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यदि एक विद्यार्थी िा हे रचाहकर्ाालाई विद्यालय भन्िा बादहर सहयोग िा सेिा चादहन्छ
भने ननम्न कायाालयहरू सहयोगी हुन सक्छ:

Attendance Services (Transcripts and Working
Papers)

816-3593

Board of Education Operator

816-3500

Central Registration Center
(School Registration and Transfers)
Guidance and Counseling

816-3717

Health Related Services

816-3912

Home Schooling Office

816-3715

McKinney Vento Homeless Assistance

816-3988

Home Instruction

816-3632

Medical Leave Instruction

816-3624

Language Assessment

816-3717 ext. 5

Multilingual Education

816-3048

Neglected and Delinquent At Risk Youth Program

816-3172

Office of Care-Giver/Parent Advocacy

816-4678

Office of Parent/Family Engagement

816-3170

Security
Special Education (pre-school, placement)

816-3707
816-3060

Student Support Services (Suspension Hearings)

816-3547

Superintendent’s Office

816-3575

Buffalo Public Schools
Standards for Community-Wide Conduct
and Interventions Supports
2018-2019
Student Code of Conduct

816-3702

Dr. Kriner Cash
Superintendent of Schools

www.buffaloschools.org
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एक आचार संहिता ककन चाहिन्छ?



अनुशासनात्मक कायाको लाचग हुन सक्छ (स्कूलको सल्लाहकार, सामान्जक
कमाचारी, से एस)।

आचार संदहर्ाको उद्िे श्य विद्यालयको सम्पविमा व्यिहारको स्पष्ट आशाहरू कायम
गना रहे को छ जसले सरु क्षा र अनश
ु ासन बढिा गिा छ। विद्यार्थीहरूले सम्भि भए जनर्

समस्याहरुको समाधान गना स्कूलको कमाचारीको सहयोग सलनुहोस ् जुन

सशक्षकहरू, प्रशासकहरू र अन्य विद्यालयका कमाचारीहरू, र र्पाईका

सबै भन्िा राम्रो ससक्ने िार्ािरण अनुभूर् गना आिश्यक छ।



सशष्टाचार, असल आचरण र अरूको हे रचाह, प्रशासनलाई एक सार्थ



आत्म-अनुशासन र उचचर् सम्मान आिश्यक छ।

र्पाईको कायाका लाचग न्जम्मेिारी स्िीकानह
ुा ोस ्।



कुनै पनन जानकारी विद्यालयका अचधकारीहरूलाई ररपोटा गनह
ुा ोस ् जसले खर्रनाक

सहपाठीहरूलाई सम्मानजनक, सकारात्मक र्ररकामा व्यिहार गनुाहोस ्।

विद्यालय र समुिायहरुलाई उिरिायी, ससक्ने िार्ािरण बनाउन

आचार संहिता कार्ाान्वर्न गना ववद्र्ार्थीिरूले कस्तो भूमिका
खेल्छन ्?

न्स्र्थनर् िा अरूलाई चोट पय
ु ााउनबाट जोगाउन सक्छ।


सुरक्षक्षर् र व्यिन्स्र्थर् स्कूल िार्ािरणमा सहायर्ा र अरूलाई सम्मान
िे खाउनुहोस ्।



सबै र्ोककएको कक्षाकाया परू ा गनह
ुा ोस ्।



विद्यालय प्रशासक, कमाचारी र संकायका अनुरोधहरू सुन्नुहोस ्।

सुरक्षक्षर् र गनर्शील ठाउँ राख्नको लाचग र्पाईको सहयोग आिश्यक छ।



स्कूलको सम्पविको सम्मान गनह
ुा ोस ्।

विद्यालयका कमाचारीलाई प्रनर्िेिन पुयााउने अपेक्षा गररन्छ। यसमा यसमा



विद्यालयको लाचग उपयक्
ु र् पोशाक लगाउनह
ु ोस ्।

विद्यार्थीहरूले हनर्यार, शराब, िा विद्यालयको सम्पवि (स्कूल बस सदहर्) मा िा



उपयुक्र् भाषा प्रयोग गनह
ुा ोस ्।

ववद्र्ार्थीिरूबाट के अपेक्षा गना सककन्छ?



कुनै पनन जानकारी विद्यालयका अचधकारीहरूलाई ररपोटा गनह
ुा ोस ् जसले खर्रनाक

सबै विद्यार्थीहरूले आफैलाई उपयुक्र् र सभ्य ढं गमा अरूको सुरक्षा र कल्याणको लाचग
उचचर् सम्मानका सार्थ व्यिहार गना अपेक्षा गररन्छ।

कोड आचार उल्लङ्घन िुनु अघघ के गनुापछा :

आचार संदहर्ा अनुसार, एक विद्यार्थीको रूपमा र्पाईबाट अपेक्षा गररएको छ:



र्पाईको सशक्षकसँग कुराकानी गनह
ुा ोस ्



विद्यार्थी सहायर्ा टोली (एसएसटी) अकफसमा जानुहोस ्



10 सम्म गणना गनह
ुा ोस ्



लामो स्िास सलनुहोस ्



मद्िर्को लाचग एक विद्यालयका कमाचारीलाई सोध्नुहोस ्

विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा सुरक्षा र अनुशासन कायम राख्न र आचार संदहर्ा

