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�वद्यालय वातावरण तथा सुर�ा �वभागको सन्देश 
  
2021-2022 �वद्यालय वषर्मा स्वागत छ! 
 
बािल्टमोर काउण्ट� पिब्लक स्कूल्स (BCPS) को �वद्याथ� हातेपुिस्तकाले सबै �वद्याथ�हरूले पालना गनर् अपे�ा ग�रएका 
मागर्दशर्नहरूका साथ,ै यी मागर्दशर्नहरू उल्लङ्घन ग�रएमा �निम्तन ेप�रणामहरूसँग सम्बिन्धत प्रासङ्�गक जानकार� 
उपलब्ध गराउँछ। �वद्याथ� हातेपुस्ति◌काले �नरन्तर र साम�यक हािजर�, मा�नस र सम्प��को आदर, उपयुक्त पोशाक, 
प्रा�व�धक उपयोग, �वद्याथ�का प्रकाशनहरू, �वद्याथ�का �क्रयाकलापहरू, �वद्याथ�का रेकडर्हरू र गुनासो प्र�क्रयाहरू 
स�हत अपील गन� अ�धकार अनुसार सबै �वद्याथ�हरूका ला�ग अपे�ाहरू सम्बोधन गछर्। आमाबुवा/अ�भभावक तथा 
�वद्याथ�हरूलाई �वद्याथ� हातेपुिस्तकामा भएका सबै जानकार� ध्यानपूवर्क समी�ा गनर् र मागर्दशर्नहरूका साथै 
मागर्दशर्नहरू उल्लङ्घन गनार्ले �निम्तन ेप�रणामहरूबारे छलफल गनर् अनुरोध ग�रन्छ।     
�वद्याथ� र आमाबुवा/अ�भभावकहरूलाई वि◌द्याथ�को हातेपुिस्तका प्राप्त ग�रएको छ र �वद्याथ�को व्यवहारका अपे�ाहरू 

बु�झएको छ भनी सङ्केत गद� कथनमा हस्ता�र गनर् आवश्यक हुन्छ।   कृपया �वद्याथ� हातेपुिस्तकाले अ�घल्ला 
संस्करणहरूबाट भएका प�रवतर्नहरू समा�वष्ट गन� भएकाले यो वा�षर्क रूपमा समी�ा गन� मह�वपूणर् कागजात हो भन्ने 
कुरा याद रा�ुहोस।्   
  
2021-2022 �वद्याथ�को हातेपुिस्तकामा हुने वास्त�वक प�रवतर्नहरूमा �नम्न समावेश हुन्छन:्   
 

• शै��क, सामािजक र भावनात्मक अध्ययन (CASEL) द्वारा प्रदान ग�रएको सामािजक-भावनात्मक 
अध्ययन को अद्याव�धक ग�रएको प�रभाषा हो। 

• �वद्याथ�हरूले आफ्नो सामािजक-भावनात्मक वदृ्�धलाई प्रवद्र्धन गनर्का ला�ग अंगीकार गनर् सक्ने 
�व�शष्ट व्यवहारहरूलाई उल्लेख गन� संशो�धत �वद्याथ�-मैत्रीपणूर् चाटर् हो। 

• कायार्लयहरूको द्रतु-सन्दभर् फोन डाइरेक्टर�मा �वद्याथ� र अ�भभावकहरूले सहायता र समथर्नका 
ला�ग फोन गन� बढ� सम्भावना हुन्छ। 

• "मेरो �वश्वसनीय घेरा" पषृ्ठ जहाँ �वद्याथ�हरूले आवश्यकताको समयमा आफूलाई सहायता गनर् भर 
पनर्सक्ने ती व्यिक्तहरूलाई प�हचान गनर् सक्छन।् 

• नी�त/ �नयम 5520 �वद्याथ� पोशाक �नयमावल� जसमा अ�हले प्रदशर्नहरूको प्रत्यादेश र घणृाका 
सङ्केतहरू समावेश हुन्छन।्  

• व्यवहारको गम्भीरताको आधारमा िजम्मेवार�हरू तथा प्र�त�क्रयाको स्तर उल्लेख गन� नयाँ अनशुासन 

मे�ट्रक्स।  
• अनुशास�नक प्र�त�क्रयाको रूपमा जार� गनर् स�कने कुराबारे �वद्याथ� तथा आमाबुवाहरूलाई 

अपे�ाहरू �दने �श�क-नतेतृ्व र प्रशासक-नेततृ्वका प�रणामहरूको सूचीकरण। 
• अनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाहरूबारे छलफल गनर् प्रायः प्रयोग ग�रने सतर्हरूबारे स्पष्ट पानर्का ला�ग 

उपलब्ध गराउन ेअनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाका �ववणर्कहरू।  
• अनुशासनात्मक सुनुवाईहरू ग�रने अनुशासनात्मक �नष्कासन र स्थानहरूका प्रकारहरूको 

सारांश।  
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2021-2022 �वद्याथ� हातेपुिस्तकामा ग�रएका प�रवतर्नहरू BCPS का आमाबुवा/अ�भभावकहरू, �वद्याथ�, �श�क, 
प्रशासक, �वद्यालयका मनोव�ैा�नक, सामािजक कायर्कतार्, �वद्याथ� कमर्चार� कायर्कतार्, परामशर्दाता, �वद्याथ� आचरणको 
सुनुवाई अ�धकार�, कायर्कार� �नद�शक, �नद�शक, समन्वयक, कानूनी परामशर् र �व�भन्न पेशागत संघ/यु�नयनका 
समूहहरूका प्र�त�न�धहरू स�हत साझेदारहरूको �वस्ततृ समूहको सहयोगी प्रयासबाट ग�रएका �थए।    
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प�रचय 
 
बािल्टमोर काउण्ट� पिब्लक स्कूल्स (BCPS) सीमा बढाउने, 
दरू� कम गन� र प्रत्येक �वद्याथ�लाई भ�वष्यका ला�ग तयार 
पान� न�तजाको रूपमा देशमा सबैभन्दा धेरै कायर्सम्पादन 
गन� �वद्यालय प्रणाल� मध्ये एक हो।  यो द�ता महसुस गनर्, 
BCPS ले सुर��त, क्रमबद्ध र ख्याल रा� ेवातावरणहरूमा 
क�रयर र कलेजका ला�ग �वद्याथ�हरूलाई तयार पानर् �व�भन्न 
प्रकारको पथवेहरू प्रस्ताव गरेर सब ै�वद्याथ�हरूका ला�ग 
�नरन्तर रूपमा उपलिब्ध बढाउँछ।  �वद्याथ�को उपलिब्ध 
बढाउने केिन्द्रयदे�ख BCPS का प्रयासहरू भनेको मूलभूत 
मानहरूको सेट हो: 
 

• अध्ययन भनेको हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। 
• �वद्याथ�को अध्ययनमा प्रभावकार� �श�ण 

अत्यावश्यक तत्व हो। 
• नेततृ्व मह�वपूणर् छ। प्रभावकार� नेततृ्वकतार्हरूले 

सब ैतहमा अध्ययन र सव�त्कृष्ट कायर्सम्पादनलाई 
समथर्न गछर्न।् 

• BCPS समानतामा प्र�तबद्ध छ। हामी जा�त, 
जातीयता, �लङ्ग, अनुस्थापन, सामािजक-आ�थर्क 
िस्थ�त, भाषा प्रवीणता वा अस�मतालाई ध्यान न�दई 
प्रत्येक �वद्याथ�ले �सक्छन ्र सफल हुन्छन ्भनी 
सु�निश्चत गनर् जे प�न गन�छ�। 

• उच्च अपे�ा र उपयुक्त सहायताहरू उपलब्ध 
गराएमा प्रत्येक �वद्याथ� सफल हुने छन।् 

• BCPS लाई �वश्वस्तर�य �वद्यालय प्रणाल� हुनका 
ला�ग उच्च-कायर्सम्पादनको कायर्बल आवश्यक 
हुन्छ। 

• हाम्रा मुख्य मान्यताहरूमा भएका सम्बन्धहरू र 
प्र�तबद्धतामा �वश्वास गनार्ले सब ैस्तरका 
अध्ययनलाई प्रोत्सा�हत ग�रने छ। 

• �वद्याथ�, आमाब◌बुा, कमर्चार�, समदुायका सदस्य र 
BCPS का सब ैसरोकारवालाहरूले BCPS टोल�लाई 
समा�वष्ट गछर्न।् 

• BCPS टोल�का सब ैसदस्यसगँ मान छ र �वश्वस्तर�य 
�वद्यालय प्रणाल� भएर BCPS तफर्  मह�वपूणर् 
योगदानहरू गछर्न।् 

• BCPS टोल�का सब ैसदस्यहरू बीच सकारात्मक र 
उत्पादक सम्बन्धहरू अथर्पूणर् कुराकानी र संलग्नता 
माफर् त �न�मर्त हुन्छन।् 

• BCPS टोल�का सब ैसदस्यहरू सीमा बढाउने, दरू� 
कम गन� र हाम्रो भ�वष्यको तयार� गन� कायर्मा 
साझेदार छन ्र हाम्रो सफलताको मह�वपूणर् �हस्सा 
हुन।् 

 
यी मूलभूत मानहरूलाई �वद्यालय र BCPS समा�वष्ट हुने 
�व�भन◌्न कायार्लयहरूको कायर्मा सिम्म�लत हुन्छ।   
 
�वद्यालय र कायार्लयहरू मूलभूत मान र अपे�ाहरूको साझा 
ग�रएको बझुाइ अन्तगर्त सञ्चा�ल भए जस्त ैसम्पणूर् �वद्यालय 
समुदाय—�वद्याथ�, कमर्चार�, आमाबुवा र प्रशासकहरू प�न 
सोह� अनुसार सञ्चा�लत हुनुपछर्।  सबै सरोकारवालाहरूलाई 
BCPS �वद्याथ�हरूबाट के अपे�ा ग�रएको छ भनी बुझ्नमा 

मद्दत गनर्का ला�ग �वकास ग�रएको यो हातेपुिस्तकाले 
अनशुासनात्मक प्र�क्रया�भत्र �वद्याथ�को व्यवहार र �वद्याथ�का 
अ�धकार र िजम्मेवार�हरूसँग सम्बिन्धत केह� नी�त र 
कायर्�व�धहरू उल्लेख गछर्।  BCPS को ल�य भनेको �वद्यालय 
प्रणाल�द्वारा प्रस्ताव ग�रएका धेरै शै��क अवसरहरूलाई 
�वद्याथ�हरूले—सुर��त र क्र�मक त�रकामा पूणर् रूपमा—
फाइदा उठाउन भन्ने हो। 
 
सुर��त र क्रम�मक अध्ययन वातावरण �सजर्ना गन� ल�य 

भनेको �वद्याथ�हरूले गम्भीरतापूवर्क �लने एउटा ल�य हो।  
�वद्यालय स्तरमा, सुर��त र क्र�मक अध्ययन वातावरण 
�सजर्ना गनर्का ला�ग �व�शष्ट कायर्�व�धहरूको �वकास गनर् 
�वद्यालय समुदायका सदस्यहरूसँग प्रशासकहरू कायर् 
गछर्न।्  �वद्याथ� आचारणका ला�ग �वद्यालय-स्तरका 
योजनाहरू BCPS �वद्याथ� आचार सं�हता सँग पङ्िक्तबद्ध 

ग�रएका छन।्  �वद्यालय वातावरण तथा सुर�ा �वभाग 

(DSCS) �वद्यालय प्रशासकहरूले �वद्याथ� व्यवहारलाई 
सम्बोधन गनर् �वद्यालय-�वशेष योजनाहरू �वकास गरे 
अनुसार उनीहरूको स्रोत हो।  �वशेषगर� मनोवै�ा�नक 
सेवाहरूको कायार्लय सकारात्मक व्यवहार योजना 
मागर्दशर्नको �वकासका ला�ग िजम्मेवार छ जुन �वद्यालयमा 
आधा�रत व्यवहार योजनाहरूको �वकासमा �वद्यालय 

नेततृ्वकतार्हरूका ला�ग सन्दभर् हुन।् 

 
DSCS मा �वद्याथ�को व्यवहार, सामािजक भावनात्मक 
अध्ययन, �वद्यालय सुर�ा र भवन सुर�ाको �ेत्रमा 
प्रशासकहरूलाई सहायता गन� दईुवटा �वभाग र �व�भन्न 
कायार्लयहरू समा�वष्ट छन।्  �वद्यालय परामशर्दाता, नसर्, 
मनोवै�ा�नक, सामािजक कायर्कतार्हरू, �वद्याथ� कमर्चार� 
कायर्कतार्, सुर�ा प्रबन्धक र �वद्यालय संशाधनका 
अ�धकार�हरूले �वद्याथ�हरूले आफ्नो पूरा �मता थाहा पाउन 
सक्ने अवस्थाहरू �सजर्ना गनर् मद्दत गरेर �वद्याथ�हरूको 
शै��क सफलता र भावनात्मक कल्याणलाई प्रवद्र्धन गछर्न।् 
DSCS कमर्चार�का प्रयासहरूलाई तीनवटा अत्यन्तै मह�वपूणर् 
�वषयवस्तुहरू अनुसार �वकास ग�रएका छन:्  रोकथाम, 
ता�कर् क प�रणामहरू र पुनस्थार्पना। 
  यो �वद्याथ� हातेपुिस्तका, �वद्याथ�, आमाबुवा, �श�क र 

प्रशासकहरूका स्रोतको अनुसार यस फे्रमवकर् लाई हाइलाइट 

गनर् व्यविस्थत ग�रएको हो। 

 
यस �वद्याथ� हातेपुस्तकको प�हलो भागले सकारात्मक 
अध्ययन वातावरण �सजर्ना गनर् र कायम रा� अग्रस�क्रय 
त�रकामा प्रयोग गनर् स�कने रोकथाम, जानकार�मा ध्यान 
केिन्द्रत गदर्छ।  यहाँ, च�रत्र �श�ा, Conscious 
Discipline®, सकारात्मक व्यवहारात्मक हस्त�पे तथा 
सहायताहरू (PBIS), �वद्याथ�का अ�धकार तथा िजम्मेवार� र 
व्यवहारात्मक नी�तहरूमा जानकार� फेला पानर् स�कन्छ।   
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यस हातपेिुस्तकाको दोस्रो भागमा �वद्यालय प्रणाल�को �वद्याथ� 
व्यवहार सम्बिन्धत सं�हता उल्लङ्घन गन� ता�कर् क 
प�रणामहरू भएका जानकार� समावेश हुन्छन।्  यसमा 
हा�नकारक व्यवहार, अनुशासनात्मक प्र�क्रया र अ�पल दायर 
गन� प्र�क्रयाबारे जानकार� प�न समावेश छन।् 

 

यो हातेपुिस्तकाको तेस्रो खण्ड अनुशासनात्मक उल्लङ्घन 
भएप�छ �वद्यालय समदुायमा फकर् ने �वद्याथ�को पनुस्थार्पना,  
वा पारगमनसँग सम्बिन्धत छ।  यस खण्डमा परागमन 
प्र�क्रयामा सहायता गनर्का ला�ग प्रयोग गनर् स�कने पुनस्थार्पन 
अभ्यासहरूका सूचीबद्ध ग�रएका उदाहरणहरू छन।्  केह� 
पुनस्थार्पन अभ्यासहरू, यद्य�प, सकारात्मक क�ाकोठा 
समुदाय �नमार्ण गनर् अग्रस�क्रय त�रकामा प्रयोग गनर् स�कन्छ 
र गनुर्पछर्। 

 
यस हातेपुिस्तकाको च�थो खण्डमा �वद्याथ�का व्यिक्तगत 
जानकार�को �नजी तथा गोपनीयतासँग सम्बिन्धत कुराहरू, 
�वद्यालयका रेकडर्हरू �नर��ण गन�, प्र�व�ध पहँुच गन� र थप 
जस्ता आवश्यक सूचनाहरू समावेश हुन्छन।्  यस 
हातपेिुस्तकाको अिन्तम खण्डले BCPS �वद्याथ� आचार-स�ंहता 
प�छका केह� नी�तहरूलाई हाइलाइट गदर्छ।  �वशेष 
सन्दभर्हरू बदमाशी, उत्पीडन र/वा अ�भत्रास; समूह 
सम्बिन्धत �क्रयाकलापहरूमा संलग्नता; �वद्यालय प्रणाल�को 
सम्प��मा सुत�जन्य पदाथर्को प्रयोग; र �नधार्�रत तथा गैर-
�नधार्�रत औष�धहरू साथमा रा� ेसम्बन्धमा नि◌यन्त्रण गन� 
नी�तहरूमा बनाइएका छन।् 

 
हातेपुिस्तका स्वीकृ�त पषृ्ठ स�हत समाप्त ग�रएको छ जसमा 
�वद्याथ� र आमाबुवाहरू दवुैले हस्ता�र गन� अपे�ा ग�रएको 
छ।  स्वीकृ�त पषृ्ठ हस्ता�र गरेर, �वद्याथ� हातपेुिस्तकामा 
उल्लेख ग�रएको BCPS नी�त तथा प्र�क्रयाहरूमा �वद्याथ� र 
आमाबुवाहरूले आफ्ना पूरा बुझाइ संकेत गद� हुनुहुन्छ।  यो 
�वद्याथ� हातपेिुस्तका ध्यानपवूर्क पढ्नपुछर्  र मलू्यवान सन्दभर् 
उपकरणको रूपमा सिजलै उपलब्ध हुने गर� रा�ुपछर्। 
 

अ�धकारको �ेत्र 
 
यो �वद्याथ� हातेपुिस्तकामा उिल्ल�खत व्यवहार आचरण 

BCPS मा नामां�कत सब ै�वद्याथ�हरूलाई लागू हुन्छ।  साथै, 
�नम्न स�हत �वद्याथ�हरू समावशे भएका सब ैप�रिस्थ�तहरूमा 
आचार सं�हता लागू हुन्छ:  

1. बोडर्द्वारा स्वा�मत्व ग�रएको वा भाडामा �लइएको वा 
�वद्यालयका मैदानहरूमा रा�खएको सम्प��मा 
भएका सब ै�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापहरू 
समावेश भएको तर यसमा मात्र सी�मत नभएको 
�फल्ड �ट्रप, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप वा सामािजक 
�क्रयाकलापहरू। 2. �वद्यालयका बसहरू वा यातायातका अन्य 

आ�धका�रक माध्यमहरूमा यात्रा गन�। 
3. �वद्यालयका मैदानहरूमा हा�नकारक व्यवहारले 

�नम्त्याउन वा यसको कारणले हुने अन-साइट वा 
अफ-साइट �वद्यालयसँग सम्बिन्धत अवस्थाहरू। 

 
तसथर्, �वद्याथ�ले अन्य �वद्याथ�हरू, कमर्चार� वा �वद्यालयको 
सम्प��को सुर�मा जो�खम वा खतरा �नम्त्याउन सक्ने दे�खने 
�वद्यालय र �वद्यालयको सम्प��भन्द◌ा टाढा र बा�हर कायर् 
गदार् उनीहरू अनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाहरूको अधीनमा हुन 

सक्छन;् र/वा कायर् वा कायर्हरूले �वद्यालयमा हुने 
�नद�शनात्मक कायर्क्रमको व्यविस्थत डे�लभर� रोक्छ।  
यो �वद्याथ� हातेपुिस्तकाको ल�य भनेको �वद्याथ�हरूलाई 

�वद्यालय प्रणाल�को आचार सं�हताका उल्लङ्घनहरू रोक्न 

मद्दत गनर् जानकार� उपलब्ध गराउनु हो।  

रोकथाम 
रोकथाम भनेको प्र�त�क्रयात्मक त�रकामा दवु्यर्वहारमा 
प्र�त�क्रया जनाउनुभन्दा �वद्याथ�को व्यवहारलाई अग्रस�क्रय 

रूपमा सम्बोधन गन� हो।  रोकथामको �ेत्रमा, BCPS ले 
वणर्को �श�ा, सचेत अनुशास̌  र सकारात्मक व्यवहारात्मक 
हस्त�ेप र समथर्न(PBIS) स�हत सकारात्मक �वद्याथ�को 
व्यवहार प्रवद्र्धन गनर्का ला�ग अनुसन्धानमा आधा�रत 
प्रयासहरूको प्रयोगलाई समथर्न गछर्।  सकारात्मक व्यवहार 

प्रवद्र्धन गरेर दवु्यर्वहार रोक्न �व�भन्न �डजाइन ग�रएको मध्ये 

यी तीन पहँुचहरू मात्र छन।् 
 
च�रत्र �श�ा 
च�रत्र �वकास भनेको अध्ययनमा सरु��त, �वस्ततृ, आदरपणूर् 
र सहायक वातावरणहरू उपलब्ध गराउने BCPS को 
पर्णाल�-व्यापक पहँुचको मह�वपूणर् तत्व हो।  असल च�रत्र 
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नमूना सब ै�वद्याथ�हरूमा अपे�ा ग�रन्छ।  असल च�रत्रको 
वास्त�वक उदाहरणहरू हेन� भनेको �वद्यालयहरू �भत्रको 
सकारात्मक व्यवहार �वकास गनर् र पुनसर्बल�करण गनर् 
शिक्तशाल� उपकरण हुन।् असल व्यवहार प्रदशर्न गन� 
�वद्याथ�ले �वद्यालयको समग्र सरु�ा र �नय�मततामा योगदान 
परु् याउनुहुन्छ; �वद्याथ� उपलब्धी प्रवद्र्धन गनुर्हुन्छ; र �वद्याथ� 
र कमर्चार�को मनोबल वदृ्�ध गनुर्हुन्छ (�श�ा बोडर् नी�त 
5510  र सुप�रवे�कको �नयम 5510)। 
 
तल �दएका कुराहरू BCPS वणर्का उद्देश्यहरू हुन:् 

1. उ�चत �नणर्यहरू �लन �ववेक र राम्रो �वचार �वकास 

गन�। 
2. �नष्प�ता, इमान्दा�रता र �शष्टता अनुसार सू�चत 

ग�रएका न्यायको �वचारलाई �वकास गन�। 
3. आफ्नो, अन्यको र सम्प��को सम्मान �वकास र 

प्रदशर्न गन�। 
4. जा�त, �लङ्ग, जातीयता, अस�मता, रािष्ट्रय मलू, 

धमर्, मत, सामािजक आ�थर्क िस्थ�त, वैवा�हक 
िस्थती, गभार्वस्था, व्यिक्तगत रेकडर्हरू, यौन 
अनसु्थापन वा राजनै�तक �वकासको अन्य प�मा 
ध्यान न�दइ स�हष्णुता र समझदार�ता प्रदशर्न 
गन�। 5. सहानुभू�त, करूणा र सेवाको �वकास माफर् त 
अन्यका ला�ग कृपा प्रदशर्न गन�। 

6. स्वयं-�नयन्त्रण र गल्तीहरू स्वीकार गर� 
�तनीहरूलाई सच्याउने इच्छा प्रकट गरेर 
अनुशासन र िजम्मेवार� प्रदशर्न गन�। 

7. आशा, उत्साह, लचकता र प्रशंसा प्र�त�बिम्बत गन� 
सकारात्मक भावको �वकास गन�। 

8. स्वयं, प�रवार, �वद्यालय र समुदायका ला�ग 
राम्रो काम गरेर र अन्य व्यिक्तका 
उपलिब्धहरूलाई सम्मान गरेर आफू वा 
अन्यलाई गवर् प्रदशर्न गन�। 

9. इमान्दा�रता, उपयकु्त त�रकामा �वश्वास व्यक्त गन� र 
एउटाको पूरा सामथ्यर्मा कायर् गरेर व्यिक्तगत तथा 
शै��क अखण्डता प्रकट गन�।  

 

Conscious Disciplině  
BCPS ले अध्ययन गनर् सुर��त, व्यिस्थत र सहायक भएको 
वातावरण उपलब्ध गराउने प्र�तबद्ध गदर्छ।  �वद्यालयमा 
सकारात्मक व्यवहार �वद्याथ�का उपलब्धी बढाउनका ला�ग 
मह�वपूणर् हुन्छ भनी BCPS प्रशासकहरूले �वश्वास गनुर्हुन्छ।  
अ�भ� अनुश◌ासन भनेको मिस्तष्क/शर�र जडान बारे 
�वद्याथ�हरूलाई �श�ण �दन सुरु गन� सकारात्मक वातावरण 
�सजर्ना गन� मिस्तष्क-आधा�रत पहँुच हो।  �वद्याथ�हरूले 
आफ्ना सोचाइले आफ्ना कायर्हरूमा कसर� प्रभाव पाछर्  भन्ने 
सचेतना �वकास भएप�छ, उनीहरूले आफ्ना व्यवहारहरू 
�नयमन गनर् �सक्छन।्  Conscious Discipline® को 
व्यापक ल�य भनेको �वद्याथ�हरूलाई आफ्ना व्यवहारहरूमा 
अनुशा�सत रा� �सकाउने हो जसकारण उनीहरू आफ्ना 
व्यवहारहरूमा अनुशासनात्मक प�रणामहरूको �वषय बन्ने 
छैनन।् 
 
�वद्याथ�हरूको दवु्यर्वहारमा प्र�त�क्रया जनाउँदा 
Conscious Disciplině  को दोस्रो तत्वले वयस्कहरूको 
व्यवहार केिन्द्रत गदर्छ।  Conscious Disciplině  
�श�ाहरू अनुसार, वयस्कहरूसँग व्यवहारात्मक 
घटनाहरूलाई मेहनती �णहरूमा प�रवतर्न गन� प्रयोग ग�रने 
सीपहरू हुन्छ।   
 

• आत्मसंयम 
• प्रोत्साहन 
• दृढता 
• रोजाइहरू 
• सहानुभू�त 
• सकरात्मक अ�भप्राय 
• प�रणामहरू 

 
Conscious Disciplině  लाई वयस्कहरूले 
�वद्याथ�हरूलाई अन्यसँग सकारात्मक रूपमा अन्तर�क्रया 
गराउनका ला�ग जीवनका�लन रणनी�तहरू �सकाउन यी 
सीप र मेहनती �णहरू प्रयोग गरुन भन्न आवश्यकता पछर्।  
�वद्यालय प�रवार सम्बन्ध स्थापना र प्रोत्साहन गनर्मा मद्दत 
गनर् �वद्याथ�हरूका दवु्यर्वहारमा प्रस्तुत गदार् वयस्कहरूले 
सकारात्मक प्र�त�क्रयाहरू �दनुपदर्छ।  व्यवहार व्यवस्थापन 
उपकरण अनुसारको Conscious Discipline® ले, 
उत्साह, स्याहार गन� र पारस्प�रक सम्मानका 
वातावरणहरूमा प�रवतर्न गछर्। 
 
पोजे�टभ व्यवहारात्मक हस्त�ेप र समथर्नहरू (PBIS) 

उ�चत व्यवहारका ला�ग स्पष्ट अपे�ाहरूबारे कुरा ग�रएको र 

�सकाइएका हुनुपछर्  भनी BCPS का प्रशासकहरूले �वश्वास 
गनुर्हुन्छ।  अनु�चत व्यवहारका प�रणामहरू स्थापना र 
समान रूपमा व्यविस्थत गनुर्पछर्  भन◌ी BCPS 

प्रशासकहरूले अ�त�रक्त �वश्वास गनुर्हुन्छ।  ती 
�वश्वासहरूलाई ख्याल गरेर, �वद्यालयमा आधा�रत 
प्रशासकहरूले �वद्यालय-व्यापी सकारात्मक व्यवहार 
योजनाहरूका व्यवहारात्मक अपे�ाहरू प्रकाशन गनुर्हुन्छ।  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
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धेरैजसो �वद्यालयहरूको सकारात्मक व्यवहारका 
योजनाहरूको फाउन्डेशन सकारात्मक व्यवहारात्मक 
हस्त�ेप र सहायताहरू (PBIS) मा आधा�रत �सद्धान्त हो।  
PBIS कायर्क्रमहरू सकारात्मक व्यवहारहरू प्रस्तुतीकरण 
�दने �वद्याथ�हरूलाई प�हचान र पुरस्कृत गनर् �डजाइन 
ग�रएका हुन।्  सावर्ज�नक रूपमा प�हचान र पुरस्कृत 
ग�रएका �वद्याथ�हरू समान त�रकामा प�र�चत र पुरस्कृत 

हुन चाहने अन्य �वद्याथ�हरूका ला�ग रोल मोडलेहरू हुन्छन।् 
 

�वद्याथ�का िजम्मेवार� र अ�धकारहरू 
 
�नम्न�ल�खत �वद्याथ�हरूका िजम्मेवार� र अ�धकारहरूमा 
भएका �ेत्रहरूको सूची हो। �वद्याथ�का िजम्मेवार� र 
अ�धकारहरूको पूणर् व्याख्याका ला�ग, �श�ा बोडर् नी�त 
5600 र �नयम 5600 हेनुर्होस।् 
 

िजम्मेवार� र अ�धकार�हरू 
• उपिस्थ�त 
• अनुशासनात्मक कायर् 
• उ�चत प्र�क्रया 
• अपील 
• रेकडर्हरूको गोपनीयता 
• �वद्याथ�को अ�भव्यिक्त 
• �वद्याथ�का �क्रयाकलापहरू, �वद्याथ� व्यवस्थापन, 

�वद्याथ�ले प्रयोग गन� सु�वधाहरू 
• व्यिक्तगत समम्प��का खोजहरू 
• गैर-भेदभाव 

 
�वद्याथ� िजम्मेवार�हरू 

 
उपिस्थ�तका ला�ग िजम्मेवार� 
�वद्याथ�हरू �श�ा बोडर् नी�त 5120र सुप�रवे�कको �नयम 
5120, �वद्याथ� उपिस्थ�त तथा �मामा व्याख्या ग�रएका 
उपिस्थ�त मागर्�नद�शनहरूको अनुपालनका ला�ग िजम्मेवार 
छन।्  �वद्यालयमा अनुपिस्थत भएको �वद्याथ�ले �वद्यालयको 
प्रधानाध्यापकलाई आमाबुवाद्वारा हस्ता�र ग�रएको नोट 
प्रस्तुत गनुर्पछर्। अनुपिस्थ�त नोट �वद्याथ� �वद्यालयमा 
फ�कर् नुभएको पाँच �दन�भत्र प्रस्तुत गनुर्पछर्।  प्रत्येक उ�चत 
अनुपिस्थ�तका छुटेका असाइनमेन्टहरू अनुरोध गन� 
�वद्याथ� र/वा आमाबुवाहरूको िजम्मेवार� हो।  
�श�कहरूले �वद्याथ�हरूलाई �मा �दइएका 
अनुपिस्थ�तहरूमा कायर् गनर्मा सहायता गनुर्हुने छ।   
�वद्याथ�ले अनुपिस्थ�तका कारणहरूलाई ध्यान न�दई 
अध्ययनको �नरन्तरतालाई कायम रा� ेिजम्मेवार� वहन गन� 
अपे�ा छ। �वद्याथ� �बरामी भएकोले �वस्ता�रत अव�धमा 
अनुपिस्थत हुनुहुन्छ भने, व्याख्याको �ल�खत कथन बच्चा 
क�ामा �फतार् भएप�छ पाँच �दनभन्दा �ढला नगर� 
�च�कत्सकबाट प्राप्त गनर् आवश्यक हुन सक्छ। 
 

गैर भेदभावका ला�ग िजम्मेवार� 
�वद्याथ�हरू अन्य व्यिक्तहरूका अ�धकारको सम्मान गनर् 
उ�रदायी हुन्छन।् 
 

स्वतन्त्र वाचन तथा अ�भव्यिक्तमा िजम्मेवार� 
�वद्याथ�हरू आफ्ना अ�भव्यिक्तका अ�धकार प्रयोग गदार् 
उनीहरू आफ्ना आचरण �नयन्त्रण गनर् उ�रदायी हुन्छन।् 
�वद्याथ� अ�भव्यिक्तले अन्य व्यिक्तको अ�धकार उल्लङ्घन 
गनर् वा क�ाकोठा वा �वद्यालयका कायर्पद्ध�तहरूलाई 
अवरोध पुर् याउन सक्दैन। 
 
�वद्याथ�हरू आफ्नोभन्दा फरक �वचार हुने अन्य व्यिक्तको 
अ�धकार प�हचान गनर्का ला�ग िजम्मेवार� छन।्  

रूप-रङका ला�ग िजम्मेवार� - पोशाक कोड 
पिब्लक स्कूलहरूले शै��क प्र�क्रयाको कुनै प�न प�मा 
पोशाक र/वा रूप-रङले हस्त�ेप नगदार्सम्म �वद्याथ�को 
पोशाक र/वा रूप-रङलाई �नयमन गद�न। �वद्यालय �दन वा 
अन्य �वद्यालय प्रयोिजत कायर्क्रमहरूको अव�धमा 
�वद्याथ�का पोशाकका मानकहरू �श�ा बोडर् नी�त 5520  र 
सुप�रवे�कको �नयम 5520, �वद्याथ� पोशाक सं�हतामा 
�वस्ततृ �ववरण छन।् 
 

�वद्याथ� पोशाक सं�हता अध्ययन गनर् उपकार� भएको 
सुर��त तथा व्यविस्थत वातावरणमा संर�ण गनर्को ल�ग 

�वद्यालय �दन र अन्य �वद्यालय-प्रायोिजत 

�क्रयाकलापहरूको अव�धमा �वद्याथ�को पोशाकका ला�ग 

स्वीकारयोग्य मानकहरू उल्लेख गनर् अ�भपे्र�रत छ। 
�वद्याथ�हरू स्वस्थ र सुर��त अध्ययन वातावरण सहायता 
गन� त�रकामा पोशाक लगाउनु हुने छ।  
�वद्याथ�हरूले �वद्यालय वातावरणमा अशान्त हुन,े अवधै 

वा हा�नकारक �क्रयाकलापहरू प्रवद्र्धन गन� वा �नम्न 

समावेश हुने तर य�तमा मात्र सी�मत नहुने �वद्याथ� र 

अन्य �वद्याथ�हरूको स्वास्थ्य र सुर�ालाई जो�खम 

पुर् याउन सक्ने पोशाक लगाउनु हुने छैन, जसमा:  
1. अ�शष्ट, असभ्य, घ�ृणत, दखुाइपूणर् 

अपमानजनक, �हसंात्मक, यौन प्रकट वा 
सामान्य रूपमा अवैध वा �वशेषगर� कम 
उमेर भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग अवैध हुने 
वस्तुहरू सन्दभर् गनर् सन्देशहरू �चत्रण गन�। 

2. सुत�जन्य पदाथर्, लागूऔषध, म�दरा वा अन्य अवधै वा 
हा�नकारक उत्पादनहरूको प्रयोग प्रवद्र्धन गन�। 

3. लैङ्�गक सांके�तक सन्देशहरू समावेश हुने। 
4. समूह सम्बद्धता �चत्रण गन�। 
5. �वद्यालय �क्रयाकलाप वा �वद्यालयको सञ्चालन वा 

�वद्यालयद्वारा प्रायोिजत ग�त�व�धहरूलाई 
व्यविस्थत र सुर��त रूपमा सञ्चालन हुनबाट 
वस्तुगत वा पदाथर्जन्य रूपमा अवरोध पुर् याउने 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2TY79A8A8/$file/POL5120_100819_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
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कारणहरू वा कारण हुने सम्भावना। 
6. नाग�रक संवाद र व्यवहारसँगको अ�नय�मत अ�शष्ट, 

अनादर वा असभ्य अ�भव्यिक्तहरू समावेश हुन्छन।् 
7. स्विस्तक, मण्ड�लत झण्डा र फाँसीहरू स�हत तर 

य�तमा मात्र सी�मत नर�ह घणृा, जातीय वा प्रजातीय 
�हसंा, उत्पीडन वा दवु्यर्वहार प्रवद्र्धन गन� भाषा र/वा 
प्रदशर्न छ�व, सङ्केत, सामग्री र अन्य वस्तुहरू 
समावेश हुन्छन।् 

