
  

 

 

 

  

 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
   

  
 

 

 

   
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

मह�वपणू � �डि���ट�यापी जानकार� 

�डि���ट काया�लय 614-833-2110 

�डि���टको वेबसाइट www.pickerington.k12.oh.us 

पीटर�यान (Petermann) 
यातायात 

614-837-8525 

खा�य सेवाह� 614-833-3645 

�व�याथ� खा�य खाताह� www.mypaymentsplus.com वा 1-866-711-7341 

कोषा�य�को काया�लय 614-833-2112 

फे यर�फ�ड (FAIRFIELD) इ�लमे�टर� हे�रटेज (HERITAGE) इ�लमे�टर� 
1300 Coventry Avenue 100 East Street 
Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 
फोन: (614) 834-7600 फोन: (614) 833-6385 

�या�स: (614) 834-7610 �या�स: (614) 833-6415 

�पक�र�टन (PICKERINGTON) इ�लमे साइकमोर ��क (SYCAMORE CREEK) इ�लम�टर� �टर� े 
775 Long Road 500 Sycamore Creek Street 
Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 
फोन: (614) 548-1400 फोन: (614) 834-6200 

�या�स: (614) 548-1410 �या�स: (614) 834-6210 

भायोलेट (VIOLET) टोल गेट (TOLL GATE) 
इ�लमे�टर� इ�लमे�टर� ट�सङ (TUSSING) 

8855 Education Drive 12183 Toll Gate Road इ�लमे�टर� 
Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 7117 Tussing Road फोन: (614) 548-1500 फोन: (614) 834-6300 Reynoldsburg, OH 43068 
�या�स: (614) 548-1510 �या�स: (614) 834-6310 फोन: (614) 834-2600 

�या�स: (614) 834-2610 

http://www.pickerington.k12.oh.us/
http://www.mypaymentsplus.com/


   
  

 
 

  
  

 
 

  
   

  
 

 

�डले (DILEY) �मडल 

750 Preston Trails Drive 
Pickerington, OH 43147 
फोन: (614) 830-2900 

�या�स: (614) 830-2910 

हरमन (HARMON) �मडल 

12410 Harmon Road 
Pickerington, OH 43147 
फोन: (614) 835-2000 

�या�स: (614) 835-2010 

टोल गेट (TOLL GATE) �मडल 

12089 Toll Gate Road 
Pickerington, OH 43147 
फोन: (614) 834-6400 

�या�स: (614) 834-6410 



   

            
    

           
    

 

         
             

             
           

          
           

 

  

     
               

              
              
              

        

  
        
             

              
         

            
       

              
            

       
      
            

            

      
           

              
           

�पक�र�टन लोकल �कू ल �डि���ट 

प�रक�पना: हामी ��येक �दन, ��येक ब�चालाई �वागत गर� अवसरह� �दान गरेर समुदाय र समाजमा सुधार गद� 
रोजाइको �कू ल �डि���ट ब�न चाह�छ�। 

ल�य: हा�ो ल�य भने ै ेवार, उ�पादनशील नाग�रक ब�न स�म बनाउन �को सब �व�याथ�लाई िज�म े आकषक, नवीन र 
सम� अनु ु �भव �दान गन हो। 

सामा�य जानकार� 

आमाबु े ँग यस हातपि�तकाको साम�ी समी�ा गनभएकोमावा तथा अ�भभावक, तपा�ह�ल आ�नो ब�चास े ु ु � 
ध�यवाद छ। हामी तपा�को ब�चालाई स�भवतः रा�ो शै ु � ँग साझदार�मा काम ��क अनभव �दान गन तपा�स े 
गन� त�पर छ�। यो हाते ु ु राह� बु ु ेपि�तका �योग गर� यसमा भएका क �नभयो भन हा�ा �व�यालयह�मा 
सबै े सु � अनु ेको सु � ेजनाल र��त, उ�पादनशील र स�तोषजनक �व�यालय वष भव गर �नि�चत गनमा म�दत �म�न 
छ। 

यो हाते ु � े ू ँपि�तका हा�ा �डि���ट/�व�यालयह�का नी�त तथा ���याह�को सवसमावशी सची होइन। तपा�सग 
�व�यालयको �वषयव�तुका बारेमा ��नह� छन ्भन,े कृ पया आ�नो �व�याथ�का �श�क वा भवन �शासकलाई 
स�पक� गनुहोस।� ् 

भाषा सहायतास�ब�धी सूचना 

�पक�र�टन �कू �सले सी�मत अ��ेजी �वीणता (Limited English Proficiency, LEP) भएका �यि�तह�सँग 
�डि���टभर उपल�ध सबै ेवा, ��याकलाप र काय�ममा अथपण ुच छ र सहभागी हन पाउनेस � � ू � पहँ ु समान अवसर छ 
भनी सु � े छ। LEP भएका �व�याथ� र प�रवारह�सँ � ू � स�चार �नि�चत गनका ला�ग उ�चत कदमह� चा�न ग अथपण 
सु � र सबै ँग स�बि�धत जानकार� स�चार गन �नि�चत गन �व�याथ�को �श�ास � PLSD को नी�त हो। यो नी�तको 
अनुपालना गन� आव�यक पन� सबै सेवाह� यस �कारको सहायता आव�यक भएका �व�याथ� र �तनका प�रवारह�लाई 
�नःशु े ृ पया 614-833-2110 मा कल गनुहोस।�क �पमा उपल�ध गराइन छ। सहायताका ला�ग, क � ् 

�वीकाय� �योग नी�त 

�पक�र�टन लोकल �कू ल �डि���टल �व�याथ�ह�लाई क��यु ेल, इ�टरनट र अ�येे टर उपकरण, �ो�ाम, �णाल�, इम 
ु ेक �व�याथ�ल ु �त र वधा�नक �योगका ला�ग िज�म पछ।��व�धह�मा पहँच �द�छ। ��य े यस पहँचको उपयु ै ेवार� �लनु � 

�व�याथ�ह�ले अ�लाई हा�न पु े वा अ�को स�प��मा ��त पु े ु ��याउन �याउन; वा कानन, बोड नी�त वा �व�याथ� 
आचार-सं�हताको उ�ल�घन गन� खालका ��याकलापह�का ला�ग �कू ल �डि���टको उपकरण, �णाल� वा 
ने � ह� �योग गन� े ै नन ् � ृ े �न�न माग� �टवक पाउन छ । बोड वा अ�धकत �डि���ट अ�धकार�ह�ल �नदशनह�का आधारमा 
�वशे ु न-कु न साम�ी, फाइल, जानकार�, स�टवयर, स�चार र अ�य साम�ी तथा ष प�रि�थ�तह�मा क े 
��याकलापह�लाई अनम�त �दनु े र ��तब�ध गन� भ�ने बारेमा रा�ो �व�वासमा �नणय गन� ु � हुने छ। अ�वीकाय� 
मा�नएका र यस नी�तको उ�ल�घन गन� �योग तथा ��याकलापह�मा �न�नलगायतका कु राह� समावेश हु�छन:् 
अवै ु ु ु ँ ु ु ेध ��याकलाप, अनपय�त साम�ीमा पहच, अनपय�त वा असंवदनशील स�चार, ��त�ल�प अ�धकार 
कानु ेयरको ��त�ल�प, सा�हि�यक चोर�, उपकरण, पासवडह� वा स�टवयरको द�पयोग,नह�को उ�ल�घन, स�टव � े ु 
भा�वनापण �योग वा तोडफोड र इ�टरन ृ ु � ु ैद ु ू � ेटमा अन�धकत पहँच। �डि���ट र यसका कमचार�ह�लाई जुनसक 

समयमा �डि���टका उपकरणह� र �डि���टको इ�टरनेट �योगलाई �फ�टर र �नगरानी गन� अ�धकार छ। 
(24/घ�टा, वष�को 365 �दन) 
�पक�र�टन �कू �सले �डि���टलाई �व�याथ�को PLSD Google खाता, PLSD Google खातामा �ल�क भएका 
सबै खाता र �व�याथ�को PLSD �वा�म�वमा रहेका Chromebooks को �नगरानी गन� अनुम�त �दने �व�भ�न 

� छ। यी स ु ू ��कारका सेवाह� �योग गन ेवाह�मा सानो उ�ल�घन हँदा �व�याथ�ह�लाई स�चत गनुका साथै ठु लो 
उ�ल�घन वा आ�म-हा�नको स�भावना हँुदा PLSD का �शासकह�लाई स�चत गनू � �मता हुन स�छ। 



          

  

         
           
           

          
   

 

           
       
        

        
   

        

 

        
        

          

        
            

           
           

     

 

    

  
           

             
          
       

कृ पया अ�त�र�त �ववरणह�का ला�ग �डि���ट बे ू � �पमा समी�ा गनुहोस।वसाइटमा यो 7540.03 नी�त पण � ् 

दु �घटना संर�ण नी�त 

�पक�र�टन �श�ा बोड� े सु े�डे े�ने दु �ल प�रट �टलाई बालबा�लकाह�लाई सम घटना बीमा नो�मनल ���मयममा 
आमाबवालाई उपल�ध गराउन अनु म�त �द�छ। कायु �ममा ब�चालाई सम�नु आमाबवाको �नणु � े� े य हो। बीमाल 
�व�यालयको समयमा, �व�यालय आउने र जाने बाटोमा र �व�यालयका काय� े ेलामाह�मा उपि�थत भइरहको ब 
घ�ने दघु टनाह�लाई सम�छ। �व�यालय बीमा काय�मका बारमा थप जानकार� हा�ो बे� े � े वसाइट 
www.pickerington.k12.oh.us मा फे ला पान� स�नहु ु�छ। 

�व�यालयका काय��मह� 

काय� ु ै �लन आउनु ��म स�कएप�छ �व�याथ�ह�लाई त��त पछ। �व�याथ�लाई समयमा �लन नआएको ख�डमा अक� 
��याकलापमा आमाबवाु /अ�भभावक/सहचार��वना उपि�थत हुन अनुम�त �दइने छैन। �व�यालयका 
��याकलापह� स�कएप�छ घरस�म यातायातको �यव�था �मलाउनु आमाबु ेवार� हो।वाको िज�म 

1. �व�यालयप�छका सबै ��याकलाप एक �वशषा�धकार हो। �व�याथ�ह� सहभागीे /उपि�थत हुनका 
ला�ग �व�यालयमा उपि�थत हुनपछु � । 

2. �व�यालयका सबै �नयम तथा ���या ��याकलापको अव�धमा लागू हु�छन।् 

ज�म�दन 

कम� े बालबा�लकाका ला�ग ज�म�दन एकदमै �वशे ु रा ब�नु हु ु�छ। हामी तपा�को चार�ल ष �दन भएको क 
ब�चालाई यो �वशे � ु ेष अवसर मनाउन म�दत गन चाह�छ�; य�य�प, खानाबाट हन एलज�लगायतका �वा��य 
�च�ताह� भएका �व�याथ�ह�लाई सु � नी�तको पालना गन� ृ पया यी माग� �र��त रा� र बोड , क �नदशनह�को 
पालना गनुहोस:� ् 

1. आ�ना ��टह�लाई ि�टकर, पि�सल आ�द ज�ता गैर-खा�य व�तह�मा सी�मत गनु� ्े ु होस। 
2. �व�यालयको समयमा बालबा�लकाह�लाई फल, बे न र अ�य �वशे होस।ू लु ष उपहारह� नपठाउनु ् 

भावनाह�लाई चोट पु े ै�याउनबाट ब�नका ला�ग �व�यालयमा समारोहका �नम��णाह� �दइन छन। 

साइकलह� 

�व�याथ�ह�लाई आमाबु ृ ुवाको �वीक�तमा �व�यालयस�म साइकल चलाएर आउन अनम�त �दइ�छ। 
�व�यालयको स�प��मा रहेका साइकलह� ��त��त भएमा वा चोर� भएमा �व�यालय िज�मेवार हुने छैन। 
हामी निजकै ब�ने �व�याथ�ह�लाई मा� साइकल चलाएर �व�यालय आउन �सफा�रस गछ�। �व�याथ�ह�ले 
�व�यालयअगा�डको फु टपाथमा आ�नो साइकल डोहो�याएर लजैानुपछ�। साइकलह� बाइक �याकह�मा पाक� 
गनुपछ र �व�यालयको समयमा पाक ग�ररहनपछ�।� � � ु 

ठेगाना प�रवतन� 

ठेगानामा कु नै प�न प�रवतन� भएमा 614-920-6180 मा कल गरेर �डि���टको �वागत के ��लाई �रपोट� 
गनुपछ। �न�न Infinite Campus अ�भभावक पोटलमा गएर घरको फोन न�बर र/वा आमाबवाको� � � ु 
काया�लयको फोन न�बर प�रवत� ु � �न गनपछ. 

बाल संर�णस�ब�धी �नयमह� 

स�ब�ध �व�छेद भएको/अल�गै बसेको अव�थामा, सरं�णस�ब�धी �ावधानह� �नधा�रण गन� स�ब�ध �व�छेद �नणय� /अल�गै 
ब�ने स�झौताको अि�तम स�झौताको ��त�ल�प �व�यालयमा उपल�ध गराइनु � ेश वा �नण� ु नैपछ। प�छ अदालतको आद यमा क 
प�रवत� ु � । भवनका कम� ँग सर�ण/�व�याथ�का सम�याह� न ग�रएमा �व�यालयका अ�धकार�ह�लाई प�न थाहा �दनपछ चार�स ं 
स�बोधन गन� ु � स�क�छ। का ला�ग उ�चत प�हचान अनरोध गन 

http://www.pickerington.k12.oh.us
https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jsp
http://www.pickerington.k12.oh.us/parent-portal/


  

              
            

           

          
           

      

         
        

         
 

          

            
        

    

           
          

          
             

 
        
      

             
                

          

           
              

   
         
         

      

ब�द र �ढलाइ 

क�हलेकाह��, �पक�र�टन �कू �स ब�द हु�छ वा �ढलो खु�छ वा �बरलै अव�थाह�मा �व�यालय चाँडै ब�द हु�छ वा 
खराब मौसम अथवा अ�य कारणह�का आधारमा भचु� ु�छ। यी �नणयह� हा�ा �व�याथ�ह�को अल अ�ययन ह � 
सु े े�भ� यी �नणयह� लाग गन� ेकाह��र�ाका ला�ग ग�र�छ। हामील �बहानको 5:30 बज � ू खो�दा क�हल अस�भव 
हु�छ। 

हामी प�रवारह�लाई स�भा�वत ब�द हुने अव�थामा पा�रवा�रक आपतकाल�न योजनाह� बनाउन �सफा�रस 
गछ�। �डि���टले �व�यालय सामा�य �दनभ�दा चाँडै ब�द गनु� परेमा, उ�त योजनाह�मा तपा�को ब�चालाई 
कु नै ठाउँ (घर, बेबी�सटर, �छमेक�को घर, आ�द) मा पढाउने कु रा समावे ुनपदु छ।श ह � 

�पक�र�टन �कू �स कु नै कारणवश ब�द हँुदा, �डि���टले हा�ो Infinite Campus को अ�भभावक सूचना 
�णाल�, वेबसाइट र सामािजक स�जालमाफ� त आमाबुवासँग स�चार गन� छ। (�ववरणह�का ला�ग “स�चार” 
हेनहोस।् )ु � 

हामीले �न�न �थानीय �टभी �टेशनह�मा प�न जानकार� उपल�ध गराउने छ�: 
WCMH-TV (�यानल 4), WBNS-TV (�यानल 10), WSYX-TV (�यानल 6) र FOX-TV (�यानल 28)। 

ब�द र �ढलाइ गन�स�ब�धी हा�ो प�ध�तबार ेबसाइटमा हनहोस:े थप जानकार� हा�ो व े ु � ् 
www.pickerington.k12.oh.us/ 

स�चार 

�डि���ट र ��येक �व�यालयह�ल ु ु ँ �े आमाबवा र समदायसग स�चार गनका ला�ग �व�भ�न उपकरण र 
रणनी�तह� �योग गछ�न ् ु राह� समावे ्। यी उपकरणह�मा �न�नलगायतका क श छन: 

वेबसाइट: �डि���टस�ब�धी जानकार�को �ाथ�मक �ोत हा�ो वबसाइटे , 
www.pickerington.k12.oh.us हो। 
अ�भभावक सू ेल, ट��ट र फोन कलह�): �पक�र�टन �क�सल ेचना �णाल� (इम े ू े �वप�� �दन ज�ता �वशष घोषणा 
र आपतकाल�न अव�थाह�का ला�ग प�रवारका धे ै � �र सद�यलाई स�पक गनका ला�ग Infinite Campus को 
मा�यमबाट इ-स�चार र टे�लफोन सेवा �योग गछ�। Infinite Campus मा अ�भभावकह�ले आ�नो स�पक� 
�ाथ�मकताह�को �पमा प�हचान गरेका ठेगाना र फोन न�बरह�मा यस �णाल�ले इमले , फोन कल र टे��ट 
स�देशह� पठाउँछ। 
आमाबु � े �वा र अ�भभावकह�लाई Infinite Campus माफत फाइलमा रहको स�पक जानकार�का आधारमा 
�वचा�लत �पमा सद�यह�को �पमा नामा�कन ग�र�छ। �यसै ेकारण, अ�भभावकह�ल Infinite Campus मा 
रहेको आ�नो स�पक जानकार� सह� छ भनी सु ुपछ। हामीसग तपा�को सबै� �नि�चत गन� � ँ भ�दा नवीनतम फोन 
न�बर र इमेल ठगानाह� छन भनी सु � े � ेे ् �नि�चत गन तपा�ल �न�न अनलाइन अ�भभावक पोटल मा लग इन गरर 
वा तपा�को ब�चाको भवन स�चवसँग जाँच गरेर यो काय� गन� स�क�छ। 

आमाबु े ेल र ट�लफोन स�पक �ाथ�मकताह� प�रवत� � ै सू �वाल आ�नो इम े � न गन, साथ चनाह�बाट अ�ट-आउट गनका 
ला�ग यस �णाल�मा लग इन गन� स�नुहु�छ। यी स�देशह�मा �हउँ /�वप��का �दनबारे जानकार� समावेश छ तर 
य�तमा मा� सी�मत छैन। 
सामािजक स�जाल: आमाबु ू ललाई फलो गन�वाह�लाई Facebook र Twitter मा �डि���ट र आ�नो ब�चाको �क 
�ो�सा�हत ग�र�छ। सबै उपल�ध खाताका �ल�कह� यहाँ फे ला पान� स�क�छ: 
www.pickerington.k12.oh.us 

समाचारप�: �डि���ट र धेरै �व�यालयका �धाना�यापकह�ले अ�भभावकह�का ला�ग आव�धक 

http://www.pickerington.k12.oh.us
http://www.pickerington.k12.oh.us/
https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jsp
http://www.pickerington.k12.oh.us


         
          
           

          
           

 

      
      

           
             

           

            
            

   

              
          

            
 

           

 

          
            

           
   

 
  

 

त गन� े �समाचारप�ह� ��तु ुहु�छ। �व�यालयका आधारमा, यसलाई मल गन स�क�छ, यी भवन र/वा 
�डि���टको वे � � ूबसाइटमा पो�ट गन स�क�छ, सामािजक स�जालमा साझा गन स�क�छ वा अ�भभावक सचना 

े �म �योग गरर इम �णाल�माफ� त इमल गन� स�क�छ र/वा Smore नामक काय� े ेल गन� स�क�छ। 
अ�भभावक र �श�क�बचका क�फे र�सह�: �यनीह� ��यक वष� दु ु�छन ्े े ई पटक आयोिजत ह र यो 
आमाबुवाका ला�ग आ�नो ब�चाका �श�क र भवन �शासकह�सँग ��य� अ�तर��या गन� बहुमू�य 
अवसर हो। 

बसस�ब�धी जानकार�: बस माग� � �स�ब�धी नवीनतम जानकार� हा�ो Elink अ�भभावक पोटलमाफत उपल�ध 
गराइएको छ. Infinite Campus ले छ अ�कको �व�याथ�को आइडी न�बर (ID#) �नयु े�त गरप�छ 24 
घ�टा�भ�मा ��येक �व�याथ�का ला�ग खाता बनाइ�छ। �योगकता� र पासवड� �व�याथ�को आइडी न�बर (ID#) हो। 
सबै बस �बसौनी प�रवत� ु � ेन अनरोधह�का ला�ग प�न यो पोटल �योग ग�र�छ। Elink मा लगइन ग�रसकप�छ, 
तपा� यस उ�दे�यका ला�ग स�चार फाराममा पहँुच गन� “अ�भभावक स�चार” �याब छनोट गन� स�नुहु�छ। 

सरोकार/��नह� 

�डि���टले सरोकारह� स�बोधन गन� र �व�दह� समाधान गन� वालाई सवु �थम आ�नो ब�चाका का ला�ग आमाब � 
�श�कह�सँ � � ँग भटप�छ प�न तपा�सग थप सरोकारह� छन ेग काम गन �ो�सा�हत गछ। �श�कह�स े े ँ ् भन, 
�व�यालयको �शासनलाई स�पक� गनु� ्होस। 

