवस्थामा यो प्र�तवेदनले �नयम उल्लङ्घन प्र�त�बिम्बत गछर् , जुन चालक वा बस

सुपर�वे�कबाट प�हले मौ�खक चेतावनी पाइसकेप�छ �वद्याथ�ले बारम्बार गछर् । आफ्नो बसमा प्रभावकार� �नयन्त्रण कायम राख्न चालकहरू र बस

सुपर�वे�कहरूका �निम्त प्र�तवेदन प्राप्त गरे प�छ प्रधानाध्यापकहरूद्वारा कावार्ह� अभ्यास गरे को अपे�ा ग�रन्छ ।

जब �वद्याथ�ले �नयमको उल्लङ्घन भएको व्यवहार गछर् , चालक वा बस सुपर�वे�कले घटना वा भएको नोक्सानी वणर्न गद� प्र�तवेदन पूरा गनप
ुर् न�छ । चालक वा
बस सुपर�वे�कले प्र�तवेदनको एउटा प्र�त �वद्याथ�लाई प्रदान गनप
ुर् न�छ, सक्कल प्र�त प्रधानाध्यापकलाई �दएर यातायात सुपर�वे�कलाई एउटा प्र�त

बुझाउनुपन�छ । �वशेष �श�ा �वद्याथ�हरू सम्बन्धी प्र�तवेदनको प्र�त कारवाह�को �निम्त प्रधानाध्यापकलाई �दइनुपन�छ ।

प्रधानाध्यापकले प्र�तवेदन प्राप्त गरे प�छ घटनाको सेरोफेरोमा अवस्थालाई अनुसन्धान गनप
ुर् न�छ र सुधार कावार्ह� र दण्डसम्बन्धी �डिस्ट्रक्ट नी�तहरूले अगा�ड
सारे का प्र�क्रयाहरूअनस
ु ार कावार्ह� गनप
ुर् न�छ । घटनालाई अनुसन्धान गदार् �वद्याथ�को सुर��त यात्राको �वषयमा प्रमुख चासो रा�खनुपछर् । आवश्यक भएमा
सध
ु ारका कावार्ह� तल �दइएझ� �डिस्ट्रक्टभ�र समान हुनप
ु छर् ः
A.
B.

चेतावनीः सुर�ा वा अन्य �वद्याथ�को �हत वा बस संचालनमा संकट नपान� �वद्याथ�ले सामान्य प्रकारको दव्ु यर्वहार गदार् ।

�नलम्बनः जब �वद्याथ�को दव्ु यर्वहार बस यात्रीको सुर�ा र संचालनमा संकट पाछर् अथवा बारम्बार �दइएको चेतावनीको सूचनाहरूले दव्ु यर्वहारका
व्यवहार सध
ु ार गनर् असफल हुन्छ अथवा �वद्याथ�ले बसमा नोक्सानी गछर् ।

C.

�नष्काशनः बस संचालनको सुर�ा र/वा यात्रीको चाहना ग�रएको र गम्भीर रूपमा खतरा हुने प्रकारको �वद्याथ�को दव्ु यर्वहार हुँदा (जस्तैः �वद्याथ�ले
चालकलाई आक्रमण गन�) ।

प्रधानाध्यापकद्वारा �लइएको कावार्ह� प्र�तवेदनमा उल्लेख गनुप
र् न�छ र दस्तखतको �निम्त �वद्याथ�को अ�भभावककहाँ पठाउनप
ु छर् । यातायात �वभागलाई
सू�चत गनप
ुर् न�छ ।

शार��रक रूपमा चालकहरूलाई आक्रमण गन� �वद्याथ�हरूका �वरुध्द ब्याट्र� चाजर् गनर् र �रपोटर् गनर् उनीहरूलाई सल्लाह �दइएको छ । कुनै प�न अवस्थाहरूमा
चालकले कुनै प्रकारमा प्र�तकार गन� र �वद्याथ�लाई शार��रक रूपमा आक्रमण गन� गनह
ुर् ु न्न �कन�क यो व्यवहारमा उसमा�थ वैधा�नक कावार्ह� हुन सक्छ ।

यातायात अिख्तयार� प्राप्त गरे र �नलम्बनमा परे को �वद्याथ� वा �वद्याथ�को अ�भभावकले सुपर�टे न्डेन्टकहाँ �ल�खत �ववरण बुझाएर प्रधानाध्यापकको
�नणर्यमा अपील गनर् सक्छ । मद्द
ु ाहरू मल्
ू याङ्कन गरे प�छ र तथ्यहरू समावेश गरे प�छ सप
ु र�टे न्डेन्टहरूले �नणर्य प्रस्तत
ु गनप
ुर् न�छ । बसमा यात्रा गन�

�वद्याथ�हरूका �निम्त �डिस्ट्रक्टको व्यवहारको �नयमहरूमा वणर्न ग�रएअनुसार असम्बिन्धत मुद्दाहरूमा आधा�रत �नणर्य भएमा त्यो �नणर्य कायार्न्वयन
हुनुअ�घ स�म�तको सहम�त आवश्यक हुनेछ ।
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खण्ड IX: �वद्याथ�को सवार�साधन (नी�त 3243)
स्कुलमा र स्कुलबाट यात्रा गनर्को �निम्त मोटर साइकल र साइकलको प्रयोगमा स�म�तले अ�भभावकहरू र �वद्याथ�हरूद्वरा भएको िजम्मेवार�को �वचार गद�

सम्मान गदर् छ । स्कुल प�रसरमा साइकल र मोटरसाइकलको प्रयोग संचालनमा सुपर�टे न्डेन्टले प्र�क्रयाहरू �वकास गनर्पन�छ र यी प्र�क्रयाहरू सबै �वद्याथ�हरूमा

प्रभावकार� हुन �वतरण गनुप
र् न�छ ।
�वद्याथ�को सवार�साधन

�वद्याथ�हरूले स्कुलमा र स्कुलबाट जाँदा सवार�साधन चलाउन पाउँ छन ् । अ�भभावक र प्रधानाध्यापकको सहम�त�बना उनीहरूले स्कुलको समयमा चलाउन
पाउँ दै नन ् । �वद्याथ�को अ�भभावद्वारा अनम
ु �त न�दएसम्म उनीहरूले स्कुलको समयमा अक� �वद्याथ�लाई यात्रा गराउन पाउनेछैन ।
तल �दइएको अवस्थामा मात्रै �वद्याथ�ले स्कुलको पा�कर्ङ प्रयोग गनर् सक्नेछः
A.

�वद्याथ�ले स्कुलको कायार्लयमा कार दतार् गनप
ुर् छर् । �वद्याथ�सँग मान्य वा�सङटन चालक लाइसेन्स हुनुपछर् र सवार�साधनमा िजम्मेवार� र
सम्पित्त नोक्सानी बीमा समे�टएको छ भनेर प्रमाण दे खाउनुपछर् र स्कुलको प�रसरमा हुँदा कुनै प�न ठक्करको दाबीको �निम्त उ नै पूणरू
र् पमा

िजम्मेवार हुनेछ भनेर सहमत हुनुपन�छ ।
B.

स्कुल भइरहे को समयमा �वद्याथ�ले सवार� साधन �लन (अनुम�त�बना) पाउनेछैन ।

C.

�वद्याथ� व्यवहारसम्बन्धी �नयमहरूअनस
ु ार, म�दराजन्य पदाथर्हरू, अवैधा�नक रसायन पदाथर् वा �नद्रा लगाउने पदाथर्, बन्दक
ु वा खतरनाक
ह�तयारहरू राखेमा �वद्याथ�को सवार�साधन रोक्न स�कन्छ ।

मा�थ �दइएको �नयमहरूलाई सु�निश्चत नगन� �वद्याथ�हरू सुधार कावार्ह�मा पन�छन ् ।

खण्ड X: �वद्याथ�को दव्ु यर्वहारको �निम्त अनश
ु ासन र सध
ु ारको कावार्ह� (प्र�क्रया 3241P)
अपवाद दव्ु यर्वहार

तल �दइएका �नद� �शकाहरू सुधार कावार्ह�को श्रेणी स्थापना गनर् �वद्याथ�हरूका �निम्त प्रभावकार� हुन्छन ्, जुन अपवाद दव्ु यर्वहारको प�रणामको रूपमा दे �खन

सक्छ । तदथर् स�म�त र/वा P.T.A. अ�फसरहरूले �लइएका कावार्ह�को श्रेणी र दव्ु यर्वहारको �ेत्रहरू प�रभा�षत गनप
ुर् न� हुन्छ । छोटो तथा द�घर्काल�न �नलम्बनको
�निम्त अपील प्र�क्रया यो प्र�क्रयाको प�रणामस्वरूप छोटो र लामो स्तरको �नलम्बन प्रभाव पानर्को �निम्त प्रभावमा रहनेछ ।
अपवाद दव्ु यर्वहार

म�दरा, अवैधा�नक रासाय�नक पदाथर् राख्ने र/वा प्रयोग
गन�

धम्क� �दने वा मौ�खक दव्ु यर्वहार, झगडा वा शब्दले
झगडा गनुर्

आगो लगाउने वा स्कुलको सम्पित्त �बगान�
�वद्यत
ु ीय यन्त्रमा यौनका अश्ल�ल फोटोहरू राख्ने,

फैलाउने वा दे खाउने कुराहरू समावेश भएका अनप
ु यक्
ु त
सन्दे शहरू वा फोटोहरूको �वतरणमा सहभागी वा सुरु

गन� ।

खतरनाक ह�तयारहरू 1 वा �वष्फोटक यन्त्रहरू राख्ने वा
प्रयोग गन�

1

RCW 9.41.250 द्वारा प�रभा�षत ग�रएको खतरनाक ह�तयारहरू ।
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श्रेणी

�लन स�कने कावार्ह�

न्यन
ू तम ्

छोटो समयको �नलम्बन, अ�भयोगमा �सफा�रस

अ�धकतम ्

�नष्काशन (90 �दनहरू), अ�भयोगमा �सफा�रस

अ�धकतम ्

द�घर्काल�न �नलम्बन (90 �दनहरू)

अ�धकतम ्

द�घर्काल�न �नलम्बन (90 �दनहरू)

न्यन
ू तम ्

छोटो समय �नलम्बन, कानन
ु व्यवस्थापनमा स�ू चत गन�

अ�धकतम ्

�नष्काशन, कानन
ु व्यवस्थापनमा सू�चत गन�

न्यन
ू तम ्

एक वषर्को �निम्त �नलम्बन, कानन
ु व्यवस्थापनमा सू�चत गन�

अ�धकतम ्

अ�निश्चत �नष्काशन, कानन
ु व्यवस्थापनमा स�ू चत गन�

सध
ु ारका कायर्

न्यन
ू तम ्

न्यन
ू तम ्

छोटो समयको �नलम्बन

छोटो समयको �नलम्बन

सूत�जन्य पदाथर्हरू राख्ने/प्रयोग गन�

शै��क प्र�क्रया खल्बल्याउने

कमर्चार�को जायज �नद� शनहरू पछ्याउन इन्कार गन�

न्यन
ू तम ्

छोटो समयको �नलम्बन

अ�धकतम ्

द�घर्काल�न �नलम्बन (90 �दनहरू)

अ�धकतम ्

द�घर्काल�न �नलम्बन (90 �दनहरू)

अ�धकतम ्

द�घर्काल�न �नलम्बन (90 �दनहरू)

न्यन
ू तम ्

न्यन
ू तम ्

छोटो समयको �नलम्बन

छोटो समयको �नलम्बन

खण्ड XI सध
ु ार कावार्ह� प्रभावकार� बनाउनको �निम्त प्र�क्रयाहरू (प्र�क्रया 3241P)
स्कुल�भत्र �नलम्बन

स्कुल�भत्र �नलम्बन कायर्क्रमको �निम्त �नद� शनहरू तल �दइएका छन ्:
•
•

�नलम्बनको �वकल्पको रूपमा स्कुल�भत्र �नलम्बनमा पन� मौका पाएका �वद्याथ�ले स्कुलको प्रधानाध्यापकद्वारा �दइएको �निश्चत
अवस्थानहरूमा सहमत हुनुपन�छ । �वद्याथ�को उमेर नपुगेसम्म नभएसम्म अ�भभावकबाट सहम�त आवश्यक हुन्छ ।

स्कुल�भत्र �नलम्बन कायर्क्रम �सक्न उत्साह �दन बनाइएको हो । �वद्याथ�हरूले सारा समयमा आफ्नो क�ामा स्कुलका कायर्हरूमा काम

गरे को आशा ग�रनेछ ।
•
•
•
•

अनप
ु यक्
ु त व्यवहारको कुनै प�न कायर्ले यो अन्य सध
ु ारका कायर्हरूमा भएको यो �वकल्पको इन्कार हुन सक्नेछ ।

स्कुल लागेको �दनभ�र �वद्याथ� अक� �वद्याथ�हरूबाट अलग बस्नुपन�छ र स्कुल�भत्र �नलम्बन कायर्क्रममा हुँदा स्कुलको कुनै प�न
�क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुने मौकालाई इन्कार ग�रनेछ ।

स्कुल�भत्र �नलम्बन कायर्क्रममा भएको कायर् पाँच �दनभन्दा लामो हुनेछैन । यस्तो भएमा छोटो समयको �नलम्बनको �निम्त अपीलको
प्र�क्रया लागु हुन सक्नेछ ।

�वद्याथ� स्कुल�भत्र �नलम्बन कायर्क्रममा हुँदा व्यवहारको सम्झौता �वकास गनप
ुर् न�छ । �वद्याथ�, उसको अ�भभावक र कमर्चार� सदस्यले
सम्झौतामा दस्तखत गन�छन ्, जसले �वद्याथ�को भ�वष्यको व्यवहारको अपे�ा प�रभा�षत गछर् ।

•

�वद्याथ�लाई �नय�मत क�ाकोठा (हरू) मा �फतार् राखेप�छ प्रधानाध्यापकले �वद्याथ�को प्रग�त दै �नक आधारमा अनुगमन गन�छ । आउने

•

भवन प्रमख
ु ले �वशेष �नयमहरू र भवन प्र�क्रयाहरू �वकास गन�छन ् ।

कुनै प�न समस्याहरूसँग सामना गन� त�रकाहरूका रूपमा स्कुलको परामशर्दातासँग सम्बन्ध कायम राख्न �वद्याथ�लाई उत्साह �दइनेछ ।

खण्ड XII: सध
ु ार कावार्ह� प्र�तस्पध� बनाउनको �निम्त प्र�क्रयाहरू (प्र�क्रया 3241P)
द�घर्काल�न �नलम्बन वा �नष्काशन

सुनुवाइ आग्रह ग�रएको अवस्थामा सुपर�टे न्डेन्टले सुनुवाइ अ�धकार� �नयुक्त गन�छ, जो सुनुवाइ हुने �दने अवस्थामा सहभागी नभएको कुनै प्रमा�णत कमर्चार�
सदस्य हुनेपन�छ । सन
ु व
ु ाइ अ�धकार�ले यी काम गन�छः
•

तो�कएको �म�त, समय र स्थानको �निम्त सुनुवाइ ता�लका बनाउने र प�हरूको पारस्प�रक सहम�तमा वा असल कारणको �निम्त �म�त र
समय पछा�ड सान� र स्थान प�रवतर्न गन�;

•
•
•

प्रधानाध्यापक, अ�भभावक र �वद्याथ�लाई सन
ु व
ु ाइको �म�त, समय र स्थानको �ल�खत सच
ू ना �दने;

सुनुवाइको प्रकृ�त र व्यवहारको बारे मा अ�भभावक र �वद्याथ� वा परामशर्दातामा भएका कुनै प�न प्रश्नहरूको जवाफ �दने;

उपिस्थत भएका सबै व्यिक्तहरूको व्यवहार �नयन्त्रण गनर् यो प्र�क्रयाको कोडको सामान्य �नद� शनमा हुने र अनुत्पादक वा असम्बिन्धत

प्रश्नहरूलाई सी�मत गनर् पूणर् अ�धकारको साथमा सुनुवाइ संचालन गन� । (सुनुवाइ अ�धकार�ले सा�ी प्रदान नगनर् सक्छः);
•
•

मुद्दाका तथ्यहरूका खोजीहरू र प्रविृ त्त लेख्नुहोस ्; र

सन
ु व
ु ाइ भएको 5 वटा स्कुल लागेको �दन�भत्र सप
ु र�टे न्डेन्ट, प्रधानाध्यापक र अ�भभावक र �वद्याथ�लाई �ल�खत रूपमा पत्ता लगाइएका

कुराहरू र प्रविृ त्त थाहा �दनुहोस ् ।

अ�भभावक र �वद्याथ�ले खल्
ु ला वा बन्द सन
ु व
ु ाइ आग्रह गनर् सक्छन ् । बन्द सन
ु व
ु ाइमा केवल सन
ु व
ु ाइ अ�फसर, प्रधानाध्यापक, �वद्याथ�, अ�भभावक र

परामशर्दाता मात्रै सहभागी हुन सक्छन ् । �तनीहरूलाई जानकार� �दइएको छ भने मात्रै सा�ीलाई उपिस्थत गराउनुपछर् । �वद्याथ�को मनोवै�ा�नक वा
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भावनात्मक समस्यामा छलफल ग�ररहे को समयमा अ�भभावक र/वा परामशर्दाताको सहम�तमा सुनुवाइ अ�फसरको �ववेकमा उसलाई हटाउन सक्नेछ । खुल्ला
सुनुवाइमा सा�ीको रूपमा �निश्चत ग�रएका व्यिक्तहरूले मात्रै बोल्ने अ�धकार हुनेछ ।

सुनुवाइ हुने कम्तीमा 2 �दनअ�घ प्रधानाध्यापकले आफ्नो कायार्लयमा कुनै दे खाउने, बकपत्र वा दस्तखत ग�रएको बयान उपलब्ध गराउनुपन�छ, जुन

प्रधानाध्यापकद्वारा सल्लाह �दइएको दण्ड र दव्ु यर्वहारको आरोपको �निम्त आधार हुन ् । यसलाई अ�भभावक र �वद्याथ� वा परामशर्दाताद्वारा जाँच ग�रएको र

नक्कल ग�रएको हुन सक्छ । प्रधानाध्यापकले सुनुवाइमा प्रस्तुत गनप
ुर् न� कुनै अ�धक जानकार� प�छ प्राप्त गछर् भने उसले सहभागी भएका प�हरूलाई जानकार�
�दनेछ र सुनुवाइअ�घ नै प्र�तहरू उपलब्ध गन�छ । अ�भभावक र �वद्याथ� वा परामशर्दाताद्वारा प्रयोग ग�रने दे खाइने कुरा वा बयान पुनरावलोकन गन� उस्तै

मौकाको आग्रह गनर् सक्नेछ ।

सुनुवाइ अ�धकार�को आग्रहमा अ�भभावक र �वद्याथ� वा परामशर्दाता, प्रधानाध्यापक, �वद्याथ�को सं�चत अ�भलेख फोल्डर सुनुवाइ अ�धकार�लाई �दनुपन�छ ।

प्रधानाध्यापक वा सुनुवाइ अ�धकार�ले यसलाई महत्त्वपूणर् भनी मान्छन ् भने यस्तो अ�भलेखमा भएका जानकार� यसको प्रयोग गन� र व्याख्या गन� ता�लमप्राप्त
व्यिक्तद्वारा अ�धकार�लाई अनव
ु ाद र व्याख्या गनप
ुर् न�छ ।

आरोप लगाइएको दव्ु यर्वहार भएको �थयो भनेर जब सुनुवाइ अ�धकार�ले �नधार्रण गछर् , सुनुवाइ अ�धकार� मुद्दाको प्रविृ त्तमा पुग्नेछ । प्रविृ त्त

प्रधानाध्यापकद्वारा �सफा�रस ग�रएको कावार्ह� हुनु जरुर� छै न तर उसले �सफा�रस गरे को दण्डभन्दा धेरै हुनेछैन ।

प्रविृ त्तले �वशेष �नणर्यको �निम्त कारण व्याख्या गनप
ुर् छर् । �नणर्य अ�भभावक र �वद्याथ� वा परामशर्दातालाई प्रदान गनप
ुर् न�छ । �वद्याथ� आकिस्मक
�नष्काशनको अधीनमा छ भने सुनुवाइ अ�धकार�ले सुनुवाइको �नष्कषर्को 1 स्कुलको व्यापा�रक �दन�भत्र आफ्नो �नणर्य प्रस्तुत गनप
ुर् न�छ ।

जब �वद्याथ�हरूलाई एउटै �नयम उल्लङ्घन गरे का छन ् र कन्सटर् मा काम गरे का र सबै �वद्याथ�हरूका �निम्त तथ्यहरू महत्त्वपूणर् रूपमा एउटै हुन्छन ्, सुनुवाइ
अ�धकार�ले तल �दइएको अवस्था रहे को छ भनेर �वश्वास गछर् भने एउटै सुनुवाइ संचालन हुन सक्नेछ:
1.
2.

एउटै सुनुवाइ अन्योलतामा प�रणामस्वरूप आउनेछैन, र

साम�ु हक सन
ु व
ु ाइद्वारा कुनै प�न �वद्याथ�ले आफ्नो रूची वास्त�वकतामा प�पात नभएको हुनेछ ।

सुनुवाइको समयमा �वद्याथ�को रूपच वास्तवमा सामु�हक सुनुवाइद्वारा प�पात भएको सुनुवाइ अ�धकार�ले थाहा पाउँ छ भने त्यो �वद्याथ�को �निम्त उसले

अलग्गै सन
ु व
ु ाइको आदे श �दन सक्छ । अ�भभावक र �वद्याथ�मा व्यिक्तगत सन
ु व
ु ाइको �निम्त �नवेदन �दने अ�धकार रहे को छ ।

खण्ड XIII: सं�चत अ�भलेखहरू
हरे क �वद्याथ�को स्कुलको जीवनको बाटोभ�र उनीहरूका �निम्त अनुशासनको फाइलहरू रा�खनेछ । व्यवहारको �नधार्रण गन� पध्द�त �नधार्रण गन� उध्दरणको

रूपमा यी फाइलहरू प्रयोग हुन सक्छ, जसको �निम्त सुधारका कारवाह� आवश्यक छ । यी अ�भलेखहरूका आधारमा प्रग�त हुने सुधारका कायर् वा अनुपयुक्त

व्यवहारका पध्द�तहरूका �निम्त दण्ड वा उस्तै सं�चत उल्लङ्घन �नयुक्त गनर् स�कन्छ । शै��क अ�भलेखहरू सम्बन्धी जानकार�को �निम्त खण्ड XX हे नह
ुर् ोस ् ।

खण्ड XIV: �वद्याथ�को हािजर�का आवश्यकताहरू र अपे�ाहरू (नी�त 3121, नी�त 3122, र प्र�क्रया 3122P)
आठ वषर् र 18 वषर्भन्दा कम उमेरका कुनै बच्चाका अ�भभावकले यस्ता बच्चालाई स्कुलमा सहभागी गराउनुपन�छ र यस्ता बच्चाहरूमा िजम्मेवार� हुन्छ र

त्यसकारण त्यस्ता स्कुलहरू संचालन हुँदा पूणक
र् ाल�न समय सहभागी हुनुपन�छ, जबसम्म बच्चा उपयुक्त नीिज स्कुल, अध्याय 28A.205 RCW मा प्रदान
ग�रएझ� शै��क केन्द्रमा भनार् हुँदैन अथवा घरको आधारमा �नद� शन प्राप्त ग�ररहे को छ । छ वा सात वषर् उमेर भएका कुनै बच्चाका अ�भभावकहरू, जसले
बच्चालाई स्कुलमा भनार् गरे का छन ्, यस्ता स्कुलहरू संचालनमा हुँदा पूणक
र् ाल�न समय बच्चालाई स्कुलमा सहभागी गराउनेछन ्, जबसम्म बच्चालाई
अ�भभावकहरूले भनार्बाट आ�धकार�क रूपमा �नकाल्दै नन ् ।

तल �दइएको अवस्थाहरूमा सुपर�टे न्डेन्टद्वारा अपवाद प्रदान ग�रन सक्छः
•
•
•

स्कुलमा सहभागी हुन �वद्याथ� शार��रक वा मान�सक रूपमा अस�म भएको छ;

�वद्याथ�ले सामािजक तथा स्वास्थ्य सेवा �वभागद्वारा संचा�लत आवासीय स्कुलमा गइरहे को छ;

�डिस्ट्रक्टद्वारा सहमत भएको उद्देश्यको �निम्त �वद्याथ�को अ�भभावकले अस्थायी गयलको आग्रह गछर् र जसले �वद्याथ�को शै��क
प्र�क्रयामा गम्भीर �वपर�त प्रभाव पान�छैन;

