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IAA: Picture Retake & 
Remote Student Picture 
Day 9AM-1PM

Hunt: Winter Orchestra 
Concert 7PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

SA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Early Release 
Day 11:30AM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Hunt: Winter Chorus 
Concert 7PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM 

Chanukah begins

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7PM

Hunt: Winter Band 
Concert 7PM

IAA: Fill The Bowl 
3rd Grade Fundraiser 
5:30-7PM Chanukah ends

District: Winter Break 
(No School)

District: Winter Break 
(No School)

Christmas Eve

District: Winter Break 
(No School)

Christmas Day

District: Winter Break  
(No School)

District: Winter Break 
(No School)

District: Winter Break  
(No School)

Tamu Loshar  
(Gurung New Year)

District: Winter Break  
(No School)

New Year's Eve
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District: Winter Break 
(No School)

New Year’s Day

District: Kindergarten 
Registration Opens for 
21/22 school year

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith:  
PTO Meeting 5:30PM

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 
8:15-9:15AM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

 Vietnamese New Year 
(Tết) begins

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

IAA: Math Night/Annual 
Title 1 Meeting 5:30-7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Vietnamese New Year 
(Tết) ends

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Martin Luther 
King Day; School AM Only

Pre-K: NO SCHOOL

Martin Luther King Day

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM SA: Community Dinner

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM
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SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM Groundhog Day

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 1-2PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 5-6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting/
Annual Title 1 Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM SA: Variety Show

Valentine’s Day

IAA: Wonder Week

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday

 

IAA: Wonder Week

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM

IAA: Wonder Week

Ash Wednesday

 

IAA: Wonder Week

District: Last Day for 
Kindergarten Registration 
for 21/22 school year

IAA: Wonder Week

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

Purim begins

District: Winter Recess  
(No School)

Purim ends
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District: Winter Recess  
(No School)

District: Teacher Inservice 
(No School)

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

 

IAA: Celebrate Black 
Voices

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: Seahorse Pride 6PM
Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Flynn: Maker Fair 
5:30-7PM

District: Beyond 
Black History Month 
Celebration (BHS) 5:30PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program 

District: Parent 
Conferences / Early 
Release Day 11:30AM

District: Parent 
Conferences (No School)

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM Passover begins

 
Laylat al Baraat begins

Holi

Laylat al Baraat ends
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IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

Holy Thursday

IAA: Breakfast Grades 
3-5, STEP; 8:15-8:50AM

Good Friday

Easter 
Passover ends

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM

 

IAA: Science Fair 6-7PM

Flynn: Spring Choral 
Concert Grades 3-5 
6-7:30PM

IAA: Breakfast Pre-K, 1, 2 
8:15-8:50AM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

Ramadan begins
Thingyan (Water Festival) 
begins

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Thingyan (Water Festival) 
ends

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM

Flynn: Book Fair and 
Hotdog Dinner 5-7PM
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SA: PTO Spring Work 
Day 9AM-12PM

SA: PTO Meeting 
5:45-7:30PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM  

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: Early Release 
Day 11:30AM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Pre-K: Teacher Inservice 
(No School)

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM IAA: Fun Run 12-2:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM Ramadan ends

District: Special 
Education Parent  
Connection 4:30-5:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Hunt: Spring Band 
Concert 7PM

Eid- Ul- Fitr begins
Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

IAA: Poem in Your Pocket

Eid- Ul- Fitr ends

Shavuot begins Shavuot ends

Flynn: Principal  
Coffee Google Meet 
meet.google.com/yqd-
aupp-txd 8:15-9AM

Flynn: Kindergarten 
Orientation 8:30AM, 
10AM & 12:00PM

Hunt: Spring Orchestra 
Concert 7PM

 

C.P. Smith: Kindergarten 
Get Acquainted Day

 

Hunt: Spring Chorus 
Concert 7PM

IAA: Fourth Grade Play 
10AM & 1PM

IAA: School Dance  
Grades 3-5; 6-7PM

District: NO SCHOOL 

Memorial Day
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Flynn: Spirit Week 

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM Flynn: Spirit Week

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Flynn: Spirit Week 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith: Field Day 

Flynn: Spirit Week 

IAA: Arts Field Day 

Pre-K: Last Day of Pre-K 

SA: PTO End of Year Party

Flynn: Flynn Olympics 

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Flynn: Flynn Olympics 
Rain Date

EMS: Eighth Grade 
Celebration of Learning

 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

EMS: Step-Up Day 

SA: Fifth Grade Banquet 
5:30-7:00pm

Champlain: Fifth Grade 
Graduation 6PM

C.P. Smith: Fifth Grade 
Promotion 9AM

C.P. Smith: Step-Up Day

Flynn: Step-Up Day 

Flynn: Fifth Grade 
Graduation 6PM

IAA: Fifth Grade 
Graduation 9:30AM

IAA: Step-Up Day

 

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Earliest Last Day 
for Students

District: Earliest Last Day 
for Teachers
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साइडबार साम(ी 
 

वािष-क िव/ाथ1 सूचना अ/ाविधक 
िज#ाका कागजी (कृया लगातार .पमा दो3ो वष6को लािग, 
िव7ालय िफत9 स;<ी फारमह. PowerSchool माफ6 त 
अनलाइन िसAम बाट सDE गFरनेछ। यो (णाली (योग 
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको बLाह.को लािग फाइलमा 
भएको जानकाFर अOाविधक गन6 सQुSTछ। (Uेक Vूल 
वष6को जुलाई मिहनामा  तपाईले लग इन गन6 र अOाविधक 
(िXया पूरा गन6 िव7ालय बाट आमZ[त गद\  एक संचार 
(ा_ गनु6 Sने छ। 
अTलाईन फारमले तपाईह.को  जानकारी, आनुमित प` 
जaा आदी जानकारी संकलन गनb छ। सैिdक स` २०१८ -
१९  देZख िनk जानकारी अ7ाविधक नगरेको अवlथामा 
िव7ाथ9ह. िव7ालय हािजर Sनबाट बिnत Sनेछन। 
िचिकoा, आपतकालीन सDक6 , खोपह. र खाजा स;Z< 
फारम। 
यी फारमहp पूरा गन6 तपाईको सहयोगको लािग धqवाद। 
 

1. िव9ा:रत िश=ाको अवसर 

यो बिल6ङ्टन िवaाFरत (िशdण अवसर काय6Xमले 
बिलvwटनका १६०० भxा बिढ िव7ाथ9ह.लाई 
साथीहpम7े, वयV, र समुदाय संग lथायी स;< 
िबकास गनb अवसर zीजना गनb वातावरण (दान गनु6का 
साथै  afterschool र गम9 काय6Xम माफ6 त वषbनी 
िव7ाथ9ह.को सामािजक र शैिdक सफलतामा सहयोग 
पु{ याको छ। यो काय6Xम K-12 का िव7ाथ9ह.को 
सेवामा 5:30 स| Vूल पिछ दैिनक र गम9याममा ५ 
ह_ा को लािग सnालन STछ । यस् काय6Xम शैिdक 
समथ6न र मनोर~न देZख, िव7ाथ9 नेतृ� र सामुदाियक 
सेवा लगायत गितिविधह. (दान गद6छ। (Uेक 
काय6Xम पिन यaो सेिलंग, काठको काम, पया6वरण 
िशdा, र कलाको pपमा अवसर (दान गन6 ५० भxा 
बढी सामुदाियक साझेदार संlथाह. सँग (Ud काय6 
गद6छ। दता6 स;Z< जानकारी का लािग र अq 
(Éहpको लािग https://www.bsdvt.org/expanded-
learning वा िवaाFरत (िशdण अवसरको िनदbशक, 

िXAी Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext ७१२०० 
मा, सDक6  गनु6होस्। 

अिभभावक िवEिव/ालय 

Öारनट यूिनविस6टी ले पFरवार र Vूलको स;< 
जोडन र बृहत बरलीwंट्न dे` र Vूलको स;< लाई 
पिन अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस 
काय6Xमले िबिभE सामुदाियक संगठन, िसिट र 
राàका िवभाग ह.संग साझेदारी गरी िवOाथ9का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई ह_ामा 
पाँचिदन गरी १० देZख बाह6 ह_ा िसQे अवसर 
िदरहेछ।  यो काय6Xमले उनीह.लाई आâनो 
िव7ािथ6को अ7ाäा उनीह.लाई समृã,संलå र 
सशZçकरण, गराई बराबर साझेदारी बE मदत 
पुराइहbछ। कोिहपनी बरलीwंट्न Vुल िडZAéक का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई यो काय6Xममा 
दता6 गन6का लागी èागत र (ोoािहत गFरTछ; (Uक 
स`मा िसिमत िसटह. छन्। थप जाêाFरकालागी 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-
university/ मा हेनु6होस वा अली डëग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सDक6  गनíहोस।  
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िव7ाथ9ह.को सामािजक र शैिdक सफलतामा सहयोग 
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नोट: संकेत नगरेको सबैठेगानाहµ बिल∂गटन भमbÖ ०५४०१ 
∑न्  

 

K-८: 'πेक बुधोबार १:५०मा छुªी ∑ºछ 

BHS : 'πेक सुmोबार ८:४५मा सुµ ∑ºछ 

िडMOP कको नीित/'िmयाहµ बारे पूणb जानकारी 
www.bsdvt.org मा पाउन स¿ु ∑नेछ 

सबै िमितहµ पhरवतbन ∑न स¿े छन् 
 
 
बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥्को िमशन πNा िव#ाथ~हµ 
Éातक् गराउनु हो जो 

● िबिभ¡ संÜृितको माWता गदbछन। 
● समुदायमा संलƒ ∑ºछन। 
● 'भावकारी स≈ार गदbछन्। 
● रचना∆क िवचार रा«दछन्। 
● कौशलतासाथ सम»ा समाधान 

गदbछन्। 
● आ≠नो उ…तम शैिjक, बौM क र 

ÀMÃगत jमता अनुसार हािसल 
गदbछन्। 

हाQो SिT: 
बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥्: िसजbना∆क, हेरिबचारपूणb र 
साहसी ÇMÃहµको  Õीजना गदå- याŒामा शािमल 
∑नुहोस्! 
हाQो आVरक िवXास: 

● 'πेक ब…ा सफल ∑नस®छन्। 
● पhरवार र समुदाय छोराछोhरको 

िशjामा साझेदार ∑न। 
● िविवधता र समावेिशताले िव#ालय र 

समुदायको 'चार गदbछ। 
● एक –ागतयो—, सहयोगी 

वातावरणले ले“ पढ्न बढवा िदºछ। 
● आ∆-'ितिबö र उeरदािय‘ बहन 

गनाbले हा’ो अùासमा सुधार 
आउछ। 

संयोजन: 
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बिल∂गटन Üुल िडि÷P ≥  आ≠ना कायbmममा सबै 
िव#ाथ~लाई बराबर मौका 'दान गनb 'ितब  छ । 
अपांगता भएका  िव#ाथ~लाई छुªै संयोजन आव◊क 
∑नाले कुनै कायbmममा भाग िलनु पदाb िव#ालय 
'शासनलाई उपयुÃ तयारीका लािग पयाbÿ अि7म 
अनुमितका लािग जानकारी गराउनुपन- छ । 
 
 
 

ASBESTOS Zव[थापन: 
Asbestos खतरा आपातकालीन ऐन (AHERA) 40 CFR 
763.93 [g] [4] अनुसार िन€ िव#ालय / भवनहµ सुरिjत 
िनय‹ण र आ≠ना भवनह› पाइने सामा7ी युÃ एfiेOोस 
को रखरखाव Asbestos Àवflथापन योजना छ भिन िलMखत 
सूचना िदन आव◊क छ। यी Àवflथापन योजनाहµ तल 
िदइएको 'πेक भवनको 'शासिनक कायाbलयमा सावbजिनक 
µपमा उपल‡ ∑ने छन्। 
;ार1?क िशAा, 
१५० कोRचेOेर् अवेWु बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 
7ा\9ैन ;ाथिमक िवFालय, 

८०० पाईन OP ीट् , बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 

एडमD्स ;ाथिमक र मा(य)मक िवFालय, 

२७५  मैन OP ीट्, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 

1Gन् ;ाथिमक िवFालय, 
१६४५ नथb अवेWु, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०८ 
इ15Jेटेड अट्$स एकाडेमी, 
६ अिचbºबाK OP ीट्, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 
1Oथ् ;ाथिमक िवFालय, 
३३२ ईथेन एलेन पाकb वे, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०८ 
सPेनेिबिलटी एकाडेमी, 
१२३ नथ्b OP ीट्, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 
ह5् िन] माFिमक् िवFालय, 
१३६४ नथ्b अवेWु, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०८ 
OnTop  
५२ ईM;‚ुट रोड, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०१ 
हराइजc, 
१२७१ नथb अवेWु, बिलbङ्टन भमbÖ ०५४०८ 
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यस स3ब5धी के(ह 89न भए Property Services लाई 
स3पक)  गनु)होला । 
 

उप1[थती / अनुप1[थित/ िढलोपन:  
         िव#ाथ~लाई िव#ालयमा उपMflथत ∑न 

अπाव»क छ। यसका लािग बिल∂गटन सहर र 
भमbÖ रा„ सरकार िव#ाथ~को पुरा िदन 
उपMflथती बढाउन कायbरत छन्। आफू िबरामी 
पदाb वा आकM‰क् पाhरवाhरक संकट बाहेक रा„ 
सरकारको िनयम अनुसार  िव#ाथ~ले िव#ालयमा 
हिजर ∑न जµरी छ। यिद तपाईको िव#ाथ~ कुनै 
िदन िव#ालयमा अनुपाMflथत ∑दैछन् अथवा िढलो 
आउँदैछन भने πस िबषयमा िव#ालयलाई 
िलMखत जानकारी िदने िजÁेवार मता िपता अथवा 
अिभभावकको हो।  अिभभावकबाट उिचत कारण 
जNै रोग, पाhरवाhरक आपतकालीन, धाम~क 
अवलोकनअवflथा अथवा पूवb-–ीकृत शैिjक 
गितिविध सँग जानकारी नपाएसÁ िव#ालयले 
िबदा M–कृत गन- छैन।  

 जब जब िव#ाथ~ िव#ालयमा अनुपMflथत ∑ºछन् 
अथवा िढलो आएमा, ितनको अनुपMflथितको 
अिभलेख राMखºछ र यदी जानाजान अनुपMflथत 
भएको ठहhरएमा उिचत कावाbही चलाइने छ। 
आव◊क परेमा यNो गËी नदोहोhरयोस भनेर 
आव◊कता अनुसार समथbन सेवा समेत 'दान 
गhरने छ। उपMflथती िनती अनुसार 

● 'πेक शैिjक सŒमा ५ िदन अनुपMflथत् भएमा 
Üुल िडि÷P ≥ले अिभभावकलाई सÈकb  गन- छ र 
१० िदन पुगेमा पिन यो कायb दोहोÍ याउने छ।   

● 'πेक शैिjक सŒमा १५ िदन अनुपMflथत् 
भईसकेपछी वा आव◊क ठहरीएमा अगावै 
'शासकले अिभभावकलाई िव#ालयमा बोलाई 
सÁेलन आयोजन गन- छन् जसमा िव#ालय 
'ितिनिध, िव#ालय Õोत 'ितिनिध, र अW 
–त‹ Õोत के∞का ÀMÃहµको उपMflथती 
रहने छ। यो सभाले अनुपMflथितको कारण, 
πÜो समाधान, उिचत सेवा र सामािजक Õोत 
पeा लगाई भिवÎमा उपMflथती बढाउने कायb गन- 
छ।  
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मा, सDक6  गनु6होस्। 

अिभभावक िवEिव/ालय 

Öारनट यूिनविस6टी ले पFरवार र Vूलको स;< 
जोडन र बृहत बरलीwंट्न dे` र Vूलको स;< लाई 
पिन अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस 
काय6Xमले िबिभE सामुदाियक संगठन, िसिट र 
राàका िवभाग ह.संग साझेदारी गरी िवOाथ9का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई ह_ामा 
पाँचिदन गरी १० देZख बाह6 ह_ा िसQे अवसर 
िदरहेछ।  यो काय6Xमले उनीह.लाई आâनो 
िव7ािथ6को अ7ाäा उनीह.लाई समृã,संलå र 
सशZçकरण, गराई बराबर साझेदारी बE मदत 
पुराइहbछ। कोिहपनी बरलीwंट्न Vुल िडZAéक का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई यो काय6Xममा 
दता6 गन6का लागी èागत र (ोoािहत गFरTछ; (Uक 
स`मा िसिमत िसटह. छन्। थप जाêाFरकालागी 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-
university/ मा हेनु6होस वा अली डëग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सDक6  गनíहोस।  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. अिभभावकको सहभािगता: 
बिलvगटन  आâना अिभभावकह.लाई बLाको िशdामा 
योगदान पु{ याउन र िव7ालयको अितFरç 
कृयाकलापमा सहभािग गराउन किटबã छ। ि(Zìपल 
र िशdक्-िशिdकाह. अिभभावकह.सँग स;< 
िबकास गन6 र कायम राî (ायास गद6छन र 
अिभभावकह.लाई बLाको सहयोगको लािग एका-एक 
बैठक वा स|ेलन गन6 èागत गद6छन्। (Uेक् (ाथिमक 
र िनk मा7िमक् िव7ालयह.मा अिभभावक िशdक 
संगठन (PTO) छन् र मा7िमक् िव7ालयमा Boosters 
Club छ। यी संगठनह.ले अिभभावकह.लाई िबिभE 
सामािजक िबकासका कृयाकलापह.मा, काय6शाला 
गोïी आयोजना गन6मा र रासी संकलनमा सहभािग 
गराउने गद6छन्। तपाईको बLाको िव7ालयको 
अिभभावक िशdक संगठन (PTO) मा सहभािग Sन 
कृपया िव7ालयमा सDक6  गनु6 होला। िज#ा 
अिभभावक समावेश (कृया र अq जानकारी को लािग 
कृपया www.bsdvt.org मा हेनु6 होला।  
 
3. इLM(ेटेड आट्-स एकाडेमीमा दT िचिकUा 

सेवा: 

