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CONTENTSCONTACT INFORMATION
Our Schools For more info: www.bsdvt.org 

School Principal / Director Address Telephone Fax

Burlington High School Lauren McBride 67 Cherry St. 864-8411 864-8408

Burlington Technical Ctr . Jason Reed 29 Church Street 864-8426 864-8521

Champlain Elementary Joe Resteghini 800 Pine St. 864-8477 864-2157

Early Education Program Stacie Curtis 150 Colchester Ave. 864-8463 864-8501

Edmunds Elementary Kolby Snellenberger 299 Main St. 864-8473 864-2166

Edmunds Middle School Sabrina Westdijk 275 Main St. 864-8486 864-2218

Flynn Elementary Nikki Ellis 1645 North Ave. 864-8478 864-2145

Horizons Bobby Riley 1251 North Ave. 864-8497 864-8501

Hunt Middle School Jim Kelley 1364 North Ave. 864-8469 864-8467

Integrated Arts Academy Mattie Scheidt 6 Archibald St. 864-8475 864-2162

OnTop Bobby Riley 1251 North Ave. 864-8496 864-8408

C .P . Smith Elementary Len Phelan  332 Ethan Allen Pkwy. 864-8479 864-4923

Sustainability Academy Nina Oropeza 123 North St. 864-8480 864-2161

District Offices  For more info: www.bsdvt.org

Office Name Address Telephone Fax

Superintendent Tom Flanagan 150 Colchester Ave. 864-8474 864-8501

Exec . Director of Curriculum, 
Instruction, & Assessment Stephanie Phillips 150 Colchester Ave. 864-8492  864-8501

Exec . Director of  
Human Resources Denise Bailey 150 Colchester Ave. 864-2159 540-3010

Director of EL Programs Miriam Ehtesham-Cating 150 Colchester Ave. 865-5332 864-8501

Director of Equity Sparks 150 Colchester Ave. 865-4168 864-8408

Exec . Director of Finance Nathan Lavery 150 Colchester Ave. 864-8462 864-8501

Director of Food Service TBA 52 Institute Road 864-8415 864-8438

Director of Grants Barry Gruessner 150 Colchester Ave. 864-8462 864-8501

Director of Property Services Lyall Smith 287 Shelburne Road 864-8453 864-8513

Director of Student  
Support Services Damon Peykor 150 Colchester Ave. 864-8456 864-8501

Director of Expanded 
Learning Opportunities TBA 150 Colchester Ave. 540-0285 864-8501

School Board  For more info: www.bsdvt.org

Ward Name Address
Home  
Telephone

Term  
Ends

Email

1 Aquilas Lokossou 220 Riverside Ave, Apt. B8 338-8469 2024 alokossou@bsdvt.org

2 Faizo Hassan 343-8721 2024 fhassan@bsdvt.org

3 Polly Vanderputten 30 Pitkin St., Apt. 2 578-8653 2024 pvanderputten@bsdvt.org

4 Martine Gulick 39 Nottingham Lane 488-4445 2024 mgulick@bsdvt.org

5 Lucia Campriello 78 Lyman Avenue 391-0079 2024 lcampriello@bsdvt.org

6 Clare Wool 153 Summit St. 917-912-4333 2024 cwool@bsdvt.org 

7 Monika Ivancic 24 Brandywine St. 540-0830 2024 mivancic@bsdvt.org

8 Saja Almogalli 27 Peru St. 503-4428 2024 salmogalli@bsdvt.org

District Name Address Telephone Ends Email

Central Jean Waltz 32 Cedar Street 355-7856 2023 jwaltz@bsdvt.org

South Jeffrey Wick   15 Mountview Court 917-282-5256 2023 jwick@bsdvt.org

North Kendra Sowers 185 Crescent Beach Dr. 598-2346 2023 ksowers@bsdvt.org

East Kathy Olwell 136 No. Prospect St. 660-4910 2023 kolwell@bsdvt.org

 Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated

Beginning Oct . 2021, you must dial 
802 for all calls within the State .



BHS: Preseason 
Seawolves Football

BHS: Preseason all  
Fall Sports

IAA: Kindergarten Meet 
and  Greet - Little Rosie 
Park 4-5PM

IAA: School Wide Open 
House 2-3PM

District: First Day for 
New Staff District: Teacher Inservice

District: Teacher Inservice

District: Teacher Inservice

C.P. Smith: Informal 
Open House 1-2PM

Flynn: Open House 
10:30-11:30AM  
(Grades K-2),  
11AM-12PM (Grades 3-5)

SA: Back to School Picnic 
3:30-5PM

Karen Wrist Tying 
Ceremony

District: First Day of 
School for Students

EES: Welcome Coffee 
8:15-9:15AM 

Flynn: First Day Coffee 
8AM

IAA: Welcome 
7:45-8:10AM
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Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

OnTop/Horizons:  
Initial Home Conferences/
Outreach

OnTop/Horizons:  
Initial Home Conferences/
Outreach

District: Labor Day  
(No School)

OnTop/Horizons:  
First Day of School

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM 

SA: School Picture Day Flynn: School Picture Day
EES: Welcome Back BBQ 
5:30-7PM

Burlington Kids 
Afterschool: First 
Day of Burlington Kids 
Afterschool (K-5)

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

SA: PTO Meeting
BHS: Open House 
5:30PM

EES: School Picture Day 
8:30AM 

C.P. Smith: Open House 
6-7PM 

EMS: Open House 6-7PM

Flynn: Open House/Back 
to School BBQ 5-7PM

IAA: Open House  K-2 
6-7PM

C.P. Smith: School  
Picture Day

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

Rosh Hashana begins 
(sunset)

EES: School Picture 
Make-up Day 8:30AM

Rosh Hashana ends 
(sunset)

EES: Open House and 
Spaghetti Dinner

IAA: Open House 3-5 
6-7PM

SA: Community Dinner/ 
Open House 5:30-7PM
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C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Vijaya Dashami/Dashara 
begins

Yam Kippur begins 
(sunset)

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Yam Kippur ends (sunset)

EES: PTO Meeting 6-7PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

SA: School Picture 
Make-up/Retakes Day

District: K-8 Professional 
Learning; 9-12 Parent 
Conferences; BTC 
Regional PL (No School) 

BHS: Homecoming 
Football Game 7PM 

OnTop/Horizons:  
Regular School Day

Vijaya Dashami/Dashara 
ends

BHS: Homecoming 
Dance TBD

Sukkot begins
District: Indigenous 
People's Day (No School)

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

SA: Harvest Run

Sukkot ends

Shmini Atzeret/Simchat 
Torah begins (sunset)

Flynn: Fall Book Fair  
and Community Dinner 
5-7PM

Shmini Atzeret/Simchat 
Torah ends (sunset)

Dipawali/Tihar begins

District: Early Release

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

OnTop/Horizons:  
Early Release 12PM

BHS: Fall Concert Preview 
7PM

IAA: Picture Day

Dipawali/Tihar ends

C.P. Smith: Halloween 
Dance 5:30-7:30PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

SA: Harvest Dance

Halloween

Samhain begins

1
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Samhain ends

IAA: PTO Meeting  

SA: Fall Work Day 
Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Daylight Savings Time 
Ends SA: PTO Meeting

BHS/BTC: 2025 Bond 
Vote 

SA: Election Day  
Bake Sale

Election Day
EES: Variety Show 
6:30PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach 

Veterans Day

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM BHS: Fall Musical 7PM BHS: Fall Musical 7PM BHS: Fall Musical 7PM

 

District: K-8 Parent 
Conferences; 9-12 
Professional Learning   
(No School)

 

District: K-8 Parent 
Conferences; 9-12 
Professional Learning   
(No School)

District: Thanksgiving 
Break (No School)

 

District: Thanksgiving 
Break (No School)

Thanksgiving
District: Thanksgiving 
Break (No School)
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Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

SA: PTO Meeting

District: Early Release

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Hunt: Orchestra Concert 
7PM

IAA: PTO Meeting  
6-7:30PM

IAA: Fill the Bowl  
6-7:30PM

IAA: Picture Make Up Day

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

C.P. Smith:"Kids Only" 
Extravaganza (in School)

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

EMS: Chorus Concert 
7PM

Hunt: Chorus Concert 
7PM

EMS: Orchestra Concert 
7PM

C.P. Smith: Winter Choral 
Concert 1:30PM

Chanukah begins (sunset)

Hunt: Band Concert 7PM

Yule begins

District: Early Release 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: Winter Break  
(No School) Christmas Eve

Christmas Day

District: Winter Break  
(No School)

Chanukah ends (sunset)
District: Winter Break  
(No School)

District: Winter Break  
(No School)

Tamu Loshar  
(Gurung New Year) begins

District: Winter Break  
(No School)

District: Winter Break  
(No School)

Tamu Loshar  
(Gurung New Year) ends New Year's Eve
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Yule ends

New Year's Day
District: Winter Break  
(No School) IAA: PTO Meeting

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

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

SA: PTO Meeting

EMS: Band Concert 

6-7:30PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

District: MLK Day  
(Early Release)

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Martin Luther King Day

BHS: Winter Concert 
7PM

SA: Community Dinner 

Flynn: Traditions Dinner/
Grades K-2 Art Show 
5-7PM 

Sonam Loshar 

(Tamang New Year)

Vietnamese New Year 
(Tết)

Vietnamese New Year 
(Tết) (Observed)

BHS: Winter Concert  
7PM 

C.P. Smith: International 
Dinner 5-7PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach EES: Math Night 5-7PM
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IAA: PTO Meeting

Imbolic begins

Flynn Annual Title  
One Meeting 5:45PM 

Flynn PTO Meeting 
6:30PM

Groundhog Day

Imbolic ends

SA: PTO Meeting
EES: PTO Meeting  
6-7PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

BHS: Winter Formal  
8PM

C.P. Smith: PTO Meeting

5:30PM Valentine’s Day BHS: One Acts 7PM

BHS: One Acts 7PM 

EES: Fine Arts Night 
(Grades 3-5) 6-7PM

BHS: One Acts 7PM  

Flynn: Talent Show 6PM SA: Winterfest 

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday Ash Wednesday

EES: Fine Arts Night 
(Grades 3-5) - SNOW 
DATE 6-7PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

District: Winter Break  
(No School)

District: Winter Break  
(No School)
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District: Winter Break  
(No School) 

District: Winter Break  
(No School) 

District: Winter Break  
(No School) 

District: Winter Break  
(No School) 

Purim begins (sunset)

District: Professional 
Learning (No School)

SA: Town Meeting/
Election Day Bake Sale

Town Meeting Day

Purim ends (sunset)

Holi begins

Laylat al Baraat begins

IAA: PTO Meeting

Holi ends

Laylat al Baraat ends
Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

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

SA: PTO Meeting
BHS: Orchestra Night  
(at Hunt!)

EES: Spring Play 
Performance

EES: Spring Play 
Performance 

Flynn: Skate Night 
6:30PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

EES: Spring Play 
Performance 

EMS: Music Cabaret (A 
Community Music Event) 
4-6PM

Ramadan begins

District: Parent 
Conferences  
(Early Dismissal) 

BHS: Parent Teacher 
Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

OnTop/Horizons:  
Regular School Day

District: Parent 
Conferences (No School) 

BHS: Parent Teacher 
Conferences

OnTop/Horizons:  
Regular School Day

 C.P. Smith: Science and 
Maker Night 5:30-7:30PM
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SA: PTO Meeting

BHS: Senior PLP 
Presentations 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Passover begins (sunset)

BHS: Senior PLP 
Presentations 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Holy Thursday

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach 

Good Friday

Easter

 

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

Flynn: Choral Concert 
(Grades 3, 4, 5) 6PM

Thingyan (Water Festival) 
begins

Passover ends (sunset) EES: Skate Night
C.P. Smith: Spring Fun 
Run 9AM

Thingyan (Water Festival) 
ends

C.P. Smith: Spring  
Choral Concert 1:30PM

Flynn: Maker Fair  
(During School)

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach

Ramadan ends

Eid- Ul- Fitr begins Eid- Ul- Fitr 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)
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SA: PTO Meeting

Beltane

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM 

SA: Spring Work Day

Flynn: Bookfair, Hot 
Dog Dinner & Art Show 
(Grades 3,4,5)

EMS: Spring Play 
Performance 6:30PM

BHS: Prom 8-11PM 

EMS: Spring Play 
Performance 6:30PM

SA: Silent Auction and 
Pancake Breakfast

EMS: Spring Play 
Performance 6:30PM

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

EES: Spring Play 
Performance

District: Early Release

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

EES: Spring Play 
Performance

Hunt: Band Concert 7PM

EES: Spring Play 
Performance

EES: Celebration of the 
Arts (K-2) 6-7PM

Flynn: Spring Concert 
(K-1) 1:45PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach SA: Variety Show

EMS: Chorus Concert 
7PM 

Hunt: Orchestra Concert 
7PM

BHS: Spring Concert  
7PM

BHS: Spring Play 7PM

EMS: Orchestra Concert 
7PM

BHS: Spring Play 7PM

EES: Mayfair 5:30-7PM BHS: Spring Play 7PM

EMS: Band Concert 7PM
Hunt: Chorus Concert 
7PM

BHS: Academic Awards 
6:30PM

IAA: 4th Grade Play 
10AM & 1PM

Shavuot begins (sunset)

Hunt & EMS:  
Early Release 11:30AM; 
5th Grade Step Up Day 
12:30-2PM

OnTop/Horizons:  
Home Conferences/
Outreach Shavuot ends (sunset)

District: Memorial Day 
(No School) 

Memorial Day
Flynn: Flynn Olympics 
(During School)
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Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

C.P. Smith: PTO Family 
Picnic 5:30-7PM 

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

SA: PTO Meeting

OnTop/Horizons:  
Last Home Conference/
Outreach

Horizons:  
Graduation 6PM 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM 

OnTop:  
Graduation and Awards 
Ceremony 10AM

IAA: Arts Field Day 

SA: End of Year Party

IAA: Step Up Day 
(Depending on Weather 
Closures)

C.P. Smith: Grade 5 
Promotion Ceremony 
9AM

C.P. Smith: K-4 Step Up 
Day 1:30PM 

Flynn: 5th Grade 
Graduation 

Flynn: Step Up Day

IAA: 5th Grade Promotion 
Ceremony (Depending on 
Weather Closures)

District: Earliest Last Day 
for Students (Depending 
on Weather Closures) - 
Early Dismissal

BHS: YES Presentation of 
Learning 9AM

BHS: ACE Athletic 
Awards 6:30PM

District: Teacher Inservice 
(Depending on Weather 
Closures)

District: Earliest Last Day 
for Staff (Depending on 
Weather Closures)

BHS: Graduation 10AM

Eid-Ul-Adha begins Eid-Ul-Adha ends
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BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • Pre-K: Early Education • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes

K-8: Wednesday Early Dismissal 1:50PM  |  For full District policies/procedures, visit bsdvt.org  |  All dates subject to change.
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�डिस्ट्र
क

नाम ठेगाना फोन अव�ध इमेल

सेन्ट्रल िजन
वा
ल्त्ज

३२
�सदर
िस्ट्रट

३५५७
८५६

२०२१ jwaltz
@bs
dvt.or
g

साउथ जेफ्फ्र�
�वक

१५
मोउ
न्तने
�भउ
कोट

९१७२
८२५२
५६

२०२१ jwick
@bs
dvt.or
g

नोथ केन्द्र
सोवर

१८५
�क्रसे
न्ट
�वच
ड्राइव

५९८२
३४६

२०२१ ksow
ers@
bsdvt
.org

इस्ट क्याथी
ओल्वे
ल

१३६
नोथ
प्रोशपे
क्ट
िस्ट्रट

६६०४
९१०

२०२१ kolwe
ll@bs
dvt.or
g

नोट: संकेत नगरेको सबैठेगानाहरु ब�ल�गटन भमन्ट ०५४०१
हुन ्

K-८: प्रत्येक बुधोबार १:५०मा छुट्ट� हुन्छ

BHS : प्रत्येक सुक्रोबार ८:४५मा सुरु हुन्छ

�डिस्ट्रकको नी�त/प्र�क्रयाहरु बारे पूण जानकार�
www.bsdvt.org मा पाउन सक्नु हुनेछ

सबै �म�तहरु प�रवतन हुन सक्ने छन ्

ब�ल�गटन स्कुल �डिस्ट्रक्ट्को �मशन त्यस्ता �वध्याथ�हरु
स्नातक् गराउनु हो जो

● �ब�भन्न संस्कृ�तको मान्यता
गदछन।

● समुदायमा संलग्न हुन्छन।
● प्रभावकार� स�चार गदछन।्
● रचनात्मक �वचार राख्दछन।्
● कौशलतासाथ समस्या समाधान

गदछन।्
● आफ्नो उच्चतम शै�क्षक, बौद्�धक र

व्यिक्तगत क्षमता अनुसार हा�सल
गदछन।्

हाम्रो दृिष्ट:
ब�ल�गटन स्कुल �डिस्ट्रक्ट्: �सजनात्मक, हेर�बचारपूण र
साहसी ब्यिक्तहरुको  श्रीजना गद�- यात्रामा शा�मल
हुनुहोस!्
हाम्रो आन्तरक �वश्वास:

● प्रत्येक बच्चा सफल हुनसक्छन।्
● प�रवार र समुदाय छोराछो�रको

�शक्षामा साझदेार हुन।
● �व�वधता र समावे�शताले �वध्यालय

र समुदायको प्रचार गदछ।
● एक स्वागतयोग्य, सहयोगी

वातावरणले ले� पढ्न बढवा �दन्छ।
● आत्म-प्र�त�बम्ब र उ�रदा�यत्व

बहन गनाले हाम्रो अभ्यासमा सुधार
आउछ।

संयोजन:
ब�ल�गटन स्कुल �डिष्ट्रक्ट  आफ्ना कायक्रममा सबै
�वध्याथ�लाई बराबर मौका प्रदान गन प्र�तबद्ध छ ।
अपांगता भएका  �वध्याथ�लाई छुट्टै संयोजनआवश्यक
हुनाले कुनै कायक्रममा भाग �लनु पदा �वध्यालय
प्रशासनलाई उपयुक्त तयार�का ला�ग पयाप्त अ�ग्रम
अनुम�तका ला�ग जानकार� गराउनुपन� छ ।

ASBESTOS व्यवस्थापन:
Asbestos खतरा आपातकाल�न ऐन (AHERA) 40 CFR
763.93 [g] [4] अनुसार �नम्न �वध्यालय / भवनहरु
सुर�क्षत �नयन्त्रण र आफ्ना भवनहरू पाइने सामाग्री युक्त
एस्बेस्टोस को रखरखाव Asbestos व्यवस्थापन योजना छ
भ�न �ल�खत सूचना �दन आवश्यक छ। यी व्यवस्थापन
योजनाहरु तल �दइएको प्रत्येक भवनको प्रशास�नक
कायालयमा सावज�नक रुपमा उपलब्ध हुने छन।्
प्रारिम्भक �शक्षा,
१५० कोल्चेस्टेर ् अवेन्यु ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
च्याम्प्लैन प्राथ�मक �वध्यालय,

● प्रभावकार� स�चार गदछन।्
● रचनात्मक �वचार राख्दछन।्
● कौशलतासाथ समस्या समाधान

गदछन।्
● आफ्नो उच्चतम शै�क्षक, बौद्�धक र

व्यिक्तगत क्षमता अनुसार हा�सल
गदछन।्

हाम्रो दृिष्ट:
ब�ल�गटन स्कुल �डिस्ट्रक्ट्: �सजनात्मक, हेर�बचारपूण र
साहसी ब्यिक्तहरुको  श्रीजना गद�- यात्रामा शा�मल
हुनुहोस!्
हाम्रो आन्तरक �वश्वास:

● प्रत्येक बच्चा सफल हुनसक्छन।्
● प�रवार र समुदाय छोराछो�रको

�शक्षामा साझदेार हुन।
● �व�वधता र समावे�शताले �वध्यालय

र समुदायको प्रचार गदछ।
● एक स्वागतयोग्य, सहयोगी

वातावरणले ले� पढ्न बढवा �दन्छ।
● आत्म-प्र�त�बम्ब र उ�रदा�यत्व

बहन गनाले हाम्रो अभ्यासमा सुधार
आउछ।

संयोजन:
ब�ल�गटन स्कुल �डिष्ट्रक्ट  आफ्ना कायक्रममा सबै
�वध्याथ�लाई बराबर मौका प्रदान गन प्र�तबद्ध छ ।
अपांगता भएका  �वध्याथ�लाई छुट्टै संयोजनआवश्यक
हुनाले कुनै कायक्रममा भाग �लनु पदा �वध्यालय
प्रशासनलाई उपयुक्त तयार�का ला�ग पयाप्त अ�ग्रम
अनुम�तका ला�ग जानकार� गराउनुपन� छ ।

ASBESTOS व्यवस्थापन:
Asbestos खतरा आपातकाल�न ऐन (AHERA) 40 CFR
763.93 [g] [4] अनुसार �नम्न �वध्यालय / भवनहरु
सुर�क्षत �नयन्त्रण र आफ्ना भवनहरू पाइने सामाग्री युक्त
एस्बेस्टोस को रखरखाव Asbestos व्यवस्थापन योजना छ
भ�न �ल�खत सूचना �दन आवश्यक छ। यी व्यवस्थापन
योजनाहरु तल �दइएको प्रत्येक भवनको प्रशास�नक
कायालयमा सावज�नक रुपमा उपलब्ध हुने छन।्
प्रारिम्भक �शक्षा,
१५० कोल्चेस्टेर ् अवेन्यु ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
च्याम्प्लैन प्राथ�मक �वध्यालय,

८०० पाईन स्ट्र�ट् , ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१

एडमन्ड्स प्राथ�मक र माध्य�मक �वध्यालय,

२७५ मैन स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१

िफ्लन ्प्राथ�मक �वध्यालय,
१६४५ नथ अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८
इिन्टगे्रटेड अट्स एकाडमेी,
६ अ�चन्बाल्ड स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
िस्मथ ्प्राथ�मक �वध्यालय,
३३२ ईथेन एलेन पाक वे, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८
सस्टेने�ब�लट� एकाडमेी,
१२३ नथ ् स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
हन्ट् �नम्न माध्य�मक् �वध्यालय,
१३६४ नथ ् अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८

OnTop
ब�लङ्टन ह्यइ स्चूल, ६७ चेर� स्ट्र�ट
ब�लङ्टन टेिक्नकल सेन्टर, २९ चच स्ट्र�ट , ब�लङ्टन
भमन्ट ०५४०१
हराइजन्स,
१२७१ नथ अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८

यस सम्बन्धी के�ह प्रश्न भए Property Services लाई
सम्पक  गनुहोला ।

उपिस्थती / अनुपिस्थ�त/ �ढलोपन:
       �वध्याथ�लाई �वध्यालयमा उपिस्थत हुन

अत्यावस्यक छ। यसका ला�ग ब�ल�गटन सहर र
भमन्ट राज्य सरकार �वध्याथ�को पुरा �दन
उपिस्थती बढाउन कायरत छन।् आफू �बरामी
पदा वा आकिस्मक् पा�रवा�रक संकट बाहेक
राज्य सरकारको �नयम अनुसार  �वध्याथ�ले
�वध्यालयमा हिजर हुन जरुर� छ। य�द तपाईको
�वध्याथ� कुनै �दन �वध्यालयमा अनुपािस्थत
हुदैछन ् अथवा �ढलो आउँदैछन भने त्यस
�बषयमा �वध्यालयलाई �ल�खत जानकार� �दने
िजम्मेवार मता �पता अथवा अ�भभावकको हो।
 अ�भभावकबाट उ�चत कारण जस्तै रोग,
पा�रवा�रक आपतकाल�न, धाम�क
अवलोकनअवस्था अथवा पूव-स्वीकृत शै�क्षक
ग�त�व�ध सँग जानकार� नपाएसम्म
�वध्यालयले �बदा िस्वकृत गन� छैन।
जब जब �वध्याथ� �वध्यालयमा अनुपिस्थत
हुन्छन ् अथवा �ढलो आएमा, �तनको
अनुपिस्थ�तको अ�भलेख रा�खन्छ र यद�

साइडबार सामग्री

वा�षक �बद्याथ� सचूना अध्याव�धक
िजल्लाका कागजी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वषको ला�ग,
�वध्यालय �फत� सम्बन्धी फारमहरु PowerSchool माफत
अनलाइन �सस्टम बाट सम्पन्न ग�रनेछ। यो प्रणाल� प्रयोग
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको �वद्याथ�हरु ला�ग फाइलमा
भएको जानका�र अद्याव�धक गन सक्नहुुन्छ। प्रत्येक स्कूल
वषको जलुाई म�हनामा  तपाईले लग इन गन र अद्याव�धक
प्र�क्रया परूा गन �वध्यालय बाट आमिन्त्रत गद� एक संचार
प्राप्त गनु हुने छ।
अन्लाईन फारमले तपाईहरुको  जानकार�, आनुम�त पत्र
जस्ता आद� जानकार� संकलन गन� छ। �बद्याथ�हरु लाई
�वद्यालय मा उपिस्थत हुन अनुम�त नहुन वा क्रोम्बूक/iPad
रो�कन सक्छ य�द �नम्न जानकार� �म�त सम्म छैन:
�च�कत्सा, आपतकाल�न सम्पक , खोप, र दोपहर का भोजन
फारम (य�द लागू हो)।
यी फारमहरू परूा गन तपाईको सहयोगको ला�ग धन्यवाद।

1. �वस्ता�रत �शक्षाको अवसर

यो ब�लङ्टन �वस्ता�रत प्र�शक्षणअवसर कायक्रमले
ब�ल�ग्टनका १६०० भन्दा ब�ढ �वध्याथ�हरुलाई
साथीहरूमध्ये, वयस्क, र समदुाय संग स्थायी सम्बन्ध
�बकास गन� अवसर श्रीजना गन� वातावरण प्रदान
गनुका साथै  afterschool र गम� कायक्रम माफ त
वष�नी �वध्याथ�हरुको सामािजक र श�ैक्षक सफलतामा
सहयोग पुर ्याको छ। यो कायक्रम K-12 का
�वध्याथ�हरुको सेवामा 5:30 सम्म स्कूल प�छ दै�नक र
गम�याममा ५ हप्ता को ला�ग स�चालन हुन्छ । यस ्
कायक्रम श�ैक्षक समथन र मनोर�जन दे�ख, �वध्याथ�
नेततृ्व र सामदुा�यक सेवा लगायत ग�त�व�धहरु प्रदान
गदछ। प्रत्येक कायक्रम प�न यस्तो से�लगं, काठको
काम, पयावरण �शक्षा, र कलाको रूपमा अवसर प्रदान
गन ५० भन्दा बढ� सामुदा�यक साझदेार संस्थाहरु सँग
प्रत्यक्ष काय गदछ। दता सम्बिन्ध जानकार� का ला�ग
र अन्य प्रश्नहरूको ला�ग
https://www.bsdvt.org/expanded-learning सम्पक
गनुहोस।्

अ�भभावक �वश्व�वध्यालय

प्यारेन्ट यू�नव�सट� ले प�रवार र स्कूलको सम्बन्ध
जोडन र बहृत बरल�ंग्ट्न क्षेत्र र स्कूलको सम्बन्ध लाई

साइडबार सामग्री

वा�षक �वध्याथ� सूचना अध्याव�धक
िजल्लाका कागजी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वषको ला�ग,
�वध्यालय �फत� सम्बन्धी फारमहरु PowerSchool माफ त
अनलाइन �सस्टम बाट सम्पन्न ग�रनेछ। यो प्रणाल� प्रयोग
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको �वद्याथ�हरु ला�ग फाइलमा
भएको जानका�र अद्याव�धक गन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक स्कूल
वषको जुलाई म�हनामा  तपाईले लग इन गन र अद्याव�धक
प्र�क्रया पूरा गन �वध्यालय बाट आमिन्त्रत गद� एक संचार
प्राप्त गनु हुने छ।
अन्लाईन फारमले तपाईहरुको  जानकार�, आनुम�त पत्र
जस्ता आद� जानकार� संकलन गन� छ। �बद्याथ�हरु लाई
�वद्यालय मा उपिस्थत हुन अनुम�त नहुन सक्छ य�द
�नम्न जानकार� �म�त सम्म छैन: �च�कत्सा, आपतकाल�न
सम्पक , खोप, र दोपहर का भोजन फारम (य�द लागू हो)।
यी फारमहरू पूरा गन तपाईको सहयोगको ला�ग धन्यवाद।

1. �वस्ता�रत �शक्षाको अवसर

यो ब�लङ्टन �वस्ता�रत प्र�शक्षणअवसर कायक्रमले
ब�ल�ग्टनका १६०० भन्दा ब�ढ �वध्याथ�हरुलाई
साथीहरूमध्ये, वयस्क, र समुदाय संग स्थायी सम्बन्ध
�बकास गन� अवसर श्रीजना गन� वातावरण प्रदान
गनुका साथै  afterschool र गम� कायक्रम माफ त
वष�नी �वध्याथ�हरुको सामािजक र शै�क्षक सफलतामा
सहयोग पुर ्याको छ। यो कायक्रम K-12 का
�वध्याथ�हरुको सेवामा 5:30 सम्म स्कूल प�छ दै�नक र
गम�याममा ५ हप्ता को ला�ग स�चालन हुन्छ । यस ्
कायक्रम शै�क्षक समथन र मनोर�जन दे�ख, �वध्याथ�
नेततृ्व र सामुदा�यक सेवा लगायत ग�त�व�धहरु प्रदान
गदछ। प्रत्येक कायक्रम प�न यस्तो से�लगं, काठको
काम, पयावरण �शक्षा, र कलाको रूपमा अवसर प्रदान
गन ५० भन्दा बढ� सामुदा�यक साझदेार संस्थाहरु सँग
प्रत्यक्ष काय गदछ। दता सम्बिन्ध जानकार� का ला�ग
र अन्य प्रश्नहरूको ला�ग
https://www.bsdvt.org/expanded-learning वा
�वस्ता�रत प्र�शक्षण अवसरको �नद�शक, �क्रस्ट�
Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext ७१२०० मा, सम्पक
गनुहोस।्

