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િકારાત્મક આદરભર્ુું િાળાનુ ંવાતાવરિ િીખવા માટે મહત્ત્વનુ ંછે 

બધ ાંજ ઇચ્છે છે કે તેમની સ્કૂલ એક સ્વ ગત કરત  ાં, મમત્રત પરૂ્ણ અને આદરભર્ ું સ્થળ હોય. સ થે ક મ કરીને મવદ્ય થીઓ, 

મ ત મિત /વ લીઓ, કમણચ રીઓ અને સમ દ ય તેમની સ્કૂલને શીખવ  મ ટેન ાં એક ઉત્તમ સ્થળ બન વી શકે છે. સક ર ત્મક શૈક્ષણર્ક 

વ ત વરર્ જાળવવ ની જવ બદ રી મિન્સસિ લની છે. મવદ્ય થીઓ આમ કરવ ન ાં ય દ ર ખીને મદદરૂિ થઈ શકે છે: 

• સ રણક્ષત, જવ બદ ર અને શ ાંત રહવે ાં 
• સહ  સમકક્ષો અને વડીલો સ થે આદરપરૂ્ણ રહવે ાં 
• સ્કૂલની સાંિમત્ત સ ચવવી 
• સ્કૂલમ ાં અને વગોમ ાં સમયસર િહોંચવ ાં 
• વગણ મ ટે તૈય ર રહીને, જેમ ાં એસ ઇનમેસટ અને વસ્ત  ઓ લ વવ નો સમ વેશ થ ય છે 

• િોત ન  મશક્ષર્મ ાં સહભ ગી થઈને 

• મ ય ળુ બની અને યોગ્ય ભ ષ નો ઉિયોગ કરીને 

• યોગ્ય કિડ  િહરેીને 

• સ્કૂલ અને તેન  મશક્ષકોન  મનયમોન ાં િ લન કરીને 

• બીજાઓમ ાં અંતરને સ્વીક રી અને તેન ાં મ ન જાળવીને 

• મદદરૂિ અને યોગ્ય રીતોએ તેઓ કેવ ાં અન ભવી રહ્ ાં છે અથવ  તેઓને શેની જરૂર છે તે વ્યક્ત કરીને 

• સ્વીક યણ રીતોએ અસાંમમતઓન ાં સમ ધ ન કરીને 

 

સ્કલૂવ્યાપી િકારાત્મક વતગણ ૂકં િહાયતા (સ્કલૂવાઇિ પૉણિડટવ ણબહવેવયર િપોર્ટગિ SWPBIS) 

નવ (9) FHSD સ્કૂલોએ વ ાંમછત વતણણ ૂાંક શીખવવ  અને જેમને વધ ર ની મદદની જરૂર હોય તેવ  મવદ્ય થીઓને સહ યત  કરવ ન  અણભગમ 

તરીકે સ્કૂલ-વ્ય િી PBIS સ્વીક ય ણ છે. બધી સ્કૂલોને ર જ્ય સ્તરે સ્વીકૃમત મળેલ છે. 

 

ચાડરત્ર્ય વિક્ષિ 

અનેક FHSD સ્કૂલોમ ાં સ સ્થ મિત ચ રરત્ર્ય મશક્ષર્ ક યણક્રમો છે જે બૌદ્ધિક, સ મ જજક અને નૈમતક મવક સ મ રફતે બ ળકોમ ાં સક ર ત્મક ગ ર્ો 
મવકમસત કરીને “ક ળજી ર ખન ર મવદ્ય થીઓનો સમ દ ય” મનમમિત કરે છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટમ ાં ત્રર્ (3) એવી શ ળ ઓ છે જેમર્ ેમમસૌરી સ્કૂલ ઑફ 

કેરેક્ટરન ાં િદ મેળવ્ર્  છે અને બે (2) એવી શ ળ ઓ છે જેમર્ ેનેશનલ સ્કૂલ ઑફ કેરેક્ટર તરીકેન ાં મ ન મેળવ્ર્ ાં છે. 

 
લીિર ઇન મી (મારામાંનો નેતા) 
મવદ્ય થીઓમ ાં નેતતૃ્વ મવકસ વવ  મ ટે અનેક FHSD સ્કૂલો એ કોવીન  લીડર ઇન મીને અિન વ્ર્ ાં છે. The 7 Habits of Highly Effective People 

(અત્યાંત િભ વશ ળી લોકોની 7 આદતો) િર આધ રરત, લીડર ઇન મી મવદ્ય થીઓને આત્મમવશ્વ સ અને 21મી સદીન  અથણતાંત્રમ ાં િગમત કરવ  મ ટે 

તેમને જે કૌશલ્યોની જરૂર છે તેન થી સ સજ્જિત કરે છે. લીડર ઇન મી સ્કૂલો એકધ રી વધ  સ રી શ ળ કીય સાંસ્કૃમત અને અન શ સન સાંબાંધી 
સમસ્ય ઓમ ાં સમગ્રરૂિે ઘટ ડ નો રરિોટણ  કરે છે. 

ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ મવદ્ય થી આચ ર સાંરહત  અયોગ્ય કે ખલેલ િ ડન ર ગર્ ય તેવી મવદ્ય થીની વતણણ ૂાંકન ાં વર્ણન કરે છે. એ અનેક 

િરક્રય ઓ િર્ પરૂી િ ડે છે જેનો ઉિયોગ આવી વતણણ ૂાંકને રોકવ  મ ટે અને જો મવદ્ય થી ઉલ્લેખ કર યેલ વતણણ ૂાંક કરે, તો જેનો ઉિયોગ કરી શક ય 

તેવી અન શ સન ત્મક િમતરક્રય ઓ િર્ પરૂી િ ડે છે. ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ એવી હસ્તક્ષેિ િરક્રય ન  ઉિયોગન ાં િર્ સમથણન કરે છે જે 

મવદ્ય થીઓને શ ળ મ ાં સફળત  મ ટે મ ગણદશણન, રદશ  મનદેશ અને મદદ પરૂ ાં િ ડે છે. 

 
પડરચય 
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મવદ્ય થીઓ સ થે સક ર ત્મક સાંબાંધો બન વવ  તે િભ વી વગણખાંડ િબાંધનનો મ ખ્ય આધ ર છે. મશક્ષર્ને અન કૂળ હોય તેવ ાં વગણખાંડ 

વ ત વરર્ જાળવવ ની જવ બદ રી મશક્ષકોની છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ િોત ની સાંભ ળ ર ખ ેઅને મનરીક્ષર્ કરે તેવો ક ળજી કરન ર સમ દ ય બન વવ  
મ ટે કમ્ર્ મનટી ણબસ્ટ્લ્ડિંગ સકણલ્સને િોત્સ હન આિે છે. મવદ્ય થીઓ અને મશક્ષકો વચ્ચ ેમજબતૂ, સક ર ત્મક સાંબાંધો ધર વત  વગણખાંડોમ ાં 
રોમ ાંચક મશક્ષર્ વ ત વરર્ને િોત્સ હન મળે છે. અમ ર ાં મ નવ ાં છે કે જે શૈક્ષણર્ક સમ દ યમ ાં મવદ્ય થીઓ એક-બીજા સ થે સહયોગ કરે અને 

જે તેઓને સમ જ અને ક યણબળ મ ટે તૈય ર કરે તેમ ાં શે્રષ્ઠ મશક્ષર્ની િ પ્તત થ ય છે. વગણખાંડમ ાં ખલેલ અથવ  ખલેલન  સાંયોજનમ ાં વધ  
િડતી વ તો કરવી, િોત ની બેઠકથી બહ ર હોવ ાં, વસ્ત  ઓ ફેંકવી, બીજાઓને ખલેલ િ ડવો, ઇલેક્િૉમનક રડવ ઇમસસનો અયોગ્ય ઉિયોગ 

કરવો, એકબીજાન ે ણચઠ્ઠીઓ મોકલવી અને/અથવ  એવી અસય િવમૃત્તઓ જે શૈક્ષણર્ક િરક્રય મ ાં ખલેલ િ ડે, તે સ્વીક યણ નથી. મવદ્ય થી 
આચ ર સાંરહત  એ મવદ્ય થીઓને િર્ લ ગ  િડશે જે રડસ્ટ્સ્િક્ટન  વચ્ર્ ૂણઅલ સેરટિંગમ ાં ભર્ત  હશે. વતણણ ૂાંક સાંબાંધી ઉલ્લાંઘનોને મવદ્ય થી રૂબરૂ 

શ ળ મ ાં હ જરી આિત  હોય તે રીતે જ કોડ કરવ મ ાં આવશે. 

 

અનિુાિનાત્મક કાયગવાહીના ંપર્લા ં
 

શરુઆતમ ાં સમસ્ય  શશક્ષક શિદ્ય ર્થી સ ર્થે િ ત કર ેછે 

ચ લ  રહલે સમસ્ય  શશક્ષક શિદ્ય ર્થીને ચેતિણી આપે છે  

શશક્ષક મ ત શપત /િ લી(ઓ)નો સાંપકક  કરી શકે છે 

ચેતિણી પછી સમસ્ય  દૂર ર્થતી નર્થી શશક્ષક શિટેન્શન આપિ ન ાં પસાંદ કરી શકે અર્થિ  શિદ્ય ર્થી અને/અર્થિ  

મ ત શપત /િ લી(ઓ) સ ર્થે સમસ્ય ન  સમ ધ ન મ ટે સાંય ક્ત મીશટાંગ 

યોજી શકે છે 

શિટેન્શન અર્થિ  મીશટાંગ પછી સમસ્ય  દૂર ર્થતી નર્થી  શશક્ષક શિદ્ય ર્થીને શિશન્સપ લની કચેરીમ ાં મોકલે છે 

 

 

મોિા પિવા િબંધંી નીવત 

 

જ્ય રે મવદ્ય થીઓ બેલ વ ગી જાય િછી ક્લ સમ ાં િહોંચશે ત્ય રે મશક્ષક/મિન્સસિ લ તેમને રડટેસશન આિશે. કેટલી વ ર મોડ  િડેલ 

મવદ્ય થીને રડટેસશન મળશે તે ણબસ્ટ્લ્ડિંગન  સ્તરે નક્કી કરવ મ ાં આવશે. અનેક વ ર મોડ  િડય  િછી મવદ્ય થીને આગળ મશસ્તન ાં િગલ ાં મ ટે 

કચેરીમ ાં રેફરલ આિવ મ ાં આવી શકે છે. 

વર્ગખિંમા ંવિસ્ત િબંધંી માર્ગદવિિકા 
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ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટની નીમતઓ સ રક્ષ , મસદ્ધિ અને અંગત સફળત  મ ટે ઉિયોગમ ાં લેવ ત  એક સક ર ત્મક શૈક્ષણર્ક િય ણવરર્મ ાં 
યોગદ ન કરવ  બન વવ મ ાં છે. કોમવડ-19 રોગચ ળ  દરમમય ન મવદ્ય થીઓ અને કમણચ રીઓને સ રણક્ષત ર ખવ  આ શ ળ કીય વષણ દરમમય ન 

રડસ્ટ્સ્િક્ટની મ ખ્ય િ થમમકત ઓમ ાંથી એક રહશેે. મવદ્ય થીઓ િ સે રડસ્ટ્સ્િક્ટે નક્કી કરેલ બધ  સ રક્ષ  િોટોકૉલ અન સરવ ની અિેક્ષ  ર ખવ મ ાં 
આવશે (સોમશયલ રડસ્ટન્સસિંગ, મ સ્ક િહરેવો, સ ચી રીતે બસમ ાં ચઢવ ાં, મવ). કમણચ રીઓ સોમશયલ રડસ્ટન્સસિંગ જાળવવ  અને મ સ્ક િહરેવ ની 
અિેક્ષ  મવશે ય દ કર વત  રહશેે. વ રાંવ ર ય દ કર વ ય  છત  અને મ ાંગર્ી કર ય  છત  તેન ાં િ લન ન કરવ થી સ્કૂલ દ્વ ર  મશસ્તન  િગલ ાં 
લેવ મ ાં આવશે, જેમ ાં મવદ્ય થી રડસ્ટ્સ્િક્ટન  વચ્ર્ ૂણઅલ મશક્ષર્ િોગ્ર મમ ાં નોંધર્ી કર વે તેવો આગ્રહ ર ખવ  સ ધીની ક યણવ હી કરવ મ ાં આવી શકે 

છે.   
 
તેથી, આગળન  િ ન ાંઓમ ાં ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ દ્વ ર  વ્ય ખ્ય  કર યેલ વતણણ ૂાંક સાંબાંધી ઉલ્લાંઘનો અને તેની સ થે તેને અન રૂિ મશસ્તન િગલ ાં 
દશ ણવવ મ ાં આવશે. 
 
 િરરર્ મોન  સ્તર એણલમેસટરી અને સેકસડરીમ ાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. એ ય દ ર ખવ ાં મહત્ત્વન ાં છે કે મશસ્તનો એકમ ત્ર ઉદે્દશ્ય વ ાંમછત, યોગ્ય 
વતણણ ૂાંક શીખવવ નો અને ભમવષ્યમ ાં અયોગ્ય વતણણ ૂાંક થતી રોકવ નો છે. 
 
આગળન  િ ન ાંઓમ ાં સચૂીબિ વતણણ ૂાંક સાંબાંધી ઉલ્લાંઘનોને બધ  મવદ્ય થીઓ સ થે તેમની ઉંમરને ધ્ય નમ ાં ર ખીને ચચણવ મ ાં આવશે. મ ત મિત ને આ 
ઉલ્લાંઘનોની તેમન  બ ળકો સ થે ચચ ણ કરવ  મ ટે િોત્સ હન આિવ મ ાં આવે છે. 
 
સ્કૂલની રિિ અથવ  અસય સ્કૂલની િવમૃત્તઓ, જેમ ાં સ્કૂલ દ્વ ર  યોગ્ય રીતે સોંિ યેલ કમણચ રીન  અમધક રમ ાં સ્કૂલન  િરરસરની બહ ર થતી િવમૃત્તઓનો 
સમ વેશ થ ય છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટની બધી નીમતઓ અને મનયમો આ િવમૃત્તઓ દરમમય ન અમલી રહશેે, વ ત એણલમેસટરી સ્કૂલન  મવદ્ય થીઓની હોય કે 
સેકસડરી (મમડલ અને હ ઈ સ્કૂલ). ફીલ્ડ રિિ અને FHSDની સાંિમત્તની બહ ર થતી િવમૃત્તઓમ ાં થયેલ ઉલ્લાંઘનો મ ટે મવદ્ય થીઓને મવદ્ય થી આચ ર 
સાંરહત  િમ ર્ે જવ બદ ર મ નવ મ ાં આવશે. 
 
જો તે ઘટન ની શ ળ  સ થે કોઈ લેવ દેવ  (સાંબાંધ) હોય કે િછી ઘટન થી સ્કૂલન  વ ત વરર્મ ાં ખલેલ િડે, તો FHSD કેમ્િસની બહ ર બનેલ 
ઘટન ઓ મ ટે શ ળ મ ાં મશસ્તન ાં િગલ ાં લઈ શકશે અને લેશે 
 

વવદ્યાર્થી આચાર િડંહતા એ દરેક અપરાધનુ ંવિગન કરે જેના લીધે અનિુાિનાત્મક કાયગવાહી કરવી પિી િકે તેવી અપેક્ષા રાખી ન િકાય. તેમ 

છતા,ં ડિસ્ટ્સ્િક્ટ એવા કોઈપિ પડરિામ લાગ ુપાિવાનો અવધકાર સરુણક્ષત રાખે છે, જે િમસ્યાની પડરન્સ્ર્થવતમા ંતેના પ્રકાર, તીવ્રતા અને તે કેટલી 
વાર ર્થાય છે તેના આધારે જે-તે પડરન્સ્ર્થવતમા ંયોગ્ય હોય. 

