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परिचय 

बफ्लो पब्ललक स्कूलहरू (बीपीएस) विद्यार्थीहरू ि अभििािकको सार्थ भिक्षा सम्झौता सबै स्कूलहरूमा छात्र उपलब्लि िदृ्धि गर्न ब्िल्लाको 
िणर्ीतत हो। र्यााँ भिक्षा सम्झौता सिल छ: ब्िल्लाले अिसिको लाधग मागनतर्रे्दिर् तर्ब्चचत गरे्छ िसले कडा मेहर्त, प्रततबद्िता, ि हाम्रो 
विद्यार्थी ि अभििािक सहकायनमा सफलता पाउरे्छ। 

 

हाम्रो सबिन्र्दा आिचयक बालबाभलका ि परििािका लाधग सेिाहरू विद्यार्थी ि अभििािकहरूको प्रततबद्िताको कायानन्ियर् गर्न ब्िल्लाको 
केब्न्ित क्षेत्रहरूको रूपमा सेिा गर्दनछ। यो सार्ो प्रयासले सब ैविद्यार्थीहरुलाई स्कूल ि त्यो िन्र्दा बाहहि सफलता हाभसल गर्न सामाब्िक, 

िािर्ात्मक, स्िास््य ि कल्याण आिचयकता सम्बोिर् गिी सबै विद्यालयहरुलाई सेिा प्रर्दार् गरिएको सुतर्ब्चचत गर्दनछ। यो तर्म्र्द्िािा पूिा 
गर्न सककन्छ: 

 विद्यार्थीहरू ि अभििािकको आिचयकतालाई सम्बोिर् गरे् स्रोतहरू पहहचार् गिी लागू गरे्। 

 प्रिाि बढाउर् आन्तरिक ि बाह्य समर्थनर् ि स्रोतहरू पङ्कब्ततबद्ि गरे्। 

 विद्यार्थी ि अभििािकको आिचयकतालाई सम्बोिर् गर्नको लाधग विद्यार्थी, अभििािक, ि सामुर्दातयक साझरे्दािसाँग सहकायन 
िणर्ीततकताहरुको लाधग सहकायन गरे्। 

 कमनचािी, अभििािक, सामुर्दातयक साझरे्दाि, ि विद्यार्थीहरूलाई क्षमता तर्मानण अिसि प्रर्दार् गरे्। 

 विद्यार्थी सफलता तर्ब्चचत गर्न अभििािकसाँग ब्िल्लाको सम्बन्िलाई सुदृढ बर्ाउरै्द साझरे्दाि बढािा गर्न।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
सबै विद्यार्थी सफलताको एक महत्िपूणन विषय हाम्रो विद्यार्थीहरूको िािीरिक ि मार्भसक स्िास््य ि िलाइ हो। विद्यार्थी सहायता सेिाहरू 

हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्र् सतछौँ िन्रे् उद्रे्दचयले डडिाइर् गरिएका छर्।् यो कागिातले िम्की ि साइबिबुभलङ्कग बािेमा प्राय: सोधिरे् 
प्रचर्हरूको उत्ति प्रर्दार् गरे्छ। यद्यवप, यहर्द यो कागिातले सम्बोिर् गर्न छुटेका प्रचर्हरू छर् ्िरे् Nicole Bycina लाई 816-3007 मा सम्पकन  
गरु्नहोस।् र्यााँ प्रचर्हरु यस कागिातको अपडटेहरूमा समािेि गरिर्ेछ। 
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समािेि गरिएका विषयहरू 

ए) िम्की 

बी) साइबिबभुलङ्कग  

सी) िम्की ि साइबिबभुलङ्कग उिुिी  

डी) िम्की सम्बन्िी कार्रू् ि र्ीतत 

ई) स्र्थार्ीय ि िाब्रिय स्रोत 

एफ) सहायताको लाधग महत्िपणून बीपीएस सम्पकन  र्म्बिहरु 
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प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको 
िम्की 

1. िम्की के हो? 

o िम्की र्दरु्वयनिहाि आक्रामक र्वयिहािको एक रूप हो िुर् हातर् गरे् उद्रे्दचयको हुन्छ। िब िम्कीले रुप भलन्छ, त्यहााँ सहकमी (िा 
सार्थीहरूको समूह) िम्कीिाला ि पीडडतको बीचको िब्तत असंतुलर् हुन्छ। िम्की सामान्यतया बािम्बाि र्दोहोिीिहरे् हुन्छ। 

o िम्की र्दरु्वयनिहािले प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष रूपहरू भलर् सतर्दछ िसमा: 
प्रत्यक्ष िम्की िा पहहचार्योग्य िम्की कक्रयाहरूमा तर्म्र् समािेि हुर् सतछ: 

