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यो मिशन स्कूल र कक्षा कोठािा िात्र यति बेला पूरा गनन सककन्छ जुन सुरक्षक्षि र व्यवस्स्िि छन।् प्रभावकारी ववद्यालयहरुको तनयि र 
व्यवहारको िापदण्ड हुन्छ जनु चाहह उचचि हुन्छ, सब ैद्वारा बझुिन्छ, र लगािार लागू गरीन्छ। यस्िा तनयिहरु केवल सिग्र मशक्षाको 
वािावरणिा िात्र योगदान गदेन, िर यी तनयिहरूले ववद्यािीहरुलाई स्जम्िेवारीपूवनक कायन गननलार्न मसक्न िद्दि गदनछ। चेरी क्रीक स्कूल 
स्जल्ला मशक्षा बोडनलार्न चेरी क्रीक स्कूलहरुिा सब ैववद्यािीहरुको सरुक्षाको लागी एक ठूलो चचन्िा छ। सुरक्षा सुतनस्चचि गननको लागी, स्कूल 
बोडनले सुरक्षा र अनशुासनको सम्बन्धिा नीतिहरू अपनाएको छ। यस प्रकाशनको उद्देचय चाहह िी स्कूल बोडन नीतिहरु र ववद्यािी 
स्जम्िेवारीहरुको एक सुलभ प्रतिमलवप आिा बुबा र ववद्यािीहरु लाई प्रदान गनुन हो। 

नोट: जजल्ला नीततहरु शैक्षिक िर्िको पाठ्यक्रमको समयमा पररितिनको र्िर्य हुन सक्छ। कुन ैपतन नीतत र/िा र्ितनयमनको 
सम्पूणि पाठ जजलाको िेबसाइट: www.cherrycreekschools.org मा उपलब्ि छ िा र्िद्यालयमा र्िजससपलको कायािलय बाट 
अनुरोि गनि सककसछ िा जजल्ला िशासन कायािलयमा तनम्न जस्र्थत ठेगानामा पाप्त गनि सककसछ: 

Cherry Creek School District No. 

5 4700 South Yosemite Street 

Greenwood Village, Colorado 

80111 

स्जल्ला नीति र तनयिहरु को प्रतिहरु www.cherrycreekschools.org िा अनलार्न पहुुँच गनन सककन्छ। 

चेरी क्रीक स्कूल जजल्ला नम्बर ५ जात, रंग, राजष्िय मलू, ललगं, यौन अलिर्िसयास, उमेर िा अशक्तता यसको 
कायिक्रमको सेिा िा गततर्िधिहरु को लागी ििेशमा र उनीहरु को पहुुँचमा, व्यजक्तहरु को उपचारमा, िा आफ्नो 
संचालन को कुनै पतन पिको आिारमा िेदिाि गदैन। अगं्रेजी िार्ा कौशल को कमी, जजल्ला को गततर्िधिहरु र 
कायिक्रमहरुमा ििेश िा सहिाधगता हुनको लाधग एक बािा हुनेछैन। चेरी क्रीक स्कूल जजल्ला नम्बर ५ आफ्नो िती 
िा रोजगारको अभ्यास मा पतन िेदिाि गदैन। 

यो सूचना १९६४  को नागररक अधिकार अधितनयम को शीर्िक VI(६), १९७३ को पुनिािस अधितनयम को िारा ५०४, 
१९७२ को लशिा संशोिन को शीर्िक IX(९), उमेर िेदिाि अधितनयमको १९७५ र १९९० को असिमता अधितनयम 
संग अमेररकीहरु द्िारा आिश्यक अनुसार िदान गरीएको छ। िश्न, उजुरी, िा यी कानूनहरु को बारे मा अततररक्त 
जानकारीको लागी अनुरोि तोककएको अनुपालन अधिकारी लाई पठाउन सककसछ: Stephanie Davies (स्टेफनी डेर्िस), 
District Compliance Officer(जजल्ला अनुपालन, अधिकारी),  Educational Services Center(शैक्षिक सेिा 
केसर), 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 720-554-4471 or directly to 
the U.S. Department of Education (िा सीिै अमेररकी लशिा र्ििाग), Office for Civil Rights (नागररक 
अधिकार को लागी कायािलय), Region VIII (िेत्र ८), Federal Office Building (संघीय कायािलय ििन) 1244 
North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.  
Stephanie Davies, District Compliance Officer  (स्टेफनी डेमभस, स्जल्ला अनुपालन अचधकारी) 
4700 South Yosemite Street 

Greenwood Village, Colorado 80111 720-554-4471 

Megan Lonergan, District Compliance Officer  (िगेन लोनरगन, स्जल्ला अनुपालन अचधकारी) 
4700 South Yosemite Street 

Greenwood Village, Colorado 80111 720-554-4415 

 

 

चेरी क्रीक स्कूल जजल्ला: 
हाम्रो लमशन िनेको हरेक र्िद्यार्थीलाई सोच्न, लसक्न, िाप्त गनि 

र हेरचाह(िास्ता) गनि िेररत गनुि हो।  
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पाररवाररक शैक्षक्षक अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि ("FERPA") (एफईआरपीए) आिाबाब ु र १८ बर्न वा िाचिका ("योग्य ववद्यािीहरु") को 
बबद्यािीको मशक्षाको रेकडनको सम्िानिा केहह अचधकार प्रदान गदनछ। यी अचधकारहरु हुन:् 

(1) स्जल्लाले पहुुँचको लाचग अनुरोध प्राप्ि गरेको हदन पतछको पैंिालीस (४५) कायनहदवस मभत्र ववद्यािीको शैक्षक्षक अमभलेखहरूको तनरीक्षण र सिीक्षा 
गने अचधकार।  

अमभभावक वा योग्य बबद्यािीहरुले ववद्यालयका वप्रस्न्सपल, वा डडजार्नरसंग, एक मलझखि अनुरोध पेश गनुन पछन जसले उनीहरुको तनरीक्षण गनन 
चाहन ेरेकडन (हरू) को पहहचान गदनछ। वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल ेपहुुँच को लागी व्यवस्िा गन ेछन ्र अमभभावक वा योग्य ववद्यािीलाई जहाुँ रेकडन 
तनरीक्षण गनन सककन्छ त्यस बारे सिय र स्िान को लागी सूचचि गने छन,  

(2) ववद्यािीको मशक्षा अमभलखेिा सशंोधन अनुरोध गन ेअचधकार िाकक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी गलि वा भ्रािकिा छन ्भन्न ेववचवास 
गदनछन,् वा अन्यिा (FERPA) (एफईआरपीए) अन्िगनि ववद्यािी को गोपनीयिा अचधकार को उल्लघंनिा छन।् 

अमभभावक वा योग्य ववद्यािी जो एक रेकडन संशोधन गनन स्कूललार्न सोध्न चाहन्छन,् उनीहरूले ववद्यालयका प्रधानाध्यापक (वा उपयकु्ि ववद्यालय 
अचधकारी) लाई लेख्नु पछन , उनीहरुले चाहेको रेकडनको भाग स्पष्ट रूपले पहहचान गनुन पछन , र तनहदनष्ट गनुन पछन कक यो ककन पररविनन गनुन पछन भनेर। 
यहद ववद्यालयले अमभभावक वा योग्य बबद्यािीले अनुरोध गरे अनुसारको अमभलेखिा संशोधन नगने तनणनय गरेिा, ववद्यालयले अमभभावक वा 
योग्य ववद्यािीलाई तनणनय बारे सूचचि गनेछ र उनीहरुलाई संशोधनको अनुरोध सम्बन्धी सुनुवाईको अचधकारको बारेिा सल्लाह हदनेछ। सुनुवाई 
प्रकक्रयाको बारेिा अतिररक्ि जानकारी अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को लागी प्रदान गरीनेछ, जब एक सुनुवाईको अचधकारको अचधसचूचि गररन्छ। 

(3) व्यस्क्िगि पहहचान योग्य जानकारी को गोपनीयिा को अचधकार ववद्यािी को मशक्षा रेकडन िा तनहहि छ, हदसम्ि बाहेक कक FERPA 
(एफईआरपीए)  सहिति बबना प्रकटीकरण अचधकृि गदनछ। 

एक अपवाद, जो सहिति बबना खुलासा गनन अनिुति हदन्छ, त्यो वैध शैक्षक्षक हहि संग स्कूल अचधकारीहरुलाई खुलासा हो। एक स्कूल अचधकारी 
एक प्रशासक, पयनवेक्षक, प्रमशक्षक, वा सहयोगी स्टाफ सदस्य (स्वास््य वा चचककत्सा किनचारी र कानून प्रविनन र्काई किनचारी सहहि) को रूपिा 
स्कूल द्वारा कायनरि एक व्यस्क्ि हो; एक व्यस्क्ि स्कूल बोडन िा सवेारि; एक व्यस्क्ि वा कम्पनी जससुँग स्कूलले आफ्नो एजेन्ट को रूप िा आफ्नो 
किनचारी वा अचधकारीहरु को उपयोग गनन को लागी एक सेवा प्रदान गनन को लागी अनुबधं गरीएको छ (जस्ि ैवककल, लेखा परीक्षक, बस चालक, 
एिलेहटक प्रमशक्षक, चचककत्सा सल्लाहकार, चचककत्सक र अनलार्न सेवा प्रदायक शैक्षक्षक जो सेवाहरु प्रदान गनन को लागी प्रयोग गरीन्छ); जस्ि ै
अनुशासनात्िक वा गुनासो समिति, वा उसको कािहरु प्रदशनन गनन िा अन्य स्कूल अचधकारी को सहयोग, र राज्य संयन्त्रहरु अनुसन्धान संचालन 
(जस्िै कोलोराडो सावनजतनक स्वास््य र वािावरण ववभाग)। 

एक ववद्यालय अचधकारीसंग एक वैध शैक्षक्षक रुचच हुन्छ यहद अचधकारील ेआफ्नो व्यावसातयक स्जम्िेवारी पूरा गनन को लागी एक मशक्षा रेकडन को 
सिीक्षा गनन को लागी आवचयक ठान्छ।  

FERPA अन्िगनि, स्कूल स्जल्लाले आिाबाब/ुअमभभावक वा योग्य ववद्यािी को मलझखि सहिति बबना तनदेमशका जानकारी खलुाउन सक्छ। 
चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला तनदेमशका जानकारी िा ववचार गदनछ, जुन ववद्यािीको नाि सिावशे गनन जारी गनन सककन्छ; अध्ययन को प्रिखु 
के्षत्र; गे्रड स्िर; िोककएको वगन; वगन सूची; आचधकाररक िान्यिा प्राप्ि गतिववचधहरु र खेल िा सहभाचगिा; एिलेहटक टोलीका सदस्यहरुको 
िौल र उचार्; भनान मितिहरू; डडग्री र पुरस्कार प्राप्ि; सबभैन्दा भखनरको र अतघल्लो मशक्षा एजेन्सी वा संस्िा ववद्यािी द्वारा 
उपस्स्िि; वावर्नक वावर्नकोत्सव; नाटक तनिानण िा एक ववद्यािी को भूमिका देखाउन ेएक नाटक बबल; र स्नािक कायनक्रि िा 
ववद्यािी को नाि। टेमलफोन नम्बर र ठेगाना, विनिान ववद्यािीहरु को ईिले ठेगाना सहहि कोलोराडो कानून को अनुसार खलुासा 
गररने छैन। 

• आिा बबुा/अमभभावक वा योग्य बबद्यािीलाई प्रदान गररएको जानकारी को कुन ैपतन वा सब ै शे्रणी को पदनाि अनुिति हदन 
अस्वीकार गने अचधकार छ, यहद यस्िो अस्वीकार स्कूल को वप्रस्न्सपलको कायानलयिा मलझखि रूपिा प्राप्ि भयो भने जहाुँ ववद्यािी 
सेप्टेम्बर ७ पतछ उपस्स्िति िा छ वा तनम्न सोिबार यहद सेप्टेम्बर ७ एक शतनवार वा आर्िबार हो भने। 

• अनुरोध िा, स्कूल स्जल्लाले अनशुासन सम्बन्धी जानकारी र धम्की िुल्यांकन सहहिको मशक्षा रेकडन खुलाउुँछ अन्य ववद्यालय 
स्जल्ला वा ववद्यालयका अचधकारीहरुलाई पूवन मलझखि सहिति बबना जसिा एक ववद्यािील ेभनान गनन चाहान्छ वा गनन चाहन्छ, 
वा पहहले नै नािांकन गररएको छ यहद प्रकटीकरण ववद्यािी को नािांकन वा स्िानान्िरण को उद्देचय को लागी हो, FERPA 
(एफईआरपीए)  संरक्षण को अपवाद अन्िगनि अनुिति छ। 

 

पाररिाररक शैक्षिक अधिकार र गोपनीयता अधितनयम, 20 USC 1232 (g)  
असतगित अधिकार र माध्यलमक संस्र्थाहरुको अधिकारको अधिसूचना) 

 



(1)  FERPA (एफईआरपीए) को आवचयकिाहरु संग अनुपालन गनन स्जल्ला द्वारा कचिि असफलिाको ववर्यिा अिेररकी मशक्षा ववभाग संग उजुरी 
दायर गने अचधकार। FERPA(एफईआरपीए)  प्रशासन गने कायानलयको नाि र ठेगाना हो:, , पररवार नीति अनुपालन कायानलय  (The Family 
Policy Compliance Office), अिेररकी मशक्षा ववभाग (U.S. Department of Education), 400 Maryland Ave. SW, Washington, 
DC 20202-4605.  

स्जल्ला नीति जेआरसी, ववद्यािी रेकडन/ववद्यािीहरुिा सचूना को ररलीज, अचधकार र ववद्यािी रेकडन को ररलीज पतछ स्जम्िेवारी बिाउुँछ। यस नीति 
को प्रतिहरु व्यस्क्िगि ववद्यालयहरुिा, स्जल्ला वेबसार्ट www.ccsd.k12.co.us िा उपलब्ध छ वा चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला शैक्षक्षक सेवा केन्र 
4700 S. Yosemite St., Greenwood Village, CO 80111. िा उपलब्ध छ 
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PPRA (पीपीआरए) आिाबाब ुर ववद्यािीहरु जो १८ वा िुक्ि नाबामलगहरु ("योग्य बबद्यािीहरु") हाम्रो सवेक्षणको संकलन र िाकेहट र  केहह 
शारीररक परीक्षाहरुको उद्देचयको लागी जानकारी को उपयोग को आचरण को बारे िा केहह अचधकार प्रदान गदनछ। यसिा तनम्न अचधकारहरु 
सािेल छन:् 

• सहिति भन्दा पहहल ेववद्यािीहरु एक सवेक्षण िा पेश गनन को लागी आवचयक छ कक एक वा तनम्न संरक्षक्षि के्षत्रहरु को अचधक चचन्िा भए 
("संरक्षक्षि जानकारी सवेक्षण") यहद सवेक्षण पूरै वा आंमशक रूपिा अिेररकी मशक्षा ववभाग को एक कायनक्रि द्वारा ववत्त पोवर्ि भए: 

1. राजनीतिक संबद्धिा वा ववद्यािी वा ववद्यािीको अमभभावक को ववचवास; 

2. ववद्यािी वा ववद्यािीको पररवारको िानमसक वा िनोवैज्ञातनक सिस्याहरु; 

3. यौन व्यवहार वा िनोववृत्त;; 

4. गैरकानूनी, सिाज ववरोधी, आत्ि-दोर्ी, वा अभर व्यवहार; 

5. अरुको आलोचनात्िक िूल्या्कन जससुँग उत्तरदािाहरुको नस्जकको पाररवाररक सम्बन्ध छ; 

6. कानूनी िान्यिा प्राप्ि ववशेर्ाचधकार प्राप्ि सम्बन्ध, जस्ि ैवकीलहरु, डाक्टरहरु, वा सेवक संग; 

7. धामिनक अभ्यास, सम्बद्धिा, वा ववद्यािी वा आिाबाबुको ववचवास; वा 

8. आय, काननू को आवचयकिा अनसुार कायनक्रि योग्यिा तनधानरण गनन को लागी। 

• सूचना प्राप्ि गनुनहोस ्र एक ववद्यािी को बाहहर अप्ट गनन को लागी एक अवसर: 

1. कुनै पनी अन्य संरक्षक्षि जानकारी सवेक्षण, कोर् को बावजूद; 

2. कुनै गैर आपािकालीन, आक्रािक शारीररक परीक्षा वा स्क्रीतनगं को उपस्स्िति को शिन को रूप िा आवचयक छ, स्कूल वा यसको 
एजेन्ट द्वारा प्रशामसि, र आवचयक छैन एक ववद्यािी को ित्काल स्वास््य र सुरक्षा को रक्षा गनन को लागी, सुन्ने, दृस्ष्ट, वा 
स्कोमलयोमसस स्क्रीतनगं बाहेक, वा कुनै पतन शारीररक परीक्षा वा स्क्रीतनगं अनुिति वा राज्य काननू अन्िगनि आवचयक; र 

3. संग्रह संग सम्बस्न्धि गतिववचधहरु, खलुासा, वा िाकेहटको लागी ववद्यािीहरु बाट प्राप्ि व्यस्क्िगि जानकारी को उपयोग वा बेच्न 
वा अन्यिा अरुलाई जानकारी वविरण गनन। 

• तनरीक्षण, अनुरोध िा र प्रशासन वा प्रयोग भन्दा पहहले: 

1. ववद्यािीहरु को संरक्षक्षि जानकारी सवेक्षण;; 

2. उपकरण िाचिको िाकेहट,, बबक्री, वा अन्य वविरण प्रयोजनहरु को लागी कुन ैपनी ववद्यािीहरु बाट व्यस्क्िगि जानकारी संकलन 
गनन को लागी प्रयोग गरीन्छ; र 

3. शैक्षक्षक पाठ्यक्रि को भाग को रूप िा प्रयोग गररएको मशक्षण सािग्री। 

• यी अचधकारहरु आिा बुबा/अमभभावक बाट १८ बर्न वा एक िुस्क्ि नाबामलग एक ववद्यािीलाई हस्िान्िरण हुन्छ।  

• चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला नम्बर ५ ले आिा बुबा संग परािशन िा, यी अचधकारहरुको सम्बन्धिा, सािै सुरक्षक्षि सवेक्षण र संग्रह को प्रशासन िा 
ववद्यािी गोपनीयिा को रक्षा गनन को लागी व्यवस्िािा, खलुासा, वा िाकेहट, बबक्री, वा अन्य वविरण उद्देचय को लागी व्यस्क्िगि जानकारी 
को उपयोगिा ववकास र नीतिहरु अपनाएको छ। स्कूल डडस्स्रक्टले कि से कि प्रत्येक ववद्यालय बर्न को शुरुवाि िा र कुन ैपनी पररविनन 
पतछ पनी यी नीतिहरु को अमभभावक र योग्य बबद्यािीहरुलाई सीध ैसूचचि गदनछ। चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला नीतिहरु JLCA (जएेलसीए), 
ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु र JLDAC (जेएलडीएसी), स्क्रीतनगं र ववद्यािीहरुको परीक्षण िा यी अचधकारहरु र स्जम्िेवारीहरुको 
रूपरेखा गदनछ। यी नीतिहरु को प्रतिहरु अनलार्न वा अनुरोध द्वारा उपलब्ध छन।् यी नीतिहरु को प्रतिहरु अनलार्न वा अनुरोध द्वारा उपलब्ध 
छन।् चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला पतन सीधा सूचचि गररनेछ, जस्िै अिेररकी िेल वा ईिेल को िाध्यि बाट, बबद्यािीहरुका अमभभावकहरु जो 
ववमशष्ट उल्लेझखि गतिववचधहरु वा सवेक्षण िा भाग मलन को लागी तनधानररि छन ्र अमभभावक को लागी एक ववशेर् गतिववचध वा सवेक्षण 
को सहभाचगिा बाट आफ्नो बच्चा लाई रोज्न ेअवसर प्रदान गदनछ। 

अमभभावक/योग्य बबद्यािीहरु जो आफ्नो अचधकार उल्ल्घन भएको ववचवास गछनन ्उनीहरुले तनम्न ठेगानािा एक उजुरी दायर गनन सक्छन:् 
पररवार नीति अनुपालन कायानलय, अिेररकी मशक्षा ववभाग, Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 

Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-4605 
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र्िद्यार्थी अधिकार संशोिन (PPRA) (पीपीआरए) को संरिण असतगित अधिकारहरुको अधिसूचना 



 
 

 

चेरी क्रीक स्कूल जजल्ला नम्बर ५ 

यौन अपरािीहरूको जानकारीको सम्बसि बारेमा आमाबाबलुाइि सूचना 
 

कोलोराडो िहासभा कोलोराडोल ेस्कूल आवचयकिाहरु को लागी अमभभावक र योग्य ववद्यािीहरु (जो १८ बर्न वा सो भन्दा िाचिका ववद्यािीहरु) लाई 
जानकारी प्रदान गनन, पहहचान गनन कहाुँ र कसरी सिुदाय को सदस्यहरु कानून प्रविनन एजेन्सीहरु द्वारा दिान यौन अपराधीहरु संग सम्बस्न्धि 
जानकारी प्राप्ि गनन सक्छन ्काननू पाररि गरेको छ। यस वैधातनक तनदेशनको अनुपालनिा, चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला न ं५ ल ेस्जल्ला सीिाहरु मभत्र 
संचामलि ववमभन्न कानून प्रविनन अचधकारीहरुको ठेगाना प्रदान गरीरहेको छ। र्च्छुक अमभभावकहरु, योग्य ववद्यािीहरु र सािुदातयक सदस्यहरुल े
आफ्नो स्िानीय कानून प्रविनन एजेन्सी लाई यी के्षत्राचधकारिा बस्ने दिान यौन अपराधीहरुको बारे िा िप जानकारीका लागी सम्पकन  गनन सक्छन।्  

सूचीबद्ध कानून प्रविनन एजेन्सीहरुले कुनै पनी टेमलफोन िाफि यौन अपराधीहरु को बारे िा जानकारी प्रदान गदैनन;्िसेैले यो जानकारी को उपयोग 
गनन को लागी, व्यस्क्िहरु लाई शहर िा स्स्िि कानून प्रविनन एजेन्सीिा उनीहरुको मभत्र रहनु पछन र जानकारी को उपयोग गनुन भन्दा पहहले आफ्नो 
तनवासको वैध पहहचान पशे गनुन पछन। एक पटक वैध रेजीडेंसी स्िावपि भैसकेपतछ, व्यस्क्ि लाई एक "यौन अपराधी सल्लाह फाराि" पूरा गनन को 
लागी वांतछि जानकारीको लागी अनुरोध गररनेछ। त्यहाुँ जानकारीको लागी पहुुँच प्राप्ि गन ेसम्बस्न्धि एक शुल्क हुन सक्छ, र यस्िो शुल्क ववमभन्न 
कानून प्रविनन एजेन्सीहरु द्वारा फरक हुन सक्छ। 

तनम्न कानून प्रविनन एजेन्सीहरु चेरी क्रीक स्कूल स्जल्लाको लागी बामसन्दाहरुको सेवाको एक सूची हो: 

• Greenwood Village Police Department • Cherry Hills Village Police Department 
Quebec St.  2450 E. Quincy Ave. 
Greenwood Village, CO 80111 Cherry Hills Village, CO 80113 
303-773-0252 303-789-2541 
thevillage@greenwoodvillage.com village@cherryhillsvillage.com 

• Aurora Police Department • Glendale Police Department 
15001 E. Alameda Pkwy.  950 S. Birch St. 
Aurora, CO 80012 Glendale, CO 80246 
303-739-6000 303-759-1513 
access@auroragov.org info@glendale.co.us 

• Arapahoe County Sheriff ’s Department • Sex Offender Registration Unit 
13101 E. Broncos Pkwy.  Colorado Bureau of Investigation 
Centennial, CO 80112 690 Kipling Street, Suite 3000 
dwalcher@arapahoegov.com Lakewood, CO 80215 
303-795-4711 303-239-5732 

cbi.denver@state.co.us 

यहद िपार्ुँ यस जानकारीको बारे िा कुनै प्रचन वा चचन्िा भए, कृपया चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला सुरक्षा तनदेमशका, श्री र्यान लोपेज (Ian Lopez) 
लार्न 720-554-4489 िा सम्पकन  गनन नहहचककचाउनुहोला। 
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स्जल्लाले स्कूल बसहरुिा मभडडयो रेकडड न  उपकरणहरु स्िावपि गरीएको छ र स्कूल यािायाि को तनगरानी गनन को लागी र स्कूल बर्न को दौरान 
अतनयमिि बस िागनहरु/गतिववचधहरु िा मभडडयो टेप हुनछे। बसहरु एक मभडडयो ितनटर बक्स संग सुसस्ज्जि छन ्जसिा एक मभडडयो रेकडड न उपकरण 
सकक्रय हुन सक्छ। एक रेकडड न उपकरण कहहले उनीहरुको बस िा सकक्रय गरीएको छ भनेर ववद्यािीहरु लाई सूचचि गररने छैन। िप रूपिा, मभडडयो 
क्यािेरा स्जल्ला हाई स्कूल सुववधाहरुिा लगािार प्रयोगिा हुनछे र अन्य स्जल्ला स्कूल र सुववधाहरुिा प्रयोग गनन सककन्छ। 

टेप को सिीक्षा गररनेछ र ववद्यािी दवु्यनवहारको प्रिाण दस्िावेज गररनेछ। स्जल्लाको आचार संहहिाको उलङगन गन ेपार्एको ववद्यािीहरुलाई सूचचि 
गररनेछ र बोडनल ेअपनाएको तनयि र ववद्यािी आचरण र अनुशासन संहहिा अन्िगनि अनुशासनात्िक कारबाही शुरू गररनेछ। 

 

मभडडयो टेप पररवार शैक्षक्षक अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि अन्िगनि संरक्षक्षि ववद्यािी रेकडन को रूप िा व्यवहार गररनेछ। तनम्न गार्ड लार्नहरु 
लागू हुनेछ: 

4. टेप ववद्यालय स्जल्ला को सम्पवत्त र उचचि ववद्यालय वा स्जल्ला प्रशासक को हहरासििा रहनछे। 

5. अमभभावक वा ववद्यािी जो एक ववद्यािी को बबरुद्ध अनुशासनात्िक कारबाही को प्रतिकक्रया िा एक मभडडयो टेप हेनन चाहान्छन ्ववतनयिन 
JICA-R (जेआईसीए-आर)  (मभडडयो क्यािेरा को उपयोग ववद्यािी को व्यवहार को तनगरानी गनन को लागी) िा उस्ल्लझखि प्रकक्रयाहरु को 
लागी यस्िो पहुुँच अनुरोध गनन सक्छन।्  

6. एक अनशुासनात्िक घटना संग सम्बस्न्धि व्यस्क्िहरु लाई बस मभडडयो टेप हेनन अनिुति छैन। 

अिीिक रॉबटि डी. त्सधचरकी द्िारा स्िीकृत, फेब्रुअरी ८, १९९९ 

 

A. सिेिण, र्िश्लेर्ण िा र्िद्यार्थीहरुको मूल्यांकन 

सिेिण, र्िश्लेर्ण िा मूल्याकंन जसको लाधग सहमतत आिश्यक छ 

कानून द्वारा अन्यिा आवचयक बाहेक, बबद्यािीहरु को बारे िा एक सवेक्षण, आकलन, ववचलेर्ण, वा पाठ्यक्रि वा अन्य स्कूल 
गतिववचधहरु संग सम्बस्न्धि जानकारी को प्रकट गनन को लागी उद्देचय को लागी प्रस्िुि गनन को लागी आवचयक छैन, जानकारी 
व्यस्क्िगि रूप िा पहहचान योग्य हो कक छैन, ववद्यािी को बारे िा आिाबाबु/अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को पूवन मलझखि सहिति 
बबना, यहद त्यो सवेक्षण, आकलन, ववचलेर्ण, वा िूल्यांकन तनम्न क्षेत्रहरु ("सुरक्षक्षि जानकारी") को बारे िा जानकारी प्रकट गदनछ: 

1. राजनीतिक संबद्धिा वा ववद्यािी वा ववद्यािीका आिा बुबा/अमभभावकको ववचवास 

2. िानमसक वा िनोवैज्ञातनक अवस्िाहरु सम्भाववि रुपिा ववद्यािी वा ववद्यािी को पररवारको लागी शिननाक 

3. यौन व्यवहार वा िनोववृत्त 

4. गैरकानूनी, सिाज ववरोधी, आत्ि-दोर्ी र अपिानजनक व्यवहार 

5. अन्य व्यस्क्िहरुको िहत्वपूणन िलूय्ांकनिा जसको साििा बबद्यािीको नस्जकको पाररवाररक सम्बन्ध छ 

6. कानूनी िान्यिा प्राप्ि ववशेर्ाचधकार प्राप्ि वा अनुरूप सम्बन्ध, जस्िै वकीलहरु, चचककत्सकहरु र सवेकसंग 

7. आय (कानून द्वारा आवचयक छ कक छैन भनेर एक कायनक्रि िा भाग मलन को लागी योग्यिा तनधानरण गनन को लागी बाहेक वा यस्िो 
कायनक्रि अन्िगनि आचिनक सहायिा प्राप्ि गनन को लागी) 

8. धामिनक अभ्यास, सम्बद्धिा वा ववद्यािी वा ववद्यािीको आिा बुबा/अमभभावकहरुको ववचवास 

9. सािास्जक सुरक्षा संख्या (सोसेल मसक्युरीहट नम्बर)  

 

व्यिहार तनगरानी गनि लिडडयो क्यामेराको ियोग सम्बसिमा 
र्िद्यार्थी र आमाबाबुलाइि सूचना (जेआईसीए-इ) 

स्क्रीतनगं/र्िद्यार्थीहरुको परीिण 
(र मानलसक र्िकारहरुको उपचार) (जेएलडीएसी) 



यस्िो कुन ैसवेक्षण, िूल्याकन ववचलेर्ण वा िूल्याकन को लागी स्जम्िेवारी पाएका स्कूल किनचारीहरु कम्िीिा दईु हप्िा पहहले ववद्यािीको आिा 
बुबा/अमभभावक वा योग्य ववद्यािी (१८ बर्न िाचि उिेरका ववद्यािी) लाई मलझखि सचूना हदईनेछ र कागजािको एक प्रति हेनन को लागी उपलब्ध 
गराउनेछ। सुववधाजनक सिय र स्िानहरुिा अनुरोध िा तनम्न जानकारी प्रदान गनन को लागी सूचना प्रस्िाव गररनेछ: 

1. अमभलेख वा जानकारी जुन जाुँच गरीन्छ, सवेक्षण, आकलन, ववचलरे्ण वा िूल्याकन िा आवचयक हुन सक्छ  

2. जसको िाध्यिबाट अमभलेख वा जानकारी प्राप्ि गनन सककन्छ 

3. उद्देचय जसको लाचग रेकडन वा जानकारी आवचयक छ 

4. संस्िाहरु वा व्यस्क्िहरु, सम्बद्धिा को बावजूद, जो जानकारी को उपयोग हुनछे; र 

5. एउटा ववचध जसद्वारा आिा बुबा/अमभभावकल ेअमभलखे/जानकारीको पहुुँच वा जाुँच गनन अनिुति हदन वा अस्वीकार गनन सक्छन ्यी सचूना 
प्रावधानहरु कुन ैपतन सवेक्षण, ववचलेर्ण वा अिेररकी मशक्षा ववभाग द्वारा ववत्त पोवर्ि को लागी लागू हुन्छ। 
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सूचना प्रावधान र "अप्ट आउट" को अचधकार सवेक्षण, ववचलेर्ण वा िाकेहट उद्देचय को लागी िूल्यांकन को  लागू हुन्छ। 

सिेिण, आकलन, र्िश्लेर्ण िा माकेटट उद्देश्यको लागी मूल्यांकन 

आिाबाबु/अमभभावक र योग्य ववद्यािीहरु (१८ बर्न उिेरका ववद्यािीहरु) लाई सूचना प्राप्ि हुनेछ र उनीहरुलाई िाकेहट वा बेच्ने 
उद्देचय को लागी बबद्यािी बाट संकलन, खुलासा वा व्यस्क्िगि जानकारी को उपयोग सम्बन्धी गतिववचधहरु बाट एक ववद्यािी छनौट 
गने अवसर हुनेछ। जानकारी वा अन्यिा त्यो उद्देचय को लागी अरुलाई जानकारी प्रदान गने। 

समीिा गने अधिकार 

आिा बुबा/अमभभावक र योग्य ववद्यािीहरु (१८ बर्न उिेरका ववद्यािीहरु) लाई  िूल्यांकन प्रशासक वा एक ववद्यालय द्वारा ववद्यािीहरुलाई वविरण 

कुनै सवेक्षण, ववचलेर्ण वा िूल्यांकन सिीक्षा गने अचधकार छ, चाहे स्जल्ला वा िसे्रो पक्ष द्वारा बनाईएको होस।् 

नीतत को अपिाद 

नीतिको यस खण्डिा केहहले पतन: 

1. एक पत्रकार जो एक पत्रकाररिा मशक्षक वा प्रायोजक को पयनवेक्षण िा ियारी वा एक सवेक्षण, िूल्याकन, ववचलेर्ण वा िूल्याकन िा सहिति 
प्राप्ि नगरीकन भाग मलन बाट रोक लगार्दैन जब सम्ि यस्िो सहभाचगिा अन्यिा संघीय कानून द्वारा तनर्ेचधि छैन। 

2. एक स्जल्ला किनचारी ज्ञाि वा संहदग्ध बाल दवु्यनवहार वा उपेक्षा राज्य कानून द्वारा आवचयक ररपोहटिंग बाट रोक्नको लागी लगार्िंदैन 

3. एक व्यस्क्िगि प्रोफेशनलको िूल्यांकन गननको लागी स्कूल स्जल्लाको एक एजेन्टको रूपिा कायन गरीरहेको एक स्वास््य प्रोफेशनलको क्षििालाई सीमिि 
गननको लागी लगार्िंदैन 

4. ववद्यािी वा शैक्षक्षक संस्िाहरुको लागी शैक्षक्षक उत्पादनहरु संग सम्बस्न्धि एक सवेक्षण, आकलन, ववचलेर्ण वा िूल्याकनको लागी अमभभावक 
को सचूना वा सहिति को आवचयकिा को लागी लगाईदैन। यी उत्पादनहरु र सेवाहरुिा शामिल छ, िर तनम्निा िात्र सीमिि छैन: 

• कलेज वा अन्य पोस्ट िाध्यमिक मशक्षा भिी वा सैन्य भिी गतिववचधहरु 

• पुस्िक क्लब, पबत्रकाहरु र कि लागि साहहस्त्यक उत्पादनहरु को लागी पहुुँच प्रदान कायनक्रिहरु 

• पाठ्यक्रि र स्जल्ला ववद्यालयहरु द्वारा प्रयोग गरीने मशक्षण सािग्री 

• परीक्षण र आकलन स्जल्ला ववद्यालयहरु द्वारा संज्ञानात्िक, िलू्यांकन, नैदातनक, स्क्लतनकल, योग्यिा, वा ववद्यािीहरु को बारे िा 
उपलस्ब्ध जानकारी प्रदान गनन को लागी प्रयोग गरीन्छ 

• उत्पादनहरु वा सेवाहरु का ववद्यािीहरु द्वारा स्कूल सम्बस्न्धि वा मशक्षा सम्बन्धी गतिववचधहरु को लागी धन जुटाउन को लागी बबक्री 

• ववद्यािी पहहचान कायनक्रि 

5. एक ववद्यािी जान्दछन ्र के गनन सक्षि छन ्र एक सािग्री िानक प्राप्ि गनन को लागी एक ववद्यािी को शैक्षक्षक प्रगति िापन गनन को लागी 
प्रिाण सकंलन गनन को लागी प्रयोग गरीएको अमभभावक को सूचना वा सहिति को आवचयकिा को लागी लगार्िंदैन 

6. एक आत्िहत्या आकलन वा खिरा/खिरा िूल्याकन प्रशासन गनन स्जल्ला को क्षििा सीमिि गदैन 

गोपनीयता 

कुनै पतन सवेक्षण, ववचलेर्ण वा िूलय्ांकन प्रशामसि वा ववद्यािीहरु को लागी एक ववद्यालय द्वारा वविररि लागू हुने राज्य र संघीय 
कानून को बबर्यिा ववद्यािी रेकडन को गोपनीयिा को रक्षा हुनेछ। 

योग्य र्िद्यार्थीहरु 

१८ वर्न वा सोभन्दा िाचिका ववद्यािीहरू आिाबाबकुो सहिति बबना यस्िो जानकारी प्रकट गनन सहिति गनन योग्य हुन्छन।् 

 

 

 



नीतत को यो खण्डको सूचना 

प्रत्येक शैक्षक्षक वर्न को शुरुवाििा, स्जलाले आिा बुबा/अमभभावक र योग्य बबद्यािीहरुलाई सूचचि गनुन पछन कक एक आिा बुबा /अमभभावक वा योग्य 
बबद्यािीहरुलाई एक सवेक्षणिा पशे गनुन भन्दा पहहले सहिति को अचधकार छ भनेर िाकक आिा बबुा/अमभभावक वा योग्य बबद्यािीको सहितिको 
अचधकार हुन्छ , जुन एक वा धेरै संरक्षक्षि के्षत्रहरुको चचन्िा गदनछ, र तनम्न बाट अप्ट आउट गनन को लागी: 

1. िाकेहटको उद्देचयको लागी वा त्यो जानकारी बेच्नको लागी ववद्यािीहरु बाट संकमलि व्यस्क्िगि जानकारी को संग्रह, प्रकटीकरण वा उपयोग 
सम्बन्धी गतिववचधहरु; 

2. कुनै सुरक्षक्षि जानकारी सवेक्षण को प्रशासन; वा 

3. कुनै गैर आपािकालीन, आक्रािक शारीररक परीक्षा वा स्क्रीतनगं (एक श्रवण, दृस्ष्ट वा स्कोमलयोमसस स्क्रीतनगं बाहेक) जुन चाहह: 

• उपस्स्िति को शिन को रूप िा आवचयक छ; 

• स्कूल द्वारा प्रशामसि र अचग्रि स्कूल द्वारा तनधानररि;               

•  ित्काल स्वास््य र ववद्यािी वा अन्य ववद्यािीहरुको सुरक्षा को लागी आवचयक छैन।



 

B. मनोरोग/मनोिैज्ञातनक परीिण र्िधि िा िकक्रयाहरु 
मनोरोग/मनोिैज्ञातनक परीिण र्िधि िा िकक्रयाहरु जसको लागी सहमतत आिश्यक छ 

बबद्यािीहरुलाई कुन ैपतन कक्षाकोठा वा अनशुासतनक गतिववचध वा अमभभावकको ज्ञान र सहिति बबना कुन ैभावनात्िक, व्यवहाररक, वा िानमसक 
ववकार वा अशक्ििा को तनदान, िूलय्ांकन, वा उपचारको उद्देचयको लागी कुन ैिनोचचककत्सा वा िनोवैज्ञातनक ववचध वा प्रकक्रयाहरु को लागी पशे 
गनन आवचयक छैन। व्यस्क्िगि परीक्षण कायनक्रि िूल्याकंनको कायानलयिा मलझखि अनुरोध पशे गरेिा आिाबाबुको लागी उपलब्ध हुनेछ। १५ बर्न 
वा सो भन्दा िाचिका एक बबद्यािी आिाबाबुको सहिति बबना िानमसक स्वास््य सेवाहरु प्राप्ि गनन सहिि हुन सक्छन ्जब सेवाहरु (जस्ि ै
स्क्लतनक वा सािुदातयक िानमसक स्वास््य केन्र) द्वारा प्रदान गरीन्छ जुन यस्िो उपचार प्रदान गदनछ वा यस राज्य िा चचककत्सा अभ्यास गनन 
को लागी लार्सेन्स प्राप्ि एक व्यस्क्ि द्वारा एक िनोवैज्ञातनक यस राज्य िा अभ्यास गनन प्रिाझणि। १८ वर्न वा सोभन्दा िाचिको एक ववद्यािी 
आिाबाबकुो सहिति बबना िनोचचककत्सा वा िनोवैज्ञातनक ववचध वा प्रकक्रयाहरुको लागी सहितििा योग्य हुन्छन। 

र्जाजिपत्रप्राप्ि ववद्यालयका किनचारीहरुलाई िनोरोग वा िनोवजै्ञातनक ववचध र प्रकक्रयाहरुको बारेिा जानकार हुन प्रोत्साहहि गररन्छ िर उचचि 
प्रिाझणि नभएसम्ि कुनैपतन प्रकारको तनदान, िूल्यांकन, वा िानमसक ववकार वा अशक्ििाको उपचारिा सलंग्न हुने छैन। राज्य कानून अनुसार, 
प्रिाझणि स्कूल िनोवैज्ञातनकहरु सहहि स्कूल कामिनकहरु िनोचचककत्सा अभ्यास वा कुन ैपनी िनोचचककत्सा वा िनोवैज्ञातनक प्रकक्रया को उपयोग 
गननको लागी बाहहर आफ्नो प्रमशक्षण, अनभुव, वा योग्यिाको के्षत्रको बाहहर अचधकृि छैन। 

िनोवैज्ञातनक परीक्षण िात्र ववद्यािीहरु लाई उचचि प्रिाझणि स्कूल किनचारीहरु द्वारा यस प्रयोजनको लागी तनयोस्जि वा ईन्टरन द्वारा उनीहरुको 
पयनवेक्षण अन्िगनि प्रशामसि गररनेछ। यस नीतिको पालना गुणस्िरीय िनोवैज्ञातनक सेवाहरुको बबिा हुनेछ र ववद्यािी र अमभभावकहरुको शैक्षक्षक 
अचधकार, गररिा र गोपनीयिाको रक्षा गनेछ। 

ववद्यािीको जानकारी र मलझखि सहिति हदन कानूनी उिेर नभएसम्ि ववद्यािीको आिा बुबा वा अमभभावकको सूचचि र मलझखि सहिति प्राप्ि 
भएपतछ िात्र िनोवैज्ञातनक परीक्षा र परीक्षण गररनेछ। िनोवैज्ञातनक डाटा एक ववद्यािीको शैक्षक्षक कायनक्रििा कुन ैपनी पररविननको तनधानरणको 
लागी धेरै िापदण्ड िध्ये एक िात्र हुनेछ। िीन बर्न भन्दा पुरानो िनोवैज्ञातनक डाटा वप्रस्स्क्रस्प्टभ मशक्षण वा प्लसेिेन्टको लागी आधारको रूप िा 
प्रयोग गररने छैन। 

सािान्य कक्षाकोठा तनदेशन, गतिववचधहरु र प्रववचधहरु अनुिोहदि पाठ्यक्रि संग सम्बस्न्धि छ कक िनोवैज्ञातनक वा िनोवैज्ञातनक ववचधहरु वा 
प्रकक्रयाहरु को बारे िा मसकाउन को लागी स्वीकायन र यस नीति को दायरा बाहहर ववचार गररनेछ। यो बुझिन्छ कक त्यहाुँ िेरापी अभ्यास र प्रकृति 
िा चचककत्सकीय हुन सक्छ कक गतिववचधहरु प्रदान गनन को बीच एक िहत्वपूणन मभन्निा छ। कुन ैपनी मशक्षक जो प्रचन गदनछ कक एक तनयोस्जि 
गतिववचध एक िनोरोग वा िनोवैज्ञातनक ववचध वा प्रकक्रयाहरु जसको लागी मशक्षक ठीक प्रिाझणि वा र्जाजिपत्र प्राप्ि नहुन सक्छ एक स्कूल 
वप्रस्न्सपल संग परािशन गनुन पछन। 

C. र्िशेर् लशिा मूल्यांकन 

एक ववशेर् मशक्षा स्टाफ र एक अपाववद्यािीको लागी सेवाहरुको सम्भाववि प्रावधानको प्रत्याशा िा िूलय्ांकनको लागी अमभभावक अनुिति हदने र 
त्यस्िा सेवाहरुको प्रावधान को लागी कुनै पनी अनुिोदन राज्य र संघीय कानून द्वारा शामसि छ र यो नीतिको दायरा बाहहर छ। यो नीतिको 
अतिररक्ि िा छ र आिा बुबा र बबद्यािीहरुको कुन ैअन्य कानूनी अचधकार वा दातयत्वहरु लाई बहहष्कार गदैन। 

साइकोिोर्पक ड्रग्स 

स्कूलका किनचारीहरु लाई मसफाररश गनन वा कुनै ववद्यािी को लागी एक सार्कोरोवपक  ड्रग्स (िनोचचककत्सक और्चध) को 
उपयोगको आवचयकिा बाट तनर्ेध गररएको छ।  

संशोचधि: नोभेम्बर १२, २०१२ 

अपनाईयो: फेब्रुअरी १३, २०० 

कानूनी सन्दभन.: C.R.S. 22-32-109 (i)(ee) (अमभभावकको अनुिति बबना ब्यवहार परीक्षण को आदेश हदन बाट किनचारीहरुलाई तनर्ेध गने नीति 
अवलम्बन गन ेकिनव्य) (कुन ैपतन बबद्यािी को लागी एक िनोचचककत्सक और्चध को मसफाररश वा आवचयकिा बाट स्कूल 
किनचारीहरुलाई तनर्ेध गने नीति अपनाउन ेकिनव्य) 
C.R.S. 22-1-123 (स्जल्ला ववद्यािी अचधकार को संरक्षण िा संघीय कानून को पालन गनेछ; सवेक्षण, िूल्यांकन, ववचलेर्ण र 
ववद्यािीहरुको िूल्यांकन कोलोराडो प्रावधानहरु) 
C.R.S. 22-32-109.2 (भावनात्िक/िानमसक ववकार वा अशक्ििाको स्क्रीतनगं र उपचार) 
C.R.S. 27-10-103 (िानमसक स्वास््य सेवा को लागी स्वैस्च्छक आवेदन) 
C.R.S. 13-22-101 (१८ कुनै प्रकक्रयाहरु को लागी क्षििा को उिेर हो) 



20 U.S.C. 1232(h) (ववद्यािी र अमभभावकहरुको अनुदेशात्िक सािग्रीहरुको तनरीक्षण गन ेर केहह सवेक्षण, ववचलेर्ण र 
िूल्यांकनको लागी पूवन सहिति हदने अचधकार) 
20 U.S.C. 1232(g) (पाररवाररक मशक्षा अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि) 

CROSS REFS.: GCS, व्यावसातयक अनुसन्धान र प्रकाशन JID, 

कानूनी उिेर को ववद्यािीहरु JLCA, ववद्यािी 
स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु JRC, ववद्यािी 
रेकडन/ववद्यािीहरु िा जानकारी को ररलीज 

LC, मशक्षा अनसुन्धान एजेन्सीहरु संग सम्बन्ध 
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मशक्षा बोडनले धम्की, उत्पीडन, यिना वा शारीररक क्षतिबाट सुरक्षक्षि र िुक्ि वािावरणिा रहने सबै व्यस्क्िको अचधकारको पुस्ष्ट गदनछ। 

यो कुनै पनी ववद्यािी वा स्टाफ सदस्य को लागी स्कूल को िैदान िा वा स्कूल द्वारा प्रायोस्जि कायनक्रिहरुिा कुनै पनी ववद्यािी, स्टाफ सदस्य, 

वा अन्य व्यस्क्िलाई शारीररक वा भावनात्िक रूप िा हातनकारक िरीका िा परेशान वा संलग्न गनन को लागी बोडन नीति को उल्ल्घन हो। यिना, 
जसिा कुन ैपतन बाध्यकारी गतिववचध जो लापरवाही वा जानबूिेर भावनात्िक वा शारीररक स्वास््य वा अको व्यस्क्िको सुरक्षा लाई खिरािा पाछन, 
यो नीति द्वारा तनर्ेध गररएको धम्की र उत्पीडनको रूप िातनन्छ। 

Adopted: November 8, 1999 

LEG. REFS. C.R.S. 18-9-111 (harassment) (उत्पीडन) 
C.R.S. 18-9-124(2)(a)(prohibition of hazing) (यािना तनर्ेध) 

CROSS. REFS. AC, Nondiscrimination/Equal 

Opportunity Interpersonal/Human 

Relations (गैर भेदभाव/सिान अवसर 
पारस्पररक/िानव सम्बन्ध) 
JK, Student Discipline ववद्यािी अनुशासन 

JKD, Suspension/Expulsion of Student तनलम्बन/ववद्यािी तनष्कासन 

 
 

स्कूल वािावरणिा सबै ववद्यािी र किनचारीहरुिा सुरक्षा र हहिलाई बढाउन ेप्रयास िा, भवन प्रिुख, स्जल्ला प्रशासनसंग संयोजन िा यो नीति सब ै
ववद्यािी र किनचारीलार्न सचेि गनन र ठोस प्रयास ववद्यािीहरूलार्न सूचचि र सुतनस्चचि गनन, यो नीतिल ेसब ैववद्यािी र किनचारीलार्न सचेि गनेछ। 
एक व्यस्क्िले त्रास, उत्पीडन वा यािना दीन्छ यदी उ तनम्न व्यवहारहरू िध्ये कुनैिा सलंग्न छ भने 

1. शारीररक सम्पकन  िा संलग्न जसको कारण शारीरिा हानी पुग्नु, वा  
2. शारीररक सम्पकन  गनन अको व्यस्क्ि ववर्यलार्न उल्लखेनीय, धकेल्न,ु वा लाि हान्नु एक गठन गने ढङ्गिा वास्िववक वा कचिि खिरा शारीररक 

वा भावनात्िक हानी गनुन।  वा  
3. अको व्यस्क्िको अशल्ील हटप्पणी वा हाउभाउ तनदेशन गनुन वा अपिान, आलोचना वा चुनौिीहरू दीनु। वा  
4. एक व्यस्क्िलार्ुँ डर र चचन्िा पुग्ने ढङ्गिा पछयाउनु। वा  
5. अको व्यस्क्िलार्ुँ खिरािा पुग्नेगरी शारीररक हातन गनुन। वा  
6. "यािना" गतिववचधिा संलग्न, यानकी लािो सियसम्ि शारीररक गतिववचध जबरजस्िी, कुनै पतन पदािन को अत्यचधक खपि जबरजस्िी, 

तनरािा लािो सियसम्ि अभाव जबरजस्िी, खाना, वा पये, वा अन्य कुन ैपतन व्यवहार जो बेिहाशा एक व्यस्क्ि को स्वास््य वा सरुक्षा 
खिरािा, सहहि, िर कुन ैपतन ववद्यािीको सिूहिा दीक्षा को प्रयोजनका लाचग, िात्र सीमिि छैन। 

कुनै पतन घटना त्रास, उत्पीडन गठन गनन ववचवास वा यािना अनुसन्धान र िप कारबाहीका लाचग भवन प्रशासक र स्जल्ला स्िर प्रशासकिा आवचयक 
अनुसार िुरुन्ि ैररपोटन गररनेछ। स्चूल वप्रन्सीपललाई गम्भीरिासाि मसक्ने वािावरण बबिोल्न े, सभ्यिा को एक अिनिा किजोर, वा ववद्यािी र किनचारीहरु 
को सुरक्षा र हहिलाई खिरा प्रस्ििु गनेलार्ुँतनलम्बन वा तनष्कासन प्रारम्भ गनन तनदेशन दीर्न्छ।  
अधीक्षक िोन्टे सी िोसेस (Monte C. Moses), द्वारा नोभेम्बर ८, १९९९ बाट अनुिोहदि। 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

िम्की, उत्पीडन र यातना  
(एसीसी) 

िम्की, उत्पीडन र यतना  
(एसीसी-आर) 



 

 

मशक्षा बोडनल ेिान्यिा हदन्छ कक स्कूल स्जल्ला, एक शैक्षक्षक संगठन को रूप िा, एक स्कूल र राम्रो स्वास््य को लागी अनुकूल वािावरण प्रदान गन े
स्जम्िेवारी छ, दर दबु ै प्रभावकारी कायनक्रिहरु र िम्बाकू को उपयोग संग सम्बस्न्धि ि्यहरु र सिस्याहरु को बारे िा ववद्यािीहरुलाई एक 
सकारात्िक उदाहरण प्रदान गनुन पछन। 

सािान्य स्वास््य ,  कल्याण र ववद्यािी र स्टाफ को कल्याण को बढावा हदन , धूम्रपान ,  चबा ने ,  किनचारी ,  ववद्यािी र 
जनिा का सदस्यहरु द्वारा कुनै पतन िंबाकू उत्पादन को कुनै अन्य उपयोग सबै स्कूल सम्पवत्त बाट प्रतिबस्न्धि 
छ।  

 

तंबाकू मुक्त स्कूल  
(एडीसी) 



ववद्यािीहरु द्वारा कुनै पतन िंबाकू उत्पादन को कब्जा स्कूल को सम्पवत्त िा, स्कूल को वाहनहरु िा, वा एक ववद्यालय को 

स्वीकृि गतिववचध वा कायनक्रि िा तनर्ेध गररएको छ। यस नीति को उद्देचय को लागी, तनम्न पररभार्ाहरु लागू हुन्छ:   

1. "ववद्यालय सम्पवत्त" भन्नाल ेसब ैसम्पवत्त स्वामित्विा, लीज, भाडािा वा अन्यिा प्रयोग गरीएको वा स्जम्िेवारी सहहिको लाचग अनुबचंधि 
सहहि तनम्न िा सीमिि छैन: 

a. सबै र्न्डोर सुववधाहरू र कुनै पतन भवन को मभत्री भाग,  जो १८ वर्न भन्द िुनी को बच्चाहरूको लाचग तनदेशनिा, शैक्षक्षक वा पुस्िकालय 
सेवािा, तनयमिि स्वास््य हेरचाहिा, डेकीयर वा प्रारस्म्भक बाल्यकाल  ववकास सेवािा प्रयोग गरीने, साि ैप्रशासन, सहयोग सेवाहरु, ििनि वा 
भण्डारणको लागी प्रयोग गरीन सबै भवनहरू। 

b. सबै स्कूल िैदानिा कुन ैपतन भवन वरपरका के्षत्रिा सहहि स्कूल स्जल्लाद्वारा तनयन्त्रीि खेल्न ेिैदन, ए्लेहटक फील्ड, िनोरञ्जन के्षत्र र 
पाककिं ग के्षत्रहरु। 

c. स्जल्लाद्वारा ववद्यािी, किनचारी, आगंिुक वा अन्य व्यस्क्िहरूलार्न पररवहन गने सबै सवारीसाधनहरूिा। 
d. एक स्कूल स्वीकृि गतिववचध वा घटनािा।  

1. "सूतिनजन्य पदािन" भनेको 
a. कुनै पनी उत्पादक जसिा तनकोहटन वा सुिी सिावेश हुन्छ, वा जो सुिीबाट बनार्नएको छ, र स्वास प्रस्वास गरीन्छ वा व्यास्क्िको 

छालािा लगार्नन्छ, जसिा चुरोट, मसगार, पार्प सुिी, स्नफ सिावशे हुन्छ िर यिी िात्र सीमिि छैन।   
b. तनकोहटन सिावेश गरीएको कुन ैपतन ववद्युिीय यन्त्र जो स्वास प्रचवास गनन प्रयोग गरीन्छ, र जसिा ववद्युिीय चुरोट, मसगार, सीगारीलो 

र पार्प सिावेश हुन्छ िर यिी िात्र सीिीि छैन। 
c. "सूतिनजन्य पदािनिा" त्यो पदािन सिावेश हुदैन, जो उपयुक्ि संघीय संस्िा द्वारा एक सुिी प्रयोगिा रोक्न ेपदािनको रूपिा अनुिोहदि 

गरेको छ।  
d. "प्रयोग गनुन" भनकेो कुन ैपनी सूतिनजन्य पदािन जलाउन,ु चबाउनु स्िोक गनुन वा प्रयोग गनुन हो।  

धूम्रपान वा सूतिनजन्य पदािनको प्रयोग राज्य व्यवस्िा र स्जल्ला नीति अनुसार तनर्ेध छ र  सावनजतनकलार्न सूचचि गनन सबै स्कूल भवनहरूिा सार्न्स 
पोस्ट गररनेछ। यो नीति किनचारी र ववद्यािीको हैंडबुकिा पनी प्रकामशि गररनेछ।  
यी प्रतिबन्ध गरीएको ववर्यबारे सूचना, साुँि सभाहरूका लागी भवन र िैदान प्रयोग गने सिूहहरूलार्न पनी उपलब्ध गरार्नेछ।  
सुपररटेन्डेन्ट छलफल आिजनिालाई कुनै पतन सदस्यको यो नीति को उल्लंघन गरेिा स्कूल स्जल्ला सम्पवत्त छोड्न तनदेशन हदर्नेछ। यदी किनचारी यो 
नीतिको उल्लंघन गरेको फेला परे उपयुक्ि अनुशासन कारवाही हुनछे। 
 
यो नीति उल्लङ्घन गने ववद्यािीहरूको लाचग अनुशासन कारवाहीर् िा-घर िुना, सुअवसर को कफिी र अतिररक्ि कृयाकलाप र स्कुलबाट बहहष्करण 
गरीनेछ। राज्य व्यवस्िा अनुसार, कुनै ववद्यािी सुिी उपयोगको कारणका लाचग िात्रै तनष्कामसि गररनेछ। 
विनिान अभ्यास  संहहिाबद्ध १९९१ 

Adopted (अपनाएको):  date of manual adoption (म्यानुअल दत्तक ग्रहणको मिति) 
Revised (संशोचधि):        September 10, 2012 (सेप्टेम्बर १०, २०१२) 
LEGAL REFS. (कानुनी संदभन):  

6 CCR 1010 6, Rule 5 306  
20 U.S.C. 7181 et. seq. (Pro-Children Act of 2001 contained in No Child Left Behind Act of 2001) ( २००१ को कुनै 
बालक पछी हुने छैन ऐनिा सिावेश प्रो- बच्चा ऐन) 
20 U.S.C. 3224a, Drug Free Schools and Communities Act of 1986, as amended in 1989 ( १९८६ को ड्रग्स िुक्ि स्कूल र 
सिुदाय ऐन, जो १९८९ िा सशंोचधि) 
41 U.S.C. §U§701 and 702, Drug Free Workplace Act of 1988 (१९८८ को ड्रग्स िुक्ि कायनस्िल ऐन) 
21 U.S.C. §812 (definition of controlled substance) ( तनयन्त्रण पदािन को पररभार्ा ) 
C.R.S. 18-13-121 (furnishing tobacco products to minors) ( नाबालकहरूिा सुिीजन्य पदािन प्रस्िुि ) 
C.R.S. 22-32-109 (1)(bb) (policy required prohibiting use of tobacco products on school grounds) (स्कूल आधारिा 
सुिीजन्य पदािनको प्रयोग रोक्न आवचयक नीति) 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I(H)(policy required as part of safe schools plan) (सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भागको रूपिा 
आवचयक नीति) 
C.R.S. 25-14-103.5 (tobacco use prohibited on school property) ( सुिी प्रयोग स्कूल सम्पवत्त िा तनर्ेध ) 
C.R.S. 25-14-301 (Teen Tobacco Use Prevention Act) ( ककशोर ििाखु प्रयोग तनवारण ऐन ) 

CROSS REFS. (पार संदभन):  



4048, Drug Free Workplace (Drug and Alcohol Use by Staff Members) ड्रग्स िकु्ि कायनस्िल (किनचारी सदस्यहरु द्वारा रक्सी 
र ड्रग्स प्रयोग ) 
IHAMA, Teaching about Drugs, Alcohol and Tobacco (लागूपदािन, रक्सी र सुतिनबारे मशक्षा) 
JICH, Drug and Alcohol Use by Students (ववद्यािीहरूद्वारा ड्रग्स र रक्सी प्रयोग) 
KF, Community Use of School Facilities (स्कूल सुववधाहरु सािुदातयकोो लागी प्रयोग) 
KFA, Public Conduct on school property (स्कूल सम्पवत्त िा सावनजतनक आचार) ,KI, Visitors to school (स्कूलिा आगन्िुक) 
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एक स्कूल वाहन सवारी को ववशेर्ाचधकार चाहह एक ववद्यािी को राम्रो व्यवहार र ववद्यािी आचरण र अनुशासनको पालना, अचधकार 
र स्जम्िेवारीहरु र ववद्यािीहरुको लागी स्िावपि तनयि र तनतिहरु दबुै नामिि स्कूल वाहन स्टपहरु र अनबोडनिा स्कूल वाहनहरु िा 
आचरणिा तनभनर गदनछ। 

एक स्कूल वाहन को अपरेटर सवारीिा बबद्यािीहरुको सुरक्षा को लागी स्जम्िेवार हुनछे, दबु ैसवारी को सियिा र जब ववद्यािीहरु प्रवशे गरीरहेछन ्
वा बाहहर जान्छन।् यहद कुन ैववद्यािी आचरण को स्िावपि तनयिहरु को उल्लंघन िा रहन्छ भने यो यािायाि पयनवेक्षक र स्कूलको बबस्ल्डंग 
वप्रस्न्सपललाई सूचचि गनन को लागी अपरेटर को किनव्य हुन्छ। 

भवनका प्रधानाध्यापकल ेववद्यािीबाट ववद्यालयको सवारीिा सवार हुन ेववशेर्ाचधकार रोक्न सक्छन।् स्जल्लाको नीति ििा तनयिहरुको उल्लंघन 
गदान स्कुल सवारी साधनिा पनी ववद्यािी तनलम्बन, तनष्कासन र अन्य अनशुासनात्िक हस्िके्षप सम्बन्धी बोडन नीति अनुसार ववद्यािी तनलम्बन 
वा स्कूल बाट तनष्कासन हुन सक्छ। 

िूल दत्तक ग्रहण: नीति: EEAEC, 1991 
ई-श्रृंखला नीतिहरू देझख सेवातनवतृ्त; संशोचधि र अपनाएको: अगस्ट 11, 2014 
LEGAL REFS (कानूनी संदभन) .: C.R.S. § 22-32-109.1 (2) (क) (ि) (ख) (स्कूल बसिा आचरण सम्बोधन गनन  अनुशासन कोड) 
                             C.R.S. § 42-1-102 (88.5) (स्कूल वाहनको पररभार्ा जसिा एक स्कूल बस सिावशे गदनछ) 
Cross REFS (पार संदभन).:    EEA, ववद्यािी पररवहन र उप-कोड JIC, ववद्यािी आचरण र उप-कोड, JK, ववद्यािी अनुशासन, र उप-कोड 
 

 

स्कूल िा एक ववद्यािी को सफलिा को एक िापदण्ड भनेको नै तनयमिि र सियतनष्ठ उपस्स्िति हुनु हो। बारम्बार अनुपस्स्ितिको 
नतिजा गरीब शैक्षक्षक कायन, सािास्जक ववकासको किी र सम्भवि शैक्षक्षक असफलिा हुन सक्छ। तनयमिि उपस्स्िति स्कूल ब्याज, 

सािास्जक सिायोजन र शैक्षक्षक उपलस्ब्ध को लागी अत्यन्ि िहत्वपूणन छ। कुनै एक कारक लगािार हढलार् वा अनुपस्स्िति को िुलना 
िा एक ववद्यािी को प्रगति संग तछटो हस्िक्षेप गनन सक्छ, िेसैले, उपस्स्ितिको तनयमिि र सियतनष्ठ ढाुँचा प्रत्येक ववद्यािीिा 
अपेक्षा गररन्छ। 

राज्य कानून अनुसार, यो सुतनस्चचि गनन को लागी प्रत्येक आिा बबुा/अमभभावक को दातयत्व हो कक उनीहरुको हेरचाह र पयनवेक्षण अन्िगनि प्रत्येक 
बच्चाले पयानप्ि मशक्षा र प्रमशक्षण प्राप्ि गनुन पछन र यहद अतनवायन उपस्स्िति हरने उिेर को हो भन े, स्कूल जान ुपछन। 

मसकाउने प्रकक्रया र सािास्जक अनुकूलनिा तनरन्िरिा अत्यचधक अनुपस्स्िति द्वारा गम्भीर रूप िा बाचधि हो। ववद्यािीहरु जसको राम्रो उपस्स्िति 
छ उनीहरू सािान्यिया उच्च गे्रड प्राप्ि गदनछन,् स्कूलिा अचधक रिाईलो िान्छन ्र स्कूल छोडे पतछ अचधक रूपिा रोजगार योग्य हून्छन।् कम्िीिा 
यी कारणहरु को लागी, बोडन को ववचवास छ कक एक बबद्यािीले पणून वगन के्रडडट किाउनको लागी दईु आधारभिू आवचयकिाहरुलाई पूरा गनुन पछन: 
(१) सबै शैक्षक्षक आवचयकिाहरु लाई पूरा गनुन पछन र (२) यस नीति िा भतनए अनुसार राम्रो उपस्स्िति हरने बानी प्रदशनन गनुन पछन। 

कक्षा १२ देखी ककन्डरगाटनन सम्ि सबै बबद्यािीहरुलार्न शैक्षक्षक बर्न को लागी स्कूल िा उपस्स्िि हुने अपेक्षा गररन्छ जब सम्ि उनीहरु एक अतघल्लो 
मिति िा स्नािक को लागी सब ैआवचयकिाहरु पूरा गदैनन।् 

 

छुट हुने अनुपजस्र्थती 
नीम्न चाही छुट हुन ेअनुपस्स्ििी िातनन्छः 
1. एक ववद्यािी जो अस्िायी रूपिा घार्ि ेवा बबरािी छ, वा जसको अनुपस्स्िि एक तनयोस्जि आधारिा स्कूल प्रशासक द्वारा अनुिोहदि छ। 

पूवन प्रबन्धीि अनुपस्स्िि एक तनयुस्क्िको लागी  वा गम्भीर पररस्स्ितिको लाचग िात्र अनुिोहदि गरीन्छ, जो स्कुल सिय बहहर हुन्छ। 
2. एक ववद्यािी जो  शारीररक, िानमसक वा भावनात्िक असक्षििाको कारण, एक ववस्िाररि अवचधको लाचग अनुपस्स्िि हुन्छ।  
3. एक ववद्यािी जो स्कूल तनरीक्षण अन्िगनि एक कायन अध्ययन कायनक्रि पछ्यार्रहेको हुन्छ।  
4. एक ववद्यािी जो प्रशासन द्वारा अचग्रि अनुिोदन भर्न स्कूलद्वारा प्रायोस्जि गतिववचधहरुिा वा एक शैक्षािा उपस्स्िि छ। 
5. एक ववद्यािी जो स्िावपि धामिनक उत्सवको कारण अनुपस्स्िि हुन्छ। 
6. एक ववद्यािी जसको अनुपस्स्ििी अिाबुवा वा अमभभावकको अनुरोधिा भवन वप्रसंीपलद्वारा अनिुोहदि छ। 

स्कूल सिारी सािन मा र्िद्यार्थी आचरण  ( 
 जेआईसीसी) 

र्िद्यार्थी अनुपजस्र्थतत र छुट 
 (जेएच) 



7. एक ववद्यािी जो तनलम्बन वा तनष्कासन गरीएको छ। 
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     िाचि उल्लखे गरीएको छुट सन्दभनिा, स्जल्लािा चचककत्सा स्रोिबाट मलझखि बयानका साि ैएक उपयुक्ि प्रिाणहरूको आवचयकिा हुन सक्छ। 
 

यदी अउट अफ होि प्लेसिेन्टिा एक ववद्यािी जो (CRS 22-32-138 (1) (ई) द्वारा पररभावर्ि छ, अदालििा प्रदशनन हुन ुपरेको कारण वा 
अदालिलेभाङ  गरेको गतिववचधहरूको कारण अनुपस्स्ििी छ भने यस्िो अनुपस्स्िि छुट हुनेछ। ववद्यािीको अनुपस्स्िति चाही अदालििा खडा हुनु 
परेको कारणले वा अदालिले िाङ गरेको  गतिववचधहरुको कारणल ेहो भनेर ववद्यािीको जीम्िवेार सािास्जक कायनकिानले छानबीन गन ेछन। 

 छुट नहुने अनुपजस्र्थत 

  एक छुट नहुने अनुपस्स्िि चाही एक अनुपस्स्ितिको रूपिा परीभावर्ि छ जो िाचि उस्ल्लझखि गरीएको छुटहरूले ढाक्न सक्दैन। 
 
बारिबार अनुिति बबना अनुपस्स्िि हुन ुवा ढीलार्न गनुन चाही एक अनुशासनात्क काबानहीको कारणहरू िान्न सकीन्छ। व्यवस्िा अनुसार, स्जल्लाल े
बबना अनुिति कक्षािा      अनपुस्स्िति हुनुको कारण सम्बन्धी एक उपयुक्ि सजायोुँ लागू गनन सक्छ। यो सजायुँ चाही एक चेिावनी, स्कूलिा िनुा 
वा स्कूल-मभत्र नीलम्बन सिावेश हुन सक्छ।    शैक्षक्षक सजायुँ, स्कूल-बाहहर तनलंबन वा नोीस्कासन चाही कुनै पतन बबना अनुिति अनुपस्स्ििीको 
लाचग लगार्नएको हुदैन। प्रशासन उपयुक्ि सजायुँ लागू गनन, प्रकक्रयाहरु    ववकास गनेछ, र पाठ्यक्रि ववफलिा,  र ववकास प्रकक्रयािा स्कूल  छोडन े
एक ववद्यािी बीच सम्बन्ध ववचार गनेछ, र बबना अनुिति अनुपस्स्िि रहन को एक उच्च संख्या संग पुन: संलग्न ववद्यािीहरूलाई उपयुक्ि 
रणनीति लागू गनछे। 
 
ववद्यािी र आिाबाबुबा /अमभभावकहरु मशक्षा नीति को अपील को लागी यस नीति वा प्रशासतनक प्रकक्रयाहरु लाई प्रदान गनन को लागी तनवेदन हदन 
सक्छन,् कक कुनै अपवाद कायि रहनेछैन यहद ववद्यािी बोडन द्वारा लगाईएको सबै आवचयकिाहरु लाई पालन गनन को लागी असफल हुन्छ भने 
यस्िो कुनै अपवाद प्रदान गनन को लागी। 
 
जब एक ववद्यािी अनुपस्स्ितिको अवचध पतछ स्कूलिा आउनु, आफ्ना आिाबाबुबाको अनुितिसंग अनुपस्स्िि चियो भन्ने एक हस्िाक्षर गरेको नोट 
पठार्नु पछन। उक्ि नोटिा आिाबाबुको पूरा नाि, मिति र ववद्यािी अनुपस्स्िि भएको सब ैहदनको संख्या हुनु पछन। ववद्यालयिा जहाुँ अनुपस्स्ििबारे 
जाुँच गनन व्यस्क्िगि कल गदान उक्ि नोट आवचयक नहुन सक्छ। 
 
द्र्प आउट भनेको एक ववद्यािी जो कोलोराडो कनुन बिोजीि, कुनै पनी कारण हाई स्कुल पुरा नगरी, वा एकुर्वलेन्ट नभै, अ्वा एक पस्ब्लक स्कुल 
वा प्रार्भेट स्कुलिा सरूवा नभर् वा जो एक होि-बेस्ड शैक्षीक कयनक्रििा भनान नभर्  स्कुलबाट नीस्कन्छ, कोलोराडो कोड िा वणनन गररएको "पयानप्ि 
कागजाि" को प्रिाण बीना स्कुलबाट नीस्कन्छ। एक ववद्यािीको अनीवायन अपस्स्ििी लागूिा न्यातयक कायनवाही प्रारम्भ हुन अतघ छुट नहुने 
अनुपस्स्ििको अचधकिि नम्बर एक क्यालेन्डर वा स्कूल वर्न िा १० हदन हुनेछ। 

 

मेक-अप िाकि  (पुरा गनुि पने काम) 
बीद्यिीलाई पुन स्कुलिा भनान गनन वा उसको मशक्षािा पुन भनान गने प्रयासिा, अनुििी भएको अनुपस्स्िको कारण उसको कुनै पनी छुटेको कक्षािा 
िेक-अप गननलार्न कायनभार दीर्न्छ अन्यिा तनिानण व्यवस्िापकल े तनधानरण नगरे सम्ि वा यस अनुपस्स्ििको कारण स्कूलद्वारा तनष्कासन भए।  
कक्षािा पुन फकीएको दीन ववद्यािीलार्न हदर्एको िेक-अप गनुन पने कायानभार ग्रहण गनन ववद्यािीहरूको स्जम्िेवारी हुन्छ। भवन प्रशासनल ेकुन ैपतन 
िेक-अप गनुन पन ेकािको पूरा गनुन पने सिय सीिा तनधानरण गनछेन र त्यसै अनुसार ववद्यािीलाई सूचचि गरीनछे।  
 
िेक-अप वाकन ले ववद्यािी कक्षािा रहन र स्कूल जान प्रोत्साहन  गनन िौका प्रदान गन ेउदेचयाल ेववद्यारो्िीको स्कूल देझख एक तनलंबन वा एक छुट 
नहुने अनुपस्स्ििीिा अनुिति गररनेछ। तनिानण व्यवस्िापकल ेतनधानरण गरे अनुरूप यो िेक-अप वाकन ले सम्भव भएसम्ि पूणन वा आंमशक के्रडडट प्राप्ि 
हुन सक्छ।  
 
अन्यिा भवन प्रशासकद्वारा अनिुति नभएसम्ि, िेक-अप वाकन  ववद्यािीको तनष्कासन सियिा प्रदान गररने छैन। बरु  स्जल्लाले, राज्य व्यवस्िा 
अनुसार बहहष्कार ववद्यािीलार्न वकैस्ल्पक मशक्षा सेवाहरू प्रदान गन ेछ। स्जल्लाले बहहष्कार ववद्यािीहरूले कुनै पतन वैकस्ल्पक शैक्षक्षक कायनक्रि सिय 
अवधीिा पूरा गरेको कािको लागी प्राप्ि हुन ेके्रडडटको रामश तनधानरण गनेछ।  
अबेर हुने 

अबेर हुने भनेको चाही एक कक्षा सुरू हुने तनधानररि सिय पतछ उचचि छुट बबना एक ववद्यािीको उपस्स्ितिको रूपिा पररभावर्ि गररएको छ। ककनभने अबेर हुने को 
ववघटनकारी प्रकृति र अबेर नहुने ववद्यािीको तनरन्िर मशक्षाको अचधकार को तनस्म्ि नराम्रो असर पने हुनाले, उपयुक्ि सजायुँ अत्यचधक अबेर गनेहरूको लाचग लगाएको 
हुन सक्छ। ववद्यािी कक्षािा ढीलो हुने सन्दभनिा सबै सजायुँबारे आिाबाबु / अमभभावकलार्न सूचचि गररनेछ।  
 
अबेर हुने भनेको चाही एक कक्षा सुरू हुने तनधानररि सिय पतछ उचचि छुट बबना एक ववद्यािीको उपस्स्ितिको रूपिा पररभावर्ि गररएको छ। ककनभने अबेर हुने को 
ववघटनकारी प्रकृति र अबेर नहुने ववद्यािीको तनरन्िर मशक्षाको अचधकार को तनस्म्ि नराम्रो असर पने हुनाले, उपयुक्ि सजायुँ अत्यचधक अबेर गनेहरूको लाचग लगाएको 
हुन सक्छ। ववद्यािी कक्षािा ढीलो हुने सन्दभनिा सबै सजायुँबारे आिाबाबु / अमभभावकलार्न सूचचि गररनेछ।  

 



Revised (संशोचधि):   April 12, 2010 (अवप्रल १२, २०१०) 
Adopted (अपनाएको):  November 10, 2008 (नोभेम्बर १०, २००८) 
LEGAL REFS. (कानुनी संदभन):  
C.R.S. 22 32 109 (1)(n),(w)(length of school year, instruction & contact time) स्कूल वर्न को लम्बार्, तनदेशन र सम्पकन  सिय) 
C.R.S. 22-14-101, et. seq. (dropout prevention and student re-engagement) (छोडने वालों रोकिाि र ववद्यािीको पुन संलग्निा) 
C.R.S. 22 33 101 et seq. (School Attendance Law of 1963) (स्कूल उपस्स्ितिको 1963 को कानुन) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(conduct and discipline code) (आचरण र अनुशासन कोड) 
C.R.S. 22-32-105(3)(d)(III)(opportunity to make up work during suspension) (िौका नीलम्न सियिा काि गनन) 
C.R.S. 22-32-138(6)(excused absence requirement for students in out-of-home placements) (घर बाहहर स्िापन ववद्यािीहरूको लाचग िाफ अभाव 
आवचयकिा) 
C.R.S. 22-32-109(1)(n)(length of school year, instruction & contact time) (स्कूल वर्न को लम्बार्, तनदेशन र सम्पकन  सिय) 
C.R.S. 22-33-203 (educational alternatives for expelled students and determination of credit) (बहहष्कार ववद्यािी र के्रडडट को संकलनका लाचग 
शैक्षक्षक ववकल्प) 
1 CCR 301-67, Rule 2.01(7) (definition of “dropout”) ("ड्रप-अउट" को पररभार्ा) 
1 CCR 301-78 Rules 1.00 et. seq. (standardized calculation for counting student attendance and truancy) ( ववद्यािीको उपस्स्िति लाचग 
िानकीकृि गणना) 
CROSS REFS. (पार संदभन):     
JK, Student Discipline (ववद्यािी अनुशासन) 
JKD, Suspension/Expulsion of Students (ववद्यािीहरूल ेको तनलंबन / तनष्कासन) 
JLIB, Student Dismissal Precautions (ववद्यािी बखानस्िगी सिकन िा) 
JF, Admission and Denial of Admission (भनान र प्रवेश को र्न्कार) 
JF-R, Admission and Denial of Admission (भनान र प्रवेश को र्न्कार) 
JHB, Unexcused Absences/Truancy (बबना अनुिति अनुपस्स्िि रहन) 
JFC, Student Withdrawal from School/Dropouts (स्कूल देझख ववद्यािी तनकासी / रपआउट) 
 

नोट: कानुनोी रूपिा स्िानीय मशक्षा बोडनिा, अतनवायन उपस्स्िति हुनु पने व्यवस्िा लागू गनन स्जल्लािा एक उपस्स्िति अचधकारीलार्न ियार गरी ववद्यािी र 
आिाबाबुलार्न सल्लाह दीन, अनुपस्स्ििका कारणहरूबारे छानबबन गनन, र आफ्नो तनष्कर्नबारे बोडनलार्न ररपोटन गनन अवचयाक हुन्छ।  

 
 

यदी एक ववद्यािी, आिाबाब ुवा अमभभावकको हस्िाक्षर बबना वा मशक्षक वा प्रशासक अचधकारीको अनुिति बबना स्कूल वा कक्षािा अनुपस्स्िि भए,  
उक्ि ववद्यािीलार्न गैर-उपस्स्ििी भनी भानीनेछ। छुट हुन ेवा छुट नहुने भन्न ेएक अनुपस्स्ितिबारे तनधानरण, स्कूल बोडन नीतिको िापदण्ड आधाररि 
हुनेछ। एक "अनुपस्स्िति रहन ेबानी" भनेको एक अतनवायन उपस्स्ििी हुन ेउिेरका ववद्यािीहरू हो, जो कुनै पतन एक िहहनािा स्कूलबाट छुट नहुने 
अनुपस्स्ििीिा चार (४) हदन हुन्छ, वा कुन ैपतन स्कूल वर्न को सियिा छुट नहुन ेअनुपस्स्ििीिा दस (१०) हदन हुन्छ भनी पररभावर्ि गररन्छ। एक 
ववद्यािीको " अनपुस्स्िति रहने बानी " को अवस्िा तनधानरण चाही, दीनिा परीवािीि गरीएको छुट नहुने अनुपस्स्ििको योग र दीनको ित्त्वहरूको 
प्रयोगद्वारा गरीन्छ। भनीन्छ, अनुपस्स्िि संचचति हुन्छ, लगािार हुन आवचयक छैन, न ि एक कक्षािा सीमिि हुन्छ। नीलम्बन वा तनष्कासनको 
कारण भएको अनुपस्स्ििोी भने, जब एक ववद्यािीको “अनुपस्स्ििी रहने बानी” को पररभावर्ि गदान, एक छुट नहुन ेअनुपस्स्ििीिा गनीने छैन।  
 
अनुपस्िीिी रहन ेबानी भएको बीद्यिीलाई स्कुलिा तनरन्िर रहनलार्न एक योजनको  बीकास गनन अवचयाक हुन्छ। सम्भव भएसम्ि, बच्चाको 
आिाबुवा, अमभभावक वा लीगल कस्टोडीयन स्जल्ला किनचारीसंग उक्ि योजनाको बबकास गने सियािा आफ्नो सहभाचगिा हुन ेअपके्षा गररनेछ। 
उपयुक्ि स्कूल किनचारील ेआिाबाबु, अमभभावक वा लीगल कस्टोडीयनसंग भेटी बच्चाको अनुपस्स्ितिबारे सिीक्षा र िूल्याकंन गनन सब ैव्यावहाररक 
प्रयास गनछेन।  
 
स्कुल वा कक्षािा अनुपस्स्ितिको घटना कि गनन, सब ैववद्यािीको आिाबाबलुार्न अतनवायन उपस्स्िि हुने उिेरका सब ैबच्चाहरूलार्न स्कूल पठाउन 
आफ्नो दातयत्व हो भनी स्कूल वर्नको सुरुिा एक लीखीिरूपिा सूचचि गररनेछ। आिाबाब ु/ अमभभाबकहरुले आफ्नो दातयत्व लीखीि रूपिा स्वीकार 
गरी एक टेमलफोन नम्बर वा तिनीहरूलाई सम्पकन  गन ेअन्य िाध्यि स्कूल हदनको अवचधिा प्रस्िुि गनन आवचयक हुन्छ।  
 
