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वप्रय तराइभ प्रेप विद्यार्थी िर्था पररिारहरू, 
 
रोमाञ्चक नयााँ शकै्षिक सरमा तिािि र्! तराइभ प्रेपलाई र्नोट िरेर, िपाईँको बच्चाले कलेज र त्यसपतर् सफल 

हुन आिश्यक सामर्थययहरू पत्ता लिाउनेर् र विकभसि िनेर्।  
 
हाम्रा पररिारहरूसाँि साँि ैकाम िरेर, हामी विद्यार्थीहरूलाई किाकोठाभभर िर्था बादहर ििु ैठाउाँमा समालोचकीय 

रूपमा सोच्न, तपष्ट रूपमा सञ्चार िनय िर्था खुला रूपमा सहकायय िनय प्रेररि िर्ौँ। भसकाइको महत्त्िाकाङ्क्िी 
उपािमलाई उत्सि र प्रसन्त्निासाँि सन्त्िलुन िरेर, हामी हरेक विद्यार्थीमा उत्सकुिा, भसजयनात्मकिा िर्था 
सम्भािनाको चेिनालाई मलजल िर्ौँ।  
 
आफ्नो बच्चाको तकूल अनभुिमा िपाईँको सलंग्निा एउटा महत्त्िपरू्य घटक हो र हामी त्यस माियको प्रत्येक 

किममा माियतनिेशन िनय र सहयोि िनय ित्पर र्ौँ। िपाईँको विद्यार्थी हामीसाँि एभलमेन्त्टरी, भमडल र हाइ तकूल 

जुनसकैु िहमा आए िापतन, तराइभ प्रेप त्यो तर्थान हो, जहााँ हरेक विद्यार्थी ससंार पररिियन िनय भसककरहेको हुन्त्र्। 
आउनहुोस,् सरुु िरौँ!  
 
हामी पररिारहरूप्रति िईु बाचाहरू परूा िनय काम िर्ौँ: 

1. िपाईँको बच्चा सरुक्षिि रहनेर् - यसको अर्थय हामीले न्त्यानो, सिंेिनशील िािािरर् भसजयना िनेर्ौँ, जहााँ 
हरेक दिन, हरेक बच्चाको शकै्षिक, शारीररक, सामास्जक, र भािनात्मक कुशलिा सरुक्षिि राख्नका लागि 

भशिकहरू र तटाफल ेकाम िर्यन।् 
2. िपाईँको बच्चालाई कलेजका अिसरहरू िर्था चुनौिीहरूका लागि ियार िररनेर् - यसको अर्थय हामीले 

एउटा त्यतिो भसकाइ िािािरर् ियार िने र्ौँ, जसल ेहाइ तकूल, कलेज र त्यसपतर्को जीिनका लागि 

विद्यार्थीहरूका अिसरहरू र विकल्पहरूको वितिार िर्य  भन्त्ने हो। 
  
यो पसु्तिका िईु तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरू - तमाटय िर्था तराइभ प्रेप - राइजमा लाि ूहुन्त्र्। तराइभ प्रेपल ेसाििटा 
भमडल तकूलहरू पतन सञ्चालन िर्य , जसल ेतराइभ प्रेप भमडल तकूल विद्यार्थी िर्था पररिार पसु्तिकाले व्याख्या 
िरेका माियिशयनहरू पालना िर्यन,् िर्था एउटा एभलमेन्त्टरी तकूल पतन सञ्चालन िर्य , तराइभ प्रेप - रूबी दहल, 

जसल ेतराइभ प्रेप एभलमेन्त्टरी तकूल विद्यार्थी िर्था पररिार पसु्तिकामा व्याख्या िरेका माियिशयनहरूको पालना 
िर्य। 
  
हामी िपाईँसाँि यो काम िनय पाउाँ िा सम्मातनि भएका र्ौँ! 
  
कृिज्ञिासदहि, 

  
  
कक्रस गिब्बन्त्स 

तराइभ प्रेप सतंर्थापक िर्था भसइओ 



 

तराइभ प्रेप - हाइ तकुल विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका, 2022-23 शैक्षिक सत्र   4 

 

  
 

लक्ष्य  
 

हरेक विद्यार्थी जहााँ र्न ्तिनलाई 

त्यहीीँ भेट्ने िर्था कलेज र कररयरमा सफल हुन 

उनीहरूलाई समर्थय बनाउने। 
 

मूलभूत मान्यताहरू 
 
उपलस्धध: 

● म सबकैा लागि शकै्षिक िर्था व्यस्क्ििि सफलिाको उत्सि मनाउन प्रतिबद्ध रु्। 
● म आफूलाई र अन्त्यलाई उच्च अपेिाहरूप्रति जबाफिेही राख्न प्रतिबद्ध रु्। 
● म मेरो काममा अनरुाि िर्था प्रसन्त्निा ल्याउन प्रतिबद्ध रु्। 

न्याय 

● म असमानिा, पिपाि िर्था अत्याचारका प्रर्ालीहरू साभभप्राय िोड्न प्रतिबद्ध रु्। 
● म सरुक्षिि शरीर, मस्तिष्क िर्था हृियको िािािरर् भसजयना िनय प्रतिबद्ध रु्। 
● म एउटा यतिो समिुाय तनमायर् िनय प्रतिबद्ध रु्, जहााँ प्रत्येक व्यस्क्िले आआफ्ना परू्य, िातिविक 

व्यस्क्ित्ि ल्याउन सकून।् 
दृढता 

● हामी प्रयासमाफय ि िर्था िलिीहरू िरेर न ैविकभसि हुन्त्र्ौँ र तमाटय बन्त्िै जान्त्र्ौँ भनी विश्िास िनय म 

प्रतिबद्ध रु्। 
● म कोन िानास प्रिभशयि िनय प्रतिबद्ध रु्, जहााँ हामी काम कदठन भए िापतन कदहल्य ैकाम पररत्याि 

ििैनौँ। 
● म इमानिाररिा प्रिभशयि िनय र मािय ितुकर भए िापतन सही काम िनय प्रतिबद्ध रु्। 
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िस्ितरेसन 
 

रस्जतरेसनको अशंका रूपमा, हरेक आमाबाब/ुअभभभािकल ेआ-आफ्ना बच्चाका लागि डनेभर पस्ब्लक तकूल्स 

अनलाइन रस्जतरेसन परूा िर्यन।्  यसमा तनस्श्चि अभभभािक अनमुति िर्था प्रकटीकरर्हरू सामेल र्न,् ि यति 

म ैसीभमि रै्नन ्1: शकै्षिक भ्रमर्, मडेडया, डडस्तरक्ट बजारीकरर्, फोटो िर्था भभडडयोहरूको िेब िर्था आन्त्िररक 

प्रयोि, इन्त्टरनेट प्रयोि, शकै्षिक प्रविगध र विद्यार्थी िर्थयाङ्क्क िोप्यिा, मेरो डनेभर काडय, 
आमाबाब/ुअभभभािकहरूका अगधकारहरूको िावषयक सचूना, तनिेभशका जानकारी, िर्था मलू्याङ्क्कनहरूबाट 

बादहररने। तराइभ प्रेप डडवपएसद्िारा अनमुोदिि चाटयर पस्ब्लक तकूल हो र िपाईँल ेआफ्नो बच्चालाई तराइभ 

प्रेपमा भनाय िरेर िपाईँ डडवपएस अनलाइन रस्जतरेसनमाफय ि परूा िररएका सम्परू्य रस्जतरेसन जानकारी िर्था 
आमाबाब/ुअभभभािक अनमुति, तिीकृतिहरू र ररभलजहरू तराइभ प्रेपसम्म वितिाररि िररएको कुरा बझु्नहुुन्त्र् र 

सहमि हुनहुुन्त्र्।  
 

शशिा 
 
शकै्षिक ततिहरू 

एउटा कलजे-वप्रपरेटरी हाइ तकूलका रूपमा, तराइभ पे्रपसाँि सम्परू्य विद्यार्थीहरूका लागि उच्चिम शकै्षिक तिरहरू 

र्न।् यसमा विद्यार्थीहरूल ेचनुौिीपरू्य किाहरू भलने, उच्च-िरु्तिरीय कायय उत्पािन िने, परीिाहरूका लागि 

पढ्ने र त्यसमा परू्य प्रयास लिाउने, भशिर् तटाफबाट उच्चिम सहयोि प्राप्ि िने अपिेा िररएको र्। यो लक्ष्य 

परूा िनय विद्यार्थीहरू, भशिकहरू, र आमाबाबहुरू/अभभभािकहरूबाट सहकायय िर्था सञ्चार आिश्यक र्। 
  
सफल ियतकहरू बन्त्न िर्था हाम्रा समिुायहरूलाई रूपान्त्िरर् िनय विद्यार्थीहरूले परू्य विकभसि मानि बन्त्न ु

अपररहायय र् भन्त्नेमा हामी विश्िास िर्ौँ। कम्िीमा, ग्राजुएट ििै िरेको विद्यार्थी भलखखि िर्था मौखखक 

अभभव्यस्क्ि, अङ्क्ग्रेजी िर्था एउटा वििेशी भाषा, िखर्िीय विचार िर्था समतया-समाधानमा प्रिीर् हुनेर् सार्थै 
िजै्ञातनक स्जज्ञाशा, िर्थयाङ्क्क विश्लेषर् बझु्नेर् िर्था नतिजाहरूको व्याख्या िनय सक्नेर् भन्त्ने अपेिा र्। यस 

अतिररक्ि, तराइभ प्रेप हाइ तकूल ग्राजुएटहरू उनीहरूको के-12 शकै्षिक अनभुिहरूपतर् ियतक बन्त्नका लागि 

ियार विश्िमा प्रिेश िनय ियार रहनेर्न।् यसमा वित्त, तिातर्थयतयाहार, नािररक शातर, र सामास्जक 

मदु्िाहरूबारेको भशिा सामेल र्। तराइभ प्रेप हाइ तकूल ग्राजुएटहरूलाई पस्श्चमी िर्था िरै-पस्श्चमी समाजहरू 

तनमायर् िने विविधिापरू्य सतंकृतिहरूको व्यापक सराहना र ज्ञान प्राप्ि िनय अिसरहरू पतन प्रिान िररनेर्।   
 
व्यस्क्तर्त करियि तर्था शकै्षिक योिना 
तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूसदहि डनेभर पस्ब्लक तकूल्समा प्रिेश िने प्रत्येक विद्यार्थील ेव्यस्क्ििि कररयर िर्था 
शकै्षिक योजना (आइक्याप) विकभसि िनेर्न।् यस योजनाल ेविद्यार्थीले ग्राजुएसनिफय को यारा सरुु ििायििै 

                                                
1 यदि िपाईँ रस्जतरेसन प्याकेटको एक प्रति पाउन चाहनुहुन्त्र् िा िपाईँसाँि प्रश्नहरू र्न ्भने कृपया आफ्नो बच्चाको 
वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयहोस।्  
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प्रत्येक विद्यार्थील ेचाहेको पाठ्यक्रम तर्थावपि िर्य। उक्ि विद्यार्थी र कलजेको परामशयिािाले उनीहरूको हाइ 

तकूल अनभुिभरर आइक्यापको समीिा र ससंोधन िनेर्न।् आइक्यापको धेरैजसो विकास परामशय काययक्रममा 
िर्था कलेज सभेमनार कोसयहरूमा हुनेर्।  
 
र्हृकाया तर्था कोसाकाया 
तराइभ प्रेपल ेधेरैजसो किाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई रात्ररकालीन आधारमा अर्थयपरू्य िहृकायय प्रिान िनेर् 

(अपिािहरू ब्रेकको अिगध िर्था मलू्याङ्क्कन अिगधहरू हुन)्। िहृकाययको उद्िेश्य भसकाइ वितिाररि िने, 

अिधारर्ाहरू पनुबयल िने, विद्यार्थीलाई स्जम्मेिार रहन मद्िि िने (काममा ट्यतुनङ िने), समय व्यितर्थापन 

अभ्यास िने, र तििन्त्र समतया समाधान सीपहरू भसक्ने र्न।् सहकाययमा, असाइनमेन्त्टहरू परूा िने िफय  सहयोि 

िनय आमाबाब/ुअभभभािकहरूले सोध्नेर्न ्र अभभभािक पोटयलमा अद्यािगधक रहनेर्न ्भन्त्ने आशा हामी िर्ौँ। 
 
आफ्नो िहृकायय परूा निने विद्यार्थीहरूले तकूल समय िा तकूल समयपतर् काययपतूि य सरहरूमा सहभािी हुनपुने 

हुनसक्र्। सम्परू्य तराइभ प्रेप क्याम्पसहरूले तकूल समयमा िा सोपतर् व्यस्क्ििि िर्था समग्र शकै्षिक सहयोि 

हतििेपहरू प्रिान िर्यन।् तिसे्च्र्क िर्था अतनिायय शकै्षिक सहयोि िर्था हतििेपहरूका विषयमा बढी जानकारीका 
लागि कृपया आफ्नो बच्चाको वप्रस्न्त्सपललाई भेट्नहुोस।्  
 
उन्नत तर्थापन (एवप) तर्था समिती भनाा (शसइ) कायाक्रमहरू 

तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूले विद्यार्थीहरूका लागि हाइ तकूलमा हुाँिा कलेज के्रडडट पाउन बढ्िो रूपमा वितििृ 

समििी भनाय (भसइ) अिसरहरू प्रिान िर्यन।् बढी भसइ कोसयहरू र्थप िरराँिै ििाय, केही उन्त्नि तर्थापन (एवप) 

कोसयहरू भने पनुतर्थायवपि हुनसक्र्न।् कलेज के्रडडट प्राप्ि िने प्रयास तिरूप िसन्त्िमा एवप परीिा भलन 

विद्यार्थीहरूका लागि एवप काययक्रमहरू पतन प्रिान िररन्त्र्न।् यी कोसयहरू कडा र्न ्र तिनल ेकलेज-िहका 
कोसयहरूको प्रतित्रबम्ब िेखाउाँर्न।्  

 
उन्नत तर्थापन (एवप) 

विद्यार्थीहरूल ेएवप किामा भनाय हुन पिूायपेक्षिि किा पास िनुयपनेर् िा भशिकबाट भलखखि अनमुति भलनपुनेर्। 
एवप परीिाको सफल परू्यिा र 3 भन्त्िा बढीको प्राप्िाङ्क्कले विद्यार्थीलाई विश्िविद्यालय िा कलेजमा कलेज कोसय 
के्रडडट दिलाउनसक्र्।  
  
तराइभ प्रेपल ेकोसयमा 80% िा सोभन्त्िा मागर्थ आजयन िने विद्यार्थीहरूका लागि एवप परीिाका शलु्कहरू भकु्िानी 
िनेर्। कोसयमा 80% भन्त्िा कम आजयन िने विद्यार्थीहरूका लागि उक्ि परीिाको शलु्क सामान्त्यिया $89 हुन्त्र्; 

यदि विद्यार्थीहरू तनिःशलु्क िा न्त्यनू शलु्क लन्त्चका लागि योग्य हुन्त्र्न ्भने उनीहरूल ेन्त्यनू शलु्क प्राप्ि 

िनयसक्र्न।् यदि परीिाको शलु्कले पररिारको खचयमा कदठनाइ ल्याउाँर् भने विद्यार्थीहरूल ेतनदियष्ट प्रशासकबाट 

शलु्क रु्टका लागि अनरुोध िनय सक्नेर्न।् 
 
एवप कोसय र्ोड्नका लागि विद्यार्थीहरूले आ-आफ्ना कलेज परामशयिािासाँि भेट िनुयपनेर् िर्था 
आमाबाब/ुअभभभािक िर्था तनदियष्ट प्रशासकद्िारा प्रलेखमा हतिािर िराउनपुनेर्। 
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समिती भनाा 
उच्च भशिािफय को एउटा माियका रूपमा, तराइभ प्रेपमा समििी भनायले विद्यार्थीहरूलाई हाइ तकूलमा हुाँिैखेरर 

तनिःशलु्क कलेज के्रडडट आजयन िने अिसर दिन्त्र्, जसल ेउनीहरूको कलेज िर्था कररयर लक्ष्यहरूमा सरुुिािी 
िदृ्गध प्रिान िर्य। विद्यार्थीहरूले कलेज िर्था हाइ तकूल के्रडडट साँिसाँि ैआजयन ििायििै, आफूहरू सहयोिी हाइ 

तकूल िािािरर्मा िा कलेज क्याम्पसमा हुाँिा कलेजका शकै्षिक चुनौिीहरूप्रति अनाितृ्त हुन्त्र्न।् समििी भनाय िी 
विद्यार्थीहरूका लागि खुला र्, जसल ेशकै्षिक योजना तिीकृति प्राप्ि िर्यन,् आिेिन समयसीमा परूा िर्यन,् िर्था 
कलेज कोसय आिश्यकिाहरू परूा िर्यन।् त्यतिा विद्यार्थीको शकै्षिक योजना विद्यार्थी िर्था तकूल परामशयिािा िा 
तकूल प्रशासकल ेसहकायायत्मक रूपमा विकास िर्यन।् समििी भनायका विषयमा बढी जानकारीका लागि, कृपया 
रस्जतरार िा कलेज पहुाँच तटाफ सितयसाँि कुरा िनुयहोस।्  
 
ग्रेडहरू 

कलजे ियारी लक्ष्यसदहिको तकूलहरूको एक सञ्जालका रूपमा, हाम्रा ग्रेडडङ अभ्यासहरूल ेविद्यार्थीहरूलाई 

सिोत्तम शकै्षिक उपलस्ब्धहरू पाउन सहयोि िर्यन।् हाम्रा ग्रेडडङ अभ्यासहरू िर्था नीतिहरूल ेविद्यार्थीहरूको 
तिरको बोध र उनीहरूको बोध प्रिभशयि िने िरी उपलस्ब्धहरू उत्पािन िने िमिा प्रतित्रबस्म्बि िर्यन।् तिनल े

विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना कामहरूका विषयमा पषृ्ठपोषर् प्राप्ि िने, िी पषृ्ठपोषर् कायायन्त्ियन िने र आफ्ना 
काययसम्पािनमा सधुार िने धेरै अिसरहरू पतन दिन्त्र्न।् त्यसको नतिजातिरूप, हाम्रा विद्यार्थीहरूको ग्रेड अङ्क्क 

औसिल ेकलजे प्रिेश आिश्यकिाहरू प्रतित्रबस्म्बि िर्यन ्िर्था विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा आफ्नो तिीकृति िफय को 
प्रितिको यर्थार्थय बोध प्रिान िर्यन,् र विद्यार्थीहरूलाई समयम ैग्राजुएट हुन के्रडडट आजयन िने अिसर प्रिान 

िर्यन।् 
 
यी लक्ष्यहरू प्राप्त र्ना, तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूले यी ग्रेडडङ नीततहरूको पालना र्र्ान।् 

● सम्परू्य कोसयहरू सेमेतटरमा ग्रेड िररन्त्र्न।् 
● ग्रेडहरूल ेतिरहरूको अस्न्त्िम बझुाइ प्रतित्रबस्म्बि िराउन विद्यार्थीहरू पषृ्ठपोषर् प्राप्ि िरेपतर् पनुिः 

मलू्याङ्क्कनहरू िनय सक्नेर्न ्(सेमेतटर मलू्याङ्क्कनहरूको अस्न्त्िम अन्त्त्य अपिाि हुन)्। 
● विद्यार्थीहरूलाई काययपतूि य िनय र पिुःन मलू्याङ्क्कनहरू िनय भशिकहरूल ेधेरै अिसरहरू दिनपुनेर्। सम्परू्य 

काययहरू तनधायररि िररएको समेेतटरभभर ैपरूा िनुयपनेर्।  
● कुन ैकोसयमा फेल हुने विद्यार्थीहरू (69.5% भन्त्िा िलको ग्रडे) उक्ि कोसयका लागि के्रडडट पाउन के्रडडट 

पनुप्रायस्प्िको कुन ैविगधमा सलंग्न हुनपुनेर्2।  
● शकै्षिक आििहरूल ेअसमानिापिूयक विद्यार्थीहरूका ग्रेडहरूमा प्रभाि नपारून ्भन्त्न खातिर, एवप िर्था 

समििी भनायबाहेकका सम्परू्य कोसयहरूमा कुन ैपतन विद्यार्थीलाई उसले बझुाइएको कुन ैपतन शकै्षिक 

आिि असाइनमेन्त्टमा प्रिान िररने ग्रेड 50% हुनेर्। उक्ि 50% कुन ैपतन भसतनयर-िह कोसयहरूमा लाि ू

हुनेरै्न। असाइमेन्त्टहरू नबझुाउने भसतनयरलाई ग्रेड-पतुिकमा 0% भनी प्रतित्रबस्म्बि िररनेर्। 

                                                
2  तराइभ पे्रपले तर्थानान्त्िरर् विद्यार्थीहरूका लागि पिूय तकूलको गे्रडडङ तकेलको सम्मान िनेर्, अर्थायि ्यदि कुन ैविद्यार्थीले पिूय तकूलमा डड गे्रड प्राप्ि 