आचरण 

उ�चत �यवहार भनेको अ�य करा ज�तै गु ैु ण�तर�य �श�ाको प�न उ��क भाग हो। �व�यालय वा �व�यालयका 
��याकलापह�मा हँुदा, हामी हा�ा �व�याथ�ह�लाई र उनीह�को �व�यालयलाई �ेय �दने त�रकाले रा�ोसँग 
�यवहार गन� े�ा गछ�। आचार-सं�हताको पण ु ेअप ू � ��त�ल�प म�य काया�लयमा र यहाँ �डि���टको वबसाइटमा 
उपल�ध हु�छ: www.pickerington.k12.oh.us 

ड�ेलभर�ह� 

हामी आमाबवाह�लाई �व�यालयमा �व�याथ�ह�का ला�ग बु ेलनु , फू ल र खा�य व�तह� डु �ेलभर नगन� अनरोधु 
गछ�। 

�नद��शका जानकार� (O.R.C 3319.321) 

�डि���टले �व�याथ�को शै ेकड� े ु ने �यि�तगत �पमा प�हचानयो�य �न�न जानकार�लाई ��क र मा समावश ह 
''�नद��शका जानकार�'' को �पमा �न�द��ट गन� ��ताव गछ� ; यसले नाफा कमाउने योजना वा ग�त�व�धका ला�ग 
�नद��शका जानकार� खलासा नगरको अव�थामा बाह ू � �ल�खत सहम�त�वना उ�त जानकार� खु �ु े ेक, पव लासा गछ। 
�य�ता जानकार�मा �न�न पद�छन:् 

1. �व�याथ�को नाम; 
2. �व�याथ�को �ेड लेभल; 
3. टे�लफोन न�बर(ह�); 

https://versatransweb06.tylertech.com/pickerington/elinkrp/login.aspx
http://elink.nationalexpresscorp.com/ElinkPickeringtonOH/Login.aspx
http://www.pickerington.k12.oh.us/student-handbooks/
http://www.pickerington.k12.oh.us/student-handbooks/
http://www.pickerington.k12.oh.us
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4. अ�ययनको मु�य ��े 
5. आ�धका�रक �पमा प�हचान ग�रएका ��याकलाप र खे दह�मा सहभा�गता;लकू 
6. खे द टोल�को सद�य भएमा, �व�याथ�को उचाइ र तौल;लकू 
7. उपि�थ�तको �म�त (नामा�कनको स�वात र समाि�त �म�तु ); 
8. �ेजुएसनको �म�त; र 

9. �ा�त ग�रएका पर�कारह�।ु 

आमाबुवाह�ले �व�यालयले �व�याथ�का बारमा मा�थका म�ये कु नै प�न जानकार� खुलासा नगनका ला�ग े � 
अनु � �व�यालय परामश� � गन� स�नहु ु�छ। रोध गन दाताको काया�लयमा स�पक 

Senate Bill 26 ले ओहायो पि�लक �कू �सलाई सश�� बल �नयि�तकता�ह�सामु ु सफमोर, जु�नयर र 
�स�नयरबारे � �शका जानकार� खु � � । तर प�न, �व�याथ�को आमाबु े�नद लासा गन आ�ह गछ वा/अ�भभावक/संर�कल 
�व�यालय �डि���टलाई जानकार� खु � �ल�खत अनु ेश गन� स�नुहु�छ। लासा नगन रोध प 

कृ पया �नद�शका जानकार� र �व�याथ�का रकडह�का बारमा थप जानकार�का ला�ग नी�त 8330 �व�याथ� � े � े 
रेकडह�को समी�ा गनहोस।� ु � ् 

छु �ने समयस�ब�धी ���याह� 

कृ पया तपा�को ब�चाल छ�न समयमा पालना गन� � ै े ूे ु े ु द�नक ता�लकाबार आ�नो ब�चाको �श�कलाई स�चत पन 
गनुहोस। �व�याथ�को सामा�य छ�ने ता�लकामा कनै प�न प�रवतन भएमा, �व�यालयको काया�लयमा प�रवतनबारे� ् ु ु � � 
उ�लेख गन� नोट ले�पछु � ; अ�यथा, �व�याथ�ह�लाई उनीह�को �नय�मत ता�लकाअनसार छो�डनु े छ। हामीले 
उपयु ू ु � ु ु�त मा�नसह�का ला�ग उ�चत सचना बनाउन स�क�छ भनी स�नि�चत गनका ला�ग �व�यालय छ�नअ�घ एक 
घ�टास�ममा तपा�को ब�चाको यातायातमा कु नै प�न प�रवतन गन� अनरोध गछ�।ु 

पोशाक �नयमावल� 

सामा�यतया, पोशाक लगाउने ु े शै ृ ुनु � र �व�याथ�लाई अनुर तयार हन ल�ह� म�यम �क�तको ह पछ �चत �यान 
आउन �दनु ु ँ ैन र/वा सकारा�मक तथा सु ु � ु ँदन। पोशाक लगाउने र तयार हुनेहद र��त अ�ययन वातावरणलाई �बगानह ै 
शै नहदन:ल�ह� यस�कारको हु ु ु ँ ै 

�व�यालयको �ाथ�मक �काय� अथा�त ्�श�ाबाट �व�याथ�ह�को �यान भ�ग गन�; र 
यो र अ�य समु ु ैदायह� दवका �व�याथ�ह�को मि�त�कमा �व�याथ�को सं�था र �व�यालय 
काय� � ��मको �ामक छ�व �सजना गन; र 
आप��जनक, जा�तवाद�, �ल�गवाद�, भेदभावपणू � नारा र लोगोह� �दशन गन�� वा �व�याथ�ह�का ला�ग 

पय�त मा�नएका अ�यासह�लाई बढावा �दन � ु को �व�ापन अनु ु े। यसमा मादक पदाथ, यौन, सत�ज�य पदाथ� 
समावे ु ँ ैश छ तर य�तमा मा� सी�मत हदन। 

पोशाक �नयमावल�का उ�ल�घनह�का ला�ग �व�याथ�लाई स�बोधन गन� कु रामा �न�न कु राह� समावशे हुन 
स�छन:् �व�याथ�लाई परामश,� आमाबवाु /अ�भभावकसँग स�चार गन�, उ�ल�घनको सुधार गन� र/वा भवन 
�शासक�वारा उपयु ु दोहोराएर अपराधह� गनका ला�ग अनशासना�मक उपायह�। भवन�त मा�नएअनसार, � ु 
�शासकसँ े उपयु ु�छ भनी �नणय �लने ुग क �त ह � अ�धकार ह�छ। 

आपतकाल�न �च�क�सा फारामह� 

दु � ुन स�छन र घ�छन। हामील आपतकाल�न अव�थामा आमाबवा/अ�भभावक वा अ�य भरपद� घटना ह ् ् े ु 
वय�कलाई स�पक� गन� स�छ� भ�ने कु रा अ�याव�यक हु�छ। कृ पया अनलाइनमा आपतकाल�न �च�क�सा 
�ा�धकरण फाराम भनु� ्होस। �व�याथ�को �बमार� वा चोटपटकका कारण �व�यालय समयमा आपतकाल�न 
अव�था उ�प�न हु�छ भन, �व�यालयका कमचार�ह�ल आमाबु ू � �यास गनु� हुनेे � े वा/अ�भभावकलाई स�चत गन 
छ। सफल भएमा, Infinite Campus मा सूचीब�ध अ�य आपतकाल�न स�पक� ह�म�ये एकलाई कल ग�रने छ। 
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�व�यालय वष� े े � ु ्को अव�धमा, ठगाना र ट�लफोन न�बरह�मा प�रवतनह� हन स�छन। Infinite Campus 
अ�भभावक पोट�लमा लग इन गरर तपा�को स�पक जानकार�मा अपडे �े � टह� गन स�क�छ: 
http://www.pickerington.k12.oh.us/parent-portal/. 

�व�याथ�को आपतकाल�न �न�कासन 

कु नै �व�याथ�को उपि�थ�तले �यि�त वा स�प��का ला�ग �नर�तर खतरा हु�छ वा क�ाकोठा�भ� वा �व�यालय 
प�रसरमा जु ु नै ँ मा शै े, �व�याथ�लाई बोडकोन क ठाउ ��क ���यामा अवरोधको �नर�तर खतरा भइरह�छ भन � 
नी�तअनुसार आपतकाल�न आधारमा पा�य�म, अ�त�र�त पा�य�म वा सहपा�य�म ग�त�व�ध वा �व�यालय 
प�रसरबाट �न�कासन गन� स�क�छ। 

समान अवसर 

�श�ा बोड� े ै � ू ै ुल आ�नो श��क काय�म वा ग�त�व�धह�मा जा�त, रङ, राि��य मल, �ल�ग (ल��गक झकाव र 
�ा�सजे�डर प�हचानस�हत), अपा�गता, उमेर (कानुन�वारा अ�धकृ त बाहेक), धम,� स�ैय ि�थ�त, वंश वा 
आनु ू � � ेदभाव गदन।वं�शक जानकार� (साम�हक �पमा, "संर��त वग") का संर��त वगह�का आधारमा भ � 

श�कु /श�क छु ु ट 

वा�ष� � े ु े ुक आधारमा, �डि���ट �श�ा बोडल हा�ा �श�ा पा�य�मह�मा �योग हन साम�ीह�का ला�ग श�कको 
ता�लका �थापना गन� �नयम तथा �नयमनह� अपनाउँछ। लागयो�य हू ु ँदा, �व�याथ�का योजनाकारह�को लागत 
�व�यालय श�कमा समावु श ग�रने छ। उपभो�य साम�ीह� �व�याथ�को स�प�� ब�छन। आ�थक �पमा े ् � 
अ�याव�यक साम�ीह�को भु � नस�ने े शु ु टह�का ला�ग बोड� नी�तको स�दभ��तानी गन प�रवारह�ल �क-छ 
�लनु � े ् ु ु � असफल भएमा,पछ। �व�यालयको काया�लयमा आवदनह� उपल�ध छन। �व�यालयको श�क भ�तानी गन 
भु ेकड� ै ेड र ��डटह�) रो�कन ु रामा �यान �दनु ्�तानी �ा�त नभएस�म �व�यालय र ह� (ज�त, � े े छ। �न�न क होस: 
Chromebooks र/वा iPads (�ा�व�धक सु े ुर�ा योजनाह�) को बीमा कभरजका ला�ग ���मयमह� छट वा 
कटौतीको अधीनमा छैनन। यो ऐि�छक कभरज हो जसल ् े े �डि���ट�वारा जार� ग�रएका Chromebook र/वा 
iPad ह�को आपतकाल�न हा�न वा �वनाशका ला�ग $400 स�म कभरेज उपल�ध गराउन स�छ। 

�थलगत �मण 

�थलगत �मणमा �व�याथ�ह� सहभागी हुनका ला�ग अ�धकृ त वय�कले ह�ता�र गरेको �थलगत �मणस�ब�धी 
अनु ू ू ुम�त �ववरण र परा ग�रएको आपतकाल�न �च�क�सा फाराम (अनलाइनमा परा ग�रएको), उपय�त �व�याथ� 
�यवहार र �व�यालयको सकारा�मक छ�व ��तु � उपयु े ु � आव�यक ह�छ। �व�याथ� त गन �त पोशाक पश गन ु 
आचार-सं�हता सबै �थलगत �मणमा पालना गन� आव�यक छ। �व�याथ�को �ेड र उपि�थ�तका आधारमा 
�थलगत �मणमा �व�याथ�को सहभा�गता ��तबि�धत हुन स�छ। 

�थलगत �मणमा उपि�थत हुने अ�भभावकल �वयंसवक र आग�तकह�को बोडु � नी�तको पालना गनु� �े े पछ। 

�े�डङ अ�यासह�: K-12 का ला�ग मागदशक �स�धा�तह� 

�े�डङको उ�दे�य भनेको सरोकारवालाह�लाई पा�य�म साम�ी मापद�डह�को �वीणताको �तरबारे 
स�चार गनु� हो। 
�श�कह�ले आमाबुवा र �व�याथ�ह�लाई �े�डङ मापद�ड र �व�याथ�को �वीणताको �तरका बारेमा 
�प�ट र साम�यक स�चार उपल�ध गराउनु �पछ। 

http://www.pickerington.k12.oh.us/parent-portal/
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● �व�याथ�को अ�ययन �माण �ेड लेभलका साम�ी मापद�डह�सँग प�ि�तब�ध हुनुपछ�। �व�याथ�ह�लाई 
ग�त�व�धह� (ज�तै �यानमा रा�खएका साम�ी, क�ाकोठाका साम�ी, अ�भभावकको ह�ता�र वा 
गैर-पा�य�म ग�त�व�धह�मा सहभागी हुने) का ला�ग अ�त�र�त �े �डट वा �ेड �दनलु े अ�ययनको �माण 
देखाउँदैन। 

● ��डङ �णाल�ल �ड लभल, �वषयव�त �े �नि�चत गदछ।े े े े ु � र �व�यालयह�मा ि�थरता र समानता सु � 
● �े�डङ �णाल�ले काम गन� बानी, च�र� गणु , उपि�थ�त र �यवहारबाट छु �टै श�ै�क �ग�त र उपलि�धको 

मापन, ��तवे ु � ेदन र �माण ��तत गछ जसकारण �श�क र अ�य सरोकारवालाह�ल अ�ययनका 
आव�यकता र �यवहार वा काय� गन� �यवहार आव�यकताह��बचको �भ�नता सह� �पमा �नधा�रण गन� 
स�नहु ु�छ। 

● �े�डङ �णाल�लाई सजाय, �नय��ण वा अनुपालनको �पमा �योग ग�रँदैन। 
● पुनः �श�ण र पुनः मू�या�कन �नद�शना�मक च�को भाग हुन।् 

�े�डङ र �रपो�ट�ङ 

�रपोट� काड� े�डङ �श�क, �व�याथ� र अ�भभावकह��बचको एक स�चार �णाल� हो। यस ह�स�हतको �
�णाल�लाई अपे�ा र �यासका स�ब�धमा �मता र �ग�तको स�दभमा उपलि�धलाई ��त�बि�बत गन� 
�डजाइन ग�रएको हो। 
�ेड काडह� एक वषमा चार पटक जार� ग�र�छ। यी �ेड काड� वाका ��त�ल�प हु ुन र ह�ता�र गन� वा� � ह� आमाब ् 
�फता� गन� गनु� �न।पद 

हामीले ेडह� गणना गनका ला�ग �न�न ��तशतह� �योग गन नौ ह�ताका � � � 
छ�। सेम�टर र वा�षक औसतह� चार अ�क मापनमा गणना ग�र�छ। े � 

(A लाई पणू � �कोर हुन अनुम�त �दँदै A+ �योग ग�रने छैन)। 

*मानक-आधा�रत उपलि�ध रेकड� �योग नगन� �ेड लेभलह�का ला�ग। 

उपलि�ध रेकडह�

�व�याथ�का उपलि�ध �तरह�: 

�क�डरगाट�नद�ख पाँच� �डका �व�याथ�ह�ल ेक नौ ह�तामा मानक-आधा�रत �रपोट � � ्े े े ��य � काडह� �ा�त गन छन। यी 
कागजातप�ह� �ेड लभलका मापद�डह�मा आधा�रत रहने छन ् े ेभलह� �या�डमा छन, जन K-2 र 3-5 हुन।े । �ड ल ् ु ् 

�े�डङ �के ल (K-5) 

N कु नै �ग�त छैन: �व�याथ�ले �यापक समथ�नका साथ वष�को अ��यको �ेड लेभलका 
मानद�डह� पूरा गन� कु नै �ग�त ग�ररहेका छैन। 

L 
अपे��तभ�दा कम 
�ग�त: 

�व�याथ�ले ब�दो सहयोगका साथ वष�को अ��यको मानद�ड पूरा गन� 
अपे��तभ�दा कम �ग�त ग�ररहेको छ। 

P 
�वीणतातफ� अ�घ ब�दै: �व�याथ�ले वष�को अ��यको �ेड लेभलका मानद�डह� पूरा गन� अपे��त 

�ग�त ग�ररहेको छ। 

M �वीणता: �व�याथ�ले वष�को अ��यमा �ेड लेभलको मापद�ड पूरा गद� छन ्र अझ 
ग�हराइमा काम गन� तयार हन स�छन ्।ु
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छैट� �डका �व�याथ�ह�ल े � काड� � छन। ��डङलाई मापद�डको �वीणतामा े े हरक नौ ह�तामा �रपोट ह� �ा�त गन ् े 
आधा�रत गरे ताप�न, �व�याथ�ह�ले अ�र �ेडस�हतको �रपोट� काड� �ा�त गन� छन।् 

�े�डङ �के ल (छैट� �ेड मा�) 
9 ह�ताको �ेडह� सेमे�टर/वष� 

��तशत अ�र �ेड मान 
अ�र �ेडको औसत 

गदा�को दायरा 
सेमे�टर/वष�को 

अि�तम �ेड 

100-93 A 4.00 4.00-3.88 A 

92-90 A- 3.75 3.87-3.50 A-
89-87 B+ 3.25 3.49-3.13 B+ 
86-83 B 3.00 3.12-2.88 B 
82-80 B- 2.75 2.87-2.50 B-
79-77 C+ 2.25 2.49-2.13 C+ 
76-73 C 2.00 2.12-1.88 C 
72-70 C- 1.75 1.87-1.50 C-
69-67 D+ 1.25 1.49-1.13 D+ 
66-63 D 1.00 1.12-0.88 D 
62-60 D- 0.75 0.87-0.67 D-

60 भ�दा 
कम 

F 0.00 0.66-0.00 F 

�वा��यस�ब�धी �च�ताह� 

तपा�को �व�याथ�लाई �वा��यस�ब�धी �च�ताह� छ वा �च�क�सा �नदान ग�रएको छ भन,े कृ पया �व�यालय 
नस�लाई तपा�को �व�याथ�को �वा��य �याहार �दायकबाट नवीनतम �च�क�सास�ब�धी कागजातह� उपल�ध

होस। �वा��यस�ब�धी �च�ताह�का बारमा आपसी समझदार�ल ुगराउनु ् े े हामीलाई �व�यालयमा हँदा तपा�को 
�व�याथ�को रा�ो �याहार गन� � छ। कृ पया ��यक �व�यालय वषको स�वातमा र �वा��य अव�था र मा म�दत गन े � ु 
�नदानमा प�रवत� ु ँदा आव�यकतानु ुहोस।न ह सार आ�नो �व�याथ�को �च�क�सास�ब�धी जानकार� अ�याव�धक गन� ् 

�व�यालयका कम� े ु ने ूचार�ह�ल �व�यालयको �दनमा ह �व�याथ�को चोटपटक र �बमार�का ला�ग आधारभत 
�ाथ�मक उपचार र �याहार �दान गन� छन ् ु नै। क �बमार� वा चोटपटकको कारण �व�यालय समयाव�धमा 
आपतकाल�न अव�था आइपरेमा, �व�यालयका कमचार�ह�ल आमाबवाु /अ�भभावकलाई स�चत गनू � �यास गनु�� े 
हने छ। असफल भएमा, Infinite Campus मा सचीब�ध ग�रएका आपतकाल�न स�पक� ह�म�ये एकमा स�पक�ु ू 
ग�रने छ। आमाबु ू े प�छ तपा�को ब�चालाई �व�यालयबाट समयमै �लएर जानेवा/अ�भभावकलाई स�चत ग�रसक 
अपे�ा ग�र�छ। 

कृ � जानकार� सह� छ भनी सु ुहोस। �न�न �ल�कमा रहको Infiniteपया तपा�को स�पक �नि�चत गन� ् े 
Campus अ�भभावक पोट�लमा लगइन गरेर तपा�को स�पक� जानकार�मा अ�याव�धकह� गन� स�क�छ: 
http://www.pickerington.k12.oh.us/parent-portal/. 