स्कूलले व्यस्क्िगि छुट हुने वा छुट नहुने अनुपस्स्ििीबारे तनगरानी गनन एक प्रणालीको स्िापना गनछे। जब एक ववद्यािी एक तनयमिि स्क्याजल 
गरीएको स्कूल हदनिा उपस्स्ििी हुन असफल हुुँदा र स्कूल किनचारीले ववद्यािीको अनुपस्स्ििी बारे आिाबुवा वा अमभभावकलार्न कुनै सुचना नभएको 
भनी िाहा पउुँदा, स्कूल किचानरीहले वा भोलेन्टीयारल ेस्कूल किनचारीको तनदेशन अन्िगनि टेमलफोन गरेर आिाबुबा वा अमभभावकलार्न जानकारी 
गराउन एक व्यावहाररक प्रयास गनेछन।  

छुट नहुने अनुपजस्र्थत / गैर-उपजस्र्थती 
(जेएचबी 



 
स्कूलले ववद्यािीको छुट नहुन ेअनुपस्स्ििीको कारणहरूबारे, सिसाितयक र उपयुक्ि सुधारहरू लीनबेारे र ववद्यािीको अनुपस्स्ितिको संदभनिा 
अनशासनात्िक कावानहीहरू लागू गनेबारे प्रयासहरू तनधानरण गनेछ।  
 
कानुन अनुसार, बीना अनुििी अनुपस्स्ििीको कारण छुटेको कक्षाहरू संदभनिा स्जल्लाद्वारा उपयुक्ि सजायुँ लागू हुन सक्छ। उक्ि सजायुँिा चेिावनी, 
स्कुलिा िुना, स्कुलमभत्र तनलंबन वा अन्य तनलंबन ववकल्पहरू सिावेश हुन सक्छ। बीना अनुििी अनुपस्स्ििीिा शैक्षीक सजायुँ, स्कुल बाहीर 
तनलंबन वा तनस्कासन जस्िा लागू हुने छैन।  
Revised (संशोचधि): April 12, 2010 (अवप्रल १२, २०१०)  Adopted (अपनाको): December 10, 2007 (डडसेम्बर १०, २००७) 
LEGAL REFS.(कानुनी संदभन):   

C.R.S. 22-14-101, et. seq. (dropout prevention and student re-engagement) (छोडन ेवालों रोकिाि र ववद्यािीको पुन संलग्निा) 
C.R.S. 22-33-204 (compulsory school attendance) (अतनवायन स्कूल उपस्स्िि) 
C.R.S. 22-33-105 (suspension, expulsion and denial of admission) (तनलंबन, तनष्कासन र प्रवेश को र्न्कार) 
C.R.S. 22-33-107 (enforcement of compulsory school attendance) (अतनवायन स्कूल उपस्स्िति को प्रविनन) 
1 CCR 301-67, Rule 2.01(7) (definition of “dropout” student) ("खाररज" ववद्यािीको पररभार्ा) 
1 CCR 301-78 Rules 1.00 et. seq. (standardized calculation for counting student attendance and truancy) (गणना 
ववद्यािीको उपस्स्िति र ढीलार्का लाचग िानकीकृि गणना) 

   CROSS REFS.(पार संदभन):  
IHBG, Home Schooling (गहृ ववद्यालय 
JEA, Compulsory Attendance Ages (अतनवायन उपस्स्ितिको युग) 
JH, Student Absences and Excuses (ववद्यािी अनुपस्स्िि र बहान) 
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ववद्यािी, मशक्षक, प्रशासक र अन्य स्जल्ला किनचारीहरु प्रत्येकको एक सकारात्िकर मसक्न ेवािावरण प्रदान गननिा योगदान गनन एक दातयत्व हुन्छ। 
 

मशक्षा बोडनको आशय भनेको, स्जल्ला स्कुलले ववद्यािीको व्यस्क्िगि ज्ञान, सीप र क्षििाको अचधकिि ववकास हामसल गनन सहयोग गने छ, िाकी 
तिनीहरूले व्यवहार पैटनन मसक्नो ेछन, जसिा तिनीहरू सिाजको एक स्जम्िेवार र  योगदान गने सदस्य हुन सक्षि हुनेछन भन्न ेहो।  

 

राज्य व्यवस्िा अनसुार बोडनल,े ववद्यािीहरूको लाचग मसद्धान्ि आधाररि एक लीखीि ववद्यािी आचरण कोड अपनाउुँछ र अनुिोदन गछन, िाकी हरेक 
ववद्यािीहरूल ेएक आदर देखाउनोे छन र अस्ख्ियारिा भएको व्यस्क्िलार्न पालन गन ेछन भन्न ेअपेक्षा गदनछ। उक्ि कोडल ेपतन त्यस्िो तनस्चचि 
व्यवहारिा जोड गछन जो कक्षा र मसक्ने वािावरणिा बाधा पुयानउने हुन्छ त्यो अस्वीकायन छ र अनुशासनोात्िक कावानही हुनेछ। यो कोड सिानुपािक 
अनुशासनात्िक हस्िके्षपहरू र नतिजाहरूिा जोड दीन्छ र ववद्यािीहरूलार्न मशक्षािा संलग्न भर् रहेर जोड दीन्छ। यो कोड सबै ववद्यािीहरूिा सिान 
रूपिा, फेयरली र लगािार रूपिा लागू गररनेछ।  

 
सबै बोडन-पाररि नीति र बोडन अनिुोदन तनयिहरु जो फार्लको नाििा "जे अर् सी"  सिावेश पत्र कानुनी-आवचयकोीय कोडको आचरण खण्ड गठन 
गनेको रूपिा िानीन्छ।   
 
आिाबाब,ु ववद्यािी, मशक्षक, प्रशासक र अन्य सिुदायका सदस्यहरू बीच आचार कोडको ववकास गने संदभनिा छलफल गररनेछ।  
 

तनयिले संववधानप्रदत्त सुरक्षक्षि अचधकारको उल्लंघन गने छैन, स्पष्ट र ववशेर् रूपिा वणनन गनेछ, ह्यन्ड बुक वा अन्य प्रकाशनद्वारा ववद्यािी र 
आिाबाब ुवा अभोीभावकलाई उपलब्ध गरार्ने हुनछे, र प्रकामशि पुस्स्िका को प्रसार गनन त्यसपतछको प्रभावकारी मिति हुनेछ। 
 
यो आचरण र अनुशासन कोड प्रािमिक, िध्यिस्ोक र उच्च ववद्यालयिा प्रत्येक ववद्यािीहरूलार्न र स्जल्लिा हरेक नयाुँ ववद्यािीहरूलार्न एक पटक 
वविरण गररनेछ। यसको प्रतिमलवप स्जल्लािा प्रत्येक स्कूलिा पोस्ट गरीन्छ वा फार्लिा राखीन्छ। सुपररटेन्डेन्टले प्रत्येक ववद्यािी यस कोडसंग 
पररचचि छन भनी सुतनस्चचि गनन व्यावहाररक कदिहरू सुतनस्चचि गनुन पछन। सािै, यस कोडिा कुनै पतन िहत्वपूणन पररविननहरू भए, हरेक 
ववद्यािीलार्न वविरण गररनेछ र प्रत्येक स्कुलिा पोष्ट गरीनछे। 
 
मशक्षकहरूिा एक अनशुामसि र व्यवस्स्िि कक्षा कायि गनन र एक फलदायी मसक्ने वािावरण कायि गने आशा गररन्छ। प्रशासन र अन्य स्जल्ला 
किनचारीहरुले कक्षा मशक्षकलार्न सििनन गनन र वािावरण कायि राख्निा सहयोग प्रदान गनेछन। स्जल्लाको सब ैकिनचारीहरुिा ववद्यािीहरूको व्यवहार 
रेखदेख गनन र तिनीहरूको आचरणको स्िापीि तनयिहरूको पालना गराउनिा स्जम्िेवारी सािा गन ेअपेक्षा गररन्छ।  
 
ववद्यािीहरूिा शैक्षक्षक कायनक्रि पछी लाग्न र आफ्नो उपस्स्ितिले आफ्नै मशक्षा वा अरूको मशक्षािा अबरूद खडा नगन ेव्यवहार गनन अपेक्षा गररन्छ। 
ववद्यािीहरूले मशक्षक, प्रशासक, अन्य स्जल्ला किनचारीहरु र सहपाठी सािीहरू संग असल व्यवहार गनेछन ्र आफ्नो उपस्स्ितिल ेएक फलदायी 
शैक्षक्षक वािावरणिा अबरूध खडा नगननोे रूपिा एउटा असल ढङ्गिा व्यवहार गनेछन। ववद्यािीहरूिा स्जल्ला, स्कूल र कक्षा तनयिहरू पालन गने 
अपेक्षा गररन्छ।  
 
कुनै पतन संगठन न मशक्षा स्स्वकृिी बोडन भीत्र वा बाहहर स्कूल के्षत्राचधकारिा यािना वा वचनिा सलंग्न हुनेछ। जानाजानी यो नीति उल्लंघन गने िी 
ववद्यािीलार्न स्िावपि तनयि अनसुार अनशुासनात्िक कावानहीको लाचग प्रशासनिा उल्लेख गररनेछ।  
Revised(संशोचधि) :  August 13, 2012 (13 अगस्ि 2012) 
Adopted (अपनाको): October 10, 2000 (10 अक्टूबर 2000) 
LEGAL REFS. (कानुनी संदभन):      

C.R.S. 22-32-109.1 (2) (policy required as part of safe schools plan) (नीति सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भाग रूपिा 
आवचयक) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a) (school district shall take reasonable measures to familiarize students with the conduct 
and discipline code) (स्कूल स्जल्ला आचरण र अनुशासन कोड संग ववद्यािीहरू पररचचि गनन उचचि कदि हुनछे) 
C.R.S. 22-33-106 (1)(a-g) (grounds for suspension, expulsion and denial of admission) (तनलंबन, तनष्कासन  र प्रवशे 
र्न्कार को लाचग आधार) 

CROSS REFS. (पार संदभन):  
JICDA, Code of Conduct आचार कोड 

र्िद्यार्थी आचरण  
(जेआईसी) 



JIC subcodes (student conduct) (ववद्यािीको आचरण) 
JK, Student Discipline ववद्यािी अनुशासन 

ACC Intimidation, Harassment and Hazing धम्की, उत्पीडन र यािना 

 
 

मशक्षा बोडनल,े तनरन्िर अनशुासनको सधुार र कायि गनन स्जल्लाको स्जम्िेवारीहरू र यसको किनचारी र ववद्यािीको स्वास््य, हहि, र सुरक्षा प्रवद्नधन 
गननिा िान्यिा दीन्छ।  
 
स्जल्लाको अनुशासन, स्वास््य, र किनचारी र ववद्यािीको हहि र सुरक्षा प्रवद्नधन गनन किनव्य ध्यान हदएर नाप गदान र ववद्यािीको गोपनीयिा अचधकार 
सन्िुलन गदान, बोडनले यािायाि वाहनहरुिा र स्जल्ला ववद्यालयहरूिा मभडडयो क्यािेरा प्रयोग गननिा सििनन गछन।   
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र्िद्यार्थीहरूको  व्यिहार तनगरानी गनि लिडडयो क्यामेराको  ियोग 
(जेआईसीए) 



मभडडयो क्यािेरा ववद्यािीहरूको व्याबहार अनुगिन गनन स्कुल भवनहरूिा र ववद्यािी ओसारपसार गने स्कूल वाहनहरुिा प्रयोग गरीन्छ।  

 

सज्ञ्चालीि तनयि उल्लङ्घन गने ववद्यािीहरूलार्न स्िावपि बोडन नीति र ववद्यािीको आचरण र अनशुासन पररचालक तनयि अनुसार अनुशासनात्िक 
कावानही हुनेछ।  

 

स्जल्ला, सबै लागू राज्य र संघीय काननूको पालना अनुसार मभडडयो रेकडड नङ सम्बस्न्धि ववद्यािी व्यवहारको रेकडन गरेर कानून बिोस्जि तनधानररि 
रूपिा अनुगिन गछन। 

 

मभडडयो तनगरानी केवल ववद्यािी र किनचारीको सुरक्षा र सिरक्षण प्रबन्ध गनन र आदेश बढुवा गनन प्रयोग गररनेछ।   

Proposed (िस्तार्ित): January 11, 1999 (जनिरी ११, १९९९) 

Adopted (अपनाएको):  February, 8, 1999 (फेब्रुअरी ८, १९९९)  

Effective (ििािकारी):  February 8, 1999 (फेब्रुअरी ८, १९९९) 

LEGAL REFS.(कानुनी संदिि):    
20 U.S.C. 1232g (Family Educational Rights and Privacy Act of 1974) ( 1974 को पररवार शैक्षक्षक अचधकार र गोपनीयिा ऐन) 
42 U.S.C. 1201 et seq. (Americans with Disabilities Act) ( अपाङ्गिा अिेररकी ऐन ) 
34 C.F.R. 99.1 et seq. (regulations) ( तनयिहरु ) 

 
 

र्िद्यार्थी रेकडि 
1. स्जल्ला संघीय र राज्य व्यवस्िाको प्रावधान अनुरूप ववद्यािी को मभडडयो रेकडड नङ स्जल्ला प्रयोग िा लागू हुन आवचयकिाहरु रेकडन गरीनेछ। 

एक ववद्यािीको व्यवहार रेकडन रूपिा अवधारण को लाचग छलफल मभडडयो रेकडड नङ पहुुँच, सिीक्षा र ववद्यािीको रेकडन को जारी पररचालक 
स्िावपि ववद्यािी को रेकडन प्रकक्रया अनुसार कायि गररनेछ। 

2. स्जल्ला एक मभडडयो क्यािेरा र स्कूल, अतिररक्ि कृयाकलापको गतिववचधहरु ववद्यािीहरूले ओसारपसार स्कूल वाहनहरुिा प्रयोग गनन सककन्छ 
गने बारे आिा / ववद्यािीको हैंडबुकिा, र स्जल्ला स्कूलहरुिा सूचना सिावेश हुनेछ। स्जल्ला, ववद्यािी र आिाबाबलुार्ुँ “बोडन मभडडयो” नीति र 
तनयि को प्रतिमलवप आफ्नो सूचना को एक अंश रूपिा सिावशे हुनेछ। 

3. ववद्यािीहरूलार्ुँ एक मभडडयो क्यािेरा बोडन स्जल्ला वाहन िा प्रयोगिा छ भन्न ेसूचचि गररने छैन। मभडडयो क्यािेरा उपकरण पररचालन छ 
जसिा सबै स्कूल सुववधाहरुिा मभडडयो क्यािेरा उपयोग गरीए को छ, भनी सार्न्स, सङ्केि पोस्ट गररनेछ।  

िण्डारण / सुरिा 
1. सबै मभडडयो रेकडड नङहरू गोपनीयिा पक्का गनन भण्डारण र सुरक्षक्षि गररनेछ। 
2. मभडडयो रेकडड नङ, प्रारस्म्भक रेकडड नङ पतछ पाुँच हदनसम्ि भण्डारण गररनेछ अनी त्यस पछी रेकडड नङ िेटार्न सक्छ।   
3. ववद्यािी घटना सिीक्षा गननको लाचगका आयोस्जि मभडडयो रेकडड नङ तिनीहरूको िूल रूप ववचाराचधन संकल्पिा कायि गररनेछ। त्यसपतछ टेप्स 

या ि िेटार्न ेछ वा स्िापीि स्जल्ला प्रकक्रया अनुसार ववद्यािी व्यवहार रेकडनको एक भागको रूपिा आवचयक रूपिा राझखनेछन।् 
ियोग / उपिोग 

1. मभडडयो क्यािेरा स्कूलिा ववद्यािी ओसारपसार गने स्कूल वाहनहरूिा वा अतिररक्ि कृयाकलापको गतिववचधहरुिा यािायाि पयनवके्षक को 
अधीनिा हुनछे। ववद्यािी व्यवस्िापन प्रयोजनका लाचग भनेर सबै स्कूल बसिा मभडडयो क्यािेराको प्रयोग गन ेबारे सूचना पोस्ट गररनेछ। 
मभडडयो क्यािेरा हार्न स्कुलहरिा तनरन्िर प्रयोग िा हुनेछ र स्जल्ला द्वारा आवचयक िानीए अन्य स्कुल भवनहरुिा पनी प्रयोग गनन सककन्छ। 

2. किनचारी र ववद्यािीहरूलाई छेडछाड वा अन्यिा मभडडयो उपकरणहरू हस्िके्षप गनन देझख तनर्ेध गरीन्छ। 
हेनि अनुरोि 

1. मभडडयो रेकडड नङ हेननको लाचग अनरुोध उपयुक्ि बस चालक, यािायाि पयनवेक्षक, स्कूल प्रशासक, स्जल्ला र्न्सुरसन, कानुन कायानन्वयन, 
आिाबाब ु/अमभभावक वा योग्य ववद्यािीको (१८ वर्न वा ठूलो), वा अरूलाई जो प्रिखुद्वारा वा उप सुपररटेन्डेन्टहरूलार्न िात्र सीमिि हुनेछ। 

र्िद्यार्थीहरूको  व्यिहार तनगरानीको  लाधग लिडडयो क्यामेराको  ियोग 
(जेआईसीए-आर) 



2. रेकडड नङ हेननको लाचग अनुरोध रेकोडन गरीएको पाुँच स्कूल हदन मभत्रिा यािायाि पयनवेक्षकलार्न, स्कूल वप्रसंीपललार्न, वप्रसंीपल द्वारा 
नािोद्हदष्टलार्न, वा उप सुपररटेन्डेन्टलार्न अनुरोध गरेको हुन ुपछन।  

3. भीडीयो रेकोडीङ हेने अनुरोध, आिाबाब ुवा अभीभावकलार्न,  ववद्यािीलार्न, चालकलार्न र स्जल्ला अचधकारीहरुलार्न िात्र सीमिि हुनछे।  

4. मभडडयो रेकडड नङको एक भाग िात्र केवल एक ववमशष्ट घटना सम्बन्धिा हेननको लाचग उपलब्ध गरार्नेछ। 

5. उक्ि रेकोडीङ हेननको लाचग गरीएको अनुरोधको स्वीकृति वा र्न्कार पाुँच(५) स्कूल हदन मभत्र हुनछे र अनुरोध गने व्यस्क्िलार्न सुचना हुनेछ। 

6. मभडडयो रेकडड नङ, अनुरोध स्वीकृि भएको पाुँच स्कूल हदन मभत्रिा हेननको लाचग उपलब्ध गरार्नेछ। 
 
 

       



हेनुि 
1. वास्िववक रूपिा हेनन भन ेयािायाि कायानलय, ववद्यालय भवन, वा केन्रीय प्रशासतनक कायानलय सहहि स्कूल सम्बस्न्धि सार्टहरु िा अनुिति 

हुनेछ। 
2. सबै मभडडयो टेप हेननिा उपयुक्ि स्जल्ला प्रशासक सिावेश हुनेछ। 
3. मभडडयो रेकडड नङ हेनेहरूको एक मलझखि लग बनार्ने छ, जसिा रेकोडीङ हेरेको मिति, होेननको कारणहरू, रेकडन गरीएको मिति, मभडडयोटेप 

गरीएको वहान, ड्रार्भरको नाि, र हेनेहरूको हस्िाक्षर सिावेश हुन्छ।  
4. मभडडयो रेकडड नङ स्जल्लाको एक सम्पवत्तको रूपिा रहनेछ र कानून बिोस्जि र ववद्यालय सुपररटेन्डेन्टको स्वीकृिीद्वारा िात्र हेनन सककन्छ। 
 

उपरीक्षक रोबटन डी. छीकी द्वारा, फेब्रुअरी ८, १९९९ िा स्वीकृि। 

 

एक सुरक्षक्षि र अनुशामसि मसक्न ेवािावरण गुणस्िरीय शैक्षक्षक कायनक्रििा आवचयक हुन्छ। ववद्यािीको पहहरनिा स्जल्ला-ववस्ििृ स््यान्डरहरू 
चाही स्कूल कायनहरूिा ववद्यािीहरूलाई ध्यान केस्न्रि गनन यहायिा गनुन, अनशुासन सिस्या कि गनुन, र स्कूल आदेश र सुरक्षािा सधुार गनुन हो। 
बोडन ववद्यािीहरूको पहहरन र व्यस्क्िगि उपस्स्िति िाफन ि आफूलाई व्यक्ि गने अचधकार छ भन्ने िान्यिा दीन्छ;  ििावप, ववद्यािीहरूले कक्षा 
वािावरणलार्न वा एक सुरक्षक्षि र व्यवस्स्िि स्कूल बनाउने वािावरणलार्न भङ्ग गन ेवा संभाववि भङ्ग ठातनने खालको पररधान लाउनु हुुँदैन।  
 

 

कुनै ववद्यािीले यस पोशाक कोडको उल्लघंन गरेको भेटीएिा िुरून्िै एक उपयुक्ि पहीरणिा पररविनन गनन आवचयक हुनछे,  अिवा एक उपयुक्ि 
पोशाक िुरुन्ि ैस्कूलिा ल्याउन व्यावस्िा गनुन पन ेहुन्छ।  यस अवस्िािा, त्यहाुँ कुनै सजायुँ हुने छोैन।  
 
 

यदी ववद्यािील ेत्यहाुँ शीघ्र एक उपयुक्ि पोशाक प्राप्ि गनन सकेन भने, पहहलो अपराधिा, ववद्यािीलार्न एक मलझखि चिेावनी दीर्ने छ र एक 
स्कुल प्रशासकद्वारा ववद्यािीको आिाबाब ुवा अमभभाबकलार्न सूचचि गरीनेछ। दोस्रो अपराधिा,  ववद्यािीलार्न त्यो दीन तनरीक्षणद्वारा कायनलयािा 
राखीन्छ जसलार्न एक स्कुल मभत्र तनलंबन िानीन्छ र आिाबाबु वा अमभभाबकहरुसंग एक बैठक आयोस्जि गररनेछ। िेस्रो अपराधिा, स्कुल 
अनुशासन कोडिा उल्लखे गरीएको  सान्दमभनक अनुशासनात्िक प्रकक्रयाहरू अनुसार ववद्यािीको स्कूल बाहहर तनलंबन हुन सक्छ वा अन्या 
अनुशासनात्िक कावानही हुन सक्छ। 

 
तनम्न वस्िुहरू स्कूल आधारिा, या स्कूल गतिववचधहरु िा, स्कूल भवनहरुिा स्वीकायन हुन ेछैन: 

1. अनुचीि सेर, कसीलो, छोटो,  वा कि कटौिी भएको पोशाक जो शरीर को परम्परागि तनजी भागहरु खुल्ला हुन ेवा पारदमशन छ, जसिा पेट , 
काुँध , धब्बा , चाक , िाचिल्लो िाई , पछाडी को भाग र स्िन सिावेश हुन्छ िर यिी िात्र सीिीि छैन।  

2. कुनै पतन पोशाक, वस्िुहरू, गुिीङ, गरगहना, बालिा रंग, सरसािान, वा कुनै पतन शरीरोीक श्रृंगार जसिा ववज्ञापनहरू, प्रिीकहरू, शब्दहरू, 
नाराहरू, धब्बाहरू, वा चचत्रहरु सिावेश गरेको हुन्छ, र जोः 

• अचलील, नसुहाउने, छाडा वा काननुी रूपिा अपिानजनक छ।  
• कुनै पतन व्यस्क्िको हहि र सुरक्षािा खिराजनक छ।  
• ववद्यािी आचरण कोडद्वारा तनर्धे गरेको कुनै पतन गतिववचधहरूिा बढावा गन ेछ।  
• लागूपदािन, सुिी, रक्सी, वा हतियार प्रयोगिा बढावा गने छ।  
• एक यौन स्वाभावको छ। 
• रंगद्वारा, प्रबन्धद्वारा, रेडिाकन द्वारा वा अन्या ववशेर्िाहरू द्वारा ग्याङ बुिाउछ, र जसल ेलागू पदािनको प्रयोग, हहसंा, वा भङ्ग व्यवहार 

सििनन गछन।  
• अन्यिा मसक्ने-मसकाउुँन ेप्रकक्रया बबिोल्ने छ।  

 
जुत्ता स्कूल भवनभरी सबै सियिा लगार्नुपछन।  

एकसेप्सन/अपिाद  

 
उपयुक्ि खलेकुद पोशाक फीजीकल एजुकेशन कक्षािा लगाउन सकीन्छ। स्कुलद्वारा प्रायोजीि अतिररक्ि कृयाकलापिा सहभागी हुदा पहीरीने पोशाक 
(जस्िै, चचयरमलडडङ पोशाक र अन्या यस्िै) यदी प्रायोजक वा कोचद्वारा स्वीकृि भए उक्ि पोशाक लगाउुँन सकीन्छ। 
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र्िद्यार्थी पोशाक/ड्रेश कोड 
(जेआईसीएबी) 

 



स्कूल जवाफदेहहिा समितिको संयोजनिा भवन वप्रसंीपलले यो नीतििा पहहचान गरीएको स््यानडर अनुसार उपयुक्ि पररधान को लाचग एक ववमशष्ट 
स्कूल डे्रस कोड एक आचरण भवन कोडको एक भागको रूपिा बबकास वा स्वीकार गनन सक्छन। 
Proposed (प्रस्िाववि):    August 14, 2000 (अगस्ट १४, २०००) 
Adopted (अपनाएको):    September 11, 2000 (सेप्टेम्बर ११, २०००) 
Revised (संशोचधि) :     October 10, 2011 अक्टोबर १०, २०११) 
LEGAL REF (कानुनी सन्दभन):   

JBB, Sexual Harassment (यौन दवु्यनवहार) 
JIC, Student Conduct (ववद्यािी आचरण) 
JICDA, Code of Conduct(आचरण कोड) 
JICF, Secret Societies/Gang Activity (सीक्रोेट सोसार्टी / चगरोह गतिवीचधहरू) 
JICH, Drug and Alcohol Use by Students (ववद्यािीहरूद्वारा ड्रग र रक्सी प्रयोग) 
JICI, Weapons in School (स्कूलिा हाि हतियार) 
JK, Student Discipline (ववद्यािी अनुशासन) 
JKD/JKE, Suspension/Expulsion of Students (ववद्यािी तनलम्बन / तनस्कासन) 
JLI, Student Safety (ववद्यािी सुरक्षा) 
JICDE, Bully Prevention and Education (हुल्याहा रोकिाि र मशक्षा) 

 

मशक्षा बोडन स्कूलहरुिा एक वािावरण कायि गनन खोज्छ, जो  मशक्षाको लाचग अनकूुल, ववद्यािी र किनचारीहरुको सुरक्षा र कल्याणको सुरक्षा, 
र    अनावचयक व्यवधान देझख तनःशुल्क छ। 

 

ववद्यािीहरू शैक्षक्षक कायनक्रििा लाग्ने र आफ्नो उपस्स्िति आफ्न ैमशक्षा वा अरूको मशक्षा देझख र्नकार नगन ेव्यवहार गन ेअपेक्षा गररन्छ। 
ववद्यािीहरू मशक्षक, प्रशासक, अन्य स्जल्ला किनचारीहरु र सहपाठी सािीहरूसंग र आफ्नो उपस्स्िति एक फलदायी शैक्षक्षक वािावरणिा र्नकार 
नगने र एउटा सम्िान र आदर ढङ्गिा व्यवहार गन ेअपेक्क्षा गरीन्छ। ववद्यािीहरूल ेस्जल्ला, स्कूल र कक्षा तनयि पालन गन ेअपेक्षा 
गररनेछ। (Policy JIC)  
तनयिहरू: (१) संवैधातनक सुरक्षक्षि अचधकारिा उल्लघंन गरीन ेछैन, (२) स्पष्ट र ववशेर् वणनन गररनेछ, (३) एक पुस्स्िका वा ववद्यािी र 
आिाबाबिुा उपलब्ध हुन ेगरी केही अन्य प्रकाशनिा छावपने छ, (४) प्रकामशि पुस्स्िकाको प्रसार पचचाि ्एक प्रभावकारी मिति हुनछे। (Policy 
JIC) 

जो स्कूल वाहनिा, स्कूल आधारिा, एक वा स्कूल भवनहरुिा तनम्न ववमशष्ट गतिववचधहरुिा वा स्कूल प्रायोस्जि गतिववचध सियिा संलग्न हुन्छ 
उक्ि ववद्यािीको प्रधानाध्यापकद्वारा तनलम्बन वा तनष्कासन गननसक्छन। तनलम्बन वा तनष्कासन एक स्कूल भवन वा स्कूल सम्पवत्त िा गम्भीर 
उल्लङ्घन गनेहरूका लाचग अतनवायन हुनेछ। 
1. स्कूल सम्पवत्त क्षति गने वा गराउने कारण, चोने वा स्कूल िूल्य सम्पवत्त चोरी गन ेप्रयास। 
2. तनजी सम्पवत्त क्षति गने वा गराउने कारण, चोने वा तनजी सम्पवत्त चोरी गने प्रयास। 
3. एक वयस्क द्वारा प्रतिबद्धोीि कुनै पतन काि को आयोग जो  राज्य व्यवस्िा पररभावर्ि रूपिा डकैिी वा आक्रिण  
4. आपराचधक कानून को उल्लंघन, जो स्कूल वा ववद्यािी वा किनचारी को सािान्य सुरक्षा वा हहििा एक ित्काल प्रभाव हुन्छ। 
5. स्जल्ला नीति वा भवन तनयिहरु को उल्लघंन। 
6. संघीय काननू बिोस्जि स्कूल वा स्कूल स्जल्लाको प्राचधकरण बबना बन्दकु बोक्नु। 
7. स्जल्ला रक्सी प्रयोग / लागूपदािनको दरुुपयोग नीति को उल्लंघन। 
8. स्जल्ला हहसंात्िक र आक्रािक व्यवहार नीति को उल्लंघन। 
9. स्जल्ला धूम्रपान र सुिी नीति को प्रयोग को उल्लंघन। 
10. यौन दवु्यनवहार िा स्जल्ला नीति को उल्लघंन। 
11. तनगरानी स्कूल गतिववचध बबना शारीररक चोट वा सम्पवत्त को क्षति पुयानउने वस्िुहरु हान्न ुवा फ्याल्न।ु 
12. अन्य ववद्यािी, ववद्यालय किचानरीह वा स्कूल आगन्िुकहरू गाली गनुन, छाडा भार्ा बोल्नु, वा अचलील हाउभाउ देखाउनु। 
13. स्कूल कायनक्रििा व्यवधान वा हहसंा उत्तपन्न, अरूलाई सावनजतनक िौझखक दवु्यनवहार, अिानि,् नाि बोलावट, जािीय वा जािीय कलकं, वा 

अपिानजनक भनार्हरू। 
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आचरण र अनुशासन कोड 
(जेआईसीडीए) 

 



14. कफरौिी, जबरजस्िी वा कालो बजार गननोु, अिानि,् एक शस्क्ि वा बल प्रयोग गरर अतनच्छुक व्यस्क्ि देझख िुरा वा िूल्य वस्िुहरु प्राप्ि गनुन। 

15. स्कूल किनचारीलार्ुँ िौझखक वा मलखीि िूट वा गलि जानकारी दीनु। 
16. शैक्षक्षक बेर्िानी, जो सिावेश छ िर सीमिि छैन एक परीक्षणिा चोरी वा मलझखि काि ियारी अको व्यस्क्िलार्ुँ अनचधकृि सहयोग। 
17. अनवरि जानाजानी अनाज्ञाकारी वा उचचि अस्ख्ियारको लगािार अटेर, स्कूल स्टाफ को एक सदस्यको जानाजानी र्न्कार गनुन। 
18. अन्य ववद्यािीहरूलाई शैक्षक्षक अवसर प्रदान गनन स्कूल क्षििा संग हस्िके्षप दोहोयानउनु। 
19. त्रास, उत्पीडन र यािना िा स्जल्ला नीति को उल्लघंन, सहहि िर "यािना" गतिववचध सीमिि छैन, यानी, लािो सियसम्ि शारीररक गतिववचध 

जबरजस्िी, कुन ैपतन पदािन को अत्यचधक खपि जबरजस्िी, तनरािा, खाना, वा पेय, वा बेिहाशा कुनै पतन ववद्यािीको सिूहिा दीक्षा को 
प्रयोजनका लाचग एक व्यस्क्ि को स्वास््य वा सुरक्षा जो कुनै पतन अन्य व्यवहार लािो सियसम्ि अभाव जबरजस्िी। 

20. स्जल्ला पोशाक कोड नीति को उल्लंघन। 
21. ववद्यािीको अमभव्यस्क्ि िा स्जल्ला नीति को उल्लघंन। 
22. कानुन कायानन्वयन गननोेसंग वा स्जल्लासंग स्जल्ला किनचारी ववरुद्ध आपराचधक गतिववचधको िूटो आरोप बनाउने। 
23. गैर-भेदभाविा स्जल्ला नीतिको उल्लंघन। 
24. बदिासी रोकिाि र मशक्षािा स्जल्ला नीतिको उल्लंघन। 
 
प्रिुख कक्षा र ववद्यािी संग प्रत्यक्ष सम्पकन  गन ेकुन ैपतन सल्लाहकार ववद्यािीलाई संग प्रत्यक्ष सम्पकन  गने कुनै पतन मशक्षक गनन स्कूल िा दाझखला 
कुनै पतन ववद्यािीको ववर्यिा अनुशासन जानकारी संवाद हुनछे। जानकारी प्राप्ि गन ेकुन ैपतन मशक्षक वा सल्लाहकार जानकारी को गोपनीयिा 
कायि हुनेछ र कुन ैपतन अन्य व्यस्क्ि को जानकारी संवाद गन ेअचधकार छैन। 
 
प्रिुख ववद्यािीलाई र ववद्यािीको आिा, अमभभावक, वा कुनै पतन मशक्षक वा सल्लाहकार सािेदारी गररएको छ अनुशासन जानकारी को कानूनी 
जगेनान गने स्जम्िा सूचचि गनेछन।् ववद्यािील ेर ववद्यािीको िािावपिा वा अमभभावकबाट चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला तनयिावलीिा उल्लेख गररएका 
प्रकक्रयाहरु को पालन गरेर अनुशासन जानकारी सही चुनौिी हुन सक्छ। 
 
स्कूल गतिववचध वा घटना वा, स्कूल वाहनहरु िा, स्कूल आधारिा, कक्षा िा एक व्यवधान उत्पन्न हुन्छ जसले कुनै पतन ववद्यािीको अन्य स्कूल 
किनचारीहरु संग ववद्यािीको लाचग एक उपचारात्िक अनुशासन योजना ववकास गने उपयुक्ि स्कूल आचधकाररक संग पूरा गररनेछ। अव्यवस्स्िि 
ववद्यािीहरूलाई र अन्य ववद्यािी, सुरक्षक्षि मसक्ने प्रकक्रया को लाचग अनुकूल, र अनावचयक अवरोधहरू िुक्ि छ जो वािावरणिा मसक्न अनुिति 
हदन्छ जो एक ढङ्गिा व्यवहार गररनेछ। 

अव्यवस्स्िि बबद्यािीहरु लाई यस्िो िरीकाले व्यवहार गररनेछ जसले अन्य ववद्यािीहरुलाई सुरक्षक्षि, मसकाई प्रकक्रया को लागी सहज, 

र अनावचयक बाधाहरु बाट िुक्ि वािावरण िा मसक्न को लागी अनुिति हदन्छ। (नीति जेके) 

अनुशासन नीति र प्रकक्रयाहरु िा उचचि र उचचि शारीररक हस्िक्षेप वा बल को कायनहरु सािेल हुन सक्छ जो बाल दवु्यनवहार को 
कानूनी पररभार्ा संग वववाद िा छैन। (नीति जेके) 

स्वीकायन ववद्यालय व्यवहार बाट कुनै पतन ववचलन जो अनुशासनात्िक कारवाही को लागी पयानप्ि गम्भीर छ एक ववद्यािी को तनलम्बन 
र/वा स्कूल बोडन नीतिहरु अनुसार कक्षाहरु बाट तनष्कासन हुन सक्छ। 

Revised: (संशोचधि):        August 13, 2012  अगस्ट 13, 2012 
Adopted: (अपनाए):        January 12, 2009जनवरी 12,2009 
Legal Refs (कानुनी सन्दभन ):  

C.R.S. 12-22-303(7) (definition of controlled substance)(तनयस्न्त्रि पदािन को पररभार्ा  
C.R.S. 18-3-202 et. seq. (offenses against person) (व्यस्क्ि ववरुद्ध अपराध) 
C.R.S. 18-4-301 et. seq. (offenses against property) (सम्पवत्त ववरुद्ध अपराध) 
C.R.S. 18-9-124 (2)(a) (prohibition of hazing) (यािना को तनर्ेधाज्ञा) 
C.R.S. 22-12-105 (3)(authority to suspend or expel for false accusations) (अस्ख्ियार तनलम्बन वा िूटाआरोपहरू लाचग 
तनष्कामसि 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(I)(A) (duty to adopt policies on student conduct, safety and welfare) (ववद्यािीको आचरण, 
सुरक्षा र हहििा नीति अपनाउने किनव्य) 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I)(policy required as part of safe schools plan) (सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भागिा नीति 
आवचयक) 



C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I)(A)(duty to adopt policies on student conduct, safety and welfare)( ववद्यािीको आचरण, सुरक्षा 
र हहििा नीति अपनाउने किनव्य) 
C.R.S. 22-32-109.1 (9) (immunity provisions in safe schools law)( सुरक्षक्षि ववद्यालय व्यवस्िा िा प्रतिरक्षा प्रबन्ध) 
C.R.S. 22-33-106(1)(a-g) (grounds for suspension, expulsion, denial of admission) (प्रवेश को तनलंबन, तनष्कासन, र्न्कारका 
लाचग आधार) 

Corss Refs (पार सन्दभन): 
AC, Nondiscrimination/Equal Opportunity (गैह्र भेदभाव / सिान अवसर) 
AC-R-2, Sexual Harassment (यौन दवु्यनवहार) 
AC-R-4, Sexual Harassment of Students((ववद्यािी यौन दवु्यनवहारको)  
ACC, Intimidation, Harassment and Hazing(धम्की, उत्पीडन र यािना) 
ADC, Drug and Tobacco Free Schools (ड्रग र सिुी तनःशुल्क ववद्यालय) 
ADD, Safe Schools (सुरक्षक्षि ववद्यालय) 
JIC, Student Conduct, and subcodes( ववद्यािी आचरण र उप-कोड) 
JICAB, Student Dress Code (ववद्यािी ड्रेस कोड) 
JICDB, Violent and Aggressive Behavior (हहसं्रक र आक्रािक व्यवहार) 
JICDE, Bullying Prevention and Education (धम्की तनवारण र मशक्षा) 
JICED, Student Expression Rights (ववद्यािी अमभव्यस्क्ि अचधकार) 
JICF, Secret Societies/Gang Activity (रहस्य सोसार्टीको / चगरोह गतिववचध) 
JICH, Drug and Alcohol Use by Students (ववद्यािीहरूल ेड्रग र रक्सी प्रयोग) 
JICI, Weapons in School (स्कूल िा हाि हतियार) 
JK Student Discipline, and subcodes (ववद्यािी अनुशासन, र उप-कोड) 
JKD-1 Suspension/Expulsion of Students (ववद्यािी / तनष्कासन तनलम्बन 

 

बोडन ववद्यािी र स्कूल किचानरी ववरुद्ध हहसंात्िक र आक्रािक व्यवहार, मसक्न ेवािावरण बीिोल्न ु, र िहत्वपूणन सुरक्षा जोझखिलार्ुँ तनम्त्याउन हो। 
ववद्यािीहरूलार्ुँ, यस प्रकारको आचरण सम्बस्न्धि भावनात्िक चोट पुग्छ र ववशेर् गरी किजोर हुन्छन, कुनै प्रकारको हहसंात्िक र आक्रािक 
व्यवहारले उनीहरूको प्रदशननिा प्रतिकूल असर पग्न जान्छ। केही व्यवहार, सहीरहयो भन,े स्जल्ला ववद्यािी र किनचारीहरुले पाउने सकारात्िक, 
फलदायी र सुरक्षक्षि मसक्ने वािावरण ववनाश हुनछे। हहसंात्िक वा आक्रािक रूपिा वगीकृि यी व्यवहारहरू जील्लाल ेसहन ेछैन र िुरन्िै कारबाही 
गनेछ।  
 
एक संभाववि नाजुक पररस्स्ितििा बन्द गनन एक शीघ्र प्रतिकक्रया अत्यावचयक छ। यो नीति हहसंात्िक र आक्रािक व्यवहार कायनहरू रोक्न र शैक्षक्षक 
वािावरण को सुरक्षा र कल्याण कायि गनन तनदेशन प्रदान गनेछ। हहसंात्िक वा आक्रािक व्यवहार प्रदशनन गन ेववद्यािीहरूलाई एक संकट हुन अगी 
व्यवहार पररविनन गनन उपयुक्ि हस्िके्षप प्राप्ि हुनछे र उपयुक्ि अनुशासन अधीनिा सहहि तनष्कासन वा तनलम्बन गरीनछे।  

हहसंात्िक वा आक्रािक ब्यवहार प्रदशनन गने बबद्यािीहरुल ेसंकट आउनु भन्दा पहहले व्यवहार पररविनन गनन उपयुक्ि हस्िके्षप प्राप्ि गनेछन ्र 
उपयुक्ि भएिा तनलम्बन वा तनष्कासन सहहि अनशुासनात्िक कारबाहीको अधीनिा हुनछेन।् 

कुनै पतन ववद्यािी वा स्टाफ सदस्यले स्कूल भवनहरु िा, स्कूल आधारिा, स्कूल गाडी वा एक स्कूल प्रायोस्जि गतिववचध सियिा, र केहह 
िािलाहरुिा कुनै पतन अन्य ववद्यािी वा स्टाफ सदस्य िा हहसंा ल्याउन वा खिरा ल्याउन यो नीति को उल्लंघन हुनेछ। हहसंा र आक्रिण भने 
को चाही व्यस्क्ि वा सम्पवत्त हातन गने, चोटपटक वा क्षति पुयानउन ेिनसायल,े प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, िौझखक वा व्यवहार  अमभव्यस्क्ि गनुन हो। 
हहसंा र आक्रिणबारे को एक खिरा वहन जोझखि मशक्षािा अव्यक्ि संग हहसंा र हातन वा चोट को एक संभावना हो।  

 

तनम्न व्यवहारहरू हहसंात्िक र आक्रािक रूपिा पररभावर्ि गरीन्छन:् 
1. शारीररक आक्रमण: एक व्यस्क्ि वा व्यस्क्िको सम्पत्तीिा वा कुन ैपतन वस्िुको एक अंशिा घार्ि ेवा हातन पैदा गन ेिनसायल ेहाि लगाउने। 
2. मौखखक दवु्यििहार: होहल्ला, वा अचलील हाउभाउ, शपि ग्रहण आदी सिावशे गछन िर यिी िात्र सीमिि छैन; 
3. िम्की: एक व्यस्क्ि वा तिनको पररवार वा एक सिूह िा, गैर िौझखक र्शारा गने, मलझखि या ि िौझखक (टेमलफोन द्वारा) तनदेमशि गने। 
4. त्रास: िसानउने वा कसैलाई अधीनिा ल्याउन िजबूर गन ेकाि। 
5. जबरजस्ती/तनकासी: आचिनक वा भौतिक लाभ प्राप्ि गनन अरूलाई िौझखक वा शारीररक जबरजस्िी गने काि। 

टहसंात्मक र आक्रामक व्यिहार 
(जेआईसीडीबी) 



6. कसैको र्पछा गनुि: लगािार पछ्रयाउनु, सम्पकन  गनुन वा अन्य कुनै पतन यस्िो खिरा नजरल ेहेनुन, वा एक व्यस्क्ि को व्यस्क्िगि सुरक्षा वा शास्न्ि 
बीिोल्नु। 

7. अिज्ञ/असजान: एक गम्भीर कायन वा बेवास्िा गन ेउदाहरण वा वधै अचधकार को ववरोध;  
8. िेदिािपूणि गाली: ववशेर् मशक्षा सवेा को लाचग एक व्यस्क्िको जाि, रङ, वशं, धिन, मलङ्ग, यौन िुकाव, धिन, रास्ष्रय िूल, असक्षििा वा 

आवचयकिा सन्दभनिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गने अपिानजनक हटप्पणी। 
9. सरसम्पर्िको तोडफोड: अकानको सम्पवत्तिा क्षति पुयानउन ुवा अरुको स्वामित्विा रहेको सम्पवत्त बबगाने, िोडफोड गने। 
10. आतंकिाद: हहसंा गनुन वा जो आिकंकि गने िनसायल ेकुराकानी गनुन वा लापरवाहोी संग यस्िो त्रास मसजनना गनुन, वा गम्भीर रूपिा सावनजतनक 

असुववधा हानी गनुन, 
11. िजम्क/बदमासी: जस ैस्जल्ला नीतििा बदिासी रोकिाि र मशक्षा बारे व्याख्या गरीए बोिोजीि। 
12. साइबर- साइबर िम्की/बदमासी: कुन ैपतन ववद्युिीय सञ्चार उपकरणको प्रयोगिा कुन ैपतन प्रकारको एक सन्देश व्यक्ि गनुन,(पाठ, चचत्र, 

अडडयो वा मभडडयो), बदनाि, उत्पीड़िि, धिकाउ या अन्यिा, अपिान को नक्सान गनुन, सािै, सुरक्षक्षि र सकारात्िक शैक्षक्षक वा काि वािावरण 
बाचधि वा रोक्न ेजो यस प्रकारको कुनै पतन संचार सार्बर-बदिासी िान्न सककन्छ। ववद्यािीहरू व्यस्क्िगि संचार उपकरणहरू प्रयोग गरेर, 
स्जल्ला सम्पवत्तलार्न वा अरूलार्न हैरान गनेछैनन।् 
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ववद्यािी र किनचारी हहसंात्िक र आक्रािक व्यवहार संकेि चेिावनी चचन्न र, वा स्िापीि स्कूल स्जल्ला सकंट हटलार्न िाफन ि तनिानण प्रशासक, अन्य 
स्कूल आचधकाररक गनन शङ्कास्पद व्यवहार वा संभाववि हहसंात्िक अवस्िािा ररपोटन गनन प्रमशक्षक्षि गररनेछ। सबै ररपोटन गम्भीरिापूवनक मलर्नेछ। यदी 
यस्िो ररपोटन गनन असफल भएिा अनुशासनात्िक कारनवाई गररनेछ।  
 
हहसंा वा यस्िा आक्रिण काि राम्रो िररकाल ेप्रलेझखि र तनिानण प्रिुखसंग अनुशासनात्िक कारनवाईका लागी सञ्चाररि गररनेछ, र तनष्कासन वा 
तनलम्बन गरीनेछ। आिाबाब ु / अमभभावक को ित्काल संलग्निा पतन अत्यावचयक छ। कठोर अतिक्रिण को अवस्िािा, उपयकु्ि स्जल्ला स्िर 
प्रशासकलाई सम्पकन  गररनेछ। यादी कानून उल्लंघन गन ेकुन ैपतन कराह छ भने कानुन प्रविनन अचधकारीहरुलार्न सिावेश गररनेछ। 

Revised: September 10, 2012 

Approved: January 9, 2012 

LEGAL REF.: C.R.S. 22-32-109.1 (1)(b)(definition of bullying) 

((धम्की को पररभार्ा) 
CROSS REFS.: ACC, Intimidation Harassment and Hazing 
धम्की हदने उत्पीडन र ह्यास्जङ 

AC R-2, AC R-4, Sexual Discrimination and 

Harassment JICDA, Code of Conduct 

JICDE, Bullying Prevention and 

Education JICF, Secret Societies/Gang 

Activity यौन भेदभाव र उत्पीडन JICDA, 

आचार संहहिा 
JICDE, बुमलङ रोकिाि र मशक्षा JICF, गोप्य 
सिाज/गङ्ग गतिववचध 

JICI, Weapons in School ववद्यालयिा हतियार 

JICJ, Student Use of Electronic Communication 
र्लेक्रोतनक संचार को ववद्यािी प्रयोग Devices JK, 

Student Discipline, and subcodes 

 

मशक्षा बोडनल ेमसकाईको लागी अनकूुल एक सुरक्षक्षि ववद्यालय वािावरणको सििनन गदनछ, जो खिरा, उत्पीडन, र बदिाशी व्यवहार को कुन ैपतन 
प्रकार बाट िुक्ि छ। यस नीतिको उद्देचय चाहह दृस्ष्टकोणको एकरूपिालाई बढावा हदनु हो र एक यस्िो वािावरण मसजनना गनन िा िद्दि गनुन हो 
जुन सब ैप्रकार को धम्की अस्वीकायनको रूप िा िातनन्छ। 

धम्की अको व्यस्क्िको तनयन्त्रण प्राप्ि गनन वा अको व्यस्क्िलाई शारीररक, िानमसक वा भावनात्िक हातन पुर् याउन जबरजस्िी वा धम्कीको प्रयोग 
हो। धम्की मलझखि, िौझखक वा र्लेक्रोतनक रूप बाट प्रसाररि अमभव्यस्क्ि वा शारीररक कायन वा र्शारा को िाध्यि बाट हुन सक्छ। धम्की कुनैपतन 
कारणल ेकुनैपतन ववद्यािीको ववरुद्धिा तनर्ेध गररएको छ, जसिा यस्िो व्यवहार िात्र सीमिि छैन जुन उसको शैक्षक्षक प्रदशनन वा सघंीय र राज्य 
कानून द्वारा संरक्षक्षि कुनै आधार सहहि अपाङ्गिा, जाति, धिन, रंग, मलगं, यौन अमभववन्यास, रास्ष्रय िूल, धिन, वंश वा ववशेर् मशक्षा सेवाहरु को 
आवचयकिा, चाहे त्यस्िा ववशेर्िाहरु वास्िववक वा कचिि हुन। 

धम्की स्जल्ला को सम्पवत्त िा, स्जल्ला वा ववद्यालय स्वीकृि गतिववचधहरु र घटनाहरुिा, ववद्यािीहरु स्जल्ला वा यसको एक स्कूल द्वारा पठार्एको 
कुनै पतन वाहनिा वा ववद्यालय सम्पवत्त बाहहर जब यस्िो आचरण स्कूल वा कुन ैस्जल्ला को पाठ्यक्रि वा गैर-पाठ्यक्रि गतिववचध वा घटना को 
एक गठबन्धनिा  तनर्ेचधि छ। 

एक ववद्यािी जो धम्कीको कुन ैपतन कायनिा संलग्न छ र/वा एक ववद्यािी जो एक ववद्यािी को बबरुद्ध कुन ैप्रतिशोधात्िक कारबाही मलन्छ र 
जसले राम्रो ववचवासको साििा धम्कीको घटनाको ररपोटन गदनछ,  त्यस्िा घटना घटाउन ेववद्यािीलार्न तनलम्बन, तनष्कासन, र/वा काननू प्रविनन को 
रेफरल सहहि उचचि अनुशासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुन सक्छन।् गम्भीरिा र ढाुँचा, यहद कुनै हो भने, बदिाशी व्यवहारको अनुशासतनक 
तनणनयहरु लाई ध्यानिा राखीनछे। धम्कीपूणन व्यवहार जुन गैरकाननुी भेदभाव वा उत्पीडन को गठन गदनछ सम्बस्न्धि बोडन नीति र प्रकक्रयाहरु 
अन्िगनि अनुसन्धान र अनशुासन को अधीनिा हुनेछ। धम्की द्वारा लक्षक्षि ववद्यािीहरु जब यस्िो धम्की व्यवहार गैरकाननूी भेदभाव वा उत्पीडन 

बुली िा िजम्क रोकर्थाम र लशिा  
(जेआईसीडीई) 



को गठन गनन सक्छन ्बोडन को नीतिहरु र गैरकानूनी भेदभाव र उत्पीडन को बारे िा प्रकक्रयाहरु अन्िगनि अतिररक्ि अचधकार र सुरक्षा छ। 

सुपररटेन्डेन्टले सबै ववद्यालय स्िरिा धम्कीलाई सम्बोधन गनन एक व्यापक कायनक्रिको ववकास गनछे। कायनक्रि तनम्न लक्ष्यहरु पूरा गनन िा केस्न्रि 
हुनेछ: 

1. ववद्यािी, किनचारी, अमभभावक, र सिुदायका सदस्यहरुलाई स्पष्ट सन्देश पठाउन िाकक त्यो धम्की र एक ववद्यािी जो बदिाशीको ररपोटनको 
बबरूद्ध प्रतिशोध बदानचि गररने छैन। 

2. तनयमिि रुपिा किनचारी र बबद्यािीहरुलाई एक सकारात्िक, सम्िानजनक ववद्यालय वािावरण बनाउन र हदगो बनाउनको लागी आवचयक 
ढाुँचाहरु लागू गनन को लागी िामलि हदन जहाुँ ववद्यालय सिुदायका सब ैसदस्यहरुको धम्की रोक्न भूमिका हुन्छ। 

3. िुरुन्ि हस्िके्षप, अनुसन्धान, र धम्की व्यवहार िा सलंग्न ववद्यािीहरुको टकराव को लागी प्रकक्रयाहरु लाई लागू गनन। 

4. स्वीकायन व्यवहार, छलफल, परािशन, र उचचि नकारात्िक नतिजाहरु िा पुन: मशक्षा को िाध्यि बाट बदिाशी व्यवहार िा संलग्न 
ववद्यािीहरु को व्यवहार को पररविनन को प्रयास शुरू गनन को लागी, सािै लक्षक्षि र गहन हस्िके्षप सुतनस्चचि गनन को लागी जो बारम्बार 
धम्की वा धम्की हदर्न्छ। 
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5. आिा बुबा र सािुदातयक सदस्यहरुको बीच एक उत्पादक सािेदारीको लागी धम्की रोकिाि गनयेोजनािा आिा बुबा लाई सूचचि गरी एक 
धम्की िुक्ि वािावरण बनार्न राख्नन र उनीहरुलाई कसरी एक सकारात्िक स्कूल वािावरणको तनरन्िर ववकासको सििननिा मशक्षक्षि गनन भनेर 
सहयोग गननको लागी। 

6. व्यस्क्िगि र सहकिी परािशन को िाध्यि बाट धम्की को मशकार को सििनन र ववद्यािीहरुिा सकारात्िक सािास्जक र भावनात्िक कौशल 
को बढावा हदन। 

7. सािीहरुको सििनन सञ्जाल, सािास्जक सीप, र सब ैबबद्यािीहरु को लागी आत्िववचवास को साि साि ैशैक्षक्षक र अतिररक्ि कक्रयाकलापहरुिा 
सिय एकीकृि गनन को लागी बबद्यािीहरुलाई कौशल र रणनीति मसकाउन को लागी एक धम्की द्वारा लक्षक्षि हुन बाट बच्न को लागी, र जब 
आवचयक हुन्छ िब कसरी िद्दि खोज्न भन्नको लागी।  

8. एक तनयमिि आधार िा एक अकानिा सकारात्िक, सहयोगी व्यवहार को पहहचान र प्रशसंा गनन को लागी। 

9. धम्की जागरूकिा र रोकिाि, सकक्रय पयनवेक्षण र उपयुक्ि, लगािार हस्िके्षप को उपयोगिा तनयमिि रुपिा किनचारीहरुलाई िामलि हदन। 

10. धम्की रोकिाि को प्रयास को तनगरानी र सम्बोधन गनन को लागी स्कूल िा व्यस्क्िको एक टीि नामिि गनन। 

11. बदिाशी रोकिाि आवचयकिाहरु को सिीक्षा गनन को लागी, धम्की को बारे िा ववद्यािीहरु, अमभभावकहरु र किनचारीहरु संग एक स्कूल को 
वािावरणको एक द्वववावर्नक सवके्षण सञ्चालन गनन। 

Proposed (प्रस्िाववि): November 12, 2001 (नोभेम्बर 12, 2001) 
Adopted (अपनाएको): December 10, 2001 (डडसेम्बर 10, 2001) 

Revised (संशोचधि): September 10, 2012 (सेप्टेम्बर 10, 2012) 
Legal Refs (कानुनी सन्दभन):  
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I)(K) (policy required as part of safe schools plan)( नीति सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भागको रूपिा आवचयक) 
CROSS REFS (पार सन्दभन):   
AC, Nondiscrimination/Equal Opportunity (गैह्र भेदभाव / सिान अवसर) 
AC-R-7, Nondiscrimination on the Basis of Handicap/Disability (अपाङ्ग को आधार िा गैह्र भेदभाव) 
JB, Equal Educational Opportunities (सिान शैक्षक्षक अवसर) 
AC-R-1, Nondiscrimination on the Basis of Sex (लीङगको आधार िा गैह्र भेदभाव) 
AC-R-4, Sexual Harassment of Students (ववद्यािीको यौन दवु्यनवहार) 
JICDA, Conduct and Discipline Code (आचरण र अनुशासन कोड) 
JICDB, Violent and Aggressive Behavior (हहसं्रक र आक्रािक व्यवहार 
JK, Student Discipline (and subcodes)( ववद्यािी अनुशासन र उप-कोड) 

 

 

स्कूल प्रायोस्जि प्रकाशन ववद्यािीहरु को लागी एक शैक्षक्षक गतिववचध को िाध्यि बाट ववद्यािीहरु लाई ररपोहटन, लेखन, सम्पादन र स्जम्िेवार 
पत्रकाररिा को सिि िा अनुभव प्राप्ि गनन को लागी एक सावनजतनक फोरि हो। ककनभन ेबोडन रचनात्िक ववद्यािी अमभव्यस्क्ि स्कूल को अनुभव 
को एक शैक्षक्षक लाभ को रूप िा िान्यिा छ, यो बोली को स्विन्त्रिा लाई प्रोत्साहहि गदनछ, दबुै िौझखक र मलझखि, क्रि िा एक डडग्री संग स्कूल 
िा उचचि मसकाई हुन सक्छ। 

बोडन ववद्यािीहरु लाई स्कूल प्रायोस्जि प्रकाशनहरुिा आफ्नो ववचार व्यक्ि गनन र स्जम्िेवार पत्रकाररिा को लागी तनयिहरु लाई पालन गनन को लागी 
प्रोत्साहहि गदनछ। अमभव्यस्क्ि जनु: िूटो वा अचलील, अपिानजनक, तनन्दा वा राज्य कानून अन्िगनि अपिानजनक; जो अवैध कायनहरुको आयोग 
को एक स्पष्ट र विनिान खिरा प्रस्िुि गदनछ; जो स्कूल तनयि वा एक सािग्री र स्कूलको व्यवस्स्िि सचंालनको पयानप्ि बाधाको उल्लंघनिा छ; 
जो अरु को गोपनीयिा अचधकारको उल्लंघन गदनछ; वा जो सम्पवत्त वा व्यस्क्िहरुलाई हहसंा को लागी खिरा छ भतन अनुिति छैन। 

ववद्यालय प्रायोस्जि प्रकाशनहरु को ववद्यािी सम्पादकहरु यो नीति र राज्य कानून को सीिाहरु को अधीनिा रहेको आफ्नो प्रकाशन को सिाचार, 
राय र ववज्ञापन सािग्री को तनधानरण को लागी स्जम्िेवार हुनेछन।् प्रत्येक ववद्यालय मभत्र प्रकाशन सल्लाहकारहरु स्कूल प्रायोस्जि प्रकाशनहरु को 
उत्पादन को पयनवेक्षण र पढाउन ेर स्विन्त्र र स्जम्िेवार अमभव्यस्क्ि र पत्रकाररिा को व्यावसातयक िापदण्ड को प्रोत्साहन को लागी स्जम्िेवार 
हुनेछन।् 

जब एक स्कूल प्रायोस्जि प्रकाशन िा भाग एक स्कूल वगन वा गतिववचध को लागी ग्रेड वा स्कूल के्रडडट हदईन्छ, प्रकाशन सल्लाहकारहरु 
लाई प्रकाशन संग काि गने बबद्यािीहरु को लागी लेखन असार्निेन्ट स्िावपि गनन वा सीमिि गनन को लागी अचधकार छ र अन्यिा 

र्िद्यालय सम्बसिी र्िद्यार्थी िकाशन 
(जेआईसीईए) 



प्रत्यक्ष र सीखने अनुभव लाई तनयन्त्रण गनन को लागी अचधकार हुनेछ। 

सुपररटेन्डेन्ट, बोडन द्वारा अनुिोदन को लागी, एक मलझखि आचधकाररक स्कूल प्रकाशन कोड को ववकास हुनेछ, जसिा सिावेश हुनेछ: 

1. आचधकाररक स्कूल प्रकाशन को उद्देचय को एक किन 

2. आचधकाररक स्कूल प्रकाशन 'सल्लाहकार र ववद्यािी सम्पादक को स्जम्िेवारी 

3. राज्य कानून िा पररभावर्ि अमभव्यस्क्ि स्विन्त्रिा िा प्रतिबन्ध को पहहचान हदशातनदेश 
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4. स्कूल स्जल्ला को के्षत्राचधकार मभत्र स्कूल प्रायोस्जि ववद्यािी प्रकाशन वविरण को सिय, स्िान र िरीका को लागी उचचि प्रावधान 

5. सेन्सरमशप को िुद्दा िा बबद्यािीहरु र स्कूल अचधकारीहरु बीच ििभेद को सिाधान को लागी प्रकक्रयाहरु 

प्रकाशन संहहिा प्रत्येक बबद्यालय बर्न को शुरु िा सब ैबबद्यािीहरु र मशक्षकहरुलाई वविरण गररनेछ। 

Adopted (अपनाको ):   October 10, 2000 (अक्टोबर 10, 2000) 
LEGAL REF (कानुनी सन्दभन):  

C.R.S. 22-1-120 (rights of free expression for public school students) (सावनजतनक ववद्यालय ववद्यािीहरूको लाचग तनःशुल्क अमभव्यस्क्ि को 
अचधकार) 
C.R.S. 22-1-122(5)(e) (state law does not prevent a student who is working under the supervision of a journalism teacher or 
sponsor from preparing or participating in a survey, analysis or evaluation without obtaining written parental consent as long as 
participation is not prohibited by federal law) (सहभाचगिा संघीय व्यवस्िा तनरे्ध छैन रूपिा राज्य व्यवस्िा रूपिा लािो आिाबाबुको सहिति मलझखि 
प्राप्ि ियारी वा बबना एक सवेक्षण, ववचलेर्ण वा िूल्यांकन भाग एक पत्रकाररिाको मशक्षक वा प्रायोजक को तनरीक्षणिा काि छ जो एक ववद्यािीको रोक्दैन) 
C.R.S. 22-32-110 (1)(r) (power to exclude materials that are immoral or pernicious) (अनैतिक वा घािक सािाग्री हटाउन शस्क्ि) 

   CROSS REFS.(पार संदभन):  
JICED, Student Expression Rights (ववद्यािी अमभव्यस्क्ि अचधकार) 

 
 

1. आचधकाररक स्कूल प्रकाशन को उद्देचय 

कुनै पनी ववद्यािी प्रकाशन चाहे पाठ्यक्रि वा सह-पाठ्यक्रि प्रकृति िा सावनजतनक अमभव्यस्क्ि को लागी एक खुला िचं को रूप िा हेरीनेछ। जस्िै, 
कुनै लेख िात्र सम्भाववि वववाद वा यसको सािग्री को संवेदनशीलिा को आधार िा सेंसर हुन सक्दैन। जस्ि ैमशक्षकहरुल े सही, स्जम्िेवार पत्रकाररिा 
लाई प्रोत्साहहि गनुन पछन , यस्िो स्जम्िेवारी ववद्यािी अमभव्यस्क्ि सेन्सर को लागी एक आड को रूप िा तनयोस्जि गनन सककदैन।  

2. आचधकाररक स्कूल प्रकाशन सल्लाहकार र ववद्यािी सम्पादक को स्जम्िेवारी 

a. प्रत्येक वर्न सल्लाहकार र प्रशासन द्वारा सहायिा प्राप्ि प्रत्येक ववद्यालय प्रायोस्जि ववद्यािी प्रकाशन को ववद्यािी किनचारी एक साि 
सम्पादकीय नीति र यो प्रकाशन संहहिा संग सचंालन गनन को लागी यसको सचंालन को िागनदशनन को लागी योजना बनाउनेछ। 

b. आचधकाररक स्कूल प्रायोस्जि ववद्यािी प्रकाशन िा काि गन ेववद्यािीहरु तनधानरण र प्रकाशनहरु को सािग्री को लागी स्जम्िेवार हुनछेन।् 

c. स्कूल प्रकाशन सल्लाहकारहरुको  स्जम्िेवार तनम्न हुनेछन:्                               

(1) स्कूल प्रायोस्जि प्रकाशनहरु को उत्पादन को पयनवेक्षण 

(2) मशक्षण र िुक्ि र स्जम्िेवार अमभव्यस्क्ि को प्रोत्साहन 

(3) मशक्षण र पत्रकाररिा को व्यावसातयक िापदण्ड लाई प्रोत्साहन 

3.  राज्य कानून द्वारा पररभावर्ि अमभव्यस्क्ि स्विन्त्रिा िा प्रतिबन्ध 

a. सािग्री जो नाबामलगहरु को लागी "अचलील" छ। अचलील सािान्यिया अचलील यौन अिन वा टोनहरु संग सािग्री को रूप िा पररभावर्ि 
गररएको छ। अचलील सािग्रीिा गम्भीरिापुबनक साहहस्त्यक, कलात्िक, राजनीतिक वा वैज्ञातनक िूल्यको किी हुन्छ। 

b. सािग्री जो तनन्दनीय छ। उदार बयान सम्भविः गलि र अप्रत्यामशि बयान हुन ्जसले सिुदायिा एक व्यस्क्िको वा व्यवसायको प्रतिष्ठािा 
चोट पुयानउुँछ। यहद उन्िुक्ि पाटी एक "सावनजतनक व्यस्क्ित्व" वा "सावनजतनक अचधकारी" हो भने, उन्िुक्ि पाटीले िूटो बयान "वास्िववक 
दचुिनी संग" प्रकामशि भएको देखाउन ु पछन। द्वेर्लाई िुटो भतनन्छ जानकारी को प्रकाशन वा जानकारी को सत्यिा प्रिाझणि गनन 
असफलिाको कारण सत्य को लागी लापरवाह उपेक्षा संग सािग्री को प्रकाशन को रूप िा पररभावर्ि गरीन्छ। 

c. अमभव्यस्क्ि जसल ेगैरकानूनी कायनहरुको आयोग को एक स्पष्ट र विनिान खिरा पैदा गदनछ, काननूी स्कूल तनयिहरु को उल्लंघन, वा 
सािग्री र स्कूल को व्यवस्स्िि सचंालन को पयानप्ि बाधा; वा अमभव्यस्क्ि जो सम्पवत्त वा व्यस्क्िहरु लाई हहसंा को लागी धम्की हदईन्छ 
प्रतिबस्न्धि छ। 

d. सािग्री जो एक व्यस्क्िको गोपनीयिाको अचधकार को उल्लंघन गदनछ। 

र्िद्यालय सम्बसिी र्िद्यार्थी िकाशन (स्कूल िकाशन कोड)  
(जेआईसीईए-आर) 



4. सिय, स्िान र व्यस्क्िगि ववद्यालय को के्षत्राचधकार मभत्र स्कूल प्रायोस्जि ववद्यािी प्रकाशन वविरण को िरीका को लागी प्रकाशन सल्लाहकारहरु 
र बबद्यािी सम्पादकहरु संग सहयोग िा स्कूल को वप्रस्न्सपल द्वारा तनधानररि गररनेछ। 

5. सेन्सरमशप को िुद्दा िा बबद्यािीहरु र स्कूल अचधकारीहरु बीच ििभेदहरु को सिाधान को लागी नीति JII- ववद्यािी चचन्िा, उजुरी र गुनासोहरु 
र यसको साि तनयिहरु को तनयिहरु को "स्िर १ को पूवन शिनहरु" बाहेक पनी पढ्न को लागी पररिाजनन गरीनेछ। 
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“उजुरी प्राप्ि भएको ४८ घण्टा मभत्र मलझखि रुपिा प्रतिकक्रया हदईनेछ। यहद अस्वीकार गररयो भन,े कारणहरु लाई पररभावर्ि गररनेछ। " 

अधीक्षक िोन्टे सी िोसेस, अक्टोबर १०, २००० द्वारा अनुिोहदि। 
 

 

स्विन्त्र अमभव्यस्क्ि को अचधकार जस्िा संवैधातनक िूल्यहरु लाई बुझ्न को लागी, ववद्यािीहरु लाई िात्र यस्िा मसद्धान्िहरु को अध्ययन गनुन पछन 
िर उनीहरुलाई व्यवहार िा राख्न ेअवसर पतन हुन ुपछन। ज ेहोस,् त्यहाुँ ववद्यालय सेहटगं िा बबद्यािी स्विन्त्र बोली को अचधकार िा सीिाहरु छन ्
कक स्कूल सिुदाय को अद्वविीय प्रकृति को कारण अदालिहरु द्वारा सिचिनि गरीएको छ। 

यो एक ववद्यािीको स्विन्त्र अमभव्यस्क्िको अचधकार र ववद्यालयको स्जम्िेवारी र ववद्यालय प्रायोस्जि गतिववचधहरु को दौरान सब ैववद्यािीहरुको 
अचधकार को सम्िान गन ेएक व्यवस्स्िि र सुरक्षक्षि ववद्यालय को वािावरण को बनाए राखन को स्जम्िेवारी को बीच एक आवचयक सन्िुलन 
हड्िाल गनन को लागी यो नीति को लक्ष्य हो। 

बबद्यािीहरु लाई स्कूल को सम्पवत्त िा गैर -पाठ्यपुस्िक मलझखि सािग्री वविरण गनन को लागी सिय, स्िान र सुँगैका तनयिहरु र िल र राज्य 
कानून िा तनधानररि तनर्ेध िा तनधानररि वविरण को िरीका िा प्रतिबंध को अधीन गनन को लागी अनुिति हदर्नेछ। 

अचलील, अपिानजनक, तनन्दनीय वा अपिानजनक अमभव्यस्क्ि भएको कुनै पतन मिडडयािा कुन ैपतन सािग्री प्रतिबस्न्धि हुनछे। 

ववद्यािीहरूल ेकुन ैपतन सािग्री वविरण गदैनन ्जुन गैरकानूनी कायन वा बोडन नीति र/वा तनयिहरु को उल्लंघन को आयोग को वकालि गदनछ, 
जसले अको व्यस्क्िको गोपनीयिा को अचधकार को उल्ल्घन गदनछ, जसले एक भौतिक र स्कूल को व्यवस्स्िि संचालन को पयानप्ि बाधा उत्पन्न 
गदनछ, वा जो सम्पवत्त वा व्यस्क्िहरु लाई हहसंा को लागी धम्की हदन्छ। 

यस नीति को उलङ्घन गरी सािग्री वविरण गन ेबबद्यािीहरु र/वा एक व्यस्क्ि वा सम्पवत्त िा एक सािग्री र पयानप्ि बाधा वा क्षति वा स्कूल 
अचधकारीहरु को तनणनय िा सम्पवत्त वा व्यस्क्िहरु लाई हहसंा को धम्की हदने सािग्रीहरु लाई उचचि अनुशासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुनछे। 

ववद्यालय प्रायोस्जि गतिववचध को रूप िा अचधकृि नभएसम्ि स्कूल उपकरण र आपूतिनहरु यस्िो सािग्री को प्रकाशन को लागी प्रयोग गररने छैन। 

यो नीति र सुँगै तनयिहरु सब ैववद्यािी पुस्स्िकाहरु िा सिावशे गररनेछ। 

Adopted(अपनाएको): October 10, 2000 (अक्टोबर १०, २०००) 
LEGAL REFS(कानुनी संदभन):  

C.R.S. 22-1-120 (rights of free expression for public school students) (सावनजतनक ववद्यालयिा ववद्यािी स्वािन्त्र अमभव्यस्क्ि 
अचधकार) 
C.R.S. 22-32-110 (1)(r) (power to exclude materials that are immoral or pernicious)(अनैतिक वा घािक सािाग्री हटाउने शस्क्ि) 

                  KHC, Distribution/Posting of Promotional Materials वविरण/ प्रचार सािाग्री को पोस्स्टंग 

जबकक ववद्यािीहरु आफ्नो संवैधातनक अचधकार छोड्दैनन ्जब उनीहरु स्कूल िा प्रवेश गछनन ्वा स्कूल सम्बन्धी गतिववचधहरु िा सलंग्न हुन्छन,् 
यो मशक्षा को बोडन को स्जम्िेवारी छ कक ववद्यािीहरु िा उचचि अनशुासन कायि राख्न र एक प्रभावकारी मसकाउने वािावरण मसजनना गनन को लागी 
उचचि तनयिहरु अपनाउनु पछन। 

त्यसैले, सबै ववद्यािी अमभव्यस्क्ि स्कूल स्जल्ला, पाठ्यक्रि र यो नीति को मिशन को उद्देचय र उद्देचय संग सुसंगि हुनेछ। 

यस नीति को उद्देचय को लागी, ववद्यािी अमभव्यस्क्ि कुन ैपनी मिडडया िा अमभव्यस्क्ि, सहहि मलझखि, िौझखक, दृचय, अडडयो, र सब ैकक्षा र 
अन्य स्कूल सम्बस्न्धि गतिववचधहरु, असार्निेन्ट, र पररयोजनाहरु िा र्लेक्रोतनक मिडडया सम्ि सीमिि छैन। 

  

ववद्यािीहरूले तनम्न अमभव्यस्क्िहरू प्रस्िुि, प्रकामशि वा वविरण गने छैन जुन चाहीः 

 

CROSS REFS(पार संदभन):   
JICEA, School-Related Student Publications स्कूल-सम्बस्न्धि ववद्यािी प्रकाशनहरू 
JICED, Student Expression Rights ववद्यािी अमभव्यस्क्ि अचधकार 
JK, Student Discipline, and subcodes ववद्यािी अनुशासन, र उप-कोड 

गैर कानुनी सामग्री को र्िद्यार्थी र्ितरण 
(जेआईसीईसी) 

र्िद्यार्थी अलिव्यजक्त अधिकार 
(जेआईसीईडी) 



1. अचलील छ। 
2. अपिानजनक, तनन्दनीय, अपिानजनक, वा राज्य व्यवस्िाको अधीनिा अन्यिा अवैध छ। 
3. कुनै पतन व्यस्क्िको सावनजतनक चचत्रण रूपिा िूढा वा सावनजतनक चासो को कुरा िा संलग्न छैन। 
4. कानुनववपरीि कािहरूका आयोग को एक स्पष्ट र विनिान खिरा मसजनना, वैध स्कूल को तनयिहरु को उल्लघंन, वा स्कूल को व्यवस्स्िि 

सञ्चालनको भौतिक र पयानप्ि व्यवधान खिरा मसजनना गछन।  
5. अचलील अभर 
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6. अरुको गोपनीयिाको अचधकार हनन गदनछ 

7. सम्पवत्त वा व्यस्क्िलाई हहसंाको धम्की हदन्छ 

8. जाि, रंग, मलगं, उिेर, धिन, रास्ष्रय पषृ्ठभूमि, अपाabilityो्गिा, वा अपाङगिा को कारणल ेकुन ैपतन व्यस्क्िलाई आक्रिण गदनछ 

9. शत्रुिा मसजनना गनन वा अन्यिा शकै्षक्षक प्रकक्रया को व्यवस्स्िि संचालन बाधा पुर् याउुँछ 

10. कुनै पतन प्रकार को अवैध कायन को वकालि गदनछ, जो शैक्षक्षक वािावरण को व्यवस्स्िि संचालन को लागी खिरा को भावना पैदा 

गदनछ।  

यस नीति को उल्लङघन को पररणाि ववद्यािी स्जल्ला अनुशासन नीति संग अनुरूप अनशुासनात्िक कारबाही हुनेछ। 

Adopted(आपनाएको): September 11, 2000 (सपे्टेम्बर ११, २०००) 
LEGAL REFS (कानुनी सन्दभन):  

C.R.S. 22-1-120 (rights of free expression for public school students) ) (सावनजतनक ववद्यालयिा ववद्यािी स्वािन्त्र अमभव्यस्क्ि अचधकार) 
C.R.S. 22-32-110 (1) (power to exclude materials that are immoral or pernicious) (अनैतिक वा घािक सािाग्री हटाउने शस्क्ि) 

CROSS REFS(पार सन्दभन):  
JICDA, Conduct and 
Discipline Code (आचरण र अनुशासन कोड) 
JICDB, Violent and Aggressive Behavior( हहसं्रक र आक्रािक व्यवहार) 
JK, Student Discipline (ववद्यािी अनुशासन) 

 
 गोप्य समाज 

ववद्यािीहरू कुनै पतन रहस्य बबरादरी सदस्यहरू हुन वा बन्न, बबगडी वा सिाज जो पूणन वा आंमशक रुपिा यो स्जल्ला स्कूलहरुका ववद्यािीहरू देझख 
सदस्यिा खोल्छ, र स्वामित्वको वा सङ्गठनको भाग मलन्छ,  वा कुनै पतन बबरादरी को गठन, बबगडी वा यस्िो सिाज वा संगि जो मशक्षा बोडन 
द्वारा स्वीकृि यस्ि सिुहिा सहभागी हुन कानूनल ेतनर्ेध गरेको छ।  
 

कुनै संगठन जति नाि वा पदनाि को िररकाले सदस्यिा बीच गोप्य अचधकार वा तनजी िामिलािा एक वा केही संग िात्र सम्िौिा गछन र अरूलाई 
सािेल गदैन, यदी यस्िा संगठन मशक्षा बोडन द्वारा अनुिोदन र स्वीकृति योग्य हनेछैन।  

गैंग्स/धगरोहहरु 

मशक्षा बोडन धम्की वा लागूपदािनको प्रयोग, हहसंा वा भङ्ग व्यवहार सििनन जो कुन ैपतन सिूह वा चगरोह को हातनकारक प्रभाव िुक्ि स्जल्ला ववद्यालय 
र ववद्यािी राख्न चाहन्छ। स्कुल प्रिुख ववमभन्न चगरोह सदस्यहरू र ववद्यािी बीच टकराव को चगरोह धम्की रोक्न स्कूल पररसर तनरन्िर, दृचय पयनवेक्षण 
कायि हुनेछ.  
 