िरेको र् र त्यसलाई उक्ि तकूलमा पास मातनएको र् भने उक्ि विद्यार्थीले तराइभ पे्रपमा उक्ि कोसय पनुिः भलनपुने रै्न र उक्ि विद्यार्थीले उक्ि किाको 
ग्राजएुसनिफय  के्रडडट प्राप्ि िनेर्।  
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● व्यस्क्िकृि भशिा योजनाहरू (आइइवपहरू) िा खण्ड 504 योजनाहरू भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका 
काननुी समायोजनहरू िर्था पररमाजयनहरू प्रिान िररनेर्न।् अस्न्त्िम मलू्याङ्क्कनहरूका लागि, आइइवप 

भएका, बहु-दटयडय सहयोि प्रर्ाली (एमदटएसएस) योजनाहरू िा व्यस्क्ििि सािरिा योजना (आइएलवप) 

िा खण्ड 504 योजनाहरू भएका विद्यार्थीहरूले मार समायोजन िररएको िा पररमास्जयि िररएको कायय 
प्राप्ि िनेर्न।्  

 
विद्यार्थी शकै्षिक प्रर्ततको अनरु्मन 

अभभभािक पोटयल िर्था विद्यार्थी पोटयल आमाबाबहुरू िर्था विद्यार्थीहरूका लागि ससुगूचि रहने र विद्यार्थी प्रिति 

अनिुमन िने अनलाइन औजारहरू हुन।्  आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई एउटा अभभभािक पोटयल एकाउन्त्ट बनाउन 

र आफ्नो बच्चाको प्रितिबारे अद्यािगधक रहन प्रोत्सादहि िररन्त्र्। अभभभािक पोटयल एकाउन्त्ट बनाउन 

myportal.dpsk12.org मा जानहुोस ्र "एकाउन्त्ट बनाउनहुोस"् मा स्क्लक िनुयहोस।् िपाईँलाई एउटा इमेल 

ठेिाना र आफ्नो बच्चाको विद्यार्थी आइडड नम्बर आिश्यक हुनेर्। अभभभािकहरूल ेअद्यािगधक िररएका 
ग्रेडहरू, रु्टेका असाइनमेन्त्टहरू, र अन्त्य जानकारी 24 स ैघण्टा पाउन सक्नेर्न।् अभभभािक पोटयलमा पहुाँच राख्न े

विषयमा बढी जानकारीका लागि कृपया आफ्नो तकूलको कायायलय व्यितर्थापकसाँि कुरा िनुयहोस।् हाइ तकूलमा, 
विद्यार्थीहरूल ेपदहलो र िसे्रो रमैाभसकको अन्त्त्यमा एउटा अतिररक्ि प्रिति वििरर् िर्था प्रत्येक सेमेतटरको 
अन्त्त्यमा अस्न्त्िम ररपोटय काडय प्राप्ि िनेर्न।्  
 

९औ ंगे्रड 10औ,ँ 11औ,ँ ि 12औ ँगे्रडहरू 

40% मानक आधारित 

मूल्याङ्कनहरू  

परीिर्हरू, हास्जरी-
जिाफहरू, तनबन्त्धहरू, 

तनमायर्ात्मक 

मूल्याङ्क्कनहरू, 

चेकत्रबन्त्िहुरू, 

प्रयोिशाला ररपोटयहरू, 

सोके्रदटक िोष्ठीहरू, 

आइए/वपएहरूसदहि, 

बदहियमन दटकटहरू 

10% सेमेतटि अन्त्य 

मूल्याङ्कनहरू + 

अस्न्तम पिीिाहरू 

 
 

40% र्ात्रिवृि 

अभ्यास 

तनपरु्िािफय  डोऱ्याउने 

असाइनमेन्त्टहरू। 
 
िहृकायय 
किाकायय 
बदहियमन दटकटहरू 

50% मानक आधारित 

मूल्याङ्कनहरू 

परीिर्हरू, हास्जरी-
जिाफहरू, 

पररयोजनाहरू, 

तनबन्त्धहरू, 

तनमायर्ात्मक 

मूल्याङ्क्कनहरू, 

चेकत्रबन्त्िहुरू, 

प्रयोिशाला ररपोटयहरू, 

सोके्रदटक िोष्ठीहरू, र 

मौखखकहरू। 

10% सेमेतटि 
अन्त्य 

मूल्याङ्कनहरू + 

अस्न्तम पिीिाहरू 

 
 

30% र्ात्रिवृि 

अभ्यास 

तनपुर्िािफय  
डोऱ्याउने 

असाइनमेन्त्टहरू। 
 
िहृकायय 
किाकायय 
बदहियमन 

दटकटहरू 

 
 

10% सीप रूब्रिक 

न्त्याय, दृढिा, उपलस्ब्ध, सङ्क्िठन 

 
 



 

तराइभ प्रेप - हाइ तकुल विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका, 2022-23 शैक्षिक सत्र   9 

 

मानक-आधारित मलू्याङ्कन: 

● मानक-आधाररिमलू्याङ्क्कनहरू तपष्टसाँि साझा मलूभिू मानकहरूसाँि जोडडएका हुन्त्र्न ्र तिनलाई 

िी तिरहरूको विद्यार्थीहरूको बझुाइ मलू्याङ्क्कन िनय तनमायर् िररएको हुन्त्र्।  
● धेरैजसो मानक-आधाररि मलू्याङ्क्कनहरू तनमायर्ात्मक हुन्त्र्न।् रमैाभसक अन्त्त्य मलू्याङ्क्कनहरू 

तनर्ययात्मक हुन्त्र्न।्  
● मानक-आधाररि मलू्याङ्क्कनहरूमा परीिर्हरू, हास्जरी-जिाफहरू, पररयोजनाहरू, तनबन्त्धहरू, 

तनमायर्ात्मक मलू्याङ्क्कनहरू, चेकत्रबन्त्िहुरू, प्रयोिशाला ररपोटयहरू, सोके्रदटक िोष्ठीहरू, मौखखकहरू 

िर्था रमैाभसक अन्त्त्य मलू्याङ्क्कनहरू सामेल हुनसक्र्न।् 
● बहु-विकल्प प्रश्नहरूमा, प्रत्येक प्रश्नलाई उक्ि प्रश्नले मलू्याङ्क्कन िने मानकसाँि पदहल्याइन्त्र्।  
● खुला-जबाफ प्रश्नहरूमा, उक्ि मलू्याङ्क्कनमा विद्यार्थीहरूसाँि साझा िररएको भसएफएस/रूत्रब्रक िर्था 

तनिेशन चलाउन भशिकले प्रयोि िने नमनुा सामेल हुन्त्र्।  
● भशिकहरूल ेप्रति सेमेतटर 6-12 मानक-आधाररि  मलू्याङ्क्कनहरू प्रिान िनुयपनेर्। विद्यार्थीहरूले 

मानक-आधाररि मलू्याङ्क्कन िोहोऱ्याउने कम्िीमा एउटा अिसर प्राप्ि िनुयपनेर्।  
● रमैाभसक-अन्त्त्य मलू्याङ्क्कनहरू िर्था मौखखकहरू िोहोऱ्याउन पाइनेरै्न।  

 
 

असाइनमेन्टको प्रकाि आिवृििः 
(प्रततावित) 

अङ्क मूल्य शे्रणी 

किाकायय/िहृकायय साप्िादहक 5-15 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट 

प्रयोिशाला ररपोटयहरू (विज्ञान) माभसक 10-30 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट 

हास्जरी-जिाफ माभसक 10-40 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट 

पयायप्ि (अर्थायि,् बहु-दििस) पररयोजनाहरू रैमाभसक 20-50 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट 

एकाइ परीिर्हरू/परीिर्हरू एकाइअनुसार 35-50 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट 

 
 

एचएस पिामशा आिवृि अङ्क 

समुिाय प्रति हप्िा 1-3 पटक 10 

कलेज पहुाँच प्रति हप्िा 1-3 पटक 10 
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ग्रेड अङ्क तकेल 

तराइभ प्रेपको ग्रेडडङ तकेल डनेभर पस्ब्लक तकूल्सको ग्रडेडङ तकेलमा आधाररि र् र िल रेखाङ्क्ककि िररएको र्। 
यद्यवप डडवपएस विपररि, हामीले साभभप्राय डड लाई के्रडडट आजयन ग्रेडका रूपमा हटाएका र्ौँ। तराइभ प्रेपका 
विद्यार्थीहरूल ेकुन ैकिा पास िनय िर्था के्रडडट प्राप्ि िनय भस माइनस (C-) िा सोभन्त्िा मागर्थ प्राप्ि िनुयपनेर्3।  
 

व्याख्या 4-अङ्क 

तकेलमा 
मान 

5.2 अङ्क 

तकेलमा 
मान 

% 
आधारित  

अिि 
ग्रेड 

विद्यार्थील ेआद्योपान्त्ि ज्ञान िर्था सीपहरूको तनपरु्िा 
प्रिभशयि िर्य , जसल ेउसलाई/उनलाई उनीहरूको िियमान 

शकै्षिक िहभन्त्िा मागर्थ तििन्त्र रूपमा प्रकायय िने अिसर 

दिन्त्र्न।् 
• विद्यार्थील ेिहको शीषयकसाँि सान्त्िभभयक हुने सम्परू्य 
सान्त्िभभयक जानकारीको व्यापक बझुाइ प्रिभशयि िर्यन।् 
• विद्यार्थील ेउनीहरूको ग्रेड िहमागर्थ ज्ञान िर्था सीपहरूको 
बोध र बझुाइ प्रिभशयि िर्यन।् 
• विद्यार्थील ेकुन ैउल्लेख्य रदुट निरीकन तििन्त्र रूपमा 
सीपहरू िा प्रकक्रयाहरूको काययसम्पािन िनयसक्र्न।् 

4.0 5.2 93-100 A 

3.67 4.77 90-92 A- 

विद्यार्थील ेज्ञान िर्था सीपहरूको तनपरु्िा प्रिभशयि िर्यन,् 

जसल ेउनीहरूलाई आफ्नो शकै्षिक िहसम्बन्त्धी सम्परू्य 
प्रमखु अिधारर्ाहरू िर्था सीपहरू मागर्थ तििन्त्र रूपमा 
काम िने अिसर दिन्त्र्। 
• विद्यार्थील ेआफ्नो िहमा शीषयकसाँि सान्त्िभभयक सम्परू्य 
जानकारीको व्यापक बझुाइ प्रिभशयि िर्यन।् 
• विद्यार्थील ेकुन ैउल्लेख्य रदुट निरीकन तििन्त्र रूपमा 
सीपहरू िा प्रकक्रयाहरूको काययसम्पािन िनयसक्र्न।् 

3.33 4.33 87-89 B+ 

3.0 3.9 83-86 B 

2.67 3.47 80-82 B- 

विद्यार्थील ेआफ्नो शकै्षिक िहसम्बन्त्धी आधारभिू ज्ञान 2.33 3.0 77-79 C+ 

                                                
3 तराइभ पे्रपले तर्थानान्त्िरर् विद्यार्थीहरूका लागि पिूय तकूलको गे्रडडङ तकेलको सम्मान िनेर्, अर्थायि ्यदि कुन ैविद्यार्थीले पिूय तकूलमा डड (D) गे्रड प्राप्ि 

िरेको र् र त्यसलाई उक्ि तकूलमा पास मातनएको र् भने उक्ि विद्यार्थीले तराइभ पे्रपमा उक्ि कोसय पनुिः भलनपुने रै्न र उक्ि विद्यार्थीले उक्ि किाको 
ग्राजएुसनिफय  के्रडडट प्राप्ि िनेर्।  
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िर्था प्रयोि प्रिभशयि िर्यन ्िर अिधारर्ाहरू र सीपहरूमा 
तििन्त्र रूपमा काम िनय सक्िैनन।् उल्लेख्य रदुटहरूत्रबना 
कायय सम्पन्त्न िनय उपचार िर्था सहयोि आिश्यक हुन्त्र्। 
• विद्यार्थीसाँि कुन ैपाठको अपरू्य ज्ञान र् र/िा केही 
जानकारीका विषयमा भमर्थया धारर्ाहरू र्न।् 
• रदुटत्रबना काययहरू सम्पन्त्न िनय विद्यार्थीलाई सहयोि र 

प्रभशिर् आिश्यक र्। 

2.0 2.6 73-76 C 

1.67 2.17 69.5-72 C- 

मलू्याङ्क्कन िर्था विद्यार्थी काययका मलू्याङ्क्कनहरूमा 
प्रमार्को कमी र/िा असन्त्िोषजनक काययसम्पािन।  

0 0 0-69.4 F 

*हाइ तकूल एवप, अनसय, िर्था समििी भनायका कोसयहरूका लागि मार। 
 

रास्न्तक्रप्टहरूमा अपणूा ग्रेडहरूका लाधर् तराइभ प्रेप नीतत 

सम्भि भएका ठाउाँमा विद्यार्थीहरूले ग्रेड प्राप्ि िनुयपनेर्। विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना किाकाययहरू परूा िने अिसर 

प्राप्ि भएको सतुनस्श्चि िनय हरसम्भि प्रयास िनय तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीसाँि सहकायय िनेर्। यद्यवप, "अपरू्य (I)" 
सङ्क्केि िने आिश्यकिा पने समयहरू पतन हुनसक्र्न। तराइभ प्रेपल ेअपरू्य सङ्क्केि िने िी पररस्तर्थतिहरूमा मार 

हो, जहााँ टानय नसककने आपि आइपर्य  िा विशषे समतया िा यतिो स्तर्थति आइपर्य , जसल ेविद्यार्थीलाई िी 
असाइनमेन्त्टहरू परूा िनयबाट रोक्र्, जसलाई उक्ि तनदियष्ट किा(हरू)को ग्रेडडङ अिगधका लागि प्रमखु घटक रहेको 
मातनएको हुन्त्र्। विद्यार्थीहरूले फेल हुने ग्रेड विपरीि अपरू्य ग्रेड प्राप्ि िनय भलखखि प्रलेख प्रिान िनय आिश्यक 

हुनसक्र्। 
 
अपरू्य ग्रेड प्रिान िररने पररस्तर्थतिहरूका उिाहरर्हरूमा, तिीकृि अनपुस्तर्थति भएका विद्यार्थीहरू, तिातर्थय िा 
मेडडकल समतया भएका विद्यार्थीहरू, बन्त्िी बनाइएका विद्यार्थीहरू, आकस्तमक बसाइाँ सराई, िहृविहीन 

विद्यार्थीहरू िा आपिकालीन आश्रय आिश्यक हुने िा सामदूहक घरमा िा अन्त्य अतर्थायी आिासमा पनुिायस 

िररएका विद्यार्थीहरू, िा अन्त्य आपि, िा टानय नसककने पररस्तर्थति उस्ब्जन ु(विद्यार्थीलाई पररस्तर्थतिको व्याख्या 
िनय र पररस्तर्थतिले दिएसम्म प्रलेखीकरर् प्रिान िनय भतननेर्) सामेल र्न।् सम्परू्य पररस्तर्थतिहरूले विद्यार्थीलाई 

असाइनमेन्त्टहरू परूा िनयबाट रोक्नपुनेर्, जसलाई उक्ि तनदियष्ट किा(हरू)को गे्रडडङ अिगधका लागि प्रमखु घटक 

रहेको मातनएको हुन्त्र्।   
 
अपरू्य ग्रेडको आिश्यकिाबारे भशिक िा तकूल वप्रस्न्त्सपललाई सगूचि िने स्जम्मेिारी विद्यार्थीको हो, त्यतिो 
सचूना उक्ि किाका लागि अस्न्त्िम ग्रेडहरू बझुाउन ुअिाि ैिनुयपनेर्। अपरू्य ग्रेडका लागि विद्यार्थीहरूल ेके्रडडट 

प्राप्ि ििैनन।् विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई कोसयकायय परूा िनयबाट रोक्न ेपररस्तर्थतिहरूको समाधान भएपतर् िा 
अन्त्यर्था अब काययपतूि य परूा िनय उक्ि पररस्तर्थतिले नरोक्ने हुाँिाको यसु्क्िसङ्क्िि समयसीमामा उक्ि के्रडडट प्राप्ि 

िनय आफ्नो कोसयकायय (पररस्तर्थतिहरूमा आधाररि रहेर विद्यार्थीलाई िकैस्ल्पक असाइनमेन्त्टहरू प्रिान िनय 
सककनेर्) परूा िनय विद्यार्थील ेआफ्ना भशिक िा तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि काम िनुयपनेर्। 
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समर तकूलका लागि साइन अप भएका विद्यार्थीहरूले समर तकूलको परू्यिा बााँकी हुाँिा अपरू्य ग्रेड प्राप्ि िनेर्न।्  
 
ग्रािुएसनका आिश्यकताहरू  

तराइभ प्रेप हाइ तकूलबाट ग्राजुएट हुन विद्यार्थीहरूल ेन्त्यनूिम 240 के्रडडट प्राप्ि िनुयपनेर्। तराइभ प्रेप हाइ 

तकूल ग्राजुएसन आिश्यकिाहरूले राज्यका लागि डडवपएस िर्था भसभसएचइ कलेज-ियार आिश्यकिाहरू परूा 
िर्यन ्िा नाघ्र्न।् ग्राजुएसन रु्ट िर्था योग्यिा आिश्यकिाहरूका विषयमा जानकारीका लागि, आफू योग्य रु् 

भन्त्ने लािेपतर् तर्टोभन्त्िा तर्टो, कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलसाँि भटे िनुयहोस।्  
  
आिश्यक के्रडडटहरूमा तनम्न सामेल र्न:् 

240 के्रडडट घण्टाको 
कोसाकाया  
पिूा र्ने 

अङ्क्ग्रेजी भाषा कला 40 के्रडडट/ 4 िषय  
िखर्ि 40 के्रडडट/ 4 िषय  
विज्ञान 30 के्रडडट/3 िषय  

(2 िषयको विज्ञान प्रयोिशाला आधाररि) 

विश्ि अध्ययन/इतिहास 40 के्रडडट/4 िषय 
(जीिन 101/नािररक शातरको 5 के्रडडट हुनपुने) 

 विश्ि भाषा 20 के्रडडट/ 2 िषय 
 लभलिकला 10 के्रडडट/ 1 िषय 

 िकैस्ल्पकहरू 35 के्रडडट  

 वपइ/तिातर्थय 10 के्रडडट/ 1 िषय 
कलेज पहुाँच 15के्रडडट/ 1.5 िषय  

 

व्यस्क्तर्त करियि  
तर्था शकै्षिक योिना   

(आइभसएवप) 

पिूा र्नुाहोस।् 

 

आइकेएफ र आइकेएफ-आरको यस खण्डका लागि तकूलहरूले डडस्तरक्ट आइभसएवप 

नीति (आइएचत्रबके) यसको सम्परू्यिामा पालना िनेर्न ्

 

  
रु्टहरू 

डनेभर पस्ब्लक तकूल्स भशिा बोडयले तिीकृि िरेको खेलकुि िर्था िल उस्ल्लखखि मापिण्ड परूा िनायले 
विद्यार्थीलाई शारीररक भशिा ग्राजुएसन आिश्यकिाबाट रु्ट दिनसक्र्। खेलकुिमा सहभागििाका लागि ग्रेड िा 
के्रडडट प्रिान िररनेरै्न र त्यतिा रु्टहरूले डडप्लोमा आस्जयि िनय आिश्यक कुल समयलाई घटाउने रै्नन।् 
खेलकुिमा भाि भलनाल ेशारीररक भशिा आिश्यकिाका ििु ैसेमेतटरहरूमा रु्ट हुन सक्नरे्। 
  
शािीरिक शशिा रु्ट तनयमन र्ने मापदण्डिः 
क. विद्यार्थील ेसम्परू्य ऋिभुररका लागि शकै्षिक योग्यिा कायम राख्नुपनेर्। 

http://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=A7DT43756B8B
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ख. कुन ैपतन विद्यार्थीलाई वपइ आिश्यकिाको पााँच सेमेतटर घण्टा (5 एकाइ) बाट रु्ट दिन एउटा परू्य खेलकुि 

ऋि ुआिश्यक पनेर्। 
ि. यस रु्टका लागि योग्य हुन विद्यार्थी हाइ तकूल निप्रिशेी, द्वििीय िषयको, िा जुतनयर हुनपुनेर्। शारीररक 

भशिा आिश्यकिाहरू अझसम्म पतन परूा निरेका भसतनयरहरूलाई यो रु्ट भलन दिइने रै्न र उनीहरूले शारीररक 

भशिा कोसयमा भनाय हुनपुनेर्। 
  
ग्रेड तहमा उशभन आिश्यक के्रडडटहरू तनम्न र्न:् 

9औीँ ग्रेड (फे्रसम्यान) 0-59 

10औीँ ग्रेड (सोफमोर) 60-119 

11औीँ ग्रेड (जुतनयर) 120-179 

12औीँ ग्रेड (भसतनयर) 180+ 

  

डडप्लोमा आिश्यकताहरू  

तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूबाट डडप्लोमा आजयन िनय कुन ैपतन विद्यार्थीले िल रेखाङ्क्ककि सम्परू्य आिश्यकिाहरू 

परूा िनुयपनेर्। डडप्लोमा आजयन िने विद्यार्थीहरूलाई मार ग्राजुएसन ितिविगधहरूमा सहभािी हुन दिइनेर्। 
 

करियि/कलेि तयािी 
प्रदशशात र्ने 

   

कुन ैपतन विद्यार्थीले तल ददइएकामध्ये एक 

 विधधमा दिता प्रदशशात र्ना सक्नेर्न:् 

सचूक न्यनूतम प्राप्ताङ्क 

SAT* 470 (अङ्क्ग्रजेी) र 500 (िखर्ि)  

