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प्रशासिनक स�क�  जानकारी 
  

नाम �स्थित िव�ार ईमेल 

माक�  काल�सन काय�कारी िनद�शक २०२ markcarlson@cccbsd.org 

िक्र�न ह�र काय�क्रम िनद�शक, सीसीसी २२5 kristenhumber@cccbsd.org 

राहेल बा�� िश�ा िनद�शक, सीसीसी २०4 rachelbarstow@cccbsd.org 

जेिसका फ� काय�क्रम िनद�शक, बीएसडी २२१ jessicafox@cccbsd.org 

जोसिलन �ाक�  िश�ा िनद�शक, बीएसडी २33 jocelynclark@cccbsd.org 

Tracie िट�न प्रशासिनक सहायक / फ्र� डे� २०० tracietilton@cccbsd.org 

  
  
सबै अ� सीसीसीबीएसडी �ाफह� मु� न�र, (78 78 )78) 7 २-7-70००० मा स�क�  गरेर स�क�  गन� सिकन्छ, जहाँ एक �चािलत 
िनद� िशकाले तपाईंलाई तपाईंको इ��त िव�ारमा जडान गद�छ। थप �पमा, प्र�ेक कम�चारीको ईमेल ठेगाना हो: 
फ��नेमला�नेम@cccbsd.org।  अनुप�स्थत �रपोिट�ग मेलब� िव�ार १ हो । 
  
यस अिभभावक / िव�ाथ� पु��का पु��का सबै काय�क्रमह�को लािग �ूलको िविभ� नीित र िदशािनद�शह�सँग बढी प�रिचत �न क्रममा 
CCCBSD मा भना� भएका िव�ाथ�ह�को प�रवारह�लाई प्र�ेक वष� प्रदान ग�रन्छ। कृपया �ा�बुक �ानपूव�क पढ्नुहोस्, �ा�बुकको 
पछािडबाट �ीकृितमा ह�ा�र गनु�होस् र यसलाई तपाईंको ब�ाको काय�क्रम �वस्थापकलाई िफता� गनु�होस्, र भिव�को स�भ�को लािग 
�ा�बुक बचत गनु�होस्। थप �पमा, यो पु��का CCCBSD वेबसाइटमा फेला पान� सिकन्छ। 
  
कृपया नोट गनु�होस् िक यस पु��कामा केिह नीितह� र प्रिक्रयाह� �ूल नीित र प्रिक्रयाह� वा रा� कानून र िविनयमको प�रमाज�न 
ग�रएको वा संि�� सं�रण हो। सबै नीितह�को एक पूण� सेट CCCBSD मा अनुरोध पढ्नको लािग उपल� गराउन सिकन्छ। 
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संगठना�क नीितह� 
  
िमशन बयान 
संचार / बेभल� �ूल फर द डेफको लािग बाल के�ले बिहरा र सु� ब�ाह� र उनीह�का प�रवारह�को स�ार र िवकास चुनौतीह�को 
साथ बाँिचरहेका �ापक शैि�क र संचार-समृ� काय�क्रमह� प्रदान गरेर उनीह�को जीवन बढाउन चाहन्छ। 
  
दश�न 
संचार / बेभल� �ूल फर द डेफका लािग बाल के�, सबै िव�ाथ�ह� �त� संचारकम� ब� र उनीह�को आफ्नै िनद� िशत िश�ा 
िवक�ह�को मा�मबाट पूण� �पमा िवकास गन� सक्छन् भ�े िव�ास गद�छन्। 
  
उ�े� / गोलको बयान 
सबै शैि�क गितिविधह�, क�ाकोठा र बािहर �ावसाियक / पूव�-�ावसाियक सेिटं�मा, प्र�ेक िव�ाथ�को स�ार �मता अिधकतम पान� 
ल�लाई समथ�न गद�छ। िव�ृत प्रोग्रािमंगले एक समथ�न संचार वातावरणको �परेखा िभत्र ���गत आव�कताह�को एक िव�ृत 
शंृ्रखलालाई स�ोधन गद�छ। संचार उ�ृ�ताको लािग हाम्रो प्रितब�ता िव�ाथ�ह�, अिभभावकह� र बिहरा लािग संचार / बेभल� �ूलको 
लािग िच�� े� से�र पछािड सेिटं�मा पेशेवरह�। 
              
भाषा र िश�ाको दश�न 
संचार / बेभल� �ूल फर द बिहरा लािग बाल के�, सबै ��� र प�रवारसँग पूण� भाषा वा स�ार प्रणालीमा पूण� प�ँच राखेर �ान प्रा� गन� 
�मता र भाषा िवकास गन� अिधकार छ भनेर �ीकार गद�छ। सबै भाषा र संचार छनौटह�मा समान मान र स�ान िदइन्छ। एक सहायक, 
अझै चुनौतीपूण� िश�ा वातावरण प्रदान गरेर, प्र�ेक ���लाई उनको / उनको �मता अिधकतम बनाउन म�तको लािग उपकरणह� 
िदइन्छ। 
  
िव�ाथ�, प�रवार, र समुदायलाई यो दश�न बु� सहयोग गन�, बाल संचार / बेभल� �ूल फर बिहरा लािग भाषा, िनद�शन र मू�ांकन, प�रवार र 
समुदाय र सं�ृितको �ेत्रह�मा िन� िस�ा�ह� सुिनि�त गद�छ। 
  
भाषा 
िश�ािवद् र भाषा सीप िवकासको साथ ���गत सफलता सुिनि�त गन�, बाल संचार / बेभल� �ूल फर बिहरा लािग: 

● एक दश�न िक गले अमे�रकी साइन भाषा र अंगे्रजी मा िव�ास गद�छन्।        
● अिभवादन प्र�ेक िविवध भाषा िस�म उि�कै।        
Sign साइन इन, �ोकन, िल�खत र मनपद� िचत्र र �ाइस टे�ोलोजीह�को मा�मबाट अ English◌्गे्रजीमा प�ँच समथ�न गद�छ।        
Social िविभ� सेिटं� बीच सामािजक र शैि�क संचार मोड बीच िभ�ता बनाउँछ।        
Communication पिहचान स�ार मोड प�रवत�न �न सक्छ वा िवकिसत �न सक्छ ��� नयाँ कौशल प्रा� गदा�।        
● उपयु� संचार भूिमका मोडेल र mentors गन� ���ह�लाई पदा�फास गदा� साथीह�को संचार लािग अवसर बढाउँछ।        
● सबै वातावरण माफ� त प�ँच बढाउँछ।        

  
िनद�शन / मू�ांकन 
CCCBSD पेशेवरह� शामेल छन्: िश�क, �ारा पेशेवरह�, िचिक�क, निस�ग �ाफ, रखरखाव कम�चारी र प्रशासकह� जसले सबैलाई 
प्रभावकारी �पमा संवाद गन� स�छन्। यी सेवाह� र काय�क्रमह� प्रदान गरेर, CCCBSD: 

● सुिनि�त सबै िव�ाथ�ह� चुनौतीपूण� र developmentally उपयु� त�रकामा मासाचुसेट्स पा�क्रम �परेखा संग पङ्��ब� �ापक 
िनद�शन िदइएको हो।        

● िनयिमत assesses र िनगरानी पिहलो भाषा िवकास प्र�ेक ���को प्रगित।        
● प्र�ावह� सुरि�त िस�े वातावरण रचना�कता र मह�पूण� सोचाइ फैलाउने।        
● एक िवचारशील �ि�कोण मा Assesses र �रपोट�, ���गत शैि�क र सामािजक िवकास।        
● ब�ा को स�ूण� आव�कता बैठक मा �ूल / प�रवार सहयोग बढाउँछ।        
● िश�ा मा उ�ृ� तािलमह� समथ�न गन� वत�मान अनुस�ान र त�रका Utilizes।        
● िव�ास गद�छ प्र�ेक िव�ाथ�ले ���गत प्रितभा र जीवन सीप िवकास गन� र प्रा� गन� स�छ।        

प�रवार / समुदाय 
CCCBSD मा�ता िदन्छ िक मजबूत प�रवार र समुदाय युवा ���को सकारा�क िवकासको लािग मह�पूण� छ। यसलाई समथ�न गन�, 
CCCBSD: 

● unbiased जानकारी र समथ�न प्रदान गद�छ।        
● समावेश र संल� आफ्नो ब�ाको संचार िवकास मा सिक्रय सहभागी �पमा आमाबाबुले।        
Families प�रवार, ���, समुदाय, र पेशेवरह�को लािग संसाधन प्रदान गद�छ।        
● पदो�ती गद�छ र िस�ेह�को बृहत र िविवध समुदायलाई �ीकार गद�छ।           



 

5 

Parents अिभभावक, प�रवार र समुदायलाई सामािजक, शैि�क र स�� वातावरणको भावनामा अ�रिक्रया गन� ठाउँ प्रदान गद�छ।        
  
सं�ृित 
CCCBSD बिहरा िव�ाथ� र वय�ह�लाई सां�ृितक र भािषक िहसाबले फरकको �पमा मा�ता िदन्छ। CCCBSD: 

Dea स्थानीय बिहरा समुदायको स�दाको संर�ण गद�छ।        
● Educates ब�ाह� र बिहरा जीवनको बारेमा प�रवार।        
● प�ह�मा सां�ृितक र शैि�क िविवधता।        
Dea बिहरो र सु�े ���ह�को बीचको अ�रिक्रयाको सुिवधा प्रदान गद�छ।        
● आ�-actualization र पिहचान सिहत संग समथ�न िव�ाथ�, तर बिहरा अिधकार, आ�-वकालत, र आ�-�रलाय� सीिमत छैन।        
Living बाँ�को लािग टे�ोलोिजकल प्रगितह�लाई मा�ता िदन्छ।        

  
िव�ाथ� गैर भेदभाव व�� 
सबै CCCBSD भना� भएका िव�ाथ�ह�को अिधकार, सुिवधाह�, काय�क्रमह�, र काय�क्रम िभत्र िव�ाथ�ह�को लािग उपल� गितिविधह� 
छन्। CCCBSD जाित, रंग, िल ,◌्ग, लै identity◌्िगक पिहचान, धम�, राि�� य मूल, यौन झुकाव, अश�ता वा घरबारिवहीनताको आधारमा 
यसको शैि�क नीितह�, प्रवेश नीितह�, छात्रवृि� र programsण काय�क्रमह�, र खेलकुद र अ� िव�ालय प्रशािसतको आधारमा भेदभाव 
गद�न। काय�क्रमह� । 
  
संगठना�क संरचना 
संचार / बेभल� �ूल को लािग बिहरा बोड�का िव��ह�को लािग बाल के� , संस्थाको िव�ीय र िनयामक मािमलाह�को लािग अ�तः  
उ�रदायी छ। िव��ह�को काय�कारी िनद�शकले काय�कारी िनद�शकसँग िनरी�ण राख्छ। 
  
काय�कारी िनद�शक सबै संगठना�क काय�ह�को उिचत �वस्थापन सुिनि�त गन� िज�ेवार छ र शैि�क काय�क्रमह�, प्रशासिनक समथ�न, 
खा� र चौकीदार समथ�न, भवन / मैदान, िवकास िनद�शक, परामश� / मौ�खक िवशेष�ह�, र संस्थानको िनरी�ण गद�छ। 
  
काय�क्रम प्रशासकह�ले िश�ण संकाय र िश�ण सहायकह�को िनरी�ण गद�छ। िश�ा िनद�शकह�ले सबै इंटन� र �यंसेवकह�को 
िनरी�ण गद�छ। 
  
मु� काय�क्रम अिधकारीले िवभाग प्रमुखह� र सबै स���त सेवाह�को साथ साथै िवशेष�ह�को िनरी�ण गद�छ। 
  
मु� अपरेिटंग अिफसरले सबै CCCBSD प्रोग्रािमंगको रा� अनुपालन सामा� काय�ह�को िनरी�ण गद�छ। 
  

अिभभावक र िव�ाथ� जानकारी 
  
िव�ाथ� प्रवेश 
CCCBSD ले भत� िव�ाथ�ह�को अिभभावकलाई सचेत गराउँदछ िक नीित र प्रिक्रयाह� �ानुअल प्रमुख अपरेिटंग अिफसको काया�लयमा 
अव�स्थत छ र अनुरोध भएमा उपल� गराइनेछ। यो कथन अिभभावक र िव�ाथ� पु��कामा ग�रएको छ जुन २ 24// प�रवारह�को 
लािग �ूलको वेबसाइटमा आमाबुवा सूचना �ाब अ�ग�त उपल� छ । 
  
सबै भना� भएका िव�ाथ�ह� िवशेष िश�ाको लािग यो� �नुपद�छ र एउटा �ीकृत आईईपीमा। CCCBSD िन�िल�खत िनदानको साथ 
िव�ाथ�ह�को लािग सेवाह� प्रदान गद�छ। यो सूची जनसं�ाको सेवाको साधारण सूची हो तर भिव�मा ईन्لورिलसह�को िनदान सीिमत 
गद�न। सुनुवाई , सुनुवाईको किठनाई, बिहरो, भाषा िढलाइ, स�ार िबगे्रको , �ोबल िढलाइ , ब� िवकलांग , �त�ता �े��म 
िडसअड�र , डाउन िस�� ोम , क्रोमोजोमल िडसअड�र, सेरेब्रल पा�ी, लोभ िभजन, र मेिडकली फे्रिजइल। 
  
CCCBSD मा िव�ाथ� भना�को लािग प्रिक्रया रेफरल प्रिक्रयाबाट सु� �न्छ। रेफरलह� �ूल िज�ाबाट सु� ग�रन्छ जब हालको �ेसमे� 
पूरा �ँदैन वा िव�ाथ�को आव�कताह� पूरा गन� असमथ� �न्छ। एक पटक रेफरल प्रिक्रया सु� भएपिछ, िव�ाथ�को आईपी र सबै स���त 
�रपोट�ह� सिहतको �ाकेट �ूल िज�ाबाट CCCBSD मा पठाइन्छ। सीसीसीबीएसडीका िश�क र िवशेष�ह�को टोली �ाकेट समी�ा 
गद�छ र छलफल गद�छ यिद यो िव�ाथ�ले सीसीसीबीएसडी प्रोग्रािमंगबाट फाइदा िलन सक्छ िक स�ैन। �स िबन्दुमा, भ्रमण / अ�वा�ता� / 
भ्रमण प�रवार / अिधव�ाह� र िज�ा कम�चारीह�सँग िनधा��रत �न्छ �सैले प्र�ेक इ�ुक पाट�ले ���गत �रमा �स्थित मू�ा 
assess◌्कन गन� मौका पाउँछ। भ्रमणको क्रममा, काय�क्रम प्रशासकह� र अिभभावक / अिभभावक वा िज�ा कम�चारीह�ले रेफरलसँग 
स���त प्र�ह� सो�े अवसर पाउँछन्। काय�क्रम प्रशासकले �ूलको उ�े� र सेवाह� पिन वण�न गद�छ। प्रिक्रयालाई अगािड बढाउनका 
लािग, दुई सीसीसीबीएसडी पेशेवरह� (सामा�तया काय�क्रम िनद�शक र एक अ� पेशेवर) को एक टोलीले उसको हालको �ूल वातावरणमा 
रेफर ग�रएको िव�ाथ�लाई उसको / उनको शैि�क सेिट inमा ब�ाले कसरी काम गछ�  भनेर हेन� भ्रमण गद�छ। 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://cccbsd.org/
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यिद यो CCCBSD पेशेवरह�ले िनधा��रत गरे िक िव�ाथ�ले CCCBSD को शैि�क काय�क्रमबाट फाइदा िलन स�छन्, �हाँ एक उपयु� 
क�ा असाइनमे� छ, र अिभभावक / अिभभावकह�, र स�िभ�त �ूल िज�ा सहमत छन्, िव�ाथ�को सेवा आव�कताह� िनधा�रण गन� 
�ेसमे� बैठक आयोिजत ग�रन्छ। र एक सु� िमित स्थािपत छ। 
  
प्रवेश गनु� भ�ा अिघ, CCCBSD ले अिभभावक र िज�ालाई िन� जानकारीको िल�खत प्रितिलिप प्रदान गद�छ अिभभावक र िव�ाथ� 
पु��कामा: 

1. �ूलको उ�े�को बयान; 
2. प्रदान ग�रएको सेवाह�को प्रकार; 
3. प्रवेश मापद�; 
4. १ Parents.०5 ()) मा वण�न ग�रए अनुसार अिभभावकको अिधकार; 
5. १ care.०5 ()) मा वण�न ग�रए अनुसार आपतकालीन �ा� सेवा र / वा अ�ताल भना�का लािग प्रावधान सिहत �ा� 
सेवा; 
6. १ fore.०5 ()), ()) मा वण�न ग�रए अनुसार दुबै पूवा�नुमान र आपतकालीन टिम�नेसनह�को लािग योजना बनाउँदै; 
7. �वहार समथ�नका िविधह�, िहंसा रोकथाम, अनुशासन, िव�ाथ�ले आफैलाई / आफैलाई वा अ�लाई हािनकारक 
�वहारको �वस्थापन, र १rain.०5 ()) मा वण�न ग�रए अनुसार प्रितब�ह�को उिचत प्रयोग; 
8. दैिनक जीवन कौशल स���त गितिविधह�; 
9. सेवाह�को भु�ानीको स�भ�मा सम्झौताको दािय�ह�। ० school सीएमआर २ in.०० को आव�कताको अनु�प 
कुनै पिन �ेसमे�को प�रणामका �पमा �ने कुनै पिन खच�को लािग पाट� आिथ�क �पमा िज�ेवार छ भनेको छनौटमा स्थानीय 
�ूल िज�ा बाहेक कुनै पाट�लाई िल�खत �पमा �ूलले जानकारी िदनेछ; 
10. कपडा आव�कताह�; 
11. सामा� दैिनक िदनचया�ह�को िववरण; 
12. सुिवधा �ारा िनयोिजत कुनै खास उपचार रणनीित; 
13. कुनै पिन सामा� �पमा �ने धािम�क प्रचलनह�को िववरण; 
14. भ्रमण गन� समय र िव�ाथ�ह�सँगको संचारसँग स���त अ� प्रिक्रयाह� र सुिवधा जुन १.0.० 9 (in) मा वण�न ग�रएको 
छ; 
15. कम�चारी र कम�चारीको नाम र टेिलफोन न�र जसलाई माता-िपताले िनर�र आधारमा स�क�  गन� स�छन्; 
16. यस प्रिक्रयाको िववरण जुन अिभभावक वा िव�ाथ�ले सुिवधाह�मा िव�ाथ�को िश�ा र हेरचाहको बारेमा गुनासोह� दता� 
गन� प्रयोग गन� स�छन्; र, 
17. �ीकृत �ाले�रको प्रितिलिप। 

  
नामांकन सु� िमित भ�ा पिहले, िव�ाथ�को अ��म शारी�रक प्रमाण (सु� िमित पिछ�ा १२ मिहना िभत्र)। आपतकािलन िनयु�� भएको 
ख�मा, सीसीसीबीएसडीले of० िदन िभत्र िव�ाथ�को पूण� जाँचको लािग �वस्था गन�छ। सबै खोप रेकड� �ूल नस� लाई पेश गनु� पछ� । थप 
�पमा, नामांकन �ाकेट सिहत सबै सहमित फारामह� (ज�ै अवलोकन, अनुस�ान, िमिडया �रलीज, औषिध प्रशासन, परामश�का लािग 
सहमित, र मानव िवकासको लािग सहमित) र िनः शु� / घटाइएको खाजा �ाकेट पिन CCCBSD मा िफता� गनु� पछ� । थप �पमा, मेिडकल 
�रलीज फारमह�लाई ग�ीर �ा� अवस्थाको साथ िव�ाथ� भना� गनु� अिघ साइन-इन आव�क पद�छ। 
  
य�िप सीसीसीबीएसडीले साव�जिनक �पमा ह�ा�रका लािग पठाइने सम्झौताह� लेख्दैन, सीसीसीबीएसडीले यी ठे�ाह�को समी�ा 
गन�छ तािक साव�जिनक �ूल िज�ाले िन� शत�ह� समावेश गद�छ तर सीिमत छैन भनेर। 

● बािहरको-को-िज�ा िनयु�� िव�ाथ�लाई लािग IEP सबै त� पालना गन�छन् र, िल�खत, प्रदान गन�छ िवशेष िश�ा प्रशासक आव�क 
िव�ाथ� प्रगित प्रितवेदन को पूरा माफ� त य�ो अनुपालन को द�ावेज िव�ृत।        

● बािहरको-को-िज�ा िनयु�� मिनटर गन� राख्दै �ूल िज�ा अनुमित पछ�  र िव�ाथ�को िश�ा मू�ा�न र उपल� गन�छ, अनुरोध, 
अिधकार �ूल किम�यो ंगन� िव�ाथ� गन� pertaining कुनै पिन रेकड�  �ूल िज�ा र अनुसार िवभाग गठन 3०3 सीएमआर २.00.०० 
सँग: िव�ाथ� रेकड�ह�।        

● बािहरको-को-िज�ा िनयु�� घोषणा र unannounced साइट भ्रमणमा स�ालन गन� र साव�जिनक खच� मा मैसाचुसेट्स िव�ाथ�ह�लाई 
िवशेष िश�ा सेवाह�को प्रावधान स��ी सबै कागजात समी�ा गन� राख्दै �ूल िज�ा र / वा िवभाग अनुमित पछ� । िव�ालय रा�े 
िज�ा िज�ाको लािग कागजातह�को प�ँचमा सव�साधारणलाई उपल� कागजातह�, िवशेष गरी ��ा िज�ा �ारा रा�खएको 
िव�ाथ�सँग स���त कागजातह�, र अ� कागजातह� मात्र साव�जिनक खच�मा प्रदान ग�रएको िश�ा सेवाह�को प्रमाणीकरण 
र मू�ा and◌्कन गन� आव�क �न्छन्।        

● बािहरको-को-िज�ा िनयु�� सिहत तर 603 सी एम आर 28,09 मा िनिद�� ती सीिमत छैन, यो� िव�ाथ� �ारा आयोिजत सबै ठोस र 
प्रिक्रयागत अिधकार साव�जिनक-आिथ�क सहायता िव�ाथ� उठयो गन�छु, र 603 को अ� सबै लागू आव�कताह� सी एम आर 
28.00 र पालना गन�छ लागू नीित िववरण र िवभाग �ारा जारी िनद�शन।        
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● कुनै �ूल िज�ा कुनै पिन बािहर-को-िज�ा िनयु�� संग अनुबंध पछ�  िक मैदान मा discriminates को दौड , रंग, िलंग, िल� पिहचान, 
धम�, राि�� य मूल यौन अिभमुखीकरण, अ�मता वा homelessness, अ�मता वा homelessness यो� ��� िव�� discriminates 
वा िक अश�ताको साथ।        

              
नयाँ अिभभावक र िव�ाथ�ह�को लािग अिभिव�ास 
CCCBSD मा प्रवेश गनु� अिघ, सबै अिभभावक / अिभभावकह�ले �ूलको भ्रमणको लािग काय�क्रम िनद�शकसँग भेट गन�छन्। यस समयमा 
काय�क्रम िनद�शकसँग छलफलको लािग एक बैठक आयोिजत ग�रएको छ: काय�क्रमले के प्र�ाव गनु�पद�छ, ब�ाको ���गत 
आव�कताह�, र कसरी / यिद प्रोग्रामले यी आव�कताह� पूरा गन� सक्छ भने। 
  
सीसीसीबीएसडी पेशेवरह�ले िव�ाथ�को रेकड�को समी�ाको साथ अिभभावकको कुराकानी, यिद काय�क्रम ब�ाको लािग िम�ो हो भने 
िनधा�रण गन� म�त गद�छ। 
  
काय�क्रममा प्रवेश गरे पिछ, प्र�ेक अिभभावकलाई सबै प्रासंिगक जानकारी, िनयमह�, र िनयमह� समावेश भएको अिभभावक / िव�ाथ� 
पु��का िदइन्छ। यिद कुनै अिभभावक / अिभभावकले कुनै थप जानकारी चाहन्छन् भने, उसले सँधै सीसीसीबीएसडी प्रोफेशनललाई अगािड 
सहयोगका लािग स�क�  गन� स�छ। यिद अनुरोध ग�रएको जानकारीलाई फोनमा वा ईमेल माफ� त जवाफ िदन सिकदैन भने, अिभभावक / 
अिभभावकले एक बैठक / क�ाकोठा भ्रमण अनुरोध गन� स�ु�न्छ इ��त जानकारी प्रा� गन�। 
  
सामुदाियक साथीह� 
CCCBSD ले समुदायको सािथह� लाई यसको BSD िप्र�ूल क�ा कोठामा दता� गन� प्रो�ाहन गद�छ। सामा�तया साथीह�को िवकास 
क�ाकोठामा मेक-अपमा समावेश गरी सबै िव�ाथ�ह�लाई एक अका�बाट िस�को लािग अनुमित िदन्छ; िवशेष आव�कता िव�ाथ�ह�ले 
साथी भाषा र सामािजक मोडेलबाट लाभ िलन्छन् र साथीह�ले िविवधताको बारेमा िस�े र ASL िसकेर लाभ उठाउँछन्। 
  
सीसीसीबीएसडीमा क�ुिनटी िपयर नामांकन गदा�, कुनैपिन िप्र�ूल प्रोग्रामले ज�ै, �हाँ एउटा िवकासा�क चेकिल� छ जुन नामांकन 
�ीकार गनु� अिघ प�रवारले भ�रन्छ। सामुदाियक साथीलाई खो� CCCBSD को शीष� प्राथिमकताह� म�े एक ब�ाको िविश�, उमेर 
उपयु� िवकास कौशल �न पछ�  , कुनै aticalical �वहार आव�कता र उपचारा�क आव�कताह� (बोली र भाषा, �ावसाियक वा 
शारी�रक उपचार - एक आईईपी को आव�कता को �प मा िच�) )। 
  
साथीह�ले पिहलो पिहलो पिहलो सेवाको आधारमा काय�क्रममा �ीकार ग�रन्छ। एक पटक क�ा कोठा �टह� भ�रए पिछ, एक प्रती�ासूची 
िसज�ना ग�रनेछ र अिभभावकलाई क�ाकोठा खोल्ने सूचना िदइनेछ जब ितनीह� उपल� �न्छन्। बिहरा र बिहनीह�लाई कडा किठनाई 
बनाउन स�े �मताको बृ�� गन� प्र�ेक प्रयास ग�रनेछ तर �चािलत �पमा खुला �ने कुनै �ारे�ी छैन। CCCBSD ले उपयु� अनुपात 
DESE (प्राथिमक र मा�िमक िश�ा िवभाग) �ारा अिनवाय� �पमा कायम गनु�पद�छ। 
  
काय�क्रम, नामांकन प्रिक्रया, िश�ण दरह�, वा तािलकाको बारेमा थप जानकारीको लािग, कृपया BSD सहायक काय�क्रम िनद�शकलाई 
स�क�  गनु�होस्। 
  
छोड्नुहोस् र समय प्रिक्रयाह� उठाउनुहोस् 
  

● जुलाई - अग�: :40::40० - २::55 (सोमबार - िबिहबार)        
● से�े�र - जून: :40::40० - २::55 (सोमबार - शुक्रवार)        
Ly प्रार��क �रिलज िदनह�: :40::40० - १२::40०        

  
सबै सवारी साधनह� िपकअप अप र ड� प अफ अफ सीसीसीबीएसडी ट� ािफक सक� लमा भवनको मु� प्रवेश�ारको अगािड। सबै वाहनह�ले 
एक सीसीसीबीएसडी कम�चारीका लािग लाइनमा पख�नुपद�छ उनीह�लाई अगािड ता� र िक त गाडीबाट ब�ा िलनुहोस् वा सुरि�त �पमा 
उसलाई बसमा लैजानुहोस्। यातायात क�नीको िज�ेवारी हो िक यो सुिनि�त गनु� िक सबै िव�ाथ�ह� सुरि�त स्थानमा आफ्नो सीटह�मा 
जोिडएको छ। 
  
आमाबाबुले यातायात प्रदान गद�  यिद यो ितनीह�ले लाइन मा यातायात वाहन सामेल िक र सानो मा अ� सबै यातायात वाहन वा पाक�  ज�ै 
प्रोटोकल पालना आशाले छ आगंतुको ंगरेको धेरै र िहंड्न / आफ्नो ब�ा िनरी�ण एक CCCBSD संकाय सद� आफ्नो ब�ा प्रा� नभएस�। 
  
काय�क्रम ब� 
मौसम मौसमको �स्थितमा, सीसीसीबीएसडीले �ूल र� गन� स�छ यिद मौसम, िव�ाथ�, प�रवार र �ाफको लािग जो�खम उ�� गद�छ 
�ूलमा वा �ूल जाने क्रममा। CCCBSD को र� �स्थित जाँच गन� तपाईं तल सूचीब� िवक�ह� प्रयोग गन� स�ु�न्छ। कृपया �स्थित िनधा�रण 
गन� CCCBSD कल नगनु�होस् िकनिक मौसमसँग स���त आपतकालको कारण �ाफ भवनमा न�न सक्छ। 
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● हेन� नेटवक� ह�: एबीसी, सीबीएस, एनबीसी, वा फ� र�ताको सूचीको लािग (बेभल� नभई बहेराह�को लािग बेभल� �ूल 
हेनु�होस्)        

Major प्रमुख नेटवक� ह�मा लग गनु�होस्। (बेभल� नभई बहेराह�को लािग बेभल� �ूल खो��होस्)        
Ban �ानर घोषणा वेबसाइटमा पिन उपल� �नेछ।        
● एक पो� फेसबुक र इ�ाग्राम सिहत सामािजक िमिडयामा ग�रनेछ        
Families ब� ईमेल पिन प�रवारह�लाई पठाइन्छ।        

  
कृपया सुझाव िदनुहोस् िक यातायात क�नीह� र ब�ाको �ूल िज�ा बिहरा िव�ाथ�ह�को लािग स�ार / बेभल� �ूल को 
लािग बिहराको िनण�य खुला वा िढलाइ �ने िनण�य नगरी िव�ाथ�ह�को बोस गन� ���गत नीितह� छन् । 
  
CCCBSD को ल� भनेको सबै िव�ाथ�ह�को लािग एक सुरि�त यात्रा र �ा�स सेिटंग सुिनि�त गनु� हो। सीसीसीबीएसडी ब� / खुला �न 
स�छ जब तपाईंको शहर वा शहरमा िवप�रत स� �न्छ। काय�कारी िनद�शकले �ूल ब� गदा� वा िढलाइ गदा� असं� �ारीएबलह� र 
इनपुटह� समावेश गनु�पद�छ। यसमा बेभल� प��क �ूलह�, CCCBSD को मैदानको प्रमुख, हाम्रो वरपरका अ� �ूल िज�ाह�बाट 
सु�े, र बो�न मौसम पूवा�नुमान सु�े समावेश छन्। हामी सबैको लागी समयमै यो गन� प्र�ेक प्रयास गछ�।  
  
हामी ब�ाह�लाई �ू है�शायरबाट मेसाचुसेट्सको दि�ण िकनारमा सेवा िदन्छौ।ं हामीले सेवा गन� समुदायह� बीच मह�पूण� मौसम 
प�रवत�नशीलता �न सक्छ र केही िज�ाह� स्थानीय मौसम मौसमको कारण खुला वा ब� �न सक्छन्। 

  
यिद समावेशी मौसमको कारण प्रार��क बखा�� �नेछ भने प्रिक्रयाह� �न्: 
  
यिद बिहराह�को लािग स�ार / बेभल� �ूल बिहराह�को लािग के�ले िछ�ै ब� �ने िनण�य गरे: 

Commun संचार / बेभल� �ूल फर बिहरा लािग यातायात क�नीह�लाई सूिचत गन� बाल के�।        
Commun संचारको लािग बाल के� / बिहराह�को लािग �ूल बिहरा अिभभावकलाई सूिचत गद�छ।        
Commun संचार / बेभल� �ूल फर बिहरा लािग ब�ाह�को के�ले उनीह�को ब�ालाई यातायात क�नीले उठाएको बेला 

अिभभावकलाई कल गन�छ।        
Students एक पटक िव�ाथ�ले िबदा गरेपिछ, यातायात क�नीह�ले उनीह�को घर आउने अपेि�त समयको बारेमा 

अिभभावकह�सँग स�क� मा रहनु पछ� ।        
  
यिद ���गत िज�ाले िछटो ब� / छनोटको िनण�य िलन्छ भने : 

Ation यातायात क�नीह�ले बिहराह�को लािग स�ार / बेभल� �ूलका लािग बाल के�लाई सूिचत गछ� न्।        
Ation यातायात क�नीह�ले अिभभावकलाई सूिचत गद�छ (िव�ाथ� अिभभावकको स�क� को प्रमाणीकरण िबना जारी �ँदैन)।        
Students एक पटक िव�ाथ�ले िबदा गरेपिछ, यातायात क�नीह�ले उनीह�को घर आउने अपेि�त समयको बारेमा 

अिभभावकह�सँग स�क� मा रहनु पछ� ।        
  
�ूल पछािड / साँझको गितिविधह� साइकल मौसमको मामलाह�मा 
यिद घटनामा CCCBSD ब� छ, सबै िदउँसो र साँझका गितिविधह� र� �नेछन्। 
  
घटना िनयिमत िदन काय�क्रम मा ठाँउ िलन्छ byt िदउँसो लािग मौसम भिव�वाणी (3-6pm) संिद� सडक अवस्था लािग कल, �ूल 
गितिविधह� पिछ र� �न सक्छ। हाम्रो ल� िबदाको समयलाई िवचार नगरी िव�ाथ�ह�को लािग सुरि�त यात्रा सुिनि�त गनु� हो । यसको 
लािग यातायात उपल�ता र ब�ा प्रा� गन� घर घरमा कसैलाई सुिनि�त गन� अिभभावक र बस क�नीसँग CCCBSD को सम�य आव�क 
पद�छ। यस अवस्थामा, सम�यको लािग अनुमित िदन CCCBSD अपरा� २:१:15 भ�ा पिहले �ूल गितिविधह� पिछ र� �नेछ। हामी 
प�रवारह�लाई िसफा�रस गद�छौ ंिक दु्रत �पमा प�रवत�न �ने मौसम अवस्थालाई स�ोधन गन� आक��क योजनाको िवकास गनु�होस् जुन 
बेलुका गितिविधह� र� गन� आव�क पद�छ। 
  
िढलाइ खोल्ने �स्थितमा, �ूल प्रोग्रािम and पिछ र साँझको क�ा तािलका अनुसार स�ालन �नेछ। 
  
अिभभावक संल�ता 
काय�क्रममा िव�ाथ�ह�को िश�ा, �ा� र सुर�ासँग स���त सबै आमाबाबुलाई समािहत गन� प्रयासको �पमा CCCBSD ले 
अिभभावकको स�ाहकार समूह (PAG) स्थापना गरेको छ। 
  
CCCBSD ले सबै अिभभावक / अिभभावकह�लाई PAG बैठकह�मा आम��त गद�छ। बीएसडी िश�ा िनद�शक �ारा तै्रमािसक आधारमा 
बैठकह� िनयिमत �पमा तय ग�रन्छ। एजे�ा शीष�कह�को साथ बैठकह�को सूचना प्र�ेक अिभभावक / अिभभावकलाई िनधा��रत बैठक 
भ�ा पिहले घर पठाइन्छ। एजे�ाले �ूल र िव�ाथ�ह�को हालको आव�कतासँग स���त छलफल गरे। 
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अिभभावक / अिभभावकह�लाई आव�क अनुसार �त� �पमा बैठकह�को समय तािलका बनाउन प्रो�ािहत ग�रन्छ, र बीएसडी िश�ा 
िनद�शकलाई बैठकको िमित / समयको �पमा सूिचत गछ� न् तािक उनीह� �ूल समथ�नको �पमा उप�स्थत �न सक्छन्। थप �पमा, 
अिभभावक / अिभभावकह�लाई सीसीसीबीएसडी प्रदान ग�रएको अिभभावक काय�शालाह�मा, भाषा क�ामा ह�ा�र गन�, �ूल कोष 
सra◌्कलनकता�ह�मा भाग िलन, साथ साथै �ूलको फरािकलो समारोह वा क�ाकोठा बैठकह�मा उप�स्थत �न प्रो�ािहत ग�रन्छ। 
  
िव�ाथ� संल�ता 
सीसीसीबीएसडीले �ूल पठाउँदै िज�ाको साथ सहयोग पुर्याउँछ जहाँ कानून �ारा आव�क भए र उपयु� भए टोली बैठकह�मा 
िव�ाथ�को सहभािगता सुिनि�त गन�। चौध (१ 14) वष�को उमेरमा वा कम उमेरमा यिद संक्रमणकालीन सेवाह�को बारेमा छलफल ग�रन्छ 
भने िव�ाथ�ह�लाई टोली बैठकमा उप�स्थत �न आम��त ग�रन्छ। यिद िव�ाथ� टोली बैठकमा भाग िलदैन भने, िज�ाले िव�ाथ�को 
प्राथिमकता र �िचह� िवचार गरीएको सुिनि�त गन� अ� कदमह� चाल्नु पछ� । 
  
�ासाचुसेट्स कानूनले अठारह (१ 18) ब�मतको उमेरको �पमा स्थापना गद�छ। �ो उमेरमा, िव�ाथ�ह� वय� छन् र उनीह�को िवशेष 
िश�ा सेवाको स��मा उनीह� आफैले िनण�य िलन स�म छन्, जबस� यो कुनै अदालत �ारा सिमितनु �ँदैन िक अिभभावक तोिकएको 
वय�मा पद�छ (ब�मतको उमेरमा सहमित हेनु�होस्)। िव�ाथ�ह�लाई आफ्नै िनण�य बनाउने धारणाको लािग तयार गन�, टोलीह�ले क��मा 
एक वष� िव�ाथ�ह�को अठारहौ ं(१ 18) वष� �नु अिघ स्थाना�रण अिधकारको बारेमा छलफल गनु�पद�छ। 
  
अिभभावक / अिभभावक भ्रमण 
CCCBSD ले उनीह�को ब�ाको िश�ामा अिभभावकको संल�ताको मह�लाई मा�ता िदन्छ। सबै अिभभावक / अिभभावकसँग अवसर 
छ र उनीह�को ब�ा उप�स्थत �ँदा कुनै पिन समय काय�क्रम भ्रमण गन� अिधकार छ। िव�ाथ�ह�को �ान र क�ा कोठा िश�ा वातावरण 
हाम्रो प्राथिमक िज�ेवारी हो, र यसैले हामी �ूल भ्रमणह�लाई िववादा�द �न र �ाभािवक �पमा �ने स�ािवत �न प्रो�ािहत गद�छौ।ं 
  
भ्रमणबाट अिधक लाभ िलनको लािग, यो CCCBSD को आशा हो िक सबै अिभभावक / अिभभावकह�ले तल उ���खत माग�िनद�शनह� 
पालना गछ� न्। 
  
आगंतुक िदशािनद�शह� 
सीसीसीबीएसडीले एक आग�ुकलाई प�रभािषत गद�छ जो कोही पिन भवनमा प्रवेश गन� जो सीसीसीबीएसडी कम�चारी वा िव�ाथ� होइन। जब 
तपाइँको ब�ाको क�ाकोठा वा थेरापी सत्र भ्रमणको लािग प्रब�ह� गन� क्रममा यी प्रब�ह� क��मा 3 िदन अिघ क�ीमा पिन 
�नुपद�छ। �वस्था तपाईंको ब�ाको संचार पु�क, �ाइस मेल, ईमेल, वा स�व भएमा, अनुहार भेटेर स�क�  माफ� तका मा�मबाट गन� 
सिकन्छ। िश�क / िचिक�कले तपाइँ / तपाइँलाई भेट्न स�म भएको समय पिहचान गद�छ। कृपया सतक�  रहनुहोस् िक �ाफसँग उनीह�को 
तािलकामा थोरै लिचलोपन छ, �सैले उनीह�को िव�ाथ�ह�लाई आव�क सेवाह� प्रदान गन� जारी रा�को लािग तोिकएको समय सीिमत 
�न सक्छ। 

  
उपयु� कम�चारीको साथ एक भेट पिछ, यो तपाइँको भ्रमण समय र िमित को मु� काया�लय सूिचत गन� िक कम�चारी को िज�ेवार 
�नेछ। आग�ुकह�ले मु� काया�लयमा साईन ईन गनु�पन�छ र अगािड डे� �ाफलाई बताउनु पछ�  जो तपाईं यहाँ �नु�न्छ, अपवाद 
छैन । यो प्राथिमक र मा�िमक िश�ा िवभागको आव�कता हो िक िनकासी प्रिक्रया प्रयोजनका लािग, प्र�ेक �ूललाई जिहले पिन थाहा 
पाउनु पछ�  भवनमा को छ जिहले पिन। यिद एक आग�ुक भ्रमण ग�ररहेको छ र कुनै पिन CCCBSD कम�चारीले नोिटस गरे िक उसले साइन 
इन गरेको छैन, s / उसलाई मु� काया�लयमा साईन ईन गन� बािहर जान भिनयो । मु� काया�लयमा ह�ा�र गरेपिछ, कृपया एक आग�ुकको 
�ाज िलनुहोस् तािक CCCBSD कम�चारीह� भेट्न स�ेछन् िक आग�ुकले उिचत प्रोटोकल प�ाएका छन्। 
  
यिद एक दश�कले �ूलको घ�ामा उसको / उनको ब�ालाई केिह िवत�रत गनु� आव�क छ भने, कृपया यसलाई मु� काया�लयमा 
लैजानुहोस्। मु� काया�लयबाट कसैले क�ाकोठामा �ाउने छ। 
  
भ्रमण पूरा गरेपिछ, साइन आउट गन� र आग�ुकको �ाज िफता� गन� कृपया मु� काया�लयमा फक� नुहोस्। 
  
कृपया नोट गनु�होस् िक कानुनी दािय�, िव�ाथ� आईईपीलाई समथ�न गन� र िव�ाथ� गोपनीयता आव�कताको कारण आमाबुवालाई प्रित वष� 
१० �ूल िदन भ�ा बिढ आईपीडीएनको लािग प्रितस्थापन गन� अनुमित छैन। 
  
पय�टक सीिमतता 
प्रशासकह�ले भ्रमणलाई सीिमत गन� अिधकार िदईन्छ जब उहाँ / उनको िनण�यमा यो िस�े वातावरणको लािग बाधक �न्छ र यिद भ्रमण 
कम�चारीह� वा िस�े वातावरणको लािग अनुपयु� भएको छ। अनुपयु� �वहार समावेश �न सक्छ तर सीिमत �न स�ैन: िव�ाथ� वा 
कम�चारीलाई िच�ाउने, अश्लील, बेईमान, अपमानजनक, अपमानजनक, डराउने, वा कुराकानी गन� भाषामा धम्की िदने, शारी�रक बल, 
अनुपयु� �श� गन�, वा फोटो �ख�, िभिडयो िटिपंग, वा आवाजको कुनै अनिधकृत प्रयोग। रेकिड�।। एक सिक्रय भ्रमण वा भ्रमण गन� अनुमित 
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अ�ीकृत �न स�छ यिद यो एक सीसीसीबीएसडी कम�चारी �ारा िनधा��रत ग�रएको छ जुन िव�ाथ�को टोलीको एक िह�ा हो िक भ्रमण 
िव�ाथ�को लािग वा अ�यन वातावरणको सव��म िहतमा छैन। 
  
यिद एक आग�ुकले मु� काया�लयमा साइन इन गन� इ�ार गद�छ र वा नाम बैज प्रयोग गद�छ / उसले अ�ागत प्रोटोकलको अनुपालन गद�न, 
�सैले यसलाई अनादरकारी ठािननेछ, र भवन छोड्न भिनयो। 
  
अिभभावकीय सहमित प्रा� गद� 
वािष�क आधारमा, CCCBSD ले अिभभावक / अिभभावकह�बाट सहमित फारामह� िलन्छ। सहमित फारमह� समावेश: आपतकालीन 
िचिक�ा उपचार, औषिध प्रशासन, मीिडया, अवलोकन र अनुस�ान, �ेत्र यात्रा / सामुदाियक यात्रा, यातायात योजनाह�, MCAS �ीकृित, 
र मानव यौन िश�ा। यो जानकारी एक नामांकन �ाकेटमा िवतरण ग�रएको छ जुन प�रवारको लािग प्र�ेक शैि�क वष�को सु� �नु अिघ वा 
नामांकनको िमितमा अनलाइन उपल� छ। 
  
अनुस�ान, प्रयोग, कोष सising◌्कलन, प्रचार, र अवलोकन 
CCCBSD ले िव�ाथ�को अिभभावक / अिभभावकलाई समािहत गन� सबै आव�क प्रयास गद�छ र आव�क सहमित प्रा� गद�छ। स���त 
मािमलाह�को लािग सहमित: अनुस�ान, प्रयोग, कोष सising◌्कलन, प्रचार, र अवलोकन िन� प्रोटोकलह�को पालना गद�छ। 
  
अवलोकन र अनुस�ान 
प्र�ेक अिभभावक / अिभभावकले िल�खत �ीकृित अनुरोधको लािग अनुमित फारम प्रा� गद�छ जुन अवसरह�को लािग 
अनुस�ान र प्रयोग उठ्छ। यो फाराम नामांकन �ाकेटमा समावेश छ जुन प्र�ेक �ूल वष�को सु� �नुभ�ा अिघ वा भना� �नु अिघ 
प�रवारह�ले भ�रएको �न्छ। िल�खत सहमित तपाईंको ब�ालाई एक अनुस�ान वा प्रयोग को अ�यन को िह�ा �न अनुमित 
िदन्छ। अिभभावक / अिभभावकको िल�खत अनुमित िबना, ब�ा यी अ�यनह�मा सहभागी �न अस�म �नेछ । यिद अ�यन �न गइरहेको 
छ भने अिभभावकलाई सूिचत ग�रनेछ। 
  
कोष स .◌्कलन 
को को प्रयोग िव�ाथ�को कोष स�लन गन� उ�े�का लािग, वा प�रवारको नाम, फोटो, वा िभिडयोह� अिभभावक / संर�क दे�ख िल�खत 
सहमित िबना अनुमित �नेछ। 
  
िमिडया �रलीज 
प्र�ेक अिभभावक / अिभभावकले नामांकन �ाकेटमा प्रचार �रिलजका लािग िल�खत �ीकृित अनुरोध गरेर एक अनुमित फारम प्रा� गन�छ 
जुन प्र�ेक �ूल वष�को सु� �नुभ�ा अिघ वा भना� भरे पिछ भद�छ। िल�खत सहमित तपाइँको ब�ाको फोटो र / वा नाम CCCBSD प्रोग्रािमंग 
को दायरा िभत्र प्रयोग गन� िमिडयामा वा CCCBSD स���त घटनाको समयमा जारी गन� अनुमित िदन्छ। अिभभावक / अिभभावकको िल�खत 
अनुमित िबना, ब�ा �ो िमिडया स���त मािमलामा सहभागी �न अस�म �नेछ। कृपया नोट गनु�होस् िक एक पटक प्रचारको लािग अनुमित 
िदइसकेपिछ िव�ाथ�को समानता CCCBSD को स्रोत पु�कालयको स्थायी अंश �न सक्छ। 
  
अवलोकन 
प्र�ेक अिभभावक / अिभभावकले नामांकन �ाकेटमा अवलोकनको लािग िल�खत �ीकृितको लािग अनुमित फाराम प्रा� गन�छन् जुन प्र�ेक 
�ूल वष�को सु� �नुभ�ा अिघ वा भना� �नु अिघ भन� आव�क �न्छ। िल�खत सहमित कसैलाई अनुमित िदन्छ, CCCBSD कम�चारीबाहेक 
तपाईंको ब�ाको अवलोकन गन� स�म �न। पय�वे�कलाई कुनै गो� जानकारी िदइने छैन न त उनीह� सीसीसीबीएसडी कम�चारीको 
सुप�रवे�णिबना िव�ाथ�सँग ए�ै छोिडनेछ। अिभभावक / अिभभावकको िल�खत अनुमित िबना, ब�ा अवलोकनमा सहभागी �न अस�म 
�नेछ। 
  
िव�ाथ�को कानूनी �स्थित प�रवत�न 
CCCBSD ले एक िव�ाथ�को कानुनी �स्थितको कुनै प�रवत�नको बारेमा अिभभावक वा अिभभावक �ारा सूिचत ग�रएको छ र यो िव�ाथ�को 
स��मा सबै �ाियक र प्रशासिनक काय�वाहीको नतीजाको बारेमा सूिचत गराई िल�खत प्रिक्रयाह�को िवकास र काया��यन गद�छ। िल�खत 
काय�िविधह�ले उपयु� सूचनाह�मा यो जानकारीको िव�ार स�ोधन गद�छ। 
  
