
        
  

  
 

  
  

  
 

   
  

         
        

   

            
    

           
    

    

         

  

           
    

   

            
          

  

     
                

            
              

              
       

�पक�र�टन हाइ �क�स र ज�नयर हाइ �क�सका �व�याथ�का ला�ग ू ु ू 
हातपेि�तका र आचारु -सं�हता 

लेक�यू जु�नयर हाइ �रज�यू �टेम जु�नयर �पक�र�टन हाइ �कू ल �पक�र�टन हाइ �कू ल नथ� 
(Lakeview) JH (Ridgeview) STEM JH से��ल (Pickerington HS (Pickerington HS North) 

Central) 
12445 Ault Road 130 Hill Road South 300 Opportunity Way 7800 Refugee Road 

Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 Pickerington, OH 43147 
614-830-2200 614-548-1700 614-548-1800 614-830-2700 

�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 ै े े �को सब �व�याथ�लाई िज�मवार, उ�पादनशील नाग�रक ब�न स�म बनाउन आकषक, नवीन र 
सम� अनु ु � हो।भव �दान गन 

�व�याथ� आचरण �नयमह�को प�हलो चेतावनी 

यी �नयमह���त तपा�को �वीकृ �तल प�हलो चे ु ु नै प�न थप चे े ैे तावनी �नमा�ण ह�छ। तपा�लाई क तावनी �दइन छन। यी 
�नयमह� र �यनीह�को उ�ल�घन गनु� ेमा आफलाई प�र�चत गराउन तपा�को िज�मवार� हो।का प�रणामह�का बार ू ु े 
यसमा समावशे भएका �नयमह� सबै �व�यालय प�रसरमा, �व�यालय�वारा �ायोिजत ��याकलापमा र �व�यालय बस 
वा बोड� ै �व�याथ�मा लागू हु�छन।् यस हातपि�तकामाुको �वा�म�व भएका अ�य सवार� साधनमा बा�हर जाँदा सब े 
समावे ू �सका सबै ��याकलापमा लागू हु�छ। श भएका नी�तह�को �योग �पक�र�टन �क 

�व�याथ� आचार-सं�हताको उपल�धता 

हा�ो आचार-सं�हता �डि���टको वे ुनका साथै म�य काया�लय, मागदशन काया�लय, �म�डया स�टर र बसाइटमा पो�ट ह ु ु � � े 
क�ाकोठाह�मा प�न फे ला पान� स�क�छ। 

�श�ा बोड�का नी�तह�को उपल�धता 

ल चार� र �व�यालयका स�चालनह�स �श�ा बोड� े �व�याथ�, कम� ँग स�बि�धत नी�त तथा ���याह� �थापना गरेको छ। 
यी नी�त तथा ���याह� �डि���टको वे े � स�क�छ। बसाइटमा �दइएका �ल�कह�मा फला पान 

भाषा सहायतास�ब�धी सचनाू 

�पक�र�टन �कू �सले सी�मत अ��ेजी �वीणता (Limited English Proficiency, LEP) भएका �यि�तह�सगँ 
�डि���टभर उपल�ध भएका सबै ेवा, ��याकलाप र काय�ममा अथपण ुच छ र सहभागी हन पाउन समान अवसर छ स � � ू � पहँ ु े 
भनी स�नि�चत गनु का ला�ग उ�चत कदमह� चा�ने छ। LEP भएका �व�याथ� र प�रवारह�सग अथपणू� ँ � � स�चार 
सु � र सबै ँग स�बि�धत जानकार� स�चार गन PLSD को नी�त हो। यो नी�तको अनु�नि�चत गन �व�याथ�को �श�ास � पालना 
गन� आव�यक पन� सबै सेवाह� यस �कारको सहायता आव�यक भएका �व�याथ� र �तनका प�रवारह�लाई �नःश�कु 
�पमा उपल�ध गराइने छ। सहायताका ला�ग, कृ पया 614-833-2110 मा कल गनहोसु� ।् 



 

            
             

              
             

     

              
          

          
          

          
   

           
       

               
            

       
            

        

          
        

            
  

          
            
            

            
         

  

       
             

               
            

           
         

                 
       

       
          

           

श�ै�क अख�डता 

शै ेइमानी भनको त�यह�लाई झटो ठहर गन ु ���क ब े ू � वा जानकार�को द�पयोग गन, पर��ण, ��नो�र वा पर��ाको 
अव�धमा अन�धकृ त साम�ीह�को �योग गन, अक� शै राचारमा सहायता गन वा योगदान प�याउने� ��क दु � ु ज�ता 
आ�नो काय� ु � ु ुमा अका�को बौ��धक स�प��लाई उपय�त �पमा �वीकार गन असफल हन हो। �व�याथ� आ�नो य�ता 
कामले शै � े कु रामा �चि�तत भएमा आ�नो �े �डट काय� बझाउनु अ�घु��क अख�डताको उ�ल�घन गन स�छ भ�न 
�श�कसँ ु � �व�याथ�को िज�मवार� हो। ग वाता�लाप गन े 

प�रभाषाह� 

छल गर� न�कल गन� े े काय� ै: अ�को कामलाई आ�नो काम भनर धोका �दन । यसमा अक� �व�याथ�का सब वा 
आं े�टको न�कल गन े�ट बझाउने (�वशे े अनु ँ�शक असाइनम � वा अ�को असाइनम ु षगर� �श�कल म�त न�ददास�म) 
लगायतका काय� ेश हु�छन। यस �कारको छलमा पर��ण, ��नो�र, पर��ा वा प�रयोजनाको अव�धमा ह� समाव ् 
नोट, पु ु ेटर वा क��यटर ज�ता अन�धकत साम�ीह� �योग गन� ु�तक, ��तबि�धत ��व�ध, �या�कल ु ृ कराह� प�न 
समावेश हु�छन। �श�कल �प�ट �पमा अनम�त न�ददास�म �व�याथ�ह�ल पर��ण, ��नो�र र प�रयोजनाह�मा ् े ु ँ े 
जानकार� साझा गन� पाउँदैनन।् 

सा�हि�यक चोर�: अ�का �का�शत �वचार वा श�दह�लाई आ�नो भनेर ��तत गन � ुु � काय। यसमा प�तक, क�वता,
व�त�य, चल�च�, �टभी, समाचारप�, प��काह� र इ�टरने राह� समावे �छन। �य�ता ट �म�डयालगायतका कु श हु ् 
�ोतह�मा पाइएका जानकार� �योग गनु� परेमा लेखक वा व�तालाई �ेय �दनका ला�ग उ�चत उ�धरण र ढाँचा 
आव�यक पछ�। साथ, वा�त�वक कायको कनै प�न संशोधन वा �ववरणमा प�न सह� उ�धरणह� हनपछ।ै � ु ु ु � 

बनावट�: शै ँ े ���क लाभका ला�ग ह�ता�र, �व�यालयसग स�बि�धत फाराम, कागजात वा रकडह� (कागजी वा 
इले��ो�नक ढाँचामा) हरफर गन काय� े ू ेज ज�ता अ�य �ोतह�मा �दान ग�रएका बनावट� े े � । खलकद वा कल 
जानकार�ले हाइ �कू लको �नय��णभ�दा बा�हर अ�त�र�त प�रि�थ�तह� �न��याउन स�छ। 

चोर� गन� ै े � ु: �यि�तगत फाइदाका ला�ग श��क जानकार� �लन काय। उदाहरणह�मा अनम�त�वना अक� �व�याथ�को 
काम चोन,� पर��ाबारे मह�वपणू � कु रा चोन�, अनम�त�वना �श�कको कोठाबाट ��नप� �नका�नु े, �श�कको 
क��यु े��ो�नक साम�ी �लन वा �श�कलाई पर��ण पु ु � ल रा�लगायतकाटरबाट इल े ि�तका �फता� गनको स�टा आफ� े े 
कु राह� समावेश छन।् 

जालसाजी: �ोतका स�ब�धमा अन�धकृ त, जानाजानी �ामक जानकार� उ�पादन गन वा शै े� ��क ��डटका ला�ग दाबी 
नग�रएका स�दभ� � � काय� े�टमा वध �ोत र उ�धरणह� द�खए ताप�न जानकार�को ह� �सजना गन । असाइनम ै े 
वा�त�वक �ोत भने दे�खदँ ैन। शै ेइमानीको आरोप लागेका �व�याथ�ह�लाई �श�क वा अ�य सपरभाइजरका��क ब ु 
अवलोकन, साम�ीह� र/वा जानकार�बाट स�कलन ग�रएको �माणमा आधा�रत रहेर फसला ग�रने छ। कम�ै चार� वा 
�व�याथ�लगायतका अ�य मा�नसह�ले �य�त गरेका �च�ताह�लाई प�न �यानमा रा� स�क�छ। 

�वीकाय� �योग नी�त 

�पक�र�टन �कू �सल �व�याथ�ह�लाई क��यु ेल, इ�टरनेट र अ�य ��व�धह�मा े टर उपकरण, �ो�ाम, �णाल�, इम 
पहँुच �द�छ। ��येक �व�याथ�ले यस पहँुचको उपय�त र वु धा�नक �योगका ला�ग िज�मै ेवार� �लनपछु � । �व�याथ�ह�ले 
अ�लाई हा�न पु े वा अ�को स�प��मा ��त पु े वा कानु ��याउन �याउन न, बोड नी�त वा �व�याथ� आचार-सं�हताको 
उ�ल�घन गन� ू ल �डि���टको उपकरण, �णाल� वा ने � �योग गन� पाउनेखालका ��याकलापह�का ला�ग �क टवक 
छैनन। बोड� ृ े �न�न माग� �शनह�का आधारमा �वशे ु ु् वा अ�धकत �डि���ट अ�धकार�ह�ल �नद ष प�रि�थ�तह�मा कन-कन 
साम�ी, फाइल, जानकार�, स�टवेयर, स�चार र अ�य साम�ी तथा ��याकलापह�लाई अनुम�त �दने र ��तबि�धत 
गन� भ�ने बारेमा रा�ो �व�वासमा �नण� ु � हुने छ। अ�वीकाय� मा�नएका र यस नी�तको उ�ल�घन गन�य गन �योग तथा 
��याकलापह�मा �न�नलगायतका कु राह� समावेश हु�छन:् अवध ��याकलापै , अनपयु �त साम�ीमा पहु ु ँच, 
अनुपयु�त वा असंवेदनशील स�चार, ��त�ल�प अ�धकार कानुनह�को उ�ल�घन, स�टवेयरको ��त�ल�प, सा�हि�यक 
चोर�, उपकरण, पासवड� े ु ु ू � �योग वा �वनाश र इ�टरने ृ ु ँच।ह� वा स�टवयरको द�पयोग, दभा�वनापण टमा अन�धकत पह 
�डि���ट र यसका कम� नसु कु समयमा �डि���टका उपकरणह� र �डि���टको इ�टरनेट �योगलाई चार�ह�लाई ज ै 
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�फ�टर र �नगरानी गन� अ�धकार छ। (24/घ�टा, वषमा� 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� अनु ेम�त �दन �व�भ�न �कारका 
सेवाह� �योग गन� छ। यी से ँदा �व�याथ�ह�लाई सू � ुन स�छ। साथ,ैवाह�मा स-साना उ�ल�घनह� हु �चत गन �मता ह 
ठु ुदा वा �वयम आफलाई हा�न प�याउने ु ँदा PLSD �शासकह�लाई सू ुहोस।लो उ�ल�घन हँ ् � ु स�भावना ह �चत गन� ् 

कृ पया अ�त�र�त �ववरणह�का ला�ग �डि���ट वे ू � �पमा समी�ा गनु� ।बसाइटमा नी�त 7540.03 को पण होस ् 

दु �घटना संर�ण नी�त 

�पक�र�टन �श�ा बोड� े सु े�डे े�न दु �ल प�रट �टलाई बालबा�लकाह�लाई सम े घटना बीमा नो�मनल ���मयममा 
आमाबु ु � े�न आमाबु � ेवालाई उपल�ध गराउन अनम�त �द�छ। काय�ममा ब�चालाई सम ु वाको �नणय हो। बीमाल 
�व�यालयको समयमा, �व�यालय आउने र जाने बाटोमा र �व�यालयका काय� े ेलामाह�मा उपि�थत भइरहको ब 
घ�ने दु � े�छ। �व�यालय बीमा काय�मका बारमा थप जानकार� हा�ो वबसाइटेघटनाह�लाई सम � े 
www.pickerington.k12.oh.us मा फे ला पान� स�नुहु�छ। 

��याकलापह� 

मक �ायल, फल �ले, ि��ङ �युिजकल, कोरल, ई-�पो��स, साइ�स ओलि�पयाड, रोबो�ट�स, इन द नो, मा�चङ� 
�या�ड, डाइभ�स� े ुट� �लब, टक ग�
यो�य �व�याथ� हुनका ला�ग �न�न गनु� � :पछ 

A. ��येक �े�डङ अव�धमा 1.750 वा अझ रा�ो �ेड पोइ�ट कायम रा�।े 
a. ��येक �े�डङ अव�धका ला�ग अ�घ�लो �े�डङ अव�धमा �ा�त ग�रएका �ेडह�का अनसार यो�यताु 

�नधा�रण ग�र�छ। खेलाडी ��येक �े�डङ अव�ध समा�त भएप�छको पाँच� �व�यालय �दनदे�ख स� हु ु ने 
अक� �े�डङ अव�धका ला�ग यो�य वा अयो�य हुनु हुने छ। यो�यता वा अयो�यता अक� �े�डङ अव�ध 
समा�त भएप�छको पाँच� �व�यालय �दनस�म कायम रहने छ। 

b. यो�यता उ�द�यह�का ला�ग, नव�-�डका नयाँ �व�याथ�ह�ल हाइ �कल ��डटका ला�ग कनै ज�नयर े े े ू े ु ु 
हाइ �कू ल पा�य�म(ह�) �लएको ख�डमा उनीह�को GPA �थापना हुने छ (उदाहरणका ला�ग, कु नै 
�व�याथ�ले े�नश भाषा मा� �लनभयो र "C" �ा�त गनभयो भन यो�यता उ�द�यका ला�ग उ�त �प ु ु � े े 
�व�याथ�को नव�-�े ुन छ)।डको GPA 2.0 ह े 

c. सबै �ारि�भक नव�-�ेडका �व�याथ�ह�ले नामा�कन गरेका 75 ��तशत �वषयह�मा उ�ीण� गरेको 
हुनुपछ� र फल ��याकलापह�का ला�ग यो�य हुन अ�घ�लो �े�डङ अव�ध (आठ�-�ेड वषको अि�तम
�े�डङ अव�ध) मा 1.75 GPA �याएको हुनुपछ�। 

B. सबै �व�याथ�का �ेडह� म�य-अव�धमा र �े�डङ अव�धको अ��यमा जाँच ग�रनुपछ�। �डे 9-12 मा 
अ�ययनरत �व�याथ�ह�ले ��येक पटक जाँच गदा� क�तीमा 5.0 �े �डट वा बराबर अ�क �याएर उ�ीण� 
गरेको हुनुपछ�। 

थप �व�श�ट �ववरणह�का ला�ग आ�नो स�लाहकारसँ रा गनहोस/बोड नी�त हनहोस।ग कु ु � ् � े ु � ् 

मादक पदाथ� तथा लागू पदाथ� 

मादक पदाथ� वा लागू पदाथको �वतरण, धारण, �योग वा उपभोगको �माण �नषे ु� �धत छ र उ�त करालाई ग�भीर 
�पमा �लइने छ। यसमा घर र घरबाट टाढाका अ�त�र�त पा�य�मस�ब�धी काय� ेश छन। यो नी�त �मह� समाव ् 
भे�पङ य��, �या�फन �याबलेट वा पाउडर, CBD उ�पादन, समतु ह� र लाग� ू पदाथको काम गन� ��य पदाथ अ�य 
व�तु ू ह�छ। ओहायो संशो�धत सं�हता 3321.13 र बोड� नी�तबमोिजम �व�यालयह�ल कनै प�न मा प�न लाग ु े ु 
�व�याथ�को लागू पदाथ� वा मादक पदाथस� ँग स�बि�धत �नल�बनह�का बारेमा मोटर साधन �वभागमा �रपोट� 

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


          

      
           
              
           
            

             
             

   

          
         

          
           

       
           
          

           
           

         
        

           

  
               

          
         

           
           
            

          
           

          
            

         
              

गनुपछ। यी �यि�तह�को �ाइ�भङ �वशषा�धकार र�द हन स�छ। कपया बोड े ु � ।� � े ु ृ � नी�त 5512 हनहोस ् 

खे ूलकद 

ओहायो हाइ �कू ल खलके ू द संघ (Ohio High School Athletic Association, OHSAA) ले �व�याथ�लाई हाइ 

ू ु ू ु�कलमा पाँच वटा (एउटा- �े �डट) पा�य�म र ज�नयर हाइ �कलमा 5 वटा क�ा वा ��येक �े�डङ अव�धमा समत�य 
क�ामा उ�ीण� गन� आदेश �द�छ। �ेडह� �मा�णत गन� नस�दास�म आ�नो यो�यता पनः �ा�त गनु � �व�याथ� 
अ�घ�लो �े�डङ अव�ध समा�त भएको पाँच (5) पा�ो �दन�भ� यो�य हु�छ। �मा�णत गन� स�भव नभएमा, �ेडह� 
�मा�णत गन� स�दास�म �व�याथ�को अयो�यता ि�थ�त कायम रह�छ। �व�याथ�को अयो�यता अक� �े�डङ अव�धको 
पाँच� �व�यालय �दनमा सु ु ेवा �दन, प� ह�छ। �व�यालय �दनमा स शागत �वकासका �दने , �वप�का �दन र �नय�मत 
उपि�थ�त �दनह�का संकाय समावे ु�छन तर �बदा वा �व�यालय �व�ामह� समावश हुदनन। समर �कू ललश ह ् े ँ ै ् े 
�व�याथ�को OHSAA यो�यतामा कु नै �भाव पाद�न। 

�प�ट�करणका ला�ग, खेलकद �शासक वा सहायक �धाना�यापकलाई स�पक गनु� । �यि�तकत �श�ा काय�ममा ू � होस ् ृ � 
भएका �व�याथ�ह�सँग यो�यतास�ब�धी ��नह� भएमा उनीह�ले खेलकू द �शासकसँग परामश� �लनुपछ�। 

�पक�र�टन �कू �सका सबै खलाडील �व�यालय वषको अव�धमा उ�ीण �डह� कायम रा�पछ।े े � � े ु � 
A. सबै �व�याथ� खेलाडीका �ेडह� अ�त�रम अव�धमा र �े�डङ अव�धको अ��यमा जाँच ग�रनुपछ�। 
B. �े�डङ अव�धको अ��यमा OHSAA �वारा अयो�य घो�षत भएका �व�याथ�ह�ले अक� �े�डङ 

अव�धप�छको पाँच� �व�यालय �दनमा अक� �े�डङ अव�धका ला�ग आ�नो यो�यता गुमाउने छन।् 
C. �व�याथ�ह�ले हाइ �कू लमा क�तीमा प�न 5.0 �े �डट �याएर र जु�नयर हाइ �कू लमा 5 वटा क�ा वा 

अ�त�रम अव�धमा समक�मा उ�ीण� ेको हुनपछ। �व�याथ� खे े हाइ �कलमा 5 वटा ��डट �याएर गर ु � लाडील ू े 
र जु ू � े�नयर हाइ �कलमा 5 वटा क�ा उ�ीण ग�रसकप�छ अ�त�रम अव�धमा अयो�य घो�षत भएका ती 
�व�याथ�ह�ले कु नै प�न समयमा आ�नो यो�यता पनः �ा�त गनु � स�छन।् 

D. �व�याथ�ह�ले ��येक �े�डङ अव�धमा 1.75 GPA कायम रा�पछु � । �व�याथ�को हाइ �कू ल क�रयर र 
ज�नयर हाइ क�रयरमा यस मापद�डका ला�ग एउटा पर��णकाल अव�ध �वीकु ृ त ग�रएको छ। 

सहभा�गताका आव�यकताह� (खेलकू दस�ब�धी हातपे ुि�तका) 
1. शार��रक जाँच गनु� � र ओहायो हाइ �कू ल खेलकद संघको शार��रक जाँच फाराम परा गनुपछ� र खे ू दपछ ू ू � लक 