�व�यालय �वा��य ि�ल�नक 

�व�यालय �वा��य ि�ल�नक �व�यालयको �दनमा �बरामी वा घाइते हुन स�ने �व�याथ�ह�का ला�ग उपल�ध छ। 
�बरामी वा घाइते �व�याथ�ह�ले आ�ना आमाबुवा/अ�भभावकलाई स�पक� गनुअ�घ �व�यालय �वा��य
ि�ल�नकमा �रपोट� गनु� � े उला, �ल,ू वाकवाक� ला�ने,पछ। �व�याथ�लाई 100.0 भ�दा उ�च ताप�म भएमा वा ठ 
पखाला ला�न,े �घा, ��ेप ोट र “गलाबी आु खँा” ज�ता स��ामक रोग भएमा तपा�को �व�याथ�लाई 

http://www.pickerington.k12.oh.us/parent-portal/


            
            

�व�यालयबाट घरमा रा� मह�वपणू � हु�छ। �बमार�को स�के त वा ल�णह�का साथ �व�यालयमा उपि�थत भएका 
�व�याथ�ह�लाई घर पठाइने छ र �व�यालय फक� नअ�घु  24 घ�टाका ला�ग �वरो र ल�ण म�त हु ुनपछु � । 



       
               
           

   

 

          
               

           
   

           
         

            
         
            

  

          
        

              
      

      

        
           

           
          
      

        
              

          
       

            

          
            

            
          

          
          

पर��णह� 

�नद सार �कल �डि���टमा � ओहायो �वा��य �वभागका माग� �शनह�का अनु ू ेडह�: �क�डरगाट�न, �थम, त�ोे , 
पाँच�, नव� र एघार� �ेडका �व�याथ� र सबै नयाँ �व�याथ�का ला�ग �वण र �ि�ट पर��णह� ग�र�छ। �ि�ट 
पर��णह� सात� �ेडका सबै �व�याथ�का ला�ग ग�र�छ। आमाबवाु /अ�भभावकलाई उहाँको �व�याथ�ले पर��ण पास 
नगरेमा सू�चत ग�रने छ। 

��तर�ण खोपह� 

ओहायो कानु ुन र �डि���ट नी�तअनसार �व�यालय उपि�थ�तको प�हलो 14 �दन�भ�मा रा�य आव�यक खोप 
वा छु टस�ब�धी जानकार� फाइलमा रकड� गनु� � । �यनतम रा�य आव�यक खोप वा छट परा गन� नस�ने कु नैे पछ ू ु ू 
प�न �व�याथ�लाई �नका�लने ृ पया �व�यालयको �वा��य ि�ल�नकमा तपा�को �व�याथ�को पू ेछ। क रा गरको 
खोपको रेकड� पेश गनहोसु� ।् 

औष�ध 

�वा��य �याहार �दायक�वारा �नधा��रत ग�रएको औष�ध: ओहायो रा�य कानन र �डि���ट नी�तलु े �व�यालय 
�दनको अव�धमा �नधा��रत औष�ध खु � ेवाउन/लगाउन आव�यक पन �व�याथ�ह�ल �व�यालय �वा��य 
ि�ल�नकको फाइलमा �च�क�सा �ा�धकरण फाराम परा गनू पछु� � । यो फारामलाई औष�ध �नद��शत गन� �वा��य 
�याहार �दायकले पू ुपछ, आमाबवा/ अ�भभावकल ह�ता�र गन� � ुरा गन� � ु े ु र �व�याथ�लाई औष�ध �दनअ�घ पछ 
�वा��य टोल�लाई उपल�ध गराउनपछु � । यो फाराम हा�ो �व�यालय �वा��य ि�ल�नक र हा�ो �डि���ट 
वेबसाइटमा अवि�थत छ। 

साथै �सीको लबल भएको यसको वा�त�वक क�ट े ु, औष�धलाई फाम े ु ेनरमा राखर आमाबवा वा अ�भभावक�वारा 
�व�यालय कम� ु � �सी लबलमा �व�याथ�को नाम, �दायकको नाम, औष�धको नाम, �दनपन चार�लाई �दनपछ। फाम े ु ु � 
मा�ा र औष�ध �दने समय समावे ुनु � । वा�त�वक अड� ु े ु नै प�न प�रवत�श ह पछ रमा हन क नलाई �व�याथ�को औष�ध 
�नधा��रत गन� �दायकको �ल�खत प� उपल�ध गराउनु �पछ। 

खा�य तथा औष�ध �शासन (Food and Drug Administration, FDA) �वारा �वीकृ त ग�रएको गैर-�नधा��रत 
औष�ध: 
गैर-�नधा��रत औष�धह� �व�यालयमा �दान गनु� परेमा, आमाबवाु /अ�भभावकले आ�ना �व�याथ�का ला�ग 
गैर-�नधा��रत औष�ध फाराममा ह�ता�र गनुपछ। औष�ध वा�त�वक �सल ग�रएको क�टनरमा हनपछ� र� � े ु ु 
�व�याथ�को नाम, औष�धको नाम, �दइनु � े ु � �पन डोज, �दन समय, औष�ध स� गन �म�त र ब�द गन �म�तस�हत 
भ�रएको गैर-�नधा��रत औष�ध फारामको साथमा हुनुपछ�। गैर-�नधा��रत औष�ध फाराम �व�यालयको �वा��य 
ि�ल�नक वा �डि���ट वेबसाइटमा फे ला पान� स�क�छ। 

सबै गैर-�नधा��रत औष�ध (कफ �पह�स�हत) �व�यालयको ि�ल�नकमा भ�डारण ग�रनु �पछ। �नमा�ताको भ�दा 
बढ� डोजह�का ला�ग उपचाररत �वा��य से े पू े ु ेवा �दायकल रा गरको औष�ध �ा�धकरण फाराम आव�यक हन छ। 

�व�याथ�ह�लाई �व�यालयमा वा �व�यालयबाट औष�ध ढुवानी गन� अनु ै न। सबैम�त छ औष�धह� 
आमाबु � े �व�यालयमा �याउनु � । आमाबु े �व�यालय वष�वा/अ�भभावक आफल पछ वा/अ�भभावकल को अ��य 
ु ु ै � छ।हनअ�घ कु नै प�न �योग नग�रएका औष�ध लजानुपछ वा औष�धह�लाई सह� �थानमा फा�लने 

गृ �हकाय 

गृ � े ुहकायल �व�याथ�ह�लाई सीपह�को �वीणतामा अ�यास, डाटा स�कलनमा अनभव र �ानको एक�करण र 
अ�ययन ���यालाई सधार गनु � अवसर उपल�ध गराएर �स�नमा म�दत गनपछु� � । आमाबवालाई हरु ेक साँझ 
आ�नो ब�चासँ े ु � ुग �दनका घटनाह�का बारमा करा गनका ला�ग �नय�मत समय छ�याउन �ो�सा�हत ग�र�छ। 

ृ ुय�य�प ��येक रात गहकाय� �दइएको नहन स�छ, �यसलेै प�न,े ले�,े ग�णत त�यह� अ�ययन गन�, 
जाँचह�का ला�ग पु � ज�ता काय� ु � ेनरावलोकन गन मा समय �बताउनपछ। �श�कह�ल साँझको ग�त�व�धह�का 
ला�ग �वशे झावह� �दन स�नह�छ। थप जानकार�का ला�ग, कपया बोड� नी�त 2330: गहकाय� हनहोसष सु ु ु ृ ृ े ु � ् 



    

           
           

 

           
 

          
          

           

   

              
           

             
              

               

        
            

    

 

          
           

     

 

             
            

            
             

             
            

        

स�मा�नत �यि�तको सचीू  (छैट� �ेड मा�) 

��येक नौ ह�ताको अव�धका ला�ग �ेड पोइ�ट औसत (GPA) का आधारमा मा�यता �दइने छ: 
“A” स�मा�नत �यि�तको सू े �वशे े�डङ अव�धका ला�ग सबै शैची: एक �व�याथ�ल ष � ��क �वषयह�मा 
क�तीमा "A-" (3.750-4.000) औसत �याउनु �पछ। 

स�मा�नत �यि�तको सू े �वशे े�डङ अव�धका ला�ग सबै शैची: एक �व�याथ�ल ष � ��क �वषयह�मा 
क�तीमा "B-" (3.000-3.749) औसत �याउनु �पछ। 

प�हलो तीन वटा नौ ह�ताको �े�डङ अव�धका ला�ग 3.750-4.000 वा 3.000-3.749 को औसत �ेड �याउने 
�व�याथ�ह�लाई वा�ष� े � े ुक मा�यता �दइन छ। वषको अ��यमा �दइन स�मा�नत पर�कारह� �व�याथ�को 
प�हलो तीन वटा नौ ह�ताको �े�डङ अव�धको औसतमा मा� आधा�रत हुने छन।् 

छु ेको काय� / गहकायका ला�ग अनरोधुट ृ � 

�व�याथ�ह�लाई छु टको काय� पू े े �डट �ा�त गन� अनु े छ। पू �े रा गरका ला�ग � म�त �दइन व-घो�षत ��नो�र, पर��ा वा 
प�रयोजनाको �दन अनु ु ने �व�याथ�ह�ल अनपि�थ�तको समयमा नयाँ साम�ी समावश नगरको भएमा पि�थत ह े ु े े 
�नधा��रत �म�तमा ��नो�र/पर��ा �दन वा प�रयोजना ��तु � आव�यक पन� छ। अनु ुनअ�घ �दइएको त गन पि�थत ह ु 
ृ ु े ु ू � ुगहकाय� बझाउन �म�त �व�याथ� �व�यालयमा फक� ने �म�त हो। छटेको काय� परा गनका ला�ग अनम�त �दइएको 

समय �श�क र �व�याथ�ले ेर �नधा�रण गन� हुने छ तर अनु ुन छैन।�मल ु पि�थत �दनको स��याभ�दा बढ� ह े 

�व�याथ�ह�ले Google Classroom र/वा SeeSaw मा आ�ना ला�ग गहकाय� असाइनम�टह� पहच गनु� �ृ े ु ँ पछ। 
आमाबु े आ�नो ब�चाका �श�कह�का ला�ग �यि�तगत गहकाय� अनरोध नी�तका बारमा जा�नपछ�। यो नी�त वाल ृ ु े ु 
�व�यालयअनु े ह� फरक हुन स�छ। सार क 

आमाबुवा-�श�क सं�था (PTO) 

हा�ो ��येक �व�यालयले ��येक प�रवारलाई आ�नो आमाबवाु -�श�क सं�थामा सामेल हुनका ला�ग 
�नम��णा गछ�। कृपया PTO ल �व�यालय वषभ�र स�चालन गन� �व�भ�न ग�त�व�धह�का बारमा तपा�को े � े 
ब�चासँ चनाह� जाँच गनू होसु ।्ग घर पठाइएका स � 

अ�भभावक क�फे रे�सह� 

तपा�लाई आ�नो ब�चाको �ग�तका बारेमा छलफल गनका ला�ग कु नै प�न समयमा क�फरे�स ता�लका बनाउन � े 
�ो�सा�हत ग�र�छ। यो ब�चा, आमाबु � ै ुनवा र �व�यालय कमचार�का ला�ग स�चारको सबभ�दा रा�ो मा�यम ह 
स�छ। 

पूव� �नयोिजत अ�भभावक-�श�क क�फेरे�सह� फल र �व�टर समयमा आयोिजत हु�छन ्र यसलाई �कूल 
�डि���ट पा�ोमा फे ला पान� े े�सह� आमाबु ु ै ू � हु�छन।्स�क�छ। यी क�फर वा र �श�क दवका ला�ग मह�वपण 
आमाबु ेमा पू � �पमा थप कु राह� थाहा पाउने र ब�नु ेवालाई �व�यालयमा तपा�को ब�चाको �ग�तका बार ण 
अवसर हुने छ। क�फे रे�सले �श�कह�लाई ��येक ब�चा र आमाबवाका अपु े�ाह� रा�ोसग बँ ु�न स�म 
बनाउँछ। आमाबवालाई �नधा��रत �दनमा क�फु े रे�सको ता�लका बनाउन आ�ह ग�र�छ। 
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क�फे रे�सस�ब�धी जानकार� क�फे रे�स �म�तभ�दा लगभग दु ँग घर पठाइ�छ।ई ह�ताअ�घ �व�याथ�ह�स 

आमाबुवाको �मण 

आग�तु े ु � ुकह�, �वशषगर� आमाबवा/अ�भभावकलाई �व�यालयमा �वागत छ। �व�याथ� र कमचार�को सर�ालाई 
रा�र� अनगमन गनु , ��यक आग�तकलु ेश गरप�छ �व�यालयको काया�लयमा �रपोट ु � �� े े भवनमा �व े � गनपछ र 
आग�तु � ु � । आग�तुक/�वयंसेवक �याज�वना कको �याज �ा�त गनका ला�ग उ�चत प�रचय प� उपल�ध गराउनपछ 
आउने ु नै प�न आग�तु � न अनु े छ। आमाबु े कम� ँग भ�न क कलाई काया�लयमा फक रोध ग�रन वाल चार� सद�यस े 
चाहेमा वा क�ाकोठा अवलोकन गन� ेमा, उहाँह�ले े�ट �नधा�रण गन� फोन गनुपछ र आव�यक चाह अपोइ�टम � � 
फाराम(ह�) पू ु � � । हा�ा क�ाकोठाह�मा �मण गदा� वा हा�ा �व�यालयका �व�याथ�ह�लाई अवलोकन रा गनपछ 
गदा� सबै गोपनीयता �नयमह� लागू ह�छन। �व�यालयको काया�लयलाई क�तीमा 24 घ�टाअ�घ स�पक गररु ् � े 
अपोइ�टमे�टह� �लनपछ। आमाबवालाई �वशष काय�म र क�ा अवलोकनका ला�ग हा�ो �व�यालयमा �मण ु � ु े � 
गन� े�वागत ग�र�छ। �व�याथ�ह�लाई �व�यालयको समयाव�धमा साथी वा नातदारह�लाई �व�यालयमा 
बोलाउने अनु ँदन। �व�यालयमा आउन आग�तु �म�त �दइ ै े कस�ब�धी थप �नदशनह� नी�तह�: 9150 र 9150 AG 
अ�तग� े े � स�क�छ। त �डि���टको वबसाइटमा फला पान 

PBIS 

सकारा�मक �यवहार ह�त�ेप समथ� ै �न (PBIS) श��क उपलि�ध र �यवहारा�मक �मता �व��धन गन र उ�चतम 
सीमास�म बढाउने ओहायो �श�ा �वभाग र �पक�र�टन लोकल �डि���ट�वारा सम�थ� ैत एक ���या हो। सब 
�व�याथ�ह�लाई मह�वपू � � �ण सामािजक-भावना�मक र अ�ययन ल�यह� हा�सल गनमा म�दत गनका ला�ग 
समथ� � े ेन गन ���तर�य �णाल� हो। हामीलाई हामील �व�याथ�-कि��त, �भावशाल� र ि�थर अ�ययन वातावरणह� 
�सज� े � ् े ुना गदा�, हा�ा �व�याथ�ह�ल आ�नो अ�ययनमा �वीणता हा�सल गछन भ�न करा थाहा छ। PBIS को 
भागको �पमा, हामी �प�ट �नयम र �यवहार अपे � छ� र �व�याथ�ह�लाई �प�ट �पमा �सकाउने�ाह� �था�पत गन
छ�। हामी इि�छत �यवहारह� �ो�साहन र �वीकार गछ�। हा�ो भवन र पा�क� ङ �थल र खेल मदैानह�मा सबै 
�व�याथ� �यवहारका ला�ग अपे�ाह� सामा�य ��ह�मा �प�ट छन। हा�ो �व�यालयको �नयमल ुे ् े सर��त 
�व�यालय वातावरण उपल�ध गराउँछ र �श�णका ला�ग थप समयको अनुम�त �द�छ। हामी सबै �व�याथ�ह�का 
ला�ग �नर�तर प�रणाम र सकारा�मक सु ू े े��त �यवहारको �ववरण �दएर र �ढ�करण लाग गछ�। ��यक अप 
�व�याथ�ह�लाई सकारा�मक, स��य त�रकाले ��सकाएर, हामी �व�याथ�, �श�क, ��ट अ�फसका कमचार� र 
पारापेशवेरह�स�हत हा�ा �डि���टका सबजैनालाई साझा भाषा उपल�ध गराउँछ�। 

हामी साझा �ि�टकोण र ता�पय� ु े हा�ो �व�यालय समु ु, भाषा र अनभवह�ल दायलाई �व�याथ�ह� सफल हन र 
अ�घ ब�न स�ने वातावरणह� �नमा�ण गन� र �दगो बनाउन अनु े ुम�त �द�छ भ�न करामा �व�वास गछ�। यो 
�े मवक� ले �व�याथ� �यवहारका ला�ग �प�ट अपे�ाह� उपल�ध गराउँछ, सामािजक सीपह� �ो�साहन गन� 
�वशे ु � ु ँ ु े ु �ष �व�ध र रणनी�तह� र द�यवहार हदा सधारा�मक रणनी�तह�को मन तयार पाछ। 

�यि�तगत स�चार य��ह� (BP 5136) 

यस नी�तका उ�दे�यह�का ला�ग, ''�यि�तगत स�चार य��'' (PCD) मा �डि���टको �वा�म�वमा नरहेका 
क��यु ेट (उदाहरण; iPad ज�ता य��ह�), इल��ो�नक �रडर ("ई-�रडर'', उदाहरण, �क�डल टर, �या�ल े 
ज�ता य��ह�), सेल फोन, �माट�वाच, �माट�फोन (उदाहरण; iPhones, ए��ोइड य��, �व�डोज मोबाइल 
य��, आ�द) समावे ु�छन ् ुदनन।श ह तर य�तमा मा� सी�मत हँ ै ् 

�ेड 7-12 का �व�याथ�ह�ल �व�यालय अ�घ र प�छ, ल�च �े ै �,े क अव�धमा, श��क वातावरणमा �यान भ�ग नगन 
अवरोध नगन� वा अ�यथा ह�त�ेप नगन� गर� क�ाह�को बीचमा, �व�यालयप�चातका ��याकलापह� (उदाहरण, 
अ�त�र�त-पा�य�मस�ब�धी ��याकलापह�) वा �व�यालयसँग स�बि�धत काय�मह�मा PCD ह� �योग गन 
स�छन ् ु े ु ै े। PCD ह�को �योग, �श�क वा �शासक�वारा अनमो�दत बाहक, अ�य कन प�न समयमा �नषध ग�रएको 
छ र �तनीह�लाई पूण� �पमा ब�द ग�रनुपछ�  (अथा�त ्भाइ�ेट वा साइले�ट मोडमा मा� रा�े होइन) र नजरको 
सामु ु � ै े ेबाट टाढा भ�डारण ग�रनपछ। श��क वातावरणलाई ��, भवन र �डि���टल उपल�ध गराएका 
यातायातस�हत �डि���टको स�प��ह�को �पमा प�रभा�षत ग�रएको छ। 
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���कू लदे�ख 6 �ेडका �व�याथ�ह�ले �व�यालयअ�घ र प�छ �यि�तगत स�चार य��ह� (PCDs) �योग गन� 
। PCD ह�को �योग, �श�क वा �शासक�वारा अनमो�दत बाह ुस�छन ् ु ेक, अ�य कनै प�न समयमा �नषधे ग�रएको 

छ र पू � ु �  (अथा�त, भाइ�े े�ट मोडमा मा� रा�े होइन) र नजरको सामुण �पमा ब�द ग�रनपछ ट वा साइल बाट टाढा 
भ�डारण ग�रनु �पछ। 

�यि�तगत व�तुह� 

�व�याथ�ह�लाई �व�यालयमा मू ु ँ ै�यवान व�तह� �याउन �ो�साहन ग�रदन। �व�यालयमा �याइएमा, यी 
व�तु ेवार� रह�छन। �य�ता व�तह� हराउन वा �ब�न स�छन। �व�यालयल ह� �व�याथ�को िज�म ् ु ् े नो�सानी वा 
��तका ला�ग िज�मेवार� वहन गन� ै े टबोड� ू ेड/�कटह� �याउने अनु ैस�दन। �क , �कटर र रोलर �ल े म�त छन। 

�व�याथ�ले अ�को व�तु भटाएमा, उनीह�ल उ�त व�तु त��तु ै कमचार� सद�यलाई बझाउनु ु � ।े े � पछ 

फोन कलह� 

�व�याथ�ह�ले े �लफोन कल गनु� चार�को �वीक�तट अ�घ आ�ना �श�क, �धाना�यापक वा काया�लयका कम� ृ 
पछ। अ�यथा �वीकत नभएस�म ट ु�लनु � ृ े �लफोन कलह� आपतकाल�न अव�थामा मा� सी�मत हनुपछ�। सबै 

�व�याथ� स�चार क�ाकोठा वा काया�लय फोनबाट हुनुपछ�। अ�भभावकह�लाई �व�यालय �दनमा आ�ना 
ब�चाह�सँ ु राकानी गन� �न��सा�हत ग�र�छ। ग ��य� क 

हा�ा �व�याथ�ह�का उपलि�धह�लाई साव� �ज�नक गन 

�डि���टसँ े ु ुग �ायः हा�ा �व�याथ�ह�को उपलि�धह� मनाउन अवसर ह�छ, जसमा पर�कार �ा�तकता�ह�, 
अ��वतीय क�ाकोठा प�रयोजनाह�मा सहभागीह�, ल�लत कला काय� ेलकू द र �मह�मा संल�नता, ख 
मा�यता र �व��धन यो�य अ�य ग�त�व�धह� समावेश छन।् 

क�हलेकाह��, यो प�हचानमा �डि���ट र �व�यालय वेबसाइटह�मा, ���टका �काशनह�मा र Facebook र 
Twitter �फडह�स�हत �डि���ट-�नयि��त सामािजक स�जालमा देखा पद�छ। यस प�हचानमा �व�याथ�ह�का 
फोटोह� साथै उनीह�को नाम, �व�यालय, �ेड र �श�कको नाम समावेश हुन स�छ। यसमा �भजुअल र 
�ल�खत कागजका टु�ाह�स�हत �व�याथ�ह�को कला�मक कायको �च� वा अ�य ��त�न�ध�वह� प�न
समावे ुन स�छ।श ह 

हामीसँग क�हलेकाह�� �थानीय �म�डयाका सद�यह� हा�ा �श�कह��वारा ��ता�वत �श�ासँग स�बि�धत 
�वशे � े ु ु ेष काय�मह� र अ��वतीय �ि�टकोणह� सम�नका ला�ग हा�ा भवनह�मा आउन हन छ। हा�ा 
�व�यालयमा �डि���टको �ान र �नर��ण�वना �व�याथ�ह�लाई �म�डयाको पहँुच हँुदैन र हामी �म�डयाले 
�ववादा�पद या नकारा�मक मा�नने कथा वा शीष� े�दा �व�याथ�ह�लाई ��य� पहच �दान गदन�। कह� सम ु ँ � 

