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అభ్ాస్ట్ంచడయన్సకి స్రనుక్ూలమ ైన మర్థయు గౌర్వమ ైన స్కూల్ వరతయవర్ణయలు చయలా ముఖ్ాము.  
తమ స్కూల్ ఆహ్వానించే, స్నేహపూరితమ ైన మరియు గౌరవమ ైన స్థలముగా ఉిండాలన పరతి ఒక్ూరూ కోరుక్ుింటారు. విద్ాారుు లు, 
తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు, స్ిబ్బింద్ి మరియు స్మాహిం అిందరూ క్ల్లస్ి పనచేయడ్ిం ద్ాారా, వారి స్కూల్ న అభ్ాస్ిించడానకి ఒక్ గొపప  
స్థలముగా చేయవచచు. ఒక్ సానచక్ూలమ ైన అభ్ాస్ిించే వాతావరణమునచ స్ృషిటించడానకి ప్ిరనిపల్ బ్ాధ్చాలు. కిరింద్ి వాటిన గురుు  ప్ెటటట కోవడ్ిం 
ద్ాారా విద్ాారుు లు స్హ్వయిం చేయగలరు: 

• స్చరకి్షతింగా, బ్ాధ్ాతతో మరియు శాింతింగా ఉిండ్ిండి. 
• మీ తోటివారితోనచ ప్ెదదవారితోనచ మరాాదగా ఉిండాిండి. 
• అనే స్కూల్ ఆస్చు ల మీద గౌరవింగా ఉిందిండి. 
• స్కూల్ కి మరియు అనే తరగదచలక్ు స్కాలములో ఉిండ్ిండి. 
• తరగద్ికి స్ిదుింగా ఉిండ్ిండి అస్ెైన్ మ ింటటి  మరియు స్ప్ెలి స్ స్హ్వ. 

• వారి చదచవులో పాలగొ నడ్ిం.  

• దయక్ల్లగి ఉిండ్ిండి మరియు స్ముచితమ ైన భాష ఉపయోగిించిండి. 
• స్ముచితింగా దచస్చు లు ధ్రిించిండి. 
• స్కూల్ యొక్ూ విధ్చలనచ ఉపాధ్ాాయుల విధ్చలనచ పాటిించిండి. 
• ఇతరుల మధ్ా గల తేడాలనచ గౌరవిించిండి మరియు అింగీక్రిించిండి. 
• వారి భావనలనచ మరియు వారికి కావలస్ిన వాటిన స్యాయక్రమ ైన మరియు స్ముచితమ ైన మారొలలో వాకిుపరచాల్ల 

• విభేద్ాలనచ ఆమోదయోగామ ైన మారాొ లలో పరిషూరిించడ్ిం. 

స్కూల్-వరాప్త  స్రనుక్ూల పా్వర్తన ఆధర్ణలు (SWPBIS)  

తొమ్మిద్ి (9) FHSD స్కూళ్లి  వాింఛిత పరక్ారునలనచ భోద్ిించడ్ిం కొరక్ు మరియు అదనపు స్హకారిం అవస్రమయ్యా విద్ాారుు లక్ు స్హ్వయిం చేయడ్ిం 

కొరక్ు స్కూల్-వాాపు  PBIS నచ అమలుపరిచాయ్. అనే స్కూళ్లి  రాషట ర సాథ య్లో గురిుింపు ప ింద్ాయ్. 

 

స్చ్ఛీల విదా 
అనేక్ FHSD స్కూళి్లో భాగా-స్ిథరపరిచిన స్చ్ఛీల విదా కారాక్రమాలనచ క్ూడా ఉనాేయ్, ఇవి యువక్ులలో పాజిటవి్ స్చ్ఛుల గుణాలనచ, మేదస్చి ద్ాారా, 
సామాజిక్ మరియు న ైతిక్ వికాస్ిం ద్ాారా ప్ెింప ింద్ిచడ్ిం ద్ాారా ఒక్ “శ్రదు  చకప్న విద్ాారుు లనచ” స్ృషిటించడానకి క్ృషి చేసాు య్. డిస్ిట రక్టట లో మూడ్ర 
(3) స్కూళ్లి  మ్మసౌరి స్కూల్ ఆఫ్ కాారెకెటర్ హో ద్ానచ అిందచక్ునాేయ్ మరియు రెిండ్ర (2) స్కూళ్లి  నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ కాారెక్టర్ గురిుింపునచ 
అిందచక్ునాేయ్.  
 

నయలోన్స నేత (లీడర్ ఇన్ మీ) 

పలు FHSD స్కూళ్లి  విద్ాారుు లలో కోవే నేతృతాింనచ ప్ెింప ింద్ిించడ్ిం కొరక్ు నాలోన నేత కారాక్రమునచ పాటిించాయ్. The 7 Habits of Highly Effective 

People మీద ఆధ్ారపడిన నాలోన నేత విద్ాారుు లక్ు ఆతి-విశాాస్మునచ మరియు 21-వ శాతాభ్ద  ఆరిుక్ వావస్థలో ఇమడ్డానకి అవస్రమ ైన 

న ైపుణాాలనచ అింద్ిస్చు ింద్ి. నాలోన నేత స్కూళ్లి  వరుస్గా మ రుగుబ్డిన స్కూల్ క్లాచారమునచ మరియు క్రమస్ిక్షణా స్మస్ాలులో మొతుింమీద 

తగుొ దలనచ నవేద్సి్చు నాేయ్.  

ప్ర్థచయం  
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విద్ాారుు లతో సానచక్ూల స్తిింబ్ింధ్ాలనచ అభివృద్ిు  చేస్చకోవడ్ిం అనేద్ి స్ఫలీక్రమ్మన తరగతి గద్ి నరాహణలో కీలక్ పాతర పో షిస్చు ింద్ి. క్మూానట ీ
బిల్లడింగ్ స్రిూల్ి నచ జిలాి  పో ర తిహిస్చు ింద్ి, శ్రదుగల స్ింఘానే నరిిించడానకి మధ్ేామారొింగా పరావేకి్షస్చు ింద్ి. క్మూానటీ బిల్లడింగ్ స్రిూల్ లనచ జిలాి  
పో ర తిహిస్చు ింద్ి, శ్రదుగల స్మాజానే నరిిించే మారొింగా చకస్చక్ుింటటింద్ి మరియు పరావేకి్షస్చు ింద్ి. విద్ాారుథ లు మరియు ఉపాధ్ాాయుల మధ్ా 
బ్లమ ైన, సానచక్ూల స్ింబ్ింధ్ాలు క్ల్లగిన తరగతి గదచలు ఆక్రషణీయమ ైన అభాాస్ వాతావరణాలనచ పో ర తిహిసాు య్. విద్ాారుు లు ఒక్రితో ఒక్రు 
స్హక్రిించచక్ున, స్మాజానకి మరియు శరా మ్మక్శ్కిుకి స్ిదుింగా ఉిండ్టానకి న ైపుణాాలనచ అభివృద్ిు  చేస్చు నే అభాాస్ స్మాజింలో నేరుుకోవడ్ిం 
ఉతుమింగా జరుగుత ిందన మేము నముిత నాేము. విద్ాారుథ లు మరియు ఉపాధ్ాాయుల మధ్ా బ్లమ ైన, సానచక్ూల స్ింబ్ింధ్ాలు క్ల్లగిన 
తరగతి గదచలనచ ఆక్రషణీయమ ైన అభాాస్ వాతావరణాలనచ పో ర తిహిసాు ింద్ి. విద్ాారుు లు ఒక్రితో ఒక్రు స్హక్రిించచక్ునే మరియు స్మాజానకి 
మరియు శరా మ్మక్ శ్కిుకి నచక్ూలింగా ఉిండ్టానకి న ైపుణాాలనచ అభివృద్ిు  చేస్చు నే అభాాస్ స్మాజింలో నేరుుకోవడ్ిం ఉతుమింగా జరుగుత ిందన 
మేము విశ్ాస్ిస్చు నాేము.నేరుుకోవడానకి అనచక్ూలమ ైన తరగతి గద్ి వాతావరణమునచ న లకొల్లప్న భాదాత ఉపాధ్ాాయులక్ు ఉింద్ి. అతిగా 
మాటాి డ్డ్ిం, స్ీట్ నచిండి బ్యట ఉిండ్డ్ిం, వస్చు వులనచ విస్రడ్ిం, ఇతరులక్ు ఉపదరవిం క్ల్లగిించడ్ిం, ఎలెకాటా నక్ట వస్చు వులనచ అనచచితింగా 
ఉపయోగిించడ్ిం, నోటినచ పాస్ చేయడ్ిం మరియు/లేద్ా విద్ాా కారాక్రమాలతో జోక్ాిం చేస్చక్ునే ఇతర చరాలు ఆమోడ్యోగాిం కాదచ. జిలాి  వరుువల్ 
స్ెటిటింగ్ లో నేరుుక్ుింటటనే విద్ాారుథ లక్ు క్ూడా విద్ాారిథ పరవరునా నయమావళి వరిుస్చు ింద్ి. పరవరున ఉలిింఘనలు విద్ాారిథ వాకిుగతింగా పాఠశాలక్ు 
హ్వజరవుత నేటటి గా అద్ే విధ్ింగా కోడ్ చేయబ్డ్తాయ్.  

 
క్రమశిక్షణ చర్ా యొక్ూ దశలు 

తొల్ల స్మస్ా ఉపాద్ాాయులు విద్ాారిుతో చరిుసాు రు 

స్మస్ా కొనసాగుత ింద్ ి విద్ాారిున ఉపాధ్ాాయులు హెచిురిసాు రు 
ఉపాధ్ాాయులు తలి్లదిండ్రర లనచ/స్ింరక్షక్ు(ల)నచ స్ింపరద్ిించవచచు 

హెచురిక్ తరువాత క్ూడా స్మస్ా పరిష్ాూరిం 

అవాలేదచ 
ఉపాధ్ాాయులు డిట ింషన్ నచ కేటాయ్ించవచచు లేద్ా విద్ారిు మరియు/లేద్ా 
తలి్లదిండ్రర లనచ/స్ింరక్షక్ు(ల)తో ఒక్ ఉమిడి స్మస్ా పరిష్ాూర స్మావేశ్మునచ 
జరపవచచు. 

డిట ింషన్ లేద్ా స్మావేశ్ిం అనింతరిం స్మస్ా పరిష్ాూరిం అవాలేదచ. ఉపాధ్ాాయులు విద్ాారిున ప్ిరనిపాల్ కారాాలయానకి పింపుతారు. 
ఆలస్ాంగర ర్రవడం విధయనం 

విద్ాారుు లు బ్ెల్ మోగిన తరువాత తరగతికి ఆలస్ాింగా వస్ను  ఉపాద్ాాయులు/ప్ిరనిపాల్ డిటేనషనినచ ఇసాు రు. ఎనే సారుి  ఆలస్ాింగా వస్ను  ఒక్ డటి నషన్ 

ఇవాబ్డ్రత ింద్ి అనేద్ి ఆ భ్వనము సాథ య్లో నరణయ్ించబ్డ్రత ింద్ి. పలు సారుి  ఆస్స్ాింగా వచిున తరువాత, తదచపరి క్రమశిక్షణ చరా కొరక్ు 
విద్ాారిున కారాాలయానకి క్ూడ్ పింపడ్ిం జరగవచచు. 

తర్గతి గద్ిలో క్రమశిక్షణక్ు మార్గదర్శకరలు 
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స్చరక్షత, సాధ్న అమ్మియు వాకిుగత విజయిం మీద కేింద్రరక్రిించిన ఒక్ స్నచక్ూల విద్ాా వతావరణమునచ స్ృషిటించడానకి Francis Howell School District విధ్ానాలు 
రూప ింద్ిించబ్డాడ య్. భ్దరత, సాధ్న మరియు వాకిుగత విజయింప్ెై ఉపయోగిసాు రు. COVID-19 మహమాిరి స్మయింలో విద్ాారుథ లు మరియు స్ిబ్బింద్ిన స్చరకి్షతింగా ఉించడ్ిం 
ఈ విద్ాా స్ింవతిరింలో జిలాి  యొక్ూ పరధ్ాన పరా ధ్ానాతలలో ఒక్టి. జిలాి  ప్నరొూనే అనే భ్దరతా పో ర టోకాల్ లనచ (సామాజిక్ దకరిం, మాస్ూ ధ్రిించడ్ిం, బ్స్చి ఎక్ూడ్ిం 
మొదలెైనవి) విద్ాారుథ లు అనచస్రిసాు రన భావిస్చు నాేరు. సామాజిక్ దకరిం మరియు మాస్ూ ధ్రిించాలనే ఆశ్ గురిించి స్ిబ్బింద్ి రిమ ైిండ్ర్ లనచ అింద్ిసాు రు. రిమ ైిండ్ర్ లు 
మరియు అభ్ారునలనచ నరింతరిం నరాక్రిించడ్ిం వలన పాఠశాల క్రమశిక్షణ ఏరపడ్రత ింద్ి, జిలాి  యొక్ూ వరుువల్ పోర గరా మ లో విద్ాారిథ చేరాల్లిన అవస్రిం ఉింద్ి. 
 

అిందచవలన, Francis Howell School District చేత నరాచిించబ్డిన పరవరునా ఉలిింఘనలనచ మరియు వాటికి వరిుించే క్రమశిక్షణ సాథ య్న తదచపరి ప్నజీలలో ఉనే చారుట లు 
చకపుతాయ్.  

 

పరిణామాల సాథ య్లు ఎల్లమ ింటరికి మరియు స్ెక్ిండ్రీకి వేరుగా ఉిండ్వచచు. క్రమశిక్షణ యొక్ూ ఏకైెక్ ఉద్ేదశ్ిం, కోరుక్ునే మరియు కావలస్ిన పరవరుననచ నేరపడ్ిం మరియు 
భ్విషాత ు లో అనచచిత పరవరుననచ నవారిించడ్ిం అన గురుు ించచకోవడ్ిం ముఖ్ాిం. 
 

వయస్చిక్ు స్ముచితమ ైన రీతిలో అిందరు విద్ాారుు లతో తదచపరి ప్నజీలలో ఇవాబ్డిన పరవరునా ఉలిింఘనలు స్మీకి్షించబ్డ్తాయ్. ఈ ఉలిింఘనలనచ తమ బిడ్డలతో 
స్మీకి్షించమన తలి్లదిండ్రర లనచ పో ర తిహిస్చు నాేము. 
 

స్కూల్ పరాటనలు, లేద్ా ఇతర స్కూల్ కారాక్లాపాలు, స్కూల్ పరా ింగాణాలక్ు బ్యట జరిగేవితో స్హ్వ, స్క్రమింగా కెటాయ్ించబ్డిన స్కూల్ స్ిబ్బింద్ి వారి అధ్ికారము కిరింద 

ఉింటాయ్. ఈ కారాక్లాపాలు జరిగే స్మయములో అనే డిస్ిట రక్టట విధ్ానాలు మరియు విధ్చలు అమలులో ఉింటాయ్. కే్షతర పరాటనల స్మయములోనచ FHSD పరా ింగాణము 
అవతల జరిగే కారాకాపాల స్మయములోనచ జరిగే ఉలిింఘనలక్ు విద్ాారిు పరవరునా నయమావళికి విద్ాారుు లు జవాబ్ుదరిగా ఉింటారు.  
 

స్కూల్ పరా ింగాణము అవతర జరిగే ఘటనలక్ు FHSD స్కూల్ క్రమశిక్షణనచ కెటాయ్ించగలదచ మరియు కెటాయ్ింస్చు ింద్ి క్ూడా, అటిట  ఘతనక్ు స్కూలుక్ు ఒక్ స్ింబ్ింధ్ిం ఉింటే 
లేద్ా ఆ ఘటన స్కూల్ వాతావరణానకి ఏద్ ైనా ఆటింక్ిం క్ల్లగిస్ను . 
 
క్రమశిక్షణ చర్ా తీస్ుకోవడయన్సకి అవస్ర్మయియా పా్తి ఒక్ూ ఉలల ంఘనను ఈ విద్యార్థి పా్వర్తనయ న్సయమావళి జాబితయప్ర్ుస్ుత ంద్ి లేద్య విస్ర్థస్ుత ంద్ి అన్స ఎదుర్ుచకడక్ూడదు. 
ఏద్ి ఎమ ైనప్పటికీ, ఘటనక్ు స్ంబంధించి పా్వర్తన యొక్ూ స్వభావం, తీవాత మర్థయు తర్చుదనమును బటిర , ఆ ప్ర్థస్ట్ితిక ిఅనుగుణంగర స్ముచితమ ైన ఏ చర్ాననైెనయ 
తీస్ుక్ునే హక్ుూ పా్తయాక్ంగర డిస్ట్ర ిక్టర వదద ఉంట ంద్ి. 