आईईपीको समयमा, िव�ाथ�को कानुनी �स्थित औपचा�रक कुराकानीमा छलफल �न्छ। कुनै अनुमािनत प�रवत�नह� आईईपीको थप सूचना 
ख�मा �स समयमा उ�ेख ग�रएको िथयो। बैठक पिछ, िश�ा िनद�शकले �सपिछ �ूलमा िज�ा प�रवत�नको बारेमा कुनै पिन 
अपडेटह�को लािग अनुगमन गन�छ। एक पटक प�रवत�न आिधका�रक भएपिछ, �ूलको िज�ा पठाउने िव�ाथ�को कानूनी �स्थितको 
प्रितिलिप CCCBSD लाई पठाउने िज�ेवारी हो। CCCBSD तब िव�ाथ�को कम�चारी फाइलमा कागजात फाइल गद�छ। 
  
आिधका�रक कागजातह� सिहत, तर िव�ाथ� फेस अनुहार र आईईपीको प्रशासिनक डाटा पृ�मा सीिमत छैन प्रितिब��त गन� पिन संशोधन 
ग�रनु पद�छ। 
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रा� र िज�ा - �ापक मू�ाment◌्कन 
सीसीसीबीएसडीको गहन िव�ाथ� जनसं�ासँग काम गदा� िव�ाथ�लाई परी�ा सकेस� सफल बनाउनको लािग आव�क पन� सुिवधाह�को 
मात्राको कारण कुनै पिन प्रकारको मानकीकृत परी�ण काया��यन गन� प्रयास गदा� धेरै चुनौतीह� खडा गद�छ। CCCBSD को पा�क्रम 
सम�यक, िव�ाथ�को शैि�क टीमको साथ संयोजनको �पमा परी�णको तयारी र परी�ण प्रशासनको समयको बखत यी आवासह� 
बनाउन िज�ेवार छ । 
  
िव�ाथ�ले माग गरेको एमसीएएस परी�ा िलने वा निलने वैक��क मू�ांकनको �वस्था गन� िक नगन�, परी�ाको िमित भ�ा अिघ वष�को 
आईईपी टीमको बैठकमा िव�ाथ�को टोलीले िनधा�रण गद�छ। थप �पमा, यस बैठकको समयमा सबै आव�क आवासह� िनधा��रत ग�रन्छ 
र आईईपीमा ले�खन्छ। 
              
उ� िव�ालय िड�ोमा प्रदान गद� 
आईईपी बैठकमा िव�ाथ�को टोलीले िव�ाथ�लाई कुन िड�ोमा प्रा� गन� आव�क पन� पा�क्रमह� छलफल गद�छन्। एमजीएल सी .१० 
बी, एस १ को अनु�प, "... कुनै पिन अश�ता भएका िब�ाथ�लाई िवशेष िश�ा चािहन्छ भने ऊ २२ वष� नपु�ा वा 'हाई�ूल िड�ोमा वा 
यसको समक� प्रा� नभएस� साव�जिनक िव� पोिषत िवशेष िश�ा प्रा� गन� स�छ।' तसथ�, िव�ाथ�ह�ले �ासाचुसेट्स रा� �ातक 
आव�कताह� पूरा गनु�पद�छ। जस म�े एक हो िक िव�ाथ�ह�ले १० औं क�ाको एमसीएएस परी�ा पास गनु� पछ�  २२२ वा उ� �ोरको साथ 
दुवै अंगे्रजी भाषा कला र गिणतमा हाई�ूल िड�ोमा प्रा� गन�। दोस्रो आव�कता ���गत �ूल िज�ाको साथ स्थानीय �पमा िनधा��रत 
आव�कताह�मा आधा�रत छ। यो िज�ाबाट िज�ामा फरक �न सक्छ। 
  
यो �ूल िज�ाको िववेकािधकार हो यिद उपल��, उप�स्थित, पा�क्रम पूरा, वा सहभािगता मा�ता प्रमाणपत्र प्रमािणत �नेछ। CCCBSD 
ले हाई�ूल िड�ोमा प्रदान गद�न तर िव�ाथ�लाई CCCBSD काय�क्रमबाट पूरा �ने प्रमाणपत्र प्रदान गद�छ। 
  
प्रगित �रपोट�ह� 
आईईपीमा िनधा��रत ल�ह�मा पु� आमा बुबाले उनीह�को बालबािलकाको प्रगितबारे �रपोट�ह� प्रा� गद�छ जब कमसेकम अ�र 
आमाबुबालाई अपा without◌्ग िव�ाथ�ह�को प्रगितको बारेमा सूिचत ग�रएको �न्छ। सीसीसीको शैि�क टीमले तै्रमािसक आधारमा 
िव�ाथ�को प्रगितबारे �रपोट� गद�छ। प्रगित �रपोट� जानकारी आमा बुबा लाई पठाइएको आईईपी मा वािष�क ल� ितर िव�ाथ�को प्रगित मा 
िल�खत जानकारी समावेश छ। काय�क्रमले अिभभावक र साव�जिनक �ूललाई प्रगित �रपोट�को प्रितिलिपह� पठाउनेछ। कागजात जुन 
रेकड�ह� पठाइएको छ प्रगित �रपोट�मा संल� कभर पत्र / उप�स्थित पाना माफ� त ग�रन्छ। 
  
आईईपी - संशोधन र प�रवत�नह� 
जब िव�ाथ�को टोलीका कुनै सद�ले यो िनधा�रण गछ� न् िक िव�ाथ�को आव�कताह� पूरा गन� आईईपीमा संशोधन आव�क छ, 
आईईपीमा संशोधन गनु�पन�छ। यस िबन्दुमा सम�या�क �ूल िज�ालाई काय�क्रम िनद�शकले स�क�  गद�छ र यस प�रवत�नबाट प्रभािवत 
टोली सद�ह�लाई प�रवत�न वा संशोधन िकन आव�क छ भ�े कारणह�को समी�ा गन� पुन: गठन गन� आग्रह ग�रन्छ । एक पटक बैठक 
बसेपिछ र संशोधन काय�क्रम िनद�शकले संशोधनको म�ौदा तयार गरेपिछ सम�य गन� �ूल िज�ाले संशोधन लेख्छ। यस संशोधनलाई 
सबै दलह�ले ह�ा�र गनु� पछ� । मूल सम�य �ूल िज�ाको साथ फाइल ग�रएको छ। प्रितिलिपह� बनाइन्छन् र CCCBSD र िव�ाथ�को 
प�रवारलाई पठाइन्छ। यो संशोधन आईईपी अविध को अविध को लागी �नेछ। 
  
आईआईपी - संक्रमण योजना 
िब�ाथ� १। बष�को उमेर भ�ा धेरै पिछ, CCCBSD र संक्रमणकालीन रोजगार सम�यकले टीमको बैठकमा िव�ाथ�को संक्रमण 
आव�कताह�बारे छलफल गन� �ूल िज�ाको साथ िमलेर काम गन�छ। यिद उपयु� भएमा, टोलीले िवशेष �पमा िडजाइन ग�रएको, 
मापनयो� ल�ह�लाई प्रिश�ण, पो�सेक�री िश�ा, रोजगारी, उपयु� वय� सेवा एजे�ी, र जहाँ उपयु� �त� जीवन कौशल 
स��ी उमेर उपयु� ट� ा�न्जसन मू�ा .◌्कनमा आधा�रत छ। यिद संक्रमण सेवाह� आईईपीमा समावेश गरीएको छ भने, ितनीह� 
िव�ाथ�को प्राथिमकता र �िचह�लाई �ानमा राख्दै िव�ाथ�को आव�कताह�मा आधा�रत �न्छन्, र रोजगार वा �ूलपिछका अ� 
वय�ह�को जीवन उ�े�ह�, र दैिनक जीवन कौशलको अिधग्रहण र काया��क �ावसाियक मू�ांकन समावेश गन� स�छन्। 
। िवभागको संक्रमण योजना फाराम छलफल द�ावेज को लागी प्रयोग गरीनेछ। उपयु� भएमा, िव�ाथ�ह�लाई भाग वा सबै टोली 
बैठकह�मा भाग िलन आम��त र प्रो�ािहत ग�रन्छ जहाँ संक्रमण सेवाह� छलफल ग�रएको वा प्र�ािवत छन्। 
  
गे्रजुएशन वा बाईस वष�को उमेर पु�े िव�ाथ�ह�को लािग, सीसीसीबीएसडीको संक्रमण सम�यकको सहयोगमा सम�य गन� �ूल िज�ाले 
उनीह�लाई वय� मानव सेवा एजे�ीह�को िनर�र सेवाह� आव�क छ िक छैन भनेर िनधा�रण गन� टीमलाई पया�� जानकारी प्रदान 
गद�छ। CCCBSD स�क�  र / वा एक सा�िभ�क �ा� र मानव सेवा को काय�कारी काया�लय मा Transitional योजना को �ूरो गन� (क�ीमा 
2 वष� पूव� छात्र 22 बनाउन सक्छ ND आव�क भएमा ज�िदन) सहायताको लािग। 
  
अ Than◌्गे्रजी बाहेकका भाषाह�मा अनुवाद 
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जब िव�ाथ�ह�को अिभभावक वा अिभभावकह� सीिमत अंगे्रजी भाषा सीपह�को साथ �न्छन्, CCCBSD ले सुिनि�त गद�छ िक �ूलको 
मह�पूण� जानकारी उनीह�लाई समयमै पठाइन्छ र उनीह�लाई बु�े भाषामा प्रदान ग�रन्छ, कागजातह�को िल�खत अनुवादका 
मा�मबाट वा मौ�खक दोभाषेमाफ� त। 
  
सीसीसीबीएसडीले गुगल अनुवाद प्रयोग गद�छ मह�पूण� �ूल जानकारी स��ी सबै कागजातह� अंगे्रजीबाट अिभभावक / अिभभावकले 
बु�े भाषामा अनुवाद गन�। यिद एक कम�चारी ��� भाषामा प्रवाही छ िक कागजात अनुवाद भइरहेको छ, तब s / उनीलाई सटीकताका लािग 
कागजात समी�ा गन� भिनयो। 
  
आईईपीह� ज�ो कानूनी बा�कारी कागजातह�, िव�ाथ�को गृह िज�ाले अनुवाद गन�छ। घरेलु िज�ाले यी कागजातह� प�रवारह�का 
लािग अनुवाद गद�छन् भ�े कुरा सुिनि�त गन� CCCBSD �ाफले सबै आव�क कदमह� चाल्नेछ। 
  
  
  
िव�ाथ� रेकड�ह� 
ब�ाको रेकड�मा समावेश जानकारी सुिवधायु� र गो� �न्छ। काय�क्रम कम�चारीले कुनै ब�ाको रेकड�मा जानकारी िवतरण वा प्रकािशत 
गन� स�ु�� जो आमाबुवा / अिभभावकको िल�खत सहमित िबना ब�ाको लािग काय�क्रम योजना लागू गन� प्र�� �पमा स���त छैन। यिद 
तपाईंको ब�ाको रेकड� प्र�ुत ग�रएको छ भने अिभभावक / अिभभावकलाई सूिचत गनु�पद�छ। 
  
ब�ाको रेकड�मा प�ँच गनु�होस् 
अिभभावक / अिभभावकह� अनुरोधमा उिचत समयमा उसको / उनको ब�ाको रेकड�मा प�ँच गन� हकदार छन्। S / उनीसँग अनुरोधको 
दुई �ापार िदन िभत्र रेकड�मा प�ँच �नुपद�छ अ�था लामो अविधमा सहमित नगरेस�। अिभभावक / अिभभावकलाई उसको / उनको 
ब�ाको स�ूण� रेकड� हेन�को लािग अनुमित �नुपद�छ, यो एक भ�ा बढी स्थानमा रा�खएको छ भने पिन। सीसीसीबीएसडीसँग प्र�ेक 
ब�ाह�को रेकड�मा स्थायी िल�खत लग �नुपद�छ जसले रेकड�मा प�ँच गरेको छ वा रेकड�बाट कुनै सूचना प्रा� गरेको छ भनेर िचनाउने 
प्र�ेक ���लाई पिहचान गद�छ। यो लग केवल तपाइँ र CCCBSD रेकड�ह� रा� िज�ेवार ���ह�को लािग उपल� छ। 
  
ब�ाको रेकड�लाई संशोधन गद�  
अिभभावक / अिभभावकसँग तपाईंको ब�ाको रेकड�मा जानकारी, िट�णीह�, डाटा, वा कुनै पिन अ� स���त सामग्रीह� सो� अिधकार 
छ। उनीह�सँग तपाईंको ब�ाको रेकड�मा समावेश कुनै पिन जानकारी मेटाउन वा संशोधन अनुरोध गन� पिन अिधकार छ। यिद अिभभावक 
/ अिभभावकह� िव�ास गछ� न् िक ब�ाह�को रेकड�मा आपि�जनक सामग्रीलाई बुझाउन, �� गन� वा सुधान�को लािग जानकारी थ�े पया�� 
छैन भने उनीह�लाई CCCBSD सँगको स�ेलन गन� अिधकार छ िक उनीह� आपि� जनाउन सक्छन। यिद CCCBSD संग स�ेलन भयो 
भने , CCCBSD ले तपाईंलाई तपाईंको आपि� स��ी िनण�य भएको एक ह�ा िभत्र िल�खत �पमा सूिचत गनु�पन�छ। यिद िनण�य तपाईको 
प�मा गरीएको छ भने, CCCBSD ले तु��ै िनण�यलाई प्रभावकारी बनाउन आव�क कदम चाल्नु पछ� । 
  
अिभलेखह�को स्थाना�रण 
जब ब�ा अब हेरचाहमा �ँदैन, CCCBSD ले तपाईं वा तपाईंको पिहचान ग�रएको अ� ���लाई तपाईंको िल�खत अनुरोधमा अिभभावक 
/ अिभभावकको ब�ाको रेकड� िदन सक्छ। 
  
प्रितिलिपह�को लािग शु� 
CCCBSD ले ब�ाको रेकड�मा समावेश कुनै पिन जानकारीको प्रितिलिपह�को लािग शु� िलने छैन। CCCBSD ले गछ� , तथािप, मेिलंग 
लागतह�को लािग चाज� गन� अिधकार आरि�त गद�छ। 
  
िव�ाथ� रेकड�को भ�ारण 
सबै CCCBSD कम�चारीह� सूचना गोपनीयता र गोपनीयता को मह� को �पमा िशि�त छन्। िव�ाथ� अिभलेखमा सबै जानकारीह� 
िव�ाथ�को शैि�क आव�कताह�सँग सा�िभ�क जानकारीमा सीिमत छन्। फाइलमा थिपएको सूचना र डाटामा नाम, ह�ा�र, र 
जानकारीको स्रोत �ने ���को स्थान, र रेकड�मा प्रवेश िमित समावेश �नेछ। फाँटमा थिपएका मानक समूह परी�ण नतीजालाई परी�णको 
नाम र / वा प्रकाशक, र परी�ण िमित समावेश गनु� पछ� । 
  
िव�ाथ�ह�को शैि�क फाईलह� मु� काया�लयमा भ�ारण ग�रन्छ सीसीसीबीएसडीमा सबै िव�ाथ� अिभलेखह�को गोपनीयता र सुर�ा 
कायम रा�को लािग जुन एक सुरि�त काया�लय हो। 
  
सबै भूतपूव� सीसीसीबीएसडी िव�ाथ�ह�को रेकड�ह� बन�हम �ायामशालाको तहखाने भ�ार ठाउँमा भ�ारण ग�रन्छन्। एक िव�ाथ� 
स्थाना�रण पिछ, �ातक, वा �ूल प्रणालीबाट िफता� पिछ, CCCBSD ले student बष�को लािग िव�ाथ�को फाईल रा�ेछ। �ो रेकड�  न� गनु� 
अिघ, िव�ाथ� / र / वा उसको प�रवारलाई िल�खत सूचना सूिचत ग�रनु पद�छ उनीह�लाई पूरा वा आंिशक �पमा सूचना प्रा� गन� अवसरको 
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लािग। ट� ा�िक्र�्स, जबिक, उनको / उनको �ातक, ट� ा�फर, वा �ूल प्रणालीबाट िफता� िलने पिछ 60० स� कायम ग�रनु पछ� । �स पिछ, 
यी रेकड�ह� न� �नेछन्। 
  
सबै �ा� स���त रेकड� �ूल �ा� काया�लय मा भ�ारण ग�रन्छ। शैि�क फाइलह�को लािग यी रेकड�ह�को लािग समान िनयमह� 
पालना ग�रन्छ। 
  
िव�ाथ� उप�स्थित 
कृपया CCCBSD मु� काया�लयलाई स�क�  गनु�होस् यिद तपाईंको ब�ा िनधा��रत िदन मा अनुप�स्थत �नेछ: (78 78)) 92 २77-70०70० 
िवक� १ र अनुप�स्थत �रपोिट�ग मेलब�मा स�ेश छोड्नुहोस्। 
  
िव�ाथ� पोशाक कोड 
िव�ाथ�ह�ले आफैलाई सफा लुगा र राम्रो संग रा�को लािग अपे�ा ग�रन्छ। �ूल सेिटं�मा लगाइएको लुगा उपयु� �नुपद�छ र िश�ण 
प्रिक्रयामा बाधा नपु .◌्याउनु पछ� । िन� िदशािनद�शह� उप�स्थितको �रलाई बढावा िदन िडजाइन ग�रएको छ जसले िसकाई वातावरण 
बढाउँदछ जबिक सबै िव�ाथ�ह�को उिचत सान्�ना र ����को लािग अनुमित िदँदै।  
  
तल सूचीब� लुगा मापद�ह� छन् जुन CCCBSD मा अ�ीकाय� मािनन्छ: 

● कपडा जुन शरीरलाई अवरोध गद�छ।        
● प�रधान जसले िव�ापन, मिहमा, वा नाबािलगह� �ारा प्रयोगको लािग अवैध कुनै पिन अवैध पदाथ� वा पदाथ�को प्रतीक हो।        
Jewelry गहना वा कपडाह�को कुनै पिन चीज जुन िव�ाथ�को सुर�ामा खतरा पैदा गन� स�छ।        
● िव�ाथ�ह�लाई क�ाकोठामा �ँदा टोपी हटाउन भिनयो।        

  
"उिचतता" को स��मा कुनै पिन प्र� काय�कारी िनद�शक �ारा िनधा��रत ग�रनेछ। यिद कुनै िव�ाथ�ले कोड न�ने लुगा लगाउँदछ भने, 
अिभभावक / अिभभावकलाई �ूलमा वैक��क कपडा �ाउन भिनएको छ वा कपडालाई �ूल �ा� काया�लयमा उपल� खाली कपडाले 
कभर गनु� पछ� । 
  
मोबाइल उपकरणह� 
यो सीसीसीबीएसडीको अपे�ा छ िक िव�ाथ�ह�सँग जो �ूल उपकरणह�को साथ मोबाइल उपकरणह� राख्छन् र उनीह�सँग 
उपकरणह� छन् उनीह�सँग �ूल समयको अविधमा ( गैर स�ार उपकरण उ�े�का लािग) उनीह�ले उपकरण िवघटनकारी त�रकामा 
प्रयोग ग�ररहेको छैन भ�े कुरा सुिनि�त गन� ( उदाहरणका लािग कुनै कुराले िस�े प्रिक्रयामा बाधा पुर्याउँछ।) उ� �ूल उमेर भ�ा कम 
उमेरका िव�ाथ�ह�ले आफ्ना उपकरणह� ितनीह�का लॉकरह�मा रा�खन्छ वा ���गत भ�ारण ठाउँ क�ाकोठा िभत्र छोड्नु 
पछ� । उ� �ूल उमेर वा अिधक उमेरका िव�ाथ�ह�ले उनीह�को मौन मोबाइल उपकरणह� उनीह�मा रा� स�छन् र खाजा 
अविधभ�र बिसरहेको बेला मात्र य� प्रयोग गन� स�छन्। यिद कुनै िव�ाथ� टोली सद�ले �वहारको व�रप�रको उपकरण अनुपयु� वा 
िवघटनकारी ठान्छ भने, िव�ाथ�ले उपकरणको उपयोग रो�ु पछ�  र उपकरणलाई उनीह�को लॉकर वा क�ाकोठामा ���गत भ�ारण 
स्थानमा �ोभ गन� आव�क पद�छ। 
  
यो बुिझन्छ िक केिह िव�ाथ�ह� ितनीह�को आफ्नै ���गत संचार प्रणालीको �पमा मोबाइल उपकरणमा िनभ�र छन्। यी प�र�स्थितह�मा 
िव�ाथ�को अिधकार हो िक उनीह�को उपकरणमा हर चोिट पूण� प�ँच पाउनु पछ� । िव�ाथ�को समुहले उपयु� प्रयोग र सुर�ाको लािग 
उपकरणको प्रयोगको अनुगमन गद�छ। यिद उपकरण अनुपयु� कारणह�को लािग प्रयोग ग�रएको छ भने, टोलीले िव�ाथ�लाई कसरी 
�वहार गन� भनेर �वहार पुन: िनद� िशत गन� छलफल गद�छ। 
  
�ूलको समयमा मोबाइल रेिडयो रेकिड� or वा फोटो �ख� क�ाकोठा िश�क वा प्रशासकको �ीकृित िबना कुनै पिन बेला अनुमित छैन। 
  
CCCBSD घाटा, मम�त, वा ���गत स��ी चोरीको लािग िज�ेवार छैन। यसैले सबै उपकरणह� घरमै रहन िसफा�रस ग�रन्छ। 
  
धािम�क अ�ासह� 
अश�ता दे�ख जातीय पृ�भूिम स� सबै कुरा मा आफ्नो ���� मनाउन धेरै अवसरह� प्र�ुत सीसीसीबीएसडीको एक इले���क िव�ाथ� 
जनसं�ा छ। प्र�ेक िव�ाथ�सँग उनीह�को साथी र �ाफ दुवैलाई िसकाउने र प्र�ाव गन� केही चीज �न्छ। हामी यी िभ�ताह� पिहचान 
गन� प्र�ेक अवसर िलन्छौ,ं िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को आ�-पिहचान �ीकान� प्रो�ािहत गद�छौ,ं र उनीह�लाई को हो भनेर गव� महसुस 
गराउँदछौ।ं 
  
य�िप हामीले धम�को �ेत्र र �ूलमा धािम�क चाडपव�ह�को उ�व व�रप�र केही प्रितब�ह� राख्नु पछ� । एक िनजी �ूल को �पमा जुन 
साव�जिनक डोमेनबाट हाम्रो कोषको १००% प्रा� गद�छ हाम्रो �ूल िनतीह�ले साव�जिनक �रमा ती अपे�ाह�को केही प�ाउनु 
पछ� । ��ै, धािम�क छुि�ह� CCCBSD मा मनाउने छैन।  
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यसलाई �ँदा �ीकाय� संकाय एक िवशेष छु�ी �ीकार गन� र / वा कोर पा�क्रम (अथा�त् इितहास वा सामािजक अ�यन) को स�भ� िभत्र 
उिचत �न सक्छ िक गितिविधह� काया��यन, यो छ अ�ीकाय� कम�चारी धािम�क समथ�न को छाप िदनको कुरा गन� को लािग , जबरज�ी, वा 
अ�था धम�ह� वा सबैमा धम�मा ओभरे�म्फिससको �पमा मा� सिकने सिहत। यसबाहेक, धािम�क चाडपव� मनाउने / अवलोकन गन� अनुमित 
छैन। 
  
  
सेवा घरपालुवा जनावर 
जबिक सीसीसीबीएसडीले सेवा घरपालुवा जनावरह�का फाइदाह� बुझ्दछ र यसको कदर गद�छ भने, यी घरपालुवा सेवाह� अ� 
िव�ाथ�ह�को डर र एलज�को कारण �ूल सेिटं�मा समायोजन गन� स�म �नेछैनन्। एक िव�ाथ� / कम�चारीको लािग आवासको लािग 
अनुमित िदईरहेको अ�को अिधकार उ�ंघन गन� सक्छ । 
  
शौचालय प्रिक्रयाह� 
शौचालय प्रिश�ण 
सीसीसीबीएसडीले सुिनि�त गद�छ िक असुिवधा भएका सबै िव�ाथ�ह�को लािग सबै शौचालय प्रिश�ण ब�ाका अिभभावकको अनुरोध 
अनुसार �न्छन्, िव�ाथ�को आईईपी, र ब�ाको शारी�रक र भावना�क �मताह�को अनु�प। 
  
ब�ाको अिभभावक, िश�कह�, सहयोगी �ाफ र �ूल नस�ह�को आगतको साथ िविश� शौचालय प्रिश�ण योजनाको िवकास 
ग�रनेछ। िश�क र अिभभावकह�ले िनयिमत आधारमा (क��मा सा�ािहक) प्रिश�ण प्रिक्रयाको बारेमा कुराकानी गन�छन्। प्र�ेक शौचालय 
प्रिश�ण योजना ���गत ब�ाको आव�कताह� पूरा गन� िवकिसत ग�रनेछ। 
  
शौचालय प्रिक्रयाह� िन� अनुसार छन्: 

Student िव�ाथ� बाथ�म / �ाल / प�रवत�न गन� कोठामा प्रवेश गछ� न्। जहाँ उपयु� छ, िव�ाथ� �त� �पमा प्रवेश गद�छ जबिक 
कम�चारी ��� िव�ाथ�को ���गत गोपनीयता को लागी अनुमित िदन �ाल बािहर पख�न्छ।        

A ब�ाले बाथ�म सुिवधाह�को प्रयोग / प्रयास गरे पिछ, िव�ाथ�ले उनीह�को हात ए���ा�े�रयल साबुनले धुनेछ र िड�ोजेबल 
टावलको साथ सु�ेछ। यिद िव�ाथ�लाई कपडा प�रवत�न वा सुिवधाह�मा कुनै सहयोग आव�क छ भने, कम�चारी ���ले 
िव��ापी सावधानी अपनाउँदछ (तल सूचीब�) र िव�ाथ�लाई आव�क अनुसार सहयोग गद�छ।        

● िव�ाथ�ह�ले िदनभर बाथ�म सुिवधाह�को आव�कता अनुसार प्रयोग गन� स�छन्।        
● कुनै पिन िव�ाथ� किह�ै दुघ�टना भएकोमा नराम्रो महसुस �ँदैन। धुलो लुगा �ा��कको झोलामा रा�खनेछ, ब�मा बाँिधएको छ र 

िदनको अ�मा िव�ाथ�को साथ घर पठाइनेछ।        
  

डाइप�रंग आव�कताह�:   CCCBSD संकायले िभजेको वा माटो �ँदा िव�ाथ�ह�को डायपर प�रवत�न गनु�पन�छ। थप �पमा, संकाय 
प्र�ेक िव�ाथ� (यिद िव�ाथ� �त� �पमा सुकाउन स�म छैन) प्र�ेक प�रवत�नको समयमा ���गत सामग्री संग सु�ेछ। यो 
सीसीसीबीएसडीको अपे�ा छ िक प्र�ेक िव�ाथ�को प�रवारले सफा, सु�ा डायपरको आपूित� गछ�  िक िव�ाथ�को आव�कताह� पूरा गन� 
पया�� �न्छ। िव�ाथ�को आपूित� सिकएको छ भने CCCBSD सँग डायपरको आपूित� पिन �नेछ। 
  
डायप�रंग गदा�, सीसीसीबीएसडीले प�रवत�नशील सतहमा िड�ोजेबल कभ�रंग प्रयोग गद�छ जुन प्र�ेक प्रयोग पिछ प�रवत�न �नेछ, र 
�ा��क सतहलाई राम्रोसँग कीटाणुशोधन गन�को लािग िव�ेदन समाधान। 
डायप�रंग प्रिक्रयाह� िन� अनुसार छन्: 

Student िव�ाथ� प�रवत�न भइरहेको �ेत्रमा प्रवेश गद�छ र िलने मा�मबाट िलईन्छ मािथ प�रवत�न ग�र�ो जहाँ उपयु� �न्छ।          
Staff एक कम�चारीले आफ्नो हात धोए र �सपिछ सुर�ा�क द�ानेह� राख्छन्।        
Changing यिद प�रवत�नशील तािलका प्रयोग गद�छ भने, कम�चारीले सतहलाई ढा� प�रवत�नको लािग कागजको सफा शीट राख्छन्।        
● �ाफले ब�ाको डायपर प�रवत�न गद�छ।        
● भएको soiled कागज र डायपर एक लाइन कवर डायपर बा��न, एक �ा��क झोला मा रा�खएको छ ब� गाँिसएको, र �सपिछ 

राख्नुभयो। पयलको लाइनर प्र�ेक िदनको अ�मा खाली ग�रन्छ र नयाँ लाइनर घुसाउनु अिघ सफा ग�रन्छ।        
● �ाफले प्र�ेक डाईपर प�रवत�न पिछ एक कीटाणुनाशक समाधानको साथ बदिलएको तािलकालाई मेटाउँछ।        
● एक भ�ा बढी ब�ा diapering भने, कम�चारी rewash पछ�  र प्र�ेक ब�ा बीच पन्जा को एक नयाँ जोडी संग पुन पन्जा।        
Parents शौचालय प्रिश�ण सु� �न्छ जब अिभभावक / अिभभावक वा शैि�क टोलीले यसलाई सुझाव िदन्छ र / वा CCCBSD �ाफले 

िव�ाथ�ले चासो देखाईरहेको छ भनेर पिहचान गरे।        
  
िव��ापी सावधानी :   युिनभस�ल सावधानीह� शौचालय र डायप�रंग प्रिक्रयाको बखत सबै समयमा प्रयोग ग�रनेछ। िन� िदशािनद�शह� 
पालन ग�रनेछ: 

● सबै डायपर प�रवत�न र toileting समयमा लुगा पन्जा सहयोग।        
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● पन्जा मा राख्दै अिघ धो हात।        
Glo �ोभ्सलाई �ानपूव�क हटाउनुहोस् र ब� क�ेनरमा �ा��कको अ�रको साथ िनकाल्नुहोस्।        
Liquid तरल साबुन र पानी चलाएर उनीह�को हात धुनुहोस् ब�ालाई डायप�रp वा शौचालय पिछ घष�ण प्रयोग गरेर। हात िड�ोजेबल 

तौिलए संग सुकाउनु पछ� ।        
Ning बहेको पानी हात धुने लािग डायप�रंग �ेत्रको निजकै छ।        
● �ेत्रमा Diapering र सुिवधाह� handwashing सुिवधाह� र �ेत्रह� खाना तयारी र खाना सेवाको लािग प्रयोग अलग �नेछ।        
Changing साधारण प�रवत�नशील तािलका वा डायप�रंग सतह कुनै अ� उ�े�को लािग प्रयोग ग�रने छैन।        
Surface प�रवत�न भइरहेको सतह िच�ो, अ�ु� र पानीको लािग अभे� �नेछ र सजीलै सफा �नेछ।        
● माटोको िड�ोजेबल डायपरलाई �ा��कको झोलामा रा�खन्छ र �सपिछ �ा��क लाइनरको साथमा मोहर क�ेनरमा रा�खन्छ।        
● डायपर �ाल दैिनक खाली �नेछ।        
● माटो गैर-िड�ोजेबल डायपर ब�ाको नाम लेबल ग�रएको मोहर ग�रएको �ा��क क�ेनरमा रा�खन्छ र िदनको अ�मा ब�ाको 

आमा बुबामा फिक� न्छ;        
Child बदिलने सतहलाई प्र�ेक ब�ा डाईपर भएपिछ �ीच समाधान (१: with) मा धोइन्छ र यसलाई सफा ग�रन्छ।        
Disposal एक िड�ोजल कभ�रंगलाई बदिलने सतहमा प्रयोग ग�रन्छ जुन िव�ाथ�लाई सतहको स�क� मा आउनबाट रो�को लािग 

पया�� आकारको �न्छ। यस िड�ोजल कभरलाई एउटा ब� क�ेनरमा िनकािलन्छ।        
● सफा, सु�ा स�ानको आव�कता पूरा गन� पया�� डायपर को एक आपूित� कायम छ। डायपर प्रदान गन�का लािग आमा बुबा 

िज�ेवार �नु�न्छ।        
● प्र�ेक ब�ा प्र�ेक डायपर प�रवत�नको क्रममा ���गत धुलाई सामग्रीले नुहाइन्छ र सुिकन्छ। ( आमा -बुबा डाईपर वाइप प्रदान गन� 

िज�ेवार छन्)।        
Changing प�रवत�न पिछ ब�ाको हातह� तरल साबुन र बिगरहेको पानीले धोइनेछ। हातह� ���गत वा िड�ोजेबल टावल �ारा 

सुकाइनेछ;        
So प्र�ेक ब�ाको डायपर माटोमा प�रवत�न �न्छ।        
● धुलोको लुगाह� सील �ा��कको क�ेनर वा झोलामा राख्नुपन�छ, ब�ाको नाम लेबल गरेर र िदनको अ�मा ब�ाको 

अिभभावकलाई फका�इनेछ।        
  
कपडाका आव�कताह�:  
यो सीसीसीबीएसडीको आशा हो िक िव�ाथ�ह�को अिभभावक / अिभभावक जसले आफ्नो ब�ालाई सफा, सु�ा, इनडोर, कपडाको धेरै 
सेटह� प्रदान गद�छन्, जुन िव�ाथ�को प�ँच यो� �नेछ यिद उसको कपडा िभजेको वा िमलो भयो। सीसीसीबीएसडीसँग िव�ाथ�को लािग 
अित�र� कपडा उपल� �नेछ, जुन �ूल �ा� काया�लयमा रहेको छ, यिद िव�ाथ�को कपडाको आपूित� पूरा भएको छ भने। सबै फोहोर 
वा िभजेको लुगाह� �ा��कको झोलामा रा�खनेछ, ब� बाँधेर �स िदन िव�ाथ�को साथ घर पठाइनेछ। 
  
���गत योजनाह� 
िव�ाथ�लाई जसलाई ���गत शौचालय योजनाह� आव�क पद�छ �ो योजना िव�ाथ�को टोलीले िवकिसत गरेको �न्छ। टोलीका 
सद�ह�ले CCCBSD संकाय, साथै िव�ाथ�का अिभभावक / अिभभावकह� समावेश गन� आव�क छ। जब योजनाको िवकास �न्छ, 
िटमले िव�ाथ�को िवकासलाई बढावा िदन स�े उिचत िविध र िविधह� छलफल गन� भेला गद�छ। िल�खत योजना पूरा भएपिछ (टोली 
सद��ारा ले�खएको) अिभभावक / अिभभावकले काया��यनको लािग योजना कागजातमा सहमित कागजातमा साइन आउट गनु�पद�छ। 
  
प�ँच 
CCCBSD एक सुिवधा ब� को लागी सबै प्रयास गद�छ जुन एक पूण� प�ँचयो� वातावरण प्रदान गद�छ। अपरेशनको घ�ाको बखत, 
सीसीसीबीएसडी �ा�सका सबै �ेत्रह� सबै िव�ाथ�ह�को लािग प�ँचयो� �न्छ। इमारत ब� भएको बेलामा कृपया सावधान रहनुहोस्, 
�ायामशालालाई �ीलचेयर प्रयोग गन� ���ले सिजलैसँग प�ँच गन� स�ैन। पािक� ग �ाक�ी, �ाफ, र दश�कह�को लािग ओभर�ू 
एिभ�ूबाट टाढा अव�स्थत पािक� ग स्थलमा उपल� छ। 
  
सेवाह� प्रदान ग�रयो, दैिनक िदनचया�, र दैिनक बैठक कौशल 
CCCBSD ले यसको िविवध जनसं�ाको आव�कताह� समायोजन गन� सेवाह�को पूण� दायरा प्रदान गद�छ। यी सेवाह�मा: बिहरा 
िश�कह�, िवशेष िश�ा िश�कह�, िश�ण सहयोगीह�, भाषण भाषा रोगिव�ानी, अिडयोलोिज�, �वसाय िचिक�क, शारी�रक 
िचिक�क, �ूल मनोवै�ािनक, बोड� प्रमािणत �वहार िव�ेषक, ��िनकल कोिड�नेटर। बीसीबीए, संक्रमणकालीन रोजगार सम�यक, 
�ूल दुभाषे, र �ूल नस�ह�। भना� ग�रएको िव�ाथ�को आईपीमा सबै सेवाह� काय�क्रम बीचमा समायोजन गन� सिकन्छ। यिद कुनै िव� 
िव�ाथ�को आईईपी प्रित सेवाह� प्रदान गन� आव�क पद�छ जुन सीसीसीबीएसडीले काम गद�न, काय�क्रमले उपक�� ्या� अवस्थाको लािग 
�वस्था गन�छ। 
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मािथ उ�े�खत सेवाह� िव�ाथ�को दैिनक तािलका िभतै्र आउँछन्, जुन िव�ाथ�को िश�कले िनधा�रण गछ� न्। िव�ाथ�को िश�कलाई ईमेल 
वा घर / �ूल संचार नोटह�को मा�मबाट स�क�  गरेर ���गत काय�क्रमह� प्रा� गन� सिकन्छ।  
  
िव�ाथ�ह�सँग दैिनक जीवन कौशलसँग स���त आईईपी गोल भएका यी सीपह� उसको �मता / र उमेरलाई उिचत तरीकाले स�ोधन 
ग�रएको �न्छ। ितनीह� क�ाकोठा, जीवन कौशल के�, वा समुदाय यात्राको स�भ�मा दैिनक जीवन कौशल अ�ास गन�छन्। यी सीपह� 
क�ाका िश�क, �ारा-प्रोफेशनलह� र उपयु� िचिक�कह��ारा स�ोधन ग�रनेछ। 
  
िव�ाथ� उपकरण 
धेरै िव�ाथ� उपकरण पठाउन �ूल िज�ा वा प�रवारको बीमा क�नी �ारा प्रदान गरीन्छ। यिद कुनै िव�ाथ�सँग उपकरणमा नभएको बेला 
प्रोग्राममा आउँदा भना� �ने िव�ाथ�ह�को लािग CCCBSD प्रदान गद�छ । यो भौितक िचिक�ा िवभागको िज�ेवारी छ िक प्रोग्रामको िनरी�ण 
गन� र उपकरण खरीदह�को िसफा�रस गन�। िवभाग बजार मा सबै भ�ा लागत प्रभावी स्�ा�रह� को अनुस�ान गन�छ जुन प्र�ेक 
िव�ाथ�को लािग उ�ृ� �स्थित प्रदान गद�छ। यिद अिभभावक र / वा िचिक�कह�ले िविभ� प्रकारको स्�ा�र मनपराउँदछन् भने, �सपिछ 
अिभभावक वा �ूल िज�ाले उपकरण प्रदान गन� पद�छ। िवभाग प�रवारह� संग काम गन�छ उपकरणह� को रखरखाव गन�। कृपया नोट 
गनु�होस् िक CCCBSD ले ���गत िचिक�ा उपकरणह� प्रदान गद�न, तर िन�मा सीिमत छैन: बैसाखी, वाकरह�, र गाईट ट� ेनरह�।  
  
िव�ाथ� स्थाना�रण �ारािमटरह� 
यो सीसीसीबीएसडीको नीित हो िक p० पाउ� भ�ा बढीको वजन र ट� ा�फरको लािग संकाय सहयोगमा शा�र�रक �पमा िनभ�र रहेका कुनै 
पिन उपयु� िल s◌्गको �ाइडको साथ िल� प्रणाली प्रयोग गरी ट� ा�फर ग�रनेछ। यो एक सुर�ा PT को िववेकमा छ यिद �हाँ यस सुर�ा 
नीितबाट कुनै िवचलन �नु पछ� । यो एक िलड पीटीको िववेकमा पिन हो यिद 50० पाउ� भ�ा कम तौल गन� िव�ाथ�ह�लाई एक वा ब� 
��� िल� वा िल� प्रणालीको साथ स्थाना�रण ग�रनेछ। यी िनधा�रणह� िव�ाथ�को नेतृ� पीटी �ारा केस आधारमा ग�रन्छ। 
  
खाना र पोषण 
CCCBSD को खाना सेवा �ाफले काय�क्रममा भना� भएका िव�ाथ�ह�को पोषण आव�कताह� बुझ्दछन्। अिभभावक / अिभभावक वा 
अ� रा� एजे�ीह�को अनुरोधमा जहाँ उपयु� �न्छ, CCCBSD ले ���गत िव�ाथ�ह�को लािग िबहानको खाजा प्रदान गद�छ। िदउँसो 
११:००- १:१ between बीचको म� िबन्दुमा िदउँसोको खाजा िदइन्छ, सबै भोजन / मेनूह�ले पोषण, राम्रो स�ुिलत, पया�� आहारको गठन 
गद�छ। 
  
मेनू �ूल वष�को मािसक र गम� को समयमा ह�ाको आधार मा मा उपल� �न्छन्। मेनू र खाना तयारी बेभरली प��क �ूलह� �ारा प्रदान 
ग�रएको छ, जहाँ उनीह�का �ाफह�ले िव�ाथ�ह�को पोषण आव�कताह� बुझ्दछन्।  
  
िनयिमत �पमा िनधा��रत िबहानको खाजा समय दैिनक तािलकामा छ। यो सीसीसीबीएसडीको आशा हो िक प�रवारह�ले आफ्ना ब�ाह�को 
लािग खाजा प्रदान गछ� न्। यिद िव�ाथ�ह�ले िबहानको खाजा भुल्छन् वा खाजा िलनको लािग उनीह�लाई उपल� �ँदैन भने, 
सीसीसीबीएसडीले पौि�क �ै� प्रदान गद�छ (ज�ै फल, तरकारीह�, चीज। 
  
पौि�क आव�कताह� 
सीसीसीबीएसडीले खाना सेवा गद�छ जसले ब�ाको दैिनक पोषण आव�कताको १/3 दे�ख १/२ को प्रब� गद�छ। अमे�रकी कृिष िवभागको 
अनुसार एक िनयिमत खाना (खाजा) वा �ै� (यिद प्रदान ग�रएको छ)। 
  
िल�खत योजना र िनयु� ��� 
शैि�क वष�को अविधमा, CCCBSD ले बेभल� प��क �ूलह�बाट सबै �ूल ल� / दुध खरीद गद�छ। िनधा��रत खाजा अविधको आधा घ�ा 
िभत्र, ल�ह� भ�ारण क�ेनरह�मा �ाक ग�रन्छन् र थम�ल भ�ारण �ागह�मा CCCBSD काफेटे�रयामा लिगन्छ। �ानो रा�को लािग 
चािहने खाना तापदायक �ेटमा धातु �ानमा रा�खन्छ जब सेवा िदइन्छ। सबै तातो खाना पकाइएको छैन भ�ीमा �ानो रा�खन्छ। सबै िचसो 
खाना िफ्रजमा भ�ार ग�रनेछ। सबै खाना CCCBSD खाना सेवा कम�चारीह� �ारा प्र�ुत ग�रएको छ। कुनै पिन बाँकी मु� पा�क्रम खाजा 
अविधको अ�मा िड�ोजल ग�रन्छ। ���गत तवरमा िवभािजत फल कपह� िव�ाथ�लाई खाजाको खाँचो परेको ख�मा भोिलको िदनस� 
िफ्रजमा सुरि�त ग�रन्छन्। 
  
खा� तयारी, भ�ारण र सेवाह�को लािग आव�कताह� 
CCCBSD भ�ार गद�छ, तयारी गद�छ, र खाना सेवा गद�छ तािक यो ��, पौि�क, िबग्रनबाट �त�, र मानव उपभोगको लािग सुरि�त हो। 

  
CCCBSD एक रेिफ्रजरेटर प्रदान गद�छ (41१ िडग्री भ�ा बिढ िविनयिमत) िफ्रज आव�क खानाको लािग। सबै खाना सफा, कभर, क�ेनरमा 
भ�ार ग�रएको छ। सबै बोतलह�, भाँडा मा�े भाँडा मा�े चीजह� र िडशह� राम्रोसँग सफा ग�रन्छ। सबै अधूरा खाना, दूध, र सूत्र िवघटन 
�न्छ जब िव�ाथ�ले उ�ादको उपभोग समा� गद�छ। CCCBSD का खाना सेवा कम�चारीह� र बेभल� प��क �ूलह�ले �ािद� खाना 
तयार गन� र उनीह�को सेवा गन� त�रकामा सेवा िदन्छन् जसले उनीह�लाई �िचकर बनाउँछ। 
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खाजा नीित 
सबै िव�ाथ�ह�लाई �ूलमा आफ्नै खाजा �ाउन �ागत छ जुन घरमा �ाक ग�रएको छ; य�िप, CCCBSD ले �ूलको खाजा प्रदान गद�छ, 
बेभल� प��क �ूलह� �ारा तैयार। खाजाको मू� प्र�ेक शैि�क वष�को सु� �नु अिघ उपल� गराइनेछ। िन: शु� वा कम खाजाको लािग 
यो� �नेह�का लािग आवेदनह� उपल� छन् र भना�नामा वा हालको बष�को से�े�र by० स�मा वािष�क भन� आव�क छ। सबै कम / िन: 
शु� खाजा िदशािनद�शह� वािष�क आधारमा भ�रएका फारामह�मा रा� िनयमह� अनुसार रेखांिकत ग�रन्छ। यी फारमह� िव�ाथ� 
नामांकन �ाकेट वा िव�ाथ� नामांकन सु� िमितमा वािष�क �पमा िवतरण ग�रन्छ। 
  
CCCBSD को खाना सेवा �ाफले काय�क्रममा भना� भएका िव�ाथ�ह�को पोषण आव�कताह� बुझ्दछन्। िदउँसोको म� िबन्दुमा खाजा 
िदइन्छ। मेनू �ूल वष�को मािसक र गम� को समयमा ह�ाको आधार मा मा उपल� �न्छन्। 
  
�ूलको खाजा काय�क्रम 
तपाईंको ब�ाको लािग दैिनक खाजा खरीद / अड�र गद�  
CCCBSD बेभरली प��क �ूलह� (BPS) सँग सम्झौता गद�छ प्रशासनको �ि�कोणबाट खाजा काय�क्रमको सबै अंशह� प्रदान गन� र 
प्रब� गन�। 
  
�ूलको खाजा अड�र गन�, केवल तपाईंको ब�ाको क�ाकोठा िश�कलाई सूिचत गनु�होस् िक तपाईं आफ्नो ब�ाको लािग एक िनि�त िदनको 
लािग खाजा अड�र गन� चाहनु�न्छ। अड�र तपाईंको ब�ाको लािग दैिनक आधारमा CCCBSD �ारा रा�खनेछ। 
  
तपाईंको ब�ाको खाजाको लािग भु�ान गन� �हाँ दुई िवक�ह� छन्। 

1. के्रिडट काड� प्रयोग गरेर अनलाइन भु�ान गनु�होस्। 
○ यो िवक� उपयु� र अ�मा सबै भ�ा कुशल र सही छ।        
○ अनलाइन भु�ानी गन�, स�क�  Stefani Timmons CCCBSD र तपाईँको ब�ाको िविश� प�रचय # लािग उनको 

सोध्नुहोस्।        
○ एकचोिट तपाईंले �ो न�र प्रा� गनु�भएपिछ , तपाईंको खाता सेट अप गन� र खातामा खाजाको पैसा थ�को 

लािग स�डमनीटो�ो.कॉममा साइन अप गनु�होस्।        
○ एक मािसक ईमेल तपाईंलाई पठाउँनेछ तपाईंको शेष रकमको बारेमा तपाईंलाई जानकारी गराउन।        

2. तपाईंको ब�ासँग �ूलमा पैसा पठाउनुहोस्। 
○ CCCBSD BPS मा बुझाउनेछ।        
○ तपाईं नगद वा चेक पठाउन स�ु�नेछ। बेभरली प��क �ूलह�मा चेक आउट गनु�पन�छ ।        

  
िन: शु� र कम भोजन 
सीसीसीबीएसडी आ�ासन िदन्छ िक िव�ाथ�ह�लाई िदइएका सबै खानाह� य�ो तरीकाले ग�रन्छ िक सबै ब�ाह�लाई बाल पोषण 
काय�क्रमह�मा समान प�ँच �न्छ। सीसीसीबीएसडीले रा�को मापद� र मू� िनधा�रण िन: शु� र कम ल� प्रदान गद�छ �ासाचुसेट्स 
एिलमे�री र मा�िमक िश�ा िवभाग �ारा सेट; पोषण को लागी काया�लय - �ा� र सुर�ा काय�क्रमह� र रा�� ीय िव�ालय िदउँसो 
काय�क्रम। नेशनल �ूल ल� प्रोग्राम मापद� अनुसार आिथ�क यो�ता �ने प�रवारह�लाई िन: शु� र कम ल� प्रदान ग�रन्छ। यस सेवाको 
लािग रा� अनुप्रयोगह� ितनीह�का मातृभाषामा वािष�क आधारमा प�रवारह�को लािग उपल� गराइन्छ। प�रवारबाट आवेदन प्रा� भए 
पिछ, आवेदन बेभल� प��क �ूलह� (BPS) लाई पठाइन्छ जसको �ूल खाजा काय�क्रम काया�लयले आवेदन समी�ा गद�छ र िनधा�रण 
गछ� , नेशनल �ूल लंच प्रोग्रामको आय यो�ता िदशािनद�शह�को आधारमा। प्र�ेक अनुप्रयोग समी�ा र एक पुि� अिधकारी �ारा पुि� 
गरीएको छ। यो�ता वा अयो�ताको िनधा�रणमा, BPS बाट कसैले आवेदन प�रणामको प�रवारलाई सूिचत गद�छ। यिद प�रवार अ�ीकृत 
ग�रयो भने, उनीह�सँग बीपीएस फूड सेवा िनद�शक �ारा "सुनुवाई" गन� अिधकार छ। आवेदन नामांकन पिछ नै हो वा वत�मान वष�को से�े�र 
th० स�मा वािष�क �पमा निवकरण गनु�पद�छ। 

