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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. TBD 52 Institute Rd. 864-8426 864-8521

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

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

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

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

Flynn Elementary Lashawn Whitmore-Sells 1645 North Ave. 864-8478 864-2145

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

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

Integrated Arts Academy Kevin Robinson 6 Archibald St. 864-8475 864-2162

ONTOP Bobby Riley 52 Institute Rd. 864-8496 864-8408

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

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

District Offices  For more info: www.bsdvt.org

Office Name Address Telephone Fax

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

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

Director of  
Human Resources

Susan ‘Zé’  
Anderson-Brown 150 Colchester Ave. 864-2159 540-3010

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

Director of Equity and Safe/
Inclusive Schools Henri Sparks 52 Institute Road 865-4168 864-8408

Exec. Director of In-house 
Counsel & Equity Affairs Nikki Fuller 150 Colchester Ave 865-5332 540-3010

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

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

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

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

Director of Student  
Support Services Laura Nugent 150 Colchester Ave. 864-8456 864-8501

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

School Board  For more info: www.bsdvt.org

Ward Name Address
Home  
Telephone

Term  
Ends

Email

1 Eric Gorman 57 Brookes Ave. 310-4518 2020 egorman@bsdvt.org

2 Stephen Carey PO Box 5393, 05402 863-6290 2020 scarey@bsdvt.org

3 Liz Curry 16 Crowley St. 578-5793 2020 lcurry@bsdvt.org

4 Martine Gulick 39 Nottingham Lane 488-4445 2020 mgulick@bsdvt.org

5 Mike Fisher 28 Cherry Lane 777-7847 2020 mbfisher@bsdvt.org

6 Clare Wool 153 Summit St. 917-912-4333 2020 cwool@bsdvt.org 

7 Monika Ivancic 24 Brandywine St. 540-0830 2020 mivancic@bsdvt.org

8 Keith Pillsbury 25 University Terrace 862-3575 2020 kpillsbury@bsdvt.org

District Name Address Telephone Ends Email

Central Jean Waltz 32 Cedar Street 355-7856 2021 jwaltz@bsdvt.org

South Jeffrey Wick   15 Mountview Court 917-282-5256     2021 jwick@bsdvt.org

North Kendra Sowers 185 Crescent Beach Dr. 598-2346 2021 ksowers@bsdvt.org

East Kathy Olwell 136 No. Prospect St. 660-4910 2021 kolwell@bsdvt.org

 Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated
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Eid-Ul-Adha begins Eid-Ul-Adha ends

C.P. Smith: Kindergarten 
Orientation  

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

IAA: K Meet and Greet – 
Little Rosies Park 3-4PM

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

Champlain: Open House 
for all students 9:30-11AM

C.P. Smith: Open House 
for all students 2-3PM 

EES: Kindergarten Open 
House 2-3PM 

EES: Ice Cream Social 
3-4PM

Flynn: Open House (for 
Kindergarteners, First 
graders and New Families 
to Flynn) 12PM-1PM

HMS: Meet and Greet 
12:30-1:30PM 

IAA: Open House for 
Kindergarteners 2-3PM

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

District:  
First Student Day 

BHS: First Day for  
9th Grade Only –  
9th Grade Orientation 
8:05AM

BHS: Picture Day,  
9th Grade

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

Burlington Kids 
Afterschool: First Day  
of Afterschool,  
Grades 1-5 2:50-5:30PM 

BTC: Student Welcome 
5-7PM 

EES: First Day Welcome 
Coffee (Outdoors) 8:15AM 

EMS: 6th Grade FIRST DAY 
Meet and Greet 7th & 8th 
Grade Families 12:30-1PM

Flynn: First Day Coffee 
in Outdoor Classroom 
8:15AM

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

Pre-K: Preschool Open 
Houses

BHS: All BHS Students 
8:05AM

BHS: Picture Day,  
10th-12th Grade

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

BTC: First Student Day

EMS: First Day 7th and 
8th Grade – ALL SCHOOL 
PHOTO

Pre-K: First Day of  
Pre-K at IAA

Pre-K: Preschool Open 
Houses

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool for 
Kindergarteners 

IAA: Ice Cream Social 
3-4PM

Pre-K: Preschool Open 
Houses
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District: NO SCHOOL 
Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool

Labor Day

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD 

Burlington Kids 
Afterschool: First 
Day of Afterschool for 
Kindergarteners

Pre-K: First Day of Pre-K 
for Flynn, IRA, and SA

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

C.P. Smith: Picture Day 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 
IAA: Picture Day   

IAA: Whole School 
Picture Day

BHS: Jazz Ensemble and 
VT Voices Auditions TBD

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

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

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

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

Ashura

EES: PTO Meeting 6-7PM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Champlain: Picture Day

BHS: Senior College  
Process Info Night 
6:30PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Champlain: Harvest 
Festival 5-7PM

EES: Welcome BBQ

Flynn: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week 

EES: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

BHS: UVM Essay Writing 
Workshop, BHS Cafeteria 
7PM 

EMS: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

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

BHS: BHS Spirit Week

BHS: Open House 
6:30PM

Champlain: Curriculum 
Night 6-7PM

EES: Open House & 
Spaghetti Dinner

Flynn: Welcome Back BBQ  
5-6PM

Flynn: Open House 6-7PM 

SA: Picture Day

BHS: BHS Spirit Week

BHS: Homecoming Pep 
Rally and Football Game, 
Friday Night Lights  
7PM

BHS: Homecoming  
Dance

IAA: Open House,  
Grades 3,4,5, & STEP 
6-7PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Early Release 

EMS: Open House &  
Pot Luck 5-7PM

Pre-K: No Preschool
IAA: Open House, Grades 
Pre-K-2 6-7PM

Rosh HaShannah starts

 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
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Bottom

Rosh HaShannah ends

BHS: District Band 
Auditions, Winooski High 
School 5-9PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

HMS: Open House  
6:30-8:30PM

Vijaya Dashami/Dasara 
begins

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

EMS: Engage EMS 
Community Meeting  
5:30-7PM

IAA: Picture Retake Day

Vijaya Dashami/Dasara 
ends

Yom Kippur begins Yom Kippur ends
Champlain: PTO Meeting 
6:15PM

SA: Harvest Run

Sukkot begins

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

CP. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Indigenous Peoples' Day

BHS: FAFSA Completion 
Night, BHS Library 
6:30PM

Sukkot ends

BHS: PSAT, Pre-ACT, 
Grades 10 and 11 8AM

BHS: Late Start,  
Grades 9 and 12

BHS: End of Quarter 1

BHS: Early Release, Parent 
Conferences 12PM

BHS: NO SCHOOL – 
Parent Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BTC: NO SCHOOL –
Inservice  

Pre-K-8: NO SCHOOL –
Inservice

Shmini Atzeret begins Simchat Torah begins Shmini Atzeret ends Simchat Torah ends

BHS: UVM College  
Essay Writing workshop  
6:30PM 

BHS: Fall Preview Concert, 
BHS Auditorium 7PM

Flynn: BookFair and 
Community Dinner

C.P. Smith: Fall Dance 
6-8PM 

EES: Multicultural Night

IAA: Fall Dance 6-7PM

SA: Fall Work Day

Dipawali/Tihar begins

SA: School Picture  
Retake Day

BHS: BHS Post- 
Secondary Envisioning  
for Underclassmen,  
BHS Cafeteria 6:30PM

BHS: Blood Drive, BHS 
Gymnasium

Halloween
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BHS: Early Decision 
College Deadline

BHS: District III Band 
Festival, Colchester High 
School 2PM

BHS: District III Band 
Festival, Colchester High 
School 2PM

Daylight Savings Time Ends
SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM C.P. Smith: Book Fair

BHS: College and Military 
Options Fair  

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

Flynn: PTO Meeting 
6:30AM

Flynn: Very Merry 
Theater School Play 7PM

IAA: Literacy Breakfast 
Grades Pre-K, K, 1, & 2 
8:15-8:50AM

Flynn:  
Very Merry Theater 
School Play 4PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM   

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

Veterans Day

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM Champlain: PTO Meeting

BHS: Early Decision 
College Deadline

BHS: Fall Harvest Dance 
8PM

IAA: Literacy Breakfast 
Grades 3,4,5 & STEP 
8:15-8:50AM

BHS: BHS Fall Musical 
Production

BHS: BHS Fall Musical 
Production

BHS: BHS Fall Musical 
Production

District: NO SCHOOL 
– Pre-K-8 Parent 
Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

K-8: Parent Conferences

District: NO SCHOOL 
– Pre-K-8 Parent 
Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

K-8: Parent Conferences

District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: NO SCHOOL 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

      1 2 
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SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: New England Solo/
Ensemble, Hartford  
High School TBD

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

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

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

C.P. Smith: Kids Only 
Shopping Extravaganza

District:  
EARLY RELEASE

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool 

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Pre-K: No Preschool
Champlain:  
PTO Meeting 6:15PM

BHS: Madrigal Festival, 
St. Joe's Cathedral 7PM 

Hunt: Principal Coffee 
7:30AM

BHS: Small Ensemble 
Concert, BHS Choir Room 
6:30PM

IAA: Fill the Bowl – 3rd 

Grade Fundraiser 6-8PM

BHS:  
End of Quarter 2

C.P. Smith: Holiday  
Sing-Along 1:30PM

Flynn: Winter Sing-Along 
2PM

IAA: Friday Town Meeting 
– Community Sing Along 
2:15-2:50PM

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Chanukah begins

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Christmas Eve

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Christmas Day

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Kwanzaa

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Chanukah ends

District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

New Years Eve
Tamu Loshar  
(Gurung New Year)
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District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BHS: Regular Decision 
College Deadline

New Year’s Day

District: WINTER  
BREAK – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

District: School Based 
Inservice – NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

District: Kindergarten 
Registration Opens

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

BHS: FAFSA Completion 
Night, BHS Library 
6:30PM

Champlain: PTO Meeting 
6:30PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: All State Auditions, 
Hartford High School TBD

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

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

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour  
8:15-9:15AM

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Burlington Kids  
Afterschool:  
No Afterschool Program

Pre-K: No Preschool 

Martin Luther King Day

BHS: EMS Middle School 
8th Grade Presentation 
TBD

BTC: In-Service –  
NO SCHOOL 

BHS: EMS Middle School 
8th Grade Presentation 
TBD

BHS: Winter Concert I, 
BHS Auditorium 7PM 

C.P. Smith:  
International Dinner and 
Chours Performance  
5:30-7:30PM

EES: Incoming K Families 
Pizza Night

IAA: Family Movie Night 
6-7PM  

Vietnamese New Year 
(Tết) begins

BHS: Winter Ball 
(Tentative Date) 8PM 

EES: Math Night 

Vietnamese New Year 
(Tết) ends

Sonam Loshar 
(Tamang New Year)

IAA: Kindness Week

BHS: 8th Grade 
Information Night 
6:30PM

IAA: Kindness Week

BHS: 10th Grade Night 
– Imagining your next 
2 years of HS, BHS 
Cafeteria 6:30PM

IAA: Kindness Week

BHS: Winter Concert II, 
BHS Auditorium  
7PM 

IAA: Kindness Week

Flynn: Traditions Dinner 
5:30-7PM 

IAA: Kindness Week
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BHS: Regular Decision 
College Deadline

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

IAA: Incoming  
Kindergarten Tour 1-2PM

Flynn: 2nd Grade Play 
1:45PM

Flynn: Annual Title One 
Meeting 5:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: Incoming  
Kindergarten Tour 5-6PM

BHS: District III Choral 
Festival, BHS TBD 

BTC: Public Open House 
(Tentative) 9AM-12PM

BHS: District III Choral 
Festival, BHS TBD 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

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

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

EES: Fine Arts Night, 
Grades 3-5  
(Snow Date 2/20) 

Champlain: PTO Meeting 
6:15PM

BTC: Public Open House 
(Tentative) 9AM-12PM 

Flynn: Annual Talent 
Show 6PM

IAA: Celebrate Black 
Voices 

Valentine’s Day

IAA: Wonder Week 

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday

BHS: 11th Grade  
Meeting, BHS Cafeteria 
6:30PM 

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week 

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week 

District: Kindergarten 
Registration Closes

BHS: One Act Festival 
7PM

IAA: Wonder Week

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

Ash Wednesday

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

       1 
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District: WINTER BREAK 
– NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: District PD –  
NO SCHOOL

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

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

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

Holi

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Flynn: Maker Faire  
5:30-7PM

District: Beyond Black 
History Month, BHS 
5:30PM 

BHS: End of Quarter 3

IAA: IAA Math Night & 
Annual Title One Meeting 
6PM

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

BHS: Orchestra Night, 
BHS Auditorium 7PM 

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

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

EES: School Play 

BHS: New England Music 
Festival, Hanover, NH  
TBD 

BHS: A Night of Choral 
Music, BHS Auditorium 
7PM

EES: School Play

District: Early  
Release – Pre-K-12  
Parent Conferences 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

BTC: Parent Teacher 
Conferences – Early 
Release for Students 
3-7PM

District: No School, 
Parent Conferences

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program 

BTC: Parent Teacher 
Conferences – No School 
for Students  
7:45-11:45AM

Flynn: Spring Choral 
Concert and Art Show – 
Grades 3-5 6-7:30PM
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Flynn: PTO Meeting  
6:30PM

April Fool's Day

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

Flynn: Spring Book Fair 
and Hot Dog Dinner 
5-7PM

EES: Skate Night

IAA: Integrated Arts 
Breakfast – Grades 3,4,5, 
& STEP 8:15-8:50AM

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

BHS: Paying for College 
Night, BHS Cafeteria 
6:30PM

Laytat al Baraat begins

Champlain: PTO  
Meeting 6:15PM

EES: Fine Arts Night – 
Grades K-2  
(Snow Date 4/16)

Holy Thursday  
Passover begins 
Laytat al Baraat ends

IAA: Integrated Arts 
Breakfast – Grades Pre-K, 
K, 1, & 2  
8:15-8:50AM 

Good Friday 
Passover ends

Easter

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

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

Thingyan (Water Festival) 
begins

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

BHS: Small Ensemble 
Concert, BHS Choir Room 
7PM

IAA: Science Fair 6-7PM
Thingyan (Water Festival) 
ends

District: Kindergarten 
Letters Sent Home 

Burlington Kids 
Afterschool: No BKids 
Afterschool

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: SPRING BREAK – 
NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Ramadan begins
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BHS: Prom 8PM

SA: Spring Work Day 
2-5PM

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

Teacher Appreciation Week

Teacher Appreciation Week

Cinco de Mayo Teacher Appreciation Week

District: Early Release 

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

Flynn: PTO Meeting 
6:30AM

Pre-K: No Preschool 

IAA: Poem In Your Pocket

Teacher Appreciation Week

BHS: Track and Field 
Invitational – All Day 

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

IAA: Fun Run 12-2:30PM

Teacher Appreciation Week

BHS: VT All State Music 
Festival, Newport, VT 
8AM-8PM 

Mother’s Day

BHS: AP Exams begin

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM

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

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM 

BHS: Spring Production 
7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

BHS: End of Quarter 4

BHS: Spring Production 
7PM

EES: MAYFAIR
BHS: Spring Production 
7PM

BHS: Last Day of Regular 
Classes

BHS: Final Exams

BHS: NHS Induction 
Ceremony 7PM BHS: Final Exams

BHS: Final Exams

BHS: Spring Concert –
BHS Auditorium 7PM

BHS: Final Exams

EMS: 1/2 Day of School, 
Rising 6th Grade  
Step Up Day Eid- Ul- Fitr begins

Ramadan ends 
Eid- Ul- Fitr ends District: NO SCHOOL

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

Memorial Day 

BHS: PASS and Exam 
Make-up day

BTC: NTHS Induction 
Ceremony 7PM BHS: YES Program

BHS: YES Program 

IAA: 4th Grade Play  
10AM & 1PM

Shavuot begins

BHS: YES Program 

IAA: School Dance – 
Grades 3-5 6-7:30PM Shavuot ends

      1 2 
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BHS: YES Program 

BHS: Athletic Awards 
Assembly 6PM

SA: PTO Meeting 
5:45-7:30PM BHS: YES Program BHS: YES Program 

BHS: YES Program

BHS: 8th Grade Step-up 
Night, BHS Auditorium 
and Cafeteria 6:30PM

BTC: Cookout 10AM-2PM  

Champlain: PTO Meeting 
TBD

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: YES Program

C.P. Smith: Field Day

Flynn: Flynn Olympics

IAA: Arts Field Day

Pre-K: Last Day of 
Preschool at IRA

BHS: YES Program 

BHS: Seahorse Pride 
Meeting 6PM 

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

Flynn: Flynn Olympics 
Rain Date

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: YES Program 
BTC: Commencement 
Ceremony 7PM 

EMS: Awards Ceremony 
1:30-2:30PM 

EMS: Engage EMS 
Community Meeting 
5:30-7PM

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: Presentation of 
Learning and End of Year 
Cookout, Last Day for 
Grades 9-11 
BHS: Academic Awards 
Night 6PM

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

BHS: Graduation 
Rehearsal 10AM 

Burlington Kids 
Afterschool:  
Last Day of Afterschool 
Program (pending if snow 
days added) 
C.P. Smith: Step Up Day

EMS: 8th Grade 
Celebration of Learning-
Reception to Follow 
1-2:30PM

Flynn: 5th Grade  
Bridging Ceremony 6PM

Flynn: Step Up Day

IAA: 5th Grade 
Graduation 9:30AM

IAA: Step Up Day

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM 

Pre-K: Last Day of 
Preschool at SA (PM) 

BHS: Graduation! 10AM 
District: Last Day for 
Students (Half-day)

Champlain: Year End 
Assembly

C.P. Smith: 5th Grade 
Promotion Ceremony 
8:15AM

Flynn: Year End Assembly

Pre-K: Half Day for IRA 
(ISN) students   
9:15AM-12:30PM

Pre-K: Last Day of 
Preschool at Flynn, IAA, 
SA (AM) and IRA (ISN)

Flag Day

Father's Day

  1 2 3 4 5 6 
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Independence Day

Eid-Ul-Adha begins Eid-Ul-Adha ends
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साइडबार साम(ी 
 

वािष-क िव/ाथ1 सूचना अ/ाविधक 
िज#ाका कागजी (कृया लगातार .पमा दो3ो वष6को लािग, 
िव7ालय िफत9 स;<ी फारमह. PowerSchool माफ6 त 
अनलाइन िसAम बाट सDE गFरनेछ। यो (णाली (योग 
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको बLाह.को लािग फाइलमा 
भएको जानकाFर अOाविधक गन6 सQुSTछ। (Uेक Vूल 
वष6को जुलाई मिहनामा  तपाईले लग इन गन6 र अOाविधक 
(िXया पूरा गन6 िव7ालय बाट आमZ[त गद\  एक संचार 
(ा_ गनु6 Sने छ। 
अTलाईन फारमले तपाईह.को  जानकारी, आनुमित प` 
जaा आदी जानकारी संकलन गनb छ। सैिdक स` २०१८ -
१९  देZख िनk जानकारी अ7ाविधक नगरेको अवlथामा 
िव7ाथ9ह. िव7ालय हािजर Sनबाट बिnत Sनेछन। 
िचिकoा, आपतकालीन सDक6 , खोपह. र खाजा स;Z< 
फारम। 
यी फारमहp पूरा गन6 तपाईको सहयोगको लािग धqवाद। 
 