अ�धकांश आमाबु े ैवा हा�ा �व�यालयह�मा भइरहन उपलि�धह�को द�नक समारोहमा आ�ना छोराछोर�ह� 
संल�न भएको देखेर आन�द मा�नुहु�छ। यसकारण, �डि���टलाई यस �कारको मा�यताका ला�ग 
पवू �नधा��रत सहम�त र �र�लज �दान ग�र�छ। य�य�प, कह� आमाबवा आ�ना छोराछोर�ह�लाई य�तोु� े 
�वीकृ ती र मा�यताबाट अलग रा� �चाउनुहु�छ भ�ने कु रा हामीलाई थाहा छ। 

यो सहम�त अ�वीकार गन� चाहने आमाबु े मा� काय� गन� आव�यक छ। हामी ती आमाबु ेवाह�ल वाल हामीलाई 
�डि���टको वे े ेबसाइटमा उपल�ध फाराम डाउनलोड गरर, फाराम भरर र आ�ना बालबा�लकाको �व�यालयमा �फता� 
गरेर �डि���ट�वारा �यवि�थत मा�यताबाट आ�ना बालबा�लकाह�लाई ब�ह�कृ त गन� इ�छाबारे �ल�खत �पमा 
सू � ँ ू े�चत गन आव�यक छ। हामीसग �व�याथ�ह�को हालको सची छ जसका ��याकलापह� �डि���ट�वारा वबसाइट, 
सामािजक स�जाल वा अ�य साव� � � ुदन भ�न करा स�नि�चत ज�नक फोरमह�मा सावज�नक �पमा �वीकार गन हँ ै े ु ु 
गन� ु े ु े�ट�बर 1 स�ममा यो गन ुका ला�ग आमाबवालाई ��यक शरद ऋतको स े � अनरोध ग�रएको छ। 
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अवकाश 

मौसम अव�था वा �वा��य कारणह�ले बाधा पु े�याएको अव�थामा बाहक बालबा�लकाह�लाई बा�हर जान 
आव�यक छ। खराब मौसमको �दन वा �चसो हावा चलेको �दन 25 �ड�ीभ�दा कम हँुदा आ�त�रक अवकाश हुने छ। 
यी "आ�त�रक" �दनह�मा, �व�याथ�ह� भवन�भ� रहने छन ् र क�ाकोठा�भ� खेल र/वा ��याकलापह�मा सहभागी 
हन छन। तपा�को ब�चालाई �च�क�सा सम�या छ र भवन�भ� ब�छ वा सी�मत ��याकलाप गछ भने पयाु े ् � , कृ 
�व�यालयको काया�लयमा एउटा �ल�खत नोट �दनु ् ु ु ै प�न होस। अवकाशबाट �व�ता�रत छट पाउनका ला�ग कन 
अनु � �च�क�सकको कथन हुनपछ। �धाना�यापकल अ�ीम �पमा �वीकत नगरस�म आमाबवालाईरोध गन ु � े ृ े ु 
अवकाशमा उपि�थत हुन अनुम�त �दइने छैन। 

सर�ाु 

कृ पया काया�लयमा स�पणू � सर�ा सम�याका बारु मा �रपोट गनहोसु । काया�लयमा यो जानकार� �रपोट गन े � � ् � � 
असहज महसस गनु � �व�याथ�ह�ल �श�क वा परामशदातालाई स�पक गन� स�नहु ु�छ। यसका साथ, सरोकारे � � ै 
भएमा सेफर ओहायो �कू ल हटलाइन 844-723-3764 मा कल गरेर �रपोट� गन� स�क�छ। सेफर ओहायो �कू ल 
हटलाइनमा अ�ात �पमा कल गन� स�क�छ। 

सुर�ा अ�यासह� 

आगलागी, तू ु ैफान, �च�क�सा र �व�यालय घसपठका अ�यासह�लगायत �व�भ�न �कारका 
आपतकाल�न/सु �र�ाका अ�यासह� वषभ�र स�चालन ग�र�छ। यी अ�यासह� �व�याथ�ह�लाई उ�चत 
आपतकाल�न/सु � े ेकर�ा ���याह� र �नकासी मागह�का बारमा प�र�चत गराउन आयोिजत ग�र�छ। ��य 
�व�याथ�लाई यी अ�यासको �ममा उनीह�का िज�मेवार�ह� बताइने छ। 

�व�यालयका परामश� सेवाह� 

�व�यालयका स�लाहकारह�ले �व�याथ�को न�तजा सधार गनु � �व�यालय परामश� काय�मह� �डजाइन र �वतरण
गछ�न। उनीह�ल आ�नो �व�यालय परामश� काय� ै ु् े �मलाई �व�यालयको श��क ल�य र �व�यालय सधार 
योजनासँग जोडर सबै ु ँच �व��धन गन� ने ृ � �न ्े �व�याथ�का ला�ग समानता र पह त�व, वकालत र सहकाय गछ । 
उनीह�ले े�रक� �व�यालय परामश� संघको नै � �न ्अम �तक र �यावसा�यक �तरह�लाई समथन गछ र राि��य 
मोडे े � काय� ्लका �न�न ��ह�मा आधा�रत �व�यालय परामश �मको �वकासलाई बढावा �द�छन: प�रभा�षत, 
�वतरण, �यव�थापन र मू�या�कन। 

�व�यालयका परामश� े �व�याथ�ह�का ला�ग �वकासा�मक �पमा उपयु ेवाह� ��य� दाताह�ल �त ��याकलाप र स 
�पमा (�नद�शन, म�या�कन र स�लाह र परामश) र अ��य� �पमा (परामश, सहयोग र स�दभह�) �दान गछन।ू � � � � ् 
यी ��याकलाप र सेवाह�ले �व�याथ�ह�लाई �व�याथ� सफलताका ला�ग मान�सकता र �यवहारह� �वकास गन� र 
उपलि�ध, उपि�थ�त र अनु ु � �न ् � काय� �शासन सधार गनमा म�दत गछ । �व�यालय परामश �ममाफत, �व�यालयका 
स�लाहकारह�ले ै ैसब �व�याथ�का ला�ग समान श��क, क�रयर र सामािजक/भावना�मक �वकास अवसरह� 
सु � ्�नि�चत गछन। 



  

          
         

    

          
      
      

 

     
           
          

          
          

            
           

         

            
       

  

                
     

           
          

             
           
          
             

              
   

         

             
           

           
           

          
         

               
  

�व�यालयको �दउँसोको खाना 

�व�यालयमा एउटा �याफे टे�रया छ जसले ��येक �व�यालय �दनमा �व�याथ�ह�का ला�ग तातो, 
पोषणयु � ँ सोका ला�ग घरबाट खाजाह� �याउने �व�याथ�ह�ले�त खाजाह� �दान गदछ। �दउ 
�याफे टे�रयामा दध ख�रद गन� स�छन।ू ् 

आमाबु े ुवाल क��यटरराइज ग�रएको नगद दता� �णाल�बाट आ�नो ब�चाको खाजाका ला�ग अ��म 
भु�तानी गन� स�नहु ु�छ। आमाबुवाले www.mypaymentplus.com मा रहेको आ�नो ब�चाका 
खाताह� �नर��ण गन� र रकम थ�न स�नहु ु�छ 

�व�यालयको स�प�� 

लकरह�/�यू ु ेबी, पा�यप�तकह� र �डि���टको �वा�म�वमा रहको ��व�ध (Chromebooks स�हत) �व�यालयका 
् ँ बी वा �व�यालयको अ�य स�प�� अनपय�त �पमा �योग स�प�� हुन। �व�यालयका अ�धकार�ह�सग लकर/�यु ु ु 

भइरहेको �व�वास गन े, �व�यालयका कमचार�ल ु� कारण छ भन � े �व�याथ�को अनम�त�वना �व�यालयको स�प�� 
ह ु े पछ।खोजतलाश गन� स�नु ु�छ। लकरह�/�यबीह� साझा गन� �व�याथ�ह�ल एकअका�को स�प��को स�मान गनु� � 

�व�याथ�ह� आ�ना पा�यपु े े�तकह� र �डि���टको �वा�म�वमा रहका �ा�व�धक य��ह�का ला�ग िज�मवार 
छन ् े ै ��त भएका पा�यपु ु ेवार� । हराएका वा सामा�य �योगभ�दा धर �तक र सा�हि�यक प�तकह�को िज�म 
��येक �व�याथ�ह�को हुने छ। ��त�थापन लागतह� र/वा श�कह� सोह�अनु सार �नधा�रण ग�रनु े छ। 
�व�याथ�ह�ले पु ु नै प�न साम�ीका ला�ग प�न िज�मे ु�छन।्�तकालयबाट �लएका क वार ह 

�व�यालय र भवनमा रहेका अ�य उपकरणलाई स�मानपवक �योग गनपछ। पखा�ल, ढोका वा अ�य सतहह�मा ू � ु � � 
��त भएमा र दाग लागेमा सहन ग�रने छैन। 

�व�यालयको समय ता�लका 

सामा�य �दन र दु ु ने �दनमा �व�यालय �दनहु ख�ने र छ�ट� हुन ेई घ�टा �ढला ह ँ ु ु े समयबार जानकार�का ला�ग 
हा�ो �व�यालय वा �डि���टको वेबसाइटमा हनहोस।े ु� ् 

खोजह� (O.R.C. 3313.20) 

�व�यालयका अ�धकार�ह�लाई आ�नो हेरचाहमा रहेका �व�याथ�ह�को सुर�ा र क�याणको र�ा गन� िज�मेवार� 
�दइएको छ। उ�त िज�मेवार�बाट म�त भएप�छ, �व�यालयका अ�धकार�ह�ले ुु कानन वा �व�यालयका �नयमह�को 
उ�ल�घनको �माण प�ा लगाउन खोजतलाश गन� आव�यक छ भ�ने यथो�चत �पमा शंका लागेको बेला 
�व�याथ�को सहम�तमा वा सहम�त�वना �डि���टको �वा�म�वमा रहेका कु नै प�न ��व�धस�हत �व�याथ� वा 
�व�याथ�को स�प�� खोजतलाश गन� स�नहु ु�छ। खोजतलाशको दायरा आरो�पत उ�ल�घनको ग�भीरता र 
�व�याथ�को उमे सार �नय��ण ग�रनु छ। �वा�म�व �नधा�रण गन र व�तुरअन े � वा यसका साम�ीह� खतरनाक 

् ि�ट गनका ला�ग क छैनन भनी पु � ु नै प�न अप�र�चत सामानको खोजतलाश ग�रने छ। कृपया थप �ववरणह�का 
ला�ग बोड� े ु � ।्नी�त हनहोस 

तपा�को ब�चालाई लै े आग�तकह�लाई साइन इन गराउनुजानका ला�ग �व�यालयमा आउन े 

कु नै प�न �व�यालयमा आउनहु ु ने सबै आग�तक सु �मा काया�लयमा गई साइन इन गनु पछु� � । �व�यालय समयमा 
सीधै क�ाकोठा, खाजाघर वा खे ै ु ् ू � �व�याथ�को सुल मदानमा नजानहोस। स�पण र�ाका ला�ग यसो ग�र�छ। 
तपा�ले आ�नो ब�चालाई लै े आ�नो ब�चालाई साइन आउट गन�जान आव�यक भएमा, तपा�ल का ला�ग 
उपयु ु � र काया�लयका कम� े�त प�हचानका साथ काया�लयमा आउनपछ चार�ह�ल तपा�को ब�चालाई तपा� भएको 
ठाउँमा �याउने ेलास�म �ती�ा गनपछ। तपा�को ब�चालाई आमाबवा/अ�भभावकबाहक अ� कसै लैब ु � � ु े ले जाने 
भएमा, तपा�को �व�याथ�लाई लै े ेजान �यि�त/स�ब�ध/समय प�हचान गरर काया�लयमा एउटा �ल�खत नोट 
पठाउनु � े सबै � नु � र काया�लय पास �लनका ला�ग प�हलेपछ। �ढलो आउन �व�याथ� क�ामा फक अ�घ साइन इन गन 
काया�लयमा उपि�थत हुनुपछ�। 

http://www.mypaymentplus.com/


   

            
        

            
          

           
           

                
           

            
          

             
           

  

     

    

         
          

 
          

           
     

  

         
       

     
         

           
   

   

            
           

            
  

         
  

�व�याथ�ह�का ला�ग सामािजक स�जाल 

सामािजक स�जाल धेरै उ�दे�यह�का ला�ग उपयोगी भए ताप�न, संघीय र/वा रा�यको काननु , बोड� नी�त र 
�व�यालय �नयमह�मा उि�ल�खत �व�यालयमा �व�याथ�ह�बाट अपे ु��त �यवहारअन�प स�मानको वातावरण 
कायम गन� सावधानी अपनाउनु � ु ै प�न अनलाइन �काशन वा उपि�थ�तको �पमा पछ। सामािजक स�जाललाई कन 
प�रभा�षत ग�रएको छ जसले अि�तम �योगकता�ह�लाई इ�टरनेटमा साम�ी�भ� वा वरपर बहु-�दशा�मक 
कु राकानीह�मा संल�न हुन अनुम�त �द�छ। �व�याथ�ह�ले अनलाइनमा �का�शत गरेको साम�ीका ला�ग उनीह� 
�यि�तगत �पमा िज�मे ु�छन। �डिजटल साम�ी �थायी �पमा रहने हु े, तपा�ल �का�शत गनु�वार� ह ् नाल े भएको 
कु नै ु रा लामो समयस�म साव� ुन छ। अनलाइन साम�ी पो�ट गदा� सामा�य �ान �योग गन� ्प�न क ज�नक ह ु रे होस 
�व�याथ� नी�तका ला�ग सामािजक स�जालको पालना गनुहोस। �व�याथ�ह�का ला�ग सामािजक स�जाल नी�त � ् 
क�ाकोठामा सामािजक स�जालको �योग गदा� प�न लागू हु�छ। क�ाको असाइनमे�ट वा अ�य �व�यालय
ग�त�व�धह�को संयोजनमा सामािजक स�जाल �योग गदा� �व�यालयमा �व�याथ�को आचरणलाई �नयि��त गन� 
समान �नयम तथा नी�तह� सामािजक स�जाल ग�त�व�धमा लागू हु�छन। शै � वा् ��क ���यामा ह�त�ेप गन 
�व�यालय वातावरण�भ� अवरोध �सज� � ु ै ुना गन कन प�न सामािजक स�जाल पो�ट �व�यालय अनशासनमा 
प�रणत हुन स�छ। 

कृ पया बोड� ेनुहोस ्नी�त 7540.03A सामािजक स�जाल नी�त (�व�याथ�ह�) ह � 

�व�याथ� योजनाकारह� (त�ेो/चौथो �ेडका �व�याथ�ह� मा�) 

इ�लमे�टर� �कू लका �व�याथ�ह�ले �व�याथ� योजनाकार �ा�त गन� स�छन ्। आ�ना �व�याथ� 
योजनाकारह� गु े े उपल�ध भएमा ��त�थापन ख�रद गरोस ्भ�ने अपेमाउन �व�याथ�ह�ल �ा ग�र�छ। 

�नगरानी �यामेराह�
�व�यालयका �े े ेराह� जडान ग�रएका छन। �व�याथ�ह�लाई �ह�मा रहका �व�भ�न �थानमा �नगरानी �याम ् 
जु ु ै ेकड� गन� ृ े��ो�नक �नगरानीबार थप माग� �नसक समयमा र स�क�छ। कपया �भ�डयो र इल े �नदशनह�का 
ला�ग �डि���टको वे ेको बोड� ेनु� ।बसाइटमा रह नी�त 7440.01 ह होस ् 

शीषक� IX र ख�ड 504 (BP 2260, 2260 AG, BP 5517, BP 2266, BP 5517 AG, BP 2266 AG) 

तपा�लाई आफू मा�थ भेदभाव भएको ज�तो लागेमा, कृ पया �धाना�यापकलाई सू�चत गनुहोस� । �यसप�छ,् 
स�तु � ु ु ��ट नभएमा �डि���टको शीषक IX र/वा ख�ड 504 संयोजकलाई उजर� पठाइनपछ, जसलाई 
614-833-2110 वा 90 N. East Street, Pickerington, Ohio मा स�पक� गन� स�क�छ। यस �तरमा 
स�तोषजनक �पमा �यवि�थत नभएमा, �डि���टको शीष� ु ँ ु �क IX अनपालन अ�धकार�(ह�) सग उजर� दायर गन 
स�क�छ, जसले �डि���टको अि�तम म�य�थको �पमा काम गन� छन ् ृ पया थप माग� �। क दशनका ला�ग 
भेदभावस�ब�धी �डि���टका नी�तह� हनहोस।े ु� ् 

�पक�र�टन �कू �समा �वयंसेवा गन� 

�पक�र�टन �कू ेवा गन सबै े ेवक आवदन पश गनपछ र �वयंसवक आचार-सं�हता �स�भ� �वयंस � �यि�तल �वयंस े े ु � � े 
फाराममा ह�ता�र गनुपछ। यी फारामह� हा�ा सबै बसाइटमा� � �व�यालयका काया�लयह� र �डि���टको वे 
उपल�ध छन ् र��त पहु ुच रा�े सबै ेवक (नयाँ र हालको दवु ) को। �नय�मत �पमा बालबा�लकाह�मा अस ँ �वयंस ै 
पृ ू ु ��ठभ�म जाँच ग�रनपछ। 

कृ � ु � �पया अ�त�र�त �ववरणह�का ला�ग बोड नी�त 9150: �व�यालय आग�तक र �शास�नक मागदशन 9150 
AG: �व�यालय आग�तकह� हु ेनहोसु� ।् 



 

        
         

�व�यालयबाट फका�उने (BP 5130 र 5130 AG) 

कृ पया ब�चालाई �व�यालयबाट फका�उनअ�घ �व�यालयको काया�लयमा सु �चत गनू होसु । काया�लयको � ् 
कम� े पालना गनु� पन� काय�व�धह�का बारमा �या�या गनु� हुनेचार�ल � े छ। 



 

              
           

             
 

           
              

           

          
          

           
           

 

           
         

          
          

         
               
     

    
         

   
       

       
    

  
        

          

       
          

       
         

    
     

           
           

उपि�थ�त नी�त 

हामील ��क काय�मबाट अ�धकतम लाभ �लन हामी हा�ा �व�याथ�ह�ले े ��ताव गन� शै � ु पन� छ भने �व�यालयमा 
�नय�मत, समय�न�ठ उपि�थ�त मह�वपणू � छ भ�ने कु रामा �व�वास गछ�। �व�यालयको सफलता ��य� �पमा 
उपि�थ�तका बानीह�सँ ् र रा�ो उपि�थ�तको �नय�मत ढाँचा �वकास गनु�ग स�बि�धत छन भावी सफलताका ला�ग 
मह�वपूण� हु�छ। 

�व�यालयमा �व�याथ�को उपि�थ�त तथा अनुपि�थ�तका स�ब�धमा हा�ा �श�ा बोड� नी�तह�ले दवु ै ओहायो 
�शास�नक सं�हता र संघीय बे ै कानु �न ् ैप�ा बाल ऐनका सब न तथा �नयमनको पालना गछ । साथ, हा�ा �थानीय 
नी�त तथा कानु े ेक प�लाई दखाउछन।्नका यी भागह�ल �व�यालयमा तपा�को ब�चाको उपि�थ�तका ��य े ँ 

भ�दा प�हल ु ुसबै े, आ�ना बालबा�लका �नय�मत �पमा �व�यालयमा उपि�थत ह�छन ्भनी स�नि�चत गनु� 
आमाबु ेवार� हो। साथ,ै �व�याथ� कनै प�न कारणवश �व�यालयमा अनुवाको िज�म ु पि�थत भएको अव�थामा 
�व�यालयलाई सू � ेवार� हु�छ। हा�ो इ�लम�टर� र �मडल �कल उपि�थ�त काय�मसग�चत गन िज�म े ू � ँ 
स�बि�धत �वशे ्ष नी�तह� तल �या�या ग�रएका छन। ��नह� भएमा तपा�को �व�यालयको काया�लयमा 
स�बोधन गनु� �पछ। 

अनुपि�थ�त 

कु नै ब�चा �व�यालयमा अनु ँ ँ दा, आमाबु े अनु ु ने �दन �बहानको 10:00पि�थत हुदा वा �ढलो आउ वाल पि�थत ह 
बजे ू ुपछ। ए�स�रङ (जवाफ �दने �सन �व�याथ�को अनपि�थ�त वा �ढलाइबार स�म �व�यालयमा स�चत गन� � ) मे ु े 
�रपोट� � � ु े ूगनका ला�ग �दनको 24 घ�टा उपल�ध छ। �व�यालय काया�लयका कमचार�लाई अनपि�थ�तबार स�चत 
ग�रएको छैन भने, हामीले घरमा वा आमाबु �थलमा ट� े �लफोन कल गन�वाको काय छ�। 

�व�यालयका अनु ु ेपि�थ�तह�लाई �मायो�य वा अ��यको �पमा वग�करण ग�र�छ। �व�याथ�ह�लाई छटको 
कामका ला�ग �े �डट बनाउन र �ा�त गन� अनम�त �दइनु े छ। ओहायो रा�यले हामीलाई �न�न कारणह�का ला�ग 
ब�चाको अनु ुपि�थ�तलाई �मा �दन अनम�त �द�छ: 

A �बरामी भएमा (�च�क�सकको �मा आव�यक पन� स�छ) 
B निजकको प�रवार सद�य �बरामी भएमा, जसका ला�ग ब�चा उपि�थत हुन ज�र� 
छ 