अ�भभावक �वश्व�वध्यालय

साइडबार सामग्री

वा�षक �बद्याथ� सचूना अध्याव�धक
िजल्लाका कागजी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वषको ला�ग,
�वध्यालय �फत� सम्बन्धी फारमहरु PowerSchool माफत
अनलाइन �सस्टम बाट सम्पन्न ग�रनेछ। यो प्रणाल� प्रयोग
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको �वद्याथ�हरु ला�ग फाइलमा
भएको जानका�र अद्याव�धक गन सक्नहुुन्छ। प्रत्येक स्कूल
वषको जलुाई म�हनामा  तपाईले लग इन गन र अद्याव�धक
प्र�क्रया परूा गन �वध्यालय बाट आमिन्त्रत गद� एक संचार
प्राप्त गनु हुने छ।
अन्लाईन फारमले तपाईहरुको  जानकार�, आनुम�त पत्र
जस्ता आद� जानकार� संकलन गन� छ। �बद्याथ�हरु लाई
�वद्यालय मा उपिस्थत हुन अनमु�त नहुन वा क्रोम्बकू/iPad
रो�कन सक्छ य�द �नम्न जानकार� �म�त सम्म छैन:
�च�कत्सा, आपतकाल�न सम्पक , खोप, र दोपहर का भोजन
फारम (य�द लागू हो)।
यी फारमहरू परूा गन तपाईको सहयोगको ला�ग धन्यवाद।

1. �वस्ता�रत �शक्षाको अवसर

यो ब�लङ्टन �वस्ता�रत प्र�शक्षणअवसर कायक्रमले
ब�ल�ग्टनका १६०० भन्दा ब�ढ �वध्याथ�हरुलाई
साथीहरूमध्ये, वयस्क, र समदुाय संग स्थायी सम्बन्ध
�बकास गन� अवसर श्रीजना गन� वातावरण प्रदान
गनुका साथै  afterschool र गम� कायक्रम माफ त
वष�नी �वध्याथ�हरुको सामािजक र श�ैक्षक सफलतामा
सहयोग पुर ्याको छ। यो कायक्रम K-12 का
�वध्याथ�हरुको सेवामा 5:30 सम्म स्कूल प�छ दै�नक र
गम�याममा ५ हप्ता को ला�ग स�चालन हुन्छ । यस ्
कायक्रम श�ैक्षक समथन र मनोर�जन दे�ख, �वध्याथ�
नेततृ्व र सामुदा�यक सेवा लगायत ग�त�व�धहरु प्रदान
गदछ। प्रत्येक कायक्रम प�न यस्तो से�लगं, काठको
काम, पयावरण �शक्षा, र कलाको रूपमा अवसर प्रदान
गन ५० भन्दा बढ� सामुदा�यक साझदेार संस्थाहरु सँग
प्रत्यक्ष काय गदछ। दता सम्बिन्ध जानकार� का ला�ग
र अन्य प्रश्नहरूको ला�ग
https://www.bsdvt.org/expanded-learning सम्पक
गनुहोस।्

अ�भभावक �वश्व�वध्यालय

प्यारेन्ट यू�नव�सट� ले प�रवार र स्कूलको सम्बन्ध
जोडन र बहृत बरल�ंग्ट्न क्षेत्र र स्कूलको सम्बन्ध लाई

साइडबार सामग्री

वा�षक �वध्याथ� सूचना अध्याव�धक
िजल्लाका कागजी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वषको ला�ग,
�वध्यालय �फत� सम्बन्धी फारमहरु PowerSchool माफ त
अनलाइन �सस्टम बाट सम्पन्न ग�रनेछ। यो प्रणाल� प्रयोग
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको �वद्याथ�हरु ला�ग फाइलमा
भएको जानका�र अद्याव�धक गन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक स्कूल
वषको जुलाई म�हनामा  तपाईले लग इन गन र अद्याव�धक
प्र�क्रया पूरा गन �वध्यालय बाट आमिन्त्रत गद� एक संचार
प्राप्त गनु हुने छ।
अन्लाईन फारमले तपाईहरुको  जानकार�, आनुम�त पत्र
जस्ता आद� जानकार� संकलन गन� छ। �बद्याथ�हरु लाई
�वद्यालय मा उपिस्थत हुन अनुम�त नहुन सक्छ य�द
�नम्न जानकार� �म�त सम्म छैन: �च�कत्सा, आपतकाल�न
सम्पक , खोप, र दोपहर का भोजन फारम (य�द लागू हो)।
यी फारमहरू पूरा गन तपाईको सहयोगको ला�ग धन्यवाद।

1. �वस्ता�रत �शक्षाको अवसर

यो ब�लङ्टन �वस्ता�रत प्र�शक्षणअवसर कायक्रमले
ब�ल�ग्टनका १६०० भन्दा ब�ढ �वध्याथ�हरुलाई
साथीहरूमध्ये, वयस्क, र समुदाय संग स्थायी सम्बन्ध
�बकास गन� अवसर श्रीजना गन� वातावरण प्रदान
गनुका साथै  afterschool र गम� कायक्रम माफ त
वष�नी �वध्याथ�हरुको सामािजक र शै�क्षक सफलतामा
सहयोग पुर ्याको छ। यो कायक्रम K-12 का
�वध्याथ�हरुको सेवामा 5:30 सम्म स्कूल प�छ दै�नक र
गम�याममा ५ हप्ता को ला�ग स�चालन हुन्छ । यस ्
कायक्रम शै�क्षक समथन र मनोर�जन दे�ख, �वध्याथ�
नेततृ्व र सामुदा�यक सेवा लगायत ग�त�व�धहरु प्रदान
गदछ। प्रत्येक कायक्रम प�न यस्तो से�लगं, काठको
काम, पयावरण �शक्षा, र कलाको रूपमा अवसर प्रदान
गन ५० भन्दा बढ� सामुदा�यक साझदेार संस्थाहरु सँग
प्रत्यक्ष काय गदछ। दता सम्बिन्ध जानकार� का ला�ग
र अन्य प्रश्नहरूको ला�ग
https://www.bsdvt.org/expanded-learning वा
�वस्ता�रत प्र�शक्षण अवसरको �नद�शक, �क्रस्ट�
Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext ७१२०० मा, सम्पक
गनुहोस।्

अ�भभावक �वश्व�वध्यालय

बिल$गटन (ुल िडि+, - 

२०२२-२०२३  को अिभभावक पु:;का 

 

साइडबार सामग्री

वा�षक �बद्याथ� सचूना अध्याव�धक
िजल्लाका कागजी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वषको ला�ग,
�वध्यालय �फत� सम्बन्धी फारमहरु PowerSchool माफत
अनलाइन �सस्टम बाट सम्पन्न ग�रनेछ। यो प्रणाल� प्रयोग
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको �वद्याथ�हरु ला�ग फाइलमा
भएको जानका�र अद्याव�धक गन सक्नहुुन्छ। प्रत्येक स्कूल
वषको जलुाई म�हनामा  तपाईले लग इन गन र अद्याव�धक
प्र�क्रया परूा गन �वध्यालय बाट आमिन्त्रत गद� एक संचार
प्राप्त गनु हुने छ।
अन्लाईन फारमले तपाईहरुको  जानकार�, आनुम�त पत्र
जस्ता आद� जानकार� संकलन गन� छ। �बद्याथ�हरु लाई
�वद्यालय मा उपिस्थत हुन अनमु�त नहुन वा क्रोम्बकू/iPad
रो�कन सक्छ य�द �नम्न जानकार� �म�त सम्म छैन:
�च�कत्सा, आपतकाल�न सम्पक , खोप, र दोपहर का भोजन
फारम (य�द लागू हो)।
यी फारमहरू परूा गन तपाईको सहयोगको ला�ग धन्यवाद।

1. �वस्ता�रत �शक्षाको अवसर

यो ब�लङ्टन �वस्ता�रत प्र�शक्षणअवसर कायक्रमले
ब�ल�ग्टनका १६०० भन्दा ब�ढ �वध्याथ�हरुलाई
साथीहरूमध्ये, वयस्क, र समुदाय संग स्थायी सम्बन्ध
�बकास गन� अवसर श्रीजना गन� वातावरण प्रदान
गनुका साथै  afterschool र गम� कायक्रम माफ त
वष�नी �वध्याथ�हरुको सामािजक र श�ैक्षक सफलतामा
सहयोग पुर ्याको छ। यो कायक्रम K-12 का
�वध्याथ�हरुको सेवामा 5:30 सम्म स्कूल प�छ दै�नक र
गम�याममा ५ हप्ता को ला�ग स�चालन हुन्छ । यस ्
कायक्रम श�ैक्षक समथन र मनोर�जन दे�ख, �वध्याथ�
नेततृ्व र सामदुा�यक सेवा लगायत ग�त�व�धहरु प्रदान
गदछ। प्रत्येक कायक्रम प�न यस्तो से�लगं, काठको
काम, पयावरण �शक्षा, र कलाको रूपमा अवसर प्रदान
गन ५० भन्दा बढ� सामदुा�यक साझदेार संस्थाहरु सँग
प्रत्यक्ष काय गदछ। दता सम्बिन्ध जानकार� का ला�ग
र अन्य प्रश्नहरूको ला�ग
https://www.bsdvt.org/expanded-learning सम्पक
गनुहोस।्

अ�भभावक �वश्व�वध्यालय

प्यारेन्ट यू�नव�सट� ले प�रवार र स्कूलको सम्बन्ध
जोडन र बहृत बरल�ंग्ट्न क्षेत्र र स्कूलको सम्बन्ध लाई
प�न अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस
कायक्रमले �ब�भन्न सामुदा�यक संगठन, �स�ट र
राज्यका �वभाग हरुसंग साझदेार� गर� �वद्याथ�का
बवुा, आमा, हजरुबा, हजरुआमा र संरक्षक हरुलाई
हप्तामा पाँच�दन गर� २-१० हप्ता �सक्ने अवसर
�दरहेछ।  यो कायक्रमले उनीहरुलाई आफ्नो
�वध्या�थको अध्यान्मा उनीहरुलाई समदृ्ध,संलग्न र
सशिक्तकरण, गराई बराबर साझदेार� बन्न मदत
पुराइह�छ। को�हपनी बरल�ंग्ट्न स्कुल �डिस्ट्रक का
बवुा, आमा, हजरुबा, हजरुआमा र संरक्षक
हरुलाई यो कायक्रममा दता गनका लागी स्वागत र
प्रोत्सा�हत ग�रन्छ; व्याख्या सेवाहरु प्रदान गर�न्छ।
थप जान्का�रकालागी
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-unive
rsity/ मा हेनुहोस वा
Almina Kadric लाई akadric@bsdvt.orgवा (802)
488-4856 सम्पक गनहोस।

2. अ�भभावक / प�रवारको सहभा�गता:
ब�ल�गटन  आफ्ना अ�भभावकहरुलाई बच्चाको
�शक्षामा योगदान परु ्याउन र �वध्यालयको अ�त�रक्त
कृयाकलापमा सहभा�ग गराउन क�टबद्ध छ।
�प्रिन्सपल र �शक्षक्-�श�क्षकाहरु अ�भभावकहरुसँग
सम्बन्ध �बकास गन र कायम रा� प्रायास गदछन र
अ�भभावकहरुलाई बच्चाको सहयोगको ला�ग एका-एक
बैठक वा सम्मेलन गन स्वागत गदछन।् प्रत्येक्
प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक् �वध्यालयहरुमा
अ�भभावक �शक्षक संगठन (PTO) छन ्र माध्य�मक्
�वध्यालयमा Boosters Club छ। यी संगठनहरुले
अ�भभावकहरुलाई �ब�भन्न सामािजक �बकासका
कृयाकलापहरुमा, कायशाला गोष्ठ� आयोजना गनमा र
रासी संकलनमा सहभा�ग गराउने गदछन।् तपाईको
बच्चाको �वध्यालयको अ�भभावक �शक्षक संगठन
(PTO) मा सहभा�ग हुन कृपया �वध्यालयमा सम्पक
गनु होला। प्रत्येक �बद्यालयको २ वटा सल्लहाकर
स�मती रहनेछ जस मध्य एउटा प�रवारहरुका ला�ग र
अक �वद्याथ�को ला�ग हुनेछ। यसको बारे थप
जानकार� च�हएमा आफ्नो �प्रिन्सपललाई संपक गनु
होला ।

थप रूपमा, अधीक्षक तीन सल्लाहकार समहूहरु, एक
प�रवार, �वद्याथ�हरु, र �शक्षकहरु को लागी होस्ट
गदछ। प्रत्येक समहू कम्तीमा १२ सदस्यहरु छन,् हाम्रो
�वद्यालयहरु मध्ये प्रत्येक बाट कम्तीमा एक
प्र�त�न�ध स�हत, प�रवार, �बद्याथ�हरु, र बीएसडी
समदुाय बनाउने �शक्षकहरु बाट एक �व�वध र समावेशी
प्र�त�न�धत्व गन� ल�य संग। मा सल्लाहकार समहूहरु

अर्को पृष्ठमा जारी
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८०० पाईन स्ट्र�ट् , ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१

एडमन्ड्स प्राथ�मक र माध्य�मक �वध्यालय,

२७५ मैन स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१

िफ्लन ्प्राथ�मक �वध्यालय,
१६४५ नथ अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८
इिन्टगे्रटेड अट्स एकाडमेी,
६ अ�चन्बाल्ड स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
िस्मथ ्प्राथ�मक �वध्यालय,
३३२ ईथेन एलेन पाक वे, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८
सस्टेने�ब�लट� एकाडमेी,
१२३ नथ ् स्ट्र�ट्, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०१
हन्ट् �नम्न माध्य�मक् �वध्यालय,
१३६४ नथ ् अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८

OnTop
ब�लङ्टन ह्यइ स्चूल, ६७ चेर� स्ट्र�ट
ब�लङ्टन टेिक्नकल सेन्टर, २९ चच स्ट्र�ट , ब�लङ्टन
भमन्ट ०५४०१
हराइजन्स,
१२७१ नथ अवेन्यु, ब�लङ्टन भमन्ट ०५४०८

यस सम्बन्धी के�ह प्रश्न भए Property Services लाई
सम्पक  गनुहोला ।

उपिस्थती / अनुपिस्थ�त/ �ढलोपन:
       �वध्याथ�लाई �वध्यालयमा उपिस्थत हुन

अत्यावस्यक छ। यसका ला�ग ब�ल�गटन सहर र
भमन्ट राज्य सरकार �वध्याथ�को पुरा �दन
उपिस्थती बढाउन कायरत छन।् आफू �बरामी
पदा वा आकिस्मक् पा�रवा�रक संकट बाहेक
राज्य सरकारको �नयम अनुसार  �वध्याथ�ले
�वध्यालयमा हिजर हुन जरुर� छ। य�द तपाईको
�वध्याथ� कुनै �दन �वध्यालयमा अनुपािस्थत
हुदैछन ् अथवा �ढलो आउँदैछन भने त्यस
�बषयमा �वध्यालयलाई �ल�खत जानकार� �दने
िजम्मेवार मता �पता अथवा अ�भभावकको हो।
 अ�भभावकबाट उ�चत कारण जस्तै रोग,
पा�रवा�रक आपतकाल�न, धाम�क
अवलोकनअवस्था अथवा पूव-स्वीकृत शै�क्षक
ग�त�व�ध सँग जानकार� नपाएसम्म
�वध्यालयले �बदा िस्वकृत गन� छैन।
जब जब �वध्याथ� �वध्यालयमा अनुपिस्थत
हुन्छन ् अथवा �ढलो आएमा, �तनको
अनुपिस्थ�तको अ�भलेख रा�खन्छ र यद�
जानाजान अनुपिस्थत भएको ठह�रएमा उ�चत
कावाह� चलाइने छ। आवश्यक परेमा यस्तो
गल्ती नदोहो�रयोस भनेर आवश्यकता अनुसार
समथन सेवा समेत प्रदान ग�रने छ। उपिस्थती
�नती अनुसार
उपिस्थ�त र अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु अब इिक्वट� कायालय
को िजम्मेवार� अन्तगत पछ। इिक्वट� को कायालय
अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु लाई पुनस्थापना र न्यायो�चत
बनाउन को लागी संशोधन ग�रनेछ,एक आवश्यकता मा
आधा�रत दृिष्टकोण को एक र एक दण्डात्मक दृिष्टकोण को
कम को एक ल�य को साथ। कृपया हाम्रो वतमान प्र�क्रयाहरु
को लागी तल हेनुहोस।्

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा ५ �दन अनुपिस्थत ् भएमा
स्कुल �डिष्ट्रक्टले अ�भभावकलाई सम्पक गन� छ
र १० �दन पुगेमा प�न यो काय दोहोर ्याउने छ।  

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा १५ �दन अनुपिस्थत ्
भईसकेपछ� वा आवश्यक ठहर�एमा अगावै
प्रशासकले अ�भभावकलाई �वध्यालयमा बोलाई
सम्मेलन आयोजन गन� छन ्जसमा �वध्यालय
प्र�त�न�ध, �वध्यालय श्रोत प्र�त�न�ध, र अन्य
स्वतन्त्र श्रोत केन्द्रका व्यिक्तहरुको उपिस्थती
रहने छ। यो सभाले अनुपिस्थ�तको कारण,
त्यस्को समाधान, उ�चत सेवा र सामािजक
श्रोत प�ा लगाई भ�वष्यमा उपिस्थती बढाउने
काय गन� छ।

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� यद� �बना कारण
सम्मेलनमा अनुपिस्थत ् भएको ठह�रएमा
Chittenden county राज्य व�कल समक्ष
मुचुल्का दायर गन स�कने छ। व�कलले खोजी
गर� त्यस �वध्याथ�ले जानाजानी अनुपिस्थत ्
भएको हो वा होइन प�ा गन� छन ्र यद� बच्चालाई
उ�चत हेरचाह वा रेखदेख आवश्यक भएमा
त्यस्को �नधारण गन�छन।्

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� अ�भभावकले यस ्
सभामा भाग न�लएमा �वध्यालय श्रोत व्यक्ती वा
अन्य �वध्यालय कमचार�ले तपाईको घरमा आई
अ�भभावकसँग भेट गर� बैठक �मती पुन:
�नधारण ्गन� छन।्

● २० �दनको अनुपिस्थ�त पछ� र ३० �दन अगावै,
�वध्यालयले आफ्नै तज�बजमा अनुपिस्थ�त बारे
Chittenden county को राज्य व�कलको
कायालयमा मुचुल्का पेस गन� छ। यस सम्बन्धी
अ�भभावकलाई जानकार� गराइने छ।  �बना
करण अनुपिस्थत ् भएको भए अपराधी फौज्दार�
मा�मलामा मुद्धा दायर ग�रने छ र
अ�भभावकलाई बच्चाको �वशषे हेरचाह वा

जानाजान अनुपिस्थत भएको ठह�रएमा उ�चत
कावाह� चलाइने छ। आवश्यक परेमा यस्तो
गल्ती नदोहो�रयोस भनेर आवश्यकता अनुसार
समथन सेवा समेत प्रदान ग�रने छ। उपिस्थती
�नती अनुसार
उपिस्थ�त र अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु अब इिक्वट� कायालय
को िजम्मेवार� अन्तगत पछ। इिक्वट� को कायालय
अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु लाई पुनस्थापना र न्यायो�चत
बनाउन को लागी संशोधन ग�रनेछ,एक आवश्यकता मा
आधा�रत दृिष्टकोण को एक र एक दण्डात्मक दृिष्टकोण को
कम को एक ल�य को साथ। कृपया हाम्रो वतमान प्र�क्रयाहरु
को लागी तल हेनुहोस।्

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा ५ �दन अनुपिस्थत ् भएमा
स्कुल �डिष्ट्रक्टले अ�भभावकलाई सम्पक गन� छ
र १० �दन पुगेमा प�न यो काय दोहोर ्याउने छ।  

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा १५ �दन अनुपिस्थत ्
भईसकेपछ� वा आवश्यक ठहर�एमा अगावै
प्रशासकले अ�भभावकलाई �वध्यालयमा बोलाई
सम्मेलन आयोजन गन� छन ्जसमा �वध्यालय
प्र�त�न�ध, �वध्यालय श्रोत प्र�त�न�ध, र अन्य
स्वतन्त्र श्रोत केन्द्रका व्यिक्तहरुको उपिस्थती
रहने छ। यो सभाले अनुपिस्थ�तको कारण,
त्यस्को समाधान, उ�चत सेवा र सामािजक
श्रोत प�ा लगाई भ�वष्यमा उपिस्थती बढाउने
काय गन� छ।

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� यद� �बना कारण
सम्मेलनमा अनुपिस्थत ् भएको ठह�रएमा
Chittenden county राज्य व�कल समक्ष
मुचुल्का दायर गन स�कने छ। व�कलले खोजी
गर� त्यस �वध्याथ�ले जानाजानी अनुपिस्थत ्
भएको हो वा होइन प�ा गन� छन ्र यद� बच्चालाई
उ�चत हेरचाह वा रेखदेख आवश्यक भएमा
त्यस्को �नधारण गन�छन।्

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� अ�भभावकले यस ्
सभामा भाग न�लएमा �वध्यालय श्रोत व्यक्ती वा
अन्य �वध्यालय कमचार�ले तपाईको घरमा आई
अ�भभावकसँग भेट गर� बैठक �मती पुन:
�नधारण ्गन� छन।्

● २० �दनको अनुपिस्थ�त पछ� र ३० �दन अगावै,
�वध्यालयले आफ्नै तज�बजमा अनुपिस्थ�त बारे
Chittenden county को राज्य व�कलको
कायालयमा मुचुल्का पेस गन� छ। यस सम्बन्धी
अ�भभावकलाई जानकार� गराइने छ।  �बना
करण अनुपिस्थत ् भएको भए अपराधी फौज्दार�
मा�मलामा मुद्धा दायर ग�रने छ र
अ�भभावकलाई बच्चाको �वशषे हेरचाह वा
रेखदेख आवश्यक छ �क छैन भन्ने सम्बन्धमा
याचना गन� मौका �दईने छ। यद� जाना-जानी
लापवाह� गर� अनुपिस्थत ् भएको ठह�रएमा,
$१००० सम्मको ज�रवाना लाग्ने छ र बच्चाको
उ�चत रेखदेख नभएको पाईएमा बच्चा अफुबाट
अलग्याई ल�गन समेत स�कने छ।

● �ढलोपन सम्बन्धी �नती अनुसार �वध्याथ� हरुले
प्रत्येक् ५, १०, १५, २० र २५ पटक �ढलो गरेको
खन्डमा अ�भभावकलाई फोन संपक ग�रने छ।
१५ पटक �ढलो ग�रसकेपछ� भवन ् प्रशासकले
�ढलाई सम्बन्धी सुधार गन मी�टङको आयोजना
गन�छन।

● हाम्रो इरादा - र वरम�ट राज्य कानून को इरादा -
यो सु�निश्चत गन को लागी �वद्याथ�हरु स्कूल मा
छन ्र

● �सक्दै। हामीलाई आफ्नो उपिस्थ�त को समथन
गरेर आफ्नो �वद्याथ� लाई मद्दत गन मद्दत
गनुहोस।्

धम्क� अथवा हेप्नु, दमन र दवु्यवहार:
२०१५-२०१६ को स्कुल बषको सुरुमा भमन्ट राज्यले धम्क�,
मान�सक व्यग्रता दवु्यवहार र उत्पीडन सम्बिन्ध
नी�तहरूमा प�रवतन गरेको छ। �बगतका बषहरुमा तीन
अलग �न�तहरु �थए। अत्याचारका ला�ग एउटा, मान�सक
व्यग्रताका ला�ग एउटा, र उत्पीडन ला�ग एउटा। अ�हले
अत्याचार, मान�सक व्यग्रता र उत्पीडन लाई सम्बोधन गन�
एउटै नी�त छ। नयाँ नी�त सँग कायान्वयन प्र�क्रयाहरु प�न
समाबेश ग�रएको छ।
बीएसडीको उग्र, हषजनक, उत्पीडन र आचरण नी�तहरू
हाल समीक्षा ग�रँदै र बीएसडीको पुनरुत्थान प्रथाहरू
प्र�त�बिम्बत गर� पुन ्ले�खन्दै छ। यो काय जार� रहनेछ, र
त्यहाँ सामुदा�यक प्र�त�क्रया र आगतको ला�ग अवसर हुनेछ

ब�लङ्टन स्कुल �डिस्ट्रक्ट सुर�क्षत �सक्ने बातावरण लाई
बढावा �दन को�सस गन� क्रममा सबै �वध्याथ� र �वध्यालय
कमचा�रहरुले एक अका प्रती सम्मान्जनक र आदरपूण
व्यवहार प्रदशन गरुन भन्ने चाहन्छ। कुनै प�न रूपमा धम्क�
सह्य हुने छैन।
ब�ल�ग्टन स्कूल िजल्ला दृढताका साथ हाम्रो सम्पूण समुदाय
लाई कुनै प�न �ात घटनाहरु, धम्क�, उत्पीडन, र हाम्रो कुनै
प�न भवन मा कुनै वयस्क लाई धम्क� को �रपोट गन को
लागी प्रोत्सा�हत गदछ।

प्यारनट यू�नव�सट� ले प�रवार र स्कूलको सम्बन्ध
जोडन र बहृत बरल�ंग्ट्न क्षेत्र र स्कूलको सम्बन्ध लाई
प�न अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस
कायक्रमले �ब�भन्न सामुदा�यक संगठन, �स�ट र
राज्यका �वभाग हरुसंग साझदेार� गर� �वद्याथ�का
बुवा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा र संरक्षक हरुलाई
हप्तामा पाँच�दन गर� २-१० हप्ता �सक्ने अवसर
�दरहेछ।  यो कायक्रमले उनीहरुलाई आफ्नो
�वध्या�थको अध्यान्मा उनीहरुलाई समदृ्ध,संलग्न र
सशिक्तकरण, गराई बराबर साझदेार� बन्न मदत
पुराइह�छ। को�हपनी बरल�ंग्ट्न स्कुल �डिस्ट्रक का
बुवा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा र संरक्षक
हरुलाई यो कायक्रममा दता गनका लागी स्वागत र
प्रोत्सा�हत ग�रन्छ; व्याख्या सेवाहरु प्रदान गर�न्छ।
थप जान्का�रकालागी
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-unive
rsity/ मा हेनुहोस वा
�सड्नी �हन्क्लय लाई shinckle@bsdvt.org वा
(917) 868 - 4606 मा वाहालाई सम्पक गनहोस।

 

2. अ�भभावक / प�रवारको सहभा�गता:
ब�ल�गटन  आफ्ना अ�भभावकहरुलाई बच्चाको
�शक्षामा योगदान पुर ्याउन र �वध्यालयको अ�त�रक्त
कृयाकलापमा सहभा�ग गराउन क�टबद्ध छ।
�प्रिन्सपल र �शक्षक्-�श�क्षकाहरु अ�भभावकहरुसँग
सम्बन्ध �बकास गन र कायम रा� प्रायास गदछन र
अ�भभावकहरुलाई बच्चाको सहयोगको ला�ग एका-एक
बैठक वा सम्मेलन गन स्वागत गदछन।् प्रत्येक्
प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक् �वध्यालयहरुमा
अ�भभावक �शक्षक संगठन (PTO) छन ्र माध्य�मक्
�वध्यालयमा Boosters Club छ। यी संगठनहरुले
अ�भभावकहरुलाई �ब�भन्न सामािजक �बकासका
कृयाकलापहरुमा, कायशाला गोष्ठ� आयोजना गनमा र
रासी संकलनमा सहभा�ग गराउने गदछन।् तपाईको
बच्चाको �वध्यालयको अ�भभावक �शक्षक संगठन
(PTO) मा सहभा�ग हुन कृपया �वध्यालयमा सम्पक
गनु होला।

थप रूपमा, अधीक्षक तीन सल्लाहकार समूहहरु, एक
प�रवार, �वद्याथ�हरु, र �शक्षकहरु को लागी होस्ट
गदछ। प्रत्येक समूह कम्तीमा १२ सदस्यहरु छन,् हाम्रो
�वद्यालयहरु मध्ये प्रत्येक बाट कम्तीमा एक
प्र�त�न�ध स�हत, प�रवार, �बद्याथ�हरु, र बीएसडी
समुदाय बनाउने �शक्षकहरु बाट एक �व�वध र समावेशी
प्र�त�न�धत्व गन� ल�य संग। मा सल्लाहकार समूहहरु
को बारे मा अ�धक जान्नुहोस ्
www.bsdvt.org/superintendent-advisory-groups/.