लागू गनामा एक महत्त्िपूणा भूसमका खेल्िछन ्। स्कूल र्पाईको ससक्ने ठाउँ हो, र
विद्यार्थीहरूले कोडाचारको उल्लङ्घनलाई र्ुरुन्र्ै सशक्षक, वप्रन्न्सपल िा अन्य

स्कूल समारोहहरूमा अिैध सामग्रीहरू राखेको अिलोकन गिा छ।



आफ्नो क्षमर्ानुसार सबै भन्िा राम्रो कमा र उपलन्धधको उच्चर्म
स्र्रको लाचग प्रयास गनह
ुा ोस ्।



हरे क दिन विद्यालय जानुहोस ्, समयमै कक्षामा रहनुहोस ् र ससक्न र्यार
हुनुहोस ्।



विद्यार्थी ड्रेस कोड सदहर् उचचर् छात्र आचरणका लाचग ननयमहरू
पालना गनह
ुा ोस ्।

न्स्र्थनर् िा अरूलाई चोट पय
ु ााउनबाट जोगाउन सक्छ।
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र्पाईको सशक्षकको सार्थ एउटा योजना बनाउनुहोस ् जसले समस्याको समयमा

िा अक्षमर्ाको बाहे क कुनै पनन आधारमा सबै विद्यालय गनर्विचधहरूमा

र्पाईलाई मद्िर् गनेछ

भाग सलनह
ु ोस ्।



कक्षाको लाचग र्यार रहनुहोस ्



समयमै आउनुहोस ् र कक्षाकाया गना र्यार हुनुहोस ्



र्पाईको र्ोककएको क्षेत्रमा प्रत्येक समय रहनह
ु ोस ्



र्पाईका आमाबाब,ु हजुरबुबा, िा अन्य पररिारका सिस्यहरूससर् कुरा गनह
ुा ोस ्



जानकारीको पहुँच राख्नुहोस ्, सार्थै व्यन्क्र्गर् समस्याहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई
ससधा सहायर्ा प्रिान गना सक्षम व्यन्क्र् िा एजेन्सीहरूको पहुँच
बढाउनुहोस ्।


ववद्र्ार्थीको रूपिा िेरो अधिकार र जिम्िेवारीिरू के िुन ्?

जार्ीय समूह, धमा िा धासमाक अभ्यास, यौन, सलङ्ग / सलङ्ग पदहचान, यौन



असभविन्यास िा असक्षमर्ा, कमाचारीहरू िा विद्यार्थीहरूद्िारा धम्की,

डडन्स्िक्टको स्कूलमा उपन्स्र्थर् हुनुहोस ् जसको कानुनी हे रचाहकर्ाा िा
कानुनी असभभािक बसोबास गिा छ र कानुनी रुपमा प्रिान गररएको

नन:शुल्क र उपयुक्र् सािाजननक सशक्षा 5 िे खख 21 िषा सम्मकाले पाउँ िछ।
विद्यालय सबै विद्यार्थीहरूको लाचग सशक्षा प्राप्र् गना र ननष्पक्ष व्यिहार

उत्पीडन, िा भेिभािबाट सुरक्षक्षर् रहनुहोस ्।

िैले कुन ड्रेस कोड अपनाउनुपछा ?

स्कूल पररसर वा स्कूल प्रकार्ािा, ड्रेस कोड िेरै िित्त्वपूर्ा छ। स्कूलिा उधचत

गना सुरक्षक्षर्, व्यिन्स्र्थर् र उद्िे श्यपूणा स्र्थान हुनेछ भन्ने कुरामा ननन्श्चर्
आस्िस्र् हुनह
ु ोस ्।


र्पाईलाई एक व्यन्क्र्गर् रुपमा सशष्टर्ा पूिक
ा सम्माननर् सार्थै अन्य

विद्यार्थी र विद्यालय कमाचारीद्िारा उचचर् र आिरपूिक
ा व्यिहार भएको

तररकाले शैक्षक्षक प्रकिर्ासँग बािा वा िस्तक्षेप निुने उपर्ुक्त पोशाक
लगाउनपछा । उदािरर्का लाधग:


होस ्।


मौखखक िा सलखखर् रूपमा कुनै विचारहरू व्यक्र् गनह
ुा ोस ्।



एक व्यन्क्र्को व्यन्क्र्त्ि झन्ल्कने ड्रेस लगाउनुहोस ्।



उपयुक्र् शैक्षक्षक अिसरहरूसँग सम्बद्ध।



जानर्, रं ग, विश्िास, धमा, धासमाक अभ्यास, यौन, यौन असभविन्यास, सलङ्ग,
रान्ष्िय मूल, जार्ीय समूह, राजनीनर्क सम्बद्धर्ा, उमेर, िैिादहक अिस्र्था,

विद्यालयको सम्पवि िा विद्यालय प्रायोन्जर् कायाक्रम, प्रकाया िा
कक्रयाकलापमा िास्र्विक िा माननएको जानर्, रं ग, िजन, रान्ष्िय मूल,

ववद्र्ार्थीिरूसँग अधिकार छ:


िव्ु यािहार र शराब िव्ु यािहारको सम्बन्धमा प्रासंचगक र सम्बन्न्धर्

भड्ककलो कपडाहरु जस्र्ै tube tops, net tops, halter tops, spaghetti straps,
plunging,

necklines,

र

(अगाडड

/

िा

पछाडड)