सुपररटेन्डेन्ट वा उनको नािांककि स्िानीय कानून प्रविनन अचधकारीहरु संग संचार को खुला लार्नहरु स्िावपि गनन को लागी जानकारी सािा गनन र 
यस प्रयास िा आपसी सहयोग प्रदान गनन को लागी। 
 
जानकारी सािा र यो प्रयास िा पारस्पररक सहयोग प्रदान गन ेरूपिा सुपररटेन्डेन्ट किनचारीहरू आफ्नो स्िानीय काननू प्रविनन अचधकारीहरु संग संचार 
को खुला रेखाको स्िापना गनछेन। सुपररटेन्डेन्ट र आफ्नो  किनचारीहरू चगरोह प्रिीक पहहचान गनन र चगरोह व्यवहार गतिववचधहरु को प्रारस्म्भक 
अमभव्यस्क्ि पहहचान गनन उचचि प्रतिकक्रया सेवा िामलि उपलब्ध गदनछ। ववद्यािीहरूलाई सहयोग पुयानउन, स्टाफ सदस्यहरूलार्ुँ द्वन्द व्यवस्िापन 
प्रववधीका बारेिा जानकारी र हस्िके्षप उपाय र सिुदाय श्रोि बारे सिकन  गररनेछ। 

बोडनले कुनैपतन पहहरन, गहना, गौण, नोटबकु वा पोशाक को िरीका को उपस्स्िति, जसको रंग, व्यवस्िा, रेडिाकन  वा कुनै अन्य ववशेर्िा को 
आधारिा ड्रग्स को उपयोग, हहसंा वा ववघटनकारी व्यवहार को वकालि गने चगरोहहरुिा सदस्यिा को सकेंि गदनछ। यो नीति वप्रस्न्सपल को वववेक 
िा लागू गरीनेछ सुपररन्टेन्डेन्ट वा उनको डडजार्नर संग परािशन पतछ यसको आवचयकिा को रूप िा व्यस्क्िगि स्कूल सार्टहरुिा उठ्छ। 
 

JICEC, Student Distribution of Noncircular Materials (गैह्र पररपत्र सािाग्री ववद्यािीद्वारा वविरण) 

गोप्य समाज/धगरोह गततर्िधि 
(जेआईसीएफ) 



बोडन लाई िाहा छ कक धेरै ववद्यािीहरु चगरोह िा सािेल हुन्छन ्चगरोह को सदस्यिा को नतिजाहरु लाई नबुिीकन। प्रारस्म्भक हस्िक्षेप 
चगरोह सदस्यिा को चक्र िोड्ने प्रयास को एक प्रिुख घटक हो। िसिन ववद्यालयहरुिा सािूहहक हहसंा रोकिाि मशक्षा िेस्रो कक्षा िा 
पढ्ने बबद्यािीहरु संग शुरू गररनेछ। 

 
Adopted(अपनाएको): August 8, 1966 (अगस्ि ८, १९६६) 
Latest revision (नवीिि संस्करण): September 10, 1979 (सेप्टेम्बर १०, १९७९) 
Revised(संशोचधि): September 10, 2012 (सेप्टेम्बर १०, २०१२) 
LEGAL REFS(कानुनी सन्दभन):  
C.R.S. 22 1 117 , C.R.S. 22 1 118 , C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(I)(F)(policy required as part of safe schools plan)(नीति सुरक्षक्षि 
ववद्यालय योजना को भाग रूपिा आवचयक) 
CROSS REFS(पार सन्दभन): JJA, Student Organizations (ववद्यािी संगठन) 
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चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला रक्सी र अन्य लागूपदािन को दरुुपयोग एक िहत्वपूणन स्वास््य सिस्या हो भनेर िान्यिा छ। यसबाहेक, मशक्षा बोडनिा 
िान्यिा छ कक अवधै लागूपदािन र रक्सी को उपयोग, कब्जा, वविरण, वविरण, बबक्री, हदन ेवा आदान प्रदान अवैध छ, ववद्यािीहरुको स्वास््य 
को लागी खिरा हो र एक स्वस्ि मशक्षा को वािावरण को लागी हातनकारक छ। िसिन, बोडन एक नीति अपनाउन को लागी आफ्नो स्जम्िेवारी 
मलन्छ कक ववद्यािीहरु लाई जोझखि लाई कि गदनछ। 

बोडनले अवधारणालाई सििनन गदनछ कक आिाबाबु, ववद्यालय र सिुदाय िा लागुऔर्ध को उपयोग र दरुुपयोग को सिस्याहरु लाई रोक्न को 
प्रयास िा सहयोग को स्जम्िेवारी छ र रक्सी/ िादक पदािन को दरुुपयोग संग सलंग्न बन्न ेववद्यािीहरु को लागी सावनजतनक र तनजी एजेन्सीहरु 
बाट सहयोग खोज्ने। 

कुनै पतन बबद्यािील ेरक्सी, लागूपदािन वा यसको प्रभाव को अधीनिा हुन वा अन्य तनयस्न्त्रि पदािन (as defined in the Colorado 
Controlled Substances Act of 1981, C.R.S. 12-22-301 et seq.) वा चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला सम्पत्ती िा लागुऔर्ध हुन वा कुन ैपतन 
बबद्यािी द्वारा उपयोग, स्वामित्व, वविरण, बबक्री, खररद, हदन वा आदान प्रदान गनन यो बोडन नीति को उल्ल्घन हुनेछ र व्यवहार को लागी एक 
व्यस्क्िगि ववद्यािी, अन्य ववद्यािीहरु वा स्कूल किनचारीहरु को कल्याण वा सुरक्षा को लागी हातनकारक िातनन्छ। 

यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, तनर्ेचधि तनयस्न्त्रि पदािनहरु िा शामिल छन ्िर िादक और्चधहरु, ितिभ्रि वा हदिाग पररविनन गने और्चध 
वा पदािन, एम्फेटािार्न, बाबबन् यूरेट, उत्तेजक, अवसाद, िाररजुआना, एनाबॉमलक स्टेरॉयड, कानून िा पररभावर्ि गरी अन्य कुन ैपतन तनयंबत्रि 
पदािनहरु वा कुन ैपची वा गैर पच ेऔर्चध, और्चध, मभटामिन वा अन्य रासायतनक पदािनहरु बोडन को नीति र तनयिहरु अनुसार बबद्यािीहरुलाई 
प्रशासन को लागी नमलईएको सम्ि िात्र सीमिि छैन, । 

यो नीति िा पनी पदािनहरु छन ्जुन चाहह ववद्यािी द्वारा प्रतितनचधत्व गरीएको होस वा कुन ैपनी त्यस्िो तनयस्न्त्रि पदािन हुन वा ववद्यािीको 
कुनै पनी त्यस्िो पदािन हुन ववचवास गदनछ। 

यो नीति ववद्यालयको सम्पवत्तिा रहेको, ववद्यालयिा उपस्स्िि हुन,े ववद्यालयको सवारी साधनिा वा स्जल्ला वा यसको कुनै ववद्यालयले 
पठार्एको सवारी साधनिा, वा कुनै ववद्यालय प्रायोस्जि वा स्जल्ला-स्वीकृि गतिववचधिा भाग मलन ेववद्यािीलाई लागू हुनछे वा घटनािा जसको 
आचरण कुन ैपनी सिय वा ठाउुँिा स्जल्लाको संचालन वा ववद्यािी वा किनचारीहरुको सुरक्षा वा कल्याणिा हस्िके्षप गदनछ। 

यस नीति को उल्ल्घन गने ववद्यािीहरु अनुशासनात्िक प्रतिबन्ध को अधीनिा हुनेछन ्जसिा तनलम्बन र/वा ववद्यालय बाट तनष्कासन र 
अमभयोजन को लागी रेफरल शामिल हुन सक्छ। 

पररस्स्ितिहरु जसिा एक बबद्यािी िादक पदािन को दरुुपयोग लाई परास्जि गन ेउद्देचय को लागी एक प्रोफेशर स्टाफ सदस्य बाट परािशन वा 
जानकारी खोज्छ, िब िािला को प्रकृति र वववरण को आधार िा एक व्यस्क्िगि आधार िा सिामलने छ। जब उपयकु्ि हुनछे िब, आिा बुबा 
संलग्न हुनेछन ्र िद्दि को स्रोि िा पदािन दवु्यनवहार लाई तनदेमशि गनन को लागी प्रयास गररनेछ। 

लागूऔर्ध र रक्सी को दरुुपयोग एक सािुदातयक सिस्या हो भन्न ेिान्यिा िा बोडन, कानून प्रविनन, सािास्जक सेवा वा अन्य एजेन्सीहरु र 
संगठनहरु संग सकक्रय रुपिा सहयोग गने प्रतिबद्ध गनन, आिा बबुा र कुनै अन्य िान्यिा प्राप्ि सािुदातयक संसाधन स्कूल उिेरका युवाहरु द्वारा 
लागुऔर्ध र रक्सी को अवधै उपयोग को घटनाहरु लाई कि गनन। 

लागुऔर्ध र िहदरा दरुुपयोग सगं सम्बस्न्धि ववद्यािी सिस्याहरु संग व्यवहार िा जब सम्भव भए सम्ि, स्कूल किनचारीहरुल ेआिाबाब/ु 
अमभभावक र बबद्यािीहरु लाई उपलब्ध मशक्षा र पुनवानस कायनक्रि को बारे िा जानकारी प्रदान गनुन पछन। 

सािुदातयक पदािन दवु्यनवहार उपचार कायनक्रि वा अन्य स्रोिहरु को बारे िा ववद्यािीहरु र/वा अमभभावकहरु लाई प्रदान गरीएको जानकारी अस्वीकरण संगै 
स्पष्ट गररनेछ कक स्कूल स्जल्ला लागूऔर्ध वा अल्कोहल आकलन, वा अन्य एजेन्सीहरु वा सिूहहरु द्वारा प्रदान गररएको उपचार को खचन को लागी कुनै 
ववत्तीय स्जम्िेवारी िान्दैन। जब सम्ि अन्यिा सुँगै तनयिन िा तनहदनष्ट वा अन्यिा आवचयक नभएसम्ि स्पष्ट गररनेछ । 

स्जलाले सबै ववद्यािी र आिा बुबा/अमभभावकलाई यो नीति र यसको सािको प्रकक्रया को एक वावर्नक आधार संग एक प्रति प्रदान गदनछ। 
स्जल्लाले यसको और्चध रोकिाि कायनक्रि को प्रभावकाररिा तनधानरण गनन र कुनै आवचयक पररविनन लागू गनन आवचधक सिीक्षा गने 
छ। 
Revised(संशोचधि):     August 13,2012(अगस्ि १३, २०१२)  
Adopted(अपनाएको):   March 10, 2003(िाचन १०, २००३)  
LEGAL REFS (कानुनी संदभन).  
20 U.S.C. Section 3221 (defines drug abuse education and prevention) (लागूपदािनको दरुुपयोग मशक्षा र रोकिाि पररभावर्ि) 
20 U.S.C. Section 7116 (Safe & Drug Free Schools and Communities Act of 1994) (सुरक्षक्षि र लागू पदािन िुक्ि ववद्यालय र 
सिुदाय १९९४ ऐन) 

अल्कोहल र असय ड्रग र्िद्यार्थीहरु द्िारा ियोग 
(जेआईसीएच) 



C.R.S. 18-18-102(3), (5) (definition of “anabolic steroid and “controlled substance”) ("उपचय स्टेरोर्डको र" तनयस्न्त्रि पदािन को 
पररभार्ा ") 
C.R.S. 18-18-407(2) (crime to sell, distribute or possess controlled substance on or near school grounds or school bus) 
स्कूल िैदान वा स्कूल बस िा तनकट तनयस्न्त्रि पदािन बेच्ने, बाड्रन ेवा अचधकार गनेअपराध 
C.R.S. 22-1-110 (instruction related to alcohol and drugs) (रक्सी र ड्रग्स सम्बस्न्धि तनदेशन) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(I)(G) (policy required as part of safe schools plan) (सुरकोव्र्ि ववद्यालय योजना को भागिा आवचयक 
नीति) C.R.S. 22-33-106(l)(d) (suspension or expulsion discretionary for the sale of a drug or controlled substance) (लागू 
पदािनको बबक्री वा तनयस्न्त्रिका लाचग तनलम्बन वा तनष्कासन) JKD/JKE, Suspension/Expulsion of students (ववद्यािी नीलम्बन / 
तनष्कासन)JLCA, Student Health Services and Requirements (ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु)



 
 

I. जेआइिसीएच नीतत को कायािसियन मा देहायका तनयमहरु कडाइका सार्थ पालना गररनेछ। 

II. पररचय 

जेआर्नसीएच नीति को प्रशासन िा, िल उल्लेझखि तनम्न प्रकक्रयाहरु पछ्यार्नेछ। यी प्रकक्रयाहरु बोडन नीति द्वारा कही ंअन्यत्र प्रदत्त अचधकार 
को पूरक र पूरक हुनेछन ्र त्यस्िा अन्य प्राचधकरण को सीिा वा तनलम्बन को लागी िातनदैन। ववद्यािीहरु लाई लागू बोडन नीति को अनसुार 
उपयुक्ि अनशुामसि गररनेछ। 

III.  पररिार्ाहरु 

A. तनर्ेधित पदार्थि 
1. तनर्ेचधि पदािनहरुिा कोकेन, हेरोर्न, रक्सी, िाररजुआना, र्नहेलेन्ट र नक्कली और्चधहरु िात्र सीमिि हुने छैनन।् 

तनर्ेचधि पदािनहरु संघीय र राज्य काननू सहहि िा तनयंबत्रि पदािनहरु को रूप िा पररभावर्ि गरीएको छ। 

B. स्कूल जजल्ला अधिकार िेत्र लित्र 

एक ववद्यािीलाई स्जल्ला के्षत्राचधकार मभत्र िातनन्छ जब स्जल्ला सम्पवत्त िा, स्कूल-स्वीकृि गतिववचधहरु िा, जब स्जल्ला द्वारा पठार्एको 
सवारी साधनहरुिा ढुवानी गदान वा बोडन वा स्कूल बस को लागी प्रस्िान गदान एक ववद्यािीलाई स्जल्ला के्षत्राचधकार मभत्र िातनन्छ। 

C. और्धि सामाग्री 

और्चध सािान कुन ैिेमसन, उपकरण, उपकरण वा उपकरण हुनेछ, सीआरएस िा पररभावर्ि, 

D. माररजुआना सामान 

कुनैपतन प्रकारको उपकरण, उत्पादन, वा सािग्री जनु प्रयोग गररन्छ, प्रयोगको लागी, वा रोपण, प्रचार, खेिी, बढ्दै, फसल, कम्पोस्स्टing, 
तनिानण, कम्पाउस्न्डंग, रूपान्िरण, उत्पादन, प्रशोधन, ियारी, परीक्षण, ववचलेर्ण िा प्रयोग को लागी डडजार्न गरीएको हो। , प्याकेस्ज ,ो्ग, 
repackaging, भण्डारण, वाष्पीकरण, वा िाररजुआना युक्ि, वा ingesting, inhaling, वा अन्यिा िानव शरीर िा िाररजुआना को पररचय 
कोलोराडो संववधान कला िा पररभावर्ि गरीएको छ। XVIII sec. 16(1)(g).  

E. नक्कली और्धि 

एक नक्कली और्चध कुनै पनी एक पदािन हो जुन एक तनर्ेचधि पदािन को रूप िा प्रतितनचधत्व गरीन्छ। 

F. तनर्ेधित पदार्थिहरुको ियोग 

एक ववद्यािीले तनर्ेचधि पदािनको प्रयोग गरेको िातनन्छ जब उसको व्यवहार, अवस्िा, बोली वा रूप, जब स्जल्ला अचधकार के्षत्र मभत्र, बाट 
प्रभाववि हुन्छ, वा तनर्ेचधि पदािन को पूवन उपयोग को प्रिाण हो। 

G. कब्जा 
एक ववद्यािी प्रवेश िा एक प्रतिबस्न्धि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािाग्री भएको िातननछे, वा यहद तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना 
सहायक वा और्चध सािान पार्एको छ: एक व्यस्क्ि, व्यस्क्िगि सम्पवत्त िा, एक कार वा अन्य वाहन, लकर िा, डेस्क वा स्जल्ला के्षत्राचधकार 
मभत्र अन्य भण्डारण के्षत्र। कब्जा को ििलब यो पतन हो कक एक व्यस्क्ि संग छ, राख्छ, स्वामित्व छ, को हहरासि िा छ, वा उसको/उनको 
ित्काल उपस्स्िति वा तनयन्त्रण मभत्र, कुनै पनी तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना सहायक, वा और्चध सािान। 

H. र्ितरण, बेच्ने, टदने िा आदान िदान गने 
कुनै पतन िाध्यि जसद्वारा एक तनर्ेचधि पदािन, वा एक नक्कली और्चध एक व्यस्क्ि बाट अको लाई हस्िान्िरण गरीन्छ। 

IV. रेकडि को स्र्थानासतरण 

एक तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा लागूपदािन सािाग्री, प्रिाझणि मिति, अपराध को प्रकार, र मलईएको अनुशासनात्िक कारबाही सहहि 
प्रिाझणि अपराध को रेकडन एक अनुशासन फार्ल िा भवन स्िर िा राखीनेछ र अनुशासन को उचचि प्रशासक लाई पठार्नछे। अको स्िर वा 
ववद्यालय ववद्यािी स्जल्ला िा भाग मलन्छ। अमभलेख राख्नु दण्डनीय हुनुको स्टा हैन बरु स्कूल अचधकारीहरुलाई केस ईतिहास ट्र्याकक and 
गनन र पररस्स्िति को बारे िा जानकारी प्रदान गनन को लागी एक ध्यान को आवचयकिा हुन सक्छ। ववद्यािी अनुशासनात्िक रेकडन बाट 
ववद्यािी जानकारी को कुनै पतन प्रकटीकरण सबै लागू राज्य र सघंीय कानून अनसुार हुनछे। 

V. अनुशासनात्मक कारबाही 

र्िद्यार्थीहरू द्िारा अल्कोहल र असय ड्रगको ियोग 
(जेआइिसीएच- आर) 

 



ववद्यािीहरु तनलम्बन र तनष्कासन सहहि अनशुासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुनछेन,् जसको प्रयोग वा प्रयोग, स्वामित्व, वविरण, वविरण, 

बबक्री, वविरण वा आदानप्रदान तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना सािान, वा और्चध सािान। वप्रस्न्सपल वा नामिि एक ववद्यािी द्वारा कब्जा वा 
तनर्ेचधि पदािन को बबक्री को प्रत्येक घटना िा उचचि कानून प्रविनन अचधकारीहरु लाई सम्पकन  गनछेन।् 

स्कूल स्जला नीति JKD-1 िा तनहदनष्ट प्रकक्रया अनुसार तनलम्बन वा तनष्कासन िा पालन गररनेछ। 

यहद अपाङ्गिा भएको एक ववद्यािी जो ववशेर् मशक्षा सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छ कुनै तनहदनष्ट अपराधहरु संग तनयमिि रूपिा संलग्न छ 

24 



ववद्यािीको व्यस्क्िगि मशक्षा कायनक्रि (IEP) को सिीक्षा गररनेछ। स्कूल बोडन नीति र राज्य र सघंीय कानून अनुसार, यहद अपाङगिा भएका 
एक ववद्यािीलाई एक स्कूल बर्न िा संचयी वा लगािार (१०) हदन भन्दा बढी स्कूल बाट तनलस्म्बि गररएको छ, एक अमभव्यस्क्ि तनधानरण 
देखीनेछ। सबै अपराधहरु सूचीबद्ध अनुशासनात्िक कायनहरु को प्रावधानहरु को अधीनिा हुनेछन।् यस्िो अपराध एकल शे्रणी वा सबै वगन को 
संयोजन जब संचयी अपराध संकलन िा हुन सक्छ। 

सबै स्टाफ सदस्यहरु कुनै पतन तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािाग्री को उपयोग, राख्न,े वविरण, वविरण, बबक्री, हदने वा 
आदान प्रदान गन ेववद्यािीहरुको सापेक्ष उपयुक्ि कानून प्रविनन अन्वेर्कहरु संग पूणन सहयोग गनछेन।् 

A. तनर्ेधित पदार्थिहरुको ियोग 

तनम्न प्रकक्रयाहरु कुनै पनी तनर्ेचधि पदािन (अल्कोहल, िाररजुआना, तनयस्न्त्रि पदािन वा नक्कली और्चध) को उपयोग गरी 
रहेका ववद्यािीहरुको लागी पछ्याउन को लागी छन:् 
1. एक ववद्यािील े स्कूल स्जल्ला के्षत्राचधकार मभत्र एक तनर्ेध पदािन प्रयोग गरेको भेटीए, स्टाफ सदस्यहरूल े भवन प्रिुख वा उस्का 

किनचारीहरूलार्ुँ सूचचि गनेछन, र िी ववद्यािीहरूलार्ुँ अवलोकन गरीनेछ। सूचना यस्िो शङ्काको (पालन प्रयोग, असािान्य व्यवहार,  
आहद) कारणहरू को लाचग सिावशे हुनुपछन। प्रधानाचायानले शंकाष्पद ववद्यािीको छानववन गनछेन र डाटा सङ्कलन गनेछन। यो काि 
केरकार र खोजको बोडन नीति अनरुूप चल्नु पछन। 

2. आवचयक परेको बलेा, व्यस्क्िगि स्कूल आकस्स्िक उपचारहरू पालन गररनेछ।  
3. यादी ववद्यािीको  तनर्ेध पदािन को प्रयोग कारण असािान्य रूप वा भङ्ग गने, वा खिरनाक व्यवहार भए, वप्रमंसपलद्वारा तनधानररि छ 

भने आिाबाबलुार्ुँ सकेसम्ि चाुँडो सम्पकन  गररनेछ। आिाबाबुललार्ुँ ववद्यािीको रूप र व्यवहार बारे सल्लाह हदर्नेछ। 
4. प्रधानाचायनले सीधा ववद्यािी वा खोज प्रकक्रयाहरु को िाध्यि ले प्रिाण प्राप्ि गने प्रयास गनेछन ्जो स्कूल बोडन तनयिावलीको धारा भी 

िा उल्लखे गररएका छन।्  
5. आिाबाब ुवा चचककत्सा सहायिा नपाउञ्जेल, ववद्यािी अवलोकन अन्िगनि रहने छ जहाुँ ववद्यािी िात्र बाुँकी हुनछैेन िर ववद्यािीलार्ुँ 

एक शान्ि अवस्िािा अवलोकन गनन को राझखनेछ।  
6. कानुनी अचधकारीहरु संग सम्पकन  हुन सक्छ, र आिाबाबु र ववद्यािीलार्ुँ यस सम्पकन बारे सूचचि गररनेछ। 
7. ववद्यािीले िाचिको पररभावर्ि रूपिा एक तनर्ेध पदािन प्रयोग गरेको छ भने, ववद्यािीलाई अनुशासनात्िक प्रावधान अधीनिा हुनेछन।  

 

B. तनर्ेधित पदार्थि को उपयोग को लागी पटहलो अपराि 

1. ववद्यािीलाई पाुँच (५) ववद्यालय हदनका लाचग तनलम्बन गनन सककनेछ वप्रस्न्सपलले अधीक्षकलाई तनलम्बन िप दस (१०) स्कूल 
हदनहरुको लागी िप पाुँच (५) हदन बबस्िार गनन अनुरोध गरे। 

2. तनलम्बन को दस (10) स्कूल हदन अवचध िीन (3) स्कूल हदनहरु लाई ववद्यािी पूरा गनन सहिि भएिा कि गनन सककन्छ: 
a. एक पूणन स्जल्ला प्रायोस्जि पदािन दरुुपयोग िूल्याकंन (िूल्याकंन); र 

b. चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला रक्सी र/ वा और्चध मशक्षा/ हस्िके्षप कायनक्रि (कायनक्रि) 
हस्िके्षप कायनक्रि को शुरुवाि र पूरा गनन को लागी स्जम्िेवारी ववद्यािी र उसको/ उनको आिा बुबा (हरू)/ अमभभावक (हरू) संग 
रहन्छ। 
शुल्क र स्जल्ला कायनक्रि र स्जल्ला िूल्यांकन संग सम्बस्न्धि लागि स्जल्ला द्वारा सस्ब्सडी छन।् ववद्यािी र उसको आिा बुबा 
(हरू)/अमभभावक (हरू) तनम्न शुल्क को लागी स्जम्िेवार छन:् 

i. पदािन दवु्यनवहार िूल्याकंन: $ २५/ववद्यािी 
ii. कायनक्रि: $ १० प्रत्येक नब्ब े(९०) मिनेट सत्र को लागी जसिा ववद्यािी भाग मलन्छ। 

िूल्याङ्कन र कायनक्रि स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान गररनु पदनछ। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो दस्िावेज प्रदान गनन 
असफलिा पूणन दस (१०) स्कूल हदन तनलम्बन को पररणाि िा पररणाि हुनेछ। 

3. ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) एक रक्सी वा लागूपदािन मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि र स्जला कायनक्रि को 
अलावा अन्य िूल्यांकन पूरा गनन छनौट गनन सक्नुहुन्छ। यो वैकस्ल्पक कायनक्रि र िुल्याकंन स्जल्ला कायनक्रि को सािग्री र लम्बार् 
िा बराबर हुन ुपछन र ववद्यािी, उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/संरक्षक (हरू) र भवन प्रशासन द्वारा सहिि हुनु पछन। वैकस्ल्पक 
कायनक्रि र िूल्या withो्कन संग सम्बस्न्धि कुनै शुल्क वा लागि ववद्यािी र उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) को 
िात्र स्जम्िेवारी हुनछे। वकैस्ल्पक कायनक्रि र िूल्या ofो्कन को पूरा को प्रिाण स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान गररनु 
पछन। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो दस्िावेज प्रदान गनन असफलिा पूणन दस (१०) हदन ववद्यालय तनलम्बन को पररणाि िा पररणाि 
हुनेछ। 

4. एक बबद्यािी सम्िलेन बबद्यािी ववद्यालय िा पढाई अतघ आयोस्जि गररनेछ। यहद ववद्यािीले संकेि गरेको छ कक उनी/उनी मशक्षा/हस्िके्षप 
कायनक्रि र िूल्या uponो्कन िा एक उपयुक्ि सहिति िा भाग मलन को लागी छनौट गरीरहेछन,् ववद्यािी दस को िसे्रो हदन (१० ) हदन 



तनलम्बन अवचध। ववद्यािी आफ्नो/उनको सहभाचगिा र कायनक्रि िा उपस्स्िति र प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश प्रकक्रया को भाग को रूप िा िूल्यांकन 
को दस्िावजे प्रदान गनुन पछन। प्रारस्म्भक रीडमिट सम्िेलनिा यो कागजाि को उत्पादन ववद्यािी लाई स्कूल िा पुन: नािाकंन गनन को 
लागी अनिुति हदनेछ र तनलम्बन को शेर् साि ()) स्कूल को हदन को लागी उनको अनशुासनात्िक रेकडन बाट हटाउन को लागी 
अनुिति हदनेछ। साि,ै पुन: प्रवेश सम्िेलन को सियिा, एक ववद्यालय अचधकारी अमभभावक र ववद्यािी संग एक मलझखि सम्िौिा 
हो कक अमभभावक, ववद्यािी, र स्कूल को स्जम्िेवारी को रूपरेखा को रूप िा अको कुन ैअपराध हुन बाट बच्न को लागी ववकमसि 
हुनेछ। सिावेश छ, िर सीमिि छैन, एक कि तनलम्बन प्राप्ि गनन को लागी ववद्यािी को आवचयकिाहरु को बारे िा बयान र एक 
किन कक तनलम्बन को अतिररक्ि साि ()) स्कूल हदनहरु लाई बहाल गररनेछ यहद ववद्यािी हस्िके्षप कायनक्रि र िूल्यांकन पूरा गनन 
िा असफल भयो। तनहदनष्ट सिय सीिा। पुन: प्रवेश सम्िेलन को सियिा ववद्यािी वा उसको/उसका आिा बबुा (हरू)/अमभभावक (हरू) 
को जानकारी को पहुुँच गनन को लागी भवन वप्रमंसपल वा उनको/उनको डडजार्नर लाई जानकारी को एक मलझखि ररलीज प्रदान गनन को 
लागी अनुरोध गनन सककन्छ। मशक्षा/ हस्िके्षप कायनक्रि र िूल्याङकन प्रदायक क्रि िा हस्िके्षप कायनक्रि र िूल्यांकन िा ववद्यािी को 
सहभाचगिा, र को पूरा गनन प्रिाझणि गनन को लागी। िप रूपिा, यो मलझखि सम्िौिा ववशेर् गरी दोस्रो अपराध को पररणाि राज्य 
हुनेछ। 



5. स्जल्ला ववद्यािी र उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) रक्सी र/वा लागूपदािन मशक्षा/हस्िके्षप, परािशन र/वा उपचार ववकल्प 
को एक संसाधन सूची प्रदान गनछे। प्रदायकहरुको सूची को प्रावधान एक अनिुोदन वा ग्यारेन्टी स्कूल वा पषृ्ठभूमि, ियारी, प्रमशक्षण 
वा प्रदायक द्वारा प्रदान गरीएको स्जला द्वारा ग्यारेन्टी छैन। न ि ववद्यालय र न कुनै स्जल्ला एक व्यस्क्िगि ववद्यािी र उपचार 
प्रदायक द्वारा प्रवेश कुनै सम्िौिा को लागी स्जम्िेवार छ। 

C. तनर्ेधित पदार्थि को उपयोग को लागी दोस्रो अपराि 

1. ववद्यालयको गम्भीर उल्लघनको लाचग तनलम्बन को कुल दस (१०) स्कूल को हदन को लागी अतिररक्ि पाुँच (५) स्कूल हदन तनलम्बन 
को ववस्िार गनन को लागी वप्रस्न्सपल द्वारा अधीक्षक को अनुरोध संग ववद्यािी पाुँच (५) स्कूल हदन को लागी तनलस्म्बि हुन सक्छ। 
बोडन नीति र तनष्कासन को लागी मसफाररश गनन सककन्छ।  

a. तनलम्बन को दस (१०) स्कूल हदन अवचध पाुँच (५) स्कूल हदनहरु लाई घटाउन सककन्छ र, यहद लागू भएिा, तनलम्बन को पहहलो 
पाुँच (५) स्कूल हदन पतछ, ववद्यािी र उसको / उनको आिा बुबा (हरू)/ अमभभावक (हरू) प्रिाण प्रदान गदनछ कक ववद्यािी पूरा 
गनन को लागी चुनकेो छ: 

i. एक पूणन स्जल्ला प्रायोस्जि पदािन दरुुपयोग िूल्याकंन (िूल्याकंन); र 

ii. चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला रक्सी र/वा और्चध मशक्षा हस्िके्षप कायनक्रि (कायनक्रि)। िूल्याकन र उपचार योजना को 
शुरुवाि र पूरा गनन को लागी स्जम्िेवारी, र एक उपचार कायनक्रि िा भाग मलन को लागी िात्र बबद्यािी र 
उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) को हो। 

शुल्क र स्जल्ला कायनक्रि र स्जल्ला िूल्यांकन संग सम्बस्न्धि लागि स्जल्ला द्वारा सस्ब्सडी छन।् ववद्यािी र उसको 
आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) तनम्न शुल्क को लागी स्जम्िेवार छन:् 
i. पदािन दवु्यनवहार िूल्याकंन: $ २५/ववद्यािी 
ii. कायनक्रि: $ १० प्रत्येक नब्बे () ०) मिनेट सत्र को लागी जसिा ववद्यािी भाग मलन्छ। 

िूल्याकन र कायनक्रि स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान गररनु पदनछ। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो दस्िावेज प्रदान 
गनन असफलिा पूणन दस (१०) स्कूल हदन तनलम्बन को पररणाि िा पररणाि हुनेछ। 

ववद्यािी र उसको/उनको आिा बबुा (हरू)/अमभभावक (हरू) एक रक्सी वा लागूपदािन मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि र स्जला कायनक्रि 
को अलावा अन्य िूल्यांकन पूरा गनन छनौट गनन सक्नुहुन्छ। यो वकैस्ल्पक कायनक्रि र िूल्याकन सािग्री र स्जल्ला कायनक्रि को 
लम्बार् िा बराबर हुनु पछन र ववद्यािी, उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/संरक्षक (हरू) र भवन प्रशासक द्वारा सहिि हुन ुपछन। 

b. रक्सी र लागूपदािन हस्िके्षप, परािशन र/वा उपचार ववकल्प को एक ससंाधन सूची ववद्यािी र उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक 
(हरू) अनुरोध िा प्रदान गररनेछ। प्रदायकहरु को एक सूची को प्रावधान स्कूल वा पषृ्ठभूमि, ियारी, प्रमशक्षण वा प्रदायक द्वारा 
प्रस्िाववि सेवाहरु को स्जला द्वारा एक अनुिोदन छैन। न ि ववद्यालय र न कुन ैस्जल्ला एक व्यस्क्िगि ववद्यािी र उपचार 
प्रदायक द्वारा प्रवेश कुनै सम्िौिा को लागी स्जम्िेवार छ। 

2. चाहे ववद्यािी चाुँडै पुनः प्रवेश प्रकक्रया िा भाग मलन छनौट गदनछ वा गदैन एक अमभभावक सम्िेलन ववद्यािी बबद्यालय पढाई अतघ 
आयोस्जि गररनेछ। यहद ववद्यािी प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश र िाफी प्रकक्रया िा भाग मलन छनौट गदनछ, उनी/ उनी तनलम्बन को पहहलो 
पाुँच (५) स्कूल हदन पूरा भए पतछ एक पुनः प्रवेश सम्िेलन हुनछे। प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश सम्िेलन िा, ववद्यािी र उनको/उनको आिा 
बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) एक परूा व्यस्क्िगि रक्सी र/वा लागूपदािन िूल्यांकन आकलन को प्रिाण प्रदान गदनछ र कक उनी/उनी एक 
रक्सी िा भाग मलनेछन ्र/ वा और्चध उपचार कायनक्रि र मसफाररश उपचार योजना को रूपरेखा प्रदान। िूल्याकन/िूल्याकन, उपचार 
योजना वा उपचार कायनक्रि संग सम्बस्न्धि कुनै शुल्क वा लागि ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) को िात्र 
स्जम्िेवारी हुनेछ। प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश सम्िेलनिा यो कागजाि को उत्पादन ववद्यािी लाई ववद्यालय िा पुनः भनान गनन को लागी 
अनुिति हदईनेछ र तनलम्बन को बाुँकी पाुँच (5) स्कूल हदन को छूट र तनष्कासन को मसफाररश को एक छूट को लागी अनिुति 
हदनेछ। घटना िा ववद्यािी प्रारस्म्भक पुनः प्रवेश प्रकक्रया िा भाग नमलन छनौट, उनी/उनी यो नीति र ववतनयिन को सिीक्षा को 
उद्देचय को लागी तनहदनष्ट तनष्कासन अवचध को पूरा भए पतछ र नतिजा को ववद्यािी लाई सूचचि गनन को लागी एक पुनः प्रवेश 
सम्िेलन हुनछे कुनै पतन भववष्य अपराध को लागी। 

3. एक मलझखि सम्िौिा एक ववद्यालय अचधकारी, ववद्यािी र एक अमभभावक संग पूरा गररनेछ। यहद ववद्यािी प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश 
प्रकक्रया िा भाग मलन छनौट गदनछ, उनी/उनी तनलम्बन को बाुँकी पाुँच (5) स्कूल हदनहरु लाई कि गनन र तनष्कासन को मसफाररश 
िाफी को लागी एक सम्िौिा पूरा गनेछन।् यहद ववद्यािी प्रस्िाववि उपचार कायनक्रि पूरा गनन असफल भएिा। सम्िौिािा एक प्रावधान 
हुनु पछन कक तनलम्बन को बाुँकी पाुँच (5) स्कूल हदन र तनष्कासन को मसफाररश रक्सी वा लागूपदािन अपराध को लागी बहाल गररनेछ। 
ववद्यािीको अमभभावक (हरू)/संरक्षक (हरू) लाई प्रिाझणि गनन को लागी हस्िके्षप/उपचार कायनक्रि प्रदायक बाट जानकारी को उपयोग 
गनन को लागी बबस्ल्डंग वप्रमंसपल वा उनको/उनको डडजार्नर को लागी जानकारी को एक मलझखि ररलीज प्रदान गनन को लागी अनुरोध 



गनन सककन्छ। हस्िके्षप/उपचार कायनक्रि िा ववद्यािी को सहभाचगिा। 
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4. जहाुँ पररस्स्ितिहरु को वारेन्ट छ, एक र्न-डडस्स्रक्ट स्िानान्िरण को लागी ववशेर् ववचार को साि सािै अन्य शैक्षक्षक ववकल्पहरु लाई 
ववचार गररनेछ। एक स्जल्लािा स्िानान्िरण दईु स्कूल को प्रशासकहरु को आपसी सहिति को आवचयकिा पदनछ। नयाुँ ववद्यालयिा 
यािायाि ववद्यािी र अमभभावक को स्जम्िेवारी हुनेछ। 

D. तनर्ेधित पदार्थि को उपयोग को लागी तेस्रो र पतछ अपराि 

1. ववद्यािीलाई बोडन बोडन तनयिन JKD-1-R िा उल्लेझखि रूपिा तनलस्म्बि गनन सककन्छ र स्कूल बाट तनष्कासन को लागी मसफाररश 
गनन सककन्छ। 

2. स्कूल बाट तनष्कासन को मसफाररश पालन गनन को लागी प्रकक्रयाहरु स्कूल बोडन तनयिन JKD-l-R िा उस्ल्लझखि छन।् 

E. तनर्ेधित पदार्थिहरुको कब्जा 
तनम्नमलझखि प्रकक्रयाहरु एक ववद्यािी को लागी एक तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािानहरु को लागी स्जला के्षत्राचधकार 
को लागी पछ्याउन को लागी हो। 

1. एक स्कूल स्टाफ सदस्य जो एक तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा लागूपदािन सािान को संहदग्ध एक ववद्यािी संग सम्पकन  िा 
आउुँछ वप्रस्न्सपल वा वप्रमंसपल को नामिि िुरुन्ि सूचचि गनेछ। 

2. एक स्कूल स्टाफ सदस्य जो एक उचचि तनर्ेध छ कक एक ववद्यािी एक तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािान को 
कब्जा िा छ कक िुरुन्ि ैववद्यािी लाई चगरफ्िार गनन को लागी प्रयास गन ेछ र ववद्यािी स्टाफ सदस्य संग वप्रमंसपल वा वप्रमंसपल 
को डडजार्नर को लागी अनुरोध गदनछ। 

3. यहद ववद्यािी अस्वीकार, किनचारी सदस्य िुरुन्ि वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर सूचचि गनेछन।् स्टाफ सदस्य वप्रस्न्सपल वा वप्रमंसपल को 
डडजार्नर सम्पकन  गनन को लागी अन्य साधनहरु को उपयोग गदान ववद्यािी संग रहन को लागी उचचि प्रयास गनुन पछन। 

4. प्रधानाध्यापक वा डडजार्नरल ेसीधै ववद्यािी बाट अनुरोध गरेर वा यस स्कूल बोडन ववतनयिन (खोज) को खण्ड V िा उस्ल्लझखि खोज 
प्रकक्रयाहरु को िाध्यि बाट प्रिाण प्राप्ि गन ेप्रयास गनेछन।् 

5. यहद एक ववद्यािी कुन ैपनी तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािाग्री छ भने, वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर प्रिाण को रूप 
िा एक मलफाफा वा वैकस्ल्पक कन्टेनर िा राखीनेछ। मलफाफा वा वैकस्ल्पक कन्टेनर सील, मिति र व्यस्क्ि द्वारा िूलिः प्रिाण र 
वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर प्राप्ि गरी आरम्भ गरीन्छ र त्यसपतछ एक सुरक्षक्षि स्िानिा राझखन्छ। प्रिाण को फोटोहरु पतन मलन सककन्छ। 

6. वप्रस्न्सपल वा उसको नामिि एक ववद्यािी द्वारा तनयस्न्त्रि पदािन को कब्जा वा बबक्री को प्रत्येक उदाहरण िा उपयुक्ि कानून प्रविनन 
एजेन्सी कल गनन सक्छन।् एक आपसी तनणनय स्कूल द्वारा रोक लगाउने वा अचधकारीहरु द्वारा परीक्षण को रूप िा गररनेछ। 

7. यहद ववद्यािीलाई कुन ैपनी तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना सहायक, वा लागुऔर्ध सािाग्री भएको पाईन्छ, वा यहद ववद्यािी कुन ैपनी 
प्रतिबस्न्धि पदािन वा लागुऔर्ध सािान राख्न को लागी स्वीकार गदनछ, ववद्यािी िल अनशुासनात्िक प्रकक्रया को अधीनिा हुन सक्छ: 

F. तनर्ेधित पदार्थि को कब्जाको लागी पटहलो अपराि 

1. ववद्यािीलाई पाुँच (५) ववद्यालय हदनका लाचग तनलम्बन गनन सककनेछ वप्रस्न्सपलल े अधीक्षकलाई तनलम्बन िप दस (१०) स्कूल 
हदनहरुको लागी िप पाुँच (५) हदन बबस्िार गनन अनुरोध गरे। अमभभावक/अमभभावकलाई सूचचि गररनेछ। यहद जानकारी वारंट छ, 
आिाबाब/ुअमभभावक स्कूल िा एक सम्िेलनिा भाग मलन अनरुोध गररनेछ। सम्िेलनिा सङ्कलन गररएको डाटा आदान प्रदान, 
ड्रग्स/अल्कोहल संग संलग्निा को निीजाहरु को व्याख्या, कायन को एक योजना को ववकास, र आिा बुबा वा अमभभावक सािान्य 
जानकारी र िादक पदािन को दरुुपयोग सम्बन्धी स्रोिहरु को पशेकश हुन सक्छ। 

a. तनलम्बन को दस (10) स्कूल हदन अवचध िीन (3) स्कूल हदनहरु लाई ववद्यािी पूरा गनन सहिि भएिा कि गनन सककन्छ: 

i. एक पूणन स्जल्ला प्रायोस्जि पदािन दरुुपयोग िूल्याकंन (िूल्याकंन); र 

ii. चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला रक्सी र/वा और्चध मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि (कायनक्रि)। हस्िके्षप कायनक्रि को शुरुवाि र पूरा 
गनन को लागी स्जम्िेवारी ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) संग रहन्छ। 

शुल्क र स्जल्ला कायनक्रि र स्जल्ला िूल्यांकन संग सम्बस्न्धि लागि स्जल्ला द्वारा सस्ब्सडी छन।् ववद्यािी र 
उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) तनम्न शुल्क को लागी स्जम्िेवार छन:् 
i. पदािन दवु्यनवहार िूल्याकंन: $ २५/ववद्यािी 

ii. कायनक्रि: $ १० प्रत्येक नब्बे () ०) मिनेट सत्र को लागी जसिा ववद्यािी भाग मलन्छ। स्जल्ला मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि पूरा 



भएको प्रिाण स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान गररन ुपदनछ। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो दस्िावेज प्रदान 
गनन असफलिा पूणन दस (१०) स्कूल हदन तनलम्बन को पररणाि िा पररणाि हुनेछ। 

2. ववद्यािी र उसको/उनको आिा बबुा (हरू)/अमभभावक (हरू) स्जला कायनक्रि को बाहेक अन्य एक रक्सी वा लागूपदािन 
मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि पूरा गनन छनौट गनन सक्नुहुन्छ। यो वैकस्ल्पक कायनक्रि स्जल्ला कायनक्रि को सािग्री र लम्बार् 
िा बराबर हुनु पछन र ववद्यािी, उसका आिा बुबा (हरू)/संरक्षक (हरू) र भवन प्रशासन द्वारा सहिि हुनु पछन। 
वैकस्ल्पक कायनक्रि संग सम्बस्न्धि कुन ैशुल्क वा लागि ववद्यािी र उनको/ उनको आिा बुबा (हरू)/ अमभभावक (हरू) 
को िात्र स्जम्िेवारी हुनेछ। वकैस्ल्पक कायनक्रि को पूरा को प्रिाण स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान 
गररनु पछन। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो दस्िावेज प्रदान गनन असफलिा पूणन दस (१०) हदन ववद्यालय तनलम्बन को 
पररणाि िा पररणाि हुनछे।       



  

3. एक बबद्यािी सम्िलेन बबद्यािी ववद्यालय िा पढाई अतघ आयोस्जि गररनेछ। यहद ववद्यािील ेसंकेि गरेको छ कक उनी मशक्षा/ 
हस्िके्षप कायनक्रििा उपयुक्ि सहितििा भाग मलन्छन,् ववद्यािी दस (१०) हदनको तनलम्बन अवचधको िेस्रो हदन पतछ ववद्यालयिा 
प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश सम्िेलन गनन योग्य हुनछेन।् । ववद्यािी को प्रारस्म्भक पुनः प्रवेश प्रकक्रया को भाग को रूप िा कायनक्रि िा 
उनको/उनको संलग्निा र उपस्स्िति को दस्िावेज प्रदान गनुन पछन। प्रारस्म्भक पुन: प्रवशे सम्िेलनिा यो कागजाि को उत्पादन ववद्यािी 
लाई स्कूल िा पुनः भनान गनन को लागी अनुिति हदनेछ र बाुँकी साि को लागी अनुिति हदनेछ। 
(7) तनलम्बन को स्कूल हदनहरु उनको/उनको अनुशासनात्िक रेकडन बाट हटार्नेछ। सािै, पुन: प्रवेश सम्िेलन को सियिा, एक ववद्यालय 
अचधकारी अमभभावक र ववद्यािी संग एक मलझखि सम्िौिा को ववकास हुनेछ जो अमभभावक, ववद्यािी, र स्कूल को स्जम्िेवारी को 
रूपरेखा को लागी अको अपराध हुन बाट जोगाउन को लागी प्रयास गरीनेछ। सिावेश छ, िर सीमिि छैन, एक कि तनलम्बन र एक 
किन कक अतिररक्ि साि प्राप्ि गनन को लागी ववद्यािी को आवचयकिाहरु को बारे िा बयान। 

4. (7) यहद ववद्यािी तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र हस्िके्षप कायनक्रि पूरा गनन असफल भएिा तनलम्बन को स्कूल हदन बहाल गररनेछ। पुन: 
प्रवेश सम्िलेन को दौरान ववद्यािी वा उसको/उनको आिा बबुा (हरू)/अमभभावक (हरू) को जानकारी को पहुुँच गनन को लागी 
उसको/उसको/उसको डडजार्नर को जानकारी को एक मलझखि जानकारी प्रदान गनन को लागी अनुरोध गनन सककन्छ। हस्िके्षप कायनक्रि 
प्रदायक िा हस्िके्षप कायनक्रि िा, र को पूरा, ववद्यािी को सहभाचगिा प्रिाझणि गनन। िप रूपिा, यो मलझखि सम्िौिा ववशेर् गरी 
दोस्रो अपराध को पररणाि राज्य हुनेछ। 

5. स्जल्ला ववद्यािी र उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) रक्सी र/वा लागूपदािन हस्िके्षप, परािशन र/वा उपचार ववकल्प को एक 
संसाधन सूची प्रदान गनेछ। प्रदायकहरुको सूची को प्रावधान एक अनुिोदन वा ग्यारेन्टी स्कूल वा पषृ्ठभूमि, ियारी, प्रमशक्षण वा 
प्रदायक द्वारा प्रदान गरीएको स्जला द्वारा ग्यारेन्टी छैन। न ि ववद्यालय र न कुनै स्जल्ला एक व्यस्क्िगि ववद्यािी र उपचार 
प्रदायक द्वारा प्रवेश कुनै सम्िौिा को लागी स्जम्िेवार छ। 

G. तनर्ेधित पदार्थि को कब्जा को लागी दोस्रो अपराि 

1. ववद्यालयको गम्भीर उल्लघनको लाचग तनलम्बन को कुल दस (१०) स्कूल को हदन को लागी अतिररक्ि पाुँच स्कूल हदन तनलम्बन को 
ववस्िार गनन को लागी वप्रस्न्सपल द्वारा अधीक्षक को अनुरोध संग ववद्यािी पाुँच (५) स्कूल हदन को लागी तनलस्म्बि हुन सक्छ। बोडन 
नीति र तनष्कासन को लागी मसफाररश गनन सककन्छ। 

a. तनलम्बन को दस (१०) स्कूल हदन अवचध पाुँच (५) स्कूल हदनहरु लाई कि गनन सककन्छ र तनष्कासन को लागी मसफाररश िाफी 
हदईयो, यहद तनलम्बन को पहहलो पाुँच (५) स्कूल हदन पतछ, ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू) /अमभभावक (हरू) प्रिाण 
प्रदान गदनछ कक ववद्यािी िा भाग मलन को लागी चनुेको छ: 

i. एक पूणन स्जल्ला प्रायोस्जि पदािन दरुुपयोग िूल्याकंन (िूल्याकंन); र 

ii. चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला रक्सी र/वा और्चध मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि। िूल्या andो्कन र उपचार योजना को शुरुवाि र पूरा 
गनन को लागी स्जम्िेवारी, र एक उपचार कायनक्रि िा भाग मलन को लागी िात्र बबद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा 
(हरू)/अमभभावक (हरू) को हो। 

शुल्क र स्जल्ला कायनक्रि र स्जल्ला िूल्यांकन संग सम्बस्न्धि लागि स्जल्ला द्वारा सस्ब्सडी छन।् ववद्यािी र उसको/उनको आिा 
बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) तनम्न शुल्क को लागी स्जम्िेवार छन:् 

i. पदािन दवु्यनवहार िूल्याकंन: $ २५/ववद्यािी 

ii. $ १० प्रत्येक नब्ब े(९०) मिनेट सत्र को लागी जसिा ववद्यािी भाग मलन्छ। 

2. ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) एक रक्सी वा लागूपदािन मशक्षा/हस्िके्षप कायनक्रि र स्जला कायनक्रि को 
अलावा अन्य िूल्याकंन पूरा गनन छनौट गनन सक्नुहुन्छ। वैकस्ल्पक कायनक्रि र िूल्याकन स्जल्ला कायनक्रि को सािग्री र लम्बाई िा 
बराबर हुन ुपछन र ववद्यािी, उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) र भवन प्रशासन द्वारा सहिि हुन ुपछन। वैकस्ल्पक कायनक्रि 
र िूल्याकन संग सम्बस्न्धि कुन ैशुल्क ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) को िात्र स्जम्िेवारी हुनछे। वैकस्ल्पक 
कायनक्रि र िूल्याकन को पूरा को प्रिाण स्जल्ला द्वारा तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र प्रदान गररनु पछन। तनहदनष्ट सिय सीिा मभत्र यो 
दस्िावेज प्रदान गनन असफलिा पणून दस (१०) स्कूल हदन तनलम्बन को पररणाि िा पररणाि हुनेछ। 
a. रक्सी र लागूपदािन हस्िके्षप, परािशन र/वा उपचार ववकल्प को एक ससंाधन सूची ववद्यािी र उनको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक 

(हरू) अनुरोध िा प्रदान गररनेछ। प्रदायकहरु को एक सूची को प्रावधान स्कूल वा पषृ्ठभूमि, ियारी, प्रमशक्षण वा प्रदायक द्वारा 
प्रस्िाववि सेवाहरु को स्जला द्वारा एक अनुिोदन छैन। न ि ववद्यालय र न कुन ैस्जल्ला एक व्यस्क्िगि ववद्यािी र उपचार 
प्रदायक द्वारा प्रवेश कुनै सम्िौिा को लागी स्जम्िेवार छ। 



3. एक अमभभावक सम्िेलन ववद्यािी बबद्यालय िा पठार्नु भन्दा पहहले आयोस्जि गररनेछ, चाहे ववद्यािी चाुँडै पुनः 
प्रवेश प्रकक्रया िा भाग मलने छनौट वा नगने। यहद ववद्यािी प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश र िाफी प्रकक्रया िा भाग मलन 
छनौट गदनछ, उनी/ उनी तनलम्बन को पहहलो पाुँच (५) स्कूल हदन पूरा भए पतछ एक पुनः प्रवेश सम्िेलन हुनेछ। 
प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश सम्िेलनिा, ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) एक पूरा व्यस्क्िगि 
रक्सी र/वा लागूपदािन िूल्याकंन िूल्यांकन को प्रिाण प्रदान गदनछ र कक उनी/उनी एक रक्सी िा भाग मलनेछन ्र/ वा 
और्चध उपचार कायनक्रि र मसफाररश उपचार योजना को रूपरेखा प्रदान। िूल्याकन/िूल्याकन, उपचार योजना वा 
उपचार कायनक्रि संग सम्बस्न्धि कुनै पतन शुल्क वा लागि ववद्यािी र उसको/उनको आिा बुबा (हरू)/अमभभावक 
(हरू) को िात्र स्जम्िेवारी हुनेछ। प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश सम्िेलनिा यो कागजाि को उत्पादन ववद्यािी लाई ववद्यालय 
िा पुनः भनान गनन को लागी अनिुति हदईनेछ र तनलम्बन को बाुँकी पाुँच (5) स्कूल हदन को छूट र तनष्कासन को 
मसफाररश को एक छूट को लागी अनुिति हदनेछ। यहद ववद्यािी प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश प्रकक्रया िा भाग नमलने छनौट 
िा, उनी/उनी यस नीति र ववतनयिन को सिीक्षा को प्रयोजनहरु को लागी तनष्कासन अवचध को परूा भए पतछ र 
ववद्यािी को पररणाि को लागी सूचचि गनन को लागी एक पनुः प्रवेश सम्िेलन हुनेछ। कुन ैपतन भववष्य अपराध। 



 

4. एक मलझखि सम्िौिा एक ववद्यालय अचधकारी, ववद्यािी र एक अमभभावक संग पूरा गररनेछ। यहद ववद्यािी प्रारस्म्भक पुन: प्रवेश 
प्रकक्रया िा भाग मलन छनौट गदनछ, उनी/उनी बाुँकी पाुँच (5) स्कूल हदन को तनलम्बन लाई कि गनन र तनष्कासन को मसफाररश िाफ 
गनन एक सम्िौिा पूरा गनेछन।् सम्िौिािा एउटा प्रावधान हुनु पछन कक तनलम्बन को बाुँकी पाुँच (५) स्कूल हदन र तनष्कासन को 
मसफाररश रक्सी वा लागूपदािन अपराध को लागी यहद ववद्यािी प्रस्िाववि उपचार कायनक्रि पूरा गनन असफल भएिा पनुस्िानवपि 
गररनेछ। क्रि िा हस्िके्षप उपचार कायनक्रि िा ववद्यािी को सहभाचगिा, र को पूरा गनन प्रिाझणि गनन को लागी। ववद्यािीको आिा 
बुबा (हरू)/अमभभावक (हरू) को हस्िके्षप उपचार कायनक्रि प्रदायक बाट जानकारी को उपयोग गनन को लागी उसको/उसको/उसको 
डडजार्नर को जानकारी को एक मलझखि ररलीज प्रदान गनन को लागी अनुरोध गनन सककन्छ। 

5. जहाुँ पररस्स्िति वारेन्ट, एक स्जल्ला िा स्िानान्िरण को लागी ववशेर् ववचार, साि ैअन्य शैक्षक्षक ववकल्पहरु लाई ववचार गररनेछ। एक 
स्जल्ला मभत्र स्िानान्िरणिा दईु स्कूलहरुको प्रशासनको आपसी सहिति आवचयक हुन्छ। नयाुँ ववद्यालयिा यािायाि ववद्यािी र 
अमभभावकको स्जम्िेवारी हुनेछ। 

H. तनर्ेधित पदार्थिको कब्जाको लागी तेस्रो र पतछ अपराि 

a. ववद्यािी तनष्कासन सिीक्षा आयोस्जि नभएसम्ि स्कूल बोडन तनयिन JKD-l-R िा उस्ल्लझखि रूपिा तनलस्म्बि हुन सक्छ। 

b. स्कूल बाट तनष्कासन को अनुरोध को लागी पालन गनन को लागी प्रकक्रयाहरु स्कूल बोडन तनयिन JKD-l-R िा उस्ल्लझखि छन।् 

I. र्ितरण गने, बेचने्, टदने िा आदान िदान गने 
स्जल्ला अनुशासन मभत्र कुन ैपनी तनर्ेचधि पदािन, िाररजुआना गौण, वा और्चध सािग्री वविरण, बबक्री, हदने, वा आदानप्रदान गनन िा संलग्न 
ववद्यािीहरुलार्न तनम्न अनशुासनात्िक प्रकक्रयाहरु लागु हुने छन:् 

1. यहद एक किनचारी सदस्य साक्षी छ, वा संहदग्ध गनन को लागी उचचि कारण छ, वा एक अनुसन्धानले एक कायन तनधानरण गदनछ जसिा 
अल्कोहल, लागूपदािन, अन्य तनर्चेधि वा तनयस्न्त्रि पदािनहरु, कुनै गाुँजा सहायक, वा और्चध यकु्ि वा और्चध सम्बन्धी प्यारा-
फनानमलया बाट स्िानान्िरण गरीरहेको छ र  एक ववद्यािी अको ववद्यािी, किनचारी सदस्य वा अन्वेर्क िुरुन्िै ववद्यािीलाई हहरासििा 
मलने र ववद्यािी उसलाई वप्रस्न्सपल वा प्रधानाध्यापक को नािांककि गनन अनुरोध गदनछन।् यहद ववद्यािील ेअस्वीकार गदनछ, भने 
स्टाफ सदस्य वा अन्वेर्कल ेिुरुन्ि वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर सूचचि गनेछन।् यहद यो हुन्छ भन,े स्टाफ सदस्य वा अन्वेर्क ववद्यािी 
संग रहन उचचि प्रयास गनुन पछन, जबकक वप्रमंसपलको डडजार्नरल ेवप्रमंसपल लाई सम्पकन  गनन को लागी अन्य साधनहरु को उपयोग 
गदनछन।् 

2. वप्रस्न्सपल वा उसको डडजार्नर सीधै ववद्यािी बाट अनुरोध गरेर वा यस स्कूल बोडन ववतनयिन (खोज) को धारा V िा उस्ल्लझखि खोज 
प्रकक्रयाहरु को िाध्यि बाट प्रिाण प्राप्ि गनन को लागी प्रयास गनेछ। 

3. यहद यस सिय िा, ववद्यािील ेकुनै पनी तनर्ेचधि पदािन, िाररजआुना गौण, वा और्चध सािाग्री छ भने , वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल े
एक मलफाफािा प्रिाण राख्नेछन।् मलफालार्न वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर द्वारा सील गरीने छ, मिति लेझखने छ , र हस्िाक्षर वा र्नतनसीएल 
गररनेछ, र एक सुरक्षक्षि स्िानिा राझखने छ। प्रिाण को फोटोहरु पतन मलन सककने छ। 

4. वप्रस्न्सपल वा उसको नािांककिल ेउपयुक्ि कानून प्रविनन एजेन्सी लाई फोन गनन सक्छन ्र एक अचधकारीलार्न परीक्षण को लागी 
छावपएको मलफा पठाउन अनुरोध गनन सक्छन।् 

5. ववद्यािी पाुँच (5) स्कूल हदन को लागी स्कूल बाट तनलस्म्बि हुन सक्छ र तनष्कासन को लागी मसफाररश हुन सक्छ। वप्रस्न्सपल वा 
डडजार्नरले कव कानूनी प्रविनन अचधकारीहरुलाई कब्जा गनन वा एक ववद्यािी द्वारा तनयस्न्त्रि पदािन को बबक्री को प्रत्येक उदाहरण 
िा फोन गनन सक्छन।् एक आपसी तनणनय स्कूल द्वारा रोक लगाउने वा अचधकारीहरु द्वारा परीक्षण को रूप िा गररनेछ। 

6. वप्रस्न्सपल वा उनको नािांककिल ेववद्यािीलाई ववद्यालयिा भनान हुन ुभन्दा पहहल,े र तनष्कासन अवचध पूरा भए पतछ, यहद लागू 
भएिा अमभभावक र ववद्यािी सगं एक सम्िलेन सञ्चालन गनेछ। 

VI. खोजी 
खोजीहरु स्कूल बोडन नीति JIH अनुसार आयोस्जि गररनेछ: ववद्यािी सोधपुछ, खोज र चगरफ्िारी। 

VII. सुपररिेिण गने कतिव्य 

पूवनतनधानररि तनयिनिा तनहहि कुनै पतन कुराको व्याख्या वा ववस्िार गनन वा स्जल्ला के्षत्राचधकार मभत्रका के्षत्रहरु वा के्षत्रहरुको तनगरानी वा 
तनयन्त्रण गनन को लागी स्जम्िेवारी हदईएको छैन जुन पवूनविी ववतनयिन को अनुिोदन भन्दा पहहले कानून अन्िगनि अवस्स्िि छ। 

िूलिः िई १४, २००७ िा अधीक्षक िोन्टे सी िोसेस द्वारा अनुिोहदि, 



संशोचधि: अगस्ट १३, २०१२ 

विनिान संशोधन: फेब्रुअरी १३, २०१ 
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चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला व्यस्क्िगि र सावनजतनक स्वास््य र सरुक्षा को उच्च स्िर िा प्रतिबद्ध छ। सािान्य स्वास््य, कल्याण र बबद्यािी र 
किनचारी को कल्याण को लागी, धुम्रपान, चबाने वा कुन ैअन्य सिुीजन्य पदािनहरु को कुन ैपनी बबद्यािीहरु द्वारा ववद्यालय िा वा स्कूल को 
सम्पवत्त िा, वा स्कूल को सिय को सियिा स्कूल को अचधकार के्षत्र को अधीन, वा भाग मलदंा एक ववद्यालय प्रायोस्जि कायनक्रि िा तनर्ेचधि छ। 

यस नीति को उद्देचय को लागी, तनम्न पररभार्ाहरु लागू हुनेछन:् 

1. "ववद्यालय सम्पवत्त" भन्नाल ेसब ैसम्पवत्त स्वामित्विा, प्टािा, भाडािा वा अन्यिा ववद्यालय सहहि प्रयोग गरीएको छ, िर तनम्निा 
सीमिि छैन: 

a. कुनै पतन भवन वा तनदेशन, प्रशासन, सििनन सेवाहरु, रखरखाव वा भण्डारण को लागी प्रयोग गरीएको अन्य संरचना को सबै मभत्री 
भागहरु। 

b. सबै स्कूल िैदानहरु जसिा स्कूल कुनै व्यायाि, खेल िैदान, एिलहेटक के्षत्रहरु, िनोरन्जन के्षत्रहरु र पाककन । के्षत्रहरु वरपरका के्षत्रहरु 
सहहि तनयन्त्रण को अभ्यास गदनछ। 

c. ववद्यािीहरु, किनचारीहरु, आगन्िकुहरु वा अन्य व्यस्क्िको ढुवानी को लागी स्जल्ला द्वारा प्रयोग गररएका सब ैसवारी साधनहरु। 

2. "िम्बाकू" िा चुरोट, मसगार, पार्प सुिी, सुुँघ्न, सुिी, सुिी र अन्य सबै प्रकार र िम्बाकू को प्रकार चबाउन,े धमू्रपान वा दबुै को लागी 
उपयुक्ि हुन को लागी िैयार गरीन्छ। "िंबाकू" िा धुम्रपान को लागी प्याकेज गररएको कुन ैपतन उत्पादन सिावेश हुनेछ। 

3. "प्रयोग" को अिन जलाउन,ु चबाउन,ु सास फेनुन वा धमु्रपान गनुन हो। 

यस नीति को उल्ल्घन को लागी ववद्यािीहरु अनुशासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुनेछन।् राज्यको कानून अनुसार कुन ैपतन बबद्यािी िात्र िंबाकू 
को उपयोग को लागी तनष्कामसि हुदैन। 

 
Adopted (अपनाएको):  June 11, 2001 (जुन ११,  २००१) 
LEGAL REFS (कानुनी सन्दभन):  

20 U.S.C. Section 6083 (Federal law prohibits smoking in any indoor facility used to provide educational services to children) (संघीय 
व्यवस्िाद्वारा बच्चाहरुको शैक्षक्षक सेवा प्रदान गने कुनै पतन र्न्डोर सुववधािा धूम्रपान तनरे्ध) 
C.R.S. 18-13-121  
C.R.S. 22-32-109(1)(bb)  
C.R.S. 25-14-103.5  
6 CCR 1010-6, Rule 5-306  

CROSS REFS (पार सन्दभन):  
ADC, Drug and Tobacco Free Schools (ड्रग र सिुी िुक्ि ववद्यालय) 
IHAMA, Teaching about Drugs, Alcohol and Tobacco (लागूपदािन, रक्सी र सुति नबारे मशक्षा) 
JKD/JKE, Suspension, Expulsion of Students (ववद्यािी तनलंबन , तनष्कासन) 

 

मशक्षा बोडनल ेतनधानरण गदनछ कक कब्जा र/वा ववद्यािीहरु द्वारा एक हतियार को उपयोग स्जला मभत्र ववद्यािीहरु र स्कूल किनचारीहरु को कल्याण 
र सुरक्षा को लागी हातनकारक छ। कब्जा एक घािक हतियार/हतियार/फेमसिार्ल, वा घािक हतियार/हतियार/फेमसिार्ल को एक ववद्यािी को 
तनयन्त्रण िा रहेको छ कक यो एक कार, लकर, ब्याकप्याक, वा अन्य स्िान िा, को अधीनिा रहेको भौतिक अचधकार को रूप िा पररभावर्ि 
गररएको छ. 

खतरनाक हततयार 

स्जल्लाको सम्पत्तीिा खिरनाक हतियार बोक्ने, ल्याउने, प्रयोग गने वा राख्ने, जब स्जल्ला वा यसको एक ववद्यालय द्वारा पठार्एको सवारी 
साधनहरुिा, एक स्कूल प्रायोस्जि वा स्जल्ला प्रायोस्जि गतिववचध वा कायनक्रि को सियिा, र स्कूल को सम्पवत्त बाहहर आचरण भएको बेला। 
ववद्यालय वा ववद्यालय स्जल्ला को प्राचधकरण बबना स्कूल वा कुन ैस्जल्ला पाठ्यक्रि वा गैर-पाठ्यक्रि घटना संग एक उचचि जडान तनर्ेध गररएको 
छ। यस नीति को एक अपवाद एक अचधकृि अतिररक्ि गतिववचध वा बन्दकु को उपयोग संग सम्बस्न्धि टीि िा भाग मलने ववद्यािीहरु को लागी 

बबद्यार्थीहरु द्िारा टोबैको को उपयोग 
(जेआइिसीएचए) 

र्िद्यालयमा हततयार  
(जेआईसीआई) 



बनाईएको हुन सक्छ। 

यस नीतििा प्रयोग गररए अनुसार, "खिरनाक हतियार" को अिन: 

a. एक बन्दकु, चाहे लोड वा अनलोड होस ्

b. कुनै पतन गोली, बीबी बन्दकू वा अन्य उपकरण, चाहे पररचालन हो वा होर्न, र्नस्स्प्रङ्ग एक्शन वा संकुचचि हावा द्वारा प्रोजेक्टार्लहरु लाई 
प्रेररि गनन को लागी डडजार्न गरीएको हो। 

c. एक तनस्चचि ब्लेड चाकू एक ब्लेडको लम्बाई िीन र्न्च भन्दा लािो िापन वा एक स्स्प्रंगलोड चाकू वा एक ब्लेड संग एक पकेट चाकू िीन र एक 
आधा र्न्च भन्दा लािो। 
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d. कुनै पतन वस्िु, उपकरण, साधन, सािग्री, वा पदािन, चाहे सजीव हो या तनजीव, प्रयोग गरीएको हो वा ितृ्य ुवा गम्भीर शारीररक चोट लगाउन 
को लागी प्रयोग गनन को लागी सहहि, िर गोफन, नुम्चक, स्स्प्रंग गन, फ्याुँक्न ेिारा, ब्लडजन, पीिल पोरहरु सम्ि सीमिि छैन वा कुनै पतन 
प्रकार को कृबत्रि नक्कल्स। 

भवनको वप्रस्न्सपलले यो नीति को उल्ल्घन गरी खिरनाक हतियार बोक्ने, ल्याउन,े प्रयोग गन ेवा कब्जा गने ववद्यािीहरुको लागी तनष्कासन 
कायनवाही शुरू गनन सक्दछ। 

संघीय कानून बिोस्जि, यो नीति को उलल्ंघन गरी ववद्यालयिा बन्दकु ल्याउने वा कब्जािा राख्ने एक ववद्यािी को लागी कम्िीिा एक पूरा 
क्यालेन्डर बर्न को लागी तनष्कासन अतनवायन हुनेछ। अधीक्षक एक िािला दर िािला आधारिा यो संघीय आवचयकिा को लम्बार् पररिाजनन गनन 
सक्नुहुन्छ। 

राज्य कानून अनुसार र्ििेकी अनुशासन 

यस नीतििा प्रयोग गररए अनुसार, "हतियार" को अिन कुनै पतन वस्ि ुहो जुन सािान्यिया अहहसंात्िक वा गैर खिरनाक प्रयोजनहरु को लागी प्रयोग 
गररन्छ, िर जसलाई यस नीति अन्िगनि यसको उपयोग वा उद्देचय वा धम्की प्रयोग को पररणाि को रूप िा हतियार िान्न सककन्छ। उदाहरण को 
लागी, एक बसेबल ब्याट सािान्यिया एक हतियार िातनदैन; जे होस,् जब एक लडाई िा अको व्यस्क्िको टाउको िा प्रहार गनन को लागी प्रयोग वा 
धम्की हदईन्छ, यो यो नीति अन्िगनि एक हतियार िातननछे। वस्िहुरु को उदाहरणहरु, जनु हदईएको पररस्स्ितिहरुिा हतियार हुन सक्छ, िर च्टान, 

बोिल र डडब्बा, चेन, जुत्ता, िा सीमिि छैन। ववशेर् गरी सैन्य शलैीको जुत्ता, चिेरा, डोरी, गदा वा यस्िै हातनकारक रासायतनक पदािन एक धम्की वा 
अनुचचि िरीकािा प्रयोग गरीन्छ। 

यसबाहेक, बोक्न,े प्रयोग गने, सकक्रय रूपिा प्रदशनन गने वा बन्दकुको फेमसिार्ल को उपयोग संग धम्की जुन उचचि रूप िा स्जल्ला को सम्पवत्त िा 
एक वास्िववक बन्दकु को लागी गलि हुन सक्छ, जब स्जल्ला वा यसको एक स्कूल द्वारा पठार्एको वाहनहरुिा ढुवानी गररन्छ, एक स्कूल को 
सियिा- प्रायोस्जि वा स्जल्ला प्रायोस्जि गतिववचध वा कायनक्रि, र ववद्यालय सम्पवत्त बाहहर जब यस्िो आचरण स्कूल वा ववद्यालय स्जल्ला को 
प्राचधकरण बबना कुन ैपनी स्जला पाठ्यक्रि वा गैर-पाठ्यक्रि घटना संग उचचि सम्बन्ध भए तनर्ेचधि छ। यस नीति को प्रावधान को उल्ल्घन गन े
ववद्यािीहरु सहहि अनुशासनात्िक कारबाही को ववर्य हुन सक्छ िर तनलम्बन र/वा तनष्कासन सम्ि सीमिि छैन। 

एक बबद्यािी भवनको वप्रस्न्सपल बाट एक पूवन बन्दोबस्ि मलन, ल्याउन, प्रयोग गनन वा एक बन्दकु फेमसिार्ल कक उचचि रूप िा एक स्कूल 
सम्बस्न्धि वा गैर स्कूल सम्बन्धी गतिववचध को प्रयोजन को लागी स्कूल को सम्पवत्त िा एक वास्िववक बन्दकु को लागी गलि हुन सक्छ अचधकार 
प्राप्ि गनन सक्दछ। एक ववद्यािी को यस्िो पूवन प्राचधकरण प्राप्ि गनन असफलिा यस नीति को प्रावधान को उल्लंघन हो र अनुशासनात्िक कारबाही 
को पररणाि हुन सक्छ, िर तनलम्बन र/वा तनष्कासन सम्ि सीमिि छैन। एक बबद्यािी लाई बोक्न, ल्याउन, प्रयोग गनन वा राख्न को लागी स्कूल 
को सम्पवत्त िा एक वास्िववक बन्दकु को लागी गलि हुन सक्छ कक गनन को लागी अस्वीकार वा अनिुति हदने वप्रस्न्सपल को तनणनय अस्न्िि हुनेछ। 

तनलम्बन, तनष्कासन वा अन्य कुनै अनुशासनात्िक कारवाही व्यस्क्िगि ि्य र पररस्स्िति को आधारिा उपयकु्ि छ कक छैन भनेर तनधानरण गनन 
स्कूल प्रशासकहरु एक केस-दर-केस आधार िा यस नीति को प्रावधान को उल्ल्घन िा ववचार गनछेन।् 

असय स्र्थानीय िततबसि र्ििेकपूणि तनलम्बन िा हततयार को लागी तनष्कासन को लागी आमसत्रण 

मशक्षा बोडन तनधानरण गदनछ कक अतिररक्ि सावधानी िहत्वपूणन र ववद्यािी सुरक्षा को लागी प्रदान गनन को लागी आवचयक छ। िसिन, ब्ल्याड को 
लम्बाई को बावजुद कुनै पनी चाकू बोक्न, ल्याउने, प्रयोग गने वा राख्ने, स्जल्ला को सम्पवत्त िा, स्जल्ला वा यसको एक स्कूल द्वारा पठार्एको सवारी 
साधनहरुिा, एक स्कूल प्रायोस्जि वा स्जल्ला प्रायोस्जि गतिववचध को दौरान वा घटना, र स्कूल को सम्पवत्त बाहहर जब आचरण स्कूल वा कुन ैस्जल्ला 
को पाठ्यक्रि संग एक उचचि सम्बन्ध बबना कुन ैपाठ्यक्रि वा गैर-पाठ्यक्रि घटना को बबना व्यस्क्ित्व को सुरक्षा र कल्याण को लागी हातनकारक 
व्यवहार को रूप िा िानीन्छ, अन्य बबद्यािीहरु र स्कूलका किनचारीहरु र यसैले तनर्ेचधि। यस नीति को उल्ल्घन गने ववद्यािीहरु लाई उचचि 
अनुशासनात्िक कायनवाही को लागी पठार्नछे। 

रेकडि राख्ने 
स्जल्लाले ववद्यालयिा हतियार ल्याउने ववद्यािीहरुको तनकास, ववद्यालयको नाि, तनष्कामसि बबद्यािीहरुको संख्या र कानून बिोस्जि आवचयक 
हतियारहरुको प्रकार सहहिको पररस्स्ितिलाई वणनन गरी अमभलेख राख्ने छ। 

कानून िितिन को लागी रेफरल 

लागू कानून अनुसार स्कूलका किनचारीले ववद्यालय वा ववद्यालय स्जल्लाको प्रिाणीकरण बबना ववद्यालयिा बन्दकु वा हतियार ल्याउने 
कुनै पतन ववद्यािीलाई कानून प्रविननिा पठाउनु पनेछ। 
 



Revised(सशंोचधि): August 13, 2012 (अगस्ट १३, २०१२)  
Adopted(अपनएको): December 8, 2003(डडसेम्बर ८, २००३) 

 

LEGAL REFS (कानुनी संदभन).  
C.R.S. 22 33 106 (1) (grounds for suspension and expulsion and denial of admission) (तनलंबन र तनष्कासन र प्रवेशको र्न्कार) 
18 U.S.C. 18-1-901(3)(h)(state law definition of “firearm”) ("बन्दकु" को राज्य व्यवस्िा पररभार्ा) 
18 U.S.C. Section 921 (a)(3) (federal definition of “firearm”) ("बन्दकु" संघीय पररभार्ा) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a) (I)(G) (policy required as part of safe schools plan) (नीति सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भाग रूपिा आवचयक) 
20 U.S.C. Section 7151(Gun Free Schools Act) (बन्दकू िुक्ि ववद्यालय ऐन) 
20 U.S.C. Section 7151(h)( requiring schools to have policies requiring referral to law enforcement) (ववद्यालय आवचयकिा कानुन 
कायानन्वयन गनन मसफाररश को आवचयकिा नीति) 
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C.R.S. 22-33-102(4) (definition of dangerous weapon) (खिरनाक हतियार को पररभार्ा) 
C.R.S. 22-33-106(1) (grounds for suspension, expulsion and denial of admission) (तनलंबन, तनष्कासन र प्रवेश को र्न्कार लाचग आधार) 
C.R.S. 22-33-106(1)(f) (must adopt policy regarding firearm facsimiles) (बन्दकु प्रतिकृति सन्दभनिा नीति अपनाउनु पछन) 

CROSS REFS (पार संदभन).  
JKD, Suspension/Expulsion of Students (ववद्यािी तनलंबन / तनष्कासन) 
JKD-2, Discipline of Students with Disabilities (अपाङ्ग संग ववद्यािी अनुशासन) 
KFA, Public Conduct on School Property (स्कूल सम्पवत्त सावनजतनक आचार)  

 

मशक्षा बोडन को िान्यिा छ कक र्लेक्रोतनक संचार उपकरणहरु ("ईसीडी") एक िहत्वपूणन संचार भूमिका दबुै आपिकालीन अवस्िािा र शैक्षक्षक सेहटगं 
िा टेक्नोलोजी को रूप िा खेल्न सक्छ। जे होस,् स्कूल िा र्लेक्रोतनक संचार उपकरणहरु को व्यस्क्िगि उपयोग बाधा र/वा शैक्षक्षक प्रकक्रया संग 
हस्िके्षप र उपयुक्ि उपयोग हदशातनदेशहरु को अधीनिा हुन सक्छ। यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, "र्लेक्रोतनक संचार उपकरणहरु" िा सेल 
फोन, बबपर, पेजर, वाकी-टकी, र कुनै श्रवण संकेि उत्सजनन, कम्पन, एक सन्देश प्रदमशनि गदनछ, वा अन्यिा सम्िन वा िामलक लाई एक संचार 
उद्धार गदनछ (जस्िै, कम्प्यूटर, आई-प्याड वा अन्य ्याब्लेट उपकरण, स्िाटन फोन, आहद)। यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, शब्द िा र्लेक्रोतनक 
खेल र कम्प्याक्ट डडस्क प्लेयरहरु जस्िै र्लके्रोतनक िनोरन्जन उपकरणहरु लाई सािले गररनेछ। 

बबद्यािीहरु ववद्यालयको हदन, स्कुलका सवारी साधनहरु र ववद्यालय प्रायोस्जि कायनक्रिहरु/ गतिववचधहरु िा र्लेक्रोतनक संचार उपकरणहरु बोक्न 
सक्छन।् ववद्यािीहरुले ववद्यालयिा, स्कुल सवारी साधनहरुिा र ववद्यालय प्रायोस्जि कायनक्रिहरु/गतिववचधहरुिा सेलुलर फोन र अन्य ईसीडी को 
उपयोग सम्बन्धी प्रशासतनक वा किनचारी सदस्य तनदेशहरुको पालना गनुनपनेछ। बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा अन्य स्कूल प्रशासक द्वारा पररभावर्ि गररए 
अनुसार ववद्यािीहरुलाई सेलुलर फोन र अन्य ईसीडी को उपयोग गनन को लागी अनुिति छ। वप्रस्न्सपल वा अन्य ववद्यालय प्रशासक प्रत्येक भवन 
िा तनस्चचि पररभावर्ि स्िानहरुिा ईसीडी को उपयोग सीमिि गनन सक्नुहुन्छ। 

एक ववद्यािी द्वारा एक सेललुर टेमलफोन वा अन्य ईसीडी को कब्जा एक ववशेर्ाचधकार को रूप िा िातनन्छ, जो कुनै पनी ववद्यािी जो यस नीति 
को शिनहरु को पालन गनन िा असफल हुन सक्छ, वा अन्यिा यन्त्र को दरुुपयोग िा संलग्न हुन जान्छ स्कूल तनयिहरु को उल्लघन गनन को लागी 
जफि हुन सक्छ। उल्लंघन ववद्यािी अनशुासन नीतिहरु अन्िगनि अनुशासनात्िक कारबाही हुन सक्छ। सेलुलर फोन वा ईसीडीको अनपुयुक्ि उपयोग 
शामिल छ, िर तनम्न िात्र सीमिि छैन: 

1. एक र्न्टरनेट सार्ट जुन अन्यिा स्कूल िा बबद्यािीहरुका लाचग रोककएको छ पहुुँच र/वा हेन े

2. एक ईिेल, पाठ सन्देश वा अन्य संचार पठाउुँने, जसले सिाउुँछ, धम्की हदन्छ, वा अको व्यस्क्ि को बबरुद्ध भेदभाव गदनछ। 

3. स्कूल वा एक स्कूल प्रायोस्जि कायनक्रि िा कसैलार्न अनावचयक सिाउन, धम्की हदन, वा लाजिदो फोटो, अडडयो मलन, वा पठाउन, 
डाउनलोड गनन वा अपलोड गनन एक क्यािेरा उपकरण को उपयोग गने 

4. शैक्षक्षक बेर्िानी िा सलंग्न गनन को लागी यस्िो उपकरणहरु को उपयोग गने 

5. एक स्जल्ला स्वामित्वको कम्प्युटरिा व्यस्क्िगि वा गैर ववद्यालय सम्बस्न्धि फार्लहरु लाई बचाउन को लागी यस्िो उपकरणहरु को उपयोग 

गने 

6. "सार्बर-धम्की," वा अन्य अवांतछि वा अवांतछि र्लेक्रोतनक संचार वा अन्य संचार को लागी कुनै पनी रूप िा यस्िो उपकरणहरु को 
उपयोग गरेर अन्यिा मशक्षण वािावरण िा एक बाधा पैदा गन े

क्यािेराको साि र्लेक्रोतनक संचार उपकरण को उपयोग यस्िो स्िानहरुिा तनर्ेचधि छ जहाुँ यस्िो संचालन अन्य व्यस्क्िको सुरक्षा वा गोपनीयिा 
अचधकार हनन गनन सक्छ। 

अनचधकृि सियिा यकीन गनन को लागी कक यन्त्र बन्द र दृस्ष्ट बाहहर छ यो ववद्यािीको स्जम्िेवारी हो। यस नीति को उल्ल्घन र/वा कुनै अन्य 
स्जल्ला नीति को उल्लघन को उपयोग अनशुासनात्िक उपायहरु र र्लेक्रोतनक संचार उपकरण को पररणाि जफि हुन सक्छ। 

आिा बुबा/अमभभावक, ववद्यािी र ववद्यालयका किनचारीहरु संग एक सम्िेलन पतछ िात्र जफि गररएका उपकरणहरु ववद्यािीलाई कफिान गररनेछ। 
बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल ेयो िािला कानून प्रविनन को लागी उपयुक्ि रूपिा उल्लेख गनन सक्छन।् 

एक सेल तनयि, स्जल्ला नीति वा कानून एक सेलुलर फोन वा ईसीडी को उपयोग को िाध्यि बाट उल्लघन गररएको छ कक उचचि संदेह िा, संहदग्ध 
गल्िी को प्रिाण को लागी खोजी स्जला नीति अनसुार हुन सक्छ। सेलुलर फोन वा ईसीडी सिपनण गनन अनुरोध संग अनुपालन गनन एक ववद्यािी 
को िफन  बाट कुनै अस्वीकार अनशुासनात्िक कारवाही को पररणाि हुन सक्छ। एक सेलुलर टेमलफोन वा ईसीडी जफि गरीएको छ र कानून प्रविनन 
िा पठार्एको छैन एक ववद्यािी को आिाबाब ुवा अमभभावक लाई जारी गररनेछ जब यो अब अनसुन्धान वा अनुशासनात्िक कायनवाही को लागी 

इलेक्िोतनक कम्युतनकेशन उपकरणहरुको र्िद्यार्थी ियोग 
(जेआईसीजे) 



आवचयक छैन। वप्रस्न्सपल को वववेक िा, सेलुलर टेमलफोन वा ईसीडी सीधा ववद्यािी लाई कफिान गनन सककन्छ। 

एक ववद्यालय किनचारी द्वारा जस्िा उपकरणहरु को स्वीकायन उपयोग शामसि यस नीति को उल्लंघन को लागी कुनै पतन हातन, चोरी वा र्लेक्रोतनक 
सञ्चार उपकरणहरु को ववनाश को लागी एक बबद्यािी वा स्कूल द्वारा ल्याईएको ववत्तीय स्जम्िेवार छैन स्जल्ला यी वस्िुहरुको सुरक्षा र सुरक्षा को 
लागी स्जम्िेवार हुन ेछैन। 
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Adopted(आपनाएको):January 9, 2012 (जनवरी 9, 2012) 
संशोचधि: अगस्ट 11, 2014 
CROSS REFS (पार संदभन):   

JIC, Student Conduct and Subcodes (ववद्यािी आचरण र सह कोड)                           
JIH, Student Interrogations, Searches, Arrests (ववद्यािी केरकार, खोज, चगरफ्िारी)                          
JK, Student Discipline and Subcodes (ववद्यािी अनुशासन र सह कोड) 

मशक्षा बोडन स्कूलहरु िा एक वािावरण को बनाए राखन को लागी जो मसक्न को लागी अनुकूल छ र किनचारीहरु र ववद्यािीहरु को सरुक्षा र कल्याण 
को सुरक्षा हो। यो लक्ष्य प्राप्ि गनन को लागी, व्यस्क्ि र/वा बबद्यािी को व्यस्क्िगि सम्पवत्त खोज्न को लागी र ववद्यािी र स्टाफ को सुरक्षा र 
कल्याण को लागी हातनकारक वा हातनकारक िानीएको कुनै सम्पवत्त कब्जा गनन यो स्कूल किनचारीहरु को लागी आवचयक हुन सक्छ।  

