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यस पुस्तिकाले तराइभ प्रेप विद्यार्थीहरू, आमाबाबुहरू र अभभभािकहरूका लागि उपलब्ध धेरै संसाधनहरू,

काययक्रमहरू, सेिाहरू िर्था नीतिहरूको सारांश प्रतिुि िर्य । कृपया ध्यान दिनुहोस ् यस पुस्तिकाको उद्िे श्य तराइभ
प्रेप विद्यार्थीहरू िर्था पररिारहरूहरूका लागि सम्पूर्य नीतिहरूका विषयमा जानकारीको पूर्य तनिे भशकाका रूपमा

काम दिने होइन। कृपया तकूल तनदिय ष्ट जानकारीका लागि आफ्नो बच्चाको तकूलमा सम्पकय िनुहय ोस ्। तराइभ प्रेप
नीतिहरू तराइभ प्रेपको कायय-तििन्त्रिाअन्त्िियि पररिियन हुनसक्र्न ् र केही जानकारी यो पुस्तिका र्ावपएपतर्
पररिियन भएका हुनसक्र्न ्। यस पुस्तिकाका विषयमा िपाईँका कुनै दटप्पर्ीहरू िा सुझािहरू भए, कृपया
managingdirectors@striveprep.org मा इमेल िनुह
य ोस ्।
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वप्रय तराइभ प्रेप विद्यार्थी िर्था पररिारहरू,
रोमाञ्चक नयााँ शैक्षिक सरमा तिािि र्! तराइभ प्रेपलाई र्नोट िरे र, िपाईँको बच्चाले कलेज र त्यसपतर् सफल
हुन आिश्यक सामर्थययहरू पत्तालिाउनेर् र विकभसि िनेर्।

हाम्रा पररिारहरूसाँि साँिै काम िरे र, हामी विद्यार्थीहरूलाई किाकोठाभभर िर्था बादहर िि
ु ै ठाउाँ मा समालोचकीय
रूपमा सोच्न, तपष्ट रूपमा सञ्चार िनय िर्था खल
ु ा रूपमा सहकायय िनय प्रेररि िर्ौँ। भसकाइको महत्त्िाकाङ्क्िी
उपािमलाई उत्सि र प्रसन्त्निासाँि सन्त्िल
ु न िरे र, हामी हरे क विद्यार्थीमा उत्सक
ु िा, भसजयनात्मकिा िर्था
सम्भािनाको चेिनालाई मलजल िर्ौँ।

आफ्नो बच्चाको तकूल अनभ
ु िमा िपाईँको संलग्निा एउटा महत्त्िपर्
ू य घटक हो र हामी त्यस माियको प्रत्येक

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

जुनसक
ु ै िहमा आए िापतन, तराइभ प्रेप त्यो तर्थान हो, जहााँ हरे क विद्यार्थी संसार पररिियन िनय भसककरहे को हुन्त्र्।
आउनह
ु ोस ्, सरु
ु िरौँ!

हामी पररिारहरूप्रति िईु बाचाहरू परू ा िनय काम िर्ौँ:
1.

िपाईँको बच्चा सरु क्षिि रहनेर् - यसको अर्थय हामीले न्त्यानो, संिेिनशील िािािरर् भसजयना िनेर्ौँ, जहााँ
हरे क दिन, हरे क बच्चाको शैक्षिक, शारीररक, सामास्जक, र भािनात्मक कुशलिा सरु क्षिि राख्नका लागि
भशिकहरू र तटाफले काम िर्य न ्।

2. िपाईँको बच्चालाई कलेजका अिसरहरू िर्था चुनौिीहरूका लागि ियार िररनेर् - यसको अर्थय हामीले एउटा
त्यतिो भसकाइ िािािरर् ियार िने र्ौँ, जसले हाइ तकूल, कलेज र त्यसपतर्को जीिनका लागि
विद्यार्थीहरूका अिसरहरू र विकल्पहरूको वितिार िर्य भन्त्ने हो।

यो पस्ु तिका सम्पर्
ू य साि भमडल तकूलहरूका लागि लािू हुन्त्र्। तराइभ प्रेपले िईु टा हाइ तकूलहरू पतन सञ्चालन

िर्य , तराइभ प्रेप - तमाटय िर्था तराइभ प्रेप - राइज, जसले तराइभ प्रेप हाइ तकूल विद्यार्थी िर्था पररिार पस्ु तिकामा
उस्ल्लखखि माियिशयनहरूको पालना िर्य न ् र एउटा एभलमेन्त्टरी तकूल, तराइभ प्रेप - रूबी दहल, जसले तराइभ प्रेप रूबी दहल विद्यार्थी िर्था पररिार पस्ु तिकामा उस्ल्लखखि माियिशयनहरूको पालना िर्य ।
हामी िपाईँसाँि यो काम िनय पाउाँ िा सम्मातनि भएका र्ौँ!
कृिज्ञिा सदहि,

कक्रस गिब्बन्त्स

तराइभ प्रेप संतर्थापक िर्था भसइओ
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लक्ष्य
हरे क विद्यार्थी जहााँ र्न ् तिनलाई

त्यहीीँ भेट्ने िर्था कलेज र कररयरमा सफल हुन
उनीहरूलाई समर्थय बनाउने।

िूलिूत िान्यताहरू
उपलस्धध
●
●
●
न्याय
●
●
●

म सबैका लागि शैक्षिक िर्था व्यस्क्ििि सफलिाको उत्सि मनाउन प्रतिबद्ध र्ु।
म आफूलाई र अन्त्यलाई उच्च अपेिाहरूप्रति जबाफिे ही राख्न प्रतिबद्ध र्ु।
म मेरो काममा अनरु ाि िर्था प्रसन्त्निा ल्याउन प्रतिबद्ध र्ु।

म असमानिा, पिपाि िर्था अत्याचारका प्रर्ालीहरू साभभप्राय िोड्न प्रतिबद्ध र्ु।
म सरु क्षिि शरीर, मस्तिष्क िर्था हृियको िािािरर् भसजयना िनय प्रतिबद्ध र्ु।

म एउटा यतिो समि
ु ाय तनमायर् िनय प्रतिबद्ध र्ु, जहााँ प्रत्येक व्यस्क्िले आ-आफ्ना पर्
ू ,य िातिविक
व्यस्क्ित्ि ल्याउन सकून ्।

दृढता
●

म हामी प्रयासमाफयि िर्था िल्िीहरू िरे र नै विकभसि हुन्त्र्ौँ र तमाटय बन्त्िै जान्त्र्ौँ भनी विश्िास िनय
प्रतिबद्ध र्ु।

●

म कोन िानास प्रिभशयि िनय प्रतिबद्ध र्ु, जहााँ हामी काम कदठन भए िापतन कदहल्यै काम पररत्याि
ििै नौँ।

●

म इमानिाररिा प्रिभशयि िनय र मािय ित
ु कर भए िापतन सही काम िनय प्रतिबद्ध र्ु।
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िस्ितरे सन
रस्जतरे सनको अंशका रूपमा, हरे क आमाबाब/ु अभभभािकले आ-आफ्ना बच्चाका लागि डेनभर पस्ब्लक तकूल्स

अनलाइन रस्जतरे सन परू ा िर्य न ्। यसमा तनस्श्चि अभभभािक अनम
ु ति िर्था प्रकटीकरर्हरू सामेल र्न ्, ि यति मै

सीभमि र्ै नन1् : शैक्षिक भ्रमर्, मेडडया, डडस्तरक्ट बजारीकरर्, फोटो िर्था भभडडयोहरूको िेब िर्था आन्त्िररक प्रयोि,
इन्त्टरनेट प्रयोि, शैक्षिक प्रविगध र विद्यार्थी िर्थयाङ्क्क िोप्यिा, मेरो डेनभर काडय, आमाबाब/ु अभभभािकहरूका

अगधकारहरूको िावषयक सच
ू ना, तनिे भशका जानकारी, िर्था मल्
ू याङ्क्कनहरूबाट बादहररने। तराइभ प्रेप डडवपएसद्िारा

अनम
ु ोदिि चाटय र पस्ब्लक तकूल हो र िपाईँले आफ्नो बच्चालाई तराइभ प्रेपमा भनाय िरे र िपाईँ डडवपएस अनलाइन
रस्जतरे सनमाफयि परू ा िररएका सम्पर्
ू य रस्जतरे सन जानकारी िर्था आमाबाब/ु अभभभािक अनम
ु ति, तिीकृतिहरू र

ररभलजहरू तराइभ प्रेपसम्म वितिाररि िररएको कुरा बझ्
ु नह
ु ु न्त्र् र सहमि हुनह
ु ु न्त्र्।

मशिा

शैक्षिक ततिहरू

एउटा कलेज-वप्रपरे टरी भमडल तकूलका रूपमा, तराइभ प्रेपसाँि सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूका लागि उच्चिम शैक्षिक

तिरहरू र्न ्। यसमा विद्यार्थीहरूले िै तनक चन
ु ौिीपरू र् किाहरू भलने, उच्च-िर्
ु तिरीय काम उत्पािन िने,

किाकायय, हास्जरी-जिाफ, परीिाहरूका लागि अध्ययन िने र पर्
ू य प्रयास दिने, िर्था भशिर् तटाफबाट सिोत्तम

सहयोि प्राप्ि िने अपेिा िररएको र्। उक्ि लक्ष्य हाि पानय विद्यार्थीहरू, भशिकहरू, र पररिारहरूबीच सहकायय र

सञ्चार आिश्यक र्।
शैक्षिक किाहरू

सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप भमडल तकूलका विद्यार्थीहरूले सामान्त्यिया एउटै शैक्षिक किाहरू भलन्त्र्न ्। हरे क विद्यार्थीले
प्रत्येक िषय अङ्क्रेजी-भाषा कला किा (िै तनक 45-50 भमनट), िक्िि
ृ ा िर्था िािवििाि किा - 6औीँ िे खख 8औीँ

रेडसम्म मल
ू भि
ू काययक्रमको अंशका रूपमा (45-50भमनट) इएलए पाठ्यक्रमको अंशखा रूपमा, िखर्ि किा

(िै तनक 90-100 भमनट), विश्ि अध्ययन (िै तनक 45-50 भमनट िा एक दिन बबराएर 90-100 भमनट), विज्ञान
(िै तनक 45-50 भमनट िा एक दिन बबराएर 90-100 भमनट) िर्था विभशष्ट (शारीररक विभशष्ट र/िा कला)। यस

अतिररक्ि विद्यार्थीहरूसाँि एउटा िै तनक उपलस्ब्ध ब्लक हुन्त्र्, जुन उनीहरूको व्यस्क्ििि शैक्षिक काययसम्पािन

िर्था िर्थयाङ्क्कमा आधाररि हुन्त्र्। उपलस्ब्ध ब्लकअन्त्िियि प्रिान िररनेमा अङ्क्रेजी भाषा विकास (इएलडड) कोसय,
शैक्षिक हतििेपहरू, िा वितिार/समद्
ृ धीकरर् अिसरहरू सामेल र्न ्।
ग्रेडहरू

कलेज ियारी लक्ष्यसदहिको तकूलहरूको एक सञ्जालका रूपमा, हाम्रा रेडडङ अभ्यासहरूले विद्यार्थीहरूलाई

सिोत्तम शैक्षिक उपलस्ब्धहरू प्राप्ि िनय सहयोि िरून ् भनी सतु नस्श्चि िने स्जम्मेिारी हामीसाँि र्। यसका लागि
उक्ि रेडडङ अभ्यास िर्था नीतिहरूको आिश्यकिा र्:

1

यदि िपाईँ रस्जतरे सन प्याकेटको एक प्रति पाउन चाहनुहुन्त्र् िा िपाईँसाँि प्रश्नहरू र्न ् भने कृपया आफ्नो बच्चाको

वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनुयहोस ्।
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●

विद्यार्थीहरूको तिरको बोध र उक्ि बझ
ु ाइ प्रिभशयि िने िरी उपलस्ब्धहरू उत्पािन िने िमिा
प्रतिबबस्म्बि िने।

●

विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना कामहरूका विषयमा पष्ृ ठपोषर् प्राप्ि िने, िी पष्ृ ठपोषर् कायायन्त्ियन िने र
आफ्ना काययसम्पािनमा सध
ु ार िने धेरै अिसरहरू पतन प्रिान िने।

●

विद्यार्थीहरूले शैक्षिक िर्था प्रत्येक विषयितिु िि
ै ा आिश्यक सीपहरू तनमायर् िरे को, सफल हुन िर्था
ु म
हाइ तकूलका रेडहरूले कसरी कलेजमा प्रिेश दिलाउाँ र्न ् भन्त्ने कुराको तपष्ट बझ
ु ाइसदहि हाइ तकूलमा
जाने सतु नस्श्चि िने।

यस अतिररक्ि:
●

भशिकहरूले मानक-आधाररि मल्
ू याङ्क्कनहरूको वितिि
ृ शङ्क्
ृ खला प्रिान िनेर्न ्, विद्यार्थीहरू र

तिनीहरूको काममागर्थ तनयभमि रूपमा भलखखि पष्ृ ठपोषर् प्रिान िनेर्न ्, िर्था अस्न्त्िम बझ
ु ाइ मल्
ू याङ्क्कन
िनअ
ुय तघ पष्ृ ठपोषर्हरू कायायन्त्ियन िनय विद्यार्थीहरूलाई बहु-अिसरहरू प्रिान िनेर्न ्।
●

पररिारहरूलाई उनीहरूका बच्चाको रेडहरूबारे तनयभमि रूपमा सगू चि िररनेर्।

आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूले इन्त्फाइनाइट क्याम्पसको अभभभािक पोटय लमा आफ्ना बच्चाको रेड सधैँ

हे नय सक्नेर्न। तराइभ प्रेपले प्रत्येक रैमाभसकको मध्यमा सबै विद्यार्थीहरूको प्रिति घर पठाउाँ र्। भमडल
तकूलमा, विद्यार्थीहरूले प्रत्येक रैमाभसकको अन्त्त्यमा आफ्ना अस्न्त्िम रेडहरू ररपोटय काडयमा प्राप्ि
िनेर्न ्।
●
●

विद्यार्थीहरूले रैमाभसक ररपोटय काडयहरू प्राप्ि िनेर्न ्।

रेडहरूले मानकहरूको अस्न्त्िम बोध प्रतिबबस्म्बि िरून ् भन्त्नका लागि विद्यार्थीहरूले पष्ृ ठपोषर् प्राप्ि

िररसकेपतर् मानक-आधाररि असाइनमेन्त्टहरू िोहोऱ्याउन सक्नेर्न ् (एकाइ मल्
ू याङ्क्कनहरूको रैमाभसक
अन्त्य अपिाि र्न ्)।
●

तराइभ प्रेपमा हामी चाहन्त्र्ौँ- विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका आिश्यकिाहरूतिर लस्क्ष्यि किाकोठाबादहरको
शैक्षिक सहयोि प्राप्ि हुने प्रत्येक अिसर प्राप्ि होस ्। हामी विद्यार्थीहरूले िह
ृ कायय परू ा िनय र विषयितिु
बझ्
ु न अतिररक्ि सहयोि प्राप्ि िरून ् भन्त्नका लागि उनीहरूलाई धेरै अिसरहरू प्रिान िर्ौँ। सहयोिका

लागि तकूल अिगधभभरको िर्था तकूल पतर्का अिसरहरूसदहि तनदिय ष्ट सहयोि िर्था हतििेपहरूका लागि
कृपया आफ्नो बच्चाको वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ्।

6औँ, 7औँ ि 8औँ ग्रेडहरू
िूलिूत किाहरू

10% कोसा अन्त्य

विज्ञान, सािास्िक

(इएलए, र्णित,
अध्ययन)

40% िानक आधारित िूल्याङ्कनहरू

40% विद्यार्थी आदतहरू

मौखखकहरू, परीिर्हरू, हास्जरी-

िी एसाइनमेन्त्टहरू जसले अभ्यास

भमडल तकूल विश्ि

जिाफहरू, पररयोजनाहरू, तनबन्त्धहरू,

िने अिसरहरू प्रिान िर्य न ् र

पररयोजना -

जााँचबबन्त्िह
ु रू, प्रयोिशाला ररपोटय हरू,

िूल्याङ्कनहरू
अध्ययन

आधाररि भसकाइ

तनमायर्ात्मक मल्
ू याङ्क्कनहरू,

सोक्रेदटक सम्मेलनहरू, बदहियमन

मानकअनस
ु ार र्न ्।
िह
ृ कायय
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पररयोजनाह सदह ि दटकटहरू