1. िव9ा:रत िश=ाको अवसर 

यो बिल6ङ्टन िवaाFरत (िशdण अवसर काय6Xमले 
बिलvwटनका १६०० भxा बिढ िव7ाथ9ह.लाई 
साथीहpम7े, वयV, र समुदाय संग lथायी स;< 
िबकास गनb अवसर zीजना गनb वातावरण (दान गनु6का 
साथै  afterschool र गम9 काय6Xम माफ6 त वषbनी 
िव7ाथ9ह.को सामािजक र शैिdक सफलतामा सहयोग 
पु{ याको छ। यो काय6Xम K-12 का िव7ाथ9ह.को 
सेवामा 5:30 स| Vूल पिछ दैिनक र गम9याममा ५ 
ह_ा को लािग सnालन STछ । यस् काय6Xम शैिdक 
समथ6न र मनोर~न देZख, िव7ाथ9 नेतृ� र सामुदाियक 
सेवा लगायत गितिविधह. (दान गद6छ। (Uेक 
काय6Xम पिन यaो सेिलंग, काठको काम, पया6वरण 
िशdा, र कलाको pपमा अवसर (दान गन6 ५० भxा 
बढी सामुदाियक साझेदार संlथाह. सँग (Ud काय6 
गद6छ। दता6 स;Z< जानकारी का लािग र अq 
(Éहpको लािग https://www.bsdvt.org/expanded-
learning वा िवaाFरत (िशdण अवसरको िनदbशक, 
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वािष-क िव/ाथ1 सूचना अ/ाविधक 
िज#ाका कागजी (कृया लगातार .पमा दो3ो वष6को लािग, 
िव7ालय िफत9 स;<ी फारमह. PowerSchool माफ6 त 
अनलाइन िसAम बाट सDE गFरनेछ। यो (णाली (योग 
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको बLाह.को लािग फाइलमा 
भएको जानकाFर अOाविधक गन6 सQुSTछ। (Uेक Vूल 
वष6को जुलाई मिहनामा  तपाईले लग इन गन6 र अOाविधक 
(िXया पूरा गन6 िव7ालय बाट आमZ[त गद\  एक संचार 
(ा_ गनु6 Sने छ। 
अTलाईन फारमले तपाईह.को  जानकारी, आनुमित प` 
जaा आदी जानकारी संकलन गनb छ। सैिdक स` २०१८ -
१९  देZख िनk जानकारी अ7ाविधक नगरेको अवlथामा 
िव7ाथ9ह. िव7ालय हािजर Sनबाट बिnत Sनेछन। 
िचिकoा, आपतकालीन सDक6 , खोपह. र खाजा स;Z< 
फारम। 
यी फारमहp पूरा गन6 तपाईको सहयोगको लािग धqवाद। 
 

1. िव9ा:रत िश=ाको अवसर 

यो बिल6ङ्टन िवaाFरत (िशdण अवसर काय6Xमले 
बिलvwटनका १६०० भxा बिढ िव7ाथ9ह.लाई 
साथीहpम7े, वयV, र समुदाय संग lथायी स;< 
िबकास गनb अवसर zीजना गनb वातावरण (दान गनु6का 
साथै  afterschool र गम9 काय6Xम माफ6 त वषbनी 
िव7ाथ9ह.को सामािजक र शैिdक सफलतामा सहयोग 
पु{ याको छ। यो काय6Xम K-12 का िव7ाथ9ह.को 
सेवामा 5:30 स| Vूल पिछ दैिनक र गम9याममा ५ 
ह_ा को लािग सnालन STछ । यस् काय6Xम शैिdक 
समथ6न र मनोर~न देZख, िव7ाथ9 नेतृ� र सामुदाियक 
सेवा लगायत गितिविधह. (दान गद6छ। (Uेक 
काय6Xम पिन यaो सेिलंग, काठको काम, पया6वरण 
िशdा, र कलाको pपमा अवसर (दान गन6 ५० भxा 
बढी सामुदाियक साझेदार संlथाह. सँग (Ud काय6 
गद6छ। दता6 स;Z< जानकारी का लािग र अq 
(Éहpको लािग https://www.bsdvt.org/expanded-
learning वा िवaाFरत (िशdण अवसरको िनदbशक, 

 
बिल$गटन (ुल िडि+, - 

      २०१९ – २०२० को अिभभावक पु9:का 

 
 
 
बिल$गटन (ुल िड9;, -्को िमशन ?:ा िव@ाथBहD 
Eातक् गराउनु हो जो 

• िबिभJ सं(ृितको माNता गदPछन। 
• समुदायमा संलT UVछन। 
• Wभावकारी सYार गदPछन्। 
• रचना[क िवचार रा\दछन्। 
• कौशलतासाथ सम^ा समाधान 

गदPछन्। 
• आaनो उbतम शैिdक, बौ9eक र 

f9gगत dमता अनुसार हािसल 
गदPछन्। 

हा#ो %ि': 
बिल$गटन (ुल िड9;, -्: िसजPना[क, हेरिबचारपूणP र 
साहसी k9gहDको  lीजना गदm- याnामा शािमल 
Uनुहोस्! 
हा#ो आ)रक िव-ास: 

• W?ेक बbा सफल Uनसpछन्। 
• पqरवार र समुदाय छोराछोqरको 

िशdामा साझेदार Uन। 
• िविवधता र समावेिशताले िव@ालय र 

समुदायको Wचार गदPछ। 
• एक tागतयोu, सहयोगी 

वातावरणले लेv पढ्न बढवा िदVछ। 
• आ[-Wितिबx र उyरदाियz बहन 

गनाPले हा{ो अ|ासमा सुधार 
आउछ। 

संयोजन: 
बिल$गटन (ुल िडि+, -  आaना कायP}ममा सबै 
िव@ाथBलाई बराबर मौका Wदान गनP Wितबe छ । 
अपांगता भएका  िव@ाथBलाई छु�ै संयोजन आवÄक 
Uनाले कुनै कायP}ममा भाग िलनु पदाP िव@ालय 
Wशासनलाई उपयुg तयारीका लािग पयाPÅ अिÇम 
अनुमितका लािग जानकारी गराउनुपनÉ छ । 
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साइडबार साम(ी 
 

वािष-क िव/ाथ1 सूचना अ/ाविधक 
िज#ाका कागजी (कृया लगातार .पमा दो3ो वष6को लािग, 
िव7ालय िफत9 स;<ी फारमह. PowerSchool माफ6 त 
अनलाइन िसAम बाट सDE गFरनेछ। यो (णाली (योग 
गरेर, तपाईले तपाई र तपाईको बLाह.को लािग फाइलमा 
भएको जानकाFर अOाविधक गन6 सQुSTछ। (Uेक Vूल 
वष6को जुलाई मिहनामा  तपाईले लग इन गन6 र अOाविधक 
(िXया पूरा गन6 िव7ालय बाट आमZ[त गद\  एक संचार 
(ा_ गनु6 Sने छ। 
अTलाईन फारमले तपाईह.को  जानकारी, आनुमित प` 
जaा आदी जानकारी संकलन गनb छ। सैिdक स` २०१८ -
१९  देZख िनk जानकारी अ7ाविधक नगरेको अवlथामा 
िव7ाथ9ह. िव7ालय हािजर Sनबाट बिnत Sनेछन। 
िचिकoा, आपतकालीन सDक6 , खोपह. र खाजा स;Z< 
फारम। 
यी फारमहp पूरा गन6 तपाईको सहयोगको लािग धqवाद। 
 

1. िव9ा:रत िश=ाको अवसर 

यो बिल6ङ्टन िवaाFरत (िशdण अवसर काय6Xमले 
बिलvwटनका १६०० भxा बिढ िव7ाथ9ह.लाई 
साथीहpम7े, वयV, र समुदाय संग lथायी स;< 
िबकास गनb अवसर zीजना गनb वातावरण (दान गनु6का 
साथै  afterschool र गम9 काय6Xम माफ6 त वषbनी 
िव7ाथ9ह.को सामािजक र शैिdक सफलतामा सहयोग 
पु{ याको छ। यो काय6Xम K-12 का िव7ाथ9ह.को 
सेवामा 5:30 स| Vूल पिछ दैिनक र गम9याममा ५ 
ह_ा को लािग सnालन STछ । यस् काय6Xम शैिdक 
समथ6न र मनोर~न देZख, िव7ाथ9 नेतृ� र सामुदाियक 
सेवा लगायत गितिविधह. (दान गद6छ। (Uेक 
काय6Xम पिन यaो सेिलंग, काठको काम, पया6वरण 
िशdा, र कलाको pपमा अवसर (दान गन6 ५० भxा 
बढी सामुदाियक साझेदार संlथाह. सँग (Ud काय6 
गद6छ। दता6 स;Z< जानकारी का लािग र अq 
(Éहpको लािग https://www.bsdvt.org/expanded-
learning वा िवaाFरत (िशdण अवसरको िनदbशक, 
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ASBESTOS 3व4थापन: 
Asbestos खतरा आपातकालीन ऐन (AHERA) 40 CFR 
763.93 [g] [4] अनुसार िनÜ िव@ालय / भवनहD सुरिdत 
िनयáण र आaना भवनहà पाइने सामाÇी युg एäे;ोस 
को रखरखाव Asbestos fवãथापन योजना छ भिन िल9खत 
सूचना िदन आवÄक छ। यी fवãथापन योजनाहD तल 
िदइएको W?ेक भवनको Wशासिनक कायाPलयमा सावPजिनक 
Dपमा उपलå Uने छन्। 

7ार89क िश;ा, 
१५० कोéचे;ेर् अवेNु बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 

<ा=>ैन 7ाथिमक िवAालय, 

८०० पाईन ;, ीट् , बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 

एडमE्स 7ाथिमक िवAालय, 

२९९ मैन ;, ीट्, बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 

8Gन् 7ाथिमक िवAालय, 
१६४५ नथP अवेNु, बिलPङ्टन भमPê ०५४०८ 
इ8IJेटेड अट्Nस एकाडेमी, 
६ अिचPVबाï ;, ीट्, बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 
8Pथ् 7ाथिमक िवAालय, 
३३२ ईथेन एलेन पाकP वे, बिलPङ्टन भमPê ०५४०८ 
सQेनेिबिलटी एकाडेमी, 
१२३ नथ्P ;, ीट्, बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 
एडमE्स िनS माAिमक् िवAालय, 
२७५ मैन ;, ीट्, बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 
हI् िनS माAिमक् िवAालय, 
१३६४ नथ्P अवेNु, बिलPङ्टन भमPê ०५४०८ 
बिलNङ्टन हाई Vूल / बिलNङ्टन 7ािविधक केY, 
५२ ई9òôुट रोड, बिलPङ्टन भमPê ०५४०१ 
हराइजZ, 
१२७१ नथP अवेNु, बिलPङ्टन भमPê ०५४०८ 

 
यस स(ब*धी के/ह 12न भए Elizabeth Brusseau, 
Property Services Finance/Office Executive Assistant 
लाई स(पक:  गनु:होला । 
 

िXAी Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext ७१२०० 
मा, सDक6  गनु6होस्। 

अिभभावक िवEिव/ालय 

Öारनट यूिनविस6टी ले पFरवार र Vूलको स;< 
जोडन र बृहत बरलीwंट्न dे` र Vूलको स;< लाई 
पिन अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस 
काय6Xमले िबिभE सामुदाियक संगठन, िसिट र 
राàका िवभाग ह.संग साझेदारी गरी िवOाथ9का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई ह_ामा 
पाँचिदन गरी दस देZख बाह6 ह_ा िसQे अवसर 
िदरहेछ।  यो काय6Xमले उनीह.लाई आâनो 
िव7ािथ6को अ7ाäा उनीह.लाई समृã,संलå र 
सशZçकरण, गराई बराबर साझेदारी बE मदत 
पुराइहbछ। कोिहपनी बरलीwंट्न Vुल िडZAéक का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई यो काय6Xममा 
दता6 गन6का लागी èागत र (ोoािहत गFरTछ; (Uक 
स`मा िसिमत िसटह. छन्। थप जाêाFरकालागी 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-
university/ मा हेनु6होस वा अली डëग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सDक6  गनíहोस।  
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उप#$थती / अनुप#$थित/ िढलोपन:  
         िव#ाथ&लाई िव#ालयमा उप-.थत 0न अ3ाव4क छ। यसका लािग बिल;गटन सहर र भम@A राB सरकार िव#ाथ&को पुरा िदन उप-.थती 

बढाउन काय@रत छन्। आफू िबरामी पदा@ वा आक-Lक् पाMरवाMरक संकट बाहेक राB सरकारको िनयम अनुसार  िव#ाथ&ले िव#ालयमा 
हिजर 0न जQरी छ। यिद तपाईको िव#ाथ& कुनै िदन िव#ालयमा अनुपा-.थत 0दैछन् अथवा िढलो आउँदैछन भने 3स िबषयमा िव#ालयलाई 
िल-खत जानकारी िदने िजVेवार मता िपता अथवा अिभभावकको हो।  अिभभावकबाट उिचत कारण जYै रोग, पाMरवाMरक आपतकालीन, 
धाम&क अवलोकनअव.था अथवा पूव@-[ीकृत शैि^क गितिविध सँग जानकारी नपाएसV िव#ालयले िबदा -[कृत गन̀ छैन।  

 जब जब िव#ाथ& िव#ालयमा अनुप-.थत 0aछन् अथवा िढलो आएमा, ितनको अनुप-.थितको अिभलेख रा-खaछ र यदी जानाजान अनुप-.थत 
भएको ठहMरएमा उिचत कावा@ही चलाइने छ। आवdक परेमा यYो गeी नदोहोMरयोस भनेर आवdकता अनुसार समथ@न सेवा समेत fदान 
गMरने छ। उप-.थती िनती अनुसार 

• f3ेक शैि^क सgमा ५ िदन अनुप-.थत् भएमा iुल िडिkl mले अिभभावकलाई सnक@  गन̀ छ र १० िदन पुगेमा पिन यो काय@ दोहोq याउने छ।   
• f3ेक शैि^क सgमा १५ िदन अनुप-.थत् भईसकेपछी वा आवdक ठहरीएमा अगावै fशासकले अिभभावकलाई िव#ालयमा बोलाई सVेलन 

आयोजन गन̀ छन् जसमा िव#ालय fितिनिध, िव#ालय sोत fितिनिध, र अt [तu sोत केvका w-xहQको उप-.थती रहने छ। यो 
सभाले अनुप-.थितको कारण, 3iो समाधान, उिचत सेवा र सामािजक sोत पyा लगाई भिवzमा उप-.थती बढाउने काय@ गन̀ छ।  

• १५ िदनको अनुप-.थती पछी यदी िबना कारण सVेलनमा अनुप-.थत् भएको ठहMरएमा Chittenden county राB विकल सम^ मुचु{ा दायर 
गन@ सिकने छ। विकलले खोजी गरी 3स िव#ाथ&ले जानाजानी अनुप-.थत् भएको हो वा होइन पyा गन̀ छन् र यदी ब|ालाई उिचत हेरचाह वा 
रेखदेख आवdक भएमा 3iो िनधा@रण गन̀छन्। 

• १५ िदनको अनुप-.थती पछी अिभभावकले यस् सभामा भाग निलएमा िव#ालय sोत wxी वा अt िव#ालय कम@चारीले तपाईको घरमा आई 
अिभभावकसँग भेट गरी बैठक िमती पुन: िनधा@रण् गन̀ छन्। 

• २० िदनको अनुप-.थित पछी र ३० िदन अगावै, िव#ालयले आÄनै तजिबजमा अनुप-.थित बारे Chittenden county को राB विकलको 
काया@लयमा मुचु{ा पेस गन̀ छ। यस सÅÇी अिभभावकलाई जानकारी गराइने छ।  िबना करण अनुप-.थत् भएको भए अपराधी फौÑारी 
मािमलामा मुÖा दायर गMरने छ र अिभभावकलाई ब|ाको िवशेष हेरचाह वा रेखदेख आवdक छ िक छैन भÜे सÅÇमा याचना गन̀ मौका 
िदईने छ। यदी जाना-जानी लापवा@ही गरी अनुप-.थत् भएको ठहMरएमा, $१००० सVको जMरवाना लाáे छ र ब|ाको उिचत रेखदेख नभएको 
पाईएमा ब|ा अफुबाट अलàाई लिगन समेत सिकने छ।  

• िढलोपन सÅÇी िनती अनुसार िव#ाथ& हQले f3ेक् ५, १०, १५, २० र २५ पटक िढलो गरेको खâमा अिभभावकलाई फोन संपक@  गMरने छ। १५ 
पटक िढलो गMरसकेपछी भवन् fशासकले िढलाई सÅÇी सुधार गन@ मीिटङको आयोजना गन̀छन।  

 
ध0की अथवा हे6ु, दमन र दु:;वहार:  
२०१५-२०१६ को iुल बष@को सुQमा भम@A राBले धåकी, मानिसक wçता दुw@वहार र उéीडन सÅ-Ç नीितहèमा पMरवत@न गरेको छ। िबगतका 
बष@हQमा तीन अलग िनितहQ िथए। अ3ाचारका लािग एउटा, मानिसक wçताका लािग एउटा, र उéीडन लािग एउटा। अिहले अ3ाचार, मानिसक wçता 
र उéीडन लाई सÅोधन गन̀ एउटै नीित छ। नयाँ नीित सँग काया@êयन fिëयाहQ पिन समाबेश गMरएको छ।  
बीएसडीको उç, हष@जनक, उéीडन र आचरण नीितहè हाल समी^ा गMरँदै र बीएसडीको पुनQìान fथाहè 
fितिब-Åत गरी पुन् ले-खîै छ। यो काय@ SY-1 9 20 को समयमा जारी रहनेछ, र 3हाँ सामुदाियक fितिëया र आगतको लािग अवसर 0नेछ 

 
 

बिल@ङ्टन iुल िड-úl m सुरि^त िसùे बातावरण लाई बढावा िदन कोिसस गन̀ ëममा सबै िव#ाथ& र िव#ालय कम@चाMरहQले एक अका@ fती सVाaजनक 
र आदरपूण@ wवहार fदश@न गQन भÜे चाहaछ। कुनै पिन èपमा धåकी सû 0ने छैन। 
 

िXAी Gallese लाई (८०२) ५४०-०२८५ ext ७१२०० 
मा, सDक6  गनु6होस्। 

अिभभावक िवEिव/ालय 

Öारनट यूिनविस6टी ले पFरवार र Vूलको स;< 
जोडन र बृहत बरलीwंट्न dे` र Vूलको स;< लाई 
पिन अझ दरो बनाउने सहयोग पुराईरहेको छ। यस 
काय6Xमले िबिभE सामुदाियक संगठन, िसिट र 
राàका िवभाग ह.संग साझेदारी गरी िवOाथ9का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई ह_ामा 
पाँचिदन गरी दस देZख बाह6 ह_ा िसQे अवसर 
िदरहेछ।  यो काय6Xमले उनीह.लाई आâनो 
िव7ािथ6को अ7ाäा उनीह.लाई समृã,संलå र 
सशZçकरण, गराई बराबर साझेदारी बE मदत 
पुराइहbछ। कोिहपनी बरलीwंट्न Vुल िडZAéक का बुवा 
आमा अिन हजुरबा हजुरआमा ह.लाई यो काय6Xममा 
दता6 गन6का लागी èागत र (ोoािहत गFरTछ; (Uक 
स`मा िसिमत िसटह. छन्। थप जाêाFरकालागी 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-
university/ मा हेनु6होस वा अली डëग लाई 
adieng@bsdvt.org वा 802 316 0371 मा वाहालाई 
सDक6  गनíहोस।  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. अिभभावकको सहभािगता: 

बिलvगटन  आâना अिभभावकह.लाई बLाको िशdामा 
योगदान पु{ याउन र िव7ालयको अितFरç 
कृयाकलापमा सहभािग गराउन किटबã छ। ि(Zìपल 
र िशdक्-िशिdकाह. अिभभावकह.सँग स;< 
िबकास गन6 र कायम राî (ायास गद6छन र 
अिभभावकह.लाई बLाको सहयोगको लािग एका-एक 
बैठक वा स|ेलन गन6 èागत गद6छन्। (Uेक् (ाथिमक 
र िनk मा7िमक् िव7ालयह.मा अिभभावक िशdक 
संगठन (PTO) छन् र मा7िमक् िव7ालयमा Boosters 
Club छ। यी संगठनह.ले अिभभावकह.लाई िबिभE 
सामािजक िबकासका कृयाकलापह.मा, काय6शाला 
गोïी आयोजना गन6मा र रासी संकलनमा सहभािग 
गराउने गद6छन्। तपाईको बLाको िव7ालयको 
अिभभावक िशdक संगठन (PTO) मा सहभािग Sन 
कृपया िव7ालयमा सDक6  गनु6 होला। िज#ा 
अिभभावक समावेश (कृया र अq जानकारी को लािग 
कृपया www.bsdvt.org मा हेनु6 होला।  