सािात्कार िा र्िद्यालय िशासकहरु द्िारा र्िद्यार्थीहरुको सोिपुछ 

जब बोडन नीति वा स्कूल तनयि को उल्लघन हुन्छ, वप्रमंसपल वा डडजार्नर ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक को पूवन सहिति बबना संभाववि 
ववद्यािी पीडडि र साक्षीहरु लाई प्रचन गनन सक्छन।् यहद एक ववद्यालय अचधकारी बाल दवु्यनवहार को एक ररपोटन को अनुसन्धान गरीरहेको छ र 
संहदग्ध अपराधी ववद्यािी को पररवार को एक सदस्य हो, ववद्यािी को पररवार संग कुनै सम्पकन  बनार्ने छैन। 

पररस्स्ितिहरुिा जहाुँ एक ववद्यािी बोडन नीति वा स्कूल तनयिहरु को उल्ल्घन को संहदग्ध छ, वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर संहदग्ध ववद्यािी संग सोधपुछ 
गनन सक्छन ्यहद स्कूल अचधकारी संग यस्िो उल्लघन भएको छ भन्ने शंका गनन को लागी उचचि आधार छ। प्रचनको प्रकृति र सीिा हदसम्ि 
प्रचनको उद्देचय संग सम्बस्न्धि हुनु पछन। यहद ववद्यािील ेकुन ैसलंग्निा वा अपराधलाई अस्वीकार गदनछ भन,े ववद्यािीलाई िौझखक वा मलझखि 
रूपिा किा को आफ्नो पक्ष प्रस्ििु गने अवसर हुनेछ। 

स्कूल कालमिक द्िारा आयोजजत खोज 

खोज एक स्कूल अचधकारी द्वारा आयोस्जि गनन सककन्छ जसको शंकाको लागी उचचि आधार छ कक एक खोजल ेप्रिाण प्रिाझणि गदनछ कक 
ववद्यािीले कानून वा बोडन नीति उल्ल्घन गरेको छ। जब एक खोज को लागी उचचि आधार अवस्स्िि छ, स्कूल किनचारीहरु एक ववद्यािी र/वा 
उसको सम्पवत्त स्कूल पररसर िा वा एक स्कूल गतिववचध को सियिा यस नीति िा उस्ल्लझखि पररस्स्ितिहरु को लागी खोज्न सक्छन ्र कुनै अवधै, 

अनचधकृि वा प्रतिबस्न्धि सािग्री जब्ि गनन सक्दछ। 

एक ववद्यालय अचधकारी द्वारा आयोस्जि कुन ैपतन खोजी ववद्यािी को गोपनीयिा को सम्िान गनुन पछन र कुनै पनी ववद्यािी को उिेर र मलगं र 
संहदग्ध उल्ल्घन को प्रकृति को ववचार िा आवचयक भन्दा बढी दखलपात्र हुनुहुन्न। 

जब सम्ि सम्भव हुन्छ, ववद्यािीलाई खोज को लागी कारण (हरू) को बारे िा सूचचि गररनेछ र खोज को लागी ववद्यािी को अनुिति को अनुरोध 
गररनेछ। एक ववद्यािीको खोजी गने ववद्यालयका अचधकारीहरु सगं सहयोग गनन असफल भए अनशुासनात्िक कारबाही को लागी आधार िातननेछ। 

एक प्रशासतनक ररपोटन स्कूल अचधकारी द्वारा खोज को खोज, निीजाहरु र कुनै साक्षी को नाि को कारण बिाईरहेछ। यहद खोज अनुशासतनक 
कारबाही को आधार को रूप िा प्रयोग गनन को लागी प्रिाण उत्पन्न गदनछ, ररपोटन ववद्यािी को अनशुासन फार्ल िा दायर गररनेछ। 

पररिार्ाहरु 

1. "उचचि संदेह" स्कूल सम्पवत्त वा स्कूल अचधकारीहरु द्वारा बाहहर स्कूल गतिववचधहरु िा एक खोज को लागी िानक हो। उचचि शंका एक 
ववचवसनीय िखुबबर वा व्यस्क्िगि अवलोकन जसल ेस्कूल अचधकारी ववचवास गनन को लागी, आफ्नै अनुभव को आधार िा प्रदान गरीएको 
ि्यहरु िा आधाररि हुन ुपछन, कक एक ववशेर् व्यस्क्ि, स्िान वा चीज को खोज बोडन नीति वा राज्य कानून को उल्लंघन को प्रिाण को खोज 
को लागी नेितृ्व गदनछ। उचचि सदेंह िात्र एक िु्टा भन्दा बढी आवचयक छ। 

2. "प्रतिबन्ध" िा बोडन नीति वा राज्य काननू द्वारा तनर्ेचधि सबै पदािन वा सािाग्री हुन्छन ्जसिा लागूऔर्ध, िादक पये पदािन, एक "घािक 
हतियार/बन्दकु," "हतियार," वा "फेमसिार्ल," नीति जेआईसीआई िा वणनन गरीएको िात्र सीमिि छैन। 

स्कूल सम्पिी को खोज 

स्कूल लकर, डेस्क र अन्य भण्डारण के्षत्रहरु स्कूल सम्पवत्त हो र स्कूल को तनयन्त्रण िा सबै सिय िा रहन्छन।् त्यस्िा सबै लकर, डेस्क र अन्य 
भण्डारण के्षत्रहरु, साि सािै तिनीहरुको सािग्री, कुनै पनी सियिा, सूचना संग वा बबना तनरीक्षण को अधीनिा छन।् बबद्यािीहरुको उपयोग को 
लागी प्रदान गररएको स्कूल सम्पवत्त सफा बहहगनिन, रखरखाव को लागी पहुुँच र यस नीति अनुसार खोज को लागी ववर्य हो। 

र्िद्यार्थी असतरकक्रया, खोज र धगरफ्तारी 
(जेआईएच) 



ववद्यािीहरु प्रशासन द्वारा अनुिोहदि िररका िा आफ्नो लकर र/वा अन्य भण्डारण के्षत्रहरु को सुरक्षा को लागी पूणन स्जम्िेवारी मलन्छन।् बबद्यािीहरु 
स्कूल र उनीहरु को लागी िोककएको डेस्क र लकरहरुिा पनी जो पनी तनहहि छन ्त्यस्िा डेस्क र लकर को सािग्री संग सम्बस्न्धि कुन ैहातन वा 
क्षति को लागी स्जम्िेवार हुनछेन।् 

िाला वा भण्डारण के्षत्र रहेको ववद्यालयको प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान गररएको वा अनिुोहदि िाला बाहेक कुनै पतन ववद्यािीले कुनै लकर वा 
भण्डारण के्षत्रिा िाला लगाउन वा अन्यिा बाधा पुर् याउन सक्दैन। अस्वीकृि िालाहरु हटार्नेछ। 
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वप्रस्न्सपल वा उनको डडजार्नर एक डेस्क, लकर वा कुन ैअन्य भण्डारण के्षत्र र यसको सािग्री खोज्न सक्छन ्जब उनी एक खोज को लागी उचचि 
आधार छ। जब सम्भव छ, अको व्यस्क्ि खोजको साक्षी को लागी उपलब्ध हुनेछ। 

पाककिं ग स्र्थल/सिारी सािन खोज 

एक ववद्यािी द्वारा संचामलि िोटर वाहन लाई ववद्यालय पररसर िा ल्याउने ववशेर्ाचधकार ववद्यािी चालक को सहिति िा वाहन को खोज को 
अनुिति हदन को लागी जब त्यहाुँ उचचि संदेह छ कक खोज को लागी तनर्ेध को प्रिाण हदईनेछ। 

एक ववद्यािी, आिा बुबा/अमभभावक, वा गाडीको िामलक द्वारा ववद्यालय पररसर िा िोटर वाहन को लागी अनुिति को लागी वाहनको खोज को 
अनुरोध को सिय िा अस्वीकार गनन को लागी गाडी ल्याउन ेववशरे्ाचधकार को िप सुनुवाई बबना सिास्प्िको कारण हुनछे। ववद्यालय पररसरिा। 
खोज िा पेश गनन अस्वीकार अनशुासनात्िक कारबाही र कानून प्रविनन अचधकारीहरु को अचधसूचना को पररणाि हुन सक्छ। 

ववद्यािी पाककन   स्िल को तनयमिि गचिी र ववद्यािी अटोिोबार्ल को बाहहर को तनरीक्षण सधैं अनिुति हदर्नेछ। 

र्िद्यार्थी व्यजक्तको िा व्यजक्तगत ििािको खोज 

वप्रस्न्सपल वा उनको नामिि व्यस्क्ि एक पसन, िोला, ककिाब िोला, वा स्कूल को सम्पवत्त िा ब्रीफकेस वा स्कूल प्रायोस्जि घटनाहरु वा गतिववचधहरु 
िा एक बबद्यािी वा एक ववद्यािी को व्यस्क्िगि प्रभावहरु को लागी स्कूल अचधकारी प्राववचधक ववचवास गनन को लागी उचचि आधार छ भने खोज 
उजागर हुनेछ: 

a. बोडन र/वा स्जल्ला नीति, स्कूल तनयि, वा सघंीय, राज्य, वा स्िानीय कानून को उल्ल्घन को प्रिाण। 

b. कुनै पतन चीज, यसको उपस्स्िति को कारण, कुन ैपतन व्यस्क्ि को लागी शारीररक हातन वा रोग को एक ित्काल खिरा प्रस्ििु गदनछ। 
व्यस्क्िको खोजी ववद्यािीको पकेट, पसन, ब्रीफकेस, वा ब्याकप्याक र/वा ववद्यािीको लुगाको बाहहरी भागको "प्याट डाउन" जस्िा ववद्यािीको 
कब्जािा रहेको कुनै पतन वस्ििुा िात्र सीमिि हुनेछ। 

एक ववद्यािी को व्यस्क्ि वा व्यस्क्िगि प्रभाव को खोज को सीिा, साि साि ैखोज को संचालन गनन को लागी साधन, खोज को उद्देचय र संहदग्ध 
उल्ल्घन को प्रकृति संग उचचि रूपिा सम्बस्न्धि हुनु पछन। 

व्यस्क्िको खोजी अन्य बबद्यािीहरुको उपस्स्िति बाट र सकेसम्ि तनजी रूपिा सम्भव भएसम्ि, ववद्यािीको उिेर र मलगको आधारिा गररनेछ। 
कि स ेकि एक िर एक भन्दा बढी िीन सिान व्यस्क्ि को सिान मलगं को व्यस्क्ि को रूप िा खोज गरीरहेछ साक्षी छ िर खोज िा भाग मलन े
छैन। 

एक ववद्यािी को व्यस्क्िको खोजी र/वा व्यस्क्िगि प्रभावहरु को ववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक को पूवन सहिति बबना आयोस्जि गनन सककन्छ। 
खोस्जएको कुनै पतन ववद्यािी को आिाबाबु वा अमभभावक खोज को बारे िा यिाशक्य चाुँडो सूचचि गररनेछ। 

कोट वा ज्याकेट वा जुत्ता बाहेक अन्य कपडा हटाउन आवचयक पने व्यस्क्िको खोज कानून प्रविनन अचधकारीलाई पठार्नेछ। स्कूलका किनचारीहरु 
यस्िा खोजहरुिा भाग मलन ेछैनन।् 

कानून िितिन अधिकारीहरुको संलग्नता 
वप्रस्न्सपल वा उनको नामिि एक ववद्यालय प्रविनन अचधकारी द्वारा आयोस्जि ववद्यालय पररसर िा एक खोज अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ। जब काननू 
प्रविनन अचधकारीहरु खोज िा सलंग्न छन,् खोज यो नीति को प्रावधानहरु को स्टा आपराचधक कानून िापदण्ड अन्िगनि आयोस्जि गररनेछ। 

जब कानून प्रविनन अचधकारीहरु यस्िो अनुरोध को जवाफ, कुन ैस्कूल किनचारी सहायिा वा अन्यिा कानून प्रविनन अचधकारी को सीधा आदेश 
अन्िगनि खोज िा भाग मलन ेछैन। 

वप्रस्न्सपल वा उनको नामिि एक कानून प्रविनन अचधकारी को सहायिा को लागी अनुरोध गनन सक्छन:् 

1. लकर, डेस्क र असय िण्डारण िेत्रहरु सटहत स्कूल सम्पिी को एक खोज संचालन; 
2. कुनै पनी िोटरसार्कल वा पसन, ब्रीफकेस वा ब्याकप्याक जस्िा बबद्यािी को कब्जािा कुन ैबस्िु को खोजी गनन को लागी यहद ववद्यािीले 

स्कूल प्रशासनलाई यस्िो खोज गनन अनुिति हदन अस्वीकार गरे; 

यस्िो अस्वीकार को िािला िा, प्रधानाध्यापक वा उसको नामििल,े िर कानूनी प्रविनन अचधकारी सस्म्िमलि हुनु भन्दा पहहले 
ववद्यािी को आिा बुबा को सम्पकन  र सुरक्षक्षि सहयोग को लागी बाध्य हुन सक्दैन; वा 

3. पहहचान वा यस सेक्सन अनुसार आयोस्जि एक खोज को पाठ्यक्रि िा पार्एको तनर्ेचधि बस्िुहरुको पहहचान वा कब्जा मलन ु 

4. यहद कानून प्रविनन किनचारीहरु स्कूल अचधकारीहरु बाट एक ववद्यािी, उसको सम्पवत्त वा स्कूल को सम्पवत्त खोज्न को लागी आपराचधक 
गतिववचधहरु संग सम्बस्न्धि प्रिाण प्राप्ि गनन को लागी अनुिति िाग्छन,् स्कूलका अचधकारीहरु लाई पुमलसले खोज संचालन गनुन भन्दा पहहले 



एक िान्य खोज वारेन्ट पशे गनन को लागी अनुरोध गदनछ जब सम्ि: 

1. त्यहाुँ ववद्यािी द्वारा असुरक्षक्षि सहिति छ; 
2. त्यहाुँ सम्भाववि कारण र पररस्स्ितिहरु छन ्यस्िो कक एक खोज वारंट प्राप्ि गनन को लागी सिय ले खोज को उद्देचय लाई तनराश पानेछ; वा 
3. खोज एक चगरफ्िारी को लागी घटना हो र व्यस्क्ि र उसको ित्काल पररवेशिा सीमिि छ। 

सोिपुछ 

जब कानून प्रविनन अचधकारीहरु ववद्यािीहरुलाई प्रचन गनन को लागी अनुिति िाग्छन ्जब ववद्यािीहरु स्कूल िा छन ्वा स्कूल गतिववचधहरु िा 
भाग मलन्छन,् वप्रस्न्सपल वा उसको नामिि अदालि को आदेश अन्यिा प्रदान नभएसम्ि उपस्स्िि हुनेछन।् यो कानून प्रविनन अचधकारी को 
स्जम्िेवारी छ कक ववद्यािी साक्षीहरु को साक्षात्कार वा ववद्यािी संहदग्धहरुलाई सोधपुछ गनन को लागी सबै लागू प्रकक्रयागि सुरक्षा उपायहरु सगं 
अनुपालन आचवासन। 

 

 



वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल ेकानून प्रविनन अचधकारीको उचचि पहहचान छ भन्न ेकुरा सुतनस्चचि गनेछ। बाहेक जब कानून प्रविनन अचधकारीहरु को 
एक वारंट वा अन्य अदालि को आदेश छ, वा जब एक आपिकामलन, वा अन्य exigent पररस्स्ितिहरु अस्स्ित्विा, यस्िो पछूिाछ र साक्षात्कार 
ववद्यािी को कक्षा को सिय को दौरान हिोत्साहहि छन।् यहद ववद्यािी १८ बर्न भन्दा कि उिेरको छ भने, उसको आिा बुबा (हरू) वा कानूनी 
अमभभावक पतन उपस्स्िि रहनेछन ्जब सम्ि ककशोर िुक्ि हुुँदैनन ्ककनकक यो शब्द राज्य कानून िा पररभावर्ि गरीएको छ। 

िर, बशिे, यहद कुनै स्कूलका किनचारीहरु लाई कानून को उल्लघन भएको छ वा भएको छ भन्न ेववचवास गनन को लागी उचचि संदेह छ, उनीहरु 
उचचि कानून प्रविनन अचधकारी लाई सूचचि गनेछन ् र शंकास्पद उल्ल्घन को ररपोटन गनेछन।् यस्िो प्रतिवेदनको जवाफ हदने कानून प्रविनन 
अचधकारीहरु यसको पररणािस्वरूप सबै उचचि र कानूनी कारबाही गने हकदार हुनछेन।् 

कानून प्रविनन द्वारा एक ववद्यािी साक्षी को साक्षात्कार वा एक ववद्यािी संहदग्ध को सोधपछु गनन को लागी अनुरोध िा, स्कूल अचधकारीहरु लाई 
ववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक को सूचचि गनुन पछन, ररपोटन गररएको बाल दवु्यनवहार को अनसुन्धान िा संलग्न िािलाहरु िा जहाुँ संहदग्ध 
अपराधी ववद्यािी को पररवार को एक सदस्य हो, जब काननू प्रविनन एक अदालि को आदेश छ कक ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक लाई सूचचि 
नगने, वा जब एक आपिकालीन वा अन्य अत्यावचयक पररस्स्ितिहरु अवस्स्िि छन।् 

यहद ववद्यािी १y बर्न िुतनको छ भने, ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावक पतन कानून प्रविनन सोधपछु वा साक्षात्कार को बखि उपस्स्िि हुनेछ जब 
सम्ि: (२) ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावकलाई यो नीति अनसुार सूचचि गररएको छैन; वा (३) ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावक उपस्स्िि नभई 
सोधपुछ वा साक्षात्कार गनन सहिि हुनुहुन्छ। 

व्यस्क्िगि रूपिा सोधपुछ गरी र सम्भव भएसम्ि िामलकािा िोरै बाधा पुर् याएर ववद्यािीलाई सोचधएकोिा कुन ैध्यान नहदन ेहरेक प्रयास गररनेछ। 

खोजी र जफती 
वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर स्कूल पररसर िा एक कानून प्रविनन अचधकारी द्वारा आयोस्जि एक खोज अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ। जब कानून प्रविनन 
अचधकारीहरु यस्िो अनुरोध को प्रतिकक्रया, कुन ैस्कूल किनचारी सहायिा वा अन्यिा खोज िा भाग मलने छैन। यो अपेक्षक्षि छ कक कानून प्रविनन 
द्वारा खोज लागू कानून को आवचयकिाहरु अनुसार आयोस्जि गररनेछ। 

टहरासत र/िा धगरफ्तारी 

यहद ववद्यािी चगरफ्िारिा राझखएको छ वा ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावक र यस्िो ररहाई को लागी बबद्यािी सहिति छ भन ेकानून प्रविनन 
अचधकारीहरु लाई बबदा गररनेछ। जब कुन ै ववद्यािीलाई कानून प्रविनन अचधकारीहरु द्वारा कुनै कारणले स्कूल बाट हटार्न्छ, ववद्यालयका 
अचधकारीहरुल ेववद्यािीको अमभभावक/अमभभावकलाई सूचचि गनन उचचि प्रयास गनेछन।् 

जब पुमलस द्वारा हहरासि र/वा चगरफ्िारी संलग्न छ, वप्रस्न्सपल अनुरोध गनुन पछन कक कानून द्वारा तनधानररि सबै प्रकक्रयागि सुरक्षा कानून प्रविनन 
अचधकारीहरु द्वारा अवलोकन गरीन्छ। यो सहहि सब ैउचचि प्रकक्रया प्रकक्रयाहरु सिावेश छन ्िर उचचि चगरफ्िारी वारंट प्राप्ि गनन सीमिि छैन जहाुँ 
आवचयक छ। स्जल्ला किनचारी एक ववद्यािी को चगरफ्िार गदान एक अचधकारी को कानूनी अनुपालन को लागी स्जम्िेवार छैन। 

िस्तुहरु जफत 

स्कूल अचधकारीहरु द्वारा आयोस्जि एक खोज को क्रििा भेहटएको कुनै पनी कानून वा बोडन नीति वा स्कूल तनयि को उल्लघन को प्रिाण हो वा 
जसको उपस्स्िति द्वारा शारीररक हातन को एक ित्काल खिरा प्रस्िुि गनन सक्छ: 

1. परीक्षण र/वा कुन ैतनलम्बन वा तनष्कासन कायनवाही िा प्रिाण को रूप िा पशे गरीन्छ। 

यस्िो सािग्री वप्रस्न्सपल द्वारा एक सुरक्षक्षि ठाउुँ  िा राझखनेछ जब सम्ि यो सुनुवाई िा प्रस्िुि गरीन्छ। यहद कुन ैपदािनको परीक्षणल ेयसलाई 
तनयन्त्रण वा नक्कली पदािन भएको देखाएको छ, मलझखि दस्िावजे वा पदािनको पहहचान कुन ैतनलम्बन वा तनष्कासन कायनवाहीिा प्रिाणको 
रूपिा राखीनेछ र स्वीकार गररनछे; वा 

2. यस नीति अनुसार कुनै पतन काननू प्रविनन अचधकारी लाई पठार्न्छ। 

कुनै कानून प्रविनन रेकडन, परीक्षण वा बरािद वस्ि ुको सापेक्ष ररपोटन कुनै पनी तनलम्बन वा तनष्कासन कायनवाही िा प्रिाण को रूप िा प्रयोग 
गनन सककन्छ। 

तनिेदन टदनु 

एक खोज पतछ १० ववद्यालय हदन मभत्र, ववद्यािी खोज को कारण (हरू) र खोज को पररस्स्ितिहरु को छानबबन गन ेसुपररन्टेन्डेन्ट िा खोज तनणनय 
अपील गनन सक्छन।् अपील प्राप्ि भएपतछ पाुँच ववद्यालय हदन मभत्र अधीक्षकल ेमलझखि तनष्कर्न जारी गनुन पनछे। सुपररटेन्डेन्टको तनणनय अस्न्िि 
स्जल्ला तनधानरण हुनेछ। 

 



Adopted(अपनाएको) :     May 10, 1999 (१० िई १९९९) 
Revised(सशंोचधि):       September 10, 2012( १० सपे्टेम्बर २०१२) 
LEGAL REF(कानुनी संदभन):   

C.R.S. 19-2-511 et seq  
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(I)(II)(policy required as part of safe  schools plan) (नीति सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना को भाग रूपिा आवचयक छ) 

  CROSS REFS(पार संदभन):    
JK, Student Discipline, and subcodes(ववद्यािी अनुशासन, र उप-कोड) 
JICI, Weapons in School(स्कूल िा हाि हतियार) 
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पररचय 

अन्िर शैक्षक्षक कायनक्रि सहभागीहरुलाई आफ्नो अचधकिि क्षििा हामसल गनन र आफ्नो ववद्यालय को प्रतितनचधत्व गनन को लागी प्रोत्साहहि गनन 
को लागी अवस्स्िि छ। सहभागीहरु न केवल आफैं लाई प्रतितनचधत्व गदनछन ्िर ववद्यािीहरु, संकाय, र उनीहरुका सम्बस्न्धि ववद्यालयहरुका 
संरक्षक। अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक्स िा सहभाचगिा एक ववशेर्ाचधकार को तनयि, तनयिहरु, र िापदण्डहरु को साि पतछ तनधानररि पतछ अनुपालन 
को ववर्य हो। 

चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला को अन्िर -शैक्षक्षक एिलेहटक कायनक्रि स्कूल कायनक्रि को एक अतिररक्ि पाठ्यक्रि भाग को रूप िा ववचार गररनेछ र दबु ै
मलगं को अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक्स िा भाग मलन को लागी सिान अवसर प्रदान गदनछ। यो कायनक्रि न ि आवचयक छ न ि स्जल्ला को आधारभिू 
तनदेशात्िक कायनक्रि को हहस्सा हो। 

िाचिका लक्ष्यहरु लाई ध्यानिा राखी, मशक्षा बोडन केटाहरु को खेल संग एक सिान अवसर को आधार िा केटीहरु को खेल कोर् को लागी खोज्न ेछ 
र सह शैक्षक्षक टीिहरु लाई अनुिति र प्रोत्साहन हदईनेछ जब एक ववशेर् खेल को रूप िा एक सहकारी गतिववचध को रूप िा उपयकु्ि तनधानररि 
गरीन्छ। मशक्षा बोडनले ववद्यािी, संकाय, र सिुदायलाई कुल स्कूल कायनक्रि को सम्बन्ध िा एिलेहटक्स को िूल्य पहहचान गनन प्रोत्साहहि गदनछ। 

ईन्टरस्कोलास्स्टक एिलेहटक्स िा भाग मलने योग्यिा कोलोराडो हाई स्कूल गतिववचध संघ (CHSAA), र स्कूल स्जल्ला को तनयि र तनयिहरु को 
संववधान र उपतनयि को सन्दभन िा तनधानररि गररनेछ। 

अनुशासनात्मक िकक्रया र एर्थलेटटक मंजूरी 
यस नीति र प्रासंचगक तनयिन को प्रावधानहरुको उल्ल्घन गने ववद्यािीहरु संगै तनयिन िा उल्लेझखि अनुसार उपयुक्ि अनुशासनात्िक प्रतिबन्धहरु 
को अधीनिा हुनछेन,् र अन्य स्कूल बोडन नीतिहरु अनसुार, लागू हुन्छ। आन्िररक शैक्षक्षक एिलेहटक्स िा भाग मलने प्रतिबन्ध लगाउने संकल्प र 
लगाईने प्रतिबन्ध को प्रकृति बबद्यािी को स्कूल को वप्रस्न्सपल वा उनको वा उनको डडजार्नर द्वारा बनार्नेछ। 

नीतत को आिेदन 

एक ववद्यािी खेलको मसजन भर िा यो नीति को अधीनिा छ जसिा उनी भाग मलर्रहेका छन।् सीजन अभ्यास को पहहलो हदन िा शुरू हुन्छ र 
पोस्ट सीजन प्रतियोचगिा को िाध्यि बाट जारी छ। यसबाहेक, प्रतिबन्ध ववद्यालय र बर्नको दौरान कुनै पतन सिय, क्याम्पस िा वा बाहहर, र जहाुँ 
उचचि िातनन्छ, स्कूल सत्र िा नहुुँदा गम्भीर र पयानप्ि उल्ल्घन को लागी लगाउन सककन्छ। 

र्िर्िि 

यहाुँ तनहहि केहह पतन एक कोच वा प्रायोजक गतिववचध, कफ्यून घण्टा, र टीि वा सिूह को कािकाज सम्बन्धी अन्य िामिलािा लागू हुने अतिररक्ि 
तनयिहरु लागू गनन र लागू गनन बाट तनर्ेचधि िातननेछैन। यो प्रत्यामशि छ कक एिलेहटक तनदेशक र/वा उपयुक्ि स्जल्ला प्रशासक संग कुराकानी 
पतछ साना उल्लtionsो्घन सीध ैसंलग्न कोच द्वारा सम्बोधन गररनेछ। 

यस नीतििा कुन ैपतन कुराल े1967 को स्कूल उपस्स्िति कानून र प्रासंचगक स्कूल बोडन नीति अनुसार ववद्यािीहरुलाई अनुशासन हदन स्कूल 
स्जल्लाको अचधकारलाई सीमिि गदैन। 

कुनै पतन स्जल्ला किनचारी वा कुनै अन्य ववद्यािी द्वारा अन्य उपस्स्िति के्षत्रहरु बाट एिलीटहरु को भिी प्रतिबस्न्धि हुनछे। भिी ववद्यािी र कुन ै
पतन स्जल्ला किनचारी (हरू) को लागी अनशुासनात्िक कारबाही को लागी आधार गठन हुनछे। आिा बुबा र सिुदाय सदस्यहरु लाई पतन एिलेहटक 
उद्देचयहरु को लागी िात्र भिी बाट बच्न को लागी प्रोत्साहहि गररन्छ। 

Adoption date(अपनाएको मििी:August 16, 2004(अगस्ट १६, २००४) 
CROSS REFS(पार संदभन): 

JJ, Student Activities (Cocurricular and Extracurricular) ववद्यािी कक्रयाकलाप (सह कृयाकलाप र अतिररक्ि कृयाकलाप) 
JICDA, Conduct and Discipline Code (आचरण र अनुशासन कोड) 
JKD-1-E, Grounds for Suspension, Expulsion and Denial of Admission (तनलंबन, तनष्कासन र प्रवेश को र्न्कार को लाचग िैदान 
JICH, Alcohol and Other Drug Use by Students (रक्सी र ववद्यािीहरूल ेअन्य और्चध प्रयोग) 

असतर शैक्षिक एर्थलेटटक्स 
(जेजेआई) 



 

 

योग्यता 
ईन्टरस्कोलास्स्टक एिलेहटक्स िा भाग मलन को योग्यिा कोलोराडो हाई स्कूल गतिववचध संघ (CHSAA) को संववधान र उपतनयि, र स्कूल स्जल्ला 
द्वारा स्िावपि तनयिहरु र तनयिहरु को सन्दभन िा तनधानररि गररनेछ। 
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इसटरस्कोलाजस्टक एर्थलेटटक्स (एर्थलेटटक कोड) 
(जेजेआई-आर) 



असतर शैक्षिक एर्थलेटटक कोड 

संववधान को अनुच्छेद III र CHSAA  (सीएचएसएए) को उपतनयि भाग िा प्रदान गदनछ कक: 

3. एक ववद्यािी एक अन्िर ववद्यालय गतिववचध िा एक ववद्यालय को प्रतितनचधत्व गनन को लागी योग्य िानीनेछ यहद त्यस्िा ववद्यािील ेतनम्न 
ववमशष्ट आवचयकिाहरु पूरा गदनछन:् 

a. ववद्यािी ववद्यािी को उच्च ववद्यालय को एक सद्भावना स्नािक सदस्य हो। 

b. वप्रस्न्सपल को तनणनय िा, ववद्यािी आचरण, नागररकिा र खेलकुद को िामिलािा स्कूल को आदशन को प्रतितनचध हो। 

c. सहभाचगिा को अवचध को दौरान, छात्र पाठ्यक्रि िा नािाकरण हुनु पछन, जो कुल िा, प्रति सिेेस्टर 2.5ण को 2.5 कानेगी र्काई को 
एक न्यूनिि र के्रडडट को एक आधा कानेगी एकाई को बराबर भन्दा बढी असफल हुनु हुुँदैन। क्वाटनर के्रडडट पाठ्यक्रि सेिेस्टर को 
अन्त्यिा संयुक्ि हुन ुपछन सफल सेिेस्टर को लागी योग्यिा तनधानरण गनन को लागी, र एक जारी आधार िा स्जला द्वारा स्िावपि गरीएको 
आधारिा सिीक्षा गररनेछ। 

d. ववद्यािी उपस्स्िति को अस्न्िि पूवन सेिेस्टर को सिापन िा िाचिको अनुच्छेद "ग" को अनुसार योग्य हुन ुपछन। शैक्षक्षक योग्यिा सिेेस्टर 
को शुरुवाि देझख प्रिाणीकरण हदन को बन्द सम्ि औसि गे्रड िा तनभनर गदनछ। 

e. एक ववद्यािी जो भनान भईसकेपतछ र 15 हदन को उपस्स्िति िा स्कूल बाट बाहहर जान्छन ्तनम्न उपस्स्िति को सेिेस्टर योग्य हुनछैेनन।् 
यहद एक ववद्यािी सेिेस्टर को दौरान १५ हदन वा अचधक िा भाग मलन्छ, ववद्यािी अको सेिेस्टर को योग्य हुन को लागी कक सेिेस्टर 
को सम्पूणन को लागी के्रडडट को आवचयक सखं्या पूरा गनुन पछन।  

f. ववद्यािी कानून द्वारा तनर्ेचधि कुनै संगठन को सदस्य हुनुहुन्न।ववद्यालय स्जल्ला तनम्न अतिररक्ि तनयि र तनयिहरु अपनाएको छ: 

हाई स्कूल स्िर िा सहभागीहरु को लागी अनुरोध गरीएको एक शारीररक परीक्षा पास गनुन पछन , र परीक्षा सहभागी को आिा बुबा/अमभभावक द्वारा 
सहिति हुन ुपछन। यो दृढिाका साि िध्य ववद्यालय स्िर िा ववद्यािीहरु एक शैक्षक्षक एिलेहटक गतिववचधहरु िा भाग मलन ुअतघ एक शारीररक 
परीक्षा पास गनन को लागी मसफाररश गरीन्छ। 

1. हाई स्कूल स्िर िा सहभागीहरु स्कूल एिलेहटक बीिा वा पाररवाररक बीिा कवरेज स्कूल स्जल्ला द्वारा आवचयक र सहभागी को 
अमभभावक/अमभभावक द्वारा प्रिाझणि िा एक रामश िा बनाए राख्नु पछन। यो दृढिाका साि िध्य ववद्यालय स्िर िा ववद्यािीहरु एिलेहटक 
बीिा वा पाररवाररक बीिा कवरेज अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक गतिववचधहरु िा भाग मलन को लागी मसफाररश गरीएको छ। 

2. तनम्न गतिववचधहरु स्पष्ट रूप िा स्कूल स्जल्ला पररसर िा वा बाहहर अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक्स िा भाग मलन ेववद्यािीहरु द्वारा तनर्ेचधि छन:् 

a. प्रयोग गनुन, कब्जा गनुन बबक्री गनुन, वविरण वा रक्सी को आदान प्रदान, िंबाकू, िाररजुआना, वा अन्य अवैध और्चध, नक्कली और्चध वा 
और्चध सािाग्री। 

b. तनरन्िर जानबूिेर अनाज्ञाकाररिा वा उचचि अचधकारको खुला र लगािार अवज्ञा। 

c. जानबूिेर ववनाश वा ववद्यालय सम्पवत्त को बबगार 

d. ब्यवहार जो अन्य िातनसहरु वा ववद्यालय किनचारीहरुको कल्याण, सुरक्षा वा नैतिकिा को लागी हातनकारक छ। 

e. नगरपामलका, काउन्टी वा स्जल्ला अदालि िा सानो राकफक उल्लघन बाहेक कुन ैफौजदारी अपराध को सजाय। 

3. शैक्षक्षक प्रदशनन र कक्षा उपस्स्िति को उचचि िापदण्ड कायि राख्न ुपछन। 

4. सहभागीहरु सािान्य ववद्यालय र राम्रो खलेकुद र आचरण को सािुदातयक मसद्धान्िहरु को पालन गनेछन।् 

अनुशासनात्मक िकक्रया र एर्थलेटटक िततबसि 

िाचिका कुनैपतन को उल्लघन िा तनधानररि ववद्यािीहरु उपयुक्ि अनुशासनात्िक प्रतिबन्ध को अधीनिा हुनछेन।् अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक्स िा 
भाग मलने प्रतिबन्ध लगाउन ेसंकल्प र लगाईन ेप्रतिबन्ध को प्रकृति वप्रस्न्सपल वा उनको डडजार्नर द्वारा बनाईनछे। 

एिलेहटक कोड को कचिि उल्ल्घन संग व्यवहार गदान चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला मभत्र हाई स्कूलहरु हाई स्कूल अन्िर शैक्षक्षक सहभागी काडन िा सुिाव 
हदए जस्िै प्रकक्रयाहरु को उपयोग गरीनेछ भन्न ेआशय संग तनम्न प्रकक्रयाहरु स्िावपि गरीएको छ। यी प्रकक्रयाहरु एिलेहटक प्रतिबन्ध लागू गनन िा 
केहह तनिानण लचीलापन को अनुिति हदन को लागी डडजार्न गरीएको छ, अिै पनी यो सुतनस्चचि गनुनहोस ्कक आत्िा र अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक्स 
को वास्िववक तनयिहरु लागू छन।् यी प्रकक्रयाहरु नीति JJI अन्िगनि अपनाईन्छ, र, द्वन्द्व को स्स्िति िा, तनयि र यस एिलेहटक कोड र 
तनयिन िा पररभावर्ि तनयिहरु लागू हुनेछन।् 

 



कधर्थत उल्लंघन (हरू) को अनुससिान 

अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक संहहिा िा तनयिहरु संग सम्बस्न्धि दवु्यनवहार को कुन ैपतन आरोप को कोचहरु र एिलेहटक र/वा प्रशासतनक किनचारीहरु 
द्वारा िुरुन्ि वा जतिसक्दो चाुँडो उजुरी प्राप्ि भएपतछ छानबबन गररनेछ। 
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सूचना 
a. कुनै पनी बबद्यािी एिलीट कचिि अन्िर शैक्षक्षक एिलेहटक संहहिा को तनयिहरु संग सम्बस्न्धि दरुाचार िा संलग्न भएको आरोप 

लगार्यो दवु्यनवहार को आरोप को रूप िा सकेसम्ि चाुँडो सूचचि गररनेछ। आरोप को प्रास्प्ि िा, वा जति सक्दो चाुँडो पतछ, एक कोच 
द्वारा एिलेहटक र प्रशासतनक किनचारीहरु संग संयोजन िा एक जांच आयोस्जि गररनेछ। 

b. अनुसन्धान को भाग को रूप िा, ववद्यािी एिलीट किा को आफ्नो पक्ष प्रस्िुि गने अवसर प्रदान गररनेछ। यसिा वककललाई सुरक्षक्षि 
गने, सािना गन ेर साक्षीहरुको जबाफ हदने अचधकार, वा घटनाको आफ्नो संस्करण प्रिाझणि गनन आफ्नै साक्षीलाई बोलाउन ेअचधकार 
सिावेश छैन। यहद ववद्यािील ेआरोप (हरू) लाई अस्वीकार गरे, उसलाई वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरले प्राप्ि गरेको प्रिाणको स्पष्टीकरण 
हदर्नेछ। 

c. एक उचचि प्रयास आिा बुबा संग सम्पकन  र उनीहरुलाई र्नपुट को लागी एक अवसर हदन को लागी गररनेछ। 

d. अनुसन्धान को सियिा, एिलेहटक तनदेशक र/वा प्रशासक प्रचन िा ववद्यािी एिलीट को सहभाचगिा िा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। 

e. अनुसन्धान को सिापन िा, र एक अनुशासनात्िक स्वीकृति को लागू गनुन भन्दा पहहले, यो मसफाररश गररएको छ वप्रमंसपल, वा उनको वा 
उनको नामिि, ववद्यािी र उनको वा उनको आिा बुबा/अमभभावकलाई अनुसन्धान को निीजा र प्रतिबन्धहरु को बारे िा सूचचि गनुन पछन। 
लगार्एको हो। वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर ल ेववद्यािी र उसको आिा बुबा/ अमभभावकहरुलाई कारबाही को बारे िा प्रचनहरुको जवाफ हदन 
को लागी एक अवसर प्रदान गनन सक्छ। ज ेहोस,् वप्रमंसपल वा डडजार्नर, जहाुँ उनी वा उनी यो तनधानररि गनन को लागी उपयुक्ि र स्कूल 
र/वा एिलेहटक गतिववचध को हहि िा तनधानररि गनन को लागी, वा यस्िो छलफल भन्दा पहहले वा बबना प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन।् 

एर्थलेटटक िततबसि 

प्रतिबन्ध जो लगाउन सककन्छ, सिावेश छ, िर सीमिि छैन, तनम्न िध्ये एक वा बढी: 

1. अनुशासनात्िक कारबाही को लागी उपयुक्ि कोच को लागी रेफरल। 

2. धेरै हदन को लागी पररक्षण िा प्लेसिेंट र/वा हाई स्कूल अन्िर शकै्षक्षक सहभागी काडन िा प्रदान गरीएको जस्ि ैपररवीक्षा हदशातनदेश को 
ववचार सहहि उपयुक्ि हुन को लागी तनधानररि गरीएको हुन सक्छ। 

3. एिलेहटक कायनक्रिहरु को एक ववमशष्ट संख्या िा सहभाचगिा बाट तनलम्बन, उच्च ववद्यालय अन्िर शैक्षक्षक सहभागी काडन िा प्रदान गरीएको 
प्रतिबस्न्धि घटनाहरु को सखं्या को ववचार सहहि। 

4. मसजन को शेर् को लागी एिलेहटक टीि बाट तनलम्बन। 

5. खेल िा स्कूल पुरस्कार प्राप्ि गन ेअवसर िा र्न्कार जसिा ववद्यािी भाग मलईरहेको चियो जब तनयि को उल्ल्घन भयो। (एिलेहटक 
पुरस्कार न केवल सहभाचगिा को आवचयकिा छ, िर यो पतन राम्रो स्स्िति िा िौसि को पूरा।) 

6. एिलेहटक प्रतियोचगिा बाट स्कूल बर्न को शेर् को लागी तनलम्बन र/वा सफल स्कूल बर्नहरुिा ववस्िार। 

र्िस्र्थापन अप जस्र्थतत 
वप्रस्न्सपल वा उनको वा उनको डडजार्नरल ेउल्लघन भएको छ कक छैन भनेर अस्न्िि तनणनय मलनेछन ्र के प्रतिबन्ध लगाईन्छ भनेर तनधानरण 
गनेछ। यहद अस्न्िि तनणनय डडजार्नर द्वारा बनाईएको हो भन ेउ वा उनील ेअप स्स्िति को बारेिा भवन वप्रस्न्सपल सूचचि गनुन पछन। स्वभाव िा, 
ववद्यािी व्यस्क्िगि रूपिा प्रतिबन्धको बारे िा सूचचि गररनेछ। प्रत्येक उचचि प्रयास एक सिय िा हढलो गरी आिाबाबुलाई सूचचि गनन को लागी 
गररनेछ, या ि टेमलफोन, र्लेक्रोतनक िेल, वा व्यस्क्िगि रूपिा। 

वप्रस्न्सपल वा एक एिलेहटक स्वीकृति को लागी सम्बस्न्धि तनणनय को तनणनय को अपील स्जला एिलेहटक तनदेशक, जो वप्रमंसपल वा डडजार्नर को 
तनणनय को सिीक्षा गनन को लागी गनन सककन्छ। स्जल्ला एिलेहटक तनदेशक को तनणनय अस्न्िि हुनछे। 

घटना िा ववद्यािी एक शैक्षक्षक तनलम्बन वा स्कूल बाट तनष्कासन प्राप्ि हुन्छ, यस्िो तनलम्बन स्वचामलि रूपिा तनलम्बन वा तनष्कासन अवचध 
को अवचध को लागी सबै एिलेहटक सहभाचगिा बाट तनलम्बन को पररणाि हुनेछ। 

CROSS REFS.: See the Cherry Creek School District Athletic/Activities Handbook for additional information. (क्रस रेफ्स: 
अतिररक्ि जानकारी को लागी चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला एिलेहटक/गतिववचधहरु पुस्स्िका हेनुनहोस।्) 
Cherry Creek School District#5 High School Interscholastic Participation Card (चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला#५ हाई स्कूल अन्िर शैक्षक्षक 
सहभाचगिा काडन) 

  



 

 

बोडन ववचवास गदनछ कक प्रभावी ववद्यािी अनुशासन ध्वतन शैक्षक्षक अभ्यास र उत्पादक मशक्षा को लागी एक शिन हो। कुनै पतन ववद्यािी अनुशासन 
को उद्देचय ववद्यािी स्वय ंअनुशासन र सािास्जक रूप िा स्वीकायन व्यवहार को लागी एक सकारात्िक दृस्ष्टकोण को ववकास िा िदद गनन को 
लागी हुन ुपछन। 

बोडन, राज्य कानून अनसुार, एक मलझखि ववद्यािी आचरण र अनशुासन संहहिा को मसद्धान्ि िा आधाररि छ कक प्रत्येक ववद्यािी बाट आचरण 
को स्वीकायन तनयिहरु को पालन गनन को लागी सम्िान गनन को लागी र अचधकार िा व्यस्क्िहरु को पालन गनन को लागी िानीन्छ। संहहिाले यो 
पतन जोड हदन्छ कक केहह व्यवहार, ववशेर् गरी ब्यवहार जसले कक्षाकोठा बाधा पुयानउुँछ, अस्वीकायन छ र अनुशासनात्िक कारवाही को पररणाि हुन 
सक्छ। 
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र्िद्यार्थी अनुशासन (जेके) 



बोडन, राज्य कानून अनुसार, स्जल्ला र सबै व्यापक उद्देचयहरु लाई प्राप्ि गनन को लागी डडजार्न गरीएको छ जो सबै ववद्यािीहरु को लागी सािान्य 
र प्रिुख अनशुासन सिस्याहरु लाई सम्बोधन गनन को लागी नीति र प्रकक्रया अपनाएको छ। सबै बोडनले अपनाएको नीति र बोडन अनुिोहदि तनयिहरु 
को फार्ल नाि िा अक्षर "JK" कानूनी रूप िा आवचयक कोड को अनुशासन खण्ड गठन। 

ववद्यािी आचरण सम्बोधन र अनुशासन लागू गनन िा, स्जल्ला तनम्न कुराहरूिा प्रतिबद्ध छ: 

• सबै स्कूलहरु सुरक्षक्षि छन ्र मसक्न को लागी एक वािावरण छ अनुकूल छ 

• आचरण र अनुशासन संहहिा सुतनस्चचि गरी एक सिान, तनष्पक्ष र लगािार सबै ववद्यािीहरु को लागी लागू गरीन्छ 

• आनुपातिक अनुशासनात्िक हस्िके्षप र नतिजाहरु लाई जोड हददै र बबद्यािीहरुलाई मसकाई िा व्यस्ि राख्दै 

• ववद्यािी अनुशासन नीतिहरु र अभ्यासहरु िा भेदभाव र र्स्क्वटी प्राप्ि गनन। 

अनुशासन संटहता लागू गनि को लागी उसमुजक्त 

अनुशासन नीति र प्रकक्रयाहरु िा उचचि र उचचि शारीररक हस्िके्षप वा बल को कायनहरु सािेल हुन सक्छन ्जो बाल दवु्यनवहार को कानूनी पररभार्ा 
संग िेल नखाने। एक मशक्षक वा अन्य किनचारी को एक कायन बाल दवु्यनवहार िातनदैन यहद यो कायन सद्भाव र बोडन नीति र प्रकक्रयाहरु सगं 
अनुपालन गरीएको चियो। 

एक मशक्षक वा कुनै अन्य व्यस्क्ि सद्भाव र बोडन द्वारा अपनाईएको अनुशासन संहहिा को अनुपालन िा अमभनय गरीरहेछ जब सम्ि व्यस्क्ि 
जानबूिेर वा अनावचयक रूपिा काि गरीरहेको छ नागररक दातयत्व बाट िुक्ि हुनेछ। यो कुन ैपतन आपराचधक कायन िा एक सकारात्िक रक्षा हो 
कक एक व्यस्क्ि राम्रो ववचवास र अनुशासन संहहिा संग अनुपालन िा अमभनय गरीरहेको छ। 

र्िद्यार्थी अनुशासन को लागी िशासन र कमिचारीहरु को जजम्मेिारीहरु 

प्रशासन लाई योजना को कायानन्वयन र अनशुासन र ववद्यािीहरुलाई हटाउन को लागी सििनन सहहि तनयन्त्रण प्रकक्रयाहरु को कायानन्वयन िा पूणन 
सहयोग को आशा गने अचधकार छ जो लगािार वा स्पष्ट रूपिा दवु्यनवहार गदनछ। 

प्रशासनल ेसल्लाह, सल्लाह र सािान्यिया मशक्षक र किनचारीहरुलाई सहयोग गनुन पछन जसल ेअनशुासन सिस्याहरुको व्यवस्िापनिा सुपररवेक्षणको 
आवचयकिा पने किनव्यहरु िोककएका छन।् 

जब अनशुासनात्िक कारबाही प्रशासतनक सििनन र ध्यान आवचयक छ, किनचारीहरु लाई प्रशासन को मलझखि रेफरल प्रदान गनन को लागी सोध्न 
सककन्छ। 

प्रशासकले व्यवहार सम्बन्धी सब ैरेफरलहरुिा ध्यान हदनुपछन र मलईएको कारबाहीको बारेिा सम्बस्न्धि किनचारीलाई सूचचि गनुन पछन। 

जबकक कक्षा िा अनुशासन को रखरखाव कक्षा को मशक्षक वा कक्षा िा सहयोग गने एक अन्य व्यस्क्ि को एक प्रिखु स्जम्िेवारी हो, मशक्षक मशक्षक 
को व्यस्क्िगि क्षििा को एक प्रशासक को धारणा िा नकारात्िक प्रतिबबस्म्बि बबना अनुरोध र िागनदशनन को लागी सहयोग को लागी सोध्न सक्छ। 

उपचारात्मक अनुशासन योजनाहरु 

वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल ेकुन ैपनी ववद्यािी को लागी एक कक्षा र कक्षा िा, स्कूल िैदान िा, स्कूल सवारी साधनहरु िा वा स्कूल गतिववचधहरु वा 
घटनाहरु िा एक सािग्री र पयानप्ि बाधा को कारण को लागी एक मलझखि उपचारात्िक अनुशासन योजना को ववकास गनन सक्छन।् उपचारात्िक 
अनुशासन योजना को लक्ष्य ववद्यालय िा बच्चा राख्दै ववद्यािी को ववघटनकारी व्यवहार र शैक्षक्षक आवचयकिाहरु लाई सम्बोधन गनन को लागी 
हुनेछ। 

योजना को ववकास गनन को लागी, वप्रमंसपल वा डडजार्नर ववद्यािी, ववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक र स्टाफ को कुन ैपनी सदस्यहरु जसिा 
वप्रस्न्सपल उपस्स्िि हुनु पछन ववचवास छ संग एक बैठक को लागी व्यवस्िा गनछे। 

बैठक को उद्देचय ववद्यािी को ववघटनकारी व्यवहार को कारणहरु लाई सम्बोधन गनन र यस्िो व्यवहार को पररिाजनन गनन को लागी लक्ष्य, उद्देचय 
र सिय रेखा स्िावपि गनन को लागी हुनछे। एक मलझखि योजना ियार गररनेछ जसले ववद्यािीको ववघटनकारी व्यवहार, शैक्षक्षक आवचयकिाहरु र 
बच्चालाई ववद्यालयिा राख्नको लागी आवचयक कदिहरु लाई सम्बोधन गदनछ। यहद ववद्यािील ेयोजनाको उल्ल्घन गरेिा योजनाले राम्रो व्यवहार र 
नतिजाका लाचग प्रोत्साहन सिावशे गनन सक्छ। योजना एक अनुबधं को रूप िा लेझखएको हुन सक्छ जो ववद्यािी र अमभभावक/अमभभावक हस्िाक्षर 
र मिति हुनेछ। 

आिा बुबा उपचारात्िक अनुशासन योजना को एक प्रति प्रदान गररनेछ। 

 

 



अभ्यस्त रूपमा र्िघटनकारी र्िद्यार्थीहरुको अनुशासन 

कक्षाकोठािा, ववद्यालयको िैदानिा, ववद्यालयका सवारी साधनहरुिा वा ववद्यालयका गतिववचधहरु वा कायनक्रिहरुिा ववद्यालयको बर्निा िीन पटक 
भौतिक र पयानप्ि बाधा पुर् याउने ववद्यािीहरुलाई अभ्यस्ि रुपिा ववघटनकारी ववद्यािी घोर्णा गनन सककन्छ। स्जल्लाका ववद्यालयहरुिा भनान भएका 
कुनै पतन ववद्यािी एक आदि ववघटनकारी ववद्यािी घोवर्ि गनन को लागी ववर्य हुन सक्छ। एक अभ्यस्ि ववघटनकारी ववद्यािी को रूप िा घोर्णा 
ववद्यािी को स्कूल बाट तनष्कासन हुन सक्छ। 

वप्रस्न्सपलले सुपररटेन्डेन्ट वा डडजार्नरलाई सूचचि गनेछन ्जब एक ववद्यािील ेदोस्रो सािग्री र पयानप्ि बाधा उत्पन्न गदनछ। 

ववद्यािी र अमभभावक/अमभभावक प्रत्येक बाधा को मलझखि िा सूचचि गररनेछ जो ववद्यािी आदि ववघटनकारी घोर्णा गनन को लागी गणना 
गरीन्छ। ववद्यािी र अमभभावक/अमभभावकलाई मलझखि र अन्य संचार, अिानि,् िौझखक वा र्लेक्रोतनक द्वारा "आदि बाधक" को पररभार्ा को 
अचधसूचचि गररनेछ। एक ववद्यािी जो बानी ववपररि घोवर्ि गररएको छ लागू बोडन नीति अनुसार तनलस्म्बि वा तनष्कामसि हुन सक्छ। 
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आचरण र अनुशासन संटहता को र्ितरण 

अधीक्षकल ेआचरण र अनुशासन संहहिाको एक प्रति प्रािमिक, िध्य, र िाध्यमिक ववद्यालयका प्रत्येक ववद्यािीलाई एक पटक र स्जल्लािा प्रत्येक 
नयाुँ ववद्यािीलाई एक पटक उपलब्ध गराउने व्यवस्िा गनछे। स्जल्लाका प्रत्येक ववद्यालयिा प्रतिमलवप उपलब्ध हुनेछ। सुपररटेन्डेन्टले सुतनस्चचि 
गदनछ कक प्रत्येक ववद्यािी कोड संग पररचचि छ सुतनस्चचि गनन को लागी उचचि उपायहरु मलर्न्छ। यसबाहेक, संहहिा िा कुनै पनी िहत्वपणून 
पररविनन ववद्यािीहरु लाई वविररि गरीनेछ र प्रत्येक ववद्यालयिा वा र्लेक्रोतनक रूपिा स्जल्ला र/वा ववद्यालयको वेबसार्टिा पोस्ट गररनेछ। 

बोडन आचरण र अनुशासन संहहिाको ववकासिा प्रशासक, मशक्षक, अमभभावक, ववद्यािी र सिुदायका अन्य सदस्यहरु संग परािशन गनेछ। 
Adopted (अपनाएको): August 8, 1966 (अगष्ट ८, १९६६)  
Latest revision (नयाुँ सशंोधन): August 13, 2012 (अगष्ट १३, २०१२) 
Revised (संशोचधि): date of manual adoption (पुस्स्िका अपनाएको तििी) 

LEGAL REFS (कानुनी संदभन): 
C.R.S. 18 6 401 (1)(definition of child abuse) (बाल दवु्यानवहारको पररभार्ा) 
C.R.S. 22 33 106 (1)(f)(grounds for suspension, expulsion and denial of admission) (तनलंबन , तनष्कासन र प्रवेश र्न्कारका आधारहरू) 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(adoption and enforcement of conduct and discipline code) (आचरण र अनुशासन कोड को प्रविनन ) 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I) (school district shall take reasonable measures to familiarize students with the conduct and discipline 
code) ( स्कूल स्जल्लाल ेआचरण र अनुशासन कोड सगं ववद्यािी पररचचि गनन उचचि कदि) 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(I)(C)(discipline of habitually disruptive students is required part of safe schools plan) ( बानी भङ्ग भएको 
ववद्यािी अनुशासन सुरक्षक्षि ववद्यालय योजना आवचयक भाग हो) 
C.R.S. 22-32-109.1(9)(immunity provisions in safe schools law) ( सुरक्षक्षि ववद्यालय व्यवस्िा िा प्रतिरक्षा प्रावधान ) 
C.R.S. 22-32-106 (1)(grounds for suspension, expulsion and denial of admission) ( तनलंबन , तनष्कासन र प्रवेश को र्न्कार लाचग आधार )  
C.R.S. 22-33-106(1)(c)(5)(habitually disruptive students) ( बानी भङ्ग भएको ववद्यािी) 

CROSS REFS. (पार संदभन).:  
JIC, Student Conduct, and subcodes (ववद्यािी अचरण र उपकोड) 
JK subcodes (all relate to student discipline) ( सबै ववद्यािीको अनुशासन सम्बस्न्धि) 

 
 

यो कक्षा को कक्षाहरु लाई बनाए राखन को लागी बोडन को नीति हो जसिा ववद्यािी को व्यवहार मशक्षक को प्रभावी ढंग बाट पढाउने क्षििा वा 
अन्य ववद्यािीहरु को कक्षा को कक्षा गतिववचधहरु िा भाग मलने क्षििा संग हस्िके्षप गदैन। 

ववद्यािीहरु लाई बोडन द्वारा अपनाईएको आचार संहहिा र बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल र/वा कक्षाकोठा मशक्षक द्वारा व्यवस्िा र अनकूुल शैक्षक्षक वािावरण 
को प्रयोजन को लागी स्िावपि व्यवहार को कुन ैअन्य उपयुक्ि कक्षा तनयिहरु को पालन गनन को लागी अपेक्षक्षि हुनेछ। कुन ैपतन ववद्यािी जसल े
आचार संहहिा वा कक्षाको अन्य तनयिहरुको उल्ल्घन गदनछ कक्षा र/वा अनुशासनात्िक कारबाही बाट हटाउन को लागी ववर्य हुन सक्छ। 

कक्षा बाट ववद्यािी हटाउने एक गम्भीर उपाय हो र एक िनिाना, आकस्स्िक, वा असंगि िरीका िा लगाईन ुहुुँदैन। व्यवहार अपेक्षाहरु सधैं अचधक 
रचनात्िक छन ्र अचधक पतछ लाग्ने सम्भावना छ जब उनीहरु लाई स्पष्ट रूप िा ववद्यािीहरु लाई सम्बोधन गरीन्छ। ज ेहोस,् यो न ि सम्भव 
छ न ि आवचयक छ कक प्रत्येक प्रकार को अनुचचि वा अनुचचि व्यवहार, वा प्रत्येक पररस्स्िति को तनहदनष्ट गनन को लागी यो नीति अन्िगनि कक्षा 
बाट हटाउन ेऔचचत्य हो। मशक्षकहरु कुनै पनी ववशेर् पररस्स्िति िा कक्षा बाट एक ववद्यािी लाई हटाउन को लागी उपयुक्ि छ कक छैन भनेर तनणनय 
िा आफ्नो सब ैभन्दा राम्रो पेशवेर तनणनय को उपयोग गनन को लागी अपेक्षा गररन्छ। कक्षा बाट औपचाररक हटाउने सब ैउदाहरणहरु दस्िावेज 
गररनेछ। 

एक मशक्षक लाई िुरुन्ि मशक्षक को कक्षा बाट एक ववद्यािी लाई हटाउन को लागी अचधकृि छ यहद ववद्यािी को व्यवहार: 

1. मशक्षा बोडन द्वारा अपनाईएको आचार संहहिा को उल्ल्घन गदनछ; 

2. खिरनाक, अतनयमिि, वा ववघटनकारी छ; वा 

3. गम्भीरिा संग कक्षा वा अन्य ववद्यािीहरु लाई मसक्न को लागी मशक्षक को क्षििा संग हस्िके्षप गदनछ। 

एक अपागिा संग एक ववद्यािी कक्षा बाट हटाउन र राज्य र संघीय कानून र तनयिहरु द्वारा अचधकृि हद सम्ि िात्र एक वैकस्ल्पक शैक्षक्षक 
सेहटगं िा राख्न सककन्छ। 

किा कोठा बाट अनुशासतनक हटाउने 
(जेकेबीए) 



यस नीति अन्िगनि कक्षा बाट हटाउन को लागी स्जल्ला लाई अतिररक्ि अनुशासनात्िक उपायहरु पछ्याउन वा लागू गनन बाट तनर्ेध गदैन, सहहि 
आन्दोलन वा व्यवहार को लागी हहरासि, तनलम्बन, वा तनष्कासन सम्ि सीमिि छैन जसको लागी ववद्यािी हटाईएको चियो। 

अधीक्षक यस नीति को कायानन्वयन को लागी प्रकक्रयाहरु स्िावपि गनन को लागी तनदेमशि गरीएको छ िाकक एक कक्षा बाट हटाउने स्जला भर िा 
एक सुसंगि ढंग बाट हुन्छ। आिा बुबा/अमभभावकलाई स्िावपि प्रकक्रया अनुसार ववद्यािीलाई कक्षाबाट हटाउन ेबारे सूचचि गररनेछ। 
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Proposed (प्रस्िाववि): August 14, 2000 (अगस्ट १४, २०००) 
Adopted (अपनाएको): September 11, 2000 (सेप्टेम्बर ११, २०००) 
Revised (संशोचधि): September 10, 2012 (सेप्टेम्बर १०, २०१२) 
LEGAL REF (कानुनी संदभन):  

C.R.S., 22-32-109.1(2)(a)(I)(B) (policy required as part of safe school plan) ( नीति सुरक्षक्षि स्कूल योजना को भाग रूपिा आवचयक ) 
CROSS REFS (पार संदभन):  

JIC, subcodes (all pertain to student conduct) ( सबै ववद्यािीको आचरण सगं सम्बस्न्धि) 
JK, Student Discipline, and subcodes (ववद्यािी अनुशासन , र उप कोड)  

 

किनचारीहरु, प्रशासकहरु र मशक्षकहरु सहहि, उनीहरुको प्रमशक्षण, अनुभव, र अचधकार को उपयोग गरी स्कूलहरु र कक्षाहरु जहाुँ प्रभावी मसकाई सम्भव 
छ बनाउन को लागी प्रयोग गनुन पछन। ववद्यािीहरु अनावचयक र अनावचयक व्याकुलिा र अवरोध बाट यिोचचि सम्भव भएसम्ि िकु्ि ववद्यालय 
र कक्षाहरु िा भाग मलन सक्षि हुनु पछन। यस्िो व्यवहार कक्षा को वािावरण संग हस्िके्षप र बदानचि गररने छैन। 

एक ववद्यािी जो कक्षा को आचरण वा आचार संहहिा द्वारा प्रतिबस्न्धि व्यवहार िा संलग्न एक मशक्षक द्वारा कक्षा बाट हटाईन्छ र अस्िायी रूप 
िा एक वैकस्ल्पक सेहटगं िा यी प्रकक्रयाहरु र राज्य र संघीय काननू संग अनुरूप राखीएको हुन सक्छ। 

यस नीति र प्रकक्रया को प्रयोजनहरु को लागी, एक "वगन" तनयमिि कक्षाहरु, ववशेर् कक्षाहरु, संसाधन कोठा सत्रहरु, प्रयोगशालाहरु, अध्ययन हलहरु, 
पुस्िकालय सिय, स्कूल सम्िेलनहरु, र अन्य पढाउने वा एक मशक्षक द्वारा पयनवेक्षण गरीएको यस्िो अवसरहरु सािेल छन।् "मशक्षक" भन्नाल े
राज्यले जारी गरेको र्जाजिपत्र धारण गने व्यस्क्ि हो, जो तनदेशक कायनक्रिको तनदेशन, तनदेशन वा सुपररवेक्षण गनन कायनरि छ। 

र्िजससपल को कायािलय मा अनौपचाररक हटाउने 
कक्षा बाट एक अनौपचाररक हटाउने िब हुन्छ जब एक ववद्यािी एक कक्षा को अवचध िा वा स्कूल को हदन को सियिा एक वा धेरै कक्षा को 
तनयि िोड्छ। मशक्षकल ेअनुिोहदि अनशुासन ब्यबस्िापन प्रववचधको प्रयोग गरी वा ववद्यािीलाई वप्रस्न्सपल कायानलय, डीनको कायानलय, वा केहह 
अन्य सुरक्षक्षि, उचचि पयनवेक्षक्षि स्िानको लागी एक सिय को लागी पठाएर एक ववद्यािी हटाउन सक्छ। सािान्यिया, ववद्यािीलाई उही हदन पतछ 
उसको कक्षािा फकन ने अनुिति हदर्नेछ। िल उल्लेझखि प्रकक्रयाहरु कक्षा बाट अनौपचाररक हटाउन को लागी लागू हुुँदैनन।् 

किा बाट औपचाररक हटाउने 

एक मशक्षकले औपचाररक रूपिा तनम्न आचरण वा ब्यवहार को लागी एक भन्दा बढी पूणन कक्षा अवचध को लागी कक्षा बाट एक ववद्यािी लाई 
हटाउन सक्छ: 

1. आचार संहहिा िा तनर्ेध गररएको छ कक आचरण। यो ध्यान हदनपुछन कक भवन प्रशासकहरु तनलम्बन को बारे िा तनणनय गदनछन ्र अधीक्षक 
तनष्कासन को लागी मसफाररशहरु गदनछन।् यस प्रकार, एक मशक्षक को तनलम्बन र तनष्कासन को सम्बन्ध िा स्जला नीतिहरु द्वारा कवर 
व्यवहार को लागी कक्षा बाट एक ववद्यािी लाई हटाउने तनणनय, िर जरूरी छैन, यसको ििलब यो हो कक ववद्यािी पतन तनलस्म्बि वा तनष्कामसि 
हुनेछ। 

2. ववघटनकारी, खिरनाक, वा अतनयमिि व्यवहार। तनम्न व्यवहार, उदाहरण को िाध्यि बाट र सीिा बबना, ववघटनकारी, खिरनाक, वा 
अतनयस्न्त्रि हुन को लागी तनधानररि गनन सककन्छ: 

a. अनुपयुक्ि शारीररक सम्पकन को उद्देचय वा चोट, ववचलन, वा अरुलाई चोट पुयानउने, का्ने, धकेल्न,े हल्लाउने, ि्काउने, वपन्च गन,े वा 
सिात्न ेजस्िा सम्भावना छ; 

b. अनुपयुक्ि िौझखक आचरण उद्देचय वा सम्भाववि अप्ठ्यारो, ववचमलि, वा अरुलाई कष्ट जस्ि ैनाि बोलाउने, छेड्न,े वा प्रलोभन; 

c. यौन वा अन्य उत्पीडन को गठन हुन सक्ने व्यवहार; 

d. दोहोयानर्एको वा चरि अनुपयुक्ि िौझखक आचरण शैक्षक्षक वािावरण बबगानन सक्न ेसम्भावना, ववशरे् गरी जब अरु बोल्दै छन ्(जस्ि,ै 
मशक्षक द्वारा व्याख्यान, अन्य ववद्यािी द्वारा प्रतिकक्रया, आगन्िकु द्वारा प्रस्िुति) वा शान्ि अध्ययन सिय को दौरान; 

e. कुनै पनी वस्ि ुफ्याक्न,ु ववशेर् गरी एक हातन वा क्षति जस्ि ैककिाबहरु, पेस्न्सल, कैं ची, आहद को कारण हुन सक्छ; 

f. अन्य ववद्यािीहरुलाई अनुचचि कायन गनन को लागी वा मशक्षक वा स्कूल वा कक्षा तनयिहरु को अवज्ञा गनन को लागी, बबना सीिा, 
अरुलाई बाहहर हहड्न को लागी उत्तेस्जि गनन को लागी उत्तेस्जि गनन; 
 

किा कोठा बाट अनुशासतनक हटाउने 
(जेकेबीए-आर) 



g. ववद्यालय, मशक्षक वा अन्य ववद्यािीको सम्पवत्त नष्ट वा हानी गने; वा 

h. चको, अवप्रय, वा अपिानजनक व्यवहार। 

3. आचरण कक अन्यिा प्रभावी ढंगल ेपढाउन मशक्षक को क्षििा संग हस्िके्षप। उदाहरण को िाध्यि बाट र सीिा बबना, यो व्यवहार िा शामिल 
छ: 

a. मशक्षक को खुला अवज्ञा, शब्दहरु, र्शाराहरु, वा अन्य स्पष्ट व्यवहार िा प्रकट; 

b. मशक्षक को खुला अनादर, शब्दहरु, र्शाराहरु, वा अन्य स्पष्ट व्यवहार िा प्रकट; वा 

c. अन्य व्यवहार सम्भविः वा िोडफोड गन ेवा कक्षाकोठा तनदेशन लाई किजोर बनाउन को लागी। 
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औपचाररक रूपमा किा बाट एक र्िद्यार्थीलाइि हटाउन पालन गने िकक्रया 
जब सम्ि व्यवहार मशक्षक द्वारा तनधानररि गरीएको चरि छैन, एक मशक्षक एक ववद्यािी लाई चिेावनी हदईयो कक लगािार दवु्यनवहार कक्षा बाट 
हटाउन को लागी नेितृ्व गनन सक्छ। जब मशक्षक तनधानरण गदनछ कक हटाउन ेउपयुक्ि छ र सबै कारण प्रकक्रया आवचयकिाहरु पूरा भएको छ, मशक्षक 
ल ेतनम्न कायनहरु को एक को एक मलनु पछन : 

 
1. िुख्य ववद्यालय कायानलय, डीनको कायानलय, वा अन्य उपलब्ध स्टाफ बाट सहायिा खोज्नुहोस।् जब सहायिा आउुँछ, मशक्षक वा अन्य किनचारी 

सदस्य उपयुक्ि कायानलयिा ववद्यािी संग हुन ुपछन। वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरलार्न ववद्यािीको हटाउने कारण बारे सूचचि गररनेछ। 

2. कक्षा को लागी कवरेज प्राप्ि गनुनहोस ्र ववद्यािीलाई िुख्य ववद्यालय कायानलय वा डीनको कायानलयिा अनुरक्षण गनुनहोस।् मशक्षकल ेबबस्ल्डंग 
वप्रस्न्सपल वा डडजार्नीलाई ववद्यािीलाई कक्षाबाट हटाउने कारणको बारेिा जानकारी गराउनु पनछे। 

3. ववद्यािीलाई िुख्य कायानलय वा डीनको कायानलयिा जान तनदेशन हदनुहोस।् जब सम्ि ित्काल पररस्स्िति द्वारा रोककएको छैन, मशक्षकल े
ववद्यािीलाई हटाउनकुो कारण बिाउुँ दै एउटा नोट पठाउनु पछन र भवन वप्रस्न्सपल को कायानलय िा फोन गनुन पछन। 

ववद्यािीलाई कक्षाबाट तनकालेको २४ घन्टा मभत्र मशक्षकल ेभवनका प्रधानाध्यापक वा ववद्यािीलाई कक्षाबाट हटाउन ेआधारको संक्षक्षप्ि र संक्षक्षप्ि 
मलझखि स्पष्टीकरण पेश गनुनपनेछ। वप्रस्न्सपल/डडजार्नरल ेमशक्षक संग घटना, सिीक्षा प्रकक्रयाहरु, र हटाउने को कारणहरु बारे सिीक्षा गनुन पछन। 

आमाबाबु/अलििािक को लागी सूचना 
जतिसक्दो चाुँडो व्यावहाररक, मशक्षकले ववद्यािीको आिा बुबा/अमभभावकलाई सूचचि गदनछ, कक ववद्यािीलाई कक्षा बाट हटार्यो। नोहटसले ववद्यािीलाई 
हटाएको वगन, हटाउन ेअवचध, र मशक्षकले बिाए अनसुार हटाउने आधार तनहदनष्ट गदनछ। यो सूचनाले आिा बुबा/अमभभावकलाई हटाउने सम्बन्धिा 
एक ववद्यािी मशक्षक सम्िलेनिा भाग मलन ेअवसर प्रदान गनेछ। यहद बबद्यािी लाई कक्षा बाट तनकामलन ुपतन अनुशासनात्िक कारबाही को 
अधीनिा छ (यानी तनलम्बन वा तनष्कासन) भन ेववशेर् कक्षा को दवु्यनवहार को लागी, ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक लाई कानूनी र नीति 
आवचयकिाहरु अनुसार अनुशासनात्िक कारबाही को बारे िा सूचचि गररनेछ। 

तनयुजक्त िकक्रयाहरु 

प्रत्येक भवन प्रधानाध्यापकले छोटो अवचधको हटाउन ेके्षत्रको रूपिा सेवा गननको लागी उपयुक्ि पयनवेक्षण संग एक कोठा वा अन्य उपयुक्ि स्िान 
िोक्नु पछन। 

जब ववद्यािी िखु्य कायानलय वा डीनको कायानलयिा आर्पुग्छ, बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरल ेबबद्यािीलाई छोटो पररस्स्िति बुिाउने अवसर 
हदनेछन।् यहद बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर ववद्यािी को आगिन िा िुरुन्ि ैउपलब्ध छैन, भन ेववद्यािीलाई िोककएको छोटो अवचधको हटाउन े
के्षत्रिा लचगनेछ र वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर जतिसक्दो चाुँडो ववद्यािी संग कुरा गन ेछन।् 

बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर को वववेक िा, ववद्यािी अको उपयुक्ि वगन, कायनक्रि वा शैक्षक्षक सहेटगं िा राखीएको हुन सक्छ, ववद्यािीहरु लाई 
यस्िो वकैस्ल्पक सेहटगं िा पयनवके्षण गरीन्छ। 

छोटो अवचधको हटाउने के्षत्रिा राझखएका ववद्यािीहरुको सुपररवेक्षण गररनेछ। तनयुस्क्ि को आफ्नो सिय को दौरान, ववद्यािीहरु एक शैक्षक्षक प्रकृति 
को काि गनन को लागी अपेक्षा गरीन्छ। यहद सम्भव छ भने, यस्िो काि उसको कक्षाको काि संग सम्बस्न्धि हुनेछ जहाुँ बाट ववद्यािी हटार्एको 
चियो वा ववद्यािी को दवु्यनवहार संग सम्बस्न्धि हुन सक्छ। कुन ैघटना िा छोटो अवचधको हटाउन ेके्षत्रिा एक ववद्यािी को सिय िनोरञ्जन वा 
अन्य खाली सिय हुनेछैन। 

धेरै जसो अवस्िािा, एक ववद्यािी छोटो अवचधको हटाउने के्षत्रिा कक्षा को अवचध को लागी जहाुँ बाट उनी हटार्एको चियो। ववद्यािीलाई उसको 
वा उसको सािान्य िामलकािा पनुः सुरु गनन अनुिति हदनु भन्दा पहहले, बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरले ववद्यािीसुँग बोलन् ेछन  कक ववद्यािी 
ियार छ वा छैन, वा ियार जस्िो देझखन्छ देझखन्दैन, ववद्यािी को व्यवहार को पुनराववृत्त बबना कक्षा िा फकन न को लागी ियार छ र सक्षि छ। 
घटना िा यो तनयमिि कक्षा िा ववद्यािी कफिान उपयुक्ि िानीदैन, भवन प्रधानाध्यापक वा डडजार्नर एक फरक तनयुस्क्ि ववकल्प िा ववचार गनन 
सक्नुहुन्छ। 

व्यिहार योजना 
वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर र मशक्षकले ववद्यािी बाट कक्षा बाट पहहलो पटक हटाउन ेबबवत्तकै एक ब्यवहार योजना बबकास गनुन पछन कक हुन्न भन्न े
कुरािा ववचार गनुन पछन। व्यवहार योजना सिान हुनेछ, यहद उस्ि ैछैन, एक उपचारात्िक अनुशासन योजना को रूप िा ववघटनकारी ववद्यािीहरु 
को लागी नीति जेके अनसुार ववकमसि। मशक्षकल ेऔपचाररक रूपिा दोस्रो पटक कक्षाबाट एक ववद्यािीलाई हटाए पतछ एक व्यवहार योजना को 
ववकास र कायानन्वयन गररनेछ र कक्षा को शेर् अवचध को लागी एक ववद्यािी कक्षा बाट हटाउन ुभन्दा पहहले ववकमसि र लागू गररनु पछन। 



अिधिको शेर्को लागी हटाउने 

एउटै कक्षा बाट िेस्रो औपचाररक हटाउने र प्रत्येक हटाउने पररस्स्ितिहरु को प्रधानाध्यापक/डडजार्नर द्वारा सिीक्षा पतछ, एक ववद्यािी 
आचधकाररक रूपिा मशक्षक को कक्षा बाट शेर् अवचध को लागी हटाउन सककन्छ। बबद्यािी को उपयुक्ि शैक्षक्षक तनयुस्क्ि को तनधानरण 
को लागी प्रधानाध्यापक स्जम्िेवार हुनेछन,् जो पररस्स्िति को एक ककमसि को आधारिा एउटै कक्षाको अको खण्ड हुन सक्छ वा हुन 
सक्दैन। ववद्यािी को शैक्षक्षक तनयुस्क्ि को बारे िा एक वप्रमंसपल को तनणनय वप्रस्न्सपल को पयनवेक्षक द्वारा सिीक्षा को ववर्य हुन 
सक्छ। 
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एक पटक एक ववद्यािी आचधकाररक रूपिा कक्षा बाट हटार्एको छ, के्रडडट को एक हातन हुन सक्छ यहद वप्रमंसपल यो तनधानररि गदनछ कक यो धेरै 
ववघटनकारी हुन सक्छ अवचध को शुरू पतछ अको कक्षा िा भनान गनन को लागी। 

र्िजससपल द्िारा समीिा 
यस नीति र सान्दमभनक राज्य र संघीय काननू बिोस्जि सब ैआवचयक प्रकक्रया आवचयकिाहरु पूरा गरे पतछ िात्र एक ववद्यािी एक मशक्षक द्वारा 
एक कक्षा बाट हटाउन सककन्छ। यस नीति अन्िगनि सबै मशक्षक कायनहरु िूल्याकन नीति सहहि स्कूल स्जल्ला नीतिहरु र प्रकक्रयाहरु िा प्रदान 
गरीएको मशक्षक को पयनवेक्षक द्वारा िूल्या andो्कन र पयनवेक्षण को अधीनिा हुनेछ। 

वप्रस्न्सपल लाई बर्न को सियिा कक्षा बाट हटार्एका ववद्यािीहरुको संख्या संग सम्बस्न्धि डाटा सकंलन गनन आवचयक हुन्छ। यो 
जानकारी जनिा को लागी ररपोटन गररनेछ। जबकक त्यहाुँ ि्या्क को ववचलेर्ण गदान कारकहरु को एक ककमसि छन,् कुनै एक मशक्षक 
बाट औपचाररक दस्िावेज ववद्यािी हटाउने को एक असािान्य रूप िा उच्च संख्या चचन्िाको कारण हुन सक्छ। प्रधानाध्यापकले 
कम्िीिा बावर्नक मशक्षकहरु सगं यो डाटा को सिीक्षा गनुन पछन। 

Approved by Superintendent Monte C. Moses, September 11, 

2000  अधीक्षक िोन्टे सी िोससे, सेप्टेम्बर ११, २००० द्वारा अनुिोहदि। 

2000. Revised: September 10, 2012 संशोचधि: सेप्टेम्बर १०, २०१२ 

 

 

मशक्षा बोडनल े ववद्यािी, अमभभावक र ववद्यालयका किनचारीहरुलाई तनलम्बन वा तनष्कासन र प्रवेश अस्वीकार गनन कानून संग मिल्ने मलझखि 
प्रकक्रयाहरु को िाध्यि बाट काननू को उचचि प्रकक्रया प्रदान गनेछ। 

बोडनले अधीक्षकलाई आवचधक रूपिा विनिान प्रकक्रयाहरु को सिीक्षा गनन को लागी तनदेमशि गदनछ र, यहद आवचयक छ भने, बोडन द्वारा अनिुोदन 
को लागी यस नीति संग सुसंगि नयाुँ प्रकक्रयाहरु को ववकास गनन को लागी। 

बोडन र यसको नािांककि (हरू) एक ववद्यािी तनलम्बन वा तनष्कामसि गने तनधानरण गनन तनम्न कारकहरु लाई ववचार गनन सक्छन:् 

1. ववद्यािी को उिेर; 

2. ववद्यािीको अनुशासनात्िक ववगि वा र्तिहास; 

3. एक अपाङ्गिा संग एक ववद्यािी को रूप िा ववद्यािी को योग्यिा; 

4. ववद्यािी द्वारा प्रतिबद्ध उल्लंघन को गम्भीरिा; 

5. कुनै पतन ववद्यािी वा स्टाफ को लागी खिरा; र 

6. सम्भावना छ कक एक कि हस्िके्षप ठीक संग उल्लंघनको सम्बोधन हुनेछ 

तनलम्बन को एक ववकल्प को रूप िा, वप्रमंसपल वा डडजार्नर ववद्यािी को मशक्षक को सहिति संग ववद्यालय िा रहन अनुिति हदन सक्छन ्यहद 
आिा बुबा/अमभभावक वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर द्वारा तनहदनष्ट सिय को एक अवचध को लागी ववद्यािी संग कक्षा िा उपस्स्िि छन।् यहद आिा 
बुबा/अमभभावक सहिि छैनन ्वा ववद्यािी संग कक्षा िा उपस्स्िि हुन असफल भएिा, ववद्यािी लागू तनयिहरु अनुसार तनलम्बन गररनेछ। 

तनलम्बनको यो ववकल्प प्रयोग गनन सककदैन यहद तनष्कासन कायनवाही भईरहेको छ वा शुरू हुन लागेको छ वा वप्रस्न्सपल वा डडजार्नरले तनधानररि 
गदनछ कक ववद्यािीको ववद्यालयिा उपस्स्िति, यहद अमभभावक/अमभभावक संगै भए पतन ववद्यालयको संचालनिा बाधा पन ेछ। वा मसक्ने वािावरण 
को लागी हातनकारक हुन। 

सुपररन्टेन्डेन्टले यो नीति र यसका सािका प्रकक्रयाहरु, जसको लागी उनीहरुलाई तनलम्बन वा तनष्कासन हुन सक्छ, आधारभूि, िाध्यमिक र 
िाध्यमिक ववद्यालयका प्रत्येक ववद्यािीलाई एक पटक र स्जल्लाका प्रत्येक नयाुँ ववद्यािीलाई एक पटक वविरण गने व्यवस्िा मिलाउन ेछ। यो 
नीति र साििा प्रकक्रया र तनलम्बन/तनष्कासन को लागी आधार स्जल्ला को प्रत्येक ववद्यालय िा पोस्ट गररनेछ। यसबाहेक, यो नीति र साि 
प्रकक्रयाहरु िा कुनै पतन िहत्वपूणन पररविनन प्रत्येक ववद्यािीलाई वविरण गरीनेछ र प्रत्येक ववद्यालयिा पोस्ट गररनेछ। 

तनलंबन िा बबद्यार्थीहरुको तनष्कासन ( 
जेकेडी-१) 