किाकायय
बदहियमन दटकटहरू

र्ैि-िूलिूत

50% िानक आधारित िूल्याङ्कनहरू

परीिर्हरू, हास्जरी-जिाफहरू, पररयोजनाहरू, तनबन्त्धहरू,

िी एसाइनमेन्त्टहरू जसले अभ्यास

कला, इएलडड,

तनमायर्ात्मक मूल्याङ्क्कनहरू, जााँचबबन्त्िह
ु रू, प्रयोिशाला

िने अिसरहरू प्रिान िर्य न ् र

किाहरू (िततैैः
तिात्य/वपइ,

ररपोटय हरू, सोक्रेदटक सेभमनार

एसवपइडड,

40% विद्यार्थी आदतहरू

मानकअनस
ु ार र्न ्।
िह
ृ कायय

उपलस्धध धलक)

किाकायय
बदहियमन दटकटहरू

सम्पूिा किाहरू

10% सीपहरू (रूब्रिक)

न्त्याय, दृढिा, उपलस्ब्ध, सङ्क्िठन

एसाइनिेन्ि ककमसि

आिवृ ि

अङ्क िान श्रेिी

किाकायय/िह
ृ हायय (िै तनक असाइन िररने, 2-3/हप्िा रेड

2-3/हप्िा

5-15 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट

प्रयोिशाला ररपोटय हरू/विज्ञान लेखन (विज्ञान)

माभसक

10-30 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट

हास्जरी-जिाफहरू

1-4/मदहना

10-40 अङ्क्क/असाइनमेन्त्ट

पयायप्ि (अर्थायि ्, बहु-दिने) पररयोजनाहरू

रैमाभसक

20-50 अङ्क्क/असाइमेन्त्ट

एकाइ र/िा रैमाभसक अन्त्त्य मूल्याङ्क्कनहरू

रैमाभसक

पररितियि हुने

िररने)

काययसम्पािन मल्
ू याङ्क्कनहरू मार रेडबक
ु िियका

आइटम हुन ्, त्यसैले अङ्क्क मान भभन्त्नभभन्त्न हुन्त्र्।

कोसय-तनदिय ष्ट माियिशयन हुनसक्र्

ग्रेड अङ्क तकेल

तराइभ प्रेपको रेडडङ तकेल डेनभर पस्ब्लक तकूल्सको रेडडङ तकेलमा आधाररि र् र िल रे खाङ्क्ककि िररएको र्।
8औँ ग्रेड
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ग्रेड

पास र्ने

स्िवपए िान

A

X

4

A-

X

3.67

B+

X

3.33

B

X

3

B-

X

2.67

C+

X

2.33

C

X

2

C-

X

1.67

F
P

0
X

I

0

6औँ ि 7औँ ग्रेडहरू
ग्रेड

श्रेिी

A

90-100%

B

80-89%

C

70-79%
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D

65-69%

F

0-64%

पास/फेल कोसाहरू
ग्रेड

श्रेिी

P

65-100%

F

0-64%

कुनै पतन भमगिि-रेड िह कोसयहरू D रदहरहनेर् र कोसयमा तनयभमि भमडल तकूल रेडडङ तकेल लािू हुनेर्।
विद्यार्थी शैक्षिक प्रर्ततको अनर्
ु िन

अभभभािक पोटय ल िर्था विद्यार्थी पोटय ल आमाबाबह
ु रू िर्था विद्यार्थीहरूका लागि सस
ु गू चि रहने र विद्यार्थी प्रिति
अनि
ु मन िने अनलाइन औजारहरू हुन ्। आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई एउटा अभभभािक पोटय ल एकाउन्त्ट बनाउन र
आफ्नो बच्चाको प्रितिबारे अद्यािगधक रहन प्रोत्सादहि िररन्त्र्। अभभभािक पोटय ल एकाउन्त्ट बनाउन
myportal.dpsk12.org मा जानह
ु ोस ् र "एकाउन्त्ट बनाउनह
ु ोस ्" मा स्क्लक िनह
ुय ोस ्। िपाईँलाई एउटा इमेल
ठे िाना र आफ्नो बच्चाको विद्यार्थी आइडड नम्बर आिश्यक हुनेर्। अभभभािकहरूले अद्यािगधक िररएका रेडहरू,
र्ुटे का असाइनमेन्त्टहरू, र अन्त्य जानकारी 24 सै घण्टा पाउन सक्नेर्न ्। अभभभािक पोटय लमा पहुाँच राख्ने विषयमा
बढी जानकारीका लागि, कृपया आफ्नो तकूलको कायायलय व्यितर्थापकसाँि कुरा िनह
ुय ोस ्।
रिपोिा काडाहरू तर्था प्रर्तत वििििहरू

विद्यार्थीहरूले हरे क रैमाभसकमा एउटा ररपोटय काडय प्राप्ि िनेर्न ्, जसमा उनीहरूको शैक्षिक काययको सारांश सामेल

हुन्त्र्। ररपोटय काडयहरू आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई शरि र िसन्त्िमा पररिार सम्मेलन दििसका बेला प्रिान
िररन्त्र्न ्। यदि आमाबाब/ु अभभभािक पररिार सम्मेलन राबरमा उपस्तर्थि हुन सक्िै नन ् भने उसले िा उनले

विद्यार्थीको सल्लाहकारसाँि भेट िनय र ररपोटय काडय भलन िैकस्ल्पक समय िय िनप
ुय नेर्। प्रिति वििरर्हरू सम्पर्
ू य

विद्यार्थीहरूलाई मध्य-रैमाभसक अङ्क्कमा प्रिान िररन्त्र्। सम्मेलनमा प्राप्ि निररएका प्रिति वििरर्हरू िर्था

ररपोटय काडयहरूलाई हुलाकमाफयि घर पठाइनेर्।

प्रिति वििरर्हरू िर्था ररपोटय काडयहरू अभभभािक पोटय ल myportal.dpsk12.orgमा पतन उपलब्ध र्न ्।
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किोन्नतत

विद्यार्थीहरूले क्रेडडट पाउन प्रत्येक कोसयमा न्त्यन
ू िम 65% िावषयक औसि प्राप्ि िनप
ुय नेर्। यदि कुनै विद्यार्थीले

आफ्नो कुनै प्रिति वििरर्मा यसभन्त्िा कम रेड पाउाँ र् भने उक्ि विद्यार्थीले तकूलको समयमा िा तकूलपतर्को

शैक्षिक हतििेपहरूमा ट्यट
ु ररङमा सहभािी हुनप
ु नेर्। ध्यान दिनह
ु ोस ्, रेडहरू रैमाभसक रूपमा दिइने भए िापतन,

विद्यार्थीले प्राप्ि िने िषयभररको रेड, उनीहरूले प्राप्ि िरे का रैमाभसक रेडहरूको औसि हो। विद्यार्थीले अको रेडमा
किोन्त्नति िर्य / ििै न भन्त्ने तनधायरर् विद्यार्थीका अस्न्त्िम रेडहरूले िर्य न ्।

एक िा बढी किाहरूमा फेल हुने विद्यार्थीलाई "िोहोऱ्याउने जोखखममा" भएको विद्यार्थी मातनन्त्र्, जसको अर्थय

उक्ि विद्यार्थी िषयको अन्त्त्यमा अको रेडमा उस्क्लन योग्य नहुन सक्र् भन्त्ने हो। यदि कुनै विद्यार्थी एक िा बढी

किाहरूमा अझै पतन फेल भइरहे को र् र त्यसकारर् उसलाई िषयको अन्त्त्यमा र/िा रीष्मकालीन कोसयकाययको
अन्त्त्यमा "िोहोऱ्याउने जोखखममा" राखखएको र् भने विभभन्त्न ित्त्िहरूको विश्लेषर्मा आधाररि रहे र उक्ि

विद्यार्थीलाई िियमान रेडमै राख्ने नराख्ने र्लफल िनय प्रशासकहरू, भशिकहरू, िर्था आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरू

भेला हुनेर्न। असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूलाई किा िोहोऱ्याउने कुरा भसफाररस िरराँिैन। सम्पर्
ू य केसहरूमा,

"िोहोऱ्याउने जोखखममा" भएको विद्यार्थीलाई िोहोऱ्याउन दिने िा किोन्त्नति िने अस्न्त्िम तनर्यय वप्रस्न्त्सपलमा

हुनेर्।

शैक्षिक इिानदारिता

तराइभ प्रेप सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरू बीच उच्चिर तिरहरू िर्था अपेिाहरूप्रति प्रतिबद्ध र्। हामी एउटा त्यतिो तकूल
िािािरर् तर्थापना िनयमा विश्िास िर्ौँ, जसले भशिा र त्यस पतियर स्जम्मेिार विद्यार्थी व्यिहार प्रिद्यधन िर्य ।

चोरी र प्लेजररज्मसदहि शैक्षिक बेइमानीको नतिजा शैक्षिक बेइमानीसम्बन्त्धी अन्त्ितनयहीि मद्
ु िाहरू सम्बोधन िनय
प्रशासककहााँ रे फरल हुनेर् र काययपतू ियका लागि विद्यार्थी तियम ् स्जम्मेिार हुनेर्। विद्यार्थीहरूले ज्ञान िर्था

सीपहरूको आफ्नै बझ
ु ाइ शद्
ु धसाँि प्रतिबबस्म्बि निने शैक्षिक काययका लागि क्रेडडट प्राप्ि िनेर्ैनन ्। यतिा

पररस्तर्थतिहरूमा क्रेडडट प्रिान िने िा निने कुराको तनर्यय तकूलको कायय-तििन्त्रिाअन्त्िियि हुनेर्। िोहोररइरहने

शैक्षिक बेइमानीका घटनाहरूको नतिजा आमाबाब/ु अभभभािक सम्मेलन िर्था अतिररक्ि पररर्ामहरू हुनेर्।
र्ह
ृ काया

तराइभ प्रेपले धेरैजसो किाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई राबरकालीन आधारमा अर्थयपर्
ू य िह
ृ कायय प्रिान िनेर्, (लामो
बबिा िर्था मल्
ू याङ्क्कन विन्त्डोहरू अपिाि हुन ्)। िह
ृ काययको उद्िे श्य भसकाइ वितिार िनुय र विद्यार्थीहरूलाई

स्जम्मेिार हुन मद्िि िन,ुय अभ्यास समय व्यितर्थापन अभ्यास िन,ुय िर्था तििन्त्र समतया समाधान सीपहरू

भसक्न मद्िि िनुय हो। भशिकहरूले अरसकक्रय रूपमा आइवप संरेखखि िा खण्ड 504 समायोजनहरू िह
ृ काययमा
समायोजन िनप
ुय नेर्। प्रत्येक राति पररिारहरू िह
ु नेर् र िह
ृ काययमा िररने प्रयासमा सहयोिी हुनप
ृ कायय
जााँच्नप
ु नेर्।

िह
ृ कायय परू ा निने विद्यार्थीहरूलाई तकूल समयमा िा पतर् काययपतू िय सरहरूमा सहभािी हुन अतनिायय िनय

सककनेर्। सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप क्याम्पसहरूले तकूल समयमा िा पतर् व्यस्क्ििि िर्था समर शैक्षिक सहयोि

हतििेपहरू प्रिान िर्य न ्। तिेस्च्र् िर्था अतनिायय शैक्षिक सहयोिहरू र हतििेपहरूका विषयमा बढी जानकारीका
लागि कृपया आफ्नो बच्चाको वप्रस्न्त्सपलसाँि भेट िनह
ुय ोस ्।
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तकूल-परििाि साझेदािी
तकूलहरू िर्था पररिारहरू तनयभमि सञ्चारमा हुाँिा र समस्न्त्िि िररकाले साँिै काम ििाय विद्यार्थीको तकूल अनभ
ु ि
िर्था शैक्षिक काययसम्पािनलाई ठूलो लाभ हुन्त्र् भन्त्नेमा तराइभ प्रेप विश्िास िर्य । यी साझेिारीहरूले हाम्रा

विद्यार्थीहरू र तकूल समि
ु ायलाई सिायङ्क्िीर् सहयोि िर्य न ् - विशेषिरर भशिा, पिपोषर्, सेिा िर्था सञ्चारका

िेरहरूमा। पररिारहरू िर्था तकूल तटाफ, विशेषिरर भशिकहरूबीचको सशक्ि साझेिारी तराइभ प्रेपमा हाम्रो कामको
प्रमख
ु ित्त्ि हो।

सल्लाहकािहरू तर्था आिाबाब/ु अमििािक सम्पका

तराइभ प्रेप भमडल तकूलहरूले तराइभ प्रेपका मान्त्यिाहरूमा केस्न्त्िि एउटा सशक्ि भसकाइ समि
ु ाय तनमायर् िनय
एउटा सल्लाहकारी काययक्रम प्रयोि िर्य न ्। प्रत्येक विद्यार्थीलाई एक जना सल्लाहकार र एउटा सल्लाहकारी

विद्यार्थी समह
ू तनधायरर् िररन्त्र्। उक्ि सल्लाहकारी काययक्रमले शैक्षिक सरको अिगधमा सल्लाहकारसाँि सम्बन्त्ध

तनमायर् िनय, िर्था परामशय, माियिशयन िर्था सहयोि पाउन एउटा सम्बन्त्ध तनमायर् िनय एउटा अिसर भसजयना िर्य ।

सल्लाहकारी सरहरू, समह
ू र्लफलहरू, िर्था व्यस्क्ििि सम्मेलनहरूमाफयि सल्लाहकारी काययक्रमले शैक्षिक

योजना तनमायर्, कररयर अन्त्िेषर्, लक्ष्य-तनधायरर्, घर/तकूल सञ्चार, टोली िर्था सामि
ु ातयक भिन, सामास्जक-

भािनात्मक भसकाइ र व्यस्क्ििि प्रतिबबम्बनका लागि एउटा महत्त्िपर्
ू य संरचना प्रिान िर्य ।

उक्ि सल्लाहकारले पररिारहरूसाँि प्रार्थभमक सम्पकयका रूपमा काम िर्य न ् र आमाबाब/ु अभभभािकहरू, भशिकहरू
िर्था अन्त्य तकूल पसोनेलहरू बीचको सञ्चार सहजीकरर् िर्य न ्। सल्लाहकारहरूले तकूलमा भएको प्रितिको
तनयभमि अपडेट प्रिान िनय फोन कल पर/इमेलमाफयि हरे क मदहना कम्िीमा एक पटक

आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरू सम्पकय िने अपेिा िररन्त्र्। माभसक सञ्चारमा विद्यार्थीको शैक्षिक िर्था व्यािहाररक
प्रितिका विषयमा सकारात्मक िर्था रचनात्मक पष्ृ ठपोषर् अिलोकनहरू सामेल रहनेर्न ्।

आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई कुनै पतन कारर्का लागि सल्लाहकारहरूसाँि सम्पकय िनय तिािि िररन्त्र्, जसमा

तकूलमा भए घटे का काययक्रमहरूबारे प्रश्नहरू िा आफ्नो बच्चाका सम्बन्त्धमा उठे का सरोकारहरू िा समरमा
तकूलका विषय सामेल र्न ्।
परििाि परिषद्

प्रत्येक तराइभ प्रेप क्याम्पसमा एउटा पररिार पररषद् हुन्त्र्, जसले माभसक बैठक िर्य । वप्रस्न्त्सपल िर्था तकूल

तटाफका सितयहरूसाँिको साझेिारीमा, पररिार पररषद्ले तकूल काययसम्पािन िर्थयाङ्क्क िर्था शैक्षिक काययक्रमका
विषयमा जानकारीको पन
ु रािलोकन िर्य र आिश्यक हुाँिा, पष्ृ ठपोषर् िर्था भसफाररसहरू प्रिान िर्य । पररिार

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

व्यापक तकूल समि
ु ायका शैक्षिक िर्था सामास्जक-भािनात्मक आिश्यकिाहरूमा आधाररि महत्त्िपर्
ू य विषयहरू

पतन पदहल्याउाँ र् । पररिार पररषद् सितयहरूले कक्रयाकलापहरूको योजनामा मद्िि ििाय, तकूल प्रतिष्ठा तनमायर्

ििाय िर्था तकूलभरर अन्त्य पररिारहरूसाँि प्रमख
ु जानकारी साझा ििाय प्रमख
ु भभू मका तनबायह िर्य न ्।
प्रत्येक पररिार पररषद्मा पााँच प्रतितनगधहरू र्न ्। पररिार पररषद्का िीन सितयहरूको चयन
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आमाबाब/ु अभभभािकको टोलीले िर्य , एक भशिकको चयन संकायले िर्य , र एक जना समि
ु ायको सितय

वप्रस्न्त्सपलले तनयक्
ु ि िर्य न ्। तराइभ प्रेप रतटी बोडयमा हरे क िेरको प्रतितनगधत्ि अभभभािक प्रतितनगधले िर्यन ्।