बिलvगटन को  सामुदाियक èाñ केó (CHCB) 
Vूल आधाFरत दò केó काय6Xम एक दò सेवा 
िबना कम-आय भएका बिलvगटन  Vूल िव7ाथ9ह.का 
लािग दò सेवा पSँच सुिनिôत गन6 िडजाइन भएको 
िथयो। यस बिल6ङटोन Vूल िज#ा संग एक 
सहकाय6को pपमा सन् २००४ मा शुp, भएको यस् 
काय6Xममा िव7ाथ9ह.ले IAA Vूलमा साइन अप गन6 
सõछन् वा िचिकoकीय सेवाका लािग CHCB उ#ेख 
गन6 सõछन्। Vूल-आधाFरत दò केó Vूल लागेको 
िदनमा िनरòर दò सेवा (दान गद6छ र IAA मा सेवा 
िलना आउनको लािग िव7ालय  देZख यातायात (दान 
गद6छ। कम6चारीह.ले राúो मौZखक èûता बानी, 
èlथ खानेकुरा खाने मह�लाई र कसरी एक 
जीवनभरको लािग आâनो मुVुराहट संरdण गनb 
स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 

  

  

  

2. अिभभावकको सहभािगता: 
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कृयाकलापमा सहभािग गराउन किटबã छ। ि(Zìपल 
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अिभभावक िशdक संगठन (PTO) मा सहभािग Sन 
कृपया िव7ालयमा सDक6  गनु6 होला। िज#ा 
अिभभावक समावेश (कृया र अq जानकारी को लािग 
कृपया www.bsdvt.org मा हेनु6 होला।  
 
3. इLM(ेटेड आट्-स एकाडेमीमा दT िचिकUा 

सेवा: 

बिलvगटन को  सामुदाियक èाñ केó (CHCB) 
Vूल आधाFरत दò केó काय6Xम एक दò सेवा 
िबना कम-आय भएका बिलvगटन  Vूल िव7ाथ9ह.का 
लािग दò सेवा पSँच सुिनिôत गन6 िडजाइन भएको 
िथयो। यस बिल6ङटोन Vूल िज#ा संग एक 
सहकाय6को pपमा सन् २००४ मा शुp, भएको यस् 
काय6Xममा िव7ाथ9ह.ले IAA Vूलमा साइन अप गन6 
सõछन् वा िचिकoकीय सेवाका लािग CHCB उ#ेख 
गन6 सõछन्। Vूल-आधाFरत दò केó Vूल लागेको 
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गद6छ। कम6चारीह.ले राúो मौZखक èûता बानी, 
èlथ खानेकुरा खाने मह�लाई र कसरी एक 
जीवनभरको लािग आâनो मुVुराहट संरdण गनb 
स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 

● १५ िदनको अनुपMflथती पछी यदी िबना कारण 
सÁेलनमा अनुपMflथत् भएको ठहhरएमा 
Chittenden county रा„ विकल समj मुचुÏा 
दायर गनb सिकने छ। विकलले खोजी गरी πस 
िव#ाथ~ले जानाजानी अनुपMflथत् भएको हो वा 
होइन पeा गन- छन् र यदी ब…ालाई उिचत हेरचाह 
वा रेखदेख आव◊क भएमा πÜो िनधाbरण 
गन-छन्। 

● १५ िदनको अनुपMflथती पछी अिभभावकले यस् 
सभामा भाग निलएमा िव#ालय Õोत ÀÃी वा 
अW िव#ालय कमbचारीले तपाईको घरमा आई 
अिभभावकसँग भेट गरी बैठक िमती पुन: िनधाbरण् 
गन- छन्। 

● २० िदनको अनुपMflथित पछी र ३० िदन अगावै, 
िव#ालयले आ≠नै तजिबजमा अनुपMflथित बारे 
Chittenden county को रा„ विकलको 
कायाbलयमा मुचुÏा पेस गन- छ। यस सöÌी 
अिभभावकलाई जानकारी गराइने छ।  िबना करण 
अनुपMflथत् भएको भए अपराधी फौÓारी 
मािमलामा मु ा दायर गhरने छ र अिभभावकलाई 
ब…ाको िवशेष हेरचाह वा रेखदेख आव◊क छ िक 
छैन भ¡े सöÌमा याचना गन- मौका िदईने छ। यदी 
जाना-जानी लापवाbही गरी अनुपMflथत् भएको 
ठहhरएमा, $१००० सÁको जhरवाना लाƒे छ र 
ब…ाको उिचत रेखदेख नभएको पाईएमा ब…ा 
अफुबाट अल—ाई लिगन समेत सिकने छ।  

● िढलोपन सöÌी िनती अनुसार िव#ाथ~ हµले 
'πेक् ५, १०, १५, २० र २५ पटक िढलो गरेको 
ख™मा अिभभावकलाई फोन संपकb  गhरने छ। १५ 
पटक िढलो गhरसकेपछी भवन् 'शासकले िढलाई 
सöÌी सुधार गनb मीिटङको आयोजना गन-छन।  

 
ध\की अथवा हेhु, दमन र दुZ$वहार:  
२०१५-२०१६ को Üुल बषbको सुµमा भमbÖ रा„ले धÔकी, 
मानिसक À7ता दुÀbवहार र उीडन सöMÌ नीितह›मा 
पhरवतbन गरेको छ। िबगतका बषbहµमा तीन अलग िनितहµ 
िथए। अπाचारका लािग एउटा, मानिसक À7ताका लािग 
एउटा, र उीडन लािग एउटा। अिहले अπाचार, मानिसक 
À7ता र उीडन लाई सöोधन गन- एउटै नीित छ। नयाँ नीित 
सँग कायाbÒयन 'िmयाहµ पिन समाबेश गhरएको छ।  
बीएसडीको उ7, हषbजनक, उीडन र आचरण नीितह› 
हाल समीjा गhरँदै र बीएसडीको पुनµÚान 'थाह› 

 
यस स3ब5धी के(ह 89न भए Property Services लाई 
स3पक)  गनु)होला । 
 

उप1[थती / अनुप1[थित/ िढलोपन:  
         िव#ाथ~लाई िव#ालयमा उपMflथत ∑न 

अπाव»क छ। यसका लािग बिल∂गटन सहर र 
भमbÖ रा„ सरकार िव#ाथ~को पुरा िदन 
उपMflथती बढाउन कायbरत छन्। आफू िबरामी 
पदाb वा आकM‰क् पाhरवाhरक संकट बाहेक रा„ 
सरकारको िनयम अनुसार  िव#ाथ~ले िव#ालयमा 
हिजर ∑न जµरी छ। यिद तपाईको िव#ाथ~ कुनै 
िदन िव#ालयमा अनुपाMflथत ∑दैछन् अथवा िढलो 
आउँदैछन भने πस िबषयमा िव#ालयलाई 
िलMखत जानकारी िदने िजÁेवार मता िपता अथवा 
अिभभावकको हो।  अिभभावकबाट उिचत कारण 
जNै रोग, पाhरवाhरक आपतकालीन, धाम~क 
अवलोकनअवflथा अथवा पूवb-–ीकृत शैिjक 
गितिविध सँग जानकारी नपाएसÁ िव#ालयले 
िबदा M–कृत गन- छैन।  

 जब जब िव#ाथ~ िव#ालयमा अनुपMflथत ∑ºछन् 
अथवा िढलो आएमा, ितनको अनुपMflथितको 
अिभलेख राMखºछ र यदी जानाजान अनुपMflथत 
भएको ठहhरएमा उिचत कावाbही चलाइने छ। 
आव◊क परेमा यNो गËी नदोहोhरयोस भनेर 
आव◊कता अनुसार समथbन सेवा समेत 'दान 
गhरने छ। उपMflथती िनती अनुसार 

● 'πेक शैिjक सŒमा ५ िदन अनुपMflथत् भएमा 
Üुल िडि÷P ≥ले अिभभावकलाई सÈकb  गन- छ र 
१० िदन पुगेमा पिन यो कायb दोहोÍ याउने छ।   

● 'πेक शैिjक सŒमा १५ िदन अनुपMflथत् 
भईसकेपछी वा आव◊क ठहरीएमा अगावै 
'शासकले अिभभावकलाई िव#ालयमा बोलाई 
सÁेलन आयोजन गन- छन् जसमा िव#ालय 
'ितिनिध, िव#ालय Õोत 'ितिनिध, र अW 
–त‹ Õोत के∞का ÀMÃहµको उपMflथती 
रहने छ। यो सभाले अनुपMflथितको कारण, 
πÜो समाधान, उिचत सेवा र सामािजक Õोत 
पeा लगाई भिवÎमा उपMflथती बढाउने कायb गन- 
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अिभभावकसँग भेट गरी बैठक िमती पुन: िनधाbरण् 
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अिभभावकलाई जानकारी गराइने छ।  िबना करण 
अनुपMflथत् भएको भए अपराधी फौÓारी 
मािमलामा मु ा दायर गhरने छ र अिभभावकलाई 
ब…ाको िवशेष हेरचाह वा रेखदेख आव◊क छ िक 
छैन भ¡े सöÌमा याचना गन- मौका िदईने छ। यदी 
जाना-जानी लापवाbही गरी अनुपMflथत् भएको 
ठहhरएमा, $१००० सÁको जhरवाना लाƒे छ र 
ब…ाको उिचत रेखदेख नभएको पाईएमा ब…ा 
अफुबाट अल—ाई लिगन समेत सिकने छ।  

● िढलोपन सöÌी िनती अनुसार िव#ाथ~ हµले 
'πेक् ५, १०, १५, २० र २५ पटक िढलो गरेको 
ख™मा अिभभावकलाई फोन संपकb  गhरने छ। १५ 
पटक िढलो गhरसकेपछी भवन् 'शासकले िढलाई 
सöÌी सुधार गनb मीिटङको आयोजना गन-छन।  

 
ध\की अथवा हेhु, दमन र दुZ$वहार:  
२०१५-२०१६ को Üुल बषbको सुµमा भमbÖ रा„ले धÔकी, 
मानिसक À7ता दुÀbवहार र उीडन सöMÌ नीितह›मा 
पhरवतbन गरेको छ। िबगतका बषbहµमा तीन अलग िनितहµ 
िथए। अπाचारका लािग एउटा, मानिसक À7ताका लािग 
एउटा, र उीडन लािग एउटा। अिहले अπाचार, मानिसक 
À7ता र उीडन लाई सöोधन गन- एउटै नीित छ। नयाँ नीित 
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'ितिबMöत गरी पुन् लेMखÛै छ। यो कायb जारी रहनेछ, र 
πहाँ सामुदाियक 'ितिmया र आगतको लािग अवसर ∑नेछ 

 
 

बिलbङ्टन Üुल िडMOP ≥ सुरिjत िस¿े बातावरण लाई 
बढावा िदन कोिसस गन- mममा सबै िव#ाथ~ र िव#ालय 
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स_ ∑ने छैन। 
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2. अिभभावकको सहभािगता: 
बिलvगटन  आâना अिभभावकह.लाई बLाको िशdामा 
योगदान पु{ याउन र िव7ालयको अितFरç 
कृयाकलापमा सहभािग गराउन किटबã छ। ि(Zìपल 
र िशdक्-िशिdकाह. अिभभावकह.सँग स;< 
िबकास गन6 र कायम राî (ायास गद6छन र 
अिभभावकह.लाई बLाको सहयोगको लािग एका-एक 
बैठक वा स|ेलन गन6 èागत गद6छन्। (Uेक् (ाथिमक 
र िनk मा7िमक् िव7ालयह.मा अिभभावक िशdक 
संगठन (PTO) छन् र मा7िमक् िव7ालयमा Boosters 
Club छ। यी संगठनह.ले अिभभावकह.लाई िबिभE 
सामािजक िबकासका कृयाकलापह.मा, काय6शाला 
गोïी आयोजना गन6मा र रासी संकलनमा सहभािग 
गराउने गद6छन्। तपाईको बLाको िव7ालयको 
अिभभावक िशdक संगठन (PTO) मा सहभािग Sन 
कृपया िव7ालयमा सDक6  गनु6 होला। िज#ा 
अिभभावक समावेश (कृया र अq जानकारी को लािग 
कृपया www.bsdvt.org मा हेनु6 होला।  
 
3. इLM(ेटेड आट्-स एकाडेमीमा दT िचिकUा 

सेवा: 

बिलvगटन को  सामुदाियक èाñ केó (CHCB) 
Vूल आधाFरत दò केó काय6Xम एक दò सेवा 
िबना कम-आय भएका बिलvगटन  Vूल िव7ाथ9ह.का 
लािग दò सेवा पSँच सुिनिôत गन6 िडजाइन भएको 
िथयो। यस बिल6ङटोन Vूल िज#ा संग एक 
सहकाय6को pपमा सन् २००४ मा शुp, भएको यस् 
काय6Xममा िव7ाथ9ह.ले IAA Vूलमा साइन अप गन6 
सõछन् वा िचिकoकीय सेवाका लािग CHCB उ#ेख 
गन6 सõछन्। Vूल-आधाFरत दò केó Vूल लागेको 
िदनमा िनरòर दò सेवा (दान गद6छ र IAA मा सेवा 
िलना आउनको लािग िव7ालय  देZख यातायात (दान 
गद6छ। कम6चारीह.ले राúो मौZखक èûता बानी, 
èlथ खानेकुरा खाने मह�लाई र कसरी एक 
जीवनभरको लािग आâनो मुVुराहट संरdण गनb 
स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 
ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 
● ४७१ िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
● ६७५  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र Æस, दò म~न र सामाØी 
भएका झोलाह. उपल∞ गराईएको िथयो।  

● ४०  जना नयाँ बLाह. ±ापक परीdाको लािग 

हाúो दò काय6Xममा  आए।  
● ७४० भxा बढी दाँत टा°ने  काम भएको िथयो। 
● ९ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 

आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©∞ गराएको 
िथयो। 

● िबशेष आव≤क परेका ६४  बLालाई 
िबसेस≥कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण राµनु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपल∞ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ±Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन स∂ैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
● आâनो बLाले लागएको आव∑क खोपको (माण 

तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 
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COVID-19 को कारणले, यो कायमकूल वष२०२१-२०२० समका लागीथगत रखयको छ।
COVID-19 को कारणले, यो कायमकूल वष२०२१-२०२० समका लागीथगत रखयको छ।
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औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 
● ४७१ िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
● ६७५  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र Æस, दò म~न र सामाØी 
भएका झोलाह. उपल∞ गराईएको िथयो।  

● ४०  जना नयाँ बLाह. ±ापक परीdाको लािग 

हाúो दò काय6Xममा  आए।  
● ७४० भxा बढी दाँत टा°ने  काम भएको िथयो। 
● ९ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 

आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©∞ गराएको 
िथयो। 

● िबशेष आव≤क परेका ६४  बLालाई 
िबसेस≥कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण राµनु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपल∞ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ±Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन स∂ैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
● आâनो बLाले लागएको आव∑क खोपको (माण 

तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

'ितिबMöत गरी पुन् लेMखÛै छ। यो कायb जारी रहनेछ, र 
πहाँ सामुदाियक 'ितिmया र आगतको लािग अवसर ∑नेछ 

 
 

बिलbङ्टन Üुल िडMOP ≥ सुरिjत िस¿े बातावरण लाई 
बढावा िदन कोिसस गन- mममा सबै िव#ाथ~ र िव#ालय 
कमbचाhरहµले एक अकाb 'ती सÁाºजनक र आदरपूणb 
Àवहार 'दशbन गµन भ¡े चाहºछ। कुनै पिन ›पमा धÔकी 
स_ ∑ने छैन। 
 
अπाचार सöMÌ Çवहार सÙाRनका लािग 'πेक् 
िव#ालयमा 'कृयाहµ उपल‡ छन् र अिभभावकहµलाई 
अπाचार भएको शंका भएमा वा िचMØत भएमा िव#ालय 
'शासकह›लाई कुरा गनb 'ोıािहत गhरºछ। िव#ालयमा 
केM∞त नामोिÑ÷ कमbचारी र िजûामा उपल‡ अW 
Õोतहµका बारेमा जानकारीका लािग तल हेनुbहोस्। 
 
खास गरी िव#ालय परीसरमा कुनै एक िव#ाथ~ले अकˆ 
िव#ाथ~लाई वा कुनै एक समुहले लगातार µपमा हो‚ाउने, 
हेला गन-, मान हािन गन-, आदी Àवहार नै bullying ∑न। िवशेष 
गरी, bullying πNो Àवहार् हो जसमा एउटा िव#ाथ~ले 
अथवा समुहले िव#ालय पhरसर् िभŒ वा बािहर, Üुलको 
समयमा वा Üुलको समय बािहर, िव#ालयको बसमा 
िव#ालयको िदन अिघ वा पछी अथवा Üूल-'ायोिजत 
गितिविधमा अकˆ िव#ाथ~मािथ लगातार Mखसी गनुb, अपमान 
गनुb, धÔfाउनु, अπाचार गनुb  ,र /वा एले≥P ोिनक माफb त 
दबाब िदने खालका घटनालाईनै उMडन् भिनºछ।  
'πेक िव#ालयमा bullying लाई िनय‹ण गन- 'कृया छन्। 
इले≥P िनक सिहत Üूलको समय अिघ अथवा पिछ, Üूल-
'ायोिजत गितिविध र Üूल बसमा अिभभावकले कुनै bullying 
को घटना पाएमा िव#ालय 'साशक सँग कुरा गनb 'ोıाहन 
गhरºछ। यस् सöÌी िव#ालयमा कायbरत िनयुÃ कमbचारी र 
िजûामा उपल‡ Õोतको लािग तल उीडन साखा अØगbत 
हेनुb होला।  
 
मानिसक ZJता (Hazing) भ¡ले एक ÀMÃले ए˜ै वा 
सामुिहक µपमा अकˆ िव#ाथ~ मािथ िव#ालय पhरसर् िभŒ वा 
बािहर गhरने हे¯े कायb हो। एक िव#ाथ~का साथ कुनै ÇÃी वा 
समुहले बचन् लगाउनु, कुनै संflथा जNै बिलbङ्टन Üुल 
िडMOP ≥्को सद»ता िलएको आधारमा यतना िदनु नै दमन 
हो। 

उदाहरण –µप कुनै िव#ाथ~लाई अपमान ∑ने गरी गhरने 
दुÀbवहार नै दमन हो र यो बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥्मा 
असहय मािनºछ। मानिसकÀ7ता भ¡ले एक ÀMÃले अकˆ 
िव#ाथ~ मािथ धÔfाउन, अकाbको 'ितqा कम् गनb, दबाउने 
ईराधा राखी गhरने Çवहार र/अथवा गितिविधहµ नै मानिसक 
À7ताको कायb हो।  
 
जानाजान अकाbलाई दमन गनुb अथवा कसैलाई यस कायbमा 
सघाउनु अपराध हो र बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥को िनती र 
रा„को कानुन अनुसार सजायको भागेदार ∑नु पन- छ। यातना 
पीिडत ÇMÃले M–िmत, सहमित वा धारण् गन- िबिeकै 
यातना िदने ÇÃी छुट्न स˘ैन। यातना िदन म त गन- 
ÇÃी, यातना िदन िनद-शन िदनु, यातना भएको देखी π˙ाई 
रो¿ 'यास नगनुb आदी यातानामा सघाउ पुÍ याउनु हो। िय सबै 
अवflथामा िजûाको िनती अनुसार दमन गन- र यतनामा संल˚ 
ÇMÃले कानुन बमोिजम $ ५००० सÁको जhरवाना र दमनका 
घटनाह› पिन Àवflथा 'वतbन एज̧िसमा hरपोटb ∑न स®छ। 
 
मानिसक ZJता (Hazing)का उदाहरणहk: 

1. कुनै पिन िकिसमको शारीhरक mुरता जNै 
कोराb लाउनु, िपट्नु, दाग बसाउने अिभ'ायले 
कुट्नु, िबजुिलको झट्का िदनु, शhररको कुनै 
भागमा हािनकारक पदाथb राखेर दु:ख िदनु वा 
अW यNै गितिविधहµ। 

2. कुनै पिन िकिसमको शारीhरक कृयाकलाप 
जNै सु˝ बाट बि≈त गनुb, दुÀbसिनमा सhरक 
गराउनु, साँगुरो कोठामा थु¡ु अथवा अµ कुनै 
πNा कृयाकलाप गनुb गराउनु जसले 
ÀMÃको शारीhरक र मानिसक –ा˛ वा 
सुरjालाई खÅpाउँछ।  

3.  कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ~लाई 
खतरा िनÔπाउँछ जNै लागु पदाथb, मादक 
पदाथb सेवन िव#ाथ~लाई जोMखममा पन- 
खालको कृयाकलापमा संल˚ गराउने जNै 
अनुपयुÃ खाना, तरल पदाथb, मादक पदाथb, 
पेय, र5ी, लागू, पदाथb सöMÌत खानेकुराको 
सेवन् गनुb जNा कुनै पिन गितिविध.  

4. कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ~लाई 
अपराध गनb दमनकारी कृयाकलापमा संलƒ 
गराउँदछ । कुनै πNो गितिबिध जसले 
िव#ाथ~लाई मानिसक À7ता  कायbको 
अपराधमा संलƒ ∑न वा गराउन किमसन् िलन 

उदाहरण –µप कुनै िव#ाथ~लाई अपमान ∑ने गरी गhरने 
दुÀbवहार नै दमन हो र यो बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥्मा 
असहय मािनºछ। मानिसकÀ7ता भ¡ले एक ÀMÃले अकˆ 
िव#ाथ~ मािथ धÔfाउन, अकाbको 'ितqा कम् गनb, दबाउने 
ईराधा राखी गhरने Çवहार र/अथवा गितिविधहµ नै मानिसक 
À7ताको कायb हो।  
 
जानाजान अकाbलाई दमन गनुb अथवा कसैलाई यस कायbमा 
सघाउनु अपराध हो र बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥को िनती र 
रा„को कानुन अनुसार सजायको भागेदार ∑नु पन- छ। यातना 
पीिडत ÇMÃले M–िmत, सहमित वा धारण् गन- िबिeकै 
यातना िदने ÇÃी छुट्न स˘ैन। यातना िदन म त गन- 
ÇÃी, यातना िदन िनद-शन िदनु, यातना भएको देखी π˙ाई 
रो¿ 'यास नगनुb आदी यातानामा सघाउ पुÍ याउनु हो। िय सबै 
अवflथामा िजûाको िनती अनुसार दमन गन- र यतनामा संल˚ 
ÇMÃले कानुन बमोिजम $ ५००० सÁको जhरवाना र दमनका 
घटनाह› पिन Àवflथा 'वतbन एज̧िसमा hरपोटb ∑न स®छ। 
 
मानिसक ZJता (Hazing)का उदाहरणहk: 

1. कुनै पिन िकिसमको शारीhरक mुरता जNै 
कोराb लाउनु, िपट्नु, दाग बसाउने अिभ'ायले 
कुट्नु, िबजुिलको झट्का िदनु, शhररको कुनै 
भागमा हािनकारक पदाथb राखेर दु:ख िदनु वा 
अW यNै गितिविधहµ। 

2. कुनै पिन िकिसमको शारीhरक कृयाकलाप 
जNै सु˝ बाट बि≈त गनुb, दुÀbसिनमा सhरक 
गराउनु, साँगुरो कोठामा थु¡ु अथवा अµ कुनै 
πNा कृयाकलाप गनुb गराउनु जसले 
ÀMÃको शारीhरक र मानिसक –ा˛ वा 
सुरjालाई खÅpाउँछ।  

3.  कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ~लाई 
खतरा िनÔπाउँछ जNै लागु पदाथb, मादक 
पदाथb सेवन िव#ाथ~लाई जोMखममा पन- 
खालको कृयाकलापमा संल˚ गराउने जNै 
अनुपयुÃ खाना, तरल पदाथb, मादक पदाथb, 
पेय, र5ी, लागू, पदाथb सöMÌत खानेकुराको 
सेवन् गनुb जNा कुनै पिन गितिविध.  

4. कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ~लाई 
अपराध गनb दमनकारी कृयाकलापमा संलƒ 
गराउँदछ । कुनै πNो गितिबिध जसले 
िव#ाथ~लाई मानिसक À7ता  कायbको 
अपराधमा संलƒ ∑न वा गराउन किमसन् िलन 

वा# गराउने खालको गितिबिध नै मानिसक 
À7ता हो। मानिसक À7ता सöÌी आशˇा 
यो पुMNका िभŒ सूचीब  नामोिÑ÷ कमbचारी 
समj hरपोटb गनुb पदbछ। मानिसक À7ता को 
उजुरी नामोिÑ÷ कमbचारीले छानिबन गन- छन् 

 
उlीडन: कुनै 'कारको घटना, गाली, मौMखक, 
िलMखत,शाhरhरक Àवहार जो िव#ाथ~ वा अिभभावक माफb त 
'ेhरत छ र िव#ाथ~को राि÷P य उeी, वैवािहक अवflथा, 
अपांगता, िलá , यौन अिभिवWास, अनुMflथती, pांिगक 
पिहचान, िबधाथ~सँग खेलबाड गन- 'कृितको िब#ुितय मा#म 
उपयोग गhर आयोिजत कुनै पिन घटना सिहत असर 
िव#ाथ~को शैिjक कृयाकलापमा पन- खालको वा 
िव#ालयको Õोत 'योग गनbबाट वM!त गन- जNो Çवहार 
जसले िव#ाथ~को सैिjक 'दशbन वा िव#ालयको Õोत 
साधनको उपयोग गनbमा बाधा अड्चन पुÍ याउनु अथवा डर वा 
Œास को बातावरण Õीजना गनुb र 'ितकुल असर पन- बातावरण 
पैदा गन- खालको कृयाकलापनै उMडन हो। बिल∂गटन Üुल 
िडMOP ≥का लािग कुनै 'कारको जाितय, सा"दाियक, रˇो 
आधारमा, राि÷P य उती, वैवािहक अवflथा,  िलá , 
ÀMÃ‘,  आिmती, अपाáताका आधारमा ∑ने भेदभाब वा 
उीडन माW ∑ने छैन 
 
िनषेिधत उlीडनहk:  
साइबर-ध\की वा साइबर-उlीडन:  ईÖरनेटको 'योग 
गरी अµलाई धÔfाउनु वा उMडन गनुb। साइबर-धÔकी वा 
साइबर-उीडन गन- सöÌी कुनै खास िवधान छैन। बµ 
भमbÖको धÔकी र उMडन सöÌी िवधान शंसोधन गhर 
πNो Çवहारले िव#ाथ~को िशjा प∑ँच गन- jमतामा 'भाव 
पानb स¿े Çवहार् िव#ालय पhरसर् बािहर वा ईÖरनेटको 
'योग गhर उMडन् भएको अवflथामा माŒ सुरjा 'दान 
गदbछ। उदाहरणका लािग, साइबर-उीडन गन- रेखांिकत 
पाठ तल उûेख गhरएको छ । 
१. यौन जp उlीडन:  सबै 'कारका यौन जW दुÀbवहारहµ 
जNै िलMखत अथवा शाhरhरक् Àवहारहµ कसैलाई यौन 
कृयामा संलƒ गराउन खो#$ र अµ कुनै 'कारको यौन सँग 
सöMÌत मौMखक, िलMखत, %ि÷गत वा यौनजW शाhरhरक 
सÈकb ।  
२. जाितय उlीडन: πNा Çवहारहµ जसले कुनै िव#ाथ~ 
वा उसको पhरवारको जात, रंग, सामािजक अवflथा आदी लाई 
लिjत गरी उपनामको 'योग गनुb, 'चिलत भनाईका आधारमा 
हे¯ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका िट&णी 
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ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 
● ४७१ िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
● ६७५  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र Æस, दò म~न र सामाØी 
भएका झोलाह. उपल∞ गराईएको िथयो।  

● ४०  जना नयाँ बLाह. ±ापक परीdाको लािग 

हाúो दò काय6Xममा  आए।  
● ७४० भxा बढी दाँत टा°ने  काम भएको िथयो। 
● ९ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 

आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©∞ गराएको 
िथयो। 

● िबशेष आव≤क परेका ६४  बLालाई 
िबसेस≥कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण राµनु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपल∞ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ±Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन स∂ैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
● आâनो बLाले लागएको आव∑क खोपको (माण 

तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

● यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन ए∏ोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपल∞  गराउनु पनb छ। 
● बिल6πटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
● KG मा भना6 गदा6।  
● कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
+,यक /कु1मा /वा/थ काय4लय छन जाहान रेिज/=> वा 
+मा?णत नस4 Cवारा सेवा +धान गFरGछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∑क STछ। 
बिलvगटन  Vुल िडिªé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोºाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html  र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 
● ४७१ िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
● ६७५  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र Æस, दò म~न र सामाØी 
भएका झोलाह. उपल∞ गराईएको िथयो।  

● ४०  जना नयाँ बLाह. ±ापक परीdाको लािग 

हाúो दò काय6Xममा  आए।  
● ७४० भxा बढी दाँत टा°ने  काम भएको िथयो। 
● ९ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 

आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©∞ गराएको 
िथयो। 

● िबशेष आव≤क परेका ६४  बLालाई 
िबसेस≥कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण राµनु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपल∞ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ±Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन स∂ैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
● आâनो बLाले लागएको आव∑क खोपको (माण 

तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

● यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन ए∏ोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपल∞  गराउनु पनb छ। 
● बिल6πटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
● KG मा भना6 गदा6।  
● कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
+,यक /कु1मा /वा/थ काय4लय छन जाहान रेिज/=> वा 
+मा?णत नस4 Cवारा सेवा +धान गFरGछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∑क STछ। 
बिलvगटन  Vुल िडिªé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोºाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html  र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

● यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन ए∏ोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपल∞  गराउनु पनb छ। 
● बिल6πटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
● KG मा भना6 गदा6।  
● कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
+,यक /कु1मा /वा/थ काय4लय छन जाहान रेिज/=> वा 
+मा?णत नस4 Cवारा सेवा +धान गFरGछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∑क STछ। 
बिलvगटन  Vुल िडिªé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोºाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html  र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

● यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन ए∏ोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपल∞  गराउनु पनb छ। 
● बिल6πटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
● KG मा भना6 गदा6।  
● कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
+,यक /कु1मा /वा/थ काय4लय छन जाहान रेिज/=> वा 
+मा?णत नस4 Cवारा सेवा +धान गFरGछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∑क STछ। 
बिलvगटन  Vुल िडिªé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोºाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html  र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 
● ४७१ िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
● ६७५  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र Æस, दò म~न र सामाØी 
भएका झोलाह. उपल∞ गराईएको िथयो।  

● ४०  जना नयाँ बLाह. ±ापक परीdाको लािग 

हाúो दò काय6Xममा  आए।  
● ७४० भxा बढी दाँत टा°ने  काम भएको िथयो। 
● ९ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 

आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©∞ गराएको 
िथयो। 

● िबशेष आव≤क परेका ६४  बLालाई 
िबसेस≥कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण राµनु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपल∞ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ±Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन स∂ैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
● आâनो बLाले लागएको आव∑क खोपको (माण 

तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

वा# गराउने खालको गितिबिध नै मानिसक 
À7ता हो। मानिसक À7ता सöÌी आशˇा 
यो पुMNका िभŒ सूचीब  नामोिÑ÷ कमbचारी 
समj hरपोटb गनुb पदbछ। मानिसक À7ता को 
उजुरी नामोिÑ÷ कमbचारीले छानिबन गन- छन् 

 
उlीडन: कुनै 'कारको घटना, गाली, मौMखक, 
िलMखत,शाhरhरक Àवहार जो िव#ाथ~ वा अिभभावक माफb त 
'ेhरत छ र िव#ाथ~को राि÷P य उeी, वैवािहक अवflथा, 
अपांगता, िलá , यौन अिभिवWास, अनुMflथती, pांिगक 
पिहचान, िबधाथ~सँग खेलबाड गन- 'कृितको िब#ुितय मा#म 
उपयोग गhर आयोिजत कुनै पिन घटना सिहत असर 
िव#ाथ~को शैिjक कृयाकलापमा पन- खालको वा 
िव#ालयको Õोत 'योग गनbबाट वM!त गन- जNो Çवहार 
जसले िव#ाथ~को सैिjक 'दशbन वा िव#ालयको Õोत 
साधनको उपयोग गनbमा बाधा अड्चन पुÍ याउनु अथवा डर वा 
Œास को बातावरण Õीजना गनुb र 'ितकुल असर पन- बातावरण 
पैदा गन- खालको कृयाकलापनै उMडन हो। बिल∂गटन Üुल 
िडMOP ≥का लािग कुनै 'कारको जाितय, सा"दाियक, रˇो 
आधारमा, राि÷P य उती, वैवािहक अवflथा,  िलá , 
ÀMÃ‘,  आिmती, अपाáताका आधारमा ∑ने भेदभाब वा 
उीडन माW ∑ने छैन 
 
िनषेिधत उlीडनहk:  
साइबर-ध\की वा साइबर-उlीडन:  ईÖरनेटको 'योग 
गरी अµलाई धÔfाउनु वा उMडन गनुb। साइबर-धÔकी वा 
साइबर-उीडन गन- सöÌी कुनै खास िवधान छैन। बµ 
भमbÖको धÔकी र उMडन सöÌी िवधान शंसोधन गhर 
πNो Çवहारले िव#ाथ~को िशjा प∑ँच गन- jमतामा 'भाव 
पानb स¿े Çवहार् िव#ालय पhरसर् बािहर वा ईÖरनेटको 
'योग गhर उMडन् भएको अवflथामा माŒ सुरjा 'दान 
गदbछ। उदाहरणका लािग, साइबर-उीडन गन- रेखांिकत 
पाठ तल उûेख गhरएको छ । 
१. यौन जp उlीडन:  सबै 'कारका यौन जW दुÀbवहारहµ 
जNै िलMखत अथवा शाhरhरक् Àवहारहµ कसैलाई यौन 
कृयामा संलƒ गराउन खो#$ र अµ कुनै 'कारको यौन सँग 
सöMÌत मौMखक, िलMखत, %ि÷गत वा यौनजW शाhरhरक 
सÈकb ।  
२. जाितय उlीडन: πNा Çवहारहµ जसले कुनै िव#ाथ~ 
वा उसको पhरवारको जात, रंग, सामािजक अवflथा आदी लाई 
लिjत गरी उपनामको 'योग गनुb, 'चिलत भनाईका आधारमा 
हे¯ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका िट&णी 

गनुb, नकार∆क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, िभeामा 
ले«नु, िलMखत वा %M' टगत लेख संचार गनुb, िग(ाउनु, दोष 
िदनु, नकार∆क )OÇ रा«नु र जाितय पोशाकको आधारमा 
भेदभाव गनुb जाितय उMडन् ∑न।  
३. उ1lडनका अp संरिAत sेणी:  

π Nा Çवहारहµ जसले कुनै िव#ाथ~ वा उसको पhरवारको 
जात, रंग, सामािजक अवflथा जाितय, सा"दाियक, रˇो 
आधारमा, कुनै 'कारको घटना, गाली, मौMखक, 
िलMखत,शाhरhरक Àवहार जो िव#ाथ~ वा अिभभावक *ारा 
'ेhरत छ र िव#ाथ~ को राि÷P य उती, वैवािहक अवflथा, िलá 
, pांिगक अनुMflथती, pांिगक ÀMÃ‘,  िलá अिभÀMÃ, 
अपांगताका आधारमा ∑ने भेदभाब, 'चिलत भनाईका 
आधारमा हे¯ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका 
िट&णी गनुb, नकार∆क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, 
िभeामा ले«नु, िलMखत वा %M' टगत लेख संचार गनुb, 
िग(ाउनु, दोष िदनु, नकार∆क )OÇ रा«नु र जाितय 
पोशाकको आधारमा भेदभाव गनुb उMडन् गनुb हो। 
क. धािम$क उlीडन: धािमbक उीडन भ¡ाले िव#ाथ~ वा 
िव#ाथ~को पhरवारको धमb वा िव+ासको आधारमा गhरने 
भेदभाव बुिझºछ। 
ख. रािTu यताको आधारमा गvरने उlीडन: िव#ाथ~ र 
िव#ाथ~को पhरवारको राि÷P यतालाई दखल पन- गरी गhरएको 
भेदभाव नै यNो खाले दुÀbवहार हो।  
ग. वैवािहक अव[थाको आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई गवbवती भएको अथवा िववाह अगावै आमा वा बुवा 
भएको ठानी गhरने दुÀbवहारलाई यNो खाले दुÀbवहार 
मािनºछ।  
घ. लxिगक अनु1[थती को आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई िलáको आधारमा गhरने भेदभाव नै ल,िगकदुÀbवहार 
हो। 
ङ. लxिगक अिभZ{ी उlीडन: ज-दा जNो िलá 
पिहचान िलएर आएता पिन कुनै ÀÃी वा ितनको पhरवारले 
देखाएको ल,िगक अिभÀÃी छुªै खाले ∑न स®छ। यसलाई 
आधार बनाएर गhरएको दुÀbवहार नै अिभÀÃी उीडन हो।  
च. लxिगक झुकाव स~�ी उlीडन: ज-दा जNो ल,िगक 
पिहचान िलएर आएता पिन पछी Àवहारमा पhरवतbन भई 
अकˆ िलá जNो Àवहार गरेको आधारमा गhरने भेदभाव लाई 
ल,िगक झुकाव सöÌी उीडन भिनºछ।  
छ. अपांगताको आधारमा गvरने उlीडन: कसैलाई 
अपांगता भएको ठानी बोली, िहडाइ र कÔजोर बौिदक िबकास 
भएको ठानी गhरने भेदभाव यNो दुÀbवहार हो।  
 