 
�नम्नलाई �वद्यालयको प्रधानाध्यापकले स्वीकृ�तको रूपमा 
व्यिक्तगत मा�मलाहरूमा बाहेक अरूमा अनुम�त 

�दनुभएको छैन: �च�कत्सा कारणहरूका ला�ग 

लगाउनुपदार् वा �वद्याथ�को धा�मर्क अभ्यास र �नष्ठा 
अनुसार बाहेक नाङ्गो खुट्टा, हेडवेयेर र फेस 

कभ�रङहरू।  
प्र�व�ध/सञ्जालको प्रयोगमा �वद्याथ�को िजम्मेवार� 
�वद्याथ�हरू BCPS प्र�वधीको उ�चत प्रयोगका ला�ग 
उ�रदायी हुनेछन ्र प्र�व�ध स्वीकायर् प्रयोग नी�त (TAUP) 
मा कुनै प�न उल्लङ्घनका ला�ग अनुशासनात्मक 
कायर्वाह�को �वषय हुने छन।् BCPS �वद्युतीय यन्त्र, नेटवकर्  
र सञ्जालहरूको प्रयोग गदार् �वद्याथ�हरूलाई सुर��त, 
संर��त र िजम्मेवार �डिजटल नाग�रकहरू हुन आवश्यक 
हुन्छ। �वद्याथ�हरू �नम्न कुराहरूमा सहमत हुनुपछर् : 
 
म �नम्नका ला�ग िजम्मेवार छु: 

 
1. मेरो भाषा। म मेरो इमेल सन्देश, अनलाइन 

पोिस्टङ र अन्य �डिजटल सञ्चारहरूमा 
�वनम्र भएर उपयुक्त भाषा प्रयोग गन� छु। 

2. मैले अन्यसँग कसर� व्यवहार गन�। मैले 
दवु्यर्वहारपूणर्, उत्पीडन, बदमाशी, �नन्दात्मक, 
घ�ृणत, अपमानजनक, भष्ट, धम्क�पूणर्, 
भेदभावकार� वा अवैध सन्देशहरू �सजर्ना वा 
सञ्चार गन� छैन। 

3. अन्य व्यिक्तका अ�धकारको बौद्�धक 
सम्प��लाई सम्मान गन�। मैले प्र�त�ल�प 
अ�धकारका कानूनहरू पालना गन� छु। 
मैले उ�चत मापदण्ड र अनुम�तसँग मात्र 
अकार्को कायर् प्रयोग गन� छु।  म अन्यको 
काम नक्कल गन� छैन। 

4. मेरो �वद्याथ�ले कम्प्युटर खाता र मेरो 
खाता(हरू) माफर् त सञ्चालन ग�रएको सब ै
�क्रयाकलापमा अ�धकारप्राप्त गनुर्भएको छ। 
मेरो प्रयोगकतार् नाम र पासवडर्हरू गोप्य छन ्र 
कसैलाई साझा ग�रएको छैन भन्ने कुरा म 
बुझ्दछु। प्रत्येक सत्रको अन्त्यमा कम्प्युटर लग 
अफ गनर् मह�वपूणर् हुन्छ जसकारण अन्य 
प्रयोगकतार्ले मेरो पासवडर् प्रयोग गनर् सक्नुहुन्न 
भनी म बुझ्दछु। 

5. BCPS नेटवकर् मा मेरो प्रयोग। म BCPS 
स्रोतहरू िजम्मेवार�पूवर्क प्रयोग गन�छु र म कुनै 

प�न घणृा आधा�रत, अपमानजनक वा यौनजन्य 
छ�व, भाषा वा त्यस्तो छ�वहरू वा भाषा पैदा गन� 
सामग्रीको खोजी, पुन:प्राप्त, बचत, सञ्चालन, 
प्रदशर्न, अपलोड, पोस्ट, इमेल, प्रसारण वा 
उपलब्ध गराउने छैन। 

6. BCPS नेटवकर्  सुर�ालाई संर�ण गन�। म 
इन्टरनेट वा अन्य कुनै स्रोतहरूबाट 
अन�धकृत सफ्टवेयर, गेम, प्रोग्राम, फाइल, 
इलेक्ट्रो�नक �म�डया, स्ट्याण्ड-अलोन 
एिप्लकेसनहरूको स्थापना गरेर वा 
डाउनलोड गरेर सुर�ा से�टङहरू वा 
इन्टरनेट �फल्टरहरूको उपे�ा गन� वा 
नेटवकर् को अपरेशनमा हस्त�ेप गन� प्रयास 
गन� छैन। 

7. �वद्यालयको सम्प��को सुर�ा गन�। यन्त्रमा 
जानीजानी हा�न पुर् याउन प्र�तबिन्धत छ भनी म 
बुझ्दछु। यसले कुनै प�न कम्प्युटर वा प्र�व�ध 
स्रोतको उपकरण, प्रोग्राम, फाइल वा 
से�टङहरूमा पहँुच, प�रमाजर्न वा नष्ट गन� कुरा 
समावेश गछर्  तर य�तमा मात्र सी�मत भने हँुदैन। 
मलाई मैले �वद्यालय ल्याउने व्यिक्तगत 
�वद्युतीय यन्त्र वा मेमोर� भण्डारण यन्त्रहरू 
प्रयोग गनर् �वद्यालय प्रशासक वा �श�कको 
प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ भनी म बुझ्दछु। 

8. सम्पूणर् अनलाइन साइटहरूमा मेरो आचरण। 
मैले सामािजक नेटव�कर् ङ्गद्वारा गरेका 
कुराहरूले �वद्यालय अध्ययन वातावरणमा 
हस्त�ेप, नकारात्मक रूपमा प्रभाव वा 
अवरोध पुर् याउनु हँुदैन भनी म बुझ्दछु। मैले 
शै��क उद्देश्यहरूका ला�ग छलफल बोडर्, 
च्याट रुम र द्रतु मेसेिजङ जस्ता इन्स्टेन्ट 
उपकरणहरू मात्रै प्रयोग गन� छु। 

9. BCPS प्र�व�ध प्रयोग गदार् र �वद्यालयको कायर् 
अनलाइनमा प्रकाशन गदार् बोडर् नी�त, 
सुप�रवे�क �नयम र �वद्यालय प्र�क्रयाहरू 
पालना गन�। म मेरो आफ्नै र अन्यको बारेमा 
कुनै प�न व्यिक्तगत जानकार� समावेश गदै तर 
य�त मात्र सी�मत नभई मेरो ठेगाना, फोन 
नम्बर वा �वद्यालयको बारेमा पोष्ट गनर् 
असुर��त छ भनी म बुझ्दछु।  

10. �वद्याथ� 18 वषर् वा सोभन्दा धेरै उमेरको छ 
भने, मैले �वद्याथ�को आमाबुवाको अनुम�त 
�बना अनलाइनमा �वद्याथ�हरूका फोटो र 
�भ�डयोहरूलाई पोष्ट गन� छैन। 

 
�वद्याथ� प्रयोगकतार्हरू सामािजक �म�डयामा BCPS 

प्र�व�ध र नेटवकर् हरूको प्रयोग गदार् सब ै�वद्याथ� 
प्रयोगकतार्हरू �वद्याथ� प्र�व�ध स्वीकारयोग्य प्रयोग नी�त र 
�नयम, �वद्याथ� आचार सं�हता, सब ैस्थानीय, राज्य तथा 
संघीय �नयम र �वद्यालय प्र�क्रयाहरूमा �वषय हुने छ। 
उल्लङ्घनहरूले BCPS प्र�व�ध र/वा नेटवकर् मा पहँुच गुम्ने, 
अनुशासनात्मक कायर्वाह� र/वा आपरा�धक अ�भयोग वा 
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��तपू�त र् �नम्त्याउन सक्छ।   उल्लङ्घन गन� �वद्याथ�हरू 

बोडर् नी�त 5550, �वद्याथ� व्यवहार सं�हता अनुसार 

अनुशा�सत ग�रने छ। 
 

 
व्यिक्तगत �वद्युतीय सञ्चार यन्त्रहरूको प्रयोगका ला�ग 

िजम्मेवार� 
बािल्टमोर काउण्ट�को �श�ा बोडर्ले �वद्याथ�हरूको जीवनमा 
सध�-बढ्ने प्रा�व�धक मह�व र यसले उपयुक्त प्रयोगसँगै 
�वद्याथ�को �श�ा र सञ्चारमा �नभाउन सक्ने लाभदायक 

भू�मकालाई प�हचान गछर्। बोडर्ले, यद्य�प उक्त यन्त्रहरू 

रा�ाले र प्रयोग गनार्ले शै��क �नद�शन, �वद्याथ�को सुर�ा र 

सकरात्मक �वद्यालय वातावरणमा हस्त�ेप गनर् हँुदैन भन्ने 
कुरामा �वश्वास गछर्।  
�वद्याथ�हरूले �वद्यालयको सम्प�� र �वद्यालय-प्रायोिजत 

�क्रयाकलापहरूमा आफ्नो व्यिक्तगत �वद्यतुीय सञ्चार यन्त्र 

(PECD) धारण गनर् सक्नेछन;् यद्य�प, �वद्याथ�हरूले �नम्न 

अपवादहरूको साथमा �नद�शनात्मक �दनको अिन्तमसम्म 

आफ्नो PECD प्रयोग गनर् सक्नेछैनन:्  
 
1. गे्रड 3 र मा�थल्लो गे्रडमा भएका �नद�शनात्मक 

कमर्चार�ले �नद�शनात्मक समयाव�धमा �नद�शनात्मक 

उद्देश्यहरूका ला�ग उक्त प्रयोगको अनुम�त �दँदा। 
2. हाइ स्कूलका �वद्याथ�हरूले �दउँसोको खाना खाने 

समयमा आफ्नो PECD प्रयोग गनर् सक्नेछन।् 
3. �मडल स्कूलका �वद्याथ�हरूले प्रत्येक व्यिक्तको �मडल 

स्कूलको �वद्यालय प्रशासकद्वारा �नधार्रण ग�रए अनुसार 
�वद्याथ�को खाजा खाने अव�धमा आफ्नो PECD प्रयोग 

गनर् सक्नेछन।्  
यस नी�तको उल्लङ्घन गन� �वद्याथ�हरू नी�त 5550 मा थप 

उपलब्ध गराइएको अनुशासनात्मक कारवाह�को अधीनमा 
हुनेछन।्  
 
�वद्याथ�ले �वद्यालयमा ल्याउने कुनै प�न PECD को चोर�, 
नोक्सानी, अना�धकृत प्रयोग, ��त वा डाटा शुल्कहरूका 

ला�ग बोडर् िजम्मेवार हँुदैन।  PECD हरूको प्रयोगबारे 
अ�त�रक्त जानकार� �श�ा बोडर् नी�त 5552, 
�वद्याथ�हरूद्वारा ग�रने व्यिक्तगत �वद्युतीय सञ्चार 
यन्त्रहरूको प्रयोगमा फेल◌ा पानर् स�कन्छ। 

 
�वद्याथ�को अ�धकार 

 
रेकडर्हरूको गोपनीयताको अ�धकार 
एउटा �वद्याथ� रेकडर् BCPS को नामांकन दे�ख गे्रड 12 
सम्म प्रत्येक �वद्याथ�का ला�ग कायम रा�खन्छ।  �वद्याथ� र 
आमाबवुाहरूसँग सघंीय र राज्य कानून अन्तगर्त �वद्याथ�को 
शै��क रेकडर् �नर��ण र समी�ा गन�, गोपनीय ढङ्गले रेकडर् 
कायम रा� ेर कुनै प�न �वद्यालयका गलत रेकडर्लाई सुधार 
गन� अ�धकार छ। 
 
�वद्यालयको प्रधानाध्यापक �वद्यालय रेकडर् सह� र गोपनीय 
रा� र उ�चत डाटा सङ्कलनमा सहकायर् रूपमा कायर् गनर् 
िजम्मेवार हुनुहुन्छ। आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�सँग 
�वद्याथ�को रेकडर् �नर��ण र समी�ा गन� अ�धकार छ। 
प्रधानाध्यापकले अनुरोध प्राप्त गरेप�छ 45 �दनभन्दा �ढला 
नगर� सब ैमा�मलाहरूमा उ�चत अव�ध�भत्र �वद्याथ�को 
रेकडर्मा पहँुचका ला�ग अनुरोधहरू अनुपालना गनुर्हुने छ। 
�वद्यालय अ�धकार�को उपिस्थ�तमा आमाबुवा र योग्य 
�वद्याथ�हरूद्वारा रेकडर् �नर��ण ग�रन्छ। �वद्यालयको 
रेकडर्मा �नम्न समावेश छन,् तर य�तमा मात्र सी�मत छैन: 
 
 

1. �वद्याथ�को व्यिक्तगत डाटा 
2. �वद्याथ�को �वद्यालय उपिस्थ�तको डाटा 
3. वा�षर्क प्रदशर्न, गे्रड Pre-K–8 
4. वा�षर्क �वद्यालय कायर्सम्पादन, गे्रडहरू 9–12 
5. राज्यद्वारा-अ�नवायर् ग�रएको र स्थानीय प्रणाल� 

पर��ण 
6. अनुशासनात्मक रेकडर्; 
7. स्वास्थ्य िस्क्र�नङ 
8. स्वास्थ्य मौज्दात रेकडर् 
9. प्र�तर�ण डाटा र ब्लड �लड प्रमाणपत्र 
10. मेर�ल्याण्ड �वद्याथ�को �फतार्/स्थानान्तरण रेकडर् 
11. राज्यव्यापी शै��क अन्तवार्तार् फाराम 
12. अस�मता भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग आवश्यक 

जानकार�।  

�वरोध, अ�भर�क र गैर-अ�भर�कमा अदालतको आदेश 
नहँुदासम्म, आमाबुवाहरूलाई �वद्याथ�को रेकडर् स�हत 
�वद्यालय-सम्बिन्धत जानकार�मा समान पहँुच हुन्छ। 
 
�वद्याथ� रेकडर्का जानकार�लाई IDEA वा सेक्सन 504 
अन्तगर्त गे्रड र सेवाको स्तर जार� गनर् BCPS आवश्यक हुने 
व्यक्�तलाई "राज्य-�नर��ण ग�रएको स्याहार" मा 
�वद्याथ�हरूका ला�ग प्राप्त गन� �वद्यालय बाहेक फोनमा 
खुलासा गनर् स�कँदैन। 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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देशभिक्त र धा�मर्क अभ्यासहरूको अ�धकार 
देशभिक्त -बोडर्ले प्रत्येक �वद्यालयको साइटमा र प्रत्येक 
क�ाकोठामा संयुक्त राज्य अमे�रकाको झण्डाको 
प्रदशर्नका ला�ग ठाउँ उपलब्ध गराउने छ। दै�नक रूपमा 
झण्डा प्र�त �नष्ठाको प्र�त�ाको पठन स�हत उ�चत देशभिक्त 
अभ्यासहरू उपलब्ध गराएर प्रत्येक �दन क�ाको 
सुरुवातमा कायर्क्रम गराउन प्रत्येक �वद्यालयको 
प्रधानाध्यापको िजम्मेवार� हुने छ।   यी देशभिक्त 
अभ्यासहरूको सहभा�गताबाट मुक्त हुन चाहने कुनै प�न 
�वद्याथ� वा कमर्चार� सदस्यलाई मुक्त ग�रनेछ।   सहभागी 
हुनबाट मुक्त हुन चाहने �वद्याथ�हरूले यस्तो �वरोधले 
�वद्यालयको �क्रयाकलापहरूमा भौ�तक दघुर्टना वा सामग्री 
हस्त�ेप �सजर्ना नगरेमा शािन्तपूणर् �वरोधको कुनै प�न 
फाराम प्रयोग गनर् सक्छन।्    

 
धा�मर्क- �वद्याथ�हरूसगँ �वस्तारमा स्विैच्छक िस्त�ुत गन� वा 
धा�मर्क पाठ गन� अ�धकार छ जहाँ यसले �वद्याथ�हरूका 
आवश्यक �वद्यालयको �क्रयाकलापहरूमा हस्त�ेप गद�न। 
�वद्याथ�लाई स्वैिच्छक िस्तु�तमा वा उपलब्ध गराइएको 
धा�मर्क पढाई सा�हत्यमा रोक्नका ला�ग कुनै प्रयास 

ग�रनेछैन जहाँ यसले �वद्याथ�को आवश्यक �वद्यालय 

�क्रयाकलापहरूमा हस्त�ेप गद�न। 
 
�वद्याथ� व्यवस्थापनको अ�धकार 
�वद्याथ�हरूसँग �वद्यालयमा धेरैजसो �वद्याथ�हरूलाई 
स्वीकारयोग्य भएको �वद्याथ� व्यवस्थापनको स्वरूप 
व्यविस्थत र प्रवद्र्धन गन� अ�धकार छ। सम्पूणर् शै��क 
रूपमा योग्य �वद्याथ�हरूसँग कायार्लय खोज्ने तथा सम्हाल्ने 
र �वद्याथ� चुनावहरूमा मतदान गन� अ�धकार छ। उक्त 
अ�धकार जा�त, रङ, �लङ्ग, जातीयता, गभार्वस्था, अङ्गे्रजी 
भाषा-�सकारूको िस्थ�त, अस�मता, रािष्ट्रय मूल, धमर्, 
सामािजक-आ�थर्क िस्थ�त, ववैा�हक िस्थ�त, यौन अनुस्थापन, 
लङै्�गक प�हचान (लङै्�गक अ�भव्यिक्त स�हत) वा राजनै�तक 
आस्थाका कारणहरूका ला�ग संक्�षिप्तकरण ग�रएको हुने 
छैन। य�द �वद्याथ�हरूसँग कायार्लय(हरू) खोजी गर� 
सम्हाल्नुअ�घ मा�कर् ङ अव�धमा कम्तीमा 2.0 गे्रड पोइन्ट छ 
र एउटामा भन्दा धेरैमा अनु�ीणर् नभएको, अपूणर् नभएको 
वा मे�डकल गे्रड नभएको छ भने, �वद्याथ�हरू कायार्लय 
खोजी गर� सम्हाल्न योग्य ह◌ुन्छन।् प�हलो, दोस्रो, 
तेस्रो,चौथो त्रैमा�सक �रपोटर् काडर्हरूले �नरन्तर योग्यता 
�नधार्रण गछर्। 
 
�वद्याल प्रधानाध्यापक, �वद्यालय-प्रायोिजत �वद्याथ� 
संस्थाहरू र क्लबहरू अनुसार आवश्यक भएका प्र�क्रया 
र स्वीकृ�तको �वषयमा �वद्यालय सम्प��मा 
�क्रयाकलापहरू सञ्च◌ालन हुन सक्छ।  संस्थाका प्रत्येक 
�क्रयाकलापहरू सब ै�वद्याथ�हरूका ला�ग खुल्ला गनुर्पछर्। 
 
�वद्याथ�हरू बोडर् नी�त तथा सुप�रवे�कको �नयम र 
�वद्यालय प्रणाल� प्र�क्रयाहरू अनुसार सुर��त त�रकाले र 
उ�रदायी रूपमा �वद्यालयका सु�वधाहरू प्रयोग गनर्का 
ला�ग िजम्मेवार हुन्छन।् 

 
अ�त�रक्त शै��क �क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुने 
अ�धकार �वद्याथ�हरूसगँ �वद्यालयद्वारा 

प्रायोिजत अ�त�रक्त शै��क 
�क्रयाकलापहरूमा सहभागी 
हुने अ�धकार छ।  �वद्यालय 
संस्थालाई उक्त 
मापदण्डहरू उक्त समूहको 
उद्देश्य र �क्रयाकलापहरूमा 
सम्बिन्धत छन ्भनी उपलब्ध 
गराउने सदस्यताका ला�ग 

सञ्चालन र उपलब्धी स�हतका मापदण्डहरू स्थापना गन� 
अ�धकार छ। 
 
�वद्यालय संस्था र क्लबहरूलाई  �वद्यालय कमर्चार�द्वारा 
प्रायोिजत, स्वीकृत, सञ्चालन, योजनाबद्ध र �नर��ण 
ग�रएको हुनुपछर्।  �वद्याथ� संस्था र क्लबहरूमा सहभागी 
हुन े�वद्याथ�हरूले �वद्याथ� आचार स�ंहताको पालना गनुर्पन� 
छ।  टोल�, प्रदशर्न गन� समूह, प्रकाशन कमर्चार� र अन्य 
�वद्यालय-प्रायोिजत क्लबहरूमा सदस्यता �वद्याथ�हरूलाई 
सदस्याता शुल्क �बना उपलब्ध हुनुपन� छ। 
 

अन्तर-शै��क खेलकूदहरूमा सहभागी हुने अ�धकार 
�वद्याथ�हरूसँग उच्च �वद्यालय स्तरमा अन्तर-शै��क 
खेलकूदहरूमा सहभागी हुने अ�धकार छ।  �वद्यालय 
अ�धकार�हरूलाई अन्तर-शै��क खेलकूदहरूका BCPS 
�नयमन, प्र�क्रया तथा मागर्दशर्नहरू र मेर�ल्याण्ड पिब्लक 
सेकेण्डर� स्कूल खेलकूद संघ (MPSSAA) का �नयमहरू 
अनुसार अन्तर-शै��क खेलकूदहरूमा सहभागी हुन 
उपलब्धी र सञ्चालनको न्यूनतम मापदण्डहरू स्थापना गर� 
कायम रा� ेअ�धकार छ। 
 
�वद्याथ�हरू अ�घल्लो चौमा�सकमा एकभन्दा बढ� पटक 
अनु�ीणर् नभएको, अपूरो नभएको वा �च�कत्सा गे्रड 
नभएको स�हत 2.0 गे्रड पोइन्ट भन्दा कम भएमा 
�वद्याथ�हरू सहभागी हुन शै��क रूपमा अयोग्य हुन्छन।्  
अनु�ीणर् शै��क योग्यतालाई अ�घल्लो वषर्को च�थो 
चौम�सक अनुसार �नधार्रण ग�रन्छ। 
 
 

व्यिक्तगत सम्प��मा अ�धकार 
�वद्याथ�हरूलाई �वद्याथ�हरूको उ�चत खोजको �वषयमा 
�वद्यालयमा र आफ्ना सम्प�ी �वद्यालय प�रसर वा 
�वद्यालय-प्रायोिजत �ट्रपहरूमा व्यिक्तगत सम्प�� कायम 
रा� ेअ�धकार छ। 
 
�वद्याथ�हरूले संघीय वा राज्यको कानून र �नयमहरू र/वा 
BCPS �न�त तथा �नयमहरूमा �नषेध ग�रएका कुनै प�न 
वस्त ुधारण गनुर्हुने छैन।  य�द प्रशासकले �वद्याथ�सगँ यस 
राज्यको कानून अन्तगर्त दोषी अपराधी ठहर गन� वस्तु 
उसको साथमा रहेको यथो�चत �वश्वास गनुर्हुन्छ भने 
प्रशासकले �वद्यालयको सम्प��मा वा �वद्यालय-प्रायोजक 
�क्रयाकलापहरूका समयमा �वद्याथ�को उ�चत खोज 

  

http://www.pngall.com/sports-png
http://www.pngall.com/sports-png
http://www.pngall.com/sports-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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सञ्चालन गनर् सक्नुहुन्छ। खोजी तेस्रो-प��य वयस्कको 
उपिस्थ�तमा बनाइएको हुनुपछर् ; तेस्रो प� BCPS 
कमर्चार� हुनुपछर्। 
 
य�द �श�कसँग �वद्याथ�सँग यस राज्यको कानून अन्तगर्त 

दोषी अपराधी ठहर गन� वस्तु उसको साथमा रहेको �वश्वास 

गन� कारण छ भने प्रधानाध्यापकद्वारा �श�कलाई 

�वद्यालय-प्रायोजक �क्रयाकलाप समयमा �वद्याथ�को उ�चत 

खोज सञ्चालन गनर् �न�दर्ष्ट गनर् स�कने छ। �श�कले खोज 

गनुर्पूवर् ता�लम प्राप्त गनुर्पछर्। खोजी तेस्रो प� (BCPS 

कमर्चार�) को उपिस्थ�तमा गनुर्पछर्।   
कानूनी खोजी अनमु�तका ला�ग �वद्याथ�ले अस्वीकार गनार्ले 

नी�त 5550, �वद्याथ� व्यवहार सम्बन्धी सं�हता अनुसार 

अनुशासनात्मक कायर्वाह�को प�रणाम �निम्तन सक्छ।  
खोजी अ�धकारको सूचना 
�वद्याथ�हरूलाई प्रदान ग�रएका डसे्क, लकर र भण्डारण 
ठाउँहरू BCPS का सम्प�� हुन।् प्रशासकले कुनै प�न 
समयमा �वद्याथ�का डसे्क, लकर र भण्डारण ठाउँहरू 
स�हत �वद्यालयका भौ�तक प्लान्ट र यसका उपलग्नहरूको 
खोजी गनर् सक्नुहुन्छ। 
 

गैर-भेदभावको अ�धकार 
�वद्याथ�हरूलाई भेदभाव, बदमाशी, साइबर बदमाशी, 
उत्पीडन वा धम्क�बाट स्वतन्त्र हुने अ�धकार छ। 
�वद्याथ�हरू अन्य व्यिक्तहरूका अ�धकारको सम्मान गनर् 
उ�रदायी हुन्छन।् 
 

अ�धकांश �वद्याथ�हरूको उमेरसँग सम्बिन्धत अ�धकार 
बािल्टमोर काउण्ट� �श�ा बोडर्, यसका कुनै प�न एजेन्सी वा 
�यनीहरूको प�मा काम गन� कुनै प�न व्यिक्तले �टप्पणी 
ग�रएको मेर�ल्याण्ड सं�हतामा उल्लेख ग�रए अनुसारको 
अठार (18) वा सोभन्दा बढ� उमेरका �वद्याथ�हरूलाई 

प्रदान ग�रएको वयस्क नाग�रकताको अ�धकार कम गनुर् हुने 
छैन। �वद्याथ� 18 वषर्को उमेरमा पुग्दा �वद्याथ�को सुर�ा 
अ�धकार संशोधन (20 U.S.C.§ 1232h) र प�रवार 

शै��क अ�धकार तथा गोपनीयता ऐन (FERPA) (20 

U.S.C.  ̈1232g) अन्तगर्त आमाबुवाहरूले तयार 

गनुर्भएका अ�धकारहरू �वद्याथ�लाई स्थानान्तरण ग�रन्छ।  
यसले �वद्याथ�को �श�ासगँ सम्बिन्धत कुन ैसमस्या वा प्रश्न 

बारे आमाबुवाहरूसँग सञ्चार गन� प्रधानाध्यापक वा 
प्रधानाध्यापकको पदना�मतको अ�धकारलाई कुनै प�न 

त�रकाले घटाउँदैन।  
 

स्वतन्त्र वाचन र अ�भव्यिक्तको अ�धकार 
�वद्याथ�हरूसँग वाचन, धमर्को स्वतन्त्रताको अ�धकार र 
शान्तपूवर्क एक�कृत गन� अ�धकार छ तर अवरोध पुर् याउने 
वाचन र व्यवहारलाई �नषे�धत हुन सक्छ। 
 
�वद्याथ�हरूको एक�कृत गन� अ�धकार �वद्याथ�हरू एक�कृत 
हुनसक्ने समय, स्थान र त�रकाको सम्बन्धमा उ�चत 
सीमाहरू सेट गन� �वद्यालय अ�धकार�हरूको �वषय हुन्छ। 
 
�वद्याथ� �म�डया सल्लाहकारको �नर��णमा, �वद्याथ� 
पत्रकार �वद्यालयद्वारा प्रायोिजत �म�डयाको समाचार, 
�वचार, सु�वधा र �व�ापन सामग्री �नधार्रण गनर्का ला�ग 
िजम्मेवार हुनुहुन्छ। (नी�त 5610 र �नयम 5610). 
 
�वद्याथ�हरूसँग सांके�तक अ�भव्यिक्तहरूले मूलभूत रूपमा 
�वद्यालय �क्रयाकलापहरूमा अवरोध नपुर् याउँदासम्म 
संकेतको रूपमा अ�भव्यक्त गन� अ�धकार छ। 
 

अपील गन� अ�धकार 
�वद्याथ�हरूसँग उ�चत अ�पलामा साम�यक प्र�त�क्रया 
�दने अ�धकार छ। 
 

सुर��त अध्ययन वातावरणको अ�धकार 
बािल्टमोर काउण्ट�को �श�ा बोडर्ले अध्ययन गनर् सुर��त 

तथा संर��त र उपकार� भएको वातावरणमा प्रत्येक 

�वद्याथ�ले अध्ययन गनुर्हुन्छ भनी सुनीश्चत गन� प्र�तबद्ध 

गदर्छ।  बोडर्ले आफ्नो सम्प��, �वद्यालय प्रायोिजत 

�क्रयाकलाप वा कायर्क्रमहरू र �वद्यालय बसमा भएका 
हरेक व्यिक्तलाई बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन वा 
धम्क� �दने �नषेध गछर्  वा मूलभूत रूपमा क्र�मक रूपमा 
�वद्यालयको सञ्चालनमा अवरोध पुर् याउँछ।   

 
�वद्याथ�हरूलाई बदमाशी, उत्पीडन वा धम्क� र�हत 

वातावरणहरूमा सम्पूणर् �वद्यालय तथा क�ाकोठा 
�क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुने अ�धकार छ। �वद्यालय 

प्रशासकहरूले �वद्यालय वषर्को सुरुवातमा प्रशासकहरू 

अनुसारको �वद्याथ� हातेपुिस्तका प्रस्तुतीकरणको भागको 
रूपमा �वद्याथ�हरूलाई बोडर् नी�त 5580 र �नयम 5580 

तथा बदमाशी, उत्पीडन र धम्क� �रपो�टर्ङ फाराम र 

�वद्यालय प्रणाल�को यौन दवु्यर्वहार प्र�क्रया बारे वा�षर्क 

रूपमा सुझाव �दनु हुने छ।   �वद्याथ�हरूलाई बदमाशी, 
साइबर बदमाशी, उत्पीडन र धम्क�; बदमाशी, साइबर 

बदमाशी, उत्पीडन र धम्क� बारे घटनाहरू छानबीन गन�; 
र उक्त व्यवहारहरूमा हस्त�ेप, सहायता र प�रणामहरू 

स्थापना गन� बारे �श�ा �दनका ला�ग �वद्यालय कमर्चार� 
सदस्यहरू िजम्मेवार छन।् 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
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आचारसं�हता 

 
BCPS सँग प्रश्नमा भएको आचरणमा �वद्याथ�, संकाय 
सदस्यहरू वा कमर्चार�को सुर�ा र कल्याणलाई नकरात्मक 
रूपमा प्रभाव पान� सम्भावना हँुदा यसका �वद्याथ�हरूका 
क्याम्पस बा�हरको आचरणमा हस्त�ेप गन� अधीकार छ।     
�श�ा बोडर् नी�त 5550 अनुसार, BCPS मा नामाङ्�कत 
�वद्याथ� आफ्नो �वद्यालयभन्दा टाढा र छुट्टै प्रदशर्न ग�रएका 
व्यवहारहरूको कारणले शै��क स्थान �नयोजनमा प�रवतर्न 
�नम्त्याउने प्रशासक�य कायर्को अधीनमा हुन सक्नेछन।्  
�वद्यालय सम्प��मा हँुदा र �वद्यालय प्रायोिजत 
�क्रयाकलापमा सहभागी हँुदा बोडर्ले (BCPS) मा भएका 
सम्पूणर् �वद्याथ�हरूले �वद्याथ� आचार सं�हता अनुसारका 
आफ्ना व्यिक्तगत िजम्मेवार�हरू प�हचान गरुन भन्ने अपे�ा 
गदर्छ। 
 
�वद्याथ� आचार सं�हता - सम्पूणर् BCPS �वद्याथ�हरू: 
 

A. अनुपिस्थतका ला�ग कानूनी उद्देश्य हँुदासम्म दै�नक 
�वद्यालयमा उपिस्थत हुनुहोस।् 

B. अध्ययन प्र�क्रयामा संलग्न हुनेछन।् 
C. आफ्ना शै��क कायर्क्रमहरूका ला�ग 

उपयुक्त हुने स्वीकार ग�रएका वस्तु र 
सामग्रीहरू मात्र ै�वद्यालय ल्याउने छन।् 

D. सकारात्मक व्यवहार र भाषाललाई प्रदशर्न र 
व्यिक्तगत, सभ्य र अन्यको सम्प��को अ�धकारलाई 
सम्मान गन� छन।् 

E. स्था�पत बोडर् नी�त, सुप�रवे�कका �नयम र 
कायर्�व�धहरूद्वारा स्थायी हँुदा आफ्ना 
कायर्हरू र �श�ाका ला�ग िजम्मेवार� 
स्वीकार गनुर्होस।् 

 
मानकहरू 

A. �वद्याथ�हरू �वद्यालयको सम्प��मा वा 
�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूमा 
सहभागी हँुदा र �वद्यालय वा �वद्यालय-
प्रायोिजत �क्रयाकलापहरू र कायर्क्रममा जाँदा 

र आउँदा �वद्याथ� आचार सं�हता हरेक समयमा 
प्रभावकार� हुने छ। 

B. �वद्याथ�को आचार सं�हता उल्लङ्घन गन� 
�वद्याथ�लाई बोडर्को नी�त 5550, �वद्याथ� व्यवहार 
सं�हता को अनुसार अनुशासनात्मक कायर्वाह� गनर् 
स�कन्छ। 

C. प्रत्येक �वद्यालयले �वद्याथ�लाई अध्ययन गनर् 
रोक्ने वा अन्यलाई अध्ययन गनर् अनावश्यक 
रूपमा बाधा पुर् याउने व्यवहारहरूमा 
प्रभावकार� रूपमा प्र�त�क्रया जनाउन च�रत्र 
�श�ा, सामािजक -सीप �वकास, व्यवहार 
व्यवस्थापन र सम्बन्ध �नमार्णको एक�कृत 
कायर्क्रम �वकास र कायार्न्वयन गन�छन।् उ�चत 
रूपमा कमर्चार�हरूले �वद्याथ�को व्यवहारमा 
मद्दत गनर् कायर् गरेको अवस्थामा, �वद्याथ�लाई 
स्वयं-अनशुासन र �नयमहरू �सक्नमा मद्दत गनर् 
प्राथ�मकता �दनुपन� छ। 

 

हस्त�ेपहरू तथा समथर्नहरू 
 
वगर् I का अपराधहरू रोक्न हस्त�ेप तथा सहायताहरू 
 
तल सु�चबद्ध ग�रएका कुराहरू संकाय र कमर्चार� 
सदस्यहरूले वगर् I मा सूचीबद्ध ग�रएका अपराधहरू गनर् 
वा व्यवहारहरू बढ्नुअ�घ हस्त�ेप गनर्बाट �वद्याथ�हरूलाई 
रोक्न प्रयोग गनर् स�कने हस्त�ेप तथा सहायताहरू हुन।् 

 
वगर्   का अपराधहरू रोक्नका ला�ग सुझा�वत  

हस्त�ेप तथा समथर्नहरू: 
 

a. �वद्याथ�हरूलाई काममा रा� प्रोिक्स�म�ट �नयन्त्रण 

प्रयोग गनुर्होस।् b. पूवर्-सह� व्यिक्तगत �वद्याथ�को व्यवहार। 
c. गैर-मौ�खक सङ्केत/�चन्हको प्रयोग गनुर्होस।् 
d. �वद्याथ�सँग क�ा �भत्र परामशर् सञ्चालन गनुर्होस।् 
e. �वद्याथ�को दवु्यर्वहार र उ�चत रूपमा प्र�त�क्रयाको मूल 