सबै बोडय सितयहरू तराइभ प्रेपको िेबसाइटमा सच
ू ीकृ ि िररएका हुन्त्र्न ्। यदि िपाईँ आफू कसरी संलग्न हुनेसदहि
पररिार पररषद्बारे बढी जानकारी चाहनह
ु ु न्त्र् भने कृपया आफ्नो वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ्।

तकूल-परििाि पर्ततबद्धता

यस पत
धिाले विद्या
ु तिकाको पष्ृ ठ 27 मा सामेल िररएको तकूल-पररिार परतिबद्
्

ही , भशिकह , ि

ा

आमाबाब/ु अभभभािकहरूका लागि समर िर्था तनदियष्ट अपेिाहरू रे खाङ्क्ककि िर्य । हामीले भमलेर िने काम एउटा

िीन-िफयको साझेिारी हो िर्था उच्चिम अपेिाहरूले हरे क बच्चाका लागि उच्चिम-िर्
ु तिरीय भशिा सतु नस्श्चि

िनय हाम्रा सम्पर्
ू य कामहरूलाई तनिे भशि िनप
ुय नेर्।
बच्चाहरूलाई सिु िा टदने ि दव्ु यािहाि रिपोिा र्ने

सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप पसोनेलहरू अतनिायय ररपोटय रहरू हुन र यदि उनीहरूले यस्ु क्िसङ्क्िि रूपमा िव्ु ययिहार िा

तिरतकार भइरहे को आशङ्क्का िरे उनीहरूले िव्ु ययिहार िा तिरतकार ररपोटय िनप
ुय नेर्। कुनै पतन व्यस्क्िले संदिग्ध

बच्चा िव्ु ययिहार िा तिरतकारको ररपोटय 844-264-5437 मा कोलोराडो बच्चा िव्ु ययिहार िर्था तिरतकार
हटलाइनमा सम्पकय िरे र िनय सक्नेर्न ्।

विद्यार्थी व्यिहाि नीततहरू
तराइभ प्रेपमा, हरे क तकूल काययले एउटा तकूल संतकृ ति तनमायर् िर्य , जुन सकारात्मक व्यिहार प्रर्ाली िर्था

पन
ु तर्थायपनात्मक अभ्यासहरूमा आधाररि हुन्त्र्। तराइभ प्रेपमा, हाम्रा मल
ू भि
ू मान्त्यिा प्रतिबद्धिाहरूमध्ये एक

हो, "म सरु क्षिि शरीर, मस्तिष्क िर्था हृिय भएको िािािरर् भसजयना िनय प्रतिबद्ध र्ु।" हामी सहयोिी समि
ु ायको

एउटा अंश हुने अगधकार सबै रहे को जहााँ प्रत्येक व्यस्क्ि आफ्नो पर्
ू ,य आगधकाररक व्यस्क्ित्ि तकूलमा ल्याउन

सरु क्षिि र्न ् भन्त्नेमा विश्िास िर्ौँ। हामीले हाम्रो धेरैजसो काम एउटा सशक्ि समि
ु ाय तनमायर् िनय िरे िापतन,
हामीसाँि कुनै विद्यार्थीले तकूल िा डडस्तरक्ट नीति उल्लङ्क्घन ििायका लागि काययविगधहरू पतन र्न ्।

भशिकहरूले किाकोठाभभर िर्था तकूल कक्रयाकलापहरूका अिगधमा विद्यार्थीहरूलाई अपेिाहरू परू ा िराउन

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

हुने मद्
ु िाहरूका लागि तनर्ययहरू तकूल प्रशासकहरूले िर्य न ्। तराइभ प्रेपले अनश
ु ासनात्मक कारबाहीबारे
आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूलाई चुति रूपमा सगू चि िनेर्। तराइभ प्रेपमा हाम्रो अनश
ु ासन नीतिसम्बन्त्धी वििरर्
िल दिइएका र्न ्।

असक्ििा भएका विद्यार्थीहरूका लागि व्यिहार पररर्ामहरू तनधायरर् ििाय विद्यार्थीको आइइवप िा ५०४ (जतिैैः

व्यिहार हतििेप योजना, समायोजनहरू, आदि) का सान्त्िभभयक घटकहरूमागर्थ विचार िररन्त्र्।
तकूल अनश
ु ासन

तराइभ प्रेपले डडवपएस अनश
ु ासन नीति समनरू
ु प डडवपएस व्यिहार म्यादरक्स कायायन्त्ियन िर्य ; पर्
ू य डडवपएस नीति
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डेनभर पस्ब्लक तकूल्स भशिा बोडय िेबसाइट, नीति जेके-आर मा पाउन सककन्त्र्। उपयक्
ु ि भएका खण्डमा

पन
ु तर्थायपनात्मक अभ्यासहरूको प्रयोि िनय सककनेर्। तराइभ प्रेपले विद्यार्थीहरूले किाकोठाबादहर बबिाउने समय
न्त्यन
ू ीकरर् िने लक्ष्य राखेको र्; यद्यवप, यदि किा र्ोड्न टानय नसककने भए, उक्ि विद्यार्थीले उक्ि समयमा
र्ुटे को शैक्षिक कायय परू ा िनय आिश्यक र्।

डडवपएस व्यिहार म्यादरक्सले िम्भीर पररर्ामहरू िराउने व्यिहारहरू रे खाङ्क्ककि िरे को र्, जतिैैः तनलम्बनहरू र
तनष्कासनहरू। यदि तकूल-बादहरको तनलम्बन आिश्यक भए, एउटा औपचाररक भलखखि सच
ू ना

आमाबाब/ु अभभभािकलाई प्रिान िररनेर्। तकूल-बादहरका तनलम्बनहरू 1 (एक) िे खख 3 (िीन) दिन सम्मका
हुनेर्न ्।

डडवपएस व्यिहार म्यादरक्स िा कायायन्त्ियनसम्बन्त्धी प्रश्नहरूका लागि कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलसाँि
सम्पकय िनह
ुय ोस ्। सबैभन्त्िा पतर् अद्यािगधक िररएको डडवपएस व्यिहार म्यादरक्सको प्रति तकूलको सम्पकय
कायायलयमा पतन उपलब्ध र्।

तकूल अनश
ु ासन नीतिहरू कायायन्त्ियन िनय स्जम्मेिार तकूल तटाफले उक्ि काम जाि, भलङ्क्ि, उत्पवत्त राष्र,
जातियिा, धमय, असक्ििा, यौतनक झक
ु ाि, िा लैङ्क्गिक पदहचानका आधारमा कुनै विभेि निरी िनप
ुय नेर्।
तनष्कासन

कुनै पतन विद्यार्थीलाई, डेनभर सहर िर्था काउन्त्टी िा कोलोराडो राज्यका तनयमहरूका अतिररक्ि डेनभर पस्ब्लक
तकूल्स (DPS) अनश
ु ासन नीतिमा रे खाङ्क्ककि िररएका व्यिहारका लागि तनष्कासन िनय सककनेर्। नीति िा
कानन
ु ले आिश्यक िरे का बेलामा कुनै पतन विद्यार्थीलाई तनष्कासन प्रकक्रयाका लागि रे फर िनय तराइभ प्रेप
स्जम्मेिार र्। सन
ु ि
ु ाइहरू सदहि उक्ि तनष्कासन प्रकक्रया, डडवपएसले लािय
ू ोग्य डडवपएस नीतिहरू र

काययविगधहरूअनस
ु ार सञ्चालन िनेर्। यदि कुनै विद्यार्थीलाई तनष्कासनका लागि भसफाररस िनय आिश्यक भए िा
कानन
ु द्िारा आिश्यक भए, तराइभ प्रेपले विद्यार्थीका आमाबाबह
ु रू िा अभभभािकहरूलाई भलखखिमा सच
ू ना प्रिान

िनेर्। तनष्कासन सन
ु ि
ु ाइको भलखखि सच
ू ना आमाबाबह
ु रू िा अभभभािकहरूले अगरम प्राप्ि िनेर्न ्। तराइभ प्रेपले
तनष्कासनहरूमा अस्न्त्िम तनर्यय ििै न।

तकूल अनश
ु ासन नीतिहरू कायायन्त्ियन िनय स्जम्मेिार तकूल तटाफले उक्ि काम जाि, भलङ्क्ि, उत्पवत्त राष्र,
जातियिा, धमय, असक्ििा, यौतनक झक
ु ाि, िा लैङ्क्गिक पदहचानका आधारमा कुनै विभेि निरी िनप
ुय नेर्।

डडवपएस व्यिहार म्यादरक्स िा कायायन्त्ियनसम्बन्त्धी प्रश्नहरूका लागि कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलसाँि
सम्पकय िनह
ुय ोस ्। सबैिन्दा पति अद्यािधधक र्रिएको डडवपएस व्यिहाि म्याटरक्सको प्रतत तकूलको सम्पका
कायाालयिा पतन उपलधध ि।
विद्यार्थी तनयन्त्रि

तराइभ प्रेप ले डेनभर पस्ब्लक तकूल्स विद्यार्थी तनयन्त्रर् नीति को पालना िर्य । यो नीति तकूल समि
ु ायका

सितयहरूको सरु िा, कल्यार् िर्था प्रतिष्ठाको यर्थोगचि किर ििै ठोस व्यािसातयक तनर्यय प्रयोि िरे र कायायन्त्ियन
िररनेर्।
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प्रामाखर्क िर्था प्रभशक्षिि तटाफ सितयले मार कुनै विद्यार्थीलाई शारीररक तनयन्त्रर् िनय सक्नेर्न ्। शारीररक
तनयन्त्रर् तनम्नभलखखि पररस्तर्थतिहरूमा मार प्रयोि िनय सककनेर्:
●

तनयन्त्रर् िररने विद्यार्थी िा अन्त्यलाई शारीररक हातनको कुनै िम्भीर, सम्भाविि, आसन्त्न खिराबाट
सरु क्षिि राख्न

●

कम तनयन्त्रर्ीय विकल्पहरू असफल भएका बेला आपि स्तर्थतिमा िा तटाफ सितयले त्यतिा विकल्पहरू
त्यतिो स्तर्थतिमा अनप
ु यक्
ु ि हुन्त्र्न ् िा अप्रभािकारी हुन्त्र्न ् तनधायरर् िरे मा

यस नीतिको अर्थय र अभभप्रायअन्त्िियि त्यतिो काम बाल-िव्ु ययिहार हुाँिैन र त्यसले शारीररक िण्डको अर्थय राख्िै न।
तनयन्त्रर्मा तनम्नभलखखि सामेल हुाँिैन:
●

शारीररक सहयोि, चोटपटकको रोकर्थाम तिेस्च्र्क िा जीिन जोिाउने मेडडकल काययविगधहरूका लागि
प्रयोि िररने सरु िात्मक िा अनक
ु ू लनात्मक उपकरर्हरू;

●

विद्यार्थी िा अन्त्य व्यस्क्िहरूको सरु िार्थय उक्ि विद्यार्थीलाई ५ भमनटभन्त्िा कम समयका लागि रोकेर
राख्ने;

●

अल्पकाभलन तनलम्बनको प्रयोि अल्पकाभलन तनलम्बन कुनै विद्यार्थीलाई किा िा अन्त्य तकूल

सम्बस्न्त्धि कक्रयाकलापमा पन
ु ैः सामेल हुनअ
ु तघ एक जना ियतकका सार्थमा राख्नु हो, जो विद्यार्थीलाई
आफूले िरे को अनप
ु यक्
ु ि व्यिहारबारे सोच्ने उद्िे श्यका लागि िररन्त्र्
बल
ु ीइङ ि साइबि बल
ु ीइङ

तराइभ प्रेप सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूका लागि सरु क्षिि िर्था सदृ
ु ढ तकूल िािािरर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध र्। विद्यार्थीहरू
साइबर बभु लइङसदहि धम्की, उत्पीडन िर्था कुनै पतन ककभसमको बभु लइङ व्यिहारबाट मक्
ु ि िािािरर्मा पढ्न
पाउनप
ु र्य भन्त्ने कुरामा हामी विश्िास िर्ौँ।

बभु लइङ अको व्यस्क्िलाई शारीररक, मानभसक िा भािनात्मक हातन पऱ्ु याउन अको व्यस्क्िमागर्थ तनयन्त्रर् प्राप्ि

िनय िबाब िा संरासको प्रयोि हो। बभु लइङ भलखखि, मौखखक, िा इलेक्रोतनक विगध िा शारीररक कक्रया िा मि
ु ामाफयि
हुनसक्र्।

तराइभ प्रेप तकूलहरूमा कुनै पतन कारर्का लागि िररने बभु लइङ तनषेध िररएको र्, तकूल पररसर िर्था तकूलप्रायोस्जि समारोहहरू िि
ै ा। यदि कुनै विद्यार्थी बभु लइङमा संलग्न भए, उसले िा उनले डडवपएस व्यिहार
ु म

म्यादरक्सअनरू
ु प अनश
ु ासनात्मक कारबाहीको सामना िनप
ुय ने हुन्त्र्। तराइभ प्रेपले बभु लइङ रोकर्थामका लागि

विद्यार्थीहरू र तटाफलाई सहयोि िनेर्, ज्ञाि बभु लइङका घटनाहरूमा िरु
ु न्त्ि हतििेप िनेर्, बभु लइङ व्यिहार
पररिियन िनय िर्था बभु लइङबाट पीडडिहरूलाई सहयोि िनय विद्यार्थीहरूसाँि काम िनेर्, िर्था सकारात्मक र

सहयोिी व्यिहार पदहचान िरी सराहना िनेर्। यी प्रयासहरू सिाइ-मक्
ु ि िािािरर् कायम िनय तनमायर् िररनेर्न ्।
विद्यार्थीहरू तकूल पररसरबादहर हुाँिा इलेक्रोतनक विगधबाट पतन बभु लइङ हुनसक्र्। यदि त्यतिा बभु लइङका घटनाले
तकूल िािािरर्मा बाधा पऱ्ु याउाँ र्न ् भने तराइभ प्रेपले अनश
ु ासनात्मक कारबाही िनयसक्नेर्।
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यदि बभु लइङ भएको र् भने विद्यार्थी िा आमाबाब/ु अभभभािकले िरु
ु न्त्िै सो कुराको ररपोटय वप्रस्न्त्सपल, एभसतटे न्त्ट

वप्रस्न्त्सपल, प्रशासक, भशिक, िा मानभसक तिातर्थय विशेषज्ञलाई िनप
ुय नेर्। त्यसपतर् तटाफले उक्ि घटना(हरू)को
अनस
ु न्त्धान सम्भािनाको हिसम्म वितिि
ु ि उपाय र्नोट िनेर्न ्। यदि
ृ िर्था िोप्य ििरबाट िनेर्न ् र उपयक्
आमाबाब/ु अभभभािकलाई उक्ि उपाय अपयायप्ि लािे, उसले िा उनले

managingdirectors@striveprep.orgमा इमेल पठाउन सक्नेर्न ्। अनस
ु न्त्धानमा सहभािी हुने
व्यस्क्िहरूिफय िररने प्रतिकार सहन िररनेर्ैन।

बभु लइङलाई उत्पीडनका रूपमा ििीकृि िररएको र् र यदि उत्पीडन जाि, जातियिा, भलङ्क्ि, यौतनक झक
ु ाि,

लैङ्क्गिक पदहचान, धमय, उत्पवत्त राष्र, पख्
ु यौली, उमेर, िैिादहक स्तर्थति, भेटेरन स्तर्थति, िा असक्ििामा आधाररि र्
भने त्यसलाई नािररक अगधकारहरूको उल्लङ्क्घन मातननेर्। उत्पीडनका विषयमा बढी जानकारीका लागि, कृपया
िल हे नह
ुय ोस ्।

परििािहरूले कसिी िद्दत र्नासक्िन ्?

