जेफर्सन काउन्टी पव्लिक स्कुल (JCPS) र्ंकल्प घोषणा
र्ुरक्षित स्कुल गृह

जहां , अमेररकाको र्र्वोच्च अदालतले आप्रर्वार्नको अर्वस्थाको कारण कुनै पक्षन र्ार्वसजक्षनक क्षर्वद्यालयले
र्वालर्वाक्षलकको क्षनशुल्क क्षशिा प्रर्वेशमा अस्वीकार गनस र्क्ने छै नन भनेर घोषणा गरे को छ,
जहां , जेफर्सन काउन्टी पव्लिक स्कुल (जेर्ीपीएर्) मा क्षर्वद्याथीहरुले १३६ र्वटा भाषा र्वोल्छन र १ लाख १
हजार क्षर्वद्याथीमध्ये ७ प्रक्षतशतको क्षर्क्षमत अंग्रेजी दिता भएको पक्षहचान भएको छ र ६ प्रक्षतशतले अंग्रेजी
भाषालाई इं गक्षलर् यर् अ र्ेकेन्ड ल्याङर्वेज ( इएर्एल) र्ेर्वा क्षलइरहे काछन् ,
जहां , इएर्ल र्क्षभसर् क्षलने क्षर्वद्याथीहरुको र्ंख्या तीव्र रुपमा र्वढे र गइरहे को छ,
जहां , ५५ प्रक्षतशत क्षर्वद्याथीहरु रं गको कारण क्षचक्षनन्छन् जर्मा ३७ प्रक्षतशत अक्षिकन अमेररकन, १० प्रक्षतशत
क्षहस्पाक्षनक, ४ प्रक्षतशत एक्षशयन, र ४ प्रक्षतशत दु इ र्वा र्ो भन्दा र्वढी जाक्षतका छन् ,
जहां , जेर्ीपीएर्ले क्षर्वद्याथीहरुको आप्रर्वार्नको अर्वस्थाको परर्वाह नगरी र्र्वैलाई स्वागत गने र क्षशक्षित
र्वनाउने उत्तरदाक्षयत्व र्वोकेको छ र हाम्रो क्षर्वक्षर्वधतापूणस क्षर्काइ र्मुदायमा उनीहरुको योगदानलाई मनाउने
गछौ र यो क्षजम्मेर्वारीको अभ्यार्मा र्वाधा पुग्न क्षदने छै नौ,
जहां , जेर्ीपीएर् आप्mना स्कुलहरुलाई र्ुरक्षित र क्षर्वद्याथी तथा अक्षभभार्वकहरुको लाक्षग स्वागत गृहको
रुपमा कायम राख्न प्रक्षतर्वद्ध छ,
जहां , आप्रर्वार्नको अर्वस्थाको कारण जेर्ीपीएर्मा भनास भएका धैरै क्षर्वद्याथीहरुको क्षशिा, र्ुरिा,
भार्वनात्मक र्ुन्दरता, र पाररर्वाररक र्म्वन्ध खतरामा रहे को छ र भक्षर्वश्यमा पक्षन रहनेछ,
जहां , र्ंघीय आप्रर्वार्न कानुन कायास न्वयन गक्षतक्षर्वक्षधले र्कारात्मक क्षर्काइ र्वातार्वरणमा आप्रर्वार्न अर्वस्था
र्वाहे कका पक्षन र्र्वै क्षर्वद्याथीलाई अर्र गनस र्क्ने अर्वस्था छ,
जहां , कुनै र्ंघीय र्वा स्टे ट कानुनले कुनै पक्षन र्ार्वसजक्षनक क्षर्वद्यालयलाई र्ंघीय आप्रर्वार्न र्म्वन्धी कानुन
कायास न्वयनका लाक्षग कुनै आक्षथसक र्वा अन्य र्ाधन र्मक्षपसत गनुसपने र्वाध्य गरे को छै न,
जहां , शैक्षिककमीहरु उनीहरुका क्षर्वद्याथीहरुलाई क्षर्काइमा र्हयोग गनस र्हयोग, र्ाधन र जानकारीहरुका
प्राथक्षमक स्रोत हुन् , जुनर्ंग उनीहरुको भार्वनात्मक स्वास्थ जोक्षिएको छ ।
जहां , हामी क्षर्वश्वार् गछौ क्षक क्षर्वद्याथी, कमसचारी, पररर्वार र र्मुदायको र्र्वोकृष्ट स्वाथस भनेको शैक्षिक
