सुरक्षित र सहयोगी स्कू लहरुको निर्माण

सु र क्षि त र सहयोगी स्कू लहरुको ववकमस
बफलो पब्ललक स्कुलहरुको समरमांश

ववद्यमर्थीहरु र आर्मबुवमहरुको लमगग

सर्ुदमय व्यमपी आचरण र हस्तिेपको सर्र्थािहरु बमरे

र्मपदां डहरु

२०१४ – २०१५

सकारात्मक सम्बन्धले बालबाललकालाई लसक्न मद्दत गर्छ र बबद्यार्थीहरु सफल हुने सम्भवना बढाउर् र जब उनीहरुलाई
आफ्नो स्कूल र समुदायका व्यक्क्तहरुसंग संलग्न भएको भान हुन्र्, त्यतत बेला बालबाललकाहरुले दव्ु यछवहार/घमण्ड गने

सम्भावना कम हुन्र् भनी अनुसन्धानले दे खाउर् . बफलो पक्ललक स्कूलहरुले ववद्यार्थीहरुसंग सकारात्मक सम्बन्ध राख्न
प्रेररत गनछ र ववद्यालय सरह वातावारण र संस्कृततलाई प्रोत्साहहत गनछ प्रततबद्ध र्न ्, जसले बबद्यार्थीहरुलाई एक सहयोगी

वातावारण प्रदान गर्छ , जहााँ बबद्यार्थीहरुको सामाक्जक र शैक्षिक क्स्र्थततको ववकास हुन्र् .
अवप्रल २४, २०१३ मा बफलो लशिा सलमततले एक नयााँ आचार संहहता (सामूदाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछनहरु
बारे मापदण्डहरु २०१३ – २०१४) अपनाई, जुलाई १, २०१३ मा सो मापदण्डलाई लागू गयो भनी घोषणा गनछ पाउाँ दा बफलो

पक्ललक स्कूलहरुले गवछ गरे का र्न ् . हाम्रा स्कूलहरु सुरक्षित र त्यहााँ व्यवक्स्र्थत वातावरण होस ्, जहााँ लशिण र लसक्ने कायछ
तनरन्तर चललरहोस ् तर्था जीवन र समाजमा ववद्यार्थीले सफलता पाउन भनेर सहयोग पुगोस ् भनी सुतनक्चचत गनछ, यी
मापदण्डहरुको ववकास गररएको हो .

सेभ (हहंसा ऐन बबरुद्ध सुरक्षित स्कूलहरु) पररयोजनको आवस्यकताहरुलाई मध्यनजर गरी, क्जल्लाले यस सामूदाय व्यापी
आचरण र हस्तिेपको समर्थछनहरु बारे मापदण्डहरु २०१३ – २०१४ को साधारण भाषामा ववद्यार्थीहरु र आमाबव
ु ा/अलभभावकको

लागग संक्षिप्त वववरण प्रदान गरे को र् . यस मापदण्डहरुको पूणछ संस्करणको प्रततललवपलाई क्जल्लाको वेबसाइटमा पाउन
सककन्र् . मापदण्डहरुको पूणछ संस्करणको बबशेष शतछहरुले सम्पूणछ मुद्दाहरुलाई तनयन्रण गने र् .

िोट: यस दस्तावेज अन्तगछत हरे क भागले मापदण्डहरुको पूणछ संस्करणको पष्ृ टहरुलाई संकेत गदछ र्, जहााँ त्यस भागको बारे मा
अततररक्त वववरणहरु पाइन्र् .

समझेदमरहरुको रुपर्म आर्मबुवमहरु (पष्ृ ट १)

स्कूललाई सुरक्षित बनाउनमा बबद्यार्थी, आमाबुवा/अलभभावकहरुको भूलमका हुन्र् र सबले लमलेर यस लिलाई प्राप्त गने एक
जुट भएर लाग्नुपर्छ . स्कूलको प्रतततनगधहरुसंग आमाबुवालाई आफ्नो र्ोरा/र्ोरीको व्यवहारहो बारे मा कुरा गनछ प्रोत्साहहत
गररन्र् र तपाईको बालबाललकालाई स्कूलमा र समुदायमा सफल सिम बनाउन मद्दत गने रणनीततहरुको समर्थछन गनछ
स्कूलसंग कायछ गर्छ .

बबद्यमर्थीर्म सकमरमत्र्क व्यवहमरको सम्बर्ाि (प ृष्ट २)

स्कूलहरुले सकारात्मक व्यवहारमा सहयोग प्रदान गनछको सार्थसार्थै नाकारात्मक व्यवहारहरुलाई रोक्ने प्रयासको क्रममा
भावनाहरुको पहहचान र व्यवस्र्थापन गनछ, अरुको बारे मा सोचको ववकास गनछ, सकारात्मक सम्बन्धहरु स्र्थापना गनछ,
क्जम्मेवार तनणछयहरु ललन ववद्यार्थीहरुमा सीपहरुको ववकास गनछ मद्दत गनछ उनीहरुलाई अर्थछपूणछ अवसरहरु प्रदान गने र् .