कारण र प्रकायर्हरू �नधार्रण गनुर्होस।् 
f. सकारात्मक प्र�तस्थापन व्यवहारहरू �सकाउनुहोस,् 

अभ्यास गनुर्होस ्र सुदृढ बनाउनुहोस।् 
g. �वद्यालय, अनसुन्धानमा आ�दमा सेवा जस्ता �वशेष कायर् 

असाइनमेन्ट उपलब्ध गराउनुहोस।् 
h. उ�चत माने अनुसार व्यिक्तगत �वद्याथ�हरूका ला�ग 

न्यून-उजार् बीचमा ग�त�व�ध �वश्रामहरू उपलब्ध 
गराउनुहोस।् 

i. क�ाकोठामा �वचार कुस�, �वश्राम कुस� वा प्र�त�बम्ब 

�ेत्र प्रयोग गनुर्होस।् 
j. �वद्याथ�लाई दवु्यर्वहारका ला�ग �ल�खत प्र�त�बम्ब/ 

स्पष्ट�करण पूरा गनर् आवश्यक हुन्छ। 
k. अध्ययन �क्रयाकलापहरू र व्यवहारका ला�ग छनोटहरू 

प्रदान गनुर्होस।्। 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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l. �वद्याथ�को व्यवहार रणनी�त, प्रग�त �रपोटर्, व्यवहार 
सम्झौता र/वा व्यवहार पोइन्ट पानाहरू प्रयोग गनुर्होस।् 

m. व्यिक्तगत �वद्याथ�का ला�ग सुधा�रएको व्यवहारको 
स्वीकृ�तसँग �मलाइएको ल�त से�टङ प्रयोग गनुर्होस।् 

n. �वद्याथ�को घ�नष्ट समथर्क �न�दर्ष्ट गनुर्होस।् 
o. साथी मध्यस्थता समथर्क �सफा�रस गनुर्होस।् 
p. द्वन्द्व �नवारण समथर्क �सफा�रस गनुर्होस।् 
q. �वद्याथ�को आमा/बुवालाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 
r. आमाबुवा तथा �वद्याथ�को सम्मेलनलाई होल्ड गनुर्होस।् 
s. नजरबन्द �न�दर्ष्ट गनुर्होस (आमाबवुाको सम्पकर्  अ�नवायर् 

छ)। 
t. सानो समूह च�रत्र-�नमार्ण र सामािजक सीपहरूको 

प्र�श�ण प्रदान गनुर्होस।् 
u. �वद्याथ�लाई सहायताका ला�ग �वद्याथ� सहायता 

सेवाहरूको सन्दभर् गनुर्होस।् v. �वद्याथ�लाई वयस्क �नर��णमा टाइमआउट �दनुहोस।् 
w. �वद्याथ�लाई �वद्याथ� सहायता टोल� (SST) लाई सन्दभर् 

गनुर्होस।् 
x. उपयुक्त रूपमा व्यवहार गनर्का ला�ग �वद्याथ�हरूलाई 

मद्दत गनर् हस्त�ेप, सहायता वा रणनी�तहरू स�हत 
योग्य �वद्याथ�का ला�ग �वद्याथ� सहायता योजनालाई 
�वकास र कायार्न्वयन वा समी�ा र संशोधन गनुर्होस।् 

y. �वचार गनर् आवश्यक भएअनुसार व्यवहारात्मक आवास 
स�हत योग्य �वद्याथ�का ला�ग 504 योजनालाई �वकास र 
कायार्न्वयन वा समी�ा र संशोधन गनुर्होस।् 

z. कायार्त्मक व्यवहार मूल्याङ्कन प्रबन्ध गनुर्होस ्र य�द 
�वद्याथ� योग्य छन ्भने, व्यवहार हस्त�ेप योजना (BIP) 
�वकास गनुर्होस।् 

aa. �वद्याथ�को �वद्यमान BIP समी�ा र संशोधन गनुर्होस।् 
bb. योग्य �वद्याथ�लाई व्यिक्तगत शै��क कायर्क्रम (IEP) 

को टोल�मा सन्दभ� गनुर्होस।्  
cc. योग्य �वद्याथ�का ला�ग IEP �वकास र कायार्न्वयन 

गनुर्होस।् 
dd. आवश्यक ठा�नएमा �वद्याथ�को IEP मा पूरक सहायता 

र सेवाहरूको रूपमा व्यवहा�रक हस्त�ेप, सहायता वा 
रणनी�तहरू समावेश गनुर्होस।् 

ee. पुनस्थार्पना सम्मेलनमा सहभागी हुनुहोस ्
ff.   अध्ययन वातावरणका ला�ग समावेशी अपे�ाहरू �सजर्ना 

गनर् पुनस्थापना चक्रको प्रयोग गनुर्होस।् 
 

 

 

 

वगर् II का अपराधहरू रोक्न हस्त�ेप तथा सहायताहरू 
 
तल सु�चबद्ध ग�रएका कुराहरू संकाय र कमर्चार� 
सदस्यहरूले वगर् II मा सूचीबद्ध ग�रएका अपराधहरू 
गनर्बाट �वद्याथ�हरूलाई रोक्न प्रयोग गनर् स�कने हस्त�ेप 

तथा सहायताहरू हुन।् 
 
वगर् II का अपराधहरू रोक्नका ला�ग सुझा�वत हस्त�ेप 

र समथर्नहरू: 
 

a. वगर् I का उपयुक्त हस्त�ेप तथा समथर्नहरू प्रयोग 

गनुर्होस।् 
b. आमाबुवालाई (अ�नवायर्) सम्पकर्  गनुर्होस।्  
c. अ�भभावक तथा �वद्याथ�को सम्मेलनलाई होल्ड 

गनुर्होस।् d. �वद्याथ�लाई सम्प�� �फतार् गनर्, सम्प��का ला�ग भकु्तानी 
गनर्, सम्प��को ��तका ला�ग ��तपू�त र् �दन वा 
�वद्यालयमा �नर��ण ग�रएको स्वीकृत सेवामा 
�वद्याथ�लाई �न�दर्ष्ट गनर् आवश्यक हुन्छ। 

e. �वद्याथ�को व्यवहार सुधानर्मा मद्दत गनर्का ला�ग 
आवश्यक ठा�नए अनुसार व्यवहारात्मक आवासहरू 
स�हत योग्य �वद्याथ�का ला�ग 504 योजनालाई समी�ा र 
संशोधन गनुर्होस।् 

f. �वद्याथ�को व्यवहार सुधानर्मा मद्दत गनर्का ला�ग 
आवश्यज ठा�नए अनुसार �वद्याथ�का ला�ग व्यवहार 
हस्त�ेप योजनाको समी�ा र संशोधन गनुर्होस।् 

g. �वद्याथ�को व्यवहार सुधानर्मा मद्दत गनर्का ला�ग 
आवश्यक ठा�नए अनुसार �वद्याथ�को IEP को समी�ा र 
संशोधन गनुर्होस।् 

h. �वद्याथ�लाई �नलम्बनमा वैकिल्पकको रूपमा �नर��ण 
ग�रएको क्याम्पसको प�रमाजर्न प्रस्ताव गनुर्होस।् 

i. �वद्याथ�लाई व्यवहारहरू सुधार गनर्मा मद्दत गन� 
सहायता र स्रोतहरू उपलब्ध गराउन समुदाय साझेदार 
र अन्तर�नकाय साझेदारहरू प्रयोग गनुर्होस।् 

j. द्वन्द समाधान गनर् समुदाय सम्मेलनका ला�ग 
सामुदा�यक साझेदारमा दईु वा थप �वद्याथ�हरूको 
सन्दभर् गनुर्होस।् 

k. �वद्याथ�लाई व्यवहार प�रवतर्न गनर्मा सहायताका ला�ग 
�वद्यालय सामािजक कायर्कतार्, व्यवहार हस्त�ेपकतार् 
र/वा �वद्याथ� कमर्चार� कायर्कतार्मा �रफर गनुर्होस।् 

l. �वद्याथ�लाई कायर्क्रमको समी�ाक ला�ग सपु�रव�ेकको 
�डजाइनीमा सन्दभर् गनुर्होस।् 

m. वगर् III को �वद्याथ�लाई अनुशासनात्मक कायर्वाह� बारे 
सचेत गराउनुहोस।् 
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वगर् III का अपराधहरू रोक्न हस्त�ेप र सहायताहरू 
 

वगर् III का अपराधहरूका ला�ग सुझाव ग�रएका 
हस्त�ेप र समथर्नहरू 

 
a. वगर् I र II का उपयुक्त हस्त�ेपहरू प्रयोग गनुर्होस।् 
b. आमाबुवालाई (अ�नवायर्) सम्पकर्  गनुर्होस।् 
c. आवश्यक भएका आमाबुवा तथा �वद्याथ� सम्मेलन 

सम्हाल्नुहोस।् 
d. य�द कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन �वद्यालय प्रशासकद्वारा 

सामान्य रूपमा सम्हा�लएको छैन भनी प्र�तबद्ध गरेको 
छ भने, प्रहर�लाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

e. �वद्याथ� वैकिल्पक कायर्क्रम असाइन्मेन्टबाट गहृ 
स्कूलमा फकर् दा, वैकिल्पक कायर्क्रम कमर्चार�सँगको 
सहकायर्मा, प्रशासकहरूले �वद्यालय प�रवतर्न योजना 
�वकास र कायार्न्वयन गनुर्पछर्। 
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सामािजक र भावनात्मक अध्ययन का गुणहरू 
 
CASEL (शै��क, सामािजक र भावनात्मक अध्ययनका ला�ग सहयोगपूणर्) लेसामािजक भावनात्मक अध्ययनलाई "बालबा�लका र 
वयस्कहरूले भावनाहरू बुझ्न ेर व्यविस्थत गन�, सकरात्मक ल�यहरू सेट गन� र प्राप्त गन�, अन्य व्यिक्तहरूका ला�ग सहानुभू�त 
महसुस गन� र देखाउने, सकरात्मक सम्बन्धहरू स्थापना गन� र कायम रा� ेर िजम्मेवार �नणर्यहरू �लन ेप्र�क्रया" को रूपमा 
प�रभा�षत गरेको छ।   �वद्यालय वातावरण र सुर�ा �भत्र अविस्थत सामािजक-भावनात्मक सहायताको BCPS �वभागले 

प्रशासकहरूलाई �वद्याथ�को सामािजक तथा भावनात्मक कल्याणलाई सम्बोधन गनर् मागर्�नद�शन र सहायता प्रस्ताव गछर्।  
�वद्यालयहरूमा प्रदान ग�रएको मागर्दशर्नले तीनवटा व्यापक �ेत्रमा ध्यान केिन्द्रत गछर्  जुन कलेज र क�रयरका ला�ग तयार 

�वद्याथ�हरू �नकाल्न BCPS को ल�यसँग पङ्िक्तबद्ध गनर् �वद्याथ�हरूलाई जीवनकाल�न सीपहरू �सकाइन्छ। 
 

सचेतना 
 
स्वयं-सचेतना भनेको एउटा 
व्यिक्तको आफ्नै भावना, �वचार र 

मानहरू र �तनीहरूले व्यवहारमा 
कसर� प्रभाव पाछर्  भनी स�ह त�रकाले 

प�हचान गन� �मता; आत्म�वश्वास, 

आशावाद र "बढ्दो पुवर्ग्रह" को 
प्र�तपा�दत भावसँग एउटा व्यिक्तका 
सबलता र सी�मतताहरूलाई स�ह 

त�रकाले मूल्याङ्कन गन� हो।  स्वयं-
सचेतनासँग सम्बद्ध �मताहरू  

• भावनाहरू प�हचान गन� 
• स�ह स्वयं-अ�भ�ता 
• सबलताहरूलाई प�हचान गन� 
• आत्म�वश्वास 
• व्यिक्तगत प्रभावका�रता 

 
स्वयं-व्यवस्थापन भनेको �व�भन्न 

अवस्थाहरूमा प्रभावकार� रूपमा 
तनाव व्यवस्थापन गरेर, 

उ�ेजनाहरूलाई �नयन्त्रण गरेर र 

आफूलाई पे्र�रत गरेर एउटा व्यिक्तका 
भावना, �वचार र व्यवहारहरूलाई 

सफलतापूवर्क �नयन्त्रण गन� �मता; 
व्यिक्तगत र शै��क ल�यहरूलाई सेट 

गन� र त्यसतफर्  कायर् गन� �मता हो।  
स्वयं-सचेतनासँग सम्बद्ध 

�मताहरूमा �नम्ने समावेश हुन्छन:्  
• उ�ेजना �नयन्त्रण 

• तनाव व्यवस्थापन 
• स्वयं-अनुशासन 

• स्वयम-अ�भपे्ररण 

• ल�य �नधार्रण 
• संस्थागत सीपहरू 

 
 
 

सम्बन्धहरू 
 
सम्बन्ध-�नमार्ण भनेको �व�वध व्यिक्त 

र समूहहरूसँग स्वस्थ्यकर र पुरस्कृत 

व्यिक्तगत सम्बन्धहरू स्थापना गन� र 

कायम रा� े�मता; स्पष्ट रूपमा 
सञ्चार गन�, राम्रोसँग सुन्ने, अन्य 

व्यिक्तहरूसँग सहकायर् गन�, 
अनुपयुक्त सामािजक चापलाई रोक्ने, 

संर�चत रूपमा द्वन्द्व �मलाउने र 

आवश्यक हँुदा मद्दत खोज्ने र प्रस्ताव 

गन� �मता हो।  सम्बन्धहरू �नमार्ण 

गन� कुराहरूसँग सम्बद्ध �मताहरूमा 
�नम्न समावेश हुन्छन:्  

• सञ्चार 
• सामािजक संलग्नता 
• टोल�कायर् 

 
सामािजक सम्बन्ध �नमार्ण भनेको 
�व�वध पषृ्ठभू�म र संस्कृ�तहरूका ती 
व्यिक्तहरू स�हत अन्य व्यिक्तहरूको 
दृिष्टकोण �लने र �तनीहरूसँग 

समानुभू�त हुने �मता; व्यवहारका 
ला�ग सामािजक र नै�तक मान्यताहरू 

बझु्ने र प�रवार, �वद्यालय र समदुायका 

स्रोत र सहायताहरूलाई प�हचान गन� 
हो।   समूह सम्बन्धहरूसँग सम्बद्ध 

�मताहरूमा �नम्न समावेश हुन्छन:् 
 

• प�रपे्र�य-कुराकानी 
• सहानुभू�त 
• �व�वधताको प्रशंसा गन� 
• अरूलाई सम्मान गन� 

 
 
 

 
�नणर्य-�लने 

 
िजम्मेवार �नणर्य �लने भनेको नै�तक 

मापदण्ड, सुर�ाका �चन्ताहरू र 

सामािजक मान्यताहरूमा आधा�रत 

रहेर व्यिक्तको व्यवहार र सामािजक 

अन्तर�क्रयाहरू बारे रचनात्मक 

छनोटहरू गन� �मता हो; �व�भन्न 

कायर्हरूका प�रणामहरूको 
वास्त�वक मलू्याङ्कन र आफ्नो र अन्य 

व्यिक्तहरूको कल्याणको �वचार। 
जेम्मेवार �नणर्य �लने कुरासगँ सम्बद्ध 

�मताहरूमा �नम्न समावेश हुन्छन:् 
 

• समस्याहरू प�हचान गन� 
• अवस्थाहरूलाई �वश्लेषण 

गन� 
• समस्याहरू समाधान गन� 
• मूल्याङ्कन गन� 
• प्र�त�बिम्बत गन� 
• नै�तक िजम्मेवार� 
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सामािजक भावनात्मक अध्ययन सीपहरू 
BCPS �श�क र प्रशासकहरूले �वद्याथ�को सामािजक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यमा मह�वपूणर् महसुस गन� सीपहरूलाई तल �वद्याथ�-
मैत्रीपूणर् व्यवहारहरूमा तल उल्लेख ग�रएको छ।  तलको चाटर् आफ्नै सामािजक भावनात्मक वदृ्�ध र कल्याणलाई कसर� प्रवद्र्धन गन� 
भन्ने बारे अस्पष्ट हुन सक्ने �वद्याथ�हरूका ला�ग सन्दभर् हुन �डजाइन ग�रएको हो। 
 

सामािजक भावनात्मक �वद्याथ�-मैत्रीपूणर् कायर्हरू 

…  मा यसको कुरा आउँदा म �नम्न कुराहरू गनर् सम्झनुपछर् : 

महसुसहरू/भावनाहरू 

• मेरा भावनाहरू बारे सचेत रहन र मैले आफूले महसुस गन� त�रकामा महसुस गनर् 
आफूलाई अनुम�त �दन 

• अवस्थामा प्र�त�क्रया जनाउनुभन्दा अगा�ड आफूलाई "प्र�त�ा समय" को अनुम�त 

�दन जसकारण म भावनाको स्थानबाट प्र�त�क्रया जनाउँदैन। 
• मेरा भावनाहरूलाई स्वीकायर् त�रकामा व्यक्त गनर्।। 
• मेरा भावनाहरू बारे �वश्वासपात्रसँग कुरा गनर्। 
• मेरा भावनाहरूको �नयन्त्रणमा रहन र आफ्नो धारणा राख्दा तथ्यहरूमा र�ह रहन। 

ल�यहरू सेट गन� 

• मलाई उत्कृष्ट मा�नस बनाउन ेल�य छनोट गनर् र त्यसलाई प्राप्त गन��तर सध� काम 

गनर्। 
• मेरा व्यिक्तगत र शै��क ल�यहरू पूरा गन� बाटोतफर्  प्राप्य माइलस्टोनहरू स्थापना 

गनर्। 
• मेरा ल�यहरूसँग मेरा कायर्हरूलाई सम्बद्ध गन� जसकारण म सध� प्रग�त गछुर्। 
• वरपरका प्रभाव र प�रिस्थ�तहरूको बावजुद मेरा ल�यहरूमा ध्यान केिन्द्र रहन। 

 

अन्य मा�नसहरू 

• अन्य व्यिक्तको स्थानमा मलाई राखेर �तनीहरूले कस्तो महसुस गछर्न ्भनी कल्पना 
गनर्। 

• अन्य कुनै व्यिक्तका भावनाहरूलाई मेरो भन्दा अगा�ड रा� े�वचार गनर् र उनीहरूको 
उत्कृष्ट रू�चमा कायर् गनर्। 

• अन्य व्यिक्तहरूलाई म आफू समान अवस्थामा हँुदा मलाई व्यवहार ग�रने त�रकामा 
व्यवहार गनर् 

• उदास महसुस गन� कुनै व्यिक्तलाई ढाढस र प्रोत्साहन गनुर्होस।् 
• यसलाई अगा�ड ल्याउनुहोस ्र दयाका अ�नय�मत कायर्हरूको अभ्यास गनुर्होस।् 
 

सम्बन्धहरू 

• आफू र अन्य व्यिक्तहरूलाई सम्मानजनक रहनुहोस।् 
• शान्त भएर स्पष्ट रूपमा सञ्चार गनुर्होस।् 
• अन्यका उपाय, राय र दृिष्टकोणहरू सुन्नुहोस।् 
• कुनै व्यिक्तसँग सह� वा केह� कुरा गन� बारे उत्कृष्ट त�रका हुन सक्छ भनी �वचार 

गनुर्होस।् 
• मेरा भावनाहरू बारे अन्य व्यिक्तहरूसँग इमान्दार र अगा�ड बढ्न 
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�नणर्यहरू गन� 

• �नयमहरूको पालना गनर्; कानूनको पालना गनर्; आचार सं�हताको पालना गनर्; र 

�वश्वसनीय वयस्कको सुझावको पालना गनर्। 
• मैले �नणर्य �लन खोिजरहेको �ेत्रमा आफै �श��त हुन। 
• प्रत्येक �नणर्यका राम्रा र नराम्रा प�हरू सूचीबद्ध गरेर �तनीहरूलाई कायर् गनुर्अ�घ 

ध्यानपूवर्क तुलना गनर्। 
• आफू र अन्य मा�नसबारे मेरो �नणर्यको प्रभावमा �वचार पुर् याउन। 
• द�घर्काल�न र अल्पकाल�न सकरात्मक ल�यहरूमा मेरा �नणर्यहरू पङ्िक्तबद्ध गनर्। 
 



15 
 

BCPS स्रोतहरूका ला�ग फोन नम्बहरू 
 

 
खेलकूदहरू…………………………………………………………………………..(443) 809-2328 

शै��कहरू………………………………………………..………………………….(443) 809-4671 

उपिस्थ�त……………………………………………………………………………(443) 809-0404 

कलेज तथा क�रयर तयार�……………………………………………...…………..(443) 809-4196 

परामशर् सेवाहरू……………………………….…………………………………….(443) 809-0291 

अनुशासन सहायता सेवाहरू…………………………………………………………(443) 809-0404 

भेदभाव सहायता (शीषर्क IX)Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç .(443) 809-9693 
प्रारिम्भक बाल्यकाल �श�ा………………………………………………………….(443) 809-4196 

शै��क �वकल्पहरू……………………………………………………………………(443) 809-2270 

नामाङ्कन सहायता………………………………………………………..…………(443) 809-0404 

ESOL सेवाहरूÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ..(443) 809-6756 
खाना र पोषण…………………………………………………………………………(443) 809-7855 

गुणवान र प्र�तभाशाल� �श�ा…………………………………………………………(443) 809-4196 

स्वास्थ्य सेवाहरू……………………………………………….……………………..(443) 809-6368 

गहृ तथा अस्पतालको �नद�शन………………………………………….……………(443) 809-3222 

घरबार�बह�न कायार्लय…………………………………………………… …………(443) 809-6311 

म्याग्नेट कायर्क्रमहरू…………………………………………………………………(443) 809-4127 

�वद्याथ� कमर्चार� सेवाहरू……………………………………………………………(443) 809-0404 

आमाबुवा संलग्नता……………………………………………………………………(443) 809-0365 

मनोवै�ा�नक सेवाहरू…………………………………………………………………(443) 809-0303 

�नवास…………………………………………………………………………………(443) 809-6403 

�वद्यालयको मौसम………………………………………………………………….(443) 809-7656 

�वद्यालय सरु�ा……………….…………………………………………………….(443) 809-6487 

सामािजक कायर्का सेवाहरू…………………………………………………………..(443) 809-0305 

�वशेष �श�ा………………………………………………………………………….(443) 809-3660 

�वद्याथ� सहायता सेवाहरू……………………………………………………………(443) 809-0238 

यातायात सेवाहरू………………………………………………………………………(443) 809-
4321 

 
 

 
हटलाइनहरू  

(नामर�हत र गोपनीय) 
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24/7 उपलब्ध छ 
 
सुर��त �वद्यालयहरूको सुझाव रेखा 
1 (833) MD-BSAFE 
 
टेक्स्ट/इ-मेल 
hotline@bcps.org 
 
बािल्टमोर काउन्ट� संकट  
हटलाइन 
(800) 422-0009 
 
 

रािष्ट्रय आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन 
(800) 273-TALK 
 
हटलाइन तथा घरबार�बह�न सेवाहरूबारे �रपोटर् गन� 
बािल्टमोर काउण्ट� सामािजक सेवा �वभाग 
(410) 887-TIME 
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�वद्याथ� रोकथाम स्रोत फाराम 
 
�वद्याथ�को अिन्तम नाम �वद्याथ�को प�हलो नाम 

  

�वद्यालय गे्रड गहृकोठा �श�क 
   

 
सामािजक भावनात्मकका योग्यता र सीपहरूले �वद्याथ�हरूलाई शै��क समस्या र साथीहरूसँगको समस्याहरू रोक्न मद्दत गनर् 
सक्छन ्भन्ने कुरा बझु्ने।  सामािजक भावनात्मक योग्यता र प्रत्येक योग्यतासगँ सम्बिन्धत सीपहरूले प�न �वद्याथ�हरूलाई आफ्नोबारेमा 
राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गनर् सक्छ भन्ने कुरा बुझ्ने।  समस्याहरू उठ्दा, यद्य�प, �वद्याथ�हरूसँग सहायता र मागर्दशर्नका ला�ग मद्दत 
अनुरोध गनर् सक्ने �वश्वा�सलो मा�नस हुनुपछर्।  �वद्याथ�हरूले ती मा�नसलाई प�हचान गनर्का ला�ग यो संसाधन पाना प्रयोग गनुर्पछर्।  
चक्र पूरा गरेप�छ, यसलाई आफ्नो �श�कसँग पेश गनुर्होस ्
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 मेरो  

�वश्वसनीय  
व�ृ 

मेरो एउटा 
�मल्न ेसाथीहरू 

मेरो एउटा 
मनपन� �श�क 

मेरो एउटा 
�मल्न ेसाथीहरू 

मेरो एउटा 
�मल्न ेसाथीहरू 

मेरो एउटा 
मनपन� �श�क 

मेरो मेरो 
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ता�कर् क प�रणामहरू 
 
प्र�त�क्रयाशील �वद्याथ� प्रोग्रा�मङ कायार्लय, �वद्यालय 

वातावरण कायार्लय�भत्र भएको कायार्लय भनेको 
�वद्यालयहरूको सुप�रवे�कको तफर् बाट अनुशासनात्मक 

अवस्थाहरूको अनुसन्धान गनर् र �नणर्य �लनका ला�ग 

िजम्मेवार BCPS को शाखा हो।  हाल, �वद्याथ�का सुनुवाईहरू 

सञ्चालन गनर् र दश (10) �दनभन्दा धेरै �दन भएका �सफा�रस 

ग�रएका अनुशासनात्मक �नष्कासनहरूबारे �नणर्यहरू प्रस्तुत 

गनर् सुप�रवे�कद्वारा �न�दर्ष्ट ग�रएका चारजना व्यिक्तहरू 

छन।्   �वद्याथ� आचरण सुनुवाई अ�धकार�हरू भ�नए अनुसार 

�तनीहरूलाई मेर�ल्याण्ड �नयमनहरूको आचारण 

13A.08.01.11 (COMAR) द्वारा उल्लेख गर�एका 
मागर्�नद�शनहरूको आधारमा अनुशासनात्मक �नष्कासनहरू 

प्रबन्ध गन� कायर् गराइन्छ। 
 
अनुशासनात्मक सुनुवाईहरूको केिन्द्रय भनेको �वद्यालय 

प्रणाल�को आचार सं�हताको उल्लङ्घन हो।  आचार सं�हताको 
उलङ्घन गरेका व्यवहारहरू प्रदशर्न गदार्, �वद्याथ�हरू 

अनुशासनात्मक कारवाह�को अधीनमा हुने छन।्  
प्रशासकहरूले आचार सं�हता उल्लङ्घन गन� प्र�त�क्रयामा 
ता�कर् क प�रणामहरू लागू गन� �नणर्य गनुर्हुन्छ।    
वगर् I अपराधहरू: 

�वद्यालय कमर्चार�द्वारा �नधार्रण ग�रए अनुसार 
�क्रयाकलापहरू, प्रशासन वा �वद्यालयका क�ाहरू, 

�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलाप वा �वद्यालय वा 
�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूका ला�ग यातायात 
सेवा प्रयोग ग�ररहेका �वद्याथ�हरूको यथाक्रम 
सञ्चालनमा हस्त�ेप गन� दवु्यर्वहारका हा�नकारक 
कायर्हरू।  
वगर् I का अपराधहरू (�श�ा बोडर् नी�त 5550 र 
सुप�रवे�कको �नयम 5550, �वद्याथ�को व्यवहार 
सं�हता) तल सूचीबद्ध ग�रएका छन।्  
 
आगलागी/ज्वाला/�वष्फोटकहरू 
a. सलाई वा लाइटरहरू साथमा रा� ेर/वा बाल्ने 

(�नद�शनात्मक कायर्क्रमको भाग नहँुदा) 
 

आक्रमण/धम्क� हरू/लड्ने 
b. झगडा 

 
उपिस्थ�त (�वद्यालय �भत्रको �नलम्बनमा मात्रै) 

c. अनुम�त �बना �वद्यालय भवनहरू छोड्ने 
d. अ�म्य �ढलाई (क�ा/क�ाहरू) 
e. अ�म्य �ढलाई (�वद्यालय �दन) 
f. अ�म्य अनुपिस्थ�त वा गैर-उपिस्थ�त 

(क�ा/क�ाहरू) 
g. अ�म्य अनुपिस्थ�त वा गेर-उपिस्थ�त (�वद्यालय �दन) 

 
खतरनाक पदाथर्हरू 
h. गरै-�नधार्�रत उल्लङ्घन (गरै-�नधार्�रत औष�ध साथमा 

रा�)े 
i. सुत�, चुरोट बेन� पेपर, इलेक्ट्रो�नक चुरोटहरू 

वा अन्य सुत�जन्य पदाथर्हरूको प्रयोग र/वा 
साथमा रा� े
 

असम्मान/�वद्रोह 
j. �वद्यालय कमर्चार�द्वारा उक्त कायर् गनुर्पन� भनी 

�नद�शन �दँदा कायार्लयमा �रपोटर् बुझाउन 
असफल हुने स�हत �नद�शनको पालना गनर् 
असफल हुने तर य�तमा मात्र सी�मत नहुने 

k. उत्पीडन (�वद्याथ�हरू वा कमर्चार� सदस्यहरूलाई 
दःुख �दने �वद्युतीय सञ्चार; अक� व्यिक्तले सनु्न वा 
प्राप्त गनर् नचाहेका �टप्पणी वा अना�धका�रक 
नोटहरूको पा�सङ जार� रा� ेसमावेश हुन्छन)् 

l. �वद्यालय �नयम र/वा �नयमनहरूमा सहकायर् 
गनर् अस्वीकार गन� 

m. �वद्यालय यातायातका �नयमनहरूमा सहकायर् गनर् 
अस्वीकार गन� 

n. �न�दर्ष्ट कायर् गनर् अस्वीकार गन� 
o. नजरबन्द पूरा गनर् अस्वीकार गन� 
p. अश्ल�ल वा अनु�चत भाषा वा इशाराहरू प्रयोग गन� 

 
व्यिक्तगत स्वास्थ्य 
q. �वद्याथ�ले जानाजान अन्य व्यिक्तहरूको 

स्वास्थ्यलाई धम्क� �दन आफ्नो स्वास्थ्यको िस्थ�त 

प्रयोग गदार्  
अन्य 
r. शै��क बेइमान (जाँचहरूमा चोर� गन�, शतर्का 

कागजहरूको प्र�त�ल�प बनाउने वा �श�क र/वा 
आमाबुवा/अ�भभावकको हस्ता�रको नक्कल गन�) 

s. जुवा खेल्ने 
t. �वद्यालय सञ्चालनसँग कुनै प�न त�रकामा 

सम्बिन्धत नहुने वस्तु, समान वा सेवाहरू 

�वद्यालयमा अन�धकृत त�रकाले �बक्र� वा �वतरण 

गन� (अथार्त,् फुटबल पुलहरूको �बक्र�) 
u. �नय�मत �नद�शनात्मक समयको अव�धमा गैर-

शै��क उद्देश्यहरूका ला�ग �वद्युतीय 
यन्त्रहरूको प्रयोग गन�। जाँदा र आउँदा 
बसहरूमा र �वद्यालय-प्रयोिजत �क्रयाकलाप वा 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
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कायर्क्रमहरूमा सहभागी हँुदा गैर-शै��क 
उद्देश्यहरूका ला�ग �वद्युतीय यन्त्रहरूको 
प्रयोगमा लगाइएको �नषेध प�न लागू हुन्छ। 

 

वगर् II अपराधहरू: 

�नलम्बन, वैकिल्पक शै��क कायर्क्रममा �न�दर्ष्ट वा 
�नष्कासन (�श�ा बोडर् नी�त 5550, �वद्याथ�को 
व्यवहार आचार-सं�हता) को प�रणाम हुन सक्ने 
अपराधहरूको उदाहरणहरू। 
 

वगर् II का अपराधहरू �वद्यालय प्रशासकहरूद्वारा 
�नधार्रण ग�रए अनुसार �क्रयाकलापहरू, प्रशासन वा 
�वद्यालयका क�ाहरू, �वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलाप 
वा �वद्यालय वा �वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूका 
ला�ग यातायात सेवा प्रयोग ग�ररहेका �वद्याथ�हरूको 
यथाक्रम सञ्चालनमा अवरोध गन� दवु्यर्वहारका धेरै 
गम◌्भीर कायर्हरू हुन।्  
वगर् II अपराधहरू (�श�ा बोडर् नी�त 5550 र 
सुप�रवे�कको �नयम 5550, �वद्याथ� आचार सं�हता) 
तल सूचीबद्ध ग�रएको छ।   
 
   आगलागी/ज्वाला/�वष्फोटकहरू    

a. आगलागीको घण्ट�/गतल आगलागी �रपोटर् 
b. लाइभ एम्यु�नसन (पटाका वा सोभन्दा ठूलो 

सामग्री) स�हत आगलागी वा �वष्फोटक सामग्री वा 
यन्त्रको �वष्फोटन धारण 

 
आक्रमण/धम्क�हरू/लड्ने  
c. धम्काएर वा डर देखाएर र भय�भत गराएर 

अक� �वद्याथ�को साथबाट पैसा वा सामग्री जबरजस्ती 
खोस्ने वा लैजाने 

d. �वद्याथ�मा शार��रक आक्रमण(हरू) 
e. व्यिक्त(हरू) मा खतरा(हरू) 

 
खतरनाक पदाथर्हरू 
f. �नयिन्त्रत खतरनाक पदाथर् वा कुनै बनावट� औष�ध र 

पदाथर्हरूको रूपमा प्रस्तुत ग�रएका गैर-�नयिन्त्रत 
पदाथर् �वतरण गन� अ�भप्रायको साथमा �वतरण, 
�वतरण गन� प्रयत्न वा धारण 

g. �वद्यालयको नसर् वा पदना�मत कमर्चार�द्वारा प्रबन्ध 
ग�रएका औष�धहरू �लन असफल हुने स�हत गैर-
�नधार्�रत उल्लङ्घन (गैर-�नधार्�रत औष�धहरूको 
दरुूपयोग) 

h. औष�ध सामग्री वा बनावट� औष�ध र पदाथर्हरूको 
धारण, प्रयोग वा �वतरण 

i. �नधार्�रत-औष�धको उल्लङ्घन (�नधार्�रत औष�ध 
धारण) 

j. �नयिन्त्रत खतरनाक पदाथर्को रूपमा प्रस्तुत ग�रएको 

गैर-�नयिन्त्रत पदाथर्को ख�रद 
k. सुत�जन्य उत्पादन, सुत�जन्य पदाथर्सँग सम्बिन्धत 

यन्त्रहरू, सुत�जन्य उत्पादनहरूको अनुकरण, चुरोट 
बेन� कागज वा �वद्युतीय चुरोटहरू (दोहो�रएको 
अपराध) को प्रयोग र/धारण 
 

असम्मान/�वद्रोह 
l. वगर् III अपराधहरू गनर्का ला�ग दईु वा सोभन्दा बढ� 

व्यिक्तहरूको बीचमा षड्यन्त्र वा योजना बनाउने 
m. अशान्त व्यवहार जसले दोहो�रने वगर् I वा II 