एक्यपु्लेसर क्लाभसक 95 (िाक्य सीपहरू);  

61 (एभलमेन्त्टरी बीजिखर्ि) 

एक्यपु्लेसर आिामी पतुिा  
241 (पढाइ) िा 236 (लेखाइ); 

255 (अङ्क्किखर्ि/एआर) िा 230 (पररमार्ात्मक 

िकय शस्क्ि, बीजिखर्ि र िर्थयाङ्क्कशातर/क्यएुएस) िा 
245 (उन्त्नि बीजिखर्ि िर्था प्रकाययहरू/एएएफ) 
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एभसदट 18 (अङ्क्ग्रेजी); 19 (िखर्ि) 

उन्त्नि तर्थापन 2 िा मागर्थ (अङ्क्ग्रेजी र िखर्ि) 

क्यापतटोन पोटयफोभलयो अङ्क्ग्रेजी र िखर्ि रूत्रब्रक्समा आिश्यकिाहरू परूा िर्य  

समििी भनाय कुन ैयोग्य भसइ कोसयमा CE िा मागर्थ 

अन्त्िरायस्ष्रय बक्कालुररयट 

(आइत्रब) के्रडडट िर्था उपागध    

तराइभ पे्रपले अन्त्िरायस्ष्रय बक्कालुररयट (आइत्रब) काययक्रम 

प्रिान ििैन। तराइभ पे्रपमा तर्थानान्त्िरर् हुनुअतघ योग्य 

4आइत्रब कोसय(हरू) र/िा परीिा(हरू) सफलिापूियक पूरा िरेका 
विद्यार्थीहरूले, सफलिापूियक पूरा िरेको आइत्रब 

कोसय/परीिाका लागि के्रडडट पाउन ग्राजुएसन रु्ट बुझाउन 

सक्नेर्न।् विद्यार्थीहरूले आफूले कोसय/परीिा आस्जयि िरेको 
तकूलकै विद्यार्थीका लागि उपलबध भएजतिो उपागध 

प्रतित्रबस्म्बि हुने िरी आफ्नो अस्न्त्िम रास्न्त्तक्रप्ट/डडप्लोमामा 
आइत्रब उपागध पतन अनुरोध िनय सक्नेर्न।् ग्राजुएसन रु्ट 

र/िा आइत्रब उपाधी अनुरोध िने िर्था पदहलेको तकूलबाट 

सम्पूर्य रेकडयहरूका सार्थसारै्थ लािूयोग्य उपागध योग्यिा 
आिश्यकिाहरू प्रिान िने स्जम्मेिारी विद्यार्थीको हो।  

 

तराइभ प्रेपको हाइ तकूल ग्रेडडङ नीतिहरू, के्रडडटहरू, प्रिान िररने कोसयहरू, प्रशासकीय अभ्यासहरू िर्था शकै्षिक 

काययक्रमहरूमा अतिररक्ि जानकारी हाइ तकूल विद्यार्थी पसु्तिकाका सार्थसार्थै क्याम्पस वप्रस्न्त्सपलबाट पाउन 

सककनेर्।  
 

*िैकस्ल्पक मूल्याङ्क्कनका लागि मापिण्ड पूरा िने असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूबाहेक सम्पूर्य विद्यार्थीहरूले तयाट भलन 

आिश्यक र्। तराइभ पे्रपले असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूका लागि सम्पूर्य ग्राजुएसन माियहरूमा पहुाँच िर्था डडप्लोमा आजयन 

िने अिसर प्रिान िनेर्। व्यस्क्िकृि भशिा योजना (आइइवप) ले विद्यार्थीको योजना िररएको अध्ययनको कोसय,  विशेष रूपमा 
तनभमयि भशिर्, समायोजनहरू िर्था पररमाजयनहरू, र पररपूरकीय सेिाहरूका सार्थसारै्थ विद्यार्थीलाई मानकहरूको िििा प्रिभशयि 

िनय र उत्तर-माध्यभमक लक्ष्यहरू हाभसल िनय सिम बनाउन आिश्यक सहयोिहरूको व्याख्या िर्य।  आइइवप र/िा खण्ड ५०४ 

योजना कुनै पतन विद्यार्थीको हाइ तकूल मािय िर्था कुनै आिश्यक समायोजनहरूका लागि माियिशयक प्रलेखहरू हुन।्  पयायप्ि 

रूपमा शैक्षिक रूपमा प्रभावििको मापिण्ड पूरा िने आइइवप  भएका विद्यार्थीहरूले तर्थानान्त्िरर् ियारी क्यापतटोन पोटयफोभलयो 

                                                
4 यस आिश्यकिा परूा िनय योग्य IB कोसयहरूका लागि कृपया डडवपएस कोसय मातटर सूची हेनुयहोस।् 

https://docs.google.com/document/d/1GRs_S6ljRPXSOKI3Hnvh4qE4_ytrZKytTrRdMNN05Mo/edit
http://transcriptsupport.dpsk12.org/course-catalogs/


 

तराइभ प्रेप - हाइ तकुल विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका, 2022-23 शैक्षिक सत्र   15 

 

माफय ि क्यापतटोन पूरा िनय सक्नेर्न।् यसको तनधायरर् आइइवप टोलीले िनेर्, जसमा विद्यार्थी सामेल हुन्त्र्, र 9औ गे्रडका 
सम्भाविि रूपमा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि र्लफल िररन सुरु हुनेर्। मूल्याङ्क्कन प्रिानकिाय िा प्रिायक 

माियिशयनहरूअनुसार, 504 योजनाहरू र/िा आइइवप भएका विद्यार्थीहरूले सम्पूर्य विभभन्त्न िििा मािय प्रिशयनहरूमा 
तिीकारयोग्य समायोजनहरूमा पहुाँच राख्न सक्नेर्न।्   विद्यार्थीको आइइवप व्यितर्थापक र/िा आइइवप/खण्ड 504 टोलीले, 

कानुनी आिश्यकिा भएअनुरूप, ग्राजुएसन माियहरू िर्था ग्राजुएसन आिश्यकिाहरूबारे, िर्था त्यतिा आिश्यकिाहरू 

(विद्यार्थीको आइइवप/खण्ड 504 अनुसार एकोमोडटे िररएका आििश्यकिाहरू) पूतिय िने सम्बन्त्धमा विद्यार्थी कहााँ उभभएको 
र्, भन्त्नेबारे विद्यार्थी र पररिारसाँि उक्ि विद्यार्थीको तराइभ पे्रपमा हाइ तकूल अनुभिको समयभरर र्लफल िनेर्। 
विद्यार्थीको आइइवप र/िा खण्ड 504 अनुसार उपयुक्ि समायोजनहरू विद्यार्थीलाई प्रिान िररन्त्र्। विद्यार्थीहरू र 

आमाबाबु/अभभभािकहरूलाई कानुनी आिश्यकिा भएअनुसार, उनीहरूसाँि हुन सक्ने ग्राजुएसन आिश्यकिासम्बन्त्धी कुनै पतन 

प्रश्नहरू आइइवप/खण्ड 504 केस व्यितर्थापक, तकूल वप्रस्न्त्सपल, िा आइइवप / खण्ड 504 टोलीसाँि र्लफल िनय प्रोत्सादहि 

िररन्त्र्। 
 

ग्राजुएसन आिश्यकिाका रु्टहरूिः सम्परू्य विद्यार्थीहरूले तराइभ प्रेपका ग्राजुएसन आिश्यकिाहरू परूा िनय 
आिश्यक भए िापतन, हाइ तकूल तटाफ, आमाबाब/ुअभभभािकहरू र विद्यार्थीहरूल ेग्राजएुसन रु्ट खोज्ने 

विषयिफय  बढी तनदियष्ट माियिशयनका लागि आफ्ना वप्रस्न्त्सपलसाँि परामशय िनुयपनेर्। कुन ैपतन हाइ तकूल 

वप्रस्न्त्सपलले कुन ैतनदियष्ट विद्यार्थीका लागि ग्राजुएसन आिश्यकिा रु्टका लागि आिेिन िनय सक्नेर्न,् यदि 

वप्रस्न्त्सपलको तनर्ययमा उक्ि कायय उक्ि विद्यार्थीको सिोत्तम शकै्षिक दहिमा हुन्त्र् भन्त्ने तनधायरर् िररयो भने िा 
असक्ििा भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई तनिःशलु्क उपयकु्ि सामिुातयक भशिा (एफएवपइ) प्रिान िनय आिश्यक भयो 
भने। असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूका लागि, रु्ट तनधायररि तकूल अगधकारीद्िारा िर्था तकूलका विशषे भशिा 
नेितृ्िकिाय प्रतितनगधद्िारा तिीकृि िररएको हुनपुनेर्। अन्त्य सम्परू्य विद्यार्थी ग्राजुएसन रु्ट आिश्यकिा 
रु्टहरूलाई तराइभ प्रेपको प्रमखु शकै्षिक अगधकारीसमि अस्न्त्िम तिीकृतिका लागि बझुाउनअुतघ तकूल 

वप्रस्न्त्सपलद्िारा तिीकृि िररएको हुनपुनेर्। सम्परू्य ग्राजएुसन आिश्यकिा रु्ट अनरुोधहरू िर्था त्यतिा रु्ट 

मागर्थको अस्न्त्िम तनर्यय विद्यार्थीको सस्ञ्चि फाइलमा रेकडय िररनेर्।  
 
तितन्त्र अध्ययन 

डडवपएस नीति िर्था काययविगधअनसुार, एक तििन्त्र व्यस्क्ि, व्यस्क्ििि सरंगचि किाका रूपमा पाठ्यक्रमअतघ 

बढाउन चाहने विद्यार्थीहरूल ेवप्रस्न्त्सपलसाँि भटे िनुयपनेर्, डडवपएसको 'तििन्त्र अध्ययन फाराम' परूा िनुयपनेर्, र 

सल्लाहकारका रूपमा काम िने योग्य भशिक पदहचान िनुयपनेर्। यदि िपाईँ तििन्त्र अध्ययन परूा िनयमा रुगच 

राख्नुहुन्त्र् भने कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि भेट िनुयहोस।् 
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के्रडडटहरू 

यदि कुन ैविद्यार्थीले यी किोन्त्नति मानकहरू परूा निरेमा िा कुन ैकोसयमा फेल भएमा, तराइभ प्रेप हाइ तकूलले 

किोन्त्नति मानकहरूका लागि आिश्यक के्रडडटहरू आजयन िनय उक्ि विद्यार्थीलाई पनुिः कोसय भलन आिश्यक 

िराउने एक मार अगधकार सरुक्षिि राखेको र्। 
  
यदि विद्यार्थीको शकै्षिक काययसम्पािनले कोसय(हरू) पनुिः भलनपनेिफय  सङ्क्केि िरे, तराइभ प्रेप हाइ तकूलले 

आमाबाब(ुहरू)/अभभभािक(हरू)लाई भलखखि सचूनामाफय ि मध्य सेमेतटरअतघ न ैसगूचि िनेर्। ििनरुूप, किा 
िोहोऱ्याउनबाट बच्नका लागि हतििेप योजनाबारे तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूल ेअपेिाहरू विद्यार्थीहरू िर्था 
आमाबाब(ुहरू)/अभभभािक(हरू)लाई सञ्चार िनेर्न।्  
  
तर्थानान्तिण रास्न्तक्रप्टहरू तर्था बाह्य के्रडडटहरू  

(डनेभर पस्ब्लक तकूल्स पाठ्यक्रम अफररङभन्त्िा बादहर आजयन िररएका के्रडडटहरू भनी पररभावषि िररएको)। आठ 

सेमेतटरको अिगधभन्त्िा अिाि ैआिश्यक के्रडडटहरू आजयन िरेका विद्यार्थीहरू िर्था तर्टै ग्राजुएट हुन चाहने 

विद्यार्थीहरूल ेआफ्ना वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयपनेर्।  
  
तर्थानान्ति के्रडडटहरू 

डडस्तरक्ट बादहरबाट तराइभ प्रेप हाइ तकूलमा तर्थानान्त्िरर् भएर आउने विद्यार्थीहरूल ेआफ्नो रास्न्त्तक्रप्ट 

रस्जतरारको कायायलयद्िारा मलू्याङ्क्कन िराउनपुनेर्। तराइभ प्रेपल ेअन्त्य डडस्तरक्टबाट आउने सम्परू्य के्रडडटहरू 

तिीकार िने भएिा पतन, यी के्रडडटहरू लाि ूहुने तनदियष्ट ििय रस्जतरारको कायय-तििन्त्रिाअनसुार हुनेर्। अनसय 
के्रडडट (भाररि गे्रडहरू) त्यसबेला मार दिइन्त्र्, जब डडवपएसल ेतनािकोत्तर कोसय सचूीअन्त्िियि  सोही अनसय किा 
प्रिान िर्य।  
  
वििेशी तकूलहरूबाट आएका तर्थानान्त्िरर् के्रडडटहरू तराइभ प्रेपको रस्जतरारको  कायायलयल ेमलू्याङ्क्कन िनेर् र 

डडवपएसको रास्न्त्तक्रप्ट विभािद्िारा उनीहरूका नीतिहरू िर्था काययविगधहरूअनसुार प्रकक्रयामा लगिनेर्। 
  
रास्न्तक्रप्ट अनिुोध र्ने 

कलेज िा र्ारिवृत्तहरूका लागि िररने सम्परू्य विद्यार्थी रास्न्त्तक्रप्ट अनरुोधहरू नेभभयन्त्समाफय ि िररनेर्न,् जुन 

कलेज िर्था कररयरिफय  प्रिति अनिुमन िने प्रयोि िररने सफ्टिेयर हो। ग्रीष्मकालीन काययक्रमहरू, बादहरी 
एजेन्त्सीहरू िा नोकरीका लागि कािजी रास्न्त्तक्रप्ट आिश्यक भएको खण्डमा, विद्यार्थीहरूल ेआफ्नो कलेज ियारी 
परामशयिािाबाट 'आगधकाररक रास्न्त्तक्रप्ट फाराम' अनरुोध िनुयपनेर्। 
  
भ्यालेडडक्टोरियन, तयालटुोरियन तर्था सम्मानहरू  

उच्च 10 भाररि स्जवपएहरू भएका विद्यार्थीहरूले शकै्षिक सम्मान प्राप्ि िनेर्न ्र उनीहरूलाई ग्राजुएसनमा 
सम्मातनि िररनेर्। उच्च िईु भाररि स्जवपएहरू भएका विद्यार्थीहरूलाई भ्यालेडडक्टोररयन र तयालटुोररयन 

तनधायररि िररनेर्। डडवपएस नीतिहरू िर्था तनयमनहरूअनसुार योग्य भएर किा भ्यालेडडक्टोररयन बन्त्नका लागि 

विद्यार्थीहरू आफू पढ्न ेतकूलमा न्त्यनूिम िीन िषयका लागि भनाय भएको र आफ्नो ग्राजुएसन किामा उच्चिम 
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ग्रेड अङ्क्क औसि आजयन िरेको हुनपुनेर्। ग्रेड अङ्क्क औसिहरू डडवपएस िर्ना अभ्यासहरू पालन िरेर तनधायरर् 

िररन्त्र्न।् 
  
खेलकुद योग्यता 
तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अध्ययनमाफय ि सफलिा पाउन ियार िनय प्रतिबद्ध र्न;् 

र यो प्रतिबद्धिाको सम्मान िनय, हामीले खेलकुि योग्यिा अपेिा तर्थावपि िरेका र्ौँ, जनु शकै्षिक िर्था 
व्यािहाररक काययसम्पािन ििुमैा आधाररि र्। हामीले कोलोराडो हाइ तकूल्स कक्रयाकलाप सङ्क्िठनका तनयमहरू 

समायोजन िरेर तनम्नभलखखि खेलकुि आिश्यकिाहरू विकभसि िरेका र्ौिः  
 

● यदि विद्यार्थीहरू कुन ैएक किामा फेल भए भने उनीहरूले खेल्न पाउाँ िैनन ्िर अभ्यास िनय पाउाँर्न।्  
● यदि विद्यार्थीहरू एकभन्त्िा बढी किामा फेल भए, उनीहरूले आफ्ना ग्रेडहरू नसधुारेसम्म खेल्न िा 

अभ्यास िनय पाउनेरै्नन।् 
● यदि विद्यार्थीहरूसाँि अतनिायय ट्यटुररङ र् भने उनीहरूले अभ्यासमा सहभािी हुनअुतघ उक्ि हतििेपको 

सम्मान पदहल ेिनुयपनेर्। 
● यस अतिररक्ि, आचार-सदंहिा तनलम्बनजतिा बढी िम्भीर अनशुासनात्मक पररर्ाम आजयन िरेका 

विद्यार्थीहरूल ेउक्ि कारर्का लागि प्रशासकीय टोलीको कायय-तििन्त्रिाअन्त्िियि आफ्नो खेल्ने योग्यिा 
िमुाउनेर्न।्  

● प्रशासकीय टोलीद्िारा हरेक हप्िा योग्यिा नामािली सङ्क्कलन िररन्त्र्। 
 
तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूले ऋि ुर क्याम्पसमा आधाररि रहेर विभभन्त्न ककभसमका खेलकुि काययक्रमहरू प्रिान 

िर्यन।् खेलकुि टोलीहरू िर्था योग्यिा जानकारीका लागि कृपया खेलकुि तनिेशकलाई भेट्नहुोस।् 
 

तकूल-परििाि साझेदािी 
 
तकूलहरू िर्था पररिारहरू तनयभमि सञ्चारमा हुाँिा र समस्न्त्िि िररकाल ेसाँि ैकाम ििाय विद्यार्थीको तकूल अनभुि 

िर्था शकै्षिक काययसम्पािनलाई ठूलो लाभ हुन्त्र् भन्त्ने कुरा तराइभ प्रेप विश्िास िर्य। यी साझेिारीहरूले हाम्रा 
विद्यार्थीहरू र तकूल समिुायलाई सिायङ्क्िीर् सहयोि िर्यन ्- विशषेिरर भशिा, पिपोषर्, सेिा िर्था सञ्चारका 
िेरहरूमा। पररिारहरू िर्था तकूल तटाफ, विशषे िरर भशिकहरूबीचको सशक्ि साझेिारी तराइभ प्रेपमा हाम्रो 
कामको प्रमखु ित्त्ि हो।  
  
सल्लाहकािहरू तर्था आमाबाब/ुअशभभािक सम्पका  
तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूले तराइभ प्रेपका मलूभिू मान्त्यिाहरूमा केस्न्त्िि एउटा सशक्ि भसकाइ समिुाय तनमायर् 

िनय सल्लाहकारी काययक्रम प्रयोि िर्यन।् विद्यार्थीहरूलाई एक जना सल्लाहकार र एउटा सल्लाहकारी विद्यार्थी 
समहू तनधायरर् िररन्त्र्। उक्ि सल्लाहकारल ेआफ्ना सम्परू्य सल्लाहग्राहीहरूसाँि एउटा सम्बन्त्ध तनमायर् िर्यन ्

िर्था शकै्षिक सरको समयािगधमा परामशय, तनिेशन, िर्था सहयोि प्रिान िर्यन।् सल्लाहकारी सरहरू, समहू 

र्लफलहरू, िर्था व्यस्क्ििि सम्मेलनहरूमाफय ि सल्लाहकारी काययक्रमले शकै्षिक योजना तनमायर्, लक्ष्य-तनधायरर्, 



 

तराइभ प्रेप - हाइ तकुल विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका, 2022-23 शैक्षिक सत्र   18 

 

घर/तकूल सञ्चार, टोली िर्था सामिुातयक भिन, र व्यस्क्ििि प्रतित्रबम्बनका लागि महत्त्िपरू्य सन्त्िभयहरू प्रिान 

िर्य। 
  
उक्ि सल्लाहकारल ेपररिारहरूसाँि प्रार्थभमक सम्पकय को रूपमा काम िर्यन ्र आमाबाब/ुअभभभािकहरू, भशिकहरू 

िर्था अन्त्य ससंाधन पसोनेलहरूबीचको सञ्चार सहजीकरर् िर्यन।् आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई कुन ैपतन 

कारर्का लागि सल्लाहकारहरूसाँि सम्पकय  िनय तिािि िररन्त्र्, जसमा तकूलमा भए घटेका काययक्रमहरूबारे 

प्रश्नहरू िा आफ्नो बच्चाका सम्बन्त्धमा उठेका सरोकारहरू िा समग्रमा तकूलका विषय सामेल र्न।् 
  
परििाि परिषद्  

प्रत्येक तराइभ प्रेप क्याम्पसमा एउटा पररिार पररषद् हुन्त्र्, जसल ेमाभसक बठैक िर्य। वप्रस्न्त्सपल िर्था तकूल 

तटाफका सितयहरूसाँिको साझेिारीमा, पररिार पररषद्ल ेतकूल काययसम्पािन िर्थयाङ्क्क िर्था शकै्षिक काययक्रमका 
विषयमा जानकारीको पनुरािलोकन िर्य  र आिश्यक हुाँिा, पषृ्ठपोषर् िर्था भसफाररसहरू प्रिान िर्य। पररिार 

काउस्न्त्सलल ेतकूल तटाफ िर्था अन्त्य पररिारहरूसाँि साझा िनय आफ्नो क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थीहरू एिम ्

