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ल्िद्यािय िातािरण तर्था सुरक्षा ल्ििािको सन्देश 

  
2020-2021 बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (BCPS) को ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकाि ेसबै ल्िद्यार्थीहरूिे पािना िनम अपेक्षा िररएका मािमदशमनहरूका सारै्थ, यी मािमदशमनहरू उटिङ्घन िररएमा 

पररणामहरूसँि सम्बल्न्ित प्रासङ्ल्िक िानकारी उपिलि िराउँछ। ल्िद्यार्थी हातपेुल्स्तकािे ल्नरन्तर र सामल्यक हाल्िरी, माल्नस र सम्पल्िको आदर, उपयुि पोशाक, प्राल्िल्िक उपयोि, ल्िद्यार्थीका 

प्रकाशनहरू, ल्िद्यार्थीका ल्ियाकिापहरू, ल्िद्यार्थीका रेकडमहरू र िुनासो प्रल्ियाहरू सल्हत अपीि िने अल्िकार अनुसार सबै ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि अपेक्षाहरू सम्बोिन िछम। आमाबुिा/अल्ििािक 

तर्था ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकामा िएका सबै िानकारी ध्यानपूिमक समीक्षा िनम र मािमदशमनहरूका सारै्थ मािमदशमनहरू उटिङ्घन िनामिे ल्नल्म्तने पररणामहरूबारे छिफि िनम अनुरोि 

िररन्छ।  

 

ल्िद्यार्थी र आमाबुिा/अल्ििािकहरूि ेल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तका प्राप्त िररएको छ र ल्िद्यार्थीको व्यिहारका िाल्ि अपेक्षाहरू बुल्िएका छन् िनी उटिेख िन ेल्ििरणमा ल्िद्युतीय माध्यमबाि हस्ताक्षर 

िनुमपछम।  ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकाि ेअल्घटिा संस्करणहरूबाि िएका पररितमनहरू समाल्िष्ट िन ेिएकािे यो िाल्षमक रूपमा समीक्षा िन ेमहत्त्िपूणम काििात हो िन्न ेकुरा कृपया याद राख्नुहोस्।  

 

2020-2021 ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकामा हुन ेिाल्स्िक पररितमनहरूमा ल्नम्न समािेश हुन्छन्: 

• नयाँ BOE नील्त 5552 को िाषा: विद्यार्थीहरूद्वारा िररन ेव्र्विित विद्यतुीर् सञ्चार र्न्त्रहरूको प्रर्ोि। 

• सुपररिेक्षकको ल्नयम 5550, विद्यार्थीको व्र्िहार संवहता र ल्नयम 5561 का संशोिनहरू: विद्यालर्को ररपोर्य िनय र्ोग्र् अपराधहरूको प्रर्ोि 

• व्यिहारको िम्िीरताको आिारमा ल्िम्मेिारीहरू तर्था प्रल्तल्ियाको स्तर उटिेख िने नया ँअनुशासन मले्िक्स। 

• अनुशासल्नक प्रल्तल्ियाको रूपमा िारी िनम सल्कन ेकुराबारे ल्िद्यार्थी तर्था अल्ििािकहरूिाई अपेक्षाहरू ल्दने ल्शक्षक-नेतृत्ि र प्रशासक-नेतृत्िका पररणामहरूको रूपरेखा। 

• अनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाहरूबारे छिफि िनम प्रायः प्रयोि िररन ेसतमहरूबारे स्पष्ट पानमका िाल्ि उपिलि िराउन ेअनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाका ल्ििणमकहरू। 

• अनुशासनात्मक सुनुिाईहरू िररने अनुशासनात्मक ल्नष्कासन र स्र्थानहरूका प्रकारहरूको सारांश। 

• BCPS का सामाल्िक-िािनात्मक क्षमताहरू र सम्बल्न्ित सीपहरू उटिेख िने नया ँसामाल्िक-िािनात्मक खण्ड। 

 

2020-2021 ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकामा िररएका पररितमनहरू BCPS का आमा/अल्ििािक, ल्िद्यार्थी, ल्शक्षक, प्रशासक, ल्िद्याियका मनोिैज्ञाल्नक, सामाल्िक कायमकताम, ल्िद्यार्थी कममचारी 

कायमकताम, परामशमदाता, ल्िद्यार्थी आचरणको सनुुिाई अल्िकारी, कायमकारी ल्नदेशक, ल्नदेशक, समन्ियक, कानूनी परामशम र ल्िल्िन्न पेशाित संघ/युल्नयनका समूहहरूका प्रल्तल्नल्िहरू सल्हत 

सािेदारहरूको ल्िस्तृत समहूको सहयोिी प्रयासबाि िररएका ल्र्थए।  
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पररचय 

 

बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (BCPS) िे ल्िद्यार्थीहरूिाई किेि, कायमस्र्थि र 

ल्मल्ििरीको िाल्ि तयारी िनम िक्ष्य िररएको ल्िल्िन्न प्रकारका शलै्क्षक अिसरहरू 

उपिलि िराउँछ।  ल्िद्यािय समुदायका सबै सदस्यहरू—ल्िद्यर्थी, कममचारी, अल्ििािक 

र ल्िद्यार्थी आचरण सम्बल्न्ित नील्त तर्था कायमल्िल्िहरूका प्रशासकहरू बीचमा बुिाइ 

सािा िररँदा ल्िश्वव्यापी रूपमा प्रल्तस्पिीमा ल्िद्यार्थीिाई तयारी िने उत्कृष्ट सम्पन्न हो।  

BCPS का ल्िद्यार्थीहरूिे आफ्ना अल्िकार तर्था ल्िम्मेिारीहरू र अनुशासनात्मक 

प्रल्ियामा उनीहरू प्रल्त के अपेक्षा िररन्छ िनी सबै ल्हस्सेदारहरूिाई बुिाउनमा मद्दत िनम 

यो ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकािाई प्रस्तुत िररएको छ।  BCPS को िक्ष्य िनेको 

ल्िद्यार्थीहरूिाई सुरल्क्षत तर्था व्यिल्स्र्थत तररकाि ेप्रस्ताि िररएका अत्याल्िक शैल्क्षक 

अनुििहरूमा पणूम रूपमा सहिािी िराउनु हो। 

 

ल्िद्यािय स्तरमा, प्रशासकहरूिे सरुल्क्षत तर्था व्यिल्स्र्थत अध्ययन िातािरण ल्सिमना 

िनमको िाल्ि आफ्ना प्रल्ियाहरू ल्िकास िनुमहुन्छ।  ल्िद्यार्थी आचरणका िाल्ि 

ल्िद्यािय-सतरका प्रल्ियाहरूिाई BCPS विद्यार्थी आचार संवहता सँि पङ्ल्िबद्ध 

िररएका छन्।  ल्िद्यािय िातािरण तर्था सुरक्षा ल्ििाि (DSCS) ल्िद्यािय 

प्रशासकहरूिे ल्िद्यार्थी व्यिहारिाई सम्बोिन िनम ल्िद्यािय-ल्िशेष योिनाहरू 

ल्िकास िन ेहुनाि ेउनीहरूको स्रोत हो।   

 

DSCS मा ल्िद्यार्थीको व्यिहार, सामाल्िक िािनात्मक अध्ययन, ल्िद्यािय सुरक्षा र 

ििन सुरक्षाको के्षत्रमा प्रशासकहरूिाई सहायता िने दुईििा ल्ििाि र ल्िल्िन्न 

कायामियहरू समाल्िष्ट छन्।  ल्िद्यािय परामशमदाता, नसम, मनोिैज्ञाल्नक र सामाल्िक 

कायमकतामहरू; ल्िद्यार्थी कममचारी कायमकतामहरू; सुरक्षा प्रबन्िक; र ल्िद्यािय संशािनका 

अल्िकारीहरूि ेल्िद्यार्थीहरूि ेआफ्नो पूरा क्षमता र्थाहा पाउन सक्न ेअिस्र्थाहरू ल्सिमना 

िनम मद्दत िरेर ल्िद्यार्थीहरूको शलै्क्षक सफिता र िािनात्मक कटयाणिाई प्रिद्धमन िछमन्।  

DSCS कममचारीका प्रयासहरूिाई तीनििा अत्यन्त ैमहत्त्िपूणम ल्िषयिस्तुहरू अनसुार 

ल्िकास िररएका छन्:  रोकर्थाम, तावकय क पररणामहरू र पनुर्सर्थायपना।  यो ल्िद्यार्थी 

हातेपुल्स्तका, ल्िद्यार्थी, आमाबुिा, ल्शक्षक र प्रशासकहरूका स्रोतको अनुसार यस 

फे्रमिकम िाई हाइिाइि िनम व्यिल्स्र्थत िररएको हो। 

 

यस ल्िद्यार्थी हातेपुस्तकको पल्हिो िािि ेसकारात्मक अध्ययन िातािरण ल्सिमना िनम र 

कायम राख्न अग्रसल्िय तररकामा प्रयोि िनम सल्कने रोकर्थाम, िानकारीमा ध्यान 

केल्न्ित िदमछ।  यहा,ँ चररत्र ल्शक्षा, Conscious Discipline®, सकारात्मक 

व्यिहारात्मक हस्तके्षप तर्था सहायताहरू (PBIS), ल्िद्यार्थीका अल्िकार तर्था ल्िम्मेिारी 

र व्यिहारात्मक नील्तहरूमा िानकारी फेिा पानम सल्कन्छ।   

 

यस हातपेुल्स्तकाको दोस्रो िािमा ल्िद्यािय प्रणािीको ल्िद्यार्थी व्यिहार सम्बल्न्ित 

संल्हता उटिङ्घन िने तावकि क पररणामहरू मा िएका िानकारी समािेश छन्।  यसमा 

हाल्नकारक व्यिहार, अनुशासनात्मक प्रल्िया र अल्पि दायर िन ेप्रल्ियाबारे िानकारी 

पल्न समािेश छन्। 

 

यो हातपेुल्स्तकाको तसे्रो खण्ड अनुशासनात्मक उटिङ्घन िएपल्छ ल्िद्यािय समुदायमा 

फकम ने ल्िद्यार्थीको पनुस्र्थािपना,  िा पारिमनसँि सम्बल्न्ित छ।  यस खण्डमा परािमन 

प्रल्ियामा सहायता िनमको िाल्ि प्रयोि िनम सल्कने पुनस्र्थामपन अभ्यासहरूका सूचीबद्ध 

िररएका उदाहरणहरू छन्।  केही पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू, यद्यल्प, सकारात्मक कक्षाकोठा 

समुदाय ल्नमामण िनम अग्रसल्िय तररकाि ेप्रयोि िनम सल्कन्छ र िनुमपछम। 

 

यस हातपेुल्स्तकाको चौंर्थो खण्डमा ल्िद्यार्थीका व्यल्िित िानकारीको ल्निी तर्था 

िोपनीयतासिँ सम्बल्न्ित कुराहरू, ल्िद्याियका रेकडमहरू ल्नरीक्षण िने, प्रल्िल्ि पहुँच िन े

र र्थप िस्ता आिश्यक सूचनाहरू समािेश हुन्छन्।  यस हातेपुल्स्तकाको अल्न्तम खण्डिे 

BCPS विद्यार्थी आचार-संवहता पल्छका केही नील्तहरूिाई हाइिाइि िदमछ।  ल्िशेष 

सन्दिमहरू बदमाशी, उत्पीडन र/िा अल्ित्रास; समूह सम्बल्न्ित ल्ियाकिापहरूमा 

संिग्नता; ल्िद्यािय प्रणािीको सम्पल्िमा सुतीिन्य पदार्थमको प्रयोि; र ल्निामररत तर्था 

िैर-ल्निामररत औषल्िहरू सार्थमा राख्ने सम्बन्िमा ल्नयन्त्रण िन ेनील्तहरूमा बनाइएका 

छन्। 

 

हातेपुल्स्तका स्िीकृल्त पृष्ठ सल्हत समाप्त िररएको छ िसमा ल्िद्यार्थी र अल्ििािक दुबैि े

हस्ताक्षर िने अपेक्षा िररएको छ।  स्िीकृल्त पृष्ठ हस्ताक्षर िरेर, ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकामा 

उटिेख िररएको BCPS नील्त तर्था प्रल्ियाहरूमा ल्िद्यार्थी र अल्ििािकहरूि ेआफ्ना 

पूरा बुिाइ संकेत िदै हनुुहुन्छ।  यो ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तका ध्यानपूिमक पढ्नुपछम र मूटयिान 

सन्दिम उपकरणको रूपमा सल्िि ैउपिलि हुन ेिरी राख्नपुछम। 

अल्िकारको के्षत्र 

 

यस हातपेुल्स्तकामा उल्टिल्खत व्यिहार आचरण बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस 

(BCPS) मा नामांल्कत सबै ल्िद्यार्थीहरूिाई िािू हुन्छ।  सारै्थ, ल्नम्न सल्हत ल्िद्यार्थीहरू 

समािेश िएका सबै पररल्स्र्थल्तहरूमा आचार संल्हता िािू हुन्छ: 

 

1. बोडमद्वारा स्िाल्मत्ि िररएको िा िाडामा ल्िइएको िा ल्िद्याियका मैदानहरूमा 

राल्खएको सम्पल्िमा िएका सबै ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिापहरू समािेश 

िएको तर यसमा मात्र सील्मत निएको ल्फटड ल्िप, अल्तररि ल्ियाकिाप िा 

सामाल्िक ल्ियाकिापहरू। 

2. ल्िद्याियका बसहरू िा यातायातका अन्य आल्िकाररक माध्यमहरूमा यात्रा 

िने। 

3. ल्िद्याियका मैदानहरूमा हाल्नकारक व्यिहार ल्नम्त्याउने िा यसको कारणि े

हुने अन-साइि िा अफ-साइि ल्िद्यािय सम्बन्िी समस्याहरू। 

 

तसर्थम, ल्िद्यार्थीिे अन्य ल्िद्यार्थीहरू, कममचारी िा ल्िद्याियको सम्पल्िको सुरक्षमा िोल्खम 

िा खतरा ल्नम्त्याउन सक्न ेदेल्खन ेल्िद्यािय र ल्िद्याियको सम्पल्ििन्दा िाढा र बाल्हर कायम 

िदाम उनीहरू अनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाहरूको अिीनमा हुन सक्छन्; र/िा कायम िा 

कायमहरूिे ल्िद्याियमा हुन ेल्नदेशनात्मक कायमिमको व्यिल्स्र्थत डेल्ििरी रोक्छ। 

 

यो ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकाको िक्ष्य िनेको ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्यािय प्रणािीको आचार 

संल्हताका उटिङ्घनहरू रोक्न मद्दत िनम िानकारी उपिलि िराउनु हो।  

रोकर्थाम 

रोकर्थाम िनेको अग्रसल्िय रूपमा दुव्यमिहार िनम प्रल्तल्िया िनाउनुिन्दा ल्िद्यार्थी 

व्यिहारिाई प्रल्तल्ियात्मक रूपमा सम्बोिन िने हुन्छ।  रोकर्थामको के्षत्रमा, BCPS िे 

सकारात्मक ल्िद्यार्थी व्यिहार प्रिद्धमन िनमको िाल्ि तीन अनसुन्िान-सम्बन्िी पहुँचहरू 
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प्रयोि िनम सहायता िदमछ:  चररत्र ल्शक्षा, Conscious Discipline® र सकारात्मक 

व्यिहारात्मक हस्तके्षप र समर्थमन (PBIS)।  सकारात्मक व्यिहार प्रिद्धमन िरेर दुव्यमिहार 

रोक्न ल्िल्िन्न ल्डिाइन िररएको मध्ये यी तीन पहुँचहरू मात्र छन्। 

 

चररत्र शिक्षा 

चररत्र ल्िकास िनेको अध्ययनमा सुरल्क्षत, ल्िस्तृत, आदरपूणम र सहायक िातािरणहरू 

उपिलि िराउने BCPS को प्रणािी-व्यापक पहुँचको महत्त्िपणूम तत्ि हो।  असि चररत्र 

नमूना सबै ल्िद्यार्थीहरूमा अपेक्षा िररन्छ।  असि चररत्रको िास्तल्िक उदाहरणहरू हेने 

िनेको ल्िद्याियहरू ल्ित्रको सकारात्मक व्यिहार ल्िकास िनम र पुनसमबिीकरण िनम 

शल्िशािी उपकरण हुन्। असि व्यिहार प्रदशमन िन ेल्िद्यार्थीिे ल्िद्याियको समग्र 

सुरक्षा र ल्नयल्मततामा योिदान पुर् याउनुहुन्छ; ल्िद्यार्थी उपिलिी प्रिद्धमन िनुमहुन्छ; र 

ल्िद्यार्थी र कममचारीको मनोबि िलृ्द्ध िनुमहुन्छ (ल्शक्षा बोडम नील्त 5510  र सुपररिेक्षकको 

ल्नयम 5510)। 

 

ति ल्दएका कुराहरू BCPS िणमका उद्दशे्यहरू हुन्: 

1. उल्चत ल्नणमयहरू ल्िन ल्ििेक र राम्रो ल्िचार ल्िकास िने। 

2. ल्नष्पक्षता, इमान्दाररता र ल्शष्टता अनुसार सूल्चत िररएका न्यायको 

ल्िचारिाई ल्िकास िने। 

3. आफ्नो, अन्यको र सम्पल्िको सम्मान ल्िकास र प्रदशमन िने। 

4. िाल्त, ल्िङ्ि, िातीयता, असक्षमता, राल्ष्िय मूि, िमम, मत, सामाल्िक 

आल्र्थमक ल्स्र्थल्त, िैिाल्हक ल्स्र्थती, ििामिस्र्था, व्यल्िित रेकडमहरू, यौन 

अनुस्र्थापन िा रािनैल्तक ल्िकासको अन्य पक्षमा ध्यान नल्दइ सल्हष्णुता 

र समिदारीता प्रदशमन िने। 

5. सहानुिूल्त, करूणा र सिेाको ल्िकास माफम त अन्यको िाल्ि कृपा प्रदशमन िने। 

6. स्ियं-ल्नयन्त्रण र िटतीहरू स्िीकार िरी ल्तनीहरूिाई 

सच्याउन ेइच्छा प्रकि िरेर अनुशासन र ल्िम्मेिारी प्रदशमन 

िने। 

7. आशा, उत्साह, िचकता र प्रशंसा प्रल्तल्बल्म्बत िन ेसकारात्मक िािको 

ल्िकास िने। 

8. स्ियं, पररिार, ल्िद्यािय र समुदायको िाल्ि राम्रो काम िरेर र अन्य 

व्यल्िका उपिल्लिहरूिाई सम्मान िरेर आफू िा अन्यिाई ििम 

प्रदशमन िने। 

9. इमान्दाररता, उपयुि तररकामा ल्िश्वास व्यि िन ेर एउिाको परूा सामर्थयममा 

कायम िरेर व्यल्िित तर्था शैल्क्षक अखण्डता प्रकि िने। 

 

Conscious Discipline® 

BCPS अध्ययनमा सुरल्क्षत, व्यल्स्र्थत र सहायक िातािरण उपिलि िराउने कुरामा 

प्रल्तबद्ध छ।  ल्िद्याियमा सकारात्मक व्यिहार ल्िद्यार्थीका उपिलिी बढाउनको िाल्ि 

महत्त्िपूणम हुन्छ िनी BCPS प्रशासकहरूिे ल्िश्वास िनुमहुन्छ।  अल्िज्ञ अनुशासन िनेको 

मल्स्तष्क/शरीर िडान बारे ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्शक्षण ल्दन सुरु िने सकारात्मक िातािरण 

ल्सिमना िन ेमल्स्तष्क-आिाररत पहुँच हो।  ल्िद्यार्थीहरूि ेआफ्ना सोचाइिे आफ्ना 

कायमहरूमा कसरी प्रिाि पाछम िन्ने सचेतना ल्िकास िएपल्छ, उनीहरूिे आफ्ना 

व्यिहारहरू ल्नयमन िनम ल्सक्छन्।  Conscious Discipline® को व्यापक िक्ष्य िनेको 

ल्िद्यार्थीहरूिाई आफ्ना व्यिहारहरूमा अनुशाल्सत राख्न ल्सकाउन ेहो िसकारण उनीहरू 

आफ्ना व्यिहारहरूमा अनुशासनात्मक पररणामहरूको ल्िषय बन्ने छैनन्। 

 

ल्िद्यार्थीहरूको दुव्यमिहारमा प्रल्तल्िया िनाउँदा Conscious Discipline® को दोस्रो 

तत्ििे ियस्कहरूको व्यिहार केल्न्ित िदमछ।  Conscious Discipline® ल्शक्षाहरू 

अनुसार, ियस्कहरूसँि व्यिहारात्मक घिनाहरूिाई मेहनती क्षणहरूमा पररितमन िने 

प्रयोि िररने सीपहरू हुन्छ।   

 

• आत्मसंयम 

• प्रोत्साहन 

• दृढता 

• रोिाइहरू 

• सहानुिूल्त 

• सकरात्मक अल्िप्राय 

• पररणामहरू 

 

Conscious Discipline® िाई ियस्कहरूिे ल्िद्यार्थीहरूिाई अन्यसँि सकारात्मक 

रूपमा अन्तरल्िया िराउनको िाल्ि िीिनकाल्िन रणनील्तहरू ल्सकाउन यी सीप र मेहनती 

क्षणहरू प्रयोि िरुन िन्न आिश्यकता पछम।  ल्िद्यािय पररिार सम्बन्ि स्र्थापना र 

प्रोत्साहन िनममा मद्दत िनम ल्िद्यार्थीहरूका दुव्यमिहारमा प्रस्तुत िदाम ियस्कहरूिे 

सकारात्मक प्रल्तल्ियाहरू ल्दनुपदमछ।  व्यिहार व्यिस्र्थापन उपकरण अनुसारको 

Conscious Discipline® िे, उत्साह, स्याहार िने र पारस्पररक सम्मानका 

िातािरणहरूमा पररितमन िछम। 

 

सकारात्मक व्यवहारात्मक हततके्षप तथा सहायताहरू ( PBIS) 

उल्चत व्यिहारको िाल्ि स्पष्ट अपेक्षाहरूबारे कुरा िररएको र ल्सकाइएका हुनुपछम िनी 

BCPS का प्रशासकहरूि ेल्िश्वास िनुमहुन्छ।  अनुल्चत व्यिहारका पररणामहरू स्र्थापना र 

समान रूपमा व्यिल्स्र्थत िनुमपछम िनी BCPS प्रशासकहरूि ेअल्तररि ल्िश्वास िनुमहुन्छ।  

ती ल्िश्वासहरूिाई ख्याि िरेर, ल्िद्याियमा आिाररत प्रशासकहरूि ेल्िद्यािय-व्यापी 

सकारात्मक व्यिहार योिनाहरूका व्यिहारात्मक अपेक्षाहरू प्रकाशन िनुमहुन्छ। 

 

िेरैिसो ल्िद्याियहरूको सकारात्मक व्यिहारका योिनाहरूको फाउन्डेशन सकारात्मक 

व्र्िहारात्मक हर्सतके्षप र सहार्ताहरू (PBIS) मा आिाररत ल्सद्धान्त हो।  PBIS 

कायमिमहरू सकारात्मक व्यिहारहरू प्रस्तुतीकरण ल्दन ेल्िद्यार्थीहरूिाई पल्हचान र 

पुरस्कृत िनम ल्डिाइन िररएका हुन्।  सािमिल्नक रूपमा पल्हचान र पुरस्कृत िररएका 

ल्िद्यार्थीहरू समान तररकामा पररल्चत र पुरस्कृत हुन चाहने अन्य ल्िद्यार्थीहरूको िाल्ि रोि 

मोडेिहरू हुन्छन्। 

 

ल्िद्यार्थीका उिरदाल्यत्ि र अल्िकारहरू 

 

ल्नम्नल्िल्खत ल्िद्यार्थीहरूका उिरदाल्यत्ि र अल्िकारमा िएका के्षत्रहरूको सूची हो। 

ल्िद्यार्थीहरूका उिरदाल्यत्िहरू र अल्िकार बारे पूणम व्याख्याका िाल्ि, ल्शक्षा बोडम नील्त 

5600 र ल्नयम 5600 हेनुमहोस्। 

 

उत्तरदाशयत्व र अशधकारहरू 

• उपल्स्र्थल्त 

• अनुशासनात्मक कायम 

• उपयुि प्रल्िया 

• अपीि 

• रेकडमहरूको िोपनीयता 

• ल्िद्यार्थीको अल्िव्यल्ि 

• ल्िद्यार्थीका ल्ियाकिापहरू, ल्िद्यार्थी व्यिस्र्थापन, ल्िद्यार्थीिे प्रयोि िने 

सुल्ििाहरू 

• व्यल्िित सम्पल्िका खोिहरू 

• िैर-िेदिाि 

 

 

ल्िद्यार्थी ल्िम्मेिारीहरू 

 

उपशतथशतको लाशग शजर्ममेवारी 

ल्िद्यार्थीहरू ल्शक्षा बोडम नील्त 5120र सुपररिेक्षकको ल्नयम 5120, विद्यार्थी उपवर्सर्थवत 

तर्था क्षमामा व्याख्या िररएका उपल्स्र्थल्त मािमल्नदेशनहरूको अनुपािनका िाल्ि 

ल्िम्मेिार छन्।  ल्िद्याियमा अनुपल्स्र्थत िएको ल्िद्यार्थीि ेल्िद्याियको 

प्रिानाध्यापकिाई अल्ििािकद्वारा हस्ताक्षर िररएको नोि प्रस्तुत िनुमपछम। अनुपल्स्र्थल्त 
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नोि ल्िद्यार्थी ल्िद्याियमा फल्कम नुिएको पाँच ल्दनल्ित्र प्रस्तुत िनुमपछम।  प्रत्येक उल्चत 

अनुपल्स्र्थल्तका छुिेका असाइनमेन्िहरू अनुरोि िन ेल्िद्यार्थी र/िा अल्ििािकहरूको 

ल्िम्मेिारी हो।  ल्शक्षकहरूि ेल्िद्यार्थीहरूिाई क्षमा ल्दइएका अनुपल्स्र्थल्तहरूमा कायम 

िनममा सहायता िनुमहुनेछ।   ल्िद्यार्थीिे अनुपल्स्र्थल्तका कारणहरूिाई ध्यान नल्दई 

अध्ययनको ल्नरन्तरतािाई कायम राख्न ेल्िम्मेिारी िहन िने अपेक्षा छ। ल्िद्यार्थी ल्बरामी 

िएकोिे ल्िस्ताररत अिल्िमा अनुपल्स्र्थत हुनुहुन्छ िन,े व्याख्याको ल्िल्खत कर्थन बच्चा 

कक्षामा ल्फताम िएपल्छ पाँच ल्दनिन्दा ल्ढिा निरी ल्चल्कत्सकबाि प्राप्त िनम आिश्यक हुन 

सक्छ। 

 

गैर भेदभावको लाशग शजर्ममेवारी 

ल्िद्यार्थीहरू अन्य व्यल्िका अल्िकारहरूको सम्मान िनम ल्िम्मेिार छन्। 

 

तवतन्त्त्र वाचन तथा अशभव्यशिमा शजर्ममेवारी 

ल्िद्यार्थीहरू आफ्ना अल्िव्यल्िका अल्िकारहरू प्रयोि िदाम उनीहरू आफ्ना आचरण 

ल्नयन्त्रण िनम ल्िम्मेिार छन्। ल्िद्यार्थी अल्िव्यल्िि ेअन्य व्यल्िको अल्िकार उटिङ्घन 

िनम िा कक्षाकोठा िा ल्िद्याियका कायमपद्धल्तहरूिाई अिरोि पुर् याउन सक्दैन। 

 

ल्िद्यार्थीहरू आफ्नोिन्दा फरक ल्िचार हुने अन्य व्यल्िको अल्िकार पल्हचान िनमको 

िाल्ि ल्िम्मेिारी छन्। 

 

रूप-रङको लाशग शजर्ममेवारी - पोिाक शनयम 

पल्लिक स्कूिहरूि ेशैल्क्षक प्रल्ियाको कुनै पल्न पक्षमा पोशाक र/िा रूप-रङिे हस्तके्षप 

निदामसम्म ल्िद्यार्थीको पोशाक र/िा रूप-रङिाई ल्नयमन िदैन। ल्िद्यािय ल्दन िा अन्य 

ल्िद्यािय प्रयोल्ित कायमिमहरूको अिल्िमा ल्िद्यार्थीका पोशाकका मानकहरू ल्शक्षा 

बोडम नील्त 5520  र सुपररिेक्षकको ल्नयम 5520, विद्यार्थी पोशाक संवहतामा ल्िस्तृत 

ल्ििरण छन्। 

 

ल्िद्यार्थी पोशाक संल्हता अध्ययन िनम उपकारी िएको सुरल्क्षत तर्था व्यिल्स्र्थत 

िातािरणमा संरक्षण िनमको िल्ि ल्िद्यािय ल्दन र अन्य ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापहरूको अिल्िमा ल्िद्यार्थीको पोशाकको िाल्ि स्िीकारयोग्य मानकहरू 

उटिेख िनम अल्िप्रेररत छ। ल्िद्यार्थीहरू स्िस्र्थ र सरुल्क्षत अध्ययन िातािरण सहायता 

िने तररकामा पोशाक ििाउनुहनुेछ। 

 

ल्िद्यार्थीहरूिे ल्िद्यािय िातािरणमा अशान्त हनुे, अिैि िा हाल्नकारक 

ल्ियाकिापहरू प्रिद्धमन िने िा ल्नम्न समािेश हुन ेतर यल्तमा मात्र सील्मत नहुन े

ल्िद्यार्थी र अन्य ल्िद्यार्थीहरूको स्िास्र्थय र सुरक्षािाई िोल्खम पुर् याउन सक्ने पोशाक 

ििाउनु हुनेछैन, िसमा: 

 

1. अल्शष्ट, असभ्य, घृल्णत, दुखाइपूणम अपमानिनक, ल्हंसात्मक, यौन 

प्रकि िा सामान्य रूपमा अिैि िा ल्िशेषिरी कम उमेर िएका 

ल्िद्यार्थीहरूको िाल्ि  अिैि हनुे िस्तुहरू सन्दिम िनम सन्देशहरू 

ल्चत्रण िने। 

2. सुतीिन्य पदार्थम, िािऔूषि, मल्दरा िा अन्य अिैि िा हाल्नकारक 

उत्पादनहरूको प्रयोि प्रिद्धमन िने। 

3. िैङ्ल्िक सांकेल्तक सन्देशहरू समािेश हुने; 

4. समूह सम्बद्धता ल्चत्रण िने। 

5. ल्िद्यािय ल्ियाकिाप िा ल्िद्याियको सञ्चािन िा ल्िद्याियद्वारा 

प्रायोल्ित िल्तल्िल्िहरूिाई व्यिल्स्र्थत र सुरल्क्षत रूपमा सञ्चािन हुनबाि 

िस्तुित िा पदार्थमिन्य रूपमा अिरोि पुर् याउने कारणहरू िा कारण हुन े

सम्िािना। 

6. नािररक संिाद र व्यिहारसँिको अल्नयल्मत अल्शष्ट, अनादर िा असभ्य 

अल्िव्यल्िहरू समािेश हुन्छन्। 

 
ल्नम्निाई ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकिे स्िीकृल्तको रूपमा व्यल्िित माल्मिाहरूमा 

बाहेक अरूमा अनुमल्त ल्दनुिएको छैन: ल्चल्कत्सा कारणहरूको िाल्ि ििाउनुपदाम िा 

ल्िद्यार्थीको िाल्ममक अभ्यास र ल्नष्ठा अनुसार बाहेक नाङ्िो खुट्टा, हेडिेयेर र फेस 