•

�वद्याथ� सोह्र वषर्को छ, �नय�मत र कानुनसम्मत काम गरे को छ र अ�भभावकको अनुम�त र अध्याय 13.64 RCW मा सहम�तमा मुक्त
ग�रएको हुन्छ;
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•
•

�वद्याथ�ले द��ान्तको योग्यता पूरा गरे को छ;

�वद्याथ�ले शै��क �मता (GED) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को छ ।

�बना वारे न्ट कुनै प�न कानुनको पालनकतार् अ�फसरले उपिस्थत नभएर गयल भएका बच्चालाई �हरासतमा �लएर �गरफ्तार गन� अ�धकार छ र त्यसप�छ
स्कुलमा वा अ�भभावककहाँ बच्चालाई पुरय
्र् ाउनुपन�छ ।

�डिस्ट्रक्टलाई यी कुराहरूका �निम्त भनार्को आवश्यकता हुनेछैन (a) सेमेस्टरहरू वा ट्राइमेस्टहरूको न्यन
ू तम ् सङ्ख्या अथवा (b) सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरमा भएको
पाठ्यक्रमहरूको न्यूनतम ् सङ्ख्या, जुन स्था�पत भएको पाठ्यक्रम, क्रे�डट र हाइ स्कुल द��ान्तको ला�ग आवश्यक भएको पर��ा पूरा गनर् �वद्याथ�को �निम्त
आवश्यक पाठ्यक्रमहरू वा भनार्को समयभन्दा धेरै हुन्छ ।

�मा ग�रएको र �मा नग�रएका गयलहरू (नी�त 3122 र प्र�क्रया 3122P)
�वद्याथ�हरूले हरे क �दन �निश्चत ग�रएको सबै क�ाहरूमा सहभागी भएको अपे�ा ग�रन्छ । कमर्चार�ले अ�भभावकद्वारा �दइएको कल लग र/वा �मा �दइएको
बयानको अ�भलेखको साथमा गयल र सुस्तपनाको अ�भलेख राख्नुपन�छ ।

�वद्याथ�हरू समयमा नै क�ामा आएको अपे�ा ग�रन्छ । जब �वद्याथ�को सुस्तपना बारम्बार वा �वघटनकार� बन्छ, �वद्याथ�लाई प्रधानाध्यापक वा

परामशर्दाताकहाँ �सफा�रस गनप
ुर् न�छ । �वद्याथ�को उपिस्थ�तको व्यवहार प�रवतर्न गनर् परामशर्, अ�भभावक�य सल्लाह वा अनुशासनको कावार्ह� प्रभावह�न
हुन्छ, उसलाई क�ाबाट �नलम्बन गनर् स�कनेछ ।

सुपर�टे न्डेन्टले �डिस्ट्रक्टको उपिस्थ�त नी�त र प्र�क्रया लागू गन�छ । �कनभने नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूको सफलताको �निम्त �वद्याथ�हरू र अ�भभावकहरूको पूणर्
�ान र सहकायर्को आवश्यकता हुन्छ, प्र�क्रयाहरू बह
ु न�छ र वा�षर्क रूपमा अ�भभावकहरू र �वद्याथ�हरूलाई उपलब्ध ग�रनेछ ।
ृ त ् रूपमा फैलाइनप

�मा ग�रएको गयल

�डिस्ट्रक्टका �वद्याथ�हरूलाई प्रदान ग�रएको शै��क कायर्क्रमको द�ताको �निम्त �नय�मत स्कुलमा उपिस्थ�त आवश्यक हुन्छ । �वद्याथ�हरू क�ाबाट गयल
हुने उपयक्
ु त समय हुन सक्छ । तल �दइएका �सध्दान्तहरूले �डिस्ट्रक्ट�भत्र उपिस्थ�त प्र�क्रयाको �वकास र प्रशासन संचालन गन�छः
�तनीहरूलाई मान्य गनर्को ला�ग गयल र प्र�क्रयाको �निम्त तल �दइएका कुराहरू मान्य �मा �दइएका कुराहरू हुन ्:
•

•

�डस्ट्रक्टमा वा स्कुलले स्वीकृ�त �दएको �क्रयाकलाप वा �नद� शनात्मक कायर्क्रमः यो गयलमा �मा पाउनलाई कमर्चार�
सदस्यद्वारा अ�धकार �दइएको र गयल हुनअ
ु �घ नै प्रभा�वत �श�कलाई जानकार� गराउनप
ु न�छ ।

�बरामी, स्वास्थ्य अवस्था वा मे�डकल भेटघाट (मे�डकल, परामशर्, डेन्टल वा अप्टोमेट्र� समावेश भएको तर सी�मत नभएको);

जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल हुने �बहान स्कुलको कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै

व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको अपे�ा ग�रन्छ । वयस्क �वद्याथ�हरू (अठार वषर्भन्दा मा�थका) र मुक्त ग�रएका
�वद्याथ�हरू (अदालती कावार्द�द्वारा मुक्त ग�रएको सोह्र वषर्भन्दा मा�थका) ले व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोटको साथमा

आफ्नो गयफको बारे मा स्कुलको कायार्लयमा स�ू चत गन�छन ् । यौन सरूवा रोगको �निम्त जाँच वा उपचारको कारण स्कुलमा

गयल हुने चौध वषर्का वा सोभन्दा ठूला �वद्याथ�हरूले व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोटको साथमा आफ्नो गयलको बारे मा
सू�चत गन�छन ्, जुन गोप्य रा�खनेछ । मान�सक स्वास्थ्य, लागुपदाथर् वा म�दराको उपचार गरे का तेह्र वषर् र सोभन्दा ठूला

�वद्याथ�हरूका �निम्त यह� ग�रन सक्नेछ र सबै �वद्याथ�हरूमा पा�रवा�रक योजना र गभर्पतनको �निम्त अ�धकार हुनेछ ।
धा�मर्क �बदाको छुट्टी मनाउन �वद्याथ�लाई स्कुलमा सहभागी नहुन �मा माग्न अ�भभावकले आग्रह गनर् सक्छ । यसका

अ�त�रक्त, आफ्नो अ�भभावकको आग्रहमा �वद्याथ�ले प्रदान ग�रएको धा�मर्क �नद� शनमा सहभागी हुन स्कुल लागेको �दनको

एउटा भागको �निम्त �मा पाउन सक्छ, त्यस्तो कायर् स्कुल प�रसरमा संचालन ग�रनुहुँदैन । गयल भएको हरे क �दनको �निम्त
एउटा मेकअप गन� �दन �वद्याथ�लाई अनुम�त �दइनेछ ।

•

तर पा�रवा�रक आकिस्मकता, साथै प�रवारमा मत्ृ यु वा रोग सी�मत ग�रएको छै न; जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल हुने

�बहान स्कुलको कायार्लयमा स�ू चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको अपे�ा
ग�रन्छ ।

•

लिम्बएको रोग वा स्वास्थ्य अवस्था । �वद्याथ� अ�त�रक्त समयको �निम्त घर वा अस्पतालमा बस्नुपरे को छ भने स्कुलले

व्यावहा�रक भएसम्म उसलाई रा�खएको स्थानमा कायर्हरू पूरा गनर्को ला�ग व्यवस्था �मलाउनेछ । �वद्याथ�ले आफ्नो स्कुलको
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कायर् गनर् असमथर् छ अथवा क�ाबा�हर पूरा गनर् नस�कने �वशेष पाठ्यक्रमको मुख्य आवश्यकताहरू छन ् भने �वद्याथ�ले �बना
•

कुनै दण्ड क�ाबाट �नस्कने वा अपूरा गनप
ुर् न� हुन सक्छ ।

द�घर्काल�न स्वास्थ्य अवस्थाको ला�ग �मा ग�रएको गयल । �नय�मत उपिस्थ�तलाई रोक्ने द�घर्काल�न स्वास्थ्य अवस्थाको
�वद्याथ�हरू सी�मत उपिस्थ�त र सहभा�गताको कायर्क्रममा रा�खनको �निम्त योग्य हुन सक्नेछ । �वद्याथ� र उसको
अ�भभावकले प्रधानाध्यापक वा परामशर्दाताकहाँ �नवेदन गनर् सक्छ र �वद्याथ�को मे�डकल सल्लाहकारको सल्लाह र

�सफा�रसलाई पछ्याउँ दै सी�मत कायर्क्रम ले�खनुपन�छ । �सफा�रस ग�रएको सी�मत कायर्क्रम प्रधानाध्यापकद्वारा स्वीकृत

ग�रएको हुनेछ । �वद्याथ�को आवश्यकताको बारे मा कमर्चार�लाई जानकार� �दनेछ ताप�न अ�भभावकको आग्रहमा मे�डकल
जानकार�को गोपनीयतालाई सम्मान ग�रनेछ ।

•

धा�मर्क वा सांस्कृ�तक �नद� शनमा सहभा�गता वा धा�मर्क वा सांस्कृ�तक �बदाको छुट्टीको साथमा धा�मर्क वा सांस्कृ�तक उद्देश्य;
जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल हुने �बहान स्कुलको कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै
व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको अपे�ा ग�रन्छ ।

•

अदालत, न्या�यक कुरा अ�घ ब�ढरहे को वा �नणार्यक मण्डलमा सेवा ग�ररहे को; जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल हुने �बहान
स्कुलको कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको अपे�ा

ग�रन्छ ।
•

पोस्ट माध्य�मत, प्रा�व�धक स्कुल वा �सकारू कायर्क्रम भ्रमण वा छात्रविृ त्त अन्तरवातार्; जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल
हुने �बहान स्कुलको कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको
अपे�ा ग�रन्छ ।

•

RCW 28A.225.055 सँग �मलेर राज्यले प�हचान गरे को खोजी र उध्दार �क्रयाकलापहरू; जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले
गयल हुने �बहान स्कुलको कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट
पठाएको अपे�ा ग�रन्छ ।

•

�वद्याथ�को घर�वह�न अवस्थामा प्रत्य� सम्बिन्धत गयल; जब सम्भव हुन्छ, अ�भभावकले गयल हुने �बहान स्कुलको

कायार्लयमा सू�चत गरे को र �वद्याथ� स्कुल फक�प�छ उसँगै व्याख्याको दस्तखत ग�रएको नोट पठाएको अपे�ा ग�रन्छ ।

•

अनुशासन/सुधारका कावार्ह�बाट गयल भएमा । (जस्तैः अल्पकाल�न वा द�घर्काल�न �नलम्बन, आकिस्मक �नष्काशन), छुटे का
गह
ु ार अनुशासनको रूपमा क�ा वा क�ाहरूबाट हटाइएको
ृ कायर्हरूको प्रभावले कोसर्को ग्रेडलाइर् घटाउँ छ सक्छ भने �नयमअनस
�वद्याथ�हरू वा अल्पकाल�न �नलम्बनमा रा�खएका �वद्याथ�हरूसँग उनीहरूलाइर् क�ाकोठामा प्रवेश गनर् न�दइएको समयका
छुटे का गह
ृ कायर् गन� वा पर��ाहरू �दने अ�धकार रहे को छ ।

•

अ�भभावक (अथवा �नयक्
ु त ग�रएको) र अ�भभावक वा मक्
ु त ग�रएको यव
ु ामा स्वीकृत ग�रएको �क्रयाकलापमा�थ सहमत ।

प्रधानाध्यापक र अ�भभावकद्वारा उद्देश्यहरूमा सहमत भएको हुनाले यो प्रकारको गयललाई �मा ग�रएको रूपमा ग�ननेछ ।

�वद्याथ�को शै��क प्रग�तमा यसले गम्भीर �वपर�त प्रभाव पाछर् भने यस्तो गयललाई स्वीकृत ग�रनेछैन । क�ाबाट गयलको
प�रणामस्वरूप सहभा�गतामूलक प्रकारको क�ाहरूमा (जस्तैः �निश्चत प्रकारको संगीत र शार��रक �श�ाको क�ाहरू)

�वद्याथ�ले �नद� शनको इकाइको उद्देश्य प्राप्त नगनर् प�न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अ�भभावकले स्वीकृत ग�रएको गयलले

�वद्याथ�को शै��क प्रग�तमा �वपर�त प्रभाव पानर् सक्छ, जसले अन्तमा यस्तो पाठ्यक्रमको �निम्त ग्रेडमा प्र�त�बिम्बत गछर् ।
आफ्नो अ�भभावकको आग्रहमा �वद्याथ�ले प्रदान ग�रएको धा�मर्क �नद� शनमा सहभागी हुन स्कुल लागेको �दनको एउटा

भागको �निम्त �मा पाउन सक्छ, त्यस्तो कायर् स्कुल प�रसरमा संचालन ग�रनुहुँदैन अथवा कुनै प�न अवस्थामा स्कुल संलग्न
हुनुहुँदैन ।

�मा ग�रएको गयलको �निम्त गयलले मा�थका �ेत्र पूरा गरे का छन ् वा छै नन ् भनेर �नधार्रण गन� अ�धकार स्कुलको प्रधानाध्यापक (अथवा �नयुक्त ग�रएको
व्यिक्त) मा हुन्छ ।
a.

गयललाई �मा �दइन्छ भने उपयुक्त �श�कद्वारा ता�कर्क अवस्थाहरू र समयसीमामा क�ा बा�हर गुमेका सबै कायर्हरू पूरा गनर् �वद्याथ�लाई

अनुम�त �दनेछ; सहभा�गतामूलक प्रकारका क�ाहरूमा बाहे क, क�ाको समयमा �क्रयालाप संचालन हुँदा �वद्याथ�को अस�मताको कारण
�वद्याथ�को ग्रेड प्रभा�वत हुन सक्छ ।

b.

�मा ग�रएको गयल अ�भभावक वा वयस्क, मुक्त ग�रएको वा उपयुक्त उमेरको �वद्याथ� वा स्कुलको िजम्मेवार अ�धकार�बाट गयलको �निम्त

प्रमा�णत ग�रनेछ । हािजर� �वद्युतीय रूपले �लइएको छ भने अनलाइन संचालन भएको पाठ्यक्रमको �निम्त वा भौ�तक रूपमा �डिस्ट्रक्टमा भएका

�वद्याथ�हरूका ला�ग जबसम्म अ�भभावक वा अन्य िजम्मेवार वयस्कद्वारा �मा ग�रएको गयलको रूपमा त्यस्तो समय हुँदैन, गयललाई �मा �दन
नस�कने भनी रा�खनेछ । पा�रवा�रक योजना वा गभर्पतन सम्बन्धी स्वास्थ्य स्याहारको �निम्त �वद्याथ� �निस्कएको छ भने �डिस्ट्रक्टले जानकार�
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गोप्य राख्नुपन� खाँचो �वद्याथ�लाई हुन सक्छ । तेह्र वषर् र सोभन्दा मा�थका �वद्याथ�हरूमा लागुपदाथर्, म�दरा वा मान�सक स्वास्थ्य उपचारको

बारे मा जानकार� गोप्य राख्ने अ�धकार रहे को हुन्छ । चौध वषर् र सोभन्दा मा�थका �वद्याथ�हरूमा एचआईभी र यौन सरूवा रोगहरू सम्बन्धी कुराहरू
गोप्य राख्ने सोह� अ�धकार हुन्छ ।

�मा नग�रएको गयल

�मा न�दइएको गयलहरू दईु वटा वगर्मा पदर् छन ्:
A.
B.

प�हले प�रभा�षत ग�रएझ� दस्तखत ग�रएको �मा बुझाउने, जसमा �मा ग�रएको गयल रहे को हुँदैन; अथवा

अ�भभावक वा वयस्क �वद्याथ�द्वारा दस्तखत ग�रएको �माको कुनै प�न प्रकारको भनाइ बुझाउन असफल भएको ।
1.

�मा नग�रएको हरे क गयललाई �वद्याथ�को अ�भभावकलाई चेतावनीको पत्रले पछ्याउनेछ । हरे क सूचना अङ्ग्रेजी अथवा अ�भभावकको
प्रमुख भाषामा हुनेछ । यस्तो गयलको समयमा ग्रेड न�दइने �क्रयाकलाप गुमेको भए �वद्याथ�को ग्रेड प्रभा�वत हुनेछैन ।

2.

कुनै एक म�हना�भत्र दईु वटा �मा नग�रएको गयल भएप�छ अ�भभावक, �वद्याथ� र प्रधानाध्यापक बीचमा बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठकमा
प्रधानाध्यापक, �वद्याथ� र अ�भभावकले यी कुराहरूमा �वचार गन�छन ्:
a)
b)

�वद्याथ�को कायर्क्रम �मलाउने;

अ�धक व्यिक्तगत �नद� शन प्रदान गन�; �वशेष व्यावसा�यक अनुभव वा दव
ु ैको साथमा रोजगार�को �निम्त �वद्याथ�लाई तयार
गन�;

c)
d)
e)

�वद्याथ�लाई अक� स्कुलमा स्थानान्तर गन�;

अ�त�रक्त सेवा प्राप्त गनर् �वद्याथ�लाई सहायता गन�, जुन गयलको हटाउने वा राम्रो बनाउने कारण हुन सक्छ; अथवा
अन्य सुधारका कायर्हरू दे खाउने, जुन मनन गनर् उपयुक्त हुन्छन ् ।

म�हनामा �वद्याथ�को पाँच� �मा नग�रएको गयलभन्दा अ�घ नै �डिस्ट्रक �वद्याथ� र अ�भभावकसँग सहम�तमा प्रवेश ् गन�छ, जसले स्कुल
हािजर� योग्यताहरू स्थापना गछर् , �वद्याथ�लाई िजम्मेवार�बाट घटाउने स�म�तमा �सफा�रस गनर् अथवा RCW 28A.225.010 को
जु�भनाइल अदालत आरोपको उल्लङ्घनको साथमा �नवेदन र कागजात दतार् गन�छ ।

3.

हािजर� समस्या सुधार गनर् मा�थका कायर्हरू असफल भएमा �वद्याथ�लाई गयल हुने बानी भएको घोषणा ग�रनेछ । प्रधानाध्यापकले

�वद्याथ� र उसको प�रवारसँग अन्तवार्तार् गन�छ र वतर्मान सेमेस्टर र ब�हष्कारको �निम्त समावेश हुन सक्ने �नलम्बनको सध
ु ारको कायर्
�सफा�रस गछर् ।

भइरहे को शै��क सत्रको समयमा कुनै म�हना�भत्र सात� �मा नग�रएको गयलभन्दा अ�घ नै वा भइरहे को शै��क सत्रको समयमा दशौ

�मा नग�रएको गयलमा अ�भभावक, �वद्याथ� वा अ�भभावक र �वद्याथ�द्वारा RCW 28A.225.010 को उल्लङ्घनको बारे मा जु�भनाइल
अदालतमा आरोपको साथमा �नवेदन र कागजपत्र दतार् गन�छ । अदालती आरोपलाई ले�खएको �नवेदनमा �ल�खत सच
ू ना पदर् छ, जसमाः
a)

भइरहे को शै��क सत्रमा �वद्याथ�मा �मा नग�रएको गयलहरू छन ् (भइरहे को शै��क सत्रको समयमा भएको कुनै म�हना�भत्र
�वद्याथ�मा सात वा सोभन्दा बढ� �मा नग�रएको गयलहरू भएको वा भइरहे को शै��क सत्रमा दश वा सोभन्दा बढ� गयलहरू

भएको तर �नवेदन प�हले नै दतार् भएको; साथै अन्य स्कुल वा स्कुलमा जम्मा भएको �मा नग�रएको गयलहरूलाई �डिस्ट्रक्टले

यो प्र�क्रयामा सबै उद्देश्यहरूका �निम्त गन्नुपन�छ);

b)
c)

स्कुल �डिस्ट्रक्टद्वारा �लइएका कदमहरू स्कुलबाट �वद्याथ�को गयलहरू वास्त�वक रूपमा घटाउन सफल भएको छै न; र

स्कुलबाट �वद्याथ�को गयल घटाउन स्कुल �डिस्ट्रक्टलाई सहायता गनर् अदालतको हस्त�ेप र सुपर�वे�ण आवश्यक हुन्छन ् ।
यसका अ�त�रक्त �नवेदनले �वद्याथ�को नाम, जन्म �म�त, स्कुल, ठे गाना, �लङ्ग, वंश र जा�त; र �वद्याथ�को अ�भभावकहरूको
नाम र ठे गानाहरू समावेश गन�छ । �नवेदनमा लगाइएको आरोपलाई सहायता गन� तथ्यहरू त्यसमा समावेश भएको हुनुपछर् ,

सामान्य रूपमा कानन
ु को अधीनमा उपलब्ध राहतको आग्रह हुनुपछर् र अदालतले के आदे श �दन सक्छ भनेर वणर्न गनर्पछर् ।

�नवेदनहरू प्रमा�णत पत्र, �फतार् र�सद आग्रहद्वारा �दइनुपछर् तर यस्ता सेवाहरू असफल छन ् भने व्यिक्तगत सेवा आवश्यक
हुन्छ । �डिस्ट्रक्टको छनोटमा िजम्मेवार� घटाउने �नवेदनमा सम्बिन्धत सुनुवाइमा अ�धकार नभएको व्यिक्तले यसलाई
प्र�त�न�धत्व गनर् सक्छ ।
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4.

हािजर� उल्लङ्घनको �निम्त भनार् नभएका �वद्याथ�हरूले प�हलेको कुरालाई स्था�पत गनर्को �निम्त सुप�रटे न्डेन्टकहाँ �नवेदन गनर्
सक्छन ् । �नय�मत हािजर� कायम राख्न यस्ता �नवेदनलाई िस्थर र स्पष्ट प्र�तवध्दता प्रस्तुत गन� कुरा �दइन सक्छ ।

5.

गलत प्रमाण प्रस्तुत गन� कुनै प�न �वद्याथ�लाई उसको अ�भभावकको जानकार�मा वा जानकार� �बना �मा �दइएको गयलको �निम्त गलत
रूपमा योग्य भएको हुनाले सुधारको कायर्मा ल्याउनुपन�छ, जुन भएको �थयो, गलत �मा प्रयोग भएको �थएन ।

6.

�डिस्ट्रक्टमा भनार् भएका छ वा सात वषर्का �वद्याथ�हरू स्कुलमा हािजर हुनु आवश्यक छ र �तनीहरू हािजर भएको �निश्चत गनर् उनीहरूका
अ�भभावकहरू िजम्मेवार हुन्छन ् । आफ्ना बच्चाहरू आठ वषर् पुग्नुअ�घ नै �नकाल्न चाहने र जसको �वरूध्दमा िजम्मेवार� घटाउने �नवेदन
दतार् नभएको अ�भभावकहरूले स्कुलबाट �वद्याथ�हरू हटाउन सक्नेछन ् । जब छ वा सात वषर्का �वद्याथ�हरूले �मा नग�रएको गयल
पाउँ छन ्, �डिस्ट्रक्टले तल �दइएका कामहरू गन�छः
a)
b)
c)

�ल�खत रूपमा अ�भभावकलाई जानकार� �दने अथवा कुनै म�हनामा एउटा �मा नग�रएको गयलप�छ फोनबाट जानकार� �दने ।

कुनै म�हनामा दईु वटा �मा न�दइएको गयलहरू भएप�छ �वद्याथ�को गयलको कारण अनुसन्धान गनर् अ�भभावक र बच्चासँग
बैठकको आग्रह गन� (तीस �दन�भत्र �श�क अ�भभावक बैठक �नय�मत रूपमा राख्ने कुरा प्र�तस्थापन हुन सक्छ) ।
�वद्याथ�को गयल घटाउन वा हटाउन यी कदमहरू �लनह
ु ोस ्: स्कुलको कायर्क्रम, स्कुल, पाठ्यक्रमको कामलाई �मलाउने; अझ

धेरै व्यिक्तगत वा सुधारात्मक �नद� शन प्रदान गन�; वैकिल्पक स्कुलहरू वा कायर्क्रमहरूमा भनार् प्रदान गन�; वा अ�त�रक्त सेवाहरू
प्राप्त गनर्मा सहायता गन� ।

d)

म�हनामा सात वटा वा स्कुलको वषर्मा दश पटक �मा नग�रएको गयल भएप�छ �डिस्ट्रक्टले घटाइएको अ�धकारको �नवेदन दतार्
गनर् सक्छ ।

हािजर� नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूसँग सहमत हुन असफलताको �निम्त दे �खएका सबै स्वीकृ�त सुधार कायर् वा दण्ड सम्बन्धी राज्य र �डिस्ट्रक्टको �नयमहरूसँगको
�नश्चयतामा कायार्न्वयन हुनेछ । (हे नह
ुर् ोस ् नी�त 3241 ।)

खण्ड XV: उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने (नी�त 3207)
उत्पीडन, धम्क्याइ वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराबाट स्वतन्त्र भएका सबै �वद्याथ�हरू, कमर्चार�हरू, अ�भभावकहरू/वैधा�नक अ�भभावकहरू,

स्वयंसेवकहरू र सामुदा�यक सदस्यहरूका �निम्त सुर��त र नाग�रक शै��क वातावरण बनाउन स�म�त सम�पर्त छ । "उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र

धम्क्याउने" को अथर् जानीजानी कुनै प�न �ल�खत सन्दे श वा तस्वीर- साथमा त्यसलाइर् �वद्युतीय रूपमा फैलाउनेसमेत- मौ�खक वा शार��रक कायर् तर वंश, रङ,

धमर्, पुखार्, रािष्ट्रय उत्पित्त, लैङ्�गक, यौन बनावट, जसमा लैङ्�गक अ�भव्यिक्त वा प�हचान, मान�सक वा शार��रक अस�मता वा अन्य प्रष्ट च�रत्रहरूद्वारा
प्रे�रत भइर् एक जनामा सी�मत नभएको भन्ने हो, जब यस्ता कायर् हुन्छः
A.
B.
C.
D.