C नाते �यु भएमा (3 �दनस�म सी�मत)दारको मृ 
D आ�नो धा�मक �व�वासअन�प धा�मक �बदाह�को अवलोकन गन� े� ु � ु परमा 

(अनु ू ेश गनपछ।)पि�थत भएको क�तीमा एक �दनअ�घ सचना प ु � � 
E �च�क�सा तथा द�त �च�क�सास�ब�धी अपोइ�मे�ट 

भएमा (सामा�यतया आं�शक �दन) 
F स��ामक रोगका ला�ग �वार�टाइन ब�न परमा (�च�क�सा पे वर�वारा �मा�णत ग�रएअनसार)े ु े शे ु 
G कलेज �मण गनु� परेमा (तीन �वीकृ त �दन �दइ�छ / यसका ला�ग पूव-� �वीकृ �त फाराम पराू 

गनु� �पछ) 
H आपतकाल�न प�रि�थ�तह� आई परेमा (उदाहरणका ला�ग, अदालतमा उपि�थत हुन, जसका ला�ग 

ँ ठक ब�न आव�यक छ, �व�याथ� आमाबवाससामािजक सेवा एज�सीसे ग बै ु ँग या�ा गन� आव�यक 
छ।) 

I पालनपोषण �याहारमा �व�याथ�को �नयोजन वा पालनपोषण �याहार �नयोजनमा
भएका प�रवत� ु ै प�न नह� वा उनीह�को पालनपोषण �याहार ि�थ�तका स�ब�धमा कन 
अदालती कारबाह�का कारण अनपि�थत भएमाु 

J घरबार�वह�नताबाट �भा�वत प�रि�थ�तह�का कारण अनपि�थत भएमाु 

अ�य सबै ु ु े ुअनपि�थ�तलाई अ��य अनपि�थ�तको �पमा गणना ग�रन छ। अ�य�धक मा�ामा अनपि�थत 
भएमा �व�यालयबाट फोन कल, �ल�खत सचना आउन स�छ वा �डि���ट अटू े�ड�स/��ट अ�धकार�लाई स�चतू 



          
      

            
  

गन� ै पि�थ�त भएमा ब�चालाई �न�स मु े ूस�क�छ। साथ, �बरामीका कारण थप अन �डकल ए�स�यज (Needs 
Medical Excuse) ि�थ�तमा रा� स�क�छ। N.M.E. ��तब�धह�मा रा�खएका �व�याथ�ह�ले �मायो�य 
अनुपि�थ�तका ला�ग आ�नो �च�क�सकबाट �ा�त नोट देखाउनुपछ�। यो �च�क�सा नोट भएन भने अनुपि�थ�त 
अ��य रहने छ। 



   

          
          

            
           

            
             

      

           
             

            
           

  

          
              

     

            
        

चाँडो छु �ट� हुनस�ब�धी नी�ते 

�व�याथ� �व�यालयमा पु�गसके प�छ, उसलाई पूरा �दन वा �व�याथ�लाई छु �ट� न�दँदास�म �व�यालयमै ब�ने 
अपे�ा ग�र�छ। �व�यालयको समयाव�धमा �व�यालयको स�प��बाट बा�हर �न�कने ��येक �व�याथ�ले आमाबवाु 
वा अ�भभावकबाट �ल�खत स�चार �याउनु पन� हु�छ। कृ पया सर�ा उ�दु े�यह�का ला�ग �व�याथ�ह�लाई �नय�मत 
�व�यालय �दनको अव�धमा आयोिजत �व�यालय काय� वासु गै जानका ला�ग छु �ट� �दइने�मह� स�कएप�छ आमाब ँ 
छैन भ�न ु ु ् ै ै े ु ेे करा �यानमा रा�होस। आ�ना बालबा�लकालाई �व�यालयबाट चाँड लजान चाहन आमाबवाल �नय�मत 
साइन आउट काय� ुपछ। चाँडै �न�कने कनै प�न �व�याथ�लाई उ�त �दन बाँक� बचको�व�धह�को पालना गन� � ु े 
समयमा अनु ेपि�थत भएको �पमा �ग�ती ग�रन छ। 

�बदा: 

वा�ष� ेख ग�र�छ। बोडल ेक �व�यालय पा�ोमा �बदाका �दनह� उ�ल � े यस समयाव�धमा प�रवारह�ल आ�ना 
�बदाह�को योजना बनाउन स�भव भएका सबै कुराह� ग�न ्भ�ने अपे�ा रा�छ। यो स�भव नभएमा, 
काया�लयबाट अ��म �पमा �यव�थाह� �मलाउनु � ु ेका सबै काम पू �पछ। छट रा गर� �व�यालय फ�कएको �दन 
बु ु �झाउनपछ। �था�पत पर��ण अव�धमा �बदाह�को ता�लका बनाउन कडा �पमा �न��सा�हत ग�र�छ। �बदाह�
अ��य अनपि�थ�तह� हु ुन।् 

लामो समयस�म देशबा�हर रहने �व�याथ�लाई �डि���टबाट �नका�लने छ। उनीह� �पक�र�टनमा फ�क� एप�छ, 
उनीह�ले �पक�र�टन �कू �समा पुनः नामा�कन गन� र आ�नो �श�ा जार� रा�का ला�ग �वागत के ��को �नवास 
�माण उपल�ध गराउन आव�यक पन� छ। 

कृ पया सध� अनपि�थत हुन, �ढलो आउन, प�हल नै योजना बनाएर अनु ु ने र अनपि�थत हुनेु े े े पि�थत ह ु 
काय� � े े ु � ्लाई स�बोधन गन ���याह�का बारमा जानकार�का ला�ग उपि�थ�तको नी�त 5200 हनहोस। 



 

  

           
           

             
            

 

           
          

          
          

         
          

          

          
         

             
    

         
      

             
    

             
     

     
              

              
         

  
        

       
          

           
           

             
       

            
               

       
             

   
            
     

बस यातायात 

बसह�मा �व�याथ�को आचरण 

साव� � � �ज�नक �पमा �व� �यव�था ग�रएको यातायात �पक�र�टन �श�ा बोडको �नदशनअ�तगत उपल�ध गराइएको 
सेवा हो, जसलाई �व�याथ�ह�ल �वशे ु � । �व�यालय बसह�मा या�ा गन� �यि�तह�ले सध�े षा�धकारको �पमा �लनपछ 
आ�ाकार� या�ु ् भ�ने अपे � सबै �व�याथ�लेह�को �पमा �यवहार ग�न �ा ग�र�छ। �व�यालय बसह�मा या�ा गन 
�व�यालयमा जाँदा र �व�यालयबाट फ�क� दा वा �वशषे या�ाह�मा हँुदा यी �नयमह�को पालना गनु� � ।पछ 

�व�याथ�का �नयमनह� 

प�रट�ड�ट वा उहाँको �डजाइनीलाई �व�याथ�का ला�ग यातायात अ�वीकार गन सु े े � पाउने अ�धकार छ। 
�व�याथ�लाई अ�भ�े�रत �नल�बनको �ल�खत सचना �दनपछ। �व�याथ�ल ु ु ु े ेू ु � े �नल�बन हनअ�घ सप�रट�ड�ट वा 
सु े�डे न अवसर पाउन छन। �व�याथ�ह�लाई अ�य प�रट �टको �डजाइनीसम� अनौपचा�रक �पमा उपि�थत हु े े ् 
अनुशासनका ला�ग प�न बसबाट अपतकाल�न �पमा �नका�न स�क�छ। आपतकाल�न �पमा �नका�लएको
ख�डमा, �ारि�भक �पमा �नका�लएको तीन (3) �व�यालय �दन�भ� सु ु े ूनवाई आयोजना ग�रन छ। सचनामा 
�नका�नु े े छ। �व�याथ�ह�लाई एक (1) वष� �का कारणह� प�न समावश ग�रन स�म �नलि�बत गन स�क�छ। 

1. आमाबवा आ�नो �व�याथ�लाई �व�यालयबाट लै अ�घ र �याइसकप�छ उनीह�को सर�ाका ला�ग िज�मवारु जानु े ु े 
हु�छन।् 

2. �व�याथ�ह� बस आउने समयभ�दा पाँच (5) �मनेट अगा�ड �न�द��ट ग�रएको बस �बसौनीमा आउनुपछ�। 
साँझको समयमा �व�यालयबाट छु �ट� भएप�छ, �व�याथ�ह� सात (7) �मने ��ट बसमा च�नुट�भ� आ�नो �न�द 
पन� हु�छ। बस चालकह�ले �न�कनका ला�ग बाटो खाल� छ भनी जानकार� गराएप�छ उनीह�लाई बसका 
ढोकाह� ब�द गन� �नद�शन �दइ�छ। 

3. �व�याथ�ह�ले बसको अगा�डबाट (मा�) लगभग दस (10) �फट पार गनु� � । सडक पार गन� �ममा पछ 
�व�याथ�ह�ले े तह�को पालना गनु� � ।सवार� चालकको हातका स�क पछ 

4. बसमा च�ने �ममा �व�याथ�ह� सीधै उपल�ध वा �न�द��ट �सटमा ब�नुपछ� ता�क बसले सुर��त त�रकाले 
ग�त पु ु � स�छ। नः स� गन 

5. �व�याथ�ह� ज�हले प�न �सटह�को अगा�डको �हँ�ने ठाउँ र बा�ह�रने ठाउँ खाल� राखेर �सटमा ब�नपछु � । 
�व�याथ�ह� एउटा �सटबाट अक� �सटमा सनहु� ु ँदैन। 

6. �सटमा उ�भनु वा पछा�डको �सटमा ब�नहु ु ँदैन। 
7. अन�धकृ त �पमा छन वा �हका�उनु भने ु े े काय�ु ु को शार��रक �पमा छन वा �हका�उन हो। �व�याथ�, बस चालक 

वा अ�य कु नै प�न �यि�तलाई अन�धकृ त �पमा छु न, ध�का �दन वा ठ�कर �दन वा शार��रक �पमा 
ध�काउन अनम�त �दइनु े छैन; यसको प�रणाम �व�प सामा�यतया �यनतम तीनू  (3) �दनस�म �नल�बन 
गन� स�कने छ। 

8. �व�याथ�ह�ल बस चालक, बस म�नटर, अ�य �व�याथ�, �व�यालय कमचार� वा वय�क��त अपमानजनक,े � 
अ�ल�ल, अनादार वा आप��जनक भाषा, इशारा वा स�के तह�को �योग गनुह� ु ँदैन। 

9. �व�याथ�ह�लाई चरोट, �सगर, �लोभ चरोट, चपाउने स�त,� �नफ र अ�य कनै प�न �कारका सत�ज�य पदाथ�ु ु ू ु ु 
से � � � � � �यास गन� � वा जलाउन वन गन, अ�यथा �योग गन, रा�, ख�रद गन, �ब�� गन, �ब�� गन , �वतरण गन 
अनु ँदन। ओहायो काननल ू े ु ै ेम�त �दइ ै ु े �व�याथ�ह�लाई �कल �डि���टको �नय��णमा रहका कन प�न ��मा 
वा उ�त �डि���टका कु नै े ु नै प�न ��याकलापमा धू �प�न �व�यालयको �नगरानीमा रहका क �पान गन र/वा 
सु � � र/वा रा�बाट �नषे �त�ज�य पदाथको �योग गन ध गछ। 

10. �व�याथ�ह�लाई सलाई वा चु े लाइटरह� �योग गन� अनु ँदन। �व�याथ�ल ु नैरोट जलाउन म�त �दइ ै े क प�न 
�व�यालय बसको कु नै प�न भाग वा �यहाँ रहेका व�तु वा अ�य �यि�त वा �पक�र�टन �व�यालयह�का अ�य 
कु नै प�न स�प�� जलाउने वा जलाउने �यास गनहु� ु ँदैन। 

11. बसमा �च�क�सा कारणह�का ला�ग आव�यक भएको अव�थामा बाहेक अ�य कु नै प�न समयमा खान, �पउन र 
गम चपाउन अनु ँदन।म�त �दइ ै 

12. �व�याथ�ह� �न�द��ट बसह�मा मा� या�ा गन� छन ् र �शासककको पवू � �वीकृ�त�वना �न�द��ट बस 
ँ म�त �दइ �बसौनीबाहेक अ�य ठाउमा झन� अनु ँदैन। 



            13. बसमा वा �यालबा�हर फोहोर �याँ�न वा बसमा कु नै ु ेप�न करा �याँ�न �नष�धत छ। 



        
          

      
           
          

             
            

            
       

             
     

 
          

    
         

           
            

             
        

       
           

         
           

                
          

             
         

             

           
            

            
             

           
            

     
       

           
          

          
 

            
      

      
          

             
             

14. �व�याथ�ह�ले आ�नो शर�रका सबै अ�ग बस�भ�ै रा�ु पन� छ। 
15. �व�याथ�ह�लाई कु नै े डछाड गन� अनुप�न समयमा आपतकाल�न ढोका वा �यालह�मा छ म�त 

�दइँदैन। �यसो गरेको ख�डमा �नल�बन ग�रने छ। 
16. बसमा �सटह� का�ने � � अनु े ै े, �वालह� पान, आ�द ज�ता तोडफोड गन म�त �दइन छन। आ�ना बालबा�लकाल 

गरेका कु नै प�न ��तका ला�ग आमाबवा आ�थु क �पमा िज�म� ेवार हुने छन।् 
17. �व�याथ�ह�ले प�हलो पटक �दइएका बस चालकका �नद�शनह� फे �र भ�न आव�यक नपन� गर� सह� �पमा 

पालना गनु� � । �व�याथ�ह� �व�यालयका कु नै प�न कमचार� वा बस चालकका उपय�त अनु रोध वाुपछ � 
�नद�शनह�को अनपालना गनु � असफल भएमा �यसलाई आ�ापालन नगरेको �पमा �लइने छ। बस भनेको 
क�ाकोठाको �व�तार हो जहाँ समान �यवहारको अपे�ा रा�ख�छ। 

18. बसले �याकह� पार नगदा�स�म सबै रेलमाग� ��सङह� र बस चालक�वारा �न�द��ट ग�रएका अ�य खतरनाक 
�थानह� पू � �पमा शाि�त कायम रा�ु �ण पछ। 

19. थु ँ ै�न पाइदन। 
20. रा�य वा संघीय अस�मता कानु े ु ै प�न साइजका नह��वारा आव�यक भएको अव�थामा बाहक, कन 

जनावरह�लाई �व�यालयको बसमा चढाइने छैन। 
21. �व�याथ�लाई खतरनाक ह�तयार, खतरनाक औजार वा ''उ�तै दे�खने'' न�कल� ह�तयार वा औजार रा�, �सारण 

गन� वा लु ु ै न। उ�तै े े ु नै े ब�दकु , गोला-बा�द,काउन अनम�त छ द�खन ह�तयारह�मा क उ�चत �यि�तल 
�व�फोटक पदाथ,� पटेका वा च�कु ह� ज�ता ह�तयार वा खतरनाक औजार मा�न स�ने प�रि�थ�तह�मा �टाट�र 
पे ु नै प�न व�तु ेश हुन स�छन ्तर य�तमा मा� सी�मत छैनन।्�तोल, �टन गन वा क समाव 

22. �व�याथ�लाई नशाज�य औष�ध, अ�य अवै ू पदाथ� ेय पदाथ,� न�कल� ध औष�ध, लाग का साम�ी, मादक प 
�नयि��त पदाथ� ै े े'' �नयि��त पदाथह� रा�, मा�न, �योग गन, लकाउन, �ब�� गन, �ब�� ह� वा ''उ�त द�खन � े े � ु े � 
गन� � े, उपभोगको �माण दखाउन, आप�त� � �का ला�ग ��ताव गन, �यसको नशामा रहन े े ू गन वा �सारण गन 
अनु ै न। उ�तै े े �नयि��त पदाथ� ु नै े पदाथ�म�त छ -द�खन मा क उ�चत �यि�तल को आकार, साइज, रङ, �च�ह, 

े �लेब�लङ, �याकिजङ, �वतरण वा �ब�� ग�रएको वा �ब�� गनका ला�ग ��ताव ग�रएको मू�यको समानताका 
क श ह कारण �नयि��त पदाथ� हो भनी �व�चास गन� ु नै प�न व�तु समावे ुन स�छन ्तर य�तमा मा� सी�मत 

छैनन। धारण साम�ीह�मा �व�याथ� आफल ेका कु राह� वा पस, वालट, लकर, ड�कमा वा �व�यालयको ् � े राख � े े 
स�प��मा रहेको सवार� साधनमा वा �व�यालय उ�द ु ने सवार� साधनमा राखे ुे�यह�का ला�ग �योग ह का कराह� 
समावेश ह�छन तर य�तमा मा� सी�मत छनन। गैर-म�दराज�य �बयर, �टरोइड, सत�ज�य पदाथ,ु ् ै ् े ु � 
इ-�सगरेट/भपराइजर र लागू पदाथका साम�ी ज�ता �नयि��त पदाथको काम गन कु नै प�न पदाथ� �नषेे � � � �धत 
छन।् 

23. बसको सु ु � ु नै प�न समयमा बसमा होह�ला कम गनु� � ।र��त स�चालन स�नि�चत गन क पछ 
24. एक ��पका ला�ग छु �टै बसमा या�ा गन� चाहने �व�याथ�सँग आमाबवा र भवन �धाना�यापकु /�डजाइनीले 

ह�ता�र गनुभएको नोट हुनपछ। यो आपतकाल�न समयका ला�ग मा� ग�रने छ, सु� ु � �वधाका ला�ग होइन। 
25. �व�याथ�ले े व�तु ् ु नै प�न �व�यालय बसमा आ�नो काखमा रा� �म�न ह� मा� बसमा �याउन स�छन। क 

शीशाका भाँडा वा ए�रसोलका के नह� �याउन पाइने छैन। बसमा बले नु , �या�ोस ि�टक, ह�क� ि�टक, 
बा�के टबल र �कटबोडह� �याउन अनम�त छन। बसबल �याट, ट�नस �याकट र एथल�टक उपकरण े � ु ै े े े े 

ु ुउपय�त झोलामा हालेर/ढाके र �याउन अनम�त �दइ�छ। 
26. �व�याथ�ह�ले �व�यालयको बसमा तारर�हत स�चार य��ह� (WCDs) �याउन स�छन ् े। �व�याथ�ल 

ँ � � � �वच�लत गन��व�यालयको बसमा हुदा WCDs �योग गन स�छन। तसथ् , असुर��त वातावरण �सजना गन� 
�यवहार सहन ग�रने ै �छन। सवार� चालक वा �डि���ट कमचार� सद�य (उदाहरणका ला�ग, �श�क, 
��याकलाप �ायोजक, स�लाहकार, कोच) सँग कु नै प�न �व�याथ�लाई उनीह�को य�� ब�द गन� भ�न पाउने 
अ�धकार हु�छ। 
�व�याथ�ह�लाई �प�ट पू � सू ु नै प�न �व�याथ�, कम�व चना र सहम�त�वना क चार� सद�य वा अ�य �यि�तका 
श�दह� (ज�तै ै � े � � �, अ�डयो) र/वा छ�वह� (ज�त, ति�वरह�/�भ�डयोह�) �या�चर गन, रकड गन वा �सारण गनका 
ला�ग WCDs को �योग गन� ेबाट �नष�धत ग�रएको छ। 

27. �व�याथ�ह�ले �व�याथ� आचार-सं�हताका सबै �ावधान र आव�यकताको पालना गनुपछ। द�यवहार पच� � � ु � 
�दइएका �व�याथ�ह�ले अक� पटक बस च�दा पच�मा ह�ता�र गर� आ�नो बस चालकलाई �फता� गनु� �पछ। 
यसो गन� असफल भएमा ह�ता�र ग�रएको दु � ुन स�छ। �यवहार पच� �फता� नगदा�स�म बस �नल�बन ह 



  

  

           
       

          
              
 

        
          
            

      
         

            
         

            
           

     
        

         
           
    

           
           

          
   

 

            
       

  
      

         
  

�ेड K-6 का �व�याथ� आचार-सं�हता 

यो सं�हताले ओहायो कानु � ेनको उ�चत ���याका आव�यकताह� पालना गछ। सामा�यतया, यसल �व�याथ�लाई 
�व�यालयबाट �नलि�बत र/वा ब�ह�कृत गराउन स�ने अपराधह�को �परेखा तयार गछ�। �व�याथ�ह� 
सं�हताका �नयम तथा �नयमनह� जा�नका ला�ग िज�मेवार हु�छन।् तपा�सँग �व�यालय �व�याथ� 
आचार-सं�हता नी�तबारे ��नह� वा सरोकारह� भएमा, कृ पया कु नै प�न �धाना�यापक वा सहायक 
�धाना�यापकलाई स�पक� गनु� ।होस ् 

स�पू � �व�भ�न �कारका अनु ू � वा वग�कृ त गन� अस�भव छ;ण शासना�मक उ�ल�घनह� सचीब�ध गन 
तसथ� ँ ु ु ु � अ�धकार ह�छ। , �शासनसग म�दाको त�या�कअनसार अनशासन �यव�थापन गन ु 

�शासनले अनुशासन वा उपि�थ�त सम�याह�सग स�बि�धत सबँ ै आव�यक जानकार�का बारेमा आमाबुवासँग 
स�चार गन� ेक �यास गन� छ। आमाबु े सहायताका ला�ग उनीह�लाई कल गन� �वत�� हर वा र अ�भभावकल 
महसु ुपछ�।स गन� 

