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Contact Information

District Offices  For more info: www.bsdvt.org

Office Name Address Telephone Fax

Superintendent Yaw Obeng 150 Colchester Ave. 864-8474 864-8501

Exec. Director of Curriculum, 
Instruction, & Assessment

Stephanie Philips 150 Colchester Ave. 864-8492  864-8501

Exec. Director of Human  
Resources and Equity Affairs

Nikki Fuller 150 Colchester Ave. 864-2159 540-3010

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

Equity Director Henri Sparks 52 Institute Road 865-4168 864-8408

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

Food Service Director Doug Davis 52 Institute Road 864-8415 864-8438

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

Property Services Director Marty Spaulding 287 Shelburne Road 864-8453 864-8513

Student Support Services 
Director

Laura Nugent 150 Colchester Ave. 864-8456 864-8501

Expanded Learning Director Christy Gallese 150 Colchester Ave. 540-0285 864-8501

Our Schools For more info: www.bsdvt.org 

School Principal / Director Address Telephone Fax

Burlington High School Noel Green 52 Institute Rd. 864-8411 864-8408

Burlington Technical Ctr. Tracy Racicot 52 Institute Rd. 864-8426 864-8521

Champlain Elementary Dorinne Dorfman 800 Pine St. 864-8477 864-2157

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

Edmunds Elementary Shelley Mathias 299 Main St. 864-8473 864-2166

Edmunds Middle School Megan McDonough 275 Main St. 864-8486 864-2218

Flynn Elementary Donald Van Nostrand 1645 North Ave. 864-8478 864-2145

Horizons Allen McMurrey 1251 North Ave. 864-8497 864-8501

Hunt Middle School Mattie Scheidt 1364 North Ave. 864-8469 864-8467

Integrated Arts Academy Bobby Riley 6 Archibald St. 864-8475 864-2162

ONTOP Allen McMurrey 52 Institute Rd. 864-8496 864-8408

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

Sustainability Academy Lashawn Whitmore-Sells 123 North St. 864-8480 864-2161

School Board  For more info: www.bsdvt.org

Ward Name Address
Home  
Telephone

Term  
Ends Email

1 Eric Gorman 57 Brookes Ave. 310-4518 2021 Egorman@bsdvt.org

2 Stephen Carey PO Box 5393, 05402 2021 scarey@bsdvt.org

3 Liz Curry 16 Crowley St. 578-5793 2021 lcurry@bsdvt.org

4 Martine Gulick 39 Nottingham Lane 488-4445 2021 mgulick@bsdvt.org

5 Mike Fisher 28 Cherry Lane 777-7847 2021 mbfisher@bsdvt.org

6 Clare Wool 153 Summit St. 917-912-4333 2021 cwool@bsdvt.org 

7 Monika Ivancic 24 Brandywine St. 540-0830 2021 Mivancici@bsdvt.org

8 Keith Pillsbury 25 University Terrace 862-3575 2021 kpillsbury@bsdvt.org

District Name Address Telephone Ends Email

Central

South Jeffrey Wick   15 Mountview Court 917-282-5256     2019 jwick@bsdvt.org

North Mark Barlow 25 Holly Lane 549-4433 2019 mbarlow@bsdvt.org

East Kathy Olwell 136 No. Prospect St. 660-4910 2019 kolwell@bsdvt.org
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Eid al Adha Begins

District: Inservice Day  
(No School for Students)

C.P. Smith: Kindergarten 
Orientation  

District: Inservice Day  
(No School for Students)

Eid al Adha Ends

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice  
Day (No School for 
Students)

Champlain: Informal 
Open House 9:30-11AM

C.P. Smith: Informal 
Open House 8:15-9:15AM 

EES: Ice Cream Social 
3-4PM 

EMS: Incoming 6th & 7th 

Grade Student/Guardian 
Welcome 8-9AM

Flynn: Open House for 
Kindergartners, First 
Graders and New Flynn 
Families 12-1PM

Hunt: Incoming 6th & 7th 

Grade Student/Guardian 
Welcome 12-1PM 

SA: Back to School BBQ
11:30-1PM

District: First Day  
of School 

BHS: First Day for  
9th Grade Only  

BTC: BTC Orientation for 
1st Year Students 

Burlington Kids 
Afterschool: First Day  
of Afterschool for Grades
1/2/3/4/5 1:50-5:30PM

EES: Welcome Coffee 
8:15AM 

EMS: First Day for  
6th Grade

Flynn: First Day Coffee 
8:15AM

Hunt: First Day for  
6 & 7th Grade

IAA: Welcome Back  
Pastry and Coffee for 
Families 8:15AM 

SA: Parent Coffee  
8:15-8:45AM 

BHS: All BHS Students 
8:05AM 

BTC: First Student Day 

EMS: First Day 7th & 8th 
Grade

Hunt: First Day for 8th 
Grade

Pre-K: First Day of Flynn 
and Ira Full Day Preschool 

EMS: Fall Sports Sign Up 
Meeting in the Gym  
3PM

IAA: Ice Cream Social 
3PM
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Labor Day

Burlington Kids 
Afterschool: First Session 
1 Activity Sign-Up

Burlington Kids 
Afterschool: First 
Day of Afterschool for 
Kindergartners  
2:50-5:30PM 

EMS: Fall Sports Begin 

Hunt: Picture Day   

PreK: First Day of IRA  
ISN Preschool

PreK: First Day of Flynn 
AM/PM Preschool

Burlington Kids 
Afterschool: First Session 
1 Activity Sign-Up

PreK: First Day of SA  
AM/PM Preschool

BHS: BHS Senior  
College Process Info  
Night 6:30PM   

Burlington Kids 
Afterschool: First Session 
1 Activity Sign-Up

EMS: Picture Day   

Flynn: Picture Day

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: Picture Day   

IAA: Whole School Photo    
8:05AM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Burlington Kids 
Afterschool: First Session 
1 Activity Sign-Up

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

Rosh HaShannah Begins

BHS: ADD/DROP  
Period Begins 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30-7PM 

PreK: First Day of IRA 
AM/PM Preschool

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

Champlain: Picture Day

Rosh HaShannah Ends

BHS: College Fair at 
St.Michael's 6:30-8:30PM

Hunt: PTO Meeting 
6-7:30PM  

Hijri (Islamic New Year)

BHS: College Fair  
at St.Michael's  
9:30-11AM

C.P. Smith: Picture Day

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

EMS: Instrument Night 
with Ellis Music Company 
6-8:30PM

Champlain: Harvest 
Festival 5-7PM

EES: Welcome BBQ 
5-7PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM BHS: Homecoming

Burlington Kids 
Afterschool: BKids 
Session 1 Activities begin

BHS: Nuclear Holocaust 
Survivor School Wide 
Event 8:05AM

Yom Kippur Begins Yom Kippur Ends

BHS: Open House  
7PM

Champlain: Curriculum 
Night 6-7PM

EES: Spaghetti Dinner 
and Open House  
5:45-7PM 

Flynn: Welcome BBQ 
5-6:30PM 

Flynn: Open House 
6-7PM 

SA: Picture Day
BHS: ADD/DROP Period 
Ends

Sukkot Begins

Hunt: Open House  
& Harvest Dinner 6PM

IAA: Open House, Grades 
3, 4, 5, Ms. Mary and  
Ms. Lynda 6PM

Sukkot Ends

Flynn: Picture Retake Day

IAA: Open House, Grades  
Pre-K-2 6PM

BHS: BHS College Info 
Night for Underclassmen 
6:30PM 

EMS: Open House 
6-7:30PM Hunt: Dance 6:30PM Hoshana RabaShmini Atzeret Begins

       1 

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29 

 30

 

 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes  

S
e

pt
e

m
b

e
r 

’1
8

4

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019 | BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019 | For full District policies/procedures please visit bsdvt.org



SA: PTO Meeting  
5:30-7PM
Shmini Atzeret Ends EES: PTO Meeting 6-7PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

SA: Community Dinner/
Open House 5:30-7:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30-7PM 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

Indigenous Peoples' Day IAA: Picture Retake Day

BHS: Pre-ACT and PSAT 
Testing (Gr. 10 & 11)  
8AM 

Late Start Gr. 9 &12

BHS: College and Military 
Options Fair 4-9PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Flynn: Bookfair and  
Pasta Dinner 5-7PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM SA: Harvest Run

EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

BHS: Quarter 1 Ends

BHS:  
Students 1/2 Day AM /  
Parent Conferences PM

BHS: NO SCHOOL  
FOR STUDENTS  
Parent Conferences:  
7:30-11AM

BHS: Quarter One Ends 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No BKids Afterschool

PreK-8: Inservice Day:  
NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

Vijaya Dasami (Dashara) 
Begins SA: Picture Retake Day

Vijaya Dasami (Dashara) 
Ends

District:  
Early Release 

BHS: Fall Preview Concert 
7PM 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No BKids Afterschool 

PreK: No Preschool  
(IAA, SA, Flynn, Ira) 

C.P. Smith: Halloween 
Family Fun Night 6-8PM 

Hunt: Dance 6:30PM

IAA: PTO Halloween Party 
6PM 

SA: Harvest Dance 6-8PM

SA: PTO Fall Work Day 
9AM-12PM

Flynn: Annual Costume 
Parade
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BHS: Early Decision 
College Deadline

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

EES: Multicultural Night                        
5:30-7:30PM

Hunt /EMS:  
End Quarter 1 

Daylight Savings Time Ends

EMS: Basketball Sign Up 
Meeting in the Gym 3PM

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

Hunt: Election Day Bake 
Sale 7AM-7PM

SA: Election Day Bake 
Sale 7AM-7PM

Election Day

BHS: Senior Cap and 
Gown Meeting 8AM

C.P. Smith: Book Fair

Diwali/Dipwali Begins

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM 

C.P. Smith:  
Book Fair Family Night  
5:30-7:30PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM 

Flynn: Very Merry 
Theater School Play

IAA: Literacy Breakfast, 
Grades Pre-K, K, 1, 2 
8:10AM 

Diwali/Dipwali Ends

Flynn:  
Very Merry Theater 
School Play 4PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM   

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

Veterans Day

BHS: Cap and Gown 
Order Day 11AM

EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

BHS: Early Decision 
College Deadline

BHS: Fall Musical 
Production 7PM

BHS: Fall Musical 
Production 7PM 

IAA: Literacy Breakfast, 
Grades 3, 4, 5, Ms. Lynda 
and Ms. Mary 8:10AM

BHS: Fall Musical 
Production 7PM

District: Inservice Day 
 – NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Inservice Day 
 – NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Thanksgiving

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool
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Chanukah Begins

C.P. Smith: Student 
Extravaganza – PTO 

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

Hunt: Chorus Concert & 
Bake Sale 7PM

Flynn: PTO Meeting 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM Hunt: Dance 6:30PM

SA: Silent Auction  
and Pancake Breakfast  
8:30-11:30AM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30-7PM

Chanukah Ends

EMS: 7/8 Chorus Concert 
6:30-8PM

Hunt: Orchestra Concert 
& Bake Sale 7PM

District: Early Release

Burlington Kids 
Afterschool:  
No BKids Afterschool 

Champlain:  
PTO Meeting 7:30AM

PreK: No Preschool  
(IAA, SA, Flynn, Ira)

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

EMS: PTO Meeting  
5-6:30PM

EMS: 7/8 Band and 
Orchestra Concert  
6:30-8PM

Hunt: Band Concert  
& Bake Sale 7PM IAA: Fill the Bowl 6PM

BHS: Quarter Two  
Ends

C.P. Smith: Holidays  
Sing-Along

EMS: Activity Day

Flynn: Winter Sing-Along

IAA: Friday Town Meeting 
– Sing Along 2:15PM

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Christmas Eve

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Christmas Day

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Kwanzaa Begins 

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Tamu Losar

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool 

New Year's Eve

       1
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District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool 

BHS: Regular Decision 
College Deadline

New Year’s Day 
Kwanzaa Ends

District: Holiday Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool 

BHS: Middle School 
Presentations (8th Grade)

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

BHS: Middle School 
Presentations (8th Grade)

BHS: Senior Meeting 
Graduation & VSAC 
Scholarships 8AM

EES: Incoming 
Kindergarten Pizza Night 
5:30-7PM

EMS: 6th Grade Concert 
6:30-8PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30-7PM 

IAA: Incoming Family 
Parent Tour 8:10AM

IAA: Kids' Book Sale

EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

BHS: BHS Gap Year Fair 
6PM

Hunt/EMS: Quarter 2 
Ends

District: MLK Day  
— Half Day for Students

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool 

PreK: No Preschool  
(IAA, SA, Flynn, Ira)

Martin Luther King Day
BHS: BHS 8th Grade 
Information Night 6PM

BHS: Winter  
Concert I 7PM 

C.P. Smith: International 
Dinner/Art Show/ Chorus 
5:30-7:30PM

SA: Community 
Multicultural Dinner  
& Fair 6-7:30PM

Flynn: Family Traditions 
Dinner 5:30-7PM   

IAA: Family Movie Night 
6PM  

BHS: Winter Ball 8PM 

EES: Math Night 

IAA: Kindness Week

EMS: 6th Grade 
Celebration of Learning 
8:30-9:30AM

IAA: Kindness Week IAA: Kindness Week

BHS: Winter Concert II  
7PM 

IAA: Kindness Week
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BHS: Regular Decision 
College Admissions 
Deadline

IAA: Kindness Week Groundhog Day

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

Sonam Losar

Tet (Vietnamese New 
Year) 

EES: PTO Meeting 6PM 

IAA: Incoming Family  
Parent Tour 1PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM 

EES: Fine Arts Night – 
Grades 3-5 6-7:30PM 

Flynn: Annual Title One 
Meeting 5:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30-7PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Hunt: Dance 6:30PM

Valentine’s Day

C.P. Smith: School Play 
7PM 

Flynn: Talent Show 6PM

IAA: Celebrate Black 
Voices 

SA: Movie Night 6-8PM
C.P. Smith: School Play 
4PM

IAA: Wonder Week 

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday

IAA: Wonder Week 

BHS: Senior Meeting 
Local Scholarships 8AM

BHS: One Act Festival 
7PM

EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool
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District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Inservice Day 
— NO SCHOOL FOR 
STUDENTS 

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

SA: Election Day Bake 
Sale 7AM-7PM

Town Meeting Day

BHS: Orchestra Night 
7PM

EMS: Orchestra Night at 
BHS 7-8:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

Daylight Savings  
Time Begins

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM 

C.P. Smith : PTO Meeting  
5:30-7PM 

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM 

Champlain:  
PTO Meeting 7:30AM

C.P. Smith: School 
Concert 1:30PM

EES: Very Merry  
School Play 

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: Quarter 3 Ends 

EES: Very Merry School 
Play 

EES: Very Merry School 
Play 

St. Patrick’s Day

EMS: PTO Meeting  
5-6:30PM 

IAA: IAA Math  
Night and Annual  
Title 1 Meeting 6PM

Purim Begins
Holi

BHS: A Night of  
Choral Music 7PM 

C.P. Smith: Science Night 
5:30-7:30PM

Flynn: Maker Faire  
5:30-7PM

Purim Ends Hunt: Dance 6:30PM

Hunt: Pancake Breakfast 
& Silent Auction  
8:30-11:30AM

District: Parent 
Conferences — HALF 
DAY FOR STUDENTS 

BHS: Sophmore 
Information Night

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool 

PreK: Parent Conferences 
— NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

District: Parent 
Conferences - NO 
SCHOOL FOR STUDENTS 

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool
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SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

April Fool's Day

BHS: SBAC/ELA Grade 9 
8-11AM 
(Late Start for Grades  
10-12 at 11AM)

BHS: SBAC/ELA Grade 9 
8-11AM 
(Late Start for Grades  
10-12 at 11AM)

BHS: Class of 2019  
Parent/ Student Graduation 
Info Night 6PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Hunt: Very Merry Theatre 
School Musical

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

EES: Skate Night 6-8PM

Hunt: Very Merry Theatre 
School Musical

Hunt/EMS:  
End Quarter 3

IAA: Integrated Arts 
Breakfast, Grades 3, 4, 5, 
Ms. Lynda and Ms. Mary 
8:15AM

Hunt: Very Merry Theatre 
School Musical

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM 

BHS: Vermont Youth Rally 
Montpelier 8AM-3PM

C.P. Smith: PTO  
Meeting 5:30-7PM  

BHS: SBAC/Math  
Grade 9, 8-11AM  
(Late Start for Grades  
10-12 at 11AM) 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

EES: PTO Meeting 6PM

BHS: SBAC/Math  
Grade 9, 8-11AM  
(Late Start for Grades  
10-12 at 11AM) 

IAA: Science Fair 6PM

BHS: Career Job  
Expo (Tentative)  

BHS: VTACDA  
Choral Festival 8AM-5PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Champlain: Community 
Dinner 5:30-7PM

EES: Fine Arts Night; 
Grades K-2 6-7:30PM

Flynn: K & First Grade 
Spring Musical 1PM 

Flynn: Bookfair and Hot 
Dog Dinner 5-7PM

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM 

IAA: Integrated Arts 
Breakfast, Pre-K, K, 1, 2 
8:10AM 

EMS: Cabaret  
6:30-8:30PM

Palm Sunday
EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

Flynn: Grade 2-3 Spring 
Choral Concert and Art 
Show 6PM

IAA: Whole School Flynn 
Show 8:30AM 

IAA: Fun Run! 1PM

Good Friday 
Passover I & 2 Begins

Easter 
Passover I & 2 Ends

District: Spring Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Spring Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Spring Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: Spring Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Passover 7 & 8 Begins

District: Spring Break  
— NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool Passover 7 & 8 Ends
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EMS: Parent Info  
Night Incoming 6th Grade 
Parents 6-6:45PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

IAA: Poem in Your  
Pocket Day Hunt: Dance 6:30PM

BHS: Prom

SA: PTO Spring Work Day 
8PM

Ramadan Begins
SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

District: Early Release 

BHS: AP Testing – 
Chemistry  

Burlington Kids 
Afterschool:  
No BKids Afterschool

Champlain:  
PTO Meeting 7:30AM

PreK: No Preschool  
(IAA, SA, Flynn, Ira)

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM 

BHS: Invitational (Track)

BHS: AP Testing –  
Gov & Politics, Env. 
Science, US History,  
Biology, Music Theory, 
Calculus, French Lang.  
& Culture

Mother’s Day

BHS: AP Testing –  
Spanish Language  
& Culture,  
English Lit & Comp

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 7PM

C.P. Smith: PTO Meeting  
5:30-7PM

EMS: PTO Meeting 
5-6:30PM

Hunt: Band Concert & 
Bake Sale 7PM

BHS: AP Testing –  
English Lang & Comp, 
World History and 
Statistics 

BHS: Spring Drama 
Production 7PM 

C.P. Smith: Kindergarten 
Get-Acquainted Day 

EMS: Orchestra Concert 
7-8:30PM

IAA: Arts Take Out Night 
6PM

BHS: Quarter 4 Ends 

BHS: NGSS-Gr 11 / 
Fitness Gram-Gr. 9  
(Tentative Date) 

BHS: Late Start – 
Grades 10 and 12

BHS: Spring Drama 
Production 7PM

EES: Mayfair

Flynn: Staff Luncheon

BHS: Spring Drama  
Production 7PM 

Buddha Purnina

BHS: Final Exams

BHS: National Honor 
Society Induction 7PM 

BHS: Final Exams

Hunt: Orchestra Concert 
& Bake Sale 7PM 

BHS: Final Exams

BHS: Spring Concert

BHS: Final Exams

EMS/Hunt: 1/2 Day for 
Students 12PM

EMS/Hunt: 5th Grade 
Step Up Day 12:30-2PM

District: NO SCHOOL
Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

Memorial Day 
BHS: BHS PASS and Exam 
Makeup Day

BHS: YES Program 

Hunt: Chorus Concert  
& Bake Sale 7PM

BHS: BHS 8th Grade 
Welcome Night 6:30PM 

EMS: Chorus Concert 
7-8:30PM 

IAA: 4th Grade Play  
10AM & 1PM

EMS: 6th Grade 
Celebration of Learning 
8:30-9:30AM

IAA: School Dance, 
Grades 3-5 6PM

EES: Field Day

Laylat al Kadr Begins

    1 2 3 4 
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Laylat al Kadr Ends

BHS: BHS Athletic Awards 
Night 6PM 

BHS: YES Program 

SA: PTO Meeting 5:45-
7PM 

BHS: YES Program

SA: Whole School Trip 
North Beach 

Eid-Al-Fitr Begins 
Ramadan Ends

BHS: YES Program 

SA: Volunteer & Partner 
Appreciation and 
Celebration of Learning 
8:15AM

BHS: YES Program 
BTC: Last Day for Students 
Champlain: PTO Meeting 
7:30AM   
Flynn: PTO Meeting 6:30PM 
IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM
PreK: Last Day of IRA 
AM/PM Preschool
SA: 4th & 5th Grade Dance 
6-7PM 
Eid-Al-Fitr Ends

BHS: YES Program 

C.P. Smith: Field Day

IAA: Integrated Arts  
Field Day 

PreK: Last Day of Flynn 
AM/PM Preschool 

PreK: Last Day of IAA 
AM/PM Preschool

SA: PTO End of Year 
Celebration 5:45-7PM

BHS: YES Program 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 

Flynn: Flynn Olympics 

PreK: Last Day of SA PM 
Preschool

Shavuot Ends

BHS: Academic  
Awards Night 
BHS: YES Program 
BTC: Graduation 7PM 
Burlington Kids 
Afterschool: Last Day of 
BKids Programming
Champlain: 5th Grade 
Step Up Ceremony 6PM
C.P. Smith: 5th Grade 
Step Up & Farewell/
Appreciation Ceremony 
8:15-9AM 
EMS: Celebration of 
Learning 1PM 
Flynn: Step Up Day
Flynn: 5th Grade Bridging 
Ceremony 6PM
Hunt: Promotion 
Ceremony (tenative) 1PM
Hunt: 8th Grade Promotion 
Dance (tenative) 7PM 
IAA: 5th Grade 
Graduation 9:30AM 
PreK: Last Day of SA AM 
Preschool
SA: 5th Grade Banquet 
5:30-7PM

District: Last Day of 
School — HALF DAY 
(tentative)

BHS: Presentations of 
Learning (AM) 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No BKids Afterschool

Flynn: Year End Assembly 

Hunt/EMS: End Quarter 4 

PreK: Last Day of Flynn 
and IRA Full Day Preschool

PreK: Last Day for IRA 
Allen ISN Students

District: Inservice Day 
— NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

BHS: Graduation 
Rehearsal

BHS: Graduation 10AM 

Father’s Day

       1 
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                            K-12                       5:30 
                                                       
              ,                                       
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                     Ali Dieng     adieng@bsdvt.org      
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बर्लिंगटन सु्कल र्िर्रिक्ट 

२०१७-१८ को अर्ििावक पुस्तिका 

 
 
 