किररङहरू। 

 

प्रशवशध/सञ्जालको प्रयोगमा शवद्याथीको शजर्ममेवारी 

ल्िद्यार्थीहरू BCPS प्रल्ििीको उल्चत प्रयोिको िाल्ि उिरदायी हनुेछन् र प्रविवध 

र्सिीकार्य प्रर्ोि नीवत (TAUP) मा कुन ैपल्न उटिङ्घनको िाल्ि अनुशासनात्मक 

कायमिाहीको ल्िषय हुनेछन्। BCPS ल्िद्युतीय यन्त्र, नेििकम  र सञ्िािहरूको प्रयोि िदाम 

ल्िद्यार्थीहरूिाई सुरल्क्षत, संरल्क्षत र ल्िम्मेिार ल्डल्ििि नािररकहरू हुन आिश्यक हुन्छ। 

ल्िद्यार्थीहरू ल्नम्न कुराहरूमा सहमत हुनुपछम: 

 

म ल्नम्नको िाल्ि ल्िम्मेिार छु: 

 

1. मेरो िाषा। म मेरो इ-मेि सन्देश, अनिाइन पोल्स्िङ र अन्य 

ल्डल्ििि सञ्चारहरूमा ल्िनम्र िएर उपयुि िाषा प्रयोि िनेछु। 

2. मैिे अरूसँि कसरी व्यिहार िने। मैि ेदुव्यमिहारपूणम, उत्पीडन, बदमाशी, 

ल्नन्दात्मक, घृल्णत, अपमानिनक, िष्ट, िम्कीपूणम, िेदिािकारी िा 

अिैि सन्देशहरू ल्सिमना िा सञ्चार िनेछैन। 

3. अन्य व्यल्िका अल्िकारको बौल्द्धक सम्पल्ििाई सम्मान िनेछु। 

मैिे प्रल्तल्िल्प अल्िकार कानूनहरू पािना िनेछु। मैिे अन्यको 

काम उल्चत साइिेसन र अनमुल्तमा मात्र ैप्रयोि िनेछु।  म 

अन्यको काम नक्कि िनेछैन। 

4. मेरो ल्िद्यार्थीि ेकम््युिर खाता र मेरो खाता(हरू) माफम त सञ्चािन 

िररएको सबै ल्ियाकिापमा अल्िकारप्राप्त िनुमिएको छ। मेरो 

प्रयोिकताम नाम र पासिडमहरू िो्य छन ्र कसैिाई सािा िररएको छैन 

िन्ने कुरा म बुझ्दछु। प्रत्येक सत्रको अन्त्यमा कम््युिर िि अफ िनम 

महत्त्िपूणम हुन्छ िसकारण अन्य प्रयोिकतामिे मेरो पासिडम प्रयोि िनम 

सक्नुहुन्न िनी म बुझ्दछु। 

5. BCPS नेििकम मा मेरो प्रयोि। म BCPS स्रोतहरू ल्िम्मेिारीपूिमक प्रयोि 

िनेछु र म कुनै पल्न घृणा आिाररत, अपमानिनक िा यौनिन्य छल्ि, 

िाषा िा त्यस्तो छल्िहरू िा िाषा पैदा िन ेसामग्रीको खोिी, पुन:प्राप्त, 

बचत, सञ्चािन, प्रदशमन, अपिोड, पोस्ि, इमेि, प्रसारण िा उपिलि 

िराउनेछैन। 

6. BCPS नेििकम  सुरक्षािाई सरंक्षण िने। म इन्िरनेि िा अन्य कुन ै

स्रोतहरूबाि अनल्िकृत सफ्ििेयर, िेम, प्रोग्राम, फाइि, 

इिेक्िोल्नक ल्मल्डया िा स्ि्याण्ड-अिोन एल््िकेसनहरूको 

स्र्थापना िरेर िा डाउनिोड िरेर सुरक्षा सेल्िङहरू िा इन्िरनेि 

ल्फटिरहरूको उपेक्षा िने िा नेििकम को अपरेशनमा हस्तके्षप िन े

प्रयास िनेछैन। 

7. ल्िद्यािय सम्पल्िमा सुरक्षा िने। यन्त्रमा िानीिानी हाल्न पुर् याउन 

प्रल्तबल्न्ित छ िनी म बुझ्दछु। यसिे कुन ैपल्न कम््युिर िा प्रल्िल्ि 

स्रोतको उपकरण, प्रोग्राम, फाइि िा सेल्िङहरूमा पहुँच, पररमािमन िा 

नष्ट िन ेकुरा समािेश िछम तर यल्तमा मात्र सील्मत िन ेहुँदैन। मिाई मैिे 

ल्िद्यािय टयाउन ेव्यल्िित ल्िद्यतुीय यन्त्र िा ममेोरी िण्डारण यन्त्रहरू 

प्रयोि िनम ल्िद्यािय प्रशासक िा ल्शक्षकको प्रमाणीकरण आिश्यक 

हुन्छ िनी म बुझ्दछु। 

8. सम्पूणम अनिाइन साइिहरूमा मेरो आचरण। मैिे सामाल्िक 

नेििल्कम ङ्मा िरेका कुराहरूि ेल्िद्यािय अध्ययन िातािरणमा 

हस्तके्षप, नकारात्मक रूपमा प्रिाि िा अिरोि पुर् याउन ुहुँदैन िनी 

म बुझ्दछु। मैिे शैल्क्षक उद्देश्यहरूको िाल्ि छिफि बोडम, च्याि रुम 

र िुत मेसेल्िङ िस्ता इन्स्िेन्ि उपकरणहरू मात्र ैप्रयोि िनेछु। 

9. BCPS प्रल्िल्ि प्रयोि िदाम र ल्िद्याियको कायम अनिाइनमा प्रकाशन 

िदाम बोडम नील्त, सुपररिेक्षक ल्नयम र ल्िद्यािय प्रल्ियाहरू पािना 

िने। स्िय ंबारे कुन ैपल्न व्यल्िित िानकारी र मेरो ठेिान, फोन नम्बर 

िा ल्िद्यािय िस्ता अन्य कुराहरू सल्हत तर यल्त मात्र सील्मत निई 
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पोष्ट िनम असुरल्क्षत छ िनी म बुझ्दछु।  

10. ल्िद्यार्थी 18 िषम िा सोिन्दा िेरै उमेरको छ िने, मैि ेल्िद्यार्थीको 

अल्ििािकको अनुमल्त ल्बना अनिाइनमा ल्िद्यार्थीहरूका फोिो र 

ल्िल्डयोहरूिाई पोष्ट िनेछैन। 

 

ल्िद्यार्थी प्रयोिकतामहरू सामाल्िक ल्मल्डयामा BCPS प्रल्िल्ि र नेििकम हरूको प्रयोि 

िदाम सबै ल्िद्यार्थी प्रयोिकतामहरू ल्िद्यार्थी प्रल्िल्ि स्िीकारयोग्य प्रयोि नील्त र ल्नयम, 

ल्िद्यार्थी आचार संल्हता, सबै स्र्थानीय, राज्य तर्था सघंीय ल्नयम र ल्िद्यािय 

प्रल्ियाहरूमा ल्िषय हुनेछ। उटिङ्घनहरूिे BCPS प्रल्िल्ि र/िा नेििकम मा पहुँच िुम्ने, 

अनुशासनात्मक कायमिाही र/िा आपराल्िक अल्ियोि िा क्षल्तपलू्तम ल्नम्त्याउन सक्छ।   

उटिङ्घन िने ल्िद्यार्थीहरू बोडमनील्त 5550, ल्िद्यार्थी व्यिहार सम्बन्िी संल्हता अनुसार 

अनुशाल्सत िररनेछ। 

 

व्यशिगत शवदु्यतीय सञ्चार यन्त्त्रहरूको प्रयोगको लाशग शजर्ममेवारी 

बाल्टिमोर काउण्िीको ल्शक्षा पररषद्िे ल्िद्यार्थीहरूको िीिनमा सिै-ँबढ्ने प्राल्िल्िक 

महत्त्ि र यसिे उपयुि प्रयोिसँि ैल्िद्यार्थीको ल्शक्षा र सञ्चारमा ल्निाउन सक्ने 

िािदायक िूल्मकािाई पल्हचान िछम। बोडमिे, यद्यल्प उि यन्त्रहरू राख्नाि ेर प्रयोि 

िनामिे शैल्क्षक ल्नदेशन, ल्िद्यार्थीको सुरक्षा र सकरात्मक ल्िद्यािय िातािरणमा हस्तके्षप 

िनम हुँदैन िन्ने कुरामा ल्िश्वास िछम। 

 

ल्िद्यार्थीहरूिे ल्िद्याियको सम्पल्ि र ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिापहरूमा आफ्नो 

व्यल्िित ल्िद्युतीय सञ्चार यन्त्र (PECD) िारण िनम सक्नेछन्; यद्यल्प, ल्िद्यार्थीहरूिे 

ल्नम्न अपिादहरूको सार्थमा ल्नदेशनात्मक ल्दनको अल्न्तमसम्म आफ्नो PECD प्रयोि 

िनम सक्नेछैनन्:  

 

1. गे्रड 3 र माल्र्थटिो गे्रडमा िएका ल्नदेशनात्मक कममचारीिे ल्नदशेनात्मक 

समयािल्िमा ल्नदेशनात्मक उद्दशे्यहरूका िाल्ि उि प्रयोिको अनुमल्त ल्दँदा। 

2. हाइ स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूि ेल्दउँसोको खाना खाने समयमा आफ्नो PECD प्रयोि 

िनम सक्नेछन्। 

3. ल्मडि स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूिे प्रत्येक व्यल्िको ल्मडि स्कूिको ल्िद्यािय 

प्रशासकद्वारा ल्निामरण िररए अनुसार ल्िद्यार्थीको खािा खाने अिल्िमा आफ्नो 

PECD प्रयोि िनम सक्नेछन्। 

 

यस नील्तको उटिङ्घन िने ल्िद्यार्थीहरू नील्त 5550 मा र्थप उपिलि िराइएको 

अनुशासनात्मक कारिाहीको अिीनमा हुनेछन्।  

 

ल्िद्यार्थीिे ल्िद्याियमा टयाउन ेकुनै पल्न PECD को चोरी, नोक्सानी, अनाल्िकृत प्रयोि, 

क्षल्त िा डािा शुटकहरूका िाल्ि बोडम ल्िम्मेिार हुँदैन।  PECD हरूको प्रयोिबारे अल्तररि 

िानकारी ल्शक्षा पररषद् नील्त 5552, ल्िद्यार्थीहरूद्वारा िररने व्यल्िित ल्िद्युतीय सञ्चार 

यन्त्रहरूको प्रयोिमा फेिा पानम सल्कन्छ। 

 

ल्िद्यार्थीको अल्िकार 

 

रेकर्डहरूको गोपनीयतामा अशधकार 

एउिा ल्िद्यार्थी रेकडम BCPS को नामांकन देल्ख गे्रड 12 सम्म प्रत्येक ल्िद्यार्थीको िाल्ि 

कायम राल्खन्छ।  ल्िद्यार्थी र अल्ििािकहरूसँि संघीय र राज्य कानून अन्तिमत 

ल्िद्यार्थीको शैल्क्षक रेकडम ल्नरीक्षण र समीक्षा िने, िोपनीय ढङ्ििे रेकडम कायम राख्ने र 

कुनै पल्न ल्िद्याियका िित रेकडमिाई सुिार िन ेअल्िकार छ। 

 

ल्िद्याियको प्रिानाध्यापक ल्िद्यािय रेकडम सही र िोपनीय राख्न र उल्चत डािा 

सङ्किनमा सहकायम रूपमा कायम िनम ल्िम्मेिार हुनुहुन्छ। अल्ििािक िा योग्य 

ल्िद्यार्थीसँि ल्िद्यार्थीको रेकडम ल्नरीक्षण र समीक्षा िन ेअल्िकार छ। प्रिानाध्यापकि े

अनुरोि प्राप्त िरेपल्छ 45 ल्दनिन्दा ल्ढिा निरी सबै माल्मिाहरूमा उल्चत अिल्िल्ित्र 

ल्िद्यार्थीको रेकडममा पहुँचका िाल्ि अनुरोिहरू अनपुािना िनुमहुनेछ। ल्िद्यािय 

अल्िकारीको उपल्स्र्थल्तमा अल्ििािक र योग्य ल्िद्यार्थीहरूद्वारा रेकडम ल्नरीक्षण िररन्छ। 

ल्िद्याियको रेकडममा ल्नम्न समािेश छन्, तर यल्तमा मात्र सील्मत छैन: 

 
 

1. ल्िद्यार्थीको व्यल्िित डािा 

2. ल्िद्यार्थीको ल्िद्यािय उपल्स्र्थल्तको डािा 

3. िाल्षमक प्रदशमन, गे्रड Pre-K–8 

4. िाल्षमक माध्यल्मक ल्िद्यािय प्रदशमन, गे्रड 9-12 

5. राज्यद्वारा अल्निायम िररएको र स्र्थानीय ल्िद्यािय प्रणािी परीक्षण 

6. अनुशासनात्मक रेकडम; 

7. स्िास्र्थय ल्स्िल्नङ 

8. स्िास्र्थय मौज्दात रेकडम 

9. प्रल्तरक्षण डािा र लिड ल्िड प्रमाणपत्र 

10. मेरीटयाण्ड ल्िद्यार्थीको ल्फताम/स्र्थानान्तरण रेकडम 

11. राज्यव्यापी शैल्क्षक अन्तिामताम फाराम 

12. असक्षमता िएका ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि आिश्यक िानकारी। 
 

ल्िरोि, अल्िरक्षक र िैर-अल्िरक्षकमा अदाितको आदेश नहुँदासम्म, 

अल्ििािकहरूिाई ल्िद्यार्थीको रेकडम सल्हत ल्िद्यािय-सम्बल्न्ित िानकारीमा समान 

पहुँच हुन्छ। 

 

ल्िद्यार्थी रेकडमका िानकारीिाई IDEA िा सेक्सन 504 अन्तिमत गे्रड र सेिाको स्तर 

िारी िनम BCPS आिश्यक हुने व्यल्ििाई "राज्य-ल्नरीक्षण िररएको स्याहार" मा 

ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि प्राप्त िन ेल्िद्यािय बाहेक फोनमा खुिासा िनम सल्कँदैन। 

 

देिभशि र धाशमडक अभ्यासहरूको अशधकार 

देिभशि -बोडमिे प्रत्येक ल्िद्याियको साइिमा र प्रत्येक कक्षाकोठामा सयंुि राज्य 

अमेररकाको िण्डाको प्रदशमनको िाल्ि ठाउँ उपिलि िराउनेछ। दैल्नक रूपमा िण्डा प्रल्त 

ल्नष्ठाको प्रल्तज्ञाको पठन सल्हत उल्चत देशिल्ि अभ्यासहरू उपिलि िराएर प्रत्येक ल्दन 

कक्षाको सुरुिातमा कायमिम िराउन प्रत्येक ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकिाई ल्िम्मेिारी 

हुनेछ।   यी देशिल्ि अभ्यासहरूको सहिाल्िताबाि मुि हुन चाहने कुन ैपल्न ल्िद्यार्थी िा 

कममचारी सदस्यिाई मुि िररनेछ।   सहिािी हुनबाि मुि हुन चाहन ेल्िद्यार्थीहरूिे 

यस्तो ल्िरोििे ल्िद्याियको ल्ियाकिापहरूमा िौल्तक दुघमिना िा सामग्री हस्तके्षप 

ल्सिमना निरेमा शाल्न्तपूणम ल्िरोिको कुनै पल्न फाराम प्रयोि िनम सक्छन्।    

 
धाशमडक - ल्िद्यार्थीहरूसँि ल्िस्तारमा स्िैल्च्छक ल्स्तुल्त िन ेिा िाल्ममक पाठ िने अल्िकार 

छ िहाँ यसिे ल्िद्यार्थीहरूका आिश्यक ल्िद्याियको ल्ियाकिापहरूमा हस्तके्षप िदैन। 

ल्िद्यार्थीिाई स्िैल्च्छक ल्स्तुल्तमा िा उपिलि िराइएको िाल्ममक पढाई साल्हत्यमा 

रोक्नको िाल्ि कुनै प्रयास िररनेछैन िहाँ यसिे ल्िद्यार्थीको आिश्यक ल्िद्यािय 

ल्ियाकिापहरूमा हस्तके्षप िदैन। 

 

शवद्याथी व्यवतथापनको अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूसँि ल्िद्याियमा िेरैिसो ल्िद्यार्थीहरूिाई स्िीकारयोग्य िएको ल्िद्यार्थी 

व्यिस्र्थापनको स्िरूप व्यिल्स्र्थत र प्रिद्धमन िने अल्िकार छ। सम्पूणम शैल्क्षक रूपमा योग्य 

ल्िद्यार्थीहरूसँि कायामिय खोज्ने तर्था सम्हाटने र ल्िद्यार्थी चुनािहरूमा मतदान िन े

अल्िकार छ। उि अल्िकार िाल्त, रङ, ल्िङ्ि, िातीयता, ििामिस्र्था, अङ्गे्रिी िाषा-

ल्सकारूको ल्स्र्थल्त, असक्षमता, राल्ष्िय मूि, िमम, सामाल्िक-आल्र्थमक ल्स्र्थल्त, िैिाल्हक 

ल्स्र्थल्त, यौन अनुस्र्थापन, िैङ्ल्िक पल्हचान (िैङ्ल्िक अल्िव्यल्ि सल्हत) िा रािनैल्तक 

आस्र्थाका कारणहरूको िाल्ि संल्क्षल्प्तकरण िररएको हुनेछैन। यल्द ल्िद्यार्थीहरूसँि 

कायामिय(हरू) खोिी िरी सम्हाटनुअल्घ माल्कम ङ अिल्िमा कम्तीमा 2.0 गे्रड पोइन्ि छ र 

एउिामा िन्दा िेरैमा अनुिीणम निएको, अपणूम निएको िा मेल्डकि गे्रड निएको छ िन,े 

ल्िद्यार्थीहरू कायामिय खोिी िरी सम्हाटन योग्य हुन्छन्। पल्हिो, दोस्रो, तसे्रो,चौर्थो 

तै्रमाल्सक ररपोिम काडमहरूिे ल्नरन्तर योग्यता ल्निामरण िछम। 

 

ल्िद्याि प्रिानाध्यापक, ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्िद्यार्थी संस्र्थाहरू र क्िबहरू अनुसार 
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आिश्यक िएका प्रल्िया र स्िीकृल्तको ल्िषयमा ल्िद्यािय सम्पल्िमा ल्ियाकिापहरू 

सञ्चािन हुनसक्छ।  संस्र्थाका प्रत्येक ल्ियाकिापहरू सबै ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि 

खुटिा िनुमपछम। 

 

ल्िद्यार्थीहरू बोडम नील्त तर्था सुपररिेक्षकको ल्नयम र ल्िद्यािय प्रणािी प्रल्ियाहरू 

अनुसार सुरल्क्षत तररकािे र उिरदायी रूपमा ल्िद्याियका सुल्ििाहरू प्रयोि िनमको 

िाल्ि ल्िम्मेिार हुन्छन्। 

 

अशतररि िैशक्षक शियाकलापहरूमा सहभागी हुने अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्यािय-प्रायोल्ित अल्तररि शैल्क्षक ल्ियाकिापहरूमा सहिािी हुने 

अल्िकार छ।  ल्िद्यािय संस्र्थािाई उि मापदण्डहरू उि समूहको उद्देश्य र 

ल्ियाकिापहरूमा सम्बल्न्ित छन् िनी उपिलि िराउन ेसदस्यताको िाल्ि सञ्चािन र 

उपिलिी सल्हतका मापदण्डहरू स्र्थापना िने अल्िकार छ। 

 

ल्िद्यािय संस्र्था र क्िबहरूिाई  ल्िद्यािय कममचारीद्वारा प्रायोल्ित, स्िीकृत, सञ्चािन, 

योिनाबद्ध र ल्नरीक्षण िररएको हुनुपछम।  ल्िद्यार्थी संस्र्था र क्िबहरूमा सहिािी हुन े

ल्िद्यार्थीहरूिे ल्िद्यार्थी आचार संल्हताको पािना िनुमपनेछ।  िोिी, प्रदशमन िने समूह, 

प्रकाशन कममचारी र अन्य ल्िद्यािय-प्रायोल्ित क्िबहरूमा सदस्यता ल्िद्यार्थीहरूिाई 

सदस्याता शुटक ल्बना उपिलि हुनुपनेछ। 

 

अन्त्तर-िैशक्षक खेलकूदहरूमा सहभागी हुने अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई उच्च ल्िद्यािय स्तरमा अन्तर-शैल्क्षक खिेकूदहरूमा सहिािी हुने 

अल्िकार छ।  ल्िद्यािय अल्िकारीहरूिाई अन्तर-शैल्क्षक खेिकूदहरूका BCPS 

ल्नयमन, प्रल्िया तर्था मािमदशमनहरू र मेरीटयाण्ड पल्लिक सेकेण्डरी स्कूि खेिकूद संघ 

(MPSSAA) का ल्नयमहरू अनसुार अन्तर-शैल्क्षक खेिकूदहरूमा सहिािी हुन 

उपिलिी र सञ्चािनको न्यनूतम मापदण्डहरू स्र्थापना िरी कायम राख्न ेअल्िकार छ। 

 

यल्द ल्िद्यार्थीहरू अल्घटिो चौमाल्सकमा एकिन्दा बढी पिक अनुिीणम निएको, अपूरो 

निएको िा मेल्डकि गे्रड निएको सल्हत 2.0 गे्रड पोइन्ि िन्दा कम िएमा ल्िद्यार्थीहरू 

सहिािी हुन शैल्क्षक रूपमा अयोग्य हुन्छन्।  अनुिीणम शैल्क्षक योग्यतािाई अल्घटिो 

िषमको चौरँ्थो चौमल्सक अनुसार ल्निामरण िररन्छ। 
 

 

व्यशिगत सर्मपशत्तमा अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्यार्थीहरूको उल्चत खोिको ल्िषयमा ल्िद्याियमा र आफ्ना सम्पिी 

ल्िद्यािय पररसर िा ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्िपहरूमा व्यल्िित सम्पल्ि कायम राख्न े

अल्िकार छ। 

 

ल्िद्यार्थीहरूिे संघीय िा राज्यको कानून र ल्नयमहरू र/िा BCPS ल्नल्त तर्था 

ल्नयमहरूमा ल्नषेि िररएका कुनै पल्न िस्त ुिारण िनुमहुनेछैन।  यल्द प्रशासकिे 

ल्िद्यार्थीसँि यस राज्यको कानून अन्तिमत दोषी अपरािी ठहर िने िस्त ुउसको सार्थमा 

रहेको यर्थोल्चत ल्िश्वास िनुमहुन्छ िने प्रशासकिे ल्िद्याियको सम्पल्िमा िा ल्िद्यािय-

प्रायोिक ल्ियाकिापहरूका समयमा ल्िद्यार्थीको उल्चत खोि सञ्चािन िनम 

सक्नुहुन्छ। खोिी तेस्रो-पल्क्षय ियस्कको उपल्स्र्थल्तमा बनाइएको हनुुपछम; तेस्रो पक्ष 

BCPS कममचारी हनुुपछम। 

यल्द ल्शक्षकसँि ल्िद्यार्थीसँि यस राज्यको कानून अन्तिमत दोषी अपरािी ठहर िन ेिस्तु 

उसको सार्थमा रहेको ल्िश्वास िने कारण छ िने प्रिानाध्यापकद्वारा ल्शक्षकिाई 

ल्िद्यािय-प्रायोिक ल्ियाकिाप समयमा ल्िद्यार्थीको उल्चत खोि सञ्चािन िनम 

ल्नल्दमष्ट िनम सल्कनेछ। ल्शक्षकि ेखोि िनुमपूिम ताल्िम प्राप्त िनुमपछम। खोिी तेस्रो पक्ष 

(BCPS कममचारी) को उपल्स्र्थल्तमा िनुमपछम।  

 

कानूनी खोिी अनमुल्तका िाल्ि ल्िद्यार्थीिे अस्िीकार िनामि ेनील्त 5550, ल्िद्यार्थी 

व्यिहार सम्बन्िी संल्हता अनुसार अनुशासनात्मक कायमिाहीको पररणाम ल्नल्म्तन सक्छ।  

BCPS’ नील्त 5460। 

 

खोजी गने अशधकारको सूचना 

ल्िद्यार्थीहरूिाई उपिलि िराइएका डेक्स, िकर र िण्डारण ठाउँहरू BCPS को सम्पल्ि 

हुन्। प्रशासकि ेकुनै पल्न समयमा ल्िद्यार्थीका डेक्स, िकर र िण्डारण ठाउँहरू सल्हत 

ल्िद्याियका िौल्तक ्िान्ि र यसका उपिग्नहरूको खोिी िनम सक्नुहुन्छ। 

 

गैर-भेदभावको अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई िेदिाि, बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन िा िम्कीबाि स्ितन्त्र हुन े

अल्िकार छ। ल्िद्यार्थीहरू अन्य व्यल्िका अल्िकारहरूको सम्मान िनम ल्िम्मेिार छन्। 

 

बहुमत शवद्याथीहरूको उमेर सर्मबशन्त्धत अशधकार 

बाल्टिमोर काउण्िी ल्शक्षा बोडम, यसका कुन ैपल्न एिेन्सी िा ल्यनीहरूको पक्षमा काम िने 

कुनै पल्न व्यल्ििे वर्प्पणी िररएको मेरील्र्ाण्ड संवहतामा उटिेख िररए अनसुारको अठार 

(18) िा सोिन्दा बढी उमरेका ल्िद्यार्थीहरूिाई प्रदान िररएको ियस्क नािररकताको 

अल्िकार कम िनुमहुनेछैन। ल्िद्यार्थी 18 िषमको उमेरमा पुग्दा ल्िद्यार्थीको सुरक्षा अल्िकार 

संशोिन (20 U.S.C.§ 1232h) र पररिार शैल्क्षक अल्िकार तर्था िोपनीयता ऐन 

(FERPA) (20 U.S.C.  § 1232g) अन्तिमत अल्ििािकहरूिे तयार िनुमिएका 

अल्िकारहरू ल्िद्यार्थीिाई स्र्थानान्तरण िररन्छ।  यसि ेल्िद्यार्थीको ल्शक्षा सम्बल्न्ित कुन ै

समस्या िा प्रश्न बारे अल्ििािकहरूसिँ सञ्चार िन ेप्रिानाध्यापक िा प्रिानाध्यापकको 

पदनाल्मतको अल्िकारिाई कुनै पल्न तररकाि ेघिाउँदैन।  

 

तवतन्त्त्र वाचन र अशभव्यशिको अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई िाचन, िममको स्ितन्त्रताको अल्िकार र शान्तपूिमक एकीकृत िन े

अल्िकार छ तर अिरोि पुर् याउन ेिाचन र व्यिहारिाई ल्नषेल्ित हुनसक्छ। 

 

ल्िद्यार्थीहरूको एकीकृत िन ेअल्िकार ल्िद्यार्थीहरू एकीकृत हुनसक्ने समय, स्र्थान र 

तररकाको सम्बन्िमा उल्चत सीमाहरू सेि िन ेल्िद्यािय अल्िकारीहरूको ल्िषय हुन्छ। 

 

ल्िद्यार्थी ल्मल्डया सटिाहकारको ल्नरीक्षणमा, ल्िद्यार्थी पत्रकार ल्िद्याियद्वारा प्रायोल्ित 

ल्मल्डयाको समाचार, ल्िचार, सुल्ििा र ल्िज्ञापन सामग्री ल्निामरण िनमको िाल्ि ल्िम्मेिार 

हुनुहुन्छ। (नील्त 5610 र ल्नयम 5610)। 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई सांकेल्तक अल्िव्यल्िहरूि ेमूििूत रूपमा ल्िद्यािय ल्ियाकिापहरूमा 

अिरोि नपुर् याउनेसम्म संकेतको रूपमा अल्िव्यि िने अल्िकार छ। 

 

अपील गने अशधकार 

ल्िद्यार्थीहरूिाई सही अपीिमा समयमै प्रल्तल्िया ल्दने अल्िकार छ। 

 

सुरशक्षत अध्ययन वातावरणको अशधकार 

बाल्टिमोर काउण्िीको ल्शक्षा बोडमि ेअध्ययन िनम सुरल्क्षत तर्था संरल्क्षत र उपकारी िएको 

िातािरणमा प्रत्येक ल्िद्यार्थीिे अध्ययन िनुमहुन्छ िनी सुनीश्चत िने प्रल्तबद्ध िदमछ।  

बोडमिे आफ्नो सम्पल्ि, ल्िद्यािय प्रायोल्ित ल्ियाकिाप िा कायमिमहरू र ल्िद्यािय 

बसमा िएका हरेक व्यल्ििाई बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन िा िम्की ल्दने ल्नषेि 

िछम िा मूििूत रूपमा िल्मक रूपमा ल्िद्याियको सञ्चािनमा अिरोि पुर् याउँछ।   

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई बदमाशी, उत्पीडन िा िम्की रल्हत िातािरणहरूमा सम्पूणम ल्िद्यािय 

तर्था कक्षाकोठा ल्ियाकिापहरूमा सहिािी हुन ेअल्िकार छ। ल्िद्यािय 

प्रशासकहरूिे ल्िद्यािय िषमको सरुुिातमा प्रशासकहरू अनुसारको विद्यार्थी 

हातेपुवर्सतका प्रस्तुतीकरणको िािको रूपमा ल्िद्यार्थीहरूिाई बोडम नील्त 5580 र ल्नयम 

5580 तर्था बदमाशी, उत्पीडन र धम्की ररपोवर्यङ फाराम र ल्िद्यािय प्रणािीको यौन 

दुव्यमिहार प्रल्िया बारे िाल्षमक रूपमा सुिाि ल्दनुहुनेछ।   ल्िद्यार्थीहरू बदमाशी, साइबर 

बदमाशी, उत्पीडन र िम्की; बदमाशी, साइबर  बदमाशी, उत्पीडन र िम्की बारे 

घिनाहरू छानबीन िने; र उि व्यिहारहरूमा हस्तके्षप, सहायता र पररणामहरू स्र्थापना 

िने बारे ल्शक्षा ल्दनको िाल्ि ल्िद्यािय कममचारी सदस्यहरू ल्िम्मेिार छन्। 
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आचार संल्हता 

 

बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटसिाई प्रश्नमा िएको आचरणमा अन्य ल्िद्यार्थीहरू, 

संकाय सदस्यहरू िा कममचारीको सुरक्षा तर्था कटयाणिाई नकारात्मक रूपमा असर 

पादाम यसका ल्िद्यार्थीहरूको क्याम्पसमा आचरण बाल्हर हस्तके्षप िने अल्िकार छ।   

  

ल्शक्षा पररषद् नील्त 5550 अनुसार, BCPS मा नामांल्कत ल्िद्यार्थी आफ्नो ल्िद्याियिन्दा 

िाढा र छुटै्ट प्रदशमन िररएका व्यिहारहरूको कारणि ेशैल्क्षक स्र्थान ल्नयोिनमा पररितमन 

ल्नम्त्याउने प्रशासकीय कायमको अिीनमा हुन सक्नेछन्। 

 

ल्िद्यािय सम्पल्िमा हुँदा र ल्िद्यािय प्रायोल्ित ल्ियाकिापमा सहिािी हुँदा बोडमिे 

(BCPS) मा िएका सम्पूणम ल्िद्यार्थीहरूि ेविद्यार्थी आचार संवहता अनुसारका आफ्ना 

व्यल्िित ल्िम्मेिारीहरू पल्हचान िरुन िन्न ेअपेक्षा िदमछ। 

 