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

सोझै आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपल, सामास्जक काययकिाय, तकूल मनोगचककत्सक िा भशिकसाँि सम्पकय िनय भसफाररस
िर्ौँ। हामी िपाईँलाई आफ्नो बच्चासाँि बभु लइङबारे कुरा िनय, आफ्नो बच्चालाई यदि ऊ िा उनी िा अन्त्य कुनै

विद्यार्थीमागर्थ बभु लइङ िा साइबर बभु लइङ भएको र् भने सधैँ एकजना विश्िाभसलो ियतकलाई बिाउन भसकाउन
प्रोत्सादहि िर्ौँ। तनम्न स्रोिहरूमा बभु लइङ िर्था साइबर बभु लइङबारे अनलाइन बढी जान्त्नह
ु ोस ्:
Cyberbullying.org • Stopbullying.gov • Safeschools.state.co.us •
Commonsensemedia.org
सेफिुिे ल

सेफटुटे ल कोलोराडो अज्ञाि रूपमा िपाईँ, िपाईँको तकूल, िपाईँका सार्थीहरू, िपाईँको पररिार िा िपाईँको

समि
ु ायलाई खिरामा पाने कुनै पतन खिरनाक व्यिहार ररपोटय िनय विद्यार्थीहरूलाई मद्िि िनय तनमायर् िररएको

र्। सेफटुटे ल कोलोराडो अज्ञाि र् - यसको अर्थय ररपोदटय ङ पाटीका रूपमा िपाईँको पररचय अज्ञाि रहनेर्। सेफटुटे ल

िपाईँको सरोकार सन्त्
ु न मार र मद्िि िने कोभसस िनय चाहन्त्र्। अनाभमकिा कोलोराडो राज्य कानन
ु द्िारा संरक्षिि
र्। टोल कि नम्बर तनम्न हो: 1-877-542-7233 (SAFE)। ररपोटय हरू अनलाइन पतन बझ
ु ाउन सककनेर्। िपाईँले
safe2tell.org मा सेफटुटे लबारे बढी जान्त्न र कसरी अनलाइन अज्ञाि ररपोटय हरू िनय सककन्त्र् जान्त्न सक्नह
ु ु न्त्र्।
हततयािहरू

तकूल, तकूल पररसर, पररसरभभर कहीीँ पतन, तकूल-प्रायोस्जि यािायाि, िा कुनै पतन तकूल-प्रायोस्जि िा तकूल-

सम्बस्न्त्धि काययक्रममा बन्त्िक
ु , चक्कु, वितफोटक, िा कुनै पतन ककभसमका हतियारहरूको अनम
ु ति र्ै न। नक्कल, िा
हतियार जतिा िे खखने ितिह
ु रू, जसमा खेलौना हतियारहरू पतन सामेल र्न ्, िा यस्ु क्िसङ्क्िि रूपमा खेलौनाका
रूपमा प्रयोि िनयसककने ितिह
ु रूको अनम
ु ति कदहल्यै दिइनेर्ैन।
टहिंसा

तराइभ प्रेप समि
ु ाय सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूका लागि सरु क्षिि रहे को सतु नस्श्चि िनय, दहंसात्मक व्यिहार सहन

िररनेर्ैन। तकूल, तकूल-प्रायोस्जि यािायाि, तकूल-सम्बस्न्त्धि काययक्रममा भौतिक दहंसा िने िा धम्क्याउने,
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तकूल समयमा त्यतिा दहंसात्मक कक्रयाकलाप योजना िने कुनै पतन विद्यार्थीले, डडवपए व्यिहार म्यादरक्समा
रे खाङ्क्ककि िररएअनरू
ु प उपयक्
ु ि पररर्ाम प्राप्ि िनेर्।
लार्प
ू दार्था, िटदिा ि सत
ू ी

कुनै पतन विद्यार्थीले िैध मेडडकल प्रेस्तक्रप्सन िर्था प्रयोिका लािय
ू ोग्य तनयमहरू पालना निरी िररने िााँजाको

प्रयोिसदहि मदिरा, सि
ू ी िा िैरकानन
ु ी लािप
ू िार्थयहरूको प्रयोि, तिाभमत्ि िा वििरर्, प्रेस्तक्रप्सन औषगधहरूको

िरु
ु पयोि, तकूल पररसर, कुनै पतन तकूल-अनम
ु ोदिि कक्रयाकलापहरू, विद्यार्थीहरूलाई तकूल-प्रायोस्जि िाहनहरूमा
यारा िराउाँ िा, िा तकूलले काम िने कुनै पतन तर्थानमा तनषेध िररएको र्। यस नीतिको उल्लङ्क्घनको नतिजा
डडवपएस व्यिहार म्यादरक्समा रे खाङ्क्ककि िररएको पररर्ाम हुनेर्।
विद्यार्थी खोितलास

यदि तकूलमा कुनै अकाट्य दहि, विशेष आिश्यकिा भए िा तकूल नीति िा कानन
ु को उल्लङ्क्घनको यस्ु क्िसङ्क्िि
आशङ्क्का भए, तराइभ प्रेप तटाफले तकूल सम्पवत्त (जसमा विद्यार्थीका लकरहरू सामेल र्न ् िर यतिमै सीभमि

र्ै नन ्) मा खोजिलास िनय सक्नेर्न ्। तकूल पिागधकारीहरूले विद्यार्थी तनज र/िा तनजको व्यस्क्ििि सम्पवत्त,
डेतक िेर, झोला, तकूल पररसरमा पाकय िररएको िाहन, िा कुनै तनदिय ष्ट विद्यार्थीलाई प्रिान िररएको तकूल

सम्पवत्तको पतन खोजिलास िनेर्न ्, जब तकूल पिागधकारीलाई िैरकानन
ु ी, बाधाकारी, िा तकूल नीति िा कानन
ु को

उल्लङ्क्घन भएको मातनने ितिह
ु रू विद्यार्थीसाँि भएको आशङ्क्का हुन्त्र्, िा उक्ि विद्यार्थीको तिाभमत्िमा भएका िी
ितिह
ु रू तकूल नीति िा कानन
ु को उल्लङ्क्घन हुने िरी प्रयोि िररने आशङ्क्का हुन्त्र्। कुनै विद्यार्थीसाँि लािप
ू िार्थय,
नाकोदटक्स, हतियारहरू, वितफोटकहरू, िा अन्त्य खिरनाक िस्जयि ितिक
ु ो तिाभमत्ि भए, र त्यतिो तिाभमत्िले

सरु िा र कल्यार् िा तकूल सम्पवत्तप्रति तपष्ट िर्था आसन्त्न खिरा तनम्त्याएको भए तकूल अगधकारीहरूले त्यतिो
विद्यार्थीलाई पक्रेर राख्नेर्न ्।
यातायात

यािायाि िी विद्यार्थीहरूका लागि मार ग्यारे न्त्टी िररन्त्र्, जससाँि योग्य असक्ििा हुन्त्र् िा जसले िह
ृ विहीनिा

अनभ
ु ि िरररहे का हुन्त्र्न ्। यदि िपाईँलाई आफू िा आफ्नो बच्चा यािायाि सेिाहरूका लागि योग्य र्ौँ भन्त्ने लाग्र्
भने कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपल िा सामास्जक काययकिाय/तकूल मनोगचककत्सकसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ्।

िह
ु ि िरररहे का विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध सेिाहरूका विषयमा बढी जानकारीका लागि कृपया
ृ विहीनिा अनभ
आफ्नो तकूलको सामास्जक काययकिाय/तकूल मनोगचककत्सकसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ् िा
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147 हेनह
ुय ोस ्।

केही केसहरूमा, तनस्श्चि िेरहरूमा यािायाि सेिाहरू उपलब्ध हुनसक्र्न ् िा विद्यार्थीहरूका लागि बस पासहरू
उपलब्ध हुनसक्र्न ्। बढी जानकारीका लागि कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय राख्नह
ु ोस ्।
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सिग्र तकूल नीततहरू
हाम्रो लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी तनयभमि रूपमा तकूल आओस ् भनी सतु नस्श्चि िनुय हो - प्रत्येक विद्यार्थी। हिे क टदन!

तराइभ प्रेपमा सफल हुन विद्यार्थी उपस्तर्थि हुनैपर्य । तनयभमि उपस्तर्थति उपलस्ब्धका लागि प्रमख
ु हुन्त्र् र सम्पर्
ू य
तकूल-आधाररि भसकाइलाई परू क काययका रूपमा घर पठाउन सककाँिै न। उपयक्
ु ि भशिा पाउन विद्यार्थी तकूलमा
िै तनक उपस्तर्थि भएको र तकूल उपस्तर्थतिका तनयमहरू पालना िरे को सतु नस्श्चि िने स्जम्मेिारी
आमाबाब/ु अभभभािक र विद्यार्थी िि
ै ो हो भन्त्ने तराइभ प्रेपको विश्िास र्।
ु क

सम्पर्
ू य 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 कानन
ु हरू अनरू
ु प
रहे र तनजी िा तकूल-ब्यापी उपस्तर्थति योजनाहरू बनाउनसक्र्न ्।

तकूल क्यालेन्त्डरको प्रति www.striveprep.orgमा प्रत्येक तकूलको िेबपष्ृ टमा उपलब्ध र्।
विद्यार्थी तिच्िता

विद्यार्थीहरूले शौचालय प्रयोि िरे पतर्, खानाअतघ र पतर्, तकूल समयमा तकूल प्रशासकहरू िा भशिकहरूले

अतनिायय िरे को समयमा आफ्ना हािहरू धुने िा हािे तयातनटाइजर प्रयोि िने अपेिा िररन्त्र्। सम्भि भएसम्म,

विद्यार्थीहरूले खोक्िा िा हाछयूाँ ििाय दटतयल
ु े र्ोप्नप
ु नेर्, उक्ि दटतयु फोहोरिानीमा फ्यााँक्नप
ु नेर्, िर्था हाि साबन
ु
पानीले धन
ु प
ु नेर् िा हािे तयातनटाइजर प्रयोि िनप
ुय नेर्। विद्यार्थीहरूले नधोएका हािले आफ्ना आाँखा, नाक र मख
ु
र्ुनबाट बच्नप
ु नेर्।

उपस्तर्थतत कायाविधधहरू तर्था सािान्य िानकािी

तिातर्थय समतयाहरू िर्था अन्त्य पररस्तर्थतिहरूका कारर् केही अनप
ु स्तर्थतिहरूलाई टानय सककाँिै न भन्त्ने हामी

तिीकार्ौँ। िर, हामीलाई विद्यार्थीहरूले धेरै तकूल समय र्ुटाउनाले - कारर् जेसक
ु ै होस ् - उनीहरूलाई शैक्षिक
रूपमा पतर् पार्य भन्त्ने पतन र्थाहा र्। यी अनप
ु स्तर्थतिहरू तिीकृि िा अतिीकृि जतिा भए िापतन, तिनले

किाकोठामा र्ुटे को समय र भसक्नका लागि र्ुटे को अिसरको प्रतितनगधत्ि िर्य न ्। विद्यार्थीहरूले हरे क दिन,

सङ्क्क्रामक हुनक
ु ा सार्थै िम्भीर बबरामी भएको स्तर्थति िा "तिीकृि" अनप
ु स्तर्थतिका रूपमा िल सच
ू ीकृि अन्त्य
पररस्तर्थतिहरूबाहे क, तकूल आउनप
ु नेर्। िईु भन्त्िा बढी दिन बबरामीका कारर् हुने अनप
ु स्तर्थतिका लागि कुनै

डाक्टरद्िारा भलखखि प्रमार्ीकरर् आिश्यक पनयसक्नेर्। कुनै पतन अतिीकृि अनप
ु स्तर्थतिको नतिजा ित्काल
आमाबाब/ु अभभभािक सञ्चार हुनेर्।

अनप
ु स्तर्थि भएका कारर् र्ुटे को काम परू ा िने स्जम्मेिारी विद्यार्थीहरूको हो। यदि अनप
ु स्तर्थति योजनाबद्ध भए,
आमाबाब/ु अभभभािकहरू िर्था विद्यार्थीहरूले अरसकक्रय रूपमा काम परू ा िने अनरु ोध िनप
ुय नेर्।
अनप
ु स्तर्थततहरूको सच
ू ना

आमाबाब/ु अभभभािकले विद्यार्थी अनप
ु स्तर्थि हुने दिनमा, कारर् प्रिान ििै िर्था विद्यार्थी कदहले तकूल फककयने हो
सगू चि ििै 9 पि
ू ायह्नभभर तकूललाई सगू चि िनप
ुय नेर्; यद्यवप, हामी आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई अनप
ु स्तर्थतिको
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सच
ू ना सम्भि भएसम्म अगरम प्रिान िनय प्रोत्सादहि िर्ौँ।
पररस्तर्थतिहरूमा आधाररि रहेर, अनप
ु स्तर्थतिलाई "तिीकृि" भनी गचन्त्हाङ्क्ककि िनय भलखखि प्रलेखीकरर् आिश्यक
हुनसक्नेर्।

तकूल फककिँिा, अनप
ु स्तर्थि 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 ्, जसले अनप
ु स्तर्थति/बबलम्बको कारर्(हरू) तर्थावपि िरे को हुन्त्र् (उक्ि नोटमा भमति िर्था तनदिय ष्ट
अनप
ु स्तर्थतिका लागि आिश्यक हुन सक्ने िल सच
ू ीकृि अन्त्य कुनै जानकारी सामेल हुनप
ु नेर्)।

कृपया ध्यान दिनुहोस:् कुनै विद्यार्थी अनप
ु स्तर्थि हुाँिा, आमाबाब/ु अभभभािकले उक्ि विद्यार्थी अनप
ु स्तर्थि हुने
हरे क दिन एउटा तिप्रेवषि फोन कल प्राप्ि िनेर्न ्।
तिीकृत अनप
ु स्तर्थततहरू

तिीकृि अनप
ु स्तर्थति यतिो अनप
ु स्तर्थति हो, जसमा आमाबाब/ु अभभभािकको अनम
ु ति हुन्त्र् र जसलाई तनम्नमध्ये
एक कारर्का लागि वप्रस्न्त्सपलद्िारा तिीकृि िररएको हुन्त्र्:
●

विद्यार्थीको बबरामी िा मेडडकल समतया;

●

आफ्नो पररिारमा कसैको मत्ृ य;ु

●

मेडडकल िा मानभसक तिातर्थय एपोइन्त्टमेन्त्ट (जतिैैः डाक्टर, िन्त्िगचककत्सक, र्थेरापी),

●

धाभमयक बबिा उत्सि;

●

तकूलको अनश
ु ासनात्मक कारबाहीका कारर् हुने अनप
ु स्तर्थति (जतिैैः तनलम्बन);

●

कानन
ु ी बाध्यिा (जतिैैः अिालिमा हास्जरी, सामि
ु ातयक सेिा);

●

आमाबाब/ु विद्यार्थीले तनधायररि िरे अनस
ु ार मानभसक तिातर्थय दििस (प्रति िषय 2 दिन); िा

●

अन्त्य टानय नसककने विद्यार्थी प्रतिबद्धिा (आमाबाब/ु अभभभािकले उक्ि अनप
ु स्तर्थि तिीकृि हुनसक्र् /
सक्िै न भनी तनधायरन िनय वप्रस्न्त्सपलसाँि र्लफल िनप
ुय नेर्)।

त्यतिो अनप
ु स्तर्थति तकूलद्िारा तिीकृि पस्ु ष्ट िनय तकूललाई आमाबाब/ु अभभभािकबाट प्रलेखीकरर् आिश्यक
हुनसक्र्(जतिैैः आमाबाब/ु अभभभािक र/िा तिातर्थय तयाहार प्रिायकबाट भलखखि प्रलेखीकरर् िा विद्यार्थीले
तकूल र्ुटाएको कारर्को प्रमार्)
अतिीकृत अनप
ु स्तर्थततहरू

अतिीकृि अनप
ु स्तर्थति त्यतिो अनप
ु स्तर्थति हो, जसले तिीकृि अनप
ु स्तर्थतिका लागि मापिण्डहरू परू ा ििै न िा जब
आमाबाब/ु अभभभािक तिीकृि अनप
ु स्तर्थतिका लागि आिश्यक भलखखि प्रलेखीकरर् प्रिान िनय असफल हुन्त्र्न ्।
उिाहरर्मा तनम्न सामेल र्न ्, िर यतिमै सीभमि र्ै नन ् - पररिार र/िा विद्यार्थी बबिाहरू, बच्चा तयाहार

पररस्तर्थतिहरू, र तकूल असम्बस्न्त्धि कक्रयाकलापहरू। यदि िपाईँलाई कुनै कारर्का लागि आफ्नो बच्चाले तकूल

र्ुटाउने कुरा अगरम जानकारी र् भने कृपया कसरी तकूल कायय र्ुटाउनबाट बचाउन सककन्त्र् भन्त्ने कुरा र्लफल
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िनय वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ्।

कृपया ध्यान दिनुहोस:् तकूल वप्रस्न्त्सपलले नै अन्त्त्यमा अनप
ु स्तर्थतिहरू तिीकृि / अतिीकृि भएको तनर्यय िर्य न ्,

पररिारहरूले होइन। यस अतिररक्ि, यदि कुनै विद्यार्थीले अनप
ु स्तर्थतिका कारर् धेरै माराको तकूल समय र्ुटाउाँ र्
भने तनयभमि उपस्तर्थति योजना तनधायरर् िनय तकूल तटाफले पररिारहरूसाँि काम िनेर्न ्।
र्ैि-हास्ििी