పా్వర్తనలోఉలల ంఘనలు మర్థయు స్రి యిలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటంక్ం క్లిగథంచయ పా్వర్తన స్రి యి 1 స్రి యి 2 స్రి యి 3 స్రి యి 4 

కిరంద్ వరటికి బంగం క్లిగథంచయ అన్సి పా్వర్తనలు     

ఒక్ ఉలిింఘనక్ు ధ్ారి తీస్న విధ్ింగా స్కూల్ యొక్ూ మించి క్రమానకి ఉలిింఘన వివరణలలో దే్న కిరింద రాన ఉలిింఘనలక్ు 
ఈ కోవనచ ఉపయోగిించవచచు. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

తగలపెటరడం     

ఉదే్దశ్ాపూరాక్ింగ  ాలేద్  ానరిక్షాింగ  ామరొక్రి వస్చు వునచ తగలపె్టటడ్ిం. స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్.   
⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫ 

ద్ౌర్జనాప్ూర్వక్ పా్వర్తన     

తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు  ⚫ ⚫  

మర్ొక్ విద్యార్థిన్స లేద్య స్్టబబంది్ మీద ద్యడ ిచయయడం     

శారీరక్ బ్లపరయోగిం ద్ాార  ాశారీరాక్ింగ  ాహ్వనక్ల్లగిించాలన ఉదే్దశ్ాింతో. స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్.  
⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫  

బాంబు బెది్ర్థంప్ు/బయపెటరడం     

ప్నలుడ్ర పద్ారాు లనచ ప్నలుసాు నన బె్ది్రిించడ్ిం, ద్రనలో వరా తపూరాక్ లేద్ా ఫో న్ ద్ాారా బె్ది్రిించదిం క్ూడా ఉింటటింది్; 

నరాచనిం పరకారిం ఒక్ ఉగరవాద అపాయిం (పదకోశ్ిం చకడ్ిండి). స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్. 
   ⚫ 

బులీలయింగ్     

బె్ది్రిింపు అనేది్ ఒక్ వాకిు లేద్ా వాక్ుు ల స్మూహిం బె్ది్రిింపు, అవాింఛిత దకక్ుడ్ర పరవరున లేద్ా వేధి్ింపులనచ పునరావృతిం 
చేస్న లేద్ా గణనీయింగా పునరావృతమయ్య  ాఅవకాశ్ిం ఉింటటింది్ మరియు స్హేత క్మ నై విద్ాారిథ వారి భౌతిక్ భ్దరత లేద్ా ఆసి్ు  
కొరక్ు  భ్యపడే అవకాశ్ిం ఉింటటింది్; అదే్విధ్ింగ  ా విద్ాారిథ యొక్ూ విద్ాా పనతీరు, అవకాశాలు లేద్ా పరయోజనాలనచ గూరిు 
గణనీయింగా జోక్ాిం చేస్చక్ుింటటింది్; లేద్ా పాఠశాల క్రమశిక్షణక్ు గణనీయింగా అింతరాయిం క్ల్లగిస్చు ింది్. బె్ది్రిింపు అనేది్ 
స్ింజఞలు లేద్ా మౌఖిక్, శారరీక్ చరాలనచ క్ల్లగి ఉిండ్వచచు, వాకిుగతింగా, ట ల్లఫో న్, సైె్బ్ర్ బె్ది్రిింపు, వరా తపూరాక్ స్మాచార 
మారిపడి ద్ాారా మరియు వాటికి పరమి్మతిం కాక్ుిండా, చరాలనచ నవేది్ించడానకి పరతీకార ముపుప. బె్ది్రిింపు, అవాింఛిత 
దకక్ుడ్ర పరవరున, లేద్ా విద్ాా పనతీరు అవకాశాలక్ు గణనీయింగ  ాఆటింక్ిం క్ల్లగిించే వేధి్ింపులు, లేద్ా ఏ విద్ాారిథ అయ్నా, 
లేద్ా పాఠశాల యొక్ూ క్రమబ్దుమ ైన నరాహణక్ు గణనీయింగా అింతరాయిం క్ల్లగిస్చు ింది్ మరియు ఇది్ 
పునరావృతమవుత ింది్ మరియు/లేద్ా పునరావృతమయ్యా  అవకాశ్ిం ఉింటటింది్. పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ ద్రనన 
తీవరమ ైన చరాగా  భావిస్ను  ద్రనన సాథ య్ 2, 3 లేద్ా 4 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

మోస్గథంచడం/గరంథచౌర్ాం (పరల గథయార్థజం)     

ట స్ట/అస్ెైన్ మ ింట్ లో జీరొ జరమిానా లభిస్చు ింది్ మరియు స్మస్ా గురిించి ఉపాద్ాాయులు తలి్లదిందిండ్రర లు/ స్ింరక్షక్ులు 
మరియు అడ్మి నిస్ట్రటేర్కు త ల్లయబ్రచవచచు; ద్రనలో ఎలెకాటా నక్ట మోస్గిించడ్ిం క్ూడా ఉింటటింది్. పలుమారుి  
ఘటనలు జరగిితే సాథ య్ 2 ఉలిింఘనక్ు ద్ారి తీయవచచు. 

⚫    

విద్యార్థి ప్టల  లేద్య ప్దదవరర్థ ప్టూ అగౌర్వము     

మాటల ద్ాారా, దాన ద్ాారా, ముఖ్ బ్ింగమిల ద్ాారా వరా తపూరాక్ పద్ాల ద్ాారా లేద్ా హ్వవభావాలు ద్ాారా, అయ్తే వీతిక ే

పరిమ్మతిం కాదచ. ⚫    

భ్ంగం క్లిగథంచయ పా్వర్తన     

విదాక్ు లేద్ా విద్ాారుు ల స్చరక్షతిమ ైన రవాణాక్ు భ్ింగిం క్ల్లగిించే ఉదే్దశ్ాముగల పరవరున, ద్రనలో అతిగా మాటాి డ్డ్ిం, సీ్ట్ నచిండి 

వ ళిిడ్ిం, వస్చు వులనచ విసి్రేయడ్ిం, ఇతరలనచ భ్ింగపరచడ్ిం, నోటినచ ఇచచుపుచచుకోవడ్ిం, మరియు/లేద్ా విద్ాా పరకిరయక్ు 
అింతరాయిం క్ల్లగిించే ఇతర చరాలు, అయ్తే వీటిక ే పరమి్మతిం కాదచ. విద్ాారుథ ల చిల్లపి్ పనచలు ఈ ఉలిింఘనలో 
పరిగణ ించచచు. పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ ద్రనన తీవరమ నై చరాగా  భావిస్ను  ద్రనన సాథ య్ 2, 3 లేద్ా 4 ఉలిింఘన కిరింధ్ 

పరిగణ ించబ్వచచు 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

కించప్ర్థచయ మాటలు లేద పా్వర్తన     

ఒక్ వాకిు యొక్ూ జాతి, వరణిం, ల్లింగిం, దే్శీయ మూలిం, వయస్చి, నాతిమూలిం, వ ైక్లాిం, మతిం, లెైింగిక్ ధో్రణ  లేద్ా 
ఊహిించచక్ుింటటనే లెైింగకి్ ధో్రణ  (ఇది్ ట టిైల్ IX లేద్ా ట ైటిల్ VI రెఫరల్ క్ు క్ూడా ద్ారి తీయవచచు) కారణింగా ఆ వాకిున 

కిించపరిచ ేవిధ్ింగా దే్ాషముతో క్ూడిన మాటలు (వరా తపూరాక్మ ైనది్ లేద్ా మాటాి డినది్) , అయ్తే వీటిక ేపరమి్మతిం కాదచ. 
ద్రనలో పరవరునిం మాటల ద్ాారా, వరా తపూరాక్ింగా లేద్ా సి్ింబ్ాల్లక్ట మాటల ద్ాారా ఉింటాయ్. తీవరమ ైనది్గా 
పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరగిణ ించబ్వచచు 

 ⚫ ⚫  

పా్వర్తనయ ఉలల ంఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటంక్ం క్లిగథంచయ పా్వర్తన స్రి యి 1 స్రి యి 2 స్రి యి 3 స్రి యి 4 

దచస్చు ల నయమాల ఉలిింఘన     

స్కూల్ దచస్చు ల నయమలనచ ఉలిింగిించే విధ్ింగా దచస్చు ల ధ్రిించడ్ిం లేద్ా రూపిం క్నపి్ించడ్ిం, స్కూల్ కారాక్లాపాలలక్ు అనచచితింగా 
ధ్రిించడ్ిం మరయిు/లేద్ా విద్ాా పరకిరయక్ు భ్ింగిం క్ల్లగిించే విధ్ింగా ధ్రిించడ్ిం, వీటిలో వేలాడ/ేశ్రీరిం క్నపడేలా ఉిండే దచస్చు లు, 
లోదచస్చు లు క్నపడేలా ఉిండ్డ్ిం, సైె్పక్ి మరియు/లేద్ా చ య్నచి  ధ్రిించడ్ిం లేద్ా, బ్టటల మీద అనచచితమ ైన ముదరణలు/మాస్ూ లు 
(ఉద్ా., లెైింగిక్ అరుిం క్ల్లగినవి, మాదక్దరవాాలు, మత ు  క్ల్లగిించే పానీయాలు, త పాకీలు, చటటవాతిరేక్ కారాక్లాపాలు మొ.), . అయ్తే వీటిక ే

పరిమ్మతిం కాదచ దచస్చు లనచ మారాులన స్ముచితమ ైన దచస్చు లనచ తీస్చక్ురమిన తలి్లదిండ్రర లక్ు చ పపమన విద్ాారుు లక్ు పి్రనిపాల్ 

చ పపవచచు. ఒక్ సార ిఒక్ విద్ాారిున దచస్చు ల నయమాలక్ు అనచగుణింగా ఉింద్  దచస్చు క్ు మారమన అడిగిన తరువాత, అద్ ేవిద్ాారిు మరల 

దచస్చు ల నయమాలనచ ఉలిింగిించినటటి  క్నచగొనబ్డితే, అదనపు క్రమశిక్షణ చరా విధి్ించవచచు. 

⚫    

డైైెవింగ్/పరర్థూంగ్ ఉలల ంఘన      

అనచమతిించబ్డ్న ఒక్ పరా ింతములో పార్ూ చేయడ్ిం, పె్రిిట్ లేక్ుిండా పార్ూ చేయడ్ిం, విద్ాారిు డ ైవై రిక్ు న లకొల్లపన మారొదరశకాలక్ు 
అనచగుణింగా లేక్పో వడ్ిం. పారిూింగ్ లాట్ లో నరిక్షాింగా డ ైవై్ చేయడ్ిం. నయమాలనచ పాటిించడ్ింలో విఫలమ ైతే, అద్ ిమీరు పారిూింగ్ 

హక్ుూలనచ కోలోపవడానకి లేద్ా ఇతర క్రమశిక్షణా పరిణామాలక్ు ధ్ారి తీయవచచు.  

⚫    

ఎలెకరరా న్సక్ట ప్ర్థక్ర్ం దుర్థవన్సయోగం     

ఆమోది్ించబ్డ్న స్కూల్ స్మయాలలో ఫో న్ మరయిు హెడోపన్ి, ఐపాడ్ి, డివిడిలు వింటి నాన్-అకాడ మ్మక్ట ఎలెకాటా నక్ట పరకి్రాలనచ 
ఆపరేట్ చేయడ్ిం లేద్ా పరదరిశించడ్ిం , అయ్తే వీటికే పరిమ్మతిం కాదచ. ఆ పరిక్రిం పాడ ైతే, క్నపడ్క్పో తే లేద్ా ద్ ింగిల్లించబ్డితే, ద్ానకి డిసి్ట రక్టట 
బ్ాధ్ాత వహిించదచ. స్కూల్, సి్బ్బింది్, విద్ాారుు లు లేద్ా స్కూల్ పతరా ల యొక్ూ చితరా లనచ అనచమతి లేక్ుిండా, అనచచితింగా, 
ఉపయోగిించడ్ిం. కేపుర్ చేయడ్ిం, పింపడ్ిం, లేద్ా పరతి తీయడ్ిం ద్రనలో ఉింటటింది్. రెస్ట రూమిలో లేద్ా లాక్ర్ రూమిలో పి్క్ురుి  తీయడానక ి

అనచమతి లేదచ అన గురిుించాల్ల మరియు ఇది్ సాథ య్ 2 లేద్ా 3 ఉలిింఘన కిరింద పరిగణ ించబ్డ్రత ింది్. సాాధ్రన పరిచిన పరకి్రాలనచ 
అనచచిత మ స్నజి్ల మరియు/ లేద్ా చితరా ల కొరక్ు శోధి్ించవచచు.  
ఫ్ో న్ లో ఉని విషయాలక్ు విద్యార్ుి లే బాధాత వహ ంచయలి. ఆ విషయం ఎక్ూడనుండి వచిచందో్  అనేద్యన్సతో న్సమితతం లేదు.  
కొనే స్ిందరాాలలో, ఈ వస్చు వలనచ ఉపాధ్ాాయుల నరణయిం మరేక్ు, విదా స్ింబ్ింధి్ించిన ఉదే్ుశాాలక్ు లేద్ా నరాాహక్ులు ఆమోదిం 

మేరక్ు ఒక్ పోర తాిహిం లాగా ఉపయోగిించడ్ిం అనచమతిించబ్డ్రత ింది్. 

⚫    

తప్ుపడు ఆర్ోప్ణలు     

విద్ాారుు లక్ు లేద్ా సి్బ్బింది్క ివాతిరేక్ింగా కావాలనే చేస్నవి. తీవరమ ైనది్గా భ్వన నరాాహుక్ులు భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ 

పరిగణ ించబ్వచచు 
 ⚫ ⚫  

తప్ుపడు అలార్ం/అగథి మాప్క్ ప్ర్థక్ర్మును దుర్థవన్సయోగం చయయడం     

అతావస్ర పరిక్రమునచ కెలక్డ్ిం లేద్ా తపుపడ్ర అలారమునచ మోగిించదిం లేద్ా ఒక్ తపుపడ్ర నవేది్క్నచ నమోదచ చేయడ్ిం (ఉద్ా., 911 

క్ు డ్యల్ చేయడ్ిం) తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 
 ⚫ ⚫  

గొడవప్డడం     

ఒక్ పరస్పర జగడ్ములో మరొక్రని శారీరక్ింగా కొటటడ్ిం (ద్ౌరజనాిం క్ింట  భినేింగా) లేద్ా ఒక్ గొడ్వనచ క్ల్లగిించే విధ్ింగా లేద్ా రచెుగొట ే

విధ్ింగా మాటలనచ లేద్ా చరాలనచ ఉపయోగిించడ్ిం. గొడవను ర్థకరర్్ చయయడం మర్థయుస్ో షల్ మాథామంలో ఏ విధంగానైనా షేర్ 

చయయడం ఈ ఉలల ంఘనలోకి వస్ుత ంది్. తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ 

పరిగణ ించబ్వచచు 

 ⚫ ⚫  

బాణయస్ంచయ     

బ్ాణాస్ించానచ క్ల్లగి ఉిండ్డ్ిం లేద్ా ఉపయోగిించడ్ిం 
 

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫  

ఫ్ో ర్జర్థ      

తలి్లదిండ్రర ల/స్ింరక్షుల స్ింతక్మునచ (ఫో న్ ద్ాారా తలి్లదిండ్రర డిగా నటిించడ్ిం), ఉపాధ్ాాయుల స్ింతక్మునచ లేద్ా అధ్కిారి స్ింతక్మునచ 
(హ్వల్ పాస్చలు, అడిిట్ సిి్పుి ) మొ.  

⚫    

పా్వర్తనయ ఉలల ంఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటంక్ం క్లిగథంచయ పా్వర్తన స్రి యి 1 స్రి యి 2 స్రి యి 3 స్రి యి 4 

గరాంగ్/గరాంగ్ గుర్ుత లు     

స్కూల్ యొక్ూ క్రమముక్ు భ్ింగిం క్ల్లగిించే విధ్ింగా రహస్ా స్మూహిం లేద్ా "కి్బ్" స్భ్ాతాిం; గాాింగ్ గురుు లనచ ఫ్ాి ష్ చేయడ్ిం 

మరియు/లేద్ా వరా యడ్ిం.  
 ⚫   

పరామను అనుచితమ ైన రీ్తిలో పా్దర్థశంచడం     

పరస్పర అింగీకారముతో ముదచద  పె్టటట కోవడ్ిం, శ్రీర భాగాలనచ తాక్డ్ిం వింటివి. ⚫    

అస్భ్ాక్ర్ ఎకోిోషర్/దుస్ుత లను తీస్్టవేయడం     

పి్రుదచలనచ మరియు/లేద్ా జననీింది్రయాలనచ బ్హరిింగ పరదే్శ్ములో పరదరిశించడ్ిం మరియు/లేద్ా మరొక్ వాకిున లేద్ా తన స్ాింత 

శ్రీరము యొక్ూ అింతరింగ భాగాలనచ మరియు/లేద్ా లోదచస్చు వులనచ పరదరిశించడ్ిం “పాాింటిిింగ్” ఈ ఉలిింఘన కిరింద వస్చు ింది్. 
బిల్లడింగ్ క్ింపియన్ి ఆఫీస్ర్ క్ు రిఫెరల్ క్ు ద్ారితీయవచచు. తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 

ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 

 ⚫ ⚫  

ఇన్ -స్కూల్ స్సె్టపనషన్ (ISS/ISAP) మర్గదర్శకరలు      

ఇన్-స్కూల్ స్సె్పనషన్ మారొదరశకాలనచ పాటిించడ్ములో విఫలమవాడ్ిం   ⚫   

తిర్గబడడం (అధికరర్రన్సక్ట ఎదుర్ుతిర్గడం/నేర్ుగర ఆద్యశరలను పరటించక్పో వడం)     

సి్బ్బింది్ ఆదే్శాలనచ లేద్ా అభ్ారుననచ పాటిించడానకి నరాక్రిించడ్ిం లేద్ా సి్బ్బింది్ అధ్ికారానకి ఎదచరుతిరగడ్ిం  
⚫    

లాక్ర్ ర్ ం/రె్స్ర  ర్ ం ఉలల ంఘన     

రెస్ట  రూిం లోన వస్చు వులనచ దచరిానయోగిం చేయడ్ిం (సో ప్, నీరు, ప్నపర్ టవల్ి, టాయ్లి ట్ ప్నపర్). “వాతిరేక్ ల్లింగానకి” చ్ఛింది్న లక్ర్ 

రూిం లేద్ా రెస్ట  రూిం లో పరవేశిించడ్ిం (వాతిరేక్ ల్లింగిం వారి లక్ర్ ఊిం లేద్ా రెస్ట  రూిం లో మరొక్ వాకిున న టటడ్ిం స్హ్వ) సాథ య్ 2 

ఉలిింఘన కిరింద వస్చు ింది్. 