अनर् छोटो स्कटा िा हाल्फ़ प्यान्ट र पारिशी कपडाहरु नलगाउनह
ु ोस ्।


र्पाई सबै बादहरी कपडाहरूले सभत्री कपडाहरु उपयुक्र् रुपमा ढाककने गरी
पदहररएको सार्थै कम्मर स्र्रमा प्यान्ट भएको ननन्श्चर् गनह
ुा ोस ्।



सु र क्षक्ष र्

र

अ नु प यु क्र्

उ प यु क्र्

जु िा

जू र्ा

स मा िे श

जु िा ह रु ( ज स्र्ै ; न्फ्ल प

ल गा उ नु हो स ्।

छ,

र् र

उ िा ह र ण को

सी सम र्

फ्ल प ह रू , बे ड रु म

केिल चचककत्सकीय अिस्र्थाहरूमा लागू हुनेछन ्।

छै न ;

ला चग ,

धया क ले स

च प्प ल ह रु ) । अपिािहरू
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कुनै पनन प्रकारको टाउकोमा पदहररने िस्र्ुहरू नलगाउनुहोस ्

1.

(सदहर् टोपी, टोपीहरू र हुडहरू र्र सीसमर् छै न) बाहे क अन्य जब
चचककत्सकीय आिश्यक पिा छ िा धासमाक कारणले आिश्यक पिा छ।






भ्रामक, अस्पष्ट कपडा नलगाउनह
ु ोस ्, िा विद्यालयको शैक्षक्षक कायाक्रममा बाधा
गने लग
ा
नलगाउन
ह
ोस
्।
ु
ु
हूड िा हूडडज़
नलगाउनुहोस ्।

भएको

कोट, ज्याकेट र अन्य

से लु ल र

गहनाको टुक्रा एकाचधक औंलाहरूमा, काँडे नेकलेस िा बेल्टहरू, बेल्टहरू ठूलो



ग्याङ्ग सिस्यर्ाको
नलगाउनुहोस ्।

प्रर्ीकको रूपमा

2.

3.

िा संलग्न कपडाहरु

*** नोट - ड्रेस कोड उल्लङ्घन गने विद्यार्थीहरूलाई आिरणात्मक िस्र्ुलाई ढाकेर िा
हटाएर आिश्यक िस्र्ु र / िा व्यािहाररक रूपमा यसलाई स्िीकाया िस्र्क
ु ो सार्थ
प्रनर्स्र्थापन गरे र नर्नीहरूको उपन्स्र्थनर्लाई पररमाजान गना आिश्यक पिा छ। कुनै पनन
विद्यार्थी जसले त्यसो गना अस्िीकार गिा छ भने बफ्लो पन्धलक स्कुलहरूको
आचारसंदहर्ा अनुसार अनुशासनको अधीनमा हुन सक्छ।

इलेक्रोघनक उपकरर्िरूको प्रर्ोगको सन्दभािा के घनर्ििरू छन ्?:

5.

6.

7.

आचारसंदहर्ामा जफर् प्रािधानहरूले कमाचारीहरूलाई र्ुरुन्र्ै आमाबाबु / असभभािकसँग
कुराकानी गना आिश्यक छ।

फो न ह रू , ल्या प्ट प ह रू , ट्या ब ले ट , इ त्या दि )

िा

इ ले क्िो नन क

विद्यार्थीहरू, असभभािकहरू र असभभािकहरूले स्पष्ट हुनुपछा कक विद्यालयमा कुनै
पनन क्षनर्, विनाश, चोरी िा यस्र्ा यन्त्रहरूको हाननको लाचग न्जल्ला न्जम्मेिार

*** विद्यालयमा प्रिेश गिाा सबै सेल फोन विद्यार्थीको लकरमा भण्डारण हुनुपछा ।
सेल फोन "बन्ि" भण्डारण हुनप
ु छा िा गैर-पररचालन मोडमा।
*** विद्यार्थीहरूले विद्यालय भिनहरू र ववद्र्ालर् बसिरुिा सेल फोनिरू बोक्न
वा प्रर्ोग गना सक्ने छै नन ्।
*** विद्यालय भिनमा सेल फोन बोक्ने िा प्रयोग गने कुनै पनन विद्यार्थीको
विद्यालय डडन्स्िक प्रशासननक िा सुरक्षा / सुरक्षा कमाचारीद्िारा समाविष्ट गरे को
िस्र्ुको अधीन हुनेछ।
जब यी उपकरणहरू भिनमा जफर् गररन्छ आमाबाबु / असभभािकले िस्र्ु पुन:

एक विद्यार्थीले यो नीनर् बारम्बार उल्लङ्घन गछा भने, यन्त्रलाई जम्मा गररनेछ
र न्जल्ला सुरक्षा / सुरक्षा अकफसमा बुझाइनेछ। आमाबाबु / असभभािकले िस्र्ु

कफर्ाा सलन व्यिस्र्थाहरू समलाउनप
ु छा । विद्यार्थीहरू बफ्लो पन्धलक स्कुलहरूको
आचारसंदहर्ा अनस
ु ार अनश
ु ासनको अधीनमा हुन सक्छन ्।

असभभािक (असभभािक / संरक्षक) लाई सचू चर् गनेछ र्ाकक अन्य (संचारको माध्यम)
बच्चाहरुको लाचग व्यिस्र्था गना सककन्छ। यस बफ्लो पन्धलक स्कूलको