रोकर्थमर् र हस्तिेप (प ृष्ट २ )

सम्पूणछ बबद्यार्थीहरुलाई रोकर्थाम रणनीततहरु प्रदान गररएको र् र ववद्यार्थीहरुलाई अततररक्त सहयोग चाहहएको खण्डमा
हस्तिेपहरु र सहयोगहरु पतन प्रदान गररएको र् .

रोकर्थमर् गिे अभ्यमसहरु/ हस्तिेप गिे रणिीनतहरु (प ृष्ट ७ – १३)
समकमरमत्र्क व्यवहमर प्रणमलीहरु

सम्पूणछ ववद्यार्थीहरुमा व्यवहार सम्बक्न्ध आवस्यकताहरुलाई सम्बोधन गनछ एक ततन स्तरको प्रणाली तयार गररएको र् .

स्तर १

ववश्वव्यमपी हस्तिेपहरु: ववचवव्यापी हस्तिेपहरुले सम्पूणछ ववद्यार्थीहरुको लागग सकारात्मक सामाक्जक

व्यवहारहरुको ववकासमा केक्न्ित गदछ र् .

व्यवहार सम्बक्न्ध अपेिाहरु बारे लशिा र ती अपेिाहरुलाई ववद्यार्थीहरुले

अनुसरण गरे बापत उनीहरुलाई सम्मान गनप
ुछ र्छ भनी यसमा समावेश गररएको र् .

डोनाल्ड ए. ओगगलभाई

स्कूलहरुको अन्तररर् उपरीिक

स्तर २ र्मध्यमर्क हस्तिेपहरु: ववद्यार्थीहरु, जसलाई ववचवव्यापी रणनीततहरु बाहेक अततररक्त व्यावहाररक

सहयोगको आवचयकता हुन्र्, उनीहरुलाई माध्यलमक हस्तिेपहरुले सहयोग गनछ अलभप्राय राखेको हुन्र् . माध्यलमक
हस्तिेपहरुले तनम्न कुराहरु समावेश गरे को हुन्र्:
आउने-जाने (लस.आई.लस.ओ): हरे क हदन सकारात्मक सम्पकछ प्राप्त गनछको लागग स्कूल लाग्ने हदनको सुरुमा र

डम. ववल करे सजतेस
बबद्यमर्थी सहयोग प्रर्ुख

अन्त्यमा

ववद्यार्थीहरु एक उमेर पुगको व्यक्क्तसंग आउनु पर्छ र जानुपर्छ .

सामाक्जक/शैक्षिक तनदे शात्मक समुहहरु (यस.ए.आई.जी): ववद्यार्थीहरुलाई सानो समुहमा स्कूल व्यापी अपेिाहरु
र/वा प्रततस्र्थापन व्यवहारहरुले प्रत्यि तनदे शन माफछत समर्थछन गररन्र् .

यफ.बब.ए./बब.आइ.वप. बारे संक्षिप्त जानकारी : बालबाललकाहरुको शक्क्त र व्यवहार सम्बक्न्ध आवस्यकताहरुको
आधारमा एक ववद्यार्थीको लागग एक व्यवहार सम्बक्न्ध योजना बनाइएको र् .
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स्तर ३ तत
ृ ीयक हस्तिेपहरु: ववद्यार्थीहरु जसले व्यक्क्तगत समर्थछनबाट फाइदा ललन सक्र्न ्, ती ववद्यार्थीहरुको लागग
तत
ृ ीयक हस्तिेपहरु पररकल्पना गररएको हुन्र् . तत
ृ ीयक हस्तिेपहरु तनम्न प्रकारको हुनसक्र्न:्

जहटल यफ.बब.ए./बब.आई.वप.: बालबाललकाको तागत र व्यवहाररक आवस्यकताको आधारमा एक व्यवाहाररक हस्तिेप
योजना जसलाई ववलभन्न व्यक्क्तहरुको एउटा हटमले (जसमा पररवार, समुदाय र बालबाललका पढ्ने स्कूलका व्यक्क्तहरु
पतन समावेश र्न ्) ववकलसत गरे का र्न ् .

अिुगचत तर्थम ववध्वांसकमरक व्यवहमरहरु: प्रनतक्रियमको तहहरु (पष्ृ ट १४) जब ववद्यार्थीहरु ववध्वंसकारक वा अनुगचत रुपले
व्यवहार गर्छ न ्, स्कूलको कमछचारी तर्था प्रधानाध्यापकहरुले आफ्नो ताककछक प्रततकक्रया उगचत र दृढताको सार्थ हदनप
ु र्छ .
२०१३-२०१४ को बफलो पक्ु ललक स्कूलहरुको समद
ु ाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछनहरुले अनुगचत र ववध्वंसकारक
व्यवहारको लागग चार सम्भव प्रततकक्रयाको तहहरु बारे वणछन गदछ र् . हरे क अनगु चत वा ववध्वंसकारक व्यवहारलाई यी

हस्तिेप र प्रततकक्रयाको एक वा सो भन्दा बढी तहहरु माफछत व्यवक्स्र्थत गररने र् . प्रधानाध्यापकहरु र स्कूलका कमछचारीले
हरे क व्यवहारको लागग पाएको सुझाव अनुरुप मार तहहरुको प्रयोग गनप
ुछ र्छ .