व्यापक तकूल समिुायका शकै्षिक िर्था सामास्जक-भािनात्मक आिश्यकिाहरूमा आधाररि महत्त्िपरू्य विषयहरू 

पतन पदहचान िर्य। पररिार पररषद् सितयहरूल ेकक्रयाकलापहरूको योजनामा मद्िि ििाय, तकूल प्रतिष्ठा तनमायर् 

ििाय िर्था तकूलभरर अन्त्य पररिारहरूसाँि प्रमखु जानकारी साझा ििाय प्रमखु भभूमका तनिायह िर्यन।्  
 
प्रत्येक पररिार पररषद्मा पााँच जना प्रतितनगधहरू र्न।् पररिार पररषद्का िीन जना सितयहरूको चयन 

आमाबाब/ुअभभभािकको टोलीले िर्य , एक भशिकको चयन सकंायले िर्य , र एक जना समिुायको सितय 

वप्रस्न्त्सपलले तनयकु्ि िर्यन।् तराइभ प्रेप रतटी बोडयमा हरेक िेरको प्रतितनगधत्ि अभभभािक प्रतितनगधले िर्यन।् 
सब ैबोडय सितयहरू तराइभ प्रपेको िेबसाइटमा सचूीकृि िररएका हुन्त्र्न।् यदि िपाईँ आफू कसरी सलंग्न हुनेसदहि 

पररिार पररषद्काबारे बढी जानकारी चाहनहुुन्त्र् भने कृपया आफ्नो वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय  िनुयहोस।्  
 
तकूल-परििाि प्रततबद्धता 
यस पसु्तिकाको पषृ्ठ 36 मा सामेल िररएको तकूल-पररिार प्रतिबद्धिाले विद्यार्थीहरू, भशिकहरू, िर्था 
आमाबाब/ुअभभभािकहरूका लागि समग्र िर्था तनदियष्ट अपिेाहरू रेखाङ्क्ककि िर्य। हामीले भमलेर िने काम एउटा 
िीन-िफय को साझेिारी हो, िर्था उच्चिम अपिेाहरूल ेहरेक बच्चाका लागि उच्चिम-िरु्तिरीय भशिा सतुनस्श्चि 

िनय हाम्रा सम्परू्य कामहरूलाई तनिेभशि िनुयपनेर्।  
 
बच्चाहरूलाई सिुिा ददन ेि दवु्यािहाि रिपोटा र्ने 

सम्परू्य तराइभ प्रेप पसोनेलहरू अतनिायय ररपोटयरहरू हुन र यदि उनीहरूल ेयसु्क्िसङ्क्िि रूपमा िवु्ययिहार िा 
तिरतकार भइरहेको आशङ्क्का िरे उनीहरूल ेिवु्ययिहार िा तिरतकार ररपोटय िनुयपनेर्। कुन ैपतन व्यस्क्िले सदंिग्ध 

बच्चा िवु्ययिहार िा तिरतकारको ररपोटय 844-264-5437 मा कोलोराडो बच्चा िवु्ययिहार िर्था तिरतकार 

हटलाइनमा सम्पकय  िरेर िनय सक्नेर्न।् 
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शकै्षिक इमानदारिता 
तराइभ प्रेप तकूलले सम्परू्य विद्यार्थीहरूले आफ्नो कायय िनय परू्य प्रयास िने, प्रयोि िररएका खण्डमा सन्त्िभयहरू 

उल्लेख िने, र प्रत्येक कोसयका शकै्षिक मािहरूप्रति इमानिार प्रतिकक्रया दिन ेअपेिा िर्य। जब कुन ैविद्यार्थी यी 
मानकहरूलाई कायम राख्न असफल हुन्त्र्, शकै्षिक इमानिाररिा जोखखममा पर्य।  
  
शकै्षिक बेइमानीका िईु प्रमखु िियहरू चोरी र प्लेजररज्म हुन।् चोरी आफ्नो शकै्षिक काययको िरु्तिर िदृ्गध िनय 
तनषगेधि स्रोिहरूको प्रयोि िनुय हो। प्लेजररज्म अरू कसलै ेिरेको कामलाई आफैँ ले िरेको काम भनेर बझुाउन ुहो, 
जसमा अकायको काम िा कामको अशंलाई आफ्न ैभनेर बझुाउन,ु उपयकु्ि स्रोिको सन्त्िभय दिन असफल हुन,ु र 

असाइनमेन्त्टहरू, परीिर्हरू, िा अन्त्य काययमा अनगधकृि मद्िि प्राप्ि िनुय सामेल र्न।् 
 
यसका पररर्ामहरूमा कुन ैअसाइनमेन्त्टमा के्रडडट िमुाउनिेुखख भलएर सेमेतटरका लागि ग्रेड र्ोड्नेसम्म र्न।् 
शकै्षिक बेइमानील ेहामीले एक व्यािसातयक भसकाइ समिुायका रूपमा साझा िने मलूभिू मान्त्यिाहरूलाई 

जोखखममा पार्य , जसको नतिजा आफू र अन्त्यहरूमा विश्िास िर्था आत्मविश्िासमा िरर् हुन्त्र्।  
 
लकिहरू 

लकरहरू तराइभ प्रेपका सम्पवत्त हुन ्र शकै्षिक सरभरर विद्यार्थीहरूलाई प्रयोिका लागि उपलब्ध िराइएका हुन।् 
यस विद्यार्थी सवुिधाले अतिररक्ि स्जम्मेिारी पतन बोक्र् - लकरलाई सफा र व्यिस्तर्थि राख्न।े हराएका िा चोरी 
भएका ितिहुरूप्रति तराइभ प्रपेले कुन ैस्जम्मेिारी िहन ििैन; विद्यार्थीहरूले बहुमलू्य ितिहुरू आफ्न ैजोखखममा 
ल्याउनेर्न।् 
  
विद्यार्थी समहूको सरुिाका लागि िर्था तकूल तनयमहरूको कायायन्त्ियनका लागि आिश्यकिाअनरुूप लकरहरूको 
खोजिलास िने अगधकार तराइभ प्रेपल ेसरुक्षिि राखेको र्। विद्यार्थीहरू आफ्ना लागि तनयकु्ि लकरमा भएका 
ितिहुरूप्रति स्जम्मेिार रहनेर्न।्  
 

विद्यार्थी व्यिहाि नीततहरू 
 
तराइभ प्रेपमा, हरेक तकूल काययले एउटा तकूल सतंकृति तनमायर् िर्य , जुन सकारात्मक व्यिहार प्रर्ाली िर्था 
पनुतर्थायपनात्मक अभ्यासहरूमा आधाररि हुन्त्र्।  तराइभ प्रेपमा, हाम्रा मलूभिू मान्त्यिा प्रतिबद्धिाहरूमध्ये एक 

हो, "म सरुक्षिि शरीर, मस्तिष्क िर्था हृिय भएको िािािरर् भसजयना िनय प्रतिबद्ध रु्।"  हामी सहयोिी 
समिुायको एउटा अशं हुने अगधकार सब ैरहेको जहााँ प्रत्येक व्यस्क्ि आफ्नो परू्य, आगधकाररक व्यस्क्ित्ि तकूलमा 
ल्याउन सरुक्षिि र्न ्भन्त्ने कुरामा विश्िास िर्ौँ।  हामीले हाम्रो धेरैजसो काम एउटा सशक्ि समिुाय तनमायर् िनय 
िरेिा पतन, हामीसाँि कुन ैविद्यार्थीले तकूल िा डडस्तरक्ट नीति उल्लङ्क्घन ििायका लागि काययविगधहरू पतन र्न।्  
 
भशिकहरूल ेकिाकोठाभभर िर्था तकूल कक्रयाकलापहरूको अिगधमा विद्यार्थीहरूलाई अपेिाहरू परूा िराउन 

अग्रसकक्रय िर्था सकारात्मक सहयोि प्रिान िनय काम िनेर्न।् विद्यार्थी व्यिहारबारे अतिररक्ि तनर्यय आिश्यक 

हुने मदु्िाहरूका लागि तनर्ययहरू तकूल प्रशासकहरूल ेिर्यन।् तराइभ प्रेपमा हाम्रो अनशुासन नीतिसम्बन्त्धी 
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वििरर् िल दिइएका र्न।् 
 
असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूका लागि व्यिहार पररर्ामहरू तनधायरर् ििाय विद्यार्थीको आइइवप िा 504 (जतििैः 
व्यिहार हतििेप योजना, समायोजनहरू, आदि) का सान्त्िभभयक घटकहरूमागर्थ विचार िररन्त्र्। 
  
तराइभ प्रेपल ेडडवपएस बोडय नीतिमा आधाररि डनेभर पस्ब्लक तकूल्स व्यिहार म्यादरक्स कायायन्त्ियन िर्य ; परू्य 
नीति डनेभर पस्ब्लक तकूल्स भशिा बोडय िेबसाइट, नीति जकेे-आर मा पाउन सककन्त्र्। नीति िा 
कायायन्त्ियनसम्बन्त्धी प्रश्नहरूका लागि, कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय  राख्नुहोस।्  
 
तकूल अनशुासन नीतिहरू कायायन्त्ियन िनय स्जम्मेिार तकूल तटाफले उक्ि काम जाि, भलङ्क्ि, उत्पवत्त राष्र, 

जातियिा, धमय, असक्ििा, यौतनक झकुाि, िा लङै्क्गिक पदहचानका आधारमा कुन ैविभेि निरी िनुयपनेर्।  
 
अनशुासनात्मक कारबाहीका विषयमा िररने सम्परू्य तनर्ययहरू तकूल प्रशासनद्िारा िररन्त्र्न।् तराइभ प्रेप हाइ 

तकूलहरूले कुन ैपतन अनशुासनात्मक कारबाहीबारे आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई चुति रूपमा सगूचि िने हर 

सम्भि प्रयास िनेर्न ्िर्था सम्भि भएसम्म उक्ि काम भलखखिमा िनेर्न।् 
  
अनशुासन 

तराइभ प्रेप हाइ तकूलका भशिा प्रिायकहरू विद्यार्थीहरूसाँि सबभैन्त्िा नस्जकमा रहेर काम िर्यन ्र त्यसलै े

उनीहरूल ेअनशुासन स्जम्मेिारीको भारी बोक्नपुर्य। अनशुासनात्मक कुरा भएका खण्डमा िर्था उपयकु्ि हुाँिा, भशिा 
प्रिायक िा तटाफ सितयले उक्ि विद्यार्थीसम्बन्त्धी समतया समाधान िनय काम िनेर्न।् अतिररक्ि, उच्च-िहको 
कारबाही िनय आिश्यक हुाँिा प्रशासकीय टोली िर्था अन्त्य उपयकु्ि तकूल तटाफल ेसम्परू्य सलंग्नहरूसाँि प्रभािकारी 
सञ्चारमा रहनपुर्य , र उक्ि घटनाको प्रलेखीकरर् िर्था फलो अप जदहल्य ैआिश्यक हुनेर्।  
  
उक्ि प्रलेखीकरर्ले के भयो भन्त्ने कुराको िर्थयहरू िर्था भशिा प्रिायक, तटाफ सितय िा ियतक सपुररिेिकद्िारा 
िररएको कारबाही उल्लखे िनेर्। विद्यार्थीको आमाबाब/ुअभभभािकले घटनाका विषयमा तर्टोभन्त्िा तर्टो फोन 

कल प्राप्ि िनेर्न ्िर्था यदि तकूल वप्रस्न्त्सपल िा ियतक सपुररिेिकलाई आिश्यक लािेमा उनीहरूले ररपोटयको 
एक प्रति प्राप्ि िनयसक्र्न।् तनस्श्चि पररर्ामहरू घटनाको िम्भीरिामा भर पर्यन।्  
   
तकूल अनशुासन 

तराइभ प्रेपल ेडडवपएस अनशुासन नीति समनरुूप डडवपएस व्यिहार म्यादरक्स कायायन्त्ियन िर्य ; परू्य डडवपएस 

नीति डनेभर पस्ब्लक तकूल्स भशिा बोडय िेबसाइट, नीति जकेे-आर मा पाउन सककन्त्र्। उपयकु्ि भएका खण्डमा 
पनुतर्थायपनात्मक अभ्यासहरूको प्रयोि िनय सककनेर्। तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीहरूल ेकिाकोठाबादहर त्रबिाउने 

समय न्त्यनूीकरर् िने लक्ष्य राखेको र्; यद्यवप, यदि किा र्ोड्न टानय नसककने भए, उक्ि विद्यार्थीले उक्ि 

समयमा रु्टेको शकै्षिक कायय परूा िनय आिश्यक र्।  
 
डडवपएस व्यिहार म्यादरक्सले िम्भीर पररर्ामहरू िराउने व्यिहारहरू रेखाङ्क्ककि िरेको र्, जतििैः तनलम्बनहरू र 

तनष्कासनहरू। यदि तकूल-बादहरको तनलम्बन आिश्यक भए, एउटा औपचाररक भलखखि सचूना 
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आमाबाब/ुअभभभािकलाई प्रिान िररनेर्। तकूल-बादहरका तनलम्बनहरू 1 (एक) िेखख 3 (िीन) दिन सम्मका 
हुनेर्न।्  
 
तनष्कासन  

कुन ैपतन विद्यार्थीलाई, डनेभर सहर िर्था काउन्त्टी िा कोलोराडो राज्यका तनयमहरूका अतिररक्ि डनेभर पस्ब्लक 

तकूल्स (DPS) अनशुासन नीतिमा रेखाङ्क्ककि िररएका व्यिहारका लागि तनष्कासन िनय सककनेर्। नीति िा 
काननुले आिश्यक िरेका बेलामा कुन ैपतन विद्यार्थीलाई तनष्कासन प्रकक्रयाका लागि रेफर िनय तराइभ प्रेप 

स्जम्मेिार र्।  सनुिुाइहरूसदहि उक्ि तनष्कासन प्रकक्रया, डडवपएसले लाियूोग्य डडवपएस नीतिहरू र 

काययविगधहरूअनसुार सञ्चालन िनेर्। यदि कुन ैविद्यार्थीलाई तनष्कासनका लागि रेफर िनय आिश्यक भए िा 
काननुद्िारा आिश्यक भए, तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीका आमाबाबहुरू िा अभभभािकहरूलाई भलखखिमा सचूना प्रिान 

िनेर्। तनष्कासन सनुिुाइको भलखखि सचूना आमाबाबहुरू िा अभभभािकहरूले अगग्रम प्राप्ि िनेर्न।् तराइभ 

प्रेपल ेतनष्कासनहरूमा अस्न्त्िम तनर्यय ििैन।   
 
तकूल अनशुासन नीतिहरू कायायन्त्ियन िनय स्जम्मेिार तकूल तटाफले उक्ि काम जाि, भलङ्क्ि, उत्पवत्त राष्र, 

जातियिा, धमय, असक्ििा, यौतनक झकुाि, िा लङै्क्गिक पदहचानका आधारमा कुन ैविभिे निरी िनुयपनेर्।  
 
डडवपएस व्यिहार म्यादरक्स िा कायायन्त्ियनसम्बन्त्धी प्रश्नहरूका लागि कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलसाँि 

सम्पकय  िनुयहोस।् सबभैन्दा पतर् अद्यािधधक र्रिएको डडवपएस व्यिहाि म्यादरक्सको प्रतत तकूलको सम्पका  
कायाालयमा पतन उपलधध र्।  
 
 
विद्यार्थी तनयन्त्रण  

तटाइभ प्रेपल ेडनेभर पस्ब्लक तकूल्स विद्यार्थी तनयन्त्रर् नीतिको पालना िर्य। यो नीति तकूल समिुायका 
सितयहरूको सरुिा, कल्यार् िर्था प्रतिष्ठाको यर्थोगचि किर ििै ठोस िि तनर्यय प्रयोि िरेर कायायन्त्ियन 

िररनेर्। 
 
प्रामाखर्क िर्था प्रभशक्षिि तटाफ सितयले मार कुन ैविद्यार्थीलाई शारीररक तनयन्त्रर् िनय सक्नेर्न।् शारीररक 

तनयन्त्रर् तनम्नभलखखि पररस्तर्थतिहरूमा मार प्रयोि िनय सककनेर्: 

● तनयन्त्रर् िररने विद्यार्थी िा अन्त्यलाई शारीररक हातनको कुन ैिम्भीर, सम्भाविि, आसन्त्न खिराबाट 

सरुरक्षिि राख्न 

● कम तनयन्त्रर्ीय विकल्पहरू असफल भएका बेला आपि स्तर्थतिमा िा तटाफ सितयले त्यतिा विकल्पहरू 

त्यतिो पररस्तर्थतिमा अनपुयकु्ि हुन्त्र्न ्िा अप्रभािकारी हुन्त्र्न ्तनधायरर् िरेमा 
यस नीतिको अर्थय र अभभप्रायअन्त्िियि त्यतिो काम बाल िवु्ययिहार हुाँिैन र त्यसले शारीररक िण्डको अर्थय राख्िैन। 
 
तनयन्त्रणमा तनम्नशलखखत सामेल हुुँदैन:  

● शारीररक सहयोि, चोटपटकको रोकर्थाम तिस्च्र्क िा जीिन जोिाउन ेमेडडकल काययविगधहरूका लागि 
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प्रयोि िररने सरुिात्मक िा अनकूुलनात्मक उपकरर्हरू;  

● विद्यार्थी िा अन्त्य व्यस्क्िहरूको सरुिार्थय उक्ि विद्यार्थीलाई ५ भमनटभन्त्िा कम समयका लागि रोकेर 

राख्न;े  

● अल्पकाभलन तनलम्बनको प्रयोि अल्पकाभलन तनलम्बन कुन ैविद्यार्थीलाई किा िा अन्त्य तकूल 

सम्बस्न्त्धि कक्रयाकलापमा पनुिः सामेल हुनअुतघ एक जना ियतकका सार्थमा राख्नु हो जो विद्यार्थीलाई 

आफूले िरेको अनपुयकु्ि व्यिहारबारे सोच्ने उद्िेश्यका लागि िररन्त्र्।  
 
बशुलइङ ि साइबि बशुलइङ 

तराइभ प्रेप सम्परू्य विद्यार्थीहरूका लागि सरुक्षिि िर्था सदुृढ तकूल िािािरर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध र्। 
विद्यार्थीहरू साइबर बभुलइङसदहि धम्की, उत्पीडन िर्था कुन ैपतन ककभसमको बभुलइङ व्यिहारबाट मकु्ि 

िािािरर्मा पढ्न पाउनपुर्य  भन्त्ने कुरामा हामी विश्िास िर्ौँ।  
 
बभुलइङ अको व्यस्क्िलाई शारीररक, मानभसक िा भािनात्मक हातन पऱु्याउन अको व्यस्क्िमागर्थ तनयन्त्रर् पाउन 

िबाब िा सरंासको प्रयोि हो। बभुलइङ भलखखि, मौखखक, िा इलेक्रोतनक विगध िा शारीररक कक्रया िा मिुामाफय ि 

हुनसक्र्।  
 
तराइभ प्रेप तकूलहरूमा कुन ैपतन कारर्का लागि िररने बभुलइङ तनषधे िररएको र्, तकूल पररसर िर्था तकूल-

प्रायोस्जि समारोहहरू ििुमैा। यदि कुन ैविद्यार्थी बभुलइङमा सलंग्न भए, उसले िा उनल ेडडवपएस व्यिहार 

म्यादरक्सअनरुूप अनशुासनात्मक कारबाहीको सामना िनुयपने हुन्त्र्। तराइभ प्रेपल ेबभुलइङ रोकर्थामका लागि 

विद्यार्थीहरू र तटाफलाई सहयोि िनेर्, ज्ञाि बभुलइङका घटनाहरूमा िरुुन्त्ि हतििेप िनेर्, बभुलइङ व्यिहार 

पररिियन िनय िर्था बभुलइङबाट पीडडिहरूलाई सहयोि िनय विद्यार्थीहरूसाँि काम िनेर्, िर्था सकारात्मक र 

सहयोिी व्यिहार पदहचान िरी सराहना िनेर्। यी प्रयासहरू बभुल-मकु्ि िािािरर् कायम िनय तनमायर् िररनेर्न।् 
 
विद्यार्थीहरू तकूल पररसरबादहर हुाँिा इलेक्रोतनक विगधबाट पतन बभुलइङ हुनसक्र्। यदि त्यतिा बभुलइङका 
घटनाले तकूल िािािरर्मा बाधा पऱु्याउाँर्न ्भने तराइभ प्रपेले अनशुासनात्मक कारबाही िनय सक्नेर्। 
 
यदि बभुलइङ भएको र् भने विद्यार्थी िा आमाबाब/ुअभभभािकले िरुुन्त्ि ैसो कुराको ररपोटय वप्रस्न्त्सपल, एभसतटेन्त्ट 

वप्रस्न्त्सपल, प्रशासक, भशिक, िा मानभसक तिातर्थय विशषेज्ञलाई िनुयपनेर्। त्यसपतर् तटाफले उक्ि घटना(हरू)को 
अनसुन्त्धान सम्भािनाको हिसम्म वितििृ िर्था िोप्य ििरबाट िनेर्न ्र उपयकु्ि उपाय र्नोट िनेर्न।् यदि 