िाधिकरणको ितततनधिमण्डल 

मशक्षा बोडनल ेववद्यालय स्जल्लाका प्रधानाध्यापकहरुलाई वा प्रधानाध्यापकहरु द्वारा मलझखि रुपिा नामिि व्यस्क्िहरुलाई school२२३३३ १०6 
(१) िा भतनएको आधारिा पाुँच हदन भन्दा बढी ववद्यालयको लागी आफ्नो ववद्यालयिा एक ववद्यािीलाई तनलम्बन गन ेअचधकार प्रदान 
गदनछ। a), (1) (b) वा (1) (c), CRS, वा 22-33-106 (1) (d), CRS िा बिाईएको आधारिा दस ववद्यालय हदन भन्दा बढी छैन (प्रदशनन 
कोडडि JKD-1-E हेनुनहोस।्) 
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1. मशक्षा बोडनले ववद्यालय अधीक्षकलाई एक ववद्यािीलाई तनलम्बन गने अचधकार प्रदान गदनछ, §22 33 105, C.R.S., अनुसार, सीआरएस, एक 
अतिररक्ि दस स्कूल हदनहरु को लागी, अतिररक्ि १० हदन सम्ि र अतिररक्ि सहहि, यहद आवचयक हो, §22-33-105 (बी), सीआरएस को 
प्रावधान अनुसार। तनलम्बन को कुल अवचध पच्चीस स्कूल हदनहरु भन्दा बहढ हुदैन। अनुशासन र व्यवहार को सिस्याहरु को सिाधान गनन 
िा जो अन्य बबद्यािीहरु र ववद्यालय वािावरण को कल्याण र सुरक्षा को प्रतिकूल छ, स्जला तनलम्बन को जांच पुनः खोल्ने अचधकार सुरक्षक्षि 
छ यहद नयाुँ अचधग्रहण गररएको जानकारी वा प्रिाण फेला पयो, र मलनुहोस ्जुनसुकै कारबाही उपयुक्ि छ। यस्िो कुन ैपनी पुनः खोल्न 
प्रकक्रयागि कारण प्रकक्रया आवचयकिाहरु को अधीनिा छ।  

2. मशक्षा बोडनले स्कूल अधीक्षकलाई §२२३३० १०५, सीआरएस अनुसार, एक बर्न भन्दा बढी नबढाईएको कुनै पनी अवचधको लाचग प्रवेश अस्वीकार 
गने वा तनकाल्न ेअचधकार, अधीक्षकले लगाएको सीिा अनसुार। शीर्नक २२, कोलोराडो संशोचधि ववधान को अनुच्छेद ३३, र बोडन नीति तनधानरण 
गनन को लागी प्रवेश को लागी योग्य छैन वा स्जल्ला को सावनजतनक स्कूलहरुिा तनरन्िर उपस्स्िति छ। 

गैरकानूनी यौन व्यवहार वा हहसंा को अपराध को लागी तनष्कासन 

जब एक याचचका ककशोर अदालि वा स्जल्ला अदालि िा दायर गरीएको छ कक १२ देझख १८ बर्न को उिेर को बीच एक ववद्यािी एक अपराध गरेको 
आरोप छ। जुन धारा 18-3-411, सीआरएस, वा हहसंाको अपराध, धारा 16-11-309, सीआरएस, सीआरएस, यहद एक वयस्क द्वारा कचिि अपराध 
वा अपराध को वववरण संगै राज्य कानून िा पररभावर्ि गरीएको आधारभूि पहहचान जानकारी, कानून द्वारा आवचयक छ िुरुन्ि स्कूल स्जल्ला िा 
जसिा ककशोर नािांकन गरीएको छ प्रदान गरीन्छ। 

यो जानकारी मशक्षा बोडन वा यसको नामिि द्वारा तनधानररि गरीन्छ कक ववद्यािीले अन्य ववद्यािी वा ववद्यालय किनचारीहरुको सुरक्षा, कल्याण, र 
नैतिकिा को लागी हातनकारक व्यवहार को प्रदशनन गरेको छ कक छैन र ववद्यालय िा ववद्यािी को मशक्षक्षि गनन बाधा पुर् याउन सक्छ भनेर तनधानरण 
गनन को लागी। ववद्यालय िा मसकाउने वािावरण, अन्य ववद्यािीहरु को लागी एक नकारात्िक उदाहरण प्रदान, वा ववद्यािीहरु, मशक्षकहरु, र अन्य 
स्कूल किनचारीहरु को लागी एक खिरनाक र असुरक्षक्षि वािावरण मसजनना गनुनहोस।् बोडनले उचचि अनुशासनात्िक कारबाही गनेछ, जसिा ववद्यािी 
आचार संहहिा र सम्बस्न्धि नीतिहरु अनुसार तनलम्बन वा तनष्कासन सस्म्िमलि हुन सक्छ। 

बोडनले तनष्कासनको बबर्यिा अदालिको कारबाहीको सिापन नभएसम्ि पखनन ेतनणनय गनन सक्दछ, यस्िो अवस्िािा यो राज्यको कानून बिोस्जि 
बबद्यािी को लागी वैकस्ल्पक मशक्षा कायनक्रि प्रदान गने स्जम्िेवारी स्जम्िेवारी को हुनेछ। 

िार्र्िक ररपोटि 
बोडनले वावर्नक रूपिा राज्य मशक्षा बोडनलाई अनशुासनात्िक कारण वा खोप प्रिाण पत्र पेश गनन असफल भएका कारण स्जल्ला ववद्यालयहरु बाट 
तनष्कामसि ववद्यािीहरुको संख्या ररपोटन गने छ। तनष्कामसि ववद्यािीहरुलाई ववद्यालय वा स्जल्ला को लागी छोड्ने दर को गणना िा शामिल गररने 
छैन। 

आमाबाबुलाई जानकारी 
एक ववद्यािीलाई तनष्कामसि गरेपतछ, स्जल्ला किनचारीहरु तनष्कासन को अवचध िा ववद्यािी को लागी उपलब्ध शैक्षक्षक ववकल्पहरु को बारे िा 
ववद्यािी को अमभभावक वा अमभभावक लाई जानकारी प्रदान गनुन पछन , जसिा अमभभावक/अमभभावक को अचधकार को लागी अनुरोध छ कक स्जल्ला 
बाट तनष्कासन को सियिा सेवा प्रदान गनुनहोस।् यहद अमभभावक/अमभभावक ववद्यािी को लागी एक घर आधाररि मशक्षा कायनक्रि प्रदान गनन छनौट 
गदनछन,् अमभभावक/अमभभावकले स्जल्ला किनचारीहरु बाट ववद्यािी को लागी उपयुक्ि पाठ्यक्रि प्राप्ि गनन अनुरोध गनन सक्छन।् 

यहद कुनै ववद्यािीलाई शैक्षक्षक बर्नको शेर्को लागी तनष्कामसि गरीएको छ र स्जल्ला िाफन ि शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छैन भने, ववद्यालय 
स्जल्लाले तनष्कामसि ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावकलाई कम्िीिा प्रत्येक हदनिा अको शैक्षक्षक बर्नको शुरुवाि सम्ि सम्पकन  गने बच्चा केहह 
अन्य स्रोि बाट शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छ। 
Revised (संशोचधि):  August 13, 2012 (अगस्ट १३, २०१२) 
Adopted (अपनाएको): November 8, 2004 (नोभेम्बर ८,२००४) 
LEGAL REFS(कानुनी संदभन): 
C.R.S. 16-11-309 (crime of violence) ( हहसंा को अपराध ) 
C.R.S. 18-3-411 (unlawful sexual offense) ( अवैध यौन अपराध ) 
C.R.S. 22-33-106.3 (use of student’s written statements in expulsion hearings)(तनष्कासन सुनवाईिा ववद्यािी मलझखि बयानको प्रयोग) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a) (adoption and enforcement of discipline code) ( अनुशासन कोड को प्रविनन ) 
C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(I)(E) (policy required as part of safe schools plan) (नीति सुरक्षक्षि ववद्यालय योजनाको भाग रूपिा आवचयक) 
C.R.S. 22-32-109.1(3) (agreements with state agencies) ( राज्य तनकायहरूसुँग सम्िौिा ) 
C.R.S. 22-33-105 (suspension, expulsion and denial of admission) ( तनलंबन , तनष्कासन र भनानको को र्न्कार ) 
C.R.S. 22-33-106 (grounds for suspension, expulsion and denial of admission) ( तनलंबन , तनष्कासन र भनानको को र्न्कार लाचग आधार ) 
C.R.S. 22-33-106.5 (information concerning offenses committed by students) (ववद्यािीहरूल ेप्रतिबद्ध अपराध ववर्यिा जानकारी) 



C.R.S. 22-33-107 (compulsory student attendance law) ( अतनवायन ववद्यािीको उपस्स्िति व्यवस्िा ) 
C.R.S. 22-33-107.5 (notice of failure to attend) ( उपस्स्िि हुन असफलिाको सूचना ) 
C.R.S. 22-33-108 (juvenile judicial proceedings) ( ककशोर न्यातयक कायनवाही ) 
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A. १० टदन िा त्यस िसदा कमको लागी तनलम्बनको िकक्रया 
मलझखि नीति को िाध्यि बाट मशक्षा बोडनले कुन ैपनी ववद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एक ववद्यािीलाई पाुँच हदन भन्दा बढी तनलम्बन गने अचधकार 
हदएको छ। अधीक्षकलाई अतिररक्ि सियको लागी एक ववद्यािीलाई तनलम्बन गने अचधकार हदर्एको छ। (सिायोजन नीति हेनुनहोस।्) 

ववद्यालय प्राचधकारील े िल उल्लझेखि प्रकक्रयाहरुको अनुसरण गरी कुन ै ववद्यािीलाई तनलम्बन गने कुनै पतन अनुशासनिा पालन गनुन पनछे। 
ववद्यालय प्राचधकरणको ििलब प्रधानाध्यापक वा नािांककि, अधीक्षक वा मशक्षा बोडन अनसुारको पररस्स्ितििा लागू हुन सक्छ। 

1. सूचना. वप्रस्न्सपल वा उनको/उनीको डडजार्नरल ेसोचेको कायनको सियिा ववद्यािीलाई सोचकेो कायन को सूचना हदनेछ। 

2. सूचना को सामग्री. सुचनािा तनम्न आधारभूि जानकारीहरु हुन ुपनेछ: 

a. ववद्यािीलाई के आरोप लगार्एको छ भन्ने बयान। 

b. आरोप को आधार को एक बयान। ववमशष्ट नािहरु आवचयक परे रोककन्छ। 

यो जानकारी को औपचाररक रूप िा बाहहर सेट गनन को लागी आवचयक छैन िर पयानप्ि रूप िा सोचचएको कायन को लागी आधार को ववद्यािी 
लाई सूचचि गनुन पछन। 

3. अनौपचाररक सुनुिाई 

a. ववद्यािीलाई कक्षािा अवरोध वा अनुशासनको आधार बन्न ेघटनाको सम्बन्धिा आफ्नो स्स्िति स्पष्ट गने अवसर हुनेछ। 

b. ववद्यािीलाई आरोप स्वीकार वा अस्वीकार गने अवसर हदर्नेछ। 

c. ववरोधाभासी ि्यहरु को घटना िा, स्कूल अचधकारीहरु अनशुासनात्िक कारबाही मलन ुभन्दा पहहले ि्यहरु पत्ता लगाउन ेप्रयास गनुनपछन। 

4. समय. सूचना र अनौपचाररक सनुुवाई ववद्यािीलाई ववद्यालय बाट हटाउनु भन्दा पहहले हुनु पछन। त्यहाुँ सिय सूचना हदईएको छ र सुनुवाई 
को सिय को बीच कुन ैहढलार् हुन आवचयक छैन। 

5. यटद र्िद्यालय मा र्िद्यार्थी को उपजस्र्थतत एक खतरा िस्तुत गदिछ। ववद्यालयबाट हटाउनु भन्दा पहहले सूचना र अनौपचाररक 
सुनुवाईको आवचयकिा पदैन जहाुँ एक ववद्यािीको उपस्स्िति व्यस्क्ि वा सम्पवत्त वा शैक्षक्षक प्रकक्रयािा बाधा पुर् याउन ेतनरन्िर खिराको लागी 
खिरा पैदा गदनछ। यस िािला िा, एक अनौपचाररक सुनुवाई को रूप िा व्यावहाररक को रूप िा ववद्यािी को हटान ेको रूप िा पछी लाग्नेछ। 

6. तनलम्बन पतछ अधिसूचना. यहद एक ववद्यािी तनलस्म्बि छ, तनलम्बन प्राचधकरणले िुरुन्िै आिा बुबा, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षकलाई 
सूचचि गदनछ कक ववद्यािी तनलस्म्बि भएको छ, यस्िो तनलम्बन को लागी आधार र यस्िो तनलम्बन को अवचध। अचधसूचनािा अमभभावक, 
अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक को लागी तनलम्बन को सिीक्षा को लागी तनलम्बन प्राचधकरण संग भे् ने सिय र स्िान सिावेश हुनेछ। 

7. र्िद्यालय मैदान बाट हटाउने। एक तनलस्म्बि ववद्यािीलाई िुरुन्िै आिाबाब,ु अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक द्वारा एक तनणनय पतछ 
स्कूल भवन र स्कूल िैदान छोड्न आवचयक छ। र आिा बुबा, अमभभावक, वा काननूी संरक्षक को लागी ववद्यािी को हहरासि हस्िान्िरण 
गनन को लागी सब ैभन्दा राम्रो िरीका को तनलम्बन प्राचधकरण। 

8. पुनः िनाि कुनै पतन ववद्यािीलाई ववद्यालयिा भनान गनन हदर्ने छैन, जबसम्ि अमभभावक, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक संग बैठक भईरहेको 
छ वा तनलम्बन प्राचधकरण को राय िा, अमभभावक, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक पयानप्ि रूपिा तनलम्बन प्राचधकरण संग तनलम्बन को सिीक्षा 
गनन सहिि भएको हुन्छ। बैठकल ेिप अनुशासनात्िक कारबाही रोक्न को लागी एक बबद्यािी को लागी एक उपचारात्िक अनुशासन योजना 
को ववकास को आवचयकिा छ कक छैन भनेर सम्बोधन गनेछ। जे होस,् यहद तनलम्बन गने अचधकारील ेअमभभावक, अमभभावक, वा काननूी 
संरक्षकलाई सम्पकन  गनन सक्दैनन ्वा यहद अमभभावक, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक बारम्बार अनसुूचचि बैठकहरुिा उपस्स्िि हुन असफल 
भएिा, तनलम्बन गने अचधकारीले ववद्यािीलाई पुनः पठाउन सक्नेछन।् 

तनलम्बन गने िाधिकारीले: 

a. आिाबाब,ु अमभभावक, वा तनलम्बन को अवचध िा ववद्यािी को काननूी संरक्षक संग भे्न को लागी हरेक उचचि प्रयास गनुनहोस;् 

b. तनलम्बन को अवचधको सियिा आिा बुबा, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक संग भे्नको लागी तनलम्बन प्राचधकरणको असफलिाको 

तनलम्बन िा र्िद्यार्थीहरुको तनष्कासन 
(जेकेडी-१-आर) 



कारण ववस्िार नगनुनहोस;् 

c. एक ववद्यािी तनलम्बन को अवचध को दौरान स्कूल को काि गनन को लागी एक अवसर प्रदान गनुनहोस।् यस प्रावधान को उद्देचय ववद्यािी 
तनलम्बन को अवचध पतछ स्जल्ला को शैक्षक्षक कायनक्रि िा पनुः एकीकृि गनन को लागी एक अवसर प्रदान गनुन हो। ववद्यािीहरु िेकअप 
कायन को लागी सम्भव हद सम्ि पूणन वा आंमशक शैक्षक्षक के्रडडट प्राप्ि हुनेछ जुन सन्िोर्जनक ढंगल ेपूरा भयो भने। 
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B. तनष्कासन िा ििेश को अस्िीकार को लागी िकक्रया 
यहद अधीक्षकल ेकुन ैववद्यािी वा भावी ववद्यािीलाई भनान गनन अस्वीकार गने वा कुन ैववद्यािीलाई तनकाल्न ेकायन गने सोचिा छन ्भने, तनम्न 
प्रकक्रयाहरु अपनाईनेछ: 

1. सूचना।  मशक्षा बोडन वा स्जल्लाको एक उपयुक्ि प्रशासतनक अचधकारीले यस्िो प्रस्िाववि कायनको मलझखि सूचना ववद्यािी र ववद्यािीको आिा 
बुबा/अमभभावकलाई हदईएको कारबाहीको मिति भन्दा कम्िीिा ५ हदन अगावै हदईनेछ। यस्िो वविरण संयुक्ि राज्य अिेररका िले द्वारा 
ववद्यािी वा ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक को अस्न्िि ज्ञाि ठेगाना ठेगाना द्वारा हुन सक्छ। 

2. आपतकालीन सूचना।  घटना िा यो तनधानररि गरीएको छ कक एक आपिकाल को सचूना को एक छोटो अवचधको आवचयकिा छ, सूचना 
को अवचध छोटो हुन सक्छ बशि ेकक ववद्यािी वा ववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक यो सिय भन्दा पहहले सुनुवाई को वास्िववक सूचना 
छ। 

3. सूचना को सामग्री  सूचनािा तनम्न आधारभूि जानकारी सिावेश हुनेछ: 

a. प्रवेश वा तनष्कासन को सोचववचार अस्वीकार को लागी कचिि आधारभूि कारणहरुको किन। 

b. एक किन कक तनष्कासन वा प्रवशे को अस्वीकार को प्रचन िा एक सुनवाई आयोस्जि गररनेछ। 

c. घटना एक िा सनुुवाई को मिति, सिय र ठाउुँ  को एक बयान अनुरोध गररएको छ। 

d. एक किन कक ववद्यािी सनुुवाई िा उपस्स्िि हुन सक्छ र उनको वा उनको बबरुद्ध सब ैजानकारी सुन्न सक्छ, कक ववद्यािी को प्रासंचगक 
छ जस्िै जानकारी प्रस्िुि गने अवसर हुनेछ, र त्यो ववद्यािी संग र एक अमभभावक/अमभभावक र एक वकील द्वारा प्रस्िुि गरीएको हुन 
सक्छ। 

e. यस्िो सनुुवाईिा भाग मलन नसक्नु यस किनल ेयस िामिलािा िप अचधकारहरुको छुटको गठन गदनछ। 

4. समीिा को आचरण। एक सनुुवार् अमभभावक/अमभभावक द्वारा अनुरोध गनन सककन्छ। प्रवेश सुनुवाई को तनष्कासन/अस्वीकार स्जल्ला 
सुनवाई अचधकारी द्वारा आयोस्जि गररनेछ। सनुुवार् खुल्ला सत्रिा संचालन हुन सक्छ वा बन्द हुन सक्छ िी व्यस्क्िहरु लाई अधीक्षक द्वारा 
सल्लाह हदईन्छ िर सब ैघटनाहरु िा, ववद्यािी, अमभभावक/अमभभावक र, अनुरोध गरीयो भन,े ववद्यािीको वकील सहहि। प्रासंचगक जानकारी 
हुन सक्न ेव्यस्क्िहरु लाई यस्िो जानकारी प्रदान गनन को लागी आवचयक हद सम्ि बन्द सनुवाई को लागी अनुिति हदईन्छ। गवाही र जानकारी 
शपि अन्िगनि प्रस्िुि गनन सककन्छ। ववद्यािी घटनाहरु र सान्दमभनक जानकारी को उनको/ उनको संस्करण प्रस्िुि गनुन पछन। प्रिाणको प्राववचधक 
तनयि लागू हुन ेछैन, र सुनुवाई अचधकारील ेत्यस्िो सूचना वा प्रिाणलाई उपयुक्ि ठानेर उचचि वजन हदन र ववचार गनन सक्छन।् ववद्यािीको 
मलझखि किन, यहद छ भने, लागू कानून अनसुार प्रिाण को रूप िा प्रस्िुि गनन सककन्छ। ववद्यािी वा उसको प्रतितनचधले जानकारी प्रस्िुि 
गने व्यस्क्िहरुलाई प्रचन गनन सक्छ। 

कायनवाही को एक पयानप्ि अमभलखे राखीनेछ िाकक घटना िा एक प्रतिमलवप ियार गनन को लागी सक्षि हुन को लागी पाटी अनुरोध गदनछ। 
रान्सकक्रप्ट को ियारी पाटी को अनुरोध िा उही खचन िा हुनछे। 

सुनुवाई अचधकारीले ववमशष्ट ि्या्कगि तनष्कर्न तनकाल्नेछन ्र िी तनष्कर्नहरु र अधीक्षकलाई तनष्कासन सम्बन्धी मसफाररश पसे गनेछन।् 
अधीक्षकल ेसुनुवाई अचधकारीको ि्या्क खोज र मसफाररशको सिीक्षा गनेछन ्र सुनुवाईको पाुँच हदन मभत्र मलझखि तनणनय जारी गनछेन।् 

5. अपील अधीक्षक को तनणनय पतछ १० हदन मभत्र, ववद्यािी मशक्षा बोडन िा तनणनय अपील गनन सक्छन।् १० हदन मभत्र अपील अनुरोध गनन असफल 
भएिा अपील गने अचधकार िाफी हदर्नेछ र अधीक्षकको तनणनय अस्न्िि हुनेछ। 

यहद एक अपील ठीक िररकाल ेअनुरोध गरीएको छ, बोडन तनष्कासन वा प्रवशे को अस्वीकार सम्बन्धी रेकडन को सिीक्षा गनेछ। रेकडनिा चुनौिी 
र कारबाही सम्बन्धी नोहटस र अन्य कागजािहरु, गवाहीको रान्सकक्रप्ट, यहद छ भने, सनुुवाई प्रदशनन, सुनुवाई अचधकारीको तनष्कर्न र मसफाररश, 

सुनुवाई अचधकारीको मलझखि तनणनय, र चुनौिीपूणन कायन सम्बन्धी अन्य कागजािहरु सािेल छन।् ववद्यािी अपील िा वकील द्वारा प्रतितनचधत्व 
हुन सक्छ। स्जल्लाका प्रतितनचधहरु र अमभभावकहरु लाई बोडन िा छोटो बयान गनन सक्छन, िर कुनै नयाुँ प्रिाण प्रस्िुि गनन सककदैन जब सम्ि 
कक त्यस्िा प्रिाणहरु सुनुवाई को सिय िा उचचि रूप िा खोज योग्य चिएन। बोडनका सदस्यहरुल ेरेकडन को स्पष्टीकरण को प्रयोजन को लागी 
प्रचन सोध्न सक्छन।् 

बोडनले ववद्यािीको तनष्कासन वा प्रवेश अस्वीकार गने सम्बन्धिा अस्न्िि तनणनय मलनछे र ववद्यािी र उसको अमभभावक/अमभभावकलाई 
न्यातयक सिीक्षा गने अचधकारको बारेिा सूचचि गनेछ। 

6. आमाबा बुलाई जानकारी ।  एक ववद्यािीलाई तनष्कामसि गरेपतछ, स्जल्लाका किनचारीहरूले ववद्यािीको आिाबाबु/अमभभावकलाई 
स्जल्लाबाट प्रदान गररने सेवाहरू सहहि तनष्कासनको अवचधिा ववद्यािीलाई उपलब्ध शैक्षक्षक ववकल्पको बारेिा जानकारी प्रदान गनछेन।् यहद 



अमभभावक/अमभभावक ववद्यािी को लागी एक घर आधाररि मशक्षा कायनक्रि प्रदान गनन छनौट गदनछ भने, स्जल्ला किनचारीहरु 
अमभभावक/अमभभावक द्वारा अनरुोध गरीयो भन ेववद्यािी को लागी उपयुक्ि पाठ्यक्रि प्राप्ि गनन िा अमभभावक लाई सहयोग गदनछ। 

यहद ववद्यािी तनष्कामसि छ, र स्जल्ला को िाध्यि बाट शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छैन, ववद्यालय स्जल्ला तनष्कामसि बबद्यािी को 
अमभभावक/अमभभावक संग कम्िीिा प्रत्येक days० हदन िा एक पटक सम्पकन  गरीन्छ जब सम्ि बच्चा शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेछ भनेर 
तनधानरण गनन को लागी पुन: भनान गनन योग्य हुन्छ। ववद्यािीलाई अको ववद्यालय स्जल्ला वा एक स्विन्त्र वा प्यारोचचयल स्कूलिा भनान 
भएपतछ, वा यहद ववद्यािी िानव सेवा ववभाग को लागी प्रतिबद्ध छ वा ककशोर न्याय प्रणाली को िाध्यि बाट सजाय हदईएको छ िब स्जल्ला 
किनचारीहरुलाई अमभभावक/अमभभावक संग सम्पकन  गनन आवचयक छैन। 
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7. पुनः िनाि राज्यको कानून बिोस्जि, एक तनष्कामसि ववद्यािी एकै ववद्यालय िा भनान वा पुन: भनान गनन तनर्ेध गररनेछ जसिा अपराधको 
मशकार वा पीडडिको नस्जकको पररवारको सदस्य भनान वा रोजगार जब: 

a. तनष्कामसि ववद्यािी एक अपराध को दोर्ी ठहररएको छ, एक ककशोर अपराधी को तनणनय, एक स्िचगि फैसला प्राप्ि छ वा एक डार्भसनन 
कायनक्रि िा राझखएको छ जसको लागी ववद्यािीलाई तनष्कामसि गररएको चियो। 

b. त्यहाुँ तनष्कामसि ववद्यािी को अपराध को एक पहहचान योग्य मशकार छ र; 

c. अपराध जसको लागी बबद्यािी लाई तनष्कामसि गररयो सम्पवत्त को ववरुद्ध एक अपराध गठन गदैन। 

d. यहद स्जल्लालाई पीडडिको नािको वास्िववक ज्ञान छैन भने, यो प्रावधान पीडडि वा पीडडिको ित्काल पररवारको सदस्यको अनुरोधिा िात्र 
लागू हुनेछ। यो प्रावधान लागू हुुँदैन यहद अपराध जसको लागी बबद्यािी लाई तनकालीयो सम्पवत्त को बबरुद्ध एक अपराध हो। 

C. टहसंा िा गैरकानूनी यौन व्यिहारको अपराि को लागी तनष्कासनको िकक्रया 
तनम्न प्रकक्रयाहरु लागू हुनेछ जब स्जल्ला अचधसूचना प्राप्ि गदनछ कक एक ववद्यािी ककशोर वा स्जल्ला अदालि िा हहसंा वा गैरकाननूी यौन व्यवहार 
को अपराध संग आरोप लगार्एको छ ककनकक िी शिनहरु राज्य कानून द्वारा पररभावर्ि गरीएको छ। 

1. बोडन वा यसको नािांककि एक प्रारस्म्भक तनधानरण गनेछ कक यो एक तनष्कासन सुनुवाई तनम्न कारकहरु को आधार िा अगाडड बढ्न ेछ: 

a. ववद्यािीले अन्य ववद्यािी, वा ववद्यालयका किनचारीहरुको सुरक्षा वा कल्याणको लागी हातनकारक व्यवहार प्रदशनन गरेको छ। 

b. चाहे ववद्यािीलाई ववद्यालयिा पढाउने मसकार्को वािावरणिा बाधा पुग्न सक्छ, अन्य बबद्यािीहरुको लागी नकारात्िक उदाहरण प्रदान 
गनन वा ववद्यािी, मशक्षक र अन्य ववद्यालयका किनचारीहरुको लागी खिरनाक र असुरक्षक्षि वािावरण मसजनना गनन सक्छ। 

2. यहद यो िोककएको छ कक बबद्यािीलाई स्जल्लाका ववद्यालयहरुिा पढाउन ुहुदैन र तनष्कासनको आधार रहेको छ भन,े स्जलाल ेिाचि उल्लेझखि 
प्रकक्रया अनुसार ववद्यािीलाई तनलम्बन वा तनष्कासन गनन सक्दछ। 

3. वैकस्ल्पक रूपिा, तनलम्बन वा तनष्कासन कायनवाही अदालि कायनवाही को पररणाि को लागी स्िचगि हुन सक्छ। यहद तनलम्बन वा तनष्कासन 
कायनवाही स्िचगि गररएको छ, ववद्यािी त्यो अवचध को सियिा स्कूल फकन न ेअनुिति छैन। एक उचचि वैकस्ल्पक मशक्षा कायनक्रि, सहहि िर 
सीमिि छैन, एक अनलार्न राज्य कायनक्रि वा एक घर आधाररि मशक्षा कायनक्रि द्वारा अचधकृि कायनक्रि ककशोर को कायनवाही को संकल्प 
लस्म्बि अवचध को दौरान ववद्यािी को लागी स्िावपि गररनेछ। सिय छ कक एक ववद्यािी एक वैकस्ल्पक मशक्षा कायनक्रि िा खचन गदनछ 
तनलम्बन वा तनष्कासन को एक अवचध िानीदैन। 

4. यहद ववद्यािीले आरोपको लागी दोर्ी ठहराए, दोर्ी ठहररए वा एक अपराधी ककशोर को तनणनय हदईयो, बोडन वा नामिति यी तनयिहरुिा उल्लेझखि 
प्रकक्रयाहरु को अनुसरण गरी ववद्यािी लाई तनष्कामसि गनन को लागी अगाडड बढ्न सक्छ। 

5. हहसंा को कचिि अपराध को वववरण को बारे िा जानकारी बोडन वा यसको डडजार्नर द्वारा यस नीति िा उस्ल्लझखि प्रयोजनहरु को लागी 
प्रयोग गरीनेछ, िर गोप्य रहनेछ जब सम्ि जानकारी अन्यिा काननू द्वारा जनिा को लागी उपलब्ध छैन। 

Approved by Superintendent Monte C. Moses, November 8, 

2004 अधीक्षक िोन्टे सी िोससे द्वारा अनुिोहदि, नोभेम्बर,, २००४ 

Revised: August 13, 2012 सशंोचधि: अगस्ट १३, २०१२ 

 
 

कोलोराडो संशोचधि ववधान §§ 22-33-106 (1) (ag) र 3 (c, e, र f) र 22-12-105 (3) को अनुसार, तनम्न तनलम्बन, तनष्कासन वा 
अस्वीकार को आधार हुन सक्छ। एक सावनजतनक ववद्यालय बाट प्रवेश: 

1. जारी राखी जानबूिेर अनाज्ञाकाररिा वा उचचि अचधकार को खलुा र लगािार अवज्ञा। 

2. जानाजानी ववनाश वा ववद्यालयको सम्पवत्त हरण। 

तनलम्बन, तनष्कासन वा प्रवेश को अस्वीकार को लागी आधार (जेकेडी-१-
ई) 



3. ववद्यालयको सम्पवत्त िा वा बाहहर व्यवहार जो अन्य ववद्यािीहरु वा स्कूल किनचारीहरु को कल्याण वा सुरक्षा को लागी हातनकारक छ 
व्यवहार सहहि बच्चा वा अन्य बच्चाहरु लाई शारीररक हातन को खिरा पैदा गदनछ। 

4. एक ववद्यालयको अन्य ववद्यािीहरुलाई शैक्षक्षक अवसर प्रदान गन ेक्षििा संग दोहोयानर्एको हस्िके्षप। 

5. एक स्जल्ला किनचारी ववरुद्ध कानून प्रविनन वा स्जल्ला को लागी आपराचधक गतिववचध को िूटो आरोप लगाउने। 

6. अतघल्लो बाह्र (१२) िहहना को दौरान कुन ैपनी स्कूल स्जल्ला बाट तनष्कामसि गरीएको। 
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7. अतघल्लो बाह्र (१२) िहहना को दौरान अन्य स्कूल स्जल्ला िा व्यवहार कक अन्य ववद्यािीहरु वा स्कूल किनचारीहरु को कल्याण वा सुरक्षाको 
लागी हातनकारक छ। 

8. राज्य वा संघीय काननू द्वारा पररभावर्ि रूपिा एक और्चध वा तनयस्न्त्रि पदािन को उपयोग, कब्जा वा बबक्री। 

9. एक अचधतनयि को आयोग जो एक वयस्क द्वारा प्रतिबद्ध सीआरएस पतछ डकैिी हुनछे। § 18-4-301 एट seq वा हिला सीआरएस अनुसार। 
-3 18-3-202 एट seq एक अचधतनयि को किीशन बाहेक सीआरएस अन्िगनि िेस्रो डडग्री हिला हुनेछ। -3 18-3-204 यहद एक वयस्क 
द्वारा प्रतिबद्ध 

10. स्जल्लाको प्राचधकरण बबना खिरनाक वा घािक हतियार बोक्ने, ल्याउने, प्रयोग गने वा राख्ने। नोट: सघंीय कानून बिोस्जि, तनष्कासन अतनवायन 
हुनेछ र कम्िीिा एक पूरा क्यालने्डर वर्न को लागी एक ववद्यािी को लागी जो स्कूल िा बन्दकु ल्याउन वा कब्जा गनन को लागी तनधानररि 
गरीएको छ। अधीक्षक एक केस-दर-केस आधार िा तनष्कासन को लागी यो संघीय आवचयकिा को लम्बार् पररिाजनन गनन सक्नुहुन्छ। यस्िो 
पररिाजनन मलझखि रूपिा हुनेछ। 

यस अनुच्छेद को प्रयोजनहरु को लागी, "खिरनाक वा घािक हतियार" को अिन: 

a. एक बन्दकु, चाहे लोड वा अनलोड। 

b. कुनै पतन गोली बन्दकु, बीबी बन्दकू, वा अन्य उपकरण, चाहे पररचालन हो वा होर्न, वसन्ि कारनवाई वा सकुंचचि हावा द्वारा प्रोजेक्टार्लहरु 
लाई प्रेररि गनन को लागी डडजार्न गरीएको; 

c. एक ब्लेड संग एक तनस्चचि ब्लेड चाकू कक लम्बाई िा िीन (3) र्न्च भन्दा लािो िापन वा एक वसन्ि लोड चाकू वा एक ब्लेड संग एक 
पकेट चाकू िीन र एक आधा (3 ½) र्न्च भन्दा लािो िापन। चाकू ब्लेड बबन्द ुजहाुँ धाि ुह्यान्डल छुन्छ बाट िापन गनन को लागी। 

d. कुनै पतन वस्ि,ु उपकरण, साधन, सािग्री, वा पदािन, चाहे सजीव हो या तनजीव, प्रयोग वा उद्देचय ितृ्यु वा गम्भीर शारीररक चोट पुयानउन 
को लागी। 

11. बोक्ने, प्रयोग गने, सकक्रय रुपिा प्रदशनन गने, वा एक बन्दकु फेमसिार्ल को उपयोग संग धम्की कक उचचि रूप िा एक स्कूल को भवन िा 
वा स्जल्ला को सम्पवत्त िा एक वास्िववक बन्दकु को लागी गलि हुन सक्छ। 

12. सीआरएस को प्रावधानहरु संग अनुपालन गनन असफलिा § 25-4-901 र seq। (खोप आवचयकिाहरु)। कुन ैपतन तनलम्बन, तनष्कासन वा 
अनुपालन को लागी यस्िो असफलिा को लागी प्रवशे को अस्वीकार एक अनुशासनात्िक कारवाही को रूप िा दजन गरीएको छैन िर एक उचचि 
स्पष्टीकरण संग ववद्यािी को टीकाकरण रेकडन संग रेकडन हुन सक्छ। 

13. एक आदि ववघटनकारी ववद्यािी को रूप िा घोर्णा। 

a. यस अनुच्छेद को प्रयोजनहरु को लागी, "ब्यवहारिा ववघटनकारी ववद्यािी" को ििलब एक बच्चा हो जसले एक ववद्यालय र स्कूल बाधा 
को सियिा िीन (3) पटक, स्कूल िैदान िा, स्कूल सवारी साधन वा स्कूल गतिववचधहरु वा घटनाहरु िा एक सािग्री र पयानप्ि बाधा 
उत्पन्न गरेको छ। कुन ैपनी ववद्यािी जो एक पस्ब्लक स्कूल िा नािांककि एक आदि ववघटनकारी ववद्यािी घोवर्ि गनन को लागी ववर्य 
हुन सक्छ। 

b. ववद्यािी र अमभभावक, कानूनी अमभभावक, वा अन्य कानूनी संरक्षक मलझखि रूप िा सूचचि गरीएको छ कक प्रत्येक ववद्यािी को आदि 
बाधक घोवर्ि गनन को लागी गणना गरीएको छ र ववद्यािी र अमभभावक, काननूी अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक मलझखि र द्वारा सूचचि 
गरीएको हुनुपछन घर वा टेमलफोन वा अन्य साधन िा "अमभभावक ववघटनकारी ववद्यािी" को पररभार्ा को अमभभावक वा कानूनी अमभभावक 
को रोजगार को ठाउुँ । 

सीआरएस अनुसार § २२-३३-१०6 (२), त्यो शीर्नक (अपवादात्िक बाल मशक्षा अचधतनयि) को धारा २० को अधीनिा स्जल्लाको स्जम्िेवारी को 
अधीनिा रहेको छ, र लागू संघीय कानून (नीति JKD-2, अपाabilitiesो्गिा भएका ववद्यािीहरुको अनुशासन हेनुनहोस)्, तनम्न बिोस्जि हुनेछ एक 
पस्ब्लक स्कूल िा भनान वा अस्वीकार वा एक उपयुक्ि वैकस्ल्पक कायनक्रि को लागी िोड्न ेको लागी आधार: 

1. शारीररक वा िानमसक अशक्ििा जस्िै बच्चा उपलब्ध कायनक्रिहरु बाट उचचि लाभ उठाउन सक्दैनन।् 

2. शारीररक वा िानमसक अशक्ििा वा रोग को कारण बाट पीडडि बच्चा को उपस्स्िति अन्य ववद्यािीहरुको कल्याण को लागी प्रतिकूल हुन 
सक्छ। 

Approved by Superintendent Mary F. Chesley, November 9, 

2009. First Revised: August 13, 2012 

Current Revision February 8, 2016 

LEGAL REF.: C.R.S. § 18-1-901(3)(e) 



C.R.S. § 18-3-202 et seq. 

C.R.S. § 18-4-301 et seq. 

C.R.S. § 22-12-105(3) 

C.R.S. § 22-33-106(1)(a – g) 

C.R.S. § 22-33-106(2) 

C.R.S. § 22-33-106(3)(c, e, and f) 

C.R.S. § 25-4-901 
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अपागिा भएका ववद्यािीहरु न ि एक स्कूल स्जल्ला को अनुशासनात्िक प्रकक्रया बाट प्रतिरक्षा छन ्न ि कायनक्रिहरुिा भाग मलने हकदार छन ्जब 
उनीहरुको व्यवहारले अन्य बबद्यािीहरुको मशक्षा बबगाछन। अपागिा भएका ववद्यािीहरु जो ववघटनकारी गतिववचधहरु र/वा आफै वा अरु को लागी 
खिरनाक कायनहरुिा संलग्न हुन्छन ्उनीहरुको व्यस्क्िगि मशक्षा कायनक्रि (IEP), कुनै पतन व्यवहार हस्िके्षप योजना, र यो नीति अनसुार अनशुामसि 
हुनेछन।् 

यस नीति िा केहह पतन एक IEP टोली लाई ववद्यािी को IEP र/वा व्यवहार हस्िके्षप योजना को एक भाग को रूप िा ववघटनकारी वा अस्वीकायन 
व्यवहार को लागी पररणाि स्िावपि गनन बाट तनर्ेध गदनछ। 

तनलम्बन, तनष्कासन र सेिा को िाििान 

अपागिा भएका ववद्यािीहरु आचार संहहिा को उल्लघन को लागी कुनै पनी शैक्षक्षक बर्न िा १० स्कूल हदन सम्ि तनलम्बन गनन सककन्छ। यी १० 
हदन लगािार हुन आवचयक छैन। यस्िो कुन ैतनलम्बन को सियिा, ववद्यािी शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गदैन। 

तनयुस्क्ि को एक अनुशासनात्िक पररविनन िब हुन्छ जब एक ववद्यािी लाई लगािार १० हदन भन्दा बढी स्कूल हदनहरु को लागी हटार्एको छ वा 
हटाउने को एक श्रृखंला को अधीनिा छ कक शासी कानून को िहि हटाउने को एक ढाुँचा गठन। 

तनलम्बन वा हटाउने एघारौं स्कूलको हदनिा जब यस्िो तनलम्बन वा हटार्एपतछ प्लेसिेन्टिा अनुशासनात्िक पररविनन आउुँ दैन, शैक्षक्षक सेवाहरु 
प्रदान गरीनेछन ्जसले ववद्यािीलाई सािान्य मशक्षा पाठ्यक्रििा भाग मलन जारी राख्न सक्नेछन,् यद्यवप अको सेहटगंिा, र ववद्यािी को IEP िा 
तनधानररि लक्ष्यहरु लाई पूरा गनन तिर प्रगति गनन। ववद्यालयका किनचारीहरु, कम्िीिा एक ववद्यािीको मशक्षकहरु संग परािशन गरी, तनलम्बन वा 
हटाउने को यस अवचध िा ववद्यािी लाई प्रदान गररने शैक्षक्षक सेवाहरु तनधानरण गने छ। 

जब एक ववद्यािी तनष्कामसि हुन्छ वा एक हटाउन ेको अधीनिा छ कक प्लेसिेंट को एक अनुशासनात्िक पररविनन को पररणाि, शकै्षक्षक सेवाहरु 
ववद्यािी को IEP टीि द्वारा तनधानररि गरीएको छ सािान्य मशक्षा पाठ्यक्रि िा भाग मलन को लागी सक्षि बनाउन को लागी, अन्य सेहटगं िा, र 
आफ्नो IEP लक्ष्यहरु पूरा गनन तिर प्रगति। 

तनष्कासन वा तनयुस्क्ि िा अन्य अनशुासनात्िक पररविनन भन्दा पहहले, ववद्यािी को आिाबाबुल ेयस्िो अनुशासनात्िक कारबाही गन ेतनणनय र 
उनीहरुको प्रकक्रयागि सुरक्षा को बारे िा सूचचि गररनेछ। यो सूचना त्यस्िो तनणनय भएको मिति भन्दा पतछ हुन ेछैन। 

अलिव्यजक्त तनिािरण 

अनुशासनात्िक कारबाही गने तनणनय को मिति बाट १० स्कुल हदन मभत्र, जसको पररणािस्वरूप तनयुस्क्ि, ववद्यालयका किनचारीहरु, अमभभावक र 
बच्चाको IEP टोलीका प्रासंचगक सदस्यहरु (अमभभावक र ववद्यालय किनचारीहरु द्वारा तनधानररि) को अनुशासनात्िक पररविनन हुनछे। ववद्यािीको 
IEP, कुनै पतन मशक्षक अवलोकन, र अमभभावकहरु द्वारा प्रदान गरीएको कुन ैपनी सान्दमभनक जानकारी सहहि ववद्यािी को फार्ल िा सबै सान्दमभनक 
जानकारी को सिीक्षा गनुनहोस ्कक ववद्यािी को व्यवहार ववद्यािी को अशक्ििा को एक अमभव्यस्क्ि चियो। 

टोलील ेतनधानरण गनेछ: (१) प्रचनिा ववद्यािीको आचरण ववद्यािीको अपागिा को कारणले भएको चियो, वा सीधा र पयानप्ि सम्बन्ध चियो; र (२) 
प्रचनिा ववद्यािीको आचरण ववद्यािीको IEP लागू गनन स्कूलको असफलिाको सीधा पररणाि चियो। यहद यी दईु प्रचनहरु िध्ये कुनै एक को जवाफ 
"हो" हो, ववद्यािी को व्यवहार ववद्यािी को अशक्ििा को एक अमभव्यस्क्ि को रूप िा िानीनेछ। 

अनुशासनात्मक कायि र/िा व्यिहार को लागी एक िैकजल्पक प्लेसमेंट कक एक अलिव्यजक्त हो 
यहद टोलीले तनधानरण गदनछ कक ववद्यािी को व्यवहार ववद्यािी को अशक्ििा को एक अमभव्यस्क्ि हो, तनष्कासन कायनवाही वा प्लेसिेंट को अन्य 
अनुशासतनक पररविनन बन्द गररनेछ। ज ेहोस,् ववद्यािीलाई ४५ स्कुल हदन सम्िको लागी एक वैकस्ल्पक सेहटिा राखीएको हुन सक्छ वा ववद्यािी 
को प्लेसिेंट शैक्षक्षक कारणहरु को लागी आईईपी टीि द्वारा तनधानररि गरीएको हो वा अन्यिा काननू द्वारा अनुिति हदए अनुसार पररविनन गनन 
सककन्छ। 

सिय को एक उचचि िात्रा िा ववद्यािी को व्यवहार ववद्यािी को अशक्ििा को एक अमभव्यस्क्ि हो भनेर तनधानरण पतछ, ववद्यािी को IEP टोली 
हुनेछ: (१) ववद्यािी को एक कायानत्िक व्यवहार आकलन (FBA) सञ्चालन, जब सम्ि एक FBA पहहले न ैछ ; र (२) ववद्यािी को लागी एक 
व्यवहार हस्िके्षप योजना (BIP) लागू गनुनहोस।् यहद एक बीआईपी पहहले न ैववकमसि गरीएको छ, IEP टोलीले यसको सिीक्षा गरी आवचयक छ र 
ववद्यािी को व्यवहार लाई सम्बोधन गनन को लागी पररिाजनन गदनछ। 

 

असिमता संग र्िद्यार्थीहरुको अनुशासन 
(जेकेडी-2) 



४५ स्कूल टदनहरु को लागी एक िैकजल्पक सेटटगं मा तनयुजक्त 

ववद्यालयका किनचारील ेअपागिा भएका एक ववद्यािीलाई ४५ भन्दा बढी ववद्यालय हदनहरु को लागी अमभव्यस्क्ि तनधानरण को ख्याल नगरी एक 
अन्िररि वैकस्ल्पक सेहटगं िा हटाउन सक्छन ्यहद: 

1. ववद्यािी स्कूल वा एक स्कूल सिारोह को लागी एक हतियार बोकेको; 

2. ववद्यािी स्कूल वा एक स्कूल सिारोह िा एक हतियार चियो; 

3. ववद्यािी कब्जा वा स्कूल वा एक स्कूल सिारोह िा अवैध लागूपदािन को उपयोग; 
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4. ववद्यािी बेचकेो वा स्कूल वा एक स्कूल सिारोह िा एक तनयंबत्रि पदािन को बबक्री को अनुरोध 

5. ववद्यािीले अको व्यस्क्िलाई ववद्यालय वा ववद्यालयको सिारोहिा गम्भीर शारीररक चोट पयुानयो; वा 

6. एक सुनुवाई अचधकारी वा उपयुक्ि के्षत्राचधकार को अदालि िेसैले आदेश। 

एक वैकस्ल्पक सेहटगं को लागी यस्िो हटाउन को लागी अनुिति छ यहद ववद्यािी को व्यवहार ववद्यािी को अशक्ििा को एक अमभव्यस्क्ि हुन को 
लागी तनधानररि छ। ववद्यािीको IEP टोलील ेशैक्षक्षक सेवाहरु वैकस्ल्पक सेहटगं िा ववद्यािी लाई प्रदान गनन को लागी तनधानरण गदनछ। 

र्िद्यार्थीहरु अपाङ्ग को रूप मा पटहचान गररएको छैन 

अपाङ्गिा भएका व्यस्क्िहरुको पहहचान नभएका ववद्यािीहरुलाई अनुशासनात्िक कारबाही हुनु भन्दा पहहले स्जल्लाको ववद्यािीको अपागिाको "ज्ञान" 
भएको भए अपाङ्गिा भएका ववद्यािीहरुिा लागू हुन ेउस्िै अनुशासनात्िक उपायहरु को अधीनिा हुनेछन।् 

स्जल्ला ववद्यािी को अशक्ििा को ज्ञान भएको िातनन्छ यहद: 

1. ववद्यािीको अमभभावकल ेस्जला सुपरवार्जरी वा प्रशासतनक किनचारीहरु, वा बबद्यािी मशक्षकलाई मलझखि रुपिा चचन्िा व्यक्ि गरेका छन ्कक 
ववद्यािीलाई ववशेर् मशक्षा र सम्बस्न्धि सेवाहरुको आवचयकिा छ। 

2. ववद्यािीको अमभभावकल ेएक िूल्यांकन अनुरोध गरेिा; वा 

3. ववद्यािीको मशक्षक वा अन्य स्जल्ला किनचारीहरु लाई बबद्यािी को ब्यवहार को ढाुँचा को बारे िा ववशेर् मशक्षा को तनदेशक वा अन्य स्जल्ला 
पयनवेक्षी किनचारीहरु लाई सीधै ववशेर् चचन्िा व्यक्ि गरीएको छ। 

यहद एक िूल्याकन को लागी अनुरोध अवचध को दौरान ववद्यािी अनशुासनात्िक उपायहरु को अधीनिा छ, िूल्याकन तछटो गररनेछ। िूल्याकन 
पूरा नभएसम्ि, ववद्यािी स्जल्लाको तनधानररि शैक्षक्षक तनयुस्क्ििा रहनेछ, जसिा तनलम्बन वा तनष्कासन सािेल हुन सक्छ। 

यहद अमभभावकले ववद्यािीको िलू्याकन गनन अनुिति हदएनन,् वा ववद्यािीलाई िूल्याकन गरीएको छ र यो तनधानरण गररएको छ कक उनी वा उनी 
एक बच्चाको साििा छैनन ्भने यो स्जम्िेवारी रहेको छ कक ववद्यािी अपाङ्गिा भएको बच्चा हो भन्न ेकुरा िातननछैेन। अपाङ्गिा, वा ववद्यािी 
ववशेर् मशक्षा र सम्बस्न्धि सेवाहरु को लागी योग्य तनधानररि गररएको चियो, िर आिाबाबलुे सेवाहरु अस्वीकार गरे। 

Revised: May 9, 2011 (ि े९,२०११ 
Adopted: November 14, 2005 (नोभेम्बर १४, २००५) 

LEGAL REFS.: C.R.S. 22-33-106 (1) (c) 

C.R.S. 22-20-101 et seq. (Exceptional Children’s Education Act) (असाधारण बाल मशक्षा ऐन) 
20 U.S.C. Section 1401 et seq. (Individuals with Disabilities Education Improvement Act 

(अपाङ्गिा भएका व्यस्क्िहरू मशक्षा सुधार ऐन of 2004) 34 C.F.R. 300.530-300.537 (IDEIA 

regulations) 

CROSS REFS.: JIC, Student Conduct, and subcodes JIC, ववद्यािी आचरण, र उपकोडहरू 

JK, Student Discipline, and subcodes JK, ववद्यािी अनुशासन, र उपकोडहरू 

JRC, Student Records/Release of Information on Students JRC, ववद्यािी रेकडनहरू/ववद्यािीहरूिा जानकारीको 
वविोचन 

 

एक ववद्यािी, वा ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावक को अनुरोध िा, स्कूल स्जल्ला स्जल्ला बाट तनष्कामसि कुन ैपतन ववद्यािी को लागी स्जल्ला 
द्वारा उपयुक्ि िानीएको शैक्षक्षक सेवाहरु प्रदान गन ेछ। शैक्षक्षक सेवाहरु बबद्यािी लाई उस ववद्यालय िा कफिान गनन को लागी डडजार्न गरीनछे 
जसिा ववद्यािी तनष्कासन हुन ुभन्दा पहहल ेभनान भएको चियो, सफलिापूवनक GED पूरा गनन को लागी, वा एक गैर-सावनजतनक, गैर- parochial 
स्कूल वा एक वैकस्ल्पक ववद्यालय िा भनान गनन को लागी। 

शैक्षक्षक सेवाहरुिा पढाई, लखेन, गझणि, ववज्ञान र सािास्जक को शैक्षक्षक के्षत्रहरुिा मशक्षा प्रदान गने अनलार्न मशक्षा कायनक्रिहरु, वा व्यावसातयक 
मशक्षा कायनक्रिहरु सहहि, पढाउने, वैकस्ल्पक शैक्षक्षक कायनक्रिहरु, िात्र सीमिि छैन। अध्ययन। शैक्षक्षक सेवाहरु को अतिररक्ि, ववद्यािी वा 
अमभभावक/अमभभावक जोझखििा रहेका बबद्यािीहरु को लागी राज्य एजेन्सीहरु र सािुदातयक सगंठनहरु संग सम्िौिाहरु को िाध्यि बाट स्जला 

र्िद्िान र्िद्यार्थीहरु को लागी शकै्षिक िकैजल्पक (जकेेडी-4) 



द्वारा प्रदान सेवाहरु को कुन ैपनी अनुरोध गनन सक्छन।् 

शैक्षक्षक सेवाहरु मसधै स्जल्ला वा राज्य एजेन्सीहरु र सािुदातयक संगठनहरु संग राज्य काननू को अनुसार प्रवेश संग सम्िौिाहरु को िाध्यि बाट 
प्रदान गनन सककन्छ। सेवाहरु स्कूल स्जल्ला सम्पवत्त िा प्रदान गनन को लागी आवचयक छैन। 

स्जल्ला प्रदान गरीएको शैक्षक्षक सवेाहरु को लागी स्नािक को लागी बबद्यािी लाई प्राप्ि हुने पिाणको िात्रा तनधानरण गनछे। 

स्जल्ला द्वारा प्रदान शैक्षक्षक सेवाहरु ववद्यािी सफल को लागी दोस्रो िौका प्रदान गनन को लागी डडजार्न गरीनछे। शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गदान, एक 
ववद्यािी तनलम्बन वा स्जल्ला को आचरण र अनुशासन संहहिा अनुसार तनष्कामसि हुन सक्छ। ववशेर् मशक्षाका बबद्यािीहरुको लागी संघीय कानून 
द्वारा आवचयक बाहेक, यो नीति अनुसार शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गदान तनलस्म्बि वा तनष्कामसि कुनै पनी ववद्यािी तनलम्बन वा तनष्कासन को अवचध 
पूरा नभएसम्ि िप सेवाहरु प्राप्ि गदैन। 
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ववद्यािीहरु जो आचरण वा व्यवहार को लागी स्जल्ला ववद्यािीहरु वा किनचारीहरु लाई हातन को खिरा संग सम्बस्न्धि गरीएको छ 
ववद्यालय स्कूल को वववेक िा यस्िो आचरण वा व्यवहार लाई सम्बोधन गनन को लागी डडजार्न गरीएको एक वैकस्ल्पक सेहटगं िा 
सेवा गररनेछ। 

सेवाहरु प्राप्ि गन ेसबै तनष्कामसि बबद्यािीहरु स्जल्लाको ववद्यािी नािाकंन िा अक्टुबर गणना मिति भन्दा पहहले तनष्कामसि सहहि, सिावशे 
गररनेछ। 

यहद एक ववद्यािीलाई शैक्षक्षक बर्नको शेर्को लागी तनष्कामसि गरीएको छ र स्जल्ला िाफन ि शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छैन भने, ववद्यालय 
स्जल्लाले तनष्कामसि ववद्यािीको अमभभावक, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक संग सम्पकन  गनुन पदनछ, कम्िीिा प्रत्येक साठ हदनिा एक पटक 
ववद्यािी योग्य नभएसम्ि। पनु: नािाकंन, ववद्यािी शैक्षक्षक सेवाहरु प्राप्ि गरीरहेको छ कक तनधानरण गनन को लागी; बाहेक स्कुल डडस्स्रक्ट बबद्यािी 
को आिाबाबु, अमभभावक, वा कानूनी संरक्षक संग सम्पकन  गनन को लागी आवचयक छैन जब ववद्यािी अको स्कूल स्जल्ला िा वा एक स्विन्त्र वा 
पैरोचचयल स्कूल िा भनान भए, वा यहद ववद्यािी िानव सेवा ववभाग को लागी प्रतिबद्ध छ, वा सजाय हदईएको छ। ककशोर न्याय प्रणाली को 
िाध्यि बाट। 

Proposed: (प्रस्िाववि) October 10, 2000 (अक्टूबर 10, 2000) 
Adopted अपनाएको: Revised August 13, 2012 (संशोचधि अगस्ि १३ २०१२) 

LEGAL REFS.: कानूनी सन्दभन: 

    C.R.S. 22-33-201.5 (definition of educational services) (शैक्षक्षक सेवा को पररभार्ा) 
C.R.S. 22-33-203 (educational alternatives for expelled students) (तनष्कामसि ववद्यािीहरु को लागी शैक्षक्षक ववकल्प) 
C.R.S. 22-33-204 (services for at-risk students) (जोझखििा रहेका ववद्यािीहरुको लागी सवेाहरु)  
C.R.S. 22-33-205 (expelled students grant programs)   (तनष्कामसि 
ववद्यािी अनुदान कायनक्रि)          

CROSS REFS.: JIC, Student Conduct, and subcodes JIC, 
ववद्यािी आचरण, र उप कोड 
JK, Student Discipline and subcodes JK, ववद्यािी अनुशासन र उप 
कोड 

 
 

 

ववघटनकारी व्यवहार ढाुँचा संग ववद्यािीहरु लाई तनयमिि कक्षा कोठा िा रहने अनुिति छैन। अिै पनी जब त्यस्िा ववद्यािीहरु स्कूल बाट 
तनलस्म्बि छन ्यो अक्सर ववद्यािीहरु, स्कूल र सिुदाय को सिस्याहरु लाई जोड्दछ। िसिन, बोडन िा स्कूल तनलम्बन को अवधारणा को सििनन 
गदनछ। 

स्कूल िा तनलम्बन को उद्देचय हहरासि वा बाहहर स्कूल तनलम्बन भन्दा अनुशासन को एक अचधक प्रभावी साधन प्रदान गनन को लागी हो। स्कूल 
िा तनलम्बन को उपयोग गरेर, ववद्यािीहरु स्कूल असार्निेन्ट िा पतछ लाग्नु हुुँदैन। सम्भावना ववद्यिान छ, जे होस,् स्कूल बाहहर तनलम्बन 
आवचयक िानीन्छ। 

सबै स्कूल िा तनलम्बन उचचि प्रकक्रया संग लगािार लागू गररनेछ। तनम्न हदशातनदेशहरु पालना गररनेछ: 

1. बबद्यािीहरुलाई एक ववशेर् कक्षािा तनयुक्ि गररनेछ जहाुँ उनीहरु सब ैसियिा पयानप्ि पयनवेक्षण गररनेछ। ववद्यालय िा तनलम्बन मशक्षक 
प्रत्येक ववद्यािी पाठ्यपुस्िकहरु र आफ्नो तनयमिि मशक्षकहरु बाट कक्षा कायन असार्निेन्ट छ कक देख्नेछन।् 

2. वप्रस्न्सपलले आिाबाबुलाई एकै पटक टेमलफोन िाफन ि सूचचि गरीहदन्छन ्यहद उनीहरुको बच्चा ववद्यालयिा तनलम्बनिा परेको छ र मलझखि 
अचधसूचनाको साि अनुगिन गनछे। स्कूल िा तनलम्बन को लागी कारण हदईनेछ, र एक सम्िलेन तनयमिि कक्षा िा ववद्यािी को पढाई 
भन्दा पहहले तनधानररि हुन सक्छ। 

3. बबद्यािीहरु बबद्यालय िा तनलम्बन को बलेा िा अतिररक्ि गतिववचधहरु िा भाग मलन सक्दैनन,् िर उनीहरु तनलम्बन को अवचध िा पूरा 
भएको काि को लागी के्रडडट प्राप्ि हुनेछन।् 

Adopted: date of manual adoption अपनाईएको: म्यानुअल अपनाउने मिति 

स्कूल मा तनलम्बन (जेकेजी) 



 
 

ववद्यालय स्वास््य कायनक्रि को उद्देचय तनयमिि स्वास््य सेवा को लाभ को बारे िा ववद्यािी जागरूकिा अमभवदृ्चध गनन अमभभावक/अमभभावकको 
प्रयास र िागनदशनन को पूरक हुनछे। स्कूल स्वास््य कायनक्रि को उद्देचय हो: 

• ववद्यािीहरु बीच राम्रो स्वास््य बानीहरु लाई बढावा हदन। 

• स्कूल िा एक स्वच्छ, सुरक्षक्षि, र स्वस्ि वािावरण को उत्तेस्जि गनन। 

• चचककत्सा, िनोवैज्ञातनक, र शारीररक आवचयकिाहरु को लागी उपयुक्ि स्वास््य सेवा प्रदायकहरुको पहहचान र रेफरल िा सहयोग गनन। 

स्िास््य रेकडि 

खोप को आचधकाररक प्रिाणीकरण सहहि स्वास््य रेकडन, स्कूल द्वारा रखरखाव गररनेछ र गोप्यिा कायि राख्न एक अलग र सुरक्षक्षि 
वािावरण िा राखीनेछ। 

स्वास््य फार्लहरुिा पहुुँच िात्र िी ववद्यालयका किनचारीहरु को लागी सीमिि छ जो एक ववद्यािी को शैक्षक्षक उपलस्ब्ध को आगे 
बढाउन को लागी एक सुरक्षक्षि र व्यवस्स्िि शैक्षक्षक वािावरण कायि गनन को लागी जानकारी िा एक ववमशष्ट र वैध शैक्षक्षक रुचच 
छ। एचआईभी/एड्स भएका ववद्यािीहरुको लागू चचककत्सा जानकारी को नीति जेएलसीसीए र जेएलसीसीए-आर ववद्यािीहरु को अनुसार 
एचआईभी/एड्स संग उपचार र रखरखाव गररनेछ। 
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र्िद्यार्थी स्िास््य सेिा र आिश्यकताहरू (जेएलसीए) 



कानून र स्जल्ला नीतिहरु द्वारा आवचयक हद सम्ि जेआरसी-आर और जेआरसीए नमसन स्टाफल ेलग राखी राख्न ुपछन कक कसलाई पहुुँच हदईएको छ, 
कहहले पहुुँच भएको छ, र जसलाई ववमशष्ट रेकडन पहुुँच हदर्एको चियो। 

िार्र्िक स्क्रीतनगं कायिक्रम 

बालबामलका, पहहलो, दोस्रो, िेस्रो, पाुँचौं, सािौं र नवौं कक्षाका सब ैववद्यािीहरुको दृस्ष्ट र सुन्ने वा परीक्षणको लाचग उल्लेख गररएको िुलनात्िक 
उिेर सिूहका ववद्यािीहरुको स्कुल नसन, मशक्षक, प्रधानाध्यापक वा अन्य योग्य व्यस्क्ि द्वारा स्कुल वर्नको सियिा परीक्षण गररनेछ। कानून द्वारा 
आवचयक अनुसार, स्जल्ला द्वारा अचधकृि। 

आिाबाब ुवा अमभभावक सूचचि गररनेछ जब एक किी पाईन्छ। 

यो प्रावधान कुन ैपनी ववद्यािी जसको अमभभावक वा संरक्षक धामिनक वा व्यस्क्िगि आधार िा वस्िुहरु लाई लागू हुुँदैन। 

सरुिा रोगहरु 

एक संक्रािक रोग, एक संक्रािक अवस्िा, वा एक गम्भीर प्रकृति को रोग वा अपाङ्गिा को लक्षण देखाउने ववद्यािीहरु स्कूल नसन 
लाई पठार्नेछ। स्कुल नसनले प्राचायनलाई उचचि कारबाहीको लागी सरुवा रोगहरु भएका बबद्यािीहरुको नाि ररपोटन गनुन पनेछ। 
प्रधानाध्यापकले िप उपयुक्ि कारबाही र मसफाररशहरुका लागी स्जल्ला स्वास््य सेवा कायानलयिा सम्पकन  गनुन पनेछ। 

र्िद्यार्थीहरुलाई और्धि को व्यिस्र्थापन 

और्चध कानूनी रूपिा िात्र ववद्यालयका किनचारीहरु द्वारा हदईन्छ जसलाई एक दिान नसन प्रमशक्षक्षि गरीएको छ र यस्िो और्चध हदने स्जम्िेवारी 
हदईएको छ। ववद्यालयको नसन वा अन्य स्कूल डडजार्नर द्वारा तनम्न आवचयकिाहरु पूरा नभईकन कुनै वप्रस्स्क्रप्शन वा गैर -वप्रस्स्क्रप्शन और्चध 
प्रशामसि गररने छैन: 

1. और्चध िूल रूपिा ठीक लेबल गररएको कन्टेनरिा हुनुपदनछ। यहद यो एक वप्रस्स्क्रप्शन और्चध हो, ववद्यािी को नाि, और्चध को नाि, खुराक, 
को लागी र कति पटक यो प्रशामसि गनन को लागी, लार्सेन्स प्राप्ि स्वास््य सेवा व्यवसायी को नाि वा लार्सेन्स प्राप्ि स्वास््य सेवा 
व्यवसायी र विनिान मिति कन्टेनर िा छावपनेछ। 

2. कोलोराडो कानून अन्िगनि वप्रस्स्क्रस्प्टभ प्राचधकारी संग बबद्यािी को लार्सेन्स प्राप्ि स्वास््य सेवा व्यवसायी बाट दबार् को प्रशासन को लागी 
स्कूल ल ेमलझखि अनुिति प्राप्ि गरेको हुनेछ। 

3. ववद्यालयले ववद्यािीको आिाबाबु/अमभभावकबाट ववद्यािीलाई और्चध खुवाउन मलझखि अनुिति प्राप्ि गरेको हुनुपनछे। जब यस्िो अनुरोध 
एक अमभभावक/अमभभावक द्वारा बनाईएको छ, सार्ड र्फेक्ट वा त्यस्िा और्चधहरु को अन्य चचककत्सा पररणािहरु को लागी स्जम्िेवारहरु बाट 
एक पूणन ररलीज पतन प्रस्िुि गररनु पछन। 

4. आिाबाबलुे तनधानररि र्जाजिपत्र प्राप्ि स्वास््य व्यवसायीलाई और्चध को प्रशासन को बारे िा जानकारी स्जला को तनयुक्ि नमसिंग स्टाफ सगं 
सािा गनन को लागी अचधकृि गनुन पछन। 

5. आिा बुबा/अमभभावक ववद्यािीलाई हदर्ने सबै और्चध उपलब्ध गराउन स्जम्िेवार हुनेछन।् 

र्िद्यार्थीहरुको शारीररक परीिा 
आिाबाब/ुअमभभावकहरु लाई उनीहरुका बच्चाहरु लाई स्कूल िा प्रवशे गनुन भन्दा पहहले र चौिो, सािौं र दसौं कक्षाहरु पहहले शारीररक जाुँच गनन को 
लागी प्रोत्साहहि गररनेछ। एक दन्ि जाुँच पतन प्रोत्साहहि गररनेछ। 

मशक्षकहरु बबद्यािीहरुको सािान्य भलार् को लागी सजग रहनेछन ्र कुनै पतन संहदग्ध पररस्स्ितिहरु स्कूल वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर लाई बुिाउनेछन।् 

ववद्यािीहरु लाई शारीररक मशक्षा गतिववचधहरु र शारीररक मशक्षा गतिववचधहरु संग सम्बस्न्धि पाठ्यक्रि आवचयकिाहरु र एक लार्सेन्स प्राप्ि 
स्वास््य सेवा व्यवसायी बाट बयान िा शारीररक मशक्षा गतिववचधहरु संग सम्बस्न्धि पाठ्यक्रि आवचयकिाहरु बाट िाफी पाउन सककन्छ कक यस्िो 
सहभाचगिा उनीहरुको स्वास््य को लागी हातनकारक हुनेछ। 

अलििािकको सहमतत 

िाचि उल्लेख गररएका सबै पररक्षाहरुका लागी आिा वा बुबाको सहिति आवचयक पदनछ यहद ववद्यालय स्वास््य सेवा व्यवसायी वा ववद्यालयको 
ित्वावधानिा हदईएको छ। जे होस,् गभानवस्िा, यौन रोग, वा अल्कोहल वा लागूपदािन दवु्यनवहार को सम्बन्ध िा एक ववद्यािी लाई सावनजतनक 
स्वास््य वा अन्य डाक्टरहरु लाई चचककत्सा सेवाहरु को लागी रेफर गनन को लागी आिाबाबकुो सहिति अतनवायन हुनछैेन। डडस्स्रक्टले ववद्यािीहरुलाई 
आिा वा बुबाको सहिति संग वा बबना त्यस्िा शिनहरु वा सिस्याहरु संग सम्बस्न्धि स्वास््य सेवाहरु खोज्न प्रोत्साहहि गदनछ। 



अन्यिा कानून द्वारा प्रदान गरीएको अनुसार, आिाबाब/ुअमभभावक र योग्य ववद्यािीहरु (१ 18 बर्न उिेरका ववद्यािीहरु) लाई सूचना प्राप्ि हुनेछ 
र उनीहरुलाई कुन ैगैर आपािकालीन आक्रािक शारीररक परीक्षा वा स्क्रीतनगं (जस्ि ैतनयमिि सुनुवाई, दृस्ष्ट, र दन्ि जाुँच) जुन चाहह: 

1. 1. सािान्यिया उपस्स्िति को शिन को रूप िा आवचयक छ; 

2. 2. स्कूल द्वारा प्रशामसि र अचग्रि स्कूल द्वारा तनधानररि; र 
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3. 3. ित्काल स्वास््य र ववद्यािी वा अन्य ववद्यािीहरुको सुरक्षा को लागी आवचयक छैन। 

Adopted: October 13, 2003 अक्टोबर 13, 2003 

Last Revised: June 11, 2018 जुन 11, 2018 

LEGAL REFS.: C.R.S. § 25-4-409 (parental consent not required to treat minor for sexually transmitted infection) 

अमभभावकको सहिति आवचयक छैन) 
C.R.S. § 25-1.5-109 (CDPHE to maintain a standard form for schools to gather information conferring 

students’ food allergies) (CDPHE ले ववद्यािीहरूको खाना एलजीको जानकारी सङ्कलन गनन ववद्यालयहरूको 
लाचग िानक फारि कायि गनन) 
C.R.S. § 24-10-101 (Colorado Governmental Immunity Act) (कोलोराडो सरकारी प्रतिरक्षा अचधतनयि) 
C.R.S. § 22-32-139 (policy required regarding management of food allergies and anaphylaxis among 

students) (ववद्यािीहरु िाि खाना एलजी र एनाकफलेस्क्सस को व्यवस्िापन को लागी नीति आवचयक छ) 
C.R.S. § 13-22-102, 103 (minor may consent to medical treatment) (नाबामलगले चचककत्सा उपचारको लाचग 
सहिति हदन सक्छ) 
1 CCR 301-68 (rules regarding asthma, food allergies and anaphylaxis) (दिा, खानाको एलजी र 
एनाकफलेस्क्सस सम्बन्धी तनयिहरू) 
C.R.S. § 12-38-132 (delegation of nursing tasks) (नमसनङ कायनहरूको प्रतितनचधिण्डल) 
C.R.S. §22-1-119 (no liability for adverse drug reactions/side effects dispensed on written instructions from 

parent) (अमभभावकको मलझखि तनदेशनहरूिा प्रतिकूल और्चध प्रतिकक्रयाहरू/सार्ड र्फेक्टहरूको लाचग कुनै दातयत्व 
छैन) 
C.R.S. §22-1-119.5 (Colorado School Children’s Asthma, Food Allergy and Anaphylaxis Health Management 

Act) 

C.R.S. §22-32-109 (i)(ee) (duty to adopt a policy prohibiting personnel from recommending or requiring 

certain drugs for studentsor ordering behavior tests without parent permission) (ववद्यािीहरूलाई केही 
और्चधहरू मसफाररस गनन वा आवचयक पने वा अमभभावकको अनुिति बबना व्यवहार परीक्षणहरू अडनर गननबाट 
किनचारीहरूलाई तनर्ेध गने नीति अपनाउने किनव्य) 
C.R.S. §22-1-116 (vision and hearing tests) (दृस्ष्ट र श्रवण परीक्षण) 
C.R.S. §22-2-135 (Colorado School Children’s Food Allergy and Anaphylaxis Management Act) (कोलोराडो 
स्कूल बालबामलकाको खाद्य एलजी र एनाकफलेस्क्सस व्यवस्िापन ऐन) 
C.R.S. §22-33-105 (suspension, expulsion, denial of admission) (तनलम्बन, तनष्कासन, प्रवेश अस्वीकार) 
C.R.S. §22-33-106 (2) (grounds for suspension,expulsion, denial of admission) (तनलम्बन, तनष्कासन, भनान 
अस्वीकारको आधार) 
C.R.S. § 25-4-901 (school entry immunization) (ववद्यालय प्रवेश खोप) 
C.R.S. §25-6-102 (dissemination of contraceptive information) (गभनतनरोधक जानकारीको प्रसार) 
20 U.S.C. §7906 (prohibition against the use of Title I funds to operate a program of contraception in the 

schools) (ववद्यालयिा गभनतनरोधक कायनक्रि सञ्चालन गनन शीर्नक I कोर्को प्रयोग गनन तनर्ेध) 6 CCR 1010-6.13  

CROSS REFS.: IMBB - Exemptions from Required 
आवचयकबाट छुटहरू Instruction JF - 

Admission and Denial of 

Admission(requirements for health services 

in schools) भनान र भनान अस्वीकार (स्कूलहरूिा 
स्वास््य सेवाहरूको लाचग आवचयकिाहरू) 
JLCD - First Aid and Emergency Medical 
प्रािमिक उपचार र आकस्स्िक चचककत्सा Care 

JLCCA-R - Students with HIV/AIDS 

JLCCA - Students with HIV/AIDS 

JLCC - Communicable/Infectious 



Diseases JLCB - Immunization of 

Students ववद्यािीहरूको खोप 

JLCDB - Administering Medical Marijuana to Qualified Students on District Property स्जल्ला सम्पवत्तिा 
योग्य ववद्यािीहरूलाई िेडडकल िाररजुआना व्यवस्िापन गदै 

 

 

रोगको बबरुद्ध खोप लगाउन ेकाननुी आवचयकिाहरु पूरा नगरी कुन ैपतन बबद्यािीलाई यस स्जल्लाको कुनै ववद्यालयिा उपस्स्िि हुन वा जारी राख्न 
अनुिति हदईनेछ जबसम्ि ववद्यािीलाई कानून, स्वास््य, धामिनक, व्यस्क्िगि वा अन्य कारणल ेवधै छुट छैन। 

ववद्यािी जो खोपको प्रिाणपत्र पशे गदैनन ्वा वैध छुट पेश गदैनन ्उनीहरुलाई तनलम्बन र/वा ववद्यालय बाट तनष्कामसि गररनेछ जब सम्ि छुटको 
प्रिाणपत्र प्राप्ि हुुँदैन। 

यहद त्यहाुँ कुनै पतन संक्रािक रोगहरु को लागी एक िहािारी को खिरा छ जसको लागी एक टीकाकरण आवचयक छ, कुनै छुट वा अपवाद को 
िान्यिा हदर्नेछ। खोप नलागेका ववद्यािीलाई िहािारी सिाप्ि नभएसम्ि बहहष्कृि गररनेछ। 
प्रशासनल ेकानूनको पालना गनन उपयुक्ि तनयि बनाउनछे।  
Revised: August 11, 2008 अगस्ट 11, 2008 

Adopted: August 12, 1996 अगस्ि 12, 1996 

LEGAL REFS.: C.R.S. 22-33-105 (Suspension, expulsion and denial of admission) (तनलम्बन, तनष्कासन र भनान अस्वीकार) 
C.R.S. 22 33 106 (Grounds for suspension, expulsion and denial of admission) (तनलम्बन, तनष्कासन र भनान 
अस्वीकारको आधारहरू) 
C.R.S. 25 4 901 et seq. (School entry 

immunization) (ववद्यालय प्रवेश खोप) 6 CCR 1009 

2 

CROSS REFS.: JKD, Student Suspension/Expulsion JKD, ववद्यािी तनलम्बन / तनष्कासन 
JRC, Student Records JRC, ववद्यािी रेकडन 
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र्िद्यार्थीहरुको खोप (जेएलसीबी) 



 
 

प्रािमिक उपचार बाहेक घार्िेहरुको कुनै उपचार ववद्यालयिा अनिुति छैन। प्रािमिक उपचार यो छ कक ित्काल िद्दि हाि वा दघुनटना िा अचानक 
रोग को स्स्िति िा सब ैभन्दा राम्रो योग्य व्यस्क्ि द्वारा हदईएको छ। प्रत्येक भवनिा कम्िीिा एक व्यस्क्िलाई प्रािमिक उपचारको ववशेर् िामलि 
भएको हुनुपनेछ। प्रत्येक ववद्यालयिा एक िास्टर प्रािमिक चचककत्सा ककट राझखएको छ र ठीक संग राझखएको छ। 

कुनै पतन व्यस्क्ि जो सद्भाविा आपिकालीन वा दघुनटना को ठाउुँ िा क्षतिपूतिन बबना आपिकालीन हेरचाह वा सहायिा प्रदान गदनछ राम्रो काििा 
वा चूक को लागी कुनै नागररक क्षति को लागी उत्तरदायी हुनछैेन। राज्य काननूले नागररक दातयत्वबाट छुटकारा हदन्छ केहह स्वास््य सवेा प्रदायकहरु 
जो सद्भाव र आकस्स्िक खेलकुद गतिववचध िा घायल व्यस्क्िहरुलाई क्षतिपूतिन बबना आकस्स्िक सहायिा प्रदान गदनछन।् 

ववद्यालय के्षत्राचधकार बाहहर हुने चोटहरु को उपचार स्कूल किनचारीहरु को स्जम्िेवारी छैन। 

टाउको दखुाई वा दखुार् वा सोडडयि बार्काबोनेट को लागी एस्स्पररन को प्रशासन तनर्ेध गररएको छ, जब सम्ि एक आिाबाबु/अमभभावक र 
चचककत्सकले उनीहरुको उपयोग को लागी मलझखि प्राचधकरण हदएनन।् 

स्जल्लािा स्कूलको िैदानिा हुने आकस्स्िक एनाकफलेस्क्सस घटनाहरुिा प्रयोग को लागी एवपनेकिन अटो-र्न्जेक्टर को एक स्टक 
हुनेछ। एक स्जला किनचारी द्वारा एक ववद्यािी को लागी स्टक एवपनेकिन अटो रं्जेक्टर को कुनै प्रशासन प्रशासन राज्य मशक्षा तनयि 
सहहि लागू राज्य कानून अनुसार हुनेछ। 

एवपनेिार्न अटो-र्न्जेक्टर को स्जल्ला को शेयर आपूतिन ववद्यािी को ववशेर् आदेश वा बबद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक द्वारा प्रदान ववद्यािी 
को अस्ििा, खाना वा अन्य एलजी वा सम्बस्न्धि जीवन को लागी खिरा को उपचार को लागी प्रतिस्िापन गनन को लागी होर्न। 

ववद्यािीको स्वामित्व, उपयोग, वविरण, बबक्री वा यो नीति संग असंगि और्चध को प्रभाव िा रहेको बबद्यािीहरु द्वारा लागुऔर्ध र अल्कोहल को 
संलग्निा को बारे िा बोडन नीति को उल्ल violationो्घन िातनन्छ र तनलम्बन र/वा सहहि अनुशासनात्िक पररणाि को लागी ववद्यािी को ववर्य 
हुन सक्छ तनष्कासन, लागू बोडन नीति अनुसार। 

घार्िेको पररवार वा पररवार चचककत्सकको हेरचाहिा राझखएको नभएसम्ि ववद्यालयको दातयत्व आपिकाल पतछ जारी रहन्छ। िसिन, सब ैबबद्यािीहरुका 
अमभभावकहरुलाई एक आपिकालीन चचककत्सा प्राचधकरण फाराििा हस्िाक्षर गरी पेश गनन भतनएको छ जसले उनीहरुको बच्चालाई सस्म्िमलि 
चचककत्सा आपिकाल को स्स्िति िा स्कूलले अपनाउन चाहेको प्रकक्रयालाई संकेि गदनछ। 

सबै अवस्िािा जहाुँ एक रोग वा चोट को प्रकृति गम्भीर देझखन्छ, आिा बुबा वा अमभभावक सम्भव भए सम्पकन  गररनेछ र ववद्यािी 
को आपिकालीन काडन िा तनदेशन पछ्याईन्छ। यस प्रकार चरि आपिकालिा, सािान्यिया एम्बुलेंस र अस्पिालिा भनान द्वारा एक ववद्यािी को 
ित्काल स्िानान्िरण को लागी आिाबाब ुवा अमभभावक सम्ि पुग्न सककन्छ की व्यवस्िा गनन सककन्छ। कुन ैसाना बच्चा जो बबरािी वा घार्ि ेछन ्
उनीहरुलाई एक्ल ैघर पठार्नछैेन र न ि एक ठूलो बच्चालाई एक्ल ैघर पठार्नेछ जब सम्ि कक रोग नाबामलग हो र आिाबाबु वा अमभभावक अचग्रि 
सूचचि गरीएको हो। 

Last Revised: October 15, 2007 अक्टोबर 15, 2007 

Current Revision: February 8, 2016 फेब्रुअरी 8, 2016 

Adopted: October 15, 2007 अक्टोबर 15, 2007 

LEGAL REFS.: C.R.S. §12-38-132 (delegation of nursing tasks). (नमसनङ कायनहरूको प्रतितनचधिण्डल)। 
C.R.S.§13-21-108 (civil immunity for persons rendering emergency assistance) (आकस्स्िक सहायिा प्रदान 
गने व्यस्क्िहरूको लाचग नागररक प्रतिरक्षा) 
C.R.S. §24-10-106.5 (public duty of care) (सावनजतनक हेरचाहको किनव्य) 
C.R.S. §22-1-119 (no liability for adverse drug reactions/side effects) (प्रतिकूल और्चध प्रतिकक्रया/सार्ड 
र्फेक्टहरूको लाचग कुनै दातयत्व छैन) 
C.R.S. §22-1-119.5 (Colorado School Children’s Asthma, Food Allergy and Anaphylaxis Health Management 