विद्यार्थी आिार संवहता - सर्मपूणड BCPS शवद्याथीहरू: 

 

A. अनुपल्स्र्थल्तको िाल्ि उल्चत उद्देश्य नहुँदासम्म दैल्नक रूपमा ल्िद्याियमा 

उपल्स्र्थत हुनेछन्। 

B. अध्ययन प्रल्ियामा सिंग्न हुनेछन्। 

C. आफ्ना शैल्क्षक कायमिमहरूको िाल्ि उपयुि हुन ेस्िीकार 

िररएका िस्तु र सामग्रीहरू मात्र ैल्िद्यािय टयाउनेछन्। 

D. सकारात्मक व्यिहार र िाषाििाई प्रदशमन र व्यल्िित, सभ्य र अन्यको 

सम्पल्िको अल्िकारिाई सम्मान िनेछन्। 

E. स्र्थाल्पत बोडम नील्त, ल्नरीक्षकको ल्नयम र प्रल्ियाहरूिाई पािन 

िदाम आफ्ना कायम र ल्शक्षामा ल्िम्मेिारी स्िीकार िनेछन्। 

 

मानकहरू 

A. ल्िद्यार्थीहरू ल्िद्याियको सम्पल्िमा िा ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापहरूमा सहिािी हुँदा र ल्िद्यािय िा ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापहरू र कायमिममा िाँदा र आउँदा विद्यार्थी आचार संवहता 

हरेक समयमा प्रिािकारी हुनेछ। 

B. बोडम नीवत 5550, विद्यार्थी व्र्िहार सम्बन्त्धी संवहता अनसुार विद्यार्थी 

आचार संवहता उटिङ्घन िने ल्िद्यार्थीिाई अनुशासनात्मक कायमिाही िनम 

सल्कनेछ। 

C. प्रत्येक ल्िद्याियिे ल्िद्यार्थीिाई अध्ययन िनम रोक्ने िा अन्यिाई 

अध्ययन िनम अनािश्यक रूपमा बािा पुर् याउने व्यिहारहरूमा 

प्रिािकारी रूपमा प्रल्तल्िया िनाउन चररत्र ल्शक्षा, सामाल्िक -सीप 

ल्िकास, व्यिहार व्यिस्र्थापन र सम्बन्ि ल्नमामणको एकीकृत कायमिम 

ल्िकास र कायामन्ियन िनेछन्। उल्चत रूपमा कममचारीहरूि ेल्िद्यार्थीको 

व्यिहारमा मद्दत िनम कायम िरेको अिस्र्थामा, ल्िद्यार्थीिाई स्ियं-

अनुशासन र ल्नयमहरू ल्सक्नमा मद्दत िनम प्रार्थल्मकता ल्दनुपनेछ। 

 

 

 

हस्तके्षपहरू तर्था समर्थमनहरू 

 

वगड I का अपराधहरू रोक्न हततके्षप तथा सहायताहरू 

ति सुल्चबद्ध िररएका कुराहरू संकाय र कममचारी सदस्यहरूि ेििम I मा सूचीबद्ध 

िररएका अपरािहरू िनम िा व्यिहारहरू बढ्नुअल्घ हस्तके्षप िनमबाि ल्िद्यार्थीहरूिाई 

रोक्न प्रयोि िनम सल्कन ेहस्तके्षप तर्था सहायताहरू हनु्। 

 

वगड I का अपराधहरू रोक्नका लाशग सुझाशवत  

हततके्षप तथा समथडनहरू: 

 

a. ल्िद्यार्थीहरूिाई काममा राख्न प्रोल्क्सल्मल्ि ल्नयन्त्रण प्रयोि िनुमहोस्। 

b. व्यल्िित ल्िद्यार्थीको व्यिहारिाई पल्हिे न ैसुिार िनुमहोस्। 

c. अमौल्खक संकेतहरू/ल्चन्हको प्रयोि िनुमहोस्। 

d. ल्िद्यार्थीसँि कक्षा ल्ित्र परामशम सञ्चािन िनुमहोस्। 

e. ल्िद्यार्थीको दुव्यमिहार र उल्चत रूपमा प्रल्तल्ियाको मूि कारण र प्रकायमहरू ल्निामरण 

िनुमहोस्। 

f. सकारात्मक प्रल्तस्र्थापन व्यिहारहरू ल्सकाउनहुोस्, अभ्यास िनुमहोस ्र सुदृढ 

बनाउनुहोस्। 

g. ल्िद्यािय, अनुसन्िानमा आल्दमा सेिा िस्ता ल्िशेष कायम असाइनमेन्ि उपिलि 

िराउनुहोस्। 

h. उल्चत मान ेअनसुार व्यल्िित ल्िद्यार्थीहरूको िाल्ि न्यून-उिाम बीचमा िल्तल्िल्ि 

ल्िश्रामहरू उपिलि िराउनुहोस्। 

i. कक्षाकोठामा ल्िचार कुसी, ल्िश्राम कुसी िा प्रल्तल्बम्ब के्षत्र प्रयोि िनुमहोस्। 

j. ल्िद्यार्थीिाई दुव्यमिहारको िाल्ि ल्िल्खत प्रल्तल्बम्ब/ स्पष्टीकरण पूरा िनम आिश्यक 

हुन्छ। 

k. अध्ययन ल्ियाकिापहरू र व्यिहारको िाल्ि छनोिहरू उपिलि िराउनुहोस्। 

l. ल्िद्यार्थी व्यिहार रणनील्त, प्रिल्त ररपोिम, व्यिहार सम्िौता र/िा व्यिहार पोइन्ि 

पानाहरू प्रयोि िनुमहोस्। 

m. व्यल्िित ल्िद्यार्थीको िाल्ि सुिाररएको व्यिहारको स्िीकृल्तमा िोडा ल्मिाइएको 

िक्ष्य सेल्िङ प्रयोि िनुमहोस्। 

n. ल्िद्यार्थी घल्नष्ठ सार्थी समर्थमक ल्नल्दमष्ट िनुमहोस्। 

o. सार्थी मध्यस्र्थता समर्थमक ल्सफाररस िनुमहोस्। 

p. द्वन्द्व ल्निारण समर्थमक ल्सफाररस िनुमहोस्। 

q. ल्िद्यार्थीको आमा/बुिािाई सम्पकम  िनुमहोस्। 

r. अल्ििािक तर्था ल्िद्यार्थीको सम्मेिन राख्नहुोस्। 

s. अिरोि (अल्ििािक सम्पकम  अल्निायम) ल्नल्दमष्ट िनुमहोस्। 

t. सानो समूह चररत्र-ल्नमामण र सामाल्िक सीपहरूको ताल्िम उपिलि िराउनहुोस्। 

u. सहायताको िाल्ि ल्िद्यार्थी सहायता सेिाहरूको कममचारीिाई ल्िद्यार्थी ररफर 

िनुमहोस्। 

v. ल्िद्यार्थीिाई ियस्क ल्नरीक्षणमा िाइमआउि ल्दनहुोस्। 

w. ल्िद्यार्थीिाई ल्िद्यार्थी सहायता िोिी(SST) मा ररफर िनुमहोस्। 

x. उपयुि रूपमा व्यिहार िनमका िाल्ि ल्िद्यार्थीहरूिाई मद्दत िनम हस्तके्षपहरू, 

सहायताहरू िा रणनील्तहरू सल्हत योग्य ल्िद्यार्थीको िाल्ि ल्िद्यार्थी सहायता 

योिनािाई ल्िकास र कायामन्ियन िा समीक्षा र संशोिन िनुमहोस्। 

y. ल्िचार िनम आिश्यक िएअनुसार व्यिहारात्मक आिास सल्हत योग्य ल्िद्यार्थीको 

िाल्ि 504 योिनािाई ल्िकास र कायामन्ियन िा समीक्षा र संशोिन िनुमहोस्। 

z. कायामत्मक व्यिहार मूटयाङ्कन प्रबन्ि िनुमहोस ्र यल्द ल्िद्यार्थी योग्य छन ्िने, 

व्यिहार हस्तके्षप योिना (BIP) ल्िकास िनुमहोस्। 

aa. ल्िद्यार्थीको ल्िद्यमान BIP समीक्षा र संशोिन िनुमहोस्। 

bb. व्यल्िित ल्शक्षा कायमिम (IEP) िोिीमा योग्य ल्िद्यार्थीहरूिाई ररफर िनुमहोस्। योग्य 

ल्िद्यार्थीका िाल्ि IEP ल्िकास र कायामन्ियन िनुमहोस्। 

dd. आिश्यक ठाल्नएमा ल्िद्यार्थीको IEP मा पूरक सहायता र सेिाहरूको रूपमा 

व्यिहाररक हस्तके्षप, सहायता िा रणनील्तहरू समािेश िनुमहोस्। 

ee. स्िास्र्थयकर सम्मेिनमा सहिाल्िता 

ff.   अध्ययन िातािरणको िाल्ि ल्िस्तृत अपेक्षाहरू ल्सिमना िनम स्िास्र्थयकर सकम ि प्रयोि 

िनुमहोस्। 

 

वगड II का अपराधहरू रोक्न हततके्षप तथा सहायताहरू 

ति सुल्चबद्ध िररएका कुराहरू संकाय र कममचारी सदस्यहरूि ेििम II मा सूचीबद्ध 
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िररएका अपरािहरू िनमबाि ल्िद्यार्थीहरूिाई रोक्न प्रयोि िनम सल्कन ेहस्तके्षप तर्था 

सहायताहरू हुन्। 

 

वगड II का अपराधहरू रोक्नका लाशग सुझाशवत हततके्षप र समथडनहरू: 

 

a. वगड I का उपयुि हस्तके्षप तर्था समर्थमनहरू प्रयोि िनुमहोस्। 

b. अल्ििािकिाई (अल्निायम) सम्पकम  िनुमहोस्। 

c. अल्ििािक तर्था ल्िद्यार्थीको सम्मेिन राख्नहुोस्। 

d. ल्िद्यार्थीिाई सम्पल्ि ल्फताम िनम, सम्पल्िको िाल्ि िुिानी िनम, सम्पल्िको क्षल्तको 

िाल्ि क्षल्तपूल्तम ल्दन िा ल्िद्याियमा ल्नरीक्षण िररएको स्िीकृत सेिामा ल्िद्यार्थीिाई 

ल्नल्दमष्ट िनम आिश्यक हुन्छ। 

e. ल्िद्यार्थीको व्यिहार सुिानममा मद्दत िने आिश्यक ठाल्नए अनुसार व्यिहारात्मक 

आिासहरू सल्हत योग्य ल्िद्यार्थीको िाल्ि 504 योिनािाई समीक्षा र सशंोिन 

िनुमहोस्। 

f. ल्िद्यार्थीको व्यिहार सुिानममा मद्दत िने आिश्यक ठाल्नए अनुसार ल्िद्यार्थीको िाल्ि 

व्यिहार हस्तके्षप योिना समीक्षा र संशोिन िनुमहोस्। 

g. ल्िद्यार्थीको व्यिहार सुिानममा मद्दत िने आिश्यक ठाल्नए अनुसार ल्िद्यार्थीको IEP 

समीक्षा र संशोिन िनुमहोस्। 

h. ल्िद्यार्थीिाई ल्निम्बनमा िैकल्टपकको रूपमा ल्नरीक्षण िररएको क्याम्पसको 

पररमािमन प्रस्ताि िनुमहोस्। 

i. ल्िद्यार्थीिाई व्यिहारहरू सुिार िनममा मद्दत िन ेसहायता र स्रोतहरू उपिलि 

िराउन समुदाय सािेदार र अन्तरल्नकाय सािेदारहरू प्रयोि िनुमहोस्। 

j. द्वन्द्व समािान िनम सामुदाल्यक सम्मेिनको िाल्ि सामुदाल्यक सािेदारमा दुई िा 

सोिन्दा बढी ल्िद्यार्थीहरू ररफर िनुमहोस्। 

k. ल्िद्यार्थीिाई व्यिहार पररितमन िनममा सहायताको िाल्ि ल्िद्यािय सामाल्िक 

कायमकताम, व्यिहार हस्तके्षपकताम र/िा ल्िद्यार्थी कममचारी कायमकताममा ररफर िनुमहोस्। 

l. ल्िद्यार्थीिाई कायमिम समीक्षाको िाल्ि सुपररिेक्षक पदनाल्मतमा कहा ँररफर 

िनुमहोस्। 

m. वगड III का अनुशासनात्मक कायमहरू बारे ल्िद्यार्थीिाई सचेत िराउनुहोस्। 

 

वगड III का अपराधहरू रोक्न हततके्षप तथा सहायताहरू 

 

वगड III का अपराध लाशग सुझाव गररएका हततके्षप र सहायताहरू: 

 

a. वगड I र II का उपयुि हस्तके्षपहरू प्रयोि िनुमहोस्। 

b. अल्ििािकिाई (अल्निायम) सम्पकम  िनुमहोस्। 

c. आिश्यक  िएका अल्ििािक तर्था ल्िद्यार्थी सम्मेिन सम्हाटनुहोस्। 

d. यल्द कानूनको स्पष्ट उटिङ्घन ल्िद्यािय प्रशासकद्वारा सामान्य रूपमा सम्हाल्िएको 

छैन िनी िनी प्रल्तबद्ध िरेको छ िन,े प्रहरीिाई सम्पकम  िनुमहोस्। 

e. ल्िद्यार्थी िैकल्टपक कायमिम असाइन्मेन्िबाि िृह स्कूिमा फकम दा, िैकल्टपक 

कायमिम कममचारीसँिको सहकायममा, प्रशासकहरूिे ल्िद्यािय पररितमन योिना 

ल्िकास र कायामन्ियन िनुमपछम। 
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सामाल्िक तर्था िािनात्मक अध्ययन क्षमताहरू 

 

CASEL (शैवक्षक, सामावजक र भािनात्मक अध्र्र्नको लावि सहर्ोिपणूय) ले  सामाल्िक भािनात्मक अध्ययनिाई  "बालबावलका र िर्र्सकहरूल ेभािनाहरू बुझ्ने र व्र्िवर्सर्थत िन,े सकरात्मक 

लक्ष्र्हरू सेर् िने र प्राप्त िने, अन्त्र् व्र्विहरूको लावि सहानुभूवत महसुस िन ेर देखाउन,े सकरात्मक सम्बन्त्धहरू र्सर्थापना िने र कार्म राख्ने र वजम्मेिार वनणयर्हरू वलन ेप्रविर्ा" को रूपमा 

पररभावित िरेको छ।   ल्िद्यािय िातािरण र सुरक्षा ल्ित्र अिल्स्र्थत सामाल्िक-िािनात्मक सहायताको BCPS ल्ििािि ेप्रशासकहरूिाई ल्िद्यार्थीको सामाल्िक तर्था िािनात्मक कटयाणिाई 

सम्बोिन िनम मािमल्नदेशन र सहायता प्रस्ताि िछम।  ल्िद्याियहरूमा उपिलि िराइएको मािमल्नदेशनिे तीन ििा मखु्य के्षत्रहरूमा ध्यान केल्न्ित िछम िहा ँकिेि र कररयरको िाल्ि तयार िएका 

ल्िद्यार्थीहरू उत्पादन िनम ल्िद्यार्थीहरूिाई BCPS को िक्ष्यसिँ सम्बद्ध िीिनकािीन सीपहरू ल्सकाइन्छ । 

 

सचेतना 

 

तवयं-सचेतना िनेको एउिा व्यल्िको आफ्नै िािना, 

ल्िचार र मानहरू र ल्तनीहरूि ेव्यिहारमा कसरी प्रिाि 

पाछम िनी सल्ह तररकाि ेपल्हचान िन ेक्षमता; 

आत्मल्िश्वास, आशािाद र "बढ्दो पुिमग्रह" को 

प्रल्तपाल्दत िािसँि एउिा व्यल्िका सबिता र 

सील्मतताहरूिाई सल्ह तररकािे मूटयाङ्कन िन ेहो।  

स्ियं-सचेतनासँि सम्बद्ध क्षमताहरू 

 

• िािनाहरू पल्हचान िन े

• सल्ह स्ियं-अल्िज्ञता 

• सबिताहरूिाई पल्हचान िन े

• आत्मल्िश्वास 

• व्यल्िित प्रिािकाररता 

 

 

तवयं-व्यवतथापन0 िनेको ल्िल्िन्न अिस्र्थाहरूमा 

प्रिािकारी रूपमा तनाि व्यिस्र्थापन िरेर, 

उिेिनाहरूिाई ल्नयन्त्रण िरेर र आफूिाई प्रेररत िरेर 

एउिा व्यल्िका िािना, ल्िचार र व्यिहारहरूिाई 

सफितापूिमक ल्नयन्त्रण िने क्षमता; व्यल्िित र शैल्क्षक 

िक्ष्यहरूिाई सेि िने र त्यसतफम  कायम िने क्षमता हो।  

स्ियं-सचेतनासँि सम्बद्ध क्षमताहरूमा ल्नम्ने समािेश 

हुन्छन्: 

 

• उिेिना ल्नयन्त्रण 

• तनाि व्यिस्र्थापन 

• स्ियं-अनुशासन 

• स्ियम-अल्िप्ररेण 

• िक्ष्य ल्निामरण 

• संस्र्थाित सीपहरू 

 

 

 

सर्मबन्त्धहरू 

 

सर्मबन्त्ध-शनमाडण िनेको ल्िल्िि व्यल्ि र समहूहरूसँि 

स्िस्र्थयकर र पुरस्कृत व्यल्िित सम्बन्िहरू स्र्थापना िन े

र कायम राख्ने क्षमता; स्पष्ट रूपमा सञ्चार िन,े राम्रोसँि 

सुन्ने, अन्य व्यल्िहरूसँि सहकायम िने, अनुपयुि 

सामाल्िक चापिाई रोक्न,े संरल्चत रूपमा द्वन्द्व ल्मिाउन े

र आिश्यक हुँदा मद्दत खोज्न ेर प्रस्ताि िने क्षमता हो।  

सम्बन्िहरू ल्नमामण िन ेकुराहरूसँि सम्बद्ध क्षमताहरूमा 

ल्नम्न समािेश हुन्छन्: 

 

• सञ्चार 

• सामाल्िक सिंग्नता 

• िोिीकायम 

 

सामाशजक सर्मबन्त्ध शनमाडण िनेको ल्िल्िि पृष्ठिूल्म र 

संस्कृल्तहरूका ती व्यल्िहरू सल्हत अन्य व्यल्िहरूको 

दृल्ष्टकोण ल्िने र ल्तनीहरूसिँ समानुिूल्त हुने क्षमता; 

व्यिहारको िाल्ि सामाल्िक र नैल्तक मान्यताहरू बुझ्न ेर 

पररिार, ल्िद्यािय र समुदायका स्रोत र सहायताहरूिाई 

पल्हचान िन ेहो।  समूह सम्बन्िहरूसँि सम्बद्ध 

क्षमताहरूमा ल्नम्न समािेश हुन्छन्: 

 

• पररप्रेक्ष्य-कुराकानी 

• सहानुिूल्त 

• ल्िल्ििताको प्रशंसा िन े

• अरूिाई सम्मान िन े

 

 

 

 

 

शनणडय-शलने 

 

शजर्ममेवार शनणडय शलन ेिनेको नैल्तक मापदण्ड, 

सुरक्षाका ल्चन्ताहरू र सामाल्िक मान्यताहरूमा 

आिाररत रहेर व्यल्िको व्यिहार र सामाल्िक 

अन्तरल्ियाहरू बारे रचनात्मक छनोिहरू िन ेक्षमता हो; 

ल्िल्िन्न कायमहरूका पररणामहरूको िास्तल्िक 

मूटयाङ्कन र आफ्नो र अन्य व्यल्िहरूको कटयाणको 

ल्िचार। 

िेम्मेिार ल्नणमय ल्िने कुरासँि सम्बद्ध क्षमताहरूमा ल्नम्न 

समािेश हुन्छन्: 

 

• समस्याहरू पल्हचान िन े

• अिस्र्थाहरूिाई ल्िशे्लषण िन े

• समस्याहरू समािान िन े

• मूटयाङ्कन िन े

• प्रल्तल्बल्म्बत िन े

• नैल्तक ल्िम्मेिारी 
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सामाशजक भावनात्मक अध्ययन सीपहरू 

BCPS ल्शक्षक र प्रशासकहरूिे ल्िद्यार्थीको सामाल्िक तर्था िािनात्मक स्िास्र्थयमा महत्त्िपणूम महसुस िन ेसीपहरूिाई ति ल्िद्यार्थी-मैत्रीपूणम व्यिहारहरूमा ति उटिेख िररएको छ।  तिको चािम 

आफ्नै सामाल्िक िािनात्मक िलृ्द्ध र कटयाणिाई कसरी प्रिद्धमन िने िन्न ेबारे अस्पष्ट हुन सक्ने ल्िद्यार्थीहरूको िाल्ि सन्दिम हुन ल्डिाइन िररएको हो। 

 

सामाल्िक िािना ल्िद्यार्थी-मैत्रीपूणम कायमहरू 

…मा यो आउँदा म वनम्न कुराहरू गनि सम्झनुपर्ि: 

महसुस/भावनाहरू 

• मेरा िािनाहरू बारे सचेत रहन र मिैे आफूिे महसुस िने तररकामा महसुस िनम आफूिाई अनुमल्त ल्दन 

• अिस्र्थामा प्रल्तल्िया िनाउनुिन्दा अिाल्ड आफूिाई "प्रल्तक्षा समय" को अनुमल्त ल्दन िसकारण म िािनाको स्र्थानबाि 

प्रल्तल्िया िनाउँदैन। 

• मेरा िािनाहरूिाई स्िीकायम तररकामा व्यि िनम।। 

• मेरा िािनाहरू बारे ल्िश्वासपात्रसँि कुरा िनम। 

• मेरा िािनाहरूको ल्नयन्त्रणमा रहन र आफ्नो िारणा राख्दा तर्थयहरूमा रल्ह रहन। 

लक्ष्यहरू सेट गन े

• मिाई उत्कृष्ट माल्नस बनाउने िक्ष्य छनोि िनम र त्यसिाई प्राप्त िनेल्तर सिैं काम िनम। 

• मेरा व्यल्िित र शैल्क्षक िक्ष्यहरू पूरा िने बािोतफम  प्रा्य माइिस्िोनहरू स्र्थापना िनम। 

• मेरा िक्ष्यहरूसँि मेरा कायमहरूिाई सम्बद्ध िने िसकारण म सिैं प्रिल्त िछुम। 

• िरपरका प्रिाि र पररल्स्र्थल्तहरूको बाििुद मरेा िक्ष्यहरूमा ध्यान केल्न्ि रहन। 

 

अन्त्य माशनसहरू 

• अन्य व्यल्िको स्र्थानमा मिाई राखरे ल्तनीहरूिे कस्तो महससु िछमन् िनी कटपना िनम।  

• अन्य कुन ैव्यल्िका िािनाहरूिाई मेरो िन्दा अिाल्ड राख्ने ल्िचार िनम र उनीहरूको उत्कृष्ट रूल्चमा कायम िनम। 

• अन्य व्यल्िहरूिाई म आफू समान अिस्र्थामा हुँदा मिाई व्यिहार िररने तररकामा व्यिहार िनम  

• उदास महसुस िन ेकुनै व्यल्ििाई ढाढस र प्रोत्साहन िनम। 

• यसिाई अिाल्ड िुिान िनम; दयािुको अल्नयल्मत कायमहरू अभ्यास िनम। 

 

सर्मबन्त्धहरू 

• आफू िा अन्य व्यल्िहरूसँि सम्मानिनक रहन। 

• शान्त िएर स्पष्ट रूपमा सञ्चार िनुमहोस्। 

• अन्यका उपाय, राय र दृल्ष्टकोणहरू सुन्नुहोस्। 

• कुनै व्यल्िसँि सही िा केही कुरा िन ेबारे उत्कृष्ट तररका हुन सक्छ िनी ल्िचार िनुमहोस्। 

• मेरा िािनाहरू बारे अन्य व्यल्िहरूसिँ इमान्दार र अिाल्ड बढ्न 

 

शनणडयहरू शलने 

• ल्नयमहरूको पािना िनम; काननूको पािना िनम; आचार संल्हताको पािना िनम; र ल्िश्वसनीय ियस्कको सुिािको पािना िनम। 

• मैिे ल्नणमय ल्िन खोल्िरहेको के्षत्रमा आफै ल्शल्क्षत हुन। 

• प्रत्येक ल्नणमयका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू सूचीबद्ध िरेर ल्तनीहरूिाई कायम िनुमअल्घ ध्यानपूिमक तुिना िनम। 

• आफू र अन्य माल्नसबारे मेरो ल्नणमयको प्रिािमा ल्िचार पुर् याउन। 

• दीघमकािीन र अटपकािीन सकरात्मक िक्ष्यहरूमा मेरा ल्नणमयहरू पङ्ल्िबद्ध िनम। 
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ल्िद्यार्थी रोकर्थाम स्रोत फाराम 

 

सामाल्िक िािनात्मकका योग्यता र सीपहरूि ेल्िद्यार्थीहरूिाई शैल्क्षक समस्या र सार्थीहरूसिँको समस्याहरू रोक्न मद्दत िनम सक्छन् िन्न ेकुरा बुझ्ने  सामाल्िक िािनात्मक योग्यता र प्रत्येक 

योग्यतासँि सम्बल्न्ित सीपहरूिे पल्न ल्िद्यार्थीहरूिाई आफ्नोबारेमा राम्रोसिँ बुझ्न मद्दत िनम सक्छ िन्ने कुरा बुझ्ने।  समस्याहरू उत्पन्न हुँदा, यद्यल्प ल्िद्यार्थीहरूिे सहायता र मािमदशमनको िाल्ि कुरा 

िनम सक्ने उनीहरूका ल्िश्वसनीय ियस्कहरू हुनुपछम।  ल्िद्यार्थीहरूिे ल्त ियस्कहरूिाई पल्हचान िनम यो संसािन पाना प्रयोि िनुमपछम। 

 

स्रोत कमडचारी 

 

 मसँग ग्रेर्, व्यवहार वा मैल ेकततो महसुस गरररहेको छु भन्त्ने बारे सरोकार हुँदा, मैल ेशनर्मन शवश्वाशसलो व्यशिहरूबाट सहायता खोजेर वाततशवक समतया हुनबाट समतया 

रोकर्थाम गनि सक्छु। 

मेरो ल्िश्वसनीय सकम ि 

स्रोत िैशक्षक सरोकार व्यवहारात्मक सरोकार सामाशजक-भावनात्मक सरोकार  तवात्य सरोकार 

 शिक्षक:   

    

 शवद्यालय परामिडदाता: 

    

 प्रिासक: 

    

 आमाबुवा/अशभभावक: 

    

 प्रशिक्षक: 

    

 परामिडदाता: 

    

 कक्षा सल्लाहकार: 

    

 शमल्ने साथी/साथी: 

    

 

 

अशतररि सहायताका लाशग महत्त्वपूणड नर्मबरहरू 

 

 

सुरल्क्षत ल्िद्याियहरूको सुिाि रेखा 

1 (833) MD-BSAFE 

 

िेक्स्ि/इ-मेि 

hotline@bcps.org 

 

बाल्टिमोर काउण्िी संकि हििाइन 

(800) 422-0009 

 

 

 

 

राल्ष्िय आत्महत्या रोकर्थाम िाइफिाइन 

(800) 273-TALK 

 

हििाइन तर्था घरबारल्बहीन सेिाहरूबारे ररपोिम िने बाल्टिमोर काउण्िी सामाल्िक सेिा 

ल्ििाि 

(410) 887-TIME
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ताशकड क पररणामहरू 

 

प्रल्तल्ियाशीि ल्िद्यार्थी प्रोग्राल्मङ कायामिय, ल्िद्यािय िातािरण कायामियल्ित्र िएको 

कायामिय िनेको ल्िद्याियहरूको सुपररिेक्षकको सट्टामा अनुशासनात्मक अिस्र्थाहरूको 

अनुसन्िान िनम र ल्नणमय ल्िनका िाल्ि ल्िम्मेिार BCPS को शाखा हो।  हाि, ल्िद्यार्थीका 

सुनुिाईहरू सञ्चािन िनम र दश (10) ल्दनिन्दा िेरै ल्दन िएका ल्सफाररस िररएका 

अनुशासनात्मक ल्नष्कासनहरूबारे ल्नणमयहरू प्रस्तुत िनम सुपररिेक्षकद्वारा ल्नल्दमष्ट िररएका 

चारिना व्यल्िहरू छन्।   ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीहरू िल्नए अनसुार 

ल्तनीहरूिाई मेरीटयाण्ड ल्नयमनहरूको आचारण 13A.08.01.11 (COMAR) द्वारा 

उटिेख िरीएका मािमल्नदेशनहरूको आिारमा अनुशासनात्मक ल्नष्कासनहरू प्रबन्ि िन े

कायम िराइन्छ। 

 

अनुशासनात्मक सुनुिाईहरूको केल्न्िय िनेको ल्िद्यािय प्रणािीको आचार सलं्हताको 

उटिङ्घन हो।  आचार संल्हताको उिङ्घन िरेका व्यिहारहरू प्रदशमन िदाम, ल्िद्यार्थीहरू 

अनुशासनात्मक कारिाहीको अिीनमा हुनेछन्।  प्रशासकहरूि ेआचार संल्हता उटिङ्घन 

िने प्रल्तल्ियामा ताल्कम क पररणामहरू िािू िन ेल्नणमय िनुमहुन्छ।   

 

वगड I अपराधहरू: 

शवद्यालय कमडचारीद्वारा शनधाडरण गररए अनुसार शियाकलापहरू, प्रिासन वा 

शवद्यालयका कक्षाहरू, शवद्यालय-प्रायोशजत शियाकलाप वा शवद्यालय वा 

शवद्यालय-प्रायोशजत शियाकलापहरूका लाशग यातायात सेवा प्रयोग गरररहेका 

शवद्याथीहरूको यथािम सञ्चालनमा हततके्षप गने दुव्यडवहारका हाशनकारक 

कायडहरू। 

 

ििम I का अपरािहरू (ल्शक्षा पररषद् नील्त 5550 र सुपररिेक्षकको ल्नयम 5550, 

विद्यार्थीको व्र्िहार संवहता) ति सूचीबद्ध िररएका छन्।  

 

आगलागी/ज्वाला/शवष्फोटक 

a. सिाई िा िाइिरहरू सार्थमा राख्न ेर/िा बाटन े

(ल्नदेशनात्मक कायमिमको िाि नहुँदा) 

 

आिमण/धर्मकी/लर्ाई 

b. िड्ने 

 

उपशतथशत (शवद्यालय शभत्रको शनलर्मबनमा मात्रै) 

c. अनुमल्तल्बना ल्िद्यािय मैदान छोड्न ु

d. अक्षम्य ल्ििम्बता (कक्षा/कक्षाहरू) 

e. अक्षम्य ल्ििम्बता (ल्िद्यािय ल्दन) 

f. अक्षम्य अनपुल्स्र्थल्त िा परोक्षता (कक्षा/कक्षाहरू) 

g. अक्षम्य अनपुल्स्र्थल्त िा परोक्षता (ल्िद्यािय ल्दन) 

 

खतरनाक वततुहरू 

h. िैर-ल्निामररत उटिङ्घन (िैर-ल्निामररत औषल्ि सार्थमा राख्ने) 

i. सुती, चुरोि बेने पेपर, इिेक्िोल्नक चुरोिहरू िा अन्य सुतीिन्य 

पदार्थमहरूको प्रयोि र/िा सार्थमा राख्न े

 