बर्लिंगटन सु्कल र्िस्तरि क््टको र्िशन त्यिा र्वध्यार्थीहरु स्नातक् गराउनु 
हो जो 

 र्बर्िन्न संसृ्कर्तको िान्यता गर्दछन। 
 सिुर्ायिा संलग्न हुन्छन। 
 प्रिावकारी सञ्चार गर्दछन्। 
 रचनात्मक र्वचार राख्र्छन्। 
 कौशलतासार्थ सिस्या सिाधान 

गर्दछन्। 
 आफ्नो उच्चति शैर्िक, बौस्तिक र 

व्यस्तिगत ििता अनुसार हार्सल 
गर्दछन्। 

हाम्रो दृष्टि: 
बर्लिंगटन सु्कल र्िस्तरि क््ट: र्सजदनात्मक, हेरर्बचारपूर्द र साहसी 

ब्यस्तिहरुको  श्रीजना गरै्- यात्रािा शार्िल हुनुहोस्! 
हाम्रो आन्तरक ष्टिश्वास: 

 प्रते्यक बच्चा सफल हुनसक्छन्। 
 पररवार र सिुर्ाय छोराछोररको 

र्शिािा साझेर्ार हुन। 
 र्वर्वधता र सिावेर्शताले र्वध्यालय र 

सिुर्ायको प्रचार गर्दछ। 
 एक स्वागतयोग्य, सहयोगी 

वातावरर्ले लेख्न पढ्न बढवा र्र्न्छ। 
 आत्म-प्रर्तर्बम्ब र उत्तरर्ार्यत्व बहन 

गनादले हाम्रो अभ्यासिा सुधार 
आउछ। 

संयोजन: 
बर्लिंगटन सु्कल र्िर्रिक्ट  आफ्ना कायदक्रििा सबै र्वध्यार्थीलाई बराबर 

िौका प्रर्ान गनद प्रर्तबि छ । अपांगता िएका  र्वध्यार्थीलाई 
छुटै्ट संयोजन आवश्यक हुनाले कुनै कायदक्रििा िाग र्लनु 
पर्ाद र्वध्यालय प्रशासनलाई उपयुि तयारीका लार्ग पयादप्त 
अर्िि अनुिर्तका लार्ग जानकारी गराउनुपने छ । 
 
 
 

ASBESTOS व्यिस्थापन: 

 

                   बलगटन  वतुल  �डरि��ट 
२०१८-१९ तो अ�भभा त पुरवतता 

 

बलगटन  वतुल �डरव���तो  �मशन �यवता क �याथ�ह� वनातत् गराउनु 
हो जो  

● �ब�भआन संवतृ�ततो माआयता गदछन। 
● समुदायमा संल�न हुआछन। 
● �भा तार� स�चार गदछन।्  
● रचना�मत क चार रा�दछन।् 
● तौशलतासाथ समवया समाधान गदछन।् 
●  �नो उ�चतम शै�त, बौ��धत र �यर�तगत 

मता अनुसार हा�सल गदछन।् 
हा�ो  �रिट: 
बलगटन  वतुल �डरव���: �सजना�मत, हेर�बचारपूण र साहसी 

�यर�तह�तो  �ीजना गद�- या�ामा शा�मल हुनुहोस!्  
हा�ो  आतरत क � ास:  

● ��येत ब�चा सफल हुनस�छन।्  
● प�र ार र समुदाय छोराछो�रतो �शामा साझदेार 

हुन।  
● क क धता र समा े�शताले क �यालय र समुदायतो 

�चार गदछ।  
● एत व ागतयो�य, सहयोगी  ाता रणले ले� प�न 

बढ ा �दआछ।  
●  �म-��त�बिब र उ�रदा�य�  बहन गनाले हा�ो 

अ�यासमा सुधार  उछ।  
संयोजन:  

बलगटन  वतुल  �डरि��ट    �ना  ताय�ममा  सबै क �याथ�लाई बराबर 
मौता �दान गन ��तब�ध छ ।  अपांगता भएका  
क �याथ�लाई छु�टै संयोजन   �यत हुनाले तुनै 
ताय�ममा भाग �लन ुप दा क �यालय �शासनलाई 
उपयु�त  तयार�ता  ला�ग  पया�त  अ��म  अनुम�तता ला�ग 
जानतार� गराउनुपन� छ ।  

 
 
 
 
ASBESTOS �य वथापन:  
Asbestos खतरा  पातताल�न ऐन (AHERA) 40 CFR 763.93 [g] 

[4] अनुसार �निन क �यालय / भ नह� सुर�त �नयआ�ण र 
 �ना भ नह� पाइने सामा�ी यु�त एवबेवटोस तो रखरखा  
Asbestos �य वथापन योजना छ भ�न �ल�खत सूचना �दन 
  �यत छ। यी �य वथापन योजनाह� तल �दइएतो ��येत 
भ नतो �शास�नत तायालयमा सा ज�नत �पमा उपल�ध हुने 
छन।् 
�ाररिभत  �शा ,  
१५०  तो�चेवटेर ् अ ेआयु  ब�ल�टन  भमआट  ०५४०१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

साइडबार सामग्री 
 

1. वार्षिक र्वध्यार्थी सूचना अध्यावर्िक 
जिल्लाका कागिी प्रकृया लगातार रुपमा दोस्रो वर्षको लाजग, 

जवध्यालय जिती सम्बन्धी िारमहरु PowerSchool मािष त 
अनलाइन जसस्टम बाट सम्पन्न गररनेछ। यो प्रणाली प्रयोग 
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको ब�ाहरुको लाजग िाइलमा 
भएको िानकारर अद्यावजिक गनष सकु्नहुन्छ। प्रते्यक सू्कल 
वर्षको िुलाई मजहनामा  तपाईले लग इन गनष र अद्यावजिक 
प्रजिया पूरा गनष जवध्यालय बाट आमन्त्रित गदै एक संचार 
प्राप्त गनुष हुने छ। 

अन्लाईन िारमले तपाईहरुको  िानकारी, आनुमजत पत्र िस्ता 
आदी िानकारी संकलन गने छ। सैजिक सत्र २०१८ -१९  देन्त्रि 
जनम्न िानकारी अध्यावजिक नगरेको अवस्थामा जवध्याथीहरु 
जवध्यालय हाजिर हुनबाट बजित हुनेछन। जचजकत्सा, 
आपतकालीन सम्पकष , िोपहरु र िािा सम्बन्त्रन्ध िारम। 

यी िारमहरू पूरा गनष तपाईको सहयोगको लाजग िन्मवाद। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asbestos खतरा आपातकालीन ऐन (AHERA) 40 CFR 763.93 [g] [4] 
अनुसार र्नम्न र्वध्यालय / िवनहरु सुरर्ित र्नयन्त्रर् र आफ्ना 
िवनहरू पाइने सािािी युि एसे्बरोस को रखरखाव 
Asbestos व्यवस्र्थापन योजना छ िर्न र्लस्तखत सूचना र्र्न 
आवश्यक छ। यी व्यवस्र्थापन योजनाहरु तल र्र्इएको प्रते्यक 
िवनको प्रशासर्नक कायादलयिा सावदजर्नक रुपिा उपलब्ध 
हुने छन्। 

प्रारम्भिक ष्टिक्षा, 
१५० कोल्चेरेर् अवेनु्य बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

च्याम्प्लैन प्राथष्टिक ष्टिध्यालय, 
८०० पाईन रि ीट् , बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
एडिन््डस प्राथष्टिक ष्टिध्यालय, 
२९९ िैन रि ीट्, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
म्भिन् प्राथष्टिक ष्टिध्यालय, 
१६४५ नर्थद अवेनु्य, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०८ 
इम्भिगे्रटेड अट््स एकाडेिी, 
६ अर्चदन्बाल्ड रि ीट्, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
म्भिथ् प्राथष्टिक ष्टिध्यालय, 
३३२ ईरे्थन एलेन पाकद वे, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०८ 
ससे्टनेष्टिष्टलटी एकाडेिी, 
१२३ नर््थद रि ीट्, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
एडिन््डस ष्टनम्न िाध्यष्टिक् ष्टिध्यालय, 
२७५ िैन रि ीट्, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
हि् ष्टनम्न िाध्यष्टिक् ष्टिध्यालय, 
१३६४ नर््थद अवेनु्य, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०८ 
िष्टल्ङ्टन हाई सू्कल / िष्टल्ङ्टन प्राष्टिष्टिक 

केन्द्र, 
५२ ईस्तिचु्यट रोि, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०१ 
हराइजन्स, 
१२७१ नर्थद अवेनु्य, बर्लदङ्टन ििदन्ट ०५४०८ 

 

 
 

1. र्वस्ताररत र्िक्षाको अवसर 

यो बजलषङ्टन जवस्ताररत प्रजििण अवसर कायषिमले बजलिंग्टनका 
१७०० भन्दा बजि जवध्याथीहरुलाई साथीहरूमधे्य, वयस्क, र 
समुदाय संग स्थायी सम्बन्ध जबकास गने अवसर श्रीिना गने 
वातावरण प्रदान गनुषका साथै  afterschool र गमी कायषिम 
मािष त वरे्नी जवध्याथीहरुको सामाजिक र िैजिक सिलतामा 
सहयोग पुर्याको छ। यो कायषिम K-12 का जवध्याथीहरुको 
सेवामा 5:30 सम्म सू्कल पजछ दैजनक र गमीयाममा ५ हप्ता 
को लाजग सिालन हुन्छ । यस् कायषिम िैजिक समथषन र 
मनोरञ्जन देन्त्रि, जवध्याथी नेतृत्व र सामुदाजयक सेवा लगायत 
गजतजवजिहरु प्रदान गदषछ। प्रते्यक कायषिम पजन यस्तो 
सेजलंग, काठको काम, पयाषवरण जििा, र कलाको रूपमा 
अवसर प्रदान गनष ५० भन्दा बिी सामुदाजयक साझेदार 
संस्थाहरु सँग प्रत्यि कायष गदषछ। दताष सम्बन्त्रन्ध िानकारी का 
लाजग र अन्म प्रश्नहरूको लाजग जवस्ताररत प्रजििण अवसरको 
जनदेिक, जिस्टी Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext 
७१२०० मा, सम्पकष  गनुषहोस्। 

अर्ििावक र्वश्वर्वध्यालय 

प्यारनट यूजनवजसषटी ले पररवार र सू्कलको सम्बन्ध िोडन र 
बृहत बरलीगं्ट्न िेत्र र सू्कलको सम्बन्ध लाई पजन अझ दरो 
बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस कायषिमले जबजभन्न 
सामुदाजयक संगठन, जसजट र राज्यका जवभाग हरुसंग 
साझेदारी गरी जवद्याथीका बुवा आमा अजन हिुरबा हिुरआमा 
हरुलाई हप्तामा पाँचजदन गरी दस देन्त्रि बाहष हप्ता जसके्न 
अवसर जदरहेछ।  यो कायषिमले उनीहरुलाई आफ्नो 
जवध्याजथषको अध्या�ा उनीहरुलाई समृद्ध,संलग्न र 
सिन्त्रिकरण, गराई बराबर साझेदारी बन्न मदत पुराइहेछ। 
कोजहपनी बरलीगं्ट्न सु्कल जडन्त्रस्टिक का बुवा आमा अजन 
हिुरबा हिुरआमा हरुलाई यो कायषिममा दताष गनषका लागी 
स्वागत र प्रोत्साजहत गररन्छ; प्रत्यक सत्रमा जसजमत जसटहरु 
छन्। थप िान्काररकालागी http://www.bsdvt.org/our-
schools/parent-university/ मा हेनुषहोस वा अली डेंग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सम्पकष  गनोहोस।  
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उपि�थती / अनपुि�थ�त/ �ढलोपन:  
�व�याथ�लाई �व�यालयमा उपि�थत हुन अ�याव�यक छ। यसका ला�ग ब�लगटन सहर           

र भम�ट रा�य सरकार �व�याथ�को परुा �दन उपि�थती बढाउन कायरत छन।् आफू            
�बरामी पदा वा आकि�मक् पा�रवा�रक संकट बाहेक रा�य सरकारको �नयम अनसुार           
�व�याथ�ले �व�यालयमा हिजर हुन ज�र� छ। य�द तपाईको �व�याथ� कुनै �दन           
�व�यालयमा अनपुाि�थत हुदैछन ् अथवा �ढलो आउँदैछन भने �यस �बषयमा         
�व�यालयलाई �ल�खत जानकार� �दने िज�मेवार मता �पता अथवा अ�भभावकको हो।          
अ�भभावकबाट उ�चत कारण ज�तै रोग, पा�रवा�रक आपतकाल�न, धामक        
अवलोकन अव�था अथवा पवू-�वीकृत श�ैक ग�त�व�ध सँग जानकार� नपाएस�म        
�व�यालयले �बदा ि�वकृत गन� छैन।  
जब जब �व�याथ� �व�यालयमा अनपुि�थत हु�छन ् अथवा �ढलो आएमा, �तनको          
अनपुि�थ�तको अ�भलेख रा�ख�छ र यद� जानाजान अनपुि�थत भएको ठह�रएमा उ�चत          
कावाह� चलाइने छ। आव�यक परेमा य�तो ग�ती नदोहो�रयोस भनेर आव�यकता          
अनसुार समथन सेवा समेत �दान ग�रने छ। उपि�थती �नती अनुसार 
▪ ��येक श�ैक स�मा ५ �दन अनपुि�थत ् भएमा �कुल �डि��टले अ�भभावकलाई स�पक गन�            

छ र १० �दन पुगेमा प�न यो काय दोहो� याउने  छ।  
▪ ��येक श�ैक स�मा १५ �दन अनपुि�थत ् भईसकेपछ� वा आव�यक ठहर�एमा अगावै           

�शासकले अ�भभावकलाई �व�यालयमा बोलाई स�मेलन आयोजन गन� छन ् जसमा         
�व�यालय ��त�न�ध, �व�यालय �ोत ��त�न�ध, र अ�य �वत�� �ोत के��का �यि�तह�को           
उपि�थती रहने छ। यो सभाले अनपुि�थ�तको कारण, �य�को समाधान, उ�चत सेवा र            
सामािजक �ोत प�ा लगाई भ�व�यमा उपि�थती बढाउने काय गन� छ।  

▪ १५ �दनको अनपुि�थती पछ� यद� �बना कारण स�मेलनमा अनपुि�थत ् भएको ठह�रएमा           
Chittenden county रा�य व�कल सम मचु�ुका दायर गन स�कने छ। व�कलले खोजी            
गर� �यस �व�याथ�ले जानाजानी अनपुि�थत ् भएको हो वा होइन प�ा गन� छन ् र यद�              
ब�चालाई उ�चत हेरचाह वा रेखदेख आव�यक भएमा �य�को �नधारण गन�छन।् 

▪ १५ �दनको अनपुि�थती पछ� अ�भभावकले यस ् सभामा भाग न�लएमा �व�यालय �ोत �य�ती            
वा अ�य �व�यालय कमचार�ले तपाईको घरमा आई अ�भभावकसँग भेट गर� बठैक �मती पनु:             
�नधारण ्गन� छन।्  छन।् 

▪ २० �दनको अनपुि�थ�त पछ� र ३० �दन अगाव,ै �व�यालयले आ�नै तज�बजमा अनपुि�थ�त            
बारे Chittenden county को रा�य व�कलको कायालयमा मचु�ुका पेस गन� छ। यस            
स�ब�धी अ�भभावकलाई जानकार� गराइने छ। �बना करण अनपुि�थत ् भएको भए अपराधी           
फौ�दार� मा�मलामा म�ुधा दायर ग�रने छ र अ�भभावकलाई ब�चाको �वशषे हेरचाह वा            
रेखदेख आव�यक छ �क छैन भ�ने स�ब�धमा याचना गन� मौका �दईने छ। यद� जाना-जानी              
लापवाह� गर� अनपुि�थत ् भएको ठह�रएमा, $१००० स�मको ज�रवाना ला�ने छ र ब�चाको            
उ�चत रेखदेख नभएको पाईएमा ब�चा अफुबाट अल�याई ल�गन समेत स�कने छ।  

▪ �ढलोपन स�ब�धी �नती अनसुार �व�याथ� ह�ले ��येक् ५, १०, १५, २० र २५ पटक �ढलो               
गरेको ख�डमा अ�भभावकलाई फोन संपक ग�रने छ। १५ पटक �ढलो ग�रसकेपछ� भवन ्            
�शासकले �ढलाई स�ब�धी सधुार गन मी�टङको आयोजना गन�छन।  

 
ध�क� अथवा हे�न,ु दमन र द�ुयवहार:  

२०१५-२०१६ को �कुल बषको स�ुमा भम�ट रा�यले ध�क�, मान�सक �य�ता द�ुयवहार र उ�पीडन             
स�बि�ध नी�तह�मा प�रवतन गरेको छ। �बगतका बषह�मा तीन अलग �न�तह� �थए।           
अ�याचारका ला�ग एउटा, मान�सक �य�ताका ला�ग एउटा, र उ�पीडन ला�ग एउटा। अ�हले            

1 
 

अ�याचार, मान�सक �य�ता र उ�पीडन लाई स�बोधन गन� एउटै नी�त छ। नयाँ नी�त सँग              
काया�वयन ���याह� प�न समाबेश ग�रएको छ।  

ब�ल�टन �कुल �डि��ट सरु�त �स�ने बातावरण लाई बढावा �दन को�सस गन� �ममा सबै �व�याथ� र               
�व�यालय कमचा�रह�ले एक अका �ती स�मा�जनक र आदरपूण �यवहार �दशन ग�न भ�ने            
चाह�छ। कुनै प�न �पमा ध�क� स�य हुने छैन। 

 
अ�याचार स�बि�ध �यवहार स�हा�नका ला�ग ��येक् �व�यालयमा �कृयाह� उपल�ध छन ् र           

अ�भभावकह�लाई अ�याचार भएको शंका भएमा वा �चि�तत भएमा �व�यालय �शासकह�लाई          
कुरा गन �ो�सा�हत ग�र�छ। �व�यालयमा केि��त नामो��द�ट कमचार� र िज�लामा उपल�ध           
अ�य �ोतह�का बारेमा जानकार�का ला�ग तल हेनुहोस।् 

 
खास गर� �व�यालय पर�सरमा कुनै एक �व�याथ�ले अक� �व�याथ�लाई वा कुनै एक समहुले लगातार              

�पमा हो�याउने, हेला गन�, मान हा�न गन�, आद� �यवहार नै bullying हुन। �वशषे गर�,              
bullying �य�तो �यवहार ् हो जसमा एउटा �व�याथ�ले अथवा समहुले �व�यालय प�रसर् �भ� वा             
बा�हर, �कुलको समयमा वा �कुलको समय बा�हर, �व�यालयको बसमा �व�यालयको �दन अ�घ            
वा पछ� अथवा �कूल-�ायोिजत ग�त�व�धमा अक� �व�याथ�मा�थ लगातार �खसी गनु, अपमान           
गनु, ध��याउनु, अ�याचार गनु ,र /वा एले�ो�नक माफ त दबाब �दने खालका घटनालाईनै            
उि�पडन ्भ�न�छ।  

��येक �व�यालयमा bullying लाई �नय��ण गन� �कृया छन।् इले��नक स�हत �कूलको समय अ�घ अथवा              

प�छ , �कूल -�ायोिजत ग�त�व�ध र �कूल बसमा अ�भभावकले कुनै bullying को घटना पाएमा            
�व�यालय �साशक सँग कुरा गन �ो�साहन ग�र�छ। यस ् स�ब�धी �व�यालयमा कायरत �नय�ुत            
कमचार� र िज�लामा उपल�ध �ोतको ला�ग तल उ�पीडन साखा अ�तगत हेनु होला।  

 
मान�सक �य�ता (Hazing) भ�नले एक �यि�तले ए�लै वा साम�ुहक �पमा अक� �व�याथ� मा�थ             

�व�यालय प�रसर् �भ� वा बा�हर ग�रने हे�ने काय हो। एक �व�याथ�का साथ कुनै �य�ती वा समहुले                

बचन ् लगाउनु , कुनै सं�था ज�तै ब�ल�टन �कुल �डि���को सद�यता �लएको आधारमा यतना �दनु नै              

दमन हो। 
उदाहरण �व�प कुनै �व�याथ�लाई अपमान हुने गर� ग�रने द�ुयवहार नै दमन हो र यो ब�लगटन �कुल                

�डि���मा असहय मा�न�छ। मान�सक �य�ता भ�नले एक �यि�तले अक� �व�याथ� मा�थ           
ध��याउन , अकाको ��त�ठा कम ् गन , दबाउने ईराधा राखी ग�रने �यवहार र/अथवा ग�त�व�धह� नै             
मान�सक �य�ताको काय हो।  

 
जानाजान अकालाई दमन गनु अथवा कसलैाई यस कायमा सघाउनु अपराध हो र ब�लगटन �कुल              

�डि��टको �नती र रा�यको कानुन अनसुार सजायको भागेदार हुनु पन� छ। यातना पी�डत             
�यि�तले ि�व��त, सहम�त वा धारण ् गन� �ब��कै यातना �दने �य�ती छु�न स�दैन। यातना �दन              
म�धत गन� �य�ती, यातना �दन �नद�शन �दनु, यातना भएको देखी �य�लाई रो�न �यास नगनु              
आद� यातानामा सघाउ प�ु याउनु हो। �य सबै अव�थामा िज�लाको �नती अनसुार दमन गन� र              
यतनामा संल�न �यि�तले कानुन बमोिजम $ ५००० स�मको ज�रवाना र दमनका घटनाह� प�न             
�यव�था �वतन एज�समा �रपोट हुन स�छ। 
 
मान�सक �य�ता (Hazing)का उदाहरणह�: 

2 
 

 
 

1. र्वस्ताररत र्िक्षाको अवसर 

यो बजलषङ्टन जवस्ताररत प्रजििण अवसर कायषिमले बजलिंग्टनका 
१७०० भन्दा बजि जवध्याथीहरुलाई साथीहरूमधे्य, वयस्क, र 
समुदाय संग स्थायी सम्बन्ध जबकास गने अवसर श्रीिना गने 
वातावरण प्रदान गनुषका साथै  afterschool र गमी कायषिम 
मािष त वरे्नी जवध्याथीहरुको सामाजिक र िैजिक सिलतामा 
सहयोग पुर्याको छ। यो कायषिम K-12 का जवध्याथीहरुको 
सेवामा 5:30 सम्म सू्कल पजछ दैजनक र गमीयाममा ५ हप्ता 
को लाजग सिालन हुन्छ । यस् कायषिम िैजिक समथषन र 
मनोरञ्जन देन्त्रि, जवध्याथी नेतृत्व र सामुदाजयक सेवा लगायत 
गजतजवजिहरु प्रदान गदषछ। प्रते्यक कायषिम पजन यस्तो 
सेजलंग, काठको काम, पयाषवरण जििा, र कलाको रूपमा 
अवसर प्रदान गनष ५० भन्दा बिी सामुदाजयक साझेदार 
संस्थाहरु सँग प्रत्यि कायष गदषछ। दताष सम्बन्त्रन्ध िानकारी का 
लाजग र अन्म प्रश्नहरूको लाजग जवस्ताररत प्रजििण अवसरको 
जनदेिक, जिस्टी Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext 
७१२०० मा, सम्पकष  गनुषहोस्। 