अनु � � े ु ैशासनका माग�नदशनह� ज भएप�न, �व�याथ�लाई कन प�न समयमा �व�याथ� आचार-सं�हताको 
उ�ल�घन गरेको कारणले �व�यालयबाट �नल�बन, �न�कासन र/वा ब�ह�कार गन� स�क�छ र/वा तल 
सूचीब�ध ग�रएका एक वा सोभ�दा बढ� काय� गरेमा अ�य अनुशासना�मक कारबाह� गन� स�क�छ। 

यी अनुशासन �नयमनह� �व�यालय स�मा; �व�यालय�वारा �ायोिजत ��याकलापह�मा; �व�यालय 
प�रसरह�मा; कु नै प�न ��तयो�गता, अ�त�र�त पा�य�म ��याकलाप वा �व�यालयमा वा �श�ा बोड�को 
�वा�म�व वा �नय��णमा रहेका स�प��मा अवि�थत नभएका कनै अ�य �व�यालय काय�ु �म वा ��याकलापमा;
�व�यालय�वारा �योग �नयि��त, सु ु ै प�न सवार� साधनमा; �व�याथ� �नयोिजत वा �यवि�थत ग�रएको कन 
�कू ल �डि���टको प�रसरभ�दा बा�हरको सं�थागत अ�धकार�भ� हँुदा वा �व�याथ� �श�ा बोड� वा �व�यालय 
कम� ु नै प�न समयमा �दशन गन �यवहारमा लागू हु�छन।चार�को अ�धकारको अधीनमा भएको क � � ् 

�नल�बन (�व�यालय�भ� हुने अ�ययनबाहेक), ब�ह�करण वा �न�कासनको समयाव�धमा, �व�याथ�का 
आमाबवाु , अ�भभावक वा संर�क �व�याथ�का ला�ग िज�मेवार हुनहु ु�छ। �व�यालयबाट �नल�बन, �न�कासन 
वा �नका�लएप�छ, �व�याथ�ह�लाई पा�य�म वा अ�त�र�त पा�य�म ��याकलापह�मा उपि�थत हुने वा 
�व�यालयका अ�धकार�ह�सँ ू � अपोइ�टमे ु नैग पव �ट �नधा�रण नगदा�स�म अ�य क प�न कारणका ला�ग �व�यालय 
प�रसरह�मा उपि�थत हुने अनु ैम�त छन। 

�व�याथ� आचार-सं�हता र स�बि�धत बोड� ु ुनी�तह�को ��त�ल�प �व�याथ� र आमाबवाको अनरोधमा काया�लयमा 
उपल�ध गराइ�छ। �व�याथ� आचार-सं�हता �व�यालय वष� � ु ृको अव�धमा प�रवतन हन स�छ। कपया हालका 
नी�तह�का ला�ग काय� ेनु� ् शासना�मक कारबाह�लु �श�ा बोड�वारा �वीकृ त �व�याथ� लयको पोि�टङमा ह होस। अन े � 
आचार-सं�हताको पालना गन� छ। 

अनशासना�मक कारबाह�ु 

�व�याथ�ले दु � े े एक वा सोभ�दा बढ� कारबाह� गन� स�क�छ वा �व�यालय �यवहार गरको अव�थामा, �न�नम�य 
�शासनले उपयु े ु ु ू गन��त ठानअनसार अ�य अनशासन लाग स�क�छ। 

क�फे े ु �र�स: �व�याथ�(ह�), आमाबवाह�, �श�कह�, परामशदाता, �धाना�यापक र सहायक 
�धाना�यापकको कु नै प�न संयोजन संल�न हुने क�फे रे�स। 

अवकाश गु े े अवकाश समय गु ् ु े े�न: �व�याथ�ह�ल माउन स�छन। गमको समयको मा�ा �व�यालय �शासनल 
�नधा�रण गन� छ। 
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नजरब�द: �व�यालय समय सु े � ु�अ�घ वा स�कएप�छ तीस (30) �मनटको अव�ध। नजरब�दको काय दई 
�व�यालय �दन�भ� पू ु � । य�द पू े ेरा ग�रनपछ रा नगरमा, �व�याथ�लाई दो�ो नजरब�दमा रा� स�कन छ। उ�त 
नजरब�दको काय� ू � �परा गन असफल भएमा �व�यालयबाट �नल�बन गन स�क�छ। 

काया�लय �व�ाम: �व�याथ�ह�लाई काया�लय वा अ�य �न�द��ट ��मा समय �बताउन तो�न स�क�छ।े 

आकि�मक �पमा �नका�न:े �व�याथ�ह�लाई बोड� नी�त र ORC बमोिजम क�ा/�व�यालयबाट �नका�न 
स�क�छ। 

�व�यालय�भ� हुने अ�ययन: अपराधको �कृ �तमा �नभ� ेर रहर �व�याथ� आचार-सं�हताको संरचनामा 
�व�यालय�भ� हुने अ�ययन �योग ग�रने छ। �व�यालय�भ� हुने अ�ययनका ला�ग तो�कएका �व�याथ�ह�लाई 
�व�याथ� जनस��या मलधारबाट �नकालू र तो�कएको �े े �नयमह�को पालना गरेमाे �मा रा�ख�छ। �व�याथ�ल 
र तो�कएको काय� पू ेमा शै � बनाउन स�क�छ। रा गर ��क काय 

�व�यालयबा�हर हुने �नल�बन/ब�ह�करण: �व�याथ�ह�लाई �व�यालयबा�हर �नल�बन वा ब�ह�कार गरेप�छ,
उनीह�लाई �दइएका सबै काय� पू ू � े � ुरा गर� पण ��डट �ा�त गन अवसर ह�छ। �व�याथ�ह�लाई क�ाकोठाको बा�हर 
न�कल गन� े ु ेका काय� े ै े ु े े�टको �वीणता नस�कन छट का ला�ग दि�डत ग�रन छन। �श�कह�ल छटको असाइनम 
�नधा�रण गन� े�ट �योग गन� स�नु ुका ला�ग �व�भ�न असाइनम ह�छ। �नल�बन वा ब�ह�कार ग�रएका 
�व�याथ�ह� �व�यालयको स�प��मा उपि�थत हुनहु ु ँदैन वा उनीह� �नलि�बत/ब�ह�कृ त भएका �दनह�मा घर 

े �मह�मा उपि�थत/सहभागी ह हँ ै ुवा घरबा�हर हुन �व�यालयका काय� ुनु ुदन। अनशासनसँग स�बि�धत अ�त�र�त 
माग� � ेबसाइटमा रहका �डि���टका नी�तह�मा फला पान दशन �डि���टको व े े � स�क�छ। 

अस�मता भएका �व�याथ�ह�को अनुशासन 

अस�मता भएका �व�याथ�ह�लाई �नल�बन र ब�ह�करण गन� कु रा अस�मता भएका �यि�तह�को �श�ा सधारु 
ऐन 2004, ओहायो संशो�धत सं�हता र अस�मता भएका बालबा�लकाह�लाई सेवा �दान गन ै� ओहायो श��क 
एजे े�सीह�का ला�ग 2008 स�चालन मानकह� (ओहायो �शास�नक सं�हताका �नयमह� 3301 -51-01 द�ख 
3301 -51-09 स�म र 3301-51-11) का अनु ु ेसार हन छ। 

आचारणका �नयमह� 

यी �नयमह� अ�धकतम सु �र�ा बढाउन, जीवनयापनका ला�ग सकारा�मक वातावरण �वकास गन, �श�टाचार 
र स�मानलाई �ो�साहन गन,� अ�ययनका ला�ग रा�ो वातावरण कायम रा� र �व�यालय र अ�को अ�धकार 
र स�प��को सु � ेत छन। �न�न �नयमह�को कनै ेर�ा गन अ�भ� ् ु प�न उ�ल�घन भएमा �व�यालयल 
अनुशासना�मक कारबाह� चा�न स�छ। 

1. घोर अपराध गन� वा अ�य कानुनको उ�ल�घन गन� 

�व�याथ�ले यहाँ सू े ेचीब�ध नग�रएका अपराध, खराब आचरण वा अ�यादशको उ�ल�घन �न��याउन 
ज�ता कु नै प�न काय� गनुह� ु ँदैन। 

2. मादक पदाथ� तथा लागू पदाथ� (BP 5530 र 5530 AG) 

आचार-सं�हताको यस ख�डका उ�दे�यह�का ला�ग "पदाथ"� श�दमा �न�न कुराह� समावेश हुने छन ्तर 
य�तमा मा� सी�मत छैनन:् मादक पदाथ;� गैरकाननी लागु ू पदाथ;� �नधा��रत नग�रएका औष�धह�; नशाज�य 
औष�ध; �मजनक औष�ध; एमफे टा�मन; बा�बच� रु े�स, गाँजा; �टेरोइड; �या�फन �याबलेट; K2, �पाइस, पोस, 
"ल�गल �वड" वा कु नै अ�य गाँजा ��त�थापन; उ�तै े �खने लागू पदाथ� ु ू �द ; वा गैर-काननी लागपदाथ, नशाज�य 
औष�ध, �मजनक औष�ध, एमफे टा�मन, बा�बचरु �स, गाँजा, मादक पदाथ, CBD उ�पादन, ि�टमलु �ट,� े � े 
�ड�े े � ज�तै दे�खने वा उ�तै �भावह� उ�पादन गन� ��तु ेश, न�कल वा स�ट र अ�य मादक पदाथ त, समाव 
�योग ग�रने कु नै प�न पदाथ; वा ओहायोका काननह� वा संघीय कानु नअ�तगु त प�रभा�षत ग�रएका कु नै 
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। बा�हर� पदाथह� स े े �पङ, जअ�य �नयि��त पदाथ� � ँ ु�न वा �न�न �योग ग�रन इ-�सगरट, भे ु�लङ, IQOS वा 
अ�य समान य��ह�को �योगलाई लागू पदाथको उ�ल�घन मा�नन छ।� े 
�व�याथ�ले ु नै प�न पदाथ� रा�, मा�न, �योग गन� ु � � �क , लकाउन, �ब�� गन, �ब�� गनका ला�ग ��ताव गन, 
ख�रद गन,� �यसको नशामा रहन,े उपभोगको �माण देखाउन, आप�तू � गन,� �वतरण गन� वा �सारण गन� वा 
अ�यथा बोड� नी�तको उ�ल�घन गन� पाउने छैनन।् 

"के ह� करा धारण गन� भने ले वा पस, वालट, लकर, ड�क वा सवार� साधनमा पदाथ� रा�े कराु ु को" �व�याथ� आफ� � े े ु 
समावेश हु�छ तर य�तमा मा� सी�मत छन। लागू पदाथ� ै रो�लङ पेपरह� रा� र पदाथको सईुै का साम�ी, ज�त � 
लगाउन, सँु�न, नशामा रहन, �वतरण गन,� �न�न वा अ�य त�रकाले उपभोग गन� �योग ग�रने अ�य व�तुह� 
रा� �नषे ्�धत छन। 

3. न�कल� पदाथह�

प�न �व�याथ�ल " अ�तगत प�रभा�षत ग�रएकाल कुनै े "मादक पदाथ� तथा लागू पदाथ� � े कु नै प�न न�कल� 
"पदाथ� े ै नन ् ु नै े कुनै प�न न�कल� पै �" रा� पाउन छ । क प�न �व�याथ�ल सा रा� वा न�कल� पदाथ बनाउन, �ब�� 
गन� � � ु ू � गन� � वा डे � पाउने ै नन ्, ��ताव गन, �याक गन, लकाउन, आप�त , �सारण गन �लभर गन छ । अ�ध�हण 
श�दलाई "मादक पदाथ� ू � �तथा लाग पदाथ" अ�तगत प�रभा�षत ग�रएको छ। 
कु ै े � � ँन प�न �व�याथ�ल ��य� वा अ��य� �पमा न�कल� पदाथलाई पदाथको �योगसग स�बि�धत शार��रक वा 
मान�सक �भावह� ज�तै े े े �श�द वा आचरणल �या�या गरर आचार-सं�हता�वारा �नष�धत पदाथको �पमा 
��तु ुहदन।त गन� ु ँ ै 

a. �यापार �च�ह, �यापार नाम वा मा�लकको अ�धकार वा �यापार �च�ह, �यापार नाम वा प�हचान �च�हका 
अ�धकारह��वना �योग ग�रएको अ�य प�हचानयो�य �च�ह भएको कु नै प�न पदाथ� वा पदाथ� ेको क�टनर वा 
लेबलु ; 

b. आचार-सं�हता�वारा �नषे को �पमा ��तत ग�रएको कु नै ेबु�धत पदाथ� ु प�न �च�ह नभएको वा ल ल 
नग�रएको �नषे ��धत पदाथ, जसलाई उ�पादन, �शोधन, �याक वा �वतरण ग�र�छ; 

c. आचार-सं�हता�वारा �नषे को �पमा ��तत ग�रएको तरु  "पदाथ" को प�रभाषा�भ� नपन कु नै प�न �धत पदाथ� � � 
व�तु। 

d. कु नै उ�चत �यि�तले पदाथको, आकार, साइज, रङ, �च�ह, लेब�लङ, �याकिजङ, �वतरण वा �ब�� ग�रएको � े 
वा �ब�� गन� �यको समानताका कारण आचारू -सं�हता�वारा �नषेका ला�ग ��ताव ग�रएको म �धत पदाथ� 
हो भनी �व�वास गन� कु नै प�न व�तु। 

4. ह�तयार वा खतरनाक औजारह� रा�े वा �योग गन� 

�व�याथ�ले खतरनाक ह�तयार, खतरनाक औजार वा "उ�तै दे�खन"े न�कल� ह�तयार वा औजार रा�, 
�सारण गन� वा लकाउन पाउने छैनन।। य�ता व�तह�मा �व�फोटक पदाथ,� ब�दकको गोल�, पटका, छडी,ु ् ु ु े 
ब�दु ु े ेट ब�दक वा उ�चत �पमा खतरनाक औजार मा�न स�कने ु नै प�न व�तु समावेक, च�क, BB वा पल ु क श 
ु ् ् े ु ेह�छन तर य�तमा मा� सी�मत छैनन। उ�तै दे�खन ह�तयारह�मा कनै उ�चत �यि�तल यी प�रि�थ�तह�मा 
ह�तयार वा खतरनाक औजार मा�न स�ने कु नै प�न व�तु समावे ु�छन तर य�तमा मा� सी�मत छनन।श ह ् ै ् 

साथै े े ु ै प�न स�प��मा वा , ORC ख�ड 2923.122 ल �व�यालयको �वा�म�वमा वा �नय��णमा रहका कन 
�व�यालयको तफ� बाट आयोिजत ग�रएका कु नै प�न ��याकलापमा जानीजानी कु नै प�न �यि�तलाई कु नै घातक 
ह�तयार वा खतरनाक अ�यादेश �दन, �दने �यास गनु� वा रा� कायलाई अपराध मा�छ। उ�ल�घन गरकोु ु � े 
ख�डमा �व�याथ�लाई एक पा�ो वष� � स�क�छ। आचार-सं�हताको उ�ल�घन गन�स�म �न�कासन गन
�यि�तह�लाई नाग�रक अ�धकार�ह�कोमा �सफा�रस गन� स�क�छ। बोड� ेनु� ्नी�त ह होस। 
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5. आतंक म�चाउने (ORC 2917.31) 

कु नै े ु नै �व�यालय भवन खाल� गराउन वा अ�यथा ग�भीर साव� ु ेतावनीप�न �व�याथ�ल क ज�नक अस�वधा वा च 
�न��याउने ज�ता �न�न काय� गर� आतंक म�चाउनहु ु ँदैन: 

a. आरो�पत वा �नकटमा हुने आगलागी, �व�फोट, अपराध वा अ�य आप��को �रपोट� वा चेतावनी गलत हो 
ु � तावनी सुभ�ने करा थाहा पाएर प�न �यसको �रपोट वा चे � गन� वा �सा�रत गन�। उदाहरणह�मा तपा�लाई 

आगो नलागेको कु रा थाहा हँुदा आगलागी अलाम� ता�ने, बम नभएको थाहा हँुदा बम छ भनी ध�क� �दने र 
न�कल� “�हट �ल�ट” बनाउने कु राह� समावे ु�छन ् ु ँ ैश ह तर य�तमा मा� सी�मत हदन। 

ु ं । उदाहरणह�मा मान b. ORC ख�ड 2917.31 मा प�रभा�षत ग�रएअनसार �हसाको अपराध गन� ध�काउने � 
ध�क� �दने, आ�मण गन, अपहरण गन, कसलाई बला�कार गन वा लु े �; दंगा� � ै � �न; जबरज�ती करणी गन 
उ�प�न गन�; आगो लगाउने; वा �व�यालयमा वा �व�यालय�भ� तोप फा�न ध�काउने कु राह� समावेश 
हु�छन ्तर य�तमा मा� सी�मत हँुदैन। 

c. ग�भीर सावज�नक अस�वधा वा चे गर� यसको स�भावनाको लापरवाह� बे� ु तावनी �न��याउने वा�ताका साथ 
कु नै प�न अपराध गन�। यस नी�तह�का उ�दे�यह�का ला�ग, लापरवाह� बेवा�ता भनको तपा�को आचरणले े 
ग�भीर साव� ु े े े ृज�नक अस�वधा वा चतावनी �न��याउन स�भावना रहको �ात जो�खमलाई �वकत �पमा 
बे ु � र अ�य �यि�तह�मा तपा�का काय� ेवा�ता गनुवा�ता गन ह�का �भाव��त ब � हो। 

यो �नयमको उ�ल�घन गन� ु नै प�न �व�याथ� बोड� नी�त र आचार-सं�हताबमोिजम �व�यालय अनुक शासनको 
भागीदार हुन स�ने छ। साथ,ै यो �नयमको उ�ल�घन गन� कु नै प�न �व�याथ�लाई अ�धकार�ह�कोमा पठाउन 
स�क�छ। ओहायो काननअ�तगु त, "आतंक म�चाउने ु नै प�न �यि�त कसै ेको वा नलागको वा � " क लाई चोट लाग े 
�व�यालयमा आ�थ� ु रालाई �यानमा नराखी अपराधको दोषी ठहर हु�छ। क ��त भएको वा नभएको क 
�व�याथ�ह�लाई एक पा�ो वष� � ेनुहोस।स�म ब�ह�कार गन स�क�छ। ORC ख�ड 2917.31 ह � ् 

6. झूटा अलाम� र �रपोट�ह� 

�व�याथ�लेकु नै कारण�वना अि�न आलाम� बजाउनुहँुदैन वा आगलागी, �ब�फोट, बमको खतरा वा अ�य आप�� 
वा आपतकाल�न अव�थाको चे � गनुहदन वा झटो जानकार� �दनहुदैन वा �व�यालय तावनीस�ब�धी �रपोट � ु ँ ै ू ु ँ 
घटनाह�का बारेमा झटो �रपोटू � �दनहु ु ँदैन। उ�ल�घन गरेको ख�डमा �व�याथ�लाई एक पा�ो वषस�म �न�कासन
गन� स�क�छ। 

7. �व�यालयको स�प��मा ��त प�याउनु े 

�व�याथ�ले ेका �व�यालयका कम� ु नै प�न �व�यालय �व�यालयको स�प��मा रह चार�ह�को �नजी स�प��स�हत क
भवन वा �व�यालयको स�प�� वा अक� �यि�तको �नजी स�प��मा जानीजानी भौ�तक हा�न पु े�याउन वा हा�न 
पु े �यास गनु� ुदन। कनै े स�प��मा कु नै प�न ��त प�याएमा, O.R.C. 3109.09, 2307.70 र�याउन हँ ै ु ब�चाल ु 
कानु ु ै ू ु ु �नको कन अ�य लागयो�य ख�डका अनसार उ�त ब�चाको आमाबवा, अ�भभावक वा संर�कह�लाई आ�थक 
�पमा िज�मे े छ। �व�याथ�लाई एक पा�ो वष� � स�क�छ। भवन �शासकलेवार ठहर गराइन स�म ब�ह�कार गन 
��तको सीमा �नधा�रण गर� अनु ु ु ेशासन कारबाह� तो�न हन छ। 

8. �फरौती मा�ने 

�व�याथ�ले ु नै प�न व�तु ेवा �ा�त गनका ला�ग जबरज�ती �फरौती �लन, ध�क� अक� �यि�तबाट क , लाभ वा स � े 
�दएर �फरौती मा�ने वा ��तशोधको ध�क� �दने काय� गनुह� ु ँदैन। 



   

            
            
              
          

   

    
           

         
    

  

               
         

    
        

      

            
          

       
    
     

      
              

           

       
           

   
        
             

        

       

      
             
        

           
          
           

       

9. अनुम�त�वना छु न;े �हका�उने वा फा�ने 

यो �व�यालयको स�प��मा वा �व�यालयको काय� ुदा �व�याथ� वा �व�यालय �णाल�का कमचार� वा �ममा हँ � 
अ�य कु नै �यि�तलाई शार��रक �पमा छु न,े �हका�उने वा व�तु े वा शार��रक खतराह� �न��याउनेह� फा�न 
काय� गनु� हो। य�तो कायमा �यि�तमा�थ थ�ने वा जबरज�ती शर�रमा तरल पदाथ� फा�ने करा समावश� ु ु े 
हु�छ। उ�ल�घन गरको ख�डमा �व�याथ�लाई एक पा�ो वषस�म �न�कासन गन� स�क�छ। े � 