गनुb, नकार∆क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, िभeामा 
ले«नु, िलMखत वा %M' टगत लेख संचार गनुb, िग(ाउनु, दोष 
िदनु, नकार∆क )OÇ रा«नु र जाितय पोशाकको आधारमा 
भेदभाव गनुb जाितय उMडन् ∑न।  
३. उ1lडनका अp संरिAत sेणी:  

π Nा Çवहारहµ जसले कुनै िव#ाथ~ वा उसको पhरवारको 
जात, रंग, सामािजक अवflथा जाितय, सा"दाियक, रˇो 
आधारमा, कुनै 'कारको घटना, गाली, मौMखक, 
िलMखत,शाhरhरक Àवहार जो िव#ाथ~ वा अिभभावक *ारा 
'ेhरत छ र िव#ाथ~ को राि÷P य उती, वैवािहक अवflथा, िलá 
, pांिगक अनुMflथती, pांिगक ÀMÃ‘,  िलá अिभÀMÃ, 
अपांगताका आधारमा ∑ने भेदभाब, 'चिलत भनाईका 
आधारमा हे¯ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका 
िट&णी गनुb, नकार∆क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, 
िभeामा ले«नु, िलMखत वा %M' टगत लेख संचार गनुb, 
िग(ाउनु, दोष िदनु, नकार∆क )OÇ रा«नु र जाितय 
पोशाकको आधारमा भेदभाव गनुb उMडन् गनुb हो। 
क. धािम$क उlीडन: धािमbक उीडन भ¡ाले िव#ाथ~ वा 
िव#ाथ~को पhरवारको धमb वा िव+ासको आधारमा गhरने 
भेदभाव बुिझºछ। 
ख. रािTu यताको आधारमा गvरने उlीडन: िव#ाथ~ र 
िव#ाथ~को पhरवारको राि÷P यतालाई दखल पन- गरी गhरएको 
भेदभाव नै यNो खाले दुÀbवहार हो।  
ग. वैवािहक अव[थाको आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई गवbवती भएको अथवा िववाह अगावै आमा वा बुवा 
भएको ठानी गhरने दुÀbवहारलाई यNो खाले दुÀbवहार 
मािनºछ।  
घ. लxिगक अनु1[थती को आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई िलáको आधारमा गhरने भेदभाव नै ल,िगकदुÀbवहार 
हो। 
ङ. लxिगक अिभZ{ी उlीडन: ज-दा जNो िलá 
पिहचान िलएर आएता पिन कुनै ÀÃी वा ितनको पhरवारले 
देखाएको ल,िगक अिभÀÃी छुªै खाले ∑न स®छ। यसलाई 
आधार बनाएर गhरएको दुÀbवहार नै अिभÀÃी उीडन हो।  
च. लxिगक झुकाव स~�ी उlीडन: ज-दा जNो ल,िगक 
पिहचान िलएर आएता पिन पछी Àवहारमा पhरवतbन भई 
अकˆ िलá जNो Àवहार गरेको आधारमा गhरने भेदभाव लाई 
ल,िगक झुकाव सöÌी उीडन भिनºछ।  
छ. अपांगताको आधारमा गvरने उlीडन: कसैलाई 
अपांगता भएको ठानी बोली, िहडाइ र कÔजोर बौिदक िबकास 
भएको ठानी गhरने भेदभाव यNो दुÀbवहार हो।  
 
दुZ$वहार स~1�त िनकायमा खबर गvरनु पछ$ :  
सबै िव#ाथ~, अिभभावक र िव#ालय समुदायले कसै मािथ 
दुÀbवहार गरेको देखेमा तुरØै िव#ालय कमbचारी वा 
िव#ालयमा अवMflथत २ म# कुनै सÈूणb िव#ाथ~ वा 
कमbचारीले कुनै िलMखत वा मौMखक उMडन् सöÌी थाहा 
पाउने िबिeकै सöÌीत भवनमा रहेका यस् सöÌी िनयुÃ 
कमbचारीलाई खबर गनb अिनवायb छ। हालैको लािग िनयुÃ 
कÔ.ैन कमbचारीहµ bsdvt.org मा हेनb सिकºछ।  
िव#ालायले / भवन 'πेक वषbको सुµमा आ≠नो वतbमान 
नामोिÑ÷ कमbचारीको नाम पोO गन-छन्। यस् िबषयमा कुनै 
'/ भए हेनरी |ा5b, इM0टी तथा सुरिjत/समावेशी !कुल  
िनद-शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा 
सÈकb  गनुb होला।  

BSD ले Bडि!Eकमा र 8Hयेक IबJयालयमा गैर-भेतभाव 

संयोजकलाई राखेको हु5छ। उRत संयोजकले नामोिÑ÷ 
कमbचारीले गरेको अनुसÌानलाई िनhरjण गन- काम गछb न। 
िडMOP कका गैर-भेतभाव संयोजकको नाम SयानरT !पाक)  
(Henri Sparks) हुन ्, जो IबJयालय ि!थत इM0टी तथा 
सुरिjत/समावेशीका िनद-शक पिन ∑न्। कृपय Henri 
Sparks वा िब{ालय 'ा#ापकलाई सÈकb  गरेर तपाइको 
िब{ालयको गैर-भेतभाव संयोजक को हो भनी सूचना Xलन 

सRनु हु5छ।  

 
िनvरAण: िनhरjण सöÌी कÔ.ैÖ, िनयुÃ कÔ.ैन 
कमbचारीहले उजुरी पनाbसाथ तुµØ िनhरjण गनb सुµ गन- छन् 
र आ≠नै िबषयमा उजुरी परेको ख™मा अW कुनै कमbचारीले 
'कृया अघी बढाउने छन। िनhरjण पुरा भए पछी उजुरी गन- र 
उजुरी पन- दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पvरणाम: यदी कोही ÀÃी दुÇbवहार वा उीडनमा संलƒ 
भएको पाइएमा उसलाई िशjा 'दान गhरºछ, तािलम िदइºछ, 
अनुशासन िसकाइºछ र अãमा िनलöन वा िनकाला समेत 
गhरने छ, जसमा िव#ालयको सÈeी चलाउन बाट बि≈त 
∑नुका साथै भिवÎमा उीडन रो¿ पhरणाम भोƒु पन- ∑न 
स¿े छ। 
Üतá पुनरावृित:  यदी उजुरी गन- ÇMÃलाई (१) 
िव#ालयले उजुरी सöÌी रा’री जाच नगरेको जNो लागेमा, 
वा िव#ालयले πस ममलालाइ उMडनको µपमा नहेरेको 
जNो लागेमा, (२) नितजामा िचe नबुझेमा वा (३) नितजा त 
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5. बिलjगटन kुल िडिlm n्मा िबिभधता र 
समानता सopी दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDि“  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव”ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAéकले िव”ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज‘े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZ∞ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ’ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZ÷टी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZ÷टी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िन◊dतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िन◊dतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6ÿयन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

5. बिलjगटन kुल िडिlm n्मा िबिभधता र 
समानता सopी दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDि“  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव”ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAéकले िव”ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज‘े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZ∞ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ’ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZ÷टी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZ÷टी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िन◊dतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िन◊dतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6ÿयन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

5. बिलjगटन kुल िडिlm n्मा िबिभधता र 
समानता सopी दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDि“  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव”ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAéकले िव”ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज‘े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZ∞ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ’ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZ÷टी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZ÷टी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िन◊dतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िन◊dतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6ÿयन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

5. बिलjगटन kुल िडिlm n्मा िबिभधता र 
समानता सopी दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDि“  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव”ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAéकले िव”ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज‘े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZ∞ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ’ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZ÷टी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZ÷टी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िन◊dतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िन◊dतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6ÿयन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

दुZ$वहार स~1�त िनकायमा खबर गvरनु पछ$ :  
सबै िव#ाथ~, अिभभावक र िव#ालय समुदायले कसै मािथ 
दुÀbवहार गरेको देखेमा तुरØै िव#ालय कमbचारी वा 
िव#ालयमा अवMflथत २ म# कुनै सÈूणb िव#ाथ~ वा 
कमbचारीले कुनै िलMखत वा मौMखक उMडन् सöÌी थाहा 
पाउने िबिeकै सöÌीत भवनमा रहेका यस् सöÌी िनयुÃ 
कमbचारीलाई खबर गनb अिनवायb छ। हालैको लािग िनयुÃ 
कÔ.ैन कमbचारीहµ bsdvt.org मा हेनb सिकºछ।  
िव#ालायले / भवन 'πेक वषbको सुµमा आ≠नो वतbमान 
नामोिÑ÷ कमbचारीको नाम पोO गन-छन्। यस् िबषयमा कुनै 
'/ भए हेनरी |ा5b, इM0टी तथा सुरिjत/समावेशी !कुल  
िनद-शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा 
सÈकb  गनुb होला।  

BSD ले Bडि!Eकमा र 8Hयेक IबJयालयमा गैर-भेतभाव 

संयोजकलाई राखेको हु5छ। उRत संयोजकले नामोिÑ÷ 
कमbचारीले गरेको अनुसÌानलाई िनhरjण गन- काम गछb न। 
िडMOP कका गैर-भेतभाव संयोजकको नाम SयानरT !पाक)  
(Henri Sparks) हुन ्, जो IबJयालय ि!थत इM0टी तथा 
सुरिjत/समावेशीका िनद-शक पिन ∑न्। कृपय Henri 
Sparks वा िब{ालय 'ा#ापकलाई सÈकb  गरेर तपाइको 
िब{ालयको गैर-भेतभाव संयोजक को हो भनी सूचना Xलन 

सRनु हु5छ।  

 
िनvरAण: िनhरjण सöÌी कÔ.ैÖ, िनयुÃ कÔ.ैन 
कमbचारीहले उजुरी पनाbसाथ तुµØ िनhरjण गनb सुµ गन- छन् 
र आ≠नै िबषयमा उजुरी परेको ख™मा अW कुनै कमbचारीले 
'कृया अघी बढाउने छन। िनhरjण पुरा भए पछी उजुरी गन- र 
उजुरी पन- दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पvरणाम: यदी कोही ÀÃी दुÇbवहार वा उीडनमा संलƒ 
भएको पाइएमा उसलाई िशjा 'दान गhरºछ, तािलम िदइºछ, 
अनुशासन िसकाइºछ र अãमा िनलöन वा िनकाला समेत 
गhरने छ, जसमा िव#ालयको सÈeी चलाउन बाट बि≈त 
∑नुका साथै भिवÎमा उीडन रो¿ पhरणाम भोƒु पन- ∑न 
स¿े छ। 
Üतá पुनरावृित:  यदी उजुरी गन- ÇMÃलाई (१) 
िव#ालयले उजुरी सöÌी रा’री जाच नगरेको जNो लागेमा, 
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जNो लागेमा, (२) नितजामा िचe नबुझेमा वा (३) नितजा त 

िनMÜएको तर िव#ालयले πस सöÌमा िनhरjण पुरा 
नगरेको जNो लागेमा िनhरjकलाई िलMखत याचना गरेमा 
िन1j ÀÃी *ारा पुनरावलोकन गhरने छ।   
;ित-िहंसा:  उीडन सöÌी उजुरी गन- ÀÃी मािथ कसैले 
'ितकार गनb वा िमलेमतोमा अW 'कारको सÔझौता गनb 
मनाही छ र गरे गराएमा 9 V.S.A. 4503(a) अØगbत कनुन भोƒु 
पन- छ।   
गोपिनयता: जाँचको आव◊कता अनुसार उजुरी र कुनै 
नितजा सöÌी कतbÀ भरमो5ट सावbजिनक रेकडb िनयम 
अनुपालन गhर Family Education Rights Privacy 
Act(FERPA) अनुकुल गो2 रहने छ। 
वैक1âक उजुरी ;कृया :  उीडन  सöÌी उजुरी  jिŒय 
िनद-शक, िनजामती अिधकार कायाbलय, U.S िशjा िबभाग, 
John W. McCormack Post Office and Courthouse, Rm. 
701; Boston, MA 02109-3921; 
Email: OCR.Boston@ed.gov,  (६१७) २८९-०१११ or 
(६१७) ५२१-२१७२ (TTD); भमbÖ मानव अिधकार आयोग, 
14-16 Baldwin St., Montpelier VT 05633-6301, 
human.rights@state.vt.us, (८००) ४१६-२०१० (Voice) or 
(८७७) २९४-९२००  (TTY).  
कम$चारी र अp Z1{हk मािथको उlीडन:  तल 
उûेMखत िनयम *ारा संरिjत कुनै पिन खालको जाितय, 
राि÷P य उती, रंग भेद, धमb, स"दाय, उमेर, िलá, अपांगता, 
लैगीक अनुMflथती, पुखाb, वैवािहक सöÌ, वा ज- flथानका 
आधारमा ∑ने कमbचारी र अW ÀÃी मािथको उीडन 
अनैितक भेदभाव हो र बोडb  नीितह› Title V, Section B, 
504 of the Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 794, 
et seq.; Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 
U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act 
of 1964, 42 U.S.C. § 2000e, et seq.; Title IX of the 
Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. § 1681, et 
seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29 U.S.C. § 
623, et seq.; The Americans With Disabilities Act of 
1990, 42 U.S.C. § 12101, et seq.; and Fair Employment 
Practices, 21 V.S.A. Chpt. 5, subchpt. 6; Public 
Accommodations, 9 V.S.A. §§ 4500 et seq.; को अनुµप 
कावाbही गhरने छ। 
बåा ठहर गनु$:  
रा„ सरकारको कनुन अनुसार ३ बषb देखी २१ बषb सÁका 
सÈूणb यो— बालबािलकाहµले उिचत र िन:शुÏ िशjाको 
अवसर पाउनु पदbछ। बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥ िव#ालय जाने 
२१ वषb मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िशjा सेवा 
आव◊क छ, πNा ब…ाहµ पeा लगाउने, पिहचान गन- र 
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लैगीक अनुMflथती, पुखाb, वैवािहक सöÌ, वा ज- flथानका 
आधारमा ∑ने कमbचारी र अW ÀÃी मािथको उीडन 
अनैितक भेदभाव हो र बोडb  नीितह› Title V, Section B, 
504 of the Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 794, 
et seq.; Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 
U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act 
of 1964, 42 U.S.C. § 2000e, et seq.; Title IX of the 
Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. § 1681, et 
seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29 U.S.C. § 
623, et seq.; The Americans With Disabilities Act of 
1990, 42 U.S.C. § 12101, et seq.; and Fair Employment 
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२१ वषb मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िशjा सेवा 
आव◊क छ, πNा ब…ाहµ पeा लगाउने, पिहचान गन- र 

मुpाˇन गन- ल3 रा«दछ।  यदी तपाईको ब…ा अपाá 
भएको शंका भएमा र ५ वषb मुिनको भएमा 'ारM4क िशjा 
कायbmममा ८६४-८४६३ मा सÈकb  गनुb होला। यदी तपाईको 
ब…ा ५ देखी २१ वषb िबचको भए यNो सुिबधा 'ाÿ गनbको 
लािग िव#ाथ~ समथbन सेवा कायाbलयमा ८०२-८६४-८४५६ मा 
सÈकb  गनुb होला। 
आचरण:  

            बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥का सÈूणb िव#ाथ~हµले 
िव#ालयको समयमा र िव#ालयको कृयाकलापमा, Üूल 
बसमा, िनयिमत Üूल धाउन 'योग,सावbजिनक 
बसमा  आचरण िनयमावलीको पालना गनुb पन- छ। बिल∂गटन 
Üुल िडMOP ≥का कमbचारीहµ πNो आचरण flथािपत, 
पालन र 'ितपादन गनb उeरदायी छन्। यो िजÁेवारी बिल∂गटन 
Üुल िडMOP ≥, अिभभावक र कमbचारी सबै िमलेर 
िव#ाथ~हµमा सकारा∆क आचरणको सöधbन गनुb पदbछ। 
तैपनी आMखरी िजÁेवारी िव#ाथ~ र अिभभावकको हो। कुनै 
ब…ाको –भाव असुरM®छत पाईएमा अिभभावकलाई 
जानकारी गराइने छ। 
पुन[था$पना	स~�ी	अéासहè 
पुनflथाbपना	सöÌी	अùासह›	सöÌ	िबकासमा	िनिहत	छन्	
र	इM0टी	को	एक	 संÜृित	 िसजbना	र	 पुनिनbमाbण	गनb	जसको	
नितजा	पुरानो	घाउलाई	जाती	पन-	र	िस¿े	बातावरण	तयार	पन-	
खालको	 ∑ºछ। बिलbङ्टन Üूल िडMOP ≥ बिलbङ्टनको 
समुदायसँग साझेदारीमा, हािन पुगेका ÀMÃहµ सिहत 
सबैलाई सुिनि5त गन- पुनflथाbपनाका अùासहµ जाhर रा«दै 
सबैको आव◊कता र अनुभव को पिहचान गhर सबै को लािग 
सशMÃकरण र सहयोगी बातावरण िसजbना गनb किटब  छ। 
अनुशासन:  
िव#ाथ~लाई िजÁेवारी बहन गनb िसकाउन र भिवÎमा 
उ…तर िबक6 रो# उिचत आचरण उपायहµ ›पांिकत 
गhरएको छ। अनुपयुÃ आचरणलाई पुनµÚान 'िmया*ारा 
संबोिधत गhरनेछ र िव{ाथ~ह› ितनीह›को Àवहारको लािग 
उeरदायी ∑नेछ। कुनै पिन पhरणाम लगाए पिछ िव{ाथ~ *ारा 
अपेिjत हद सÁ कारवाही गरीएको 'िmया अिधकारको 
सÛभbमा गhरनेछ। 