आमाबाब/ुअभभभािकलाई उक्ि उपाय अपयायप्ि लािे, उसल ेिा उनल े

managingdirectors@striveprep.orgमा इमेल पठाउन सक्नेर्न।् अनसुन्त्धानमा सहभािी हुने 

व्यस्क्िहरूिफय  िररने प्रतिकार सहन िररनेरै्न।  
 
बभुलइङलाई उत्पीडनका रूपमा ििीकृि िररएको र् र यदि उत्पीडन जाि, जातियिा, भलङ्क्ि, यौतनक झुकाि, 

लङै्क्गिक पदहचान, धमय, उत्पवत्त राष्र, पखु्यौली, उमेर, ििैादहक स्तर्थति, भटेेरन स्तर्थति, िा असक्ििामा आधाररि 

mailto:info@striveprep.org
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र् भने त्यसलाई नािररक अगधकारहरूको उल्लङ्क्घन मातननेर्। उत्पीडनका विषयमा बढी जानकारीका लागि, 

कृपया िल हेनुयहोस।् 
 
परििािहरूल ेकसिी मद्दत र्नासक्र्न?् 

यदि िपाईँ आफ्नो तकूलमा हुने बभुलइङप्रति सरोकार राख्नुहुन्त्र् भने समतयालाई सम्बोधन िनय हामी िपाईँलाई 

सोझै आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपल, सामास्जक काययकिाय, तकूल मनोगचककत्सक िा भशिकसाँि सम्पकय  िनय 
भसफाररस िर्ौँ। हामी िपाईँलाई आफ्नो विद्यार्थीसाँि बभुलइङबारे कुरा िनय, आफ्नो बच्चालाई यदि ऊ िा उनी िा 
अन्त्य कुन ैविद्यार्थी मागर्थ बभुलइङ िा साइबर बभुलइङ भएको र् भने सधैँ एक जना विश्िाभसलो ियतकलाई बिाउन 

भसकाउन प्रोत्सादहि िियर्ौँ। तनम्न स्रोिहरूमा बभुलइङ िर्था साइबर बभुलइङबारे अनलाइन बढी जान्त्नहुोस:् • 
Cyberbullying.org • Stopbullying.gov • Safeschools.state.co.us • 
Commonsensemedia.org 
 
सेफटुटेल  

सेफटुटेल कोलोराडो अज्ञाि रूपमा िपाईँ, िपाईँको तकूल, िपाईँका सार्थीहरू, िपाईँको पररिार िा िपाईँको 
समिुायलाई खिरामा पाने कुन ैपतन खिरनाक व्यिहार ररपोटय िनय विद्यार्थीहरूलाई मद्िि िनय तनमायर् िररएको 
र्। सेफटुटेल भसओ अज्ञाि र् - यसको अर्थय ररपोदटयङ पाटीका रूपमा िपाईँको पररचय अज्ञाि रहनेर्। सेफटुटेल 

िपाईँको सरोकार सनु्त्न मार र मद्िि िने कोभसस िनय चाहन्त्र्।  अनाभमकिा कोलोराडो राज्य काननुद्िारा 
सरंक्षिि र्। टोल कफ्र नम्बर तनम्न हो:  1-877-542-7233 (SAFE)। ररपोटयहरू अनलाइन पतन बझुाउन सककनेर्। 
िपाईँल ेsafe2tell.org मा सेफटुटेलबारे बढी जान्त्न र कसरी अनलाइन अज्ञाि ररपोटयहरू िनय सककन्त्र् जान्त्न 

सक्नहुुन्त्र्। 
 
हततयािहरू  

तकूल, तकूल पररसर, पररसरभभर कहीीँ पतन, तकूल-प्रायोस्जि यािायाि, िा कुन ैपतन तकूल-प्रायोस्जि िा 
तकूलसम्बन्त्धी काययक्रममा बन्त्िकु, चक्कु, वितफोटक, िा कुन ैपतन ककभसमका हतियारहरूको अनमुति रै्न। 
नक्कल, िा हतियारजतिा िेखखने ितिहुरू, जसमा खेलौना हतियारहरू पतन सामेल र्न,् िा यसु्क्िसङ्क्िि रूपमा 
खेलौनाका रूपमा प्रयोि िनय सककने ितिहुरूको अनमुति कदहल्य ैदिइने रै्न। 
 
दहसंा  
तराइभ प्रेप समिुाय सम्परू्य विद्यार्थीहरूका लागि सरुक्षिि रहेको सतुनस्श्चि िनय, दहसंात्मक व्यिहार सहन 

िररनेरै्न। तकूल, तकूल-प्रायोस्जि यािायाि, तकूलसम्बन्त्धी काययक्रममा भौतिक दहसंा िने िा धम्क्याउने, तकूल 

समयमा त्यतिा दहसंात्मक कक्रयाकलाप योजना िने कुन ैपतन विद्यार्थीले, डडवपए व्यिहार म्यादरक्समा रेखाङ्क्ककि 

िररएअनरुूप उपयकु्ि पररर्ाम प्राप्ि िनेर्। 
 
लार्पूदार्था, मददिा ि सतूी  
कुन ैपतन विद्यार्थीले िधै मडेडकल प्रेस्तक्रप्सन िर्था प्रयोिका लाियूोग्य तनयमहरू पालना निरी िररने िााँजाको 
प्रयोिसदहि मदिरा, सिूी िा िरैकाननुी लािपूिार्थयहरूको प्रयोि, तिाभमत्ि िा वििरर्, प्रसे्तक्रप्सन औषगधहरूको 
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िरुुपयोि, तकूल पररसर, कुन ैपतन तकूल-अनमुोदिि कक्रयाकलापहरू, विद्यार्थीहरूलाई तकूल-प्रायोस्जि 

िाहनहरूमा यारा िराउाँ िा, िा तकूलले काम िने कुन ैपतन तर्थानमा तनषधे िररएको र्। यस नीतिको उल्लङ्क्घनको 
नतिजा डडवपएस व्यिहार म्यादरक्समा रेखाङ्क्ककि िररएको पररर्ाम हुनेर्। 
 
विद्यार्थी खोितलास  

यदि तकूलमा कुन ैअकाट्य दहि, विशषे आिश्यकिा भए िा तकूल नीति िा काननुको उल्लङ्क्घनको यसु्क्िसङ्क्िि 

आशङ्क्का भए, तराइभ प्रेप तटाफले तकूल सम्पवत्त (जसमा विद्यार्थीका लकरहरू सामेल र्न ्िर यतिम ैसीभमि 

रै्नन)् मा खोजिलास िनय सक्नेर्न।् तकूल पिागधकारीहरूल ेविद्यार्थी तनज र/िा तनजको व्यस्क्ििि सम्पवत्त, 

डतेक िेर, झोला, तकूल पररसरमा पाकय  िररएको िाहन, िा कुन ैतनदियष्ट विद्यार्थीलाई प्रिान िररएको तकूल 

सम्पवत्तको पतन खोजिलास िनेर्न,् जब तकूल पिागधकारीलाई िरैकाननुी, बाधाकारी, िा तकूल नीति िा काननुको 
उल्लङ्क्घन भएको मातनने ितिहुरू विद्यार्थीसाँि भएको आशङ्क्का हुन्त्र्, िा उक्ि विद्यार्थीको तिाभमत्िमा भएका 
िी ितिहुरू तकूल नीति िा काननुको उल्लङ्क्घन हुने िरी प्रयोि िररने आशङ्क्का हुन्त्र्। कुन ैविद्यार्थीसाँि 

लािपूिार्थय, नाकोदटक्स, हतियारहरू, वितफोटकहरू, िा अन्त्य खिरनाक िस्जयि ितिकुो तिाभमत्ि भए, र त्यतिो 
तिाभमत्िले सरुिा र कल्यार् िा तकूल सम्पवत्तप्रति तपष्ट िर्था आसन्त्न खिरा तनम्त्याएको भए तकूल 

अगधकारीहरूल ेत्यतिो विद्यार्थीलाई पके्रर राख्नरे्न।्  
  
यातायात 

विद्यार्थीहरूल ेक्याम्पसमा पाकय  िनय उनीहरूसाँि िधै कोलोराडो चालकको लाइसेन्त्स, िियमान कोलोराडो िाहन 

रस्जतरेसन, िर्था बीमाको प्रमार् हुनपुनेर्। आरदटडड पास आिेिनहरू तकूलको प्रमखु कायायलयमा उपलब्ध र्न।्  
 
यािायाि िी विद्यार्थीहरूका लागि मार ग्यारेन्त्टी िररन्त्र्, जससाँि योग्य असक्ििा हुन्त्र् िा जसल ेिहृविहीनिा 
अनभुि िरररहेका हुन्त्र्न।् यदि िपाईँलाई आफू िा आफ्नो बच्चा यािायाि सेिाहरूका लागि योग्य र्ौँ भन्त्ने लाग्र् 

भने कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपल िा सामास्जक काययकिाय/तकूल मनोगचककत्सकसाँि सम्पकय  िनुयहोस।् 
िहृविहीनिा अनभुि िरररहेका विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध सेिाहरूका विषयमा बढी जानकारीका लागि कृपया 
आफ्नो तकूलको सामास्जक काययकिाय/तकूल मनोगचककत्सकसाँि सम्पकय  िनुयहोस ्िा 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147 हेनुयहोस।्  
 
केही केसहरूमा, तनस्श्चि िेरहरूमा यािायाि सेिाहरू उपलब्ध हुनसक्र्न ्िा विद्यार्थीहरूका लागि बस पासहरू 

उपलब्ध हुनसक्र्न।् बढी जानकारीका लागि कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय  राख्नुहोस।् 
 
 
 

समग्र तकूल नीततहरू 
 
हाम्रो लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी तनयभमि रूपमा तकूल आओस ्भनी सतुनस्श्चि िनुय हो - प्रत्येक विद्यार्थी। हिेक 

ददन! तराइभ प्रेपमा सफल हुन विद्यार्थी उपस्तर्थि हुनपैर्य। तनयभमि उपस्तर्थति उपलस्ब्धका लागि प्रमखु हुन्त्र् र 
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सम्परू्य तकूल-आधाररि भसकाइलाई परूक काययका रूपमा घर पठाउन सककाँ िैन। उपयकु्ि भशिा पाउनका तनभमत्त 

विद्यार्थी तकूलमा िैतनक उपस्तर्थि भएको र तकूल उपस्तर्थतिका तनयमहरू पालना िरेको सतुनस्श्चि िने 

स्जम्मेिारी आमाबाब/ुअभभभािक र विद्यार्थी ििुकैो हो भन्त्ने विश्िास तराइभ प्रेपको र्। 
 
सम्परू्य तराइभ प्रेप तकूलहरूसाँि उपस्तर्थति माियिशयनहरू िर्था अपेिाहरू पररभावषि िने तपष्ट रूपमा व्यक्ि 

नीतिहरू र्न।्  िैतनक विद्यार्थी उपस्तर्थति प्रेररि िनय तकूलहरूले तराइभ प्रेप नीति िर्था राज्य काननुहरूअनरुूप 

रहेर तनजी िा तकूल-ब्यापी उपस्तर्थति योजनाहरू विकास िनयसक्र्न।्  
 
तकूल क्यालेन्त्डरको प्रति www.striveprep.org मा प्रत्येक तकूलको िेबपषृ्टमा उपलब्ध र्।  
 
विद्यार्थी तिच्र्ता  
विद्यार्थीहरूल ेशौचालय प्रयोि िरेपतर्, खानाअतघ र पतर्, तकूल समयमा तकूल प्रशासकहरू िा भशिकहरूल े

अतनिायय िरेको समयमा आफ्ना हािहरू धुने िा हाि ेतयातनटाइजर प्रयोि िने अपेिा िररन्त्र्। सम्भि भएसम्म, 

विद्यार्थीहरूल ेखोक्िा िा हाछयूाँ ििाय दटतयलेु र्ोप्नपुनेर्, उक्ि दटतय ुफोहोरिानीमा फ्यााँक्नपुनेर्, िर्था हाि 

साबनु पानील ेधुनपुनेर् िा हाि ेतयातनटाइजर प्रयोि िनुयपनेर्। विद्यार्थीहरूले नधोएका हािले आफ्ना आाँखा, 
नाक र मखु रु्नबाट बच्नपुनेर्।   
 
उपस्तर्थतत कायाविधधहरू तर्था सामान्य िानकािी 
तिातर्थय समतयाहरू िर्था अन्त्य पररस्तर्थतिहरूका कारर् केही अनपुस्तर्थतिहरूलाई टानय सककाँ िैन भन्त्ने कुरा हामी 
तिीकार्ौँ। िर, हामीलाई विद्यार्थीहरूले धेरै तकूल समय रु्टाउनाले - कारर् जेसकैु होस ्- उनीहरूलाई शकै्षिक 

रूपमा पतर् पार्य  भन्त्ने पतन र्थाहा र्। यी अनपुस्तर्थतिहरू तिीकृि िा अतिीकृि जतिा भए िापतन, तिनल े

किाकोठामा रु्टेको समय र भसक्नका लागि रु्टेको अिसरको प्रतितनगधत्ि िर्यन।् विद्यार्थीहरूले हरेक दिन, 

सङ्क्क्रामक हुनकुा सार्थै िम्भीर त्रबरामी भएको स्तर्थति िा "तिीकृि" अनपुस्तर्थति का रूपमा िल सचूीकृि अन्त्य 

पररस्तर्थतिहरूबाहेक, तकूल आउनपुनेर्। िईुभन्त्िा बढी दिन त्रबरामीका कारर् हुने अनपुस्तर्थतिका लागि कुन ै

डाक्टरद्िारा भलखखि प्रमार्ीकरर् आिश्यक पनयसक्नरे्। कुन ैपतन अतिीकृि अनपुस्तर्थतिको नतिजा ित्काल 

आमाबाब/ुअभभभािक सञ्चार हुनेर्।  
 
अनपुस्तर्थि भएका कारर् रु्टेको काम परूा िने स्जम्मेिारी विद्यार्थीहरूको हो। यदि अनपुस्तर्थति योजनाबद्ध भए, 

आमाबाब/ुअभभभािकहरू िर्था विद्यार्थीहरूले अग्रसकक्रय रूपमा काम परूा िने अनरुोध िनुयपनेर्।  
 
अनपुस्तर्थततहरूको सचूना  
आमाबाब/ुअभभभािकल ेविद्यार्थी अनपुस्तर्थि हुने दिनमा, कारर् प्रिान ििै िर्था विद्यार्थी कदहले तकूल फककय ने हो 
सगूचि ििै 9 पिूायह्नभभर तकूललाई सगूचि िनुयपनेर्; यद्यवप, हामी आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई अनपुस्तर्थतिको 
सचूना सम्भि भएसम्म अगग्रम प्रिान िनय प्रोत्सादहि िर्ौँ।   
 
पररस्तर्थतिहरूमा आधाररि रहेर, अनपुस्तर्थतिलाई "तिीकृि" भनी गचन्त्हाङ्क्ककि िनय भलखखि प्रलेखीकरर् आिश्यक 

http://www.striveprep.org/
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हुनसक्नेर्।  
 
तकूल फककिँ िा, अनपुस्तर्थि भएको प्रत्येक विद्यार्थी र तकूलमा फोन निने उक्ि विद्यार्थीका आमाबाब/ुअभभभािक 

कायायलय व्यितर्थापकलाई आमाबाब/ुअभभभािक (िा अन्त्य स्जम्मेिार व्यस्क्ि) बाट एउटा नोट प्रिान िनय 
स्जम्मेिार रहन्त्र्न,् जसल ेअनपुस्तर्थति/त्रबलम्बको कारर्(हरू) तर्थावपि िरेको हुन्त्र् (उक्ि नोटमा भमति िर्था 
तनदियष्ट अनपुस्तर्थतिका लागि आिश्यक हुनसक्ने िल सचूीकृि अन्त्य कुन ैजानकारी सामेल हुनपुनेर्)।   
 
कृपया ध्यान ददनुहोस:् कुन ैविद्यार्थी अनपुस्तर्थि हुाँिा, आमाबाब/ुअभभभािकल ेउक्ि विद्यार्थी अनपुस्तर्थि हुने 

हरेक दिन एउटा तिप्रेवषि फोन कल प्राप्ि िनेर्न।्  
 
तिीकृत अनपुस्तर्थततहरू 

तिीकृि अनपुस्तर्थति यतिो अनपुस्तर्थति हो, जसमा आमाबाब/ुअभभभािकको अनमुति हुन्त्र् र जसलाई तनम्नमध्ये 

एक कारर्का लागि वप्रस्न्त्सपलद्िारा तिीकृि िररएको हुन्त्र्: 

● विद्यार्थीको त्रबरामी िा मडेडकल समतया;  
● आफ्नो पररिारमा कसकैो मतृ्य;ु 

● मेडडकल िा मानभसक तिातर्थय एपोइन्त्टमेन्त्ट (जतििैः डाक्टर, िन्त्ि-गचककत्सक, र्थेरापी);  
● धाभमयक त्रबिा उत्सि; 

● तकूलको अनशुासनात्मक कारबाहीका कारर् हुने अनपुस्तर्थति (जतििैः तनलम्बन); 

● काननुी बाध्यिा (जतििैः अिालिमा हास्जरी, सामिुातयक सिेा)  
● आमाबाब/ुविद्यार्थीले तनधायररि िरेअनसुार मानभसक तिातर्थय दििस (प्रति िषय 2 दिन); िा 
● अन्त्य टानय नसककने विद्यार्थी प्रतिबद्धिा (आमाबाब/ुअभभभािकले उक्ि अनपुस्तर्थि तिीकृि हुनसक्र् / 

सक्िैन भनी तनधायरर् िनय वप्रस्न्त्सपलसाँि र्लफल िनुयपनेर्)।  
 
त्यतिो अनपुस्तर्थति तकूल द्िारा तिीकृि पसु्ष्ट िनय तकूललाई आमाबाब/ुअभभभािकबाट प्रलेखीकरर् आिश्यक 

हुनसक्र् (जतििैः आमाबाब/ुअभभभािक र/िा तिातर्थय तयाहार प्रिायकबाट भलखखि प्रलेखीकरर् िा विद्यार्थीले 
तकूल रु्टाएको कारर्को प्रमार्)।  
 
अतिीकृत अनपुस्तर्थततहरू 

अतिीकृि अनपुस्तर्थति त्यतिो अनपुस्तर्थति हो, जसल ेतिीकृि अनपुस्तर्थतिका लागि मापिण्डहरू परूा ििैन िा 
जब आमाबाब/ुअभभभािक तिीकृि अनपुस्तर्थतिका लागि आिश्यक भलखखि प्रलेखीकरर् प्रिान िनय असफल 

हुन्त्र्न।् उिाहरर्मा तनम्न सामेल र्न ्िर यतिम ैसीभमि रै्नन ्- पररिार र/िा विद्यार्थी त्रबिाहरू, बच्चा तयाहार 

परस्तर्थतिहरू, र तकूल असबस्न्त्धि कक्रयाकलापहरू। यदि िपाईँलाई कुन ैकारर्का लागि आफ्नो बच्चाले तकूल 

रु्टाउने कुरा अगग्रम जानकारी र् भने कृपया कसरी तकूल कायय रु्टाउनबाट बचाउन सककन्त्र् भन्त्ने कुरा र्लफल 

िनय वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय  िनुयहोस।्  
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कृपया ध्यान दिनुहोस:् तकूल वप्रस्न्त्सपलले न ैअन्त्त्यमा अनपुस्तर्थतिहरू तिीकृि / अतिीकृि भएको तनर्यय िर्यन,् 

पररिारहरूल ेहोइन। यस अतिररक्ि, यदि कुन ैविद्यार्थील ेअनपुस्तर्थतिका कारर् धेरै माराको तकूल समय रु्टाउाँर् 

भने तनयभमि उपस्तर्थति योजना तनधायरर् िनय तकूल तटाफल ेपररिारहरूसाँि काम िनेर्न।्  
 
र्िै-हास्ििी 
राज्य काननुले 17 िषयसम्म उमेर भएका विद्यार्थीहरूका तकूल उपस्तर्थति अतनिायय िरेको र्। तकूल उपस्तर्थति 

िर्था िरै-हास्जरी काननु िर्था नीतिहरूको उद्िेश्य विद्यार्थी िर्था पररिारलाई सहयोि िनुय र तकूल उपस्तर्थतिका 
बाधाहरूलाई न्त्यनूीकरर् िनुय हो।  
 
एक मदहनामा चारिटा अतिीकृि अनपुस्तर्थतिहरू िा एक िषयमा 10 अतिीकृि अनपुस्तर्थति भएका 
विद्यार्थीहरूलाई िरै-हास्जरी िायर िनय डडवपएसमा रेफर िररनेर्। यदि कुन ैविद्यार्थीसाँि िीस (30) दिनभन्त्िा 
बढीका अतिीकृि अनपुस्तर्थतिहरू र्न ्भने तराइभ प्रेपल ेउक्ि विद्यार्थीलाई िरै-हास्जरी िायर िनय रेफर िनय 
आिश्यक र्।  
 

िरै-हास्जरी रेफर िनुयअतघ, तकूल वप्रस्न्त्सपलले आमाबाब/ुअभभभािकलाई अतिीकृि अनपुस्तर्थतिहरूबारे सगूचि 