अपराधहरू स�हत सामान्य �वद्यालय कायर्क्रममा 
हस्त�ेपका प�रणामहरू ल्याउँछ 

n. बदमाशी गन�, साइबर बदमाशी गन�, उत्पीडन वा कुनै 
प�न कारणका ला�ग धम्क� �दने 

o. �वद्यालय वा क�ाहरूमा उपिस्थत हुनका ला�ग अक� 
�वद्याथ�को अ�धकारमा बाधा पुर् याउने 

p. �वद्यालय अवरोधमा सहभागी हुने र/वा भड्काउने 
 

यौन अपराधहरू 
q. यौन प्रकृ�तका अनुपयुक्त व्यवहार  
r. अनु�चत प्रदशर्न गन� 

 
ह�तयारहरू 
s. कुनै प�न प्रकारको ह�तयार जस्तै दे�खने वस्तु धारण 

गन� 
t. पकेटनाइफको धारण गन� 

 
अन्य 
u. �वद्यालयको सम्प��, �वद्याथ� र/वा संकायको 

व्यिक्तगत सम्प��को नाश र/वा गुण्डागद�।  यसमा 
बािल्टमोर काउण्ट� पिब्लक स्कूलबाट चोर�एका 
सम्प��को भौचर, �बक्र�, स्वा�मत्व वा �वतरण 
समावेश छ। �व�ीय वा �वद्यालय-कायर् प�रयोजनाको 
पुन�नर्माण आवश्यक छ 

v. गैर-कानूनी उद्देश्यका ला�ग पैसा �व�नयम गन� 
w. व्यिक्तलाई चोटपटक लाग्ने प�रणाम �नम्त्याउने 

लापरवाह� खतरा 
x. चोन� र/वा जानबुझेर चोरेको सम्प�� रा�े 
y. अ�तक्रमण 
z. �वद्याथ�हरूका प्र�व�ध स्वीकारयोग्य प्रयोग नी�त 

(TAUP) को उल्लङ्घन 
aa. बोडर्को �गरोह सम्बन्धी नी�तको उल्लङ्घन 

 

 

वगर् III अपराधहरू 

�नलम्बन, वैकिल्पक शै��क कायर्क्रममा �न�दर्ष्ट वा 
�नष्कासन (�श�ा बोडर् नी�त 5550, �वद्याथ�को 
व्यवहार  आचार-सं�हता)को प�रणाम हुन सक्ने 

अपराधहरूको उदाहरणहरू। 
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वगर् III का अपराधहरू दवु्यर्वहारको एकदमै गम्भीर 
कायर्हरू हुन ्। यी अपराधहरू गन� �वद्याथ�हरूलाई 

वैकिल्पक कायर्क्रममा �वस्ता�रत �नलम्बन, �नष्कासन वा 
स्थान-�नयोजनको �सफा�रससँग �वद्यालय र/वा �वद्याथ� 
सञ्चार सुनुवाई अ�धकार�बाट �नलम्बन गनर् स�कन्छ । 
दवु्यर्वहारको प्रमुख कायर्हरूलाई घटना भएप�छ तुरून्तै 
�वद्यालय प्रशासकलाई �रपोटर् गरेको हुनुपछर्  र यसको 
प�रणाम स्वरूप �वद्यालयबाट �वद्याथ�लाई तुरून्तै हटाउने 

कायर् हुन सक्छ।  
 
वगर् III अपराधहरू (�श�ा बोडर् नी�त 5550 र 
सुप�रवे�कको �नयम 5550, �वद्याथ� आचार सं�हता) तल 
सूचीबद्ध ग�रएको छ। 
 

 आगलागी/ज्वाला/�वष्फोटकहरू 
a. आगजनी 
b. बमको खतरा 
c. लाइभ एम्यु�नसन स�हत आगलागी वा �वष्फोटक 

सामग्री वा यन्त्रको �वष्फोटन (पटाका वा सोभन्दा 
ठूलो) 

 
आक्रमण/धम्क�हरू/लड्न े
d. लडाई वा अन्य हा�नकारक �क्रयाकलापको बीचमा 

आउने कमर्चार� सदस्यलाई प्रहार गन� (जानबुझेर वा 
अन्जानमा) 

e. कमर्चार� सदस्यमा शार��रक आक्रमण(हरू) 
f. व्यिक्तहरू वा सम्प��मा भौ�तक खतरा �सजर्ना गन� 

वा गम्भीर शार��रक चोट पुयार्उने �हसंात्मक व्यवहार 
 

खतरनाक पदाथर्हरू 
g. म�दरा �वतरण र/वा �बक्र� 
h. �नयिन्त्रत खतरनाक पदाथर्हरू (गैर-कानूनी 

औष�धहरू) को �वतरण र/वा �बक्र� 
i. म�दरा साथमा रा� े
j. �नयिन्त्रत खतरनाक पदाथर्हरू (गैर-कानूनी 

औष�धहरू) साथमा रा� े
k. �वद्यालय प�रचा�रका वा प्रत्यायुक्त कमर्चार�द्वारा 

प्रबन्ध ग�रएको औष�धहरू �लने असफलता स�हत 
�नद��शत औष�धको उल्लङ्घन (�नधार्�रत 
औष�धहरूको दरुुपयोग) 

l. �नयिन्त्रत पदाथर्को प्रभाव अन्तगर्त �नयिन्त्रत 
खतरनाक पदाथर् (गैर-कानूनी औष�धहरू) को प्रयोग 
वा �नयिन्त्रत पदाथर् प्रयोग ग�रएको प्रमाण देखाउने 

m. म�दरा प्रयोग, म�दराको प्रभावमा वा म�दरा सेवन 
गरेको भनी प्रमाण देखाउने 

n. स्वयं-�नयन्त्रण वा मद्यपान गुम्ने कुनै प�न �वषाक्त 
पदाथर्हरूको प्रयोग र ग्लू, घोल वा कृ�त्रम औष�ध र 
पदाथर्हरू समावेश हुनेछ 

 
यौन अपराधहरू 

o. लैङ्�गक आक्रमण 
 

ह�तयारहरू 
p. �वद्यालयको सम्प��मा तोपको प्रयोग र/वा धारण 

(एक वषर्का ला�ग �नष्कासन) 
q. कुनै अन्य बन्दकु वा राइफल (लोड भएको वा 

नभएको, उपयोगी वा अनुपयोगी) साथमा रा� ेवा 
प्रयोग गन�, जसमा गोल� भएको बन्दकु, पेन्ट गोल� 
भएको बन्दकु, स्टन बन्दकु, BB बन्दकु, फ्लेर बन्दकु 
वा नेल बन्दकु समावेश हुन्छन ्तर य�तमा सी�मत 
हँुदैनन*् 

r. कुनै प�न प्रकारको असल� ह�तयार साथमा रा� ेवा 
प्रयोग गन�, जसमा स्वीच-ब्लेड चक्कु, �शकार गन� 
चक्कु, स्टार चक्कु, रेजर, टेजर, नन-चाकु, �तखो 
पन्जा, तीखो हात-ेब्यान्ड, कुनै मेस डरे�भे�टभ, अश्रु 
ग्यास यन्त्र वा पेपर स्पे्र पदाथर् समावेश हुन्छन ्तर 
य�तमा सी�मत हँुदैनन ्

s. बन्दकु वा राइफल जस्तो दे�खने वस्तुको प्रयोग (लोड 
भएको वा नभएको, उपयोगी वा अनुपयोगी) * 

t. कुनै प�न प्रकारको ह�तयार जस्तै दे�खने वस्तुको 
प्रयोग, जसमा 
स्वीचब्लेड चक्कु, �शकार गन� चक्कु, पकेटनाइफ, 
रेजरहरू (�सधा वा लुकाउन �मल्ने रेजर), नानचक्कु, 
नुक�लो पञ्जा वा नुक�लो पाखुराको ब्याण्ड 

u. पकेट-चक्कु वा ह�तयार जस्तो कुनै वस्तुको प्रयोग 
 

अन्य 
v. डकैती 

 
*छुटकारा: JROTC वा कलर गाडर्/मा�चर्ङ ब्याण्ड 

�श�कहरूको प्रत्य� �नर��णमा हँुदा JROTC वा कल 
गाडर्/मा'�चर्ङ ब्याण्ड �वद्याथ�हरूद्वारा स्थायी रूपमा 
अप्रभावी वा काठ जस्ता दे�खने राइफलहरूको प्रयोगले 

�नद�शनात्मक समय र अन्य कुन ैप�न समयमा यो नी�तको 
उल्लङ्घन हुने छैन।  

�वद्याथ� अनुशासनात्मक प्र�क्रया 
 
�वद्याथ� दवु्यर्वहारको कुनै प�न घटनामा, �वद्यालय 

प्रशासकहरूले �वद्याथ�को कायर्हरूले बोडर् नी�त 

सम्बिन्धत आचार स�ंहता उल्लङ्घन गछर् वा गद�न भन्ने बारे 
�नणर्यहरू सू�चत गनुर्पछर्। पूवर्गामी पषृ्ठहरूमा देखाइएका 
वगर्हरू उल्लङ्घनहरू भएर उल्लङ्घनहरूको गम्भीरतालाई 

�नधार्रण गनुर्परेमा प्रशासकहरूलाई मागर्दशर्न गनर् 
�डजाइन ग�रएका हुन।्  आचार सं�हतामा उल्लङ्घनहरू 

भएका अवस्थाहरूमा, प्रशासकहरूले ता�कर् क 

प�रणामहरू उपलब्ध गराउनुपछर्—प�रणामहरू जसले 

�वद्याथ�हरूलाई आफ्नो व्यवहार प�रवतर्न गनर्का ला�ग 

�सकाउँछ वा प्रोत्साहन गछर्। 
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य�द स्थानीय अ�धकार�हरूद्वारा �नधार्रण गरे अनुसार 

�वद्याथ�को दवु्यर्वहार प�न कानूनको उल्लङ्घन हो भने, 
�वद्यालय प्रशासकहरूद्वारा लागू ग�रएका प�रणामहरूका 
साथ ै�वद्याथ�का ला�ग कानूनी प�रणामहरू हुन सक्छन।्  
�वद्यालय-आधा�रत प�रणामहरूमा पुनग्रर्हण, वैकिल्पक 

शै��क कायर्क्रम वा �नष्कासन समावेश हुन्छन।् हानी वा 
��तहरूमा कुनै अन्य प�रणामहरूका साथ ै��तपू�त र् �दन 

आवश्यक हुने छ।  
�वद्यालय प्रणाल�को अनुशासनात्मक प्र�क्रया बािल्टमोर 

काउण्ट� प्रहर� �वभाग अनुसार �नयोिजत गरेका 
अपरा�धक र नाग�रक प्र�क्रयाहरूभन्दा पूणर् रूपमा छुट्टै 

छ।  
आचार सं�हताका उल्लङ्घनहरूमा प्र�त�क्रयाहरू 
�श�ा बोडर्, नी�त 5550, �वद्याथ� आचार-सं�हताले उक्त 
मापदण्डहरूका उल्लङ्घनहरूमा �वद्याथ�को व्यवहार र 
अनुशासनात्मक प�रणामहरूमा मापदण्डहरू स्थापना 
गछर्।  �वद्यालय प्रशासकहरूलाई कुनै अनुशासनात्मक 
प�रणाम प्रभावशाल� लागू गनुर् पूवर् हस्त�ेप तथा 
समथर्नहरूका प्रकार र सङ्ख्या �निश्चत गनर् प्रत्येक 
व्यिक्तको अवस्थालाई समी�ा गन� र मूल्याङ्कन गन� 
अ�धकार छ।  अनुशासनात्मक प�रणामको रूपमा 
�वस्ता�रत �नलम्बन वा �नष्कासनको प्रयोगलाई अिन्तम 
प्रयासका ला�ग मात्र प्रयोग गनर् स�कन्छ। 
 
अनुशासन प्रबन्ध हँुदा �वद्याथ�हरूलाई उपयुक्त 

प्र�क्रयाका ला�ग समथर्न ग�रने छ।  �वद्याथ�ले:  �नलम्बन 
शुल्क(हरू) को मौ�खक वा �ल�खत सूचना प्राप्त गन� छन;् 
शुल्कहरू समथर्न गन� प्रमाणको व्याख्या प्राप्त गन� छन;् 
अनुशासन कायर्वाह� गनुर्अ�घ शुल्कहरूमा प्र�त�क्रया 
जनाउने अवसर हुने छ र घटनाको संस्करण उपलब्ध 
गराउने अवसर हुने छ।  राज्यको �नयमन अनुसार, 

�वद्यालयमा उपिस्थ�तले व्यिक्तहरू वा सम्प��लाई 
�नरन्तर खतरा गराउने �वद्याथ�लाई नी�त 5561, �रपोटर् 
गनर् योग्य अपराधहरूको वि◌द्यालय प्रयोगअनुसार 

अनुशासनात्मक प्र�क्रयाको प्रयोग गर� �वद्यालयबाट 

तुरून्तै हटाउन स�कन्छ। 
 

�प्र-�कन्डरगाट�न – गे्रड 2 �वद्याथ�हरूको 
�नलम्बन/�नष्कासन  

राज्यको कानून अनुसार, �प्र-�कन्डरगाट�न, �कन्डरगाट�न, 
प्रथम गे्रड वा दोस्रो गे्रडमा नामां�कत �वद्याथ�लाई �नम्न 

अवस्थामा मात्र �नम्न कायर्वाह� गनर् स�कने छ: 

 
1. सघंीय काननूद्वारा आवश्यकता भएमा �वद्यालयबाट 

�नष्कासन गन�। 
2. य�द �वद्यालय प्रशासकले �वद्यालयको मनोव�ैा�नक 

वा अन्य मान�सक स्वास्थ्य पेशेवरसँग परामशर् गर� 
त्यहाँ अन्य �वद्याथ�हरू वा कमर्च◌ार�लाई गम्भीर 

हानी हुने आसन्न खतरा छ जसलाई हस्त�ेप तथा 
समथर्नहरू माफर् त कम गराउन वा हटाउन 

स�कँदैन भनी �निश्चत गनुर्हुन्छ भने, प्र�त घटना पाचँ 
(5) �वद्यालय �दनभन्दा बढ�का ला�ग �नलम्बन 
नगन�। 

 
 

�वद्यालय-�भत्रको �नलम्बन 
�वद्यालय �भत्रको �नलम्बन भनेको प्रधानाध्यापकद्वारा 
अनुशासनात्मक कारणहरूका ला�ग �वद्यालय भवन �भत्र 
�वद्याथ�को हालको �श�ा कायर्क्रमबाट दश (10) 
�दनसम्म �वद्याथ�लाई �नष्कासन गन� हो। 
 
 

अल्पकाल�न र द�घर्काल�न �नलम्बन 
• अल्पकाल�न �नलम्बन भनेको तीन (3) 

�वद्यालय �दनसम्मका ला�ग 
प्रधानाध्यापकद्वारा �वद्यालयबाट �वद्याथ�लाई 
अनुशासनात्मक कायर्वाह� स्वरूप ग�रने 
�नष्कासन हो। 

• द�घर्काल�न �नलम्बन भनेको चार (4) दे�ख 
लगातार दश (10) �वद्यालय अव�धका ला�ग 
प्रधानाध्यापकद्वारा �वद्यालयबाट �वद्याथ�लाई 
गरि◌ने अनुशासनात्मक �नष्कासन हो। 

 
बािल्टमोर काउण्ट� बालबा�लका तथा प�रवारहरूका 
ला�ग �वद्याथ� वा �वद्याथ�को आमाबुवालाई सामदुा�यक 
संसाधन सूचीको प्र�त�ल�प �दइनेछ। 
 
�वद्याथ�ले �नलम्बनको अव�ध दौरान पाठ्यक्रम 
�क्रयाकलापहरूमा सिम्म�लत हुन सक्दैनन।्   
 

�वस्ता�रत �नलम्बन र �नष्कासन 
�वस्ता�रत �नलम्बन �वद्याथ� आचरण सुनुवाई 
अ�धकार�द्बारा �नधार्रण ग�रए अनुसार 11 दे�ख 44 
�वद्यालय �दनको समयाव�धका ला�ग �वद्याथ�को �नय�मत 
कायर्क्रमबाट �वद्याथ�को �नवारण हो।  �वद्याथ� आचरण 
सुनुवाई अ�धकार�ले �नम्न कुराहरू �नर◌्धारण गदार् 
�वस्ता�रत �नलम्बन गनर् स�कन्छ: 
 

1. �वद्यालयमा �नलम्बन अव�धको समापन पूवर् 
�वद्याथ�को पुनरागमनले अन्य �वद्याथ� वा 
कमर्चार�मा गम्भीर हानीको �नकटस्थ खतरा 
हुनसक्छ, वा 

2. �वद्याथ� शै��क प्र�क्रयाको द�घर्काल�न र अत्य�धक 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
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दघुर्टनामा संलग्न भएका छन ्जसले �वद्यालय 
�दनमा अन्य �वद्याथ�का ला�ग �सकाईमा अ�धक 
अवरोध �सजर्ना गरेका छन ्र अन्य उपलब्ध र 
उपयुक्त व्यावहारात्मक र अनुशासनात्मक 
हस्त�ेपहरू �रक्त भएका छन।्   

 
त्याग भनेको �वद्याथ� आचरण सुनुवाई अ�धकार�द्वारा 
�नधार्रण ग�रए अनुसार 45 �वद्यालय �दन वा सो भन्दा 
लामो समयसम्मका ला�ग �वद्याथ�को �नय�मत �वद्यालय 
कायर्क्रमबाट �वद्याथ�को �नवारण हो।  �वद्याथ� आचरण 
सुनुवाई अ�धकार�ले �नधार्रण गदार् त्याग हुनसक्छ: 
 

1. �वद्यालयमा �नलम्बन अव�धको समापन पूवर् 
�वद्याथ�को पुनरागमनले अन्य �वद्याथ� वा 
कमर्चार�मा गम्भीर हानीको �नकटस्थ खतरा 
हुनसक्छ। 

 
अनुशासनात्मक उल्लङ्घन पालना गनार्ले, �वद्यालयको 
प्रधानाध्यापकले समस्याको �वस्ततृ अनुसन्धान गनुर्हुने छ।  
अनुसन्धानप�छ, �वद्यालय प्रधानाध्यापकले �वस्ता�रत 
�नलम्बन वा त्याग वारेन्ट ग�रएको छ भनी फेला पानुर्भयो 
भने, �वद्यालय प्रधानाध्यापकले तरुून्त ै�वद्याथ� आचारण 

सनुवुाई अ�धकार�सगँ �वद्याथ� र �वद्याथ�को आमाबवुाका 
ला�ग सम्मेलन प्रबन्ध गनुर्हुने छ।   �वद्याथ� आचारण 

सुनुवाई अ�धकार�ले प्रधानाध्यापकद्वारा जार�को ग�रएको 
अल्पकाल�न �नलम्बनको �म�तदे�ख दश (10) �दन �भत्रमा 
�वद्याथ� र �वद्याथ�को आमाबुवासँग सम्मेलन सञ्चालन 

गनुर्हुने छ।  �वद्याथ� आचरण सनुवुाई अ�धकार�ले �वद्याथ� 
र आमाबुवालाई �नम्न कुराहरू बारे �ल�खतमा सू�चत 

गनुर्हुने छ: 

 
• सभाको समय र स्थान; 
• �वद्याथ�ले गरेर दोषी भएका अपराधहरू; 
• �वद्याथ�ले उल्लङ्घन गरको नी�त, �नयम वा �नयमन; 
• प्रधानाध्यापकद्वारा दश (10) �वद्यालय �दन भन्दा 

लामो-समयको �नलम्बनका ला�ग �सफा�रस; 
• �वद्याथ�को सा�ी रा� पाउने र अ�धवक्ताद्वारा 

प्र�त�न�धत्व ग�रनुपन� अ�धकार; 
• सुनुवाईको 24 घण्टा पूवर् �वद्यालयसँग 

�नलम्बन प्याकेटको प्र�त�ल�प अनुरोध गन� 
आमाबुवा/अ�धवक्ता र �वद्याथ�को अ�धकार। 

 
सम्मेलनमा, �वद्याथ�सँग आरोपहरूलाई समथर्न गन� सबै 
कागजाती प्रमाणको समी�ा गन� अ�धकार हुने छ।   
�वद्याथ� आचारण सुनुवाई अ�धकार�ले ख◌ोजहरू र 

�नणर्यको बारेमा मौ�खक र �ल�खत रूपमा �वद्याथ� र 

आमाबुवालाई सू�चत गनुर्पन� छ।  सुनुवाईमा प्रस्तुत 

ग�रएको सब ैप्रमाणको �वचारपश्चात, �वद्याथ� आचरण 
सुनुवाई अ�धकार�ले �वस्ता�रत �नलम्बन वा �नष्कासन 

वारेन्ट ग�रएको छ भनी �नष्कषर् �नकाल्नभुयो, �वद्यारथ्ी वा 
�वद्याथ�को आमाबवुाले स्थानीय बोडर्द्वारा अपील दायर गनर् 
सक्नुहुन्छ।    
�वस्ता�रत �नलम्बन वा �नष्कासन लागू ग�रन्छ भने, 
�वद्याथ� आचरण सुनुवाई अ�धकार�ले �वद्याथ�लाई 
वैकिल्पक �श�ा कायर्क्रममा �नयुक्त गनुर्हुने छ।  
�वद्याथ�लाई वैकिल्पक �श�ा कायर्क्रममा �नयुक्त गदार् 
आमाबुवाको समथर्न सहयोग प्राप्त गनर्का ला�ग सब ै

प्रयत्नहरू ग�रने छन।्  यद्य�प, �वद्याथ� र/वा आमाबवुाले 
स्थान �नयोजनमा सहम�त नजनाउँदा �वद्याथ� आचरण 
सुनुवाई अ�धकार�ले �वद्याथ�लाई वैकिल्पक �श�ा 
कायर्क्रममा �नयुक्त गन� अ�धकार ध◌ारण गनुर्हुन्छ।  
आमाबुवासँग वैकिल्पक शै��क कायर्क्रममा �वद्याथ�लाई 

�नयुक्त गनर्का ला�ग �वद्याथ� आचरण सुनुवाई 

अ�धकार�लाई अपील गन� अ�धकार हुन्छ।   

 
�वद्याथ� र आमाबुवाहरूको सहजताका ला�ग, �वद्याथ� 
आचरण सुनुवाई अ�धकार�हरूलाई �वद्यालय प्रणाल� भ�र 

रणनी�तक रूपमा अविस्थत ग�रन्छ: 
 

• साउथवेस्ट कायार्लय – वुडलन �मडल  
3033 St. LukeÒs Lane 
Woodlawn, Maryland 21207 
(443) 809-6842 

 
• नथर्वेस्ट/केिन्द्रय कायार्लय – च्याट्सवथर् स्कूल 

222 New Avenue 
Reisterstown, Maryland 21136 
(410) 887-6943 

 
• नथर्इस्ट/केिन्द्रय कायार्लय – स्टेम्मसर् रन �मडल 

201 Stemmers Run Road 
Essex, Maryland 21221 
(443) 809-6498 

 
• साउथइस्ट कायार्लय – ब्याटल ग्रुभ इ�लमेन्टर� 

7828 St. Patricia Lane 
Dundalk, Maryland 21222 
(443) 809-7570 
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अनुशासनात्मक मा�मलालाई सञ्चालन गन� �वद्याथ� 
आचरण सुनुवाई अ�धकार�लाई प्राय: �वद्याथ�को गहृ 
�वद्यालयद्वारा �नधार्�रत ग�रन्छ।  यद्य�प, सुनुवाई 
अ�धकार�ले त्यस अ�धकार�लाई वास्तवमा �न�दर्ष्ट ग�रएका 
�त �वद्यालयहरूबाहेक अन्य �वद्यालयबाट उत्पन्न भएको 
अवस्थामा अध्य� बन्ने अवसर हुन सक्नेछ। 

 
�वद्यालयबाट �नलम्बन वा �नष्कासन ग�रएका कुनै प�न 

�वद्याथ� �वद्यालय �श��क-सत्रमा हँुदा �वद्यालय प�रसरमा 
रहनुपन� हुन्छ; �वद्याथ�ले �वद्यालय-प्रायोजक 
�क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुन पाउँदैनन।्   �वद्याथ� 
नाबालक छ र आमाबुवाको साथमा छ भने मात्र, �नलम्बन 
वा �नष्कासन ग�रएका �वद्याथ� प�हलेदे�ख �नधार्रण 
ग�रएको �नयोिजत भेटमा केवल हािजर�का ला�ग �न�षद्ध 
घण्टा अव�धको �वद्यालय प�रसरमा फकर् न सक्छन।्   
अक� पषृ्ठमा भएको चाटर्ले मे�रल्याण्ड कानूनद्वारा 
अनुम�त �दइएका अनुशासनात्मक �नष्कासनहरूलाई 

सं�ेपमा प्रस्तुत गछर्।

 
 

  
वगर् �दन संख्या प्रकार आवश्यक अनुसन्धान अ�धकृत व्यिक्त �नम्नमा �नणर्य अपील ग�रएको: 

स्थानीय               

�नलम्बन  

1-3  अल्पकाल�न •  नी�त/�नयम 5550 

को उल्लङ्घन  
प्रधानाध्यापक  

�वद्याथ� सहायताको 
कायर्कार� �नद�शक 4-10  द�घर्काल�न 

बोडर्             
�नलम्बन  

11-44  �वस्ता�रत 
•  द�घर्काल�न अवरोध 
•  �नकटस्थ खतरा �वद्याथ�को आचरण सनुवुाई 

अ�धकार�  
�श�ा बोडर् 

45+  �नष्कासन •  �नकटस्थ खतरा 
(मे�रल्याण्ड �नयमनको आचारण 13A.08.01.11 द्वारा अनुम�त �दइएका अनुशासनात्मक �नष्कासनहरूको सारांश) 

 
 
 

न्यूनतम शै��क सेवाहरू 
�नलम्बन वा �नष्कासन ग�रएका र वैकिल्पक �श�ा 
कायर्क्रममा नरा�खएका �वद्याथ�हरूले दै�नक क�ाकायर् र 
असाइनमेन्टहरू प्राप्त गन�छन,् जसलाई �श�कहरूद्वारा 
साप्ता�हक आधारमा समी�ा ग�रनेछ र सुधा�रने छ र 
�वद्याथ�सँग �फतार् ग�रने छ। प्रत्येक प्रधानाध्यापकले 
�वद्यालय बा�हरको �नलम्बन वा �नष्कासनमा �श�क र 
�व�भन्न �वद्याथ�हरूको बीच निजकको सम्पकर् मा रहन र 
क�ाकायर् असाइनमेन्टहरू र �वद्यालयसँग सम्बिन्धत 
समस्याहरूको बारेमा साप्ता�हक सञ्चार गनर् कमर्चार� 
सदस्यलाई �नयुक्त गनुर्हुने छ। 
 
अल्पकाल�न �नलम्बनको समयमा, सब ै
�वद्याथ�हरूलाई �तनीहरूले �नलम्बन अव�धको 
समयमा छुटाएका शै��क कायर् दण्ड �बना पूरा गन� 
अवसर उपलब्ध गराइने छ। 
 

वैकिल्पक �वद्यालय र अन्य शै��क �वकल्पहरू  
�वस्ता�रत �नलम्बन वा �नष्कासनमा भएका �वद्याथ�हरूलाई 
एक वा सो भन्दा बढ� शै��क �वकल्पहरू माफर् त शै��क 
सेवाहरूमा पहँुचका प्रस्ताव ग�रने छ। 
 

• वैकिल्पक �वद्यालयहरू 
वैकिल्पक �वद्यालयहरू BCPS समुदाय 
सव��कहरूद्वारा प्रबन्ध ग�रएका हुन ्र यसमा 
�वद्याथ� आचरण सुनुवाई अ�धकार�द्वारा 
रा�खएका दवु ैमाध्य�मक र हाइ स्कूलका 
�वद्याथ�हरूलाई सेवा प्रदान गरद्छ; यी 
कायर्क्रमहरूले स्वयंसेवी नामाङ्�कतलाई प्रस्ताव 
गद�न र सी�मत सङ्ख्याको �सटहरू छ। यी 
पूणर्का�लक कायर्क्रम पौरा�णक �वद्यालय समय 
दौरान प�रचालन हुन्छ। यातायात उपलब्ध 
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गराइन्छ। 
 

• गहृ �श�ा 
BCPS प्राथ�मक �वद्यालयका �वद्याथ�हरूलाई घर 
र अस्पतालको कायार्लयद्वारा प्रबन्ध ग�रएको 
अनुसार घरमा �श�ा उपलब्ध गराउन स�कन्छ।  
BCPS माध्य�मक र हाइ स्कूलका 
�वद्याथ�हरूलाई शै��क �वकल्पहरूका 
कायार्लयद्वारा प्रबन्ध ग�रएका BCPS �डिजटल 
�वद्यालय, eLearning को सेवाहरू प्रयोग गरेर 
घरमा �श�ा उपलब्ध गराउन स�कन्छ।  दबुै घर र 
अस्पताल तथा eLearning सँग प्रशास�नक 
रूपमा रािजनामा �दएकाहरूमा समावेश भइ तर 
सी�मत नभएर �व�भन्न प्रकारका कारणहरूका 
ला�ग उपलब्ध कायर्क्रम छ। 

 
• �वस्ततृ �दनको �सकाई कायर्क्रम (EDLP) 

BCPS हाइ स्कूलका �वद्याथ�हरूलाई साँझ र/वा 
श�नबार �बहानमा शै��क �वकल्प कायार्लयद्वारा 
प्रबन्ध ग�रएका पाँचवटा EDLP साइटहरूमध्ये 
एउटामा �नद�शन उपलब्ध गराउन स�कने छ। यो 
अंशकाल�न कायर्क्रमले आत्म-सिम्मश्रण �म�श्रत 
�सकाई मोडलेको प्रयोग गछर्। प्रशास�नक 
रूपम◌ा रा�खएका �वद्याथ�हरूलाई उपिस्थत हुन 

�नधार्�रत ग�रएको �श�ाको चौथाई भाग(हरू)मा 
प्राय: जसो �वशेष �वषय-सूची उपलब्ध गराइने छ; 
केह� अवस्थाहरूमा, �वद्याथ�हरूलाई के्र�डट पुन: 
प्रािप्त �वकल्पहरूका ला�ग सबैभन्दा राम्रोसँग 
�नधार्�रत गनर् स�कन्छ। यो कायर्क्रमले इच्छापूवर्क 

नामाङ्�कत �वद्याथ�हरू साथसाथै कायर्क्रममा 
रा�खएकाहरूलाई सेवा प्रदान गदर्छ।  �वद्याथ�सँग 

IEP छ र �न:शुल्क र उपयुक्त सावर्ज�नक �श�ा 
(FAPE) मा पहँुचका ला�ग यातायात आवश्यक 
नहँुदासम्म EDLP मा रा�खएका �वद्याथ�हरूलाई 
BCPS ले यातायात प्रदान गर◌्दैन। 

 
आमाबुवा र �वद्याथ�हरूले मा�थका कायर्क्रमहरूको बारेमा 
शै��क �वकल्पहरू मा अवलोकन गरेर वा 443-809-
2270 मा कायार्लयलाई फोन गरेर थप जानकार� प्राप्त गनर् 
सक्नुह◌ुन्छ।  

व्यिक्तगत �श�ा कायर्क्रम (IEP) र 504 योजनाहरू  
�वद्यालयको प्रधानाध्यापकद्वारा 504 योजना र IEPs भएका 
�वद्याथ�हरूलाई बोडर् नी�त 5550को उल्लङ्घनहरूका ला�ग 

अनुशासन-बद्ध गराउन स�कने छ 
�वद्याथ� आचार सं�हता। अनुशासनात्मक �नष्कासनमा 
�वद्यालय वषर्मा कूल दश (10) �दनभन्दा धेरै �नष्कासन 
हँुदा, �वद्याथ�हरूले �निश्चत अवस्थाहरू पूरा गरेको �थयो 
वा �थएन भनी �नधार्रण गनर् उनीहरूलाई बैठकमा 
रा�खन्छ:  1) य�द �नलम्बन गराउने व्यवहारको कारण 
अस�मताको प�रणाम हो, 2) य�द उल्लङ◌्घनको 
समयमा IEP लाई कायार्न्वयन ग�रएको �थयो; र 3) य�द 
�वद्याथ�को IEP उपयुक्त छ भने।   
अनुशासनात्मक कारणहरूका ला�ग बच्चाको �नलम्बन, 
�नष्कासन वा अन्त�रम वैकिल्पक स्थान �नयोजन स�हत 
अस�मता भएको बच्चाको अनुशासनलाई अस�मता 
भएका व्यिक्तहरूको ऐन (IDEA) र पुनर◌्सुधार ऐनको 
खण्ड 504 का आवश्यकताहरूसँगको अनुकूलतामा 
सञ्चालन ग�रने छ।   
 
आमाबुवाहरूले IEPs भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग 
मेर�ल्याण्ड प्र�क्रयात्मक सुर�ा उपायहरू बारे थप 
जानकार�का ला�ग प्रत्येक वषर् उपलब्ध गराइने 
अ�भभावक�य अ�धकारको सूचनामा सन्दभर् गनुर्पछर्।  
IDEA, खण्ड 504 र राज्य तथा संघीय �नयमनहरू 
अनसुार �वद्याथ�हरूलाई �वद्यालयबाट हटाउँदा �न:शुल्क 
र उपयुक्त सावर्ज�नक �श�ा (FAPE) मा पहँुच उपलब्ध 
गराउनुपछर्।  

 
SCHO �नणर्यको अपील 

 
अ�पल गन� प्र�क्रया 
�वद्याथ�को आचरण सुनुवाई अ�धकार�को �नणर्यमा 
असहम�त जनाउने आमाबुवा/अ�भभावकले �श�ा 
बोडर्मा �नणर्यको अपील दायर गनर् सक्नुहुने छ। 
अपीलमा, �श�ा बोडर्को प्र�त�न�धको अपील सुनेर 
यसबारे �नणर्य जार� गनर् अपील प्राप्त गरेको �म�तदे�ख 
45 पात्रो �दनसम्म समय हुने छ। प्रत्येक प�लाई सा�ी 
प्रस्तुत गन� अवसर हुन्छ र परामशर्दाता अनुसार 
प्र�त�न�धत्व ग�रन्छ। �वद्याथ� वा आमाबवुाले सावर्ज�नक 
सुनुवाईको अनुरोध नगरेमा, बोडर्द्वारा आवश्यक वा 
चाहना ग�रएका व्यिक्तहरूको उपिस्थ�त बाहेक अन्य 
मा�नसहरूको अनपुिस्थ�तमा सनुवुाई सञ्चालन ग�रने छ।  
बोडर्मा ग�रएको अपील �वद्याथ�को आचरण सुनुवाई 
अ�धकार�को �नणर्यमा रहँदैन; बोडर्को �नणर्य अिन्तम 
हुन्छ।  (�श�ा बोरड् नी�त 5560 )। 

 

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WM7A2FD1/$file/POL5560_010920_Finalized.pdf
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बोडर्मा ग�रने अपीलको अनुरोध:  (1)    अपील बाँक� 
भएको �दनमा वा अ�घ �श�ा बोडर् कायार्लयमा ड�ेलभर 
ग�रएको हुनुपछर् ; वा (2) दतार् ग�रएको वा प्रमा�णत 
ग�रएको संयुक्त राज्यको मेल वा एक्सपे्रस मेल वा 
प्राथ�मक मेलमा �डपो�सट ग�रएको हुनुपछर्  वा अपील 
बाँक� हुनुअ�घ मूल पोइन्टबाट वस्तुको प्रामा�णत 

ट्रया�कङ उपलब्ध गराउने संघीय एक्सपे्रस, UPS वा 
DHL जस्ता डे�लभर� सेवामा �डपो�सट ग�रएको 
हुनुपछर्। �वद्यु�तय ( इ-मेल) पेशीहरू स्वीकार ग�रने 
छैन।  