વતગણ ૂકં િબંધંી ઉલ્લઘંનો અને સ્તરોનો પડરચય 
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બધી વતગણ ૂકં હાવનકતાગ     

શ ળ ન  વ્યવન્સ્થત ક યણક્રમ ને, જે વધીને અમતક્રમર્ બને છે. આ વગણનો ઉિયોગ એવ  ઉલ્લાંઘનો મ ટે કરવ મ ાં 
આવી શકે જે ઉલ્લાંઘનન  વર્ણનોમ ાંથી કોઈની હઠેળ આવત  ન હોય. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ગનુાડહત આર્     

જાર્ીજોઈને કે મવચ ય ણ મવન  બીજી વ્યન્ક્તની સાંિમત્તને આગ લગ ડવી. િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે.   
⚫ 

એણલમેસટરી ⚫ 

આક્રમક વતગણ ૂકં     

જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂતી ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે.    
⚫ 

 
⚫ 

 

અસય વવદ્યાર્થી અર્થવા કમગચારી પર હુમલો કરવો     

શ રીરરક ઇજા િહોંચ ડવ ન  ઇર દ થી શ રીરરક બળન  ઉિયોગ દ્વ ર . િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે.  
⚫ 

એણલમેસટરી ⚫ 

 

બૉમ્બની બીક/ધમકી     

મવસ્ફોટકો ફોડવ ની ધમકી આિવી, જેમ ાં લેણખત કે ફોન વડે ધમકી આિવ નો સમ વેશ થ ય છે; 

વ્ય ખ્ય  િમ ર્ે આતાંકવ દીની ધમકી (શબ્દ વણલ જ ઓ). િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે. 

    
⚫ 

દાદાર્ીરી     

દ દ ગીરી કોઈ વ્યન્ક્ત અથવ  વ્યન્ક્તઓન  સમહૂ દ્વ ર  કોઈને ડર વવ  મ ટે કર તી િવમૃત્ત છે, જેમ ાં વર્જોઇતી 
આક્રમક વતણણ ૂાંક, કે િછી સત મર્ી જે વ રાંવ ર થત  હોય અથવ  ફરીથી થવ ની ઘર્ી શક્યત  હોય અને કોઈ 

સમજદ ર મવદ્ય થીને તેઓની શ રીરરક સ રક્ષ  અથવ  સાંિમત્ત મ ટે ણચિંમતત કરે; જેન થી કોઈિર્ અિવ દ મવન ક 

કોઈ મવદ્ય થીન  શૈક્ષણર્ક ક યણ િદશણન, અવસરો, કે લ બોમ ાં હસ્તક્ષેિ કરે; અથવ  શ ળ ન  વ્યવન્સ્થત 

સાંચ લનમ ાં મોટી ગરબડ ઊભી કરે. દ દ ગીરીમ ાં શ રીરરક રક્રય , જેમ ાં ઇશ ર , અથવ  મૌણખક સ ઇબર 

દ દ ગીરી, ઇલેક્િૉમનક કે ણલણખત સાંચ ર અને દ દ ગીરીનો રરિોટણ  કરવ મ ાં આવે તો વેર વ ળવ ની ધમકીનો 
સમ વેશ થ ય છે.  જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 2, 3 કે 4 ન ાં અમતક્રમર્ 

મ નવ મ ાં આવી શકે. 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

પરીક્ષામા ંચોરી/લખાિની ચોરી     

જે તે િરીક્ષ મ ાં/એસ ઇનમેસટમ ાં શસૂય મળવ નો દાંડ થ ય છે અને મશક્ષક મ ત મિત /વ લી(ઓ) અને 
એડમમમનસ્િેટરને ને સમસ્ય ની જાર્ કરે છે; આમ ાં ઇલેક્િૉમનક ચોરીનો સમ વેશ થ ય છે. અનેક ઘટન ઓ થ ય 

તો સ્તર 2ન ાં અમતક્રમર્ થઈ શકે છે. 

 
⚫ 

   

વવદ્યાર્થીઓ અર્થવા વિીલોનો અનાદર     

તેમ ાં શબ્દો, અવ જન  ટોન, ચહરેન  હવ ભ વ, લેણખત અણભવ્યન્ક્ત કે ઈશ ર નો સમ વેશ થ ય છે, િર્ 

તેન  સ ધી સીમમત નથી. 
 

⚫ 

   

ખલેલ પાિનાર વતગણ ૂકં     

એવી વતણણ ૂાંક જે જાર્ીજોઈને મશક્ષર્મ ાં અથવ  મવદ્ય થીઓને સ રણક્ષત રીતે લ વવ -લઈ જવ મ ાં ખલેલ 

િ ડવ ન  ઇર દ થી કરવ મ ાં આવી હોય જેમ ાં વધ  િડતી વ તો કરવી, બેઠક િરથી ઉઠી જવ ાં, વસ્ત ઓ 

ફેંકવી, બીજાઓને ખલલે િ ડવી, ણચઠ્ઠીઓ મોકલવી અને/અથવ  બીજી અસય િવમૃત્તઓનો સમ વેશ થ ય છે 

(દ . ત. તોફ ન) જે શૈક્ષણર્ક િરક્રય મ ાં હસ્તક્ષેિ કરે. મવદ્ય થી દ્વ ર  કર યેલ તોફ નો આ ભાંગ મ નવ મ ાં 
આવી શકે છે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 2, 3 કે 4 ન ાં અમતક્રમર્ 

મ નવ મ ાં આવી શકે. 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

અપમાનજનક ભાષા અર્થવા વતગણ ૂકં     

તેમ ાં વ્યન્ક્તન ાં તેની જામત, રાંગ, ણલિંગ, મળૂ ર ષ્િીયત , ઉંમર, મળૂ વાંશ, અક્ષમત , ધમણ, જાતીય િસાંદગી કે મ નેલી 
જાતીય િસાંદગીન  ક રર્ ેતેમન ાં અિમ ન કરવ  મ ટે નફરત ભરેલી ભ ષ નો ઉિયોગ કરવ  સરહત િર્ તેન  
સ ધી સીમમત નહીં સ મેલ છે (તેન  િરરર્ મે ટ ઇટલ IX અથવ  ટ ઇટલ VI રેફરલ િર્ થઈ શકે). આમ ાં વતણણ ૂાંક, 

શ સ્ટ્બ્દક, ણલણખત કે િતીક ત્મક ભ ષર્નો સમ વેશ થ ય છે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂતી ગાંભીર 

મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે.  

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

વર્તણ ૂંક સૂંબૂંધી ઉલ્લૂંઘનો 
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ડ્રેિ કોિનુ ંઉલ્લઘંન     

શ ળ ન  ડ્રેસ કોડન ાં ઉલ્લાંઘન થત ાં હોય, સ્કૂલની િવમૃત્તઓ મ ટે અયોગ્ય હોય અને/અથવ  શૈક્ષણર્ક િવમૃત્તમ ાં મવક્ષેિક રક 

હોય તેવ  કિડ  િહરેવ  અથવ  દેખ વ ર ખવો, આમ ાં ઢીલ -લબડત /અંગ િદશણન કરત  કિડ , આંતરવસ્ત્રો દેખ ડવ , 
સ્િ ઇક અને/અથવ  સ ાંકળ િહરેવી, અથવ  કિડ /મ સ્ક િર અયોગ્ય મિિંટ હોય (દ .ત જાતીય અથણ, ડ્રગ્સ, નશીલ  િીર્ ાં, 
બાંદૂકો, ગેરક નનૂી િવમૃત્તઓ મવ.) નો સમ વેશ થ ય છે િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી. મિન્સસિ લ મવદ્ય થીને તેન  
મ ત મિત  િ સે બદલવ  મ ટે યોગ્ય કિડ  માંગ વવ  કહી શકે છે. જો મવદ્ય થીને એવ  કિડ  માંગ વવ  કહવે મ ાં આવ્ર્ ાં 
હોય જે ડ્રેસકોડ મ જબન  હોય અને િછીથી ખબર િડ ેકે મવદ્ય થી હજ  િર્ ડ્રેસ કોડન ાં ઉલ્લાંઘન કરે છે, તો વધ ર ન  
મશસ્તન ાં િગલ ાં લેવ મ ાં આવી શકે છે. 

 
 
 

⚫ 

   

ડ્રાઇવવિંર્/પાડકિંર્ િબંધંી ઉલ્લઘંન     

અનમધકૃત મવસ્ત રમ ાં િ કણ  કરવ ાં, િરમમટ મવન  િ કણ  કરવ ાં અથવ  મવદ્ય થી વ હનચ લકો મ ટે મનધ ણરરત મ ગણદમશિક ન ાં 
િ લન ન કરવ ાં. િ રકિંગ લૉટમ ાં બેિરવ ઈથી ડ્ર ઇમવિંગ કરવ ાં. મનયમોન ાં િ લન ન કરવ થી િ રકિંગનો અમધક ર િ છો 
ખેંચ ઇ શકે અથવ  બીજા અન શ સનન  િગલ ાં લેવ ઈ શકે છે. 

 
⚫ 

   

ઇલેક્િૉવનક ડિવાઇવિિનો દુરુપયોર્     

સ્વીકૃમત ન અિ યેલી હોય તેવ  શ ળ ન  કલ કો દરમમય ન ફોન અથવ  કોઈ ભર્વ  મ ટે ન વિર ત  ઇલેક્િૉમનક 

રડવ ઇસ ને ચલ વવ ાં અથવ  બત વવ ાં, જેમ ાં હડેફોન, આઇિૉડ, ડીવીડી, ઈરીડર મવ.નો સમ વેશ થ ય છે િર્ તેમન  
સ ધી સીમમત નથી. રડવ ઇસને ન કસ ન થ ય, તે ખોવ ઈ અથવ  ચોર ઈ જાય તો તે મ ટે રડસ્ટ્સ્િક્ટ જવ બદ ર નથી. 
આમ ાં અયોગ્ય, અનમધકૃત ઉિયોગ, શ ળ ન  કમણચ રીઓ, મવદ્ય થીઓ અથવ  શ ળ ન  દસ્ત વેજોની અનમધકૃત છબી 
લેવી, તે િ ાંસમમટ કરવી કે તેની નકલ કરવ નો સમ વેશ થ ય છે. એ વ તની નોંધ લેવ વી જોઈએ કે શૌચ લય કે લૉકર 

રૂમમ ાં ફોટ  િ ડવ ની િરવ નગી નથી અને તે સ્તર 2 અથવ  3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવશે. જતત કર યેલ 

રડવ ઇમસસની અયોગ્ય મેસેજ અને/અથવ  ફોટ  મ ટે તિ સ કરવ મ ાં આવી શકે છે. અયોગ્ય િામગ્રી ભલે ર્મે ત્યારં્થી 
આવી હોય, તેમના ફોન પરની િામગ્રી બાબતે વવદ્યાર્થીને જવાબદાર ઠેરવવામા ંઆવિે. કેટલ ાંક રકસ્સ ઓમ ાં, આ 

વસ્ત ઓનો ઉિયોગ શૈક્ષણર્ક ઉદે્દશ્યો મ ટે મશક્ષકની સમજ િમ ર્ે અથવ  કોઈ એડમમમનસ્િેટરે સ્વીકૃમત આિી હોય તે 

મ જબ ઇનસેસ્ટ્સટવ તરીકે કરવ ની િરવ નગી આિવ મ ાં આવશે. 

 
 
 
 

⚫ 

   

ખોટા આક્ષેપો     

મવદ્ય થીઓ કે કમણચ રીઓ મવર િ જાર્ીજોઈને કર યેલ . જો ણબસ્ટ્લ્ડિંગ એડમમમનસ્િેટર તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને, તો તેને સ્તર 3ન ાં 
અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે છે. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ખોરંુ્ અલામગ/આર્ માટેના ઉપકરિોનો દુરુપયોર્     

સાંકટક લીન ઉિકરર્ોમ ાં અનમધકૃત ફેરફ ર કરવ , અથવ  ખોટેખોટ ાં અલ મણ ચલ વવ ાં અથવ  ખોટો રરિોટણ  કરવો (દ .ત. 

911 ડ યલ કરવ ાં). જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી 
શકે. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

લઢવુ ં     

િરસ્િર સાંિકણમ ાં હોય ત્ય રે બીજા વ્યન્ક્તને શ રીરરક મ ર મ રવો (આ હ મલ થી અલગ છે), અથવ  એવ  શબ્દો કે ક યોનો 
ઉિયોગ કરવો જેન થી લઢી િડ ય અથવ  લઢ ઈ થઈ જાય. લઢાઇને રેકોિગ  કરવી અને કોઈપિ રીતે િેર કરવી અર્થવા 
લઢાઈને િોવિયલ મીડિય પરવા પોસ્ટ કરવી આ ઉલ્લઘંનમા ંિામેલ છે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં 
ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ફટાકિા     

ફટ કડ  ર ખવ  અથવ  ફોડવ .  
⚫ 

એણલમેસટરી 
⚫ 

 

નકલી િહી કરવી     

મ ત મિત /વ લીની સહી (આમ ાં ફોન િર મ ત /મિત  હોવ નો ખોટો દ વો કરવ નો સમ વેશ થ ય છે), મશક્ષક અથવ  
આમધક રરક સહીની નકલ કરવી (હૉલ િ સ, એડમમટ ન્સ્લિ) મવ. 

9 
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અયોગ્ય અર્થવા ખલલે પાિતી વતગણ ૂકં સ્તર 1 સ્તર 2 સ્તર 3 સ્તર 4 

ર્ેંર્/ર્ેંર્ના ણચહ્નો     

કોઈ ખ નગી સોસ ઇટી અર્થિ  "ક્લબ"ન ાં સભ્યપદ જ ેશ ળ ન  વ્યિશસ્ર્થત ક મ કરિ મ ાં હ શનક રક હોય; ગેંગન  શચહ્નો કે િતીકો 

દેખ િિ  અને/અર્થિ  લખિ . 

 
⚫ 

  

પે્રમનુ ંઅયોગ્ય પ્રદિગન     

અયોગ્ય િદશણનમ ાં િરસ્િર સાંમમતથી ચ ાંબન કરવ  અને અંગોિ ાંગોને િાંિ ળવ નો સમ વેશ થ ય છે. ⚫ 
   

અભદ્ર પ્રદિગન/કપિા ંકાઢવા     

આમ ાં મનતાંબ અને અથવ  જનન ાંગોન ાં જાહરેમ ાં િદશણન અથવ  કોઈ બીજા વ્યન્ક્તન  કે િોત ન  કિડ ાં ઉત રવ  જેથી શરીરનો કોઈ 

અંગત ભ ગ અને/અથવ  અંડરવેર દેખ ય નો સમ વેશ થ ય છે. “િેસટટ મસિંગ” (વ્યન્ક્તની િરવ નગી વગર તેન  િેસટ અને/અથવ  
આંતરવસ્ત્રો ઉત રવ ) આ ઉલ્લાંઘનમ ાં આવે છે આન  િરરર્ મે ણબસ્ટ્લ્ડિંગન  કમ્તલ યસસ ઑરફસર (અન િ લન અમધક રી) ને 
રેફરલ કરવ મ ાં આવી શકે છે. . જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં 
આવી શકે. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ઇન-સ્કલૂ િસ્પેસિન (ISS/ISAP) માર્ગદવિિકા     

ઇન-સ્કલૂ સસ્િેસશન મ ગણદમશિક ન ાં િ લન ન કરવ ાં.  
⚫ 

  

અવજ્ઞા (િત્તાવધકારીનો વવરોધ/આજ્ઞાનો િીધો અનાદર)    

કમણચ રીની સચૂન  કે મવનાંમતને અન સરવ નો ઇસક ર કરવો અથવ  કમણચ રીન  અમધક રનો મવરોધ. ⚫ 

   

લૉકર રૂમ/િૌચાલયમા ંઉલ્લઘંન     

શૌચ લયની સ મગ્રી (સ બ , િ ર્ી, િેિર ટૉવેલ, ટૉઇલેટ િેિર)નો દ ર િયોગ. "મવિરીત ણલિંગ" ન  લૉકર રૂમ કે શૌચ લયમ ાં 
દ ખલ થવ ાં (આમ ાં બીજા વ્યન્ક્તને મવિરીત ણલિંગન  લૉકર રૂમ કે શૌચ લયમ ાં ધક્કો મ રવ નો સમ વેશ થ ય છે) સ્તર 2ન ાં 
અમતક્રમર્ છે. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

જૂઠંુ બોલવુ ં     

જાર્ી જોઈને ખોટી કે અધરૂી મ રહતી આિવી. ⚫ 
   

ણબસ્ટ્લ્િિંર્મા ંઅયોગ્ય રીત ેફરવુ ં     

ણબસ્ટ્લ્ડિંગમ ાંથી શ ાંમતથી િસ ર ન થવ ાં; લ ઇનમ ાં ન ચ લવ ાં; ણબસ્ટ્લ્ડિંગમ ાં દોડવ ાં; સીધ  રસ્ત ઓનો ઉિયોગ ન કરવો; 
િરવ નગી મવન  મનધ ણરરત ક્ષેત્રમ ાંથી બહ ર મનકળવ ાં. 