 हहकानउरे्,ठोकाउरे्,िकेल्रे्, धचमोटाई, ि अत्यधिक कुतकुती लाउरु् 

 मौखिक िम्कीहरू, र्ाम काट्रे्, िाततिार्द ि अपमार् 

 पैसा, सम्पवत्त, िा केही सेिा प्रर्दिनर् गर्नको लाधग माग गरु्न  

 छुिी हान्रु्, तर्साब्स्सरु्, िलाउरु्, ि गोली हान्रु्  

अप्रत्यक्ष िम्की पत्ता लगाउर् केहह गाह्रो हुर् सतछ ि यसमा समािेि हुर् सतछ: 
 अस्िीकाि, बाहेक, िा लक्षक्षत (हरू) अलग गर्न 
 अपमार्िर्क लक्ष्य (हरू) सार्थीहरूको सामरे् 

 सार्थीहरू ि सम्बन्िहरू विर्थोल्रे्  

 हातर्कािक िा िम्कीपूणन इमेल िा र्ोट्स लेिेि पठाउरे्  

 लल्याकमेभलङ्कग, आतंककत गरु्न , िा ितिर्ाक िीस रे्दिाउाँ रै्द 

 रिलेसर्ल बुभलङ्कग (धगिोह गरे्, अफिाह फैलाउरे्, कुिा काट्रे्) 
 साइबिबुभलङ्कग (कम््यूटि, सेलफोर्, इलेतिोतर्क सािर्हरूद्िािा लक्षक्षत हातर्कािक), लक्षक्षत तान्रे्, मूल्याङ्ककर् 

गर्न िा हटाउर् समवपनत एक िेब साइटको विकास ि अरूहरूलाई आमब्न्त्रत र्ोटहरू िा सन्रे्दिहरू पोस्ट गर्न 
सामेल गर्न तर्मन्त्रणा गर्न) 

o िम्की र्दरु्वयनिहाि हहसंात्मक वििार्द होइर्, िहााँ र्दईु पक्षमा असहमतत िा गलत बुझाई छ। यो ख्याल ठट्टा िा र्िाम्रो ि िोक्रो 
िेलिन्र्दा फिक हो, िुर् एक अकान र्दिुैलाई यो िमाइलो ि िाम्रो प्रकृततको रूपमा हेर्न सककन्छ। 

2.  के-के संकेतहरूछन ्जसमा मेरो बच्चालाई िम्की हुन सक्छ? 

o र्दरु्वयनिहािको प्रिाि प्रत्येक बच्चाको लाधग फिक हुर् सतछ। बच्चालाई र्दरु्वयनिहाि िइिहेको सािािण संकेतहरू तर्म्र् 
हुर्:् 

 र्वयिहािमा परिितनर् 

 गरििहेको कायन गर्न मर् र्परु्न िुर् उसलाई गर्न मर् लाग््यो 
 असंगत 

 विद्यालय िार् मर् र्परे् िा सामाब्िक परिब्स्र्थततमा घुलभमल हुर् र्चहारु्  

 अस्परट बबिाम, घाऊ, फोकाहरु  

 र्दरु्वयनिहािको िएका अधिकांि बच्चाहरू घि ि कक्षामा िान्त हुन्छर्।् सार्ो संख्यामा आपवत्तिर्क िा धचन्तािर्क र्वयिहािहरूमा 
संलग्र् हुर् सतछ िसले र्दरु्वयनिहाि अधिक गंिीि बर्ाउर् सतछ। 
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3. मेरो छोराछोरीद्वारा अरूलाई िम्की हुन सक्न ेसकेंतहरू के-के हुन ्? 

o बच्चाहरुलाई र्दरु्वयनहाि िएको प्रिाि समार्, िम्की र्वयिहािमा संलग्र् र्वयब्ततहरूको संकेत प्रत्येक बच्चाको लाधग फिक 
हुर् सतछ। केहह फिक संकेत समािेि हुर् सतछर्:् 

 अरूलाई र्कािात्मक रूपमा उल्लेि गरु्न  

 सहारु्िूततको कमी 
 आफ्रै् ककभसमको िैली चाहहन्छ िन्रे् दृढता   

 ित्रु / प्रततिार्दी मर्ोिवृत्त 

 सब्िलै ि / िा तुरुन्तै रिस उठाउाँ र्दछ 

 संलग्र्ता अस्िीकाि िा र्वयिहाि सम्बोिर् गर्दान अरूलाई र्दोष लगाउाँ र्दछ 

4. िम्कीबाट बच्नको लाधि म के िनन सक्छु ? 

o बच्चाहरुको सकािात्मक विकासमा िम्की बािम्बाि र्दोहोरिर्बाट िोकर्थाम िेिै महत्िपूणन छ। िम्की िोकर्थामको 
ब्िम्मेिािी प्रत्येक ियस्कद्िािा साझा गरु्नपछन , िस्त ैियस्कहरू उधचत र्वयिहािका लाधग उर्दाहिण हुर्।् सबै युिाहरुको 
सकािात्मक विकास प्रिावित गर्नको लाधग ियस्कहरुले: 