�वद्याथ�लाई शार��रक रूपमा हा�न गन� वा �वद्याथ�को सामान �बगान�;
�वद्याथ�को �श�ासँग वास्त�वक रूपमा हस्त�ेप गद� प्रभाव पान�;

य�त धेरै गम्भीर, स्थायी वा व्यापक �क त्यसले शै��क वातावरणलाई खल्बल्याउने वा धम्क्याउने कुरा सज
ृ ना गछर् ; अथवा

स्कुलको �नय�मत संचालनलाई वास्त�वक रूपमा रोक्ने प्रभाव भएको ।

यस खण्डमा भएको कुनै प�न कुराहरूले उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराको �निम्त आधार भएको वास्त�वक रूपमा भएको च�रत्रहरूमा
�वद्याथ�लाई प्रभा�वत पाद� न ।

"अन्य छुट्याउने च�रत्रहरू" ले समावेश गनर् सक्छ तर शार��रक रूपरङ, लुगा वा अन्य कपडा, सामािजक आ�थर्क अवस्था र तौलमा सी�मत नभएको ।

"जानीजानी ग�रएको कायर्हरू" ले अिन्तम कायर् (हरू) को प्रभावभन्दा अ�लक कायर्मा संलग्न हुने व्यिक्तको छनोटलाई उल्लेख गछर् ।
व्यवहारहरू/अ�भव्यिक्तहरू

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराले �व�भन्न आकार �लन सक्छ, जसमा अपमान, हल्ला, व्यङ्ग्य, �गल्ला गन�, अपमा�नत �टप्पणीहरू,
�चत्रहरू, काटुर्नहरू, िजस्काउने, हाउभाउ, शार��रक आक्रमणहरू, धम्क� वा अन्य �ल�खत, मौ�खक, शार��रक वा �वद्यत
ु ीय रूपमा फैलाइएको सन्दे श वा

तस्वीरहरू । यो नी�तले धा�मर्क अ�भव्यिक्त, दशर्न वा राजनै�तक दृिष्टलाई �नषेध गन� �वचार होइन, �दइएको अ�भव्यिक्तले वास्त�वक रूपमा शै��क वातावरण
�बगानह
ुर् ु ँदैन । उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने स्तरमा नआउने धेरै व्यवहारहरू अझै प�न अन्य �डिस्ट्रक्ट नी�तहरू वा भवनहरू, क�ाहरू वा
कायर्क्रम �नयमहरूद्वारा �नषे�धत हुन सक्छ ।
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ता�लम

यो नी�त सुर�ीत, नाग�रक, सम्मानपूणर् र व्यापक सामुदा�यक �सकाइ सज
ृ ना गनर् र कायम राख्न �डिस्ट्रक्टको िजम्मेवार�को तत्व हो र कमर्चार� र

स्वयंसेवकहरूको ठूलो ता�लमको साथमा संयोिजकामा कायार्न्वयन हुनेछ ।
रोकथाम

�डिस्ट्रक्टले उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुरा रोकथाम गन� लि�यत रणनी�तहरूका साथमा �वद्याथ�हरूलाई प्रदान गन�छ । �वद्याथ�हरूलाई
ता�लम �दने यस प्रयासमा �डिस्ट्रक्टले प�रवारहरू, कानन
ु कायार्न्वयन गन� र अन्य सामुदा�यक एजेन्सीहरूसँग साझेदार�को खोजी गन�छ ।

हस्त�ेपहरू

आरोपीको व्यवहार प�रवतर्न गनर् र सकारात्मक स्कुल वातावरण पन
ु स्थार्�पत गनर् उल्लङ्घनद्वारा प्रभा�वत भएका अन्यहरू र लि�यत �वद्याथ�हरूमा परे को

प्रभावलाई सुधार गनर् हस्त�ेपहरू बनाइएका हुन ् । हस्त�ेपका रणनी�तहरू �नधार्रण गनर्मा घटनाको दर, �वद्याथ�को �वकास भइरहे को उमेर र व्यवहारको
गम्भीरतालाई �डिस्ट्रक्टले ध्यान �दनेछ । हस्त�ेपहरू परामशर्, सुधारका व्यवहार र अनुशासनदे �ख कानुन कायार्न्वयन �सफा�रससम्म फै�लएको हुनेछ ।
प्र�तकार/गलत आरोपहरू

प्र�तकार �नषेध ग�रएको छ र उपयुक्त अनुशासनमा प�रणाम आउनेछ । उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुरा �रपोटर् गरे को �निम्त कसैलाई

धम्क्याउने र हा�न गन� कुरा यो नी�तको उल्लङ्घन हो । उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने बारे मा जानीजानी गलत आरोपहरू लगाउनु प�न

�डिस्ट्रक्ट नी�तको उल्लङ्घन हो । असल �वश्वासमा ग�रएको �रपोटर् को �निम्त �वद्याथ�हरू वा कमर्चार�हरूलाई अनुशासनमा रा�खनेछैन । ताप�न, जानीजानी
�रपोटर् गरे को वा प्रमा�णत गलत आरोप व्यिक्तले गरे को पाइएमा उनीहरूलाई उपयक्
ु त अनश
ु ासनमा रा�खनेछ ।
व्यिक्तगत शै��क योजनको साथमा �वद्याथ�हरू वा खण्ड 504 योजनाहरू

व्यिक्तगत �श�ा योजना (IEP) र खण्ड 504 भएको �वद्याथ�लाई आरोपहरू लगाइएका छन ् भने Plan उत्पीडन, धम्क� वा धम्क्याउने कुराको बारे मा लि�यत

हुनप
ु छर् , घटनाले �नःशल्
ु क उपयक्
ु त सावर्ज�नक �श�ा (FAPE) प्राप्त गन� �वद्याथ�को �मतामा प्रभाव परे को छ वा छै न भनेर �नधार्रण गनर् स्कुलले �वद्याथ�को
IEP अथवा खण्ड 504 को समूहलाई व्यवस्था गन�छ । �वद्याथ�को अस�मतामा आधा�रत उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने घटना भएको हो वा

होइन भनेर बैठक बस्नेछ । बैठकको समयमा समूहले �वद्याथ�को शै��क प्रदशर्न, व्यवहारका मुद्दाहरू, हािजर� र अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरूमा सहभा�गताजस्ता
मुद्दाहरू मूल्याङ्कन गन�छ । उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको घटनाको प�रणामस्वरूप �वद्याथ�ले FAPE प्राप्त गरे कै छै न भनेर �नधार्रण
भएको छ भने �वद्याथ�ले FAPE प्राप्त गरे को �निश्चत गनर् �डिस्ट्रक्टले परामशर्, अनग
ु मन र/वा पन
ु मल्
ूर् याङ्कन वा �वद्याथ�को IEP वा खण्ड 504 को

पुनरावलोकनजस्ता आवश्यक सबै अ�त�रक्त सेवाहरू र सहायताहरू प्रदान गन�छ ।
अनुसरण गन� अ�धकार�

सबै औपचा�रक र अनौपचा�रक गन
ु ासोहरूको प्र�तहरू प्राप्त गनर् र नी�त कायार्न्वयन भएको �नश्चयत गनर् सप
ु �रटे न्डेन्टले प्रमख
ु �डिस्ट्रक्ट सम्पकर्को रूपमा

अनुशरण गन� अ�धकार� �नयुक्त गन�छ । अनुशरण गन� अ�फसरको �निम्त नाम र सम्पकर्को जानकार� �डिस्ट्रक्टभ�रबाट संचार ग�रनेछ । यो नी�तको तत्वलाई
सम्बोधन गद� प्र�क्रयाका कायार्न्वयन �नद� �शत गनर् सुप�रटे न्डेन्टलाई अ�धकार �दइएको छ ।

प्रशास�नक प्र�क्रया (3207P)
A. प�रचय

स्कुलको वातावरण कायम राखेर �सकाइको �निम्त न्यन
ू त अवस्थाहरूका साथमा �वद्याथ�हरूलाई प्रदान गनर् ट्�विक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले सङ्घषर् गदर् छ, जहाँ

हरे क जनालाई समान व्यवहार ग�रन्छ र कसैलाई प�न शार��रक वा भावनात्मक रूपमा चोट पुग्दै न । सम्मान र हा�न रोकथामको �नश्चयता गनर् स्कुल समुदाय,
स्कुलले आयोजना गरे को इभेन्टहरू वा जब यस्ता कायर्हरूले शै��क प्रणाल�मा वास्त�वक समस्या सज
ृ ना गछर् , अरूद्वारा उत्पी�डत हुन, धम्क� पाउन र बल
प्रयोग गरे र धम्क्याइएको हुन �वद्याथ�को �निम्त �डिस्ट्रक्ट नी�तको उल्लङ्घन हो । स्कुल समुदायमा सबै �वद्याथ�हरू, स्कुलका कमर्चार�हरू, स्कुलको

स�म�तका सदस्यहरू, कन्ट्रान्टरहरू, बेतल� स्वयंसेवकहरू, प�रवारहरू, सहयोगीहरू र अन्य पाहुनाहरू समावेश हुन्छन ् । �वद्याथ� (हरू) का वंश, रङ, धमर्, पुखार्,
रािष्ट्रय उत्पित्त, �लङ्ग, यौन प�हचान साथमा �लङ्ग अ�भव्यिक्त वा प�हचान, मान�सक वा शार��रक अपाङ्गता वा अन्य प्रष्ट च�रत्रहरूका कारण उत्पी�डत
हुनेछैन ।

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे धम्क्याइएको अवलोकन गन�, सन्
ु ने वा सा�ी हुने अथवा यस्ता कायर्हरूका बारे मा बताइएका कुनै प�न स्कुलका सदस्यहरूले
उत्पीडन रोक्न र यस्ता कुरा फे�र हुनबाट रोकथाम गनर् तुरुन्तै र उपयुक्त कावार्ह� गनप
ुर् छर् ।
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B. प�रभाषाहरू

आक्रमणकतार् - �वद्याथ�, कमर्चार� सदस्य वा स्कुल समुदायको अन्य सदस्य हो, जो �वद्याथ�को उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुरामा
सहभागी हुन्छ ।

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुरा - जानीजानी �वद्युतीय, �ल�खत, मौ�खक वा शार��रक कायर् हो, जसमाः
•
•
•
•

शार��रक रूपमा �वद्याथ�लाई चोट वा �वद्याथ�को सम्पित्त नोक्सान गछर् ।
�वद्याथ�को �श�ासँग वास्त�वक रूपमा हस्त�ेपको प्रभाव हुन्छ ।

धम्काउने वा तसार्उन शै��क वातावरण सज
ृ ना गन� अत्यन्तै गम्भीर, �नधार्�रत वा रोक्न नस�कने कुरा हो ।

स्कुलको �नय�मत संचालनलाई वास्त�वक रूपमा रोक्ने प्रभाव भएको ।

"�वद्याथ�को �श�ासँग वास्त�वक रूपमा हस्त�ेप" गन� व्यवहारलाई ल��त �वद्याथ�को ग्रेडहरू, हािजर�, व्यवहार, साथीसँग अन्तर�क्रया, �क्रयाकलापहरूमा
सहभा�गता र अन्य �चन्हहरूलाई �वचार गद� �नधार्रण ग�रनेछ ।

उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने स्तर आउन सक्ने व्यवहारले �व�भन्न प्रकारहरू �लन सक्छ, जसमा अपमान, हल्लाहरू, िजस्काउने, व्यङ्ग्य,

अपमा�नत �टप्पणीहरू, �चत्रहरू, काटुर्नहरू, �गज्याउने, एक्लो बनाउने, शार��रक आक्रमणहरू वा धम्क�, हाउभाउ वा �वद्युतीय, �ल�खत, मौ�खक वा शार��रक
रूपमा फैलाउने सन्दे शहरू वा तस्वीरहरू व्यिक्तगत वा सामु�हक सम्बिन्धत कायर्हरू समावेश भए प�न सी�मत ग�रएको छै न । उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग
गरे र धम्क्याउने कुराको �निम्त आधार भएका च�रत्रहरू वास्तवमा ल��त �वद्याथ�मा वास्तवमा रहे का छन ् भन्ने कुरा योग्यको हुँदैन ।

घटना �रपो�टर् ङ फाराम - उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने घटनाको �रपोटर् �दन �वद्याथ�हरू, प�रवारहरू वा कमर्चार�द्वारा प्रयोग गनर् स�कन्छ ।

नमुना फाराम सावर्ज�नक �नद� शनको प्रमुखको कायार्लय (Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)) स्कुल सुर�ा केन्द्र वेबसाइमा रहे को छः
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
प्र�तकार - जब कुनै व्यिक्तले �वद्याथ�लाई उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउँ छ, जसले घटना वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइलाई �रपोटर् गछर् ।
कमर्चार� - �श�ा �दनेहरू, प्रशासकहरू, परामशर्दाताहरू, स्कुल नसर्हरू, खानेकुराले सेवा गन� कमर्चार�हरू, िजम्मा �लने व्यिक्तहरू, ममर्त गन� कमर्चार�हरू, बस
चालकहरू/यातायात कमर्चार�, एथ�लट प्र�श�कहरू, अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरूका परामशर्दाताहरू, गोप्य कमर्चार�, प्र�तस्था�पत र अस्थायी �श�कहरू,
स्वयंसेवकहरू, पारा �श�ा �दनेहरू, वा परामशर्दाताहरू/सम्झौताकतार्हरू ।

ल��त �वद्याथ� - �वद्याथ�, जसको �वरूध्दमा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको आरोप �निश्चत ग�रएको छ ।
C. अन्य कानन
ु हरूसँग सम्बन्ध

यी प्र�क्रयाहरू केवल RCW 28A.300.285 मा लागु हुन्छ- उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने रोकथाम । यौन उत्पीडन वा भेदभावजस्ता सम्बिन्धत
�वषयहरूलाई सम्बोधन गनर् अन्य कानुनहरू र प्र�क्रयाहरू रहे का छन ् ।

उत्पीडन वा भेदभावमा कम्तीमा प�न चार (4) वा�सङ्टन कानन
ु लागु हुन ् सक्छः
•

•
•
•

RCW 28A.300.285 - 12 �श�ा- उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको

RCW 28A.640.020 - यौन उत्पीडन

RCW 28A.642 - सावर्ज�नक स्कुलहरूमा भेदभाव �नषेध
RCW 49.60.010 - भेदभाव �वरूध्द कानन
ु

�डिस्ट्रक्टले उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने सम्बन्धी सबै राज्यका कानुनहरूका साथमा त्यसको अनुशरण �निश्चत गन�छ । व्यिक्तको �लङ्ग वा

स्थानीय, राज्य वा सं�घय कानुनको अधीनमा वैधा�नक रूपमा आर��त श्रेणीमा भएका सदस्यहरूका आधारमा सुधारको उत्पीडन वा भेदभावमा कायर् �लनबाट यो

प्र�क्रयामा �वद्याथ�, अ�भभावक, स्कुल वा �डिस्ट्रक्टलाई केह�ले प�न रोक्दै न ।
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D. रोकथाम
1.

प्रचार

हरे क स्कुलमा र �डिस्ट्रक्टको वेबसाइटमा �डिस्ट्रक्टले उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराको �रपो�टर् ङ गनर्मा जानकार� स्पष्ट रूपमा
पोस्ट गन�छ; स्कुल प्रशासकलाई �रपो�टर् क गनर्को �निम्त नाम र सम्पकर्को जानकार�, र �डिस्ट्रक्ट अनुशरण गन� अ�धकार�को �निम्त नाम र सम्पकर्

जानकार� । प�रवारहरूले बुझ्न सक्ने भाषामा हरे क स्कुलमा �डिस्ट्रक्टको नी�त र प्र�क्रया उपलब्ध हुनेछ ।

वा�षर्क रूपमा, नी�त र प्र�क्रयालाई सारांश गन� भनाइ �वद्याथ�, कमर्चार�, स्वयंसेवक र अ�भभावक पुिस्तका उपलब्ध ग�रन्छ, स्कुल र �डिस्ट्रक्ट
कायार्लयहरू र/वा हलवेमा उपलब्ध हुन्छ अथवा �डिस्ट्रक्टको वेबसाइटमा पोस्ट ग�रएको छ भनेर सुप�रटे न्डेन्टले �निश्चत गन�छ ।
वा�सङ्टन प्रशासन कोड 392-400-226 को आवश्यकताअनस
ु ार नी�त र प्र�क्रयाको अ�त�रक्त �वतरण �दइन्छ ।
2.

�श�ा

वा�षर्क रूपमा �वद्याथ� सुरुवातका सेसनहरू र अन्य उपयुक्त अवसरहरूमा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराको प�हचान र

रोकथाममा उमेर सह
ु ाउँ दो जानकार� �वद्याथ�हरूले गन�छन ् । जानकार�मा घटना �रपो�टर् ङ फारामको प्र�त वा वेबमा आधा�रत फारामको �लङ्क
समावेश हुनेछ ।

3.

ता�लम

कमर्चार�ले स्कुल �डिस्ट्रक्ट नी�त र प्र�क्रयामा वा�षर्क ता�लमको साथमा कमर्चार�को भू�मका र िजम्मेवार�हरू, साझा �ेत्रहरूलाई कसर� �नयमन गन� र
घटना �रपो�टर् ङ फारम प्रयोग गन� कुरामा वा�षर्क ता�लम प्राप्त गन�छन ् ।

4.

रोकथाम गन� रणनी�तहरू

�डिस्ट्रक्टले व्यिक्तगत, क�ाकोठा, स्कुल र �डिस्ट्रक्टस्तरको पहुँचमा समेत रोकथामका रणनी�तहरूको श्रेणी कायार्न्वयन गन�छ । सम्भव भएसम्म

�डिस्ट्रक्टले प्रमाणमा आधा�रत रोकथाम कायर्क्रम कायार्न्वयन गन�छ, जुन समाजको �ामता विृ ध्द गनर्, स्कुलको वातावरण सुधार गनर् र स्कुलमा
उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुरालाई उन्मूलन गनर् बनाइएको छ ।
E. अनुसरण गन� अ�फसर

�डिस्ट्रक्ट अनुशरण गन� अ�फसरले यी काम गन�छः
•
•
•

उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याउने कुराको �निम्त �डिस्ट्रक्टको प्रमुख सम्पकर्को रूपमा सेवा गन� ।
गन
ु ासोहरू समाधान गनर्मा प्रधानाध्यापक वा �नयक्
ु त ग�रएको व्यिक्तलाई सहायता र सहयोग प्रदान गन� ।

सम्पूणर् घटना �रपो�टर् ङ फारामहरू, अनुशासन �सफा�रस फारामहरू र अनुसन्धानका प�रणामहरू प्रदान गद� अ�भभावकहरूलाई ले�खएका पत्रहरूको
प्र�त प्राप्त गन� ।

•

�वद्याथ� जानकार� प्रणाल�को प्रयोगसँग जानकार हुने । अनुशरण गन� अ�धकार�ले यो जानकार� चासोको �ेत्रहरू र व्यवहारका पध्द�तहरू प�हचान
गनर् प्रयोग गनर् सक्नेछ ।

•

अनस
ु न्धानहरू तरु
ु न्तै, �नष्प� र �वस्तत
ु न्धान प्र�क्रयाहरू सप
ु र�वे�ण गरे र नी�त र प्र�क्रयाको कायार्न्वयन स�ु निश्चत
ृ छन ् भनेर �निश्चत गद� अनस
गन� ।

•

�डिस्ट्रक्टभ�र सफलतापूवक
र् कायार्न्वयन �निश्चत गनर् कमर्चार� र �वद्याथ�हरूको आवश्यक ता�लम �दने र वा�षर्क एउटा ता�लम प्राप्त गरे को

�निश्चत गन� ।
•

वा�षर्क आधारमा प�रवतर्न वा नी�त वा प्र�क्रयाको अपडेटको सच
ू नाको साथमा OSPI स्कुल सरु �ा केन्द्र प्रदान गन� ।

स्कुलले गरे को को�ससको बावजूत प�न ल��त �वद्याथ�ले उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्काइएको महसुस गछर् , जसले �वद्याथ�को स्वास्थ्य र सुर�ामा

खतरा भएको छ, कम्प्ल्याएन्स अ�धकार�ले �डिस्ट्रक्ट कमर्चार� र �वद्याथ�को अ�भभावक बीचमा �वद्याथ�लाइर् सुर�ा◌ा गन� सुर�ाको योजना �वकास गनर् बैठक
सहजीकरण गन�छ । OSPI को वेबसाइटमा नमन
ु ा �वद्याथ� सरु �ा योजना उपलब्ध छः http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx
F. कमर्चार� हस्त�ेप

जब उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको �रपोटर् प्राप्त गदार् वा सा�ी हुँदा सबै कमर्चार� सदस्यहरूले हस्त�ेप गन�छन ् । कमर्चार� सदस्यहरूले तरु
ु न्तै

समाधान गनर् सक्ने साना घटनाहरू वा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको प�रभाषामा न�मल्ने घटनाहरूलाई यो प्र�क्रयाको अधीनमा अ�धक
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कावार्ह� आवश्यक नहुन सक्छ ।
G. घटनाको प्र�तवेदन गन� फाराम दतार् गन�

समाधान नभएको, गम्भीर वा �नरन्तर उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइको ल��त आफू भएको छु भनेर �वश्वास गन� कुनै �वद्याथ� वा �वद्याथ�

ल��त वा समाधान नभएको, गम्भीर वा �नरन्तर उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको हुन सक्छ भनेर जानकार� पाएको वा अवलोकन गन� स्कुल
समुदायमा भएको अन्य व्यिक्तले कुनै प�न कमर्चार� सदस्यलाई मौ�खक रूपमा वा �ल�खत रूपमा घटना �रपोटर् गनर् सक्छ ।
H. िजस्काइलाई सम्बोधन गन�- प्र�तवेदनहरू

कदम 1: घटनाको प्र�तवेदन गन� फाराम दतार् गन�

प्र�तकारबाट ल��त �वद्याथ�लाई बचाउनको �निम्त �वद्याथ�ले घटना �रपो�टर् ङ फाराममा आफ्नो प�हचान प्रकट गनर् जरूर� छै न । यो फाराम अ�ात,

गोप्य रूपमा वा �वद्याथ�ले आफ्नो प�हचान थाहा �दने (गैह्रगोप्य) कुरा छनोट गरे र दतार् गनर् सक्छ ।
�रपोटर् रको अवस्थाः
a. अ�ात

व्यिक्तहरूले आफ्नो प�हचान प्रकट नगर� �रपोटर् फाइल गनर् सक्छ । अ�ात �रपोटर् मा मात्रै आधा�रत लगाइएको आरोपको �वरूध्द कुनै

अनुशासनको कावार्ह� �लइनेछैन । स्कुलले अ�ात, दस्तखत नग�रएको �रपोटर् हरूका �निम्त प�हचान गुनासो बाकसहरू वा अन्य त�रकाहरू
�वकास गनर् सक्छ । अ�ात �रपोटर् मा सम्भा�वत प्र�त�क्रयाहरूमा �दनको �निश्चत समयमा �वशेष स्थानमा �नयमन सुधार गन� वा �वशेष

�वद्याथ�हरू र कमर्चार�को अनग
ु मन विृ ध्द गन� कुरा समावेश हुन्छ । (उदाहरणः �श�कको टे बलमा �दइएको दस्तखत नग�रएको घटना
�रपो�टर् ङ फारामले 5 औं क�ामा केटाको लकर कोठाको अनुगमन विृ ध्द भएको) ।

b. गोपनीयता

आरोप लगाइएको र अन्य �वद्याथ�हरूबाट �तनीहरूका प�हचान गोप्य रा�खनेछ भनेर व्यिक्तलाई भन्न स�कन्छ । अ�ात �रपोटर् हरूझ�,