⚫ 

એણલમેસટરી 
   

બેદરકારીભરી વતગણ ૂકં     

બીજી વ્યન્ક્તની સાંિમત્તને ન કસ ન િહોંચ ડવ ાં અથવ  બીજી વ્યન્ક્તમન સ રક્ષ  ને જોખમમ ાં મકૂવી (કોમવડ-19ને ફેલ તો રોકવ  મ ટે 

મ સ્ક ન િહરેવો, "શૉક" આિે તેવ  રમકડ નો ઉિયોગ, લબેન  સ રક્ષ  મનયમોન ાં ઉલ્લાંઘન અને અસય બેજવ બદ ર વતણણ ૂાંકનો 
સમ વેશ થ ય છે િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી). મવદ્ય થીઓન  અટકચ ળ  િર્ આ વગણમ ાં સ મેલ હોઈ શકે છે. 

  
⚫ 

  

ઓવર ધ કાઉસટર પદાર્થો     

મિસ્ટ્સ્ક્રતશન મવન  મળતી દવ ઓ સરહત વસ્ત ઓ રાખવી અથવ  વ િરવી, િર્ તેન  સ ધી સીમમત નહીં, એ સ્તર 2નુ ંઅવતક્રમિ છે. 

(મિસ્ટ્સ્ક્રતશન મવન  મળતી દવ ઓ સરહત, િર્ તેન  સ ધી સીમમત નહીં) તેવી શૈક્ષણર્ક વ ત વરર્મ ાં ખલલે િડે તેવી વતણણ ૂાંકન ાં 
ક રર્ બનતી દવ ઓ વહેંચવી, વેચવી કે ખરીદવી અથવ  "ઓવર ધ ક ઉસટર" દવ ઓન  િભ વ હઠેળ રહવે ાં એ સ્તર 3 નુ ં
અવતક્રમિ છે. 

  
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 

િારીડરક િપંકગ/િારીડરક ઇજા     

અયોગ્ય સાંિકણ  અથવ  વ્યવહ ર (દ .ત. ધક્ક મ ક્કી કરવી, રમતમ ાં લઢ ઈ કરવી કે િછી તોફ ન). શ રીરરક ઇજા એટલે "ખોટી-
ખોટી" લઢ ઈ, મ રવ ાં, લ ફો મ રવો, મ ક્કો મ રવો કે એવ ાં ટીખળ કરવ ાં જેન થી કોઈ મવદ્ય થી અથવ  વડીલને શ રીરરક ઇજા થઈ 

શકે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 2ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે. 

 
⚫ 

 
⚫ 
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અયોગ્ય અર્થવા ખલેલ પાિતી વતગણ ૂકં સ્તર 1 સ્તર 2 સ્તર 3 સ્તર 4 

પૉનોગ્રાફી     

િૉનોગ્ર રફક અથવ  અશ્લીલ ગર્ી શક ય અને/અથવ  યૌન દૃસ્ટ્ષ્ટએ ઉઘ ડ  હોય, જેમ ાં કોઈ ઇલેક્િૉમનક રડવ ઇસ િરન  
ફોટ /ણલણખત સાંચ રનો સમ વેશ થ ય છે, તેવી સ મગ્રી હોવી. િામગ્રી ભલ ેર્મે ત્યારં્થી આવી હોય, તેમના ફોન પરની બધી 
િામગ્રીની જવાબદારી વવદ્યાર્થીની છે. સ મગ્રીન  િક ર આધ રે સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ ની શક ય 

  

⚫ 

 

⚫ 

 

તે હોવુ,ં તેનો ઉપયોર્ કરવો અર્થવા તેના નિામા ંહોવુ ં     

દ રૂ, "આલ્કોહોલ મવન ન " મ લ્ટન  િીર્ ાં, ગેરક યદે ડ્રગ્સ, મિસ્ટ્સ્ક્રતશન વગર મળત  ક યદેસરન  મસિંથેરટક િદ થો જેન થી 
ન કસ ન થઈ શકે, મિસ્ટ્સ્ક્રતશનથી મળતી દવ ઓ, કે મનયાંમત્રત િદ થોન ; અથવ  દ રૂ કહવે યેલ વસ્ત , "આલ્કોહોલ મવન ન " 

મ લ્ટન  િીર્ ાં, ગેરક યદે ડ્રગ્સ, મિસ્ટ્સ્ક્રતશન વગર મળત  ક યદેસરન  મસિંથેરટક િદ થો જેન થી ન કસ ન થઈ શકે, 

મિસ્ટ્સ્ક્રતશનથી મળતી દવ ઓ, કે મનયાંમત્રત િદ થોન ; કે િછી ડ્રગ્સ મ ટેન  સ ધન સરાંજામ (દ .ત. ત્ર જવ , િ ઇિ) અથવ  
ગેરક યદે અથવ  મનયાંમત્રત િદ થોન  ઉિયોગ મ ટે દવ ઓન  સ ધન સરાંજામ તરીકે િસ્ત ત કર યેલ વસ્ત ઓન  (મવદ્ય થી 
દ રૂ/ડ્રગન  દ ર િયોગ સાંબાંધી સાંરહત  જ ઓ). િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે. 

   

 

 

⚫ 

 

ચોરીનો માલ હોવો     

$100.00થી ઓછી રકિંમતની ચોર યેલી વસ્ત  હોવી તે સ્તર 1ન ાં અમતક્રમર્ છે અને $100.00 થી વધ ની હોવી તે સ્તર 2ન ાં અમતક્રમર્ 

છે. 
⚫ ⚫ 

  

રેકૉિગ/દસ્તાવેજ/ડિસ્ટ્સ્િક્ટની ફાઇલો હોવી     

સ્કૂલ, મવદ્ય થીન  રેકૉડણ અથવ  દસ્ત વેજોની ચોરી અને/અથવ  તેમ ાં ફેરફ ર કરવો (તેમ ાં ઇલેક્િૉમનક રૂિમ ાં ગ્રેડબ ક્સ, રરિોટણ  
ક ડણ, કમ્તર્ટૂર સૉફ્ટવેર અથવ  હ ડણડ્ર ઇવ, રડસ્ટ્સ્િક્ટ નેટવક્સણ, કમ્તર્ટૂર રેકૉડણ, િ સવડણ વગેરે હકે કરવ  અને ડ ઉનલોડ કરવ  
મવ. નો સમ વેશ થ ય છે િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી). 

   
⚫ 

 

ધાધંલ-ધમાલ     

કોઈ લઢ ઈમ ાં કે લઢ ઈ જેવી કે લઢ ઈન ાં ક રર્ બનતી િવમૃત્ત જેમ ાં 2થી વધ  મવદ્ય થીઓ સ મેલ હોય.   
⚫ 

 

વનયમોનુ ંઉલ્લઘંન     

કૈફેટેરરય , રમતન  મેદ ન, લાંચરૂમ, હૉલવેન  મનયમોન ાં િ લન ન કરવ ાં, સોમશયલ રડસ્ટન્સસિંગન  મનયમો અને સ્કૂલન  ક મન  
મનયમોન ાં ઉલ્લાંઘન કરવ ાં.  

⚫ 

   

વેચાિ, વહેંચિી કે વવતરિ     

દ રૂ, "આલ્કોહોલ મવન ન " મ લ્ટન  િીર્ ાં, ગેરક યદે ડ્રગ્સ, મિસ્ટ્સ્ક્રતશન વગર મળત  ક યદેસરન  મસિંથેરટક િદ થો જેન થી 
ન કસ ન થઈ શકે, મિસ્ટ્સ્ક્રતશનથી મળતી દવ ઓ, કે મનયાંમત્રત િદ થોન ાં અથવ  એવી કોઈિર્ વસ્ત ન ાં જેને વેચન ર વ્યન્ક્ત અગ ઉ 

ઉપ્લ્લણખત વસ્ત ઓમ ાંથી એક કહ ે(જ ઓ મવદ્ય થી દ રૂ/ નશીલ  િદ થોન  દ ર િયોગ સાંબાંધી સાંરહત ). િાળા પ્રિાિન પોણલિને 

રેફરલ કરિે. 

  

 
⚫ 

એણલમેસટરી 

 
⚫ 

 

 

 

જાતીય દુવ્યગવહાર     

જબરદસ્તીથી, જાર્ી જોઈને કે સાંમમતપવૂણક કોઈ બીજી વ્યન્ક્તન  શરીર અને/અથવ  કિડ ને એ રીતે અડકવ ાં કે તે જાતીય 

સાંિકણ  હોય અથવ  બની જાય; આમ ાં ઇલકે્િૉમનક "સેન્ક્સટાંગ” નો સમ વેશ થ ય છે. 

  
⚫ 

  

જાતીય િતામિી અને/અર્થવા િતામિી અર્થવા ભેદભાવ     

જામત, રાંગ, ણલિંગ, મળૂ ર ષ્િીયત , મળૂ વાંશ, અક્ષમત , ધમણ, જાતીય િસાંદગી અથવ  જાતીય િસાંદગી બ બતની મ સયત  અથવ  
ર જ્યન  કે ફેડરલ ક યદ  દ્વ ર  સાંરણક્ષત કોઈિર્ લક્ષર્. જાતીય સત મર્ીની વ્યખ્ય  અમનચ્છેલ જાતીય સાંિકણન  િયત્નો, 
જાતીય સાંબાંધની મ ાંગર્ી અથવ  શ સ્ટ્બ્દક કે શ રીરરક જાતીય સાંિકણ  તરીકે મ ની લઈ શક ય. આમ ાં શ સ્ટ્બ્દક રટતિર્ીઓ, જાતીય 

અિશબ્દો, ઇશ ર , જોક્સ, અિમ ન, જાતીય સ મગ્રી ધર વત  ફોટ  કે િત્રો અને જાતીય બ બતો મવશે અફવ  ફેલ વવ નો 
સમ વેશ થ ય છે. જાતીય સત મર્ીન  િરરર્ મે ણબસ્ટ્લ્ડિંગન  અન િ લન અમધક રી (કમ્તલ યસસ ઑરફસર)ને ટ ઇટલ IX રેફરલ 

કરવ મ ાં આવશે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે. 

 

 
⚫ 

એણલમેસટરી 

 

 

 
⚫ 

 

 

 
⚫ 
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અયોગ્ય અર્થવા ખલેલ પાિતી વતગણ ૂકં સ્તર 1 સ્તર 2 સ્તર 3 સ્તર 4 

ટેક્નોલૉજી/નેટવકગનો દુરુપયોર્     

રડસ્ટ્સ્િક્ટની ટેક્નોલૉજી/નેટવકણનો અયોગ્ય ઉિયોગ. રડસ્ટ્સ્િક્ટની "Acceptable Use Guidelines” (એક્સેતટેબલ ર્ઝૂ 

ગ ઇડલ ઇસસ - સ્વીક યણ ઉિયોગ મ ગણદમશિક )ન ાં ઉલ્લાંઘન. જે મવદ્ય થીઓન ેવચ્ર્ ૂણઅલ સેરટિંગમ ાં ભર્વ મ ાં મદદ કરવ  મ ટે 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ તરફથી ટેક્નોલૉજી અફ ઈ હોય તેઓને રડસ્ટ્સ્િક્ટની ટેક્નોલૉજીનો દ ર િયોગ કરવ  બદલ મશસ્તન ાં િગલ ાંનો 
સમ નો કરવો િડી શકે. જો મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 3 અથવ  4 ન ાં અમતક્રમર્ 

મ નવ મ ાં આવી શકે. 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

પૈિા અર્થવા િપંવત્ત (જાહરે અર્થવા ખાનર્ી) ની ચોરી     

$100.00 થી ઓછ  િૈસ  કે સાંિમત્તની ચોરી સ્તર 1ન ાં અમતક્રમર્ છે. $100.00 અથવ  વધ  િૈસ  કે સાંિમત્તની ચોરી સ્તર 

2ન ાં અમતક્રમર્ છે. ચોરીના પડરિામે પોણલિ વવભાર્ને રેફરલ કરવામા ંઆવી િકે છે. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

10 અર્થવા વધ ુલોકોને આપેલી ધમકી     

વ્ય ખ્ય  િમ ર્ે આતાંકવ દી ધમકી (શબ્દ વણલ જ ઓ). િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે.   ⚫ 

એણલમેસટરી ⚫ 

ધમકી આપવી/બીજી વ્યન્ક્તનો જીવ લવેાની ધમકી આપવી     

કોઈ વડીલ કે મવદ્ય થીને શ સ્ટ્બ્દક અથવ  શ રીરરક રીતે ધમકી આિવી. મશસ્તન ાં સ્તર િરરિેક્ષ્યન  આધ રે નક્કી થશે. 

ભ વન ઓમ ાં વહી જઈને કર યેલી રટતિર્ીને પવૂ ણયોજજત, લેણખત ધમકીની જેમજ સાંબોમધત કરવ મ ાં આવશે નહીં. જો 
મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ તેને પરૂત  ાં ગાંભીર મ ને તો તેને સ્તર 4 સ ધીન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે. િાળા 
પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરી િકે છે.  

  
⚫ 

એણલમેસટરી 

 

⚫ 

 

⚫ 

તમાકુના પ્રોિક્્િ/ધમૂ્રપાન/વેવપિંર્     

શ ળ ન  કલ કો િહલે , તે દરમમય ન કે તેન  િછી, વેમિિંગ રડવ ઇમસસ, ઇલેક્િૉમનક મસગરેટ, ઑઇલ, હ ક્ક , મ ણચસ, ક ગળ, 

લ ઇટર મવિં. હોવ , તેન થી ધમૂ્રિ ન કરવ ાં અથવ  તમ ક ની કોઈ િોડક્ટ લેવી વેિર અને ઇલેક્િૉમનક મસગરેટ સરહત, 

તમ ક ન  િોડક્્સનો તરતજ મનક લ કરવ મ ાં આવશે. િર્ીર વ્યન્ક્ત પાિે આવા ડિવાઇવિિ હોવા બાબતે પોણલિ 

િાઇટેિન લખી િકે છે.  

  

⚫ 

  

િાળા અને/અર્થવા ડિસ્ટ્સ્િક્ટની િપંવત્તમા ંવર્ર પરવાનર્ીએ ઘિુી જવુ ં     

સસ્િેસડ થયેલ  હો ત્ય રે અથવ  શ ળ  કે િવમૃત્તઓ ચ લ  ન હોય ત્ય રે શ ળ ન  િરરસરમ ાં હોવ ાં.   

⚫ 

 

ર્ાપચી મારનાર     

િરવ નગી મવન  કોઈ વગણ, લાંચ, ફરજજય ત શૈક્ષણર્ક હસ્તક્ષેિ અથવ  શ ળ કીય રદવસમ ાંથી ગેરહ જર હોવ ાં; આમ ાં 
િરવ નગી મવન  શ ળ  િરરસર છોડવ ાં અથવ  ગેરહ જરી િછી મ ત મિત  િ સેથી રજા ણચઠ્ઠી ન લ વવી અથવ  
ગેરહ જરીની ખર ઈ કરવ  મ ટે મ ત મિત  સ થે ફોન િર વ ત ન કર વવી. 