वरीपरी बेनुछ (बेनुछ): ववद्यार्थी र उसको पररवारले चयन गरे को एक हटम जसले त्यो युवाको सफलतालाई सहयोग गर्छ . यस
हटमका सदस्यहरुले ववद्यार्थीको व्यवहाररक आवस्यकतालाई मध्यनजर गरी एक हस्तिेप को ववकास गनछ र सहयोग योजना
बनाउन भेट्ने गर्छ न ् .

यहद अनुगचत वा ववध्वं सकारक व्यवहारलाई व्यवक्स्र्थत गनछको लागग दई
ु वा सो भन्दा बढी तहहरुको प्रयोग गनछ
तनधाछ ररत गररएको खण्डमा जहााँ सम्भव हु न्र् त्यहााँ सबै भन्दा तल्लो तहको हस्तिे प र अनुशासनात्मक प्रततकक्रया को
प्रयोग पहहले हुनुपर्छ .

सम्पूणा बबद्यमर्थीको लमगग प्रनतष्ठम अगर्नियर् (प ृष्ट २४)
सम्पूणछ ववद्यार्थीको लागग प्रततष्ठा अगधतनयम (प्रततष्ठा अगधतनयम) ले स्कूलको पररसरमा, स्कूल बसमा, स्कूलको कायछक्रममा

हस्तिेपहरु र प्रनतक्रियमहरुको तहहरु (पष्ृ ट १५)

वा स्कूल बाहहर सुरु भई स्कूलमा जारी गररएको कायछक्रममा स्कूलका कमछचारीहरु वा ववद्यार्थीहरुबाट व्यक्क्तको वास्तववक वा

तह १: किम र यस.यस.टी. हस्तिे प हरु र प्रनतक्रि यमहरु

अन्य कुराहरु मध्ये, उत्पीड़न भन्नाले स्कूलको पररसर र बाहहर ईमेल, तत्काल संदेश पठाउने मध्यम, ललग, च्याट रुम,

)ववद्यार्थीहरुले उगचत लशिा प्राप्त गरुन र उतनहरुलाई सही र बैकक्ल्पक व्यवहार सम्बक्न्ध लशिा प्रदान गनछको लागग लक्षित
गररएको र् .
र् .
ववद्यार्थी पुवछ घटनाहरुमा संलग्न र्ै न र हस्तिेपहरु कायाछन्वयन गररएको र्ै न भने उपयुक्त हुन सक्र् .

परे शान वा धम्की हदने कुरालाई बुझझन्र् . यस्तो ककलसमको दव्ु यछवहारलाई सामान्यतया “साइबर बदमाशी” भनेर बुझझन्र् .

तह २: प्रशमसनिक हस्तिेप हरु र प्रनतक्रि यमहरु

कगर्थत जातत, रं ग, तौल, मूल दे श, जातीय समूह, धमछ, धालमछक अभ्यास, असिमता, यौन झुकाव, ललंग/ललंग पहहचानको
आधारमा कुनै पतन ववद्यार्थी भेदभाव वा दव्ु यछवहारको लशकार नबनोस ् भनी सुतनक्चचत गदछ र् .

मोबाइल फोन, पेज, गेलमंग प्रववगधहरु र सामाक्जक लमडडया वेबसाइटहरु जस्ता सूचना प्रववगधको प्रयोगले जानीजानी अरुलाई

राज्य र संघीय कानूनको आधारमा सम्पूणछ ववद्यार्थीलाई प्रदान गररएको अगधकारहरुलाई क्जल्ला ती अगधकारहरुलाई सुरक्षित

गनछ प्रततबद्ध र् . त्यसको सार्थसार्थै, एक सुरक्षित, स्वास््य, व्यवक्स्र्थत र नागररक स्कूलको वातावरणलाई प्रोत्साहन पतन
गदछ र्, जुन हरे क क्जल्लाका ववद्यार्थीको अगधकारहरु हुन ्
१) स्कूलको वातावारणको अपेिा गने जहााँ लशिा प्राप्त गनछको लागग अनुकुलता र् .

२)
३)४)

स्कूल तर्था समुदायमा हुनेहरुबाट आदरपुवक
छ व्यवहार गररयोस ् .
५)

जातत, रं ग, समुदाय, मूल दे श, धमछ, ललंग, यौन झुकाव वा असिमतालाई परवाह नगरी (क्जल्लाको दव्ु यछवहार
ववरुद्ध नीततको आधारमा) क्जल्लाको सम्पूणछ कृयाकलापहरुमा समान रुपले भाग ललने .

७) स्कूलको तनयमहरु पाउनप
ु र्छ , र आवस्यक परे को खण्डमा ती तनयमहरु बारे स्कूलको कमछचारीहरुबाट स्पक्स्टकरण प्राप्त गनछ
पाउने .
९) लगाइएको दण्डको आधारमा अनुशानात्मक दण्ड लागू गनछ, सम्बक्न्धत घटनाहरु बारे उनीहरुको कर्थालाई स्कूलको

आगधकाररक कमछचारीलाई प्रस्तुत गने

.