प�न अझ दरो बनाउने सहयोग परुाईरहेको छ। यस
कायक्रमले �ब�भन्न सामदुा�यक संगठन, �स�ट र
राज्यका �वभाग हरुसंग साझदेार� गर� �वद्याथ�का
बवुा, आमा, हजरुबा, हजुरआमा र संरक्षक हरुलाई
हप्तामा पाँच�दन गर� २-१० हप्ता �सक्ने अवसर
�दरहेछ।  यो कायक्रमले उनीहरुलाई आफ्नो
�वध्या�थको अध्यान्मा उनीहरुलाई समदृ्ध,संलग्न र
सशिक्तकरण, गराई बराबर साझदेार� बन्न मदत
परुाइह�छ। को�हपनी बरल�ंग्ट्न स्कुल �डिस्ट्रक का
बुवा, आमा, हजरुबा, हजरुआमा र संरक्षक
हरुलाई यो कायक्रममा दता गनका लागी स्वागत र
प्रोत्सा�हत ग�रन्छ; व्याख्या सेवाहरु प्रदान गर�न्छ।
थप जान्का�रकालागी
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-unive
rsity/ मा हेनुहोस वा
Almina Kadric लाई akadric@bsdvt.orgवा (802)
488-4856 सम्पक गनहोस।

2. अ�भभावक / प�रवारको सहभा�गता:
ब�ल�गटन  आफ्ना अ�भभावकहरुलाई बच्चाको
�शक्षामा योगदान परु ्याउन र �वध्यालयको अ�त�रक्त
कृयाकलापमा सहभा�ग गराउन क�टबद्ध छ।
�प्रिन्सपल र �शक्षक्-�श�क्षकाहरु अ�भभावकहरुसँग
सम्बन्ध �बकास गन र कायम रा� प्रायास गदछन र
अ�भभावकहरुलाई बच्चाको सहयोगको ला�ग एका-एक
बैठक वा सम्मेलन गन स्वागत गदछन।् प्रत्येक्
प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक् �वध्यालयहरुमा
अ�भभावक �शक्षक संगठन (PTO) छन ्र माध्य�मक्
�वध्यालयमा Boosters Club छ। यी संगठनहरुले
अ�भभावकहरुलाई �ब�भन्न सामािजक �बकासका
कृयाकलापहरुमा, कायशाला गोष्ठ� आयोजना गनमा र
रासी संकलनमा सहभा�ग गराउने गदछन।् तपाईको
बच्चाको �वध्यालयको अ�भभावक �शक्षक संगठन
(PTO) मा सहभा�ग हुन कृपया �वध्यालयमा सम्पक
गनु होला। प्रत्येक �बद्यालयको २ वटा सल्लहाकर
स�मती रहनेछ जस मध्य एउटा प�रवारहरुका ला�ग र
अक �वद्याथ�को ला�ग हुनेछ। यसको बारे थप
जानकार� च�हएमा आफ्नो �प्रिन्सपललाई संपक गनु
होला ।

थप रूपमा, अधीक्षक तीन सल्लाहकार समूहहरु, एक
प�रवार, �वद्याथ�हरु, र �शक्षकहरु को लागी होस्ट
गदछ। प्रत्येक समहू कम्तीमा १२ सदस्यहरु छन,् हाम्रो
�वद्यालयहरु मध्ये प्रत्येक बाट कम्तीमा एक
प्र�त�न�ध स�हत, प�रवार, �बद्याथ�हरु, र बीएसडी
समदुाय बनाउने �शक्षकहरु बाट एक �व�वध र समावेशी
प्र�त�न�धत्व गन� ल�य संग। मा सल्लाहकार समूहहरु

प�न अझ दरो बनाउने सहयोग परुाईरहेको छ। यस
कायक्रमले �ब�भन्न सामदुा�यक संगठन, �स�ट र
राज्यका �वभाग हरुसंग साझदेार� गर� �वद्याथ�का
बवुा, आमा, हजरुबा, हजुरआमा र संरक्षक हरुलाई
हप्तामा पाँच�दन गर� २-१० हप्ता �सक्ने अवसर
�दरहेछ।  यो कायक्रमले उनीहरुलाई आफ्नो
�वध्या�थको अध्यान्मा उनीहरुलाई समदृ्ध,संलग्न र
सशिक्तकरण, गराई बराबर साझदेार� बन्न मदत
परुाइह�छ। को�हपनी बरल�ंग्ट्न स्कुल �डिस्ट्रक का
बवुा, आमा, हजरुबा, हजरुआमा र संरक्षक
हरुलाई यो कायक्रममा दता गनका लागी स्वागत र
प्रोत्सा�हत ग�रन्छ; व्याख्या सेवाहरु प्रदान गर�न्छ।
थप जान्का�रकालागी
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-unive
rsity/ मा हेनुहोस वा
Almina Kadric लाई akadric@bsdvt.orgवा (802)
488-4856 सम्पक गनहोस।

2. अ�भभावक / प�रवारको सहभा�गता:
ब�ल�गटन  आफ्ना अ�भभावकहरुलाई बच्चाको
�शक्षामा योगदान परु ्याउन र �वध्यालयको अ�त�रक्त
कृयाकलापमा सहभा�ग गराउन क�टबद्ध छ।
�प्रिन्सपल र �शक्षक्-�श�क्षकाहरु अ�भभावकहरुसँग
सम्बन्ध �बकास गन र कायम रा� प्रायास गदछन र
अ�भभावकहरुलाई बच्चाको सहयोगको ला�ग एका-एक
बैठक वा सम्मेलन गन स्वागत गदछन।् प्रत्येक्
प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक् �वध्यालयहरुमा
अ�भभावक �शक्षक संगठन (PTO) छन ्र माध्य�मक्
�वध्यालयमा Boosters Club छ। यी संगठनहरुले
अ�भभावकहरुलाई �ब�भन्न सामािजक �बकासका
कृयाकलापहरुमा, कायशाला गोष्ठ� आयोजना गनमा र
रासी संकलनमा सहभा�ग गराउने गदछन।् तपाईको
बच्चाको �वध्यालयको अ�भभावक �शक्षक संगठन
(PTO) मा सहभा�ग हुन कृपया �वध्यालयमा सम्पक
गनु होला। प्रत्येक �बद्यालयको २ वटा सल्लहाकर
स�मती रहनेछ जस मध्य एउटा प�रवारहरुका ला�ग र
अक �वद्याथ�को ला�ग हुनेछ। यसको बारे थप
जानकार� च�हएमा आफ्नो �प्रिन्सपललाई संपक गनु
होला ।

थप रूपमा, अधीक्षक तीन सल्लाहकार समहूहरु, एक
प�रवार, �वद्याथ�हरु, र �शक्षकहरु को लागी होस्ट
गदछ। प्रत्येक समहू कम्तीमा १२ सदस्यहरु छन,् हाम्रो
�वद्यालयहरु मध्ये प्रत्येक बाट कम्तीमा एक
प्र�त�न�ध स�हत, प�रवार, �बद्याथ�हरु, र बीएसडी
समदुाय बनाउने �शक्षकहरु बाट एक �व�वध र समावेशी
प्र�त�न�धत्व गन� ल�य संग। मा सल्लाहकार समहूहरु
को बारे मा अ�धक जान्नहुोस ्
www.bsdvt.org/superintendent-advisory-groups/.

िजल्ला अ�भभावक समावेश प्रकृया र अन्य जानकार�
को ला�ग कृपया www.bsdvt.org मा हेनु होला।

3. इिन्टगे्रटेड आट्स एकाडमेीमा दन्त �च�कत्सा
सेवा:

ब�ल�गटन को  सामदुा�यक स्वास्थ्य केन्द्र (CHCB)
स्कूल आधा�रत दन्त केन्द्र कायक्रम एक दन्त सेवा
�बना कम-आय भएका ब�ल�गटन  स्कूल
�वध्याथ�हरुका ला�ग दन्त सेवा पहँुच स�ुनिश्चत गन
�डजाइन भएको �थयो। यस ब�लङटोन स्कूल िजल्ला
संग एक सहकायको रूपमा सन ्२००४ मा शुरू, भएको
यस ्कायक्रममा �वध्याथ�हरुले IAA स्कूलमा साइन
अप गन सक्छन ्वा �च�कत्सक�य सेवाका ला�ग
CHCB उल्लेख गन सक्छन।् स्कूल-आधा�रत दन्त
केन्द्र स्कूल लागेको �दनमा �नरन्तर दन्त सेवा प्रदान
गदछ र IAA मा सेवा �लना आउनको ला�ग �वध्यालय
दे�ख यातायात प्रदान गदछ। कमचार�हरुले राम्रो
मौ�खक स्वच्छता बानी, स्वस्थ खानेकुरा खाने
महत्वलाई र कसर� एक जीवनभरको ला�ग आफ्नो
मसु्कुराहट संरक्षण गन� सम्बन्धमा स्वास्थ्य �शक्षा
प्रदान गदछन।् Tooth Tutors ले �वध्याथ�हरुलाई दता
फारम भ�र दन्त सेवा तफ औलं्याउन सहयोग गदछन।्
हामी �वध्याल्य्को समयमा बीएसडी का
�वध्याथ�हरुको हेरचाह गन�छौ।यद� तपाईको बच्चाको
दाँत जाँच नगरेको एक वष भएको छ् वा दाँत सम्बन्द�
डाक्टर छैन भने �क्रपाय 802-652-1050 मा सम्पक
गनुहोस।आइएए मा रहेको डने्टल केन्� ले मे�डकेट
भएका वा बीमा नभएका सबै �कन्डरगाट�न देखी बाह्र
सम्मका �वद्याथ�हरूलाई सेवा �दनेछ।मे�डकेटकालागी
अयोग्य रहेकाहरुकालागी बरल�ंग्ट्न स्वास्थ्य केन्द्रले
कम सलु्क्मा सेवा उप्लब्द गराउनेछ।कमसुल्क
सम्बन्द� अ�धक जान्कार�कालागी रोगी समथन
सेवालाई 802 264 8124 मा सम्पक गनुहोस।
स्टा�फङ चुनौतीको कारण गएको बष School Based
Dental Center स्केजलु प�रमािजत ग�रएको �थयो।
औसतमा हप्ताको २ �दन सेन्टेर सन्चालनमा रह्यो र
२०२२-२३ शै�क्षक बषमा प�न यह� कायम रहने
अनमुान गदछौ।

२०२१-२२ मा दन्त �च�कत्सा कायक्रम जार� रहनेछ।
२०२१-२२ शै�क्षक वषको समयमा गत २०१८-१९  को
सै�क्षक सत्रमा  यस ्केन्द्रले:

● २०४ �वध्याथ�हरुलाई सेवा प्रदान गरेका छ�।

जानाजान अनुपिस्थत भएको ठह�रएमा उ�चत
कावाह� चलाइने छ। आवश्यक परेमा यस्तो
गल्ती नदोहो�रयोस भनेर आवश्यकता अनुसार
समथन सेवा समेत प्रदान ग�रने छ। उपिस्थती
�नती अनुसार
उपिस्थ�त र अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु अब इिक्वट� कायालय
को िजम्मेवार� अन्तगत पछ। इिक्वट� को कायालय
अनुपिस्थ�त प्र�क्रयाहरु लाई पुनस्थापना र न्यायो�चत
बनाउन को लागी संशोधन ग�रनेछ,एक आवश्यकता मा
आधा�रत दृिष्टकोण को एक र एक दण्डात्मक दृिष्टकोण को
कम को एक ल�य को साथ। कृपया हाम्रो वतमान प्र�क्रयाहरु
को लागी तल हेनुहोस।्

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा ५ �दन अनुपिस्थत ् भएमा
स्कुल �डिष्ट्रक्टले अ�भभावकलाई सम्पक गन� छ
र १० �दन पुगेमा प�न यो काय दोहोर ्याउने छ।  

● प्रत्येक शै�क्षक सत्रमा १५ �दन अनुपिस्थत ्
भईसकेपछ� वा आवश्यक ठहर�एमा अगावै
प्रशासकले अ�भभावकलाई �वध्यालयमा बोलाई
सम्मेलन आयोजन गन� छन ्जसमा �वध्यालय
प्र�त�न�ध, �वध्यालय श्रोत प्र�त�न�ध, र अन्य
स्वतन्त्र श्रोत केन्द्रका व्यिक्तहरुको उपिस्थती
रहने छ। यो सभाले अनुपिस्थ�तको कारण,
त्यस्को समाधान, उ�चत सेवा र सामािजक
श्रोत प�ा लगाई भ�वष्यमा उपिस्थती बढाउने
काय गन� छ।

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� यद� �बना कारण
सम्मेलनमा अनुपिस्थत ् भएको ठह�रएमा
Chittenden county राज्य व�कल समक्ष
मुचुल्का दायर गन स�कने छ। व�कलले खोजी
गर� त्यस �वध्याथ�ले जानाजानी अनुपिस्थत ्
भएको हो वा होइन प�ा गन� छन ्र यद� बच्चालाई
उ�चत हेरचाह वा रेखदेख आवश्यक भएमा
त्यस्को �नधारण गन�छन।्

● १५ �दनको अनुपिस्थती पछ� अ�भभावकले यस ्
सभामा भाग न�लएमा �वध्यालय श्रोत व्यक्ती वा
अन्य �वध्यालय कमचार�ले तपाईको घरमा आई
अ�भभावकसँग भेट गर� बैठक �मती पुन:
�नधारण ्गन� छन।्

● २० �दनको अनुपिस्थ�त पछ� र ३० �दन अगावै,
�वध्यालयले आफ्नै तज�बजमा अनुपिस्थ�त बारे
Chittenden county को राज्य व�कलको
कायालयमा मुचुल्का पेस गन� छ। यस सम्बन्धी
अ�भभावकलाई जानकार� गराइने छ।  �बना
करण अनुपिस्थत ् भएको भए अपराधी फौज्दार�
मा�मलामा मुद्धा दायर ग�रने छ र
अ�भभावकलाई बच्चाको �वशषे हेरचाह वा
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ध\की अथवा हेhु, दमन र दुZ$वहार:  
२०१५-२०१६ को (ुल बषbको सु@मा भमbØ रा‰ले धÔकी, 
मानिसक Ãàता दुÃbवहार र उीडन स÷:Ì नीितहflमा 
पCरवतbन गरेको छ। िबगतका बषbह@मा तीन अलग िनितह@ 
िथए। अªाचारका लािग एउटा, मानिसक Ãàताका लािग 
एउटा, र उीडन लािग एउटा। अिहले अªाचार, मानिसक 
Ãàता र उीडन लाई स÷ोधन गनT एउटै नीित छ। नयाँ नीित 
सँग कायाbÒयन Qि{याह@ पिन समाबेश गCरएको छ।  
बीएसडीको उà, हषbजनक, उीडन र आचरण नीितहfl 
हाल समीxा गCरँदै र बीएसडीको पुन@Úान Qथाहfl 
Qितिब:÷त गरी पुन् ले:खÛै छ। यो कायb जारी रहनेछ, र 
ªहाँ सामुदाियक Qिति{या र आगतको लािग अवसर πनेछ 

 
 

बिलbङ्टन (ुल िड:c, - सुरिxत िस¡े बातावरण लाई 
बढावा िदन कोिसस गनT {ममा सबै िव>ाथÖ र िव>ालय 
कमbचाCरह@ले एक अकाb Qती सÁाæजनक र आदरपूणb 
Ãवहार Qदशbन ग@न भ¬े चाहæछ। कुनै पिन flपमा धÔकी 
स„ πने छैन। 
बiलlmटन .कूल िजnला Zढताका साथ हाbो स?पूण5 समुदाय 

लाई कुनै प6न pात घटनाहP, ध?कr, उ_पीडन, र हाbो कुनै 

प6न भवन मा कुनै वय.क लाई ध?कr को Xरपोट5 गन5 को लागी 
Cो_सा4हत गद5छ। 
 
 
अªाचार स÷:Ì áवहार सÙाhनका लािग Qªेक् 
िव>ालयमा Qकृयाह@ उपल· छन् र अिभभावकह@लाई 
अªाचार भएको शंका भएमा वा िच:µत भएमा िव>ालय 
Qशासकहflलाई कुरा गनb Qोıािहत गCरæछ। िव>ालयमा 
के:∂त नामोिä+ कमbचारी र िज¢ामा उपल· अj 
Œोतह@का बारेमा जानकारीका लािग तल हेनुbहोस्। 
 
खास गरी िव>ालय परीसरमा कुनै एक िव>ाथÖले अकˆ 
िव>ाथÖलाई वा कुनै एक समुहले लगातार @पमा हो˜ाउने, 
हेला गनT, मान हािन गनT, आदी Ãवहार नै bullying πन। िवशेष 
गरी, bullying ª;ो Ãवहार् हो जसमा एउटा िव>ाथÖले 
अथवा समुहले िव>ालय पCरसर् िभ– वा बािहर, (ुलको 
समयमा वा (ुलको समय बािहर, िव>ालयको बसमा 

को बारे मा अ�धक जान्नहुोस ्
www.bsdvt.org/superintendent-advisory-groups/.

िजल्ला अ�भभावक समावेश प्रकृया र अन्य जानकार�
को ला�ग कृपया www.bsdvt.org मा हेनु होला।

3. इिन्टगे्रटेड आट्स एकाडमेीमा दन्त �च�कत्सा
सेवा:

ब�ल�गटन को  सामदुा�यक स्वास्थ्य केन्द्र (CHCB)
स्कूल आधा�रत दन्त केन्द्र कायक्रम एक दन्त सेवा
�बना कम-आय भएका ब�ल�गटन  स्कूल
�वध्याथ�हरुका ला�ग दन्त सेवा पहँुच स�ुनिश्चत गन
�डजाइन भएको �थयो। यस ब�लङटोन स्कूल िजल्ला
संग एक सहकायको रूपमा सन ्२००४ मा शुरू, भएको
यस ्कायक्रममा �वध्याथ�हरुले IAA स्कूलमा साइन
अप गन सक्छन ्वा �च�कत्सक�य सेवाका ला�ग
CHCB उल्लेख गन सक्छन।् स्कूल-आधा�रत दन्त
केन्द्र स्कूल लागेको �दनमा �नरन्तर दन्त सेवा प्रदान
गदछ र IAA मा सेवा �लना आउनको ला�ग �वध्यालय
दे�ख यातायात प्रदान गदछ। कमचार�हरुले राम्रो
मौ�खक स्वच्छता बानी, स्वस्थ खानेकुरा खाने
महत्वलाई र कसर� एक जीवनभरको ला�ग आफ्नो
मुस्कुराहट संरक्षण गन� सम्बन्धमा स्वास्थ्य �शक्षा
प्रदान गदछन।् Tooth Tutors ले �वध्याथ�हरुलाई दता
फारम भ�र दन्त सेवा तफ औलं्याउन सहयोग गदछन।्
हामी �वध्याल्य्को समयमा बीएसडी का
�वध्याथ�हरुको हेरचाह गन�छौ।यद� तपाईको बच्चाको
दाँत जाँच नगरेको एक वष भएको छ् वा दाँत सम्बन्द�
डाक्टर छैन भने �क्रपाय 802-652-1050 मा सम्पक
गनुहोस।आइएए मा रहेको डने्टल केन्� ले मे�डकेट
भएका वा बीमा नभएका सबै �कन्डरगाट�न देखी बाह्र
सम्मका �वद्याथ�हरूलाई सेवा �दनेछ।मे�डकेटकालागी
अयोग्य रहेकाहरुकालागी बरल�ंग्ट्न स्वास्थ्य केन्द्रले
कम सलु्क्मा सेवा उप्लब्द गराउनेछ।कमसलु्क
सम्बन्द� अ�धक जान्कार�कालागी रोगी समथन
सेवालाई 802 264 8124 मा सम्पक गनुहोस।
स्टा�फङ चनुौतीको कारण गएको बष School Based
Dental Center स्केजलु प�रमािजत ग�रएको �थयो।
औसतमा हप्ताको २ �दन सेन्टेर सन्चालनमा रह्यो र
२०२२-२३ श�ैक्षक बषमा प�न यह� कायम रहने
अनमुान गदछौ।

२०२१-२२ मा दन्त �च�कत्सा कायक्रम जार� रहनेछ।
२०२१-२२ शै�क्षक वषको समयमा गत २०१८-१९  को
सै�क्षक सत्रमा  यस ्केन्द्रले:

● २०४ �वध्याथ�हरुलाई सेवा प्रदान गरेका छ�।

िजल्ला अ�भभावक समावेश प्रकृया र अन्य जानकार�
को ला�ग कृपया www.bsdvt.org मा हेनु होला।

3. इिन्टगे्रटेड आट्स एकाडमेीमा दन्त �च�कत्सा
सेवा:

ब�ल�गटन को  सामुदा�यक स्वास्थ्य केन्द्र (CHCB)
स्कूल आधा�रत दन्त केन्द्र कायक्रम एक दन्त सेवा
�बना कम-आय भएका ब�ल�गटन  स्कूल
�वध्याथ�हरुका ला�ग दन्त सेवा पहँुच सु�निश्चत गन
�डजाइन भएको �थयो। यस ब�लङटोन स्कूल िजल्ला
संग एक सहकायको रूपमा सन ्२००४ मा शुरू, भएको
यस ्कायक्रममा �वध्याथ�हरुले IAA स्कूलमा साइन
अप गन सक्छन ्वा �च�कत्सक�य सेवाका ला�ग
CHCB उल्लेख गन सक्छन।् स्कूल-आधा�रत दन्त
केन्द्र स्कूल लागेको �दनमा �नरन्तर दन्त सेवा प्रदान
गदछ र IAA मा सेवा �लना आउनको ला�ग �वध्यालय
 दे�ख यातायात प्रदान गदछ। कमचार�हरुले राम्रो
मौ�खक स्वच्छता बानी, स्वस्थ खानेकुरा खाने
महत्वलाई र कसर� एक जीवनभरको ला�ग आफ्नो
मुस्कुराहट संरक्षण गन� सम्बन्धमा स्वास्थ्य �शक्षा
प्रदान गदछन।् Tooth Tutors ले �वध्याथ�हरुलाई दता
फारम भ�र दन्त सेवा तफ औलं्याउन सहयोग गदछन।्
हामी �वध्याल्य्को समयमा बीएसडी का
�वध्याथ�हरुको हेरचाह गन�छौ।यद� तपाईको बच्चाको
दाँत जाँच नगरेको एक वष भएको छ् वा दाँत सम्बन्द�
डाक्टर छैन भने �क्रपाय 802-652-1050 मा सम्पक
गनुहोस।आइएए मा रहेको डने्टल केन्� ले मे�डकेट
भएका वा बीमा नभएका सबै �कन्डरगाट�न देखी बाह्र
सम्मका �वद्याथ�हरूलाई सेवा �दनेछ।मे�डकेटकालागी
अयोग्य रहेकाहरुकालागी बरल�ंग्ट्न स्वास्थ्य केन्द्रले
कम सुल्क्मा सेवा उप्लब्द गराउनेछ।कमसुल्क
सम्बन्द� अ�धक जान्कार�कालागी रोगी समथन
सेवालाई 802 264 8124 मा सम्पक गनुहोस।

को�भड १९  to का कारण यो कायक्रम २०२०-२०२१ मा
रो�कएको �थयो। िजल्ला २०२१-२२ मा दन्त �च�कत्सा
कायक्रम जार� रहनेछ। २०१९  -२०२० शै�क्षक वषको
समयमा गत २०१८-१९  को सै�क्षक सत्रमा  यस ्केन्द्रले:

● ४७१ �वध्याथ�हरुलाई सेवा प्रदान गरेका छ�।
● ६७५  भन्दा बढ� �वध्याथ�हरुले दाँत सफा गन�

मौका पाएका �थए र ब्रस, दन्त म�जन र सामाग्री
भएका झोलाहरु उपलब्ध गराईएको �थयो।

● ४०  जना नयाँ बच्चाहरु व्यापक पर�क्षाको ला�ग
हाम्रो दन्त कायक्रममा  आए।

● ७४० भन्दा बढ� दाँत टाल्ने काम भएको �थयो।

िजल्ला अ�भभावक समावेश प्रकृया र अन्य जानकार�
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3. इिन्टगे्रटेड आट्स एकाडमेीमा दन्त �च�कत्सा
सेवा:

ब�ल�गटन को  सामुदा�यक स्वास्थ्य केन्द्र (CHCB)
स्कूल आधा�रत दन्त केन्द्र कायक्रम एक दन्त सेवा
�बना कम-आय भएका ब�ल�गटन  स्कूल
�वध्याथ�हरुका ला�ग दन्त सेवा पहँुच सु�निश्चत गन
�डजाइन भएको �थयो। यस ब�लङटोन स्कूल िजल्ला
संग एक सहकायको रूपमा सन ्२००४ मा शुरू, भएको
यस ्कायक्रममा �वध्याथ�हरुले IAA स्कूलमा साइन
अप गन सक्छन ्वा �च�कत्सक�य सेवाका ला�ग
CHCB उल्लेख गन सक्छन।् स्कूल-आधा�रत दन्त
केन्द्र स्कूल लागेको �दनमा �नरन्तर दन्त सेवा प्रदान
गदछ र IAA मा सेवा �लना आउनको ला�ग �वध्यालय
 दे�ख यातायात प्रदान गदछ। कमचार�हरुले राम्रो
मौ�खक स्वच्छता बानी, स्वस्थ खानेकुरा खाने
महत्वलाई र कसर� एक जीवनभरको ला�ग आफ्नो
मुस्कुराहट संरक्षण गन� सम्बन्धमा स्वास्थ्य �शक्षा
प्रदान गदछन।् Tooth Tutors ले �वध्याथ�हरुलाई दता
फारम भ�र दन्त सेवा तफ औलं्याउन सहयोग गदछन।्
हामी �वध्याल्य्को समयमा बीएसडी का
�वध्याथ�हरुको हेरचाह गन�छौ।यद� तपाईको बच्चाको
दाँत जाँच नगरेको एक वष भएको छ् वा दाँत सम्बन्द�
डाक्टर छैन भने �क्रपाय 802-652-1050 मा सम्पक
गनुहोस।आइएए मा रहेको डने्टल केन्� ले मे�डकेट
भएका वा बीमा नभएका सबै �कन्डरगाट�न देखी बाह्र
सम्मका �वद्याथ�हरूलाई सेवा �दनेछ।मे�डकेटकालागी
अयोग्य रहेकाहरुकालागी बरल�ंग्ट्न स्वास्थ्य केन्द्रले
कम सुल्क्मा सेवा उप्लब्द गराउनेछ।कमसुल्क
सम्बन्द� अ�धक जान्कार�कालागी रोगी समथन
सेवालाई 802 264 8124 मा सम्पक गनुहोस।

को�भड १९  to का कारण यो कायक्रम २०२०-२०२१ मा
रो�कएको �थयो। िजल्ला २०२१-२२ मा दन्त �च�कत्सा
कायक्रम जार� रहनेछ। २०१९  -२०२० शै�क्षक वषको
समयमा गत २०१८-१९  को सै�क्षक सत्रमा  यस ्केन्द्रले:

● ४७१ �वध्याथ�हरुलाई सेवा प्रदान गरेका छ�।
● ६७५  भन्दा बढ� �वध्याथ�हरुले दाँत सफा गन�

मौका पाएका �थए र ब्रस, दन्त म�जन र सामाग्री
भएका झोलाहरु उपलब्ध गराईएको �थयो।

● ४०  जना नयाँ बच्चाहरु व्यापक पर�क्षाको ला�ग
हाम्रो दन्त कायक्रममा  आए।

● ७४० भन्दा बढ� दाँत टाल्ने काम भएको �थयो।

● १८५  भन्दा बढ� �वध्याथ�हरुले दाँत सफा गन�
मौका पाएका �थए र ब्रस, दन्त म�जन र सामाग्री
भएका झोलाहरु उपलब्ध गराईएको �थयो।

● १८  जना नयाँ बच्चाहरु व्यापक पर�क्षाको ला�ग
हाम्रो दन्त कायक्रममा  आए।
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4. खोपहरु:
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बनाउनुहोस ्र आफ्नो बच्चाको �वध्यालयको
नसलाई त्यो जानकार� �दई प्रमा�णत गन
लगाउनुहोस।् खोपको  पुरा मात्रा �नम्न�ल�खत
छ।
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● �वद्याथ�को छुटको सन्दभमा उपयुक्त कागजात

पेश गनुहोस।्

 
 

 
ध\की अथवा हेhु, दमन र दुZ$वहार:  
२०१५-२०१६ को (ुल बषbको सु@मा भमbØ रा‰ले धÔकी, 
मानिसक Ãàता दुÃbवहार र उीडन स÷:Ì नीितहflमा 
पCरवतbन गरेको छ। िबगतका बषbह@मा तीन अलग िनितह@ 
िथए। अªाचारका लािग एउटा, मानिसक Ãàताका लािग 
एउटा, र उीडन लािग एउटा। अिहले अªाचार, मानिसक 
Ãàता र उीडन लाई स÷ोधन गनT एउटै नीित छ। नयाँ नीित 
सँग कायाbÒयन Qि{याह@ पिन समाबेश गCरएको छ।  
बीएसडीको उà, हषbजनक, उीडन र आचरण नीितहfl 
हाल समीxा गCरँदै र बीएसडीको पुन@Úान Qथाहfl 
Qितिब:÷त गरी पुन् ले:खÛै छ। यो कायb जारी रहनेछ, र 
ªहाँ सामुदाियक Qिति{या र आगतको लािग अवसर πनेछ 

 
 

बिलbङ्टन (ुल िड:c, - सुरिxत िस¡े बातावरण लाई 
बढावा िदन कोिसस गनT {ममा सबै िव>ाथÖ र िव>ालय 
कमbचाCरह@ले एक अकाb Qती सÁाæजनक र आदरपूणb 
Ãवहार Qदशbन ग@न भ¬े चाहæछ। कुनै पिन flपमा धÔकी 
स„ πने छैन। 
बiलlmटन .कूल िजnला Zढताका साथ हाbो स?पूण5 समुदाय 

लाई कुनै प6न pात घटनाहP, ध?कr, उ_पीडन, र हाbो कुनै 

प6न भवन मा कुनै वय.क लाई ध?कr को Xरपोट5 गन5 को लागी 
Cो_सा4हत गद5छ। 
 
 
अªाचार स÷:Ì áवहार सÙाhनका लािग Qªेक् 
िव>ालयमा Qकृयाह@ उपल· छन् र अिभभावकह@लाई 
अªाचार भएको शंका भएमा वा िच:µत भएमा िव>ालय 
Qशासकहflलाई कुरा गनb Qोıािहत गCरæछ। िव>ालयमा 
के:∂त नामोिä+ कमbचारी र िज¢ामा उपल· अj 
Œोतह@का बारेमा जानकारीका लािग तल हेनुbहोस्। 
 
खास गरी िव>ालय परीसरमा कुनै एक िव>ाथÖले अकˆ 
िव>ाथÖलाई वा कुनै एक समुहले लगातार @पमा हो˜ाउने, 
हेला गनT, मान हािन गनT, आदी Ãवहार नै bullying πन। िवशेष 
गरी, bullying ª;ो Ãवहार् हो जसमा एउटा िव>ाथÖले 
अथवा समुहले िव>ालय पCरसर् िभ– वा बािहर, (ुलको 
समयमा वा (ुलको समय बािहर, िव>ालयको बसमा 
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िव>ालयको िदन अिघ वा पछी अथवा (ूल-Qायोिजत 
गितिविधमा अकˆ िव>ाथÖमािथ लगातार :खसी गनुb, अपमान 
गनुb, धÔ©ाउनु, अªाचार गनुb  ,र /वा एले-, ोिनक माफb त 
दबाब िदने खालका घटनालाईनै उ:डन् भिनæछ।  
Qªेक िव>ालयमा bullying लाई िनयfiण गनT Qकृया छन्। 
इले-, िनक सिहत (ूलको समय अिघ अथवा पिछ, (ूल-
Qायोिजत गितिविध र (ूल बसमा अिभभावकले कुनै bullying 
को घटना पाएमा िव>ालय Qसाशक सँग कुरा गनb Qोıाहन 
गCरæछ। यस् स÷Ìी िव>ालयमा कायbरत िनयुÕ कमbचारी र 
िज¢ामा उपल· Œोतको लािग तल उीडन साखा अµगbत 
हेनुb होला।  
 
मानिसक ZJता (Hazing) भ¬ले एक Ã:Õले ए¯ै वा 
सामुिहक @पमा अकˆ िव>ाथÖ मािथ िव>ालय पCरसर् िभ– वा 
बािहर गCरने हे˘े कायb हो। एक िव>ाथÖका साथ कुनै áÕी वा 
समुहले बचन् लगाउनु, कुनै संoथा ज;ै बिलbङ्टन (ुल 
िड:c, -्को सद…ता िलएको आधारमा यतना िदनु नै दमन 
हो। 
उदाहरण “@प कुनै िव>ाथÖलाई अपमान πने गरी गCरने 
दुÃbवहार नै दमन हो र यो बिल$गटन (ुल िड:c, -्मा 
असहय मािनæछ। मानिसकÃàता भ¬ले एक Ã:Õले अकˆ 
िव>ाथÖ मािथ धÔ©ाउन, अकाbको QितÄा कम् गनb, दबाउने 
ईराधा राखी गCरने áवहार र/अथवा गितिविधह@ नै मानिसक 
Ãàताको कायb हो।  
 
जानाजान अकाbलाई दमन गनुb अथवा कसैलाई यस कायbमा 
सघाउनु अपराध हो र बिल$गटन (ुल िड:c, -को िनती र 
रा‰को कानुन अनुसार सजायको भागेदार πनु पनT छ। यातना 
पीिडत á:Õले :“ि{त, सहमित वा धारण् गनT िबि◊कै 
यातना िदने áÕी छुट्न स˙ैन। यातना िदन मÀत गनT 
áÕी, यातना िदन िनदTशन िदनु, यातना भएको देखी ª˚ाई 
रो¡ Qयास नगनुb आदी यातानामा सघाउ पुÍ याउनु हो। िय सबै 
अवoथामा िज¢ाको िनती अनुसार दमन गनT र यतनामा संल¸ 
á:Õले कानुन बमोिजम $ ५००० सÁको जCरवाना र दमनका 
घटनाहfl पिन Ãवoथा Qवतbन एज̋िसमा Cरपोटb πन स¨छ। 
 
मानिसक ZJता (Hazing)का उदाहरणहk: 

1. कुनै पिन िकिसमको शारीCरक {ुरता ज;ै 
कोराb लाउनु, िपट्नु, दाग बसाउने अिभQायले 
कुट्नु, िबजुिलको झट्का िदनु, शCररको कुनै 
भागमा हािनकारक पदाथb राखेर दु:ख िदनु वा 
अj य;ै गितिविधह@। 
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अj य;ै गितिविधह@। 

2. कुनै पिन िकिसमको शारीCरक कृयाकलाप 
ज;ै सु˛ बाट बि∆त गनुb, दुÃbसिनमा सCरक 
गराउनु, साँगुरो कोठामा थु¬ु अथवा अ@ कुनै 
ª;ा कृयाकलाप गनुb गराउनु जसले 
Ã:Õको शारीCरक र मानिसक “ाˇ वा 
सुरxालाई खk~ाउँछ।  

3.  कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव>ाथÖलाई 
खतरा िनÔªाउँछ ज;ै लागु पदाथb, मादक 
पदाथb सेवन िव>ाथÖलाई जो:खममा पनT 
खालको कृयाकलापमा संल¸ गराउने ज;ै 
अनुपयुÕ खाना, तरल पदाथb, मादक पदाथb, 
पेय, रZी, लागू, पदाथb स÷:Ìत खानेकुराको 
सेवन् गनुb ज;ा कुनै पिन गितिविध.  

4. कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव>ाथÖलाई 
अपराध गनb दमनकारी कृयाकलापमा संल≈ 
गराउँदछ । कुनै ª;ो गितिबिध जसले 
िव>ाथÖलाई मानिसक Ãàता  कायbको 
अपराधमा संल≈ πन वा गराउन किमसन् िलन 
वा> गराउने खालको गितिबिध नै मानिसक 
Ãàता हो। मानिसक Ãàता स÷Ìी आश!ा 
यो पु:;का िभ– सूचीबÀ नामोिä+ कमbचारी 
समx Cरपोटb गनुb पदbछ। मानिसक Ãàता को 
उजुरी नामोिä+ कमbचारीले छानिबन गनT छन् 

 
उlीडन: कुनै Qकारको घटना, गाली, मौ:खक, 
िल:खत,शाCरCरक Ãवहार जो िव>ाथÖ वा अिभभावक माफb त 
QेCरत छ र िव>ाथÖको राि+, य उ◊ी, वैवािहक अवoथा, 
अपांगता, िलã , यौन अिभिवjास, अनु:oथती, ~ांिगक 
पिहचान, िबधाथÖसँग खेलबाड गनT Qकृितको िब>ुितय मा>म 
उपयोग गCर आयोिजत कुनै पिन घटना सिहत असर 
िव>ाथÖको शैिxक कृयाकलापमा पनT खालको वा 
िव>ालयको Œोत Qयोग गनbबाट व:"त गनT ज;ो áवहार 
जसले िव>ाथÖको सैिxक Qदशbन वा िव>ालयको Œोत 
साधनको उपयोग गनbमा बाधा अड्चन पुÍ याउनु अथवा डर वा 
–ास को बातावरण Œीजना गनुb र Qितकुल असर पनT बातावरण 
पैदा गनT खालको कृयाकलापनै उ:डन हो। बिल$गटन (ुल 
िड:c, -का लािग कुनै Qकारको जाितय, सा™दाियक, र!ो 
आधारमा, राि+, य उती, वैवािहक अवoथा,  िलã , 
Ã:Õÿ,  आि{ती, अपाãताका आधारमा πने भेदभाब वा 
उीडन माj πने छैन 
 
िनषेिधत उlीडनहk:  



साइबर-ध\की वा साइबर-उlीडन:  ईØरनेटको Qयोग 
गरी अ@लाई धÔ©ाउनु वा उ:डन गनुb। साइबर-धÔकी वा 
साइबर-उीडन गनT स÷Ìी कुनै खास िवधान छैन। ब@ 
भमbØको धÔकी र उ:डन स÷Ìी िवधान शंसोधन गCर 
ª;ो áवहारले िव>ाथÖको िशxा पπँच गनT xमतामा Qभाव 
पानb स¡े áवहार् िव>ालय पCरसर् बािहर वा ईØरनेटको 
Qयोग गCर उ:डन् भएको अवoथामा मा– सुरxा Qदान 
गदbछ। उदाहरणका लािग, साइबर-उीडन गनT रेखांिकत 
पाठ तल उ¢ेख गCरएको छ । 
१. यौन जp उlीडन:  सबै Qकारका यौन जj दुÃbवहारह@ 
ज;ै िल:खत अथवा शाCरCरक् Ãवहारह@ कसैलाई यौन 
कृयामा संल≈ गराउन खो#$ र अ@ कुनै Qकारको यौन सँग 
स÷:Ìत मौ:खक, िल:खत, %ि+गत वा यौनजj शाCरCरक 
सÈकb ।  
२. जाितय उlीडन: ª;ा áवहारह@ जसले कुनै िव>ाथÖ 
वा उसको पCरवारको जात, रंग, सामािजक अवoथा आदी लाई 
लिxत गरी उपनामको Qयोग गनुb, Qचिलत भनाईका आधारमा 
हे˘ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका िट&णी 
गनुb, नकार«क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, िभ◊ामा 
ले»नु, िल:खत वा %:' टगत लेख संचार गनुb, िग(ाउनु, दोष 
िदनु, नकार«क )cá रा»नु र जाितय पोशाकको आधारमा 
भेदभाव गनुb जाितय उ:डन् πन।  
३. उ1lडनका अp संरिAत sेणी:  

ª ;ा áवहारह@ जसले कुनै िव>ाथÖ वा उसको पCरवारको 
जात, रंग, सामािजक अवoथा जाितय, सा™दाियक, र!ो 
आधारमा, कुनै Qकारको घटना, गाली, मौ:खक, 
िल:खत,शाCरCरक Ãवहार जो िव>ाथÖ वा अिभभावक *ारा 
QेCरत छ र िव>ाथÖ को राि+, य उती, वैवािहक अवoथा, िलã 
, ~ांिगक अनु:oथती, ~ांिगक Ã:Õÿ,  िलã अिभÃ:Õ, 
अपांगताका आधारमा πने भेदभाब, Qचिलत भनाईका 
आधारमा हे˘ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका 
िट&णी गनुb, नकार«क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, 
िभ◊ामा ले»नु, िल:खत वा %:' टगत लेख संचार गनुb, 
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क. धािम$क उlीडन: धािमbक उीडन भ¬ाले िव>ाथÖ वा 
िव>ाथÖको पCरवारको धमb वा िव+ासको आधारमा गCरने 
भेदभाव बुिझæछ। 
ख. रािTu यताको आधारमा गvरने उlीडन: िव>ाथÖ र 
िव>ाथÖको पCरवारको राि+, यतालाई दखल पनT गरी गCरएको 
भेदभाव नै य;ो खाले दुÃbवहार हो।  
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2. कुनै पिन िकिसमको शारीCरक कृयाकलाप 
ज;ै सु˛ बाट बि∆त गनुb, दुÃbसिनमा सCरक 
गराउनु, साँगुरो कोठामा थु¬ु अथवा अ@ कुनै 
ª;ा कृयाकलाप गनुb गराउनु जसले 
Ã:Õको शारीCरक र मानिसक “ाˇ वा 
सुरxालाई खk~ाउँछ।  

3.  कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव>ाथÖलाई 
खतरा िनÔªाउँछ ज;ै लागु पदाथb, मादक 
पदाथb सेवन िव>ाथÖलाई जो:खममा पनT 
खालको कृयाकलापमा संल¸ गराउने ज;ै 
अनुपयुÕ खाना, तरल पदाथb, मादक पदाथb, 
पेय, रZी, लागू, पदाथb स÷:Ìत खानेकुराको 
सेवन् गनुb ज;ा कुनै पिन गितिविध.  
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अपराध गनb दमनकारी कृयाकलापमा संल≈ 
गराउँदछ । कुनै ª;ो गितिबिध जसले 
िव>ाथÖलाई मानिसक Ãàता  कायbको 
अपराधमा संल≈ πन वा गराउन किमसन् िलन 
वा> गराउने खालको गितिबिध नै मानिसक 
Ãàता हो। मानिसक Ãàता स÷Ìी आश!ा 
यो पु:;का िभ– सूचीबÀ नामोिä+ कमbचारी 
समx Cरपोटb गनुb पदbछ। मानिसक Ãàता को 
उजुरी नामोिä+ कमbचारीले छानिबन गनT छन् 

 
उlीडन: कुनै Qकारको घटना, गाली, मौ:खक, 
िल:खत,शाCरCरक Ãवहार जो िव>ाथÖ वा अिभभावक माफb त 
QेCरत छ र िव>ाथÖको राि+, य उ◊ी, वैवािहक अवoथा, 
अपांगता, िलã , यौन अिभिवjास, अनु:oथती, ~ांिगक 
पिहचान, िबधाथÖसँग खेलबाड गनT Qकृितको िब>ुितय मा>म 
उपयोग गCर आयोिजत कुनै पिन घटना सिहत असर 
िव>ाथÖको शैिxक कृयाकलापमा पनT खालको वा 
िव>ालयको Œोत Qयोग गनbबाट व:"त गनT ज;ो áवहार 
जसले िव>ाथÖको सैिxक Qदशbन वा िव>ालयको Œोत 
साधनको उपयोग गनbमा बाधा अड्चन पुÍ याउनु अथवा डर वा 
–ास को बातावरण Œीजना गनुb र Qितकुल असर पनT बातावरण 
पैदा गनT खालको कृयाकलापनै उ:डन हो। बिल$गटन (ुल 
िड:c, -का लािग कुनै Qकारको जाितय, सा™दाियक, र!ो 
आधारमा, राि+, य उती, वैवािहक अवoथा,  िलã , 
Ã:Õÿ,  आि{ती, अपाãताका आधारमा πने भेदभाब वा 
उीडन माj πने छैन 
 
िनषेिधत उlीडनहk:  

● ९ जना बच्चाहरुलाई �वध्यालयमा हँुदा
आकाश�मक दन्त �च�कत्सा सेवा उप्लब्ध
गराएको �थयो।

● �बशषे आवस्यक परेका ६४ बच्चालाई
�बसेस�कोमा रेफ़र ग�रयो।

4. खोपहरु:

वरम�ट राज्य कानून स्कूलहरु लाई तपाइँको
बच्चा को ट�काकरण िस्थ�त को प्रमाण प्राप्त गन
को लागी आवश्यक छ। य�द यो प्रदान ग�रएको
छैन भने, तपाइँको बच्चा स्कूल जान सक्दैन।
कुनै व्यिक्त ब�ल�गटन स्कूल मा एक उमेर को
लागी उपयुक्त वा अप टु डटे (जो पनी एक स्पष्ट
छ) रेकड वा ट�काकरण को प्रमाणपत्र, वा धा�मक
वा �च�कत्सा छूट सा�बत गन� कागजात �बना एक
�वद्याथ� को रूप मा भना हुन सक्दैन।

�नयम पलन गनको ला�ग
● आफ्नो बच्चाले लागएको आवश्यक खोपको

प्रमाण तपाईको बच्चाको �वध्यालयको नसलाई
बुझाउनुहोस।्

● यद� तपाईको बच्चाको कुनै खोप छुटेको भए,
बच्चाको डाक्टर सँग खोप लगाउन एप्पोइन्ट्मेन्ट
बनाउनुहोस ्र आफ्नो बच्चाको �वध्यालयको
नसलाई त्यो जानकार� �दई प्रमा�णत गन
लगाउनुहोस।् खोपको  पुरा मात्रा �नम्न�ल�खत
छ।

�ड. �प. �ट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis),
पो�लयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis
B and varicella(chickenpox).
खोपको प्रमाण �नम्न अवस्थामा �वध्यालयलाई
उपलब्ध  गराउनु पन� छ।
● ब�लङ्गटन  स्कुल �डिस्ट्रकमा  स्थानन्तरण गदा,
● KG मा भना गदा।
● कक्षा ७ मा TdaP booster.
● �वद्याथ�को छुटको सन्दभमा उपयुक्त कागजात

पेश गनुहोस।्

आवश्यक प्र�तरक्षण को पूण श्रृंखला शा�मल:
केवल PreK को लागी: Hib र PCV PreK-6
�वद्याथ�हरु को लागी: DTaP (�डप्थी�रया,
टेटनस र पटु�सस); पो�लयो; MMR (दादरुा,

● ९ जना बच्चाहरुलाई �वध्यालयमा हँुदा
आकाश�मक दन्त �च�कत्सा सेवा उप्लब्ध
गराएको �थयो।

● �बशषे आवस्यक परेका ६४ बच्चालाई
�बसेस�कोमा रेफ़र ग�रयो।

4. खोपहरु:

वरम�ट राज्य कानून स्कूलहरु लाई तपाइँको
बच्चा को ट�काकरण िस्थ�त को प्रमाण प्राप्त गन
को लागी आवश्यक छ। य�द यो प्रदान ग�रएको
छैन भने, तपाइँको बच्चा स्कूल जान सक्दैन।
कुनै व्यिक्त ब�ल�गटन स्कूल मा एक उमेर को
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छ) रेकड वा ट�काकरण को प्रमाणपत्र, वा धा�मक
वा �च�कत्सा छूट सा�बत गन� कागजात �बना एक
�वद्याथ� को रूप मा भना हुन सक्दैन।
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● आफ्नो बच्चाले लागएको आवश्यक खोपको
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बुझाउनुहोस।्

● यद� तपाईको बच्चाको कुनै खोप छुटेको भए,
बच्चाको डाक्टर सँग खोप लगाउन एप्पोइन्ट्मेन्ट
बनाउनुहोस ्र आफ्नो बच्चाको �वध्यालयको
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लगाउनुहोस।् खोपको  पुरा मात्रा �नम्न�ल�खत
छ।

�ड. �प. �ट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis),
पो�लयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis
B and varicella(chickenpox).
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● KG मा भना गदा।
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● �वद्याथ�को छुटको सन्दभमा उपयुक्त कागजात
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आवश्यक प्र�तरक्षण को पूण श्रृंखला शा�मल:
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�वद्याथ�हरु को लागी: DTaP (�डप्थी�रया,
टेटनस र पटु�सस); पो�लयो; MMR (दादरुा,

● ९ जना बच्चाहरुलाई �वध्यालयमा हँुदा
आकाश�मक दन्त �च�कत्सा सेवा उप्लब्ध
गराएको �थयो।

● �बशषे आवस्यक परेका ६४ बच्चालाई
�बसेस�कोमा रेफ़र ग�रयो।

4. खोपहरु:

वरम�ट राज्य कानून स्कूलहरु लाई तपाइँको
बच्चा को ट�काकरण िस्थ�त को प्रमाण प्राप्त गन
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कुनै व्यिक्त ब�ल�गटन स्कूल मा एक उमेर को
लागी उपयुक्त वा अप टु डटे (जो पनी एक स्पष्ट
छ) रेकड वा ट�काकरण को प्रमाणपत्र, वा धा�मक
वा �च�कत्सा छूट सा�बत गन� कागजात �बना एक
�वद्याथ� को रूप मा भना हुन सक्दैन।

�नयम पलन गनको ला�ग
● आफ्नो बच्चाले लागएको आवश्यक खोपको

प्रमाण तपाईको बच्चाको �वध्यालयको नसलाई
बुझाउनुहोस।्

● यद� तपाईको बच्चाको कुनै खोप छुटेको भए,
बच्चाको डाक्टर सँग खोप लगाउन एप्पोइन्ट्मेन्ट
बनाउनुहोस ्र आफ्नो बच्चाको �वध्यालयको
नसलाई त्यो जानकार� �दई प्रमा�णत गन
लगाउनुहोस।् खोपको  पुरा मात्रा �नम्न�ल�खत
छ।

�ड. �प. �ट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis),
पो�लयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis
B and varicella(chickenpox).
खोपको प्रमाण �नम्न अवस्थामा �वध्यालयलाई
उपलब्ध  गराउनु पन� छ।
● ब�लङ्गटन  स्कुल �डिस्ट्रकमा  स्थानन्तरण गदा,
● KG मा भना गदा।
● कक्षा ७ मा TdaP booster.
● �वद्याथ�को छुटको सन्दभमा उपयुक्त कागजात

पेश गनुहोस।्

आवश्यक प्र�तरक्षण को पूण श्रृंखला शा�मल:
केवल PreK को लागी: Hib र PCV PreK-6
�वद्याथ�हरु को लागी: DTaP (�डप्थी�रया,
टेटनस र पटु�सस); पो�लयो; MMR (दादरुा,

कण्ठमाटो, रुबेला); हेपाटाइ�टस बी; र varicella
(�चकनपक्स)।
7 गे्रड �वद्याथ�हरु को लागी: TDaP।
ट�काकरण िस्थ�त को प्रमाण सब ै�वद्याथ�हरु
को लागी प्रदान ग�रनु पछ। छूट कागजी काय
वा�षक रूपमा दायर हुनु पछ।

�वध्याथ� स्वास्थ:
प्रत्यक स्कुल्मा स्वास्थ कायलय छन जाहान रेिजस्�ड् वा
प्रमा�णत नस द्वारा सेवा प्रधान ग�रन्छ ।

रोग को मामला मा, कृपया स्कूल बाट कुनै प�न लक्षण बच्चा
घर रा� र आफ्नो बाल रोग �वशषे� लाई फोन गनुहोस।्
बच्चाहरु स्कूल फक नु अ�घ २४ घण्टा ज्वरो, पखाला, र उल्ट�
मुक्त हुनु पछ। य�द एक बच्चा लाई स्प गला छ भने,
उनीहरु स्कूल फक नु भन्दा प�हले २४ घण्टा को लागी
एिन्टबायो�टक �लनु पछ।

टाउकामा जम्रा:
अ�भभावकहरुले बच्चाहरुको टाउको सातामा एक पटक
हेन� गनु पदछ �बशषे गर� लामो �बदा पछ� �वध्यालय
फ�क दा। यसको ला�ग जाच गन धातुले बनेको म�सनो
काइयोले कपाल �चसो भएको बेला कोनु पदछ। यद�
जम्रा फेला परेमा तपाईको �वध्यालयको नस वा
स्वास्थ्य क�मले तपाईलाई जम्राबाट मुक्त हुने
सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव वा परामश �दन सक्ने छन।्
यद� तपाईको बच्चाको टाउकामा जम्रा �वध्यालयमा
फेला परेमा हामी तपाईहरुलाई जानकार� �दने छ�।
यस्तो अवस्थामा तपाईको बच्चाको जम्रा �वध्यालय
�फनु अघी �नमुल पानु आवश्यक हुन्छ।
ब�ल�गटन  स्कुल �डिष्क्ट्ले भमन्ट्को स्वास्थ्य
�बभाग र रोग रोक्थाम केन्द्रको �दशा �नद�श पलाना
गदछ। अन्य जानकार�को ला�ग कृपया
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/
head-lice-FAQS/index.html  र/ वा
https://www.consumerreports.org/medical-con
ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
हेनु होला

5. ब�ल�गटन स्कुल �डिष्क्ट्मा �ब�भधता र
समानता सम्बन्धी दाईत्व  

हाम्रा छात्र छात्राको  �व�वधता ब�ल�गटन
समुदायको ला�ग एउटा सम्प��  हो। ब�लङ्टन

साइबर-ध\की वा साइबर-उlीडन:  ईØरनेटको Qयोग 
गरी अ@लाई धÔ©ाउनु वा उ:डन गनुb। साइबर-धÔकी वा 
साइबर-उीडन गनT स÷Ìी कुनै खास िवधान छैन। ब@ 
भमbØको धÔकी र उ:डन स÷Ìी िवधान शंसोधन गCर 
ª;ो áवहारले िव>ाथÖको िशxा पπँच गनT xमतामा Qभाव 
पानb स¡े áवहार् िव>ालय पCरसर् बािहर वा ईØरनेटको 
Qयोग गCर उ:डन् भएको अवoथामा मा– सुरxा Qदान 
गदbछ। उदाहरणका लािग, साइबर-उीडन गनT रेखांिकत 
पाठ तल उ¢ेख गCरएको छ । 
१. यौन जp उlीडन:  सबै Qकारका यौन जj दुÃbवहारह@ 
ज;ै िल:खत अथवा शाCरCरक् Ãवहारह@ कसैलाई यौन 
कृयामा संल≈ गराउन खो#$ र अ@ कुनै Qकारको यौन सँग 
स÷:Ìत मौ:खक, िल:खत, %ि+गत वा यौनजj शाCरCरक 
सÈकb ।  
२. जाितय उlीडन: ª;ा áवहारह@ जसले कुनै िव>ाथÖ 
वा उसको पCरवारको जात, रंग, सामािजक अवoथा आदी लाई 
लिxत गरी उपनामको Qयोग गनुb, Qचिलत भनाईका आधारमा 
हे˘ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका िट&णी 
गनुb, नकार«क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, िभ◊ामा 
ले»नु, िल:खत वा %:' टगत लेख संचार गनुb, िग(ाउनु, दोष 
िदनु, नकार«क )cá रा»नु र जाितय पोशाकको आधारमा 
भेदभाव गनुb जाितय उ:डन् πन।  
३. उ1lडनका अp संरिAत sेणी:  

ª ;ा áवहारह@ जसले कुनै िव>ाथÖ वा उसको पCरवारको 
जात, रंग, सामािजक अवoथा जाितय, सा™दाियक, र!ो 
आधारमा, कुनै Qकारको घटना, गाली, मौ:खक, 
िल:खत,शाCरCरक Ãवहार जो िव>ाथÖ वा अिभभावक *ारा 
QेCरत छ र िव>ाथÖ को राि+, य उती, वैवािहक अवoथा, िलã 
, ~ांिगक अनु:oथती, ~ांिगक Ã:Õÿ,  िलã अिभÃ:Õ, 
अपांगताका आधारमा πने भेदभाब, Qचिलत भनाईका 
आधारमा हे˘ु, जाितय गाली गलौच गनुb, अपमानजनक िटका 
िट&णी गनुb, नकार«क िट&णी गनुb, ईशारा गनुb, धÔकी िदनु, 
िभ◊ामा ले»नु, िल:खत वा %:' टगत लेख संचार गनुb, 
िग(ाउनु, दोष िदनु, नकार«क )cá रा»नु र जाितय 
पोशाकको आधारमा भेदभाव गनुb उ:डन् गनुb हो। 
क. धािम$क उlीडन: धािमbक उीडन भ¬ाले िव>ाथÖ वा 
िव>ाथÖको पCरवारको धमb वा िव+ासको आधारमा गCरने 
भेदभाव बुिझæछ। 
ख. रािTu यताको आधारमा गvरने उlीडन: िव>ाथÖ र 
िव>ाथÖको पCरवारको राि+, यतालाई दखल पनT गरी गCरएको 
भेदभाव नै य;ो खाले दुÃbवहार हो।  

ग. वैवािहक अव[थाको आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई गवbवती भएको अथवा िववाह अगावै आमा वा बुवा 
भएको ठानी गCरने दुÃbवहारलाई य;ो खाले दुÃbवहार 
मािनæछ।  
घ. लxिगक अनु1[थती को आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई िलãको आधारमा गCरने भेदभाव नै ल,िगकदुÃbवहार 
हो। 
ङ. लxिगक अिभZ{ी उlीडन: ज-दा ज;ो िलã 
पिहचान िलएर आएता पिन कुनै ÃÕी वा ितनको पCरवारले 
देखाएको ल,िगक अिभÃÕी छुΩै खाले πन स¨छ। यसलाई 
आधार बनाएर गCरएको दुÃbवहार नै अिभÃÕी उीडन हो।  
च. लxिगक झुकाव स~�ी उlीडन: ज-दा ज;ो ल,िगक 
पिहचान िलएर आएता पिन पछी Ãवहारमा पCरवतbन भई 
अकˆ िलã ज;ो Ãवहार गरेको आधारमा गCरने भेदभाव लाई 
ल,िगक झुकाव स÷Ìी उीडन भिनæछ।  
छ. अपांगताको आधारमा गvरने उlीडन: कसैलाई 
अपांगता भएको ठानी बोली, िहडाइ र कÔजोर बौिदक िबकास 
भएको ठानी गCरने भेदभाव य;ो दुÃbवहार हो।  
 
दुZ$वहार स~1�त िनकायमा खबर गvरनु पछ$ :  
सबै िव>ाथÖ, अिभभावक र िव>ालय समुदायले कसै मािथ 
दुÃbवहार गरेको देखेमा तुरµै िव>ालय कमbचारी वा 
िव>ालयमा अव:oथत २ म> कुनै सÈूणb िव>ाथÖ वा 
कमbचारीले कुनै िल:खत वा मौ:खक उ:डन् स÷Ìी थाहा 
पाउने िबि◊कै स÷Ìीत भवनमा रहेका यस् स÷Ìी िनयुÕ 
कमbचारीलाई खबर गनb अिनवायb छ। हालैको लािग िनयुÕ 
कÔ.ैन कमbचारीह@ bsdvt.org मा हेनb सिकæछ।  
िव>ालायले / भवन Qªेक वषbको सु@मा आ≥नो वतbमान 
नामोिä+ कमbचारीको नाम पोc गनTछन्। यस् िबषयमा कुनै 
Q/ भए हेनरी ÑाZb, इिêटी तथा सुरिxत/समावेशी .कुल  
िनदTशक, hsparks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा 
सÈकb  गनुb होला।  

BSD ले sडि./कमा र C_येक tबgयालयमा गैर-भेतभाव 

संयोजकलाई राखेको हु@छ। उQत संयोजकले नामोिä+ 
कमbचारीले गरेको अनुसÌानलाई िनCरxण गनT काम गछb न। 
िड:c, कका गैर-भेतभाव संयोजकको नाम  .पाक5  (Sparks) 

हुन ्, जो tबgयालय ि.थत इिêटी िनदTशक पिन πन्। कृपय 
Sparks वा िबâालय Qा>ापकलाई सÈकb  गरेर तपाइको 

ग. वैवािहक अव[थाको आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई गवbवती भएको अथवा िववाह अगावै आमा वा बुवा 
भएको ठानी गCरने दुÃbवहारलाई य;ो खाले दुÃbवहार 
मािनæछ।  
घ. लxिगक अनु1[थती को आधारमा गvरने उlीडन: 
कसैलाई िलãको आधारमा गCरने भेदभाव नै ल,िगकदुÃbवहार 
हो। 
ङ. लxिगक अिभZ{ी उlीडन: ज-दा ज;ो िलã 
पिहचान िलएर आएता पिन कुनै ÃÕी वा ितनको पCरवारले 
देखाएको ल,िगक अिभÃÕी छुΩै खाले πन स¨छ। यसलाई 
आधार बनाएर गCरएको दुÃbवहार नै अिभÃÕी उीडन हो।  
च. लxिगक झुकाव स~�ी उlीडन: ज-दा ज;ो ल,िगक 
पिहचान िलएर आएता पिन पछी Ãवहारमा पCरवतbन भई 
अकˆ िलã ज;ो Ãवहार गरेको आधारमा गCरने भेदभाव लाई 
ल,िगक झुकाव स÷Ìी उीडन भिनæछ।  
छ. अपांगताको आधारमा गvरने उlीडन: कसैलाई 
अपांगता भएको ठानी बोली, िहडाइ र कÔजोर बौिदक िबकास 
भएको ठानी गCरने भेदभाव य;ो दुÃbवहार हो।  
 