  
िनल~न / लामो समयको लािग िनल~न / िनêासन:   
िव#ाथ~ले िव#ालयको िनयम, िव#ालय सिमती िनतीको 
उûङघन गरेमा, दुÀbवहारमा संलƒ भएमा वा िव#ालयको 
सÈeी दुµपयोग गरेमा, िनलöन वा िन7ासन गनb सिकने 
छ। १० िदन भÛा बढीको िनलöन वा िन7ासन िव#ालय 
सुपhरवेjकको M–कृितमा र िव#ालय बोडbको सुनुवाईमा माŒ 
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छ। १० िदन भÛा बढीको िनलöन वा िन7ासन िव#ालय 
सुपhरवेjकको M–कृितमा र िव#ालय बोडbको सुनुवाईमा माŒ 



15

यो बSभाषी सDक6  (ML) काय6Xम बSभाषी 
िव7ाथ9 र पFरवारह.को सेवाको लािग बिल6ङ्टन 
Vूल िज#ामा एउटा अनौठो काय6Xम  सD“ी 
सरह छ। यस् काय6Xममा ११ जना पुरा समय काम 
गनb संपक6  कम6चारीह. १० वटा भाषामा काय6 
गद6छन जVो काय6 िव7ालय र बSभासी 
पFरवारह.मा संपक6  राî सहयोग गद6छन। यस् 
काय6Xमले घर र िव7ालय िबच संचार सुिबधा 
(दान गन6 थप् २० जना अêल कम6चारीह.सँग 
काय6 गद6छ। pre-K देखी कdा १२ स| गFर 
संपक6  कम6चारी र दोभासेह.ले ज|ा ९७१ जना 
िव7ाथ9ह.लाइ र ितनका पFरवारह.लाई जसको 
पिहलो भाषा अङé े जी होइन ितिनह.लाई सेवा 
(दान गद6छन। यो काय6Xम स;<ी केही (É 
भएमा कृपया Nijaza Semic लाई (८०२) २८८-
६०४८ अथवा nsemic@bsdvt.org सDक6  गनु6 
होला। 
 

6. उपLwथती / िढलाई:  

भम6§्को कानुन अनुसार बLा ६ बष6 पुगेपछी 
िव7ालयमा भना6 गनु6 पद6छ।  
अिभभावकले बLा अनुपZlथत Sने भएमा वी7ालयलाई 
जानकारी गराउनु पद6छ।  
सDूण6 अनुपZlथती र िव7ाथ9 िव7ालयमा िढलो पुगेको 
ख•मा अिभभावकलाई सDक6  गFरने छ। 
● ५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए: तपाईलाई फोन 

अथवा िचŸी माफ6 त िज#ाको िनयमको बारेमा 
जानकारी गराइने छ।  

● १० िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  Uaै र कुनै 
अवlथामा तपाईलाई अनुपZlथती स;<ी बैठकमा 
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िव7ालयमा गई पढुन भEे हो। कृपया आâनो बLालाई 
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5. बिलjगटन kुल िडिlm n्मा िबिभधता र 
समानता सopी दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDि“  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव”ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAéकले िव”ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज‘े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZ∞ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ’ç गरी सकेको छ। 
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नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZ÷टी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िन◊dतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
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िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6ÿयन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

यो बSभाषी सDक6  (ML) काय6Xम बSभाषी 
िव7ाथ9 र पFरवारह.को सेवाको लािग बिल6ङ्टन 
Vूल िज#ामा एउटा अनौठो काय6Xम  सD“ी 
सरह छ। यस् काय6Xममा ११ जना पुरा समय काम 
गनb संपक6  कम6चारीह. १० वटा भाषामा काय6 
गद6छन जVो काय6 िव7ालय र बSभासी 
पFरवारह.मा संपक6  राî सहयोग गद6छन। यस् 
काय6Xमले घर र िव7ालय िबच संचार सुिबधा 
(दान गन6 थप् २० जना अêल कम6चारीह.सँग 
काय6 गद6छ। pre-K देखी कdा १२ स| गFर 
संपक6  कम6चारी र दोभासेह.ले ज|ा ९७१ जना 
िव7ाथ9ह.लाइ र ितनका पFरवारह.लाई जसको 
पिहलो भाषा अङé े जी होइन ितिनह.लाई सेवा 
(दान गद6छन। यो काय6Xम स;<ी केही (É 
भएमा कृपया Nijaza Semic लाई (८०२) २८८-
६०४८ अथवा nsemic@bsdvt.org सDक6  गनु6 
होला। 
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अिभभावकले बLा अनुपZlथत Sने भएमा वी7ालयलाई 
जानकारी गराउनु पद6छ।  
सDूण6 अनुपZlथती र िव7ाथ9 िव7ालयमा िढलो पुगेको 
ख•मा अिभभावकलाई सDक6  गFरने छ। 
● ५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए: तपाईलाई फोन 

अथवा िचŸी माफ6 त िज#ाको िनयमको बारेमा 
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सध€ िव7ालयमा पठाइ सहयोग गनु6होस्।  
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∑ने छ। िव#ालय बोडbले िव#ाथ~लाई िन7ासन गदाb चालु 
शैिjक सŒको अãमा वा ९० िदनको लािग, जुन धेरै छ πो 
गनb स¿ेछ। 
 
अनुशासनका उपायहk:  
िव#ाथ~को कानुन सÁत अिधकारलाई #ानमा राखेर र 
रा„को कानुनले िदए बमोिजम अनुशासनका उपायहµ लागु 
गhरने छ।  
शारीvरक सजाय:  

शारीhरक क÷ ∑ने खालको र दु:ख िदने अिभ'ायले कुनै पिन 
अनुशासिनक कायb गनb गराउन 'ितबÌ छ। कुनै ब…ालाई 
बचाउने, धन सÈeीको रjा गन-, कसैलाई जोगाउने, कुनै 
झगडा शाØ पान- नाममा कसैले कसै मािथ थोरैपिन बल 'योग 
गनb पाउने छैन।  

पुनkëान ;कृयाहè: 
            पुनµÚान 'िmया सöÌ िनमाbण र पुनिनbमाbण 'थामा जिडत 

छन् जसले उपचार िबिध र िसकाई सöMÌ संÜृितको िसजbना 
गछb  । बिल∂गटन Üूल िडMOP कले बिल∂गटन सामुदायसंग 
साझेदारीको साथमा पुनµÚानका अùासह› अिग बडाको 
छ, जसले उनीहµको आव◊कता र अनुभवह› र πसको 
कायाbÒयनका लािग एक समसामियक वातावरण िसजbना 
गरेको छ । केिह अवflथामा, िव{ाथ~ह›लाई तोिकएका 
िव{ालय भवनबाट अलग रा“ सिकºछ तर उनीह› 
िशjाबाट अलग ∑ँदैनन्।  
 
लागु पदाथ$ / मिदरा:  
भमbÖ रा„ सरकारको आव◊कता अनुसार [Title 16, 
section 1165, 909], बिलbङ्ट8ा िव#ालयहµमा िवNृत K-
12 लागु पदाथb र मिदरा दुµपयोग िनवारण पाlmम् लागु 
गhरएको छ। यसको साथै िशjक 'शीjण कायbmम, सहायता 
र िनिदb÷ उपायहµ, अनुमोिदत िचिकıा साधन, सहकाhर 
िनिदb÷ सÔझौता, अनुमोिदत िव#ालय बोडb िनती र रा„ 
Nhरय सöMÌत जागरण कायbmम छन्।  
यदी िव#ाथ~ले लागु औषधी र मिदराको िव#ालय बोडb िनती 
िवपhरत दुµपायोग गरेको पाइएमा, िव#ालय अिधकारीले िन€ 
कायb गनb स¿े छन्।  

● अû—ाउनु (टाईम आउट)  
● अिभभावक सÁेलन  
● आचरण योजना / अिभभावकसँग सÔझौता / 

अिभभावकसँग सहकायb  
● अW Üुल िडMOP ≥्को संसाधनमा पठाउने  

● बािहय संflथामा पठाउने I बिजbत औषधीको 
िकन-बेचलाई गM4र अपराध ठहhरने छ र 
πNो ÀMÃलाई उपयुÃ िनयम कायम गन- 
संflथामा िनिदb÷ गhरने छ| 

● लामो वा छोटो समयको लािग िनलöन|  
● िन7ासन   

सुतí /खैनी  
कुनै सुत~ जW पदाथbहµ (चुरोट, िबडी, खैनी, वा अW कुनै) 
िब{ालय छेŒ िभŒ कानुनले िनषेध गरेको छ।         िबदुितया 
चुरोट पिन सुत~जW पदाथb सरह िब{ालय jेŒ िभŒ िनषेध 
गhरएको छ।  
शैिAक समथ$न ;णाली: 

       बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥् शैिjक समथbन 'णालीको ल3 
िव#ाथ~लाई अितhरÃ सहयोग 'दान गरी प∑चमा पुÍ याउनु र 
िशjा 'णलीमा भएका साधारण चुनौतीहµको िनवारण गनुb हो। 
िजûाका 'πेक िव#ालयले एउटा शैिjक समथbन 
टोिलको(EST) िबकास गरेको छ जसले शैिjक तथा 
आचरणसँग सöMÌत िनिदb÷ गhरएका िव#ाथ~हµ M–कार 
गरी िशjकवगbलाई योजना बनाउन, साथै  πNा 
बालबािलकालाई म त गछb  जसलाई  कjा कोठा बाहेक 
अितhरÃ ठाउमा सहयोग चािहºछ। यसका अितhरÃ यस 
टोिलले आ≠नो कायbको त:ांक संकलन गदbछ जसको 'योग 
शैिjक समथbन 'णािलको िबकास र सम7 योजना बनाउन 
गhरºछ।  

यदी यस सöÌी सÈूणb जानकारी चिहएमा तपाइको 
िव#ालय को guidance counselor (सûाहकार) वा 'धान् 
अ#ापकसँग सÈकb  गनुb होला।  
 
िजìेवारपूण$ क\ïुटर, नेटवक$  र इ5रनेटको ;योग:  
 

           बिल∂गटन Üूल िडMOP ≥ आजका िव#ाथ~हµलाई िस¿ 
िसकाउन र सफलता सÁा पुÍ याउन सूचना 'िविधको (IT) 
आव◊कता अिभ¡ छ भ¡े कुराको पिहचान गदbछ र िव#ाथ~ 
र कमbचारीहµले सुचना 'िविधको 'योग गनb आजको िव+ 
समुदायमा अती आव◊क छ भ¡े ठाÛछ। यो नीितको उÑे◊ 
िन€ छ: 

1. सुचना 'िविधको 'योग गन- बातावरण Õीजना गhर 
पाlmम समृ का  लािग सहकायb गन- अवसर 
'दान गदbछ र कमbचारी पेशेवर िवकास वातावरण 
िसजbना गनb सहयोग गदbछ। 

2. िजûामा उपल‡ सुचाना 'िविधको उपकरण, 
ने;कb को 'योग अिन ईÖरनेटमा उपल‡ Õोतहµ 
'योग गन- 'योगकताb सबैको सुरjा कायम गनb 
िजûालाई उिचत कदम चाRन सहयोग गदbछ।   

3. लागू संघीय र रा„ Àवflथा को आव◊कता 
अनु›प Üुल िडMOP ≥ले इÖरनेट प∑ँच र अW 
िव#ुितय साधनह›को 'ावधानको पालन गनb। 

 
बिल∂गटन Üूल िडM<≥्ले इÖरनेट सिहत सूचना 'िविधका 
(IT) =ोतह› असं> 'योग गनb िव#ाथ~ र कमbचारीलाई 
प∑ँच 'दान गदbछ। िय =ोतह›ले िसकाइमा बृM  गनb र हा’ो 
समुदाय िभŒ र बािहर िव+ समुदाय संग संचार गन- मौका 'दान 
गदbछ। तर, यी =ोतह›को प∑ँचका साथै उपल‡ Õोत 
साधनको 'योग िजÁेवारपूणb µपमा 'योग गनb िव#ाथ~, 
िशjक, कमbचारी लगायत सवbसाधारणमा आई परेको छ। 
 
िजûाका कÔ2ुटर र नेटवकb  =ोतह› िजûाको सÈिe हो। 
'योगकताbले िजûाको कÔ2ुटर वा नेटवकb  =ोतह› 'योग 
गhर िसजbना गरेको, राखेको, पठाएको वा 'दशbनमा राखेका  वा 
ÀMÃगत फाइल र इले≥P ोिनक संचार सिहत कुनै पिन कुरा 
गोपिनय रहन स˘ैनन भ¡े अपेjा गनुb पदbछ। 

सुचना 'िविधका Õोत-सधानको 'योग सöÌी 'िmयाहµ 
flथापनाका लािग अिभशासन गनb अधीjक िजÁेवार ∑नु∑ºछ।  

यो नीित िजûाको नेटवकb  सहयोग र संचार उपकरण र / वा 
िव#ाथ~ जानकारी 'णालीको 'योग आ≠नो flथानमा िभŒ वा 
बािहर बिस 'योग गन- सबैको लािग लागु ∑ºछ।  

'योगकताbले अ–ीकायb 'योग गरेमा, वा 'ितिलिप अिधकार 
'ितबÌको उûंघन गरेमा अथवा अW कानुनको उûंघन 
गरेमा,  'योगकताbको गËी वा लापरवाहीका कारण Çय ∑न 
पुगेमा उûंघनको उeरदायी िजûा ∑ने छैन। इÖरनेट सिहत 
िजûाका इले≥P ोिनक =ोतह› नेटवकb मा भेिटने कुनै पिन 
जानकारीको शु ता, उमेर औिचπ, वा उपयोिगता सुिनि5त 
गनbको लािग िजûा िजÁेवार छैन। िजûा डाटा वा सेवाको 
µकावट बाट ∑ने कुनै पिन jितका लािग िजÁेवार छैन। 
िजûा ईÖरनेट लगायत भ™ारण् गhरएका िवधुितय Õोतहµ 
माफb त 'ाÿ ∑ने जानकारीको गुणNर र सπताको लािग र 
आ≠नो अनिधकृत 'योगबाट उ¡ ∑ने िवeीय दािय‘को 
लािग िजÁेवार ∑ने छैन। िजûाको सूचना 'िबिधको 
दुµपायोग गरेको अवflथामा 'िबिधको उपयोग िवशेषािधकार 
रÑ र / वा उपयुÃ अनुशासन संचालन गन- अिधकार िजûा 
आफुमा िनिहत गदbछ। 'योगकताbले यो िनती उलंघन गरेको 
आरोप लागेको अवflथामा Üुल िडMOP ≥्ले πस आरोपको 
अनुसÌान िव#ाथ~ अनुसÌान िनती अनुµप गन- छ। 

● बािहय संflथामा पठाउने I बिजbत औषधीको 
िकन-बेचलाई गM4र अपराध ठहhरने छ र 
πNो ÀMÃलाई उपयुÃ िनयम कायम गन- 
संflथामा िनिदb÷ गhरने छ| 

● लामो वा छोटो समयको लािग िनलöन|  
● िन7ासन   

सुतí /खैनी  
कुनै सुत~ जW पदाथbहµ (चुरोट, िबडी, खैनी, वा अW कुनै) 
िब{ालय छेŒ िभŒ कानुनले िनषेध गरेको छ।         िबदुितया 
चुरोट पिन सुत~जW पदाथb सरह िब{ालय jेŒ िभŒ िनषेध 
गhरएको छ।  
शैिAक समथ$न ;णाली: 

       बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥् शैिjक समथbन 'णालीको ल3 
िव#ाथ~लाई अितhरÃ सहयोग 'दान गरी प∑चमा पुÍ याउनु र 
िशjा 'णलीमा भएका साधारण चुनौतीहµको िनवारण गनुb हो। 
िजûाका 'πेक िव#ालयले एउटा शैिjक समथbन 
टोिलको(EST) िबकास गरेको छ जसले शैिjक तथा 
आचरणसँग सöMÌत िनिदb÷ गhरएका िव#ाथ~हµ M–कार 
गरी िशjकवगbलाई योजना बनाउन, साथै  πNा 
बालबािलकालाई म त गछb  जसलाई  कjा कोठा बाहेक 
अितhरÃ ठाउमा सहयोग चािहºछ। यसका अितhरÃ यस 
टोिलले आ≠नो कायbको त:ांक संकलन गदbछ जसको 'योग 
शैिjक समथbन 'णािलको िबकास र सम7 योजना बनाउन 
गhरºछ।  

यदी यस सöÌी सÈूणb जानकारी चिहएमा तपाइको 
िव#ालय को guidance counselor (सûाहकार) वा 'धान् 
अ#ापकसँग सÈकb  गनुb होला।  
 
िजìेवारपूण$ क\ïुटर, नेटवक$  र इ5रनेटको ;योग:  
 

           बिल∂गटन Üूल िडMOP ≥ आजका िव#ाथ~हµलाई िस¿ 
िसकाउन र सफलता सÁा पुÍ याउन सूचना 'िविधको (IT) 
आव◊कता अिभ¡ छ भ¡े कुराको पिहचान गदbछ र िव#ाथ~ 
र कमbचारीहµले सुचना 'िविधको 'योग गनb आजको िव+ 
समुदायमा अती आव◊क छ भ¡े ठाÛछ। यो नीितको उÑे◊ 
िन€ छ: 

1. सुचना 'िविधको 'योग गन- बातावरण Õीजना गhर 
पाlmम समृ का  लािग सहकायb गन- अवसर 
'दान गदbछ र कमbचारी पेशेवर िवकास वातावरण 
िसजbना गनb सहयोग गदbछ। 