अर्ििावक र्वश्वर्वध्यालय 

प्यारनट यूजनवजसषटी ले पररवार र सू्कलको सम्बन्ध िोडन र 
बृहत बरलीगं्ट्न िेत्र र सू्कलको सम्बन्ध लाई पजन अझ दरो 
बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस कायषिमले जबजभन्न 
सामुदाजयक संगठन, जसजट र राज्यका जवभाग हरुसंग 
साझेदारी गरी जवद्याथीका बुवा आमा अजन हिुरबा हिुरआमा 
हरुलाई हप्तामा पाँचजदन गरी दस देन्त्रि बाहष हप्ता जसके्न 
अवसर जदरहेछ।  यो कायषिमले उनीहरुलाई आफ्नो 
जवध्याजथषको अध्या�ा उनीहरुलाई समृद्ध,संलग्न र 
सिन्त्रिकरण, गराई बराबर साझेदारी बन्न मदत पुराइहेछ। 
कोजहपनी बरलीगं्ट्न सु्कल जडन्त्रस्टिक का बुवा आमा अजन 
हिुरबा हिुरआमा हरुलाई यो कायषिममा दताष गनषका लागी 
स्वागत र प्रोत्साजहत गररन्छ; प्रत्यक सत्रमा जसजमत जसटहरु 
छन्। थप िान्काररकालागी http://www.bsdvt.org/our-
schools/parent-university/ मा हेनुषहोस वा अली डेंग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सम्पकष  गनोहोस।  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. अर्ििावकको सहिार्िता: 

 बजलिंगटन  आफ्ना अजभभावकहरुलाई ब�ाको जििामा 
योगदान पुर्याउन र जवध्यालयको अजतररि 
कृयाकलापमा सहभाजग गराउन कजटबद्ध छ। जप्रन्त्रिपल र 
जििक्-जिजिकाहरु अजभभावकहरुसँग सम्बन्ध जबकास 
गनष र कायम राख्न प्रायास गदषछन र अजभभावकहरुलाई 
ब�ाको सहयोगको लाजग एका-एक बैठक वा समे्मलन 
गनष स्वागत गदषछन्। प्रते्यक् प्राथजमक र जनम्न माध्यजमक् 
जवध्यालयहरुमा अजभभावक जििक संगठन (PTO) छन् 
र माध्यजमक् जवध्यालयमा Boosters Club छ। यी 
संगठनहरुले अजभभावकहरुलाई जबजभन्न सामाजिक 
जबकासका कृयाकलापहरुमा, कायषिाला गोष्ठी आयोिना 
गनषमा र रासी संकलनमा सहभाजग गराउने गदषछन्। 
तपाईको ब�ाको जवध्यालयको अजभभावक जििक 
संगठन (PTO) मा सहभाजग हुन कृपया जवध्यालयमा 
सम्पकष  गनुष होला। जिल्ला अजभभावक समावेि प्रकृया र 
अन्म िानकारी को लाजग कृपया www.bsdvt.org मा हेनुष 
होला।  
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3. इन्टिगे्रटेड आटटिस एकाडेमीमा दन्त र्चर्कत्सा 
सेवा: 

बजलिंगटन को  सामुदाजयक स्वास्थ्य केन्द्र (CHCB) सू्कल 
आिाररत दन्त केन्द्र कायषिम एक दन्त सेवा जबना कम-आय 
भएका बजलिंगटन  सू्कल जवध्याथीहरुका लाजग दन्त सेवा पहँुच 
सुजनजित गनष जडिाइन भएको जथयो। यस बजलषङटोन सू्कल 
जिल्ला संग एक सहकायषको रूपमा सन् २००४ मा िुरू, 
भएको यस् कायषिममा जवध्याथीहरुले IAA सू्कलमा साइन 
अप गनष सक्छन् वा जचजकत्सकीय सेवाका लाजग CHCB 
उले्लि गनष सक्छन्। सू्कल-आिाररत दन्त केन्द्र सू्कल 
लागेको जदनमा जनरन्तर दन्त सेवा प्रदान गदषछ र IAA मा 
सेवा जलना आउनको लाजग जवध्यालय  देन्त्रि यातायात प्रदान 
गदषछ। कमषचारीहरुले राम्रो मौन्त्रिक स्वच्चता बानी, स्वस्थ 
िानेकुरा िाने महत्वलाई र कसरी एक िीवनभरको लाजग 
आफ्नो मुसु्कराहट संरिण गने सम्बन्धमा स्वास्थ्य जििा प्रदान 
गदषछन्। Tooth Tutors ले जवध्याथीहरुलाई दताष िारम भरर 
दन्त सेवा तिष  औलं्याउन सहयोग गदषछन्। हामी जवध्याल्य्को 
समयमा बीएसडी का जवध्याथीहरुको हेरचाह गनेछौ।यदी 
तपाईको ब�ाको दाँत िाँच नगरेको एक वर्ष भएको छ् वा 
दाँत सम्बन्दी डाक्टर छैन भने जिपाय 802 658 4869 मा 
सम्पकष  गनुषहोस।आइएए मा रहेको डेन्टल केन््द्र ले मेजडकेट 
भएका वा बीमा नभएका सबै जकन्डरगाटेन देिी बाह्र सम्मका 
जवद्याथीहरूलाई सेवा जदनेछ।मेजडकेटकालागी अयोग्य 
रहेकाहरुकालागी बरलीगं्ट्न स्वास्थ्य केन्द्रले कम सुल्यमा 
सेवा उ�� गराउनेछ।कमसुल्क सम्बन्दी अजिक 
िान्कारीकालागी रोगी समथषन सेवालाई 802 264 8124 मा 
सम्पकष  गनुषहोस। 
 

4.                                          : 

anL{Ë6g    सामुदायिक स्वास््ि केन्द्र (CHCB) स्कूल आधारित दन्द्त 

केन्द्र काियक्रम एक दन्द्त सेवा बिना कम-आि      anL{Ë6g स्कूल 

            लागि दन्द्त सेवा पहुुँच सुयनश्चचत िनय डिजाइन भएको गििो। 
                                                २००४    
   ,                               IAA                
                                   CHCB           
           -                                         
                     IAA                                  
                                                      
    ,                                                    
                                                  
        Tooth Tutors                                        
                          
   २०१६-१७                           
- २०००                ६५०                            

               
- १९००                                              

        ,                                     
               

- ८२                                                    

               ४२४           :                       ! 
- १०००                       ६००                             
- ११                                                   

                        
              ,                      , Dr. Dynasaur 
                                                
                        
२०१६                                                     

                 २           ३                                
                                                        
                            anL{Ë6g                  
                                             
(८०२)६५८-४८६९                         (८०२)६५२-१०५० 
                  www.chcb.org               
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अ�याचार, मान�सक �य�ता र उ�पीडन लाई स�बोधन गन� एउटै नी�त छ। नयाँ नी�त सँग              
काया�वयन ���याह� प�न समाबेश ग�रएको छ।  

ब�ल�टन �कुल �डि��ट सरु�त �स�ने बातावरण लाई बढावा �दन को�सस गन� �ममा सबै �व�याथ� र               
�व�यालय कमचा�रह�ले एक अका �ती स�मा�जनक र आदरपूण �यवहार �दशन ग�न भ�ने            
चाह�छ। कुनै प�न �पमा ध�क� स�य हुने छैन। 

 
अ�याचार स�बि�ध �यवहार स�हा�नका ला�ग ��येक् �व�यालयमा �कृयाह� उपल�ध छन ् र           

अ�भभावकह�लाई अ�याचार भएको शंका भएमा वा �चि�तत भएमा �व�यालय �शासकह�लाई          
कुरा गन �ो�सा�हत ग�र�छ। �व�यालयमा केि��त नामो��द�ट कमचार� र िज�लामा उपल�ध           
अ�य �ोतह�का बारेमा जानकार�का ला�ग तल हेनुहोस।् 

 
खास गर� �व�यालय पर�सरमा कुनै एक �व�याथ�ले अक� �व�याथ�लाई वा कुनै एक समहुले लगातार              

�पमा हो�याउने, हेला गन�, मान हा�न गन�, आद� �यवहार नै bullying हुन। �वशषे गर�,              
bullying �य�तो �यवहार ् हो जसमा एउटा �व�याथ�ले अथवा समहुले �व�यालय प�रसर् �भ� वा             
बा�हर, �कुलको समयमा वा �कुलको समय बा�हर, �व�यालयको बसमा �व�यालयको �दन अ�घ            
वा पछ� अथवा �कूल-�ायोिजत ग�त�व�धमा अक� �व�याथ�मा�थ लगातार �खसी गनु, अपमान           
गनु, ध��याउनु, अ�याचार गनु ,र /वा एले�ो�नक माफ त दबाब �दने खालका घटनालाईनै            
उि�पडन ्भ�न�छ।  

��येक �व�यालयमा bullying लाई �नय��ण गन� �कृया छन।् इले��नक स�हत �कूलको समय अ�घ अथवा              

प�छ , �कूल -�ायोिजत ग�त�व�ध र �कूल बसमा अ�भभावकले कुनै bullying को घटना पाएमा            
�व�यालय �साशक सँग कुरा गन �ो�साहन ग�र�छ। यस ् स�ब�धी �व�यालयमा कायरत �नयु�त            
कमचार� र िज�लामा उपल�ध �ोतको ला�ग तल उ�पीडन साखा अ�तगत हेनु होला।  

 
मान�सक �य�ता (Hazing) भ�नले एक �यि�तले ए�लै वा साम�ुहक �पमा अक� �व�याथ� मा�थ             

�व�यालय प�रसर् �भ� वा बा�हर ग�रने हे�ने काय हो। एक �व�याथ�का साथ कुनै �य�ती वा समहुले                

बचन ् लगाउन ु, कुनै सं�था ज�तै ब�ल�टन �कुल �डि���को सद�यता �लएको आधारमा यतना �दनु नै              

दमन हो। 
उदाहरण �व�प कुनै �व�याथ�लाई अपमान हुने गर� ग�रने द�ुयवहार नै दमन हो र यो ब�लगटन �कुल                

�डि���मा असहय मा�न�छ। मान�सक �य�ता भ�नले एक �यि�तले अक� �व�याथ� मा�थ           
ध��याउन , अकाको ��त�ठा कम ् गन , दबाउने ईराधा राखी ग�रने �यवहार र/अथवा ग�त�व�धह� नै             
मान�सक �य�ताको काय हो।  

 
जानाजान अकालाई दमन गनु अथवा कसलैाई यस कायमा सघाउनु अपराध हो र ब�लगटन �कुल              

�डि��टको �नती र रा�यको काननु अनसुार सजायको भागेदार हुनु पन� छ। यातना पी�डत             
�यि�तले ि�व��त, सहम�त वा धारण ् गन� �ब��कै यातना �दने �य�ती छु�न स�दैन। यातना �दन              
म�धत गन� �य�ती, यातना �दन �नद�शन �दन,ु यातना भएको देखी �य�लाई रो�न �यास नगनु              
आद� यातानामा सघाउ प�ु याउनु हो। �य सबै अव�थामा िज�लाको �नती अनसुार दमन गन� र              
यतनामा संल�न �यि�तले काननु बमोिजम $ ५००० स�मको ज�रवाना र दमनका घटनाह� प�न             
�यव�था �वतन एज�समा �रपोट हुन स�छ। 
 
मान�सक �य�ता (Hazing)का उदाहरणह�: 

2 
 

1. कुनै प�न �क�समको शार��रक �ुरता ज�तै कोरा लाउनु , �प�न ु, दाग बसाउने अ�भ�ायले कु�न ु,             
�बज�ुलको झ�का �दन ु, श�ररको कुनै भागमा हा�नकारक पदाथ राखेर द ु:ख �दनु वा अ�य य�तै              
ग�त�व�धह�। 

2. कुनै प�न �क�समको शार��रक कृयाकलाप ज�तै स�ुन बाट बि�चत गनु , द�ुयस�नमा स�रक गराउनु ,             

साँगुरो कोठामा थ�ुनु अथवा अ� कुनै �य�ता कृयाकलाप गनु गराउनु जसले �यि�तको शार��रक र              

मान�सक  �वा��य  वा  सरुालाई   ख�ब�याउँछ।  
3. कुनै प�न कृयाकलाप जसले �व�याथ�लाई खतरा �न��याउँछ ज�तै लागु पदाथ , मादक पदाथ सेवन              

�व�याथ�लाई जो�खममा पन� खालको कृयाकलापमा संल�न गराउने ज�तै अनपुय�ुत खाना , तरल           

पदाथ , मादक पदाथ , पेय , र�सी , लागू , पदाथ स�बि�धत खानेकुराको सेवन ् गनु ज�ता कुनै प�न              

ग�त�व�ध.  

4. कुनै प�न कृयाकलाप जसले �व�याथ�लाई अपराध गन दमनकार� कृयाकलापमा संल�न गराउँदछ ।            

कुनै �य�तो ग�त�ब�ध जसले �व�याथ�लाई मान�सक �य�ता कायको अपराधमा संल�न हुन वा            

गराउन क�मसन ् �लन वा�य गराउने खालको ग�त�ब�ध नै मान�सक �य�ता हो। मान�सक �य�ता             

स�ब�धी आश�का यो पिु�तका �भ� सचूीब�ध नामो��द�ट कमचार� सम �रपोट गनु पदछ।            

मान�सक  �य�ता  को  उजरु�  नामो��द�ट  कमचार�ले  छान�बन  गन�  छन ्

 

उ�पीडन: कुनै �कारको घटना, गाल�, मौ�खक, �ल�खत,शा�र�रक �यवहार जो �व�याथ� वा अ�भभावक            
माफ त �े�रत छ र �व�याथ�को राि�य उ�प�ी, ववैा�हक अव�था, अपांग ता, �लग , यौन             
अ�भ�व�यास, अनिु�थती, �यां�गक प�हचान, �बधाथ�सँग खेलबाड गन� �कृ�तको �ब�यु�तय         
मा�यम उपयोग ग�र आयोिजत कुनै प�न घटना स�हत असर �व�याथ�को श�ैक कृयाकलापमा            
पन� खालको वा �व�यालयको �ोत �योग गनबाट वि�चत गन� ज�तो �यवहार जसले �व�याथ�को             
स�ैक �दशन वा �व�यालयको �ोत साधनको उपयोग गनमा बाधा अ�चन परु ्याउनु अथवा डर             
वा �ास को बातावरण �ीजना गनु र ��तकुल असर पन� बातावरण पदैा गन� खालको कृयाकलापनै               
उि�पडन हो। ब�लगटन �कुल �डि��टका ला�ग कुनै �कारको जा�तय , सा��दा�यक , र�को आधारमा ,            

राि�य उ�पती , ववैा�हक अव�था , �लग , �यि�त�व , आ��ती , अपाग ताका आधारमा हुने भेदभाब वा             

उ�पीडन  मा�य  हुने  छैन 

�नष�ेधत उ�पीडनह�:  
साइबर -ध�क� वा साइबर -उ�पीडन: ई�टरनेटको �योग गर� अ�लाई ध��याउनु वा उि�पडन गनु। साइबर-ध�क�             

वा साइबर-उ�पीडन गन� स�ब�धी कुनै खास �वधान छैन। ब� भम�टको ध�क� र उि�पडन             
स�ब�धी �वधान शंसोधन ग�र �य�तो �यवहारले �व�याथ�को �शा पहँुच गन� मतामा �भाव            
पान स�ने �यवहार ् �व�यालय प�रसर् बा�हर वा ई�टरनेटको �योग ग�र उि�पडन ् भएको            
अव�थामा मा� सरुा �दान गदछ। उदाहरणका ला�ग, साइबर-उ�पीडन गन� रेखां�कत पाठ तल            
उ�लेख ग�रएको छ । 

१. यौन ज�य उ�पीडन: सबै �कारका यौन ज�य द�ुयवहारह� ज�तै �ल�खत अथवा शा�र�रक् �यवहारह�              
कसलैाई यौन कृयामा संल�न गराउन खो�नु र अ� कुनै �कारको यौन सँग स�बि�धत मौ�खक,              
�ल�खत, �ि�टगत वा यौनज�य शा�र�रक स�पक ।  

२. जा�तय उ�पीडन: �य�ता �यवहारह� जसले कुनै �व�याथ� वा उसको प�रवारको जात, रंग, सामािजक              
अव�था आद� लाई ल�त गर� उपनामको �योग गनु, �च�लत भनाईका आधारमा हे�न,ु जा�तय             
गाल� गलौच गनु, अपमानजनक �टका �ट�पणी गनु, नकार�मक �ट�पणी गनु, ईशारा गनु, ध�क�             
�दन,ु �भ�ामा ले�ु, �ल�खत वा �ि� टगत लेख संचार गनु, �ग��याउनु, दोष �दन,ु नकार�मक             
��ट�य रा�ु र जा�तय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु जा�तय उि�पडन ्हुन।  

३. उि�पडनका अ�य संर�त �ेणी:  
�य�ता �यवहारह� जसले कुनै �व�याथ� वा उसको प�रवारको जात, रंग, सामािजक अव�था जा�तय ,             

सा��दा�यक , र�को आधारमा , कुनै �कारको घटना, गाल�, मौ�खक, �ल�खत,शा�र�रक �यवहार जो           
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गत २०१७ -१८  को सैजिक सत्रमा  यस् केन्द्रले 
 IAA मा ७५० भेटमा ५८५  भन्दा बिी 

जवध्याथीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका छौ।ं 
 ९९२  भन्दा बिी जवध्याथीहरुले दाँत सिा गने 

मौका पाएका जथए र ब्रस, दन्त मञ्जन र सामाग्री 
भएका झोलाहरु उपलब्द गराईएको जथयो।  

 ८०  िना नयाँ ब�ाहरु व्यापक परीिाको लाजग 
हाम्रो दन्त कायषिममा  आए भने हामी ले 
५४३  िनाको पुन: िाचकालागी भेट पूरा गयौं! 

 जडजिटल प्लान अन्तगषत् २५६ ब�ाहरुले 
पानारोजमक जचत्र तन्त्रक्नजक को सुजबदा जलयका जथए 
(यस तन्त्रक्नजक द्वारा दाँतको जवकार् र दाँतमा 
हुनसके्न  सम्स्या को पत्तो लगाउन सजकन्छ)। 

 ८८१  भन्दा बिी दाँत टाल्यने र ४४१  िजत दाँत भने 
काम भएको जथयो। 

 २०  िना ब�ाहरुलाई जवध्यालयमा हँुदा 
आकािजमक दन्त जचजकत्सा सेवा उप्लब्द गराएको 
जथयो। 

 जबिेर् आवयक परेका ४६ ब�ालाई 
जबसेसज्ञकोमा रेफ़र गररयो।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. खोपहरु: 
भमषन््टको राज्य कानुन अनुसार जवध्यालयहरुले समू्पणष जवध्याथीहरुको 

िोप सम्बन्धी प्रमाण राख्नु पदषछ। यदी तपाईहरुले िोपको 
प्रमाण उपलब्द नगराएको िन्डमा तपाईको ब�ाले 
जवध्यालयमा आउन पाउने छैनन्।  

कुनै व्यन्त्रि िोपको प्रमाणपत्र जबना बजलषङ्टन सू्कलमा जवध्याथीको 
रूपमा भनाष हुन सकै्थनन्। 

र्नयम पलन िनिको लार्ि  
 आफ्नो ब�ाले लागएको आवश्यक िोपको 

प्रमाण तपाईको ब�ाको जवध्यालयको नसषलाई 
बुझाउनुहोस्। 
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5.      : 
                                             
                                            
                                               
                                   
                                                      
                       
                     

                                            
                                     

                                     ,              
                                                   
                                            
            खोपको  पुिा मात्रा              
  .   .   . DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
      , MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis B 
and varicella(chickenpox).  
                                          
              

 anL{Ë6g                     ,  
 KG                
     ७    TdaP booster.  
               ,                              २४      
               ,          ,                             
 
           :  
                                                        
                                                      
                                                         
                                                        
                                                       
                                                   
                                                          
                                                         
            
anL{Ë6g                                                  
                                                       
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-

FAQS/index.html                

 

 

 

 

 

1. कुनै प�न �क�समको शार��रक �ुरता ज�तै कोरा लाउन ु, �प�न ु, दाग बसाउने अ�भ�ायले कु�न ु,             
�बज�ुलको झ�का �दन ु, श�ररको कुनै भागमा हा�नकारक पदाथ राखेर द ु:ख �दनु वा अ�य य�तै              
ग�त�व�धह�। 

2. कुनै प�न �क�समको शार��रक कृयाकलाप ज�तै स�ुन बाट बि�चत गनु , द�ुयस�नमा स�रक गराउन ु,             

साँगुरो कोठामा थ�ुनु अथवा अ� कुनै �य�ता कृयाकलाप गनु गराउनु जसले �यि�तको शार��रक र              

मान�सक  �वा��य  वा  सरुालाई   ख�ब�याउँछ।  
3. कुनै प�न कृयाकलाप जसले �व�याथ�लाई खतरा �न��याउँछ ज�तै लागु पदाथ , मादक पदाथ सेवन              

�व�याथ�लाई जो�खममा पन� खालको कृयाकलापमा संल�न गराउने ज�तै अनपुय�ुत खाना , तरल           

पदाथ , मादक पदाथ , पेय , र�सी , लागू , पदाथ स�बि�धत खानेकुराको सेवन ् गनु ज�ता कुनै प�न              

ग�त�व�ध.  