ववद्यार्थीलाई स्कूलमा राखी व्यवहारको गम्भीरतालाई जोड हदई स्कूलको प्रशासनलाई संलग्न गराउन सककन्र् र
व्यवहारलाई सुधानछ लक्ष्य राख्न सककन्र् .



व्यवहारलाई व्यवस्र्थापन गनछ जब सहयोगहरु किामा उपक्स्र्थत र्न ् तर व्यवहारले तनरन्तर ववद्यार्थी र अन्यको
लशिामा नकारात्मक रुपले असर गर्छ , तब यो उगचत हुन्र् .

जब हस्तिेपहरु र सहयोगहरु उपक्स्र्थत र्न ्, तर व्यवहार बढ्दै गैरहे को र् (अपराध दोहोयाछइरहने), तब उगचत हुन्र् .

तह ३: निलम्बि र ररफरल प्रनतक्रि यमहरु

व्यवहारको गम्भीरताको कारणले ववद्यार्थीलाई स्कूलबाट अल्पकालीन रुपले तनलम्बन गनछ सककन्र् .

स्तर ४: दीर्ाकममलि निलम्बि र ररफरल प्रनतक्रि यमहरु
व्यवहारको गम्भीरताको कारण ववद्यार्थीलाई स्कूलबाट तनलम्बन गनछ अन्तगछत पदछ र् .
व्यवहारलाई व्यवक्स्र्थत गनछ ववद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा राख्नु पदछ र्, जसले अततररक्त संरचना प्रदान गदछ र् .
आत्मघाती र खतरनाक व्यवहारलाई अन्त्य गनछ र स्कूल-समुदायको सुरिाको अनुगमनमा केक्न्ित हुन्र् .

ड्रेस कोडको लमगग र्मपदण्डहरु (पष्ृ ट ३०)

स्कूलमा र स्कूलको कायछक्रमहरुमा सम्पूणछ व्यक्क्तहरुले आफ्नो व्यक्क्तगत सरसफाई र उगचत ढं गको पोशाकमा राम्ररी धयान

पुयाछउनु पर्छ . स्वीकायछ ववद्यार्थीको पोशाक र भेषमा ववद्यार्थीहरुले तर्था आमाबुवाहरुले प्रार्थलमक क्जम्मेवारी ललनुपर्छ .

 जब ववद्यार्थीको व्यवहारले स्कूलमा अरुको सुरिामा गम्भीर तररकाले असर गर्छ भने उगचत हुन्र् .

लशिकहरु र सम्पूणछ क्जल्लाका अगधकारीहरुले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र स्वीकायछ ववद्यार्थीको पोशाकलाई

एक अशक्त ववद्यमर्थीहरूको लमगग कमरण प्रक्रियम (पष्ृ ट

मद्दत गनुछपर्छ .

बनाउन आवस्यक हुन सक्र् . जब स्कूलको अगधकारीहरुले अशक्त ववद्यार्थीहरु मागर्थ अनुशासनात्मक कारवाही लागू गनछ
खोज्र्, उनीहरुलाई प्रकक्रयात्मक सुरिाले बचाउर् . लागू हुने कानूनहरु र तनयमहरुले आवस्यक हुने प्रकक्रयात्मक सुरिामा

तनरन्तरता हदनुपर्छ र स्कूलको वातावारणमा यी मापदण्डको आधारमा, ववद्यार्थीहरुलाई उगचत भेषभुषाको महत्वलाई बुझाउन

ड्रेस कोडको पालना नगने ववद्यार्थीललाई आवस्यक परे अनुसार आपमनजनक वस्तुहरुलाई र/वा व्यवहाररक रुपले हटाई वा
र्ोपेर आफ्नो भेषभष
ु ालाई पररमाजछन गनुछ पने हुन्र् र ती वस्तुहरुलाई उगचत वस्तुले बदल्नु पने हुन्र् . कुनै पतन ववद्यार्थी
जसले सो कुरालाई अक्स्वकार गने र्, समद
ु ाय व्यापी आचरण र हस्तािेपको समर्थछन अन्तगछत अनश
ु ासनको मुद्दामा पनेर् .

3

३९-४० र अनुसूची च )

अशक्त ववद्यार्थीहरुको ववध्वं सकारक वा अनुगचत व्यवहारलाई सुधार गनछ उनीहरुलाई तनलम्बन, तनकाल्न वा अनुशालसत

यी प्रकक्रयाहरु आधाररत हुन्र्न ् .