 सकािात्मक िोल मोडल बन्रु्होस ्

o तपाईको बच्चासाँग कुिा गरु्नहोस ्ि सुन्रु्होस ्

o अरूलाई सम्मार् ि आर्दिको सार्थ र्वयिहाि गरु्नहोस ्

 स्कूल, समुर्दाय ि घिमा संलग्र् हुरु्होस ्

 िम्की र्दरु्वयनिहाि िोकर्थाम ि मध्यस्तता सन्र्दिनमा स्कूलको र्ीततहरू र्थाहा पाउरु्होस ्

 छोिाछोिीलाई िाम्रो बार्ीहरू सारै्रे्दखि तर्िन्ति भसकाउरु्होस।् 

o कम मतलबी हुर् ि सहर्िीलताको लाधग उच्च अपेक्षाहरू स्र्थापर्ा गरु्नहोस।् 

 प्रविधिको ब्िम्मेिािीपूणन प्रयोग भसकाउरु्होस;् इलेतिोतर्क गततविधिहरू तर्िीक्षण ि सीभमत गरु्नहोस।् 

o उर्दाहिणका लाधग, सािनितर्क क्षेत्रहरूमा कम््यूटिहरू िाखु्नहोस ्(बेडरूममा होइर्), बच्चाको पासिडन िान्रु्होस,् फेसबुकमा 
उर्ीहरूको भमत्र हुरु्होस।् 

o िातिि चािन गर्न अभििािकको कोठामा सेल फोर् ि कम््युटिहरू ल्याइहर्दरु्होस।् 

5. िम्कीबारे समुदायले के िनन सक्छ ? 

o िम्की मात्र स्कूलमा हुाँरै्दर्। सामुर्दातयक सर्दस्यहरूले िम्की िहााँ हुाँर्दा पतर् िोतर्को लाधग उर्ीहरूको अर्ौठो ताकत ि कौिल 
प्रयोग गर्न सतर्दछर्।् िम्की िोतर् सककन्छ, वििेष गिी िब एक समुर्दायको िब्तत एक सार्थ ल्याइन्छ। सामुर्दातयक-र्वयापक 
िणर्ीततहरूले बालबाभलकाहरूलाई पहहचार् गर्न ि र्दरु्वयनिहाि िएकाहरुलाई सहायता गर्न मद्र्दत पुयानउर् सतछर्,् र्दरु्वयनिहाि गरे् 
बच्चाहरूलाई र्वयिहाि गरे् पुर्: तर्रे्दभित गर्न ि सार्थीहरूको समूह, स्कूलहरू ि समुर्दायहरूमा र्दरु्वयनिहािको र्वयिहािलाई सहर् गरे् 
ियस्कहरू ि युिाहरूको मर्ोिवृत्त परिितनर् गर्न। िम्की र्दरु्वयनिहाि िोतर् ि प्रततकक्रया पूिा गर्न सबै समुर्दायहरु (िस्त ैविद्यालय 
प्रिासक, भिक्षक, कमनचािी सर्दस्य, विद्यार्थी, अभििािक ि सामुर्दातयक आिारित संस्र्थाहरू) को ब्िम्मेिािी हो। सम्पूणन सामुर्दायले 
आफ्र्ो ब्िम्मेिािीको पहहचार् गरु्नपछन िसले र्दरु्वयनिहाि सहर् सतरै्दर्। समुर्दायले र्दरु्वयनिहािलाई सम्बोिर् गर्न केहह प्रिािकािी 
तरिकाहरू छर्:् 

o समािार् उन्मुि िुला फोिम र्वयिब्स्र्थत गरु्नहोस ्िहााँ सामुर्दातयक सर्दस्यहरू िम्की र्दरु्वयनिहािसम्बन्िी सामूहहक िणर्ीततहरू 
छलफल गर्न सतछर्।् 
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o िम्की बािे िागरूकता बढाउरु् ि युिामा यसको सकािात्मक युिा विकासको प्रिाि। वप्रन्ट भमडडयाको विकास ि वितिण 
गरु्नहोस।् सािनितर्क सेिा प्रचाि प्रसाि गर्न स्र्थार्ीय िेडडयो, हटिी, समाचाि पत्रहरू ि िेबसाइटहरूलाई प्रोत्साहर् हर्दरु्होस।् 
सामुर्दातयक युिा समूहहरूमा िम्की बबरुद्ि िोकर्थाम िार्कािी, िणर्ीततहरू ि कायनक्रमहरुको िार्कािी हर्दरु्होस ्(उर्दाहिणका 
लाधग सामुर्दातयक केन्िहरू, एर्थलेहटक कोचहरू, युिा रे्ताहरू, आहर्द)। 

o स्कूल अभििािक समूहहरूद्िािा र्दरु्वयनिहाि वििोिी स्रोतहरु पहहचार् ि र्वयिब्स्र्थत गर्न सतछर् ्िुर् अन्य अभििािकहरूसाँग 
समीक्षा गर्न ि आफ्र्ा छोिाछोिीसाँगसाँगै बुझ्र् सककन्छ। 

o स्कूल ि अन्य युिा विकास अधिकािीहरुसाँग साझरे्दाि गिी िम्की गठबन्िर्को प्रततकक्रया विकास गरु्नहोस।् 
साइबरबुललङ्ि 