4. कुनै प�न कृयाकलाप जसले �व�याथ�लाई अपराध गन दमनकार� कृयाकलापमा संल�न गराउँदछ ।            

कुनै �य�तो ग�त�ब�ध जसले �व�याथ�लाई मान�सक �य�ता कायको अपराधमा संल�न हुन वा            

गराउन क�मसन ् �लन वा�य गराउने खालको ग�त�ब�ध नै मान�सक �य�ता हो। मान�सक �य�ता             

स�ब�धी आश�का यो पिु�तका �भ� सचूीब�ध नामो��द�ट कमचार� सम �रपोट गनु पदछ।            

मान�सक  �य�ता  को  उजरु�  नामो��द�ट  कमचार�ले  छान�बन  गन�  छन ्

 

उ�पीडन: कुनै �कारको घटना, गाल�, मौ�खक, �ल�खत,शा�र�रक �यवहार जो �व�याथ� वा अ�भभावक            
माफ त �े�रत छ र �व�याथ�को राि�य उ�प�ी, ववैा�हक अव�था, अपांग ता, �लग , यौन             
अ�भ�व�यास, अनिु�थती, �यां�गक प�हचान, �बधाथ�सँग खेलबाड गन� �कृ�तको �ब�य�ुतय         
मा�यम उपयोग ग�र आयोिजत कुनै प�न घटना स�हत असर �व�याथ�को श�ैक कृयाकलापमा            
पन� खालको वा �व�यालयको �ोत �योग गनबाट वि�चत गन� ज�तो �यवहार जसले �व�याथ�को             
स�ैक �दशन वा �व�यालयको �ोत साधनको उपयोग गनमा बाधा अ�चन परु ्याउनु अथवा डर             
वा �ास को बातावरण �ीजना गनु र ��तकुल असर पन� बातावरण पदैा गन� खालको कृयाकलापनै               
उि�पडन हो। ब�लगटन �कुल �डि��टका ला�ग कुनै �कारको जा�तय , सा��दा�यक , र�को आधारमा ,            

राि�य उ�पती , ववैा�हक अव�था , �लग , �यि�त�व , आ��ती , अपाग ताका आधारमा हुने भेदभाब वा             

उ�पीडन  मा�य  हुने  छैन 

�नष�ेधत उ�पीडनह�:  
साइबर -ध�क� वा साइबर -उ�पीडन: ई�टरनेटको �योग गर� अ�लाई ध��याउनु वा उि�पडन गनु। साइबर-ध�क�             

वा साइबर-उ�पीडन गन� स�ब�धी कुनै खास �वधान छैन। ब� भम�टको ध�क� र उि�पडन             
स�ब�धी �वधान शंसोधन ग�र �य�तो �यवहारले �व�याथ�को �शा पहँुच गन� मतामा �भाव            
पान स�ने �यवहार ् �व�यालय प�रसर् बा�हर वा ई�टरनेटको �योग ग�र उि�पडन ् भएको            
अव�थामा मा� सरुा �दान गदछ। उदाहरणका ला�ग, साइबर-उ�पीडन गन� रेखां�कत पाठ तल            
उ�लेख ग�रएको छ । 

१. यौन ज�य उ�पीडन: सबै �कारका यौन ज�य द�ुयवहारह� ज�तै �ल�खत अथवा शा�र�रक् �यवहारह�              
कसलैाई यौन कृयामा संल�न गराउन खो�नु र अ� कुनै �कारको यौन सँग स�बि�धत मौ�खक,              
�ल�खत, �ि�टगत वा यौनज�य शा�र�रक स�पक ।  

२. जा�तय उ�पीडन: �य�ता �यवहारह� जसले कुनै �व�याथ� वा उसको प�रवारको जात, रंग, सामािजक              
अव�था आद� लाई ल�त गर� उपनामको �योग गनु, �च�लत भनाईका आधारमा हे�न,ु जा�तय             
गाल� गलौच गनु, अपमानजनक �टका �ट�पणी गनु, नकार�मक �ट�पणी गनु, ईशारा गनु, ध�क�             
�दन,ु �भ�ामा ले�ु, �ल�खत वा �ि� टगत लेख संचार गनु, �ग��याउनु, दोष �दन,ु नकार�मक             
��ट�य रा�ु र जा�तय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु जा�तय उि�पडन ्हुन।  

३. उि�पडनका अ�य सरं�त �ेणी:  
�य�ता �यवहारह� जसले कुनै �व�याथ� वा उसको प�रवारको जात, रंग, सामािजक अव�था जा�तय ,             

सा��दा�यक , र�को आधारमा , कुनै �कारको घटना, गाल�, मौ�खक, �ल�खत,शा�र�रक �यवहार जो           
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�व�याथ� वा अ�भभावक �वारा �े�रत छ र �व�याथ� को राि�य उ�पती , ववैा�हक अव�था , �लग ,               
�यां�गक अनिु�थती , �यां�गक �यि�त�व , �लग अ�भ�यि�त, अपांग ताका आधारमा हुने भेदभाब ,           
�च�लत भनाईका आधारमा हे�न,ु जा�तय गाल� गलौच गनु, अपमानजनक �टका �ट�पणी गनु,            
नकार�मक �ट�पणी गनु, ईशारा गनु, ध�क� �दन,ु �भ�ामा ले�ु, �ल�खत वा �ि� टगत लेख संचार              
गनु, �ग��याउनु, दोष �दन,ु नकार�मक ��ट�य रा�ु र जा�तय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु             
उि�पडन ्गनु हो। 

क. धा�मक उ�पीडन: धा�मक उ�पीडन भ�नाले �व�याथ� वा �व�याथ�को प�रवारको धम वा �व�वासको             
आधारमा ग�रने भेदभाव बु�झ�छ। 

ख. राि�यताको आधारमा ग�रने उ�पीडन: �व�याथ� र �व�याथ�को प�रवारको राि�यतालाई दखल पन�            
गर� ग�रएको भेदभाव न ैय�तो खाले द�ुयवहार हो।  

ग. ववैा�हक अव�थाको आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई गववती भएको अथवा �ववाह अगावै आमा वा              
बवुा भएको ठानी ग�रने द�ुयवहारलाई य�तो खाले द�ुयवहार मा�न�छ।  

घ. ल�गक अनिु�थती को आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई �लग को आधारमा ग�रने भेदभाव नै             
ल�गक द�ुयवहार हो। 

ङ. ल�गक अ�भ�य�ती उ�पीडन: ज�मदा ज�तो �लग प�हचान �लएर आएता प�न कुनै �य�ती वा �तनको               
प�रवारले देखाएको ल�गक अ�भ�य�ती छु�टै खाले हुन स�छ। यसलाई आधार बनाएर ग�रएको            
द�ुयवहार न ै  अ�भ�य�ती उ�पीडन हो।  

च. ल�गक झकुाव स�ब�धी उ�पीडन: ज�मदा ज�तो ल�गक प�हचान �लएर आएता प�न पछ� �यवहारमा              
प�रवतन भई अक� �लग ज�तो �यवहार गरेको आधारमा ग�रने भेदभाव लाई ल�गक झुकाव              
स�ब�धी उ�पीडन भ�न�छ।  

छ. अपांग ताको आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई अपांगता भएको ठानी बोल�, �हडाइ र क�जोर बौ�दक              
�बकास भएको ठानी ग�रने भेदभाव य�तो द�ुयवहार हो।  
द�ुयवहार स�बि�धत �नकायमा खबर ग�रन ुपछ :  

सबै �व�याथ�, अ�भभावक र �व�यालय समदुायले कसै मा�थ द�ुयवहार गरेको देखेमा तरु�तै �व�यालय             
कमचार� वा �व�यालयमा अवि�थत २ म�य कुनै स�पणू �व�याथ� वा कमचार�ले कुनै �ल�खत वा              
मौ�खक उि�पडन ् स�ब�धी थाहा पाउने �ब��कै स�ब�धीत भवनमा रहेका यस ् स�ब�धी �नय�ुत            
कमचार�लाई खबर गन अ�नवाय छ। हालकैो ला�ग �नय�ुत क��लनै कमचार�ह� bsdvt.org मा            
हेन स�क�छ।  

�व�यालायले / भवन ��येक वषको स�ुमा आ�नो वतमान नामो��द�ट कमचार�को नाम पो�ट गन�छन।्             
यस ् �बषयमा कुनै ��न भए हेनर� �पा�स, इि�वट� �नद�शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२)            
८६५-४१६८  मा स�पक  गनु होला।  

 
�न�रण: �न�रण स�ब�धी क��ल�ैट, �नय�ुत क��लनै कमचार�हले उजरु� पनासाथ त�ु�त �न�रण           

गन स�ु गन� छन ् र आ�नै �बषयमा उजरु� परेको ख�डमा अ�य कुनै कमचार�ले �कृया अघी               
बढाउने छन। �न�रण पुरा भए पछ� उजुर� गन� र उजरु� पन� दबुलैाइ जानकार� गराइने छ। 

प�रणाम: यद� कोह� �य�ती द�ुयवहार वा उ�पीडनमा संल�न भएको पाइएमा उसलाई �शा �दान             
ग�र�छ , ता�लम �दइ�छ , अनशुासन �सकाइ�छ र अ��यमा �नल�बन वा �नकाला समेत ग�रने छ ,             

जसमा �व�यालयको स�प�ी चलाउन बाट बि�चत हुनकुा साथै भ�व�यमा उ�पीडन रो�न प�रणाम            
भो�नु पन� हुन  स�ने  छ। 

�वत�� पनुराव�ृत: यद� उजरु� गन� �यि�तलाई (१ ) �व�यालयले उजरु� स�ब�धी रा�र� जाच नगरेको ज�तो              

लागेमा , वा �व�यालयले �यस ममलालाइ उि�पडनको �पमा नहेरेको ज�तो लागेमा , (२ ) न�तजामा �च�             

नबझुमेा वा (३ ) न�तजा त �नि�कएको तर �व�यालयले �यस स�ब�धमा �न�रण परुा नगरेको ज�तो              

लागेमा   �न�रकलाई �ल�खत याचना गरेमा �न�प �य�ती �वारा पुनरावलोकन ग�रने छ।   

��त-�हसंा: उ�पीडन स�ब�धी उजरु� गन� �य�ती मा�थ कसलेै ��तकार गन वा �मलेमतोमा अ�य �कारको               
स�झौता गन मनाह� छ र गरे गराएमा  9 V.S.A. 4503(a) अ�तगत कनुन भो�नु पन� छ।   
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गत २०१७ -१८  को सैजिक सत्रमा  यस् केन्द्रले 
 IAA मा ७५० भेटमा ५८५  भन्दा बिी 

जवध्याथीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका छौ।ं 
 ९९२  भन्दा बिी जवध्याथीहरुले दाँत सिा गने 

मौका पाएका जथए र ब्रस, दन्त मञ्जन र सामाग्री 
भएका झोलाहरु उपलब्द गराईएको जथयो।  

 ८०  िना नयाँ ब�ाहरु व्यापक परीिाको लाजग 
हाम्रो दन्त कायषिममा  आए भने हामी ले 
५४३  िनाको पुन: िाचकालागी भेट पूरा गयौं! 

 जडजिटल प्लान अन्तगषत् २५६ ब�ाहरुले 
पानारोजमक जचत्र तन्त्रक्नजक को सुजबदा जलयका जथए 
(यस तन्त्रक्नजक द्वारा दाँतको जवकार् र दाँतमा 
हुनसके्न  सम्स्या को पत्तो लगाउन सजकन्छ)। 

 ८८१  भन्दा बिी दाँत टाल्यने र ४४१  िजत दाँत भने 
काम भएको जथयो। 

 २०  िना ब�ाहरुलाई जवध्यालयमा हँुदा 
आकािजमक दन्त जचजकत्सा सेवा उप्लब्द गराएको 
जथयो। 

 जबिेर् आवयक परेका ४६ ब�ालाई 
जबसेसज्ञकोमा रेफ़र गररयो।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. खोपहरु: 
भमषन््टको राज्य कानुन अनुसार जवध्यालयहरुले समू्पणष जवध्याथीहरुको 

िोप सम्बन्धी प्रमाण राख्नु पदषछ। यदी तपाईहरुले िोपको 
प्रमाण उपलब्द नगराएको िन्डमा तपाईको ब�ाले 
जवध्यालयमा आउन पाउने छैनन्।  

कुनै व्यन्त्रि िोपको प्रमाणपत्र जबना बजलषङ्टन सू्कलमा जवध्याथीको 
रूपमा भनाष हुन सकै्थनन्। 

र्नयम पलन िनिको लार्ि  
 आफ्नो ब�ाले लागएको आवश्यक िोपको 

प्रमाण तपाईको ब�ाको जवध्यालयको नसषलाई 
बुझाउनुहोस्। 

 यदी तपाईको ब�ाको कुनै िोप छुटेको भए, 
ब�ाको डाक्टर सँग िोप लगाउन एप्पोइन््टमेन्ट 
बनाउनुहोस् र आफ्नो ब�ाको जवध्यालयको 
नसषलाई त्यो िानकारी जदई प्रमाजणत गनष 
लगाउनुहोस्। िोपको  पुरा मात्रा जनम्नजलन्त्रित छ। 

जड. जप. जट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), पोजलयो, 
MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis B and 
varicella(chickenpox).  

िोपको प्रमाण जनम्न अवस्थामा जवध्यालयलाई उपलब्द  गराउनु पने छ। 
 बजलषङ्गटन  सु्कल जडन्त्रस्टिकमा  स्थानन्तरण गदाष,  
 KG मा भनाष गदाष।  
 किा ७ मा TdaP booster.  

रोि को मामला मा, र्वध्यार्थीहरु र्वध्यालय फकि नु िन्दा २४ 
घण्टा पर्हला देन्टख ज्वरो, झाडापखाला, र बान्ता बाट 
मुक्त हुनु पदिछ। 
 

टाउकामा जम्रा:  
अजभभावकहरुले ब�ाहरुको टाउको सातामा एक पटक हेने गनुष 

पदषछ जबिेर् गरी लामो जबदा पछी जवध्यालय िजकष दा। यसको 
लाजग िाच गनष िातुले बनेको मजसनो काइयोले कपाल जचसो 
भएको बेला कोनुष पदषछ। यदी िम्रा िेला परेमा तपाईको 
जवध्यालयको नसष वा स्वास्थ्य कजमषले तपाईलाई िम्राबाट मुि 
हुने सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव वा परामिष जदन सके्न छन्। यदी 
तपाईको ब�ाको टाउकामा िम्रा जवध्यालयमा िेला परेमा 
हामी तपाईहरुलाई िानकारी जदने छौ।ं यस्तो अवस्थामा 
तपाईको ब�ाको िम्रा जवध्यालय जिनुष अघी जनमुषल पानुष 
आवश्यक हुन्छ। 

बजलिंगटन  सु्कल जडजरि क््टले भमषन््टको स्वास्थ्य जबभाग र रोग 
रो�ाम केन्द्रको जदिा जनदेि पलाना गदषछ। अन्म 
िानकारीको लाजग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
FAQS/index.html  मा हेनुष होला 

 
 
 
 

5. बर्लिंिटन सु्कल र्डर्रिक्टटमा र्बर्ििता र 
समानता सम्बन्धी दाईत्व   

हाम्रा छात्र छात्राको  जवजविता बजलिंगटन समुदायको 
लाजग एउटा सम्पजत्त  हो। बजलषङ्टन सु्कल जडन्त्रस्टि क््टले 
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�व�याथ� वा अ�भभावक �वारा �े�रत छ र �व�याथ� को राि�य उ�पती , ववैा�हक अव�था , �लग ,               
�यां�गक अनिु�थती , �यां�गक �यि�त�व , �लग अ�भ�यि�त, अपांग ताका आधारमा हुने भेदभाब ,           
�च�लत भनाईका आधारमा हे�न,ु जा�तय गाल� गलौच गनु, अपमानजनक �टका �ट�पणी गनु,            
नकार�मक �ट�पणी गनु, ईशारा गनु, ध�क� �दन,ु �भ�ामा ले�ु, �ल�खत वा �ि� टगत लेख संचार              
गनु, �ग��याउनु, दोष �दन,ु नकार�मक ��ट�य रा�ु र जा�तय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु             
उि�पडन ्गनु हो। 

क. धा�मक उ�पीडन: धा�मक उ�पीडन भ�नाले �व�याथ� वा �व�याथ�को प�रवारको धम वा �व�वासको             
आधारमा ग�रने भेदभाव ब�ुझ�छ। 

ख. राि�यताको आधारमा ग�रने उ�पीडन: �व�याथ� र �व�याथ�को प�रवारको राि�यतालाई दखल पन�            
गर� ग�रएको भेदभाव न ैय�तो खाले द�ुयवहार हो।  

ग. वैवा�हक अव�थाको आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई गववती भएको अथवा �ववाह अगावै आमा वा              
बवुा भएको ठानी ग�रने द�ुयवहारलाई य�तो खाले द�ुयवहार मा�न�छ।  

घ. ल�गक अनिु�थती को आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई �लग को आधारमा ग�रने भेदभाव नै             
ल�गक द�ुयवहार हो। 

ङ. ल�गक अ�भ�य�ती उ�पीडन: ज�मदा ज�तो �लग प�हचान �लएर आएता प�न कुनै �य�ती वा �तनको               
प�रवारले देखाएको ल�गक अ�भ�य�ती छु�टै खाले हुन स�छ। यसलाई आधार बनाएर ग�रएको            
द�ुयवहार न ै  अ�भ�य�ती उ�पीडन हो।  

च. ल�गक झकुाव स�ब�धी उ�पीडन: ज�मदा ज�तो ल�गक प�हचान �लएर आएता प�न पछ� �यवहारमा              
प�रवतन भई अक� �लग ज�तो �यवहार गरेको आधारमा ग�रने भेदभाव लाई ल�गक झुकाव              
स�ब�धी उ�पीडन भ�न�छ।  

छ. अपांग ताको आधारमा ग�रने उ�पीडन: कसलैाई अपांगता भएको ठानी बोल�, �हडाइ र क�जोर बौ�दक              
�बकास भएको ठानी ग�रने भेदभाव य�तो द�ुयवहार हो।  
द�ुयवहार स�बि�धत �नकायमा खबर ग�रन ुपछ :  

सबै �व�याथ�, अ�भभावक र �व�यालय समदुायले कसै मा�थ द�ुयवहार गरेको देखेमा तरु�तै �व�यालय             
कमचार� वा �व�यालयमा अवि�थत २ म�य कुनै स�पणू �व�याथ� वा कमचार�ले कुनै �ल�खत वा              
मौ�खक उि�पडन ् स�ब�धी थाहा पाउने �ब��कै स�ब�धीत भवनमा रहेका यस ् स�ब�धी �नय�ुत            
कमचार�लाई खबर गन अ�नवाय छ। हालैको ला�ग �नय�ुत क��लनै कमचार�ह� bsdvt.org मा            
हेन स�क�छ।  

�व�यालायले / भवन ��येक वषको स�ुमा आ�नो वतमान नामो��द�ट कमचार�को नाम पो�ट गन�छन।्             
यस ् �बषयमा कुनै ��न भए हेनर� �पा�स, इि�वट� �नद�शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२)            
८६५-४१६८  मा स�पक  गनु होला।  

 
�न�रण: �न�रण स�ब�धी क��ल�ैट, �नय�ुत क��लनै कमचार�हले उजरु� पनासाथ त�ु�त �न�रण           

गन स�ु गन� छन ् र आ�नै �बषयमा उजरु� परेको ख�डमा अ�य कुनै कमचार�ले �कृया अघी               
बढाउने छन। �न�रण परुा भए पछ� उजरु� गन� र उजुर� पन� दबुलैाइ जानकार� गराइने छ। 

प�रणाम: यद� कोह� �य�ती द�ुयवहार वा उ�पीडनमा संल�न भएको पाइएमा उसलाई �शा �दान             
ग�र�छ , ता�लम �दइ�छ , अनशुासन �सकाइ�छ र अ��यमा �नल�बन वा �नकाला समेत ग�रने छ ,             

जसमा �व�यालयको स�प�ी चलाउन बाट बि�चत हुनकुा साथै भ�व�यमा उ�पीडन रो�न प�रणाम            
भो�न ुपन� हुन  स�ने  छ। 

�वत�� पनुराव�ृत: यद� उजरु� गन� �यि�तलाई (१ ) �व�यालयले उजरु� स�ब�धी रा�र� जाच नगरेको ज�तो              

लागेमा , वा �व�यालयले �यस ममलालाइ उि�पडनको �पमा नहेरेको ज�तो लागेमा , (२ ) न�तजामा �च�             

नबझुमेा वा (३ ) न�तजा त �नि�कएको तर �व�यालयले �यस स�ब�धमा �न�रण परुा नगरेको ज�तो              

लागेमा   �न�रकलाई �ल�खत याचना गरेमा �न�प �य�ती �वारा पुनरावलोकन ग�रने छ।   

��त-�हसंा: उ�पीडन स�ब�धी उजरु� गन� �य�ती मा�थ कसलेै ��तकार गन वा �मलेमतोमा अ�य �कारको               
स�झौता गन मनाह� छ र गरे गराएमा  9 V.S.A. 4503(a) अ�तगत कननु भो�नु पन� छ।   
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गोप�नयता: जाँचको आव�यकता अनसुार उजरु� र कुनै न�तजा स�ब�धी कत�य सावज�नक रेकड अनुरोध             
अनपुालन  ग�र  Family Education Rights Privacy Act(FERPA) अनुकुल गो�य रहने छ। 

वैकि�पक उजरु� �कृया : उ�पीडन स�ब�धी उजरु� ��य �नद�शक , �नजामती अ�धकार कायालय , U.S �शा               

�बभाग , John W. McCormack Post Office and Courthouse, Rm. 701; Boston, MA 02109-3921;                        
Email: OCR.Boston@ed.gov, (६१७ ) २८९-०१११ or (६१७ ) ५२१-२१७२ (TTD); भम�ट मानव अ�धकार               

आयोग , 14-16 Baldwin St., Montpelier VT 05633-6301, human.rights@state.vt.us, (८०० )                
४१६ -२०१०  (Voice) or ( ८७७ ) २९४ -९२००   (TTY).  