 
3. इLM(ेटेड आट्-स एकाडेमीमा दT िचिकUा 

सेवा: 

बिलvगटन को  सामुदाियक èाñ केó (CHCB) 
Vूल आधाFरत दò केó काय6Xम एक दò सेवा 
िबना कम-आय भएका बिलvगटन  Vूल िव7ाथ9ह.का 
लािग दò सेवा पSँच सुिनिôत गन6 िडजाइन भएको 
िथयो। यस बिल6ङटोन Vूल िज#ा संग एक 
सहकाय6को pपमा सन् २००४ मा शुp, भएको यस् 
काय6Xममा िव7ाथ9ह.ले IAA Vूलमा साइन अप गन6 
सõछन् वा िचिकoकीय सेवाका लािग CHCB उ#ेख 
गन6 सõछन्। Vूल-आधाFरत दò केó Vूल लागेको 
िदनमा िनरòर दò सेवा (दान गद6छ र IAA मा सेवा 
िलना आउनको लािग िव7ालय  देZख यातायात (दान 
गद6छ। कम6चारीह.ले राúो मौZखक èûता बानी, 
èlथ खानेकुरा खाने मह�लाई र कसरी एक 
जीवनभरको लािग आâनो मुVुराहट संरdण गनb 
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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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अ3ाचार सÅ-Ç üवहार स†ा°नका लािग f3ेक् िव#ालयमा fकृयाहQ उपल¢ छन् र अिभभावकहQलाई अ3ाचार भएको शंका भएमा वा िच-£त 
भएमा िव#ालय fशासकहèलाई कुरा गन@ fो§ािहत गMरaछ। िव#ालयमा के-vत नामोि•k कम@चारी र िज¶ामा उपल¢ अt sोतहQका बारेमा 
जानकारीका लािग तल हेनु@होस्। 
 
खास गरी िव#ालय परीसरमा कुनै एक िव#ाथ&ले अकß िव#ाथ&लाई वा कुनै एक समुहले लगातार Qपमा हो®ाउने, हेला गन̀, मान हािन गन̀, आदी wवहार 
नै bullying 0न। िवशेष गरी, bullying 3Yो wवहार् हो जसमा एउटा िव#ाथ&ले अथवा समुहले िव#ालय पMरसर् िभg वा बािहर, iुलको समयमा वा 
iुलको समय बािहर, िव#ालयको बसमा िव#ालयको िदन अिघ वा पछी अथवा iूल-fायोिजत गितिविधमा अकß िव#ाथ&मािथ लगातार -खसी गनु@, 
अपमान गनु@, धå©ाउनु, अ3ाचार गनु@  ,र /वा एलेml ोिनक माफ@ त दबाब िदने खालका घटनालाईनै उ-éडन् भिनaछ।  
f3ेक िव#ालयमा bullying लाई िनयuण गन̀ fकृया छन्। इलेml िनक सिहत iूलको समय अिघ अथवा पिछ, iूल-fायोिजत गितिविध र iूल बसमा 
अिभभावकले कुनै bullying को घटना पाएमा िव#ालय fसाशक सँग कुरा गन@ fो§ाहन गMरaछ। यस् सÅÇी िव#ालयमा काय@रत िनयुx कम@चारी र 
िज¶ामा उपल¢ sोतको लािग तल उéीडन साखा अ£ग@त हेनु@ होला।  
 
मानिसक :=ता (Hazing) भÜले एक w-xले ए™ै वा सामुिहक Qपमा अकß िव#ाथ& मािथ िव#ालय पMरसर् िभg वा बािहर गMरने हे´े काय@ हो। एक 
िव#ाथ&का साथ कुनै üxी वा समुहले बचन् लगाउनु, कुनै सं.था जYै बिल@ङ्टन iुल िड-úl m्को सद4ता िलएको आधारमा यतना िदनु नै दमन हो। 
उदाहरण [Qप कुनै िव#ाथ&लाई अपमान 0ने गरी गMरने दुw@वहार नै दमन हो र यो बिल;गटन iुल िड-úl m्मा असहय मािनaछ। मानिसकwçता भÜले 
एक w-xले अकß िव#ाथ& मािथ धå©ाउन, अका@को fित¨ा कम् गन@, दबाउने ईराधा राखी गMरने üवहार र/अथवा गितिविधहQ नै मानिसक wçताको 
काय@ हो।  
 
जानाजान अका@लाई दमन गनु@ अथवा कसैलाई यस काय@मा सघाउनु अपराध हो र बिल;गटन iुल िड-úl mको िनती र राBको कानुन अनुसार सजायको 
भागेदार 0नु पन̀ छ। यातना पीिडत ü-xले -[िëत, सहमित वा धारण् गन̀ िबिyकै यातना िदने üxी छुट्न स≠ैन। यातना िदन मÖत गन̀ üxी, यातना 
िदन िनद̀शन िदनु, यातना भएको देखी 3Æाई रोù fयास नगनु@ आदी यातानामा सघाउ पुq याउनु हो। िय सबै अव.थामा िज¶ाको िनती अनुसार दमन गन̀ 
र यतनामा संलØ ü-xले कानुन बमोिजम $ ५००० सVको जMरवाना र दमनका घटनाहè पिन wव.था fवत@न एज∞िसमा Mरपोट@ 0न स±छ। 
 
मानिसक :=ता (Hazing)का उदाहरणह?: 

1. कुनै पिन िकिसमको शारीMरक ëुरता जYै कोरा@ लाउनु, िपट्नु, दाग बसाउने अिभfायले कुट्नु, िबजुिलको झट्का िदनु, शMररको कुनै 
भागमा हािनकारक पदाथ@ राखेर दु:ख िदनु वा अt यYै गितिविधहQ। 

2. कुनै पिन िकिसमको शारीMरक कृयाकलाप जYै सु≥ बाट बि¥त गनु@, दुw@सिनमा सMरक गराउनु, साँगुरो कोठामा थुÜु अथवा अQ कुनै 3Yा 
कृयाकलाप गनु@ गराउनु जसले w-xको शारीMरक र मानिसक [ाµ वा सुर^ालाई ख∂∑ाउँछ।  

3.  कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ&लाई खतरा िनå3ाउँछ जYै लागु पदाथ@, मादक पदाथ@ सेवन िव#ाथ&लाई जो-खममा पन̀ खालको 
कृयाकलापमा संलØ गराउने जYै अनुपयुx खाना, तरल पदाथ@, मादक पदाथ@, पेय, र∏ी, लागू, पदाथ@ सÅ-Çत खानेकुराको सेवन् गनु@ 
जYा कुनै पिन गितिविध.  

4. कुनै पिन कृयाकलाप जसले िव#ाथ&लाई अपराध गन@ दमनकारी कृयाकलापमा संलá गराउँदछ । कुनै 3Yो गितिबिध जसले िव#ाथ&लाई 
मानिसक wçता  काय@को अपराधमा संलá 0न वा गराउन किमसन् िलन वा# गराउने खालको गितिबिध नै मानिसक wçता हो। मानिसक 
wçता सÅÇी आशπा यो पु-Yका िभg सूचीबÖ नामोि•k कम@चारी सम^ Mरपोट@ गनु@ पद@छ। मानिसक wçता को उजुरी नामोि•k 
कम@चारीले छानिबन गन̀ छन् 

 
उ@ीडन: कुनै fकारको घटना, गाली, मौ-खक, िल-खत,शाMरMरक wवहार जो िव#ाथ& वा अिभभावक माफ@ त fेMरत छ र िव#ाथ&को रािkl य उéyी, वैवािहक 
अव.था, अपांगता, िल∫ , यौन अिभिवtास, अनु-.थती, ∑ांिगक पिहचान, िबधाथ&सँग खेलबाड गन̀ fकृितको िब#ुितय मा#म उपयोग गMर आयोिजत कुनै 
पिन घटना सिहत असर िव#ाथ&को शैि^क कृयाकलापमा पन̀ खालको वा िव#ालयको sोत fयोग गन@बाट व-ªत गन̀ जYो üवहार जसले िव#ाथ&को 
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2. अिभभावकको सहभािगता: 

बिलvगटन  आâना अिभभावकह.लाई बLाको िशdामा 
योगदान पु{ याउन र िव7ालयको अितFरç 
कृयाकलापमा सहभािग गराउन किटबã छ। ि(Zìपल 
र िशdक्-िशिdकाह. अिभभावकह.सँग स;< 
िबकास गन6 र कायम राî (ायास गद6छन र 
अिभभावकह.लाई बLाको सहयोगको लािग एका-एक 
बैठक वा स|ेलन गन6 èागत गद6छन्। (Uेक् (ाथिमक 
र िनk मा7िमक् िव7ालयह.मा अिभभावक िशdक 
संगठन (PTO) छन् र मा7िमक् िव7ालयमा Boosters 
Club छ। यी संगठनह.ले अिभभावकह.लाई िबिभE 
सामािजक िबकासका कृयाकलापह.मा, काय6शाला 
गोïी आयोजना गन6मा र रासी संकलनमा सहभािग 
गराउने गद6छन्। तपाईको बLाको िव7ालयको 
अिभभावक िशdक संगठन (PTO) मा सहभािग Sन 
कृपया िव7ालयमा सDक6  गनु6 होला। िज#ा 
अिभभावक समावेश (कृया र अq जानकारी को लािग 
कृपया www.bsdvt.org मा हेनु6 होला।  

 
3. इLM(ेटेड आट्-स एकाडेमीमा दT िचिकUा 

सेवा: 

बिलvगटन को  सामुदाियक èाñ केó (CHCB) 
Vूल आधाFरत दò केó काय6Xम एक दò सेवा 
िबना कम-आय भएका बिलvगटन  Vूल िव7ाथ9ह.का 
लािग दò सेवा पSँच सुिनिôत गन6 िडजाइन भएको 
िथयो। यस बिल6ङटोन Vूल िज#ा संग एक 
सहकाय6को pपमा सन् २००४ मा शुp, भएको यस् 
काय6Xममा िव7ाथ9ह.ले IAA Vूलमा साइन अप गन6 
सõछन् वा िचिकoकीय सेवाका लािग CHCB उ#ेख 
गन6 सõछन्। Vूल-आधाFरत दò केó Vूल लागेको 
िदनमा िनरòर दò सेवा (दान गद6छ र IAA मा सेवा 
िलना आउनको लािग िव7ालय  देZख यातायात (दान 
गद6छ। कम6चारीह.ले राúो मौZखक èûता बानी, 
èlथ खानेकुरा खाने मह�लाई र कसरी एक 
जीवनभरको लािग आâनो मुVुराहट संरdण गनb स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 
ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 

• ५१० िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
• ९८२  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र ≠स, दò म~न र सामाÆी 
भएका झोलाह. उपलØ गराईएको िथयो।  

• ६०  जना नयाँ बLाह. ∞ापक परीdाको लािग 
हाúो दò काय6Xममा  आए भने हामी ले 
५४१  जनाको पुन: जाचकालागी भेट पूरा गय±! 

• िडिजटल ©ान अòग6त् २०७ बLाह.ले 
पानारोिमक िच` तZQिक को सुिबदा िलयका िथए 
(यस तZQिक ≤ारा दाँतको िवकाष र दाँतमा 
SनसQे  स≥¥ा को पµो लगाउन सिकTछ)। 

• ७५१  भxा बढी दाँत टा°ने र ३१९ जित दाँत भनb 
काम भएको िथयो। 

• १५ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 
आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©Ø गराएको 
िथयो। 

• िबशेष आव¥क परेका ५२ बLालाई 
िबसेस∂कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण रा∏नु पद6छ। यदी 

स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 
ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 

• ५१० िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
• ९८२  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र ≠स, दò म~न र सामाÆी 
भएका झोलाह. उपलØ गराईएको िथयो।  

• ६०  जना नयाँ बLाह. ∞ापक परीdाको लािग 
हाúो दò काय6Xममा  आए भने हामी ले 
५४१  जनाको पुन: जाचकालागी भेट पूरा गय±! 

• िडिजटल ©ान अòग6त् २०७ बLाह.ले 
पानारोिमक िच` तZQिक को सुिबदा िलयका िथए 
(यस तZQिक ≤ारा दाँतको िवकाष र दाँतमा 
SनसQे  स≥¥ा को पµो लगाउन सिकTछ)। 

• ७५१  भxा बढी दाँत टा°ने र ३१९ जित दाँत भनb 
काम भएको िथयो। 

• १५ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 
आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©Ø गराएको 
िथयो। 

• िबशेष आव¥क परेका ५२ बLालाई 
िबसेस∂कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण रा∏नु पद6छ। यदी 



5.      : 
                                             
                                            
                                               
                                   
                                                      
                       
                     

                                            
                                     

                                     ,              
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  .   .   . DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
      , MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis B 
and varicella(chickenpox).  
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https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
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सैि^क fदश@न वा िव#ालयको sोत साधनको उपयोग गन@मा बाधा अड्चन पुq याउनु अथवा डर वा gास को बातावरण sीजना गनु@ र fितकुल असर पन̀ 
बातावरण पैदा गन̀ खालको कृयाकलापनै उ-éडन हो। बिल;गटन iुल िड-úl mका लािग कुनै fकारको जाितय, साºदाियक, रπो आधारमा, रािkl य उéती, 
वैवािहक अव.था,  िल∫ , w-xΩ,  आिëती, अपा∫ताका आधारमा 0ने भेदभाब वा उéीडन माt 0ने छैन 
 
िनषेिधत उ@ीडनह?:  
साइबर-ध0की वा साइबर-उ@ीडन:  ईAरनेटको fयोग गरी अQलाई धå©ाउनु वा उ-éडन गनु@। साइबर-धåकी वा साइबर-उéीडन गन̀ सÅÇी कुनै 
खास िवधान छैन। बQ भम@Aको धåकी र उ-éडन सÅÇी िवधान शंसोधन गMर 3Yो üवहारले िव#ाथ&को िश^ा प0ँच गन̀ ^मतामा fभाव पान@ सùे 
üवहार् िव#ालय पMरसर् बािहर वा ईAरनेटको fयोग गMर उ-éडन् भएको अव.थामा माg सुर^ा fदान गद@छ। उदाहरणका लािग, साइबर-उéीडन गन̀ 
रेखांिकत पाठ तल उ¶ेख गMरएको छ । 
१. यौन जI उ@ीडन:  सबै fकारका यौन जt दुw@वहारहQ जYै िल-खत अथवा शाMरMरक् wवहारहQ कसैलाई यौन कृयामा संलá गराउन खोæø र अQ 
कुनै fकारको यौन सँग सÅ-Çत मौ-खक, िल-खत, ¿िkगत वा यौनजt शाMरMरक सnक@ ।  
२. जाितय उ@ीडन: 3Yा üवहारहQ जसले कुनै िव#ाथ& वा उसको पMरवारको जात, रंग, सामािजक अव.था आदी लाई लि^त गरी उपनामको fयोग 
गनु@, fचिलत भनाईका आधारमा हे´ु, जाितय गाली गलौच गनु@, अपमानजनक िटका िट¡णी गनु@, नकार¬क िट¡णी गनु@, ईशारा गनु@, धåकी िदनु, िभyामा 
ले√नु, िल-खत वा ¿-ƒ टगत लेख संचार गनु@, िग≈ाउनु, दोष िदनु, नकार¬क ∆úü रा√नु र जाितय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु@ जाितय उ-éडन् 
0न।  
३. उ#@डनका अI संरिMत Nेणी:  

3 Yा üवहारहQ जसले कुनै िव#ाथ& वा उसको पMरवारको जात, रंग, सामािजक अव.था जाितय, साºदाियक, रπो आधारमा, कुनै fकारको घटना, गाली, 
मौ-खक, िल-खत,शाMरMरक wवहार जो िव#ाथ& वा अिभभावक «ारा fेMरत छ र िव#ाथ& को रािkl य उéती, वैवािहक अव.था, िल∫ , ∑ांिगक अनु-.थती, 
∑ांिगक w-xΩ,  िल∫ अिभw-x, अपांगताका आधारमा 0ने भेदभाब, fचिलत भनाईका आधारमा हे´ु, जाितय गाली गलौच गनु@, अपमानजनक िटका 
िट¡णी गनु@, नकार¬क िट¡णी गनु@, ईशारा गनु@, धåकी िदनु, िभyामा ले√नु, िल-खत वा ¿-ƒ टगत लेख संचार गनु@, िग≈ाउनु, दोष िदनु, नकार¬क ∆úü 
रा√नु र जाितय पोशाकको आधारमा भेदभाव गनु@ उ-éडन् गनु@ हो। 
क. धािम;क उ@ीडन: धािम@क उéीडन भÜाले िव#ाथ& वा िव#ाथ&को पMरवारको धम@ वा िव»ासको आधारमा गMरने भेदभाव बुिझaछ। 
ख. रािPQ यताको आधारमा गTरने उ@ीडन: िव#ाथ& र िव#ाथ&को पMरवारको रािkl यतालाई दखल पन̀ गरी गMरएको भेदभाव नै यYो खाले दुw@वहार हो।  
ग. वैवािहक अव$थाको आधारमा गTरने उ@ीडन: कसैलाई गव@वती भएको अथवा िववाह अगावै आमा वा बुवा भएको ठानी गMरने दुw@वहारलाई यYो 
खाले दुw@वहार मािनaछ।  
घ. लWिगक अनु#$थती को आधारमा गTरने उ@ीडन: कसैलाई िल∫को आधारमा गMरने भेदभाव नै ल…िगकदुw@वहार हो। 
ङ. लWिगक अिभ:Zी उ@ीडन: ज दा जYो िल∫ पिहचान िलएर आएता पिन कुनै wxी वा ितनको पMरवारले देखाएको ल…िगक अिभwxी छुÀै खाले 
0न स±छ। यसलाई आधार बनाएर गMरएको दुw@वहार नै अिभwxी उéीडन हो।  
च. लWिगक झुकाव स]^ी उ@ीडन: ज दा जYो ल…िगक पिहचान िलएर आएता पिन पछी wवहारमा पMरवत@न भई अकß िल∫ जYो wवहार गरेको 
आधारमा गMरने भेदभाव लाई ल…िगक झुकाव सÅÇी उéीडन भिनaछ।  
छ. अपांगताको आधारमा गTरने उ@ीडन: कसैलाई अपांगता भएको ठानी बोली, िहडाइ र कåजोर बौिदक िबकास भएको ठानी गMरने भेदभाव यYो 
दुw@वहार हो।  
 
दु:;वहार स]#^त िनकायमा खबर गTरनु पछ; :  
सबै िव#ाथ&, अिभभावक र िव#ालय समुदायले कसै मािथ दुw@वहार गरेको देखेमा तुर£ै िव#ालय कम@चारी वा िव#ालयमा अव-.थत २ म# कुनै सnूण@ 
िव#ाथ& वा कम@चारीले कुनै िल-खत वा मौ-खक उ-éडन् सÅÇी थाहा पाउने िबिyकै सÅÇीत भवनमा रहेका यस् सÅÇी िनयुx कम@चारीलाई खबर 
गन@ अिनवाय@ छ। हालैको लािग िनयुx कåÃैन कम@चारीहQ bsdvt.org मा हेन@ सिकaछ।  
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िव#ालायले / भवन f3ेक वष@को सुQमा आÄनो वत@मान नामोि•k कम@चारीको नाम पोú गन̀छन्। यस् िबषयमा कुनै fÕ भए हेनरी Œा∏@, इ-œटी तथा 
सुरि^त/समावेशी %कुल  
िनद̀शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा सnक@  गनु@ होला।  