�रपोटर् गनर् योग्य अपराधहरू 
 
�वद्यालय प्रणाल�लाई "�रपोटर् गनर् योग्य अपराध" सँग 
सम्बिन्धत गरै-�वद्यालयका ला�ग कानून प्रवतर्न एजेन्सीद्वारा 
�गरफ्तार ग�रएका �वद्याथ�हरूका ला�ग उपयुक्त शै��क 
कायर्क्रमहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ।  
प्रधानाध्यापकले �वद्यालय, कमर्चार� र �वद्याथ�हरूको सरु�ा 
र संर�णको प्रभाव मूल्याङ्कन गनर् �रपोटर् गनर् योग्य 
अपराधका सूचना समीक◌्षा गनुर्हुनेछ।  �वद्यालय 
प्रशासकहरूले गहृ स्कूलमा �वद्याथ�को उपिस्थ�तले सुर�ा 
र संर�ण जो�खम �सजर्ना गछर्  �क गद� भनी �नधार्रण गन�छ 
र �वद्याथ�को कायर्क्रम गहृ स्कूल वा वैकिल्पक �श�ा 
व्यवस्था जार� रा� �सफा�रस गनुर्हुने छ। �रपोटर् गनर् योग्य 
अपराध शुल्कको सूचना अनुशासनात्मक कारवाह�को 
आधार नहुन सक्छ।  अस�मता भएका व्यिक्तहरूका ला�ग 
�श�ा ऐन (IDEA) र राज्यको �वशेष शै��क कानून र 
�नयमन (�श�ा बोडर् नी�त 5561 र �नर��कको नी�त 
5561) अनुसार अस�मता भएको प�हचान ग�रएको 
�वद्याथ�लाई उपयुक्त शै��क कायर्क्रम र सम्बिन्धत सेवाहरू 
उपलब्ध गराइने छ। 

 
�वद्याथ� वा �वद्याथ�को आमाबुवाले यो खण्ड अन्तगर्त 

�नणर्यसँग असहम�त जनाउनुहुन्छ भने, आमाबुवा वा 
�वद्याथ�ले �नणर्यको समी�ा अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।  
समी�ाको अनुरोध �ल�खतमा हुनपुछर्  र �वद्यालय वातावरण 

�वभाग र सुर�ा/�डजाइनीको प्रमुखलाई दायर गनुर्पछर्।   
समी�ाको अनुरोधलाई संयुक्त राज्यको मेलमा दतार् 
ग�रएको वा प्रमा�णत ग�रएको मेल वा एक्सपे्रस मेलमा जम्मा 
ग�रएको हुनुपछर्  वा �सजर्ना ग�रएको मूल स्थानको वस्तुको 
प्रमा�णत गनर् योग्य �या�कङ उपलब्ध गराउने ड�ेलभर� सेवा 
(जस्तै फेडरेल एक्सपे्रस, UPS वा DHL) मा जम्मा ग�रएको 
हुनुपछर्।  �वद्यु�तय ( इ-मेल) पेशीहरू स्वीकार ग�रने छैन। 
 
 

 
 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
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अनुशासनात्मक अपराध मे�ट्रक्स 

तलको म्या�ट्रक्सले अ�त मह�वपूणर् �ेत्रहरूलाई सारांश �दन्छ जहाँ �वद्याथ�हरूले BCPS आचार सं�हता उल्लङ्घन गनुर्हुन्छ (नी�त 
5550)।  प्रत्येक �ेत्र�भत्र, वगर् I र II का व्यवहारात्मक अपराधहरू सामान्यदे�ख प्रमुख दायरामा हुने सातत्यमा सूचीबद्ध ग�रएका 
छन।्  व्यवहारात्मक अपराधहरू �व�शष्ट व्यवहारहरूको राम्रो प्र�त�क्रया जनाउन को व्यिक्त राम्रो िस्थ�तमा छ भन्नेबारेमा मागर्दशर्न 
प�न उपलब्ध गराउने त�रकामा सूचीबद्ध ग�रएका छन।्  सामान्य व्यवहारहरू—सातत्यको बायाँ�तरको अिन्तम भागमा—
�श�कद्वारा नेततृ्व ग�रएको प्र�त�क्रयाले राम्रोसँग ह्याण्डल ग�रन्छ।  मध्यम र प्रमुख व्यवहारहरू—सातत्यको मध्य र दायाँ�तरको 
अिन्तम भागतफर् —प्रशासकद्वारा नेततृ्व गरि◌एको प्र�त�क्रया र �वद्याथ�को आचरण सुनुवाई अ�धकार�को सम्भा�वत वा सम्भाव्य 
संलग्नताले राम्रोसँग ह्याण्डल ग�रन्छ। 

 

आगजनी, आगलागी, 
�वस्फोटक पदाथर्हरू 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्यSCHO ) 

सलाई, लाइटर, आगलागी  अलामर्/जो�खम आगजनी �वस्फोटक 

पदाथर्हरू 
 • सलाई वा लाइटरहरू 

साथमा रा� ेर/वा 
बाल्ने – (1A) 

• लाइभ एम्यु�नसन 

स�हत आगलागी वा 
�वष्फोटक सामग्री वा 
यन्त्र साथमा रा� े– 
(2B)  

• आगलागीको 
घण्ट�/गतल आगलागी 
�रपोटर् - (2A) 

 
 

• आगजनी – (3A) 

• बमको खतरा - (3B) 

• लाइभ एम्यु�नसन 

स�हत आगलागी वा 
�वष्फोटक सामग्री वा 
यन्त्र �वष्फोटक –
(3C) 

आक्रमण, धम्क�, 
लडाई 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

  
 

खतराहरू  
• धम्क� �दएर वा 

डर/अ�भत्रास 

�नम्त्याएर अरू 

व्यिक्तलाई 

जबरजस्ती गन�/पैसा 
�लने/धारणहरू – 
(2C) 

• व्यिक्तलाई धम्क� 
�दने – (2E) 

दवु्यर्वहार, लडाई, शार��रक आक्रमण 

• लडाई – (1B) 
 

• �वद्याथ�लाई ग�रने 

शार��रक आक्रमण – 
(2D) 

• कमर्चार� सदस्यलाई 

ग�रने शार��रक 

आक्रमण – (3E) 
• पयार्प्त खतरा �सजर्ना 
गन� �हसंात्मक 

व्यवहार – (3F) 
 
  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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उपिस्थ�त 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

�वलम्बता/परो�ता 

  

• क�ा/क�ाहरूमा 
अ�म्य �ढलाई – (1D) 

• �वद्यालय �दनका ला�ग 

अ�म्य �ढलाई –(1E) 
• क�ा/क�ाहरूबाट 

अ�म्य अनुपिस्थ�त वा 
परो�ता – (1F) 

• �वद्यालय �दनबाट 

अ�म्य अनुपिस्थ�त वा 
परो�ता – (1G) 
 

• अनुम�त�बना �वद्यालय 

�ेत्र बा�हर जाने – 
(1C) 

हा�नकारक 
पदाथर्हरू 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

�नधार्�रत/गैर-�नधार्�रत उल्लङ्घनहरू   
 • गैर-�नधार्�रत 

औष�धहरूको धारण 
– (1H) 

• गैर-�नधार्�रत 

औष�धहरूको 
दरुुपयोग– (2G) 

• औष�ध सामग्री वा 
बनावट� औष�ध र 

पदाथर्हरूको धारण, 

प्रयोग वा �वतरण – 
(2H)  

• �नधार्�रत-औष�धको 
उल्लङ्घन (�नधार्�रत 

औष�ध धारण) – (2I) 
• �नधार्�रत 

औष�धहरूको 
दरुुपयोग – (3K) 
 

सुत�जन्य पदाथर् गैरकानूनी औष�ध/म�दरा प्रयोगका उल्लङ्घनहरू 



29 
 

• सुत�, चुरोट बेन� पेपर, 

इलेक्ट्रो�नक 

चुरोटहरू वा अन्य 

सुत�जन्य 

पदाथर्हरूको प्रयोग 

र/वा साथमा रा� े– 
(1I) • सुत�जन्य उत्पादन, 

सुत�जन्यसँग 

सम्बिन्धत यन्त्र, 

प्र�तरूप सुत�जन्य 

उत्पादन, चुरोट बेन� 
कागज वा �वद्युतीय 

चुरोटहरू 

(दोहो�रएको अपराध) 

को प्रयोग र/वा धारण 
– (2K)  

• �वतरण गन� प्रयास वा 
गैर-�नयिन्त्रत पदाथर् 
�वतरण गनर् अ�भप्राय 

भएको धारण – (2F) 
• �नयिन्त्रत हा�नकारक 

पदाथर् भएको 
प्र�त�न�धत्व गरोएको 
गैर-�नयिन्त्रत 

पदाथर्को ख�रद – 
(2J) 

• म�दरा �वतरण र/वा 
�बक्र� – (3G) 

• गैर-कानूनी लागूपदाथर् 
�वतरण र/वा �बक्र� – 
(3H) 

• म�दरा साथमा रा� े– 
(3I) 

• गैरकानूनी 
लागूपदाथर्हरूको 
धारण – (3J) 

• गैरकानूनी 
लागूपदाथर्को प्रयोग, 

प्रभावमा वा पदाथर् 
�लएको भनी प्रमाण 

देखाउने – (3L) 
• म�दरा प्रयोग, 

म�दराको प्रभावमा वा 
म�दरा सेवन गरेको 
भनी प्रमाण देखाउने– 
(3M) 

• स्वयं-�नयन्त्रण 

गुमाउने कुनै प�न 

नसालु पदाथर्को प्रयोग 

वा – (3N) 

 

अपमान, �वद्रोह 
 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

अपमानजनक/अशान्त व्यवहार  

• �नद�शन पालना गनर् 
असफल हुने – (1J) 

• �वद्यालयका �नयम 

र/वा �नयमनहरूमा 
सहकायर् गनर् 
अस्वीकार गन� – (1L) 

• �न�दर्ष्ट कायर् गनर् 
अस्वीकार गन� – (1N) 

• नजरबन्द सभर् गनर् 
अस्वीकार गन� – (1O) 

• अश्ल�ल वा अनु�चत 

भाषा वा इशाराहरू 

प्रयोग गन� – (1P) 
• सामान्य �वद्यालय 

कायर्क्रममा हस्त�ेप 

�नम्त्याउने अशान्त 

व्यवहार – (2M)  

• वगर् III अपराध गनर्का 
ला�ग दईु वा सोभन्दा 
बढ� व्यिक्तहरूको 
बीचमा षड्यन्त्र वा 
योजना बनाउने – (2L)  

• �वद्यालयमा सहभागी 
हुने र/वा �वद्यालयमा 
तोड फोड गनर् 
उ�ेिजत हुने – (2P) 

बदमाशी, उत्पीडन, अ�भत्रास  

• बदमाशी गन�, साइबर 
बदमाशी गन�, 
उत्पीडन वा कुनै प�न 

कारणका ला�ग धम्क� 

• उत्पीडन – (1K) 

• �वद्यालय वा 
क�ाहरूमा उपिस्थत 

हुनका ला�ग अक� 
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�दने – (2N) 
 

अ�धकारमा बाधा 
पुर् याउने – (2O) 
 

  

यातायात 
• यातायातका 
�नयमनहरूमा 
सहकायर् गनर् 
अस्वीकार गन� – 
(1M)  

व्यिक्तगत स्वास्थ्य 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

 व्यिक्तगत स्वास्थ्य  
• �वद्याथ�ले अरू 

व्यिक्तहरूको 
स्वास्थ्यमा जो�खम 

पुर् याउन आफ्नो राज्य 

स्वास्थ्य जानीबुझी 
प्रयोग गदार्– (1Q)  
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यौन अपराधहरू 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

 यौन दवु्यर्वहार 
• अनु�चत कायर् प्रदशर्न 

गन� – (2R) 

• यौन प्रकृ�तको 
अनुपयुक्त व्यवहार 

देखाउने – (2Q) 
 

• यौन दवु्यर्वहार – 
(3O) 

ह�तयार 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

  एउटै दे�खने धारण/वास्त�वक ह�तयारको प्रयोग 

• कुनै प�न प्रकारको 
ह�तयार जस्तै दे�खने 

वस्तु धारण गन� – 
(2S) 

• पकेट-चक्कुको धारण 

गन� – (2T) 

• कुनै प�न प्रकारको 
ह�तयार जस्तै दे�खने 

वस्तु प्रयोग गन� – 
(3T)  

• पकेट-चक्कु वा 
ह�तयार जस्तो कुनै 

वस्तुको प्रयोग गन� – 
(3U) 

• �वद्यालयको 
सम्प��मा धारण र/वा 
तोपको प्रयोग गन� – 
(3P) 

• कुनै अन्य बन्दकु वा 
राइफल (लोड भएको 
वा नभएको, उपयोगी 
वा अनुपयोगी) धारण 

वा प्रयोग गन� – (3Q)  
• कुनै प�न प्रकारको 
वास्त�वक ह�तयार 

धारण वा प्रयोग गन� – 
(3R) 
  

अन्य 

सामान्य 

व्यवहारहरू 
 मध्यम व्यवहारहरू  प्रमुख व्यवहारहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

�श�कद्वारा/ 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भा�वत SCHO) 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएको प्र�त�क्रया 
(सम्भाव्य SCHO) 

असत्यता अचेत/सामू�हक व्यवहार  

• शै��क बेइमानी – 
(1R) 
 

• व्यिक्तलाई चोटपटक 

लाग्ने प�रणाम 

�नम्त्याउने लापरवाह� 
खतरा – (2W)  

• बोडर्को �गरोह 

सम्बन्धी नी�तको 
उल्लङ्घन – (2AA) 

पैसाको कारणले ग�रने अपराधहरू सम्प��को नोक्सान 
 • �वद्यालयसँग कुनै प�न 

त�रकाले सम्बिन्धत 

नभएका वस्तु, सामान 

वा सेवाहरू 

�वद्यालयमा 
अन�धकृत �बक्र� वा 
�वतरण गन� – (1T)  

• जुवा खेल्ने – (1S) 

• गरै-कानूनी उद्देश्यका 
ला�ग पैसा �व�नयम 

गन� – (2V) 
 

• सम्प��को तोडफोड 

र/वा गुण्डागद� – 
(2U) 

• चोन� र/वा जानबुझेर 

चोरेको सम्प�� रा�–े
( 2X) 
 

• चोर� – (3V) 

कम्प्युटर/�वद्युतीयको दरुुपयोग अ�तक्रमण  



32 
 

• गैर- शै��क 

प्रयोजनहरूका ला�ग 

�वद्युतीय 

यन्त्रहरूको प्रयोग – 
(1U) 
 

• �वद्याथ�हरूका प्र�व�ध 
स्वीकारयोग्य प्रयोग 
नी�त (TAUP) को 
उल्लङ्घन– (2Z) 
  

• अ�तक्रमण – (2Y) 
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�श�कद्वारा र प्रशासकद्वारा नेततृ्व ग�रएका अनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाहरू 
�वद्याथ�को आचरणका �वषयहरूमा हस्त�ेप ग�ररहेको बेलामा यो �चत्रपटले सम्भाव्य उपलब्ध �श�कद्वारा र प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका प्र�त�क्रयाहरू उल्लेख गछर्।  �श�क वा �वद्यालय प्रशासकहरू देखाइएका प्र�त�क्रयाहरूमा सी�मत छैनन।्   
 

 क�ाकोठा, सहायता र �श�कद्वारा नेततृ्व ग�रएका प्र�त�क्रयाहरूको उदाहरणहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका 
प्र�त�क्रयाहरू 

यी प्र�त�क्रयाहरू उ�चत व्यवहार �सकाउन �डजाइन ग�रएका हुन ्जसकारण �वद्याथ�हरू आदरपूणर् हुन्छन ्र सुर��त 

वातावरणमा अध्ययन गनर् र योगदान पुर् याउन सक्छन।् �श�कलाई �व�भन्न �क�समका �श�ण र क�ाकोठा व्यस्थापन 

रणनी�त अवलम्बन गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ l उपयुक्त हँुदा, �श�कहरू सफल अध्ययन र प्र�त�क्रयाहरूको एकरूपता 
सु�निश्चत गनर् र �वद्याथ�को अनुपयुक्त वा अशान्त व्यवहारमा योगदान पुर् याउने अवस्थाहरू प�रवतर्न गनर् सलंग्न हुन 

        • क�ाकोठामा आधा�रत प्र�त�क्रयाहरू 

(उदाहरण, मौ�खक सुधार, �ल�खत 

प्र�त�बम्ब/�मायाचना, सम्झाउनी/पुनः 
�नद�शन, भु�मका �नवार्ह, �दनहँु प्रग�त पाना) 

• �वद्यालय परामशर्दाता/स्रोत �वशेष�सगँ जाचँ 

गराउने 
• समुदाय सकर् ल 
• नजरबन्द 

• अनौपचा�रक र/वा रोकथाममूलक 

�वद्यालयमा आधा�रत सल्लाह �दने 
आमाबुवाको पहँुच (टे�लफोन, इमेल वा 
पाठ) उपयुक्त लागुऔषध परामशर् सेवामा 
�सफा�रस 

• स्वास्थ्य/मान�सक स्वास्थ्य सेवाहरूमा 
�सफा�रस 

• पुनस्थार्पन अभ्यासहरू 
 क�ाकोठा, सहायता र हटाउने प्र�त�क्रयाहरूका उदाहरणहरू 

�श�कद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका/प्रशासकद्वारा 
नेततृ्व ग�रएका 
प्र�त�क्रयाहरू 

यी प्र�त�क्रयाहरू उ�चत व्यवहार �सकाउन �डजाइन ग�रएका हुन ्जसकारण �वद्याथ�हरूले सम्मानपूवर्क व्यवहार 
गछर्न,् सुर��त वातावरणमा अध्यायान र योगदान पुर् याउन सक्छन ्। धेरैजसो यस्ता प्र�त�क्रयाहरूमा �वद्याथ�को 
सहायता प्रणाल� सलंग्न हुन्छन ्र यी �वद्याथ�को अनुपयुक्त वा अनु�चत भाषामा योगदान पुर् याउने सतर्हरू प�रवतर्न गनर् 
�डजाइन ग�रएका हुन।् �वद्याथ�लाई �वद्यालयमा राख्दै गदार् यी प्र�त�क्रयाहरूले भावी हा�नका ला�ग यसको 
गम्भीरतालाई मह�व �दएर र सम्भा�वत तात्पयर् स्वीकार गरेर व्यवहार सधुार गन� ल�य राख्छ। यी प्र�त�क्रयाहरूलाई 

      • क�ाकोठामा आधा�रत प्र�त�क्रयाहरू 

(उदाहरण, मौ�खक सुधार, �ल�खत 

प्र�त�बम्ब/�मायाचना, सम्झाउनी/पुनः 
�नद�शन, भु�मका �नवार्ह, �दनहँु प्रग�त पाना) 

• व्यवहारात्मक सम्झौता 
• �वद्यालय परामशर्दाता/स्रोत कमर्चार�सँग 

जाँच गराउने 
• �नदानात्मक सम्मेलन 
• क�ाकोठा समुदाय सेवा 
• नजरबन्द 
• प्रकायार्त्मक व्यवहार मूल्याङ्कन / 

व्यवहारात्मक हस्त�ेप योजना 
• अनौपचा�रक र/वा रोकथाममूलक 

�वद्यालयमा आधा�रत सल्लाह �दने 
• �वशेषा�धकारहरूको नाश 
• आमाबुवा/अ�भभावक र �वद्याथ�हरूको 

सम्मेलन (�श�कसँग) 

• आमाबुवाको पहँुच (टे�लफोन, इमेल वा 

• समुदायमा आधा�रत संस्थामा �सफा�रस 
• स्वास्थ्य/मान�सक स्वास्थ्य सेवाहरूमा 

�सफा�रस 
• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 

सेवाहरूका ला�ग हाल योग्य नभएका 
�वद्याथ�) 

• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 
सेवाहरू हाल प्राप्त गन� �वद्याथ�) 

• �वद्याथ� सहायता टोल�मा �सफा�रस 
• 504 योजनाको समी�ाका ला�ग �वद्याथ� 

सहयता टोल�मा �सफा�रस 
• अ�त�रक्त शै��क �क्रयाकलापहरूबाट 

हटाउने 
• ��तपू�त र् �तराउने 
• पुनस्थार्पन अभ्यासहरू (क�ाकोठा 

आधा�रत वा �वशेष� सहज) 

• �वद्यालयमा आधा�रत वा सहज द्वन्द्व 

समाधान बा�हर 
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पाठमाफर् त आमाबुवालाई सम्पकर्  गनुर्होस)् 

• साथी मध्यस्थता 
• उपयुक्त लागुऔषध परामशर् सेवामा 

�सफा�रस 

• �वद्याथ�को अदालत 
• क�ाबाट अस्थायी हटाउने 

 सहायता, हटाउने र प्रशास�नक प्र�त�क्रयाहरूका उदाहरणहरू 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका 
प्र�त�क्रयाहरू  

यी प्र�त�क्रयाहरूमा सफल अध्ययन सु�निश्चत गनर् र �वद्याथ�को अनुपयुक्त वा अनु�चत भाषामा योगदान पुर् याउने 

सतर्हरू प�रवतर्न गनर् �वद्याथ�को सहायता प्रणाल� सलंग्न हुन्छन।् �वद्याथ�लाई �वद्यालयमा राख्दा यी प्र�त�क्रयाहरूले 

भावी हा�नका ला�ग उनीहरूको गम्भीरतालाई मह�व �दएर र सम्भा�वत तात्पयर् स्वीकार गरेर व्यवहारहरू सधुार गन� 
ल�य राख्छ। यी प्र�त�क्रयाहरूमा क�ाकोठाबाट �वद्याथ�लाई छोटो समयसम्म �नष्कासन गन� समावेश हुन सक्छ। 
यस्ता �नष्कासन पयार्प्त रूपमा व्यवहारलाई सम्बोधन गनर् यसको �मतालाई अन्वेषण नग�रकन अभ्यास गनर् 

          • क�ाकोठामा आधा�रत प्र�त�क्रयाहरू 

(उदाहरण, मौ�खक सुधार, �ल�खत 

प्र�त�बम्ब/�मायाचना, सम्झाउनी/पुनः 
�नद�शन, भु�मका �नवार्ह, �दनहँु प्रग�त पाना) 

• व्यवहारात्मक सम्झौता 
• समुदाय सेवा 
• सामुदाय सम्मेलन 
• नजरबन्द 
• प्रकायार्त्मक व्यवहार मूल्याङ्कन / 

व्यवहारात्मक हस्त�ेप योजना 
• अनौपचा�रक/रोकथाममूलक/औपचा�रक 

सल्लाह �दने 
• �वद्यालय-�भत्रको �नलम्बन 

• �वशेषा�धकारहरूको नाश 
• आमाबुवा/अ�भभावक र �वद्याथ�हरूको 

सम्मेलन (प्रशाससँग 

• उपयुक्त लागुऔषध परामशर् सेवामा �सफा�रस 
• स्वास्थ्य/मान�सक स्वास्थ्य सेवाहरूमा 

�सफा�रस 

• समुदायमा आधा�रत ससं्थामा �सफा�रस 
• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 

सेवाहरूका ला�ग हाल योग्य नभएका 
�वद्याथ�) 

• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 
सेवाहरू हाल प्राप्त गन� �वद्याथ�) 

• �वद्याथ� सहायता टोल�मा �सफा�रस 
• 504 योजनाको समी�ाको ला�ग �वद्याथ� 

सहयता टोल�मा �सफा�रस 
• अ�त�रक्त शै��क �क्रयाकलापहरूबाट 

हटाउने 
• ��तपू�त र् �तराउने 
• पुनस्थार्पन अभ्यासहरू (क�ाकोठा 

आधा�रत वा �वशेष� सहज) 

• �वद्यालयमा आधा�रत वा सहज द्वन्द्व 

समाधान बा�हर 
• �वद्याथ�को अदालत 
• क�ाबाट अस्थायी हटाउने 

 सहायता, हटाउने, प्रशास�नक र �वद्यालय बा�हरका प्र�त�क्रयाहरूका उदाहरणहरू 

�वद्याथ� आचरण 

सुनुवाई अ�धकार�मा 
सम्भा�वत सन्दभर्सँग 

प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका प्र�त�क्रयाहरू 

�वद्याथ�हरूलाई �वद्यालयमा राख्दै गदार् यी प्र�त�क्रयाहरूले गम्भीर व्यवहारहरू सम्बोधन गछर्न ्वा व्यवहारको प्रकृ�त 

वा भावी हानीका ला�ग सम्भा�वत तात्पयर्को कारणले आवश्यक हँुदा, �वद्यालय वातावरणबाट �वद्याथ�हरूलाई 

हटाउँछन ्। �तनीहरूले आत्म-�वनाशकार� वा खतरनाक व्यवहारहरूकलाई सम्बोधन गरेर �वद्यालय समुदायको 
सर�ा प्रवद्र्धन गछर्न र गे्रजएट फेसनमा प्रयोग ग�रएको हनपछर्। 

• औपचा�रक सल्लाह कायर्क्रम 
• प्रकायार्त्मक व्यवहार मलू्याङ्कन/व्यवहारात्मक 

हस्त�ेप योजना 
• �वद्यालय-�भत्रको �नलम्बन 

• �वशेषा�धकारहरूको नाश 
• आमाबुवा/अ�भभावक र �वद्याथ�हरूको 

सम्मेलन (प्रशाससँग) 

• �वद्याथ� सहायता टोल�मा �सफा�रस 

504 योजनाको समी�ाका ला�ग 

�वद्याथ� सहयोग टोल�मा �सफा�रस 
• अ�त�रक्त शै��क �क्रयाकलापहरूबाट 

हटाउने 
• ��तपू�त र् �तराउने 
• पुनस्थार्पन अभ्यासहरू (क�ाकोठा 
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• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 
सेवाहरूका ला�ग हाल योग्य नभएका �वद्याथ�) 

• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा सेवाहरू 

हाल प्राप्त गन� �वद्याथ�) 

आधा�रत वा �वशेष� सहज) 

• छोटो समयका ला�ग �वद्यालय बा�हर 

�नलम्बन 
• �वद्याथ�को अदालत 
• क�ाबाट अस्थायी हटाउने 

 
  



36 
 

 
 द�घर्काल�न, �वद्यालय बा�हर र �सफा�रस प्र�त�क्रयाहरूको उदाहरणहरू 

�वद्याथ� आचारण 

सुनुवाई अ�धकार�मा 
सम्भा�वत सन्दभर्द्वारा 
प्रशासकद्वारा नेततृ्व 

ग�रएका प्र�त�क्रयाहरू 

व्यवहारको गम्भीरता र भावी हानीका ला�ग सम्भा�वत तात्पयर्को कारणले यी प्र�त�क्रयाहरूले �वस्ता�रत 

समयाव�धका ला�ग �वद्यालय वातावरणबाट �वद्याथ�हरूलाई हटाउँछन।् �तनीहरूमा अ�त�रक्त संरचना र सेवाहरू 

उपलब्ध गराउने सुर��त वातावरणहरूमा �वद्याथ�हरूको स्थान �नयोजन संलग्न हुन सक्छ। यी प्र�त�क्रयाहरूले 

आत्म-�वनाशकार� वा खतरनाक व्यवहारहरूकलाई सम्बोधन गरेर �वद्यालय समुदायको सुर�ा प्रवद्र्धन गछर्न ्र 
     • �नष्कासन 

• �वस्ता�रत �नलम्बन 
• लामो समयसम्मका ला�ग �नलम्बन 
• अ�त�रक्त कायर्वाह�का ला�ग �सफा�रस 
• वैकिल्पक �श�ामा �सफा�रस 
• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 

सेवाहरूका ला�ग हाल योग्य नभएका 
�वद्याथ�) 

• IEP टोल�मा �सफा�रस (�वशेष �श�ा 
सेवाहरू हाल प्राप्त गन� �वद्याथ�) 

• �वद्याथ� सहायता टोल�मा �सफा�रस 
• 504 योजनाको समी�ाको ला�ग �वद्याथ� 

सहयता टोल�मा �सफा�रस 
• पुनस्थार्पन अभ्यासहरू (क�ाकोठा 

आधा�रत वा �वशेष� सहज) 

 
 
 

अनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाहरूको �ववरण 
तलका अनुशासन म्या�ट्रक्स र �श�कद्वारा नेततृ्व ग�रएका/प्रशासकद्वारा नेततृ्व ग�रएका प्र�त�क्रयाहरूमा प्रयोग ग�रने 
सतर्हरूको सूची हो ।  �वद्याथ�का व्यवहारहरूमा प्र�त�क्रया �दइरहेको बेलामा प�रभाषाहरू उपलब्ध अनुशासनात्मक 
हस्त�ेपहरूको वरपर स्पष्टता प्रदान गन� अ�धनमा हुन्छन।् 
 

व्यवहारात्मक सम्झौता 

 
सकरात्मक व्यवहा�रक हस्त�ेप, रणनी�त र सहायताहरू प्रस्ताव गनर् �वद्यालय कमर्चार�द्वारा �डजाइन 

ग�रएका औपचा�रक योजना माफर् त �वद्याथ�को अनुपयुक्त वा अनु�चत व्यवहारलाई सुधार गन�। 
 

�वद्यालय परामशर्दाता/स्रोत 

�वशेष�सँग जाँच गराउने 

 
�वद्याथ�हरूलाई �वद्यालय परामशर्दाता, स्रोत �श�क, �वद्यालय मनोव�ैा�नक, �वद्यालय सामािजक कायर्कतार् 
वा �वद्याथ�सँग सम्बन्ध भएको कोचसँग औपचा�रक जाँच गराउन प्रोम्प्ट गन�। 
 

क�ाकोठामा आधा�रत 

प्र�त�क्रयाहरू 

 
�वद्याथ�हरूलाई समय समाप्त, �श�क-�वद्याथ� सम्मेलन, �रफ्लेक्सन चयेर, पनुः �नद�शन (उदाहरण भ�ूमका 
�नवार्ह), �सट प�रवतर्न, घरमा कल, क�ाकोठा �वशेषा�धकारको नाश वा �मायाचना पत्र जस्ता क�ाकोठा 
रणनी�तहरू प्रयोग गरेर उनीहरूका व्यवहारहरूमा प्र�त�बम्ब गराउन प्रोम्प्ट गन�। 
 

समुदाय सम्मेलन 

 
�वद्याथ�हरू, �वद्यालय कमर्चार� र अरू व्यिक्तलाई शीषर्कको छलफल गनर्, समस्याहरू समाधान गनर् र 
समाधानहरू प्रस्ताव गनर् (उदाहरणका ला�ग, दै�नक र् याप, �बहानको बैठकहरू) �ववादमा संलग्न गनर् 
सँगसगँै ल्याउन।े 
 

समुदाय सेवा 
 
�वद्याथ�हरूलाई समुदायमा सेवा प्रदान गन� र लाभ गराउन े�क्रयाकलापहरूमा सहभागी हुन अनुम�त �दन।े 
 

�ववादको समाधान 
 
�वद्याथ�हरूलाई शािन्तपूवर्क �ववाद समाधान गनर्का ला�ग उ�रदा�यत्व �लएर सहायता गनर् रणनी�तहरू 

अपनाउने। �ववाद समाधानको अव�धमा �वद्याथ�, आमाबुवा/ अ�भभावक, �श�क, �वद्यालय कमर्चार� र 
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प्रधानाध्यापकहरू �ववाद र क्रोध व्यवस्थापन, स�क्रय सनुाइ र प्रभावकार� सञ्चार जस्ता समस्या समाधान गन� 
सीप र उपायहरू प्रवद्र्धन गन� �क्रयाकलापहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। 
 

नजरबन्द 

 
�वद्याथ�लाई �वद्यालयअ�घ, खाल� समयमा, �वद्यालयप�छ वा सेट ग�रएको समयका ला�ग �बदामा �न�दर्ष्ट 

क�ाकोठमा �रपोटर् गनर् आवश्यक गराउने। 
 

 
 

�नष्कासन 

 
45 वा सोभन्दा लामो समयसम्म �वद्याथ�को �नय�मत �वद्यालय कायर्क्रमबाट �वद्याथ�को ब�हष्करण जुन �नम्न 

प�रिस्थ�तहरूमा मात्र हुन सक्छ:  
a) सुप�रवे�क वा �न�दर्ष्ट प्र�त�न�धले �वद्यालय �नष्कासनको अव�ध समापन पूवर् �वद्याथ�को 

पुनरागमनले अन्य �वद्याथ�हरू वा कमर्चार�लाई गम्भीर हानीको �नकट खतरा हुन सक्न े�नधार्रण 

गनुर्भएको छ।  b) सुप�रवे�क वा �न�दर्ष्ट प्र�त�न�धले गनर् योग्य उत्कृष्ट हदसम्म �नष्कासनको अव�धलाई सी�मत 

गनुर्हुन्छ। 
c) �वद्यालय प्रणाल�ले �वद्याथ�को �नय�मत शै��क कायर्क्रममा सफल �फतार् प्रवद्र्धन गनर् शै��क सेवा 

र उपयुक्त व्यवहार सहायता सेवाहरूको तुलनामा ब�हष्कृत �वद्याथ� उपलब्ध गराउँछ। 
 
 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
 

प्रकायार्त्मक व्यवहार मूल्याङ्कन र 
व्यवहारात्मक हस्त�ेप योजना 
 

 
प्रकायार्त्मक व्यवहार मूल्याङ्कनले �वद्याथ�को अनुपयुक्त वा अनु�चत व्यवहार बारे जानकार� जम्मा गछर्  र 

�वद्यालय कमर्चार�लाई उक्त व्यवहारहरू सुधार वा व्यविस्थत गनर् अपनाउनुपन� पहँुचहरू �नधार्रण गछर्। 
जानकार� �वद्याथ�का ला�ग व्यवहारात्मक हस्त�पे योजना �वकास गनर् प्रयोग ग�रन्छ। व्यवहारात्मक हस्त�पे 

योजनाले �वद्यालयको अनुपयुक्त वा अनु�चत व्यवहारहरू सुधार गनर् �वद्यालय कमर्चार�द्वारा �डजाइन 

ग�रएको सकारात्मक हस्त�ेपहरू, रणनी�तहरू र सहायताहरू प्रस्ताव गछर्।  

�वद्यालय�भत्र हटाउने/ हस्त�ेप 

 
�वद्याथ�लाई �नम्न जार� रा� अवसर प्रदान ग�रएकोले �वद्याथ�लाई "�वद्यालय प्रधानाध्यापकद्वारा 
अनुशासनात्मक कारणहरूका ला�ग �वद्यालयमा 10 �दनभन्दा धेरै नहुनगेर� �वद्याथ�को शै��क कायर्क्रमबाट 

�वद्यालय भवन�भत्र हटाउन,े” COMAR 13A.08.01.11(B)(4), तर उक्त �वद्यालय�भत्रका �नलम्बन 

मा�ननेछैन:्  

(i) सामान्य पाठ्यक्रममा उपयुक्त रूपमा प्रग�त गनर्;  
(ii) �वद्याथ� कानून अनुसार अस�मता भएको �वद्याथ� हो भन े�वद्याथ�को व्यिक्तगत �श�ा 

योजनामा उल्लेख ग�रएको �वशेष �श�ा र सम्बिन्धत सेवाहरू प्राप्त गनर्  
(iii) �नय�मत क�ाकोठामा �वद्याथ�लाई प्रस्ताव ग�रएको कायर्क्रमसगँ सम्बिन्धत �नद�शन प्राप्त 

गनर्; र  
(iv) उपयुक्त हदसम्म उनीहरूको वतर्मान �श�ा कायर्क्रममा भए अनुसार साथीहरूसँग 

सहभागी हुन। COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a). 
 