⚫ ⚫   

అబద్యద లు చెప్పడం     

ఉదే్దశ్ాపూరాక్ింగా తపుపడ్ర లేద్ా స్రికాన స్మాచారిం ఇవాడ్ిం  
⚫    

భ్వనములో అనుచితంగర క్దలడం     

భ్వనములో నశ్శిందింగా క్దలక్పో వడ్ిం'; ఒక్ వరుస్లో నడ్వడ్క్పో వడ్ిం; భ్వనములో పరిగెతుడ్ిం; నేరు మారాొ లనచ 
ఉపయోగిించక్పో వడ్ిం; కేటాయ్ించిన పరా ింతాలనచ అనచమతి లేక్ుిండా వది్ల్లవ ళ్ిడ్ిం.  

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి    

అజాక్రతత  పా్వర్తన     

మరొక్ వాకిు యొక్ూ ఆసి్ుక ినషటిం లేద్ా మరొక్ వాకిుకి గాయిం క్లగచేయడ్ిం లేద్ా వారి భ్దరతక్ు భ్ింగిం క్ల్లగిించడ్ిం (“ష్ాక్ట” బొ్ మిలు 
ఉపయోగిించడ్ిం, పరయోగశాల భ్దరనచ ఉలిింఘిించడ్ిం COVID-19 వాాపి్ున నవారిించడానకి అవస్రమ ైన మాస్ూ ధ్రిించడ్ింలో 
విఫలిం, మరియు ఇతర భాదాతారహిత పరవరున) విద్ాారుు లు అలిరి పనచలనచ ఈ విభాగములో చేరువచచు. 

 ⚫   

ఓవర్-థి-కౌంటర్ వస్ుత వులు     

నాన్-పి్రసి్రిపషన్ మిందచలనచ క్ల్లగ ిఉిండ్డ్ిం లేద్ా ఉపయోగిించడ్ిం సాథ య్ 2 నేరిం, నాన్ -పి్రసి్రిషన్ మిందచలనచ పింపి్ణీ చేయడ్ిం, 

అమిడ్ిం లేద్ా కొనడ్ిం లేద్ా “ఓవ ర్-థి-కౌింటర్” మిందచలనచ తీస్చకోవడ్ిం లేద వాటి పరభావములో ఉిండి విద్ాా వాతావఱణానక ి

ఆటింక్ిం క్ల్లగిించే పరవరున ఒక్ సాథ య్ 3 నేరిం.  

 ⚫ ⚫  

శరరీ్ర్క్ంగర తయక్డం/శరరీ్ర్క్ హాన్స     

అనచచితింగ తాక్డ్ిం లేద్ా పరవరిుించడ్ిం (ఉద్ా., కొటటట కొవడ్ిం, ఆటక్ు కొటటట కోవడ్ిం లేడ్ హ్వర్ి ప్ని ) “ఆటక్ు” కొటటట కోవడ్ిం, కొటటడ్ిం, 

తోయడ్ిం, చింపద్ బ్బ కొటటడ్ిం, గుదదడ్ిం, లేద్ా విద్ాారిుకి లేద్ా పె్దదవారికి శారీరక్ హ్వన క్ల్లఫిించ  సాధ్ామునే అలిరి పనచలు, ఇవనే 

శారీరక్ హ్వన క్ల్లగిించే పరవరునలు. తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్  
2 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 

⚫ ⚫   

పా్వర్తనయ ఉలల ంఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటంక్ం క్లిగథంచయ పా్వర్తన స్రి యి 1 స్రి యి 2 స్రి యి 3 స్రి యి 4 

అశ్లలల చితయా లు     

పో రనేగార ఫిక్ట లేద్ా అశిీలమ ైనది్గా పరిగణ ించబ్డే మరయిు/లేద్ా లెైింగిక్మ ైన వస్చు వులనచ క్ల్లగి ఉిండ్డ్ిం, వీటిలో ఏద్ ైనా ఎలకాటా నక్ట 

పరిక్రములో ల్లుతరా లు/వరా తపూరాక్ స్ింపరది్ింపు,లు, క్ూద్ా ఉింటాయ్. విద్యార్ుి ల వదద  ఉని ఫ్ో నలలో ఉని విష్రాలక్ు వరరే్ ప్ూర్థత 
బాధాత, ఆ విషయాలు ఎక్ూడనుండి వచయచయి అనేద్యన్సతో న్సమితతం లేదు. విషయిం యొక్ూ రక్మునచ బ్టిట  ఇది్ సాథ య్ 3 నేరముగా 
పరిగణ ించబ్డ్వచచు.  

 ⚫ ⚫  

క్లిగథ ఉండడం, ఉప్యోగథంచడం లేద్య పా్భావములో ఉండడం     

మదాపానిం, “మదాపానిం-కాన” మాల్ట పానీయాలు, చటటవాతిరేక్ మాదక్దరవాాలు, వ ైక్లాిం క్ల్లగిించగల నాన్-పి్రసి్రిపషన్ 

చటటస్మితమ ైన సి్ింథ టిక్ట పద్ారాు లు, పి్రసి్రపిషన్ మాదక్దరవాాలు, లేద్ా నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు లు, లేద్ా మదాపానిం అన పి్లవబ్డే 

పద్ారాు లు, వ ైక్లాిం క్ల్లగిించగల నాన్-పి్రసి్రిపషన్ చటటస్మితమ ైన సి్ింథ టిక్ట పద్ారాు లు, పి్రసి్రిపషన్ మాదక్దరవాాలు, లేద్ా 
నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు లు, లేద్ా మాదక్దరవాిం సామగిరన (స్నూల్ి, పైె్ప్ి వింటివి) లేద్ా చటటవాతిరేక్ లేద్ా నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు ల 

ఉపయోగిం కొరక్ు మత ు మింది్ సామగిరగా పి్లవబ్డే వస్చు వులు క్ల్లగ ిఉిండ్డ్ిం (విద్ాారిు మదాపానిం/మాదక్దరవాిం దచరిానయోగిం 

నయమావళి) స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్. 

  ⚫  

ద్ ంగథలించబడిన వస్ుత వులను క్లిగథ ఉండడం     

$100.00 క్ింటే తక్ుూవ విలువగల ద్ ింగిల్లించిబ్డిన వస్చు వలనచ క్ల్లగ ిఉిండ్డ్ిం సాథ య్ 1 నేరిం మరియు $100.00 లేద్ా అమక్ింటే 

ఎక్ుూవ విలువగల ద్ ింగిల్లించిబ్డిన వస్చు వలనచ క్ల్లగ ిఉిండ్డ్ిం సాథ య్ 2 నేరిం. 
⚫ ⚫   

ర్థకరర్ు్ లు/డయక్ుామ ంట ల /డిస్్టరకి్టర ఫైెల్ి ను క్లిగథ ఉండడం     

స్కూల్ మరియు విద్ాారిు రికారుడ లు, డాక్ుామ ింటినచ(ఎలెకాటా నక్ట మారొములో హ్వాకిింగ్ చేయడ్ిం, గేరడ్ బ్ుక్ట లు, రిపో ర్ట కారుడ లు, 
క్ింపూాటర్, సాఫ్ట వేర్ లేద్ా హ్వర్డ డ ైవై్ లు, జిలాి  న ట్ వర్ూ లు, క్ింపూాటర్ రికారుడ లు, పాస్ారుడ లనచ డౌన్ లోడే చేయడ్ిం, వీటికే పరిమ్మతిం 

కాదచ) ద్ ింగిల్లించదిం లేద్ా వాటిలో మారుపలు చేయడ్ిం  
  ⚫  

హ ంస్రతమక్ పా్వర్తన     

2 క్ింటే ఎక్ుూవ మింది్ విద్ాారుు లు కొటటట కోవడ్ిం లేద్ా కొటటట కోవడానే స్కచిస్ను  ఏడ ైనాఅ చరా లేద్ా కొటటట కోవడానే క్ల్లగిించడ్ిం    ⚫  

న్సయమాల ఉలల ంఘన     

కేఫటీరియా, ప్ని గరౌ ిండ్, లించ్ రూిం, హ్వల్ వే నయమాలు మరియు సామాజిక్ దకరిం నయమాలు  స్కూల్ ఫింక్షన్ ఉలిింఘనలు  
⚫    

అమమడం, ప్ంప్ణీ చయతడం లేద్య కొనడం/స్టవవక్ర్థంచదం      

మదాపానిం, “మదాపానిం-కాన” మాల్ట పానీయాలు, చటటవాతిరేక్ మాదక్దరవాాలు, వ ైక్లాిం క్ల్లగిించగల నాన్-పి్రసి్రిపషన్ 

చటటస్మితమ ైన సి్ింథ టిక్ట పద్ారాు లు, పి్రసి్రిపషన్ మాదక్దరవాాలు, నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు లు, లేద్ా పైె్ చ పి్పనవి అన అమేివారు 
చ ప్నప ఏ పద్ారశము (విద్ాారిు మదాపానిం/మాదక్దరవాిం దచరిానయోగిం నయమావళి) స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు 
తెలియజేస్ుత ంది్. 

 
⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫  

లెైంగథల దుష ర్వర్తన     

తన లేద్ా మరిక్రి శ్రీరమునచ మరయిు/లేద్ా బ్టటలనచ బ్లవింతింగా, ఉదే్దశ్ాపూవక్ింగా లేద్ా పరస్పర ఆమోడ్ముతో, 
లెైింగిక్పరింగా తాక్డ్ముగా భావిించబ్డే లేద్ా అలా ఉిండేవిధ్ింగా తాక్డ్ిం; ద్రనలో ఎలెకాఱానక్ట 'సె్కి ట్ింగ్' క్ూడా వస్చు ింది్.  

 ⚫   

లెైంగుక్ వేధింప్ు, మర్థయు/లేద్య వేధింప్ు లేద్య వివక్ష     

జాతి, వరణిం, దే్శీయ మూలిం, నీతీయ మూలిం, వ ైక్లాిం, మతిం, లెైింగిక్ ధ్రరణ  లేద్ా ఊహిించచక్ునే లెైింగిక్ ధ్రరణ  లేద్ా రాషట ర లేద్ా 
కేిందర చటటిం కిరింద రక్షణ ఇవాబ్డిన మరే విధ్మ ైన అింశ్ిం. లెైింగిక్ వేధి్ింపు అనేది్ అవాింఛిత లెైింగిక్ అడ్రగులు, లెైింగిక్ పరయోజనాల 

కోస్ిం కోరిక్లు, లేద్ా ఇతర విధ్ింగా లెైింగిక్ స్ాభావముతో మౌఖీక్ింగా లేద్ా శారీరక్ తాక్డ్ిం. ద్రనలో మాటల ద్ాారా చేస్న వాాఖ్ాలు, 
లెైింగిక్ింగా ప్నరుతో పి్లవడ్ిం, హ్వవభావాలు, జోక్ుూలు, హేళ్నలు, లెైింగిక్పరమ నై చితరా లు లేద్ా లేఖ్లు మరయిు లెైింగిక్ 

స్ాభావముతో క్ూడిన ఫుకారినచ వాాపి్ింపచేయడ్ిం లెైింగిక్ వేధి్ింపు భ్వనిం యొక్ూ క్ింపియన్ి అధ్ికారికి ట ైటిల్ IX రెఫెరల్ క్ు ధ్ారి 
తీస్చు ింది్. పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ ద్రనన తీవరమ ైన చరాగా  భావిస్ను  ద్రనన సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు. 

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫ ⚫  

పా్వర్తనయ ఉలల ంఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటంక్ం క్లిగథంచయ పా్వర్తన స్రి యి 1 స్రి యి 2 స్రి యి 3 స్రి యి 4 

టెకరిలజీ/నెటవర్ూ దుర్థవన్సయోగం     

డిసి్ట రక్టట ట కాేలజీ/న టార్ూ నచ అనచచితింగా ఉపయోగిఒించడ్ిం డిసి్ట రక్టట యొక్ూ “ఆమోది్ిందగొ ఉపయోగిం మారొదరశకాల” ఉలిింఘన 
తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత సి్బ్బింది్ భావిస్ను , వరుువల్ నేపధ్ాింలో అభాాసానకి తోడ్పడ్టానకి విద్ాారుథ లక్ు జిలాి  సాింకేతిక్ 
పరిజాఞ నానే జార ీచేసాు రురు, జిలాి  సాింకేతిక్ పరిజాఞ నానే దచరిానయోగిం చేసి్నిందచక్ు క్రమశిక్షణ చరానచ, ప ిందవచచు ఇది్ సాథ య్ 3 లేద్ా 
4 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

డబుబ లేద్య వస్ుత వు (ప్బిల క్ట లేద్య పైైెవేట్) ద్ ంగథలించడం     

$100.00 క్ింటే తక్ుూవ విలువగల డ్బ్ుబ లేద్ా వస్చు వు ద్ ింగిల్లించడ్ిం అనేది్ సాథ య్ 1 నేరిం. $100.00 లేద్ా అింక్ింటే ఎక్ుూవ విలువగల   
డ్బ్ుబ లేద్ా వస్చు వు ద్ ింగిల్లించడ్ిం అనేది్ సాథ య్ 2 నేరిం. ద్ మగతనం చయయడం జర్థగథతయ పో లీస్ులక్ు తెలియజేయబడుత ంది్. 

⚫ ⚫   

10 లేద్య అంతక్నయి ఎక్ుూవ మంది్కి చయస్టర బెదె్ర్థంప్ు     

నరాచనిం పరకారిం ఒక్ ఉగరవాద బె్ది్రిింపు (పదకోశ్ిం చకడ్ిండి). స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్. 
  

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫ 

బెది్ర్థంచడం/మర్ొక్ వాకిత యొక్ూ పరాణమును బెది్ర్థంచడం     

ఒక్ పె్దదవారిన లేద్ా విద్ాారిున మాటల ద్ాారా లేద్ా శారీరక్ింగా బె్ది్రిించడ్ిం స్ిందరాానే బ్టిట  క్రమశిక్షణ యొక్ూ సాథ య్ నరణయ్ించబ్డ్రత ింది్. 

ఒక్ పరణాళిక్ చేసి్న వరా తపూరాక్ బె్ది్రిింపునచ చకసె్ అద్ ేవిధ్ింగా ఒక్ భావపూరిత వాాఖ్ా, చకడ్బ్డ్దచ. తీవరమ ైనది్గా పి్రనిపాల్/నయమ్మత 

సి్బ్బింది్ భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 4 వరక్ు ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు. స్కూల్ ప్ర్థపరలన ద్యవర్ర చటర  అమలుక్ు ఒక్ స్కచన చయయవచుచ. 
 

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫ ⚫ 

పొ గరక్ు ఉతపత త లు/పొ గతయా గడం/వేప్ంగ్     

ఏయొక్ూ స్కూల్ అవరణలో, స్కూల్ స్మయానక ిముిందచ, ఆ స్మయములో లేద్ా ఆ తరువాత వాాపి్ింగ్ పరకి్రాలు, ఎలెటరా నక్ట సి్గరెటటి . 