4

अिुगचत र ववध्वांसकमरक व्यवहमर र प्रनतक्रियमको तहहरु

बबद्यमर्थीको अगर्कमरहरु र ब्जम्र्ेवमरीहरु (पेज २५)

(पूणा सूचीको लमगग पष्ृ ट १६ दे खख २३ र्म हे िहुा ोस)्

प्र ह री ला ई सु क्म्प न
आ व स्य क दे झख न्र्

तह ४

तह ३

तह २

तह १

बबद्यमर्थीहरुको अगर्कमर
* कानूनी आमाबुवा वा कानूनी अलभभावक बसोबााँस गने क्जल्लामा अवक्स्र्थत रहे को स्कुलमा पढ्न जाने र कानूनले

* गम्भीर व्यक्क्तगत समस्याहरुले ग्रलसत ववद्यार्थीहरुलाई प्रत्यि सहयोग प्रदान गनछ सक्ने िमता भएको व्यक्क्तहरु वा
संस्र्थाहरु सम्मको पहुाँच हुनुपर्छ .
पहहचान, यौन झुकाव वा असिमताको आधारमा स्कुलको पररसरमा वा स्कूलले प्रायोक्जत कायछक्रमहरुमा कमछकारीहरु वा

चोटपटक नलागेको (नदे झखने, शारीररक चोटपटकहरु नभएको ...)

•

वप्र के.जी. दे झख किा ४ सम्मलाई शारीररक चोट

•

किा ५ दे झख १२ सम्मलाई शारीररक चोट

ववद्यार्थीहरुले गने रास, उत्पीडन वा भेदभावबाट बच्नु .
बबद्यमर्थीहरुको जेम्र्ेवमरी : * प्रत्येक हदन, तनरन्तर र समयमा स्कूल जाने, गहृ कायछहरु गने, उच्च स्तरको कायछ गनछ

•

•

•

•

सम्भंवाना राख्ने, लसक्न सधै तयार रहने .

•

समइबर-दव्ु यावहमर र गगरोह सम्बब्न्र्त र्टिमहरु सर्मवेश भएको
बदर्मशी

•

•

•

•

किम सांचमलिर्म बमर्म पुयमाउिे

•

*सम्पूणछ शैक्षिक र पाठ्यक्रम बाहहरका कायछक्रमहरुमा आफ्नो िमताको आधारमा सवोत्तम कायछ गने र सार्थसार्थै अन्यहरुको
लागग तनष्पि हुने र सहायक बन्ने .
*अन्यहरुको अगधकार र सुववधाहरुलाई तनन्दा, आपमन वा प्रततबंगधत नगरी अदारपूणछ तररकाले आफ्नो रायहरु र ववचारहरु
व्यक्त गनुछ .

•
•

गम्भीर बदमाशी (उदाहरणको लागग मापदण्डमा हानुह
छ ोस)्

किामा बोल्ने वा आफ्नो पालो नआई बोल्ने, समानहरु फाल्ने, अरुलाई क्जस्क्याउने, अरु
ववद्यार्थीहरुलाई बाधा पुयाछउने; र अन्य व्यवहार जसले ववद्यार्थीलाई लसक्नबाट आवरोध गने

व्यवहार गनछ पर्छ भनी सम्पू णछ ववद्यार्थीले स्कूल सुरक्षित, व्यवक्स्र्थत र उद्देचयपू णछ ठाउाँ हुनुप र्छ भनी अपेिा गनुछ .

* वास्तववक वा कगर्थत जातत, रं ग, तौल, उत्पक्त्त भएको राष्र, जातीय समूह, धमछ, धालमछक अभ्यास, ललंग/यौन, लैंगगक

ववद्यमर्थी र्मगर्थ हर्लम
(उदाहरण: बबना चेतावनी वा कसैले न गगज्याई अन्य ववद्यार्थीलाई हहकाछउनु, लात
हान्नु, वा हार्थले हान्नु)

सुतनयोक्जत आचरण (मौझखक, शारीररक वा ललझखत) वा ववधुतीय संचार, जसले स्कूललाई
व्यवक्स्र्थत रुपले संचालन गने कामलाई जोझखममा पर्छ वा गम्भीर तररकाले भयलभत गर्छ र
एकदमै तर्न्न-लभन्न पार्छ

व्यवस्र्था गरे अनुरुप ५ दे झख २१ वषछ उमे र भएकाले तन:शुल्क सावछजातनक लशिा पाउने .
* लशिा हााँलसल गनछ र अन्य ववद्यार्थीहरुले तर्था स्कूलका कमछचारीले उनीहरुलाई ववनयपूवक
छ , न्यायपुवक
छ र आदरपूवक
छ

*प्रततष्ठा अगधतनयमको प्रावधानहरु र समुदाय व्यापी आचरण र हस्तिेपहरुको समर्थछनहरुको मापदण्डहरु अन्तरगत एक
अकाछलाई आदर गने र अन्यहरुलाई समान रुपले व्यवहार गने . रास, उत्पीडन वा भेदभाव रहहत वातावारणलाई प्रोत्साहन
गनछ ववद्यार्थीहरुले त्यस ककलसमको व्यवहार र आचरणको प्रदशछन गने . कुनै ककलसमको रास, उत्पीडन वा भेदभावका
घटनाहरुलाई ररपोटछ गने र अन्यहरुलाई पतन ररपोटछ गनछ प्रोत्साहहत गने .