व्यर्वधानका रुपमा आउन लागेको इक्षमग्रेर्न एण्ड कष्टम इन्फोर्समेन्ट एक्सनलाई जेर्ीपीएर् क्षिक्षष्टिक्टले
उपलव्ध कानुनी माध्यमर्वाटै प्रक्षतरोध गनेछ ।
अर्व, तर्थस, यो र्ंकल्प गररन्छ I
१. द जेफर्सन काउन्टी र्वोिस अफ एजुकेशन घोषणा गदस छ क्षक कानुनले क्षदएको र्वृहत पररक्षधक्षभत्र रहे र प्रत्येक
जेर्ीपीएर् स्कुल आप्रर्वार्न कायास न्वयन र्वा क्षर्वभेदद्वारा त्रक्षर्त र्वनाइएका क्षर्वद्याथी र उनीहरुका
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अक्षभभार्वकहरुका लाक्षग र्ुरक्षित गृह हुनेछI
२. र्वैध अदालतको आदे श नहुं दार्म्म जेर्ीपीएर् स्कुलका कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वी र
प्रक्षतक्षनक्षधहरुले अमेररकामा कानुनी रुपमा र्वस्न पाउने कागजात नभएका र्वा त्यस्ता कागजात र्वनाउन
अर्फल भएका व्यव्लिहरुको पक्षहचान गनस र्घाउने उदे श्यका लाक्षग स्कुलर्ंग भएको क्षर्वर्वरण प्रयोग गने
छै नन ।
३. जेर्ीपीएर् स्कुलका कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वक र्वा प्रक्षतक्षनक्षधहरुलाई क्षर्वद्याथी, आमार्वार्वु र्वा
अक्षभभार्वकहरुको आप्रर्वार्ी अर्वस्थाको र्वारे मा र्ोधपुछ गनसर्वाट र्वक्षित गररएको छI
४. जेर्ीपीएर् स्कुलका कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वक र्वा प्रक्षतक्षनक्षधहरुले क्षर्वद्याथी, आमार्वार्वु र्वा
अक्षभभार्वकहरुको आप्रर्वार् र्म्वन्धी कागजात र्वनाउने क्षर्वषयमा र्ोधपुछ गनस र्वक्षित गररएको छ ।
५. र्वैध अदालतको आदे शर्वाट र्वाध्य नपाररं दार्म्म र्वा अक्षभभार्वकहरुको मञ्जुरीपत्र प्राप्त नहुं दार्म्म
जेर्ीपीएर् स्कुलका कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वक र्वा प्रक्षतक्षनक्षधहरुले आप्रर्वार्न र्वा भन्सार
कायसन्वयन अक्षधकारी र्वा अन्य व्यव्लि र्वा र्त्तालाई क्षर्वद्याथी र अक्षभभार्वकको आप्रर्वार्न र्म्वन्धी कुनै र्ुचना
उपलव्ध गराउने छै नन ।
६. र्वैध अदालतको आदे शर्वाट र्वाध्य नपाररं दार्म्म र्वा अक्षभभार्वकहरुको मञ्जुरीपत्र प्राप्त नहुं दार्म्म
जेर्ीपीएर् स्कुलका कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वक र्वा प्रक्षतक्षनक्षधहरुले आप्रर्वार्न र्वा भन्सार
कायसन्वयन अक्षधकारी र्वा अन्य व्यव्लि र्वा र्त्तालाई जेर्ीपीएर् स्कुलका क्षर्वद्याथीहरुको जानकारी उपलव्ध
गराउने छै नन जर्लाई अमेररकाको फ्याक्षमली एजुकेशनल राइट एन्ड प्राइभेर्ी एक्ट (एफइआरपीए) ले
र्ंरक्षित गरे को छ ।
७. आप्रर्वार्न तथा भन्सार कायास न्वयन अक्षधकृतहरुलाई आप्रर्वार्न र्म्वन्धी कानुन कायास न्वयन गनसका लाक्षग