गोप्य �रपोटर् को आधारमा मात्रै आरोप लगाइएको व्यिक्तको �वरूध्दमा कुनै अनुशासनको कावार्ह� �लइनेछैन । (उदाहरणः �वद्याथ�ले खेल

मैदानको सुपर�वे�कलाई क�ाको साथीलाई धम्क्याइएको बारे मा बताउँ छ तर त्यो घटना कसले �रपोटर् गर्र् यो भनेर कसैलाई थाहा छै न भनेर
बताउँ छ । सुपर�वे�कले भन्छ, "धम्क्याइएको दे ख्ने �तमी वा कसैले आफ्नो नाम मलाई प्रयोग गनर् चाहना नगरे सम्म मैले ती कुराहरूलाई
दण्ड �दन सिक्दनँ तर सहायता गनर् सक्छ भने म बास्केट बल कोटर् को निजकै हे नर् सरु
ु गनर् सक्छु" ।)

c. गैह्रगोपनीयता

व्यिक्तहरूले गैह्रगोपनीय रूपमा दतार् गनर् सहमत हुन सक्छन ् । बाँक� प्र�क्रयाको आवश्यकता जरूर� हुन सक्छ भनेर आफ्नो गुनासो

गैह्रगोपनीय राख्न सहमत हुने गन
ु ासोहरूलाई जानकार� गराइनेछ, जसमा घटनामा संलग्न कुनै प�न व्यिक्तहरूलाई गन
ु ासोको सम्बन्धमा
सबै जानकार� �डिस्ट्रक्टले बताउनेछ तर त्यसप�छ प�न अनुसन्धानको समय र सोप�छ थाहा �दनुपन�हरूका बीचमा मात्रै जानकार� सी�मत

रहनेछ । ताप�न, गुनासोकतार्हरू र सा�ीहरूलाई बचाउन यो नी�त र प्र�क्रयाको गैह्रप्र�तकारको प्रावधान �डिस्ट्रक्टले पूणरू
र् पले कायार्न्वयन
गन�छ ।

कदम 2: घटना �रपो�टर् ङ फाराम प्राप्त गन�

मौ�खक र �ल�खत �रपोटर् हरू प्राप्त गनर्को �निम्त सबै कमर्चार� सदस्यहरू िजम्मेवार हुन्छन ् । सम्भव भएसम्म उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र
धम्क्याइको बारे मा सुरुमा मौ�खक वा �ल�खत �रपोटर् हरू प्राप्त गरे का कमर्चार�हरूले तुरुन्तै घटना समाधान गन� को�सस गन�छन ् । संलग्न भएका

प�ाहरूको सन्तष्ु ट�मा घटना समाधान भएको छ अथवा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको प�रभाषामा घटना �मल्दै न भने यो
प्र�क्रयाको अधीनमा आवश्यक अ�धक कावार्ह� नहुन सक्छ ।

समाधान नभएका, गम्भीर वा �नरन्तर भएका उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएका सबै �रपोटर् हरू �डिस्ट्रक्ट घटना �रपो�टर् ङ
फाराममा अ�भलेख हुनेछ र �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तमा गुनासोको �वषय नभएसम्म प्रधानाध्यापक वा �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तलाई
बुझाइनेछ ।

कदम 3: समाधान नभएका, गम्भीर वा �नरन्तर भएका उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको कुराको अनुसन्धान

समाधान नभएका, गम्भीर वा �नरन्तर भएका उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएका सबै �रपोटर् हरूलाई ता�कर्क तात्परताका साथमा

अनस
ु न्धान ग�रनेछ । �रपोटर् र अनस
ु न्धानको प्र�क्रयाभ�र कुनै �वद्याथ�को साथमा �वश्वास ग�रएको वयस्क हुन सक्छ ।
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a)

आरोप लगाइएको समाधान नभएको, गम्भीर वा �नरन्तर भएको उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको घटना �रपो�टर् ङ फारामको

प्रािप्तमा स्कुल वा �डिस्ट्रक्ट �नयुक्त भएको व्यिक्तले अनुसन्धान सुरु गन�छ । गुनासो गन� व्यिक्तलाई प्रष्ट र तुरुन्तै शार��रक हा�नको �निम्त

सम्भावना छ भने �डिस्ट्रक्टले तुरुन्तै कानुन व्यवस्थालाई सम्पकर् गन�छ र अ�भभावकलाई जानकार� गन�छ ।
b)

अनुसन्धानको समयमा, गुनासो गन� र आरोप लागेका आरोपीको बीचमा अझै उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको घटनाहरू हुन

न�दन �नश्चय गनर् आवश्यक कदमहरू �डिस्ट्रक्टले �लनेछ । आवश्यक भएमा �डिस्ट्रक्टले संलग्न भएको �वद्याथ� (हरू) का �निम्त सुर�ा

योजना कायार्न्वयन गन�छ ।
c)

योजनामा क�ाकोठा, खाजा खाने समय वा बसमा गुनासोकतार् र/वा आरोपीको �निम्त बस्ने व्यवस्था प�रवतर्न गन�, गुनासोकतार्को �निम्त

सुर��त व्यिक्तको रूपमा काम गन� कमर्चार� सदस्य प�हचान गन�, आरोपीको समयता�लक प�रवतर्न गन� र गुनासोकतार्को पहुँच सी�मत गन� र

अन्य कदमहरू समावेश हुन सक्छन ् ।
d)

घटना �रपो�टर् ङ फाराम प्राप्त भएको दईु (2) �दन�भत्र स्कुलको �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तले संलग्न भएको �वद्याथ�हरूका प�रवारहरूलाई गुनासो
प्राप्त भएको �थयो र उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको कुरामा �डिस्ट्रक्टको नी�त र प्र�क्रयामा प�रवारहरूलाई �नद� �शत गनर्
स�ू चत गन�छ ।

e)

दल
र् मुद्दाहरूमा �वद्याथ� र उपयुक्त कमर्चार�को साथमा अन्य परामशर्दाता (जस्तैः मनोवै�ा�नक, परामशर्दाता वा सामािजक कायर्कतार्) जसले
ु भ
गुनासोकतार्को स्वास्थ्य र सुर�ामा खतरा ल्याएको छ वा आरोपीको अ�भभावक संलग्न ग�रएको �डिस्ट्रक्टसँग प्रमाण छ, �डिस्ट्रक्टले सुरुमा
उत्पीडन, धम्क� र बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको बारे को अनस
ु न्धानमा अ�भभावकलाई सम्पकर् गनर्बाट अलग रहन सक्छ । �वद्याथ�लाई

दव्ु यर्वहार र बेवास्ता ग�रएको छ भनेर पेशागत स्कुल व्यिक्तत्वले शङ्का गरे मा �तनीहरूले बाल सुर�ा सेवामा शङ्कास्पद मुद्दा �रपो�टर् ङको
�निम्त �डिस्ट्रक्ट नी�तलाई पछ्याउनुपछर् ।

f)

कम्तीमा प�न अनस
ु न्धानमा यी कुरा समावेश हुनेछः
•

•
•
•

गुनासोकतार्सँग अन्तरवातार् ।
आरोपीसँग अन्तरवातार् ।

गुनासोकतार् वा आरोपी संलग्न भएको कुनै अ�घल्लो गुनासोहरूको पुनरावलोकन ।

अन्य �वद्याथ�हरू वा कमर्चार� सदस्यहरूसँग अन्तरवातार्, जसले आरोप लगाइएको घटनाको बारे मा थाहा हुन सक्छ ।

g)

अनुसन्धान पूरा हुनुअ�घ �लइनुपन� अन्य कदमहरू प्रधानाध्यापक वा �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तले �नधार्रण गनर् सक्छन ् ।

h)

प्रािक्टकल हुने�बित्तक्कै तर सामान्यतयाः सुरुको गुनासो वा �रपोटर् बाट स्कुल लागेको पाँच (5) �दनभन्दा अ�घ नै अनुसन्धान पूरा हुनेछ ।
अनुसन्धान पूरा गनर् अ�धक समय आवश्यक भएमा �डिस्ट्रक्टले अ�भभावक र/वा �वद्याथ�लाई साप्ता�हक अपडेटहरू प्रदान गन�छ ।

i)

अनस
ु न्धान परू ा भएको र अनश
ु रण गन� अ�धकार�, प्रधानाध्यापक वा �नयक्
ु त ग�रएको व्यिक्तलाई बझ
ु ाएको दईु (2) स्कुल लागेको �दन�भत्र नै
गुनासोकतार् र आरोपीको अ�भभावकलाई सम्बोधन गद� �ल�खत वा व्यिक्तगत रूपमा प्र�त�क्रया �दनेछ ।
•
•
•
•

अनुसन्धानका प�रणामहरू ।

आरोपहरू वास्त�वक भएको पाइएको �थयो वा �थएन ।

नी�तको उल्लङ्घन �थयो वा �थएन ।

प�रणामसँग गुनासोकततार् असहमत हुन्छ भने अपील दतार् गनर् गुनासोकतार्को �निम्त प्र�क्रया ।

�वद्याथ�को अ�भलेखको गोपनीयता सम्बन्धी वैधा�नक आवश्यकताको कारण प्रधानाध्यापक वा �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तले उल्लङ्घन �रपोटर् गनर्को
�निम्त जानकार� हुनप
ु न� ल��त �वद्याथ�मा आदे श समावेश नभएसम्म कुनै प�न अनश
ु ासन कावार्ह� �लने बारे मा ल��त �वद्याथ�लाई �वशेष
जानकार� �दन अस�म हुन सक्छ ।

�डिस्ट्रक्टले पत्रद्वारा अ�भभावकसँग सम्पकर् गनर् छनोट गछर् भने गुनासोकतार् वा आरोपीको प�रवारलाई समावेश गन� कुराले खतरामा पानर् सक्छ

भन्ने कुरा �वद्याथ� र उपयक्
ु त कमर्चार�सँग (मनोवै�ा�नक, परामशर्दता, सामािजक कायर्कतार्) परामशर्पश्चात ् �नधार्रण नग�रएसम्म दतार्को साथमा
सङ्युक्त राज्य हुलाक सेवाद्वार गुनासोकतार् र आरोपीको अ�भभावकलाई पत्र पठाइनेछ । अ�नवायर् �रपोटर् रहरूका रूपमा पेशागत स्कुल व्यिक्तले
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�वद्याथ�लाई दव्ु यर्वहार वा बेवास्ता ग�रएको छ भनेर शङ्का गछर् भने बाल सुर�ा सेवामा शङ्कास्पद मुद्दा �रपो�टर् ङ गनर्को �निम्त उनीहरूले �डिस्ट्रक्ट
नी�त पछ्याउनुपछर् ।

स्कुल स्तरमा घटना समाधान हुन अस�म भएको छ भने प्रधानाध्यापक वा �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तले �डिस्ट्रक्टबाट सहायता माग्न सक्छ ।
कदम 4: आरोपीको �निम्त सुधारका कदमहरू

अनस
ु न्धान परू ा भएप�छ स्कुल वा �डिस्ट्रक्ट �नयक्
ु त ग�रएको व्यिक्तले आवश्यक कुनै सध
ु ारका कदमहरू स्था�पत गन�छ । सम्भव भएसम्म चाँडो

सुधारका कदमहरू स्था�पत ग�रनेछ तर अनुसन्धानको प�रणाम सम्बन्धी कुराहरू प�रवारहरू वा अ�भभावकहरूलाई सम्पकर् गरे प�छ स्कुल लागेको

पाँच (5) �दनभन्दा कुनै इभेन्ट नभएमा । �डिस्ट्रक्ट नी�त 3241- क�ाकोठा व्यवस्थापन, सुधार कायर्हरू वा दण्ड अनुसार �वद्याथ� अनुशासन संलग्न
भएका सुधारका कदमहरू कायार्न्वयन हुनेछ । आरोपीले अनुशासनको करमा अपील गछर् भने �डिस्ट्रक्ट बाँक� रहे को प्र�क्रयाको �वचारद्वारा रो�कन वा

अपील प्र�क्रया �नष्कषर्मा नआएसम्म अनुशासन प्रकट गनर्बाट कानुनसम्मत आदे श रो�कन सक्छ ।

प्रधानाध्यापक वा प्रधानाध्यापकको �नयुक्त ग�रएको व्यिक्तले अनुसन्धानमा �वद्याथ�ले जानेर नै गलत आरोप वा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग

गरे र धम्क्याइएको पाएको �थयो भने �वद्याथ�लाई अनुशासनको साथमा सुधारका कदमहरूमा प�न रा�खनेछ ।
कदम 5: ल��त �वद्याथ�को अपील गन� अ�धकार

अनुसन्धानको प�रणामसँग गुनासोकतार् वा अ�भभाव असन्तुष्ट छ भने �तनीहरूले �ल�खत वा मौ�खक �नणर्य प्राप्त गरे को स्कुल लागेको पाँच (5)

�दन�भत्र अपीलको �ल�खत सूचना दतार् गरे र सुप�रटे न्डेन्ट वा उसले �नयुक्त गरे को व्यिक्तलाई अपील गनर् सक्छन ् । सुप�रटे न्डेन्ट वा उसले �नयुक्त
गरे को व्यिक्तले अनस
ु न्धानको प्र�तवेदन पन
ु रावलोकन गन�छ र अपीलको सच
ू ना प्राप्त गरे को पाँच (5) स्कुल लागेको �दन�भत्र अपीलको है �सयतमा

�ल�खत �नणर्य जार� गन�छ ।

सुप�रटे न्डेन्टलाई सुरुमा अपील गरे प�छ प�न ल��त �वद्याथ� असन्तुष्ट रहन्छ भने सुप�रटे न्डेन्टको �ल�खत �नणर्य गुनासोकतार्ले प्राप्त गरे को

�म�तले पाँच (5) स्कुल लागेको �दन�भत्र वा स्कुलको स�म�तको स�चवको साथमा अपीलको �ल�खत सच
ू ना दतार् गरे र स्कुल स�म�तलाई अपील गनर्

सक्छ ।

स्कुल स�म�तलाई अपीलको �ल�खत सच
ू नाको दतार् भएको दशौ(10) स्कुल लागेको �दनअ�घ वा सो �दनमा स्कुल स�म�त वा अनश
ु ासन अपील

प�रषद्अ�घ अपीलको सुनुवाइ हुनुपछर् । स्कुल स�म�त वा अनुशासन अपील प�रषद्ले अ�भलेख पुनरावलोकन गन�छ र सुनुवाइलाई अन्त्य गद� पाँच (5)
स्कुल लागेको �दनअ�घ वा सोह� �दनमा अपीलको है �सयतमा �ल�खत �नणर्य प्रस्तुत गन�छ र संलग्न भएका सबै प�ाहरूलाई एक प्र�त प्रदान गन�छ ।
स�म�त वा प�रषद्को �नणर्य अिन्तम �डिस्ट्रक्ट �नणर्य हुनेछ ।
कदम 6: अनुशासन/सुधार कायर्

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको बारे मा पत्ता लगाइएका कुराहरूमा आफ्नो अ�धकार�भत्र �डिस्ट्रक्टले तुरुन्तै र समान सुधारका

कदमहरू �लनेछ । व्यवहारको गम्भीरताको आधारमा सुधारका कदमहरूमा परामशर्, �श�ा, अनुशासन र/वा कानुन व्यवस्थामा �सफा�रस समावेश हुन
सक्छ ।

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्काउने कायर् गरे का �वद्याथ�हरूका �निम्त सुधारका कावार्ह� प्रमा�णत हुनेछ र व्यवहारको स्वभाव, �वद्याथ�को

�वकासको उमेर वा �वद्याथ�को व्यवहार र प्रदशर्नको समस्याको इ�तहासअनुसार ग्रेड �दइनेछ । �डिस्ट्रक्ट नी�त 3241- क�ाकोठा व्यवस्थापन, सुधार
कायर्हरू वा दण्ड अनस
ु ार �वद्याथ� अनश
ु ासन संलग्न भएका सध
ु ारका कदमहरू कायार्न्वयन हुनेछ ।

व्यवहार सावर्ज�नक स्वभावको वा �वद्याथ�हरू वा दशर्कहरूको समूह संलग्न �थयो भने �डिस्ट्रक्टले घटना सम्बोधन गनर् स्कुलभ�र ता�लम वा अन्य

�क्रयाकलापहरूलाई ब�लयो रूपमा �वचार गनर्पछर् ।

यो नी�त र प्र�क्रयाको उल्लङ्घन कमर्चार�ले गरे को पाइएमा स्कुल �डिस्ट्रक्टले कामबाट �नका�लनेसम्मको रोजगार� अनुशासन कावार्ह� �दन सक्छ ।
प्रमा�णत �श�ा�वद्ले सामान्यतयाः पेशागत �श�ा�वद्को �निम्त व्यवहारको �नयम भ�नने WAC 181-87 को उल्लङ्घन गरे को छ भने OSPI को
पेशागत अभ्यास कायार्लयले प्रमाणपत्र रद्द गन�सम्मको प्रमाणपत्रमा अनुशासनको कावार्ह� प्रस्ताव गनर् सक्छ । यो नी�तको बारे मा कन्ट्राक्टरले
उल्लङ्घन गरे मा सम्झौता रद्द समेत हुन सक्नेछ ।

कदम 7: ल��त �वद्याथ�को �निम्त सहायता
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उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याएको �वषयमा परे का व्यिक्तहरूलाईआ उपलब्ध ग�रएका उपयुक्त �डिस्ट्रक्ट सहायता सेवा हुनेछ र
�वद्याथ�हरूमा उत्पीडनको प्र�तकुल प्रभाव परे को कुरालाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन र सुधार ग�रनेछ ।

I. प्र�तरोध/प्र�तकार

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको कायर्को आरोप लगाएको बारे मा जनकार� अगा�ड ल्याउने ल��त �वद्याथ�, सा�ी वा अन्य व्यिक्तको �वरूध्द
प्र�तकारको कायर् वा प्र�तकारमा कुनै प�न स्कुलका कमर्चार�, �वद्याथ� वा स्वयंसेवक संलग्न हुन पाउँ दै न । प्र�तकार �नषेध ग�रएको छ र उपयुक्त अनुशासनमा
प�रणाम आउनेछ ।

J. अन्य स्रोतहरू

उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको आरोपमा प�हलो प्र�त�क्रयाको रूपमा �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूले �डिस्ट्रक्टको गुनासो र अपील प्र�क्रयाहरू

प्रयोग गनर् सक्छन ् । ताप�न, यो प्र�क्रयामा भएका कुनै प�न कुराले स्थानीय, राज्य वा सं�घय कानुनको अधीनमा वैधा�नक रूपमा सुर�ामा भएका व्यिक्तको
सदस्यतामा आधा�रत सध
ु ारका भद
ृ भाव वा उत्पीडनमा कावार्ह� गनर् �वद्याथ�, अ�भभावक, स्कुल वा �डिस्ट्रक्टलाई रोक्दै न ।

तल �दइएको राज्य वा सं�घय एजेन्सीहरूमा उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको गुनासो दतार् प�न गनर् स�कन्छः
•
•
•
•
•
•

OSPI समानता तथा नाग�रक अ�धकार कायार्लयः 360.725.6162, equity@k12.wa.us, www.k12.wa.us/Equity/default.aspx
वा�सङ्टन स्टे ट मानव अ�धकार आयोगः 1.800.233.3247, www.hum.wa.gov/index.html

नाग�रक अ�धकारको कायार्लय, यू.एस. �श�ा �वभाग, �ेत्र IX: 206.607.1600, OCR.Seattle@ed.gov,
www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
न्या�यक समद
ु ाय सम्बन्ध सेवा �वभागः 1.877.292.3804, www.justice.gov/crt/
�श�ा गुनासो अनुसन्धान कायार्लयः 1.866.297.2597, OEOinfo@gov.wa.gov

OSPI सुर�ा केन्द्रः 360.725.6044, http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.

K. अन्य �डिस्ट्रक्ट नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू

यहाँ प�रभा�षत ग�रएझ� उत्पीडन, धम्क� वा बल प्रयोग गरे र धम्क्याइएको स्थानमा नपाइएको अनुपयुक्त व्यवहारको �निम्त सुधारका कावार्ह� वा अनुशासन
�नषेध गन� �वचार यो नी�त वा प्र�क्रयामा केह� छै न तर जसमा अन्य �डिस्ट्रक्ट वा स्कुलको �नयमहरूद्वारा �नषेध ग�रएको हुन सक्छ ।

खण्ड XVI: यौन उत्पीडन (प्र�क्रया 3205 र प्र�क्रया 3205P)
स्कुल प�रसरमा, स्कुल बसमा वा स्कुलले आयोजना ग�रएको �क्रयाकलापको समयमा बा�हर समेत कुनै प�न स्कुल कायर्क्रम वा �क्रयाकलापमा कसैद्वारा यौन
उत्पीडनको �वरुध्द �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरू सरु ��त छन ् ।

यौन उत्पीडन स्वागत नग�रएको व्यवहार वा संचार हो, जुन स्वभावमा यौ�नक हुन्छ, जबः

• ग्रेड, पदोन्न�त, स्पोटर् समूहमा स्थान वा अन्य शै��क वा रोजगार� �नणर्यजस्ता कुरा �फतार् पाउनको �निम्त स्वागत नग�रएको यौन व्यवहार वा
संचारमा �वद्याथ� वा कमर्चार�ले सम्
ु पनप
ु छर् भन्ने कुरा �वश्वास गनर् उनीहरूलाई डोर्र् याइएको छ, अथवा

• व्यवहारले �वद्याथ�को शै��क प्रस्तुतीकरणमा वास्तवमै हस्त�ेप गछर् वा धम्क्याइएको वा �वरोधी �श�ा वा रोजगार�को वातावरण सज
ृ ना गछर् ।

यौन उत्पीडनका उदाहरणहरूः

• यौन फाइदाको �निम्त व्यिक्तलाई दबाब �दने
• यौन व्यवहारको स्वागत नग�रएको छुवाइ

• यौन स्वभावको �ल�खत �चत्रहरू

• यौन प्रस्तुत भएको सन्दे श, इमेलहरू वा तस्वीरहरू �वतरण गन�

• यौन व्यङ्ग्य, हल्लाहरू वा सल्लाहका �टप्पणीहरू गन�

• बलात्कार र यौन आक्रमणको साथमा शार��रक �हंसा

तपाईले कुनै प�न स्कुलका कमर्चार� सदस्य वा �डिस्ट्रक्ट टाइटल IX अ�फसरलाई यैान उत्पीडनको बारे मा �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ । तपा�मा गुनासो दतार् गन�

अ�धकार प�न रहे को छ (तल हे नह
र् ोस ्
ुर् ोस ्) । �डिस्ट्रक्ट यौन उत्पीडन नी�त र प्र�क्रयाको प्र�तको �निम्त तपा�को स्कुल वा �डिस्ट्रक्ट कायार्लयमा सम्पकर् गनुह
अथवा यहाँ अनलाइनमा त्यसलाई हे नह
ुर् ोस ्: http://www.tukwila.wednet.edu/UserFiles/File/Board_Policies/5011%20%20Sexual%20Harassment.pdf
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खण्ड XVII: गैह्रभेदभाव (प्र�क्रया 3210 र प्र�क्रया 3210P)
�डिस्ट्रक्टले वंश, धमर्, �वश्वास, रङ, रािष्ट्रय उत्पित्त, उमेर, सम्माननीय �निस्कएका भेटेरान वा �म�लटर� अवस्था, यौन, यौन बनावट, लैङ्�गक अ�भव्यक्त वा

प�हचान, मान�सक अवस्था, कुनै प�न स्नाय,ु मान�सक वा शार��रक अस�मताको उपिस्थत वा अस�मता भएका व्यिक्तबाट �नद� �शत ता�लमप्राप्त कुकुर वा
सेवा �दने पशुको प्रयोगको आधारमा भेदभाव नगर� शै��क र �क्रयाकलापका कायर्क्रमहरूको सबै प�हरूमा सबै �वद्याथ�हरूका �निम्त समान शै��क मौका र