असर्ममान/शवद्रोह 

j. ल्िद्यािय कममचारीद्वारा उि कायम िनुमपन ेिनी ल्नदेशन ल्दँदा कायामियमा 

ररपोिम बुिाउन असफि हुन ेसल्हत ल्नदेशनको पािना िनम असफि हुन ेतर 

यल्तमा मात्र सील्मत नहुन े

k. उत्पीडन (ल्िद्यार्थीहरू िा कममचारी सदस्यहरूिाई दुःख ल्दन ेल्िद्युतीय 

सञ्चार; अको व्यल्ििे सुन्न िा प्राप्त िनम नचाहेका ल्ि्पणी िा 

अनाल्िकाररक नोिहरूको पाल्सङ िारी राख्ने समािेश हुन्छन्) 

l. ल्िद्यािय ल्नयम र/िा ल्नयमनहरूमा सहकायम िनम अस्िीकार िन े

m. ल्िद्यािय यातायातका ल्नयमनहरूमा सहकायम िनम अस्िीकार िन े

n. ल्नल्दमष्ट कायम िनम अस्िीकार िन े

o. निरबन्द सिम िनम अस्िीकार िन े

p. अश्लीि िा अनुल्चत िाषा िा इशाराहरू प्रयोि िन े

 

व्यशिगत तवात्य 

q. ल्िद्यार्थीिे अन्यको स्िास्र्थयमा िोल्खम पुर् याउन उहाँको स्िास्र्थय 

ल्स्र्थल्त िानी-िानी प्रयोि िदाम 

 

अन्त्य 

r. शैल्क्षक बेइमान (िाँचहरूमा चोरी िने, 

शलदाििी काििहरू प्रल्तल्िल्प बनाउन ेिा ल्शक्षक र/िा 

आमािुिा/अल्ििािकको हस्ताक्षरको नक्कि िने) 

s. िुिा खेटन े

t. ल्िद्यािय सञ्चािनमा कुन ैपल्न तररकामा सम्बल्न्ित निएका िस्त,ु 

सामान िा सेिाहरू ल्िद्याियमा अनल्िकृत ल्बिी िा ल्ितरण (उदाहरण, 

फुिबि पुिहरूको ल्बिी) 

u. ल्नयल्मत ल्नदेशनात्मक समय अिल्िमा िैर-शैल्क्षक उद्दशे्यहरूको िाल्ि 

ल्िद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोि। िाँदा र आउँदा बसहरूमा र ल्िद्यािय-

प्रयोल्ित ल्ियाकिाप िा कायमिमहरूमा सहिािी हुँदा िैर-शैल्क्षक 

उद्देश्यहरूका िाल्ि ल्िद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोिमा ििाइएको ल्नषेि पल्न 

िािू हुन्छ। 

 

वगड II अपराधहरू: 

शनलर्मबन, वैकशल्पक िैशक्षक कायडिममा शनशदडष्ट वा शनष्कासन (शिक्षा बोर्ड नीशत 

5550, शवद्याथीको व्यवहार आचार-संशहता) को पररणाम हुन सक्ने 

अपराधहरूको उदाहरणहरू। 

 

ििम II का अपरािहरू ल्िद्यािय प्रशासकहरूद्वारा ल्निामरण िररए अनुसार 

ल्ियाकिापहरू, प्रशासन िा ल्िद्याियका कक्षाहरू, ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

ल्ियाकिाप िा ल्िद्यािय िा ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिापहरूका िाल्ि 

यातायात सेिा प्रयोि िरररहेका ल्िद्यार्थीहरूको यर्थािम सञ्चािनमा अिरोि िन े

दुव्यमिहारका िेरै िम्िीर कायमहरू हुन्। 

 

ििम II अपरािहरू (ल्शक्षा पररषद् नील्त 5550 र सुपररिेक्षकको ल्नयम 5550, 

विद्यार्थी आचार संवहता) ति सूचीबद्ध िररएको छ।   

 

   आगलागी/ज्वाला/शवष्फोटक    

a. आििािीको घण्िी/िति आििािी ररपोिम 

b. िाइि एम्युल्नसन (पिाका िा सोिन्दा ठूिो सामग्री) सल्हत आििािी िा 

ल्िष्फोिक सामग्री िा यन्त्रको ल्िष्फोिन िारण 

 
आिमण/धर्मकी/लर्ाई 

c. िम्काएर िा डर देखाएर र ियल्ित िराएर 

अको ल्िद्यार्थीको सार्थबाि पैसा िा सामग्री िबरिस्ती खोस्ने िा िैिाने 

d. ल्िद्यार्थीमा शारीररक आिमण(हरू) 

e. व्यल्ि(हरू) मा खतरा(हरू) 

 

खतरनाक वततुहरू 

f. ल्नयल्न्त्रत खतरनाक पदार्थम िा कुन ैबनाििी औषल्ि र पदार्थमहरूको रूपमा 

प्रस्तुत िररएका िैर-ल्नयल्न्त्रत पदार्थम ल्ितरण िन ेअल्िप्रायको सार्थमा ल्ितरण, 
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ल्ितरण िन ेप्रयत्न िा िारण 

g. ल्िद्याियको नसम िा पदनाल्मत कममचारीद्वारा प्रबन्ि िररएका औषल्िहरू ल्िन 

असफि हुने सल्हत िैर-ल्निामररत उटिङ्घन (िैर-ल्निामररत औषल्िहरूको 

दुरूपयोि) 

h. औषल्ि सामग्री िा बनाििी औषल्ि र पदार्थमहरूको िारण, प्रयोि िा ल्ितरण 

i. ल्निामररत-औषल्िको उटिङ्घन (ल्निामररत औषल्ि िारण) 

j. ल्नयल्न्त्रत खतरनाक पदार्थमको रूपमा प्रस्तुत िररएको िरै-ल्नयल्न्त्रत पदार्थमको 

खररद 

k. सुतीिन्य उत्पादन, सतुीिन्य पदार्थमसँि सम्बल्न्ित यन्त्रहरू, सुतीिन्य 

उत्पादनहरूको अनुकरण, चुरोि बेन ेकािि िा ल्िद्यतुीय चुरोिहरू (दोहोररएको 

अपराि) को प्रयोि र/िारण 

 

असर्ममान/शवद्रोह 

l. ििम III अपरािहरू िनमको िाल्ि दुई िा सोिन्दा बढी व्यल्िहरूको बीचमा 

षड्यन्त्र िा योिना बनाउन े

m. अशान्त व्यिहार िसिे दोहोररने ििम I िा II अपरािहरू सल्हत सामान्य 

ल्िद्यािय कायमिममा हस्तके्षपका पररणामहरू टयाउँछ 

n. बदमाशी िने, साइबर बदमाशी िन,े उत्पीडन िा कुन ैपल्न कारणको िाल्ि 

िम्की ल्दने 

o. ल्िद्यािय िा कक्षाहरूमा उपल्स्र्थत हुनको िाल्ि अको ल्िद्यार्थीको अल्िकारमा 

बािा पुर् याउन े

p. ल्िद्यािय अिरोिमा सहिािी हुने र/िा िड्काउन े

 
यौन अपराधहरू 

q. यौन प्रकृल्तका अनुपयुि व्यिहार  

r. अनुल्चत प्रदशमन िन े

 

हशतयारहरू 

s. कुनै पल्न प्रकारको हल्तयार िस्त ैदेल्खने िस्त ुिारण िन े

t. पकेिनाइफको िारण िन े

 

अन्त्य 

u. ल्िद्याियको सम्पल्ि, ल्िद्यार्थी र/िा संकायको व्यल्िित सम्पल्िको नाश र/िा 

िुण्डािदी।  यसमा बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूिबाि चोरीएका सम्पल्िको 

िौचर, ल्बिी, स्िाल्मत्ि िा ल्ितरण समािेश छ। ल्ििीय िा ल्िद्यािय-कायम 

पररयोिनाको पुनल्नममाण आिश्यक छ 

v. िैर-कानूनी उद्देश्यको िाल्ि पसैा ल्िल्नयम िन े

w. व्यल्ििाई चोिपिक िाग्न ेपररणाम ल्नम्त्याउने िापरिाही खतरा 

x. चोने र/िा िानबुिरे चोरेको सम्पल्ि राख्न े

y. उटिङ्घन िन े

z. विद्यार्थीहरूका प्रविवध र्सिीकारर्ोग्र् प्रर्ोि नीवत (TAUP) को उटिङ्घन 

aa. बोडमको ल्िरोह सम्बन्िी नील्तको उटिङ्घन 

 

वगड III अपराधहरू 

शनलर्मबन, वैकशल्पक िैशक्षक कायडिममा शनशदडष्ट वा शनष्कासन (शिक्षा बोर्ड 

नीशत 5550,   विद्यार्थीको व्यिहार  आिार-संवहता)को पररणाम हुन सक्न े

अपराधहरूको उदाहरणहरू। 

 

ििम III का अपरािहरू दुव्यमिहारको एकदमै िम्िीर कायमहरू हुन ्। यी अपरािहरू िन े

ल्िद्यार्थीहरूिाई िैकल्टपक कायमिममा ल्िस्ताररत ल्निम्बन, ल्नष्कासन िा स्र्थान-

ल्नयोिनको ल्सफाररससँि ल्िद्यािय र/िा ल्िद्यार्थी सञ्चार सुनुिाई अल्िकारीबाि 

ल्निम्बन िनम सशकन्त्छ ।  दुव्यमिहारको प्रमुख कायमहरूिाई घिना िएपल्छ तुरून्त ै

ल्िद्यािय प्रशासकिाई ररपोिम िरेको हुनुपछम र यसको पररणाम स्िरूप ल्िद्याियबाि 

ल्िद्यार्थीिाई तुरून्तै हिाउन ेकायम हुनसक्छ।  

 

वगड III अपरािहरू (ल्शक्षा पररषद् नील्त 5550 र सपुररिेक्षकको ल्नयम 5550, विद्यार्थी 

आचार संवहता) ति सूचीबद्ध िररएको छ। 

 

 आगलागी/ज्वाला/शवष्फोटक 

a. आििनी 

b. बमको खतरा 

c. िाइि एम्युल्नसन सल्हत आििािी िा ल्िष्फोिक सामग्री िा यन्त्रको ल्िष्फोिन 

(पिाका िा सोिन्दा ठूिो) 

 

आिमण/धर्मकी/लर्ाई 

d. िडाई िा अन्य हाल्नकारक ल्ियाकिापको बीचमा आउने कममचारी 

सदस्यिाई प्रहार िन े(िानबुिेर िा अन्िानमा) 

e. कममचारी सदस्यमा शारीररक आिमण(हरू) 

f. व्यल्िहरू िा सम्पल्िमा िौल्तक खतरा ल्सिमना िन ेिा िम्िीर शारीररक चोि 

पुयामउने ल्हंसात्मक व्यिहार   

 

खतरनाक वततुहरू 

g. मल्दरा ल्ितरण र/िा ल्बिी 

h. ल्नयल्न्त्रत खतरनाक पदार्थमहरू (िैर-कानूनी औषल्िहरू) को ल्ितरण र/िा ल्बिी 

i. मल्दरा सार्थमा राख्न े

j. ल्नयल्न्त्रत खतरनाक पदार्थमहरू (िैर-कानूनी औषल्िहरू) सार्थमा राख्न े

k. ल्िद्यािय पररचाररका िा प्रत्यायुि कममचारीद्वारा प्रबन्ि िररएको औषल्िहरू 

ल्िने असफिता सल्हत ल्नदेल्शत औषल्िको उटिङ्घन (ल्निामररत 

औषल्िहरूको दुरुपयोि) 

l. ल्नयल्न्त्रत पदार्थमको प्रिाि अन्तिमत ल्नयल्न्त्रत खतरनाक पदार्थम (िैर-कानूनी 

औषल्िहरू) को प्रयोि िा ल्नयल्न्त्रत पदार्थम प्रयोि िररएको प्रमाण देखाउने 

m. मल्दरा प्रयोि, मल्दराको प्रिािमा िा मल्दरा सेिन िरेको िनी प्रमाण देखाउने 

n. स्ियं-ल्नयन्त्रण िा मद्यपान िुम्ने कुनै पल्न ल्िषाि पदार्थमहरूको प्रयोि र ग्िू, 

घोि िा कृल्त्रम औषल्ि र पदार्थमहरू समािेश हुनेछ 

 

यौन अपराधहरू 

o. िैङ्ल्िक आिमण 

 

हशतयारहरू 

p. ल्िद्याियको सम्पल्िमा तोपको प्रयोि र/िा िारण 

(एक िषमको िाल्ि ल्नष्कासन) 

q. कुनै अन्य बन्दुक िा राइफि (िोड िएको िा निएको, उपयोिी िा 

अनुपयोिी) सार्थमा राख्न ेिा प्रयोि िन,े िसमा िोिी िएको बन्दुक, पेन्ि 

िोिी िएको बन्दुक, स्िन बन्दुक, BB बन्दुक, फ्िेर बन्दुक िा नेि बन्दुक 

समािेश हुन्छन ्तर यल्तमा सील्मत हुँदैनन्* 

r. कुनै पल्न प्रकारको असिी हल्तयार सार्थमा राख्ने िा  प्रयोि िन,े िसमा स्िीच-

लिेड चक्कु, ल्शकार िन ेचक्कु, स्िार चक्कु, रेिर, िेिर, नन-चाकु, ल्तखो 

पन्िा, तीखो हाते-लयान्ड, कुनै मसे डेरीिेल्िि, अशु्र ग्यास यन्त्र िा पेपर स्प्रे 

पदार्थम समािेश हुन्छन् तर यल्तमा सील्मत हुँदैनन ्

s. बन्दुक िा राइफि िस्तो देल्खन ेिस्तुको प्रयोि (िोड िएको िा निएको, 

उपयोिी िा अनुपयोिी) * 

t. कुनै पल्न प्रकारको हल्तयार िस्त ैदेल्खने िस्तुको प्रयोि, िसमा 

स्िीचलिेड चक्कु, ल्शकार िन ेचक्कु, पकेिनाइफ, रेिरहरू (ल्सिा िा िुकाउन 

ल्मटने रेिर), नानचक्कु, नुकीिो पञ्िा िा नुकीिो पाखुराको लयाण्ड 

u. पकेि-चक्कु िा हल्तयार िस्तो कुनै िस्तुको प्रयोि 

 

अन्त्य 



13 
 

v. डकैती 

 

*छुटकारा: JROTC िा किर िाडम/माल्चमङ लयाण्ड ल्शक्षकहरूको प्रत्यक्ष ल्नरीक्षणमा 

हुँदा JROTC िा कि िाडम/मा'ल्चमङ लयाण्ड ल्िद्यार्थीहरूद्वारा स्र्थायी रूपमा अप्रिािी 

िा काठ िस्ता देल्खने राइफिहरूको प्रयोिि ेल्नदेशनात्मक समय र अन्य कुन ैपल्न 

समयमा यो नील्तको उटिङ्घन हनुेछैन। 

 

ल्िद्यार्थी अनुशासनात्मक प्रल्िया 

 

ल्िद्यार्थी दुव्यमिहारको कुनै पल्न घिनामा, ल्िद्यािय प्रशासकहरूि ेल्िद्यार्थीको 

कायमहरूिे बोडम नील्त सम्बल्न्ित आचार संल्हता उटिङ्घन िछम िा िदैन िन्ने बारे 

ल्नणमयहरू सूल्चत िनुमपछम। पूिमिामी पृष्ठहरूमा देखाइएका ििमहरू उटिङ्घनहरू िएर 

उटिङ्घनहरूको िम्िीरतािाई ल्निामरण िनुमपरेमा प्रशासकहरूिाई मािमदशमन िनम 

ल्डिाइन िररएका हनु्।  आचार संल्हतामा उटिङ्घनहरू िएका अिस्र्थाहरूमा, 

प्रशासकहरूिे ताल्कम क पररणामहरू उपिलि िराउनुपछम—पररणामहरू िसिे 

ल्िद्यार्थीहरूिाई आफ्नो व्यिहार पररितमन िनमको िाल्ि ल्सकाउँछ िा प्रोत्साहन िछम। 

  

यल्द स्र्थानीय अल्िकारीहरूद्वारा ल्निामरण िरे अनुसार ल्िद्यार्थीको दुव्यमिहार पल्न 

कानूनको उटिङ्घन हो िन,े ल्िद्यािय प्रशासकहरूद्वारा िािू िररएका पररणामहरूका 

सारै्थ ल्िद्यार्थीका िाल्ि कानूनी पररणामहरू हुन सक्छन्।  ल्िद्यािय-आिाररत 

पररणामहरूमा पुनग्रमहण, िैकल्टपक शैल्क्षक कायमिम िा ल्नष्कासन समािशे हुन्छन्। 

हानी िा क्षल्तहरूमा कुनै अन्य पररणामहरूका सारै्थ क्षल्तपूल्तम ल्दन आिश्यक हुनेछ। 

 

ल्िद्यािय प्रणािीको अनुशासनात्मक प्रल्िया बाल्टिमोर काउण्िी प्रहरी ल्ििाि 

अनुसार ल्नयोल्ित िरेका अपराल्िक र नािररक प्रल्ियाहरूिन्दा पूणम रूपमा छुटै्ट हुन्छ। 

 

आचार संशहताका उल्लङ्घनहरूमा प्रशतशियाहरू 

ल्शक्षा बोडम, नील्त 5550, विद्यार्थी आचार-संवहताि ेउि मापदण्डहरूका 

उटिङ्घनहरूमा ल्िद्यार्थीको व्यिहार र अनुशासनात्मक पररणामहरूमा मापदण्डहरू 

स्र्थापना िछम।  ल्िद्यािय प्रशासकहरूिाई कुनै अनुशासनात्मक पररणाम प्रिािशािी 

िािू िनुम पूिम हस्तके्षप तर्था समर्थमनहरूका प्रकार र सङ्ख्या ल्नल्श्चत िनम प्रत्येक 

व्यल्िको अिस्र्थािाई समीक्षा िन ेर मूटयाङ्कन िन ेअल्िकार छ।  अनुशासनात्मक 

पररणामको रूपमा ल्िस्ताररत ल्निम्बन िा ल्नष्कासनको प्रयोििाई अल्न्तम प्रयासको 

िाल्ि मात्र प्रयोि िनम सल्कन्छ। 

 
अनुशासन प्रबन्ि हुँदा ल्िद्यार्थीहरूिाई उपयुि प्रल्ियाका िाल्ि समर्थमन िररनेछ।  

ल्िद्यार्थीिे:  ल्निम्बन शुटक(हरू) को मौल्खक िा ल्िल्खत सूचना प्राप्त िनेछन्; 

शुटकहरू समर्थमन िने प्रमाणको व्याख्या प्राप्त िनेछन्; अनुशासन कायमिाही िनुमअल्घ 

शुटकहरूमा प्रल्तल्िया िनाउन ेअिसर हुनेछ र घिनाको संस्करण उपिलि िराउने 

अिसर हुनेछ।  राज्यको ल्नयमन अनुसार, ल्िद्याियमा उपल्स्र्थल्तिे व्यल्िहरू िा 

सम्पल्ििाई ल्नरन्तर खतरा िराउने ल्िद्यार्थीिाई नील्त 5561, ररपोिम िनम योग्य 

अपरािहरूको ल्िद्यािय प्रयोिअनुसार अनुशासनात्मक प्रल्ियाको प्रयोि िरी 

ल्िद्याियबाि तुरून्त ैहिाउन सल्कन्छ। 

 

शप्र-शकन्त्र्रगाटेन – ग्रेर् 2 शवद्याथीहरूको शनलर्मबन/शनष्कासन  

राज्यको कानून अनुसार, ल्प्र-ल्कन्डरिािेन, ल्कन्डरिािेन, प्रर्थम गे्रड िा दोस्रो गे्रडमा 

नामांल्कत ल्िद्यार्थीिाई ल्नम्न अिस्र्थामा मात्र ल्नम्न कायमिाही िनम सल्कनेछ: 

 

1. संघीय कानूनद्वारा आिश्यकता िएमा ल्िद्याियबाि ल्नष्कासन िने। 

2. यल्द ल्िद्यािय प्रशासकिे ल्िद्याियको मनोिैज्ञाल्नक िा अन्य मानल्सक 

स्िास्र्थय पेशिेरसँि परामशम िरी त्यहाँ अन्य ल्िद्यार्थीहरू िा कममचारीिाई 

िम्िीर हानी हनुे आसन्न खतरा छ िसिाई हस्तके्षप तर्था समर्थमनहरू माफम त 

कम िराउन िा हिाउन सल्कँदैन िनी ल्नल्श्चत िनुमहुन्छ िने, प्रल्त घिना पाँच 

(5) ल्िद्यािय ल्दनिन्दा बढीको िाल्ि ल्निम्बन निने। 

 

 

शवद्यालय शभत्रको शनलर्मबन 

ल्िद्यािय ल्ित्रको ल्निम्बन िनेको प्रिानाध्यापकद्वारा अनुशासनात्मक कारणहरूको 

िाल्ि ल्िद्यािय ििन ल्ित्र ल्िद्यार्थीको हािको ल्शक्षा कायमिमबाि दश (10) 

ल्दनसम्म ल्िद्यार्थीिाई ल्नष्कासन िने हो। 

 

 

अल्पकालीन र दीघडकालीन शनलर्मबन 

• अल्पकालीन शनलर्मबन िनेको तीन (3) ल्िद्यािय ल्दनसम्मको 

िाल्ि प्रिानाध्यापकद्वारा ल्िद्याियबाि ल्िद्यार्थीिाई 

अनुशासनात्मक कायमिाही स्िरूप िररन ेल्नष्कासन हो। 

• दीघडकालीन शनलर्मबन िनेको चार (4) देल्ख ििातार दश (10) 

ल्िद्यािय अिल्िको िाल्ि प्रिानाध्यापकद्वारा ल्िद्याियबाि 

ल्िद्यार्थीिाई िररने अनुशासनात्मक ल्नष्कासन हो। 

 

ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीको आमाबुिािाई बावल्र्मोर काउण्र्ी बालबावलका तर्था 

पररिारहरूको लावि सामुदावर्क संसाधन सूचीको प्रल्तल्िल्प ल्दइनेछ। 

 

ल्िद्यार्थीिे ल्निम्बनको अिल्ि दौरान पाठ्यिम ल्ियाकिापहरूमा सल्म्मल्ित 

हुन सक्दैनन्।   

 

शवतताररत शनलर्मबन र शनष्कासन 

शवतताररत शनलर्मबन ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीद्बारा ल्निामरण िररए 

अनुसार 11 देल्ख 44 ल्िद्यािय ल्दनको समयािल्िको िाल्ि ल्िद्यार्थीको ल्नयल्मत 

कायमिमबाि ल्िद्यार्थीको ल्निारण हो।  ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिे ल्नम्न 

कुराहरू ल्निामरण िदाम ल्िस्ताररत ल्निम्बन िनम सल्कन्छ: 

 

1. ल्िद्याियमा ल्निम्बन अिल्िको समापन पूिम ल्िद्यार्थीको पुनरािमनिे अन्य 

ल्िद्यार्थी िा कममचारीमा िम्िीर हानीको ल्नकिस्र्थ खतरा हुनसक्छ, िा 

2. ल्िद्यार्थी शैल्क्षक प्रल्ियाको दीघमकािीन र अत्यल्िक दुघमिनामा संिग्न 

िएका छन् िसि ेल्िद्यािय ल्दनमा अन्य ल्िद्यार्थीको िाल्ि ल्सकाईमा 

अल्िक अिरोि ल्सिमना िरेका छन् र अन्य उपिलि र उपयुि 

व्यािहारात्मक र अनुशासनात्मक हस्तके्षपहरू ररि िएका छन्।   
 

त्याग िनेको ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीद्वारा ल्निामरण िररए अनुसार 45 

ल्िद्यािय ल्दन िा सो िन्दा िामो समयसम्मको िाल्ि ल्िद्यार्थीको ल्नयल्मत ल्िद्यािय 

कायमिमबाि ल्िद्यार्थीको ल्निारण हो।  ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिे 

ल्निामरण िदाम त्याि हुनसक्छ: 

 

1. ल्िद्याियमा ल्निम्बन अिल्िको समापन पूिम ल्िद्यार्थीको पुनरािमनिे अन्य 

ल्िद्यार्थी िा कममचारीमा िम्िीर हानीको ल्नकिस्र्थ खतरा हुनसक्छ। 

 

अनुशासनात्मक उटिङ्घन पािना िनामिे, ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकि ेसमस्याको 

ल्िस्तृत अनसुन्िान िनुमहुनेछ।  अनुसन्िानपल्छ, ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकिे ल्िस्ताररत 

ल्निम्बन िा त्याि िारेन्ि िररएको छ िनी फेिा पानुमियो िने, ल्िद्यािय 

प्रिानाध्यापकिे तुरून्तै ल्िद्यार्थी आचारण सुनुिाई अल्िकारीसँि ल्िद्यार्थी र 

ल्िद्यार्थीको आमाबुिाको िाल्ि सम्मेिन प्रबन्ि िनुमहनुेछ।   ल्िद्यार्थी आचारण सुनुिाई 

अल्िकारीि ेप्रिानाध्यापकद्वारा िारीको िररएको अटपकािीन ल्निम्बनको ल्मल्तदेल्ख 

दश (10) ल्दन ल्ित्रमा ल्िद्यार्थी र ल्िद्यार्थीको आमाबुिासँि सम्मेिन सञ्चािन 

िनुमहुनेछ।  ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिे ल्िद्यार्थी र आमाबुिािाई ल्नम्न 

कुराहरू बारे ल्िल्खतमा सूल्चत िनुमहुनेछ:  

 



14 
 

• सिाको समय र स्र्थान; 

• ल्िद्यार्थीिे िरेर दोषी िएका अपरािहरू; 

• ल्िद्यार्थीिे उटिङ्घन िरको नील्त, ल्नयम िा ल्नयमन; 

• प्रिानाध्यापकद्वारा दश (10) ल्िद्यािय ल्दन िन्दा िामो-समयको 

ल्निम्बनको िाल्ि ल्सफाररस; 

• ल्िद्यार्थीको साक्षी राख्न पाउने र अल्िििाद्वारा प्रल्तल्नल्ित्ि िररनुपने 

अल्िकार; 

• सुनुिाईको 24 घण्िा पूिम ल्िद्याियसँि ल्निम्बन ्याकेिको 

प्रल्तल्िल्प अनुरोि िन ेआमाबुिा/अल्िििा र ल्िद्यार्थीको अल्िकार। 

 

सम्मेिनमा, ल्िद्यार्थीसँि शुटकहरूिाई समर्थमन िने सबै काििी प्रमाण समीक्षा िन े

अल्िकार हुनेछ   ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीि ेल्िद्यार्थी र आमाबुिािाई 

ल्नष्कषमहरू र ल्नणमय बारे मौल्खक रूपमा रर ल्िल्खतमा सूल्चत िनुमहुनेछ।   सुनुिाईमा 

प्रस्तुत िररएको सबै प्रमाणको ल्िचारपश्चात, ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिे 

ल्िस्ताररत ल्निम्बन िा ल्नष्कासन िारेन्ि िररएको छ िनी ल्नष्कषम ल्नकाटनुियो, 

ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीको आमाबुिाि ेस्र्थानीय पररषद्मा अपीि दायर िनम सक्नुहुन्छ।   

 

ल्िस्ताररत ल्निम्बन िा ल्नष्कासन िाि ूिररन्छ िन,े ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई 

अल्िकारीि ेल्िद्यार्थीिाई िैकल्टपक ल्शक्षा कायमिममा ल्नयुि िनुमहुनेछ।    

ल्िद्यार्थीिाई िैकल्टपक ल्शक्षा कायमिममा ल्नयुि िदाम आमाबुिाको समर्थमन सहयोि 

प्राप्त िनमको िाल्ि सबै प्रयत्नहरू िररनेछन्।  यद्यल्प, ल्िद्यार्थी र/िा आमाबुिाि ेस्र्थान 

ल्नयोिनमा सहमल्त निनाउँदा ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिे ल्िद्यार्थीिाई 

िैकल्टपक ल्शक्षा कायमिममा ल्नयुि िन ेअल्िकार िारण िनुमहुन्छ।  आमाबुिासँि 

िैकल्टपक शैल्क्षक कायमिममा ल्िद्यार्थीिाई ल्नयुि िनमको िाल्ि ल्िद्यार्थी आचरण 

सुनुिाई अल्िकारीिाई अपीि िने अल्िकार हुन्छ।   

 

ल्िद्यार्थी र आमाबुिाहरूको सहिताको िाल्ि, ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीहरूिाई 

ल्िद्यािय प्रणािी िरर रणनील्तक रूपमा अिल्स्र्थत िररन्छ: 

 

• साउर्थिेस्ि कायामिय – िुडिन ल्मडि  

3033 St. Luke’s Lane 

Woodlawn, Maryland 21207 

(443) 809-6842 

 

• नर्थमिेस्ि/केल्न्िय कायामिय – च्याि्सिर्थम स्कूि 

222 New Avenue 

Reisterstown, Maryland 21136 

(410) 887-6943 

 

• नर्थमइस्ि/केल्न्िय कायामिय – स्िेम्मसम रन ल्मडि 

201 Stemmers Run Road 

Essex, Maryland 21221 

(443) 809-6498 

 

• साउर्थइस्ि कायामिय – लयािि गु्रि इल्िमेन्िरी 

7828 St. Patricia Lane 

Dundalk, Maryland 21222 

(410) 887-7570 

 

अनुशासनात्मक माल्मिािाई सञ्चािन िन ेल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीिाई 

प्राय: ल्िद्यार्थीको िहृ ल्िद्याियद्वारा ल्निामररत िररन्छ।  यद्यल्प, सनुुिाई अल्िकारीि े

त्यस अल्िकारीिाई िास्तिमा ल्नल्दमष्ट िररएका ल्त ल्िद्याियहरूबाहेक अन्य 

ल्िद्याियबाि उत्पन्न िएको अिस्र्थामा अध्यक्ष बन्ने अिसर हुन सक्नेछ। 

 

ल्िद्याियबाि ल्निम्बन िा ल्नष्कासन िररएका कुनै पल्न ल्िद्यार्थी ल्िद्यािय ल्शल्क्षक-

सत्रमा हुँदा ल्िद्यािय पररसरमा रहनुपने हुन्छ; ल्िद्यार्थीिे ल्िद्यािय-प्रायोिक 

ल्ियाकिापहरूमा सहिािी हनु पाउँदैनन्।   ल्िद्यार्थी नाबािक छ र आमाबुिाको 

सार्थमा छ िन ेमात्र, ल्निम्बन िा ल्नष्कासन िररएका ल्िद्यार्थी पल्हिेदेल्ख ल्निामरण 

िररएको ल्नयोल्ित िेिमा  केिि हाल्िरीको िाल्ि ल्नल्षद्ध घण्िा अिल्िको ल्िद्यािय 

पररसरमा फकम न सक्छन्।  

 

अको पृष्ठमा िएको चािमिे मेररटयाण्ड कानूनद्वारा अनमुल्त ल्दइएका अनुशासनात्मक 

ल्नष्कासनहरूिाई संके्षपमा प्रस्तुत िछम।

 

 

 

 

 

 

 

अनुशासनात्मक ल्नष्कासनहरू 

ििम ल्दन संख्या प्रकार आिश्यक अनुसन्िान अल्िकृत व्यल्ि ल्नम्नमा ल्नणमय अपीि िररएको: 