पे ज सा , आ ई प ड्स , आ इ प्या ड ,

प्राप्र् गना प्रशासकसँग भेट्नुपिा छ।

जब एक विद्यार्थीबाट सेलफोन जफर् गररन्छ, कमाचारीले र्रु
ु न्र्ै विद्यार्थीको
र्पाईको

( ज स्र्ै

हुनेछैन।

4.
पदहचान

य न्त्र

िा वि द्या र्थी को अ सभ भा ि क को नन णा य हो ।

ररमुभेिल बकल्स भएको, चेन जस्र्ै नेकिेर, ननन्जा-प्रकारका स्टारहरु, आदि।
र्पाईको बेल्ट बकल गररएको हुनप
ु छा ।

स ञ्जा ल

गे म उ प क र ण ह रू ( ए क्स - ब क्स , प्ले स्टे श न , इ त्या दि ) ल्या उ ने वि द्या र्थी

आउटरिेर, स्िेट शटा

हनर्यारझैँ झन्ल्कने गहनाहरू नलगाउनह
ु ोस ्। उिाहरणको लाचग, एक ररंग िा

इ ले क्िो नन क

8.

इलेक्िोननक डेटा िाकफक (िायरलेस सञ्जाल यन्त्रहरू) िा अन्यर्था (सामान्यर्या
टे क्सदटंग, सेक्सदटंग, इ-मेसलङ आदि) द्िारा आिन-प्रिान, अश्लील, िा अन्यर्था
गैरकानन
ू ी र्न्स्बरहरू िा र्न्स्िरहरू सलँ िै, प्रसाररर्, िान्सफर गना िा साझेिारी गने
राज्य र / या संघीय कानून अन्र्गार् अपराध माननन्छ। कुनै पनन व्यन्क्र्ले
अश्लील, िा अन्यर्था गैरकानूनी छवि िा र्स्िीरहरू सलने, विर्रण, िा साझेिारी गने
कुनै पनन व्यन्क्र्लाई विद्यालय न्जल्लाको अनुशासनात्मक प्रकक्रयाको विषय

Nepali

9.

बनाइनेछ र कानून प्रिर्ान र / िा अन्य उपयुक्र् राज्य र संघीय एजेन्सीहरूलाई
ररपोटा गररनेछ जसको पररणाम पक्राउ, आपराचधक असभयोजन, र यौन अपराधी
सम्बन्धहरूमा जीिनभरको लाचग सजाय हुनेछ।
पुसलस, एक सरकारी एजेन्सीको कानुन / प्रिर्ान अचधकारी, विद्यालय सुरक्षा /
सरु क्षाकमी र विद्यालय प्रशासननक कमाचारीले उपयक्
ु र् व्यिसायको आचरणको
लाचग संचार उपकरणको अचधकार र संचालन गने अचधकार पाएको छ।

*** नोट - जिल्लाले कक्षािा सेल फोनको उपर्क्
ु त प्रर्ोगलाई स्वीकृत गना सक्दछ,
िब र्ो शैक्षक्षक प्रर्ोिनका लाधग िात्र प्रर्ोग गररन्छ।

इलेक्रोघनक उपकरर्िरूको प्रर्ोगको लाधग प्राधिकरर् केवल स्कूल वप्रजन्सपलद्वारा
प्रदान गररनेछ।

िध्र्स्र्थता र प्रघतकिर्ाको स्तर
जब विद्यार्थीहरूले बफ्लो पन्धलक स्कूल आचारसंदहर्ामा व्यिहारहरूको अपेक्षालाई
उल्लङ्घन गिा छ विद्यालयका कमाचारी र वप्रन्न्सपलले

संिेिनशील, उचचर् र

ननरन्र्र जिाफ दिनेछन ्।
कोड आचारमा समािेश गररएको कोड आचार उल्लङ्घनहरूको सम्भािना प्रनर्कक्रयाको
4 स्र्र छन ्। प्रत्येक उल्लंघन मध्यस्र्र्ा र प्रनर्कक्रयाको यी स्र्रहरु मध्ये एकको
लाचग सामना गनप
ुा ने हुन्छ। वप्रजन्सपल र स्कूलका किाचारीले प्रत्र्ेक व्र्विारको
लाधग सुझाव हदएको स्तर िात्र प्रर्ोग गनप
ुा छा ।

यदि अनुपयुक्र् िा विच्छे िक व्यिहार िईु िा बढी स्र्रमा र्ोक्न सककन्छ भने, जहाँ
पनन सम्भि हुन सक्छ, घनम्न तििा िध्र्स्तता र अनश
ु ासघनक प्रघतकिर्ा पहिले
प्रर्ोग गनप
ुा छा । उिाहरणका लाचग, यदि एक विद्यार्थीले दिशा ननिे शनहरू पालना
इन्कार गिा छ भने, विद्यालयका कमाचारी र वप्रन्न्सपलले पदहले मध्यस्र्र्ा
रणनीनर्हरू र प्रनर्कक्रयाहरु स्र्र 2 मा जान अनघ स्र्र 1 मा प्रयोग गनप
ुा छा ।

जब वप्रन्न्सपल र विद्यालय कमाचारीद्िारा विद्यार्थी व्यिहारमा प्रनर्कक्रया दिन्छन ्,