Act) (कोलोराडो स्कूल बालबामलकाको अस्ििा, फूड एलजी र एनाकफलेस्क्सस स्वास््य व्यवस्िापन ऐन) 
C.R.S. §22-1-125 (requirements concerning automated external defibrillators in schools) (ववद्यालयहरूिा 
स्वचामलि बाह्य डडकफबब्रलेटरहरू सम्बन्धी आवचयकिाहरू) 

पटहलो सहायता र आपातकालीन धचककत्सा हेरर्िचार 
(जेएलसीडी) 



C.R.S. §22-2-135 (Colorado School Children’s Asthma, Food Allergy and Anaphylaxis Health Management 

Act) (कोलोराडो स्कूल बालबामलकाको अस्ििा, फूड एलजी र एनाकफलेस्क्सस स्वास््य व्यवस्िापन ऐन) 
C.R.S. §13-21-108.1 (limited immunity for persons rendering emergency assistance through the use of 

automated external defibrillators) (स्वचामलि बाह्य डडकफबब्रलेटरहरूको प्रयोग िाफन ि आपिकालीन सहायिा 
प्रदान गने व्यस्क्िहरूको लाचग सीमिि प्रतिरक्षा) 
C.R.S. §13-21-108.5 (civil immunity for health care providers who assist in sports injuries) (खेलकुदको 
चोटपटकिा सहयोग गने स्वास््य सेवा प्रदायकहरूको लाचग नागररक प्रतिरक्षा) 

CROSS REFS.: JLIB, Student Dismissal Precautions ववद्यािी बखानस्ि सावधानीहरू 

JLCA, Student Health Services and 

Requirements KDE, Crisis Management 
ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरू केडीई, 

संकट व्यवस्िापन 

 

त्यहाुँ आवचयक कक्षािा कुनै आवचयक कक्षा वा तनदेशात्िक आपूतिन शुल्क हुनेछैन। यहद पाठ्यपुस्िकहरु एक गे्रड स्िर वा कक्षा को 
लागी आवचयक छ, उनीहरु को लागी पहुुँच तन: शुल्क प्रदान गरीनेछ। कुनै भाडा शुल्क सन्दभन को लागी कक्षा िा प्रयोग गरीएको 
पाठ्यपुस्िकहरु को लागी िूल्या्कन गररनेछ। यहद एक उपभोग्य कायनपुस्स्िका एक कोर शैक्षक्षक पाठ्यक्रि िा प्रयोग गरीन्छ, स्कूल एक 
उपभोग्य आधारिा सब ैववद्यािीहरुलाई कायनपुस्स्िका प्रदान गदनछ।   
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र्िद्यार्थी शुल्क, जररिाना र फाइिन (जेक्यू) 



जे होस,् ववद्यािीहरु लाई हराएको, बबचग्रएको, वा बबचग्रएको ककिाबहरु (लार्ब्रेरी बाट चेक आउट गररएका सहहि), सािग्री, वा उपकरण को लागी 
जररवाना को िूल्याक्न गररनेछ। जररवाना घाटा को रामश को लागी हुनेछ। जररवाना को गणना िा, एक ककिाब को िूल लागि को १५ प्रतिशि 
प्रत्येक बर्न को लागी यो प्रयोग गरीएको छ काहटने छ। 

कुनै पतन बबद्यािी लाई एक वकैस्ल्पक पाठ्यक्रि को लागी एक सिग्र शुल्क लाग्ने छैन; ज ेहोस,् ववद्यािीहरु लाई एक वैकस्ल्पक वगन को लागी 
एक छात्र पररयोजना िा जाने सािग्री को लागी तिनन आवचयक हुन सक्छ, यहद पररयोजना ववद्यािी द्वारा कायि राझखएको छ। 

कोरल लुगा वा ब्यान्ड वदी जस्िा सािानहरु को सफाई को लागि कभर गनन को लागी एक शुल्क को िूल्यांकन गनन सककन्छ, र एक स्कूल को 
स्वामित्व वाला संगीि वाद्ययन्त्र को उपयोग को लागी ििनि लागि कभर गनन को लागी एक भाडा शुल्क को पतन िूल्यांकन गनन सककन्छ। 

कक्षा गतिववचधहरु िा भाग मलन ेववद्यािीहरु जो सिदृ्ध छन ्िर आवचयक छैन गतिववचध को लागि कभर शुल्क तिनन आवचयक हुन सक्छ। यस्िो 
शुल्क िा शामिल हुन सक्छ, िर सीमिि छैन, प्रवशे शुल्क, खाना को लागि, र के्षत्र को यात्रा िा यािायाि को लागि। ज ेहोस,् यो मशक्षक र 
प्रधानाध्यापक को स्जम्िेवारी को लागी सुतनस्चचि गनन को लागी कुनै ववद्यािी को धन को किी को कारणले यात्रा वा अन्य संवधनन गतिववचधहरु 
िा भाग मलने अचधकार बाट वस्ञ्चि गररएको छैन भन्न ेसुतनस्चचि गनन को लागी बाध्य छ। 

एिलेहटक्स िा भाग मलन को लागी शुल्क एक स्जला द्वारा अनुिोहदि कायनक्रि अनुसार शुल्क लाग्ने छ, जुन अलग र अन्य तनदेशात्िक शुल्कहरु 
बाट फरक छ। वप्रस्न्सपल द्वारा िाफी नभएसम्ि भुक्िानी आवचयक हुनेछ। 
सबै शुल्क, जररवाना, र शुल्कहरु गरीब ववद्यािीहरुको लागी िाफ    
गररनेछ। 

Revised: April 14, 2003 

Adopted: June 9, 2003 

LEGAL REFS.: C.R.S. 22-32-117 (Miscellaneous fees) (ववववध शुल्क) 
C.R.S. 22-32-118 (Fees associated with summer school, continuation, and evening and community 

education programs) (गिी स्कूल, तनरन्िरिा, र साुँि र सािुदातयक मशक्षा कायनक्रि संग सम्बस्न्धि शुल्क) 
C.R.S. 22-45-104 (Fees, fines – disposition) (शुल्क, जररवाना - स्वभाव) 

 
 

 

पररिार्ाहरु 

यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, तनम्न पररभार्ाहरु को उपयोग गररनेछ: 

1. र्िद्यार्थी एक व्यस्क्ि जो वा चरेी क्रीक स्कूलहरुिा भाग मलएको छ  वा भाग मलन्छ। 

2. योग्य र्िद्यार्थी। एक ववद्यािी वा पूवन ववद्यािी जो १९ बर्न पुचगसकेका छन ्वा एक िाध्यमिक ववद्यालय पढ्दै छन।् 

3. आमा बुबा। या ि प्राकृतिक आिा बुबा जब सम्ि उनीहरुको अचधकार एक अदालि को आदेश द्वारा हटाईएको छ, अमभभावक, वा अमभभावकको 
रूप िा अमभनय वा व्यस्क्िगि, ववद्यािीको अमभभावकको अनुपस्स्ितििा अमभभावक वा १८ वर्न िुतनका कुनैपतन ववद्यािीको अमभभावक। 

4. लशिा रेकडि। हस्िलखेन, वप्रन्ट, टेप, कफल्ि वा अन्य िाध्यि िा स्जम्िेवारी राखीएको स्जल्ला को एक किनचारी वा स्जल्ला को एक एजेन्ट 
जसिा सिावेश हुन सक्छ िर जरूरी िात्र तनम्न जानकारी सम्ि सीमिि छैन: पहहचान डाटा; शैक्षक्षक कायन पूरा भयो; उपलस्ब्ध को स्िर (ग्रेड, 

िानकीकृि उपलस्ब्ध परीक्षण स्कोर); उपस्स्िति डाटा; िानकीकृि खुकफया, योग्यिा र िनोवैज्ञातनक परीक्षण िा स्कोर; ब्याज सूची पररणाि; 

स्वास््य डेटा; पाररवाररक पषृ्ठभूमि जानकारी; मशक्षक वा सल्लाहकार िूल्याingsोक्न र अवलोकन, कुनै पतन व्यस्क्िगि मशक्षा कायनक्रि (IEP), 

गम्भीर वा आविी व्यवहार ढाुँचाहरु को ररपोटन, र एक ववद्यािी शामिल अनशुासनात्िक जानकारी। 

तनम्न मशक्षा रेकडन को रूप िा िातननेछैन: 

a. एक व्यस्क्िगि स्टाफ सदस्य जो एक व्यस्क्िगि िेिोरी सहायिा को रूप िा बनाईएको चियो एक स्कूल स्टाफ सदस्य द्वारा राझखएको 
छ, यो व्यस्क्िगि बनाएको व्यस्क्ि को व्यस्क्िगि स्वामित्व िा छ, र जसिा जानकारी छ कक कहहल्यै प्रकट भएको छैन वा तनिानिा को 
अस्िायी ववकल्प बाहेक कुन ैअन्य व्यस्क्ि को लागी उपलब्ध गरीएको छ। 

र्िद्यार्थी रेकडि/र्िद्यार्थीहरु मा जानकारी को र्िज्ञजप्त (जेआरसी) 



b. एक रोजगार रेकडन जो केवल स्कूल स्जल्ला द्वारा एक ववद्यािी को रोजगार को सम्बन्ध िा प्रयोग गरीन्छ। यस उद्देचय को लागी रोजगार 
गतिववचधहरु को लागी एक ववद्यािी को लागी एक पाठ्यक्रि िा एक गे्रड वा के्रडडट प्राप्ि गदैन। 

5. व्यजक्तगत पटहचानकताि। कुनै पतन डाटा वा जानकारी जो एक ववद्यािी को नाि, अमभभावक वा पररवार को अन्य सदस्य को नाि, 
ठेगाना, सािास्जक सुरक्षा नम्बर, ववद्यािी संख्या, व्यस्क्िगि ववशेर्िाहरु को सूची वा कुन ैअन्य जानकारी जो ववद्यािी को पहहचान ज्ञाि 
बनाउन को लागी एक रेकडन को ववर्य बनाउुँछ। 
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अधिकार र सूचना को कर्थन 

प्रत्येक शैक्षक्षक वर्न को शुरुवाि िा, स्जलाल ेअमभभावक र योग्य बबद्यािीहरुलाई िल उल्लेझखि अनसुार उनीहरुको अचधकार को बारे िा सूचचि गनुन 
पनेछ। यस्िो अचधसूचना अमभभावक वा एक योग्य ववद्यािी प्रदान गररनेछ जब ववद्यािी शैक्षक्षक वर्नको सियिा भनान हुन्छ। 

सुचनािा तनम्न कुराहरु सिावशे हुनेछ: 

1. अमभभावक र योग्य ववद्यािीहरुको तनरीक्षण र बबद्यािीको मशक्षा अमभलेखहरुको सिीक्षा गन ेअचधकार। 

2. एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को पूवन मलझखि सहिति बाहेक एक ववद्यािी को मशक्षा रेकडन िा तनहहि जानकारी को प्रकटीकरण सीमिि 
गनन को लागी िल उल्लेझखि स्जल्ला को र्रादा, तनदेमशका जानकारी को रूप िा वा संघीय कानून द्वारा अनिुति अनसुार केहह सीमिि 
पररस्स्ितिहरुिा। 

3. एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को ववद्यािी को मशक्षा को रेकडन को भागहरु जो उनी गलि, भ्रािक वा बबद्यािी अचधकार को उल्लंघन िा 
ववचवास गनन को लागी सही गनन को लागी खोज्न को लागी अचधकार। यस अचधकारिा एउटा सुनवुाई गने अचधकार छ कक प्रिाण पशे गनन को 
लागी कक यहद अमभभावक वा योग्य बबद्यािी को अनुरोध अनुसार स्जलाले यसलाई पररविनन नगने तनणनय मलईएको छ, पररविनन गररनु पछन। 

4. अिेररकी मशक्षा ववभाग को नागररक अचधकार को लागी स्िानीय अचधकार को लागी पाररवाररक अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि को अनुसार 
अमभभावक र योग्य ववद्यािीहरु को अचधकार को उल्लंघन को बारे िा उजुरी दायर गने कुन ैपतन व्यस्क्िको अचधकार। 

5. एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी यो नीति को प्रतिमलवपहरु प्राप्ि गनन र स्िानहरु जहाुँ प्रतिमलवप प्राप्ि गनन सककन्छ अनुसरण गनन सक्नुहुन्छ। 

ववद्यालय स्जल्ला गैर अंगे्रजी बोल्ने अमभभावकहरुलाई आफ्नो िािभृार्ा िा यो सूचना को अनुवाद प्रदान गने व्यवस्िा हुनछे। 

रेकडि को िततललर्प को लागी शुल्क 

तनम्न प्रकामशि शुल्क को कारण अमभभावक वा योग्य ववद्यािीहरु रेकडन को प्रतिमलवप को अचधकार बाट वस्ञ्चि गररने छैन। शुल्क िाफ हुन सक्छ, 
आंमशक वा पूणन रूप िा एक कहठनाई को िािला िा, रेकडन संरक्षक द्वारा। ज ेहोस ्स्जल्लाल ेप्रतिमलवप जस्ि ैप्रतिमलवप को लागी शुल्क लगाउन े
अचधकार सुरक्षक्षि गदनछ जुन यो सम्भाववि रोजगारदािा वा कलेज र ववचवववद्यालयहरुिा रोजगार वा प्रवेश उद्देचय को लागी पठाईन्छ। 

स्जल्लाले अमभलेखहरुको प्रतिमलवप प्रदान गने छ: 

1. जब प्रतिमलवपहरु प्रदान गनन अस्वीकार प्रभावी ढंगल ेएक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी द्वारा रेकडन सम्ि पहुुँच अस्वीकार गदनछ। 

2. अमभभावक वा योग्य ववद्यािीको अनुरोधिा जब स्जल्लाल ेअमभभावक वा योग्य ववद्यािीको पूवन सहितिबाट िेस्रो पक्षहरुलाई रेकडन प्रदान गरेको 
छ। 

3. अमभभावक वा योग्य ववद्यािीको अनुरोधिा जब स्जल्लाले अको ववद्यालयिा अमभलखे अगे्रवर्ि गरेको छ जहाुँ ववद्यािी खोज्छ वा भनान गनन 
चाहन्छ। 

प्रतिमलवप को लागी यो नीति अनसुार प्रदान शुल्क प्रति पषृ्ठ $ .25 भन्दा बहढ हुनछैेन, र कुन ैशुल्क अनुसन्धान र पुन: प्रास्प्ि को लागी बनार्नछे। 

अन्य सब ैप्रतिहरु को लागी शुल्क जस्ि ैपूवन सहिति संग िेस्रो पक्षहरुलाई पठार्एको अमभलखे वा सुववधा को रूप िा आिा बुबा लाई प्रदान गरीएको 
प्रति पेज १० ¢ देझख ३५ ¢ (वास्िववक खोज, पुनःप्रास्प्ि र प्रतिमलवप लागि) प्लस हुलाक भएिा हुलाक हुनेछ। 

सामग्री र अलिलेख/सूचना को कस्टडी 
ववद्यािी मशक्षा रेकडन हुन सक्छ, िर जरूरी तनम्न जानकारी सम्ि सीमिि हुनछैेन: डाटा पहहचान; शकै्षक्षक कायन पूरा भयो; उपलस्ब्ध को स्िर (ग्रेड, 
िानकीकृि उपलस्ब्ध परीक्षण स्कोर); उपस्स्िति डाटा; िानकीकृि खकुफया िा स्कोर, योग्यिा र िनोवजै्ञातनक परीक्षण; ब्याज सूची पररणाि; स्वास््य 
डेटा; पाररवाररक पषृ्ठभूमि जानकारी; मशक्षक वा सल्लाहकार िूल्याingsो्कन र अवलोकन, र गम्भीर वा आविी व्यवहार ढाुँचा को ररपोटन। 

मशक्षाको अमभलेखिा ववद्यालय वा ववद्यालय स्जल्लाको कानून प्रविनन र्काई द्वारा राझखएको रेकडन सिावेश छैन जनु कानून प्रविनन को उद्देचय 
को लागी त्यो एकार् द्वारा बनाईएको हो। 

यस नीतििा केहह पतन प्रशासक, मशक्षक वा किनचारी लाई व्यस्क्िगि ज्ञान वा अवलोकन बाट प्राप्ि जानकारी को खुलासा गनन र एक ववद्यािी को 
शैक्षक्षक रेकडन बाट प्राप्ि गनन बाट रोक्न सक्दैन। 

ववद्यािी मशक्षा रेकडन को तनरीक्षण र सिीक्षा को लागी सब ैअनुरोधहरु र त्यस्िा रेकडनहरु को प्रतिमलवप को लागी अनुरोधहरु, साि ैकानून द्वारा 
प्रदान गरीएको बाहेक व्यस्क्िगि रूप िा पहहचान योग्य जानकारी को प्रकटीकरण को लागी प्रत्येक ववद्यािी को रेकडन को एक भाग को रूप िा 
राखीनछे। 



वप्रस्न्सपल उनको वा उनको भवन िा ववद्यािी रेकडन को आचधकाररक संरक्षक हो। 

लशिा रेकडिमा पहुुँच 

एक अमभभावक/अमभभावक ("अमभभावक") को तनरीक्षण र आफ्नो बच्चाको मशक्षा फार्लहरुको सिीक्षा गने अचधकार छ। ज ेहोस,् यहद एक ववद्यािी 
१ बर्न वा पुरानो हो ("योग्य बबद्यािी"), बबद्यािी तनरीक्षण वा उसको आफ्न ैरेकडन को सिीक्षा र त्यस्िा रेकडनहरु र व्यस्क्िगि रूप िा पहहचान 
योग्य जानकारी को प्रकटीकरण को लागी मलझखि सहिति प्रदान गनन सक्छ। यहद एक योग्य ववद्यािी संघीय आयकर प्रयोजनहरु को लागी एक 
तनभनर छ, आिाबाबु/अमभभावक पतन ववद्यािी संग शैक्षक्षक अमभलखेहरु को उपयोग गनन को लागी योग्य ववद्यािी बाट मलझखि सहिति बबना हकदार 
छन।् 
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एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी द्वारा ववद्यािी रेकडन को तनरीक्षण र सिीक्षा को दौरान र जब उनीहरु द्वारा अनुरोध गरीयो, वप्रस्न्सपल ववद्यािी 
रेकडन को स्पष्टीकरण र व्याख्या हदन आवचयक किनचारीहरु प्रदान गनेछ। 

सबै िािलाहरुिा जहाुँ ववद्यािी को अमभलेख िा पहुुँच अनुरोध गरीन्छ, बाहेक यो नीति द्वारा प्रदान गरीएको छ, फार्लहरु हेनन को लागी एक 
मलझखि अनुरोध अमभभावक वा योग्य ववद्यािी द्वारा बनाईएको हुनु पछन। वप्रस्न्सपल, मलझखि अनुरोध को प्रास्प्ि िा, तनरीक्षण र रेकडन को सिीक्षा 
गनन को लागी पहुुँच प्रदान गनुन पछन र यस्िो तनरीक्षण र सिीक्षा को लागी एक मिति र सिय िय गनुन पछन। कुन ैपनी िामिला िा अनुरोध गरीएको 
पतछ िीन कायन हदन भन्दा बहढ सेट हुनेछ। 

अमभभावक वा योग्य ववद्यािील ेवप्रस्न्सपल र/वा वप्रस्न्सपल द्वारा िोककएको अन्य व्यस्क्ि (हरू) को उपस्स्िति िा ववद्यािी को रेकडन जाुँच गनुन 
पछन। 

रेकडन आफैं  ववद्यालय भवन बाट मलईने छैन। ज ेहोस,् अनुरोध िा, अमभलेख को एक प्रति एक उचचि सिय मभत्र अमभभावक वा योग्य ववद्यािी 
को लागी प्रदान गररनेछ। 

यहद कुनै वैध कारण जस्िै काि गने घण्टा, रेकडन स्िान सार्टहरु वा स्वास््य को बीच को दरूी को लागी, एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी 
व्यस्क्िगि रूप िा तनरीक्षण र एक ववद्यािी को मशक्षा को रेकडन को सिीक्षा गनन सक्दैनन,् अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को लागी रेकडन को 
प्रतिमलवप प्राप्ि गनन को लागी व्यवस्िा गररनेछ। 

जब एक रेकडन अन्य ववद्यािीहरु को बारे िा जानकारी हुन्छ, अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को िात्र ववमशष्ट ववद्यािी को सन्दभनिा रेकडन को त्यो 
भाग िा पहुुँच हुनेछ। 

लशिा रेकडि संशोिन गनि अनुरोि 

एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािीले स्जल्लालाई सोध्न सक्छन ्कक उनीहरु गलि, भ्रािक वा अन्यिा ववद्यालयको वप्रस्न्सपल वा उपयुक्ि ववद्यालय 
अचधकारीलाई स्पष्ट रुपिा रेकडनको अशं पहहचान गरी उनीहरु पररविनन गनन चाहान्छन ्र तनहदनष्ट गरी ववद्यािीको गोपनीयिा अचधकार उल्लघन 
गदनछन।् ककन यो गलि छ, भ्रािक छ वा अन्यिा ववद्यािी को गोपनीयिा अचधकार को उल्लंघन गदनछ। वप्रस्न्सपल को अनुरोध एक ववद्यािी को 
रेकडन को संशोधन गनन को लागी सिय को एक उचचि अवचध मभत्र मलझखि िा रेकडन पहहले जाुँच गरीएको हुनु पछन। 

यहद वप्रस्न्सपल, प्रासंचगक जानकारी भएको कुनै अन्य व्यस्क्ि संग परािशन पतछ, अमभभावक वा योग्य ववद्यािी द्वारा अनुरोध गरीएको रेकडन संशोधन 
नगने तनणनय गदनछ, वप्रस्न्सपलले तनणनयको अमभभावक वा योग्य ववद्यािीलाई सूचचि गनुनपनछे र उनीहरुलाई संशोधनको अनुरोध सम्बन्धी सनुुवाईको 
अचधकारको बारेिा सल्लाह हदनेछन।् सुनुवाई प्रकक्रया को बारे िा अतिररक्ि जानकारी अमभभावक वा योग्य बबद्यािी लाई प्रदान गरीनेछ जब एक 
सुनुवाई को अचधकार को अचधसूचचि। 

एक औपचाररक सुनुवाई को लागी अनुरोध मलझखि गरी स्कूल अधीक्षक लाई सम्बोधन गनुन पछन। अनुरोध को प्रतिकक्रया १० स्कूल हदन मभत्र पठार्नछे। 
सुनुवाई तनम्न अनुसार हुनेछ: 

a. सुनुवाई अनुरोध को प्रास्प्ि पतछ १५ स्कूल हदन मभत्र आयोस्जि गररनेछ। सुनुवाई को मिति, स्िान र सिय को सूचना प्रिाझणि िेल द्वारा 
अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को लागी पठार्नछे। 

b. सुनुवाई एक प्रिुख वा उच्च प्रशासतनक अचधकारी द्वारा सुपररटेन्डेन्ट द्वारा मलझखि रूपिा तनयकु्ि गरीनेछ। सुनुवाई गने अचधकारी 
प्रारस्म्भक तनणनय गन ेवप्रस्न्सपल हुनेछैन न ि यो सुनुवाईको नतिजािा प्रत्यक्ष रुचच राख्न ेकोहह हुनछैेन। 

c. अमभभावक वा योग्य बबद्यािीहरुलाई उठार्एका िुद्दाहरुसंग सम्बस्न्धि प्रिाण प्रस्िुि गनन को लागी एक पूणन र तनष्पक्ष अवसर प्रदान 
गररनेछ र एक वकील सहहि आफ्नो खचन िा आफ्नो िनपन ेव्यस्क्िहरु द्वारा सहायिा वा प्रतितनचधत्व गनन सककन्छ। 

d. उपरोक्ि नामिि अचधकारील ेसुनुवाईको सिापन पतछ १० ववद्यालय हदन मभत्र मलझखि रुपिा तनणनय मलनेछन ्र प्रिाझणि िले द्वारा त्यो 
तनणनयको अमभभावक वा योग्य ववद्यािीलाई सूचचि गनेछन।् 

e. अचधकारी को तनणनय सनुुवाई िा प्रस्िुि प्रिाण िा आधाररि हुनेछ र प्रिाण को एक सारांश र तनणनय को कारण सिावेश हुनेछ। 

f. तनणनयिा अमभभावक वा ववद्यािीलाई उनीहरुको स्िानको अचधकारको योग्य अमभभावकलाई जानकारी गराउने बयान सिावेश हुनछे र 
अमभलेखिा रहेको जानकारीिा हटप्पणी गन ेर/वा असहिति को कुनै कारण बिाउन ेबयान। रेकडन िा राझखएको कुनै पतन व्याख्या स्कूल 
स्जल्ला द्वारा राखीनेछ। यहद ववद्यािी रेकडन स्कूल द्वारा कुनै अन्य पाटी लाई खुलासा गररएको छ, स्पष्टीकरण पतन त्यो पाटी लाई 
खुलासा गररनेछ। 

 

 



असय र्िद्यालय जजल्लाहरुबाट रेकडि अनुरोि 

जब एक ववद्यािी अको स्जल्ला बाट यो स्कूल स्जल्ला िा स्िानान्िरण हुन्छ, प्राप्ि गने स्कूलले स्िानान्िरण गने स्जल्ला बाट ववद्यािीको रेकडन 
अनुरोध गदनछ यहद रेकडन पहहले नै प्राप्ि स्कूलिा पठाईएको छैन। 
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राज्य एजेससीहरु बाट जानकारी र रेकडि अनुरोि र िाप्त 

राज्य कानून को सीिाहरु मभत्र, स्कूल स्जल्ला किनचारीहरु लाई सावनजतनक सुरक्षा र ववद्यािी को सुरक्षा को रक्षा सहहि आफ्नो कानूनी किनव्य र 
स्जम्िेवारीहरु प्रदशनन गनन को लागी आवचयक छ कक ववद्यािीहरु को बारे िा यस्िो जानकारी प्राप्ि गनन को लागी खोज्नु पछन। यस्िो जानकारी 
कोलोराडो बाल संहहिा अन्िगनि किनव्यहरु र कायनहरु गन ेकुन ैपतन राज्य एजेन्सी को न्यातयक ववभाग बाट प्राप्ि गनन सककन्छ। 

यस्िो जानकारी प्राप्ि गने स्कूल डडस्स्रक्ट कामिनकले िात्र यसको उपयोग आफ्नो काननूी किनव्य र स्जम्िेवारी को प्रदशनन िा गनुन पनेछ र अन्यिा 
प्राप्ि सब ैजानकारी को गोपनीयिा कायि राख्न ुपछन। 

असय र्िद्यालय जजल्लाहरुमा रेकडि स्र्थानासतरण 

अनुशासनात्िक अमभलखे सहहि बबद्यािी रेकडन, अन्य ववद्यालय प्रणाली, वा पोस्ट िाध्यमिक संस्िा को अचधकारीहरु लाई अनुरोध गरीएको छ र 
जसिा ववद्यािी नािांकन गनन चाहान्छन ्को सहिति बबना हस्िान्िरण गनन सककन्छ। यहद अनुरोध छ भन ेस्जल्लाल ेयोग्य ववद्यािी वा ववद्यािीका 
अमभभावकहरुलाई अमभलखेको एक प्रति प्रदान गदनछ। 

यहद यस्िो जानकारी अन्य ववद्यालय वा ववद्यालय स्जल्ला जसिा एक ववद्यािी स्िानान्िरण हुन सक्छ संग सािा गरीएको छ, यो िात्र संघीय 
मशक्षा को अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि सहहि संघीय काननू को आवचयकिाहरु संग अनुपालन िा सािा गररनेछ। 1974 को ("FERPA")। 

ललखखत सहमतत बबना खुलासा 
स्कुल डडस्स्रक्टले अमभभावक वा योग्य ववद्यािीको मलझखि सहिति बबना िात्र ववद्यािीको रेकडनबाट व्यस्क्िगि रुपिा पहहचान गनन सककने जानकारी 
खुलाउन ेछ: 

1. ववद्यालय प्रणाली मभत्र काि गन ेअन्य ववद्यालय अचधकारीहरु जसको जानकारी िा वैध शैक्षक्षक रुचच छ एक ववद्यािी को शैक्षक्षक उपलस्ब्ध 
को उपयोग गनन को लागी उपयोग गनन को लागी वा एक सुरक्षक्षि र व्यवस्स्िि मसकाउन ेवािावरण को बनाए राखन को लागी। यस प्रकटीकरणिा 
आचरण सम्बन्धी अनुशासनात्िक जानकारी को प्रकटीकरण हुन सक्छ जसल ेववद्यािी वा अरुको सुरक्षा वा भलाई को लागी एक िहत्वपूणन 
जोझखि पैदा गरेको छ। यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, एक "स्कूल अचधकारी" एक प्रशासक, पयनवेक्षक, मशक्षक वा सहायक स्टाफ सदस्य 
को रूप िा स्जल्ला द्वारा कायनरि एक व्यस्क्ि हो; एक व्यस्क्ि वा कम्पनी जसको साि स्जल्ला ववशेर् कायनहरु (जस्ि ैवकील, लेखा परीक्षक, 
सल्लाहकार र स्वास््य सेवा प्रदायकहरु) प्रदशनन गनन अनुबंध गररएको छ; वा एक स्वयंसेवक एक आचधकाररक समिति िा सेवा वा आफ्नो काि 
गनन को लागी अन्य स्कूल अचधकारी को सहयोग। यस नीति को उद्देचय को लागी स्कूल अचधकारीहरु िा शामिल छ, िर सीमिि छैन: 

a. मशक्षा बोडन को एक सदस्य 

b. एक व्यस्क्ि राज्य द्वारा प्रिाझणि र एक प्रशासतनक, पयनवेक्षी, वा तनदेशात्िक स्स्िति को लागी बोडन द्वारा तनयुक्ि 

c. एक व्यस्क्ि राज्य द्वारा प्रिाझणि र प्रशासतनक, पयनवेक्षी वा अनदेुशात्िक किनचारीहरु को लागी एक अस्िायी ववकल्प को रूप िा बोडन 
द्वारा कायनरि 

d. एक ववशेर् कायन गनन को लागी बोडन द्वारा कायनरि एक व्यस्क्ि जस्िै सचचव, क्लकन , वकील वा लेखा परीक्षक 

e. ववद्यालयिा काि गने मशक्षकहरु जसिा बबद्यािी भनान भएको छ जसको जानकारी िा एक ववमशष्ट र वैध शैक्षक्षक रुचच छ एक 
ववद्यािी को शैक्षक्षक उपलस्ब्ध को उपयोग गनन को लागी वा एक सुरक्षक्षि र व्यवस्स्िि मसकाउन ेवािावरण को बनाए राखन को लागी। 

f. एक "वधै शैक्षक्षक ब्याज" एक स्कूल अचधकारी को जान्न को आवचयकिा को रूप िा पररभावर्ि गररनेछ जब: 

g. यो उपयुक्ि कायनहरु गनन को लागी आवचयक छ कक उसको स्स्िति वववरण वा एक अनुबंध सम्िौिा द्वारा तनहदनष्ट गरीएको छ; 

h. जानकारी आचधकाररक स्जल्ला व्यापार को सन्दभन मभत्र प्रयोग गरीनछे र उद्देचय को लागी स्जम्िेवार को के्षत्र को बाहहरी उद्देचय को 
लागी छैन; 

i. जानकारी केहह कायन को उपलस्ब्ध वा ववद्यािी को बारे िा एक सकंल्प को लागी प्रासंचगक छ; र 

j. जानकारी को उपयोग उद्देचयहरु को लागी जसको लागी डाटा को रखरखाव संग संगि छ। 

2. अको ववद्यालय वा ववद्यालय प्रणाली वा पोस्ट-िाध्यमिक संस्िा को ववद्यािी जसिा ववद्यािी खोज्छ वा नािाकंन गनन चाहन्छ। यस 
अवस्िािा, अनशुासनात्िक जानकारी सिावेश गनन सककन्छ। अमभभावकहरु र योग्य बबद्यािीहरु लाई यस प्रावधान अन्िगनि हस्िान्िरण 
गररएको प्रतिमलवप वा रेकडन प्राप्ि गने अनुरोध िा अचधकार हुनेछ। 

3. पाररवाररक शैक्षक्षक अचधकार र गोपनीयिा अचधतनयि र संघीय तनयिहरु संग नाि िा अचधकारीहरु। यसिा सिावशे छन:् संयकु्ि राज्य 
अिेररका का कन्रोलर जनरल, मशक्षा सचचव, NIE का तनदेशक, मशक्षा को सहायक सचचव, राज्य शैक्षक्षक अचधकारीहरु, र अचधकारीहरु को अनुसन्धान 



वा आपिकालीन सेवा प्रदान गने बबद्यािीहरुको स्वास््य र सुरक्षा। स्वास््य वा सुरक्षा आपिकालिा, जानकारी िात्र जारी गररनेछ यहद: 

a. स्वास््य वा ववद्यािी वा अन्य व्यस्क्िको सुरक्षा को लागी खिरा को गंभीरिा बाट वारेन्टेड 

b. यो आवचयक छ र आपािकालीन लाई पूरा गनन को लागी आवचयक छ 

c. व्यस्क्िहरु जसलाई जानकारी खुलासा गनन को लागी योग्य छन ्र एक आपाि स्स्िति संग व्यवहार गने स्स्िति िा छन ्

d. सिय आपिकामलन संग व्यवहार िा एक िहत्वपूणन र सीमिि कारक हो 
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4. एक आपराचधक न्याय एजेन्सी नािांककि एक ववद्यािी को सम्बन्ध िा एक आपराचधक िािला को जांच वा जो स्कूल स्जल्ला िा भनान हुनछे 
जब प्रभावी ढंगले परीक्षण भन्दा पहहले ववद्यािी को सेवा गनन को लागी। यस्िो जानकारी अनुशासनात्िक र उपस्स्िति सूचना िात्र सिावशे 
हुनेछ र आपराचधक न्याय एजेन्सी द्वारा प्रिाझणि गरी िात्र जानकारी हदईनेछ कक जानकारी ववशेर् रूप बाट अचधकृि वा कानून द्वारा आवचयक 
बाहेक कुनै पनी खुलासा गररने छैन, को पूवन मलझखि सहिति बबना ववद्यािीको अमभभावक/अमभभावक। 

5. एक ववद्यािी को लागी आवेदन वा ववत्तीय सहायिा को रसीद संग सम्बन्ध 

6. िान्यिा प्राप्ि संस्िाहरु आफ्नो िान्यिा प्राप्ि कायनहरु गनन को लागी। 

7. परीक्षण र अनुसन्धान संगठनहरु जसको साििा स्जलाले एक मलझखि सम्िौिा वा सम्िौिा गरेको छ जब सम्ि गोपनीयिा कायि रहन्छ र 
त्यस्िा संगठनहरु लाई आवचयक पदैन पतछ रेकडन नष्ट गनन आवचयक छ। 

8. जो कोहह अदालिको आदेश वा तनवेदन द्वारा आवचयक छ भने। प्रस्िुि वा अदालिको आदेश पालना गनुन अतघ ववद्यालयले अमभभावक वा 
योग्य ववद्यािीलाई सूचचि गन ेउचचि प्रयास गनेछ। यहद संघीय ग्रान्ड जूरी वा कुन ैअन्य काननू प्रविनन उद्देचयल ेअदालिल ेिदु्दा दायर 
गरेको वा प्रस्िुि गरेको सचूना वा जानकारीको खुलासा नगन ेआदेश हदएको छ भने स्जल्लाले यस्िो सूचना हदनेछैन। 

9. भिी उद्देचय को लागी िात्र सयंकु्ि राज्य सशस्त्र बल को प्रतितनचधहरु। िाध्यमिक ववद्यालयका बबद्यािीहरुको नाि, ठेगाना र घर टेमलफोन 
नम्बरहरु अनुरोध को 90 ० हदन मभत्र सैन्य भिी अचधकारीहरुलाई जारी गररनेछ, जबसम्ि एक आिा बुबा/ अमभभावक वा योग्य ववद्यािी एक 
मलझखि अनुरोध पेस गदैन कक यस्िो जानकारी जारी गनन सककदैन। 

10. १९ बर्न भन्दा िाचिका बबद्यािीहरुका अमभभावकहरु जो संघीय आयकर प्रयोजनहरु को लागी एक आचश्रि को रूप िा ववद्यािी को दाबी जारी 
छ। 

स्कूल स्जल्ला सिूह शैक्षक्षक उपलस्ब्ध डाटा खुलासा गनन सक्छ, जसबाट अमभभावक वा योग्य बबद्यािीको मलझखि सहिति बबना व्यस्क्िको पहहचान 
हुन सक्दैन। 

ललखखत सहमतत संग िकटीकरण 

जब पनी स्जल्ला कानून वा नीति द्वारा एक ववद्यािी को बारे िा व्यस्क्िगि रूप िा पहहचान योग्य जानकारी प्रकट गनुन भन्दा पहहले मलझखि 
सहिति मलन को लागी आवचयक छ, आिा बुबा/अमभभावक वा योग्य ववद्यािी लाई प्रदान गररएको सूचना तनम्न सिावेश हुनेछ: 

1. ववमशष्ट रेकडन जारी गननको लागी 

2. यस्िो ररलीजको लागी ववमशष्ट कारणहरु 

3. कुनै पतन व्यस्क्ि, एजेन्सी वा सगंठन को ववमशष्ट जानकारी को लागी अनुरोध गरीएको छ र जानकारी को उद्देचय को उपयोग गदनछ 

4. ववचध वा िरीका जसद्वारा रेकडन जारी गररनेछ 

5. ररलीज गनन को लागी रेकडन को एक प्रतिमलवप सिीक्षा वा प्राप्ि गने अचधकार 

अमभभावक वा योग्य ववद्यािी सहिति िात्र ववशेर् उदाहरण को लागी यो हदर्एको चियो को लागी िान्य हुनेछ। कुनै पनी पाठ्यक्रि, ववद्यालय 
गतिववचध, बबशेर् मशक्षा कायनक्रि वा कुन ैअन्य ववद्यालय कायनक्रि िा भाग मलन को लागी एक बबद्यािी को सहिति को लागी आवचयक मलझखि 
सहिति आवचयक छैन। 

सबै हस्िाक्षररि सहिति फारि स्कूल स्जल्ला द्वारा राखीनेछ। 

स्कूल कमिचारीहरु लाई अनुशासनात्मक जानकारी को िकटीकरण 

राज्य कानून अनुसार, प्रधानाध्यापक वा नामितिलाई ववद्यालयिा भनान भएका कुनै पतन ववद्यािीको सम्बन्धिा अनुशासनात्िक जानकारी सञ्चार 
गनन आवचयक छ जुन कक्षािा ववद्यािी संग सीधा सम्पकन  छ र कुनै पनी सल्लाहकार को लागी जो ववद्यािी संग सीधा सम्पकन  छ। यस आवचयकिा 
को उद्देचय स्कूल किनचारीहरु लाई अरु को सुरक्षा र कल्याण को लागी एक जोझखि पैदा गनन सक्ने पररस्स्ितिहरु को बारे िा अवगि गराउन को 
लागी हो। 

यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, "अनुशासनात्िक जानकारी" को ििलब एक व्यस्क्िगि ववद्यािी िा वप्रमंसपल वा डडजार्नर को कब्जािा 
राझखएको गोप्य अमभलेख हो जसले संकेि गदनछ कक ववद्यािीले एक कायन गरेको छ जसले स्जल्लाको ववद्यािी आचार संहहिा को उल्लंघन गदनछ 
र/वा त्यहाुँ अको ववचवसनीय स्रोि बाट प्रधानाध्यापक को लागी जानकारी को िाध्यि बाट ववचवास गनन को लागी उचचि कारण हो, कक बबद्यािी 
स्वास््य र अन्य बबद्यािीहरु र स्कूल किनचारीहरु को पूवन दवु्यनवहार को आधार िा सुरक्षा को लागी खिरा पैदा गनन सक्छ। 

यो अनुशासतनक स्टाफ सदस्यहरुका लागी उपयुक्ि छ कक उनीहरुका कक्षा कोठािा वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर बाट अनुशासनात्िक जानकारी अनुरोध 



गनन को लागी यहद त्यहाुँ चचन्िा छ कक ववद्यािी अन्य ववद्यािीहरु वा स्कूल अचधकारीहरु को सुरक्षा को लागी खिरा हो। 

कुनै पनी मशक्षक वा सल्लाहकार जसलाई अनुशासनात्िक जानकारी को लागी ररपोटन गरीएको छ जानकारी को गोपनीयिा कायि राख्न ेछ र यो कुन ै
अन्य व्यस्क्ि संग कुराकानी गदैन, जब सम्ि यस्िो संचार यस नीति िा िोककएको अपवाद िध्ये एक अनसुार छैन। 

सैसय िती अधिकारीहरु लाई खुलासा 

नाि, ठेगाना र घर टेमलफोन नम्बर, साि सािै तनदेमशका जानकारी, िाध्यमिक ववद्यालयका ववद्यािीहरुको अनुरोध को १९ हदन मभत्र 
सैन्य भिी अचधकारीहरु को लागी जारी गररनेछ जब सम्ि एक अमभभावक/अमभभावक वा योग्य ववद्यािी एक मलझखि अनुरोध पेस 
गदैन कक यस्िो जानकारी जारी नगनुनहोस।् उचचि र परम्परागि वास्िववक खचन सीधै यो जानकारी प्रस्िुि िा स्जला द्वारा खचन 
अनुरोध सेवा द्वारा भुक्िान गररनेछ। 
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मेडडकेडको िकटीकरण 

सबै िामिलाहरुिा जसिा एक ववद्यािी कोलोराडो िेडडकेड कायनक्रि िा भनान भएको छ, स्जलाले ववद्यािीको िेडडकेड योग्यिा प्रिाझणि गनन को 
लागी स्वास््य देखभाल नीति र ववत्त पोर्ण (कोलोराडोको िेडडकेड एजेन्सी) को लागी ववद्यािीको नाि, जन्ि मिति र मल ofो्ग सहहि तनदेमशका 
जानकारी जारी गदनछ। बबमलग को लागी आवचयक कुन ैगैर तनदेमशका जानकारी को ररलीज भन्दा पहहले स्जल्ला एक अमभभावक/अमभभावक बाट 
मलझखि सहिति प्राप्ि हुनेछ। 

आपराधिक सयाय एजेससीहरु लाई खुलासा 
अधीक्षक वा नामिि व्यस्क्ि कानून द्वारा अनशुासनात्िक र उपस्स्िति जानकारी सािा गनन को लागी एक आपराचधक न्याय एजने्सी संग एक 
आपराचधक िािला िा एक नािांककि ववद्यािी वा जो स्कूल स्जल्ला िा भनान हुन्छ जब प्रभावी ढंगल ेपरीक्षण को लागी ववद्यािी को सेवा को लागी 
भनान गनन को लागी सािा गनन को लागी अचधकृि छ। यस्िो जानकारी िात्र आपराचधक न्याय एजेन्सी द्वारा मलझखि प्रिाझणकरण िा सािा गररनेछ 
कक जानकारी कुनै अन्य पक्ष को लागी खुलार्एको छैन, ववशेर् गरी अचधकृि वा कानून द्वारा आवचयक छ, ववद्यािी को आिाबाब/ुअमभभावक को 
पूवन मलझखि सहिति बबना। 

कोलोराडो उच्च लशिा आयोग को िकटीकरण (सी.सी.एच.ई) 
प्रत्येक ववद्यालय वर्नको डडसेम्बर ३१ वा त्यसभन्दा पहहले, स्कूल डडस्स्रक्टले सीसीएचईलाई आठौं कक्षािा भनान भएका िी ववद्यािीहरुको नाि र 
पठार्एको ठेगाना खलुाउनछे जनु राज्यले आवचयकिा अनसुार पोस्टसेकेन्डरी शैक्षक्षक अवसर र उच्च मशक्षा प्रवेश हदशातनदेश पठाउन प्रयोग गदनछ। 

असय दलहरुलाई खलुासा 

यस नीतििा उल्लेझखि बाहेक, ववद्यािीको अमभलेख मलझखि अनुरोध र अमभभावक वा योग्य ववद्यािीको प्राचधकरण बबना अन्य व्यस्क्ि र पाटीहरुलाई 
जारी गररने छैन। 

व्यस्क्िगि जानकारी िात्र िेस्रो पक्षलाई जारी गररनेछ आचवासन सगं यो गोप्य राझखनछे। 

तनदेलशका जानकारी को िकटीकरण 

ववद्यालय स्जल्ला अमभभावक वा योग्य ववद्यािी को मलझखि सहिति बबना तनदेमशका जानकारी खुलाउन सक्छ। "डार्रेक्टरी सूचना" को अिन एक 
ववद्यािीको मशक्षा रेकडन िा तनहहि जानकारी हो जुन सािान्यिया हातनकारक वा गोपनीयिा को एक आक्रिण को रूप िा प्रकट गरीयो भने िातनदैन। 
अमभभावक वा योग्य बबद्यािीलाई जानकारी को कुन ैपतन वा सब ैशे्रणी को पदनाि अनुिति हदन अस्वीकार गन ेअचधकार छ यहद यस्िो अस्वीकार 
स्कूल को वप्रस्न्सपल को कायानलय िा मलझखि रूप िा प्राप्ि भयो, जहाुँ ववद्यािी उपस्स्िति िा पतछ स्कूल को दोस्रो पूरा हप्िा को अन्त्य भन्दा िा 
छ। तनदेमशका जानकारी जो जारी गनन सककन्छ सिावेश हुन सक्छ: ववद्यािीको नाि, मिति र जन्ि स्िान, अध्ययन को प्रिुख के्षत्र, आचधकाररक 
िान्यिा प्राप्ि गतिववचधहरु र खले िा भाग, एिलेहटक टीिहरु को सदस्यहरु को वजन र उचार्, उपस्स्िति को मिति (सिय को अवचध जसको 
दौरान एक ववद्यािी एक शैक्षक्षक संस्िा िा भाग मलन्छ र ववद्यािी उपस्स्िति को ववमशष्ट दैतनक रेकडन छैन), डडग्री र पुरस्कार प्राप्ि, सबैभन्दा 
भखनरको र अतघल्लो मशक्षा एजेन्सी वा ववद्यािी, गे्रड स्िर, नािाकंन स्स्िति, र अन्य सिान जानकारी द्वारा भाग मलएको संस्िा। ववद्यािी टेमलफोन 
नम्बर र ठेगाना कोलोराडो कानून अनुसार खलुाईन ेछैन। 

माफी 
एक अमभभावक वा योग्य ववद्यािी यस नीति द्वारा सुरक्षक्षि कुनै पतन वा आफ्नो अचधकार को सबै िाफ गनन सक्नुहुन्छ। आिाबाबु वा योग्य 
ववद्यािी द्वारा मलझखि र हस्िाक्षर नभएसम्ि िाफी िान्य हुनछैेन। स्जल्ला िाफी को आवचयकिा छैन िर एक िाफी अनुरोध गनन सक्छ। यस 
प्रावधान अन्िगनि कुनै पतन छूट मलझखि िा कुन ैपतन सिय रद्द गनन सककन्छ। 
 
Revised (संशोधीि): November 12, 2007 (नोभेम्बर १२, २००७) 
Adopted (अपनाएको): December 10 2007 (डडसेम्बर १०, २००७) 
LEGAL REFS (कानुनी संदभन):  
20 U.S.C. §1232g (Family Educational Rights and Privacy Act of 1974) ( 1974 को पररवार शैक्षक्षक अचधकार र गोपनीयिा ऐन ) 
34 C.F.R. §99.1 et seq. (regulations) ( तनयिहरू ) 
20 U.S.C. 7908 (military recruiter information contained in No Child Left Behind Act of 2001) ( २००१ को सैन्य भिी जानकारीिा तनहहि कनै बालक 
पतछ नपने ऐन) 
C.R.S. 19-1-303 and 304 (records and information sharing under Colorado Children’s Code) (कोलोराडो बाल कोड अन्िगनि रेकडन र जानकारीको 
सािेदारी) 



C.R.S. 22-1-123 (district shall comply with FERPA) ( स्जल्ला एफर्नअरपीए  पालन गने ) 
C.R.S. 22-32-109 (1)(ff) (duty to establish policy on disclosing eighth grade students names and mailing addresses to the Colorado Commission 
on Higher Education) ( किनव्य आठौं ग्रडे छात्र नाि बिाउन र उच्च मशक्षा िा कोलोराडो आयोग गनन ठेगाना डाुँक िा नीति स्िावपि गनन ) 
C.R.S. 22-32-109.1(6) (duty to establish policy on sharing information consistent with state and federal law in the interest of making schools 
safe) (सुरक्षक्षि ववद्यालय बनाउने चासोिा राज्य र संघीय व्यवस्िा तनिी अनुरूप जानकारी सािेदारी बनाउने किनव्या ) 
C.R.S. 22-32-109.3(2) (duty to share disciplinary and attendance information with criminal justice agencies) (आपराचधक न्याय तनकायहरूसुँग 
अनुशासनोात्िक र उपस्स्िति जानकारी बाुँड्नोे किनव्य ) 
C.R.S. 22-33-106.5 (court to notify of conviction of crime of violence and unlawful sexual behavior) ( अदालि हहसंा को अपराध र अवैध यौन व्यवहार 
ववचवस्िको सूचचि गननोे ) 
C.R.S. 22-33-107.5 (school district to notify of failure to attend school) ( स्कूल स्जल्लालार्न स्कूल उपस्स्िि हुने ववफलिाको सूचचि गननोे ) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(a)(VI) (schools cannot disclose address and phone number without consent) ( ववद्यालय सहिति बबना ठेगाना र फोन नम्बर 
खुलासा गनन सक्दैन) 
C.R.S. 24-72-204(3)(d) (information to military recruiters) ( सैन्य भिी गनेलार्न जानकारी ) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(I) (certain FERPA provisions enacted into Colorado law) ( केही एफर्नअरपीए  प्रावधान कोलोराडो व्यवस्िािा पाररि ) 
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(II) (disclosure by staff of information gained through personal knowledge or observation) (किनचारीहरु द्वारा प्रकटीकरणिा 
व्यस्क्िगि ज्ञान वा अवलोकन िाध्यि जानकारी को प्राप्ि ) 
C.R.S. 26-4-531 (districts who contract to receive federal funds for health services for students receiving medicaid benefits may share 
information as allowed by parent/guardian) उपचारको लाभ प्राप्ि गने ववद्यािीहरूको लाचग स्वास््य सवेाको संघीय रकि प्राप्ि गने जो स्जल्लाहरूलार्न आिाबाबु/ 
अमभभाबकहरुको अनुमिि द्वारा जानकारी सािा) 
C.R.S. 24-72-205(5) (fee for copying public record) ( सावनजतनक रेकडनको प्रतिमलवप प्राप्ि गनन शुल्क) 
CROSS REFS (पार संदभन):  
JK, Student Discipline, and subcodes (ववद्यािी अनुशासन , र उप कोड) 
JLCA, Student Health Services and Requirements (ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु) 
JRCA, Sharing of Student Records/Information between School District and State Agencies (ववद्यािी रेकडन / स्कूल स्जल्ला र राज्य तनकायहरु बीच 
सूचना वाुँडफाुँड) 

 

बोडन एक सुरक्षक्षि मशक्षा र काि को वािावरण प्रदान गनन को लागी प्रतिबद्ध छ जहाुँ स्कूल सिुदाय को सबै सदस्यहरु लाई सम्िान 
र सम्िान संग व्यवहार गररन्छ। स्जल्लाका ववद्यालयहरु सबै संघीय र राज्य कानून र संवैधातनक प्रावधानहरु को अधीन छन ्जाि, 

रंग, वंश, धिन, मलगं, मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िूल, वैवाहहक स्स्िति, उिेर, अपाabilityो्गिा वा आवचयकिा को आधारिा 
भेदभाव तनर्ेध। ववशेर् मशक्षा सेवा को लागी। उिेर र रोजगारी को लागी किनचारीहरु र आवेदकहरु को बबरुद्ध भेदभाव राज्य र संघीय 
कानून अनुसार तनर्ेध गररएको छ। ववद्यािी र किनचारीहरुको सन्दभनिा तनम्न स्जलाको उद्देचय हुनेछ: 

1. राज्य र संघीय संववधान, प्रासंचगक कानून, र लागू न्यातयक व्याख्यािा उल्लेझखि सबै व्यस्क्िको अचधकार र स्जम्िेवारीहरुको प्रवद्नधन गनन। 

2. बच्चाहरु र वयस्कहरु को लागी िानव िूल्यहरु को हहसाबले सकारात्िक अनुभवहरु लाई प्रोत्साहहि गनन जो फरक व्यस्क्िगि र पाररवाररक 
ववशेर्िाहरु छन ्वा जो ववमभन्न सािास्जक आचिनक, नस्लीय, र जािीय सिूहहरु बाट आउुँछन।् 

3. ध्यान हदएर ववचार गनन को लागी, सबै तनणनयहरु िा जुन स्कूलहरु लाई असर गदनछ, सम्भाववि लाभ वा प्रतिकूल पररणािहरु कक िी 
तनणनयहरु सिाज को सब ैवगनहरु को िानव सम्बन्ध पहलुहरु िा हुन सक्छ। 

4. शैक्षक्षक अनुभवहरु को उपयोग गनन को लागी सिुदाय िा प्रत्येक व्यस्क्िको गौरव को तनिानण गनन को लागी उनी बस्छन।् 

5. अनुसन्धान र उचचि अनुशासन किनचारी र ववद्यािीहरु स्जला नीति को उल्लंघन िा उत्पीडन वा भदेभाव को घटनाहरु को लागी स्जम्िेवार 
पाईयो। 

िार्र्िक सूचना 
स्जल्लाल ेप्रत्येक शैक्षक्षक वर्न सुरु हुनुभन्दा पहहल ेएक मलझखि सूचना जारी गन ेछ जसल ेववद्यािी, अमभभावक, किनचारी र आि जनिालाई सल्लाह 
हदन्छ कक स्जल्लाले प्रदान गने शकै्षक्षक कायनक्रि, गतिववचधहरु र रोजगारीका अवसरहरु जाि, रग, वंश को परवाह नगरी प्रदान गरीन्छ। , धिन, मलगं, 

मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िूल, वैवाहहक स्स्िति, उिेर अशक्ििा वा ववशेर् मशक्षा सेवाहरु को लागी आवचयकिा। घोर्णा िा शीर्नक IX, 

धारा 504, र ADA अनुपालन गतिववचधहरु लाई सिन्वय गनन को लागी नामिि व्यस्क्िको नाि/शीर्नक, ठेगाना र टेमलफोन नम्बर पतन सिावेश हुनेछ। 

गैर िेदिाि/ समान अिसर असतरिाताि/ मानि सम्बसि (एसी) 



यो सूचना व्यस्क्िको आफ्नै भार्ािा सीमिि अंगे्रजी भार्ा सीप भएका व्यस्क्िहरुलाई लागू गरीएको छ। यो दृस्ष्टववहीन वा श्रवणशस्क्ि किजोर 
भएका व्यस्क्िहरुलाई पतन उपलब्ध गरार्नेछ। 

सूचना सािान्य जानकारी भएको स्जल्ला मिडडया िा एक तनरन्िर आधारिा देखा पनेछ, भिी सािाग्री, आवेदन फाराि, ररस्क्ि घोर्णा, ववद्यािी 
आचरण र अनशुासन पुस्स्िका, शयेरधारक न्यजूलेटर नोहटस, स्जल्ला सिाचार पत्र र अमभभावक र सिुदाय को लागी वावर्नक सूचना सहहि सीमिि 
छैन। 

जजम्मेिार कमिचारी को पदनाम 

मशक्षा बोडनल ेएक व्यस्क्िलाई स्जम्िेवारी अनुपालन अचधकारीको रूपिा स्जम्िेवारी अनुपालन अचधकारीको रूपिा पनुवानस अचधतनयि को धारा ५०४ 
र यसको प्रशासतनक तनयिहरु र शीर्नक IX र यसको प्रशासतनक तनयिहरु, र एडीए अनुपालन गतिववचधहरु को अनुपालन को लागी सिन्वय गनन 
को लागी तनयुक्ि गदनछ। स्जल्ला अनुपालन अचधकारी को लागी सम्पकन  जानकारी मशक्षा प्रदशननी बोडन AC-E-1, चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला न ं५ िा 
गैर भेदभाव/सिान अवसर को सचूना, र cherrycreekschools.org िा स्जला वबेसार्ट िा तनहहि छ। 
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अनुपालनको सन्दभनिा स्जला शैक्षक्षक कायनक्रि र गतिववचधहरु को तनरन्िर तनगरानी को लागी डडजार्नर स्जम्िेवार हुनछे। 

wउत्पीडन तनर्ेधित छ 

एक व्यस्क्िको जाि, रंग, वशं, धिन, मलगं, मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िूल, वैवाहहक स्स्िति, उिेर, अपागिा वा ववशेर् मशक्षा सेवाहरु 
को आवचयकिा को आधार िा उत्पीडन राज्य र संघीय काननू द्वारा तनर्ेचधि भेदभाव को एक रूप हो। ववद्यालयहरुिा यस्िो उत्पीडन को रोकिाि 
र उपचार एक गैर -भेदभावपूणन, सुरक्षक्षि वािावरण सुतनस्चचि गनन को लागी आवचयक छ जसिा ववद्यािीहरु मसक्न सक्छन,् किनचारीहरु काि गनन 
सक्छन,् र जनिा का सदस्यहरु पहुुँच र स्जला सुववधा र कायनक्रि को लाभ प्राप्ि गनन सक्छन।् स्जल्ला किनचारीहरु, ववद्यािीहरु र िेस्रो पक्षहरु 
द्वारा सब ैयस्िो उत्पीडन कडाई संग तनर्ेचधि छ। 

सबै स्जल्ला किनचारीहरु र बबद्यािीहरु कुन ैपनी स्जला ववद्यालय िा कुनै पनी स्जला सम्पवत्त िा कुनै पनी स्जला वा ववद्यालय-स्वीकृि गतिववचध 
वा कायनक्रि, वा कुनै स्जल्ला पाठ्यक्रि वा गैर-पाठ्यक्रि गतिववचध वा घटना िा उत्पीडन नहुन ेसुतनस्चचि गनन स्जम्िेवारी सािा गनुनहोस।् 

यस नीति को प्रयोजनहरु को लागी, उत्पीडन कुनै पतन अवांछनीय, शत्रुिापूणन र आपवत्तजनक िौझखक, मलझखि वा शारीररक आचरण को आधार िा 
वा एक व्यस्क्िको जाति, रंग, वशं, धिन, मलगं, मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िलू, ववैाहहक स्स्िति, उिेर, अशक्ििा वा ववशेर् मशक्षा 
सेवाहरु को लागी आवचयक छ कक:(१) शारीररक, भावनात्िक वा िानमसक हातन, वा सम्पवत्त िा क्षति को पररणाि; (२) यति गम्भीर, लगािार वा 
व्यापक छ कक यसले एक डरलाग्दो, शत्रुिापूणन वा धम्की वािावरण मसजनना गदनछ; वा (३) ववद्यालयको सुव्यवस्स्िि संचालनिा उल्लेख्य बाधा 
पुर् याउुँछ। 

उत्पीडन ररपोटटिंग 

कुनै पनी बबद्यािी जो यो नीति िा पररभावर्ि गरी गैरकानूनी भेदभाव वा उत्पीडनको मशकार भएको छ भन्ने ववचवास गदनछ उसले िुरुन्ि ैएक 
प्रशासक, सल्लाहकार, मशक्षक, वा अनुपालन अचधकारीलाई ररपोटन गरी यो नीतििा उल्लेझखि एक औपचाररक उजुरी दायर गनुन पछन। 

कुनै किनचारी, रोजगारीको लागी आवेदक वा जनिा को सदस्य जो उनी वा उनी गैरकानूनी भेदभाव वा उत्पीडनको मशकार भएको ववचवास गछनन ्
अनुपालन अचधकारी संग उजुरी दिान गनुन पछन। 

किनचारी उत्पीडनको सब ैआरोप एक ित्काल पयनवेक्षक वा भवन वा स्जल्ला अनुपालन अचधकारी लाई ररपोटन गररनेछ। 

असतररम जजल्ला कारबाही 
जब उपयुक्ि हुन्छ, स्जल्लाल ेउत्पीडनको कचिि ववर्यलाई िप उत्पीडन वा प्रतिशोधबाट बचाउन उत्पीडन प्रतिवेदनको अनुसन्धानको क्रििा अन्िररि 
उपायहरु अपनाउनेछ। 

जजल्ला अनुससिान 

उत्पीडनको आरोपहरुको छानबबन गनन, गैरकानूनी उत्पीडनको अन्त्य गनन, गैरकानूनी उत्पीडनको पुनराववृत्त रोक्न र प्रतिवेदन बनाउने व्यस्क्ि र 
त्यस्िा आरोपहरुको अनुसन्धानिा भाग मलने जो कोहहलाई प्रतिशोध गनन रोक्न स्जल्लाल ेउचचि कारबाही गनुनपनछे। पीडडि ववद्यािी वा किनचारीहरु 
को लागी रोजगारी को अवसर को लागी हराएको शैक्षक्षक अवसरहरु लाई पुनस्िानवपि गनुनहोस।् 

यसबाहेक, कुनै पतन ववद्यािी वा किनचारी जो अको ववद्यािी वा किनचारीलाई उत्पीडनिा संलग्न छन ्लागू स्जल्ला नीति अनुसार अनुशामसि 
हुनेछन।् उत्पीडनबाट पीडडि र साक्षीहरु प्रतिशोधबाट सुरक्षक्षि छन ्भन्ने कुरा सुतनस्चचि गननका लाचग पतन कदि चामलनेछ। यसबाहेक, ववद्यािी वा 
किनचारीहरु जो जानबूिेर िुटो उत्पीडन उजुरी दायर गदनछन ् वा अनुसन्धानिा िुटो बयान हदन्छन ् अनशुासनको अधीनिा रहनेछन,् जसिा 
बबद्यािीहरुलाई तनलम्बन/तनष्कासन र रोजगार को सिास्प्ि सहहि। 

उचचि कानून प्रविनन अचधकारीहरु लाई सूचचि गररनेछ जब एक किनचारी संग कुन ैपनी बबद्यािी वा किनचारी दवु्यनवहार वा अन्य आपराचधक 
आचरण को लागी बोडन नीति JLF अनुसार शका गनन को लागी उचचि कारण छ। 

कुनै पनी बबद्यािी, किनचारी, वा जनिा को सदस्य यस नीति अन्िगनि उत्पीडनको कुन ैराम्रो ववचवास ररपोटन को बदला िा प्रतिकूल व्यवहार को 
अधीनिा हुनछैेनन।् सम्भव भएसम्ि उत्पीडनको सबै ररपोटन गोप्य राझखनेछ। 

सूचना र िलशिण 

उत्पीडन घटाउन र सम्िानजनक ववद्यालयको वािावरण सुतनस्चचि गनन, प्रशासन सबै स्जल्ला ववद्यालय र ववभागहरुलाई यस नीति को सूचना 
प्रदान गनन को लागी स्जम्िेवार छ। 

नीति र गुनासो प्रकक्रया सब ैववद्यािीहरु, किनचारीहरु, र जनिा को र्लेक्रोतनक वा हाडन-प्रतिमलवप वविरण को िाध्यि बाट सदस्यहरु को लागी 



उपलब्ध हुनेछ। 

यो नीति र गैर-भेदभाव को सूचना (AC-E-1) ववद्यािी र किनचारी पुस्स्िका िा शामिल गररनेछ। 

ववद्यािी र स्टाफ सदस्यहरु लाई अवैध उत्पीडन को पहहचान र रोकिाि सम्बन्धी आवचधक प्रमशक्षण प्राप्ि हुनेछ, जसिा राज्य र संघीय कानून 
अन्िगनि संरक्षक्षि सिूहहरुको सिीक्षा, र उत्पीडनको घटनाहरु लाई कसरी पहहचान र ररपोटन गने। यो प्रमशक्षण सिावेश हुनेछ, िर तनम्निा िात्र 
सीमिि छैन: 

• राज्य र संघीय कानून र/वा लक्षक्षि सिूह अन्िगनि सुरक्षक्षि सिूहहरु को जागरूकिा; 
• कसरी चचन्न ेर उत्पीडन को प्रतिकक्रया गनन को लागी; र 

• उत्पीडन रोकिाि रणनीति प्रिाझणि। 
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खररद मा गैर िेदिाि 

बोडन सबै बाहहरी ववके्रिाहरु र ठेकेदारहरु लाई स्जल्ला िा सािान र सेवाहरु को वविरण िा भाग मलन को लागी सिान अवसर प्रदान गनन प्रतिबद्ध 
छ। बोडनको अपेक्षा छ कक स्जल्लाको खररद प्रकक्रयाहरु, बोडन नीति डीजे िा उल्लेझखि, मलग, जाति, जािीयिा, धिन, उिेर, यौन अमभववन्यास, वा 
अशक्ििा को परवाह नगरी सिान अवसर प्रदान गदनछ। अचधक ववशेर् रूप िा, बोडन को स्जम्िेवारी को लागी राम्रो ववचवास को प्रयासहरु बाट 
संलग्नहरु लाई ऐतिहामसक रूपिा कि उपयोग गररएका व्यवसायहरु बाट खररदहरु लाई बढाउन को लागी सम्िौिा गनन को लागी प्रतिबद्ध छ, 
कोलोराडो कानून द्वारा पररभावर्ि गरीएको छ, र साना व्यवसायहरु द्वारा, त्यो शब्द 13 सीएफआर िा पररभावर्ि गरीएको छ। १२१, जसिा शेयर 
वा अन्य र्स्क्वटीबल मसक्योररटीज को पचास प्रतिशि से अचधक अनुभवीहरु र/वा अपागिा भएका व्यस्क्िहरु को स्वामित्विा छन।् यो उदेचय को 
प्रचार र बोमलएको व्यवसाय बाट बोली लाई प्रोत्साहहि गरेर पूरा गररनेछ। 

Adopted: January 12, 2009 अपनाईयो: जनवरी १२, २०० 

Last Revised: November 12, 2018 अस्न्िि संशोचधि: नोभमे्बर १२, २०१ 

Current Revision: March 8, 2021 विनिान संशोधन: िाचन,८ २०२१ 

LEGAL REFS कानूनी सन्दभन:: Title II of the Americans With Disabilities Act अिेररकी असक्षििा ऐनको शीर्नक II - 42 U.S.C. § 

12101 et seq. 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 1964 को नागररक अचधकार 
अचधतनयि को शीर्नक VI (as amended in 1972) - 42 U.S.C. § 

2000(d) Title VII of the Civil Rights Act of 1964 1964 को नागररक 
अचधकार अचधतनयि को शीर्नक VII - 42 U.S.C. § 2000(e) 

Title VII Education Amendments of 1972 शीर्नक VII मशक्षा संशोधन 1972 - 20 U.S.C. § 1681 

29 U.S.C. § 621 et seq. (Age Discrimination in 

Employment Act) (रोजगार ऐनिा उिेर 
भेदभाव)29 U.S.C. § 701 et seq. (Section 504 of 

the Rehabilitation Act) (पुनस्िानपना ऐनको धारा 
५०४) 
20 U.S.C. § 1701-1758 (Equal Employment 

Opportunity Act of 1972) (सिान रोजगार अवसर ऐन 
१९७२) 34 C.F.R. Part 100 through Part 110 (Civil 

Rights Regulations) (नागररक अचधकार तनयिावली) 
C.R.S. § 2-4-401 (Definition of Sexual Orientation) (यौन अमभिुखीकरणको पररभार्ा) 
C.R.S. § 18-9-121 (Bias-Motivated Crimes) (पूवानग्रह-प्रेररि अपराध) 
C.R.S. § 22-32-109(1)(II) (Board Duty to Adopt Written Polices Prohibiting Discrimination) 

(भेदभाव तनर्ेध गने मलझखि प्रहरीहरू अपनाउने बोडन किनव्य) 
C.R.S. § 24-34-301 et seq. (Colorado Civil Rights Division) (कोलोराडो नागररक अचधकार 
डडमभजन) 
C.R.S. § 24-34-401 et seq. (Discriminatory or Unfair Employment Practices) (भेदभावपूणन वा 
अनुचचि रोजगार अभ्यासहरू) 
C.R.S. § 24-34-402.3 (Discrimination Based on Pregnancy, Childbirth or Related Conditions) 

(गभानवस्िा, प्रसव वा सम्बस्न्धि अवस्िाहरूिा आधाररि भेदभाव) 
C.R.S. § 24-34-601 (Unlawful Discrimination in Places of Public Accommodations) 

(सावनजतनक आवास स्िानहरूिा गैरकानूनी भेदभाव) 
C.R.S. § 24-34-602 (Penalty and Civil Liability for Unlawful Discrimination) (गैरकानूनी 
भेदभावको लाचग दण्ड र नागररक दातयत्व) 
C.R.S. § 24-49.5-105(4)(historically underutilized 

business defined) (ऐतिहामसक रूपिा कि प्रयोग 



गररएको व्यवसाय पररभावर्ि)13 C.F.R. 121 

 
CROSS REFS क्रस रेफ्स: AC-E-1 - Notice of Nondiscrimination/Equal Opportunity गैर-भेदभाव/सिान अवसरको सूचना 

AC-R - Nondiscrimination/Equal Opportunity (Complaint and 

Compliance Process) गैर-भेदभाव/सिान अवसर (गुनासो र अनुपालन प्रकक्रया) 
AC-R-1 - Nondiscrimination on the Basis of Sex (Compliance with Title 

IX) मलगंको आधारिा गैर-भेदभाव (शीर्नक IX को अनुपालन) 
AC-R-2 - Sexual Discrimination and Harassment यौन भेदभाव र उत्पीडन 

AC-R-3 - Sexual Harassment (Grievance Procedure - Staff 
यौन उत्पीडन (गुनासो प्रकक्रया - किनचारी Members) AC-R-4 - 

Sexual Harassment of Students ववद्यािीको यौन उत्पीडन 

AC-R-5 - Sexual Harassment of Students (Grievance 

Procedure) ववद्यािीहरूको यौन उत्पीडन (गुनासो 
प्रकक्रया)AC-R-6 - Nondiscrimination on the Basis of 

Ethnicity and Race जािीय र जातिको आधारिा गैर-
भेदभाव 

AC-R-7 - Nondiscrimination on the Basis of Handicap/Disability (Compliance with 

Section 504) ACB - Nondiscrimination on the Basis of Ethnicity and Race (Ethnic 

Intimidation/Harassment) DJ, Purchasing/Purchasing Authority 

JB - Equal Educational Opportunities अपाङ्गिा/अशक्ििाको आधारिा गैर-भेदभाव (धारा ५०४ को 
अनुपालन) ACB - जािीय र जातिको आधारिा गैर-भेदभाव (जािीय धम्की/उत्पीडन) DJ, खरीद/खरीद 
प्राचधकरण 

JB - सिान शैक्षक्षक अवसरहरू 

 

 

१९६४ को नागररक अचधकार ऐनको शीर्नक VI र VII (42 U.S.C. § 2000d et seq. and 42 U.S.C. § 2000e-2) १९७२ को मशक्षा संशोधन 
को शीर्नक IX(20 U.S.C. § 1681); १९७३ को पुनवानस अचधतनयि को धारा ५०४ (29 U.S.C. § 701 et seq.); १९६७ को रोजगार अचधतनयि 
िा उिेर भेदभाव (29 U.S.C. § 621 et seq.); अिेररकन अशक्ििा अचधतनयि (42 U.S.C. § 1211 et seq.); र कोलोराडो राज्य काननूको 
अनुपालनिा चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला नम्बर 5 गैरकानूनी रूपिा जाि, रंग, वशं, धिन, सेक्स, मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िूल, उिरे, 
वैवाहहक स्स्िति, अपागिा वा प्रवशे िा ववशेर् मशक्षा सेवाहरु को लागी आवचयकिािा, उपचार वा शैक्षक्षक कायनक्रि वा गतिववचधहरु जो यो संचामलि 
िा रोजगार को लागी पहुुँचिा भेदभाव गदैन,।  
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गैर र्ििेद/समान अिसर को सूचना (एसी-ई-1) 
 



शीर्नक IX र धारा 504 को लागी उजुरी प्रकक्रयाहरु ववद्यािीहरु, अमभभावकहरु, किनचारीहरु र जनिा को सदस्यहरु को लागी स्िावपि गरीएको छ, 
चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला धारा 504 गार्डबुक, अध्याय IX, स्जल्ला धारा 504 मशकायि प्रकक्रयाहरु िा ववस्ििृ गरीएको छ। तनम्न व्यस्क्ि (हरू) लाई 
स्जम्िेवारी अनुपालन गतिववचधहरु को सिन्वय को लागी िोककएको किनचारी (हरू) को रूप िा पहहचान गरीएको छ: 

स्टेफनी डेववस 
स्जल्ला अनुपालन अचधकारी 
कानूनी संसाधन कायानलय 
4700 S. Yosemite St. 
Greenwood Village, CO 
80111 720-554-4471 

शीर्नक VI (जाति र रास्ष्रय िूल) को उल्लघनको बारेिा उजुरी, शीर्नक IX (मलगं/मलगं), धारा ५०४/एडीए (अपाङ्गिा वा अशक्ििा) नागररक अचधकार 
कायानलय,  अिेररकी मशक्षा ववभाग, के्षत्र VIII, संघीय कायानलय भवन,  1244 North Speer Boulevard, Suite 310, Denver, CO 80204.  
उजुरीहरु ईिले द्वारा ocr.denver@ed.gov िा वा OCR(ओ सी आर) को र्लेक्रोतनक फारि प्रयोग गरी 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html िा पनी दायर गनन सककन्छ। 303-844- 5695 िा टेमलफोन द्वारा प्रचनहरु 
OCR(ओ सी आर)  लाई तनदेमशि गनन सककन्छ। शीर्नक VII (रोजगार िा भेदभाव), ADA (रोजगार िा अशक्ििा), र ADEA (रोजगार िा उिेर 
भेदभाव तनर्ेध) को उल्लघन सम्बन्धी उजुरी सिान रोजगार अवसर आयोग को सघंीय कायानलय, 303 E. 17th Ave., Suite 510, Denver, CO 
80202, िा दायर गनन सककन्छ वा कोलोराडो नागररक अचधकार आयोग, 1560 Broadway, Suite 1050, Denver, CO 80202 दायर गनन सककन्छ।  

िूलिः अधीक्षक िेरी एफ चेसली, जून २५, २०० द्वारा अनुिोहदि।  

संशोचधि र अधीक्षक डा ह्यारी सी बुल, जूतनयर, जनू १५, २०१ by द्वारा अनुिोहदि  

संशोचधि: अक्टोबर १५, २०१ 

 
 

यौन उत्पीडन यौन भेदभाव को एक रूप को रूप िा िान्यिा प्राप्ि छ र यस प्रकार कानून को उल्लघंन हो जसल ेलैचगक ववभेद तनर्धे गदनछ। 

यौन उत्पीडन िुक्ि मशक्षाको वािावरण कायि गररनेछ। यो कुनै पतन स्टाफ सदस्य को लागी ववद्यािीहरुलाई दवु्र्यवहार गनन वा बबद्यािीहरु को 
लागी एक यौन प्रकृति को आचरण वा संचार को िाध्यि बाट अन्य ववद्यािीहरुलाई सिाउन ेनीति को उल्ल्घन हुनेछ। 

तनम्न पररभार्ा यौन उत्पीडन को रूप िा लागू हुनेछ: अवप्रय यौन प्रगति, यौन अनुग्रह को लागी अनुरोध, वा यौन प्रकृति को अन्य िौझखक वा 
शारीररक आचरण यौन उत्पीडन को गठन हुन सक्छ जब: 

1. यस्िो आचरण को लागी सबमिशन या ि स्पष्ट रूप देझख वा तनहहि एक शब्द वा एक व्यस्क्िको शैक्षक्षक ववकास को शिन बनाईएको छ। 

2. एक व्यस्क्ि द्वारा यस्िो आचरण को पेश वा अस्वीकार मशक्षा को तनणनय को लागी एक आधार को रूप िा प्रयोग गरीन्छ। 

3. यस्िो आचरणको उद्देचय वा प्रभाव अनुचचि रूपिा एक व्यस्क्िको शैक्षक्षक प्रदशनन वा एक डरलाग्दो, शत्रुिापूणन वा आपवत्तजनक शैक्षक्षक 
वािावरण को साि हस्िके्षप को प्रभाव छ। 

िाचि उल्लेझखि रूपिा यौन उत्पीडन सिावशे हुन सक्छ िर तनम्निा िात्र सीमिि छैन: 

1. यौन उन्िखु िौझखक "िजाक," दवु्यनवहार वा उत्पीडन 

2. यौन गतिववचध को लागी दबाव 

3. यौन वा अपिानजनक प्रभाव संग एक व्यस्क्ि को लागी दोहोयानर्एको हटप्पणी 

4. अस्वाभाववक स्पशन, जस्ि ैिप्पड, वपस्न्चंग वा अरुको शरीर को बबरुद्ध लगािार ब्रमशगं 

5. कुनै व्यस्क्िको गे्रड वा त्यस्ि ैव्यस्क्िगि चचन्िा सम्बन्धी तनहहि वा स्पष्ट धम्कीहरु संगै यौन संलग्निाको सुिाव वा िाग 

ववद्यािील ेयौन उत्पीडनको सब ैघटनाहरु भवन प्रशासक, भवन स्िर अनुपालन अचधकारी, वा अन्य ववचवसनीय वयस्क लाई ररपोटन गनुन पछन। 
बबद्यािीहरु सुँगै उजुरी प्रकक्रया को उपयोग को िाध्यि बाट यौन उत्पीडन को एक अनौपचाररक वा औपचाररक मशकायि फार्ल गनन सक्छन।् यहद 
कचिि दवु्यनवहार गने प्रधानाध्यापक हुन ्जसको साििा एक मशकायि तनयमिि रूपिा दायर गररनेछ, ववद्यािील े वप्रस्न्सपल को पयनवेक्षक संग 
मशकायि दायर गनन सक्दछ। 

र्िद्यार्थीहरुको यौन उत्पीडन (एसी-आर-4) 

mailto:ocr.denver@ed.gov


यौन उत्पीडन सम्बन्धी उजुरीहरु सम्बन्धी सब ैिामिलाहरु सम्भव भएसम्ि गोप्य रहनेछन।् 

एक उजुरी दायर वा अन्यिा यौन उत्पीडन ररपोहटिंग व्यस्क्िको स्स्िति प्रतिबबस्म्बि वा गे्रड प्रभाववि गदैन। यस नीति को सूचना सबै स्जल्ला 

स्कूल र ववभागहरु लाई प्रसाररि गरीनेछ र ववद्यािी पुस्स्िका िा सिावेश गरीनेछ।  

Adopted: February 8, 1999 अपनाईएको: फेब्रुअरी 8, 1999.  
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1. पररभार्ाहरु 

a. उजुरीकिान। एक ववद्यािी भाग मलने वा मशक्षा कायनक्रि वा स्जला को गतिववचध िा भाग मलने को लागी आचरण को मशकार भएको आरोप 
लगार्न्छ कक शीर्नक IX यौन उत्पीडन गठन गनन सक्छ। 

b. तनणनय तनिानिा। एक व्यस्क्ि जो पक्ष र साक्षी ववचवसनीयिा सहहि प्रासंचगक प्रिाण को आकलन गदनछ, र प्रतिवादी कचिि यौन उत्पीडन 
को लागी स्जम्िेवार छ कक छैन भनेर तनधानरण गनन प्रिाण प्रिाण को प्रािमिकिा लागू गदनछ। 

c. आपिकालीन हटाउने। एक स्कूल एक आपत्कालीन आधारिा स्कूल स्जल्ला मशक्षा कायनक्रि वा गतिववचध बाट एक उत्तरदािा हटाउन सक्छ, 
बशिे कक स्कूल एक व्यस्क्िगि सुरक्षा र जोझखि ववचलेर्ण (एक आत्िहत्या जोझखि आकलन वा धम्की आकलन हस्िके्षप योजना को 
िाध्यि बाट सहहि) चलाउुँछ, र तनधानरण गदनछ कक एक ित्काल खिरा कुन ैपतन ववद्यािी वा अन्य व्यस्क्िको शारीररक स्वास््य वा 
सुरक्षा को लागी शीर्नक IX यौन उत्पीडनको आरोप बाट उत्पन्न हुन्छ। आपिकालीन हटाउने हदनहरुको संख्या अपा Disो्गिा भएका 
व्यस्क्िहरुको मशक्षा ऐन (IDEA) र १ 3 of३ को पनुवानस ऐनको धारा ५०४ अन्िगनि प्लेसिेन्ट पररविननको हहसाबिा गणना गनन सककन्छ। 

d. औपचाररक उजुरी। एक कागजाि वा र्लेक्रोतनक सबमिशन दायर गरीएको छ र एक उजुरीकिान द्वारा एक भौतिक वा डडस्जटल हस्िाक्षर 
को िाध्यि बाट हस्िाक्षर गरीएको छ वा शीर्नक IX कोडड ननेटर द्वारा हस्िाक्षर गरीएको एक कागजाि एक प्रतिवादी को बबरुद्ध शीर्नक IX 