2. िजûामा उपल‡ सुचाना 'िविधको उपकरण, 
ने;कb को 'योग अिन ईÖरनेटमा उपल‡ Õोतहµ 
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7. ब{ाको पोषण र खा/ सेवा: 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना बिल6ङ्टन Vूल 
िज#ामा सबैका लािग गुणaरीय खानामा पाSँच (दान 
गन6 (ितबã छ। हाúो टीम शैिdक सफलता र आजीवन 
सकारा‹क पोषण अ›ास(ित नेतृ� गFर èlथ खाने 
बानी समथ6नमा समिप6त छ। नाfiा, भोजन, िव7ालय 
पछी नाfiा, र भोज सबै Vूलह.मा (दान गFरTछ।  
िव7ालयमा खाना रािªé य Vूल भोजन र नाfiा 
काय6Xम अòग6त २०१०को èlथ भोक-िनःशु´ 
बLाह. ऐन बमोिजम पोषण िनयम पालन गFर गFरTछ। 
यो ±वlथा †ाउनको उदे∑ िव7ाथ9ह.लाई èाñ 
खानाको िबक· (दान गरेर बाल मोटोपन घटाऊनु 
िथयो। सबै खाना, खाना र पेय पदाथ6 योß बLा पोषण 
पेसेवरहpले तयार गFर िबतरण गद6छन्। 
उपल∞ भोजन: 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ नाfiा 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ िव7ालय  िबदा 
पछी भोज 
* कdाको समयमा कdा K देZख ५ स|का िव7ाथ9 
ह.लाई िन: शु´ फल फूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूण6 सलाद बार र दुध - (Uेक् 
िदन उपल∞ 

 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना (बीएसएएफपी) बषा6 
यममा खा7 सेवा काय6Xम माफ6 त सबैलाई िनशु´ 
भोजन उपल∞  (दान गन6 सकेकोमा गव6 गद6छ।थप 
.पमा बीएसएएफपी ले छु⁄ीको सम¢मा भोकमारी 
राहत Öाकेजह. िवतरन गन6 थालेको छI यो 
काय6Xमको सेवा िलन सQे १०० पFरवारको पिहचान 
हािमले गरेका छौI यदी तपाईलाई यो सेवाको ज.रत छ 
वा दान िदन चाहानुSTछ भने सेरा S‰र लाई ८०२-
८६४-८४१६ वा sheusner@bsdvt.org मा सDक6  
गनु6होला I  
 हामी हाúो चमेनागृहमा  (दान गFरने सेवाह.मा 
lथानीय उÁादन को मा`ा वृZã गन6 ठूलो फड्को 
मारेको ठxछौ ंर हामीले िकEे सामाØीह.मा एक 
ितहाई भाग भम6§्को lथािनय उÁादनह. पद6छन 
भEमा हामी गव6 गद6छौ।ं हामी गव6का साथ भE 
चाहाTछौकी यो वष6 भम6§मा  उÁादन गFरएको गाई-
गो.को मासु भाTषामा िदनेछ।  

7. ब{ाको पोषण र खा/ सेवा: 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना बिल6ङ्टन Vूल 
िज#ामा सबैका लािग गुणaरीय खानामा पाSँच (दान 
गन6 (ितबã छ। हाúो टीम शैिdक सफलता र आजीवन 
सकारा‹क पोषण अ›ास(ित नेतृ� गFर èlथ खाने 
बानी समथ6नमा समिप6त छ। नाfiा, भोजन, िव7ालय 
पछी नाfiा, र भोज सबै Vूलह.मा (दान गFरTछ।  
िव7ालयमा खाना रािªé य Vूल भोजन र नाfiा 
काय6Xम अòग6त २०१०को èlथ भोक-िनःशु´ 
बLाह. ऐन बमोिजम पोषण िनयम पालन गFर गFरTछ। 
यो ±वlथा †ाउनको उदे∑ िव7ाथ9ह.लाई èाñ 
खानाको िबक· (दान गरेर बाल मोटोपन घटाऊनु 
िथयो। सबै खाना, खाना र पेय पदाथ6 योß बLा पोषण 
पेसेवरहpले तयार गFर िबतरण गद6छन्। 
उपल∞ भोजन: 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ नाfiा 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ िव7ालय  िबदा 
पछी भोज 
* कdाको समयमा कdा K देZख ५ स|का िव7ाथ9 
ह.लाई िन: शु´ फल फूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूण6 सलाद बार र दुध - (Uेक् 
िदन उपल∞ 

 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना (बीएसएएफपी) बषा6 
यममा खा7 सेवा काय6Xम माफ6 त सबैलाई िनशु´ 
भोजन उपल∞  (दान गन6 सकेकोमा गव6 गद6छ।थप 
.पमा बीएसएएफपी ले छु⁄ीको सम¢मा भोकमारी 
राहत Öाकेजह. िवतरन गन6 थालेको छI यो 
काय6Xमको सेवा िलन सQे १०० पFरवारको पिहचान 
हािमले गरेका छौI यदी तपाईलाई यो सेवाको ज.रत छ 
वा दान िदन चाहानुSTछ भने सेरा S‰र लाई ८०२-
८६४-८४१६ वा sheusner@bsdvt.org मा सDक6  
गनु6होला I  
 हामी हाúो चमेनागृहमा  (दान गFरने सेवाह.मा 
lथानीय उÁादन को मा`ा वृZã गन6 ठूलो फड्को 
मारेको ठxछौ ंर हामीले िकEे सामाØीह.मा एक 
ितहाई भाग भम6§्को lथािनय उÁादनह. पद6छन 
भEमा हामी गव6 गद6छौ।ं हामी गव6का साथ भE 
चाहाTछौकी यो वष6 भम6§मा  उÁादन गFरएको गाई-
गो.को मासु भाTषामा िदनेछ।  

'योग गन- 'योगकताb सबैको सुरjा कायम गनb 
िजûालाई उिचत कदम चाRन सहयोग गदbछ।   

3. लागू संघीय र रा„ Àवflथा को आव◊कता 
अनु›प Üुल िडMOP ≥ले इÖरनेट प∑ँच र अW 
िव#ुितय साधनह›को 'ावधानको पालन गनb। 

 
बिल∂गटन Üूल िडM<≥्ले इÖरनेट सिहत सूचना 'िविधका 
(IT) =ोतह› असं> 'योग गनb िव#ाथ~ र कमbचारीलाई 
प∑ँच 'दान गदbछ। िय =ोतह›ले िसकाइमा बृM  गनb र हा’ो 
समुदाय िभŒ र बािहर िव+ समुदाय संग संचार गन- मौका 'दान 
गदbछ। तर, यी =ोतह›को प∑ँचका साथै उपल‡ Õोत 
साधनको 'योग िजÁेवारपूणb µपमा 'योग गनb िव#ाथ~, 
िशjक, कमbचारी लगायत सवbसाधारणमा आई परेको छ। 
 
िजûाका कÔ2ुटर र नेटवकb  =ोतह› िजûाको सÈिe हो। 
'योगकताbले िजûाको कÔ2ुटर वा नेटवकb  =ोतह› 'योग 
गhर िसजbना गरेको, राखेको, पठाएको वा 'दशbनमा राखेका  वा 
ÀMÃगत फाइल र इले≥P ोिनक संचार सिहत कुनै पिन कुरा 
गोपिनय रहन स˘ैनन भ¡े अपेjा गनुb पदbछ। 

सुचना 'िविधका Õोत-सधानको 'योग सöÌी 'िmयाहµ 
flथापनाका लािग अिभशासन गनb अधीjक िजÁेवार ∑नु∑ºछ।  

यो नीित िजûाको नेटवकb  सहयोग र संचार उपकरण र / वा 
िव#ाथ~ जानकारी 'णालीको 'योग आ≠नो flथानमा िभŒ वा 
बािहर बिस 'योग गन- सबैको लािग लागु ∑ºछ।  

'योगकताbले अ–ीकायb 'योग गरेमा, वा 'ितिलिप अिधकार 
'ितबÌको उûंघन गरेमा अथवा अW कानुनको उûंघन 
गरेमा,  'योगकताbको गËी वा लापरवाहीका कारण Çय ∑न 
पुगेमा उûंघनको उeरदायी िजûा ∑ने छैन। इÖरनेट सिहत 
िजûाका इले≥P ोिनक =ोतह› नेटवकb मा भेिटने कुनै पिन 
जानकारीको शु ता, उमेर औिचπ, वा उपयोिगता सुिनि5त 
गनbको लािग िजûा िजÁेवार छैन। िजûा डाटा वा सेवाको 
µकावट बाट ∑ने कुनै पिन jितका लािग िजÁेवार छैन। 
िजûा ईÖरनेट लगायत भ™ारण् गhरएका िवधुितय Õोतहµ 
माफb त 'ाÿ ∑ने जानकारीको गुणNर र सπताको लािग र 
आ≠नो अनिधकृत 'योगबाट उ¡ ∑ने िवeीय दािय‘को 
लािग िजÁेवार ∑ने छैन। िजûाको सूचना 'िबिधको 
दुµपायोग गरेको अवflथामा 'िबिधको उपयोग िवशेषािधकार 
रÑ र / वा उपयुÃ अनुशासन संचालन गन- अिधकार िजûा 
आफुमा िनिहत गदbछ। 'योगकताbले यो िनती उलंघन गरेको 
आरोप लागेको अवflथामा Üुल िडMOP ≥्ले πस आरोपको 
अनुसÌान िव#ाथ~ अनुसÌान िनती अनुµप गन- छ। 

कमbचारीले यो िनितको उलंघन गरेको आरोप लागेको 
अवflथामा करार सÔझौताह› र कानूनी आव◊कताह› 
अनुसार 'शोधन गhरनेछ। 
 
भना$को लािग उमेर: 
बिल∂गटन वािसÛाको हकमा से?ेöर १ ताhरख अघी ५ बषb पुरा 
भएका वालवािलकहµले kindergarten मा भनाb िलन स¿े 
छन्। यदी ब…ा से?ेöर १ ताhरख अघी ६ बषb पुगेको भएमा 
कjा १ मा भनाb गनुbपन- छ।  
 
िकDगा$टñóा अिJम ;वेश:  
ब…ाहµको ÀMÃगत आव◊कता पूरा गन- एक 'यासमा, 
सेवाको ›पमा, बिलbङटोन Üूल िजûाले जसको ज- िमित 
से?ेöर १ र से?ेöर ३० को मा पन- िव#ािथbहµको बीच भएका 
िव#ाथ~हµका हकमा िक™गाbटbनमा भनाb गनb अनुरोध गरेको 
अवflथामा 'ारM4क 'वेशका लािग िवचार गन-छौ।ं तपाई 
आ≠नो ब…ाको लािग यो मौकाको 'योग गनb चाहनु∑ºछ भने, 
बिलbङ्टन Üूल िजûामा ८०२-८६४-८४६३ मा 'ारM4क 
िशjा कायbmममा सÈकb  गनुbहोस्। 
sवण तथा SिT जाँच: वािषbक µपमा िव#ालयले िव#ाथ~को 
के.जी.  पिहलो, दोÕो, तेÕो, पांचौ, सातौ,ं र नवौ ंकjामा Õवण 
शMÃ जाँच गन- गदbछ। तर अिभभावकले 'धान अ#ापकलाई 
जानकारी गराएर आ≠नो ब…ाको यो जाँच नगराउन 
स˘छन्।      
िवFालयमा औषदोपचार:  िव#ालयमा साधारण िबरामी 
पदाb आ≠ना नानीहµलाई औषधी िदइयोस् भनेर वष-नी फारम 
(यो फारम हाYो वेZसाइटमा प*न उपलZद छ) भनुb पदbछ। 
यसको लािग आ≠नो –ा˛किमbबाट िलMखत आदेश pाउनु 
पछb । औषधी लेबल सिहतको बªामा िव#ाथ~को नाम लेखेर 
pाउनु पदbछ। यो औषधी िव#ालय को नसb वा –ा˛किमbले 
उिचत ठाँउमा ताRचा लगाएर रा“े छन् तर जीवन बचाउने 
औषधी भने यसो गhरने छैन। कुनै पिन एलज~ वा अflथमा अथवा 
औषधीका बारेमा कुनै '/ छ भने िmया योजना िवकास गनb 
आ≠नो Üूल नसb सÈकb  गनुbहोस्।  
सेना / उöरमाFिमक भित$कता$: अिभभावकले आ≠ना 
नानीहµको नाम, ठेगाना र टेिलफोन नöर आ≠नो M–कृित 
िवना िव#ालयले सेना वा उeरमा#िमक भितbकताbलाई 
निदईयोस भ¡ स®छन। थप् जानकारीको लािग सöMÌत 
Üुलको ि'MXपलसंग कुरा गनुbहोस्।   

अभेदभाव: बिल∂गटन Üुल िडMOP क र यसका कमbचारीले 
कुनै पिन कामदार वा िव#ाथ~लाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धमb, 
अपांगता, पु>@ली र राि÷P यताका आधारमा (गभाbवflथा, 
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हाúो समुदायको èाñ बिलयो बनाउन, सDूण6 ताजा, 
र lथानीय भोजनको pपमा धेरै Vermont िकसानह. 
संग िव7ाथ9 र ितनीहpको पFरवार सँगको स;< 
िबकास गन6 हाúो खेती देZख िव7ालय स| भEे खा7 
पारीयोजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग पु{ याएको छ। 
lथानीय खरीद िबिXले आâनो खाना (णाली 
छोराछोरीलाई स;< जोड्न र lथानीय िकसानह. 
उनीहpको समुदायमा िव7ालय आâनो फसल (दान 
गन6को लािग अवसर zीजना काय6Xम बढावा िदन मदत 
गद6छ। हाúो काय6Xमले  िज#ाका धेरै सËी बारीको 
िनरीdण र सËी खेती स;Z< िशdा (दान गनb काम 
पिन गद6छ। शायद तपाईले केही बिलvगटन काय4Nममा 
हाúो खानाको टé क देµनुभएको Sनुपछ6 । यस् काय6Xम 
स;Z< अq जानकारी हेन6को लािग कृपया हाúो 
वेबसाईटमा हेनु6 होला। खानाको शु´  ितनb स;<मा 
हाúो वेबसाईटमा उ#ेख गFरएको छ। 
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
8. िव/ालयको बजेट सopी जानकारी :  

शहरमा बैठक Sने िदन- माच6 मिहनाको पिहलो 
मंगलवार । यस् समयमा मतदाताह.लाई िव7ालयको 
बजेट िनधा6रणा गन6 भिनTछ। िव7ालयको बजेट 
स;<ी (aाव िनk िलZखत वेबसाईटह.बाट थाहा 
पाउनु Sने छ। 

● बिलvगटन Vुल िडZAé £्को 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

● िडZAé £्को बाष9क Fरपोट6बाट जुन 
बिल6ङ्टनका  बािसxाह.को हकमा फेÆुअरी 
मिहनामा उपल∞ STछ। 

● फे#ुअरी मिहनामा िड.S0कको िब4तृ बजेट 

कागज प; छपाई>। 
● िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
● िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
● कÈकाA Íानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 

 

 

आमाबाबुको, र वैवािहक Mflथित सिहत् गरी) Àवflथा र बोडb 
नीितह›ले 'दान गन- हदसÁ राजनीितक सöÌ, यौन 
अिभमुखीकरण, िलá पिहचान, वा िलá अिभÀMÃ लाई 
िलएर भेदभाव गदåनन ।  

यो िनती कुनै पिन Üुल िडMOP ≥्को जािगर, िशjा 'णाली र 
कृयाकलापमा लागु ∑ºछ। अझ Üुल बोडbले यो— अपांगता 
ÀMÃहµ िनयुÃी गनb कदम चाÄछ। कुनै पिन िनवेदकले 
भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनुb पदाb िजûाको आØhरक 
उजुरी 'णाली अØगbत गनुb पदbछ। उजुरी 'णाली िजûा 
वेबसाइट, र 'धान अ#ापकको कायाbलयमा उपल‡ ∑ने छ। 

सबै बिल∂गटन  Üुल िडMOP ≥्का कमbचारीले यNा भेदभाव 
छानिबन गदाb आफू इमाÛार रही स˘ो सहयोग पुÍ याउने 
छन्।  िजûाको Title VI संयोजक, उमेर भेदभाव ऐन 
संयोजक, र िव#ाथ~ अिन  कमbचारीका लािग अमेhरकी अपांग 
संग ऐन संयोजक  Susan ‘Ze’ Anderson Brown 
∑नु∑ºछ।; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ 
(TDD) पिन ∑नु∑ºछ। िव#ाथ~ र §504 लािग अमेhरकी अपांग 
ऐन संयोजक Laura Nugent, िव{ाथ~ समथbन सेवा को वhरA 
िनद-शक, (८०२) ८६४-८४५६ वा १ (८००) २५३-०१९१ 
((TDD)) ∑नु∑ºछ। 

नातेदार, िमŒ, अितिथ बÃा वा आगØुकको ›पमा 
कमbचारीहµ, िव#ाथ~, मतािपता र अµकालािग Title IX 
संयोजक, Henri Sparks, Director of Equity and 
Safe/Inclusive Schools, ∑नु∑ºछ (८०२) ८६५-४१६८ or 
(८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन ∑नु∑ºछ।   

मािथ उûेMखत सबै संयोजकहµलाई बिल∂गटन Üुल 
िडMOP ≥, १५० कोRचेOर अवेWु , बिल∂गटन भमbÖ ०५४०१ मा 
संपकb  गनb सिकने छ। अिधक िववरण र जानकारीको लािग 
www.bsdvt.org वेबसाइटमा अथवा Susan ’Ze’ Anderson 
Brown  , (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ 
(TDD)।मा कल गनb स¿ु ∑ने छ। 
 
गैर-भेदभाव नीितहµ को पूछताछ का लागी *न3न ठाउमा 
स3पक)  गनb सिकºछ - अमेhरकी िशjा िवभागको, नागhरक 
अिधकार को लािग कायाbलय, 5 Post Office Square 8th 
Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 
289-0111. Fax: (617) 289-0150, अकˆ सÈकb  कायाbलय 
हो भमbÖ मानव अिधकार आयोग, 135 State St. , Drawer 

33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-
2480 Voice/ TTY.  