राज्य कानन
ु ले 17 िषयसम्म उमेर भएका विद्यार्थीहरूका तकूल उपस्तर्थति अतनिायय िरे को र्। तकूल उपस्तर्थति िर्था
िैर-हास्जरी कानन
ु िर्था नीतिहरूको उद्िे श्य विद्यार्थी िर्था पररिारलाई सहयोि िनुय र तकूल उपस्तर्थतिका
बाधाहरूलाई न्त्यन
ू ीकरर् िनुय हो।
एक मदहनामा चारिटा अतिीकृि अनप
ु स्तर्थतिहरू िा एक िषयमा 10 अतिीकृि अनप
ु स्तर्थति भएका विद्यार्थीहरूलाई
िैर-हास्जरी िायर िनय डडवपएसमा रे फर िररनेर्। यदि कुनै विद्यार्थीसाँि िीस (30) दिनभन्त्िा बढीका अतिीकृि
अनप
ु स्तर्थतिहरू र्न ् भने तराइभ प्रेपले उक्ि विद्यार्थीलाई िैर-हास्जरी िायर िनय रे फर िनय आिश्यक र्।
िैर-हास्जरी रे फर िनअ
ुय तघ, तकूल वप्रस्न्त्सपलले आमाबाब/ु अभभभािकलाई अतिीकृि अनप
ु स्तर्थतिहरूबारे सगू चि
िनेर्न ् िर्था अनप
ु स्तर्थतिहरू र्लफल िनय र उपस्तर्थति योजना तनमायर् िनय आमाबाब/ु अभभभािकसाँि बैठकका
लागि अनरु ोध िनेर्न ्। तकूलमा विद्यार्थीको अनप
ु स्तर्थति पयायप्ि रूपमा न्त्यन
ू ीकरर् िनय तकूलले भलएका किमहरू
सफन नभएको स्तर्थतिमा, र तकूलमा विद्यार्थीको अनप
ु स्तर्थतिहरू न्त्यन
ू ीकरर् िनय तकूललाई सहयोि िनय
अिालिको हतििेप र सप
ु ररिेिर् आिश्यक हुाँिा िैर-हास्जरी िायर िनेबारे विचार िनय सककनेर्।
यदि िपाईँलाई आफ्नो बच्चालाई एउटा उपस्तर्थति योजनाको आिश्यकिा र् भन्त्ने लाग्र् िा िैर-हास्जरी प्रकक्रयाबारे
बढी जानकारी चाहनह
ु ु न्त्र् भने कृपया आफ्नो बच्चाको वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय िनह
ुय ोस ्।
तििो िुट्िी

तर्टै तकूल पररसर र्ोड्नप
ु ने विद्यार्थीहरूलाई आमाबाब/ु अभभभािक िा आगधकाररक व्यस्क्िले वपक अप िनप
ुय नेर्।
उक्ि आमाबाब/ु अभभभािक िा आगधकाररक व्यस्क्िलाई आइडड िे खाउन भतननेर् र बादहर लैजान विद्यार्थीलाई

ररभलज िनअ
ुय तघ तकूलको उपस्तर्थति अभभलेख प्रयोि िरे र हतिािर िनप
ुय नेर्। विद्यार्थीहरूलाई किा िर्था तकूल
पररसरबाट तकूल पसोनेलले मार र्ुट्टी दिन सक्नेर्न ्।
बन्द क्याम्पस

तराइभ प्रेप भमडल तकूलहरू बन्त्ि क्याम्पसहरू हुन ्। कुनै तटाफ सितयले सप
ु ररिेिर् निरे सम्म सम्पर्
ू य

विद्यार्थीहरूले तकूल समयमा क्याम्पसभभरै रहनप
ु नेर्। र्ुट्टीको समयमा तिीकृि िररएका िर्था अन्त्य तकूल

िातयत्ि नभएका विद्यार्थीहरूलाई आमाबाब/ु अभभभािक, आगधकाररक व्यस्क्ि द्िारा वपक अप िनय सककनेर्, िा
आमाबाब/ु अभभभािकको भलखखि अनम
ु तिले तििन्त्र रूपमा र्ुट्टी दिन सककनेर्। विद्यार्थीहरूलाई किा िर्था
तकूल पररसरबाट तकूल पसोनेलद्िारा मार र्ोडडनेर् िर्था विद्यार्थीहरूलाई अगधकारप्राप्ि व्यस्क्िहरू
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(इनफाइनाइट क्याम्पसमा िे खाइएअनस
ु ार िा आमाबाब/ु अभभभािकले प्रिान िरे को अन्त्य कसैलाई) को स्जम्मा

लिाउनप
ु नेर्। विद्यार्थीलाई तकूलबाट बादहर लैजााँिा, लाने व्यस्क्ि तकूल तटाफ सामु आफ्नो िियमान पदहचान
प्रतिि
ु िनय ियार हुनप
ु नेर्।
परििाि आपतकाल

आपि स्तर्थतिमा, आमाबाब/ु अभभभािकले मख्
ु य कायायलयमा फोनद्िारा िा व्यस्क्ि उपस्तर्थि भएर सम्पकय

िनप
ुय नेर्। सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूको सरु िा र शद्
ु ध लेखाङ्क्कनका लागि, आमाबाबु िा अभभभािकहरूले तटाफको पि
ू -य
अनम
ु ति नभलई विद्यार्थीहरूलाई तकूल पररसरबाट लैजानु हुनेर्ैन िा विद्यार्थीहरूलाई किाकोठामा सम्पकय िनुय
हुनेर्ैन।

दर्
ा ना िा िेडडकल आपतकाल
ु ि

यदि विद्यार्थीमागर्थ तकूलमा िा पररसरबादहर तकूलको काययक्रममा मेडडकल आपिकाल आइपर्य िा िम्भीर िघ
य ना
ु ट
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 सच
ू ीकृि व्यस्क्ि िा पररिारको कफस्जभसयनलाई सम्पकय
िररनेर्। पररस्तर्थतिले माि िरे को खण्डमा तकूलले आपिकालीन मेडडकल सेिाहरू (911) मा फोन िनेर्।
विद्यार्थीहरूलाई औषधध चलाउने

विद्यार्थीहरूलाई औषगध चलाउने काम कुनै कफस्जभसयनले िा िन्त्ि-गचककत्सकले प्रेतक्राइब िरे अनस
ु ार र

आमाबाब/ु अभभभािकबाट प्राप्ि िि
ू भलखखि अगधकार प्रत्यायोजनपतर् मार िनय सककनेर्। िेडडकल अधधकाि

प्रत्यायोिन फािाि आिाबाब/ु अमििािकहरू तर्था कफस्िमसयनले ििे ि हततािि र्नप
ुा नेि। औषगध िातिविक

फामेसी पारमा तकूललाई प्रिान िररनप
ु नेर् र त्यसमा विद्यार्थीको नाम, औषगधको नाम, चलाउने मारा, दिनमा
कति पटक चलाउने, विगध र औषगध भलन र्ोड्नप
ु ने भमति (यदि लािू हुने भए) उल्लेख भएको हुनप
ु नेर्। तकूल

समयबादहर सञ्चालन िररने तकूल काययक्रमहरूमा औषगध चलाउन अतिररक्ि प्रलेखीकरर् आिश्यक पनय सक्नेर्।
तकूल सिापन/ब्रबलम्ब/सियपि
ू ा िुट्िी

खराब मौसमको स्तर्थति आएमा, तराइभ प्रेपले तकूल बन्त्ि िनय िा दढलो आरम्भ िनय डेनभर पस्ब्लक तकूलको तनर्यय
पालना िनेर्। डेनभर पस्ब्लक तकूलहरूका तकूल समापनहरू िा बबलम्बहरू अल मेरो डेनभर रे डडयो िर्था

टे भलभभजन तटे सनहरूबाट घोषर्ा िररनेर्न ् र उनीहरूको िेबसाइट www.dpsk12.org मा पोतट िररनेर्न ्।
सम्भि भएसम्म, तराइभ प्रेपले उक्ि जानकारी पररिारहरूलाई 5:30 पि
ू ायह्नअतघ विभभन्त्न च्यानलहरूमाफयि
सञ्चार िने प्रयास पतन िनेर्, जसमा तििैः फोन कलहरू र टे क्तट सन्त्िे शहरू सामेल र्न ् सार्थसार्थै

www.striveprep.org मा पोतट िररएका घोषर्ाहरूमाफयि िर्था तकूल तनदियष्ट सामास्जक मेडडया

पष्ृ ठहरूमाफयि सञ्चार िररनेर्। उक्ि जानकारीमागर्थ पहुाँच राख्ने स्जम्मेिारी आमाबाब/ु अभभभािकहरू िर्था
विद्यार्थीहरूको हो।

विरल पररस्तर्थतिहरूमा, तकूल सवु िधा स्तर्थतिहरू िा अन्त्य अतनिायय, बाह्य चरहरूले आकस्तमक तर्टो र्ुट्टी िनय िा
तकूल समापन िनय आिश्यक हुनसक्र्। तराइभ प्रेपले यतिा पररस्तर्थतिहरू िर्था कुनै र्ुट्टी िा काययिाभलका
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पररिियनका विषयमा सम्बस्न्त्धि तनिे शनहरू आमाबाब/ु अभभभािकलाई रे कडय िररएको फोन िा टे क्तट

सन्त्िे शमाफयि, सार्थसार्थै तराइभ प्रेपको िेबपष्ृ ठ, िर्था तराइभ प्रेप आगधकाररक सामास्जक मेडडया पष्ृ ठहरूमाफयि
सगू चि िनेर्।

िेत्र-भ्रिि, शैक्षिक भ्रिि, तर्था बाह्य मशिा अिसिहरू

िेर-भ्रमर्, शैक्षिक भ्रमर्, िर्था बाह्य भशिा अिसरहरू तराइभ प्रेपका विद्यार्थी भशिा अनभ
ु िका अंश हुन ् र तयनले

विद्यार्थीहरूलाई किाकोठामा अस्तित्ि नभएका धेरै शैक्षिक अिसरहरूमा अनाित्त
ृ िर्य न ्। कुनै पतन िेर-भ्रमर् िा
बाह्य भशिा अिसरहरूमा िररने सहभागििाले आफ्ना बच्चाहरूलाई िघ
य ना, हातन, िति िा चोटपटकसदहि
ु ट
जोखखमहरूमा अनाित्त
ु रू र
ृ िर्य र त्यतिा जोखखमहरूप्रति तराइभ प्रेपको िातयत्ि हुने र्ै न भनी आमाबाबह

अभभभािकहरूले बझ
ु ेका र्न ्। प्रत्येक िेर-भ्रमर्अतघ िेर-भ्रमर् अनम
ु ति पज
ु ी घर पठाइनेर् र विद्यार्थीले

हतिािर िररएको िेर-भ्रमर् अनम
ु ति पज
ु ी कफिाय निरे सम्म िेर-भ्रमर्मा सहभागििा जनाउन दिइनेर्ैन।

सामान्त्य िेर-भ्रमर् नीतिहरूका विषयमा प्रश्नहरू भएका आमाबाब/ु अभभभािकहरूले तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा

िनप
ुय नेर्, तनदिय ष्ट िेर-भ्रमर्का विषयमा प्रश्नहरू भने उक्ि िेर-भ्रमर्को नेित्ृ ि िने भशिक/तटाफ सितयिफय
सोखझनप
ु नेर्।

खाद्य सेिाहरू

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

काययक्रममा सहभािी र्, जसले सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूका लागि तनैःशल्
ु क ब्रेकफातट िर्था योग्य विद्यार्थीहरूका लागि
तनैःशल्
ु क िा न्त्यन
ू शल्
ु क लन्त्च प्रिान िर्य । उक्ि काययक्रममा सहभािी हुन आिेिन रस्जतरे सन, अभभमख
ु ीकरर्, र
मख्
ु य कायायलयमा उपलब्ध र्न ्। रास्ष्रय तकूल लन्त्च काययक्रमले तनधायरर् िरे अनस
ु ार लन्त्चको खचयका लागि

पररिारहरू आगर्थयक रूपमा स्जम्मेिार र्न ्। तनैःशल्
ु क िा न्त्यन
ू शल्
ु क लन्त्च काययक्रमका लागि योग्य नहुने र तकूलमा
लन्त्चको रकम िा लन्त्च भलएर आउन नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई तकूल प्रशासकहरूले लन्त्च प्रिान िनय सक्नेर्न ्।
लािेका कुनै पतन खचयहरू प्रमख
ु कायायलयमा कायायलय व्यतर्थापकलाई चत
ु ि रूपमा कफिाय भक्
ु िानी िनप
ुय नेर्।

विद्यार्थीका एकाउन्त्टहरू जररिानाबबनै नकारात्मक हुनसक्र्न ्; िर्थावप, तराइभ प्रेपलाई तर्टोभन्त्िा तर्टो उक्ि
रकम भक्
ु िानी िनय पररिारहरू स्जम्मेिार र्न ्।
विद्यार्थी एलिीहरू

यटद आफ्ना बच्चाहरूलाई एलिीहरू िा आहाि तनषेधहरू िए, तकूल नसा ि वप्रस्न्सपललाई सधू चत र्ना

आिाबाबह
ु रू/अमििािकहरू स्िम्िेिाि िन ्। एक पटक सगू चि िरे पतर्, तकूलले िपाईँको बच्चाका आिश्यकिाहरू
एकोमोडेट िनय िर्था उनीहरूको सरु िा सतु नस्श्चि िनय िपाईँसाँि काम िनेर्। मेडडकल प्रलेखीकरर् आिश्यक

हुनसक्र् र आफ्ना बच्चालाई आिश्यक पनयसक्ने कुनै पतन आिश्यक आपिकालीन औषगध (जतिैैः एवपपेन) प्रिान
िनय पररिारहरू स्जम्मेिार र्न ्। एलजी आपिकालका लागि योजना विकास िनय तकूल नसय, वप्रस्न्त्सपल र
आमाबाब/ु अभभभािकले साँिै काम िनेर्न ्। (जतिैैः एवपपेन चलाउने, यदि लािू हुने भए र मेडडकल फारामसदहि
बझ
ु ाइएको भए।) आफ्नो बच्चाको एलजी िा औषगध आिश्यकिाहरूमा कुनै पररिियन भए, सोबारे तकूललाई
अद्यािगधक िने स्जम्मेिारी आमाबाब/ु अभभभािकहरूको हो।
विद्यार्थी शल्
ु कहरू
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विद्यार्थी शल्
ु कहरूको पर्
ू य सच
ू ी िर्था कसरी र्ुट अनरु ोध िनेसदहि, तनदिय ष्ट विद्यार्थी शल्
ु क जानकारीका लागि,
कृपया तराइभ प्रेप िेबसाइट हेनह
ुय ोस ् िा िियमान विद्यार्थी शल्
ु क नीतिको एक प्रतिका लागि आफ्नो विद्यार्थीको
क्याम्पसमा कायायलय व्यितर्थापकलाई अनरु ोध िनह
ुय ोस ्।
विद्यार्थी प्रविधध शल्
ु क

विद्यार्थीहरूलाई कम्प्यट
ु रहरू उपलब्ध हुन ् भनी सतु नस्श्चि िनय, तराइभ प्रेपले सम्पर्
ू य भमडल िर्था हाइ तकूलका

विद्यार्थीहरूबाट $25 को िावषयक शल्
ु क सङ्क्कलन िर्य , जहााँ अगधकिम पररिार योििान $50 प्रति पररिार हो। यस
शल्
ु कमा प्रति शैक्षिक सर एक पटक मरम्मि िरे को खचय सामेल र्। एक पटक मरम्मि िरे पतर् त्यसपतर्का

मरम्मि खचयका लागि पररिार स्जम्मेिार रहनेर्। प्रविगध शल्
ु क शैक्षिक सरको आरम्भमा रस्जतरे सन िररने दिनमा,
िा मध्य-िषय भनाय हुनेहरूका लागि विद्यार्थी उपस्तर्थि भएको पदहलो दिन भक्
ु िानी िनप
ुय नेर्। िी शल्
ु कहरू निि,
चेक, िा क्रेडडट काडयद्िारा िनय सककनेर्। यदि िपाईँ प्रविगध शल्
ु क भक्
ु िानी िनय असमर्थय हुनह
ु ु न्त्र् भने िा अरू

प्रश्नहरू र्न ् भने कृपया आफ्नो बच्चाको प्रमख
ु कायायलयमा सम्पकय िनह
ुय ोस ्। िपाईँको बच्चालाई एउटा सशक्ि