िनेर्न ्िर्था अनपुस्तर्थतिहरू र्लफल िनय र उपस्तर्थति योजना तनमायर् िनय आमाबाब/ुअभभभािकसाँि बठैकका 
लागि अनरुोध िनेर्न।् तकूलमा विद्यार्थीको अनपुस्तर्थति पयायप्ि रूपमा न्त्यनूीकरर् िनय तकूलले भलएका 
किमहरू सफन नभएको स्तर्थतिमा, र तकूलमा विद्यार्थीको अनपुस्तर्थतिहरू न्त्यनूीकरर् िनय तकूललाई सहयोि 

िनय अिालिको हतििेप र सपुररिेिर् आिश्यक हुाँिा िरै-हास्जरी िायर िनेबारे विचार िनय सककनेर्।  
 
यदद तपाईँलाई आफ्नो बच्चालाई एउटा उपस्तर्थतत योिनाको आिश्यकता र् भन्ने लाग्र् िा र्िै-हास्ििी 
प्रक्रक्रयाबािे बढी िानकािी चाहनहुुन्र् भने कृपया आफ्नो बच्चाको वप्रस्न्सपलसुँर् सम्पका  र्नुाहोस।्  
 
तर्टो रु्ट्टी  
तर्टै तकूल पररसर र्ोड्नपुने विद्यार्थीहरूलाई आमाबाब/ुअभभभािक िा आगधकाररक व्यस्क्िले वपक अप 

िनुयपनेर्। उक्ि आमाबाब/ुअभभभािक िा आगधकाररक व्यस्क्िलाई आइडड िेखाउन भतननेर् र बादहर लजैान 

विद्यार्थीलाई ररभलज िनुयअतघ तकूलको उपस्तर्थति अभभलखे प्रयोि िरेर हतिािर िनुयपनेर्। 
 

परििाि आपतकाल 

आपि स्तर्थतिमा, आमाबाब/ुअभभभािकले मखु्य कायायलयमा फोनद्िारा िा व्यस्क्ि उपस्तर्थि भएर सम्पकय  
िनुयपनेर्। सम्परू्य विद्यार्थीहरूको सरुिा र शदु्ध लखेाङ्क्कनका लागि, आमाबाब ुिा अभभभािकहरूले तटाफको पिूय-
अनमुति नभलई विद्यार्थीहरूलाई तकूल पररसरबाट लजैान ुहुनेरै्न िा विद्यार्थीहरूलाई किाकोठामा सम्पकय  िनुय 
हुनेरै्न।  
 
दघुाटना िा मेडडकल आपतकाल 

यदि विद्यार्थीमागर्थ तकूलमा िा पररसरबादहर तकूलको काययक्रममा मेडडकल आपि आइपर्य  िा िम्भीर िघुयटना 
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हुन्त्र् भने विद्यार्थीको प्रार्थभमक उपचार िररनेर् र उक्ि विद्यार्थीको आमाबाब(ुहरू)/अभभभािक(हरू)साँि ित्काल 

सम्पकय  िररनेर्। यदि विद्यार्थीका आमाबाब(ुहरू)/अभभभािक(हरू)साँि सम्पकय  िनय सककएन भने विद्यार्थीको 
तिातर्थय फाराम (िा आपिकालीन सम्पकय  काडय) मा सचूीकृि व्यस्क्ि िा पररिारको कफस्जभसयनलाई सम्पकय  
िररनेर्। पररस्तर्थतिले मािेमा, तकूलले आपिकालीन मेडडकल सेिाहरू (911) मा फोन िनेर्।  
 
विद्यार्थीहरूलाई औषधध चलाउने  

विद्यार्थीहरूलाई औषगध चलाउने काम कुन ैकफस्जभसयनल ेिा िन्त्ि-गचककत्सकल ेप्रतेक्राइब िरेअनसुार र 

आमाबाब/ुअभभभािकबाट प्राप्ि ििु भलखखि अगधकार प्रत्यायोजनपतर् मार िनय सककनेर्। मेडडकल अगधकार 

प्रत्यायोजन फाराम आमाबाब/ुअभभभािकहरू िर्था कफस्जभसयनल ेभरेर हतिािर िनुयपनेर्। औषगध िातिविक 

फामेसी पारमा तकूललाई प्रिान िररनपुनेर् र त्यसमा विद्यार्थीको नाम, औषगधको नाम, चलाउने मारा, दिनमा 
कति पटक चलाउने, विगध र औषगध भलन र्ोड्नपुने भमति (यदि लाि ूहुने भए) उल्लखे भएको हुनपुनेर्। तकूल 

समयबादहर सञ्चालन िररने तकूल काययक्रमहरूमा औषगध चलाउन अतिररक्ि प्रलेखीकरर् आिश्यक पनयसक्नेर्।   
 
तकूल समापन/ब्रबलम्ब/समयपिूा रु्ट्टी 
खराब मौसमको स्तर्थति आएमा, तराइभ प्रेपल ेतकूल बन्त्ि िनय िा दढलो आरम्भ िनय डनेभर पस्ब्लक तकूलको 
तनर्यय पालना िनेर्। डनेभर पस्ब्लक तकूलहरूका तकूल समापनहरू िा त्रबलम्बहरू अल मेरो डनेभर रेडडयो िर्था 
टेभलभभजन तटेसनहरूबाट घोषर्ा िररनेर्न ्र उनीहरूको िबेसाइट www.dpsk12.org मा पोतट िररनेर्न।् 
सम्भि भएसम्म, तराइभ प्रेपले उक्ि जानकारी पररिारहरूलाई 5:30 पिूायह्नअतघ विभभन्त्न च्यानलहरूमाफय ि 

सञ्जार िने प्रयास पतन िनेर् जसमा तिििः फोन कलहरू र टेक्तट सन्त्िेशहरू सामेल र्न ्सार्थसार्थै 
www.striveprep.org मा पोतट िररएका घोषर्ाहरूमाफय ि िर्था तकूल तनदियष्ट सामास्जक मेडडया 
पषृ्ठहरूमाफय ि सञ्चार िररनेर्। उक्ि जानकारीमागर्थ पहुाँच राख्न ेस्जम्मेिारी आमाबाब/ुअभभभािकहरू िर्था 
विद्यार्थीहरूको हो। 
 
विरल पररस्तर्थतिहरूमा, तकूल सवुिधा स्तर्थतिहरू िा अन्त्य अतनिायय, बाह्य चरहरूल ेआकस्तमक तर्टो रु्ट्टी िनय 
िा तकूल समापन िनय आिश्यक हुनसक्र्। तराइभ प्रेपल ेयतिा पररस्तर्थतिहरू िर्था कुन ैरु्ट्टी िा काययिाभलका 
पररिियनका विषयमा सम्बस्न्त्धि तनिेशनहरू आमाबाब/ुअभभभािकलाई रेकडय िररएको फोन िा टेक्तट 

सन्त्िेशमाफय ि, सार्थसार्थै तराइभ प्रेपको िेबपषृ्ठ िर्था तराइभ प्रेप आगधकाररक सामास्जक मेडडया पषृ्ठहरूमाफय ि 

सगूचि िनेर्। 
 
िेत्र-भ्रमण, शकै्षिक भ्रमण, तर्था बाह्य शशिा अिसिहरू 

िेर-भ्रमर्, शकै्षिक भ्रमर्, िर्था बाह्य भशिा अिसरहरू तराइभ प्रेपका विद्यार्थी भशिा अनभुिका अशं हुन ्र 

तयनल ेविद्यार्थीहरूलाई किाकोठामा अस्तित्ि नभएका धेरै शकै्षिक अिसरहरूमा अनाितृ्त िर्यन।्  कुन ैपतन िरे-

भ्रमर् िा बाह्य भशिा अिसरहरूमा िररने सहभागििाल ेआफ्ना बच्चाहरूलाई िघुयटना, हातन, िति िा 
चोटपटकसदहि जोखखमहरूमा अनाितृ्त िर्य  र त्यतिा जोखखमहरूप्रति तराइभ प्रेपको िातयत्ि हुने रै्न भनी 
आमाबाबहुरू र अभभभािकहरूले बझुेका र्न।् प्रत्येक िेर-भ्रमर्अतघ िेर-भ्रमर् अनमुति पजुी घर पठाइनेर् र 

विद्यार्थील ेहतिािर िररएको िेर-भ्रमर् अनमुति पजुी कफिाय निरेसम्म िरे-भ्रमर्मा सहभागििा जनाउन 

http://www.dpsk12.org/
http://www.striveprep.org/
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दिइनेरै्न। सामान्त्य िरे-भ्रमर् नीतिहरूका विषयमा प्रश्नहरू भएका आमाबाब/ुअभभभािकहरूल ेतकूल 

वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयपनेर्, तनदियष्ट िरे-भ्रमर्का विषयमा प्रश्नहरू भने उक्ि िेर-भ्रमर्को नेितृ्ि िने 

भशिक/तटाफ सितयिफय  सोखझनपुनेर्।  
 
खाद्य सेिाहरू 

तराइभ प्रेपल ेआफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि ब्रेकफातट िर्था लन्त्च प्रिान िर्य। उक्ि तकूल रास्ष्रय तकूल लन्त्च 

काययक्रममा सहभािी र्, जसल ेसम्परू्य विद्यार्थीहरूका लागि तनिःशलु्क ब्रकेफातट िर्था योग्य विद्यार्थीहरूका लागि 

तनिःशलु्क िा न्त्यनू शलु्क लन्त्च प्रिान िर्य। उक्ि काययक्रममा सहभािी हुन आिेिन रस्जतरेसन, अभभमखुीकरर्, र 

मखु्य कायायलयमा उपलब्ध र्न।् रास्ष्रय तकूल लन्त्च काययक्रमले तनधायरर् िरेअनसुार लन्त्चको खचयका लागि 

पररिारहरू आगर्थयक रूपमा स्जम्मेिार र्न।् तनिःशलु्क िा न्त्यनू शलु्क लन्त्च काययक्रमका लागि योग्य नहुने र तकूलमा 
लन्त्चको रकम िा लन्त्च भलएर आउन नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई तकूल प्रशासकहरूल ेलन्त्च प्रिान िनय सक्नेर्न।् 
लािेका कुन ैपतन खचयहरू प्रमखु कायायलयमा कायायलय व्यतर्थापकलाई चतुि रूपमा कफिाय भकु्िानी िनुयपनेर्। 
विद्यार्थीका एकाउन्त्टहरू जररिानात्रबना ऋर्ात्मक हुनसक्र्न;् िर्थावप, तराइभ प्रेपलाई तर्टोभन्त्िा तर्टो उक्ि 

रकम भकु्िानी िनय पररिारहरू स्जम्मेिार र्न।्  
 
विद्यार्थी एलिीहरू 

यदद आफ्ना बच्चाहरूलाई एलिीहरू िा आहाि तनषधेहरू भए, तकूल नसा ि वप्रस्न्सपललाई सधूचत र्ना 
आमाबाबहुरू/अशभभािकहरू स्िम्मेिाि र्न।् एक पटक सगूचि िरेपतर्, तकूलले िपाईँको बच्चाका आिश्यकिाहरू 

एकोमोडटे िनय िर्था उनीहरूको सरुिा सतुनस्श्चि िनय िपाईँसाँि काम िनेर्। मेडडकल प्रलेखीकरर् आिश्यक 

हुनसक्र् र आफ्ना बच्चालाई आिश्यक पनयसक्ने कुन ैपतन आिश्यक आपिकालीन औषगध (जतििैः एवपपेन) 

प्रिान िनय पररिारहरू स्जम्मिेार र्न।् एलजी आपिकालका लागि योजना विकास िनय तकूल नसय, वप्रस्न्त्सपल र 

आमाबाब/ुअभभभािकल ेसाँि ैकाम िनेर्न।् (जतििैः एवपपने चलाउने, यदि लाि ूहुने भए र मेडडकल फारामसदहि 

बझुाइएको भए।) आफ्नो बच्चाको एलजी िा औषगध आिश्यकिाहरूमा कुन ैपररिियन भए, सोबारे तकूललाई 

अद्यािगधक िने स्जम्मेिारी आमाबाब/ुअभभभािकहरूको हो।  
 
विद्यार्थी प्रविधध शलु्क 

विद्यार्थीहरूलाई कम्प्यटुरहरू उपलब्ध हुन ्भनी सतुनस्श्चि िनय, तराइभ प्रेपल ेसम्परू्य भमडल िर्था हाइ तकूलका 
विद्यार्थीहरूबाट $25 को िावषयक शलु्क सङ्क्कलन िर्य , जहााँ अगधकिम पररिार योििान $50 प्रति पररिार र्। 
यस शलु्कमा प्रति शकै्षिक सर एक पटक मरम्मि िरेको खचय सामेल र्। एक पटक मरम्मि िरेपतर् त्यसपतर्का 
मरम्मिहरूको खचयका लागि पररिार स्जम्मेिार रहनेर्। प्रविगध शलु्क शकै्षिक सरको आरम्भमा रस्जतरेसन िररने 

दिनमा भकु्िानी िनुयपनेर्। िी शलु्कहरू निि, चेक, िा के्रडडट काडयद्िारा िनय सककनेर्। यदि िपाईँ रस्जतरेसन 

िररने दिनमा प्रविगध शलु्क भकु्िानी िनय असमर्थय हुनहुुन्त्र् भने िा अरू प्रश्नहरू र्न ्भने कृपया आफ्नो बच्चाको 
प्रमखु कायायलयमा सम्पकय  िनुयहोस।् िपाईँको बच्चालाई एउटा सशक्ि भसकाइ िािािरर्का सम्परू्य लाभहरू प्रिान 

िनय, हामी िपाईँलाई आफ्नो बच्चाको प्रविगध शलु्क भकु्िानीका लागि सहयोि िनय अनरुोध िर्ौँ।  
 
प्रविधधको प्रयोर् ि सामास्िक मेडडया 
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रस्जतरेसनका बेला सम्परू्य तराइभ प्रेप विद्यार्थीहरूलाई प्रविधध अनुमतत ि प्रयोर् सहमतत प्रिान िररनेर्। 
विद्यार्थीहरू र आमाबाबहुरू/अभभभािकहरूले सहमतिमा हतिािर निरेसम्म तराइभ प्रेप प्रविगध िा इन्त्टरनेट 

सेिाको प्रयोि िनय पाइनेरै्न। सम्परू्य तराइभ प्रेप तनयमहरू िर्था व्यिहार नीतिहरू तकूलले जारी िरेका 
उपकरर्हरू िर्था इन्त्टरनेटमा लाि ूहुनेर्न,् जसमा तनम्न सामेल र्न ्िर यतिम ैसीभमि रै्नन ्- बभुलइङ, विभेि 

िर्था उत्पीडन िर्था आचार-सदंहिा नीतिहरू। तराइभ प्रेपल ेजारी उपकरर्हरू िा इन्त्टरनटेको प्रयोिलाई अनिुमन 

िनय सककनेर् र त्यतिो प्रयोिमाफय ि प्रसारर् िररएका सञ्चारहरूमा िोप्यिाको अपेिा हुाँिैन भन्त्ने कुरा 
विद्यार्थीहरू र पररिारहरूल ेबझुेका र्न।् यो सहमति र नीतिको एउटा सारांश हो, र आमाबाबहुरू/अभभभािकहरू 

िर्था विद्यार्थीहरूले यसको परू्य सतंकरर् मखु्य कायायलयबाट पाउन सक्नेर्न ्िा आफ्ना रस्जतरेसन सामग्रीहरूको 
सन्त्िभय भलन सक्नेर्न।्  
 
तराइभ प्रेप खेलकुद 

खेल खेलकुद सहभाधर्ता शलु्क 

सशक्ि क्याम्पस दटमहरूको तनमायर्लाई तनरन्त्िरिा दिन प्रत्येक दटमले िाभलकामा राखखएका विद्यार्थीहरूका 
लागि सहभागििा शलु्क िोकेको र्। हाइ तकूल विद्यार्थीहरूल ेप्रति खेल $40 भकु्िानी िनेर्न ्(खेलमा 
सहभागििा शलु्क प्रतििषय प्रति विद्यार्थी अगधकिम $80)। यस शलु्कले अगधकारीहरू, उपकरर्हरू, जसीहरू, 

यािायाि, िर्था दटम सञ्चालन िनय आिश्यक अन्त्य ितिहुरूका लागि भकु्िानी िनय सहयोि िर्य। बझुाउनपुने 

आिश्यक फारामहरूका सार्थसार्थै प्रतितपधायत्मक िररकाल ेखेल्नका लागि योग्यिा आजयन िनय लाग्ने शलु्कबारे 

िपाईँको बच्चाले घरमा सञ्चार पठाउनेर्न।् पररिारहरूल ेनिि, चके, िा के्रडडट काडयद्िारा भकु्िानी िनय 
सक्नेर्न।् यदि िपाईँ खेलकुि सहभागििा शलु्क समयम ैभकु्िानी िनय सक्नहुुन्त्न भने योजना बनाउन कृपया 
आफ्नो क्याम्पसका खेलकुि तनिेशकसाँि सम्पकय  िनुयहोस।्  
 
खेलकुद योग्यता 

● तराइभ प्रेप हाइ तकूलहरूले योग्यिाका लागि कोलोराडो हाइ तकूल कक्रयाकलाप सङ्क्िठन माियिशयनहरूको 
पालना िर्य। प्रत्येक हाइ तकूलसाँि आफ्नो तकूलका लागि तनदियष्ट रूपमा तनमायर् िररएको एउटा योग्यिा 
योजना हुन्त्र्, जुन कुन ैसाझिेार काययक्रमहरूसाँिको समन्त्ियमा आफ्ना माियिशयनहरूमा आधाररि हुन्त्र्। 
उक्ि योग्यिा योजना क्याम्पस खेलकुि तनिेशक, प्रभशिकहरू िर्था एडभमन दटमद्िारा प्रत्येक ऋि ु

अिाडड आमाबाबहुरू/अभभभािकहरूसाँि सञ्चार िररनेर्।  
● एउटा योग्यिा िाभलका प्रशासकीय दटमले हरेक हप्िा एकत्ररि िर्य। 

 
शािीरिक िाुँचहरू  

कुन ैपतन प्रतितपधायत्मक खेलकुिअतघ, सम्परू्य विद्यार्थीहरूलाई कुन ैप्रामाखर्क कफस्जभसयनद्िारा औपचाररक 

शारीररक जााँच दिनपुनेर् िर्था खेलकुि कक्रयाकलापहरूसम्बन्त्धी कसरिहरू, अभ्यासहरू, र प्रतितपधायमा सहभािी 
हुन तिीकृति भलनपुनेर्। पररिारहरूलाई आफ्ना शारीररक जााँचहरू ग्रीष्ममा िय िनय भसफाररस िररन्त्र्, जसल ेििाय 
विद्यार्थीहरूसाँि परूा शकै्षिक सरका लागि िधै शारीररक जााँच रहोस।् कुन ैपतन विद्यार्थीलाई शारीररक जााँचको 
पनुप्रयमार्ीकरर् प्रिान िनय आिश्यक िने अगधकार तराइभ प्रेपल ेसरुक्षिि राखेको र्।  
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पाठ्यपतुतकहरू  

विद्यार्थीहरूलाई तकूल पाठ्यपतुिकहरू िर्था किाकोठा उपन्त्यासहरू प्रिान िनय सककनेर् र उनीहरूले िी 
पतुिकहरू िषयभरर राम्रो अितर्थामा राख्नुपनेर्। ितिग्रति िा हराएका पतुिकहरू आमाबाब/ुअभभभािकहरूका 
स्जम्मेिारी हुनेर्न ्र त्यसका लागि शलु्क लाग्न सक्नेर्।  
 
विद्यार्थी फोन प्रयोर्/सेलफोनहरू 

आिश्यकिा भएमा, र आपि स्तर्थतिमा आफ्ना आमाबाब/ुअभभभािकलाई सम्पकय  िनयका तनभमत्त विद्यार्थीहरूलाई 

तकूलको फोनमा पहुाँच हुनेर्। यदि कुन ैविद्यार्थीलाई आमाबाब/ुअभभभािकसाँि सम्पकय  िनय आिश्यक भए, उक्ि 

विद्यार्थील ेतकूलको फोन प्रयोि िनय तटाफको अनमुति भलने अपेिा िररन्त्र्।  
 
सेलफोनहरू भसकाइका लागि विकषयर् हुन र विद्यार्थीहरूले तकूल समयमा सेलफोन प्रयोि िनय पाउनेरै्नन।् 
सेलफोनहरू तकूल समयमा बज्न ुहुनेरै्न र िेखखनहुुने रै्न। यदि कुन ैसेलफोन बज्र् िा िेखखन्त्र् भने तटाफ 

सितयले उक्ि फोन खोतनेर्न ्र आमाबाब ुिा अभभभािकलाई मार कफिाय िनेर्न।् 
  
विद्यार्थीहरू आफ्ना सेलफोनहरूको सरुिाका लागि परू्यिया िर्था मार स्जम्मेिार रहनेर्न।् तराइभ प्रेपका तटाफले 
कुन ैसेलफोनको चोरी, नाश, िा ितिका लागि कुन ैस्जम्मेिारी भलाँिैनन ्न कुन ैतटाफ सितयले 

सेलफोनहरूसम्बन्त्धी मदु्िाहरूको अनसुन्त्धान न ैिर्यन।्  
 
व्यस्क्तर्त सम्पवि 

तकूलमा ल्याइएको सम्परू्य सम्पवत्त ल्याउने व्यस्क्िकै जोखखममा ल्याइन्त्र्। तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीहरूसम्बन्त्धी 
कुन ैपतन सम्पवत्तका लागि स्जम्मेिारी िहन ििैन। विकषयर् िने िा अनपुयकु्ि ितिहुरू विद्यार्थीबाट भलइनेर्न ्र 