CCCBSD & BPS जात, रंग, िल ,◌्ग , िलंग, पिहचान, धम�, राि�� य मूल, यौन झुकाव, अश�ता वा घरबारिबना भेदभाव गद�न। 
  
  
�स्थ �ै� 
ब�ाह� खाजा �ार र राम्रो समाचार छ िक snacking छ एक ब�ा मह�पूण� छ राम्रोको । ब�ाह� दु्रत �पमा बढ्दै र िवकास 
गद�छन्। सिक्रय ब�ाह�लाई उजा�को साथसाथै अ� आव�क पौि�क पोषणह�को आव�कता पिन �न्छ। यिद ब�ाह� धेरै भोकाउँछन् 
भने, ितनीह� पागल �न्छन् वा काममा �ान िदन किठन छ। �स्थ �ै�ले खानाको िबचको दूरी खाली गन� म�त गद�छ। �स्थ ना�ाले 
आहारको व�रप�र गोल िलन सक्छ जसले यो सुिनि�त गन� म�त गद�छ िक बालबािलकाह�ले उनीह�को िवकास र िवकासको लािग आव�क 
सबै पोषकह� पाइरहेका छन्। खान र �ा�कर खाजाको िस� तपाईंको ब�ालाई �स्थ खाने बानी िवकास गन� प्रो�ािहत गद�छ, अिहले 
र भिव�को लािग। 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.sendmoneytoschool.com/Dashboard/Login.aspx%3FReturnUrl%3D%252f
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.sendmoneytoschool.com/Dashboard/Login.aspx%3FReturnUrl%3D%252f
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.sendmoneytoschool.com/Dashboard/Login.aspx%3FReturnUrl%3D%252f
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ब�ाह�को लािग �ा�कर खाजा प्रदान गन� यो समय खपत ला� सक्छ। यो िच�ाको िवषय पिन �न सक्छ िक ब�ाह�ले मनपराउँदैनन् 
वा प्रदान गरेको �स्थ �ै� खाँदैनन्। य�िप, समय बचत गन� सिकन्छ र उ�ाहपूण�ता ब�ाह�लाई योजना बनाएर समावेश गरी �स्थ �ै� 
खानका लािग प्रचार गन� सिकन्छ र उनीह�को �ै� ब� �ने खानाको लािग िकनमेल ग�रन्छ। धेरै �ै�ह� सरल छन् र ब�ाले ितनीह�लाई 
तयार पान� म�त गद�छ। एक सेवा आकार िनधा��रत गन� म�त गन� खाना लेबल जाँच गन� निबिस�नुहोला। 
  
यो सीसीसीबीएसडीको आशा हो िक प�रवारह�ले आफ्ना ब�ाह�को लािग खाजा प्रदान गछ� न्। यिद िव�ाथ�ह�ले िबहानको खाजा भुल्छन् 
वा खाजा िलनको लािग उनीह�लाई उपल� �ँदैन भने, सीसीसीबीएसडीले पौि�क �ै� प्रदान गद�छ (ज�ै फल, तरकारीह�, चीज)। 
  
नट उ�ाद प्रितब�ह� 
सीसीसीबीएसडीका बग�चामा बदाम / नट उ�ादह�सँग स���त जीवन धम्की �ने एलज�को साथ दता� भएका धेरै िव�ाथ�ह� छन्। यिद 
बदाम / बदामको संपक� मा परेको ख�मा िव�ाथ�ले प्राणघातक एलज�को प्रितिक्रया िवकास गन� स�छ जुन आपतकालीन िचिक�ा 
उपचारको आव�कता पद�छ। बदाम / बदामका उ�ादनह�को कडा बेवा�ा गनु� नै जीवनलाई जो�खममा पान� एलज� प्रितिक्रयालाई रो�को 
लािग एक मात्र तरीका हो। तसथ�, CCCBSD ले मािथ उ�े�खत एलज�को साथ िव�ाथ�ह�को बदाम / नट फ्री �ाफेटे�रया र बदाम / नट फ्री 
�ास�मह� रा� प्रयास गद�छ।   सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�लाई सुरि�त वातावरण प्रदान गन�का लािग प�रवारबाट सहयोग अनुरोध गद�छ। 
  
सबै प�रवारलाई सूिचत ग�रनेछ यिद उनीह�को ब�ाको क�ा कोठा बदाम वा अखरोट रिहत वातावरण हो। कुनै पिन िव�ाथ� जो 
क�ाकोठामा छन् जहाँ बदाम / नटको एलज� छ कुनै पिन बदाम / बदामका सामानह� नपठाउन भिनन्छ। यिद िव�ाथ�को क�ाकोठामा 
कसैसँग यी एलज�ह� छैन भने, अनुरोध ग�रनेछ िक कुनै पिन बदाम / बदामका सामानह� खाजाको लािग पठाइनु �ँदैन िकनिक सबै 
िव�ाथ�ह�ले �ाफेट�रयामा खाए। 
  
संपक�  वा इन्जे�न माफ� त बदाम वा बदामलाई कुनै पिन जो�खमले एक ग�ीर प्रितिक्रया िनम्�ाउँदछ। यिद तपाईंको ब�ाले �ूलमा आउनु 
भ�ा पिहले बदाम वा नट खाएको छ भने, कृपया िनि�त गनु�होस् िक तपाईंको ब�ाको हातह� �ूलमा प्रवेश गनु� अिघ राम्ररी धुइसकेका 
छन्। 
  
क�ाण नीित 
CCCBSD दुबै िव�ाथ� र कम�चारीह�का लािग �ा�स भर �स्थता प्रवध�नको मह�लाई मा�ता िदन्छ। �ा�, पोषण, र िफटनेस �ूल 
वातावरण मा मात्र जीवनभर सफलता को लागी मात्र आव�क छैन। यी कारणह�को लािग, CCCBSD ले िन� घटकह� समावेश गन� 
क�ाण नीित स्थापना गरेको छ: 

Nutrition पोषण िश�ा, शारी�रक गितिविध, र अ� क�ाण पदो�ित गितिविधह�का लािग ल�ह�।        
Each प्र�ेक �ूल �ा�समा उपल� सबै खा�ह�को लािग पोषण माग�िनद�शनह�।        
School �ूल भोजनका लािग िदशािनद�शह� जुन USDA िदशािनद�शह� भ�ा कम प्रितब��त छैनन्।        
The �ूलले कसरी नीितगत ल�ह� पूरा गद�छ र �ूलको क��मा एक ��� �ूलको िवकास र क�ाणकारी नीितलाई लागू गद�छ 

भ�े कुराको सुिनि�त गन� िज�ेवार छ भ�े कुराको िनधा�रण गन� योजनाह�।        
● बजेट र साव�जिनक स्थानीय क�ाण नीितह�को सामग्री र काया��यन बारे (समुदाय मा आमाबाबु, िव�ाथ�, र अ�लाई सिहत) 

अ�ाविधक गनु�होस्।        

पोषण िश�ा, शारी�रक गितिविध, र अ� क�ाण पदो�ित गितिविधह�का लािग ल�ह� 
सबै सीसीसीबीएसडी िव�ाथ�ह�ले �ा� पा�क्रम िनद�शनमाफ� त पोषण िश�ा प्रा� गद�छ जुन एमए पा�क्रम फे्रमवक�  हे� �� ा�बाट 
अनुकूिलत �न्छ। पोषण स��ी ए�पोजर र िनद�शनह� �सपिछ �स्थ स्�ाक पसल स्थापना गरी िव�ाथ�ह�को सा�ािहक आधारमा 
�ूल सेिटंग िभत्र �स्थ �ै� ख�रद गरेर एक हात-बाट तरीकाले ग�रन्छ। 
  
शारी�रक गितिविध पिन फे्रमवक�  िभत्र पदो�ित ग�रएको छ र �सैले पा�क्रम को संदभ� मा िनयिमत आधार मा िसकाइएको र प्रो�ािहत 
ग�रन्छ। थप �पमा, सबै क�ा कोठामा सकल मोटर समय, PT समूह, र / वा शारी�रक गितिविध को मह� लाई बढावा िदन शारी�रक िश�ा 
छ।  
  
सीसीसीबीएसडीको �ूल नस�ले अ� �ूल कम�चारी र बािहरी एजे�ीह� (शारी�रक थेरािप�ह�, ऑिडयोलोिज�ह�, द� काया�लयह�, 
इ�ािद) सँग सहकाय� गरेर उिचत वािष�क ��िनंगह� गन� को लागी काम गद�छ: �ोिलयोिसस जाँचह�, दश�न, श्रवणश�� र द� 
�ीिनंग। थप �पमा, बडी मास इंडे� प्र�ेक िव�ाथ�को लािग वािष�क गणना ग�रन्छ। यी रेकड�ह� िव�ाथ�को फाईलमा रा�खन्छन्। 
  
�ूल �ा�समा उपल� सबै खा� पदाथ�ह�को लािग पोषण िदशािनद�शनह� । 
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CCCBSD सबै िव�ाथ�ह�को लािग �स्थ पौि�क बानीह�लाई प्रो�ािहत गद�छ। सीसीसीबीएसडीले भोजन प्रदान गद�न जुन यस अ�ग�त 
पद�छ 
�ूल समयह�मा कोटी "�ाट, तेल, र िमठाईह�"। यिद अिभभावकह�ले समारोहको लािग खाजा पठाउँछन्, उनीह�लाई �स्थ �ै� 
समावेश गन� वा �ूलको िव�ाथ� जनसं�ा बीच धेरै खा�ा� एलज�को कारणले कुनै पिन प्रकारको खा�ा� व�ुह�सँग मनाउन रो� 
प्रो�ािहत ग�रन्छ। यिद काय�क्रम िभत्र खाना प्र�ुत ग�रएको छ भने, संकाय र अिभभावकह� सबै िव�ाथ�ह�को आहार आव�कताप्रित 
संवेदनशील �नुपद�छ र सुिनि�त गनु�होस् िक प्र�ेकले हातमा गितिविधमा समावेश गरेको महसुस गछ� न्। 
  
�ूल भोजनका लािग िदशािनद�शह� जुन USDA िदशािनद�शह� भ�ा कम प्रितब��त छैनन् । 
CCCBSD ले सुिनि�त गद�छ िक काय�क्रममा प्र�ुत सबै खानाले क��मा पाँच प्रमुख खा� समूहह�को तीन �ेत्रह� समावेश गद�छ। �ूल 
वष�को ब�मतको समयमा, सीसीसीबीएसडीले आफ्ना सबै �ूल ल� बेभल� प��क �ूलह�बाट खरीद गद�छ जसले पोषण 
िदशािनद�शह�को स�भ�मा रा� मापद� पिन प�ाउँदछ। जब CCCBSD मा खाजा तयार ग�रन्छ, यो सुिनि�त �न्छ िक खाना क��मा 
�स्थ �न्छन् जुन USDA िदशािनद�शनह� �ारा सेट ग�रएको मापद�ह� जि�कै �स्थ �न्छन्। 
  
�ूलह�ले कसरी नीितगत ल�ह� पूरा गद�छन् र मा �ूलमा क��मा एक ��� िज�ेवार छ िक �ूलको िवकास र क�ाण नीित लागू 
गद�छ भ�े कुराको सुिनि�त गन� िज�ेवार छ भनेर ना�े योजनाह� 
क�ाणकारी नीित िवकास गनु�का साथै नीितले के भन्छ भ�े िवषयव�ुमा �ाक�ीलाई प्रिश�ण िदनु यो प्रमुख अपरेिटंग अिफसरको दािय� 
हो । प्रा�ापकले नीित पालना गरेको र �सलाई �वहारमा राख्नु सुिनि�त गनु� प्रशासनको दािय� हो। 
  
स्थानीय क�ाणकारी नीितह�को सामग्री र काया��यनको बारेमा जनतालाई सूिचत र अ�ाविधक गनु�होस् । 
यो नीित प्र�ेक �ूल वष� सु� �नु अिघ वािष�क आधारमा �ूनतममा समी�ा ग�रन्छ। नीितमा ग�रएको संशोधनह� कुनै पिन समयमा समी�ा 
गन�को लािग �ूल वेबसाइटमा अिभभावक / िव�ाथ� पु��कामा पो� ग�रन्छ। प्रमुख प�रवत�न गदा� ग�रएका िव�ाथ� र प�रवार प्र�� प्रभािवत 
िक नीित, सूचना पत्र घर, सबै लागू भाषामा, प�रवत�नको प�रवार जानकारी पठाएको छ। 
  
ड� ग र मिदरा मु� �ूल 
CCCBSD एक औषिध रिहत, �ा�, र सुरि�त काय�स्थल प्रदान गद�छ। यो ल� लाई बढावा िदन कम�चारीह�लाइ उिचत मानिसक र 
शारी�रक अवस्थामा काम गन�का लािग �रपोट� गनु� पन� �न्छ यिद उनीह�का कामह�लाई स�ोषजनक तरीकाले प्रदश�न गन� सिकन्छ। ड� ग, 
मिदरा, ओिपओइड, र मा�रजुआना (एमए कानूनको पवा�ह नगरी) यस भ�ा अिघ वा कत��मा प्रयोग गदा� त�ाल िच�ाको िवषय �न्छ र यस 
नीितको उ�lations◌्घनले अनुशासना�क कारबाही गन� सक्छ र यसमा रोजगार त�ाल समा� �ने सिहत। यिद एक िव�ाथ�सँग 
मा�रजुआना-आधा�रत औषिध छ भने, कृपया �ूल नस�सँग िसधा जडान गनु�होस्। 
  
धुम्रपान नीित छैन 
सुरि�त र �स्थ वातावरण प्रदान गन� CCBSBSD को मनसाय र रा� कानून बमोिजम, ई-िसगरेट सिहतको सुत�ज� पदाथ�को प्रयोग कुनै 
पिन समय �ूलको मैदानमा कुनै पिन समयमा प्रितब��त छ - िदन वा रात, स�ाह� वा ह�ाको िदन। 
  
यो नीित सबै कम�चारीह�, िव�ाथ�ह�, र CCCBSD �ा�समा आग�ुकह�लाई समान �पमा लागू �न्छ। 
  
िव�ाथ�ह�को पय�वे�ण 
CCCBSD ले सुिनि�त गद�छ िक सबै �ाफले िव�ाथ�ह�को उिचत पय�वे�ण प्रदान गन� छ जब उनीह� �ूलको मैदानमा वा बािहर कुनै 
�ूल स���त गितिविधमा संल� छन्। �ूल-�ापी अनुपात पय�वे�ण को समय मा कायम रा�खएको छ। कुनै पिन समयमा गैर-
सीसीसीबीएसडी कम�चारीह� छन् (अथा�त् इ�न� वा �य�ेवकह�) अनुगमनको अनुपातको अंश मािनन्छ। 
  
CCCBSD को िविवध जनसं�ालाई िविभ� �रको सुप�रवे�ण आव�क छ। केिहलाई जिहले पिन १: १ देखरेखको आव��ा �न्छ, जबिक 
अ�सँग हलवे माफ� त �त� �पले �मता �न्छ। िव�ाथ�ह�को यो �त�ताको ठूलो �र छ, अझै पिन एक कम�चारी ��� ट� ा�न्जसन अिघ 
र पिछको पिछ उनको / उनको ठाँउ संग प�ाउन आव�क छ। 
  
िव�ाथ� सुर�ा 
हाम्रो िव�ाथ� र काय�क्रम सहभागीह�को सुर�ा आव�क छ। सबै ब�ाह�को सुप�रवे�ण र उिचत अनुगमन, उनीह�को �मता वा 
सं�ाना�क �रको पवा� िबना, �ावसाियक िनरी�णको उ� �र प्रदान ग�रनु पछ� । कुनै पिन केसमा कुनै पिन िव�ाथ�लाई एक 
सीसीसीबीएसडी वय�को �ान िबना �त� �पमा काय� गन� अनुमित िदनेछ सीसीसीबीएसडी प्रायोिजत गितिविध, घटना, वा काय�क्रममा 
भाग िलइरहेको बेला। 
  
सबै िव�ाथ�ह�को सुर�ा सुिनि�त गन� - CCCBSD संकाय, कम�चारी, �य�ेवक, इंटन�ह�, र अिभभावकह�ले िन� गनु�पछ� ः  

Another ब�ालाई अक� वय� िबना किहले पिन ए�ै नराख्नुहोस्।        
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A ब�ालाई भवन वा �ा�सको अक� ठाउँमा यात्रा गन� किह�ै अनुमित निदनुहोस् िक िव�ाथ� सुरि�त आइपुगेको छ।        
Community समुदाय सेिटं�मा प्रवेश गनु� भ�ा पिहले िव�ाथ�ह�को आ�-संर�णको �र िच�ुहोस्।        
● भागेका वा हराएको िव�ाथ� लािग प्रिक्रयाह� �ीकानु�होस्।        
● पालन सबै समुदाय प्रिक्रयाह� गन�        
Student िव�ाथ� जनसं�ा भरमा �वहार मु�ाह� पिहचान गनु�होस्।        
Io �वहार �वस्थापन र संयम प्रिश�णमा प्रमािणत �नुहोस्।        
Fac अित�र� संकाय वा �वहा�रक समथ�न सुरि�त गन�का लािग प्रिक्रयाह� र िदशािनद�शह�को पिहचान गनु�होस्।        
● कुनै पिन िचिक�ा मु�ाह� वा काम िव�ाथ�ह�को दबाइह� को साइड इफे� बुझ्नुहोस्।        
Harmful ब�ाले प�ँच गन� स�े ठाउँमा किहलै पिन हािनकारक व�ुह� वा पदाथ�ह� नराख्नुहोस्।        

  
सफा पदाथ�, तातो तरल पदाथ�, �लनशील रसायन, औषिध, उजा� उपकरण, तीखो च�ु वा स�ािवत खतरनाक व�ुह� िव�ाथ�को प�ँचमा 
�नु�ँदैन। यी प्रकारका सामग्री / आईटमह� लक र कु�ी प्रित रा� िनयमह�को मुिन राख्नुपद�छ। कृपया ��ा अव�स्थत खतराह� तु�� 
�रपोट� गनु�होस्। 
  
अनिधकृत ���ह�ले ब�ा उठाए 
एक सीसीसीबीएसडी कम�चारीले िव�ाथ�लाई िव�ाथ�को अिभभावक, अिभभावक, वा प�रवारको सद�, वा िव�ाथ�को अिभभावक वा 
अिभभावकबाट अनुमोदन गरेको ��� ज�ो उपयु� ���लाई मात्र िडस्चाज� गन� स�छ। िव�ाथ�लाई समुदायको सद�मा पिन िडस्चाज� 
गन� सिकन्छ जब ��ा ���लाई िव�ाथ�को सेवा योजना वा ���गत िश�ा योजनामा िनयु� ग�रएको �न्छ। यिद CCCBSD �ाफले 
िव�ाथ�लाई �ीकान� वा िलने ���लाई िच� वा िचनेन भने, �सपिछ CCCBSD कम�चारीले उ� ���बाट उपयु� पिहचान हेन� अनुरोध 
गन�छ। 
  
जब एक ��� ब�ा लाई छा�े अिधकार �ँदैन (यसमा एक संयिमत आदेशको कारण उनीह�को �स्थित प�रवत�न �न्छ), ब�ा यो ���मा 
छोिडनेछैन। वय�लाई छोड्न भिनयो। यिद उसले अ�ीकार ग C◌्यो भने, सीसीसीबीएसडीलाई पुिलस सहयोगको लािग कल गन� बा� �न 
सक्छ। 
  
गुनासो र गुनासोह� दता� गद� 
जाित, रंग, िल gender◌्ग, िल identity◌्ग पिहचान , धम� , राि�� य मूल, उमेर, यौन झुकाव, राजनीितक िव�ास, अश�ता, गभा�वस्था, 
घरबारिवहीन वा वैवािहक / पा�रवा�रक �स्थितलाई �ान िदएर CCCBSD भेदभाव गद�न । 
  
सीसीसीबीएसडी गुण�रीय सेवाह� प्रदान गन� र सबै दता� िव�ाथ�, प�रवार, र कम�चारीह�को अिधकारह�को स�ान गन� प्रितब� छ। यिद 
कसैलाई कुनै कारणले भेदभाव ग�रएको छ ज�ो लाग्छ, वा िव�ाथ�को िश�ा र CCCBSD मा हेरचाहको बारेमा गुनासो छ भने, िन� काय�िविध 
अनुसरण गनु�पन�छ: 

१. काय�क्रम िनद�शकसँग छलफल गनु�होस् वा आरोप पेश गनु�होस्।         
२. काय�क्रम िनद�शकले आरोपह�को छानिबन गन�छ र ���गत अ�वा�ता� माफ� त र िल�खत �पमा आरोप लगाईन्छ आरोपह�को 

पाँच �ूल िदन िभत्र।       
The. यिद काय�क्रम िनद�शकले मु�ाको हल गरेन भने उ� काय�क्रम काय�कारी िनद�शकले काय�क्रम िनद�शकले �ाउनेछ।       
4 काय�कारी िनद�शक ���गत सा�ा�ार माफ� त र आरोप दस �ूल िदन िभत्र लेखन मा आरोप र प्रितिक्रया छानिबन �नेछ।       
5 को काय�कारी िनद�शक को िनण�य �ूल �र िभत्र अ��म हो।       
The. यिद �रपोट� बनाउने ���ले प्रिक्रया जारी रा� छनौट गछ�  भने, उसले �ो प्रिक्रयालाई उपयु� रा� एजे�ीसँग अगािड 

छलफलको लािग जारी रा� सक्छ।       
  
िल�खत रेकड� गुनास प्रिक्रयाको प�रणाम��प सबै िनण�यह�को मम�त ग�रनेछ।  
  
यो नीित सबै अिभभावकह�, िव�ाथ�ह� (उपयु� भएमा), र कम�चारीह� वािष�क आधारमा अिभभावक / िव�ाथ� पु��का वा कम�चारी 
पु��काका मा�मबाट उपल� छन्। अनुरोध भएपिछ नीित पिन उपल� गराइनेछ। 
              

�ा� एवं सुर�ा 
  
मेिडकल, निस�, र इ�म�री केयरको प्रावधान 
सीसीसीबीएसडीले दुबै पंजीकृत नस�ह� र लाइसे� प्रा� अ�ास नस�ह�सँग निस� department िवभाग प्रयोग गद�छ जुन �ूलको 
जनसं�ाको �ा� सेवाको लािग हेरचाह गन� उपल� छन्। नस�ह�, या त RNs वा LPNs, अनसाइट �न आव�क छ :45::45:45 - 
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:15:१:15, सोमबार - शुक्रवार। यो तािलका ितनीह�को िश� तािलकाको �पमा काय� गद�छ। यो सुिनि�त गद�छ िक ितनीह� �ा�समा 
�ूलको समयको अविधको लािग �नेछन्। निस�ग जिहले पिन उपल� �न्छ निस� ab अनुप�स्थितको घटनामा पिन। 
  
नाम र स�क�  जानकारी परामश� िचिक�क र अित�र� आपतकालीन स�क� ह�को लािग 
सीसीसीबीएसडीले एक इजाजतपत्र प्रा� िचिक�कको सेवाह� सुरि�त गरेको छ जो �ूल नस� वा उनको िडजाईनी �ारा परामश� सेवाह�को 
लािग उपल� छ। यो िचिक�कलाई CCCBSD को ट��ीह�को बोड�ले िनयु� गरेको छ। िन� जानकारीले उनको स�क�  जानकारी, 
िज�ेवारीको दायरा, यो�ता, िज�ेवारी, शारी�रक मू�ांकन पूरा, र समुदाय प्रदायकह�को सम�य िववरण गद�छ। 
  
स�क�  जानकारी: डा। शे�रल िस�ा, गाड�न िसटी पेिडयािट��, Her 83 हे�रक से�, सुइट १००3, बेभल�, एमए ०१ 15 १,, 78 78.9..92727.9 
80 80० 
  
िज�ेवारी को �ेत्र :  
�ूल िचिक�क स�ाहकार िव�ृत �ूल �ा� काय�क्रम को िवकास र काया��यन मा िचिक�ा िवशेष�ता र परामश� प्रदान गन� सहमत 
छन्। �ूल नस� कुनै पिन समय िविश� �ा� मु�ाह�को साथ ���गत िव�ाथ� वा िव�ाथ�ह�को समूहमा परामश� अनुरोध गन� 
स�छ। �ूल िचिक�क एक संसाधनको �पमा काम गद�छ, अिधक िवशेष �पमा िन� �ेत्रह�मा: 

Population �ूल जनसं�ाको �ा�सँग स���त मािमलामा �ूल नस�ह�लाई सामा� परामश� प्रदान गद�छ।          
Individuals ��� वा िव�ाथ�ह�को समूहह�को लािग �ूल �ा� सेवाह� संचालन गन� नीित र प्रिक्रयाह�को िवकासको 

आव�कताको पिहचान गन� �ूल नस�सँग सहयोग गद�छ, जुन �ूल �ूलको साथ द�कको लािग साझा ग�रन्छ।          
● प्रदान नीितह�को िवकास मा परामश� �ा� र �ूल को सुर�ा, ज�ै, आपतकालीन हेरिवचार योजना, पिहलो सहायता काय�क्रम 

मौरी िचल्नु नीित, पया�वरण सुर�ा, पु� सुर�ा गन� उिचत।          
Commun �ूल नस�, �ूल प्रशासकह� र अ� प्रासंिगक �ूल कम�चारीह�, साथ साथै जन�ा� िवभागसँग संचारजनक रोगह� र 

अ� संक्रामक रोगह� िनय�णको लािग खोपको एक काय�क्रमको िवकास र काया��यन गन� सहयोग पुर्याउँछ, ज�ै, रगतले सान� 
िबमारी, परजीवी रोगह�। , र �यरोग।        

● िवकास बिह�रण र मािथ उ���खत अवस्था आधा�रत िव�ाथ�ह�को readmission मा नीितह� मा सहायता।          
Individual ���गत नस�ह�को िवशेष �ा� मु�ाह�मा �ूल नस�सँग सहकाय� गद�छ िकनिक उनीह� शारी�रक र भावना�क 

सम�ाह�को साथ ब�ाको क�ा कोठा �वस्थापन सिहत �ूलको सेिटंगसँग स���त छन्।          
School जब �ूल नस�ले स indicated◌्केत वा अनुरोध गरेको ख�मा ब�ाको प्राथिमक िचिक�कसँग �ूलको सेिटंगसँग स���त 

मेिडकल मु�ाह�मा स�ार गद�छ।          
Nurs जब �ूल नस� �ारा संकेत वा अनुरोध ग�रएको हो, िव�ाथ�को प्राथिमक हेरचाह प्रदायक �ारा प्रदश�न ग�रएको शारी�रक परी�ाको 

�रपोट� समी�ा गद�छ।        
  
समुदाय प्रदायकह� संग सम�य :  
�ूल नस�को सहयोगमा परामश� िचिक�कले �ूल �ा� काय�क्रमको आव�कता र िज�ेवारीलाई िव�� बोड�, समुदाय र समुदाय 
िभत्रका अ� �ा� सेवा प्रदायकह�लाई बुझाउँछन्। एस / उसले अ� िचिक�ा र साव�जिनक �ा� पेशेवरह�सँग समुदाय िभत्रका 
ब�ाह� र िकशोरिकशोरीह�को �ा� बृ�� गन� िडजाइन ग�रएको रोकथाम काय�क्रमह�मा सहयोग गद�छ। 
  
�त� िनजी शु� निस�ग  
केही िब�ाथ�ह�लाई िब�ार , गहन वा जिटल निस�ग हेरचाह को लागी उनीह�को चिलरहेको िचिक�ा सत�ह� को लागी आव�क छ 
( उदाहरणका लािग tracheostomy हेरचाह)। केिह प�र�स्थितह�मा एक �त� िनजी शु� नस� (आईपीडीएन) िव�ाथ�को अिभभावक / 
अिभभावक वा िव�ाथ�को �ूल िज�ा �ारा भाँडा िलन आव�क पन� सक्छ। यो �त� �पले अनुबंिधत नस� िव�ाथ�को दैिनक निस�ग 
आव�कताह�को लािग िज�ेवार छ। कानुनी दािय�, िव�ाथ� आईईपी, र िव�ाथ�को गोपनीयता आव�कताको समथ�नका कारण, 
आमाबाबुलाई �ूलमा प्रित घ�ा १० भ�ा बढी िदन आईपीडीएनको लािग प्रितस्थापन गन� अनुमित िदइने छैन एक पटकमा लगातार २ िदन 
भ�ा बिढ । िन� �परेखाले IPDN चािहएको ख�मा के िनधा�रण गद�छ: 

1. िव�ाथ�को ट� ेकीओ�ोमी छ 
2. िव�ाथ�को के�ीय रेखा �न्छ 
3. िव�ाथ�लाई �ूलको िदन भर बार�ार उपचार र / वा मू�ा assess◌्कन आव�क �न्छ। 
4. निस�ग सेवाह� घरमा प्रा� ग�रन्छ। 
5. िव�ाथ�को िचिक�ा आव�कताह�लाई निस� assessment मू�ा nursing◌्कन, उपचार र देखभालको एक धेरै उ� 
�रको आव�क पद�छ जसले िव�ाथ�लाई पा�क्रममा प�ँच गन� स�म गद�छ 
6. उप�स्थित अनुपालन उ�ेखनीय �पमा वृ�� �नेछ यिद एक आईपीडीएन एक िव�ाथ� संग आफ्नो िचिक�ा आव�कता 
को कारण। 
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7. CCCBSD निस�ग िनद�शक आव�कता को लागी एक िविश� आईडीडीएन मा� को लागी प�र�स्थितह� को िनण�य गन� 
स�ु�न्छ। 

  
�त� िनजी शु� नस� को िज�ेवारीह� तल छन्: 

1. CCCBSD निस�गको िनद�शकलाई दुई ह�ा िभत्र स�क�  गनु�होस्: िव�ाथ� CCCBSD बाट यहाँ सु� गद� ; र, प्र�ेक 
नयाँ �ूल वष�को सु�वात। 
2. िन�िल�खत प्रमाणपत्रह� र CCCBSD- प्रदान फारामह�को साथ CCCBSD प्रदान गनु�होस्: 

○ हालको �ासाचुसेट्स नस� लाईसे� र सीपीआर / एईडी प्रमाणीकरण        
○ एक एजे�ी स�क�  जानकारी सिहत CCCBSD आपतकालीन फारम पूरा भयो।        
○ स�� CORI फारम CCCBSD मा दायर गन�।        
○ IPDN नीित आईपीडीएन �ारा ह�ा�र गरी निस� office अिफसमा फिक� यो।        

3. उनीह�को तोिकएको िव�ाथ�को मेिडकल, सहयोगी र ���गत हेरचाह आव�कता �ूलको लािग, �ेत्र भ्रमणमा र 
�ूलको लािग र यातायातको बखत। ���गत हेरचाह आव�कताह�को सीमा बीचको सहकाय�बाट िनधा�रण ग�रन्छ: िव�ाथ�, 
जब स�व �न्छ; बाबुआमा; क�ा कोठा िश�क; र IPDN। 
4. निस� care केयर, आकलन र उसको िव�ाथ�को लािग मात्र उपचार प्रदान गनु�होस्। 
5. कुनै पिन िचिक�ा आपतकािलनह� प्रब� गनु�होस् जुन उनीह�को हेरचाहमा िव�ाथ�को लािग उठ्न सक्छ। 
6. कुनै प�रवत�न वा उनीह�को िव�ाथ�सँग स���त िच�ाको साथ �ूल नस� अपडेट गनु�होस् । 

○ भएको IPDN एक CCCBSD नस� �ो / �ो एक चासो छ वा िव�ाथ� बारे सहयोग गन� चाहन्छ कुनै पिन समय स�क�  
गन�छ।        

7. िव�ाथ�को मेिडकल फाइलमा रा�को लािग िव�ाथ�को 5 485 कागजातको हालको प्रितिलिप प्रदान गनु�होस्। 
8. IHP योजनाको लािग अनुरोधको �पमा प्रासंिगक िचिक�ा जानकारी प्रदान गनु�होस्। उहाँ / उनी समी�ा गन� र ���गत 
�ा� देखभाल योजना को म�ौदामा एक �ूल नस� संग सहयोग गन� िज�ेवार छ। IHCP मा समावेश एक आपतकालीन िनकासी 
योजना �नेछ। 
9. उनीह�को िव�ाथ� र उनीह�को स�क� मा आउने िव�ाथ�ह�को लािग कडा गोपनीयता कायम राख्नुहोस्। िव�ाथ�का 
अिभभावक / अिभभावकह�सँग सबै स�ार निस�ग हेरचाहमा मात्र स���त �नुपछ� । सबै दैिनक क�ाकोठा र शैि�क संचार क�ा 
कोठा िश�क वा कम�चारीह� �ारा ग�रन्छ। 
10. अ� िव�ाथ�ह� र �ाफको साथ क�ा कोठाको कुराकानीको स��मा कडा गोपनीयता कायम राख्नुहोस्। 
11. �ूल समय को समयमा प्रदान ग�रएको हेरचाहको सबै कागजातह� राख्नुहोस्। यी कागजातह� निस�गको CCCBSD 
िनद�शकको अनुरोधमा उपल� गराइनेछ। 
12. िव�ाथ�लाई प्रदान ग�रएको निस� services सेवाह� िव�ाथ�, अ� िव�ाथ� र िश�कह�को लािग सकेस� िव�बाध र 
गैर-घुसपैठ� छन् भ�े कुराको सुिनि�त गन� प्रयास गनु�होस्। 
13. िव�ाथ�को �ा�सँग स���त मािमलाह�मा क�ा िश�कका लािग स्रोत �नुहोस् जुन प्र�� वा अप्र�� �पमा 
पा�क्रममा प�ँच गन� िव�ाथ�को �मतालाई असर गद�छ। 
14. ड� ेस कोड स��ी सबै िनयमह� पालना गनु�होस्, (खु�ा खु�ाको जु�ाह� छैनन्) पेशेवर सजावट र गोपनीयता। कुनै 
पिन प्र� या त निस�ग िनद�शक वा �ेफनी िटम्�, सीओओमा िनद� िशत गनु�पद�छ 
15. सबै औषिधह� र उपकरणह� अ� िव�ाथ�ह�बाट टाढा सुरि�त छन् भनेर िनि�त गन� िज�ेवार छ। 
16. हलवेह�मा खाना िन��ािहत �न्छ। समयको लािग जब �हाँ कुनै अ� िवक� �ँदैन, खाएको खानाले सामग्रीको �पमा 
कुनै नट वा बदाम समावेश गन� स�ैन। कुनै पिन समयमा हलवेमा खाना बािहर नै छोड्नु �ँदैन। सबै तरल पदाथ�ह� एक गैर 
बे्रकेबल कभर क�ेनरमा �नुपद�छ। 
17. सबै भ�ा मािथ, �त� िनजी शु� नस�को 9 11१ लाई प�ँचको अ��म संक� छ जब उनी आव�क महसुस 
गद�छन्। 11। ११ पिछ निस�गको िनद�शक भिनन्छ वा अक� �ूल नस�लाई सूिचत गनु�पद�छ। आईपीडीएन िव�ाथ�को साथ 
अ�ताल जाने र एक अिभभावक �ारा राहत नभएस� ितनीह� संग रहन छ। 
18. यिद आईपीडीएनले िब�ाथ�लाई घर जान आव�क छ भ�े िनधा�रण गछ�  भने अिभभावकलाई बोलाउनु भ�ा पिहले 
क�ाको िश�कसँग स�क�  गनु�पन�छ। 
19. CCCBSD �त� िनजी शु� नस� को लागी प�ँच गन� को लागी र उनको सेल फोन को उपयोग को आव�कता 
बुझ्दछ। हामी पिन िव�ाथ� र क�ाकोठामा अ� िव�ाथ�ह�को �ान अलम�ाउन �ूनतम गन� आव�क पिहचान गद�छौ।ं सेल 
फोनको कुनै पिन प्रयोग क�ाकोठा बािहर देखा पद�छ, िनजी �ेत्र मा स�व भएस�। सेल फोनको प्रयोग आपतकालीन कल वा 
सीधा िव�ाथ�सँग स���त कलह�मा प्रितब��त �नुपछ�  जसको लािग ितनीह� िज�ेवार छन्। 

  
�त� िनजी शु� निस�ग प्रितस्थापन नीित 
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सीसीसीबीएसडीको प्राथिमक प्राथिमकता िश�ा, िश�ामा यसका सबै िव�ाथ�ह�को �ा�, सुर�ा र गोपनीयता सुरि�त गनु� हो। फलतः  
सीसीसीबीएसडीले केिह सीिमत प�र�स्थितमा आईपीडीएनको प्रितस्थापनको लािग अनुमित िदनेछ, यसले मात्र िन� शत�ह�को अधीनमा काय� 
गद�छ: 

1. कुनै पिन आईपीडीएन प्रितस्थापनको लािग यस नीितमा उ���खत सबै िनयिमत आईपीडीएन िदशािनद�शह�, ब�ाको 
हेरचाह योजना, र सीसीसीबीएसडीको सामा� नीितह�को पालना आव�क �न्छ। यिद कुनै अिभभावक / अिभभावकले 
आईपीडीएनको लािग प्रितस्थापन गद�  छ, ऊ / उनी नस�को भूिमकामा अिभनय ग�रन मािनन्छ, र ��ा नीितह� र िदशािनद�शह�ले 
उनको अिभभावक / अिभभावकको �पमा उनको भूिमकालाई हटाउनेछ। 
2. यिद एक आईपीडीएन िदइएको िदनमा कामको लािग उपल� छैन भने, अिभभावक (ह�) / अिभभावक (ह�) ले 
प्रमािणत िवक� निस� coverage कभरेज प्रा� गन� प्र�ेक प्रयास गन�छन्, र �स प्रयासको बारेमा CCCBSD लाई सूिचत 
गन�छन्। अिभभावक / अिभभावक �ारा प्रितस्थािपत नस�ह�को कुनै प्रिश�ण जुन सीसीसीबीएसडीमा िलन्छ लगातार दुई (२) िदन 
भ�ा बिढ �न्छ। 
3. एक �पमा अ��म उपायको, िन� अवस्था सबै घटनाको credentialed िवक� निस�ङ कवरेज (ह�) अिभभावक / 
संर�क �ारा प्रा� गन� सिकन्छ िक (ह�) वा �ूल िज�ा, अिभभावक वा संर�कको को IPDN लािग िवक� �न सक्छ, तर केवल 
िवषय : 

a. गोपनीयताको उ�ंघन रो�को लािग, अिभभावक / अिभभावकले कुनै पिन ढाँचामा कुनै पिन तेस्रो प�लाई 
अ� िव�ाथ�ह�को बारेमा कुनै पिन जानकारी किहले पिन खुलासा गद�नन्; 
b. िसकाई वातावरणको अवरोधह� रो�को लािग, अिभभावक / अिभभावकले कुनै पिन पाठ वा परी�ण िलँदै 
किहले पिन ह��ेप गन� छैनन्, जसको अथ� आमा वा बुबा वा अिभभावकले िश�ा वातावरणसँग अ�िक्र� या गद�न जबस� 
कुराकानी िचिक�ा आव�कताह� र सुर�ाको स��मा स���त छैन। िव�ाथ�; 
c. अिभभावक / अिभभावकह�लाई स्थायी �पमा आईपीडीएन को लागी वैक��क अनुमित छैन, "स्थायी �पमा" 
प�रभािषत गरीएको छ "१० (१०) भ�ा बढी �ूल िदन प्रित �ूल (जुलाई १ - जून )०), र / वा दुई भ�ा बढी (२) लगातार 
�ूल िदनह� ; " र 
d. अिभभावक (ह�) / अिभभावक (ह�) ले कुनै स�ािवत िवगत, वत�मान वा भिव�को दावी CCCBSD वा 
यसको एजे�ह� र कम�चारीह�को िब�� कुनै प्रकारको िचिक�ा आपतकािलन वा हािनबाट िसज�ना ग�रएको वा 
बढाइएको ख�मा छोिडिदन्छ िकनभने CCCBSD ले अिभभावक / अिभभावकलाई िचिक�ा पेशेवरको ठाउँमा 
प्रितस्थापन गन� अनुमित िदएको छ। , ��ा प्रितस्थापन अनुमित िदईए पिन स���त आईपी �ारा अनुमित छैन। यस 
छूटले �ितपूित� िश�ा वा �ितपूित�को लािग कुनै पिन स�ािवत दावीह�लाई पिन समावेश गद�छ। अिभभावक / 
अिभभावकले यसै िबरोध जारी गद�छ, मु�ा दायर नगन� सम्झौता गद�छ, र सीसीसीबीएसडी, यसको वत�मान र पूव� 
अिधकारीह�, ट��ह�, िनद�शकह�, एजे�ह�, नोकरह�, कम�चारीह�, प्रितिनिधह�, वा अ� कुनै ���लाई हािन 
नलगाउने, र�ा गन�, र �ितपूित� िदन सहमत �न्छ। फम�ह�, संस्थाह�, तेस्रो-प�ह�, �त� ठेकेदारह�, वा अ�ह�, 
िवशेष �पमा यहाँ उ�ेख ग�रएको छ वा छैन र हरेक दावीको िब�� र िब��, चोट, मृ�ु, वा स�ि� �ित समावेश 
गन�, र यस�ारा िव��� र र�ा, सुर�ा, र सबै दािय�, दािय�, खच�, लागत, (उिचत र आव�क वकीलह�को शु� 
सिहत), र कुनै पिन दावी, कारबाहीको कारण, वा मागह�को र�ा संग स���त �न सक्छ िक अ� सबै रकमको िब�� 
�ितपूित� िदन सहमत गद�छ। , चोटपटक, मृ�ु, वा स�ि� �ित समावेश गन� जुन कुनै पिन ��� वा कुनै पिन तेस्रो प�ले 
�ाएको �न सक्छ, जुन कुनै पिन त�रकामा यस सम्झौताको अधीनमा CCCBSD को प्रदश�नसँग स���त छ वा 
िव�ाथ�ह� र / वा अंगका कम�चारीह�ले गरेका छन्। काम र / वा सेवाह�को जडानमा वा यस सम्झौताबाट उ�� �ने 
स��मा आइजेशन।   

4. यिद कुनै आमाबुवा / अिभभावकले मािथ उ���खत शत�ह� म�े कुनै एक वा बढी उ� .◌्घन गरेको ख�मा, 
सीसीसीबीएसडीसँग आईपीडीएनको िवक�को �पमा सेवा गन� अिभभावक वा अिभभावकको �मतालाई खारेज गन� पूण� िववेक 
�नेछ। 

  
  

निस� and र �ूल नस�ह�को िनद�शक एक िव�ाथ�को लािग जसको �ूलको िदनमा �ा� उपचार एक �त� िनजी शु� नस� �ारा 
प्रदान गरीन्छ: 

1. िव�ाथ�लाई उही �ूल �ा� सेवाह� प्रदान गन� / प्रदान गन� जुन अ� सबै िव�ाथ�ह�लाई प्रदान ग�रन्छ, अ�था 
िव�ाथ�को आईईपी, आईएचपी वा उनीह�का अिभभावकले उ�ेख नगरेस�। 
2. िव�ाथ�ले �ूल प्रवेशको लािग हालको मापद�ह� पूरा गन� कुरा सुिनि�त गन� (प्रितर�ा, शारी�रक आिद)। 
3. एक नयाँ िव�ाथ�को आगमनको पिहलो दुई ह�ा िभत्र र प्र�ेक नयाँ �ूल वष�को सु�मा िव�ाथ�को उपचार र 
िचिक�ा आदेशह�, �ा� सेवा आव�कताह� र यो नीित समी�ा गन� �त� िनजी शु� नस�सँग स�क�  रा�े। यस नीितको 
एक प्रित �त� िनजी शु� नस�लाई उनीह�को िव�ाथ�को रेकड�मा एक स�भ�को �पमा रा� िदइनेछ। मूल �ा� 
काया�लयमा फाइल ग�रनेछ। 
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4. िब�ाथ�को लािग �ूल �ा� रेकड�  कायम गन� �ूलमा िदइने उपचार र औषिधह�को अड�रको प्रित सिहत (फाम� 
48 485)। 
5. IHCP को िवकासमा IPDN सँग सहकाय� गन�। एक प्रितिलिप िव�ाथ�को �ूल मेिडकल फाइल र �ास�म 
��िनकल फाइलमा कायम रा�खनेछ। 
6. यिद आईपीडीएनलाई सहयोग चािहएको छ भने, CCCBSD निस�ग टीम अनुरोध गन� सिकन्छ। यिद आईपीडीएन 
अस�म वा काय� िज�ेवारीह� प्रदश�न गन� अस�म छ भने, अिवभावकह�लाई तु��ै सूिचत गन� आव�क छ िव�ाथ� आउनको 
लािग। यिद �स समयमा िव�ाथ�ले एक िचिक�ा आपतकािलन अनुभव गद�छ भने, CCCBSD निस� team टोलीले िव�ाथ�को 
आपातकालीन काय� योजनाको दायरा िभत्र आपतकालीन आव�कताह�लाई क्राको�ोमी देखभाल र भ�िटलेटर �वस्थापनको 
अपवाद सिहत कभर गद�छ। ट� ेकोओ�ोमी र / वा भ�िटलेटर हेरचाह सीसीसीबीएसडी निस� team टोलीको अ�ासको दायरा िभत्र 
�ँदैन र यसैले उनीह�ले कुनै ट� ेकीओ�ोमी मेिडकल केयर वा भ�िटलेटर �वस्थापन गद�न तर will 11 ११ लाई कल गद�छन्।    
7. िव�ाथ�को लािग सुरि�त वातावरण कायम गन�। निस� ofको CCCBSD िनद�शकले िव�ाथ�को सुर�ा र / वा िनजी 
अ�ासबाट िनजी �त� नस�ह� �ारा सुरि�त अ�ासको बारेमा िच�ाह� मु� काय�क्रम अिधकारी, काय�क्रम िनद�शक र 
अिभभावक / अिभभावक संग साझा गद�छ। 

  
CCCBSD कम�चारी िज�ेवारी: 

1. क�ाकोठाका िश�कह�, र अ� कम�चारीह�ले अपे�ाह� िलने छैनन्, वा आईपीडीएनलाई उनीह�को तोिकएको 
भ�ा बाहेक कुनै पिन िव�ाथ�को लािग कुनै मेिडकल वा गैर-िचिक�ा काय�मा सहयोगको लािग अनुरोध गन� छैन। 
2. यहाँ �त� िनजी शु� नस� र यहाँ काय�रत रोजगारदाता बीचको सहकाय� धेरै मह�पूण� छ; य�िप, गोपनीयता सबै 
समय मा कायम �नुपद�छ। िश�क र अ� �ूल कम�चारीह�ले कुनै पिन शैि�क जानकारी �त� नस�सँग बाँडफाँड गनु�पद�न, 
जबस� िक उसको / उनको िव�ाथ�को लािग िचिक�ा योजनाको लािग आव�क पद�न। 
3. सबै प्र� र सरोकार निस�गको िनद�शक र / वा काय�क्रम िनद�शकलाई िनद� िशत ग�रनु पछ� । 

  
स�क�  जानकारी: 
एजे�ी नाम : _ ______________________________________________ 
एजे�ी फोन: #_____________________________ 
सुपरवाइजरको नाम : _ _____________________________ 

मैले सीसीसी / बीएसडीमा मेरो हेरचाहमा खटाएको िव�ाथ�लाई मेरो कत�� र िज�ेवारीह� स��ी यस नीित पालन गरेको छु र �ीकार 
गरेको छु। 

  
ह�ा�र : _ ___________________________________ िमित _________ 
  
छािपएको नाम : _ ____________________________________ 
  
CCCBSD लीड नस� ह�ा�र : _ __________________________ िमित__ 

 
छािपएको नाम: __________________________________________ 
  
फाईलमा: 

❏ CORI जाँच            
❏ िफंगरिप्र�-आधा�रत पृ�भूिम जाँच        
❏ आपतकालीन स�क�  फारम          
❏ �ासाचुसेट्स निस�ग लाइसे�  िमित समा�। __________                                    
❏ CPR / AED                                िमित समा� �न्छ। __________                                                  

  
  
िव��ापी सावधानी 
बचाव उपायह� र राम्रो ���गत ��ता संक्रामक अवस्था र संक्रमणको िब�� संर�णको लािग आधार हो। सीसीसीबीएसडी र सबै 
संकाय र �ाफले सबै युिनभस�ल सावधानीह�को पालना गन� आव�क छ सबै समय सबै िव�ाथ� र कम�चारीह�को साथ। िव��ापी 
सावधानीह�को पालना सुिनि�त गन� सबै �ाफ र संकायलाई एक अिनवाय� �ूल-�ापी प्रिश�ण प्रदान ग�रएको छ। 
  