काया�लयमा दता� गनु� � । शार��रक जाँचह� अपवादस�हत 13 म�हना वा एक �व�यालय पा�ो वषस�म पछ � 
मा�य हु�छन;् पूव-� सहभा�गता खेलकू द मू�या�कन मे 1 र जनु 1 को �बचमा स�चालन ग�रएमा �च�क�सा 
पर��क�वारा ह�ता�र ग�रएको पवू -सहभा�गता म�या�कन एक पा�ो वषू �� � र हालको �व�यालय वषको 
वस�त ऋतुमा हुने खेलकू द �सजन (उदाहरणका ला�ग, जुन म�हनाबाट सु� हुने) को बाँक� समयस�म मा�य 
हु�छ। हामी सबै स�भा�वत �व�याथ� खेलाडीलाई गम�याममा आ�नो शार��रक जाँच गन� �ो�सा�हत गछ�। 

ु े � लक े2. आमाबवाल वा�षक आधारमा खे ू द सहभा�गताको ��यक स�मा ��येक �व�याथ�का ला�ग अनलाइन 
दता� गनु� � । यो �यासह� वा अ�यासह�को प�हलो �दनभ�दा अगावै परा ग�रएको हनपछ।पछ ू ु ु � 

3. �व�याथ� खलाडीह� ��यक �व�यालय वषको पव-�सजन खलकद बै ुनु � ेे े � ू � े ू ठकमा उपि�थत ह पछ। ��यक 
�व�यालय वष� ेलकदका सब ु े छ।मा एक पटक उपि�थत भएप�न ख ू ै �सजनका ला�ग यो�य हन 

4. �व�याथ� खलाडीह�ल ��यक वषको ���सजन �ग ट�ट (पवू -�सजन औष�ध पर��ण) मा उपि�थत े े े � े � 
हुनपछु । ��य � ेमा सबै खे ू दका सबै �सजनका ला�ग यो�य हुने� ेक �व�यालय वषमा एउटा पर��ण गर लक छ। 
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�व�याथ�ह�ले ओहायो हाइ �कू ल खेलकू द संघ, ओहायो �या�पटल क�फे रे�स, �पक�र�टन �श�ा बोड,� 
�पक�र�टन खेलकू द �वभाग�वारा तय ग�रएका मापद�डह�को पालना गनपछु� � । 

पै ेसा उधारो �लन 

�पक�र�टन �कू लमा कु नै ै न; तसथ� े �व�याथ�ह�लाई पै ैनगद नी�त छ , काया�लयल सा उधारो �दन स�दन। 

�याफे टे�रया / जनसभा (कम�स) 

�व�यालयमा एउटा �याफे टे�रया छ जसले ��येक �व�यालय �दनमा �व�याथ�ह�का ला�ग तातो, पोषणयु�त 
खाजाह� �दान गद�छ। �दउँसोका ला�ग घरबाट खाजाह� �याउने �व�याथ�ह�ले े टे�रयामा दू ��याफ ध ख�रद गन 
स�छन ् ु �। �व�याथ�ह�लाई खाजा खानका ला�ग बा�हर जान र क�ाह�मा उपि�थत हनका ला�ग भवनमा फकन 
अनम�त �दइु दन। साथै े भवनमा आमाबवा वा डु �लभर� सवामाफत बा�हरबाट खाना मगाउ ै ्ँ ै , �व�याथ�ह�ल े े � ँ न स�दनन। 

आमाबु े क��यु ु �वाल टरराइज ग�रएको नगद दता� �णाल�बाट आ�नो ब�चाको खाजाका ला�ग अ��म भ�तानी गन 
स�नु ु ु ै ु ेह�छ। खाजा र ख�रद ग�रएका कन अ�य व�तको रकम यस खाताबाट कटौती ग�रन छ। यो �णाल� खाजाको 
���यालाई बढाउन म�दत गन� �डजाइन ग�रएको हो र यो आमाबुवाले खाजाह�का ला�ग अ��म भु�तानी गन� ठ�क छ। 
आमाबु े ेको आ�नो ब�चाका खाताह� �नर��ण गन� र रकम थ�न स�नु �छ वाल www.mypaymentplus.com मा रह हु 

�व�याथ�ह�लाई तो�कएको खाजा खाने े े ै ैसमयाव�धमा �याफट�रयामा पठाइ�छ। खाजा लजान (खरो झोलामा) वा ख�रद 
गन� स�क�छ। ख�रद ग�रएका खाजाह� �लास ए �े टाइप ल�च वा ए ला काट� (a la carte) हुन स�छ। 
टेबलह�को सरसफाइ गन� िज�मेवार� �यहाँ ब�ने सबै �व�याथ�को हु�छ। चोर� गन�, फोहोर छो�ने वा खाना/फोहोर 
व�तु ेलगायत खाजा कोठामा हन ु नै प�न अवरोध अनु ुह� फा�न ु े क शासना�मक कारबाह�को आधार हन स�छ। 

ठेगाना प�रवतन� 

ठेगानामा कनै प�न प�रवत� े े � गनुपछ।ु न भएमा 614-920-6180 मा कल गरर �डि���टको �वागत क��लाई �रपोट � � 
Infinite Campus अ�भभावक पोट�ल मा घरको फोन न�बर र/वा आमाबुवाको काया�लयको फोन न�बर प�रवतन� 
गनुपछ। 

बाल संर�णस�ब�धी �नयमह� 

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

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 सर�ाका ला�गुअल अ�ययन ह � 
ग�र�छ। हामीले े�भ� यी �नणयह� लाग गन� ेकाह�� ु�बहानको 5:30 बज � ू खो�दा क�हल अस�भव ह�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 समावेश हुनुपद�छ। 

http://www.mypaymentplus.com/
https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jsp


         
        

          

         
 

   

         
         

 

             
       

    
           

         
          

             

       
       
              

           
        

             
               

  

       
         

       
           

            
 

           
          

        
       

            
            

�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�जालमाफत आमाबु ँग स�चार गन ेनु� ।)� वास � छ। (�ववरणह�का ला�ग “स�चार” ह होस ् 

हामीले यसबारे जानकार� �न�न �थानीय �टभी �टेशनह�मा प�न 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 थप जानकार� हा�ो वबसाइट 
www.pickerington.k12.oh.us मा हेनहोस।्ु� 

सह-पा�य�म र अ�त�र�त-पा�य�मस�ब�धी आचार-सं�हता 

बोडल� े खेलकू दबाहेकका अ�त�र�त-पा�य�म ��याकलापह�मा सहभागी हुने �व�याथ�ह�का ला�ग सह-पा�य�म र 
अ�त�र�त-पा�य�मस�ब�धी आचार-सं�हता अपनाएको छ। थप �व�श�ट �ववरणह�का ला�ग आ�नो स�लाहकारसँग 
कु रा गनुहोस। (नी�त 2432.03 हन� ्� ् े ु )होस 

स�चार 

�डि���ट र ��येक �व�यालयह�ल आमाबु ु ँग स�चार गनका ला�ग �व�भ�न उपकरण र रणनी�तह� े वा र समदायस � 
�योग गछ�न। यी उपकरणह�मा �न�नलगायतका कराह� समावेश छन:् ु ् 

वेबसाइट: �डि���टस�ब�धी जानकार�को �ाथ�मक �ोत हा�ो वेबसाइट, www.pickerington.k12.oh.us हो। 
अ�भभावक सचना �णाल�ू  (इमे ू े ेल र फोन कलह�): �पक�र�टन �क�सल �वप�का �दन ज�ता �वशष घोषणा र 
आपतकाल�न अव�थाह�का ला�ग धे ै � �र प�रवार सद�यह�लाई 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 रहको आ�नो 
स�पक� जानकार� सह� छ भनी सु ु � � । हामीसग तपा�को सबभ�दा नवीनतम फोन न�बर र इमल�नि�चत गनपछ ँ ै े 
ठेगानाह� छन भनी सु � � े् �नि�चत गनका ला�ग अनलाइन अ�भभावक पोटल Infinite Campus मा लगइन गरर वा 
तपा�को ब�चाको भवन स�चवसँग कु रा गरेर यसो गन� स�क�छ। 
आमाबु े आ�नो इमे े � �ाथ�मकताह� प�रवत� � र सू �वाल ल र ट�लफोन स�पक न गन चनाह�बाट अ�ट-आउट गनका ला�ग 
यो �णाल�मा लग इन गन� प�न 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 �वाह�लाई Facebook र Twitter मा �डि���ट र आ�नो ब�चाको �व�यालयलाई फलो गन 
�ो�सा�हत ग�र�छ। सबै उपल�ध खाताका �ल�कह� मा फे ला पान� स�क�छ 

समाचारप�: �डि���ट र धेरै �व�यालयका �धाना�यापकह�ले अ�भभावकह�का ला�ग समय-समयमा समाचारप�ह� 
त गन� े � े ���तु ुहु�छ। �व�यालयका आधारमा, यी समाचारप�ह� मल गन, भवन र/वा �डि���टको वबसाइटमा पो�ट गन, 

सामािजक स�जालमा साझा गन� वा अ�भभावक सू � त र/वा Smore नामक काय� े ेलचना �णाल�माफ �म �योग गरर इम 
गन� स�क�छ। 

अ�भभावक र �श�क�बचका क�फे रेर�सह�: �यनीह� ��येक वष� दई पटक आयोिजत ह�छन ्र आमाबवाका ला�ग 
आ�नो ब�चाका �श�क(ह�) र भवन �शासकह�सँ ु राकानी गन� ुमू ुन ् 

ु ु ु 
ग ��य� क बह �य अवसर ह । 

बसस�ब�धी जानकार�: बस माग� � �स�ब�धी नवीनतम जानकार� हा�ो Elink अ�भभावक पोटल माफत उपल�ध गराइएको 
छ। Infinite Campus ले छ अ�कको �व�याथ� आइडी न�बर (ID#) तोके प�छ 24 घ�टा�भ�मा ��येक �व�याथ�का 
ला�ग �वचा�लत �पमा खाता बनाइ�छ। �योगकता� नाम र पासवड� भने ैको �व�याथ�को आइडी न�बर (ID#) हो। सब 
बस �बसौनी प�रवत� � रोधह�का ला�ग प�न यो पोटु ल �योग ग�र�छ। Elink मा लगइन ग�रसकप�छ,न गनस�ब�धी अन � े 

http://www.pickerington.k12.oh.us
http://www.pickerington.k12.oh.us/
https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jspent-portal/
https://versatransweb06.tylertech.com/pickerington/elinkrp/login.aspx


           

            
            

   

              
           

           
  

      

 

          
           

           
   

 

          
            

     
 
  

 
  
       

      
     
 

  

             
     

        

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� ु �का ला�ग आमाबवालाई सव�थम आ�नो ब�चाका 
�श�क(ह�)सँग काम गन� �ो�सा�हत गछ�। �श�क(ह�)सँग भेटेप�छ प�न तपा�सँग थप सरोकारह� छन ्भन,े 
�व�यालयको �शासनलाई स�पक� गनुहोस।� ् 

आचरण 

उ�चत �यवहार भने ु ै ु ैको अ�य करा ज�त गण�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 �दन त�रकाल रा�ोसग �यवहार 
गन� े�ा गछ�। आचार सं�हताको पण ु ेअप ू � ��त�ल�प म�य काया�लयमा र �डि���टको वबसाइट 
www.pickerington.k12.oh.us मा उपल�ध हु�छ 

आगँन 

आँ � नेगनको �योग भवन �शासनको �नणयमा हु छ। 

�व�याथ�ह�लाई ड�ेलभर�ह� 

पु े पै ँग स�बि�धत व�तह� तपा�को �व�याथ�लाई �दनका ला�गु�तक, प�रयोजना, खाजा खान सा ज�ता �व�यालयस 
काया�लय वा अ�भवादनकता�को टेबलमा छो�न स�नह�छ। आमाबवा/अ�भभावकल डे ेु ु ु े �लभर गरको भए ताप�न खाना, 
बेलुन, फू ल, आ�द ज�ता कु नै ड�लभर� �वीकार ग�रने े छैन। �व�यालयह�ले भवनमा �व�याथ�ह�का ला�ग पठाइएका 
डे ेवार� �लन स�दन।�लभर�ह�को िज�म ै 

�नद��शका जानकार� (O.R.C. 3319.321) 

�डि���टले ेकड� ेश भएको �न�न �यि�तगत �पमा प�हचानयो�य जानकार� “�नद��शका �व�याथ�को �श�ा र मा समाव 
जानकार�” को �पमा तोके को हो। यसले पवू � �ल�खत सहम�त�वना लाभदायक योजना वा ��याकलापबाहेकका जानकार� 
खु � � ्लासा गछ। �य�ता जानकार�मा �न�न पदछन: 
1. �व�याथ�को नाम; 
2. �व�याथ�को �ेड लेभल; 
3. टे�लफोन न�बर(ह�); 
4. अ�ययनको मु�य ��े 
5. आ�धका�रक �पमा प�हचान ग�रएका ��याकलाप र खेलकू दह�मा सहभा�गता; 
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�।ु 

आमाबवाह�लु �व�यालयल �व�याथ�का बारमा मा�थका म�य कु नै प�न जानकार� खलासा नगनु का ला�ग अनरोध गनुे े े े � � 
�व�यालय परामश� � गन� स�नु ुदाताको काया�लयमा स�पक ह�छ। 
Senate Bill 26 ले ओहायो पि�लक �क�सलाई सश�� बल �नयि�तकता�ह�साम सफमोर, ज�नयर र �स�नयरबारेू ु ु ु 

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


         
        

          
 

 

             
            

  
        
             

  
         

        
       

     

 

             
  

 

         
            

           
             

             
              

  

            
            

          
          

        

           
        

�नद��शका जानकार� खुलासा गन� आ�ह गछ�। तसथ,� �व�याथ�का आमाबवाु /अ�भभावक/संर�कले �कू ल �डि���टलाई 
जानकार� खु � भने ु ेश गन� स�नुहु�छ। लासा नगन र �ल�खत अनरोध प 

कृ पया �नद��शका जानकार� र �व�याथ�का रेकड� े थप जानकार�का ला�ग नी�त 8330 �व�याथ� रेकड�ह�बार ह�को 
समी�ा गनुहोस।� ् 

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 
�दनुहँुदैन र/वा सकारा�मक तथा सर��त अ�ययन वातावरणलाई �बगानु ुह� ु ँदैन। पोशाक लगाउने र तयार हुने 
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 �सज� �ना गन; र 
आप��जनक, जा�तवाद�, �ल�गवाद�, भेदभावपण� नारा र लोगोह� �दश� �ू न गन वा �व�याथ�ह�का ला�ग 
अनु ु े ु �पय�त मा�नएका अ�यासह�लाई बढावा �दन। यसमा म�दरा, यौनज�य ��याकलाप, सत�ज�य पदाथको 
�व�ापन समावेश हु�छ तर य�तमा मा� सी�मत हँुदैन। 

पोशाक �नयमावल�का उ�ल�घनह�का ला�ग �व�याथ�लाई स�बोधन गन� कु रामा �न�न कु राह� समावेश हुन स�छन:् 
�व�याथ�लाई परामश,� आमाबुवा/अ�भभावकसँग स�चार गन�, उ�ल�घनको सुधार गन� र/वा भवन �शासक�वारा 
उपयु�त मा�नएअनुसार, दोहोराएर अपराधह� गन�का ला�ग अनुशासना�मक उपायह�। भवन �शासकसँग के उपयु�त 
हु�छ भनी �नणय �लने� अ�धकार हु�छ। 

�व�यालय छो�ने (O.R.C. 4510.32) 

�व�यालय छोडे े �का �व�याथ�ह�को सवार� चालक इजातप� खारज गनका ला�ग उनीह�को नाम मोटर सवार� साधन 
�यू ेरोमा पठाइन छ। 

ए�लभेटरको �योग 

�व�याथ�ह�ले काया�लयबाट अनु ेटर �योग गन� पाउने ै नन ्म�त न�लइकन ए�लभ छ । सामा�यतया, �व�याथ�ह�लाई 
घटनाका कारण सी�मत समयाव�धका ला�ग ए�लभ ु ु�वा��य �च�ता, श�य��या वा दु � ेटरमा पहँच गन� आव�यक ह�छ। 

अपा�गता भएका �व�याथ�ह�ले आ�ना आव�यकताह� पू � ँगै ए�लभेटरमा च�न एउटा रा गनका ला�ग उनीह�स 
�यि�त छनोट गन� स�छन ् ु ँ े��ो�नक ए�लभटरको चाबी �व�याथ�लाई �दइन । यो आव�यकता हदास�म इल े े छ। चाबी 
�व�यालयको स�प�� हो र दु ु नै ेज गन� स�क�छ। चाबी �दएबापत $10 �डपोिजट �पयोग ग�रएमा क प�न समयमा खार 
रा� भ�नने छ। चाबी हराएमा वा चोर� भएमा वा समयमै �फता� नग�रएमा शु े�क लगाइन छ। 

आपतकाल�न �च�क�सा फारामह� 

ु � ु ् । हामील ुदघटना हन स�छन र घ�छन ् े आपतकाल�न अव�थामा आमाबवा/अ�भभावक वा अ�य भरपद� 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 आइपरमा, 
�व�यालयका कम� े वाु /अ�भभावकलाई स�चत गनू � �यास गनु� हुने छ। सफल भएमा, Infinite Campus चार�ह�ल आमाब 
मा सू � े एउटामा कल ग�रने छ।चीब�ध अ�य आपतकाल�न स�पकह�म�य 

�व�यालय वष� े े �लफोन न�बरह�मा प�रवत� ुन स�छन ् ेको अव�धमा, ठगाना र ट नह� ह । �न�न �ल�कमा रहको 
Infinite Campus अ�भभावक पोट�ल मा लगइन गरेर तपा�को स�पक� जानकार�का अ�याव�धकह� गन� 
स�क�छ। 

https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jsp
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�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 े �न क ठाउ ��क ���यामा अवरोधको �नर�तर खतरा भइरह�छ भन, �व�याथ�लाई बोडको 
नी�तअनुसार आपतकाल�न आधारमा पा�य�म, अ�त�र�त-पा�य�म वा सह-पा�य�म ग�त�व�ध वा �व�यालय 
प�रसरबाट �नका�न स�क�छ। 

समान अवसर 

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

�क/श�क छटशु ु ु 

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� अपनाउछ। उपभो�य साम�ीह� �व�याथ�को स�प�� ब�छन। आ�थक �पमा 
अ�याव�यक साम�ीह�को भु � े े शु ु टह�का ला�ग बोड� नी�तको स�दभ� �लनु ��तानी गन नस�न प�रवारह�ल �क छ पछ। 
�व�यालयको काया�लयमा आवेदनह� उपल�ध छन। �व�यालयको श�क भ�तानी गन ु् ु ु � असफल भएमा, भ�तानी �ा�त 
नभएस�म �व�यालय रेकडह� (ज�त, �ड र ��डटह�) रो�कने ु रामा �यान �दनु ्� ै े े छ। �न�न क होस: Chromebooks 
र/वा iPads (�ा�व�धक सु े ु ु ँ ैर�ा योजनाह�) को बीमा कभरजका ला�ग ���मयमह�मा छट वा कटौती हदन। यो ऐि�छक 
कभरेज हो जसले �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 हु�छ। �व�याथ� आचार त गन �त पोशाक पश गन 
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 हुन अ�भभावकल �वयंसे कह�को बोड� नी�तको पालना गनु� �े े वक र आग�तु पछ। 

खानके ु रा 

खा�या�न र पेय पदाथह� �याफट�रया/जनसभा ��मा मा� उपभोग गनपछु । भवन �शासकको पवू � �वीकृ �त�वना � े े े � � 
कुनै ेयपदाथ� हलवे ँ ै ु ु ँ ै ेप�न खाना वा प , क�ाकोठा, आगनमा वा बा�हर लजानहदन। �व�याथ�ह�ल क�ामा पानी �पउन 
स�छन ् ु नै खा�य व�तु (ज�तै ँ नु ुदन।। �व�यालयह�मा क तयार� खाजा/�प�जा) मगाउ हँ ै 

�े�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 आमाबु े�डङ मापद�ड र �व�याथ�को �वीणताको �तरका बारमा �प�ट र वा र �व�याथ�ह�लाई � े 
साम�यक स�चार उपल�ध गराउनु �पछ। 



          
       

           
            
              

             
         

        
         

   

          
          

    

 

         

      

      

 

 

  
 

 

�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 े �डट वा �े ु े े ँ ै) का ला�ग अ�त�र�त � ड �दनल अ�ययनको �माण दखाउदन। 
�े�डङ �णाल�ल ेड लभल, �वषयव�त �े ु �े � े ु � र �व�यालयह�मा ि�थरता र समानता स�नि�चत गदछ। 
�े�डङ �णाल�ल � बानी, च�र� गु ु ै शैे काम गन ण, उपि�थ�त र �यवहारबाट छ�ट ��क �ग�त र उपलि�धको मापन, 
��तवेदन र �माण ��तुत गछ� जसकारण �श�क र अ�य सरोकारवालाह�ले 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। 
पु ु ू �शना�मक च�को भाग हुन।्नः �श�ण र पनः म�या�कन �नद 

औसत �ेड पोइ�ट/क�ा �ेणी 

��येक �व�याथ�को संचयी औसत �ड पोइ�ट (G.P.A.) मागदशन काया�लयमा कायम रा�ख�छ। सब ेे � � ै �णीब�ध 
पा�य�मह� G.P.A. गणना गन� �योग ग�र�छ। संचयी G.P.A क�ा �ेणी �नधा�रण गन� �योग ग�रने छ। G.P.A. 
��येक सेमे�टरको अि�तममा गणना ग�र�छ। 

�े�डङ �के ल 

सातदे�ख बा� �डस�मका �व�याथ�ह�ल ेक �मा�सक (9 ह�ता) सम�टरमा �रपोट काड� � छन ्े े ��य ै े े � ह� �ा�त गन 

र वा�ष� ेक औसतह� चार-पोइ�टको �कलमा गणना ग�र�छ। 

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

�े�डङ �के ल 

9/12 ह�ताको �ेड 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-.088 D 
62-60 D- 0.75 0.87-0.67 D-

60 भ�दा कम F 0.00 0.66-0.00 F 



  

         
  

    

       
    

         
            

          
       

            
               

          
          

            

  
  
    

   
     

     
    

    
    

     
  

   
     

     
     

       
     

      
     
     
      

     
       

भा�रत �ेड �णाल� 
भा�रत �े �डट �न�न कारकह��वारा �नय�मत �े �डट गुणन गरेर �नधा�रण ग�र�छ: स�मान/पूव-� AP 1.125, 
आ�ट��युलेसन स�झौताह� 1.1875 र AP/CCP 1.25। 

प�रभाषाह�: 

मानक पा�य�मह� ओहायो �सकाइ मापद�डह�सँग �म�दोजु�दो छन।् 

स�मान �तर/पू � ँ ु ् र �व�ता�रत �सकाइ व-AP पा�य�मह� ओहायो �सकाइ मापद�डह�सग �म�दोज�दो छन 
अनुभवह�बाट �व�याथ�को �सकाइ �व�तार गछ�न।् 

आ�ट��युलेसन स�झौताह� हाइ �कूल र कलेज�बचका ले�खत स�झौताह� हुन ्जसले �व�याथ�ह�लाई कलेज 
पा�य�मह�को साम�ीसँ ु ू ेज ��डट आजन गन ुग �म�दोज�दो हाइ �कल पा�य�मह�का ला�ग कल े � � अनम�त �द�छ। 
आ�ट��यलसन स�झौताह�ले े ेज ��डट �ा�त गन� काय� �न।्ु े �व�याथ�ह�लाई �ा�स���टड कल े �व�ध �नधा�रण गछ 
प�हले पो�टसे े �डर� �श�ा �वक�प काय� े ेज ��डट �लस (CCP) पा�य�मह�ल क �म (PSEOP) भ�नन कल े े 
पो�टसेके �डर� सं�थाको मापद�ड पूरा गन� �व�याथ�ह�लाई कलेज �या�पसका कलेज पा�य�मह�मा सहभागी हुने वा 
हाइ �कूल से ू े अवसर �द�छन ् े द ु ै ू े ेज�टङमा हाइ �कल संकायमा प�न । �व�याथ�ह�ल व हाइ �कल र �ा�स���टड कल 
�े �डट �ा�त गछन। पा�य�म परा गन� F अथा�त ्अनु � हने CCP �व�याथ�ह�ले �डि���टलाई पण� लागतमा� ् ू तीण ु ू 
��तपू�त � �दन आव�यक हुने छ। CCP वा डुअल �े �डट पा�य�मह� छो�ने �व�याथ�ह�ले पो�टसेके �डर� सं�थाका 
नी�तह�को पालना गन� छन ् ु � ेश हुन, जसमा �का�शत अि�तम �म�तप�छ पा�य�म र�द गनका प�रणामह� समाव 
स�छन।् 

�डि���टका पो�टसेके �डर� साझदेारह���त 
स�य�न�ठा कायम रा�दै CCP पा�य�मह�मा 
�व�याथ�को �ग�तको यथाथ� � ु�रपो�टङ स�नि�चत 
गन� ै ैका ला�ग, श��क �मा�सक�भ� आ�त�रम 
अव�धका ला�ग र म�य-सेम�टर �रपोट काड�े � का 
ला�ग �व�याथ�को �ेड �रपो�ट�ङ सम�मा साठ� 
(60) ��तशत �व�याथ� उ�ीण� भएको मा�नने 
गर� उ�ीण� ु � � ग�रने/अन�ीणका आधारमा �रपोट 
छ। �य�तो �रपो�ट�ङमा अि�तम �ेडह� 
सेम�टरका ला�ग सि�चत छन े ूे ् भ�न सचना 
समावेश हने छ।ु 

उ�नत �नयोजन भनेको कलज बोड�वारा े � 
स�चा�लत एउटा काय� े�म हो जसल तपा�लाई 
हाइ �कू लमा पा�य�मह� �लन अनम�त �द�छु ,
तपा� उ�त पा�य�मह�मा कलेज �े �डट आजन� 
गन� र/वा कलेज प�न स� गरु ेप�छ थप उ�नत 
क�ाह�का ला�ग यो�य हुन स�नुहु�छ। तपा� 
अझै प�न हाइ �कू लमा हँुदा तपा�लाई �ारि�भक 
�तरको कलेज क�ाको अनभव �दनका ला�गु 
�तनीह� �डजाइन ग�रएका हुन। तपा� AP् 
पर��ामा उ�ीण� भएमा कलेज �े �डट �ा�त गन� 
स�नुहु�छ। 

उ�नत �थायी काय� ेज ��डट बय�रङ पा�य�मह� हन ्�मह� (ASP) कल े े ु 
र कलेज �े �डट �लस (CCP) र उ�नत �थान �नयोजन (AP) समावेश हु�छन।् 



        
         

    

 

            
             

             
             

          

           
      

   

        
           

            
     

       

    
    
  

   
    
    

 
 

        
      

 

         

           
         

         
            
            
          

 

आ�नो क�ामा शीष� दसमा �ेजुएट भएकाह�लाई “Decem Decori” (स�मानका साथ 10) को �पमा मा�यता 
�दइने छ। आ�नो क�ामा 4.0 वा सोभ�दा बढ� �याएर �ेजएट भएकाह�लाईु  "अि�टमा सु�ा" (एकदमै उ�कृ �ट)
को �पमा मा�यता �दइने छ। 

�ेजएसन अ�यासह�ु (BP 5460.02) 

द��ा�त समारोह भने ू े ेजएट गन को �पक�र�टन �क�सल आ�ना � ु � �व�याथ�ह�लाई स�मान �दनका ला�ग आयोिजत 
गन� एक अ�त�र�त-पा�य�म समारोह हो। द��ा�त समारोह अ�यासमा सहभागी हुनु एक अ�धकार नभएर एक 
�वशे े यस काय� ै रा�ो �यवहार देखाऊन ्भ�नेषा�धकार हो। �व�याथ�ह�ल �मको ग�रमा र मह�वलाई �यानमा रा�द 
अपे�ा ग�र�छ। द��ा�त समारोहमा सहभागी हुनका ला�ग सबै शु�क पूण� �पमा भु�तानी ग�रनुपछ�। �यवहा�रक 
अपे�ाह� �वीकार गन� नचाहने े वै े�टङमा �ड�लोमा गन चाहना रा� स�छन ्ह�ल कि�पक स � । 

�ेजएसन समारोहमा द�य� � ेजएट नगरकाह�लाई �व�यालयल अनशासना�मक कारबाह� गन ु ु वहार गन � ु े े ु � छ। द��ा�त 
समारोह अ�यासह�मा हुने दु � े ��यवहारल आचार-सं�हताको उ�ल�घन गछ। 

�ेजएसनका ला�ग अनु मो�दत रु ेगा�लया (BP 5460.02) 

�ेजएसनमा शु ��क उ�कै ृ �टतालाई मा�यता �दने पर�परालाई �यानमा रा�दै, रेगा�लया (कड,� मेडल, �टोल र 
�शासक�वारा �वीकृ �त �पन) का �वीकृ त सूचीह� �ेजुएसनमा लगाउने गाउनलाई सजाउन अनुम�त �दइने व�तुह� 
मा� हन। �व�याथ�ह�ल लगाउन कनै प�न अ�त�र�त व�तको प�रणाम �व�प �व�याथ�लाई समारोहमा सहभागी ु ् े े ु ु 
हुनुअ�घ ती व�तुह� हटाउन अनुरोध ग�र�छ। 

�न�न कु राह� कड,� मेडल र �टोलका �वीकृ त सचीह� हू ुन:् 

डे े ै � ेतो (स��ल) कड, रातो कड� र मेडलकम डकोर� - बजनी (नथ)/स े � 
अि�टमा स�ाु  - रातो कड� र मेडल 
��ति�ठत छा� - मेडल मा� 
ने � सोसाइट� (NHS) - गो�ड कड�शनल अनस 
ने � अनस� े�बो कड�शनल आट सोसाइट� - र 
ने े �लो कड�शनल �प�नश अनर सोसाइट� - रातो/पह 
�व�याथ� प�रष� – �टोल 
क�ाका अ�धकार� – �टोल 

�व�यालय काय� ु ेजएसन हनअ�घ �म/संगठनह�का ला�ग �पनह� लगाउन अनम�त �दइएको छ। (� ु ु ु 
�व�यालय �शासनले सबै ृ े ु ु ��पन �वीकत गरको हनपछ।) 

�ेजएसन आव�यकताह�ु (BP 5460) 

�व�याथ�ले �पक�र�टन हाइ �कू लबाट �े एट गनका ला�ग �न�न कु राह� गनपछ:जु � ु � � 

1. आफले �ेजएट गरको वषको �व�यालय वष� � परा गनपछ�। (अ�य �यव�थाह� न�मलाउँदास�म वा अ�यथा 
�डि���ट �शासनले अनु े

ू ु े ू ु � 
मोदन नगरस�म अि�तम �नधा��रत �नय�मत �व�यालय �दनस�म उपि�थत 

हुनपछु � ।) 

2. �व�याथ�ह�ल �जएट गन� 20 ��डटह� आजन गन� � । �वषय �े े �े े े � ु �ह�का ला�ग �वशष आव�यकताह� बोड ु पछ 
नी�तमा उि�ल�खत छन ् � े हाइ �कू लको पा�य�म परा गदा� लागू ू। �ड�लोमा हा�सल गनका ला�ग, �व�याथ�ह�ल 
ग�रएका पर��ण र पा�य�म आव�यकताह� पू ु � � । �ड�लोमाको �म�तल �यस समयमा लाग ग�रएका रा गनपछ े ू 
�ेजएसन आव�यकताह�लाई स�कत गछ। यसलाई रा�यको काननबमोिजम प�रमाज�ु े � ु न नग�रएस�म यो लागू 
हने छ।ु 
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3. �व�याथ�सँग �व�यालय�भ� हुने अ�ययन, �व�यालयबा�हर हुने �नल�बन र ब�ह�करणस�हत कु नै उ�कृ �ट 
अनु ै े, सप�रट�ड�टलाई आ�नो �नणयमा अि�तम �नधा��रत �नय�मत �व�यालय �दनस�म शासन छन भन ु े े � 
�व�याथ� (�स�नयर) को उपि�थ�तस�ब�धी यो �ेजएसन आव�यकता माफ गनु � अ�धकार छ। 

4. हाइ �कू लको पा�य�म वा रा�यको काननबमोिजम �व�याथ�का ला�ग �वकास ग�रएको �यि�तगत �श�ाु 
�म (IEP) सफलतापवक परा गनपछ े े ुकाय� ू � ू ु � � । पा�य�म वा IEP को सफल समापनमा �व�याथ�ल �जएट गन� 

वष� � परा गनू र �व�यालयका कमचार�लाई आदश �दइएका कु नै प�न उ�कृ �ट अनशासनकोुमा �व�यालय वष � � े 
पालना गन� कु राह� समावेश हु�छन।् 

5. आ�नो �ड�लोमा हा�सल गनका ला�ग �व�यालयमा भ�तानी गन� � बाँक� शु ु ुपछ।� ु ु पन �क र/वा ऋणह� भ�तानी गन� � 

हल पासह� 

भवनको व�रप�र जान आव�यक पन� �व�याथ�ले आ�नो �श�कबाट उ�चत हल पास �लनुपछ� र तु��तै तो�कएको 
�े ु � � � स�क�छ। �मा जानपछ। �व�याथ�को हल पास �योग भवन �शासकको �नणयमा ��तबि�धत गन 

�वा��यस�ब�धी �च�ताह� 

तपा�को �व�याथ�लाई �वा��यस�ब�धी �च�ताह� छन ्वा �च�क�सा �नदान ग�रएको छ भन,े कृ पया �व�यालय नस� 
�च�क�सालाई तपा�को �व�याथ�को �वा��य �याहार �दायकबाट नवीनतम �च�क�सास�ब�धी कागजातह� उपल�ध
गराउनु ् े े ु ँहोस। �वा��यस�ब�धी �च�ताह�का बारमा आपसी समझदार�ल हामीलाई �व�यालयमा हदा तपा�को 
�व�याथ�को रा�ो �याहार गन� � ृ ेक �व�यालय वषको स का ला�ग म�दत गन छ। कपया ��य � �वातमा र �वा��य अव�थाु 
र �नदानमा प�रवत� ु ँदा आव�यकतानसार आ�नो �व�याथ�को �च�क�सास�ब�धी जानकार� अ�याव�धक गनु होसु ।्न ह � 
�व�यालयका कम� े �व�यालयको �दनमा हुन �व�याथ�को चोटपटक र �बमार�का ला�ग आधारभत �ाथ�मकूचार�ह�ल े 
उपचार र �याहार �दान गनु� हुने छ। कु नै �बमार� वा चोटपटकका कारण �व�यालय समयाव�धमा आपतकाल�न 
अव�था आइपरेमा, �व�यालयका कमचार�ह�ल आमाबु ू � �यास गनु� हुन� े वा/अ�भभावकलाई स�चत गन े छ। असफल 
भएमा, Infinite Campus मा सू � े � ेचीब�ध ग�रएका आपतकाल�न स�पकह�म�य एउटामा स�पक ग�रन छ.. 
आमाबु ू े प�छ तपा�को ब�चालाई �व�यालयबाट समयमै �लएर जाने े�ा ग�र�छ। वा/अ�भभावकलाई स�चत ग�रसक अप 

कृ � जानकार� सह� छ भनी सु ुहोस। Infinite Campus अ�भभावक पोटल मा पया तपा�को स�पक �नि�चत गन� ् � 
लगइन गरेर तपा�को स�पक� जानकार�का अ�याव�धकह� गन� स�क�छ। 

�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 े आमाबु � गनुअ�घ �व�यालय �वा��य ि�ल�नकमा �रपोट �व�याथ�ह�ल वा/अ�भभावकलाई स�पक � � 
गनुपछ। �व�याथ�लाई 100.0 भ�दा उ�च ताप�म भएमा वा ठउला, �ल, वाकवाक� ला�ने े, �घा, ��प� � े ू , पखाला ला�न े 
ोट र “गु ँ ू �लाबी आखा” ज�ता स��ामक रोग भएमा तपा�को �व�याथ�लाई �व�यालयबाट घरमा रा� मह�वपण 

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� नुअ�घ 24 घ�टाका ला�ग �वरो र ल�णबाट मु�त हुनुपछ�। 

पर��णह� 

ओहायो �वा��य �वभागका माग� �शनह�का अनु ू ल �डि���टमा �े �न, �थम, ते�नद सार �क डह�: �क�डरगाट �ो, पाँच�, 
नव� र एघार� �ेडका �व�याथ� र सबै नयाँ �व�याथ�का ला�ग 

https://pickeringtonoh.infinitecampus.org/campus/portal/parents/pickerington.jsp


            
        

 

         
              

           
     

           
          

              
         

            

         
          

             
    

      
       

            
           

           
   

         
             

           
           
       

 

   

        

      

�वण र �ि�ट पर��णह� ग�र�छ। �ि�ट पर��णह� सात� �े ैडका सब �व�याथ�का ला�ग ग�र�छ। 
आमाबुवा/अ�भभावकलाई उहाँको �व�याथ�ले पर��ण पास नगरेमा सू े�चत ग�रन 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�वारा आव�यक 
खोप वा छु टस�ब�धी जानकार� फाइलमा रकड� गनुपछ। �यनतम रा�य आव�यक खोप वा छट परा गन े � � ू ु ू � 
नस�ने कु नै प�न �व�याथ�लाई �नका�लने छ। कृ पया �व�यालयको �वा��य ि�ल�नकमा तपा�को �व�याथ�को 
पू े ेकड� ेश गनहोस।रा गरको खोपको र प ु � ् 

औष�ध 

�व��य �याहार �दायक�वारा �नधा��रत ग�रएको औष�ध: ओहायो रा�य कानु ेन र �डि���ट नी�तल �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 पू ु � � । यो फाराम औष�ध �नधा��रत गन �वा��य �याहार �दायकल परारा गनपछ � े ू 
गनु� � , आमाबवाु /अ�भभावकल ह�ता�र गनु� � र �व�याथ�लाई औष�ध �दनअ�घ �वा��य टोल�लाई उपल�धुपछ े पछ 
गराउनु � ेपछ। यो फाराम हा�ो �व�यालय �वा��य ि�ल�नक र हा�ो �डि���ट वबसाइटमा अवि�थत छ। 

साथ,ै औष�धलाई फाम�सीको लेबुल भएको यसको वा�त�वक क�टेनरमा राखेर आमाबुवा/अ�भभावक�वारा �व�यालय 
कम� पछु । फाम� ेबलमा �व�याथ�को नामु , �दायकको नाम, औष�धको नाम, �दनु पन� डोज र चार�लाई �दन � सीको ल 
औष�ध �दने ेश हुनपछ.. वा�त�वक अडर हुने ु नै प�न प�रवत� �समय समाव ु � � क नलाई �व�याथ�को औष�ध �नधा��रत गन 
�दायकबाट �ल�खतमा उपल�ध गराइएको हुनुपछ� .. 