उनीहरूले धेरै कारकहरू सलने आशा गरररहे का हुन्छन ्। ननम्न पष्ृ ठहरूले प्रनर्कक्रयाको
मध्यस्र्र्ा र स्र्र सम्बन्धी र्थप जानकारी प्रिान गिा छ।

Nepali
अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सूचक: पदहला न्यूनर्म स्र्र सूचचर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट

स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन - स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग

मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

व्यिहारले विद्यार्थी र अन्यको सशक्षालाई

बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र

- उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा व्यिहार उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
लागू गनाका लाचग समर्थान गररएको छ र्र र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
नकारात्मक असर पाना जारी राखेको छ।

अनुधचत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
1

स्तर
2

•

•

अनरु ोध

-

विद्यार्थीको

उपयक्
ु र्

हुन सक्छ जब
व्यिहारले विद्यालयमा

अरूको सुरक्षालाई असर गछा ।

स्तर
3

स्तर
4

•

•

•

•

•

•

पुमलसलाई उल्लेख गना

सककन्छ

िम्की, साइबर-िम्की सहित र
ग्र्ाङ्ग सम्बजन्ित घटनािरू
• जानबझ
ू आचरण (मौखखक, शारीररक िा सलखखर् आचरण सदहर्) िा

इलेक्िोननक कम्यनु नकेशन जसले धम्की िा गम्भीरर्ापि
ा धम्की दिन्छ
ू क
र विद्यालयको क्रमशः संचालनलाई पयााप्र् रूपमा बाधा पऱ्ु याउँ छ।

• गम्भीर िव्ु यािहार (जस्र्ै; बारम्बार नकारात्मक व्यिहारमा संलग्न भई

•

जसले प्रनर्कूल रूपमा अन्य विद्यार्थीको क्षमर्ामा भाग सलन िा

विद्यालयको सशक्षा िा अनर्ररक्र्-पाठ्यपस्
ु र्क प्रोग्रामहरूबाट लाभ
उठाउनमा असर गिाछ)

बस उल्लङ्घन

बस
उल्लङ्घन
• बसमा
मामल
ू ी अिरोध
कराउने, उसभने)

(अर्थाार् ्, खाने, वपउने, अनर् चको स्िरमा

बस उल्लङ्घन

•

•
•

• बसमा गम्भीर अिरोध

क्लास छोड्ने
• उपन्स्र्थर् हुन िा अनस
ु चू चर् कक्षामा भाग सलन असफल

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

कक्षा ववच्छे द
• कक्षामा चको स्िरमा बोल्ने िा बबना पालो बोल्ने; िस्र्ह
ु रू फ्याँक्ने;
औंल्याउने; र अन्य विद्यार्थीहरुलाई न्जस्काउने; र अन्य व्यिहार जसले
छात्र सशक्षाबाट विचसलर् गिाछ

प्राधिकरर् र / र्ा आदे श पालन गना अस्वीकार
(अदहंसात्मक /गैर शारीररक)

• ननिे शनहरू पालना गना असफलर्ा
• विद्यालय कमाचारीको प्रश्नहरू िा अनरु ोधहरूको प्रनर्कक्रया गना

असफलर्ा
• ननिे शनहरू पालना गनामा असफलर्ा, सम्भाविर् खर्राको लाचग
स्ियं िा अको व्यन्क्र्लाई हाननकारक पािाछ

• ननिे शनहरू पालना गना असफलर्ा छ जसले स्ियं िा अको
व्यन्क्र्लाई हानन गिाछ

Nepali
अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सच
ू क: पदहला न्यूनर्म स्र्र सचू चर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र व्यिहार लागू गनाका लाचग समर्थान
मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार

गररएको छ र्र व्यिहारले विद्यार्थी र

बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

अन्यको सशक्षालाई नकारात्मक असर

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

सक्छ

अरूको सुरक्षालाई असर गछा ।

पाना जारी राखेको छ।

अनुधचत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

1

स्तर
2

स्तर
3

स्तर
4

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

पुमलसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

अपिानिनक व्र्विार
• अनप
ु यक्
ु र् इशाराहरू, प्रर्ीकहरू िा दटप्पणीहरू, िा अपमानजनक िा
आपविजनक भाषा प्रयोग

• मौखखक अपमान िा, आलोचना िा झूट बोल्ने, भ्रामक िा स्कूलका
कमाचारीहरूलाई गलर् जानकारी दिने

• मौखखक अपमान िा, आलोचना िा झट
ू बोल्ने, भ्रामक िा स्कूलका
कमाचारीहरूलाई गलर् जानकारी दिएर अको व्यन्क्र्लाई भािनात्मक िा
शारीररक क्षनर् पय
ु ााउने

ड्रेस कोड उल्लङ्घन
पष्ृ ठ 30 मा सूचीबद्ध ड्रेस कोड मानहरू हे नह
ुा ोस ्

लागूपिार्था िा ननयन्न्त्रर् पिार्था

(विद्यालयमा, विद्यालय प्रायोन्जर् गनर्विचधहरू िा जब विद्यालय

समुिायको सुरक्षा िा कल्याणलाई असर गने घटनाहरूमा संलग्न हुन्छ)

• प्रभाि अन्र्गार्
• प्रयोग िा स्िासमत्ि सलनु
• विर्रण िा बबक्री
बल वा खतरािरुको िाध्र्िद्वारा कुनै पघन वस्तु प्राप्त गनाको
लाधग अभ्र्ास