1.  साइबरबुललङ्ि भनेको के हो ? 

o साइबिबुभलङ्कग हातर्कािक कक्रयाकलाप माध्यमबाट प्रहाि गरिएको कम््यूटि, सेलफोर्, ि अन्य इलेतिोतर्क उपकिणहरू माफन त 
बािम्बाि गरिर् ेकक्रयाकलाप हुर्।् 

o  इलेतिोतर्क उपकिणहरू सार्थीहरूबीच ह्रास, ितिा, अपमार्िर्क, सतािटको लाधग प्रयोग गरिन्छ। यसमा अचलील, अपमार्िर्क, 

भ्रामक सन्रे्दि िा फोटोहरू पठाउरे्, सारै्थ िेबसाइटहरूलाई 
विकासिील िा हातर्कािक सामग्रीलाई प्रचाि गर्न ि वितिण गर्न 
समािेि गर्दनछ। 

 साइबिबुभलङ्कग िेिै संचाि माध्यम मोडाभलटीहरूद्िािा गर्न 
सककन्छ, िसमा: 

o टेतस्ट मेसेिहरु, इमेलहरू, भिडडयो, फोर् 
कलहरू, च्याटरुमहरू, तत्काल सन्रे्दिहरू, 
ललगहरू, िेबसाइटहरू, सोिल रे्टिककन ङ साइटहरू 
(िस्तै, फेसबुक, युट्युब, ट्विटि, इन्स्टाग्राम, 
टम्ललि), ि इन्टिर्ेट गेभमगं 

 यी मोडाभलटीहरूमाफन त र्वयिहाि प्रकाि संचारित हुर् सतर् े
समािेि छर्:् 

o  उत्पीडन - आक्रामक र्दबाि िा िम्की। 

 यौर् र्दरु्वयनिहाि - अपरिधचत यौर् 
प्रस्ताि, यौर् सम्बन्िको लाधग अरु्िोि, यौर् सम्बन्िी स्परट भिडडयोहरू, तब्स्बिहरू िा अडडयो 
िेकडड नङहरू िा अन्य अरु्पयुतत मौखिक, भलखित िा िािीरिक यौर् आचिणको अरूलाई अरुलाई लक्षक्षत 
गरिन्छ। 

o  अस्वीकार - अर्ैततक रूपमा कुरै् र्वयब्तत िा केहह िस्तुप्रतत आलोचर्ा गरे् कायन। 

o प्रततरूपण - मर्ोिञ्िर् िा िोिािडीको उद्रे्दचयको लाधग अको र्वयब्तत हुर् बहार्ा गरे् कायन। 

o आउटटिं - अधितर्यम या िुलासाको अभ्यास, िब इब्च्छत कसैले चाहाँरै्दर्र्।् 

o चालकी - एक चलाकी या कुिल कायन या योिर्ाद्िािा िोका हर्दर्लाई या उल्ल ुबर्ाउरे् कायन। 

o बटहष्करण - (कसैलाई) ठाउाँ , समूह, िा वििेषाधिकािको पहुाँचबाट इन्काि गरु्न। 
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o साइबरस्टाल्कंि - कसैलाई हैिार् िा त्राभसत पार्न इलेतिोतर्क सञ्चािको बािम्बाि प्रयोग, उर्दाहिणको लाधग 
ितिर्ाक ईमेलहरू पठाएि। 

o ह्यापी स््यापपङ्ि - एक समहू िसले एक अन्िार्लाई आक्रमण गछन मोबाइल उपकिणमा घटर्ालाई कैर्द गरै्द 
गर्दान यादृब्च्छक रुपमा, तब्स्ििहरू बााँढ्रे् ि अर्लाइर् पोस्ट गरे्। 

2.   मेरो बच्चालाई साइबरबुललङ्िको लिकार हुन सक्ने संकेतहरू के-के छन ्? 

o एक बच्चा साइबिबुभलङ्कग पीडडत हुर् सतछ यहर्द उसले : 
 रूपमा र्वयब्ततगत प्रविधि प्रयोग िोतर्दछ (उर्दाहिण सेलफोर्, कम््यूटि, िेलहरू) 
 उर्ीहरूले इलेतिोतर्क उपकिणहरू माफन त सन्रे्दिहरु प्रा्त गर्दान आवत्तरे् िा उफ्रर् ेगर्दनछ। 