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 गनु� � े ुनुपछ� र �व�याथ�को पछ। औष�ध वा�त�वक �सल ग�रएको क�टनरमा ह 
नाम, औष�धको नाम, �दनु पन� डोज, �दने समय, स�वात �म�त र ब�द गनु � �म�तस�हत भ�रएको गैर-�नधा��रत 
औष�ध फारामको साथमा हुनपछु � । 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� 
े रा गरको औष�ध �ा�धकरण फाराम आव�यक ह डोजह�का ला�ग उपचाररत �वा��य सेवा �दायकल पू े ु ने छ। 

�व�याथ�ह�लाई �व�यालयमा वा �व�यालयबाट औष�ध ढवानी गन� अनम�त छैन। सबै औष�धह� आमाबवा/अ�भभावक ु ु ु 
आफ� ल �व�यालयमा �याउनु � । आमाबु े �व�यालय वष� ुनअ�घ कनैे पछ वा/अ�भभावकल को अ��य ह ु ु प�न �योग नग�रएका 
औष�ध लै ु � ेजानपछ वा औष�धह�लाई सह� �थानमा फा�लन छ। 

स�मान �ड�लोमा 

हाइ �कू लका �व�याथ�ह�ल � त ओहायोका �े ु ू ेे स�मान �ड�लोमामाफ जएसन आव�यकताह� परा गरकोमा रा�यबाट 
मा�यता पाउन स�छन ् े ु। �व�याथ�ह�ल उ�च �तरको पा�य�म र वा�त�वक संसारका अनभवह� �लएर र सफल 
भएर आफ� लाई चनौती �द�छन।्ु 

थप जानकार�का ला�ग, कृ पया यहाँ जानहोसः ओहायो �श�ा �वभाग – �व�याथ�ह�का ला�ग स�मान ु ् 

�ड�लोमास�ब�धी जानकार� आवे ेदनह� अनलाइनमा उपल�ध छ: स�मान �ड�लोमा �व�याथ� आवदन 



  

        
   

   
  

       
  

         
         

            
 

 

            
  

      
         

  
          
            

           
           

   
    

     

 

         
            

            
            
             

      

            
            

             

स�मा�नत �यि�तह�को सूची 

हामी तीन स�मा�नत �यि�तह�को सू ैचीबाट श��क उपलि�धलाई मा�यता �द�छ�: 
��ति�ठत स�मा�नत �यि�तको सूची 3.750 - 5.000 

उ�च स�मा�नत �यि�तको सूची3.250 - 3.749 

स�मा�नत �यि�तको सूची 3.000 - 3.249 

वा�ष� � े े�डङ अव�धमा �व�याथ�को G.P.A. को अ�कग�णतीय क G.P.A. �व�यालय वषको प�हलो ��यक तीन (3) � 
औसत हने छ।ु 

I.D. काड�ह� 

हाइ �कू लका �व�याथ�ह�का ला�ग: ��त�थापन आइडी �व�याथ�लाई काडह� $5.00 को लागतमा उपल�ध छन।� ् 
जु ू ��नयर हाइ �कलका �व�याथ�ह�का ला�ग: अ�त�र�त ��त�थापन �नदशनह�का ला�ग आ�नो भवन 

ँ ु ु � ् � ू ��शासकसग करा गनहोस। आइडी काडह� �व�यालय भवन र/वा खेलकद काय�मह�मा जानका ला�ग आव�यक 
हुन स�छन।् 

अधू �रो काय: 

1. काय� छटाएका वा काय� परा नगरका �व�याथ�ह�ल “I” �ा�त गन छन, जन काय� परा भएप�छ उपय�त �डमाु ू े े � ् ु ू ु े 
प�रवत� न छ।न ह ेु 

2. अि�तम GPAs र �े ट गदा�, सबै “I” (अधरो काय) लाई F मा गणना ग�रन �डङ अव�धको अ��यमा GPAs क��यु ू � े 
छ। सबै काय� �े�डङ अव�ध समा�त भएप�छको 10 �व�यालय �दन�भ� पेश नगरेमा, अधूरो काय� “I” लाई F मा 
प�रवत� न छ।न ह ेु 

3. “I” �ा�त गरेका सबै �व�याथ�लाई नौ ह�ता/बा� ह�ताको स�मा�नत �यि�तको सूचीबाट हटाइने छ। 
4. तो�कएको �म�तप�छ, कु नै प�न �े ू े ेमे�टर �डङ समयमा परा नभएमा पा�य�मको अ��यमा “I” को अि�तम �ड र स 

औसत हुने छ। अि�तम �ेड पूरा नभएको अव�थामा �न�न कु राह� हुने छन।् 
A. �श�कले परामश� रो कायू को समाधान र पश गन समयसीमाबारे जानकार� दाता र �शासकह�लाई अध � े � 

उपल�ध गराउनु हुने छ। 
B. �ेड काडमा �ट�पणी ग�रन� े छ। 
C. तो�कएको समयप�छ, “I” को अि�तम �ेडलाई F मा प�रवतन ग�रने� छ। 

अ�त�रम �रपोट�ह� 

अ�त�रम �रपोट�ह� ��येक �े�डङ अव�धको आधाआधीमा उपल�ध हुने छन।् Infinite Campus को अ�भभावक 
पोट�लबाट आमाबुवाले आ�नो ब�चाका �ेडह�मा पहँुच गन� स�नहु ु�छ। यो सबै आमाबुवालाई आ�नो �योगकता� 
नाम र पासवड� ेर उपल�ध छ; तसथ� ै न। आमाबु ँ ेट�योग गर , कागजी अ�त�रम �वतरण ग�रएको छ वासग इ�टरन 
पहँुच छैन भन,े उहाँह�ले कागजी अ�त�रम अनुरोध गन� स�नहु ु�छ। आमाबुवाले ब�चाको �श�कलाई स�पक� गरेर 
�ग�त �रपोट� अनु � स�नु ु�छ। �यसप�छ, �श�कल �ग�त �रपोट ���ट गरर �व�याथ�लाई �दन हुनरोध गन ह े � े ु े छ। 
अ�त�रम �रपोट� �ल�खतमा, क�फे रे�समा वा टे�लफोन�वारा हुन स�छ। 

लकरह� (O.R.C. 3313.20) 

�व�यालयका लकरह� सी�मत उपल�धता भएका कारण अनरोध गरु मा उपल�ध हु�छन। लकरह� �व�यालयका स�प�� े ् 
हुन ् र �व�याथ�ह�लाई �व�यालयका व�तुह� र �व�यालयका ला�ग आव�यक �यि�तगत व�तुह� सुर��त रा�का 
ला�ग उपल�ध गराइ�छ। लकरमा अ�य कु नै प�न व�तु रा�हु ुदन। �व�यालयका कमचार�ह� र/वा कानन �वतु नँ ै � � 



           
             

   

अ�धकार�ह�ले कु नै प�न समयमा लकरह� र लकरह�का साम�ीह�को अ�नय�मत खोजतलाश गन� स�छन।् 
�व�याथ�ह�लाई आ�ना लकरह�मा सध� े ैता�चा लगाउन र उनीह�को कि�बनसन कसलाई न�दन आ�ह ग�रएको छ। 
हराएको वा चोर� भएको 



         
            

        

 

         
          

          
         

           
   

  

              
           

             
               

               
     

        

            
            

            
            

   

 

              
           

             
          

        
          

    

              
          

   

        
          

        
 

सामानका ला�ग �व�यालय िज�मेवार हँुदैन। �व�याथ�ह�ले आ�ना लकरह�लाई लागू पदाथ/� मादक 
पदाथ� ु � ु ु ु ने वा उ�ल�घन गन कुनै/सत�ज�य पदाथको �व�ापन, नारा, अनपय�त ति�वरह� वा �नका�न गा�ो ह � प�न 
व�तु े ँ ै ् ुल सजाउन पाउदनन। लकरह�मा ��त भएमा श�क ला�न स�छ। 

�हँ�डुल गन� 

कम� े नभ�दास�म वा काय� े ँ�डुलचार�ह�ल ता�लकामा नतो�दास�म �व�याथ�ह� �व�यालय भवनका ��ह�मा �ह 
गनुहदन। यी �े े�ट�म, हलवह�, कम�स र/वा �याफट�रया पदछन। �व�याथ�ह� कमचार� सद�य वा � ु ँ ै �ह�मा र े े े � ् � 
कोचको ��य� �नगरानीमा नहँुदास�म �व�यालय �दन स�कएप�छ �व�यालयमा वा �व�यालयको स�प��मा 
ब�नु ु ँ ैन। �व�याथ�ह� �व�यालय �दन स�कएको 30 �मने ु � । कु नै �व�याथ� हद टप�छ भवनबाट बा�हर �न�कनपछ 
कम� ुचार� सद�यको अनरोधप�छ प�न भवनबाट बा�हर �न�कन असफल भएमा सो �व�याथ�लाई आ�ापालन 
नगरेकोमा सजाय हुन स�छ। 

काय� पू �रा गन 

�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 ु े े अनु े ेपि�थत हन �व�याथ�ह�ल पि�थ�तको समयमा नयाँ साम�ी समावश नगरको भएमा 
�नधा��रत �म�तमा ��नो�र/पर��ा �दन वा प�रयोजना ��तु � � छ। अनु ुनअ�घ �दइएको त गन आव�यक पन पि�थत ह ु 
गृ � बु े � ने ु ेको काय� पू � ुहकाय झाउन �म�त �व�याथ� �व�यालयमा फक �म�त हो। छट रा गनका ला�ग अनम�त �दइएको समय 
�श�क र �व�याथ�ले �मलेर �नधा�रण गनु� हुने छ तर अनुपि�थत �दनको स��याभ�दा बढ� हुने छैन। �व�यालय�भ� 
हुने अ�ययन (इन-�लूल �टडी, I.S.S.) र �व�यालयबा�हर हुने �नल�बन (आउट-अफ-�कू ल स�पे�सन, O.S.S.) भएका 
�व�याथ�ह�लाई छु टका सबै काय� पू � अनु ेे रा गन म�त �दइन छ। 

आमाबु े आ�नो ब�चा अनु ृ � असाइनमे ुवाल पि�थत भएको दो�ो �दनमा आ�नो ब�चाका ला�ग गहकाय �टह� अनरोध 
गन� स�छन ् े�टह� �ा�त गनका ला�ग काया�लयसग आव�यक समयसीमा हँ ुनका ला�ग �बहानको । यी असाइनम � 
10:00 बजे ै अनरोध ग�रनपछ। गहकाय� �दनको अ��यमा लै ने छ। आमाबवाल आ�नो अ�घ न ु ु � ृ जानका ला�ग तयार हु ु े 
ब�चाका �श�कह�का ला�ग �यि�तगत गृ � अनु ेमा जा�नु � । यो नी�त �व�यालय अनुहकाय रोध नी�तका बार पछ सार 
के ह� फरक हुन स�छ। 

�म�डया के �� 

अ�धकांश �व�यालय समयमा �म�डया से ु ु�छ। आफ अ�ययन हलमा हुदाको समयमा �म�डया से�टर खला ह ू ँ �टर जान 
चाहने �व�याथ�ह�लाई �यसो गन� अनु े छ। य�य�प, �म�डया �वशे े �म�डया से�टरको क�ाह�को म�त �दइन ष�ल 
ता�लकाको आधारमा ��येक अव�धमा उपि�थत हुन अनम�त �दइएको �व�याथ�ह�को स��या �नधा�रण गनु ु � हुने छ। 
�म�डया से�टरमा प�तकह�ु , इ�टरनेट पहँुच, प�-प��का र समाचारप�लगायतका धेरै �ोतह� पाइ�छ। अनलाइन काड� 
�याटलगले �व�याथ�ह�लाई �डि���टका सबै �व�यालय भवनमा साम�ीह� उपल�ध गराउँछ। 
�पक�र�टन पि�लक लाइ�ेर�का साथै कोल�बस पि�लक लाइ�े ेटवेर�मा साम�ीह�को उपल�धता अनलाइन ग 
�याटलगबाट प�न जाँच गन� स�क�छ। 

लाइ�े े�टरमा �व�याथ�ह�ल अ�को अ�धकारको स�मान ग�न ्र यो �सकाइको शै े ् भनेरर� �म�डया स े ��क �� होस 
�यहाँ �नयमह� बनाइएका हुन।् �म�डया से�टरको �योग एक �वशषेा�धकार हो। 

�व�यालय�वारा �ायोिजत नग�रएका �काशनह� 

�व�यालय�वारा �ायोिजत नग�रएका ह�त�ल�खत, मु � ���त वा ��त�प साम�ी(ह�) स�पादन गन, �काशन गन 
र/वा आ�ना सहपाठ�ह�लाई �वतरण गन� े े ुचाहन �व�याथ�ह�ल �व�यालयको �धाना�यापकबाट अ��म अनम�त 
�लनु � ु े � ुपछ। भवन �शासकको अनम�तमा, �व�याथ�ह�ल �डि���ट PeachJar साइटमा पो�ट गनका ला�ग अनम�त 
पाउन स�छन।् 



            
        

         
         

 

              
         

          
           

             
           
        

          
             
              

    

             
          

            
             

  

      
          

            
        

         

        
       

         
   

             
           

           

पा�क� ङ 

बोडल� े �व�याथ�ह� आ�नै सवार� साधन चलाएर �व�यालय जान चाहेको कु रालाई मा�यता �द�छ। रा�य 
कानु � ु ु ु ँनबमोिजम, 17 वषम�नका �व�याथ� सवार� चालकको साथमा उनका आमाबवा, अ�भभावक वा संर�क नहदास�म 
उनीह�लाई प�रवार सद�यबाहेक एकभ�दा बढ� �यि�तसँग सवार� चलाउने अनुम�त छैन। 
�व�याथ�ह�लाई अ�य �व�याथ�लाई �व�याथ�का ��याकलाप, समारोह र काय� ै�मह�मा लजान र �याउनबाट 
�न��सा�हत ग�र�छ। 

सवार� साधन चलाएर �व�यालय जान रो�ने इजाजतप� �ा�त �व�याथ� सवार� चालकह�ले � गन� अनुपाक म�त �ा�त 
� � ु े ु ु ुगनुपछ। �यसका ला�ग $15 को श�क ला�छ। �व�याथ�ल पास गमाएमा, �नय�मत श�कको आधा हनेगर� 

��त�थापन श�क लगाइनु े छ। ��यक �व�यालय वषमा एउटामा� (1) ��त�थापन अनम�तप� �दइनु ेे � छ। 
�व�याथ�ह�ले � � े ् ु ेएउटामा� पा�कङ �थल (ए�गल पा�कङ होइन) ओग�न पाउन छन। संकाय र आग�तकह�ल आ�ना 
ला�ग तो�कएका �े � गनुपछ। अपा�गता �े�ह�मा पाक � � �ह�मा �प�ट �पमा �च�न लगाइएको छ। �व�यालय �दनको 
अव�धमा काया�लयको अनु � े �व�याथ�ह�लाई सजाय हुन स�छ। अन�धकृ त वा म�त�वना पा�कङ �थलमा जान 
अपा�गता पा�क� ङ �े�ह�मा पाक� गन� �व�याथ�ह�लाई सजाय �दन स�क�छ। 

�व�याथ�ले �व�यालयको स�प��मा अटोमोबाइल राखेमा उ�त अटोमोबाइलमा �व�याथ�, अ�य �यि�त वा स�प��को 
सुर�ा वा र�ालाई खतरामा पान� स�ने व�तुह� भएको उ�चत आशंका भएमा �व�यालयका अ�धकार�ह�ले �व�याथ�को 
सवार� साधनमा खोजतलाश गन� ु ेकरामा �व�याथ�को सहम�त भएको मा�न�छ। यस ��मा सहायताका ला�ग �हर� र 
�ग डगको �योग गन� स�क�छ। 

वार हदन। पवलटमा पाक� ग�रएका सवार� साधनह�मा भएको ��त, चोर� वा �वनाशका ला�ग �व�यालय िज�मे ु ँ ै ू � 
अनुम�त�वना आग�तकु , कमचार� र/वा अपा�गता भएका मा�नसह�का ला�ग तो�कएका �े � �� �ह�मा पाक गन 
�व�याथ�ह� वा रा�ोसँ े �व�याथ�ह�लाई सजाय हुन स�छ। �शासकल आव�यक ठा�दा ग सवार� साधन नचलाउन े 
पा�क� ङ पासह� र�द गन� स�नहु ु�छ। पा�क� ङ दता� ���याह�को उ�ल�घन गन� �व�याथ�ह�को कार �नजी खचमा� 
जफत गन� स�क�छ। 

उ�ीण� ु �/ अन�ीण 

�ेड 7 द�ख 12 स�मका �व�याथ�ह�ल �न�न माग� �शनह�मा आधा�रत उ�ीण� �ीणु को आधारमा वैे े �नद /अन � कि�पक 
पा�य�मह� �लन स�छन ् � ु � �वक�पका ला�ग यो�य पा�य�मह� उ�ीण� ु �। उ�ीण/अन�ीण /अन�ीण दता� फाराममा 
प�हचान ग�र�छ। �व�याथ�, �व�याथ�का आमाबु े उ�ीण� ु � दता� फाराम पू ुपछ।वा र �श�कल /अन�ीण रा गर� ह�ता�र गन� � 
इ�छु क �व�याथ�ह�ल यो फाराम परामशदाताको काया�लयमा �ा�त गन स�छन।े � � ् 

े ू पन /अन�ीण 1. "�वक�पह�" लाई �व�याथ�ह�ल परा गनु� � उ�ीण� ु � दता� फाराममा प�रभा�षत ग�रएको छ। 

2. �ेड 9 दे�ख 12 स�मका �व�याथ�ह�ले मल क�ा र �वदू ेशी भाषाह�बाहेक सबै ��मा उ�ीणे /� अनु�ीण� (P.E. 
स�हत) को �पमा ��येक वष� एउटा (1) वै े �डट �लन स�छन ् �कि�पक � । P.E. क�ाह�लाई सध 
उ�ीण� ु � � ु � े/अन�ीणको �पमा �लन स�क�छ र �व�याथ�को उ�ीण/अन�ीण पा�य�म चयनबाहक अ�त�र�त 
उ�ीण/� अन�ीणु � क�ा हुन स�छ। 

3. �वदशी भाषाह�लाई मा� "वै े छ र �व�याथ�ल क�तीमा प�न दई वषको �वदशी भाषा परा गररे कि�पक" मा�नन े ु � े ू े 
फरक �वदेशी भाषा �यास गन े � ु � ु े� चाहको ख�डमा उ�ीण/अन�ीणका ला�ग यो�य हन छ। 

4. पा�य�मको प�हलो चार ह�ता (4) �भ� उ�ीण/� अनु�ीण� पा�य�मका ला�ग दता� ग�रनुपछ�। �व�याथ�ले प�छ �ेड 
�वक�प (A, B, C, D, F) को �पमा पा�य�म �लने �नण� े े अि�तम �ेय गरमा, उसल �डङ अव�धको अ��यस�ममा 
�यसो गनुपछ। �ड �वक�प (A, B, C, D, F) चयन गन� �व�याथ�ह�को मा�ै अि�तम �ड प�रवतन हुने� � े े � छ। 
�व�याथ�ले उ�ीण� �ीणु � पा�य�मलाई अ�र �े न गन� रो�छ भन, यसलाई �व�यालय वषका ला�ग /अन डमा प�रवत� े � 
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उसको एउटा उ�ीण� ु � े/अन�ीण चयनको �पमा गणना ग�रन छ। 

5. पा�य�म थ�ने वा छो�ने ���या उ�ीण/� अनु�ीण� पा�य�मह�मा प�न लागू हुने छ। 

6. ��यक �े ) वा अस�तोषजनक (अन�ीण) को �ड �दइन छ।े �डङ अव�धमा �ग�तका ला�ग स�तोषजनक (उ�ीण� ु � े े 
�श�कले सध� जसर� आ�नो �े ु ै अ�र �े ेकड� रा�ु � । उ�ीण� ु � े ेड काड ड बकमा सब डह�को र पछ /अन�ीण कवल � � र 
�थायी रेकड� काड� ेकड� ग�रनपछु ।ह�मा र � 

7. सामा�य प�रि�थ�तह�लाई �यानमा रा�दै, हाइ �कू लको �े �डटका ला�ग नभएका सबै क�ाका ला�ग �श�क 
कम� ँग परामश� �लएर भवन �धाना�यापकको �नण� ु े�डे ु ेचार�स यमा र सप�रट �ट/�डजाइनीको अनम�तमा �ड 6 
दे�ख �ेड 8 स�म उ�ीण/� अनु�ीण� �े�डङ �योग गन� स�क�छ। 

8. अ��े े उपय�त �श�क कमचार�ल �सफा�रस गदा�स�म र जी अ�ययनकता� (EL) �व�याथ�ह� (K-12) ल ु � े 
सु े�डे ु ु ँ ु नै प�न उ�ीण� ु � क�ा �लन स�छन।्प�रट �ट/�डजाइनीको अनम�त हदास�म क /अन�ीण 

PBIS र संयम तथा एका�तको सी�मत �योग 

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�थत एक ���या हो। (B.P. 
5630.01) सबै �व�याथ�ह�लाई मह�वपणू � सामािजक-भावना�मक र अ�ययन ल�यह� हा�सल गन� 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 खल मै ैे दानह�मा सब �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 �व�याथ�ह�लाई सकारा�मक, स��य �ढ�करण लाग गछ�। ��यक अप 
त�रकाले �सकाएर, हामी �व�याथ�, �श�क, ��ट अ�फसका कम� ेशवरह�स�हत हा�ा �डि���टका चार� र पाराप े 
सबै ँजनालाई साझा भाषा उपल�ध गराउछ�। 

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 �मवकल 
�व�याथ� �यवहारका ला�ग �प�ट अपे ँ � े�ाह� उपल�ध गराउछ, सामािजक सीपह� �ो�साहन गन �वशष �व�ध र 
रणनी�तह� र दु � ु ँ ु ेन ��यवहार हदा सधारा�मक रणनी�तह�को म ु 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��यटरु , �या�लेट (उदाहरण; iPad ज�ता य��ह�), इले��ो�नक �रडर 
("ई-�रडर'', उदाहरण, �क�डल ज�ता य��ह�), से � �ल फोन, �माटवाच, �माटफोन (उदाहरण; iPhones, ए��ोइड य��,
�व�डोज मोबाइल य��, आ�द) समावे ु�छन ् ुदनन।श ह तर य�तमा मा� सी�मत हँ ै ् 