सल्लाह कायर्क्रम (Mentoring 
Program) 

 
�वद्याथ�हरूलाई आफ्ना व्यिक्तगत, शै��क र सामािजक �वकासमा मद्दत गन� परामशर्दाता (उदाहरणका 
ला�ग, �वद्यालय परामशर्दाता, �श�क, सहकम� �वद्याथ� वा समुदाय सदस्य) सँग जोडा �मलाउने। 
 

आमाबुवाको पहँुच 

 
आमाबुवा/अ�भभावकहरूलाई उनीहरूको बच्चाको व्यवहारलाई सू�चत गन� र अनुपयुक्त वा अनु�चत 

व्यवहार सुधार गनर् उहाँहरूको सहायता खोज्न े
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आमाबुवा/अ�भभावक र 
�वद्याथ�/�श�क सम्मेलन 

 
�वद्याथ�, आमाबुवा/ अ�भभावक, �श�क र अन्य �वद्यालय कमर्चार� र प्रधानाध्यापकलाई व्यवहारसँग 

सम्बिन्धत सामािजक, शै��क र व्यिक्तगत समस्याहरू सम्बोधन गनर् �वद्याथ�को व्यवहार र सम्भा�वत 

समाधानहरू बारे छलफल गनर्मा सलंग्न गन� 
 

साथी मध्यस्थता 

 
�वद्याथ�हरूले मध्यस्थताकतार्हरूको रूपमा काम गन� र उनीहरूको साथीहरू �ववादहरूलाई �डल गनर् र 
समाधानहरू �वकास गन� स्वरूपको �वकास समाधानमा लगाउने। 
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पुनः स्थार्पना 
 
क�हलेकाह� ँ�वद्याथ� प्रणाल�को आचार स�ंहतालाई उल्लङ्घन 
गन� व्यवहारमा संलग्न हुन सक्छ।  उल्लङ्घनको प�रणामले 
�वद्याथ�लाई केह� �दनका ला�ग �वद्यालयबाट �नलम्बन 
गराउन वा लामो अव�धसम्म वैकिल्पक कायर्क्रममा स्थान 
�नयोजन गराउन सक्छ।  �वद्याथ� �नलम्बनबाट फक� पश्चात, 
�वद्याथ� दवु्यर्वहारलले गदार् खराब भएका सम्बन्धहरू 
पनुस्थार्पना गनर्का ला�ग �वद्याथ� �क्रयाकलापहरूमा सलंग्न 
हनुपछर्। 
 

पुनस्थार्पना अभ्यासहरू प�रभा�षत गन� 
पुनस्थार्पन अभ्यासहरूले सम्बन्धहरू स्थापना गन�, कायम 
रा� ेर पुन: �नमार्ण गन� प्रय◌ासमा �वद्याथ�, कमर्चार� र 
प्रशासकहरूद्वारा प्रयोग ग�रएको व्यवहारको प�रभा�षत 
सेटलाई जनाउँछ।  सकारात्मक सम्बन्धहरू स्थापना गन� 
कायर् क�ाकोठामा समुदायको भावना �सजर्ना गरेर 
�श�कसँग सुरु हुन्छ।  साझा ग�रएका समुदायको 
भावनामा, अशान्त व्यवहारका अवस्थाहरू कम हुन्छ। 

 
अशान्त व्यवहार क�ाकोठामा हँुदा, न�तजाले क�ाकोठा 
समुदाय र व्यिक्तहरूलाई हानी पुर याउँछ।  हानी 
पुर् याउनका ला�ग िजम्मेवार �वद्याथ� सम्बन्धहरू वा 
समुदायलाई आफ्नो मौ�लक, सकारात्मक िस्थ�तमा 
फकार्उनका ला�ग पुनस्थार्पना अभ्यासहरूमा संलग्न 
हुनुपछर्। 

 
पुनस्थार्पन अभ्यासहरूका उदाहरणहरू 
तल सूचीबद्ध ग�रएका कुराहरू प्राकृ�तक रूपमा 
स्वास्थ्यकर मा�नने केह� �क्रयाकलापहरू हुन:् 
 

• सामुदा�यक सकर् लहरू – समस्याको सामना 
गदार्, �श�कले �वद्याथ�हरूलाई गोलो घेरा 
बनाएर त्यसमा बस्न आदेश �दनुहुन्छ।  सकर् लमा 
बस्दा, �वद्याथ�हरूले आफूसँग भएका समस्या 
बारे आफ्ना �वचार, भावना र उपायहरू साझा 
गछर्न।्  �श�कले एक समयमा एउटा प्रश्न राखेर 
�वद्याथ�हरूबाट प्र�त�क्रयाहरू अनुरोध गर� 
�वद्याथ�हरू बीच छलफल अगा�ड बढाउनुहुन्छ।  
�श�कले �वद्याथ�लाई "कुराकानी गरन्े भाग" 

�दएर छलफल सुरु गनुर्हुन्छ।  �वद्याथ�हरू 
"कुराकानी गन� भाग"को अ�धनमा हँुदा मात्र ै
उहाँहरूले प्रश्नमा प्र�त�क्रया जनाउन पालो 
�लनुहुन्छ।  कुराकानी गन� भागको प्रयोगले धेरै 
�वद्याथ�को आवाजद्वारा छलफल हावी नहुने र 
यसमा सब ै�वद्याथ�हरूको समस्या सुन्ने अवसर 

हुने सु�निश्चत गछर्।   "कुराकानी गन� भाग" 
�वद्याथ�हरूलाई �दइएका बेलामा उनीहरूले, 

यद्य�प, प्र�त�क्रया नजनाउने छनोट गनर् 
सक्नुहुन्छ।  �वद्याथ�हरू कुराकानी ग�ररहँदा, 
�श�कले नोटहरू �लएर यस गोलमेच अव�धमा 
जानकार� कसर� साझा गन� भनी �नधार्रण गन� 
क�ाकोठा समुदायलाई अझ ब�लयो बनाउन 

प्रयोग ग�रनेछ।  
सामुदाय सकर् ल �नम्नमा प्रयोग गनर् स�कन्छ: 

o क�ाकोठाको �नयम/अपे�ाहरूमा 
अनुकूलता �नमार्ण गनर्। 

o प्र�क्रयाहरूको बारेमा �नणर्य गनर्। 
o �वद्याथ�हरूलाई प्रभा�वत पान� 

�वद्यालय-व्यापी, �छमेक�, समुदाय वा 
रािष्ट्रय कायर्क्रमहरू बारेमा छलफल 
गनर्। 

o शै��क वा पाठ्यक्रम शीषर्कहरू 

सम्बोधन गनुर्होस।्  
• न्याय सकर् ल्स – न्याय सकर् लहरू ढाँचा र 

प्र�क्रयामा सामुदा�यक सकर् लमा समान छ।  
सामुदा�यक सकर् ल र न्याय सकर् ल बीचको मुख्य 

�भन्नता भनेको छलफलको शीषर्क हो।  न्याय 

सकर् लहरूलाई क�ाकोठा व्यवहार, अशान्त र 
प्र�तकूल व्यवहारको प�रणामहरूमा �वद्याथ�को 
इन्पुट प्राप्त गनर्का ला�ग प्रयोग ग�रन्छ।  
सकर् लमा हँुदा, �वद्याथ�हरूले आफू र 
सामुदा�यक क�ाकोठामा भएको दवु्यर्वहारको 
प्रभाव साझा गछर्न।्  यो ढाँचामा सँगसँगै आउने 
�वद्याथ�हरूको ल�य भनेको दवु्यर्वहार गन� 
�वद्याथ�का ला�ग समयदायमा ��त प�हचान गर� 
सुधारात्मक कायर्हरू �लने हो। 

 
न्याय सकर् लहरूमा अन्य सहभागीहरू समावेश 

हुन सक्छन,् जस्तै: 
o सहायता कमर्चार� (अरथ्ात.्, �वद्यालय 

परामशर्दाता, �वद्यालय सामािजक 
कायर्कतार्, �वद्यालय मनोवै�ा�नक, 
�वद्याथ� कमर्चार� कायर्कतार्, व्यवहार 
हस्त�ेप गन� व्यिक्त) o अन्य �श�कहरू 

o प्रशासकहरू 
 

• स्वास्थ्यकर सकर् ल्स – स्वास्थ्यकर सकर् ल्स ढाँचा 
र प्र�क्रयामा सामुदा�यक सकर् ल र न्य◌ाय 

सकर् लसँग समान छ।  सामुदा�यक सकर् ल, न्याय 
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सकर् ल र स्वास्थ्यकर सकर् लबीचको मखु्य �भन्नता 
भनेको स्वास्थ्यकर सकर् ल अनुशासनात्मक 
�नष्कासनको कारणले द�घर्काल�न अनुपिस्थ�त 
प�छ �वद्याथ�लाई सामदुा�यक क�ाकोठामा फे�र 
स्वागत गनर्का ला�ग प्रयोग ग�रन्छ।  स्वास्थ्यकर 
सकर् ल �वद्याथ�को आवश्यकता र इच्छाहरूमा 
�फट र सम्बिन्धत हुने आधार हुन।्  स्वास्थ्यकर 

सकर् ल्सको ल�य भनेको �वद्याथ�हरूलाई �मा 
�दएर क�ाकोठा समुदायमा फकर् न स्वागत छ 

भनी उहाँलाई थाहा �दने हो।  �नष्कासन ग�रएको 
�वद्याथ�को व्यवहारको कारणले भएको ��तको 
सुधार गन� स्वास्थ्यकर सकर् ल प�हलो चरण हो। 

 
• सकरात्मक भाषा – �श�कहरूले 

�वद्याथ�हरूलाई थप उपयुक्त व्यवहारहरूमा 
संलग्न हुन अनुरोध गदार् अनावश्यक 
व्यवहारहरूलाई मौ�खक रूपमा सुधान� 
सम्मानजनक त�रका सुकाउनुहुन्छ वा मोडेल 
गनुर्हुन्छ।  वषर्को सुरुवातमा, �श�कहरूले 

�वद्याथ�हरूलाई सुर��त र अनुशा�सत 

सामुदा�यक क�ाकोठा सञ्चालन गन� च�रत्र 

ल�ण र व्यवहारहरूको उदाहरण �दने 
शब्दहरूको सूची प्रस्तुत गनुर्हुन्छ।  आवश्यक 

हँुदा, �श�कले आचार सं�हताको उल्लङ्घन गन� 
�वद्याथ�लाई सम्बोधन गनर्का ला�ग ती मध्येमा 
एउटा शब्दहरू प्रयोग गनुर्हुन्छ।  समान 

सम्बोधनको अव�धमा, �श�कले �वद्याथ�लाई 
व्यवहार सुधानर्का ला�ग प्र�त�क्रया जनाउने 
बारेमा थाहा �दन सू�चबाट दोस्रो शब्द प्रयोग 
गनुर्हुन्छ।  �श�कको संरचना र सकारात्मक 
भाषाको अनुकूल प्रयोग माफर् त, �वद्याथ�हरूले 
प्र�क्रयालाई अपनाएर समान सभ्य त�रकामा एक 

अकार्सँग अन्तर�क्रया गनर् सुरु गछर्न।् 

 
• साथी मध्यस्थता – �वद्याथ�हरूले एक अकार्सँग 

समस्याहरू भइरहेका दईु वा थप �वद्याथ�हरू 
बीचमा छलफलहरूलाई �नयिन्त्रत गनर् सक्छन।्  
�वद्याथ�हरू बीच सत्र आयोजन गनुर्पूवर्, साथी 
मध्यस्थहरूले �वद्यालय परामशर्दाताहरूबाट 

सहपाठ� बीचको �ववाद कसर� �वस्ता�रत गर� 
समाधान गन� भन्ने बारे �वस्ततृ प्र�श�ण प्राप्त 

गनुर्हुन्छ।  साथीहरूसँग कुराकानी गन� र 

�तनीहरूबाट सुझाव प्राप्त गन� �वद्याथ�को 
इच्छाको कारणले �वद्याथ�द्वारा नेततृ्वको 
मध्यस्थता सत्र प्रभावकार� भएको छ। 

 
पुनस्थार्पन अभ्यासहरू अनुशासनात्मक कायर्हरू होइनन ्

र अनु�चत व्यवहारको अनुशासनात्मक प्र�त�क्रयाहरूको 
रूपमा मा�ननु हँुदैन।  मा�थ सूचीबद्ध ग�रएका एक वा 
सोभन्दा बढ� पुनस्थार्पन अभ्यासहरूमा सहभागी भएको 
�वद्याथ� अझैप�न यसका ला�ग योग्य छ र ता�कर् क प�रणाम 

प्राप्त गनुर्पछर्।  ता�कर् क प�रणाम र पुनस्थार्पन 

अभ्यासहरूले �श�ण र अध्ययनमा सहायता �दने 
क�ाकोठाको समुदाय/�वद्यालयको वातावरण �सजर्ना 
गनर्का ला�ग दईु-आधा�रत दृिष्टकोण प्रस्तुत गछर्न।् 

 

वा�षर्क सचूानाहरू 
 
प�रवारको शै��क अ�धकार र गोपनीयता ऐन (FERPA) 
(20 U.S.C.  § 1232g) र राज्य कानूनले आमाबुवाहरू र 
18 वषर् उमेरको वा सोभन्दा मा�थका �वद्याथ�हरू ("योग्य 
�वद्याथ�") लाई �वद्याथ�को �श�ा अ�भलेखको सन्दभर्मा केह� 
अ�धकार प्रदान गछर्न।्  यी अ�धकारमा 

 
�वद्याथ�को सुर�ा अ�धकारको संशोधन समावेश छन ्
�वद्याथ�को सुर�ा अ�धकारको संशोधन (20 
U.S.C.̈ 1232h) ले आमाबुवाहरूलाई सव��णको प्रशासन, 
बजार�करण उद्देश्यका ला�ग जानकार�का सङ्कलन तथा 
प्रयोग र केह� शार��रक जाँचहरूको सन्दभर्मा अ�धकार 
प्रदान गछर्। यी अ�धकार आमाबुवाहरूबाट 18 वषर् उमेरका 
�वद्याथ�मा वा राज्य कानून अन्तगर्तको बन्धनमुक्त 
नाबालकमा स्थानान्तरण हुन्छन।् यसमा �नम्न�ल�खत 
अ�धकार पछर्न:् 

 
1. सव��णलाई संयुक्त राज्य �श�ा �वभागको 

कायर्क्रमद्वारा पूणर् वा आं�शक रूपमा 
अनुदान-प्रदान ग�रएको छ भने �वद्याथ�हरूले 

�नम्न एक वा थप संर��त �ेत्र ("संर��त 

जानकार� सव��ण") सगँ सम्बिन्धत सव��णमा 
पेश गनुर्भन्दा अगा�डको सहम�त। ती �ेत्रहरू 

�नम्नानुसार छन:्  
a) �वद्याथ� वा �वद्याथ�का आमाबुवाको 

राजनै�तक संबद्वता वा �वश्वासहरू। 
b) �वद्याथ� वा �वद्याथ�को प�रवारको मान�सक 

वा मनोवै�ा�नक समस्याहरू। 
c) लैङ्�गक व्यवहार वा आचरणहरू। 
d) गैर-कानूनी, असामािजक, अवैधा�नक वा 

अपमानजनक व्यवहार। 
e) प्र�त�क्रयावाद�सँग निजकको पा�रवा�रक 

सम्बन्धहरू हुने अन्य व्यिक्तत्वको नाजुक 
मूल्याङ्कन। 

f) कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त 
व�कलहरू, �च�कत्सकहरू, 
मन्त्रीहरूसँगको �वशेषा�धकृत र 
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समरूप। 
g) �वद्याथ� वा �वद्याथ�का आमाबुवाहरूको 

धा�मर्क अभ्यासहरू, संबद्वता वा 
�वश्वासहरू। 

h) कायर्क्रमको योग्यता �नधार्रण गनर् 
कानूनद्वारा आवश्यक ठहर ग�रएको 
बाहेकको आम्दानी। 

 
2. �नम्नबाट बा�हर �नस्कने �वद्याथ�का ला�ग सचूना र 

अवसर प्राप्त गनुर्होस:् 
a) �व� व्यवस्थाको बाबजुद अन्य कुन ैसरु��त 

जानकार� सव��ण। 
b) उपिस्थ�तको शतर्को रूपमा आवश्यक, 

�वद्यालय वा यसको एजेन्टद्वारा प्रबिन्धत 

र सुनाई, दृिष्ट वा स्को�लयो�सस पर��ण 

वा राज्य कानून अन्तगर्त अनुम�त प्राप्त 

वा आवश्यक कुनै प�न शार��रक जाँच 

वा पर��ण बाहेक �वद्याथ�को तत्काल 

स्वास्थ्य वा सुर�ाको संर�णका ला�ग 

आवश्यक नहुने कुनै प�न गैर-

आकिस्मक, आक्रामक शार��रक जाँच 

वा पर��ण। 
c) बजार�करणका ला�ग वा �बक्र� गनर् वा 

अन्यथा अन्यलाई जानकार� �वतरण 
गनर्का ला�ग �वद्याथ�हरूबाट सङ्कलन 
ग�रएको व्यिक्तगत जानकार�को 
सङ्कलन, खुलासा वा प्रयोग समावेश गन� 
�क्रयाकलापहरू।  (यो �वद्याथ� वा 
शै��क संस्थाहरूका ला�ग वा 
�तनीहरूलाई उत्पादन वा सेवाहरू 
�वकास गन�, मलू्याङ्कन गन� वा प्रदान गन� 
�व�शष्ट उद्देश्यका ला�ग �वद्याथ�हरूबाट 
सङ्कलन ग�रएको व्यिक्तगत जानकार�को 
सङ्कलन, खुलासा वा प्रयोगमा लागू 
हँुदैन।) 

 
3. अनुरोध र प्रबन्ध वा प्रयोगभन्दा अ�घ �नर��ण 

गनुर्होस:् 
a) �वद्याथ�हरूको सुर��त जानकार� 

सव��णहरू र तेस्रो प�हरूद्वारा �सजर्ना 
ग�रएका सव��णहरू। b) बजार�करण, �बक्र�हरू वा अन्य �वतरण 
उद्देश्यहरू मध्ये कुनै एकका ला�ग 
�वद्याथ�हरूबाट व्यिक्तगत जानकार� 
सङ्कलन गनर् प्रयोग गर�एका 
उपकरणहरू। 

c) शै��क पाठ्यक्रमको भागको रूपमा प्रयोग 
भएका �नद�शनात्मक सामग्री। 

 

गोपनीयता 
FERPA ले सहम�त �बना खुलासा गन� अनुम�त �दएको 
हदसम्म बाहेक, �वद्याथ�का शै��क रेकडर्हरूमा रहेको 
व्यिक्तगत रूपमा प�हचान गनर् स�कने जानकार� (PII) लाई 

�वद्यालयले खलुासा गनुर्अ�घ �ल�खत सहम�त प्रदान गनुर्पन� 
अ�धकार।  
य�द खुलासा �नम्नानुसार हुन्छ भने पूवर् सहम�त खुलासा 
गनर्का ला�ग �वद्याथ� रेकडर्को आवश्यकता पद�न। 
 

1. उ�चत शै��क रू�चहरूसँग �वद्यालय 

अ�धकार�हरू। “�वद्यालय अ�धकार�Ð लाई BCPS 
द्वारा �नधार्रण ग�रए अनसुार व्यवसा�यक वा जा�गर 
िजम्मेवार�हरू पूरा गनर्का ला�ग �वद्याथ�को रेकडर्मा 
कानूनी शै��क रू�च भएको �वद्यालयद्वारा 
रोजगारमा रा�खएको व्यिक्त वा मा�नस वा �वद्यालय 
प्रणाल�द्वारा सम्झौता ग�रएको कम्पनीको रूपम◌ा 
व्याख्या ग�रन्छ। य�द �वद्यालय अ�धकार�ले आफ्नो 
पेशागत िजम्मेवार� पूरा गनर्का ला�ग शै��क 

अ�भलेखहरूको समी�ा गनर् आवश्यक हुन्छ भने, 
त्यस अ�धकार�सँग उ�चत शै��क अ�भरु�च भएको 
मा�नन्छ। 

2. अनुरोधमा, BCPS ले �वद्याथ�ले नामाङ्कन गनर् 
खोज्ने वा रूची रा� ेअकर् ◌ो �वद्यालय वा 
�वद्यालय प्रणाल�मा �वद्याथ�को शै��क रेकडर् 
सहम�त �बना खुलासा गन� छ। 3. BCPS ले अ�ग्रम रूपमा आमाबुवा वा योग्य 
�वद्याथ�लाई स�ूचत गनर् उ�चत प्रयत्न गदर्छ भने 
न्या�यक अदालत आदेश वा �व�धपूवर्क जार� 
ग�रएका उपिस्थ�त-पत्रसँग अनुपालन गनर्। 4. आमाबुवा तथा योग्य �वद्याथ�लाई उपलब्ध 

गराइएको छ भनी सू�चत गनर् आमाबुवा वा 
�वद्याथ�हरू र उ�चत प्रयासको �वरूद्धमा 
BCPS ले कानूनी कायर्वाह� आरम्भ गदार् 
अदालत गन�। 5. आकिस्मक स्वास्थ्य वा सुर�ामा प�हरूलाई 

उपयुक्त गनर्। 
6. �निश्चत अवस्थाहरू अन्तगर्त Richard B. Russell 

रािष्ट्रय �वद्यालय लन्च एन वा 1966 को बाल पोषण 
ऐन अन्तगर्त अ�धकृत कायर्क्रमहरूको कायर्क्रम 
�नगरानी, मूल्याङ्कन र कायर्सम्पादन मापनहरूका 
उद्देश्यहरूका ला�ग खाना तथा पोषण सेवा 
उद्देश्यहरूको कृ�ष वा अ�धकृत प्र�त�न�धहरूको 
स�चवलाई। 7. अन्यथा सघंीय वा राष्टको कानून र �नयमनहरूद्वारा 
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अनुम�त �दइएको छ। 
 

डाइरेक्टर� सम्बन्धी जानकार� 
FERPA अनुम�तलाई केह� अपे�ाहरू, आमाबुवा तथा योग्य 
�वद्याथ�को �ल�खत सहम�त प्राप्तसँग �वद्याथ�को �श�ा 
अ�भलेखहरूबाट व्यिक्तगत रूपमा प�हचान योग्य 
जानकार�लाईखुलासा गनर् BCPS को आवश्यकता पछर्। 
यधपी, BCPS ले आमाबुवा र योग्य �वद्याथ�लाई �वरोधमा 
BCPS को सुझाव नआउदाँसम्म �ल�खत सहम�त �बना 
�न�दर्ष्ट ''डाइरेक्टर� जानकार�'' खुलासा गनर् सक्छ। 
�नद��शका जानकार� एउटा जानकार� हो जसलाई खुलासा 
ग�रएमा सामान्यतया हा�नकारक हुने वा गोपनीयता भगं हुन े
ठा�नँदैन र आमाबुवा र योग्य �वद्याथ�को पूवर् �ल�खत 
सहम�त �बना बाह्य संस्थाहरूलाई प�न खुलासा गनर् 
स�कन्छ।  
 
�नम्न�ल�खत जानकार� ''डाइरेक्टर� जानकार�'' को रूपमा 
BCPS द्वारा �न�दर्ष्ट ग�रएको छ र आमाबुवाको सहम�त 
�बना �वद्याथ�को प�हलो र अिन्तम नाम; �वद्यालय 

उपिस्थत हुनभुएको �म�त; गे्रड स्तर; �वद्यालयको नामाकंन 
अवस्था; सबभैन्दा हालकैो �वद्यालय उपिस्थ�त; अध्ययनको 
मुख्य �ेत्र; आ�धका�रक �क्रयाकलापहरूमा सहभा�गता; 
खेलकूद सहभा�गता टोल�को वजन र उचाइ; �डग्री र 
अवाडर्हरू प्राप्त र फोटोग्रा�फक, �भ�डयो वा �वद्युतीय 
तिस्वरहरू हुन सक्छ।   
 
आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�हरूले BCPS लाई �नम्न 

त�रकाहरूमा आफ्नो बच्चाको वा उनीहरूको �नद��शका 
जानकार� खुलासा गनुर्बाट अप्ट आउट गनर् सक्नुहुन्छ:  

�वद्यालय प्रशासनहरूमा, BCPS/प्रणाल�-व्यापी 
प्रकाशनहरू, BCPS/प्रणाल�-व्यापी र �वद्यालय 
प्रशासनहरूमा, बा�हर� समाचार �म�डया संस्थाहरूमा र 
समाचार �म�डया संस्थाहरू बाहेकका तेस्रो-प�हरूमा।  
साथ ैडाइरेक्टर� जानकार�को खुलासालाई रोक्न/अस्वीकार 
गनर्, आमाबुवा र योग◌्य �वद्याथ�लाई BCPS One मा 
लगइन गनर्, �वद्याथ�को जानकार� मा�थ/तल जाँच गनर्, 
ड्रपडाउन मेनुबाट �वद्याथ�को नाम चयन गनर् र त्यसप�छ 
गोपनीयता प्राथ�मकताहरूलाई मा�थ/तल जाँच गनर् 
अ�नवायर् हुन्छ। आमाबुवाले उपयुक्त बाकसको जाँचद्वारा 
आफ्नो बच्चाको डाइरेक्टर� जानकार� खुलासा नगनर् भनी 
BCPS लाई अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ। आमाबुवा वा 
अ�भभावकसँग इन्टरनेटमा पहँुच छैन भने: आमाबुवा/योग्य 
�वद्याथ�ले BCPS One मा पहँुच गनर्का ला�ग कम्प्युटर 
ट�मर्नल प्रयोग गनर् बच्चाको �वद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई 
सम्पकर्  गनर्; वा �वद्याथ� गोपनीयता �वकल्पहरू   पूरा गरेर 

फारामलाई बच्चाको �वद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई पेश 

गनर् सक्नुहुन्छ। �वद्याथ�को गोपनीयता �वकल्पले प्रत्येक 

वषर्को अक्टोबर 1 वा �वद्याथ�को �वद्यालयमा नामांकन 
हुदाँको 30 �दन�भत्र यो अनुच्छेदमा अ�नवायर् रूपमा पूरा 
गनर् आवश्यक ठहर गछर्। आमाबुवाले अन◌्�तम �म�त 

पश्चात बच्चाको गोपनीयता �वकल्पलाई प�रवतर्न गनर् 
चाहनुहुन्छ भने, आमाबवुाले �वद्याथ� गोपनीयता �वकल्पहरू 
पूरा गनुर्पछर्  र बच्चाको �वद्यालय प्रधानाध्यापकलाई फाराम 

पेश गनुर्पछर्। (�नयम 6202) 
 
डाइरेक्टर� सम्बन्धी जानकार� बाहेकका गोपनीयता 
�वकल्पहरू 

BCPS ले आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�हरूलाई BCPS एकमा 
गोपनीयता प्राथ�मकताहरूलाई पूरा गरेर वा �वद्याथ� 
गोपनीयताका �वकल्पहरू पूरा गरेर र बच्चाको �वद्यालय 

प्रधानाध्यापकलाई फाराम पेश गरेर �निश्चत 

�क्रयाकलापहरूबाट अप्ट-आउट गन� अ�धकार प�न समथर्न 

गछर्।    
उच्च �श�ाका �म�लटर� भत�कतार्हरू र संस्थाहरू 
संयुक्त कानुनलाई �म�लटर� भत�कतार् वा उच्च संस्थाद्वारा 
अनुरोध बनाउनमा BCPS उपलब्ध गराउन आवश्यक पछर्  
आमाबुवा तथा योग्य �वद्याथ�लाई जानकार� खुलासा हँुदैन 
भनी �ल�खतमा �वद्यालय �सद्धान्तहरू सू�चत नगदार्सम्म 
सेकेण्डर� �वद्यालयका �वद्याथ�को नाम, ठेगाना र टे�लफोन 
नम्बरका ला�ग �श�ा र पहँुच हुनुपछर्।  राज्य कानूनले 
मेर�ल्याण्ड र संयुक्त राज्यको �म�लटर� फोकसमा प्र�त�न�ध 
आ�धका�रक �नयुिक्त गनर् साथ ै�म�लटर�मा उपलब्ध शै��क 
र क�रयर अवसरहरूको बारेमा �वद्याथ�हरूलाई जानकार� 
�दन प�न BCPS लाई आवश्यक ठहर गछर्।  
आमाबुवाहरूले गोपनीयता प्राथ�मकताहरू पूरा गरेर वा 
आफ्नो बच्चाको �वद्यालयमा �वद्याथ� गोपनीयता �वकल्पहरू 
पेश गरेर �म�लटर� भत�कतार् र उच्च �श�ाका संस्थाहरूलाई 
आफ्नो बच्चाको नाम, ठेगाना र टे�लफोन सूची खुलासा 
नगनर् अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ। 

 
 

�वद्याथ� बौद्�धक सम्प�� 
BCPS ले �वद्याथ�को बौद्�धक सम्प�� र/वा �वद्याथ�-
�सिजर्त प्रकाशनहरू र �वद्यालय-प्रायोिजत 
�क्रयाकलापहरू र/वा �सकाई अनुभवको अव�धमा 
�सजर्ना ग�रएका उत्पादनलाई प्रकाशन र /वा खुलासा गनर् 
सक्छ। �वद्याथ�ले �सजर्ना गरेका कायर्हरूल◌ाई �वद्यालय, 
�वद्यालय-प्रायोजक कायर्क्रमहरूमा प्रद�शर्त गनर् स�कन्छ 
वा BCPS प्रकाशनहरूमा प्रयोग गनर् स�कन्छ वा �डिजटल 
त �प्रन्ट �म�डया स�हत: �वद्यालयको सूचना-पत्र, वा�षर्क-
पुस्तक/मेमोर� पुस्तक, �ववरण पुिस्तका, 
BCPS/�वद्यालयको वेबसाइट, सामािजक �म�डया साइट 
(उदाहरण, Facebooktm, Instagram, Twittertm, 
Flickr, ब्लगहरू, इत्या�द), �वद्यालय प्रणाल�को केबल 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
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https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
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https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
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टे�ल�भजन च्यानल वा अन्य माध्यमहरू माफर् त सञ्चार गनर् 
स�कन्छ।  आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�हरूले BCPS मा 
भएका गोपनीयता प्राथ�मकताहरू पूरा ग�रसकेप�छ 
आफ्नो बच्चाको बौद◌्�धक सम्प�� र 
प्रकाशन/उत्पादनहरूलाई प्रका�शत वा प्रद�शर्त नगनर् 
अथवा आफ्नो बच्चाको �वद्यालयमा�वद्याथ� गोपनीयता 
�वकल्पहरू पेश गनर्का ला�ग अनुरोध गनर् सक्छन।् 
(�नयम 6202) 
 
तपा�ले BCPS One मा गोपनीयता प्राथ�मकताहरू पूरा 
नगदार्सम्म वा अक्टोबर 1 वा BCPS �वद्यालयमा 
नामाङ्कनको 30 �दन �भत्रसम्म आफ्नो बच्चाको 
�वद्यालयलाई �वद्याथ�का गोपनीयता �वकल्पहरू पेश 
नगदार्सम्म BCPS ले तपा� आफ्नो बच्चाको जानकार�को 
खुलासाबाट बा�हर �नस्कनुभएको छ भन्ने कुरा मान्ने छ। 
 

�नर��ण र समी�ा गन� अ�धकार 
योग्य �वद्याथ�हरूसगँ अनरुोध प्राप्त गन� �वद्याथ�हरूका ला�ग 

45 �दन�भत्र आफ्नो �श�ा रेकडर्को अनुसन्धान र समी�ा गन� 
अ�धकार छ।  आफ्नो बच्चाका शै��क रेकडर्हरू जाँच गन� 
इच्छा भएका आमाबुवाहरूले �वद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई 

जाँच गनर् इच्छा भएको शै��क रेकडर् प�हचान गन� �ल�खत 

अनुरोध पेश गनुर्पछर्। �वद्यालय प्रधानाध्यापक वा �नयुक्त 

�वद्यालय आ�धकार�ले पहँुचका ला�ग व्यवस्थाहरू �मलाउनेछ 

र आमाबुवाहरू र योग्य �वद्याथ�हरूलाई उनीहरूको 
रेकडर्हरूलाई �नर��ण गनर् स�कने समय र स्थानको बारेमा 
सू�चत गन�छ।  �वद्याथ�को रेकडर् संशोधन गनर् अनुरोध 
आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�हरूसँग �वद्याथ�को शै��क 

रेकडर्हरूको संसोधनको अनुरोध गन� अ�धकार छ जसलाई 

आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�ले गलत, भ्रामक वा अन्यथा 
FERPA अन्तगर्त �वद्याथ�का गोपनीयता अ�धकारहरूको 
उल्लङ्घनमाा छ भन्ने �वश्वास गनुर्हुन्छ।  शै��क रेकडर्हरू 

संशोधन गनर् �वद्यालयलाई अनुरोध गनर् चाहने आमाबुवा वा 
योग्य �वद्याथ�हरूले �वद्यालय प्रधानाध्यापकलाई आफूले 

प�रवतर्न गनर् चाहेको रेकडर्को भागलाइ स्पष्ट रूपमा 
प�हचान गर� र यसलाई �कन प�रवतर्न गनुर्पछर्  भनी पत्र 

ले�पुछर्।  �वद्यालयले आमाबवुा वा योग्य �वद्याथ�ले अनरुोध 

गरे अनुसार रेकडर् संशोधन नगन� �नणर्य गछर्  भने, 
�वद्यालयले आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�लाई त्यस �नणर्य र 
सशंोधनका ला�ग अनरुोध गन� सम्बन्धमा एउटा सनुवुाई प्र�त 

उहाँहरूको अ�धकारको बारेमा सू�चत गन� छ।  सुनुवाई 

प्र�त �तनीहरूको अ�धकारको बारेमा सू�चत ग�रएप�छ 

आमाबुवा वा योग्य �वद्याथ�लाई सुनुवाई प्र�क्रयाहरूको 
सम्बन्धमा अ�त�रक्त जानकार� प्रदान ग�रनेछ।  
(�नर��कको �नयम 5230, �वद्याथ�को रेकडर्हरू)। 

 

उजुर� दायर गनर् पाउने अ�धकार 
FERPA को आवश्यकताहरूको अनुपालन गन� प्र�त BCPS 

को क�थत असफलताहरूको सम्बन्धमा यु.एस. �श�ा 
�वभागमा उजुर� दायर गन� अ�धकार।   FERPRA को 
प्रबन्ध गन� कायार्लयको नाम र ठेगाना �नम्नानुसार छन:् 

 
�वद्याथ� गोपनीयता नी�त कायार्लय 

संयुक्त राज्य अमे�रका �श�ा �वभाग 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 
Phone: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327)  

�वद्यालयका बसहरू स�हत �वद्यालय सम्प��मा 
�भ�डयोटे�पङ्ग �वद्यालयका बसहरूमा उक्त हुदाँ �वद्यालयको सम्प�� र 
�भ�डयो टेप (अ�डयोटेप स�हत) BCPS प्र�क्रयाहरूमा 
�वद्याथ�हरूलाई �भ�डयो टेप गराउने �मता हुन्छ।  
सुप�रवे�क वा उहाँको �डजाइनीको �नणर्यमा, �भ�डयो 
टेपहरू अनुशासनात्मक उद्देश्यहरूका ला�ग प्रयोग गनर् 
स�कन्छ।  

 
आगन्तुक प�हचान प्रणाल� 

BCPS �वद्यालयहरू र कायार्लयहरूका आगन्तुकहरूले 
आगन्तुक साइन-इन स्थानमा रिजस्टर गनर् र ड्राइभरको 
अनुम�तपत्र वा अन्य सरकार�द्व◌ारा जार� ग�रएको फोटो 
प�हचान परशर्न गनुर्पदर्छ। �वद्यालय वा कायार्लय 
कमर्चार�ले प�हचान प्रणाल��भत्र प्रत्येक आगन्तुकको 
जानकार� प्र�वष्ट गनुर्पन�छ।  आगन्तुकले प्रवेशका ला�ग 
खाल� भएप�छ, आगन्तुकको पास �प्रन्ट ग�रएको हुनुपन�छ। 
आगन्तुकहरूलाई दृश्यमाफर् त उहाँहरूको पोशाकको 
पछा�ड�तर आगन्तुक प�हचान पासलाई खुलासा गनर् 
आवश्यक हुन्छ। भ्रमणको �नष्कषर्मा, आगन्तुकहरूले 
कायार्लयमा पास छोडरे भवनबाट �नस्कनु पूवर् हस्ता�र 
गनुर्पछर्। 
 