जीवन धम्की िदने र संचारी रोगह� 
जीवन धम्की वा संक्रामक रोगह� भएका िव�ाथ�ह� (ज�ै �ा�र, एमआरएसए, एड्स ज�ा) ले िनयिमत काय�क्रममा भाग िलन स�म 
भएस� CCCBSD मा उप�स्थत �न स�ेछ CCCBSD ले यी िव�ाथ�ह�लाई िनयिमत काय�क्रमको साथ जारी रा�को लािग उनीह�को 
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समथ�न गद�छ गन� मा स�म छ। अ� अश�ताको स�भ�मा ज�ै, सीसीसीबीएसडीले जीवन-जो�खमपूण� िबरामीह� भएका िव�ाथ�ह�लाई 
उनीह�को �ूलको िदनको आव�क काय�ह� गन� िदनका लािग सबै कानुनी आव�कताह� अनु�प उिचत �बस्था गन� 
छ। सीसीसीबीएसडीले प�रवारलाई िचिक�ा प्रमाणीकरणको लािग सो� सक्छ िक िव�ाथ�को अवस्थाले �यं, िव�ाथ� र अ� �ाफलाई 
मह�पूण� जो�खम प्र�ुत गद�न। 
  
सबै CCCBSD कम�चारीह� िव��ापी सावधानी अपनाउँछन्। बचाव उपायह� र राम्रो ���गत ��ता संक्रामक अवस्था र संक्रमणको 
िब�� संर�णको लािग आधार हो। सीसीसीबीएसडी र सबै संकाय र �ाफले सबै युिनभस�ल सावधानीह�को पालना गन� आव�क छ सबै 
समय सबै िव�ाथ� र कम�चारीह�को साथ। िव��ापी सावधानीह�को पालना सुिनि�त गन� सबै �ाफ र संकायलाई एक अिनवाय� �ूल-
�ापी प्रिश�ण प्रदान ग�रएको छ। 
  
���गत िव�ाथ�ह�मा िचिक�ा जानकारी गो� �पमा �वहार ग�रन्छ। सीसीसीबीएसडीले ��ा जानकारीलाई अनुिचत खुलासाबाट 
बचाउन �ावहा�रक सतक� ता अपनाउनेछ। �वस्थापकह� र अ� कम�चारीह� का एक स�ान िज�ेवार छ र िव�ाथ� मेिडकल जानकारी 
को गोपनीयता कायम रा�। कसैले पिन अनुपयु� �पमा ��ा जानकारीको खुलासा गन� अनुशासना�क काय�को िवषय हो, रोजगार अ� 
�नेस�। 
  
जीवन-जो�खमपूण� र संक्रिमत रोगह�को बारेमा प्र� वा सरोकार भएका प�रवारह�लाई �ूल नस�सँग स�क�  गन�को लािग सूचना र उपयु� 
सेवाह� र स्रोतह�को लािग िसफा�रस ग�रन्छ। थप �पमा, CCCBSD मसाचुसेट्स साव�जिनक �ा� िवभाग र रोग िनय�ण के�को साथ 
चिलरहेको माग�दश�नको लािग परामश� गद�छ। 
  
िव�ाथ� एलज�ह� 
CCCBSD ले िव�ाथ�ह�को एलज�नको जो�खमबाट िव�ाथ�ह�को सुर�ाको लािग सबै आव�क सावधानीह� िलन्छ। यिद एक िव�ाथ�लाई 
एलज� भएको भनेर िचिनन्छ भने, �ूल नस� िव�ाथ�को अिभभावक / अिभभावकह� संग कने� �नेछ रोकथाम, संकेत, ल�ण, र काय� 
योजनाह� छलफल गन�। �ूल नस�ले �सपिछ एक एलज� काय� योजना ले�ेछ िक रोकथाम, संकेत, ल�ण, र िव�ाथ�ले एलज� प्रितिक्रया छ 
भने के कदम चाल्ने जानकारी समावेश छ। यो जानकारी िव�ाथ�को टोलीसँग छलफल ग�रनेछ। जानकारी �ूल �ा� काया�लयमा भ�ार 
ग�रनेछ, साथ साथै िव�ाथ�को ��िनकल पु�क वा फो�र प्र�ेक क�ाकोठा, िफ� िट� प बाइ�र र िव�ाथ�को फाइलमा भ�ार ग�रनेछ। 
  
CCCBSD को अिभमुखीकरणको क्रममा, सबै कम�चारीह�लाई जीवन धम्की गन� एलज�प्रित कसरी प्रितिक्रया िदने, क्रस संक्रमणको प्रभावको 
बारेमा िशि�त, र EpiPen को प्रयोगको बारेमा प्रिश�ण िदइन्छ । 
  
रोकथाम �ा� देखभाल 
धेरै सीसीसीबीएसडी िव�ाथ�ह� िनयिमत �पमा िबिभ� �ेत्रमा िवशेष� िचिक�कह� देख्छन्। हाम्रा प्र�ेक िव�ाथ�को �ा� र िचिक�ा 
आव�कताह�सँग रहनको लािग अनुरोध ग�रयो िक यी िनयु��ह�बाट सबै �रपोट�ह� र कागजह� िसधै निस� office काया�लयमा 
पठाइन्छ। यी िनयिमत आव�कताह�को थपमा, CCCBSD लाई िन� �ेत्रह�मा अपडेटह� र �ीिनंग आव�क छ। 
  
द� 
वािष�क �पमा, िव�ाथ� भना� �ाकेट माफ� त, अिभभावकह�ले पिछ�ो बाह्र मिहना िभत्र द� परी�णको प्रमाण प्रदान गनु� पछ� । यिद अ��म 
द� जाँच पिछ एक बष� भ�ा बढी िबितसकेको छ भने, �ूल नस� एक अिभभावकको साथ एक परी�ा िनधा��रत ग�रएको छ सुिनि�त गन� को 
लागी सहकाय�मा काम गद�छ। अिभभावकको अनुमितसँग, CCCBSD ले वािष�क काय�क्रम �ोराइड वािन�श आवेदन ��िनक रा� 
काय�क्रमको साथ सहयोगमा संचालन गद�छ। 

भौितक 
CCCBSD सुिनि�त गद�छ िक प्र�ेक िव�ाथ� एक यो� इजाजत प्रा� िचिक�क, नस� �वसायी वा भत� �ँदा िचिक�क सहायक �ारा जाँच 
ग�रन्छ (काय�क्रम प्रवेश गन� एक वष� िभत्र वा काय�क्रम प्रवेश पिछ days० िदन िभत्र) र प्र�ेक 3-4-। वष� पिछ। परी�ाको नतीजाको िचिक�क 
(ह�) र कुनै िसफा�रस र / वा िव�ाथ�को गितिविधमा संशोधनको लािग िल�खत �रपोट� आवा�क �न्छ। िव�ाथ� नामांकन �ाकेटमा वािष�क 
आधारमा, अिभभावकह�ले उनीह�को ब�ाको अ��म शारी�रक परी�ाको िमित �रपोट� गनु� पछ� । जे होस् शारी�रक केवल प्र�ेक 3-4- 
years वष�मा मात्र आव�क �न्छ, �ूल नस�ले अिभभावकह�लाई िव�ाथ�को जनसं�ाको प्रकृितको कारण अिधक बार�ार जान प्रो�ािहत 
गद�छ। यिद अ��म परी�ा पिछ एक बष� भ�ा बढी समय िबितसकेको छ भने, �ूल नस� एक अिभभावकको साथ एक परी�ा िनधा��रत 
ग�रएको सुिनि�त गन� सहयोगीसाथ काम गद�छन्। 

  
�ि� र सुनुवाई �ीिनंग 
हाम्रा िव�ाथ�ह�को जिटलताको कारण, सुनुवाई र �ि� �ीिनंग CCCBSD मा ग�रदैन। यी परी�णह� तपाइँको ब�ाको प्राथिमक हेरचाह 
िचिक�क, िवशेष�को काया�लय वा तपाइँको �ूल िज�ा माफ� त ग�रनुपद�छ। कृपया सबै प�रणामह� CCCBSD नस�ह�को काया�लयमा 
फवा�ड�  गनु�होस्। 
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पो�ल ��िनंग 
सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�को साव�जिनक िव�ालयको सहयोगमा पो�ल ��िन .◌्ग गरीएको छ िक छैन भनेर प�ा गन� योजना तयार 
गर्यो। पो�रल दोषह� स��ी परी�णह� क��मा एक पटक गे्रड 5 दे�ख 9. स�मा चलाउनुपन�छ। अिभभावकको अनुमित िलएर 
�ीिनings साइटसाइट सीसीबीएसडीको �ूल नस� र शारी�रक थेरािप��ारा साइटमा स�ालन ग�रन्छ। 
  
संचारी रोगह� 
एक िनदान वा शंका�द संक्रिमत रोग संग एक िव�ाथ� को कम से कम अक� �ूल िदन को लागी घर मा रहनेछ। �ूलमा फिक� ए पिछ, 
िव�ाथ�ले उसको शैि�क गितिविधमा भाग िलनको लािग पया�� �नुपछ�  (ज�ै ब�ा मंगलवार र बुधवार घरमा ब�छ, तर अझै िबरामी महसुस 
गद�छ, / उसले िबहीबार घरमा ब� आव�क छ) 

एक ह�ा�र �ा� सेवा प्रदायकको नोट �ूलमा पुनः  प्रवेशका लािग आव�क �नेछ। कुनै पिन िनधा��रत औषिध �ूलमा फक� नु अिघ 
पूण� २ hours घ�ाको लािग िदइनु पछ� ।  
  
औषिध भ�ारण 
सीसीसीबीएसडीको लक लक �ािबनेट छ जुन �ूल �ा� काया�लयमा भ�ारण �न्छ जहाँ सबै औषधीह� भ�ारण �न्छन्। �ूल नस� 
वा उसको / उनको िडजाईनी एक मात्र ��� हो जसले कु�ीमा प�ँच राख्छ। िवषा� पदाथ�ह� सामग्री, ए��डोट, र िवष िनय�ण के�को 
लािग न�रको साथ लेबल ग�रएका छन्। �ूल �ा� काया�लय संग अलग िड�ोजल ब� छ जहाँ सबै ती�ण व�ुह�।  
  
प�रवार योजना 
उपयु� भएमा, CCCBSD ले प�रवार योजना जानकारी को प्रावधानको लािग प्रदान गद�छ वा �वस्था गद�छ, कुनै लागू रा� वा संघीय 
कानूनको अधीनमा। उपयु� भएमा , प�रवार िनयोजन िश�ा �ा� पा�क्रमको एक भागको �पमा म� िव�ालय र उ� िव�ालय 
िव�ाथ�ह�लाई प्रदान ग�रनेछ। 
  
�ा� द�ावेज 
कुनै पिन CCCBSD काय�क्रममा नामांकन पिछ, िन� सबै रेकड�ह� काय�क्रमको सु� िमित भ�ा पिहले CCCBSD �ूल नस�मा पेश गन� 
आव�क छ। 

● आपतकालीन फारामह�        
● शारी�रक परी�ा फारम (१ बष� िभत्र �नुपछ� )        
Mun खोप रेकड�ह�        
The पिछ�ो वष� िभत्र द� परी�ण को प्रमाण                      

  
बीमारी बिह�रण नीित 
कुनै पिन ब�ा जो घाइते वा िबरामी परेको छ �सको उपचार के� काया�लयमा CCCBSD �ूल नस�ले गन�छ। िव�ाथ�को मू�ाing◌्कन गद�  
र ब�ाको क�ाकोठाका कम�चारीह��ारा ज�ा ग�रएको जानकारी प्रयोग गरेर, सीसीसीबीएसडी �ूल नस�ले ब�ालाई घर पठाउन, केही 
समयको लािग सु� अनुमित िदइनेछ, वा आपतकालीन उपचारको लािग डा�र वा अ�ताल लिगने िनण�य गद�छ। 

● 100F एक तापमान संग कुनै पिन ब�ा वा मािथ अ� िव�ाथ� घर पठाइएको वा छु�याएर ग�रनेछ। जब ब�ा अलग ग�रएको �न्छ, 
एक CCCBSD �ाफ ��� हर समय उप�स्थत �नेछ। काय�क्रममा फक� नु अिघ पूण� २ 24 घ�ाका लािग ब�ालाई �रो रिहत, 
सबै ए��पाइरेिट�बाट टाढा राख्नु पछ� । यिद ब�ालाई �स िदन �ूलबाट �रो आएको छ भने घरबाट पठाइएको छ / उसले 
भोिलको िदन काय�क्रममा उप�स्थत �नु��।        

A यिद ब�ामा िचसो ल�ण छ र काय�क्रम गितिविधह�मा भाग िलनको लािग अ��ै िबरामी लागेको छ भने, उसलाई घर पठाइन्छ। कुनै 
पिन ब�ा जो नाक र �ासप्र�ासको स्रावलाई िनय�ण गन� असमथ� छ उसले अ� काय�क्रम सहभागीह� र �ाफको �ा�लाई 
जो�खममा पाद�छ र �सैले घर पठाइन्छ।        

● हामी ब�ाह� भाग िलनको लािग तयार हाम्रो काय�क्रममा आइपुगेको आशा गद�छौ।ं यिद कुनै कारणवश कुनै ब�ालाई िवशेष गरी 
गाह्रो िदन आएको छ भने कृपया उनीह�को प�र�स्थित बारे �ाफलाई सूिचत गनु�होस् तािक उनीह�ले सोही अनुसार प�र�स्थितको 
सामना गन� सक्छन्।        

● पूव� काय�क्रम फक� पिछ गन� �ूल नस� संग स�क�  आव�क �नेछ, 3 वा बढी िदन को absences र hospitalization को कुनै पिन 
ल�ाइ, िदन सज�री वा आपतकालीन कोठा यात्रा स���त कुनै पिन रोग। थप �पमा, िव�ाथ�को �ूलमा िफता� आउनको लािग 
खाली ग�रएको भनेर बताउँदा िफता�को िदनमा एक डा�रको नोट आव�क पद�छ।        

Fever �रो वा �वहार प�रवत�न सँगसँगै कुनै दाग लागेको ब�ालाई घरमा राख्नु पछ� । काय�क्रम सेिटं�मा नोट गरीएको या�सको साथ 
एक ब�ा अलग गरी घर पठाइनेछ। िनदान नखोल्ने रेशह� भएका ब�ाह�ले घरमा ब�ुपद�छ जबस� यो रोगको संक्रामक रोग 
होईन भनेर सुरि�त �पमा िनधा�रण गन� सिकन्छ।        
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Illness यिद ब�ाले िबरामीको कारणले बा�ा गछ�  भने ऊ ए�ै ब�ेछ र घर पठाइनेछ। अिघ�ो २ hours घ�ामा दुई वा धेरै पटक 
बा�ा गरेमा कुनै पिन ब�ाले काय�क्रममा भाग िलन पाउनु �ँदैन जबस� बा�ा एक संचारज�ो अवस्थामा �ने गरी िनधा��रत 
ग�रएको �ँदैन र ब�ा िडहाइड� सनको खतरामा पद�न।        

● ब�ालाई पखाला �ँदा वा पछािड दुई वा बढी पानीदार मलह� छन् वा मलमा �रो आएको छ वा रगत वा बलगम भएको छ भने 
ब�ालाई हटाइनेछ। एक ब�ा घर पठाइन्छ यिद मल डायपर वा बाथ�म भ्रमण �ारा समावेश गन� सिकँदैन ।        

A यिद ब�ालाई �� ेप घाँटीको िनदान ग�रयो भने / उपचार शु� गरेपिछ उनी २ 24 घ�ा स� काय�क्रमबाट बािह�रनेछन्। एस / उसले 
काय�क्रमको गितिविधह�मा भाग िलनको लािग राम्रो महसुस ग�ररहेको �नुपद�छ।        

A यिद ब�ाको टाउकोको जँुगा छ भने, ऊ वा उनी अलग भई घर पठाइन्छ। एक पटक उपचार प्रदान ग�रए पिछ एस / ऊ प्रोग्राममा 
फक� र आउन सक्छ। सबै िनटह� पूण� �पमा हटाउनुपद�छ।        

Con नेत्र�े�लाशोमा �ने कुनै पिन ब�ालाई उपचार सु� भएपिछ २ 24 घ�ा स� हटाइनेछ।        
● उपचार सु� ग�रएको छ पिछ impetigo संग एक ब�ा 24 घ�ा घर ब�ु पछ� । �ेत्र पूण� �पमा कभर ग�रनु पछ� ।        
● खुजली संग एक ब�ा घर पठाइनेछ र उपचार सु� गरेपिछ बिह�ृत ग�रनेछ।        
● हेनु�होस COVID-19 स���त िवषयमा मा िवशेष लािग COVID-19 िदशािनद�श।        

  
अिभभावक / अिभभावकह�ले CCCBSD काय�क्रमसँग कुराकानी गनु�पद�छ यिद उनीह�को ब�ाले िबरामी वा अवस्थामा संकुचन गरेको 
छ भने पिन श C◌्का ग�रएको छ भने यो स्रोत CCCBSD बाहेक अ� कतैबाट आएको हो। 
  
अिभभावक र अिभभावकह�, कृपया तु�� �ूललाई सूिचत गन� िनि�त �नुहोस् जब तपाईं आपतकालीन स�क�  न�रमा प�रवत�न 
गनु��न्छ। यिद तपाईंको काम न�र, सेल फोन न�र, घर न�र, वा ईमेल प�रवत�नह� कृपया काय�क्रम िनद�शकलाई तु�� सूिचत 
गनु�होस्। ब�ाह�, एक िनयमको �पमा, सबैभ�ा असुिवधाजनक समयमा िबरामी पन� स�छन्। योजना बनाउनुहोस् तािक यिद यिद 
तपाइँको ब�ा काय�क्रमको बखत िबरामी भयो भने तपाइँले ितनीह�लाई घर सान�को लािग �वस्था गन� स�म �नु�नेछ। कृपया काय�क्रमको 
िनण�यलाई स�ान गनु�होस् र यो जा�ुहोस् िक हामी हाम्रो स�ूण� काय�क्रम समुदायको लािग के उ�म छ भ�ेमा आधा�रत िनण�यह� िलइरहेका 
छौ।ं 
  
आपतकािलन पिहलो सहायता 
CCCBSD एक िव�ृत �ा� सेवा पु��का िवकिसत गरीएको छ। यस पु��काले समावेश गद�छ, तर आपतकालीन प्राथिमक उपचार 
स��ी तलका नीितह� र प्रिक्रयाह�मा सीिमत छैन: 

● CCCBSD बुझ्दछ िक कुनै आपतकालीन प्राथिमक उपचार वा िचिक�ा उपचार कुनै अिभभावकबाट िल�खत अिधकार िबना 
िव�ाथ�लाई िदइन्छ। िल�खत सहमित प्र�ेक शैि�क वष�को सु�मा वा नामांकनको िमितमा वािष�क आधारमा प्रा� ग�रन्छ।        

Nurs �ूल नस�ह�ले पया�� प्राथिमक उपचार आपूित�को सुरि�त भ�ारण सुिनि�त गद�छ, प�ी, शरीर पदाथ� अलगाव �ोभ्स, गोज, 
िचपकने वाला टेप, र सफाई समाधान सिहत।          

Major प्रमुख गितिविध �ेत्रमा प्राथिमक उपचार आपूित�ह� गन� सिजलो प�ँच भएको सुिनि�त गन� , धेरै प्राथिमक उपचार िकटह� 
रा�खन्छन्। �ूल �ा� काया�लय, िजम, �ाफेटे�रया, र प्र�ेक CCCBSD वाहनमा प्राथिमक उपचार िकट छ। प्र�ेक िकटमा 
�ूनतम �न्छ: पि�ह�, �ोज, गज, िचपकने वाला टेप र सफाई समाधानह�। प्राथिमक िचिक�ा िकटह� ती स्थानह�मा 
रा�खनेछ जहाँ उनीह� वय� �ाफ �ारा सिजलैसँग प�ँच यो� �न्छन् तर िव�ाथ�ह�ले सिजलैसँग पु� स�ैनन् ।          

A यिद कुनै िव�ाथ�लाई त�ाल आपतकािलन उपचारको आव�कता छ भने, उनलाई बेभल� अ�तालमा लिगनुपन�छ, �ूल नस� वा 
उसको / उनीसँग स���त ���सँग। आमा बुबालाई जितस�ो चाँडो बोलाउनु पछ� । ग�ीर चोटपटक वा िबमारी भयो भने 
आपतकालीन िचिक�ा सेवाह� 11 १११ डायल गरी सिक्रय गन� सिकन्छ। एक कम�चारी ��� टेिलफोन �ा hang◌्ग गन� �ँदैन जब 
स� �सो गन� निदनुहोस्। आपतकालीन िचिक�ा टोलीलाई अिभवादन गन� र िव�ाथ�लाई िनद�शन िदन अित�र� �ाफ ��� 
पठाइनु पछ� । िब�ाथ�लाई किह�ै ए�ोपना छोडनु �ँदैन। िब�ाथ�को आपतकािलन िचिक�ा फाइल उनको साथ अ�तालमा �नु 
पछ� । चोटपटक २ 24 घ�ा िभत्र दुघ�टना �रपोट� पेश गनु�पन�छ। दुघ�टना �रपोट�ह� मु� काया�लय र �ूल �ा� काया�लयमा 
अव�स्थत छन्।        

A यिद एक िब�ाथ�लाई िचिक�ा हेरचाह संचारको लािग उपचार ग�रएको छ भने CCCBSD र अिभभावक / अिभभावक बीचमा देखा 
पद�छ। यिद एक िव�ाथ�लाई एक सानो िबरामी वा दुघ�टनाको लािग उपचार ग�रएको छ भने, एउटा नोट उसको आमा / बुबालाई 
संचार पु�कमा घर पठाइन्छ र वा �ूलको नस�बाट प�रवारलाई एक ईमेल पठाइन्छ। यिद कुनै अिधक ग�ीर चोट लागेमा 
आधारभूत प्राथिमक उपचार बाहेक अ� हेरचाह आव�क पद�छ भने, सीसीसीबीएसडीको �ूल नस�ले सबै उिचत हेरचाह प्रदान 
गन�छ। यो पिन �ूल नस� �ारा अनुसरण गरीएको छ। यिद यो िनधा�रण गरीन्छ िक िव�ाथ�लाई अ�तालको हेरचाह आव�क छ 
भने, आपतकालीन िचिक�ा सेवाह� सिक्रय �न्छन् र अिवभावकह�लाई तु�� �ूल नस� वा उनको प्रितिनिध �ारा सूिचत 
ग�रनेछ।        
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यिद �ूल नस�ले ब�ा �ा� काया�लयमा रहन एकदमै िबरामी छ भनेर मू�ाses◌्कन गरेमा, ब�ाको प्राथिमक हेरचाह िचिक�कको 
स�ाहको लािग परामश� िलइनेछ। �ूल िचिक�कलाई पिन स�ाहको लािग परामश� िलन सिकन्छ। CCCBSD ले सबै आव�क कदम 
चाल्ने छ िक ब�ाले अिधकतम िचिक�ा �ाहार प्रा� गद�छ, यिद ब�ा आव�क भएमा डा�रमा लैजान सिहत। 

  
ग�ीर चोटपटक वा िबरामी परेको िव�ाथ�ले आपतकािलन प्राथिमक उपचार प्रा� गद�छ र आपतकालीन िचिक�ा सेवाह� 11 11 ११ लाई 
कल गरी सिक्रय �न्छन्। �ूल नस� वा उसको / उनको िड�ीनीले िव�ाथ�को आपतकालीन फाराम �ाउनेछ र िव�ाथ�लाई अ�तालमा 
लैजानेछ। यो CCCBSD कम�चारी ��� उप�स्थत �न्छन् जब स� िव�ाथ�को अिभभावक / अिभभावक वा आपतकालीन स�क�  ��� 
उसलाई नआउन्जेल र उसलाई राहत िदनुहोस्। 

  
एक छात्र �ा� मुठभेड फारम भ�रन्छ र �ूल �ा� काया�लय मा रा�खन्छ। काय�क्रममा भाग िलँदा घाइते भएमा दुघ�टना फारम पिन 
भ�रन्छ। �ूलको घ�ाको बखत कुनै पिन अ�तालमा भना� गन�को लािग फारम २ भन� आव�क पद�छ र DESE लाई पठाउनको लािग �न्छ। 
  
औषिध प्रिश�ण 
CCCBSD निस�ग िवभागमा पंजीकृत नस�ह� (RN) र इजाजत प्रा� �ावहा�रक नस�ह� (LPN) �न्छन्। यी एक मात्र कम�चारीह� �न् 
जसलाई भवन िभतै्र औषिध प्रशासन गन� अनुमित िदइन्छ। सीसीसीबीएसडीसँग �ासाचुसेट्स डीपीएच प्रमाणीकरण छ जसले नस�ह�लाई 
क�ाकोठाका �ाफह�लाई कसरी तािलमको समयमै �ा�स बािहर रहेमा औषधीह� कसरी चलाउने भनेर प्रिश�ण िदन अनुमित 
िदन्छ। यी क�ा कोठाह� एक औषिध प्रशासन प्रिश�णको मा�मबाट जानु पछ�  जुन एक औषिधको प्रकृित, स�ािवत साइड इफे� र कुनै 
िवशेष सावधानी वा आव�कताह�को बारेमा िसकाउँदछ। प्रिश�ण पंजीकृत नस�ले सबै �ाफलाई हेरचाह वा िनद�शन प्रदान गन� सबै 
�ाफलाई प्रदान गन� छन् जसको लािग कुनै पिन �ाफले औषिध प्रशासन गद�छ। थप �पमा, �ूल नस� (RN) ले क�ाकोठाका �ाफह�लाई 
कुनै िव�ाथ�ले िलईएको कुनैपिन औषधीको स�ािवत साइड इफे�को बारेमा जानकारी प्रदान गद�छ। 
  
औषिधह�को प्रशासन 
CCCBSD िवकास भएको छ र सिहत दबाइ प्रशासन स�भ�मा नीित र प्रिक्रयाह� िल�खत लागू �नेछ, तर, िन� सीिमत छैन :। 

● अिभभावकबाट िल�खत प्रमाणीकरण र �ा� सेवा प्रदायकबाट ह�ा��रत आदेश िबना िव�ाथ�लाई कुनै पिन औषधी 
िदइदैन। ��ो प्रािधकरणको आव�कता अनुसार वा क��मा �ूनतम नवीकरण ग�रनेछ।        

School �ूलले औषिधको िप्र���न र प्रशासन स��ी िल�खत नीित र प्रिक्रयाह� स��ी प्रािधकरण, िप्र �ाकेिजaging र �ाफ 
प्रिश�ण समावेश गद�छ। �ूल नस�, अिभभावक वा अिभभावकको सहयोगमा जब स�व �न्छ, औषधी प्रा� गन� प्र�ेक िव�ाथ�को 
लािग औषिध प्रशासन योजना स्थापना गद�छ। कुनै पिन औषधी यसको मूल �ाकेिज inमा �ूल नस� �ारा प्रा� नगरी प्रशािसत ग�रने 
छैन। औषधीह� सामा�तया Epipens को अपवाद बाहेक �ूल नस� �ारा प्रशािसत �न्छन् । िब�ाथ� नस�को एिप-पेन छ भनेर 
िसकेर उसको नानीलाई �ूल नस�ले िदएको प्रिश�ण �न्छ। एक िव�ाथ�को उमेर १ 18 बष� भ�ा मािथको र उसको कानुनी 
अिभभावकको �स्थितमा उसले आफ्नो औषधी िदन सक्छ।        

Medication कुनै पिन औषधी िनद�शनह� प�रवत�न, वा नयाँ औषिध एक �ा� सेवा प्रदायक �ारा ह�ा�र नयाँ आदेश �ारा 
अिधकृत �नुपद�छ। िव�ाथ�को अिभभावकले नस�लाई प�रवत�न गन� वा नयाँ अड�र थ�को लािग िल�खत अिधकारपत्र पठाउनु 
पछ� ।        

Medication िल�खत अिभलेख सबै औषिध आदेशह�, उपचार आदेशह�, �ा�स र �ारे�ल प्रािधकरण बािहर औषिध प्रशासन 
गन� प्रिशि�त कम�चा�रह� राख्नु पछ� । एक िडिजटल रेकड� पिन तोिकएको औषधी प्रशासनको �वस्थापन गरीनेछ। औषधीको 
कुनै पिन मह�पूण� साइड इफे� पिन रेकड�  ग�रनेछ। यो औषिध प्रशासन रेकड� �ूल नस� �ारा रा�खएको छ र रखरखाव छ।        

Medicine सबै औषधीह� लक, सुरि�त �ािबनेटमा रा�खनेछ र िव�ाथ�को नाम, औषिधको नाम र यसको प्रशासनका लािग िदशा 
िनद�शनह� सिहत फाम�सी लेबलको लेबल लगाईनेछ।        

School �ूलले कुनै पिन प्रयोग नग�रएका औषिधह� िनल�न गन� वा आफ्ना अिभभावकलाई फका�उने छ र यो उिचत �पमा 
कागजात ग�रएको �नुपद�छ। सबै औषधीह� �ूल वष�को अ�मा फक� नु पछ� । अिभभावकसँग कुनै पिन समयमा आफ्नो ब�ाको 
औषिध िलने अिधकार छ।        

● उपचार गन� िचिक�क वा फामा�िस� �ारा लेबल एक क�ेनर एक िज�ेवार वय� �ारा �ूल िवत�रत �नुपछ� ।        
Necessary प्रावधानह� आव�क परेमा औषधीह�को िफ्रजरेसनको लािग �नुपद�छ। रेिफ्रजरेसनको आव�क पन� औषधीह� या त 

रेिफ्रजरेटरमा लक बाकसमा वा locked 38 दे�ख 42२ िडग्री तापमानको तापक्रममा रा�खएको लक ग�रएको िफ्रजमा भ�ार 
ग�रनेछ।        

  
CCCBSD लाई अनुमित छैन तीस ()०) िदन भ�ा बिढ �ूलको िदन िव�ाथ�को लािग औषिध आपूित� �ूलमा भ�ारण ग�रनेछ। 

  
िव�ाथ�लाई िदइएका औषधीह�को समी�ालाई िव�ाथ� स��ी �ाफको साथ CCCBSD मा स�� सबै केस समी�ामा समािहत 
ग�रनेछ। यो समी�ा प्र�ेक �ूल वष�को सु�मा, िव�ाथ�को नामांकनमा, वा औषिधको आव�कतामा देखा पद�छ। अित�र� समी�ा 
वा संशोधन �ूल वष�भ�र आव�कता अनुसार बनाइनेछ। 
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ए��साइकोिटक औषिधह�को प्रशासन 
सीसीसीबीएसडीले ए�ीसाइकोिटक औषिध प्रशासनको लािग िन� िल�खत नीित र प्रिक्रयाह� िवकास गरेको छ र लागू 
गद�छ। सीसीसीबीएसडीले ए��साइकोिटक औषिध (मनोिचिक�कको उपचारमा प्रयोग �ने औषिधह� र मनोिव�ानको अवस्थालाई कम 
गन� औषधी) मा प्रशासनलाई प्रशासन वा �वस्था गन� छैन: 

● ए��साइकोिटक औषिध ब�ाको िनदान, उपचार र हेरचाहको लािग लाइसे� प्रा� िचिक�क�ारा तोिकनु पन�छ र िव�ाथ�को 
मेिडकल �रकड� र िव�ाथ�को वा�िवक अवलोकनको समी�ा पिछ मात्र।        

Pres िनधा��रत िचिक�कले �ूललाई औषधीको आव�कता, �ाफ अनुगमन आव�कता, स�ािवत साइड इफे� जसको लािग 
िचिक�ा �ान आव�क पन� सक्छ वा नप�ाउन सक्छ र अक� अनुसूिचत ��िनकल बैठक वा िव�ाथ�को साथ बैठकको 
शंृ्रखलाको बारेमा िल�खत �रपोट� पेश गनु�पन�छ।        

Anti कुनै ए��साइकोिटक िप्र��प्शन मेिडकल �पमा आव�क भ�ा लामो समयको लािग प्रशािसत गनु� �ँदैन र ए��साइकोिटक 
औषिध िलने िव�ाथ�ह�लाई होिसयारीपूव�क िचिक�कले िनरी�ण गन� पद�छ।        

Anti ए��साइकोिटक औषिध प्रा� गन� िब�ाथ�लाई हेरिवचार गन� �ाफलाई औषधीको प्रकृित, स�ािवत साइड इफे� स��ी िनद�शन 
िदइनेछ जसलाई िचिक�ा �ान आव�क पन� सक्छ र आव�क अनुगमन वा िवशेष सावधानी, यिद कुनै छ भने।        

18 १ emergency.०5 ()) (g) मा प�रभािषत गरे अनुसार आपतकालमा बाहेक, �ूलले ए��साइकोिटक औषधीको िप्र��प्शन र 
प्रशासनको �वस्था वा �वस्थापन गन� छैन, सूिचत सूिचत िल�खत �ीकृित नभएस� यिद एक िव�ाथ� उसको / उनको अिभभावक 
(ह�) को िहरासतमा छ, िल�खत आमाबाबुको सहमित आव�क छ। कुनै पिन आदेश को अधीनमा बाहेक आमाबाबुको सहमित 
कुनै पिन समयमा खारेज गन� सिकन्छ। यिद अिभभावकले सहमित जनाएन वा सहमित िदन उपल� छैन भने, रेफरल स्रोतलाई 
सूिचत ग�रनेछ र �ाियक �ीकृित िलइनेछ। यिद कुनै िव�ाथ� अिभभावक, �ेसमे� एजे�ी वा रा� बािहरको साव�जिनक वा िनजी 
एजे�ी बाहेकको ���को अिभर�ामा छ भने, रेफरल स्रोतलाई सूिचत ग�रनेछ र �ाियक �ीकृित िलइनेछ। आपतकालीन 
अवस्थामा ए��साइकोिटक औषधी आमाबुवाको सहमित वा पूव� �ाियक �ीकृित िबना उपचार प्रयोजनका लािग �वस्थापन गन� 
सिकन्छ यिद प�र�स्थितको अप्र�ािशत संयोजन वा प�रणाम��प रा�ले तु�� कारबाहीको लािग आ�ान गद�छ र �हाँ औषिधको 
लािग कुनै कम घुसपैठपूण� िवक� छैन। उपचार िचिक�कले यो िनधा��रत गनु� पछ�  िक ग�ीर मानिसक रोगको त�ाल पया�� र 
अप�ारणीय िगरावट रो� औषधी आव�क छ। यिद उपचार िचिक�कले यो िनण�य जारी राख्छ िक औषधी जारी रहनुपद�छ, 
सूिचत सहमित वा �ाियक �ीकृित १ 18.०5 ()) (e) �ारा आव�क अनुसार प्रा� गनु�पन�छ।        

�ूलले बाह्र बष� वा सो भ�ा बिढ उमेरका िव�ाथ�लाई िव�ाथ�लाई बु�े �मताको अनु�प उपचार, जो�खम र ��ो औषिधको 
स�ािवत साइड इफे�को बारेमा जानकारी िदनेछ। यिद िव�ाथ�ले औषिध प्रशासनमा �ीकृित िलन अ�ीकार गरेमा �ूलले 
प्रिक्रयाह� िनिद�� र अनुसरण गद�छ। 

  

महामारी / महामारी योजना 

यिद �हाँ संक्रामक रोगको प्रकोप भएको छ र िव� �ा� संगठनले महामारी वा महामारी घोषणा गरेको छ भने, सीसीसीबीएसडीले रा� र 
संघीय एजे�ीह� ज�ै साव�जिनक �ा� िवभाग, DESE, र कानूनी स�ाहको िनद�शन अनुसरण गद�छ । 
  
थप �पमा, CCCBSD को प्रशासिनक टीम आपतकािलन िनण�यह� गन� िज�ेवार �नेछ, साथै CCCBSD को �ास बोड�को स�ाह 
सिहत। िनण�यह� काय�क्रमको िविश� समुदायको आव�कताह�मा आधा�रत �नेछन् । सीसीसीबीएसडीसँग एक धेरै िविवध 
िव�ाथ� जनसं�ा छ जसमा जिटल िचिक�ा मु�ाह�, आनुवंिशक वा िवकासा�क अ�मता, र सम्झौता प्रितरोधा�क प्रणाली भएका 
िव�ाथ�ह� समावेश छन्। यी अि�तीय मेिडकल आव�कताह�को कारण, काय�क्रमले िव�ाथ�ह�लाई मेिडकल जो�खमबाट 
बचाउन सबैभ�ा सिक्रय �ि�कोण िलनेछ। 

प�रवारह�लाई उनीह�को मातृभाषामा काय�क्रम ब� �ने र अ�ाविधकको बारेमा सूिचत ग�रनेछ। िज�ाह�, स्थानीय �ा� बोड� , एमए 
जन�ा� िवभाग, DESE, र कानूनी परामश� पिन सीसीसीबीएसडी �ारा �त� �पमा ब� कुनै पिन िनधा�रण को बारे मा सूिचत ग�रनेछ। 
  
सीसीसीबीएसडीले �ूल समुदायका सबै सद�ह�लाई तल सूचीब� ग�रएको सीडीसीको सरसफाइ िसफा�रसह�को पालना गन� प्रो�ािहत 
गद�छ। 

● रहन घरमा र अ�लाई टाढा �ँदा िबरामी - प्रदिश�त �सन ल�ण संग एक �रो 24 घ�ा �रो मु� नगरेस� घर रहनु पछ�  िक 
जो कोहीले।          

Your प्राय: आफ्ना हात धुनुहोस् साबुन र पानीले क��मा २० सेके�को लािग        
● आफ्नो आँखा, नाक, वा मुख छोएर जोिगनु        
● िबरामी भएका मान्छे संग निजक स�क�  ब�े        
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● �� र कीटाणुरिहत व�ुह� र सतहह�, िवशेष गरी "उ�-�श�" doorknobs, काउ�रह�, प्रकाश ��च वा Remotes ज�ै 
���ह�लाई        

● आफ्नो हात coughing गदा� वा sneezing, �सपिछ र�ी मा ऊतक फािलएको र धोइिदनुभएर एक ऊतक संग आफ्नो मुख र नाक 
छोप        

  
सीसीसीबीएसडीले प�रवारह� संसाधनह� प्रदान गन� स�ो प्रयास गन�छ जुन उनीह�को ब�ाह�को लािग �ूल ब� �ने बखत मू�वान 
�नेछ। 
  
सीसीसीबीएसडीले पेरोल तािलकामा अवरोधह� रो� स�ो प्रयास गन�छ। कम�चारीह�लाई िनर�र भु�ान गन� �मता सीसीसीबीएसडीले 
िबिल revenue राज� कायम गन� जारी गन� स�े समयको मात्रामा िनभ�र �न्छ। 
  
िव�ाथ�को धािम�क िव�ास संग एकतामा िचिक�ा उपचार को रसीद 
िन� नीित मसाचुसेट्स साव�जिनक �ा� िनयमह� को िवभाग बाट िवकिसत गरीएको िथयो। उपयु� खोप नभएका िव�ाथ�ह�लाई धािम�क 
छुटका लािग सीसीसीबीएसडीमा भना� गन� सिकन्छ यिद कुनै अिभभावक / अिभभावकले िल�खत िववरण प्र�ुत गरे जुन खोप उनीह�को 
ईमा�ार धािम�क िव�ाससँग िवरोधाभास �न्छ जबस� �हाँ आपतकालीन अवस्था वा रोगको महामारीको अभाव नभएस� DPH ले घोषणा 
गरेको छ। िल�खत धािम�क छुटह� प्र�ेक नयाँ �ूल वष�को सु�मा नवीकरण गन� अिनवाय� छ। कृपया �ूल नस�को �ानमा पठाउनुहोस्। 
  
�ूल िहंसा रोकथाम 
CCCBSD �ूल िहंसा रो� र एक सुरि�त वातावरण कायम गन� प्रितब� छ। सामा�तया समाजमा बढ्दो िहंसालाई �ानमा राख्दै, 
सीसीसीबीएसडीले �ूलका घ�ा वा यसको प�रसरमा �ने िहंसाको धम्की, उ�ीडन वा िहंसाको (वा वा�िवक) िहंसाको सामना गन� िन� 
माग�िनद�शनह� अपनाएको छ। 
  
सबै िव�ाथ�ह�लाई िश�ाचार र आदरको साथ �वहार गनु� पछ� । िव�ाथ�ह�ले लडाई, "हास��े" वा अ� आचरणबाट अलग रहनु पछ�  जुन 
अ�लाई खतरनाक �न सक्छ। बन्दुक, हितयार, र अ� खतरनाक वा खतरनाक उपकरणह� वा पदाथ�ह�लाई CCCBSD को प�रसरबाट 
िनषेध ग�रएको छ। 
  
�ूलको घ�ा बाहेक अक� िव�ाथ�लाई धम्की, डराउने, वा जबरज�ी गन� आचरणलाई सहन ग�रने छैन। यस िनषेधले उ�ीडनको सबै 
काय�ह� समावेश गद�छ, उ�ीडन सिहत जुन एक ���को िल sex◌्ग, जाित, जाित, उमेर, वा संघीय, रा�, वा स्थानीय कानून �ारा सुरि�त 
कुनै पिन िवशेषतामा आधा�रत छ। 
  
सबै (वा वा�िवक) िहंसाको धम्कीह� दुबै प्र�� र अप्र�� �पमा �ूल प्रशासकलाई सकेस� चाँडो �रपोट� ग�रनु पछ� । यसमा कम�चारीह� 
�ारा धम्की, साथै िव�ाथ�ह� �ारा र मान� धम्की पिन समावेश छ। िहंसाको खतरा �रपोट� गदा�, तपाईं सकेस� िविश� र िव�ृत �नुपछ� । 
  
सबै शंका�द ��� वा गितिविधह� पिन चाँडो भ�ा चाँडो एक पय�वे�कलाई �रपोट� ग�रनु पछ� । यिद तपाइँ क�ाकोठा वा काय� �ेत्रको 
निजक हंगामा र अशा�� देख्नु�न्छ वा सु�ु�न्छ भने , मु� काया�लय र / वा सुपरवाइजरलाई तु�� स�क�  गनु�होस् । 
  
CCCBSD िहंसा (वा वा�िवक) को खतरा र संिद� ���को वा गितिविधह�को सबै �रपोट�ह�को तु�� र गहन छानिबन गन�छ। प्रितवेदन 
बनाउने ���को पिहचान �ावहा�रक भएमा सुरि�त रा�खन्छ। काय�स्थल सुर�ा र यसको अनुस�ानको िन�ा कायम गन�, CCCBSD ले 
�ूल िनल�न नीित अनुसार िव�ाथ�ह�लाई िनल�न गन� स�छ। 
  
जो कोही (कम�चारीह� वा िव�ाथ�ह�) िहंसाको धम्की वा अ� आचरणका लािग िज�ेवार �न किटब� छन् जुन यी िदशािनद�शह�को 
उ� of◌्घन गद�छ, शीघ्र अनुशासिनक कारबाही �नेछ र रोजगारीको समा�� सिहत। 
  
सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�ह�लाई उनीह�का बहस वा मतभेदह� अ� िव�ाथ�ह�सँग उनीह�को िश�कको �ानाकष�ण गराउनको 
लािग प्रो�ािहत गद�छ जब प�र�स्थित स�ािवत िहंसामा बढ्दछ। CCCBSD कम�चारी िववादको समाधानमा सहयोग गन� उ�ुक छ, र य�ो 
चासो जगाउन कम�चारीह�लाई अनुशासन िददैन। 
  
ए�ी-हेिजंग 
ए�ी हेिजंग कानूनको एक प्रितिलिप (MGL c। २9 §§ §§ १ through दे�ख १ through), प्र�ेक शैि�क वष�को सु�मा वा िव�ाथ� भना� िमितमा 
वािष�क आधारमा अिभभावक / िव�ाथ� पु��कामा िन� जनसं�ालाई िवतरण ग�रन्छ। 

● प्र�ेक िव�ाथ� पूण�-समय भना� भए        
● प्र�ेक िव�ाथ� समूह        
● िव�ाथ� टोली        
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Un िव�ाथ� संगठन, हरेक अस�म िव�ाथ� समूह, िव�ाथ� टोली, वा िव�ाथ� संगठन सिहत        
  

CCCBSD मा�िमक �ूल उमेर िव�ाथ� भना� गद�छ र �सैले फाईलह�, क��मा वािष�क ईएसई पुन: अनुमोदन प्रिक्रया माफ� त, िवभाग 
प्रमािणत एक �रपोट� संग: 

● िव�ाथ� समूहह�, टोली, वा संगठन सूिचत गन�, र हरेक पूण�-समय MGL ग को प्रावधान को, िव�ाथ� भना� यसको िज�ेवारी यसको 
अनुपालन। २9 §§ §§ १ through दे�ख १। स�। यो अिभभावक / िव�ाथ� पु��काका मा�मबाट ग�रन्छ जुन प्र�ेक शैि�क वष�को 
सु�मा वािष�क आधारमा िवतरण ग�रन्छ, वा िव�ाथ� नामांकन िमितमा।        

● आयोजकह� र �ािजंगका सहभागीह�को स��मा यसले अनुशासना�क नीित अपनाएको; र        
Zing िक �ािजंग नीित िव�ाथ� पु��कामा वा िव�ाथ�ह�लाई �ूल काय�क्रम नीितह� स�ार गन� अ� मा�मह�मा समावेश ग�रएको 

छ।        
  
नीित सीसीसीबीएसडीले अपनाएको नीित सीधा एमजीएल सीबाट िलएको छ। २ 9 §§ १ through दे�ख १, स�, जुन िन� भन्छ: 
  
धारा १ 17. जो यहाँ प्रमुख प�रभािषत भए अनुसार �ािजंगको अपराधमा प्रमुख आयोजक वा सहभागी हो उसले तीन हजार डलर भ�ा बढी 
ज�रवाना वा एक वष� भ�ा बढीको सजायको घरमा कैद वा सजाय पाउने छ। य�ो राम्रो र जेल। 
  
यस से�न र १ eigh र १ teen १ को भागमा प्रयोग ग�रएको "हेिजंग" श�को अथ� कुनै पिन िव�ाथ� संगठनमा आचरण वा आर�को िविध 
साव�जिनक वा िनजी स�ि�मा �नुपद�छ, जसले जानाजानी वा लापरवाहीपूव�क कुनै पिन िव�ाथ�को शारी�रक वा मानिसक �ा�लाई 
जो�खममा पाद�छ। वा अ� ���। य�ो आचरणमा चाबुक, िपटाई, ब्रा��,, जबरज�ी �ािल�ेिन�, मौसमको जो�खम, कुनै पिन खाना, 
मिदरा, पेय पदाथ�, लागू पदाथ� वा अ� पदाथ�को जबरज�ी उपभोग वा अ� कुनै कू्रर उपचार वा जबरज�ी शारी�रक गितिविध समावेश गनु� 
पद�छ जसले शारी�रकलाई प्रितकूल असर पान� स�ावना रहेको छ। �ा� वा कुनै पिन ��ा िव�ाथ� वा अ� ���को सुर�ा, वा कुन 
िव�ाथ� वा अ� ��� अ�िधक मानिसक तनावको िवषय हो, िनद्रा वा िव�ार वा ए�ोपनेस ए�ोसनको ब��त सिहत। 
यसको िवपरीत यस ख�का अ� कुनै प्रावधानह�को बाबजुद, यस काय� अ�ग�त कुनै पिन अिभयोजनको प्रितर�ाको �पमा सहमित 
उपल� �नेछैन। 
  
ख� 18 । कुनै ���लाई थाहा छ िक अक� ��� धारा १ of मा प�रभािषत बमोिजम हैिजंगको िशकार छ र ��ा अपराधको ��मा छ, 
��ा ���ले आफू वा अ�लाई कुनै खतरा वा जो�खम िबना गन� स�े हदस� ��ो अपराध एक उिचत कानूनमा �रपोट� गन�छ। काया��यन 
अिधकारी चाँडो नै �ावहा�रक �पमा �ावहा�रक। जो कोही ��ो अपराध �रपोट� गन� असफल �न्छ उसले एक हजार डलर भ�ा बढी 
ज�रवानाको सजाय पाउने छ। 
  
ख� 19 । मा�िमक िश�ाको प्र�ेक संस्था र पो� मा�िमक िश�ाको प्र�ेक साव�जिनक र िनजी संस्थानले प्र�ेक िव�ाथ� समूह, िव�ाथ� 
टोली वा िव�ाथ� संगठनलाई जारी गन�छ जुन ��ो संस्थाको एक िह�ा हो वा संस्था�ारा मा�ता प्रा� हो वा संस्थाले आफ्नो नाम वा सुिवधा 
प्रयोग गन� अनुमित िदनेछ। वा संस्था �ारा एक असमिथ�त िव�ाथ� समूह, िव�ाथ� टोली वा िव�ाथ� संगठन, यस ख�को प्रितिलिप र से�न 
सत्रह र अठारह को �पमा अव�स्थत �पमा िचिनन्छ; य�िप संस्थाले यस से�नको आव�कतालाई अनुपालन गरेमा संस्थाले यस से�नको 
प्रितिलिप र सत्रह र अठारह अस�म िव�ाथ� समूह, टोली वा संगठनह�को लािग जारी गनु� भनेको संस्थाको मा�ता वा अनुिचत िव�ाथ� समूह, 
टोलीलाई मा�ता वा मा�ताको प्रमािणत गन� छैन। वा संगठनह�। 
  