 
िनTरMण: िनMर^ण सÅÇी कåÃैA, िनयुx कåÃैन कम@चारीहले उजुरी पना@साथ तुQ£ िनMर^ण गन@ सुQ गन̀ छन् र आÄनै िबषयमा उजुरी परेको खâमा 
अt कुनै कम@चारीले fकृया अघी बढाउने छन। िनMर^ण पुरा भए पछी उजुरी गन̀ र उजुरी पन̀ दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पTरणाम: यदी कोही wxी दुü@वहार वा उéीडनमा संलá भएको पाइएमा उसलाई िश^ा fदान गMरaछ, तािलम िदइaछ, अनुशासन िसकाइaछ र अ—मा 
िनलÅन वा िनकाला समेत गMरने छ, जसमा िव#ालयको सnyी चलाउन बाट बि¥त 0नुका साथै भिवzमा उéीडन रोù पMरणाम भोáु पन̀ 0न सùे छ। 
eतf पुनरावृित:  यदी उजुरी गन̀ ü-xलाई (१) िव#ालयले उजुरी सÅÇी रा“री जाच नगरेको जYो लागेमा, वा िव#ालयले 3स ममलालाइ उ-éडनको 
Qपमा नहेरेको जYो लागेमा, (२) नितजामा िचy नबुझेमा वा (३) नितजा त िन-iएको तर िव#ालयले 3स सÅÇमा िनMर^ण पुरा नगरेको जYो लागेमा 
िनMर^कलाई िल-खत याचना गरेमा िन”^ wxी «ारा पुनरावलोकन गMरने छ।   
hित-िहंसा:  उéीडन सÅÇी उजुरी गन̀ wxी मािथ कसैले fितकार गन@ वा िमलेमतोमा अt fकारको सåझौता गन@ मनाही छ र गरे गराएमा 9 V.S.A. 
4503(a) अ£ग@त कनुन भोáु पन̀ छ।   
गोपिनयता: जाँचको आवdकता अनुसार उजुरी र कुनै नितजा सÅÇी कत@w साव@जिनक रेकड@ अनुरोध अनुपालन गMर Family Education Rights 
Privacy Act(FERPA) अनुकुल गो‘ रहने छ। 
वैक#iक उजुरी hकृया :  उéीडन  सÅÇी उजुरी  ^िgय िनद̀शक, िनजामती अिधकार काया@लय, U.S िश^ा ि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@A मानव 
अिधकार आयोग, 14-16 Baldwin St., Montpelier VT 05633-6301, human.rights@state.vt.us, (८००) ४१६-२०१० (Voice) or (८७७) २९४-
९२००  (TTY).  
कम;चारी र अI :#Zह? मािथको उ@ीडन:  तल उ¶े-खत िनयम «ारा संरि^त कुनै पिन खालको जाितय, रािkl य उéती, रंग भेद, धम@, सºदाय, 
उमेर, िल∫, अपांगता, लैगीक अनु-.थती, पुखा@, वैवािहक सÅÇ, वा ज  .थानका आधारमा 0ने कम@चारी र अt wxी मािथको उéीडन अनैितक 
भेदभाव हो र बोड@  नीितहè 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 अनुQप कावा@ही गMरने छ। 
बlा ठहर गनु;:  
राB सरकारको कनुन अनुसार ३ बष@ देखी २१ बष@ सVका सnूण@ योà बालबािलकाहQले उिचत र िन:शु{ िश^ाको अवसर पाउनु पद@छ। बिल;गटन 
iुल िड-úl m िव#ालय जाने २१ वष@ मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िश^ा सेवा आवdक छ, 3Yा ब|ाहQ पyा लगाउने, पिहचान गन̀ र मु∑ाπन 
गन̀ ल’ रा√दछ।  यदी तपाईको ब|ा अपा∫ भएको शंका भएमा र ५ वष@ मुिनको भएमा fार-÷क िश^ा काय@ëममा ८६४-८४६३ मा सnक@  गनु@ होला। 
यदी तपाईको ब|ा ५ देखी २१ वष@ िबचको भए यYो सुिबधा fा◊ गन@को लािग िव#ाथ& समथ@न सेवा काया@लयमा ८०२-८६४-८४५६ मा सnक@  गनु@ होला। 
आचरण:  

            बिल;गटन iुल िड-úl mका सnूण@ िव#ाथ&हQले िव#ालयको समयमा र िव#ालयको कृयाकलापमा, iूल बसमा, िनयिमत iूल धाउन 
fयोग,साव@जिनक बसमा  आचरण िनयमावलीको पालना गनु@ पन̀ छ। बिल;गटन iुल िड-úl mका कम@चारीहQ 3Yो आचरण .थािपत, पालन र fितपादन 
गन@ उyरदायी छन्। यो िजVेवारी बिल;गटन iुल िड-úl m, अिभभावक र कम@चारी सबै िमलेर िव#ाथ&हQमा सकारा¬क आचरणको सÅध@न गनु@ पद@छ। 
तैपनी आ-खरी िजVेवारी िव#ाथ& र अिभभावकको हो। कुनै ब|ाको [भाव असुर-±छत पाईएमा अिभभावकलाई जानकारी गराइने छ। 
पुन$था;पना	स]^ी	अnासहo 

बिलvगटन  Vुल िडिæé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोøाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html		र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

5. बिलjगटन	kुल	िडिlm n्मा	िबिभधता	र	
समानता	सopी	दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDिµ  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव’ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAé कले िव’ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज÷े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZØ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ◊ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZÿटी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZÿटी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िनŸdतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िनŸdतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 

https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-FAQS/
index.html 

बिलvगटन  Vुल िडिæé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 
रोग रोøाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html		र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

5. बिलjगटन	kुल	िडिlm n्मा	िबिभधता	र	
समानता	सopी	दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDिµ  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव’ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAé कले िव’ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज÷े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZØ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ◊ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZÿटी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZÿटी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िनŸdतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िनŸdतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 

www.consumerreports.org/medical-conditions/

preventing-and-treating-head-lice/

तपाईह.ले खोपको (माण उपलØ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ∞Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन सπैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
• आâनो बLाले लागएको आव∫क खोपको 

(माण तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

• यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन एªोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपलØ  गराउनु पनb छ। 
• बिल6ºटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
• KG मा भना6 गदा6।  
• कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
-.यक 1कु3मा 1वा1थ काय6लय छन जाहान रेिज1?@ वा 
-माAणत नस6 Eवारा सेवा -धान गHरIछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∫क STछ। 

स;<मा èाñ िशdा (दान गद6छन्। Tooth Tutors 
ले िव7ाथ9ह.लाई दता6 फारम भFर दò सेवा तफ6  
औ†ंाउन सहयोग गद6छन्। हामी िव7ा°¢को समयमा 
बीएसडी का िव7ाथ9ह.को हेरचाह गनbछौ।यदी 
तपाईको बLाको दाँत जाँच नगरेको एक वष6 भएको छ् 
वा दाँत स;xी डा£र छैन भने िXपाय 802 658 
4869 मा सDक6  गनु6होस।आइएए मा रहेको डे§ल 
केó् ले मेिडकेट भएका वा बीमा नभएका सबै 
िक•रगाटbन देखी बा¶ स|का िवOाथ9हpलाई सेवा 
िदनेछ।मेिडकेटकालागी अयोß रहेकाह.कालागी 
बरलीwंट्न èाñ केóले कम सु°®ा सेवा उ©™ 
गराउनेछ।कमसु´ स;xी अिधक जाêारीकालागी 
रोगी समथ6न सेवालाई 802 264 8124 मा सDक6  
गनु6होस। 

 

गत २०१८-१९  को सैिdक स`मा  यस् केóले 

• ५१० िव7ाथ9ह.लाई सेवा (दान गरेका छौ।ं 
• ९८२  भxा बढी िव7ाथ9ह.ले दाँत सफा गनb 

मौका पाएका िथए र ≠स, दò म~न र सामाÆी 
भएका झोलाह. उपलØ गराईएको िथयो।  

• ६०  जना नयाँ बLाह. ∞ापक परीdाको लािग 
हाúो दò काय6Xममा  आए भने हामी ले 
५४१  जनाको पुन: जाचकालागी भेट पूरा गय±! 

• िडिजटल ©ान अòग6त् २०७ बLाह.ले 
पानारोिमक िच` तZQिक को सुिबदा िलयका िथए 
(यस तZQिक ≤ारा दाँतको िवकाष र दाँतमा 
SनसQे  स≥¥ा को पµो लगाउन सिकTछ)। 

• ७५१  भxा बढी दाँत टा°ने र ३१९ जित दाँत भनb 
काम भएको िथयो। 

• १५ जना बLाह.लाई िव7ालयमा Sँदा 
आकाशिमक दò िचिकoा सेवा उ©Ø गराएको 
िथयो। 

• िबशेष आव¥क परेका ५२ बLालाई 
िबसेस∂कोमा रेफ़र गFरयो।  
 

4. खोपहY: 

भम6§्को राà कानुन अनुसार िव7ालयह.ले सDूण6 
िव7ाथ9ह.को खोप स;<ी (माण रा∏नु पद6छ। यदी 
तपाईह.ले खोपको (माण उपलØ नगराएको ख•मा 
तपाईको बLाले िव7ालयमा आउन पाउने छैनन्।  
कुनै ∞Zç खोपको (माणप` िबना बिल6ङ्टन Vूलमा 
िव7ाथ9को pपमा भना6 Sन सπैनन्। 
िनयम पलन गन-को लािग  
• आâनो बLाले लागएको आव∫क खोपको 

(माण तपाईको बLाको िव7ालयको नस6लाई 
बुझाउनुहोस्। 

• यदी तपाईको बLाको कुनै खोप छुटेको भए, 
बLाको डा£र सँग खोप लगाउन एªोइ§्मे§ 
बनाउनुहोस् र आâनो बLाको िव7ालयको 
नस6लाई Uो जानकारी िदई (मािणत गन6 
लगाउनुहोस्। खोपको  पुरा मा`ा िनkिलZखत छ। 

िड. िप. िट. DTaP(Diphtheria, tetanus, and pertusis), 
पोिलयो, MMR(Measles, mumps, rubella), hepatitis 
B and varicella(chickenpox).  
खोपको (माण िनk अवlथामा िव7ालयलाई 
उपलØ  गराउनु पनb छ। 
• बिल6ºटन  Vुल िडZAé कमा  lथानòरण गदा6,  
• KG मा भना6 गदा6।  
• कdा ७ मा TdaP booster.  

!व#याथ' )वा)थ: 
-.यक 1कु3मा 1वा1थ काय6लय छन जाहान रेिज1?@ वा 
-माAणत नस6 Eवारा सेवा -धान गHरIछ । 

रोग को मामला मा, िव/ाथ1हY िव/ालय फक- नु 
भ]ा २४ घ_ा पिहला देLख `रो, झाडापखाला, र 
बाTा बाट मुb cनु पद-छ। 

 

टाउकामा जhा:  
अिभभावकह.ले बLाह.को टाउको सातामा एक 
पटक हेनb गनु6 पद6छ िबशेष गरी लामो िबदा पछी 
िव7ालय फिक6 दा। यसको लािग जाच गन6 धातुले बनेको 
मिसनो काइयोले कपाल िचसो भएको बेला कोनु6 पद6छ। 
यदी जúा फेला परेमा तपाईको िव7ालयको नस6 वा 
èाñ किम6ले तपाईलाई जúाबाट मुç Sने स;<मा 
स#ाह सुझाव वा परामश6 िदन सQे छन्। यदी 
तपाईको बLाको टाउकामा जúा िव7ालयमा फेला 
परेमा हामी तपाईह.लाई जानकारी िदने छौ।ं यaो 
अवlथामा तपाईको बLाको जúा िव7ालय िफनु6 अघी 
िनमु6ल पानु6 आव∫क STछ। बिलvगटन  Vुल िडिæé £्ले भम6§्को èाñ िबभाग र 

रोग रोøाम केóको िदशा िनदbश पलाना गद6छ। अq 
जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html		र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

5. बिलjगटन	kुल	िडिlm n्मा	िबिभधता	र	
समानता	सopी	दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDिµ  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव’ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAé कले िव’ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज÷े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZØ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ◊ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZÿटी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZÿटी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िनŸdतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िनŸdतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
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िव#ालायले / भवन f3ेक वष@को सुQमा आÄनो वत@मान नामोि•k कम@चारीको नाम पोú गन̀छन्। यस् िबषयमा कुनै fÕ भए हेनरी Œा∏@, इ-œटी तथा 
सुरि^त/समावेशी %कुल  
िनद̀शक, hpsarks@bsdvt.org वा (८०२) ८६५-४१६८ मा सnक@  गनु@ होला।  

 
िनTरMण: िनMर^ण सÅÇी कåÃैA, िनयुx कåÃैन कम@चारीहले उजुरी पना@साथ तुQ£ िनMर^ण गन@ सुQ गन̀ छन् र आÄनै िबषयमा उजुरी परेको खâमा 
अt कुनै कम@चारीले fकृया अघी बढाउने छन। िनMर^ण पुरा भए पछी उजुरी गन̀ र उजुरी पन̀ दुबैलाइ जानकारी गराइने छ। 
पTरणाम: यदी कोही wxी दुü@वहार वा उéीडनमा संलá भएको पाइएमा उसलाई िश^ा fदान गMरaछ, तािलम िदइaछ, अनुशासन िसकाइaछ र अ—मा 
िनलÅन वा िनकाला समेत गMरने छ, जसमा िव#ालयको सnyी चलाउन बाट बि¥त 0नुका साथै भिवzमा उéीडन रोù पMरणाम भोáु पन̀ 0न सùे छ। 
eतf पुनरावृित:  यदी उजुरी गन̀ ü-xलाई (१) िव#ालयले उजुरी सÅÇी रा“री जाच नगरेको जYो लागेमा, वा िव#ालयले 3स ममलालाइ उ-éडनको 
Qपमा नहेरेको जYो लागेमा, (२) नितजामा िचy नबुझेमा वा (३) नितजा त िन-iएको तर िव#ालयले 3स सÅÇमा िनMर^ण पुरा नगरेको जYो लागेमा 
िनMर^कलाई िल-खत याचना गरेमा िन”^ wxी «ारा पुनरावलोकन गMरने छ।   
hित-िहंसा:  उéीडन सÅÇी उजुरी गन̀ wxी मािथ कसैले fितकार गन@ वा िमलेमतोमा अt fकारको सåझौता गन@ मनाही छ र गरे गराएमा 9 V.S.A. 
4503(a) अ£ग@त कनुन भोáु पन̀ छ।   
गोपिनयता: जाँचको आवdकता अनुसार उजुरी र कुनै नितजा सÅÇी कत@w साव@जिनक रेकड@ अनुरोध अनुपालन गMर Family Education Rights 
Privacy Act(FERPA) अनुकुल गो‘ रहने छ। 
वैक#iक उजुरी hकृया :  उéीडन  सÅÇी उजुरी  ^िgय िनद̀शक, िनजामती अिधकार काया@लय, U.S िश^ा ि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@A मानव 
अिधकार आयोग, 14-16 Baldwin St., Montpelier VT 05633-6301, human.rights@state.vt.us, (८००) ४१६-२०१० (Voice) or (८७७) २९४-
९२००  (TTY).  
कम;चारी र अI :#Zह? मािथको उ@ीडन:  तल उ¶े-खत िनयम «ारा संरि^त कुनै पिन खालको जाितय, रािkl य उéती, रंग भेद, धम@, सºदाय, 
उमेर, िल∫, अपांगता, लैगीक अनु-.थती, पुखा@, वैवािहक सÅÇ, वा ज  .थानका आधारमा 0ने कम@चारी र अt wxी मािथको उéीडन अनैितक 
भेदभाव हो र बोड@  नीितहè 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 अनुQप कावा@ही गMरने छ। 
बlा ठहर गनु;:  
राB सरकारको कनुन अनुसार ३ बष@ देखी २१ बष@ सVका सnूण@ योà बालबािलकाहQले उिचत र िन:शु{ िश^ाको अवसर पाउनु पद@छ। बिल;गटन 
iुल िड-úl m िव#ालय जाने २१ वष@ मुिनका बालबािलका जसलाई िवषेश िश^ा सेवा आवdक छ, 3Yा ब|ाहQ पyा लगाउने, पिहचान गन̀ र मु∑ाπन 
गन̀ ल’ रा√दछ।  यदी तपाईको ब|ा अपा∫ भएको शंका भएमा र ५ वष@ मुिनको भएमा fार-÷क िश^ा काय@ëममा ८६४-८४६३ मा सnक@  गनु@ होला। 
यदी तपाईको ब|ा ५ देखी २१ वष@ िबचको भए यYो सुिबधा fा◊ गन@को लािग िव#ाथ& समथ@न सेवा काया@लयमा ८०२-८६४-८४५६ मा सnक@  गनु@ होला। 
आचरण:  

            बिल;गटन iुल िड-úl mका सnूण@ िव#ाथ&हQले िव#ालयको समयमा र िव#ालयको कृयाकलापमा, iूल बसमा, िनयिमत iूल धाउन 
fयोग,साव@जिनक बसमा  आचरण िनयमावलीको पालना गनु@ पन̀ छ। बिल;गटन iुल िड-úl mका कम@चारीहQ 3Yो आचरण .थािपत, पालन र fितपादन 
गन@ उyरदायी छन्। यो िजVेवारी बिल;गटन iुल िड-úl m, अिभभावक र कम@चारी सबै िमलेर िव#ाथ&हQमा सकारा¬क आचरणको सÅध@न गनु@ पद@छ। 
तैपनी आ-खरी िजVेवारी िव#ाथ& र अिभभावकको हो। कुनै ब|ाको [भाव असुर-±छत पाईएमा अिभभावकलाई जानकारी गराइने छ। 
पुन$था;पना	स]^ी	अnासहo 
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जानकारीको लािग कृपया 
https://identify.us.com/idmybug/head-
lice/head-lice-FAQS/index.html		र/ वा 
https://www.consumerreports.org/medical-
conditions/preventing-and-treating-head-
lice/ मा हेनु6 होला 

5. बिलjगटन	kुल	िडिlm n्मा	िबिभधता	र	
समानता	सopी	दाईr   

हाúा छा` छा`ाको  िविवधता बिलvगटन 
समुदायको लािग एउटा सDिµ  हो। बिल6ङ्टन 
Vुल िडZAé £्ले िव’ाश गरेको छ िक यहाँ सबै 
छा`-छा`ा, कम6चारी, सबैजना एउटा सुरZõछत 
सामावेशी िव7ालयको बातावरण zीजना गरी 
काय6 गनb र एक अका6मा भएका िभEतालाई शçी 
मािन र मतभेदलाई मु†बान मािन रमाउने छन्। 
िवOाथ9लाई आâनो उLतम र सबैभxा ठूलो 
dमतामा िसQे (यास गनb अिधकार छ भEे 
िडZAé कले िव’ास गद6छ। 

िज#ाले साव6जिनक pपमा जातीय, सामािजक र 
आिथ6क Zlथितको  आधारमा वा कुनै अq 
बुिझएको असमानता ज÷े िवOाथ9को सफल बEे 
शैdिणक dमता लाई बाधा गन6 सõछ, Uaा 
छा`-छा`ाको पFरणाममा  उपलZØ अòराल बx 
गन6को लािग (ितबã ◊ç गरी सकेको छ। 
बिल6ङ्टन िव7ालय  बोड6 आयुçले इZÿटी र 
समावेश गन6 आâनो (ितबãता (माच6 2017) 
नवीकरण भएको छ र 2017 को लािग िज#ा का 
रणनीितक योजना समिथ6त छ। यस रणनीितक 
योजना इZÿटी र समावेशन स;Z< योजना 
संशोधन गन6 पिहचान गरेको छ। सुपFरवेdकको 
नेतृ�मा नयाँ गठन गFरएको Diversity Equity 
Access Learning Team (DEALT) ले 
िनŸdतालाई (ाथिमकतामा राखेको छ। 
DEALTको काय6 भनेको िज#ाको सबै ठाउँमा 
िनŸdतालाई सुिनZlचत गन6 हो।  काया6लयलाई 
िज#ाका सबै dे`मा हाúा िबिभधता बोकेका 
सDूण6 िव7ाथ9ह.लाई समान अवसर (दान गरी 
उL गुणaरीय िशdा (दान गनb बातावरण 
सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6⁄यन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