నకన లు, హూకా పైె్పుపలు, అగిొపులిలు, ప్నపర్, లెైటర్ వింటివి స్హ్వ ఏయొక్ూ ప గాక్ు ఉతపత ు ల పీ్లుడ్ిం లాింటి పరిక్రాలనచ క్ల్లగి ఉిండ్డ్ిం 

లేద్ా ప గతరా గడ్ిం. ప గాక్ు ఉతపత ు లు తక్షణమే పారవేయబ్డ్రత ింది్, వేపర్ మరయిు ఎలెకాటా నక్ట సి్కొ్రెటితో స్హ్వ. తక్ుూవ వయస్ుిలో 
ఇట వంటి ప్ర్థక్ర్రలను క్లిగథవుడడం చటర రీ్తయా నేర్ంగర భావిస్ుత ంది్ 

 ⚫   

స్కూల్ మర్థయు/లేద్య డిస్్టర ిక్టర పరాంగణములో అనుమతిలేక్ుండయ పా్వేశించడం     

స్సె్పిండ్ అయ్ ఉనేపుపడ్ర లేద్ా స్కూల్ లేద్ా కారాక్లాపాలు జరగనపుపడ్ర స్కూల్ మ ైద్ానాలలో ఉిండ్డ్ిం   ⚫  

గైెర్రా జర్ు     

తరగతి, లించ్, తపపనస్రి అకాడ మ్మక్ట ఇింట రీానషన్ లేద్ా స్కూల్ డే నచిండి అనచమతి లేక్ుిండా మానవేయడ్ిం, ద్రనలో స్కూల్ మ ైద్ానాలనచిండి 

అనచమతి లేక్ుిండా వ ళిిపో వడ్ిం  వివరణగా తలి్లదిండ్రర ల నచిండి నోట్ ఇవాక్పో వడ్ిం లేద్ా వారినచిండి ఫో న్ కాల్ చేయ్ించక్పో వడ్ిం.  
⚫    

విధవంస్ం     

మ ైనర్ అయ్తే, శుబ్రపరచడ్ిం కొరక్ు అదనపు స్మయిం అవస్రమ ైతే, పరిహ్వరము చేరుబ్డ్వచచు; సి్బ్బింది్, విద్ాారుు లు లేద్  ా డిసి్ట రక్టట యొక్ూ 
వస్చు వులక్ు ఉదే్దశ్ాపూరాక్ింగా హ్వన క్ల్లగిించడ్ిం లేద్  ా హ్వన క్ల్లగిించడానకి పరయతిేించడ్ిం (పరిహ్వరిం అవస్రిం ఉింటటింది్).  
విద్ాారిు అలిరుి  ఈ ఉలిింఘన కిరింద రావచచు. తీవరమ ైనది్గ  ాభ్వన నరాాహుక్ులు భావిస్ను , ఇది్ సాథ య్ 3 ఉలిింఘన కిరింధ్ పరిగణ ించబ్వచచు 

⚫ ⚫   

హ ంస్రతమక్ చర్ా     

ఒక్ విద్ాారిు లేద్ా ఉపాద్ాాయులనచ చంప్డయన్సకి లేద్య తీవామ ైన శరరీ్ర్క్ గరయం క్లిగథంచడయన్సకి పరయతిేించడ్ిం -తీవరమ ైన శారీరక్ గాయిం 

క్ల్లగిించే ఉదే్దశ్ాముతో ఒక్ విద్ారిు శారీరక్ బ్లపరయోగిం చేయడ్ిం. స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు తెలియజేస్ుత ంది్. 
  

⚫ 

ఎల్లమ ింటర ి ⚫ 

ఆయుద్యలు/త పరకి క్లిగథ ఉండడం     

ఒక్ ఆయుదమునచ క్ల్లగి ఉిండ్డ్ిం లేద్ా ఉపయోగిించడ్ిం (ఆయుదిం నరాచనిం పదకోశ్ములో). స్కూల్ యాజమానాం పో లీస్ులక్ు 
తెలియజేస్ుత ంది్.    ⚫ 

పా్వర్తనయ ఉలల ంఘనలు 
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స్రి యి 1 

తర్గతిలో ఆధర్ణ మర్థయు యజమానాం యొక్ూ చర్ా యొక్ూ ఉద్యహర్ణలు 

విద్ాారిుతో ఉపాధ్ాాయులు స్మావేశ్ిం జరుపుతారు మరియు స్ముచితమ ైన పరవరుననచ 
మరియు/లేద్ా తరగతి గద్ి నయమాలనచ మరల నేరిపించడ్ిం  

విరామిం లేక్ుిండా - పాక్షిక్ింగా/మొతుింగా (పరవరున ఉలిింఘననచ 
పరిషూరిించడానకి ఇతర ఎింప్ిక్లు లేనపుపడ్ర మాతరమే ఉపయోగిించాల్ల) 

పాజిటివ్ పరా కీటస్-శిక్షణ అవకాశాలు లించ్ మదదత  (లించ్ ఎపపటికీ నల్లప్ివేయబ్డ్దచ)  
పరవరున గురిించి మౌఖిింగా/వరా తపూరాక్ింగా తలి్లదిండ్రర లక్ు/స్ింరక్షక్ులక్ు త ల్లయబ్రచడ్ిం  ఉపాద్ాాయులు/తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ుల మరియు/లేద్ా ప్ిరనిపాల్ తో స్మావేశ్ిం 

అభివృద్ిు  మీద తలి్లదిండ్రర లక్ు/స్ింరక్షక్ులక్ు రనజ్లవారి/వారింవారి నవేద్ిక్ పింపడ్ిం రనజ్లవరి ఛార్ట, పునరుదురణ కొరక్ు క్రమశిక్షణ చరాలు వింట ిపరతాామాేయ చరాలు  
స్ముచితమ ైత,ే క్రిక్ులర్ అడాప్నటషనచి  పరతేాక్ స్దచపాయాలనచ తిరస్ూరిించడ్ిం 

స్కూల్ తరువాత విద్ాారిున అటిటప్ెటటడ్ిం లించ్/విరామిం స్మయములో డటి ింషన్ లేద్ా స్స్ెపనషన్  

మొదటి నేరిం - 3 రనజ్లల వరక్ు డిట ింషన్ లేద్ా స్స్ెపనషన్   

రెిండ్వ నేరిం - 5 రనజ్లల వరక్ు స్స్ెపనషన్  

మూడ్వ నేరిం - 10 రనజ్లల వరక్ు స్స్పెనషన్  

స్రి యి 2 

తీవామ ైన ఆధర్ణ మర్థయు యజమానాం యొక్ూ చర్ా యొక్ూ ఉద్యహర్ణలు 
తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు మరియు విద్ాారిుతో స్మావేశ్ిం ఇన్-స్కూల్ డిట ింషన్-విరామిం/లించ్ స్దచద పాయాలు కోల్లపో వడ్ిం  
తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు/ఉపాధ్ాాయులు/విద్ాారిు/అడిినస్నట రటర్ స్మావశే్ిం  పునరుదురణ మరియు/లేద్ా పునరుదద రిించే పదుత ల స్మావేశాలు/అవకాశాలు 
స్కూల్ డిట నషన్ అనతరిం పరవరున క్మ్మటీ విచారణక్ు రెఫెర్ చేయడ్ిం, 180 రనజ్లల వరక్ు అదనపు రనజ్లలు 

స్కూల్ నచిండి బ్యటక్ు స్స్ెపనషన్  
పద్ి (10) రనజ్లల వరక్ు స్కూల్ లోపల లేద్ా స్కూల్ బ్యట స్స్ెపనషన్ బ్హిషూరణ 

మొదటి నేరిం - 10 రనజ్లల వరక్ు స్స్ెపనషన్ 

రెిండ్వ నేరిం - 180 రనజ్లల వరక్ు స్స్ెపనషన్ 

స్రి యి 3 

పా్తయాక్ పరఠశరలలో పా్తయామాియ ఇంటర్ెవనషన్ పోా గరర మ్ పరలస్ మ ంట్ 

స్కూల్ లోపల స్స్ెపనషన్ 

180 రనజ్లల వరక్ు స్కూల్ బ్యట స్స్పెనషన్ 

పరతేాక్ పాఠశాలలో పరతాామాేయ ఇింటరెానషన్ పోర గరా మ ప్ని స్ మ ింట్ 

పరవరున క్మ్మటీ విచారణక్ు రెఫెర్ చేయడ్ిం, 180 రనజ్లల వరక్ు అదనపు రనజ్లలు స్కూల్ నచిండి బ్యటక్ు స్స్ెపనషన్ 

బ్హిషూరణ 

ఏద్ ైనా తదచపరి సాథ య్ 3 నేరిం - బ్హిషూరణక్ు ధ్ారి తీయవచచు  

స్రి యి 4 

పొ డిగథంచిన స్స్టెపనషన్ మర్థయు ర్ెఫెర్ల్ి 

స్కూల్ లోపల స్స్ెపనషన్ 180 రనజ్లల వరక్ు స్కూల్ వ లుపల స్స్ెపనషన్ క్ు అవకాశ్ిం ఉనే అదనపు రనజ్లలతో 
పరవరున విచారణప్ెై క్మ్మటీక ిస్ిఫారుి 

  
స్కూల్ బ్యట స్స్ెపనషన్ 

బ్హిషూరణ 

ఆయుద్ాల ఉలిింఘన - ఒక్ స్ింవతిరిం (365 కాాలెిండేర్ రనజ్లలు) క్ు తక్ుూవ కాక్ుిండా స్స్ెపనషన్ లేద్ా బ్హిషూరణ , ఈ నరణయిం ద్రన పరకారిం చేయబ్డ్రత ింద్ి. Mo. Rev. § 160.261 

స్రి యిలు యొక్ూ న్సర్వచనము 
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Francis Howell School District లో ఉనే విద్ాారుు ల ఆరనగాిం, స్ింక్షేమిం మరియు భ్దరతక్ు తమ వింతి భాదాతనచ విద్ాా బో్ రుడ  గురిుస్చు ింది్. అింది్వలన, స్కూల్ ఆవరణలో, 
స్కూల్ డిసి్ట రక్టట సాపనిర్ చేస్న కారాక్లాపాలలో లేద్ా కారాక్రమాలలో, స్కూల్ సాపనిర్ చేస్న క్షేతర స్ిందరశనలలో, లేద్ా డిసి్ట రక్టట కొరక్ు విద్ారుు లనచ రవాణా చేయడానక ిఉపయోగిించే 
ఏ వాహనాలలోనచ మదాపానిం లేద్ా మాదక్దరవాిం విక్రయ్ించడ్ిం, మరొక్రికి బ్ది్ల్ల చేయడ్ిం, ఉించచకోవడ్ిం లేద్ా వాటి పరభావములో ఉిండ్డ్ిం నషనధి్ించబ్డినది్. 
 ఈ విద్ాారిు పరవరునా నయమావళిలో ఉపయోగిించబ్డిన మదాపరనం అనే పదిం, మదాపానిం, “మదాపానిం-కాన” మాల్ట పానీయాలు లేద్ా మదాపానిం, “మదాపానిం-కాన” మాల్ట 
పానీయాలు అన ప్నరనూబ్డిన పద్ారాు లు అన నరాచిించబ్డ్రత ింది్. 
 ఈ విద్ాారిు పరవరునా నయమావళిలో ఉపయోగిించబ్డిన మాదక్దావాము అన ే పదిం, మత ు  పద్ారాు లు, చటటవాతిరేక్ మిందచలు, పి్రసి్రిపషన్ మిందచలు., నాన్-పి్రసి్రిపషన్ 
చటటస్మితమ ైన సి్ింథ టిక్ట పద్ారాు లు, లేద్ా వ ైక్లాిం క్ల్లగిించే ఓవ ర్-థి-కౌింటర్ మిందచలు మరియు/లేద్ా శ్రీరములు లేద్ా మనస్చినచ మారుగల రసాయన పద్ారాు లు లేద్ా 
నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు లు; లేద్ా మత ు  పద్ారాు లు, చటటవాతిరేక్ మిందచలు, పి్రసి్రపిషన్ మిందచలు., నాన్-పి్రసి్రిపషన్ చటటస్మితమ ైన సి్ింథ టిక్ట పద్ారాు లు, లేద్ా వ ైక్లాిం క్ల్లగిించే 
ఓవ ర్-థి-కౌింటర్ మిందచలు మరియు/లేద్ా శ్రీరములు లేద్ా మనస్చినచ మారుగల రసాయన పద్ారాు లు లేద్ా నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారాు లు అన ప్నరనూబ్డ్డవి మరియు వాటిన 
వాటి ఉదే్దశ్ాిం కొరక్ు వాడినపుపడ్ర; లేద్ా మాదక్ దరవా సామగిర. 
 అరహత ఉనే ఏ వాకిుక్ు క్ూడా స్కూల్ డిసి్ట రక్టట లో విదానచ నయింతిరించాల్ల అనే ఉదే్దశ్ాిం బో్ రుడ క్ు లేద్ా స్కూల్ ఉపాద్ాాయులక్ు మరియు నరాాహక్ులక్ు లేదచ, అయ్నపపటికీ, 
మించి స్కూల్ క్రమశిక్షణ మరయిు స్కూల్ ప రతాిం అభ్ాసి్ించడానకి స్రెైన వాతావరణానకి చాలా అవస్రము అన గురిించడ్ిం అయ్నది్. మాదక్దరవాాల లేద్ా మదాపానిం 
పరభావములో ఉిండే లేద్ా వాటిన క్ల్లగ ిఉనే తోటి విద్ాారుు ల వలన క్ల్లగే అవాింఛిత అింతరాయాలు మరయిు ధ్ాానభ్ింగాలక్ు గురవాడ్ిం తమ విదాక్ు మరియు కారాక్లాపా 
అవకాశాలనచ స్ది్ానయోగిం చేస్చకోవాలన అనచక్ునే విద్ాారుు లక్ు అనాాయిం చేయడ్మే అవుత ింది్. 

 మదాం క్లిగథ లేద్య మాదక్దావరాల పా్భావములో ఉనిట ల గర క్నచగొనబ్డే విద్ాారిు 180 స్కూల్ ది్నాల వరక్ు స్సీ్పిండ్ చేయబ్డ్వచచు. అటిట విద్ాారుు లనచ తొలత పి్రనిపాల్/నయమ్మతలు పది్ (10) 
రనజలక్ు స్సె్పిండ్ చయస్రత ర్ు.మొదటి ఆలూహ్వల్ సాాధ్రనిం లేద్ా మాదక్దరవా సాాధ్రనిం నేరాలక్ు, 10 రనజ్లల స్సె్పనషన్ క్ు బ్దచలుగా, విద్ాారిథ పరతేాక్ పాఠశాల పరదే్శ్ింలో పరతాామాేయ జోక్ా 
కారాక్రమానకి హ్వజరు కావడానకి ఎించచకోవచచు. విద్ాారిథ ఇషటపడే క్ుటటింబ్ ఆరనగాిం ద్ాారా స్మగర ఔషధ్ అించనాలో పాలగొ నవలసి్ ఉింటటింది్. విద్ాారిథ పూరిు రనజ్ల పాఠశాలక్ు హ్వజరవుతారు 
మరియు వారి కోరుిల నచిండి అనే పనచలనచ పూరిు చేసాు రు మరియు 10 రనజ్లలలో డ్రగ్/ఆలూహ్వల్ కౌన ిల్లింగ్ ప ిందచతారు. విద్ాారుథ లు తమ ఇింటి పాఠశాలక్ు తిరిగి వచిున తరాాత సానచక్ూల 
నరణయిం తీస్చకోవడ్ింలో మరియు సి్థతిసాథ పక్త పె్ింప ింది్ించడ్ింలో నరింతర మదదత నచ ప ిందచతారు. ఒక్ విద్ాారిథ లేద్ా ప్నరెింట్/గారిడయన్ వస్రమ ైన ప్నపర్ వర్ూ, అసె్స్ మ ింట్ లేద్ా నరింతర మదదత  
స్మావేశాలనచ స్ింతృపి్ుక్రింగా పూరిు చేయక్పో తే, పరా రింభ్ 10 రనజ్లల స్సె్పనషన్ విధి్ించబ్డ్రత ింది్ మరియు తగిన జరిమానా (అింటే) మరియు/లేద్ా స్సె్పనషన్ యొక్ూ అదనపు రనజ్లలు 
నరణయ్ించడానకి పరవరునా వినకిడి క్మ్మటీ జరుగుత ింది్. జరిమానా (లు) ల సి్ఫారస్చ వారి నరణయిం కోస్ిం స్కపరిింట ిండ ింట్/తగిన అధి్కారికి స్మరిపించబ్డ్రత ింది్.  
 

విద్ాారిు పరవరునా నయమావళి కిరింద రెిండ్వ నేరిం జరిగినపుపడ్ర, 180 రనజ్లల వరక్ు విద్ాారిు స్సె్పిండ్ చేయబ్డ్తారు లేద్ా బ్హిషూరణ చేయబ్డ్తారు. 
 ఇనారాక్షన్ యొక్ూ తీవరతనచ బ్టిట ఒక్ విద్ాారిథ మదాిం లేద్ా డ్రగ్ి అమిక్ిం, భాగసాామాిం లేద్ా పింపి్ణీలో నమగేమ ై ఉనేటటి  క్నచగొనబ్డితే, 180 రనజ్లల వరక్ు విద్ాారిు స్సె్పిండ్ చేయబ్డ్తారు 
లేద్ా బ్హిషూరణ చేయబ్డ్తారు. అటిట విద్ాారుు లనచ తొలత పి్రనిపాల్/నయమ్మతలు పది్ (10) రనజలక్ు స్సె్పిండ్ చేసాు రు. మొదటి ఆలూహ్వల్ సాాధ్రనిం లేద్ా మాదక్దరవాాల సాాధ్రనిం నేరాలక్ు, 
10 రనజ్లల స్సె్పనషన్ క్ు బ్దచలుగా, విద్ాారిథన పరతేాక్ పాఠశాల పరతాామాేయ కారాక్రమానకి హ్వజరు కావడానకి ఎించచకోవచచు. విద్ాారిథ ఇషటపడే క్ుటటింబ్ ఆరనగాిం ద్ాారా స్మగర మాదక్దరవా 
అించనాలో పాలగొ నవలసి్ ఉింటటింది్. విద్ాారిథ రనజింతా పాఠశాలక్ు హ్వజరవుతారు మరయిు వారి కోరుిల నచిండి అనే పనచలనచ పూరిు చేసాు రు మరయిు 10 రనజ్లలలో డ్రగ్/ఆలూహ్వల్ కౌన ి ల్లింగ్ 
ప ిందచతారు. విద్ాారుథ లు తమ ఇింటి పాఠశాలక్ు తిరిగి వచిున తరాాత సానచక్ూల నరణయిం తీస్చకోవడ్ింలో మరియు సి్థతిసాథ పక్త పె్ింప ింది్ించడ్ింలో నరింతర మదదత నచ ప ిందచతారు. ఒక్ 
విద్ాారిథ అస్ెస్ మ ింట్ లేద్ా నరింతర మదదత  స్మావేశానే స్ింతృపి్ుక్రింగా పూరిు చేయక్పో తే, పరా రింభ్ 10 రనజ్లల స్సె్పనషన్ విధి్ించబ్డ్రత ింది్ మరియు తగిన జరమిానా (లు) మరియు/లేద్ా 
స్సె్పనషన్ యొక్ూ అదనపు రనజ్లలనచ నరణయ్ించడానకి పరవరునా నయమావళి క్మ్మటీ జరుగుత ింది్. జరిమానా (లు) సి్ఫారస్చ కోస్ిం స్కపరిింట ిండ ింట్/నయమ్మత అధ్ికారిక ి
స్మరిపించబ్డ్రత ింది్. పరవరునా హియరిింగ్ అధ్ికారి, వారి అభీష్ాట నచసారిం, పరతాామాేయ విద్ాా నయామకానే సి్ఫారుి చేయవచచు-- పరతాామాేయ విద్ాా కేిందరిం (ALC). అటటవింటి 
ప్ని స్ మ ింట్ ఆమోది్ించబ్డితే: 
ALC పరా రింభిించిన రెిండ్ర (2) వారాలలోపు, తపపనస్రిగా ఇషటపడే క్ుటటింబ్ ఆరనగాిం వదద ఔషధ్ అించనానచ పూరిు చేయాల్ల. (2) విద్ాారిథ ఇషటపడే క్ుటటింబ్ ఆరనగాిం అింది్ించే డ్రగ్ కౌన ిల్లింగ్ 
సె్షన్ లలో పాలగొ నవలసి్ ఉింటటింది్. 