10. �हं ै ेसा वा अशाि�त फलाउन 

�व�याथ�ले �हसां , बलपवू क� , होह�ला, जबरज�ती, ध�क�, �ास, डर, �नि��य ��तरोध वा अ�य 
अ�यवि�थत आचरण देखाएर श��क ���याै , सामा�य �व�यालय स�चालन वा कु नै प�न �व�यालय वा 
�व�यायल�वारा �ायोिजत ��याकलापमा अशाि�त फै लाउने, अशाि�त फै लाउने �यास गन� वा अ�लाई 
अशाि�त फै लाउन उ�साउने काम गनुह� ु ँदैन। 

11. अनु ेम�त�वना आगो लगाउन 

�व�याथ�ले कु नै प�न भवनको कु नै प�न भाग वा �यहाँ रहेका व�तु वा अ�य �यि�त वा �पक�र�टन 
�कू �सका अ�य कु नै प�न स�प�� जलाउने वा जलाउने �यास गनुह� ु ँदैन। 

12.चोन� वा चोर�को स�प�� रा�े 
�व�याथ�ह�लाई �व�यालयमा मू ु ँ ै े�यवान व�तह� �याउन �ो�साहन ग�रदन। �व�यालयल नो�सानी 
वा ��तका ला�ग िज�मेवार� वहन गन� स�दैन। 

�व�याथ�ले चोन� वा चोर�को स�प�� रा�े �यास गन� छैनन ् े अ�को व�तु भेटाएमा, उनीह�ल । �व�याथ�ल े 
उ�त व�तु तु ै कम� ु ु � े ���त चार� सद�यलाई बझाउनपछ। �यि�तल �न�न अव�थाह�मा चोर� गछ: 

a. मा�लकको स�प�� (क��यटर स�टवे ृ तु यर वा ��त�ल�प अ�धकार�ा�त साम�ी) मा�थ अन�धक 
�नय��ण �लँदा वा �योग गदा�; वा 

b. छलकपट गरेर मा�लकको स�प��मा�थ �नय��ण �लँदा; वा 
c. ध�क� �दएर मा�लकको स�प��मा�थ �नय��ण �ा�त गदा�; वा 
d. स�प�� चोर� भएको भनी थाहा पाउँदा पाउँदै वा उहाँलाई स�प�� चो�रएको �थयो भनी उहाँलाई उ�चत 

�पमा �व�वास �दलाउने ु े प�रि�थ�तह�मा चो�रएको स�प��मा �नय��ण �ा�त गदा� र सराग �दन 
उहाँले: 

1. स�प��को �योग वा लाभबाट मा�लकलाई वि�चत गन� चाहँदा; वा 
2. मा�लकको स�प��को �योग वा लाभ खो�ने त�रकाले जानीजानी उ�त स�प�� �योग गदा�, 

लकाउु ँ दा वा प�र�याग गदा�; वा 
3. मा�लकको स�प�� �योग गरेमा, लुकाएर राखेमा वा प�र�याग गरेमा मा�लक 

स�भा�वत �पमा स�प�� �योग गन� वा लाभ गन� ुनु ु ने े ुबाट वि�चत ह ह छ भ�न करा 
थाहा हँुदाहुद उ�त स�प�� �योग गदा�, लु ँँ ै काउदा वा प�र�याग गदा�। 

13. बदमाशी गन� र मान�सक यातना �दने (उ�पीडन र ध�क�) 

�डि���टको कु नै प�न �व�याथ�/�व�यालयका कमचार�ल उ�पीडन, मान�सक यातना, अ�भ�ास, बदमाशी� े 
र/वा डे ं � पू � �पमा �नषे े�टङ �हसा�मक �यवहार गन ण �धत ग�र�छ र उ�त �यवहारल �व�यालयबाट �नल�बन 
र/वा �न�कासनस�हत अनशासना�मक कारबाह� गराउन स�छ। मान�सक यातनाु , उ�पीडन, बदमाशी वा 
डे न �हसा भने ह�वारा मान�सक यातना �दन, उ�पीडन गन, डर�टङमा हु े ं का �व�याथ� वा �व�याथ�ह�को समू े � 
देखाउने, चोट पु�याउने, ध�काउने, मजाक गन� वा अपमा�नत गन� उ�दे�यस�हत अ�य �व�याथ� वा 
�व�यालयका कम� � े��ो�नक �पमा फलाइएका कायह�स�हत कनैचार�ह�तफ �कट वा अ�कट गर� इल ै � ु प�न 
स�वचा�रत �ल�खत, मौ�खक, इल��ो�नक, �ा�फक वा शार��रक कायह� हन। �य�ता �यवहारह� ु े � ु ् 



        
           

        
         

          
          
      

   
     
         

     
          

            
  

        
   
          
          

       
        

          
           

  

  

          
       

             
            

            
  

 

        
   

       
     

�व�यालयका �े�, �व�यालय�वारा �ायोिजत कु नै प�न ��याकलापमा; कु नै प�न �डि���ट �काशनमा;
�डि���ट इमेल खाता र/वा क��युटरलगायत कु नै प�न �डि���टको �वा�म�वमा रहेको वा स�चालन 
ग�रएको स�चालन उपकरणह�को �योगमाफ� त; �व�यालयले उपल�ध गराएको यातायातमा; वा कुनै प�न 
आ�धका�रक �व�यालयको बस �बसौनीमा वा �तनीह�को वरपर तु ै ��तबि�धत छन ्��त । 

मान�सक यातना �दने, उ�पीडन गन�, डर देखाउन, बदमाशी र/वा ड�टङ �हे सामा �व�भ�न �क�समका �यवहारह� े ं 
समावेश हन स�छन। ��तबि�धत �यवहारह� �न��याउन स�ने आचरणका उदाहरणह�मा �न�न कराह� ु ् ु 
समावेश छन ्तर य�तमा मा� सी�मत छैनन:् 

a. शार��रक �हसा र/वा आ�मणह�;ं 
b. श�द र/वा इशाराह�माफ� त ध�क�, �न�दा र अ�भ�ास; 
c. पै े, ��त प�याउनु े वा चोर� गन�सा र/वा स�प�� जबरज�ती मा�न ; 
d. साथीको समहबाट ब�ह�करण वा अफवाह फू ै लाउने; 
e. जानकार� र स�चार ��व�ध र अ�य वे �लङ प�न बमा आधा�रत/अनलाइन साइटह� (जसलाई “साइबर बु 

भ�न�छ) �योग गरेर अ�य �यि�तह�लाई हा�न प�याउने े े र श�ु ू �ु उ�द�यका साथ दोहो�रन तापण �यवहार, 
ज�तै �न�न कु राह�: 

i. वे ेटव�कङ साइट, �लग वा �यि�तगत अनलाइन दै�नक प��काह�मा ब साइट, सामािजक न � 
अपमानजनक कु रा पो�ट गन�; 

ii. अपमानजनक वा ध�क�पण� इमल, वबसाइट पोि�टङ वा �ट�पणी र �त स�दशह� पठाउनेू े े ु े ; 
iii. �व�याथ�ह�का ल�जाजनक फोटो�ाफ वा �भ�डयोह� �ख�न �यामे र/वारा फोनह� �योग गन� 

फोटो वा �भ�डयोह�लाई अनलाइन �वतरण वा पो�ट गन�; र 
iv. अ�य �व�याथ�ह�मा गफगाफ र अफवाह फलाउनका ला�ग वे टव�क� ङै बसाइट, सामािजक ने 

साइट, �लग वा �यि�तगत अनलाइन दै�नक प�, इमल वा �त स�देशह� �योग गन।े ु � 
वा �दायकह�लाई अनु ू े ूf. स�जाल से पयु�त भाषाका ला�ग झटो �रपो�ट�ङ गरर अनलाइन समहबाट अ�य 

�यि�तह�लाई बा�हर �नका�ने। 

14.यौनज�य कु रा गन� 

इले��ो�नक डाटा �थाना�तरण वा अ�यथा (सामा�यतया टे��ट, इमेल वा यौनज�य कु रा गन� भ�न�छ) माफ� त 
न�न, अ�ल�ल, पोन��ा�फक, दु ु े े, �सा�रत,�ट वा अ�यथा गैर-काननी छ�व वा फोटो�ाफह� रा�, �लन 
�थाना�तरण वा साझा गन� काय� रा�य र/वा संघीय कानु � � ुन स�छ। न�न, घृनअ�तगत पन अपराध ह �णत, 
अ�ल�ल, अ�श�ट वा अ�यथा गैर-कानु े े, फलाउन वा साझा गन� ु नैनी छ�व वा फोटो�ाफह� रा�, �ख�न ै े क प�न 
�यि�तलाई यस आचार-सं�हताअनु � े छ र अनु ु ु � �सार दि�डत गन स�कन पय�त कानन �वतन �नकायह�मा �रपोट 
ग�रन स�कने छ। 

15.यौन दु ��यवहार 

�व�याथ�ह� �व�यालयका �े ु � ु ु�ह�मा वा �व�यालय अनमो�दत काय�मह�मा अनपय�त �क�समको 
यौनज�य द�यवहारमा संल�न हनहदैन।ु � ु ु ु ँ 

16.अनादर 

�व�याथ�ह�ले �अ�य �व�याथ�, �व�यालय कमचार� वा वय�क��त अपमानजनक, अ�ल�ल, अनादार वा 
आप��जनक भाषा, इशारा वा स�के तह�को �योग गनुह� ु ँदैन। 



      

           
            

              
         

       
           

           
        

  
      

       

  

             
               

     

    

           

 

           
 

    

             
         

    

            
   

 

           

17.धू � वा सु � ेवन गन �पान गन त�ज�य पदाथ स � (BP 5530 र 5530 AG) 

ओहायो कानुनले �व�याथ�ह�लाई �कू ल �डि���टको �नय��णमा रहेका कु नै प�न �े�मा वा उ�त 
�डि���टका कु नै े ु नै प�न ��याकलापमा धू � र/वा सुप�न �व�यालयको �नगरानीमा रहका क �पान गन त�ज�य 
पदाथ� � र/वा रा�बाट �नषे � । बा�हर� पदाथ� ु�न वा �न�न �योग ग�रन इ-�सगरट,को �योग गन ध गछ ह� सँ े े 
भे ु ू पदाथ� े�पङ, ज�लङ, IQOS वा अ�य समान य��ह�को �योगलाई लाग को उ�ल�घन मा�नन छ। 

�यसकारण, �व�याथ�ले धू ु � हुदन, अ�यथा चरोट, इल��ो�नक �सगरट, भे�पान गन ँ ै ु े े �पङ य��ह� �सगार, �लोभ 
चु े सु � ु नै ु नै प�न �व�पमा सुरोट, चपाउन त�ज�य पदाथ, �नफ र/वा क अ�य �नको�टन उ�पादनलगायत क त�ज�य 
पदाथ� �योग गन,ु � रा�ु, ख�रद गनु,� �ब�� गनु,� �ब�� गन� �यास गन,ु � �वतरण गनु� वा जलाउनु हँुदैन। 
�न�नम�ये ु नै प�न भएमा �व�याथ�ह�लाई घू ेक �पान गरको मा�न स�क�छ। 

1. ध�पानको ग�ध आएमाू , 
2. �व�ाम क�को �टलमा एकभ�दा बढ� �यि�त भएमा, 
3. वा �टलबाट बा�हर �न�कन अनुरोध गदा� अ�वीकार गरेमा। 

18.बनावट� र जालसाजी 

�व�याथ�ले े �योग गन� वा �दइने ु नै ेमा गलतपू � ु ु,�व�यालय अ�धकार�ल क प�न जानकार�का बार वक ��तत गन� 
गलतपू � ु � �यास गनु� वा झट बो�न; अक� �यि�तको नाम र प�हचान �योग गन;� वा कु नैवक ��तत गन ू ु ु प�न 
�व�यालयको फाराम वा जानकार� बनाउनु हँुदैन। 

19.अ�धकार �दान नग�रएको साम�ीको �वतरण 

�व�याथ�ले �शासक�वारा अ�धकार �दान नग�रएको कु नै प�न साम�ी �वतरण गनु� वा बे�नु 
हँदैन।ु 

20.आ�ापालन नगन� 

चार�ह�का उपय�त अनरोध वा �नद �व�याथ� वय�क वा �व�यालय कम� ु ु �शनह� पालना गन� असफल 
हुनु हँुदैन। 

21.पसलमा सिजलै े ��क�न पाइन पदाथह� 

�व�याथ�ले ु नै ��ि���सन�वना ख�रद गन� ु नै प�न पदाथ� �ब�� गन�,जानीजानी क का ला�ग उपल�ध भएका क 
�ब�� गन� � � � गनु� ु ँदन।का ला�ग ��ताव गन, �ा�त गन वा �वतरण गन ह ै 

22.अन�धकृ त �े�/अन�धकार �वेशमा उपि�थत हुने 

�व�याथ� अनु े ू ु नै े ु ै प�न म�त�वना �व�यालयका ��ह� वा �पक�र�टन �क�सको क प�न भवनमा रहका कन 
अन�धकृ त ��मा उपि�थत हे ुनहु ु ँदैन। 

23.दोहो�रएका उ�ल�घनह� 

�व�याथ� आचार-सं�हताका कु नै प�न �नयमको �नर�तर उ�ल�घन गरेमा अ�त�र�त ज�रवानाह� ला�न स�छन।् 
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अ�य द�यवहारु � 

आचार-सं�हतामा प�हले ै ू ै, �व�याथ�ह�लाई �न�न �नयमह�को न सचीब�ध ग�रएका �नयमह�का साथ 
उ�ल�घनका ला�ग अनशा�सत गनु � स�क�छ। यी �नयमह�को उ�ल�घनले सामा�यतया �नल�बन वा 
�न�कासनमा प�रणत गद�न तर बार�बार उ�ल�घन गदा� �नल�बन वा �न�कासन हुन स�छ। कानुनले बाल 
अदालतमा �सफा�रसह�स�हत बानी र लामो समयको अनु ेको छ। बोड� ेनुहोस।पि�थ�त प�रभा�षत गर नी�त ह � ् 

24.अनु ु ु नेम�त�वना अनपि�थत ह 

हाते ु ू �स बोड� ेनुहोस।्पि�तकाको उपि�थ�त ख�ड र �पक�र�टन �क नी�त ह � 

25. �ढलो आउने 

हाते ु ू �स बोड� ेनुहोस।्पि�तकाको उपि�थ�त ख�ड र �पक�र�टन �क नी�त ह � 

26.क�ा छो�ने (��येक क�ाको �पर�अडमा अ��य अनपि�थ�तह� जनाउनु े) 

�व�याथ� क�ामा पाँच �मनेटभ�दा बढ� �ढलो भएमा, उहाँलाई क�ामा �मा गन� यो�य नभएको मा�न 
स�क�छ। �व�याथ� �मा�वना तो�कएको अव�धमा उपि�थत हुन नसके मा, उहाँ �ढलो आएको दे�खएमा यो 
भ�दा कडा कारबाह� ग�रने छ। 

27.हल पासह� 

�व�याथ�ह�सँ � े ु ु �ग क�ाको समयमा हलह�मा जानका ला�ग �नदशकबाट �ा�त गरको पास हनपछ। 

28.�नेहको सावज�नक �दशन (P.D.A) 

�व�याथ�ह�ले �व�यालयमा हँुदा �वीकारयो�य ग�त�व�धको सीमा�भ� पन� �नेह मा� देखाउन स�छन।् 
�वीकारयो�य ग�त�व�ध नगन� �व�याथ�लाई सोह�अनु ेसार कारबाह� ग�रन छ। 

29.जु े�नेवा ख 

�व�याथ�ह�ले �व�यालयका �े ै प�न जु े�न पाउदनन।्�ह�मा कत वा ख ँ ै 

30.क�ाका ला�ग तयार� गन� 

�व�याथ�ह�ले क�ा वा �योगशालाका ��याकलापमा सहभागी हुनका ला�ग �श�कह��वारा आव�यक 
ठा�नएका व�तु ु � ु ु ुह� क�ामा �याउनपछ। यसमा उ�चत प�हरन वा पोशाक , प�तकह�, �यानअलह�, नोटबक 
र पेि�सल वा पेन समावेश हुने छन।् 

32. फोनको �योग 

काया�लय/�व�यालयका फोनह� अव�थाअनु � ु � स�क�छ। सार कमचार� सद�यको अनम�त �लएर �योग गन 

33. �हँ�डुल गन� 

�व�याथ�ह�ले साझा �े ँ ु ल गन� �थानको �पमा वा "�व�याथ� लाउ�ज" को �पमा �योग गन��ह�लाई �ह�ड 
पाउँदनन। �व�याथ�ह� कमचार� सद�य वा कोचको �नगरानीमा नहदास�म �व�यालय �दन स�कएप�छ ै ् � ु ँ 
�व�यालयमा वा �व�यालयको स�प��मा ब�नुहँुदैन। 
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34. स�प��को �योग 

�व�याथ�ह�ले अनु े ु ै प�न स�प�� वा अ�य �व�याथ�को म�त�वना �व�यालयको �वा�म�वमा रहका कन 
स�प�� �योग गन� पाउँदैनन।् 

35. अनशासनह�नताको समयु 

�व�याथ� अनु ु ू ेशासनमा ब�न असफल भएमा अ�त�र�त अनशासन लाग ग�रन छ। 

36. गाल�गलौज 

�व�याथ�ले क�ा, हल वा �व�यालय मै ु � हुदैन।दानमा गाल�गलौज गन ँ 

37. बसमा देखाउने �यवहार 

�व�याथ�ले "बस यातायात"मा सू ु � ु ँ ै ै बसचीब�ध ग�रएका बस �नयमह�को उ�ल�घन गनहदन। सब 
अनुशासनका बारेमा पीटर�यान बस क�पनीको यातायात सुपरभाइजरलाई �रपोट� ग�रने छ। सबै 
�व�याथ�लाई 1 वष� � ेनुहोस)स�मका ला�ग बसमा या�ा गनबाट रो�न स�क�छ। (बस यातायात ख�ड ह � ् 

38. पर��ा वा अ�य �व�यालय काय� �/सा�हि�यक चोर� गन मा छल गर� न�कल गन � 

�व�याथ�ले पर��ा वा अ�य �व�यालय काय� ु � वा अना�धकत साम�ीह� �योग गनु�मा छल गर� न�कल गन ृ 
हँदैन।ु 

39. सु � �र�ा खतरा �सजना गन 

�व�याथ�ले सु � ेर�ा खतरा �सजना गरमा क�ाबाट �नका�न स�क�छ। 

40. अनु े ेम�त�वना �व�यालय ��भ�दा बा�हर जान 

�व�याथ�ले अनु े ु ुदन।म�त�वना �व�यालय ��भ�दा बा�हर जानहँ ै 

41. लाइटर/सलाई/ि�ट�क बमह� रा�े 

�व�याथ�ह�ले यी व�तु ु ु ँ ै ेह� रा�हदन, अ�यथा �तनीह�लाई जफत ग�रन छ। 

42. अनम�त�वना भवनभ�दा बा�हर जानु े 

�व�याथ� अनु ु ु ँदन।म�त�वना भवनभ�दा बा�हर जानह ै 

43. �व�यालय�भ�/बा�हर जाँदा ह�ता�र गन� असफल हुने 

�व�याथ� घ�ट� लागेप�छ पु�दा वा �व�यालय छु �ट� हुनुअ�घ बा�हर जाँदा आमाबुवा, अ�भभावक वा 
संर�कले ह�ता�र गनुपछ। 

44. पोशाक �नयमावल�को उ�ल�घन 

�व�याथ�ले पोशाक �नयमावल�को उ�ल�घन गनु� ु ँ ैन। बोड� ेनु� ्हद नी�त ह होस। 



        

            
        

     

       

    

        
            

 

       
          

     

          
          

  

      
           

         

           
 

  

            
  

 

         
       

45. भवनमा �याफे टे�रयाबाहेक अ�य ठाउँमा खाना खाने/पेय पदाथ� �पउने/फोहोर गन� 

�वशे ु ेक �व�यालय समयाव�धमा सबै खाना र पे � े ेष अनम�त �दइएको अव�थामा बाह य पदाथ �याफट�रयामा 
रा�ु � े �व�यालयका �े ै प�न फोहोर गन� ँ ैनन ्पछ। �व�याथ�ह�ल �ह� कत पाउद । 

46. खाजाघरको टेबल/�े� सफा गन� असफल हुने 

�व�याथ�ह� आ�नो �े ेवार हु�छन।� सफा रा�का ला�ग िज�म ् 

47. �व�याथ�ह�ले इले��ो�नक उपकरण रा�/े �योग गन� 

कृ ेनुहोस। आचार-सं�हता�वारा पया �यि�तगत स�चार य��ह� (PCD’s) का ला�ग �वीकारयो�य �योग ह � ् 
�नषे ुन स�न उ�चत आशंका ग�रएमा सबै इले��ो�नक य��ह� खो�न �धत ��याकलापमा �योग ग�रएको ह े 
स�क�छ। 