 
⚫ 

   

તોિફોિ     

ન ની-મોટી, જેન  મ ટે સ ફ-સફ ઈ મ ટે કસ્ટોરડયનનો વધ ર નો સમય જોઈએ, ભરિ ઈનો સમ વેશ થઈ શકે; 

કમણચ રીઓ, મવદ્ય થીઓ કે રડસ્ટ્સ્િક્ટની સાંિમત્તને જાર્ીજોઈને ન કસ ન અથવ  ન કસ ન કરવ નો િયત્ન (ભરિ ઈ 

કરવ ની રહશેે). મવદ્ય થીઓન  અટકચ ળ  આ ઉલ્લાંઘનમ ાં આવી શકે છે. જો ણબસ્ટ્લ્ડિંગ એડમમમનસ્િેટર તેને પરૂત  ાં ગાંભીર 

મ ને, તો તેને સ્તર 3ન ાં અમતક્રમર્ મ નવ મ ાં આવી શકે છે. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

ડહિંિક કાયગ     

કોઈ મવદ્ય થી અથવ  કમણચ રીન ાં, જેમ ાં તેઓ કોઇને મારી નાખવાનો અર્થવા ર્ભંીર િારીડરક ઇજા કરવાનો િય સ કરત  
હોય —કોઈ મવદ્ય થી દ્વ ર  ગાંભીર શ રીરરક ઇજા કરવ ન  ઇર દ થી શ રીરરક બળનો ઉિયોગ. િાળા પ્રિાિન પોણલિને 

રેફરલ કરિે. 

  

⚫ 

એણલમેસટરી 

 
⚫ 

હવર્થયારો/આગ્નેયાસ્ત્ર હોવા     

કોઈ હમથય ર હોવ ાં અથવ  વ િરવ ાં (હમથય રની વ્ય ખ્ય  શબ્દ વણલમ ાં છે). િાળા પ્રિાિન પોણલિને રેફરલ કરિે. 12    

⚫ 

વર્તણ ૂંક સૂંબૂંધી ઉલ્લૂંઘનો 
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સ્તર 1 

 
વર્ગખિંમા ંમદદ અને પ્રિાિનના કાયગના દાખલા 

મશક્ષક મવદ્ય થી સ થે મળશ ેઅને યોગ્ય વતણણ ૂાંક અને/અથવ  
વગણખાંડન  મનયમો ફરીથી શીખવશે 

રરસેસમ ાં ન જવ  દેવ  - અડધી/આખી (આનો ઉિયોગ ત્ય રેજ કરવ મ ાં આવવો જોઈએ જ્ય રે 
વતણણ ૂાંક સાંબાંધી ઉલ્લાંઘન મ ટે બીજા કોઈ મવકલ્િ ન રહ્  હોય). 

સક ર ત્મક િેસ્ટ્ક્ટસ-ત લીમન  અવસરો જમવ  મ ટે સિોટણ (જમવ  મ ટે ન જવ  દેવ મ ાં આવે એવ ાં ક્ય રેય બનશે નહીં) 

મ ત મિત /વ લી(ઓ)ને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી મૌણખક/લેણખત મ રહતી આિવી મશક્ષક/મ ત મિત /વ લીની કૉસફરસસ અને/અથવ  મિન્સસિ લ સ થે 

િગમત બ બતે મ ત મિત /વ લી(ઓ)ને દૈમનક/અઠવ રડક રરિોટણ  મોકલવ  વૈકપ્લ્િક હસ્તક્ષેિ જેમકે દૈમનક ચ ટણ , સ ધ ર ત્મક મશસ્તન ાં િગલ ાં લ ગ  કરવ  

જો યોગ્ય હોય તો અભ્ય સક્રમ ાં ફેરફ રો કરવ  ખ સ અમધક રો ન આિવ  

મવદ્ય થીને શ ળ  છૂટે િછી રોકી ર ખવ  જમવ ન  સમયે/રરસેસમ ાં રડટેસશન 

િહલેો અમતક્રમર્ - 3 રદવસ સ ધીન ાં રડટેસશન અથવ  સસ્િેસશન  

બીજ ાં અમતક્રમર્ - 5 રદવસ સ ધીન ાં સસ્િેસશન  

ત્રીજ ાં અને ત્ય ર િછીન  અમતક્રમર્ - 10 રદવસ સ ધી સસ્િેસશન  

 

 

 
 

 

 

 
સ્તર 2 

િઘન મદદ અને પ્રિાિનના કાયગના દાખલા 
મ ત મિત /વ લી સ થે સાંિકણ  સરહત મવદ્ય થી સ થે કૉસફરસસ સ્કૂલમ ાં રડટેસશન - રરસેસ/લાંચન  અમધક રો ખોવ  

મ ત મિત /વ લી/મશક્ષક/મવદ્ય થી/િશ સક કૉસફરસસ ભરિ ઈ અને /અથવ  સ્વ સ્્યકર રરવ જો કૉસફરસસ/અવસરો 

સ્કૂલ િછી રડટેસશન વતણણ ૂાંક બ બતે સ ન વર્ી મ ટે સમમમતને રેફરલ અને સ થે 180 રદવસ સ ધી સ્કૂલની 
બહ ર સસ્િેસશનન  વધ ર ન  રદવસો 

સ્કૂલની અંદર અથવ  બહ ર દસ (10) રદવસ સ ધી સસ્િેસશન સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી મ ક વ ાં 

િહલે ાં અમતક્રમર્- 10 રદવસ સ ધીન ાં સસ્િેસશન 

બીજ ાં અમતક્રમર્ - 180 રદવસ સ ધીન ાં સસ્િેસશન 

 

 
 

 

 

સ્તર 3 

િસ્પેસિન અને રેફરલ 

સ્કૂલમ ાં સસ્િેસશન વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સ ન વર્ી મ ટે સમમમતને રેફરલ જેમ ાં વધ ર ન  રદવસો મ ટે 
સ્કૂલમ ાંથી બહ ર સસ્િેસશનન  બીજા 180 સ ધીન  રદવસો િર્ હોઈ શકે છે.  

180 રદવસ સ ધી મ ટે સ્કૂલની બહ ર સસ્િેસશન  

અલગ સ્કૂલમ ાં વૈકપ્લ્િક હસ્તક્ષેિ ક યણક્રમમ ાં મકૂ વ ાં 

વતણણ ૂાંક બ બતે સ ન વર્ી મ ટે સમમમતને રેફરલ અને સ થે 180 

રદવસ સ ધી સ્કૂલની બહ ર સસ્િેસશનન  વધ ર ન  રદવસો 
સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી મ ક વ ાં 

ત્ય ર િછીન  કોઈિર્ સ્તર 3ન  અમતક્રમર્ - સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી મ ક ઈ શક ય 

 

 
 

 
 

સ્તર 4 

લબંાવેલ િસ્પેસિન અને રેફરલ 

સ્કૂલમ ાં સસ્િેસશન 

180 રદવસ સ ધી મ ટે સ્કૂલની બહ ર સસ્િેસશન 

સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી મ ક વ ાં 
હમથય રો સાંબાંધી ઉલ્લાંઘન - ઓછ મ ાં ઓછાં એક વષણન ાં (365 કેલેસડર રદવસ) સસ્િેસશન અથવ  ક ઢી મ ક વ ાં, જે મનધ ણરર્ Mo. સાંશો. § 160.261 િમ ર્ે કર શે. 

સ્ર્રો સૂંબૂંધી પરરભાષાઓ 
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મશક્ષર્ બોડણ ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટમ ાં ભર્ત  મવદ્ય થીઓન  આરોગ્ય, કલ્ય ર્ અને સ રક્ષ  
સાંબાંધી જવ બદ રીમ ાં િોત ન  ભ ગને સ્વીક રે છે. તેથી સ્કૂલની ઇમ રતમ ાં, સ્કૂલ દ્વ ર  િ યોજજત િવમૃત્તઓ અથવ  ક યણક્રમોમ ાં, ફીલ્ડ રિિમ ાં 
અથવ  સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ મ ટે મવદ્ય થીઓને લ વવ -લઈ જવ  મ ટે વિર ત  વ હનમ ાં દ રૂ અથવ  ડ્રગ્સનો ઉિયોગ, વેચ ર્, િ સસફર કે તેની અસર 

હઠેળ હોવ ની મન ઈ છે. 

 

દારૂ શબ્દ, જે આ મવદ્ય થી આચ ર સાંરહત મ ાં વિર યેલ છે તેની વ્ય ખ્ય  દ રૂ, “નૉન-આલ્કોહૉણલક” મ લ્ટન  િીર્ ાં અથવ  એવ  િદ થો 
જેમને દ રૂ કે “નૉન-આલ્કોહૉણલક” મ લ્ટન  િીર્ ાં તરીકે દશ ણવવ મ ાં આવે છે. 

 

ડ્રગ્િ શબ્દ, જે આ મવદ્ય થી આચ ર સાંરહત મ ાં વિર યેલ છે, તેની વ્ય ખ્ય  નશીલ  િદ થો, ગેરક યદે ડ્રગ્સ, મિસ્ટ્સ્ક્રતશનથી મળતી દવ ઓ, 

મિસ્ટ્સ્ક્રતશન મવન  મળત  ક યદેસરન  મસસથેરટક િદ થો કે મિસ્ટ્સ્ક્રતશન મવન , ઓવર ધ ક ઉંટર મળતી દવ ઓ જે ન કસ ન કરે, અને/અથવ  
શ રીરરક અથવ  મ નમસક ફેરફ રો કરત  રસ યર્ો અથવ  મનયાંમત્રત િદ થો જે, તે જેન  મ ટે બની છે તેન થી જ દ  ક યણ મ ટે વિર ય; અથવ  
દવ  મ ટેનો સ જ-સરાંજામ. 

 

જ્ય ાં બોડણનો કે સ્કૂલન  મશક્ષકો અને િશ સનનો ઇર દો સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટન  કોઈિર્ િ ત્ર વ્યન્ક્તને મશક્ષર્ મળત ાં રોકવ નો નથી, એ વ ત સવણસ્વીકૃત છે 

કે શ ળ મ ાં મશસ્ત અને શ ળ ન ાં ન ગરરકત્વ મશક્ષર્ન ાં યોગ્ય વ ત વરર્ બને તે મ ટે જરૂરી છે. જે મવદ્ય થીઓ તેમની શૈક્ષણર્ક અને િવમૃત્તઓ કરવ ની 
તકોનો સૌથી વધ  ફ યદો મેળવવ  ઇચ્છત  હોય, તેઓ ડ્રગ્સ કે દ રૂની અસર હઠેળ કે તે વસ્ત  ઓ તેમની િ સે હોય તે દરમમય ન તેમન  
સહિ ઠીઓન  ક રર્ ેથત  ણબનજરૂરી ખલેલ અને વ્યગ્રત ન  સાંિકણમ ાં આવે તે વ જબી વ ત નથી.  

 

જે મવદ્ય થી દારૂ કે ડ્રગ્િના નિામા ંહોય અર્થવા જેની પાિેર્થી તે મળી આવે તેને 180 શ ળ કીય રદવસો સ ધીન  સમયગ ળ  મ ટે સસ્િેસડ કરી 
દેવ આમ ાં આવી શકે છે અથવ  ક ઢી મકૂ્વ મ ાં આવી શકે છે. મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ આવ  મવદ્ય થીઓને સૌથી િહલે  દસ (10) શ ળ કીય 

રદવસો મ ટે સસ્િેસડ કરિે . દ રૂ કે ડ્રગ્સ હોવ ન  િહલે  ગ ન  મ ટે, 10 રદવસન  સસ્િેસશનન  બદલ,ે મવદ્ય થી શ ળ ન  એક અલગ સ્થળે કોઈ 

વૈકપ્લ્િક હસ્તક્ષેિ ક યણક્રમમ ાં હ જરી આિવ ન ાં િસાંદ કરી શકે છે. મવદ્ય થીએ મિફડણ ફેમમલી હલે્થ મ રફતે એક મવસ્તતૃ ડ્રગ મલૂ્ય ાંકનમ ાં ભ ગ 

લેવ નો રહશેે. આ 10 રદવસ દરમમય ન મવદ્ય થી આખો રદવસ શ ળ એ જશે અને િોત ન  અભ્ય સક્રમમ ાંથી બધ ાં એસ ઇનમેસટ પરૂ ાં કરશે અને 

ડ્રગ/દ રૂ મ ટે ક ઉસસેણલિંગ મેળવશે. મવદ્ય થીઓ િોત ની મળૂ સ્કૂલમ ાં િ છ  ફરશે ત્ય રે સક ર ત્મક મનર્ણય લેવ મ ાં અને ન્સ્થમત-સ્થ િકત  
મવકસ વવ  મ ટે મનરાંતર મદદ મેળવશે. જો મવદ્ય થી અથવ  મ ત -મિત /વ લી સાંતોષક રક રીતે જરૂરી ક ગળો ન ભરે,  મલૂ્ય ાંકન અથવ  
સતત સહ યત  મીરટિંગો પરૂી ન કરે, તો શર આતન ાં 10 રદવસન ાં સસ્િેસશન લ દવ મ ાં આવશે અને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીન ાં આયોજન 

કરવ મ ાં આવશે જેથી યોગ્ય દાંડ અને/અથવ  સસ્િેસશનન  વધ ર ન  રદવસો નક્કી કરી શક ય.  દાંડ બ બતે ભલ મર્ સ મિસટેસડસટ/તેમન  
િમતમનમધને મનર્ણય લેવ  મ ટે મોકલી આિવ મ ાં આવશે. 

  

મવદ્ય થી આચ ર સાંરહત  હઠેળ બીજ ાં અમતક્રમર્ થ ય તો મવદ્ય થીને 180 શ ળ  રદવસો સ ધી સસ્િેસડ કરવ મ ાં આવશે અથવ  ક ઢી મ કવ મ ાં આવશે. 

 

અમતક્રમર્ની ગાંભીરત ન  આધ રે દારૂ અર્થવા નિીલી દવાઓના વેચાિ, િેડરિંર્ કે વવતરિમા ંભાર્ લેતા હોવાની જાર્ થ ય તેવ  મવદ્ય થીને 180 

રદવસ સ ધી સસ્િેસડ કરવ મ ાં આવશે અથવ  ક ઢી મ કવ મ ાં આવશે. મિન્સસિ લ/તેમન  િમતમનમધ આવ  મવદ્ય થીઓને સૌથી િહલે  દસ (10) 

શ ળ કીય રદવસો મ ટે સસ્િેસડ કરી િકે. વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ી શર આતન  દસ (10) શ ળ કીય રદવસોન  સસ્િેસશનન  સમયગ ળ મ ાં 
યોજવ મ ાં આવી શકે જેથી દાંડની યોગ્યત  મનધ ણરરત કરી શક ય. દાંડ બ બતે ભલ મર્ સ મિસટેસડસટ/તેમન  િમતમનમધને મનર્ણય લેવ  મ ટે મોકલી 
આિવ મ ાં આવી શકે. વતણણ ૂાંક બ બતે સમમમતન  રહયરરિંગ ઑરફસર (સ ન વર્ી અમધક રી) તેમની મવવેકબ દ્ધિ િમ ર્ ેવૈકપ્લ્િક શૈક્ષણર્ક તલેસમેસટ - 

ઑલ્ટનેરટવ લમનિંગ સેસટર (ALC)ની ભલ મર્ કરી શકે. જો આવ ાં તલેસમેસટ સ્વીક રવ મ ાં આવે તો:  
ALC શરૂ કરવ ન  બે (2) અઠવ રડય ાંની અંદર, મિફડણ ફેમમણલ હલે્થમ ાં ડ્રગ એસેસમેસટ પરૂ ાં કરવ ન ાં રહશેે. (2) મવદ્ય થીએ મિફડણ ફેમમલી હલે્થ દ્વ ર  પરૂ ાં 
િડ ત ાં ડ્રગ ક ઉસસેણલિંગ સેશનોમ ાં ભ ગ લેવ નો રહશેે. 