काम गदå  गरेको कमbचारी वा नयाँ िनवेदकलाई आफू मािथ 
भेदभाव भएको लागेमा सÈकb  ठेगाना हो:  The U.S Equal 
Employment Opportunity Commission; 33 Whitehall 
Street, 5th floor, NY 10004, अथवा यो Toll free number 1-
800-669-4000/1-800-669-6820 TTY मा सÈकb  गनुb होला ।  
 
अिभभावक सõक$ : कृपया िव#ालयलाई हालसालैको 
आकM‰क टेिलफोन नöर िदनुहोस् जहाँ आ≠नो िव#ाथ~का 
लािग कानूनी अिभभावकको अिधकार र िजÁेवारी वा संरjक 
ÀMÃ छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला 
भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरAण िनयमावली:  बाल अिधकार संरjण 
सöÌी संघीय िनयमावली अØगbत रही अिभभावकहµलाई 
आ≠ना बालबािलकाको शाhरhरक जाँच अथवा सव-jणको 
जानकारी िलने अिधकार छ। आ≠ना बालबािलकालाई πNा 
जाँचमा बÉ निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक 
जाँचमा 'योग गhरने उपकरण िनhरjण गनb पिन पाउनु ∑ºछ। 
िवFालय बú गनु$ पदा$: कुनै िदन अ'πािसत µपमा 
असहज पhरMflथती उ¡ भई िव#ालय बÛ गनुb पन- ∑न 
स®छ। यो िनणbय िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन 
'हरी िबभागको सûाह अनुµप सुपhरवेjकको कायाbलयले 
गदbछ। स®भर अि7म जानकारी िदन 'यास गhरनेछ, तर 
किहलेकाही केही jणमै िव#ालय बÛ गनुb पन- पिन पhरMflथती 
उ¡ ∑न स®छ।  
िव#ालय बÛ गनुb पदाb: यदी बिल∂गटनका िव#ालय हµ 
अपझbट बÛ गनुb पदाb िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई 
Üुल मेसºजेर संचार 'णाली 'योग गhर घोषणाह› टेिलफोन 
कल, इमेल र टेB सÛेशह›को संयोजन माफb त पठाइने 
छ। flथािनय िट.भी र रेिडयो माफb त पिन यो  सÛेश 'सारण् 
∑ने छ। हा’ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडया ले पिन 
िव#ालय बÛ सöMÌ जानकाhर आ≠नो वेबसाईट माफb त 
जानकाhर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन नöर Üुल मेसºजेर संचार 'णािलमा 
∑न आव◊क छ जसको माफb त तपाइलाई यो सÛेश पुƒ 
सकोस। तपाईले  PowerSchool दताb 'णाली माफb त Üुल 
िफत~ फारमको ›पमा आ≠नो सÈकb  जानकारी अ#ाविधक 
गनb स¿ु∑ºछ। कुनै िदन अ'πािसत µपमा असहज पhरMflथती 
उ¡ भई िव#ालय  बÛ गनुb पन- ∑न स®छ। यो िनणbय 
िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन  'हरी िबभागको 

33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-
2480 Voice/ TTY.  

काम गदå  गरेको कमbचारी वा नयाँ िनवेदकलाई आफू मािथ 
भेदभाव भएको लागेमा सÈकb  ठेगाना हो:  The U.S Equal 
Employment Opportunity Commission; 33 Whitehall 
Street, 5th floor, NY 10004, अथवा यो Toll free number 1-
800-669-4000/1-800-669-6820 TTY मा सÈकb  गनुb होला ।  
 
अिभभावक सõक$ : कृपया िव#ालयलाई हालसालैको 
आकM‰क टेिलफोन नöर िदनुहोस् जहाँ आ≠नो िव#ाथ~का 
लािग कानूनी अिभभावकको अिधकार र िजÁेवारी वा संरjक 
ÀMÃ छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला 
भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरAण िनयमावली:  बाल अिधकार संरjण 
सöÌी संघीय िनयमावली अØगbत रही अिभभावकहµलाई 
आ≠ना बालबािलकाको शाhरhरक जाँच अथवा सव-jणको 
जानकारी िलने अिधकार छ। आ≠ना बालबािलकालाई πNा 
जाँचमा बÉ निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक 
जाँचमा 'योग गhरने उपकरण िनhरjण गनb पिन पाउनु ∑ºछ। 
िवFालय बú गनु$ पदा$: कुनै िदन अ'πािसत µपमा 
असहज पhरMflथती उ¡ भई िव#ालय बÛ गनुb पन- ∑न 
स®छ। यो िनणbय िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन 
'हरी िबभागको सûाह अनुµप सुपhरवेjकको कायाbलयले 
गदbछ। स®भर अि7म जानकारी िदन 'यास गhरनेछ, तर 
किहलेकाही केही jणमै िव#ालय बÛ गनुb पन- पिन पhरMflथती 
उ¡ ∑न स®छ।  
िव#ालय बÛ गनुb पदाb: यदी बिल∂गटनका िव#ालय हµ 
अपझbट बÛ गनुb पदाb िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई 
Üुल मेसºजेर संचार 'णाली 'योग गhर घोषणाह› टेिलफोन 
कल, इमेल र टेB सÛेशह›को संयोजन माफb त पठाइने 
छ। flथािनय िट.भी र रेिडयो माफb त पिन यो  सÛेश 'सारण् 
∑ने छ। हा’ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडया ले पिन 
िव#ालय बÛ सöMÌ जानकाhर आ≠नो वेबसाईट माफb त 
जानकाhर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन नöर Üुल मेसºजेर संचार 'णािलमा 
∑न आव◊क छ जसको माफb त तपाइलाई यो सÛेश पुƒ 
सकोस। तपाईले  PowerSchool दताb 'णाली माफb त Üुल 
िफत~ फारमको ›पमा आ≠नो सÈकb  जानकारी अ#ाविधक 
गनb स¿ु∑ºछ। कुनै िदन अ'πािसत µपमा असहज पhरMflथती 
उ¡ भई िव#ालय  बÛ गनुb पन- ∑न स®छ। यो िनणbय 
िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन  'हरी िबभागको 
सûाह अनुµप सुपhरवेjकको कायाbलयले गदbछ। स®भर 
अि7म जानकारी िदन 'यास गhरनेछ, तर किहलेकाही केही 
jणमै िव#ालय बÛ गनुb पन- पिन पhरMflथती उ¡ ∑न स®छ।  
िवFालय सुरAा:  
बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥् सदैव सुरjा बढाउन किटब  छ। 
यसको लािग 'πेक िव{ालयमा यसको संकट सुरjा टोली 
n जसले िनयिमत ›पमा िजûा Çापी िव#ालय सुरjा 
सिमती र बिल∂गटन 'हरी र बाµण िवभागका सद»हµ भेला 
∑ने गरेका छन्। आपतकालीन अवSथामा  िवचारम1 र 

िम2ो त4रकाले 67ति8या जनाउन कम<चारीको लािग 

सहयोग िमलोस भनेर उचAरीयको मापदCड को सुची 

िडFSGकसंग छ।  २०१९-२० मा “run , hide , fight “ उO 

मापदCडमा थिपएको 7थयो जसले िबRाथS र 

कम<चारीलाई जोUखम पदW जीवन सुरoा गन) सकुन भनेर। 

य!तै जोpखमबाट बqन Bडि!Eकले !थानको छेकबार साथै 

8ाथXमक सहयोग ताXलमको rयव!था Xमलाएको sथयो।  

SRO समtह IबJयालय सुरoाको लाsग महHवपूण) अंग हो। 

Bडि!Eकमा दइु जना SRO छन ्जो बXलwगटन पुXलस 

Iबभागबाट हुन।्  उनीहx Bडि!Eक सुरoा सXम*तका सद!य 

हुन ्र सबै IबJयालयमा सुरoाका नी*त अवल3बन गन) 
मJदत गछ)न।  

Bडि!Eकले Covid-१९ महामारTको समयमा रा{य सरकारको 
*नद/शन र Xसफा~रसलाई पालना गन/छ।  
 
िवFालयभवनमा सुरAाका उपायहk िन]िल1खत छन्: 	
पिहचान:   िव#ालयमा काम गन- 'πेक ÀMÃले फोटो ID 
लगाएको ∑नु पदbछ। ित ÀMÃहµ िशjक, 2ाराएडुकेटर, 
'सासक, सÁार तथा सुिबधा Oाफ, फुड सिवbस Oाफ र अµ 
समथbन कमbचारी।  
आगVुक:  आगØुकहµले िव#ालयमा आउँदा आगØुक 
पास िभनुb पदbछ। कुनै पिन आगØुक पास िबना भेटाइएमा 
Oाफले िव#ालय कायाbलय सÁ पुÍ याउदछन्।  
;वेश ùार: िदनको समयमा सबै Üुलह›को ढोका बÛ गनb 
आ7ह गhरएको छ। आगØुकले बजर / िभिडयो fामेरा 
पिहचान 'णालीको 'योग गhर मु> कायाbलय 'वेसमा 
अनुरोध गनb स®छन्। 
िचûहk:  'πेक भवनमा िचCहµ ∑नेछन् जसले 
आगØुकलाई मु> कायाbलयितर जान िनद-शन गदbछन्। 

आमाबाबुको, र वैवािहक Mflथित सिहत् गरी) Àवflथा र बोडb 
नीितह›ले 'दान गन- हदसÁ राजनीितक सöÌ, यौन 
अिभमुखीकरण, िलá पिहचान, वा िलá अिभÀMÃ लाई 
िलएर भेदभाव गदåनन ।  

यो िनती कुनै पिन Üुल िडMOP ≥्को जािगर, िशjा 'णाली र 
कृयाकलापमा लागु ∑ºछ। अझ Üुल बोडbले यो— अपांगता 
ÀMÃहµ िनयुÃी गनb कदम चाÄछ। कुनै पिन िनवेदकले 
भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनुb पदाb िजûाको आØhरक 
उजुरी 'णाली अØगbत गनुb पदbछ। उजुरी 'णाली िजûा 
वेबसाइट, र 'धान अ#ापकको कायाbलयमा उपल‡ ∑ने छ। 

सबै बिल∂गटन  Üुल िडMOP ≥्का कमbचारीले यNा भेदभाव 
छानिबन गदाb आफू इमाÛार रही स˘ो सहयोग पुÍ याउने 
छन्।  िजûाको Title VI संयोजक, उमेर भेदभाव ऐन 
संयोजक, र िव#ाथ~ अिन  कमbचारीका लािग अमेhरकी अपांग 
संग ऐन संयोजक  Susan ‘Ze’ Anderson Brown 
∑नु∑ºछ।; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ 
(TDD) पिन ∑नु∑ºछ। िव#ाथ~ र §504 लािग अमेhरकी अपांग 
ऐन संयोजक Laura Nugent, िव{ाथ~ समथbन सेवा को वhरA 
िनद-शक, (८०२) ८६४-८४५६ वा १ (८००) २५३-०१९१ 
((TDD)) ∑नु∑ºछ। 

नातेदार, िमŒ, अितिथ बÃा वा आगØुकको ›पमा 
कमbचारीहµ, िव#ाथ~, मतािपता र अµकालािग Title IX 
संयोजक, Henri Sparks, Director of Equity and 
Safe/Inclusive Schools, ∑नु∑ºछ (८०२) ८६५-४१६८ or 
(८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन ∑नु∑ºछ।   

मािथ उûेMखत सबै संयोजकहµलाई बिल∂गटन Üुल 
िडMOP ≥, १५० कोRचेOर अवेWु , बिल∂गटन भमbÖ ०५४०१ मा 
संपकb  गनb सिकने छ। अिधक िववरण र जानकारीको लािग 
www.bsdvt.org वेबसाइटमा अथवा Susan ’Ze’ Anderson 
Brown  , (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ 
(TDD)।मा कल गनb स¿ु ∑ने छ। 
 
गैर-भेदभाव नीितहµ को पूछताछ का लागी *न3न ठाउमा 
स3पक)  गनb सिकºछ - अमेhरकी िशjा िवभागको, नागhरक 
अिधकार को लािग कायाbलय, 5 Post Office Square 8th 
Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 
289-0111. Fax: (617) 289-0150, अकˆ सÈकb  कायाbलय 
हो भमbÖ मानव अिधकार आयोग, 135 State St. , Drawer 

कमbचारीले यो िनितको उलंघन गरेको आरोप लागेको 
अवflथामा करार सÔझौताह› र कानूनी आव◊कताह› 
अनुसार 'शोधन गhरनेछ। 
 
भना$को लािग उमेर: 
बिल∂गटन वािसÛाको हकमा से?ेöर १ ताhरख अघी ५ बषb पुरा 
भएका वालवािलकहµले kindergarten मा भनाb िलन स¿े 
छन्। यदी ब…ा से?ेöर १ ताhरख अघी ६ बषb पुगेको भएमा 
कjा १ मा भनाb गनुbपन- छ।  
 
िकDगा$टñóा अिJम ;वेश:  
ब…ाहµको ÀMÃगत आव◊कता पूरा गन- एक 'यासमा, 
सेवाको ›पमा, बिलbङटोन Üूल िजûाले जसको ज- िमित 
से?ेöर १ र से?ेöर ३० को मा पन- िव#ािथbहµको बीच भएका 
िव#ाथ~हµका हकमा िक™गाbटbनमा भनाb गनb अनुरोध गरेको 
अवflथामा 'ारM4क 'वेशका लािग िवचार गन-छौ।ं तपाई 
आ≠नो ब…ाको लािग यो मौकाको 'योग गनb चाहनु∑ºछ भने, 
बिलbङ्टन Üूल िजûामा ८०२-८६४-८४६३ मा 'ारM4क 
िशjा कायbmममा सÈकb  गनुbहोस्। 
sवण तथा SिT जाँच: वािषbक µपमा िव#ालयले िव#ाथ~को 
के.जी.  पिहलो, दोÕो, तेÕो, पांचौ, सातौ,ं र नवौ ंकjामा Õवण 
शMÃ जाँच गन- गदbछ। तर अिभभावकले 'धान अ#ापकलाई 
जानकारी गराएर आ≠नो ब…ाको यो जाँच नगराउन 
स˘छन्।      
िवFालयमा औषदोपचार:  िव#ालयमा साधारण िबरामी 
पदाb आ≠ना नानीहµलाई औषधी िदइयोस् भनेर वष-नी फारम 
(यो फारम हाYो वेZसाइटमा प*न उपलZद छ) भनुb पदbछ। 
यसको लािग आ≠नो –ा˛किमbबाट िलMखत आदेश pाउनु 
पछb । औषधी लेबल सिहतको बªामा िव#ाथ~को नाम लेखेर 
pाउनु पदbछ। यो औषधी िव#ालय को नसb वा –ा˛किमbले 
उिचत ठाँउमा ताRचा लगाएर रा“े छन् तर जीवन बचाउने 
औषधी भने यसो गhरने छैन। कुनै पिन एलज~ वा अflथमा अथवा 
औषधीका बारेमा कुनै '/ छ भने िmया योजना िवकास गनb 
आ≠नो Üूल नसb सÈकb  गनुbहोस्।  
सेना / उöरमाFिमक भित$कता$: अिभभावकले आ≠ना 
नानीहµको नाम, ठेगाना र टेिलफोन नöर आ≠नो M–कृित 
िवना िव#ालयले सेना वा उeरमा#िमक भितbकताbलाई 
निदईयोस भ¡ स®छन। थप् जानकारीको लािग सöMÌत 
Üुलको ि'MXपलसंग कुरा गनुbहोस्।   

अभेदभाव: बिल∂गटन Üुल िडMOP क र यसका कमbचारीले 
कुनै पिन कामदार वा िव#ाथ~लाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धमb, 
अपांगता, पु>@ली र राि÷P यताका आधारमा (गभाbवflथा, 

33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-
2480 Voice/ TTY.  

काम गदå  गरेको कमbचारी वा नयाँ िनवेदकलाई आफू मािथ 
भेदभाव भएको लागेमा सÈकb  ठेगाना हो:  The U.S Equal 
Employment Opportunity Commission; 33 Whitehall 
Street, 5th floor, NY 10004, अथवा यो Toll free number 1-
800-669-4000/1-800-669-6820 TTY मा सÈकb  गनुb होला ।  
 
अिभभावक सõक$ : कृपया िव#ालयलाई हालसालैको 
आकM‰क टेिलफोन नöर िदनुहोस् जहाँ आ≠नो िव#ाथ~का 
लािग कानूनी अिभभावकको अिधकार र िजÁेवारी वा संरjक 
ÀMÃ छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला 
भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरAण िनयमावली:  बाल अिधकार संरjण 
सöÌी संघीय िनयमावली अØगbत रही अिभभावकहµलाई 
आ≠ना बालबािलकाको शाhरhरक जाँच अथवा सव-jणको 
जानकारी िलने अिधकार छ। आ≠ना बालबािलकालाई πNा 
जाँचमा बÉ निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक 
जाँचमा 'योग गhरने उपकरण िनhरjण गनb पिन पाउनु ∑ºछ। 
िवFालय बú गनु$ पदा$: कुनै िदन अ'πािसत µपमा 
असहज पhरMflथती उ¡ भई िव#ालय बÛ गनुb पन- ∑न 
स®छ। यो िनणbय िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन 
'हरी िबभागको सûाह अनुµप सुपhरवेjकको कायाbलयले 
गदbछ। स®भर अि7म जानकारी िदन 'यास गhरनेछ, तर 
किहलेकाही केही jणमै िव#ालय बÛ गनुb पन- पिन पhरMflथती 
उ¡ ∑न स®छ।  
िव#ालय बÛ गनुb पदाb: यदी बिल∂गटनका िव#ालय हµ 
अपझbट बÛ गनुb पदाb िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई 
Üुल मेसºजेर संचार 'णाली 'योग गhर घोषणाह› टेिलफोन 
कल, इमेल र टेB सÛेशह›को संयोजन माफb त पठाइने 
छ। flथािनय िट.भी र रेिडयो माफb त पिन यो  सÛेश 'सारण् 
∑ने छ। हा’ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडया ले पिन 
िव#ालय बÛ सöMÌ जानकाhर आ≠नो वेबसाईट माफb त 
जानकाhर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन नöर Üुल मेसºजेर संचार 'णािलमा 
∑न आव◊क छ जसको माफb त तपाइलाई यो सÛेश पुƒ 
सकोस। तपाईले  PowerSchool दताb 'णाली माफb त Üुल 
िफत~ फारमको ›पमा आ≠नो सÈकb  जानकारी अ#ाविधक 
गनb स¿ु∑ºछ। कुनै िदन अ'πािसत µपमा असहज पhरMflथती 
उ¡ भई िव#ालय  बÛ गनुb पन- ∑न स®छ। यो िनणbय 
िव#ालयको 'धानअ#ापक र बिल∂गटन  'हरी िबभागको 
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हाúो समुदायको èाñ बिलयो बनाउन, सDूण6 ताजा, 
र lथानीय भोजनको pपमा धेरै Vermont िकसानह. 
संग िव7ाथ9 र ितनीहpको पFरवार सँगको स;< 
िबकास गन6 हाúो खेती देZख िव7ालय स| भEे खा7 
पारीयोजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग पु{ याएको छ। 
lथानीय खरीद िबिXले आâनो खाना (णाली 
छोराछोरीलाई स;< जोड्न र lथानीय िकसानह. 
उनीहpको समुदायमा िव7ालय आâनो फसल (दान 
गन6को लािग अवसर zीजना काय6Xम बढावा िदन मदत 
गद6छ। हाúो काय6Xमले  िज#ाका धेरै सËी बारीको 
िनरीdण र सËी खेती स;Z< िशdा (दान गनb काम 
पिन गद6छ। शायद तपाईले केही बिलvगटन काय4Nममा 
हाúो खानाको टé क देµनुभएको Sनुपछ6 । यस् काय6Xम 
स;Z< अq जानकारी हेन6को लािग कृपया हाúो 
वेबसाईटमा हेनु6 होला। खानाको शु´  ितनb स;<मा 
हाúो वेबसाईटमा उ#ेख गFरएको छ। 
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
8. िव/ालयको बजेट सopी जानकारी :  