విద్యర్థి మదాపరనం/ మాదక్దావాం 

దుర్థవన్సయోగం న్సయమావళి 
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కిరింద్ి న్సర్వచనయలు వరిుసాు య్:  

 

“అమమడం, ప్ంప్క్ం చయయడం మర్థయు ప్ంప్ణ ీచయయడం” అనగా మదాపానమునచ లేద్ా మాదక్దరవామునచ ఒక్ వాకిు నచిండి మరొక్ వాకిుకి నజింగా 
బ్ద్ిలీ చేయడ్ిం, నరాిణాతిక్ింగా బ్ద్ిలీ చేయడ్ిం. బ్దలీ చేయడానకి పరయతిేించడ్ిం లేద్ా ఆఫర్ చేయడ్ిం. ఈ పదము అమికాలు, 
ఇచిుపుచచుకోవడ్ిం, ఎక్టి చేింజ్సి, సామాజిక్ భాగసాామాిం, మరియు బ్హుమత లు ఉింటాయ్, అయ్తే వీటిక ేపరిమ్మతిం కాదచ. 

 

“క్లిగథ ఉండడం” అనగా ఒక్ వాకిు శెరీరములో లేద్ా ఆ వాకిుకి చ ింద్ిన, కెటాయ్ించబ్డిన లేద్ా ఆ విద్ాారిుకి ల్ఏద్ా వారి బ్ాదాతక్ు అపపగిించబ్డిన 

వస్చు వులో లేద్ా మీద మదాపానిం లేద్ా మాదక్దారాిం ఉనే పరిస్ిథతి. 

 

“పా్భావములో ఉండడం” అనగా శ్రీరములోకి మాదక్దరవామునచ మ్మింగడ్ిం, తినడ్ిం లేద్ా ప్ీలుడ్ిం (నోటిద్ాారా, ఇింజెక్షన్ ద్ాారా. వాస్న ప్ీలుడ్ిం 

ద్ాారా). “పరభావములో ఉిండ్డ్ిం” లో ఉనేవి, అయ్తే వీటిక ేపరిమ్మతిం కావు: డిస్ిట రక్టట ఆవరణలో లేద్ా స్కూల్ సాపనాిరేు చేస్న కారాక్రమములో లేద్ా 
కే్షతర స్ిందరశనలో ఉిండ్డానకి ముిందచ మదాపానమునచ లేద్ా మాదక్దరవామునచ ఏ విధ్ింగాన ైనా ఉపయోగిించడ్ిం, అద్ి డిస్ిట రక్టట ఆవరణలో ఉనాే లేద్ా 
అక్ూడినచిండి బ్యట ఉనాే, అటిట  ఉపయోగిం విద్ాారిు స్కూల్ లో లేద్ా కారాక్రములో ఉిండ్గా విద్ాారిున చకస్ను  క్నపడ్వచచు లేద్ా పరీకి్షస్ను  
త ల్లయవచచు. ఒక్ విద్ాారిు పరభావములో ఉనాేరు అన నరాాహక్ుడ్ర అనచమానస్ను , వారు ఆ స్థలములోనే సో బ్ెరటి పరీక్షనచ జరపవచచు, వ ైదచాలతో 
స్ింపరద్ిించవచచు లేద్ా పరీక్షలు జరపవచచు. స్ముచితమ ైన అనచమానిం ఉనేపుపడ్ర, ఈ పరీకి్షించడ్ములో మదాపానిం కొరక్ు శాాస్పరీక్ష ఉింటటింద్ ి

మరియు మాదక్దరవాాల కొరక్ు ఒక్ లాలాజల పరీక్ష చేయబ్డ్రత ింద్ి. ఎటిట  పరిస్ిథత లలోనచ “పరభావములో ఉిండ్డ్ిం” అనే పదిం కేవలిం మోటార్ 

వాహనిం నడ్రపడానకి మాతరమే పరిమ్మతిం కాదచ. 
 

“మాదక్దావా స్రమగథర” అనగా ఒక్ నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారుమునచ లేద్ా నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారుము యొక్ూ నకిలీన నాటడ్ిం, వృద్ిు  చేయడ్ిం, పిండిించడ్ిం, 

ప్ెించడ్ిం, కోయడ్ిం, ఉతపతిు  చేయడ్ిం, క్లపడ్ిం, మారుడ్ిం, తయారిించడ్ిం, పరా స్స్ చేయడ్ిం, స్ిదుిం చేయడ్ిం, బ్ధ్రపరచడ్ిం, డ్బ్ాబలలో వేయడ్ిం, ద్ాచడ్ిం, 

గుచచుకోవడ్ిం, ప్ీలుడ్ిం, లేద్ా ఇతర మారాొ లలో మానవ శ్రీరములోకి ఒక్ నయింతిరించబ్డ్డ  పద్ారుమునచ పరవేశ్ప్ెటటడ్ిం కొరక్ు ఉపయోగిించే, 
ఉపయోగిించడానకి ఉద్ేదశిించిన లేద్ా ఉపయోగిించడ్ిం కొరక్ు రూప ింద్ిించబ్డ్డ  అనే పరిక్రాలు, వస్చు వులు, మరియు పద్ారాు లు అన అరుిం.  

విద్యర్థి మదాపరనం/మత త మందు దుర్థవన్సయోగం 

న్సయమావళి 
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Francis Howell School District తమ విద్ాారుు లక్ు ఒక్ స్చరకి్షతమ ైన హిింస్-రహిత విద్ాా వాతావరణమునచ మరియు స్ిబ్బింద్ికి పనస్థలమునచ అింద్ిించాలన 

స్ింక్ల్లపించిింద్ి. స్కూల్ మ ైద్ానలలో త పాకీలక్ు చనటట లేదచ అన డిస్ిట రక్టట ధ్ృవపరుస్చు ింద్ి. 
 

స్కూల్ క్ు త పాకీలనచ తీస్చక్ువచేు విద్ాారుు లతో వావహరిించడ్ిం స్ింబ్ింధ్ిించి కేిందర మరియు రాషట ర చటాట లనచ తపపనస్రిగా పాటిించాల్ల అన డిస్ిట రక్టట గురిుస్చు ింద్ి. 
ద్ానకి అనచగణింగా, ఈ స్మాచారిం ఇింపూూ విింగ్ అమ్మికాస్ స్కూల్ి యాక్టట, 1994 మరియు ఇిండివిజ్లవల్ి విత్ డిస్ెబిల్లటీస్ ఎజ్లకేశ్న్ యాక్టట మరియు ఇతర వరిుించే 
కేిందర మరియు రాషట ర చటాట ల యొక్ూ విధ్చలక్ు అనచగణింగా ఉింద్ి. 

 

త పాకీన స్కూల్ క్ు తీస్చక్ువచేు ఒక్ వాకిు వలన వారికి మరియు స్కూల్ ఆవరణలోన ఇతరులక్ు క్లగగల హ్వనన డిస్ిట రక్టట గురిుస్చు ింద్ి. త పాకిన క్ల్లగి ఉిండ్డ్ిం 

విద్ాారుు ల, ఉద్ోాగుల మరియు ఇతర వాక్ుు ల యొక్ూ ఆరనర గాానకి, బ్ధ్రతక్ు మరియు కే్షమానకి స్ింభావిత అపాయిం అన డిస్ిట రక్టట గురిుస్చు ింద్ి. ఒక్ వాకిు స్కూల్ 

ఆవరణలో త పాకీన తీస్చక్ువచిునపుపడ్ర క్ల్లగే హ్వన యోక్ూ అపాయానే డిస్ిట రక్టట స్హిించబ్ో దచ. 
 

అింద్ివలన, డిస్ిట రక్టట కిరింద్ివిధ్ింగా ప్నరొూింటటింద్ి: 
 

I. నరాచనాలు 
“త పాకీ” అనే పదిం 18 యున ైటేడ్ స్నటటి కోడ్ స్ెక్షన్ 921 యొక్ూ అతాింత తాజా వ రషన్ లో ప్నరొూనే కేిందర చటాట నకి అనచగుణింగా నరాచిించబ్డ్రత ింద్ి. 
“త పాకే” అనే పదిం వీటిన స్కచిస్చు ింద్ి, అయ్తే, వీటిక ేపరిమ్మతిం కాదచ: 
A. బ్ులెి ట్ ఉనే లేద్ా బ్ులెి ట్ లేన ఆయుదిం. ఆయుదిం యొక్ూ ఫనరమ లేద్ా ఆయుద బ్ాారెల్ మరియు ఒక్ ప్నలుడ్ర పరకిరయ ద్ాారా ఒక్ గుిండ్రన బ్యటక్ు 

విడ్రదల చేయడ్నకి రూప ింద్ిించబ్డని, లేద్ా వ ింటనే అలా మారుగల ఏయొక్ూ వస్చు వు; లేద్ా  
B. ఒక్ ప్నలుడ్ర పరకిరయ ద్ాారా ఒక్ గుిండ్రన బ్యటక్ు విడ్రదల చేస్న లేద్ా చేయగల లేద్ా వ ింటన ేఅలా మారుగల ఏయొక్ూ వస్చు వు మరియు ఒక్ బ్ాారెల్ 

మరియు డ్యాింటర్ క్నీస్ిం అర ఇించచ ఉిండే బ్ో ర్ క్ల్లగినద్ి; లేద్ా  
C. బ్ాింబ్ులు, గెరనేడ్రి , నాలుగు (4) అవునిల క్నే ఎక్ుూవ చార్జ క్ల్లగిన ప ర ప్ెలింట్ తో ఉనే రాకెటటి  ఏద్ ైనా ప్నలుడ్ర పద్ారుము, మిండే పద్ారుిం, లేద్ా 

పాయిన్ గాాస్, మరియు కేిందర చటటిం కిరింద గురిుించబ్డిన ఏయొక్ూ ఈ తరహ పరిక్రాలు; లేద్ా 
D. నరాచనాలలో పారా B లేద్ా C లో వివరిించినటటి  ఒక్ పరిక్రముగా మారుడ్ిం కొరక్ు రూప ింద్ిించబ్డిన లేద్ా ఉద్ేదశిించబ్డిన భాగాల క్లయ్క్. 

 

II.  స్కూల్ క్ు త పాకీన త చేు విద్ాారిు 
విద్ాారిు స్కూల్ క్ు త పాకీన తీస్చక్ురావడానే డిస్ిట రక్టట స్హిించబ్ో దచ. అిందచవలన, ఒక్ విద్ాారిు స్కూల్ క్ు త పాకీన త వడానే నరాు రిించిన తరువాత, డిస్ిట రక్టట 
కిరింద్ి చరయనచ తీస్చక్ుింటటింద్ి:  
A. స్ముచితమ ైన కిరమ్మనల్ జస్ిటస్ లేద్ా జ్లవ న ైల్ డ ల్లింక్ాని స్ిస్టిం క్ు విద్ాారిున డిస్ిట రక్టట అపపచ పుత ింద్ి; మరియు  
B. ఉలిింఘన జరిగిన రనజ్ల నచిండి ఒక్ూ (1) ఏద్ాద్ికి (365 రనజ్లలు) తక్ుూవ కాక్ుిండా విద్ాారిున స్కూల్ నచిండి డిస్ిట రక్టట స్స్ెపిండ్ చేస్చు ింద్ ిమరియు విద్ాారిున 

స్కూల్ నచిండి శాశ్ాతింగా బ్హిషూరిించవచచు. స్కపరిింట ిండ ింట్ ఆఫ్ స్కూల్ి వారి స ఫరస్చ మేరక్ు ఎ స్స్ెపనషన్ ప ర విషన్ ఒకొూక్ూ ఘటనక్ు 
మారుబ్డ్వచచు, అటిట  మారుపనచ కావిస్ిన పరిస్ిథతి ఉింద్ి అన వూిప్ెరిిండ ింట్ గారు భావిస్ను  

C. డిస్ిట రక్టట పాల్లస్ి 2620 కిరింద స్స్ెపిండ్ అయ్న ఒక్ విద్ాారిుకి ఒక్ పరతాామాేయ మారొములో విద్ాా స్నవలనచ అింద్ిించవచచు.  
 

III. వ ైక్లాిం క్ల్లగిన విద్ాారుు లక్ు వరిుింపు 
ఈ త పాతి-రహిత స్కూల్ి మారొదరశక్లనచ ఉలిింఘిించినటటి  క్నచగనబ్డ న విద్ాారిు, వ ైక్లాాలౌ క్ల్లగిన వాక్ుు ల విదా యాక్టట కిరింద వ ైక్లాిం క్ల్లగిన విద్ాారిు 
అయ్న ఎడ్ల. వరిుించే చటాట లు మరియు నబ్ింధ్నలలో ప్నరనూబ్డిన కేిందర మరియు రాషట ర అవస్రాలనచ డిస్ిట రక్టట అనచస్రిస్చు ింద్ి. ఒక్ వ ైక్లాిం క్ల్లగిన విద్ాారిు 
స్కూల్ క్ు త పాకీ తీస్చక్ువచిునపుపడ్ర అనచస్రిించవల్లిన పదుత లనచ అటిట  చటాట లు మరియు నయమాలు స్పషటిం చేశాయ్. వ ైక్లాాలు క్ల్లగిన వాక్ుు ల 

విద్ాా యాక్టట కిరింద అనచమతిించబ్డిన మేరక్ు ఈ మారొదరశకాలు వ ైక్లాిం క్ల్;ఇగిన విద్ాారుు లక్ు వరిుింపు చేయబ్డ్తాయ్. 
 

IV. ఇతర డిస్ిఱరరక్టట విధ్ానాలక్ు వరిుింపు  
ఇతర అనే డిస్ిట రక్టట ఆయుద్ాల విధ్ానాలు. క్రమశిక్షణా విధ్ానాలు, లేద్ా ఆయుద్ాల లాగా క్నప్ిస్ను  వస్చు వుల విధ్ానాలు పరస్చు తిం ఉనేటటి  లేద్ా ఇక్ముిందచ 
మారుబ్డినటటి  అమలులు ఉిండ్డ్ిం కొనసాగుతాయ్.  

త పరక-ీర్హ త పరఠశరలలు న్సయమావళి 
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డెటెనషన్ స్రడ ిహాల్ - స్కూల్ స్మయాల తరువాత అింద్ిించబ్డే ఒక్ పరావేక్షణతో క్ూడిన స్టడి హ్వల్ వాతావరణిం శ్నవారిం స్కూల్ అనేద్ి శ్నవారిం ఉదయిం ఒక్ 

పరావేక్షణతో క్ూడిన స్టడ ి హ్వల్ వాతావరణిం. స్మయాలు స్కూల్ నచ బ్టిట  మారతాయ్. విద్ాారిు చేస్న పనచలు క్షుణణింగా పరావీకి్షించబ్డ్తాయ్ మరియు 
నయింతిరించబ్డ్తాయ్. డిట నషన్ కాలిం అింతటా విద్ాారిు నశ్శబ్ుింగా ఉిండాల్ల మరియు వారికి కేటాయ్ించబ్డిన పనన మాతరమే చేయాల్ల. కేటాయ్ించిన డిట నషన్ కొరక్ు 
ఆలస్ఃయఁగా ఱ్ఆవదఁ అణూఁఅటీఁక్ఃఅబ్దడ్క.  