 कम््युटि िा ततर्को सेलफोर् प्रयोग गरिसके पतछ क्रोधित, तर्िाि, उर्दास, िा तर्िाि रे्दखिन्छ। 

 कम््यूटि िा सेल फोर्मा गततविधिहरूको बािेमा छलफलहरूबाट टाढा िहन्छ। 

 सार्थीहरू ि / िा परििािका सर्दस्यहरूबाट असामान्य रूपमा अलग िहन्छर्।् 

 आफूलाई हातर् गरे् िा आत्महत्या गरे् विचाि हुन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. एक बच्चाले अरूलाई साइबरबुललङ्ि िनन सक्ने केही संकेतहरू के-के हुन ्? 

एक बच्चाले अरूलाई साइबिबुभलङ्कग गर्न सतर्दछ यहर्द उसले: 
 तछट्टै ब्स्क्रर् ब्स्िच गर्दनछ िा प्रोग्राम बन्र्द गर्दनछ िब कोहह उसको अतघ हहाँड्छ 

 र्वयब्ततगत उपकिण प्रयोग प्रततबब्न्ित गर्दान असामान्य रूपले रिसाउाँछ 

 कम््यूटि िा सेल फोर्मा गततविधिहरू बािे छलफलहरूबाट टाढा िहन्छ 

 िेिै अर्लाइर् एकाउन्टको प्रयोग िा अरुको एकाउन्ट प्रयोग गर्दनछ 

सामान्यतय, यहर्द एक युिाले टेतर्ालब्िकल उपकिणहरू प्रयोग गर्दान आफ्र्ो र्वयिहािलाई िेिै परिितनर् गर्दनछ िरे् पत्ता लगाउर् 
कर्दमहरू भलर् आिचयक पर्दनछ। 
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4. मेरो बालबाललकाको प्रपवधिको तनिरानीमा मैले कुन सािारण एप्स बारे जान्नुपदनछ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृपया ध्यार् हर्दरु्होस ्कक माधर्थको ए्स पूणन सूची होइर्। सारै्थ यी ए्सको प्रस्तुतीकिणले सुझाि हर्दन्छ कक यहर्द तपाईको बच्चाले 
ततर्ीहरूलाई प्रयोग गर्दनछ िरे् ततर्ीहरू साइबिबुभलड गरिएका छर् ्िा साइबिबुभलङ्कगमा सलंग्र् छर्।् 

 

प्रापवधिक / एप्सको अलभभावक तनिरानी सम्बन्िी अधिक जानकारी: 
https://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendation 
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बुललङ्ि र साइबरबुललङ्ि ररपोटन िदान 
1. यटद मेरो बच्चालाई िम्काइएको छ वा साइबरबुललङ्ि िररयो भने म के िनन सक्छु ? 

o बफ्लो पब्ललक स्कूलहरूले (बीपीएस) बुभलङ्कग ि साइबिबुभलङ्कगको घटर्ालाई गम्िीिताको सार्थ भलन्छर्।् बीपीएस एक 
सुिक्षक्षत ि सहयोगी भिक्षा िाताििण भसिनर्ा गर्न प्रततबद्ि छ िहााँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई ग्र्यािुयेट गिाई कलेि ि करिअि 
तयाि पार्न प्रत्येक विद्यालय िाम्रोसाँग विकास िइिहेको छ। 

o यहर्द तपाईको बच्चा बबचभलत िएको छ िरे्: 
 सुन्रु्होस ्ि सहारु्िूतत रे्दिाउरु्होस ्(उर्दाहिणका लाधग, " मलाई बताउरु्होस ्के ियो, िुर् तपाईको लाधग िेिै डि लाग्र्दो 

छ ") 
 यसलाई गम्िीितापूिनक भलरु्होस।् 

 बच्चाको सार्थ त्यस बािेमा र्थप िार्कािी िोज्रु्होस।् 

 यहर्द तपाईको बच्चालाई स्कूलमा बबचभलत िएको िंका लागेमा, तपाईले आफ्र्ो बच्चाको भिक्षक, सल्लाहकाि, 

सामाब्िक कायनकतान िा प्रिासकलाई सहायता ि सहयोगको लाधग सम्पकन  गर्न सतरु्हुन्छ। 

 िम्की र्दरु्वयनिहािको रिपोटन फाइल िनन, भवन पप्रलन्सपल (the Dignity Act Coordinator) लाई सम्पकन  गरु्नहोस ्िा तपाईको 
बालबाललकाको पवद्यालय वेबपषृ्ठमा अनलाइन यहााँ रिपोटन गरु्नहोस।् https://www.buffaloschools.org/ 