शहरमा बैठक Sने िदन- माच6 मिहनाको पिहलो 
मंगलवार । यस् समयमा मतदाताह.लाई िव7ालयको 
बजेट िनधा6रणा गन6 भिनTछ। िव7ालयको बजेट 
स;<ी (aाव िनk िलZखत वेबसाईटह.बाट थाहा 
पाउनु Sने छ। 

● बिलvगटन Vुल िडZAé £्को 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

● िडZAé £्को बाष9क Fरपोट6बाट जुन 
बिल6ङ्टनका  बािसxाह.को हकमा फेÆुअरी 
मिहनामा उपल∞ STछ। 

● फे#ुअरी मिहनामा िड.S0कको िब4तृ बजेट 

कागज प; छपाई>। 
● िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
● िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
● कÈकाA Íानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 
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आगØुकहµले मु> कायाbलयमा 'वेश गरी आगØुक पास 
िलनु पदbछ।  
िवFाथíको अिभलेख वा जानकारी:  'πेक अिभभावकले 
आ≠नो ब…ाको िव#ालयले राखेको अिभलेख जा¡ पाउने 
अिधकार छ। अिभभावकले आ≠नो नानीको िन€िलMखत 
जानकारी पाउन स¿े छन्:  

● िव#ाथ~को कुनै िनि5त समयको शैिjक 
अिभलेख थाहा पाउन।  

● िव#ाथ~को सुधार थाहा पाउन।  
● छाŒ िशjा रेकडb  जानकारी ÀMÃगत ›पमा 

पिहचान को खुलासा गनb सहमत गनb। 
● बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥्ले नीयमावली 

शैिjक िनयम उलDन गरेको थाहा  पाएमा 
उजुरी गनb।  

शैिAक अिभलेखको िनvरAण र पुनरावृित:  
अिभभावकले िव#ालयलाई आ≠नो िव#ाथ~को अिभलेख हेनb 
चाहºछु भनी िनवेदन गदाb, 'धानआ#ापक वा अµ कोही सही 
कमbचारीले πसको Àवflथा िमलाई अिभभावकलाई उिचत 
समयमा खबर गन- छन्।  
शैिAक अिभलेख संशोधन:  
यिद Œुिट फेलापरेमा आ≠नो नानीको शैिjक अिभलेख 
संशोधन गनb चाँहदा अिभभावकले, बिल∂गटन Üुल 
िडMOP कलाई िनवेदन गनुb पदbछ। उिनहµलाई अिभलेखको 
कुन अंश बेिठक छ र पhरवतbन गनुb पछb  भ¡े कुरा थाहा ∑न 
जµरी छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी सं;ेशण:  
Üुल िडMOP कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडbको 
िनती अØगbत िव#ाथ~को कुनै अिभलेख अिभभावकको 
सûाह िबनानै पिन सं'ेशण गनb स˘छ।  
िडरेकटोरी इüमñसन:  
अिभभावकले िजûालाई जानकारी निदए सÁ िजûाले 
िव#ाथ~को "िडरेकटोरी इEम-सन" सं'ेशण गनb स®छ। 
िडरेकटोरी इEम-सन अØगbत िव#ाथ~ वा अिभभावकको 
नाम, ठेगाना, टेिलफोन नöर, ज- िमती, lnË, तौल्, उचाइ, 
कृयाकलापमा संलƒता, उपMflथती िमती, 'ाÿ गरेको िड7ी र 
पुरÜार, वािषbक पुMNकाको िचŒ, कjा िचŒ, िवगतको Üुल, 
आफू सरेको Üुल इπादी। यNा जानकारी केवल िजûा 
'शासक अथवा ि'MXपलले माŒ सं'ेशण गनb स®छन् ।  
िडरे†ोरी इüमñसन सं;ेशण °नबाट रो2ु पदा$:   
यदी तपाई बिल∂गटन Üुल िडMOP कले आ≠नो िव#ाथ~को 
मािथ उûेMखत जानकारी आ≠नो M–कृित िबना सं'ेशण 
नगरोस भ¡े चाहनु∑ºछ भने िव#ालयको ि'MXपललाई यो 

सûाह अनुµप सुपhरवेjकको कायाbलयले गदbछ। स®भर 
अि7म जानकारी िदन 'यास गhरनेछ, तर किहलेकाही केही 
jणमै िव#ालय बÛ गनुb पन- पिन पhरMflथती उ¡ ∑न स®छ।  
िवFालय सुरAा:  
बिल∂गटन Üुल िडMOP ≥् सदैव सुरjा बढाउन किटब  छ। 
यसको लािग 'πेक िव{ालयमा यसको संकट सुरjा टोली 
n जसले िनयिमत ›पमा िजûा Çापी िव#ालय सुरjा 
सिमती र बिल∂गटन 'हरी र बाµण िवभागका सद»हµ भेला 
∑ने गरेका छन्। आपतकालीन अवSथामा  िवचारम1 र 

िम2ो त4रकाले 67ति8या जनाउन कम<चारीको लािग 

सहयोग िमलोस भनेर उचAरीयको मापदCड को सुची 

िडFSGकसंग छ।  २०१९-२० मा “run , hide , fight “ उO 

मापदCडमा थिपएको 7थयो जसले िबRाथS र 

कम<चारीलाई जोUखम पदW जीवन सुरoा गन) सकुन भनेर। 

य!तै जोpखमबाट बqन Bडि!Eकले !थानको छेकबार साथै 

8ाथXमक सहयोग ताXलमको rयव!था Xमलाएको sथयो।  

SRO समtह IबJयालय सुरoाको लाsग महHवपूण) अंग हो। 

Bडि!Eकमा दइु जना SRO छन ्जो बXलwगटन पुXलस 

Iबभागबाट हुन।्  उनीहx Bडि!Eक सुरoा सXम*तका सद!य 

हुन ्र सबै IबJयालयमा सुरoाका नी*त अवल3बन गन) 
मJदत गछ)न।  

Bडि!Eकले Covid-१९ महामारTको समयमा रा{य सरकारको 
*नद/शन र Xसफा~रसलाई पालना गन/छ।  
 
िवFालयभवनमा सुरAाका उपायहk िन]िल1खत छन्: 	
पिहचान:   िव#ालयमा काम गन- 'πेक ÀMÃले फोटो ID 
लगाएको ∑नु पदbछ। ित ÀMÃहµ िशjक, 2ाराएडुकेटर, 
'सासक, सÁार तथा सुिबधा Oाफ, फुड सिवbस Oाफ र अµ 
समथbन कमbचारी।  
आगVुक:  आगØुकहµले िव#ालयमा आउँदा आगØुक 
पास िभनुb पदbछ। कुनै पिन आगØुक पास िबना भेटाइएमा 
Oाफले िव#ालय कायाbलय सÁ पुÍ याउदछन्।  
;वेश ùार: िदनको समयमा सबै Üुलह›को ढोका बÛ गनb 
आ7ह गhरएको छ। आगØुकले बजर / िभिडयो fामेरा 
पिहचान 'णालीको 'योग गhर मु> कायाbलय 'वेसमा 
अनुरोध गनb स®छन्। 
िचûहk:  'πेक भवनमा िचCहµ ∑नेछन् जसले 
आगØुकलाई मु> कायाbलयितर जान िनद-शन गदbछन्। 
आगØुकहµले मु> कायाbलयमा 'वेश गरी आगØुक पास 
िलनु पदbछ।  
िवFाथíको अिभलेख वा जानकारी:  'πेक अिभभावकले 
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कमbचारीले πसको Àवflथा िमलाई अिभभावकलाई उिचत 
समयमा खबर गन- छन्।  
शैिAक अिभलेख संशोधन:  
यिद Œुिट फेलापरेमा आ≠नो नानीको शैिjक अिभलेख 
संशोधन गनb चाँहदा अिभभावकले, बिल∂गटन Üुल 
िडMOP कलाई िनवेदन गनुb पदbछ। उिनहµलाई अिभलेखको 
कुन अंश बेिठक छ र पhरवतbन गनुb पछb  भ¡े कुरा थाहा ∑न 
जµरी छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी सं;ेशण:  
Üुल िडMOP कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडbको 
िनती अØगbत िव#ाथ~को कुनै अिभलेख अिभभावकको 
सûाह िबनानै पिन सं'ेशण गनb स˘छ।  
िडरेकटोरी इüमñसन:  
अिभभावकले िजûालाई जानकारी निदए सÁ िजûाले 
िव#ाथ~को "िडरेकटोरी इEम-सन" सं'ेशण गनb स®छ। 
िडरेकटोरी इEम-सन अØगbत िव#ाथ~ वा अिभभावकको 
नाम, ठेगाना, टेिलफोन नöर, ज- िमती, lnË, तौल्, उचाइ, 
कृयाकलापमा संलƒता, उपMflथती िमती, 'ाÿ गरेको िड7ी र 
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िडरे†ोरी इüमñसन सं;ेशण °नबाट रो2ु पदा$:   
यदी तपाई बिल∂गटन Üुल िडMOP कले आ≠नो िव#ाथ~को 
मािथ उûेMखत जानकारी आ≠नो M–कृित िबना सं'ेशण 
नगरोस भ¡े चाहनु∑ºछ भने िव#ालयको ि'MXपललाई यो 

सुचना 'ाÿ गरेको वा िव#ाथ~ भनाb भएको १० िदन िभŒमा 
िलMखत िनवेदन पेश गनुb पदbछ।  
िशjक तथा अµ िव#ालय कमbचारीहµलाई बैधािनक शैिjक 
त:हµ सं'ेशण:  
FERPA को िनयम र Üुल बोडbको िनती अनुµप, िजûाले 
आ≠ना िशjक तथा कमbचारीलाई बैधािनक शैिjक त: 
भएका अिभलेखहµ सं'ेशण गनb स®छ।  
ितिनहµ ∑न्: 

● आ≠नो करारनामा अनुµप काम गदå  गरेको 
ÀMÃको िववरणको बारेमा।  

● कुनै िव#ाथ~को शैिjक िववरणको बारेमा।  
● कुनै िव#ाथ~को अनुशासनको बारेमा।  
● कुनै िव#ाथ~ वा ितनको पhरवारको –ा˛, 

सुझाव अथाbत जािगरको बारेमा।  
● कुनै िव#ाथ~को उपMflथतीको बारेमा वा कुनै 

कानुनी कावाbही सöÌमा।  
● िजûा र िव#ाथ~को शाØी सुरjाको बारेमा।  

 पुरा जानकारीको लािग www.bsdvt.org हेनुbहोस्। 
   
िशAक तथा स~1�त Z1{हkको यो¢ता:  
बिल∂गटन Üुल िडMOP कका िशjकहµले Title I Fund पाउने 
भएकाले अिभभावकलाई आ≠ना छोरा- छोरीको िशjकको 
रा„ले तोकेको यो—ता पुगेको छ छैन भनेर आ≠नो ब…ा 
(ब…ाहµ) िशjक एक अिधπाग अØगbत पढाई राखेका छन 
वा अflथायी लाइसेX अØगbत पढाई राखेका छन िशjकको 
यो—ता रा„को मापदw पूरा भएको छ िक छैन वा उिनहµ 
Éातक् िड7ी वा माOर् िड7ीका आधारमा पढाई रहेका छन्, 
अथवा तािलम र अनुभव माफb त यो—ता 'ाÿ िशjक्-िसिjका 
∑न् वा होइनन् भिन जानकारी माƒे अिधकार छ। िजûाले 
यो—ता नपुगेका 2ाराएडुकेटरलाई ४ वा सो भÛा बडी हÿा 
पढाउन निदने Àवflथा छ। पुरा िनितको 
लािग  www.bsdvt.org. मा हेनुbहोला। 

घरमा पढाउने सेवाहè: लगातार १० िदन वा सो भÛा धेरै 
कुनै िव#ाथ~ िबरामी अथवा गभbवित भएको कारण िव#ालय 
जान नस˘ा उिनहµलाई घरमै उपयुÃ वातावरणमा पढाईने 
Àवflथा छ। यस् सöÌी जानकारीको लािग िव#ालय 'धान 
अ#ापकलाई सÈकb  गनुbहोस्।  

िभिडयो / चलिच£ / फोटो: िव#ालयमा िव#ाथ~को िभिडयो 
गदाb, चलिचŒ बनाउदा अथवा फोटो MखFदा पhरवारको शैिjक 
तथा गोपिनयता िनयामवली (FERPA)उलDन ∑न स¿े 
भएको ∑ँदा Üुलले िय कृयाकलापहµ अM–कार गनb स®छ। 



19
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हाúो िब7ालयह. 

बिल-~टन  हाई kुल 

(ा7ापक: नोल िØन 

५२   इÎीÏुट रोड  

फोन:८०२-८६४-८४११  

ÌाÓ:८०२-८६४-८४०८  

 

बिलjगटन टेL�कल सेMर  

िनदbशक : जेसन  िजंगोÔ  

५२   इÎीÏुट रोड  

फोन:८०२८६४८४२६  

ÌाÓ: ८०२८६४८५२१  

 

ÄामÅैन Éाथिमक िबÑालय   

(ा7ापक : जोई  रेZaिगनी  

८०० पाइन ZAé ट  

फोन :८०२८६४८४७७  

ÌाÓ : ८०२८६४२१५७  

 

ÉारLÖक िश=ा काय,-म  

PनदRषक: /टेसी कुUट4स  
१५० को°चेAेर् अवेqु बिल6ङ्टन भम6§ ०५४०१ 
फोन : ८०२८६४८५०१  

ÌाÓ : ८०२८६४८५०१  

 

एडमÜ्स Éाथिमक िबÑालय 

(ा7ापक: बोनी जोìोन-एटन  

२९९ मेन ZAé ट   

फोन : ८०२८६४८४७३  

ÌाÓ : ८०२८६४२१६६  

 

एडमÜ्स मा/िमक िबÑालय  

(ा7ापक: जेÒ िकफ़र  

२७५ मेन ZAé ट   

फोन :८०२८६४८४८६  

ÌाÓ : ८०२८६४२२१८  

 

Láन Éाथिमक िबÑालय  

(ा7ापक: लशन  वÚीतमोर-सेलस्   

१६४५ नोथ6 अवेqु 

फोन:८०२८६४८४७८  

ÌाÓ : ८०२८६४२१४५  

 

हरैजन   

िनदbशक : बबी रैली   

१२५१ नोथ6 अवेqु 

फोन: ८०२८६४८४९७  

ÌाÓ : ८०२८६४८५०१  

 

हM मा/िमक िबÑालय  

(ा7ापक: Ûाि“  सैएद   

१३६४ नोथ6 अवेqु  

फोन : ८०२८६४८४६९  

ÌाÓ : ८०२८६४८४६७  

 

इLM(ेटेड अट्-स एकाडेमी 
(ा7ापक : Ùािवन रिबìन   

६ आिच6बÔ ZAé ट  

फोन : ८०२८६४८४७५  

ÌाÓ : ८०२८६४२१६२  

 

अन टप  

िनदbशक: बबी रैली  

५२ इÎीÏुट रोड 

फोन : ८०२८६४८४९५  

ÌाÓ : ८०२८६४८४०८  

 

िस.िप. Làथ Éाथिमक िबÑालय   

(ा7ापक : लेन िफलन   

३३२ ईथेन एलेन पाक6 वे  

फोन : ८०२८६४८४७९  

ÌाÓ : ८०२८६४४९२३  

 

सâेनेिबिलटी एकाडेमी, 

+ाVयापक: Pनना ओपRजा  
१२३ नथ्6 Aé ीट् 
फोन : ८०२८६४८४८०  

ÌाÓ : ८०२८६४२१६१  

 

 

 

 

हाúो िब7ालयह. 

बिल-~टन  हाई kुल 

(ा7ापक: नोल िØन 

५२   इÎीÏुट रोड  

फोन:८०२-८६४-८४११  

ÌाÓ:८०२-८६४-८४०८  

 

बिलjगटन टेL�कल सेMर  

िनदbशक : जेसन  िजंगोÔ  

५२   इÎीÏुट रोड  

फोन:८०२८६४८४२६  

ÌाÓ: ८०२८६४८५२१  

 

ÄामÅैन Éाथिमक िबÑालय   

(ा7ापक : जोई  रेZaिगनी  

८०० पाइन ZAé ट  

फोन :८०२८६४८४७७  

ÌाÓ : ८०२८६४२१५७  

 

ÉारLÖक िश=ा काय,-म  

PनदRषक: /टेसी कुUट4स  
१५० को°चेAेर् अवेqु बिल6ङ्टन भम6§ ०५४०१ 
फोन : ८०२८६४८५०१  

ÌाÓ : ८०२८६४८५०१  

 

हM मा/िमक िबÑालय  

(ा7ापक: Ûाि“  सैएद   

१३६४ नोथ6 अवेqु  

फोन : ८०२८६४८४६९  

ÌाÓ : ८०२८६४८४६७  

 

इLM(ेटेड अट्-स एकाडेमी 
(ा7ापक : Ùािवन रिबìन   

६ आिच6बÔ ZAé ट  

फोन : ८०२८६४८४७५  

ÌाÓ : ८०२८६४२१६२  

 

अन टप  

िनदbशक: बबी रैली  

५२ इÎीÏुट रोड 

फोन : ८०२८६४८४९५  

ÌाÓ : ८०२८६४८४०८  

 

िस.िप. Làथ Éाथिमक िबÑालय   

(ा7ापक : लेन िफलन   

३३२ ईथेन एलेन पाक6 वे  

फोन : ८०२८६४८४७९  

ÌाÓ : ८०२८६४४९२३  

 

सâेनेिबिलटी एकाडेमी, 