प्र�ेक ��ा समूह, टोली वा संगठनले यस से�न र से�न सत्रह र अठारह को एक प्रित यसको सद�, राय, वाचा वा आवेदकह�लाई 
सद�ता िवतरण गद�छ। ��ा समूह, टोली वा संगठनको कत�� �नेछ, आफ्नो िनयु� अिधकारी माफ� त काम गन�, प्र�ेक ���लाई 
संस्थामा यस अनु�ेदको प्रितिलिप प्रा� गरेको र अनु�ेद १ seven र 
अठारह, िक यसको प्र�ेक सद�, राय, वाचा, वा आवेदकह�ले धारा सत्रह र अठारह को एक प्रितिलिप प्रा� गरेको छ, र ��ा समूह, टोली 
वा संगठनले यो से�न र से�न सत्रह र अठारहको प्रावधानलाई बुझ्दछन् र सहमत गद�छ। 
  
मा�िमक िश�ाको प्र�ेक संस्था र पो�सक�री िश�ाको प्र�ेक साव�जिनक वा िनजी संस्थानले क��मा वािष�क �पमा, नामांकनको सु� 
�नु भ�ा पिहले वा ��ो संस्थामा पूण�कािलक िव�ाथ�को �पमा भना� गन� प्र�ेक ���लाई यस ख�को एक प्रितिलिप र से�न सत्रह र 
अठार। 
  
मा�िमक िश�ाको प्र�ेक संस्था र उ�र प�ात िश�ाको प्र�ेक साव�जिनक वा िनजी संस्थानले क��मा वािष�क �पमा उ� िश�ा बोड�मा र 
एक मा�िमक संस्था, िश�ा बोड�मा प्रितवेदन पेश गनु�पन�छ, ��ा संस्थाले यसको अनुपालन गरेको प्रमािणत गद�छ। िव�ाथ� समूह, टोली वा 
संगठनलाई सूिचत गन� र यस से�न र से�न सत्रह र अठारह को प्रावधानह� �ारा नाम दता� भएका प्र�ेक पूण� समय िव�ाथ�लाई सूिचत 
गन� िज�ेवारी र संस्थाले आयोजकह� र हेिजंगका सहभागीह�को स��मा अनुशासना�क नीित अपनाएको छ भनेर प्रमािणत गन�। , र �ो 
नीित िव�ाथ�को पु��कामा उपयु� जोडका साथ वा संस्थाका नीितह� आफ्ना िव�ाथ�ह�लाई स�ार गन� उ�ै मा�मका साथ सेट ग�रएको 
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छ। उ� िश�ा बोड� र मा�िमक संस्थाको मामलामा िश�ा बोड�ले ��ा �रपोट�को सामग्री र िफ्र�े�ीलाई िनय�ण गन� िनयमह� बनाउने 
छ र ��ै प्रितवेदन बनाउन असफल �ने कुनै पिन संस्थाको त�ाल �रपोट� महािधव�ालाई िदइनेछ। 
  
बदमाशी रोकथाम र ह��ेप योजना 
�ासाचुसेट्स सामा� कानून c 71, § 37O प�रभािषत गन� �पमा बदमाशी "बार�ार प्रयोग गरेर एक वा बढी एक को िव�ाथ� िल�खत, 
मौ�खक वा िवद्युतीय अिभ��� वा शारी�रक काय� वा इसारा वा िनद� िशत त�ंबंधी कुनै पिन संयोजन, एक मा ल� िक:              

● गराउँछ गन� शारी�रक वा भावना�क हािन गन� ल� वा �ित गन� को ल� गरेको property;             
● स्थानह�लाई को मा ल� उिचत उनको property; गन� आफु वा आफूलाई गन� वा �ित को हािन को डर           
For ल�को लािग �ूलमा एक प्रितकूल वातावरण िसज�ना गद�छ ;           
● उ��न अन द को अिधकार school; मा ल� वा           
" भौितक र ठोस �पमा िश�ा प्रिक्रया वा एक �ूलको �व�स्थत संचालनमा बाधा पुर्याउँछ ।"           

  
यो िव�ाथ�लाई िव�ाथ� बदमाशी वा कम�चारीह�लाई िव�ाथ� बदमाशी प�र�स्थितह�मा लागू �न्छ। GL c मा प�रभािषत गरे ज�ै ,१, O 37 ओ 
( डी), �ूल �ाफको एक सद� समावेश गद�छ, तर सीिमत छैन, एक "िश�क, प्रशासक, �ूल नस�, �ाफेटे�रया काय�कता�, क�ोिडयन, 
बस चालक, एथलेिटक कोच, एक अित�र� गितिविध वा परामश�दाता स�ाहकार। 
  
संचार / बेभल� �ूल फर द डेफ (CCCBSD) का बाल के�, सबै िव�ाथ� र �ाफलाई एक सुरि�त िश�ा र काय� वातावरण प्रदान गन� प्रितब� 
छ जुन बदमाशी र साइबर बदमाशीबाट मु� छ। यो प्रितब�ता िश�ालाई बढावा िदनको �ापक प्रयासह�को अिभ� िह�ा हो, र िसकाउने 
प्रिक्रया र काममा अवरोध पुर्याउने सबै प्रकारको बदमाशी र अ� हािनकारक र अवरोधकारी �वहारलाई रो� र हटाउनको लािग।    
  
कुनै पिन िकिसमको बदमाशी वा प्रितकृया �ूलको मैदान र �ूलको मैदानसँग िम�ो स�ि�मा त�ाल िनषेिधत छ , �ूल प्रायोिजत वा 
�ूल स��ी गितिविध, समारोह, वा प्रोग्राम �ूल मैदानमा होस् वा ब�, �ूलमा बस �पमा, �ूलमा। बस वा अ� गाडी �ािम�, 
िलज, वा �ूल िज�ा वा �ूल �ारा प्रयोग ग�रएको । थप �पमा, बदमाश र कुनै पिन प्रकारको बदला िलने �ूल मैदानको बािहर िनषेध 
ग�रएको छ िकनिक यसले लि�त वा सा�ीह�को लािग �ूलमा शतु्रतापूण� वातावरण िसज�ना गन� स�छ , �ूलमा उनीह�को 
अिधकारह�को उ� ,◌्घन गद�छ , वा भौितक र पया�� �पमा िश�ा प्रिक्रयामा बाधा पुर्याउँछ वा अड�रको स�ालन। �ूल                     
यो बुिझन्छ िक केही िव�ाथ� समूहह�, ज�ै अश�ता भएका िव�ाथ�ह�, बदमाशी, उ�ीडन वा िच�ाउनेको िशकार �ने खतरामा पन� 
सक्छन्। सीसीसीबीएसडीले �ूल समुदायमा कमजोर जनस for◌्�ाको लािग सुरि�त, सहयोगी वातावरण िसज�ना गन� िवशेष कदमह� 
चाल्नेछ, र सबै िव�ाथ�ह�लाई बदमाशी, उ�ीडन, वा सबै वातावरणमा छेड्ने वा रो� वा प्रितिक्रया िदन सबै सीप, �ान, र रणनीितह� 
प्रदान गद�छ। थप �पमा, सबै िव�ाथ�ह�लाई उही समान कानूनी �स्थित िबना नै सुर�ा प्रदान ग�रन्छ। 
  
िनद�शन / अपे�ाह� 
सीसीसीबीएसडीले िबिभ� अनुदेशा�क रणनीितह� प्रयोग गद�छ जुन िव�ाथ�ह�लाई स�ानजनक भाषा, आ�-वकालत सीपह�, 
प�र�स्थितको प्रब� कसरी गन� जब कुनै बदमाशीको ल� �न्छ, र �न्� समाधानको प्रयोग गरेर उिचत सामािजक अ�रिक्रयाको अवधारणा 
िसकाउँछ। रणनीितह�मा िविभ� पा�क्रमह� समावेश छन् जुन सीसीसीबीएसडीको िव�ाथ� जनसं�ाको आव�कताह� पूरा गन� 
अनुकूिलत ग�रएको छ।  
  
प्रयोग ग�रएको पा�क्रमह� बुिलlying◌्ग K-5 पा�क्रम �न् जुन �ासाचुसेट्स आक्रामकता �ूनीकरण के� र ��ल ��� िमंग �ारा 
िवकिसत ग�रएको हो ।   ��ल ��� िमंग एक सामािजक कौशल आधा�रत पा�क्रम हो जुन बदमाश, रोकथाम, र बदला िलन समिप�त िविश� 
एकाईको साथ हो। िनद�शन एमए �ा� पा�क्रम फे्रमवक� मा बुनेको छ सामािजक र भावना�क �ा� �� ा� अ�ग�त उपयु� 
मानकह�को प्रयोग गरेर। थप �पमा, ��ल ��� िमंग पा�क्रम आईईपी ल�ह�सँग ओभर�ाप �न्छ र धम्कीसँग स���त ल�ह�मा 
सिजलैसँग िमसाउन सिकन्छ।  
  
िश�ण ल�ह�ले समावेश गद�छ: 

Develop ���ह� र भूिमका प्रयोग गन� सीपह� िवकास गन�;       
● िवकास PowerPoints िक �परेखा प्रमुख अवधारणाह�;       
● ितनीह�ले अ� िव�ाथ� बदमासी को पे्र�रत, वय� सहयोग खोिजरहेका सिहत संल� सा�ी गदा� के थाह �ारा कारबाही गन� 

िव�ाथ�ह�ले बनाउनमा;       
Electronic इले�� ॉिनक संचार प्रिविधह�को सुरि�त र उपयु� प्रयोग सिहत साइबर सुर�ामा जोड िदने;       
Healthy �स्थ स�� र स�ानजनक संचारमा संल�को लािग िव�ाथ�ह�को �मता बढाउने; र       
● आकष�क िविवधता र फरक को आदर छ िक एक सुरि�त, सहयोग �ूल वातावरणमा िव�ाथ�ह�।       

  
बदमाशी रोकथाम प्रयासलाई समथ�न गन� अ� सामा� िश�ा �ि�कोणह�ले समावेश गद�छ: 

Students िव�ाथ�ह�को लािग �� अपे�ा रा�े;       
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Positive सकारा�क �वहार समथ�नको उपयोग गरेर;       
Personnel �ूलका कम�चारीह�, िव�ाथ�ह� र प�रवारह� बीच सकारा�क स��को िवकासलाई प्रो�ािहत गन�;       
● मोडिलंग, िश�ण, र पुर�ृत प्रो सामािजक, �स्थ, र स�ानजनक �वहार;       
Health सहयोगी सम�ा समाधान, �न्� समाधानको प्रिश�ण, टोली वक� , र सकारा�क �वहार समथ�न गन� �वहार र �ा�को 

लािग सकारा�क �ि�कोणको प्रयोग गरी सामािजक र भावना�क िवकासमा सहयोग पुर्याउने;       
Students िब�ाथ�ह�को �िच र गैर शैि�क र अित�र� िक्रयाकलापह�मा िवशेष गरी उनीह�को साम��को �ेत्रमा सहभागी �ने;       
Iversity िविवधता र िभ�ताको लािग बु�े र स�ान जगाउने; र       
School �ूल वा क�ाकोठाको योजना बनाउने र िनण�य िलने िव�ाथ�ह�लाई संल� गराउने ।       

  
बदमाशी वा बदला िलने �रपोिट�ग 
CCCBSD कम�चारी �ारा �रपोिट�ग 
एक कम�चारी सद� तु��ै उनको / उनको काय�क्रम प्रशासकलाई �रपोट� गद�छ जब / उसले सा�ी िदन्छ वा आचरणको बारेमा जाग�क �न्छ 
िक िव�ाथ� �ारा िव�ाथ� वा कम�चारीलाई िव�ाथ� �ारा बदमाशी वा बदला िलइएको �न सक्छ ।   काय�क्रम प्रशासकलाई �रपोट� गन� 
आव�कता सीिमत छैन �वहार �वस्थापन र अनुशासनको लािग CCCBSD नीित र प्रिक्रयाह� अनु�प �वहार वा अनुशासिनक 
घटनाह�मा प्रितिक्रया गन� कम�चारीको अिधकार। नीितले भन्छ िक यिद िव�ाथ�ले अक� िव�ाथ�को अिधकार उ�ंघन गरेको ख�मा 
िनल�न गन� सिकन्छ। िनल�न िनधा�रणको प्रिक्रया �ापक छ र पूण� िववरण CCCBSD नीित र प्रिक्रयाह� �ानुअलमा पाउन 
सिकन्छ । यिद िव�ाथ�लाई बदमाशी गन� कम�चारीको घटना छ भने, मानक कम�चारी अनुशासन प्रिक्रया िलइनेछ। 
  
िव�ाथ�, अिभभावक वा अिभभावक, र अ� �ारा �रपोिट�ग 
सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�, अिभभावक वा अिभभावक र अ� िव�ाथ�ह� जसले िव�ाथ�लाई संल� रहेको बदमाशी वा बदला िलने घटनाको 
बारेमा एक काय�क्रम प्रशासकलाई �रपोट� गन�को लािग गवाही िदने वा सचेत गराउने अपे�ा गछ� न्। �रपोट�ह� अ�ात �पमा बनाउन सिकन्छ, 
तर केवल एक अ�ात �रपोट�को आधारमा आरोिपत आक्रमणकारीको िव�� कुनै अनुशासिनक कारवाही ग�रने छैन। िव�ाथ�ह�, 
अिभभावक वा अिभभावकह�, र अ�ले एक �ाफ सद�बाट िल�खत �रपोट� पूरा गन� सहयोग अनुरोध गन� स�छन्। िव�ाथ�ह�लाई 
�ावहा�रक, सुरि�त, िनजी र उमेर उपयु� त�रका �रपोट� गन� र �ाफ सद�को साथ बदमाशीको घटनाको बारेमा छलफल गन� सिकन्छ, 
वा प्रोग्राम प्रशासक वा िनिद��कता�सँग। 
  
बदमाशी वा प्रितिक्रयाह�को जवाफ 
बदमाशी वा बदला िलने �रपोट�को लािग प्रार��क प्रितिक्रया 

Bul बदमाशी वा बदला िलने आरोपह�को पूण� छानिबन गनु� अिघ काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले घटनाको आरोिपत लि�तको 
लािग पिहले सुरि�त वातावरण सुिनि�त गन� छ, बदमाशी वा बदला िलने कोही, अ�ेषणको बेला सूचना प्रदान गन� कोही, वा कोही 
बदमाशी वा बदलाको �रपोट� ग�रएको काय�को बारे िव�सनीय जानकारी।       

Bul एक पटक बदमाश वा बदला िलइएको �रपोट� ग�रएको ख�मा काय�क्रम प्रशासकले आमाबाबु वा ल�का अिभभावकलाई सूिचत 
गद�छ र प्रितिक्रया प्रिक्रयासँग आक्रमणकारीलाई।       

Bul एक पटक धम्की वा बदला िलइएको खबर पिछ प्रोग्राम प्रशासकले िव�ाथ�को �ूल िज�ाको िवशेष िश�ा प्रशासकलाई टेिलफोन 
माफ� त सूिचत गन�छ।       

Agg यिद एक काय�क्रम �वस्थापकसँग िव�ास गन� एक ठोस आधार छ िक आक्रामकको िव�� फौजदारी अिभयोगह� चलाउन 
सिकन्छ, काय�क्रम प्रशासकले स्थानीय कानून प्रवत�न एजे�ीलाई सूिचत गन�छ। सूचना law०3 सीएमआर .00 .00.०० को 
आव�कताह� र स्थानीय कानून प्रवत�न एजे�ीको साथ स्थानीय �पमा स्थािपत सम्झौताह�को अनु�प �नेछ। साथै, यिद कुनै 
घटना �ूल मैदानमा देखा पद�छ र २१ वष� मुिनका उमेरका पूव� िव�ाथ�ह� जो �ूलमा भना� ग�रएको छैन भने िप्र��पल वा ���ले 
स्थानीय कानून प्रवत�न एजे�ीसँग स�क�  राख्नु पछ�  यिद उनी वा उनीसँग अपराधीलाई िव�ास गन� उिचत आधार छ भने। 
आक्रमकको िब�� आरोपह� ला� सक्छ। यिद स्थानीय कानून प्रवत�नलाई सूिचत ग�रएको छ र आपरािधक आरोपह� ला� 
सक्छ, एक काय�क्रम प्रशासक वा डेिस�े आक्रमणकारीको प�रवारलाई सूिचत गद�छ, साथै २ school घ�ा िभत्र �ूल िज�ा 
पठाउँदै।       

  
अनुस�ान 

Program काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले बदमाशी वा बदला िलने स��ी सबै �रपोट�ह� तु�� अनुस�ान गन�छन् र �सो 
गदा�, आरोप (ह�) को प्रकृित र संल� िव�ाथ�ह�को उमेरलगायत �ात सबै उपल� जानकारीह�लाई िवचार गन�छन्।         

The अनुस�ानको क्रममा काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले अ� चीजह�को साथसाथै �रमा िव�ाथ�ह�को अ�वा�ता� िलन्छन् 
जुन उनीह�को / उनीको सं�ाना�क �मता, �ाफ, सा�ी, अिभभावक वा अिभभावक, र अ�लाई आव�क अनुसार िम�छ। जो 
कोही छानिबन गद�छ उसले किथत आक्रमणकारी, लि�त, र सा�ीह�लाई सम्झना गराउँछ िक बदला िलई कडा िनषेध ग�रएको छ 
र यसको प�रणाम अनुशासिनक कारबाही �नेछ।         

Investig अनुस�ान प्रिक्रयाको बखत गोपनीयता कायम ग�रनेछ। अ�ेषकले अनुस�ानको िल�खत अिभलेख रा�ेछ।         
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Necessary यिद आव�क भएमा िप्र��पल वा िडजाईनी छानिबनको बारेमा कानुनी स�ाह िलएर परामश� िलने छन्।       
  
िनधा�रण 

Program काय�क्रम प्रशासक वा िडजाईन गन�ले सबै त�ह� र प�र�स्थितह�मा आधा�रत संक� गन�छ। यिद अनुस�ान पिछ, 
बदमाशी वा बदला िलइएको छ भने, काय�क्रम प्रशासक वा डेिस�ेले पुनरावृि� रो�को लािग र �ूलमा भाग िलन वा �ूलको 
गितिविधमा फाइदा िलनको लािग लि�त प्रितब��त छैन िक छैन भनेर सुिनि�त गन� उिचत कदमह� चाल्नेछ।         

Administrator काय�क्रम प्रशासक वा िडजाईनीले िव�ाथ�को िश�क (ह�) र / वा �ूल स�ाहकार, र लि�त वा आक्रमकको 
अिभभावक वा अिभभावकसँग परामश� िलने छ, कुनै पिन अ�िन�िहत सामािजक वा भावना�क मु�ाह� (ह�) को पिहचान गन� 
जसले बदमाशी �वहारमा योगदान पुर्याएको �न सक्छ र थप सामािजक कौशल िवकासको लािग आव�क �रको मू�ा 
assess◌्कन गन�।       

Administrator काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले अिवभावकले आमाबाबु वा ल�का अिभभावक र आक्रमणकारीलाई 
अनुस�ानको नितजाको बारेमा सूिचत गद�छ र, यिद बदमाशी वा बदला िलइएको छ भने, बदमाशी वा बदला िलने काय�ह� रो� 
के कदम चालेको छ। अिभभावकह�लाई सबै सूचनाह� लागू रा� र संघीय गोपनीयता कानून र िनयमह�को पालना गन� अिनवाय� 
छ। िव�ाथ� रेकड�को गोपनीयता स��ी कानूनी आव�कताह�को कारण, काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले लि�त 
अिभभावक वा अिभभावकलाई िलईएको अनुशासिनक कारवाहीको बारेमा िनिद�� जानकारी �रपोट� गन� स�ैन जबस� यसले "टाढा 
रहनुहोस्" अड�र वा अ� िनद�श समावेश गद�छ जुन लि�त सचेत �नुपद�छ। को उ�ंघन �रपोट� गन� को क्रममा।       

Bul बदमाशी र बदला िलने प्रितिक्रयाको �पमा, काय�क्रम प्रशासक, क�ा कोठा िश�क, �ूल स�ाहकार, र अ� स���त टोली 
सद�ह�ले घटना स���त सबै प�ह�को स��मा कारबाहीको अक� चरणह� िनधा�रण गन�छन्। यिद यो िनधा��रत ग�रएको 
छ िक अनुशासना�क काय� उिचत छ भने, अनुशासना�क काय�ह� काय�क्रम प्रशासक वा िनिद��कता�ले प�ा लगाएको त�ह�को 
आधारमा िनधा�रण �नेछ , आचारको प्रकृित, िव�ाथ�को उमेर, र आव�कता सिहत उिचत �वहारको िश�णको साथ स�ुिलत 
उ�रदािय�। अनुशासन िव�ाथ�को बुझाइको �रसँग िमल्नेछ र िव�ाथ� अनुशासना�क काय�को लािग �ूलको िनयमह� 
अनु�प।       

  
Program यिद काय�क्रम प्रशासक वा िनिद�� ���ले एक िव�ाथ�ले जानाजानी बदमाशी वा बदला िलने गलत आरोप लगाएको िनधा�रण 

गद�छ भने �ो िव�ाथ� अनुशासना�क कारवाहीको अधीनमा �न सक्छ।       
  
  
�ावसाियक िवकास 
सीसीसीबीएसडीले सबै �ूल �ाफलाई बदमाशी रोकथाम र ह��ेप योजनामा वािष�क प्रिश�ण र चिलरहेको �ावसाियक िवकास प्रदान 
गद�छ जसमा योजना अ�ग�त कम�चारीको कत��, धम्की वा बदलाको �रपोट� प्रा� भएपिछ प�ाउने कदमह�को एक िसंहावलोकन, र एक 
िसंहावलोकन प्रदान गद�छ बदमाश रोकथाम पा�क्रम ( कौशल प्रवाह ) को �ूल भर मा सबै गे्रड मा प्र�ुत गन� को लागी।  
  
यो अिधसूचना वािष�क प्रिश�णको क्रममा �ाफलाई िसधा सूिचत ग�रन्छ, साथ साथै कम�चारी पु��कामा िल�खत �पमा जुन अिभमु�खकरण 
वा भाडाको िमितमा वािष�क �पमा ह�ा�रण ग�रन्छ। �ूल वष� शु� भए पिछ भाडामा िलएको �ाफ सद�ह�ले �ूलमा भना� गरेको 
�ूल वष�मा �ूल-आधा�रत प्रिश�णमा भाग िलन आव�क छ । 

  
प्रिश�ण ल�ह� समावेश गद�छन् तर सीिमत �न स�ैन: 

Ally िवकासा�क (वा उमेर-) बदमाश रो� उिचत रणनीितह�;       
Bul िवकासा�क (वा उमेर-) बदमाशी घटनाह� रो�को लािग त�ाल, प्रभावकारी ह��ेपह�को लािग उपयु� रणनीितह�;       
Complex जिटल कुराकानी र पावर िडफरे�को बारेमा जानकारी जुन एक आक्रमणकारी, लि�त, र बदमाशका लािग सा�ीह� बीच 

�न सक्छ।       
● जो �ूल वातावरणमा बदमाशीको लािग िवशेष गरी जो�खममा देखाईएको छ;                     
Cy घटना र साइबर बदमाशीको प्रकृितबारे जानकारी; र       
● इ�रनेट सुर�ा मु�ाह� ितनीह� साइबर धम्कीसँग स���त छ।         

  
आईईपी मा िव�ाथ�ह� 
एमजीएल सी �ारा आव�क सी। B१ बी, §,, २०१० को ऐनको अ�ाय by २ �ारा संशोधन ग�रएको अनुसार, जब आईईपी टोलीले िव�ाथ�को 
अपा has◌्गता �न्छ िक सामािजक सीप िवकासमा असर गछ�  वा िव�ाथ�ले भाग िलन सक्छ वा बदमाशी, उ�ीडन, वा छेडछाडको कारण 
कमजोर छ / उनको अपा ,◌्गता, टोलीले िव�ाथ�को सीप र प्रवीणताह� िवकास गन� बदमाशी, उ�ीडन, वा छेडछाडबाट जोिगनको लािग 
आईईपीमा के समावेश गन� भनेर छलफल गन�छ। वािष�क �पमा, िव�ाथ�को आईईपी बैठकमा, बदमाशीको िवषयलाई स�ोधन ग�रनेछ र 
िक त: 

a ल�ह� उपयु� मािनएको �पमा आईईपीमा थिपने छ वा;       
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b भाषालाई थप सूचना से�नमा थिपनेछ भनेर बताउँदै िक बदमाशी रोकथाम / ह��ेप वष�भर पा�क्रममा स�ोधन ग�रनेछ।       
  
  
संसाधन र सेवाह� 

अिभभावक समथ�न 
को एक घटक Skillstreaming पा�क्रम एक घर carryover टुक्रा समावेश छ। िब�ाथ�ह�लाई िसकाइएको जानकारी प�रवारह�सँग पिन 
बाँडफाँड ग�रनेछ जसले गदा� प�रवारिभत्र सीपह� घर िभतै्र सु�ढ पान� सिकन्छ। थप �पमा, कम�चारीह�लाई बदमाशी गितशीलता र 
अनलाइन सुर�ा र साइबर धमकीमा तािलम िदइनेछ र �सैले प�रवारह�सँग संसाधन साझा गन� सक्दछ। 

  
श्रोतह� पिहचान गद�   

सीसीसीबीएसडीको �ूल मनोवै�ािनक र बीसीबीए ल�, आक्रामक र उनीह�का प�रवारलाई परामश� र अ� सेवाह�को लािग म�त 
गद�छ। यसले प्रार��क ह��ेप र गहन सेवाह�को समी�ा समावेश गद�छ। यसमा नयाँ पा�क्रम अपनाउने, �वहा�रक ह��ेप 
योजनाह� िसज�ना गन� / काया��यन गन�, सामािजक सीप समूहह�, �ाफको पुनग�ठन गन�, सुर�ा योजना टोली स्थापना गन�, र सेवाह� 
प्रदान गन� अ� एजे�ीह�को पिहचान समावेश �न सक्छ।  
  
यिद सीसीसीबीएसडी ल�ह�, आक्रामकह�, र ितनीह�का प�रवारह�को लागी उिचत सेवाह� प्रदान गन� असमथ� छ भने, �ूल मनोवै�ािनक 
र / वा बीसीबीएले समुदाय आधा�रत एजे�ीह�का लािग स्रोत प्रदान गन�छ, समुदाय सेवा एजे�ीह� (CSAs) सिहत मेिडकेड यो� 
िव�ाथ�ह�को लािग। 

● www.MARCcenter.org       
●       http://nasponline.org/resources/listingb.aspx 
●       http://www.nasponline.org/resources/handouts/revisedPDFs/bulliesvicmitted.pdf 
●       यो धम्की रोकथाम संचालन सिमित मा संघीय भागीदार को साथ सहयोगी छ Interagency काय� समूह युवा काय�क्रममा मा शेयर 

गन� संघीय सरकारले रो� र ठेगाना बदमासी म�त गन� तयार छ जानकारी समुदाय । 
● �� ाइभ: जताततै युवा िहंसा कम गन� प्रयास गद�        

* यो नीित प�रवारमा वािष�क आधारमा अिभभावक / िव�ाथ� पु��कामा वा भना� िमितमा िवत�रत �नेछ। 
  
िनल�न र एक िव�ाथ�को टिम�नेसन 
सीसीसीबीएसडी िवकासको लािग उपयु� काय�क्रमह�, अ�ासह� र गितिविधह� प्रदान गन� प्रितव� छन जुन सुरि�त, सुलभ वातावरणमा 
िव�ाथ�ह�को िविवध समूहलाई स�ार बृ�� गन� जोड िदई, िविवधताको �ीकृितलाई बढावा िददै समृ� र मनोरन्जनका अवसरह� प्रदान 
गद�छ; जहाँस�, �हाँ प�र�स्थितह� छन् जुन सीसीसीबीएसडीबाट एक िव�ाथ�लाई िनल�न वा अ� गन� आव�क पन� पया�� िच�ा उ�� 
गन� सक्छ। नामांकन �ाकेटको एक भागको �पमा यस नीितको प्रितिलिप वािष�क आधारमा, अिभभावक र िव�ाथ� पु��कामा घर 
पठाइन्छ। यो नीित अनुरोधमा �ूल िज�ा पठाउन पिन सिजलैसँग उपल� छ। 
  
घटनामा यिद िनल�न वा समापन आव�क छ, टोलीले आमाबुबासँग िमलेर उनीह�को बुझाइको �रमा ब�ालाई �स्थित सूिचत गरेको कुरा 
सुिनि�त गन� काम गन�छ। 
  
अनुरोध पिछ, अिभभावकलाई सेवा प्रदायकह� र संल� िवशेष आव�कता ब�ाह�को जिटल आव�कताह� पूरा गन� प्रिशि�त 
िवशेष�ह� सम� सूचना प्रदान गन� िनद�शनह� प्रदान ग�रनेछ: डा�रह�, मनोवै�ािनकह�, �वहारवादी, वा अ� एजे�ीह�। 
  
काय�क्रमबाट िनल�न गन� आव�क िव�ाथ�को आव�कताको िच�ा उ�� गन� प�र�स्थितह� तल उ�े�खत छन्। सीसीसीबीएसडीले सबै 
काय�क्रमह�को लािग औपचा�रक �पमा अ� ठोस िच�ाह�लाई स�ोधन गन� अिधकार सुरि�त गद�छ, जुन तल सूचीब� ग�रएको छैन 
तर आफ�  वा अ�को लािग दािय�को �पमा प्र�ुत छ। 

● अवैध पदाथ�ह�        
● खतरनाक हितयार        
● अ� िव�ाथ� नाग�रक अिधकार उ��नमा        

  
यी ठोस िच�ाको पिहचान पिछ, प�रवार र टीम बीच स�ार स्थािपत �नेछ। चिलरहेको संचार िन� म�े एक वा बिढ िविधह��ारा �नेछ: 
आमने सामने स�क� , फोन कल, िभिडयो फोन, ईमेल, संचार पु�क, वा �रपोिट�ग फारमह�। िव�ाथ�को वा�िवक िनल�न टीमले िनधा�रण 
गन�छ।  
  
3-5 िदन िनलंबन 
-5- day िदन िनल�नको घटनामा, CCCBSD ले: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.marccenter.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://nasponline.org/resources/listingb.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.nasponline.org/resources/handouts/revisedPDFs/bulliesvictims.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.findyouthinfo.gov/spotlight_bullyingWorkgroup.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.findyouthinfo.gov/about.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.findyouthinfo.gov/topic_bullying.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.safeyouth.gov/Pages/Home.aspx
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Parents तु�� आमाबाबु / अिभभावकलाई पठाउँदै िज�ा, वा िनयु��का लािग िज�ेवार मानव सेवा एजे�ीलाई सूिचत गनु�होस्। २ 
hours घ�ा िभत्र, CCCBSD ले अिभभावकलाई िनल�न र िज�ा पठाउने कारणह�को बारेमा �ा�ा गन� एक िल�खत बयान 
पठाउनेछ।        

● कुनै िव�ाथ� िनल��त र िज�ेवार वय� िव�ाथ�लाई प्रा� गन� उपल� नभएस� घर पठाइएको छ सुिनि�त।        
Certain िनि�त गनु�होस् िक एक पटक कुनै िव�ाथ�लाई three ()) लगातार �ूल िदन वा or ()) लगातार एक वष� �ूलमा िनल�न 

ग�रएको छ, CCCBSD, अिभभावक / अिभभावक, र िज�ा पठाउँदै संघीय आव�कता अनु�प, सँगै अ�ेषण �नेछ CCCBSD 
बाट अिधक लामो िनल�न रो�को लािग CCCBSD िभत्र सबै स�ािवत काय�क्रम संशोधनह�।        

Program एक काय�क्रम प्रशासकले औपचा�रक �पमा कागजात, एक िनल�न लग, िनल�न को सं�ा र अविध को प्रयोग गद�छ, 
िव�ाथ�को आईईपी काय�क्रम को कुनै पिन भाग बाट िनल�न सिहत (यातायात सिहत) र मु� काया�लय मा �स्थत िव�ाथ�को फाइल 
मा समावेश छ।        

  
िब�ाथ�को आईईपीले समयको आव�कतालाई प�रमाज�न गन� अनुमित निदएमा िव�ाथ�लाई "चाँडो" पठाउनु एक िनल�न मािनन्छ। 
  
१०+ िदन िनलंबन 
सीसीसीबीएसडीले िन� प्रिक्रयाह� पालना गद�छ जब िनल�नह�ले �ेसमे�को प�रवत�नको गठन गद�छ। एक िनल�न �ेसमे� प�रवत�न 
हो जब: 

● यो १० लगातार �ूल िदन वा भ�ा बिढ छ        
● यो िनल�नह�को शंृ्रखलाम�े एक हो जुन C 34 CFR 300.536 अ�ग�त ढाँचा गठन गद�छ। (आईडीईए अ�ग�त िवशेष िश�ा 

िव�ाथ�ह�को अनुशासन)        
  
सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�को िज�ेवार �ूल िज�ालाई एक िनल�न �नु अिघ आईईपी टोलीको बैठक बोलाउन आग्रह गद�छ जुन एक 
अपा with◌्ग िव�ाथ�को स्थानमा प�रवत�नको गठन गद�छ। 
  
CCCBSD ले टोली बैठकह�मा भाग िलनेछः  

● िव�ाथ�को �वहारको काया��क �वहारा�क मू�ांकनको िवकास वा समी�ा र �वहार ह��ेप योजनाको िवकास वा प�रमाज�न 
गन�।        

● उपयु� वैक��क शैि�क सेिटङ पिहचान (ह�)        
● एक स�ालन गन� प्रकटीकरण अठोट छ IEP उपयु�: (। यस अश�ता र �वहार बीच स��) यो गन�, टोली सिहत प्र� �नेछ? के 

�ेसमे� उपयु� छ? यिद �हाँ एक �वहार योजना िथयो, यो लागू भइरहेको िथयो? के िव�ाथ�ले उसको / उनको �वहारको 
नितजाको प्रभाव बुझ्छ? के िव�ाथ�ले उसको / उनको �वहारलाई िनय�ण गन� स�छ?        

● टोलीमा �वहार गन� अश�ता एक प्रकटीकरण छैन भनेर िनधा�रण भने, CCCBSD िनल�न वा यी प्रिक्रया र कुनै पिन लागू रा� वा 
संघीय िनयमह� संग लगातार िव�ाथ�लाई समा� �न सक्छ। िज�ेवार �ूल िज�ा, तथािप, िव�ाथ�लाई एक उिचत िश�ा काय�क्रम 
प्र�ाव गनु� पछ�  जुन केही अ� सेिट inमा �न सक्छ।        

● टोलीमा �वहार गन� अश�ता देखाउनुभएको छ िक िनधा�रण भने, टीम को IEP, �वहार ह��ेप योजना, र / वा िनयु�� प�रमाज�न 
गन� कदम िलन्छ।        

  
िव�ाथ�लाई "चाँडै" घर पठाउनु वा �ूलमा िनल�न गन� िव�ाथ�को इजाजतपत्र प्रा� गन� िश�क वा कुनै इजाजतपत्र प्रा� िश�कबाट 
अनुगमन गन� िव�ाथ�को िनल�न मािनन्छ यिद िव�ाथ�को आईईपीले अनुमित िददैन भने इिलमे�री र मा�िमक िश�ा बोड�को िसकाई समय 
आव�कताह�को प�रमाज�न। 
  
एक िव�ाथ�ले घर िभत्र िनल�न पाउन सक्छ जब िव�ाथ� घर पठाउन अनुपयु� मािनन्छ। सीसीसीबीएसडीको अनुशासना�क नीित र 
प्रिक्रयाह�को उ�े�का लािग घर िभत्र िनल�न िनयिमत िनल�नको �पमा मािननेछ। 
  
एक िव�ाथ� जसले एक घर िभत्र िनल�न प्रा� गद�छ क�ा, उपचार, वा िनल�न अविधको लािग कुनै पिन अ� गितिविधमा भाग िलन 
स�ैन। िव�ाथ�ले आफ्ना सबै / उनको दािय�ह� पूरा गन� अपे�ा ग�रन्छ ज�ै: काय� असाइनमे� पूरा गन� र छुटेका उपचारह� गन�। एक 
िव�ाथ�को ईन्-हाउस स��शन सेवाको क्रममा कुनै सुिवधा छैन। 
एक काय�क्रम प्रशासकले िनलंबनको सं�ा र अविधको औपचा�रक द�ावेज रा�ेछ, िव�ाथ�को आईईपी काय�क्रमको कुनै पिन भागबाट 
िनल�न सिहत (यातायात सिहत) िश�ा काया�लयमा अव�स्थत िव�ाथ�को फाइलमा भ�ारण �नेछ। 
  
टोलीले उनीह�को समझको �रमा ब�ालाई �स्थित सूिचत गरेको कुरा सुिनि�त गन� आमाबुवाह�सँग काम गन� छ। थप �पमा, यो 
सीसीसीबीएसडी प्रोग्राम प्रशासकको िज�ेवारी �नेछ िक िव�ाथ� िनल�नका सबै उपयु� पाट�ह�लाई सूिचत गनु�होस् जुन िनयु��मा 
प�रवत�न �न्छ। 
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अनुरोध पिछ, अिभभावकलाई सेवा प्रदायकह� र संल� िवशेष आव�कता ब�ाह�को जिटल आव�कताह� पूरा गन� प्रिशि�त 
िवशेष�ह� सम� सूचना प्रदान गन� िनद�शनह� प्रदान ग�रनेछ: डा�रह�, मनोवै�ािनकह�, �वहारवादी, वा अ� एजे�ीह�। 
  
टिम�नेसनह� 
सीसीसीबीएसडीले �ूलको वष�मा १० (१०) वा अिधक �ूल िदनह� वा िव�ाथ�को �वहारले �ा� वा आफै वा अ�को सुर�ालाई 
जो�खममा रा�े बमोिजम िनल�नह� पिछ िव�ाथ�को नामांकन समा� गन� स�छ, सीसीसीबीएसडीको काय�क्रममा ठूलो अवरोध आउँछ। 
, वा CCCBSD का िनयमह�को उ� .◌्घनको गठन गद�छ। िव�ाथ�को नामांकन समा� �ने स��ी सबै िनण�यह� काय�कारी िनद�शक 
वा उसको उ�ेदवारको �ीकृितमा पछ� न्। 
  
िनयोिजत टिम�नेसनह� 
योजनाब� समा��का लािग सीसीसीबीएसडीले आईईपी समी�ा बैठकको आव�कताको िज�ालाई सूिचत गद�छ र बैठकको िनधा��रत िमित 
भ�ा १० (१०) िदन अिघ सबै उपयु� पाट�ह�लाई यस बैठकको सूचनाह� प्रदान गद�छ। बैठकको उ�े� िव�ाथ�को लािग �� र िविश� 
समा�� योजना िवकिसत गनु� हो जुन thirty० भ�ा कममा लागू ग�रनेछ (days०) िदन स� सबै प�ले अिघ�ो समा�� िमितमा सहमत 
गरेनन्। 
  
आपतकािलक टिम�नेसनह� 
य�ो प�र�स्थितमा जब िव�ाथ�ले उसको / उसको वा अ�को �ा� र सुर�ाको लािग �� र वत�मान खतरा प्र�ुत गद�छ, काय�क्रमले तु�� 
प्राथिमक तथा मा�िमक िश�ा िवभागलाई सूिचत गद�छ र 60०3 सीएमआर २ 28.० ((१२ ) ( बी) अ�ग�त आव�क प्रिक्रयाह�को पालना 
गद�छ। जसले भन्छ िक िवशेष िश�ा �ूलले कुनै पिन िव�ाथ�को नामांकन रो�ैन, आपतकािलन प�र�स्थितमा पिन, िज�ेवार �ूल िज�ालाई 
सूिचत नगरेस� र िव�ाथ�को िज�ेवारी िलदैन। सुर�ा पोट�ल माफ� त फारम २ लाई इले�� ोिनक प्र�ुतीकरण माफ� त DESE लाई त�ाल 
सूचना िदइनेछ। 
  
िज�ाले सीसीसीबीएसडीलाई िव�ाथ�को दुई (२) �ाले�र ह�ाको लािग समा�� िढलाइ गन� अनुरोध गन� स�ेछ तािक उनीह�लाई 
आपतकालीन टीम बैठक बोलाउने वा सीसीसीबीएसडीबाट िव�ाथ�को बखा�� �नु अिघ अ� उिचत योजना छलफलह� गन� मौका 
िमल्नेछ। CCCBSD र िज�ा बीच पार��रक सहमित संग, नामांकन को समा�� दुई (२) पात्रो ह�ा भ�ा बढीको लािग िढलाइ �न सक्छ। 
  
आदेशह� प्रितब��त गद�  
सुर�ा कायम रा� र गन� �नुको साथै हाम्रो हेरिवचार मा ब�ाह� को, हामी वय�, छोराछोरी, वा मा नाम स्थानह�बाट रहन टाढा गन�, एक 
अिधकृत ���, पिन अिभभावक िनद�शन जो एक अदालतले आदेश, को प्रवत�न मा सहयोग �नेछ अड�र 
  
यिद ब�ा एक अिभभावक सिहत, अिघ�ो अिधकृत ���मा �रलीज �नु �ँदैन, CCCBSD सँग अदालतको आदेश वा हाम्रो रेकड�मा रो�े 
आदेशको प्रितिलिप �नुपद�छ। यी रेकड�ह� अ� CCCBSD प�रवारह�सँग छलफलका लािग अिभभावकको �ीकृित िबना छलफल 
�नेछैन। य�िप सबै �ाफलाई �स्थित बारे सूिचत ग�रनेछ ता िक हामी अदालतको संर�ण प्रा� गरेका अिभभावकलाई राम्रोसँग सहयोग गन� 
स�छौ।ं 
  
जब कुनै ब�ाको �रहाइको स��मा हाम्रा रेकड�मा अदालत कागजातह� बीच झगडा देखा पद�छ, एक CCCBSD प्रशासकले पुिलस 
िवभागलाई सहयोगको लािग कल गद�छ। 
कृपया याद गनु�होस् CCCBSD मात्र फाईलमा भएका अड�रह�को काया��यनमा म�त गन� सक्छ। प्रदायकह�ले प्रितब�को आदेशमा 
प्रितवादीको फोटोको लािग अनुरोध, साथै ���ह� र / वा कारह�को अ� िववरण समावेश गन� स�छन्। 
  
बाल दु��वहार र उपे�ा 
�रपोिट�गको आ��रक अनुस�ान, अठार वष�भ�ा कम उमेर मुिनका ब�ाह�को उपे�ा वा उपे�ाको आरोिपत घटनाह�को आ��रक 
अनुस�ान स�ालन गन�को लािग िन� प्रशासिनक प्रिक्रयाह� छन् । 
  
घटनाह�को �रपोिट�ired आव�क छ 
�ासाचुसेट्स सामा� कानून अ�ाय ११,, धारा A१ ए र स���त िनयमह�मा एक हेरचाहकता�ले अठार वष� भ�ा कम उमेरको ब�ाको 
उपे�ा वा दु��वहार गरेको घटनाको बालबािलका तथा प�रवार िवभाग ("DCF") लाई �रपोट� गनु� पछ� । 
  
कानून बमोिजम, कुनै पिन साव�जिनक वा िनजी �ूल िश�क, शैि�क प्रशासक, �ूल उप�स्थित अिधकारी, माग�दश�न वा प�रवार स�ाहकार, 
नस� वा सामािजक काय�कता�, साथै केही अ� पेशेवरह�, वा कुनै पिन ���ले कुनै पिन साव�जिनकमा ब�ाको हेरचाह गन� वा काम गन�लाई 
भु�ान गरेको छ। वा िनजी सुिवधा जसले उसको वा उसको �ावसाियक �मतामा िव�ास गद�छ िक अठारह वष� (१ years) भ�ा कम उमेरको 
ब�ाले ब�ालाई दु��वहार गरेको ख�मा शारी�रक वा भावना�क चोट पुर्याइरहेको छ जसले ब�ाको �ा�लाई हानी पुर्याउने वा 
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पया�� जो�खम पुर्याउँछ। वा क�ाण, यौन दु��वहार, वा उपे�ा सिहत, कुपोषण सिहत, तु�� य�ो घटनाह�लाई DCF लाई मौ�खक संचार 
�ारा �रपोट� गनु� पछ�  र य�ो संचार पिछ अ�ालीस () 48) घ�ा िभत्र िल�खत �रपोट� पेश गरेर। 
  
प�रभाषा 
"दु��वहार" भनेको अठार (१ 18) भ�ा कम उमेरको ब�ामा हेरचाहकता�ले गरेको कुनै पिन काय�को अप्र�ािशत कमीशन हो जसको कारणले 
शारी�रक वा भावना�क चोट पु�े खतरा पैदा �न्छ वा रा�� मंडलको कानून अ�ग�त यौन अपराध स्थापना गद�छ। , वा एक ���को हेरचाह 
अ�ग�त एक हेरचाहकता� र ब�ा बीच कुनै यौन स�क�  । 
  
उपे�ा "भनेको एक हेरचाहकता�ले असफलताको अथ� हो , या त जानाजानी वा लापरवाही वा अस�मताको मा�मबाट, ब�ालाई �ूनतम 
पया�� खाना, कपडा, आश्रय, िचिक�ा हेरचाह, पय�वे�ण, भावना�क �स्थरता र वृ�� वा अ� आव�क हेरचाह प्रदान गन� आव�क ती 
काय�ह� गन�। 

  
"शारी�रक चोट" को अथ�: क) मृ�ु; बी) ह�ीको फै्र�र, सब�ुरल हेमेटोमा, जलेको, कुनै पिन अ of◌्गको अश�ता र अ� ��ा गैर ह�ा 
चोट; ग) ब�ाको उमेर, चोटपटक भएको घटना र चोटपि�को सं�ा र स्थान ज�ा कारकह�मा िनभ�र गद�  नरम ऊतकको सूजन वा छाला 
चोटपटक; d) ज�मा लागूपदाथ�को लत; वा e) फ�ाउन असफल। 
  
"भावना�क चोट" भनेको ब�ाको बौ��क वा मनोवै�ािनक �मताको कमजोरी वा अ�वस्था हो जसको प्रदश�न र �वहारको सामा� दायरा 
िभत्र काय� गन� स�े ब�ाको �मतामा अवलोकन यो� र पया�� कटौतीले प्रमािणत गद�छ। 
  
मािथ उ�ेख ग�रए अनुसार दु�पयोग र उपे�ाले कुनै काय�वाहकको काय� गन� िवफलता वा असफलतालाई जनाउँछ। केयरटेकरलाई �ापक 
�पमा प�रभािषत ग�रएको छ कुनै पिन ���लाई (अठार वष� भ�ा कम उमेरको ब�ा सिहत जो ब�ा स��ी काम गद�छ) ब�ाको �ा� 
वा क�ाणको लािग िज�ेवार �न्छ। यसमा अिभभावक, अिभभावक, िश�क, परामश�दाता, बेबीिसटरह� र बस चालकह� सामेल 
छन्। य�िप गैर-काय�वाहकले घाइते चोटपटक DCF लाई �रपोट� गन� आव�क पद�न। िन��ेह, ��ा घटनाह� प्रहरीलाई ज�ै अ� 
अिधकारीह�लाई पिन �रपोट� गन� सिकन्छ। 
  
तल उ�े�खत प्रिक्रयाह� DCF लाई �रपोट� ग�रएका घटनाह�मा सीिमत छैनन् तर संिद� बाल दु��वहार र उपे�ाको कुनै पिन अनुस�ानमा 
प्रयोग ग�रने छ। 
  