कमचार� र अ�य �यि�तह� मा�थको उ�पीडन: तल उ�ले�खत �नयम �वारा संर�त कुनै प�न खालको              
जा�तय, राि�य उ�पती, रंग भेद, धम, स��दाय, उमेर, lnË, ckfËता, लगैीक अनुि�थती, पखुा,             
ववैा�हक स�ब�ध, वा ज�म �थानका आधारमा हुने कमचार� र अ�य �य�ती मा�थको उ�पीडन             
अनै�तक भेदभाव हो र बोड नी�तह� Title V, Section B, 504 of the Rehabilitation Act of                
1973, 29 U.S.C. § 794, et seq.; Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42                 
U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. §                 
2000e, et seq.; Title IX of the Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. §              
1681, et seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29 U.S.C. § 623, et seq.;               
The Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101, et seq.; and              
Fair Employment Practices, 21 V.S.A. Chpt. 5, subchpt. 6; Public          
Accommodations, 9 V.S.A. §§ 4500 et seq.; को अन�ुप कावाह� ग�रने छ। 
ब�चा ठहर गनु:  

रा�य सरकारको कननु अनसुार ३ बष देखी २१ बष स�मका स�पणू यो�य बालबा�लकाह�ले उ�चत र               
�न:श�ुक �शाको अवसर पाउनु पदछ। ब�लगटन �कुल �डि��ट �व�यालय जाने २१ वष म�ुनका             
बालबा�लका जसलाई �वषशे �शा सेवा आव�यक छ, �य�ता ब�चाह� प�ा लगाउने, प�हचान गन�             
र म�ुया�कन गन� ल�य रा�दछ। यद� तपाईको ब�चा अपा�ग भएको शंका भएमा र ५ वष               
म�ुनको भएमा �ारि�भक �शा काय�ममा ८६४-८४६३ मा स�पक गनु होला। यद� तपाईको ब�चा             
५ देखी २१ वष �बचको भए य�तो स�ुबधा �ा�त गनको ला�ग �व�याथ� समथन सेवा कायालयमा               

८०२-८६४-८४५६  मा स�पक  गनु होला। 
आचरण:  

ब�लगटन �कुल �डि��टका स�पणू �व�याथ�ह�ले �व�यालयको समयमा र �व�यालयको          
कृयाकलापमा, �कूल बसमा , �नय�मत �कूल धाउन �योग ,सावज�नक बसमा आचरण �नयमावल�को          
पालना गनु पन� छ। ब�लगटन �कुल �डि��टका कमचार�ह� �य�तो आचरण �था�पत, पालन र             
��तपादन गन उ�रदायी छन।् यो िज�मेवार� ब�लगटन �कुल �डि��ट, अ�भभावक र कमचार�            
सबै �मलेर �व�याथ�ह�मा सकारा�मक आचरणको स�बधन गनु पदछ। तैपनी आ�खर� िज�मेवार�           
�व�याथ� र अ�भभावकको हो। कुनै ब�चाको �वभाव असरुि�छत पाईएमा अ�भभावकलाई जानकार�           
गराइने छ। 

पनु�थापना  स�ब�धी  अ�यासह� 
पनु�थापना स�ब�धी अ�यासह� स�ब�ध �बकासमा �न�हत छन ् र इि�वट� को एक सं�कृ�त �सजना र पनु�नमाण               

गन जसको न�तजा परुानो घाउलाई जाती पन� र �स�ने बातावरण तयार पन� खालको हु�छ। ब�ल�टन               
�कूल �डि��ट ब�ल�टनको समदुायसँग साझदेार�मा, हा�न पगेुका �यि�तह� स�हत सबैलाई          
स�ुनि�चत गन� पनु�थापनाका अ�यासह� जा�र रा�दै सबैको आव�यकता र अनुभव को प�हचान            
ग�र सब ैको ला�ग सशि�तकरण र सहयोगी बातावरण �सजना गन क�टब�ध छ। 
अनशुासन:  
�व�याथ�लाई िज�मेवार� बहन गन �सकाउन र भ�व�यमा उ�चतर �बक�प रो�न उ�चत आचरण             

उपायह� �पां�कत ग�रएको छ। अनपुय�ुत आचरणलाई पनु��थान �यावारा संबो�धत ग�रनेछ र           
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 यदी तपाईको ब�ाको कुनै िोप छुटेको भए, 
ब�ाको डाक्टर सँग िोप लगाउन एप्पोइन््टमेन्ट 
बनाउनुहोस् र आफ्नो ब�ाको जवध्यालयको 
नसषलाई त्यो िानकारी जदई प्रमाजणत गनष 
लगाउनुहोस्। िोपको  पुरा मात्रा जनम्नजलन्त्रित छ। 

जड. जप. जट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), पोजलयो, 
MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis B and 
varicella(chickenpox).  

िोपको प्रमाण जनम्न अवस्थामा जवध्यालयलाई उपलब्द  गराउनु पने छ। 
 बजलषङ्गटन  सु्कल जडन्त्रस्टिकमा  स्थानन्तरण गदाष,  
 KG मा भनाष गदाष।  
 किा ७ मा TdaP booster.  

रोि को मामला मा, र्वध्यार्थीहरु र्वध्यालय फकि नु िन्दा २४ 
घण्टा पर्हला देन्टख ज्वरो, झाडापखाला, र बान्ता बाट 
मुक्त हुनु पदिछ। 
 

टाउकामा जम्रा:  
अजभभावकहरुले ब�ाहरुको टाउको सातामा एक पटक हेने गनुष 

पदषछ जबिेर् गरी लामो जबदा पछी जवध्यालय िजकष दा। यसको 
लाजग िाच गनष िातुले बनेको मजसनो काइयोले कपाल जचसो 
भएको बेला कोनुष पदषछ। यदी िम्रा िेला परेमा तपाईको 
जवध्यालयको नसष वा स्वास्थ्य कजमषले तपाईलाई िम्राबाट मुि 
हुने सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव वा परामिष जदन सके्न छन्। यदी 
तपाईको ब�ाको टाउकामा िम्रा जवध्यालयमा िेला परेमा 
हामी तपाईहरुलाई िानकारी जदने छौ।ं यस्तो अवस्थामा 
तपाईको ब�ाको िम्रा जवध्यालय जिनुष अघी जनमुषल पानुष 
आवश्यक हुन्छ। 

बजलिंगटन  सु्कल जडजरि क््टले भमषन््टको स्वास्थ्य जबभाग र रोग 
रो�ाम केन्द्रको जदिा जनदेि पलाना गदषछ। अन्म 
िानकारीको लाजग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
FAQS/index.html  मा हेनुष होला 

 
 
 
 

5. बर्लिंिटन सु्कल र्डर्रिक्टटमा र्बर्ििता र 
समानता सम्बन्धी दाईत्व   

हाम्रा छात्र छात्राको  जवजविता बजलिंगटन समुदायको 
लाजग एउटा सम्पजत्त  हो। बजलषङ्टन सु्कल जडन्त्रस्टि क््टले 
जवश्वाि गरेको छ जक यहाँ सबै छात्र-छात्रा, कमषचारी, 
सबैिना एउटा सुरन्त्रक्छत सामावेिी जवध्यालयको 
बातावरण श्रीिना गरी कायष गने र एक अकाषमा भएका 
जभन्नतालाई ििी माजन र मतभेदलाई मुल्यबान माजन 
रमाउने छन्। जवद्याथीलाई आफ्नो उ�तम र सबैभन्दा 
ठूलो िमतामा जसके्न प्रयास गने अजिकार छ भने्न 
जडन्त्रस्टिकले जवश्वास गदषछ। 

जिल्लाले सावषिजनक रूपमा िातीय, सामाजिक र 
आजथषक न्त्रस्थजतको  आिारमा वा कुनै अन्म बुजझएको 
असमानता िसे्ल जवद्याथीको सिल बने्न िैिजणक 
िमता लाई बािा गनष सक्छ, त्यस्ता छात्र-छात्राको 
पररणाममा  उपलन्त्रब्द अन्तराल बन्द गनषको लाजग 
प्रजतबद्ध ब्यि गरी सकेको छ। बजलषङ्टन 
जवध्यालय  बोडष  आयुिले इन्त्रिटी र समावेि गनष आफ्नो 
प्रजतबद्धता (माचष 2017) नवीकरण भएको छ र 2017 
को लाजग जिल्ला का रणनीजतक योिना समजथषत छ। यस 
रणनीजतक योिना इन्त्रिटी र समावेिन सम्बन्त्रन्ध योिना 
संिोिन गनष पजहचान गरेको छ। सुपररवेिकको 
नेतृत्वमा नयाँ गठन गररएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
जनष्पितालाई प्राथजमकतामा रािेको छ। DEALTको 
कायष भनेको जिल्लाको सबै ठाउँमा जनष्पितालाई 
सुजनन्त्रस्चत गनष हो।  कायाषलयलाई जिल्लाका सबै िेत्रमा 
हाम्रा जबजभिता बोकेका समू्पणष जवध्याथीहरुलाई समान 
अवसर प्रदान गरी उ� गुणस्तरीय जििा प्रदान गने 
बातावरण सुजनन्त्रस्चत गनष, प्रते्यक् िेत्रमा जबजबि 
जवध्याथीहरुको सहभाजगता िुटाउन, समानता, जबजभिता 
र समान सहभाजगता कायषन्वयन गनष अनी जबजभन्न 
समुदायका पररवार र समुदाय सँग पारदिी सम्बन्ध 
स्थाजपत गनष जिमे्मवार दीईएको छ। 

यस् सम्बन्त्रन्ध समू्पणष पि्न र हेनष  

बहुिाषी सम्पकि  कायिक्रम: 

यो बहुभार्ी सम्पकष  (ML) कायषिम बहुभार्ी जवध्याथी र 
पररवारहरुको सेवाको लाजग बजलषङ्टन सू्कल जिल्लामा 
एउटा अनौठो कायषिम  सम्पत्ती सरह छ। यस् 
कायषिममा ११ िना पुरा समय र अिष समय काम गने 
संपकष  कमषचारीहरु १० वटा भार्ामा कायष गदषछन िस्को 
कायष जवध्यालय र बहुभासी पररवारहरुमा संपकष  राख्न 
सहयोग गदषछन। यस् कायषिमले घर र जवध्यालय जबच 
संचार सुजबिा प्रदान गनष थप् २० िना अन्कल 
कमषचारीहरुसँग कायष गदषछ। pre-K देिी किा १२ 
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7.         /      :  
                          ६                                        

                                                            
       

                                                       
                          
 ५                        :                             

                                         

 १०                        :                               

                                              

 १५                        :                              
                                               

 २०                            :                  

                                     (family court) 
                            

                                                          

                                                          

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

गोप�नयता: जाँचको आव�यकता अनसुार उजरु� र कुनै न�तजा स�ब�धी कत�य सावज�नक रेकड अनरुोध             
अनपुालन  ग�र  Family Education Rights Privacy Act(FERPA) अनकुुल गो�य रहने छ। 

वकैि�पक उजरु� �कृया : उ�पीडन स�ब�धी उजरु� ��य �नद�शक , �नजामती अ�धकार कायालय , U.S �शा               

�बभाग , John W. McCormack Post Office and Courthouse, Rm. 701; Boston, MA 02109-3921;                        
Email: OCR.Boston@ed.gov, (६१७ ) २८९-०१११ or (६१७ ) ५२१-२१७२ (TTD); भम�ट मानव अ�धकार               

आयोग , 14-16 Baldwin St., Montpelier VT 05633-6301, human.rights@state.vt.us, (८०० )                
४१६ -२०१०  (Voice) or (८७७ ) २९४ -९२००   (TTY).  

कमचार� र अ�य �यि�तह� मा�थको उ�पीडन: तल उ�ले�खत �नयम �वारा संर�त कुनै प�न खालको              
जा�तय, राि�य उ�पती, रंग भेद, धम, स��दाय, उमेर, lnË, ckfËता, लगैीक अनिु�थती, पखुा,             
ववैा�हक स�ब�ध, वा ज�म �थानका आधारमा हुने कमचार� र अ�य �य�ती मा�थको उ�पीडन             
अनै�तक भेदभाव हो र बोड नी�तह� Title V, Section B, 504 of the Rehabilitation Act of                
1973, 29 U.S.C. § 794, et seq.; Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42                 
U.S.C. § 2000d, et seq.; Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. §                 
2000e, et seq.; Title IX of the Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. §              
1681, et seq.; The Age Discrimination Act of 1975, 29 U.S.C. § 623, et seq.;               
The Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101, et seq.; and              
Fair Employment Practices, 21 V.S.A. Chpt. 5, subchpt. 6; Public          
Accommodations, 9 V.S.A. §§ 4500 et seq.; को अन�ुप कावाह� ग�रने छ। 
ब�चा ठहर गनु:  

रा�य सरकारको कननु अनसुार ३ बष देखी २१ बष स�मका स�पणू यो�य बालबा�लकाह�ले उ�चत र               
�न:श�ुक �शाको अवसर पाउनु पदछ। ब�लगटन �कुल �डि��ट �व�यालय जाने २१ वष म�ुनका             
बालबा�लका जसलाई �वषशे �शा सेवा आव�यक छ, �य�ता ब�चाह� प�ा लगाउने, प�हचान गन�             
र म�ुया�कन गन� ल�य रा�दछ। यद� तपाईको ब�चा अपा�ग भएको शंका भएमा र ५ वष               
म�ुनको भएमा �ारि�भक �शा काय�ममा ८६४-८४६३ मा स�पक गनु होला। यद� तपाईको ब�चा             
५ देखी २१ वष �बचको भए य�तो स�ुबधा �ा�त गनको ला�ग �व�याथ� समथन सेवा कायालयमा               

८०२-८६४-८४५६  मा स�पक  गनु होला। 
आचरण:  

ब�लगटन �कुल �डि��टका स�पणू �व�याथ�ह�ले �व�यालयको समयमा र �व�यालयको          
कृयाकलापमा, �कूल बसमा , �नय�मत �कूल धाउन �योग ,सावज�नक बसमा आचरण �नयमावल�को          
पालना गनु पन� छ। ब�लगटन �कुल �डि��टका कमचार�ह� �य�तो आचरण �था�पत, पालन र             
��तपादन गन उ�रदायी छन।् यो िज�मेवार� ब�लगटन �कुल �डि��ट, अ�भभावक र कमचार�            
सबै �मलेर �व�याथ�ह�मा सकारा�मक आचरणको स�बधन गनु पदछ। तैपनी आ�खर� िज�मेवार�           
�व�याथ� र अ�भभावकको हो। कुनै ब�चाको �वभाव असरुि�छत पाईएमा अ�भभावकलाई जानकार�           
गराइने छ। 

पनु�थापना  स�ब�धी  अ�यासह� 
पनु�थापना स�ब�धी अ�यासह� स�ब�ध �बकासमा �न�हत छन ् र इि�वट� को एक सं�कृ�त �सजना र पनु�नमाण               

गन जसको न�तजा परुानो घाउलाई जाती पन� र �स�ने बातावरण तयार पन� खालको हु�छ। ब�ल�टन               
�कूल �डि��ट ब�ल�टनको समदुायसँग साझदेार�मा, हा�न पगेुका �यि�तह� स�हत सबैलाई          
स�ुनि�चत गन� पनु�थापनाका अ�यासह� जा�र रा�दै सबैको आव�यकता र अनभुव को प�हचान            
ग�र सब ैको ला�ग सशि�तकरण र सहयोगी बातावरण �सजना गन क�टब�ध छ। 
अनशुासन:  
�व�याथ�लाई िज�मेवार� बहन गन �सकाउन र भ�व�यमा उ�चतर �बक�प रो�न उ�चत आचरण             

उपायह� �पां�कत ग�रएको छ। अनपुय�ुत आचरणलाई पनु��थान �यावारा संबो�धत ग�रनेछ र           
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�वयाथह� �तनीह�को �यवहारको ला�ग उ�रदायी हुनेछ। कुनै प�न प�रणाम लगाए प�छ �वयाथ वारा             
अपे�त हद स�म कारवाह� गर�एको �या अ�धकारको स�दभमा ग�रनेछ। 

  
�नल�बन / लामो समयको ला�ग �नल�बन / �न�कासन:  

�व�याथ�ले �व�यालयको �नयम, �व�यालय स�मती �नतीको उ�लङघन गरेमा,द�ुयवहारमा संल�न भएमा          
वा �व�यालयको स�प�ी द�ुपयोग गरेमा, �नल�बन वा �न�कासन गन स�कने छ। १० �दन भ�दा              
बढ�को �नल�बन वा �न�कासन �व�यालय सपु�रवेकको ि�वकृ�तमा र �व�यालय बोडको          
सनुवुाईमा मा� हुने छ। �व�यालय बोडले �व�याथ�लाई �न�कासन गदा चालु श�ैक स�को            
अ��यमा वा ९० �दनको ला�ग, जनु धेरै छ �यो गन स�नेछ। 
 
अनशुासनका उपायह�:  
�व�याथ�को कानुन स�मत अ�धकारलाई �यानमा राखेर र रा�यको काननुले �दए बमोिजम           

अनशुासनका उपायह� लागु ग�रने छ।  
शार��रक सजाय:  

शार��रक क�ट हुने खालको र द:ुख �दने अ�भ�ायले कुनै प�न अनशुास�नक काय गन गराउन ��तब�ध               
छ। कुनै ब�चालाई बचाउने, धन स�प�ीको रा गन�, कसलैाई जोगाउने, कुनै झगडा शा�त पान�              
नाममा कसलेै कस ैमा�थ थोरैप�न बल �योग गन पाउने छैन।  

पनु��थान �कृयाह�: 
पनु��थान ���या स�ब�ध �नमाण र पनु�नमाण �थामा ज�डत छन ् जसले उपचार �ब�ध र              

�सकाई स�बि�ध सं�कृ�तको �सजना गछ । ब�ल�गटन �कूल �डि�कले ब�ल�गटन सामदुायसंग           
साझदेार�को साथमा पनु��थानका अ�यासह� अ�ग बडाको छ , जसले उनीह�को आव�यकता र            
अनभुवह� र �यसको काया�वयनका ला�ग एक समसाम�यक वातावरण �सजना गरेको छ । के�ह             
अव�थामा, �वयाथह�लाई तो�कएका �वयालय भवनबाट अलग रा� स�क�छ , तर उनीह� �शाबाट            
अलग हँुदैनन।्  

 
लाग ुपदाथ / म�दरा:  

भम�ट रा�य सरकारको आव�यकता अनसुार [Title 16, section 1165, 909 ], ब�ल�ट�का            
�व�यालयह�मा �व�ततृ K-12 लागु पदाथ र म�दरा द�ुपयोग �नवारण पा�य�म ् लागु ग�रएको            
छ। यसको साथै �शक �शीण काय�म, सहायता र �न�द�ट उपायह�, अनमुो�दत �च�क�सा            
साधन, सहका�र �न�द�ट स�झौता, अनमुो�दत �व�यालय बोड �नती र रा�य �त�रय स�बि�धत            
जागरण काय�म छन।्  

यद� �व�याथ�ले लागु औषधी र म�दराको �व�यालय बोड �नती �वप�रत द�ुपायोग गरेको पाइएमा, �व�यालय              
अ�धकार�ले �न�न काय गन स�ने छन।्  
▪ अ�ल�याउन ु(टाईम आउट)  
▪ अ�भभावक स�मेलन  
▪ आचरण योजना / अ�भभावकसँग स�झौता / अ�भभावकसँग सहकाय  
▪ अ�य �कुल �डि���को संसाधनमा पठाउने  
▪ बा�हय सं�थामा पठाउने I बिजत औषधीको �कन-बेचलाई गि�भर अपराध ठह�रने छ र            

�य�तो �यि�तलाई उपय�ुत �नयम कायम गन� सं�थामा �न�द�ट ग�रने छ| 
▪ लामो वा छोटो समयको ला�ग �नल�बन|  
▪ �न�कासन  

सतु /खैनी  
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जवश्वाि गरेको छ जक यहाँ सबै छात्र-छात्रा, कमषचारी, 
सबैिना एउटा सुरन्त्रक्छत सामावेिी जवध्यालयको 
बातावरण श्रीिना गरी कायष गने र एक अकाषमा भएका 
जभन्नतालाई ििी माजन र मतभेदलाई मुल्यबान माजन 
रमाउने छन्। जवद्याथीलाई आफ्नो उ�तम र सबैभन्दा 
ठूलो िमतामा जसके्न प्रयास गने अजिकार छ भने्न 
जडन्त्रस्टिकले जवश्वास गदषछ। 

जिल्लाले सावषिजनक रूपमा िातीय, सामाजिक र 
आजथषक न्त्रस्थजतको  आिारमा वा कुनै अन्म बुजझएको 
असमानता िसे्ल जवद्याथीको सिल बने्न िैिजणक 
िमता लाई बािा गनष सक्छ, त्यस्ता छात्र-छात्राको 
पररणाममा  उपलन्त्रब्द अन्तराल बन्द गनषको लाजग 
प्रजतबद्ध ब्यि गरी सकेको छ। बजलषङ्टन 
जवध्यालय  बोडष  आयुिले इन्त्रिटी र समावेि गनष आफ्नो 
प्रजतबद्धता (माचष 2017) नवीकरण भएको छ र 2017 
को लाजग जिल्ला का रणनीजतक योिना समजथषत छ। यस 
रणनीजतक योिना इन्त्रिटी र समावेिन सम्बन्त्रन्ध योिना 
संिोिन गनष पजहचान गरेको छ। सुपररवेिकको 
नेतृत्वमा नयाँ गठन गररएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
जनष्पितालाई प्राथजमकतामा रािेको छ। DEALTको 
कायष भनेको जिल्लाको सबै ठाउँमा जनष्पितालाई 
सुजनन्त्रस्चत गनष हो।  कायाषलयलाई जिल्लाका सबै िेत्रमा 
हाम्रा जबजभिता बोकेका समू्पणष जवध्याथीहरुलाई समान 
अवसर प्रदान गरी उ� गुणस्तरीय जििा प्रदान गने 
बातावरण सुजनन्त्रस्चत गनष, प्रते्यक् िेत्रमा जबजबि 
जवध्याथीहरुको सहभाजगता िुटाउन, समानता, जबजभिता 
र समान सहभाजगता कायषन्वयन गनष अनी जबजभन्न 
समुदायका पररवार र समुदाय सँग पारदिी सम्बन्ध 
स्थाजपत गनष जिमे्मवार दीईएको छ। 

यस् सम्बन्त्रन्ध समू्पणष पि्न र हेनष  

बहुिाषी सम्पकि  कायिक्रम: 

यो बहुभार्ी सम्पकष  (ML) कायषिम बहुभार्ी जवध्याथी र 
पररवारहरुको सेवाको लाजग बजलषङ्टन सू्कल जिल्लामा 
एउटा अनौठो कायषिम  सम्पत्ती सरह छ। यस् 
कायषिममा ११ िना पुरा समय र अिष समय काम गने 
संपकष  कमषचारीहरु १० वटा भार्ामा कायष गदषछन िस्को 
कायष जवध्यालय र बहुभासी पररवारहरुमा संपकष  राख्न 
सहयोग गदषछन। यस् कायषिमले घर र जवध्यालय जबच 
संचार सुजबिा प्रदान गनष थप् २० िना अन्कल 
कमषचारीहरुसँग कायष गदषछ। pre-K देिी किा १२ 
सम्म गरर संपकष  कमषचारी र दोभासेहरुले िम्मा ९७१ 
िना जवध्याथीहरुलाइ र जतनका पररवारहरुलाई िसको 
पजहलो भार्ा अङि े िी होइन जतजनहरुलाई सेवा प्रदान 
गदषछन। यो कायषिम सम्बन्धी केही प्रश्न भएमा कृपया 
Nijaza Semic लाई (८०२) २८८-६०४८ अथवा 
nsemic@bsdvt.org सम्पकष  गनुष होला। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. उपन्टथर्थती / र्िलाई:  
भमषन््टको कानुन अनुसार ब�ा ६ बर्ष पुगेपछी जवध्यालयमा भनाष 

गनुष पदषछ।  
अजभभावकले ब�ा अनुपन्त्रस्थत हुने भएमा वीध्यालयलाई िानकारी 

गराउनु पदषछ।  
समू्पणष अनुपन्त्रस्थती र जवध्याथी जवध्यालयमा जिलो पुगेको िन्डमा 

अजभभावकलाई सम्पकष  गररने छ। 
 ५ र्दन र्िलो वा अनुपन्टथर्थत िए: तपाईलाई िोन 

अथवा जचट्ठी मािष त जिल्लाको जनयमको बारेमा 
िानकारी गराइने छ।  

 १० र्दन र्िलो वा अनुपन्टथर्थत िए:  त्यसै्त र कुनै 
अवस्थामा तपाईलाई अनुपन्त्रस्थती सम्बन्धी बैठकमा 
सहभाजग हुन बोलाइने छ। 