यो बSभाषी सDक6  (ML) काय6Xम बSभाषी 
िव7ाथ9 र पFरवारह.को सेवाको लािग बिल6ङ्टन 
Vूल िज#ामा एउटा अनौठो काय6Xम  सDµी 
सरह छ। यस् काय6Xममा ११ जना पुरा समय र 
अध6 समय काम गनb संपक6  कम6चारीह. १० वटा 
भाषामा काय6 गद6छन जVो काय6 िव7ालय र 
बSभासी पFरवारह.मा संपक6  राî सहयोग 
गद6छन। यस् काय6Xमले घर र िव7ालय िबच 
संचार सुिबधा (दान गन6 थप् २० जना अêल 
कम6चारीह.सँग काय6 गद6छ। pre-K देखी कdा 
१२ स| गFर संपक6  कम6चारी र दोभासेह.ले ज|ा 
९७१ जना िव7ाथ9ह.लाइ र ितनका 
पFरवारह.लाई जसको पिहलो भाषा अङé े जी होइन 
ितिनह.लाई सेवा (दान गद6छन। यो काय6Xम 
स;<ी केही (É भएमा कृपया Nijaza Semic 
लाई (८०२) २८८-६०४८ अथवा 
nsemic@bsdvt.org सDक6  गनु6 होला। 
 

6. उपLwथती / िढलाई:  

भम6§्को कानुन अनुसार बLा ६ बष6 पुगेपछी 
िव7ालयमा भना6 गनु6 पद6छ।  
अिभभावकले बLा अनुपZlथत Sने भएमा वी7ालयलाई 
जानकारी गराउनु पद6छ।  
सDूण6 अनुपZlथती र िव7ाथ9 िव7ालयमा िढलो पुगेको 
ख•मा अिभभावकलाई सDक6  गFरने छ। 
• ५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए: तपाईलाई फोन 

अथवा िच‹ी माफ6 त िज#ाको िनयमको बारेमा 
जानकारी गराइने छ।  

• १० िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  Uaै र कुनै 
अवlथामा तपाईलाई अनुपZlथती स;<ी बैठकमा 
सहभािग Sन बोलाइने छ। 



7.         /      :  
                          ६                                        

                                                            
       

                                                       
                          
 ५                        :                             

                                         

 १०                        :                               

                                              

 १५                        :                              
                                               

 २०                            :                  

                                     (family court) 
                            

                                                          

                                                          

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

पुन.था@पना	सÅÇी	अÿासहè	सÅÇ	िबकासमा	िनिहत	छन्	र	इ-œटी	को	एक	संiृित	िसज@ना	र	पुनिन@मा@ण	गन@	जसको	नितजा	पुरानो	घाउलाई	जाती	पन̀	
र	 िसùे	बातावरण	तयार	पन̀	खालको	0aछ। बिल@ङ्टन iूल िड-úlm बिल@ङ्टनको समुदायसँग साझेदारीमा, हािन पुगेका w-xहQ सिहत सबैलाई 
सुिनिŸत गन̀ पुन.था@पनाका अÿासहQ जाMर रा√दै सबैको आवdकता र अनुभव को पिहचान गMर सबै को लािग सश-xकरण र सहयोगी बातावरण 
िसज@ना गन@ किटबÖ छ। 
अनुशासन:  
िव#ाथ&लाई िजVेवारी बहन गन@ िसकाउन र भिवzमा उ|तर िबक⁄ रोæ उिचत आचरण उपायहQ èपांिकत गMरएको छ। अनुपयुx आचरणलाई 
पुनQìान fिëया«ारा संबोिधत गMरनेछ र िव€ाथ&हè ितनीहèको wवहारको लािग उyरदायी 0नेछ। कुनै पिन पMरणाम लगाए पिछ िव€ाथ& «ारा 
अपेि^त हद सV कारवाही गरीएको fिëया अिधकारको सîभ@मा गMरनेछ। 

  
िनल]न / लामो समयको लािग िनल]न / िनqासन:   
िव#ाथ&ले िव#ालयको िनयम, िव#ालय सिमती िनतीको उ¶ङघन गरेमा, दुw@वहारमा संलá भएमा वा िव#ालयको सnyी दुQपयोग गरेमा, िनलÅन 
वा िन‹ासन गन@ सिकने छ। १० िदन भîा बढीको िनलÅन वा िन‹ासन िव#ालय सुपMरवे^कको -[कृितमा र िव#ालय बोड@को सुनुवाईमा माg 0ने छ। 
िव#ालय बोड@ले िव#ाथ&लाई िन‹ासन गदा@ चालु शैि^क सgको अ—मा वा ९० िदनको लािग, जुन धेरै छ 3ो गन@ सùेछ। 
 
अनुशासनका उपायह?:  
िव#ाथ&को कानुन सVत अिधकारलाई #ानमा राखेर र राBको कानुनले िदए बमोिजम अनुशासनका उपायहQ लागु गMरने छ।  
शारीTरक सजाय:  

शारीMरक कk 0ने खालको र दु:ख िदने अिभfायले कुनै पिन अनुशासिनक काय@ गन@ गराउन fितबÇ छ। कुनै ब|ालाई बचाउने, धन सnyीको र^ा गन̀, 
कसैलाई जोगाउने, कुनै झगडा शा£ पान̀ नाममा कसैले कसै मािथ थोरैपिन बल fयोग गन@ पाउने छैन।  

पुन?rान hकृयाहo: 
            पुनQìान fिëया सÅÇ िनमा@ण र पुनिन@मा@ण fथामा जिडत छन् जसले उपचार िबिध र िसकाई सÅ-Ç संiृितको िसज@ना गछ@  । बिल;गटन iूल 

िड-úlकले बिल;गटन सामुदायसंग साझेदारीको साथमा पुनQìानका अÿासहè अिग बडाको छ, जसले उनीहQको आवdकता र अनुभवहè र 3सको 
काया@êयनका लािग एक समसामियक वातावरण िसज@ना गरेको छ । केिह अव.थामा, िव€ाथ&हèलाई तोिकएका िव€ालय भवनबाट अलग राfi सिकaछ 
तर उनीहè िश^ाबाट अलग 0ँदैनन्।  
 
लागु पदाथ; / मिदरा:  
भम@A राB सरकारको आवdकता अनुसार [Title 16, section 1165, 909], बिल@ङ्टflा िव#ालयहQमा िवYृत K-12 लागु पदाथ@ र मिदरा दुQपयोग 
िनवारण पा‡ëम् लागु गMरएको छ। यसको साथै िश^क fशी^ण काय@ëम, सहायता र िनिद@k उपायहQ, अनुमोिदत िचिक§ा साधन, सहकाMर िनिद@k 
सåझौता, अनुमोिदत िव#ालय बोड@ िनती र राB YMरय सÅ-Çत जागरण काय@ëम छन्।  
यदी िव#ाथ&ले लागु औषधी र मिदराको िव#ालय बोड@ िनती िवपMरत दुQपायोग गरेको पाइएमा, िव#ालय अिधकारीले िन‚ काय@ गन@ सùे छन्।  

• अ¶àाउनु (टाईम आउट)  
• अिभभावक सVेलन  
• आचरण योजना / अिभभावकसँग सåझौता / अिभभावकसँग सहकाय@  
• अt iुल िड-úl m्को संसाधनमा पठाउने  
• बािहय सं.थामा पठाउने I बिज@त औषधीको िकन-बेचलाई ग-÷र अपराध ठहMरने छ र 3Yो w-xलाई उपयुx िनयम कायम गन̀ सं.थामा 

िनिद@k गMरने छ| 
• लामो वा छोटो समयको लािग िनलÅन|  
• िन‹ासन   

सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6⁄यन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

यो बSभाषी सDक6  (ML) काय6Xम बSभाषी 
िव7ाथ9 र पFरवारह.को सेवाको लािग बिल6ङ्टन 
Vूल िज#ामा एउटा अनौठो काय6Xम  सDµी 
सरह छ। यस् काय6Xममा ११ जना पुरा समय र 
अध6 समय काम गनb संपक6  कम6चारीह. १० वटा 
भाषामा काय6 गद6छन जVो काय6 िव7ालय र 
बSभासी पFरवारह.मा संपक6  राî सहयोग 
गद6छन। यस् काय6Xमले घर र िव7ालय िबच 
संचार सुिबधा (दान गन6 थप् २० जना अêल 
कम6चारीह.सँग काय6 गद6छ। pre-K देखी कdा 
१२ स| गFर संपक6  कम6चारी र दोभासेह.ले ज|ा 
९७१ जना िव7ाथ9ह.लाइ र ितनका 
पFरवारह.लाई जसको पिहलो भाषा अङé े जी होइन 
ितिनह.लाई सेवा (दान गद6छन। यो काय6Xम 
स;<ी केही (É भएमा कृपया Nijaza Semic 
लाई (८०२) २८८-६०४८ अथवा 
nsemic@bsdvt.org सDक6  गनु6 होला। 
 

6. उपLwथती / िढलाई:  

भम6§्को कानुन अनुसार बLा ६ बष6 पुगेपछी 
िव7ालयमा भना6 गनु6 पद6छ।  
अिभभावकले बLा अनुपZlथत Sने भएमा वी7ालयलाई 
जानकारी गराउनु पद6छ।  
सDूण6 अनुपZlथती र िव7ाथ9 िव7ालयमा िढलो पुगेको 
ख•मा अिभभावकलाई सDक6  गFरने छ। 
• ५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए: तपाईलाई फोन 

अथवा िच‹ी माफ6 त िज#ाको िनयमको बारेमा 
जानकारी गराइने छ।  

• १० िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  Uaै र कुनै 
अवlथामा तपाईलाई अनुपZlथती स;<ी बैठकमा 
सहभािग Sन बोलाइने छ। 
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सुिनZlचत गन6, (Uेक् dे`मा िबिबध 
िव7ाथ9ह.को सहभािगता जुटाउन, समानता, 
िबिभधता र समान सहभािगता काय6⁄यन गन6 
अनी िबिभE समुदायका पFरवार र समुदाय सँग 
पारदश9 स;< lथािपत गन6 िज|ेवार दीईएको 
छ। 

यस् स;Z< सDूण6 पढ्न र हेन6  

बcभाषी सsक-  काय-tम: 

यो बSभाषी सDक6  (ML) काय6Xम बSभाषी 
िव7ाथ9 र पFरवारह.को सेवाको लािग बिल6ङ्टन 
Vूल िज#ामा एउटा अनौठो काय6Xम  सDµी 
सरह छ। यस् काय6Xममा ११ जना पुरा समय र 
अध6 समय काम गनb संपक6  कम6चारीह. १० वटा 
भाषामा काय6 गद6छन जVो काय6 िव7ालय र 
बSभासी पFरवारह.मा संपक6  राî सहयोग 
गद6छन। यस् काय6Xमले घर र िव7ालय िबच 
संचार सुिबधा (दान गन6 थप् २० जना अêल 
कम6चारीह.सँग काय6 गद6छ। pre-K देखी कdा 
१२ स| गFर संपक6  कम6चारी र दोभासेह.ले ज|ा 
९७१ जना िव7ाथ9ह.लाइ र ितनका 
पFरवारह.लाई जसको पिहलो भाषा अङé े जी होइन 
ितिनह.लाई सेवा (दान गद6छन। यो काय6Xम 
स;<ी केही (É भएमा कृपया Nijaza Semic 
लाई (८०२) २८८-६०४८ अथवा 
nsemic@bsdvt.org सDक6  गनु6 होला। 
 

6. उपLwथती / िढलाई:  

भम6§्को कानुन अनुसार बLा ६ बष6 पुगेपछी 
िव7ालयमा भना6 गनु6 पद6छ।  
अिभभावकले बLा अनुपZlथत Sने भएमा वी7ालयलाई 
जानकारी गराउनु पद6छ।  
सDूण6 अनुपZlथती र िव7ाथ9 िव7ालयमा िढलो पुगेको 
ख•मा अिभभावकलाई सDक6  गFरने छ। 
• ५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए: तपाईलाई फोन 

अथवा िच‹ी माफ6 त िज#ाको िनयमको बारेमा 
जानकारी गराइने छ।  

• १० िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  Uaै र कुनै 
अवlथामा तपाईलाई अनुपZlथती स;<ी बैठकमा 
सहभािग Sन बोलाइने छ। 

• १५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  तपाईलाई 
बैठकमा बोलाई बLाको उपZlथती बढाउन एउटा 
योजना बनाइ देखाउन लगाइने छ। 

• २० िदन अनुपLwथत भएमा : तपाईलाई िच›े•ेन 
काउZ§को राà विकलले पFरवार qायलयमा 
(family court) बोलाई (कृया अघी बढाउने छन्। 

हाúो र भम6§ राà सरकारको लd भनेको िव7ाथ9ह. 
िव7ालयमा गई पढुन भEे हो। कृपया आâनो बLालाई 
सधfi िव7ालयमा पठाइ सहयोग गनु6होस्।  
 
7. ब{ाको पोषण र खा/ सेवा: 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना बिल6ङ्टन Vूल 
िज#ामा सबैका लािग गुणaरीय खानामा पाSँच (दान 
गन6 (ितबã छ। हाúो टीम शैिdक सफलता र आजीवन 
सकाराflक पोषण अ‡ास(ित नेतृ� गFर èlथ खाने 
बानी समथ6नमा समिप6त छ। ना·ा, भोजन, िव7ालय 
पछी ना·ा, र भोज सबै Vूलह.मा (दान गFरTछ।  
िव7ालयमा खाना रािæé य Vूल भोजन र ना·ा 
काय6Xम अòग6त २०१०को èlथ भोक-िनःशु´ 
बLाह. ऐन बमोिजम पोषण िनयम पालन गFर गFरTछ। 
यो ∞वlथा †ाउनको उदे∫ िव7ाथ9ह.लाई èाñ 
खानाको िबक‰ (दान गरेर बाल मोटोपन घटाऊनु 
िथयो। सबै खाना, खाना र पेय पदाथ6 योß बLा पोषण 
पेसेवरहpले तयार गFर िबतरण गद6छन्। 
उपलØ भोजन: 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ ना·ा 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ िव7ालय  िबदा 
पछी भोज 
* कdाको समयमा कdा K देZख ५ स|का िव7ाथ9 
ह.लाई िन: शु´ फल फूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूण6 सलाद बार र दुध - (Uेक् 
िदन उपलØ 

 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना (बीएसएएफपी) बषा6 
यममा खा7 सेवा काय6Xम माफ6 त सबैलाई िनशु´ 
भोजन उपलØ  (दान गन6 सकेकोमा गव6 गद6छ।थप 
.पमा बीएसएएफपी ले छु›ीको सम¢मा भोकमारी 
राहत Öाकेजह. िवतरन गन6 थालेको छI यो 
काय6Xमको सेवा िलन सQे १०० पFरवारको पिहचान 
हािमले गरेका छौI यदी तपाईलाई यो सेवाको ज.रत छ 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

सुतs /खैनी  
कुनै सुत& जt पदाथ@हQ (चुरोट, िबडी, खैनी, वा अt कुनै) िब€ालय छेg िभg कानुनले िनषेध गरेको छ।         िबदुितया चुरोट पिन सुत&जt पदाथ@ 
सरह िब€ालय ^ेg िभg िनषेध गMरएको छ।  
शैिMक समथ;न hणाली: 

       बिल;गटन iुल िड-úl m् शैि^क समथ@न fणालीको ल’ िव#ाथ&लाई अितMरx सहयोग fदान गरी प0चमा पुq याउनु र िश^ा fणलीमा भएका साधारण 
चुनौतीहQको िनवारण गनु@ हो। िज¶ाका f3ेक िव#ालयले एउटा शैि^क समथ@न टोिलको(EST) िबकास गरेको छ जसले शैि^क तथा आचरणसँग 
सÅ-Çत िनिद@k गMरएका िव#ाथ&हQ -[कार गरी िश^कवग@लाई योजना बनाउन, साथै  3Yा बालबािलकालाई मÖत गछ@  जसलाई  क^ा कोठा बाहेक 
अितMरx ठाउमा सहयोग चािहaछ। यसका अितMरx यस टोिलले आÄनो काय@को त„ांक संकलन गद@छ जसको fयोग शैि^क समथ@न fणािलको िबकास 
र समç योजना बनाउन गMरaछ।  

यदी यस सÅÇी सnूण@ जानकारी चिहएमा तपाइको िव#ालय को guidance counselor (स¶ाहकार) वा fधान् अ#ापकसँग सnक@  गनु@ होला।  
 
िजtेवारपूण; क0vुटर, नेटवक;  र इxरनेटको hयोग:  
 

           बिल;गटन iूल िड-úl m आजका िव#ाथ&हQलाई िसù िसकाउन र सफलता सVा पुq याउन सूचना fिविधको (IT) आवdकता अिभÜ छ भÜे कुराको 
पिहचान गद@छ र िव#ाथ& र कम@चारीहQले सुचना fिविधको fयोग गन@ आजको िव» समुदायमा अती आवdक छ भÜे ठाîछ। यो नीितको उ•ेd िन‚ छ: 

1. सुचना fिविधको fयोग गन̀ बातावरण sीजना गMर पा‡ëम समृÖका  लािग सहकाय@ गन̀ अवसर fदान गद@छ र कम@चारी पेशेवर िवकास 
वातावरण िसज@ना गन@ सहयोग गद@छ। 

2. िज¶ामा उपल¢ सुचाना fिविधको उपकरण, ने‰क@ को fयोग अिन ईAरनेटमा उपल¢ sोतहQ fयोग गन̀ fयोगकता@ सबैको सुर^ा कायम 
गन@ िज¶ालाई उिचत कदम चा°न सहयोग गद@छ।   

3. लागू संघीय र राB wव.था को आवdकता अनुèप iुल िड-úl mले इAरनेट प0ँच र अt िव#ुितय साधनहèको fावधानको पालन गन@। 
 
बिल;गटन iूल िड-Âm्ले इAरनेट सिहत सूचना fिविधका (IT) Êोतहè असंÁ fयोग गन@ िव#ाथ& र कम@चारीलाई प0ँच fदान गद@छ। िय Êोतहèले 
िसकाइमा बृ-Ö गन@ र हा“ो समुदाय िभg र बािहर िव» समुदाय संग संचार गन̀ मौका fदान गद@छ। तर, यी Êोतहèको प0ँचका साथै उपल¢ sोत साधनको 
fयोग िजVेवारपूण@ Qपमा fयोग गन@ िव#ाथ&, िश^क, कम@चारी लगायत सव@साधारणमा आई परेको छ। 
 
िज¶ाका कå‘ुटर र नेटवक@  Êोतहè िज¶ाको सnिy हो। fयोगकता@ले िज¶ाको कå‘ुटर वा नेटवक@  Êोतहè fयोग गMर िसज@ना गरेको, राखेको, 
पठाएको वा fदश@नमा राखेका  वा w-xगत फाइल र इलेml ोिनक संचार सिहत कुनै पिन कुरा गोपिनय रहन स≠ैनन भÜे अपे^ा गनु@ पद@छ। 

सुचना fिविधका sोत-सधानको fयोग सÅÇी fिëयाहQ .थापनाका लािग अिभशासन गन@ अधी^क िजVेवार 0नु0aछ।  