तथानीय               शनलर्मबन  

1-3  अल्पकालीन 

(कुनै पल्न आिश्यक छैन) प्रािानाध्यापक  
ल्िद्यार्थी सहायताको कायमकारी 

ल्नदेशक 4-10  दीर्यकालीन 

पररषद्             शनलर्मबन  

11-44  विर्सताररत 
 दीघमकािीन अिरोि 

 ल्नकिस्र्थ िोल्खम ल्िद्यार्थीको आचरण सुनुिाई अल्िकारी  ल्शक्षा बोडम 

45+  वनष्कासन  ल्नकिस्र्थ िोल्खम 

(मेररटयाण्ड ल्नयमनको आचारण 13A.08.01.11 द्वारा अनुमल्त ल्दइएका अनुशासनात्मक ल्नष्कासनहरूको सारांश) 
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न्त्यूनतम िैशक्षक सेवाहरू 

ल्निम्बन िा ल्नष्कासन िररएका र िैकल्टपक ल्शक्षा कायमिममा नराल्खएका 

ल्िद्यार्थीहरूिे दैल्नक कक्षाकायम र असाइनमेन्िहरू प्राप्त िनेछन्, िसिाई ल्शक्षकहरूद्वारा 

साप्ताल्हक आिारमा समीक्षा िररनेछ र सुिाररन ेछ र ल्िद्यार्थीसँि ल्फताम िररनेछ। प्रत्येक 

प्रिानाध्यापकिे ल्िद्यािय बाल्हरको ल्निम्बन िा ल्नष्कासनमा ल्शक्षक र ल्िल्िन्न 

ल्िद्यार्थीहरूको बीच नल्िकको सम्पकम मा रहन र कक्षाकायम असाइनमेन्िहरू र 

ल्िद्याियसँि सम्बल्न्ित समस्याहरूको बारेमा साप्ताल्हक सञ्चार िनम कममचारी सदस्यिाई 

ल्नयुि िनुमहुनेछ। 

 

अटपकािीन ल्निम्बनको समयमा, सबै ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्तनीहरूिे ल्निम्बन 

अिल्िको समयमा छुिाएका शैल्क्षक कायम दण्ड ल्बना पूरा िन ेअिसर उपिलि 

िराइनेछ। 

 

वैकशल्पक शवद्यालय र अन्त्य िैशक्षक शवकल्पहरू  

ल्िस्ताररत ल्निम्बन िा ल्नष्कासनमा िएका ल्िद्यार्थीहरूिाई एक िा सो िन्दा बढी 

शैल्क्षक ल्िकटपहरू माफम त शैल्क्षक सेिाहरूमा पहुँचका प्रस्ताि िररनेछ। 

 

• िैकल्टपक ल्िद्याियहरू 

िैकल्टपक ल्िद्याियहरू BCPS समुदाय सिेक्षकहरूद्वारा प्रबन्ि िररएका 

हुन् र यसमा ल्िद्यार्थी आचरण सुनुिाई अल्िकारीद्वारा राल्खएका दुिै 

माध्यल्मक र हाइ स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूिाई सेिा प्रदान िदमछ; यी 

कायमिमहरूि ेस्ियंसेिी नामाङ्ल्कतिाई प्रस्ताि िदैन र सील्मत 

सङ्ख्याको ल्सिहरू छ। यी पूणमकाल्िक कायमिम पौराल्णक ल्िद्यािय 

समय दौरान पररचािन हुन्छ। यातायात उपिलि िराइन्छ। 

 

• िृह ल्शक्षा 

BCPS प्रार्थल्मक ल्िद्याियका ल्िद्यार्थीहरूिाई घर र अस्पतािको 

कायामियद्वारा प्रबन्ि िररएको अनुसार घरमा ल्शक्षा उपिलि िराउन 

सल्कन्छ।  BCPS माध्यल्मक र हाइ स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूिाई शैल्क्षक 

ल्िकटपहरूका कायामियद्वारा प्रबन्ि िररएका BCPS ल्डल्ििि ल्िद्यािय, 

eLearning को सेिाहरू प्रयोि िरेर घरमा ल्शक्षा उपिलि िराउन 

सल्कन्छ।  दुबै घर र अस्पताि तर्था eLearning सँि प्रशासल्नक रूपमा 

राल्िनामा ल्दएकाहरूमा समािेश िइ तर सील्मत निएर ल्िल्िन्न प्रकारका 

कारणहरूको िाल्ि उपिलि कायमिम छ। 

 

• ल्िस्तृत ल्दनको ल्सकाई कायमिम (EDLP) 

BCPS हाइ स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूिाई साँि र/िा शल्नबार ल्बहानमा 

शैल्क्षक ल्िकटप कायामियद्वारा प्रबन्ि िररएका पाँचििा EDLP 

साइिहरूमध्य ेएउिामा ल्नदेशन उपिलि िराउन सल्कनेछ। यो अंशकािीन 

कायमिमि ेआत्म-सल्म्मश्रण ल्मल्श्रत ल्सकाई मोडेिको प्रयोि िछम। 

प्रशासल्नक रूपमा राल्खएका ल्िद्यार्थीहरूिाई उपल्स्र्थत हनु ल्निामररत 

िररएको ल्शक्षाको चौर्थाई िाि(हरू)मा प्रायिसो ल्िशेष ल्िषय-सूची 

उपिलि िराइनेछ; केही अिस्र्थाहरूमा, ल्िद्यार्थीहरूिाई िेल्डि पनु: प्राल्प्त 

ल्िकटपहरूको िाल्ि सबैिन्दा राम्रोसँि ल्निामररत िनम सल्कन्छ। यो 

कायमिमि ेइच्छापूिमक नामाङ्ल्कत ल्िद्यार्थीहरू सार्थसारै्थ कायमिममा 

राल्खएकाहरूिाई सेिा प्रदान िदमछ।  ल्िद्यार्थीसँि IEP छ र ल्न:शुटक र 

उपयुि सािमिल्नक ल्शक्षा (FAPE) मा पहुँचको िाल्ि यातायात 

आिश्यक नहुँदासम्म EDLP मा राल्खएका ल्िद्यार्थीहरूिाई BCPS िे 

यातायात प्रदान िदैन। 

 

आमाबुिा र ल्िद्यार्थीहरूि ेमाल्र्थका कायमिमहरूको बारेमा शैल्क्षक ल्िकटपहरू मा 

अििोकन िरेर िा 443-809-2270 मा कायामियिाई फोन िरेर र्थप िानकारी प्राप्त िनम 

सक्नुहुन्छ। 

 

व्यशिगत शिक्षा कायडिम (IEP) र 504 योजनाहरू  

ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकद्वारा 504 योिना र IEPs िएका ल्िद्यार्थीहरूिाई बोडम नील्त 

5550को उटिङ्घनहरूको िाल्ि अनुशासन-बद्ध िराउन सल्कनेछ 

विद्यार्थी आचार संवहता। अनुशासनात्मक ल्नष्कासनमा ल्िद्यािय िषममा कूि दश 

(10) ल्दनिन्दा िेरै ल्नष्कासन हुँदा, ल्िद्यार्थीहरूि ेल्नल्श्चत अिस्र्थाहरू परूा िरेको 

ल्र्थयो िा ल्र्थएन िनी ल्निामरण िनम उनीहरूिाई बैठकमा राल्खन्छ:  1) यल्द ल्निम्बन 

िराउने व्यिहारको कारण असक्षमताको पररणाम हो, 2) यल्द उटिङ्घनको समयमा 

IEP िाई कायामन्ियन िररएको ल्र्थयो; र 3) यल्द ल्िद्यार्थीको IEP उपयुि छ।  

 

अनुशासनात्मक कारणहरूको िाल्ि बच्चाको ल्निम्बन, ल्नष्कासन िा अन्तररम 

िैकल्टपक स्र्थान ल्नयोिन सल्हत असक्षमता िएको बच्चाको अनुशासनिाई असक्षमता 

िएका व्यल्िहरूको ऐन (IDEA) र पनुसुमिार ऐनको खण्ड 504 का 

आिश्यकताहरूसँिको अनुकूितामा सञ्चािन िररनेछ।   

 

अल्ििािकहरूि ेIEPs िएका ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि मेरीटयाण्ड प्रल्ियात्मक 

सुरक्षा उपायहरू बारेमा र्थप िानकारीको िाल्ि प्रत्येक िषम उपिलि िराइने 

अल्ििािकीय अल्िकारको सूचनामा ररफर िनुमपछम।  IDEA, खण्ड 504 र राज्य 

तर्था संघीय ल्नयमनहरू अनुसार ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्याियबाि हिाउँदा ल्न:शुटक र 

उपयुि सािमिल्नक ल्शक्षा (FAPE) मा पहुँच उपिलि िराउनपुछम। 

 

 

SCHO को ल्नणमयको अपीि 

 

अपील प्रशिया 

ल्िद्यार्थीको आचरण सुनुिाई अल्िकारीको ल्नणमयमा असहमल्त िनाउन े

आमाबुिा/अल्ििािकि ेल्शक्षा पररषद् मा ल्नणमयको अपीि दायर िनम सक्नहुुनेछ। 

अपीिमा, ल्शक्षा पररषद्को प्रल्तल्नल्िको अपीि सुनरे यसबारे ल्नणमय िारी िनम 

अपीि प्राप्त िरेको ल्मल्तदेल्ख 45 पात्रो ल्दनसम्म समय हुनेछ। प्रत्येक पक्षिाई साक्षी 

प्रस्तुत िन ेअिसर हुन्छ र परामशमदाता अनुसार प्रल्तल्नल्ित्ि िररन्छ। ल्िद्यार्थी िा 

अल्ििािकिे सािमिल्नक सुनुिाईको अनुरोि निरेमा, बोडमद्वारा आिश्यक िा 

चाहना िररएका व्यल्िहरूको उपल्स्र्थल्त बाहेक अन्य माल्नसहरूको अनुपल्स्र्थल्तमा 

सुनुिाई सञ्चािन िररनेछ।  बोडममा िररएको अपीि ल्िद्यार्थीको आचरण सुनुिाई 

अल्िकारीको ल्नणमयमा रहँदैन; बोडमको ल्नणमय अल्न्तम हुन्छ।  (ल्शक्षा बोडम नील्त 

5560 र सुपररिेक्षक ल्नयम 5560)। 

 

बोडममा िररन ेअपीिको अनुरोि:  (1)    अपीि बाँकी िएको ल्दनमा िा अल्घ 

ल्शक्षा पररषद् कायामियमा डेल्ििर िररएको हुनुपछम; िा (2) दताम िररएको िा 

प्रमाल्णत िररएको संयुि राज्यको मेि िा एक्सप्रेस मेि िा प्रार्थल्मक मेिमा 

ल्डपोल्सि िररएको हुनुपछम िा अपीि बाँकी हुनअुल्घ मूि पोइन्िबाि िस्तुको 

प्रामाल्णत ियाल्कङ उपिलि िराउने संघीय एक्सप्रेस, UPS िा DHL िस्ता 

डेल्ििरी सेिामा ल्डपोल्सि िररएको हुनुपछम। ल्िद्यतुीय (इ-मेि) पेशीहरू स्िीकार 

िररनेछैन। 

 

ररपोिम िनम योग्य अपरािहरू 

 

ल्िद्यािय प्रणािीिाई "ररपोिम िनम योग्य अपराि" सँि सम्बल्न्ित िैर-ल्िद्याियको िाल्ि 

कानून प्रितमन एिेन्सीद्वारा ल्िरफ्तार िररएका ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि उपयुि शैल्क्षक 

कायमिमहरू उपिलि िराउन आिश्यक हुन्छ।  प्रिानाध्यापकि ेल्िद्यािय, कममचारी र 

ल्िद्यार्थीहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रिाि मूटयाङ्कन िनम ररपोिम िनम योग्य अपरािका 

सूचना समीक्षा िनुमहुनेछ।  ल्िद्यािय प्रशासकहरूि ेिृह स्कूिमा ल्िद्यार्थीको उपल्स्र्थल्तिे 

सुरक्षा र सरंक्षण िोल्खम ल्सिमना िछम ल्क िदै िनी ल्निामरण िनेछ र ल्िद्यार्थीको कायमिम 

िृह स्कूि िा िैकल्टपक ल्शक्षा व्यिस्र्था िारी राख्न ल्सफाररस िनुमहुनेछ। ररपोिम िनम योग्य 

अपराि शुटकको सूचना अनुशासनात्मक कारिाहीको आिार नहुन सक्छ।  असक्षमता 
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भएका व्र्विहरूका लावि वशक्षा ऐन (IDEA) र राज्यको ल्िशेष शैल्क्षक काननू र 

ल्नयमन (ल्शक्षा बोडम नील्त 5561 र ल्नरीक्षकको नील्त 5561) अनुसार असक्षमता िएको 

पल्हचान िररएको ल्िद्यार्थीिाई उपयुि शैल्क्षक कायमिम र सम्बल्न्ित सेिाहरू उपिलि 

िराइनेछ। 

 

यल्द ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीका अल्ििािकि ेयस खण्ड अन्तिमतको ल्नणमयमा असहमल्त 

िनाउनुहुन्छ िने, अल्ििािक िा ल्िद्यार्थीिे ल्नणमयको समीक्षा अनरुोि िनम सक्नुहुन्छ।  

समीक्षाको अनुरोि ल्िल्खतमा हुनपुछम र ल्िद्यािय िातािरण ल्ििाि र 

सुरक्षा/ल्डिाइनीको प्रमुखिाई दायर िनुमपछम।   समीक्षाको अनरुोििाई सयंुि राज्यको 

मेिमा दताम िररएको िा प्रमाल्णत िररएको मेि िा एक्सप्रेस मेिमा िम्मा िररएको हुनुपछम 

िा ल्सिमना िररएको मूि स्र्थानको िस्तुको प्रमाल्णत िनम योग्य ि्याल्कङ उपिलि िराउन े

डेल्ििरी सेिा (िस्त ैफेडेरि एक्सप्रेस, UPS िा DHL) मा िम्मा िररएको हुनपुछम।  

ल्िद्युतीय (इ-मेि) पेशीहरू स्िीकार िररनेछैन। 
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अनुशासनात्मक अपराि मेल्िक्स 

ति ल्दइएको मेल्िक्सि ेल्िद्यार्थीहरूि ेBCPS को आचरण संल्हता (नील्त 5550) को उटिङ्घन िन ेअत्यन्त ैमहत्त्िपूणम के्षत्रहरूको साराशं ल्दन्छ।  प्रत्येक के्षत्रल्ित्र, ििम I र II का व्यिहारात्मक 

अपरािहरू सामान्यदेल्ख प्रमुख दायरामा हुने सातत्यमा सूचीबद्ध िररएका छन्।  व्यिहारात्मक अपरािहरू ल्िल्शष्ट व्यिहारहरूको राम्रो प्रल्तल्िया िनाउन को व्यल्ि राम्रो ल्स्र्थल्तमा छ िन्नबेारेमा 

मािमदशमन पल्न उपिलि िराउने तररकामा सूचीबद्ध िररएका छन्।  सामान्य व्यिहारहरू—सातत्यको बायाँल्तरको अल्न्तम िािमा—ल्शक्षकद्वारा नेतृत्ि िररएको प्रल्तल्ियािे राम्रोसँि ह्याण्डि 

िररन्छ।  मध्यम र प्रमुख व्यिहारहरू—सातत्यको मध्य र दायाँल्तरको अल्न्तम िाितफम —प्रशासकद्वारा नेतृत्ि िररएको प्रल्तल्िया र ल्िद्यार्थीको आचरण सुनुिाई अल्िकारीको सम्िाल्ित िा 

सम्िाव्य संिग्नताि ेराम्रोसँि ह्याण्डि िररन्छ। 

 

आगजनी, आगलागी, 

शवतफोटक 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्यSCHO ) 

सलाई, लाइटर, आगलागी  अलामड/जोशखम आगजनी शवतफोटक पदाथडहरू 

 • सिाई िा िाइिरहरू सार्थमा 

राख्ने र/िा बाटने – (1A) 

• िाइि एम्युल्नसन सल्हत 

आििािी िा ल्िष्फोिक 

सामग्री िा यन्त्र सार्थमा राख्ने – 

(2B) 

 

• आििािीको घण्िी/िति 

आििािी ररपोिम - (2A) 

 

 

• आििनी – (3A) 

• बमको खतरा - (3B) 

• िाइि एम्युल्नसन सल्हत 

आििािी िा ल्िष्फोिक 

सामग्री िा यन्त्र ल्िष्फोिक –

(3C) 

आिमण, धर्मकी, लर्ाई 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

  

 

धर्मकीहरू  

• िम्की ल्दएर िा डर/अल्ित्रास 

ल्नम्त्याएर अरू व्यल्ििाई 

िबरिस्ती िने/पैसा 

ल्िने/िारणहरू  – (2C) 

• व्यल्ििाई िम्की ल्दने – (2E) 

दुव्यडवहार, लर्ाई, िारीररक आिमण 

• िडाई – (1B) 

 

• ल्िद्यार्थीिाई िररने शारीररक 

आिमण – (2D) 

• कममचारी सदस्यिाई िररने 

शारीररक आिमण – (3E) 

• पयामप्त खतरा ल्सिमना िने 

ल्हंसात्मक व्यिहार – (3F) 
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उपशतथशत 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

शवलर्मबता/परोक्षता 

  

• कक्षा/कक्षाहरूमा अक्षम्य ल्ढिाई 

– (1D) 

• ल्िद्यािय ल्दनको िाल्ि अक्षम्य 

ल्ढिाई –(1E) 

• कक्षा/कक्षाहरूबाि अक्षम्य 

अनुपल्स्र्थल्त िा परोक्षता – (1F) 

• ल्िद्यािय ल्दनबाि अक्षम्य 

अनुपल्स्र्थल्त िा परोक्षता – (1G) 

 

• अनुमल्तल्बना ल्िद्यािय क्षेत्र 

बाल्हर िाने – (1C) 

हाशनकारक 

पदाथडहरू 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

शनधाडररत/गैर-शनधाडररत उल्लङ्घनहरू   

 • िैर-ल्निामररत औषल्िहरूको 

िारण – (1H) 

• िैर-ल्निामररत औषल्िहरूको 

दुरुपयोि– (2G) 

• औषल्ि सामग्री िा बनाििी 

औषल्ि र पदार्थमहरूको िारण, 

प्रयोि िा ल्ितरण – (2H) 

 

• ल्निामररत-औषल्िको उटिङ्घन 

(ल्निामररत औषल्ि िारण) – (2I) 

• ल्निामररत औषल्िहरूको दुरुपयोि 

– (3K) 

 

सुतीजन्त्य पदाथड गैरकाननूी औषशध/मशदरा प्रयोगका उल्लङ्घनहरू 

• सुती, चुरोि बेने पेपर, 

इिेक्िोल्नक चुरोिहरू िा अन्य 

सुतीिन्य पदार्थमहरूको प्रयोि 

र/िा सार्थमा राख्ने – (1I) 

• सुतीिन्य उत्पादन, सुतीिन्यसँि 

सम्बल्न्ित यन्त्र, प्रल्तरूप 

सुतीिन्य उत्पादन, चुरोि बेने 

कािि िा ल्िद्युतीय चुरोिहरू 

(दोहोररएको अपराि) को प्रयोि 

र/िा िारण – (2K) 

 

• ल्ितरण िने प्रयास िा िैर-

ल्नयल्न्त्रत पदार्थम ल्ितरण िनम 

अल्िप्राय िएको िारण – (2F) 

• ल्नयल्न्त्रत हाल्नकारक पदार्थम 

िएको प्रल्तल्नल्ित्ि िरोएको िैर-

ल्नयल्न्त्रत पदार्थमको खररद  – 

(2J) 

• मल्दरा ल्ितरण र/िा ल्बिी – 

(3G) 

• िैर-कानूनी िािूपदार्थम ल्ितरण 

र/िा ल्बिी – (3H) 

• मल्दरा सार्थमा राख्ने – (3I) 

• िैरकानूनी िािूपदार्थमहरूको 

िारण – (3J) 

• िैरकानूनी िािूपदार्थमको प्रयोि, 

प्रिािमा िा पदार्थम ल्िएको िनी 

प्रमाण देखाउने – (3L) 

• मल्दरा प्रयोि, मल्दराको प्रिािमा 

िा मल्दरा सेिन िरेको िनी 

प्रमाण देखाउने– (3M) 

• स्ियं-ल्नयन्त्रण िुमाउने कुनै पल्न 

नसािु पदार्थमको प्रयोि िा – 

(3N) 

 

अपमान, शवद्रोह 

 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

अपमानजनक/अिान्त्त व्यवहार  

• ल्नदेशन पािना िनम असफि हुने 

– (1J) 

• ल्िद्याियका ल्नयम र/िा 

ल्नयमनहरूमा सहकायम िनम 

अस्िीकार िने – (1L) 

• ििम III अपराि िनमको िाल्ि दुई 

िा सोिन्दा बढी व्यल्िहरूको 

बीचमा षड्यन्त्र िा योिना 

बनाउने – (2L) 

 

• ल्िद्याियमा सहिािी हुने र/िा 

ल्िद्याियमा तोड फोड िनम 

उिेल्ित हुने – (2P) 
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• ल्नल्दमष्ट कायम िनम अस्िीकार िने – 

(1N) 

• निरबन्द सिम िनम अस्िीकार िने 

– (1O) 

• अश्लीि िा अनुल्चत िाषा िा 

इशाराहरू प्रयोि िने – (1P) 

• सामान्य ल्िद्यािय कायमिममा 

हस्तक्षेप ल्नम्त्याउने अशान्त 

व्यिहार – (2M) 

 

बदमािी, उत्पीर्न, अशभत्रास  

• बदमाशी िने, साइबर बदमाशी 

िने, उत्पीडन िा कुनै पल्न 

कारणको िाल्ि िम्की ल्दने – 

(2N) 

 

• उत्पीडन – (1K) 

• ल्िद्यािय िा कक्षाहरूमा 

उपल्स्र्थत हुनको िाल्ि अको 

ल्िद्यार्थीको अल्िकारमा बािा 

पुर् याउने – (2O) 

 

  

यातायात 

• यातायातका ल्नयमनहरूमा 

सहकायम िनम अस्िीकार िने – 

(1M) 

 

व्यशिगत तवात्य 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

 व्यशिगत तवात्य  

• ल्िद्यार्थीिे अरू व्यल्िहरूको 

स्िास्र्थयमा िोल्खम पुर् याउन 

आफ्नो राज्य स्िास्र्थय िानीबुिी 

प्रयोि िदाम– (1Q) 

 

 

  



20 
 

यौन अपराधहरू 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

 यौन दुव्यडवहार 

• अनुल्चत कायम प्रदशमन िने – 

(2R) 

• यौन प्रकृल्तको अनुपयुि 

व्यिहार देखाउने – (2Q) 

 

• यौन दुव्यमिहार – (3O) 

हशतयार 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

  एउटै देशखन े धारण/वाततशवक हशतयारको प्रयोग 

• कुनै पल्न प्रकारको हल्तयार िस्त ै

देल्खने िस्तु िारण िने – (2S) 

• पकेि-चक्कुको िारण िने – 

(2T) 

• कुनै पल्न प्रकारको हल्तयार िस्त ै

देल्खने िस्तु प्रयोि िने – (3T)  

• पकेि-चक्कु िा हल्तयार िस्तो 

कुनै िस्तुको प्रयोि िने – (3U) 

• ल्िद्याियको सम्पल्िमा िारण 

र/िा तोपको प्रयोि िने – (3P) 

• कुनै अन्य बन्दुक िा राइफि 

(िोड िएको िा निएको, 

उपयोिी िा अनुपयोिी) िारण 

िा प्रयोि िने – (3Q)  

• कुनै पल्न प्रकारको िास्तल्िक 

हल्तयार िारण िा प्रयोि िने – 

(3R) 

  

अन्त्य 

सामान्य व्यिहारहरू  मध्यम व्यिहारहरू  प्रमुख व्यिहारहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

शिक्षकद्वारा/ प्रिासकद्वारा 

नेतृत्व गररएको प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भावित SCHO) 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएको 

प्रशतशिया 

(सम्भाव्य SCHO) 

असत्यता अचेत/सामूशहक व्यवहार  

• शैल्क्षक बेइमानी – (1R) 

 

• व्यल्ििाई चोिपिक िाग्ने 

पररणाम ल्नम्त्याउने िापरिाही 

खतरा – (2W) 

 

• बोडमको ल्िरोह सम्बन्िी नील्तको 

उटिङ्घन – (2AA) 

पैसाको कारणले गररने अपराधहरू सर्मपशत्तको नोक्सान 

 • ल्िद्याियसँि कुनै पल्न तररकािे 

सम्बल्न्ित निएका िस्तु, सामान 

िा सेिाहरू ल्िद्याियमा 

अनल्िकृत ल्बिी िा ल्ितरण िने 

– (1T) 

 

• िुिा खेटने – (1S) 

• िैर-कानूनी उदे्दश्यको िाल्ि पैसा 

ल्िल्नयम िने – (2V) 

 

• सम्पल्िको तोडफोड र/िा 

िुण्डािदी – (2U) 

• चोने र/िा िानबुिेर चोरेको 

सम्पल्ि राख्ने–( 2X) 

 

• चोरी – (3V) 

कर्म्युटर/शवद्युतीयको दुरुपयोग अशतिमण  

• िैर-शैल्क्षक उदे्दश्यहरूको िाल्ि 

ल्िद्युतीय यन्त्रहरूको प्रयोि – 

(1U) 

 

• विद्यार्थीहरूका प्रविवध 

र्सिीकारर्ोग्र् प्रर्ोि नीवत 

(TAUP) को उल्लङ्र्न– (2Z) 

  

• अल्तिमण – (2Y) 
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ल्शक्षकद्वारा र प्रशासकद्वारा नेतृत्ि िररएका अनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाहरू 

ल्िद्यार्थीको आचरणका ल्िषयहरूमा हस्तके्षप िरररहेको बेिामा यो ल्चत्रपिि ेसम्िाव्य उपिलि ल्शक्षकद्वारा र प्रशासकद्वारा नेतृत्ि िररएका प्रल्तल्ियाहरू उटिेख िछम।  ल्शक्षक िा ल्िद्यािय 

प्रशासकहरू देखाइएका प्रल्तल्ियाहरूमा सील्मत छैनन्।   

 

 कक्षाकोठा, सहायता र शिक्षकद्वारा नेततृ्व गररएका प्रशतशियाहरूको उदाहरणहरू 

शिक्षकद्वारा नेतृत्व गररएका 

प्रशतशियाहरू 

यी प्रल्तल्ियाहरू उल्चत व्यिहार ल्सकाउन ल्डिाइन िररएका हुन् िसकारण ल्िद्यार्थीहरू आदरपूणम हुन्छन् र सुरल्क्षत िातािरणमा अध्ययन िनम र योिदान पुर् याउन सक्छन्। 

ल्शक्षकिाई ल्िल्िन्न ल्कल्समका ल्शक्षण र कक्षाकोठा व्यस्र्थापन रणनील्त अििम्बन िनम प्रोत्साल्हत िररन्छ l उपयुि हँुदा, ल्शक्षकहरू सफि अध्ययन र प्रल्तल्ियाहरूको 

एकरूपता सुल्नल्श्चत िनम र ल्िद्यार्थीको अनुपयुि िा अशान्त व्यिहारमा योिदान पुर् याउने अिस्र्थाहरू पररितमन िनम संिग्न हुन सक्नुहुन्छ। यी प्रल्तल्ियाहरूिाई ग्रेिुएि 

िररएको फेसनमा प्रयोि िनुमपछम। 

• कक्षाकोठामा आिाररत प्रल्तल्ियाहरू (उदाहरण, मौल्खक 

सुिार, ल्िल्खत प्रल्तल्बम्ब/क्षमायाचना, सम्िाउनी/पुनः 

ल्नदेशन, िुल्मका ल्निामह, ल्दनहु ँप्रिल्त पाना) 

• ल्िद्यािय परामशमदाता/स्रोत ल्िशेषज्ञसँि िाँच िराउन े

• समुदाय सकम ि 

• निरबन्द 

• अनौपचाररक र/िा रोकर्थाममूिक ल्िद्याियमा आिाररत 

सटिाह ल्दन ेअल्ििािकको पहुँच (िेल्िफोन, इमेि िा पाठ) 

उपयुि िािुऔषि परामशम सेिामा ल्सफाररस 

• स्िास्र्थय/मानल्सक स्िास्र्थय सेिाहरूमा ल्सफाररस  

• पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू 

 कक्षाकोठा, सहायता र हटाउने प्रशतशियाहरूका उदाहरणहरू 

ल्शक्षकद्वारा नेतृत्ि 

िररएका/प्रशासकद्वारा नेतृत्ि 

िररएका प्रल्तल्ियाहरू 

यी प्रल्तल्ियाहरू उल्चत व्यिहार ल्सकाउन ल्डिाइन िररएका हुन् िसकारण ल्िद्यार्थीहरूिे सम्मानपूिमक व्यिहार िछमन्, सुरल्क्षत िातािरणमा अध्यायान र योिदान पुर् याउन 

सक्छन् । िेरैिसो यस्ता प्रल्तल्ियाहरूमा ल्िद्यार्थीको सहायता प्रणािी सिंग्न हुन्छन् र यी ल्िद्यार्थीको अनुपयुि िा अनुल्चत िाषामा योिदान पुर् याउने सतमहरू पररितमन 

िनम ल्डिाइन िररएका हुन्। ल्िद्यार्थीिाई ल्िद्याियमा राख्दै िदाम यी प्रल्तल्ियाहरूिे िािी हाल्नको िाल्ि यसको िम्िीरतािाई महत्त्ि ल्दएर र सम्िाल्ित तात्पयम स्िीकार िरेर 

व्यिहार सुिार िने िक्ष्य राख्छ। यी प्रल्तल्ियाहरूिाई ग्रेिुएि िररएको फेसनमा प्रयोि िनुमपछम।  

• कक्षाकोठामा आिाररत प्रल्तल्ियाहरू (उदाहरण, मौल्खक 

सुिार, ल्िल्खत प्रल्तल्बम्ब/क्षमायाचना, सम्िाउनी/पुनः 

ल्नदेशन, िूल्मका ल्निामह, ल्दनहु ँप्रिल्त पाना) 

• व्यिहारात्मक सम्िौता 

• ल्िद्यािय परामशमदाता/स्रोत कममचारीसँि िाँच िराउन े

• ल्नदानात्मक सम्मेिन 

• कक्षाकोठा समुदाय सेिा 

• निरबन्द 

• प्रकायामत्मक व्यिहार मूटयाङ्कन / व्यिहारात्मक हस्तके्षप 

योिना 

• अनौपचाररक र/िा रोकर्थाममूिक ल्िद्याियमा आिाररत 

सटिाह ल्दन े

• ल्िशेषाल्िकारहरूको नाश 

• आमाबुिा/अल्ििािक र ल्िद्यार्थीहरूको सम्मेिन 

(ल्शक्षकसँि) 

• अल्ििािकको पहुँच (िेल्िफोन, इमेि िा पाठ) 

• सार्थी मध्यस्र्थता 

• उपयुि िािुऔषि परामशम सेिामा ल्सफाररस 

• समुदायमा आिाररत संस्र्थामा ल्सफाररस 

• स्िास्र्थय/मानल्सक स्िास्र्थय सेिाहरूमा ल्सफाररस 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरूको िाल्ि हाि 

योग्य निएका ल्िद्यार्थी) 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरू हाि प्राप्त िने 

ल्िद्यार्थी) 

• ल्िद्यार्थी सहायता िोिीमा ल्सफाररस 

• ल्िद्यार्थी सहयता िोिीमा ल्सफाररस 

• अल्तररि शैल्क्षक ल्ियाकिापहरूबाि हिाउन े

• क्षल्तपूल्तम ल्तराउन े

• पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू (कक्षाकोठा आिाररत िा ल्िशेषज्ञ 