घटनाह�को अनुस�ान 
सबै सीसीसीबीएसडी कम�चारीह�ले ब�ाको दु�पयोग वा उपे�ाको संिद� घटनाह� तु�� ितनीह�को प्र�� पय�वे�क वा उपयु� 
काय�क्रम सुपरवाइजर वा ��िनिशयनलाई �रपोट� गनु�पद�छ। यी ���ह� यस कानून अ�ग�त �रपोट� गन� उ�े�का लािग �ूलको काय�कारी 
िनद�शकका िनयु� एजे�ह� �न्। यी एजे�ह�ले काय�कारी िनद�शकलाई सूिचत गनु�पद�छ। एक आपतकालीन बैठक काय�कारी िनद�शक 
�ारा बोलाइन्छ र काय�क्रम पय�वे�क र ��नीिशयन शािमल �नेछ 
िन� थालनी मू�ांकन, य�ो िनद�शन स�ाहकार, िश�क, र paraprofessionals, अ� कम�चारी उपयु� �पमा समावेश �न सक्छ। मािथको 
टोलीबाट छानिबन नेता तोिकनेछ, र ऊ वा उनीले होिसयारीसाथ समी�ा सु� गन�छ र �रपोट�को तयारीको िनरी�ण गन�छ जसमा िन� समावेश 
�न्छ: िव�ाथ�को नाम, अिभभावक वा अिभभावकको नाम र ठेगाना, िव�ाथ�को िल sex◌्ग, ज� िमित, काय�क्रम, घटनाको िमित र समय, 
प्रार��क अनुस�ानको समय, ���ह� संल�, िव�ाथ�को घाइतेको प्रकृित र हद, दु�पयोग, दु��वहार वा उपे�ा र पिहले दु�पयोगको कुनै 
प्रमाण सिहत घटनाको िववरण), र प्रितिक्रया कारबाही (काय� सिहत िव�ाथ�लाई उपचार वा सहयोग पुर्याउन), टीमका काय�ह� िवशेष 
�ाफले समयसीमा िलने, DCF लाई �रपोट� गन� स��मा प्रार��क िनण�यह� र कुनै अ� जानकारी स�ािवत �पमा चोटपटकको कारण 
स्थापना गन� सहयोग पुर्याउँछन्। िव�ृत नोटह� अनुस�ानको समापन माफ� त अनुस�ान नेताले कालक्रममा क्रमशः  कायम रा�ेछन् र 
घटनाह�को िववरण, कम�चारीको िज�ेवारी र पूरा �ने समयको िव�ृत वण�न समावेश गद�छ। सबै �रपोट�ह� �ूल �ा� काया�लयमा 
अव�स्थत िव�ाथ�को फाईलमा कायम रा�खनेछ। 
टोलीको साथ िमलेर अनुस�ान नेताले प्रार��क बैठकमा प्र�ेक टोली सद�लाई िवशेष काय�ह� प्रदान गन� र अनुस�ान अगािड बढ्ने 
िबि�कै र समयमै बैठक बोलाउन िज�ेवार �नेछ। प्र�ेक बैठकमा DCF लाई औपचा�रक �रपोट� पेश गन� सवालमा छलफल ग�रनेछ। 
  
बाल दु��वहार वा बेवा�ाको अनुस�ान सबैभ�ा मह�पूण� प्राथिमकतामा रहेको द िच�� े� से�र फर क�ुिनकेसन / बेभल� �ूल फर 
डेफ। यसै आधारमा अनुस�ान टोली तु��ै िमलाइनेछ। प्रार��क �रपोट�को पुि�करण पिछ औपचा�रक �रपोिट�ग र अ� काय�ह� तु�� 
पूरा गनु�पन�छ। 
  
अ�वा�ता� ती ���लाई लगाईनेछ जसले आरोप लगाईरहेको छ, िव�ाथ� जसलाई किथत �पले दु��वहार ग�रएको वा उपेि�त ग�रएको िथयो 
र यिद स�व छ भने, दु�पयोग वा उपे�ाका लािग िज�ेवार ���। िव�ाथ�सँग स���त सबै स���त रेकड�  अनुस�ान टोलीमा प�ँचयो� 
�नेछ। स्थानीय र रा� पुिलसलाई काय�कारी िनद�शक वा उनका पात्र �ारा आव�क अनुसार सूिचत ग�रनेछ। 
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DCF र स���त प्रितवेदन को �रपोिट�ग 
धारा A१ ए अ�ग�त, जनादेश प्रा� पत्रकारह�को बा�ता छ िक संिद� बाल दु��वहार वा उपे�ाको घटना �रपोट� गन�को लािग सीधा DCF 
लाई। य�िप बालगृह के� संचार / बेभल� �ूल फर द डेफ ज�ा सुिवधाह�को बारेमा, जनादेश प्रा� पत्रकारह�ले काय�कारी िनद�शकको 
एजे�लाई तु�� घटना �रपोट� गरी उ� दािय� िनवा�ह गन� स�छ, यस अवस्थामा उनीह�को प्र�� पय�वे�क। प्र�� पय�वे�क काय�कारी 
िनद�शकलाई श abuse◌्का�द दु�पयोग वा उपे�ा �रपोट� गन� िज�ेवार �न्छन्, जो कुनै �रपोट� तयार पान� िज�ेवार �न्छ उसले वा उसले 
प्रोग्राम पय�वे�क, वा �ूल नस� िनयु� गन� स�छ। आ��रक अनुस�ानको क्रममा प्रा� जानकारीको आधारमा काय�कारी िनद�शकको 
िज�ेवारी िलने छ िक घटनाले DCF लाई सूचना पठाउने हो िक भनेर, र य�ै उसले वा �ो ���ले मौ�खक �रपोट� तयार पाछ�  र चालीस- 
आठ () 48) घ�ा, DCF लाई िल�खत �रपोट�। यस नीित अनु�प DCF मा ग�रएका सबै �रपोट�ह�ले धारा A१ ए अ�ग�त �रपोट�ह�को 
आव�क त�ह� समावेश गद�छ। यो उ�ािलस () 48) घ�ा अविधमा काय�कारी िनद�शक वा काय�क्रम सुपरभाइजरले रेफरल एजे� वा 
एजे�ह� (िवशेष िश�ाको कुनै स्थानीय प्रशासक सिहत) र िव�ाथ�का अिभभावक वा अिभभावकलाई सूिचत गन�छ। थप �पमा, यिद किथत 
दु��वहार ग�रएको वा बेवा�ा ग�रएको िव�ाथ�को लािग कुनै पिन भाग एक मेसाचुसेट्स मानव सेवा एजे�ीले भु�ानी ग�ररहेको छ भने, 
काय�कारी िनद�शक वा काय�क्रम पय�वे�कले उ� एजे�ीलाई सूिचत गन�छन्। 
  
मािथका प्रिक्रयाह� कम�चारीको लािग ब�ा दु�पयोग वा उपे�ाको आरोिपत घटना �रपोट� गन� िवशेष योजना गठन गद�छ 
तसथ� काय�कारी िनद�शक, काय�क्रम सुपरवाइजर वा िडजाईनीको लािग DCF का साथ दु�पयोग वा उपे�ाको �रपोट� फाइल गन�। यिद �ाफ 
बीच मतभेद छ भने, एक वा बढी कम�चारी सद�ह� िनयमावलीमा तोिकएको मािथको प्रिक्रयाह� अनुसरण गद�  एक किथत दु�पयोग वा 
उपे�ा फारम फाइल गन� स�छन् र �ूल रेकड�को लािग द�ावेज पेश गन� छ िकन ब�मतले महसुस गरे पिन �रपोिट�ग भएको िथयो। 
warranted छैन। 
  
काय�क्रम िव�� अिभयोग 
CCCBSD ले सुिनि�त गद�छ िक सबै िव�ाथ�ह� सुरि�त र पोषण वातावरणमा सुरि�त छन्। यो आशा ग�रन्छ िक सबै कम�चारीह�ले 
काय�क्रमको �वहार �वस्थापन नीित अनुसरण गछ� न् र सबै िव�ाथ�ह�लाई मया�दा र स�ानका साथ �वहार गछ� न्।  
  
घटनामा एक ���ले अक� कम�चारीको िबरामीबाट िव�ाथ�को बारेमा दु��वहार वा उपे�ा गरेको काय� गद�छ भने उसले घटनाको सूचना 
काय�क्रम सुपरवाइजरलाई (वा काय�कारी िनद�शकलाई िदनु पछ�  यिद आरोपमा काय�क्रम सुपरवाइजर समावेश छ)। �स िदन काम छोड्नु 
अिघ यस घटनाको द�ावेज नोट गनु�पद�छ। 
  
काय�क्रम सुपरवाइजर (वा काय�कारी िनद�शकले आरोपमा काय�क्रम सुपरवाइजर समावेश गद�छ भने) आरोपी कम�चारीलाई घटना बारे सूिचत 
भए पिछ अवस्थाको बारेमा कुरा गन� छ। यिद कुराकानी पिछ यो मािनन्छ िक कम�चारी ��� वा�व मा एक अनुपयु� �वहार गरे, कम�चारी 
��� समा� �नेछ, तु��ै प्रभावी। अिवभावक / अिभभावकलाई कुनै िढलाइ िबना �स्थित बारे सूिचत ग�रनेछ। 
  
यिद आरोप शंका�द छ भने, काय�क्रम सुपरवाइजरले एक चेतावनी जारी गद�छ र चिलरहेको आधारमा काय� सेिटंग मा �ो ��� िनगरानी 
गद�छ। यिद सम�ा फे�र देखा पर्यो भने कम�चारी कम�चारी समा� �नेछ, तु��ै प्रभावकारी �नेछ। अिवभावक / अिभभावकलाई कुनै िढलाइ 
िबना �स्थित बारे सूिचत ग�रनेछ।  
  
अ�ेषण पूनरावलोकन 
अ��म आ�ासनको �पमा िक प्र�ेक छानिबन ठीक र दु्रत �पमा स�ालन �न्छ, अनुस�ान टोली नेता�ारा एक समी�ा बैठक बोलाइनेछ 
र छानिबनमा संल� सबै �ाफलाई समावेश ग�रनेछ। अ�वा�ता�को िविश� प्रिक्रया, काय�ह� तो�े र िनण�य िलने समी�ा ग�रनेछ र कुनै पिन 
सुधारा�क काय� अनुस�ानको एक भागको �पमा रेकड� ग�रनेछ। अ��म गो� आ��रक अनुस�ान �रपोट� िश�ा काया�लयमा रा�खनेछ। 
  
  
  
सुिवधाह� र गोपनीयता 
ब�ाह�को दु�पयोग वा DCF लाई बेवा�ा गरेको �रपोट� सामा� कानून अ�ाय ११ under, धारा A१ ए अ�ग�त मासाचुसेट्स िव�ाथ� 
अिभलेख िनयमको उ� .◌्घन गद�न, जसमा िव�ाथ� रेकड� जानकारी तेस्रो प�लाई जारी गनु� अिघ आमा बुबाको �ीकृित आव�क 
पद�छ। यसबाहेक, सामािजक कानूनह� अ�ाय ११२, से�न १ workers5 र सामािजक काय�कता�ह�को स��मा धारा १ 135, 
से�ोथेरािप�को स�भ�मा धारा २० बी �ारा स्थािपत सुिवधाह�मा संिद� बाल दु��वहार वा डीसीएफमा उपे�ाको �रपोिट�गमा प्रितब� 
लगाइएको छैन। DCF लाई �रपोट�मा िनिद�� ग�रएको कुनै पिन थप जानकारी �रिलज र वा�िवक िव�ाथ� रेकड�को �रलीज अझै पिन 
मेसाचुसेट्स िव�ाथ� अिभलेख िनयमन �ारा शािसत छ 
  
प्रिश�ण 
मनोवै�ािनक, शारी�रक र यौन दु��वहारको पिहचानमा सबै सीसीसीबीएसडी कम�चारीह�का लािग सेवा प्रिश�ण प्रदान ग�रनेछ। थप �पमा, 
CCCBSD �ाफ दु�पयोग र उपे�ाका कुनै पिन घटनाह� पिहचान र �रपोट� गन� ितनीह�को पेशागत िज�ेवारीमा उ�ुख �नेछ। 
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दु�पयोग र अ�म ���ह�को उपे�ा �रपोट� गद� 
आ��रक अनुस�ान, र �रपोिट�, गन�का लािग प्रशासिनक काय�िविध अपाigh◌्ग ���ह�को दु��वहारको आरोिपत घटनाह� १igh (१ () 
को उमेर ()-) 
  
घटनाह�को �रपोिट�ired आव�क छ 
�ासाचुसेट्स सामा� कानून अ�ाय १ C सी, से�न १० र स���त िनयमह�ले अ�म ���को दु�पयोगको घटनाको �रपोिट� requireलाई 
अ�म ��� सुर�ा आयोगमा �रपोट� गनु� आव�क छ। जनादेश प्रा� पत्रकारह�ले साव�जिनक र िनजी िव�ालयका िश�कह�, शैि�क 
प्रशासकह�, माग�दश�न वा प�रवार परामश�दाताह�, सामािजक काय�कता�ह� र एक िनजी एजे�ी�ारा िनयोिजत अ� ��� जो अपांग 
���ह�लाई सेवाह� प्रदान ग�ररहेका छन्। 
  
प�रभाषा 
"अश� ���" भनेको अठारह वष� (१ 18) र fifty fifty ())) को उमेरका बीचको ���� हो, जो मानिसक �पमा वा अ�था मानिसक वा 
शारी�रक अपा is◌्ग �न्छ र यसको नितजाको �पमा अ�मा पूण� वा आंिशक �पमा िनभ�र �न्छ। उसको दैिनक आव�कतालाई पूरा 
गनु�होस्। 
  
"�रपोिट�ग अवस्था" ग�ीर शारी�रक वा भावना�क चोट हो जुन दु�पयोगको प�रणाम��प �न्छ। 

  
"ग�ीर शारी�रक चोट" एक अश� ���लाई स�ानको साथ, समावेश गद�छ: एक) मृ�ु बी) म��� �ित; c) िवघटन; घ) कुनै गैर 
तु� चोट, ह�ीको फै्र�र, छालाको चोटपटक, इंट� ामस्�ुलर चोट, प�र घाव, घष�ण, लेसेरेसन, जिलरहेको, र�स्राव, शारी�रक प्रणाली वा 
अंगको कमी, अ�िधक बेडसोरह� वा य�ै अवस्था, वा हािनकारक ल�णह� सिहत सीिमत नभई सूिचत सहमित वा प्रािधकरण िबना औषिध 
वा रासायिनक प्रयोगको प�रणाम��प; e) कुपोषण वा िडहाइड� ेशन; च) unconsented को ढाँचा touchings ; वा g) असहमत यौन �श�, 
भेदभाव वा शोषण। 
  
"ग�ीर भावना�क चोट" को अथ� र भावना�क अवस्थाले अस�म ���को काय� गन� �मतामा उ�ेखनीय कटौती सिहत प्रमािणत गद�छ, 
तर सीिमत छैन, िच�ाको डर, िडपे्रसन वा िफता�को अवस्था, वा पो�-ट� ाउमेिटक िस�� ोमको िवकास सिहत, तर यौन स��मा �े�ाले संल� 
�न बा� पन� ल�णह�मा सीिमत छैन। एक अश� ��� �ारा प्रयोग ग�रएको अनुकूलन एड्सको दुभा�वनापूण� हटाउने स��मा घटनाह� 
�रपोट� गन� वा संचार मा�मको प�ँच वा सीिमत नभई गितशीलतालाई सहयोग पुर्याउने उपकरणह� पिन �रपोट� ग�रनु पछ� । 
  
कानुन अनुसार अिनवाय� पत्रकारह�लाई तु�� आयोगलाई सूचना िदन आव�क छ यिद ���सँग "िव�ास गन� उिचत कारण" छ िक एक 
अश� ���ले दु��वहार भोगेको छ; प्र�� पय�वे�कलाई �रपोट�  गन� यो पूरा गद�न 
आव�कता । 
  
घटनाह�को अनुस�ान 
यो सबै CCCBSD कम�चारी िज�ेवारी आफ्नो प्र�� पय�वे�क, काय�क्रम पय�वे�क वा clinician, seriou प�रणाम��प अस�म ��� को 
आश�ा दु�पयोग गन� तु��ै �रपोट� गन� छ को शारी�रक वा भावना�क चोट। प्र�� पय�वे�क, काय�क्रम सुपरवाइजर वा ��नीिशयनले 
काय�कारी िनद�शकलाई सूिचत गनु� पछ� , जसले "�रपोिट�ग अवस्था" अव�स्थत छ िक भनेर िनधा�रण गन� बैठक, छानिबन र समी�ाको लािग 
प्रिक्रया सु� गद�छ। 
  
बाल दु��वहारको बारेमा मािथ वण�न ग�रएको अनुस�ान, अ�वा�ता� र �रपोट� प्रिक्रयाका केही प�ह� िभ� �न्छन् जब एक अश� ��� 
संल� �न्छ। अनुस�ान नेताले संकिलत घटनाको रेकड�मा अपा person's◌्ग ���को नाम, अिभभावक वा अिभभावकको नाम र ठेगाना, 
अपा person's◌्ग ���को िल ,◌्ग, ज� िमित, घटनाको िमित, घटनाको समय, प्रार��क अनुस�ानको समय, ��� संल�, िववरणको 
समावेश �नुपद�छ। घटना (अश� ���को चोटपटकको प्रकृित र सीमा र पिहले दु�पयोगको कुनै प्रमाण सिहत), आरोप लगाइएको 
दु�पयोगकता�को नाम र वण�न उपल� छ भने, आरोिपत दु��वहार गन� ��� र अपा person◌्ग ���को बीचको स��), टोली काय� 
िवशेष �ारा िलने समयसीमा भएका कम�चारीह�, आयोगलाई �रपोट� गन� स��मा प्रार��क िनण�यह�, अश� ���को अश�ता वा 
अश�ता, अपा the◌्ग ���को सेवा गन� एजे�ी (यिद कुनै छ भने), हालको र स्थायी ठेगाना र टेिलफोन न�रह�, सेवाह�को प्रकारह� 
जुन अश� ���ले प्रा� ग�ररहेका छन्, र अश� ���को कुनै िवशेष आव�कता। यसमा �स्थितबारे सचेत सबै पत्रकारह�को नाम, 
ठेगाना र टेिलफोन न�रका साथै अश� ���लाई ��ा पत्रकारह�को स��, यिद कुनै भए पिन, ��ा �रपोट�रह� अिनवाय� छन् वा 
गैर-जनादेश वा अ� कुनै पिन स�ािवत जानकारी समावेश गनु�पद�छ। दु�पयोग को अनुस�ान गन� सा�िभ�क। 
  
DPPC र स���त प्रितवेदन को �रपोिट�ग 
आयोगको िनयम अ�ग�त, सबै जना आिधका�रक पत्रकारह� वार� �रपोिट� incidents �रपोट� ग�रएको घटना सुिनि�त गन� िज�ेवार 
�न्छन्। यो धारा A१ ए (बाल दु��वहार �रपोिट�ग िवधान) भ�ा फरक छ जसको अ�ग�त मािथ उ�ेख ग�रए अनुसार जनादेश पत्रकारह�ले 
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काय�कारी िनद�शकलाई प्रितवेदन िदएर आफ्नो दािय� पूरा गन� स�छन्। य�िप अश� ���को दु��वहारको संिद� घटनाह� काय�कारी 
िनद�शकलाई �रपोट� गन� सिकन्छ साथै ��ा घटनाह�का बारे सचेत सबै जना आिधका�रक �रपोट�रह�को सूची सिहत र यसले य�ा सबै 
�रपोट�रह�को �रपोिट�ग आव�कताह� पूरा गन�छ । जब काय�कारी िनद�शकले आयोगले �रपोट� गन� घटनाको वार� पुि� गछ�  भने काय�कारी 
िनद�शकले अनुस�ानको क्रममा क�ाइल ग�रएका सबै जना जनाएका पत्रकारह�को नाम पिन आफ्नो �रपोट�मा समावेश गद�छ तािक यो 
दािय� पूरा गन� सिकयोस्। यिद काय�कारी िनद�शकले कुनै खास अवस्थाबारे �रपोट� नगन� िनण�य गरेमा काय�कारी िनद�शकले सबै कम�चारीलाई 
घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदछ। िकनभने �रपोिट� condition अवस्थाबारे सचेत सबै जना जनाएका �रप��कह�लाई ज�रवाना ला� सक्छ 
वा िज�ेवार �न सक्छ यिद �रपोट� पेश ग�रएको छैन भने, प्र�ेक कम�चारी सद�ले िवचार गनु�पछ�  िक ितनी वा उनीलाइ तु�� �रपोट� आव�क 
छ िक छैन भनेर िव�ास गनु�पद�छ र प�र�स्थित वारे� �ँदा ��ो �रपोट� पेश गन� स�छ। 
  
अ�म ���को संर�ण आयोग हटलाइन न�र -4००-26२---00 ०० छ। प्रार��क मौ�खक �रपोट�को forty forty () 48) घ�ा िभत्र आव�क 
िल�खत �रपोट� फाइल गन� प्रयोग गन� सिकने फारमको एक प्रित �ूल �ा� नीित �ानुअल र मु� काया�लयमा को�रएको फाइलमा उपल� 
छ। 
  
यो उ�ािलस () 48) घ�ा अविधमा काय�कारी िनद�शक वा काय�क्रम सुपरवाइजरले रेफरल एजे� वा एजे�ह� र िव�ाथ�का अिभभावक वा 
अिभभावकलाई सूिचत गन�छ। थप �पमा, यिद किथत दु��वहार ग�रएको वा बेवा�ा ग�रएको िव�ाथ�को लािग �ूशनको कुनै अंश 
�ासाचुसेट्स मानव सेवा एजे�ीले भु�ानी ग�ररहेको छ भने, काय�क्रम सुपरवाइजरको काय�कारी िनद�शकले उ� एजे�ीलाई सूिचत गन�छ। 
  
िवशेषािधकार 
अ�ाय १ C सी अ�ग�त, कुनै प्रितवेदन पेश गन� कारणले कुनै जनादेश प्रा� �रपोट�र िज�ेवार �नेछैन र �रपोट� बनाउने कुनै पिन ��� कुनै 
नाग�रक वा आपरािधक कारवाहीमा दोषी �न स�े छैन यिद ��ो �रपोट� राम्रो िव�ासको साथ ग�रएको भए। जनादेश प्रा� पत्रकारह�ले 
कानून, नैितकता संिहता, वा अदालतको िनण�य �ारा स्थािपत पेशेवर सुिवधाह�को �ाल िबना �रपोट� गन� आव�क छ; उदाहरण को लागी, 
िचिक�क-िबरामी गोपनीयता एक कानून िचिक�क को कानून अ�ग�त �रपोट� गन� को दािय� बाट छुट छैन। य�िप अस�म ���ह� 
वय�ह� �न्, उनीह�ले कानून वा प्रोफेशनल कोड�ारा स्थापना ग�रएको िवशेषािधकार मा� स�छन् अिनवाय� संवाददातासँग स�ारको 
गोपनीयता कायम रा�। उदाहरण को लागी, एक अश� ��� अनुरोध गन� स�छ िक उसको वा उनीह�का िचिक�कले सुिवधाको 
जानकारी नलुकाउन। ��ा उदाहरणह�मा, जनादेश प्रा� �रपोट�रले घटना �रपोट� गन�, तर अब आव�क पद�न। मािथको मािथका बावजुद, 
अश� ���को दु��वहारको संिद� घटनाह�का सबै घटनाह� सीसीसीबीएसडीका कम�चारीह�ले उपयु� �ूल सुपरवाइजरमा तु�� 
�रपोट� गनु�पद�छ। 
  
यौन उ�ीडन - कम�चारी र िव�ाथ�ह� 
सीसीसीबीएसडी य�ो वातावरण प्रदान गन� प्रितब� छ जुन सबै प्रकारका िवभेद र कुप्रथाबाट मु� छ जुन उ�ीडन, जबरज�ी, वा यौन 
उ�ीडन सिहत िवघटनकारी मा� सिकन्छ। िव�ालयमा दु��वहार र उ�ीडन गैरकानूनी हो र यो बदा�� ग�रने छैन। काय�, श�, चुटकुले, वा 
���को जाित, रंग, िल sex◌्ग, िलंग, पिहचान, धम�, राि�� य मूल, यौन झुकाव, अश�ता वा घरबारिवहीन, वा अ� कुनै कानुनी �पमा सुरि�त 
च�रत्रमा आधा�रत िट�णीह� बदा�� ग�रने छैन। 
  
यौन उ�ीडन अनाव�क यौन प्रगित, वा ��, मौ�खक, वा एक यौन प्रकृितको शारी�रक आचरणको �पमा प�रभािषत ग�रएको छ। यस 
प�रभाषामा आपि�जनक �वहारका धेरै प्रकारह� समावेश छन् र उ�ीडन गन� समान िलंगको ���को िल person◌्ग-आधा�रत उ�ीडन 
समावेश गद�छ। नोट: कम�चारी र िव�ाथ� िबचको कुनै यौन स�� यौन दु��वहार मािनन्छ, चाहे यो सहमित छ। 
  
िन�िल�खत यौन उ�ीडन उदाहरणह�को आंिशक सूची छ: 
  

● अनाव�क यौन प्रगित।                      
Sexual यौन प�को बदलामा रोजगार लाभ प्रदान गद�।                      
Sexual यौन अिग्रमह�मा नकारा�क प्रितिक्रया पिछ प्रितकारह� बनाउने वा धम्की िदने।                      
Ual �� आचरण जसमा िलय�रंग, यौन इशारा गन�, वा यौन अ�ील व�ुह� वा त�ीरह�, काटु�न वा पो�रह�को प्रदश�न समावेश 

छ।                      
● मौ�खक आचरण जसले अपमानजनक वा अश्लील िट�णीह�, एिपथेटह�, �उरह� वा चुटकुले बनाउने काम गद�छ।                      
● मौ�खक यौन अिग्रमता वा प्र�ाव।                      

  
● एक यौन प्रकृित को मौ�खक दु�पयोग, एक ���को शरीर, एक ��� वा अ��ल वा अ�ील अ�र, िट�णीह�, वा िनम�णा 

वण�न गन� प्रयोग यौन बदनाम श�ह� बारेमा ग्रािफक मौ�खक टीकाओ।ं                      
Conduct शारी�रक आचरण जो एक ���को �श� समावेश छ; सिहत ितनीह�को कपाल, लुगा वा गहना छुने, हमला गन�, वा रो� 

वा अव�� आ�ोलन सिहत।                      
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● Unsolicited र िमित लािग पटक-पटक मौ�खक वा िल�खत अनुरोध।                      
"यौन उ�ीडन" श�ले अप्र�ािशत प्रगित वा यौन प�को लािग अनुरोध वा यौन प्रकृितको अ� शारी�रक वा मौ�खक आचरणलाई जनाउँदछ 
जब: 
  

Such बुझाउने वा ��ो आचरण अ�ीकार गन� कामको अिभ�� वा िनिहत शत� हो।                      
● अधीनमा वा अ�ीकार य�ो आचरण ���गत जो पेश वा अ�ीकार प्रभािवत रोजगार िनण�य लािग आधारको �पमा प्रयोग ग�रएको 

छ।                      
● य�ो आचरणको उ�े� वा प्रभाव एक कम�चारीको काय� प्रदश�नमा अनुिचत ढंगले ह��ेप गन� उ�े�ले प्रभाव पान� एउटा डरला�ो, 

शतु्रतापूण�, अपमानजनक वा यौन आपि�जनक काम वातावरण बनाएर हो।                      
  
यिद तपाइँ सीसीसीबीएसडी वातावरणमा यौन वा अ� गैरकानूनी उ�ीडनको अनुभव गनु��न्छ वा देख्नु�न्छ भने, यसलाई त�ाल 
सुपरवाइजरलाई �रपोट� गनु�होस्। यिद सुपरवाइजर अनुपल� छ वा तपाईंलाई िव�ास छ िक �ो ���लाई स�क�  गन� अनुपयु� �नेछ, 
तपाईंले तु�� काय�कारी िनद�शकलाई स�क�  गनु�पछ� । तपाईं चासो जगाउन वा प्रितशोध वा बदला िलने डर िबना �रपोट�ह� बनाउन 
स�ु�न्छ। 
  
यौन उ�ीडनको सबै आरोपह�को िछटो र सावधानीपूव�क अनुस�ान �नेछ। स�व भएस� तपाईको गोपनीयता र कुनै पिन सा�ी र 
आरोिपत उ�ीडनको अनाव�क खुलासाको िब�� सुर�ा �नेछ। जब अनुस�ान पूरा �न्छ, तपाईंलाई छानिबनको नितजा बारे सूिचत 
ग�रनेछ। 
  
कुनै पिन सुपरवाइजर वा प्रब�क जसले स�ािवत यौिनक वा अ� गैरकानुनी उ�ीडनको बारेमा सचेत �न्छ उसले तु�� काय�कारी िनद�शक 
वा �वस्थापनको कुनै सद�लाई स�ाह िदनुपद�छ तािक समयमै र गो� �पमा अनुस�ान गन� सिकन्छ। यौन वा अ� गैरकानूनी उ�ीडनमा 
संल� जो कोही अनुशासना�क काय�को अधीनमा �नेछ, रोजगारीको समा�� सिहत। 
  
  
यौन वा अ� गैरकानूनी उ�ीडनको बारेमा आ��रक गुनासो फाइल गन� प्रिक्रया 
  
��� जुन आफू कुनै पिन प्रकारको उ�ीडनको अधीनमा रहेको छ भ�े िव�ास गद�छन् र यो कुरा त�ाल पय�वे�क वा काय�कारी िनद�शकको 
�ानमा �ाउनु पछ� । सबै उ�ीडनको आरोपह� तु�� काय�कारी िनद�शकले अनुस�ान गन�छन्। िव�ृत छानिबन गन�का लािग, गुनासो पेश 
गन� ���को लािग �ारे�ी �न स�ैन। य�िप अनुस�ानमा संल� सबै ���ह�को गो�ता आव�क पद�छ, साथै अ�वा�ता� िलने 
कम�चारीह� सिहत। अ�ेषक टोलीले काय�क्रमका पय�वे�कह� र / वा काय�कारी िनद�शकलाई सबै िन�ष� �रपोट� गन�छ। 
  
यिद एक कम�चारी �ारा यौन उ�ीडन ग�रएको छ भने, CCCBSD ले य�ो कारवाही िलन्छ जुन प�र�स्थितमा उपयु� छ। य�ो काय�मा 
समावेश �न सक्छ तर सीिमत छैन: परामश�, अनौपचा�रक वा औपचा�रक हप्काउने, िल�खत चेतावनी, िनल�न, कत�� को प�रमाज�न, 
स्थाना�रण र अ� औपचा�रक प्रितब� स� रोजगार को समा�� सिहत। 
  
रा� र संघीय रोजगार भेदभाव एजे�ीह� 
  
                            अमे�रकी समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) 
                            एक कांगे्रस �� ीट, कोठा १००१ 
                            बो�न, एमए ०१११4। 
                            (17१)) 5 565--3२०० 

  
भेदभाव िव�� �ासाचुसेट्स आयोग (MCAD) 

                            एक एशबट�न �ेस, छैठो �ोर 
                            बो�न, एमए ००१०8 
                            (17१)) 7२7--39। ० 
  
अनुशासन कोड 
CCCBSD ले ब�ाको िवकास र िवकासको लािग अनुमित िदन हरेक अवसर अिधकतम गद�छ। प्र�ेक िव�ाथ�को सुर�ा, भावना�क, 
शारी�रक, र मनोवै�ािनक क�ाण एक काय�क्रम प्राथिमकता हो। गाह्रो �वहार देखा पन� स�े �स्थितमा, CCCBSD का �ाफ �वहार 
�वस्थापनको लािग प्रिश�ण िदईन्छ। �ाफले �ावहा�रक र सकारा�क अपे�ा राख्दछ, िवक�ह� प्रदान गद�छ, भावनाह�लाई मौ�खक 
बनाउने अवसरह� प्रदान गद�छ, र बुझाइ माफ� त आ�-िनय�णलाई प्रो�ािहत गद�छ। जब उिचत र स�ा� �न्छ, ब�ाह� िनयमको 
िवकासमा भाग िलन्छन्। 
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कुनै पिन प�र�स्थितमा ब�ालाई किहले पिन अधीन ग�रने छैन: िपटाई वा शारी�रक सजाय, अपमान, मौ�खक वा शारी�रक दु��वहार, उपे�ा 
वा अपमानजनक उपचार सिहत कू्रर वा कडा सजाय। एक ब�ालाई खाना, बल िदउँने, िन�ा, आश्रय, ओ�ान, वा बाथ�म सुिवधाह�को 
सजायको �पमा अ�ीकार ग�रने छैन। यसबाहेक, ब�ालाई माउ�ेन, िभजेको, वा शौचालय प्रयोग नगन� अनुशासनमा िनषेध ग�रएको छ। 
  
यिद िव�ाथ�ले अ�यन वातावरणमा िवघटनकारी �वहार प्रदश�न गद�छ, उसलाई वातावरण छोड्न भिनयो। य�ो प�र�स्थितमा िव�ाथ�लाई 
िवशेष स्थानको िश�ाबाट अलग स्थानमा समय िदइनेछ, अ� िव�ाथ�ह�बाट टाढा, कम�चारीको िनगरानीमा। िव�ाथ�लाई भावनाह� र 
भावनाह� प्रशोधन गन� शा� समय िदइन्छ जबस� क�ोजर पुनः  प्रा� �ँदैन। यो क�ाकोठा र / वा ���गत �वहार योजनाको िववेकमा 
छ जुन क�ाकोठामा वा अ� िश�ण वातावरणमा िफता� सफल संक्रमण सुिनि�त गन� म�तको लािग कदम चािलनेछ। आव�क परेको 
ख�मा ���गत �वहार योजनाह� िव�ाथ�को आईईपी टीम �ारा िवकिसत ग�रन्छ, जसम�े अिभभावक सद� �न्छन्, र िव�ाथ�को 
आईईपीको अंशको �पमा समावेश �न्छन्, जुन काया��यन �नुभ�ा अिघ अिभभावकले �ीकृत गनु�पद�छ। 
  
�वहार समथ�न 
सीसीसीबीएसडीले appropriate०3 सीएमआर .00 46.०० अ�ग�त नयाँ िनयमह�सँग अनु�प िल�खत �वहार समथ�न नीित र प्रिक्रयाह� 
लागू गरेको छ र िव�ाथ�ह�को �वहारप्रित उपयु� प्रितिक्रयाको लािग त�ाल ह��ेप आव�क पद�छ। 
  
�वहार समथ�न नीितह� र आव�कताह� जब यी प्रिक्रयाह� काया��यन �न्छन् �ुल वष�को पिहलो मिहना िभत्र सबै प्रोग्राम �ाफलाई 
वािष�क �पमा समी�ा ग�रन्छ। �ूल वष� शु� भए पिछ भाडामा िलएका कम�चारीह�का लािग, �वहार समथ�न प्रिश�ण प्रदान ग�रनु पद�छ 
र कम�चारीको भाँडा िमित को एक मिहना िभत्र पूरा गनु� पछ� । 
  
यी नीितह� काय�क्रम �ाफलाई उपल� गराइन्छ र भना� ग�रएको िव�ाथ�ह�को अिभभावक / िव�ाथ� पु��कामा उपल� �न्छन् जुन 
�ूलको वेबसाइटमा उपल� छन्। 
  
�वहार समथ�न नीितह�ले समावेश गद�छ: 
  

१. िव�ाथ� िहंसा रो�का लािग िविधह�; 
  
सबै �ूल कम�चारीह�ले लगनशीलताका साथ िव�ाथ�ह�को लािग सुरि�त वातावरण प्रदान गन� काम गछ� न्। एक सुरि�त, सहयोगी �ूल 
वातावरण अपे�ा हो र सबै �ूल वातावरणमा प्रो�ािहत ग�रयो। िव�ाथ� र सबै �ूल आग�ुकह�लाई पिन समथ�न गन� र वातावरणलाई 
राम्रोसँग रा�को लािग प्रो�ािहत ग�रन्छ। यिद �ूल िभत्र कोही जो�खम महसुस गद�छ वा असुरि�त �वहारको बारे जान्छ भने, ितनीह�ले 
तु�� कारबाहीलाई प्रशासकलाई �रपोट� गनु�पन�छ। 
  
सबै �ूल ढोका लक र ब� रहन्छ सबै अपरेशनको घ�ाको बखत र सबै �ूल पा�नाह� अगािड डे� कम�चारीह�ले िनगरानी गछ� न्। सबै 
हलवे र प्रवेश �ारह� िभिडयो िनगरानीमा छन्। �ूल कम�चारीह�ले पिन �ूल आईडी लगाउने र प�रिचत नदे�खने दश�कह�लाई प्र� गन� 
अपे�ा ग�रन्छ। प्रशासकह� ��ा�क र उप�स्थत छन् र प्र�ेक िदन िव�ाथ�लाई अिभवादन गन� िनि�त छन्। 
  
सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ� िहंसाका लािग उ� जो�खमको जनसं�ा छैन भने, िहंसाको िवक�ह� ज�ै शा��पूण� �न्� समाधान र 
सकारा�क पार��रक स��को स��मा जोड िदन िसकाउने योजना रहेको छ। 
  
२. आ�-हािनकारक �वहार र आ�ह�ा रो�का लािग िविधह�; 
  
CCCBSD छात्रह�को लािग एक सुरि�त, सहयोगी, शारी�रक र सामािजक वातावरण िसज�ना गन� प्रयास गद�छ। संकायले क��मा कडा 
मेहनत गरी िदनको जुन चीजह� हािनकारक �न स�छन् (उदाहरणका लािग ��पबोड� , �ेपलर, खाने भाँडा, क� ची, आिद) िच�। यी 
व�ुह� सामा�तया िव�ाथ�ह�को लािग प�ँच यो� �ँदैनन्। असुरि�त मािनने ठूला व�ुह� सुरि�त छन्। यिद एक संकाय सद� एक 
िवशेष िव�ाथ� को लागी एक िट� गर पिहचान, s / �ो िव�ाथ� वा कम�चारी को चोट को जो�खम कम गन� को लागी यी व�ुह� को लागी वातावरण 
स्�ान �नेछ। यिद एक िव�ाथ�ले व�ुलाई समातेर प्रा� गरे र हािन गराउन यसको प्रयोग गन� खतरामा छ भने, कमजोर ���ह�लाई 
हटाइनेछ र सुर�ा हेरफेरको रणनीितह� काया��यन ग�रनेछ। 
  
आ�ह�ाको लािग जो�खम भएका िव�ाथ�ह�को लािग, वातावरणमा साना प�रवत�नह� गन� सिकन्छ ज�ै: �ा��कको झोलाह� हटाउने, 
कुनै ड�ी �ास्चरबाट झु��एको छैन भ�े कुरा सुिनि�त गन�, वा कम बे्रक गन� यो� सामग्रीको साथ िगलास बदल्नु। यिद एक िव�ाथ�ले यो 
बताउँछ िक ऊ आ�ह�ाको छ भने, संकायले िव�ाथ� सुरि�त र प�रिचत वातावरणमा रहेको कुरा सुिनि�त गद�छ र �सपिछ प्रशासक र 
निस�ग अिफसलाई सूिचत गद�छ। �सपिछ अिभभावकह�लाई सूिचत ग�रनेछ र उनीह�को ब�ालाई िचिक�ा पेशेवरले हेन�को लािग 
स�ाह िदनेछन्। िव�ाथ�लाई �ूलबाट उसको / उनको प�रवारमा �रलीज ग�रनेछ र मेिडकल प्रोफेशनलले खाली ग�रसके पिछ फक� न सक्छ। 
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Physical. काय�क्रममा शारी�रक संयमको िवक�ह�को िववरण र िववरण; 
प्र�ेक क�ाकोठा िश�कको िव�ाथ�को ���गत �वहा�रक अपे�ाह� �न्छन्। क�ा को िनयमह� स्थािपत र प्रबिलत छन्। सबै क�ा को 
संकाय लाई से�ी केयरमा प्रिश�ण िदइएको छ जुन कुनै शारी�रक ह��ेप भ�ा पिहले रोकथाम रणनीित अ�ास गद�छ। यी रणनीितह� 
चुनौतीपूण� �वहार खडा �ँदा प्रयोग ग�रन्छ। यिद �वहार अ�ीकाय� �न जारी रहन्छ भने, टोलीले एक ��� �वहार योजना िवकास गन� 
भेला �नेछ । �वहार योजनाह� बीसीबीए र क�ा िश�क बीचको संयु� �पमा िवकिसत ग�रन्छ। संकायले पिन िव�ाथ� टीमको अ� 
सद�ह�लाई �वहार योजना को काया��यन बारे प्रिश�ण िदन्छ। यिद �वहार जारी र�ो र अ�को नाग�रक अिधकारको उ�ंघन गछ�  भने, 
िनल�न मािनन्छ। (िनल�न नीित हेनु�होस्)। 
  
Staff. �ाफका लािग काय�क्रमको तािलम आव�कताह�को िववरण; 
  
संयम नीितह� नयाँ �ूल वष�को सु� दे�ख १ मिहना िभत्र वािष�क �पमा संकायको साथ समी�ा ग�रनेछ। प्रिश�णमा �ूल संयम नीित, 
सीसीसीबीएसडीको रोकथाम र �वहार समथ�न नीित र ���गत संकट योजना योजना, शारी�रक संयमको आव�क रो�े िविध र संयमको 
िवक�, सुर�ा िवचारमा स���त संयमका प्रकारह�, बमोिजम संयम प्रशासन सिहतको प्रिक्रया समावेश �नेछ। िव�ाथ�को 
आव�कताह� / सीिमतताह� �ात वा संिद� आघात इितहास, आव�क �रपोिट�ग र कागजातह�, िव�ाथ� र प�रवारमा शारी�रक संयमले 
पान� प्रभावको बारेमा िनद�शन, र �ूलमा सूचना संसाधनको �पमा सेवा िदन चयिनत कम�चारीह�को पिहचान सिहत। 
  
CCCBSD सुर�ा देखभाल प्रयोग गद�छ। सबै सीसीसीबीएसडी संकायह� से�ी केयर प्रिशि�त �न्, जसमा प्र�ेक �ाफ सद� एक 
प्रमािणत से�ी केयर इ���रले उपल� गराएको गहन प्रिश�णमा भाग िलन्छन्। सुर�ा हेरचाह प्रिश�णले िन� कुरा िसकाउँछ: 

Ven ह��ेप जसले संयमको आव�कतालाई िन��ािहत गन� सक्छ, सम�ाग्र� आचरणको िड-ए�ेलेसन सिहत, िव�ाथ� िहंसा रो�े, 
िविश� खतरनाक �वहार पिहचान गन�, आ�-हािनकारक �वहार, र आ�ह�ा, िव�ाथ�ह�को समूह बीच �ने स�ािवत 
खतरनाक �वहारको डे-ए�ेलेसन सिहत। एक ���गत िव�ाथ�, स�� िनमा�ण।        

A एक िव�ाथ�को प�मा �वहारको �वहार र पिहचान जसले शारी�रक संयमको आव�कतालाई संकेत गद�छ र ���गत अवस्थामा 
हानीको जो�खमको मू�ा for◌्कन गन� िविधह� िनधा��रत गन� क्रममा संयमको प्रयोगलाई आवा�क छ िक छैन भनेर।        

  
संकाय छनौट गनु�होस् सुर�ा सेवा प्रमाणपत्र। यी संकाय ती �न् जो िव�ाथ�ह�सँग शारी�रक ह��ेपमा संल� �न सक्छन्। यो प्रमाणीकरण 
प्रिक्रयामा िन�का साथै मािथ सूचीब� सबै जानकारी समावेश गद�छ: 

Rest प्रितब�ह� र स���त सुर�ा िवचारह�का प्रकारह�, जब एक िव�ा�रत संयम प्रयोग �ँदा िव�ाथ�लाई चोट पुर्याउने 
जो�खमको बारेमा जानकारी सिहत। �ात मेिडकल वा मनोवै�ािनक सीमाह�को आधारमा शारी�रक संयम प्रशासन र / वा जब एक 
िव�ा�रत संयम प्रयोग ग�रएको छ भने एक िव�ाथ�लाई चोट।        

Ister प्रशासिनक र शारी�रक संयम प्रा� गन� न�ल अनुभव, प्रितब��त ���मा प्रभाव (ह�) को बारेमा िनद�शन, क�का शारी�रक 
संकेतह�को िनगरानीको िनद�शन सिहत र िचिक�ा सहायता प्रा� गन� सिहत।        

● स�भ�मा द�ावेज र �रपोिट�ङ आव�कताह� र घाइते र उजुरीको छानिबन िनद�श।        
Physical शारी�रक संयम प्रशासनमा द�ताका प्रितभागीह�को प्रदश�न।        

  
The. काय�क्रम �रपोिट�ग आव�कताह� र फलो-अप प्रिक्रयाह�को िववरण; 

  
सीसीसीबीएसडीले सबै ईएसई प्रितब� / िव�ाथ� िवभाजन �रपोिट�ग िदशािनद�शह�को पालना गद�छ जुन तल उ�े�खत छन् : 

Any कुनै पिन संयम को प्रयोग �रपोट� गनु�होस्।        
● सबै �रपोट� आव�कताह� CCCBSD गरेको घटना �रपोट� फारम को समा��मा पूरा �नेछ।        
● घटना प्रितवेदन कुनै पिन घटनामा संल� कम�चारीले भन� छ जुन यसमा प्रितब� आव�क छ वा छैन।        
Admin काय�क्रम संयोजक जसले संयम प्रशािसत गरेको िथयो स�ो चाँडो नै संयमको काय�क्रम प्रशासनलाई मौ�खक �पमा सूिचत 

गनु�पन�छ र अक� �ूलको काम िदन भ�ा पिछ िल�खत प्रितवेदन �ारा। िल�खत प्रितवेदन बीसीबीए वा उसको प�धरलाई प्रदान 
ग�रनेछ, बाहेक िनद�शकले प्रितब� लगाएको ख�मा िनद�शकले प्रितवेदन तयार पान�छ। बीसीबीए वा उसको काम गन� ���ले 
शारी�रक प्रितब�का सबै �रपोट� ग�रएका घटनाह�को चिलरहेको रेकड� राख्नु पछ� , जुन अनुरोधको आधारमा ईएसईले समी�ाका 
लािग उपल� गराइनेछ।        

Program काय�क्रमको िनद�शक वा उसको / उनको िड�ीनीले िव�ाथ�को आमाबाबु वा संर�कलाई चाँडो भ�ा चाँडो मौ�खक �पमा 
सूिचत गनु�पन�छ, र िल�खत प्रितवेदन �ारा संयमको प्रयोग पिछ �ूलको तीन िदन भ�ा बिढ पो�माक�  ग�रएको �नेछ। अिभभावक 
र िव�ाथ�ह�लाई िट�णी गन� अनुमित �नुपद�छ। यिद �ूल वा प्रोग्रामले िव�ाथ�को अिभभावक वा अिभभावकलाई अंगे्रजी काड� 
बाहेक कुनै भाषामा �रपोट� काड�  र अ� आव�क �ूल स���त जानकारी प्रदान गद�छ भने, िल�खत प्रितब� �रपोट� �ो भाषामा 
अिभभावक वा अिभभावकलाई प्रदान ग�रनेछ।        

  
आव�क िल�खत �रपोट�मा समावेश �नु पछ� : 
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● जो प्रितब��त िथयो        
● नाम र संयम प्रब� गन� कम�चारी को काम शीष�क, र दे�े, यिद कुनै पिन; संयम को िमित; समय संयम सु� भयो र अ� भयो; र 

प्रशासकको नाम जो मौ�खक �पमा प्रितब�को पिछ सूिचत ग�रएको िथयो।        
● प्रितब��त िव�ाथ� र एउटै कोठा वा वरपरका अ� िव�ाथ� र कम�चारीह� तु�� शारी�रक संयमको प्रयोगको पूव�मा संल� भएको 

गितिविधको िववरण; �वहार प्रितरोध गन� पे्र�रत जो; प�र�स्थितलाई िड-ए�ेलेट गन�का लािग ग�रएका प्रयासह�; प्रयास गरेका 
संयमका िवक�ह�; र शारी�रक संयम सु� गन� औिच�।        

Used प्रयोग ग�रएको हो� र कारणह� हो� लगायत संयमको प्रशासनको िववरण आव�क छ; िव�ाथ�को �वहार र संयमको बखत 
प्रितिक्रया; कसरी संयम समा� भयो; र िव�ाथ� र / वा �ाफलाई चोटपिछको द�ावेज, यिद कुनै हो भने, संयमको बेला र कुनै पिन 
�ा� सेवा प्रदान ग�रएको छ।        

Further �ूलले िलने वा िलन स�े कुनै पिन काय� (ह�) को बारेमा जानकारी, िव�ाथ�मा लागू ग�रएको कुनै अनुशासिनक �ीकृित 
सिहत।        

Student िव�ाथ�का अिभभावक वा अिभभावकह�ले �ूलका अिधकारीह�सँग प्रितब�को प्रशासनको बारेमा छलफल गन� अवसरको 
बारेमा जानकारी, िव�ाथ�लाई लगाउने कुनै अनुशासिनक प्रितब� वा / वा कुनै अ� स���त कुरा।        

  
जब एक संयम एक िव�ाथ� वा काय�क्रम �ाफ सद� एक ग�ीर चोटपटक लागीएको छ, काय�क्रम को िनषेध को प्रशासन को पाँच �ूल 
काय� िदन िभत्र ESE लाई िल�खत �रपोट� को एक प्रित प्रदान गद�छ। काय�क्रमले िवभागलाई �रपोट� ग�रएको प्रितब�को िमित भ�ा the० 
िदनस� काय�क्रम �वस्थापक �ारा रा�खएको शारी�रक प्रितब�को रेकड�को प्रितिलिप पिन प्रदान गद�छ। िवभागले साव�जिनक िश�ा 
काय�क्रमको अित�र� कारवाहीको औिच� छ िक छैन भनेर िनधा�रण गद�छ र, यिद हो भने, आव�क िल�खत प्रितवेदन (ह�) प्रा� भएको 
thirty० िदन िभत्र कुनै आव�क काय�को साव�जिनक िश�ा काय�क्रमलाई सूिचत गन�छ। 
  