 १५ र्दन र्िलो वा अनुपन्टथर्थत िए:  तपाईलाई 
बैठकमा बोलाई ब�ाको उपन्त्रस्थती बिाउन एउटा 
योिना बनाइ देिाउन लगाइने छ। 

 २० र्दन अनुपन्टथर्थत िएमा : तपाईलाई जचटे्टने्डन 
काउन्त्रन्टको राज्य वजकलले पररवार न्मायलयमा 
(family court) बोलाई प्रकृया अघी बिाउने छन्। 

हाम्रो र भमषन्ट राज्य सरकारको लि भनेको जवध्याथीहरु 
जवध्यालयमा गई पिुन भने्न हो। कृपया आफ्नो ब�ालाई सिैं 
जवध्यालयमा पठाइ सहयोग गनुषहोस्।  

सम्म गरर संपकष  कमषचारी र दोभासेहरुले िम्मा ९७१ 
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 २० र्दन अनुपन्टथर्थत िएमा : तपाईलाई जचटे्टने्डन 
काउन्त्रन्टको राज्य वजकलले पररवार न्मायलयमा 
(family court) बोलाई प्रकृया अघी बिाउने छन्। 

हाम्रो र भमषन्ट राज्य सरकारको लि भनेको जवध्याथीहरु 
जवध्यालयमा गई पिुन भने्न हो। कृपया आफ्नो ब�ालाई सिैं 
जवध्यालयमा पठाइ सहयोग गनुषहोस्।  
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8.                        : 
िर्लयङ्टन स्कूल खाध्ि परििोजना िर्लयङ्टन स्कूल श्जल्लामा सिैका 
लागि िुणस्तिीि खानामा पाहुुँच प्रदान िनय प्रयतिद्ध छ। हाम्रो टीम 
शैक्षिक सफलता ि आजीवन सकािात्मक पोषण अभ्िासप्रयत नेततृ्व 
िरि स्वस्ि खाने िानी समियनमा समर्पयत छ। नाचता, भोजन, 

र्वध्िालि पछी नाचता, ि भोज सिै स्कूलहरुमा प्रदान िरिन्द्छ।  

र्वध्िालिमा खाना िाश्रिि स्कूल भोजन ि नाचता काियक्रम अन्द्तियत 
२०१०को स्वस्ि भोक-यनिःशुल्क िच्चाहरु ऐन िमोश्जम पोषण यनिम 
पालन िरि िरिन्द्छ। िो व्िवस्िा ल्िाउनको उदेचि र्वध्िािी  लाई 
स्वास््ि खानाको बिकल्प प्रदान ििेि िाल मोटोपन घटाऊनु गििो। 

सिै खाना, खाना ि पेि पदािय िोग्ि िच्चा पोषण पेसेविहरूले तिाि 
िरि बितिण िदयछन।् 

उपलब्ध भोजन: 
* सिै र्वध्िािीहरुको लागि यनिःशुल्क नाचता 
* सिै र्वध्िािीहरुको लागि यनिःशुल्क र्वध्िालि  बिदा पछी भोज 

* किाको समिमा किा K देखख ५ सम्मका र्वध्िािी हरुलाई यन: 
शुल्क फल फूल 

*  घिमा िनाईएको सूप, पूणय सलाद िाि ि दधु - प्रत्िेक् ददन उपलब्ध 

 

                                                            

                                                     हामी 
हाम्रो             प्रदान िरिने सेवाहरुमा स्िानीि उत्पादन को मात्रा 
वरृ्द्ध िनय ठूलो फड्को मािेको ठन्द्दछौं ि हामीले ककन्द्ने सामाग्रीहरुमा 
एक यतहाई भाि भमयन्द््को स्िायनि उत्पादनहरु पदयछन भन्द्नमा हामी 
िवय िदयछौं।  

हाम्रो समुदािको स्वास््ि िर्लिो िनाउन, सम्पूणय ताजा, ि स्िानीि 
भोजनको रूपमा धेिै Vermont ककसानहरु संि र्वध्िािी ि यतनीहरूको 
परिवाि सुँिको सम्िन्द्ध बिकास िनय हाम्रो खेती देखख र्वध्िालि सम्म 
भन्द्ने खाध्ि पािीिोजनाले सहिोि पुर िाएको छ। स्िानीि खिीद 
बिकक्रले आफ्नो खाना प्रणाली छोिाछोिीलाई सम्िन्द्ध जोड्न ि स्िानीि 
ककसानहरु उनीहरूको समुदािमा र्वध्िालि आफ्नो फसल प्रदान 
िनयको लागि अवसि श्रीजना काियक्रम िढावा ददन मदत िदयछ।      
                                                             

                                                          
                                                           
                                                          
                                                         
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 

 

 

 

 

 

 

�वयाथह� �तनीह�को �यवहारको ला�ग उ�रदायी हुनेछ। कुनै प�न प�रणाम लगाए प�छ �वयाथ वारा             
अपे�त हद स�म कारवाह� गर�एको �या अ�धकारको स�दभमा ग�रनेछ। 

  
�नल�बन / लामो समयको ला�ग �नल�बन / �न�कासन:  

�व�याथ�ले �व�यालयको �नयम, �व�यालय स�मती �नतीको उ�लङघन गरेमा,द�ुयवहारमा संल�न भएमा          
वा �व�यालयको स�प�ी द�ुपयोग गरेमा, �नल�बन वा �न�कासन गन स�कने छ। १० �दन भ�दा              
बढ�को �नल�बन वा �न�कासन �व�यालय सपु�रवेकको ि�वकृ�तमा र �व�यालय बोडको          
सनुवुाईमा मा� हुने छ। �व�यालय बोडले �व�याथ�लाई �न�कासन गदा चालु श�ैक स�को            
अ��यमा वा ९० �दनको ला�ग, जनु धेरै छ �यो गन स�नेछ। 
 
अनशुासनका उपायह�:  
�व�याथ�को काननु स�मत अ�धकारलाई �यानमा राखेर र रा�यको कानुनले �दए बमोिजम           

अनशुासनका उपायह� लागु ग�रने छ।  
शार��रक सजाय:  

शार��रक क�ट हुने खालको र द:ुख �दने अ�भ�ायले कुनै प�न अनुशास�नक काय गन गराउन ��तब�ध               
छ। कुनै ब�चालाई बचाउने, धन स�प�ीको रा गन�, कसलैाई जोगाउने, कुनै झगडा शा�त पान�              
नाममा कसलेै कस ैमा�थ थोरैप�न बल �योग गन पाउने छैन।  

पनु��थान �कृयाह�: 
पनु��थान ���या स�ब�ध �नमाण र पनु�नमाण �थामा ज�डत छन ् जसले उपचार �ब�ध र              

�सकाई स�बि�ध सं�कृ�तको �सजना गछ । ब�ल�गटन �कूल �डि�कले ब�ल�गटन सामदुायसंग           
साझदेार�को साथमा पनु��थानका अ�यासह� अ�ग बडाको छ , जसले उनीह�को आव�यकता र            
अनभुवह� र �यसको काया�वयनका ला�ग एक समसाम�यक वातावरण �सजना गरेको छ । के�ह             
अव�थामा, �वयाथह�लाई तो�कएका �वयालय भवनबाट अलग रा� स�क�छ , तर उनीह� �शाबाट            
अलग हँुदैनन।्  

 
लागु पदाथ / म�दरा:  

भम�ट रा�य सरकारको आव�यकता अनसुार [Title 16, section 1165, 909 ], ब�ल�ट�का            
�व�यालयह�मा �व�ततृ K-12 लागु पदाथ र म�दरा द�ुपयोग �नवारण पा�य�म ् लागु ग�रएको            
छ। यसको साथै �शक �शीण काय�म, सहायता र �न�द�ट उपायह�, अनुमो�दत �च�क�सा            
साधन, सहका�र �न�द�ट स�झौता, अनमुो�दत �व�यालय बोड �नती र रा�य �त�रय स�बि�धत            
जागरण काय�म छन।्  

यद� �व�याथ�ले लागु औषधी र म�दराको �व�यालय बोड �नती �वप�रत द�ुपायोग गरेको पाइएमा, �व�यालय              
अ�धकार�ले �न�न काय गन स�ने छन।्  
▪ अ�ल�याउन ु(टाईम आउट)  
▪ अ�भभावक स�मेलन  
▪ आचरण योजना / अ�भभावकसँग स�झौता / अ�भभावकसँग सहकाय  
▪ अ�य �कुल �डि���को संसाधनमा पठाउने  
▪ बा�हय सं�थामा पठाउने I बिजत औषधीको �कन-बेचलाई गि�भर अपराध ठह�रने छ र            

�य�तो �यि�तलाई उपय�ुत �नयम कायम गन� सं�थामा �न�द�ट ग�रने छ| 
▪ लामो वा छोटो समयको ला�ग �नल�बन|  
▪ �न�कासन  

सतु /खैनी  
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            कुन ैसतु ज�य पदाथह� (चरुोट, �बडी, खैनी, वा अ�य कुन)ै �बयालय छे �भ कानुनले �नषधे  गरेको 
छ।         �बद�ुतया चरुोट प�न सतुज�य पदाथ सरह �बयालय े �भ �नषधे ग�रएको छ।  

श�ैक समथन �णाल�: 
ब�ुलगटन �कुल �डि��� श�ैक समथन �णाल�को ल�य �व�याथ�लाई अ�त�र�त सहयोग �दान            
गर� पहुच मा प�ु याउनु र �शा �णल�मा भएका साधारण चनुौतीह�को �नवारण गनु हो। िज�लाका             
��येक �व�यालयले एउटा श�ैक समथन टो�लको(EST) �बकास गरेको छ जसले श�ैक तथा            
आचरणसँग स�बि�धत �न�द�ट ग�रएका �व�याथ�ह� ि�वकार गर� �शकवगलाई योजना बनाउन,          
साथै �य�ता बालबा�लकालाई म�धत गछ जसलाई का कोठा बाहेक अ�त�र�त ठाउमा सहयोग             
चा�ह�छ । यसका अ�त�र�त यस टो�लले आ�नो कायको त�यांक संकलन गदछ जसको �योग            
श�ैक समथन �णा�लको �बकास र सम� योजना बनाउन ग�र�छ।  

यद� यस स�ब�धी स�पणू जानकार� च�हएमा तपाइको �व�यालय को guidance counselor            
(स�लाहकार) वा �धान ्अ�यापकसँग स�पक  गनु होला।  
 
िज�मेवारपणू क��यटुर, नेटवक  र इ�टरनेटको �योग:  
 
ब�लगटन �कूल �डि��ट आजका �व�याथ�ह�लाई �स�न �सकाउन र सफलता स�मा प�ु याउन            

सचूना ��व�धको (IT) आव�यकता अ�भ�न छ भ�ने कुराको प�हचान गदछ र �व�याथ� र             
कमचार�ह�ले सचुना ��व�धको �योग गन आजको �व�व समदुायमा अती आव�यक छ भ�ने            
ठा�दछ। यो नी�तको उ�दे�य �न�न छ: 

1. सचुना ��व�धको �योग गन� बातावरण �ीजना ग�र पा�य�म सम�ृधका ला�ग सहकाय गन�            
अवसर �दान गदछ र कमचार� पेशवेर �वकास वातावरण �सजना गन सहयोग गदछ। 

2. िज�लामा उपल�ध सचुाना ��व�धको उपकरण, ने�वक को �योग अ�न ई�टरनेटमा उपल�ध �ोतह�           
�योग गन� �योगकता सबकैो सरुा कायम गन िज�लालाई उ�चत कदम चा�न सहयोग गदछ।  

3. लागू संघीय र रा�य �यव�था को आव�यकता अनु�प �कुल �डि��टले इ�टरनेट पहँुच र अ�य              
�व�य�ुतय साधनह�को �ावधानको पालन गन। 

 
ब�लगटन �कूल �डि����ले इ�टरनेट स�हत सचूना ��व�धका (IT) �ोतह� असं�य �योग गन �व�याथ�             

र कमचार�लाई पहँुच �दान गदछ। �य �ोतह�ले �सकाइमा ब�ृ�ध गन र हा�ो समदुाय �भ� र               
बा�हर �व�व समदुाय संग संचार गन� मौका �दान गदछ। तर, यी �ोतह�को पहँुचका साथै              
उपल�ध �ोत साधनको �योग िज�मेवारपूण �पमा �योग गन �व�याथ�, �शक, कमचार�           
लगायत सवसाधारणमा आई परेको छ। 

 
िज�लाका क��यटुर र नेटवक �ोतह� िज�लाको स�प�� हो। �योगकताले िज�लाको क��यटुर वा नेटवक             

�ोतह� �योग ग�र �सजना गरेको, राखेको, पठाएको वा �दशनमा राखेका वा �यि�तगत फाइल             
र इले�ो�नक संचार स�हत कुनै प�न कुरा गोप�नय रहन स�दैनन भ�ने अपेा गनु पदछ। 
सचुना ��व�धका �ोत-सधानको �योग स�ब�धी ���याह� �थापनाका ला�ग अ�भशासन गन          

अधीक िज�मेवार हुनहुु�छ।  
यो नी�त िज�लाको नेटवक सहयोग र संचार उपकरण र / वा �व�याथ� जानकार� �णाल�को �योग आ�नो                

�थानमा �भ� वा बा�हर ब�स �योग गन�  सबकैो ला�ग लागु हु�छ।  
�योगकताले अ�वीकाय �योग गरेमा, वा ��त�ल�प अ�धकार ��तब�धको उ�लंघन गरेमा अथवा अ�य            

काननुको उ�लंघन गरेमा, �योगकताको ग�ती वा लापरवाह�का कारण �यय हुन पगेुमा           
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उ�लंघनको उ�रदायी िज�ला हुने छैन। इ�टरनेट स�हत िज�लाका इले�ो�नक �ोतह� नेटवक मा           
भे�टने कुनै प�न जानकार�को श�ुधता, उमेर औ�च�य, वा उपयो�गता स�ुनि�चत गनको ला�ग            
िज�ला िज�मेवार छैन। िज�ला डाटा वा सेवाको �कावट बाट हुने कुनै प�न �तका ला�ग              
िज�मेवार छैन। िज�ला ई�टरनेट लगायत भ�डारण ् ग�रएका �वध�ुतय �ोतह� माफ त �ा�त हुने            
जानकार�को गुण�तर र स�यताको ला�ग र आ�नो अन�धकृत �योगबाट उ�प�न हुने �व�ीय            
दा�य�वको ला�ग िज�मेवार हुने छैन। िज�लाको सचूना ��ब�धको द�ुपायोग गरेको अव�थामा           
��ब�धको उपयोग �वशषेा�धकार र�द र / वा उपय�ुत अनुशासन संचालन गन� अ�धकार िज�ला             
आफुमा �न�हत गदछ। �योगकताले यो �नती उलंघन गरेको आरोप लागेको अव�थामा �कुल            
�डि���ले �यस आरोपको अनसु�धान �व�याथ� अनुस�धान �नती अनु�प गन� छ। कमचार�ले यो            
�न�तको उलंघन गरेको आरोप लागेको अव�थामा करार स�झौताह� र कानूनी आव�यकताह�           
अनसुार �शोधन ग�रनेछ। 

 

भनाको ला�ग उमेर:  
ब�लगटन वा�स�दाको हकमा से�टे�बर १ ता�रख अघी ५ बष परुा भएका वालवा�लकह�ले            
kindergarten मा भना �लन स�ने छन।् यद� ब�चा से�टे�बर १ ता�रख अघी ६ बष पगेुको               
भएमा का १ मा भना गनुपन� छ।  
�क�डगाट��मा अ��म �वेश:  

ब�चाह�को �यि�तगत आव�यकता परूा गन� एक �यासमा , सेवाको �पमा , ब�लङटोन �कूल िज�लाले जसको             

ज�म �म�त से�टे�बर १ र से�टे�बर ३० को मा पन� �व�या�थह�को बीच भएका �व�याथ�ह�का हकमा               

�क�डगाटनमा भना गन अनरुोध गरेको अव�थामा �ारि�भक �वेशका ला�ग �वचार गन�छ�। तपाई            
आ�नो ब�चाको ला�ग यो मौकाको �योग गन चाहनहुु�छ भने, ब�ल�टन �कूल िज�लामा            
८०२-८६४-८४६३  मा �ारि�भक �शा काय�ममा स�पक  गनुहोस।् 

�वण तथा �ि�ट जाचँ : वा�षक �पमा �व�यालयले �व�याथ�को के.जी. प�हलो, दो�ो,त�ेो, पांचौ, सात�,र              

नव� कामा �वण शि�त जाँच गन� गदछ। तर अ�भभावकले �धान अ�यापकलाई जानकार�            
गराएर आ�नो ब�चाको यो जाँच नगराउन स�दछन।्   

�व�यालयमा औषदोपचार: �व�यालयमा साधारण �बरामी पदा आ�ना नानीह�लाई औषधी �दइयोस ् भनेर           
वष�नी फारम भनु पदछ। यसको ला�ग आ�नो �वा��यक�मबाट �ल�खत आदेश �याउनु पछ।            
औषधी लेबल स�हतको ब�टामा �व�याथ�को नाम लेखेर �याउनु पदछ। यो औषधी �व�यालय को             
नस वा �वा��यक�मले उ�चत ठाँउमा ता�चा लगाएर रा�े छन ् तर जीवन बचाउने औषधी भने              
यसो ग�रने छैन। कुनै प�न एलज� वा अ�थमा अथवा औषधीका बारेमा कुनै ��न छ भने ��या योजना                 

�वकास  गन  आ�नो  �कूल  नस  स�पक   गनुहोस।्  
सेना / उ�रमा�य�मक भ�तकता: अ�भभावकले आ�ना नानीह�को नाम, ठेगाना र टे�लफोन न�बर आ�नो             

ि�वकृ�त �वना �व�यालयले सेना वा उ�रमा�य�मक भ�तकतालाई न�दईयोस भ�न स�छन। थप ्           
जानकार�को ला�ग स�बि�धत �कुलको ��ि�सपलसंग कुरा गनुहोस।्   
अभेदभाव: ब�लगटन �कुल �डि�क र यसका कमचार�ले कुनै प�न कामदार वा �व�याथ�लाई            
जाती, �लगं, रङ, उमेर, धम, अपांग ता, प�ुय�ल� र राि�यताका आधारमा(गभाव�था , आमाबाबकुो ,           
र ववैा�हक ि�थ�त स�हत ् गर�) �यव�था र बोड नी�तह�ले �दान गन� हदस�म राजनी�तक स�ब�ध ,              
यौन  अ�भमखुीकरण , �ल�ग  प�हचान , वा  �ल�ग  अ�भ�यि�त  लाई �लएर  भेदभाव गद�नन ।  
यो �नती कुनै प�न �कुल �डि���को जा�गर, �शा �णाल� र कृयाकलापमा लागु हु�छ। अझ              
�कुल बोडले यो�य अपांगता �यि�तह� �नय�ुती गन कदम चा�दछ। कुनै प�न �नवेदकले भेदभाव             
भएको ठानी उजरु� गनु पदा िज�लाको आ�त�रक उजरु� �णाल� अ�तगत गनु पदछ। उजरु�             
�णाल� िज�ला वेबसाइट , र �धान अ�यापकको कायालयमा उपल�ध हुने छ। 
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बजलषङ्टन सू्कल िाध्य पररयोिना बजलषङ्टन सू्कल जिल्लामा 
सबैका लाजग गुणस्तरीय िानामा पाहँुच प्रदान गनष प्रजतबद्ध 
छ। हाम्रो टीम िैजिक सिलता र आिीवन सकारात्मक 
पोर्ण अभ्यासप्रजत नेतृत्व गरर स्वस्थ िाने बानी समथषनमा 
समजपषत छ। नाश्ता, भोिन, जवध्यालय पछी नाश्ता, र भोि 
सबै सू्कलहरुमा प्रदान गररन्छ।  

जवध्यालयमा िाना राजरि य सू्कल भोिन र नाश्ता कायषिम अन्तगषत 
२०१०को स्वस्थ भोक-जनिःिुल्क ब�ाहरु ऐन बमोजिम पोर्ण 
जनयम पालन गरर गररन्छ। यो व्यवस्था ल्याउनको उदेश्य 
जवध्याथीहरुलाई स्वास्थ्य िानाको जबकल्प प्रदान गरेर बाल 
मोटोपन घटाऊनु जथयो। सबै िाना, िाना र पेय पदाथष योग्य 
ब�ा पोर्ण पेसेवरहरूले तयार गरर जबतरण गदषछन्। 

उपलब्द भोिन: 
* सबै जवध्याथीहरुको लाजग जनिःिुल्क नाश्ता 

* सबै जवध्याथीहरुको लाजग जनिःिुल्क जवध्यालय  जबदा पछी भोि 
* किाको समयमा किा K देन्त्रि ५ सम्मका जवध्याथी हरुलाई जन: 

िुल्क िल िूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूणष सलाद बार र दुि - प्रते्यक् जदन 

उपलब्द 
 

बजलषङ्टन सू्कल िाध्य पररयोिना बर्ाष यममा िाध्य सेवा कायषिम 
मािष त सबैलाई जनिुल्क भोिन उपलब्द  प्रदान गनष सकेकोमा 
गवष गदषछ। हामी हाम्रो चमेनागृहमा  प्रदान गररने सेवाहरुमा 
स्थानीय उत्पादन को मात्रा वृन्त्रद्ध गनष ठूलो िड्को मारेको 
ठन्दछौ ंर हामीले जकने्न सामाग्रीहरुमा एक जतहाई भाग 
भमषन््टको स्थाजनय उत्पादनहरु पदषछन भन्नमा हामी गवष 
गदषछौ।ं हामी गवषका साथ भन्न चाहान्छौकी यो वर्ष 
भमषन्टमा  उत्पादन गररएको गाई-गोरुको मासु भान्र्ामा 
जदनेछ।  

हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य बजलयो बनाउन, समू्पणष तािा, र स्थानीय 
भोिनको रूपमा िेरै Vermont जकसानहरु संग जवध्याथी र 
जतनीहरूको पररवार सँगको सम्बन्ध जबकास गनष हाम्रो िेती 
देन्त्रि जवध्यालय सम्म भने्न िाध्य पारीयोिनाले सहयोग 
पुर्याएको छ। स्थानीय िरीद जबजिले आफ्नो िाना प्रणाली 
छोराछोरीलाई सम्बन्ध िोड्न र स्थानीय जकसानहरु 
उनीहरूको समुदायमा जवध्यालय आफ्नो िसल प्रदान गनषको 
लाजग अवसर श्रीिना कायषिम बिावा जदन मदत गदषछ। हाम्रो 
कायषिमले  जिल्लाका िेरै सब्जी बारीको जनरीिण र सब्जी 
िेती सम्बन्त्रन्ध जििा प्रदान गने काम पजन गदषछ। िायद 
तपाईले यो गमी समयमा केजह बजलषङ्टनका बाटमा हाम्रो 
िाना टिक देख्नुभएको हुनुपछष । यस् कायषिम सम्बन्त्रन्ध अन्म 