व्यवहार प्रदान गन�छ । दे शभिक्तपूणर् समाजको रूपमा सङ्युक्त राज्य कोडको शीषर्क 36 मा सूचीकृत भएका ल��त युवा समूहहरूलाइर् समेत �डिस्ट्रक्टले बा�हर
भएका युवा समूहहरूलाइर् स्कुलका स�ु वधाहरूमा समान पहुँच प्रदान गन�छ । यौ�नक उत्पीडनको साथमा भेदभावबाट अलग भएको सकारात्मक र उत्पादनशील
�श�ा प्रदान गनर् �डिस्ट्रक्ट प्र�तबद्ध रहे को छ । यो प्र�तबद्धता शै��क, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप, एथले�टक र स्कुलका अन्य कायर्क्रमका �क्रयाकलापहरूमा

समावेश भएका सबै �वद्याथ�हरूमा फै�लएको छ, चाहे त्यो कायर्क्रम वा �क्रयाकलाप स्कुलको भवनमा, स्कुलको यातायातको साधनमा वा क�ामा वा कुनै प�न
स्थानमा भएको स्कुलको ता�लममा हुनेछ । �डिस्ट्रक्टको कायर्क्रमहरू यौन उत्पीडनर�हत हुनेछ ।

�डिस्ट्रक्टको पाठ्यक्रम प्रदानबाट फाइदा वा सहभागी हुने �वद्याथ�को �मतालाई सी�मत गन� वा इन्कार गन� रूपमा पयार्प्त रूपमा गम्भीर �नरन्तर वा व्यापक

मा�थ उल्लेख ग�रएको वगर्हरूको सूचीको एउटामा आधा�रत कुनै �वद्याथ� �वरूध्द ग�रएको व्यवहार, शै��क कायर्क्रमहरू वा कुनै �क्रयाकलाप सहन ग�रनेछैन ।
यस्तो भेदभावपूणर् उत्पीडन भएका वा भइरहे को थाहा पाएको वा थाहा पाउनुपन� �डिस्ट्रक्ट कमर्चार�ले थाहा पाउँ छ, उत्पीडन अन्त्य गनर्, त्यसलाई फे�र हुनबाट
रोकथाम गनर् र त्यसका प्रभावहरूलाई सुधार गनर् ता�कर्क रूपमा गणना गनर् �डिस्ट्रक्टले तुरुन्तै र प्रभावकार� कदमहरू �लनेछ ।

�डिस्ट्रक्टको भेदभावर�हत भनाइ सबै �ल�खत घोषणाहरू, सूचनाहरू, भनार् गन� सामाग्रीहरू, रोजगार� �नवेदनहरू र अन्य प्रकाशनमा समावेश गरे र सबै

�वद्याथ�हरू, अ�भभावकहरू वा कमर्चार�हरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । भनाइमा यी कुराहरू उल्लेख ग�रनेछः 1) मा�थ उल्ले�खत वगर्हरूको सूचीमध्ये कुनैको प�न

आधारमा कुनै कायर्क्रमहरू वा �क्रयाकलापहरूमा �डिस्ट्रक्टले भेदभाव गन�छैन भन्ने सूचना; 2) यो नी�तसँग अनुशरण गरे को �निश्चत गनर् �डिस्ट्रक्टको तो�कएको

अनुशरण अ�धकार�को नाम र सम्पकर् जानकार�; 3) �डिस्ट्रक्ट खण्ड 504 र शीषर्क IX अनुशरण अ�धकार�हरूको नाम र सम्पकर् जानकार� ।

�डिस्ट्रक्टको भेदभाव अनुशरण प्र�क्रयाको बारे मा �वद्याथ�हरू, �वद्याथ�को अ�भभावक (�तनीहरूले बुझ्न सक्ने भाषामा, जसलाई भाषाको सहायता आवश्यक
हुन सक्छ) र कमर्चार�लाई जानकार� �दन �डिस्ट्रक्टले वा�षर्क रूपमा ता�कर्क गणना ग�रएको सूचना प्रकाशन गन�छ ।

यो नी�तको �निम्त अनुशरण गन� अ�धकार�को रूपमा सेवा गनर् सुप�रटे न्डेन्टले कमर्चार� सदस्यलाई �नयुक्त गन�छ । �डिस्ट्रक्टलाई जानकार� गराइएको कुनै

प�न भेदभावको गुनासोहरू अनुसन्धान गनर्को �निम्त अनुशरण अ�धकार� िजम्मेवार हुनेछ ।

यो नी�तमा प�हचान भएका वगर्हरूमा आधा�रत भेदभाव उन्मूलन गनर् र चेतनाको स्तर विृ ध्द गन� �तनीहरूको िजम्मेवार�मा प्रशासक र प्रमा�णत र क�ाकोठा
व्यिक्तलाई �डिस्ट्रक्टले ता�लम प्रदान गन�छ ।
गैह्रभेदभाव (प्र�क्रया 3210P)

�डिस्ट्रक्टको �वद्याथ�को प�मा काम ग�ररहे का �वद्याथ�हरू र/वा अ�भभावकहरू, कमर्चार� वा अन्य व्यिक्तहरू यो गुनासोको प्र�क्रयामा सहभागी हुन योग्य छन ्
। यो गुनासोको प्र�क्रया साँचो वा आरोप लगाइएको उल्लङ्घनको समाभानमा केवल समाधानप्र�त �नद� �शत भएको �निश्चत गनर् बनाइएको हो, जुन गुनासोकतार्,
प्रशासन र संचालक स�म�तमा सन्तष्ु ट हुन्छ । यो �वरोध प्र�क्रया गैह्रभेदभाव नी�त (नी�त नं. 3210) को सामान्य अवस्थाहरूमा लागु हुनेछ र अझ �वशेष गर�

�नद� शन र परामशर् (नी�त नं. 2140) पाठ्यक्रम कायर्क्रम (नी�त नं. 2150) र पाठ्रयक्रम �वकास र �नद� शनात्मक सामाग्रीहरू (नी�त नं. 2020) सँग सामना गनर्मा
लागु हुनेछ । यो प्र�क्रयामा प्रयोग भएझ�,

"�वरोध" को अथर् गुनासो हुनेछ, जुनचा�हँ शीषर्क IX �नयमन र वा�सङ्टन प्रशास�नक कोड (WAC) 392-190 अथवा 1973 को पुनस्थार्पना ऐनको

खण्ड 504 अथवा 1964 को नाग�रक अ�धकारको शीषर्क VII साथमा कुनै गैह्रभेदभावमूलक कानुनको उल्लङ्घनको आरोप सम्बन्धी गुनासोकतार्द्वारा

दतार् भएको छ ।

गुनासोको अथर् �वशेष कायर्, अवस्थाहरू वा प�रिस्थ�तहरूको आरोप लगाउनु हो, जुन गैह्रभेदभावकार� कानुनको उल्लङ्घनमा भएका छन ् । प्र�त�क्रया

�दने व्यिक्तको अथर् आरोपको �निम्त िजम्मेवार भएको व्यिक्त हुनेछ अथवा गुनासोमा आरोप लगाइएको उल्लङ्घनको �निम्त िजम्मेवार हुन सक्छ ।
यो प्र�क्रयाको मख्
ु य उद्देश्य न्यायपण
ू र् गन
ु ासोमा समान समाधान सरु ��त गनुर् हो । यसको अन्त्यमा �वशेष कदमहरू �लइनेछः
स्तर एकः औपचा�रक अनुसन्धान

औपचा�रक �ल�खम गुनासो फाइल गनर्अ�घ नै गुनासोकतार् वा �निश्चत कावार्ह� अ�फसरले उल्लङ्घनको �निम्त प्रत्य�ा िजम्मेवार भएको आरो�पत व्यिक्त र/वा
गन
ु ासोसँग सम्बिन्धत भएका तरू
ु न्त सप
ु र�वे�कसँग भएको व्यिक्तसँग बैठक गनर् आग्रह गनर् सक्छ । यी व्यिक्तहरूले �वद्याथ� वा �वद्याथ�को प्र�त�न�धले
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�तनीहरूको ध्यान तान्न चाहे का मुद्दाहरूमा छलफल गनर् कुनै प�न �वद्याथ� वा �वद्याथ�को प्र�त�न�ध वा शीषर्क IX अ�फसरलाई भेट्न ता�कर्क प्रयास गन�छ ।

यस्ता बैठक गुनासो गन� व्यिक्तको �वकल्पमा हुनेछ । यो बैठकमा यो मुद्दा समाधान गनर् अस�म भएमा गुनासो गन� व्यिक्तले शीषर्क IX अ�फसरलाई �ल�खत

गुनासो बुझाउन सक्नेछ ।

गन
ु ासो गन� प�ले गुनासोमा दस्तखत गरे को हुनुपछर् र उल्लङ्घनमा आरोप लगाउन �वशेष कायर्हरू, अवस्थाहरू वा प�रिस्थ�तहरू अगा�ड सानप
ुर् छर् ।
गुनासोको प्रािप्तप�छ कम्प्ल्याएन्स िअधकार�ले यो प्र�क्रयाको एक प्र�त गुनासो गन� व्यिक्तलाइर् प्रदान गन�छ । कम्प्ल्याएन्स अ�फसरले 30 �दन�भत्र
आरोपहरूमा अनुसन्धान गन�छ । स्कुल �डिस्ट्रक्ट र गुनासो गन� व्यिक्त अनुसन्धानको स्थानमा गुनासो समाधान गनर् सहमत हुन सक्छ । अ�फसरले
गुनासोको पूणर् �ल�खत �रपोटर् र अनस
ु न्धानको प�रणामहरूका साथमा सप
ु �रटे न्डेन्टलाई प्रदान गनप
ुर् न�छ ।

मुद्दा दतार् भएको 30 �दन�भत्र अ�फसरले अगा�ड सा�रएका आरोपहरू अनुसन्धान गनप
ुर् न�छ । अ�फसरले गुनासोको पूणर् �ल�खत �रपोटर् र अनुसन्धानको
प�रणामहरूका साथमा सुप�रटे न्डेन्टलाई प्रदान गनुप
र् न�छ । सुप�रटे न्डेन्टले सम्भवभएसम्म तुरुन्तै गुनासो गन� व्यिक्तलाई �ल�खत रूपमा प्र�त�क्रया �दनेछ तर
�ल�खत गन
र् नर्छ । सप
ु ासो प्राप्त गरे को 30 �दनअ�घ नै गनुप
ु �रटे न्डेन्टले सम्बोधन गन�छ �क �डिस्ट्रक्टलेः

a

�डिस्ट्रक्टले �डिस्ट्रक्टबाट प्राप्त गरे को �ल�खत गुनासोमा भएका आरोपहरूलाइर् इन्कार गछर् , वा

b

�डिस्ट्रक्टले कुनै प�न यस्ता कायर्, अवस्था वा प�रिस्थत उन्मूलन गनर् न्यायसङ्गत त�रकाहरू कायार्न्वयन गन�छ ।

यस्ता आवश्यक सुधारका कदमहरू सम्भव भएसम्म चाँडो लागुपनप
ुर् न�छ, तर गुनासो गन� प�लाई �ल�खत प्र�त�क्रयाको बारे मा सुप�रटे न्डेन्टको पत्र पठाइएको 30
�दन�भत्रमा हुनुपन�छ ।

सप
ु र�वे�क वा छा�नएको व्यिक्तले सम्भव भएसम्म तरू
ु न्तै �ल�खत �नणर्यको साथमा गन
ु ासो गन� व्यिक्तलाइर् प्र�त�क्रया �दनेछ तर क्यालेन्डरको 30
�दनभन्दा प�छ नभएको कायर्क्रममा �ल�खत गुनासोको र�सदलाइर् पछ्याउँ दै , गुनासोकतार्द्वारा सहमत नभएसम्म वा गुनासो सम्बन्धी अपवाद भएका

अवस्थाहरूमा समय सीमाको �बस्तार आवश्यकता छ भने । समय �बस्तार आवश्यकता भएको कायर्क्रममा �डिस्ट्रक्टले गुनासो गन� व्यिक्तलाइर् समय
�बस्तारको �निम्त कारण लेखेर सू�चत गन�छ र �डिस्ट्रक्टले गुनासो गन� व्यिक्तलाइर् प्र�त�क्रया �दएको समयमा प्र�त�क्रयाको �म�त आशा गन�छ, �डिस्ट्रक्टले

प्र�त�क्रयाको एक प्र�त Superitendent of public instruction को कायार्लयमा पठाउनुपछर् ।

सुप�रटे न्डेन्ट वा छा�नएको व्यिक्तको �नणर्यमा यी कुराहरू समावेश हुनेछन ्ः 1) अनुसन्धानको प�रणामहरूको सारांश, 2) �डिस्ट्रक्ट भेदभाव �वरूद्ध भएको
कानुनसँग सहमत हुन असफल भएको छ वा छै न, 3) गैह्रस्वीकृ�त पाइएको छ भने त्यसलाइर् सुधार गनर् �डिस्ट्रक्टले सुधारका त�रकाहरूमा �वचार गनुर् आवश्यक
हुन्छ, र 4) गन
ु ासो गन� व्यिक्तको अ�धकारको सच
ू नामा स्कुलको स�म�तमा अपील गन� र जानकार� फाइ�लङ गन� आवश्यकताको अ�धकार । सप
ु र�वे�क वा

छनोट ग�रएको व्यिक्तको प्र�त�क्रयालाइर् गन
ु ासो गन� व्यिक्तले बझ्
ु ने भाषामा उपलब्ध गराइनेछ र भाषाको आवश्यकता हुन सक्छ ।
स्तर दइु र्ः �नद� शकहरूको �डिस्ट्रक्ट स�म�तलाइर् अपील

मुद्दा दतार् भएको 30 �दन�भत्र अ�फसरले अगा�ड सा�रएका आरोपहरू अनुसन्धान गनप
ुर् न�छ । अ�फसरले गुनासोको पूणर् �ल�खत �रपोटर् र अनुसन्धानको

प�रणामहरूका साथमा सुप�रटे न्डेन्टलाई प्रदान गनुप
र् न�छ । सुप�रटे न्डेन्टले सम्भवभएसम्म तुरुन्तै गुनासो गन� व्यिक्तलाई �ल�खत रूपमा प्र�त�क्रया �दनेछ तर
�ल�खत गुनासो प्राप्त गरे को 30 �दनअ�घ नै गनुप
र् नर्छ । सुप�रटे न्डेन्टले सम्बोधन गन�छ �क �डिस्ट्रक्टलेः

a

�डिस्ट्रक्टले �डिस्ट्रक्टबाट प्राप्त गरे को �ल�खत गुनासोमा भएका आरोपहरूलाइर् इन्कार गछर् , वा

b

�डिस्ट्रक्टले कुनै प�न यस्ता कायर्, अवस्था वा प�रिस्थत उन्मूलन गनर् न्यायसङ्गत त�रकाहरू कायार्न्वयन गन�छ ।

यस्ता आवश्यक सध
ु ारका कदमहरू सम्भव भएसम्म चाँडो लागप
ु नप
ुर् न�छ, तर गन
ु ासो गन� प�लाई �ल�खत प्र�त�क्रयाको बारे मा सप
ु �रटे न्डेन्टको पत्र पठाइएको 30
�दन�भत्रमा हुनुपन�छ ।

सप
ु र�वे�क वा छा�नएको व्यिक्तले सम्भव भएसम्म तुरून्तै �ल�खत �नणर्यको साथमा गुनासो गन� व्यिक्तलाइर् प्र�त�क्रया �दनेछ तर क्यालेन्डरको 30
�दनभन्दा प�छ नभएको कायर्क्रममा �ल�खत गन
ु ासोको र�सदलाइर् पछ्याउँ दै , गन
ु ासोकतार्द्वारा सहमत नभएसम्म वा गन
ु ासो सम्बन्धी अपवाद भएका

अवस्थाहरूमा समय सीमाको �बस्तार आवश्यकता छ भने । समय �बस्तार आवश्यकता भएको कायर्क्रममा �डिस्ट्रक्टले गन
ु ासो गन� व्यिक्तलाइर् समय
�बस्तारको �निम्त कारण लेखेर सू�चत गन�छ र �डिस्ट्रक्टले गुनासो गन� व्यिक्तलाइर् प्र�त�क्रया �दएको समयमा प्र�त�क्रयाको �म�त आशा गन�छ, �डिस्ट्रक्टले
प्र�त�क्रयाको एक प्र�त सुप�रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक इन्ट्रक्सन (Superitendent of public instruction) को कायार्लयमा पठाउनुपछर् ।
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सुप�रटे न्डेन्ट वा छा�नएको व्यिक्तको �नणर्यमा यी कुराहरू समावेश हुनेछन ्ः 1) अनुसन्धानको प�रणामहरूको सारांश, 2) �डिस्ट्रक्ट भेदभाव �वरूद्ध भएको
कानुनसँग सहमत हुन असफल भएको छ वा छै न, 3) गैह्रस्वीकृ�त पाइएको छ भने त्यसलाइर् सुधार गनर् �डिस्ट्रक्टले सुधारका त�रकाहरूमा �वचार गनुर् आवश्यक
हुन्छ, र 4) गुनासो गन� व्यिक्तको अ�धकारको सूचनामा स्कुलको स�म�तमा अपील गन� र जानकार� फाइ�लङ गन� आवश्यकताको अ�धकार । सुपर�वे�क वा

छनोट ग�रएको व्यिक्तको प्र�त�क्रयालाइर् गुनासो गन� व्यिक्तले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराइनेछ र भाषाको आवश्यकता हुन सक्छ ।

स्तर तीनः सुप�रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक इन्ट्रक्सन (Superintendent of Public Instruction) मा गुनासो बुझाइएको
गुनासो गन� व्यिक्त �नद� शकहरूको स�म�तको �नणर्यसँग असहमत हुन्छ भने अथवा �डिस्ट्रक्ट यो प्र�क्रयासँग सहमत हुन असफल हुन्छ भने गुनासो गन�
व्यिक्तले सप
ु �रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक इन्ट्रक्सन (Superintendent of Public Instruction) सँग गन
ु ासो गनर् सक्छ ।

a

गुनासो गन� व्यिक्तले �नद� शकहरूको स�म�तको �नणर्यको �ल�खत सूचना पाएको �म�तले बीस (20) �दनमा वा अ�घ नै सुप�रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक
इन्ट्रक्सन (Superintendent of Public Instruction) द्वारा गुनासो प्राप्त ग�रनुपछर् , अन्यथा सुप�रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक इन्ट्रक्सन

(Superintendent of Public Instruction) ले असल कायर्को �निम्त समय �बस्तार प्रदान गछर् , गुनासोहरू मेल, फ्याक्स, इलेक्ट्रो�नक मेल वा हातले
परु य
्र् ाएर बझ
ु ाउन स�कन्छ ।

b

गुनासो �ल�खतमा हुनुपछर् र यी कुराहरू समावेश हुनुपछर् ः 1) लागु हुन सक्ने गैह्र भेदभाव कानुन उल्लङ्घनमा आरोप लगाइएको कायर्, अवस्था वा
प�रिस्थतको वणर्न, 2) नाम र सम्पकर् जानकार�, साथमा गुनासो गन� व्यिक्तको ठे गाना, 3) गुनासोमा भएको �डिस्ट्रक्टको नाम र ठे गाना, 4) कुनै छ
भने �डिस्ट्रक्टको गन
ु ासो र अपीलको �नणर्यको प्र�त, र 5) गुनासोको बारे मा प्रस्ता�वत समाधान वा आग्रह ग�रएको राहत । आरोपहरूमा �वशेष
�वद्याथ� सम्बिन्धत छ भने गन
ु ासोमा �वद्याथ�को नाम र ठे गाना प�न समावेश हुनप
ु छर् अथवा घर�वह�न बच्चा वा यव
ु ाको अवस्थामा सम्पकर्
जानकार� ।

c

गन
ु ासो प्राप्त भएप�छ सुप�रटे न्डेन्ट अफ पिब्लक इन्ट्रक्सन (Superintendent of Public Instruction) को कायार्लयले अनुसन्धान सुरू गनर् सक्छ,
जसमा स्वतन्त्र अनसाइट पुनरावलोकन संचालन हुने कुरा समावेश हुन सक्छ । गुनासोसँग सम्बिन्धत अ�त�रक्त �वषयहरू OSPI ले अनुसन्धान
गनर् सक्छ, जुन सुरूवातको गुनासोमा समावेश भएका �थएनन ् अथवा सुप�रटे न्डेन्ट वा स�म�तमा अपील ग�रएको �थएन । अनुसन्धानलाइर् पछ्याउँ दै

OSPI ले �डिस्ट्रक्टले RCW 28A.642.010 अथवा Chapter 392-190 WAC सँग सहमत हुन असफल भएको छ वा छै न भनेर स्वतन्त्र �नधार्रण
गन�छ र गन
ु ासो गन� व्यिक्त र �डिस्ट्रक्टलाइर् �ल�खत �नणर्य जार� गन�छ, जसले गन
ु ासोमा भएका हरे क आरोपलाइर् र त्यसले प�हचान गरे का अन्य
कुनै प�न गैह्रसम�तका �वषयहरूलाइर् सम्बोधन गछर् । �ल�खत �नणर्यमा गैह्र सहम�त र कागजातहरूलाइर् सुधार गनर् आवश्यक ग�रएका �वचार
ग�रएका सुधारका कायर्हरू समावेश ग�रनेछन ्, �डिस्ट्रक्टले सुधारका कायर् पूरा भएका छन ् भनेर उदाहरण प्रदान गनप
ुर् न�छ ।

�ल�खत �नणर्यमा OSPI द्वारा स्थापना ग�रएको समयसीमा�भत्र सबै सध
ु ारका कायर्हरू पूरा ग�रनुपछर् अन्यथा OSPI ले �बस्तार प्रदान गछर् । समयमा सहम�त
प्राप्त भएन भने OSPI ले कावार्ह� गनर् सक्छ, तर सहम�तमा आ�ा �दन सस
ु िज्जत ग�रएका संघीय एजेन्सीहरू वा उपयक्
ु त राज्यमा �डिस्ट्रक्टलाइर् �सफार�स

ग�रएको कुरामा सी�मत हुँदैन ।

अनुसन्धान पूरा हुनुअ�घ नै गुनासो कुनै प�न समयमा समाधान हुन सक्छ, �डिस्ट्रक्टले स्वतन्त्र रूपमा गुनासो समाधान भएको सहमत हुन्छ । OSPI ले
गुनासो समाधान गनर् प्रा�व�धक सहायता प्रदान गनर् र �ववाद समाधानका त�रकाहरू प्रदान गनर् सक्छ ।
स्तर चारः प्रशास�नक सन
ु व
ु ाइ
Superintendent Of Public Instruction को कायार्लयको �ल�खत �नणर्यमा अपील गन� चाहना गन� गन
ु ासो गन� व्यिक्त वा स्कुल �डिस्ट्रक्टले त्यो कायार्लयको

�ल�खत �नणर्य प्राप्त गरे को �म�तले तीस (30) �दन�भत्र OSPI सँग अपीलको �ल�खत सूचना फाइल गनर् सक्छ । OSPI ले प्रशास�नक प्र�क्रया ऐन, शीषर्क

34.05, RCW सँग समान रूपमा औपचा�रक प्रशास�नक सुनुवाइ संचालन गन�छ ।
मध्यस्थताः

392-190-075 द्वारा WAC 392-190065 मा अगा�ड ल्याइएको भेदभाव गन
ु ासोको प्र�क्रयाको समयमा कुनै प�न समयमा �डिस्ट्रक्टले आफ्नै खचर्मा
मध्यस्थता प्रदान गनर् सक्छ । मध्यस्थतालाइर् अगा�ड बढाउनको �निम्त भेदभाव गन
ु ासो प्र�क्रयाको अिन्तम �म�तलाइर् बढाउन गन
ु ासो गन� व्यिक्त र �डिस्ट्रक्ट
सहमत हुन सक्छ ।
मध्यस्थताको उद्देश्यचा�हँ दव
ु ै गुनासो गन� व्यिक्त र �डिस्ट्रक्टलाइर् �ववादहरू समाधान गन� मौकाहरू प्रदान गनुर् र प�पात नगन� मध्यस्थकतार्को प्रयोगद्वारा
पारस्प�रक स्वीकारयोग्य सहम�तमा पुग्ने हो । मध्यस्थता स्वतन्त्र हुनप
ु छर् र यसमा दव
ु ै प�हरूको पारस्प�रक सहम�त आवश्यक हुन्छ । मध्यस्थता प्र�क्रयाको