दुZ$वहार स~1�त िनकायमा खबर गvरनु पछ$ :  
सबै िव>ाथÖ, अिभभावक र िव>ालय समुदायले कसै मािथ 
दुÃbवहार गरेको देखेमा तुरµै िव>ालय कमbचारी वा 
िव>ालयमा अव:oथत २ म> कुनै सÈूणb िव>ाथÖ वा 
कमbचारीले कुनै िल:खत वा मौ:खक उ:डन् स÷Ìी थाहा 
पाउने िबि◊कै स÷Ìीत भवनमा रहेका यस् स÷Ìी िनयुÕ 
कमbचारीलाई खबर गनb अिनवायb छ। हालैको लािग िनयुÕ 
कÔ.ैन कमbचारीह@ bsdvt.org मा हेनb सिकæछ।  
िव>ालायले / भवन Qªेक वषbको सु@मा आ≥नो वतbमान 
नामोिä+ कमbचारीको नाम पोc गनTछन्। यस् िबषयमा कुनै 
Q/ भए हेनरी ÑाZb, इिêटी तथा सुरिxत/समावेशी .कुल  
िनदTशक, hsparks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा 
सÈकb  गनुb होला।  

BSD ले sडि./कमा र C_येक tबgयालयमा गैर-भेतभाव 

संयोजकलाई राखेको हु@छ। उQत संयोजकले नामोिä+ 
कमbचारीले गरेको अनुसÌानलाई िनCरxण गनT काम गछb न। 
िड:c, कका गैर-भेतभाव संयोजकको नाम  .पाक5  (Sparks) 

हुन ्, जो tबgयालय ि.थत इिêटी िनदTशक पिन πन्। कृपय 
Sparks वा िबâालय Qा>ापकलाई सÈकb  गरेर तपाइको 
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कण्ठमाटो, रुबेला); हेपाटाइ�टस बी; र varicella
(�चकनपक्स)।
7 गे्रड �वद्याथ�हरु को लागी: TDaP।
ट�काकरण िस्थ�त को प्रमाण सब ै�वद्याथ�हरु
को लागी प्रदान ग�रनु पछ। छूट कागजी काय
वा�षक रूपमा दायर हुनु पछ।

�वध्याथ� स्वास्थ:
प्रत्यक स्कुल्मा स्वास्थ कायलय छन जाहान रेिजस्�ड् वा
प्रमा�णत नस द्वारा सेवा प्रधान ग�रन्छ ।

रोग को मामला मा, कृपया स्कूल बाट कुनै प�न लक्षण बच्चा
घर रा� र आफ्नो बाल रोग �वशषे� लाई फोन गनुहोस।्
बच्चाहरु स्कूल फक नु अ�घ २४ घण्टा ज्वरो, पखाला, र उल्ट�
मुक्त हुनु पछ। य�द एक बच्चा लाई स्प गला छ भने,
उनीहरु स्कूल फक नु भन्दा प�हले २४ घण्टा को लागी
एिन्टबायो�टक �लनु पछ।

टाउकामा जम्रा:
अ�भभावकहरुले बच्चाहरुको टाउको सातामा एक पटक
हेन� गनु पदछ �बशषे गर� लामो �बदा पछ� �वध्यालय
फ�क दा। यसको ला�ग जाच गन धातुले बनेको म�सनो
काइयोले कपाल �चसो भएको बेला कोनु पदछ। यद�
जम्रा फेला परेमा तपाईको �वध्यालयको नस वा
स्वास्थ्य क�मले तपाईलाई जम्राबाट मुक्त हुने
सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव वा परामश �दन सक्ने छन।्
यद� तपाईको बच्चाको टाउकामा जम्रा �वध्यालयमा
फेला परेमा हामी तपाईहरुलाई जानकार� �दने छ�।
यस्तो अवस्थामा तपाईको बच्चाको जम्रा �वध्यालय
�फनु अघी �नमुल पानु आवश्यक हुन्छ।
ब�ल�गटन  स्कुल �डिष्क्ट्ले भमन्ट्को स्वास्थ्य
�बभाग र रोग रोक्थाम केन्द्रको �दशा �नद�श पलाना
गदछ। अन्य जानकार�को ला�ग कृपया
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/
head-lice-FAQS/index.html  र/ वा
https://www.consumerreports.org/medical-con
ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
हेनु होला

5. ब�ल�गटन स्कुल �डिष्क्ट्मा �ब�भधता र
समानता सम्बन्धी दाईत्व  

हाम्रा छात्र छात्राको  �व�वधता ब�ल�गटन
समुदायको ला�ग एउटा सम्प��  हो। ब�लङ्टन
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प�रषदले बषको एक पटक प्राईमर� केयर प्रोभाइडरसँग
भेट्ने सल्लाह �दन्छ। यद� तपा�को बच्चालाई गएको बष
�फिजकलको ला�ग लग्न ुभएको छैन भने कृपया आफ्नो
डक्टरलाई संपक गर� appointment बनाउनु होला ।
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head-lice-FAQS/index.html  र/ वा
https://www.consumerreports.org/medical-con
ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
हेनु होला

5. ब�ल�गटन स्कुल �डिष्ट्रक्ट्मा �ब�भधता र
समानता सम्बन्धी दाईत्व

हाम्रा छात्र छात्राको  �व�वधता ब�ल�गटन
समदुायको ला�ग एउटा सम्प��  हो। ब�लङ्टन
स्कुल �डिस्ट्रक्ट्ले �वश्वाश गरेको छ �क यहाँ सबै
छात्र-छात्रा, कमचार�, सबैजना एउटा सरुिक्छत
सामावेशी �वध्यालयको बातावरण श्रीजना गर�
काय गन� र एक अकामा भएका �भन्नतालाई
शक्ती मा�न र मतभेदलाई मुल्यबान मा�न
रमाउने छन।् �वद्याथ�लाई आफ्नो उच्चतम र
सबैभन्दा ठूलो क्षमतामा �सक्ने प्रयास गन�
अ�धकार छ भन्ने �डिस्ट्रकले �वश्वास
गदछ।िजल्लाले सावज�नक रूपमा जातीय,
सामािजक र आ�थक िस्थ�तको  आधारमा वा कुनै
अन्य बु�झएको असमानता जस्ले �वद्याथ�को
सफल बन्ने शकै्ष�णक क्षमता लाई बाधा गन
सक्छ, त्यस्ता छात्र-छात्राको प�रणाममा
उपलिब्ध अन्तराल बन्द गनको ला�ग अवसर
ब्यक्त गर� सकेको छ।

बीएसडी दृढ �वश्वास गदछ �क नस्लवाद र सेतो
सवच्चता संस्कृ�त नकारात्मक हाम्रो सम्पूण
िजल्ला लाई प्रभा�वत गदछ र हाम्रो िजल्ला मा
नस्लवाद र सेतो सवच्चता संस्कृ�त को उन्मूलन
को लागी प्र�तबद्ध छ।२०२३ को शै�क्षक बषमा
BSD को सम्पणू नेततृ्व समहूले Truss
Leadership र The Leadership
Collaborative सँग anti-racist र सांस्कृ�तक
रुपमा उ�रदायी नेततृ्व ता�लमहरुमा काम गन�
छ।

हामी LGBTQ+ युवा र वयस्कहरुको समग्र
कल्याणको ला�ग नमनुा बनाउन क�टबद्ध छ� ।
हामी LGBTQ+, �वद्याथ�, कमचार� र समुदाय
सँग एकतामा उ�भन्छ� र प्रत्येक �वद्याथ�ले
�नधक्क �शक्षा पाउनु पछ  भन्ने मान्यता
राख्छ�। हामी सम्पणू �वद्याथ�हरुका ला�ग
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कमbचारीलाई खबर गनb अिनवायb छ। हालैको लािग िनयुÕ 
कÔ.ैन कमbचारीह@ bsdvt.org मा हेनb सिकæछ।  
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िनदTशक, hsparks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा 
सÈकb  गनुb होला।  

BSD ले sडि./कमा र C_येक tबgयालयमा गैर-भेतभाव 

संयोजकलाई राखेको हु@छ। उQत संयोजकले नामोिä+ 
कमbचारीले गरेको अनुसÌानलाई िनCरxण गनT काम गछb न। 
िड:c, कका गैर-भेतभाव संयोजकको नाम  .पाक5  (Sparks) 

हुन ्, जो tबgयालय ि.थत इिêटी िनदTशक पिन πन्। कृपय 
Sparks वा िबâालय Qा>ापकलाई सÈकb  गरेर तपाइको 
िबâालयको गैर-भेतभाव संयोजक को हो भनी सूचना iलन 

सQनु हु@छ।  

 
िनvरAण: िनCरxण स÷Ìी कÔ.ैØ, िनयुÕ कÔ.ैन 
कमbचारीहले उजुरी पनाbसाथ तु@µ िनCरxण गनb सु@ गनT छन् 
र आ≥नै िबषयमा उजुरी परेको ख≠मा अj कुनै कमbचारीले 
Qकृया अघी बढाउने छन। िनCरxण पुरा भए पछी उजुरी गनT र 
उजुरी पनT दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पvरणाम: यदी कोही ÃÕी दुábवहार वा उीडनमा संल≈ 
भएको पाइएमा उसलाई िशxा Qदान गCरæछ, तािलम िदइæछ, 
अनुशासन िसकाइæछ र अèमा िनल÷न वा िनकाला समेत 
गCरने छ, जसमा िव>ालयको सÈ◊ी चलाउन बाट बि∆त 
πनुका साथै भिवÎमा उीडन रो¡ पCरणाम भो≈ु पनT πन 
स¡े छ। 
Üतá पुनरावृित:  यदी उजुरी गनT á:Õलाई (१) 
िव>ालयले उजुरी स÷Ìी रा=री जाच नगरेको ज;ो लागेमा, 
वा िव>ालयले ªस ममलालाइ उ:डनको @पमा नहेरेको 
ज;ो लागेमा, (२) नितजामा िच◊ नबुझेमा वा (३) नितजा त 
िन:(एको तर िव>ालयले ªस स÷Ìमा िनCरxण पुरा 
नगरेको ज;ो लागेमा िनCरxकलाई िल:खत याचना गरेमा 
िन0x ÃÕी *ारा पुनरावलोकन गCरने छ।   
;ित-िहंसा:  उीडन स÷Ìी उजुरी गनT ÃÕी मािथ कसैले 
Qितकार गनb वा िमलेमतोमा अj Qकारको सÔझौता गनb 
मनाही छ र गरे गराएमा 9 V.S.A. 4503(a) अµगbत कनुन भो≈ु 
पनT छ।   
गोपिनयता: जाँचको आवŸकता अनुसार उजुरी र कुनै 
नितजा स÷Ìी कतbÃ भरमो@ट सावbजिनक रेकडb िनयम 
अनुपालन गCर Family Education Rights Privacy 
Act(FERPA) अनुकुल गो1 रहने छ। 
वैक1âक उजुरी ;कृया :  उीडन  स÷Ìी उजुरी  xि–य 
िनदTशक, िनजामती अिधकार कायाbलय, U.S िशxा ि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); भमbØ 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 
उ¢े:खत िनयम *ारा संरिxत कुनै पिन खालको जाितय, 
राि+, य उती, रंग भेद, धमb, स™दाय, उमेर, िलã, अपांगता, 

िबâालयको गैर-भेतभाव संयोजक को हो भनी सूचना iलन 
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सQनु हु@छ।  

 
िनvरAण: िनCरxण स÷Ìी कÔ.ैØ, िनयुÕ कÔ.ैन 
कमbचारीहले उजुरी पनाbसाथ तु@µ िनCरxण गनb सु@ गनT छन् 
र आ≥नै िबषयमा उजुरी परेको ख≠मा अj कुनै कमbचारीले 
Qकृया अघी बढाउने छन। िनCरxण पुरा भए पछी उजुरी गनT र 
उजुरी पनT दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पvरणाम: यदी कोही ÃÕी दुábवहार वा उीडनमा संल≈ 
भएको पाइएमा उसलाई िशxा Qदान गCरæछ, तािलम िदइæछ, 
अनुशासन िसकाइæछ र अèमा िनल÷न वा िनकाला समेत 
गCरने छ, जसमा िव>ालयको सÈ◊ी चलाउन बाट बि∆त 
πनुका साथै भिवÎमा उीडन रो¡ पCरणाम भो≈ु पनT πन 
स¡े छ। 
Üतá पुनरावृित:  यदी उजुरी गनT á:Õलाई (१) 
िव>ालयले उजुरी स÷Ìी रा=री जाच नगरेको ज;ो लागेमा, 
वा िव>ालयले ªस ममलालाइ उ:डनको @पमा नहेरेको 
ज;ो लागेमा, (२) नितजामा िच◊ नबुझेमा वा (३) नितजा त 
िन:(एको तर िव>ालयले ªस स÷Ìमा िनCरxण पुरा 
नगरेको ज;ो लागेमा िनCरxकलाई िल:खत याचना गरेमा 
िन0x ÃÕी *ारा पुनरावलोकन गCरने छ।   
;ित-िहंसा:  उीडन स÷Ìी उजुरी गनT ÃÕी मािथ कसैले 
Qितकार गनb वा िमलेमतोमा अj Qकारको सÔझौता गनb 
मनाही छ र गरे गराएमा 9 V.S.A. 4503(a) अµगbत कनुन भो≈ु 
पनT छ।   
गोपिनयता: जाँचको आवŸकता अनुसार उजुरी र कुनै 
नितजा स÷Ìी कतbÃ भरमो@ट सावbजिनक रेकडb िनयम 
अनुपालन गCर Family Education Rights Privacy 
Act(FERPA) अनुकुल गो1 रहने छ। 
वैक1âक उजुरी ;कृया :  उीडन  स÷Ìी उजुरी  xि–य 
िनदTशक, िनजामती अिधकार कायाbलय, U.S िशxा ि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); भमbØ 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 
उ¢े:खत िनयम *ारा संरिxत कुनै पिन खालको जाितय, 
राि+, य उती, रंग भेद, धमb, स™दाय, उमेर, िलã, अपांगता, 

लैगीक अनु:oथती, पुखाb, वैवािहक स÷Ì, वा ज- oथानका 
आधारमा πने कमbचारी र अj ÃÕी मािथको उीडन  
बiल5vटन ्.कूल 4द./-Qwको  6न6तहP  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.; अनु@प  गयर 

कानु6न भेदभाव हो र यो C6तबि@धत छ. 
बåा ठहर गन$: 
रा‰ सरकारको कनुन अनुसार ३ बषb देखी २१ बषb सÁका 
सÈूणb यो” बालबािलकाह@ले उिचत र िन:शुÏ िशxाको 
अवसर पाउनु पदbछ। बिल$गटन (ुल िड:c, - िव>ालय जाने 
२१ वषb मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िशxा सेवा 
आवŸक छ, ª;ा ब ाह@ प◊ा लगाउने, पिहचान गनT र 
मु~ा!न गनT ल2 रा»दछ।  यदी तपाईको ब ा अपाã 
भएको शंका भएमा र ५ वषb मुिनको भएमा Qार:3क िशxा 
कायb{ममा ८६४-८४६३ मा सÈकb  गनुb होला। यदी तपाईको 
ब ा ५ देखी २१ वषb िबचको भए य;ो सुिबधा Qा⁄ गनbको 
लािग िव>ाथÖ समथbन सेवा कायाbलयमा ८०२-८६४-८४५६ मा 
सÈकb  गनुb होला। 
आचरण:  

            बिल$गटन (ुल िड:c, -का सÈूणb िव>ाथÖह@ले 
िव>ालयको समयमा र िव>ालयको कृयाकलापमा, (ूल 
बसमा, िनयिमत (ूल धाउन Qयोग,सावbजिनक 
बसमा  आचरण िनयमावलीको पालना गनुb पनT छ। बिल$गटन 
(ुल िड:c, -का कमbचारीह@ ª;ो आचरण oथािपत, 
पालन र Qितपादन गनb उ◊रदायी छन्। यो िजÁेवारी बिल$गटन 
(ुल िड:c, -, अिभभावक र कमbचारी सबै िमलेर 
िव>ाथÖह@मा सकारा«क आचरणको स÷धbन गनुb पदbछ। 
तैपनी आ:खरी िजÁेवारी िव>ाथÖ र अिभभावकको हो। कुनै 
ब ाको “भाव असुर:¨छत पाईएमा अिभभावकलाई 
जानकारी गराइने छ। 
पुन[था$पना	स~�ी	अèासहê 
पुनoथाbपना	स÷Ìी	अ°ासहfl	स÷Ì	िबकासमा	िनिहत	छन्	
र	इिêटी	को	एक	 सं(ृित	 िसजbना	र	 पुनिनbमाbण	गनb	जसको	
नितजा	पुरानो	घाउलाई	जाती	पनT	र	िस¡े	बातावरण	तयार	पनT	
खालको	 πæछ। बिलbङ्टन (ूल िड:c, - बिलbङ्टनको 
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● अन्य स्कुल �डिस्ट्रक्ट्को संसाधनमा
पठाउने

● बा�हय संस्थामा पठाउने I बिजत औषधीको
�कन-बेचलाई गिम्भर अपराध ठह�रने छ र
त्यस्तो व्यिक्तलाई उपयुक्त �नयम कायम
गन� संस्थामा �न�दष्ट ग�रने छ|

● लामो वा छोटो समयको ला�ग �नलम्बन|
● �नष्कासन  

सुत� /खैनी
कुनै सुत� जन्य पदाथहरु (चुरोट, �बडी, खैनी, वा अन्य कुनै)
�बद्यालय छेत्र �भत्र कानुनले �नषधे गरेको छ।
�बद�ुतया चुरोट प�न सुत�जन्य पदाथ सरह �बद्यालय क्षेत्र
�भत्र �नषधे ग�रएको छ।
शै�क्षक समथन प्रणाल�:

     ब�ल�गटन स्कुल �डिस्ट्रक्ट् शै�क्षक समथन प्रणाल�को ल�य
�वध्याथ�लाई अ�त�रक्त सहयोग प्रदान गर� पहुचमा
पुर ्याउनु र �शक्षा प्रणल�मा भएका साधारण चुनौतीहरुको
�नवारण गनु हो। िजल्लाका प्रत्येक �वध्यालयले एउटा
शै�क्षक समथन टो�लको(EST) �बकास गरेको छ जसले
शै�क्षक तथा आचरणसँग सम्बिन्धत �न�दष्ट ग�रएका
�वध्याथ�हरु िस्वकार गर� �शक्षकवगलाई योजना बनाउन,
साथै  त्यस्ता बालबा�लकालाई मद्धत गछ जसलाई  कक्षा
कोठा बाहेक अ�त�रक्त ठाउमा सहयोग चा�हन्छ। यसका
अ�त�रक्त यस टो�लले आफ्नो कायको तथ्यांक संकलन
गदछ जसको प्रयोग शै�क्षक समथन प्रणा�लको �बकास र
समग्र योजना बनाउन ग�रन्छ।
यद� यस सम्बन्धी सम्पूण जानकार� च�हएमा तपाइको
�वध्यालय को guidance counselor (सल्लाहकार) वा प्रधान ्
अध्यापकसँग सम्पक गनु होला।

िजम्मेवारपूण कम्प्युटर, नेटवक र इन्टरनेटको प्रयोग:

         ब�ल�गटन स्कूल �डिस्ट्रक्ट आजका �वध्याथ�हरुलाई �सक्न
�सकाउन र सफलता सम्मा पुर ्याउन सूचना प्र�व�धको (IT)
आवश्यकता अ�भन्न छ भन्ने कुराको प�हचान गदछ र
�वध्याथ� र कमचार�हरुले सुचना प्र�व�धको प्रयोग गन
आजको �वश्व समुदायमा अती आवश्यक छ भन्ने ठान्दछ।
यो नी�तको उद्देश्य �नम्न छ:

1. सुचना प्र�व�धको प्रयोग गन� बातावरण श्रीजना
ग�र पाठ्यक्रम समदृ्धका  ला�ग सहकाय गन�
अवसर प्रदान गदछ र कमचार� पेशवेर �वकास
वातावरण �सजना गन सहयोग गदछ।

2. िजल्लामा उपलब्ध सुचाना प्र�व�धको उपकरण,
नेट्वक को प्रयोग अ�न ईन्टरनेटमा उपलब्ध
श्रोतहरु प्रयोग गन� प्रयोगकता सबैको सुरक्षा
कायम गन िजल्लालाई उ�चत कदम चाल्न
सहयोग गदछ।  

गदछ। अन्य जानकार�को ला�ग कृपया
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/
head-lice-FAQS/index.html  र/ वा
https://www.consumerreports.org/medical-con
ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
हेनु होला

5. ब�ल�गटन स्कुल �डिष्ट्रक्ट्मा �ब�भधता र
समानता सम्बन्धी दाईत्व

हाम्रा छात्र छात्राको  �व�वधता ब�ल�गटन
समदुायको ला�ग एउटा सम्प��  हो। ब�लङ्टन
स्कुल �डिस्ट्रक्ट्ले �वश्वाश गरेको छ �क यहाँ सबै
छात्र-छात्रा, कमचार�, सबैजना एउटा सरुिक्छत
सामावेशी �वध्यालयको बातावरण श्रीजना गर�
काय गन� र एक अकामा भएका �भन्नतालाई
शक्ती मा�न र मतभेदलाई मलु्यबान मा�न
रमाउने छन।् �वद्याथ�लाई आफ्नो उच्चतम र
सबैभन्दा ठूलो क्षमतामा �सक्ने प्रयास गन�
अ�धकार छ भन्ने �डिस्ट्रकले �वश्वास
गदछ।िजल्लाले सावज�नक रूपमा जातीय,
सामािजक र आ�थक िस्थ�तको  आधारमा वा कुनै
अन्य बु�झएको असमानता जस्ले �वद्याथ�को
सफल बन्ने शकै्ष�णक क्षमता लाई बाधा गन
सक्छ, त्यस्ता छात्र-छात्राको प�रणाममा
उपलिब्ध अन्तराल बन्द गनको ला�ग अवसर
ब्यक्त गर� सकेको छ।

बीएसडी दृढ �वश्वास गदछ �क नस्लवाद र सेतो
सवच्चता संस्कृ�त नकारात्मक हाम्रो सम्पणू
िजल्ला लाई प्रभा�वत गदछ र हाम्रो िजल्ला मा
नस्लवाद र सेतो सवच्चता संस्कृ�त को उन्मूलन
को लागी प्र�तबद्ध छ।२०२३ को शै�क्षक बषमा
BSD को सम्पणू नेततृ्व समहूले Truss
Leadership र The Leadership
Collaborative सँग anti-racist र सांस्कृ�तक
रुपमा उ�रदायी नेततृ्व ता�लमहरुमा काम गन�
छ।

हामी LGBTQ+ युवा र वयस्कहरुको समग्र
कल्याणको ला�ग नमनुा बनाउन क�टबद्ध छ� ।
हामी LGBTQ+, �वद्याथ�, कमचार� र समदुाय
सँग एकतामा उ�भन्छ� र प्रत्येक �वद्याथ�ले
�नधक्क �शक्षा पाउनु पछ  भन्ने मान्यता
राख्छ�। हामी सम्पणू �वद्याथ�हरुका ला�ग

गदछ। अन्य जानकार�को ला�ग कृपया
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/
head-lice-FAQS/index.html  र/ वा
https://www.consumerreports.org/medical-con
ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
हेनु होला

5. ब�ल�गटन स्कुल �डिष्ट्रक्ट्मा �ब�भधता र
समानता सम्बन्धी दाईत्व

हाम्रा छात्र छात्राको  �व�वधता ब�ल�गटन
समदुायको ला�ग एउटा सम्प��  हो। ब�लङ्टन
स्कुल �डिस्ट्रक्ट्ले �वश्वाश गरेको छ �क यहाँ सबै
छात्र-छात्रा, कमचार�, सबैजना एउटा सरुिक्छत
सामावेशी �वध्यालयको बातावरण श्रीजना गर�
काय गन� र एक अकामा भएका �भन्नतालाई
शक्ती मा�न र मतभेदलाई मलु्यबान मा�न
रमाउने छन।् �वद्याथ�लाई आफ्नो उच्चतम र
सबैभन्दा ठूलो क्षमतामा �सक्ने प्रयास गन�
अ�धकार छ भन्ने �डिस्ट्रकले �वश्वास
गदछ।िजल्लाले सावज�नक रूपमा जातीय,
सामािजक र आ�थक िस्थ�तको  आधारमा वा कुनै
अन्य बु�झएको असमानता जस्ले �वद्याथ�को
सफल बन्ने शकै्ष�णक क्षमता लाई बाधा गन
सक्छ, त्यस्ता छात्र-छात्राको प�रणाममा
उपलिब्ध अन्तराल बन्द गनको ला�ग अवसर
ब्यक्त गर� सकेको छ।

बीएसडी दृढ �वश्वास गदछ �क नस्लवाद र सेतो
सवच्चता संस्कृ�त नकारात्मक हाम्रो सम्पणू
िजल्ला लाई प्रभा�वत गदछ र हाम्रो िजल्ला मा
नस्लवाद र सेतो सवच्चता संस्कृ�त को उन्मलून
को लागी प्र�तबद्ध छ।२०२३ को शै�क्षक बषमा
BSD को सम्पणू नेततृ्व समहूले Truss
Leadership र The Leadership
Collaborative सँग anti-racist र सांस्कृ�तक
रुपमा उ�रदायी नेततृ्व ता�लमहरुमा काम गन�
छ।

हामी LGBTQ+ यवुा र वयस्कहरुको समग्र
कल्याणको ला�ग नमनुा बनाउन क�टबद्ध छ� ।
हामी LGBTQ+, �वद्याथ�, कमचार� र समदुाय
सँग एकतामा उ�भन्छ� र प्रत्येक �वद्याथ�ले
�नधक्क �शक्षा पाउनु पछ  भन्ने मान्यता
राख्छ�। हामी सम्पूण �वद्याथ�हरुका ला�ग
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ditions/preventing-and-treating-head-lice/ मा
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Leadership र The Leadership
Collaborative सँग anti-racist र सांस्कृ�तक
रुपमा उ�रदायी नेततृ्व ता�लमहरुमा काम गन�
छ।

हामी LGBTQ+ यवुा र वयस्कहरुको समग्र
कल्याणको ला�ग नमनुा बनाउन क�टबद्ध छ� ।
हामी LGBTQ+, �वद्याथ�, कमचार� र समदुाय
सँग एकतामा उ�भन्छ� र प्रत्येक �वद्याथ�ले
�नधक्क �शक्षा पाउनु पछ  भन्ने मान्यता
राख्छ�। हामी सम्पणू �वद्याथ�हरुका ला�ग
सरु�क्षत र सहयोगी  बातावरण बनाउन मद्धत
गन� कमचार� सँग ऐकेबद्धता जनाउछ�।

यसै कामलाई अगाडी बढाउन शै�क्षक २०२२ मा
LGBTQ+TaskForce गठन ग�रएको �थयो;
उक्त समहूले तयार पारेको �रपोट र �सफ�रस
यहा ँहेन सक्नुहुनेछ
www.bsdvt.org/district/superintendent/sch
ool-assessments-data

स्कूल क�मश्नरहरुको ब�ल�गटन बोड िजले को
�व�वधता, इिक्वट�, र समावेशीकरण को काम को
लागी आफ्नो समथन र प्र�तबद्धता जार� राखेको
छ। इिक्वट� को। इिक्वट� कायालय इिक्वट� र
पहँुच को मदु्दाहरु को आसपास िजला नेततृ्व
प्रदान गदछ, पणु रूप बाट पनुस्थापना
अभ्यासहरु लाई लागू गन र संसाधन, समथन, र
न्याय, समान, र समावेशी समाधान को लागी
वकालत प्रदान स�हत।
ब�लङ्टन �वध्यालय  बोड आयकु्तले इिक्वट� र
समावेश गनआफ्नो प्र�तबद्धता  कायालयलाई
िजल्लाका सबै क्षेत्रमा हाम्रा �ब�भधता बोकेका
सम्पणू �वध्याथ�हरुलाई समान अवसर प्रदान
गर� उच्च गुणस्तर�य �शक्षा प्रदान गन� बातावरण
स�ुनिस्चत गन, प्रत्येक् क्षेत्रमा �ब�बध
�वध्याथ�हरुको सहभा�गता जटुाउन, समानता,
�ब�भधता र समान सहभा�गता कायन्वयन गन
अनी �ब�भन्न समुदायका प�रवार र समदुाय सँग
पारदश� सम्बन्ध स्था�पत गन िजम्मेवार
द�ईएको छ।
यस ्सम्बिन्ध सम्पूण पढ्न र हेन
�शक्षा को वरम�ट एजेन्सी ान्सज�डर र�लंग असंगत 
�वद्याथ�हरु को सम्बन्ध मा स्कूलहरुको लागी उ�म 
अभ्यास
भ्रमण गनुहोस्
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/doc 
uments/edu-best-practices-transgender-and-gnc.pdf
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अर्को पृष्ठमा जारी

लैगीक अनु:oथती, पुखाb, वैवािहक स÷Ì, वा ज- oथानका 
आधारमा πने कमbचारी र अj ÃÕी मािथको उीडन  
बiल5vटन ्.कूल 4द./-Qwको  6न6तहP  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.; अनु@प  गयर 