यौन उत्पीडन को आरोप लगाईएको छ र स्कूल लाई यौन दवु्यनवहार को आरोप को छानबबन गनन अनुरोध छ। 

e. अन्वेर्क। एक व्यस्क्ि को पक्ष र साक्षीहरु को ववचवसनीयिा को तनष्पक्ष िूल्यांकन गनन को लागी प्रमशक्षक्षि, अवैध र अपवाद प्रिाण 
सहहि सबै उपलब्ध प्रिाण संचलेर्ण। 

f. दलहरु। उजुरीकिान (हरू) र उत्तरदािा (हरू) सािूहहक रूपिा। 

g. उत्तरदािा। एक व्यस्क्ि जो आचरण को अपराधी हुन को लागी ररपोटन गरीएको छ कक शीर्नक IX यौन उत्पीडन गठन गनन सक्छ। 

h. स्कूल स्जल्ला शैक्षक्षक कायनक्रि वा गतिववचध। स्िान, घटनाहरु, वा पररस्स्ितिहरु जसिा स्कूल डडस्स्रक्ट उत्तरदायी र सन्दभन िा शीर्नक 
IX यौन उत्पीडन हुन्छ भन्न ेदबु ैिा पयानप्ि तनयन्त्रण अभ्यास गदनछ। 

i. सहयोगी उपायहरु। गैर अनुशासतनक, गैर-दण्डात्िक व्यस्क्िगि सवेाहरु उचचि, उचचि रूप िा उपलब्ध छ, र बबना कुन ैशुल्क वा शलु्क 
उजुरीकिान वा प्रतिवादी लाई औपचाररक उजुरी दायर गनुन अतघ वा पतछ वा जहाुँ कुनै औपचाररक उजुरी दायर गररएको छैन। यस्िा उपायहरु 
स्कूल को मशक्षा कायनक्रि वा गतिववचध को लागी अनावचयक बोि बबना अन्य पाटी को बोि बबना पुनस्िानवपि गनन वा संरक्षक्षि गनन को 
लागी डडजार्न गरीएको छ, सब ैपक्ष वा स्कूल को शैक्षक्षक वािावरण को सुरक्षा को रक्षा को लागी बनाईएको उपाय सहहि, वा यौन उत्पीडन 
रोक्न। परािशन, सियसीिा को ववस्िार वा अन्य पाठ्यक्रि सम्बन्धी सिायोजन, काि वा कक्षा को कायनक्रि को पररिाजनन, अनरुक्षण 
सेवाहरु, पाटीहरु को बीच सम्पकन  िा आपसी प्रतिबन्ध, अनुपस्स्िति को पानाहरु, सुरक्षा िा वदृ्चध वा क्याम्पस िा के्षत्रहरुिा पयनवेक्षण, र 
अन्य यस्ि ैउपायहरु को ववस्िार हुन सक्छ। 

j. शीर्नक IX संयोजक। एक सहायक ववद्यालय को प्रभावकारी कायानन्वयन को सिन्वय को लागी स्जम्िवेार स्कूल द्वारा नामिि एक व्यस्क्ि। 
कुनै सिय िा शीर्नक IX संयोजक कुन ैउजुरी को लागी एक पाटी बन्नेछ। शीर्नक IX सिन्वयक कुनै उपचार को प्रभावी कायानन्वयन को 
लागी स्जम्िेवार छ। 

k. शीर्नक IX यौन उत्पीडन। यौन को आधार िा आचरण जुन तनम्न िध्ये एक वा धेरै लाई सन्िुष्ट गदनछ: 

i. एक स्कूल स्जल्ला किनचारी एक सहायिा, लाभ, वा अवांछनीय यौन आचरण िा एक व्यस्क्िको सहभाचगिा िा स्कूल को सेवा को 
प्रावधान कंडीशतनगं; 

ii. एक उचचि व्यस्क्ि द्वारा तनधानररि अवप्रय आचरण यति गम्भीर, व्यापक, र तनष्पक्ष आपवत्तजनक हुन को लागी कक यो प्रभावी 
ढंगले एक व्यस्क्ि को स्कूल को मशक्षा कायनक्रि वा गतिववचध को लागी एक सिान पहुुँच को र्न्कार गदनछ; वा 

iii. "यौन आक्रिण" 20 U.S.C. § 1092(f)(6)(A)(v), िा पररभावर्ि गरीएको छ। "डेहटङ्ग हहसंा" 34 U.S.C. § 12291(a)(10), िा 
पररभावर्ि रूपिा "घरेल ु हहसंा" 34 U.S.C. § 12221(a)(8) िा पररभावर्ि 22 १२२२१ (क) ()), वा "पीछा" 34 U.S.C. § 
12291(a)(30) िा पररभावर्ि  

2. ररपोहटन 
a. कुनैपतन व्यस्क्िले यौन उत्पीडनको ररपोटन गनन सक्दछ (चाहे त्यो ररपोटन गने व्यस्क्ि हो वा यौन उत्पीडनको गठन गन ेआचरणको 

मशकार भएको व्यस्क्ि हो)। 

b. ररपोटन व्यस्क्िगि रूपिा, िेल द्वारा, टेमलफोन द्वारा, वा र्लके्रोतनक िेल द्वारा भवन शीर्नक IX सिन्वयक वा अन्य स्कूल स्जल्ला 

र्िद्यार्थी लशकायत िकक्रया को यौन उत्पीडन (एसी-आर-5) 



किनचारी को लागी जानकारी को उपयोग गरीएको हुन सक्छ। 

c. कुनै पतन स्कूल डडस्स्रक्ट किनचारीलाई गररएको यौन उत्पीडनको ररपोटन भवनको शीर्नक IX सयंोजकलाई पठार्नु पछन। भवन शीर्नक IX 
सिन्वयक को एक सूची स्जल्ला वेबसार्ट िा उपलब्ध छ। 

d. यहद कचिि उत्पीडनकिान बबस्ल्डंग शीर्नक IX संयोजक हो, एक वकैस्ल्पक प्रशासक एक स्जला स्िर प्रशासक द्वारा ररपोटन लाई सम्बोधन 
गनन को लागी तनयुक्ि गरीनेछ। 
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3. शीर्नक IX संयोजक प्रतिकक्रया 

a. शीर्नक IX यौन उत्पीडनको ररपोटन प्राप्ि गन ेकुन ैपतन स्कूल स्जल्ला किनचारीले तनिानण शीर्नक IX सिन्वयकलाई आरोप ररपोटन गनुन 
पछन। ररपोटन प्राप्ि भएपतछ, 

i. शीर्नक IX संयोजक िुरुन्िै सहायक उपायहरु को उपलब्धिा को बारे िा छलफल गनन उजुरीकिान लाई सम्पकन  गनछे; 

ii. सहयोगी उपायहरु को सम्िान िा उजुरीकिान को र्च्छा लाई ववचार गनुनहोस;् 

iii. एक औपचाररक उजुरी दायर संग वा बबना सहायक उपायहरु को उपलब्धिा को उजुरीकिान लाई सूचचि गनुनहोस;् 

iv. औपचाररक उजुरी दायर गनन को लागी प्रकक्रया को व्याख्या गनुनहोस;् र, 

v. उजुरीकिानलाई सूचचि गनुनहोस ्कक कुनै पतन सहयोगी उपायहरु गोप्य राझखनेछन,् गोपनीयिा कायि राखी सहयोगी उपायहरु प्रदान 
गने ववद्यालयको क्षििािा बाधा पने छैन। 

4. उजुरी दायर गदै 

a. एक उजुरीकिान, वा एक अमभभावक वा अमभभावक उजुरीकिानको िफन बाट कायन गने कानूनी अचधकार संग, एक उजुरी दायर गनन सक्छ। 
उजुरीहरु मलझखि र उजुरी द्वारा हस्िाक्षर गरीएको हुनु पछन। पूरा उजुरी भवन शीर्नक IX सिन्वयक संग दायर गनुन पछन। यहद शीर्नक IX 
सिन्वयक बाहेक अन्य कुनै स्जल्ला किनचारीलाई मलझखि उजुरी प्रदान गररएको छ भने, स्जल्ला किनचारीले िुरुन्िै उजुरी शीर्नक IX 
सिन्वयकलाई पठाउनछे। उजुरी घटना उजुरी हदईएको 180 हदन मभत्र दायर गररनु पछन वा मिति बाट उजुरीकिान उचचि रूप िा यस्िो 
घटना को बारे िा सचेि हुन सक्छ। उजुरी दायर गनन आवचयक परे उजुरीकिानले सहयोग प्राप्ि गनन सक्नेछन।् शीर्नक IX सयंोजकहरु पतन 
एक उजुरी शुरू गनन सक्छन।् 

5. गुनासो प्रकक्रया 

a. एक औपचाररक उजुरी दायर गरीएको छ र उजुरीकिान द्वारा हस्िाक्षर गरीएको छ, वा एक औपचाररक उजुरी शीर्नक IX सिन्वयक द्वारा 
हस्िाक्षर गरीएको छ, िब स्कूलल ेउजुरी प्रकक्रया शुरू गनछे। 

i. शीर्नक IX संयोजक वा अन्वेर्कल ेउजुरीकिान र प्रतिवादीलाई मलझखि सूचना प्रदान गदनछ जसिा सिावेश छ: 

1. अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया सहहि सीसीएसडी मशकायि प्रकक्रया को सचूना। 

2. शीर्नक IX यौन उत्पीडन को आरोप को सूचना संभाववि यौन उत्पीडन गठन, सहहि: 

a. पयानप्ि जानकारी सिय िा जातनन्छ र पयानप्ि सिय संग कुन ैपतन प्रारस्म्भक साक्षात्कार अतघ एक प्रतिकक्रया ियार 
गनन को लागी। 

i. पयानप्ि वववरण सिावेश: 

1. घटना िा संलग्न पक्षहरुको पहहचान, यहद िाहा छ। 

2. आचरण कचिि रूपिा शीर्नक IX यौन उत्पीडन गठन। 

3. कचिि घटना को मिति र स्िान, यहद िाहा छ। 

3. ध्यान हदनुहोस ्कक प्रतिवादी कचिि आचरण को लागी स्जम्िेवार नहुने एक अनुिान राख्दछ, र स्जम्िेवारी को बारे िा 
तनधानरण मशकायि प्रकक्रया को सिापन िा बनाईएको छ। 

4. ध्यान हदनुहोस ्कक स्जम्िेवारी तनधानरण गनन को लागी प्रिाण को प्रिाण प्रिाण प्रिाण को प्रधानिा हो। 

5. ध्यान हदनुहोस ्कक उजुरीकिान र उत्तरदािा को छनौट को एक सल्लाहकार हुन सक्छ, जो हुन सक्छ, िर एक वकील हुन 
आवचयक छैन, र तनरीक्षण र प्रिाण को सिीक्षा गनन सक्छ। 

6. ध्यान हदनुहोस ्कक सीसीएसडी बोडन नीति जेआईसीडीए अन्िगनि, िूठ बोल्न वा गलि जानकारी या ि िौझखक रूपिा वा 
एक ववद्यालय किनचारीलाई मलझखि रूपिा सीसीएसडी आचार संहहिा र अनुशासन अन्िगनि अनुशासनात्िक पररणाि हुन 
सक्छ। 

7. अनुसन्धानकिानल ेछानबबन गन ेछनौट गरेको आरोपको सूचनाको िूल उजुरीिा सिावेश गररएको छैन। 

b. औपचाररक उजुरीहरुको सिकेन 

i. औपचाररक उजुरीहरु सिेककि हुन सक्दछ जब आरोपहरु धेरै प्रतिवादीहरु वा धेरै उजुरीकिानहरु सािले हुन्छन ्र एउटै ि्य वा 
पररस्स्ितिहरु बाट उत्पन्न हुन्छन।् 

c. औपचाररक उजुरी खारेज 



i. शीर्नक IX संयोजक तनम्न कारणहरु को लागी एक औपचाररक उजरुी खारेज गनुन पछन : 

1. औपचाररक उजुरीिा आरोप लगार्एको आचरण शीर्नक IX यौन उत्पीडनको गठन हुनछैेन, प्रिाझणि भए पतन। 

2. कचिि आचरण स्जल्ला को शैक्षक्षक कायनक्रि वा गतिववचध िा भएको चिएन। 

3. कचिि आचरण संयुक्ि राज्य अिेररका िा एक व्यस्क्िको बबरुद्धिा भएको चिएन। 
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ii. शीर्नक IX संयोजक तनम्न कारणहरु को लागी एक औपचाररक उजरुी खारेज हुन सक्छ: 

1. कुनैपतन सियिा अनुसन्धानको क्रििा एक उजुरीकिानल ेशीर्नक IX कोडड ननेटरलाई मलझखि रूपिा सूचचि गदनछ कक 
उजुरीकिान औपचाररक उजुरी वा उसिा कुनै आरोप कफिान मलन चाहन्छ। 

2. उत्तरदािा अब स्कूल स्जल्ला िा भनान छैन। 

3. ववमशष्ट पररस्स्ितिले स्कूल डडस्स्रक्टलाई औपचाररक उजुरी वा आरोपहरु को लागी एक संकल्प पुग्न पयानप्ि प्रिाण 
जुटाउन बाट रोक्छ। 

iii. एक औपचाररक उजुरी को खारेजी सीसीएसडी ववद्यािी आचार संहहिा र अनुशासन अन्िगनि कारबाही रोक्न छैन। 

iv. एक औपचाररक उजुरी को खारेजी ववकल्प र सहायक उपाय को प्रावधान बाधा गदैन। 

v. औपचाररक उजुरी खारेज भएपतछ, स्कूल डडस्स्रक्टले बखानस्स्िको मलझखि सूचना र उजुरी र प्रतिवादीलाई बखानस्स्िको कारण (हरू) 
एक साि उपलब्ध गराउनेछ। 

d. औपचाररक उजुरीहरुको अनौपचाररक सिाधान 

i. एक औपचाररक उजुरी एक अनौपचाररक सिाधान संग अगाडड बढ्नु भन्दा पहहले दायर हुनु पछन। 

ii. एक अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया एक स्कूल स्जल्ला किनचारी द्वारा एक ववद्यािी को यौन उत्पीडन संग सम्बस्न्धि आरोप को 
सिाधान गनन को लागी प्रस्िाव गनन सककदैन। 

iii. कुनैपतन सियिा स्जम्िेवारी को सन्दभनिा एक तनधानरण सम्ि पुग्न स्कूल एक अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया को सुववधा हदन 
सक्छ। 

iv. दलहरु दबुै अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया को लागी स्वैस्च्छक मलझखि सहिति प्रदान गनुन पछन। 

v. अनौपचाररक संकल्प सिावेश हुनपुछन : 

1. आरोप खुलाउन ेपक्षहरुलाई मलझखि सूचना; 

2. औपचाररक सिाधान प्रकक्रया को आवचयकिाहरु, पररस्स्ितिहरु जसिा यो एकै आरोप बाट उत्पन्न एक औपचाररक उजुरी 
पुन: शुरू गनन बाट पाटीहरु बाध्य सहहि; 

3. कुनै पनी कुनै पनी कुनै पनी कुन ैसंकल्प िा सहिि हुनु भन्दा पहहले कुनैपतन पाटी को अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया 
बाट कफिान मलने र औपचाररक उजुरी को सम्बन्ध िा गुनासो प्रकक्रया को पनुः सुरु गन ेअचधकार छ भन्ने जानकारी; र 

4. अनौपचाररक ररजोलुसन प्रकक्रयािा भाग मलन ेकुन ैनतिजा सािा गररने छ, त्यो रेकडन सहहि राझखएको वा सािा गररनेछ। 

vi. कुनै अनौपचाररक संकल्प प्रकक्रया िा भाग मलन को लागी कुन ैपतन पररस्स्िति िा दलहरु को आवचयकिा छैन। 

e. औपचाररक उजुरीहरुको अनसुन्धान 

i. एक अन्वेर्क, जो स्कूल को शीर्नक IX सिन्वयक हुन सक्छ, औपचाररक उजुरी सम्बोधन गनन स्कूल द्वारा नामिि गररनेछ। 

ii. अन्वेर्कले सािान्यिया उजुरीकिान वा प्रतिवादीहरु को लागी वा एक व्यस्क्िगि उजुरी वा प्रतिवादी को लागी वा बबरूद्ध रुचच वा 
पूवानग्रह को द्वन्द्व हुन ुहुुँदैन। 

iii. प्रिाणको बोि र प्रिाण जुटाउने बोि स्जम्िेवार को सम्बन्ध िा एक तनणनय सम्ि पुग्न को लागी पयानप्ि छ अन्वेर्क िा, न 
कक प्रतिवादी वा उजुरीकिान िा। 

iv. अन्वेर्कले उजुरीकिान वा प्रतिवादीको अमभलेखिा पहुुँच, ववचार, खुलासा वा अन्यिा प्रयोग गनन सक्दैनन ्जुन एक चचककत्सक, 
िनोचचककत्सक, िनोवैज्ञातनक, वा अन्य िान्यिाप्राप्ि पेशेवर वा पैरा प्रोफेसनल द्वारा अमभनय गरीएको छ वा पेशेवर वा पैरा 
प्रोफेशनल क्षििा िा अमभनय गरीरहेको छ, वा सहयोग गनन त्यो क्षििा, र जनु पाटी को मलझखि सहिति बबना पाटी को उपचार 
को प्रावधान को सम्बन्ध िा बनाए र बनाए राझखएको छ। 

v. दबुै पक्षलाई साक्षी र अन्य दोर्ी वा अपिानजनक प्रिाण पेश गन ेसिान अवसर प्रदान गररनेछ। 

vi. कुनैपतन पक्षलाई छानबबन वा आरोप संकलन र सान्दमभनक प्रिाण पेश गनन आरोपहरु िा छलफल गनन प्रतिबस्न्धि छ। 

vii. दबुै पक्षहरु कुन ैपनी सम्बस्न्धि बैठक वा कायनवाही को लागी एक सल्लाहकार सहहि अन्य व्यस्क्िहरु संग हुन सक्छन।् स्कूल 
डडस्स्रक्ट हद सम्ि सल्लाहकार (हरू) ले कारबाही िा भाग मलन सक्छ भन्न ेबारे िा प्रतिबन्धहरु स्िावपि गन ेअचधकार राख्दछ। 
सल्लाहकार (हरू) िा कुन ैपतन प्रतिबन्ध दबुै पक्षहरुिा सिान रूपले लागू हुनेछ। 

viii. प्रत्येक पाटीलाई मिति, सिय, स्िान, सहभागीहरु, अनुसन्धान साक्षात्कार को उद्देचय, र पयानप्ि सिय को लागी यस्िो साक्षात्कार 



को लागी ियारी गनन को लागी मलझखि सूचना प्रदान गररनेछ, जब उनीहरुको सहभाचगिा आिस्न्त्रि वा अपेक्षक्षि छ। 

ix. प्रत्येक पक्षलाई औपचाररक उजुरीिा उठाईएको आरोपहरु संग सीधै सम्बस्न्धि रहेको अनुसन्धान को एक भाग को रूप िा 
प्राप्ि कुनै प्रिाण को तनरीक्षण र सिीक्षा गनन को लागी एक सिान अवसर प्रदान गररनेछ, जसिा स्कूल डडस्स्रक्ट पुग्न 
िा भरोसा गनन चाहदैनन ्प्रिाण सहहि। स्जम्िेवारी र दोर्ी वा अपिानजनक प्रिाण को सम्बन्ध िा एक दृढ संकल्प, िाकक 
प्रत्येक पक्षले सािनक रुपिा अनुसन्धान को सिापन भन्दा पहहले प्रिाण को प्रतिकक्रया हदन सक्छ। 
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x. अन्वेर्क ररपोटन को सिापन भन्दा पहहले, अन्वेर्कले प्रत्येक पक्षलाई प्रिाण र र्लेक्रोतनक ढाुँचा वा हाडन प्रतिमलवप िा सिीक्षा र 
सिीक्षा को अधीनिा पठाउनु पछन। 

1. मलझखि जवाफ पेश गननका लागी दस (१०) स्कूल हदनहरु हुनछेन,् जसलाई अन्वेर्कल ेअनसुन्धान ररपोटन पूरा गनुन भन्दा पहहले 
ववचार गनेछन।् 

xi. पक्षहरु द्वारा तनरीक्षण र प्रतिकक्रया पतछ, अन्वेर्कले एक अनसुन्धान ररपोटन पूरा गदनछ जुन उचचि प्रिाण को सारांश गदनछ। 
अन्वेर्क प्रत्येक पाटी र तनणनय तनिानिा लाई एक र्लेक्रोतनक ढाुँचा वा हाडन प्रतिमलवप िा सिीक्षा ररपोटन र मलझखि प्रतिकक्रया को 
लागी पठाउनेछ। 

f. तनधानरण 

i. एक तनणनय तनिानिा, जो अन्वेर्क वा शीर्नक IX सिन्वयक हुन सक्दैन, औपचाररक उजुरी सम्बोधन गनन स्कूल द्वारा नामिि 
गररनेछ। 

ii. तनणनयकिानको उजुरी वा प्रतिवादीहरु को लागी वा सािान्यिया एक व्यस्क्िगि उजुरी वा प्रतिवादी को लागी वा बबरूद्ध हहि वा 
पूवानग्रह को द्वन्द्व हुन ुहुुँदैन। 

iii. पतछ अन्वेर्क पक्षहरु र तनणनय तनिानिा को लागी अनुसन्धान ररपोटन प्रदान गदनछ, र तनणनय तनिानिा स्जम्िेवारी को सन्दभनिा एक 
तनणनय गनुन अतघ, तनणनय तनिानिा पक्षहरु मलझखि सान्दमभनक प्रचनहरु प्रत्येक पाटी कुन ै पाटी वा साक्षी सोध्न चाहान्छन,् िी 
प्रचनहरुको उत्तर, र अनुगिन प्रचनहरु को लागी एक अवसर संग जवाफ हदने अवसर प्रदान गनेछ। 

1. तनणनय तनिानिाल ेप्रचनको प्रस्िाव गने पक्षलाई कुनै प्रचनलाई बहहष्कृि गने तनणनयलाई सान्दमभनक नहुने गरी व्याख्या 
गनुन पदनछ। 

iv. स्जम्िेवारी को सन्दभनिा एक तनणनय भन्दा पहहल,े तनणनय तनिानिा गुनासो प्रकक्रया को तनष्कर्न को लागी एक उचचि शीघ्र सिय 
सीिा प्रदान गदनछ, र अनौपचाररक सिाधान प्रकक्रया को बारे िा जानकारी, र एक प्रकक्रया जसले अन्वेर्क वा तनणनय तनिानिा द्वारा 
पहहचान गरीएको राम्रो कारण को लागी सिय सीिा को सीमिि ववस्िार को मशकायि प्रकक्रया को अस्िायी हढलार् को लागी 
अनुिति हदन्छ, हढलार् वा ववस्िार र कारण र कारबाही को लागी उजुरीकिान र प्रतिवादी लाई मलझखि सूचना सहहि। 

g. तनणनय तनिानिा एक साि दलहरु को स्जम्िेवारी को बारे िा एक मलझखि तनधानरण जारी हुनछे। स्जम्िेवारी सम्बन्धी तनणनय या ि अस्न्िि 
हुन्छ जब तनणनय तनिानिाले अपीलको नतिजा मलझखि तनणनय प्रदान गदनछ, यहद अपील दायर गररएको छ, वा यहद अपील दायर गररएको 
छैन, मिति जसिा अपील गररएको छ। अब कुनै पतन सिय िा ववचार गररनेछ। मलझखि सकंल्पिा तनम्न सिावेश हुनेछ: 

i. सम्भविः शीर्नक IX यौन उत्पीडन को गठन आरोपहरु को पहहचान; 

ii. औपचाररक उजुरी को प्रास्प्ि बाट मलईएको प्रकक्रयागि कदिहरुको वववरण, पाटीहरु को लागी कुन ैअचधसूचना सहहि, पक्षहरु र 
साक्षीहरु संग साक्षात्कार, सार्ट भ्रिण, अन्य प्रिाणहरु जम्िा गनन को लागी ववचधहरु, र आयोस्जि सुनुवाई सहहि; 

iii. प्रिाण को िानक लागू गनन को लागी 

iv. ि्य को तनष्कर्न सकंल्प सििनन; 

v. स्जल्लाको ववद्यािी आचार संहहिा र ि्यहरु को अनुशासन को आवेदन को बारे िा तनष्कर्न; 

vi. एक किन, र िकन  को लागी, प्रत्येक आरोप को रूप िा पररणाि, उत्तरदातयत्व को बारे िा एक तनधानरण सहहि, कुनै पतन 
अनुशासनात्िक प्रतिबन्ध स्कूल प्रतिवादी िा लगाउुँछ, र उपचार को बहाली वा संरक्षण कायनक्रि वा गतिववचध को सिान संरक्षण 
को लागी डडजार्न गरीन्छ उजुरीकिानलाई स्कूल द्वारा प्रदान गररनेछ; र 

vii. गुनासो र प्रतिवादी को लागी अपील गनन को लागी स्जल्ला को प्रकक्रयाहरु र स्वीकायन आधारहरु। 

viii. अचधसूचना कक अस्न्िि तनणनय को मिति बाट तनणनय तनिानिा वा शीर्नक IX सिन्वयक संग एक अपील फार्ल गनन को लागी दस 
(१०) स्कूल हदन छ। 

ix. एक प्रकक्रया सिावेश गनुनहोस ्कक एक अपील को दायर को अस्िायी हढलार् को लागी या तनणनय तनिानिा वा शीर्नक IX सिन्वयक 
द्वारा पहहचान गरीएको राम्रो कारण को लागी सिय िेि को सीमिि ववस्िार को लागी अनुिति हदन्छ, उजुरीकिानलाई मलझखि 
सूचना र हढलार् वा ववस्िारको उत्तरदािा र कारबाहीको कारण सहहि। 

h. अपील 

i. पाटीहरु स्जम्िेवारी वा एक स्कूल को एक औपचाररक उजुरी वा उसिा कुनै आरोप को खारेजी को सम्बन्ध िा तनम्न आधारहरुिा 
अपील गनन सक्छन:् 



1. प्रकक्रयागि अतनयमिििा जसले िदु्दाको निीजालाई प्रभाववि पारेको छ; 

2. स्जम्िेवारी वा बखानस्स्िको सम्बन्धिा तनणनय मलईएको सिय िा उचचि उपलब्ध चिएन कक नयाुँ प्रिाण, कक िािला को 
निीजा लाई प्रभाववि गनन सक्छ; र/वा 

3. शीर्नक IX संयोजक, अन्वेर्क, वा तनणनय तनिानिा सािान्यिया वा व्यस्क्िगि उजुरीकिान वा प्रतिवादी को लागी वा िुद्दा को 
निीजा लाई प्रभाववि गने व्यस्क्िगि उजुरी वा प्रतिवादी को लागी रुचच वा पूवानग्रह को संघर्न चियो। 
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i. अपील प्रकक्रया तनलम्बन र तनष्कासन सहहि अनुशासनात्िक पररणािहरु िा आधाररि िात्र तनष्कर्नहरु लाई चुनौिी हदन को 
लागी प्रयोग गनन सककदैन, र िाचिको िापदण्ड को एक पूरा गन ैपछन। 

ii. एक पाटी तनणनय तनिानिा वा शीर्नक IX सिन्वयक को लागी दस (१०) स्कूल हदन को लागी अपील गनन को लागी मलझखि 
अनुरोध गनुन पछन। 

iii. यहद एक अपील दायर गररएको छ भने: 

1. दबुै पक्षलाई मलझखि रूपिा सूचचि गररनेछ जब एक अपील दायर गरीन्छ र अपील प्रकक्रयाहरु पक्षहरु को बीच सिान रूप 
िा लागू गररनेछ; 

2. अपील को लागी तनणनय तनिानिा अपील अचधकारी को रूप िा स्कूल द्वारा नामिि गररनेछ, र तनणनय तनिानिा 
को रूप िा एकै व्यस्क्ि हुनेछैन जुन स्जम्िेवारी वा बखानस्स्िको सन्दभनिा तनणनयिा पुग्यो, अन्वेर्क, वा 
शीर्नक IX सिन्वयक। 

3. अपील को सूचना प्राप्ि गरे पतछ, दबुै पक्षहरु लाई दस (१०) स्कूल हदन र नतिजा को सििनन िा, वा चुनौिीपूणन, मलझखि 
बयान पशे गने सिान अवसर प्रदान गररनेछ। 

4. अपील को लागी अपील अचधकारी अपील को पररणाि र निीजा को औचचत्य को वणनन पक्षहरु लाई एक साि एक मलझखि 
तनणनय जारी गनेछ। 

6. रेकडन राख्न े

a. स्जल्ला साि ()) बर्न को अवचधको लागी तनम्न संग सम्बस्न्धि रेकडन राख्न ुपछन : 

i. ि प्रत्येक यौन उत्पीडन अनुसन्धान स्जम्िेवारी को सम्बन्ध िा कुनै पनी संकल्प सहहि, साि,ै 

1. कुनै अनशुासनात्िक प्रतिबन्ध प्रतिवादी िा लगार्एको; 

2. मशकायिकिानलाई प्रदान गररएको कुनैपतन उपचार ववद्यालयको मशक्षा कायनक्रि वा गतिववचधिा सिान पहुुँच बहाल वा 
संरक्षण गनन डडजार्न गरीएको हो; 

3. कुनै अपील र त्यहाुँ बाट पररणाि; 

4. कुनै अनौपचाररक संकल्प र त्यहाुँ बाट पररणाि; 

ii. शीर्नक IX सिन्वयक, अन्वेर्क, तनणनय तनिानिा, र एक अनौपचाररक संकल्प प्रकक्रया को सुववधा हदने कुन ैपतन व्यस्क्ि को 
प्रमशक्षण को लागी प्रयोग गरीएको सबै सािग्री; र, 

1. स्जल्लाले यी िामलि सािग्रीहरु लाई आफ्नो वेबसार्ट िा सावनजतनक रुपिा उपलब्ध गराउनु पछन। 

iii. यौन दवु्यनवहार को एक ररपोटन वा औपचाररक उजुरी को प्रतिकक्रया िा मलईएको सहायक उपाय सहहि कुनै पतन कायनहरु को रेकडन। 

1. स्कूलले तनष्कर्न को आधार दस्िावजे गनुन पछन कक यसको प्रतिकक्रया जानबूिेर उदासीन चिएन, र दस्िावेज कक यो पुनस्िानवपि 
वा स्कूल को मशक्षा कायनक्रि वा गतिववचध को बराबर पहुुँच को संरक्षण को लागी डडजार्न गरीएको उपाय हो। 

2. यहद ववद्यालयले सहयोगी उपायहरु संग एक उजुरीकिान प्रदान गदैन, िब स्कूल दस्िावेज गनुन पछन ककन यस्िो प्रतिकक्रया 
ज्ञाि पररस्स्िति को प्रकाश िा स्पष्ट रूप देझख अनुचचि चिएन। 

3. केहह आधारहरु वा उपायहरुको दस्िावेजीकरणले भववष्यिा स्जल्लालाई अतिररक्ि स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन वा मलईएको 
अतिररक्ि उपायहरुको वववरण बाट सीमिि गदैन। 

7. प्रतिशोध 

a. कुनै ववद्यालय वा अन्य व्यस्क्ि शीर्नक IX वा यस भाग द्वारा सरुक्षक्षि कुनै अचधकार वा ववशेर्ाचधकार िा हस्िके्षप गनन को लागी कुन ै
व्यस्क्ि को ववरुद्ध धम्की, धम्की, जबरजस्िी वा भेदभाव गनन सक्दैन, वा व्यस्क्ि एक ररपोटन वा उजुरी गरेको कारण, गवाही, सहायिा, 
वा यस बोडन नीति अन्िगनि कुनै छानबबन वा कायनवाहीिा भाग मलन वा भाग मलन अस्वीकार गररयो। 

b. धम्की, धम्की, जबरजस्िी वा भेदभाव सहहि एक ववद्यािी बबरुद्ध अनशुासनात्िक कारबाही सहहि ववद्यािी आचार संहहिा उल्ल्घन जुन 
यौन भेदभाव वा यौन उत्पीडन को लागी शामिल छैन, िर उही ि्य वा पररस्स्िति बाट उत्पन्न हुन्छ एक ररपोटन वा यौन भेदभाव को 
उजुरी, वा शीर्नक IX वा यस नीति द्वारा सुरक्षक्षि कुनै पतन अचधकार वा ववशेर्ाचधकार संग हस्िके्षप गने उद्देचय को लागी एक यौन 
दवु्यनवहार को एक ररपोटन वा औपचाररक उजुरी, प्रतिशोध गठन। 

c. प्रतिशोधको आरोप लगाउने उजुरीहरु 34 CFR § 106.8(c). अन्िगनि यौन भेदभाव को लागी मशकायि प्रकक्रया अनसुार दिान गनन सककन्छ। 
d. संयुक्ि राज्य अिेररका को संववधान को पहहलो सशंोधन द्वारा संरक्षक्षि अचधकार को प्रयोग तनर्ेचधि प्रतिशोध गठन गदैन। 



e. ववद्यािीहरु आचार संहहिा अन्िगनि अनुशामसि हुन सक्छन ्मशकायि को कायनवाही को क्रििा नराम्रो ववचवास िा एक भौतिक रूप बाट िूटा 
बयान गनन को लागी, र यस्िो अनुशासन प्रतिशोध को गठन गदैन, बशिे, कक स्जम्िेदारी को बारे िा एक तनधानरण, एक्ल,ै छ यो तनष्कर्निा 
पुग्न पयानप्ि छैन कक कुन ैपतन पाटील ेनराम्रो ववचवासिा भौतिक रूपले िुटो बयान हदएको छ। 
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f. गोप्यिा 

i. ववद्यालयले लैचगक भेदभावको ररपोटन वा उजुरी गने कुनैपतन व्यस्क्िको पहहचान गोप्य राख्न ुपदनछ, जसिा कुनैपतन व्यस्क्िले ररपोटन 
बनाएको छ वा यौन उत्पीडनको औपचाररक उजुरी दिान गरेको छ, कुनै पतन उजुरी, कुन ैपतन व्यस्क्ि जो ररपोटन भएको छ। FERPA 
20 U.S.C. 1232g, अन्िगनि अनुिति हदईएको बाहेक यौन भेदभाव को अपराधी, कुनै पतन प्रतिवादी, र कुनै साक्षी, वा कायानन्वयन 
तनयिहरु, ३४ सीएफआर भाग,, वा कानून द्वारा आवचयक अनसुार। 

िूलिः अधीक्षक रोबटन डी. त्सचचरकी  द्वारा अनुिोहदि, फेब्रुअरी 8 1999 

संशोचधि अगस्ि १४, २०२० 

LEGAL REFS: 34 C.F.R. § 106.8 (Designation of coordinator, dissemination of policy, and adoption of grievance 

procedures) कानूनी सन्दभन: 34 C.F.R. § १०6. ((सिन्वयक को पदनाि, नीति को प्रसार, र गुनासो प्रकक्रया को 
अपनाउने)  20 U.S.C. § 1681 et. seq. (Title IX of the Educational Amendments of 1972) (1972 को मशक्षा 
संशोधन को शीर्नक IX)  
34 CFR § 106.30 (Definitions) (पररभार्ाहरु) 
34 CFR §106.44 (Recipient’s response to sexual harassment) (यौन उत्पीडन को लागी प्राप्िकिान को प्रतिकक्रया) 
34 CFR §106.45 (Grievance process for formal complaints of sexual 

harassment) (यौन उत्पीडनको औपचाररक उजुरीहरुको लागी उजुरी प्रकक्रया) 34 

CFR §106.71 (Retaliation)) (प्रतिशोध)) 
 

जािीय उत्पीडन र धम्की बाट िकु्ि एक मसकाउन ेर काि गने वािावरण सब ैस्टाफ सदस्यहरु र बबद्यािी, जाि, रंग, वंश, धिन वा रास्ष्रय िूल 
को बाहेक बबद्यािीहरुलाई प्रदान गररनेछ। 

यो कुन ैपनी स्टाफ सदस्य वा बबद्यािी को जाि, रग, धिन, वशं वा रास्ष्रय िूल को कारणले कुनै अन्य स्टाफ सदस्य वा एक ववद्यािीलाई सिाउन 
वा धम्की हदन को लागी बोडन नीति र राज्य कानून को उल्ल्घन हुनेछ। 

व्यस्क्ि वा सिूहहरु नीति एसीबी को उल्ल्घनिा छन ्यहद, स्कूल को आधार िा, स्कूल को स्वीकृि गतिववचधहरु िा, वा स्जल्ला द्वारा पठार्एको 
वाहनहरुिा, उनीहरु: 

1. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपिा अपिानजनक हटप्पणी गनुनहोस,् (चाहे मलझखि वा िौझखक), एक व्यस्क्ि को जाति, रंग, धिन, वंश, वा रास्ष्रय िूल 
को आधार िा उपन्यास, अपिान, नाि कमलगं, र नस्लीय "चुटकुल"े सहहि जो एक व्यस्क्ि वा व्यस्क्ि को सिूह लाई सम्बोधन गरीन्छ। 

2. शारीररक हातन वा वास्िव िा एक व्यस्क्ि को जाति, रंग, धिन, वंश, वा रास्ष्रय िूल को आधार िा एक व्यस्क्ि हातन को लागी धम्की। 

3. कुनै व्यस्क्ि वा सिूहको जाि, रंग, धिन, वशं, वा रास्ष्रय िूल को अपिान गनन को लागी यस्िो िरीकाल ेमलझखि वा दृचय सािग्री प्रदशनन 
गनुनहोस ्वा स्कूल को सम्पवत्त वा सािग्री लाई बदनाि गनुन। 

4. कुनै व्यस्क्िको जाि, रंग,धिन, वशं, वा रास्ष्रय िूल को आधारिा कुनै पतन व्यस्क्िको तनजी सम्पवत्तको क्षति, अपिान वा नष्ट गने। 

5. 1991 को कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि को उल्लघन हुन सक्ने उत्पीडन वा धम्की को अन्य कायनहरु गनुनहोस,् यहद, धम्की वा उत्पीडनको 
र्रादा संग, एक व्यस्क्ि तनम्न कायनहरुिा संलग्न हुन्छ जसिा सिावेश छ: जािीय धम्की सिावेश हुनेछ: 

a. आचरण जुन जानबूिेर अको व्यस्क्िलाई शारीररक चोट पुर् याउुँछ। 

b. आचरण वा भार्ण जो जानबूिेर अको व्यस्क्िलाई उस व्यस्क्ि वा उसको सम्पवत्त िा तनदेमशि आसन्न काननूी कारबाही को डर िा 
राख्छ। 

c. आचरण वा बोली जुन अको व्यस्क्िलाई शारीररक चोट वा उसको सम्पवत्तिा क्षति पुर् याउने सम्भावना छ। 

d. आचरण जुन जानबूिेर अको व्यस्क्िको सम्पवत्तिा क्षति वा ववनाश तनम्त्याउुँछ। 

कुनै पतन जािीय धम्कीलाई िान्ने कुनै पतन घटनाको अनुसन्धान र िप कारबाहीको लागी िुरुन्ि बबस्ल्डंग वप्रस्न्सपल वा सुपरवार्जर लाई ररपोटन 
गररनेछ जसिा कानून प्रविनन अचधकारीहरु लाई घटना को ररपोहटिंग र यस्िो आचरण प्रदशनन गन ेकुनै पतन ववद्यािी को तनष्कासन को लागी 
मसफाररश हुन सक्छ। 

ववद्यािी वा स्टाफ सदस्यहरु जो ववचवास गछनन ्कक उनीहरु जािीय धम्की वा उत्पीडन वा भेदभावपूणन व्यवहार को ववर्य भएको छ घटना को 
ित्काल वप्रस्न्सपल, ित्काल पयनवके्षक, वा डडजार्नर लाई ररपोटन गररनेछ। सम्भव भएसम्ि सब ैररपोटनहरु को बारे िा गोपनीयिा राखीनेछ। जािीय 
धम्की वा उत्पीडन वा भेदभावपूणन व्यवहार को बारे िा ररपोटन वप्रमंसपल वा डडजार्नर द्वारा एक शीघ्र र सिय िा अनुसन्धान गररनेछ। 

जातीयता र जातत को आिार मा कुनै िेदिाि (एसी-आर-6) 



कुनै पतन ववद्यािी जो िाचि उल्लझेखि आचरण िा संलग्न गरी नीति एसीबी को उल्लघन िा पाईन्छ उसको/उसको आिा बुबा (आिा) वा अमभभावक 
(हरू) र स्कूल वप्रस्न्सपल वा डडजार्नर संग स्कूल को अपेक्षाहरु लाई स्पष्ट गनन को लागी एक बैठक िा उपस्स्िि हुन आवचयक हुनेछ। ववद्यािी 
को व्यवहार। ववद्यािी उचचि अनशुासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुनेछ। 
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कुनै पनी स्टाफ सदस्य जो िाचि उल्लेझखि आचरण िा सलंग्न गरी नीति एसीबीको उल्ल्घन गदनछ र/वा जो साक्षी छ र िाचि वझणनि अनुसार 
आचरण ररपोटन गनन असफल भयो उचचि अनशुासनात्िक कारबाही को अधीनिा हुनेछ। 

अधीक्षक िोन्टे सी िोसेस, नोभेम्बर ८, १९९९ बाट अनिुोहदि। 
 

बोडन १९७३ को पुनवानस ऐनको धारा ५०४ ("धारा ५०४") र अिेररकन अशक्ििा अचधतनयि ("एडीए") सहहि सबै लागू काननू अन्िगनि अपागिा को 
आधार िा बबना भेदभाव को नीति को लागी प्रतिबद्ध छ। धारा ५०४ र एडीए ले यो व्यवस्िा गरेको छ कक अपागिा भएको कुन ैपनी अन्य योग्य 
व्यस्क्ि, उसको अपागिा को कारणले िात्र, भाग मलन बाट बहहष्कृि, लाभबाट वस्ञ्चि, वा कुनै स्जल्ला कायनक्रि वा गतिववचध अन्िगनि भेदभावको 
मशकार हुने छैन। यस स्जल्लाले आफ्नो कायनक्रि वा गतिववचधहरुिा प्रवेश वा भनान, वा उपचार वा रोजगारीिा अपा disो्गिाको आधारिा गैरकानुनी 
रुपिा भेदभाव गदैन। 

मशक्षा बोडनले धारा ५०४ र एडीए  को साि स्जल्ला अनुपालन को सिन्वय गनन को लागी एक स्जम्िेवार किनचारी को रूप िा एक व्यस्क्ि को नामिि 
गनेछ। एसी-ई-१ हेनुनहोस।् 

स्जल्लाको धारा ५०४ र एडीए अनपुालन अचधकारी ("अनुपालन अचधकारी) धारा ५०४ र एडीए गैर -भेदभाव/सिान अवसर उजुरी र अनुपालन प्रकक्रया 
र सियरेखा को लागी स्जम्िेवार हुनेछ। एसी-आर हेनुनहोस।् अनुपालन अचधकारी स्जला कायनक्रि र गतिववचधहरु को धारा ५०४ र एडीए को अनुपालन 
को सम्बन्ध िा सब ैआवचयक प्रकक्रयाहरु र तनयिहरु को ववकास सहहि सबै प्रासंचगक तनयिहरु को तनरन्िर तनगरानी को लागी स्जम्िेवार हुनेछ। 

अनुपालन अचधकारील ेवावर्नक रूपिा ववद्यािी, किनचारी र जनिाका सदस्यहरुलाई स्जल्लाको नीति र गुनासो प्रकक्रयाहरु र उनको/उनको नाि वा 
शीर्नक, कायानलय, ठेगाना र टेमलफोन नम्बर को बारे िा सूचचि गनेछ। एसी-आर और एसी-ई-1 हेनुनहोस।् अचधसचूना पोस्ष्टंग र/वा अन्य साधनहरु 
द्वारा उचचि रूपिा यस्िो सूचना प्रदान गनन को लागी हुनेछ। 

अधीक्षक वा नामििल ेआवेदकहरुलाई भनान, ववद्यािी, अमभभावक/अमभभावक, भनान को लागी आवेदकहरुको रेफरल को स्रोि, किनचारीहरु र रोजगार 
को लागी आवेदकहरु, र जनिा को सदस्यहरुलाई सूचचि गदनछ कक यो कायनक्रि वा गतिववचधहरुिा अपागिाको आधारिा भेदभाव गदैन। जुन यो 
संचामलि छ र कक यो धारा ५०४ र एडीए द्वारा आवचयक छ यस्िो िरीका िा भेदभाव नगनुनहोस।् अचधसूचना कानून वा ववतनयिन द्वारा आवचयक 
फारि र िरीका िा गररनेछ। एसी-आर और एसी-ई-1 पतन हेनुनहोस।् 

Originally Approved by Superintendent Mary F. Chesley, January  12, 
2009  िूलिः अधीक्षक िैरी एफ चेसली द्वारा अनुिोहदि, जनवरी १२, २०० 

Revised by Superintendent Mary F. Chesley, November 14, 2011 
अधीक्षक िैरी एफ चेसली द्वारा संशोचधि, नोभेम्बर १४, २०११ 
Revised June 16, 2014 संशोचधि जून १६, २०१४ 
LEGAL REFS कानूनी सन्दभन: 29 U.S.C. Section 701 et seq. (Section 504 of the 

Rehabilitation Act) (पुनवानस ऐनको धारा ५०४) 42 U.S.C. Section 
12101 et seq. (Americans with Disabilities Act) (अपांगिा भएकाहरु 
संग अिेररकन कानून) 34 C.F.R. 104 et seq. 

१९६४ को नागररक अचधकार ऐनको शीर्नक VI र VII को अनुपालनिा;  १९७२ को मशक्षा संशोधन को शीर्नक IX; यौन उत्पीडन नीति 1981; 1973 
को पुनवानस अचधतनयि को धारा 504; अशक्ििा अचधतनयि 1990 संग अिेररकन अपागिा अचधतनयि; र संघीय नस्लीय घटनाहरु र शैक्षक्षक 
संस्िाहरु नीति 1994 िा ववद्यािीहरु ववरुद्ध उत्पीडन को अनुपालनिा चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला ("स्जल्ला") जाि, रंग, वंश, धिन, मलगं, मलग, यौन 
अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय िूल, वैवाहहक स्स्िति, अपागिा, वा प्रवशे िा ववशेर् मशक्षा सेवाहरु को आवचयकिा वा पहुुँच, वा को उपचार, वा शैक्षक्षक 
कायनक्रि वा गतिववचधहरु िा यो संचामलि जो रोजगार को आधारिा भेदभाव गदैन। 

िाचि उल्लेझखि नागररक अचधकार कानूनहरु, कायनहरु, र नीतिहरु, र कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि को उल्ल forो्घन को लागी एक मशकायि 
प्रकक्रया, ववद्यािीहरु, अमभभावकहरु, र किनचारीहरु को लागी स्िावपि गरीएको छ। एक मशकायि एक ववद्यािी, एक अमभभावक, वा एक किनचारी, 
वा सािूहहक अमभनय गने िातनसहरुको एक सिूह द्वारा, वा ववद्यािीहरु को िफन  बाट अमभनय गने अमभभावक द्वारा शुरू गनन सककन्छ। स्जला 
सबैभन्दा उपयुक्ि िरीकाले गुनासोहरुको सिाधान गनन प्रतिबद्ध छ र यसैले, उजुरीकिानहरुलाई िल उल्लेझखि चरणहरु को पालन गनन को लागी 
प्रोत्साहहि गररन्छ। 

ह्याजसडकाप/असिमता को आिार मा गरै-िेदिाि (एसी-आर-7) 

चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला #5 
नागररक अचधकार र जािीय चचन्िा मशकायि प्रकक्रया 



चरण 1 

जब त्यहाुँ उल्लघन भएको हुन सक्छ भन्ने चचन्िा छ भने तनहदनष्ट भवन वा स्जल्ला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी वा स्जल्ला द्वारा कायनरि ववचवसनीय 
प्रशासक संग कुरा गनुनहोस ्

एक पीडडि व्यस्क्ि वा व्यस्क्िल े नागररक अचधकार कानून वा कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि को बबरुद्ध कचिि बबस्ल्डंग र्स्क्वटी 
कोऑडडननेटर संग कचिि बबस्ल्डंग उजुरी छ, र जब त्यहाुँ स्जला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी संग मशकायि गनन को लागी बैठक वा मशकायि 
प्रकक्रया शुरू गनन सक्छन।् एक कचिि स्जल्ला उजुरी हो, वा उजुरीकिान भे्न र स्जला द्वारा कायनरि कुनै अन्य ववचवसनीय प्रशासक सगं उजुरी 
छलफल गनन सक्नुहुन्छ। 

 घटना िा पीडडि व्यस्क्ि चरण 1 िा उजुरी को सिाधान संग सन्िुष्ट छैन, उनीहरु चरण 2 को अनुसार एक आचधकाररक मशकायि दायर गनन 
सक्छन।् 
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STEP 2 

एक आचधकाररक गुनासो फार्ल गनुन 

स्जल्ला संग एक आचधकाररक गुनासो एक पीडडि व्यस्क्ि वा व्यस्क्िहरु द्वारा मलझखि उजुरी हो, कचिि उल्लंघन हुने बबवत्तकै भवन र्स्क्वटी 
सिन्वयक वा स्जल्ला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी (Stephanie Davies, Office of Legal Resources, Educational Services Center, 
4700 S. Yosemite St., Greenwood Village, CO 80111)  लाई बुिाईन्छ। बबस्ल्डंग र्स्क्वटी कोऑडडननेटर संग मलझखि उजरुी दायर गनुन 
पदनछ जब गतिववचध स्िानीय भवन स्िर िा उजुरी परेको छ र स्जल्ला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी संग गतिववचध जब स्जला स्िर िा उजुरी भएको 
चियो। 

उजुरीकिानहरुलाई सियिै मशकायि दिान गनन प्रोत्साहहि गररन्छ। धेरैजसो नागररक अचधकार कानुनले उजुरीकिानलाई अस्न्िि कचिि 
अपराध भएको 180 हदन मभत्र यो दस्िावेज फार्ल गनन आवचयक छ। स्जल्ला कुनै पतन उजुरी को शीघ्र र सिय िा ररपोहटिंग लाई 
प्रोत्साहहि गदनछ। अत्यचधक हढलार् एक पूणन र सही अनुसन्धान बबगानन सक्छ। उजुरीकिानहरु यो भन्दै ववमशष्ट हुनु पछन कक: 

त्यहाुँ संघीय नागररक अचधकार कानून, कायन वा नीतिहरु वा कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि, वा स्जल्ला गैर -भेदभाव नीति, तनयिहरु र/वा 
ववमशष्ट स्कूल प्रकक्रयाहरु को िहि कुन ैपतन लागू प्रावधानहरु को कचिि उल्लंघन भएको छ। उजुरीिा नाि, मिति, स्िान र कचिि उल्ल्घनको 
ववस्ििृ वववरण सिावेश हुनुपछन। 

वा 

पीडडि व्यस्क्ि संघीय नागररक अचधकार कानून को लागू प्रावधानहरु द्वारा तनर्ेचधि कुन ैपतन कायन कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि को 
कायन वा नीतिहरु, वा स्जल्ला गैर -भेदभाव नीति, तनयि वा ववमशष्ट ववद्यालय प्रकक्रयाहरु, वा स्िावपि र्स्क्वटी नीतिहरु को ववपरीि कुन ैपतन 
कायन वा शिन को कारण द्वारा असिान व्यवहार, ववद्यािी वा किनचारीलाई प्रभाववि गन ेतनयि वा अभ्यास को मशकार भएको छ भन ेउजुरीिा 
नाि, मिति, स्िान र कचिि उल्ल्घनको ववस्ििृ वववरण सिावेश हुनुपछन। 

चरण ३ 

भवन वा स्जल्लाल ेएक गहन अनसुन्धान सञ्चालन गनेछ। 

भवन र्स्क्वटी सिन्वयक र/वा स्जल्ला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी, जो पनी उपयुक्ि हो, कचिि पीडडि (कचिि अपराधी (हरू), वा साक्षीहरुको 
उचचि प्रकक्रया अचधकार को उल्लघंन नगरी कचिि उल्लघन (हरू) को एक गहन र पूणन अनुसन्धान गनुन पछन। 

बबस्ल्डंग र्स्क्वटी संयोजक वा स्जल्ला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी, उजुरी प्राप्ि भएको ४५ हदन मभत्र, उजुरीकिानलाई मलझखि रुपिा स्वीकार 
गरी, उजुरी प्राप्ि भएको र अनुसन्धान प्रकक्रयाको मशकायिकिानलाई सल्लाह हदनेछ। अनुसन्धान पूरा भएपतछ, अनुपालन र उचचि उपचार को 
कुनै पनी पहहचान गररएको उदाहरणिा कुन ैसुधारको लागी स्जलाले उजुरीकिानलाई मलझखि रुपिा सल्लाह हदनेछ। 

चरण ४ 

उजुरीकिानको अपील गन ेअचधकार। 

या ि उजुरीकिान वा कुन ैकचिि अपराधी लाई बबस्ल्डंग र्स्क्वटी कोऑडडननेटर द्वारा स्जला र्स्क्वटी अनुपालन अचधकारी र डडस्स्रक्ट र्स्क्वटी अनुपालन 
अचधकारी को कुनै तनणनय सुपररन्टेन्डेन्ट वा डडजाईनी लाई अपील गने अचधकार छ। पक्षहरु व्यस्क्ि द्वारा मलझखि तनणनय प्रदान गररनेछ जसलाई 
अपील तनदेमशि छ। 

Stephanie Davies 

Equity Compliance Officer/Assistant Legal Counsel  

Educational Services Center 

4700 S. Yosemite St. 

Greenwood Village, CO 

80111 720-554-4471  

Megan Lonergan District 

Compliance Officer District 

Compliance Officer Office of 

Legal Resources Office of 

Legal Resources 4700 S. 

Yosemite St. 4700 S. 

Yosemite St. Greenwood 



Village, CO 80111 

Greenwood Village, CO 

80111 720-554-4471 720-554-

4415 

नागररक अधिकार एजेससी गुनासो िकक्रया 

जबकक स्जल्ला सबै व्यस्क्िहरुलाई गुनासो दायर गनन िाचिका चरणहरु को पालन गनन को लागी प्रोत्साहहि गदनछ, यो प्रकक्रया को पालन गनुन 
पदैन।आिाबाब,ु नाबामलग बच्चाहरु, ववद्यािीहरु, र किनचारीहरु को लागी असिान व्यवहार वा जािीय धम्की, वा यौन उत्पीडन को अमभभावक को 
रूप िा अमभनय जािीय धम्की उजुरीहरु को लागी संघीय वा राज्य नागररक अचधकार एजेन्सीहरु वा स्िानीय पुमलस ववभागहरु लाई सीधा उजुरी 
गनन सक्छन ्(िल सूचीबद्ध ठेगाना)। 

शीर्नक VI (जाति, रास्ष्रय िूल) को उल्लघनको बारेिा उजुरी, शीर्नक IX (मलगं/मलगं), धारा ५०४, एडीए (ह्यान्डी क्याप वा अशक्ििा), शैक्षक्षक 
संस्िाहरु नीति (जाति, रंग वा रास्ष्रय िूल) िा ववद्यािीहरु ववरुद्ध जािीय घटनाहरु र उत्पीडन, नागररक अचधकार, अिेररका मशक्षा ववभाग, के्षत्र 
VIII, संघीय कायानलय भवनको  कायानलय संग सीध ैदायर गनन सककन्छ। उजुरीहरु ईिेल द्वारा ocr.denver@ed.gov  िा वा OCR वेबसार्ट 
OCR website: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html. िा OCR  को र्लेक्रोतनकफिनको उपयोग गरी दायर गनन 
सककन्छ: प्रचनहरु लाई टेलीफोन द्वारा 303-844-5695 OCR िा तनदेमशि गनन सककन्छ:  
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शीर्नक VII (रोजगार) को उल्लघन सम्बन्धी उजुरीहरु सीधै सिान रोजगार अवसर आयोग को संघीय कायानलय, 303 E. 17th Avenue, Suite 
510, Denver, CO 80203 िा  वा कोलोराडो नागररक अचधकार आयोग  1560 Broadway, Suite 1050, Denver, CO 80202 िा गनन 
सककन्छ र कोलोराडो जािीय धम्की अचधतनयि (जाति, रग, वशं, रास्ष्रय िूल, धिन, र उिेर) को सम्बन्ध िा उजुरीहरु मसधै स्िानीय पुमलस ववभाग 
संग दायर गनन सककन्छ। 

स्जल्ला एक सिान अवसर शैक्षक्षक संस्िा हो र जाि, रंग, वशं, धिन, मलगं, मलग, यौन अमभववन्यास, धिन, रास्ष्रय उत्पवत्त, वैवाहहक स्स्िति, उिेर, 
अपागिा वा प्रवेश िा पहुुँच को आधार िा वा उपचार वा रोजगार, यसको शैक्षक्षक कायनक्रि वा गतिववचधहरु गैरकानूनी भेदभाव गदैन। 

कोलोराडो लशिा र्ििाग ५०४/एडीए कायािलय 
नागररक अधिकार लशकायत िकक्रया को लागी कायािलय 

एक व्यस्क्िगि व्यस्क्ि वा एक संगठन संयुक्ि राज्य मशक्षा ववभाग को नागररक अचधकार (ओसीआर) को कायानलय संग उजुरी फार्ल गनन सक्छ। 
उल्लघन भएको 180 हदन मभत्र मलझखि रुपिा एक ओसीआर उजुरी दायर गनुन पदनछ। 

ओसीआर संग एक औपचाररक उजुरी फार्ल गनन चाहन ेजो कोहह एक पत्र वा ओसीआर के्षत्रीय कायानलयहरु बाट उपलब्ध भेदभाव उजरुी फारि िा 
तनम्न जानकारी मलझखि रूप िा पेश गनुन पछन। 

• नाि र ठेगाना (एक टेमलफोन नम्बर उपयोगी छ, िर आवचयक छैन)। 

• व्यस्क्ि (हरू) वा कचिि भेदभावपणून कायन (हरू) बाट घार्ि ेभएका व्यस्क्िको वगन (घार्िे व्यस्क्ि (हरू) को नाि आवचयक छैन) को एक 
सािान्य वववरण। 

• कचिि भेदभावपूणन कायन (हरू) प्रतिबद्ध संस्िा को नाि र स्िान। 

• कचिि भेदभावपूणन कायन (हरू) का वववरण OCR लाई के भयो बझु्न को लागी, जब यो भयो, र कचिि भेदभाव को आधार को लागी पयानप्ि 
ववस्िार िा वणनन। 

• िाचिको सन्दमभनि जानकारी तनम्न ठेगानािा पठार्न्छ: 

U.S. Department of Education 

Office for Civil Rights, नागररक 
अचधकारका लाचग अिेररकी मशक्षा 
ववभागको कायानलय,Region VIII 

Federal Office Building 

1244 Speer Blvd., Suite #310 

Denver, CO 80204-3582 

• उजुरीहरु ocr@ed.gov िा ईिेल द्वारा वा OCR को वेबसार्ट http://www.ed.gov/ about/offices/list/ocr/complaintintro.html. िा 
OCR को र्लेक्रोतनक फारि को उपयोग गरी दायर गनन सककन्छ:  

एक प्राप्िकिान उजुरी गरेको वा उजुरी प्रकक्रयािा भाग मलएको कुन ैपतन व्यस्क्ि को ववरुद्ध कुन ैपनी बदला मलन सक्दैन। स ं

शोचधि: सेप्टेम्बर 2018 
 

 

बोडन िान्यिा छ कक दरूसंचार र र्न्टरनेट सहहि अन्य नयाुँ टेक्नोलोजी, एक ववचवव्यापी कम्प्यूटर नेटवकन  को रूप िा वल्डन वार्ड वबे को रूप िा 
उल्लेख गरीएको छ, नाटकीय रूप िा जानकारी को उपयोग र सिाज को सदस्यहरु द्वारा सचंार गनन को लागी बढार्रहेको छ। र्लेक्रोतनक जानकारी 
को उपयोग तनदेशन पररविनन र ववद्यािी उपलस्ब्ध बदृ्चध गनन को लागी ठूलो क्षििा छ। यसबाहेक, र्लेक्रोतनक अनुसन्धान कौशल नागररकहरु र 
सूचना र संचार को युग िा भववष्यका किनचारीहरु को लागी िौमलक ियारी हो र शैक्षक्षक वािावरण िा मशक्षक्षि स्रोि को रूप िा मशक्षक्षि र सूचचि 
गनन को लागी प्रयोग गररनु पछन।  

दरूसञ्चार, र्लेक्रोतनक सूचना स्रोिहरु, र नेटवककन  सेवाहरु विनिान ववचवव्यापी सूचना संसाधन को एक व्यापक सरणी को लागी कक्षाहरु खोलेर 
मशक्षण को वािावरण लाई िहत्वपूणन रूप िा पररविनन गदनछ। बोडन ववद्यािी र स्टाफ को उपयोग गनन को लागी यी सिदृ्ध जानकारी संसाधनहरु 
को लागी उपयुक्ि कौशल को ववकास संगै यस्िो संसाधनहरु लाई लागू गनन को लागी सििनन गदनछ। 

नेटिकि  इलेक्िोतनक सूचना संसािन (ईएचसी) 

http://www.ed.gov/


बोडन को ववचवास छ कक यी उपकरणहरुिा तनहहि शैक्षक्षक अवसरहरु पनी सभंावनाहरु पनी प्रयोगकिानहरु लाई स्जल्ला को शैक्षक्षक लक्ष्य संग मिल्दैन 
कक सािग्री खरीद गनन सक्छन पनी पनी। जे होस,् र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार वािावरण हो जसिा प्रयोगकिानहरु धेरै स्रोिहरु बाट सािग्री र 
जानकारी को उपयोग गनन सक्छन।् स्टाफ सदस्यहरु, बबद्यािीहरु, र अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु, जसिा स्वयंसेवकहरु, वा ववके्रिाहरु िात्र सीमिि 
हुन सक्दैनन,् यो नीति को उल्ल्घन गने सािग्री वा जानकारी सगं सम्पकन  बाट बच्न को लागी स्जला कम्प्यूटर र कम्प्यूटर प्रणाली को आफ्न ै
उपयोग को लागी स्जम्िेवारी मलन्छन।् 
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बोडनले अपेक्षा गदनछ कक किनचारीहरु पाठ्यक्रि िा यस्िो जानकारी को ववचारशील उपयोग को मिश्रण, पाठ्यक्रि को लागी जानकारी को लक्षक्षि, र 
िागनदशनन र तनदेशन को स्रोिहरु को उचचि उपयोग िा ववद्यािीहरुलाई प्रदान गदनछ। स्टाफ बोडन नीतिहरु आईएिबी/आईएिबी आर परािशन, 
वववादास्पद िुद्दाहरु को मशक्षण सम्बोधन, बोडन नीतिहरु आईजे/आईजेके िा तनहहि मशक्षण सािग्री चयन को लागी हदशातनदेशन, र त्यसिा तनहहि 
लक्ष्यहरु लाई सम्िान गनेछन।् 

अनुिोहदि स्जल्ला पाठ्यक्रि को लागी सकेसम्ि नस्जक बाट र्लके्रोतनक संसाधनहरु मिलान गनन को लागी, अनुदेशात्िक सािग्री को चयन को 
संचालन बोडन नीतिहरु IJ र IJK िा सूचीबद्ध बोडन हदशातनदेशहरु संग अनुपालन गने सािग्री प्रदान गनन को लागी स्जल्ला किनचारीहरु, सकेसम्ि 
सम्भव भए, सिीक्षा र ससंाधनहरुको िूल्याकंन गनृेछन।् स्जल्ला को नेटवककन  र्लेक्रोतनक सूचना संसाधनहरु को उपयोग िरीकाहरु िा डडजार्न 
गरीनेछ जो िी स्रोिहरु लाई सिीक्षा गरीएको छ र उपयोग गनुन भन्दा पहहले िूल्याकन गरीने छ। जबकक ववद्यािीहरु िी संसाधनहरु भन्दा बाहहर 
अन्य किनचारीहरु द्वारा िूल्याकन गरीएको छैन गनन को लागी सक्षि हुन सक्छन,् उनीहरुलाई उचचि छनौट र जानकारी को उपयोग िा िागनदशनन 
प्रदान गररनेछ। िररका िा, उनीहरु दरूसञ्चार र र्लेक्रोतनक सूचना संसाधनहरुको उपयोग अनुसन्धान र स्जल्ला पाठ्यक्रि संग सम्बस्न्धि अन्य 
अध्ययनहरु सञ्चालन गनन  यस किनचारीहरु लाई ववद्यािीहरु को लागी स्पष्ट हदशा प्रदान गदनछ। 

चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला स्वीकायन उपयोग सम्िौिािा हस्िाक्षर गरेपतछ िात्र ववद्यािीहरुलाई स्जल्लाको कम्प्यूटर र नेटवककन  र्लेक्रोतनक संसाधनहरुिा 
पहुुँच प्रदान गनन सककन्छ। सम्िौिािा स्वीकायन उपयोग नीतिहरु र हदशातनदेशहरु छन ्जुन व्यवहार र संचार को लागी िापदण्डहरु लाई रेखांककि 
गदनछ जो नाबामलगहरु (18 बर्न भन्दा कि उिेरका व्यस्क्िहरु) लाई नेटवककन  र्लेक्रोतनक संसाधनहरु को उपयोग गनन को लागी अमभभावक को 
अनुिति शामिल छ। ववद्यािीहरु र्लेक्रोतनक अनुसन्धान को लागी किनचारी पयनवेक्षण बाट स्विन्त्र हुन सक्छन ्यहद उनीहरुलाई आिाबाबुको 
अनुिति हदईएको छ। 

यो मसफाररश गरीन्छ कक ववद्यािीहरु, स्टाफ सदस्यहरु र अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु लाई स्जला को कम्प्यूटर र नेटवककन  र्लके्रोतनक सूचना 
संसाधनहरु को उपयोग गनन को लागी उपयोग गरीएको संसाधनहरु को लागी उपयुक्ि तनदेशन प्राप्ि हुन्छ। यसिा यी सिावेश हुन सक्छन, िर 
नेटवकन  र र्लेक्रोतनक संसाधनहरु को नैतिक उपयोग िा मशक्षा र नेटवकन  को उपयोग गनन को लागी आवचयक प्राववचधक कौशल िा प्रमशक्षण िात्र 
सीमिि छैन।  

स्जल्ला कम्प्यूटर र स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को उपयोग चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला को शैक्षक्षक उद्देचय संग संगि हुनुपछन। कुनै संघीय वा 
राज्य कानून वा ववतनयिन को उल्लघन िा कुनै पतन सािग्री को प्रसारण तनर्ेचधि छ। 

देहायका हदशातनदेशहरु स्जल्ला को कम्प्यूटर र स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को सबै उपयोग िा लागू हुनेछ :: 

अश्लील र हातनकारक जानकारी रोक्ने िा कफल्टर गने 
बोडन द्वारा पररभावर्ि अनुसार अचलील, अचलील वा अन्य नाबामलगहरु को लागी हातनकारक सािग्री र जानकारी बाट बबद्यािीहरु लाई बचाउन, 
र्न्टरनेट वा र्लके्रोतनक संचार पहुुँच भएका सबै स्जल्ला कम्प्यूटरहरुिा यस्िो सािग्री र सूचना ब्लक वा कफल्टर सफ्टवयेर स्िावपि गरीएको छ। 
जे होस,् यी प्रणालीहरु िध्ये कुन ैपतन िखून छैनन ्र अनुपयुक्ि सािाग्री पहुुँच गने प्रयोगकिानहरु को बबरुद्ध सुरक्षा को ग्यारेन्टी छैन। अवरुद्ध वा 
कफल्टर सफ्टवेयर सक्षि वा एक पयनवेक्षण मशक्षक वा ववद्यालय प्रशासक द्वारा असक्षि हुन सक्छ, १८ बर्न भन्दा िाचिका स्टाफ सदस्यहरु द्वारा 
संचामलि तनष्पक्ष अनसुन्धान वा अन्य शैक्षक्षक उद्देचय को लागी आवचयक छ। 

चेरी क्रीक स्कूल स्जल्ला र्न्टरनेट सािग्री वा त्यसिा पहुुँच तनयन्त्रण गनन सक्दैन र गनन सक्दैन, जस िध्ये केहह केहह द्वारा आक्रािक िानीन्छ। 
िसिन, स्कूल स्जल्ला कुनै पतन सािग्री वा कुनै प्रयोगकिान द्वारा र्न्टरनेट िा पहुुँच जानकारी को लागी स्जम्िेवार हुनेछैन र प्रयोगकिान िा जानकारी 
को प्रभाव वा प्रभाव को लागी स्जम्िेवार हुनेछैन। स्जल्ला कम्प्यटूर वा स्जल्ला को र्लके्रोतनक संचार प्रणाली को िाध्यि बाट प्राप्ि कुनै पतन 
जानकारी को उपयोग प्रयोगकिान को आफ्नै जोझखि िा छ। 

चेरी क्रीक स्कूल डडस्स्रक्ट ववशेर् गरी स्जल्लाको कम्प्यूटर वा स्जल्लाको र्लेक्रोतनक सञ्चार प्रणाली को िाध्यि बाट प्राप्ि जानकारी को शदु्धिा 
वा गुणस्िर को लागी कुनै स्जम्िेवारी लाई र्न्कार गदनछ, र यो कुनै पनी तनयन्त्रण वा सूचना को सािग्री िा बस्ने वा प्रणाली को िाध्यि बाट 
पाररि कुनै अभ्यास गदैन। व्यस्क्िगि उत्पादनहरु र सेवाहरु स्कूल स्जल्ला व्यापार संग सम्बस्न्धि छैन प्रणाली को िाध्यि बाट ककन्नु हुुँदैन। 

चेरी क्रीक स्कूल डडस्स्रक्ट ववशेर् गरी स्जल्ला कम्प्यूटर वा स्जल्लाको र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को िाध्यि बाट प्राप्ि जानकारी को शुद्धिा वा 
गुणस्िर को लागी कुन ैस्जम्िेवारी लाई र्न्कार गदनछ, र यो कुनै पनी तनयन्त्रण प्रणाली िा रहन ेवा पार गने जानकारी को सािग्री िा कुन ैअभ्यास 
अभ्यास गदैन। व्यस्क्िगि उत्पादनहरु र सेवाहरु स्कूल स्जल्ला व्यापार संग सम्बस्न्धि छैन प्रणाली को िाध्यि बाट ककन्नु हुुँदैन। 

गोपनीयताको कुनै अपेिा छैन 

स्जल्ला कम्प्यूटर र स्जल्ला को र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली स्जल्ला को स्वामित्व िा छन ्र शैक्षक्षक प्रयोजनहरु र सबै सिय िा स्जल्ला व्यापार को 
लागी लक्षक्षि छन।् स्टाफ सदस्यहरु, ववद्यािीहरु र अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु र्न्टरनेट वा र्लके्रोतनक संचार को उपयोग गदान गोपनीयिा को 
कुनै अपेक्षा छैन। र्लेक्रोतनक सचंार को उपयोग गदान गोपनीयिा को कुनै अपेक्षा छैन। स्जल्लाको कम्प्यूटर र स्जल्ला र्लेक्रोतनक सञ्चार प्रणाली, 



सबै र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक सञ्जाल पहुुँच र प्रसारण सहहि िात्र सीमिि छैन, तनगरानी, तनरीक्षण, प्रतिमलवप, सिीक्षा र भण्डारण (कुनै पनी 
सियिा र पूवन सूचना बबना) को अचधकार सुरक्षक्षि छ। /सािग्री र जानकारी को रसीद। 

सबै सािग्री र जानकारी स्जल्ला कम्प्यूटर र स्जल्ला को र्लेक्रोतनक सचंार प्रणाली को िाध्यि बाट प्राप्ि/प्राप्ि स्कूल स्जल्ला को सम्पवत्त रहनेछ। 
प्रयोगकिानहरु लाई आशा गनुन हुदैन कक फार्लहरु जो स्जला सभनरहरु िा वा डडस्स्रक्ट कम्प्युटरहरु संग जोडडएको उपकरणहरु िा भण्डार गरीएको छ, 
वा अन्य जानकारी जुन स्जल्लाको र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली, र्लेक्रोतनक िेल सहहि, को िाध्यि बाट पहुुँच गरीएको छ, तनजी हुनछे। 
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साििजतनक अलिलेख 

र्लेक्रोतनक सचंार पठार्एको र स्जल्ला किनचारीहरु द्वारा प्राप्ि कोलोराडो खुला रेकडन अचधतनयि अन्िगनि सावनजतनक प्रकटीकरण वा तनरीक्षण को 
लागी एक सावनजतनक रेकडन बबर्य िान्न सककन्छ। सब ैकिनचारी र्लेक्रोतनक सचंार को प्रासंचगक राज्य र संघीय कानूनहरु र लागू स्कूल बोडन नीति 
अनुसार अनुगिन गररनेछ सुतनस्चचि गनन को लागी कक सबै सावनजतनक र्लेक्रोतनक संचार रेकडन कायि वैधातनक र नीति आवचयकिाहरु अनुसार 
कायि, जारी, अमभलखे र नष्ट गरीएको छ। 

अनधिकृत र अस्िीकायि उपयोग 

स्टाफ सदस्यहरु, बबद्यािीहरु र अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु एक स्जम्िेवारीपूणन, कुशल, नैतिक र कानूनी िरीका िा स्जल्ला कम्प्यटूर र कम्प्यूटर 
प्रणाली को उपयोग गनुन पछन। 

ककनकक टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी को उपयोग गने िररकाहरु लगािार ववकमसि भर्रहेका छन,् स्जल्ला कम्प्यूटर र डडस्स्रक्ट र्लेक्रोतनक संचार 
प्रणाली को हरेक अस्वीकायन उपयोग नीति िा ववशेर् गरी वणनन गनन सककदैन। िेसलैे, अस्वीकायन उपयोग को उदाहरणहरु िा शामिल छ, िर तनम्न 
िा सीमिि छैन। 

कुनै स्जल्लाको किनचारी, ववद्यािी वा अन्य अचधकृि प्रयोगकिानले सािग्री, सूचना वा सफ्टवयेरिा पहुुँच, मसजनना, प्रसारण, पुनः प्रसारण वा फवानडन 
गनन पाउने छैनन।् 

• जसले हहसंालाई बढावा हदन्छ वा सम्पवत्तको ववनाशको वकालि गदनछ, िर ववनाशकारी उपकरण वा हतियारको तनिानण वा खररद सम्बन्धी 
जानकारीको पहुुँच सहहि सीमिि छैन। 

• जुन स्जल्ला मशक्षा उद्देचय संग सम्बस्न्धि छैन 

• कक अचलील वा अन्य यौन उन्िखु सािाग्री, या ि चचत्र वा लेख को रूप िा, जनु कािुक भावनाहरु लाई उत्तेस्जि गनन वा नग्निा, यौन वा ववसजनन 

चासो को लागी अपील गनन को लागी गरीएको हो 

• जुन जाति, रंग, मलगं, धिन, रास्ष्रय िलू, उिेर, वैवाहहक स्स्िति, अपाङ्गिा वा अपाङ्गिाको सन्दभनिा अन्य व्यस्क्ि वा व्यस्क्िहरुको सिूहको 
ववरुद्धिा हहसंा वा घणृा बढाउुँछ, धम्की हदन्छ, अपिान गदनछ 

• व्यस्क्िगि लाभ, ववत्तीय लाभ, ववज्ञापन, व्यावसातयक लेनदेन वा राजनैतिक उद्देचय को लागी 

• जुन अको व्यस्क्िको सहिति बबना काि चोरी गरीन्छ 

• जो स्कूल सिुदाय िा अनुचचि वा अपववत्र भार्ा को उपयोग गदनछ जुन अरु को लागी अपिानजनक हुन सक्छ 

• त्यो जानबूिेर िुटो हो वा जानबिेूर अको व्यस्क्िको प्रतिष्ठािा क्षति पुर् याउने अमभप्रायको रूपिा बझु्न सककन्छ 

• कुनै संघीय वा राज्य काननू को उल्ल्घन, सहहि िर प्रतिमलवप अचधकार सािग्री र व्यापार गोप्य द्वारा सुरक्षक्षि सािग्री सम्ि सीमिि छैन 

• कक गोपनीयिा कानून द्वारा सुरक्षक्षि आफ्नो वा अरु को बारे िा व्यस्क्िगि जानकारी सिावेश गदनछ 

• जसले एक किनचारीलाई अकोको प्रतिरूपण गनन वा प्रशासन बाट व्यक्ि अचधकार बबना एक बेनािी रीिेलर को िाध्यि बाट प्रसारण गनन को 
लागी अनुिति हदन्छ र त्यो एक वैध रोजगार किनव्य वा शैक्षक्षक उद्देचय संग सम्बस्न्धि छ 

• जुन पोटन स्क्यान, नेटवकन  स्क्यान, नेटवकन  ितनटर चलाउुँछ, वा कुनै पनी स्क्यातन उपकरण वा कायनक्रि स्जल्ला र्लेक्रोतनक सञ्चार प्रणाली 
बाट वा प्रयोग गदनछ, जब सम्ि त्यहाुँ मसस्टि प्रशासक बाट पूवन अनुिोदन छैन र एक वैध रोजगार किनव्य वा शैक्षक्षक उद्देचय संग सम्बस्न्धि 
छ 

• कक कुञ्जी, पासवडन क्र्याकक, कायनक्रिहरु, सफ्टवेयर वेयर ह्याकक,, वा कुनै पनी प्रकार को फार्ल सािेदारी िा संलग्न गनन को लागी प्रयोग 
गरीन्छ जब सम्ि यस्िो फार्ल सािेदारी वधै काि सम्बन्धी किनव्य वा शैक्षक्षक उद्देचय को भाग को रूप िा अचधकृि छ। यस नीति को 
प्रयोजनहरु को लागी, "ह्याकक” "को रूप िा पररभावर्ि गरीएको छ" एक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर फार्ल वा नेटवकन , अवैध रुपिा वा प्राचधकरण 
बबना पहुुँच प्राप्ि गनन को लागी; वा प्राचधकरण बबना कम्प्यूटर डाटा हेनन, पररविनन, चोरी, क्षति वा नष्ट गनन। " 

• कक प्रणाली प्रशासक सुरक्षा बाट ववमशष्ट अनुिति बबना शुल्क सेवाहरु को उपयोग गदनछ 

स्जल्ला कम्प्यूटर प्रणाली िा सुरक्षा एक उच्च प्रािमिकिा हो। स्टाफ सदस्यहरु, बबद्यािीहरु वा अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु जो र्न्टरनेट को उपयोग 
गदान एक सुरक्षा सिस्या को पहहचान गदनछ, वा स्जल्ला को र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली लाई िुरुन्ि ैएक र्िारि प्रशासक, वा डडजार्नर लाई सूचचि गनुन 
पछन। स्टाफ सदस्यहरु र ववद्यािीहरु अन्य प्रयोगकिानहरु लाई सिस्या को प्रदशनन गनुन हुुँदैन। एक प्रणाली प्रशासक को रूप िा र्न्टरनेट वा र्लके्रोतनक 
संचार िा लचग गनन तनर्ेध छ। स्टाफ सदस्यहरु र ववद्यािीहरु: 



• अन्य व्यस्क्िको पासवडन वा कुन ैअन्य पहहचानकिान बबना उपयुक्ि प्रयोग गनन को लागी प्रयास गन,े स्जल्ला द्वारा तनधानररि अनसुार सहिति 
व्यक्ि गने 

• वा स्जल्ला कम्प्यूटर वा कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर डाटा वा फार्लहरु को लागी अनचधकृि पहुुँच प्राप्ि गने प्रयास 

• पढ्नु, बदल्न,ु िेटाउन ुवा प्रतिमलवप गनुनहोस ्वा त्यसो गनन को लागी, अन्य प्रणाली प्रयोगकिानहरु को र्लेक्रोतनक सचंार बबना स्पष्ट सहिति, 
वा एक िरीका हो कक अनुपयुक्ि िानीएको छ कक स्जला द्वारा तनधानररि गरीएको छ कुन ैस्टाफ सदस्य, ववद्यािी वा अन्य अचधकृि प्रयोगकिान 
को रूपिा पहहचान गरीएको सुरक्षा जोझखि, वा अन्य कम्प्यूटर प्रणाली संग सिस्या को एक र्तिहास भएको, र्न्टरनेट र स्जल्ला र्लेक्रोतनक 
संचार प्रणाली को पहुुँच बाट वस्ञ्चि हुन सक्छ। 
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एक साििजतनक दशिक को लागी इलेक्िोतनक संचार 

स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को उपयोग शैक्षक्षक र स्कूल व्यापार िा सीमिि छ। व्यस्क्िगि ब्लग, ववकी, पोडकास्ट वा अन्य र्लेक्रोतनक 
संचार वा अनलार्न छलफलहरु जो शैक्षक्षक वा स्कूल स्जल्ला व्यापार संग सम्बस्न्धि छैन को िाध्यि बाट वा स्जला र्लेक्रोतनक सचंार प्रणाली बाट 
पहुुँच गनन हुुँदैन। 

एक सावनजतनक दशनकहरु को लागी र्लेक्रोतनक संचार र अनलार्न छलफल को रूपहरु सहहि, िर ब्लग, ववकी, बलुेहटन बोडन, पोडकास्ट, च्याटरुि, 
मलस्टवन, वा अन्य र्लेक्रोतनक िेमलगं सूची स्कूल स्जला व्यापार वा शैक्षक्षक प्रोग्रामिगं को फ्यूचरन्स िा प्रयोग गरीन्छ िात्र सीमिि छैन। कक्षा र/वा 
स्जल्ला सञ्चालन को एक ववस्िार हुन, र सब ैलागू स्कूल बोडन नीति र तनयिहरु को अधीनिा छन।् 

स्टाफ सदस्यहरु जो आफ्नो कक्षाहरु िा शैक्षक्षक प्रयोजनहरु को लागी र्लेक्रोतनक संचार को िाचिल्लो सन्दभन रूपहरु को उपयोग तनम्न को पालन 
गनन को लागी छन:् 

1. सुतनस्चचि गनुनहोस ्कक प्रत्येक ववद्यािी को लागी स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को यी रूपहरु को उपयोग गनन को लागी त्यहाुँ एक 
हस्िाक्षररि आिा बुबा/अमभभावक अनुिति फारि छ। 

2. सुरक्षा िामिलाहरुिा बबद्यािीहरुलाई स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को यी प्रकार को उचचि उपयोग तनदेशन हदनुहोस ् । 