વવદ્યાર્થી દ્વારા દારૂ અને ડ્રર્ના િેવન 

િબંધંી િડંહતા 
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મનમ્નણલણખત વ્યાખ્યાઓ લ ગ  િડશે: 

 

“વેચાિ, વહેંચિી અને વવતરિ” (સેલ, શેરરિંગ એસડ રડસ્ટ્સ્િબ્ર્ શન) નો અથણ છે એક વ્યન્ક્તથી બીજી વ્યન્ક્ત સ ધી દ રૂ અથવ  ડ્રગ્સની 
વ સ્તમવક િ સસફર, રચન ત્મક િ સસફર, િય સ ક રયેલ િ સસફર અથવ  િ સસફર કરવ નો િસ્ત વ. આ શબ્દમ ાં વેચ ર્, અદલ બદલી, 
સ ટ ાં, સોમશયલ શેરરિંગ અને ભેટનો સમ વેશ થ ય છે, િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી. 

 

“હોવુ”ં (િઝેશન) નો અથણ છે વ્યન્ક્તની િોત ની િ સે, અથવ  તેની સાંિમત્ત િર અથવ  તેને ર ખવ  અિ યેલ અથવ  તેન  મનયાંત્રર્મ ાં હોય 

તેવી વસ્ત   િર દ ર  અથવ  ડ્રગ્સ હોવ . 
 

"પ્રભાવ હઠેળ” (અંડર ધ ઇસફ્લ અસસ)નો અથણ છે શરીરમ ાં ખ ઇને, વ િરીને કે શોષીને (મોઢ  વ ટે, ઇસજેક્શન વડે, ,સ ૂાંઘી ને મવ.) ડ્રગ્સ લેવી. 
“િભ વ હઠેળ” મ ાં રડસ્ટ્સ્િક્ટની સાંિમત્ત િર અથવ  શ ળ  દ્વ ર  િ યોજજત િવમૃત્ત અથવ  ફીલ્ડ િીિમ ાં, તે રડસ્ટ્સ્િક્ટની સાંિમત્ત િર હોય કે 

તેન થી ધરૂ, હ જર રહતે  િહલે  દ રૂ અથવ  ડ્રગ્સનો ઉિયોગ, જ્ય રે તેન  મવશે મનરીક્ષર્થી અથવ  મવદ્ય થી શ ળ એ અથવ  િવમૃત્તમ ાં 
હોય ત્ય રે તિ સ વડે જાર્ી શક ય, નો સમ વેશ થ ય છે, િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી. જો કોઈ િશ સકને શાંક  િડે કે મવદ્ય થી િભ વ હઠેળ 

છે તો તેઓ ફીલ્ડ સોબ્ર ઇટી ટેસ્ટ કરી શકે, તબીબી વ્ય વસ મયકો િ સેથી સલ હ લઈ શકે અથવ  િરીક્ષર્ કરી શકે. જ્ય રે િરીક્ષર્ કરી 
શક ય તેવી વ જબી શાંક  હોય ત્ય રે િરીક્ષર્મ ાં દ રૂ મ ટે બ્રેથેલ ઇઝર અને નશીલી દવ ઓ મ ટે થ ૂાંકની તિ સ થશે. કોઈ િર્ િરરન્સ્થમતમ ાં 
“િભ વ હઠેળ”ની વ્ય ખ્ય  મોટર વ હનો ચલ વવ  િર લ ગ  થવ  સ ધી સીમમત રહશેે નહીં. 

 

“ડ્રગ્િ માટેનો િરંજામ” (ડ્રગ િેર ફનેણલય )નો અથણ છે એ બધ ાંજ સ ધનો, િોડક્્સ, િદ થો અને કોઈિર્ િક રની સ મગ્રી જેનો કોઈ 

મનયાંમત્રત િદ થણ અથવ  નકલી મનયાંમત્રત િદ થણ વ વવ , ફેલ વવ , ઉગ ડવ , ક િવ , બન વવ , કમ્િ ઉંડ કરવ , િરરવમતિત કરવ , 
ઉત્િ રદત કરવ , સાંસ મધત કરવ , તૈય ર કરવ , સાંઘરવ , ર ખવ , સાંત ડવ , ઇંજેક્શન વ ટે આિવ ,શ્વ સ વ ટે લેવ  અથવ  કોઈ બીજી રીતે 

મ નવન  શરીર મ ાં દ ખલ કરવ  મ ટે ઉિયોગ થ ય છે, ઉિયોગ મ ટે હોય છે, ઉિયોગ મ ટે રડઝ ઇન કરવ મ ાં આવ્ય  હોય છે. 
 

 

વવદ્યાર્થી દ્વારા દારૂ/નિીલા પદાર્થોના િેવન િબંધંી િડંહતા 
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ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ તેન  મવદ્ય થીઓ મ ટે સ રણક્ષત, રહિંસ -મ ક્ત શૈક્ષણર્ક વ ત વરર્ અને કમણચ રીઓ મ ટે સ રણક્ષત, 

રહિંસ મ ક્ત ક યણસ્થળ પરૂ ાં િ ડવ  ઇચ્છે છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ ઔિચ રરક રૂિ ેજાહરે કરે છે કે સ્કૂલન  િરરસરમ ાં આગ્નેય સ્ત્રો આવક યણ નથી. 
રડસ્ટ્સ્િક્ટ સ્વીક રે છે કે તેર્ ેશ ળ મ ાં આગ્નેય સ્ત્રઓ લ વન ર મવદ્ય થીઓ સ થે વ્યવહ ર મ ટે ફેડરલ અને ર જ્યન  ક યદ ઓન ાં િ લન 

કરવ ન ાં રહશેે. તે િમ ર્,ે આ મ રહતી Improving America's Schools Act of 1994 (1994ન  ઇમ્રમૂવિંગ અમેરરક ઝ સ્કૂલ્સ એક્ટ - 

અમેરરક ની શ ળ ઓને વધ  સ રી બન વવી ક યદો), Individuals with Disabilities Education Act (ઇસ્ટ્સડમવજ્ર્ અલ્સ મવથ 

રડસેણબણલટીઝ એજ્ર્ કેશન એક્ટ - અક્ષમત  ધર વન ર વ્યન્ક્તઓન  મશક્ષર્ સાંબાંધી ક યદો) અને અસય લ ગ  િડત  ફેડરલ અને 

ર જ્યન  ક યદ ઓન ાં િ લન કરે છે. 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ સ્વીક રે છે કે શ ળ એ આગ્નેય સ્ત્ર લ વન ર વ્યન્ક્ત િોત ને અને સ્કૂલન  િરરસરમ ાં હ જર અસય વ્યન્ક્તઓને ન કસ ન કરવ ન ાં 
જોખમ ઊભ ાં કરે છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ વ્યન્ક્તની િ સે આગ્નેય સ્ત્ર હોવ ને મવદ્ય થીઓ, કમણચ રીઓ અને અસય વ્યન્ક્તઓન  આરોગ્ય, સ રક્ષ  અને 

સાંરક્ષર્ને સાંભ મવત જોખમ તરીકે સ્વીક રે છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ કોઈ વ્યન્ક્તન  અમ રી શ ળ ઓન  િરરસરમ ાં કોઈ આગ્નેય સ્ત્ર લ વવ થી ઊભ  
થત  ન કસ નન  જોખમને સહન કરશે નહીં.. 
તેથી, રડસ્ટ્સ્િક્ટ મનમ્નણલણખત ઘોષર્ ઓ કરે છે: 

I. વ્ય ખ્ય ઓ 

“આગ્નેય સ્ત્ર” શબ્દની વ્ય ખ્ય  18 ર્નૂ ઇટેડ સ્ટે્સ સાંરહત  921ન  સૌથી હ લન  સાંસ્કરર્મ ાં વર્ણવેલ ફેડરલ  

ક યદ  િમ ર્ ેછે. “આગ્નેય સ્ત્ર” (એટલ ેકે ફ યર-આમણ) મ ાં આવી વસ્ત  ઓનો સમ વેશ થ ય છે, િર્ તે તેમન  સ ધી જ સીમમત નથી: 
A. કોઈર્ િર્ વસ્ત   જે ગોળી ભરેલ ાં અથવ  ખ લી હમથય ર, હમથય રની ફે્રમ કે હમથય રન ાં બેરલ હોય જેને કોઈ મવસ્ફોટકની 

િરક્રય થી કોઈ અસ્ત્ર છોડવ  મ ટે બન વવ  આવ્ર્ ાં છે અથવ  તો સહલે ઇથી તેવ  સ ધનમ ાં ફેરવી શક ય છે; અથવ  
B. કોઈ િર્ વસ્ત   જે, કોઈ મવસ્ફોટકની િરક્રય થી કોઈ અસ્ત્ર છોડવ  મ ટે બન વવ  આવ્ર્ ાં છે અથવ  તો સહલે ઇથી તેવ  સ ધનમ ાં 

ફેરવી શક ય છે; અને જેનો બેરલ બોર ઓછ મ ાં ઓછ  અડધો ઇંચ વ્ય સનો હોય છે; અથવ  
C. કોઈ મવસ્ફોટક, સળગી ઉઠે તેવો અથવ  ઝેરી ગેસ, જેમ કે: બૉમ્બ; ગ્રેનેડ, ચ ર (4) ઔંસથી વધ  િોિેલસટ ચ ર્જ ધર વત ાં રૉકેટ, 

અને ફેડરલ ક યદ મ ાં સ્વીકૃત અસય સમ ન રડવ ઇમસસ; અથવ  
D. ઘટકોન ાં કોઈિર્ સાંયોજન જેને ક્ય ાંતો કોઈ એવ  રડવ ઇસમ ાં ફેરવવ  મ ટે બન વવ મ ાં આવ્ર્ ાં હોય અથવ  કોઈ રડવ ઇસને 

એવ  રડવ ઇસમ ાં બદલવ  મ ટે બન વવ મ ાં આવ્ર્ ાં હોય, જેન ાં વ્ય ખ્ય  મવભ ગમ ાં િેરેગ્ર ફ B અથવ  C મ ાં વર્ણન 

કરવ મ ાં આવ્ર્ ાં છે. 

II. શ ળ એ આગ્નેય સ્ત્ર લ વન ર મવદ્ય થી 
રડસ્ટ્સ્િક્ટ કોઈ મવદ્ય થી શ ળ એ આગ્નેય સ્ત્ર લ વે તે સહન કરશે નહીં. તેથી જો કોઈ મવદ્ય થી શ ળ એ આગ્નેય સ્ત્ર લ વેલ છે તેવ ાં 
મનધ ણરર્ થ ય , તો રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીચ ેવર્ણવેલ િગલ ાં લેશે: 

A. રડસ્ટ્સ્િક્ટ મવદ્ય થીને યોગ્ય રક્રમમનલ જસ્ટ્સ્ટસ અથવ  જ વેન ઇલ ડેમનસક્વસસી િર્ લીને રેફર કરશે; અને 

B. રડસ્ટ્સ્િક્ટ મવદ્ય થીને શ ળ મ ાંથી અમતક્રમર્ની ત રીખથી ઓછ મ ાં ઓછ  એક (1) વષણ (365 રદવસ)ન  ગ ળ  મ ટે સસ્િેસડ કરશે, 

અને, િોત ની મવવેકબ દ્ધિ િમ ર્,ે મવદ્ય થીને હાંમેશ મ ટે શ ળ મ ાંથી ક ઢી િર્ મ કી શકે છે.. જો સ મિસટેસડસટ એવ ાં મનધ ણરરત કરે 

કે િરરન્સ્થમત આવ  ફેરફ રને લ યક છે, તો આ સસ્િેસશનની જોગવ ઈમ ાં દરેક અલગ-અલગ કેસમ ાં સ મિસટેસડસટ ઑફ 

સ્કૂલ્સની ભલ મર્ન  આધ રે િરરવતણન થઈ શકે છે.  

C. રડસ્ટ્સ્િક્ટ િોત ની મવવેકબ દ્ધિ િમ ર્,ે રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીમત 2620 હઠેળ સસ્િેસડ કર યેલ મવદ્ય થીને વૈકપ્લ્િક સેરટિંગમ ાં શૈક્ષણર્ક 

સેવ ઓ પરૂી િ ડી શકે છે. 

III. અક્ષમત ઓ ધર વત  મવદ્ય થીઓ મ ટે લ ગ  િડવ ની ક્ષમત  
જો આ આગ્નેય સ્ત્ર મ ક્ત સ્કૂલો મ ગણદમશિક ન ાં ઉલ્લાંઘન કરત  મનધ ણરરત થયેલ મવદ્ય થી Individuals with Disabilities Education Act 

(ઇસ્ટ્સડમવજ્ર્ અલ્સ મવથ રડસેણબણલટીઝ એજ્ર્ કેશન એક્ટ - અક્ષમત  ધર વત  વ્યન્ક્તઓ મ ટે મશક્ષર્નો ક યદો) હઠેળ અક્ષમત  
ધર વન ર મવદ્ય થી હોય, તો રડસ્ટ્સ્િક્ટ લ ગ  થત  ક યદ ઓ અને મનયમોમ ાં વર્ણવેલ ફેડરલ અને ર જ્યની જરૂરરય તોન ાં િ લન 

કરશે. આવ  ક યદ  અને મનયમો જ્ય રે અક્ષમત  ધર વન ર કોઈ મવદ્ય થી શ ળ એ કોઈ આગ્નેય સ્ત્ર લ વે ત્ય રે જે ખ સ િરક્રય ઓને 

અન સરવ ની હોય છે તેન ાં વર્ણન કરે છે. આ મ ગણદમશિક  અક્ષમત  ધર વત  મવદ્ય થીઓને તે સીમ  સ ધી લ ગ  િડશે જે સીમ  સ ધી 
Individuals with Disabilities Education Act (ઇસ્ટ્સડમવજ્ર્ અલ્સ મવથ રડસેણબણલટીઝ એજ્ર્ કેશન એક્ટ - અક્ષમત  ધર વત  
વ્યન્ક્તઓ મ ટે મશક્ષર્નો ક યદો) હઠેળ તેમને લ ગ  કરવ ની િરવ નગી રહશેે. 

IV. રડસ્ટ્સ્િક્ટની અસય નીમતઓની લ ગ  િડવ ની ક્ષમત  
રડસ્ટ્સ્િક્ટની હમથય ર સાંબાંધી બીજી બધીજ નીમતઓ, મશસ્ત સાંબાંધી નીમતઓ અથવ  હમથય ર જેવી દેખ તી વસ્ત  ઓ સાંબાંધી નીમતઓ 

હ લ અન્સ્તત્વમ ાં છે તે રીતે અથવ  હવે િછી તેમ ાં સ ધ ર કરવ મ ાં આવે તે રીતે િભ વી રહશેે. 

આગ્નેયાસ્ત્ર-મકુ્ત સ્કલૂ િડંહતા 
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ડિટેસિન સ્ટિી હૉલ - એક સ િરવ ઇઝ કર ત  ાં હૉલન ાં વ ત વરર્ જે શ ળ ન  સમય મસવ ય થત ાં હોય છે. સેટરડે સ્કૂલ શમનવ રે સવ રે 

શ ળ ન  કલ કો મસવ ય પરૂ ાં િડ ત  ાં સ િરવ ઇઝ કર ત  ાં સ્ટડી હૉલ વ ત વરર્ છે. સમય અલગ-અલગ શ ળ ઓમ ાં અલગ-અલગ રહશેે. 

મવદ્ય થીની િવમૃત્ત િર નજીકથી નજર ર ખવ મ ાં આવે છે અને તેને સીમમત ર ખવ મ ાં આવે છે. રડટેસશનન  આખ ય સમયગ ળ  
દરમમય ન મવદ્ય થીઓ િ સે શ ાંત રહવે ની અને ફક્ત તેમને સોંિ યેલ  ક મો કરવ ની અિેક્ષ  ર ખવ મ ાં આવે છે. મોડ  આવન ર ઓને 

સોંિ યેલ રડટેસશનમ ાં હ જર રહવે  દેવ મ ાં આવશે નહીં. 
 