िानकारी हेनषको लाजग कृपया हाम्रो वेबसाईटमा हेनुष होला। 
िानाको िुल्क  जतने सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाईटमा उले्लि 
गररएको छ। http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
 
 
 
 
 

8. र्वध्यालयको बजेट सम्बन्धी जानकारी :  

िहरमा बैठक हुने जदन- माचष मजहनाको पजहलो मंगलवार । यस् 
समयमा मतदाताहरुलाई जवध्यालयको बिेट जनिाषरणा गनष 
भजनन्छ। जवध्यालयको बिेट सम्बन्धी प्रस्ताव जनम्न जलन्त्रित 
वेबसाईटहरुबाट थाहा पाउनु हुने छ। 

 बजलिंगटन सु्कल जडन्त्रस्टि क््टको 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

 जडन्त्रस्टि क््टको बार्ीक ररपोटषबाट िुन 
बजलषङ्टनका  बाजसन्दाहरुको हकमा िेबु्रअरी 
मजहनामा उपलब्द हुन्छ।  

 जवध्यालयको बोडष मीजटङ बाट  
 जछमेक पारीयोिना सभा बाट  
 कम्स्कास्ट च्यानल १६-RETN र १७ -िहर 

मीजटङ टेजलजभिन बाट। 
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उ�लंघनको उ�रदायी िज�ला हुने छैन। इ�टरनेट स�हत िज�लाका इले�ो�नक �ोतह� नेटवक मा           
भे�टने कुनै प�न जानकार�को श�ुधता, उमेर औ�च�य, वा उपयो�गता स�ुनि�चत गनको ला�ग            
िज�ला िज�मेवार छैन। िज�ला डाटा वा सेवाको �कावट बाट हुने कुनै प�न �तका ला�ग              
िज�मेवार छैन। िज�ला ई�टरनेट लगायत भ�डारण ् ग�रएका �वध�ुतय �ोतह� माफ त �ा�त हुने            
जानकार�को गुण�तर र स�यताको ला�ग र आ�नो अन�धकृत �योगबाट उ�प�न हुने �व�ीय            
दा�य�वको ला�ग िज�मेवार हुने छैन। िज�लाको सचूना ��ब�धको द�ुपायोग गरेको अव�थामा           
��ब�धको उपयोग �वशषेा�धकार र�द र / वा उपय�ुत अनशुासन संचालन गन� अ�धकार िज�ला             
आफुमा �न�हत गदछ। �योगकताले यो �नती उलंघन गरेको आरोप लागेको अव�थामा �कुल            
�डि���ले �यस आरोपको अनुस�धान �व�याथ� अनसु�धान �नती अन�ुप गन� छ। कमचार�ले यो            
�न�तको उलंघन गरेको आरोप लागेको अव�थामा करार स�झौताह� र काननूी आव�यकताह�           
अनुसार �शोधन ग�रनेछ। 

 

भनाको ला�ग उमेर:  
ब�लगटन वा�स�दाको हकमा से�टे�बर १ ता�रख अघी ५ बष परुा भएका वालवा�लकह�ले            
kindergarten मा भना �लन स�ने छन।् यद� ब�चा से�टे�बर १ ता�रख अघी ६ बष पगेुको               
भएमा का १ मा भना गनुपन� छ।  
�क�डगाट��मा अ��म �वेश:  

ब�चाह�को �यि�तगत आव�यकता परूा गन� एक �यासमा , सेवाको �पमा , ब�लङटोन �कूल िज�लाले जसको             

ज�म �म�त से�टे�बर १ र से�टे�बर ३० को मा पन� �व�या�थह�को बीच भएका �व�याथ�ह�का हकमा               

�क�डगाटनमा भना गन अनुरोध गरेको अव�थामा �ारि�भक �वेशका ला�ग �वचार गन�छ�। तपाई            
आ�नो ब�चाको ला�ग यो मौकाको �योग गन चाहनहुु�छ भने, ब�ल�टन �कूल िज�लामा            
८०२-८६४-८४६३  मा �ारि�भक �शा काय�ममा स�पक  गनुहोस।् 

�वण तथा �ि�ट जाँच : वा�षक �पमा �व�यालयले �व�याथ�को के.जी. प�हलो, दो�ो,त�ेो, पांचौ, सात�,र              

नव� कामा �वण शि�त जाँच गन� गदछ। तर अ�भभावकले �धान अ�यापकलाई जानकार�            
गराएर आ�नो ब�चाको यो जाँच नगराउन स�दछन।्   

�व�यालयमा औषदोपचार: �व�यालयमा साधारण �बरामी पदा आ�ना नानीह�लाई औषधी �दइयोस ् भनेर           
वष�नी फारम भनु पदछ। यसको ला�ग आ�नो �वा��यक�मबाट �ल�खत आदेश �याउनु पछ।            
औषधी लेबल स�हतको ब�टामा �व�याथ�को नाम लेखेर �याउनु पदछ। यो औषधी �व�यालय को             
नस वा �वा��यक�मले उ�चत ठाँउमा ता�चा लगाएर रा�े छन ् तर जीवन बचाउने औषधी भने              
यसो ग�रने छैन। कुनै प�न एलज� वा अ�थमा अथवा औषधीका बारेमा कुनै ��न छ भने ��या योजना                 

�वकास  गन  आ�नो  �कूल  नस  स�पक   गनुहोस।्  
सेना / उ�रमा�य�मक भ�तकता: अ�भभावकले आ�ना नानीह�को नाम, ठेगाना र टे�लफोन न�बर आ�नो             

ि�वकृ�त �वना �व�यालयले सेना वा उ�रमा�य�मक भ�तकतालाई न�दईयोस भ�न स�छन। थप ्           
जानकार�को ला�ग स�बि�धत �कुलको ��ि�सपलसंग कुरा गनुहोस।्   
अभेदभाव: ब�लगटन �कुल �डि�क र यसका कमचार�ले कुनै प�न कामदार वा �व�याथ�लाई            
जाती, �लगं, रङ, उमेर, धम, अपांग ता, प�ुय�ल� र राि�यताका आधारमा(गभाव�था , आमाबाबकुो ,           
र ववैा�हक ि�थ�त स�हत ् गर�) �यव�था र बोड नी�तह�ले �दान गन� हदस�म राजनी�तक स�ब�ध ,              
यौन  अ�भमखुीकरण , �ल�ग  प�हचान , वा  �ल�ग  अ�भ�यि�त  लाई �लएर  भेदभाव गद�नन ।  
यो �नती कुनै प�न �कुल �डि���को जा�गर, �शा �णाल� र कृयाकलापमा लागु हु�छ। अझ              
�कुल बोडले यो�य अपांगता �यि�तह� �नय�ुती गन कदम चा�दछ। कुनै प�न �नवेदकले भेदभाव             
भएको ठानी उजरु� गनु पदा िज�लाको आ�त�रक उजरु� �णाल� अ�तगत गनु पदछ। उजरु�             
�णाल� िज�ला वेबसाइट , र �धान अ�यापकको कायालयमा उपल�ध हुने छ। 
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सबै ब�लगटन �कुल �डि���का कमचार�ले य�ता भेदभाव छान�बन गदा आफू इमा�दार रह�            
स�दो सहयोग प�ु याउने छन।् िज�लाको Title VI संयोजक , उमेर भेदभाव ऐन संयोजक , र �व�याथ�              
अ�न कमचार�का ला�ग अमे�रक� अपांग संग ऐन संयोजक Jack McCarthy हुनहुु�छ र वहाँ मानव              
संसाधन र इि�वट� मा�मलाको व�र�ठ �नद�शक; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ (TDD)             
प�न हुनहुु�छ। �व�याथ� र §504 ला�ग अमे�रक� अपांग ऐन संयोजक Laura Nugent, �व�याथ�             
समथन सेवा को व�र�ठ �नद�शक,  (८०२) ८६४-८४५६  वा  १ (८००) २५३-०१९१  ((TDD)) हुनहुु�छ। 

नातदेार , �म� , अ�त�थ ब�ता वा आग�तकुको �पमा कमचार�ह� , �व�याथ� , मता�पता र अ�काला�ग Title IX              

संयोजक , Henri Sparks, equity director हुनहुु�छ जो मानव संसाधन अनपुालन �ब�धक (८०२ )            

८६५ -४१६८  or ( ८०० ) २५३ -०१९१  (TDD) प�न  हुनहुु�छ।  

मा�थ उ�ले�खत सबै संयोजकह�लाई anL{Ë6g �कुल �डि��ट , १५० को�चे�टर अवे�यु , anL{Ë6g भम�ट             

०५४०१ मा संपक गन स�कने छ। अ�धक �ववरण र जानकार�को ला�ग www.bsdvt.org वेबसाइटमा             
अथवा Nikki A Fuller Esq, मानव संसाधन र इि�वट� मा�मलाको व�र�ठ �नद�शकलाई (८०२)             
८६४-२१५९  अथवा   १ (८००) २५३-०१९१  (TDD)।मा कल गन स�न ुहुने छ। 
अमे�रक� �शा �वभागको , नाग�रक अ�धकार को ला�ग कायालय , 5 Post Office Square 8th Floor /               
Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 289-0111. Fax: (617) 289-0150, अक� स�पक             
कायालय हो भम�ट मानव अ�धकार आयोग , 135 State St. , Drawer 33, Vt.US, 1800-416-2010              
Voice/TTY;  अथवा  828-2480 Voice/ TTY.  

काम गद� गरेको कमचार� वा नयाँ �नवेदकलाई आफू मा�थ भेदभाव भएको लागेमा स�पक ठेगाना हो : The U.S                 
Equal Employment Opportunity Commission; 33 Whitehall Street, 5th floor, NY 10004, अथवा यो             
Toll free number 1-800-669-4000/1-800-669-6820 TTY मा  स�पक   गनु  होला ।  

 
अ�भभावक स�पक : कृपया �व�यालयलाई हालसालकैो आकि�मक टे�लफोन न�बर �दनहुोस ् जहाँ          
आ�नो �व�याथ�का ला�ग काननूी अ�भभावकको अ�धकार र िज�मेवार� वा संरक �यि�त छन ् र जसको              
सहायताले आफू घरमा नभएको बेला भेटन स�कयोस। 
बाल अ�धकार संरण �नयमावल�: बाल अ�धकार संरण स�ब�धी संघीय �नयमावल� अ�तगत           
रह� अ�भभावकह�लाई आ�ना बालबा�लकाको शा�र�रक जाँच अथवा सव�णको जानकार� �लने          
अ�धकार छ। आ�ना बालबा�लकालाई �य�ता जाँचमा ब�न न�दन अ�भभावकलाई अ�धकार छ।           
यस बाहेक जाँचमा �योग ग�रने उपकरण �न�रण गन प�न पाउन ुहु�छ। 

�व�यालय ब�द गनु पदा: कुनै �दन अ��या�सत �पमा असहज प�रि�थती उ�प�न भई �व�यालय ब�द गनु पन�                
हुन स�छ। यो �नणय �व�यालयको �धानअ�यापक र ब�लगटन �हर� �बभागको स�लाह अन�ुप            
सपु�रवेकको कायालयले गदछ। स�भर अ��म जानकार� �दन �यास ग�रनेछ , तर क�हलेकाह� केह�            
णमै  �व�यालय ब�द  गनु  पन�  प�न  प�रि�थती  उ�प�न  हुन  स�छ।  

�व�यालय ब�द गनु पदा : यद� ब�लगटन का �व�यालय ह� अपझट ब�द गनु पदा �बहान ६ :०० बजे पछ�                
अ�भभावकलाई �कुल मेस�जेर संचार �णाल� �योग ग�र घोषणाह� टे�लफोन कल , इमेल र टे��ट             
स�देशह�को संयोजन माफ त पठाइने छ। �था�नय �ट .भी र रे�डयो माफ त प�न यो स�देश �सारण ् हुने                
छ। हा�ो वेबसाइट र BSD को सामािजक �म�डया ले प�न �व�यालय ब�द स�बि�ध जानका�र              
आ�नो वेबसाईट माफ त जानका�र गराउने छन।्  

तपाईको स�ह टे�लफोन न�बर �कुल मेस�जेर संचार �णा�लमा हुन आव�यक छ जसको माफ त तपाइलाई यो               
स�देश प�ुन सकोस। तपाईले PowerSchool दता �णाल� माफ त �कुल �फत� फारमको �पमा            
आ�नो स�पक जानकार� अ�याव�धक गन स�नहुु�छ। कुनै �दन अ��या�सत �पमा असहज           
प�रि�थती उ�प�न भई �व�यालय ब�द गनु पन� हुन स�छ। यो �नणय �व�यालयको �धानअ�यापक र              
ब�लगटन �हर� �बभागको स�लाह अनु�प सपु�रवेकको कायालयले गदछ। स�भर अ��म जानकार�           
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िानकारी हेनषको लाजग कृपया हाम्रो वेबसाईटमा हेनुष होला। 
िानाको िुल्क  जतने सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाईटमा उले्लि 
गररएको छ। http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
 
 
 
 
 

8. र्वध्यालयको बजेट सम्बन्धी जानकारी :  

िहरमा बैठक हुने जदन- माचष मजहनाको पजहलो मंगलवार । यस् 
समयमा मतदाताहरुलाई जवध्यालयको बिेट जनिाषरणा गनष 
भजनन्छ। जवध्यालयको बिेट सम्बन्धी प्रस्ताव जनम्न जलन्त्रित 
वेबसाईटहरुबाट थाहा पाउनु हुने छ। 

 बजलिंगटन सु्कल जडन्त्रस्टि क््टको 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

 जडन्त्रस्टि क््टको बार्ीक ररपोटषबाट िुन 
बजलषङ्टनका  बाजसन्दाहरुको हकमा िेबु्रअरी 
मजहनामा उपलब्द हुन्छ।  

 जवध्यालयको बोडष मीजटङ बाट  
 जछमेक पारीयोिना सभा बाट  
 कम्स्कास्ट च्यानल १६-RETN र १७ -िहर 

मीजटङ टेजलजभिन बाट। 
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सबै ब�लगटन �कुल �डि���का कमचार�ले य�ता भेदभाव छान�बन गदा आफू इमा�दार रह�            
स�दो सहयोग प�ु याउने छन।् िज�लाको Title VI संयोजक , उमेर भेदभाव ऐन संयोजक , र �व�याथ�              
अ�न कमचार�का ला�ग अमे�रक� अपांग संग ऐन संयोजक Jack McCarthy हुनहुु�छ र वहाँ मानव              
संसाधन र इि�वट� मा�मलाको व�र�ठ �नद�शक; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ (TDD)             
प�न हुनहुु�छ। �व�याथ� र §504 ला�ग अमे�रक� अपांग ऐन संयोजक Laura Nugent, �व�याथ�             
समथन सेवा को व�र�ठ �नद�शक,  (८०२) ८६४-८४५६  वा  १ (८००) २५३-०१९१  ((TDD)) हुनहुु�छ। 

नातदेार , �म� , अ�त�थ ब�ता वा आग�तकुको �पमा कमचार�ह� , �व�याथ� , मता�पता र अ�काला�ग Title IX              

संयोजक , Henri Sparks, equity director हुनहुु�छ जो मानव संसाधन अनुपालन �ब�धक (८०२ )            

८६५ -४१६८  or (८०० ) २५३ -०१९१  (TDD) प�न  हुनहुु�छ।  

मा�थ उ�ले�खत सबै संयोजकह�लाई anL{Ë6g �कुल �डि��ट , १५० को�चे�टर अवे�यु , anL{Ë6g भम�ट             

०५४०१ मा संपक गन स�कने छ। अ�धक �ववरण र जानकार�को ला�ग www.bsdvt.org वेबसाइटमा             
अथवा Nikki A Fuller Esq, मानव संसाधन र इि�वट� मा�मलाको व�र�ठ �नद�शकलाई (८०२)             
८६४-२१५९  अथवा   १ (८००) २५३-०१९१  (TDD)।मा कल गन स�न ुहुने छ। 
अमे�रक� �शा �वभागको , नाग�रक अ�धकार को ला�ग कायालय , 5 Post Office Square 8th Floor /               
Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 289-0111. Fax: (617) 289-0150, अक� स�पक             
कायालय हो भम�ट मानव अ�धकार आयोग , 135 State St. , Drawer 33, Vt.US, 1800-416-2010              
Voice/TTY;  अथवा  828-2480 Voice/ TTY.  

काम गद� गरेको कमचार� वा नयाँ �नवेदकलाई आफू मा�थ भेदभाव भएको लागेमा स�पक ठेगाना हो : The U.S                 
Equal Employment Opportunity Commission; 33 Whitehall Street, 5th floor, NY 10004, अथवा यो             
Toll free number 1-800-669-4000/1-800-669-6820 TTY मा  स�पक   गनु  होला ।  

 
अ�भभावक स�पक : कृपया �व�यालयलाई हालसालकैो आकि�मक टे�लफोन न�बर �दनुहोस ् जहाँ          
आ�नो �व�याथ�का ला�ग काननूी अ�भभावकको अ�धकार र िज�मेवार� वा संरक �यि�त छन ् र जसको              
सहायताले आफू घरमा नभएको बेला भेटन स�कयोस। 
बाल अ�धकार सरंण �नयमावल�: बाल अ�धकार संरण स�ब�धी संघीय �नयमावल� अ�तगत           
रह� अ�भभावकह�लाई आ�ना बालबा�लकाको शा�र�रक जाँच अथवा सव�णको जानकार� �लने          
अ�धकार छ। आ�ना बालबा�लकालाई �य�ता जाँचमा ब�न न�दन अ�भभावकलाई अ�धकार छ।           
यस बाहेक जाँचमा �योग ग�रने उपकरण �न�रण गन प�न पाउन ुहु�छ। 

�व�यालय ब�द गनु पदा: कुनै �दन अ��या�सत �पमा असहज प�रि�थती उ�प�न भई �व�यालय ब�द गनु पन�                
हुन स�छ। यो �नणय �व�यालयको �धानअ�यापक र ब�लगटन �हर� �बभागको स�लाह अनु�प            
सपु�रवेकको कायालयले गदछ। स�भर अ��म जानकार� �दन �यास ग�रनेछ , तर क�हलेकाह� केह�            
णम ै �व�यालय ब�द  गनु  पन�  प�न  प�रि�थती  उ�प�न  हुन  स�छ।  

�व�यालय ब�द गनु पदा : यद� ब�लगटन का �व�यालय ह� अपझट ब�द गनु पदा �बहान ६ :०० बजे पछ�                
अ�भभावकलाई �कुल मेस�जेर संचार �णाल� �योग ग�र घोषणाह� टे�लफोन कल , इमेल र टे��ट             
स�देशह�को संयोजन माफ त पठाइने छ। �था�नय �ट .भी र रे�डयो माफ त प�न यो स�देश �सारण ् हुने                
छ। हा�ो वेबसाइट र BSD को सामािजक �म�डया ले प�न �व�यालय ब�द स�बि�ध जानका�र              
आ�नो वेबसाईट माफ त जानका�र गराउने छन।्  

तपाईको स�ह टे�लफोन न�बर �कुल मेस�जेर संचार �णा�लमा हुन आव�यक छ जसको माफ त तपाइलाई यो               
स�देश प�ुन सकोस। तपाईले PowerSchool दता �णाल� माफ त �कुल �फत� फारमको �पमा            
आ�नो स�पक जानकार� अ�याव�धक गन स�नहुु�छ। कुनै �दन अ��या�सत �पमा असहज           
प�रि�थती उ�प�न भई �व�यालय ब�द गनु पन� हुन स�छ। यो �नणय �व�यालयको �धानअ�यापक र              
ब�लगटन �हर� �बभागको स�लाह अन�ुप सपु�रवेकको कायालयले गदछ। स�भर अ��म जानकार�           
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�दन �यास ग�रनेछ , तर क�हलेकाह� केह� णमै �व�यालय ब�द गनु पन� प�न प�रि�थती उ�प�न हुन               
स�छ।  

�व�यालय सरुा:  
ब�लगटन �कुल �डि��� सदैव सरुा बढाउन क�टब�ध छ। यसको ला�ग मा�सक �पमा िज�ला �यापी              

�व�यालय सरुा  स�मती  र  ब�लगटन   �हर� र बा�ण �वभागका  सद�यह�  भेला  हुने  गरेका  छन।्  
�व�यालयमा सरुाका उपायह� �न�न�ल�खत छन:्  

प�हचान: �व�यालयमा काम गन� ��येक �यि�तले फोटो ID लगाएको हुनु पदछ। �त �यि�तह� �शक ,              
�याराएडुकेटर ,�सासक , स�मार  तथा  स�ुबधा  �टाफ , फुड  स�वस  �टाफ  र  अ�  समथन  कमचार�।  

आग�तकु: आग�तकुह�ले �व�यालयमा आउँदा आग�तकु पास �भनु पदछ। कुनै प�न आग�तकु पास �बना             
भेटाइएमा �टाफले  �व�यालय कायालय  स�म  प�ु याउदछन।्  

�वेश �वार: �दनको समयमा सबै �कुलह�को ढोका ब�द गन आ�ह ग�रएको छ। आग�तकुले बजर / �भ�डयो                
�यामेरा प�हचान �णाल�को �योग ग�र म�ुय कायालय �वेसमा अनरुोध गन स�छन।् 

�च�हह�: ��येक भवनमा �च�हह� हुनेछन ् जसले आग�तकुलाई म�ुय कायालय�तर जान �नद�शन गदछन।्             
आग�तकुह�ले  म�ुय  कायालयमा  �वेश  गर�  आग�तकु  पास  �लन ु पदछ।  

�व�याथ�को अ�भलेख वा जानकार�: ��येक अ�भभावकले आ�नो ब�चाको �व�यालयले राखेको अ�भलेख           
जा�न पाउने अ�धकार छ। अ�भभावकले आ�नो नानीको �न�न�ल�खत जानकार� पाउन स�ने           
छन ्:  
▪ �व�याथ�को कुनै �नि�चत समयको श�ैक अ�भलेख थाहा पाउन।  
▪ �व�याथ�को सुधार थाहा पाउन।  
▪ छा� �शा रेकड जानकार� �यि�तगत �पमा प�हचान को खुलासा गन सहमत गन। 
▪ ब�लगटन �कुल �डि���ले नीयमावल� श�ैक �नयम उल�घन गरेको थाहा पाएमा उजरु�           

गन।  
 
श�ैक अ�भलेखको �न�रण र पुनराव�ृत:  

अ�भभावकले �व�यालयलाई आ�नो �व�याथ�को अ�भलेख हेन चाह�छु भनी �नवेदन गदा, �धानआ�यापक           
वा अ� कोह� सह� कमचार�ले �यसको �यव�था �मलाई अ�भभावकलाई उ�चत समयमा खबर गन�             
छन।्  
श�ैक अ�भलेख सशंोधन:  