One -Card प�हचान प्रणाल� 
�वद्याथ�हरू �वद्यालय समयको अव�धमा व्यिक्तहरूमा र 
�वद्यालय-प्रायोिजत कायर्क्रमहरूमा सुर�ा सरोकार प्रदशर्न 
नहुने लामो ब्याज लगायर व्यिक्तहरूमा One -Card 
प�हचान ब्याज दृश्यमान हुन आवश्यक पछर्  (�नयम 
3710)।  One -Card ब्याजहरू BCPS का सम्प�� हुन।् 
यद्य�प �वद्याथ�हरू र कमर्चार� नामाङ्कन वा रोजगार◌ीको 
अव�धमा उपयोगी प�हचान ब्याजमा सन्तुलनका ला�ग 
िजम्मेवार� हुनुहुन्छ। One -Card हराएमा वा खराब भएमा, 
प्र�तस्थापन ब्याजका ला�ग $5 को शुल्कमा मूल्याङ्�कत 
हुनेछ। 
 

खाना शुल्क/वैकिल्पक खाना/सङ्कलन प्र�क्रयाहरू 
खाद्य तथा पोषण सेवाहरूको कायार्लय (OFNS) ले सब ै
�वद◌्याथ�हरूसँग स्वस्थकर खानाहरूमा पहँुच छ भनी 
सु�निश्चत गद� बच्चाको पोषण कायर्क्रम सञ्चालन गछर्। 
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44 
 

खानाहरू प्रका�शत मूल्यहरूमा ख�रदका ला�ग उपलब्ध 
छ। सहायताप्राप्त खानाहहरू योग्य हुने ती व्यिक्तहरूका 
ला�ग उपलब्ध हुन्छ। खानाहरूका ला�ग भकु्तानी सेवापश्चात 
बाँक� रहन्छ। नगद, व्यिक्तगत चेकहरू वा अनलाइन 
के्र�डट काडर् पूवर्-भुक्तानी प्रणाल� प्रयोग गनर् स�कन्छ। खाना 
खचर् कभर गनर् रकम नभएका इ�लमेन्टर� र �मडल स्कूल 
�वद्याथ�हरूलाई $6 सम्म के्र�डट बढाउन स�कन्छ। 
अ�धकतममा $6 पुग्दा, �वद्याथ�हरूलाई वैकिल्पक खाना 
प्रस्ताव ग�रने छ। भुक्तान नग�रएका शुल्कहरूका ला�ग 
बाँक�लाई सन्तुलनमा सङ्कलन गनर्का ला�ग 
आमाबुवाहरूलाई जानकार� पढाइएको हुने छ। हाइ 
स्कूलका �वद्याथ�हरूलाई के्र�डट �वस्ता�रत ग�रँदैन र 
वैकिल्पक खाना मात्र ैप्रस्ताव ग�रनेछ। खाना शुल्क, 
वकैिल्पक खाना र सङ्कलन कायर्�व�धहरूसम्बन्धी अ�त�रक्त 
जानकार�OFNS वेबसाइट मा उपलब्ध छ। 

 
�वद्यालय स्वास्थ्य सेवाहरू 
पूणर्काल�न दतार् ग�रएको प�रचा�रकालाई प्रत्येक 
�वद्यालयमा �नयुक्त ग�रन्छ।  �वद्यालय प�रचा�रकाले 
�वद्याथ�हरू र कमर्चार�लाई �वस्ततृ स्वास्थ्य सेवाहरूको 
कायर्क्रम प्रदान गछर्।  �वद्यालय प�रचा�रको साथमा, प्रत्येक 
�वद्यालयमा CPR र प्राथ�मक उपचारमा प्र�श�ण प्राप्त 
गरेको कम्तीमा एउटा कमर्चार� हुनुहुन्छ।  
 
दृिष्ट र श्रवण पर��ण कायर्क्रमहरू �प्र-�कन्डरगाट�न (उमेर 
4) वा �कन्डरगाट�न र गे्रड 1, 4 र 8 मा बािल्टमोर काउण्ट� 
�वभागद्वारा सञ्चालन ग�रएको छ।  यी पर��णहरूमा 
आफ्नो बालबा�लकालाई सहभागी गराउन नचाहने 
आमाबुवाहरूले �वद्यालय प�रचा�रकालाई �ल�खतमा सू�चत 
गनुर्पछर्।  
 
�वद्याथ�लाई दमका ला�ग इनहेलर वा Epi-Pen® जस्ता 
आपतकाल�न औष�धहरू बोक्नुपन� कुनै �चकत्सा �चन्ता छ 
भने, �वद्यालय प�रचा�रकालाई सम्पकर्  गनुर्पछर्।  
 
अनुरोध ग�रएमा खानाकुराको एलज�हरू हुने 
�वद्याथ�हरूका ला�ग एलजर्न र�हत खानेकुराहरू उपलब्ध 
हुन्छन।्  कृपया तपा�को बच्चालाई �च�कत्सा सरोकारसँग 
सम्बिन्धत कुन ैप�न आवासको आवश्यक पछर्  भने �वद्यालय 
प�रचा�रकालाई सचेत गराउनुहोस।् 

  

https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services
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नी�तहरू 
 
�नम्न कथनहरू बुधवार, जुलाई 1, 2020 को �वद्याथ�को 
व्यवहारसँग सम्बिन्धत नी�तहरूको सारांश हुन।् हालका 
नी�तहरू तथा �नयमहरूBCPS नी�त र �नयमहरूमा 
उपलब्ध छन।्  
आगन्तुकहरू 
�वद्यालय र कायार्लयहरूका भ्रमणकतार्हरूले गोप�नयता 
1240 र �नयम 1240  ''रोजगार नभएका को व्यिक्त, वा 
�वद्यालय हाल दतार् ग�रएको �वद्याथ�'' को रूपमा 
भ्रमणकतार्लाई व्याख्या गनुर्होस।्  आमाबुवा र अन्य 
अ�धकृत व्यिक्तहरूद्वारा क�ाकोठा भेट र 
सम्मेलनहरूलाई प्रोत्सा�हत ग�रन्छ. केह� भेटहरू र 
बैठकहरू �वद्यालयको प्रधानाध्यापक तथा क�ाकोठा 
�श�कसँग अ�ग्रम रूपमा व्यविस्थत ग�रएको हुनुपछर्। 
क�ाकोठा भेट र/वा सम्मेलनहरूले क�ामा कुनै प�न 
�वद्याथ�का क�ाकोठा �क्रयाकलापलाई हस्त�ेप नगन� 
त�रकामा भेट र सम्मेलनहरू सञ्चालन गनुर्पछर्।  
 
कुनै प�न �वद्यालय वा �वद्यालय-प्रणाल�सँग सम्बिन्धत 

व्यवसायहरू प्रारम्भ गनुर्अ�घ, कुनै प�न BCPS �वद्यालय वा 
कायार्लयका आगन्तुकहरूलाई �नम्न कुराहरू गनर् 
आवश्यक पछर् : 
 

1. चालक अनुम�तपत्र वा सरकारद्वारा जार� ग�रएको 
फोटो प्रस्तुत गनर्। 

2. भ्रमणको प्रयोजन उल्लेख गनर्। 
3. भ्रमणको पूरा अव�धभर� आगन्तुक पास वा BCPS 

प�हचान �चन्ह लगाउन। 
 
�वद्यालय प्रणाल�का कमर्चार� र �वद्यालय स्रोतका 
अ�धकार�हरूले बोडर्को सम्प��मा प्रवेश गनर् इच्छा 
भएका कुनै प�न व्यिक्तको प�हचान र भेटको कारण 

माग गनर् सक्नुहुन्छ।  आगन्तकुको साथमा आगन्तकु पास 

नभएको दे� ेकुन ैप�न �वद्यालय प्रणाल� कमर्चार�ले उक्त 

आगन्तुकलाई मुख्य कायार्लयमा जान वा �न�दर्ष्ट साइन-

इन स्थानमा जान �नद�शन �दनुपछर्।   
पहँुचका ला�ग अस्वीकृ�त 
अ�धकृत कमर्चार�ले �नम्न भएको कुनै प�न व्यिक्तलाई 

BCPS सम्प��मा पहँुच अस्वीकार गनर् सक्नुहुन्छ: 
1. प्रामा�णक, हाल ैदतार् ग�रएको �वद्याथर्◌ी वा साइटमा 

�न�दर्ष्ट ग�रएको BCPS कमर्चार� होइन र जोसँग 
साइटमा कानूनी व्यवसाय छैन। 

2. प्रामा�णक, �वद्यालयमा हाल ैदतार् ग�रएको �वद्याथ� 
हो र साइटबाट �नलम्बन वा �नष्कासन ग�रएको छ, 
उसलाई �नलम्बन वा �नष्कासन अव�धका ला�ग 
पहँुच हँुदैन। 3. प्रशास�नक कायर्वाह�को प�रणाम स्वरूप साइटमा 
पहँुच गनर्बाट �नषेध ग�रएको कमर्चार� वा �वद्याथ� 
हो। 4. �वद्यालयको �क्रयाकलापहरू, प्रशासन वा 
क�ाहरूको व्यविस्थत आचरणलाई खल्बलाउने वा 
बाधा पुर् याउने रूपमा कायर् गछर्। 

5. �वद्यालय प�रसरमा वा �वद्यालयको निजकको 
वातावरणमा, �वद्यालयको सवार� साधनमा, 
�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापमा वा �वद्यालय 
प्रणाल�को स्वा�मत्वमा रहेका कुनै प�न सम्प��मा 
भएको र प्रशास�नक वा अन्य प्रयोजनहरूका ला�ग 
प्रयोग ग�रने �वद्याथ�, कमर्चार�, एजेन्ट वा अन्य कुन ै
व्यिक्तलाई शार��रक हानी पुग्ने गर� हमला गन� वा 
धम्क� �दने गछर्। 6. राज्यको कानून अनुसार �वद्यालयमा भ्रमण गनुर् पवूर् 
अनुम�तका ला�ग अनुरोध गरेर अनुम�त प्रदान 

ग�रएको नभएमा दतार् ग�रएको यौन अपराधी हो।  
 भेटका कायर्�व�धहरू पालना गनर् अस्वीकार गन� वा 
जानका ला�ग अनुरोध गदार् अस्वीकार गन� कुनै प�न 

�वद्यालय वा कायर्लय आगन्तकुको �वद्यालय प्रणाल�का 
भवन वा �ेत्रहरूमा पहँुच अिस्वकार गनर् स�कन्छ। 
�वद्यालयको प्रधानाध्यापक र भवन प्रशासक स्थापना 
ग�रएको �वद्यालय प्रणाल�का कायर्�व�धहरू अनुसार 

आरो�पत उल्लङ्घनहरूको छान�बन गनर् र अ�तक्रमण 

नगन� पत्र जार� गनर्का ला�ग उ�रदायी हुनुहुन्छ। 
 

बदमाशी, साइबर बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडन 

�श�ा बोडर्ले आफ्नो सम्प��मा कुनै प�न व्यिक्तद्वारा 
बदमाशी, साइबरबदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रासलाई 

�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलाप वा घटनामा, �वद्यालय 

बसमा वा मलूभतू रूपमा �वद्यालयको व्यविस्थत सञ्चालनको 
अवरोधमा �नषेध गछर्।   (�श�ा बोडर् नी�त 5580  र 

सुप�रवे�कको �नयम 5580)।    
• बदमाशीलाई एक वा सोभन्दा बढ� �वद्याथ�हरूको 

�वरूद्धमा मौ�खक, शार��रक वा �ल�खत आचरण वा 
जानीजानी ग�रएको �वद्युतीय सञ्चार स�हत कुनै 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
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व्यिक्तले जानीजानी बारम्बार शिक्तको प्रयोग गन� 
व्यवहारको ढाँचाको रूपमा व्याख्या ग�रएको छ। 

• साइबर बदमाशी लाई �म�डया साइट, सेलुलर फोन, 
कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा अन्य कुनै �वद्युतीय यन्त्रको 
प्रयोग स�हत �वद्युतीय यन्त्रको माध्यमद्वारा प्रसा�रत 
ग�रने बदमाशी, उत्पीडन वा अभीत्रास रूपमा वग�कृत 
ग�रएको सञ्चारको रूपमा प�रभा�षत ग�रन्छ।  

• उत्पीडनमा जा�त, रािष्ट्रय मूल, ववैा�हक िस्थ�त, �लङ्ग, 

लैङ्�गक अनुस्थापन, �लङ्ग प�हचान, धमर्, वंशत्व, 

शार��रक �वशेषताहरू, सामािजक आ�थर्क िस्थ�त, 

पा�रवा�रक िस्थ�त, शार��रक वा मान�सक स�मता वा 

अस�मताको सम्बन्धमा अन्य व्यिक्तलाई अपराध, 

उपहास वा अपमान गन� यथाथर् वा क�थत नकारात्मक 

कायर्हरू समावेश हुन्छ। • अ�भत्रासलाई कुनै व्यिक्तलाई जानीजानी यातना 

�दने कायर्को रूपमा प�रभा�षत ग�रएको छ जसको 

प�रणाम स्वरूप उक्त व्यिक्तमा गम्भीर डर र/वा 

ह�नताबोधको भाव उत्पन्न हुन्छ। 
• यौन दवु्यर्वहारलाई मौ�खक, अमौ�खक वा शार��रक 

रूपमा भएप�न लैङ्�गक प्रकृ�त प्र�त जानाजान र/वा 

बारमब्ार ग�रने अ�शष्ट व्यवहारको रूपमा 

प�रभा�षत ग�रन्छ। 
 

बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रास, 
गलत आरोपहरू लगाउने र/वा बदमाशी, साइबर 
बदमाशी वा अ�भत्राससँग सम्बिन्धत प्र�त�हसंाा वा 
प्र�तशोधको कायर्हरू गन� कुराहरूमा संलग्न हुने 
�वद्याथ�हरूलाई बोडर् नी�त र सुप�रवे�कको �नयम 

5550, �वद्याथ� आचार सं�हता अनुसार कायर्वाह� 
ग�रनेछ। �वद्याथ�हरूले हा�नकारक प�रणामहरूको 
डर �बना बदमाशी, साइबर बदमाशी, दवु्यर्वहार वा 
उत्पीडनको �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ।   
बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रासको 
पी�डत भएको �वद्याथ�ले घटनाको बारेमा प्रशासक वा 
कमर्चार� सदस्यलाई �रपोटर् गनुर्पछर्  वा बदमाशी, उत्पीडन 
वा अ�भत्रास �रपो�टर्ङ फाराम प्रयोग गरेर घटनाको �रपोटर् 
गनुर्पछर्। बदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रासका �रपो�टर्ङ 
फारामहरू �वद्याथ�, आमाबुवा वा अ�भभावक वा 
�वद्याथ�को तफर् बाट अन्य व्यिक्तद्वारा �वद्यालयको 
प्रशासकलाई पेश गनर् प�न स�कन्छ।  पेश ग�रसकेप�छ, 

यो �रपोटर् �सधै पी�डत/ल��त �वद्यालयको 

प्रधानाध्यापकको इमेलमा जान्छ।  
 
BCPS सम्प��मा भेदभाव 

1972 को शै��क संशोधननहरूको शीषर्क IX भनेको 
संघीय �व� व्यवस्था प्राप्त गन� शै��क संस्थाहरूका ला�ग 

यौन दवु्यर्वहार स�हत �लङ्गमा आधा�रत भेदभावलाई 

�नषे�धत गन� संघीय कानून हो। BCPS शीषर्क IX 

�नयमनहरूको अनुपालना गनर् र BCPS सँग वास्त�वक 

�नयन्त्रण भएको शै��क कायर्क्रम वा �क्रयाकलाप�भत्र 

भएका यौन दवु्यर्वहारका सब ैआरोपहरू सम्बोधन गनर्का 
ला�ग िजम्मेवार� हुन्छ।   
सब ैBCPS कमर्चार�हरूलाई कुनै प�न प्रकारको यौन 

दवु्यर्वहार �रपोटर् गनर् अ�नवायर् गराइएको छ।। 
�वद्याथ�हरूलाई प�न �रपोटर् गनर् प्रोत्सा�हत ग�रएको छ।  
यौन दवु्यर्वहारको �रपोटर् प्राप्त गरेप�छ, BCPS शीषर्क IX 

संयोजकले आरोप(हरू) को बारेमा छलफल गनर्, गुनासो 
प्र�क्रया सुरु गन� औपचा�रक उजुर� भन� प्र�क्रयाको व्याख्या 
गनर् र सहायक उपायहरूको दवु ैउजुर�कतार् र प्र�तवाद�लाई 

सू�चत गनर्का ला�ग उजुर�कतार्लाई सम्पकर्  गनुर् हुने छ।   
गुनासो प्र�क्रयाकले दवु ैप�हरूको समान व्यवहारलाई 

स�ुनिश्चत गछर् , सब ैसान्द�भर्क प्रमाण प्राप्त गनर् र मलू्याङ्कन 

गनर् आवश्यक पछर्  र शै��क कायर्क्रम वा 
�क्रयाकलापहरूमा समान पहँुच पूवार्वस्थामा ल्याउन वा 
संर�ण गनर् �डजाइन ग�रएका उपायहरू प्रदान गछर्। 
BCPS ले शीषर्क IX गुनासो कायर्�व�धहरूमा उिल्ल�खत 

समयरेखाहरूलाई पालना गद� औपचा�रक उजुर�को शीघ्र 

समाधान सु�निश्चत गन� छ।   
गुनासो प्र�क्रयाको �नष्कषर्मा, िजम्मेवार�सँग सम्बिन्धत 

�ल�खत �नधार्रण प्रत्येक प�लाई एकसाथ प्रदान ग�रने छ। 
प्रत्येक प�सँग शीषर्क IX का �नयमनहरूमा प�हचान 

ग�रएका �व�शष्ट आधारहरूमा अपील दायर गन� अ�धकार 

छ। अपीलको �नष्कषर्पश्चात वा �ल�खत �नधार्रण जार� गरेको 
दश पात्रो �दनप�छ, दवु ैप�हरू र BCPS का ला�ग उजुर� 
समाप्त ग�रने छ।   

संस्थाहरू, सामू�हक �क्रयाकलाप र सामू�हक 

हा�नकारक वा गैर-कानूनी समूह व्यवहार 
�श�ा बोडर्ले �वद्यालयको सम्प��, �वद्यालयका बसहरू र 
�वद्यालय-प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूमा �गरोह �क्रयाकलाप 
र समान खालका हा�नकारक वा गैर-कानूनी सामू�हक 
व्यवहार गनर् �नषेध गछर्।  यसका अ�त�रक्त �श�ा बोडर्ले 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEX5E9335/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEX5E9335/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEX5E9335/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf


47 
 

�गरोह �क्रयाकलाप र समान खालका हा�नकारक वा गैर-
कानूनी सामू�हक व्यवहारको �रपोटर् गन� वा आफ�  पी�डत 
भएको �गरोह �क्रयाकलापको सा�ी भएको व्यिक्त �वरूद्ध 
�प्रशोध वा प्र�तकारलाई �नषेध गछर्।   
 
त्यसकारण, �वद्याथ�हरू कुनै प�न सामू�हक रू�च, सामू�हक 
�क्रयाकलाप वा समान �वनाशकार� वा अवैध सामू�हक 
कायर्मा संलग्न हुनुहुनेछैन, जसमा �नम्न सिम्म�लत छ तर 
यससम्म मात्र सी�मत छैन: कुनै प�न समूहमा दादा�गर�, 
सदस्यता वा सम्बद्धमा वा �बना भड्काउने; �वद्यालय 
सम्पति◌मा समहू-सम्बिन्धत �भ�े �चत्रण, सन्देश, �चन्ह वा 
संकेतहरू कोन�, ले� ेवा अन्यथा �नशान बनाउने; सामू�हक 
�क्रयाकलापको सहायतामा �हसंा, जबरजस्ती वा �वद्यालय 
अनुशासन नी�तहरूको कुनै प�न अन्य कानूनी कायर् वा 
अन्य उल्लङ्घनमा संलग्न हुने; सामू�हक �क्रयाकलापको 
सहायतामा अन्य व्यिक्तको �वरूद्ध शार��रक �हसंामा सलंग्न 
हुन कुनै प�न व्यिक्तलाई भड्काउने; र/वा कुनै प�न समूह, 
सामू�हक �क्रयाकलाप वा समान �वनाशकार� वा अवैध 
समूह व्यवहारको रू�च अगा�ड बढाउन सामािजक �म�डया 
प्रयोग गन�। 

 
�श�ा बोडर्कोनी�त 5551  र �नर��कको�नयम 5551 को 
उल्लङ्घन गन� �वद्याथ�हरूलाई �श�ा बोडर्को नी�त र 

�नर��कको �नयम 5550 का साथ ैकुनै प�न लागूयोग्य 
अपराध वा जन अपराधहरूको अनुसार कायर्वाह� 
ग�रनेछ।   
सं�दग्ध �गरोह �क्रयाकलाप वा समान गैर-कानूनी समूह 
व्यवहारका घटनाहरू प्रशासक वा कमर्चार� सदस्यलाई 
�रपोर◌्ट गरेको हुनपछर्  वा व्यिक्तहरूले �गरोहसँग 

सम्बिन्धत घटनाको �रपोटर् फारामको प्रयोग गरेर �गरोह 

�क्रयाकलापको �रपोटर् गनर् सक्छन।्  फाराम BCPS को 
वेबसाइटमा प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकको 
�डजाइनीबाट प्राप्त गनर् स�कन्छ।  

�वद्याथ�ले गन� सुत�जन्य उत्पादनहरूको प्रयोग र धारण 
BCPS का �वद्यालय भवनहरू र प�रसरहरू सुत�जन्य 
पदाथर्-मुक्त र धुम्रपान-मुक्त छन।् सुत�जन्य पदाथर्हरू, 
सुत� सम्बिन्धत यन्त्रहरू, प्र�तरूप सुत�जन्य उत्पादन, 
लाइटरहरू, वािष्पत्रहरू, इलेक्ट्रो�नक चुरोटहरू र अन्य 
इलेक्ट्रो�नक �नको�टनको �वतरण प्रणाल�को �बक्र� गनर्, 
प्रयोग गनर् वा साथमा रा� �वद्यालय सम्प�� र कुनै प�न 
�वद्यालय- प्रायोिजत �क्रयाकलापमा प्र�तबिन्धत छ। �श�ा 
बोडर् नी�त 5530 र सुप�रवे�कको �नयम 5530  मा व्याख्या 
ग�रए अनुसार, प्रशासकहरूले उल्लङ्घनहरू�वरूद्धको 
प्र�क्रयालाई अगा�ड बढाउनु हुने छ।  

 
औष�ध  �नधार्�रत र �नधार्�रत नग�रएका 
�वद्यालय �दनको अव�धमा औष�ध आवश्यक पन� �वद्याथ�ले 
स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकको अनुम�तबाट आएको आदेश 
�वद्यालय प�रचा�रकालाई उपलब्ध गराउनु पछर्  र �वद्यालय 

प�रचा�रकालाई �वद्यालयको नाम, मात्रा/संख्या र �वशेष 
प्रशासकको �नद�शनसँग वास्त�वक रूपमा �नधार्�रत लेबुल 
ग�रएको भाँडोमा औष�ध �दनुपछर्।    सब ैऔष�ध �वद्यालय 
प�रचा�रका र प्र�श��त कमर्चार� सदस्यद्वारा प्रबन्ध ग�रएको 
हुनुपछर्। �वद्याथ�ले कुनै प�न �वशेष �क�समको औष�ध 
उपचार लगायत EpiPen, इन्हेलरहरू र इन्सु�लनको प्रयोग 
गनर् वा आफ� -प्रबन्ध �मलाउन सक्नुभन्दा प�हले �वद्यालय 
प�रचा�रका, आमाबुवा र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग �ल�खत 
अनुम�त �लन आवश्यक हुन्छ। �वद्यालय प�रचा�रकाहरूले 
आमाबुवाको अनुम�त �लएर �निश्चत अवस्थाहरू (उदाहरण 
टाउको दखुाइ) का ला�ग �निश्चत गैर-�नधार्�रत 
औष�धहरूको प्रबन्ध गनर् सक्नुहुन्छ। कृपया नी�त 5540 र 
�नयम 5540 हेनुर्होस।् 

 
म�दराजन्य पेय पदाथर् र लागू-औष�धहरू 
�वद्याथ�हरूलाई �वद्यालयको सम्प�� र �वद्यालयको कुन ै
प�न प्रायोिजत �क्रयाकलापमा कुन ैप�न मात्रामा म�दराजन्य 
पेय पदाथर्, �नयिन्त्रत पदाथर्, औष�ध प्याराफेनार्�लया वा सुघँ्ने 
लागूऔषधहरू रा�, �वतरण गनर् र/वा प्रयोग गनर्बाट 
प्र�तबन्ध लगाइएको छ। �श�ा बोडर् नी�त 5540, 
म�दराजन्य पेय पदाथर्, �नयिन्त्रत पदाथर्, सुघँ्ने लागऔूषध र 
�नधार्�रत ग�रएका र नग�रएका औष�धहरूका 
प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गन� �वद्याथ�लाई बोडर् नी�त र 
सुप�रवे�कको नी�त 5550, �वद्याथ�को व्यवहार सं�हता 
अनुसार अनुशासनात्मक कारवाह� गनर् स�कनेछ।  
म�दराजन्य पेय पदाथर्, �नयिन्त्रत पदाथर् र औष�ध 
प्याराफनार्�लयाका प�रभाषाहरू �श�ा बोडर्नी�त 5540 मा 
फेला पछर्न।् 
 
�वद्यालय प्रशासकले बािल्टमोर काउण्ट� प्रहर� �वभाग 

(BCoPD) लाई म�दरा र अन्य औष�धहरू साथमा रा�,े 

प्रयोग र �वतरण सम्बन्धी कुनै प�न घटनाको �रपोटर् 
गनुर्हुनेछ।  कानूनद्वारा आवश्यक भए अनुसार, य�द 

शंकास्पद गैर-कानूनी लागू-औष�धहरू पाइएमा र/वा 
�वद्यालयका कमर्चार�द्वारा अ�धकरण भएको छ भने, 
प्रशासकले BCoPD लाई माध्या�मक �वद्यालयमा भएको 
�वद्यालय स्रोत अ�धकार�को सूचना गरेर र शंकास्पद गैर-

कानूनी लागू-औष�धहरू �लन भनी प्रहर� अ�धकार�लाई 

अनुरोध गनर्का ला�ग 9-911 फोन गरेर घटनाको �रपोटर् 
गनुर्पछर्।  

लागू-औष�ध प्रयोगको स्वैिच्छक रूपमा स्वीकार 
लागू-औष�धहरूको न त प्रभामा रहेको न त धारण गरेको  
र कुनै प�न प्रकारको लागू-औष�धको प्रयोगलाई �नयन्त्रण 
गनर् �श�क, �वद्याथ� परामशर्दाता, प्रधानाध्यापक वा BCPS 
द्वारा रोजगारमा रा�खएको अन्य व्यावसा�यक �श�कबाट 
स्वेच्छापूवर्क जानकार� खोिजरहेको �वद्याथ�लाई उहाँको 
�चन्ताको �वषयमा सहायता गनर् सहायता र स्रोतहरू 
उपलब्ध गराइन्छ।  यी प�रिस्थ�तहरू अन्तगर्त लाग-ूऔष�ध 
प्रयोगको सम्बन्धमा �वद्याथ�द्वारा बनाइएको कथन कुनै 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WG7A28BB/$file/POL5551_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WG7A28BB/$file/POL5551_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF35E973A/$file/RULE%205551_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF35E973A/$file/RULE%205551_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEZ5E9735/$file/RULE%205551-FormA_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEZ5E9735/$file/RULE%205551-FormA_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEZ5E9735/$file/RULE%205551-FormA_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VX7A0F0E/$file/POL5530_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VX7A0F0E/$file/POL5530_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNER5E8C7D/$file/RULE%205530_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNER5E8C7D/$file/RULE%205530_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEU5E8FD3/$file/RULE%205540_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNEU5E8FD3/$file/RULE%205540_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
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अनुशासनात्मक कायर्वाह�मा �वद्याथ�को �वरूद्ध स्वीकायर् 
छैन।  (�नयम 5540)  
 

प्रोत्सा�हत परामशर् र �श�ा 
म�दरा वा लागू औषधको प्रभाव, धारण वा �वतरण 
अन्तगर्त अपराधी फेला परेका सब ै�वद्याथ�हरूलाई 
�नम्न गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ: 
 

1. बािल्टमोर काउण्ट� व्यवहारात्मक स्वास्थ्य ब्यूरोद्वारा 
सञ्चा�लत म�दरा/अन्य लागूपदाथर् पर��ण प्र�क्रयामा 
सहभागी हुन। 

2. बािल्टमोर काउण्ट� व्यवहारात्मक स्वास्थ्य 
ब्यू�रद्वारा �सफा�रस गर�ए अनुसार �नय�मत 
�दनको �वद्यालय कायर्क्रममा पुन: भनार् हुनुपूवर् 
परामशर् र लागू औष�ध शि◌�ा कायर्क्रममा 
उपिस्थत र सहभागी हुने। 
 

बाल दवु्यर्वहार र बेवास्ताको �रपो�टर्ङ 
बालबा�लकाका ला�ग बािल्टमोर काउण्ट� सुर�ात्मक 

सेवाहरूले बालबा�लकाको सुर�ा र कल्याण सु�निश्चत गनर् 
प�रवारहरूलाई सहायता प्रदान गछर्।  सम्भा�वत बाल 

दवु्यर्वहारसँग सम्बिन्धत बच्चाको सुर�ाबारे �चन्ताहरूलाई 

�रपोटर् गनुर्पछर्।  �रपो�टर्ङ गोपनीय छ र 410-887-TIME 

/ (410-887-8463) मा कल गरेर गनुर्पछर्।   

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
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भचुर्अल क�ाकोठा  
 
सुर��त अध्ययन वातावरण 
बािल्टमोर काउण्ट� �श�ा बोडर् प्रत्येक �वद्याथ�ले गुणस्त 

�श�ा प्राप्त गनर् सुर��त र संर��त र सञ्चालनात्मक 

वातावरणमा अध्ययन गछर्न ्भनी स�ुनिश्चत गनर् प्र�तबद्ध छ।  
उक्त सुर��त र संर��त वातावरण भचुर्अल 

क�ाकोठाहरूमा अध्ययन ग�ररहेका �वद्याथ�हरूमा 
�वस्ता�रत हुन्छ।  
प्रशासक र �श�कहरूले �वद्याथ�हरूका ला�ग सुर��त, 

अनुमा�नत र सकरात्मक भचुर्अल क�ाकोठाहरू प्रदान गन� 
कुराको मह�व बुझ्नुहुन्छ।  शार��रक क�ाकोठामा प्रयोग 

ग�रएका केह� अभ्यासहरू भचुर्अल क�ाकोठाको 
अनुभवमा अंगीकार गनर् स�कन्छ।    
भचुर्अल क�ाकोठाको वातावरणमा, यद्य�प, �श�कहरूसँग 

सञ्चार गन� सकारात्मक अनलाइन अनुभवमा मह�वपूणर् 
हुन्छ।  �वद्याथ�हरूले आफ्नो शै��क कायर्सम्पादन र 

आफ्नो शै��क प्रग�तलाई हानी गनर् सक्ने कुनै प�न अवस्था 
बारे आफ्ना �श�कहरूसँग �नय�मत रूपमा कुरा गनुर्पछर्।  
�श�कहरूले सहयोगी अध्ययन वातावरणहरू स्थापनना 
गनर् र कायम रा� मौ�लक भू�मका �नवार्ह गनर् सक्नुहुन्छ।    

भचुर्अल क�ाकोठा व्यवस्थापन  
 
प्रत्येक भचुर्अल क�ाकोठा कसर� सञ्चालन हुन्छ भन्ने बझुाइ 

�वद्याथ�हरूलाई सकारात्मक रूपमा सहभागी हुन 

मह�वपूणर् हुन्छ।  �वद्यालय खुल्ने अव�धमा, �वद्याथ�हरू 

आफ्नो भचुर्अल क�ाकोठा व्यविस्थत गनर्का ला�ग प्रत्येक 

�श�कका अपे�ाहरू बारे सचेत हुनुपछर्।  
भचुर्अल क�ाकोठा व्यविस्थत गन� 
अनलाइन �नद�शनको तयार�मा, �वद्याथ�हरूले भचुर्अल 

क�ाकोठा वातावरणका पहलहरूको पालना गन� सम्बन्धमा 
आफ्ना �श�कहरूको �नद�शन पालना गनुर्पछर् : 
 

• पषृ्ठभू�म दृश्य  
• अ�डयो  
• �भ�डयो/क्यामेरा 
• च्याट बाकस  
• हात उठाउने 

• �वद्याथ�-दे�ख-�वद्याथ�को अन्त�क्रर् या 
 
�श�कहरूले भचुर्अल क�ाकोठाका यी सु�वधाहरूलाई 

कसर� अगा�ड बढाउने भनी �वद्याथ�हरूलाई सू�चत गनुर् हुने 
छ।  �श�कको नेततृ्वलाई पालना गनार्ले भचुर्अल 

क�ाकोठाहरू सञ्चालन हुने प्रभावकार�तालाई मह�वपूणर् 
रूपमा बढाउँछ र अध्ययनमा अवरोधहरू रोक्छ।  

 

तुल्यका�लक �नद�शन 
 
तलु्यका�लक �नद�शनले वास्त�वक-समयमा हुने �नद�शनलाई 

सन्दभर् गछर्  जहाँ �श�क र �वद्याथ�हरू सोह� समयमा 
उपिस्थत हुन्छन ्र क�ाको रूपमा एक-अकार्सँग अन्त�क्रर् या 
गनर् सक्नुहुन्छ।  तुल्यका�लक �नद�शन �रमोट अध्ययन 

अनुभवमा सम्भव भए अनुसार पारम्प�रक �वद्याल�भत्रको 
�नद�शन जस्तै समान छ।   
व्यिक्तगत �नद�शन जस्तै, �श�कले खुला �क्रयाकलापसँग 

क�ा सुरु गनुर्हुन्छ।  खुला �क्रयाकलाप पाठको उद्देश्य 

प�हचान गरेर र �नम्न समावेश हुने �नद�शनात्मक क्रममा 
�वद्याथ�हरूलाई संलग्न गरेर �श�कद्वारा सामान्यतया 
पछ्याइन्छ:   
• प्रत्य� �नद�शन – �श�कले �वद्याथ�हरूले के 

जान्नुपछर्  र पाठको अिन्तम सम्म के गनर् स�म 

हुनुपछर्  भनी प्रदशर्न गनुर्हुन्छ।   
• मोड�लङ – �श�कले अ�भपे्र�रत अध्ययनलाई साना 

चरणहरूमा �वभािजत गनुर्हुन्छ जसकारण 

�वद्याथ�हरू अ�भपे्र�रत अध्ययनको प्र�क्रया गनर् सुरु 

गनुर्हुन्छ। • मागर्दशर्न �दइएको अभ्यास – �श�कले 

�वद्याथ�हरूलाई अध्ययन प्र�क्रयामा मागर्दशर्न 

गनुर्हुन्छ जहाँ �वद्याथ�हरूले सोह� समयमा प्र�क्रयाको 
अभ्यास गनुर्हुन्छ। 
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• स्वतन्त्र अभ्यास – �वद्याथ�हरूले �श�कद्वारा प्रस्ततु 