 

ఇన్-స్కూల్ స్స్టెపనషన్ (ISS/ISAP) - కెరడిట్ కొరక్ు విద్ాారిు కేటాయ్ించబ్డిన అస్ెైన ిింటినచ పూరిు చేయడానకి విద్ాారిుకి ఒక్ అవకాశ్ిం క్ల్లగిించేఎ ఒక్ నరాిణాతిక్., అనే 

క్ల్లగిన వాతావరణిం. ISS/ISAP లో విద్ాారిున ఉించే ముిందచ తలి్లదిండిర/స్ింరక్షక్ులనచ స్ింపరద్ిించడ్ిం జరుగుత ింద్.ి IEP ఉనే ఒక్ విద్ాారిునచ ISS/ISAP  
లో ఉించినపుపడ్ర, వారి [రతేాక్ విద్ాా స్నవలు IEP లో ప్నరొూనేటటి  అింద్ిించబ్డ్తాయ్ లేద్ా వారు ISS/ISAP లో గడిచిన స్మయిం అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపింషన్ లాగా 
పరిగణ ించబ్డ్తాయ్ విద్ాారిు తన ఇన్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ నచ పూరిు చేస్ిన తరువాత కారాక్లాపాలలో పాలగొ నవచచు. 

 

అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్టెపనషన్ (OSS) - స్కూల్ అట ిండ న్ి నచిండి తొలగిింపు విద్ాారిు తిరిగి స్కూల్ క్ు రావడానకి ముిందచ తలి్లదిండిర/స్ింరక్షక్ులనచ స్ింపరద్ిించవలస్ని 

అవస్రిం ఉిండ్వచచు. కిరింద ప్నరొూనే పరిస్ిథతిలో తపప, విద్ాారుు లు తామ పో గిటటట క్ునే స్కూల్ పనచలనచ 100% కెరడిట్ కొరక్ు స్రిప్ెటటట క్ునే అవకాశ్ిం OSS ప ింద్ిన 

విద్ాారిుకి ఉింటటింద్ి. 
 

స్స్ెపనషన్ స్మయములో విద్ాారిు యొక్ూ గేరడ్, స్స్ెపనషన్ కాలములో తరగతి బ్యట పూరిు చేయడ్ిం కొరక్ు వారికి ఇవాబ్డిన పన మీద అధ్ారపడి ఉింటటింద్ి. ఒక్ 

విద్ాారిుకి ఒక్ పరతాామాేయ స్ెటిింగ్ అింద్ిించబ్డితే. మరియు ఈ స్టెిింగ్ తిరస్ూరిించబ్డితే, స్స్ెపనషన్ కాలములో విద్ాారిు యొక్ూ చదచవుక్ు తలి్లదిండ్రు లు/స్ింరక్షక్ులు 
భాదాత వహిసాు రు. 

 

కిరింద్ి పరిస్ిథతిలో మేక్ట-అప్ వర్ూ అనచమతిించబ్డ్దచ: 
• OSS తిరిగి ఇవావల్లిన పన గడ్రవు తేద్ర లోపల స్మరిపించలేదచ 
• ISS/ISAP పన విద్ాారిు తరగతికి తిరిగి వచేు రనజ్ల లోపల పూరిు చేయబ్డ్లేదచ  
• విద్ాారిు/తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు AIP (పరతాామాేయ ఇింట రెానషన్ పో ర గరా ిం) నచ తీస్చకోవడానకి తిరస్ూరిస్ను  
• స్స్ెపనషన్ 55 స్కూల్ రనజ్లల క్ింటే ఎక్ుూవగా ఉింటే 

 

స్కూల్ నచిండి స్స్ెపిండ్ చేయబ్డిన ఏయొక్ూ విద్ాారిు క్ూడా స్కూల్ ఆవరణలో లేద్ా మరే ఇతర డిస్ిట రక్టట ఆవరణలో వారి అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ కాలింలో 
ఉిండ్క్ూడ్దచ. ప్ెైగా, స్స్ెపిండ్ చేయబ్డిన ఏయొక్ూ విద్ాారిు స్కూల్ ఆవరణలో లేద్ా స్కూల్ బ్యట స్స్ెపనషన్ కాల స్మయింలో ఏయొక్ూ ఎక్ిటరా  క్రిక్ులర్ 

కారాక్రమాలలోనచ పాలగనక్ూడ్దచ. విద్ాారిు తమ అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ నచ పూరిు చేస్ని తరువాత, కారాక్రమాలలో పాలగొ నడానకి లేద్ా పో టీ చేయడానకి ముిందచ 
తామ్మ మించి స్కూల్ ప రులు అన మరల నరూప్ిించచకోవాల్ల. అయ్తే, పరవరున క్మ్మటీ హియరిింగ్కి లేద్ా కేటాయ్ించబ్డిన పరతాామాేయ కారాక్రముములో 
పాలగొ నడానకి డిస్ిట రక్టట ఆవరణలో అనచమతిించబ్డ్తారు.  

 

విద్ాారిు తమ అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ నచ పూరిు చేస్ిన తరువాత తపపనస్రిగా ఒక్ రీ-ఎింటిర స్మావేశానకి హ్వజరు అవాాల్ల, ఈ స్మావేశ్ములో 
ప్ిరనిపాల్/నయముత లు ఉింటరు మరియు విద్ాారిు యొక్ూ తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు క్ూడా ఉిండ్వచచు.  

 

10 నుండి 180 ర్ోజులక్ు అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్టెపనషన్ - స్కపరిింట ిండ ింట్/నయమ్మతలు ఒక్ విద్ాారిుకి 180 రనజ్లల వరక్ు ఒక్ విద్ాారిున స్స్ెపిండ్ చేయవచచు మరియు 
మరిింత ఎక్ుూవ కాలానకి స్స్ెపనషన్ కొరక్ు బ్హిషూరణ కొరక్ు విద్ాా బ్ో రుడ క్ు స్ిఫారస్చ చేయవచచు. నకట ఎనబ్ెై (180) రనజ్లలక్ు ఎక్ుూవ కాలానకి స్స్ెపనషనినచ బ్ో రుడ  
మాతరమే విధ్ిించగలదచ. పరా రింభ్ స్స్పెనషన్ క్ు ధ్ారి తీస్ిన పరవరుననచ స్మీకి్షించడ్ిం కొరక్ు మరియు రనజ్లలక్ు (10) ప్ెైబ్డి అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ మరియు ఇన్ స్కూల్ 

స్స్ెపనషన్ గురిించి స్ిపారస్చ చేయడ్ిం కొరక్ు పరవరునా క్మ్మటీ విచారణనచ జరుపుత ింద్ి.  

క్రమశిక్షణ న్సర్వచనయలు 
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పా్వర్తనయ క్మిటి విచయర్ణ - పద్ి (10) రనజ్లలక్ు ప్ెైబ్డిన ఏయొక్ూ అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ నచ అమలు చసే్న ముిందచ పరవరునా క్మ్మటి విచారణ జరుగుత ింద్ి. పరవరునా 
క్మ్మట  విచారణలో, విచారణ అధ్ికారి, ప్ిరనిపాల్/నయమ్మత లు, మరియు అవస్రమ ైతే భ్వనిం లేద్ా డిస్ిట రక్టట స్ిబ్బింద్ి హ్వజరవుతారు. పరవరునా క్మ్మటి విచారణక్ు విద్ాారిు 
మరియు వారి తలి్లదిండ్రర లు/ స్ింరక్షక్ులు హ్వజరవాడానకి అవకాశ్ిం ఇవాబ్డ్రత ింద్ి. ఈ విచారణ విద్ాారిు స్స్ెపనషన్ యొక్ూ తొల్ల పద్ి (10) రనజ్లల లోపల జరుగుత ింద్ి. 
పరవరునా క్మ్మటి విచారణక్ు అటరీేలు అనచజితిించబ్డ్రు (అయ్తే ఒక్ తాలి్లదిండిర/స్ింరక్షక్ుడ్ర తాన  ఒ0క్ అటరీే అయ్తే మరియు వారు తమ స్ాింత బిడ్డతో క్ల్లస్ ి

హ్వజరైెతే తపప) తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు వ ైక్లాిం కొరక్ు అవస్రమ ైతే తపప, పరవరునా క్మ్మటి విచరాణలో రికారిడింగ్ పరిక్రాలు అనచమతిించబ్డ్వు. అటిు  రికారిడింగ్ పరిక్రిం 

యొక్ూ అవస్రము గురిించిన స్మాచారము విచారణక్ు క్నీస్ిం 48 గింటలక్ు ముిందచ విద్ాారిు స్నవల విభాగానకి తపప్ిేస్రిగా త ల్లయబ్రచాల్ల.  

 

స్కపరిింట ిండ ింట్/నయమ్మత లు చే పద్(ి10) రనజలక్ు ప్ెైన అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపిండ్ చేయబ్డిన విద్ాారిు, అటిట  స్స్ెపనషన్ గురిించిన నోటీస్చ అింద్ని పద్ి (10) రనజ్లల 

లోపల వారు స్మాచారిం క్ల్లగి ఉిండ ి విచారణలో పరిగణ ించబ్డ్రన నముినపుపడ్ర పరవరునా క్మ్మటీ నరణయానే స్కప్ిరిండ ింట్ ఆఫ్ స్కూల్ి క్ు అప్ీల్ చయేవచచు. వారు 
స్మాచారిం క్ల్లగి ఉింటే వారు విచారణలో పరిగణ ించబ్డ్రన వారు నముితారు అప్ీల్ కొరక్ు అభ్ారథన అటిట  అప్లీ్ చేయవస్ిన గడ్రవు రనజ్ల నాడ్ర సాయింతరిం 4:30 లోగా 
స్కపరిిండ ిండ ింట్ కారాాలయానకి అింద్ాల్ల. స్కపరిిండ ిండ ింట్ ఆఫ్ స్కూల్ి తో అప్ీల్ స్మావేశానకి అటరీేలు అనచమతిించబ్డ్రు. 

 

స్కపరిిండ ిండ ింట్ ఆఫ్ స్కూల్ి వారి నరణయముతో విద్ాారిు యొక్ూ తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు విభదే్ిస్ను , విద్ాా బో్ రుడ  విచారణనచ వారు కోరవచచు. అటిట  విచారణనచ కోర ే

విద్ాారిుక్ు వారి మీద ఉనే చారీజలు, విచారణ జరగబ్ో య్య స్మయిం, తేద్ర మరియు స్థలిం, నాాయవాద్ినచ తీస్చక్ురావడానక్ట ఇవిద్ాారిుకి గల హక్ుూ, సాక్షులనచ ప్ిల్లచి కరా స్-

ఎకాజ మ్మ చేస్న హక్ుూ, మరియు విద్ాారిు తరఫున మరే సాక్షయాలనచ పరదరిశించడానకి గల హక్ుూ గురిించి, వరా తపూరాక్ింగా త ల్లయబ్రచడ్ిం జరుగుత ింద్ి.  
 

పా్తయాక్ విదా (వెైక్లాము గల విద్యార్ుి లు) క్రమశిక్షణ స్దుపరయం - పరస్చు తిం పరతేాక్ విద్ాా స్నవలనచ ప ిందచత నే విద్ాారుు లు రాషఱా మరియు కేిందర నయమాలక్ు అనచగుణింగా 
క్రమశిక్షణ చేయడ్తారు. వ ైక్లాిం గల విద్ాారుు లు పరవరునా క్మ్మటి విచారణ స్ిఫారస్చ చేయబ్డితే, మరియు అటిట  విచారణ ఫల్లతింగా పద్ి స్కూల్ ద్ినాల క్ు ప్ెైగా స్స్ెపనషన్ 

ఇవాబ్డితే, ఆ ఉలిింఘన వ ైక్లాానకి స్ింబ్ింధ్ిించినద్ా లేద్ా అన నరాు రిించడ్ిం కొరక్ు, పరవరునా క్మ్మటీ విచారణ తరువాత ఒక్ మేనఫెస్నటషన్ డిటేరిినేషన్ స్మావేశ్ిం 

జరుగుత ింద్ి. 
 

హ ై స్కూల్ విద్యార్ుి లక్ు A+ స్ట్టిజ న్ ష్ప్ విధయనం: 

A+ సాథ య్తో గరా జ్లవేట్ అయ్యా విద్ాారుు లక్ు మించి పౌరతాిం తపపనస్రిగా అవస్రము అన Francis Howell School District A+ అడ ైాజరి క్మ్మటీ నముిత ింద్ి. స్స్ెపనషనినచ 
ప ింద్ే A+ కారాక్రములో పాలగొ ింటటనే విద్ాారుు ల వారి అరహతక్ు భ్ింగిం క్ల్లగే పరమాదిం ఉింద్ి. స్ిటిజన్ షపి్ రికారుడ లో మొతుిం నాలుగు స్ింవతిరాలు భాగింగా ఉింటాయ్. కిరింద 

ఇవాబ్ అడనివి జరిగితే A+ పో ర గరిం నచిండి తొలగిించడ్ిం జరుగుత ింద్ి:  
• విద్ాారిు యొక్ూ హైె స్కూల్ వావధ్ిలో (గేరడ్రలు 9-12) 5 లేద్ా అింతక్నాే ఎక్ుూవ ఇన్-స్కూల్ మరియు/లేద్ా అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషనచి .  
• 10 రనజ్లలక్ింటే ఎక్ుూవ కాలానకి అవుట్-ఆఫ్-స్కూల్ స్స్ెపనషన్ క్ు ధ్ారి తీస్న ఏయొక్ూ స్స్ెపనషన్.  

 

A+ అపవల్ పా్కిరయ  

ఒక్ అట ిండ న్ి లేద్ా స్ిటిజన్ షపి్ ఉలిింఘన నోటీస్చ అింద్ిక్ునే తరువాత A+ అప్ీల్ నచ కోరడానకి విద్ాారిుకి మరియు/లేద్ా తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులక్ు హక్ుూ ఉింటటింద్.ి 

చిింత లేద్ా అనరహత విషయములో:  
• చిింతనచ లేద్ా అనరహతనచ చరిుించడానకి తమక్ు ఉనే ఉద్ేదశ్ామునచ విద్ాారిు ,అరియు తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులు A+ కోఆరిడనేషన్ క్మ్మటీక ిత ల్లయబ్రచాల్ల. 

• అరహతనచ పరిగణ ించడానకి A+ కోఆరిడనేటర్ ఒక్ A+ అప్ీల్ి క్మ్మటీన స్మావేశ్పరుసాు రు. 
• A+ అప్ీల్ి క్మ్మటీ అభ్ారునచ స్ీాక్రిించి తమ నరణయానే విద్ాారిు/తలి్లదిండ్రర లక్ు త ల్లయబ్రుస్చు ింద్ి. 
అప్ీల్ నచ కోరుత నే ఎవరైెనా “A+ అప్ీల్ి” ఫారమునచ నింపాల్ల, ఇద్ి విద్ాారిు యొక్ూ హైె స్కూల్ లో A+ కోఆరిడనేటర్ వదద  లభ్ామవుత ింద్ి. స్మీక్షయ క్మ్మటీ నరణయిం చేస్ిన 

తరువాత, ఆ నరణయానే A+ కోఆరిడనేటర్ విద్ాారిు/తలి్లదిండ్రర లక్ు త ల్లయబ్రుసాు రు. 

క్రమశిక్షణ న్సర్వచనయలు 
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బహ షూర్ణ - బ్హిషూరణ ఎనే పదిం స్కూల్ నచిండి శాశ్ాతింగా బ్హిషూరిించడానే స్కచిస్చు ింద్ి. ధ్రరఘ-కాల్లక్ స్స్ెపనషన్ క్ు అదనింగా, విఎయారిున స ూల్ 

నచిండి బ్హిషూరిించమన విద్ాా బ్ో ర్డ క్ు స్కప్ెరిిండ ింట్ ఆఫ్ స్కూల్ి స్ిఫారస్చ చేయవచచు. అటిట  స్ిఫారస్చనచ బ్ో రుద  స్మీకి్షస్చు ింద్ి మరియు 
బ్హిషూరణ విచారణనచ చేపటాట లా వద్ాద  అన నరణయ్స్చు ింద్ి. బ్హిషూరణ విచారణనచ జరపాల్ల అన బ్ో ర్డ నరణయ్స్ను , విద్ాారిు మీద ఉనే చారీజలు, విచారణ 

జరగబ్ో య్య స్మయిం, తేద్ర మరియు స్థలిం, నాాయవాద్నిచ తీస్చక్ురావడానక్ట ఇవిద్ాారిుకి గల హక్ుూ, సాక్షులనచ ప్ిల్లచి కరా స్-ఎకాజ మ్మ చేస్న హక్ుూ, 

మరియు విద్ాారిు తరఫున మరే సాక్షయాలనచ పరదరిశించడానకి గల హక్ుూ గురిించి, వరా తపూరాక్ింగా విద్ాారిుకి మరియు తలి్లదిండ్రర లక్ు/స్ింరక్షక్ులక్ు 
త ల్లయబ్రచడ్ిం జరుగుత ింద్ి, విద్ాా బ్ో రుడ  యొక్ూ విచారణ లేక్ుిండా ఏ విద్ాారిు క్ూడా బ్హిషూరణ చేయబ్డ్రు. 