भसकाइ िािािरर्का सम्पर्
ू य लाभहरू प्रिान िनय, हामी िपाईँलाई आफ्नो बच्चाको प्रविगध शल्
ु क भक्
ु िानीका लागि
सहयोि िनय अनरु ोध िर्ौँ।
तराइि प्रेप खेलकुद

खेलकुद योग्यता
●

तराइभ प्रेप भमडल तकूलहरूले योग्यिाका लागि कोलोराडो हाइ तकूल कक्रयाकलाप सङ्क्िठन

माियिशयनहरूको पालना िर्य । प्रत्येक भमडल तकूलसाँि आफ्नो तकूलका लागि तनदियष्ट रूपमा तनमायर्
िररएको एउटा योग्यिा योजना हुन्त्र्, जुन कुनै साझेिार काययक्रमहरूसाँिको समन्त्ियमा आफ्ना

माियिशयनहरूमा आधाररि हुन्त्र्। उक्ि योग्यिा योजना क्याम्पस खेलकुि तनिे शक, प्रभशिकहरू िर्था
एडभमन दटमद्िारा प्रत्येक ऋिअ
ु िाडड आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूसाँि सञ्चार िररनेर्।
●

एउटा योग्यिा िाभलका प्रशासकीय दटमले हरे क हप्िा एकबरि िर्य ।

शािीरिक िााँचहरू

कुनै पतन प्रतितपधायत्मक खेलकुिअतघ, सम्पर्
ू य विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्रामाखर्क कफस्जभसयनद्िारा औपचाररक

शारीररक जााँच दिनप
ु नेर् िर्था खेलकुि कक्रयाकलापहरू सम्बस्न्त्धि कसरिहरू, अभ्यासहरू, र प्रतितपधायमा सहभािी
हुन तिीकृति भलनप
ु नेर्। पररिारहरूलाई आफ्ना शारीररक जााँचहरू रीष्ममा िय िनय भसफाररस िररन्त्र्, जसले ििाय
विद्यार्थीहरूसाँि परू ा शैक्षिक सरका लागि िैध शारीररक जााँच रहोस ्। कुनै पतन विद्यार्थीलाई शारीररक जााँचको
पन
ु प्रयमार्ीकरर् प्रिान िनय आिश्यक िने अगधकार तराइभ प्रेपले सरु क्षिि राखेको र्। कुनै विद्यार्थीले पदहलेका
शैक्षिक सरहरूमा तराइभ प्रेप खेलकुिहरूमा भाि भलएकै भए िापतन, नयााँ शारीररक जााँच आिश्यक र्।
प्रविधधको प्रयोर् ि सािास्िक िेडडया

रस्जतरे सनका बेला सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप विद्यार्थीहरूलाई प्रविगध अनम
ु ति र प्रयोि सहमति प्रिान िररनेर्।

विद्यार्थीहरू र आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूले सहमतिमा हतिािर निरे सम्म तराइभ प्रेप प्रविगध िा इन्त्टरनेट
सेिाको प्रयोि िनय पाइनेर्ैन। सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप तनयमहरू िर्था व्यिहार नीतिहरू तकूलले जारी िरे का

उपकरर्हरू िर्था इन्त्टरनेटमा लािू हुनेर्न ्, जसमा तनम्न सामेल र्न ् िर यतिमै सीभमि र्ै नन ् - तराइभ प्रेपको
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बभु लइङ, विभेि िर्था उत्पीडन िर्था आचार-संदहिा नीतिहरू। तराइभ प्रेपले जारी िरे का उपकरर्हरू िा इन्त्टरनेटको
प्रयोिलाई अनि
ु मन िनय सककनेर् र त्यतिो प्रयोिमाफयि प्रसारर् िररएका सञ्चारहरूमा िोप्यिाको अपेिा हुाँिैन
भन्त्ने कुरा विद्यार्थीहरू र पररिारहरूले बझ
ु ेका र्न ्। यो सहमति र नीतिको एउटा सारांश हो, र

आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरू िर्था विद्यार्थीहरूले यसको पर्
ू य संतकरर् मख्
ु य कायायलयबाट पाउन सक्नेर्न ् िा
आफ्ना रस्जतरे सन सामरीहरूको सन्त्िभय भलन सक्नेर्न ्।
पाठ्यपत
ु तकहरू

विद्यार्थीहरूलाई तकूल पाठ्यपत
ु िकहरू िर्था किाकोठा उपन्त्यासहरू प्रिान िनय सककनेर् र उनीहरूले िी पत
ु िकहरू
िषयभरर राम्रो अितर्थामा राख्नप
ु नेर्। ितिरति िा हराएका पत
ु िकहरू आमाबाब/ु अभभभािकहरूका स्जम्मेिारी
हुनेर्न ् र त्यसका लागि शल्
ु क लाग्नसक्नेर्।
विद्यार्थी फोन प्रयोर्/सेलफोनहरू

तकूल समयमा सेलफोनको प्रयोि िनय पाइनेर्ैन। यदि कुनै विद्यार्थीले तकूलमा सेलफोन भलएर आए सो उनीहरूले
सो काम आफ्नै जोखखममा िरररहे का र्न ् भन्त्ने कुरा विद्यार्थी िर्था आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूले बझ
ु ेका र्न ्।

विद्यार्थीहरूले तकूल समय सरु
ु मै आफ्नो सेलफोन बन्त्ि िरे र विद्यार्थीको किाकोठाको बन्त्ि बाकसमा राख्नप
ु नेर्।
यदि कुनै विद्यार्थीले आफ्नो सेलफोन बझ
ु ाएको र्ै न र उक्ि फोन बज्र् िा िे खखन्त्र् भने तटाफ सितयले सो फोन
खोतनेर्न ् र आमाबाबु िा अभभभािकलाई मार कफिाय िनेर्न ्।

आिश्यकिा भएमा, र आपि स्तर्थतिमा आफ्ना आमाबाब(ु हरू)/अभभभािक(हरू)लाई सम्पकय िनयका तनभमत्त

विद्यार्थीहरूलाई तकूलको फोनमा पहुाँच हुनेर्। यदि कुनै विद्यार्थीलाई आमाबाब/ु अभभभािकसाँि सम्पकय िनय
आिश्यक भए, उक्ि विद्यार्थीले तकूलको फोन प्रयोि िनय तटाफको अनम
ु ति भलने अपेिा िररन्त्र्।

कृपया ध्यान दिनह
ु ोस ्: तराइभ प्रेपका तटाफले कुनै सेलफोनको चोरी, नाश, िा ितिका लागि कुनै स्जम्मेिारी

भलाँ िैनन ्। विद्यार्थीले तकूलमा ल्याएको सेलफोनका लागि विद्यार्थी िर्था आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूले सम्पर्
ू य
स्जम्मेिारी भलनप
ु नेर्।
व्यस्क्तर्त सम्पवि

विद्यार्थीहरूलाई तनधायररि लकरहरूमा पहुाँच हुनेर् र िी लकरहरूमा उनीहरूले तकूल समयमा आफूलाई आिश्यक
नहुने आफ्ना सम्पर्
ू य व्यस्क्ििि सामरीहरू राख्नप
ु नेर्। तकूलमा ल्याइएको सम्पर्
ू य सम्पवत्त ल्याउने व्यस्क्िकै
जोखखममा ल्याइन्त्र्। तराइभ प्रेपले विद्यार्थीहरूसम्बन्त्धी कुनै पतन सम्पवत्तका लागि स्जम्मेिारी िहन ििै न।

विकषयर् िने िा अनप
ु यक्
ु ि ितिह
ु रू विद्यार्थीबाट भलइनेर्न ् र तकूल समयको अन्त्त्यमा कफिाय िररनेर्न ्, जुन
कफिाय भलन प्रायैः आमाबाब/ु अभभभािकले तकूल आउनप
ु नेर् (सेलफोनहरू िर्था हे डफोनहरूजतिा अनगधकृि
इलेक्रोतनक्ससदहि) िोहोररइरहने उल्लङ्क्घनहरूका लागि आमाबाब/ु अभभभािक सम्मेलन आिश्यक हुनेर्।
विद्यार्थीहरूले ठूलो माराको पैसा तकूलमा ल्याउनु हुनेर्ैन।
हिाएको ि िेटिएको

प्रत्येक तकूलसाँि एउटा हराएको र भेदटएको बाकस हुनेर्। बढी जानकारीका लागि कृपया आफ्नो तकूलको सम्पकय
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कायायलयमा सम्पकय िनह
ुय ोस ्। एक मदहनाभभर िाबी निररएका ितिह
ु रू तराइभ प्रेपको कायय-तििन्त्रिाअन्त्िियि
परोपकारी सङ्क्िठनहरूलाई िान दिइनेर्।
तकूल आपतू ताहरू

उपयक्
ु ि सामरीहरू सदहि तकूल आउनु विद्यार्थीहरूको स्जम्मेिारी हो। यदि अभभभािकहरूलाई आफ्नो बच्चासाँि
उपयक्
ु ि तकूल सामरीहरू भएको सतु नस्श्चि िनय मद्िि आिश्यक र् भने आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूले
विद्यार्थीको सल्लाहकार, तकूल परामशयिािा िा वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनप
ुय नेर्।
विद्यार्थीहरूको खोप

डेनभर पस्ब्लक तकूल्सको नीतिअनस
ु ार, कुनै पतन विद्यार्थीहरूलाई रोिहरूका विरूद्ध खोपका विषयमा कानन
ु ी
आिश्यकिाहरू परू ा निरी तकूल पढ्न िा तकूलको पढाइ जारी राख्न दिइनेर्ैन, जबसम्म उक्ि विद्यार्थीसाँि
कानन
ु ले तिातर्थय, धाभमयक, व्यस्क्ििि, िा अन्त्य कारर्हरूका लागि िैध र्ुट हुाँिैन।
विद्यार्थी िेडडया सहितत तर्था प्रकिीकिि

तराइभ प्रेप हाम्रा विद्यार्थीहरू िर्था तटाफका उपलस्ब्धहरूको उत्सि मनाउन िर्था तिनमागर्थ प्रकाश पानय र हाम्रो

समि
ु ायमा तराइभ प्रेपका कक्रयाकलापहरूको प्रिद्यधन िनय चाहन्त्र्। उिाहरर्का लागि, विद्यार्थीहरू िा विद्यार्थीको
काम समाचारपर, रे डडयो, दटभी, िेब, प्रिशयनहरू, ब्रोसरहरू, सच
ू नापरहरू िर्था अन्त्य ककभसमका मेडडयामाफयि

भशिकहरूलाई िाभलम दिाँ िा र/िा हाम्रा तकूलहरूबारे सामि
ु ातयक सचेिना िद्
ु िनय
ृ गध िनय सामरीका रूपमा प्रतिि

सककन्त्र्। रस्जतरे सनका बेला िा तकूलको पदहलो दिन अिािै, आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूलाई मेडडया सहमति िर्था
प्रकटीकरर् फाराम प्रिान िररनेर्। यदि िपाईँसाँि प्रश्नहरू भए, कृपया आफ्नो तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि सम्पकय
िनह
ुय ोस ्।

प्रकामशत सािग्रीहरू िा प्रलेखहरूको वितिि

तकूलद्िारा र तकूलका लागि ियार िररएका प्रकाशनहरू वप्रस्न्त्सपल, सल्लाहकार, िा भशिकको पि
ू -य तिीकृति भलएर
िह
ु ायमा पोतट िनय िा वििरर् िनय सककनेर्। त्यतिा सामरीहरूमा तकूल पोतटरहरू, ब्रोसरहरू,
ृ त्तर समि
भभत्तेगचरहरू आदि सामेल हुनसक्र्न ्। सम्पर्
ू य तकूल प्रकाशनहरू भशिक, प्रायोजक, र वप्रस्न्त्सपलको
सप
ु ररिेिर्अन्त्िियि रहनेर्न ्।

कुनै विद्यार्थीले वप्रस्न्त्सपलबाट पि
ू -य तिीकृति प्राप्ि निरीकन, भलखखि सामरी, फोटाहरू, गचरहरू, यागचकाहरू,

कफल्महरू, टे पहरू, पोतटरहरू, िा अन्त्य दृश्य िा ििर् सामरीहरूलाई तकूलमा िा तकूल पररसरमा पोतट िनय, बेच्न,
प्रसार िनय िा वििरर् िनय पाइनेर्ैन। यतिो तिीकृतिबबनै प्रिशयन िररएका सामरीहरू हटाइनेर्।
धयापाि

वप्रस्न्त्सपलको अनम
ु तिबबना विद्यार्थीहरूले तकूल पररसरभभर केही पतन बेच्न पाउनेर्ैनन ्। उनीहरूले वप्रस्न्त्सपलको
पि
ू -य अनम
ु तिबबना आफ्नै उद्िे श्यका लागि िा आफू संलग्न भएको तकूलबादहरको सङ्क्िठनका तनभमत्त रकम िा
सामरीहरू सङ्क्कलन िनय पाउनेर्ैनन ्।
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सिााधधकाि सािग्रीहरू तर्था बौद्धधक सम्पवि

विद्यार्थीहरूले सिायगधकार कानन
ु िर्था बौद्गधक सम्पवत्त कानन
ु हरूका प्रािधानहरूको पालना िनप
ुय नेर्। तराइभ
प्रेपले कुनै पतन रूपमा िैरकानन
ु ी नक्कल िस्जयि िरे को र्। र्ापा िा िैर-र्ापा जतिो भए िापतन, अनलाइन

प्रकाभशि; िा सफ्टिेयर, सङ्क्िीि, डडस्जटल माध्य िा कुनै प्रिशयनका रूपमा भएका सिायगधकार सामरीहरूको नक्कल
िररने िा प्रिशयन िररने र्ै न, जबसम्म सिायगधकार धारकबाट त्यतिो प्रयोिको उपयक्
ु ि भलखखि अनम
ु ति प्राप्ि

िरराँिैन। विद्यार्थीहरू र आमाबाब/ु अभभभािकहरू आफ्नो तकूल काययमा त्यतिा सामरीहरूको प्रयोिका विषयमा
कुनै प्रश्नहरू भए नभएको कुरा आफ्ना वप्रस्न्त्सपललाई सोध्न प्रतिबद्ध र्न ्।

सिायगधकार, प्याटे न्त्ट िा अन्त्य ककभसमको बौद्गधक सम्पवत्तसदहि िर यतिमै सीभमि नभएका सम्पर्
ू य बौद्गधक
सम्पवत्तको तिाभमत्ि, िर्था सम्पर्
ू य अगधकारहरू, शीषयक, र रुगच जुन तराइभ प्रेपमा उनीहरूको पाठ्यक्रम िर्था

भनायको िेरभभर रही िा तराइभ प्रेप संसाधनहरूको प्रयोि (उपकरर्, आपतू ियहरू, सवु िधाहरू िा िोप्य व्यापार-रहतय
जानकारीसदहि िर यतिमै सीभमि नरहे को) िरे र विद्यार्थीहरूद्िारा भसजयना िररएको सामरी उक्ि विद्यार्थी र
तराइभ प्रेपको संयक्
ु ि सम्पवत्त हो। विद्यार्थीहरू िर्था उनीहरूका आमाबाब/ु अभभभािकहरूले संयक्
ु ि तिाभमत्ि

तनधायरर् िर्य न ्, र त्यतिो तिाभमत्िका सम्पर्
ू य अगधकारहरू िर्था लाभहरू तराइभ प्रेपलाई प्रिान िर्य न ्। तराइभ
प्रेपले विद्यार्थी सामरीहरूलाई बाह्य सङ्क्िठनहरूलाई प्रयोि िने अनम
ु ति (लाइसेन्त्स) प्रिान िनयसक्र् िा

विद्यार्थीले भसजयना िरे का सामरीहरू, फन्त्ड सङ्क्कलन िा अन्त्य कारर्हरूका लागि प्रकाशनहरूमा प्रयोि िनयसक्र्।
सम्भि भएसम्म, तराइभ प्रेपले विद्यार्थीहरूको कायय प्रकाभशि िनअ
ुय तघ िा बाह्य प्रयोि िनअ
ुय तघ
आमाबाबह
ु रू/अभभभािकहरूलाई सगू चि िनेर्।

अनौपचारिक ि औपचारिक र्न
ु ासो सिाधानका लाधर् अनिु ोध

तकूल प्रशासन िर्था तराइभ प्रेप रतटी बोडयले आमाबाब/ु अभभभािकहरू िा समि
ु ायका सितयहरूको िन
ु ासो सन्त्
ु नर
समाधान िनय संयक्
ु ि रूपमा काम िर्य न ्।

यदि िन
ु ासो विद्यार्थी व्यिहार िा तकूल आपतू ियहरूका विषयमा भए तराइभ प्रेपले िन
ु ासोकिायलाई पदहले संलग्न
तटाफ सितयसाँि प्रत्यि समतयाको समाधान िनय प्रोत्सादहि िर्य । यदि िन
ु ासोकिाय संलग्न तटाफ सितयले