कानु6न भेदभाव हो र यो C6तबि@धत छ. 
बåा ठहर गन$: 
रा‰ सरकारको कनुन अनुसार ३ बषb देखी २१ बषb सÁका 
सÈूणb यो” बालबािलकाह@ले उिचत र िन:शुÏ िशxाको 
अवसर पाउनु पदbछ। बिल$गटन (ुल िड:c, - िव>ालय जाने 
२१ वषb मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िशxा सेवा 
आवŸक छ, ª;ा ब ाह@ प◊ा लगाउने, पिहचान गनT र 
मु~ा!न गनT ल2 रा»दछ।  यदी तपाईको ब ा अपाã 
भएको शंका भएमा र ५ वषb मुिनको भएमा Qार:3क िशxा 
कायb{ममा ८६४-८४६३ मा सÈकb  गनुb होला। यदी तपाईको 
ब ा ५ देखी २१ वषb िबचको भए य;ो सुिबधा Qा⁄ गनbको 
लािग िव>ाथÖ समथbन सेवा कायाbलयमा ८०२-८६४-८४५६ मा 
सÈकb  गनुb होला। 
आचरण:  

            बिल$गटन (ुल िड:c, -का सÈूणb िव>ाथÖह@ले 
िव>ालयको समयमा र िव>ालयको कृयाकलापमा, (ूल 
बसमा, िनयिमत (ूल धाउन Qयोग,सावbजिनक 
बसमा  आचरण िनयमावलीको पालना गनुb पनT छ। बिल$गटन 
(ुल िड:c, -का कमbचारीह@ ª;ो आचरण oथािपत, 
पालन र Qितपादन गनb उ◊रदायी छन्। यो िजÁेवारी बिल$गटन 
(ुल िड:c, -, अिभभावक र कमbचारी सबै िमलेर 
िव>ाथÖह@मा सकारा«क आचरणको स÷धbन गनुb पदbछ। 
तैपनी आ:खरी िजÁेवारी िव>ाथÖ र अिभभावकको हो। कुनै 
ब ाको “भाव असुर:¨छत पाईएमा अिभभावकलाई 
जानकारी गराइने छ। 
पुन[था$पना	स~�ी	अèासहê 
पुनoथाbपना	स÷Ìी	अ°ासहfl	स÷Ì	िबकासमा	िनिहत	छन्	
र	इिêटी	को	एक	 सं(ृित	 िसजbना	र	 पुनिनbमाbण	गनb	जसको	
नितजा	पुरानो	घाउलाई	जाती	पनT	र	िस¡े	बातावरण	तयार	पनT	
खालको	 πæछ। बिलbङ्टन (ूल िड:c, - बिलbङ्टनको 
समुदायसँग साझेदारीमा, हािन पुगेका Ã:Õह@ सिहत 
सबैलाई सुिनि4त गनT पुनoथाbपनाका अ°ासह@ जाCर रा»दै 
सबैको आवŸकता र अनुभव को पिहचान गCर सबै को लािग 
सश:Õकरण र सहयोगी बातावरण िसजbना गनb किटबÀ छ। 
अनुशासन:  
िव>ाथÖलाई िजÁेवारी बहन गनb िसकाउन र भिवÎमा 
उ तर िबक5 रो# उिचत आचरण उपायह@ flपांिकत 
गCरएको छ। अनुपयुÕ आचरणलाई पुन@Úान Qि{या*ारा 
संबोिधत गCरनेछ र िवâाथÖहfl ितनीहflको Ãवहारको लािग 
उ◊रदायी πनेछ। कुनै पिन पCरणाम लगाए पिछ िवâाथÖ *ारा 
अपेिxत हद सÁ कारवाही गरीएको Qि{या अिधकारको 
सÛभbमा गCरनेछ। 

  
िनल~न / लामो समयको लािग िनल~न / िनëासन:   
िव>ाथÖले िव>ालयको िनयम, िव>ालय सिमती िनतीको 
उ¢ङघन गरेमा, दुÃbवहारमा संल≈ भएमा वा िव>ालयको 
सÈ◊ी दु@पयोग गरेमा, िनल÷न वा िन6ासन गनb सिकने 
छ। १० िदन भÛा बढीको िनल÷न वा िन6ासन िव>ालय 
सुपCरवेxकको :“कृितमा र िव>ालय बोडbको सुनुवाईमा मा– 
πने छ। िव>ालय बोडbले िव>ाथÖलाई िन6ासन गदाb चालु 
शैिxक स–को अèमा वा ९० िदनको लािग, जुन धेरै छ ªो 
गनb स¡ेछ। 
 
अनुशासनका उपायहk:  
िव>ाथÖको कानुन सÁत अिधकारलाई >ानमा राखेर र 
रा‰को कानुनले िदए बमोिजम अनुशासनका उपायह@ लागु 
गCरने छ।  
शारीvरक सजाय:  

शारीCरक क+ πने खालको र दु:ख िदने अिभQायले कुनै पिन 
अनुशासिनक कायb गनb गराउन QितबÌ छ। कुनै ब ालाई 
बचाउने, धन सÈ◊ीको रxा गनT, कसैलाई जोगाउने, कुनै 
झगडा शाµ पानT नाममा कसैले कसै मािथ थोरैपिन बल Qयोग 
गनb पाउने छैन।  

पुनkíान ;कृयाहê: 
            पुन@Úान Qि{या स÷Ì िनमाbण र पुनिनbमाbण Qथामा जिडत 

छन् जसले उपचार िबिध र िसकाई स÷:Ì सं(ृितको िसजbना 
गछb  । बिल$गटन (ूल िड:c,कले बिल$गटन सामुदायसंग 
साझेदारीको साथमा पुन@Úानका अ°ासहfl अिग बडाको 
छ, जसले उनीह@को आवŸकता र अनुभवहfl र ªसको 
कायाbÒयनका लािग एक समसामियक वातावरण िसजbना 
गरेको छ । केिह अवoथामा, िवâाथÖहflलाई तोिकएका 

िवâालय भवनबाट अलग रा‘ सिकæछ तर उनीहfl 
िशxाबाट अलग πँदैनन्।  
 
लागु पदाथ$ / मिदरा:  
भमbØ रा‰ सरकारको आवŸकता अनुसार [Title 16, 
section 1165, 909], बिलbङ्टBा िव>ालयह@मा िव;ृत K-
12 लागु पदाथb र मिदरा दु@पयोग िनवारण पाz{म् लागु 
गCरएको छ। यसको साथै िशxक Qशीxण कायb{म, सहायता 
र िनिदb+ उपायह@, अनुमोिदत िचिकıा साधन, सहकाCर 
िनिदb+ सÔझौता, अनुमोिदत िव>ालय बोडb िनती र रा‰ 
;Cरय स÷:Ìत जागरण कायb{म छन्।  
यदी िव>ाथÖले लागु औषधी र मिदराको िव>ालय बोडb िनती 
िवपCरत दु@पायोग गरेको पाइएमा, िव>ालय अिधकारीले िन› 
कायb गनb स¡े छन्।  

● अ¢”ाउनु (टाईम आउट)  
● अिभभावक सÁेलन  
● आचरण योजना / अिभभावकसँग सÔझौता / 

अिभभावकसँग सहकायb  
● अj (ुल िड:c, -्को संसाधनमा पठाउने  
● बािहय संoथामा पठाउने I बिजbत औषधीको 

िकन-बेचलाई ग:3र अपराध ठहCरने छ र 
ª;ो Ã:Õलाई उपयुÕ िनयम कायम गनT 
संoथामा िनिदb+ गCरने छ| 

● लामो वा छोटो समयको लािग िनल÷न|  
● िन6ासन   

सुतì /खैनी  
कुनै सुतÖ जj पदाथbह@ (चुरोट, िबडी, खैनी, वा अj कुनै) 
िबâालय छे– िभ– कानुनले िनषेध गरेको छ।         िबदुितया 
चुरोट पिन सुतÖजj पदाथb सरह िबâालय xे– िभ– िनषेध 
गCरएको छ।  
शैिAक समथ$न ;णाली: 

       बिल$गटन (ुल िड:c, -् शैिxक समथbन Qणालीको ल2 
िव>ाथÖलाई अितCरÕ सहयोग Qदान गरी पπचमा पुÍ याउनु र 
िशxा Qणलीमा भएका साधारण चुनौतीह@को िनवारण गनुb हो। 
िज¢ाका Qªेक िव>ालयले एउटा शैिxक समथbन 
टोिलको(EST) िबकास गरेको छ जसले शैिxक तथा 
आचरणसँग स÷:Ìत िनिदb+ गCरएका िव>ाथÖह@ :“कार 
गरी िशxकवगbलाई योजना बनाउन, साथै  ª;ा 
बालबािलकालाई मÀत गछb  जसलाई  कxा कोठा बाहेक 
अितCरÕ ठाउमा सहयोग चािहæछ। यसका अितCरÕ यस 
टोिलले आ≥नो कायbको त8ांक संकलन गदbछ जसको Qयोग 

समुदायसँग साझेदारीमा, हािन पुगेका Ã:Õह@ सिहत 
सबैलाई सुिनि4त गनT पुनoथाbपनाका अ°ासह@ जाCर रा»दै 
सबैको आवŸकता र अनुभव को पिहचान गCर सबै को लािग 
सश:Õकरण र सहयोगी बातावरण िसजbना गनb किटबÀ छ। 
अनुशासन:  
िव>ाथÖलाई िजÁेवारी बहन गनb िसकाउन र भिवÎमा 
उ तर िबक5 रो# उिचत आचरण उपायह@ flपांिकत 
गCरएको छ। अनुपयुÕ आचरणलाई पुन@Úान Qि{या*ारा 
संबोिधत गCरनेछ र िवâाथÖहfl ितनीहflको Ãवहारको लािग 
उ◊रदायी πनेछ। कुनै पिन पCरणाम लगाए पिछ िवâाथÖ *ारा 
अपेिxत हद सÁ कारवाही गरीएको Qि{या अिधकारको 
सÛभbमा गCरनेछ। 

  
िनल~न / लामो समयको लािग िनल~न / िनëासन:   
िव>ाथÖले िव>ालयको िनयम, िव>ालय सिमती िनतीको 
उ¢ङघन गरेमा, दुÃbवहारमा संल≈ भएमा वा िव>ालयको 
सÈ◊ी दु@पयोग गरेमा, िनल÷न वा िन6ासन गनb सिकने 
छ। १० िदन भÛा बढीको िनल÷न वा िन6ासन िव>ालय 
सुपCरवेxकको :“कृितमा र िव>ालय बोडbको सुनुवाईमा मा– 
πने छ। िव>ालय बोडbले िव>ाथÖलाई िन6ासन गदाb चालु 
शैिxक स–को अèमा वा ९० िदनको लािग, जुन धेरै छ ªो 
गनb स¡ेछ। 
 
अनुशासनका उपायहk:  
िव>ाथÖको कानुन सÁत अिधकारलाई >ानमा राखेर र 
रा‰को कानुनले िदए बमोिजम अनुशासनका उपायह@ लागु 
गCरने छ।  
शारीvरक सजाय:  

शारीCरक क+ πने खालको र दु:ख िदने अिभQायले कुनै पिन 
अनुशासिनक कायb गनb गराउन QितबÌ छ। कुनै ब ालाई 
बचाउने, धन सÈ◊ीको रxा गनT, कसैलाई जोगाउने, कुनै 
झगडा शाµ पानT नाममा कसैले कसै मािथ थोरैपिन बल Qयोग 
गनb पाउने छैन।  

पुनkíान ;कृयाहê: 
            पुन@Úान Qि{या स÷Ì िनमाbण र पुनिनbमाbण Qथामा जिडत 

छन् जसले उपचार िबिध र िसकाई स÷:Ì सं(ृितको िसजbना 
गछb  । बिल$गटन (ूल िड:c,कले बिल$गटन सामुदायसंग 
साझेदारीको साथमा पुन@Úानका अ°ासहfl अिग बडाको 
छ, जसले उनीह@को आवŸकता र अनुभवहfl र ªसको 
कायाbÒयनका लािग एक समसामियक वातावरण िसजbना 
गरेको छ । केिह अवoथामा, िवâाथÖहflलाई तोिकएका 

समुदायसँग साझेदारीमा, हािन पुगेका Ã:Õह@ सिहत 
सबैलाई सुिनि4त गनT पुनoथाbपनाका अ°ासह@ जाCर रा»दै 
सबैको आवŸकता र अनुभव को पिहचान गCर सबै को लािग 
सश:Õकरण र सहयोगी बातावरण िसजbना गनb किटबÀ छ। 
अनुशासन:  
िव>ाथÖलाई िजÁेवारी बहन गनb िसकाउन र भिवÎमा 
उ तर िबक5 रो# उिचत आचरण उपायह@ flपांिकत 
गCरएको छ। अनुपयुÕ आचरणलाई पुन@Úान Qि{या*ारा 
संबोिधत गCरनेछ र िवâाथÖहfl ितनीहflको Ãवहारको लािग 
उ◊रदायी πनेछ। कुनै पिन पCरणाम लगाए पिछ िवâाथÖ *ारा 
अपेिxत हद सÁ कारवाही गरीएको Qि{या अिधकारको 
सÛभbमा गCरनेछ। 

  
िनल~न / लामो समयको लािग िनल~न / िनëासन:   
िव>ाथÖले िव>ालयको िनयम, िव>ालय सिमती िनतीको 
उ¢ङघन गरेमा, दुÃbवहारमा संल≈ भएमा वा िव>ालयको 
सÈ◊ी दु@पयोग गरेमा, िनल÷न वा िन6ासन गनb सिकने 
छ। १० िदन भÛा बढीको िनल÷न वा िन6ासन िव>ालय 
सुपCरवेxकको :“कृितमा र िव>ालय बोडbको सुनुवाईमा मा– 
πने छ। िव>ालय बोडbले िव>ाथÖलाई िन6ासन गदाb चालु 
शैिxक स–को अèमा वा ९० िदनको लािग, जुन धेरै छ ªो 
गनb स¡ेछ। 
 
अनुशासनका उपायहk:  
िव>ाथÖको कानुन सÁत अिधकारलाई >ानमा राखेर र 
रा‰को कानुनले िदए बमोिजम अनुशासनका उपायह@ लागु 
गCरने छ।  
शारीvरक सजाय:  

शारीCरक क+ πने खालको र दु:ख िदने अिभQायले कुनै पिन 
अनुशासिनक कायb गनb गराउन QितबÌ छ। कुनै ब ालाई 
बचाउने, धन सÈ◊ीको रxा गनT, कसैलाई जोगाउने, कुनै 
झगडा शाµ पानT नाममा कसैले कसै मािथ थोरैपिन बल Qयोग 
गनb पाउने छैन।  

पुनkíान ;कृयाहê: 
            पुन@Úान Qि{या स÷Ì िनमाbण र पुनिनbमाbण Qथामा जिडत 

छन् जसले उपचार िबिध र िसकाई स÷:Ì सं(ृितको िसजbना 
गछb  । बिल$गटन (ूल िड:c,कले बिल$गटन सामुदायसंग 
साझेदारीको साथमा पुन@Úानका अ°ासहfl अिग बडाको 
छ, जसले उनीह@को आवŸकता र अनुभवहfl र ªसको 
कायाbÒयनका लािग एक समसामियक वातावरण िसजbना 
गरेको छ । केिह अवoथामा, िवâाथÖहflलाई तोिकएका 
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● अन्य स्कुल �डिस्ट्रक्ट्को संसाधनमा
पठाउने

● बा�हय संस्थामा पठाउने I बिजत औषधीको
�कन-बेचलाई गिम्भर अपराध ठह�रने छ र
त्यस्तो व्यिक्तलाई उपयुक्त �नयम कायम
गन� संस्थामा �न�दष्ट ग�रने छ|

● लामो वा छोटो समयको ला�ग �नलम्बन|
● �नष्कासन  

सुत� /खनैी
कुनै सुत� जन्य पदाथहरु (चुरोट, �बडी, खैनी, वा अन्य कुनै)
�बद्यालय छेत्र �भत्र कानुनले �नषधे गरेको छ।
�बद�ुतया चुरोट प�न सुत�जन्य पदाथ सरह �बद्यालय क्षेत्र
�भत्र �नषधे ग�रएको छ।
शै�क्षक समथन प्रणाल�:

     ब�ल�गटन स्कुल �डिस्ट्रक्ट् शै�क्षक समथन प्रणाल�को ल�य
�वध्याथ�लाई अ�त�रक्त सहयोग प्रदान गर� पहुचमा
पुर ्याउनु र �शक्षा प्रणल�मा भएका साधारण चुनौतीहरुको
�नवारण गनु हो। िजल्लाका प्रत्येक �वध्यालयले एउटा
शै�क्षक समथन टो�लको(EST) �बकास गरेको छ जसले
शै�क्षक तथा आचरणसँग सम्बिन्धत �न�दष्ट ग�रएका
�वध्याथ�हरु िस्वकार गर� �शक्षकवगलाई योजना बनाउन,
साथै  त्यस्ता बालबा�लकालाई मद्धत गछ जसलाई  कक्षा
कोठा बाहेक अ�त�रक्त ठाउमा सहयोग चा�हन्छ। यसका
अ�त�रक्त यस टो�लले आफ्नो कायको तथ्यांक संकलन
गदछ जसको प्रयोग शै�क्षक समथन प्रणा�लको �बकास र
समग्र योजना बनाउन ग�रन्छ।
यद� यस सम्बन्धी सम्पूण जानकार� च�हएमा तपाइको
�वध्यालय को guidance counselor (सल्लाहकार) वा प्रधान ्
अध्यापकसँग सम्पक गनु होला।

िजम्मेवारपूण कम्प्युटर, नेटवक र इन्टरनेटको प्रयोग:

         ब�ल�गटन स्कूल �डिस्ट्रक्ट आजका �वध्याथ�हरुलाई �सक्न
�सकाउन र सफलता सम्मा पुर ्याउन सूचना प्र�व�धको (IT)
आवश्यकता अ�भन्न छ भन्ने कुराको प�हचान गदछ र
�वध्याथ� र कमचार�हरुले सुचना प्र�व�धको प्रयोग गन
आजको �वश्व समुदायमा अती आवश्यक छ भन्ने ठान्दछ।
यो नी�तको उद्देश्य �नम्न छ:

1. सुचना प्र�व�धको प्रयोग गन� बातावरण श्रीजना
ग�र पाठ्यक्रम समदृ्धका  ला�ग सहकाय गन�
अवसर प्रदान गदछ र कमचार� पेशवेर �वकास
वातावरण �सजना गन सहयोग गदछ।

2. िजल्लामा उपलब्ध सुचाना प्र�व�धको उपकरण,
नेट्वक को प्रयोग अ�न ईन्टरनेटमा उपलब्ध
श्रोतहरु प्रयोग गन� प्रयोगकता सबैको सुरक्षा
कायम गन िजल्लालाई उ�चत कदम चाल्न
सहयोग गदछ।  

3. लागू संघीय र राज्य व्यवस्था को आवश्यकता
अनुरूप स्कुल �डिस्ट्रक्टले इन्टरनेट पहँुच र अन्य
�वध्यु�तय साधनहरूको प्रावधानको पालन गन।

ब�ल�गटन स्कूल �डिस्त्रक्ट्ले इन्टरनेट स�हत सूचना
प्र�व�धका (IT) स्रोतहरू असंख्य प्रयोग गन �वध्याथ� र
कमचार�लाई पहँुच प्रदान गदछ। �य स्रोतहरूले �सकाइमा
बदृ्�ध गन र हाम्रो समुदाय �भत्र र बा�हर �वश्व समुदाय संग
संचार गन� मौका प्रदान गदछ। तर, यी स्रोतहरूको पहँुचका
साथै उपलब्ध श्रोत साधनको प्रयोग िजम्मेवारपूण रुपमा
प्रयोग गन �वध्याथ�, �शक्षक, कमचार� लगायत
सवसाधारणमा आई परेको छ।

िजल्लाका कम्प्युटर र नेटवक स्रोतहरू िजल्लाको सम्प��
हो। प्रयोगकताले िजल्लाको कम्प्युटर वा नेटवक स्रोतहरू
प्रयोग ग�र �सजना गरेको, राखेको, पठाएको वा प्रदशनमा
राखेका  वा व्यिक्तगत फाइल र इलेक्ट्रो�नक संचार स�हत
कुनै प�न कुरा गोप�नय रहन सक्दैनन भन्ने अपेक्षा गनु
पदछ।
सुचना प्र�व�धका श्रोत-सधानको प्रयोग सम्बन्धी प्र�क्रयाहरु
स्थापनाका ला�ग अ�भशासन गन अधीक्षक िजम्मेवार
हुनुहुन्छ।
यो नी�त िजल्लाको नेटवक सहयोग र संचार उपकरण र / वा
�वध्याथ� जानकार� प्रणाल�को प्रयोग आफ्नो स्थानमा �भत्र
वा बा�हर ब�स प्रयोग गन� सबैको ला�ग लागु हुन्छ।
प्रयोगकताले अस्वीकाय प्रयोग गरेमा, वा प्र�त�ल�प
अ�धकार प्र�तबन्धको उल्लंघन गरेमा अथवा अन्य
कानुनको उल्लंघन गरेमा,  प्रयोगकताको गल्ती वा
लापरवाह�का कारण ब्यय हुन पुगेमा उल्लंघनको उ�रदायी
िजल्ला हुने छैन। इन्टरनेट स�हत िजल्लाका इलेक्ट्रो�नक
स्रोतहरू नेटवक मा भे�टने कुनै प�न जानकार�को शुद्धता,
उमेर औ�चत्य, वा उपयो�गता सु�निश्चत गनको ला�ग
िजल्ला िजम्मेवार छैन। िजल्ला डाटा वा सेवाको रुकावट बाट
हुने कुनै प�न क्ष�तका ला�ग िजम्मेवार छैन। िजल्ला
ईन्टरनेट लगायत भन्डारण ् ग�रएका �वधु�तय श्रोतहरु
माफ त प्राप्त हुने जानकार�को गुणस्तर र सत्यताको ला�ग र
आफ्नो अन�धकृत प्रयोगबाट उत्पन्न हुने �व�ीय दा�यत्वको
ला�ग िजम्मेवार हुने छैन। िजल्लाको सूचना प्र�ब�धको
दरुुपायोग गरेको अवस्थामा प्र�ब�धको उपयोग
�वशषेा�धकार रद्द र / वा उपयुक्त अनुशासन संचालन गन�
अ�धकार िजल्ला आफुमा �न�हत गदछ। प्रयोगकताले यो
�नती उलंघन गरेको आरोप लागेको अवस्थामा स्कुल
�डिस्ट्रक्ट्ले त्यस आरोपको अनुसन्धान �वध्याथ�
अनुसन्धान �नती अनुरुप गन� छ। कमचार�ले यो �न�तको
उलंघन गरेको आरोप लागेको अवस्थामा करार सम्झौताहरू
र कानूनी आवश्यकताहरू अनुसार प्रशोधन ग�रनेछ।
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र कानूनी आवश्यकताहरू अनुसार प्रशोधन ग�रनेछ।

बहुभाषी सम्पक कायक्रम:
यो बहुभाषी सम्पक (ML) कायक्रम बहुभाषी
�वध्याथ� र प�रवारहरुको सेवाको ला�ग ब�लङ्टन
स्कूल िजल्लामा एउटा अनौठो कायक्रम  सम्प�ी
सरह छ। यस ्कायक्रममा ११ जना पुरा समय
काम गन� संपक कमचार�हरु १० वटा भाषामा काय
गदछन जस्को काय �वध्यालय र बहुभासी
प�रवारहरुमा संपक रा� सहयोग गदछन। यस ्
कायक्रमले घर र �वध्यालय �बच संचार सु�बधा
प्रदान गन थप ्२० जना अन्कल कमचार�हरुसँग
काय गदछ। pre-K देखी कक्षा १२ सम्म ग�र
संपक कमचार� र दोभासेहरुले जम्मा ९७१ जना
�वध्याथ�हरुलाइ र �तनका प�रवारहरुलाई जसको
प�हलो भाषा अङे्रजी होइन �त�नहरुलाई सेवा
प्रदान गदछन। यो कायक्रम सम्बन्धी केह� प्रश्न
भएमा कृपया Nijaza Semic लाई (८०२)
२८८-६०४८ अथवा nsemic@bsdvt.org सम्पक
गनु होला।

भमन्ट्को कानुन अनुसार बच्चा ६ बष पुगेपछ�
�वध्यालयमा भना गनु पदछ।
अ�भभावकले बच्चा अनुपिस्थत हुने भएमा
वीध्यालयलाई जानकार� गराउनु पदछ।
सम्पूण अनुपिस्थती र �वध्याथ� �वध्यालयमा �ढलो
पुगेको खन्डमा अ�भभावकलाई सम्पक ग�रने छ।

6. बच्चाको पोषण र खाध्य सेवा:

२०२२-२३  मा स्कूलमा खाना �नशुल्क उपलब्ध गराइने
छ।
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भोजन, �बद्यालय प�छ नास्ता सबै स्कूलहरुमा प्रदान
ग�रन्छ।

�वद्याथ�हरु को सम्बन्ध मा स्कूलहरु
को लागी उ�म अभ्यास

भ्रमण गनुहोस ्
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/doc
uments/edu-best-practices-transgender-and-gnc.p
df
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प्रदान गदछन। यो कायक्रम सम्बन्धी केह� प्रश्न
भएमा कृपया Nijaza Semic लाई (८०२)
२८८-६०४८ अथवा nsemic@bsdvt.org सम्पक
गनु होला।

भमन्ट्को कानुन अनुसार बच्चा ६ बष पुगेपछ�
�वध्यालयमा भना गनु पदछ।
अ�भभावकले बच्चा अनुपिस्थत हुने भएमा
वीध्यालयलाई जानकार� गराउनु पदछ।
सम्पूण अनुपिस्थती र �वध्याथ� �वध्यालयमा �ढलो
पुगेको खन्डमा अ�भभावकलाई सम्पक ग�रने छ।

6. बच्चाको पोषण र खाध्य सेवा:

२०२२-२३  मा स्कूलमा खाना �नशलु्क उपलब्ध गराइने
छ।
ब�लङ्टन स्कूल खाध्य प�रयोजना ब�लङ्टन स्कूल
िजल्लामा सबैका ला�ग गुणस्तर�य खानामा पाहँुच
प्रदान गन प्र�तबद्ध छ। हाम्रो ट�म शै�क्षक सफलता र
आजीवन सकारात्मक पोषण अभ्यासप्र�त नेततृ्व ग�र
स्वस्थ खाने बानी समथनमा सम�पत छ। नाश्ता,
भोजन, �बद्यालय प�छ नास्ता सबै स्कूलहरुमा प्रदान
ग�रन्छ।

सरु�क्षत र सहयोगी  बातावरण बनाउन मद्धत
गन� कमचार� सँग ऐकेबद्धता जनाउछ�।

यसै कामलाई अगाडी बढाउन शै�क्षक २०२२ मा
LGBTQ+TaskForce गठन ग�रएको �थयो;
उक्त समहूले तयार पारेको �रपोट र �सफ�रस
यहा ँहेन सक्नहुुनेछ
www.bsdvt.org/district/superintendent/sch
ool-assessments-data

स्कूल क�मश्नरहरुको ब�ल�गटन बोड िजले को
�व�वधता, इिक्वट�, र समावेशीकरण को काम को
लागी आफ्नो समथन र प्र�तबद्धता जार� राखेको
छ। इिक्वट� को। इिक्वट� कायालय इिक्वट� र
पहँुच को मुद्दाहरु को आसपास िजला नेततृ्व
प्रदान गदछ, पुण रूप बाट पुनस्थापना
अभ्यासहरु लाई लागू गन र संसाधन, समथन, र
न्याय, समान, र समावेशी समाधान को लागी
वकालत प्रदान स�हत।
ब�लङ्टन �वध्यालय  बोड आयकु्तले इिक्वट� र
समावेश गनआफ्नो प्र�तबद्धता  कायालयलाई
िजल्लाका सबै क्षेत्रमा हाम्रा �ब�भधता बोकेका
सम्पणू �वध्याथ�हरुलाई समान अवसर प्रदान
गर� उच्च गुणस्तर�य �शक्षा प्रदान गन� बातावरण
स�ुनिस्चत गन, प्रत्येक् क्षेत्रमा �ब�बध
�वध्याथ�हरुको सहभा�गता जुटाउन, समानता,
�ब�भधता र समान सहभा�गता कायन्वयन गन
अनी �ब�भन्न समदुायका प�रवार र समदुाय सँग
पारदश� सम्बन्ध स्था�पत गन िजम्मेवार
द�ईएको छ।
यस ्सम्बिन्ध सम्पणू पढ्न र हेन
�शक्षा को वरम�ट एजेन्सी ान्सज�डर र�लंग असंगत 
�वद्याथ�हरु को सम्बन्ध मा स्कूलहरुको लागी उ�म 
अभ्यास
भ्रमण गनुहोस्
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/doc 
uments/edu-best-practices-transgender-and-gnc.pdf

बहुभाषी सम्पक कायक्रम:
यो बहुभाषी सम्पक (ML) कायक्रम बहुभाषी
�वध्याथ� र प�रवारहरुको सेवाको ला�ग ब�लङ्टन
स्कूल िजल्लामा एउटा अनौठो कायक्रम  सम्प�ी
सरह छ। यस ्कायक्रममा ११ जना पुरा समय
काम गन� संपक कमचार�हरु १० वटा भाषामा काय
गदछन जस्को काय �वध्यालय र बहुभासी
प�रवारहरुमा संपक रा� सहयोग गदछन। यस ्
कायक्रमले घर र �वध्यालय �बच संचार सु�बधा
प्रदान गन थप ्२० जना अन्कल कमचार�हरुसँग
काय गदछ। pre-K देखी कक्षा १२ सम्म ग�र
संपक कमचार� र दोभासेहरुले जम्मा ९७१ जना
�वध्याथ�हरुलाइ र �तनका प�रवारहरुलाई जसको
प�हलो भाषा अङे्रजी होइन �त�नहरुलाई सेवा
प्रदान गदछन। यो कायक्रम सम्बन्धी केह� प्रश्न
भएमा कृपया Nijaza Semic लाई (८०२)
२८८-६०४८ अथवा nsemic@bsdvt.org सम्पक
गनु होला।

भमन्ट्को कानुन अनुसार बच्चा ६ बष पुगेपछ�
�वध्यालयमा भना गनु पदछ।
अ�भभावकले बच्चा अनुपिस्थत हुने भएमा
वीध्यालयलाई जानकार� गराउनु पदछ।
सम्पूण अनुपिस्थती र �वध्याथ� �वध्यालयमा �ढलो
पुगेको खन्डमा अ�भभावकलाई सम्पक ग�रने छ।

6. बच्चाको पोषण र खाध्य सेवा:

२०२२-२३  मा स्कूलमा खाना �नशुल्क उपलब्ध गराइने
छ।
ब�लङ्टन स्कूल खाध्य प�रयोजना ब�लङ्टन स्कूल
िजल्लामा सबैका ला�ग गुणस्तर�य खानामा पाहँुच
प्रदान गन प्र�तबद्ध छ। हाम्रो ट�म शै�क्षक सफलता र
आजीवन सकारात्मक पोषण अभ्यासप्र�त नेततृ्व ग�र
स्वस्थ खाने बानी समथनमा सम�पत छ। नाश्ता,
भोजन, �बद्यालय प�छ नास्ता सबै स्कूलहरुमा प्रदान
ग�रन्छ।

�वध्यालयमा खाना रािष्य स्कूल भोजन र नाश्ता
कायक्रम अन्तगत २०१०को स्वस्थ भोक-�नःशुल्क
बच्चाहरु ऐन बमोिजम पोषण �नयम पालन ग�र
ग�रन्छ। यो व्यवस्था ल्याउनको उदेश्य
�वध्याथ�हरुलाई स्वास्थ्य खानाको �बकल्प प्रदान गरेर
बाल मोटोपन घटाऊनु �थयो। सबै खाना, खाना र पेय
पदाथ योग्य बच्चा पोषण पेसेवरहरूले तयार ग�र
�बतरण गदछन।्
उपलब्ध भोजन:
* सबै �वध्याथ�हरुको ला�ग �नःशुल्क नाश्ता
* कक्षाको समयमा कक्षा K दे�ख ५ सम्मका �वध्याथ�
हरुलाई �न: शुल्क फल फूल
*  य�द अनुम�त छ, लंच स�हत घर का बना सूप, पूरा
सलाद पट्ट� र दधू - हरेक �दन समावेश हुनेछ।

ब�लङ्टन स्कूल खाध्य प�रयोजना (बीएसएएफपी) बषा
यममा खाध्य सेवा कायक्रम माफ त सबैलाई �नशुल्क
भोजन उपलब्ध  प्रदान गन सकेकोमा गव गदछ।
हामी हाम्रो चमेनागहृमा  प्रदान ग�रने सेवाहरुमा
स्थानीय उत्पादन को मात्रा वदृ्�ध गन ठूलो फड्को
मारेको ठन्दछ� र हामी भन्न गव गदछ� �क हाम्रो एक
�तहाई ख�रद वरमन्ट उत्पादनहरु मा लगानी गर�एको
छ। हामी भन्न गव गदछ� र �क हामी सेवा गन� सबै
बीफ वरम�ट बीफ हो!

हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य ब�लयो बनाउन, सम्पूण
ताजा, र स्थानीय भोजनको रूपमा धेरै Vermont
�कसानहरु संग �वध्याथ� र �तनीहरूको प�रवार सँगको
सम्बन्ध �बकास गन हाम्रो खेती दे�ख �वध्यालय सम्म
भन्ने खाध्य पार�योजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग
पुर ्याएको छ। स्थानीय खर�द �ब�क्रले आफ्नो खाना
प्रणाल� छोराछोर�लाई सम्बन्ध जोड्न र स्थानीय
�कसानहरु उनीहरूको समुदायमा �वध्यालयआफ्नो
फसल प्रदान गनको ला�ग अवसर श्रीजना कायक्रम
बढावा �दन मदत गदछ। हाम्रो कायक्रमले  िजल्लाका
धेरै सब्जी बार�को �नर�क्षण र सब्जी खेती सम्बिन्ध
�शक्षा प्रदान गन� काम प�न गदछ। शायद तपाईले केह�
ब�ल�गटन कायममा हाम्रो खानाको क दे�ुभएको
हुनुपछ। यस ्कायक्रम सम्बिन्ध अन्य जानकार� हेनको
ला�ग कृपया हाम्रो वेबसाईटमा हेनु होला। खानाको
शुल्क  �तन� सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाईटमा उल्लेख
ग�रएको छ।
http://burlingtonschoolfoodproject.org.

7. �वध्यालयको बजेट सम्बन्धी जानकार� :

अर्को पृष्ठमा जारी

यो नीित िज¢ाको नेटवकb  सहयोग र संचार उपकरण र / वा 
िव>ाथÖ जानकारी Qणालीको Qयोग आ≥नो oथानमा िभ– वा 
बािहर बिस Qयोग गनT सबैको लािग लागु πæछ।  
Qयोगकताbले अ“ीकायb Qयोग गरेमा, वा Qितिलिप अिधकार 
QितबÌको उ¢ंघन गरेमा अथवा अj कानुनको उ¢ंघन 
गरेमा,  Qयोगकताbको गËी वा लापरवाहीका कारण áय πन 
पुगेमा उ¢ंघनको उ◊रदायी िज¢ा πने छैन। इØरनेट सिहत 
िज¢ाका इले-, ोिनक ;ोतहfl नेटवकb मा भेिटने कुनै पिन 
जानकारीको शुÀता, उमेर औिचª, वा उपयोिगता सुिनि4त 
गनbको लािग िज¢ा िजÁेवार छैन। िज¢ा डाटा वा सेवाको 
@कावट बाट πने कुनै पिन xितका लािग िजÁेवार छैन। 
िज¢ा ईØरनेट लगायत भ≠ारण् गCरएका िवधुितय Œोतह@ 
माफb त Qा⁄ πने जानकारीको गुण;र र सªताको लािग र 
आ≥नो अनिधकृत Qयोगबाट उ¬ πने िव◊ीय दाियÿको 
लािग िजÁेवार πने छैन। िज¢ाको सूचना Qिबिधको 
दु@पायोग गरेको अवoथामा Qिबिधको उपयोग िवशेषािधकार 
रä र / वा उपयुÕ अनुशासन संचालन गनT अिधकार िज¢ा 
आफुमा िनिहत गदbछ। Qयोगकताbले यो िनती उलंघन गरेको 
आरोप लागेको अवoथामा (ुल िड:c, -्ले ªस आरोपको 
अनुसÌान िव>ाथÖ अनुसÌान िनती अनु@प गनT छ। 
कमbचारीले यो िनितको उलंघन गरेको आरोप लागेको 
अवoथामा करार सÔझौताहfl र कानूनी आवŸकताहfl 
अनुसार Qशोधन गCरनेछ। 
 
भना$को लािग उमेर: 
बिल$गटन वािसÛाको हकमा से=े÷र १ ताCरख अघी ५ बषb पुरा 
भएका वालवािलकह@ले kindergarten मा भनाb िलन स¡े 
छन्। यदी ब ा से=े÷र १ ताCरख अघी ६ बषb पुगेको भएमा 
कxा १ मा भनाb गनुbपनT छ।  
 
िकDगा$टóòा अिJम ;वेश:  
ब ाह@को Ã:Õगत आवŸकता पूरा गनT एक Qयासमा, 
सेवाको flपमा, बिलbङटोन (ूल िज¢ाले जसको ज- िमित 
से=े÷र १ र से=े÷र ३० को मा पनT िव>ािथbह@को बीच भएका 
िव>ाथÖह@का हकमा िक≠गाbटbनमा भनाb गनb अनुरोध गरेको 
अवoथामा Qार:3क Qवेशका लािग िवचार गनTछौ।ं तपाई 
आ≥नो ब ाको लािग यो मौकाको Qयोग गनb चाहनुπæछ भने, 
बिलbङ्टन (ूल िज¢ामा ८०२-८६४-८४६३ मा Qार:3क 
िशxा कायb{ममा सÈकb  गनुbहोस्। 
sवण तथा SिT जाँच : वािषbक @पमा िव>ालयले िव>ाथÖको 
fC-के, प4हलो, तेxो, पांचौ, सातz, नवz  र  बा{ौ क|ा मा Œवण 
श:Õ जाँच गनT गदbछ। तर अिभभावकले Qधान अ>ापकलाई 

जानकारी गराएर आ≥नो ब ाको यो जाँच नगराउन 
स˙छन्।      
िवFालयमा औषदोपचार:  िव>ालयमा साधारण िबरामी 
पदाb आ≥ना नानीह@लाई औषधी िदइयोस् भनेर वषTनी फारम 
(यो फारम हाbो वे}साइटमा प6न उपल}द छ) भनुb पदbछ। 
यसको लािग आ≥नो “ाˇकिमbबाट िल:खत आदेश ~ाउनु 
पछb । औषधी लेबल सिहतको बΩामा िव>ाथÖको नाम लेखेर 
~ाउनु पदbछ। यो औषधी िव>ालय को नसb वा “ाˇकिमbले 
उिचत ठाँउमा ताhचा लगाएर रा‘े छन् तर जीवन बचाउने 
औषधी भने यसो गCरने छैन।कृपया तपाईंको िवधथÖ स÷Ìी 
कुनै औषधी बारे  Q/ भएमा (ूल नसbलाई  संपकb  गरी आ≥नो 
ब ामा यदी  एलजÖ, दम अथवा  कुनै िदघb रोग   भएमा 
á:Õगत “ाˇ योजना पrा गरी यदी आवŸक छ भने 
आपतकालीन कायb योजना समाबेश गराउनूहोश ! 
सेना / उõरमाFिमक भित$कता$: अिभभावकले आ≥ना 
नानीह@को नाम, ठेगाना र टेिलफोन न÷र आ≥नो :“कृित 
िवना िव>ालयले सेना वा उ◊रमा>िमक भितbकताbलाई 
निदईयोस भ¬ स¨छन। थप् जानकारीको लािग स÷:Ìत 
(ुलको िQ:>पलसंग कुरा गनुbहोस्।   

अभेदभाव: बिल$गटन (ुल िड:c, क र यसका कमbचारीले 
कुनै पिन कामदार वा िव>ाथÖलाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धमb, 
अपांगता, पु<?ली र राि+, यताका आधारमा (गभाbवoथा, 
आमाबाबुको, र वैवािहक :oथित सिहत् गरी) Ãवoथा र बोडb 
नीितहflले Qदान गनT हदसÁ राजनीितक स÷Ì, यौन 
अिभमुखीकरण, िलã पिहचान, वा िलã अिभÃ:Õ लाई 
िलएर भेदभाव गदœनन ।  

यो िनती कुनै पिन (ुल िड:c, -्को जािगर, िशxा Qणाली र 
कृयाकलापमा लागु πæछ। अझ (ुल बोडbले यो” अपांगता 
Ã:Õह@ िनयुÕी गनb कदम चा@छ। कुनै पिन िनवेदकले 
भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनुb पदाb िज¢ाको आµCरक 
उजुरी Qणाली अµगbत गनुb पदbछ। उजुरी Qणाली िज¢ा 
वेबसाइट, र Qधान अ>ापकको कायाbलयमा उपल· πने छ। 

सबै बिल$गटन  (ुल िड:c, -्का कमbचारीले य;ा भेदभाव 
छानिबन गदाb आफू इमाÛार रही स˙ो सहयोग पुÍ याउने 
छन्।  िज¢ाको Title VI संयोजक, उमेर भेदभाव ऐन 
संयोजक, र िव>ाथÖ अिन  कमbचारीका लािग अमेCरकी अपांग 
संग ऐन संयोजक Erin Dye, अ@तXरम सहायक �युमन 

Xरसोस ्5 6नद9शक  πनुπæछ।;  (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) 
२५३-०१९१ (TDD) िव>ाथÖ र §504 लािग अमेCरकी अपांग 
ऐन संयोजकDamon Peykar, िवâाथÖ समथbन सेवा को वCरC 
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�वध्यालयमा खाना रािष्य स्कूल भोजन र नाश्ता
कायक्रम अन्तगत २०१०को स्वस्थ भोक-�नःशुल्क
बच्चाहरु ऐन बमोिजम पोषण �नयम पालन ग�र
ग�रन्छ। यो व्यवस्था ल्याउनको उदेश्य
�वध्याथ�हरुलाई स्वास्थ्य खानाको �बकल्प प्रदान गरेर
बाल मोटोपन घटाऊनु �थयो। सबै खाना, खाना र पेय
पदाथ योग्य बच्चा पोषण पेसेवरहरूले तयार ग�र
�बतरण गदछन।्
उपलब्ध भोजन:
* सबै �वध्याथ�हरुको ला�ग �नःशुल्क नाश्ता
* कक्षाको समयमा कक्षा K दे�ख ५ सम्मका �वध्याथ�
हरुलाई �न: शुल्क फल फूल
*  य�द अनुम�त छ, लंच स�हत घर का बना सूप, पूरा
सलाद पट्ट� र दधू - हरेक �दन समावेश हुनेछ।

ब�लङ्टन स्कूल खाध्य प�रयोजना (बीएसएएफपी) बषा
यममा खाध्य सेवा कायक्रम माफ त सबैलाई �नशलु्क
भोजन उपलब्ध  प्रदान गन सकेकोमा गव गदछ।
हामी हाम्रो चमेनागहृमा  प्रदान ग�रने सेवाहरुमा
स्थानीय उत्पादन को मात्रा वदृ्�ध गन ठूलो फड्को
मारेको ठन्दछ� र हामी भन्न गव गदछ� �क हाम्रो एक
�तहाई ख�रद वरमन्ट उत्पादनहरु मा लगानी गर�एको
छ। हामी भन्न गव गदछ� र �क हामी सेवा गन� सबै
बीफ वरम�ट बीफ हो!

हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य ब�लयो बनाउन, सम्पूण
ताजा, र स्थानीय भोजनको रूपमा धेरै Vermont
�कसानहरु संग �वध्याथ� र �तनीहरूको प�रवार सँगको
सम्बन्ध �बकास गन हाम्रो खेती दे�ख �वध्यालय सम्म
भन्ने खाध्य पार�योजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग
पुर ्याएको छ। स्थानीय खर�द �ब�क्रले आफ्नो खाना
प्रणाल� छोराछोर�लाई सम्बन्ध जोड्न र स्थानीय
�कसानहरु उनीहरूको समुदायमा �वध्यालयआफ्नो
फसल प्रदान गनको ला�ग अवसर श्रीजना कायक्रम
बढावा �दन मदत गदछ। हाम्रो कायक्रमले  िजल्लाका
धेरै सब्जी बार�को �नर�क्षण र सब्जी खेती सम्बिन्ध
�शक्षा प्रदान गन� काम प�न गदछ। शायद तपाईले केह�
ब�ल�गटन कायममा हाम्रो खानाको क दे�ुभएको
हुनुपछ। यस ्कायक्रम सम्बिन्ध अन्य जानकार� हेनको
ला�ग कृपया हाम्रो वेबसाईटमा हेनु होला। खानाको
शुल्क  �तन� सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाईटमा उल्लेख
ग�रएको छ।
http://burlingtonschoolfoodproject.org.
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धेरै सब्जी बार�को �नर�क्षण र सब्जी खेती सम्बिन्ध
�शक्षा प्रदान गन� काम प�न गदछ। शायद तपाईले केह�
ब�ल�गटन कायममा हाम्रो खानाको क दे�ुभएको
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7. �वध्यालयको बजेट सम्बन्धी जानकार� :

जानकारी गराएर आ≥नो ब ाको यो जाँच नगराउन 
स˙छन्।      
िवFालयमा औषदोपचार:  िव>ालयमा साधारण िबरामी 
पदाb आ≥ना नानीह@लाई औषधी िदइयोस् भनेर वषTनी फारम 
(यो फारम हाbो वे}साइटमा प6न उपल}द छ) भनुb पदbछ। 
यसको लािग आ≥नो “ाˇकिमbबाट िल:खत आदेश ~ाउनु 
पछb । औषधी लेबल सिहतको बΩामा िव>ाथÖको नाम लेखेर 
~ाउनु पदbछ। यो औषधी िव>ालय को नसb वा “ाˇकिमbले 
उिचत ठाँउमा ताhचा लगाएर रा‘े छन् तर जीवन बचाउने 
औषधी भने यसो गCरने छैन।कृपया तपाईंको िवधथÖ स÷Ìी 
कुनै औषधी बारे  Q/ भएमा (ूल नसbलाई  संपकb  गरी आ≥नो 
ब ामा यदी  एलजÖ, दम अथवा  कुनै िदघb रोग   भएमा 
á:Õगत “ाˇ योजना पrा गरी यदी आवŸक छ भने 
आपतकालीन कायb योजना समाबेश गराउनूहोश ! 
सेना / उõरमाFिमक भित$कता$: अिभभावकले आ≥ना 
नानीह@को नाम, ठेगाना र टेिलफोन न÷र आ≥नो :“कृित 
िवना िव>ालयले सेना वा उ◊रमा>िमक भितbकताbलाई 
निदईयोस भ¬ स¨छन। थप् जानकारीको लािग स÷:Ìत 
(ुलको िQ:>पलसंग कुरा गनुbहोस्।   

अभेदभाव: बिल$गटन (ुल िड:c, क र यसका कमbचारीले 
कुनै पिन कामदार वा िव>ाथÖलाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धमb, 
अपांगता, पु<?ली र राि+, यताका आधारमा (गभाbवoथा, 
आमाबाबुको, र वैवािहक :oथित सिहत् गरी) Ãवoथा र बोडb 
नीितहflले Qदान गनT हदसÁ राजनीितक स÷Ì, यौन 
अिभमुखीकरण, िलã पिहचान, वा िलã अिभÃ:Õ लाई 
िलएर भेदभाव गदœनन ।  

यो िनती कुनै पिन (ुल िड:c, -्को जािगर, िशxा Qणाली र 
कृयाकलापमा लागु πæछ। अझ (ुल बोडbले यो” अपांगता 
Ã:Õह@ िनयुÕी गनb कदम चा@छ। कुनै पिन िनवेदकले 
भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनुb पदाb िज¢ाको आµCरक 
उजुरी Qणाली अµगbत गनुb पदbछ। उजुरी Qणाली िज¢ा 
वेबसाइट, र Qधान अ>ापकको कायाbलयमा उपल· πने छ। 

सबै बिल$गटन  (ुल िड:c, -्का कमbचारीले य;ा भेदभाव 
छानिबन गदाb आफू इमाÛार रही स˙ो सहयोग पुÍ याउने 
छन्।  िज¢ाको Title VI संयोजक, उमेर भेदभाव ऐन 
संयोजक, र िव>ाथÖ अिन  कमbचारीका लािग अमेCरकी अपांग 
संग ऐन संयोजक Erin Dye, अ@तXरम सहायक �युमन 

Xरसोस ्5 6नद9शक  πनुπæछ।;  (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) 
२५३-०१९१ (TDD) िव>ाथÖ र §504 लािग अमेCरकी अपांग 
ऐन संयोजकDamon Peykar, िवâाथÖ समथbन सेवा को वCरC 

िनदTशक, (८०२) ८६४-८४५६ वा १ (८००) २५३-०१९१ 
((TDD)) πनुπæछ। 

नातेदार, िम–, अितिथ बÕा वा आगµुकको flपमा 
कमbचारीह@, िव>ाथÖ, मतािपता र अ@कालािग Title IX 
संयोजक, Henri Sparks, Director of Equity πनुπæछ (८००) 
२५३-०१९१ (TDD) पिन πनुπæछ।   

मािथ उ¢े:खत सबै संयोजकह@लाई बिल$गटन (ुल 
िड:c, -, १५० कोhचेcर अवेjु , बिल$गटन भमbØ ०५४०१ मा 
संपकb  गनb सिकने छ। अिधक िववरण र जानकारीको लािग 
www.bsdvt.org वेबसाइटमा अथवा ह्युमन Cरसोस्bमा कल 
गनb स¡ु πने छ। 
  (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ (TDD). 
 
गैर-भेदभाव नीितह@ को पूछताछ का लागी 6न?न ठाउमा 
स?पक5  गनb सिकæछ - अमेCरकी िशxा िवभागको, नागCरक 
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 भमbØ मानव अिधकार आयोग, 135 State St. , Drawer 
33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-
2480 Voice/ TTY.  

काम गदœ  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 सúक$ : कृपया िव>ालयलाई हालसालैको 
आक:Üक टेिलफोन न÷र िदनुहोस् जहाँ आ≥नो िव>ाथÖका 
लािग कानूनी अिभभावकको अिधकार र िजÁेवारी वा संरxक 
Ã:Õ छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला 
भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरAण िनयमावली:  बाल अिधकार संरxण 
स÷Ìी संघीय िनयमावली अµगbत रही अिभभावकह@लाई 
आ≥ना बालबािलकाको शाCरCरक जाँच अथवा सवTxणको 
जानकारी िलने अिधकार छ। आ≥ना बालबािलकालाई ª;ा 
जाँचमा बl निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक 
जाँचमा Qयोग गCरने उपकरण िनCरxण गनb पिन पाउनु πæछ। 
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  (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ (TDD). 
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जाँचमा Qयोग गCरने उपकरण िनCरxण गनb पिन पाउनु πæछ। 

िवFालय बù गनु$ पदा$: कुनै िदन अQªािसत @पमा 
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Qहरी िबभागको स¢ाह अनु@प सुपCरवेxकको कायाbलयले 
गदbछ। स¨भर अिàम जानकारी िदन Qयास गCरनेछ, तर 
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ब�ल�गटन कायममा हाम्रो खानाको क दे�ुभएको
हुनुपछ। यस ्कायक्रम सम्बिन्ध अन्य जानकार� हेनको
ला�ग कृपया हाम्रो वेबसाईटमा हेनु होला। खानाको
शुल्क  �तन� सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाईटमा उल्लेख
ग�रएको छ।
http://burlingtonschoolfoodproject.org.

7. �वध्यालयको बजेट सम्बन्धी जानकार� :

शहरमा बैठक हुने �दन- माच म�हनाको प�हलो
मंगलवार । यस ् समयमा मतदाताहरुलाई
�वध्यालयको बजेट �नधारणा गन भ�नन्छ।
�वध्यालयको बजेट सम्बन्धी प्रस्ताव �नम्न �ल�खत
वेबसाईटहरुबाट थाहा पाउनु हुने छ।

● ब�ल�गटन स्कुल �डिस्क्ट्को वेबसाईट
 www.bsdvt.org  

● �डिस्क्ट्कोबाष�क�रपोटबाट जुन
ब�लङ्टनका बा�सन्दाहरुको हकमा फेब्रुअर�
म�हनामा उपलब्ध हुन्छ।

● फेुअरी मिहनामा िडकको िबतृ बजेट
कागज प छपाई।

● �वध्यालयको बोड मी�टङ बाट
● �छमेक पार�योजना सभा बाट
● सीसीट�भी/च्यानल १ Town टाउन बठैक

टे�ल�भजन
● �म�डया कारखाना �टभी (बीट� १ & र

२१6/Comcast १० 4 ४) र वेबसाइट:
mediafactory.org/bsd

व्यावसा�यक �शक्षा
व्यावसा�यक �शक्षा को ल�य को बढावा र �नरन्तर �शक्षक
�वकास र बदृ्�ध कायम रा� को लागी हो। िजल्ला एक
स्थानीय र संघीय कोष को उपयोग एक सन्तु�लत
व्यावसा�यक �वकास प्रणाल� जसमा �शक्षक नेततृ्व,
स्थानीय सल्लाहकारहरु, र क्षेत्रीय कायशालाहरु र
प्र�शक्षणहरु को �वकास गन को लागी।
२०२१-२०२२ स्कूल बष को दौरान, �प्रिन्सपलहरु र
कमचार�हरु लाई िजला र स्कूल स्तर को �डजाइन पेशवेर
सीखने अनुभव मा भाग �लने अवसर हुनेछ। यसबाहेक,
कमचार�हरु दबुै रािष्य र क्षेत्रीय स्तर मा आफ्नो

शहरमा बैठक हुने �दन- माच म�हनाको प�हलो
मंगलवार । यस ् समयमा मतदाताहरुलाई
�वध्यालयको बजेट �नधारणा गन भ�नन्छ।
�वध्यालयको बजेट सम्बन्धी प्रस्ताव �नम्न �ल�खत
वेबसाईटहरुबाट थाहा पाउनु हुने छ।
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कागज प छपाई।
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● �म�डया कारखाना �टभी (बीट� १ & र

२१6/Comcast १० 4 ४) र वेबसाइट:
mediafactory.org/bsd

व्यावसा�यक �शक्षा
व्यावसा�यक �शक्षा को ल�य को बढावा र �नरन्तर �शक्षक
�वकास र बदृ्�ध कायम रा� को लागी हो। िजल्ला एक
स्थानीय र संघीय कोष को उपयोग एक सन्तु�लत
व्यावसा�यक �वकास प्रणाल� जसमा �शक्षक नेततृ्व,
स्थानीय सल्लाहकारहरु, र क्षेत्रीय कायशालाहरु र
प्र�शक्षणहरु को �वकास गन को लागी।

२०२२-२३ मा �शक्षकहरु रण�नतीक योजना अनुसार
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फे्र�मङ प्रश्न : म �डपर ल�नङको रण�नती प्रयोग गरेर
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K-5 को �शक्षकले हाम्रो नया ँK-5 सक्षरता पाठ्यक्रम
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कागज प छपाई।

● �वध्यालयको बोड मी�टङ बाट
● �छमेक पार�योजना सभा बाट
● सीसीट�भी/च्यानल १ Town टाउन बठैक

टे�ल�भजन
● �म�डया कारखाना �टभी (बीट� १ & र

२१6/Comcast १० 4 ४) र वेबसाइट:
mediafactory.org/bsd

व्यावसा�यक �शक्षा
व्यावसा�यक �शक्षा को ल�य को बढावा र �नरन्तर �शक्षक
�वकास र बदृ्�ध कायम रा� को लागी हो। िजल्ला एक
स्थानीय र संघीय कोष को उपयोग एक सन्तु�लत
व्यावसा�यक �वकास प्रणाल� जसमा �शक्षक नेततृ्व,
स्थानीय सल्लाहकारहरु, र क्षेत्रीय कायशालाहरु र
प्र�शक्षणहरु को �वकास गन को लागी।
२०२१-२०२२ स्कूल बष को दौरान, �प्रिन्सपलहरु र
कमचार�हरु लाई िजला र स्कूल स्तर को �डजाइन पेशवेर
सीखने अनुभव मा भाग �लने अवसर हुनेछ। यसबाहेक,
कमचार�हरु दबुै रािष्य र क्षेत्रीय स्तर मा आफ्नो

अर्को पृष्ठमा जारी

िवFालय बù गनु$ पदा$: कुनै िदन अQªािसत @पमा 
असहज पCर:oथती उ¬ भई िव>ालय बÛ गनुb पनT πन 
स¨छ। यो िनणbय िव>ालयको Qधानअ>ापक र बिल$गटन 
Qहरी िबभागको स¢ाह अनु@प सुपCरवेxकको कायाbलयले 
गदbछ। स¨भर अिàम जानकारी िदन Qयास गCरनेछ, तर 
किहलेकाही केही xणमै िव>ालय बÛ गनुb पनT पिन पCर:oथती 
उ¬ πन स¨छ।  
िव>ालय बÛ गनुb पदाb: यदी बिल$गटनका िव>ालयह@ 
अपझbट बÛ गनुb पदाb िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई 
(ुल मेसæजेर संचार Qणाली Qयोग गCर घोषणाहfl टेिलफोन 
कल, इमेल र टेD सÛेशहflको संयोजन माफb त पठाइने 
छ। oथािनय िट.भी र रेिडयो माफb त पिन यो  सÛेश Qसारण् 
πने छ। हा=ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडयाले पिन 
िव>ालय बÛ स÷:Ì जानकाCर आ≥नो वेबसाईट माफb त 
जानकाCर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन न÷र (ुल मेसæजेर संचार Qणािलमा 
πन आवŸक छ जसको माफb त तपाइलाई यो सÛेश पु≈ 
सकोस। तपाईले  PowerSchool दताb Qणाली माफb त (ुल 
वाfष5क fवgयाथh अपडटे फारम को flपमा आ≥नो सÈकb  
जानकारी अ>ाविधक गनb स¡ुπæछ। कुनै िदन अQªािसत 
@पमा असहज पCर:oथती उ¬ भई िव>ालय  बÛ गनुb पनT 
πन स¨छ। यो िनणbय िव>ालयको  
उपयुÕ नेतृÿकताb ज;ै  Qधानअ>ापक, Qपिटb सिवbसेस् 
िनदTशक र बिल$गटन  Qहरी िबभागको स¢ाह अनु@प 
सुपCरवेxकको कायाbलयले गदbछ। स¨भर अिàम जानकारी 
िदन Qयास गCरनेछ, तर किहलेकाही केही xणमै िव>ालय 
बÛ गनुb पनT पिन पCर:oथती उ¬ πन स¨छ।  
िवFालय सुरAा:  
बिल$गटन (ुल िड:c, -् सदैव सुरxा बढाउन किटबÀ छ। 
यसको लािग Qªेक िवâालयमा यसको संकट सुरxा टोली 
É जसले िनयिमत flपमा िज¢ा áापी िव>ालय सुरxा 
सिमती र बिल$गटन Qहरी र बा@ण िवभागका सद…ह@ भेला 
πने गरेका छन्। आपतकालीन अवSथामा  िवचारम3 र 

िम4ो त6रकाले 89ति:या जनाउन कम>चारीको लािग 

सहयोग िमलोस भनेर उचCरीयको मापदEड को सुची 

िडHSIकसंग छ।  २०१९-२० मा “run , hide , fight “ उQ 

मापदEडमा थिपएको 9थयो जसले िबTाथU र 

कम>चारीलाई जोWखम पदY जीवन सुर|ा गन5 सकुन भनेर। 

य.तै जोÑखमबाट बÖन sडि./कले .थानको छेकबार साथै 

Cाथiमक सहयोग ताiलमको Üयव.था iमलाएको Uथयो।  
SRO समáह tबgयालय सुर|ाको लाUग मह_वपूण5 अंग हो। 
sडि./कमा दइु जना SRO छन ्जो बiलlगटन पुiलस 

tबभागबाट हुन।्  उनीहP sडि./क सुर|ा सiम6तका सद.य 

हुन ्र सबै tबgयालयमा सुर|ाका नी6त अवल?बन गन5 
मgदत गछ5न।  
.कूल संसाधन अUधकार-हP (SRO) प6न िजnला को समá 