पष्ृ ठ | 33

समयमा कुनै प�न �णमा कुनै प�न प�ले यसलाइर् अन्त्य गनर् सक्छ । गुनासो प्र�क्रयालाइर् प्रयोग गनर् गुनासो गन� व्यिक्तको अ�धकार इन्कार वा �ढलाइ गनर्
मद्द
ु ा न�दने हुन सक्छ ।
मध्यस्थता योग्य र प�पात नगन� मध्यस्थकतार्बाट संचालन हुनप
ु छर् , जसमा यी कुरा नहुन सक्छः 1) कुनै प�न स्कुल �डिस्ट्रक्ट, सावर्ज�नक चाटर् र स्कुल वा
अन्य सावर्ज�नक वा नीिज एजेन्सीको कमर्चार� हुन,े जसले �वद्याथ�लाइर् सेवाहरू सम्बन्धी �श�ा प्रदान ग�ररहे को छ, जो मध्यस्थता ग�रएको गन
ु ासोमा रहे को
छ, अथवा 2) रू�चको बारे मा व्यिक्तगत वा पेशागत द्वन्द्व भएको । मध्यस्थकतार् �डिस्ट्रक्ट वा चाटर् र स्कुल वा अन्य सावर्ज�नक वा नीिज एजेन्सीको मात्रै

कमर्चार� भनेर �वचार ग�रनुहुँदैन �कनभने उसले मध्यस्थकतार्को रूपमा सेवा गछर् ।

मध्यस्थताद्वारा प�हरू सहम�तमा पुग्छन ् भने �तनीहरूले वैधा�नक जोड्ने सहम�त ल्याउन सक्छन ्, जसले समाधान र वणर्न अगा�ड ल्याउँ छ, जसमा

मध्यस्थताको समयमा भएका सबै छलफलहरू गोप्य रा�खनेछ र सन
ु व
ु ाइ वा नाग�रक प्र�क्रया बाँक� रहँदा कुनै प�न प�छ आउने गन
ु ासोमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग
नग�रन सक्छ । सहम�तमा गुनासो गन� व्यिक्त र �डिस्ट्रक्टलाइर् बाँध्ने अ�धकार भएको �डिस्ट्रक्ट प्र�त�न�धद्वारा दस्तखत गनप
ुर् छर् ।
अ�भलेखको संर�ण

�डिस्ट्रक्टसँग ग�रएका हरे क गुनासोको सञ्चारसम्बन्धी सम्पूणर् पत्राचारका प्र�तहरू भएका फाइलहरू र हस्तान्तरण हुन्छ, साथमा �डिस्ट्रक्टबाट स्था�पत
ग�रएका कुनै प�न सध
ु ारका त�रकाहरू छ वषर्को समयाव�धको �निम्त शीषर्क IX सहम�त अ�धकार�को कायार्लयमा रा�खनेछ ।

गुनासोको �वकल्पहरूः भेदभाव र यौन उत्पीडन
स्कुलमा तपा� वा तपा�को बच्चाले गैह्रकानुनी भेदभाव, भेदभावमूलक उत्पीडन वा यौन उत्पीडन भएको महसुस गनभ
ुर् एको छ भने गुनासो दतार् गन� अ�धकार

तपा�सँग रहे को छ ।

गन
ु ासो दतार् गनअ
ुर् �घ तपा�ले आफ्नो बच्चाको प्रधानाध्यापक वा स्कुल �डिस्ट्रक्ट खण्ड 504 संयोजक, शीषर्क IX अ�फसर वा नाग�रक अ�धकार संयोजकसँग

आफ्नो चासोहरू छलफल गनर् सक्नुहुन्छ । तपा�का चासोहरूका प�हरू प्र�त�बिम्बत गनर् प्रायः यो �छटो त�रका हो ।
स्कुल �डिस्ट्रक्टमा गन
ु ासो
कदम 1: तपा�को गुनासो लेख्नुहोस ् ।

धेरैजसो अवस्थाहरूमा गुनासोमा भएका घटना वा व्यवहारका �म�तबाट एक वषर्�भत्र गुनासोहरू फाइल हुनुपछर् । गुनासो �ल�खत रूपमा हुनुपन�छ ।
व्यवहार वा घटनाको वणर्न, तपाइ�ले भेदभावमा �कन �वश्वास गनह
ुर् ु न्छ भनेर व्याख्या ग�रएको कुरामा �निश्चत हुनह
ु ोस ्, भेदभावकार� उत्पीडन वा

यौ�नक उत्पीडन भएको र समस्या समाधान गनर् �डिस्ट्रक्टले गनप
ुर् न� कुन कायर्मा तपाइ�ले वणर्न गनह
ुर् ु न्छ । तपाइ�को �ल�खत गुनासो पठाउनुहोस ्- पत्र,

फ्याक्स, इमेल वा हातले नै �दने- �डिस्ट्रक्ट सुप�रटे न्डेन्टलाइर्अथवा नाग�रक अ�धकार सहम�त संयोजकलाइर् ।
कदम 2: स्कुल �डिस्ट्रक्टले तपा�को गन
ु ासो अनस
ु न्धान गछर्

जब �डिस्ट्रक्टले तपाइ�को �ल�खत गुनासो प्राप्त गछर् , संयोजकले तपाइ�लाइर् गुनासो प्र�क्रयाको प्र�त �दनेछ र तुरून्तै र पूणर् अनुसन्धान भएको छ भनेर
�निश्चत गदर् छ । सुप�रटे न्डेन्ट वा छा�नएको व्यिक्तले 30 �दन�भत्र �ल�खत रूपमा तपाइ�लाइर् प्र�त�क्रया �दनेछ- अन्यथा तपाइ� �भन्दै समयाव�धमा
सहमत हुनुहुन्छ । तपाइ�को गुनासोमा अपवाद भएको प�रिस्थ�त समावेश हुन्छ, जसले लामो अनुसन्धानको माग गछर् , �डिस्ट्रक्टले कमर्चार�लाइर्
�बस्तार ग�रएको समय �कन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गनर् र आफ्नो �ल�खत प्र�त�क्रयाको �निम्त नयाँ �म�त �ल�खत रूपमा तपाइ�लाइर् स�ू चत

गन�छ ।

कदम 3: स्कुल �डिस्ट्रक्टले तपा�को गुनासोमा प्र�त�क्रया �दनेछ

त्यसको �ल�खत प्र�त�क्रयामा �डिस्ट्रक्टले अनस
ु न्धानका प�रणामहरूको सारांश, नाग�रक अ�धकार कानन
ु सँग �डिस्ट्रक्ट सहमत हुन असफल भएको
छ वा छै न ् भनेर �नधार्रण, यो �नधार्रणमा तपाइ�ले अपील गनर् सक्ने सूचना र नाग�रक अ�धकार व्यवस्थासँग �डिस्ट्रक्टलाइर् सहम�तमा ल्याउन

आवश्यक भएका कुनै प�न त�रकाहरू समावेश गन�छ । यो �ल�खत प्र�त�क्रयाप�छ 30 �दन�भत्र सुधारका त�रकाहरू प्रभावमा रा�खनेछ- अन्यथा तपाइ�
�भन्दै समयाव�धमा सहमत हुनुपछर् ।

स्कुल स�म�तमा अपील
तपा� स्कुल �डिस्ट्रक्टको �नणर्यसँग असहमत हुनह
ु ु न्छ भने तपा�ले स्कुल �डिस्ट्रक्टको संचालक स�म�तमा अपील गनर् सक्नह
ु ु न्छ । तपा�को गन
ु ासोमा स्कुल
�डिस्ट्रक्टको प्र�त�क्रया तपा�ले प्राप्त गनभ
ुर् एको 10 �दन�भत्र स्कुल स�म�तको स�चवलाई �ल�खत रूपमा अपीलको सूचना तपा�ले दतार् गनप
ुर् छर् । तपा� �भन्दै
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समयाव�धमा सहमत नहुनुभएसम्म स्कुल स�म�तले तपा�को अपील प्राप्त गरे को 20 �दन�भत्र सुनुवाइको समयता�लका �दनेछ । �डिस्ट्रक्टले तपा�को अपीलको

सूचना प्राप्त गरे प�छ 30 �दन�भत्र स्कुल स�म�तले तपा�लाई �ल�खत �नणर्य पठाउनेछ । स्कुलको स�म�तको �नणर्यमा सुप�रटे न्डेन्टको सावर्ज�नक �नद� शन

कायार्लय (OSPI) सँगै गुनासो कसर� दतार् गन� बारे मा जानकार� समावेश भएको हुनेछ ।
OSPI मा गुनासो

तपा� स्कुल �डिस्ट्रक्टको अपीलको �नणर्यसँग सहमत हुनह
ु ु न्न भने सप
ु �रटे न्डेन्टको सावर्ज�नक �नद� शन कायार्लय (OSPI) सँगै औपचा�रक गन
ु ासो दतार् गन�

�वकल्प राज्य कानुनले प्रदान गछर् । यो अलग्गै गुनासोको प्र�क्रया हो, जन
ु यीमध्ये दईु अवस्थाहरूमध्ये एउटा भएसम्म हुन सक्नेछः (1) तपा�ले �डिस्ट्रक्टको
गुनासो र अपील प्र�क्रया पूरा गनभ
ुर् एको छ, अथवा (2) �डिस्ट्रक्टले सह� रूपमा गुनासो र अपील प्र�क्रयालाई पछ्याएको छै न ।

तपा�को अपीलमा तपा�ले �नणर्य प्राप्त गनुभ
र् एको �दनदे �ख OSPI मा गन
ु ासो दतार् गनर् तपा�सँग 20 �दन छ । तपा�ले आफ्नो �ल�खत गन
ु ासो OSPI मा रहे को

समानता र नाग�रक अ�धकार कायार्लयमा पठाउन सक्नुहुन्छः इमेल Equity@k12.wa.us ǀ फ्याक्स: 360-664-2967 पत्र वा हातैले �दनेः PO Box 47200,
600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200
अ�धक जानकार�को ला�ग हे नह
ुर् ोस ् www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx अथवा 360-725- 6162/TTY मा OSPI को समानता र नाग�रक अ�धकार
कायार्लयमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्: 360-664-3631 अथवा equity@k12.wa.us मा इमेलबाट ।
अन्य भेदभावको गुनासोको �वकल्पहरू

नाग�रक अ�धकारको कायार्लय, यू.एस. �श�ा �वभाग (Office for Civil Rights, U.S. Department of Education)
फोनः 206-607-1600/TDD: 1-800-877-8339

इमेल: OCR.Seattle@ed.gov

वेबसाइट: www.ed.gov/ocr

वा�सङ्टन टे ट ह्यूम्यान राइट्स ् क�मसन (Washington State Human Rights Commission)
फोनः 1-800-233-3247/TTY: 1-800-300-7525

वेबसाइट: www.hum.wa.gov.

खण्ड XVIII: �वद्याथ� गोपनीयता र खोजीहरू (प्र�क्रया 3230P)
स्कुलको �नयम वा कानन
ु को उल्लङ्घनको प्रमाण प्रकट हुनेछ भन्ने शङ्काको ता�कर्क अवस्था भएमा �डिस्ट्रक्टद्वारा �वद्याथ�लाई खोजी ग�रन्छ । आकिस्मत

अवस्थाहरूमा बाहे क खोजी सुरु गनअ
ुर् �घ स्कुलका कमर्चार�ले �वद्याथ�को शङ्कास्पद �क्रयाकलाप �रपोटर् गनप
ुर् न�छ । स्कुलको प�रसर, यातायात वा स्कुलको
इभेन्टहरूमा �वद्याथ�सँग बन्दक
ु छ भन्ने ता�कर्क अवस्थामा शंका भएमा खोजी जरूर� हुन्छ ।
ता�कर्क अवस्थाहरू स्थापना गन�
खोजी सुरु गनअ
ुर् �घ खोजीको �निम्त तल �दइएका आधारको पुनरावलोकन हुनुपछर् ः
•
•
•

प�हचान गनह
ुर् ोस ् 1) �वद्याथ�को शङ्कास्पद व्यवहार, च�रत्र वा �क्रयाकलाप; 2) जानकार�को स्रोत; र 3) यस्ता जानकार�को स्रोतको भरपद�पना ।
शङ्का �निश्चत हुन सक्छ भने के यस्ता व्यवहार कानुन वा स्कुल �नयमहरूको उल्लङ्घन हुनेछ ?

�वद्याथ�ले �नषेध ग�रएको कुनै सामान, सामाग्री वा पदाथर् राखेको वा लुकाएमा वा कानन
ु वा स्कुल �नयमको उल्लङ्घनको प्रमाण कुन हुनेछ ?

खोजी सुरु गन�
प्रधानाध्यापक वा उसले �नयक्
ु त गरे को व्यिक्तले �वद्याथ�को लग
ु ा, व्यिक्तगत सामानहरू, टे बल, लकर, तो�कएको स्टोरे ज �ेत्र वा अटोमो�वल खोजी गन�

ता�कर्क अवस्थाहरू भएको �नधार्रण गरे मा खोजी तल �दइएझ� सुरु ग�रनेछः
•

आपरा�धक �क्रयाकलापको प्रमाण उपिस्थत भएको शङ्का ग�रन्छ, र नाग�रक अ�धकारद्वारा अ�भयोग �सफा�रस हुनेछ, खोजीद्वारा �निश्चत भएमा
कानन
ु व्यवस्थापक अ�फसरद्वारा खोजीको उपयो�गतासम्बिन्ध कानन
ु व्यवस्था अ�फसरहरूसँग परामशर् ग�रनेछ ।
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•

स्कुलको �नयमको उल्लङघन ग�रएको प्रमाण शङ्का ग�रन्छ र खोजीद्वारा �निश्चत ग�रन्छ भने त्यसलाई �वद्याथ� अनुशासन कावार्ह�को रूपमा
मात्रै सम्हा�लनेछ, �वद्याथ�लाई गोजी, पसर्, हातेझोला, झोला, िजम झोला, आ�दबाट सबै सामाग्रीहरू हटाउन भनेर खोजी कायर् अ�घ बढाइनेछ ।

•

व्यिक्तगत खोजीमा �वद्याथ�ले सहयोग गनर् इन्कार गछर् भने खोजी गनर् मञ्जुर हुन �वद्याथ�को अ�भभावक उपलब्ध नभएसम्म �वद्याथ�लाई
रा�खनुपछर् । अ�भभावक तो�कएको समयमा पुग्न सकेन भने �वद्याथ�को सहम�त�बना प्रधानाध्यापकले खोजी सुरु गनर् सक्छ ।

लकर खोजी गन�
लकरहरू, टे बलहरू र स्टोरे ज �ेत्रहरू स्कुल �डिस्ट्रक्टको सम्पित्त हुन ् । जब लकरहरू, टे बलहरू वा स्टोरे ज �ेत्र प्रदान ग�रन्छ, त्यसको ठ�क स्याहार गनर्

�वद्याथ� िजम्मेवार हुनेछ । स्कुल सम्पित्तको कुनै जानेर नोक्सानीको �निम्त �वद्याथ�लाई ज�रवाना गराइन सक्नेछ । आफ्ना तो�कएको लकरहरू बन्द गनर् र
ताला लगाउन �वद्याथ�हरूलाई उत्साह �दइएको छ ।
स्कुल �नयमहरू वा कानुनको उल्लङ्घनको प्रमाण प्राप्त गनर् स�कनेछ भन्ने शङ्का भएको अवस्था हुन्छ भने �डिस्ट्रक्ट कमर्चार�द्वारा �वद्याथ�को लकर टे बल
वा स्टोरे ज �ेत्र खोजी ग�रन सक्छ । आकिस्मक अवस्थाहरूमा बाहे क जब �वद्याथ� वा कमर्चार�लाई हा�नको खतराले तुरुन्तै कावार्ह�को माग गछर् , स्कुल
कमर्चार�ले खोजी सरु
ु हुनअ
ु �घ नै �वद्याथ�को शङ्कास्पद �क्रयाकलापहरू प्रधानाध्यापकलाई �रपोटर् गनप
ुर् न�छ ।

अवस्थाहरूको अधीनमा खोजी तकर्सम्मत छ वा छै न भने स्था�पत गनर्मा �नद� शनको �निम्त �वद्याथ� र उनीहरूको सम्पित्तमा खोजी सुरु गनर्को �निम्त यी
प्र�क्रयाहरूमा भवन प्रधानाध्यापकहरूले उल्लेख गनप
ुर् छर् । �वद्याथ�लाई सच
ू ना न�दई र कुनै �वशेष �वद्याथ�को स्कुलको �नयम वा कानन
ु को उल्लङ्घनको
प्रमाण खोजीले �दनेछ भन्ने तक
ृ सङ्गत शङ्का�बना नै प्रधानाध्यापकले सबै लकरहरू, टे बलहरू वा स्टोरे ज �ेत्रहरू खोजी गनर् सक्छ ।

गलत ठाउँ मा रा�खएका पुस्तकालयका पुस्तकहरू, �कताबहरू वा अन्य स्कुलका सम्पित्तहरू खोज्ने वा सबै लकरहरू, टे बलहरू वा स्टोरे ज �ेत्रहरू सफा रा�खएका
छन ् र सम्भा�वत स्वास्थ्य वा सरु �ाका खतराबाट मक्
ु त छन ् भनेर �निश्चत गन� उद्देश्यको �निम्त कुनै प�न समयमा प्रशास�नक अनग
ु मन वा स्वास्थ्व र ह�त
अनुगमन सुरु हुन सक्नेछ । समयसमयमा हुने लकरहरूको अनुगमनले लकरहरूको �डिस्ट्रक्टको स्वा�मत्वलाई जोड �दनेछ र आफ्ना लकरहरूमा भएका
सामानहरूमा �वद्याथ�को गोपनीयताको अपे�ा कम गन�छ ।

सबै �वद्याथ�को लकरहरूको खोजीको समयमा खोजी ग�ररहे का स्कुलका अ�धकार�हरूले लकर�भत्र पैठार� �नषे�धत सामान लुकाइएको कुनै भाँडो पत्ता लगायो
भने �वद्याथ� र �तनीहरूका सम्पित्तको खोजी संचालन गन� �डिस्ट्रक्टको प्र�क्रया अनुसार भाँडोको तलासी ग�रन सक्छ । यो नी�तको उद्देश्यको �निम्त भएको

"भाँडो" मा लुगा, हातेझोला, पसर्, झोला, जीम झोला वा अन्य कुनै सामानको वस्तु समावेश ग�रएको हुन्छ, तर सी�मत ग�रएको छै न, जसमा पैठार� �नषे�धक
सामान लुकाइएको हुन सक्छ ।

खण्ड XIX: स्कुलमा उपचार (नी�त र प्र�क्रया 3416)
सामान्य अवस्थाहरूमा हरे क स्कुलका प्रधानाध्यापकले अ�भभावकको सुपर�वे�णको अधीनमा स्कुलको समयअ�घ र/वा प�छ काउन्टर औषधीमा�थ मौ�खक
औषधी चलाउन र �सफा�रस ग�रएको मौ�खक औषधी चलाउन दइु र् जना कमर्चार� सदस्यहरूलाइर् अ�धकार �दनुपन�छ । मौ�खक औषधीहरू मुखद्वारा अथवा
�नलेर वा मुख वा मुख र नाक छोप्ने मास्कबाट प�न श्वासबाट �लइन्छ ।

�वद्याथ�ले �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी आ�धका�रक कमर्चार�बाट �लइनुपछर् भने लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य पेशागतको �सफा�रस

अ�धकारको स्तर�भत्र उनीहरूबाट �ल�खत आग्रहद्वारा अ�घ बढ्न �ल�खत अ�धकार अ�भभावकले बुझाउनुपछर् । औषधी पन्ध्र �दनभन्दा धेरै समयको �निम्त
चलाउनुपन�छ भने स्वास्थ्य पेशागतले औषधीको प्रबन्धको �निम्त �ल�खत, हालैको र म्याद न�सिध्दएको �नद� शन प�न प्रदान गनप
ुर् छर् ।

सुप�रटे न्डेन्टले यी कुराहरूका �निम्त प्र�क्रयाहरू स्थापना गन�छः

A. डाक्टर वा दतार् भएको नसर्ले �वद्याथ�हरूलाई �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधीको प्रयोगमा कमर्चार� सदस्यहरूको ता�लम र सुप�रवे�ण;

B. तो�कएको कमर्चार� सदस्यहरू, जसले �वद्याथ�हरूलाई �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी चलाउन सक्छ;
C. �सफा�रस ग�रएको औषधीको �निम्त दस्तखत ग�रएको र अ�भभावक र स्वास्थ्य पेशागतको आग्रह प्राप्त गन� अथवा

D. औषधी पन्ध्र �दनभन्दा धेरै समयको �निम्त �दइएको छ भने �सफा�रस नग�रएको मौ�खक औषधी साथमा स्वास्थ्य पेशागतबाट �नद� शन;
E. �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको औषधी बन्द गरे र राख्ने वा सु�वधामा पहुँच सी�मत; र

F. �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधीको प्रयोगमा सामु�हक अ�भलेखहरू कायम राख्ने ।

G. स्कुलमा �वद्याथ�को हािजर�मा आवश्यक भएका आफ�ले खाने औषधीहरू र उनीहरूलाई बोक्न �दने सी�मत ग�रएको अवस्थामा अनुम�त �दने ।
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जीवन खतरामा परे को अवस्था पूवानम
ुर् ान गदार् �वद्याथ� संवेदनशील भएको अवस्थामा बाहे क कुनै प�न औषधी सुईबाट �दन पाइनेछैन । यस्तो अवस्थामा
अ�भभावकले अनुम�त �दएको भनाइ �ल�खत र दस्तखत बुझाउनुपन�छ । लाइसेन्सप्राप्त स्वास्थ्य पेशागतबाट सहायोग ग�रएको �नद� शनद्वारा �दइएको

दस्तखत ग�रएको र �म�त उल्ले�खत �ल�खत आदे शद्वारा यस्ता अ�धकारलाई सहायता ग�रनेछ । औषधी सुईबाट हाल्नुअ�घ नै कमर्चार� सदस्यलाई ता�लम
�दइएको हुनेछ ।

मख
ु बाटभन्दा अक� त�रकाबाट औषधीहरू चलाउन (मलहम, थोपाहरू, नाकबाट �लने, क्याप्सल
ु वा गैह्रआकिस्मक सई
ु हरू) दतार् भएका नसर्हरू वा लाइसेन्स प्राप्त
प्रािक्टकल नसर्हरूभन्दा बाहे क कमर्चार� सदस्यले चलाउन पाउन सक्नेछैन ।

�डिस्ट्रक्टले �वद्याथ�को औषधी �दने कुरा रोक्ने �नणर्य गछर् भने सुप�रटे न्डेन्ट वा तो�कएको व्यिक्तले �वद्याथ�को अ�भभावकलाई मौ�खक रूपमा र बन्द

गनअ
ुर् �घ �ल�खत रूपमा सच
ू ना प्रदान गनप
ुर् छर् । औषधी बन्द गनर्को �निम्त मान्य कारण हुनप
ु न�छ, जसमा �वद्याथ�को स्वास्थ्य वा अपाङ्गको �निम्त वैधा�नक
बचावट उल्लङ्घन समावेश भएको हुँदैन ।

स्कुलमा औषधी (प्र�क्रया 3416P)

हरे क स्कुलको प्रधानाध्यापकले �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी �दनमा दईु जना आ�धका�रक कमर्चार� सदस्यहरू राख्नुपन�छ । मौ�खक

औषधीहरू मुखद्वारा अथवा �नलेर वा श्वासबाट �लएर �दइन्छ र मास्कले मुख वा मुख र नाक छोपेको छ भने मास्कबाट �दनुपन� कुरा समावेश हुन सक्छ । हरे क
वषर् स्कुल सुरु हुनुअ�घ यी तो�कएका कमर्चार� सदस्यहरूले डाक्टर वा दतार् ग�रएका नसर्बाट संचालन ग�रएको सेवा �दने ता�लम सेसनमा सहभागी हुनुपन�छ ।

लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य पेशागतको �सफा�रस गन� अ�धकारको स्तर�भत्र �सफा�रस ग�रएको व्यिक्तद्वारा �ल�खत आग्रहको साथमा अ�भभावकबाट �ल�खत

अ�धकारको आधारमा समयमा �वद्याथ�हरूलाई �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी �दन स�कनेछ । औषधी �नरन्तर पाँच �दनभन्दा धेरै समयको

�निम्त प्रयोग गनप
ुर् न�छ भने लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य पेशागतबाट �ल�खत �नद� शनहरूबाट �दइएको �ल�खत आग्रह हुनुपन�छ । आग्रहहरू एक शै��क वषर्भन्दा

धेरै मान्य हुनेछैन । �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको औषधी राम्रर� लेबल गनप
ुर् छर् र वास्त�वक बाकसमा राख्नुपछर् । �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक
औषधी यसर� बाँ�डनेछः
A.