जेर्ीपीएर् स्कुलमा अथर्वा यर्का स्रोतहरुमा तर्वर्म्म प्रर्वेश क्षदइने छै न जर्वर्म्म —
क. प्रर्वेशको उदे श्यको र्वारे मा र्ुपररटे ण्डेन्टलाई जानकारी गराइएको हुं दैन र्वा र्ुपररटे ण्डलाई पयास प्त
जानकारी क्षदएर क्षर्वद्याथी र कमसचारीहरुको भार्वनात्मक र्वा भौक्षतक र्ुरिा प्रदान गने र्वातार्वरण र्वनाइएको
हुं दैन ,
ख. र्ुपररटे ण्डेन्टलाई प्रर्वेशका लाक्षग अनुरोध गने अक्षधकारीहरुको पररचयपत्र, प्रर्वेशको उदे श्य र
प्रर्वेशका लाक्षग कानुनी आदे श उपलव्ध गराएको हुं दैन,
ग. र्ुपररटे ण्डेन्टले क्षिक्षष्टिक क्षलगल काउव्लन्सलर्ंग परामशस गरे र प्रर्वेशका लाक्षग अनुमक्षत क्षदने क्षनधास रण
गरे को हुं दैन,
८. जेर्ीपीएर्ले अक्षत गोपनीय रुपमा आप्रर्वार्न अर्वस्थाको कारण अर्व आफु र आफ्नो पररर्वारलाई के हुन्छ
भनेर िर माक्षनरहे का र्क्षहत र्र्वै क्षर्वद्याथीहरुलाई परामशस क्षदने कायसलाई जारी राख्नेछ जर्मा आप्रर्वार्न
कानुन अन्तगसत उनीहरुका अक्षधकार र दाक्षयत्व के हुन्छन् भन्ने र्ही जानकारी हुनेछन् ।
९. आप्रर्वार्न अर्वस्थाको आधारमा जेर्ीपीएर्का कुनै पक्षन क्षर्वद्याथीलाई कुनै र्ेर्वा, क्षशिा र्वा छात्रर्वृक्षत्तमा
र्मान पहुं चर्वाट रोक्षकने छै न ।
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१०. जेर्ीपीएर्ले यो र्ं कल्प घोषणा र्र्वै क्षर्वद्याथी, अक्षभभार्वक, कमसचारी, र्म्पकस व्यव्लि, स्वयम्सेर्वी र
प्रक्षतक्षनक्षधहरुलाई जेर्ीपीएर्ले क्षर्वक्षभन्न भाषामा अनुर्वाद र्मेत गराएर र्िारको प्रभार्वकारी माध्यमर्वाट
क्षर्वतरण गनुसपनेछ ।
११. जेर्ीपीएर्ले मौजुदा नीक्षत तथा प्रक्षियाहरुको पुनरार्वलोकन गनेछ र यो र्ंकल्प घोषणा कायास न्वयनका
लाक्षग आर्वश्यक र्ंशोधन र्मेत गनेछ । र्ािीको रोहर्वरमा, हामीले यो क्षनधास रण ग रे र फेव्रुअरी ७, २०१७ का
क्षदन र्वोिस अफ एजुकेशन अफ जेफर्सन काउन्टी, केन्टकीको मोहर लगाएका छौ । यो र्ंकल्प पाररत
भएपक्षछ कायास न्वयन हुनेछ ।
म, ............................................................, र्वोिस र्हायक र्क्षचर्व यो प्रमाक्षणत गदस छु क्षक माक्षथ उल्लेव्लखत
कुराहरु र्ंकल्प प्रस्तार्वको र्ही प्रक्षतक्षलपी हो जर्लाई कोरम पुगेर र्वर्ेको जेफर्सन काउन्टी र्वोिस अफ
एजुकेशनले फेव्रुअरी ७ मा मतदानद्वारा पाररत गरे को क्षथयो ।

............................
क्षिश व्रािी
अध्यि

............................
िाना एम. हागेन्स एि.िी.
र्ुपररटे ण्डेन्ट
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