ઇન-સ્કલૂ િસ્પેસિન (ISS/ISAP) - એક સાંગરઠત, બધી સગવડવ ળુાં વ ત વરર્ જ્ય ાં મવદ્ય થીને કે્રરડટ મ ટે એસ ઇનમેસટ પરૂ  કરવ ની 
તક આિવ મ ાં આવશે. મવદ્ય થીને ISS/ISAPમ ાં મ કત  િહલે  મ ત મિત /વ લીનો સાંિકણ  સ ધવ મ ાં આવશે. જો IEP ધર વન ર કોઈ 

મવદ્ય થીને ISS/ISAP મ ાં મ કવ મ ાં આવે, તો તેમની ખ સ મશક્ષર્ સેવ ઓ IEPમ ાં વર્ણવ્ય  િમ ર્ ેપરૂી િ ડવ મ ાં આવશે, અથવ  
ISS/ISAPમ ાં મવત વેલ  સમય શ ળ  બહ ર સસ્િેસશન ગર્ શે. મવદ્ય થી તેમન  શ ળ મ ાં સ્કૂલમ ાં સસ્િેસશનને પરૂ ાં કય ણ િછી િવમૃત્તઓમ ાં 
ભ ગ લઈ શકશે. 

 

આઉટ-ઑફ-સ્કલૂ િસ્પેસિન (OSS) - શ ળ મ ાં હ જરીમ ાંથી ક ઢી નખ વ ાં. મવદ્ય થી શ ળ એ િ છ  ફરી શકે તે િહલે  મવદ્ય તી અને 

મ ત મિત /વ લી સ થે કૉસફરસસની જરૂર િડી શકે છે. જે મવદ્ય થીઓને OSS મળે તેમને નીચ ેવર્ણવેલ િરરન્સ્થમતઓ મસવ ય તેમન  
ચ ક ઈ ગયેલ  ક મને 100% કે્રરડટ મેળવવ  મ ટે િ છળથી પરૂ ાં કરી શકશે. 

 

સસ્િેસશનન  સમયગ ળ  મ ટે મવદ્ય થીનો ગ્રેડ મવદ્ય થીને સસ્િેસશનન  સમયગ ળ મ ાં વગણખાંડ બહ ર પરૂ ાં કરવ  મ ટે આિવ મ ાં 
આવેલ ક મન  આધ રે આિવ મ ાં આવશે. જો મવદ્ય થીને વૈકપ્લ્િક સેરટિંગ આિવ નો િસ્ત વ મ ક યો હોય અને આ સેરટિંગનો 
અસ્વીક ર કરવ મ ાં આવે તો સસ્િેસશનન  સમયગ ળ  મ ટે મવદ્ય થીન  મશક્ષર્ની જવ બદ રી મ ત મિત /વ લી(ઓ)ની રહશેે. 

 

ચ ક ઈ ગયેલ  ક મન  બદલ ેક મની િરવ નગી આિવ મ ાં આવશે નહીં જો: 
• OSSમ ાંથી િ છ  ફરવ ન ાં ક મ છેલ્લી ત રીખ સ ધીમ ાં જમ  કર વવ મ ાં ન આવે 

• ISS/ISAP દરમમય ન સોંિ યેલ ાં ક મ મવદ્ય થી વગણમ ાં િ છ  ફરે ત્ય ાં સ ધી જમ  કર વવ મ ાં ન આવે 

• મવદ્ય થી/મ ત મિત /વ લી(ઓ) AIP (ઑલ્ટનેરટવ ઇંટરવેસશન િોગ્ર મ - વૈકપ્લ્િક હસ્તક્ષેિ ક યણક્રમ) ન લેવ ન ાં િસાંદ કરે 

• સસ્િેસશન 55 શ ળ  રદવસોથી લ ાંબ  હોય 

 

શ ળ મ ાંથી સસ્િેસડ કર યેલ કોઈિર્ મવદ્ય થી આઉટ-ઑફ-સ્કૂલ સસ્િેસશનન  સમયગ ળ  દરમમય ન શ ળ ની સાંિમત્ત કે રડસ્ટ્સ્િક્ટની કોઈ 

અસય સાંિમત્ત િર હ જર રહી શકશે નહીં. ઉિર ાંત, સસ્િેસડ કર યેલ મવદ્ય થી સસ્િેસશનન  સમયગ ળ  દરમમય ન કેમ્િસ િર કે કેમ્િસની 
બહ ર કોઈ અભ્ય સક્રમેત િવમૃત્તમ ાં ભ ગ લઈ શકશે નહીં કે તેમ ાં હ જર રહી શકશે નહીં. આઉટ-ઑફ-સ્કૂલ સસ્િેસશન પરૂૂાં કય ણ િછી 
મવદ્ય થી િવમૃત્તઓ કે સ્િધ ણઓમ ાં ભ ગ લઈ શકે તે િહલે  તેઓએ િોત ને શ ળ ન  સસમ નનીય ન ગરરક તરીકે સ્થ મિત કરવ ન  રહશેે. 

જોકે, મવદ્ય થીને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીમ ાં હ જરી આિવ  અને કોઈ મનરદિષ્ટ વૈકપ્લ્િક ક યણક્રમમ ાં હ જરી આિવ  મ ટે 

રડસ્ટ્સ્િક્ટની સાંિમત્ત િર આવવ ની છૂટ છે. 

 

આઉટ-ઑફ-સ્કૂલ સસ્િેસશન િછી સ્કૂલમ ાં િ છ  ફરી રહલે કોઈિર્ મવદ્ય થીએ એક રી-એસિી મીરટિંગમ ાં હ જરી આિવ ની રહશેે જેમ ાં 
મિન્સસિ લ/િમતમનમધ સ મેલ હશે અને જેમ ાં મવદ્ય થીન  મ ત મિત /વ લી(ઓ) િર્ સ મેલ હોઈ શકે છે. 

 

10 ર્થી 180 ડદવિનુ ંઆઉટ-ઑફ-સ્કલૂ િસ્પેસિન –સ મિસટેસડસટ/િમતમનમધ મવદ્ય થીને 180 શ ળ  રદવસો સ ધી સસ્િેસડ કરી શકે છે અને 

મશક્ષર્ બોડણને તેન થી વધ  લ ાંબ  સસ્િેસશન અને મવદ્ય થીને શ ળ મ ાંથી ક ઢી મ ક વ ની ભલ મર્ કરી શકે છે. એકસો એંશી (180) 

રદવસથી વધ ન ાં સસ્િેસશન મ ત્ર બોડણ જ આિી શકે છે શર આતન  સસ્િેસશનન  ક રર્રૂિ વતણણ ૂાંકની સમીક્ષ  કરવ  મ ટે અને દસ (10) 

રદવસથી વધ ન  આઉટ ઑફ સ્કૂલ સસ્િેસશન અને/અથવ  ક ઢી મ કવ  સાંબાંધી ભલ મર્ કરવ  મ ટે વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની 
સ ન વર્ીન ાં આયોજન કરવ મ ાં આવશે. 

વિસ્તના ંપર્લાનંી વ્યાખ્યાઓ 
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વતગણ ૂકં િબંધંી િવમવતની સનુાવિી - વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીન ાં આયોજન દસ (10) રદવસથી વધ ન ાં કોઈિર્ આઉટ ઑફ સ્કૂલ 

સસ્િેસશન લ ગ ૂકરત  િહલે  કરવ મ ાં આવશે. વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીમ ાં સ ન વર્ી અમધક રી, મિન્સસિ લ/િમતમનમધ અને જરૂર 

લ ગ ેતો ણબસ્ટ્લ્ડિંગ અથવ  રડસ્ટ્સ્િક્ટન  અસય કમણચ રીઓ સભ્યિદે હશે મવદ્ય થી અને તેમન  મ ત મિત /વ લી(ઓ) ને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની 
સ ન વર્ીમ ાં હ જર રહવે ની તક આવ મ ાં આવશે. સ ન વર્ી મવદ્ય થીન  શર આતન  દસ (10) શ ળ  રદવસન  સસ્િેસશન દરમમય ન યોજાશ.ે 

વકીલોને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીમ ાં હ જર રહવે ની િરવ નગી નથી (મસવ ય કે કોઈ મ ત મિત /વ લી હોય જે વકીલ હોય અને 

તેમન  િોત ન  બ ળક સ થે હ જર હોય). વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ીમ ાં રેકૉરડિંગ રડવ ઇસ લ વવ ની િરવ નગી નથી, મસવ ય કે કોઈ 

મ ત મિત /વ લીની અક્ષમત ન  ક રર્ે તેમ કરવ ાં જરૂરી હોય. સગવડ તરીકે રેકૉરડિંગ રડવ ઇસન  ઉિયોગની જરૂરરય તની સચૂન  સ્ટડૂ 

સમવિમસસ મવભ ગને સ ન વર્ીન  ઓછ મ ાં ઓછ  48 કલ ક અગ ઉ મળી જવી જોઈએ. 
 

જે મવદ્ય થીને સ મિસટેસડસટન  િમતમનમધ દ્વ ર  દસ (10) રદવસથી વધ  સમય મ ટે સ્કૂલની બહ ર સસ્િેસડ કરવ મ ાં આવ્ય  હોય તેઓ આ રીતે 

સસ્િેસડ કર ય  હોવ ની નોરટસ મળ્ય ન  દસ 

(10) રદવસની અંદર જો તેમની િ સે એવી મ રહતી હોય જે તેમને લ ગત ાં હોય કે સ ન વર્ીમ ાં ધ્ય નમ ાં લેવ ઈ ન હતી, તો વતણણ ૂાંક બ બતની 
સમમમતન  મનર્ણય મવર િ સ મિસટેસડસટ ઑફ સ્કૂલ્સને અિીલ કરી શકે છે. આવી મ ાંગર્ી સ મિસટેસડસટની કચેરીમ ાં અિીલની મ ાંગર્ી કરવ  છેલ્લી 
ત રીખ ેબિોરે 4:30 વ ગ્ય  િહલે  મળી જવી જોઇએ. વકીલોને સ મિસટેસડસટ ઑફ સ્કૂલ્સ સ થેની અિીલ મીરટિંગમ ાં હ જરી આિવ ની િરવ ગની 
નથી. 

 

જો મવદ્ય થીન  મ ત મિત /વ લી(ઓ) સ મિસટેસડસટ ઑફ સ્કૂલ્સન  મનર્ણય સ થે અસાંમત હોય ,તો મશક્ષર્ બોડણ સમક્ષ સ ન વર્ીની મ ાંગર્ી કરી 
શક શે. આવી સ ન વર્ીની મ ાંગર્ી કરન ર મવદ્ય થીને તેમની મવર િન  આરોિોની લેણખત જાર્ કરવ મ ાં આવશે, સ થે સ ન વર્ીની ત રીખ, 

સમય અને સ્થળની જાર્ કરવ મ ાં આવશે; અને કોઈ વકીલ દ્વ ર  મવદ્ય થીન ાં િમતમનમધત્વ કર વ ન , સ ક્ષીઓને બોલ વવ  અને િશ્નો પછૂવ ન  
તેમજ મવદ્ય થીન  બચ વમ ાં અસય પ ર વ  રજૂ કરવ ન  અમધક રની જાર્ કરવ મ ાં આવશે. 

 

સ્પેવિયલ એજ્ર્કેુિન (અક્ષમતા ધરાવતા વવદ્યાર્થીઓ) માટે વિસ્તના પર્લાનંી જોર્વાઈ- હ લ સ્િેમશયલ એજ્ર્ કેશન મેળવી રહલે મવદ્ય થીઓ 

સ મે ર જ્ય અને ફેડરલ અધ્ય દેશો િમ ર્ ેમશસ્તન ાં િગલ ાં લેવ મ ાં આવશે. જે રકસ્સ ઓમ ાં અક્ષમત  ધર વત  મવદ્ય થીઓને વતણણ ૂાંક સાંબાંધી 
સમમમતની સ ન વર્ીની ભલ મર્ કરવ મ ાં આવી હોય, અને તે સ ન વર્ીન  િરરર્ મમ ાં 10 શ ળ  રદવસોથી વધ  મ ટે સસ્િેસડ કરવ મ ાં આવ્ય  
હોય, તેમન  મ ટે વતણણ ૂાંક સાંબાંધી સમમમતની સ ન વર્ી િછી એ નક્કી કરવ  મ ટે મેમનફેસ્ટેશન રડટરમમનેશન મીરટિંગ કરવ મ ાં આવશે કે 

અમતક્રમર્ મવદ્ય થીની અક્ષમત ન  ક રર્ ેહત  ાં કે કેમ. 

 

હાઇસ્કલૂના વવદ્યાર્થીઓ માટે A+ નાર્ડરકત્વ નીવત 

ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ A+ સલ હક ર સમમમતન ાં મ નવ ાં છે કે A+ ન્સ્થમતમ ાં ગે્રજ્ર્ એટ થત  મવદ્ય થી મ ટે સ ર ાં ન ગરરકત્વ ખબૂ મહત્ત્વન ાં છે. 

A+ િોગ્ર મમ ાં ભ ગ લેન ર મવદ્ય થીઓ, જે સસ્િેસશન મેળવે છે, તેમની િ ત્રત  જોખમમ ાં છે. ચ રેય વષણ ન ગરરકત્વ રેકૉડણનો ભ ગ છે. 

મનમ્નણલણખત બનશે તો મવદ્ય થીને A+ િોગ્ર મમ ાંથી ક ઢી મકૂવ મ ાં આવશે: 

• મવદ્ય થીન  હ ઇસ્કૂલ કેરરયર (ગ્રેડ 9 થી 12) દરમમય ન ઇન સ્કૂલ અને / અથવ  આઉટ ઑફ સ્કૂલ સસ્િેસશનોની 5 અથવ  વધ  ઘટન ઓ 

• 10 કે વધ  રદવસ આઉટ ઑફ સ્કૂલ સસ્િેસશનમ ાં િરરર્મે તેવ ાં કોઈિર્ સસ્િેસશન. 
 

A+ અપીલ પ્રડક્રયા 
હ જરી અથવ  ન ગરરકત્વન  ઉલ્લાંઘન મ ટેની નોરટસ મળ્ય  િછી મવદ્ય થી અને/અથવ  મ ત મિત /વ લીને A+ અિીલની મ ાંગર્ી કરવ ો હક 

છે. ણચિંત  કે અિ ત્રત ન  રકસ્સ ઓમ ાં,: 
• મવદ્ય થી અને મ ત મિત /વ લીએ A+ કોઑરડિનેટરને લેણખત જાર્ કરવી જોઈએ કે તેઓ તે ણચિંત  કે અિ ત્રત  મવશે વ ત કરવ  મ ાંગ ેછે. 

• A+ કોઑરડિનેટર િ ત્રત  મવશે મવચ ર કરવ  મ ટે એક A+ અિીલ્સ સમમમતની મીરટિંગ બોલ વશે. 

• A+ અિીલ્સ સમમમત મ ાંગર્ી સ ાંભળશે અને મવદ્ય થી અને મ ત મિત /વ લીને િોત નો મનર્ણય આિશે. 

અિીલની મ ાંગર્ી કરન ર કોઈિર્ વ્યન્ક્તએ“A+ અિીલ” ફૉમણ ભરવ ન ાં રહશેે જે મવદ્ય થીની હ ઈસ્કૂલમ ાં A+ કોઑરડિનેટર િ સે ઉિલબ્ધ રહશેે. 

સમીક્ષ  સમમમત મનર્ણય લઈ લે િછી A+ કોઑરડિનેટર મ ત મિત /વ લીને તેની જાર્ કરશે. 