 
డిస్ిఱాక్టట పాల్లస్ి 2660 పరకారిం, ఈ డిస్ిట రక్టట నచిండి లేద్ా వేరే ఏద్ ైనా స్కూల్ డిస్ిట రక్టట నచిండి స్స్ెపిండ్ చేయబ్డిన లేద్ా బ్హిషూరణ చేయబ్డిన తరువాత 

రీఅడిిషన్ యొక్ూ సాధ్ాగతనచ డసి్ిట రక్టట పరిగణ ించిన తరువాత మాతరమే ఆ విద్ాారిు మరల చేరుుకోబ్డ్తారు లేద్ా ఎనరోల్ చేయడానకి 

అనచమతిించబ్డ్తారు (చటటపరకారిం అవస్రమ ైతే తపప). ఆ స్మావేశ్ములో, క్రమశిక్షణక్ు ధ్ారి తీస్ిన పరవరుననచ, అటిట  పరవరున మరల భ్విషాత ు లో 
జరగక్ుిండా నవారిించడానకి అఫస్రమయ్యా ద్ిదచద బ్ాటట చరాలనచ పరిగణనలోకి తీస్చక్ుింటారు.  

 
అయ్నపపటికీ, విద్ాారిు ఒక్ అడ్ల్ట  లాగా లేద్ా ఆఖ్రి అడ్రజ ద్ికేశ్న్ లేక్ుిండా జ్లవ న ైల్ లాగా లేద్ా జ్లవ న ైల్ లాగా క్ింవిక్టట చేయబ్డిన పరవరుననచ ఒక్ 

అడ్ల్ట  లాగా చార్జ చేయబ్డి ఉింట , కిరింద్ి నేరాలలో ద్ేనకోస్మ ైనా క్నాక్టట చయేబ్డి ఉింటే, చార్జ చేయబ్డి ఉింటే, ఆ విద్ాారిు మరల చేరుుకోబ్డ్రు లేద్ా 
ఎనరోల్ చేస్చకోబ్డ్రు. 

• ఫర్్ట డిగీర హతా (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

• స్ెక్ిండ్ డిగీర హతా (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

• ఫర్్ట డిగీర అసాల్ట  (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

• ఫలవింతమ ైన అతాాచారిం (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

• ఫలవింతమ ైన సో డోమ్మ (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

• మొదటి డిగీర రాబ్రీ (Mo. Rev. Stat. §570.023) 

• ఒక్ మ ైనర్ క్ు మాదక్దరవామునచ పింప్ిణ  చేయడ్ిం (Mo. Rev. Stat. §579.020) 

• మొదటి డిగీర ఆరిన్ (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

• ఒక్ కాి స్ A నేరిం కిరింద కిడాేప్ిింగ్ (Mo. Rev. Stat. § 565.110) 

• చటటములో ప్ెరొూనేటటి  అతాాచారిం (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

• చటటములో ప్ెరొూనేటటి  స డోమ్మ (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

క్రమశిక్షణ న్సర్వచనయలు 
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ఫరా నిస్ హో వ ల్ ఫస్ట స్కట డ ింట్ బ్స్చి డ ైవైరుి  తమ జిలాి  బ్స్చిలలో  
స్చరకి్షతమ ైన  
మరియు క్రమమ ైన వాతావరణానే నరాహిించే బ్ాధ్ాతతో ఉిండాలన అభియోగాలు మోపారు. 

పరతి విద్ాారిథ డిస్ిట రక్ట పాఠశాల అింద్ిించే బ్స్చిలోి  పరయాణ ించేటపుపడ్ర విద్ాారిథ ఆశిించిన పరవరునల జాబితా: 
• విద్ాారిు పరవరునా నయమావళిలో ప్నరొూనే అనే అింశాలనచ పాటిించాల్ల 

• బ్స్ డ ైవైర్ ఇచేు అనే ఆధ్ేశాలనచ పాటిించాల్ల 

• బ్స్ యొక్ూ ముిందచ వ ైపునచ చకస్నలా స్ీట్ లో క్ూరుున ఉిండాల్ల 

• ఆమోద్ిించిన సామాజిక్ దకరానే పాటిించాల్ల 

• కేటాయ్ించిన బ్స్ లో కెటాయ్ించిన సాట పుపలలో ఎకాూల్ల, ద్ిగాల్ల 

• అనే శ్రీర భాగాలనచ, అనే వస్చు వులనచ బ్స్ లోపల ఉించచకోవాల్ల 

• ఇతరలనచ మరాాదగా స్ింపరద్ిించాల్ల (మాటలలోనచ చేతలలోనచ)  
• బ్స్ నచ గౌరవముతో టీరట్ చేయాల్ల (బ్స్ నచ డ మజే్స చయక్ూడ్దచ, చ తు  పారేయక్ూడ్దచ, వస్చు వులనచ విస్నరయక్ూడ్దచ, తినక్ూడ్దచ లేద్ా 

తరా గక్ూడ్దచ)  
• ఎవరికి కేటాయ్ించిన బ్స్ లలోనే పరయాణ ించాల్ల 

 
గమనక్: ఏ స్మయములోన ైనా అనే బ్స్చిలు కేమరాలతో పరావేకి్షించబ్డ్వచచు. 

 
స్ుర్కి్షతమ ైన వరతయవర్ణమును నెలకొలపడం కొర్క్ు బస్ డెైైవెర్ కిరంద్ి చర్ాలలో ద్యన్సనెైనయ తీస్ుకోవచుచ: 

• విద్ాారిుతో మాటాి డ్డ్ిం పరా రింభిించడ్ిం 

• ప్ిరనిపాల్/నయముత లతో మాటాి డ్డ్ిం పరా రింభిించడ్ిం 

• నయమాలనచ పాటిించమన విద్ాారుు లక్ు ఆద్ేశాలు ఇవాడ్ిం 

• బ్స్ స్ీటినచ కేటాయ్ించడ్ిం 

• బ్స్ టికెట్ హెచురిక్లు జారీ చేయడ్ిం 

• బ్స్ టికెటినచ జార ీచేయడ్ిం 

 
బస్ుిను తర్గతి యొక్ూ విస్తర్ణ అన్స డిస్ట్ర ిక్టర భావిస్ుత ంద్ి; అందువలన, బస్ లో దుష్రవర్తనక్ు ప్ర్థణయమం ఉంట ంద్ి. ప్ర్థణయమాలలో బస్ నుండి 
బహ షూర్ణ క్ూడయ ఉండవచుచ. ఉలిింఘన తీవరింగా ఉిండ ేపరిస్ిథత లలో మరియు/లేద్ా అద్ి విద్ాారుు ల సాధ్ారణ భ్దరతక్ు భ్ింగిం క్ల్లగిించేద్ిలా ఉింటే, 
ఆ విషయిం వ ింటనే ప్ిరనిపాల్/నయముత లక్ు త ల్లయబ్రచబ్డ్రత ింద్ి. అవస్రమ ైత , ఒక్ పరతాామాేయ క్రమశిక్షణ పరణాళిక్నచ 
ప్ిరనిపాల్/నయమ్మత లు అమలు పరచవచచు/రూప ింద్ిించవచచు. రవాణా యొక్ూ డిస్ిట రక్టట డ ైరెక్టర్ మరియు ఒపపిందిం చేస్చక్ునే రవాణా స్ింరకి్షత 

మేనేజర్ కోరినపుపడ్లాి  లేద్ా అవస్రమ ైనపుపడ్లాి  ప్ిరనిపాల్/నయముత లతో స్ింపరద్ిసాు రు. 

బస్ మార్గదర్శకరలు 
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డిస్ిట రక్టట పాల్లస్ి 2670 ప్నరొూింటటనేద్ి: డిస్ిట రక్టట పనలో ఉద్ోాగములో ప్టెటట క్ునే లేద్ా స్ాచుిందింగా పనచేస్త నే ఏ వాకిు క్ూడా డిస్ిట రక్టట స్కూల్ి  
లో చదచవుత నే ఏ విద్ాారిుకి శారీరక్ శిక్ష (కారనపరల్ పనష్ మ ింట్) ఇవాక్ూడ్దచ లేద్ా ఇవాడానకి కారక్ులు అవాక్ూడ్దచ. 

 
డిస్ిట రక్టట ఉద్ోాగి తన ఆతి-రక్షణ కొరక్ు, క్రమబ్దదిం న లకొలపడ్ిం కొరక్ు, లేద్ా ఇతర వాక్ుు ల లేద్ా డసి్ిట రక్టట యొక్ూ వస్చు వుల రక్షణ కొరక్ు, అనవారాిం 

అయ్తే, ప్ిరనిపపాల్/నయమ్మత లక్ు ముిందచస్చు  నోటసీ్చ ఇవాక్ుిండా స్ముచితమ ైన బ్లపరయోగమునచ చేయవచచు. 

శరర్ీర్క్ శిక్ష: న్సషరధించబడినద్ి 
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Francis Howell School District (FHSD) లో ఇింటరెేట్ యాక్ిస్ విద్ాారుు లక్ు, ఉపాద్ాాయులక్ు, స్ిబ్బింద్ికి, తలి్లదిండ్రర లక్ు/స్ింరక్షక్ులక్ు మరియు నరాాహుక్ులక్ు 
లభ్ామవుత ింద్.ి విద్ాారుు లు FHSD ట ల్లక్ింయూనకేషనినచ తపపనస్రిగా డిస్ిట రక్టట పాల్లస్ ి 6320 పరకారిం ఉపయోగిించాల్ల. క్రిక్ులిం క్ు స్ింబ్ింధ్ిించిన స్మాచారమునచ 
మరియు పరిశోధ్నా అింశాలనచ మరియు అభ్ాస్ిించడ్ములో నకతనతామునచ ప్ెింప ింద్ిించే ఆలోచనలనచ యాక్ిస్ చేయడానకి విద్ాారుు లు అనచమతిించబ్డ్తారు. 
 

ఎలెకాఱానక్ట మారొములో స్ింపరద్ిింపులు జరపడానకి మరియు పబిిక్ట మరియు ప్ెైవైేట్ న టారుూలలో ఉనే బ్రహ్విిండ్మ ైన స్మాచారమునచ శోద్ిించడానకి నేరుుకోవడ్ిం 

అనేద్ి 21 వ శాతాబ్దములో విద్ాారిు శాధ్ిించడానకి అవస్రమ ైన న ైపుణాాలు. కొనే స్ిందదరాాలలో, తరగతి ఉపాధ్ాాయులు ఆమోద్ిస్ెు , విద్ాారుు లు తమ స్ాింత 

ట కాేలజీన విద్ాా అవస్రాల కొరక్ు తీస్చక్ురావడానకి అనచమతిించబ్డ్తారు (ఉద్ా., లేప్ టాప్ లు, ఐపాడ్రి , ఐపాాడ్రి , ఎలెకాటా నక్ట రీడ్రుి , లేప్ టాప్ లు మొ,). 
 

బధాత 

ఫయర్ వాల్ మరియు ఫిలటరిింగ్ ద్ాారా CIPA (చిలరన్ి ఇింటరెేట్ ప ర ట క్షన్ యాక్టట) నచ అనచస్రిించడానకి డిస్ిట రక్టట నశ్ుయపరుచచక్ుింటటింద్ి. అయ్నపపటికీ, విద్ాారుు లు 
వారికి ఆఉక్రాింగా ఉింటే ఏద్ ైనా స్మాచారమునచ యాక్ిస్ చేస్ను , ద్ానన వారు వారి ఉపాధ్ాాయులక్ు లేద్ా ఇతర ఉపాద్ాాయులక్ు త ల్లయబ్రచాల్ల.  
 

కిరింద్ి చరాలు డిస్ిట రక్టట న టారుూలలో అనచమతిించబ్డ్తాయ్: 
 

• ట ల్లక్ింమూానకేషన్ి నచ విద్ాా ఉద్ేదశాాలక్ు మాతరమే ఉపయోగిించాల్ల  

• ఇతరులతో మరాాదగానచ గౌరవింగానచ స్ింపరద్ిించిండి  
• కాప్ిరైెట్ చటాట లనచ మరియు ఇతరుల్ ఇింట లెక్ుువల్ పరా పరీట హక్ుూలనచ గౌరవిించిండి 
• ప్ెరినల్ ప్నరు, ఫో న్ న ింబ్ర్, చిరునామా., ప స్ వర్డ యొక్ూ గనపాతనచ పాటిించిండి మరియు ఇతరుల గనపాతనచ గౌరవిించిండి  
మీ బ్ాధ్ాతలనచ మీరు త లుస్చక్ున ఉిండ్డ్ిం కొరక్ు ఈ మారొదరశకాలు ఇవాబ్డాడ య్. మారొదరశకాలనచ పాటిించక్పో తే, న టార్ూ ప్ిరవేలజస్/క్ింపూాటర్ ప్ిరవేలజస్ నచ 
న టార్ూ అడిినస్నట రటర్ లేద్ా నయమ్మత FHSD పరతినద్ి రదచద  చేయవచచు. 

కిరింది్ చరాలు డిసి్ట రక్టట న టారుూలలో అనుమతించబడవు: 
 

గనపామ ైన స్మాచారమునచ పించచకోవడ్ిం 

వాకిుగత స్మాచారమునచ ఇింట రెేట్ లో ఇవాడ్ిం 

రక్షణ వావస్థనచ ద్ాటవిేయడానకి లేద్ా ద్ానన భ్గేిం చేయడానకి పరయతిేించడ్ిం 

సాఫ్ట వేర్ చటటవారేక్ింగా కాప్ీ చేయడ్ిం 

ఇతరుల డేటా/ఫెలై్ి నచ నాశ్నిం చేయడానకి లేద్ా హ్వన చేయడానకి పరయతిేించడ్ిం 

బ్ూత  మాటలు ఉపయోగిించడ్ిం 

కాప్ిరైెట్ చటాట లనచ ఉలిింఘిించడ్ిం లేద్ా పాి గియారిజిం 

డిస్ిట రక్టట న తార్ూ నచ లేద్ా ట కాేలజీన నాశ్నిం చేయడ్ిం 

 

మీ పాస్ప వర్డ నచ ఇతరులక్ు ఇవాడ్ిం 
ఇతరులనచ ఏ రక్ింగాన ైనా వేద్ిించడ్ిం, అవమానించడ్ిం లేద్ా హ్వన చేయడ్ిం 
అశిీల/చటటవాతిరేక్మ ైన స్మాచారమునచ యాక్ిస్ చేయడ్ిం 

ఇతరుల ఫో లడరుి , ఫెైల్ి లేద్ా డాక్ుాింకెింటినచ అనచమతి లేక్ుిండా చకడ్డ్ిం  

న టార్ూ నచ వాాపార ఉద్ేదశాాలక్ు ఉపయోగిించడ్ిం 

నాన్-క్రిక్ులర్ ఇింట రెేట్ గేమి ఆడ్డ్ిం 

అనచమతిించబ్డ్న వ బ్ స్ెైటినచ ఉపయోగిించడ్ిం 

వ ైరస్ లనచ అపోి డ్ చేయడ్ిం, డేటా నచ మారుడ్ిం లేద్ా నయింతిరించబ్డిన 

స్మాచార వావస్థనచ  
ఉలల ంఘనక్ు స్రధామ ైన క్రమశిక్షణ 

న టార్ూ మరియు ఇింట రెేట్ ఉపయోగిం స్ింబ్ింధ్ిించిన డిస్ిట రక్టట పాలస్ి 6320 నచ ఉలిింఘిస్ను , అద్ి కిరింద్ి ఇవాబ్డని పరిమాణామలలో ఒక్టి లేద్ా ఎక్ుూవద్ానకి ధ్ారి 

తీయవచచు, అయ్తే, వీతిక ేపరిమ్మతిం కాదచ: 1) న టార్ూ ప్ిరవిలేజస్ నచ స్స్ెపిండ్ చేయడ్ిం లేద్ా రదచద  చేయడ్ిం. 2) ఇింట రెేట్ యాక్ిస్ నచ స్స్ెపిండ్ చేయడ్ిం లేద్ా 
రదచద  చేయడ్ిం. 3) క్ింపుాటర్ యాక్ిస్ నచ స్స్ెపిండ్ చేయడ్ిం లేద్ా రదచద  చయేడ్ిం. 4) స్కూల్ స్స్ెపనషన్ లేద్ా 5) బ్హిషూరణ.  

