सबै वद्याथ हरूको ला ग आत्म सम्मान ऐन भनेको के हो?
सबै वद्याथ हरूको ला ग आत्म सम्मान ऐन (DASA) ले सबै वद्याथ हरूलाई नस्ल, धमर्, लङ्ग, रािष्ट्रयता, जा तय समह
ू र लैङ् गक
झुकावको आधारमा भेदभाव, उत्पीडन, र दादा गर बाट सरु ा गछर् । यसमा अनलाइन र व्यिक्त स्वयले
ं गरे को उत्पीडन समावेश छ।

दादा गर वा उत्पीडन कस्तो दे खन्छ?

मेरो बच्चालाई दादा गर दे खाइएको वा

उत्पीडन ग रएकोबारे मैले कसर थाहा पाउने?

दादा गर ले नम्न ल खत लगायत कैय रूप लन्छ:


o


छन:्



िजस्काउन,ु गाल गलौज वा अपमानजनक ठट्टाहरू



सामािजक ब हष्करण
o



सक्छन।् तपा को बच्चालाई उत्पीडन ग रएको सङ्केतहरूमा नम्न लगायतका

हकार्उनु वा धकेल्नु

मौ खक रूपमा खल्ल उडाउनु
o



केह बालबच्चाहरूले वयस्कहरूसँग दादा गर का घटनाहरू साझा नगनर् प न

शार रक दव्यर्
ु वहार

वद्याथ लाई बा हर छाड्नु वा वद्याथ लाई अलग पानुर्

ल खत उत्पीडन
o
o





भत्ते चत्रण, चत्रकला, टप्पणीहरू वा तिस्वरहरू



पाठ, इमेल वा अन्य सामािजक सञ्जाल



व्यवहारमा प रवतन
र्

चोटपटक, खत र नीलडामहरू

मालसामानहरू हराएको वा बगा रएको

टाउको दखे
ु को वा पेट दखे
ु का गुनासोहरू

सत्नमा
क ठनाइ
ु

कम प्राप्ताङ्क वा वद्यालय प्र तको रु चमा कमी

बरामी भएको बहाना पानुर् वा वद्यालयबाट टाढै रहन खोज्नु

सबै बालबच्चाहरूले दादा गर प्र त फरक फरक ढङ्गले प्र त क्रया दने गछर् न ् भन्ने
कुरालाई मनमा राख्नु महत्वपूणर् छ।

मेरो वद्यालयले के गनर् आवश्यक छ?
वद्याथ हरूलाई दादा गर र उत्पीडनबाट सरु

त राख्नको ला ग तपा को वद्यालयको नी त र कायर् व ध हुनु पछर् । भेदभाव र उत्पीडनको सम्भा वत कायर्लाई
प हचान गनर् र त्यस प्र त प्र त क्रया जनाउनको ला ग सबै कमर्चार हरूलाई ता लम दनु पछर् ।
वद्याथ हरूको अन्तर क्रयालाई मागर्दशर्न गन आ धका रक पाठ्य क्रम र आचार सं हताको अ त रक्त तपा को वद्यालयमा DASA संयोजक हु नु पछर् जो त्यस
िजल्लाको घटनाको अनसन्धानल
ाई सप
ु
ु रवे ण गनर्को साथै त्यो घटना भएकोबारे दस्तावेजीकरण गनर्मा उत्तरदायी रहे को हुन्छ।
कुनै घटनाबारे रपोटर् ग रएमा प्रधानाध्यापक वा क्याम्पसले तोकेको व्यिक्तले दईु दन भत्र त्यसको प्र त क्रया जनाउनु पछर् ।

य द मैले मेरो बच्चालाई दादा गर दे खाइएको वा उत्पीडन ग रएको वश्वास भएमा मैले के गनुर् पछर् ?

सवर्प्रथम, त्यस घटनाबारे रपोटर् गनर्को ला ग तपा ले आफ्नो वद्यालयको कोह व्यिक्तलाई सम्पकर् गनुर् पछर् । त्यो व्यिक्त DASA संयोजक, वद्यालयको

प्रधानाध्यापक, एकजना श क वा परामशर्दाता वा अन्य कु नै प न कमर्चार सदस्य हुन सक्छ। त्यो दादा गर वा उत्पीडन तपा को बच्चाको नस्ल, धम,र् लङ्ग,
रािष्ट्रयता, जा तय समह
आधा रत रहे को छ भने तपा ले सधै न्यू योकर् राज्यको श ा वभागमा तीन वटा मध्येको एउटा व धले सम्पकर् गनर्
ू र लैङ् गक झकावमा
ु

प न सक्नु हुन्छ:
1)
2)
3)

हाम्रो माता पता हटलाईनको फोन नम्बर 800-469-8224 मा फोन गन।

न्यू योकर् राज्यको श ा वभागको फोन नम्बर (718) 722-2445 मा सधै सम्पकर् गन।
मा इमेल पठाएर आफ्नो नाम नखुलाइ रपोटर् गन

य द तपा ले त्यस घटनाबारे रपोटर् गनुर् भएको छ र तपा को बच्चा असरु

त रहे को छ भन्ने तपा लाई वश्वास लागमा
े त्यस्तो व्यवहार नरन्तर रूपमा हु ने गछर् भने

DASA संयोजक यस अवस्थाबारे जानकार रहे को निश्चत गनर्को ला ग र (718) 722-2445 वा (518) 486-6090 मा न्यू योकर् राज्यको श ा वभागको कायार्लयलाई
जानकार दनको ला ग एउटा अनुगमन रपोटर् दायर गनुर् पछर् ।