े क अव�धमा, श��क वातावरणमा �यान भ�ग नगन �ेड 97-12 का �व�याथ�ह�ल �व�यालय अ�घ र प�छ, ल�च �े ै �, 
अवरोध नगन� वा अ�यथा ह�त�ेप नगन� गर� क�ाह�को �बचमा, �व�यालयप�चातका ��याकलापह� (उदाहरण, 
अ�त�र�त पा�य�मस�ब�धी ��याकलापह�) वा �व�यालयस�बि�धत काय� � ्�मह�मा PCD ह� �योग गन स�छन। 
PCD ह�को �योग, �श�क वा �शासक�वारा अनु े ु नै प�न समयमा �नषे ू �मो�दत बाहक, अ�य क ध ग�रएको छ र पण 
�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। 

���कू लदे�ख 6 �ेडका �व�याथ�ह�ले �व�यालयअ�घ र प�छ �यि�तगत स�चार य��ह� (PCDs) �योग गन� स�छन।् 
ु े ु ध ग�रएको छ र पूPCD ह�को �योग, �श�क वा �शासक�वारा अनमो�दत बाहक, अ�य कनै प�न समयमा �नषे ण� 

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

�यि�तगत व�तुह� 

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

�व�याथ�ले अ�को व�तु ेटाएमा, उनीह�ल उ�त व�तु तु ै कम� ु ु �भ े ��त चार� सद�यलाई बझाउनपछ। 

फोन कलह� 

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

क�ाकोठा वा काया�लय फोनबाट हुनपछु � । अ�भभावकह�लाई �व�यालय �दनमा आ�ना ब�चाह�सँग ��य� कु राकानी 
गन� �न��सा�हत ग�र�छ। 

शार��रक �श�ा पोशाक 

ु � ट सु ुशार��रक �श�ा क�ाह�मा �व�याथ�ह�ले उपय�त पोशाक: शटह�, �वे ट, िजम सज, आ�द लगाउन आव�यक पन� 
स�छ। क�ामा उ�त पोशाक नलगाएमा अनु � ुन स�छन ् े ेक सम�टरको स�वातमाु�ीण ह । शार��रक �श�ा �श�कल ��य े े 
उपयु ु हन े�त पोशाक र पा�य�मका आव�यकताह�का स�ब�धमा जानकार� �वतरण गन� ु े छ। �व�याथ�ह�ल 
उ�ीण/� अनु�ीण� पा�य�मको �पमा शार��रक �श�ा चयन गन� स�छन ्र शार��रक �श�ा �वभागले बनाएका 
माग� � ु � � । �व�याथ�ह� आ�ना पोशाक र �यि�तगत व�तह�का ला�ग िज�मे ु�छन ्दशनह�को पालना गनपछ ु वार ह । 
शार��रक �श�ा लकह�का ला�ग कि�बनेसन लकको आव�यकता पछ�। हराएका वा चोर� भएका व�तुह�का ला�ग 
�व�यालय िज�मेवार हुने छैन। 

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

�डि���टसँग �ायः हा�ा �व�याथ�ह�को उपलि�धह� मनाउने ु�छ, जसमा पुअवसर ह र�कार �ा�तकता�ह�, अ��वतीय 
क�ाकोठा प�रयोजनाह�मा सहभागीह�, ल�लत कला काय� े ू�मह�मा संल�नता, खलकद र 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�का 
फोटोह�का
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 समावश हुन स�छ। � े 
हामीसँग क�हलेकाह�� �थानीय �म�डयाका सद�यह� हा�ा �श�कह��वारा ��ता�वत �श�ासँग स�बि�धत 

ष काय�मह� र अ��वतीय �ि�टकोणह� सम हन�वशे � े�नका ला�ग हा�ा भवनह�मा आउनु ु े छ। हा�ा 
�व�यालयमा �डि���टको �ान र �नर��ण�वना �व�याथ�ह�लाई �म�डयाको पहँुच हँुदैन र हामी 



             

          
           
            

     

              
           

           
          

              
         

  

        
             

          
          
            

            
      

            
         

   

            
             

   

             
           
         

    

 

             
             
  

         

�म�डयाले े कथा वा शीष� े�दा �व�याथ�ह�लाई ��य� पहुच �दान गद�न�। �ववादा�पद या नकारा�मक मा�नन कह� सम ँ 

अ�धकांश आमाबु े ैवा हा�ा �व�यालयह�मा भइरहन उपलि�धह�को द�नक समारोहमा आ�ना छोराछोर�ह� संल�न 
भएको देखर आन�द मा�नहु�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, के ह� आमाबुवा आ�ना छोराछोर�ह�लाई य�तो �वीकृ ती र मा�यताबाट अलग रा� 
�चाउनहु ु�छ भ�ने कु रा हामीलाई थाहा छ। 

यो सहम�त अ�वीकार गन� े आमाबु े मा� काय� गन� आव�यक छ। हामी ती आमाबु ेचाहन वाल वाल हामीलाई �डि���टको 
वेबसाइटमा उपल�ध फाराम डाउनलोड गरेर, फाराम भरेर 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 स�चत गनू � 
आव�यक छ। हामीसँग �व�याथ�ह�को हालको सूची छ जसका ��याकलापह� �डि���ट�वारा वेबसाइट, सामािजक 
स�जाल वा अ�य साव� � � ु ँ ै े कु रा स�नि�चत गनका ला�ग ज�नक फोरमह�मा सावज�नक �पमा �वीकार गन हदन भ�न ु � 
आमाबु ेक शरद ऋतको स�टे े�बर 1 स�ममा यो गन� अनुवालाई ��य ु रोध ग�रएको छ। 

शा�त अ�ययन समय / �कावट 

�व�यालयह�ले शा�त अ�ययन समय (Q.S.T.)/�कावट काय� �न ् शासन �वक�पु�म स�चालन गछ । यो अन 
�धाना�यापक वा उहाँको �डजाइनीको �नण� ुयमा �योग ग�र�छ। �नय�त भएका मा�नसह�का ला�ग उ�चत �यवहार 
आव�यक पछ� ; यो �व�यालयको शा�त समयाव�धप�छ हु�छ -- सबै �व�याथ�ले पया��त �व�यालयकाय� ग�न ्भ�ने 
अपे�ा ग�र�छ। �व�याथ� Q.S.T मा �ढला भएमा, उहाँलाई ब�ने अनम�त नहु ुन स�छ र अ�त�र�त प�रि�थ�तह� 

् ूआउन स�छन। �व�याथ�ले Q.S.T का ला�ग तो�कएको समय परा गन� असफल भएमा थप सजाय �दन स�क�छ। 

R कारक 

हामी PLSD मा सबै ृ �त र क�याण सु � �नर�तर काम ग�ररहे�व�याथ�का ला�ग सं�क धार गन का छ�। 2020 को शरद 
ऋतु ु े ेडस�मका सबै े ै ेको स�वातमा, 7 द�ख 12 � �व�याथ�ल �व�यालयमा उनीह�को द�नक ता�लकामा “R कारक” बार 
�सकेर लाग गन� छन ् ृ �त, �यवहार र �नण� े ढाँचा हो जु ेू । R कारक सं�क य �लन न �व�याथ�ह�ल आ�नो �व�यालय र 
जीवनका अनु ू � � � �भवह�लाई सफलतापवक माग�नदशन गनका ला�ग अपवादा�मक जीवनयापनका सीपह�को �वकास 
गन� �योग गन� छन।् 

रे�ट�म 

�व�याथ�ह�ले �योग गन� अनु े�ट�म �योग गनुपछ। �बरामी महसस गन म�त �दइएको क�ाकोठा निजकको र � � ु � 
�व�याथ�ह�ले � गनु� � र र�ट�ममा ब�न हुदन। उ�चत ���याह� पालना नगर ि�ल�नक वा काया�लयमा �रपोट पछ े ु ँ ै े 
अनु ुन स�छ।शासना�मक कारबाह� ह 

सुर�ा 

कृ पया काया�लयमा स�पू � सु े � गनु� । काया�लयमा यो जानकार� �रपोट गन� असहजण र�ा सम�याका बारमा �रपोट होस ् � 
महसस गन �व�याथ�ह�ल �श�क वा परामशदातालाई स�पक गन� स�नह�छ। यसका साथ, सरोकार भएमा सफरु � े � � ु ु ै े 
ओहायो �कू ल �टपलाइन 844-723-3764 मा फोन गरेर �रपोट� गन� स�क�छ। सेफर ओहायो �कू ल �टपलाइनमा 
अ�ात �पमा कल गन� स�क�छ। 

सुर�ा अ�यासह� 

��येक क�ाकोठाका ला�ग आगलागी �नकास �मख �पमा पो�ट ग�रएको छ। �व�याथ�ह�लु े ��येक क�ाकोठा र 
बा�हर �न�कने ���याह�बाट बा�हर �न�कने माग� े े�ा ग�र�छ। आव�धक अ�यासह� �व�यालय ह� थाहा पाउन अप 

भ�र आयोिजत ह ्वष� ु�छन। 
�व�याथ�ह�ले क�ाकोठामा सबै �कताब र �यि�तगत चलस�प�ी (पस� ेक) छो�नु पछ। �व�याथ�ह�लेबाह � 



             
           

    

      
        

          
       

            
        

 

   

  

           
            

              
             

        

          
         

             
         

         
 

  

          
         

       

          
              

           
             

अ�यासलाई ग�भीरतापवक �लन �ा ग�र�छ। सब �व�याथ� सबै ू � े र �यवि�थत �पमा भवनबाट बा�हर �न�कने अपे ै 
िज�मेवार वय�कसँग ब�नुपछ�। �रपो�ट�ङ ��े (उदाहरणका ला�ग कारह�मा ब�ने वा स�प��बाट बा�हर �न�कने, 
आ�द) छोडे ु ु ेमा अनशासना�मक कारबाह� हन छ। 

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। 

�ब�� 

�व�यालयमा �व�यालयले अनु ेको कोष स�कलनकता�लाई मा� अनु �मोदन गर म�त �दइएको छ। �यि�तगत �ब�� गन 
पाइँदैन। सबै �व�यालयका कोष स�कलनकता�ह�सँग पूव� �शासक�य �वीकृ�त हुनुपछ�। 

समयता�लका प�रवत�नह� 

बोड� ेनु� ् े�डङ र म�या�कनूनी�त 5421 ह होस: � 

�व�यालयका परामश� सेवाह� 

�व�यालयका स�लाहकारह�ले �व�याथ�को न�तजा सु � �व�यालय परामश� काय�धार गन �मह� �डजाइन र �वतरण 
गछ�न ् े आ�नो �व�यालय परामश� काय� ै ु ँग। उनीह�ल �मलाई �व�यालयको श��क ल�य र �व�यालय सधार योजनास 
जोडे ै ु ँच �व��धन गन� ने ृ � �न ् े अमे�रक� र सब �व�याथ�का ला�ग समानता र पह त�व, वकालत र सहकाय गछ । उनीह�ल 
�व�यालय परामश� संघको नै � �न ् र राि��य मोडे े�तक र �यावसा�यक �तरह�लाई समथन गछ लका �न�न ��ह�मा 
आधा�रत �व�यालय परामश� काय� ् ू�मको �वकासलाई बढावा �द�छन: प�रभा�षत, �वतरण, �यव�थापन र म�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 से े �व�याथ�ह�लाई �व�याथ� सफलताका ला�ग मान�सकता र �यवहारह� �वकास गन�वाह�ल 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 सबै �व�याथ�का ला�ग समान श�ै�क, क�रयर र सामािजक/भावना�मक �वकास अवसरह� 
सु�नि�चत गछ�न।् 

�व�यालय�वारा �ायोिजत काय��मह� 

�व�यालय�वारा �ायोिजत काय� ू � �व�याथ� �नकाय र �मह�मा �व�याथ�को �यवहार ��य� �पमा �यि�त, स�पण 
समु ँग स�बि�धत हु�छ। �व�यालय�वारा �ायोिजत काय�मह�मा अनपय�त �यवहार गन �व�याथ�ह�लाई दायस � ु ु � 
�व�यालय अनु े छ (�व�याथ� हाते ु ू हु�छ)।शासना�मक कारबाह� ग�रन पि�तका लाग 

अ�य �व�यालयका �व�याथ�ह�लाई अ�त�थको �व�यालय �शासक र अ�भभावक�वारा ह�ता�र ग�रएको �वीकृ त 
फारामको साथ अ�त�थको �पमा हाइ �कू लह�मा हन नृ ुन अनु ू ुु े �यह�मा उपि�थत ह म�त �दइ�छ। हाइ �कलका पाहना 
�ेड 9-12 मा र/वा 20 वषभ�दा बढ� उमको हन �छ। न�य छोडका �व�याथ�ह�लाई फकनका ला�ग अनम�त �दइन � े ु ु पद ृ े � ु े 

ृ ुछैन। �व�याथ�ह�लाई न�य भइरहेको बेला पाक� गन� ठाउँमा वा भवनबा�हर ब�न अनम�त �दइने छैन। 
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डा�स/�टन नाइ�स - अ�धकांश �व�यालयप�छका ��याकलापह� सव� ला हु ुदा, ज�नयर हाइुसाधारणका ला�ग ख ँ 
�कू ल डा�स/�टन नाइ�स RV/LV �व�याथ�ह�का ला�ग मा� हुन। �न�न �नयमह� �टन नाइ�स र डा�समा लागू् 
हु�छ: 

1. पोशाक रा�ो हुनपछु � । टोस� उपय�त �पमा ढाँ�कएको हु ुनपछु �  (ज�तै बयर �म��फे , ि�लभेज दे�खने, बाउला 
नभएको/कट-अफ �ट-सट�, बाहुला�वनाका अ�डरशट� होइन)। साथ,ै �व�याथ�ह�लाई ह�टर-ट�स, �पेगेट� ��याप 
ट�स वा �याकलेस सट�/ट�स लगाउन अनुम�त छैन। �व�यालय पोशाक मापद�डह� सबै �व�यालय 
��याकलापका ला�ग लागू हु�छ। �शासकह�ल कु न उपय�त छ र कु न उपय�त छन भनी �नणय �लन हुने ु ु ै � ु े छ। 
कुनै े स पे ु ै न।प�न �कारको प�हरन र/वा मा�क/फ ि�टङ �टन नाइटमा लगाउन अनम�त छ 

2. �टन नाइटको समयमा �व�यालय �नयमह� लागू हु�छन। �व�यालयका �नयमह� पालना गन� असफल् 
भएमा अनु न स�छ र भ�व�यको न�यह�बाट �नका�न स�छ। शासना�मक कारबाह� हु ृ 

3. �व�याथ�ह�लाई वय�कले ह�ता�र नग�रकन बा�हर जाने अनम�त �दइु ँदैन। 
4. �टन नाइट - �व�याथ�ह�लाई �यो समयमा यातायातबाट घर जानका ला�ग अपे�ा ग�र�छ। 15 �मनेटको 

ु ृउपय�त समयाव�धप�छ यातायातका ला�ग �ती�ा गद� गरेको �व�याथ� फे ला परेमा अक� �नधा��रत न�यमा 
उपि�थत हुनबाट हटाइने छ। दोहो�रएका दोषीह�लाई �व�यालय वषको अव�धमा �नधा��रत ग�रएको बाँक�
न�यह�बाट हटाइने छ।ृ 

5. हाइ �कू लका �व�याथ�ह�लाई ज�नयर हाइ �टन नाइट डा�समा उपि�थत हु ुन अनम�त छु ै न। 
6. जु�नयर हाइका �व�याथ�ह�लाई हाइ �कू ल डा�समा उपि�थत हुन अनुम�त छैन। 
7. OSS, ISS �नयु�त ग�रएका वा �धाना�यापकको पर��णमा रहेका कु नै प�न �व�याथ�लाई उपि�थत हुनबाट 

रो�न स�क�छ। 

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�यालय अ�धकार�ह�ल ुु े कानन वा �व�यालय �नयमह�को 
उ�ल�घनको �माण प�ा लगाउन खोजी आव�यक छ भ�ने यथो�चत �पमा शंका गन� लागेको बेला उनीह�ले कु नै प�न 
�डि���टको �वा�म�वमा रहेको ��व�ध, �व�याथ�को सवार� साधनलगायत, �व�याथ�को सहम�तमा वा सहम�त�वना 
�व�याथ�को �यि�त वा स�प�� खो�न स�छन। खोजतलाशको दायरा आरो�पत उ�ल�घनको ग�भीरता र �व�याथ�को् 
उमेरअनुसार �नय��ण ग�रने छ। �वा�म�व �नधा�रण गन� र व�तु वा यसका साम�ीह� खतरनाक छैनन ्भनी पुि�ट 
गन� ु नै े छ। कृ पया थप �ववरणह�का ला�ग बोड� ेनु� ्का ला�ग क प�न अप�र�चत सामानको खोजतलाश ग�रन नी�त ह होस। 

�टेकबोड� / इन-लाइन �के ट / होवर बोड� / �कू टरह� 

सु े � � ू ेर�ाका कारण, �व�याथ�ह�लाई �व�यालयमा �टकबोड, होवर बोड, �कटर वा इन-लाइन �कटह� �याउन 
अनु ँ ैन। �तनीह�लाई �व�यालयको स�प��मा �योग गन� ँदन।म�त �दइद पाइ ै 



   

            
        

            
          

           
            

               
           

            
          

             
            

 

    

 

       

 

           
            

   

         
      

         
              

          
          
         

        
             

            
            

            
          

         

�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 कानुन, बोड� नी�त र 
�व�यालय �नयमह�मा उि�ल�खत �व�यालयमा �व�याथ�ह�बाट अपे��त �यवहारअन�प स�मानको वातावरणु 
कायम गन� सावधानी अपनाउनुपछ�। सामािजक स�जाललाई कु नै प�न अनलाइन �काशन वा उपि�थ�तको �पमा 
प�रभा�षत ग�रएको छ जसले अि�तम �योगकता�ह�लाई इ�टरने ुटमा साम�ी�भ� वा वरपर बह-�दशा�मक 
कु राकानीह�मा संल�न हुन अनम�त �द�छ। �व�याथ�ह�लु े अनलाइनमा �का�शत गरेको साम�ीका ला�ग उनीह� 
�यि�तगत �पमा िज�मेवार� हु�छन। �डिजटल साम�ी �थायी �पमा रहन हुनाल, तपा�ल �का�शत गनुभएको कु नै् े े े � 
प�न कु रा लामो समयस�म सावज�नक हने छ। अनलाइन साम�ी पो�ट गदा� सामा�य �ान �योग गनुहोस र� ु � ् 
�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। श् ै ���क ���यामा ह�त�ेप गन वा 
�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� ेनु�नी�त 7540.03A सामािजक स�जाल नी�त (�व�याथ�ह�) ह होस ् 

अ�ययन हल 

अ�ययन हल शा�त अ�ययनका ला�ग एक ठाउँ हो। �व�याथ�ह�ले अ�ययन हलको समयमा काम गन� साम�ी �लने 
अपे�ा ग�र�छ। अ�ययन हलमा भएको उपि�थ�त क�ाको �पमा समान छ। क�ा छो�ने �व�याथ�ह�लाई खाजा र/वा 
कम�स अव�धको स�टा अ�ययन हलमा �नयु ��त गन स�क�छ। 

�नगरानी �यामेराह� 

�व�यालयका �े े ेराह� जडान ग�रएका छन। �व�याथ�ह�लाई जनसक�ह�मा रहका �व�भ�न �थानमा �नगरानी �याम ् ु ु ै 
समयमा रेकड� गन� स�क�छ। कृ पया �भ�डयो र इल��ो�नक �नगरानीबार थप माग�नदशनह�का ला�ग �डि���टको े े � � 
वेबसाइटमा रहेको बोड� नी�त 7440.01 हेनु� ।्होस 