प्रतिाविि िरे को समाधानप्रति असन्त्िष्ु ट भए, दिइएका पररस्तर्थतिहरूमा उक्ि समाधान व्यािहाररक नभए िा

िन
ु ासोकिायलाई तकूलले लािय
ू ोग्य कानन
ु हरू िर्था तनयमनहरूको उल्लङ्क्घन िरे को लािे, िन
ु ासोकिायले तकूल
वप्रस्न्त्सपलसाँि बैठकका लागि अनरु ोध िनप
ुय नेर्। यदि उक्ि समतया तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि समयोगचि (िन
ु ासो

बझ
ु ाएको 5 तकूल दिन नकटीकन) ििरमा समाधान नभए, िन
ु ासोकिायले तकूलका प्रबन्त्ध तनिे शकसाँि सम्पकय िरे र
समाधान अनरु ोध िनय िा औपचाररक िन
ु ासो िायर िनय सक्नेर्न ्। तकूलको प्रबन्त्ध तनिे शकको सम्पकय जानकारी
तकूलबाट पाउन सककनेर् िा managingdirectors@striveprep.org मा सम्पकय िरे र पाउन सककनेर्।

यदि यस प्रकक्रयामाफयि िन
ु ासोकिाय सन्त्िष्ु ट हुने िरी िन
ु ासाको समाधान भएन भने उसले िा उनले तराइभ प्रेपका

प्रमख
ु काययकारी अगधकारीलाई info@striveprep.org मा भलखखि अनरु ोध बझ
ु ाएर सो समाधानको समीिा िनय
अनरु ोध िनय सक्नेर्न ्। यदि उक्ि िन
ु ासो भसइओ द्िारा पतन समाधान भएन भने िन
ु ासोकिायले िन
ु ासो समीिा
िररमाग्नका लागि बोडयलाई औपचाररक अनरु ोध बझ
ु ाउन सक्नेर्न ्।
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वििेद तर्था उत्पीडनिा तनषेध
तराइभ प्रेपका सम्पर्
ू य विद्यार्थी िर्था तटाफलाई सरु क्षिि र सम्मातनि अनभ
ु ि िने अगधकार र्। फेडेिल नार्रिक
अधधकाि कानन
ु अनस
ु ाि (दफा VI, दफा IX, असक्तता िएका अिेरिकीहरू अधधतनयि, खण्ड 504, तर्था उिेि

वििेद अधधतनयि) िाज्य कानन
ु , तर्था तराइि प्रेप नीततहरू तराइि प्रेपले ििा, िाततयता, मलङ्र्, यौतनक झक
ु ाि,

लैङ्धर्क पटहचान िा अमिव्यस्क्त, रान्सिेन्डि स्तर्थतत, धिा, उत्पवि िाष्र, पर्ख्
ु यौली, उिेि, िैिाटहक स्तर्थतत, िेिेिन
स्तर्थतत, असक्तता, िा तर्थानीय, िाज्य िा फेडेिल कानन
ु द्िािा सिंिक्षित अन्य कुनै स्तर्थततका आधाििा आफ्नो

शैक्षिक कायाक्रिहरूिा िा कक्रयाकलापहरूिा िा िोिर्ाििा िनाा हुाँदा, पहुाँच िार्ख्दा, िा व्यिहाििा वििेद र्दै न।
उत्पीडन िस्जयि विभेिकै एउटा रूप हो। तराइभ प्रेपले असल तनयिले िन
ु ासो ििाय िा असल तनयिले विभेि िा
उत्पीडनको अनस
ु न्त्धानमा सहभािी हुाँिा कुनै व्यस्क्िविरुद्ध िररने प्रतिकार िस्जयि िरे को र्। यौनजन्त्य
उत्पीडनसदहि, सबै ककभसमका विभेिहरू िर्था उत्पीडन सहन िररनेर्ैन।

तकूलहरू, तकूल मैिानहरू, तराइभ प्रेप कायायलय तर्थानहरू, िा तराइभ प्रेप सम्बस्न्त्धि अन्त्य व्यितर्थापनमा विभेि र
उत्पीडनको कुनै तर्थान र्ै न। कमयचारीहरू, विद्यार्थीहरू, र समि
ु ायका सितयहरूबाट िररने विभेि र उत्पीडन सहन
िररनेर्ैन।

यदि िपाईँ, िफा IX सदहि, उत्पीडन विभेिको सरोकार उठाउन आिश्यक कुनै विद्यार्थी, आमाबाब/ु अभभभािक,
समि
ु ायको सितय, िा कमयचारी हुनह
ु ु न्त्र् भने ररपोटय िनय कृपया तकूलका लागि त्यतिो व्यिहार भएको तकूल
नेित्ृ िकिायलाई (िा तराइभ प्रेप केन्त्िीय कायायलय) सम्पकय िनह
ुय ोस ् िा तराइभ प्रेपको िफा IX संयोजकलाई सम्पकय
िनह
ुय ोस ् reportdiscrimination@striveprep.org मा सम्पकय िनह
ुय ोस ्। तराइभ प्रेप तटाफ मार संलग्न
भएका घटनाहरूका लागि िपाईँले hrsupport@striveprep.org मा इमेल िरे र मानि संसाधन सहयोिलाई
पतन सम्पकय िनय सक्नह
ु ु न्त्र्।
तराइभ प्रेपले उत्पीडनका सम्पर्
ू य सरोकारहरू िर्था ररपोटय हरूको चुति अनस
ु न्त्धान िनेर्। तराइभ प्रेपको िैरउत्पीडन
िर्था िैरविभेि नीतिहरू िर्था समाधान प्रकक्रयाबारे बढी जान्त्न कृपया www.striveprep.org/resources
हे नह
ुय ोस ्। तराइभ प्रेपका िैरउत्पीडन िर्था िैरविभेि नीतिहरू िर्था समाधान प्रकक्रयाका पर्
ू य प्रतिहरू प्रत्येक पररसर
िर्था केन्त्िीय कायायलयमा समेि उपलब्ध र्न ्।
दफा IX

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

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

Suite B-360 Denver, CO 80211 मा सम्पकय िनय सककनेर्। हरे क पररसरका वप्रस्न्त्सपल िफा IX का भलयाजोँ
हुन ्। ररपोटय हरू सोझै भलयाजोँ िा संयोजकलाई िनय सककनेर्। िफा IX नीतिहरू िर्था काययविगधहरूबारे बढी
जानकारीका लागि कृपया www.striveprep.org/resources. हे नह
ुय ोस ्।
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फपाा अन्तर्ात अधधकािहरूको सूचना
पररिार शैक्षिक अगधकार िर्था िोप्यिा अगधतनयम (फपाय) एउटा फेडेरल िोप्यिा कानन
ु हो, जसले

आमाबाब/ु अभभभािकहरू (र योग्य विद्यार्थीहरू)लाई उनीहरूका बालबाभलकाहरूको भशिा रे कडयहरूका विषयमा

तनस्श्चि संरिर्हरू प्रिान िर्य । िपाईँको बच्चाको िोप्यिा सरु क्षिि राख्नका लागि, उक्ि कानन
ु ले िपाईँको बच्चाको
व्यस्क्ििि रूपमा पदहचानयोग्य जानकारी िपाईँबाहे क अन्त्य व्यस्क्ि सामु प्रकट िनअ
ुय तघ भलखखि अनम
ु ति माग्न
अतनिायय िरे को र्। एक आमाबाब/ु अभभभािक (िा योग्य विद्यार्थी) का रूपमा, िपाईँसाँि आफ्नो बच्चाका शैक्षिक
रे कडयहरूका विषयमा तनस्श्चि अगधकारहरू पतन रहे का र्न ्।

फपाय, शैक्षिक रे कडयहरू, फपायअनस
ु ार आमाबाब/ु अभभभािक अगधकारहरू, तनिे भशका जानकारी, तनिे भशका जानकारीका
रूपमा तराइभ प्रेपले के तनयक्
ु ि िरे को र्, िर्था तनिे भशका जानकारीका अगधकारहरूबाट िपाईँ कसरी बादहररन

सक्नह
ु ु न्त्र् भन्त्नेबारे बढी जान्त्न www.striveprep.org/resources हे नह
ुय ोस ्। आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई
रस्जतरे सनका बेला पतन फपाय जानकारी प्रिान िररन्त्र्।
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2022-23 शैक्षिक सत्र तकूल-परििाि प्रततबद्धता
आिाबाबह
ु रू तर्था अमििािकहरूका लाधर्:
●
●

म तराइभ प्रेपको कडा शैक्षिक काययक्रम र व्यिहारको उच्च तिरमा सहयोि िनय प्रतिबद्ध र्ु।

म तिीकृि अनप
ु स्तर्थतिमा बाहे क, जतिबेला म मेरो बच्चा अनप
ु स्तर्थि हुने िा बबलम्ब हुने प्रत्येक दिन 9
पि
ू ायह्नअतघ नै तकूललाई फोन िनेर्ु, मेरो बच्चा तकूल समयमा, पोसाकमा, हरे क दिन, पि
ु ेको तनस्श्चि
िनय प्रतिबद्ध र्ु।

●

म मेरो बच्चाको तकूलकायय, िहृ कायय, िर्था रेडहरू तनयभमि रूपमा अनि
ु मन िनय प्रतिबद्ध र्ु। म सधैँ
उनीहरूलाई कदठन पररिम िनय र सम्भाविि सिोत्तम कायय उत्पािन िनय प्रोत्सादहि िनेर्ु।

●

म मेरो बच्चाका लागि त्यतिो िािािरर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध र्ु, जसमा विद्यार्थीले सफा डेतक िा टे बल र
आिश्यक सामरीहरू सदहि उनीहरूको िह
ृ कायय िनय सकून ्।

●

म यदि मेरो बच्चाको शैक्षिक प्रितिबारे िा सामास्जक-भािनात्मक भसकाइबारे प्रश्नहरू िा सरोकारहरू भए

तराइभ प्रेपमा फोन िनय र िषयभरर आिश्यक आमाबाब/ु अभभभािक काययक्रमहरूमा उपस्तर्थि हुने प्रतिबद्ध
र्ु।

विद्यार्थीहरूका लाधर्:
●
●
●
●

म हरे क दिन पोसाक (अन्त्यर्था तनिे भशि निरे सम्म) लिाएर समयमै तकूल आउन प्रतिबद्ध र्ु।
मैले तराइभ प्रेप मल्
े ो र्ु र तिनलाई पालना िनय सधैँ सिोत्तम प्रयास िनेर्ु।
ू यहरू बझ
ु क
म हरे क कामप्रति परू ा सम्मान िनय र ध्यान दिन प्रतिबद्ध र्ु।

म हरे क राति मेरो िह
ु ि समयमा बझ
ु ाउन
ृ कायय िनय, सफासाँि उक्ि कायय तकूलमा ल्याउन, र उपयक्
प्रतिबद्ध र्ु।

●

म तकूलमा मेरो प्रिति, मेरा रेडहरू, मेरा असाइनमेन्त्टहरू, िर्था मेरो व्यिहारका विषयमा मेरा आमाबाबह
ु रू
अभभभािकहरूसाँि तनयभमि रूपमा र इमानिाररिापि
य कुरा िनय प्रतिबद्ध र्ु।
ू क

यस अततरिक्त, मशिक तर्था तिाफले विद्यार्थीहरू ि परििािहरूप्रतत तनम्नमलणखत प्रततबद्धताहरू र्िा न ्:
●

म मेरा सम्पर्
ू य व्यािसातयक कियव्यहरू उत्कृष्ठिासदहि परू ा िनय िर्था जुन बेला मैले जन
ु ठाउाँ मा हुनप
ु ने हो,
त्यस ठाउाँ मा त्यति बेला उपस्तर्थि हुन प्रतिबद्ध र्ु।

●
●

म मैले पढाउने हरे क किाका लागि पर्
ू य रूपमा ियार हुन प्रतिबद्ध र्ु।

म तराइभ प्रेप रेडडङ नीतिले रे खाङ्क्ककि िरे अनस
ु ार मानक-आधाररि मल्
ू याङ्क्कनहरूमा िर्था शैक्षिक
आििहरूमा समयोगचि ििरले रेडडङ िनय िर्था पष्ृ ठपोषर् प्रिान िनय प्रतिबद्ध र्ु।

●
●

म सम्पर्
ू य तनयमहरू िर्था नीतिहरू तनरन्त्िर िर्था तनष्पि रूपमा कायायन्त्ियन िनय प्रतिबद्ध र्ु।

म मेरा विद्यार्थीहरूका आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई कम्िीमा चार हप्िामा एक पटक सम्पकय िनय र

सकारात्मक िर्था नकारात्मक पष्ृ ठपोषर् सञ्चार िनय मेरा विद्यार्थीहरूका आमाबाब/ु अभभभािकहरूलाई
यस्ु क्िसङ्क्िि आिवृ त्तमा सम्पकय िनय प्रतिबद्ध र्ु।
●
●

म शैक्षिक काययसम्पािनको िर्था उपयक्
ु ि व्यिहारको उच्चिम तिर कायम राख्न प्रतिबद्ध र्ु।

म मेरा विद्यार्थीहरूलाई व्यस्क्िका रूपमा हे नय र उनीहरूको िातिविक सम्भाव्यिा दृस्ष्ट कदहल्यै निम
ु ाउन
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प्रतिबद्ध र्ु।
आमाबाब/ु अभभभािकको हतिािर _____________________ भमति_____________________
विद्यार्थी हतिािर ____________________________ भमति _____________

प्रविधधको स्िम्िेिाि प्रयोर् सहितत
स्िम्िेिाि प्रयोर्

सम्पर्
ू य तराइभ प्रेप तनयमहरू िर्था व्यिहार नीतिहरू तकूलद्िारा जारी िररएका उपकरर्हरू र इन्त्टरनेट प्रयोिमा
लािू हुन्त्र्न ्, जसमा तनम्न सामेल र्न ् िर यतिमै सीभमि र्ै नन ् - बभु लइङ, विभेि िर्था उत्पीडन र आचार-संदहिा

नीतिहरू। तकूलद्िारा जारी िररएका उपकरर्हरूको प्रयोि िरे र िा तराइभ प्रेप इन्त्टरनेट प्रयोि िरे र तकूल नीतिहरू
िा कानन
ु हरू उल्लङ्क्घन िने विद्यार्थीहरूले अनश
ु ासनात्मक कारबाहीको सामना िनप
ुय नेर्। तराइभ प्रेप प्रविगधको
कुनै पतन प्रारूपको प्रयोि विद्यार्थीहरू िर्था यस सहमतिमा हतिािर िने आमाबाब/ु अभभभािकहरूले मागर्थ तनभयर
रहन्त्र्।

विद्यार्थीहरू िर्था आमाबाब/ु अभभभािकहरूले इमेलमाफयि प्रेवषि िररएकोसमेि, तराइभ प्रेपले जारी िरे को

उपकरर्मा िा तराइभ प्रेप इन्त्टरनेट सेिा प्रयोिमाफयि प्रसारर् िररएको सम्पर्
ू य िर्थयाङ्क्क तकूल प्रशासनले
अनि
ु मन िनय र पाउन सक्नेर् भन्त्ने बझ
ु ेका र्न ्।

आमाबाब/ु अभभभािकहरूसाँिको सहकाययमा, तराइभ प्रेपले विद्यार्थीहरूलाई उपयक्
ु ि प्रविगध िर्था इन्त्टरनेट

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

विषयमा सहयोि चाहनह
ु ु न्त्र् भने संसाधनहरूका लागि कृपया आफ्नो तकूलको वप्रस्न्त्सपलाई अनरु ोध िनह
ुय ोस ्।
मसपा अनप
ु ालन

तराइभ प्रेपले बालबाभलकाहरूका लागि हातनकारक िा अनप
ु यक्
ु ि मातनएका इन्त्टरनेटको विषयितिु अनि
ु मन िरे र,
कफल्टर िरे र िर्था ब्लक िरे र फेडेरल रूपमा तनयमन िररएको बालबाभलकाहरूको इन्त्टरनेट सरु िर् अगधतनयम

(भसपा) को पालना िर्य । यो कफल्टर िने नीति कानन
ु ले अतनिायय िरे को र्। अनरु ोध िररएको खण्डमा हाम्रो वितिि
ृ
विषयितिु कफल्टररङ नीतिको एक प्रति उपलब्ध हुनेर्।

तराइभ प्रेपको विषयितिु कफल्टरले तनस्श्चि सरु िा िर्था आत्म-हातन कक्रयाकलाप (ज्ञाि प्रमख
ु शब्िहरू िा