વિસ્તના ંપર્લાનંી વ્યાખ્યાઓ 
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િાળામારં્થી કાઢી મકુાવુ ં– શ ળ મ ાંથી ક ઢી મ ક વ ાં અથવ  એક્સિલ્ઝન એટલે હાંમેશ મ ટે શ ળ મ ાંથી ક ઢી નખ વ ાં. લ ાંબ  ગ ળ  સ ધી 
સસ્િેસશન આિવ  ઉિર ાંત, સ મિસટેસડસટ ઑફ સ્કૂલ્સ મશક્ષર્ બોડણને એવી ભલ મર્ કરી શકે છે કે કોઈ મવદ્ય થીને સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી 
મકૂવ મ ાં આવે. બોડણ આવી ભલ મર્ોની સમીક્ષ  કરશે અને મનર્ણય લેશે કે એક્સતલ્ઝન રહયરરિંગ (ક ઢી મ કવ  મ ટેની સ ન વર્ી) સ થે 

આગળ વધ ાં કે કેમ. જો મશક્ષર્ બોડણ એક્સિલ્ઝન રહયરરિંગ સ થે આગલ વધે, તો મવદ્ય થીને તેમજ મ ત મિત ને મવદ્ય થીની મવર િન  
આરોિોની લેણખત જાર્ કરવ મ ાં આવશે, સ થે સ ન વર્ીની ત રીખ, સમય અને સ્થળની જાર્ કરવ મ ાં આવશે; અને કોઈ વકીલ દ્વ ર  
મવદ્ય થીન ાં િમતમનમધત્વ કર વ ન , સ ક્ષીઓને બોલ વવ  અને િશ્નો પછૂવ ન  તેમજ મવદ્ય થીન  બચ વમ ાં અસય પ ર વ  રજૂ કરવ ન  
અમધક રની જાર્ કરવ મ ાં આવશે. કોઇિર્ મવદ્ય થીને મશક્ષર્ બોડણ સમક્ષ સ ન વર્ી મવન  ક ઢી મકૂવ મ ાં આવશે નહીં. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ િૉણલસી 2660 અન સ ર, કોઈ મવદ્ય થીને આ રડસ્ટ્સ્િક્ટમ ાંથી કે બીજા કોઈિર્ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટમ ાંથી સસિેસડ કર ય  કે ક ઢી 
મ ક ય  િછી જ્ય ાં સ ધી રડસ્ટ્સ્િક્ટે સાંભ મવત પ નિણવેશ મવશે મવચ ર કરવ  મ ટે એક મીરટિંગ ન કરી લીધી હોય, ત્ય ાં સ ધી તેમને 

ફરીથી િવેશ આિવ મ ાં આવશે નહીં કે નોંધર્ી કર વવ ની િરવ નગી આિવ મ ાં આવશે નહીં (ક યદ કીય દૃસ્ટ્ષ્ટએ અમનવ યણ 
હોય તે મસવ ય). મીરટિંગ દરમમય ન ભ ગ લેન ર ઓ જે વતણણ ૂાંકન  ક રર્ે મશસ્તન ાં િગલ ાં લેવ ય  તેન  મવશે અને ભમવષ્યમ ાં 
આવી વતણણ ૂાંક ન થ ય તેવો િયત્ન કરવ  મ ટે કોઈિર્ સ ધ ર ત્મક ક યણ કરશે. 

 

જોકે કોઈિર્ મવદ્ય થીને કોઈ મ ટે પ ખ્ત વ્યન્ક્ત કે સગીર તરીકે અંમતમ સય ય થય  મવન  આરોિ મ ક યો હોય અથવ  સગીરની 
વતણણ ૂાંક મ ટે દોમષત ઠર વ ય  હોય, જે જો તેમની મવર િ પ ખ્ત વ્યન્ક્ત તરીકે ક મગીરી ચ લ ેતો આ ગ ન ઓમ ાંથી એક થત  હોય, 

તો ફરીથી િવેશ આિવ મ ાં કે તેઓની નોંધર્ી કરવ મ ાં આવશે નહીં: 
 

• ફસ્ટણ  રડગ્રી મડણર (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

• સેકાંડ રડગ્રી મડણર (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

• ફસ્ટણ  રડગ્રી હ મલો (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

• જબદણસ્તી બળ ત્ક ર (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

• જબદણસ્તી ગ દ મૈથ ન (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

• િથમ રડગ્રીની લ ૂાંટ (Mo. Rev. Stat. § 570.023) 

• સગીરને ડ્રગ્સ મવતરરત કરવી (Mo. Rev. Stat. § 579.020) 

• િથમ રડગ્રીમ ાં આગ લગ ડવી (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

• ક્લ સ એ ફેલોની તરીકે અિહરર્ (Mo. Rev. Stat. § 565.110) 

• સગીર સ થે જાતીય સાંબાંધ (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

• સગીર સ થે ગ દ  મૈથ ન (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

વિસ્તના ંપર્લાનંી વ્યાખ્યાઓ 



18 
 

 
 

 

ફ્ર ન્સસસ હૉવેલન  બસ ડ્ર ઇવરોને રડસ્ટ્સ્િક્ટની બસોમ ાં સ રણક્ષત અને મશસ્તબિ વ ત વરર્ જાળવવ ની 
જવ બદ રી સોંિ યેલી છે. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટની બસોમ ાં મ સ ફરી કરતી વખતે મવદ્ય થીઓ િ સેથી મનમ્નણલણખત 

અિેક્ષ ઓ ર ખવ મ ાં આવે છે: 

• મવદ્ય થી આચ ર સાંરહત ની બધીજ અિેક્ષ ઓ િમ ર્ ેવતણન કરવ ાં 
• બસ ડ્ર ઇવરની બધી સચૂન ઓન ાં િ લન કરો 
• બસની સ મેન  ભ ગમ ાં જોત  બેઠેલ  રહો 
• સોમશયલ રડસ્ટન્સસિંગની અિેક્ષ ઓ જાળવો 
• મનધ ણરરત બસ સ્ટૉિ િર મનધ ણરરત બસમ ાં બેસો અને જાવ 

• શરીરન  બધ  ભ ગો અને બધી વસ્ત  ઓ બસની અંદર ર ખો 
• બીજાઓ સ થે આદરભયો વત ણવ કરો (શ સ્ટ્બ્દક રીતે અને શ રીરરક રીતે) 

• બસને જાળવો (કોઈ ન કસ ન નહીં, કચરો નહીં, વસ્ત  ઓ ફેંકવી નહીં, ખ વ ાં કે િીવ ાં નહીં) 
• તેમની મનધ ણરરત બસમ ાં જવ ાં 

 

નોંધ: બધી બસોન ાં કોઈ િર્ સમયે કેમેર  વડે મનરીક્ષર્ કરવ મ ાં આવી શકે છે. 

 

વિસ્ત જાળવવા અને સરુણક્ષત વાતાવરિ પરંુૂ પાિવા ડ્રાઇવર વનમ્નણલણખત કાયોમાંર્થી કોઇપિ કરી િકે છે: 

• મવદ્ય થી સ થે ચચ ણ કરવી 
• મિન્સસિ લ/િમતમનમધ સ થે ચચ ણ કરવી 
• મવદ્ય થીઓને મનયમોન ાં િ લન કરવ ની સચૂન  આિવી 
• બસમ ાં સીટ સોંિવી 
• બસ રટરકટની ચેતવર્ી આિવી 
• બસ રટરકટ આિવી 

 

ડિસ્ટ્સ્િક્ટ બિ ને વર્ગખિંનુ ંએક્સ્ટેસિન માને છે, માટે બિમા ંદુવ્યગવહારના પડરિામો ભોર્વવાના રહિેે. પડરિામોમા ંબિમારં્થી િિપેસિ 

કરાવાનો િમાવેિ ર્થઈ િકે છે. જ્ય રે ઉલ્લાંઘન ગાંભીર હોય અને/અથવ  મવદ્ય થીઓની સ મ સય સ રક્ષ ને જોખમમ ાં મ કે એમ હોય, ત્ય રે 

મ મલ  ને તરતજ મિન્સસિ લ/િમતમનમધ િ સે લઈ જવ મ ાં આવશે. મિન્સસિ લ/િમતમનમધને જરૂર િડય ેવૈકપ્લ્િક મશસ્ત યોજન  
લ ગ  કરવ /મવકસ વવ નો અમધક ર છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ ડ યરેક્ટર ઑફ િ સસિોટેશન અને િ સસ્િોટેશન મેનેજર મ ાંગર્ી કર ય 

ત્ય રે અથવ  જરૂરી લ ગ ેત્ય રે મિન્સસિ લ/િમતમનમધને મળશે. 

બિ માટે માર્ગદવિિકા 
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રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીમત 2670 કહ ેછે: રડસ્ટ્સ્િક્ટ મ ટે ક મ કરત  અથવ  વોલસટીયરરિંગ કરત  કોઈિર્ વ્યન્ક્ત રડસ્ટ્સ્િક્ટની સ્કૂલોમ ાં ભર્ત  કોઈ 

મવદ્ય થીને શ રીરરક મશક્ષ  નહીં કરે કે તેમને શ રીરરક મશક્ષ  થ ય તેન ાં ક રર્ િર્ નહીં બને. 

 

જો આત્મરક્ષ  મ ટે તે જરૂરી હોય, મશસ્ત જાળવવ  મ ટે જરૂરી હોય કે િછી બીજા લોકો કે રડસ્ટ્સ્િક્ટની સાંિમત્તની રક્ષ  કરવ  મ ટે તે 

જરૂરી હોય, તો રડસ્ટ્સ્િક્ટન  કોઈ કમણચ રી મિન્સસિ લ/િમતમનમધને આગોતરી જાર્ કય ણ મવન  કોઈ મવદ્ય થી મવર િ વ જબી 
મનયાંત્રર્નો ઉિયોગ કરી શકે છે. 

 
 
 
 
 

 

િારીડરક વિક્ષા: પ્રવતબવંધત 
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ફ્ર ન્સસસ હૉવેલ સ્કૂલ રડસ્ટ્સ્િક્ટ (FHSD) મ ાં મવદ્ય થીઓ, મશક્ષકો, કમણચ રીઓ, મ ત મિત /વ લી(ઓ) અને િશ સકોને ઇંટરનેટને િહોંચ 

ઉિલબ્ધ છે. મવદ્ય થીઓએ FHSD ટેણલકમ્ર્ મનકેશસસનો ઉિયોગ રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીમત 6320 િમ ર્ ેકરવો જોઈએ. . મવદ્ય થીઓને અભ્ય સક્રમ 

સાંબાંધી મ રહતી અને મશક્ષર્મ ાં નવીનત ને િોત્સ હન આિે તેવ  સાંશોધનન  મવષયો અને આઇરડય  સ ધી િહોંચ બન વવ ની છૂટ છે. 
 

ઇલેક્િૉમનક સાંચ ર કરત  અને સ વણજમનક તેમજ ખ નગી નેટવકણ  િર ઉિલબ્ધ મ રહતીની સમદૃ્ધિમ ાંથી ગમત કરી શકવી ઇસફમેશન 

ણલટરસી સ્ટ્સ્કલ છે જે 21મી સદીમ ાં મવદ્ય થીની મસદ્ધિઓને સહ યત  કરે છે. કેટલ ાંક દ ખલ ઓમ ાં, મવદ્ય થીઓ, જો વગણમશક્ષક તેની 
િરવ નગી આિે તો, શૈક્ષણર્ક ઉદે્દશ્યો મ ટે િોત ની ટેક્નોલૉજી લ વી શકશે (ઉદ . લેિટૉિ, આઇિૉડ, આઇિેડ, ઇલેક્િૉમનક રીડર, 

લેિટૉિ મવ.)  
 

સરુક્ષા 
રડસ્ટ્સ્િક્ટ ફ યરવૉલ અને રફલ્ટરરિંગનો ઉિયોગ કરીને CIPA (Children's Internet Protection Act) (ણચલ્ડ્રસસ ઇસટરનેટ િોટેક્શન એક્ટ - 

ઇંટરનેટ િર બ ળકોની સ રક્ષ નો ક યદો) ન ાં અન િ લન સ મનમિત કરે છે. તેમ છત , જો મવદ્ય થી એવી મ રહતી સ ધી િહોંચી શકે જેન થી 
તેમને અસ મવધ  અન ભવ ય તો તેમર્ે િોત ન  મશક્ષક અથવ  અસય કમણચ રીને રરિોટણ  કરવો જોઈએ. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ નેટવકણ  િર મનમ્નણલણખત ક યોની િરવ નગી છે : 
 

• મ ત્ર શૈક્ષણર્ક ઉદે્દશ્યો મ ટે ટેણલકમ્ર્ મનકેશસસનો ઉિયોગ કરવો 
• બીજાઓ સ થે આદર અને મશષ્ટ ચ ર સ થે વ તચીત કરવી 
• અસય લોકોન  કૉિીર ઇટ અને બૌદ્ધિક સાંિમત્ત સાંબાંધી ક યદ ન ાં િ લન કરવ ાં 
• િોત ન  ન મ, સરન મ , ફોન નાંબર અને િ સવડણની ગોિનીયત  જાળવવી અને બીજાઓની એ ગોિનીયત ન ાં મ ન જાળવવ ાં 

 

આ મ ગણદમશિક  તમને તમ રી જવ બદ રીથી અવગત કર વવ  મ ટે પરૂી િ ડવ મ ાં આવી છે. જો મ ગણદમશિક ન ાં િ લન ન થ ય, તો 
નેટવકણ  એડમમમનસ્િેટર અથવ  મનધ ણરરત FHSD િમતમનમધ નેટવકણ/કમ્તર્ ટરન  મવશેષ મધક રો રદ કરી દઈ શકે છે.. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ નેટવકણ  િર મનમ્નણલણખત ક યોની િરવ નગી નર્થી : 
ખ નગી મ શહતી શેર કરિી તમ રો પ સિિક  બીજાઓને આપિો 

 
ઇાં ટરનેટ પર અાંગત મ શહતી આપિી  કોઈ પણ રીત ેબીજાઓની સત મણી કરિી, અપમ ન કરિ ાં 

અર્થિ  બીજાઓને ન કસ ન પહોાંચ િિ ાં 
 

શસક્યોશરટી શસસ્ટમન ેબ યપ સ કરિ નો કે તોિિ નો િયત્ન કરિો 
 

પોનોગ્ર શિક/ગેરક યદે સ મગ્રી સ ધી પહોાંચિ ાં 

સૉફ્ટિેરન ેગેરક યદે કૉપી કરિ ાં બીજાઓન  િૉલ્િરો, િ ઇલો કે િૉક્ય મેન્ સમ ાં ઘ સણખોરી કરિી   
 

બીજાઓન  િેટ /િ ઇલોને ન કસ ન 
કરિ નો િયત્ન કરિો 

નેટિકકનો ઉપયોગ વ્ય િસ શયક 
ઉદે્દશ્યો મ ટે કરિો 

અશ્લીલ ભ ષ નો ઉપયોગ કરિો અભ્ય સક્રમેતર ઇાં ટરનેટ ગેમ્સનો ઉપયોગ કરિો 
 

કૉપીર ઇટન  ક યદ ઓન ાં ઉલ્લાંઘન અર્થિ  લખ ણની ચોરી અનશધકૃત િેબસ ઇટોનો ઉપયોગ 
 

શિશસ્ટિ ક્ટ નેટિકક  અર્થિ  ટેક્નોલૉજીમ ાં ભ ાંગિોિ િ ઇરસ અપલોિ કરિો, િેટ  બદલિો અર્થિ  મય કશદત મ શહતીની ચોરી 
કરિી 

  

ઉલ્લઘંન માટે વિસ્તના િભંવવત પર્લાં 
નેટવકણ  અને ઇંટરનેટન  ઉિયોગ બ બતે રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીમત 6320ન ાં ઉલ્લાંઘન કરવ થી મશસ્તન  િગલ  લેવ શે જેમ ાં આમ ાંથી એક અથવ  
વધ નો સમ વેશ થ ય છે, િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી: 1) નેટવકણ  મવશેષ મધક રો િ છ  ખેંચ વ  અથવ  રદ થઇ જવ ; 2) ઇંટરનેટને 

િહોંચ રોકી દેવી અથવ  રદ કરી દેવી; 3) કમ્તર્ટૂરને િહોંચ રોકી દેવી કે રદ કરી દેવી; 4) સ્કૂલમ ાંથી સસિેસડ કરવ ; અથવ  5) 