को 4ह.सा हो सुर|ा योजना। २०२१ मा, एक समुदायको 
नेत_ृवमा .कूल सुर|ा टा.क फोस5ले कम गन5 iसफाXरस 

गरेको Uथयो l बीएसडी .कूलहPमा SRO को कुल संãया दईु 

देÑख एक स?म र _यो अUधकार-हP अब तैनाथ हुन सQदैनन ्

fवgयालयहPमा। BSD वत5मान मा संग समझदार- को एक 

नयाँ pापन मा काम गर-रहेको छl बiलlmटन पुiलस fवभाग 

हाbो बiलयो साझेदार- स?मान को एक तर-का मा जार- 
रहेको सु6निDचत गन5 को लागी आवाज र र�यो अनुभव 

टा.क फोस5 र हाbो समुदाय को सद.यहP gवारा ÜयQत। 
sडि./कले Covid-१९ महामार-को समयमा राdय सरकारको 
6नद9शन र iसफाXरसलाई पालना गन9छ।  
 
िवFालयभवनमा सुरAाका उपायहk िन]िल1खत छन्: 	
पिहचान:   िव>ालयमा काम गनT Qªेक Ã:Õले फोटो ID 
लगाएको πनु पदbछ। ित Ã:Õह@ िशxक, 1ाराएडुकेटर, 
Qसासक, सÁार तथा सुिबधा cाफ, फुड सिवbस cाफ र अ@ 
समथbन कमbचारी।  
आगVुक:  आगµुकह@ले िव>ालयमा आउँदा आगµुक 
पास िभनुb पदbछ। कुनै पिन आगµुक पास िबना भेटाइएमा 
cाफले िव>ालय कायाbलय सÁ पुÍ याउदछन्।  
;वेश ûार: िदनको समयमा सबै (ुलहflको ढोका बÛ गनb 
आàह गCरएको छ। आगµुकले बजर / िभिडयो ©ामेरा 
पिहचान Qणालीको Qयोग गCर मु< कायाbलय Qवेसमा 
अनुरोध गनb स¨छन्। 
िचüहk:  Qªेक भवनमा िचEह@ πनेछन् जसले 
आगµुकलाई मु< कायाbलयितर जान िनदTशन गदbछन्। 
आगµुकह@ले मु< कायाbलयमा Qवेश गरी आगµुक पास 
िलनु पदbछ।  

िवFाथìको अिभलेख वा जानकारी:  Qªेक अिभभावकले 
आ≥नो ब ाको िव>ालयले राखेको अिभलेख जा¬ पाउने 
अिधकार छ। अिभभावकले आ≥नो नानीको िन›िल:खत 
जानकारी पाउन स¡े छन्:  

● िव>ाथÖको कुनै िनि4त समयको शैिxक 
अिभलेख थाहा पाउन।  

● िव>ाथÖको सुधार थाहा पाउन।  
● छा– िशxा रेकडb  जानकारी Ã:Õगत flपमा 

पिहचान को खुलासा गनb सहमत गनb। 
● बिल$गटन (ुल िड:c, -्ले नीयमावली 

शैिxक िनयम उलFन गरेको थाहा  पाएमा 
उजुरी गनb।  

शैिAक अिभलेखको िनvरAण र पुनरावृित:  
अिभभावकले िव>ालयलाई आ≥नो िव>ाथÖको अिभलेख हेनb 
चाहæछु भनी िनवेदन गदाb, Qधानआ>ापक वा अ@ कोही सही 
कमbचारीले ªसको Ãवoथा िमलाई अिभभावकलाई उिचत 
समयमा खबर गनT छन्।  
शैिAक अिभलेख संशोधन:  
यिद –ुिट फेलापरेमा आ≥नो नानीको शैिxक अिभलेख 
संशोधन गनb चाँहदा अिभभावकले, बिल$गटन (ुल 
िड:c, कलाई िनवेदन गनुb पदbछ। उिनह@लाई अिभलेखको 
कुन अंश बेिठक छ र  
पXरमािज5त गनुb पछb  भ¬े कुरा थाहा πन ज@री छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी सं;ेशण:  
(ुल िड:c, कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडbको 
िनती अµगbत िव>ाथÖको कुनै अिभलेख अिभभावकको 
स¢ाह िबनानै पिन संQेशण गनb स˙छ।  
िडरेकटोरी इ†मóसन:  
अिभभावकले िज¢ालाई जानकारी निदए सÁ िज¢ाले 
िव>ाथÖको "िडरेकटोरी इGमTसन" संQेशण गनb स¨छ। 
िडरेकटोरी इGमTसन अµगbत िव>ाथÖ वा अिभभावकको 
नाम, ठेगाना, टेिलफोन न÷र, ज- िमती, lnË, तौल्, उचाइ, 
कृयाकलापमा संल≈ता, उप:oथती िमती, Qा⁄ गरेको िडàी र 
पुर(ार, वािषbक पु:;काको िच–, कxा िच–, िवगतको (ुल, 
आफू सरेको (ुल इªादी। य;ा जानकारी केवल िज¢ा 
Qशासक अथवा िQ:>पलले मा– संQेशण गनb स¨छन् ।  
िडरे°ोरी इ†मóसन सं;ेशण ¢नबाट रो2ु पदा$:   
यदी तपाई बिल$गटन (ुल िड:c, कले आ≥नो िव>ाथÖको 
मािथ उ¢े:खत जानकारी आ≥नो :“कृित िबना संQेशण 
नगरोस भ¬े चाहनुπæछ भने िव>ालयको िQ:>पललाई यो 
सुचना Qा⁄ गरेको वा िव>ाथÖ भनाb भएको १० िदन िभ–मा 
िल:खत िनवेदन पेश गनुb पदbछ।  

य.तै जोÑखमबाट बÖन sडि./कले .थानको छेकबार साथै 

Cाथiमक सहयोग ताiलमको Üयव.था iमलाएको Uथयो।  
SRO समáह tबgयालय सुर|ाको लाUग मह_वपूण5 अंग हो। 
sडि./कमा दइु जना SRO छन ्जो बiलlगटन पुiलस 

tबभागबाट हुन।्  उनीहP sडि./क सुर|ा सiम6तका सद.य 

हुन ्र सबै tबgयालयमा सुर|ाका नी6त अवल?बन गन5 
मgदत गछ5न।  
.कूल संसाधन अUधकार-हP (SRO) प6न िजnला को समá 

को 4ह.सा हो सुर|ा योजना। २०२१ मा, एक समुदायको 
नेत_ृवमा .कूल सुर|ा टा.क फोस5ले कम गन5 iसफाXरस 

गरेको Uथयो l बीएसडी .कूलहPमा SRO को कुल संãया दईु 

देÑख एक स?म र _यो अUधकार-हP अब तैनाथ हुन सQदैनन ्

fवgयालयहPमा। BSD वत5मान मा संग समझदार- को एक 

नयाँ pापन मा काम गर-रहेको छl बiलlmटन पुiलस fवभाग 

हाbो बiलयो साझेदार- स?मान को एक तर-का मा जार- 
रहेको सु6निDचत गन5 को लागी आवाज र र�यो अनुभव 

टा.क फोस5 र हाbो समुदाय को सद.यहP gवारा ÜयQत। 
sडि./कले Covid-१९ महामार-को समयमा राdय सरकारको 
6नद9शन र iसफाXरसलाई पालना गन9छ।  
 
िवFालयभवनमा सुरAाका उपायहk िन]िल1खत छन्: 	
पिहचान:   िव>ालयमा काम गनT Qªेक Ã:Õले फोटो ID 
लगाएको πनु पदbछ। ित Ã:Õह@ िशxक, 1ाराएडुकेटर, 
Qसासक, सÁार तथा सुिबधा cाफ, फुड सिवbस cाफ र अ@ 
समथbन कमbचारी।  
आगVुक:  आगµुकह@ले िव>ालयमा आउँदा आगµुक 
पास िभनुb पदbछ। कुनै पिन आगµुक पास िबना भेटाइएमा 
cाफले िव>ालय कायाbलय सÁ पुÍ याउदछन्।  
;वेश ûार: िदनको समयमा सबै (ुलहflको ढोका बÛ गनb 
आàह गCरएको छ। आगµुकले बजर / िभिडयो ©ामेरा 
पिहचान Qणालीको Qयोग गCर मु< कायाbलय Qवेसमा 
अनुरोध गनb स¨छन्। 
िचüहk:  Qªेक भवनमा िचEह@ πनेछन् जसले 
आगµुकलाई मु< कायाbलयितर जान िनदTशन गदbछन्। 
आगµुकह@ले मु< कायाbलयमा Qवेश गरी आगµुक पास 
िलनु पदbछ।  
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● http://education.vermont.gov/student-lea
rning/content-areas/science
● https://www.nextgenscience.org/
● https://www.shapeamerica.org/standards
/pe/
● http://education.vermont.gov/student-lea
rning/content-areas/physical-education

हाम्रो �बध्यालयहरु

ब�लङ्गटन  हाई स्कुल

प्राध्यापक: लरेन म्याकब्राइड

६७ चेर� स्�ट

फोन:८०२-८६४-८४११

फ्याक्स:८०२-८६४-८४०८

ब�ल�गटन टेिक्नकल सेन्टर

�नद�शक : जेसन  िजंगोल्ड

२९  चच  स्�ट

फोन:८०२८६४८४२६

फ्याक्स: ८०२८६४८५२१

च्यामप्लैन प्राथ�मक �बद्यालय

प्राध्यापक : जोई  रेिस्त�गनी

८०० पाइन िस्ट

फोन :८०२८६४८४७७

फ्याक्स : ८०२८६४२१५७

व्यावसा�यक बदृ्�ध लाई समथन गन को लागी अ�त�रक्त
अनुभव मा भाग �लन को लागी चुन्न सक्छन।्

BSD �वषयवस्तुहरु को नमूना:
● पुनस्थापना अभ्यास
● K-5 साक्षरता सवशे्रष्ठ अभ्यास
● सामािजक भावनात्मक �शक्षा
● सांस्कृ�तक उ�रदायी �शक्षण
● आघात-सू�चत स्कूलहरु

राज्य पर�क्षण
राज्य ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला आकलन: गे्रड 3-8, र गे्रड
9 मा सबै �वद्याथ�हरु, प्रत्येक वसन्त आवश्यक छ राज्यको
पर�क्षा स्माट बुद्�धमान संतु�लत आकलन कन्सो�टयम
(SBAC) �लन को लागी। SBAC एक कम्प्यूटर अनुकूल�
ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला मा सामान्य कोर राज्य मानक
को �बरुद्ध प्रत्येक �वद्याथ� को प्रदशन मापन आकलन हो।
स्कूलहरु माच र जून को बीच वा�षक SBAC प्रशासन।

राज्य �फटनेस आकलन: प्रत्येक बष मई मा, वरम�ट
�फटनेसग्राम उपकरण को उपयोग गर� गे्रड ४,,, र in मा
�बद्याथ�हरु को लागी एक �फटनेस आकलन प्रशासन
गदछ। राज्य को आवश्यकता छ �क हामी चार क्षेत्रहरु मा
हाम्रा �बद्याथ�हरु को पर�क्षण: एरो�बक क्षमता,
मांसपे�शहरु को शिक्त, मांसपेशी सहनशीलता, र
लचीलापन।
प्रत्येक �वद्यालय मा स्टाफ कुनै पनी आवास वा समथन
प्रदान गदछ �क व्यिक्तगत �वद्याथ�हरु राज्य पर�क्षण को
समयमा आवश्यकता को लागी काम गदछ।

म कसर� अ�धक जान्न सक्छु? यी आकलन र मापदण्डहरु
उनीहरु मापन गन को लागी �डजाइन गर�एको हो, को बारे मा
अ�धक जानकार� को लागी, �नम्न साइटहरु मा जानुहोस:्
● http://www.corestandards.org/
● http://www.smarterbalanced.org/

व्यावसा�यक बदृ्�ध लाई समथन गन को लागी अ�त�रक्त
अनुभव मा भाग �लन को लागी चुन्न सक्छन।्

BSD �वषयवस्तुहरु को नमूना:
● पुनस्थापना अभ्यास
● K-5 साक्षरता सवशे्रष्ठ अभ्यास
● सामािजक भावनात्मक �शक्षा
● सांस्कृ�तक उ�रदायी �शक्षण
● आघात-सू�चत स्कूलहरु

राज्य पर�क्षण
राज्य ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला आकलन: गे्रड 3-8, र गे्रड
9 मा सबै �वद्याथ�हरु, प्रत्येक वसन्त आवश्यक छ राज्यको
पर�क्षा स्माट बुद्�धमान संतु�लत आकलन कन्सो�टयम
(SBAC) �लन को लागी। SBAC एक कम्प्यूटर अनुकूल�
ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला मा सामान्य कोर राज्य मानक
को �बरुद्ध प्रत्येक �वद्याथ� को प्रदशन मापन आकलन हो।
स्कूलहरु माच र जून को बीच वा�षक SBAC प्रशासन।

राज्य �फटनेस आकलन: प्रत्येक बष मई मा, वरम�ट
�फटनेसग्राम उपकरण को उपयोग गर� गे्रड ४,,, र in मा
�बद्याथ�हरु को लागी एक �फटनेस आकलन प्रशासन
गदछ। राज्य को आवश्यकता छ �क हामी चार क्षेत्रहरु मा
हाम्रा �बद्याथ�हरु को पर�क्षण: एरो�बक क्षमता,
मांसपे�शहरु को शिक्त, मांसपेशी सहनशीलता, र
लचीलापन।
प्रत्येक �वद्यालय मा स्टाफ कुनै पनी आवास वा समथन
प्रदान गदछ �क व्यिक्तगत �वद्याथ�हरु राज्य पर�क्षण को
समयमा आवश्यकता को लागी काम गदछ।

म कसर� अ�धक जान्न सक्छु? यी आकलन र मापदण्डहरु
उनीहरु मापन गन को लागी �डजाइन गर�एको हो, को बारे मा
अ�धक जानकार� को लागी, �नम्न साइटहरु मा जानुहोस:्
● http://www.corestandards.org/
● http://www.smarterbalanced.org/

व्यावसा�यक बदृ्�ध लाई समथन गन को लागी अ�त�रक्त
अनुभव मा भाग �लन को लागी चुन्न सक्छन।्

BSD �वषयवस्तहुरु को नमूना:
● पुनस्थापना अभ्यास
● K-5 साक्षरता सवशे्रष्ठ अभ्यास
● सामािजक भावनात्मक �शक्षा
● सांस्कृ�तक उ�रदायी �शक्षण
● आघात-सू�चत स्कूलहरु

राज्य पर�क्षण
राज्य ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला आकलन: गे्रड 3-8, र गे्रड
9 मा सबै �वद्याथ�हरु, प्रत्येक वसन्त आवश्यक छ राज्यको
पर�क्षा स्माट बुद्�धमान संतु�लत आकलन कन्सो�टयम
(SBAC) �लन को लागी। SBAC एक कम्प्यूटर अनुकूल�
ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला मा सामान्य कोर राज्य मानक
को �बरुद्ध प्रत्येक �वद्याथ� को प्रदशन मापन आकलन हो।
स्कूलहरु माच र जून को बीच वा�षक SBAC प्रशासन।

राज्य �फटनेस आकलन: प्रत्येक बष मई मा, वरम�ट
�फटनेसग्राम उपकरण को उपयोग गर� गे्रड ४,,, र in मा
�बद्याथ�हरु को लागी एक �फटनेस आकलन प्रशासन
गदछ। राज्य को आवश्यकता छ �क हामी चार क्षेत्रहरु मा
हाम्रा �बद्याथ�हरु को पर�क्षण: एरो�बक क्षमता,
मांसपे�शहरु को शिक्त, मांसपेशी सहनशीलता, र
लचीलापन।
प्रत्येक �वद्यालय मा स्टाफ कुनै पनी आवास वा समथन
प्रदान गदछ �क व्यिक्तगत �वद्याथ�हरु राज्य पर�क्षण को
समयमा आवश्यकता को लागी काम गदछ।

म कसर� अ�धक जान्न सक्छु? यी आकलन र मापदण्डहरु
उनीहरु मापन गन को लागी �डजाइन गर�एको हो, को बारे मा
अ�धक जानकार� को लागी, �नम्न साइटहरु मा जानुहोस:्
● http://www.corestandards.org/
● http://www.smarterbalanced.org/

● पुनस्थापना अभ्यास
● सामािजक-भावनात्मक �शक्षा
● आघत सु�चत स्कुलहरु
● �शक्षाकहरुको �ब�भन्न भू�मकाहरुलाई सहयोग

गन सामाग्री �बशषे नमुनाहरु
●

राज्य पर�क्षण
राज्य ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला आकलन: गे्रड 3-8, र गे्रड
9 मा सबै �वद्याथ�हरु, प्रत्येक वसन्त आवश्यक छ राज्यको
पर�क्षा स्माट बुद्�धमान संतु�लत आकलन कन्सो�टयम
(SBAC) �लन को लागी। SBAC एक कम्प्यूटर अनुकूल�
ग�णत र अंगे्रजी/भाषा कला मा सामान्य कोर राज्य मानक
को �बरुद्ध प्रत्येक �वद्याथ� को प्रदशन मापन आकलन हो।
स्कूलहरु माच र जून को बीच वा�षक SBAC प्रशासन।

राज्य �फटनेस आकलन: प्रत्येक बष मई मा, वरम�ट
�फटनेसग्राम उपकरण को उपयोग गर� गे्रड ४,,, र in मा
�बद्याथ�हरु को लागी एक �फटनेस आकलन प्रशासन
गदछ। राज्य को आवश्यकता छ �क हामी चार क्षेत्रहरु मा
हाम्रा �बद्याथ�हरु को पर�क्षण: एरो�बक क्षमता,
मांसपे�शहरु को शिक्त, मांसपेशी सहनशीलता, र
लचीलापन।
प्रत्येक �वद्यालय मा स्टाफ कुनै पनी आवास वा समथन
प्रदान गदछ �क व्यिक्तगत �वद्याथ�हरु राज्य पर�क्षण को
समयमा आवश्यकता को लागी काम गदछ।

म कसर� अ�धक जान्न सक्छु? यी आकलन र मापदण्डहरु
उनीहरु मापन गन को लागी �डजाइन गर�एको हो, को बारे मा
अ�धक जानकार� को लागी, �नम्न साइटहरु मा जानुहोस:्
● http://www.corestandards.org/
● http://www.smarterbalanced.org/
● http://education.vermont.gov/student-lea
rning/content-areas/science
● https://www.nextgenscience.org/

िवFाथìको अिभलेख वा जानकारी:  Qªेक अिभभावकले 
आ≥नो ब ाको िव>ालयले राखेको अिभलेख जा¬ पाउने 
अिधकार छ। अिभभावकले आ≥नो नानीको िन›िल:खत 
जानकारी पाउन स¡े छन्:  

● िव>ाथÖको कुनै िनि4त समयको शैिxक 
अिभलेख थाहा पाउन।  

● िव>ाथÖको सुधार थाहा पाउन।  
● छा– िशxा रेकडb  जानकारी Ã:Õगत flपमा 

पिहचान को खुलासा गनb सहमत गनb। 
● बिल$गटन (ुल िड:c, -्ले नीयमावली 

शैिxक िनयम उलFन गरेको थाहा  पाएमा 
उजुरी गनb।  

शैिAक अिभलेखको िनvरAण र पुनरावृित:  
अिभभावकले िव>ालयलाई आ≥नो िव>ाथÖको अिभलेख हेनb 
चाहæछु भनी िनवेदन गदाb, Qधानआ>ापक वा अ@ कोही सही 
कमbचारीले ªसको Ãवoथा िमलाई अिभभावकलाई उिचत 
समयमा खबर गनT छन्।  
शैिAक अिभलेख संशोधन:  
यिद –ुिट फेलापरेमा आ≥नो नानीको शैिxक अिभलेख 
संशोधन गनb चाँहदा अिभभावकले, बिल$गटन (ुल 
िड:c, कलाई िनवेदन गनुb पदbछ। उिनह@लाई अिभलेखको 
कुन अंश बेिठक छ र  
पXरमािज5त गनुb पछb  भ¬े कुरा थाहा πन ज@री छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी सं;ेशण:  
(ुल िड:c, कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडbको 
िनती अµगbत िव>ाथÖको कुनै अिभलेख अिभभावकको 
स¢ाह िबनानै पिन संQेशण गनb स˙छ।  
िडरेकटोरी इ†मóसन:  
अिभभावकले िज¢ालाई जानकारी निदए सÁ िज¢ाले 
िव>ाथÖको "िडरेकटोरी इGमTसन" संQेशण गनb स¨छ। 
िडरेकटोरी इGमTसन अµगbत िव>ाथÖ वा अिभभावकको 
नाम, ठेगाना, टेिलफोन न÷र, ज- िमती, lnË, तौल्, उचाइ, 
कृयाकलापमा संल≈ता, उप:oथती िमती, Qा⁄ गरेको िडàी र 
पुर(ार, वािषbक पु:;काको िच–, कxा िच–, िवगतको (ुल, 
आफू सरेको (ुल इªादी। य;ा जानकारी केवल िज¢ा 
Qशासक अथवा िQ:>पलले मा– संQेशण गनb स¨छन् ।  
िडरे°ोरी इ†मóसन सं;ेशण ¢नबाट रो2ु पदा$:   
यदी तपाई बिल$गटन (ुल िड:c, कले आ≥नो िव>ाथÖको 
मािथ उ¢े:खत जानकारी आ≥नो :“कृित िबना संQेशण 
नगरोस भ¬े चाहनुπæछ भने िव>ालयको िQ:>पललाई यो 
सुचना Qा⁄ गरेको वा िव>ाथÖ भनाb भएको १० िदन िभ–मा 
िल:खत िनवेदन पेश गनुb पदbछ।  

िशxक तथा अ@ िव>ालय कमbचारीह@लाई बैधािनक शैिxक 
त8ह@ संQेशण:  
FERPA को िनयम र (ुल बोडbको िनती अनु@प, िज¢ाले 
आ≥ना िशxक तथा कमbचारीलाई बैधािनक शैिxक त8 
भएका अिभलेखह@ संQेशण गनb स¨छ।  
ितिनह@ πन्: 

● आ≥नो करारनामा अनु@प काम गदœ  गरेको 
Ã:Õको िववरणको बारेमा।  

● कुनै िव>ाथÖको शैिxक िववरणको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖको अनुशासनको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖ वा ितनको पCरवारको “ाˇ, 

सुझाव अथाbत जािगरको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖको उप:oथतीको बारेमा वा कुनै 

कानुनी कावाbही स÷Ìमा।  
● िज¢ा र िव>ाथÖको शाµी सुरxाको बारेमा।  

 पुरा जानकारीको लािग www.bsdvt.org हेनुbहोस्। 
   
िशAक तथा स~1�त Z1{हkको यो£ता:  
बिल$गटन (ुल िड:c,कका िशxकह@ले Title I Fund पाउने 
भएकाले अिभभावकलाई आ≥ना छोरा- छोरीको िशxकको 
रा‰ले तोकेको यो”ता पुगेको छ छैन भनेर आ≥नो ब ा 
(ब ाह@) िशxक एक अिधªाग अµगbत पढाई राखेका छन 
वा अoथायी लाइसे> अµगbत पढाई राखेका छन िशxकको 
यो”ता रा‰को मापदH पूरा भएको छ िक छैन वा उिनह@ 
lातक् िडàी वा माcर् िडàीका आधारमा पढाई रहेका छन्, 
अथवा तािलम र अनुभव माफb त यो”ता Qा⁄ िशxक्-िसिxका 
πन् वा होइनन् भिन जानकारी मा≈े अिधकार छ। िज¢ाले 
यो”ता नपुगेका 1ाराएडुकेटरलाई ४ वा सो भÛा बडी ह⁄ा 
पढाउन निदने Ãवoथा छ। पुरा िनितको 
लािग  www.bsdvt.org. मा हेनुbहोला। 

घरमा पढाउने सेवाहê: लगातार १० िदन वा सो भÛा धेरै 
कुनै िव>ाथÖ िबरामी अथवा गभbवित भएको कारण िव>ालय 
जान नस˙ा उिनह@लाई घरमै उपयुÕ वातावरणमा पढाईने 
Ãवoथा छ। यस् स÷Ìी जानकारीको लािग िव>ालय Qधान 
अ>ापकलाई सÈकb  गनुbहोस्।  

िभिडयो / चलिच§ / फोटो: िव>ालयमा िव>ाथÖको िभिडयो 
गदाb, चलिच– बनाउदा अथवा फोटो :खIदा पCरवारको शैिxक 
तथा गोपिनयता िनयामवली (FERPA)उलFन πन स¡े 
भएको πँदा (ुलले िय कृयाकलापह@ अ:“कार गनb स¨छ। 
फेरी अिभभावकलाई पिन आ≥ना छोरा-छोरीलाई िय 
कृयाकलापमा सहभागी नगराउन पाउने अिधकार छ।  

िशxक तथा अ@ िव>ालय कमbचारीह@लाई बैधािनक शैिxक 
त8ह@ संQेशण:  
FERPA को िनयम र (ुल बोडbको िनती अनु@प, िज¢ाले 
आ≥ना िशxक तथा कमbचारीलाई बैधािनक शैिxक त8 
भएका अिभलेखह@ संQेशण गनb स¨छ।  
ितिनह@ πन्: 

● आ≥नो करारनामा अनु@प काम गदœ  गरेको 
Ã:Õको िववरणको बारेमा।  

● कुनै िव>ाथÖको शैिxक िववरणको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖको अनुशासनको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖ वा ितनको पCरवारको “ाˇ, 

सुझाव अथाbत जािगरको बारेमा।  
● कुनै िव>ाथÖको उप:oथतीको बारेमा वा कुनै 

कानुनी कावाbही स÷Ìमा।  
● िज¢ा र िव>ाथÖको शाµी सुरxाको बारेमा।  

 पुरा जानकारीको लािग www.bsdvt.org हेनुbहोस्। 
   
िशAक तथा स~1�त Z1{हkको यो£ता:  
बिल$गटन (ुल िड:c,कका िशxकह@ले Title I Fund पाउने 
भएकाले अिभभावकलाई आ≥ना छोरा- छोरीको िशxकको 
रा‰ले तोकेको यो”ता पुगेको छ छैन भनेर आ≥नो ब ा 
(ब ाह@) िशxक एक अिधªाग अµगbत पढाई राखेका छन 
वा अoथायी लाइसे> अµगbत पढाई राखेका छन िशxकको 
यो”ता रा‰को मापदH पूरा भएको छ िक छैन वा उिनह@ 
lातक् िडàी वा माcर् िडàीका आधारमा पढाई रहेका छन्, 
अथवा तािलम र अनुभव माफb त यो”ता Qा⁄ िशxक्-िसिxका 
πन् वा होइनन् भिन जानकारी मा≈े अिधकार छ। िज¢ाले 
यो”ता नपुगेका 1ाराएडुकेटरलाई ४ वा सो भÛा बडी ह⁄ा 
पढाउन निदने Ãवoथा छ। पुरा िनितको 
लािग  www.bsdvt.org. मा हेनुbहोला। 

घरमा पढाउने सेवाहê: लगातार १० िदन वा सो भÛा धेरै 
कुनै िव>ाथÖ िबरामी अथवा गभbवित भएको कारण िव>ालय 
जान नस˙ा उिनह@लाई घरमै उपयुÕ वातावरणमा पढाईने 
Ãवoथा छ। यस् स÷Ìी जानकारीको लािग िव>ालय Qधान 
अ>ापकलाई सÈकb  गनुbहोस्।  

िभिडयो / चलिच§ / फोटो: िव>ालयमा िव>ाथÖको िभिडयो 
गदाb, चलिच– बनाउदा अथवा फोटो :खIदा पCरवारको शैिxक 
तथा गोपिनयता िनयामवली (FERPA)उलFन πन स¡े 
भएको πँदा (ुलले िय कृयाकलापह@ अ:“कार गनb स¨छ। 
फेरी अिभभावकलाई पिन आ≥ना छोरा-छोरीलाई िय 
कृयाकलापमा सहभागी नगराउन पाउने अिधकार छ।  
पुर(ार िवतरण, नाटक, उपाद- áहण, नाचगान र खेलकुद 
ज;ा सावbजिनक कृयाकलापमा यो िनयम लागु πँदैन। 
आJागी, दुघbटना वा कुनै असाधारण अवoथामा िव>ालयको 
अधी|कले  िमिडया अथवा प:Kकलाई Qवेश िदने वा निदने 
भनेर िनणbय गनb स¡े छन् । िबना जानकारी फोटो :खL, 
िभडीयो बनाउन िव>ाथÖको र ª;ा खालका कायb गनb सM 
मनाही छ्। यदी य;ो खालको कायb सुरxाको लािग गनुb 
गराउनु परेमा पुवb :“ि{ती िलन आवŸक πæछ।  
हितयार धारण्:  
िव>ालय बोडbले जानकारी उपल· गराएपिछ र ªस स÷Ìी 
सुनुवाई भएपछी पिन हितयार बोकी िव>ालय आएमा ª;ो 
िव>ाथÖलाई एक शैिxक स–को लािग िन(ासन गनb सिकने 
छ। हितयार भ¬ले शारीCरक हािन दH िदन स¡े एक धाCरलो 
व;ु, एक िवNोटक उपकरण, वा एक संभािवत खतरनाक 
उपकरणमा मा–ा िसिमत छैन। 
आ≥नो िलंग खुलसा नगनT िव>ाथÖह@का लािग भमbØ्को 
िशxा िनकायले तोकेको उ  आचरण स÷Ìी जानकारीका 
लािग 
http://education.vermont.gov/documents/edu-
transgender-guidelines-for-schools.pdf.	 मा	 हेनु$	
होला। 
 
 
 
 
 
 

 

 