Behavior. �वहार समथ�न नीितह�को बारेमा गुनासोह� प्रा� गन� र अनुस�ान गन� काय�क्रमको प्रिक्रयाह�को समयरेखा सिहतको 

िववरण; 
  
यिद अिभभावकह� िव�ास गद�छन् िक उनीह�को ब�ाले संयमको प्रयोगको अविधमा दु��वहार ग�रएको छ भने, ितनीह�ले CCCBSD 
सम� गुनासो वा गुनासो पेश गन� सक्छन्। उजुरी र गुनासो प्रिक्रयाह� तल छन्: 
  
CCCBSD जाित, रंग, िल , ◌्ग , पिहचान, धम�, राि�� य मूल, यौन झुकाव, अश�ता वा घरबारिबना भेदभाव गद�न । थप �पमा, बीएसडीले 
सुिनि�त गद�छ िक �ूलमा छँदा गुण�रीय िश�ा र िव�ाथ�ह�को हेरचाह कायम रा�खन्छ। 
  
CCCBSD गुण�रीय सेवाह� प्रदान गन� र सबै दता� भएका िव�ाथ�ह�, प�रवारह�, र कम�चारीह�को अिधकारह�को स�ान गन� 
प्रितब� छ। यिद कसैलाई कुनै कारणले भेदभाव ग�रएको छ ज�ो लाग्छ भने, िन� प्रिक्रया प�ाउनुपद�छ: 

● छलफल वा काय�क्रम िनद�शक संग आरोप पेश गनु�होस्।        
● काय�क्रम िनद�शक ���गत सा�ा�ार माफ� त र आरोप पाँच �ूल िदन िभत्र लेखन मा आरोप र प्रितिक्रया छानिबन �नेछ।        
● यिद कुरा काय�क्रम िनद�शक �ारा समाधान छैन, आरोप यो समयमा काय�कारी िनद�शक �ाइनेछ िश�ा िनद�शक �ारा।        
● काय�कारी िनद�शक गरेको संक� CCCBSD िभत्र अ��म िनण�य हो।        

  
Behavior. �वहार समथ�न �रपोिट�ग आव�कताह� काया��यन गन�का लािग प�ाउन प्रिक्रयाह�को िववरण; 
  
घटनाको स��मा �रपोट� भनु� ज�री छ भने, घटना �रपोट�मा कुनै पिन घटनामा संल� कम�चारीले भन� स�छ, जसमा यसलाई रो�े 
आव�कता छ वा छैन। 
  
यिद �हाँ प्रितब� लगाइएको िथयो भने, संयम प्रब� गन� कम�चारी सद�ले शा��क �पमा संयमको काय�क्रम प्रशासनलाई जितस�ो चाँडो 
र िल�खत �रपोट� माफ� त अक� �ूल काय� िदन भ�ा पिछ सूिचत गनु� पन�छ। िल�खत प्रितवेदन बीसीबीए वा उसको प�धरलाई प्रदान ग�रनेछ, 
बाहेक िनद�शकले प्रितब� लगाएको ख�मा िनद�शकले प्रितवेदन तयार पान�छ। बीसीबीए वा उसको उ�ेदवारले शारी�रक प्रितब�का सबै 
�रपोट� ग�रएका घटनाह�को िनर�र रेकड� राख्नुपद�छ, जुन अनुरोधको आधारमा प्राथिमक तथा मा�िमक िश�ा िवभाग �ारा समी�ाको 
लािग उपल� गराइनेछ। 
  
काय�क्रमको िनद�शक वा उसको िड�ीले िव�ाथ�का बाबुआमा वा संर�कलाई चाँडो भ�ा चाँडो सूिचत गनु�पन�छ, र िल�खत प्रितवेदन �ारा 
संयम को प्रयोग पिछ �ूलको तीन िदन भ�ा बिढ पो�माक�  ग�रएको �नेछ। अिभभावक र िव�ाथ�ह�लाई िट�णी गन� अनुमित 
�नुपद�छ। यिद �ूल वा प्रोग्रामले िव�ाथ�को अिभभावक वा अिभभावकलाई अंगे्रजी काड�  बाहेक कुनै भाषामा �रपोट� काड�  र अ� आव�क 
�ूल स���त जानकारी प्रदान गद�छ भने, िल�खत प्रितब� �रपोट� �ो भाषामा अिभभावक वा अिभभावकलाई प्रदान ग�रनेछ। 
  
The. अिभभावकलाई मौ�खक र िल�खत सूचना दुवै बनाउनको लािग काय�क्रमको प्रिक्रयाको िववरण; र 
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काय�क्रमको िनद�शक वा उसको िड�ीले िव�ाथ�का बाबुआमा वा संर�कलाई चाँडो भ�ा चाँडो सूिचत गनु�पन�छ, र िल�खत प्रितवेदन �ारा 
संयम को प्रयोग पिछ �ूलको तीन िदन भ�ा बिढ पो�माक�  ग�रएको �नेछ। अिभभावक र िव�ाथ�ह�लाई िट�णी गन� अनुमित 
�नुपद�छ। यिद �ूल वा प्रोग्रामले िव�ाथ�को अिभभावक वा अिभभावकलाई अंगे्रजी काड�  बाहेक कुनै भाषामा �रपोट� काड�  र अ� आव�क 
�ूल स���त जानकारी प्रदान गद�छ भने, िल�खत प्रितब� �रपोट� �ो भाषामा अिभभावक वा अिभभावकलाई प्रदान ग�रनेछ। 
  
Time। टाइम-आउट को उपयोगको लािग एक प्रिक्रया। 
  
यिद एक िव�ाथ�ले समयको आव��ाको �वहारको साथ प्र�ुत गद�छ भने, कम�चारी उप�स्थत �न्छन्, िनर�र िव�ाथ�लाई अवलोकन 
गद�। िप्र��पल �ीकृित 30० िमनेट भ�ा लामो समयको लािग प्रा� गनु�पन�छ। 
  
नोट : �वहार ज�ोसुकै भए पिन खाना सजाय वा �वहार �वस्थापनको प्रकारको �पमा रोिकने छैन। कुनै पिन िव�ाथ�लाई मेिडकल 
िप्र��प्शन बाहेक अ� कुनै कारणले खाना खानबाट वि�त वा अनुिचत िढलाइ �ने छैन। थप �पमा, स���त सेवाह� रो�े काय� र 
रे��मह�को सजायको �पमा प्रयोग ग�रने छैन। 
  
शारी�रक संयम 
सीसीसीबीएसडीसँग शारी�रक संयमको प्रयोगको बारेमा िल�खत नीित छ र 3०3 सीएमआर .00 46.०० को आव�कताह� अनु�प शारी�रक 
संयमको प्रब� गद�छ। 
  
काय�क्रमले अ��म �रसोट�को आपतकालीन अवस्थामा मात्र शारी�रक संयमको प्रब� गद�छ जब िव�ाथ� र / वा �ूल समुदायको सद�लाई 
आक्रमण वा आस�, ग�ीर, शारी�रक हािनबाट बचाउन र िव�ाथ�लाई �ने कुनै पिन �ित रो� वा घटाउन अ�िधक होिसयारीका साथ। 
शारी�रक संयम को उपयोग को एक प�रणाम को �प मा। शारी�रक संयम नीितह�, प्रिक्रयाह� र सबै �ाफको प्रिश�णमा यी 
आव�कताह� समावेश गन� अिनवाय� छ। 
  
शारी�रक संयम नीित र प्रिक्रयाह�ले िन� १० आव�कताह� समावेश गन� आव�क छ: 

1. संयम रोकथाम र प्रयोगको बारेमा छलफलह�मा आमाबाबु र िव�ाथ�ह�लाई संल� गन� िविधह� 
  
CCCBSD प�रवारका लािग अिभभावक / िव�ाथ� पु��का पु�क अनलाइन �ूलको वेबसाइटमा उपल� गराउँदछ। यो पु��काले 
प�रवारलाई सबै �वहार समथ�न नीित र संयम प्रिविधको बारे सचेत गराउँदछ। यिद एक िव�ाथ�ले एक �वहार समथ�न योजनाको 
आव�कता पद�छ जुन अ�िन�िहत �वहार प्रब� गन� संयम समावेश गद�छ, यस योजनाको समी�ा गन� आमाबुवालाई आम��त 
ग�रन्छ। योजनामा सबै रोकथाम प्रिविधह� साथै लागू गन� प्रितब�का प्रकारह� सामेल छन्। अिभभावकलाई संयममा के समावेश छ भनेर 
एउटा शारी�रक प्रदश�न पिन िदइन्छ �सैले उनीह�लाई केमा रा�खएको हो भ�े बारे पूण� �ान �न्छ। 
  

2. आपतकालीन �स्थितमा काय�क्रम �ारा प्रयोग ग�रएको शारी�रक संयमको िविधको िववरण र िववरण 
  
�वहार बढ्ने घटनामा, सीसीसीबीएसडीले आफैलाई र अ�लाई चोटपटकबाट सुरि�त रा� िन� िविधह� प्रयोग गद�छ: 

Esc शारी�रक अनुर�ण : िव�ाथ�को िनद�शनको उ�े�को लािग कुनै बल प्रयोग िबना िव�ाथ�लाई छुने वा हो� गन�।        
Rest शारी�रक संयम : प्र�� शारी�रक स�क�  जसले िव�ाथ�को आवागमनको �त�तालाई रोक्छ वा मह�पूण� �पमा 

रो�छ। (शारी�रक संयम मािनएको छैन: िव�ाथ� सुर�ालाई बढावा िदन, शारी�रक माग�दश�न प्रदान गन� वा सीप िसकाउँदा, �ान 
पुनः िनद� िशत गन�, सान्�ना प्रदान गन�, वा शारी�रक अनुर�ण प्रदान गन� संि�� शारी�रक स�क� ।)        

● समय आउट : कम�चारी लगातार िव�ाथ�लाई िनयालेर, वत�मान छ। िप्र��पल �ीकृित 30० िमनेट भ�ा लामो समयको लािग प्रा� 
गनु�पन�छ।        

  
3. Statement०3 सीएमआर .0 46.०3 (१) (बी) अ�ग�त अनुमित नभएस� ए�ेसन, औषिध संयम, मेकािनकल संयम र 
प्रवण संयम िनषेध गन� बयान। 

  
सीसीसीबीएसडीमा िनषेधका िन� िविधह� प्रयोग ग�रदैन िकनिक ितनीह�लाई �ासाचुसेट्स रा�मा िनषेध ग�रएको छ वा प्रा�ापकलाई 
प्रशासनको लािग उिचत प्रिश�ण छैन। 

● मेकािनकल संयम: िनषेिधत। एक िव�ाथ�को आ�ोलन वा उसको वा उनको शरीरको एक भागको सामा� प्रकाय�को आ�ोलन 
प्रितब� गन� शारी�रक उपकरणको प्रयोग। एक सुर�ा�क वा �स्थर उपकरण, ज�ै हान�स, गोद वा ब�ालाई कुस�मा सुरि�त 
गन�का लािग अ� बे�ह�, जसलाई िचिक�कले आदेश िदएका छन, यांित्रक संयम मािनदैन। मेकािनकल संयमको प्रयोग िनषेध 
ग�रएको छ जबस� कुनै िचिक�कले �� �पमा अिधकार िददैन र अिभभावक वा अिभभावक �ारा िल�खत �पमा �ीकृत 
�ँदैन।        
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Ication औषधी प्रितरोध: िनषेिधत। संयम को उ�े� को लागी औषिध को प्रशासन। (एक िचिक�क �ारा िनधा��रत र अिभभावक �ारा 
अिधकृत औषिध प्रितब� छैन।)        

● ए�ोकेसन रोकावट: िनषेिधत। एक िव�ाथ�को एक कोठा वा �ेत्र मा ए�ो अनै��क कैद छ जो िव�ाथ�लाई शारी�रक �पमा 
जानबाट रोिकन्छ।           

One प्रवण संयम : स��िलत सबै गिठत �ाफलाई गहन प्रिश�ण लागू नगरेस� िनषेध ग�रएको छ।        
  

4. पिछ�ो �रसोट�को आपतकालीन अवस्थामा मात्र शारी�रक संयम प्रयोग �नेछ, अ� कानुनी र कम ह��ेप िवक�ह� 
असफल भए वा अनुपयु� ठािनए पिछ 

  
सीसीसीबीएसडीले बुझ्छ िक शारी�रक संयम एक आपतकालीन प्रिक्रयाको �पमा मात्र प्रयोग �न सक्छ, अ� कानूनी र कम दखल 
िवक�ह� पिछ असफल भयो वा अनुपयु� ठािनए पिछ अ��म उपाय हो। 
  
िन�िल�खत प�र�स्थितमा शारी�रक संयम िनषेध ग�रएको छ: 

● जब एक िव�ाथ�लाई मेिडकल contraindication सिहत सुरि�त �पमा रो� सिकदैन        
Non जब गैर-शारी�रक ह��ेपह� प्रयोग गन� स�े        
Punishment सजायको मा�मको �पमा        
● स�ि� िवनाश, िव�ालय अवरोध, पालन गन� इ�ार वा मौ�खक धम्की जवाफ �पमा।        
● संयम को प्रयोग �वहार योजना वा IEPs समावेश �न सक्छ।        

  
यी िनयमह�मा केिह पिन िनषेिधत: 

Appropriate कुनै पिन ���को अिधकार उपयु� अिधकारीलाई िव�ाथ� वा अ� ���ले गरेको अपराधको �रपोट� गन� अिधकार।        
Enforcement कानून प्रवत�न, �ाियक अिधकारीह� वा �ूल सुर�ाकम�ह�ले आफ्ना िज�ेवारीह� प्रयोग गन�बाट कुनै िव�ाथ� वा 

अ� ���ले शारी�रक अपराधमा संल� भएको वा उनीह�ले कुनै अपराध गरेको वा सुर�ा जो�खम प्र�ुत गरेको आरोप लगाएको 
शारी�रक िहरासत सिहत; वा        

● भएको MGL ग एक mandated �रपोट�र बमोिजम �पमा एक ���को िज�ेवारी को �ायाम। ११,, §११ ए। यी िनयमह� उपयु� 
रा� एजे�ीलाई उपे�ा वा दु�पयोग �रपोट� गन� कसैलाई रो�को लािग प्रयोग ग�रने छैन।        

  
5. काय�क्रमको संयम को उपयोग मा डेटा र कागजातको आविधक समी�ा संचालन को लागी काय�क्रम को प्रिक्रया को 
िववरण; 

  
जब प्रितब�ह� �न्छन्, CCCBSD को ��िनकल टीमले घटनामा संल� संकायले भ�रएको �रपोट� प्रा� गद�छ। ��िनकल िवभाग �रपोट� 
समी�ा गद�छ र �ूलमा �ने सबै प्रितब�ह�को लग राख्छ। एक संयम उ�� भएपिछ, ��िनकल टोलीका एक सद�ले िव�ाथ�को टोलीसँग 
घटनाको समी�ा गन�छन् र पूव�वत�, रोकथाम प्रिविध, वृ��, वा�िवक संयम, र डे-ए�ेलेसनको बारेमा छलफल गन�छन्। 
  
ब� सा�ािहक प्रितब�ह�को साथ िव�ाथ�ह�को लािग, �हाँ एक ���गत िव�ाथ� समी�ा (सा�ािहक) छ 

��िनकल टोली सद�ले ���गत िव�ाथ�ह�लाई अिघ�ो ह�ा िभत्र धेरै पटक प्रितब��त पिहचान गन�छ र िवचार गन� समी�ा टोली 
बोलाउनेछ: 

Rest संयमको प्रयोगको बारेमा �रपोट�ह�, र आमाबाबु र िव�ाथ�ह��ारा प्रदान ग�रएका िट�णीह�।        
Circumstances संयम को उपयोग को आव�कता को धारणा मा अग्रणी प�र�स्थित र कारक िव�ेषण।        
Reduce भिव�मा यस िव�ाथ�को लािग संयमको प्रयोगलाई कम गन� वा हटाउन रणनीितह� िवचार गनु�होस्।        
Written काय�को िल�खत योजनाको बारेमा टोली सम्झौता समी�ा गनु�होस्।        

प्रशासिनक समी�ा (मािसक) 

Clin ��िनकल टीमले मािसक आधारमा �वस्थापक टीमलाई मािसक डेटा प्र�ुत गद�छ।        
Al सामा�ताको खोजीमा प्रयोगका ढाँचाह�लाई िवचार गनु�होस्।        
Additional थप प्रिश�णको लािग आव�कता तो�ुहोस्।        
Rest संयम को उपयोगको आव�कतालाई कम गन� अ� आव�क काय�ह�को िनधा�रण गनु�होस्।        

DESE लाई �रपोट� गद�  
● कुनै पिन समय ग�ीर चोट लागेको छ।        
Rest प्रितब�को school �ूल काय� िदन िभत्र �रपोट� पठाउनुहोस्। संयम भ�ा पिहले day० िदन अविधको लािग लग समावेश 

गनु�होस्।        
● िवभागले थप आव�क काय� िनधा�रण गन� सक्छ।          
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● एकित्रत गनु�होस् र वािष�क �पमा DESE मा सबै शारी�रक प्रितब�ह� �रपोट� गनु�होस्        
School rest �ूल काय� िदन िभत्र िवभाग मा सबै संयम स���त चोटह� �रपोट�।        

  
6. सबै �ाफका लािग काय�क्रमको प्रिश�ण आव�कताह�को वण�न 

  
संयम नीितह� नयाँ �ूल वष�को सु� दे�ख १ मिहना िभत्र वािष�क �पमा संकायको साथ समी�ा ग�रनेछ। �ूल वष� सु� भएपिछ भाडामा 
िलने कम�चारीह�का लािग शारी�रक संयम प्रिश�ण प्रदान ग�रनु पद�छ र कम�चारीको भाँडाको िमित एक मिहना िभत्र पूरा गनु�पद�छ। 
प्रिश�णमा �ूल संयम नीित, सीसीसीबीएसडीको रोकथाम र �वहार समथ�न नीित र ���गत समावेश सिहतको प्रिक्रयाह�को समी�ा 
�नेछ। स planning◌्कट योजना, शारी�रक संयमको आव�क रो�े त�रकाह� र संयमको िवक�ह�, सुर�ाका िवचारसँग स���त 
संयमका प्रकारह�, िव�ाथ�को आव�कता / सीमाह� अनुसार �ात वा संिद� आघात इितहासासिहत संयम प्रशासन, आव�क �रपोिट�ग 
र कागजात, प्रभावको िनद�शन शारी�रक संयम िव�ाथ� र प�रवार मा छ, र चयन ग�रएको कम�चारी को पिहचान �ूल को एक सूचना संसाधन 
को �प मा सेवा गन�। 
  
CCCBSD सुर�ा देखभाल प्रयोग गद�छ। सबै सीसीसीबीएसडी संकायह� से�ी केयर प्रिशि�त �न्, जसमा प्र�ेक �ाफ सद� एक 
प्रमािणत, से�ी केयर इ���रले उपल� गराएको गहन प्रिश�णमा भाग िलन्छन्। सुर�ा हेरचाह प्रिश�णले िन� कुरा िसकाउँछ: 

Ven ह��ेप जसले संयमको आव�कतालाई िन��ािहत गन� सक्छ, सम�ाग्र� आचरणको िड-ए�ेलेसन सिहत, िव�ाथ� िहंसा रो�े, 
िविश� खतरनाक �वहार पिहचान गन�, आ�-हािनकारक �वहार, र आ�ह�ा, िव�ाथ�ह�को समूह बीच �ने स�ािवत 
खतरनाक �वहारको डे-ए�ेलेसन सिहत। एक ���गत िव�ाथ�, स�� िनमा�ण।        

A एक िव�ाथ�को प�मा �वहारको �वहार र पिहचान जसले शारी�रक संयमको आव�कतालाई संकेत गद�छ र ���गत अवस्थामा 
हानीको जो�खमको मू�ा for◌्कन गन� िविधह� िनधा��रत गन� क्रममा संयमको प्रयोगलाई आवा�क छ िक छैन भनेर।        

  
7. काय�क्रमको लािग संयम संसाधनह�को �पमा सेवा गन� कम�चारीह�को लािग गहन प्रिश�णको िववरण 

  
संकाय छनौट गनु�होस् सुर�ा सेवा प्रमाणपत्र। यी चयिनत संकाय ती �न् जो िव�ाथ�ह�सँग शारी�रक ह��ेपमा संल� �न सक्छन्। यो 
प्रमाणीकरण प्रिक्रयामा िन�का साथै मािथ सूचीब� सबै जानकारी समावेश गद�छ: 

Rest प्रितब�ह� र स���त सुर�ा िवचारह�का प्रकारह�, जब एक िव�ा�रत संयम प्रयोग �ँदा िव�ाथ�लाई चोट पुर्याउने 
जो�खमको बारेमा जानकारी सिहत। �ात मेिडकल वा मनोवै�ािनक सीमाह�को आधारमा शारी�रक संयम प्रशासन र / वा जब एक 
िव�ा�रत संयम प्रयोग ग�रएको छ भने एक िव�ाथ�लाई चोट।        

Ister प्रशासिनक र शारी�रक संयम प्रा� गन� न�ल अनुभव, प्रितब��त ���मा प्रभाव (ह�) को बारेमा िनद�शन, क�का शारी�रक 
संकेतह�को िनगरानीको िनद�शन सिहत र िचिक�ा सहायता प्रा� गन� सिहत।        

● स�भ�मा द�ावेज र �रपोिट�ङ आव�कताह� र घाइते र उजुरीको छानिबन िनद�श।        
Physical शारी�रक संयम प्रशासनमा द�ताका प्रितभागीह�को प्रदश�न।        

  
सुर�ा आव�कताह� 

Known िव�ाथ�को मेिडकल र मनोवै�ािनक सीमाह� जा�ुहोस्, �ात वा संिद� आघात इितहास सिहत।        
● िनि�त गनु�होस् िक िव�ाथ� सास फेन� र बोल्न स�म छन्। यिद िव�ाथ�ले �ो सास फेन� स indicates◌्केत गछ�  भने, संयम रो� 

आव�क छ।        
Well शारी�रक क�ाण, �ासप्र�ास, छालाको तापक्रम, र रंग िनरी�ण गनु�होस्।        
The यिद िव�ाथ�ले शारी�रक दु: ख अनुभव गद�छ भने, संयम छोड्नुहोस् र तु�� मेिडकल सहायता खो��होस्।        

  
शारी�रक संयमको उिचत प्रशासन 
केवल गिहराइ प्रिश�ण प्रा� गरेका �ूल कम�चारीह�ले मात्र िव�ाथ�ह�लाई शारी�रक प्रितब�को �वस्था गन� स�छन्। संयमको 
प्रशासन क��मा एक वय�ले देख्नु पछ�  जसले संयममा भाग न िलन्छ। तािलम आव�कताह� िश�क, कम�चारी वा साव�जिनक िश�ा 
काय�क्रमको एजे� िव�ाथ�, अ� ��� वा आफैलाई आक्रमण वा आस�, ग�ीर, शारी�रक �ितबाट बचाउन उिचत बल प्रयोग गन�बाट 
रो�ैन। शारी�रक संयम लागू गन�ह�ले िव�ाथ�को सुर�ाको लािग आव�क बलको मात्रा मात्र प्रयोग गनु�पद�छ। संयमको सबैभ�ा सुरि�त 
िविध सबै समयमा प्रयोग गनु�पद�छ र संयम ASAP लाई ब� गनु�पद�छ। 
  
शारी�रक संयम प्रशासन एक ��� उपल� सुर�ा को सुर�ा को आव�कताह� को लागी उपल� उपयु� र उपयु� िविध को उपयोग 
गनु� पछ� । भुइँ वा प्रवण प्रितब� सीसीसीबीएसडीमा िनषेिधत छ तर यिद िन� सबै स� र कागजात ग�रएको छ भने �ीकाय� छन्: 

● �ाफले प्रवण र भुइँ प्रितब� लागू गन� उ�त प्रिश�ण प्रा� गरेको छ,        
● िव�ाथ�सँग �यं वा अ�सँग दोहोया�इएको खतरनाक �वहारको एक द�ावेजीकरण इितहास छ,        
Rest संयमका अ� सबै प्रकारह� असफल भएका छन्,        
● कुनै िचिक�ा contraindications हो,        
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Contra �हाँ कुनै contraindication संग मनोवै�ािनक / �वहा�रक औिच� छ,        
Program काय�क्रमले प्रवण प्रितब� प्रयोग गन�को लािग सहमित प्रा� गरेको छ        
Pr काय�क्रमले प्रवण रोकावटको प्रयोगको अिग्रममा मािथका सबै डकुमे� गरेको छ।        

  
२० िमनेट भ�ा बिढ समय रो�े चोटपटकको जो�खम बढी �न्छ। यी प्रितब�ह�लाई २० िमनेट भ�ा बिढ संयम भ�ा पिहले िप्र��पलको 
�ीकृित आव�क पद�छ। 
  
�ाफ सद�ले िव�ाथ�लाई अब उसलाई वा उनी आफैलाई वा अ�लाई िनकट शारी�रक �ित गन� जो�खममा छैनन् भ�े प्रितरोध प्रशासनको 
कम�चारीले संक� गरेपिछ तु�� �रहाइरन्छ। संयम य�ो त�रकाले प्रशािसत ग�रनेछ तािक शारी�रक �ित रो� वा कम गन�। यिद कुनै समय 
कुनै शारी�रक संयमको समयमा, िव�ाथ�ले उ�ेखनीय शारी�रक दु: ख प्रदश�न गद�छ भने, िव�ाथ�लाई त�ाल संयमबाट मु� ग�रनेछ, र 
�ूल �ाफले िचिक�ा सहायता िलन कदम चाल्नेछ। 
  
काय�क्रम कम�चारीह�ले कुनै पिन �ात मेिडकल वा मनोवै�ािनक सीिमतताह� र / वा एक ��� िव�ाथ�मा शारी�रक प्रितब�को प्रयोगको 
स��मा �वहा�रक ह��ेप योजनाह�को समी�ा र िवचार गन� छन। 
  
एक िव�ाथ� एक िनषेधबाट �रहाई पिछ, काय�क्रम अनुवत� प्रिक्रया काया��यन गन�छ। यी प्रिक्रयाह�मा िव�ाथ�सँग घटनाको समी�ालाई 
�बहार गन� सिकन्छ जुन �वहारलाई स�ोधन गद�छ (जबस� समी�ाले आ�ोलन िनम्�ाउँदैन), घटनाको समी�ा गन� कम�चार ��� 
(ह�) जसले उिचत संयम प्रिक्रया प�ाएको छ िक भनेर छलफल गन� संयम प्रशािसत गरे घटनाको सा�ी भएका िव�ाथ�ह�को लािग कुनै 
पिन अनुगमन उिचत छ िक छैन भनेर २ of घ�ा अविधको बीचमा आव�क कागजात पूरा गनु�होस्। 
  

8. �रपोिट�ग आव�कताह� र अनुगमन प्रिक्रयाह� �रपोट� गन�का लािग अिभभावक / अिभभावकलाई र िवभागलाई 
  
CCCBSD सबै DESE संयम / िव�ाथ� अलग �रपोिट�ग िदशािनद�श पालन गद�छ जुन तल उ�े�खत छन्: 

Any कुनै पिन संयम को प्रयोग �रपोट� गनु�होस्।        
● सबै �रपोट� आव�कताह� CCCBSD गरेको घटना �रपोट� फारम को समा��मा पूरा �नेछ।        
● घटना प्रितवेदन कुनै पिन घटनामा संल� कम�चारीले भन� छ जुन यसमा प्रितब� आव�क छ वा छैन।        
Admin काय�क्रम संयोजक जसले संयम प्रशािसत गरेको िथयो स�ो चाँडो नै संयमको काय�क्रम प्रशासनलाई मौ�खक �पमा सूिचत 

गनु�पन�छ र अक� �ूलको काम िदन भ�ा पिछ िल�खत प्रितवेदन �ारा। िल�खत प्रितवेदन बीसीबीए वा उसको प�धरलाई प्रदान 
ग�रनेछ, बाहेक िनद�शकले प्रितब� लगाएको ख�मा िनद�शकले प्रितवेदन तयार पान�छ। बीसीबीए वा उसको उ�ेदवारले शारी�रक 
प्रितब�का सबै �रपोट� ग�रएका घटनाह�को िनर�र रेकड�  राख्नुपद�छ, जुन अनुरोधको आधारमा प्राथिमक तथा मा�िमक िश�ा 
िवभाग �ारा समी�ाको लािग उपल� गराइनेछ।        

Program काय�क्रमको िनद�शक वा उसको / उनको िड�ीनीले िव�ाथ�को आमाबाबु वा संर�कलाई चाँडो भ�ा चाँडो मौ�खक �पमा 
सूिचत गनु�पन�छ, र िल�खत प्रितवेदन �ारा संयमको प्रयोग पिछ �ूलको तीन िदन भ�ा बिढ पो�माक�  ग�रएको �नेछ। अिभभावक 
र िव�ाथ�ह�लाई िट�णी गन� अनुमित �नुपद�छ। यिद �ूल वा प्रोग्रामले िव�ाथ�को अिभभावक वा अिभभावकलाई अंगे्रजी काड� 
बाहेक कुनै भाषामा �रपोट� काड�  र अ� आव�क �ूल स���त जानकारी प्रदान गद�छ भने, िल�खत प्रितब� �रपोट� �ो भाषामा 
अिभभावक वा अिभभावकलाई प्रदान ग�रनेछ।        

  
आव�क िल�खत �रपोट�मा समावेश �नु पछ� : 

● जो प्रितब��त िथयो        
● नाम र संयम प्रब� गन� कम�चारी को काम शीष�क, र दे�े, यिद कुनै पिन; संयम को िमित; समय संयम सु� भयो र अ� भयो; र 

प्रशासकको नाम जो मौ�खक �पमा प्रितब�को पिछ सूिचत ग�रएको िथयो।        
● प्रितब��त िव�ाथ� र एउटै कोठा वा वरपरका अ� िव�ाथ� र कम�चारीह� तु�� शारी�रक संयमको प्रयोगको पूव�मा संल� भएको 

गितिविधको िववरण; �वहार प्रितरोध गन� पे्र�रत जो; प�र�स्थितलाई िड-ए�ेलेट गन�का लािग ग�रएका प्रयासह�; प्रयास गरेका 
संयमका िवक�ह�; र शारी�रक संयम सु� गन� औिच�।        

Used प्रयोग ग�रएको हो� र कारणह� हो� लगायत संयमको प्रशासनको िववरण आव�क छ; िव�ाथ�को �वहार र संयमको बखत 
प्रितिक्रया; कसरी संयम समा� भयो; र िव�ाथ� र / वा �ाफलाई चोटपिछको द�ावेज, यिद कुनै हो भने, संयमको बेला र कुनै पिन 
�ा� सेवा प्रदान ग�रएको छ।        

Further �ूलले िलने वा िलन स�े कुनै पिन काय� (ह�) को बारेमा जानकारी, िव�ाथ�मा लागू ग�रएको कुनै अनुशासिनक �ीकृित 
सिहत।        

Student िव�ाथ�का अिभभावक वा अिभभावकह�ले �ूलका अिधकारीह�सँग प्रितब�को प्रशासनको बारेमा छलफल गन� अवसरको 
बारेमा जानकारी, िव�ाथ�लाई लगाउने कुनै अनुशासिनक प्रितब� वा / वा कुनै अ� स���त कुरा।        
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जब एक संयम एक िव�ाथ� वा काय�क्रम कम�चारी सद� को एक ग�ीर चोट ला�ो छ, काय�क्रम को िनषेध को प्रशासन को तीन �ूल काय� 
िदन िभत्र DESE लाई िल�खत प्रितवेदन को एक प्रित प्रदान गद�छ। काय�क्रमले िवभागलाई �रपोट� ग�रएको प्रितब�को िमित भ�ा the० 
िदनस� काय�क्रम �वस्थापक �ारा रा�खएको शारी�रक प्रितब�को रेकड�को प्रितिलिप पिन प्रदान गद�छ। िवभागले साव�जिनक िश�ा 
काय�क्रमको अित�र� कारवाहीको औिच� छ िक छैन भनेर िनधा�रण गद�छ र, यिद हो भने, आव�क िल�खत प्रितवेदन (ह�) प्रा� भएको 
thirty० िदन िभत्र कुनै आव�क काय�को साव�जिनक िश�ा काय�क्रमलाई सूिचत गन�छ। 
  

9. टाइमलाइन सिहत संयम अ�ासह� स��ी उजूरीह� प्रा� गन� र अनुस�ान गन� प्रिक्रया 
  
यिद अिभभावकह� िव�ास गद�छन् िक उनीह�को ब�ाले संयमको प्रयोगको अविधमा दु��वहार ग�रएको छ भने, ितनीह�ले CCCBSD 
सम� गुनासो वा गुनासो पेश गन� सक्छन्। उजुरी र गुनासो प्रिक्रयाह� तल छन्: 
  
CCCBSD जाित, रंग, िल , ◌्ग , पिहचान, धम�, राि�� य मूल, यौन झुकाव, अश�ता वा घरबारिबना भेदभाव गद�न । थप �पमा, बीएसडीले 
सुिनि�त गद�छ िक �ूलमा छँदा गुण�रीय िश�ा र िव�ाथ�ह�को हेरचाह कायम रा�खन्छ। 
  
CCCBSD गुण�रीय सेवाह� प्रदान गन� र सबै दता� भएका िव�ाथ�ह�, प�रवारह�, र कम�चारीह�को अिधकारह�को स�ान गन� 
प्रितब� छ। यिद कसैलाई कुनै कारणले भेदभाव ग�रएको छ ज�ो लाग्छ भने, िन� प्रिक्रया प�ाउनुपद�छ: 

● छलफल वा काय�क्रम िनद�शक संग आरोप पेश गनु�होस्।        
● काय�क्रम िनद�शक ���गत सा�ा�ार माफ� त र आरोप पाँच �ूल िदन िभत्र लेखन मा आरोप र प्रितिक्रया छानिबन �नेछ।        
● यिद कुरा काय�क्रम िनद�शक �ारा समाधान छैन, आरोप यो समयमा काय�कारी िनद�शक �ाइनेछ िश�ा िनद�शक �ारा।        
● काय�कारी िनद�शक गरेको संक� CCCBSD िभत्र अ��म िनण�य हो।        

  
10. िप्र��पल वा िनद�शक वा उसको काम गन� ���ले शारी�रक प्रितब�का सबै �रपोट� ग�रएका घटनाह�को अिभलेख 
राख्नुपन�छ, जुन अिभभावक / अिभभावक वा िवभागले अनुरोध गरेको ख�मा समी�ाको लािग उपल� �नेछ। 

  
��िनकल िडपाट�मे�ले रखरखाव भनेको सबै घटनाह�को लग हो जुन �ूलमा �ँदा प्रितरोध आव�क पद�छ। अनुरोधका आधारमा यो लग 
िवभाग �ारा समी�ाको लािग उपल� गराउन सिकन्छ। अनुरोधले अिभभावकह�ले आफ्नै ब�ाह�को रेकड�ह� र संयम लग समी�ा गन� 
स�छन्। थप �पमा, वािष�क आधारमा, CCCBSD ले DESE को अनलाइन �रपोिट� system प्रणालीमा सबै प्रितब�ह� �रपोट� गद�छ। 
  
�वहार समथ�नबाट प�रणाम िव�ाथ� िब�ेद 
यिद काय�क्रमको �वहार समथ�न नीित र प्रिक्रयाह�ले िव�ाथ�लाई समूह वा काय�क्रम गितिविधबाट अलग ग�रएको प�रणाम िदन्छ भने, 
CCCBSD िन� आव�कताह� बुझ्दछ: 

1. िव�ाथ�ह� एक �ाफ सद� �ारा िनर�र अवलोकन गनु�पद�छ र �ाफ िव�ाथ�को साथ �नेछ वा िव�ाथ�लाई त�ाल 
सबै समयमा उपल� �नेछ; 
2. यिद ���गत िव�ाथ�को िनर�र आ�ोलनको आधारमा समय 30० िमनेट भ�ा बिढमा रहन्छ भने, काय�क्रम 
िनद�शकबाट �ीकृित िलनु पछ� । 
3. एक पटक िव�ाथ� शा� �न्छ, समय समा� �न्छ। 

  
िव�ाथ� भा�े 
प�रभाषा: 
एक िव�ाथ� run िमनेट को लागी हराएको ख�मा भागेर मािननेछ। यो टाइमफे्रम भा�े िव�ाथ�को मामलामा छोटो �न सक्छ। यस िबन्दुमा, 
भागेका प्रिक्रयाह� सिक्रय �नेछन्। 
  
रोकथाम प्रिक्रया 
काय�क्रममा भना� �नको लािग इितहास चलाउने िव�ाथ�को बारे �ाफलाई अवगत गराइनेछ। टोलीलाई आपतकािलन केस समी�ाको लािग 
बोलाइनेछ जो एक िव�ाथ�को लािग दौिडको इितहास छ, वा जसको चालु �न सक्छ। यस अवस्थामा िव�ाथ�ह�को सुर�ालाई सुिनि�त गन� 
सहयोग पुर्याउने योजना तयार ग�रनेछ। यस योजनाको सारांश सिहत: िव�ाथ�को दौडमा जाने स�ावना रहेको बयान, चिलरहेका 
घटनाह�को कालक्रम सूची, ग��स्थलह�, र सुर�ा िच�ाह�, ले�खनेछ, टोलीलाई िवत�रत, र िव�ाथ� फाइलमा रा�खनेछ। यो ढाँचा 
�वहार �वहार ह��ेप योजना को �पमा पिन �न सक्छ। यिद एक िव�ाथ� एक स�ािवत धावक �नको लािग �ढ संक��त छ, पय�वे�ण 
वृ�� �नेछ र �त� यात्रा को सुिवधा प्रितब��त �न सक्छ। 
  
यिद कुनै िव�ाथ� उनीह�को साथ �ाफको सद� िबना नै �ा�स छोड्दै गरेको दे�खयो भने, यो �स्थित क�ा कोठाको िश�कलाई तु�� 
�रपोट� गनु�पद�छ। यिद एक िव�ाथ� minutes िमनेट अविधको लािग अपेि�त स्थानबाट हराइरहेको छ भने, यो त�ाल मु� काया�लयमा �रपोट� 
ग�रनेछ। केही अवस्थाह�मा प�रवार, अिभभावक वा अ� एजे�ी �ाफसँग १ consultation बष� भ�ा मािथका िव�ाथ� जो उसको आफ्नै 
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कानुनी अिभभावक हो उनीह�को परामश�मा िविश� प्रोटोकल िवकिसत गन� सिकन्छ। यस प्रोटोकल अ�ग�त, िनिद�� िदशािनद�श स्थापना 
�नेछ। यो िव�ाथ� भा�े प्रिक्रयाको िदशािनद�शह�को अधीनमा नपन� सक्छ। 
  
भागेर प्रिक्रयाह� 
यिद यो िनधा�रण गरीन्छ िक एक िव�ाथ� भा�ै छ, क�ा कोठा िश�क वा उसको / उनको इ�ुकले तु�� ��िनकल प्रितिक्रया टोलीलाई 
सूिचत गनु� पछ� । िव�ाथ�को केसलोडलाई तोिकएको ��िनकल िवभागको सद�ले पाठ र / वा वाकी माफ� त घोषणा गन� छ िक िव�ाथ�ले 
__________ कोड प्रयोग ग�ररहेको छ भनेर आफ्नो पु�कालयको पु�क हराएको छ। " जानकारी पाउने िबि�कै काय�क्रम प्रशासकले बाँकी 
काय�क्रमलाई सचेत गराउँनेछ मु� काया�लयले भवन भरी कल गरी सबै कल गनु� पन� �न्छ तािक सबै कम�चारीले िव�ाथ�को लािग हेनु� पछ� । 
  
खोजी टोलीले क�ाकोठा टोलीका सद�ह�, ��िनकल काया�लय, स���त सेवा प्रदायकह�, र अ� पेशेवर �ाफह� समावेश गद�छ 
जसले प्रिक्रयालाई समथ�न गन� स�छ। हराइरहेको िव�ाथ�को बारेमा िसिकसकेपिछ, टोलीले िन� �पमा खोजी गन�छ: 
  
प्रोटोकोल खो��होस् (-15-१-15 िमनेट) 

Your तपाईंको टोलीलाई स�ेश पठाउनुहोस् - "नामले आफ्नो पु�कालयको पु�क हरायो।"        
Cameras �ामेरामा प�ँचको साथ कोही पिन - सुर�ा �ामेरा जाँच गनु�होस् वा �ामेरा जाँच गन� मु� काया�लयका कम�चारीह�लाई 

सोध्नुहोस्। मु� काया�लय सचेत गनु�होस्।        
● काय�क्रम िनद�शक र िव�ाथ�को ��िनकल सम�यक - भवन बािहर खो��होस् ।        
● िश�ा िनद�शक र िव�ाथ�को ��िनकल सहायक - भवनको िभत्री खोजी गनु�होस्।        
● क�ा कोठा िश�क - समयको नोट िलनुहोस्। तपाईको िव�ाथ�को "जानुहोस्" ठाउँह� खो��होस्।        
● काय�क्रम िनद�शक छैन छात्र टोलीको - को तल ओल�र को वे� भाग को �ेत्रमा खोज        
● प्रशासिनक सहायक - कुनै पिन आगमन कलह� पुन: प्रा� गन�का लािग अगािड डे�मा उपल� �नुहोस्। सबै कल "नाम लेबे्ररीको 

िकताब हराएको छ।"        
● काय�कारी िनद�शक, सीओओ, र मु� काया�लयका सद�ह� - हातमा �नुहोस् र जुनसुकै सहयोगको आव�क पदा� सहयोग गन� 

तयार �नुहोस्।        
  
प्रोटोकल खो��होस् (१ minutes िमनेट वा अिधक) 

The िव�ाथ� िनद�शकको काय�क्रम िनद�शक - कल पुिलस।        
● िश�ा िनद�शक र क�ा को िश�क - प�रवार Cal। िव�ाथ�को स्थानमा जान तयार �नुहोस्। तपाईंले िव�ाथ�लाई ड� ाइभ गन� आव�क 

परेको काय�क्रममा कु�ीह� र ड� ाइभर इजाजतपत्र राख्नुहोस्।        
● खोज टोली - स� िव�ाथ� पाइन्छ खोजी जारी।        

  
खोजी टोलीले सेल फोन वा वाकी-टाकीज प्रयोग गद�छ, खोजीको क्रममा एक अका�सँग स�ारको एक िविधको �पमा। प्र�ेक टोलीका 
सद�ह� प्र�ेक १० िमनेटमा �ेटस �रपोट� िदन / सु� मु� काया�लयमा कल गद�छन्। खोजी टोलीका कम�चारीह�ले उनीह�को 
सीसीसीबीएसडी प�रचय �ाज बो�को लािग अपे�ा ग�रएको छ िव�ाथ�को पीछाको औिच� प्रमािणत गन� उनीह�ले अिधकारीह� �ारा 
प्र� गनु� पछ� । खोजी टोलीका सद�ह�ले िव�ाथ�लाई रनमा प�ाउँदछन् जबस� िव�ाथ� सुरि�त �ूलमा फिक� दैन वा यो िनधा�रण गन� 
सिकन्छ िक िव�ाथ� सुरि�त अवस्थामा छ। यिद िव�ाथ� िनकट खतरामा रहेको दे�खन्छ, कम�चारी सद�ले सहयोगको लािग कल गद�छ र 
िव�ाथ�लाई एक सुरि�त �स्थितमा लैजान कोिशस गन�छन्। 
  
उपयु� ���को सूचना 
प्रशासकले सूिचत गन�छ: 

Forty पुिलस पचािलस ((() ● ) िमनेट िभत्र िव�ाथ�ले भागेको छ र अिहलेस� अव�स्थत भएको छैन भनेर िनधा��रत गरेको छ।        
● अिभभावक / अिभभावकले तु��ै यो िनण�य गरे िक िव�ाथ� भा�ैछ र हालस� अव�स्थत छैन।        

  
मु� अपरेिटंग अिफसरले सूिचत गन�छ: 

Twenty िव�ाथ�को रा� िवभागको चौबीस (२ 24) घ�ा िभत्र र २ फाराम भनु�होस् (वा रा� बािहरका िव�ाथ�ह�को लािग उपयु� 
फाराम) बुझाउनु पन�        

Twenty चौबीस (२)) घ�ा िभत्र �ूल िज�ा पठाउँदै।        
  
�ा�समा फक� नुहोस् 
एक पटक ��िनकल िवभागका सद�लाई सूिचत गरीएको छ िक िव�ाथ� अव�स्थत छ र �ा�समा फक� दा, उसले खोजी टोलीलाई सूिचत 
गन�छ। एक संक� छात्र लािग कुनै पिन िचिक�ा / मनोवै�ािनक हेरिवचार आव�क स�भ�मा िव�ालय नस� र िव�ालय परामश�दाता �ारा 
ग�रनेछ राम्रोको । 
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काय�क्रम िनद�शकले अवस्थाको समी�ा गन� र त�ाल योजनाको िवकास गन� ��िनकल टीमको बैठक स्थापना गन�छ। एक पटक सबै सुर�ा 
िवषयह�लाई स�ोधन ग�रसकेपिछ, क�ाकोठाको िश�क वा �ूलका स�ाहकारले िव�ाथ�लाई भेला गरेर प�र�स्थित समी�ा गन� र 
िव�ाथ�लाई टोलीले िनण�य गरेका �न स�े कुनै पिन नितजाबारे कुरा गन� स�ेछ। 
              
िनकासी र आपतकालीन प्रिक्रयाह� 
CCCBSD आपतकािलन �स्थितमा सबै िव�ाथ� र �ाफलाई सुरि�त बनाउन प्रितब� छ। सबै �ाफह�लाई आपतकािलन प्रिक्रयाह�को 
प्रयोगमा प्र�ेक वष� िनद� िशत ग�रन्छ। CCCBSD को आपतकालीन तयारी योजनाको पूण� िववरण अनुरोधमा अवलोकन गन� सिकन्छ। तल 
आपतकालीन �स्थितको घटनामा िलईएको काय�ह� हाइलाइट गद�छ। 
  
काय�क्रममा िव�ाथ�ह�को िश�ा, �ा� र सुर�ासँग स���त सबै आमाबाबुलाई समािहत गन� प्रयासको �पमा CCCBSD ले 
अिभभावकको स�ाहकार समूह (PAG) स्थापना गरेको छ। 
  
बम खतरा 

An प्रशासकलाई स�क�  गनु�होस् जो who 11 ११ मा कल �नेछ।        
● मानक िनकासी योजना पालना गनु�होस्।        

  
ब�क अवस्था 

● 11 ११ मा कल गनु�होस्।        
● आपतकालीन responders यो िसफा�रस यिद कोठा योजना र खाली सुरि�त �िचबाटहटाउनुहोस्।        
● छु�याउनुहोस् मुिछनुभएको ती।        
A एक नायक न�नुहोस्। शा� रहनुहोस् र म�तको लािग प्रती�ा गनु�होस्।        

  
खतरनाक ई��डर 

● 11 ११ मा कल गनु�होस्।        
● शा� रहनु।        
● कोठा योजना सुरि�त �िचबाटहटाउनुहोस्।        
Emergency आपतकालीन प्रितिक्रयाकता�ह� आउन र उनीह�को िनद�शनह�को पालना गन� को लागी प्रती�ा गनु�होस्।        

  
सिक्रय शूटर 

● यिद तपाइँ भा�ु�नेछ, लुकाउनुहोस्, वा लडाई गनु�होस् भनेर िनधा�रण गनु�होस्।        
Emergency आपतकालीन प्रितिक्रयाकता�ह�लाई म�तको लािग प्रती�ा गनु�होस्।          
● एक पटक �ेत्र सुरि�त भएपिछ, आफ� लाई आफ� लाई �रपोट� गनु�होस् तािक तपाईंलाई फेला परे अनुसार �रपोट� ग�रनेछ।        

  
आगो 

● आगो अलाम� ता�ुहोस्।        
● िनकासी योजनामा �िचबाटहटाउनुहोस्।        
Emergency आपतकालीन प्रितिक्रयाकता�ह� आउन र उनीह�को िनद�शनह�को पालना गन� को लागी प्रती�ा गनु�होस्।        
● तपाईं आगो अिधकारीह� बाट सबै �� कल प्रा� नभएस� रहो खाली।        

  
िव�ाथ� यातायात र यातायात सुर�ा 
िज�ा प्रदान ग�रएको यातायात मात्र 
घर र CCCBSD बीच, र CCCBSD र घर बीच िब�ाथ�ह�को यातायात िव�ाथ�को साव�जिनक �ूल िज�ा वा िव�ाथ�को अिभभावक वा 
अिभभावकको िज�ेवारी हो। 
  