सहि) 

• ल्िद्याियमा आिाररत िा सहि द्वन्द्व समािान बाल्हर 

• ल्िद्यार्थीको अदाित 

• कक्षाबाि अस्र्थायी हिाउन े

 सहायता, हटाउने र प्रिासशनक प्रशतशियाहरूका उदाहरणहरू 

प्रिासकद्वारा नेतृत्व गररएका 

प्रशतशियाहरू  

यी प्रल्तल्ियाहरूमा सफि अध्ययन सुल्नल्श्चत िनम र ल्िद्यार्थीको अनुपयुि िा अनुल्चत िाषामा योिदान पुर् याउने सतमहरू पररितमन िनम ल्िद्यार्थीको सहायता प्रणािी संिग्न 

हुन्छन्। ल्िद्यार्थीिाई ल्िद्याियमा राख्दा यी प्रल्तल्ियाहरूिे िािी हाल्नको िाल्ि उनीहरूको  िम्िीरतािाई महत्त्ि ल्दएर र सम्िाल्ित तात्पयम स्िीकार िरेर व्यिहारहरू 

सुिार िने िक्ष्य राख्छ। यी प्रल्तल्ियाहरूमा कक्षाकोठाबाि ल्िद्यार्थीिाई छोिो समयसम्म ल्नष्कासन िने समािेश हुन सक्छ। यस्ता ल्नष्कासन पयामप्त रूपमा व्यिहारिाई 

सम्बोिन िनम यसको क्षमतािाई अन्िेषण निररकन अभ्यास िनम सल्कनेसम्म सील्मत िनमपछम। यी प्रल्तल्ियाहरूिाई ग्रेिुएि िररएको फेसनमा प्रयोि िनुमपछम। 

• कक्षाकोठामा आिाररत प्रल्तल्ियाहरू (उदाहरण, मौल्खक 

सुिार, ल्िल्खत प्रल्तल्बम्ब/क्षमायाचना, सम्िाउनी/पुनः 

ल्नदेशन, िुल्मका ल्निामह, ल्दनहु ँप्रिल्त पाना) 

• व्यिहारात्मक सम्िौता 

• समुदाय सेिा 

• सामुदाल्यक सम्मेिन 

• समुदायमा आिाररत संस्र्थामा ल्सफाररस 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरूको िाल्ि 

हाि योग्य निएका ल्िद्यार्थी) 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरू हाि प्राप्त 

िने ल्िद्यार्थी) 

• ल्िद्यार्थी सहायता िोिीमा ल्सफाररस 
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• निरबन्दी 

• प्रकायामत्मक व्यिहार मूटयाङ्कन / व्यिहारात्मक हस्तके्षप 

योिना 

• अनौपचाररक/रोकर्थाममूिक/औपचाररक सटिाह ल्दन े

• ल्िद्यािय-ल्ित्रको ल्निम्बन 

• ल्िशेषाल्िकारहरूको नाश 

• आमाबुिा/अल्ििािक र ल्िद्यार्थीहरूको सम्मेिन (प्रशाससँि 

• उपयुि िािुऔषि परामशम सेिामा ल्सफाररस 

• स्िास्र्थय/मानल्सक स्िास्र्थय सेिाहरूमा ल्सफाररस 

• ल्िद्यार्थी सहयता िोिीमा ल्सफाररस 

• अल्तररि शैल्क्षक ल्ियाकिापहरूबाि हिाउन े

• क्षल्तपूल्तम ल्तराउन े

• पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू (कक्षाकोठा आिाररत िा ल्िशेषज्ञ 

सहि) 

• ल्िद्याियमा आिाररत िा सहि द्वन्द्व समािान बाल्हर 

• ल्िद्यार्थीको अदाित 

• कक्षाबाि अस्र्थायी हिाउन े

 सहायता, हटाउने, प्रिासशनक र शवद्यालय बाशहरका प्रशतशियाहरूका उदाहरणहरू 

SCHO मा सम्भावित ल्सफाररस 

सल्हत प्रशासकद्वारा नेतृत्ि 

िररएका प्रल्तल्ियाहरू 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्याियमा राख्दै िदाम यी प्रल्तल्ियाहरूिे िम्िीर व्यिहारहरू सम्बोिन िछमन् िा व्यिहारको प्रकृल्त िा िािी हानीको िाल्ि सम्िाल्ित तात्पयमको 

कारणिे आिश्यक हँुदा, ल्िद्यािय िातािरणबाि ल्िद्यार्थीहरूिाई हिाउँछन् । ल्तनीहरूिे आत्म-ल्िनाशकारी िा खतरनाक व्यिहारहरूकिाई सम्बोिन िरेर ल्िद्यािय 

समुदायको सुरक्षा प्रिद्धमन िछमन् र ग्रेिुएि फेसनमा प्रयोि िररएको हुनुपछम। 

• औपचाररक सटिाह कायमिम 

• प्रकायामत्मक व्यिहार मूटयाङ्कन/व्यिहारात्मक हस्तके्षप 

योिना 

• ल्िद्यािय-ल्ित्रको ल्निम्बन 

• ल्िशेषाल्िकारहरूको नाश 

• आमाबुिा/अल्ििािक र ल्िद्यार्थीहरूको सम्मेिन (प्रशाससँि) 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरूको िाल्ि हाि 

योग्य निएका ल्िद्यार्थी) 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरू हाि प्राप्त िने 

ल्िद्यार्थी) 

• ल्िद्यार्थी सहायता िोिीमा ल्सफाररस 504 योिनाको 

समीक्षाको िाल्ि ल्िद्यार्थी सहयोि िोिीमा ल्सफाररस 

• अल्तररि शैल्क्षक ल्ियाकिापहरूबाि हिाउन े

• क्षल्तपूल्तम ल्तराउन े

• पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू (कक्षाकोठा आिाररत िा ल्िशेषज्ञ 

सहि) 

• छोिो समयको िाल्ि ल्िद्यािय बाल्हर ल्निम्बन 

• ल्िद्यार्थीको अदाित 

• कक्षाबाि अस्र्थायी हिाउन े
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 दीघडकालीन, शवद्यालय बाशहर र शसफाररस प्रशतशियाहरूको उदाहरणहरू 

SCHO मा सम्भाव्र् ल्सफाररस 

सल्हत प्रशासकद्वारा नेतृत्ि 

िररएका प्रल्तल्ियाहरू 

व्यिहारको िम्िीरता र िािी हानीको िाल्ि सम्िाल्ित तात्पयमको कारणिे यी प्रल्तल्ियाहरूिे ल्िस्ताररत समयािल्िको िाल्ि ल्िद्यािय िातािरणबाि ल्िद्यार्थीहरूिाई 

हिाउँछन्। ल्तनीहरूमा अल्तररि संरचना र सेिाहरू उपिलि िराउने सुरल्क्षत िातािरणहरूमा ल्िद्यार्थीहरूको स्र्थान ल्नयोिन संिग्न हुन सक्छ। यी प्रल्तल्ियाहरूिे आत्म-

ल्िनाशकारी िा खतरनाक व्यिहारहरूकिाई सम्बोिन िरेर ल्िद्यािय समुदायको सुरक्षा प्रिद्धमन िछमन् र ग्रेिुएि फेसनमा प्रयोि िररएको हुनुपछम। 

• ल्नष्कासन 

• ल्िस्ताररत ल्निम्बन 

• िामो समयसम्मको िाल्ि ल्निम्बन 

• अल्तररि कायमिाहीको िाल्ि ल्सफाररस 

• िैकल्टपक ल्शक्षामा ल्सफाररस 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरूको िाल्ि हाि 

योग्य निएका ल्िद्यार्थी) 

• IEP िोिीमा ल्सफाररस (ल्िशेष ल्शक्षा सेिाहरू हाि प्राप्त 

िने ल्िद्यार्थी) 

• ल्िद्यार्थी सहायता िोिीमा ल्सफाररस 

• ल्िद्यार्थी सहयता िोिीमा ल्सफाररस 

• पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू (कक्षाकोठा आिाररत िा ल्िशेषज्ञ 

सहि) 

 

 

 

अनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाहरूको ल्ििरण 

तिका अनुशासन म्याल्िक्स र ल्शक्षकद्वारा नेतृत्ि िररएका/प्रशासकद्वारा नेतृत्ि िररएका प्रल्तल्ियाहरूमा प्रयोि िररने सतमहरूको सूची हो ।  ल्िद्यार्थीका व्यिहारहरूमा प्रल्तल्िया ल्दइरहेको 

बेिामा पररिाषाहरू उपिलि अनुशासनात्मक हस्तके्षपहरूको िरपर स्पष्टता प्रदान िन ेअल्िनमा हुन्छन्। 

 

व्यवहारात्मक सर्मझौता 

 

सकरात्मक व्यिहाररक हस्तक्षेप, रणनील्त र सहायताहरू प्रस्ताि िनम ल्िद्यािय कममचारीद्वारा ल्डिाइन िररएका औपचाररक योिना माफम त ल्िद्यार्थीको अनुपयुि 

िा अनुल्चत व्यिहारिाई सुिार िने। 

 

शवद्यालय परामिडदाता/स्रोत शविेषज्ञसँग जाँच गराउने 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्यािय परामशमदाता, स्रोत ल्शक्षक, ल्िद्यािय मनोिैज्ञाल्नक, ल्िद्यािय सामाल्िक कायमकताम िा ल्िद्यार्थीसँि सम्बन्ि िएको कोचसँि 

औपचाररक िाँच िराउन प्रोम््ि िने। 

 

कक्षाकोठामा आधाररत प्रशतशियाहरू 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई समय समाप्त, ल्शक्षक-ल्िद्यार्थी सम्मेिन, ररफ्िेक्सन चेयर, पुनः ल्नदेशन (उदाहरण िूल्मका ल्निामह), ल्सि पररितमन, घरमा कि, कक्षाकोठा 

ल्िशेषाल्िकारको नाश िा क्षमायाचना पत्र िस्ता कक्षाकोठा रणनील्तहरू प्रयोि िरेर उनीहरूका व्यिहारहरूमा प्रल्तल्बम्ब िराउन प्रोम््ि िने। 

 

समुदाय सर्ममेलन 

 

ल्िद्यार्थीहरू, ल्िद्यािय कममचारी र अरू व्यल्ििाई शीषमकको छिफि िनम, समस्याहरू समािान िनम र समािानहरू प्रस्ताि िनम (उदाहरणका िाल्ि, दैल्नक र् याप, 

ल्बहानको बैठकहरू) ल्ििादमा संिग्न िनम सँिसँिै टयाउने। 

 

समयुदाय सेवा 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई समुदायमा सेिा प्रदान िने र िाि िराउने ल्ियाकिापहरूमा सहिािी हुन अनुमल्त ल्दने। 

 

शववादको समाधान 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई शाल्न्तपूिमक ल्ििाद समािान िनमको िाल्ि उिरदाल्यत्ि ल्िएर सहायता िनम रणनील्तहरू अपनाउने। ल्ििाद समािानको अिल्िमा ल्िद्यार्थी, 

आमाबुिा/ अल्ििािक, ल्शक्षक, ल्िद्यािय कममचारी र प्रिानाध्यापकहरू ल्ििाद र िोि व्यिस्र्थापन, सल्िय सुनुिाइ र प्रिािकारी सञ्चार िस्ता समस्या 

समािान िने सीप र उपायहरू प्रिद्धमन िने ल्ियाकिापहरूमा संिग्न हुनुहोस्। 

 

नजरबन्त्द 

 

ल्िद्यार्थीिाई ल्िद्याियअल्घ, खािी समयमा, ल्िद्याियपल्छ िा सेि िररएको समयको िाल्ि हप्तान्तमा ल्नल्दमष्ट कक्षाकोठामा ररपोिम िनम आिश्यक िराउने 

 

 

 

शनष्कासन 

 

45 िा सोिन्दा िामो समयसम्म ल्िद्यार्थीको ल्नयल्मत ल्िद्यािय कायमिमबाि ल्िद्यार्थीको बल्हष्करण िुन ल्नम्न पररल्स्र्थल्तहरूमा मात्र हुन सक्छ:  

a) सुपररिेक्षक िा ल्नल्दमष्ट प्रल्तल्नल्ििे ल्िद्यािय ल्नष्कासनको अिल्ि समापन पूिम ल्िद्यार्थीको पुनरािमनिे अन्य ल्िद्यार्थीहरू िा कममचारीिाई 

िम्िीर हानीको ल्नकि खतरा हुन सक्ने ल्निामरण िनुमिएको छ।  

b) सुपररिेक्षक िा ल्नल्दमष्ट प्रल्तल्नल्ििे िनम योग्य उत्कृष्ट हदसम्म ल्नष्कासनको अिल्ििाई सील्मत िनुमहुन्छ। 

c) ल्िद्यािय प्रणािीिे ल्िद्यार्थीको ल्नयल्मत शैल्क्षक कायमिममा सफि ल्फताम प्रिद्धमन िनम शैल्क्षक सेिा र उपयुि व्यिहार सहायता सेिाहरूको 

तुिनामा बल्हष्कृत ल्िद्यार्थी उपिलि िराउँछ। 

 

 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
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प्रकायाडत्मक व्यवहार मूल्याङ्कन र व्यवहारात्मक 

हततके्षप योजना 

 

 

प्रकायामत्मक व्यिहार मूटयाङ्कनिे ल्िद्यार्थीको अनुपयुि िा अनुल्चत व्यिहार बारे िानकारी िम्मा िछम र ल्िद्यािय कममचारीिाई उि व्यिहारहरू सुिार िा 

व्यिल्स्र्थत िनम अपनाउनुपने पहुँचहरू ल्निामरण िछम। िानकारी ल्िद्यार्थीको िाल्ि व्यिहारात्मक हस्तक्षेप योिना ल्िकास िनम प्रयोि िररन्छ। व्यिहारात्मक हस्तक्षेप 

योिनािे ल्िद्याियको अनुपयुि िा अनुल्चत व्यिहारहरू सुिार िनम ल्िद्यािय कममचारीद्वारा ल्डिाइन िररएको सकारात्मक हस्तक्षेपहरू, रणनील्तहरू र 

सहायताहरू प्रस्ताि िछम। 

 

शवद्यालयशभत्र हटाउने/ हततके्षप 

 

ल्िद्यार्थीिाई ल्नम्न िारी राख्न अिसर प्रदान िररएकोिे ल्िद्यार्थीिाई "ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकद्वारा अनुशासनात्मक कारणहरूको िाल्ि ल्िद्याियमा 10 

ल्दनिन्दा िेरै नहुनेिरी ल्िद्यार्थीको शैल्क्षक कायमिमबाि ल्िद्यािय ििनल्ित्र हिाउने,” COMAR 13A.08.01.11(B)(4), तर उि ल्िद्याियल्ित्रका ल्निम्बन 

माल्ननेछैन्:  

(i) सामान्य पाठ्यिममा उपयुि रूपमा प्रिल्त िनम;  

(ii) ल्िद्यार्थी कानून अनुसार असक्षमता िएको ल्िद्यार्थी हो िने ल्िद्यार्थीको व्यल्िित ल्शक्षा योिनामा उटिेख िररएको ल्िशेष ल्शक्षा र 

सम्बल्न्ित सेिाहरू प्राप्त िनम  

(iii) ल्नयल्मत कक्षाकोठामा ल्िद्यार्थीिाई प्रस्ताि िररएको कायमिमसँि सम्बल्न्ित ल्नदेशन प्राप्त िनम; र  

(iv) उपयुि हदसम्म उनीहरूको ितममान ल्शक्षा कायमिममा िए अनुसार सार्थीहरूसँि सहिािी हुन। COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a). 

 

सल्लाह कायडिम (Mentoring Program) 

 

ल्िद्यार्थीहरूिाई आफ्ना व्यल्िित, शैल्क्षक र सामाल्िक ल्िकासमा मद्दत िने परामशमदाता (उदाहरणका िाल्ि, ल्िद्यािय परामशमदाता, ल्शक्षक, सहकमी ल्िद्यार्थी 

िा समुदाय सदस्य) सँि िोडा ल्मिाउने। 

 

अशभभावकको पहुँच 

 

आमाबुिा/अल्ििािकहरूिाई उनीहरूको बच्चाको व्यिहारिाई सूल्चत िने र अनुपयुि िा अनुल्चत व्यिहार सुिार िनम उहाँहरूको सहायता खोज्न े

 

आमाबुवा/अशभभावक र शवद्याथी/शिक्षक सर्ममेलन 

 

ल्िद्यार्थी, आमाबुिा/ अल्ििािक, ल्शक्षक र अन्य ल्िद्यािय कममचारी र प्रिानाध्यापकिाई व्यिहारसँि सम्बल्न्ित सामाल्िक, शैल्क्षक र व्यल्िित समस्याहरू 

सम्बोिन िनम ल्िद्यार्थीको व्यिहार र सम्िाल्ित समािानहरू बारे छिफि िनममा संिग्न िन े

 

साथी मध्यतथता 

 

ल्िद्यार्थीहरूिे मध्यस्र्थताकतामहरूको रूपमा काम िने र उनीहरूको सार्थीहरू ल्ििादहरूिाई ल्डि िनम र समािानहरू ल्िकास िने स्िरूपको ल्िकास समािानमा 

ििाउने। 
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पुनतथाडपना 

 

कल्हिेकाही ँल्िद्यार्थी प्रणािीको आचार संल्हतािाई उटिङ्घन िन ेव्यिहारमा संिग्न 

हुन सक्छ।  उटिङ्घनको पररणामि ेल्िद्यार्थीिाई केही ल्दनको िाल्ि ल्िद्याियबाि 

ल्निम्बन िराउन िा िामो अिल्िसम्म िैकल्टपक कायमिममा स्र्थान ल्नयोिन िराउन 

सक्छ।  ल्निम्बनबाि ल्िद्यार्थी फकेपल्छ र ल्शक्षकको ल्नदेशनमा, दुव्यमिहारिे िदाम खराब 

िएका सम्बन्िहरू पुनस्र्थामपना िनमको िाल्ि ल्िद्यार्थी ल्ियाकिापहरूमा संिग्न हुनपुछम। 

 

पुनतथाडपन अभ्यासहरू व्याख्या गने 

पुनर्सर्थायपन अभ्र्ासहरूि ेसम्बन्िहरू स्र्थापना िने, कायम राख्ने र पुन: ल्नमामण िन े

प्रयासमा ल्िद्यार्थी, कममचारी र प्रशासकहरूद्वारा प्रयोि िररएको व्यिहारको पररिाल्षत 

सेििाई िनाउँछ।  सकारात्मक सम्बन्िहरू स्र्थापना िन ेकायम कक्षाकोठामा समुदायको 

िािना ल्सिमना िरेर ल्शक्षकसँि सुरु हुन्छ।  सािा िररएका समुदायको िािनामा, अशान्त 

व्यिहारका अिस्र्थाहरू कम हुन्छ। 

 

अशान्त व्यिहार कक्षाकोठामा हुँदा, नल्तिािे कक्षाकोठा समुदाय र व्यल्िहरूिाई हानी 

पुर याउँछ।  हानी पुर् याउन ल्िम्मेिार ल्िद्यार्थीिे आफ्नो मौल्िक, सकारात्मक ल्स्र्थल्तिाई 

सम्बन्ि िा समुदायमा फकामउन पुनस्र्थामपन अभ्यासहरूमा संिग्न हुनुपछम। 

 

पुनतथाडपन अभ्यासहरूका उदाहरणहरू 

ति सूचीबद्ध िररएका कुराहरू प्राकृल्तक रूपमा स्िास्र्थयकर माल्नने केही 

ल्ियाकिापहरू हुन्: 

 

• सामुदाशयक सकड लहरू – समस्याको सामना िदाम, ल्शक्षकिे 

ल्िद्यार्थीहरूिाई िोिो घेरा बनाएर त्यसमा बस्न आदेश ल्दनुहुन्छ।  

सकम िमा बस्दा, ल्िद्यार्थीहरूि ेआफूसँि िएका समस्या बारे आफ्ना 

ल्िचार, िािना र उपायहरू सािा िछमन्।  ल्शक्षकि ेएक समयमा एउिा 

प्रश्न राखेर ल्िद्यार्थीहरूबाि प्रल्तल्ियाहरू अनुरोि िरी ल्िद्यार्थीहरू बीच 

छिफि अिाल्ड बढाउनुहुन्छ।  ल्शक्षकिे ल्िद्यार्थीिाई "कुराकानी िने 

िाि" ल्दएर  छिफि सुरु िनुमहुन्छ।  ल्िद्यार्थीहरू "कुराकानी िन े

िाि"को अल्िनमा हुँदा मात्रै उहाहँरूिे प्रश्नमा प्रल्तल्िया िनाउन पािो 

ल्िनुहुन्छ।  कुराकानी िने िािको प्रयोिि ेिेरै ल्िद्यार्थीको आिािद्वारा 

छिफि हािी नहुने र यसमा सबै ल्िद्यार्थीहरूको समस्या सुन्न ेअिसर 

हुने सुल्नल्श्चत िछम।   "कुराकानी िने िाि" ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्दइएका 

बेिामा उनीहरूि,े यद्यल्प, प्रल्तल्िया निनाउने छनोि िनम सक्नुहुन्छ।  

ल्िद्यार्थीहरू कुराकानी िरररहँदा, ल्शक्षकिे नोिहरू ल्िएर यस िोिमेच 

अिल्िमा िानकारी कसरी सािा िने िनी ल्निामरण िने कक्षाकोठा 

समुदायिाई अि बल्ियो बनाउन प्रयोि िररनेछ। 

 

सामुदाय सकम ि ल्नम्नमा प्रयोि िनम सल्कन्छ: 

o कक्षाकोठाको ल्नयम/अपेक्षाहरूमा अनुकूिता ल्नमामण िनम। 

o प्रल्ियाहरूको बारेमा ल्नणमय िनम। 

o ल्िद्यार्थीहरूिाई प्रिाल्ित पान ेल्िद्यािय-व्यापी, ल्छमेकी, 

समुदाय िा राल्ष्िय कायमिमहरू बारेमा छिफि िनम। 

o शैल्क्षक िा पाठ्यिम शीषमकहरू सम्बोिन िनुमहोस्। 

 

• न्त्याय सकड ल्स – न्याय सकम िहरू ढाँचा र प्रल्ियामा सामुदाल्यक 

सकम िमा समान छ।  सामुदाल्यक सकम ि र न्याय सकम ि बीचको मुख्य 

ल्िन्नता िनेको छिफिको शीषमक हो।  न्याय सकम िहरूिाई कक्षाकोठा 

व्यिहार, अशान्त र प्रल्तकूि व्यिहारको पररणामहरूमा ल्िद्यार्थीको 

इन्पुि प्राप्त िनमको िाल्ि प्रयोि िररन्छ।  सकम िमा हुँदा, ल्िद्यार्थीहरूिे 

आफू र सामुदाल्यक कक्षाकोठामा िएको दुव्यमिहारको प्रिाि सािा 

िछमन्।  यो ढाँचामा सँिसँि ैआउने ल्िद्यार्थीहरूको िक्ष्य िनेको 

दुव्यमिहार िन ेल्िद्यार्थीको िाल्ि समयदायमा क्षल्त पल्हचान िरी 

सुिारात्मक कायमहरू ल्िने हो। 

 

न्याय सकम िहरूमा अन्य सहिािीहरू समािेश हुन सक्छन्, िस्तै: 

o सहायता कममचारी (उदाहरणको िाल्िम ल्िद्यार्थी 

परामशमदाता, ल्िद्यािय सामाल्िक कायमकताम, ल्िद्यािय 

मनोिैज्ञाल्नक, व्यिहार मध्यस्र्थकताम) 

o अन्य ल्शक्षकहरू 

o गे्रड स्तरको प्रशासक 

 

• तवात्यकर सकड ल्स – स्िास्र्थयकर सकम टस ढाँचा र प्रल्ियामा 

सामुदाल्यक सकम ि र न्याय सकम िसँि समान छ।  सामुदाल्यक सकम ि, 

न्याय सकम ि र स्िास्र्थयकर सकम िबीचको मुख्य ल्िन्नता िनेको 

स्िास्र्थयकर सकम ि अनशुासनात्मक ल्नष्कासनको कारणिे दीघमकािीन 

अनुपल्स्र्थल्त पल्छ ल्िद्यार्थीिाई सामुदाल्यक कक्षाकोठामा फेरर स्िाित 

िनमको िाल्ि प्रयोि िररन्छ।  स्िास्र्थयकर सकम ि ल्िद्यार्थीको आिश्यकता 

र इच्छाहरूमा ल्फि र सम्बल्न्ित हुन ेआिार हुन्।  स्िास्र्थयकर सकम टसको 

िक्ष्य िनेको ल्िद्यार्थीहरूिाई क्षमा ल्दएर कक्षाकोठा समुदायमा फकम न 

स्िाित छ िनी उहाँिाई र्थाहा ल्दने हो।  ल्नष्कासन िररएको ल्िद्यार्थीको 

व्यिहारको कारणिे िएको क्षल्तको सुिार िने स्िास्र्थयकर सकम ि 

पल्हिो चरण हो। 

 

• सकरात्मक भाषा – ल्शक्षकहरूिे ल्िद्यार्थीहरूिाई र्थप उपयुि 

व्यिहारहरूमा संिग्न हुन अनुरोि िदाम अनािश्यक व्यिहारहरूिाई 

मौल्खक रूपमा सिुाने सम्मानिनक तररका सुकाउनहुुन्छ िा मोडेि 

िनुमहुन्छ।  िषमको सरुुिातमा, ल्शक्षकहरूिे ल्िद्यार्थीहरूिाई सुरल्क्षत र 

अनुशाल्सत सामुदाल्यक कक्षाकोठा सञ्चािन िने चररत्र िक्षण र 

व्यिहारहरूको उदाहरण ल्दने शलदहरूको सूची प्रस्तुत िनुमहुन्छ।  

आिश्यक हुँदा, ल्शक्षकिे आचार संल्हताको उटिङ्घन िने 

ल्िद्यार्थीिाई सम्बोिन िनमको िाल्ि ती मध्येमा एउिा शलदहरू प्रयोि 

िनुमहुन्छ।  समान सम्बोिनको अिल्िमा, ल्शक्षकिे ल्िद्यार्थीिाई व्यिहार 

सुिानमको िाल्ि प्रल्तल्िया िनाउन ेबारेमा र्थाहा ल्दन सूल्चबाि दोस्रो 

शलद प्रयोि िनुमहुन्छ।  ल्शक्षकको संरचना र सकारात्मक िाषाको 

अनुकूि प्रयोि माफम त, ल्िद्यार्थीहरूिे प्रल्ियािाई अपनाएर समान सभ्य 

तररकामा एक अकामसँि अन्तरल्िया िनम सुरु िछमन्। 

 

• साथी मध्यतथता – ल्िद्यार्थीहरूिे एक अकामसँि समस्याहरू िइरहेका 

दुई िा र्थप ल्िद्यार्थीहरू बीचमा छिफिहरूिाई ल्नयल्न्त्रत िनम सक्छन्।  

ल्िद्यार्थीहरू बीच सत्र आयोिन िनुमपूिम, सार्थी मध्यस्र्थहरूिे ल्िद्यािय 

परामशमदाताहरूबाि सहपाठी बीचको ल्ििाद कसरी ल्िस्ताररत िरी 

समािान िने िन्न ेबारे ल्िस्तृत प्रल्शक्षण प्राप्त िनुमहुन्छ।  सार्थीहरूसँि 

कुराकानी िन ेर ल्तनीहरूबाि सुिाि प्राप्त िने ल्िद्यार्थीको इच्छाको 

कारणिे ल्िद्यार्थी-नेतृत्िको मध्यस्र्थता सत्र प्रिािकारी िएको छ। 

 

पुनस्र्थामपन अभ्यासहरू अनुशासनात्मक कायमहरू होइनन् र अनुल्चत व्यिहारको 

अनुशासनात्मक प्रल्तल्ियाहरूको रूपमा माल्ननु हुँदैन।  माल्र्थ सूचीबद्ध िररएका एक िा 

सोिन्दा बढी पुनस्र्थामपन अभ्यासहरूमा सहिािी िएको ल्िद्यार्थी अिपैल्न यसको 

िाल्ि योग्य छ र ताल्कम क पररणाम प्राप्त िनुमपछम।  ताल्कम क पररणाम र पुनस्र्थामपन 

अभ्यासहरूि ेल्शक्षण र अध्ययनमा सहायता ल्दने कक्षाकोठाको समुदाय/ल्िद्याियको 

िातािरण ल्सिमना िनमको िाल्ि दुई-आिाररत दृल्ष्टकोण प्रस्तुत िछमन्। 
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िाल्षमक सूचानाहरू 

 

पररिारको शैल्क्षक अल्िकार र िोपनीयता ऐन (FERPA) (20 U.S.C.  § 1232g) र 

राज्य कानूनिे आमाबुिाहरू र 18 िषम उमेरको िा सोिन्दा माल्र्थका ल्िद्यार्थीहरू ("योग्य 

ल्िद्यार्थी") िाई ल्िद्यार्थीको ल्शक्षा अल्ििेखको सन्दिममा केही अल्िकार प्रदान िछमन्।  यी 

अल्िकारमा 

 

शवद्याथीको सुरक्षा अशधकारको संिोधन समावेि छन ्

विद्यार्थीको सुरक्षा अवधकारको संशोधन (20 U.S.C.§1232h) ि ेआमाबुिाहरूिाई 

सिेक्षणको प्रशासन, बिारीकरण उद्देश्यको िाल्ि िानकारीका सङ्किन तर्था प्रयोि र 

केही शारीररक िाँचहरूको सन्दिममा अल्िकार प्रदान िछम। यी अल्िकार 

आमाबुिाहरूबाि 18 िषम उमेरका ल्िद्यार्थीमा िा राज्य कानून अन्तिमतको बन्िनमुि 

नाबािकमा स्र्थानान्तरण हुन्छन्। यसमा ल्नम्नल्िल्खत अल्िकार पछमन्: 

 

1. सिेक्षणिाई संयुि राज्य ल्शक्षा ल्ििािको कायमिमबाि पणूम िा 

आंल्शक रूपमा नील्तबद्ध िररएको छ िने ल्नम्नल्िल्खत मध्य ेएउिा 

िा िेरै संरल्क्षत के्षत्रहरूसँि सम्बल्न्ित के्षत्रहरूमा ल्िद्यार्थीहरूिाई 

सिेक्षण ल्निेदन पेश िनम आिश्यक हुनुिन्दा पल्हि ेतपाईकंो सहमल्त 

आिश्यक हुन्छ। ती के्षत्रहरू ल्नम्नानुसार छन्: 

 

a) ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीका आमाबुिाको रािनैल्तक संबद्वता िा 

ल्िश्वासहरू। 

b) ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीको पररिारको मानल्सक िा मनोिैज्ञाल्नक 

समस्याहरू। 

c) िैङ्ल्िक व्यिहार िा आचरणहरू। 

d) िैर-कानूनी, असामाल्िक, अिैिाल्नक िा अपमानिनक 

व्यिहार। 

e) प्रल्तल्ियािादीसिँ नल्िकको पाररिाररक सम्बन्िहरू हुने अन्य 

व्यल्ित्िको नािुक मूटयाङ्कन। 

f) कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त िल्किहरू, 

ल्चल्कत्सकहरू, मन्त्रीहरूसिँको ल्िशेषाल्िकृत र 

समरूप। 

g) ल्िद्यार्थी िा ल्िद्यार्थीका आमाबुिाहरूको िाल्ममक अभ्यासहरू, 

संबद्वता िा ल्िश्वासहरू। 

h) कायमिमको योग्यता ल्निामरण िनम कानूनद्वारा आिश्यक ठहर 

िररएको बाहेकको आम्दानी। 

 