3. कक लागू स्कूल बोडन नीतिहरु पछ्यार्रहेको छ भतन सुतनस्चचि गनन एक तनयमिि आधार िा यी संचार को सािग्री तनगरानी र सिीक्षा 
गनुनहोस ्

पयििेिण 

यो स्वीकार गररन्छ कक सब ैकिनचारीहरु र र्न्टरनेट को लागी ववद्यािी पहुुँच वा तनरीक्षण गनन सककदैन; ज ेहोस,् चेरी क्रीक स्कूल डडस्स्रक्ट द्वारा 
तनधानररि एक प्रयोगकिान द्वारा कुनै पनी स्जला कम्प्यूटर वा स्जल्ला को र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को एक अनुचचि उपयोग गठन गनन को लागी, 
वा अनुचचि रूप बाट प्रतिबस्न्धि वा अन्य सदस्यहरुलाई स्जला कम्प्यूटर वा स्जल्ला को र्लेक्रोतनक प्रणाली को उपयोग बाट रोक्न को लागी हो। 
सख्ि तनर्ेचधि र ववशेर्ाचधकार को सिास्प्ि र/वा अनशुासनात्िक कारबाही को पररणाि हुन सक्छ। ववद्यािीहरु को लागी अनशुासतनक कायन 
ववद्यिान अनुशासन नीतिहरु अनुसार हुनछे र तनलम्बन र/वा तनष्कासन शामिल हुन सक्छ। यहद कुनै प्रयोगकिान द्वारा अवैध गतिववचध को कुन ै
संदेह छ भने उपयुक्ि कानूनी अचधकारीहरु लाई सम्पकन  गररनेछ। प्रयोगकिानहरु ववशेर् गरी स्जल्ला कम्प्यूटर वा स्जल्ला र्लेक्रोतनक प्रणाली िा कुन ै
अपिानजनक, गलि, अपिानजनक, अचलील, अपववत्र, यौन उन्िखु, धम्की, नस्लीय आपवत्तजनक, वा अवैध सािग्री िा पहुुँच, सबमिट, प्रकामशि 
वा प्रदशनन गनन को लागी सहिि हुनुपदनछ। प्रयोगकिानहरु लाई सबै प्रतिमलवप अचधकार कानूनहरु अनसुार स्जला कम्प्यूटर र/वा स्जल्ला र्लेक्रोतनक 
संचार प्रणाली को उपयोग गनन को लागी सहिि हुनु पछन। प्रतिमलवप अचधकार सािग्री प्रतिमलवप, बचि वा पुनववनिरण गनन अनुिति छैन र 
प्रयोगकिानहरु लाई सािग्री लाई प्रतिमलवप अचधकार िातनन्छ जब सम्ि स्पष्ट रूप देझख उल्लेख गरीएको छैन। 

गोप्यता 
स्जल्ला कम्प्यूटर र स्जल्ला र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को प्रयोगकिानहरु िात्र लागू राज्य र संघीय गोपनीयिा कानून र स्कूल बोडन नीति अनुसार 
गोप्य ववद्यािी, अमभभावक/अमभभावक वा स्जल्ला किनचारी जानकारी को बारे िा सािग्री को उपयोग, प्राप्ि, प्रसारण वा पुन: प्रसारण गनुन पछन। 
यहद सािग्री कानूनी रूप बाट सुरक्षक्षि छैन, िर एक गोप्य वा संवदेनशील प्रकृति को हो, धेरै हेरचाह गनन को लागी सुतनस्चचि गनन को लागी एक 
"जान्न ुआवचयक छ" िात्र सािग्री को लागी अनुिति हदईन्छ। 

र्लेक्रोतनक िेल वा अन्य दरूसञ्चार प्रणाली को िाध्यि बाट प्रकटीकरण सहहि गोप्य ववद्यािी रेकडन को प्रकटीकरण, पररवार मशक्षा अचधकार र 
गोपनीयिा अचधतनयि (FERPA) द्वारा शामसि छ। िसिन, बबद्यािी को अमभलखे वा अन्य गोप्य सूचनाहरु को िाध्यि बाट स्कूल वा स्जला बाहहर 
ई-िेल को िाध्यि बाट ववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक को पूवन मलझखि सहिति बबना प्रतिबस्न्धि छ,  जबसम्ि खलुासा स्कूल बोडन नीति 
JRC, ववद्यािी रेकडन/ववद्यािीहरु को जानकारी र यसको साि ववतनयिन, JRC-R िा पहहचान FERPA को अपवाद अन्िगनि छैन। ववद्यािी रेकडन 
र अन्य गोप्य जानकारी अन्य स्जल्ला किनचारी सदस्यहरु संग ईिेल िाफन ि सािा गनन सककन्छ जब सम्ि स्टाफ सदस्य जस सगं रेकडन सािा 
गरीएको छ ववद्यािी िा एक वधै शैक्षक्षक रुचच छ र रेकडन एक वैध शैक्षक्षक उद्देचय को लागी सािा गरीएको छ। 

र्लेक्रोतनक िेल प्रणाली वा कुन ैअन्य र्लेक्रोतनक ढाुँचा सहहि स्जला टेक्नोलोजी िा राझखएको कुन ैपतन ववद्यािी रेकडन ववद्यािी को अमभलेख को 
हहस्सा हो र, जस्ि,ै अमभभावक/अमभभावक सिीक्षा को लागी उपलब्ध छन ्र FERPA आवचयकिाहरु अनुसार कायि राखीनु पछन। यो जरूरी छ कक 
स्टाफ सदस्यहरु जो र्लेक्रोतनक संचार को िाध्यि बाट गोप्य ववद्यािी जानकारी सािा टेक्नोलोजी को सही उपयोग बुझ्छन,् िाकक गोप्य रेकडन 
अनजाने पठार्एको छैन वा गलि पाटी को लागी अगे्रवर्ि गरीएको छ। स्टाफ सदस्यहरु जो ईिेल को उपयोग गरी ववद्यािी रेकडन वा अन्य गोप्य 
ववद्यािी जानकारी एक िरीका िा FERPA आवचयकिाहरु संग असंगि प्रकट गनन को लागी अनुशासनात्िक कारबाही को ववर्य हुन सक्छ। 

 



तोडफोड 

िोडफोडको पररणाि ववशेर्ाचधकार रद्द हुनेछ र ववद्यालय अनशुासनात्िक कारबाही र/वा कानूनी कारवाही को पररणाि हुन सक्छ। िोडफोड कुन ै
पतन दभुानवनापूणन वा जानबूिेर गरेको प्रयास को रूप िा पररभावर्ि गरीएको छ, नष्ट गने, पररिाजनन गने, दरुुपयोग गन ेवा ववद्यालय स्जल्ला वा 
र्न्टरनेट संग जोडडएको कुनै पतन नेटवकन  को संचालन को बाधा, कुनै प्रकारको र्लके्रोतनक सचंार को संचालन, कुन ैपतन नेटवकन  िा तनहहि डाटा 
वा र्लेक्रोतनक संचार, अको प्रयोगकिान को डाटा, अको प्रयोगकिान द्वारा उपयोग, वा स्जल्ला स्वामित्व सफ्टवेयर वा हाडनवेयर। 
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यो सिावेश छ, िर  अपलोड वा कम्प्यूटर भार्रस को सजृन र ईस्न्क्रप्शन सफ्टवेयर को उपयोग िात्र सीमिि छैन। प्रणाली िा सबै गतिववचध 
तनगरानी गने अचधकार स्जल्लासंग सुरक्षक्षि छ। 

अनधिकृत सफ्टिेयर 

स्टाफ सदस्यहरु र ववद्यािीहरु लाई कुनै पनी सफ्टवेयर को उपयोग गनन वा डाउनलोड गनन को लागी तनर्ेध गररएको छ वा अन्यिा प्रयोगकिान को 
कब्जािा बबना उचचि दिान र सफ्टवेयर िामलक को लागी कुन ैशुल्क को भुक्िानी बबना। स्टाफ सदस्यहरु, बबद्यािीहरु वा अन्य अचधकृि प्रयोगकिानहरु 
एक स्जल्ला कम्प्युटर िा स्वामित्व वा स्कूल स्जल्ला द्वारा प्रयोग को लागी अचधकृि छैन कक सफ्टवेयर लोड गनन सक्दैनन।् 

उपयोग को र्िशेर्ाधिकार  

स्जल्ला कम्प्यूटर र स्जल्ला को र्लेक्रोतनक संचार प्रणाली को किनचारी र ववद्यािी को उपयोग, र्न्टरनेट र ईिेल संचार को उपयोग सहहि िर 
सीमिि छैन, व्यस्क्िगि स्जम्िेवारी र यस्िो उपकरण को स्वीकायन र अस्वीकायन उपयोग को सिि को िाग गदनछ, ज्ञान सहहि र अनुपालन सहहि, 
लागू प्रतिमलवप अचधकार कानूनहरु। किनचारी र र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को ववद्यािी को उपयोग एक ववशेर्ाचधकार हो, एक अचधकार हैन। 
यस नीति िा तनहहि उपयोग प्रकक्रयाहरु को पालन गनन िा ववफलिा को लागी यी उपकरणहरु को उपयोग को ववशेर्ाचधकार को हातन को पररणाि 
हुनेछ र स्कूल अनुशासनात्िक कारबाही र/वा काननूी कारबाही िा पररणाि हुन सक्छ। स्कूल डडस्स्रक्टले अस्वीकार गनन, खारेज गनन वा कुन ैपतन 
सियिा स्जल्ला टेक्नोलोजी वा खािा बन्द गनन को लागी तनलम्बन गनन सक्छ। 

मशक्षा बोडन को आवचयकिा छ कक यसको किनचारीहरु र बबद्यािीहरु बीच सबै सचंार उपयुक्ि र राज्य कानून अनुसार हो। सब ैर्लेक्रोतनक वा 
किनचारीहरु द्वारा कुनै पनी सिय िा कुन ैअन्य संचार पेशेवर हुन को लागी, कुन ैपतन उचचि व्यस्क्ि को लागी सािग्री िा स्वीकायन, र जानकारी 
संग सम्बस्न्धि छ वा दबुै ववद्यािी र अमभभावक को लागी स्वीकायन हुने अपेक्षा गररन्छ। 

बोडन जान्दछ कक प्रतिष्ठा र ववद्यािीहरु र मशक्षकहरु को क्याररयरहरु को बीच अनुचचि संचार को कारण क्षतिग्रस्ि भएको छ। िेसलैे, यो बोडन को 
र्रादा हो कक सब ैकिनचारीहरु र ववद्यािीहरु लाई सब ैर्लेक्रोतनक संचार उपकरणहरु र कम्प्यूटर को उचचि उपयोग को सन्दभन िा स्कूल स्जल्ला 
को अपेक्षाहरु र प्रकक्रयाहरु को बारे िा सचेि गराउने यहद एक अकान संग कुराकानी गनन को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो आवचयकिा एक प्रभावी मशक्षण 
उपकरण को रूप िा टेक्नोलोजी को उपयोग सीमिि गनन को लागी होर्न। 

किनचारीहरु लाई बोडन र प्रशासन द्वारा स्िावपि एक ववद्यािी संग प्रत्यक्ष संचार को बारे िा स्िावपि सब ैनीतिहरु, प्रकक्रयाहरु, र अभ्यासहरु को 
पालन गनन को लागी आवचयक छ, र त्यसो गनन को लागी कुनै पतन ववफलिा को अनुशासनात्िक कारवाही को पररणाि सहहि, र रोजगार को 
सिास्प्ि सहहि हुन सक्छ। चरि पररस्स्िति किनव्य को जानबूिेर उपेक्षा हुन सक्छ। यहद एक किनचारी राज्य वा सघंीय कानून को उल्ल्घन गनन 
िा असफल भएिा, अधीक्षक वा उनको/उनको नामिि उचचि अचधकाररयों लाई यस्िो उल्ल्घन ररपोटन गनुन पछन। 

स्कूल जजल्ला कुनै िारेसटी बनाउुँ दैन 

Proposed प्रस्िाववि:: June 9, 1997 

Adopted अपनाईयो:: August 11, 1997 

Revised संशोचधि:: January 9, 2012 

LEGAL REFS कानूनी सन्दभन .: 47 U.S.C. 254(h) (Children’s Internet 

Protection Act of 2000) 47 U.S.C. 231 (Child Online 

Protection Act of 1998) 1998 को बाल अनलार्न संरक्षण 
अचधतनयि 

20 U.S.C. 6801 et. seq. (Elementary and Secondary Education Act) प्रािमिक र िाध्यमिक मशक्षा ऐन 

C.R.S. 22-87-101, et. seq. (Children’s Internet Protection Act) बालबामलकाको र्न्टरनेट संरक्षण ऐन) 
C.R.S. 24-72-204.5 (monitoring electronic communications) र्लेक्रोतनक संचार तनगरानी) 

CROSS REFS क्रस रेफ्स:.: EGA, Electronic Mail र्लेक्रोतनक िेल 

EGAD, Copyright/Royalties प्रतिमलवप अचधकार/रोयल्टी 
EHCA, Web and Internet Publishing वेब र र्न्टरनेट प्रकाशन 

JS, Student Use of the Internet and Electronic र्न्टरनेट र 
र्लेक्रोतनक को उपयोग  Communications JRC, Student 

Records/Release of Information on Students 
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र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार (सहहि िर ई-िले, च्याट कोठा, फार्ल सािेदारी र र्लेक्रोतनक संचार को अन्य रूपहरु सम्ि सीमिि छैन) पाठ्यक्रि 
र ववद्यािी मशक्षा को सििनन को लागी ववशाल क्षििा छ। मशक्षा बोडन को ववचवास छ कक यी ससंाधनहरु लाई एक मशक्षा को स्रोि को रूप िा 
मशक्षक्षि र सूचचि गनन को लागी स्कूलहरु िा प्रयोग गररनु पछन। 

र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक सञ्चार को उपयोग ववद्यािीहरु लाई आलोचनात्िक सोच्न, जानकारी को ववचलेर्ण गनन, स्पष्ट लेख्न को लागी, सिस्या 
सिाधान गने कौशल को उपयोग गनन को लागी आवचयक छ, र कम्प्यूटर र अनुसन्धान कौशल को तनयोक्िाहरु को िाग हो। यी उपकरणहरु को 
उपयोग पतन आजीवन मशक्षा को एक दृस्ष्टकोण लाई प्रोत्साहहि गदनछ र एक अवसर प्रदान गदनछ ववद्यािीहरु लाई दरू मशक्षा को गतिववचधहरु िा 
भाग मलन को लागी प्रचन सोध्न र ववशेर्ज्ञहरु संग परािशन गनन को लागी, अन्य ववद्यािीहरु र व्यस्क्िहरु संग कुराकानी गनन को लागी, र शैक्षक्षक 
र व्यस्क्िगि जानकारी को आवचयकिाहरु लाई पूरा गनन सािग्री पत्ता लगाउने। 

र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक सञ्चार िरल वािावरण हो जसिा ववद्यािीहरु धेरै स्रोिहरु बाट सािग्री र जानकारी को उपयोग गनन सक्छन,् केहह सहहि 
कक ववद्यािीहरु को लागी हातनकारक हुन सक्छ। जबकक यो पक्का हुन सक्दैन कक पक्कै पनी भववष्यवाणी गनन सम्भव छ कक कुन जानकारी 
ववद्यािीहरु पत्ता लगाउन वा सम्पकन  िा आउन सक्छन,् स्जल्लाल ेववद्यािीहरुलाई अचलील, अचलील वा अन्यिा नाबामलगहरु को लागी हातनकारक 
छ भन्ने जानकारी, र बोडन द्वारा पररभावर्ि गरीएको पहुुँच बाट ववद्यािीहरुलाई बचाउन उचचि कदि चाल्नेछ। नाबामलगहरु को लागी हातनकारक 
हुन सक्ने सािग्री वा जानकारी सगं सम्पकन  बाट बच्न को लागी ववद्यािीहरु स्जला टेक्नोलोजी उपकरणहरु को आफ्नै उपयोग को लागी स्जम्िेवारी 
मलनु पछन। 

अश्लील, िोनोग्राकफक र हातनकारक जानकारी रोक्ने िा कफल्टर गने 
बोडन द्वारा पररभावर्ि गरी अचलील, बाल प्रोनोग्राकफक वा अन्य नाबामलगहरु को लागी हातनकारक छ कक सािग्री र जानकारी लाई रोक्ने वा कफल्टर 
गने टेक्नोलोजी स्जल्ला द्वारा प्रदान गररएको प्रत्येक टेक्नोलोजी उपकरण िा लागू वा स्िावपि गररनेछ जुन एक नाबामलग द्वारा र्न्टरनेट को 
उपयोग को लागी अनुिति हदन्छ, कुनै पतन स्िान बाट। ववद्यािीहरु अचलील, प्रोनोग्राकफक, नाबामलगहरु को लागी हातनकारक वा अन्यिा यो नीति 
को उल्लघन गने सािग्री र जानकारी को पयनवेक्षण स्टाफ सदस्य लाई ररपोटन गनुन पछन।  यहद एक बबद्यािी अन्य बबद्यािीहरु लाई यस्िो सािग्री 
वा जानकारी को उपयोग को बारे िा सचेि हुन्छ, उसले वा त्यो पयनवेक्षण स्टाफ सदस्य लाई ररपोटन गनुन पछन। 

गोपनीयताको कुनै अपेिा छैन 

स्जल्ला टेक्नोलोजी उपकरणहरु स्जल्ला स्वामित्विा छन ् र सबै सिय िा शैक्षक्षक प्रयोजनहरु को लागी लक्षक्षि छन।् ववद्यािीहरु र्न्टरनेट वा 
र्लेक्रोतनक संचार को उपयोग गदान गोपनीयिा को कुन ैअपेक्षा छैन। स्जल्ला र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार पहुुँच र सािग्री र सूचना को प्रसारण/रमसद 
सहहि स्जला टेक्नोलोजी उपकरणहरु को सब ैउपयोग, तनगरानी, तनरीक्षण, प्रतिमलवप, सिीक्षा र स्टोर (कुनै पनी सियिा र पूवन सचूना बबना) को 
अचधकार सुरक्षक्षि छ। स्जल्ला प्रववचध उपकरणहरु को िाध्यि बाट पहुुँच/ प्राप्ि सबै सािग्री र जानकारी स्कूल स्जल्ला को सम्पवत्त रहनेछ। 

अनधिकृत र अस्िीकायि उपयोग 

ककनकक टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी को उपयोग गने िररकाहरु लगािार ववकमसि हुुँदै छन,् स्जल्ला टेक्नोलोजी उपकरणहरु को हरेक अस्वीकायन उपयोग 
नीति िा ववशेर् गरी वणनन गनन सककदैन। िेसैले, अस्वीकायन उपयोग को उदाहरणहरु िा शामिल छ, िर तनम्न िा सीमिि छैन: 

कुनै पतन ववद्यािील ेसािग्री, सूचना वा सफ्टवेयर पहुुँच, मसजनना, प्रसारण, पनु: प्रसारण वा फवानडन गनुन पर्दैन: 

• जुन स्जल्ला मशक्षा उद्देचय संग सम्बस्न्धि छैन 

• यसले हहसंालाई बढावा हदन्छ वा सम्पवत्तको ववनाशको वकालि गदनछ, िर ववनाशकारी उपकरण वा हतियारको तनिानण वा खररद सम्बन्धी 
जानकारीको पहुुँच सहहि सीमिि छैन। 

• कक अचलील, अचलील वा अन्य यौन उन्िुख सािाग्री, या ि चचत्र वा लेखन को रूप िा, कक कािुक भावनाहरु लाई उते्तस्जि गनन वा नग्निा, 
यौन वा ववसजनन िा चासो को लागी अपील गनन को लागी गरीएको हो। 

• कक उत्पीडन, धम्की, अभर, वा हहसंा वा घणृा बढाउुँछ अको व्यस्क्ि वा व्यस्क्ि को सिूह को ववरुद्ध स्जल्ला को भेदभाव नीति को उल्लंघन 
िा 

• व्यस्क्िगि नाफा, ववत्तीय लाभ, ववज्ञापन, वाझणस्ज्यक लेनदेन वा राजनीतिक उद्देचय को लागी 

इसटरनेट र इलेक्िोतनक संचार को र्िद्यार्थी ियोग 
(जेएस) 



• त्यो व्यस्क्िको सहिति बबना अकानको काि चोरी गछन। 

• जो अनुचचि वा अपववत्र भार्ा को उपयोग गदनछ स्कूल सिुदाय िा अरु को लागी आक्रािक हुन को लागी 

• यो जानबूिेर िुटो हो वा जानबूिेर अको व्यस्क्िको प्रतिष्ठािा क्षति पुर् याउने अमभप्रायको रूपिा बझु्न सककन्छ 

• त्यो कुनै सघंीय वा राज्य कानून, वा स्जला नीति को उल्लघन िा छ, िर प्रतिमलवप अचधकार सािग्री र व्यापार गोप्य द्वारा सुरक्षक्षि सािग्री 
सम्ि सीमिि छैन 

• जो अको प्रतिरूपण वा एक बेनािी पुनः िलेर को िाध्यि बाट प्रसारण 
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• जो त्यो प्रणाली प्रशासक बाट ववमशष्ट अनुिति बबना शुल्क सेवाहरु को उपयोग गदनछ 

• जो त्यो व्यस्क्ि को मलझखि अनिुति बबना अको व्यस्क्िको र्न्टरनेट वा र्लेक्रोतनक संचार खािा पहुुँच गदनछ 

• जो त्यो पोटन स्क्यान, नेटवकन  स्क्यान, नेटवकन  तनगरानी, कीलॉगर,, पासवडन क्र्याककङ्ग कायनक्रि, सॉफ़्टवेयर हैककंग वा अनचधकृि फार्ल सािेदारी 
चलाउुँछ। ह्याककङ्ग चाहह "एक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर फार्ल वा नटेवकन  अवैध रूपिा वा प्राचधकरण बबना पहुुँच प्राप्ि गनन; वा प्राचधकरण बबना 
कम्प्यूटर डाटा हेनन, पररविनन, चोरी, क्षति वा नष्ट गनन को लागी " को रूपिा पररभावर्ि गररएको छ। 

सुरिा 
स्जल्ला प्रववचध उपकरणहरुिा सुरक्षा एक उच्च प्रािमिकिा हो। र्न्टरनेट वा र्लेक्रोतनक संचार को उपयोग गदान एक सुरक्षा सिस्या को पहहचान 
गने ववद्यािीहरु लाई िुरुन्ि ैएक मसस्टि प्रशासक लाई सूचचि गनुन पछन। ववद्यािीहरु अन्य प्रयोगकिानहरु लाई सिस्या को प्रदशनन गनुन हुुँदैन। एक 
स्टाफ सदस्य को रूप िा र्न्टरनटे वा र्लेक्रोतनक संचार िा लचग गनन तनर्ेध छ। 

बबद्यािीहरुले तनम्न गने छैन: 

• अको व्यस्क्िको पासवडन वा कुन ैअन्य पहहचानकिान को उपयोग गने छैन 

• प्राप्ि वा स्जल्ला प्रववचध वा कम्प्यूटर उपकरणहरु को लागी अनचधकृि पहुुँच प्राप्ि गन ेप्रयास गने छैन  

• अन्य प्रणाली प्रयोगकिानहरुको र्लके्रोतनक संचार पढ्न,े पररविनन गने, िेटाउन ेवा प्रतिमलवप गने वा त्यसो गन ेप्रयास गने,  

• कुनै पतन प्रयोगकिान एक सुरक्षा जोझखि को रूप िा पहहचान गरीएको छ, वा टेक्नोलोजी उपकरणहरु संग सिस्याहरु को एक र्तिहास भएको 
र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को लागी पहुुँच अस्वीकार गनन सककन्छ। 

व्यजक्तगत कम्प्यूटर को उपयोग 

ववद्यािीहरु लाई पसननल कम्प्यूटर र/वा र्लके्रोतनक कम्युतनकेसन उपकरणहरु लाई सीसीएसडी नेटवकन  िा कुन ैपनी सिय वा कुनै पतन िाध्यि 
बाट, वायरलेस वा दरूसंचार सहहि, वैध शैक्षक्षक वा स्जल्ला द्वारा उपयुक्ि िातनने अन्य प्रयोजनहरु को लागी जडान गनन को लागी अनुिति हदईन्छ। 

ववद्यािीहरुलाई गोपनीयिा को कुनै अपेक्षा छैन एक पटक उनीहरु लाई स्जल्ला को र्लेक्रोतनक नेटवकन  िा जडान गनन को लागी अचधकृि गरीएको छ। 

स्कूल स्जल्ला ववद्यािीको कम्प्यटुरिा कुन ैहातन वा क्षति को लागी स्जम्िेवार छैन जब यो सीसीएसडी नेट संग जोडडएको छ, सहहि िर हातन वा 
हाडनवेयर ववफलिा, डाटा हातन वा भार्रस को कारणल ेहुने क्षति को लागी सीमिि छैन।  

एक साििजतनक दशिक को लागी इलेक्िोतनक संचार को उपयोग 

स्जल्ला कम्प्यूटर को उपयोग शैक्षक्षक र स्कूल व्यापार िा सीमिि छ। व्यस्क्िगि ब्लग, ववकी, पोडकास्ट वा अन्य र्लेक्रोतनक सचंार वा अनलार्न 
छलफल जुन स्कूल वा स्जल्ला शकै्षक्षक कायन वा शैक्षक्षक प्रोग्रामिगं संग सम्बस्न्धि छैन स्जल्ला कम्प्यूटर बाट वा स्जल्ला को र्लेक्रोतनक नेटवकन  
संसाधनहरु को िाध्यि बाट पहुुँच गनन सककदैन। 

एक सावनजतनक दशनकहरु को लागी र्लेक्रोतनक संचार र अनलार्न बहस को रूपहरु सहहि, िर ब्लग, ववकी, बुलेहटन बोडन, पोडकास्ट, च्याटरुि, मलस्टवन, 
वा अन्य र्लेक्रोतनक िेमलगं सूचचहरु स्जला शैक्षक्षक प्रोग्रामिगं को लागी प्रयोग गरीरहेछ कक्षा को ववस्िार को रूप िा िातनन्छ। शैक्षक्षक प्रोग्रामिगं र 
सबै लागू स्कूल बोडन नीतिहरु र तनयिहरु को अधीनिा छन।् 

कुनै पतन शैक्षक्षक वा कक्षा सम्बन्धी ब्लग, ववकी, पोडकास्ट, वा अन्य र्लेक्रोतनक सञ्चार वा स्जल्लाको र्लेक्रोतनक सञ्जाल को िाध्यि बाट सुलभ 
छन ्कक अनलार्न छलफल िा भाग मलन को लागी ववद्यािीहरु लाई स्जल्ला र्लेक्रोतनक नेटवकन  ससंाधनहरु को िाध्यि बाट र्न्टरनटे को उपयोग 
गनन को लागी आिा बुबा/अमभभावक को मलझखि अनुिति हुन ुपछन। 

सुरिा 
ववद्यािीहरु र्न्टरनेट वा र्लेक्रोतनक सचंार को उपयोग गदान व्यस्क्िगि जानकारी, जस्ि ैघर को ठेगाना वा फोन नम्बर, प्रकट गदैनन।् पहहले 
पयनवेक्षण स्टाफ सदस्य को अनुिति प्राप्ि नगरी, ववद्यािीहरु आफ्नो उपनाि वा कुन ैअन्य व्यस्क्ि उसलाई उसको पत्ता लगाउन को लागी अनुिति 
हदन सक्ने कुन ैअन्य जानकारी को उपयोग गदैनन।् ववद्यािीहरु र्न्टरनेट िा वा र्लेक्रोतनक सचंार को िाध्यि बाट भेहटएका व्यस्क्िहरु सगं 
आिनेसािने बैठक को व्यवस्िा गनुन हुदैन। 

तोडफोड 

िोडफोडको पररणाि ववशेर्ाचधकार रद्द हुनेछ र ववद्यालय अनशुासनात्िक कारबाही र/वा कानूनी कारवाही को पररणाि हुन सक्छ। िोडफोड कुन ै
पतन दभुानवनापूणन वा जानबूिेर गरेको प्रयास को रूप िा पररभावर्ि गरीएको छ, नष्ट गनन, पररिाजनन गनन को लागी, दरुुपयोग गनन वा ववद्यालय 



स्जल्ला वा र्न्टरनेट संग जोडडएको कुन ैपतन नेटवकन  को संचालन को बाधा, कुन ैप्रकारको र्लेक्रोतनक सचंार को सचंालन, कुन ैपनी नेटवकन  िा 
तनहहि डाटा वा र्लेक्रोतनक सचंार, अको प्रयोगकिान को डाटा, अको प्रयोगकिान द्वारा उपयोग, वा स्जल्ला स्वामित्व वाला सफ्टवेयर वा हाडनवेयर। 
यसिा सिावशे छ, िर तनम्न िात्र सीमिि छैन, अपलोड वा कम्प्यूटर भार्रस को तनिानण र ईस्न्क्रप्शन सफ्टवेयर को उपयोग। 

अनधिकृत सफ्टिेयर 

ववद्यािीहरुलाई कुनै पनी सफ्टवेयर को उपयोग गनन वा डाउनलोड गनन को लागी तनर्ेध गरीएको छ वा अन्यिा प्रयोगकिान को कब्जा 
िा बबना उचचि दिान र सफ्टवयेर िामलक को लागी कुनै शुल्क को भुक्िानी बबना। 

ववद्यािी पररयोजनाहरु लाई तनगरानी र ववद्यािी को उपयोग को तनगरानी 
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स्जल्ला र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक सचंार स्जम्िेवार ढंगले ववद्यािीहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ कक हेनन को लागी सबै उचचि प्रयासहरु मलनेछन।् प्रशासकहरु, 
मशक्षकहरु र किनचारीहरु लाई एक पेशेवर स्जम्िेवारी छ र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को उपयोग को तनगरानी गनन को लागी, बबद्यािीहरु लाई 
जानकारी को स्रोिहरु को बीच भदेभाव गनन को लागी आवचयक बौद्चधक कौशल को ववकास िा िद्दि गनन को लागी, आफ्नो उिेर र ववकास को 
स्िर को लागी उपयुक्ि जानकारी को पहहचान गनन को लागी, र आफ्नो शैक्षक्षक लक्ष्यहरु लाई पूरा गनन को लागी िूल्यांकन र जानकारी को उपयोग 
गनुनहोस।् ववद्यािीहरु लाई ववशेर् गरी उद्देचय र खोज रणनीतिहरु र्न्टरनेट िा र र्लेक्रोतनक सचंार को िाध्यि बाट सािग्री र जानकारी को 
उपयोग गनन को लागी पररभावर्ि गनुन पछन। 

एक र्िशेर्ाधिकार को रूप मा र्िद्यार्थी को उपयोग 

र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को उपयोग व्यस्क्िगि स्जम्िेवारी र यस्िो उपकरण को स्वीकायन र अस्वीकायन उपयोग को सिि को िाग गदनछ। 
र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को बबद्यािी उपयोग एक ववशेर्ाचधकार हो, एक अचधकार हैन। यस नीति िा तनहहि उपयोग प्रकक्रयाहरु लाई पछ्याउन 
को लागी ववफलिा यी उपकरणहरु को उपयोग को ववशेर्ाचधकार को हातन को पररणाि िा हुनेछ र स्कूल अनुशासनात्िक कारबाही र/वा कानूनी 
कारबाही िा पररणाि हुन सक्छ। स्कूल स्जल्ला अस्वीकार गनन, रद्द गनन वा कुनै सिय स्जला टेक्नोलोजी वा खािा बन्द गनन को लागी तनलम्बन 
गनन सक्छ। 

ववद्यािी र अमभभावक/अमभभावकले स्जल्लाको स्वीकायन उपयोग सम्िौिािा प्रतिवर्न र्न्टरनेट वा र्लके्रोतनक सञ्चार खािा जारी गनुन अतघ वा पहुुँच 
अनुिति हदर्नु पदनछ।  

स्कूल जजल्ला कुनै िारेसटी टददैन िा बनाउुँ दैन 

स्कूल डडस्स्रक्ट कुनै पनी ग्यारेन्टी गदैन, चाहे व्यक्ि वा तनहहि, र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार सेवाहरु को उपयोग सहहि स्जला टेक्नोलोजी 
उपकरण को उपयोग संग सम्बस्न्धि। यी सेवाहरु को लागी पहुुँच प्रदान गनन को लागी सािग्री को स्जल्ला द्वारा अनिुोदन को ििलब छैन, न ि 
स्जल्ला प्राप्ि जानकारी को शुद्धिा वा िात्रा को रूप िा कुनै ग्यारेन्टी बनाउुँछ। ववद्यालय स्जल्ला र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक सञ्चार को उपयोग िा 
कुनै ववद्यािी हातन, हातन वा लागि को लागी स्जम्िेवार हुनेछैन। यसिा डाटाको हातन र सेवा अवरोधहरु पछनन।् र्न्टरनेट र र्लेक्रोतनक संचार को 
िाध्यि बाट प्राप्ि कुनै पतन जानकारी को उपयोग ववद्यािी को आफ्नै जोझखि िा छ। 

Revised: संशोचधि: December 12, 2011 डडसेम्बर १२, २०११ 

Adopted: अपनाईयो: January 9, 2012 जनवरी ९, २०१२ 

LEGAL REFS कानूनी सन्दभन.: 47 U.S.C. 254(h) (Children’s Internet Protection Act of 2000) (२००० को बालबामलकाको र्न्टरनेट 
संरक्षण ऐन) 

47 C.F.R. Part 54, Subpart F (Universal Support for Schools and Libraries) (स्कूल र पुस्िकालय को लागी 
युतनभसनल सििनन) 
20 U.S.C. 6751 et seq. (Enhancing Education Through Technology Act of 2001) (2001 को टेक्नोलोजी 
अचधतनयि को िाध्यि बाट मशक्षा को बदृ्चध) 
C.R.S. 22-87-101 et. seq. (Children’s Internet Protection Act)  (बालबामलकाको र्न्टरनेट संरक्षण ऐन) 

CROSS REFS. क्रस रेफ्स: AC, Nondiscrimination/Equal  

गैर भेदभाव/सिान  

                  Opportunity EGA, Electronic Mail 

EGAD, Copyright/Royalties 

EHC, Networked Electronic 

Resources EHCA, Web and Internet 

Publishing JB, Equal Educational 

Opportunities JICDA, Conduct and 

Discipline Code 

JICJ, Student Use of Electronic Communication Devices 

 
 

जजल्ला सुर्ििाहरुमा आगसतकुहरू (केआई) 



मशक्षा बोडनले हाम्रा ववद्यालयहरुिा सिुदाय लाई संलग्न गराउने िहत्व र स्कूल र सािुदातयक सािेदारी को िहत्व लाई िान्यिा हदईन्छ अिै पनी 
स्वास््य, सुरक्षा, र ववद्यािीहरुको कल्याण को लागी चचन्िा लाई िान्यिा हदन्छ। िसिन, स्जल्ला सािान्यिया आगन्िुकहरु लाई आफ्नो स्जल्ला 
स्कूल भवनहरु, सुववधाहरु, र पररसर िा सीमिि गदनछ: 

1. विनिान ववद्यािीहरु को आिा बबुा/अमभभावक; 

2. विनिान ववद्यािीहरु को अन्य पररवार को सदस्यहरु जो ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावक द्वारा अनुिोहदि छन;् 

3. बोडन सदस्यहरु; र 

4. अन्य व्यस्क्िहरु स्जला वा ववद्यालय प्रशासक, अधीक्षक वा उनको/उनको नामिि, वा एक बोडन सदस्य शैक्षक्षक वा आचधकाररक व्यापार 
उद्देचय को लागी आिस्न्त्रि। 

यो सुतनस्चचि गनन को लागी कक आगन्िुकहरु शैक्षक्षक प्रकक्रया वा अन्य स्कूल संचालन बाचधि गदैनन ्र कुन ैअनचधकृि व्यस्क्िहरु गलि िररकाल े
स्जल्ला स्कूल भवन, सुववधाहरु, र पररसर िा प्रवेश गदैनन,् स्जल्ला ववद्यालय भवनहरु, सुववधाहरु, र पररसर िा सब ैआगन्िुकहरु िखु्य/अगाडडको 
कायानलयिा ररपोटन गनुन पछन। के्षत्र आफ्नो आगिन िा चेक र्न गनन को लागी स्जल्ला स्कूल भवन, सुववधा, वा पररसर िा कहीं अन्य भ्रिण गनुन 
अतघ प्राचधकरण प्राप्ि गनन को लागी। सबै अचधकृि आगन्िुकहरु बोडन तनयिन KI-R िा उस्ल्लझखि ववमशष्ट प्रकक्रयाहरु को पालन गनुन पछन। यी 
प्रकक्रयाहरु लागू नहुन सक्छन ्जब आिाबाबु/अमभभावकहरु लाई एक ठूलो स्कूल कायनक्रि, जस्िै एक कक्षा वा ववधानसभा कायनक्रि, ब्याक-टू-स्कूल 
राि, वा एिलेहटक कायनक्रि को लागी आिस्न्त्रि गरीएको छ। 
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आगन्िुकहरु केहह वा सब ैभ्रिण को लागी एक स्जल्ला किनचारी सगं हुन सक्छ, र आगन्िुकहरु गोपनीयिा को लागी सब ैववद्यािीहरुको अचधकार 
को सम्िान गनुन पछन। 

जबकक स्जल्ला स्कूल िा पररवार र सािुदातयक सहभाचगिा को कदर गदनछ, स्जल्ला स्कूल भवनहरु, सुववधाहरु, र पररसरहरु को भ्रिण एक 
ववशेर्ाचधकार हो, एक अचधकार हैन, जो सीमिि, अस्वीकार, वा एक स्जला वा स्कूल प्रशासक वा डडजार्नर को आधार िा खारेज हुन सक्छ। ववद्यािी 
र/वा किनचारी कल्याण, स्वास््य, र सुरक्षा, स्वास््य र सुरक्षा सहहि एक िहािारी को घटना संग सम्बस्न्धि ववचारहरु, एक उचचि र सुरक्षक्षि 
शैक्षक्षक वािावरण को रखरखाव, वा यस नीति को पालन गनन िा ववफलिा को ववचार। स्जल्ला र ववद्यालय प्रशासकहरु एक उचचि र सुरक्षक्षि शैक्षक्षक 
वािावरण को संरक्षण को लागी स्जल्ला ववद्यालय भवनहरु, सुववधाहरु, र पररसरहरुिा आगन्िुकहरु को लागी अतिररक्ि प्रकक्रयाहरु लाई अनुिोदन 
गनन सक्छन।् 

सािान्य स्वास््य, कल्याण र स्वास््य को प्रबधनन गनन को लागी जो स्जल्ला ववद्यालय भवनहरु, सुववधाहरु, र पररसर िा प्रवेश गदनछन,् र राज्य 
कानून को अनसुार, किनचारी, ववद्यािी, वा आगन्िुकहरु द्वारा िंबाकू उत्पादनहरु र िाररजुआना उत्पादनहरु को कुन ैपतन उपयोग वा कब्जा तनर्ेचधि 
छ। स्जला ववद्यालय भवन, सुववधा, र पररसर, बोडन नीति JLCDB द्वारा अनिुति बाहेक। 

आप्रवासी कानून को उल्ल्घन गन ेव्यस्क्िहरु लाई स्कूलको िैदानिा, स्कूल बसिा, ववद्यािीहरुलाई ढुवानी गन ेवा स्कूल िैदानको पररचधको १,००० 
कफट मभत्र कुन ैपनी तनयस्न्त्रि पदािनको प्रयोग गरी, सबै वधैातनक दण्डको अधीनिा हुनेछन।् 

सीआरएस द्वारा पररभावर्ि रूपिा घूम्न § 18-9-112, पतन तनर्ेध गररनेछ। 

Originally Adopted िलूि अपनाईएको : October 10, 2000 अक्टोबर १०, २००० 
Last Revised पतछल्लो संशोचधि: September 11, 2000 सेप्टेम्बर ११, २००० 
Current Revision विनिान सशंोधन: July 20, 2020 जुलाई २०, २०२० 

LEGAL REF कानूनी सन्दभन:.: C.R.S. § 18-9-109 (interference with school staff or students) (स्कूल किनचारी वा ववद्यािीहरु संग 
हस्िके्षप) 

C.R.S. § 18-9-117 (unlawful conduct on school property) (स्कूल को सम्पवत्त िा अवैध आचरण) 
C.R.S. § 18-9-112 (loitering) (घूम्नु) 
C.R.S. § 18-112-105.5 (unlawful possession of weapons on school property) (स्कूल को सम्पवत्त िा हतियार को 
अवैध कब्जा) 
C.R.S. § 18-18-407(2) (controlled substance on school grounds) (स्कूल िैदान िा तनयबंत्रि पदािन) 
C.R.S. § 22-32-109.1(7) (safe school plan adoption) (सरुक्षक्षि ववद्यालय योजना अपनाउने) 
C.R.S. § 18-9-110 (trespass, interference at or in public buildings) (अतिक्रिण, सावनजतनक भवनहरुिा वा हस्िके्षप) 

CROSS REF क्रस रेफ.: ADC - Tobacco-Free Schools िंबाकू िुक्ि ववद्यालयहरु 
ECA - Security/Access to Buildings सुरक्षा/भवनहरु को लागी पहुुँच 
KFA - Public Conduct on School Property स्कूल सम्पवत्त िा सावनजतनक आचरण 
JLCDB – Administering Medical Marijuana to Qualified Students on District Property प्रशासतनक िेडडकल 
िाररजुआना स्जल्ला सम्पवत्त िा योग्य ववद्यािीहरुलाई 

ववद्यालय को प्रािमिक कायन हो एक उपयुक्ि शैक्षक्षक वािावरण प्रदान र कायि राख्न।  र शैक्षक्षक प्रकक्रया र ववद्यालयहरु को कायन को 
न्यूनिि अवरोध सुतनस्चचि गनन। त्यसैले,केही सीिाहरु, प्रतिबन्धहरु र हदशातनदेश, स्वास््य, सुरक्षा, र व्यवस्िा कायि राख्न 
ववद्यािीहरुको कल्याण को रक्षा गनन,को लागी स्िावपि गरीएको छ।   

 

यी तनयिहरु लागू हुन सक्दैनन ्न ि तनयमिि वा आवचधक रूपिा तनधानररि अमभभावक/मशक्षक सम्िेलन, खुल्ला घरहरु, पछाडड स्कूल रािहरु, 
एिलेहटक घटनाहरु, वा अन्य सिान अनुसूचचि अमभभावक/मशक्षक/स्कूल घटनाहरु को लागी लागू नहुन सक्छन।् 

शैक्षक्षक प्रकक्रया र उच्चिि र सब ैभन्दा राम्रो अमभभावक/मशक्षक संचार को लागी कि स ेकि बाधा सुतनस्चचि गनन को लागी, तनम्न प्रकक्रयाहरु 
स्जल्ला को स्कूल भवनहरु, सुववधाहरु, वा पररसर िा सबै यात्राहरु को लागी लागू हुनछे: 

 

जजल्ला सुर्ििाहरु आगसतकुरहरू 
(केआई-आर) 



1. आगन्िुकले आफ्नो आगिनिा िुख्य/अगाडडको कायानलय के्षत्र िा जाुँच गनन को लागी आफ्नो स्जला ववद्यालय भवन, सुववधा, वा पररसर 
ज्ञाि, सार्न र्न, र भ्रिण को उद्देचय संकेि गनन को लागी आफ्नो उपस्स्िति बनाउन को लागी। आगन्िुक सार्न-र्न लग्स एक बर्न को 
लागी स्कूल िा राखी रहने अपेक्षा गररन्छ। 

2. आगन्िुकले आफ्नो उचचि पहहचान (ड्रार्भर र्जाजिपत्र, राज्य द्वारा जारी पहहचान, पासपोटन, वा कन्सुलर काडन) स्जल्ला को आगन्िकु 
पहहचान प्रणाली (Raptor) को िाध्यि बाट स्क्यान गनन को लागी प्रस्िुि गदनछ। यहद आगन्िुकको वधै पहहचान छैन भन,े स्जल्ला किनचारीहरु 
स्वयं प्रणाली िा आगन्िकु को नाि र अस्न्िि नाि र जन्ि मिति प्रववष्ट गनुन पछन। 

3. आगन्िुक एक आगन्िुक ब्याज हदर्नेछ जुन सब ैसिय िा जब स्जल्ला स्कूल भवनहरु, सुववधाहरु, वा पररसर िा हुदा लगाउनु पछन। 

4. स्जल्ला ववद्यालय भवन, सुववधा, वा पररसर बाट बाहहर तनस्केपतछ आगन्िुकल ेसार्न आउट गरी आफ्नो ब्याज कफिान गनुनपनेछ। 
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5. कुनै पनी स्कूल स्टाफ सदस्य जो एक आगन्िुक पास बबना एक आगन्िुक को सािना गनुन पछन िखु्य/अगाडडको कायानलय िा आगन्िुक 
लाई सार्न र्न गनन को लागी अनुरक्षण गनुन पछन। 

6. यहद एक ज्ञाि आगन्िुक पहहले आगन्िुक पहहचान प्रणाली िा स्क्यातन for को लागी उनको पहहचान प्रदान गरीएको छ, यो आवचयक छैन 
कक पहहचान को पनुः स्क्यान गनन को लागी। यस्िो पररस्स्ितििा, आगन्िुक कहहल्यै-कि सार्न-र्न र एक ब्याज जारी गररनेछ। 

अनुरोध गररएको भ्रिणहरु लाई सिायोस्जि गनन को लागी हरेक प्रयास गररनेछ। जे होस ्अनुरोधहरु अस्वीकार गनन सककन्छ र अको मिति घटना 
िा सुिाव हदईन्छ र भ्रिण को मिति र सिय अनुसूचचि वा प्रस्िाववि परीक्षा, के्षत्र यात्राहरु, ववशेर् पररयोजनाहरु, वा अन्य स्कूल घटनाहरु सगं 
संघर्न कक स्जल्ला र ववद्यालय प्रशासकहरु को वववेक िा आगन्िुकहरु को सिावेश द्वारा बाचधि हुन सक्छ। 

कक्षाकोठा गतिववचधहरु को भ्रिण सािान्यिया चार (4) घण्टा भन्दा बढी को लागी सीमिि हुन ुपछन िर स्जला र स्कूल प्रशासकहरु को वववेक िा 
असाधारण, असािान्य वा आपिकालीन पररस्स्ितिहरुिा ववस्िाररि हुन सक्छ। िप रूपिा,क्रमिक वा तनरन्िर हदनहरुिा भ्रिणहरु लाई अस्वीकार 
गनन सककन्छ जब सम्ि कक असािान्य, अपवादात्िक, वा आपिकालीन पररस्स्ितिहरु स्जला र ववद्यालय प्रशासकहरुको वववेक िा यस्िो भ्रिण को 
औचचत्य तनधानररि गदैनन।् 

भ्रिण को लागी अनुरोध स्जला र ववद्यालय प्रशासकहरु द्वारा अस्वीकार गनन सककन्छ जहाुँ ववगिका भ्रिणहरु, पररस्स्ितिहरु वा सिनहरु को आधार 
िा, यो यिोचचि रूपिा अनुिान गनन सककन्छ कक उही प्रकार को भववष्य को यात्राहरु अनुचचि रूप बाट ववघटनकारी हुनेछ, बाधा वा हढलो बनाउनेछ, 
वा अन्यिा शैक्षक्षक प्रकक्रया लाई नकारात्िक असर पानेछ। 

कुनै पनी सिय स्कूल वा कक्षा कोठा भ्रिण एक स्जला वा ववद्यालय प्रशासक वा उनीहरुको नामिि द्वारा एक अशांति, शैक्षक्षक प्रकक्रया को लागी 
बाधा, स्वास््य, सुरक्षा, र बबद्यािी वा किनचारी को कल्याण को लागी खिरा वा खिरा वा अन्यिा हस्िके्षप एक ववद्यािी वा मशक्षकको शैक्षक्षक 
प्रकक्रयािा पूणन रुपिा भाग मलने क्षििा, एक स्जल्ला वा ववद्यालय प्रशासक वा नामिि व्यस्क्ि भ्रिण सिाप्ि गनन र आगन्िुकलाई पररसर छोड्न 
अनुरोध गनन सक्छ। 

यहद एक आगन्िुक असफल वा एक स्जल्ला वा ववद्यालय प्रशासक वा नामिि द्वारा यसो गनन को लागी अनुरोध गरे पतछ पररसर छोड्न अस्वीकार, 
प्रशासक केन्रीय प्रशासन कायानलय, स्जल्ला सुरक्षा, र/वा स्िानीय कानून प्रविनन बाट सहायिा मलन सक्छ। 

यस्िो पररस्स्ितििा स्जला वा ववद्यालय प्रशासकले उचचि ठान्न सक्छन,् स्जल्ला वा ववद्यालय प्रशासकले व्यस्क्िगि रुपिा वा एक डडजार्नर जसिा 
एक मशक्षक, अमभभावक वा केन्रीय प्रशासतनक कायानलय बाट प्रतितनचध सिावेश हुन सक्छ स्कूल वा कक्षाकोठािा कुनै पनी व्यस्क्ि को भ्रिण को 
तनगरानी गनन सक्छन।् 
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I. िदशिन सुिार को लागी तनदेशात्मक कायिक्रमहरुको मूल्यांकन 

शैक्षक्षक कायनक्रिहरु को चमलरहेको िूल्यांकन ववद्यािी शैक्षक्षक प्रदशनन को सुधार र स्जला मिशन परूा गनन को लागी आवचयक छ: प्रत्येक ववद्यािी 
लाई सोच्न को लागी प्रेररि गनन को लागी, मसक्न को लागी, प्राप्ि गनन को लागी, हेरचाह गनन को लागी। 

B. जजल्ला कायिक्रमहरु 

स्जल्ला शैक्षक्षक कायनक्रिहरुको िूल्याकन कायानन्वयन गनन, कायन सम्पादन सुधारका सहायक सुपररटेन्डेन्टले स्जल्ला कायनक्रिहरुको िूल्याकनको 
लागी स्जम्िेवार हुन प्रशासतनक किनचारीहरुको एक सदस्य तनयुक्ि गनेछन।् यस व्यवस्िापकल ेबदलािा: 

र्िद्यार्थी िदशिन सुिारको लागी आकलन र मूल्याकंन 



1. प्रारम्भ, ववकास, र स्जल्लाव्यापी सिूह िूल्यांकन र परीक्षण कायनक्रि को ििनि। 

2. सहयोग र स्िानीय, राज्य, वा रास्ष्रय नागररक वा व्यावसातयक सगंठनहरु, वा िान्यिा प्राप्ि सघंहरु द्वारा आयोस्जि वा प्रायोस्जि 
अध्ययन संग सहयोग। 

3. प्रधानाध्यापकहरु, मशक्षकहरु, तनदेशक प्रशासकहरु र स्जला शैक्षक्षक कायनक्रिहरुको िूल्याकन पाठ्यक्रि समितिहरु संग सहकायन गनुन। 

प्रदशनन सुधार कायानलय को िाध्यि बाट प्रदशनन सुधार को सहायक अधीक्षक शैक्षक्षक गुणस्िर र ववद्यािी शैक्षक्षक प्रदशनन को सधुार को बारे िा 
डाटा प्राप्ि गनन को लागी स्जम्िेवार हुनेछ। यस्िो डाटा कुल शैक्षक्षक कायनक्रि को प्रभावकाररिा को िलू्यांकन गनन को लागी जानकारी प्रदान गदनछ। 

स्जल्लाव्यापी िूल्याकनहरु बाट जानकारी वप्रस्न्सपलहरु, मशक्षकहरु, िागनदशनन सल्लाहकारहरु, पाठ्यक्रि समितिहरु, र अन्य संसाधन किनचारीहरु 
द्वारा पाठ्यक्रि र कायनक्रिहरु को डडजार्न िा बबद्यािीहरुको आवचयकिाहरु पूरा गनन र बबद्यािी को प्रदशनन सुधार गनन को लागी प्रयोग गररनेछ। 
यो पनी आिाबाब ुसंग उनीहरुको बच्चाहरु को प्रगति को बारे िा परािशन को लागी एक आधार को रूप िा प्रयोग गरीनछे। स्जल्लाव्यापी िूल्याकन 
प्रकक्रयाहरु ववववध हुनु पदनछ र स्िानीय स्िर िा ववकमसि परीक्षण र आकलन, सवेक्षण, साक्षात्कार, रास्ष्रय स्िर िा पररक्षण, अवलोकन, र प्रदशनन 
आधाररि आकलन िा सीमिि, िर सीमिि छैन। 
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स्जल्ला स्रोिहरु (जस्िै, ववद्यािी उपस्स्िति, गे्रड, पाठ्यक्रि र्तिहास, आहद) बाट डाटा आकलन डाटा संग जोडडएको हुनुपछन िूल्यांकन र िूल्याकन 
पररणाि को व्याख्या गनन र योजना अनुदेशात्िक, बजेट, वा कायनक्रि प्रदशनन पररविनन गनन को लागी ववद्यािीहरुको प्रदशनन बढाउन। 

स्जल्ला िूल्याकन र िूल्याकन कायनक्रि प्रशासन, प्रदशनन सुधार कायानलय, र मशक्षण स्टाफ को सदस्यहरु द्वारा आवचधक सिीक्षा अन्िगनि हुनेछ। 
प्रत्येक सफल शैक्षक्षक बर्न को लागी बोडन द्वारा वावर्नक रुपिा सिीक्षा गरीएको अनुशंमसि िूल्याकन कायनक्रि सहहि िीन देझख पाुँच बर्न को आकलन 
र िूल्याकन योजना को ववकास गररनेछ। 

शैक्षक्षक गुणस्िर र ववद्यािी उपलस्ब्ध को स्जल्ला सूचकहरु ियार गरीनेछ िाकक डाटा वर्न वर्न को लागी स्जल्ला मभत्र र अन्य ववद्यालय स्जल्लाहरु 
संग राज्य मशक्षा बोडन को तनयिहरु द्वारा आवचयक हद सम्ि िुलना प्रयोजनहरु को लागी ससुंगि छ। स्जल्ला िूल्याकन र िूल्याकन कायनक्रि को 
नतिजा वावर्नक रुपिा प्रकामशि गरीनेछ र बोडन द्वारा सिीक्षा गररनेछ। 

B. स्कूल कायिक्रमहरु 

ववद्यालय सुधार कायनक्रि र सुधार को लागी उत्तरदातयत्व को िूल्यांकन भवन प्रशासकहरु र किनचारीहरु को स्जम्िेवारी हो। प्रत्येक भवन प्रशासक 
एक िूल्याकन डडजार्न को ववकास गनन को लागी स्कूल को जवाबदेही र सुधार को लक्ष्य संग संगै छ कक कायनक्रिहरु लाई ध्यान हदएर िूल्या्कन 
गरीएको छ। कायनक्रि को प्रभावकाररिा बुझ्न को लागी एक नयाुँ कायनक्रि को सिय िा एक उचचि बबन्द ुिा िूल्याकन गनुन पछन। 

कायनक्रिको िूल्याकनको प्रभावकारी काि गननका लागी सुपररन्टेन्डेन्टले भवन प्रशासकहरु र किनचारीहरुलाई आवचयक पन ेस्जला र बाहहरका स्रोिहरु, 
सल्लाह र सेवाहरु प्रदान गनेछन।् 

C. तनदेशात्मक कायिक्रम को मूल्यांकन को लागी मागिदशिक लसद्िासत 

सबै कायनक्रि िूल्यांकन गतिववचधहरु ववद्यािी प्रदशनन र प्रगति बदृ्चध िा ध्यान केस्न्रि गनुनपछन। व्यस्क्िहरु ववद्यािी को उपलस्ब्ध सुधार गनन को 
लागी तनणनय िा बुद्चधिानी संग डाटा को उपयोग गनुन पछन। तनम्न मसद्धान्िहरु अनुदेशात्िक कायनक्रिहरुको िूल्यांकन र नतिजाहरु को उपयोग 
लाई िागनदशनन गनुन पछन। 

1. धेरै सूचकहरु मशक्षा को गुणस्िर को एक पूणन िस्वीर प्राप्ि गनन को लागी आवचयक छ। 
2. प्रभावकारी पाठ्यक्रि र तनदेशन तनरन्िर िूल्याकन को आवचयकिा छ। 
3. शैक्षक्षक गुणस्िर को संकेिक बुझ्न योग्य र उपयोग गनन योग्य हुनु पछन। 
4. आकलनर िूल्याकन तनदेशनको अमभन्न अंग हुन।् 
5. एकाचधक स्िर (स्जल्ला, ववद्यालय, कक्षा) डाटा सकलन को मशक्षा को गुणवत्ता को एक पूणन िस्वीर प्राप्ि गनन को लागी आवचयक छ। 

II. िदशिन सुिारको लागी र्िद्यार्थीहरुको आकलन र मूल्यांकन  

बोडन, सुपररटेन्डेन्ट, तनदेशक प्रशासकहरु, वप्रस्न्सपलहरु, र मशक्षकहरु स्जला मिशन पूरा गनन को लागी आवचयक ववद्यािी को प्रदशनन को िूल्यांकन 
र िूल्याकंन को लागी प्रतिबद्ध छन:् हरेक ववद्यािी लाई सोच्न, मसक्न, प्राप्ि गनन, हेरचाह गनन को लागी प्रेररि गनन को लागी। िूल्याकन र 
िूल्याकन को प्रािमिक उद्देचय राज्य िापदण्ड िा प्रदशनन को उच्चिि स्िर, र स्जल्ला पाठ्यक्रि उद्देचयहरु लाई पूरा गनन को लागी तनरन्िर 
प्रगति को लागी आवचयक जानकारी संग ववद्यािीहरु र उनीहरुका अमभभावकहरु लाई प्रदान गनुन हो। यसको अतिररक्ि, आकलन जानकारी मशक्षक, 
तनदेशक प्रशासक, मशक्षा बोडन, र सिुदाय को स्जला िा मशक्षा को गुणस्िर बुझ्न िा यो ववद्यािी को बदृ्चध र उपलस्ब्ध संग सम्बस्न्धि छ। 

A. राज्य मूल्यांकन िणाली 
स्जल्लाले राज्य र संघीय कानून बिोस्जि िानकीकृि िूल्याकन व्यवस्िापन गने छ जसले ववद्यािीहरुलाई धेरै अनुदेशात्िक के्षत्रहरुिा िानकीकृि 
िूल्याकन मलन आवचयक छ। 

1. पेजससल र कागज परीिण र्िकल्प 

यो प्रववचधको प्रयोग गरी राज्य िलू्याकन व्यवस्िापन गनन स्जल्ला को र्रादा हो। ज ेहोस,् त्यहाुँ पररस्स्ितिहरु उत्पन्न हुन सक्छन ्जब यो स्जल्ला 
को लागी पेंमसल र कागज एक राज्य िूल्याकंन को कम्प्यूटरीकृि भागहरु पूरा गनन को लागी आवचयक छ भनेर तनधानरण गनन को लागी आवचयक 
िानीन्छ। अपाङ्गिा भएका बबद्यािीहरुको लागी, कम्प्युटर को स्टा राज्य िूल्यांकन पूरा गनन को लागी पेस्न्सल र कागज को उपयोग ववद्यािी 
को व्यस्क्िगि शैक्षक्षक कायनक्रि (IEP) टीि वा धारा ५०४ टीि द्वारा लागू कानून अनुसार तनधानररि गररनेछ। 

कारकहरु जो एक पेस्न्सल र कागज परीक्षण ववकल्प को उपयोग गने संकल्प बनाउन िा ववचार गररनेिा तनम्न सिावेश छ: 

 



• प्राववचधक क्षििा र ववशेर् ववद्यालय/कक्षाकोठा को स्रोिहरु; 

• कम्प्यूटरकृि र मलझखि आकलन संग एक ववद्यािी को अतघल्लो अनुभव; 

• ववशेर् ववद्यालय/कक्षा को मशक्षण पद्धति कम्प्यूटरीकृि आकलन वा मलझखि आकलन को उपयोग संग मिल्दो छ कक छैन; र 

• एक ववशेर् स्कूल वा स्कूलहरु िा ववमभन्न ढाुँचाहरुिा राज्य िूल्याकंन प्रशासन को रसद। 
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एक पेस्न्सल र कागज परीक्षण ववकल्प को उपयोग गनन को लागी यो दृढ संकल्प गनुन भन्दा पहहले, अधीक्षक वा उनको/उनको नामिि स्कूल को 
वप्रमंसपल (s) यस तनधानरण बाट प्रभाववि, साि साि ैववद्यािी को अमभभावक/अमभभावक (हरू) ) स्जल्ला िा भनान। 

2. छुटको लागी अलििािक/अलििािक अनुरोि 

एक अमभभावक/अमभभावक जो आफ्नो वा उनको बच्चा (रेन) लाई एक ववशेर् राज्य िूल्याकन (हरू) बाट छुट हदन चाहान्छन ्यो नीति को साि 
ववतनयिन संग अनुरूप र राज्य कानून अनुसार यो अनुरोध गनुन पछन। 

जब एक अमभभावक/अमभभावकल ेएक राज्य िूल्याकन (हरू) बाट छुटको अनुरोध गरेको छ िब स्जल्लाल ेववद्यािी वा अमभभावक/अमभभावकलाई 
नकारात्िक नतिजा लगाउने छैन। 

नीति को छूट प्रकक्रया िात्र राज्य आकलन िा लागू हुन्छ र स्जला वा कक्षा को िूल्यांकन िा लागू हुुँदैन। 

3. आमाबाबु/अलििािकहरु संग र्िद्यार्थी राज्य मूल्यांकन पररणाम को साझा 
कोलोराडो मशक्षा को ववभाग स्जल्ला िा नािांककि प्रत्येक ववद्यािी को लागी र स्जल्ला िा प्रत्येक पस्ब्लक स्कूल को लागी अतघल्लो स्कूल बर्नहरु 
को लागी राज्य िूल्यांकन पररणािहरु को लागी नैदातनक शैक्षक्षक वदृ्चध जानकारी प्रदान गनन को लागी आवचयक छ। यो जानकारी अतघल्लो स्कूल 
वर्न को लागी राज्य िूल्याकंन पररणाि िा आधाररि हुनेछ। यो जानकारी प्रत्येक व्यस्क्िगि ववद्यािी को संचयी स्कूल रेकडन िा शामिल गररनेछ। 
उपयुक्ि ववद्यालय किनचारीहरु को ववद्यािी को राज्य िूल्यांकन पररणाि र अनुदैध्यन शैक्षक्षक बदृ्चध जानकारी को उपयोग हुनेछ र संग सािा र 
ववद्यािी को आिा बुबा/अमभभावकहरु लाई त्यो जानकारी को व्याख्या हुनछे। 

राज्य काननू र यस नीति संगै ववतनयिन अनुसार, स्जल्लाले एक िूल्याकन क्यालेन्डर र सम्बस्न्धि जानकारी अमभभावकहरु/अमभभावकहरुलाई वावर्नक 
आधार िा उनीहरुलाई राज्य शैक्षक्षक वर्न को दौरान प्रशासन गन ेयोजना बनाएको राज्य िूल्याकन को बारे िा सूचचि गनन को लागी वविरण गनेछ। 

B. जजल्लाव्यापी मूल्यांकन िणाली 
एक स्जल्लाव्यापी िूल्याकन र िलू्याकन प्रणाली किी राम्रो संग स्जल्ला मिशन पूरा भईरहेको छ तनगरानी को लागी जानकारी प्रदान गनुन पछन। 
स्जल्ला िूल्याकन जानकारी को सहायिा र सििनन गनुन पछन , प्रतिस्िापन छैन, िूल्यांकन र ववद्यािी प्रगति को तनगरानी िा मशक्षक तनणनय। मशक्षक 
तनणनय को वैधिा सुदृढ र स्कूल र स्जल्ला िुल्यांकन, साि साि ैराज्य र राष्रीय स्िर िा ववकमसि परीक्षण को िाध्यि बाट पुस्ष्ट हुनु पछन। 
स्जल्लाव्यापी िूल्याकन प्रणालील े स्जल्लाका किनचारीहरुलाई ववद्यालय मभत्र र बीचिा मशक्षकको तनणनयको स्स्िरिा र वैधिाको जाुँच गनन सक्षि 
बनाउनेछ। 

स्जल्लाव्यापी िूल्याकन प्रणाली एक व्यापक सािा उत्तरदातयत्व प्रणाली हो कक ववद्यािी, मशक्षक, अमभभावक, ववद्यालय प्रशासक, र बोडन, जो सब ै
स्जम्िेवार र ववद्यािी को बदृ्चध र प्रदशनन को लागी स्जम्िेवार छन ्को एक हहस्सा हो। 

राज्य कानून र यस नीति को साि ववतनयिन को अनुसार, स्जल्लाले एक िूल्याकन क्यालेन्डर र सम्बस्न्धि जानकारी अमभभावक/अमभभावकहरुलाई 
वावर्नक आधारिा स्जल्ला िूल्यांकन को बारे िा सूचचि गनन को लागी स्जल्ला लागू स्कूल वर्न को दौरान प्रशासन गने योजना बनाएको छ। 

1. किा र स्कूल स्तर ग्रेडडगं र आकलन िणाली 
डडस्स्रक्ट आफ्नो तनदेशात्िक कायनक्रि िा उपलस्ब्ध लक्ष्य स्पष्ट, पहहचान योग्य, र ववद्यािीहरुको लागी सम्भव बनाउन प्रतिबद्ध छ। यसल े
ववद्यािीहरुको प्रदशनन को िूल्याकंन को प्रकक्रया िा बौद्चधक उपलस्ब्ध लाई जोड हदनेछ। 

प्रशासन र व्यावसातयक किनचारीहरु ववद्यािी मसकाई लक्ष्य, राज्य िापदण्ड र स्जल्ला पाठ्यक्रि उद्देचयहरु िा ववद्यािी प्रगति को िूल्यांकन र 
रेकडड नको लागी गे्रडडगं र िूल्यांकन प्रणाली िैयार गनुन पछन। व्यस्क्िगि बबद्यािीहरुको अमभलेख र ररपोटनहरु राखीनेछ र प्रदशनन सधुार िा िूल्या 
parentsो्कन िा आिा बुबा र ववद्यािीहरु को लागी सािनक हुनछे, साि साि ैमशक्षकहरु लाई फारि िा सूचचि गररनेछ। 

कक्षा र स्कूल िूल्यांकन प्रणाली िूल्यांकन र प्रववचधहरु को एक ककमसि को उपयोग गरी ज्ञान र सीप प्रदशनन गनन को लागी धेरै अवसरहरु संग 
ववद्यािीहरु लाई प्रदान गदनछ। 

जे होस ्बोडन िान्यिा छ कक कुन ैगे्रडडगं र/वा िूल्याकंन प्रणाली स्वाभाववक रूप िा तनणनय िा आधाररि छ, एक गुणस्िर तनयन्त्रण प्रणाली को 
आवचयकिा छ कक नीति र ववमशष्ट रणनीतिहरु को उपयोग गनन को लागी िानव त्रुहट वा ववद्यािी प्रदशनन को िूल्यांकन िा असहिति कि गनन 
को लागी। 

2. र्िद्यार्थी मूल्यांकन र सञ्चार िदशिन सुिार को लागी मागिदशिक लसद्िासत 

 



सबै ववद्यािी िूल्यांकन गतिववचधहरु ववद्यािी वदृ्चध र प्रदशनन बदृ्चध िा ध्यान केस्न्रि गनुनपछन। तनम्न मसद्धान्िहरु को ववकास र ववद्यािी आकलन 
र नतिजा को उपयोग को प्रशासन को िागनदशनन गनुन पछन। 

a. ववद्यािीहरुको प्रदशनन र प्रगतिको िूल्या inो्कनिा मशक्षकहरुको केन्रीय भूमिका हुनु पदनछ। ववद्यािी प्रदशनन र प्रगति को बारे िा 
मशक्षक तनणनय िान्य र ववचवसनीय छ जब यो वगन िा प्रदशनन, गे्रड, गहृकायन, आकलन, आहद को रूप िा डाटा िा आधाररि छ। 

b. आकलन एक एकीकृि प्रणाली (पाठ्यक्रि, तनदेशन, आकलन, किनचारी ववकास) को हहस्सा बन्न ुपछन उत्पादक मशक्षण पररविनन र 
बबद्यािी को प्रदशनन बदृ्चध गनन। 
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c. सबै स्िर (कक्षा, स्कूल, स्जल्ला) िा आकलन ववचवसनीयिा, वैधिा, र सािान्यीकरण को उचचि प्राववचधक िापदण्ड पूरा गनुन पछन , र 
सबै ववद्यािीहरु को लागी र्स्क्वटी िुद्दाहरु को लागी ववकास िा उपयुक्ि र संवेदनशील हुन ुपछन , िापदण्ड कि नगरी। 

d. स्जल्ला र ववद्यालय स्िर आकलन मशक्षकहरु को चमलरहेको िूल्याकंन र िूल्यांकन गतिववचधहरु लाई सििनन गनुन पछन। 

e. आकलन सबै भन्दा राम्रो तनदेशात्िक अभ्यास र पाठ्यक्रि दपनण गनुनपछन , आफ्नो आवचयक भागहरु िा ध्यान केस्न्रि। 

f. ववद्यािीहरु लाई िूल्यांकन ढाुँचा को एक ककमसि िा प्रदशनन को प्रदशनन को अवसर संग प्रस्िुि गररनु पछन। कुनै एकल िूल्याकन 
दक्षिा वा पाठ्यक्रि उद्देचयहरुिा प्रदशनन को स्िर को प्रिाण को रूप िा पयानप्ि छैन। 

g. िूल्याकन प्रणाली एक तनष्पक्ष र िुलनात्िक िरीका िा ववद्यािी उपलस्ब्ध को आकलन िा स्कूल र मशक्षक स्स्िरिा को बढावा 
हदनु पछन। 

III. पररिार्ाहरु 

आकलन 
ववद्यािी वा कायनक्रि को बारे िा डाटा को जिघट; धेरै आकलन को पररणाि एक िूल्याकंन िा सयंुक्ि हुन सक्छ। 

िूल्यांकन 
िूल्याकन जानकारी को लागी तनणनय को आवेदन, लक्षक्षि पररणाि संग प्रदशनन को िुलना। 

Revised: December 12, 2012 संशोचधि: डडसेम्बर 12, 2012 
Adopted : January 9, 2012, जनवरी, ९, २०१२ 

LEGAL REF कानूनी रेफ.: C.R.S. § 22-7-1006.3(1) (state assessment implementation schedule) (राज्य िूल्याकंन कायानन्वयन 
अनुसूची) 

C.R.S. § 22-7-1006.3(1)(d) (district must report to CDE the number of students who take the state 
assessment in a pencil and paper format) (स्जल्ला सीडीई एक पेंमसल र कागज ढाुँचा िा राज्य आकलन गने 
ववद्यािीहरुको संख्या सीडीई ररपोटन गनुन पछन) 
C.R.S. § 22-7-1006.3(7)(d) (state assessment results included on student report card if feasible) (राज्य 
िूल्यांकन पररणाि ववद्यािी ररपोटन काडन िा सस्म्िमलि भए सस्म्िमलि) 
C.R.S. § 22-7-1006.3(8)(a) (policy required to ensure explanation of student state assessment results) 
(ववद्यािी राज्य िूल्यांकन पररणाि को स्पष्टीकरण सुतनस्चचि गनन आवचयक नीति) 
C.R.S. § 22-7-1013(1) (district academic standards) (स्जल्ला शैक्षक्षक िापदण्ड) 
C.R.S. § 22-7-1013(6) (policy required regarding the use of pencil and paper on state assessments) राज्य 
िूल्यांकन िा पेस्न्सल र कागज को उपयोग को सम्बन्ध िा आवचयक नीति) 
C.R.S. § 22-7-1013(7) (procedure required concerning distribution of assessment calendar to 
parents/guardians) (अमभभावक/अमभभावकहरुलाई िूल्याकन क्यालेन्डर को वविरण को बारे िा आवचयक प्रकक्रया) 
C.R.S. § 22-7-1013(8) (policy and procedure required to allow parents to excuse their children from 
participation in state assessments) (नीति र प्रकक्रया आिा बुबा राज्य िूल्याmentsो्कन िा भाग मलन बाट आफ्ना 
बच्चाहरु लाई बहाना गनन को लागी अनुिति हदन को लागी आवचयक छ) 
C.R.S. § 22-11-101 et seq. (Education Accountability Act of 2009) (2009 को मशक्षा जवाबदेही अचधतनयि) 
C.R.S. § 22-11-203(2)(a) (principal required to provide educators access to their students’ academic growth 
infor- mation “upon receipt” of that information) (प्रधानाध्यापकल ेआफ्ना ववद्यािीहरुको शकै्षक्षक बदृ्चध सूचना "प्राप्ि 
भएको बेला" िा जानकारी को पहुुँच प्रदान गनन को लागी आवचयक छ) 
C.R.S. § 22-22-504(3) (policy required to ensure explanation of student state assessment results and 
longitudinal growth information (ववद्यािी राज्य िूल्याकंन पररणाि र अनुदैध्यन वदृ्चध जानकारी को स्पष्टीकरण सुतनस्चचि 
गनन आवचयक नीति 

CROSS REFS क्रस रेफ्स.: JLDAC, Screening/Testing of Students स्क्रीतनगं/ववद्यािीहरुको परीक्षण 
LC, Relations with Education Research Agencies मशक्षा अनुसन्धान एजेन्सीहरु संग सम्बन्ध 
JRC, Student Records/Release of Information on Students ववद्यािी रेकडन/ववद्यािीहरु िा जानकारी को ररलीज 
 



 

बोडन िान्यिा छ कक धेरै ववद्यािीहरु लाई सम्भाववि जीवन को लागी खिरनाक पुरानो वा िीव्र स्वास््य अवस्िा (हरू) को रूप िा तनदान गरीएको 
छ िर केहह खाद्य पदािनहरु, कीरा को डंक वा अन्य पयानवरणीय ित्वहरु वा एक प्रतिजन को िीव्र प्रतिकक्रया को कारण घटनाहरु लाई सीमिि छैन 
(एनाकफलेस्क्सस) वा अन्य िीव्र स्वास््य अवस्िाहरु। यी िुद्दाहरु लाई सम्बोधन गनन र ववद्यािीहरु को बीच एलजी र एनाकफलेस्क्सस को प्रबंधन 
को बारे िा राज्य कानून आवचयकिाहरु लाई पूरा गनन को लागी, बोडन तनम्न आवचयकिाहरु लाई तनधानररि गदनछ। 

व्यजक्तगत स्िास््य सेिा योजना को र्िकास (आइिएचपी) 
ववद्यालय नसन, वा स्कूल नसन सगं परािशन िा एक स्कूल प्रशासक, एक सम्भाववि जीवन-धम्की पुरानो वा गम्भीर स्वास््य अवस्िा (हरू) को 
तनदान संग प्रत्येक ववद्यािी को लागी एक स्वास््य हेरववचार योजना (योजना) को ववकास र कायानन्वयन गररनेछ। यो योजना स्कूल र आपािकालीन 
चचककत्सा सेवाहरु बीच आपिकालीन चचककत्सा उत्तरदािाहरु को लागी तनदेशन सहहि संचार लाई सम्बोधन गनेछ। यहद एक ववद्यािी को रूप िा 
संहदग्ध छ र संघीय कानून अनसुार एक अशक्ििा संग एक ववद्यािी को रूप िा योग्यिा, ववद्यािी को धारा ५०४ योजना, व्यस्क्िगि मशक्षा 
कायनक्रि (IEP), र/वा लागू संघीय काननू अनुसार ववकमसि अन्य योजना यो आवचयकिा को सस्म्िमलि वा पूरा हुनछे। 

जब स्कूल नसन वा एक स्कूल प्रशासक द्वारा स्कूल नसन संग परािशन िा आवचयक िानीएको छ, एक र्जाजिपत्र प्राप्ि स्टाफ सदस्य एक बबद्यािी 
को रूप िा एक ववमशष्ट चयतनि स्स्िति िा एक चयतनि नमसन task कायन गनन को लागी एक प्रतितनचध को रूप िा चयन गररनेछ। यस्िो 
पररस्स्ितििा, IHP लागू नीति अनुसार नमसन task कायन को प्रतितनचधिण्डल प्रतिबबस्म्बि हुनेछ। 
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पुरानो िा तीव्र स्िास््य अिस्र्था संग र्िद्यार्थीहरू (जेएलसीडीए) 



उधचत आिास 

स्कूलको वािावरण मभत्र एनाकफलेस्क्सस हुन सक्न ेएजेन्टहरु को लागी बबद्यािी को जोझखि कि गनन को लागी उचचि आवास बनार्नेछ। यहद एक 
ववद्यािी संघीय कानून अनुसार एक अपाabilityो्गिा संग एक ववद्यािी को रूप िा योग्य छ, ववद्यािी को धारा 504 योजना, व्यस्क्िगि मशक्षा 
कायनक्रि (IEP), र/वा लागू संघीय काननू अनुसार ववकमसि अन्य योजना यो आवचयकिा पूरा हुनेछ। 

आपतकालीन और्धिको पहुुँच 

ववद्यािीको जीवन धम्की पुरानो वा िीव्र स्वास््य अवस्िा वा एनाकफलेस्क्सस को उपचार को लागी आपिकालीन और्चध एक सुरक्षक्षि स्िान िा 
राखीनछे स्कूल को किनचारीहरु को लागी पहुुँच योग्य छ िर ववद्यािीहरु को लागी पहुुँच योग्य छैन।सम्भव भएसम्ि र एक सिय िा, ववद्यािी 
को आिा बुबा/काननूी अमभभावक ववद्यािी को जीवन को लागी खिरनाक पुरानो वा िीव्र स्वास््य अवस्िा (हरू) वा एनाकफलेस्क्सस को उपचार को 
लागी आवचयक और्चध स्कूल लाई आपूतिन गनेछ, जबसम्ि ववद्यािी बोडन नीति JLCA, ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु अनुसार यस्िो 
और्चध आफैं  बोक्न को लागी अचधकृि छ। 

कमिचारी िलशिण 

वप्रस्न्सपल वा सिकक्ष स्कूल प्रशासक, स्कूल नसन संग परािशन िा, आपािकालीन वा अन्य िीव्र उपचार प्रमशक्षण को उचचि प्राप्िकिानहरु तनधानरण 
गनेछ, जसिा िी किनचारीहरु प्रत्यक्ष रूपिा एक ववद्यािी संग संलग्न छन ्जो एक ज्ञाि जीवन को लागी खिरनाक पुरानो वा िीव्र स्वास््य अवस्िा 
(हरू) स्कूल हदन को सियिा शामिल छ। न्यूनिि िा, प्रमशक्षण किनचारीहरु लाई जीवन को लागी खिरनाक पुरानो वा िीव्र स्वास््य अवस्िा (हरु) 
को एक आधारभूि सिि र एनाकफलेस्क्सस को कारण हुन सक्छ कक एजेन्टहरु को उचचि बचाव को िहत्व, एनाकफलेस्क्सस को लक्षण पहहचान गन े
क्षििा, र क्षििा को लागी ियार हुनेछ। उपयुक्ि प्रतिकक्रया हदन को लागी जब एक ववद्यािी एक प्रतिकक्रया ग्रस्ि छ। प्रमशक्षण िा आत्ि रं्जेक्शन 
योग्य एवपनेिार्न को प्रशासन िा तनदेश पतन शामिल हुनछे। 

Adopted: June 14, 2010 अपनाईयो: जून १४, २०१० 

Revised: February 8, 2016 संशोचधि: फेब्रुअरी 8, 2016 

LEGAL REFS कानूनी सन्दभन:.: 20 U.S.C. §1400 et. seq. (Individuals with Disabilities Education 

(अपाङ्गिा मशक्षा संग व्यस्क्िहरु Improvement Act of 2007) 29 U.S.C. §701 et. seq. 

(Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) (1973 को पुनवानस अचधतनयि को धारा 
504) 

42 U.S.C. §12101 et. seq. (Americans with Disabilities Act) (अपाङ्गिा भएकाहरु संग अिेररकन कानून) 
C.R.S. §12-38-132 (delegation of nursing tasks) (नमसन कायनहरुको प्रतितनचधिण्डल) 
C.R.S. §22-2-135 (Colorado School Children’s Food Allergy and Anaphylaxis Management Act) (कोलोराडो 
स्कूल बच्चाहरु को खाद्य एलजी र एनाकफलेस्क्सस प्रबंधन अचधतनयि) 
C.R.S. §22-32-139 (policy required regarding management of food allergies and anaphylaxis among 

students) (खाना एलजी र ववद्यािीहरु बीच एनाकफलेस्क्सस को प्रबंधन को बारे िा आवचयक नीति) 
C.R.S. §25-1.5-109 (Colorado Department of Public Health and Environment shall develop, maintain 

and make available a standard form for school districts to gather information concerning student’s food 

allergies) (सावनजतनक स्वास््य र वािावरण कोलोराडो ववभाग को ववकास, रखरखाव र उपलब्ध स्कूल स्जलाहरु को 
लागी एक ववद्यािी को खाना एलजी को बारे िा जानकारी स gatherो्कलन गनन को लागी एक िानक फारि 
उपलब्ध गराउने छ) 
1 CCR 301-68 (State Board of Education rules regarding Administration of Colorado School Children’s 

Asthma and Anaphylaxis Act and Colorado School Children’s Food Allergy and Anaphylaxis 

Management Act) (राज्य मशक्षा कोलोराडो स्कूल बच्चाहरु को अस्ििा र एनाकफलेस्क्सस अचधतनयि र कोलोराडो 
स्कूल बच्चाहरु को खाना एलजी र एनाकफलेस्क्सस प्रबंधन अचधतनयि को प्रशासन को बारे िा तनयि) 

CROSS REF क्रस रेफ.: JLCA, Student Health Services and Requirements ववद्यािी स्वास््य सेवा र आवचयकिाहरु 
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NOTES (नोट्स) 
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