वहिीय ववद्युतीय उपकरणहरुको लमगग र्मपदण्डहरु (पष्ृ ट

•

३१ )

* स्कूलमा प्रवेश गरे पचचात समुपूणछ मोबाइल फोनहरुलाई ववद्यार्थीको लकरमा राख्नु पने हुन्र् . ती मोबाइल फोनहरु

अगर्कमरीवगालमई चुिौती ददिे र/वम बबद्रोह गिे (गैर-हहंसा/गैर
शारीररक)

क्स्वच अफ वा पररचानल नहुने गरी राख्नु पदछ र् .

तनदे शनहरूको पालना गनछ असफल

•

•

* स्कूलको पररसर र स्कुलको बसमा ववद्यार्थीहरुले मोबाइल फोन बोक्न वा प्रयोग गनछ पाउने र्ै न्न ् .
* स्कूलको पररसरमा कुनै पतन ववद्यार्थीले मोबाइल फोन बोकेको वा चलाएको खण्डमा, सो उपकरणलाई क्जल्ला स्कूलका
प्रशासतनक वा सरु िा कमछचारीले जफत गनछ सक्नेर् .

स्कूलको कमछचारीको प्रचनहरु वा अनुरोधहरुको प्रततकक्रया हदन असफल

•

•

तनदे
शनको
पालना
गनछप्रचन
असफल,
जसले
आफुलाई
वा अन्य व्यक्क्तलाई सम्भाववत खतरा वा
ल स्क
चारी
वा अन
प्रततकक्रया
ुरोधलाई
ू ल कमछ
हातन तफछ डोयाछउर्

•

•

•

पालना गनछ असिम जसले आफुलाई वा अन्यहरुलाई लसधा रुपले हातन पुयाछउर्

•

•

•

*जब एक ववद्यार्थीबाट एउटा मोबाइल फोन जफात गररन्र्, कमछचारीले सो ववद्यार्थीको आमाबुवाहरु/अलभभावकहरु तुरुन्तै
जानकारी गराउदर्, ताकक सो ववद्यार्थीको लागग अन्य व्यवस्र्थाहरु (संचारका मध्यम) लमलाउन सककन्र् . समुदाय व्यापी
आचरण

असभ्य व्यवहमर

र

हस्तिेपको

समर्थछनहरुको

मापदण्डहरु

अन्तगछत

जफत

गने

प्रावधानहरुको

आधारमा

कमछचारीले

आमाबुवाहरु/अलभभावकहरुलाई तुरुन्त खबर गनेर्न ् भनेर अनुमान गदछ र् .

अनुगचत हाउभाउ, लिणहरु, हटप्पणीहरु दे खाउने वा फोहोर वा आक्रमक भाषाको प्रयोग गने
मौझखक अपमानहरु, तनदे शनको प्रयोग गने, वा अरुलाई आफू भन्दा तल राख्ने, वा झुटो
बोल्ने, झुक्याउने वा स्कूलको कमछचारीलाई गलत जानकारी हदने
मौझखक अपमानको प्रयोग गने वा अरुलाई आफू भन्दा तल राख्ने वा झुटो बोल्ने,
झुक्याउने, गलत जानकारी स्कूलको कमछचारीलाई हदने, जसले अरु व्यक्क्तलाई भावनात्मक
वा शारीररक हातन गराउर्

•

•

•

•

•... •

किमर्म र्ोबमइल फोिको उगचत प्रयोग गिा ब्जल्लमले स्वीकृनत ददि सक्छ, जब ती फोिहरु केवल शै क्षिक प्रयोजिहरुको
लमगग र जब किमको मशिकले स्वीकृनत ददए पनछ र्मिै प्रयोग गिा पमइन्छ .

•
•

*एक

•

•

लमगू पदमर्था वम नियब्न्ित पदमर्था

ववतरण वा बबक्री
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उपकरण

वा

ववद्युतीय

गेम

खेल्ने

उपकरण

ल्याउने

तनणछय

ववद्यार्थी

र/वा

खण्डमा क्जल्लाले कुनै ककलसमको क्जम्मेवारी ललने र्ै न भनी ववद्यार्थी, आमाबुवाहरु/अलभभावकहरुलाई सूचना प्रदान गररएको
ववनाश, चोरी वा हातन जस्ता जोझखमको क्जम्मेवारी ललनप
ु र्छ .

•

प्रयोग गरे को वा सार्थमा राखेको

ववद्युतीय

हुन्र् . जब यस्ता उपकरणहारु स्कूलमा ल्याउने तनणछय ललइन्र्, ववद्यार्थी र आमाबुवाहरु/अलभभावकहरुले सम्भाववत ितत,

(स्कूलमा, स्कुलद्वारा प्रायोक्जत कक्रयाकलापहरुमे वा जब सुरिालाई वा स्कूलको
समुदायको कल्याणलाई प्रभाववत गने घटनाहरुमा संलग्न भएको)
प्रभावमा

संचारको

आमाबुवाहरु/अलभभावकहरुको तनणछय हुनेर् . स्कूल पररसरमा यस्ता उपकरणहरुको ितत, ववनाश, चोरी वा हातन भएको

•

•

•

•

•

•

•

•

*यहद ववद्यत
ु ीय त्यहरु स्र्थानान्तरण (वायरलेस संचारका उपकरणहरु) माध्यमबाट वा (सामान्यतया टे क्क्स्टं ग, ईमेल,