(जस्र्ै; पैसा सलने िा अन्य - ले सलने िा प्रयास गने - बल,
असभव्यन्क्र् िा अनग
ु मनको खर्रा)

• प्री-के िे खख ग्रेड 4 सम्म
• ग्रेड 5 िे खख 12 सम्म

फल्स एजक्टभेसन अफ फाएर अलािा
• प्री-के िे खख ग्रेड 4 सम्म
• ग्रेड 5 िे खख 12 सम्म

•
•

जब

विद्यालयमा

Nepali

अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सूचक: पदहला न्यूनर्म स्र्र सूचचर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र व्यिहार लागू गनाका लाचग समर्थान
मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

गररएको छ र्र व्यिहारले विद्यार्थी र
अन्यको सशक्षालाई नकारात्मक असर

उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

सक्छ

अरूको सरु क्षालाई असर गछा ।

पाना जारी राखेको छ।

स्तर
1

स्तर
2

• अको विद्यार्थीसँग शारीररक आक्रामकर्ा (उिाहरणार्था, धकेल्नु िा

•

•

• सानो लडाइँ (हुनसक्छ घटनाहरुमा सानो चोटहरु हुन सक्छ)

•

•

अनधु चत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
3

स्तर
4

पुमलसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

लडाइँ
धक्का)

•

फार्र सेहटङ / आसान
• आगो लगाउनु ; आगो सरु
ु गिाा पररणामको रूपमा

•

सम्पविको विनाश

•

•

िुवा
• पैसा िा विननमययोग्य िस्र्हु रूको प्रयोग आिश्यक छ

•

•

•

•

•

•

•

िलवे दव्ु र्ाविार
• िौडने, अत्यचधक मात्रामा हल्ला गने िा स्पष्ट उद्िे श्य बबना प्रर्ीक्षा
गने।

िाघत, दौड, िातीर्, मलंग, र्ौन अमभववन्र्ास, असक्षिता वा
ििािा आिाररत उत्पीडन सहित साइबर-उत्पीडन
स्कूल सिुदार्को सदस्र्िरु ववरुद्ि।
• मामूली उत्पीडन (जस्र्ै; मौखखक भेिभाि कायाहरू)
• गम्भीर उत्पीडन (जस्र्ै; ननरं र्र िा िीघाकासलन उत्पीडन)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

उक्साउनु वा उत्तेिनािा भाग मलनु
• प्रभािकारी ससक्न आिश्यक विद्यालयको िार्ािरणमा क्रम र

अनश
ु ासनको ठूलो विच्छे ि,सामान्य कक्षा कोठा बादहर विघटन, जस्र्ै िं गा

• अशांनर् शुरु गना एक व्यन्क्र्गर् सञ्चार यन्त्र प्रयोग गरी अरुलाई
आकवषार् गने

जब

विद्यालयमा

Nepali
अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सूचक: पदहला न्यूनर्म स्र्र सूचचर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र व्यिहार लागू गनाका लाचग समर्थान
मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

गररएको छ र्र व्यिहारले विद्यार्थी र
अन्यको सशक्षालाई नकारात्मक असर

उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

सक्छ

अरूको सरु क्षालाई असर गछा ।

पाना जारी राखेको छ।

अनधु चत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
1

स्तर
2

स्तर
3

स्तर
4

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

पुमलसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

Inhalants
• प्रभाि अन्र्गार्
एक विद्यार्थी प्रभाि अन्र्गार् िा इन््यालेंट प्रयोग गरे को फेला परे मा
मेडडकल कमाचारीहरूलाई र्ुरुन्र्ै अचधसूचचर् हुनप
ु छा ।

• प्रयोग िा स्िासमत्ि सलनु
• विर्रण िा बबक्री

स्कूल किाचारीसँग शारीररक सम्पका
• विद्यालयका कमाचारीहरूसँग असामान्य आंसशक शारीररक
सम्पका

•

•

• विद्यालयका कमाचारीहरू विरुद्ध आक्रमण; बफ्लो पन्धलक स्कूलहरु िा
अन्य ियस्क कमाचारीमा शारीररक हमला गिै , लडाइ या अन्य विघटनशील
गनर्विचधमा एक मध्यस्र्र्ा गिै गरे को कमाचारीलाई दहकााउने (प्री-के िे खख
ग्रेड 4 सम्म)

• विद्यालयका कमाचारीहरू विरुद्ध आक्रमण (ग्रेड 5 िे खख 12 सम्म)

पोटे बल इलेक्रोघनक उपकरर्िरू अनधिकृत सिर्िा प्रर्ोग
• सेल फोन, पीडीए, आइपड, इलेक्िोननक गेम उपकरणहरूको प्रयोग
पदहलो संक्रमणमा, छात्रहरूलाई केिल चेर्ािनी दिनप
ु िाछ। केिल पदहलो
संक्रमण पनछ विद्यार्थी स्र्र 1 प्रनर्कक्रयाहरूको अधीन हुन सक्छ। िोस्रो
संक्रमणमा, असभभािकलाई सूचना हुनप
ु िाछ।

• अको व्यन्क्र्लाई हानन िा खर्रा हुन सक्ने इलेक्िोननक
उपकरणहरूको प्रयोग

• इलेक्िोननक उपकरणहरूको ननधााररर् प्रयोग जहाँ यस्र्ो प्रयोगले प्रत्यक्ष

रुपमा अको व्यन्क्र्लाई शारीररक िा भािनात्मक क्षनर्को कारण बन्न
सक्छ

•

•

•

•

•

•

•

जब

विद्यालयमा

Nepali
अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सच
ू क: पदहला न्यन
ू र्म स्र्र सचू चर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र व्यिहार लागू गनाका लाचग समर्थान
मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