य�द �ुट फेलापरेमा आ�नो नानीको श�ैक अ�भलेख संशोधन गन चाँहदा अ�भभावकले, ब�लगटन �कुल             
�डि�कलाई �नवेदन गनु पदछ। उ�नह�लाई अ�भलेखको कुन अशं बे�ठक छ र प�रवतन गनु पछ              
भ�ने कुरा थाहा हुन ज�र� छ।  
अ�भभावकलाई सचुना नद�ई जानकार� स�ेंशण:  

�कुल �डि�कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडको �नती अ�तगत �व�याथ�को कुनै अ�भलेख               
अ�भभावकको स�लाह �बनान ैप�न सं�ेशण गन स�दछ।  
�डरेकटोर� इ�फम�सन:  

अ�भभावकले िज�लालाई जानकार� न�दए स�म िज�लाले �व�याथ�को "�डरेकटोर� इ�फम�सन" सं�ेशण गन           
स�छ। �डरेकटोर� इ�फम�सन अ�तगत �व�याथ� वा अ�भभावकको नाम, ठेगाना, टे�लफोन न�बर,           
ज�म �मती, lnË, तौल,् उचाइ, कृयाकलापमा संल�नता, उपि�थती �मती, �ा�त गरेको �ड�ी र             
परु�कार, वा�षक पिु�तकाको �च�, का �च�, �वगतको �कुल, आफू सरेको �कुल इ�याद�। य�ता             
जानकार� केवल िज�ला �शासक अथवा ��ि�सपलले मा� सं�ेशण गन स�छन ्।  
�डरे�टोर� इ�फम�सन स�ेंशण हुनबाट रो�न ुपदा:  

यद� तपाई ब�लगटन �कुल �डि�कले आ�नो �व�याथ�को मा�थ उ�ले�खत जानकार� आ�नो ि�वकृ�त            
�बना सं�ेशण नगरोस भ�ने चाहनहुु�छ भने �व�यालयको ��ि�सपललाई यो सचुना �ा�त गरेको            
वा �व�याथ� भना भएको १० �दन �भ�मा �ल�खत �नवेदन पेश गनु पदछ।  
�शक  तथा  अ�  �व�यालय कमचार�ह�लाई  बधैा�नक  श�ैक  त�यह�  सं�ेशण :  

FERPA को �नयम र �कुल बोडको �नती अन�ुप, िज�लाले आ�ना �शक तथा कमचार�लाई बधैा�नक              
श�ैक त�य भएका अ�भलेखह� सं�ेशण गन स�छ।  
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10.               : 

                                                           

                                                             

                                                        
          -                                                

              

 Common Core K-12        
                                      
               /                      

           

                    

                        

                             
                           
                           

                     

                
             -           (MTSS) 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ब्यवसार्यक र्बकास: 

जिल्लाले सनु्तजलत व्यावसाजयक जवकास प्रणाली जििक नेतृत्वको 
स्थानीय सलाहकार र िेत्रीय कायषिाला अजन तालीम समावेि 
जवकास गनष स्थानीय र संघीय िनको प्रयोग गदषछ। 
ब्यवसाजयक जबकासको लक्ष्य भनेको जनरन्तर रुपमा जििक 
- जिजिकाको जबकास गनष र बिवा जदनका साथै अरु थप् 
बल प्रदान गनुष हो। 

 Common Core K-12 गुणस्तर 
 प्रवीणतामा आिाररत किा उजत्तणष गने अपेिा 
 व्यन्त्रिगत अध्ययन / जवध्याथी केन्त्रन्द्रत प्रजििण 
 पाठ अध्ययन 
 पेसेवर जसके्न समुदय 
 पाठ्यिम् योिना र जबकास  
 तथ्ांकको आिारमा जनणषय जलने  
 प्रजविीको एजककरण र समावेस   
 पुनस्थाषपना सम्बन्त्रन्ध अभ्यासहरू 
 जबर्यगत ईकाइको जबकास 
 समथषन को बहु-शे्रणी प्रणाली (MTSS) 
 जवध्याथीको  सांसृ्कजतक र भार्ा सम्बन्त्रन्ध पृष्ठभूजम। 
 उपलन्त्रब्द अंतर को समापन गनष को लागी 

अनुदेिीय रणनीजतहरु 
  जवद्याथीहरूको सामाजिक भावनात्मक 

आवश्यकताहरु 
  अको पीिी जवज्ञानको मानक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. राज्य सरकारको जााँच:  
राज्य िर्णत र अंगे्रजी/िाषा कला आकलन: सबै 
जवद्याथीहरू ३ देिी ८ र अजहले ११ गे्रडको को सट्टामा ९ मा 
अध्यानरत प्रते्यक जवध्याथीले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीिण जदन 
आवश्यक छ।यो SBAC कम्स्पू्यटर अनुकूली मूल्याङ्कन मा 
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11.                  :  
                                      Smarter Balanced 
Assessment                                 Smarter 
Balanced                                           ऐ  
                                                       
                                                      
                      ३-८       ११                    
                                ,                     
                                                           
                                                  
                                                        
                                                       
                                                     
                                                   
                                 १२                 
                          Smarter Balanced Assessment 
                            
http://www.smarterbalanced.org.               

                  NECAP           ४, ८   ११                 
                                                          
                               (Next Generation Science 
Standards)                                                 
                                                              

                                                      ऐ  
(ESSA)                                                     
            

Transgender             ,        Nonconforming              
                                  

                                
http://education.vermont.gov/documents/edu-transgender-
guidelines-for-schools.pdf.                  

 

  

 

 

 

 

 

�दन �यास ग�रनेछ , तर क�हलेकाह� केह� णमै �व�यालय ब�द गनु पन� प�न प�रि�थती उ�प�न हुन               
स�छ।  

�व�यालय सरुा:  
ब�लगटन �कुल �डि��� सदैव सरुा बढाउन क�टब�ध छ। यसको ला�ग मा�सक �पमा िज�ला �यापी              

�व�यालय सुरा  स�मती  र  ब�लगटन   �हर� र बा�ण �वभागका  सद�यह�  भेला  हुने  गरेका  छन।्  
�व�यालयमा सरुाका उपायह� �न�न�ल�खत छन:्  

प�हचान: �व�यालयमा काम गन� ��येक �यि�तले फोटो ID लगाएको हुनु पदछ। �त �यि�तह� �शक ,              
�याराएडुकेटर ,�सासक , स�मार  तथा  स�ुबधा  �टाफ , फुड  स�वस  �टाफ  र  अ�  समथन  कमचार�।  

आग�तकु: आग�तकुह�ले �व�यालयमा आउँदा आग�तकु पास �भनु पदछ। कुनै प�न आग�तकु पास �बना             
भेटाइएमा �टाफले  �व�यालय कायालय  स�म  प�ु याउदछन।्  

�वेश �वार: �दनको समयमा सबै �कुलह�को ढोका ब�द गन आ�ह ग�रएको छ। आग�तकुले बजर / �भ�डयो                
�यामेरा प�हचान �णाल�को �योग ग�र म�ुय कायालय �वेसमा अनरुोध गन स�छन।् 

�च�हह�: ��येक भवनमा �च�हह� हुनेछन ् जसले आग�तकुलाई म�ुय कायालय�तर जान �नद�शन गदछन।्             
आग�तकुह�ले  म�ुय  कायालयमा  �वेश  गर�  आग�तकु  पास  �लन ु पदछ।  

�व�याथ�को अ�भलेख वा जानकार�: ��येक अ�भभावकले आ�नो ब�चाको �व�यालयले राखेको अ�भलेख           
जा�न पाउने अ�धकार छ। अ�भभावकले आ�नो नानीको �न�न�ल�खत जानकार� पाउन स�ने           
छन ्:  
▪ �व�याथ�को कुनै �नि�चत समयको शै�क अ�भलेख थाहा पाउन।  
▪ �व�याथ�को सुधार थाहा पाउन।  
▪ छा� �शा रेकड जानकार� �यि�तगत �पमा प�हचान को खुलासा गन सहमत गन। 
▪ ब�लगटन �कुल �डि���ले नीयमावल� श�ैक �नयम उल�घन गरेको थाहा पाएमा उजरु�           

गन।  
 
श�ैक अ�भलेखको �न�रण र पुनराव�ृत:  

अ�भभावकले �व�यालयलाई आ�नो �व�याथ�को अ�भलेख हेन चाह�छु भनी �नवेदन गदा, �धानआ�यापक           
वा अ� कोह� सह� कमचार�ले �यसको �यव�था �मलाई अ�भभावकलाई उ�चत समयमा खबर गन�             
छन।्  
श�ैक अ�भलेख सशंोधन:  

य�द �ुट फेलापरेमा आ�नो नानीको श�ैक अ�भलेख संशोधन गन चाँहदा अ�भभावकले, ब�लगटन �कुल             
�डि�कलाई �नवेदन गनु पदछ। उ�नह�लाई अ�भलेखको कुन अशं बे�ठक छ र प�रवतन गनु पछ              
भ�ने कुरा थाहा हुन ज�र� छ।  
अ�भभावकलाई सचुना नद�ई जानकार� स�ेंशण:  

�कुल �डि�कले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोडको �नती अ�तगत �व�याथ�को कुनै अ�भलेख               
अ�भभावकको स�लाह �बनान ैप�न सं�ेशण गन स�दछ।  
�डरेकटोर� इ�फम�सन:  

अ�भभावकले िज�लालाई जानकार� न�दए स�म िज�लाले �व�याथ�को "�डरेकटोर� इ�फम�सन" सं�ेशण गन           
स�छ। �डरेकटोर� इ�फम�सन अ�तगत �व�याथ� वा अ�भभावकको नाम, ठेगाना, टे�लफोन न�बर,           
ज�म �मती, lnË, तौल,् उचाइ, कृयाकलापमा संल�नता, उपि�थती �मती, �ा�त गरेको �ड�ी र             
परु�कार, वा�षक पिु�तकाको �च�, का �च�, �वगतको �कुल, आफू सरेको �कुल इ�याद�। य�ता             
जानकार� केवल िज�ला �शासक अथवा ��ि�सपलले मा� सं�ेशण गन स�छन ्।  
�डरे�टोर� इ�फम�सन स�ेंशण हुनबाट रो�न ुपदा:  

यद� तपाई ब�लगटन �कुल �डि�कले आ�नो �व�याथ�को मा�थ उ�ले�खत जानकार� आ�नो ि�वकृ�त            
�बना सं�ेशण नगरोस भ�ने चाहनुहु�छ भने �व�यालयको ��ि�सपललाई यो सचुना �ा�त गरेको            
वा �व�याथ� भना भएको १० �दन �भ�मा �ल�खत �नवेदन पेश गनु पदछ।  
�शक  तथा  अ�  �व�यालय कमचार�ह�लाई  बधैा�नक  श�ैक  त�यह�  सं�ेशण :  

FERPA को �नयम र �कुल बोडको �नती अनु�प, िज�लाले आ�ना �शक तथा कमचार�लाई बधैा�नक              
श�ैक त�य भएका अ�भलेखह� सं�ेशण गन स�छ।  
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�त�नह� हुन ् : 
▪ आ�नो करारनामा अनु�प काम गद� गरेको �यि�तको �ववरणको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को शै�क �ववरणको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को अनुशासनको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ� वा �तनको प�रवारको �वा��य, सझुाव अथात जा�गरको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को उपि�थतीको बारेमा वा कुनै काननुी कावाह� स�ब�धमा।  
▪ िज�ला र �व�याथ�को शा�ती सुराको बारेमा।  
परुा जानकार�को ला�ग   www.bsdvt.org हेनुहोस।् 
 
�शक तथा स�बि�धत �यि�तह�को यो�यता:  

ब�लगटन �कुल �डि�कका �शकह�ले Title I Fund पाउने भएकाले अ�भभावकलाई आ�ना छोरा-            
छोर�को �शकको रा�यले तोकेको यो�यता पगेुको छ छैन भनेर आ�नो ब�चा (ब�चाह�) �शक             
एक अ�ध�याग अ�तगत पढाई राखेका छन वा अ�थायी लाइसे�स अ�तगत पढाई राखेका छन             
�शकको यो�यता रा�यको मापद�ड परूा भएको छ �क छैन वा उ�नह� �नातक् �ड�ी वा मा�टर्               
�ड�ीका आधारमा पढाई रहेका छन,् अथवा ता�लम र अनभुव माफ त यो�यता �ा�त            
�शक्-�स�का हुन ् वा होइनन ् भ�न जानकार� मा�ने अ�धकार छ। िज�लाले यो�यता नपगेुका            
�याराएडुकेटरलाई ४ वा सो भ�दा बडी ह�ता पढाउन न�दने �यव�था छ। परुा �न�तको ला�ग              
www.bsdvt.org. मा  हेनुहोला। 

घरमा पढाउने सेवाह�: लगातार १० �दन वा सो भ�दा धेरै कुनै �व�याथ� �बरामी अथवा गभव�त भएको                
कारण �व�यालय जान नस�दा उ�नह�लाई घरमै उपय�ुत वातावरणमा पढाईने �यव�था छ। यस ्            
स�ब�धी जानकार�को ला�ग �व�यालय �धान अ�यापकलाई स�पक  गनुहोस।्  

�भ�डयो / चल�च� / फोटो: �व�यालयमा �व�याथ�को �भ�डयो गदा,चल�च� बनाउदा अथवा फोटो �ख�दा             
प�रवारको श�ैक तथा गोप�नयता �नयामवल� (FERPA)उल�घन हुन स�ने भएको हँुदा �कुलले           
�य कृयाकलापह� अि�वकार गन स�छ। फेर� अ�भभावकलाई प�न आ�ना छोरा-छोर�लाई �य           
कृयाकलापमा सहभागी नगराउन पाउने अ�धकार छ।  
परु�कार �वतरण, नाटक, नाचगान र खेलकुद ज�ता सावज�नक कृयाकलापमा यो �नयम लागु            
हँुदैन। आ�लागी, दघुटना वा कुनै असाधारण अव�थामा �व�यालयको ��ि�सपलले �म�डया अथवा           
पि�लकलाई �वेश �दने वा न�दने भनेर �नणय गन स�ने छन ् । �बना जानकार� फोटो �ख�न,               
�भडीयो बनाउन �व�याथ�को र �य�ता खालका काय गन स�त मनाह� �। यद� य�तो खालको              
काय सरुाको ला�ग गनु गराउन ुपरेमा पवु ि�व��ती �लन आव�यक हु�छ।  
ह�तयार धारण:्  

�व�यालय बोडले जानकार� उपल�ध गराएप�छ र �यस स�ब�धी सनुवुाई भएपछ� प�न ह�तयार बोक�             
�व�यालय आएमा �य�तो �व�याथ�लाई एक श�ैक स�को ला�ग �न�कासन गन स�कने छ।            
ह�तयार भ�नले शार��रक हा�न द�ड �दन स�ने एक धा�रलो व�त,ु एक �व�फोटक उपकरण, वा              
एक संभा�वत खतरनाक उपकरणमा मा�ा �स�मत छैन। 

आ�नो �लगं खलुसा नगन� �व�याथ�ह�का ला�ग भम��को �शा �नकायले तोकेको उ�च आचरण            
स�ब�धी जानकार�का ला�ग 
 
http://education.vermont.gov/documents/edu-transgender-guidelines-for-schools.p
df. मा  हेनु  होला। 
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�त�नह� हुन ् : 
▪ आ�नो करारनामा अनु�प काम गद� गरेको �यि�तको �ववरणको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को शै�क �ववरणको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को अनुशासनको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ� वा �तनको प�रवारको �वा��य, सझुाव अथात जा�गरको बारेमा।  
▪ कुनै �व�याथ�को उपि�थतीको बारेमा वा कुनै काननुी कावाह� स�ब�धमा।  
▪ िज�ला र �व�याथ�को शा�ती सुराको बारेमा।  
परुा जानकार�को ला�ग   www.bsdvt.org हेनुहोस।् 
 
�शक तथा स�बि�धत �यि�तह�को यो�यता:  

ब�लगटन �कुल �डि�कका �शकह�ले Title I Fund पाउने भएकाले अ�भभावकलाई आ�ना छोरा-            
छोर�को �शकको रा�यले तोकेको यो�यता पगेुको छ छैन भनेर आ�नो ब�चा (ब�चाह�) �शक             
एक अ�ध�याग अ�तगत पढाई राखेका छन वा अ�थायी लाइसे�स अ�तगत पढाई राखेका छन             
�शकको यो�यता रा�यको मापद�ड परूा भएको छ �क छैन वा उ�नह� �नातक् �ड�ी वा मा�टर्               
�ड�ीका आधारमा पढाई रहेका छन,् अथवा ता�लम र अनभुव माफ त यो�यता �ा�त            
�शक्-�स�का हुन ् वा होइनन ् भ�न जानकार� मा�ने अ�धकार छ। िज�लाले यो�यता नपगेुका            
�याराएडुकेटरलाई ४ वा सो भ�दा बडी ह�ता पढाउन न�दने �यव�था छ। परुा �न�तको ला�ग              
www.bsdvt.org. मा  हेनुहोला। 

घरमा पढाउने सेवाह�: लगातार १० �दन वा सो भ�दा धेरै कुनै �व�याथ� �बरामी अथवा गभव�त भएको                
कारण �व�यालय जान नस�दा उ�नह�लाई घरमै उपय�ुत वातावरणमा पढाईने �यव�था छ। यस ्            
स�ब�धी जानकार�को ला�ग �व�यालय �धान अ�यापकलाई स�पक  गनुहोस।्  

�भ�डयो / चल�च� / फोटो: �व�यालयमा �व�याथ�को �भ�डयो गदा,चल�च� बनाउदा अथवा फोटो �ख�दा             
प�रवारको श�ैक तथा गोप�नयता �नयामवल� (FERPA)उल�घन हुन स�ने भएको हँुदा �कुलले           
�य कृयाकलापह� अि�वकार गन स�छ। फेर� अ�भभावकलाई प�न आ�ना छोरा-छोर�लाई �य           
कृयाकलापमा सहभागी नगराउन पाउने अ�धकार छ।  
परु�कार �वतरण, नाटक, नाचगान र खेलकुद ज�ता सावज�नक कृयाकलापमा यो �नयम लागु            
हँुदैन। आ�लागी, दघुटना वा कुनै असाधारण अव�थामा �व�यालयको ��ि�सपलले �म�डया अथवा           
पि�लकलाई �वेश �दने वा न�दने भनेर �नणय गन स�ने छन ् । �बना जानकार� फोटो �ख�न,               
�भडीयो बनाउन �व�याथ�को र �य�ता खालका काय गन स�त मनाह� �। यद� य�तो खालको              
काय सरुाको ला�ग गनु गराउन ुपरेमा पवु ि�व��ती �लन आव�यक हु�छ।  
ह�तयार धारण:्  

�व�यालय बोडले जानकार� उपल�ध गराएप�छ र �यस स�ब�धी सनुवुाई भएपछ� प�न ह�तयार बोक�             
�व�यालय आएमा �य�तो �व�याथ�लाई एक श�ैक स�को ला�ग �न�कासन गन स�कने छ।            
ह�तयार भ�नले शार��रक हा�न द�ड �दन स�ने एक धा�रलो व�त,ु एक �व�फोटक उपकरण, वा              
एक संभा�वत खतरनाक उपकरणमा मा�ा �स�मत छैन। 

आ�नो �लगं खलुसा नगन� �व�याथ�ह�का ला�ग भम��को �शा �नकायले तोकेको उ�च आचरण            
स�ब�धी जानकार�का ला�ग 
 
http://education.vermont.gov/documents/edu-transgender-guidelines-for-schools.p
df. मा  हेनु  होला। 
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 पुनस्थाषपना सम्बन्त्रन्ध अभ्यासहरू 
 जबर्यगत ईकाइको जबकास 
 समथषन को बहु-शे्रणी प्रणाली (MTSS) 
 जवध्याथीको  सांसृ्कजतक र भार्ा सम्बन्त्रन्ध पृष्ठभूजम। 
 उपलन्त्रब्द अंतर को समापन गनष को लागी 

अनुदेिीय रणनीजतहरु 
  जवद्याथीहरूको सामाजिक भावनात्मक 

आवश्यकताहरु 
  अको पीिी जवज्ञानको मानक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. राज्य सरकारको जााँच:  
राज्य िर्णत र अंगे्रजी/िाषा कला आकलन: सबै 
जवद्याथीहरू ३ देिी ८ र अजहले ११ गे्रडको को सट्टामा ९ मा 
अध्यानरत प्रते्यक जवध्याथीले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीिण जदन 
आवश्यक छ।यो SBAC कम्स्पू्यटर अनुकूली मूल्याङ्कन मा 
सामान्म कोर से्टट मानक को जवरुद्ध प्रते्यक जवद्याथी को 
गजणत र अंगे्रिी/भार्ा कला आकलनप्रदिषन को मापन 
गररन्छ।यो परीिण सु्कले्ल हर साल माचष देिी िुन सम्ममा 
गररन्छ। 
 

राज्य र्वज्ञान आकलन: भमषन्टमा मई २०१८ मा गे्रड ५, ८ र 
११ का जवध्याथीको जवज्ञानमा नयाँ मूल्यांकन गररएको 
जथयो।SBAC िसै्त यो जवज्ञानको मूल्यांकन पनी कमु्पटरमा 
प्रत्यक वर्ष जलनेछ र यो Next Generation Science 
Standards (NGSS) को मूल्यांकन गररन्छ। 
 

राज्य र्फटनेस आकलन (नया): भमषन्टमा मई २०१८ मा 
गे्रड ४, ७ र ९ का जवध्याथीको जिटनेसग्राम उपकरणको 
प्रयोग गरी जिटनेस मूल्यांकन गररएको जथयो।राज्य ले तय 
गरे अनुिार हामीले चार िेत्रहरुमा: एरोजबक िमता, 
मांसपेजियो ंको बल, मांसपेजियो ंको सहनिीलता र 
लचीलापनको परीिण गनुष आवश्यक छ। 
 

प्रते्यक जवद्यालयमा कमषचारीहरुले आवश्यक परेका 
जवद्याथीहरूलाई राज्य परीिणको समयमा सुजविा र सहयोग 
उपलब्द गराउने काम गदषछ। 
 

कसरी म बडी जान्कारी र्लनसक्छु ?  
यी आकलन र मानकहरूको बारेमा थप िानकारीको लाजग 
तल जदएका साइटहरु मा हेनुषहोस:  
https://www.corestandards.org/ 
https://www.smarterbalanced.org/ 
https://www.education.vermont.gov/student-
learning/content-areas/science 
https://www.nextgenscience.org/ 
https://www.shapeamerica.org/standards/pe/ 
https://www.education.vermont.gov/student-
learning/content-areas/physical-education 
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n http://www.smarterbalanced.org/

n http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/science

n https://www.nextgenscience.org/

n https://www.shapeamerica.org/standards/pe/

n http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/physical-education