खोजीहरूको प्रयोि िरे र) को पतन अनि
ु मन िर्य र तनयक्
ु ि क्याम्पस प्रशासकहरूलाई चेिािनी प्रिान िर्य ।

अनि
ु मन िर्था चेिािनीहरू तकूल समयभभर मार सञ्चालन िररन्त्र्न ्। चेिािनीको कारर्मा आधाररि रहे र,
चेिािनी तर्थानीय कानन
ु कायायन्त्ियन िा अन्त्य उपयक्
ु ि पिागधकारीहरूिफय अतघबढाउन सककनेर्। िपाईँको
बच्चालाई तराइभ प्रेपको प्रविगध र तकूलद्िारा जारी िररएको उपकरर्हरूमा पहुाँच प्रिान िरे र,

आमाबाब/ु अभभभािकहरू यस अनि
ु मन िर्था चेिािनी प्रर्ालीले विद्यार्थीको अनलाइन कक्रयाकलापहरू िा त्यतिा
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कक्रयाकलापहरूसम्बन्त्धी व्यिहारका लागि तराइभ प्रेपका पिमा कुनै स्जम्मेिारी िा िातयत्ि भसजयना ििै न भन्त्नेमा
सहमि र्न ्। तराइभ प्रेपले, राज्य र फेडेरल कानन
ु अनस
ु ार कुनै पतन समयमा आफ्नो अनि
ु मन िर्था चेिािनी

प्रर्ाली पररिियन िनयसक्नेर्। अनि
ु मन िर्था चेिािनी प्रर्ालीबारे प्रश्नहरू हुने आमाबाब/ु अभभभािकले आफ्नो
बच्चाको वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा िनप
ुय नेर्।
ितत/दातयत्ि

विद्यार्थी प्रयोिकिायहरू िर्था तिनका पररिारहरू ितिरति, हराएका िा चोरी भएको सम्पवत्तको आगर्थयक प्रभािका
लागि स्जम्मेिार रहनेर्न ्, जन
ु तकूलको कायय-तििन्त्रिामा आधाररि रहे र पन
ु तर्थायपनको मल्
ू य ($250 प्रति

क्रोमबक
ु ) सम्म र सोसमेि हुनेर्। यदि िपाईँको विद्यार्थीको तकूलद्िारा जारी िररएको उपकरर् ितिरति भयो,
हरायो िा चोरी भयो भने िपाईँले िरु
ु न्त्िै तकूल वप्रस्न्त्सपललाई सगू चि िनप
ुय नेर्।
उल्लङ्र्नहरू

तराइभ प्रेपले तनदिय ष्ट प्रयोिकिाय सवु िधाहरू अतिीकार िने, रद्ि िने िा तनलम्बन िने र/िा आिश्यकिाअनस
ु ार
अन्त्य अनश
ु ासनात्मक कारबाही िने अगधकार सरु क्षिि राख्र्, जुन यस नीतिको उल्लङ्क्घनका लागि तनलम्बन िा
तनष्कासन सम्मको िा सदहि हुनसक्नेर्। तकूलले तराइभ प्रेप इन्त्टरनेट सेिामाफयि िररएका िैरकानन
ु ी

ितिविगधहरू उपयक्
ु ि कानन
ु कायायन्त्ियन एजेन्त्सीहरूलाई सल्लाह दिनेर्। उक्ि सेिामाफयि सञ्चालन िररएका
कुनै पतन िैरकानन
ु ी ितिविगधहरूसम्बन्त्धी कुनै पतन अनस
ु न्त्धानमा तकूलले तर्थानीय, राज्य, र/िा फेडेरल
अगधकारीहरूसाँि पर्
ू य सहयोि प्रिान िनेर्।

िल हतिािर िरे र, म मैले मागर्थ उल्लेखखि सियहरू पढे को, बझ
ु ेको र िीप्रति सहमि भएको तिीकार िर्ुय। मैले र मेरो
बच्चाले यस सहमतिमा हतिािर निरून्त्जेल मेरो बच्चालाई तराइभ प्रेप प्रविगध िा इन्त्टरनेट सेिामा पहुाँच प्रिान
िररनेर्ैन भन्त्ने पतन मैले बझ
े ो र्ु।
ु क

आमाबाब/ु अभभभािक हतिािर _____________________ भमति _____________________
विद्यार्थी हतिािर ____________________________ भमति _____________
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आत्िहत्या िोकर्थाि कायाक्रि पत्र
वप्रय आमाबाबु िा अभभभािक,
तराइभ प्रेप िपाईँको बच्चाको सरु िा 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 प्रायैः लक
ु े का हुन्त्र्न ् ककनकक िपाईँ अलमभलएको, हडबडडएको, िा लस्ज्जि,
हुनह
ु ु न्त्र्, र यस िोप्यिाका पररर्ामहरू भयानक हुनसक्र्न ्।
कोलोराडोमा, आत्महत्या 10 िे खख 24 िषेहरूमा मत्ृ यक
ु ो पदहलो कारर् बनेको र्; यद्यवप, आत्िहत्याको िोकर्थाि
र्ना सककन्ि। आत्महत्याबारे सोगचरहे का यि
ु ाहरूले बारम्बार आफ्नो व्यर्थाका चेिािनीका सङ्क्केिहरू दिइरहे का
हुन्त्र्न ्। आमाबाब/ु अभभभािकहरू, भशिकहरू, िर्था सार्थीहरू िी सङ्क्केिहरू िे ख्ने प्रमख
ु तर्थानमा हुन्त्र्न ् र उनीहरूले
मद्िि पाउन सहयोि िर्य न ्। यतिा सङ्क्केिहरूलाई कदहल्यै पतन हलक
ु ा रूपमा नभलनु र कदहल्यै तिनलाई िोप्य
राख्ने बाचा निनुय जरूरी र्।
चेतािनी सङ्केतहरू: हे नह
ुा ोस ् ि सन्
ु नह
ु ोस ्
चेिािनीको सङ्क्केि कसैले आत्महत्याबारे विचार िरररहे को कुराको सङ्क्केि हो। धेरैजसो मातनसहरूले आफ्ना
मनसायहरूको भनक िा सङ्क्केि दिन्त्र्न ्। आमाबाबह
ु रूले सधैँ आत्महत्याप्रतिको कुनै पतन सन्त्िभय िा
आत्महत्याका चेिािनीका सङ्क्केिहरूलाई िम्भीर रूपमा भलनप
ु नेर्। यदि िपाईँले कुनै चेिािनीको सङ्क्केि
िे ख्नु/सन्त्
ु नह
ु ु न्त्र् भने ित्काल मद्िि माग्नह
ु ोस ्।
●

आत्महत्याबारे कुराकानी, तनराश आिाजहरू, पीडाको अभभव्यस्क्ि, िा व्यर्थाले विह्िल भएको आिाज
सन्त्
ु नह
ु ोस ्।
○

●

"म मरे कै भए पतन हुन्त्र्थयो" र "अब यसबारे व्यिहार िनय म धेरै रहनेर्ैन"

ठूला पररिियनहरूमा नजर राख्नुहोस ्, जतिै:
○

रूपरङ िा मनोिशा (जतिैैः व्याकुलिा) िा भािनाहरू (जतिैैः क्रोध) मा महत्त्िपर्
ू य पररिियनहरू

○

अत्यन्त्ि तनभलयप्ि

○

बढे को िा घटे को तनिा

○

जोखखमपर्
ू य व्यिहारमा िद्
ृ गध (मदिरा/लािू पिार्थय प्रयोि)

○

कुनै बेला रमाउने गचजहरूमा घटे को रुगच

के र्ने:
यदि बच्चाले आत्महत्याका सङ्क्केिहरू िे खाइरहे को र् भने िपाईँले िनप
ुय ने काम यहााँ
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र्न ्:
1.

उनीहरू ठीक र्न ् / र्ै नन ् सोध्ने। शान्त्ि रहने। आफ्नो बच्चाका सरोकारहरू सकक्रय रूपमा र िैरआलोचनात्मक ििरले सन्त्
ु ने। आफ्ना सरोकारहरू साझा िने। उनीहरूको कुशलिा िर्था सरु िाका लागि
आफ्नो सरोकारमा ध्यान दिने।

2.

यि
ु ालाई सोझै िर्था शान्त्िसाँि उसले िा उनले आत्महत्याबारे सोगचरहे को र्न ् िा र्ै नन ् सोध्ने (जतिैैः
"के तिमी आत्महत्याबारे सोगचरहे का र्ौ?", "के तिमी आफूलाई पीडा दिन िा मानय खोजीरहे का र्ौ?")

3.

उनीहरूलाई जीिनका सङ्क्घषयहरू अपररहायय िे खखन सक्र्न ् िर उनीहरूले सङ्क्घषय िरररहेका भए केही
राहि पऱ्ु याउन आफूले साँिै काम िनयसक्ने कुरा तमरर् िराउनह
ु ोस ्। जीिनका चुनौिीहरूको सामना
िनय सरु क्षिि र तितर्थकर िररकाहरू र्न ्। उनीहरूलाई आफूले प्रेम िने र आफू उनीहरूकै लागि भएको
कुरा जनाउनह
ु ोस ्।

4. आफ्नो बच्चालाई आफूले िा अको विद्यार्थीले आत्महत्याका सङ्क्केिहरू िे खाएको भए कुनै विश्िाभसलो

ियतकलाई बिाउनेबारे मसकाउनह
ु ोस ्। उनीहरूले सङ्क्कटको सामना एक्लै िनप
ुय िै न। मद्िि जदहल्यै
उपलब्ध र्। भशिक, पररिारको सितय, आतर्था नेित्ृ िकिाय, िा मानभसक तिातर्थय प्रिायक
जोसक
ु ै कामा िएर भए िापतन, आफूहरू कुन पररस्तर्थतिबाट िस्ु िरहे का र्ौँ भन्त्नेबारे कसैसाँि कुरा ििाय
उनीहरूलाई राम्रो अनभ
ु ि िनय िर्था सामना िने नयााँ िररकाहरू पत्तालिाउन मद्िि भमल्र्।
5.

िद्दत मलनह
ु ोस ्: उनीहरूलाई व्यािसातयक मद्िि उपलब्ध िराउनह
ु ोस ्। उक्ि समतया घरमा हल िने
लोभबाट बच्नह
ु ोस ्। हाम्रा बालबाभलकाहरूले सङ्क्घषय ििै ििाय, उनीहरूलाई हामीले प्रिान िनयसक्नेभन्त्िा
बढी सहयोि चादहन सक्र् भन्त्ने सस्म्झनह
ु ोस ्। व्यािसातयक मद्ििका लागि सम्पकय िनुय आफ्नो
बच्चालाई आफूले माया िरे को िे खाउने एउटा िररका हो। एक आमाबाबक
ु ा रूपमा, िपाईँले
विशेषज्ञहरूमा भर पनप
ुय र्य ; यसमा िपाईँ एक्लै हुनह
ु ु न्त्न। यदि िपाईँको बच्चा सस्न्त्नकट जोखखममा र्
भने उनीहरूलाई एक्लै नर्ोड्नह
ु ोस ्; सङ्क्कट आपिकालीन लाइनमा फोन िनह
ुय ोस ्।
●

कोलोिाडो सङ्कि सेिालाई 1.844.493.TALK (8255) मा फोन िनह
ुय ोस ्, जुन सरु िा िा
भािनात्मक सङ्क्कटबाट प्रभाविि जोसक
ु ै का लागि एउटा 24/7/365 सहयोि लाइन हो। सबै
फोन कलहरू मानभसक तिातर्थय विशेषज्ञसाँि जोडडनेर्न ्, जसले ित्काल िोप्य सहयोि िर्था
अिाडडका संसाधनहरूका लागि सम्पकय प्रिान िनेर्न ्। यस अतिररक्ि, िपाईँले आफ्नो
सबैभन्त्िा नस्जकको सङ्क्कट िाक-इन केन्त्िमा उपस्तर्थि भएर िा 38255 मा “talk” टे क्तट
सन्त्िे श पठाएर टे क्तट िािायलापमाफयि सहयोि पाउन सक्नह
ु ु नेर्।

●

यदि िपाईँ कुनै बच्चाको सरु िाका विषयमा ित्काल गचस्न्त्िि हुनह
ु ु न्त्र् भने र कसलाई फोन
िने हो तनस्श्चि हुन सक्नभ
ु एको र्ै न भने िपाईँले उक्ि कुरा अज्ञाि रूपमा 1.877.542.7233
मा फोन िरे र िा Safe2Tell.org मा िएर िा मोबाइल फोनमा सेफिुिे ल एप प्रयोि िरे र
सेफटुटे ललाई ररपोटय िनय सक्नह
ु ु न्त्र्। उक्ि ररपोटय प्रतिकक्रया दिनसक्ने तर्थानीय टोलीहरूलाई

एसटिआिआइमि वपआिइवप - मिडल तकूल विद्यार्थी तर्था परििाि पुस्ततका, 2022-2023 शैक्षिक सत्र

31

पठाइनेर्, जतिैैः तकूल प्रशासकहरू, मानभसक तिातर्थय विशेषज्ञहरू, िर्था कानन
ु
कायायन्त्ियन।
●

9-8-8 डायल िनह
ुय ोस ्।

आत्महत्यासम्बन्त्धी विचार अभभव्यक्ि िने िा आत्महत्याको प्रयास िने र नमने व्यस्क्िहरूले अरूको ध्यान
आफूिफय िान्त्न चाहे को र िातििमा िम्भीर नभएको कुरा एउटा भमर्थक मार हो। आत्महत्यासम्बन्त्धी विचार िा
सोको प्रयास - आधा मनले िररएकै भए पतन - को अर्थय उक्ि व्यस्क्िले ठूलो पीडा अनभ
ु ि िरररहे को र् भन्त्ने हो।
िम्भीरिा जतिोसक
ु ै भएिा पतन, आत्महत्याको विचार िा प्रयास, व्यर्थाको सङ्क्केि हो र त्यसलाई िम्भीर रूपमा
भलनप
ु नेर्: सन्
ु नह
ु ोस ् ि िद्दत मलनह
ु ोस।
तराइभ प्रेपमा, हामीसाँि िाभलमप्राप्ि तकूल-आधाररि मानभसक तिातर्थय विशेषज्ञहरू िर्था प्रशासकहरू र्न ्, जो
आत्महत्याबारे सोगचरहे का विद्यार्थीहरू िा अरू कसैले सोगचरहे को र्थाहा भए उनीहरूका लागि संसाधनहरू
हुनसक्र्न ्। िाभलमप्राप्ि तटाफ सितयसाँि सम्पकयमा रहन कृपया बादहर तनतकेर आफ्नो बच्चाको तकूलमा सम्पकय
िनह
ुय ोस ्। हामी िपाईँकै लागि यहााँ र्ौँ।
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विद्यार्थी तर्था परििाि पस्ु ततका सहिततको िक्तव्य
मैले 2022-23 शैक्षिक सरका लागि तराइभ प्रेप - भमडल तकूल विद्यार्थी िर्था पररिार पस्ु तिकाको एक प्रति प्राप्ि
िरे को तिीकार िर्ुय। िल हतिािर िरे र, मेरो बच्चा र मैले यस पस्ु तिकाका विषयितिप्र
ु ति पररगचि बन्त्ने
स्जम्मेिारी हाम्रो रहे को कुरा बझ
ु ेको िर्था मेरो बच्चा र म यस पस्ु तिकामा सामेल िररएका नीतिहरू िर्था

काययविगधहरूको पालना िनय सहमि रहे को जनाउ दिन्त्र्ौँ। अझ, मैले मेरो बच्चा तराइभ प्रेपमा भनाय िरे र डडवपएस
अनलाइन रस्जतरे सनमाफयि परू ा िररएका सम्पर्
ू य रस्जतरे सन जानकारी िर्था आमाबाब/ु अभभभािक अनम
ु ति,

सहमति िर्था प्रकटीकरर्हरू तराइभ प्रेपिफय वितिाररि हुनेर्न ् भन्त्ने मैले बझ
ु ेको र्ु र सोप्रति सहमि र्ु। यदि
हामीसाँि यस पस्ु तिकाबारे िा कुनै पतन तराइभ प्रेप नीतिबारे प्रश्नहरू भए, हामीले तकूल वप्रस्न्त्सपलसाँि कुरा
िनप
ुय नेर् भन्त्ने कुरा हामीले बझ
ु ेका र्ौँ।

___________________________
__________________________
विद्यार्थीको नाम
आमाबाब/ु अभभभािको नाम
___________________________
विद्यार्थी हतिािर

__________________________
आमाबाब/ु अभभभािकको हतिािर

___________________________
भमति

__________________________
भमति:
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