गररएको छ र्र व्यिहारले विद्यार्थी र
अन्यको सशक्षालाई नकारात्मक असर

उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

सक्छ

अरूको सुरक्षालाई असर गछा ।

पाना जारी राखेको छ।

अनुधचत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
1

स्तर
2

स्तर
3

स्तर
4

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

पुमलसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

सम्पवत्त क्षघत, रे खाधचत्रिरू लेख वा सावािघनक ठाउँ िा मभत्ता
वा अन्र् सतििा लेख्न।

• सानो िा आकन्स्मक क्षनर् ($ 50 भन्िा कम)
• अको व्यन्क्र् िा विद्यालयको सम्पविमा हानन ($ 50 िे खख
$ 500 सम्म)

• अको व्यन्क्र् िा विद्यालयको सम्पविमा हानन ($ 500 भन्िा बढी)

अनि
ु घत बबना स्कूल उपकरर् प्रर्ोग
•. कम्प्यटु र, फ्याक्स मेससन, फोनहरू, आदि प्रयोग।

•

•

गंभीर शारीररक चोट
• मत्ृ यक
ु ो पयााप्र् जोखखम िा स्र्थायी िा गम्भीर विरूपण, शरीरको कुनै
पनन भागको प्रकायाको क्षनर् िा शरीरको कुनै पनन भागको प्रकायाको हानन

र्ौन आििर् वा अपराि
• जबजास्र्ी यौन काया

कुनै पनन यौन आक्रमण सम्बन्न्ध स्कूल स्टाफद्िारा र्ुरुन्र्ै बफ्लो
पसु लसलाई सम्पका गना आिश्यक छ

र्ौन आिाररत संििर्
• यौन िव्ु यािहार (जस्र्ै; अपररचचर् यौन िव्ु यािहार, यौन कक्रयाकलापको

लाचग अनरु ोधहरू, अन्य अनप
ु यक्
ु र् मौखखक, यौन प्रकृनर्को सलखखर् िा
शारीररक आचरण)

• यौन गनर्विचध िा यौन िव्ु यािहार (जस्र्ै; अपररचचर् प्रिशान, यौन
कक्रयाकलाप, संलग्न आदि) (प्री-के िे खख ग्रेड 4 सम्म)

• यौन गनर्विचध िा यौन िव्ु यािहार (ग्रेड 5 िे खख 12 सम्म)

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

जब

विद्यालयमा

Nepali
अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सूचक: पदहला न्यूनर्म स्र्र सूचचर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा व्यिहार उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र लागू गनाका लाचग समर्थान गररएको छ र्र र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
व्यिहारले विद्यार्थी र अन्यको सशक्षालाई
नकारात्मक असर पाना जारी राखेको छ।

अनधु चत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
1

स्तर
2

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

स्तर
3

स्तर
4

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

पुमलसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

•

•

•

•
•

•
•

•

•

प्रववधि स्वीकार्ा प्रर्ोग नीघत उल्लङ्घन
• वििरणहरूको लाचग यी मानकहरूको पष्ृ ठ 31 मा हे नहुा ोस ्
.

स्कूल कमिाचारीप्रघत, मलखखत वा
िौखखक िम्की
• प्री-के िे खख ग्रेड 4 सम्म
• ग्रेड 5 िे खख 12 सम्म

चोरी
• $ 500 भन्िा कम
• $ 500 भन्िा ठूलो (प्री-के िा ककन्डरगाटानमा विद्यार्थीहरूको लाचग
पसु लस सम्पका नगना ससफाररस गररएको छ)

तंबाकू स्वामित्व वा प्रर्ोग
• विद्यार्थीलाई कमाचारीद्िारा पिार्था िव्ु यािहार सन्िभामा उचचर्
परामशा सशफाररस आिश्यक पिाछ।

•

•

रे सपामसङ्ग
• विद्यालयको सम्पविमा बबना अनम
ु नर् ननलन्म्बर् िा
ननष्कासन सदहर्; र्ोड्न र प्रिेश गना

अनधिकृत बबिी वा ववतरर्

(जस्र्ै, अनचधकृर् िा अनम
ु ोदिर् बबक्री िा सामानको विर्रणमा

अन्यर्था यो कोडमा समािेश छै न)

• साना मौदिक मूल्य िस्र्हु रू ($ 50 भन्िा कम)
• महत्त्िपण
ू ा मौदिक मूल्यका सार्थ िस्र्ुहरू

•

जब

विद्यालयमा

अरूको सुरक्षालाई असर गछा ।

हिलापन
• कक्षा िा विद्यालयको लाचग ननरन्र्र िा अत्यचधक दढलापन

सक्छ

Nepali

अनधु चत र ववघटनकारी व्र्विार र प्रघतकिर्ाको स्तर
सूचक: पदहला न्यूनर्म स्र्र सूचचर् प्रयोग गनुाहोस ्
स्तर १ : क्लासरुम सपोटा एण्ड स्टुडेन्ट स्तर २ : उपयक्
ु र् प्रशासन