यो नीित िज¶ाको नेटवक@  सहयोग र संचार उपकरण र / वा िव#ाथ& जानकारी fणालीको fयोग आÄनो .थानमा िभg वा बािहर बिस fयोग गन̀ सबैको 
लािग लागु 0aछ।  

fयोगकता@ले अ[ीकाय@ fयोग गरेमा, वा fितिलिप अिधकार fितबÇको उ¶ंघन गरेमा अथवा अt कानुनको उ¶ंघन गरेमा,  fयोगकता@को गeी वा 
लापरवाहीका कारण üय 0न पुगेमा उ¶ंघनको उyरदायी िज¶ा 0ने छैन। इAरनेट सिहत िज¶ाका इलेml ोिनक Êोतहè नेटवक@ मा भेिटने कुनै पिन 
जानकारीको शुÖता, उमेर औिच3, वा उपयोिगता सुिनिŸत गन@को लािग िज¶ा िजVेवार छैन। िज¶ा डाटा वा सेवाको Qकावट बाट 0ने कुनै पिन ^ितका 
लािग िजVेवार छैन। िज¶ा ईAरनेट लगायत भâारण् गMरएका िवधुितय sोतहQ माफ@ त fा◊ 0ने जानकारीको गुणYर र स3ताको लािग र आÄनो 
अनिधकृत fयोगबाट उéÜ 0ने िवyीय दाियΩको लािग िजVेवार 0ने छैन। िज¶ाको सूचना fिबिधको दुQपायोग गरेको अव.थामा fिबिधको उपयोग 
िवशेषािधकार र• र / वा उपयुx अनुशासन संचालन गन̀ अिधकार िज¶ा आफुमा िनिहत गद@छ। fयोगकता@ले यो िनती उलंघन गरेको आरोप लागेको 
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अव.थामा iुल िड-úl m्ले 3स आरोपको अनुसÇान िव#ाथ& अनुसÇान िनती अनुQप गन̀ छ। कम@चारीले यो िनितको उलंघन गरेको आरोप लागेको 
अव.थामा करार सåझौताहè र कानूनी आवdकताहè अनुसार fशोधन गMरनेछ। 
 
भना;को लािग उमेर: 
बिल;गटन वािसîाको हकमा सेËेÅर १ ताMरख अघी ५ बष@ पुरा भएका वालवािलकहQले kindergarten मा भना@ िलन सùे छन्। यदी ब|ा सेËेÅर १ ताMरख 
अघी ६ बष@ पुगेको भएमा क^ा १ मा भना@ गनु@पन̀ छ।  
 
िकyगा;टz{ा अि=म hवेश:  
ब|ाहQको w-xगत आवdकता पूरा गन̀ एक fयासमा, सेवाको èपमा, बिल@ङटोन iूल िज¶ाले जसको ज  िमित सेËेÅर १ र सेËेÅर ३० को मा पन̀ 
िव#ािथ@हQको बीच भएका िव#ाथ&हQका हकमा िकâगा@ट@नमा भना@ गन@ अनुरोध गरेको अव.थामा fार-÷क fवेशका लािग िवचार गन̀छौ।ं तपाई आÄनो 
ब|ाको लािग यो मौकाको fयोग गन@ चाहनु0aछ भने, बिल@ङ्टन iूल िज¶ामा ८०२-८६४-८४६३ मा fार-÷क िश^ा काय@ëममा सnक@  गनु@होस्। 
Nवण तथा |िP जाँच: वािष@क Qपमा िव#ालयले िव#ाथ&को के.जी.  पिहलो, दोsो, तेsो, पांचौ, सातौ,ं र नवौ ंक^ामा sवण श-x जाँच गन̀ गद@छ। तर 
अिभभावकले fधान अ#ापकलाई जानकारी गराएर आÄनो ब|ाको यो जाँच नगराउन स≠छन्।      
िव~ालयमा औषदोपचार:  िव#ालयमा साधारण िबरामी पदा@ आÄना नानीहQलाई औषधी िदइयोस् भनेर वष̀नी फारम (यो फारम हा,ो वे/साइटमा 
प5न उपल/द छ) भनु@ पद@छ। यसको लािग आÄनो [ाµकिम@बाट िल-खत आदेश ∑ाउनु पछ@ । औषधी लेबल सिहतको बÀामा िव#ाथ&को नाम लेखेर 
∑ाउनु पद@छ। यो औषधी िव#ालय को नस@ वा [ाµकिम@ले उिचत ठाँउमा ता°चा लगाएर राfiे छन् तर जीवन बचाउने औषधी भने यसो गMरने छैन। कुनै 
पिन एलज& वा अ.थमा अथवा औषधीका बारेमा कुनै fÕ छ भने िëया योजना िवकास गन@ आÄनो iूल नस@ सnक@  गनु@होस्।  
सेना / उÄरमा~िमक भित;कता;: अिभभावकले आÄना नानीहQको नाम, ठेगाना र टेिलफोन नÅर आÄनो -[कृित िवना िव#ालयले सेना वा 
उyरमा#िमक भित@कता@लाई निदईयोस भÜ स±छन। थप् जानकारीको लािग सÅ-Çत iुलको िf-Èपलसंग कुरा गनु@होस्।   

अभेदभाव: बिल;गटन iुल िड-úl क र यसका कम@चारीले कुनै पिन कामदार वा िव#ाथ&लाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धम@, अपांगता, पुÁÍली र रािkl यताका 
आधारमा (गभा@व.था, आमाबाबुको, र वैवािहक -.थित सिहत् गरी) wव.था र बोड@ नीितहèले fदान गन̀ हदसV राजनीितक सÅÇ, यौन अिभमुखीकरण, 
िल∫ पिहचान, वा िल∫ अिभw-x लाई िलएर भेदभाव गदÎनन ।  

यो िनती कुनै पिन iुल िड-úl m्को जािगर, िश^ा fणाली र कृयाकलापमा लागु 0aछ। अझ iुल बोड@ले योà अपांगता w-xहQ िनयुxी गन@ कदम 
चाÏछ। कुनै पिन िनवेदकले भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनु@ पदा@ िज¶ाको आ£Mरक उजुरी fणाली अ£ग@त गनु@ पद@छ। उजुरी fणाली िज¶ा वेबसाइट, 
र fधान अ#ापकको काया@लयमा उपल¢ 0ने छ। 

सबै बिल;गटन  iुल िड-úl m्का कम@चारीले यYा भेदभाव छानिबन गदा@ आफू इमाîार रही स≠ो सहयोग पुq याउने छन्।  िज¶ाको Title VI संयोजक, 
उमेर भेदभाव ऐन संयोजक, र िव#ाथ& अिन  कम@चारीका लािग अमेMरकी अपांग संग ऐन संयोजक  5नि<क फुलर 0नु0aछ र वहाँ मानव संसाधन र इ-œटी 
मािमलाको वMरÓ िनद̀शक; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन 0नु0aछ। िव#ाथ& र §504 लािग अमेMरकी अपांग ऐन संयोजक Laura 
Nugent, िव€ाथ& समथ@न सेवा को वMरÓ िनद̀शक, (८०२) ८६४-८४५६ वा १ (८००) २५३-०१९१ ((TDD)) 0नु0aछ। 

नातेदार, िमg, अितिथ बxा वा आग£ुकको èपमा कम@चारीहQ, िव#ाथ&, मतािपता र अQकालािग Title IX संयोजक, Henri Sparks, Director of Equity 
and Safe/Inclusive Schools, 0नु0aछ (८०२) ८६५-४१६८ or (८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन 0नु0aछ।   

मािथ उ¶े-खत सबै संयोजकहQलाई बिल;गटन iुल िड-úl m, १५० को°चेúर अवेtु , बिल;गटन भम@A ०५४०१ मा संपक@  गन@ सिकने छ। अिधक िववरण 
र जानकारीको लािग www.bsdvt.org वेबसाइटमा अथवा Nikki A Fuller Esq, (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ (TDD)।मा कल गन@ 
सùु 0ने छ। 

• १५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  तपाईलाई 
बैठकमा बोलाई बLाको उपZlथती बढाउन एउटा 
योजना बनाइ देखाउन लगाइने छ। 

• २० िदन अनुपLwथत भएमा : तपाईलाई िच›े•ेन 
काउZ§को राà विकलले पFरवार qायलयमा 
(family court) बोलाई (कृया अघी बढाउने छन्। 

हाúो र भम6§ राà सरकारको लd भनेको िव7ाथ9ह. 
िव7ालयमा गई पढुन भEे हो। कृपया आâनो बLालाई 
सधfi िव7ालयमा पठाइ सहयोग गनु6होस्।  
 
7. ब{ाको पोषण र खा/ सेवा: 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना बिल6ङ्टन Vूल 
िज#ामा सबैका लािग गुणaरीय खानामा पाSँच (दान 
गन6 (ितबã छ। हाúो टीम शैिdक सफलता र आजीवन 
सकाराflक पोषण अ‡ास(ित नेतृ� गFर èlथ खाने 
बानी समथ6नमा समिप6त छ। ना·ा, भोजन, िव7ालय 
पछी ना·ा, र भोज सबै Vूलह.मा (दान गFरTछ।  
िव7ालयमा खाना रािæé य Vूल भोजन र ना·ा 
काय6Xम अòग6त २०१०को èlथ भोक-िनःशु´ 
बLाह. ऐन बमोिजम पोषण िनयम पालन गFर गFरTछ। 
यो ∞वlथा †ाउनको उदे∫ िव7ाथ9ह.लाई èाñ 
खानाको िबक‰ (दान गरेर बाल मोटोपन घटाऊनु 
िथयो। सबै खाना, खाना र पेय पदाथ6 योß बLा पोषण 
पेसेवरहpले तयार गFर िबतरण गद6छन्। 
उपलØ भोजन: 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ ना·ा 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ िव7ालय  िबदा 
पछी भोज 
* कdाको समयमा कdा K देZख ५ स|का िव7ाथ9 
ह.लाई िन: शु´ फल फूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूण6 सलाद बार र दुध - (Uेक् 
िदन उपलØ 

 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना (बीएसएएफपी) बषा6 
यममा खा7 सेवा काय6Xम माफ6 त सबैलाई िनशु´ 
भोजन उपलØ  (दान गन6 सकेकोमा गव6 गद6छ।थप 
.पमा बीएसएएफपी ले छु›ीको सम¢मा भोकमारी 
राहत Öाकेजह. िवतरन गन6 थालेको छI यो 
काय6Xमको सेवा िलन सQे १०० पFरवारको पिहचान 
हािमले गरेका छौI यदी तपाईलाई यो सेवाको ज.रत छ 
वा दान िदन चाहानुSTछ भने सेरा SÁर लाई ८०२-
८६४-८४१६ वा sheusner@bsdvt.org मा सDक6  
गनु6होला I  
 हामी हाúो चमेनागृहमा  (दान गFरने सेवाह.मा 
lथानीय उÍादन को मा`ा वृZã गन6 ठूलो फड्को 
मारेको ठxछौ ंर हामीले िकEे सामाÆीह.मा एक 
ितहाई भाग भम6§्को lथािनय उÍादनह. पद6छन 
भEमा हामी गव6 गद6छौ।ं हामी गव6का साथ भE 
चाहाTछौकी यो वष6 भम6§मा  उÍादन गFरएको गाई-
गो.को मासु भाTषामा िदनेछ।  
हाúो समुदायको èाñ बिलयो बनाउन, सDूण6 ताजा, 
र lथानीय भोजनको pपमा धेरै Vermont िकसानह. 
संग िव7ाथ9 र ितनीहpको पFरवार सँगको स;< 
िबकास गन6 हाúो खेती देZख िव7ालय स| भEे खा7 
पारीयोजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग पु{ याएको छ। 
lथानीय खरीद िबिXले आâनो खाना (णाली 
छोराछोरीलाई स;< जोड्न र lथानीय िकसानह. 
उनीहpको समुदायमा िव7ालय आâनो फसल (दान 
गन6को लािग अवसर zीजना काय6Xम बढावा िदन मदत 
गद6छ। हाúो काय6Xमले  िज#ाका धेरै सÎी बारीको 
िनरीdण र सÎी खेती स;Z< िशdा (दान गनb काम 
पिन गद6छ। शायद तपाईले यो गम9 समयमा केिह 
बिल6ङ्टनका बाटमा हाúो खाना टé क दे∏नुभएको 
Sनुपछ6 । यस् काय6Xम स;Z< अq जानकारी हेन6को 
लािग कृपया हाúो वेबसाईटमा हेनु6 होला। खानाको 
शु´  ितनb स;<मा हाúो वेबसाईटमा उ#ेख 
गFरएको छ। 
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
8. िव/ालयको बजेट सopी जानकारी :  

शहरमा बैठक Sने िदन- माच6 मिहनाको पिहलो 
मंगलवार । यस् समयमा मतदाताह.लाई िव7ालयको 
बजेट िनधा6रणा गन6 भिनTछ। िव7ालयको बजेट 
स;<ी (aाव िनk िलZखत वेबसाईटह.बाट थाहा 
पाउनु Sने छ। 

• बिलvगटन Vुल िडZAé £्को 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

• िडZAé £्को बाष9क Fरपोट6बाट जुन 
बिल6ङ्टनका  बािसxाह.को हकमा फे≠ुअरी 
मिहनामा उपलØ STछ।  

• १५ िदन िढलो वा अनुपLwथत भए:  तपाईलाई 
बैठकमा बोलाई बLाको उपZlथती बढाउन एउटा 
योजना बनाइ देखाउन लगाइने छ। 

• २० िदन अनुपLwथत भएमा : तपाईलाई िच›े•ेन 
काउZ§को राà विकलले पFरवार qायलयमा 
(family court) बोलाई (कृया अघी बढाउने छन्। 

हाúो र भम6§ राà सरकारको लd भनेको िव7ाथ9ह. 
िव7ालयमा गई पढुन भEे हो। कृपया आâनो बLालाई 
सधfi िव7ालयमा पठाइ सहयोग गनु6होस्।  
 
7. ब{ाको पोषण र खा/ सेवा: 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना बिल6ङ्टन Vूल 
िज#ामा सबैका लािग गुणaरीय खानामा पाSँच (दान 
गन6 (ितबã छ। हाúो टीम शैिdक सफलता र आजीवन 
सकाराflक पोषण अ‡ास(ित नेतृ� गFर èlथ खाने 
बानी समथ6नमा समिप6त छ। ना·ा, भोजन, िव7ालय 
पछी ना·ा, र भोज सबै Vूलह.मा (दान गFरTछ।  
िव7ालयमा खाना रािæé य Vूल भोजन र ना·ा 
काय6Xम अòग6त २०१०को èlथ भोक-िनःशु´ 
बLाह. ऐन बमोिजम पोषण िनयम पालन गFर गFरTछ। 
यो ∞वlथा †ाउनको उदे∫ िव7ाथ9ह.लाई èाñ 
खानाको िबक‰ (दान गरेर बाल मोटोपन घटाऊनु 
िथयो। सबै खाना, खाना र पेय पदाथ6 योß बLा पोषण 
पेसेवरहpले तयार गFर िबतरण गद6छन्। 
उपलØ भोजन: 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ ना·ा 
* सबै िव7ाथ9ह.को लािग िनःशु´ िव7ालय  िबदा 
पछी भोज 
* कdाको समयमा कdा K देZख ५ स|का िव7ाथ9 
ह.लाई िन: शु´ फल फूल 
*  घरमा बनाईएको सूप, पूण6 सलाद बार र दुध - (Uेक् 
िदन उपलØ 

 

बिल6ङ्टन Vूल खा7 पFरयोजना (बीएसएएफपी) बषा6 
यममा खा7 सेवा काय6Xम माफ6 त सबैलाई िनशु´ 
भोजन उपलØ  (दान गन6 सकेकोमा गव6 गद6छ।थप 
.पमा बीएसएएफपी ले छु›ीको सम¢मा भोकमारी 
राहत Öाकेजह. िवतरन गन6 थालेको छI यो 
काय6Xमको सेवा िलन सQे १०० पFरवारको पिहचान 
हािमले गरेका छौI यदी तपाईलाई यो सेवाको ज.रत छ 

 
अक$ पृ'मा जारी 
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अव.थामा iुल िड-úl m्ले 3स आरोपको अनुसÇान िव#ाथ& अनुसÇान िनती अनुQप गन̀ छ। कम@चारीले यो िनितको उलंघन गरेको आरोप लागेको 
अव.थामा करार सåझौताहè र कानूनी आवdकताहè अनुसार fशोधन गMरनेछ। 
 
भना;को लािग उमेर: 
बिल;गटन वािसîाको हकमा सेËेÅर १ ताMरख अघी ५ बष@ पुरा भएका वालवािलकहQले kindergarten मा भना@ िलन सùे छन्। यदी ब|ा सेËेÅर १ ताMरख 
अघी ६ बष@ पुगेको भएमा क^ा १ मा भना@ गनु@पन̀ छ।  
 
िकyगा;टz{ा अि=म hवेश:  
ब|ाहQको w-xगत आवdकता पूरा गन̀ एक fयासमा, सेवाको èपमा, बिल@ङटोन iूल िज¶ाले जसको ज  िमित सेËेÅर १ र सेËेÅर ३० को मा पन̀ 
िव#ािथ@हQको बीच भएका िव#ाथ&हQका हकमा िकâगा@ट@नमा भना@ गन@ अनुरोध गरेको अव.थामा fार-÷क fवेशका लािग िवचार गन̀छौ।ं तपाई आÄनो 
ब|ाको लािग यो मौकाको fयोग गन@ चाहनु0aछ भने, बिल@ङ्टन iूल िज¶ामा ८०२-८६४-८४६३ मा fार-÷क िश^ा काय@ëममा सnक@  गनु@होस्। 
Nवण तथा |िP जाँच: वािष@क Qपमा िव#ालयले िव#ाथ&को के.जी.  पिहलो, दोsो, तेsो, पांचौ, सातौ,ं र नवौ ंक^ामा sवण श-x जाँच गन̀ गद@छ। तर 
अिभभावकले fधान अ#ापकलाई जानकारी गराएर आÄनो ब|ाको यो जाँच नगराउन स≠छन्।      
िव~ालयमा औषदोपचार:  िव#ालयमा साधारण िबरामी पदा@ आÄना नानीहQलाई औषधी िदइयोस् भनेर वष̀नी फारम (यो फारम हा,ो वे/साइटमा 
प5न उपल/द छ) भनु@ पद@छ। यसको लािग आÄनो [ाµकिम@बाट िल-खत आदेश ∑ाउनु पछ@ । औषधी लेबल सिहतको बÀामा िव#ाथ&को नाम लेखेर 
∑ाउनु पद@छ। यो औषधी िव#ालय को नस@ वा [ाµकिम@ले उिचत ठाँउमा ता°चा लगाएर राfiे छन् तर जीवन बचाउने औषधी भने यसो गMरने छैन। कुनै 
पिन एलज& वा अ.थमा अथवा औषधीका बारेमा कुनै fÕ छ भने िëया योजना िवकास गन@ आÄनो iूल नस@ सnक@  गनु@होस्।  
सेना / उÄरमा~िमक भित;कता;: अिभभावकले आÄना नानीहQको नाम, ठेगाना र टेिलफोन नÅर आÄनो -[कृित िवना िव#ालयले सेना वा 
उyरमा#िमक भित@कता@लाई निदईयोस भÜ स±छन। थप् जानकारीको लािग सÅ-Çत iुलको िf-Èपलसंग कुरा गनु@होस्।   

अभेदभाव: बिल;गटन iुल िड-úl क र यसका कम@चारीले कुनै पिन कामदार वा िव#ाथ&लाई जाती, िलंग, रङ, उमेर, धम@, अपांगता, पुÁÍली र रािkl यताका 
आधारमा (गभा@व.था, आमाबाबुको, र वैवािहक -.थित सिहत् गरी) wव.था र बोड@ नीितहèले fदान गन̀ हदसV राजनीितक सÅÇ, यौन अिभमुखीकरण, 
िल∫ पिहचान, वा िल∫ अिभw-x लाई िलएर भेदभाव गदÎनन ।  

यो िनती कुनै पिन iुल िड-úl m्को जािगर, िश^ा fणाली र कृयाकलापमा लागु 0aछ। अझ iुल बोड@ले योà अपांगता w-xहQ िनयुxी गन@ कदम 
चाÏछ। कुनै पिन िनवेदकले भेदभाव भएको ठानी उजुरी गनु@ पदा@ िज¶ाको आ£Mरक उजुरी fणाली अ£ग@त गनु@ पद@छ। उजुरी fणाली िज¶ा वेबसाइट, 
र fधान अ#ापकको काया@लयमा उपल¢ 0ने छ। 

सबै बिल;गटन  iुल िड-úl m्का कम@चारीले यYा भेदभाव छानिबन गदा@ आफू इमाîार रही स≠ो सहयोग पुq याउने छन्।  िज¶ाको Title VI संयोजक, 
उमेर भेदभाव ऐन संयोजक, र िव#ाथ& अिन  कम@चारीका लािग अमेMरकी अपांग संग ऐन संयोजक  5नि<क फुलर 0नु0aछ र वहाँ मानव संसाधन र इ-œटी 
मािमलाको वMरÓ िनद̀शक; (८०२) ८६४-२१५९ वा १ (८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन 0नु0aछ। िव#ाथ& र §504 लािग अमेMरकी अपांग ऐन संयोजक Laura 
Nugent, िव€ाथ& समथ@न सेवा को वMरÓ िनद̀शक, (८०२) ८६४-८४५६ वा १ (८००) २५३-०१९१ ((TDD)) 0नु0aछ। 

नातेदार, िमg, अितिथ बxा वा आग£ुकको èपमा कम@चारीहQ, िव#ाथ&, मतािपता र अQकालािग Title IX संयोजक, Henri Sparks, Director of Equity 
and Safe/Inclusive Schools, 0नु0aछ (८०२) ८६५-४१६८ or (८००) २५३-०१९१ (TDD) पिन 0नु0aछ।   

मािथ उ¶े-खत सबै संयोजकहQलाई बिल;गटन iुल िड-úl m, १५० को°चेúर अवेtु , बिल;गटन भम@A ०५४०१ मा संपक@  गन@ सिकने छ। अिधक िववरण 
र जानकारीको लािग www.bsdvt.org वेबसाइटमा अथवा Nikki A Fuller Esq, (८०२) ८६४-२१५९ अथवा  १ (८००) २५३-०१९१ (TDD)।मा कल गन@ 
सùु 0ने छ। 
 
गैर-भेदभाव नीितहQ को पूछताछ का लागी 5नAन ठाउमा सAपकC  गन@ सिकaछ - अमेMरकी िश^ा िवभागको, नागMरक अिधकार को लािग काया@लय, 5 
Post Office Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 289-0111. Fax: (617) 289-0150, अकß सnक@  काया@लय हो 
भम@A मानव अिधकार आयोग, 135 State St. , Drawer 33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-2480 Voice/ TTY.  