�नल�बन 

भवनह�मा दु ुन �नल�बन (I.S.S.) र �व�यालयबा�हर हुनेई �कारका �नल�बनह� �योग ग�र�छ: �व�यालय�भ� ह े 
�नल�बन (O.S.S.)। I.S.S. मा �नयु ू�त ग�रएका �व�याथ�ह�लाई �व�याथ� जनस��याको मलधारबाट हटाइ�छ। 
यसलाई अनु ेशासन सं�हताको संरचना र अपराधको �वभाव�भ� �योग ग�रन छ। 
यो अ�ययन समय तो�कएको �े ु � े ेमा र तो�कएको काय� पू े�मा �बताउनपछ। �व�याथ�ल �नयमह�को पालना गर रा गरमा 
शै � बनाउन स�क�छ। I.S.S. पू � र/वा �था�पत माग� �शनह� पालना गन���क काय रा गन �नद असफल भएमा 
�व�यालयबा�हर �नल�बन ग�रने ु े �ढलासु ुछ। I.S.S. मा हन �ती I.S.S. को उ�ल�घन हो र O.S.S. मा प�रणत हन 
स�छ। I.S.S. मा �नयु � ु ु ु � ु�त ग�रएको �व�याथ� �नदशन �दइएनसार उपि�थत हनपछ। �मायो�य अनपि�थ�तका �दन 
�व�याथ�ले ु टाएको काय� � एप�छ पू � लगाइनेछ �व�याथ� फ�क रा गन छ। 
�व�यालयबा�हर �नल�बन ग�रएका �व�याथ�लाई छु टका काय� पू � र आ�नो �नल�बन अव�धमा पूे रा गन रा भएको 
काय� े �डट �ा�त गन� अनु े छ। �व�याथ�ह�लाई क�ाकोठाको बा�हर न�कल गन� नस�कनेका ला�ग 100% � म�त �दइन 
छु टका कायका ला�ग दि�डत ग�रन छन। �श�कह�ल छु टको असाइ�म�टको �वीणता �नधा�रण गन े � े ै े े े � �भ�न 
असाइ�मे�ट �योग गन� स�छन ् ू। �नल�बन ग�रएका �व�याथ�ह� �पक�र�टन �क�सको स�प��मा ब�न वा �नल�बन 
ग�रएका �दनह�मा �व�यालयका काय� ु ु ँदन। �व�यालय �नलि�बत �मह�मा (घर वा बा�हर) उपि�थत हन/भाग �लन ह ै 
�दनमा र�द ग�रएको छ भन,े �नल�बनलाई छु टेका �दनह�को स��या�वारा �व�तार ग�र�छ। 



  

         
    

       
        

            

 

        
             

             
             
  

           
       
      

          
          

         
           

             
            

            
            

       
            

       

           
         

              
             

            
       

 

       

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

तपा�लाई आफू मा�थ भदभाव भएको ज�तो लागे ृ पया �धाना�यापकलाई सू ुहोस। �यसप�छ, स�त�ट े मा, क �चत गन� ् ु 
नभएमा �डि���टको शीष� ु ु � , जसलाई 614-833-2110 वा 90क IX र/वा ख�ड 504 संयोजकलाई उजर� पठाइनपछ 
North East Street, Pickerington, Ohio मा स�पक� गन� स�क�छ। यस �तरमा स�तोषजनक �पमा �यवि�थत 
नभएमा, �डि���टको शीष� ु ँग उजर� दायर गन ेक IX अनपालन अ�धकार�(ह�) स ु � स�क�छ, जसल �डि���टको अि�तम 
म�य�थको �पमा काम गन� छन ् ृ पया थप मागदशनका ला�ग भदभावस�ब�धी �डि���टका नी�तह� हनहोसु ।्। क � � े े � 

अ�धकारह�को ह�ता�तरण 

पा�रवा�रक शै � ु ु��क अ�धकारह� र गोपनीयता ऐन (FERPA) अ�तगत, आमाबवालाई �दइएका अ�धकारह�मा अनम�त 
र सहम�त समावेश हुने छ, 18 वष� पुगेका वा पो�ट-सेके �डर� �श�ाको सं�थामा �वश गने � �व�याथ�लाई ह�ता�तरण 
ग�रने छ। यसले कलेज वा �व�व�व�यालयको सहयोगमा �डि���टले �दान गरेको सबै दोहोरो नामा�कन क�ा 
समावेश गन� े�यह�का ला�ग �नभ� ु ँदास�म आमाबवाल �व�याथ�का रकडह�मा पहँच गन�छ। �व�याथ� कर उ�द र ह ु े े � ु 
अ�धकार कायम रा�छन।् 

अठार वष� ेरका �व�याथ�ह� आ�नो �यवहार व कायह�का ला�ग जवाफदह� हु । उपि�थ�तस�हत उम � े �छन ् 
�व�यालयका �नयमह�को अनु � ँग ��य� �पमा स�बोधन ग�रन पालनालाई 18 वषका �व�याथ�स े छ। 
�व�यालयको प�ाचार सीधै 18 वष� उमेर पुगेको �व�याथ�सग पठाइनँ े छ। 

�व�याथ�ले आ�ना आमाबु ू ् े े�ा ग�र�छ।। तपा�सग अ�धकारह�को ह�ता�तरणका वालाई स�चत ग�न भ�न अप ँ 
बारेमा कुनै प�न ��न छन ्भने, कृ पया आ�नो भवन �धाना�यापकलाई स�पक� गनु� ।होस ् 

आग�तकह�ु 

आग�तु े ु � ुकह�, �वशषगर� आमाबवा/अ�भभावकलाई �व�यालयमा �वागत छ। �व�याथ� र कमचार�को सर�ालाई रा�र� 
अनु � ेक आग�तु े ेश गरप�छ �व�यालयको काया�लयमा �रपोट गनुपछ र आग�तककोुगमन गन, ��य कल भवनमा �व े � � � 
�याज �ा�त गन� ु � । आग�तु ेवक �याज�वना आउने ु नै प�न का ला�ग उ�चत प�रचय प� उपल�ध गराउनपछ क/�वयंस क 
आग�तु � न अनु े छ। आमाबु े कम� ँग भ�न चाहमा वा क�ाकोठा कलाई काया�लयमा फक रोध ग�रन वाल चार� सद�यस े े 
अवलोकन गन� े े े�ट �नधा�रण गन� फोन गनु� � र आव�यक फाराम(ह�) परा गन� �चाहमा, उहाँह�ल अपोइ�टम पछ ू ुपछ। हा�ा 
क�ाकोठाह�मा �मण गदा� वा हा�ा �व�यालयका �व�याथ�ह�लाई अवलोकन गदा� सबै गोपनीयता �नयमह� लागू 
हु�छन।् 

�व�यालयको काया�लयलाई क�तीमा 24 घ�टाअ�घ स�पक� गरेर अपोइ�टमे�टह� �लनपछु � । आमाबवालाई �वशु षे 
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 नाते े अनम�त �दइु दैन।दारह�लाई �व�यालयमा बोलाउन ँ 

�व�याथ�ह�ले आग�तु ु नै ू े�नका ला�ग �व�यालयमा आमि��त गन� ँ ैनन ्कह�लाई क प�न समयमा आफलाई भ पाउद । 
उ�त आग�तु ु ँग आएको अव�थामा मा�ै े �व�यालयमा आग�तु ँगक �व�याथ�को आमाबवा(ह�) स �व�याथ�ल कस 

पाउ । क ह े ुभेटघाट गन� ँ छन ् ु नै प�न �व�यालयमा आउनु ुन सबै आग�तुक स�मा काया�लयमा गई साइन इन गर� 
आग�तु ु � जु े ु ँदा सध� ू ँगै रा�पछ। �व�यालय समयमा सीधैकको पास �लनपछ न उहाँह�ल भवनमा ह आफस ु � क�ाकोठा, 
खाजाघर वा खेल मदैानमा नजानुहोस। स�पूण� �व�याथ�को सु े् र�ाका ला�ग यसो ग�र�छ। �व�यालयमा आउन 
आग�तु �शनह� नी�तह�: 9150 र 9150 AG अ�तग� े े ला पान�कस�ब�धी थप �नद त �डि���टको वबसाइटमा फ 
स�क�छ। 

�यावसा�यक काय��मह� 

सबै �यावसा�यक काय� � � लू , उमेर, अपा�गता वा �म �व�याथ�को जा�त, धम, �ल�ग, आ�थक ि�थ�त, राि��य म 



          लै कावलाई �यान न�दइकन उपल�ध गराउनु ु ���गक झ �पक�र�टन �श�ा बोडको नी�त हो। 
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�पक�र�टन �कू �समा �वयंसेवा गन� 

�पक�र�टन �कू �स�भ� �वयंसवा गन सबै �यि�तल �वयंसवक आवदन पे पछु र �वयंसेे � े े े श गन� � वक आचार-सं�हता 
फाराममा ह�ता�र गनु� � । यी फारामह� हा�ा सबै ेबसाइटमा उपल�ध पछ �व�यालयका काया�लयह� र �डि���टको व 
छन ् ु ँच रा�े सबै ेवक (नयाँ र हालको दव) को प�ठभ�म जाँच । �नय�मत �पमा बालबा�लकाह�मा असर��त पहु �वयंस ु ै ृ ू 
ग�रनपछु । 9150: �व�यालय आग�तक र �शास�नक मागु दशन� 9150 AG: अ�त�र�त �ववरणह�का ला�ग �व�यालय 
आग�तुकह�। 

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

कपया ब�चालाई �व�यालयबाट फका�उनअ�घ �व�यालयको काया�लयमा स�चत गनहोस। काया�लयको कमचार�ल ृ ु ू ु � ् � े 
पालना गनु� पन� काय� ेमा �या�या गनु� हुने�व�धह�का बार छ। 

वष� ुको समाि�तमा पर�कार सभा 

सबै पर�कार �व�याथ�को अि�तम �दनमा मागु दशन काया�लयमा गई �लनपछु , अ�यथा �तनीह� खारज ग�रन � � � े े छ। 
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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�वपणू � हु�छ। 

�व�यालयमा �व�याथ�को उपि�थ�त तथा अनु � े दु ैपि�थ�तका स�ब�धमा हा�ा �श�ा बोड नी�तह�ल व ओहायो 
�शास�नक सं�हता र संघीय बेप�ा बाल ऐनका सबै कानन तथा �नयमनको पालना गछु न। 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 े ँ 

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

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 �चत गनू पछु । ए�स�रङ (जवाफ �दने �सन �व�याथ�को अनपि�थ�त वा �ढलाइबारुस�म �व�यालयमा स � � ) 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� अनु े ेम�त �दइन छ। ओहायो रा�यल हामीलाई �न�न कारणह�का ला�ग 
ब�चाको अनपि�थ�तलाई �मा �दन अनु म�त �द�छु : 

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 �यदारको मृ ु भएमा (3 �दनस�म सी�मत) 
क �व�वासअन�प धा�मक �बदाह�को अवलोकन गन D. आ�नो धा�म� ु � ु � परेमा (अनुपि�थत भएको क�तीमा एक 

�दनअ�घ सू ेश गनपछ।)चना प ु � � 
E. �च�क�सा तथा द�त �च�क�सास�ब�धी अपोइ�मे �शक �दन)�ट भएमा (सामा�यतया आं 
F. स��ामक रोगका ला�ग �वार�टाइन ब�नु ेमा (�च�क�सा पेशे सारु )े पर वर�वारा �मा�णत ग�रएअन 

ु � े ृ ू � ृ ू पछ)G. कलेज �मण गन परमा (तीन �वीकत �दन �दइ�छ / यसका ला�ग पव-�वीक�त फाराम परा गनु� � 
H. आपतकाल�न प�रि�थ�तह� आई परेमा (उदाहरणका ला�ग, अदालतमा उपि�थत हुन, जसका ला�ग 

सामािजक से े ँग बठक ब�न आव�यक छ, �व�याथ� आमाबवासग या�ा गन वा एज�सीस ै ु ँ � आव�यक छ।) 
I. पालनपोषण �याहारमा �व�याथ�को �नयोजन वा पालनपोषण �याहार �नयोजनमा भएका प�रवतनह� वा

उनीह�को पालनपोषण �याहार ि�थ�तका स�ब�धमा कु नै प�न अदालती कारबाह�का कारण अनुपि�थत 
भएमा 

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 सू े�ड�स/��ट अ�धकार�लाई सू �चना आउन स�छ वा �डि���ट अट �चत गन 
स�क�छ। साथ,ै �बरामीका कारण थप अनपि�थ�त भएमा ब�चालाई �न�स मु े�डकल ए�स�यजू (Needs Medical 
Excuse) ि�थ�तमा रा� स�क�छ। N.M.E. ��तब�धह�मा रा�खएका �व�याथ�ह�ले ु�मायो�य अनपि�थ�तका 
ला�ग आ�नो �च�क�सकबाट �ा�त नोट देखाउनपछ। यो �च�क�सा नोट भएन भने अनु ेु � पि�थ�त अ��य रहन छ। 



  

           
          

           
           

            
              

     

            
              

            
       

   

          
              

     

              
      

चाँडो छु �ट� हुने 

�गसक रा �दन वा �व�याथ�लाई छ�ट� न�द �व�याथ� �व�यालयमा पु े प�छ, उसलाई पू ु ँदास�म �व�यालयमै ब�ने अपे�ा 
ग�र�छ। �व�यालयको समयाव�धमा �व�यालयको स�प��बाट बा�हर �न�कने े े ु��यक �व�याथ�ल आमाबवा 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� ु ँ ु �ट� �दइने�मह� स�कएप�छ आमाबवासगै जानका ला�ग छ 
छैन भ�ने कु रा �यानमा रा�होस। आ�ना बालबा�लकालाई चाँडै �व�यालयबाट लै े आमाबवाल �नय�मत ु ् जान चाहन ु े 
साइन आउट काय� ु � � । चाँडै �न�कन कु नै प�न �व�याथ�लाई उ�त �दन बाँक� बचे�व�धह�को पालना गनपछ े को 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� �मलाउनुपछ�। छु टेका सबै काम पूरा गर� �व�यालय फ�क� एको �दन बुझाउनुपछ�। �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 हु ु ने, �ढलो आउन,े प�हले नै योजना बनाएर अनपि�थत हु ु ने र अनपि�थत हु ु ने काय�लाई स�बोधन 
गन� ���याह�का बारेमा जानकार�का ला�ग उपि�थ�तको नी�त 5200 हेनु� ।्होस 



 

  

           
           

             
            

 

            
          

       
           

          
           

          

          
          

              
 

         
      

             
    

             
     

      

           
        

       
          

           
            

             
      

            
                

      
             

   
             

बस यातायात 

बसह�मा �व�याथ� 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 पछु । �व�यालय बसह�मा या�ा गन �यि�तह�ल सधे षा�धकारको �पमा �लन � � े � 
आ�ाकार� या�ु ् भ�ने े�ा ग�र�छ। �व�यालय बसह�मा या�ा गन सबै ेह�को �पमा �यवहार ग�न अप � �व�याथ�ल 
�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� 

सप�रटु �ड�ट वा उहाँको �डजाइनीलाई �व�याथ�का ला�ग यातायात अ�वीकार गन� पाउन अ�धकार छ। �व�याथ�लाई े े े 
अ�भ�े�रत �नल�बनको �ल�खत सचना �दनपछ। �व�याथ�ल �नल�बन हुनअ�घ सप�रट�ड�ट वा सप�रट�ड�टको ू ु � े ु ु े े ु े े 
�डजाइनीसम� अनौपचा�रक �पमा उपि�थत हुने अवसर पाउने छन।् 
�व�याथ�ह�लाई अ�य अनशासनका ला�ग प�न बसबाट अपतकाल�न �पमा �नका�न स�क�छ। आपतकाल�न �पमाु 
�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. आमाबुवा आ�नो �व�याथ�लाई �व�यालयबाट लजानै ुअ�घ र �याइसके प�छ उनीह�को सुर�ाका ला�ग िज�मेवार 
हु�छन।् 

2. �व�याथ�ह� बस आउन समयभ�दा पाँच (5) �मने ��ट ग�रएको बस �बसौनीमा आउनपछु � । साँझको े ट अगा�ड �न�द 
समयमा �व�यालयबाट छु �ट� भएप�छ, �व�याथ�ह� सात (7) �मनट�भ� आ�नो �न�दे ��ट बसमा च�नु 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 सर��त त�रकालु े 
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�नुपछ�। 
�व�याथ�ह� एउटा �सटबाट अक� �सटमा सनुह� ु ँदैन। 

6. �सटमा उ�भनु वा पछा�डको �सटमा ब�नु हँुदैन। 
7. अन�धकत �पमा छन वा �हका�उन भने ने वा �हका�उन काय� हो। �व�याथ�, बस चालक वा ृ ु ु ु को शार��रक �पमा छु े 

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 
अनु े ै ू � ेम�त �दइन छन; यसको प�रणाम �व�प सामा�यतया �यनतम तीन (3) �दनस�म �नल�बन गन स�कन 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 गनहु� ु ँदैन। 

9. �व�याथ�ह�लाई चरोटु , �सगर, �लोभ चरोटु , चपाउने स�तू ,� �नफ र अ�य कु नै प�न �कारका सत�ज�य पदाथु � 
सेवन गन,� अ�यथा �योग गन,� रा�, ख�रद गन,� �ब�� गन,� �ब�� गन� �यास गन,� �वतरण गन� वा जलाउन 
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 प�न �व�यालयको �नगरानीमा रहेका कु नै प�न ��याकलापमा ध�पान गनू � र/वा सत�ज�यु 
पदाथ� � र/वा रा�बाट �नषे �को �योग गन ध गछ। 

10. �व�याथ�ह�लाई सलाई वा चरोट जलाउनु े लाइटरह� �योग गन� अनम�त �दइु ँदैन। �व�याथ�ले कु नै 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 गनुह� ु ँ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 �बसौनीबाहेक 



    
            

        

अ�य ठाउँमा झन� अनुम�त �दइँदैन। 
13. बसमा वा �यालबा�हर फोहोर �याँ�न वा बसमा कु नै प�न कु रा �याँ�न �नषे�धत छ। 
14. �व�याथ�ह�ले आ�नो शर�रका सबै अ�ग बस�भ�ै रा�ु पन� छ। 
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15. �व�याथ�ह�लाई कु नै प�न समयमा आपतकाल�न ढोका वा �यालह�मा छेडछाड गन� अनुम�त �दइँदैन। �यसो 
गरेको ख�डमा �नल�बन ग�रने छ। 

16. बसमा �सटह� का�न,े �वालह� पान�, आ�द ज�ता �वनाश गन� अनुम�त �दइने छैन। आ�ना बालबा�लकाले 
गरेका कनै प�न ��तका ला�ग आमाबु � े न छन।ु वा आ�थक �पमा िज�मवार हु े ् 

17. �व�याथ�ह�ले प�हलो पटक �दइएका बस चालकका �नद�शनह� फे �र भ�न आव�यक नपन� गर� सह� �पमा 
पालना गनुपछ। �व�याथ�ह� �व�यालयका कनै प�न कमचार� वा बस चालकका उपय�त अनरोध वा � � ु � ु ु 
�नद�शनह�को अनपालना गन े े ेु � असफल भएमा �यसलाई आ�ापालन नगरको �पमा �लइन छ। बस भनको 
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� पणू � �पमा शाि�त कायम रा�पछु � । 

19. थ�न पाइदैन।ु ँ 
20. रा�य वा संघीय अस�मता कानुनह��वारा आव�यक भएको अव�थामा बाहेक, कु नै प�न साइजका 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 े �खने ु नै े ब�दुकाउन अनम�त छ द ह�तयारह�मा क उ�चत �यि�तल क, गोला-बा�द, �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�तोल, �टन 
गन वा कुनै प�न व�तु समावेश हुन स�छन ्तर य�तमा मा� सी�मत छैनन।् 

22. �व�याथ�लाई नशाज�य औष�ध, अ�य अवै पदाथका साम�ी, मादक पय पदाथ, न�कल� �नयि��त ध औष�ध, लागू � े � 
पदाथ� ै े े'' �नयि��त पदाथह� रा�, मा�न, �योग गन, लकाउन, �ब�� गन, �ब�� गनका ला�ग ह� वा ''उ�त द�खन � े े � ु े � � 
��ताव गन� े, उपभोगको �माण दखाउन, आप�त� गन� वा �सारण गन� अनु ै, �यसको नशामा रहन े े ू म�त छन। 
उ�तै े े �नयि��त पदाथ� ु नै उ�चत �यि�तल पदाथको आकार, साइज, रङ, �च�ह, लब�लङ, �याकिजङ,-द�खन मा क े � े े 
�वतरण वा �ब�� ग�रएको वा �ब�� गन� ू � होका ला�ग ��ताव ग�रएको म�यको समानताका कारण �नयि��त पदाथ 
भनी �व�चास गन� ु नै प�न व�तु ेश हन स�छन ै नन ्क समाव ु ् तर य�तमा मा� सी�मत छ । धारण साम�ीह�मा 
�व�याथ� आफ� ले राखेका कु राह� वा पस,� वालेट, लकर, ड�कमा वा �व�यालयको स�प��मा रहे ेको सवार� साधनमा 
वा �व�यालय उ�दे�यह�का ला�ग �योग हुने सवार� साधनमा राखेका कुराह� समावेश हु�छन ्तर य�तमा मा� 
सी�मत छैनन। गैर-म�दराज�य �बयर, �टरोइड, सत�ज�य पदाथ, इ-�सगरट/भपराइजर र लाग �् े ु � े े ू पदाथका साम�ी 
ज�ता �नयि��त पदाथ� � ु नै प�न पदाथ� �नषे ्को काम गन क �धत छन। 