इत्याहद माफछत) अशललल, अलशष्ट, वा अवैध तक्स्वरहर वा फोटोहरु ललने, सम्प्रेषण गने, हस्तांतरण गने वा बाड्ने काम राज्य
र / या संघीय कानून अन्तगछत एक अपराधको रुपमा ललइनेर् .
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ववद्यमर्थीलमई निलम्बि गिे प्रक्रियमहरु (पष्ृ ट ३२)

स्कूलबाट तनलम्बन गने कायछ एक महत्वपूणछ दण्ड, स्कूल बाहहर आचरणहरु (स्कूलमा होइन वा स्कूलको अगधकारीको वा कुनै
कमछचारी वा क्जल्ला पररषदको सदस्यको रे खदे खमा नहुाँदा) संलग्न भएको ववद्यार्थी, जसले लशिा प्रकक्रया वा स्वास््यलाई

जोझखममा राख्दर्, ववद्यार्थीहरुको सरु िा वा नैततकतामा असर पुयाछउर् वा आफैलाई वा स्कूलको सम्पक्त्तलाई हातन पय
ु ाछउने

सम्भंवना भएको दे झखन्र्, त्यस्ता ववद्यार्थीहरु मागर्थ लागु गनछ सककन्र् . क्जल्लाको समद
ु ाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको
समर्थछनहरु बारे मापदण्डहरुलाई ववद्यार्थीहरुले उल्लङ्घन गरे को भेटीएमा, सो ववद्यार्थीले तल उल्लेझखत तनम्न दण्डहरु मध्ये एक
वा अन्य अरु दण्डहरु पाउने र्न ् .

हरे क दण्डको पतर् स्कूलको कमछचारीलाई पहहचान गररन्र् र त्यो कमछचारीले ववद्यार्थीको

कारण प्रकक्रया अगधकारहरुलाई ध्यानमा राखी सो दण्डलाई लागू गनप
ुछ र्छ .

आर्मबुवम/अमभभमवकको अगर्कमरहरु र ब्जम्र्े वमरीहरु (प ृष्ट २६)

आमाबव
ु ाहरुको अगधकारहरु र क्जम्मेवारीहरु सामूदाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछन बारे मापदण्ड २०१३ – २०१४ मा
पाउन सककन्र् . (अततररक्त जानकारी तल हे नह
ुछ ोस ्)

स्कूलर्म आउिे आगन्तुकहरुको लमगग (पष्ृ ट ४५)

ववद्यार्थीहरुलाई र स्कूलका कमछचारीहरुलाई लागु हुने तनयमहरु स्कूलमा आउने आमाबुवाहरु/अलभभावकहरु र आगन्तुकहरुलाई

पतन सो तनयमहरु लागु हुने र् . सम्पूणछ आगन्तुकहरुको स्कूलमा आगमन पचचात उनीहरुले मुख्य कायाछलयमा खबर गनुछ
पनेर्, आगन्तुक पुस्तकमा आफ्नो हस्तािर र आफ्नो जानकारी हदनुपर्छ र आफ्नो पररचय हदने लयाज लगाउनु पने हुन्र् .
यहद खेलकुद प्रततयोगगता वा सावछजातनक बैठकहरु जस्ता कायछक्रम सवछसाधारणको खुला र् भने, यो तनयम लागु नहुन सक्र् .
स्कूल लागेको हदनमा किा भ्रमणको लागग सो किाको लशिकसंग सो भ्रमण बारे अगग्रममा व्यवस्र्था लमलाउनु पनेर् .

ववद्यमर्थीलमई बदहष्कमर गिे प्रक्रियमहरु

िज़रबांद
यतमयमतबमट निलम्बि

खेलकुदर्म सहभमगगतमबमट
निलम्बि
स्कूलर्म निलम्बि
मशिक निष्कमसि
अल्पकमलीि निलम्बि
दीर्ाकमलीि निलम्बि
स्र्थमई रुपले निलम्बि

X

३२१४को सुन्वमही

मशिम समर्नतलमई निवेदि

अनतररक्त जमिकमरी
NYS शैक्षिक कमिि
ू

प्रबांर्कको कमयमालयलमई
निवेदि

अिौपचमररक सम्र्ेलि

मलखखत रुपले
आर्मबव
ु मलमई
सच
ू िम

आर्मबव
ू िम
ु मलमई सच

(पष्ृ ट ५० र अनुसूची क, ख, ग, घ, ङ)

बफलो पक्ललक स्कूलहरुको सामूदाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछन बारे मापदण्ड २०१३ – २०१४ को प्रततललवपलाई हरे क
स्कूलको भवनमा राझखएको र् र क्जल्लाको वेबसाइट www.buffaloschools.org मा पतन उपललध र् .

प्रश्िहरु
सामूदाय व्यापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछन बारे मापदण्ड २०१३ – २०१४ बारे प्रचनहरु भएमा भवनको वप्रक्न्सपललाई वा
ववद्यार्थी सहयोग सेवा कायाछलयको टे ललफोन ८१६-३५४७ मा सम्पकछ गनछ सककन्र् .