काम गदÎ  गरेको कम@चारी वा नयाँ िनवेदकलाई आफू मािथ भेदभाव भएको लागेमा सnक@  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 सnक@  गनु@ होला ।  
 
अिभभावक सÅक; : कृपया िव#ालयलाई हालसालैको आक-Lक टेिलफोन नÅर िदनुहोस् जहाँ आÄनो िव#ाथ&का लािग कानूनी अिभभावकको 
अिधकार र िजVेवारी वा संर^क w-x छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरMण िनयमावली:  बाल अिधकार संर^ण सÅÇी संघीय िनयमावली अ£ग@त रही अिभभावकहQलाई आÄना बालबािलकाको शाMरMरक 
जाँच अथवा सव̀^णको जानकारी िलने अिधकार छ। आÄना बालबािलकालाई 3Yा जाँचमा ब निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक जाँचमा 
fयोग गMरने उपकरण िनMर^ण गन@ पिन पाउनु 0aछ। 
िव~ालय बÇ गनु; पदा;: कुनै िदन अf3ािसत Qपमा असहज पMर-.थती उéÜ भई िव#ालय बî गनु@ पन̀ 0न स±छ। यो िनण@य िव#ालयको 
fधानअ#ापक र बिल;गटन fहरी िबभागको स¶ाह अनुQप सुपMरवे^कको काया@लयले गद@छ। स±भर अिçम जानकारी िदन fयास गMरनेछ, तर 
किहलेकाही केही ^णमै िव#ालय बî गनु@ पन̀ पिन पMर-.थती उéÜ 0न स±छ।  
िव#ालय बî गनु@ पदा@: यदी बिल;गटनका िव#ालय हQ अपझ@ट बî गनु@ पदा@ िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई iुल मेसaजेर संचार fणाली fयोग 
गMर घोषणाहè टेिलफोन कल, इमेल र टेÚ सîेशहèको संयोजन माफ@ त पठाइने छ। .थािनय िट.भी र रेिडयो माफ@ त पिन यो  सîेश fसारण् 0ने छ। 
हा“ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडया ले पिन िव#ालय बî सÅ-Ç जानकाMर आÄनो वेबसाईट माफ@ त जानकाMर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन नÅर iुल मेसaजेर संचार fणािलमा 0न आवdक छ जसको माफ@ त तपाइलाई यो सîेश पुá सकोस। तपाईले  PowerSchool 
दता@ fणाली माफ@ त iुल िफत& फारमको èपमा आÄनो सnक@  जानकारी अ#ाविधक गन@ सùु0aछ। कुनै िदन अf3ािसत Qपमा असहज पMर-.थती 
उéÜ भई िव#ालय  बî गनु@ पन̀ 0न स±छ। यो िनण@य िव#ालयको fधानअ#ापक र बिल;गटन  fहरी िबभागको स¶ाह अनुQप सुपMरवे^कको 
काया@लयले गद@छ। स±भर अिçम जानकारी िदन fयास गMरनेछ, तर किहलेकाही केही ^णमै िव#ालय बî गनु@ पन̀ पिन पMर-.थती उéÜ 0न स±छ।  
िव~ालय सुरMा:  
बिल;गटन iुल िड-úl m् सदैव सुर^ा बढाउन किटबÖ छ। यसको लािग f3ेक िव€ालयमा यसको संकट सुर^ा टोली D जसले िनयिमत èपमा 

िज¶ा üापी िव#ालय सुर^ा सिमती र बिल;गटन fहरी र बाQण िवभागका सद4हQ भेला 0ने गरेका छन्।  

िव~ालयमा सुरMाका उपायह? िनÉिल#खत छन्: 	
पिहचान:   िव#ालयमा काम गन̀ f3ेक w-xले फोटो ID लगाएको 0नु पद@छ। ित w-xहQ िश^क, ‘ाराएडुकेटर, fसासक, सVार तथा सुिबधा 
úाफ, फुड सिव@स úाफ र अQ समथ@न कम@चारी।  
आगÖुक:  आग£ुकहQले िव#ालयमा आउँदा आग£ुक पास िभनु@ पद@छ। कुनै पिन आग£ुक पास िबना भेटाइएमा úाफले िव#ालय काया@लय सV 
पुq याउदछन्।  
hवेश Üार: िदनको समयमा सबै iुलहèको ढोका बî गन@ आçह गMरएको छ। आग£ुकले बजर / िभिडयो ©ामेरा पिहचान fणालीको fयोग गMर मुÁ 
काया@लय fवेसमा अनुरोध गन@ स±छन्। 
िचáह?:  f3ेक भवनमा िचÙहQ 0नेछन् जसले आग£ुकलाई मुÁ काया@लयितर जान िनद̀शन गद@छन्। आग£ुकहQले मुÁ काया@लयमा fवेश गरी 
आग£ुक पास िलनु पद@छ।  

वा दान िदन चाहानुSTछ भने सेरा SÁर लाई ८०२-
८६४-८४१६ वा sheusner@bsdvt.org मा सDक6  
गनु6होला I  
 हामी हाúो चमेनागृहमा  (दान गFरने सेवाह.मा 
lथानीय उÍादन को मा`ा वृZã गन6 ठूलो फड्को 
मारेको ठxछौ ंर हामीले िकEे सामाÆीह.मा एक 
ितहाई भाग भम6§्को lथािनय उÍादनह. पद6छन 
भEमा हामी गव6 गद6छौ।ं हामी गव6का साथ भE 
चाहाTछौकी यो वष6 भम6§मा  उÍादन गFरएको गाई-
गो.को मासु भाTषामा िदनेछ।  
हाúो समुदायको èाñ बिलयो बनाउन, सDूण6 ताजा, 
र lथानीय भोजनको pपमा धेरै Vermont िकसानह. 
संग िव7ाथ9 र ितनीहpको पFरवार सँगको स;< 
िबकास गन6 हाúो खेती देZख िव7ालय स| भEे खा7 
पारीयोजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग पु{ याएको छ। 
lथानीय खरीद िबिXले आâनो खाना (णाली 
छोराछोरीलाई स;< जोड्न र lथानीय िकसानह. 
उनीहpको समुदायमा िव7ालय आâनो फसल (दान 
गन6को लािग अवसर zीजना काय6Xम बढावा िदन मदत 
गद6छ। हाúो काय6Xमले  िज#ाका धेरै सÎी बारीको 
िनरीdण र सÎी खेती स;Z< िशdा (दान गनb काम 
पिन गद6छ। शायद तपाईले यो गम9 समयमा केिह 
बिल6ङ्टनका बाटमा हाúो खाना टé क दे∏नुभएको 
Sनुपछ6 । यस् काय6Xम स;Z< अq जानकारी हेन6को 
लािग कृपया हाúो वेबसाईटमा हेनु6 होला। खानाको 
शु´  ितनb स;<मा हाúो वेबसाईटमा उ#ेख 
गFरएको छ। 
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
8. िव/ालयको बजेट सopी जानकारी :  

शहरमा बैठक Sने िदन- माच6 मिहनाको पिहलो 
मंगलवार । यस् समयमा मतदाताह.लाई िव7ालयको 
बजेट िनधा6रणा गन6 भिनTछ। िव7ालयको बजेट 
स;<ी (aाव िनk िलZखत वेबसाईटह.बाट थाहा 
पाउनु Sने छ। 

• बिलvगटन Vुल िडZAé £्को 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

• िडZAé £्को बाष9क Fरपोट6बाट जुन 
बिल6ङ्टनका  बािसxाह.को हकमा फे≠ुअरी 
मिहनामा उपलØ STछ।  

• िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
• िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
• क≥काA Ïानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 

9. �वसाियक िबकास: 

िज#ाले सòुिलत ∞ावसाियक िवकास (णाली िशdक 
नेतृ�को lथानीय सलाहकार र dे`ीय काय6शाला अिन 
तालीम समावेश िवकास गन6 lथानीय र संघीय धनको 
(योग गद6छ। ◊वसाियक िबकासको लÌ भनेको 
िनरòर .पमा िशdक - िशिdकाको िबकास गन6 र 
बढवा िदनका साथै अ. थप् बल (दान गनु6 हो। 

 

• Vुलवष6 २०१९-२०२० को अविधमा ि(Zìपल र 
िशिdकह.ले एक वष6 लामो तवरमा केZóत गरी  
िशdण पेषामा िनk िवशेष तािलम (_ गनbछन्:  

• पुनlथा6Óा अ‡ासह.  
• सह-िशdकण  
• आघात जानकार िव7ालय  
• पाÔXम् लेखन  
• नया िशdकह.लाई स#ाह  
• उLaर का िनदbशाflक रणनीितह.  
• मZaVमा आधाFरत िभता 
• Orton-Gilingham Phonics 
• सकाराflक कdा कोठा र िदनचाया6  
• िसकाउ उदय गनb बSभाषी  
• सामािजक qाय  
• (िवÙता आधाFरत िशdण 
• सामÆी dे`भर शı≤ाली िनदbशन  

 
10. राÅ सरकारको जाँच:  

राÅ गिणत र अं(ेजी/भाषा कला आकलन: सबै 
िवOाथ9हp ३ देखी ८ र अिहले ११ Æेडको को स›ामा ९ 
मा अ7ानरत (Uेक िव7ाथ9ले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीdण िदन 
आव∫क छ।यो SBAC क≥Öूटर अनुकूली मू†ा˜न 
मा सामाq कोर Aेट मानक को िव.ã (Uेक िवOाथ9 

वा दान िदन चाहानुSTछ भने सेरा SÁर लाई ८०२-
८६४-८४१६ वा sheusner@bsdvt.org मा सDक6  
गनु6होला I  
 हामी हाúो चमेनागृहमा  (दान गFरने सेवाह.मा 
lथानीय उÍादन को मा`ा वृZã गन6 ठूलो फड्को 
मारेको ठxछौ ंर हामीले िकEे सामाÆीह.मा एक 
ितहाई भाग भम6§्को lथािनय उÍादनह. पद6छन 
भEमा हामी गव6 गद6छौ।ं हामी गव6का साथ भE 
चाहाTछौकी यो वष6 भम6§मा  उÍादन गFरएको गाई-
गो.को मासु भाTषामा िदनेछ।  
हाúो समुदायको èाñ बिलयो बनाउन, सDूण6 ताजा, 
र lथानीय भोजनको pपमा धेरै Vermont िकसानह. 
संग िव7ाथ9 र ितनीहpको पFरवार सँगको स;< 
िबकास गन6 हाúो खेती देZख िव7ालय स| भEे खा7 
पारीयोजना (बीएसएएफपी) ले सहयोग पु{ याएको छ। 
lथानीय खरीद िबिXले आâनो खाना (णाली 
छोराछोरीलाई स;< जोड्न र lथानीय िकसानह. 
उनीहpको समुदायमा िव7ालय आâनो फसल (दान 
गन6को लािग अवसर zीजना काय6Xम बढावा िदन मदत 
गद6छ। हाúो काय6Xमले  िज#ाका धेरै सÎी बारीको 
िनरीdण र सÎी खेती स;Z< िशdा (दान गनb काम 
पिन गद6छ। शायद तपाईले यो गम9 समयमा केिह 
बिल6ङ्टनका बाटमा हाúो खाना टé क दे∏नुभएको 
Sनुपछ6 । यस् काय6Xम स;Z< अq जानकारी हेन6को 
लािग कृपया हाúो वेबसाईटमा हेनु6 होला। खानाको 
शु´  ितनb स;<मा हाúो वेबसाईटमा उ#ेख 
गFरएको छ। 
http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
 
8. िव/ालयको बजेट सopी जानकारी :  

शहरमा बैठक Sने िदन- माच6 मिहनाको पिहलो 
मंगलवार । यस् समयमा मतदाताह.लाई िव7ालयको 
बजेट िनधा6रणा गन6 भिनTछ। िव7ालयको बजेट 
स;<ी (aाव िनk िलZखत वेबसाईटह.बाट थाहा 
पाउनु Sने छ। 

• बिलvगटन Vुल िडZAé £्को 
वेबसाईट  www.bsdvt.org   

• िडZAé £्को बाष9क Fरपोट6बाट जुन 
बिल6ङ्टनका  बािसxाह.को हकमा फे≠ुअरी 
मिहनामा उपलØ STछ।  
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• िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
• िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
• क≥काA Ïानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 

9. �वसाियक िबकास: 

िज#ाले सòुिलत ∞ावसाियक िवकास (णाली िशdक 
नेतृ�को lथानीय सलाहकार र dे`ीय काय6शाला अिन 
तालीम समावेश िवकास गन6 lथानीय र संघीय धनको 
(योग गद6छ। ◊वसाियक िबकासको लÌ भनेको 
िनरòर .पमा िशdक - िशिdकाको िबकास गन6 र 
बढवा िदनका साथै अ. थप् बल (दान गनु6 हो। 

 

• Vुलवष6 २०१९-२०२० को अविधमा ि(Zìपल र 
िशिdकह.ले एक वष6 लामो तवरमा केZóत गरी  
िशdण पेषामा िनk िवशेष तािलम (_ गनbछन्:  

• पुनlथा6Óा अ‡ासह.  
• सह-िशdकण  
• आघात जानकार िव7ालय  
• पाÔXम् लेखन  
• नया िशdकह.लाई स#ाह  
• उLaर का िनदbशाflक रणनीितह.  
• मZaVमा आधाFरत िभता 
• Orton-Gilingham Phonics 
• सकाराflक कdा कोठा र िदनचाया6  
• िसकाउ उदय गनb बSभाषी  
• सामािजक qाय  
• (िवÙता आधाFरत िशdण 
• सामÆी dे`भर शı≤ाली िनदbशन  

 
10. राÅ सरकारको जाँच:  

राÅ गिणत र अं(ेजी/भाषा कला आकलन: सबै 
िवOाथ9हp ३ देखी ८ र अिहले ११ Æेडको को स›ामा ९ 
मा अ7ानरत (Uेक िव7ाथ9ले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीdण िदन 
आव∫क छ।यो SBAC क≥Öूटर अनुकूली मू†ा˜न 
मा सामाq कोर Aेट मानक को िव.ã (Uेक िवOाथ9 
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गैर-भेदभाव नीितहQ को पूछताछ का लागी 5नAन ठाउमा सAपकC  गन@ सिकaछ - अमेMरकी िश^ा िवभागको, नागMरक अिधकार को लािग काया@लय, 5 
Post Office Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 289-0111. Fax: (617) 289-0150, अकß सnक@  काया@लय हो 
भम@A मानव अिधकार आयोग, 135 State St. , Drawer 33, Vt.US, 1800-416-2010 Voice/TTY;  अथवा 828-2480 Voice/ TTY.  

काम गदÎ  गरेको कम@चारी वा नयाँ िनवेदकलाई आफू मािथ भेदभाव भएको लागेमा सnक@  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 सnक@  गनु@ होला ।  
 
अिभभावक सÅक; : कृपया िव#ालयलाई हालसालैको आक-Lक टेिलफोन नÅर िदनुहोस् जहाँ आÄनो िव#ाथ&का लािग कानूनी अिभभावकको 
अिधकार र िजVेवारी वा संर^क w-x छन् र जसको सहायताले आफू घरमा नभएको बेला भेटन सिकयोस। 
बाल अिधकार संरMण िनयमावली:  बाल अिधकार संर^ण सÅÇी संघीय िनयमावली अ£ग@त रही अिभभावकहQलाई आÄना बालबािलकाको शाMरMरक 
जाँच अथवा सव̀^णको जानकारी िलने अिधकार छ। आÄना बालबािलकालाई 3Yा जाँचमा ब निदन अिभभावकलाई अिधकार छ। यस बाहेक जाँचमा 
fयोग गMरने उपकरण िनMर^ण गन@ पिन पाउनु 0aछ। 
िव~ालय बÇ गनु; पदा;: कुनै िदन अf3ािसत Qपमा असहज पMर-.थती उéÜ भई िव#ालय बî गनु@ पन̀ 0न स±छ। यो िनण@य िव#ालयको 
fधानअ#ापक र बिल;गटन fहरी िबभागको स¶ाह अनुQप सुपMरवे^कको काया@लयले गद@छ। स±भर अिçम जानकारी िदन fयास गMरनेछ, तर 
किहलेकाही केही ^णमै िव#ालय बî गनु@ पन̀ पिन पMर-.थती उéÜ 0न स±छ।  
िव#ालय बî गनु@ पदा@: यदी बिल;गटनका िव#ालय हQ अपझ@ट बî गनु@ पदा@ िबहान ६:०० बजे पछी अिभभावकलाई iुल मेसaजेर संचार fणाली fयोग 
गMर घोषणाहè टेिलफोन कल, इमेल र टेÚ सîेशहèको संयोजन माफ@ त पठाइने छ। .थािनय िट.भी र रेिडयो माफ@ त पिन यो  सîेश fसारण् 0ने छ। 
हा“ो वेबसाइट र BSD को सामािजक िमिडया ले पिन िव#ालय बî सÅ-Ç जानकाMर आÄनो वेबसाईट माफ@ त जानकाMर गराउने छन्।   

तपाईको सिह टेिलफोन नÅर iुल मेसaजेर संचार fणािलमा 0न आवdक छ जसको माफ@ त तपाइलाई यो सîेश पुá सकोस। तपाईले  PowerSchool 
दता@ fणाली माफ@ त iुल िफत& फारमको èपमा आÄनो सnक@  जानकारी अ#ाविधक गन@ सùु0aछ। कुनै िदन अf3ािसत Qपमा असहज पMर-.थती 
उéÜ भई िव#ालय  बî गनु@ पन̀ 0न स±छ। यो िनण@य िव#ालयको fधानअ#ापक र बिल;गटन  fहरी िबभागको स¶ाह अनुQप सुपMरवे^कको 
काया@लयले गद@छ। स±भर अिçम जानकारी िदन fयास गMरनेछ, तर किहलेकाही केही ^णमै िव#ालय बî गनु@ पन̀ पिन पMर-.थती उéÜ 0न स±छ।  
िव~ालय सुरMा:  
बिल;गटन iुल िड-úl m् सदैव सुर^ा बढाउन किटबÖ छ। यसको लािग f3ेक िव€ालयमा यसको संकट सुर^ा टोली D जसले िनयिमत èपमा 