2. ल्नम्न बाि छुि्ने ल्िद्यार्थीको िाल्ि सूचना र सुल्ििाहरू प्राप्त िनुमहोस्: 

a) ल्िि व्यिस्र्थाको बाबिुद अन्य कुनै सुरल्क्षत िानकारी सिेक्षण। 

b) उपल्स्र्थल्तको शतमको रूपमा आिश्यक, ल्िद्यािय िा यसको 

एिेन्िद्वारा प्रबल्न्ित र सुनाई, दृल्ष्ट िा स्कोल्ियोल्सस 

परीक्षण िा राज्य कानून अन्तिमत अनुमल्त प्राप्त िा 

आिश्यक कुनै पल्न शारीररक िाँच िा परीक्षण बाहेक 

ल्िद्यार्थीको तत्काि स्िास्र्थय िा सुरक्षाको सरंक्षणका िाल्ि 

आिश्यक नहुन ेकुनै पल्न िैर-आकल्स्मक, आिामक 

शारीररक िाँच िा परीक्षण। 

c) बिारीकरणका िाल्ि िा ल्बिी िनम िा अन्यर्था अन्यिाई 

िानकारी ल्ितरण िनमका िाल्ि ल्िद्यार्थीहरूबाि सङ्किन 

िररएको व्यल्िित िानकारीको सङ्किन, खुिासा िा 

प्रयोि समािेश िने ल्ियाकिापहरू।  (यो ल्िद्यार्थीहरू िा 

शैल्क्षक संस्र्थाहरूको िाल्ि िा मा शैल्क्षक उत्पादन िा 

सेिाहरूिाई ल्िकास िने, मूटयाङ्कन िने िा उपिलि 

िराउने ल्िशेष उद्देश्यहरूको िाल्ि ल्िद्यार्थीहरूबाि सङ्किन 

िररएका व्यल्िित िानकारीको सङ्किन, खुिासा िा 

प्रयोि िनम िाि ूहुँदैन।) 

 

3. अनुरोिमा र प्रबन्ि िा प्रयोि पूिम ल्नरीक्षण िनुमहोस्: 

a) ल्िद्यार्थीहरूको सुरल्क्षत िानकारी सिेक्षणहरू र तसे्रो 

पक्षहरूद्वारा ल्सिमना िररएका सिेक्षणहरू। 

b) बिारीकरण, ल्बिीहरू िा अन्य ल्ितरण उद्देश्यहरू मध्ये 

कुनै एकको िाल्ि ल्िद्यार्थीहरूबाि व्यल्िित िानकारी 

सङ्किन िनम प्रयोि िरीएका उपकरणहरू। 

c) शैल्क्षक पाठ्यिमको िािको रूपमा प्रयोि िएका ल्नदेशनात्मक 

सामग्री। 

 

गोपनीयता 

FERPA िे मञ्िुरी ल्बना खुिासा िन ेअनमुल्त ल्दएको हदसम्म बाहेक, ल्िद्यार्थीको 

शैल्क्षक रेकडमहरूमा रहेको व्यल्िित रूपमा पल्हचान िनम सल्कन ेिानकारी (PII) िाई 

ल्िद्याियि ेखुिासा िनुम पल्हिे ल्िल्खत मञ्िुरी ल्दनुपन ेअल्िकार। 

 

यल्द खुिासा ल्नम्नानुसार हुन्छ िन ेपूिम सहमल्त खुिासा िनमको िाल्ि ल्िद्यार्थी रेकडमको 

आिश्यकता पदैन: 

 

1. उल्चत शैल्क्षक रूल्चहरूसँि ल्िद्यािय अल्िकारीहरू। “ल्िद्यािय अल्िकारी” 

िाई BCPS द्वारा ल्निामरण िररए अनुसार व्यिसाल्यक िा िाल्िर 

ल्िम्मेिारीहरू परूा िनमको िाल्ि ल्िद्यार्थीको रेकडममा कानूनी शैल्क्षक रूल्च 

िएको ल्िद्यािय द्वारा रोििारमा राल्खएको व्यल्ि,  िा माल्नस िा ल्िद्यािय 

प्रणािीद्वारा सम्िौता िररएको कम्पनीको रूपमा व्याख्या िररन्छ। यल्द 

ल्िद्यािय अल्िकारीिे आफ्नो पेशाित ल्िम्मेिारी पूरा िनमको िाल्ि शैल्क्षक 

अल्ििेखहरूको समीक्षा िनम आिश्यक हुन्छ िन,े त्यस अल्िकारीसँि उल्चत 

शैल्क्षक अल्िरुल्च िएको माल्नन्छ। 

2. BCPS ि ेल्िद्यार्थीिे नामांकन िनम खोज्ने िा रूची राख्न ेअन्य 

ल्िद्यािय िा ल्िद्यािय प्रणािीमा अनुरोि िरेर ल्िद्यार्थीको ल्शक्षा 

रेकडम सहमल्त ल्बना खुिासा िनेछ। 

3. BCPS ि ेअल्ग्रम रूपमा अल्ििािक िा योग्य ल्िद्यार्थीिाई सूल्चत िनम 

उल्चत प्रयत्न िदमछ िने न्याल्यक अदाित आदेश िा ल्िल्िपूिमक िारी 

िररएका उपल्स्र्थल्त-पत्रसँि अनुपािन िनम। 

4. अल्ििािक तर्था योग्य ल्िद्यार्थीिाई उपिलि िराइएको छ िनी 

सूल्चत िनम अल्ििािक िा ल्िद्यार्थीहरू र उल्चत प्रयासको ल्िरूद्धमा 

BCPS ि ेकानूनी कायमिाही आरम्ि िदाम अदाित िने। 

5. आकल्स्मक स्िास्र्थय िा सुरक्षामा पक्षहरूिाई उपयुि िनम। 

6. ल्नल्श्चत अिस्र्थाहरू अन्तिमत Richard B. Russell राल्ष्िय ल्िद्यािय िन्च 

एन िा 1966 को बाि पोषण ऐन अन्तिमत अल्िकृत कायमिमहरूको 

कायमिम ल्निरानी, मूटयाङ्कन र कायमसम्पादन मापनहरूका उद्दशे्यहरूको 

िाल्ि खाना तर्था पोषण सेिा उद्देश्यहरूको कृल्ष िा अल्िकृत 

प्रल्तल्नल्िहरूको सल्चििाई। 

7. अन्यर्था संघीय िा राष्टको कानून र ल्नयमनहरूद्वारा अनमुल्त ल्दइएको छ। 

 

र्ाइरेक्टरी सर्मबन्त्धी जानकारी 

FERPA अनुमल्तिाई केही अपेक्षाहरू, अल्ििािक तर्था योग्य ल्िद्यार्थीको ल्िल्खत 

सहमल्त प्राप्तसँि ल्िद्यार्थीको ल्शक्षा अल्ििेखहरूबाि व्यल्िित रूपमा पल्हचान योग्य 

िानकारीिाईखुिासा िनम BCPS को आिश्यकता पछम। यिपी, BCPS ि ेअल्ििािक 

र योग्य ल्िद्यार्थीिाई ल्िरोिमा BCPS को सिुाि नआउदाँसम्म ल्िल्खत सहमल्त ल्बना 

ल्नल्दमष्ट ''डाइरेक्िरी िानकारी'' खुिासा िनम सक्छ। ल्नदेल्शका िानकारी एउिा िानकारी 

हो िसिाई खिुासा िररएमा सामान्यतया हाल्नकारक हुन ेिा िोपनीयता िंि हुन ेठाल्नँदैन 

र अल्ििािक र योग्य ल्िद्यार्थीको पूिम ल्िल्खत सहमल्त ल्बना बाह्य संस्र्थाहरूिाई पल्न 
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खुिासा िनम सल्कन्छ।  

 

ल्नम्नल्िल्खत िानकारी ''डाइरेक्िरी िानकारी'' को रूपमा BCPS द्वारा ल्नल्दमष्ट िररएको 

छ र अल्ििािकको सहमल्त ल्बना ल्िद्यार्थीको पल्हिो र अल्न्तम नाम; ल्िद्यािय 

उपल्स्र्थत हुनुिएको ल्मल्त; गे्रड स्तर; ल्िद्याियको नामांकन अिस्र्था; सबैिन्दा हािैको 

ल्िद्यािय उपल्स्र्थल्त; अध्ययनको मुख्य के्षत्र; आल्िकाररक ल्ियाकिापहरूमा 

सहिाल्िता; खेिकूद सहिाल्िता िोिीको ििन र उचाइ; ल्डग्री र अिाडमहरू प्राप्त र 

फोिोग्राल्फक, ल्िल्डयो िा  इिेक्िोल्नक तस्िीरहरू ररिीि हनु सक्छ।   

 

आमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीहरूिे BCPS िाई ल्नम्न तररकाहरूमा आफ्नो बच्चाको िा 

उनीहरूको ल्नदेल्शका िानकारी खुिासा िनुमबाि अ्ि आउि िनम सक्नुहुन्छ:  ल्िद्यािय 

प्रकाशनहरूमा ,BCPS/प्रणािी-व्यापक प्रकाशनहरू, BCPS/प्रणािी-व्यापक र 

ल्िद्यािय सञ्चािनहरूमा, बाल्हरको समाचार ल्मल्डया संस्र्थाहरूमा र समाचार ल्मल्डया 

संस्र्थाहरू बाहेकका तेस्रो-पक्षहरूिाई। 

 

सारै्थ डाइरेक्िरी िानकारीको खिुासािाई रोक्न/अस्िीकार िनम, अल्ििािक र योग्य 

ल्िद्यार्थीिाई BCPS One मा ििइन िनम, ल्िद्यार्थीको िानकारी माल्र्थ/ति िाँच िनम, 

ड्रपडाउन मेनुबाि ल्िद्यार्थीको नाम चयन िनम र त्यसपल्छ िोपनीयता प्रार्थल्मकताहरूिाई 

माल्र्थ/ति िाँच िनम अल्निायम हुन्छ। अल्ििािकिे उपयुि बाकसको िाँचद्वारा आफ्नो 

बच्चाको डाइरेक्िरी िानकारी खुिासा निनम िनी BCPS िाई अनुरोि िनम सक्नुहुन्छ। 

अल्ििािक तर्था योग्य ल्िद्यार्थीहरू इन्िरनेिको पहुँचमा हुनुहुन्न िने: अल्ििािक/योग्य 

ल्िद्यार्थीिे BCPS One मा पहुँच िनम कम््युिर िल्ममनिको प्रयोि िनम बच्चाको 

ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकिाई सम्पकम  िनम सक्नुहुनेछ विद्यार्थी िोपनीर्ता विकल्पहरू 

(ल्नयम 6202, संिग्न िस्तु)  िरेर बच्चाको ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकिाई फाराम पेश 

िनम सक्नुहुन्छ। ल्िद्यार्थीको िोपनीयता ल्िकटपिे प्रत्येक िषमको अक्िोबर 1 िा 

ल्िद्यार्थीको ल्िद्याियमा नामांकन हुदाँको 30 ल्दनल्ित्र यो अनुच्छेदमा अल्निायम रूपमा 

पूरा िनम आिश्यक ठहर िछम। यल्द अल्ििािकिे अल्न्तम ल्मल्त पश्चात बच्चाको 

िोपनीयता ल्िकटपिाई पररितमन िनम चाहनुहुन्छ िन,े अल्ििािकिे विद्यार्थी िोपनीर्ता 

विकल्पहरू पूरा िनुमपछम र बच्चाको ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकिाई फाराम पेश िनुमपछम। 

(ल्नयम 6202, संिग्न िस्तु) 

 

र्ाइरेक्टरी सर्मबन्त्धी जानकारी बाहेकका गोपनीयता शवकल्पहरू 

BCPS ि ेआमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीहरूिाई BCPS एकमा िोपनीयता 

प्रार्थल्मकताहरूिाई पूरा िरेर िा विद्यार्थी िोपनीर्ताका विकल्पहरू पूरा िरेर र बच्चाको 

ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकिाई फाराम पेश िरेर ल्नल्श्चत ल्ियाकिापहरूबाि अ्ि-आउि 

िने अल्िकार पल्न समर्थमन िछम।   

 

उच्च शिक्षाका शमशलटरी भतीकताडहरू र संतथाहरू 

संयुि कानुनिाई ल्मल्ििरी ितीकताम िा उच्च संस्र्थाद्वारा अनुरोि बनाउनमा BCPS 

उपिलि िराउन आिश्यक पछम 

अल्ििािक तर्था योग्य ल्िद्यार्थीिाई िानकारी खुिासा हुँदैन िनी ल्िल्खतमा ल्िद्यािय 

ल्सद्धान्तहरू सूल्चत निदामसम्म सेकेण्डरी ल्िद्याियका ल्िद्यार्थीको नाम, ठेिाना र 

िेल्िफोन नम्बरको िाल्ि ल्शक्षा र पहुँच हुनपुछम।  राज्य काननूिे मरेीटयाण्ड र संयुि 

राज्यको ल्मल्ििरी फोकसमा प्रल्तल्नल्ि आल्िकाररक ल्नयुल्ि िनम सारै्थ ल्मल्ििरीमा 

उपिलि शैल्क्षक र कररयर अिसरहरूको बारेमा ल्िद्यार्थीहरूिाई िानकारी ल्दन पल्न 

BCPS िाई आिश्यक ठहर िछम।  अल्ििािकि ेBCPS One मा िोपनीयता 

प्रार्थल्मकताहरू परूा िरी िा उहाँहरूको बच्चाको ल्िद्याियमा (ल्नयम 5230) विद्यार्थी 

िोपनीर्ता विकल्पहरू  पेश िरी उच्च ल्शक्षाका ल्मल्ििरी ितीकतामहरू र संस्र्थाहरूमा 

बच्चाको नाम, ठेिाना र िेल्िफोनको सूचीिाई खुिासा निनम िनी अनुरोि िनम 

सक्नुहुन्छ। 

 

 

शवद्याथी बौशिक सर्मपशत्त 

BCPS ि ेल्िद्यार्थीको बौल्द्धक सम्पल्ि र/िा ल्िद्यार्थी-ल्सल्िमत प्रकाशनहरू र 

ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिापहरू र/िा ल्सकाई अनिुिको अिल्िमा ल्सिमना 

िररएका उत्पादनिाई प्रकाशन र /िा खुिासा िनम सक्छ। ल्िद्यार्थीिे ल्सिमना िरेका 

कायमहरूिाई ल्िद्यािय, ल्िद्यािय-प्रायोिक कायमिमहरूमा प्रदल्शमत िनम सल्कन्छ िा 

BCPS प्रकाशनहरूमा प्रयोि िनम सल्कन्छ िा ल्डल्ििि त ल्प्रन्ि ल्मल्डया सल्हत: 

ल्िद्याियको सूचना-पत्र, िाल्षमक-पुस्तक/मेमोरी पुस्तक, ल्ििरण पुल्स्तका, 

BCPS/ल्िद्याियको िेबसाइि, सामाल्िक ल्मल्डया साइि (उदाहरण, Facebooktm, 

Instagram, Twittertm, Flickr, लििहरू, इत्याल्द), ल्िद्यािय प्रणािीको केबि 

िेल्िल्ििन च्यानि िा अन्य माध्यमहरू माफम त सञ्चार िनम सल्कन्छ।  आमाबुिा िा 

योग्य ल्िद्यार्थीहरूिे BCPS मा िएका िोपनीयता प्रार्थल्मकताहरू पूरा िररसकेपल्छ 

आफ्नो बच्चाको बौल्द्धक सम्पल्ि र प्रकाशन/उत्पादनहरूिाई प्रकाल्शत िा प्रदल्शमत 

निनम अर्थिा आफ्नो बच्चाको ल्िद्याियमाल्िद्यार्थी िोपनीयता ल्िकटपहरू पेश िनमको 

िाल्ि अनरुोि िनम सक्छन्। (ल्नयम 6202) 

 

तपाईिंे BCPS मा िोपनीयता प्रार्थल्मकताहरूिाई पूरा निदामसम्म िा तपाईकंो 

बच्चाको ल्िद्यािय अक्िोबर 1 िन्दापल्छ िा BCPS ल्िद्याियमा नामांकन िरेको 30 

ल्दनल्ित्रविद्यार्थी िोपनीर्ता विकल्पहरू  पेश निदामसम्म, BCPS ि ेतपाईसंँि आफ्नो 

बच्चाको िानकारी खुिासा िनमबाि बाल्हर नल्नकाटने कटपना िनेछ। 

 

शनरीक्षण र समीक्षा गने अशधकार 

योग्य ल्िद्यार्थीहरूसँि ल्िद्याियि ेअनुरोि प्राप्त िरेको ल्दनदेल्ख 45 ल्दन ल्ित्रमा आफ्नो 

शैल्क्षक रेकडम िाँच िन ेर समीक्षा िने अल्िकार छ।  आफ्नो बच्चाका शैल्क्षक रेकडमहरू िाँच 

िने इच्छा िएका आमाबुिाहरूिे ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकिाई िाँच िनम इच्छा िएको 

शैल्क्षक रेकडम पल्हचान िन ेल्िल्खत अनुरोि पेश िनुमपछम। ल्िद्यािय प्रिानाध्यापक िा ल्नयुि 

ल्िद्यािय आल्िकारीि ेपहुँचको िाल्ि व्यिस्र्थाहरू ल्मिाउनेछ र आमाबुिाहरू र योग्य 

ल्िद्यार्थीहरूिाई उनीहरूको रेकडमहरूिाई ल्नरीक्षण िनम सल्कने समय र स्र्थानको बारेमा 

सूल्चत िनेछ।  

शवद्याथीको रेकर्ड संिोधन गनड अनुरोध 

आमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीहरूसँि ल्िद्यार्थीको शैल्क्षक रेकडमहरूको संसोिनको अनरुोि 

िने अल्िकार छ िसिाई आमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीिे िित, भ्रामक िा अन्यर्था 

FERPA अन्तिमत ल्िद्यार्थीका िोपनीयता अल्िकारहरूको उटिङ्घनमाा छ िन्न े

ल्िश्वास िनुमहुन्छ।शैल्क्षक रेकडमहरू संशोिन िनम ल्िद्याियिाई अनुरोि िनम चाहन े

आमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीहरूिे ल्िद्यािय प्रिानाध्यापकिाई आफूि ेपररितमन िनम 

चाहेको रेकडमको िाििाइ स्पष्ट रूपमा पल्हचान िरी र यसिाऐई ल्कन पररितमन िनुमपछम 

िनी पत्र िखे्नुपछम।  ल्िद्याियिे अल्ििािक िा योग्य ल्िद्यार्थीिे अनुरोि िरे अनुसार 

सुिारहरू निने ल्नणमय िछम िन,े ल्िद्यािय अल्ििािक िा योग्य ल्िद्यार्थीिाई त्यस 

ल्नणमयको बारेमा सूल्चत िनेछ र सशंोिनको िाल्ि अनुरोि िन ेसम्बन्िमा एउिा सुनुिाई 

प्रल्त ल्तनीहरूको अल्िकारको बारेमा सुिाि ल्दनेछ।  सुनुिाई प्रल्त ल्तनीहरूको 

अल्िकारको बारेमा सूल्चत िररएपल्छ आमाबुिा िा योग्य ल्िद्यार्थीिाई सुनुिाई 

प्रल्ियाहरूको सम्बन्िमा अल्तररि िानकारी प्रदान िररनेछ।  (ल्नरीक्षकको ल्नयम 5230, 

ल्िद्यार्थीको रेकडमहरू)। 

 

उजुरी दायर गनड पाउन ेअशधकार 

FERPA को आिश्यकताहरूको अनुपािन िने प्रल्त BCPS को कल्र्थत 

असफिताहरूको सम्बन्िमा य.ुएस. ल्शक्षा ल्ििािमा उिुरी दायर िने अल्िकार।   

FERPA को प्रबन्ि-व्यिस्र्था िन ेकायामियको नाम र ठेिाना ल्नम्न हुन्: 

 

ल्िद्यार्थी िोपनीयता नील्त कायामिय 

संयुि राज्य अमेररका ल्शक्षा ल्ििाि 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 

Phone: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 
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शवद्यालयका बसहरू सशहत शवद्यालय सर्मपशत्तमा शभशर्योट्याशपङ् 

ल्िद्याियका बसहरूमा उि हुदाँ ल्िद्याियको सम्पल्ि र ल्िल्डयो िेप (अल्डयोिेप सल्हत) 

BCPS प्रल्ियाहरूमा ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िल्डयो िेप िराउने क्षमता हुन्छ।  सुपररिेक्षक िा 

उहाँको ल्डिाइनीको ल्नणमयमा, ल्िल्डयो िेपहरू अनुशासनात्मक उद्दशे्यहरूको िाल्ि 

प्रयोि िनम सल्कन्छ।  

 

आगन्त्तुक पशहचान प्रणाली 

BCPS ल्िद्याियहरू र कायामियहरूका आिन्तुकहरूिे आिन्तुक साइन-इन स्र्थानमा 

रल्िस्िर िनम र ड्राइिरको अनुमल्तपत्र िा अन्य सरकारीद्वारा िारी िररएको फोिो पल्हचान 

परशमन िनुमपदमछ। ल्िद्यािय ल्िद्यािय िा कायामिय कममचारीि ेपल्हचान प्रणािील्ित्र 

प्रत्येक आिन्तुकको िानकारी प्रल्िष्ट िनुमपनेछ।  आिन्तुकि े प्रिेशको िाल्ि खािी 

िएपल्छ, आिन्तुकको पास ल्प्रन्ि िररएको हनुुपनेछ। आिन्तुकहरूिाई दृश्यमाफम त 

उहाँहरूको पोशाकको पछाल्डल्तर आिन्तुक पल्हचान पासिाई खुिासा िनम आिश्यक 

हुन्छ। भ्रमणको ल्नष्कषममा, आिन्तुकहरूिे कायामियमा पास छोडेर ििनबाि ल्नस्कन ुपूिम 

हस्ताक्षर िनुमपछम। 

 

One -Card पशहचान प्रणाली 

ल्िद्यार्थीहरू ल्िद्यािय समयको अिल्िमा व्यल्िहरूमा र ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

कायमिमहरूमा सुरक्षा सरोकार प्रदशमन नहुन ेिामो लयाि ििायर व्यल्िहरूमा One -

Card पल्हचान लयाि दृश्यमान हुन आिश्यक पछम (ल्नयम 3710)।  One -Card 

लयािहरू BCPS का सम्पल्ि हुन्। यद्यल्प ल्िद्यार्थीहरू र कममचारी नामांकन िा 

रोििारीको अिल्िमा उपयोिी पल्हचान लयािमा सन्तुिनको िाल्ि ल्िम्मेिारी हनुुहुन्छ। 

यल्द One -Card हराएमा िा खराब िएमा, प्रल्तस्र्थापन लयािको िाल्ि $5 को शुटकमा 

मूटयाङ्ल्कत हुनेछ। 

 

खाना िुल्क/वैकशल्पक खाना/सङ्कलन प्रशियाहरू 

खाद्य तर्था पोषण सेिा कायामिय (OFNS) ि ेस्िस्र्थ खानाहरूको िाल्ि सम्पूणम 

ल्िद्यार्थीहरूिाई पहुँच िनम सुनिुाई िदै बाल पोिण कार्यिम सञ्चािन िछम। खानाहरू 

उत्पाल्दत मूटयमा खररदको िाल्ि उपिलि छ। योग्य िएकाहरूको िाल्ि अनुदान प्राप्त 

खाना उपिलि छन्। खानाहरूको िाल्ि िुिानी िनेको खुटिा सिेाको कारण हो। 

क्यास, व्यल्िित काडम िा अनिाइन िेल्डि काडमको पूिम िुिानी प्रणािी प्रयोि िररएको 

हुन सक्छ। खाना शुटक किर िनम रकम निएका इल्िमेन्िरी तर्था ल्मडि स्कूिका 

ल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि $6 िन्दा माल्र्थ िेल्डि बढ्न सक्नेछ। $6 बढीमा पुग्दा, 

ल्िद्यार्थीहरूिे िैकल्टपक खानामा प्रस्ताि िनुमिएको हुनेछ। िुिान निररएका 

शुटकहरूको िाल्ि बाँकीिाई सन्तुिनमा सङ्किन िनमको िाल्ि अल्ििािकहरूिाई 

िानकारी पढाइएको हनुेछ। हाइ स्कूिका ल्िद्यार्थीहरूिाई िेल्डि ल्िस्ताररत िररँदैन र 

िैकल्टपक खाना मातै्र प्रस्ताि िररनेछ। खाना शुटक, िैकल्टपक खाना र सङ्किन 

प्रल्ियाहरू सम्बन्िी अल्तररि िानकारी OFNS िेबसाइिमा उपिलि छ। 

 

शवद्यालय तवात्य सेवाहरू 

पूणमकािीन पञ्िीकृत नसम प्रत्येक ल्िद्याियमा ल्नल्दमष्ट हुनहुुन्छ।  ल्िद्यािय नसमिे ल्िद्यार्थी 

र कममचारीमा ल्िस्तृत स्िास्र्थय सेिा कायमिमहरू उपिलि िराउनुहुन्छ।  ल्िद्यािय नसम 

सारै्थ, प्रत्येक ल्िद्याियमा CPR र प्रार्थल्मक उपचारको प्रल्शक्षण प्राप्त कम्तीमा एक 

कममचारी सदस्य हुनपुछम।  

 

दृल्ष्ट िा श्रिण परीक्षण कायमिमहरू ल्प्र-ल्कन्डरिािेन (उमेर 4) िा ल्कन्डरिािेन र 1, 4 र 

8 गे्रडहरूमा बाल्टिमोर काउण्िी स्िास्र्थय ल्ििािद्वारा सञ्चािन िररन्छ।  यी 

परीक्षणहरूमा आफ्नो बािबाल्िकािाई सहिािी िराउन नचाहन ेआमाबुिाहरूिे 

ल्िद्यािय पररचाररकािाई ल्िल्खतमा सूल्चत िनुमपछम।  

 

ल्िद्यार्थीिाई दमको िाल्ि इनहेिर िा Epi-Pen® िस्ता आपतकािीन औषल्िहरू 

बोक्नुपने कुनै ल्चकत्सा ल्चन्ता छ िने, ल्िद्यािय पररचाररकािाई सम्पकम  िनुमपछम।  

 

अनुरोि िररएमा खानाकुराको एििीहरू हुन ेल्िद्यार्थीहरूका िाल्ि एििमन रल्हत 

खानेकुराहरू उपिलि हुन्छन्।  तपाईकंो बच्चािाई ल्चल्कत्सा सरोकार सम्बल्न्ित कुन ै

पल्न प्रबन्िहरूको आिश्यकता पछम िन ेकृपया ल्िद्यािय नसमिाई सूल्चत िनुमहोस्। 
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नील्तहरू 

 

शनर्मन कथनहरू बुधवार, जलुाई 01, 2020 को शवद्याथीको व्यवहारसँग सर्मबशन्त्धत 

नीशतहरूको सारांि हुन्। हालका नीशतहरू तथा शनयमहरूBCPS नीशत र 

शनयमहरूमा उपिलि छन्। 

 

आगन्त्तुकहरू 

विद्यालर् र कार्ायलर्हरूमा आउने आिन्त्तुकहरूको नील्त 1240 र ल्नयम 1240 ि े

आिन्तुकिाई "कममचारी िा हािै ल्िद्याियको ल्िद्यार्थीको रूपमा दताम  निएको 

व्यल्ि" को रूपमा पररिाल्षत िछम।  अल्ििािकहरू र अन्य अल्िकृत व्यल्ित्ििाई 

कक्षाकोठा िेिहरू र सम्मेिनहरूमा उपल्स्र्थत हनु प्रोत्साहन िररन्छ। केही िेिहरू र 

बैठकहरू ल्िद्याियको प्रिानाध्यापक तर्था कक्षाकोठा ल्शक्षकसँि अल्ग्रम रूपमा 

व्यिल्स्र्थत िररएको हनुुपछम। यसप्रकार कक्षाकोठाका िेिहरू र बैठकहरूिे 

कक्षाकोठामा कुनै पल्न ल्िद्यार्थीको कक्षाकोठा कायमिमसँि हस्तके्षप निने िेिहरू र/िा 

बैठकहरू सञ्चाल्ित हुनुपछम।  

 

कुनै पल्न ल्िद्यािय िा ल्िद्यािय प्रणािीसँि सम्बल्न्ित व्यापार, भ्रमणहरू िनुम पूिम 

आिन्तुकहरूिे कुन ैपल्न BCPS ल्िद्यािय िा कायामियमा ल्नम्न कुराहरू िनम आिश्यक 

छ: 

 

1. चािक अनमुल्तपत्र िा सरकारद्वारा िारी िररएको फोिो प्रस्तुत िनम। 

2. भ्रमणको प्रयोिन उटिेख िनम। 

3. भ्रमणको पूरा अिल्ििरी आिन्तुक पास िा BCPS पल्हचान ल्चन्ह 

ििाउन। 

 

ल्िद्यािय प्रणािीका कममचारी र ल्िद्यािय स्रोतका अल्िकारीहरूि ेबोडमको 

सम्पल्िमा प्रिेश िनम इच्छा िएका कुनै पल्न व्यल्िको पल्हचान र िेिको कारण माि 

िनम सक्नुहुन्छ।  आिन्तुकको सार्थमा आिन्तुक पास निएको देख्ने कुन ैपल्न 

ल्िद्यािय प्रणािी कममचारीिे उि आिन्तुकिाई मुख्य कायामियमा िान िा ल्नल्दमष्ट 

साइन-इन स्र्थानमा िान ल्नदेशन ल्दनपुछम।  

 

पहुँचको लाशग अतवीकार 

मान्यताप्राप्त कममचारीहरूि ेल्नम्न अिस्र्थाको व्यल्ििाई BCPS सम्पल्िमा पहुँच 

अस्िीकार िनम सक्नुहुन्छ: 

1. प्रामाल्णक, हािै दताम िररएको ल्िद्यार्थी िा साइिमा ल्नल्दमष्ट िररएको BCPS 

कममचारी होइन र िोसँि साइिमा कानूनी व्यिसाय छैन। 

2. प्रामाल्णक, ल्िद्याियमा हाि ैदताम िररएको ल्िद्यार्थी हो र साइिबाि ल्निम्बन 

िा ल्नष्कासन िररएको छ, उसिाई ल्निम्बन िा ल्नष्कासन अिल्िका िाल्ि 

पहुँच हुँदैन। 

3. प्रशासल्नक कायमिाहीको पररणाम स्िरूप साइिमा पहुँच िनमबाि ल्नषेि 

िररएको कममचारी िा ल्िद्यार्थी हो। 

4. ल्िद्याियको ल्ियाकिापहरू, प्रशासन िा कक्षाहरूको व्यिल्स्र्थत 

आचरणिाई खटबिाउन ेिा बािा पुर् याउने रूपमा कायम िछम। 

5. ल्िद्यािय पररसरमा िा ल्िद्याियको नल्िकको िातािरणमा, ल्िद्याियको 

सिारी सािनमा, ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिापमा िा ल्िद्यािय 

प्रणािीको स्िाल्मत्िमा रहेका कुनै पल्न सम्पल्िमा िएको र प्रशासल्नक िा 

अन्य प्रयोिनहरूका िाल्ि प्रयोि िररने ल्िद्यार्थी, कममचारी, एिेन्ि िा अन्य 

कुनै व्यल्ििाई शारीररक हानी पुग्न ेिरी हमिा िने िा िम्की ल्दन ेिछम। 

6. राज्यको कानून अनुसार ल्िद्याियमा भ्रमण िनुम पूिम अनुमल्तका िाल्ि 

अनुरोि िरेर अनुमल्त प्रदान िररएको निएमा दताम िररएको यौन अपरािी हो। 

 