 

దయచయస్ట్ గమన్సంచండి: మీ విద్యార్థికి స్వతంతా ఇంటెర్ెిట్ ఉప్యోగమును తిర్స్ూర్థంచయలన్స మీర్ు కోర్ుక్ుంటే, దయచయస్ట్ వరర్థ స్కూల్ ను స్ంపా్ద్ించి స్ముచితమ నై 

నెటవర్ూ మర్థయు ఇంటర్ెిట్ ఆమోదయోగామ ైన ఉప్యోగం 

మార్గదర్శకరలు 
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ఫ్రర్మును తీస్ుకోండి.  
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బులీలయింగ్ 

బ్ులిీయ్ింగ్ అనేద్ ివిద్ాా బ్ో రుడ  పాల్లస్ ి2655 లో ఇలా నరాచిించబ్డినద్ి: ఒక్ వాకిు లేద్ా కొిందరు వాక్ుు ల క్ల్లగిన స్మూహిం, బ్యప్ెటటడ్ిం, అవాింఛిత ఉద్ేాగ 

పరవరున, లేద్ా వేధ్ిింపు నచ క్ల్లగిించడానకి తీస్చక్ునే ఉద్ేదశ్ాపూరాక్మ ైన చరా. ఇద్ి పద్ేపద్ే జరుగుత ింద్ి లేద్ా పద్ేపద్ే జరగడానకి అవకాశ్ిం ఉింద్ి, మరియు 
ఒక్ నాాయమ ైన విద్ాారిు తన శారీరక్ భ్దరతక్ు లేద్ా వస్చు వులక్ు బ్యపడ ేవిధ్ింగా పరవరున; మ్మనాహ్వయ్ింపు లేక్ుిండా ఏ యొక్ూ విద్ాారిు యొక్ూ విద్ాా 
పరదరశన, అవకాశాలు లేద్ా పరయోజనాల మీద గణనీయింగా జోక్ాిం చేస్చక్ుింటటింద్ి లేద్ా స్కూల్ యొక్ూ క్రమబ్దదమ ైన పనన గణనీయింగా చ డ్కొటటత ింద్ి,. 
బ్ులిీయ్ింగ్ అనగా స్ెైగల తో స్గా శారీరక్ చరాలు; మౌఖిక్ింగా; స్ెైబ్ర్ బ్ులిీయ్ింగ్; ఎలెకాటా నక్ట లేద్ా వరా తపూరిత క్మూానకేషన్, మరియు బ్ులిీయ్ింగ్ నచ 
త ల్లయబ్రిచినిందచక్ు పరతికారానకి బ్దె్ిరిింపు.  
స్కూల్ మ ైద్ానాలలో, స్కూల్ వేలలో, స్కూల్ సాపనాిర్ చేస్ిన కారాక్రముములో లేద్ా స్కూల్ క్ు స్ింబ్ింధ్మునే నేపదాములో ఉనే విద్ాారుు ల మీద 

బ్ులిీయ్ింగ్ లేద్ా బ్ెద్ిరిింపునచ ఏ రూపములోనక లేన అభ్ాస్ిించే మరియు పనచేస్న వాతావరణమునచ న లకొలపడానకి డిస్ిట రక్టట క్టటట బ్డి ఉింద్ి. బ్ులిీయ్ింగ్ 

ఘటనలనచ భ్వన నరాాహికి నవేద్ిించవలస్ిింద్ిగా విద్ాారుు లనచ మరియు/లేద్ా వారి తలి్లదిండ్రర లు/స్ింరక్షక్ులనచ పో ర తిహిస్చు నాేము. 
బ్ులిీయ్ింగ్ నచ నవేద్ిించమన డిస్ిట రక్టట పో ర తిహిస్చు ింద్ి. విద్ాారుు లు తాము బ్ులిీయ్ింగ్ క్ు గురైెనా లేద్ా మరొక్రికి జరిగినద్ి చకస్ినా నవేద్ిించాల్ల. బ్ులిీయ్ింగ్ నచ 
నవేద్ిించడానకి స్చరక్షతమ ైన మారాొ లనచ స్కూల్ి విద్ాారుు లతో చరిుసాు య్. బ్ులిీ చేయబ్డిన లేద్ా బ్ులీయ్ింగ్ నచ చకస్ిన విద్ాారుు లు వ ింటనే ఆ ఘటననచ 
ఒక్ ప్ెదదవారికి నవేద్ిించాల్ల. తమ బిడ్డలు తమక్ు బ్ులిీయ్ింగ్ జరిగి, అయ్తే ఆ ఘటననచ నవేద్ిించడానకి వారు అసౌక్రాింగా భావిస్ను , తలి్లదిండ్రర లు /స్ింరక్షక్లు 
ఆ ఘటననచ ప్ిరనిపాల్ గారికి స్ింపరద్ిించి నవేద్ిించాల్ల. పరతి యొక్ూ బ్ులిీయ్ింగ్ ఘటన క్ూడా దరాాపుు  చేయబ్డ్రత ింద్ి. FHSD వ బ్ స్ెైట్ లో, ప్నరింట్ి టాాబ్ 

కిరింద బ్ులిీయ్ింగ్ క్ు స్ింబ్ింధ్ిించి తలి్లదిండ్రర లక్ు విద్ాారుు లక్ు అవస్రమ ైన స్మాచారిం ఉింద్ి, http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 
స్మావేశం 

ముఖ్ా-ముఖి గా, వీడ్మయో లేద్ా ట ల్లఫో న్ ద్ాారా జరిగే స్ింపరద్ిింపు. 
స్టెైబర్ బులీలయింగ్ 

స్ెైబ్ర్ బ్ులిీయ్ింగ్ పాల్లస్ి 2655లో ఇల  ానరాచిించిబ్డినద్ి:ప్ెైన వివరిించిన బ్ులిీయ్ింగ్ నచ ఒక్ మ స్నజ్స, ట క్ట్ట, సౌిండ్, లేద్  ాఇమేజ్స ద్ాారా క్మూానకేషన్ పింపడ్ిం, 

అయ్తే వీటికే పరిమ్మతిం కాదచ. ద్రనన ట ల్లఫో న్, వయరిెస్ ట ల్లఫో న్, లేద్ా ఇతర వయరిెస్ క్మూానకేశ్న్ పరిక్రిం, క్ింపూాటర్, లేద్  ాప్నజర్ ద్ాారా, అయ్తే వీతికే 

పరిమ్మతిం కాదచ, పింపబ్డ్వచచు. స్కూల్ యొక్ూ ట కాేలజిక్ల్ రిసో రిస్ ఉపయోగిించి ఏయొక్ూ డిస్ిట రక్టట పరా ింగాణిం లేద్  ాఒక్ డిస్ిట రక్టట కారాక్రమింలో మొదలయ్యా స్ెైబ్ర్ 

బ్ులిీయ్ింగ్ కొరక్ు డిస్ిట రక్టట నషెద్ిించవచచు లేద్  ా క్రమశిక్షణ చేయవచచు, విద్ా  ావాతావరణానకి తగిన క్న క్షన్ ఉింటే, లేద్  ా విద్ాారిు యొక్ూ స్ాింత వాకిుగత 

ట కాేలజిక్ల్ రిసో రిస్ ఉపయోగిించి ఏయొక్ూ డిస్ిట రక్టట పరా ింగాణిం లేద్  ాఒక్ డిస్ిట రక్టట కారాక్రమింలో మొదలయ్యాద్ి. ప్ెైగా. డిస్ిట రక్టట విద్ాారుు ల విదాక్ు ఆటింక్ిం క్ల్లగిించే 
లేద్ా విదా మీద పరతిక్ూలింగా పరభావిం చకప్నవిధ్ింగ  ాకేింపస్ బ్యట గణనీయమ ైన దచష్ివరున చరాలలో పాలగొ నే విదారుు లు క్రమశిక్షణక్ు గురువత రు.  
వేధింప్ు/వివక్ష 

ఒక్ వాకిు యొక్ూ జాతి, వరణిం, ల్లింగిం, ద్ేశీయ మూలిం, జాతీయ మూలిం, వ ైక్లాిం, మతిం, లెైింగిక్ ధ్ోరణ , లేద్ా గరహిించబ్డ్డ  లెైింగిక్ ధ్ోరణ  కారణింగా వేధ్ిింపు 
లేన అభ్స్ిించే వాతావరణమునచ న లకొలపడ్ిం డిస్ిట రక్టట యొక్ూ విధ్ానిం. ఒక్ వాకిు యొక్ూ జాతి, వరణిం, ల్లింగిం, ద్ేశీయ మూలిం, జాతీయ మూలిం, వ ైక్లాిం, 

మతిం, లెైింగిక్ ధ్ోరణ , లేద్ా గరహిించబ్డ్డ  లెైింగిక్ ధ్ోరణ  కారణింగా వేధ్ిింపు లేద్ా వివక్ష యొక్ూ అనే రూపాలనచ డిస్ిట రక్టట నషనధ్ిస్చు ింద్ి.  
ఒక్ వాకిు యొక్ూ జాతి, వరణిం, ల్లింగిం, ద్శేీయ మూలిం, జాతీయ మూలిం, వ ైక్లాిం, మతిం, లెైింగిక్ ధ్ోరణ , లేద్ా గరహిించబ్డ్డ  లెైింగిక్ ధ్ోరణ  కారణింగా వధే్ిింపు లేద్ా 
వివక్ష గురిించిన అనే ఫిరాాదచలనచ, అవి అధ్ికారక్ింగా ఇచిునా లేక్ అనాధ్ికారక్ింగా ఇచిునా, మౌఖిక్ింగా లేక్ వరా తపూరాక్ింగా ఇకిునా, వాటిన స్కూల్ వావస్థ  
తక్షణమే దరాాపుు  చేస్చు ింద్ ిమరియు తదచపరి వేధ్ిింపు లేద్ా వివక్ష నచిండ ిఆ వాక్ుు లనచ రకి్షించడానకి స్ముచిత చరాలనచ వ ింటనే తీస్చక్ుింటటింద్ ిమరియు 
వేధ్ిింపు లేద్ా వివక్ష జరిగినటటి గా నరాు రిించబ్డిత,ే ఆ వధే్ిింపునచ ముగిించడానకి వేధ్ిింపు/వివక్ష చకప్ిన ఆ విద్ాారిు, ఉపాధ్ాాయులు, నరాాహక్ులు, లెడా ఇతర 

స్కూల్ స్ిబ్బింద్ ిమీద తక్షణమ ేమరియు స్ముచితమ ైన విధ్ములో ఏ విద్ాారిు మీద్ నై క్రమశిక్షణ చరా తీస్చకోబ్డ్రత ింద్ి.  
హ జంగ్ 

విద్ాారిు హేజిింగ్ అనేద్ి డిస్ిట రక్టట పాల్లస్ి 2920 కిరింద స్పషటింగ  ానషనద్ిించబ్డినద్ి. హేజిింగ్ అనగ  ాఏద్ ైనా స్కూల్ స్ింభ్ింద్ిించిన కారాక్రమిం లేద్  ాకీరడా టీమ లో చేరే 

ఉద్ేదశ్ాముతో మరొక్ విద్ాారిు మీద చకప్న ఉద్ేదశ్ాప రొవక్ పరవరున, అద్ి స్కూల్ పరా ింగాణములో జరిగినా లేద్ా బ్యట జరిగినా స్రే. ఎ విధ్ానిం కిరింద నషనధ్ిించబ్డ్డ  
పవరునలో ఉనేవి, అయ్తే వీటికే పరిమ్మతిం కాదచ: జననీింద్ిరయాలు, ప్ిరుదచలు, లేద్ా రొముిలనచ(మనళా విద్ాారుు లు) చకప్ిించడ్ిం లేద్ా తాక్డ్ిం, పరతాక్షింగన ో

లేక్ పరనక్షింగా లోదచస్చు ల మీదగ  ాతాక్డ్ిం, శారీరక్ హ్వన క్ల్లగిసాు మన బ్ెద్ిరిింపు; మరియు శారీరక్ లేద్ా మానస్ిక్ హ్వన క్ల్లగిించడ్ిం లేద్ా అవమానించడ్ిం. 

ఈ విధ్ాననమునచ ఉలిింఘిించినటటి గా క్నచగొనబ్డిన విద్ాారుు లు స్కూల్ నచిండి స్స్ెపనషన్/బ్హిషూరణక్ు మరియు దచష్ివరున యొక్ూ తీవరతనచ బ్టిట  

ప్దకోశం  

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/
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కారాక్లాపిం/కీరడ్లో పాలగొ నడ్ిం నచిండ ితీస్ివేయడ్ిం మొదలగువాటికి గురవుతారు. 
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పరర్థూంగ్ పెర్థమట ల  

ఒకొూక్ూ హైె స్కూల్ కేింపస్ లో పరిమ్మతమ ైన విద్ాారిు పారిూింగ్ మాతరమే ఉింద్ి క్నచక్, విద్ాారుు లు స్కూల్ క్ు డ ైవై్ చేస్చక్ున రావడానకి పారిూింగ్ ప్ెరిిటటి  

అవస్రిం అవుతాయ్. విద్ాారిు ఆటోమొబ్ెైల్ి క్ు స్ింబ్ింధ్ిించి ప్ెరిిటిక్ు అరహత ప్ిిందడానకి అరహత మరియు నబ్ింధ్నలనచ స్ముచితమ ైన హైె స్కూల్ 

నరాాహుక్ులు తీరాినసాు రు. ఉలిింఘనలు పారిూింగ్ ప్ిరవిలేజస్ నచ కోలోపవడానకి ధ్ారి తీయవచచు. 

 

ప్ర్థహార్ం 

ద్ ింగిల్లించబ్డిన లేద్ా పాడ ైన వస్చు వులక్ు కరొ తు  వస్చు వులు ఇవాడ్ిం లేద్ా వాటికి నాాయమ ైన మారెూట్ ధ్రనచ పరిహ్వరింగా ఇవాడ్ిం.  
 
ద్ ంగతనం/చోర్థ 
మరొక్ వాకిుకి లేద్ా స్ింస్థక్ు చ ింద్ిన వస్చు వునచ, ద్ాన యజమాన అనచమతి లేక్ుిండా లేద్ా వారికి త ల్లయక్ుిండా, ఆ యజమాన ఆ వస్చు వునచ 
ఉపయోగిించక్ూడ్దచ అనే ఉద్ేదశ్ాముతో, తీస్చకోవడ్ిం లేద్ా తీస్చకోవడానకి పరయతిేించడ్ిం (ద్ ింగతనిం నేరిం కిరింద)  

 
స్టెకి్టంగ్ 

లెైింగిక్ింగా స్పషటమ ైన ఫో టోలు లేద్ా మ స్నజ్లలనచ ఎలెకాటా నక్ట పరిక్రిం ద్ాారా పింపడ్ిం 

 
ఉగరవరద బెద్రి్థంప్ు 
ఎవరైెనా మరొక్ వాకిుకి భీతి క్ల్లగిించే లేద్ా పబిిక్ట భీతికి క్ల్లగిించే ఉద్ేదశ్ాముతో హిింస్క్ు పాలబడ్తామన బ్ెద్ిరిస్ను . 

 

అనుమతి లేక్ుండయ పా్వేశించడం 

స్స్ెపింద్ అయ్ ఉనేపుపడ్ర లేద్ా బ్హిషూరణలో ఉనేపుపడ్ర స్హ్వ, స్కూల్ పరా ింగాణములో అనచఅింతి లేక్ుిండా ఉిండ్డ్ిం, ద్రనలో పగలకొటిట  
పరవేశిించడ్ిం క్ూడా వస్చు ింద్ి. లేద్ా స్కూల్ అడిినస్నట రషన్ వాకిుగత స్ెలవు స్కూల్ పరా ింగణానే అభ్ారిథించిన తరాాత స్కూల్ ఆస్ిులో మ్మగిల్లపో త ింద్ి. 

 

ఆయుదం (చకడడయన్సకి ఆయుద్యలు లాగర ఉండయవి మర్థయు మందుగుండులు స్హా) 

ఆయుదిం అనగా, కిరిందవాటలిో ఒక్ట,ి ఉద్ాహరణక్ు మరియు నయింతరణ లేక్ుిండా:  
త పాకి: త పాకి అనేద్ ిఫెడ రల్ కోడ్ యొక్ూ 18 U.S.C. 921 లో నరాచిించబ్డినటటి గా. ఉద్ాహరణలు, హ్వాిండ్ గన్, రైెఫిల్, ష్ార్ట గున్, మరియు 

బ్ాింబ్ులు. పూరిు నరాచనిం కొరక్ు ఫెడ రల్ కోడ్ నచ చకడ్ిండి. 
ఇతర గన్ లు: ఏద్ ైనా రక్ిం గన్, లోద్ చేయబ్డినద్ి లేద్ా లోడ్ చేయబ్డ్నద్,ి పన చేస్ినా చేయక్పోయ్నా. త పాకి కాక్ుిండా గన్ లాగా క్నప్ిించే 

ఏద్ ైనా వస్చు వు స్హ్వ. ద్రనలో ప్ెలెి ట్ గన్, ప్ెయ్ింట్ బ్ాల్ గన్, స్టన్ గన్, టేస్ెర్ గన్, బిబి గన్, ఫ్ని ర్ గన్, న య్ల్ గన్ మరియు ఎయొర్ 

సాఫ్ట  గన్. 

ఇతర ఆయుద్ాలు: త పాల్ల లేద్ా ఇతర గన్ కాక్ుిండా, శ్రీరానకి హ్వన మరియు/లేద్ా గాయిం క్ల్లగిించగల లేద్ా క్ల్లగిించడానకి ఉద్ేుశిించబ్డ్డ  
విధ్ింగా బ్యప్ెటటడానకి ఉపయోగిించబ్డే ఏయొక్ూ పరిక్రిం లేద్ా వస్చు . ద్రనలో ఉనేవి, అయ్తే వీటిక ెపరిమ్మతిం కాదచ, 
మారుగల క్తిు , వేటక్ు వాడే క్తిు , సాట ర్ క్తిు , రజర్, బ్రా స్ నకిల్ి, బ్ాక్టి క్టటర్, నాించచక్ట, స్ెైపక్టడ గివ్, స్ెైపక్టడ రిస్ట బ్ాాిండ్, ఏద్ ైనా 
మేస్ డ రివేటివ్, టియర్ గాాస్ పరిక్రిం లేద్ా ప్ెప్ెపర్ స్న్ి.  

 

ఆయుద్ానకి Missouri State Statute యొక్ూ నరాచనిం కిరింద ల్లింక్ట లో లభిస్చు ింద్ి: http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5710000010.HTM  

ప్దకోశం 

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