स्तर ३ : छोटो अिचध ननलम्बन -

सपोटा दटम - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब - उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब कक्षामा
छात्रसँग कुनै पि
ू ा घटनाहरू छै नन ् र व्यिहार लागू गनाका लाचग समर्थान
मध्यस्र्र्ाहरू लागू गररएको छै न।

गररएको छ र्र व्यिहारले विद्यार्थी र
अन्यको सशक्षालाई नकारात्मक असर

उपयक्
ु र् हुन सक्छ जब मध्यस्र्र्ाहरू
र समर्थानहरू राखखएको छ र्र व्यिहार
बढ्िै गएको छ (िोहोरररहने अपराधहरु)

स्तर ४ : लामो समयको ननलम्बनका लाचग
अनरु ोध - उपयक्
ु र्
विद्यार्थीको

हुन
व्यिहारले

सक्छ

अरूको सरु क्षालाई असर गछा ।

पाना जारी राखेको छ।

अनुधचत र्ा ववघटनकारी व्र्विार

स्तर
1

स्तर
2

स्तर
3

स्तर
4

पमु लसलाई उल्लेख गना
सककन्छ

ववद्र्ार्थीलाई िौखखक वा शारीररक िम्की
• अको विद्यार्थीलाई लक्षक्षर् गिै धन्म्क िा आक्रामक भाषा िा
इशाराहरू

•

•

•

िघतर्ार, आग्िन्र् िघतर्ारिरु र ववस्फोटक

(विद्यालयमा, विद्यालय प्रायोन्जर् गनर्विचधहरू िा जब विद्यालय

समुिायको सुरक्षा िा कल्याणलाई असर गने घटनाहरूमा समािेश हुन्छ)

• विस्फोटक (सम्पवि, बबक्री, विर्रण, विनाशकारी िा विस्फोटक सामग्री िा
यन्त्रको आगजनी, पटका, स्मोक बमहरू सदहर् विनाश गना िा खर्राको

धम्की। ज्िाला उठ्ने िा कुनै िहनयोग्य िा विस्फोटक पिार्थाहरू िा पिार्था

•

•

िा िस्र्ुहरुको संयोजन, फाएरआमा बाहेक अन्य)

•
पमु लसलाई रे फर गररएको
िुनुपछा

•

• आमा स्िासमत्ि - (संघीय कोडको 18 USC 921 मा पररभावषर् गररएको
फायर - जस्र्ै, ्यान्डगन, राइफल्स, शटगन एण्ड बम)

•

पुमलसलाई रे फर गररएको
िुनुपछा

• अन्य बन्िक
ू हरू (कुनै पनन बन्िक
ू को स्िासमत्ि, कुनै पनन प्रकारको, लोड
िा अनलोड गररएको। सञ्चालन गना िा सञ्चालन गना नसककने , बन्िक
ू को

समान कुनै पनन िस्र्ु सदहर्, फायर आमा भन्िा अन्य - जस्र्ै, BB guns,

•

•

•

•

•

•

Pellet guns, water guns, आदि)

• अन्य हनर्यारहरू (कुनै पनन कायाान्ियन गने जन
ु शारीररक क्षनर्, अन्य

फायरआमा िा अन्य बन्िक
ू हुन सक्छ)
राज्य कानन
ू द्िारा हनर्यारको उल्लङ्घनको लाचग कुनै कन्म्र्मा एक पात्रो

िषाको लाचग िन्न्चर् गररन्छ, र्र बफ्लो पन्धलक स्कुलहरुद्िारा केस-बाइकेस आधारमा पररमाजान गना सककन्छ।

पुमलसलाई रे फर गररएको
िुनुपछा

जब

विद्यालयमा

Nepali
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बोडा अफ एिुकेशन िेम्बसा
Dr. Barbara A. Seals-Nevergold
President
Member-at-Large
Mrs. Sharon M. Belton-Cottman
Vice- President Executive Affairs
Ferry District
Dr. Theresa A. Harris-Tigg
Vice-President of Student Achievement
East District

बफ्लो पजललक स्कूल्स
Dr. Kriner Cash
Superintendent of Buffalo Public Schools

Eric Jay Rosser, Ph.D.
Associate Superintendent of Student Support Services

Tonja Williams, Ed.D.
Assistant Superintendent of Student Support Services

Heath H. Frisch
Director of Student Support Services

Mrs. Paulette Woods
Central District
Ms. Jennifer Mecozzi
West District
Ms. Hope R. Jay
North District
Ms. Patricia A. Pierce
Member-at-Large
Mr. Lawrence Quinn
Member-at-Large
Mr. Louis Petrucci
Park District

सशक्षा बोडाले उमेर,धासमाक विस्िास, असक्षमर्ा, िैिादहक अिस्र्था,
रान्ष्िय मूल, जानर्, रं ग, सलङ्ग िा यौन असभविन्यासको आधारमा
यसको शैक्षक्षक कायाक्रम, सेिा र गनर्विचधहरूमा भेिभाि गिै न।

यस गैर-भेिभाि नीनर्को सम्बन्धमा कुनै न्जज्ञासा भएमा सश्र
ु ी जेमी
िारे न, एसोससएट सुपरइन्टे नडेन्ट, 720 ससटी हल, बफ्लो, न्यु योका

14202 मा िा 716-816-3500 फोन गरे र जानकारी सलन सककन्छ।

Miss Farhiya Diriye
Student Representative
www.buffaloschools.org