48. अनु ुपय�त साम�ी 

�व�याथ�ह�ले अनु ु ु ु ु ु ु � काउन,ु �ब�� गन�पय�त साम�ी वा व�तह� रा�, �याउन, बनाउन, �सारण गन, लु ु 
वा �ब�� गन� ु � हँदन। उदाहरण: अ�ल�ल वा घ�णत साम�ी। का ला�ग ��ताव गन ु ै ृ 

49. अशाि�त पै � म म�चाउनु े पयु �त �यवहार दु खाउनेदा गन/उध /अन े 

�व�याथ� अ�या�धक होह�ला र हलह�मा अवरोध गन� ँ ु �लगायतका कनै �कारको अनु ु/�ह�डल गन ु पय�त 
�यवहारमा संल�न हुनु हँुदैन, जसमा इले��ो�नक य��ह� र/वा ि�पकरह�बाट अ�या�धक होह�ला प�न 
समावेश हने छ।ु 

अवरोधह�: �व�यालय प�रसरह�मा अशाि�त �न��याउने (ज�त,ै �श�कह� वा �व�यालयका अ�य 
कम� � ेका, �मोक बमह�, आ�द रा�े ु नै �कारको ह�तयार रा�ेचार�ह�को आ�ापालन नगन वा पट ) वा क वा 
ह�तयार �योग गर� ध�काउने �व�याथ�ह�लाई �व�यालयबाट �नल�बन गन� स�कने छ। 

50. उ�साउने 

�व�याथ� �शासन�वारा ��य� वा अ��य� �पमा उ�साउने काय� मा�नएको कु नै प�न ��याकलापमा 
सहभागी हुनुहँुदैन। 

51. �वीकाय� �योग नी�त (AUP) 

��येक �व�याथ�ल ु ँचको उपय�त र वु ै ेवार� �लनपछु । कृ पया बोड�े यस पह धा�नक �योगका ला�ग िज�म � 
नी�तस�ब�धी स�दभ� ेनु� ।ह होस ् 

52. सामािजक स�जाल 

�व�यालयमा �व�याथ�ह�को अपे��त �यवहारसँग अनुकू ल स�मानको वातावरण कायम रा�का ला�ग 
सामािजक स�जालमा �यान �दनु � ृ पया बोड� ेनु� ।पछ। क नी�त ह होस ् 
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�शास�नक �तरको �यवहारा�मक मे���स 
समथन पहलह� सधुारा�मक उपायह� 

रणनी�त र 
प�रणामह� 

आमाबवुा 
तथा 

�व�याथ�
�बचको 

क�फे रे�स 
यो सुधारा�मक 

काय�का ला�ग 

एक समथ�न 
हो। 

�व�यालयमा
आधा�रत 
ह�त�ेप 

(�व�यालय
परामश�दाता, 
सामािजक 
काय� इ�टन�, 
पनु�था�पना 
अ�यासह�) 
यो �यवहार 
�वकासका
ला�ग एक 
समथ�न हो 

�व�याथ�
समथ�न 

काय��मह� 
(एजे�सी र 
सामुदा�यक 
स�दभ�ह�) 
का ला�ग 
�सफा�रस।
यो �यवहार 
�वकासका
ला�ग एक 
समथ�न हो 

नजरब�द 
(खाजा 
खाने 
समय, 

�व�यालय
प�छ,
शा�त 

अ�ययन 
समय 
(QST) 

मौ��क 
पनु�था�पना 
को 
स�भावना 
भएको 
सामुदा�यक 
सेवा 

�व�यालय
�भ� हुने 
�नल�बन 

(ISS) 

�व�यालयबा
�हर हुने 
�नल�बन 
(OSS) वा 
सफलताको 
बाटो (P2S) 

ब�ह�करण, 
सफलताको 
माग� र वा 
भचु�अल 
�वक�पका
ला�ग 

�सफा�रस 

�तर I: साना अपराधह�
सर��त �सकाइ वातावरणमा स�भवतः नकारा�मक �पमा �भाव पान स�न उ�ल�घनह�। सधारा�मक
उपाय �व�याथ�को उमर र �ड लभल, द�यवहारको इ�तहास र कन �वशष अपराधको ग�भीरतास�हत
�व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�मा �नभर गछ।
�तर एक: �व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग धर �वक�प चयन गन स�क�छ। 

* * 

अशा�त �यवहार X X X X X X 
कु नै प�न �यि�तलाई 
ल��त नग�रएको 
गाल�गलौज (36) 

X X X X X X 

हलह�मा दौ�ने र 
खे�नेस�हत उधुम 
म�चाउने (49) 

X X X X X X 

अनुम�त�वना भवनबाट
बा�हर जाने (42) X X X X X X 

क�ा छो�ने, 
अनुम�त�वना
अनुपि�थत हुने 
(24/26) 

X X X X X X 

इले��ो�नक स�चार 
�डभाइसह�को अन�धकृ त 
�योग गन� (47) X X X X X X 

अनुम�त�वना लडाइको 
रेकड� रा�,े ति�वरह� 
�ख�ने (47) 

X X X X X X 

मा�लकको सहम�त�वना
सामा�य चोर� गन� X X X X X X 

जालसाजी/ठगी/
गलत प�हचान (18) X X X X X X 

अनादर (16) X X X X X X 
�तर II: �तर I का अपराधह� वा ग�भीर द�यवहार दोहो�याउन
�यि�त वा स�प��लाई हा�न प�याउन स�न वा हा�न प�याउन स�भावना भएका उ�ल�घनह�।
सधारा�मक उपयह�: �व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उमर र �ड लभल, द�यवहारको 
इ�तहास र कन �वशष अपराधको ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा धर
�वक�प चयन गन स�क�छ। 

* * 

मौ�खक झैझगडा/ध�का 
�दने (मु�का नहा�ने) -
ISS/OSS को 3 �दने क�बो X X X X X X 

चोर� गन� - मा�लक वा
सहम�त �दनका ला�ग 
अ�धकार�ा�त �यि�तको 
�प�ट सहम�तको �े�भ�दा 
बा�हर रहेर: 

a) छल गरेर 
b) डर देखाएर 



  
  

 

अक� �यि�तलाई ल��त 
गरेर गाल�गलौज गन� (16) X 

X X X X X 

इले��ो�नक स�चार 
�डभाइसह�को X X X X X X 
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अन�धकृ त �योग गन� (47) 

तोडफोड गन� (7) X X X X X X 

अन�धकार �वेश गन� (22) X X X X X X 
छल गर� न�कल 
गन�/सा�हि�यक चोर� 
गन� (38) 

X X X X X X 

इ�टरनेटको अन�धकृ त 
�योग गन� (51) 

X X X X X X 

झगडाह� रेकड� गन�, 
अनुम�त�वना ति�वरह�
�ख�ने र इले��ो�नक 
य��ह�मा अनुपयु�त 
साम�ी साझा (47) (13) 

X X X X X 

सुत�ज�य पदाथ� �योग गन� 
वा रा� े(काय��म पूरा 
नभएको ख�डमा मा�ै 
ब�ह�कार ग�रने) (17) (2) 

X X X X X X 

मादक पदाथ� वा लागू पदाथ� 
�योग गन� वा रा�े 
(काय��म पूरा नभएको 
ख�डमा मा�ै ब�ह�कार 
ग�रने) (17) (2) 

X X X X X 

�तर III: �तर I वा �तर II का अपराधह� दोहो�याउन
�यि�त वा स�प��लाई हा�न प�याउन स�न वा हा�न प�याउन स�भावना भएका ग�भीर दराचारका
उ�ल�घनह�, गैर काननी अपराधह�, �वा��यलाई खतरामा पान अपराधह�।
�व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उमर र �ड लभल, द�यवहारको इ�तहास र कन �वशष
अपराधको ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा धर �वक�प चयन गन
स�क�छ। 

* * 

शार��रक द�ुय�वहार 
(ब�ह�कार गन� 
उ�दे�यमा �नल�बन 
ग�रने) (10) 

X X X X X 

सुत�ज�य पदाथ�को �ब�� 
वा �वतरण गन� (17) X X X X X 

मादक पदाथ� वा लागू 
पदाथ�को �ब�� वा 
�वतरण गन� (2) 

X X X X X 

ब�दकुको �योग गन�, 
रा�,े �ब�� वा �वतरण गन� 
(4) (5) 

X X X X X 

चोर� गन� - मा�लक वा
सहम�त �दनका ला�ग 
अ�धकार�ा�त �यि�तको 
�प�ट सहम�तको �े�भ�दा 
बा�हर रहेर: 

a) छल गरेर 
b) डर देखाएर 
c) ध�क� �दएर 

ब�दकु, �व�फोटक पदाथ�, 
प��कने य�� वा 
�वषबाहेक अ�य खतरनाक 
ह�तयारको �योग गन�, 
रा�,े �ब�� वा �वतरण गन� 
(4) (5) 

X X X X X 

�व�फोटक �दश�न X X X X X 
यौन अपराधह� (14) (15) X X X X X 



 

  
  

झूटा अलाम�/बमको 
खतरा (6) X X X X X 

ग�भीर शार��रक चोटपटक X X X X X 
अनुम�त�वना आगो लगाउने 
(11) 

X X X X X 



   
         

             
           

        
             

             
           

          
                

    
               

         

  

           
             

           
             

             
 

           

�तर I: साना अपराधह� 
सु � े उ�ल�घनह�। र��त �सकाइ वातावरणमा स�भवतः नकारा�मक �पमा �भाव पान स�न 
सु ु � ेर र � ेभल, द�यवहारको इ�तहास र कुधारा�मक उपयह�: �व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उम ड ले ु � नै 
�वशे ेर �वक�प चयन गन� स�क�छ। ष अपराधको ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा ध ै 

�तर II: �तर I का अपराधह� वा ग�भीर दु � े�यवहार दोहो�याउन 
�यि�त वा स�प��लाई हा�न पु े ु े�याउन स�न वा हा�न प�याउन स�भावना भएका उ�ल�घनह�। 
धारा�मक उपयह�: �व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उम ड ल ु � ुसु ु � ेर र �े ेभल, द�यवहारको इ�तहास र कनै 

�वशे ेर �वक�प चयन गन� स�क�छ। ष अपराधको ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा ध ै 

�तर III: �तर I वा �तर II का अपराधह� दोहो�याउने 
ु ु ु ु�यि�त वा स�प��लाई हा�न प�याउन स�ने वा हा�न प�याउने स�भावना भएका ग�भीर दराचारका उ�ल�घनह�, गैर-काननी 

अपराधह�, �वा��यलाई खतरामा पान� अपराधह�। 
�व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उमर र �ड लभल, द�यवहारको इ�तहास र कनै �वशष अपराधको ु � े े े ु � ु े 
ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा धरे ै �वक�प चयन गन� स�क�छ। 

पदाथ� �योगको �या���स 

सतु�ज�य 
पदाथ� 

लागू 
पदाथ�/मादक 
पदाथ� 

अनशुासन 

प�हलो 
अपराध 

उपल�ध छैन ब�ह�कार नगर� 10 �दनका ला�ग �नल�बन ग�रने। आव�यक मा�नएको लागू पदाथ� 
पर��ण र ह�ता�ेपको समापनसँगै 3 �दन (1 �दन OSS, 2 �दन ISS) मा घटाउन 
स�क�छ। 

दो�ो 
अपराध 

प�हलो अपराध ब�ह�कार नगर� 10 �दनका ला�ग �नल�बन ग�रने। आव�यक मा�नएको लागू पदाथ� 
पर��ण र ह�ता�ेपको समापनसँगै 5 �दन (2 �दन OSS, 3 �दन ISS) मा घटाउन 
स�क�छ। 

त�ेो 
अपराध 

दो�ोअपराध ब�ह�कार नगर� 10 �दनका ला�ग �नल�बन ग�रने (7 �दन OSS, 3 �दन ISS)। बा�हर� 
एजे�सीमा पठाउने। 

उपल�ध 
छैन 

त�ेोअपराध ब�ह�कार गन� र P2S मा पठाउने �सफा�रसमा 10 �दनका ला�ग �नल�बन गन� 



  

            
          

        

          
            

        
          

           
            

             
          

            
        

          
           

      

           
             

          
               

     

            
           
  

        
         

         

          
     

           
                

              
   

     

�व�याथ�को सं�हता (शू�य सहनशीलता) 

�व�याथ�ह�ले अ�को अ�धकारको स�मान गन� र मा�ने त�रकामा आचरण ग�न ्भ�ने अपे�ा ग�र�छ। 
�व�याथ�ह�ले �व�यालयका �नयमनह� पु ुका साथै अ�धकत �व�यालय कमचार�का �नदशनह� �वीकार ि�ट गन� ृ � � 
गनु� � । बोड� ं पयु �त �यवहार��तु  ''श�य सहनशीलताू ” छ।पछ मा आ�ना �व�याथ�ह�को �हसा�मक, बाधाकार� वा अन 

�था�पत �व�यालय �नयमह� वा �व�यालय स�प�� र/वा �व�यालयसँग स�बि�धत ��याकलापह�मा �व�यालय 
कम� ु नै प�न उ�चत अनरोधको पालना गनु � असफल हुने ृचार��वारा ग�रएको क �व�याथ�लाई �वीकत �व�याथ� 
अनु े छ। सु े�डे े �नयमह�को �वकास गनुहु�छ, जसलशासन �नयमनह�को अधीनमा रा�खन प�रट �ट/�डजाइनील � े 
�व�याथ�को गलत �यवहारलाई स�बोधन गन� े �का ला�ग रोकथामद�ख ह�त�ेपस�मका रणनी�तह� �थापना गछ। 

�व�याथ� र आमाबु े �व�यालय वष� ु � े ेप�छ, वा�ष� ँवाल को स�वातमा वा वषमा �वश गर क �पमा �व�यालयसग 
स�बि�धत कु नै प�न ��याकलाप वा काय� ुदा उनीह�सँग स�बि�धत �नयम तथा �नयमनह�का �ममा सहभागी हँ 
बारेमा �ल�खत जानकार� �ा�त गछन। उ�त जानकार�मा �व�यालयबाट �नल�बन वा �न�कासन गन � ् � वा अ�य 
�कारका अनु े ेश हु�छन। बोडल सबैशासना�मक कारबाह�को भागीदार बनाउन आचरणका �कारह� समाव ् � े 
�व�याथ�लाई �व�याथ� अनु ु ु नै ेशासन सं�हता वा �व�याथ� अनशासन सं�हताको क प�न उ�ल�घन गरमा द�डनीय 
ु े त गराउनका ला�ग �शासनलाई �नद हने त�यका बारमा सचे �शन �द�छ। 

�व�याथ�ले यो नी�त वा अनु ेमा, �व�यालका कम� ु ेशासन सं�हताको उ�ल�घन गर चार�, �व�याथ� वा आमाबवाल 
�व�याथ�का बारेमा उपय�त �ब�धकलाई �रपोट गनपछ�। �शासनल ओहायो रा�यका फौजदार� र �थानीय ु � ु � े 
अ�यादेशह�का अनसार कु ु नै प�न अ�भयोगमा सहकाय� गछ�। 

यी व�तह�का साथु ै ु नै े �व�यालयको स�प��बा�हर ज�हले भएप�न �डि���ट अ�धकार� वा कम�, क �व�याथ�ल चार� 
वा �य�तो अ�धकार� वा कम� � ु �चार�को स�प��लाई ल��त गन हदस�म ग�रएको द�यवहारका ला�ग उ�त �व�याथ� 
�व�यालय अनु ु � ेशासना�मक कारबाह�को भागीदार हन स�छ। अस�य कायल �व�यालयमा �व�याथ�को �यवहारलाई 
नकारा�मक �भाव पान� स�ने े गदा� �सकाइ वातावरणमा अशाि�त पै � स�ने भएको हुनाले य�तो र जसल दा गन 
काय� � े ु ु ेलाई �नदशक म�डलल अनपय�त मानको छ। (O.R.C. 
3313.661(A)) 

ब�दु ु े � ुक, च�क, बमको खतरा वा �यि�त वा स�प��मा ग�भीर शार��रक हा�न समावश गन अनशासन सं�हताका 
�नि�चत उ�ल�घनह�ले �व�याथ�लाई �व�यालयबाट एक पा�ो वष� �स�म �न�कासन गन वा �थायी �पमा 
ब�ह�कार गन� स�छ। 

�व�यालयका �नयमह�को उ�ल�घन गन� े ु�व�याथ�ह�लाई �व�यालय सजायको अ�त�र�त हातपि�तका 
तथा सहपा�य�म र अ�त�र�त पा�य�म ��याकलापह�को नी�त (PLSD) अ�तग�त सजाय �दन स�क�छ। 

�व�यालयका �नयमह�को के ह� उ�ल�घनह�ल ुे गदा� �व�याथ�को चालक इजाजतप� ग�न स�छ। 
(O.R.C. 4510.32).
�व�यालयका �नि�चत �नयमह�को उ�ल�घन गन� �व�याथ�ह�लाई ओहायोमा कु नै प�न �व�यालयमा उपि�थ�त 
हुनबाट �थायी �पमा ब�ह�कार गन� स�क�छ। (O.R.C. 3313.662) 

यो अनु ु े ै ैशासन सं�हता रा�ो �यव�था, अनशासन वा �व�यालयमा भइरहन स�धाि�तक वा श��क ���याको 
स�चालनमा पया��त र भौ�तक �पमा बाधा पु े � वा पया��त र भौ�तक �पमा �यि�तह� �याउन अथवा ह�त�ेप गन 
वा स�प��को सुर�ाका ला�ग खतरा भएको वा खतरा �न��याउने र �वशषे �पमा यहाँ उ�लेख नग�रएको 
आचरणमा लागू हुने छ। 

आकि�मक �पमा �नका�ने - �व�याथ�ह�लाई क�ा/�व�यालयबाट �नका�न स�क�छ। 



          
   

            
           

     
           

            
          

                
   

           
            

    
          

   
          

                
              

   
           

 
             

              
       

        

कु नै स�दभलाई �यानमा रा�द, काननको उ�ल�घन गन जो कोह��व��ध �व�यालय सजायका साथसाथै� ै ु � 
अ�भयोगह� दायर गन� स�क�छ। 

�न�न कु रामा �यान �दनुहोस:् यो �नयम र उ�ल�घनह�को ��त�न�ध सूची हो। यो अनुशासना�मक कारबाह� 
ु े ु � ू ूआव�यक हन स�न द�यवहारका सब� ै कायको पूण� सची होइन। �पक�र�टन �क�सको �शासनलाई 

प�रि�थ�तअनुसारको अनुशासना�मक कारबाह� गन� अ�धकार छ। 
यी व�तु ै ु ै े े �ह�का साथ, कन �व�याथ�ल �व�यालयको स�प��बा�हर ज�हल भएप�न �डि���ट अ�धकार� (वा कमचार� वा 
�य�तो अ�धकार� वा कम� � ु �चार�को स�प��) लाई ल��त गन हदस�म ग�रएको द�यवहारका ला�ग उ�त �व�याथ� 
�व�यालय अनु ु � ेशासना�मक कारबाह�को भागीदार हन स�छ। अस�य कायल �व�यालयमा �व�याथ�को �यवहारलाई 
नकारा�मक �भाव पान� स�ने े गदा� �सकाइ वातावरण �ब�न स�ने भएको हुनाल य�तो कायलाई �श�ा बोडलेर जसल े � � 
उपय�त माने ेनहोस।्ु को छ। ORC 3313.661(A) ह ु � 
ब�दु ु े � आचार-सं�हताका क, च�क, बमको खतरा वा �यि�त वा स�प��मा ग�भीर शार��रक हा�न समावश गन 
�नि�चत उ�ल�घनह�ले �व�याथ�लाई �व�यालयबाट एक पा�ो वष� �स�म �न�कासन गन वा �थायी �पमा ब�ह�कार 
गन� स�छ। बोड� ेनु� ्नी�त ह होस। 
कु नै स�दभ� ै, कानु � जो कोह��व��ध �व�यालय सजायका साथसाथैलाई �यानमा रा�द नको उ�ल�घन गन 
अ�भयोगह� दायर गन� स�क�छ। 
यो आचार-सं�हता रा�ो �यव�था, अनशासन वा �व�यालयमा भइरहनु े स�धाि�तक वा शैै ��क ���याको 
स�चालनमा पया��त र भौ�तक �पमा बाधा पु े � वा पया��त र भौ�तक �पमा �यि�तह� �याउन अथवा ह�त�ेप गन 
वा स�प��को सु े र �वशे ेख नग�रएको र�ाका ला�ग खतरा भएको वा खतरा �न��याउन ष �पमा यहाँ उ�ल 
आचरणमा लागू हुने छ। 
�पक�र�टन �कू �सले अस�म �व�याथ�ह�को अनु ु ै आव�यकताको शासनका स�ब�धमा रा�य र संघीय काननका सब 
अनपालना गछु � । 
सबै �व�याथ� हाते ि�तका नी�त स�दभु ह� �काशनको समयमा हालको �थए। �श�ा बोडल वषभ�र नैप � � े � नी�तह� 
अ�याव�धक ग�ररहने ु ँदा नी�तह� प�रवत� ुन स�छन। सबै अनशासन र नी�त �वतन �डि���ट वेह न ह ् ु � बसाइट र/वा 
www.boarddocs.com/oh/plsd/board.nsf/public मा भएको �श�ा बोड� � ु ने छ।को वतमान नी�तमा आधा�रत ह 
कृ पया सबै ै � ेनुहोस।भ�दा हालको सं�करणका ला�ग अनलाइनमा बोड नी�तह� ह � ् 
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