સ્કૂલમ ાંથી ક ઢી મ કી શક ય 
 

કૃપા કરી નોંધ લેિો: જો તમે તમારા વવદ્યાર્થીને સ્વતતં્રપિે ઇંટરનેટનો ઉપયોર્ કરવા દેવામા ંન આવે તેમ ઇચ્છતા હો, તો કૃપા 
કરીને યોગ્ય ફૉમગ મેળવવા માટે તેમની સ્કલૂનો િપંકગ  િાધો 

નેટવકગ  અને ઇંટરનેટના સ્વીકાયગ ઉપયોર્ બાબતે માર્ગદવિિકા 
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દાદાર્ીરી 
મશક્ષર્ બોડણની નીમત 2655મ ાં દ દ ગીરીની વ્ય ખ્ય  કોઈ વ્યન્ક્ત અથવ  વ્યન્ક્તઓન  સમહૂ દ્વ ર  કોઈને ડર વવ  મ ટે કર તી િવમૃત્ત છે, જેમ ાં 
વર્જોઇતી આક્રમક વતણણ ૂાંક, કે િછી સત મર્ી જે વ રાંવ ર થત  હોય અથવ  ફરીથી થવ ની ઘર્ી શક્યત  હોય અને કોઈ સમજદ ર 

મવદ્ય થીને તેની શ રીરરક સ રક્ષ  અથવ  સાંિમત્ત મ ટે ણચિંમતત કરે; જેન થી કોઈિર્ અિવ દ મવન ક કોઈ મવદ્ય થીન  શૈક્ષણર્ક ક યણ િદશણન, 

અવસરો, કે લ બોમ ાં હસ્તક્ષેિ કરે; અથવ  શ ળ ન  વ્યવન્સ્થત સાંચ લનમ ાં મોટી ગરબડ ઊભી કરે. દ દ ગીરીમ ાં શ રીરક રક્રય , જેમ ાં ઇશ ર , 
અથવ  મૌણખક સ ઇબર દ દ ગીરી, ઇલેક્િૉમનક કે ણલણખત સાંચ ર અને દ દ ગીરીનો રરિોટણ  કરવ મ ાં આવે તો વેર વ ળવ ની ધમકીનો 
સમ વેશ થ ય છે. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ મવદ્ય થીઓ દ્વ ર  સ્કૂલન  ગ્ર ઉંડમ ાં, સ્કૂલન  સમય દરમમય ન, સ્કૂલ દ્વ ર  િ યોજજત કોઈ ક મગીરીમ ાં કે િચી સ્કૂલ સાંબાંધી 
સાંદભણમ ાં કોઈિર્ િક રની દ દ ગીરી કે ડરથી મ ક્ત વ ત વરર્ બન વી ર ખવ ને િમતબિ છે. મવદ્ય થી અને/અથવ  તેમન  
મ ત મિત /વ લીને દ દ ગીરીની કોઇિર્ ઘટન ની તેમન  ણબસ્ટ્લ્ડિંગન  સાંચ લકને જાર્ કરવ  િોત્સ રહત કરવ મ ાં આવે છે. 

 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ મવદ્ય થીઓને દ દ ગીરીનો રરિોટણ  કરવ  િોત્સ રહત કરે છે. તેઓ દ દ ગીરીનો ભોગ બનન ર હોય કે િ સે ઊભ  રહીને જોન ર, 

મવદ્ય થીએ રરિોટણ  કરવો જોઈએ. સ્કૂલો મવદ્ય થીઓ સ થે દ દ ગીરીનો રરિોટણ  કરવ ની સ રણક્ષત રીતો મવશે વ ત કરશે. જે મવદ્ય થીઓ સ થે 

દ દ ગીરી થઈ હોય અથવ  જેઓ દ દ ગીરી થત  જોઈ હોય, તેમર્ ેતરતજ આ ઘટન ની કોઈ પ ખ્ત વયની વ્યકમતને જાર્ કરવી જોઈએ. જો 
બ ળક રરિોટણ  કરત  સહજ ન અન ભવત ાં હોય, તો મ ત મિત /વ લીએ મિન્સસિ લનો સાંિકણ  સ ધીને તેમન  બ ળકે રરિોટણ  કરેલ દ દગીરીનો 
રરિોટણ  કરવો જોઈએ. દ દ ગીરીન  દરેક રરિોટણની તિ સ કરવ મ ાં આવશે. FHSD વેબસ ઇટ િ સે મ ત મિત  અને મવદ્ય થીઓ મ ટે દ દ ગીરી 
મવશે વધ  સાંસ ધનો રડસ્ટ્સ્િક્ટની વેબસ ઇટન  Parents ટૅબ િર છે. http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 

 

કૉસફરસિ 

રૂબરૂ, વીરડયો કે ટેણલફોન દ્વ ર  થતો સાંવ દ 

 
િાયબરબલુીઈંર્ 

નીમત 2655મ ાં સ ઇબરબ લીઇંગની વ્ય ખ્ય  ઉિર વણર્િત દ દ ગીરી િમ ર્ ેકરવ મ ાં આવે છે, જે કોઈ મેસેજ, ટેક્સ્ટ, સ ઉંડ કે ઇમેજ કોઈ 

ટેણલફોન, વ યરલેસ ટેણલફોન કે અસય વ યરલેસ સાંચ ર રડવ ઇસ કમ્તર્ટૂર અથવ  િેજર સરહતન  િર્ તેમન  સ ધી સીમમત નહીં તેવ  
ઇલેક્િૉમનક રડવ ઇસ દ્વ ર  મોકલીને કરવ મ ાં આવે છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ કોઈિર્ રડસ્ટ્સ્િક્ટ કેમ્િસમ ાંથી અથવ  જો ઇલેક્િૉમનક સાંચ ર સ્કૂલન  
ટેક્નોલૉજજકલ સાંસ ધનમ ાંથી થર્ ાં હોય, તો તે સાંચ ર રડસ્ટ્સ્િક્ન  કેમ્િસમ ાં અથવ  રડસ્ટ્સ્િક્ટની કોઈ િવમૃત્તમ ાં મવદ્ય થીન  િોત ન  
ટેક્નોલૉજજકલ સાંસ ધનોનો ઉિયોગ કરીને થત ાં હોય તો િર્ સ ઇબરબ લીઇંગ િર િમતબાંધ લગ વી શકે અથવ  તેન  મ ટે મશસ્તન  િગલ ાં 
લઈ શકે છે. ઉિર ાંત જે મવદ્ય થીઓ કેમ્િસની બહ ર એવો દ વ્યણવહ ર કરે જેન થી રડસ્ટ્સ્િક્ટન  મવદ્ય થીઓન  મશક્ષર્ને ગાંભીર અને નક ર ત્મક 

અસર થ ય, તેઓ મવર િ િર્ મશસ્તન ાં િગલ ાં લેવ મ ાં આવશે. 

 
િતામિી/ભેદભાવ 

વ્યન્ક્તની જામત, રાંગ, ણલિંગ, મળૂ ર ષ્િીયત , મળૂ વાંશ, અક્ષમત , ધમણ, જાતીય િસાંદ અથવ  મ સયત  કર તી જાતીય િસાંદન  ક રર્ ે

સતમ ર્ીથી મ ક્ત મશક્ષર્ન ાં િય ણવરર્ જાળવવ ાં તે રડસ્ટ્સ્િક્ટની નીમત છે. રડસ્ટ્સ્િક્ટ જામત, રાંગ, ણલિંગ, મળૂ ર ષ્િીયત , મળૂ વાંશ, અક્ષમત , ધમણ, 
જાતીય િસાંદ અથવ  મ સયત  કર તી જાતીય િસાંદન  ક રર્ ેસત મર્ી અને ભેદભ વ િર િમતબાંધ મકેૂ છે. 

 

સ્કૂલ મસસ્ટમ તરતજ જામત, રાંગ, ણલિંગ, મળૂ ર ષ્િીયત , મળૂ વાંશ, અક્ષમત , ધમણ, જાતીય િસાંદ અથવ  મ સયત  કર તી જાતીય 

િસાંદન  ક રર્ ેકર તી સત મર્ી અને ભેદભ વ મવશેની બધીજ ફરરય દો, તે ઔિચ રરક હોય કે અનૌિચ રરક, મૌણખક હોય કે લેણખત 

અને વ્યન્ક્તઓને બીજી સત મર્ીથી બચ વવ  મ ટે તરતજ યોગ્ય િગલ ાં લેશે; અને જો તે એમ મનધ ણરર્ કરે કે સત મર્ી અથવ  
ભેદભ વ થય ાં છે, તો કોઈિર્ મવદ્ય થી, મશક્ષક, િશ સક અથવ  બીજા સ્કૂલ કમણચ રી, જેર્ ેસત મર્ી/ભેદભ વ કય ણ હોય તેની મવર િ 

મશસ્તન  યોગ્ય િગલ ાં લેવ , અને અથવ  સત મર્ીનો અંત આર્વ  મ ટે અસય યોગ્ય ગર્તરી કરીને િગલ ાં લેશે જેથી તે શક્ય બને. 

િબ્દાવણલ 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/


22 
 

 
 

હણેિિંર્ 

રડસ્ટ્સ્િક્ટ નીમત 2920 દ્વ ર  મવદ્ય થીન ાં હણેઝિંગ સ્િષ્ટિરે્ િમતબાંમધત છે. હણેઝિંગની વ્ય ખ્ય  શ ળ ન  િરરસરમ ાં કે બહ ર, કોઈ 

મવદ્ય થીને કોઈ સ્કૂલ સાંબાંધી િવમૃત્ત કે રમત-ગમતની ટીમમ ાં દ ખલ કરવ  મ ટે જાર્ીજોઈને હરે નગમત જેવી લ ગતી િવમૃત્ત 

તરીકે કરવ મ ાં આવે છે. આ નીમત દ્વ ર  િમતબાંમધત વઅવહ રમ ાં જનન ાંગો, મનતાંબ અથવ  સ્તન (મવદ્ય મથિનીઓ) ખ લ્લ  કરવ  
અથવ  તેમને અડકવ ાં, આંતરવસ્ત્રો સ થે િત્યક્ષ અથવ  િરોક્ષ સ્િશણ, શ રીરરક ઇજાની ધમકી આિવી અને શ રીરરક અથવ  
મ નમસક ઇજા અને શરમ વવ  જેવી હરકતોનો સમ વેશ થ ય છે િર્ તેમન  સ ધી સીમમત નથી. 

 
આ નીમતન ાં ઉલ્લાંઘન કરન ર મવદ્ય થીઓને સ્કૂલમ ાંથી સસિેસડ કરવ મ ાં આવશે/ક ઢી મકૂવ મ ાં આવશે અને દ વ્યણવહ રની 
ગાંભીરત ન  આધ રે તેમને િવમૃત્તઓ/રમતગમતમ ાં ભ ગ લેત  રોકવ મ ાં આવશે. 

 
પાડકિંર્ પરવમટ 

દરેક હ ઇસ્કૂલન  કેમ્િસમ ાં મવદ્ય થીઓન  િ રકિંગ મ ટે સીમમત જગ્ય  ઉિલબ્ધ હોવ થી મવદ્ય થી વ હન લઈને સ્કૂલમ ાં આવી શકે તે મ ટે 

િ રકિંગ િરમમટ જરૂરી છે. િરમમટો મ ટે િ ત્રત ન  મ િદાંડો અને મવદ્ય થીઓની ગ ડીઓ સાંબાંધી અસય મનયમો યોગ્ય હ ઇસ્કૂલ િશ સક દ્વ ર  
સ્થ મિત કરવ મ ાં આવશે. ઉલ્લાંઘનોન  િરરર્ મે િ રકિંગનો મવશેષ મધક ર જતો રહ ેતેવ ાં બને. 

 
રેસ્ટ્સ્ટટયિૂન 

ચોર યેલી કે ન કસ ન િ મેલી વસ્ત  ઓને બદલી આિવી અથવ  ભરિ ઈ કે સેવ  તરીકે તેની વ જબી બજાર રકિંમત ચ કવવી. 
 

ચોરી 
મ ણલકની જાર્ મવન  કોઈ બીજી વ્યન્ક્ત અથવ  સાંગઠનની વસ્ત   લઈ લેવી અથવ  લેવ નો િયત્ન કરવો જેમ ાં ઇર દો મ ણલક તેનો 
ઉિયોગ ન કરી શકે તેવો હોય છે (ચોરીન  ગ ન  હઠેળ). 

 

િેક્ક્સ્ટિંર્ 

ઇલેક્િૉમનક રડવ ઇસ મ રફતે જાતીય રીતે ઉઘ ડ  ફોટ  કે મેસેજ મોકલવ . 
 

આતકંવાદી ધમકી 
જો કોઈ બીજાન ેડર વવ  કે લોકોમ ાં ડર ઊભો કરવ ન  ઇર દ થી રહિંસ  કરવ ની ધમકી આિે તો. 

 

ઘિુિખોરી 
િરવ નગી મવન  સ્કૂલની સાંિમત્ત િર હોવ ાં, સસિેસડ થયેલ કે ક ઢી મકૂ યેલ હો ત્ય રે સરહ, આમ ાં ત ળુાં તોડીને ઘ સવ નો સમ વેશ થ ય છે. અથવ  
જ્ય રે શ ળ  િશ સને વ્યન્ક્તને શ ળ ન ાં િરરસર છોડી જવ  કહ્ ાં હોય ત્ય રે સ્કૂલની સાંિમત્ત િર રહવે ાં.  

 

હવર્થયાર (તેના જેવી દેખાતી વસ્તઓુ અને દારુર્ોળા િડહત) 

દ ખલ  તરીકે અને મય ણદ  મવન , હમથય ર નીચ ેવર્ણન કરેલમ ાંથી એક હોય છે: 

આગ્નેય સ્ત્ર: ફેડરલ સાંરહત ન  18 U.S.C. 921મ ાં વ્ય ખ્ય  કર ય  િમ ર્ ેઅગ્સય સ્ત્ર. ઉદ હરર્ોમ ાં હસેડગન, ર ઇફલ, શૉટગન અને 

બૉમ્બનો સમ વેશ થ ય છે. પરૂ્ણ વ્ય ખ્ય  મ ટે ફેડરલ સાંરહત  જ ઓ. 

બીજી બાંદૂકો: કોઈિર્ િક રની બાંદૂક, ભરેલી કે ખ લી, ચલ વી શક ય એમ હોય કે ન હોય, એવી કોઈિર્ વસ્ત   સરહત જે બાંદૂક ન 

હોય, િર્ બાંદૂક જેવી દેખ ય. આમ ાં િેલેટ ગન, િેઇસટબૉલ ગન, સ્ટન ગન, ટેઝર ગન, બીબ ગન, ફ્લેર ગન, નેઇલ ગન 

અને એર સૉફ્ટ ગનનો સમ વેશ થ ય છે િર્ તેન  સ ધી સીમમત નથી. 
બીજાાં હમથય રો: બાંદૂક મસવ યન ાં એવ ાં કોઈિર્ સ ધન કે વસ્ત   જેનો ડર વવ  મ ટે ઉિયોગ કરી શક ય જેન થી શરીરને ન કસ ન 

અને/અથવ  ઇજા થઈ શકે અથવ  જેનો ઇર દો તેમ કરવ નો છે. આમ ાં ન્સ્વચબ્લેજ છરી, મશક ર મ ટેનો છરો, સ્ટ ર ન ઇફ, 

રેઝર (સીધ  અથવ  બાંધ કરી શક ય તેવ  રેઝર સરહત), મિત્તળન  િહોંચ , બૉક્સ કટર, ન ન ચ કૂ, ક ાંટ વ ળ  ગ્લવ્ઝ, 

ક ાંટ વ ળુાં રરસ્ટબેસડ, ગદ  જેવી કોઈિર્ વસ્ત  , રટયર ગેસ છોડવ ન ાં સ ધન અથવ  િેિર સ્િે િોડક્ટનો સમ વેશ થશે, િર્ 

તેન  સ ધી સીમમત નહીં રહ.ે 
 

મમસૌરી ર જ્યની હમથય રની િરરભ ષ  કરતો ક યદો આ ણલિંક િર મળી શકશે: 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM 

િબ્દાવણલ 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-%20599/5710000010.HTM
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