िज¶ा üापी िव#ालय सुर^ा सिमती र बिल;गटन fहरी र बाQण िवभागका सद4हQ भेला 0ने गरेका छन्।  

िव~ालयमा सुरMाका उपायह? िनÉिल#खत छन्: 	
पिहचान:   िव#ालयमा काम गन̀ f3ेक w-xले फोटो ID लगाएको 0नु पद@छ। ित w-xहQ िश^क, ‘ाराएडुकेटर, fसासक, सVार तथा सुिबधा 
úाफ, फुड सिव@स úाफ र अQ समथ@न कम@चारी।  
आगÖुक:  आग£ुकहQले िव#ालयमा आउँदा आग£ुक पास िभनु@ पद@छ। कुनै पिन आग£ुक पास िबना भेटाइएमा úाफले िव#ालय काया@लय सV 
पुq याउदछन्।  
hवेश Üार: िदनको समयमा सबै iुलहèको ढोका बî गन@ आçह गMरएको छ। आग£ुकले बजर / िभिडयो ©ामेरा पिहचान fणालीको fयोग गMर मुÁ 
काया@लय fवेसमा अनुरोध गन@ स±छन्। 
िचáह?:  f3ेक भवनमा िचÙहQ 0नेछन् जसले आग£ुकलाई मुÁ काया@लयितर जान िनद̀शन गद@छन्। आग£ुकहQले मुÁ काया@लयमा fवेश गरी 
आग£ुक पास िलनु पद@छ।  

िव~ाथsको अिभलेख वा जानकारी:  f3ेक अिभभावकले आÄनो ब|ाको िव#ालयले राखेको अिभलेख जाÜ पाउने अिधकार छ। अिभभावकले आÄनो 
नानीको िन‚िल-खत जानकारी पाउन सùे छन्:  

• िव#ाथ&को कुनै िनिŸत समयको शैि^क अिभलेख थाहा पाउन।  
• िव#ाथ&को सुधार थाहा पाउन।  
• छाg िश^ा रेकड@ जानकारी w-xगत èपमा पिहचान को खुलासा गन@ सहमत गन@। 
• बिल;गटन iुल िड-úl m्ले नीयमावली शैि^क िनयम उलıन गरेको थाहा  पाएमा उजुरी गन@।  

शैिMक अिभलेखको िनTरMण र पुनरावृित:  
अिभभावकले िव#ालयलाई आÄनो िव#ाथ&को अिभलेख हेन@ चाहaछु भनी िनवेदन गदा@, fधानआ#ापक वा अQ कोही सही कम@चारीले 3सको wव.था 
िमलाई अिभभावकलाई उिचत समयमा खबर गन̀ छन्।  
शैिMक अिभलेख संशोधन:  
यिद gुिट फेलापरेमा आÄनो नानीको शैि^क अिभलेख संशोधन गन@ चाँहदा अिभभावकले, बिल;गटन iुल िड-úlकलाई िनवेदन गनु@ पद@छ। उिनहQलाई 
अिभलेखको कुन अंश बेिठक छ र पMरवत@न गनु@ पछ@  भÜे कुरा थाहा 0न जQरी छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी संhेशण:  
iुल िड-úlकले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोड@को िनती अ£ग@त िव#ाथ&को कुनै अिभलेख अिभभावकको स¶ाह िबनानै पिन संfेशण गन@ 
स≠छ।  
िडरेकटोरी इâमzसन:  
अिभभावकले िज¶ालाई जानकारी निदए सV िज¶ाले िव#ाथ&को "िडरेकटोरी इˆम̀सन" संfेशण गन@ स±छ। िडरेकटोरी इˆम̀सन अ£ग@त िव#ाथ& 
वा अिभभावकको नाम, ठेगाना, टेिलफोन नÅर, ज  िमती, lnË, तौल्, उचाइ, कृयाकलापमा संलáता, उप-.थती िमती, fा◊ गरेको िडçी र पुरiार, 
वािष@क पु-Yकाको िचg, क^ा िचg, िवगतको iुल, आफू सरेको iुल इ3ादी। यYा जानकारी केवल िज¶ा fशासक अथवा िf-Èपलले माg संfेशण 
गन@ स±छन् ।  
िडरेäोरी इâमzसन संhेशण ãनबाट रोåु पदा;:   
यदी तपाई बिल;गटन iुल िड-úlकले आÄनो िव#ाथ&को मािथ उ¶े-खत जानकारी आÄनो -[कृित िबना संfेशण नगरोस भÜे चाहनु0aछ भने िव#ालयको 
िf-Èपललाई यो सुचना fा◊ गरेको वा िव#ाथ& भना@ भएको १० िदन िभgमा िल-खत िनवेदन पेश गनु@ पद@छ।  
िश^क तथा अQ िव#ालय कम@चारीहQलाई बैधािनक शैि^क त„हQ संfेशण:  
FERPA को िनयम र iुल बोड@को िनती अनुQप, िज¶ाले आÄना िश^क तथा कम@चारीलाई बैधािनक शैि^क त„ भएका अिभलेखहQ संfेशण गन@ स±छ।  
ितिनहQ 0न्: 

• आÄनो करारनामा अनुQप काम गदÎ  गरेको w-xको िववरणको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को शैि^क िववरणको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को अनुशासनको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ& वा ितनको पMरवारको [ाµ, सुझाव अथा@त जािगरको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को उप-.थतीको बारेमा वा कुनै कानुनी कावा@ही सÅÇमा।  
• िज¶ा र िव#ाथ&को शा£ी सुर^ाको बारेमा।  

 पुरा जानकारीको लािग www.bsdvt.org हेनु@होस्। 
   
िशMक तथा स]#^त :#Zह?को योçता:  
बिल;गटन iुल िड-úlकका िश^कहQले Title I Fund पाउने भएकाले अिभभावकलाई आÄना छोरा- छोरीको िश^कको राBले तोकेको योàता पुगेको 
छ छैन भनेर आÄनो ब|ा (ब|ाहQ) िश^क एक अिध3ाग अ£ग@त पढाई राखेका छन वा अ.थायी लाइसेÈ अ£ग@त पढाई राखेका छन िश^कको योàता 
राBको मापद˜ पूरा भएको छ िक छैन वा उिनहQ ातक् िडçी वा माúर् िडçीका आधारमा पढाई रहेका छन्, अथवा तािलम र अनुभव माफ@ त योàता 

• िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
• िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
• क≥काA Ïानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 

9. �वसाियक िबकास: 

िज#ाले सòुिलत ∞ावसाियक िवकास (णाली िशdक 
नेतृ�को lथानीय सलाहकार र dे`ीय काय6शाला अिन 
तालीम समावेश िवकास गन6 lथानीय र संघीय धनको 
(योग गद6छ। ◊वसाियक िबकासको लÌ भनेको 
िनरòर .पमा िशdक - िशिdकाको िबकास गन6 र 
बढवा िदनका साथै अ. थप् बल (दान गनु6 हो। 

 

• Vुलवष6 २०१९-२०२० को अविधमा ि(Zìपल र 
िशिdकह.ले एक वष6 लामो तवरमा केZóत गरी  
िशdण पेषामा िनk िवशेष तािलम (_ गनbछन्:  

• पुनlथा6Óा अ‡ासह.  
• सह-िशdकण  
• आघात जानकार िव7ालय  
• पाÔXम् लेखन  
• नया िशdकह.लाई स#ाह  
• उLaर का िनदbशाflक रणनीितह.  
• मZaVमा आधाFरत िभता 
• Orton-Gilingham Phonics 
• सकाराflक कdा कोठा र िदनचाया6  
• िसकाउ उदय गनb बSभाषी  
• सामािजक qाय  
• (िवÙता आधाFरत िशdण 
• सामÆी dे`भर शı≤ाली िनदbशन  

 
10. राÅ सरकारको जाँच:  

राÅ गिणत र अं(ेजी/भाषा कला आकलन: सबै 
िवOाथ9हp ३ देखी ८ र अिहले ११ Æेडको को स›ामा ९ 
मा अ7ानरत (Uेक िव7ाथ9ले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीdण िदन 
आव∫क छ।यो SBAC क≥Öूटर अनुकूली मू†ा˜न 
मा सामाq कोर Aेट मानक को िव.ã (Uेक िवOाथ9 



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.                  
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िव~ाथsको अिभलेख वा जानकारी:  f3ेक अिभभावकले आÄनो ब|ाको िव#ालयले राखेको अिभलेख जाÜ पाउने अिधकार छ। अिभभावकले आÄनो 
नानीको िन‚िल-खत जानकारी पाउन सùे छन्:  

• िव#ाथ&को कुनै िनिŸत समयको शैि^क अिभलेख थाहा पाउन।  
• िव#ाथ&को सुधार थाहा पाउन।  
• छाg िश^ा रेकड@ जानकारी w-xगत èपमा पिहचान को खुलासा गन@ सहमत गन@। 
• बिल;गटन iुल िड-úl m्ले नीयमावली शैि^क िनयम उलıन गरेको थाहा  पाएमा उजुरी गन@।  

शैिMक अिभलेखको िनTरMण र पुनरावृित:  
अिभभावकले िव#ालयलाई आÄनो िव#ाथ&को अिभलेख हेन@ चाहaछु भनी िनवेदन गदा@, fधानआ#ापक वा अQ कोही सही कम@चारीले 3सको wव.था 
िमलाई अिभभावकलाई उिचत समयमा खबर गन̀ छन्।  
शैिMक अिभलेख संशोधन:  
यिद gुिट फेलापरेमा आÄनो नानीको शैि^क अिभलेख संशोधन गन@ चाँहदा अिभभावकले, बिल;गटन iुल िड-úlकलाई िनवेदन गनु@ पद@छ। उिनहQलाई 
अिभलेखको कुन अंश बेिठक छ र पMरवत@न गनु@ पछ@  भÜे कुरा थाहा 0न जQरी छ।  
अिभभावकलाई सुचना नदीई जानकारी संhेशण:  
iुल िड-úlकले FERPA को धारा ९९ CFR ९९.३१ र बोड@को िनती अ£ग@त िव#ाथ&को कुनै अिभलेख अिभभावकको स¶ाह िबनानै पिन संfेशण गन@ 
स≠छ।  
िडरेकटोरी इâमzसन:  
अिभभावकले िज¶ालाई जानकारी निदए सV िज¶ाले िव#ाथ&को "िडरेकटोरी इˆम̀सन" संfेशण गन@ स±छ। िडरेकटोरी इˆम̀सन अ£ग@त िव#ाथ& 
वा अिभभावकको नाम, ठेगाना, टेिलफोन नÅर, ज  िमती, lnË, तौल्, उचाइ, कृयाकलापमा संलáता, उप-.थती िमती, fा◊ गरेको िडçी र पुरiार, 
वािष@क पु-Yकाको िचg, क^ा िचg, िवगतको iुल, आफू सरेको iुल इ3ादी। यYा जानकारी केवल िज¶ा fशासक अथवा िf-Èपलले माg संfेशण 
गन@ स±छन् ।  
िडरेäोरी इâमzसन संhेशण ãनबाट रोåु पदा;:   
यदी तपाई बिल;गटन iुल िड-úlकले आÄनो िव#ाथ&को मािथ उ¶े-खत जानकारी आÄनो -[कृित िबना संfेशण नगरोस भÜे चाहनु0aछ भने िव#ालयको 
िf-Èपललाई यो सुचना fा◊ गरेको वा िव#ाथ& भना@ भएको १० िदन िभgमा िल-खत िनवेदन पेश गनु@ पद@छ।  
िश^क तथा अQ िव#ालय कम@चारीहQलाई बैधािनक शैि^क त„हQ संfेशण:  
FERPA को िनयम र iुल बोड@को िनती अनुQप, िज¶ाले आÄना िश^क तथा कम@चारीलाई बैधािनक शैि^क त„ भएका अिभलेखहQ संfेशण गन@ स±छ।  
ितिनहQ 0न्: 

• आÄनो करारनामा अनुQप काम गदÎ  गरेको w-xको िववरणको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को शैि^क िववरणको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को अनुशासनको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ& वा ितनको पMरवारको [ाµ, सुझाव अथा@त जािगरको बारेमा।  
• कुनै िव#ाथ&को उप-.थतीको बारेमा वा कुनै कानुनी कावा@ही सÅÇमा।  
• िज¶ा र िव#ाथ&को शा£ी सुर^ाको बारेमा।  

 पुरा जानकारीको लािग www.bsdvt.org हेनु@होस्। 
   
िशMक तथा स]#^त :#Zह?को योçता:  
बिल;गटन iुल िड-úlकका िश^कहQले Title I Fund पाउने भएकाले अिभभावकलाई आÄना छोरा- छोरीको िश^कको राBले तोकेको योàता पुगेको 
छ छैन भनेर आÄनो ब|ा (ब|ाहQ) िश^क एक अिध3ाग अ£ग@त पढाई राखेका छन वा अ.थायी लाइसेÈ अ£ग@त पढाई राखेका छन िश^कको योàता 
राBको मापद˜ पूरा भएको छ िक छैन वा उिनहQ ातक् िडçी वा माúर् िडçीका आधारमा पढाई रहेका छन्, अथवा तािलम र अनुभव माफ@ त योàता 
fा◊ िश^क्-िसि^का 0न् वा होइनन् भिन जानकारी माáे अिधकार छ। िज¶ाले योàता नपुगेका ‘ाराएडुकेटरलाई ४ वा सो भîा बडी ह◊ा पढाउन 
निदने wव.था छ। पुरा िनितको लािग  www.bsdvt.org. मा हेनु@होला। 

घरमा पढाउने सेवाहo: लगातार १० िदन वा सो भîा धेरै कुनै िव#ाथ& िबरामी अथवा गभ@वित भएको कारण िव#ालय जान नस≠ा उिनहQलाई घरमै 
उपयुx वातावरणमा पढाईने wव.था छ। यस् सÅÇी जानकारीको लािग िव#ालय fधान अ#ापकलाई सnक@  गनु@होस्।  

िभिडयो / चलिचé / फोटो: िव#ालयमा िव#ाथ&को िभिडयो गदा@, चलिचg बनाउदा अथवा फोटो -ख¯दा पMरवारको शैि^क तथा गोपिनयता िनयामवली 
(FERPA)उलıन 0न सùे भएको 0ँदा iुलले िय कृयाकलापहQ अ-[कार गन@ स±छ। फेरी अिभभावकलाई पिन आÄना छोरा-छोरीलाई िय 
कृयाकलापमा सहभागी नगराउन पाउने अिधकार छ।  

पुरiार िवतरण, नाटक, नाचगान र खेलकुद जYा साव@जिनक कृयाकलापमा यो िनयम लागु 0ँदैन। आ˘ागी, दुघ@टना वा कुनै असाधारण अव.थामा 
िव#ालयको िf-Èपलले िमिडया अथवा प-˙कलाई fवेश िदने वा निदने भनेर िनण@य गन@ सùे छन् । िबना जानकारी फोटो -ख˚, िभडीयो बनाउन 
िव#ाथ&को र 3Yा खालका काय@ गन@ स¸ मनाही छ्। यदी यYो खालको काय@ सुर^ाको लािग गनु@ गराउनु परेमा पुव@ -[िëती िलन आवdक 0aछ।  
हितयार धारण्:  
िव#ालय बोड@ले जानकारी उपल¢ गराएपिछ र 3स सÅÇी सुनुवाई भएपछी पिन हितयार बोकी िव#ालय आएमा 3Yो िव#ाथ&लाई एक शैि^क सgको 
लािग िनiासन गन@ सिकने छ। हितयार भÜले शारीMरक हािन द˜ िदन सùे एक धाMरलो वYु, एक िव˝ोटक उपकरण, वा एक संभािवत खतरनाक 
उपकरणमा माgा िसिमत छैन। 
आÄनो िलंग खुलसा नगन̀ िव#ाथ&हQका लािग भम@A्को िश^ा िनकायले तोकेको उ| आचरण सÅÇी जानकारीका लािग 
http://education.vermont.gov/documents/edu-transgender-guidelines-for-schools.pdf.	मा	हेनु;	होला। 
  
 
 
 

 

• िव7ालयको बोड6 मीिटङ बाट  
• िछमेक पारीयोजना सभा बाट  
• क≥काA Ïानल १६-RETN र १७ -शहर 

मीिटङ टेिलिभजन बाट। 

9. �वसाियक िबकास: 

िज#ाले सòुिलत ∞ावसाियक िवकास (णाली िशdक 
नेतृ�को lथानीय सलाहकार र dे`ीय काय6शाला अिन 
तालीम समावेश िवकास गन6 lथानीय र संघीय धनको 
(योग गद6छ। ◊वसाियक िबकासको लÌ भनेको 
िनरòर .पमा िशdक - िशिdकाको िबकास गन6 र 
बढवा िदनका साथै अ. थप् बल (दान गनु6 हो। 

 

• Vुलवष6 २०१९-२०२० को अविधमा ि(Zìपल र 
िशिdकह.ले एक वष6 लामो तवरमा केZóत गरी  
िशdण पेषामा िनk िवशेष तािलम (_ गनbछन्:  

• पुनlथा6Óा अ‡ासह.  
• सह-िशdकण  
• आघात जानकार िव7ालय  
• पाÔXम् लेखन  
• नया िशdकह.लाई स#ाह  
• उLaर का िनदbशाflक रणनीितह.  
• मZaVमा आधाFरत िभता 
• Orton-Gilingham Phonics 
• सकाराflक कdा कोठा र िदनचाया6  
• िसकाउ उदय गनb बSभाषी  
• सामािजक qाय  
• (िवÙता आधाFरत िशdण 
• सामÆी dे`भर शı≤ाली िनदbशन  

 
10. राÅ सरकारको जाँच:  

राÅ गिणत र अं(ेजी/भाषा कला आकलन: सबै 
िवOाथ9हp ३ देखी ८ र अिहले ११ Æेडको को स›ामा ९ 
मा अ7ानरत (Uेक िव7ाथ9ले Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC) परीdण िदन 
आव∫क छ।यो SBAC क≥Öूटर अनुकूली मू†ा˜न 
मा सामाq कोर Aेट मानक को िव.ã (Uेक िवOाथ9 

n http://www.corestandards.org/   

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

को गिणत र अंÆेजी/भाषा कला आकलन(दश6न को 
मापन गFरTछ।यो परीdण Vु#े हर साल माच6 देखी 
जुन स|मा गFरTछ। 

 

राÅ िवÑान आकलन: भम6§मा मई २०१८ मा Æेड 
५, ८ र ११ का िव7ाथ9को िव∂ानमा नयाँ मू†ांकन 
गFरएको िथयो।SBAC जaै यो िव∂ानको मू†ांकन 
पनी कDुटरमा (Uक वष6 िलनेछ र यो Next 
Generation Science Standards (NGSS) को 
मू†ांकन गFरTछ। 

 

राÅ िफटनेस आकलन (नया): भम6§मा मई २०१८ 
मा Æेड ४, ७ र ९ का िव7ाथ9को िफटनेसÆाम 
उपकरणको (योग गरी िफटनेस मू†ांकन गFरएको 
िथयो।राà ले तय गरे अनुशार हामीले चार dे`ह.मा: 
एरोिबक dमता, मांसपेिशयो ंको बल, मांसपेिशयो ंको 
सहनशीलता र लचीलापनको परीdण गनु6 आव∫क 
छ। 

 

(Uेक िवOालयमा कम6चारीह.ले आव∫क परेका 
िवOाथ9हpलाई राà परीdणको समयमा सुिवधा र 
सहयोग उपलØ गराउने काम गद6छ। 

 

कसरी म बडी जाÖारी िलनसÜछु ?  
यी आकलन र मानकहpको बारेमा थप जानकारीको 
लािग तल िदएका साइटह. मा हेनु6होस:  
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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