अ�भभावकबाट प्रत्य� रूपमा औषधी संकलन गनुह
र् ोस ्, �वद्याथ�हरूले औषधी स्कुलमा लैजानुहुँदैन, अ�भभावक र �सफा�रर गन� स्वास्थ्य पेशागतद्वारा

उपयक्
र् ोस ् र मौ�खक रूपमा �दइने औषधी पन्ध्र �दनभन्दा बढ� समयको �निम्त �दइनप
ु त रूपमा दस्तखत ग�रएको आ�धका�रक फाराम संकलन गनुह
ु न�छ
भने �सफा�रस गन� स्वास्थ्य पेशागतबाट �नद� शकहरू संकलन गनुह
र् ोस ् ।

B.

�सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी (बीस (20) �दनभन्दा धेरै समयको �निम्त होइन) बन्द ग�रएको, पूणरू
र् पमा बनाइएको क्या�बनेटमा

राख्नुहोस ्;

C.

दै �नक अ�भलेख कायम राख्नुहोस ्, जसले �सफा�रस ग�रएको वा नग�रएको मौ�खक औषधी �दइएको �थयो भनेर दे खाउँ छ । डाक्टर वा दतार् ग�रएको
नसर्द्वारा सप
ु �रवे�णको �निम्त प्रदान गन� ।

स्कुलहरूमा औषधी चलाउने कुराको �निम्त अ�भभावकको आग्रहमा यो नी�तको प्र�त प्रदान गनप
ुर् न�छ ।
मौ�खक रूपमाभन्दा अक� त�रकामा औषधी चलाउने कुरा दतार् ग�रएको नसर् वा लाइसेन्स प्राप्त व्यावहा�रक नसर्द्वारा मात्रै �दइनुपछर् । जीवन संकटको अवस्था
पूव�र् नधार्रण गदार् �वद्याथ� संवेदनशी भएको बाहे क कमर्चार�द्वारा सुईद्वारा �सफा�रस ग�रएको कुनै प�न औषधी �दइनेछैन । लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य

पेशागतको �सफा�रस ग�रएको अ�धकार�भत्र (जस्तैः मौर�ले टोकेको प्र�त�क्रयामा औषधी �दने) �सफा�रस ग�रएको उनीहरूद्वारा प्रदान ग�रएको सहयोगी

�नद� शनहरू र �वशेष �ल�खत आदे शहरूअनस
ु ार काम गनर् कमर्चार�हरूलाई अ�धकार �दने �ल�खत भनाइ अ�भभावकले बझ
ु ाउनप
ु न�छ । सई
ु �दनेजस्तो काम दतार्

ग�रएको नसर्को सुपर�वे�णद्वारा कमर्चार�बाट यस्ता औषधीहरू �दइनेछ ।

आकिस्मक औषधीको �निम्त �ल�खत आदे शहरूमा स्वास्थ्य पेशागतको �सफा�रस ग�रएको अ�धकार�भत्र उनीहरूले �सफा�रस गरे को, दस्तखत ग�रएको र �म�त
रा�खएको कुरामा यी कुरा हुनेछः
A.
B.

�वद्याथ� एलज�बाट किष्टत हुन्छ, जुन एनाफाइला�टक प्र�त�क्रयामा दे �खन सक्छ भनेर प�रभा�षत गनह
ुर् ोस ्;

औषधी, �दने त�रका, डोजको बारे मा प�हचान गनह
ुर् ोस ् । इपीन�फ्रन सुईबाट भन्दा प�न स्वासबाट �दने, जुन उपचारको �वकल्प हुन सक्छ । यो �नणर्य
लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य पेशागतको �सफा�रस गन� अ�धकार�भत्र �सफा�रसद्वारा गनर् स�कन्छ;

C.
D.

दे �खएको समयदे �ख एलज� भएको समयसीमा वा अपे��त ल�णहरूमा आधारमा कुन समयमा सुई �दइनेछ भनेर इङ्�गत गनह
ुर् ोस ्;

उपचारप�छ अनुगमन �सफा�रस गनह
्र् ाउनुपन�; र
ुर् ोस ्, जसमा घाउको स्याहार, टो�नर्कको �निम्त आवश्यकता, अ�त�रक्त औषधीको प्रयोग, अस्पतालमा पुरय
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E.

स्वास्थ्य पेशागतको �सफा�रस गन� अ�धकार�भत्र उनीहरूको �सफा�रसमा कसर� �रपोटर् गन� र �सफा�रसलाई राख्ने कुनै अ�भलेख दे खाउनुहोस ् ।

स्वास्थ्य पेशागत र �वद्याथ�को अ�भभावकले �वद्याथ�ले आफ्नो औषधी आफ� बोक्न अनुम�त �दन र/वा औषधी स्वप्रयोग गन� अनुम�त मागेमा

प्रधानाध्यापकले स्कुलको नसर्सँग परामशर्पश्चात ् अनुम�त प्रदान गनर् सक्छ । बहुडोजको यन्त्रहरूको अवस्थाहरूमा बाहे क (जस्तै दमको इन्हे लरहरू) �वद्याथ�ले
एक पटकम एक �दनको औषधी मात्रै बोक्न पाउनेछ । आफ्नो औषधी बोक्न र/वा आफ� प्रयोग गन� कुरा रा�खएका कुनै शतर्हरूको उल्लङ्घन भएमा त्यो अनुम�त
रद्द हुन सक्छ साथै उपयुक्त भएमा अनुशासनमा रा�खन सक्छ ।

खण्ड XX: हे रचाहको मद्द
ु ाहरू
अ�भभावकहरूका बीचमा भएका अदालती आदे शको �निम्त द ट्�विक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्ट लागु गन� एजेन्सी होइन (जस्तैः सम्बन्ध�वच्छे द आदे शहरू र

अ�भभावक�य योजनाहरू) । सामान्य रूपमा, स्कुलहरूले त्यस्ता आदे शहरू लागु गन� को�सस गन�छैन, जब "कुनै समयमा प�न सम्पकर् गनर् न�दने" प्रकारको
आदे श प्रष्ट रूपमा प्रमा�णत प्र�तको साथमा प्रस्तुत गरे मा वा स्कुलकमा अ�भभावकको अ�धकार �वशेष गर� सी�मत गन� भएमा मात्रै । (अदालतको
लेखनदासबाट प्राप्त ग�रएको र प्रष्ट रूपमा छाप लगाइएको र सोअनस
ु ार छाप परे को प्रमा�णत प्र�त मात्रै हुन सक्छ ।)

यस्तो अवस्थाहरूमा स्कुलको अ�धकार�हरूको न्यायमा यस्ता कायर्हरूमा पक्राउपूज�को अवस्थाहरूमा स्कुलले �वद्याथ�को सुर�ालाई जोगाउन कायर् गन�छ र

अदालती आदे शहरूको उल्लङ्घन सम्बन्धमा पु�लसलाई सम्पकर् गन�छ । अक� अ�भभावकले बच्चालाई स्कुलबाट हटाउने को�सस गदार् स्कुलले "सम्पकर् गन�"
आदे श प्रस्तुत गनर् अ�भभावकलाई सू�चत गन� को�सस गनर् सक्छ, तर यो अ�नवायर् छै न ।

अदालती आदे शहरू सम्बन्धी अ�भभावकहरूका बीचमा भएका झगडाहरू अदालतमा नै समाधान भएको �डिस्ट्रक्टले चाहना गछर् , स्कुलमा होइन ।

खण्ड XXI: CPS �रपो�टर् ङ
बाल सुर�ा सेवाहरू (CPS) मा बच्चालाई दव्ु यर्वहार गरे को वा बेवास्ता ग�रएको शङ्कास्पद अवस्थाहरूलाई �रपोटर् गनुर् राज्यको कानुनद्वारा �श�कहरू,

परामशर्दाताहरू, प्रशासकहरू, बाल स्याहार स�ु वधाका व्यिक्तहरू र स्कुलका नसर्हरूलाई आवश्यक रहे को छ । �रपो�टर् ङलाई दव्ु यर्वहार वा बेवास्ता ग�रएको

शङ्कास्पद घटनामा CPS द्वारा अनुसन्धानको �निम्त आग्रहको रूपमा प�हचान ग�रन्छ, दव्ु यर्वहारको अिन्तम �नधार्रण होइन । हरे क मुद्दा अनस
ु न्धान गनर् र
अवस्थाहरूको अधीनमा उपयुक्त रूपमा यस्ता कावार्ह� �लनु CPS र कानुन व्यवस्थाका अ�धकार�हरूको िजम्मेवार� हो । पेशागत स्कुल व्यिक्तत्वहरू

शङ्कास्पद दव्ु यर्वहार वा बेवास्ताको असल �वश्वासको �रपो�टर् ङ गनर्को �निम्त दा�यत्वबाट स्वतन्त्र र त्यसो गनर्बाट असफलताको �नम्त आपरा�धक
उत्तरदा�यत्वबाट स्वतन्त्र हुन्छन ् ।

खण्ड XXII: �वद्याथ� �श�ा अ�भलेखहरू
अ�भभावकहरू र वयस्क �वद्याथ�हरू (18 वषर् पुगेका �वद्याथ�हरू) मा यस्ता अ�धकार छन ्: (1) फेडेरल फ्या�मल� एजुकेसन राइटस ् एण्ड प्राइभेसी एक्ट
(FERPA) को अनुसार �वद्याथ�को शै��क अ�भलेख जाँच गन� र पुनरावलोकन गन�; (2) �वद्याथ�का अ�भलेखहरू बेठ�क, गलत रूपमा डोर्र् याउने वा

गोपनीयतामा �वद्याथ�को अ�धकार वा अन्य अ�धकारको उल्लङ्घनमा �नश्चयता गनर् संसोधन आग्रह गन�; (3) शै��क अ�भलेख दे खाउने सहम�त, सहम�त�बना
यस्ता अ�भलेखहरू दे खाउन अन्य व्यवस्थाले अ�धकार �दएको स्तरबाहेक; (4) (FERPA) सँग सहमत हुन असफलताको आरोग य.ू एस. �श�ा �वभागसँग

गुनासो दतार् गन�; र (5) सुप�रटे न्डेन्टको कायार्लयबाट �वद्याथ�को अ�भलेख सम्बन्धी �डिस्ट्रक्टको प्र�त प्राप्त गन� ।

सामान्यतयाः FERPA ले हरे क पटक �वद्याथ�को शै��क अ�भलेखहरू भएका जानकार� �दँ दा यसले �ल�खत अ�भभावक�य अनुम�त �लन स्कुल �डिस्ट्रक्टलाई

आवश्यक गछर् । ताप�न, स्कुल �डिस्ट्रक्टले यसको केह� वा सबै जानकार� �दन रोक्ने मौका अ�भभावक वा योग्य �वद्याथ� (18 वषर् वा सोभन्दा मा�थ) लाई �दन्छ

भने अ�भभावकको अनुम�त�बना �दन स�कने "�डरे क्टर� जानकार�" भ�नने केह� जानकार�लाई FERPA ले अनुम�त �दन्छ ।

क�हलेकाह�ँ हाम्रा �वद्याथ�हरूको नाम र ठे गाना र अन्य सम्बिन्धत जानकार�हरू �डिस्ट्रक्ट बा�हरका व्यिक्तहरू र संस्थाहरू (जस्तैः PTA, बुस्टर क्लबहरू,

कलेजहरू, सै�नक सेवाका शाखाहरू, नयाँ संस्थाहरू र कानुन व्यवस्थापन अ�धकार�हरू) बाट �डिस्ट्रक्टले आग्रह प्राप्त गछर् । �डिस्ट्रक्टले व्यापा�रक उद्देश्यको

साथमा व्यिक्तहरू र संस्थाहरूलाई त्यस्तो जानकार� क�हल्यै �दनेछैन, जुन �डिस्ट्रक्टसँग सम्झा◌ैता हुँदैन । अ�भभावक वा वयस्क �वद्याथ�हरूद्वार �ल�खत

रूपमा �डिस्ट्रक्टले सूचना नपाएसम्म, �डिस्ट्रक्टले तल उल्लेख ग�रएझै व्यिक्तहरू र संस्थाहरूलाई �डरे क्टर� जानकार� �दन सक्छ ।

"�डरे क्टर� जानकार�" लाई �वद्याथ�को नाम, �भ�डयो, फोटोग्राफहरू र अन्य तस्वीरहरू, प�हचान, �डप्लोमाहरू र प्राप्त गरे का अवाडर्हरू, जन्म �म�त र स्थान,

हालै र अ�घल्लो स्कुलको हािजर�, भनार् भएको �म�त, भनार्को अवस्था, �वद्युतीय (इमेल) ठे गाना, ठे गाना, टे �लफोन नम्बर, साथमा मोवाइल नम्बर, �वद्याथ�को
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आइडी नम्बर (शै��क अ�भलेखहरूमा पहुँच प्राप्त गनर् मात्रै एउटै प्रयोग गनर् स�कन्न, प्रयोगकतार्को प�हचान सत्य स्था�पत गनर् एक वा सोभन्दा बढ� व्यिक्तगत

तत्वहरू प्रयोग हुँदा बाहे क), आ�धका�रक रूपमा प�हचान ग�रएका �क्रयाकलापहरू र खेलहरूमा सहभा�गता र एथले�टक सहभा�गता सम्बन्धी भएमा �वद्याथ�को
तौल/उचाइको रूपमा प�रभा�षत ग�रएको छ ।

�डरे क्टर� जानकार� राख्ने �नणर्यको प�रणामलाई कृपया �वचार गनह
ुर् ोस ् । तपा�ले यस्ता गनभ
ुर् यो भने गैह्र�डिस्ट्रक्ट व्यिक्तहरू वा संस्थाहरूबाट यस्तो

जानकार�को �निम्त आउने भ�वष्यका आग्रहहरू इन्कार ग�रनेछ र �डिस्ट्रक्टले यस्ता जानकार�हरू प्रदान गनर् अस�म हुनेछः
•

•
•
•
•

�वद्याथ�को डाइरे क्टर�हरू, वा�षर्क/वा�षर्क पुिस्तकाहरू
स्कुलको कायर्क्रम/खेलकुदका कायर्क्रमहरू

तपा�को �वद्याथ�को उपलब्धीको बारे मा स्कुल/प्रेस सम्मेलन

PTA, बुस्टर क्लबहरू र अन्य धेरै स्कुलसम्बन्धी संस्थाहरू/�क्रयाकलापहरू
स्कुल पुनःएकता स�म�तहरू

द ट्�विक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले तपा�को बच्चाको बारे मा डाइरे क्टर� जानकार� �नकालेको तपा�ले चाहनुहुन्न भने तपा�ले �ल�खत रूपमा आग्रह गनप
ुर् छर् र

त्यसलाई अक्टोवर 1 �भत्र तपा�को स्कुलको प्रधानाध्यापककहाँ पठाउनप
ु छर् । तपा�को बच्चाको नाम र भनाइ समावेश गनह
ुर् ोस ्: "�द फे�मल� एजुकेसन राइटस ्

एण्ड प्राइभेसी एक्टले अनुम�त �दएअनुसार मेरो स्कुलले नता द ट्�विक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टले मेरो �ल�खत मञ्जुर��बना मेरो बच्चाको शै��क अ�भलेखबाट कुनै
व्यिक्तगत रूपमा प�हचान गन� जानकार� �दनेछैन भनेर म आग्रह गदर् छु ।"

खण्ड XXIII: प्रशास�नक सव��णहरूमा अ�भभावक र �वद्याथ�को अ�धकारहरू (नी�त 3232)
सबै �नद� शनात्मक सामाग्रीहरूका साथमा अ�त�रक्त सामाग्रीहरू र �श�कका �नद� �शकाहरू, सं�घय कोषद्वारा सहायता ग�रएको कायर्क्रम वा प�रयोजनामा कुनै
सव��ण, मूल्याङ्कन वा अन्वेषणसँगै प्रभोग भएका कुराहरू अ�भभावकहरूद्वारा जाँचको �निम्त उपलब्ध छन ् । सं�घय कोषद्वारा सहायता ग�रएको कुनै प�न

प�रयोजना वा कायर्क्रमको भागको रूपमा कुनै प�न �वद्याथ�ले सम्बिन्धत जानकार� प्रकट गन� कुरा बुझाउने, सव��ण, अन्वेषण वा मूल्याङ्कन गनुर् जरूर� छै नः
•
•
•
•
•
•
•
•

राजनै�तक आबध्दताहरू;

सम्भा�वक बाधा �दने मान�सक वा मनोवै�ा�नक समस्याहरू;
यौन व्यवहार र च�रत्रहरू;

अवैधा�नक, गैह्रसामािजक, आफ�लाई गलत कायर् लगाउने वा अपमान गन� व्यवहार;

निजकको प�रवारको सदस्यहरूको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन;
�वशेष अ�धकार पाएको वा उस्तै सम्बन्धहरू;

धा�मर्क अभ्यासहरू, आबद्धताहरू वा �वद्याथ� वा �वद्याथ�को अ�भभावकको �वश्वास; वा

कायर्क्रमको �निम्त योग्य स्था�पत हुन आवश्यक जानकार�भन्दा आम्दानी; वयस्क वा स्वतन्त्र भएका �वद्याथ�हरूको सहम�त�बना वा अ�भभावकको
�ल�खत अनुम�त�बना ।

सव��णहरू र संकलनको व्यवस्थापन, माक��टङ, सेल्स वा अन्य �वतरण गन� उद्देश्यको �निम्त व्यिक्तगत जानकार�को प्रयोग वा प्रकट गन� समयमा �डिस्ट्रक्टले
�वद्याथ�को गोपनीयता बचाउन व्यवस्थापन गन�छ ।

जाँच गन� अ�धकार (प्र�क्रया 3232P)

आग्रह गरे को खण्डमा अ�भभावकहरूले तल �दइएका कुराहरू जाँच गन� मौका हुनेछः
A.
B.
C.

स्कुलद्वारा �वद्याथ�हरूमा गनर् लागेको वा �वतरण गरे को सव��णअ�घ तेस्रो प�द्वारा बनाइएको सव��णहरू;

शै��क पाठ्यक्रमको भागको रूपमा �नद� शनात्मक सामाग्रीहरूको प्रयोग; र

�वद्याथ�हरूबाट जानकार� संकलन गनर् प्रयोग ग�रएको कुनै प�न सव��णको कागजात ।

सूचना

हरे क शै��क सत्रको सुरुवातमा �डिस्ट्रक्टले स्वतन्त्र भएको �वद्याथ� वा अ�भभावकलाई �ल�खत रूपमा �डिस्ट्रक्टको नी�त र शै��क सत्रको समयमा कुनै

�वद्याथ�को सव��ण, अन्वेषण वा मूल्याङ्कनको ता�लकाको �वशेष वा अनुमा�नत �म�तहरू प्रदान गन�छ ।
सहभा�ग नहुने
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सूचनाले यसमा सहभागी हुने �वद्याथ�को सहभागी नहुने प्रावधान प�न समावेश गन�छः
A.
B.
C.
D.

कुनै सुर��त ग�रएको जानकार� सव��ण, कोष नभए प�न;

संकलन, प्रकट गन� वा �वद्याथ�हरूबाट प्राप्त भएको व्यिक्तगत जानकार�को प्रयोग समावेश भएको �क्रयाकलापहरू
अरूलाई माक��टङ गनर् वा �बक्र� गनर्; अथवा

हािजर�को शतर्, स्कुलद्वारा ग�रएको र �वद्याथ�को तुन्तै स्वास्थ्य र सुर�ालाई जोगाउन आवश्यक नभएको रूपमा कुनै गैह्रआकिस्मक, आक्रमणको
शार��रक जाँच वा पर��ामा जरूर� भएकाहरू ।

खण्ड XXV: �डिस्ट्रक्टको अ�भलेखहरूमा सवर्साधारणको पहुँच (नी�त 4040)
वा�सङ्टन राज्य कानुनसँग �मल्ने (Ch. 42.17 RCW), �डिस्ट्रक्टको प्रशासन र संचालन सम्बन्धी अ�भलेखहरूमा सवर्साधारणलाई पूणर् पहुँच प्रदान गनर् स�म�त
प्र�तबध्द रहे को छ । यस्तो पहुँचले महत्त्वपण
ू र् सावर्ज�नक नी�त, सरकार� प्र�क्रयाहरूको �नष्प�तामा सवर्साधारणको आत्म�वश्वास कायम राख्ने कुरा प्रदान गछर्
र त्यसको साझा स्कुल �डिस्ट्रक्टको �नयन्त्रण र संचालनमा समुदायको रू�च जोगाउँ छ । सोह� समयमा स�म�तले सरकारको प्रभावकार� प्रशासन कायम राख्न र
व्यिक्तको गोपनीयताको अ�धकार स्वीकार गन� चाहना राख्छ, जसको अ�भलेखहरू �डिस्ट्रक्टद्वारा कायम ग�रको हुन सक्छ ।

खण्ड XXVI: �वद्याथ�को अ�भव्यिक्तको स्वतन्त्रता (नी�त र प्र�क्रया 3220)
प्रजातािन्त्रक समाजमा �वद्याथ�को �वचारको स्वतन्त्र अ�भव्यिक्त �श�ाको महत्त्वपूणर् भाग हो । स्कुल प�रसरमा �वद्याथ�को �वचारको मौ�खक र �ल�खत
अ�भव्यिक्तलाई यसर� उत्सा�हत ग�रनुपछर् �क त्यसले स्कुलको संचालनमा प्रचुर मात्रामा रोक्दै न । �वद्याथ�हरूलाई क�ाकोठा वा भेला भएको अवस्थामा
अश्ल�ल र/वा आक्रामक शब्दहरूको प्रयोग गनर्बाट �नषेध ग�रएको छ ।

A. �वद्याथ�को प्रकाशनहरू

स्कुलको पाठ्यक्रमको भाग वा �वद्याथ� कोष सम्बिन्धत सहायतासँगको रूपमा उत्पादन भएका �वद्याथ� प्रकाशनहरूले दव
ु ै सवार�साधनको �निम्त

�नद� शन र �वद्याथ� संचारको रूपमा सेवा गन� उद्देश्य रा�खएका छन ् । ती �डिस्ट्रक्टद्वारा प्रचुर मात्रामा संचालन ग�रएको र आ�थर्क सहायता ग�रएको छन ् ।
यस्ता प्रकाशनहरूमा दे खा परे का सामाग्रीहरूले �वद्याथ�को सबै प�ाका रू�चहरू प्र�त�बिम्बत गनप
ुर् छर् , साथै �ववाद र असहम�त भएका �वषयहरू प�न ।

�ववादास्पद �वषयहरूले ग�हराइमा व्यवहार गरे को र �व�वध दृिष्टकोणा प्रस्तुत अ�न प्रदान गरे को हुनु पछर् । यस्ता सामाग्रीहरू यस्तो हुनुहुँदैनः मानहा�न

हुने, फोहर वा अशुद्ध, स्कुलको वास्त�वकतालाई खल्बल्याउने, अरूको गोपनीयतामा आक्रमण गन�, कुनै वंश, धमर्, �लङ्ग वा जातीय समूहलाई अपमा�नत
गन�ः वा कानुनको उल्लङ्घन पैरवी गन� वा सूत�जन्य पदाथर्, म�दरा, अवैध लागुपदाथर् वा लागुपदाथर् पाराफ्रेना�लयाको �व�ापन गन� ।

सप
ु �रटे न्डेन्टले यी मापदण्डहरूलाई कायार्न्वयन गन� �नद� �शका �वकास गन�छ र मापदण्डसँग सहमत नहुने दे �खएका कुनै प�न सामाग्रीहरूको तरु
ु न्तै
पुनरावलोकन गनर्को �निम्त प्र�क्रयाहरू स्थापना गन�छ ।

B. सामाग्रीहरूको �वतरण

सप
ु �रटे न्डेन्टद्वारा �वकास ग�रएको प्र�क्रयाअनस
ु ार प्रकाशनहरू वा �वद्याथ�हरूद्वार �ल�खत अन्य सामाग्रीले स्कुल प�रसरमा खल्बल्याउन सक्छ । यस्ता
प्र�क्रयाहरूले समय, स्थान र �वतरणको प्रकृ�तमा सीमाहरू ल्याउन सक्छ साथै स्कुलको सम्पित्तमा यस्ता सामाग्रीहरू पोस्ट गनर्को �निम्त प�हले नै
अ�धकार �लने ।

स्कुलको �क्रयाकलापको वास्त�वकता खल्बल्याउन डोर्र् याउने वा स्कुल संचालनमा अवरोध ल्याउने सामाग्रीहरूको �वतरणको �निम्त िजम्मेवार भएका

�वद्याथ�हरूलाई सुधारको कावार्ह� वा दण्डमा ल्याइनेछ, साथै �वद्याथ� अनुशासन नी�तसँग �मल्ने �नलम्बन वा �नष्काशन, गैह्र�वद्याथ�हरू र �डिस्ट्रक्टका
गैह्रकमर्चार�हरूद्वारा स्कुलको प�रसरमा सामाग्रीहरू �वतरण गन�छैनन ् ।

अ�भव्यिक्त स्वतन्त्रता (प्र�क्रया नं. 3220P)

�वद्याथ�हरूले स्वतन्त्र मौ�खक र �ल�खत अ�भव्यिक्तको �वशेष अ�धकारमा आनन्द मनाउनप
ु न�छ, जसले स्कुलको संचालन खल्बल्याउँ दै न । �वद्याथ�को

मौ�खक र �ल�खत अ�भव्यिक्त �नयमन गनर् प्रधानाध्यापकसँग अ�धकार हुनेछ । मौ�खक र �ल�खत अ�भव्यिक्तको �निम्त भएका मापदण्डहरू उल्लङ्घन गन�
�वद्याथ�हरूलाई सुधारका कावार्ह� वा दण्डमा ल्याइनेछ ।

मौ�खक र �ल�खत अ�भव्यिक्तको उद्देश्यको �निम्त तल �दइएका �नद� शनहरू लागु हुन्छन ्:
A.