पठाउन �ूल िज�ाले प्र�ेक िव�ाथ�लाई उसको सेवा योजना लागू गन�का लािग यातायातको आव�क प्रदान गद�छ। य�ो यातायात िज�ा-
�ािम�को गाडी, स्थानीय �ा�ी सेवाह�, ���गत �ािम�मा रहेको कारह�, वा प्र�ेक िव�ाथ�को लािग उपयु� साव�जिनक यातायात 
प्रयोग गरेर प्रदान ग�रएको हो। 
  
यातायात �ाफ सद�ले िव�ाथ�लाई उपयु� िनयु� ��� ज�ै िव�ाथ�को अिभभावक, अिभभावक, वा प�रवारको सद�, वा िव�ाथ�को 
अिभभावक वा अिभभावकबाट अनुमोदन गरेको ���लाई मात्र िडस्चाज� गन� स�छ। िव�ाथ�लाई समुदायको सद�मा पिन िडस्चाज� गन� 
सिकन्छ जब ��ा ���लाई िव�ाथ�को सेवा योजना वा ���गत िश�ा योजनामा िनयु� ग�रएको �न्छ। यिद एक यातायात कम�चारी 
सद� िच� वा िच�ै छैन जो एक ��� छ 
िव�ाथ�लाई �ीकार वा िलने, �सपिछ �ाफ सद�ले ���बाट उिचत पिहचान हेन� अनुरोध गद�छ। 
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िज�ा र CCCBSD प्रदान यातायात को लागी 
आपतकािलन अवस्थामा, िज�ामा सवारी साधन र ड� ाइभरह� उपल� छन् जुन िव�ाथ�ह�लाई ढुवानी गन� प्रयोग गन� सिकन्छ। ग�ीर 
िचिक�ा आपतकािलनह�को अवस्थामा �ाफ सद�ले ए�ुले�को लािग 11 call१ बोलाउनुपद�छ। 
  
यातायात र CCCBSD �ाफ सद�ह� जानकार र कुनै पिन आव�कता वा सम�ाको लािग तयार �नुपद�छ जुन यातायातको समयमा 
किठनाइह� िनम्�ाउन सक्छ, ज�ै दौडह�, गित िबमारी, �वहार स��ी सम�ाह�, र अश�ताको झुकाव। यातायात र CCCBSD 
�ाफ सद�ले िज�ा LAA, अिभभावक, वा िव�ाथ� फाइल (CCCBSD कम�चारी मात्र) को बािहरबाट यो जानकारी प्रा� गद�छ । 
  
िव�ाथ�ह� ओसारपसार गदा� िव�ाथ�को अनुपातमा पया�� कम�चारीको साथ उपयु� अनुगमन प्रदान ग�रनेछ जब िव�ाथ�को िज�ा 
�ािम�को सवारी साधन, �ा�ी, ���गत �ािम�मा रहेको कार र साव�जिनक यातायातमा िव�ाथ� लगायतका ढुवानी ग�रन्छ। िव�ाथ� 
अनुपात र पय�वे�णको �रको लािग उपयु� कम�चारी िनधा��रत गदा� िव�ाथ�ह�को ���गत आव�कताह�लाई �ानमा राख्नु पछ� । 
  
सवारी िव�ाथ�को सं�ा र सवारी कम�चारीको सवारी सं�ा सवारीको �ीकृत सं�ा भ�ा बिढ �ँदैन। 
  
सवारी साधनह� गितशील �ँदैन जब स� सबै िव�ाथ�ह� बसदैनन्, सीट बे�ह� जोिडएको छ र �ीलचेयर सुरि�त छैन। प्र�ेक िव�ाथ�ले 
सीटबे� वा ब�ा सुर�ा प्रितब� प्रणाली लगाउँदछ जुन उसको उमेर र आव�कताको लािग उपयु� छ। गाडीको पय�वे�ण गन� �ाफ 
सद�ले यो सुिनि�त गन�छ िक गाडी चालु रहेको बेलामा सबै सुर�ा प्रितब� वा सीट बे�ह� जोिडएको छ। 
  
यिद कुनै िव�ाथ�ले सुर�ा प्रितब� वा िसट बे� लगाउन अ�ीकार गरेमा िव�ाथ�लाई गाडीमा ढुवानी ग�रने छैन र �ाफ सद� उपयु� 
काय�क्रमका �ाफको साथ काम गन� छन। 
(��नीिशयन, �वहार िवशेष�, िश�क) िव�ाथ�लाई सुर�ा प्रितब� वा सीट बे� �ीकान� र यसलाई उिचत �पमा प्रयोग गन� िसकाउन 
योजना िडजाइन गन�। 
  
  
  
िव�ाथ�ह�लाई ढुवानी गन�का लािग �ाफका आव�कताह� 
िव�ाथ�ह�लाई ढुवानी गन� CCCBSD कम�चारीह� अिघ, उसले �ूलको �ािम�मा गाडीमा िव�ाथ�ह� ढुवानी गन� अिधकार पाउनु अिघ 
मा� ड� ाइभर इजाजतपत्र (वा अ� तुलना�क रा� इजाजतपत्र) प्रदान गनु�पन�छ। यसले सुिनि�त गद�छ िक ड� ाइिभंग द�ता उसको / उनको 
रा� रा� �ारा अिधकृत ग�रएको छ। थप �पमा, िव�ाथ�ह�लाई ���गत सवारी साधनमा पुर्याउनु अिघ , कम�चारीह�ले CCCBSD 
लाई सकरा�क चालक इजाजतपत्र र वैध वाहन बीमाको कागजातको साथ हालको दता� िदनु पछ�  । यिद एक कम�चारीको CORI ड� ाइिवंग 
घटना स���त गितिविध देखाउँदछ भने, कम�चारी िव�ाथ�ह�लाई यातायातको लािग अिधकृत ग�रने छैन। 
  

COVID प्रिक्रयाह� 
जुलाई २०२० मा पुनः  सु� भएदे�ख नै सीसीसीबीएसडीको मानक अपरेिटंग प्रिक्रयाह� छन्। यी प्रिक्रयाह�मा सुरि�त सामािजक दूरी, 
सफाई र सेिनटाइिज procedures प्रिक्रयाह�, रोगको फैलावट, ल�ण जाग�कता, र अलग अलग प्रिक्रयाह� समावेश छन्। 
  
तल उ�े�खत मे २०२१ स�मा मानक प्रोटोकलह� छन्। यी प्रिक्रयाह� २०२१ को ग्री� throughतुको बीचमा रहनेछ। २०२१ को 
िगरावटबाट, सीसीसीबीएसडीले COVID-१ for को लािग एमए गाइड�स अनुसरण गन�छ जसले सबै COVID- स���त सावधानी 
हटाउँदछ । वष�भ�र अपडेट CCCBSD को COVID वेबसाइटमा बनाइनेछ । 
  
उनीह�को ब�ाको Behalf मा अिभभावक �ा� सव��ण 
COVID-19 को जो�खम र प्रसार कम गन� को लागी एक प्रयासको �पमा, कृपया तपाईंको ब�ाको दैिनक �ा� मू�ा complete◌्कन 
पूरा गनु�होस् यो सुिनि�त गन�का लािग िक उसले गत २ / घ�ामा तलका कुनै पिन ल�णह� प्रदश�न गद�न। 

Ever �रो (१००.० ° F वा मािथको तापक्रम), �रो महसुस भयो, वा िचसो भयो        
● खोकी        
● दुखेको घाँटी को देखाउँदै संकेत        
● कठीनखेल साँस वा सास को shortness        
Muscle नयाँ मांसपेशी दुखाइ        
● ग� / �ाद को एक नयाँ हािन गन� देखा        
● जठरांत्र संबंधी ल�ण (पखाला, मतली, बा�ा)        
Ati * थकान (जब अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा)        

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://sites.google.com/cccbsd.org/covid/home
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Head * टाउको दु�े (जब अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा)        
● * नाकको भीड (जब अ� ल�णह�को साथ संयोजनमा)        
Illness िबरामीको कुनै पिन अ� ल�ण।          

* एक सानो ल�ण संकेत गद�छ 
  
यिद कुनै ब�ाले २ माइनर वा १+ ठूला ल�णह� देखाउँदछ भने उसले घरमा ब�ु पछ�  र �ारे�ाइन प्रोटोकल अनुसरण गनु�पछ� । थप 
�पमा, अिभभावकले ब�ाको पीसीपीको साथ अनुसरण गन� आव�क छ। एक परी�ण साइटह� सूची यहाँ उपल� छ , र मैसाचुसेट्स 
पिन एक छ अ�रिक्रया�क परी�ण न�ा । �ाफ र िव�ाथ�ह� जो ल�णह� छन् ितनीह�को प्राथिमक हेरचाह िचिक�कलाई थप 
िनद�शनह�को लािग स�क�  गनु�पद�छ। 
  
संगरोध माग�िनद�शनह� 
कृपया तलको िनण�य �खह�को स�भ�मा हेनु�होस् तपाईंको ब�ालाई �ारनिटन आव�क छ वा छैन र समयको लािग िनधा��रत गन� म�त 
गन�। 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing%23where-can-get-a-test%3F-#where-can-get-a-test?-
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html%3Fid%3Deba3f0395451430b9f631cb095febf13
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मा� नीित (२०२१ को गम� �ँदै) 
कम�चारीह�को लािग आशा 
यस COVID-19 महामारीको बखत, यो सबै सीसीसीबीएसडी कम�चारीह� भाइरसको संक्रमणको कुनै पिन जो�खम कम गन� समाधानको 
अंश हो भ�े कुरा सव�प�र छ। यो गन�, CCCBSD ले सबै कम�चारीह�को लािग PPE प्रदान गद�छ। प्र�ेक कम�चारीको पीपीईको लािग िबिभ� 
आव�कता �न सक्छ संगठनमा उनीह�को भूिमका र उनीह�सँग काम गन� आधारमा। प्र�ेक क�ाकोठामा एक 
िवशेष क�ाकोठाको िव�ाथ�ह�को लािग आव�क �ूनतम पीपीई आव�कताह�को सूची �न्छ । यो नीित िवशेष �पमा मा�ह�को 
प्रयोगलाई स�ोधन गद�छ। 
  

Another मा� अक� ���को साथ कोठामा �ँदा लगाउनु पछ� ।        
The कोठामा सबैले मा� लगाएको बेला कपडाको मा� लगाउनु पछ� ।        
● जब मा� लगाउने नगन� ���ह�सँग काम िड�ोजेबल मा� थिकत गनु�पछ� ।        
● मा� ए�ै �ँदा वा कोठामा �ँदा खान सिकन्छ। यिद अक� ���को साथ कोठामा खाँदै �नु�न्छ भने, िनि�त गनु�होस् िक तपाईं feet 

िफट वा धेरै ���ह�दे�ख टाढा �नु�न्छ।        
A यिद मा� बे्रक आव�क छ भने, तपाईं अक� कोठामा ��� वा तपाईंको आव�क समयको लािग बािहर مدق िबना अक� चरणमा 

जान स�ु�न्छ। यिद कोठा छोड्ने िवक� छैन भने, यो िनि�त गनु�होस् िक तपाईं मािनसह�बाट feet िफट वा सोभ�ा टाढा �नु�न्छ, 
केही �ासको लािग तपाईंको मा� हटाउनुहोस् र तपाईंको मा� तपाईंको अनुहारमा िफता� राख्नुहोस्।        

  
िव�ाथ�ह�को लािग अपे�ा 
यिद िव�ाथ�ह� मा� लगाउन स�म छन् भने, ितनीह� यो लगाउँछन् भ�े अपे�ा गनु� हो। यो मा�ता छ िक िव�ाथ�ह�ले मा� लगाउन 
स�म �न स�छ, ितनीह� यसको प्रितरोधा�क �न सक्छन् वा लामो समयस� मा� लगाएको मा� सहन स�म न�न सक्छ। 
  
CCCBSD सकेस� बढी िव�ाथ�ह�ले लगाएको मा� लगाउन प्रो�ािहत गन� चाहन्छ। आदश� �पमा, िव�ाथ�ह�, क��मा पिन, 
साव�जिनक ठाँउह�मा मा� लगाउँदछन्: हलवे, बाथ�म, आगमन / खारेज, वा जहाँसुकै पिन िव�ाथ�ह� feet िफट टाढा �न स�ैनन्। 
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यिद िव�ाथ�ह�ले मा� लगाउने प्रित सिह�ुता िवकास गन� आव�क छ भने, क�ाको िश�कह�ले ब�ाको टोलीसँग स�क�  राख्नुपद�छ 
(क��मा ��िनकल �ाफ र प�रवारह� सिहत) िव�ाथ�ले मा� लगाउन स�े समयको अविध बढाउने योजनाको िवकास 
गन�। यहाँ स्रोतह�को फो�र छ जुन तपाईंको प्रोग्रािमंगमा म�त गन� प्रयोग गन� सिकन्छ। 
  
सीडीसीले मा� लगाउने िव�ाथ�ह�को िब�� िसफा�रस गद�छ जसले शारी�रक �पमा �त� �पमा मा� हटाउन स�ैन। यिद कुनै 
अिभभावकले आफ्नो ब�ालाई मा� लगाएको चाहन्छ भने, टोलीले िनद�शनको लािग ब�ाको िचिक�कसँग परामश� गनु�पछ� । यिद 
िचिक�क मा� लगाएको ब�ाको प�मा छ भने, ब�ाको टोली (कम से कम िश�क, ��िनकल �ाफ, एसएलपी, र प�रवारह� सिहत) 
ब�ाको लािग उपयु� योजना िनधा�रण गन� भेला �नुपछ� । छलफलमा िव�ाथ�लाई आफ्नो प्राथिमकता, आव�कता, असुिवधाको �र कुरा 
गन�का लािग रणनीितह� समावेश गनु�पद�छ। 
  
यिद एक िव�ाथ�ले मा� लगाएको छैन भने, िव�ाथ�को टोलीले यो �वहार, िचिक�ा वा अिभभावकको प्राथिमकतामा िनधा�रण गनु� पछ� । 

○ मेिडकल - निस� the प�रवारमा पीसीपीले िचिक�कीय �पमा सुरि�त महसुस गरीएको नोट प्रा� गन� वा उनीह�लाई 
पीपीईको अ� माग�ह� ज�ै अनुहार ढाल, वैक��क आसन स्थानह� आिद प�ा लगाउन को लागी स�क�  गन� पुग्छ।        

Hav �वहार - िव�ाथ� िविश� आव�कताको लािग ��िनकलसँग परामश� गनु�होस् र ��िनकल िवभाग �ारा 
संकिलत श्रोतह�को फो�र समी�ा गनु�होस् िक िव�ाथ�ह�को लािग कुनै संसाधनह� उपयोगी र सहयोगी �न सक्छन् 
िक भनेर।          

Arent अिभभावक अनुरोध - यिद कुनै अिभभावकले आफ्नो ब�ाको मा� लगाएको चाहँदैन भने, क�ाकोठा िश�क, एड 
टीम, र निस�गसँग टोली बैठक गनु�होस् िकन र यिद अ� िवक�ह� उपल� छन् भनेर िनधा�रण गन�।        

  
चाहे िव�ाथ�ले मा� लगाएको होस् वा नहोस्, मा� लगाउने मह� िव�ाथ�को स�ूण� टीमले प्रो�ािहत गरेको छ भ�े कुरा िनि�त 
गनु�होस्। यसमा संकाय र प�रवारह� सबै सफलतापूव�क छात्र सेट अप गन� सबै सेिटं� भर मा सहकाय� गरेर काम ग�ररहेका छन्। 
  
अनुहार ढाल मा�को िवक� �न सक्छ जबिक िव�ाथ�ले सहन नस�े मा� लगाइरहेको �न्छ। 
  
िव�ाथ�ह�को लािग मा� िव�ेद 
यिद िव�ाथ�लाई मा� बे्रक आव�क छ भने, उसलाई यो गन� समय िदइनेछ। सबै िव�ाथ�ह�लाई िवश्रामको लािग उनीह�को 
आव�कताको कुराकानी गन� रणनीितह� िदइनेछ। यसले प�ँच रणनीितह�को लािग ब�ाको एसएलपीसँग परामश� समावेश गन� सक्छ। 
  
मा� बे्रक क�ाकोठामा देखा पन� स�छ जबस� ितनीह� अक� िव�ाथ�बाट क��मा another िफट टाढा �न्छन्। यिद यो स�व छ भने, 
संकायको लािग िव�ाथ�लाई (िव�ाथ� �ाउने) सहयोग पुर्याउनु एक उ�म िवक� छ जहाँ उहाँ ए�ो �न स�ु�न्छ र बे्रकको लािग आफ्नो 
मा� हटाउनु�न्छ। 
  
यात्रा िदशािनद�शह� (मे २,, २०२१ स�) 
सीसीसीबीएसडी समुदायले लगनशीलताका साथ �ूलमा ���गत अ�यनका लािग खुला रा� प्रय� ग�ररहेको छ। यो धेरै हदस� हाम्रो 
समुदायलाई सुरि�त र �स्थ रा�को लािग हाम्रो �मताको कारण हो। हामी हाम्रो प�रवार, िव�ाथ� र �ाफले हामीलाई �ूलमा रा� 
म�तको लािग ग�ररहेका सबै प्रयासको हामी कदर गद�छौ।ं सीसीसीबीएसडीले एमए यात्रा िदशािनद�शह� तल उ���खत �पमा अनुसरण 
गद�छ 

१. फक� ने बािस�ालगायत �ासाचुसेट्समा प्रवेश गन� सबै आग�ुकह�लाई उनीह�को आगमनमा १० िदनस� अल�ै 
रा� स�ाह िदइन्छ। तलका कोटीह�मा यात्रीह� यस �ारंटाइन स�ाहकारबाट छुट िदइन्छ:       

२. यात्रीह� जसले �ासाचुसेट्समा उनीह�को आगमनभ�ा hours२ घ�ा भ�ा पिहलेको परी�णमा नकारा�क COVID-19 
प�रणाम प्रा� गरेका छन्। यातु्रह�ले �ासेचुसेट्समा आगमन पिछ �ारे�ाइन स�ाहकारलाई पिन जाँच गन� स�छन्, 
जबस� उनीह� नकारा�क परी�ा प�रणाम प्रा� नभएस� ितनीह� �ारे�ाइन गछ� न्।       

Mass. जो कोही २ Mass घ�ा भ�ा कमको लािग �ासाचुसेट्समा प्रवेश गद�छ       
Anyone . जो कोही २ Mass घ�ा भ�ा कम रा�को बािहर पिछ �ासाचुसेट्समा फिक� रहेका छन्       
Mass. कामदारह� जुन काममा वा कामको क्रममा वा कामका लािग आव�क पन� समयमा जाँदा मह�पूण� इन्फ्रा���र 

काय�ह� ( फेडरल साइबरसु�रटी एंड इन्फ्रा���र सेकु�रटी एजे�ीले िनिद�� गरेको ) गन� �ासाचुसेट्समा प्रवेश गन� 
कामदारह� ।       

Fully. यातु्रह� पूण� खोप लगाईएका छन् (अथा�त् जसलाई या त Moderna वा फाइजर COVID-१ vacc खोपको दुई खुराक प्रा� 
ग�रएको छ वा जसले जोनसन र जोनसन खोपको एक डोज प्रा� गरेका छन्, १ 14 िदन वा धेरै अिघ) र जसलाई ल�णह� 
छैनन् ।       

समुदाय बािहर 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://drive.google.com/drive/folders/1F6jR6KPmvtPVOLqYeYtBlnwg3hfw_ga6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://drive.google.com/drive/folders/1F6jR6KPmvtPVOLqYeYtBlnwg3hfw_ga6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://drive.google.com/drive/folders/1F6jR6KPmvtPVOLqYeYtBlnwg3hfw_ga6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://drive.google.com/drive/folders/1F6jR6KPmvtPVOLqYeYtBlnwg3hfw_ga6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
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आईईपी ल�का साथ िव�ाथ�ह� जसलाई समुदायले बािहरी �प चािहन्छ आउिटंगको साथ जारी रा� स�म �न्छन् जुन िव�ाथ�को आईईपी 
ल�ह� स� सीधा स���त छ: 

● िव�ाथ�ह�ले मा� लगाउन सक्छन् र उनीह� जहाँ जाँदैछन् सुर�ा आव�कताह� अनुसरण गन� सक्छन्,       
● समुदाय बािहरका समुदायह�मा योजना बनाइएको छ जुन पह�लो वा ह�रयोको �पमा कोिडएको छ, र       
Vehicle सवारीसाधनमा िव�ोजह�, क��मा पिन, भाँडोको लािग खुला क््रयाक �न्छन्       

यिद तपाइँको ब�ा समुदायमा जाँदै छ भने, तपाइँको ब�ा महामारीको समयमा �ूलको तािलकाको भागको �पमा समुदायमा जान्छ र 
तपाइँको जो�खमको थप जो�खम छ भनेर तपाइँको मा�ताको लािग एक िवशेष अनुमित फारम घर पठाइनेछ। यी योजनाब� भ्रमणह� �न् 
जुन िश�कह�ले तपाईंलाई उसको िनयिमत तािलकाको �पमा सचेत गराउँदछन्। 
  
  

िवशेष िश�ा िनयमह� 
  
एस िवशेष िश�ा कानून र िनयमह� 
सीसीसीबीएसडी सबै िवशेष िश�ा कानूनको पालना गद�छ: 3०3 सीएमआर २.00.०० र CM०3 सीएमआर १.00.००। जबिक पूण� 
कानूनह� यस पु��कामा स�ोधन ग�रने छैन, कानून, यसको पूण�तामा, प्र�ेक काय�क्रमको लािग िश�ा काया�लयह�मा 
अव�स्थत छ र अनुरोधमा पढ्नको लािग उपल� �न सक्छ। 
  
3०3 सीएमआर २.00.०० ले सुिनि�त गद�छ िक यो� मैसाचुसेट िव�ाथ�ह�ले लागू रा� र संघीय कानूनको अनुसार कम 
प्रितब��त वातावरणमा िव�ाथ�को ���गत शैि�क स�ावना िवकास गन� िडजाइन ग�रएको िवशेष िश�ा सेवाह� प्रा� 
गद�छन्। यस कानून िभत्र स�ोधन ग�रएका से�नह� िन�ानुसार छन्: 

  
२.0.०१: प्रािधकरण, �ोप, र उ�े�              
२.0.०२: प�रभाषा              
२.0.०3: प्रशासन र कम�चारी              
२.0.०4: स�भ� र मू�ाक्न              
२.0.०5: आईईपीको टीम प्रिक्रया र िवकास              
२.0.०6: �ेसमे� र सेवा िवक�ह�              
२.0.०7: िनयु�� संल�ता              
२.0.०8: िववाद समाधानको लािग िवक�ह�को िनर�रता              
२.0.०।: साव�जिनक वा िनजी िदन र आवासीय िवशेष िश�ाको लािग �ीकृित              
                            �ूल प्रोग्रामह� 
२..१०: �ूल िज�ा िज�ेवार              

  
3०3 सीएमआर १.00.०० काय�क्रम र सुर�ा मापद�ह� िदन र आवासीय िवशेष िश�ा �ूलह� साव�जिनक र िनजी 
संस्थानह� �ारा संचािलत र साव�जिनक �पमा अनुदान प्रा� िव�ाथ�ह�को सेवाको लािग संचालन गद�छ। यस कानून िभत्र 
स�ोधन ग�रएका से�नह� िन�ानुसार छन्: 
१.0.०१: प्रािधकरण �ेत्र र उ�े�              
१.0.०२: प�रभाषा              
१.0.०3: दैिनक देखभालको लािग आव�कताह�              
१.0.०4: भौितक सुिवधा र उपकरण आव�कताह�              
१.0.०5: आव�क नीितह� र प्रिक्रयाह�              

  
थप �पमा, आईआईपी प्रोसेस गाइड र सीसीसीबीएसडीका नीित र प्रिक्रयाह� �ानुअल पिन प्रमुख अपरेिटंग अिफसको काया�लयमा 
अव�स्थत छ र अनुरोध भएपिछ पढ्नका लािग उपल� �न सक्छ। 
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कम से कम प्रितब�ा�क �ेसमे� 

होिशयारी मू�ा assessment◌्कन पिछ, यिद ब�ाको आईईपी टीमले पूरा समावेशी �ि�कोण ब�ाको िहतमा छ भ�े िव�ास गद�न भने, 

उनीह�ले वैक��क �ेसमे� िवक�ह� िवचार गन�छन् जसले दुबै LRE र शैि�क समथ�न दुवै प्रदान गद�छ। आईडीईए, भाग बी, से�न 

6१14 (डी) ()) (बी) (iv) को िवशेष कारक से�न स�भ� गन�, ब�ाको टोलीले "... ब�ाको स�ार आव�कताह� िवचार गन� आव�क 

छ, र ब�ाको अवस्थामा बिहरा वा सु� नसिकने, ब�ाको भाषा र स�ार आव�कताह�, ब�ाको भाषा र स�ार मोडमा साथीह� र 

पेशेवर कम�चारीह�को साथ सीधा स�ारका लािग अवसरह�, शैि�क �र, र ब�ाको भाषामा िसधा िनद�शनका अवसरह� सिहत पूण� 

आव�कताह�को िवचार गनु�होस्। र स�ार मोड। " ( http://www.nad.org/site/pp.asp?c=foINKQMBF&b=180362 )। 
  
िव�ाथ�को शैि�क शैली / आव�कताह�को लािग सबैभ�ा उपयु� शैि�क वातावरण प्रदान गनु� सीसीसीबीएसडीको िज�ेवारी 
हो। प्रार�मा, यो वातावरण एक आ�-स��िलत क�ा कोठामा प्रितब��त �न सक्छ, य�िप टीमको ल� भनेको िव�ाथ�लाई मु� ��� म 
भएको र उसको / उनको �ूलको िज�ा िज�ामा हेनु� हो। 
  
यिद एक िव�ाथ� िबन्दुमा प्रगित गद�छ जहाँ उसले मूलधारमा सफल �न सक्छ, CCCBSD ले िव�ाथ�लाई ��ा अवसरह� प्रदान गन� कदम 
चाल्नेछ। ��ा उपायह�मा समावेश �न सक्छ, तर सीिमत छैन: एक िछमेकको साव�जिनक �ूल वा अ� सामुदाियक काय�क्रममा 
आंिशक उप�स्थितको लािग �मता, वा एक काय�क्रम िवक� (उदाहरण CCCBSD) बाट कम प्रितब��त काय�क्रम िवक�मा (उदाहरणका 
लािग होम �ूल) संक्रमणको अविध। िज�ा)।  
  
एक नयाँ मह�पूण� संसाधन सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को अिधकतम अवसरह� बढाउन सहयोग पुर्याउने काम 
�ूलको दोभाषे �नेछ। �ूल दुभाषे िव�ाथ�ह�लाई कम प्रितब��त प्रोग्रािमंगमा स�ार अवरोधह� पार गन� म�त गद�छ। �ूल दुभाषे 
CCCBSD र �िच, प्राथिमकता, वा समुदायमा िव�ाथ�ह�को आव�कता बीचको खाडलह� लाई कम गन� म�त गद�छ। 
  
सीसीसीबीएसडीका िश�ा िनद�शक िनकट स�क� मा रहेका छन् र िव�ालय सम�य सिमितको सहयोगमा यस प्रिक्रयामा सहयोग पुर्याउन 
आव�क पन� जुनसुकै प्रब�ह�मा संल� सबै प�ह�लाई सफल �पा�रण सुिनि�त गन� सहयोग गद�छ। 
  
ठे�ा दािय� 
सेवाह�को भु�ानीका लािग अनुबंधा�क दािय�ह�को स�भ�मा, सीसीसीबीएसडीले स्थानीय �ूल िज�ा बाहेक कुनै पिन पाट�लाई 
िल�खत �पमा सूिचत गनु� पछ� , िव�ाथ�को �ेसमे�को लािग िज�ेवार जसले भ�ो िक कुनै पिन �ेसमे� नभएको ख�मा �ने खच�को 
लािग पाट� आिथ�क िज�ेवार छ। 3०3 सीएमआर २.00.०० को आव�कताह�को पिछ लागी। 
  
काय�क्रम सुिवधा प�रवत�नह�को उ�त सूचना 
जब सीसीसीबीएसडीले यसको काय�क्रममा ठोस प�रवत�नह� गद�छ, मु� प�रचालन अिधकारीले िवभागलाई सूिचत गद�छ, कुनै प�रवत�न 
�नु भ�ा पिहले, िवभागको फारम १ प्रयोग गरेर। यसबाहेक, सीसीसीबीएसडीले �ूल िज�ाह� र कुनै नयाँ नीित तथा प्रिक्रयाह�का 
अिभभावकलाई सूिचत गन�छ र / वा प�रवत�नह�। हालको नीित र प्रिक्रयाह�मा ईमेल वा िचठी माफ� त। 
  
यो पूव� सूचना पया�� समयको साथ बनाई िवभागलाई प्र�ािवत प�रवत�नको आव�कता र सीसीसीको काय�क्रममा ��ो प�रवत�नले पान� 
असरह�को मू�ा assess◌्कन गन� अनुमित िदनेछ। सीसीसीले कुनै पिन अचानक र / वा अप्र�ािशत प�रवत�नको िवभागलाई िल�खत 
अिधसूचना प्रदान गद�छ जसले िव�ाथ�ह�को समग्र �ा� वा सुर�ा र / वा आईईपीह� �ारा आव�क सेवाह�को डेिलभरीमा असर 
गन� सक्छ।  
  
सीसीसीबीएसडीले १ working काय� िदन िभत्र िवभागलाई सूचना िदनेछ: अ��म अनुमोिदत ईएसई काय�क्रम बजेटमा आधा�रत िव�ाथ�को 
नामांकनमा प्र�ेक १०% कमी आएको छ; काय�क्रमको �ािम� मा प�रवत�न; प्रोग्रामको नाममा प�रवत�न गनु�होस्; �र� पदह�) अनुमोिदत 
कम�चारी पदह�मा अक� उपयु� इजाजतपत्र वा अप�त कम�चारीको ���ले भद�न, र यसले िव�ाथ�ह�लाई सेवा पुर्याउनेमा सीधा 
प्रभाव पाद�छ। 
  
CCCBSD बुझ्दछन् िक िन� प�रवत�नह� �नु अिघ िवभागबाट पूव� �ीकृित �नुपद�छ: �ूल भवन (ह�) / शारी�रक सुिवधाह�मा प�रवत�न 
जुन आपतकालको कारणले होइन, तर स्थान प�रवत�न र / वा भवन (ह�) को िव�ारसँग स���त छ; र काय�क्रमले ईएसईमा गरेका 
प�रवत�नह�लाई िनती र आव�कताह�को िनर�र पालनको �पमा नीितका र प्रिक्रयाह� आव�क छ। 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ne&u=http://www.nad.org/site/pp.asp%3Fc%3DfoINKQMBF%26b%3D180362
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CCCBSD ले िन� प�रवत�नह� �नु अिघ िवभागबाट पूव� �ीकृित प्रा� गन�छ: िव�ाथ�ह�को उमेर बढाउन वा घटाउन अनुरोध 
ग�रएको; प्र�ुत ग�रएको िव�ाथ�ह�को िल of◌्ग प�रवत�न वा थ� अनुरोध; अ��म अनुमोिदत ईएसई काय�क्रम बजेटको आधारमा 
िव�ाथ�ह�को नामांकनमा प्र�ेक १०% वृ��; र थप्दै, हटाउने वा कम�चारी �स्थित प�रवत�न गन�। 
  
त�ाल सूचना 
लागू िनयम र एजे�ी नीित अनुसार, सीसीसीबीएसडीले �ूलमा भना� �ने घटनाह�को बारेमा (�ासाचुसेट्स �ुडे�, �ेट अफ �ेट 
�ुडे� वा िनजी िव� पोिषत िव�ाथ�) को लागी कुनै िव�ाथ�को लािग ईएसई लाई त�ाल, इले�� ोिनक, अिधसूचना प्रदान गद�छ, बाहेक 
केवल �ूलको घ�ामा मात्र घट्ने घटनाह� बाहेक EMERGENCY TERMINATIONS को लािग जुन दुबै �ूल र आवासीय घ�ाको लािग 
हो। 
  
जब कुनै ग�ीर घटना घट्छ, फाराम २ िवभागमा पेश गनु� आव�क पद�छ। मु� अपरेिटंग अिफसले स���त प�ह�बाट सबै आव�क 
जानकारी ज�ा गन�छ र ड�ुबीएमएस माफ� त बुझाउनेछ। यस पे�ीले सबै आव�क कागजात �ीकृत नभएस� सबिमशनको पूरा 
सिहत िन� समावेश गद�छ। CCCBSD बुझ्दछ िक DESE लाई सूिचत गन� सिकन्छ यिद सबै कागजात अिहले स� पेश ग�रएको छैन; य�िप 
CCCBSD ले बुझ्दछ िक सबिमशन पूरा नभएस� WBMS माफ� त सबै कागजातह� अपलोड �ँदैन। मु� अपरेिटंग अिधकारी, �ेफनी 
िट��, को लागी कुनै पिन अित�र� जानकारी को लागी िवभाग �ारा अनुरोध को लागी जवाफ िदन िज�ेदार �नेछ। 
  
िक त काय�क्रम िनद�शक वा िश�ा िनद�शकले िव�ाथ�को प�रवार, �ूल िज�ा िवशेष िश�ा प्रशासक, र िव�ाथ�को हेरचाह वा 
िनयु��मा संल� अ� संल� रा� एजे�ीह�लाई तु�� सूचना िदन्छ । यो संचार या त फोन कल, ईमेल, आमने सामने कुराकानी, वा 
�ासाचुसेट्स िव�ाथ�ह�, रा� बािहरका िव�ाथ�ह� र िनजीकृत िव� पोिषत िव�ाथ�ह� सिहत काय�क्रममा नाम दता� भएका सबै 
िव�ाथ�ह�को लािग िल�खत पत्र माफ� त �नेछ। 
  
फारम २ घटनाको लािग आव�क �न्छ जुन �ूलको घ�ामा मात्र देखा पद�छ, िव�ाथ�को मृ�ु वा आपतकालीन समा�� बाहेक। 
  
फारम २ सूचनाका लािग प्रिक्रयाह� बताउँछन् िक: 

१. सीसीसीबीएसडीले ब�ा र प�रवार िवभाग (DCF) सँग )१-ए �रपोट� फाइल गन� वा िवकलांग ��� संर�ण आयोग (DPPC) 
लाई गुनासोको लािग त�ाल िवद्युतीय अिधसूचना प्रदान गद�छ जुन काय�क्रम वा काय�क्रम कम�चारी सद�को लािग ग�रएको छ। 
दु�पयोग वा िव�ाथ�को उपे�ा; 
२. सीसीसीबीएसडीले संघीय, रा�, वा स्थानीय एजे�ीले िलएको कारवाहीको लािग त�ाल इले�� ोिनक अिधसूचना प्रदान गद�छ 
जसले �ूलको �ीकृितलाई DESE को साथमा खतरामा पान� सक्छ; 
C. सीसीसीबीएसडीले �ूल वा यसका कम�चारी (ह�) लाई यसको कुनै पिन िव�ाथ�को हेरचाह वा िश�ासँग स���त 
प�र�स्थितमा उ�� कुनै कानूनी कारवाहीको लािग त�ाल इले�� ोिनक सूचना प्रदान गन�छ; 
C. सीसीसीबीएसडीले िव�ाथ�को अ�तालमा भना�का लािग त�ाल इले�� ोिनक सूचना प्रदान गद�छ (िबरामीको आपतकालीन 
कोठा र त�ाल हेरचाह भ्रमण सिहत) काय�क्रममा शारी�रक चोटपटकको कारण वा पिहले अ�ात रोग, दुघ�टना वा गडबडी जुन 
िव�ाथ� काय�क्रममा �ँदा �न्छ; 
C. CCCBSD काय�क्रमबाट भा�े िव�ाथ�को लािग त�ाल इले�� ोिनक सूचना प्रदान गद�छ; 
C. सीसीसीबीएसडीले काय�क्रममा िव�ाथ� वा कम�चारीलाई �ने ग�ीर प्रकृितको कुनै पिन घटनाको लािग त�ाल इले�� ोिनक 
सूचना प्रदान गन�छ? (केिह उदाहरणह�ले समावेश गद�छ: कुनै पिन पुिलस संल�ता, कुनै पिन िमिडया संल�ता, हितयार, आगो 
सेिटंग, मिदरा वा लागुपदाथ�को अिधकार वा प्रोग्राममा प्रयोगको बेला।); र 
7      गनु�पछ�  �हाँ एक िव�ाथ� एक मृ�ु, को CCCBSD त�ाल मौ�खक र िल�खत िव�ाथ�लाई आमाबाबुले / संर�क गन� / 
इले�� िनक सूचना, िज�ेवार �ूल िज�ा, िवभाग, यिद लागू गन� यो� भएको को हेरिवचार संल� कुनै पिन रा� एजे�ीसँग 
प्रदान गन�छ र �न िव�ाथ� 
C. सीसीसीबीएसडीले �ूल र आवासीय दुबै समयमा 60०3 सीएमआर २ 28.० ((१२ ) ( बी) पिछको िव�ाथ�को आपतकालीन 
समापनको लािग त�ाल इले�� ोिनक सूचना प्रदान गन�छ। 

  
सबै घटनाह� िव�ाथ�को रेकड�मा रा�खनेछ। 
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	संगठनात्मक नीतिहरू
	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
	एस विशेष शिक्षा कानून र नियमहरू
	सीसीसीबीएसडी सबै विशेष शिक्षा कानूनको पालना गर्दछ: 3०3 सीएमआर २.00.०० र CM०3 सीएमआर १.00.००। जबकि पूर्ण कानूनहरू यस पुस्तिकामा सम्बोधन गरिने छैन, कानून, यसको पूर्णतामा, प्रत्येक कार्यक्रमको लागि शिक्षा कार्यालयहरूमा अवस्थित छ र अनुरोधमा पढ्नको लागि उप...
	3०3 सीएमआर २.00.०० ले सुनिश्चित गर्दछ कि योग्य मैसाचुसेट विद्यार्थीहरूले लागू राज्य र संघीय कानूनको अनुसार कम प्रतिबन्धित वातावरणमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत शैक्षिक सम्भावना विकास गर्न डिजाइन गरिएको विशेष शिक्षा सेवाहरू प्राप्त गर्दछन्। यस कानून भित्र स...
	3०3 सीएमआर १.00.०० कार्यक्रम र सुरक्षा मापदण्डहरू दिन र आवासीय विशेष शिक्षा स्कूलहरू सार्वजनिक र निजी संस्थानहरू द्वारा संचालित र सार्वजनिक रूपमा अनुदान प्राप्त विद्यार्थीहरूको सेवाको लागि संचालन गर्दछ। यस कानून भित्र सम्बोधन गरिएका सेक्सनहरू निम्नानु...
	१.0.०१: प्राधिकरण क्षेत्र र उद्देश्य
	१.0.०२: परिभाषा
	१.0.०3: दैनिक देखभालको लागि आवश्यकताहरू
	१.0.०4: भौतिक सुविधा र उपकरण आवश्यकताहरू
	१.0.०5: आवश्यक नीतिहरू र प्रक्रियाहरू
	कम से कम प्रतिबन्धात्मक प्लेसमेन्ट
	होशियारी मूल्या assessment्कन पछि, यदि बच्चाको आईईपी टीमले पूरा समावेशी दृष्टिकोण बच्चाको हितमा छ भन्ने विश्वास गर्दैन भने, उनीहरूले वैकल्पिक प्लेसमेन्ट विकल्पहरू विचार गर्नेछन् जसले दुबै LRE र शैक्षिक समर्थन दुवै प्रदान गर्दछ। आईडीईए, भाग बी, सेक्सन ...
	विद्यार्थीको शैक्षिक शैली / आवश्यकताहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्नु सीसीसीबीएसडीको जिम्मेवारी हो। प्रारम्भमा, यो वातावरण एक आत्म-सम्मिलित कक्षा कोठामा प्रतिबन्धित हुन सक्छ, यद्यपि टीमको लक्ष्य भनेको विद्यार्थीलाई मुख्य स्ट्रिम...
	यदि एक विद्यार्थी बिन्दुमा प्रगति गर्दछ जहाँ उसले मूलधारमा सफल हुन सक्छ, CCCBSD ले विद्यार्थीलाई त्यस्ता अवसरहरू प्रदान गर्न कदम चाल्नेछ। त्यस्ता उपायहरूमा समावेश हुन सक्छ, तर सीमित छैन: एक छिमेकको सार्वजनिक स्कूल वा अन्य सामुदायिक कार्यक्रममा आंशिक उ...
	एक नयाँ महत्वपूर्ण संसाधन सीसीसीबीएसडीले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अधिकतम अवसरहरू बढाउन सहयोग पुर्याउने काम स्कूलको दोभाषे हुनेछ। स्कूल दुभाषे विद्यार्थीहरूलाई कम प्रतिबन्धित प्रोग्रामिंगमा सञ्चार अवरोधहरू पार गर्न मद्दत गर्दछ। स्कूल दुभाषे CCCBSD र ...
	सीसीसीबीएसडीका शिक्षा निर्देशक निकट सम्पर्कमा रहेका छन् र विद्यालय समन्वय समितिको सहयोगमा यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रबन्धहरुमा संलग्न सबै पक्षहरुलाई सफल रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ।
	ठेक्का दायित्व
	सेवाहरूको भुक्तानीका लागि अनुबंधात्मक दायित्वहरूको सन्दर्भमा, सीसीसीबीएसडीले स्थानीय स्कूल जिल्ला बाहेक कुनै पनि पार्टीलाई लिखित रूपमा सूचित गर्नु पर्छ, विद्यार्थीको प्लेसमेन्टको लागि जिम्मेवार जसले भन्यो कि कुनै पनि प्लेसमेन्ट नभएको खण्डमा हुने खर्चक...
	कार्यक्रम सुविधा परिवर्तनहरूको उन्नत सूचना
	जब सीसीसीबीएसडीले यसको कार्यक्रममा ठोस परिवर्तनहरू गर्दछ, मुख्य परिचालन अधिकारीले विभागलाई सूचित गर्दछ, कुनै परिवर्तन हुनु भन्दा पहिले, विभागको फारम १ प्रयोग गरेर। यसबाहेक, सीसीसीबीएसडीले स्कूल जिल्लाहरू र कुनै नयाँ नीति तथा प्रक्रियाहरूका अभिभावकलाई ...
	यो पूर्व सूचना पर्याप्त समयको साथ बनाई विभागलाई प्रस्तावित परिवर्तनको आवश्यकता र सीसीसीको कार्यक्रममा त्यस्तो परिवर्तनले पार्ने असरहरूको मूल्या assess्कन गर्न अनुमति दिनेछ। सीसीसीले कुनै पनि अचानक र / वा अप्रत्याशित परिवर्तनको विभागलाई लिखित अधिसूचना ...
	सीसीसीबीएसडीले १ working कार्य दिन भित्र विभागलाई सूचना दिनेछ: अन्तिम अनुमोदित ईएसई कार्यक्रम बजेटमा आधारित विद्यार्थीको नामांकनमा प्रत्येक १०% कमी आएको छ; कार्यक्रमको स्वामित्व मा परिवर्तन; प्रोग्रामको नाममा परिवर्तन गर्नुहोस्; रिक्त पदहरू) अनुमोदित ...
	CCCBSD बुझ्दछन् कि निम्न परिवर्तनहरू हुनु अघि विभागबाट पूर्व स्वीकृति हुनुपर्दछ: स्कूल भवन (हरू) / शारीरिक सुविधाहरूमा परिवर्तन जुन आपतकालको कारणले होइन, तर स्थान परिवर्तन र / वा भवन (हरू) को विस्तारसँग सम्बन्धित छ; र कार्यक्रमले ईएसईमा गरेका परिवर्तन...
	CCCBSD ले निम्न परिवर्तनहरू हुनु अघि विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नेछ: विद्यार्थीहरूको उमेर बढाउन वा घटाउन अनुरोध गरिएको; प्रस्तुत गरिएको विद्यार्थीहरूको लि of्ग परिवर्तन वा थप्न अनुरोध; अन्तिम अनुमोदित ईएसई कार्यक्रम बजेटको आधारमा विद्यार्थीहरू...
	तत्काल सूचना
	लागू नियम र एजेन्सी नीति अनुसार, सीसीसीबीएसडीले स्कूलमा भर्ना हुने घटनाहरूको बारेमा (म्यासाचुसेट्स स्टुडेन्ट, स्टेट अफ स्टेट स्टुडेन्ट वा निजी वित्त पोषित विद्यार्थी) को लागी कुनै विद्यार्थीको लागि ईएसई लाई तत्काल, इलेक्ट्रोनिक, अधिसूचना प्रदान गर्दछ,...
	जब कुनै गम्भीर घटना घट्छ, फाराम २ विभागमा पेश गर्नु आवश्यक पर्दछ। मुख्य अपरेटिंग अफिसले सम्बन्धित पक्षहरूबाट सबै आवश्यक जानकारी जम्मा गर्नेछ र डब्लुबीएमएस मार्फत बुझाउनेछ। यस पेश्कीले सबै आवश्यक कागजात स्वीकृत नभएसम्म सबमिशनको पूरा सहित निम्न समावेश ग...
	कि त कार्यक्रम निर्देशक वा शिक्षा निर्देशकले विद्यार्थीको परिवार, स्कूल जिल्ला विशेष शिक्षा प्रशासक, र विद्यार्थीको हेरचाह वा नियुक्तिमा संलग्न अन्य संलग्न राज्य एजेन्सीहरूलाई तुरुन्त सूचना दिन्छ । यो संचार या त फोन कल, ईमेल, आमने सामने कुराकानी, वा म...
	फारम २ घटनाको लागि आवश्यक हुन्छ जुन स्कूलको घण्टामा मात्र देखा पर्दछ, विद्यार्थीको मृत्यु वा आपतकालीन समाप्ति बाहेक।
	फारम २ सूचनाका लागि प्रक्रियाहरू बताउँछन् कि:
	१. सीसीसीबीएसडीले बच्चा र परिवार विभाग (DCF) सँग )१-ए रिपोर्ट फाइल गर्न वा विकलांग व्यक्ति संरक्षण आयोग (DPPC) लाई गुनासोको लागि तत्काल विद्युतीय अधिसूचना प्रदान गर्दछ जुन कार्यक्रम वा कार्यक्रम कर्मचारी सदस्यको लागि गरिएको छ। दुरुपयोग वा विद्यार्थीको...
	२. सीसीसीबीएसडीले संघीय, राज्य, वा स्थानीय एजेन्सीले लिएको कारवाहीको लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक अधिसूचना प्रदान गर्दछ जसले स्कूलको स्वीकृतिलाई DESE को साथमा खतरामा पार्न सक्छ;
	C. सीसीसीबीएसडीले स्कूल वा यसका कर्मचारी (हरू) लाई यसको कुनै पनि विद्यार्थीको हेरचाह वा शिक्षासँग सम्बन्धित परिस्थितिमा उत्पन्न कुनै कानूनी कारवाहीको लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रदान गर्नेछ;
	C. सीसीसीबीएसडीले विद्यार्थीको अस्पतालमा भर्नाका लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रदान गर्दछ (बिरामीको आपतकालीन कोठा र तत्काल हेरचाह भ्रमण सहित) कार्यक्रममा शारीरिक चोटपटकको कारण वा पहिले अज्ञात रोग, दुर्घटना वा गडबडी जुन विद्यार्थी कार्यक्रममा हुँदा ...
	C. CCCBSD कार्यक्रमबाट भाग्ने विद्यार्थीको लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रदान गर्दछ;
	C. सीसीसीबीएसडीले कार्यक्रममा विद्यार्थी वा कर्मचारीलाई हुने गम्भीर प्रकृतिको कुनै पनि घटनाको लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रदान गर्नेछ? (केहि उदाहरणहरूले समावेश गर्दछ: कुनै पनि पुलिस संलग्नता, कुनै पनि मिडिया संलग्नता, हतियार, आगो सेटिंग, मदिरा वा...
	7      गर्नुपर्छ त्यहाँ एक विद्यार्थी एक मृत्यु, को CCCBSD तत्काल मौखिक र लिखित विद्यार्थीलाई आमाबाबुले / संरक्षक गर्न / इलेक्ट्रनिक सूचना, जिम्मेवार स्कूल जिल्ला, विभाग, यदि लागू गर्न योग्य भएको को हेरविचार संलग्न कुनै पनि राज्य एजेन्सीसँग प्रदान गर्...
	C. सीसीसीबीएसडीले स्कूल र आवासीय दुबै समयमा 60०3 सीएमआर २ 28.० ((१२ ) ( बी) पछिको विद्यार्थीको आपतकालीन समापनको लागि तत्काल इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रदान गर्नेछ।
	सबै घटनाहरू विद्यार्थीको रेकर्डमा राखिनेछ।