तकूल समयको अन्त्त्यमा कफिाय िररनेर्न,् जुन कफिाय भलन प्रायिः आमाबाब/ुअभभभािकले तकूल आउनपुनेर् 

(सेलफोनहरू िर्था अनगधकृि इलेक्रोतनक्स)। िोहोररइरहने उल्लङ्क्घनहरूका लागि आमाबाब/ुअभभभािक सम्मेलन 

आिश्यक हुनेर्। विद्यार्थीहरूले ठूलो माराको पसैा तकूलमा ल्याउनहुुने रै्न।  
 
एयरपोड्ससदहि, हेडफोनहरू, भशिकले तपष्ट रूपमा विद्यार्थीहरूले भलएर प्रयोि िनयसक्र्न ्नभननु्त्जेल तकूल 

समयको अिगधमा टाढा राख्नपुनेर्।  
  
हिाएको ि भेदटएको 
तकूलको हराएको र भदेटएको तर्थान मखु्य कायायलय रे्उमा र्। एक मदहनाभभर िाबी निररएका ितिहुरू परोपकारी 
सङ्क्िठनहरूलाई िान दिइनेर्। 
  
तकूल आपतूताहरू 

उपयकु्ि सामग्रीहरूसदहि तकूल आउन ुविद्यार्थीहरूको स्जम्मेिारी हो। यदि विद्यार्थीहरू िा अभभभािकहरूलाई 

आफ्नो बच्चासाँि उपयकु्ि तकूल सामग्रीहरू भएको सतुनस्श्चि िनय मद्िि आिश्यक र् भने उक्ि विद्यार्थी िा 
आमाबाबहुरू/अभभभािकहरूल ेविद्यार्थीको सल्लाहकार, तकूल परामशयिािा िा वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयपनेर्। 
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विद्यार्थीहरूको खोप 

डनेभर पस्ब्लक तकूल्सको नीतिअनसुार, कुन ैपतन विद्यार्थीहरूलाई रोिहरूविरूद्ध खोपका विषयमा काननुी 
आिश्यकिाहरू परूा निरी तकूल पढ्न िा तकूलको पढाइ जारी राख्न दिइनेरै्न, जबसम्म उक्ि विद्यार्थीसाँि 

काननुले तिातर्थय, धाभमयक, व्यस्क्ििि, िा अन्त्य कारर्हरूका लागि िधै रु्ट हुाँिैन। 
 
विद्यार्थी मडेडया सहमतत तर्था प्रकटीकिण 

तराइभ प्रेप हाम्रा विद्यार्थीहरू िर्था तटाफका उपलस्ब्धहरूको उत्सि मनाउन िर्था तिनमागर्थ प्रकाश पानय र हाम्रो 
समिुायमा तराइभ प्रेपका कक्रयाकलापहरूको प्रिद्यधन िनय चाहन्त्र्। उिाहरर्का लागि, विद्यार्थीहरू िा 
विद्यार्थीको काम समाचारपर, रेडडयो, दटभी, िेब, प्रिशयनहरू, ब्रोसरहरू, सचूनापरहरू िर्था अन्त्य ककभसमका 
मेडडयामाफय ि भशिकहरूलाई िाभलम दिाँिा र/िा हाम्रा तकूलहरूबारे सामिुातयक सचेिना िदृ्गध िनय सामग्रीका 
रूपमा प्रतििु िनय सककन्त्र्। रस्जतरेसनका बेला आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई मेडडया सहमति िर्था प्रकटीकरर् 

फाराम प्रिान िररनेर्। यदि िपाईँसाँि प्रश्नहरू भए, कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय  िनुयहोस।्   
 
प्रकाशशत सामग्रीहरू िा प्रलेखहरूको वितिण 

तकूलद्िारा र तकूलका लागि ियार िररएका प्रकाशनहरू वप्रस्न्त्सपल, सल्लाहकार, िा भशिकको पिूय-तिीकृति भलएर 

बहृत्तर समिुायमा पोतट िनय िा वििरर् िनय सककनेर्। त्यतिा सामग्रीहरूमा तकूल पोतटरहरू, ब्रोसरहरू, 

भभते्तगचरहरू आदि सामेल हुनसक्र्न।् सम्परू्य तकूल प्रकाशनहरू भशिक, प्रायोजक, र वप्रस्न्त्सपलको 
सपुररिेिर्अन्त्िियि रहनेर्न।् 
 
कुन ैविद्यार्थील ेवप्रस्न्त्सपलबाट पिूय-तिीकृति प्राप्ि निरीकन, भलखखि सामग्री, फोटाहरू, गचरहरू, यागचकाहरू, 

कफल्महरू, टेपहरू, पोतटरहरू, िा अन्त्य दृश्य िा श्रिर् सामग्रीहरूलाई तकूलमा िा तकूल पररसरमा पोतट िनय, बेच्न, 

प्रसाररि िनय िा वििरर् िनय पाइनेरै्न। यतिो तिीकृतित्रबन ैप्रिशयन िररएका सामग्रीहरू हटाइनेर्। 
 
धयापाि 
वप्रस्न्त्सपलको अनमुतित्रबना विद्यार्थीहरूले तकूल पररसरभभर केही पतन बेच्न पाउनेरै्नन।् उनीहरूले वप्रस्न्त्सपलको 
पिूय-अनमुतित्रबना आफ्न ैउद्िेश्यका लागि िा आफू सलंग्न भएको तकूलबादहरको सङ्क्िठनका तनभमत्त रकम िा 
सामग्रीहरू सङ्क्कलन िनय पाउनेरै्नन।् 
 

सिााधधकाि सामग्रीहरू तर्था बौद्धधक सम्पवि 

विद्यार्थीहरूल ेसिायगधकार काननु िर्था बौद्गधक सम्पवत्त काननुहरूका प्रािधानहरूको पालना िनुयपनेर्। तराइभ 

प्रेपल ेकुन ैपतन रूपमा िरैकाननुी नक्कल िस्जयि िरेको र्। र्ापा िा िरै-र्ापा जतिो भए िापतन, अनलाइन 

प्रकाभशि; िा सफ्टिेयर, सङ्क्िीि, डडस्जटल माध्यम िा कुन ैप्रिशयनका रूपमा भएका सिायगधकार सामग्रीहरूको 
नक्कल िररने िा प्रिशयन िररनेरै्न, जबसम्म सिायगधकार धारकबाट त्यतिो प्रयोिको उपयकु्ि भलखखि अनमुति 

प्राप्ि िरराँिैन। विद्यार्थीहरू र आमाबाब/ुअभभभािकहरू आफ्नो तकूल काययमा त्यतिा सामग्रीहरूको प्रयोिका 
विषयमा कुन ैप्रश्नहरू भए / नभएको कुरा आफ्ना वप्रस्न्त्सपललाई सोध्न प्रतिबद्ध र्न।्  
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सिायगधकार, प्याटेन्त्ट िा अन्त्य ककभसमको बौद्गधक सम्पवत्तसदहि िर यतिम ैसीभमि नभएका सम्परू्य बौद्गधक 

सम्पवत्तको तिाभमत्ि, िर्था सम्परू्य अगधकारहरू, शीषयक, र रुगच जुन तराइभ प्रेपमा उनीहरूको पाठ्यक्रम िर्था 
भनायको िेरभभर रही िा तराइभ प्रेप ससंाधनहरूको प्रयोि (उपकरर्, आपतूियहरू, सवुिधाहरू िा िोप्य व्यापार-

रहतय जानकारीसदहि िर यतिम ैसीभमि नरहेको) िरेर विद्यार्थीहरूद्िारा भसजयना िररएको सामग्री उक्ि 

विद्यार्थी र तराइभ प्रेपको सयंकु्ि सम्पवत्त हो। विद्यार्थीहरू िर्था उनीहरूका आमाबाब/ुअभभभािकहरूले सयंकु्ि 

तिाभमत्ि तनधायरर् िर्यन,् र त्यतिो तिाभमत्िका सम्परू्य अगधकारहरू िर्था लाभहरू तराइभ प्रेपलाई प्रिान िर्यन।् 
तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थी सामग्रीहरूलाई बाह्य सङ्क्िठनहरूलाई प्रयोि िने अनमुति प्रिान िनयसक्र् िा विद्यार्थील े

भसजयना िरेका सामग्रीहरू, फन्त्ड सङ्क्कलन िा अन्त्य कारर्हरूका लागि प्रकाशनहरूमा प्रयोि िनयसक्र्। सम्भि 

भएसम्म, तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीहरूको कायय प्रकाभशि िनुयअतघ िा बाह्य प्रयोि िनुयअतघ 

आमाबाब/ुअभभभािकलाई सगूचि िनेर्।  
 
अनौपचारिक ि औपचारिक र्नुासो समाधानका लाधर् अनिुोध  

तकूल प्रशासन िर्था तराइभ प्रपे रतटी बोडयल ेआमाबाब/ुअभभभािकहरू िा समिुायका सितयहरूको िनुासो सनु्त्न र 

समाधान िनय सयंकु्ि रूपमा काम िर्यन।्  
 
यदि िनुासो विद्यार्थी व्यिहार िा तकूल आपतूियहरूका विषयमा भए तराइभ प्रेपल ेिनुासोकिायलाई पदहल ेसलंग्न 

तटाफ सितयसाँि प्रत्यि समतयाको समाधान िनय प्रोत्सादहि िर्य। यदि िनुासोकिाय सलंग्न तटाफ सितयले 

प्रतिाविि िरेको समाधानप्रति असन्त्िषु्ट भए, दिइएका पररस्तर्थतिहरूमा उक्ि समाधान व्यािहाररक नभए िा 
िनुासोकिायलाई तकूलले लाियूोग्य काननुहरू िर्था तनयमनहरूको उल्लङ्क्घन िरेको लाि,े िनुासोकिायले तकूल 

वप्रस्न्त्सपलसाँि बठैकका लागि अनरुोध िनुयपनेर्। यदि उक्ि समतया तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि समयोगचि (िनुासो 
बझुाएको 5 तकूल दिन नकटीकन) ििरमा समाधान नभए, िनुासोकिायले तकूलका प्रबन्त्ध तनिेशकसाँि सम्पकय  
िरेर समाधान अनरुोध िनय िा औपचाररक िनुासो िायर िनय सक्नेर्न।् तकूलको प्रबन्त्ध तनिेशकको सम्पकय  
जानकारी तकूलबाट पाउन सककनेर् िा managingdirectors@striveprep.org मा सम्पकय  िरेर पाउन 

सककनेर्।  
 
यदि यस प्रकक्रयामाफय ि िनुासोकिाय सन्त्िषु्ट हुने िरी िनुासाको समाधान भएन भने उसले िा उनले तराइभ प्रेपका 
प्रमखु काययकारी अगधकारीलाई info@striveprep.orgमा भलखखि अनरुोध बझुाएर सो समाधानको समीिा िनय 
अनरुोध िनय सक्नेर्न।् यदि उक्ि िनुासो भसइओ द्िारा पतन समाधान भएन भने िनुासोकिायले िनुासो समीिा 
िररमाग्नका लागि बोडयलाई औपचाररक अनरुोध बझुाउन सक्नेर्न।्   
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विभेद तर्था उत्पीडनमा तनषेध 
 
तराइभ प्रेपका सम्परू्य विद्यार्थी िर्था तटाफलाई सरुक्षिि र सम्मातनि अनभुि िने अगधकार र्। फेडरेल नािररक 

अगधकार काननुअनसुार (िफा VI, िफा IX, असक्ििा भएका अमेररकीहरू अगधतनयम, खण्ड 504, िर्था उमेर 

विभेि अगधतनयम) राज्य काननु, िर्था तराइभ प्रेप नीतिहरू तराइभ प्रेपल ेिणा, िाततयता, शलङ्र्, यौतनक झकुाि, 

लङै्धर्क पदहचान िा अशभव्यस्क्त, रान्सिेन्डि स्तर्थतत, धमा, उत्पवि िाष्र, पखु्यौली, उमेि, ििैादहक स्तर्थतत, 

भेटेिन स्तर्थतत, असक्तता, िा तर्थानीय, िाज्य िा फेडिेल काननुद्िािा सिंक्षित अन्य कुन ैस्तर्थततका आधािमा 
आफ्नो शकै्षिक कायाक्रमहरूमा िा क्रक्रयाकलापहरूमा िा िोिर्ािमा भनाा हुुँदा, पहुुँच िाख्दा, िा व्यिहािमा विभदे 

र्दैन। उत्पीडन िस्जयि विभेिकै एउटा रूप हो। तराइभ प्रेपल ेअसल तनयिले िनुासो ििाय िा असल तनयिले विभेि 

िा उत्पीडनको अनसुन्त्धानमा सहभािी हुाँिा कुन ैव्यस्क्ि विरुद्ध िररने प्रतिकार िस्जयि िरेको र्। यौनजन्त्य 

उत्पीडनसदहि, सब ैककभसमका विभेिहरू िर्था उत्पीडन सहन िररनेरै्न।  
 
तकूलहरू, तकूल मिैानहरू, तराइभ प्रेप कायायलय तर्थानहरू, िा तराइभ प्रेप सम्बस्न्त्धि अन्त्य व्यितर्थापनमा विभेि 

र उत्पीडनको कुन ैतर्थान रै्न। कमयचारीहरू, विद्यार्थीहरू, र समिुायका सितयहरूबाट िररने विभेि र उत्पीडन 

सहन िररनेरै्न। 
 
यदि िपाईँ, िफा IX सदहि, उत्पीडन विभेिको सरोकार उठाउन आिश्यक कुन ैविद्यार्थी, आमाबाब/ुअभभभािक, 

समिुायको सितय, िा कमयचारी हुनहुुन्त्र् भने ररपोटय िनय कृपया तकूलका लागि त्यतिो व्यिहार भएको तकूल 

नेितृ्िकिायलाई (िा तराइभ प्रपे केन्त्िीय कायायलय) सम्पकय  िनुयहोस ्िा तराइभ प्रेपको िफा IX सयंोजकलाई सम्पकय  
िनुयहोस ् reportdiscrimination@striveprep.org मा सम्पकय  िनुयहोस।् तराइभ प्रेप तटाफ मार सलंग्न 

भएका घटनाहरूका लागि िपाईँले hrsupport@striveprep.org मा इमेल िरेर मानि ससंाधन सहयोिलाई 

पतन सम्पकय  िनय सक्नहुुन्त्र्।  
 

तराइभ पे्रपले उत्पीडनका सम्परू्य सरोकारहरू िर्था ररपोटयहरूको चुति अनसुन्त्धान िनेर्। तराइभ प्रेपको 
िरैउत्पीडन िर्था िरैविभेि नीतिहरू िर्था समाधान प्रकक्रयाबारे बढी जान्त्नका लागि, कृपया 
www.striveprep.org/resources हेनुयहोस।् तराइभ प्रेपका िरैउत्पीडन िर्था िरैविभेि नीतिहरू िर्था 
समाधान प्रकक्रयाका परू्य प्रतिहरू प्रत्येक पररसर िर्था केन्त्िीय कायायलयमा समेि उपलब्ध र्न।्  
 
दफा IX 

तराइभ प्रेपका िफा IX सयंोजकलाई reportdiscrimination@striveprep.org, मा सम्पकय  िनय सककनेर्: 

फोनद्िारा 720.772.4300 मा िा हुलाकमाफय ि STRIVE Prep - Central Office 2480 W. 26th Ave., 

Suite B-360 Denver, CO  80211 मा सम्पकय  िनय सककनेर्।  हरेक पररसरका वप्रस्न्त्सपल िफा IX का 
भलयाजोँ हुन।् ररपोटयहरू सोझै भलयाजोँ िा सयंोजकलाई िनय सककनेर्। िफा IX नीतिहरू िर्था काययविगधहरूमा बढी 
जानकारीका, कृपया www.striveprep.org/resources.हेनुयहोस।्    
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फपाा अन्तर्ात अधधकािहरूको सूचना  
 
पररिार शकै्षिक अगधकार िर्था िोप्यिा अगधतनयम (फपाय) एउटा फेडरेल िोप्यिा काननु हो जसल े

आमाबाब/ुअभभभािकहरू (र योग्य विद्यार्थीहरू) लाई उनीहरूका बालबाभलकाहरूको भशिा रेकडयहरूका विषयमा 
तनस्श्चि सरंिर्हरू प्रिान िर्य। िपाईँको बच्चाको िोप्यिा सरुक्षिि राख्नका लागि, उक्ि काननुले िपाईँको 
बच्चाको व्यस्क्ििि रूपमा पदहचानयोग्य जानकारी िपाईँबाहेक अन्त्य व्यस्क्ि साम ुप्रकट िनुयअतघ भलखखि 

अनमुति माग्न अतनिायय िरेको र्। एक आमाबाब/ुअभभभािक (िा योग्य विद्यार्थी) का रूपमा, िपाईँसाँि आफ्नो 
बच्चाका शकै्षिक रेकडयहरूका विषयमा तनस्श्चि अगधकारहरू पतन र्न।्   
 
फपाय, शकै्षिक रेकडयहरू, फपायअनसुार आमाबाब/ुअभभभािक अगधकारहरू, तनिेभशका जानकारी, तनिेभशका 
जानकारीका रूपमा तराइभ प्रपेले के तनयकु्ि िरेको र्, िर्था तनिेभशका जानकारीका अगधकारहरूबाट िपाईँ कसरी 
बादहररन सक्नहुुन्त्र् भन्त्नेबारे बढी जान्त्न www.striveprep.org/resources हेनुयहोस।् 
आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई रस्जतरेसनका बेला पतन फपाय जानकारी प्रिान िररन्त्र्।  
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2022-23 शकै्षिक सत्र तकूल-परििाि प्रततबद्धता 
 
आमाबाबहुरू तर्था अशभभािकहरूका लाधर्: 

● म तराइभ प्रेपको कडा शकै्षिक काययक्रम र व्यिहारको उच्च तिरमा सहयोि िनय प्रतिबद्ध रु्। 
● म तिीकृि अनपुस्तर्थतिमा बाहेक, जतिबेला म मरेो बच्चा अनपुस्तर्थि हुने िा त्रबलम्ब हुने प्रत्येक दिन 9 

पिूायह्नअतघ न ैतकूललाई फोन िनेरु्, मेरो बच्चा तकूल समयमा, पोसाकमा, हरेक दिन, पिेुको तनस्श्चि 

िनय प्रतिबद्ध रु्। 
● म मेरो बच्चाको तकूलकायय, िहृकायय, िर्था ग्रेडहरू तनयभमि रूपमा अनिुमन िनय प्रतिबद्ध रु्। म सधैँ 

उसलाई/उनलाई कदठन पररश्रम िनय र सम्भाविि सिोत्तम कायय उत्पािन िनय प्रोत्सादहि िनेरु्। 
● म मेरो बच्चाका लागि त्यतिो िािािरर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध रु्, जसमा विद्यार्थीले सफा डतेक िा टेबल 

र आिश्यक सामग्रीहरूसदहि उनीहरूको िहृकायय िनय सकून।्  
● म यदि मेरो बच्चाको शकै्षिक प्रितिबारे िा सामास्जक-भािनात्मक भसकाइबारे प्रश्नहरू िा सरोकारहरू भए 

तराइभ प्रेपमा फोन िनय र िषयभरर आिश्यक आमाबाब/ुअभभभािक काययक्रमहरूमा उपस्तर्थि हुन प्रतिबद्ध 

रु्। 
 
विद्यार्थीहरूका लाधर्: 

● म हरेक दिन पोसाक (अन्त्यर्था तनिेभशि निरेसम्म) लिाएर समयम ैतकूल आउन प्रतिबद्ध रु्।  

● मलै ेतराइभ प्रेप मलू्यहरू बझुकेो रु् र तिनलाई पालना िनय सधैँ सिोत्तम प्रयास िने रु्। 
● म हरेक कामप्रति परूा सम्मान िनय र ध्यान दिन प्रतिबद्ध रु्। 
● म हरेक राति मेरो िहृकायय िनय, सफासाँि उक्ि कायय तकूलमा ल्याउन, र उपयकु्ि समयमा बझुाउन 

प्रतिबद्ध रु्। 
● म तकूलमा मेरो प्रिति, मेरा ग्रेडहरू, मेरा असाइनमेन्त्टहरू, िर्था मेरो व्यिहारका विषयमा मेरा 

आमाबाबहुरू अभभभािकहरूसाँि तनयभमि रूपमा र इमानिाररिापिूयक कुरा िनय प्रतिबद्ध रु्। 
 
यस अततरिक्त, शशिक तर्था तटाफले विद्यार्थीहरू ि परििािहरूप्रतत तनम्नशलखखत प्रततबद्धताहरू र्र्ान:् 

● म मेरा सम्परू्य व्यािसातयक कियव्यहरू उत्कृष्ठिासदहि परूा िनय िर्था जुन बेला मलै ेजनु ठाउाँमा हुनपुने 

हो त्यस ठाउाँमा त्यति बेला उपस्तर्थि हुन प्रतिबद्ध रु्।  
● म मलै ेपढाउन ेहरेक किाका लागि परू्य रूपमा ियार हुन प्रतिबद्ध रु्। 
● म तराइभ प्रेप ग्रेडडङ नीतिले रेखाङ्क्ककि िरेअनसुार तनपरु्िा मलू्याङ्क्कनहरूमा िर्था शकै्षिक आििहरूमा 