�ल�खत सामाग्रीहरूको �वतरण वा भेला वा क�ाकोठामा मौ�खक भनाइ प्रस्तुत गनर् रोक्न स�कन्छः
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1.

वास्तवमा सामाग्री र खल्बल्याउने अथवा स्कुल �क्रयाकलापहरूसँग हस्त�ेप गन�जस्ता अ�भव्यिक्तलाई अनुमानमा तकर्सङ्गत रूपमा सहायता गनर्

जहाँ प्रमाण हुन्छ, जसको खल्बल्याइ वा हस्त�ेप उपलब्ध भएका तकर्सङ्गतद्वारा रोक्न स�कदै न, कम बाधा �दएको त�रकाहरू; वा
2.

जहाँ अरूको अ�धकारमा यस्तो अ�भव्यिक्त अशािन्तसँग �मलाइएको कायर् हुन्छ ।

�वद्याथ� प्रकाशन वा खल्बल्याउने भनाइको �निम्त �वशेष तथ्यहरू अिस्तत्वमा हुनुपछर् , जसमा त्यो पूवार्नुमान गनर् तकर्सङ्गत हुन्छ, जुन सामान्य स्कुल
�क्रयाकलाप हुनलाई तरु
ु न्तै, ठूलो खल्बल्याइको प्रष्ट र वतर्मान सम्भावना हुन्छ, य�द ती सामाग्रीहरू प्रका�शत र �वतरण भएमा । खल्बल्याउने कुराहरूमा
समावेश भएका तर आवश्यक रूपमा सी�मत नभएकोः �वद्याथ� दं गाः सम्पित्तको ��त; ठूलो सोरमा �चच्याउने वा �हंसात्मक व्यवहार; वा स्कुलमा अलग

रहने, बस्ने, उ�भने, बा�हर �नस्कने वा अन्य प्रकारका सम्बिन्धत �क्रयाकलापहरूमा स्कुलमा पयार्प्त मात्रामा �वद्याथ�को सहभा�गता ।
B.

अल्पसङ्ख्यकहरूका �निम्त अनप
ु यक्
ु त भएका व्याख्या भएका �ल�खत सामाग्रीहरू वा मौ�खक भनाइका प्रस्तत
ु ीकरणको �वतरणलाई अनम
ु �त �दइनेछैन ।
अल्पसङ्ख्यकहरूका �निम्त अनुपयक्
ु तता �नधार्रण गनर्को �निम्त �नयमहरू �नद� शनात्मक सामाग्रीहरूमा �नवेदन ग�रएको रूपमा �तनीहरूसँग सहमत
हुनुपछर् ।

C.

मानहा�न सामाग्री वा भनाइ �नषेध ग�रन सक्छ । मानहा�नका सामाग्रीहरूलाई सावर्ज�नक मा�नसहरू वा सरकार� अ�धकार�हरूका बारे मा बदनामीका गलत

कुराहरू समावेश भएका कुरा भनी प�रभा�षत ग�रनेछ । मानहा�न हुनको �निम्त बदनामीको गलत कुराहरू वास्त�वक कुभावनाको साथमा ग�रएको हुनुपछर् ;
त्यसको अथर् त्यो गलत हो भन्ने �ानको साथमा वा त्यो गलत भए प�न वा नभए प�न बेपरवाह उपे�ाको साथमा ।

D.

सामाग्रीहरूलाई अशुद्ध मा�नन सक्छ, जब �डिस्ट्रक्टमा सामान्य रूपमा �वतरण हुने दै �नक अखबारद्वारा प्रमा�णत ग�रएको रूपमा भाषाले पेशागत
पत्रका�रताको मापदण्ड पूरा गद� न । �वद्याथ�लाई दण्ड �दइन सक्छ, जब उ "अश्ल�ल र अभद्र बोल�" आक्रामक रूपमा समावेश हुन्छ ।

E.

प्रकाशनले व्यिक्तहरूको "गोपनीयतामा आक्रमण" नगनर् सक्छ । यस्ता कुराहरूमा यस्ता कुराहरू समावेश हुन सक्छन ्: एउटा व्यिक्तको व्यिक्तत्वको

दरू
ु पयोग: एउटा व्यिक्तको गोप्य कुराहरूको प्रकाशन, जसमा सवर्साधारणको वैधा�नक चासो छै न; अथवा कुनै व्यिक्तको गोप्य �क्रयाकलापहरूमा गलत
रूपमा अनुम�त�बना पस्ने त�रकामा, जसले सामान्य होसमा भएको व्यिक्तको तकर्सङ्गतमा मान�सक कष्ट, शमर् वा अपमान ल्याउन सक्छ ।

F.

स्कुलका अ�धकार�हरूको आलोचना गन� वा स्कुलको �नयमहरूको उल्लङ्घनालाई पैरवी गन� प्रकाशनहरू वा मौ�खक बोल�हरू �नषेध ग�रन्छ, जब स्कुलमा

�वकास हुन सक्ने वास्त�वक खल्बल्याइ अनुमान गनर् सहायता गन� प्रमाण हुन्छ ।

G. वंशगत, धा�मर्क वा जातीय प�पात वा भेदभाव वा �वशेष जा�त, धमर् वा जातीय समह
ू हरूमा गम्भीर रूपमा होच्याउने प्रकाशनहरू वा मौ�खक भनाइहरू
�नषेध ग�रएका छन ् ।

�वद्याथ�को प्रकाशनहरू

�वद्याथ�को प्रकाशन सप
र् ो ला�ग �वद्याथ� प्रकाशनका �नद� शक
ु �रवे�ण गनर् र नी�त र प्र�क्रयामा भएका कुराहरूमा �दइएका प्रावधानहरू �मलेका छन ् भनेर हे नक
वा सल्लाहकारमा प्रमुख िजम्मेवार� रहनेछ । प्रकाशन हुनुअ�घ नै प्रधानाध्यापकले कुनै प्र�त पुनरावलोकन गनर् माग्न सक्नुहुन्छ । यस्ता प्र�तहरू

पुनरावलोकनको �निम्त बुझाइएको 24 घण्टा�भत्र �वद्याथ� सम्पादककहाँ �फतार् ग�रनेछ । �नमार्ण गन� स्तरमा समाधान नभएको कुनै प�न �ववाद अ�धक

�वचारको �निम्त सुप�रटे न्डेन्टकहाँ सुिम्पइनेछ । जब उपयुक्त हुन ्, सुप�रटे न्डेन्टले वैधा�नक परामशर् खोजी गन�छ । त्यो स्तरमा गुनासो समाधान हुन सकेन भने
आग्रहमा स�म�तले अक� �नय�मत बैठकमा गन
ु ासोलाई �वचार गन�छ ।

�वद्याथ� प्रकाशन कायर्क्रमको �वषयसूचीमा �वद्याथ�लाई असल न्याय अभ्यास गनर् उत्सा�हत ग�रनुपछर् भनेर �डिस्ट्रक्टले �वश्वास गरे को हुनाले यस्ता

अ�भव्यिक्तका लेखहरूलाई स्कुलको �नद� शनात्मक �मसन र मूल्यहरू�भत्र रा�खनुपछर् । सामाग्रीहरू त्यस्ता �वषयहरूबाट स्वतन्त्र हुनुपछर् ः जुन �नद� शनात्मक
कायर्क्रममा �वरोधी कुद्छ; व्यिक्तहरूको गोपनीयतामा आक्रमण गछर् ; अपमान गछर् वा व्यिक्तहरू र समह
ू हरूलाई टुक्राउँ छ; स्कुलको �नयमको उल्लङ्घनमा
सहायता गछर् अथवा �वद्याथ�को प�रपक्वताको स्तरको �निम्त अनुपयुक्त हुन्छ । यस्ता प्रकाशनको �क्रयाकलापले अरूको संवेदनशीलता सम्मान गनर् र
नाग�रकको मापदण्डको साथमा िजम्मेवार पत्रका�रताको तत्व प�न �सकाउनुपछर् ।
सामाग्रीहरूको �वतरण

�वद्याथ�को बोल� वा अ�भव्यिक्त स्वतन्त्रताको संवैधा�नक हकले स्कुल प�रसरमा �ल�खत सामाग्रीहरूको �वतरणमा मौका प्रदान गछर् । ताप�न,

�वद्याथ�हरूद्वारा �वतरण ग�रएको सामाग्रीहरूले स्कुलका �क्रयाकलापहरूसँग बा�झने वा खल्बल्याउनह
ु ु ँदैन । अन्य त्यस्तै गैह्र�नद� शनात्मक �क्रयाकलापहरूलाई
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अनुम�त न�दएसम्म �नद� शनात्मक समयमा क्रमबद्ध रूपमा सामाग्रीहरूको �वतरण नुहुन सक्छ । सामाग्रीहरूको �वतरणबाट आएको खल्बल्याइ वा हस्त�ेपको
स्वभावमा �नभर्र हुँदै �वद्याथ�हरूलाई सुधारका कावार्ह� वा दण्डका साथमा �नलम्बन वा �नष्काशनमा रा�खन सक्नेछ ।

खण्ड XXVII: भेला हुनको �निम्त �वद्याथ�को स्वतन्त्रता (नी�त 3223)
�वद्याथ�हरू र �वद्याथ� संस्थाहरू स्कुलका कोठाहरू वा अ�डटो�रयमहरूमा वा स्कुल प�रसरका बा�हर� स्थानहरूमा छलफल गनर्, समाधान बाँड्न र स्कुल
सम्बन्धी कुराहरू भए प�न वा नभए प�न �तनीहरूलाई प्रत्य� वा अप्त्य रूपमा चासो राख्ने वा �तनीहरूलाई प्रभाव पान� कुनै प�न �वषय सम्बन्धी अन्य
कानुनसम्मत कावार्ह� �लन भेट्न ् सक्छन ् । यस्ता �क्रयाकलापहरूले स्कुलको सामान्य संचालनमा हस्त�ेप ल्याउन अनुम�त �दनेछैन ।

शान्तपूणर् प्रदशर्न अनुम�त �दइएको छ, ताप�न ती तो�कएको स्थानमा हुनेछ, जहाँ �तनीहरूले व्यिक्तहरू वा सम्पित्तमा नोक्सानी प्रस्तुत गद� नन ् र तो�कएको
समयमा क�ाहरू र अन्य स्कुलका �क्रयाकलापहरू खल्बल्याउनेछैनन ् ।

खण्ड XXVIII: समान शै��क मौका
वंश, धम,्र् �वश्वास, रङ, रािष्ट्रय उत्पित्त वा जातीय, �लङ्ग, यौन प�हचान (साथमा यौन अ�भव्यिक्त वा प�हचान) वैवा�हक वा प�रवारको अवस्था वा स्नाय,ु
मान�स वा शार��रक अपाङ्गता (RCW 49.60 सँग �मल्ने) सम्बन्धी गैह्र कायर्क्रमको उपिस्थ�त वा अपाझ्गता भएको व्यिक्तद्वारा ता�लमप्राप्त कुकुर

पथप्रदशर्क वा सेवा �दने पशुको प्रयोगको प��बना �डिस्ट्रक्टले त्यसको शै��क र �क्रयाकलापहरूको कायर्क्रमको सबै प�मा सबै �वद्याथ�का �निम्त समान
शै��क मौका र व्यवहार प्रदान गन�छ । �डिस्ट्रक्ट कायर्क्रमहरू यौन र शङ्कास्पद वा भेदभावकार� उत्पीडनबाट स्वतन्त्र हुनेछ ।

आफूलाई भेदभाव ग�रएको महसुस गन� अ�भभावकहरू वा �वद्याथ�हरूमा स्कुल �डिस्ट्रक्ट र/वा स्थानीय, राज्य र सं�घय अ�धकार�हरूका साथमा गुनासो दतार्

गन� अ�धकार रहे को छ । सोधपुछ र गुनासो तल �दइएका व्यिक्तहरूका साथमा दतार् ग�रनुपछर् ः
•
•

शीषर्क IX / RCW 28A.640 अ�फसर: Aaron Draganov 206-901-8005
खण्ड 504 संयोजक: Richard Quesada, 206-901-8035

खण्ड XXVIV: शीषर्क I स्कुलहरू र सावर्ज�नक अ�भलेखहरूका �निम्त आग्रह
स्कुलमा शीषर्क I कोष प्राप्त गन� �वद्याथ�को अ�भभावक तपा� हुनह
ु ु न्छ भने तपा�को बच्चालाई �नद� शन �दने क�ाका �श�कहरूको पेशागत योग्यताहरू जान्ने
अ�धकार तपा�मा रहे को हुन्छ । तपा�को बच्चाको क�ाको �श�कको बारे मा �निश्चत जानकार� सोध्न सं�घय कानुनले तपा�लाई अनुम�त �दएको छ र तपा�ले
माग्नुहुन्छ भने समयअनुसार यो जानकार� तपा�लाई �दन हामीलाई जरूर� हुन्छ । �वशेष गर� तपा�को बच्चाको क�ाको �श�कहरूका बारे मा तल �दइएका
जानकार� सोध्ने अ�धकार तपा�सँग रहे को छः

•

�श�कले �सकाउने ग्रेडहरू र �वषयहरूका �निम्त सुप�रटे न्डेन्टको सावर्ज�नक �नद� शनको कायार्लय (OSPI) सँग लाइसेन्स प्राप्त वा योग्य �श�कहरू
छन ् वा छै नन ् ।

•

�वशेष अवस्थाहरूका कारण राज्यको �नयमको अधीनमा लाइसेन्स नभएको वा योग्य नभए प�न क�ाकोठामा �श�कले पढाउन सक्छ भनेर OSPI ले
�नणर्य गरे प�न त्यसले लाइसेन्स त्याग्ने वा योग्यताको �ेत्रमा OSPI लाई पान�छ ।

•
•

�श�कको कलेजको मुख्य �वषय; �श�कसँग एडभान्सको �डग्री छ वा छै न र छ भने �डग्रीको �वषय ।

कुनै �श�कको सहायता वा उस्तै पेशागतहरूले तपा�को बच्चालाई सेवा प्रदान गछर् र �तनीहरूले गछर् न ् भने �तनीहरूका योग्यताहरू ।

टुिक्वला स्कुल �डिस्ट्रक्टमा भएका सबै स्कुलहरूले 2018-19 शै��क सत्रको �निम्त शीषर्क I कोषहरू प्राप्त गछर् न ् । शीषर्क I को अधीनमा कुनै प�न बच्चा

नछो�डएको होस ् भन्ने संघय कानुनले कम आम्दानी भएका प�रवारहरूका �वद्याथ�हरूलाई उच्च प्र�तशतको साथमा स्कुलहरूलाई सहायता �वतरण गरे को छ ।
यीमध्ये कुनै प�न जानकार� तपा�ले प्राप्त गनर् चाहनुहुन्छ भने कृपया तपा�को अनुरोध यहाँ बुझाउनुहोस ्, मानव स्रोतसाधनका कायर्कार� �नद� शक (Executive
Director of Human Resources), 4640 S. 144th St., Tukwila, WA 98168 ।

स्कुल �डिस्ट्रक्ट वा अन्य स्कुल सेवा प्रदायक �वरूद्ध नाग�रक गन
ु ासो वा
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नाग�रक गुनासोको �वस्तत
र् पमा व्याख्या गरे र यहाँ �दइएको छ, अध्याय 392-168 WAC, �निश्चत श्रेणीसम्बन्धी केिन्द्रय कायर्क्रमको नाग�रक
ृ सारांश पूणरू
गुनासो प्रकृयाको �वशेष सेवा कायर्क्रम
•

यो WAC अनलाइन खोज्नुहोस ्: http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-168.

नाग�रक गुनासो �ल�खत भनाइ हो, जसले सं�घय कानुन, �नयम वा �नयमनको उल्लङ्घन वा सं�घय कायर्क्रममा लागु हुने राज्य �नयमनको आरोप लगाउन्छ ।
•

•
•

जोकोह�ले प�न नाग�रक गुनासो दतार् गनर् सक्छ ।
यहाँ कुनै �वशेष फाराम छै न ।

गन
ु ासो दतार् गनर् सं�घय कायर्क्रमले संचालन गन� कानन
ु थाहा हुनु जरूर� छै न ।

कदम 1: सबैभन्दा प�हले तपा�को स्थानीय प्र�क्रया प्रयोग गनुह
र् ोस ्

तपा�को स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) को नाग�रक गुनासो प्र�क्रया तपा�ले पछ्याउनुभएको छ र सन्तोषजनक
समाधानमा पग्ु न अस�म ् हुनह
ु ु न्छ भने OSPI द्वारा नाग�रक गन
ु ासो प्र�क्रया प्रयोग गनह
ुर् ोस ् ।

कदम 2: OSPI द्वारा नाग�रक गुनासो दतार् गनह
ुर् ोस ्

नाग�रक गन
ु ासो �ल�खत, गन
ु ासो गन� व्यिक्तको दस्तखत हुनप
ु छर् र साथैः
•

गुनासो भन� व्यिक्तको सम्पकर् जानकार� । तपा�को नाम, ठे गाना, टे �लफोन नम्बर र इमेल, तपा�सँग एउटा छ भने ।

�वकल्पः यो नाग�रक गुनासो दतार् गनर् तपा�लाई सहायता गन� कोह� छ भने 1) �तनीहरूको सम्पकर् जानकार� र 2) �तनीहरूसँग तपा�को
सम्बन्ध- जस्तैः प�रवारको सदस्य, नातेदार, साथी वा व�कल ।

•

यो उल्लङ्घन गरे को तपा�ले �वश्वास गरे को स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायकहरूका बारे मा जानकार� । स्कुल �डिस्ट्रक्टको नाम,

ESD, वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) को नाम र ठे गाना, जसले सं�घय �नयम, कानन
ु वा �नयमन उल्लङ्घन गरे को तपा�ले सोच्नह
ु ु न्छ

•

अथवा सं�घय कायर्क्रममा लागु हुने राज्यको �नयमन ।

तथ्यहरू- के, को र क�हले । सामान्य रूपमा तथ्यहरू र �म�तहरूको �ववरण समावेश गनर्होस ्, ज�हले उल्लङ्घन भएको आरोप तपा�ले

सोच्नुहुन्छ ।

1.
2.
3.

कुन �वशेष आवश्यकता उल्लङ्घन भएको �थयो ?
यो उल्लङ्घन क�हले भएको �थयो ?

को िजम्मेवार छ भनेर तपा�ले �वश्वास गनह
ुर् ु न्छः सबै मा�नसहरूको नाम र कायर्क्रम वा संलग्न भएको संस्था ।

�वकल्पः के तपा�ले स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायकसँग के तपा�ले प�हले नाग�रक गुनासो भनभ
ुर् एको �थयो ? अध्याय 392168 द्वारा आवश्यक नभए प�न हामीले तपा�को गुनासो र प�रणामहरूको प्र�त पुनरावलोकन गनर् सक्छ� भने के त्यो सहयोगी हुन्छ, कुनै
छ भने ।

•

तपा�ले अपे�ा गनभ
ुर् एको समाधान । प्रस्ता�वत समाधान, तपा�लाई थाहा छ भनेर तपा�ले सोच्नुहुन्छ वा मुद्दाहरू कसर� समाधान गनर् स�कन्छ

भन्ने बारे मा �वचारहरू राख्ने ।

कदम 3: OSPI मा तपा�को �ल�खत नाग�रक गन
ु ासो पठाउनह
ु ोस ् वा फ्याक्स
Office of Superintendent of Public Instruction
Attn: Citizen Complaint-Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
फ्याक्सः (360) 586-3305
कदम 4: OSPI कमर्चार�ले तपा�को गुनासो अगा�ड बढाउँ छ

जब OSPI मा भएका सं�घय कायर्क्रम कमर्चार�ले तपा�को �ल�खत गुनासो प्राप्त गरे प�छ यी कुराहरू हुन्छन ्:
1.
2.
3.
4.

OSPI ले तपा�को गन
ु ासोको एउटा प्र�त स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) मा पठाउँ छ ।

स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायकहरूले �नयुक्त ग�रएका कमर्चार�द्वारा आ�धका�रक अनुसन्धान सुरु गछर् ।
20 �दन�भत्र- �नयुक्त भएको कमर्चार�ले OSPI लाई अनुसन्धानको �ल�खत प्र�त�क्रया प्रदान गछर् ।

OSPI कमर्चार�ले तपा�लाई स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल प्रदायकहरू (सह �दइएको) द्वारा संचालन ग�रएको अनुसन्धानको

प�रणामको प्र�त पठाउनेछ ।

�तनीहरूका प्र�त�क्रया दईु प�रणामहरूमध्ये एउटामा प्रष्ट्याइएको हुनुपछर् ः
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•
•

तपा�को गुनासोमा लगाइएको आरोपहरूको इन्कार र इन्कारको ला�ग तकर् ।
उल्लङ्घन सुधार गन� तकर्सङ्गत कायर्हरूको प्रस्ताव ।

गुनासोमा आरोपहरूका बारे मा तपा�ले अ�धक जानका�र प्रदान गनर् चाहनुहुन्छ भने स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) बाट
आएको प्र�त�क्रयाको �म�तदे �ख 5 �दन�भत्र OSPI लाई जानकार� पठाउनह
ु ोस ् ।

कदम 5: OSPI द्वारा अिन्तम �नणर्य

तपा�को �ल�खत गुनासो OSPI मा सं�घय कायर्क्रमको कमर्चार�ले प्राप्त गरे को 60 �दन�भत्र OSPI ले �ल�खत रूपमा तपा�लाई अिन्त �नणर्य

पठाउनेछ- यो अनुसन्धानले धेरै समय �लने अ�त�रक्त अवस्थाहरूको माग नभएसम्म ।
अिन्तम �नणर्यमा पग्ु न OSPI कमर्चार�ले तल �दइएका कदमहरू पछ्याउनेछः
1.

तपा�को गुनासोसम्बन्धी संकलन ग�रएका सबै जानकार� पुनरावलोकन गन� । पुनरावलोकनमा आत्म�नभर्र, स्थानको अनुसन्धानको

प�रणामहरू समावेश हुन सक्छ ।

2.

�डिस्ट्रक्ट, ESD, अथवा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) ले सं�घय �नयम, कानुन वा �नयमन अथवा सं�घय कायर्क्रममा लागु भएका
राज्यको �नयमनहरू उल्लङ्घन गरे को छ वा छै न ् भनेर स्वतन्त्रपव
र् �नणर्य गन� ।
ू क

3.

अिन्तम �नणर्यको साथमा तपा�लाई प्रदान गन�ः कुनै उल्लङ्घनलाई सुधार गनर् तथ्यहरू, �नष्कषर्हरू र तकर्सङ्गत आवश्यक कदमहरू
पत्ता लगाउने ।

4.

अिन्तम �नणर्य भएको 30 �दन�भत्र �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) ले OSPI ले �सफा�रस गरे को सुधारका

कावार्ह�हरू गन�पन�छ ।
5.

जब OSPI ले wअिन्तम �ल�खत �नणर्य र सुधारका कदमहरू जार� गछर् , नाग�रक गुनासो समाधान भएको, आवश्यक भएमा पूरा भएको
मा�नन्छ ।

बढाइएको वा �दइएको समयसीमा

गुनासो गन� व्यिक्तको रूपमा तपा� र स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) नाम �दइएको तपा�को नाग�रक गुनासोमा समयसीमा

बढाउने सहमत भएमा यो सहम�त �ल�खत रूपमा हुनप
ु छर् र OSPI बाट स्कुल �डिस्ट्रक्ट, ESD वा स्कुल सेवा प्रदायक (सह �दइएको) ले सच
ू ना पाएको 10
�दन�भत्र OSPI लाई पठाउनुपछर् ।

Office of Superintendent of Public Instruction
Attn: Citizen Complaint—Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
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