23. बसको सुर��त स�चालन सु�नि�चत गन� कनै प�न समयमा बसमा होह�ला कम गनु� � ।ु पछ 

24. एक ��पका ला�ग छु �टै बसमा या�ा गन� चाहने �व�याथ�सँग आमाबुवा र भवन �धाना�यापक/�डजाइनीले 
ह�ता�र गनु� ुनपछु । यो आपतकाल�न समयका ला�ग मा� ग�रने छ, स�वधाका ला�ग होइन।ुभएको नोट ह � 

25. �व�याथ�ल आ�नो काखमा रा� �म�ने व�तह� मा� बसमा �याउन स�छनु ् ु नै प�न �व�यालय बसमा े । क 
शीशाका भाँडा वा ए�रसोलका के नह� �याउन पाइने छैन। बसमा बेलुन, �या�ोस ि�टक, ह�क� ि�टक, 
बा�के टबल र �कटबोडह� �याउन अनम�त छन। ब े े े�टक उपकरण उपय�त े � ु ै ेसबल �याट, ट�नस �याकट र एथल ु 
झोलामा हालेर/ढाकर �याउन अनम�त �दइ�छ। े ु 

26. �व�याथ�ह�ल �व�यालयको बसमा तारर�हत स�चार य��ह� (WCDs) �याउन स�छन। �व�याथ�लेे ् 
�व�यालयको बसमा हँुदा WCDs �योग गन� स�छन ् � ु � � �वच�लत गन�। तसथ, असर��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 पवू � सचना र सहम�त�वना कू ु नै प�न �व�याथ�, कमचार� 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 गनु� � । दु वहार पच� �दइएका�पछ �य 
�व�याथ�ह�ले अक� पटक बस च�दा पच�मा ह�ता�र गर� आ�नो बस चालकलाई �फता� गनु� � । यसो गन�पछ 
असफल भएमा ह�ता�र ग�रएको दु � ुन स�छ। �यवहार पच� �फता� नगदा�स�म बस �नल�बन ह 



  

           
           

           
           

               

          
             
            

          

             
             

       
             

            
            

            

        
           

           
             

           
            

       

     

          
           

           
             

      
          

        
          
           

�ेड 7-12 का �व�याथ� आचार-सं�हता 

रा�ो आचरण अ�य �यि�तह�का अ�धकारह�का ला�ग स�मान र मान-मया�दामा आधा�रत हु�छ। �व�याथ�ह�लाई 
अ�य �यि�तह�का अ�धकारह�को उ�ल�घन नग�रने त�रकामा आफ� ले आचरण गन� अपे�ा ग�र�छ। �पक�र�टन 
�कू�सका �व�याथ�ह�ल �व�यालयका �नयमनह�को पालना गन� छन ् र मा�यता�ा�त �व�यालय कम�े चार�बाट �दइएका 
�नद�शनह� �वीकार गन ् � े ु ु� छन। �पक�र�टन �श�ा बोडल आ�ना �व�याथ�ह��वारा उ�ल�घन, अशा�त वा अनपय�त 
�यवहार सहन गन� छैन र जोशपणू � �पमा स�बि�धत नी�तह� र ओहायो संशो�धत �नयमावल� लागू गन� छ। 

�व�याथ� आचार-सं�हता, �था�पत �व�यालय �नयमह� वा �श�ा बोड� े �को अ�धकारमा रहका �व�यालय कमचार��वारा 
ग�रएको कु नै प�न उ�चत अनु � असफल हने �व�याथ�लाई �वीकत �व�याथ� अनशासन �नयमनह�कोुरोधको पालना गन ु ृ 
अधीनमा रा�खने छ। सु े�डे े �व�याथ�को दु � �प�रट �ट वा उहाँको �डजाइनील �यवहारलाई स�बोधन गनका ला�ग रणनी�तह� 
�थापना गन� �नयमनह� �वकास गनपछु� � । रणनी�तह�मा रोकथामदे�ख ह�त�ेपस�मका �यासह� समावेश गनपछु� � । 

��येक वष� (वा वष� े वाल आफसग स�बि�धत �नयम तथा �नयमनह�मा कहाँ को अव�धमा �वश गदा�), �व�याथ� र आमाबु े ू ँ 
पहँुच गन� भ�ने बारेमा जानकार� �ा�त गन� छन ् ुशासन �नयमनह� �व�यालय स�मा; �व�यालय�वारा �ायोिजत । यी अन 
��याकलापह�मा; �व�यालय प�रसरह�मा; कु नै प�न अ�तर-श��क ��तयो�गताै , अ�त�र�त पा�य�म ��याकलाप वा 
�व�यालयमा वा �श�ा बोड� ेका स�प��मा अवि�थत नभएका कु नैको �वा�म�व वा �नय��णमा रह अ�य �व�यालय 
काय� ु ु नै प�न सवार� �म वा ��याकलापमा; �व�यालय�वारा �योग �नयि��त वा स�नयोिजत वा �यवि�थत ग�रएको क 
साधनमा; �व�याथ� �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 �दश� � �यवहारमा लागू हु�छन।्चार�को अ�धकारको अधीनमा भएको क न गन 

यसका साथै � ु ु �, �व�याथ�लाई �व�यालय समयबा�हर �व�यालयका कमचार���त उ�पीडन, ग�डागद�, शार��रक द�यवहार वा 
अ�य हा�नकारक वा अशा�त �यवहार गरेको कारणल ुे �नल�बन वा �न�कासनस�हत �व�यालय अनशासना�मक 
कारबाह�को भागीदार हुन स�छन। उ�त जानकार�मा ती �व�याथ�ह�लाई �व�यालयबाट �नल�बन गन, �न�कासन गन�,् � 
�नका�ने वा अ�य �कारका अनु े ेश हुन छन। बोडलशासना�मक कारबाह�को भागीदार बनाउन आचरणका �कारह� समाव े ् � े 
सबै �व�याथ� र आमाबु ु � �डजाइन ग�रएको �व�याथ� वालाई सकारा�मक उपय�त �यवहारलाई �ो�सा�हत गन 
आचार-सं�हताका बारेमा र �व�याथ� आचार-सं�हताको कु नै प�न उ�ल�घन गरेमा यहाँ उि�ल�खत न�तजाह�को अधीनमा 
रहने े े �शन �द�छ। त�यका बारमा सचत गराउन �शासनलाई �नद 

�व�याथ�ले े � ु ेयो नी�त वा आचार-सं�हताको उ�ल�घन गरमा, �व�यालका कमचार�, �व�याथ� वा आमाबवाल �व�याथ�का 
बारेमा उपय�तु �धाना�यापकलाई �रपोट� गनु� � । �शासनले ओहायो रा�यका फौजदार� र �थानीय अ�यादशह�का पछ े 
अनु ु नै प�न अ�भयोगमा सहकाय� �सार क गछ। 

�व�यालयप�छका सह-पा�य�म काय� े ु ै प�न �व�याथ�लाई अशा�त �मह�मा �व�याथ�को उपि�थ�त �वशषा�धकार हो। कन 
आचरणमा संल�न हुने, �व�याथ� आचार-सं�हताको उ�ल�घन गन� वा �यि�त अथवा स�प��मा खतरा �न��याउने 
आचरण देखाउने ज�ता काय� े छ। सहपा�य�म काय� ु नै प�न �मह�बाट हटाउन स�कन �मह�बाट हटाइएका क 
�व�याथ�लाई �व�यालय वष� ु ने भावी काय� ुनबाट वि�चत गन� स�कने छ।को बाँक� समयमा ह �मह�मा उपि�थत ह 

�नल�बन (�व�यालय�भ� हुने अ�ययनबाहेक), ब�ह�करण वा �न�कासनको समयाव�धमा, �व�याथ�का आमाबुवा, 
अ�भभावक वा संर�क (वा �व�याथ� 18 वा सोभ�दा बढ� उमे े ुनहु ु�छ। रको भएमा) �व�याथ�का ला�ग िज�मवार ह 
�व�यालयबाट �नल�बन, �न�कासन, �थायी �पमा ब�ह�कार ग�रएप�छ 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�सग पवू � अपोइ�टमेँ �ट �नधा�रण 
नगदा�स�म अ�य कु नै प�न कारणका ला�ग �व�यालय प�रसरह�मा उपि�थत हुने अनु ैम�त छन। 



             
              

           
         
    

         
       

 

            
       

       

         
             

       

         

       

        
           

           
      

      
              

            
            

            
       

       

   

             
           

     
    

बोड� े �व�यालयका �े न �न�नम�य कनैल �ह� वा �व�यालयको समारोहमा हु े े ु प�न अपराधमा फौजदार� अदालतमा वा 
बाल अदालतमा दोषी ठहर भएको 16 वष� े � ेवा सोभ�दा बढ� उमरको �व�याथ�लाई �थायी �पमा ब�ह�कार गन स�न छ: 

● घातक ह�तयार वा खतरनाक यु ै ु े�ध साम�ीको अवध ह�ताना�तरण वा अ�ध�हण, लकाइएको ह�तयार बो�न, 
उ�ेिजत ओसारपसार, लाग पदाथ� � ुू ह�को ओसारपसार, �नयि��त पदाथको ठलो मा�ामा अ�ध�हण वा �नयि��त 
पदाथ� नेको �ब��मा संल�न हु ओसारपसार; र/वा 

● पी�डत एक �डि���ट कम� ेिजत ह�या, ह�या, �वि�छक वा अनि�छक मानवह�याै , दराचार� वा चार� भएमा, उ� ै ु 
उ�ेिजत आ�मण, बला�कार, घोर यौन छल वा दराचार� यौन आ�मण।ु 

अनुशासना�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 ेअनसार अ�य अनशासन लाग गन��त ठान ु ु ू स�क�छ। 

े ु � ु ुक�फे र�स: �व�याथ�(ह�), आमाबवाह�, �श�कह�, परामशदाता र �शासकको कनै प�न संयोजन संल�न हने 
क�फे रे�स। 

अवरोध: �व�यालय समय सु ेटको अव�ध। नजरब�दको काय ु�अ�घ वा स�कएप�छ तीस (30) �मन � दई �व�यालय 
�दन�भ� पू ु � । य�द पू ेमा, �व�याथ�लाई दो�ो नजरब�दमा रा� स�कने छ। उ�त नजरब�दको काय�रा ग�रनपछ रा नगर 
पू � � स�क�छ। रा गन असफल भएमा �व�यालयबाट �नल�बन गन 

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� हुन अ�ययन: अपराधको �कृ �तमा �नभर रहेर �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 मू ेर तो�कएको ��मा रा�ख�छ। �व�याथ�ल ेलधारबाट �नकाल े े �नयमह�को पालना गरमा र तो�कएको 
काय� पूरा गरेमा श�ै�क काय� बनाउन स�क�छ। 

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

�मह�मा उपि�थत/सहभागी ह ह ै ँ � ��व�यालयका काय� ुनु ु ँदन। अनुशासनसग स�बि�धत अ�त�र�त मागदशन 
�डि���टको वेबसाइटमा रहेका �डि���टका नी�तह�मा फे ला पान� 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� ु ुकरा अस�मता भएका �यि�तह�को �श�ा सधार 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 दे�ख 3301-
51-09 स�म र 3301-51-11) का अनु ु ेसार हन छ। 
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उ�ल�घनह� 

1. घोर अपराध गन� वा अ�य काननको उ�ल�घन गनु � 
�व�याथ�ले यहाँ सू ेशको उ�ल�घन �न��याउनेचीब�ध नग�रएका अपराध, खराब आचरण वा अ�याद ज�ता 
कु नै प�न काय� गनु� हँुदैन। 

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� ुरे�स, गाँजा; �टेरोइड; �या�फन �याबलेट; K2, �पाइस, पोस, "ल�गल 
�वड" वा कु नै अ�य गाँजा ��त�थापन; उ�तै े े लागू पदाथ� ु ू �द�खन ; वा गैर-काननी लागपदाथ, नशाज�य औष�ध, 
�मजनक औष�ध, एमफे टा�मन, बा�बच� ुरे�स, गाँजा, मादक पदाथ,� CBD उ�पादन, ि�टमुले�ट, �ड�ेसे�ट र 
अ�य मादक पदाथ� ज�तै दे�खने वा उ�तै �भावह� उ�पादन गन� ��तुत, समावेश, न�कल वा �योग ग�रने कु नै 
प�न पदाथ� ु ु � ु ै �; वा ओहायोका काननह� वा संघीय काननअ�तगत प�रभा�षत ग�रएका कन अ�य �नयि��त पदाथ। 
बा�हर� पदाथ� ु�न वा �न�न �योग ग�रने इ-�सगरट, भ�पङ, ज�लङु , IQOS वा अ�य समान य��ह�को ह� सँ े े 
�योगलाई लागू � े छ।पदाथको उ�ल�घन मा�नन 

�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 रहने, उपभोगको �माण देखाउन, आपू�त � गन,� �वतरण गन� वा �सारण गन� वा 
अ�यथा बोड� नी�तको उ�ल�घन गन� पाउने छैनन।् 
"के ह� करा धारण गन� भनको" �व�याथ� आफल वा पस, वालट, लकर, ड�क वा सवार� साधनमा पदाथ� रा�े कराु ु े � े � े े ु 
समावे ु ै ू � ै े � ुश ह�छ तर य�तमा मा� सी�मत छन। लाग पदाथका साम�ी, ज�त रो�लङ पपरह� रा� र पदाथको सई 
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 े ु नै प�न न�कल� पै � बनाउन, �ब�� " रा� पाउन छ । क प�न �व�याथ�ल क सा रा� वा न�कल� पदाथ 
गन� � � काउनु , आप�तू � गन� � वा डे � े ै नन ्, ��ताव गन, �याक गन, ल , �सारण गन �लभर गन पाउन 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 

त गनह ै��तु ु � ु ँदन। 
कु ै े � े �न प�न �व�याथ�ल ��य� वा अ��य� �पमा न�कल� पदाथलाई आचार-सं�हता�वारा �नष�धत पदाथको 
�पमा ��तुत गनुह� ु ँदैन। 

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� े ेबलु ;को क�टनर वा ल 

b. आचार-सं�हता�वारा �नषे को �पमा ��तत ग�रएको कनै प�न �च�ह नभएको वा लबल�धत पदाथ� ु ु े ु 
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 तर "पदाथ" को प�रभाषा�भ� �धत पदाथ� ु � 
नपन� कु नै प�न 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� ूका ला�ग ��ताव ग�रएको म�यको समानताका कारण 
आचार-सं�हता�वारा �नषे � � ु नै ु�धत पदाथ हो भनी �व�वास गन क प�न व�त। 



       
         

         
                

             
            

        
          

             
          
          

          
          

     

 
              

      
            

              
              

            
      

         
           

      
          

           
          

            
           

           
       

             
    

      
   

          
           

            
 

    
          

             

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 पाउनु े छैनन।। य�ता व�तह�मा �व�फोटक पदाथु ,� ब�दु ेका, छडी, ब�दकु , च�कु ,् कको गोल�, पट 
BB वा पेलट ब�दक वा उ�चत �पमा खतरनाक औजार मा�न स�कन ु नै प�न व�तु ेश हु�छन तर य�तमा े ु े क समाव ् 
मा� सी�मत छैनन। उ�तै े �खने ु नै े् द ह�तयारह�मा क उ�चत �यि�तल यी प�रि�थ�तह�मा ह�तयार वा खतरनाक 
औजार मा�न स�ने कुनै प�न व�त समावे ु�छन ् ै नन ्ु श ह तर य�तमा मा� सी�मत छ । 

● साथै े �व�यालयको �वा�म�वमा वा �नय��णमा रहका कनै, O.R.C. ख�ड 2923.122 ल े ु प�न स�प��मा वा 
ु �झकन क �व�यालयको तफ� बाट आयोिजत ग�रएका कनै प�न ��याकलापमा जा�नबु ु नै प�न �यि�तलाई 

कु नै ेश �दनु े �यास गनु� वा रा�ु कायलाई अपराध मा�छ। घातक ह�तयार वा खतरनाक अ�याद , �दन � 
उ�ल�घन गरेको ख�डमा �व�याथ�लाई एक पा�ो वषस�म �न�कासन गन� � स�क�छ। आचार-सं�हताको 
उ�ल�घन गन� �यि�तह�लाई नाग�रक अ�धकार�ह�कोमा �सफा�रस गन� स�क�छ। �व�याथ�लाई ब�दकु ,
च�कु वा अ�य ह�तयार संल�न गरेर आचार-सं�हताको उ�ल�घन गरेको कारणले �व�यालयबाट 
�नल�बन, �न�कासन वा �थायी �पमा ब�ह�कार गदा�, �व�याथ�ले चालक इजाजतप� गु े छन ्माउन स�न 
वा चालक इजाजतप�� न�दन स�कने छ। 

5. आतंक म�चाउने (ORC 2917.31) 
कु नै े कु नै �व�यालय भवन खाल� गराउन वा अ�यथा ग�भीर साव� ु ेप�न �व�याथ�ल ज�नक अस�वधा वा चतावनी 
�न��याउने ज�ता �न�न काय� गर� आतंक म�चाउनुहँुदैन: 

A. आरो�पत वा �नकटमा हुने आगलागी, �व�फोट, अपराध वा अ�य आप��को �रपोट वा चे� तावनी गलत हो 
भ�ने कु रा थाहा पाएर प�न �यसको �रपोट� वा चे � गनु � वा �सा�रत गन�तावनी स । उदाहरणह�मा 
तपा�लाई आगो नलागेको कु रा थाहा हँुदा आगलागी अलाम� ता�न,े बम नभएको थाहा हँुदा बम छ भनी 
ध�क� �दने े कु राह� समावे ु�छन ् ु ँ ैर न�कल� "�हट �ल�ट" बनाउन श ह तर य�तमा मा� सी�मत हदन। 

B. O.R.C. ख�ड 2917.31 मा प�रभा�षत ग�रएनसार �हसाको अपराध गन� ध�काउनेु ं । उदाहरणह�मा 
मान� ध�क� �दन,े आ�मण गन,� अपहरण गन,� कसै � वा लु े, जबरज�ती करणी लाई बला�कार गन �न 
गन�, दंगा उ�प�न गन�, आगो लगाउने वा �व�यालयमा वा �व�यालय�भ� तोप फा�न ध�काउने कु राह� 

श ह ् ैसमावे ु�छन तर य�तमा मा� सी�मत हँुदन। 
C. ग�भीर सावज�नक अस�वधा वा चे े गर� यसको स�भावनाको लापरवाह� बवा�ताका � ु तावनी �न��याउन े 

साथ कु नै प�न अपराध गन�। यस नी�तह�का उ�दे�यह�का ला�ग, लापरवाह� बेवा�ता भनेको तपा�को 
ज�नक अस�वधा वा चतावनी �न��याउन आचरणले ग�भीर साव� ु े े स�भावना रहेको �ात जो�खमलाई 

�वकृ त �पमा बवा�ता गनु� र अ�य �यि�तह�मा तपा�का कायह�का �भाव��त बेवा�ता गनु� हो।े � 
यो �नयमको उ�ल�घन गन� कु नै प�न �व�याथ� बोड� नी�त र आचार-सं�हताबमोिजम �व�यालय 
अनु ुन स�न छ। साथै कनैशासनको भागीदार ह े , यो �नयमको उ�ल�घन गन� ु प�न �व�याथ�लाई 
अ�धकार�ह�कोमा पठाउन स�क�छ। ओहायो कानु � े" कनैनअ�तगत, "आतंक म�चाउन ु प�न �यि�त 
कसै ेको वा नलागको वा �व�यालयमा आ�थक ��त भएको वा नभएको कुलाई चोट लाग े � रालाई �यानमा 
नराखी अपराधको दोषी ठहर हु�छ। 
�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�� 
तावनीस�ब�धी �रपोट हँु ै ू ु ँवा आपतकाल�न अव�थाको चे � गनु� दन वा झटो जानकार� �दनहुदैन वा �व�यालय 

घटनाह�का बारेमा झटो �रपोट �दनु ु ँ ै े �ू � हदन। उ�ल�घन गरको 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 जानीब�झकन भौ�तक हा�न पु �याउनु े 