 

एक ररपोटन बनाउनुहोस:् 
- तपाईको बच्चाको विद्यालय 

िेबपरृठ 

www.buffaloschools.org 

मा िारु्होस ् 

- माधर्थ ट्याबको स्कूलमा 
ब्तलक गरु्नहोस ्(स्कूलको धचत्र 
र्दााँया हेरु्नहोस)् 

- तपाईको बच्चाको विद्यालय िोज्रु्होस ्ि र्म्बिमा ब्तलक  

गरु्नहोस ्(िस्तै; PS3) 

- ब्तिक भलकं सेतिर्मा स्क्रोल गरु्नहोस ्

(र्दायााँतति तस्िीि हेरु्नहोस)् 
- बुभलङ्कग अर्लाइर् रिपोहटनङमा ब्तलक गरु्नहोस ्

- फािम िरु्नहोस ्

5. िम्कीको घटना ररपोटन िदान के हुन्छ ? 

 बफ्लो पब्ललक स्कूलहरुले विद्यार्थीलाई सुिक्षा हर्दन्छर् ्ि गम्िीितापूिनक िम्की र्दरु्वयनिहाि रिपोटन गर्दनछर्।् 

 बफ्लो पब्ललक स्कूल वप्रब्न्सपलहरू (DASA समन्ियकहरू) िम्की घटर्ाको विस्ततृ अरु्सन्िार् सञ्चालर् गर्दनछ िुर् साक्षी िा 
रिपोटन गरिएको छ। 

 अरु्सन्िार्पतछ आिोपसम्बन्िी वप्रब्न्सपलहरूले तत्काल ि उपयुतत कायनिाही सम्बोिर् गर्दनछर्।् यसमा िम्की र्दरु्वयनिहाि 
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िएको विद्यार्थी सुिक्षक्षत िहेको ि र्दरु्वयनिहािकतानको र्दरु्वयनिहाि सम्बोिर् सुतर्ब्चचत गरे् कुिा समािेि छ। 

6. िम्की दरु्वयनवहार िने पवद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ ? 

o िम्की र्दरु्वयनिहाि बीपीएसपी आचाि संहहता उल्लङ्कघर् हो। कोडको आचिण अरु्साि: 
 िार्ी िार्ी गरिएको िम्की र्दरु्वयनिहाि (मौखिक, िािीरिक िा भलखित) िा इलेतिोतर्क सञ्चाि िसले ितिा िा 

गम्िीितापूिनक िम्की हर्दन्छ ि विद्यालयको क्रमिः सञ्चालर्मा पयान्त रूपमा बािा पुऱ्याउर् सतछ: 
o स्ति एक मध्यस्र्थता: तलासरूम समर्थनर् ि छात्र सहायता टोली संलग्र्ता (लाग ूगर्न सतर् ेमध्यस्र्थताहरूको पूणन 

सूचीका लाधग आचािसंहहता हेरु्नहोस।् 

o स्ति र्दईु मध्यस्र्थता: विद्यालय प्रिासर् सहिागीता (लागू गर्न सतर् ेमध्यस्र्थताहरूको पूणन सूचीका लाधग 
आचािसंहहता हेरु्नहोस)् 

 (गम्िीि िम्की (र्दोहोरििहरे् र्दरु्वयनिहािको कािणले अको विद्यार्थीलाई विद्यालयको भिक्षा िा अततरितत-पाठ्यक्रम 
कायनक्रममा िाग भलर् िा लाि उठाउर्मा असि गर्दनछ): 
o स्ति तीर् मध्यस्र्थता: छोटो अिधि तर्लम्बर् (1 रे्दखि 5 हर्दर्सम्म) 
o स्ति चाि मध्यस्र्थता: लामो अिधि तर्लम्बर् (6 िा िेिै हर्दर्) 
o स्ति पााँच मध्यस्र्थता: कारू्र् प्रितनर् संलग्र्ता (केिल चिम मामलाहरुमा) 

7. कुन तररकाले बफ्लो पलललक स्कूलहरूले िम्की दरु्वयनवहार सम्बोिन िछनन ्? 

o सबै विद्यार्थीहरूको सकािात्मक सामाब्िक, िािर्ात्मक ि कल्याण विकासलाई सम्बोिर् गर्न सुिक्षक्षत ि अरु्कूल तर्रे्दिर् ि 
भसतर् ेिाताििण कायम गरे् प्रयासको रूपमा बफ्लो पब्ललक स्कूलहरूले: 