 भ्रमणका प्रल्ियाहरूको पािना िनम अस्िीकार िने िा पािना िनम अनुरोि िररकोमा 

अस्िीकार िरेपल्छ त्यहाँबाि िान असफि हुने िा अस्िीकार िने कुन ैपल्न ल्िद्यािय 

िा कायामिय आिन्तुकिाई ल्िद्यािय प्रणािीको ििन िा पररसरमा पहुँच िनम 

िल्ञ्चत िररनेछ। ल्िद्याियको प्रिानाध्यापक र ििन प्रशासक स्र्थापना िररएको 

ल्िद्यािय प्रणािीका कायमल्िल्िहरू अनुसार आरोल्पत उटिङ्घनहरूको छानल्बन 

िनम र अल्तिमण निने पत्र िारी िनमको िाल्ि उिरदायी हुनुहुन्छ। 

 

बदमािी, साइबर बदमािी, उत्पीर्न वा अशभत्रास 

ल्शक्षा बोडमिे आफ्नो सम्पल्िमा कुन ैपल्न व्यल्िद्वारा बदमाशी, साइबरबदमाशी, उत्पीडन 

िा अल्ित्रासिाई ल्िद्यािय-प्रायोल्ित ल्ियाकिाप िा घिनामा, ल्िद्यािय बसमा िा 

मूििूत रूपमा ल्िद्याियको व्यिल्स्र्थत सञ्चािनको अिरोिमा ल्नषेि िछम।   (ल्शक्षा 

बोडम नील्त 5580 र सिेक्षकको ल्नयम 5580)।  

  

• बदमािीिाई एक िा सोिन्दा बढी ल्िद्यार्थीहरूको ल्िरूद्धमा मौल्खक, शारीररक िा 

ल्िल्खत आचरण िा िानीिानी िररएको ल्िद्युतीय सञ्चार सल्हत कुन ैव्यल्ििे 

िानीिानी बारम्बार शल्िको प्रयोि िन ेव्यिहारको ढाँचाको रूपमा व्याख्या 

िररएको छ। 

• साइबर बदमािी िाई ल्मल्डया साइि, सेिुिर फोन, कम््युिर, ि्यालिेि िा अन्य 

कुनै ल्िद्युतीय यन्त्रको प्रयोि सल्हत ल्िद्युतीय यन्त्रको माध्यमद्वारा प्रसाररत िररने 

बदमाशी, उत्पीडन िा अिीत्रास रूपमा ििीकृत िररएको सञ्चारको रूपमा 

पररिाल्षत िररन्छ।  

• उत्पीर्नमा िाल्त, राल्ष्िय मूि, िैिाल्हक ल्स्र्थल्त, ल्िङ्ि, िैङ्ल्िक अनुस्र्थापन, 

ल्िङ्ि पल्हचान, िमम, िशंत्ि, शारीररक ल्िशेषताहरू, सामाल्िक आल्र्थमक ल्स्र्थल्त, 

पाररिाररक ल्स्र्थल्त, शारीररक िा मानल्सक सक्षमता िा असक्षमताको सम्बन्िमा 

अन्य व्यल्ििाई अपराि, उपहास िा अपमान िने यर्थार्थम िा कल्र्थत नकारात्मक 

कायमहरू समािेश हुन्छ। 

• अशभत्रासिाई कुनै व्यल्ििाई िानीिानी यातना ल्दन ेकायमको रूपमा 

पररिाल्षत िररएको छ िसको पररणाम स्िरूप उि व्यल्िमा िम्िीर डर र/िा 

हीनताबोिको िाि उत्पन्न हुन्छ। 

• यौन दुव्यडवहारिाई मौल्खक, अमौल्खक िा शारीररक िुन रूपमा िएपल्न 

िैङ्ल्िक प्रकृल्त प्रल्त िानािान र/िा बारम्बार िररने अल्शष्ट व्यिहारको रूपमा 

पररिाल्षत िररन्छ। 

बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन िा अल्ित्रास, िित आरोपहरू ििाउन े 

र/िा बदमाशी, साइबर बदमाशी िा अल्ित्राससँि सम्बल्न्ित प्रल्तल्हंसाा िा 

प्रल्तशोिको कायमहरू िने कुराहरूमा संिग्न हुने ल्िद्यार्थीहरूिाई बोडम नील्त र 

सुपररिेक्षकको ल्नयम 5550, ल्िद्यार्थी आचार संल्हता अनसुार कायमिाही िररनेछ। 

ल्िद्यार्थीहरूिे हाल्नकारक पररणामहरूको डर नमानी बदमासी, साइबर बदमाशी, 

उत्पीडन िा अल्ित्रासको ररपोिम िनम सक्छन्।  

 
बदमाशी, साइबर बदमाशी, उत्पीडन िा अल्ित्रासको पील्डत/िल्क्षत िा साक्षी 

ल्िद्यार्थीिे घिना बारे प्रशासक िा कममचारी सदस्यिाई ररपोिम िा बदमाशी, उत्पीडन 

िा अल्ित्रास ररपोल्िमङ फाराम को प्रयोि िरी घिनाको ररपोिम िनुमपछम। बदमाशी, 

उत्पीडन िा अवभरासका ररपोवर्यङ फारामहरू ल्िद्यार्थी, आमाबुिा िा अल्ििािक िा 

ल्िद्यार्थीको तफम बाि अरूद्वारा ल्िद्याियको प्रशासकिाई पेश िनम पल्न सल्कन्छ।  पेश 

िररसकेपल्छ, यो ररपोिम ल्सिै पील्डत/िल्क्षत ल्िद्याियको प्रिानाध्यापकको इमेिमा 

िान्छ।  

 

 बदमाशी, उत्पीडन िा अल्ित्रास  ररपोल्िमङ फारामको काििी संस्करण ल्िद्याियको 

प्रमुख (प्रशासल्नक) कायामिय, ल्िद्यािय परामशमदाताको कायामिय र ल्िद्यािय 

प्रणािीको िेिसाइिमा उपिलि छ।  यसिाई प्रिानाध्यापक, प्रिानाध्यापकको 

पदनाल्मतबाि िा BCPS िेबसाइिबाि डाउनिोड िरेर पल्न प्राप्त िनम सल्कन्छ। पूरा 

िररएका फाराम ल्िद्याियको प्रिानाध्यापक िा प्रिानाध्यापकको पदनाल्मतिाई ल्दनपुछम। 
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संतथाहरू, सामूशहक शियाकलाप र सामूशहक हाशनकारक वा गैर-कानूनी समूह 

व्यवहार 

ल्शक्षा बोडमिे ल्िद्याियको सम्पल्ि, ल्िद्याियका बसहरू र ल्िद्यािय-प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापहरूमा ल्िरोह ल्ियाकिाप र समान खािका हाल्नकारक िा िैर-कानूनी 

सामूल्हक व्यिहार िनम ल्नषेि िछम।  यसका अल्तररि ल्शक्षा बोडमिे ल्िरोह ल्ियाकिाप र 

समान खािका हाल्नकारक िा िैर-कानूनी सामूल्हक व्यिहारको ररपोिम िन ेिा आफैं  

पील्डत िएको ल्िरोह ल्ियाकिापको साक्षी िएको व्यल्ि ल्िरूद्ध ल्प्रशोि िा 

प्रल्तकारिाई ल्नषेि िछम।   

 

त्यसकारण, ल्िद्यार्थीहरू कुनै पल्न सामूल्हक रूल्च, सामूल्हक ल्ियाकिाप िा समान 

ल्िनाशकारी िा अििै सामूल्हक कायममा संिग्न हुनुहुनेछैन, िसमा ल्नम्न सल्म्मल्ित छ तर 

यससम्म मात्र सील्मत छैन: कुनै पल्न समूहमा दादाल्िरी, सदस्यता िा सम्बद्धमा िा ल्बना 

िड्काउने; ल्िद्यािय सम्पल्तमा समूह-सम्बल्न्ित ल्िि ेल्चत्रण, सन्देश, ल्चन्ह िा संकेतहरू 

कोने, िखे्ने िा अन्यर्था ल्नशान बनाउने; सामूल्हक ल्ियाकिापको सहायतामा ल्हंसा, 

िबरिस्ती िा ल्िद्यािय अनुशासन नील्तहरूको कुन ैपल्न अन्य काननूी कायम िा अन्य 

उटिङ्घनमा संिग्न हुने; सामूल्हक ल्ियाकिापको सहायतामा अन्य व्यल्िको ल्िरूद्ध 

शारीररक ल्हंसामा संिग्न हनु कुन ैपल्न व्यल्ििाई िड्काउने; र/िा कुन ैपल्न समूह, 

सामूल्हक ल्ियाकिाप िा समान ल्िनाशकारी िा अिैि समहू व्यिहारको रूल्च अिाल्ड 

बढाउन सामाल्िक ल्मल्डया प्रयोि िने। 

 

ल्शक्षा बोडमकोनील्त 5551  र ल्नरीक्षककोल्नयम 5551 को उटिङ्घन िने 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्शक्षा बोडमको नील्त र ल्नरीक्षकको ल्नयम 5550 का सारै्थ कुनै पल्न 

िािूयोग्य अपराि िा िन अपरािहरूको अनसुार कायमिाही िररनेछ।  

 

संल्दग्ि ल्िरोह िल्तल्िल्िका िा समान िैर-कानूनी समूह व्यिहारका घिनाहरू 

प्रशासक िा कममचारी सदस्यिाई ररपोिम िरेको हुनपछम िा व्यल्िहरूिे ल्िरोहसँि 

सम्बल्न्ित घिनाको ररपोिम फारामको प्रयोि िरेर ल्िरोह िल्तल्िल्िको ररपोिम िनम 

सक्छन्। यो ल्िरोहसँि सम्बल्न्ित घिनाको ररपोल्िमङ फाराम प्रिानाध्यापक, 

प्रिानाध्यापकको पदनाल्मत िा BCPS िेबसाइिबाि प्राप्त िनम सल्कनेछ। 

 

शवद्याथीले सुतीजन्त्य पदाथड उत्पादनहरूको प्रयोग गन ेर साथमा राख्ने 

BCPS का ल्िद्यािय ििनहरू र पररसरहरू सुतीिन्य पदार्थम-मुि र िुम्रपान-मुि छन्। 

सुतीिन्य पदार्थमहरू, सुती सम्बल्न्ित यन्त्रहरू, प्रल्तरूप सुतीिन्य उत्पादन, िाइिरहरू, 

िाल्ष्पत्रहरू, इिेक्िोल्नक चरुोिहरू र अन्य इिेक्िोल्नक ल्नकोल्िनको ल्ितरण प्रणािीको 

ल्बिी िनम, प्रयोि िनम िा सार्थमा राख्न ल्िद्यािय सम्पल्ि र कुन ैपल्न ल्िद्यािय- प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापमा प्रल्तबल्न्ित छ। ल्शक्षा बोडम नील्त 5530 र ल्नरीक्षकको ल्नयम 5530 मा 

व्याख्या िररए अनुसार प्रशासकहरूिे उटिङ्घनहरू ल्िरूद्धको प्रल्िया अिाल्ड 

बढाउनुहुनेछ।  

 

औषधी:  शनधाडररत र शनधाडररत नगररएका 

ल्िद्यािय ल्दनको अिल्िमा औषल्ि आिश्यक पने ल्िद्यार्थीिे स्िास्र्थय स्याहार 

प्रदायकको अनुमल्तबाि आएको आदेश ल्िद्यािय नसमिाई उपिलि िराउनु पछम र 

ल्िद्यािय नसमिाई ल्िद्याियको नाम, मात्रा/संख्या र ल्िशेष प्रशासकको ल्नदेशनसँि 

िास्तल्िक रूपमा ल्निामररत कन्िेनर िेबुि िररएको िाँडोमा औषल्ि ल्दनुपछम।    सम्पूणम 

औषल्ि ल्िद्यािय नसम िा प्रल्शल्क्षत कममचारी व्यल्िद्वारा प्रबन्ि िररएको हुनुपछम। 

ल्िद्यार्थीिे कुनै पल्न ल्िशेष ल्कल्समको औषल्ि उपचार ििायत EpiPen, इन्हेिरहरू र 

इन्सुल्िनको प्रयोि िनम िा आफैं -प्रबन्ि ल्मिाउन सक्नुिन्दा पल्हिा ल्िद्यािय नसम, 

अल्ििािक र स्िास्र्थय सेिा प्रदायकको ल्िल्खत अनुमल्त ल्िन आिश्यक हुन्छ। 

ल्िद्यािय नसमिे अल्ििािकको अनमुल्त ल्िएर ल्नल्श्चत अिस्र्थाहरू (उदाहरण, िाउको 

दुखाइ) को िाल्ि ल्नल्श्चत ल्नदेल्शत औषल्िहरू प्रबन्ि िनम सक्नुहुन्छ। कृपया नील्त 5540 

रल्नयम 5540हेनुमहोस्। 

 

मशदराजन्त्य पेय पदाथड र लागू-औषशधहरू 

ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्िद्याियको सम्पल्ि र ल्िद्याियको कुनै पल्न प्रायोल्ित 

ल्ियाकिापमा कुन ैपल्न मात्रामा मल्दरािन्य पेय पदार्थम, ल्नयल्न्त्रत पदार्थम, औषल्ि 

्याराफेनामल्िया िा सुँघ्न ेिािूऔषिहरू राख्न, ल्ितरण िनम र/िा प्रयोि िनमबाि 

प्रल्तबन्ि ििाइएको छ। ल्शक्षा पररषद् नील्त 5540, मवदराजन्त्र् पेर् पदार्थय, वनर्वन्त्रत 

पदार्थय, सुँघ्ने लािूऔिध र वनधायररत िररएका र निररएका औिवधहरूका 

प्रािधानहरूको उल्लङ्र्न िन ेविद्यार्थीलाई बोडम नील्त र सुपररिेक्षकको नील्त 5550, 

विद्यार्थीको व्र्िहार संवहता अनसुार अनुशासनात्मक कारिाही िनम सल्कनेछ।  

मल्दरािन्य पेय पदार्थम, ल्नयल्न्त्रत पदार्थम र औषल्ि ्याराफनामल्ियाका पररिाषाहरू 

ल्शक्षा पररषद् नील्त 5540 मा फेिा पछमन्। 

 

ल्िद्यािय प्रशासकि ेबाल्टिमोर काउण्िी प्रहरी ल्ििाि (BCoPD) िाई मल्दरा र अन्य 

औषल्िहरू सार्थमा राख्न,े प्रयोि र ल्ितरण सम्बन्िी कुनै पल्न घिनाको ररपोिम िनुमहुनेछ।  

कानूनद्वारा आिश्यक िए अनुसार, यल्द शंकास्पद िैर-कानूनी िािू-औषल्िहरू पाइएमा 

र/िा ल्िद्याियका कममचारीद्वारा अल्िकरण िएको छ िन,े प्रशासकिे BCoPD िाई 

माध्याल्मक ल्िद्याियमा िएको ल्िद्यािय स्रोत अल्िकारीको सूचना िरेर र शंकास्पद िैर-

कानूनी िािू-औषल्िहरू ल्िन िनी प्रहरी अल्िकारीिाई अनरुोि िनमको िाल्ि 9-911 

फोन िरेर घिनाको ररपोिम िनुमपछम। 

 

लागू-औषशध प्रयोगको तवैशच्छक रूपमा तवीकार 

िािू-औषल्िहरूको न त प्रिामा रहेको न त िारण िरेको  

र कुनै पल्न प्रकारको िािू-औषल्िको प्रयोििाई ल्नयन्त्रण िनम ल्शक्षक, ल्िद्यार्थी 

परामशमदाता, प्रिानाध्यापक िा BCPS द्वारा रोििारमा राल्खएको अन्य व्यािसाल्यक 

ल्शक्षकबाि स्िेच्छापूिमक िानकारी खोल्िरहेको ल्िद्यार्थीिाई उहाँको ल्चन्ताको ल्िषयमा 

सहायता िनम सहायता र स्रोतहरू उपिलि िराइन्छ।  यी पररल्स्र्थल्तहरू अन्तिमत िािू-

औषल्ि प्रयोिको सम्बन्िमा ल्िद्यार्थीद्वारा बनाइएको कर्थन कुन ैअनुशासनात्मक 

कायमिाहीमा ल्िद्यार्थीको ल्िरूद्ध स्िीकायम छैन।  (ल्नयम 5540)  

 

प्रोत्साशहत परामिड र शिक्षा 

मल्दरा िा िाि ूऔषिको प्रिाि, िारण िा ल्ितरण अन्तिमत अपरािी फेिा 

परेका सबै ल्िद्यार्थीहरूिाई ल्नम्न िनम प्रोत्साल्हत िररन्छ: 

 

1. बाल्टिमोर काउण्िी व्यिहारात्मक स्िास्र्थय लयूरोद्वारा सञ्चाल्ित मल्दरा/अन्य 

िािूपदार्थम परीक्षण प्रल्ियामा सहिािी हुन। 

2. बाल्टिमोर काउण्िी व्यिहारात्मक स्िास्र्थय लयूररद्वारा ल्सफाररस िरीए 

अनुसार ल्नयल्मत ल्दनको ल्िद्यािय कायमिममा पनु: िनाम हनुुपूिम परामशम र 

िािू औषल्ि ल्शक्षा कायमिममा उपल्स्र्थत र सहिािी हुने। 

 

बाल दुव्यडवहार र बेवातताको ररपोशटडङ 

सम्िाल्ित बाि दुव्यमिहारसँि सम्बल्न्ित बच्चाको सुरक्षाबारे ल्चन्ताहरूिाई ररपोिम 

िनुमपछम।  ररपोल्िमङ िोपनीय छ र तिको नम्बरमा कि िरी िनुमपछम। 

बािबाल्िकाको िाल्ि बाल्टिमोर काउण्िी सरुक्षा सेिाहरू 

410-887-TIME / (410-887-8463)  

बािबाल्िकाको िाल्ि सुरक्षात्मक सेिाहरू (Protective Services for Children) 

िे पररिारहरूिाई बािबाल्िकाको सुरक्षा र स्िास्र्थय सुल्नल्श्चत िनमको िाल्ि सहायता 

प्रदान िदमछन्। 
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ल्िद्यार्थीको हातेपुल्स्तका स्िीकृल्त पृष्ठ 
 

कृपया तपष्ट रूपमा शप्रन्त्ट गनुडहोस्। 

 

शवद्याथीको (थर) शवद्याथीको पशहलो नाम 

  

शवद्यालय ग्रेर् गृहकोठा शिक्षक 

   

 

हाम्रो ल्िद्यािय प्रणािीको सफिता सबै स्तरहरूमा सूल्चत िएका र सािा िररएको िक्ष्य प्राप्त िनमको िाल्ि सहयोिपणूम काम िरररहेका हाम्रो सािेदारी समूहहरूमा ल्निमर छ।  ल्िद्यार्थीिे हाम्रो 

सबैिन्दा महत्त्िपणूम सािेदारी समूह प्रस्तुत िछम।  िस्त,ै ल्िद्यार्थीहरूिाई नील्त, ल्नयम, कायमल्िल्ि र अपेक्षाहरूको बारेमा िानकार राख्न ेकायम यस ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकाको मुख्य उद्दशे्य हो।  

 

ल्िद्यार्थी, आमाबुिा र अन्य स्िेकहोटडर समूहहरूिाई बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (BCPS) ल्ित्र ल्िद्यार्थीहरूको िाल्ि व्यिहारात्मक अपेक्षाहरू बारे सूल्चत िनम, यो हातपेुल्स्तकािे 

ल्नम्न कुरासँि सम्बल्न्ित महत्त्िपूणम िानकारीिाई उटिेख िरेको छ: 

 

 

रोकथाम 

ताशकड क पररणामहरू

पुन: तथापना 

 

 

 

 

मैिे BCPS ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकाको प्रल्तल्िल्प प्राप्त िरेको छु। हातेपुल्स्तका व्याख्या िररएको ल्र्थयो र मिाई ल्िद्यार्थीको आचार-संल्हता, अनुशासनात्मक प्रल्कया, अल्िकारीको व्यापकता र मरेो 

उिरदाल्यत्ि र अल्िकारको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नको िाल्ि अिसर ल्दइएको ल्र्थयो। म आफ्नो सहायक प्रिानाध्यापकसँि व्यल्िित रूपमा हातेपुल्स्तका बारे र्थप ल्िस्तारमा छिफि िनमको िाल्ि िेि्न 

सक्छु िनी मिाई िानकारी िराइएको ल्र्थयो। मेरो हस्ताक्षरको सार्थमा, ल्नम्नसँि सम्बल्न्ित िए अनुसार ल्िद्यार्थी हातेपुल्स्तकामा दशामइएका नील्त तर्था कायमल्िल्िहरूमा मेरो पूणम ज्ञान छ िनी म संकेत 

िद ैछु: 

 

• BCPS आचार संशहता 

• अनुिासनात्मक प्रशियामा वगड I, II, र III का अपराधहरू समावेि छन्। 

• शवद्यालयलाई असर पाने समतयाहरूमा हततके्षप गनडको लाशग मेरो प्रिासकहरूको अशधकारके्षत्र। 

• BCPS को शवद्याथीको रूपमा मेरा शजर्ममेवारी र अशधकारहरू 

 

शवद्याथीको हतताक्षर शमशत 

  

 

मैिे मेरो बच्चासिँ 2020-2021 को विद्यार्थीका हातेपुवर्सतका बारे छिफि िरेको छु र हामी ल्िद्यार्थी आचार-संल्हता, अनुशासनात्मक प्रल्िया, अल्िकारी प्रणािीको व्यापकता र ल्िद्यार्थीहरूको 

उिरदाल्यत्ि र अल्िकार बारे पररल्चत छौं।

 

आमाबुवाको हतताक्षर शमशत 

  

यो हस्ताक्षर गररएको फाराम विहीिार, सेप्टेम्िर 30, 2021 सम्म िा यो स्िीकृवतको नयाँ फारामद्वारा प्रवतस्र्थावपत नह ँदासम्म मान्य र्।
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 संयुि राज्य अमेररकाको आचार नीशत 

17 U.S.C. §§ 106, et seq., प्रल्तल्िल्प अल्िकार ऐन 

18 U.S.C. §§2510-2522, विद्युतीर् सञ्चार िोपनीर्ता ऐने 

20 U.S.C. § 794D, पुनसुिामर ऐने 1973 को सेक्सन 508  

20 U.S.C. §§ 1681, et seq., ल्शक्षा संशोिन 1972 को शीषमक IX 

20 U.S.C. § 1232g, पाररिाररक शैवक्षक अवधकार र िोपनीर्ता ऐने (FERPA)  

20 U.S.C. § 1232h, विद्यार्थी अवधकार संशोधनको संरक्षण (PPRA) 

20 U.S.C. §§ 1400, et seq., असक्षमता भएका व्र्विहरूका लावि वशक्षा ऐन (IDEA)  

20 U.S.C. §§ 7101, et seq., सरुवक्षत र औिवध-मुि विद्यालर् र समुदार्हरू ऐन 

20 U.S.C. § 7151, बन्त्दुक-मुि विद्यालर् ऐने 

20 U.S.C. § 7908, विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी वनर्ुि िने जानकारीमा सशस्त्र सेना वनर्ुि छनोर्कतायको पह ँच 

29 U.S.C. 794, पुनसुधायर ऐनेको सेक्सन 504 

41 U.S.C. §8104, et. seq., लािूपदार्थय मुि कार्यर्सर्थल ऐने 

47 U.S.C. §254(h), बालबावलकाको इन्त्र्रनेर् सुरक्षा ऐन 

मेरील्याण्र्को व्याख्या गररएको आचार नीशत 

आपराल्िक कानूनी िारा §3-805, इलेक्रोवनक मलेको दुरूपर्ोि 

आपराल्िक कानूनी िारा §4-124, लािूपदार्थय मुि विद्यालर् क्षेरहरूको प्रर्ोजन 

आपराल्िक कानूनी िारा §§5-101, et seq., वनर्वन्त्रत खतरनाक पदार्थय, वनधायररत-औिवध र अन्त्र् पदार्थयहरू 

आपराल्िक कानूनी िारा §10-107, नाबावलिलाई सुतीजन्त्र् उत्पादन वितरण 

आपराल्िक कानूनी िारा §10-108, नाबावलिद्वारा सुतीजन्त्र् उत्पादन सार्थमा राख्ने; िलत पवहचानको प्रर्ोि 

आपराल्िक कानूनी िारा §11-203, नाबावलिलाई अश्लील िर्सतुको वबिी िा प्रदशयन 

शैल्क्षक िारा §7-111, सैवनक भतीकतायहरूमा पह ँच 

शैल्क्षक िारा §§7-301 to -311, विद्यार्थीहरूको उपवर्सर्थवत र अनुशासन 

शैल्क्षक िारा §§7-401 to -435, विद्यार्थीहरूको र्सिार्स्र् तर्था सुरक्षा 

शैल्क्षक िेखा §§26-101 to -104, विद्यालर् सुरक्षा 

सामान्य प्राििान िारा §4-313, विद्यार्थीको रेकडयहरू 

सामान्य प्राििान िारा §§24-501 to -511, र्सिच्छ वभरी हािा ऐन 

मेरील्याण्र् शनयमनहरूको आचार नीशत 

13A.01.04.03, विद्यालर् सुरक्षा 

13A.02.04, सुतीजन्त्र् पदार्थय-मुि विद्यालर् िातािरण 

13A.05.01, वन:शुल्क उपर्ुि साियजवनक वशक्षाको प्रािधान 

13A.05.02, अक्षमता भएका विद्यार्थीहरूको लावि सेिाका प्रशासन 

13A.08, विद्यार्थीहरू 

बाशल्टमोर काउण्टी आचार नीशत 

ल्िल्िि प्राििान र अल्िकारको िारा §17-1-118,  संर्ोिात्मक क्र्ान्त्नावबनोइड 

ल्शक्षा बोडम नील्त र सिेक्षकको ल्नयमहरू(BCPS वेबसाइट हेनुडहोस्) 

नील्त 0100, न्त्र्ार् 

ल्नयम 1120, प्रवतवलवप अवधकार 

नील्त र ल्नयम 1240, विद्यालर् र कार्ायलर्हरूमा आिन्त्तुकहरू 

नील्त र ल्नयम 3532, िुन्त्डािदीको लावि क्षवतपूवतय 

नील्त 5000, विद्यार्थीहरू 

नील्त 5100, अवनिार्य उपवर्सर्थवत 

नील्त र ल्नयम 5200, प्रिर्द्यन तर्था धारण 

नील्त र ल्नयम 5500, विद्यार्थी आचरण संवहता 

नील्त र ल्नयम 5550, विद्यार्थीको व्र्िहार संवहता 

नील्त र ल्नयम 5552, विद्यार्थीहरूले िने व्र्विित विद्युतीर् सञ्चार र्न्त्रहरूको प्रर्ोि 

नील्त र ल्नयम 5560, वनलम्बन तर्था वनष्कासनहरू 

नील्त र ल्नयम 5600, विद्यार्थीहरूका वजम्मेिारी र अवधकारहरू 

नील्त र ल्नयम 5570, खोजहरू 

नील्त र ल्नयम 6202, विद्यार्थीहरूका लावि प्रविवध र्सिीकार्य प्रर्ोि नीवत (TAUP) 

नील्त र ल्नयम 6702, पाठ्र्िम विर्ाकलापहरू 

नील्त र ल्नयम 6800, क्षेर र्ारा र विदेशी अध्र्र्न कार्यिमहरू 

शवशवध 

कम्पास (Compass):  उत्कृष्टतातफय  हाम्रो मािय
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सामाल्िक-भािना सहायता ल्िभागद्वारा प्रकाल्ित 

गैर-भेदभािको सूचना 

Board of Education of Baltimore County ले रोिगारीलाई प्रभाि पाने िा कायििम र ल्ियाकलापहरूमा पहुुँच उपलव्ध गराउने ल्िषयमा उमेर, िंित्ि/राल्ष्िय मूल, रङ, असक्षमता, लैङ्ल्गक 

पल्हचान/अल्भव्यल्ि, िैिाल्हक ल्स्र्थल्त, िाती, धमि, ल्लङ्ग, लङ्ैल्गक झुकाि, िंिाणुगत िानकारी िा सेिाल्निृत्त सैल्नक ल्स्र्थल्तको आधारमा भेदभाि गदैन र Boy Scouts र अन्य ल्नल्दिष्ट युिा समूहरूमा 

समान पहुुँच उपलब्ध गराउुँछ। बोर्िको गैर-भेदभाि नील्तसुँग सम्बल्न्धत सोधपूछहरूको लाल्ग, कृपया यसमा सम्पकि  गनुिहोस्: EEO Officer, Office of Equal Employment opportunity, 

Baltimore County Public Schools, 6901 N. Charles Street, Building B, Towson, Maryland 21204 (443-809-8937). ल्िद्यार्थीहरू सम्बन्धी ल्नषेल्धत उत्पीर्न पल्हचान गनि, रोक्न 

र समाधान गनि उत्तरदायी हुने अनुपालना अल्धकारी हुनुहुन्छ। उत्पीर्न को उिुरीहरू ल्नम्नमा ल्नल्दिित गनुिपछि। 

Board of Education of Baltimore County ले रोिगारीलाई प्रभाि पाने िा कायििम र ल्ियाकलापहरूमा पहुुँच उपलब्ध गराउने ल्िषयमा उमेर, िंित्ि/राल्ष्िय मूल, रङ, असक्षमता, लैङ्ल्गक 

पल्हचान/अल्भव्यल्ि, िैिाल्हक ल्स्र्थल्त, िाती, धमि, ल्लङ्ग, लङ्ैल्गक झुकाि, िंिाणुगत िानकारी िा सेिाल्निृत्त सैल्नक ल्स्र्थल्तको आधारमा भेदभाि गदैन र Boy Scouts र अन्य ल्नल्दिष्ट युिा समूहरूमा 

समान पहुुँच उपलब्ध गराउुँछ। बोर्िको गैर-भेदभाि नील्तसुँग सम्बल्न्धत सोधपूछहरूको लाल्ग, कृपया यसमा सम्पकि  गनुिहोस्: EEO Officer, Office of Equal Employment opportunity, 

Baltimore County Public Schools, 6901 N. Charles Street, Building B, Towson, Maryland 21204 (443-809-8937). ल्िद्यार्थीहरू सम्बन्धी ल्नषेल्धत उत्पीर्न पल्हचान गनि, रोक्न 

र समाधान गनि उत्तरदायी हुने अनुपालना अल्धकारी हुनुहुन्छ। उत्पीर्न को उिुरीहरू ल्नम्नमा ल्नल्दिित गनुिपछि। 

Title IX Coordinator 

बाल्टिमोरे काउण्िी पल्ब्लक स्कूटस 

6901 N. Charles Street 

Towson, MD 21204 

इमेल ठेगाना – titlenine@bcps.org 

िेल्लफोन नम्बर – (443) 809-7619 

 

www.bcps.org 

बाल्टिमोर काउन्िी ल्र्पाििमेन्ि अफ सोसल सल्भिससे 

ररपोिीङ हिलाइन एण्र् होमलेस सल्भिसेस 

410-887-TIME 

पुलीस इमरिेन्सी 

911 

 
सेफ स्कूटस ल्िप हिलाइन 

1-833-MD-BSAFE 

 

िेक्स्ि/इ-मेल 

hotline@bcps.org 

 
बाल्टिमोर काउन्िी िाइल्सस हिलाइन 

1-800-422-0009 

 

नेिनल सुसाइर् ल्प्रभेन्सन लाइफलाइन 

1-800-273-TALK 
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