             
         

            
           

 
             

        
     

             
               
              

            
  

   
     

           
          
  

  
                

        

    
             

         
       

    
     

      
              

            

       
           

   
        
             

        

      
       

             
         

          
          

            

वा हा�न पु े �यास गनु� ँ ै ु नै े ु नै प�न ��त पु�याउन हुदन। क ब�चाल स�प��मा क �याएमा, O.R.C. 3109.09, 
2307.70 र कानु ु ै ू ु ुनको कन अ�य लागयो�य ख�डका अनसार उ�त ब�चाको आमाबवा, अ�भभावक वा 
संर�कह�लाई आ�थ� ेवार ठहर गराइन छ। �व�याथ�लाई एक पा�ो वष� �क �पमा िज�म े स�म ब�ह�कार गन 
स�क�छ। भवन �शासकले ��तको सीमा �नधा�रण गर� अनु ु ु ने छ।शासन कारबाह� तो�न ह 

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. अनम�त�वना छु ु ने वा �हका�उने वा फा�ने 

यो �व�यालयको स�प��मा वा �व�यालय काय� ु ँ ��ममा हदा �व�याथ� वा �व�यालय �णाल�का कमचार� वा अ�य 
कु नै प�न �यि�तलाई शार��रक �पमा छु ने वा �हका�उने वा शार��रक वा मौ�खक खतरामा पान�/ध�काउने काय� गनु� 
हो। य�तो काय� �नु वा जबरज�ती शर�रमा तरल पदाथ� फा�ने कु रा समावे ु�छ। आ�मणको मा �यि�तमा�थ थ े श ह 
घटनामा अ�भयोगह� दायर गन� े �स�क�छ। उ�ल�घन गरको ख�डमा �व�याथ�लाई एक पा�ो वषस�म 
�न�कासन गन� स�क�छ। 

10. �हं ै लाउनेसा वा अशाि�त फ 
�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�ले चोन� वा चोर�को स�प�� रा�े � ै नन ् े अ�को व�तु ेटाएमा, उनीह�ल �यास गन छ । �व�याथ�ल भ े उ�त 
व�तु त��तु ै कम� झाउनु पछु । �यि�तल �चार� सद�यलाई ब � े �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 सु े े:राग �दन प�रि�थ�तह�मा चो�रएको स�प��मा �नय��ण �ा�त गदा� र उहाँल 

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 जानीब�झकन उ�त स�प�� �योग गदा�ु , 

लकाउु ँ दा वा प�र�याग गदा�; वा 
3. मा�लकको स�प�� �योग गरेमा, लुकाएर राखे ेमा मा�लकमा वा प�र�याग गर 

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

13. बदमाशी गन� र यातना �दने (उ�पीडन र ध�क�) 
�डि���टको कु नै प�न �व�याथ�/�व�यालयका कम� ेचार�ल उ�पीडन, मान�सक यातना, अ�भ�ास, बदमाशी र/वा 
डे ं � पणू � �पमा �नषे े �व�यालयबाट �नल�बन र/वा�टङ �हसा�मक �यवहार गन �धत ग�र�छ र उ�त �यवहारल 
�न�कासनस�हत अनु े ु नेशासना�मक कारबाह� गराउन स�छ। मान�सक यातना, उ�पीडन, बदमाशी वा ड�टङमा ह 
�हं ेका �व�याथ� वा �व�याथ�ह�को समह�वारा मान�सक यातना �दनू , उ�पीडन गन, डर दखाउनेसा भन े � े , चोट 
पु े े � � े�याउन, ध�काउन, मजाक गन वा अपमा�नत गन उ�द�यस�हत अ�य �व�याथ� वा �व�यालयका 
कम� � े��ो�नक �पमा फलाइएका कायह�स�हत कु नै प�न स�वचा�रत �ल�खतु ,चार�ह�तफ �कट वा अ�कट गर� इल ै � 



         
 

मौ�खक, इले��ो�नक, �ा�फक वा शार��रक कायह� हुन।् �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 कु नै प�न आ�धका�रक 
�व�यालयको बस �बसौनीमा वा �तनीह�को वरपर तु ै ्��त ��तबि�धत छन। 

े े ंमान�सक यातना �दने, उ�पीडन गन,� डर दखाउन, बदमाशी र/वा ड�ेटङ �हसामा �व�भ�न �क�समका �यवहारह� 
समावे ुन स�छन। ��तबि�धत �यवहारह� �न��याउन स�ने आचरणका उदाहरणह�मा �न�न कराह� श ह ् ु 
समावे ् ै ्श छन तर य�तमा मा� सी�मत छनन: 

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 पु े �सा र/वा स�प�� जबरज�ती मा�ने �याउन वा चोर� गन; 

d. साथीको समूहबाट ब�ह�करण वा अफवाह फै 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 े�यका साथ दोहो�रने र श�ु ू � �यवहार,ु उ�द तापण 
ज�तै �न�न कु राह�: 

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

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

फोटो वा �भ�डयोह�लाई अनलाइन �वतरण वा पो�ट गन� र 
iv. अ�य �व�याथ�ह�मा गफगाफ र अफवाह फै लाउनका ला�ग वेबसाइट, सामािजक ने � ङटव�क 

साइट, �लग वा �यि�तगत अनलाइन दै�नक प�, इमल वा �त स�दशह� �योग गन।े ु े � 
f. स�जाल सेवा �दायकह�लाई अनपयु ु�त भाषाका ला�ग झटो �रपो�टू �ङ गरेर अनलाइन समहबाट अ�यू 

�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 ु े े�ट वा अ�यथा गैर-काननी छ�व वा फोटो�ाफह� रा�, �लन, �सा�रत,
�थाना�तरण वा साझा गन� काय� रा�य र/वा संघीय कानु � � ुन स�छ। न�न, घृनअ�तगत पन अपराध ह �णत, 
अि�लल, 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 � स�कने छ र अनु ु ु � �सार दि�डत गन 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 दु � ुनु ुदन।�यवहारमा संल�न ह हँ ै 

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. ध�पान गन� वा सत�ज�य व�त सेवन गन� (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 सु �प�न �व�यालयको �नगरानीमा रहका क �पान गन त�ज�य पदाथको �योग 
गन� र/वा रा�बाट �नषे �ध गछ। 
E- बा�हर� पदाथह� स�न वा �न�न �योग ग�रनु े �सगरट, भ�पङ, ज�लङु , IQOS वा अ�य समान य��ह�को � ँ े े 



     

           

�योगलाई लागू पदाथको उ�ल�घन मा�नने� छ। 
�यसकारण, �व�याथ�ले धू�पान गनु� हँुदैन, अ�यथा चुरोट, इले��ो�नक �सगरेट/भेपराइजर, �सगार, �लोभ 
चरोट, चपाउने सत�ज�य पदाथ,� �नफ र कनै अ�य �नको�टन उ�पादनह�लगायत कनै प�न �व�पमा सत�ज�य ु ु ु ु ु 
पदाथ� �योग गनु,� रा�ु, ख�रद गनु,� �ब�� गनु,� �ब�� गन� �यास गनु,� �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 आएमा,ू 
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 �व�यालय अ�धकार�ले �योग गन� वा �दइने कु नै प�न जानकार�का बारेमा गलतपवू क� 

��तु ु � वू क ��तत गनु � �यास गन� वा झू ु ु,त गन, गलतप � ु ट बो�न, अक� �यि�तको नाम र प�हचान �योग गन� 
कु नै 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 हँुदैन। 

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 जानीबु ु नै ��ि���सन�वना ख�रद गन� ु नै प�न पदाथ� �ब�� गन�,�झकन क का ला�ग उपल�ध भएका क 
�ब�� गन� � � वा �वतरण गन� गनु� ुदन।का ला�ग ��ताव गन, �ा�त गन हँ ै 

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 �े ुनहु ु ँदन।�मा उपि�थत ह ै 

23. दोहो�रएका उ�ल�घनह�
आचार-सं�हताका कु नै प�न �नयमको �नर�तर उ�ल�घन गरेमा अ�त�र�त ज�रवानाह� ला�न स�छन।् 

24. अनम�त�वना अनु पि�थत हु ु ने 

हाते ु ू �स बोड� ेनुहोस ्पि�तकाको उपि�थ�त ख�ड र �पक�र�टन �क नी�त 5200 ह � 
25. �ढलो आउने 

● �व�यालयमा �ढलो आउने े ु ू � नी�त 5200: हातपि�तकामा उपि�थ�त ख�ड र �पक�र�टन �क�स बोड 
हेनहोस।्ु� 

● क�ामा �ढलो आउने ु े: �व�याथ� पास वा �मा�वना क�ामा �ढलो आइपगमा, �व�याथ�लाई क�ामा �ढलो 
आएको मा�नने छ र अ�त�र�त अनशासनका ला�ग काया�लयमा पठाउन स�क�छ।ु 

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

�व�याथ� �मा�वना �न�द��ट �पर�अडमा उपि�थत हुन असफल भएमा, अनपि�थ�तलाई अ��यको �पमाु 
गणना ग�रने छ र �व�यालय अनु ुन स�छ।शासनको कारबाह� ह 

27. हल पासह� 

�व�याथ�ह�सँ � ेको पास हुनपछु � ।ग क�ाको समयमा हलह�मा जानका ला�ग �नदशक वा सहचर�बाट �ा�त गर 

28. �ने � �हको 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� ु े छ।�व�याथ�लाई सोह�अनसार कारबाह� ग�रन 

29. जु े�नवा ख े 
�व�याथ�ह�ले �व�यालयका �े ै प�न जु े ँ ैनन।्�ह�मा कत वा ख�न पाउद 

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�तह� क�ामा �याउनपछ�। यसमा उ�चत प�हरन वा पोशाक , प�तकह�, �यानअलह�, नोटबक र 



     

   
       

             
            
         

 
         

 
           

          
    

 
          

   

 
         

       

  
          

           
        

          
               

     

   
      

    
        

   
       

   
    

     
            

  
       

        

पेि�सल वा पेन समावेश हुने छन।् 
31. �ाइ�भङ �नयमनह�/अटोको �योग/गैर-कानुनी पा�क� ङ 

�व�याथ�ह�ले अनु ु ु � गनु, कमचार�, आग�तकम�त�वना �व�यालयबाट बा�हर जान, उ�चत अनम�तप��वना पाक � � ु 
र/वा अपा�गता भएकाह�का ला�ग तो�कएका �े � गनु� वा अन�चत �पमा �व�यालय आउु दा-जाँदा वा �ह�मा पाक ँ 
�व�यालयको स�प��मा अटोमोबाइल �योग गनु� हँुदैन वा पा�क� ङ �नयमावल�को उ�ल�घनमा पनु� हँुदैन। यी 
�नयमह�को उ�ल�घन गरेमा �व�याथ�ह�ल � ङ �वशे माउन स�नु छन।्े आ�ना पा�क षा�धकारह� ग े 

32. काया�लय फोनह� 
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 नहुदास�म �व�यालय �दन स�कएप�छ ै ् � ँ 
�व�यालयमा वा �व�यालयको स�प��मा ब�नुहँुदैन। 

34. स�प��को �योग 

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

35. अनुशासनह�नताको समय 
�व�याथ� अनु ु ू ेशासनमा ब�न असफल भएमा अ�त�र�त अनशासन लाग ग�रन छ। 

36. गाल�गलौज 
दानमा गाल�गलौज गन हदन।�व�याथ�ले क�ा, हल वा �व�यालय मै ु � ु ँ ै 

37. बसमा देखाउने �यवहार 
�व�याथ�ले "बस यातायात"मा सू ुहँदन। सबै बस अनुचीब�ध ग�रएका बस �नयमह�को उ�ल�घन गन� ु ै शासनका 
बारेमा �पटर�यान बस क�पनीको यातायात सपरभाइजरलाई �रपोट े ै �ु � ग�रन छ। सब �व�याथ�लाई 1 वषस�मका 
ला�ग बसमा या�ा गन� ेनुहोस)्बाट रो�न स�क�छ। (बस यातायात ख�ड ह � 

38. पर��ा वा अ�य �व�यालय काय� � �मा छल गर� न�कल गन/सा�हि�यक चोर� गन 
�व�याथ�ले पर��ा वा अ�य �व�यालय काय� ु � वा अना�धकत साम�ीह� �योग गन� ु ँ ैमा छल गर� न�कल गन ृ ु हदन। 
�ेड गुमाउनुका साथै अनुशासन तो�न स�क�छ। 

39. सु � �र�ा खतरा �सजना गन 
�व�याथ�ले सु � ेर�ा खतरा �सजना गरमा �नका�न स�क�छ। 

40. अनु े ेम�त�वना �व�यालय ��भ�दा बा�हर जान 
म�त�वना �व�यालय ��भ�दा बा�हर जानह ै षा�धकाह� ग ्�व�याथ�ले अनु े ु ु ँदन। �वशे ु�न स�छन। 

41. लेजर पेन/लाइटर/सलाई/ि�ट�क बमह� रा�े 
ह� रा�हुद�व�याथ�ह�ले मा�थका व�तु ु ँ ैन, अ�यथा �तनीह�लाई जफत ग�रने छ। 

42. अनु ेम�त�वना भवनभ�दा बा�हर जान 
�व�याथ� अनु ु ु ँ ैम�त�वना भवनभ�दा बा�हर जानहदन। 

43. �व�यालय�भ�/बा�हर जाँदा ह�ता�र गन� असफल हुने 
सबै �व�याथ�ले घ�ट� लागेप�छ पु�दा वा �व�यालय छु �ट� हुनुअ�घ बा�हर जाँदा ह�ता�र गनु� � ।पछ 

44. पोशाक �नयमावल�को उ�ल�घन 
�व�याथ�ले पोशाक �नयमावल�को उ�ल�घन गनु� ु ँ ै े ु � ्हदन।  (पोशाक �नयमावल� ख�ड हनहोस) 

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



           �वशे म�त �दइएको अव�थामा बाहु क �व�यालय समयाव�धमा सबै खाना र पय पदाथ ष अन े े � 



          

     
       

    
        

           
  

 
       

          

     
          

          
  

        

           

  
            

  

 
         

        

�याफे ट�रयामा रा�पछ। �व�याथ�ह�ल �व�यालयका �े ै प�न फोहोर गन� ँ ैनन।्े ु � े �ह� कत पाउद 

46. खाजाघरको टेबल/�े� सफा गन� असफल हुने 
�व�याथ�ह� आ�नो �े े ु ्� सफा रा�का ला�ग िज�मवार ह�छन। 

47. �व�याथ�ह�ले इले��ो�नक उपकरण रा�/े �योग गन� 
कृ पया �यि�तगत स�चार य��ह� (PCD) का ला�ग �वीकारयो�य �योगस�ब�धी बोड नी�त हनु� ्� े होस। 
आचार-सं�हता�वारा �नषे ुन स�न उ�चत आशंका ग�रएमा सबै इले��ो�नक �धत ��याकलापमा �योग ग�रएको ह े 
य��ह� खो�न स�क�छ। 

48. अनपयु �त साम�ीु 
�व�याथ�ह�ले अनु ु ु ु ु ु ु, लकाउन, �ब�� गन�पय�त साम�ी वा व�तह� रा�, �याउन, बनाउन, �सारण गन� ु ु ु 
वा �ब�� गन� ु � हुदन। 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�/�ह�डल गनलगायतका कनै �कारको अनु ुँ ु � ु पय�त 
�यवहारमा संल�न हुनु हँुदैन, जसमा इले��ो�नक य��ह� र/वा ि�पकरह�बाट अ�या�धक होह�ला प�न 
समावे नेश ह 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�)े वा कु नै �कारको ह�तयार रा�े वा ह�तयार चार�ह�को आ�ापालन नगन वा पट 
�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 मा�नएको कु नै प�न ��याकलापमा सहभागी 
हुनहु ु ँदैन। 

51. �वीकाय� �योग नी�त 
��येक �व�याथ�ल ु ँ ु ै ेवार� �लनपछ। कृे यस पहचको उपय�त र वधा�नक �योगका ला�ग िज�म ु � पया बोड� 
नी�तस�ब�धी स�दभ� ेनुहोस।्ह � 

52. सामािजक स�जाल 
�व�यालयमा �व�याथ�ह�को अपे ँग अनकू ल स�मानको वातावरण कायम रा�का ला�ग ��त �यवहारस ु 
सामािजक स�जालमा �यान �दनु � ृ पया बोड� ेनुहोस।्पछ। क नी�त ह � 
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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�यालयप
�छ, शा�त 
अ�ययन 
समय 
(QST) 

मौ��क 
पनु�था�पनाको 
स�भावना 
भएको 

सामुदा�यक 
सेवा 

�व�यालय
�भ� हुने 
�नल�बन 

(ISS) 

�व�यालयबा�ह
र 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 



  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
 

  

   
  

  
 

    
   

  
  

          
               

     
              

          

 
 
 

  
  

   
  

 
  

   

  
  

 
  
 

 
 

 
 

   
  
  

 

 
 

े
ु े ु े ु

- ु �
ु � े े े ु � ु ै े

े ै �

अन�धकृ त �योग गन� (47) 

�वनाश 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 गन� (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� 
सर��त �सकाइ वातावरणमा स�भवतः नकारा�मक �पमा �भाव पानु � स�ने 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 कनै �वशेु ु � े े े ु � ु ष 
अपराधको ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा धेरै �वक�प चयन गन� स�क�छ। 

�तर II: �तर I का अपराधह� वा ग�भीर द�यवहार दोहो�याउन ु � े 
�यि�त वा स�प��लाई हा�न पु े ु े स�भावना भएका उ�ल�घनह�। �याउन स�न वा हा�न प�याउन 
सु ु � े ेड लभल, द�यवहारको इ�तहास र कनैधारा�मक उपयह�: �व�याथ�को �यवहारमा सधार गनका ला�ग �व�याथ�को उमर र � े ु � ु 
�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 पु े ु े ु ु�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 �े ेभल, द�यवहारको इ�तहास र कनै �वशेु � े ड ल ु � ु ष अपराधको 
ग�भीरतास�हत �व�याथ�का �यि�तगत आव�यकताह�का आधारमा धेरै �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� 

�न�न करामा �यान �दनहोस:् यो �नयम र उ�ल�घनह�को ��त�न�ध सची हो। यो अनशासना�मक कारबाह� आव�यक 
हन स�ने द�य� ै काय� ण� सची होइन। �पक�र�टन �क�सको �शासनलाई प�रि�थ�तअनसारको 

ु ु ू ु 
ु ु वहारका सब को पू ू ू ु 
अनु �शासना�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� हदस�म ग�रएको द�यवहारका ला�ग उ�त �व�याथ� चार�को स�प��) लाई ल��त गन� ु � 
�व�यालय अनु ुन स�छ। अस�य कायले �व�यालयमा �व�याथ�को �यवहारलाई शासना�मक कारबाह�को भागीदार ह � 
नकारा�मक �भाव पान� े े े भएको हुनाल य�तो कायलाई �श�ा बोडलेस�न र जसल गदा� �सकाइ वातावरण �ब�न स�न े � � 
उपय�त मानु ेको छ। ORC 3313.661(A) हेनहोसु� ।् 
ब�दकु , च�कु , बमको खतरा वा �यि�त वा स�प��मा ग�भीर शार��रक हा�न समावेश गन� आचार-सं�हताका �नि�चत 
उ�ल�घनह�ले �व�याथ�लाई �व�यालयबाट एक पा�ो वष� � वा �थायी �पमा ब�ह�कार गन�स�म �न�कासन गन स�छ। 
बोड� ेनुहोस।्नी�त ह � 
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, अनुशासन वा �व�यालयमा भइरहने स�ैधाि�तक वा श�ै�क ���याको स�चालनमा 
पया��त र भौ�तक �पमा बाधा प�याउनु े अथवा ह�त�ेप गन� वा पया��त र भौ�तक �पमा �यि�तह� 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। 
�पक�र�टन �कू �सले अस�म �व�याथ�ह�को अनशासनका स�ब�धमा रा�य र संघीय कानु नका सबु ै आव�यकताको 
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 ु ँ � ुन स�छन। सबै ु � ेहदा नी�तह� प�रवतन ह ् अनशासन र नी�त �वतन �डि���ट वबसाइट र/वा 
BoardDocs मा भएको �श�ा बोड� � ु ने ृ ै ैको वतमान नी�तमा आधा�रत ह छ। कपया सबभ�दा हालको सं�करणका ला�ग 
अनलाइनमा बोड� ेनु� ।्नी�तह� ह होस 
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