 बीपीएस प्रिासकहरू ि बोडनका सर्दस्यहरू, अभििािक, विद्यार्थीहरू, काउन्टीका अधिकािीहरू, सामुर्दातयक आिारित संस्र्थाहरू ि 
वििेषज्ञहरूबाट बर्ाइएका एन्टी-बुभलङ्कग कायनबल सह-सहकायन। यो टास्क फोसनको उद्रे्दचय भसटी अफ बफ्लो र्वयापक 
र्दरु्वयनिहाि गरे्, यसको मूल कािणहरू पहहचार् गर्न, हाम्रो प्रयासहरूलाई असि गर्न सतर् ेकारु्र् ि तर्यमहरूको आकलर् गर्न, 
अन्य िहिहरूमा सफलतापूिनक प्रयोग गरिएको मध्यस्तताहरू मूल्याङ्ककर् गिी समुर्दायमा र्दरु्वयनिहाि सम्बोिर् गर्न योिर्ा 
विकास गिी मद्र्दत गरु्न िहेको छ। 

 विद्यालयमा बुभलङ्कग पहहचार् ि सम्बोिर् कसिी गरे् िरे्ि विद्यालय कमनचािीलाई प्रभिक्षण हर्दरे्। 

 स्कूल िलिायु चक्र सञ्चालर् गरे् ि विद्यालयको िाताििणलाई सुदृढ गर्न विद्यालय सामुर्दातयक कमनचािीसाँग काम गरे्। 

 विद्यार्थीहरू, अभििािक, ि विद्यालयका कमनचािीहरूको लाधग एन्टी-बुभलङ्कग स्रोतहरू भसिनर्ा गरे्। 

 बुभलङ्कगको भसकाि िएका विद्यार्थीहरुलाई सहायता प्रर्दार् गरु्नहोस।् 

 बुभलङ्कग/बर्दमासीमा संलग्र् विद्यार्थीहरूलाई उन्र्त विद्यार्थी समर्थनर् प्रततकक्रया विकास गर्न। 

 सार्थीहरूको समूह स्र्थापर्ा गिी र्दरु्वयनिहािको सम्बोिर् गर्न छात्र रे्ततृ्ि टोलीहरूलाई सिब्ततकिण गर्न, ि विद्यालय ि 
समुर्दायमा एन्टी-बुभलङ्कग  अभियार्हरू ि गततविधिहरू गर्न। 

 विद्यार्थीले आफ्र्ो स्कूल अरु्ििहरूमा छात्र आिाि खिच्र्को लाधग स्कूलको िलिायु सिेक्षण ि युिा िोखिम र्वयिहाि 
सिेक्षणहरूमा ध्यार् केब्न्ित गर्दनछर्।् यो िार्कािी विद्यार्थीको आिचयकतालाई सम्बोिर् गर्न प्रोग्राभमगं ि स्रोतहरू विकास 
गर्न प्रयोग गरिन्छ। 

 अभििािकहरुलाई बुभलङ्कग ि साइबिबुभलङ्कग सम्बन्िी ्यािेन्ट सेन्टि एकाडमेी लतर्नङ्कग सेिर्मा संलग्र् गिाउरे्। 
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बुललङ्ि तनयम र नीतत 

1. कस्ता कानुनहरू पवद्यालयहरूमा बुललङ्ि सम्बोिन िनन स्र्थापपत छन ्? 

o २०१० मा न्यू योकन  िाज्यले कारू्र् (सबै विद्यार्थी अधितर्यमको लाधग सम्मार्) पारित गिेको छ िुर् विद्यालयको सम्पतत, 

एक विद्यालय बस, िा विद्यालयको समािोहमा िेर्दिाि, िम्की, तान्रे्, उत्पीडर् ि र्दरु्वयनिहािबाट मुतत ि सुिक्षक्षत िाताििण 
सहहत सबै सािनितर्क प्रार्थभमक ि माध्यभमक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रर्दार् गर्न डडिाइर् गरिएको छ। २०१० मा 
कारू्र् अपर्ाए पतछ, यो कायानन्ियर् िुलाई २०१२ रे्दखि लागू ियो। 

2. बफ्लो पलललक स्कूलहरूले सबै पवद्यार्थी अधितनयम (DASA) को लाधि दातयत्वलाई कसरी लाि ूिदनछ ? 

o न्यू यकन  स्टेट एिुकेिर् कारू्र् अरु्साि, हिेक विद्यालयलाई एक पङ्कब्ततबद्ि अधितर्यम समन्ियक हुर् आिचयक छ 
िसले उत्पीडर्, र्दरु्वयनिहाि, ि िेर्दिािका उर्दाहिणहरूको ििाफ हर्दर् ि िोिी गर्न िाम्रिी प्रभिक्षक्षत छ। 

o बफ्लो पब्ललक स्कूलको िलिायु अकफसहरूले अधितर्यम समन्ियकहरूलाई रिपोहटनङ / अरु्सन्िार् प्रकक्रयामा प्रभिक्षण ि 
िागरूकता प्रर्दार् गर्दनछ, सार्थसारै्थ भिक्षक, अभििािक ि विद्यार्थीहरूका लाधग प्रभिक्षण, सूचर्ा, अद्यािधिक ि गततविधिहरू 
समािेि गर्न एन्टी-बुभलङ्कग  स्रोतहरू प्रर्दार् गर्दनछर्।् 