ग�रएको प्र�क्रयामा आफ�  कायर् गनर् र अध्ययनको 
अभ्यास गछर्न।् 

• मूल्याङ्कन – �श�कले �वद्याथ�हरूको कायर्लाई 

समी�ा गनुर्हुन्छ र �वद्याथ�लाई अ�भपे्र�रत ग�रएको 
अध्ययनमा सहायता गन� पषृ्ठपोषण प्रदान गनुर्हुन्छ।  

 
 

अतुल्यका�लक �नद�शन 
 
अतुल्यका�लक �नद�शन भनेको �श�कद्वारा समयभन्दा 
अगा�ड पोस्ट ग�रएका कायर्भारहरू पूरा गनर् �वद्याथ�हरूले 

�व�भन्न समयमा लगइन गन� र स्वतन्त्र रूपमा कायर् गन� 
भएकोले स्वतन्त्र रूपमा �लइएको �नद�शन हो।  
अतुल्यका�लक �नद�शनको अव�धमा, वास्त�वक समयको 
एक-मा-एक अन्तर�क्रयाहरू �श�क र व्यिक्तगत 

�वद्याथ�हरूको बीचमा सम्भा�वत हुन सक्छ।  
अतुल्यका�लक अध्ययनका ला�ग, �वद्याथ�हरू आफ्नो 
सहजतामा Schoology मा लगइन गनुर् हुन ेछ र �नम्न जस्ता 
पूवर्-योजनाबद्ध अध्ययन �क्रयाकलापहरूमा सलंग्न हुनु हुन े

छ: 
 

• व्यिक्तगत कायर्भार पूरा गन� 
• �श�कसँग आमुन्ने-सामुन्ने भेट्ने 
• समूहको कायर्भारमा क�ाकोठा सहकम�सँग कायर् 

गन� 
• प�हले नै रेकडर् ग�रएको पाठ हेन� 
• �नद�शनात्मक �भ�डयो हेन� 
• जाँच वा प्रश्नो�र �लने 

 
भचुर्अल क�ाकोठामा तुल्यका�लक र अतुल्यका�लक 

�नद�शसँग �वद्याथ�हरूको सफलता �वद्याथ�ले गन� उपलब्ध 

प्र�व�धको उपयुक्त प्रयोगसँग �नभर्र छ।  BCPS ले 

हाडर्वेयर र सफ्टवेयर प्रयोग गदार् �वद्याथ�हरूलाई पालना 
गनुर्पन� �नद�शनहरू प्रदान गरेको छ।  

भचुर्अल क�ाकोठमा उपिस्थ�त 
 
उपिस्थ�तका ला�ग �वद्याथ�को िजम्मेवार� 
�न�रन्तर �वद्यालय उपिस्थ�त भएका �वद्याथ�हरूसगँ प्राय: 
उच्च शै��क कायर्सम्पादन हुन्छ।  भचुर्अल क�ाकोठामा, 
�नरन्तर उपिस्थत उच्च शै��क कायर्सम्पादनमा थप गम्भीर 
हुन्छ।  भचुर्अल �नद�शनको समयाव�धमा: 

 
1. �वद्याथ�हरू �वद्यालयका ला�ग प्रत्येक �दन उपिस्थ�त 

�चिन्हत हुनका ला�ग दै�नक अनलाइन उपिस्थ�त 
स्थापना गनर् िजम्मेवार हुन्छन।्   

 
2. �वद्याथ�हरू तुल्यका�लक �दनमा सब ैभचुर्अल 

क�ाहरूमा लगइन गनर्का ला�ग िजम्मेवार हुन्छन।्  
अतुल्यका�लक समयाव�धमा, �वद्याथ�हरू आफ्नो 
उपिस्थ�तको कागजात गनर् लगइन गनर्का ला�ग 
िजम्मेवार हुन्छन।्   

 
3. �वद्याथ�हरूलाई स्था�पत �वद्यालय समयाव�धमा दवु ै

अध्ययन प्लेटफमर्हरूमा लगइन गनर्का ला�ग 
िजम्मेवार छन।् 

 
�श�कहरू SIS मा दै�नक उपिस्थ�तको रेकडर् गनुर्हुने छ।  
SIS मा सिम्म�लत दै�नक उपिस्थ�त जानकार� उपिस्थ�तको 
आ�धका�रक रेकडर् हुने छ र प्रत्येक मा�कर् ङ अवधमा 
�वद्याथ�का �रपोटर् काडर्हरूमा �प्रन्ट ग�रन्छ। 
 

संक्रामक क�ाकोठामा दै�नक उपिस्थ�त 
तुल्यका�लक भचुर्अल क�ाकोठामा दै�नक उपिस्थ�त प्रत्येक 
�वद्याथ�लाई �न�दर्ष्ट भचुर्अल अव�धमा लगइन गरेर सुरु 
ग�रन्छ।  �श�कहरूले क�ाको अव�धमा हािजर� �लनु हुने 
छ र प्रत्येक �वद्याथ�लाई उपिस्थत वा अनुपिस्थतको रूपमा 
रेकडर् गनुर्हुन्छ। 
 
�वद्याथ� �दनको प�हलो भचुर्अल क�ामा लग हुन अस�म 
हुन्छन ्तर प�छकको क�ामा लग हुन्छन ्भने, प�छको लग 
�वद्याथ�को दै�नक अनपुिस्थ�त �नधार्रन गनर्का ला�ग गणना 
ग�रने छ।  �वद्याथ�ले उपिस्थत ग�ननका ला�ग �नय�मत 
�वद्यालय समयको अव�धमा लग गनुर्पछर्।  �वद्याथ� लगइन 
गनर् अस�म हुनुहुन्छ र उपिस्थत हुनका ला�ग स्थापना 
ग�रएका मागर्दशर्नहरू पूरा गनुर्हुन्छ भने, �वद्याथ�लाई उक्त 
�दनका ला�ग अनुपिस्थत मा�नने छ।   
 

अतुल्यका�लक क�ाकोठामा दै�नक अनुपिस्थ�त 
अतुल्यका�लक भचुर्अल क�ाकोठमा दै�नक उपिस्थ�त हुन 
प्रत्येक �वद्याथ�लाई �बहानको 12 बजेद�ख रा�तको 11:59 
बीचको कुनै प�न समयमा Schoology मा लगइन गनर् 
आवश्यक पछर्।  �न�दर्ष्ट ग�रएका �श�कहरूले �दनका 
ला�ग उपिस्थत वा अनुपिस्थ�तको रूप प्रत्येक �वद्याथ�लाई 
रेकडर् गनर् Schoology बाट लग-इन डाटा प्रयोग गनुर् हुने 
छ।  लगइन नगन� �वद्याथ�लाई अनपुिस्थत �चिन्हत ग�रने छ। 

 
अव�ध अनुसार हािजर� 
लगइन गन� र उक्त �दनका ला�ग उपिस्थत ग�नने (दै�नक 
उपिस्थ�त) कुराको साथमा, सेकेण्डर� �वद्याथ�हरूले उक्त 
�दनका ला�ग �नधार्�रत सब ैभचुर्अल क�ाहरूमा लगइन 
गनुर्पछर्।  सबै क�ाहरूमा लगइन गनार्ले उपिस्थ�त 
जानकार� समयाव�ध अनसुार सङ्कलन गनर् अनुम�त �दने छ।  
�वद्याथ�हरू प�हलो समयाव�धमा लगइन गनर् स�म नभएका 
अवस्थाहरूमा यो समयाव�ध अनुसारको उपिस्थ�त दै�नक 
उपिस्थ�त स्थापना गनर्का ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ।  
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अिस्थर समयाव�ध अनुसारको उपिस्थ�त स्वीकार ग�रन्छ र 
दै�नक उपिस्थ�तको सू�चत गनर् प्रयोग ग�रन्छ।  
 
इ�लमेन्टर� स्कूलका �श�कहरूले �वद्यालय �दनको सरुुवात 
र अन्त्यमा हािजर� �लनु हुने छ।  �दनमा दईु पटक हािजर� 
�लनाले �श�कहरूलाई प्रारिम्भक उपिस्थ�त �लएप�छ 
क�ामा लगइन भएको हुन सक्ने कुनै प�न �वद्याथ�लाई 
उपिस्थत �चिन्हत गनर् अनुम�त �दने छ।  

 
भचुर्अल क�ाकोठामा सहभा�गत 

 
�वद्याथ�को उपिस्थ�तसगँ निजकैबाट सम्बिन्धत �वद्याथ�को 
सहभा�गता को धारणा हो।  भचुर्अल क�ाकोठामा 
�वद्याथ�हरूको शै��क सफलता उक्त �दनमा उपिस्थत हुने 
मात्र नभएर �वद्याथ�हरूले प्रत्येक क�ामा कसर� लगइन 
गनुर्हुन्छ र कसर� स�क्रय रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने 
कुरामा �नभर्र रहन्छ। 
 

�वद्याथ�को सहभा�गता 
दै�नक उपिस्थ�तलाई अध्ययनका ला�ग �वद्याथ�को 
उपलब्धता क्याप्चर गनर् खोज्छ भने, सहभा�गतालाई 
�वद्याथ�हरूले सब ैक�ाहरूमा लगइन गन� र �वद्यालय 
�दनभर� अन्तर�क्रया गन� बारम्बारताको रूपमा प�रभा�षत 
ग�रन्छ।  Google Meet र Schoology �वद्याथ�को 
सहभा�गता मापन गनर्का ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ। 

 
भचुर्अल क�ाकोठामा संलग्नता 

 
उपिस्थ�त र सहभा�गता दवु ै�वद्याथ�को संलग्नताका 
सूचकहरू हुन।्  उपिस्थत र स�क्रय रूपमा सहभागी हुने 
�वद्याथ�हरू आफ्नो शै��क सफलता प्रवद्र्धन गनर्मा सलंग्न 
हुने थप सम्भावना हुन्छ।  हािजर� र सहभा�गताले लगइनको 
बारम्बारतालाई मापन गछर्  भने, संलग्नता ती लगइनहरूको 
सत्य�नष्ठालाई मापन गछर्। 

 
�वद्याथ�को संलग्नता 
भचुर्अल क�ाकोठामा संलग्नता उिल्ल�खत अव�धमा 
अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाल�मा �वद्याथ�द्वारा अपलोड 
ग�रएको कायर्को गुणस्तर र मात्रा मापन गन� प्र�क्रयाको 
रूपमा प�रभा�षत ग�रन्छ।  संलग्नता कायर्भार समापनका 
शतर्हरू र गे्रड ग�रएका कायर्भारहरूमा आजर्न ग�रएका 
गे्रडहरूका शतर्हरूमा मापन ग�रन्छ। 

  
भचुर्अल क�ाकोठाको आचार सं�हता  

  
आचार-सं�हता 
�वद्यालय सम्प��मा हँुदा र �वद्यालय प्रायोिजत 
�क्रयाकलापमा सहभागी हँुदा बोडर्ले (BCPS) मा भएका 
सम्पूणर् �वद्याथ�हरूले �वद्याथ� आचार सं�हता अनुसारका 
आफ्ना व्यिक्तगत िजम्मेवार�हरू प�हचान गरुन भन्ने अपे�ा 
गदर्छ।  भचुर्अल क�ाकोठामा अध्ययनका ला�ग अनुकू�लत 
गदार् प�न, आचार सं�हताले �वद्याथ�हरूलाई �नम्न कुराहरू 
गनर् आवश्यक गराउँछ: 

 
F. दै�नक क�ाहरूमा उपिस्थत हुनुहोस।् 
G. अध्ययन प्र�क्रयामा संलग्न हुनुहोस।् 
H. अनलाइन अध्ययनका ला�ग उपयुक्त हुने 

सामग्रीहरूसँग तयार रहनुहोस।् 
I. सकारात्मक व्यवहार र भाषा र सम्मान प्रदशर्न 

गनुर्होस।् 
J. आफ्ना कायर्हरू र �श�ाका ला�ग 

िजम्मेवार� स्वीकार गनुर्होस।् 
 
�वद्याथ� आचार सं�हतामा प�हचान ग�रएका अपराधहरू 
भचुर्अल क�ाकोठामा प्रामा�णक रूपमा अनुवाद हँुदैन।  
अ�धकांश अपराधहरू �वद्यालय, �वद्यालय सम्प�� वा 
�वद्यालयद्वारा प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूमा हुन ेव्यवहारद्वारा 
हुने गछर्।  �रमोट स्थानहरूबाट अनलाइन अध्ययनमा 
सहभागी हुने �वद्याथ�, संकाय, कमर्चार� र प्रशासकहरूसँग, 
शार��रक हानी र भवन सुर�ाको धम्क� सबैजनाका ला�ग 
मह�वपूणर् रूपमा स्थानान्तर ग�रन्छ। 

 
�वद्याथ� आचार सं�हता कायार्न्वयन गन� 
भचुर्अल क�ाकोठामा, �श�कहरू �वद्याथ�हरूलाई 
�वद्याथ�को आचार सं�हताद्वारा पालना गनर्मा मद्दत गनर् 
प्राथ�मक रूपमा िजम्मेवार हुन्छन।्  �वद्याथ�को आचरण 
सम्बोधन गनर्मा, यद्य�प, �श�क, स्रोत कमर्चार� र 
प्रशासकहरूलाई लाभ �दने सहायताको स्तर�य प्रणाल�ले 
साझा ग�रएको िजम्मेवार� र अनलाइन वातावरणको 
िजम्मेवार�को अनुम�त �दन्छ। 

 
भचुर्अल क�ाकोठामा अनुशासन 

 
�वद्याथ� दवु्यर्वहारको कुनै प�न घटनामा, �वद्यालय 

प्रशासकहरूले �वद्याथ�का कायर्हरूले �श�क र �वद्यालय 

स्तरभन्दा बा�हर रहेर अनुसरण गनर्का ला�ग पयार्प्त गम्भीर 
उल्लङ्घन गछर्  वा गद�न भनी सू�चत �नणर्यहरू �लनुपछर्।   
�वद्याथ�को दवु्यर्वहार प�न कानूनको उल्लङ्घन हो भने, 
स्थानीय अ�धकार�हरूद्वारा �नधार्�रत ग�रए अनुसार, त्यहाँ 
�वद्याथ�का ला�ग कानूनी प�रणामहरू हुन सक्छन।्  
�वद्यालय प्रणाल�को अनुशासनात्मक प्र�क्रया बािल्टमोर 

काउण्ट� प्रहर� �वभागद्वारा �नयोिजत आपरा�धक र नाग�रक 

प्र�क्रयाहरूबाट छुट्टै हुन्छ।   
बा�हर� �नकायको संलग्नता 

बाल दवु्यर्वहार, अश्ल�लता, गम्भीर खतरा, ह�तयार र 

लागूपदाथर्हरू स�हत र यसमा मात्र सी�मत नरह� क्यामेरामा 
दे�खएका �निश्चत व्यवहारहरूले BCPS लाई सामािजक सेवा 
�वभाग र बािल्टमोर काउण्ट� प्रहर� �वभाग जस्ता साझेदार 

�नकायहरूसँग सम्पकर्  गराउन सक्छ।   यी साझेदारहरूलाई 

    

    

  

http://drdeborahserani.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
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52 
 

सू�चत गरेप�छ, साझेदार �नकायले अनुसन्धान र अक� 
चरणहरूमा नेततृ्व �लने छ। 

बदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रास 
 
�वद्याथ�हरूले प्र�व�ध स्वीकायर् प्रयोग नी�त (TAUP) मा 
उल्लेख ग�रएको कम्प्युटर प्रयोगका ला�ग अपे�ाहरूसँग 

आफूलाई प�र�चत गनुर्पछर्।  कम्प्युटरहरू साइबर 

बदमाशीका माध्यमहरूको रूपमा प्रयोग गनुर्हँुदैन।  
बदमाशी, साइबर बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडन 

�श�ा बोडर्ले भचुर्अल क�ाकोठमा भएताप�न धम्क�, 
साइबर बदमाशी, उत्पीडन र हैरानीलाई �नषे�धत गछर्।  
बढाइएका कम्प्युटरहरूमा �वद्याथ�को समयसँग, भचुर्अल 

क�ाकोठा साइबर धम्क�को सहायक प्लेटफमर् बन्छ। 
  
• साइबर बदमाशी लाई �म�डया साइट, सेलुलर फोन, 

कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा अन्य कुनै �वद्युतीय यन्त्रको 
प्रयोग स�हत �वद्युतीय यनत््रको माध्यमद्वारा प्रसा�रत 
ग�रने बदमाशी, उत्पीडन वा अभीत्रास रूपमा वग�कृत 
ग�रएको सञ्चारको रूपमा प�रभा�षत ग�रन्छ।  

 
बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन वा अ�भत्रास, 
गलत आरोपहरू लगाउने र/वा बदमाशी, साइबर 
बदमाशी वा अ�भत्राससँग सम्बिन्धत प्र�त�हसंाा वा 
प्र�तशोधको कायर्हरू गन� कुराहरूमा संलग्न हुने 
�वद्याथ�हरूलाई बोडर् नी�त र सुप�रवे�कको �नयम, 
�वद्याथ� आचार सं�हता अनुसार कायर्वाह� ग�रनेछ।  

भचुर्अल क�ाकोठामा बदमाशी, साइबर बदमाशी, 
दवु्यर्वहार वा उत्पीडनको बारेमा �रपोटर् गन� 
�वद्याथ�हरूले हा�नकारक प�रणामहरूको डर �बना 
बदमाशी, साइबर बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडनको 
�रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ। बदमाशी, साइबर बदमाशी, 
दवु्यर्वहार वा उत्पीडनको पी�डत वा सा�ी �वद्याथ�ले 

अनलाइन कमर्चार� सदस्यलाई घटनाको बारेमा �रपोटर् 
गनुर्पछर्  वा बदमाशी, धम्क� वा उत्प◌ीडन �रपो�टर्ङ 

फाराम प्रयोग गरेर घटनाको �रपोटर् गनुर्पछर्। 
बदमाशीको सा�ी रहेको वा बदमाशी बारे जानकार� 
प्राप्त गन� �श�कहरूले �रपोटर् पूरा गनर् आवश्यक 

हुन्छ। 
 
बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडन �रपो�टर्ङ फारामहरू 
प�न �वद्याथ�को तफर् बाट �वद्याथ�, आमाबुवा वा 

अ�भभावक वा अन्य व्यिक्तहरूद्वारा इमेलमाफर् त �वद्यालय 
प◌्रशासकलाई प�न पेश गनर् स�कन्छ।   
 
 बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडन  �रपो�टर्ङ फाराम को 
कागजी संस्करण BCPS को वेबसाइटबाट डाउनलोड गनर् 
स�कन्छ। पूरा ग�रएका फारामहरू �वद्यालयको 
प्रधानाध्यापक वा प्रधानाध्यापकको �डजाइनीलाई इमेल 

गनुर्पछर्।  
पोशाक कोड 

 
एउटाको घरको सहजताबाट अनलाइन आवेदनमा सहभागी 
हुनाले केह� �वद्याथ�हरूलाई आफ्नो पोशाक र पोशाकको 
त�रका बारे कम औपचा�रक गराउन सक्छ।  �वद्याथ�हरूले 

आफ्नो घरबाट �वद्यालय जानका ला�ग �निस्कए जसर� 
प�हरन लगाउन अपे�ा नग�रएताप�न, उहाँहरूले अझै प�न 

�वद्यालय वातावरणका ला�ग उपयकु्त हुने त�रकामा पोशाक 

लगाउनुपछर्। 
 
रूप-रङका ला�ग िजम्मेवार� - पोशाक कोड 

भचुर्अल क�ाकोठामा, �वद्याथ�हरूलाई अध्ययनमा सहायक 

हुने त�रकामा पोशाक लगाउन अपे�ा ग�रएको छ।  यो 
अपे�ा पूरा गनर् �वद्याथ�हरूलाई उपयुक्त रूपमा पोशाक 

लगाउन आवश्यक पछर्। �श�कहरूले आफूले दे� नसक्ने 
पोशाकले सम्बोधन गनुर्हँुदैन।  �वद्याथ�हरूले �नम्न त�रकामा 
पोशाक लगाउन रोक्नुपछर् :  

1. अ�शष्ट, असभ्य, घ�ृणत, दखुाइपूणर् 
अपमानजनक, �हसंात्मक, यौन प्रकट 
वा सामान्य रूपमा अवैध वा �वशेषगर� 
कम उमेर भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग 
अवैध हुने वस्तुहरू सन्दभर् गनर् 
सन्देशहरू �चत्रण गन�। 

2. सुत�जन्य पदाथर्, लागूऔषध, म�दरा वा अन्य 
अवैध वा हा�नकारक उत्पादनहरूको प्रयोग 
प्रवद्र्धन गन�। 

3. लैङ्�गक सांके�तक सन्देशहरू समावेश हुने; 
4. समूह सम्बद्धता �चत्रण गन�। 
5. �वद्यालय �क्रयाकलाप वा �वद्यालयको 

सञ्चालन वा �वद्यालयद्वारा प्रायोिजत 
ग�त�व�धहरूलाई व्यविस्थत र सुर��त रूपमा 
सञ्चालन हुनबाट वस्तुगत वा पदाथर्जन्य 
रूपमा अवरोध पुर् याउने कारणहरू वा 
कारण हुने सम्भावना। 

6. नाग�रक संवाद र व्यवहारसँगको अ�नय�मत 
अ�शष्ट, अनादर वा असभ्य अ�भव्यिक्तहरू 
समावेश हुन्छन।् 

7. स्विस्तक, मण्ड�लत झण्डा र फाँसीहरू स�हत 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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तर य�तमा मात्र सी�मत नर�ह घणृा, जातीय वा 
प्रजातीय �हसंा, उत्पीडन वा दवु्यर्वहार प्रवद्र्धन 
गन� भाषा र/वा प्रदशर्न छ�व, सङ्केत, सामग्री र 
अन्य वस्तुहरू समावेश हुन्छन।् 

 
भचुर्अल अध्ययनको अव�धमा स्वस्थकर ता�लकाहरू 

 
भचुर्अल अध्ययनको अव�धमा, �वद्याथ�हरूले आफ्नो 
शार��रक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई समथर्न गन� 
बानीहरूमा ध्यान �दनुपछर्।  �वद्याथ� र उनीहरूका 
प�रवारहरूलाई �नम्न कुराहरू गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ: 

 
• स�क्रय रहनुहोस।्  दै�नक शार��रक �क्रयाकलापले 

मुटुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ।  यसले 

�वद्याथ�हरूलाई तनावको सामना गनर् प�न मद्दत 

गछर्।  प्रत्येक �दन 30 �मनेट �हड्नाले शार��रक र 

भावनात्मक कल्याणमा सधुार ल्याउँछ।   कम्प्युटरमा 
बस्दा, �वद्याथ�हरूले उठेर, तिन्कएर बारम्बार 

�वश्रामहरू �लनुपछर्।  यसले मांसपेशीको थकान र 

कठोरतालाई रोक्न मद्दत गन� छ।  
• साथीहरू र प�रवारसँग कुरा गनुर्होस।्  

�वद्याथ�हरूलाई आफ्नो सम्बन्धका सीपहरू बढाउन 

प�न आवश्यक हुन्छ।  यसलाई आफूलाई कसर� 
व्यक्त गन� र कसर� सुन्ने भन्ने अध्ययन आवश्यक 

पछर्।  �वद्याथ�हरूले प�रवार वा साथीहरूसँग प्रत्येक 

�दन कुराकानीहरू (पाठहरू मात्र होइन) गनुर्पछर्।  
• सम्भव भएमा, दै�नक बा�हर जानुहोस।्  प्रत्येक 

�दन 20 �मनेटसम्म बा�हर खेल्नाले दृिष्टलाई बचाउने 

छ।  अत्या�धक निजकको कायर्ले टाढाको वस्तु नदे� े

बनाउन सक्छ। 
 

• कानहरूलाई सुर��त रा�ुहोस।्  हेडफोनहरू 

प्रयोग गदार्, भोल्युम सम्भा�वत न्यून छ भनी 
�वद्याथ�हरूले स�ुनिश्चत गनुर्पछर्।  आवाजहरू निजकै 

उ�भरहेको मा�नसद्वारा स�ुनन्छ भने, भोल्युम एकदम ै

ठूलो छ।  �वद्याथ�हरूले अध्ययन भइरहेको कोठामा 
होहल्ला सी�मत गनुर्पछर्  जसकारण भोल्युम बढाउन 

आवश्यक हँुदैन।   
• पयार्प्त शयन प्राप्त गनुर्होस।्  �वद्याथ�हरूको 

शार��रक स्वास्थ्यका ला�ग �नद्रा मह�वपूणर् हुन्छ।  
�नद्राले प्र�तर�ा प्रणाल� र मनोदशालाई लाभ हुन्छ।  
�नद्राको कमीले व्यिक्तलाई �चड�चडाउने हुने, �चन्ता 
लाग्ने र उदासीका एकदमै खराब भावनाहरू ल्याउन 

सक्छ।  �वद्याथ�को भावनात्मक स्वास्थ्य  �नद्रा 
�चन्ताको �वषय हँुदा, �वद्याथ�हरूले �नम्न कुराहरू 

गनुर्पछर् :  
 प्रत्येक रात सुत्न जानने समय 

�नकाल्नुहोस।् 
 ब�ीहरू अफ गनुर्होस।्   
 �बस्तारामा जानुअ�घ आराम �लने समय 

�दनुहोस।् 
 �वद्युतीय यन्त्रहरू अफ गनुर्होस।् 
 तन्कनुहोस ्वा तपस्या गनुर्होस ्र 

मिष्तस्क र शर�रलाई फे�र सुस्त गराउन 

सुरु गनुर्होस।् 
 हरेक �बहान एउटै समयमा उठ्नुहोस।् 
 सुत्नका ला�ग पयार्प्त समय �दनुहोस।् 
 6 दे�ख 12 वषर् उमेर बीचको 

बालबा�लकालाई 9-12 घण्टा सुत्न 

आवश्यक हुन्छ। 
 13 दे�ख 18 वषर् बीचका �कशोर-

�कशोर�हरूलाई 8-10 घण्टा सुत्न 

आवश्यक हुन्छ। 
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�वद्याथ�को हातेपुिस्तका स्वीकृ�त पषृ्ठ 
 

कृपया स्पष्ट रूपमा �प्रन्ट गनुर्होस।् 
 

�वद्याथ�को अिन्तम नाम �वद्याथ�को प�हलो नाम 
  

�वद्यालय गे्रड गहृकोठा �श�क 
   

 
हाम्रो �वद्यालय प्रणाल�को सफलता सब ैस्तरहरूमा सू�चत भएका र साझा ग�रएको ल�य प्राप्त गनर्का ला�ग सहयोगपूणर् काम 

ग�ररहेका हाम्रो साझेदार� समूहहरूमा �नभर्र छ।  �वद्याथ�ले हाम्रो सबैभन्दा मह�वपूणर् साझेदार� समूह प्रस्तुत गछर्।  जस्तै, 
�वद्याथ�हरूलाई न◌ी�त, �नयम, कायर्�व�ध र अपे�ाहरूको बारेमा जानकार रा� ेकायर् यस �वद्याथ� हातपेिुस्तकाको मखु्य उद्देश्य 
हो।  

 
�वद्याथ�, आमाबुवा र अन्य स्टेकहोल्डर समूहहरूलाई बािल्टमोर काउण्ट� पिब्लक स्कूल्स (BCPS) �भत्र �वद्याथ�हरूका ला�ग 
व्यवहारात्मक अपे�ाहरू बारे स�ूचत गनर्, यो हातपेिुस्तकाले �नम्न कुरासँग सम्बिन्धत मह�वपणूर् जानकार�लाई उल्लेख गरेको छ: 

 
 

रोकथाम 
ता�कर् क प�रणामहरू
पुन: स्थापना 

 
 
 
 
मैले BCPS �वद्याथ� हातेपुिस्तकाको प्र�त�ल�प प्राप्त गरेको छु। हातेपुिस्तका व्याख्या ग�रएको �थयो र मलाई �वद्याथ�को आचार-

सं�हता, अनुशासनात्मक प्र�कया, अ�धकार�को व्यापकता र मेरो उ�रदा�यत्व र अ�धकारको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नका ला�ग अवसर 

�दइएको �थयो। म आफ्नो सहायक प्रधानाध्यापकसँग व्यिक्तगत रूपमा हातेपुिस्तका बारे थप �वस्तारमा छलफल गनर्का ला�ग भेट्न 

सक्छु भनी मलाई जानकार� गराइएको �थयो। मेरो हस्ता�रको साथमा, �नम्नसँग सम्बिन्धत भए अनुसार �वद्याथ� हातेपुिस्तकामा 
दशार्इएका नी�त तथा कायर्�व�धहरूमा मेरो पूणर् �ान छ भनी म संकेत गद� छु: 
 

• BCPS आचार सं�हता 
• अनुशासनात्मक प्र�क्रयामा वगर् I, II, र III का अपराधहरू समावेश छन।् 
• �वद्यालयलाई असर पान� समस्याहरूमा हस्त�ेप गनर्का ला�ग मेरो प्रशासकहरूको अ�धकार�ेत्र। 
• BCPS को �वद्याथ�को रूपमा मेरा िजम्मेवार� र अ�धकारहरू 

 
�वद्याथ�को हस्ता�र �म�त 

  

 

मैले मेरो बच्चासँग 2021-2022 को �वद्याथ�का हातेपुिस्तका बारे छलफल गरेको छु र हामी �वद्याथ� आचार-सं�हता, 
अनुशासनात्मक प्र�क्रया, अ�धकार� प्रणाल�को व्यापकता र �वद्याथ�हरूको उ�रदा�यत्व र अ�धकार बारे प�र�चत छ�।

 
आमाबुवाको हस्ता�र �म�त 
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यो हस्ता�र ग�रएको फाराम शकु्रवार, सेप्टेम्बर 30, 2022 सम्म वा यो स्वीकृ�तको नया ँफारामद्वारा प्र�तस्था�पत नहँुदासम्म मान्य छ।
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 संयुक्त राज्य अमे�रकाको आचार नी�त 
17 U.S.C. ̈  ̈106, et seq., प्र�त�ल�प अ�धकार ऐन 
18 U.S.C. ̈̈2510-2522, �वद्युतीय सञ्चार गोपनीयता ऐेन 
20 U.S.C.  ̈794D, पुनसधुार्र ऐेन 1973 को सेक्सन 508  
20 U.S.C. ̈  ̈1681, et seq., �श�ा संशोधन 1972 को शीषर्क IX 
20 U.S.C.  ̈1232g, पा�रवा�रक शै��क अ�धकार र गोपनीयता ऐेन (FERPA)  
20 U.S.C.  ̈1232h, �वद्याथ� अ�धकार संशोधनको संर�ण (PPRA) 
20 U.S.C. ̈  ̈1400, et seq., अस�मता भएका व्यिक्तहरूका ला�ग �श�ा ऐन (IDEA)  
20 U.S.C. ̈  ̈7101, et seq., सरु��त र औष�ध-मुक्त �वद्यालय र समुदायहरू ऐन 
20 U.S.C.  ̈7151, बन्दकु-मकु्त �वद्यालय ऐेन 
20 U.S.C.  ̈7908, �वद्याथ�हरू र �वद्याथ� �नयुक्त गन� जानकार�मा सशस्त्र सेना �नयुक्त छनोटकतार्को पहँुच 
29 U.S.C. 794, पुनसुधार्र ऐेनको सेक्सन 504 
41 U.S.C. ̈8104, et. seq., लागूपदाथर् मुक्त कायर्स्थल ऐेन 
47 U.S.C. ̈254(h), बालबा�लकाको इन्टरनेट सुर�ा ऐन 

मेर�ल्याण्डको व्याख्या ग�रएको आचार नी�त 
आपरा�धक कानूनी धारा §3-805, इलेक्ट्रो�नक मेलको दरुूपयोग 
आपरा�धक कानूनी धारा §4-124, लागूपदाथर् मुक्त �वद्यालय �ेत्रहरूको प्रयोजन 
आपरा�धक कानूनी धारा §§5-101, et seq., �नयिन्त्रत खतरनाक पदाथर्, �नधार्�रत-औष�ध र अन्य पदाथर्हरू 
आपरा�धक कानूनी धारा §10-107, नाबा�लगलाई सुत�जन्य उत्पादन �वतरण 
आपरा�धक कानूनी धारा §10-108, नाबा�लगद्वारा सुत�जन्य उत्पादन साथमा रा�;े गलत प�हचानको प्रयोग  
आपरा�धक कानूनी धारा §11-203, नाबा�लगलाई अश्ल�ल वस्तुको �बक्र� वा प्रदशर्न 
शै��क धारा §7-111, सै�नक भत�कतार्हरूमा पहँुच 
शै��क धारा §§7-301 to -311, �वद्याथ�हरूको उपिस्थ�त र अनुशासन 
शै��क धारा §§7-401 to -435, �वद्याथ�हरूको स्वास्थ्य तथा सुर�ा 
शै��क लेखा §§26-101 to -104, �वद्यालय सरु�ा 
सामान्य प्रावधान धारा §4-313, �वद्याथ�को रेकडर्हरू 
सामान्य प्रावधान धारा §§24-501 to -511, स्वच्छ �भत्री हावा ऐन 

मेर�ल्याण्ड �नयमनहरूको आचार नी�त 
13A.01.04.03, �वद्यालय सुर�ा 
13A.02.04, सतु�जन्य पदाथर्-मुक्त �वद्यालय वातावरण 
13A.05.01, �न:शुल्क उपयुक्त सावर्ज�नक �श�ाको प्रावधान 
13A.05.02, अ�मता भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग सेवाका प्रशासन 
13A.08, �वद्याथ�हरू 

बािल्टमोर काउण्ट� आचार नी�त 
�व�वध प्रावधान र अ�धकारको धारा §17-1-118, संयोगात्मक क्यान्ना�बनोइड 

�श�ा बोडर्का नी�त र सुप�रवे�कका �नयमहरू (BCPS BoardDocs हेनुर्होस)् 
नी�त 0100, न्याय 
नी�त र �नयम 1240, �वद्यालय र कायार्लयहरूमा आगन्तुकहरू 
नी�त र �नयम 3532, गुन्डागद�का ला�ग ��तपू�तर् 
नी�त 5100, अ�नवायर् उपिस्थ�त 
नी�त र �नयम 5200, प्रवद्र्धन तथा धारण 
नी�त र �नयम 5500, �वद्याथ� आचार  सं�हता 
नी�त र �नयम 5550, �वद्याथ�को व्यवहार सं�हता 
नी�त र �नयम 5552, �वद्याथ�हरूले गन� व्यिक्तगत �वद्युतीय सञ्चार यन्त्रहरूको प्रयोग 
नी�त र �नयम 5560, �नलम्बन तथा �नष्कासनहरू 
नी�त र �नयम 5570, खोजहरू 
नी�त र �नयम 5580, बदमाशी, साइबर बदमाशी, दवु्यर्वहार वा उत्पीडन 
नी�त र �नयम 5600, �वद्याथ�हरूका िजम्मेवार� र अ�धकारहरू 
नी�त र �नयम 5610, �वद्यालयद्वारा प्रायोिजत �म�डया/�वद्याथ� पत्राकारहरू 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/goto?open&id=BX8RM36B6F45
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/goto?open&id=BX8RM36B6F45
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नी�त र �नयम 6202, �वद्याथ�हरूका ला�ग प्र�व�ध स्वीकायर् प्रयोग नी�त (TAUP) 
नी�त र �नयम 6702, पाठ्यक्रम �क्रयाकलापहरू 
नी�त र �नयम 6800, �ते्र यात्राहरू र �वदेशी यात्रा अध्ययन कायर्क्रमहरू 

�व�वध 
कम्पास (Compass):  उत्कृष्टतातफर्  हाम्रो मागर्
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