सहयोग से वमहरुको ठे गमिम पुस्तक

X

X

X

X

X

X

X

बफलो लशिा सलमततको कायाछलयमा सम्पकछको लागग सम्पकछ गने व्यक्क्तहरुको फोन नम्बरहरु र इमेलहरु सामूदाय
लयापी आचरण र हस्तिेपको समर्थछन बारे मापदण्ड २०१३ – २०१४ को पष्ृ ट ( i ) मा हे नह
ुछ ोस ् वा क्जल्लाको वेबसाइटमा
हे नह
ुछ ोस ् .

र्मिव स्रोतसमर्िहरु – गै र भे दभमव बमरे सू च िम

बफलो पुक्ललक स्कूल क्जल्लाले व्यक्क्तको वास्तववक वा कगर्थत जातत, रङ, धमछ, सम्प्रदाय, धालमछक अभ्यास, मूल दे श, जातीय समूह,
ललंग (यौन उत्पीड़न और यौन हहंसा सहहत), ललंग पहहचान, यौन झुकाव (“यौन झुकाव” शलदले ववषमलैंगगकता, समलैङ्गगकता,

X

X

उभयललंगी वा अलैंगगकतालाई जनाउदर्), राजनीततक मान्यता, उमेर, वैवाहहक क्स्र्थतत, सैन्य क्स्र्थतत, सेवातनवक्ृ त्तको क्स्र्थतत,
अपाङ्गता, वजन, घरे लु हहंसा पीडडत अवस्र्था, जेलमा परे को वा मुद्दामा परे को, आनव
ु ंलशक जानकारी वा अन्य कुनै पतन अन्य

X

आधार न्यूयोकछ राज्य तनषेध गरे को र/वा यसको कायछक्रमहरु गततबबगधहरुमा संघीय गैर -भेदभावका तनयमहरूलाई आधार मानेर

भेदभाव गदै न र केटा स्काउट र अन्य नामांककत युवा समुहहरुलाई बराबर पहुाँचको अवसर प्रदान गदछ र् . क्जल्लाको गैर-भेदभाव

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

नीततको सन्दभछमा सोधपुर्को लागग HRcompliance@buffaloschools.org तनदे लशत हुनुपर्छ .

X

र्मतुलमई फेलम पमिा अनियमर्त जमाँच गिे छडी (पष्ृ ट ४४)

धातु फेला पानछ गररने जााँचहरु कुनै व्यक्क्तसंग भएका हात-हततयारहरु पता लगाउन र सो समस्यालाई तनवारण गनछ तर्था त्यसको

पररणामहरुलाई रोकर्थाम गनछ आवस्यक हुन्र् . एक ताललम प्राप्त गरे को कमछचारीको सहयोगले कुनै पतन अतनयलमत हदनमा
तोककएको अवगधमा उपरीिक वा आयोजक वा स्कूलका अन्य अगधकारीहरुले त्यस्ता धातुलाई पता लगाउन जााँचको तनदे शन हदन

ब्रायन हट. लोरे नत्ज़, सहायक तनदे शक, मानव स्रोतसाधन
७१९ लसहट हल
बफलो, न्यू योकछ १४२०२
(७१६) ८१६-३५७९

बफलो पब्ललक स्कूलहरुको लमगग सर्ुदमय व्यमपी आचरण र हस्तिेपको सर्र्थािहरु बमरे र्मपदण्डहरु २०१३-२०१४ स्कूलको
पररसरर्म भएकम वम र्मपदण्डहरुको बबशेष प्रमवर्मिले निब्श्चत व्यब्क्तहरुको सर्ुह उपयुक्त हुन्छ भिी सांकेत गदा छ, त्यस
बमहे क स्कूलको कमयािर्र्म सहभमगी हुिे सम्पूणा व्यब्क्तहरुलमई लमगु हुिेछ . यस वववरणले ववद्यमर्थीहरु र आर्मबुवमहरुलमई
लमगू हुिे नियर्हरुर्म केब्न्द्रत गदा छ . र्मपदण्डहरुर्म निर्माररत नियर्हरुले ब्जल्लमकम ववद्यमर्थीहरु, कर्ाचमरीहरु र आगन्तुकहरु
को आचरण तर्थम कमयालमई र्मिै सांचमलि गदै ि; उपयुक्त प्रनतक्रियमत्र्क कमया निर्मारण गिा र्मपदण्डहरु सां गसां गै उपयुक्त
ब्स्र्थनतहरुर्म स्कूल पररसरहरुको आचरणको आर्मरर्म ब्जल्लमको अगर्कमरलमई मसमर्त गदै ि, र मसमर्त गिे लक्षित पनि गदै ि

सक्नेर्न ् . चुतनएको हदनमा ववशेष मुद्दाहरुलाई आवस्यक परे अनुरुप वा ववशेष कायछक्रमहरु आयोजना भएको हदनमा उपरीिक वा
आयोजक वा अन्य स्कूलका अगधकारीहरुले पतन धातुलाई पता लगाउन जााँचको तनदे शन हदन सक्नेर्न ् .
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