o डडलननटी एक्ट कोडीनेटसनद्वारा आवश्यक छ: 
o संकाय ि विद्यार्थीहरुलाई डडब्ग्र्टी फि अल स्टुडने्टस ्सम्बन्िी िावषनक तर्रे्दि प्रर्दार् गर्न; 
o त्रासपूणन, उत्पीडर् िा िेर्दिािबाट मुतत िाताििण बर्ाउर् उत्पे्ररित; 

o बुभलङ्कग रिपोटन बािे तत्काल ि िाम्रो तरिकाले प्रततकक्रया गर्न। 

स्र्थानीय, राज्य र रालष्िय स्रोतहरु 

 

1. पररवार र पवद्यार्थीहरूको लाधि कुन बफ्लो 
पलललक स्कूल आिाररत स्रोतहरू उपललि छन ्? 

 बीपीएस अभििािक केन्ि माफन त-  

बुभलङ्कग ि साइबिबुभलङ्कग बािे अभििािकहरूलाई 

प्रभिक्षण प्रर्दार् गरिएको छ। 

  कायनक्रमहरू - चके इर् / चके आउट, पिामिन, 
सामाब्िक कौिल समूहहरू,मेंटोरिगं ि मार्भसक 
स्िास््य ब्तलतर्क प्रत्येक विद्यालयमा उपललि 
छर्।् 

 अर्लाइर् स्रोतहरु www.buffaloschools.org मा 
पाउर् सककन्छ, बुभलङ्कग ि उत्पीडर् (ब्तिक भलङ्कक) मा ब्तलक गरु्नहोस।् 
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2. मद्दत चाटहएको पररवार र पवद्यार्थीहरूको लाधि स्र्थानीय समुदाय आिाररत स्रोतहरु के- के हुन ्? 

 Family Support Centers: (716) 892-2172/ www.joanamale.org 

 Prevention Focus/Teen Focus: (716) 884-3256/ www.pfocus.org 

 Catholic Charities: (716) 218-1400/ www.ccwny.org 

 Buffalo Crisis Services Hotline: (716) 834-1144 or 1-800-KIDS-400 

 The Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN): 

                  www.glsen.org/cgibin/iowa/all/antibullying/index.html 

 GLBT National Help Center 

                  www.glnh.org/index2.html 

 Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) 

            www.pflag.org 

 The Trevor Project 

            www.thetrevorproject.org 

3. राज्य र रालष्िय स्रोतहरू के-के उपललि छन ्? 

वेबसाइटहरु 

 Netsmartz https://www.netsmartz.org/Home 

 Alberti Center for Abuse and Prevention https://ed.buffalo.edu/alberti.html 

 Stop Bullying https://www.stopbullying.gov/ 

 The Dignity Act http://www.p12.nysed.gov/dignityact/ 

 American Society for Positive Care of Children https://americanspcc.org/our-

voice/bullying/statistics-and-information/ 

 हटलाइन्स 

 LYRIC Youth Talkline: 1-800-246-7743 

 National Suicide Prevention Helpline: 1-800-273-TALK 

 GLBT National Youth Talkline: 1-800-246-PRIDE 

 Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender National Hotline: 1-888-THE-GLNH 

 Peer Listening Line for LGBT Youth: 1-800-399-PEER 
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बफ्लो बोडन अफ एिकेुिर् 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Barbara A. Seals Nevergold, President 

Sharon Belton-Cottman, Ferry District and Vice President of Executive Affairs 

Dr. Theresa Harris-Tigg, East District and Vice President Student Achievement 

Louis Petrucci, Park District 

Hope Jay, North District 

Jennifer Mecozzi, West District 

Patricia Pierce, Member-at-Large 

Lawrence Quinn, Member-at-Large 

Paulette Woods, Central District 

Mariya Sami, Student Representative 

 
Dr. Kriner Cash, BPS Superintendent 

Dr. Eric J. Rosser, Associate Superintendent for Student Support Services 

Dr. Tonja Williams, Assistant Superintendent for Student Support Services 

Nicole Bycina, Project Administrator for Office of School Climate 

अपडटे ि संिोिर् यस FAQ कागिातमा गरिर्ेछ। यहर्द 
तपाईसाँग बफ्लो पब्ललक स्कूलहरूमा िम्की िा उत्पीडर् बािे कुरै् 

प्रचर् छ िरे्, Nicole Bycina लाई बफ्लो पब्ललक स्कूलको 
अकफस अफ स्कूल तलाइमेट 716-816-3007, 

ncbycina@buffaloschools.org मा सम्पकन  गरु्नहोस।् 
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