समयोगचि ििरले ग्रेडडङ िनय िर्था पषृ्ठपोषर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध रु्।  
● म सम्परू्य तनयमहरू िर्था नीतिहरू तनरन्त्िर िर्था तनष्पि रूपमा कायायन्त्ियन िनय प्रतिबद्ध रु्। 
● म मेरा विद्यार्थीहरूका आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई कम्िीमा चार हप्िामा एक पटक सम्पकय  िनय र 

सकारात्मक िर्था नकारात्मक पषृ्ठपोषर् सञ्चार िनय मेरा विद्यार्थीहरूका आमाबाब/ुअभभभािकहरूलाई 

यसु्क्िसङ्क्िि आिवृत्तमा सम्पकय  िनय प्रतिबद्ध रु्। 
● म शकै्षिक काययसम्पािनको िर्था उपयकु्ि व्यिहारको उच्चिम तिर कायम राख्नका लागि प्रतिबद्ध रु्। 
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● म मेरा विद्यार्थीहरूलाई व्यस्क्िका रूपमा हेनय र उनीहरूको िातिविक सम्भाव्यिा दृस्ष्ट कदहल्य ै

निमुाउन प्रतिबद्ध रु्। 
 
आमाबाब/ुअभभभािकको हतिािर______________________ भमति_____________ 

विद्यार्थी हतिािर ____________________________ भमति _____________ 

 
 

प्रविधधको स्िम्मेिाि प्रयोर् सहमतत  
स्िम्मेिाि प्रयोर् 

सम्परू्य तराइभ पे्रप तनयमहरू िर्था व्यिहार नीतिहरू तकूलद्िारा जारी िररएका उपकरर्हरू र इन्त्टरनेट प्रयोिमा 
लाि ूहुन्त्र्न,् जसमा तनम्न सामेल र्न ्िर यतिम ैसीभमि रै्नन ्- बभुलइङ, विभिे िर्था उत्पीडन र आचार-सदंहिा 
नीतिहरू। तकूलद्िारा जारी िररएका उपकरर्हरूको प्रयोि िरेर िा तराइभ पे्रप इन्त्टरनेट प्रयोि िरेर तकूल 

नीतिहरू िा काननुहरू उल्लङ्क्घन िने विद्यार्थीहरूल ेअनशुासनात्मक कारबाहीको सामना िनुयपनेर्। तराइभ प्रेप 

प्रविगधको कुन ैपतन प्रारूपको प्रयोि विद्यार्थीहरू िर्था यस सहमतिमा हतिािर िने आमाबाब/ुअभभभािकहरूले 
मागर्थ तनभयर रहन्त्र्।  
 
विद्यार्थीहरू िर्था आमाबाब/ुअभभभािकहरूले इमेलमाफय ि प्रेवषि िररएको समेि, तराइभ प्रेपल ेजारी िरेको 
उपकरर्मा िा तराइभ प्रेप इन्त्टरनेट सेिा प्रयोिमाफय ि प्रसारर् िररएको सम्परू्य िर्थयाङ्क्क तकूल प्रशासनल े

अनिुमन िनय र पाउन सक्नरे् भन्त्ने बझुेका र्न।्  
 
आमाबाब/ुअभभभािकहरूसाँिको सहकाययमा, तराइभ प्रेपल ेविद्यार्थीहरूलाई उपयकु्ि प्रविगध िर्था इन्त्टरनेट 

प्रयोिबारे भशक्षिि बनाउाँर्। तराइभ प्रेप उपयकु्ि प्रविगध िर्था इन्त्टरनेट प्रयोिबारे बच्चाहरूसाँि कुरा िनय 
उनीहरूका आमाबाब/ुअभभभािकमा भर पर्य। यदि िपाईँ आफ्नो बच्चासाँि कसरी उपयकु्ि प्रयोिबारे र्लफल िने 

भन्त्ने विषयमा सहयोि चाहनहुुन्त्र् भने ससंाधनहरूका लागि कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलाई अनरुोध 

िनुयहोस।्  
 
शसपा अनपुालन 

तराइभ प्रेपल ेबालबाभलकाहरूका लागि हातनकारक िा अनपुयकु्ि मातनएका इन्त्टरनेटको विषयिति ुअनिुमन 

िरेर, कफल्टर िरेर िर्था ब्लक िरेर फेडरेल रूपमा तनयमन िररएको बालबाभलकाहरूको इन्त्टरनेट सरुिर् 

अगधतनयम (भसपा) को पालना िर्य। यो कफल्टर िने नीति काननुले अतनिायय िरेको र्। अनरुोध िररएको खण्डमा 
हाम्रो वितििृ विषयिति ुकफल्टररङ नीतिको एक प्रति उपलब्ध हुनेर्।  
 
तराइभ प्रेपको विषयिति ुकफल्टरले तनस्श्चि सरुिा िर्था आत्म-हातन कक्रयाकलाप (ज्ञाि प्रमखु शब्िहरू िा 
खोजीहरूको प्रयोि िरेर) को पतन अनिुमन िर्य  र तनयकु्ि क्याम्पस प्रशासकहरूलाई चिेािनी प्रिान िर्य। 
अनिुमन िर्था चेिािनीहरू तकूल समयभभर मार सञ्चालन िररन्त्र्न।् चेिािनीको कारर्मा आधाररि रहेर, 
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चेिािनी तर्थानीय काननु कायायन्त्ियन िा अन्त्य उपयकु्ि पिागधकारीहरूिफय  अतघबढाउन सककनेर्। िपाईँको 
बच्चालाई तराइभ प्रेपको प्रविगध र तकूलद्िारा जारी िररएको उपकरर्हरूमा पहुाँच प्रिान िरेर, 

आमाबाब/ुअभभभािकहरू यस अनिुमन िर्था चेिािनी प्रर्ालीले विद्यार्थीको अनलाइन कक्रयाकलापहरू िा त्यतिा 
कक्रयाकलापहरूसम्बन्त्धी व्यिहारका लागि तराइभ प्रेपका पिमा कुन ैस्जम्मेिारी िा िातयत्ि भसजयना ििैन भन्त्नेमा 
सहमि र्न।् तराइभ प्रेपल,े राज्य र फेडरेल काननुअनसुार कुन ैपतन समयमा आफ्नो अनिुमन िर्था चेिािनी 
प्रर्ाली पररिियन िनय सक्नेर्। अनिुमन िर्था चेिािनी प्रर्ालीबारे प्रश्नहरू हुने आमाबाब/ुअभभभािकले आफ्नो 
बच्चाको वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयपनेर्।  
 
ितत/दातयत्ि 

विद्यार्थी प्रयोिकिायहरू िर्था तिनका पररिारहरू ितिग्रति, हराएका िा चोरी भएको सम्पवत्तको आगर्थयक प्रभािका 
लागि स्जम्मेिार रहनेर्न,् जनु तकूलको कायय-तििन्त्रिामा आधाररि रहेर पनुतर्थायपनको मलू्य ($250 प्रति 

क्रोमबकु) सम्म र सोसमेि हुनेर्। यदि िपाईँको विद्यार्थीको तकूलद्िारा जारी िररएको उपकरर् ितिग्रति भयो, 
हरायो िा चोरी भयो भने िपाईँले िरुुन्त्ि ैतकूल वप्रस्न्त्सपललाई सगूचि िनुयपनेर्।  
 
उल्लङ्घनहरू 

तराइभ प्रेपल ेतनदियष्ट प्रयोिकिाय सवुिधाहरू अतिीकार िने, रद्ि िने िा तनलम्बन िने र/िा आिश्यकिाअनसुार 

अन्त्य अनशुासनात्मक कारबाही िने अगधकार सरुक्षिि राख्र्, जुन यस नीतिको उल्लङ्क्घनका लागि तनलम्बन िा 
तनष्कासनसम्मको िा सदहि हुनसक्नेर्। तकूलले तराइभ प्रेप इन्त्टरनेट सेिामाफय ि िररएका िरैकाननुी 
ितिविगधहरू उपयकु्ि काननु कायायन्त्ियन एजेन्त्सीहरूलाई सल्लाह दिनेर्। उक्ि सेिामाफय ि सञ्चालन िररएका 
कुन ैपतन िरैकाननुी ितिविगधहरूसम्बन्त्धी कुन ैपतन अनसुन्त्धानमा तकूलले तर्थानीय, राज्य, र/िा फेडरेल 

अगधकारीहरूसाँि परू्य सहयोि प्रिान िनेर्। 
 
िल हतिािर िरेर, म मलै ेमागर्थ उल्लेखखि सियहरू पढेको, बझुेको र िीप्रति सहमि भएको तिीकार िरु्य। मलै ेर 

मेरो बच्चाले यस सहमतिमा हतिािर निरून्त्जले मेरो बच्चालाई तराइभ प्रेप प्रविगध िा इन्त्टरनेट सेिामा पहुाँच 

प्रिान िररनेरै्न भन्त्ने कुरा पतन मलै ेबझुेको रु्।  
 
आमाबाब/ुअभभभािक हतिािर ______________________  भमति _____________ 
 
विद्यार्थी हतिािर ____________________________ भमति _____________ 
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आत्महत्या िोकर्थाम कायाक्रम पत्र 
 
वप्रय आमाबाब ुिा अभभभािक,  
 

तराइभ प्रेप िपाईँको बच्चाको सरुिा र कुशलिाका लागि प्रतिबद्ध र्, र त्यसमा उनीहरूको मानभसक 

तिातर्थय पतन सामेल र्। हाम्रो समाजमा मातनसक तिातर्थयलाई शारीररक तिातर्थय जसरी खुला रूपमा 
र्लफल िरराँिैन। अिसािका भािनाहरू प्रायिः लकेुका हुन्त्र्न ्ककनकक िपाईँ अलमभलएको, हडबडडएको, िा 
लस्ज्जि हुनहुुन्त्र्, र यस िोप्यिाका पररर्ामहरू भयानक हुनसक्र्न।् 
 

कोलोराडोमा, आत्महत्या 10 िेखख 24 िषहेरूमा मतृ्यकुो पदहलो कारर् बनेको र्; यद्यवप, आत्महत्याको िोकर्थाम 

र्ना सक्रकन्र्। आत्महत्याबारे सोगचरहेका यिुाहरूले बारम्बार आफ्नो व्यर्थाका चेिािनीका सङ्क्केिहरू दिइरहेका 
हुन्त्र्न।् आमाबाब/ुअभभभािकहरू, भशिकहरू, िर्था सार्थीहरू िी सङ्क्केिहरू िेख्न ेप्रमखु तर्थानमा हुन्त्र्न ्र उनीहरूल े

मद्िि पाउन सहयोि िर्यन।् यतिा सङ्क्केिहरूलाई कदहल्य ैपतन हलकुा रूपमा नभलन ुर कदहल्य ैतिनलाई िोप्य 

राख्न ेबाचा निनुय जरूरी र्।  
 

चेतािनी सङ्केतहरू: हेनुाहोस ्ि सनु्नहुोस ्

चेिािनीको सङ्क्केि कसलै ेआत्महत्याबारे विचार िरररहेको कुराको सङ्क्केि हो। धेरैजसो मातनसहरूले आफ्ना 
मनसायहरूको भनक िा सङ्क्केि दिन्त्र्न।् आमाबाबहुरूले सधैँ आत्महत्याप्रतिको कुन ैपतन सन्त्िभय िा 
आत्महत्याका चेिािनीका सङ्क्केिहरूलाई िम्भीर रूपमा भलनपुनेर्। यदि िपाईँल ेकुन ैचेिािनीको सङ्क्केि 

िेख्नु/सनु्त्नहुुन्त्र् भने ित्काल मद्िि माग्नहुोस।्  
● आत्महत्याबारेको कुराकानी, तनराश आिाजहरू, पीडाको अभभव्यस्क्ि, िा व्यर्थाले विह्िल भएको आिाज 

सनु्त्नहुोस।् 
○ "म मरेकै भए पतन हुन्त्र्थयो" र "अब यसबारेमा व्यिहार िनय म धेरै रहनेरै्न"  

● ठूला पररिियनहरूमा नजर राख्नुहोस,् जति:ै  

○ रूपरङ िा मनोिशा (जतििैः व्याकुलिा) िा भािनाहरू (जतििैः क्रोध)मा महत्त्िपरू्य पररिियनहरू 

○ अत्यन्त्ि तनभलयप्ि  

○ बढेको िा घटेको तनिा  
○ जोखखमपरू्य व्यिहारमा िदृ्गध (मदिरा/लाि ूपिार्थय प्रयोि)  

○ कुन ैबेला रमाउने गचजहरूमा घटेको रुगच 

के र्ने:  

यदि बच्चाले आत्महत्याका सङ्क्केिहरू िेखाइरहेको र् भने िपाईँले िनुयपने काम यहााँ 
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र्न:्  

1. उनीहरू ठीक र्न ्रै्नन ्सोध्ने। शान्त्ि रहने। आफ्नो बच्चाका सरोकारहरू सकक्रय रूपमा र िरै-

आलोचनात्मक ििरले सनु्त्ने। आफ्ना सरोकारहरू साझा िने। उनीहरूको कुशलिा िर्था सरुिाका 
लागि आफ्नो सरोकारमा ध्यान दिने।  

2. यिुालाई सोझै िर्था शान्त्िसाँि उसले िा उनल ेआत्महत्याबारे सोगचरहेको र्न ्िा रै्नन ्सोध्ने (जतििैः 
"के तिमी आत्महत्याबारे सोगचरहेका र्ौ?", "के तिमी आफूलाई पीडा दिन िा मानय खोजीरहेका र्ौ?")  

3. उनीहरूलाई जीिनका सङ्क्घषयहरू अपररहायय िेखखन सक्र्न ्िर उनीहरूल ेसङ्क्घषय िरररहेका भए केही 
राहि पऱु्याउन आफूले साँि ैकाम िनयसक्ने कुरा तमरर् िराउनहुोस।् जीिनका चुनौिीहरूको सामना 
िनय सरुक्षिि र तितर्थकर िररकाहरू र्न।् उनीहरूलाई आफूले प्रेम िने र आफू उनीहरूकै लागि भएको 
जनाउनहुोस।्  

4. आफ्नो बच्चालाई आफूले िा अको विद्यार्थीले आत्महत्याका सङ्क्केिहरू िेखाएको भए कुन ै

विश्िाभसलो ियतकलाई बताउनेबारे भसकाउनहुोस।् उनीहरूले सङ्क्कटको सामना एक्ल ैिनुयपिैन। 
मद्िि जदहल्य ैउपलब्ध र्। भशिक, पररिारको सितय, आतर्था नेितृ्िकिाय, िा मानभसक तिातर्थय 

प्रिायक जोसकैुकामा िएर भए िापतन, आफूहरू कुन पररस्तर्थतिबाट िसु्िरहेका र्ौँ भन्त्नेबारे कससैाँि 

कुरा ििाय उनीहरूलाई राम्रो अनभुि िनय िर्था सामना िने नयााँ िररकाहरू पत्तालिाउन मद्िि भमल्र्।  
5. मद्दत शलनहुोस:् उनीहरूलाई व्यािसातयक मद्िि उपलब्ध िराउनहुोस।् उक्ि समतया घरमा हल 

िने लोभबाट बच्नहुोस।् हाम्रा बालबाभलकाहरूल ेसङ्क्घषय ििै ििाय, उनीहरूलाई हामीले प्रिान 

िनयसक्नेभन्त्िा बढी सहयोि चादहनसक्र् भन्त्ने सस्म्झनहुोस।् व्यािसातयक मद्ििका लागि सम्पकय  
िनुय आफ्नो बच्चालाई आफूले माया िरेको िेखाउने एउटा िररका हो। एक आमाबाबकुा रूपमा, िपाईँल े

विशषेज्ञहरूमा भर पनुयपर्य ; यसमा िपाईँ एक्ल ैहुनहुुन्त्न। यदि िपाईँको बच्चा सस्न्त्नकट जोखखममा र् 

भने उनीहरूलाई एक्ल ैनर्ोड्नहुोस;् सङ्क्कट आपिकालीन लाइनमा फोन िनुयहोस।्  
● कोलोिाडो सङ्कट सेिालाई 1.844.493.TALK (8255) मा फोन िनुयहोस,् जुन सरुिा िा 

भािनात्मक सङ्क्कटबाट प्रभाविि जोसकैुका लागि एउटा 24/7/365 सहयोि लाइन हो।  सब ै

फोन कलहरू मानभसक तिातर्थय विशषेज्ञसाँि जोडडनेर्न,् जसल ेित्काल िोप्य सहयोि िर्था 
अिाडडका ससंाधनहरूका लागि सम्पकय  प्रिान िनेर्न।् यस अतिररक्ि, िपाईँले आफ्नो 
सबभैन्त्िा नस्जकको सङ्क्कट िाक-इन केन्त्िमा उपस्तर्थि भएर िा 38255 मा “talk” टेक्तट 

सन्त्िेश पठाएर टेक्तट िािायलापमाफय ि सहयोि पाउन सक्नहुुनेर्। 
● यदि िपाईँ कुन ैबच्चाको सरुिाका विषयमा ित्काल गचस्न्त्िि हुनहुुन्त्र् भने र कसलाई फोन 

िने हो तनस्श्चि हुन सक्नभुएको रै्न भने िपाईँले उक्ि कुरा अज्ञाि रूपमा 
1.877.542.7233 मा फोन िरेर िा Safe2Tell.org मा िएर िा मोबाइल फोनमा सेफटुटेल 
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एप प्रयोि िरेर सेफटुटेललाई ररपोटय िनय सक्नहुुन्त्र्। उक्ि ररपोटय प्रतिकक्रया दिनसक्ने
तर्थानीय टोलीहरूलाई पठाइनेर्, जतििैः तकूल प्रशासकहरू, मानभसक तिातर्थय विशषेज्ञहरू,

िर्था काननु कायायन्त्ियन।
● 9-8-8 डायल िनुयहोस।्

आत्महत्यासम्बन्त्धी विचार अभभव्यक्ि िने िा आत्महत्याको प्रयास िने र नमने व्यस्क्िहरूल ेअरूको ध्यान 

आफूिफय  िान्त्न चाहेको र िातििमा िम्भीर नभएको कुरा एउटा भमर्थक मार हो। आत्महत्यासम्बन्त्धी विचार िा
सोको प्रयास - आधा मनल ेिररएकै भए पतन - को अर्थय उक्ि व्यस्क्िले ठूलो पीडा अनभुि िरररहेको र् भन्त्ने हो।
िम्भीरिा जतिोसकैु भएिा पतन, आत्महत्याको विचार िा प्रयास, व्यर्थाको सङ्क्केि हो र त्यसलाई िम्भीर रूपमा
भलनपुनेर्: सनु्नहुोस ्ि मद्दत शलनहुोस।

तराइभ प्रेपमा, हामीसाँि िाभलमप्राप्ि तकूल-आधाररि मानभसक तिातर्थय विशषेज्ञहरू िर्था प्रशासकहरू र्न,् जो
आत्महत्याबारे सोगचरहेका विद्यार्थीहरू िा अरू कसलै ेसोगचरहेको र्थाहा भए उनीहरूका लागि ससंाधनहरू
हुनसक्र्न।् िाभलमप्राप्ि तटाफ सितयसाँि सम्पकय मा रहन कृपया बादहर तनतकेर आफ्नो बच्चाको तकूलमा
सम्पकय  िनुयहोस।् हामी िपाईँकै लागि यहााँ र्ौँ।

विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका सहमततको िक्तव्य
मलेै 2022-23 शकै्षिक सरका लागि तराइभ प्रेप हाइ तकुल विद्यार्थी िर्था पररिार पसु्तिकाको एक प्रति प्राप्ि
िरेको तिीकार िरु्य। िल हतिािर िरेर, मेरो बच्चा र मलैे यस पसु्तिकाका विषयितिपु्रति पररगचि बन्त्ने
स्जम्मेिारी हाम्रो रहेको कुरा बझुेको िर्था मेरो बच्चा र म यस पसु्तिकामा सामेल िररएका नीतिहरू िर्था
काययविगधहरूको पालना िनय सहमि रहेको जनाउ दिन्त्र्ौँ। अझ, मलैे मेरो बच्चा तराइभ प्रेपमा भनाय िरेर डडवपएस
अनलाइन रस्जतरेसनमाफय ि परूा िररएका सम्परू्य रस्जतरेसन जानकारी िर्था आमाबाब/ुअभभभािक अनमुति,

सहमति िर्था प्रकटीकरर्हरू तराइभ प्रेपिफय  वितिाररि हुनेर्न ्भन्त्ने मलैे बझुेको रु् र सोप्रति सहमि रु्। यदि
हामीसाँि यस पसु्तिकाबारे िा कुन ैपतन तराइभ प्रेप नीतिबारे प्रश्नहरू भए, हामीले तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा
िनुयपनेर् भन्त्ने हामीले बझुेका र्ौँ।

___________________________   
विद्यार्थीको नाम

       __________________________ 

        आमाबाबु/अभभभािकको नाम

___________________________    __________________________ 
विद्यार्थी हतिािर आमाबाब/ुअभभभािकको हतिािर

___________________________    __________________________ 
भमति भमति:


