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ఆగష్్ట, 2017 

 

Francis Howell School District ఎల్లప్పుడు మన విధార్ధు ల్కు సాధ్యమ ైన అత్యయత్తమ విద్య అభ్యస ించే వాతావర్ణాన్ని అింద ించడాన్నకి మరియు మన 

ఉపాధాయయుల్కు మరియు స బ్బింద కి సాధ్యమ ైన అత్యయత్తమ భోధ్నా వాతావర్ణాన్ని అింద ించడాన్నకి ప్రయతాిల్ు చేస్తత నే ఉింద . మన విదార్ధు ల్న ిండి 

అత్యయత్తమ ప్రవర్తనన  డిస ్ క్ి్ట ఆశిస్ త ింద . మన విదాయర్ధు ల్ు, న్నరాాహకుల్ు, త్ల్లలద్ిండుర ల్ న్నర్ింత్ర్ కృష  దాారా ఈ గత్ కొన్ని స్ింవత్సరాల్ుగా మన విదాయర్ధు ల్ 

యొకక ద్ ష్ప ర్వర్తన యొకక త్ర్చ ద్నిం మరియు స్ింఖ్యన  మనిం త్గిగించాము. మన విదాయర్ధు ల్ల్ో అనేక మింద  మించి ప్రవర్తననే ఎించ కుింటునాిర్ధ, 
అయితే, వార్ధ ద్ ష్పుర్వర్తనన  ప్రద్రిశించినప్పుడు దాన్నకి వారినే బ్ాద్ యల్ు చేయడిం చాల్ా ముఖ్ము. ఈ విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళి కర్ప్పస్తకిం 

విదార్ధు ల్ ప్రవర్తనల్కు స్ింబ్ింధ ించి డిస ్ క్ి్ట యొకక విధానాల్న  బ్ాధ్యత్ న్నర్ణయిించే చర్యల్న  వివరిస్ త ింద . స్మూహమున ిండి మరియు స్తకల్ స బ్బింద  
న ిండ ిసేకరిించబ్డిన స్మాచారాల్తో, అింద్రి స్హకార్ముతో ఈ విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళి ర్ూప ింద ించబ్డినద . 
 

స్తకల్ యొకక మొద్టి కొన్ని రోజుల్ల్ో. మన ఉపాధాయయుల్ు మరియు ప్ రన్నసపాళ్లల  ఈ కర్ప్పస్తకమున  విదాయర్ధు ల్తో కల్లస  స్మీక్షిసాత ర్ధ మరియు వారికి 
ఉిండగల్ ఏవ ైనా ప్రశ్ిల్కు స్మాధానాల్ు ఇసాత ర్ధ. మిమమల్లి. ఒక FHSD త్ల్లలద్ిండిరగా. మన ప్ ల్లల్కు ఒక బ్ధ్రత్తో కూడిన సాన కూల్ వాతావర్ణమున  
న ల్కొల్ుడాన్నకి స్హాయప్డడముల్ో పాల్గగ నవల్స ింద గా మిమమల్లి మేము పరర త్సహిస్ త నాిము. మన స్తకళ్లల్ో జరిగిన ప్రవర్తనా ఉల్ల ింఘనల్న  మీకు 
తెల్లయబ్ర్చడిం కొర్కు, కిియాశీల్ చర్యగా, ఈ ద్సాత వేజున  మేము ఏదాన్నకి ర ిండు సార్ధల  ప్రస్ రిసాత ము. స్న చిత్మ ైన ప్రవర్తనకు అన చిత్మ ైన ప్రవర్్తనకు 
మధ్య గల్ తేడాన  ప్ ల్లల్ు అర్ుిం చేస్ కోవడాన్నకి త్ల్లలద్ిండుర ల్కు ప్ ల్ల కు మధ్య జరిగే స్ింబ్ాష్పణల్ు చాల్ా కీల్కమ ైనద . సాధ్యముని బ్యపె్టట్  ప్రవర్తన గురిించి 

మీ బిడడ  యొకక అవగాహనన  పె్ించడముల్ోన  అన చిత్మ ైన/బ్యపె్టట్  ప్రవర్తనన  ఎప్పుడు, ఎల్ా న్నవేద ించాల్ల అన్న వార్ధ అర్ుిం చెస్ కోవడముల్ో మీ పాత్ర 
కూడా చాల్ా ముఖ్యమ ైనద . భ్విష్పయత్యత ల్ో ఘటనల్ు జర్గకుిండా న్నవారిించడాన్నకి అవగాహన పె్ించడిం ఒక కీల్క అింశ్ిం. ఇటటవల్ కాల్ముల్ో జరిగిన కొని 

సామానయమ ైన ల్ేదా ముఖ్యింగా చిింత్కల్లగిించ ేకొన్ని ఉల్ల ింఘనల్న  మీర్ధ కిిింద్ చతడవచ ు. ఈ కర్ప్పస్తకముల్ో మీర్ధ శ్ిద్ు  ప్రతేయకింగా పె్ట్వల్స న 

అింశాల్న  మీర్ధ తెల్ుస్ కోవడాన్నకి ఇద  స్హయప్డుత్యింద .  
 

చిింతక్ల్లగథించే కొనిె అింశాలు క్రింద ఉనయెయి:  

విద్యర్థి మదాపానిం/మాదక్దరవాిం దుర్థవనియోగిం 

Francis Howell School District ల్ో ఉని విదాయర్ధు ల్ ఆరోగయిం, స్ింక్షేమిం మరియు భ్ద్రత్కు త్మ వింతి భాద్యత్న  విదాయ బో్ ర్ధడ  గురితస్ త ింద . అింద వల్న, 

స్తకల్ డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో, స్తకల్ డిస ్ క్ి్ట సాునసర్ చేసే కార్యకల్ాపాల్ల్ో ల్ేదా కార్యకిమాల్ల్ో, స్తకల్ సాునసర్ చేసే క్షేత్ర స్ింద్ర్శనల్ల్ో, ల్ేదా డిస ్ క్ి్ట కొర్కు 
విదార్ధు ల్న  ర్వాణా చేయడాన్నకి ఉప్యోగిించే ఏ వాహనాల్ల్ోన  మద్యపానిం ల్ేదా మాద్కద్రవయిం వికియిించడిం, మరొకరికి బ్ద ల్ల చేయడిం, ఉించ కోవడిం 

ల్ేదా వాటి ప్రభావముల్ో ఉిండడిం న్నషేధ ించబ్డినద . చతడిండి: విదారిు మద్యపానిం/మాద్కద్రవయిం ద్ రిాన్నయోగిం న్నయమావళి 

 

ఇటటఎవల్ కాల్ముల్ో, స్తకల్ కార్యకిమాల్ల్ో విదాయర్ధు ల్ు కొద ిగా మద్యపానిం తరా గిన ఘటనల్ు జరిగాయి. డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో. ఏ మాత్రిం మద్యపానిం 

ఉప్యోగిించడిం అన మతిించబ్డద్  అన్న గమన్నించడిం చాల్ా ముఖ్యము. విదాయర్ధు ల్ు తాము తరా గే పానీయాల్ల్ో ఏమునాియన్న తెస్ కున్న ఉిండడిం వారి 
బ్ాధ్యత్. ఈ చర్య యొకక ప్రిణామాల్ు అింద్రి విధార్ుల్ పైె్ ఉింటుింద . దీన్నల్ో కేవల్ిం కొన్ని స ప్పుల్ు మాత్రమే తరా గినవార్ధ ల్ేదా క్షేత్ర టిరప్పుల్ు, కేింముుల్ు, 
మరియు ఫపట్ బ్ాల్ గేమ్సస స్హా ఏదైెనా స్తకల్ కార్యకిమముల్ో డిరింకుల్న  ప్ించ కునివార్ధ కూడా వసాత ర్ధ. అద్నింగా, ప్రతి ఏడాద , విదార్ధు ల్ు త్మకు 
ప్ రసైెరరబ్ చేయన్న మాద్కద్రవయింల్న  తీస్ కోవడిం కూడా గమన్నించబ్డినద . ఇద  చాల్ా తీవరమ ైన ఉల్ల ింఘన, ఇద  తీవరమ ైన ఆరోగయ స్మస్యల్న  కల్లగిించవచ ు 

సూప్ర్థింట ిండ ింట్ సింద్ేశిం 
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మరియు దాన్నకి పాల్ుడిన విదాయర్ధు ల్ు అింద్ర్ూ కిమశిక్షణ చర్యల్కు గుర్వపతార్ధ.  
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చిింతక్ల్లగథించే కొనిె అింశాలు క్రింద ఉనయెయి (కొనస్ాగుతుింద్ి): 
 

తుపాక-ీర్హిత పాఠశాలలు నియమావళి 

త్యపాకీన్న స్తకల్ కు తీస్ కువచేు ఒక వయకిత వల్న వారికి మరియు స్తకల్ ఆవర్ణల్ోన్న ఇత్ర్ధల్కు కల్గగల్ హాన్నన్న డిస ్ క్ి్ట గురితస్ త ింద . త్యపాకిన్న కల్లగి ఉిండడిం విదాయర్ధు ల్, 

ఉదయయగుల్ మరియు ఇత్ర్ వయకుత ల్ యొకక ఆరోిగాయన్నకి, బ్ధ్రత్కు మరియు కే్షమాన్నకి స్ింభావిత్ అపాయిం అన్న డిస ్ క్ి్ట గురితస్ త ింద . ఒక వయకిత స్తకల్ ఆవర్ణల్ో త్యపాకీన్న 

తీస్ కువచిునప్పుడు కల్లగే హాన్న యోకక అపాయాన్ని డిస ్ క్ి్ట స్హిించబ్ో ద్ . చతడిండి: త్యపాకీ-ర్హిత్ పాఠశాల్ న్నయమావళి 
 

గత్ విదాయ స్ింవత్సర్ముల్ో, ఒక మిడలి్ స్తకల్ విదాయరిు వది్ త్యపాకి ఉిండడిం కన గొనబ్డినద . ఈ విష్పయిం చాల్ా మింద  విదాయర్ధు ల్కు కూడా తెల్ుస్  కాన్న వార్ధ ఈ తీవరమ ైన 

ఘటనన  న్నవేద ించల్ేద్ . ఆయుదాల్న  స్తకల్ కు తీస్ కురాకూడద్  అన్న మీ విదాయరిు అర్ుిం చేస్ కోవడముతో పాటు, వార్ధ ఏదెైనా అపాయకర్మ ైనద  చతసేత  ల్ేదా విింటట, దాన్నన్న 

న్నవేద ించడిం గురిించి మీ బిడడతో ద్యచేస  మాటాల డిండి. వేటకు వ ళ్ళే విదాయర్ధు ల్ు ల్ేదా త్యపాకితో ఆడే క డిల్ల్ో పాల్గగ  విదాయర్ధు ల్ు ఈ న్నషేద ించబ్డడ  వస్ త వపల్న  త్మ కార్ ల్ో 
మరిుపర త్యనాిర్ధ. స్తకల్ ఆవర్ణల్ో కన గొనబ్డే అన్ని ఆయుదాల్ు చాల్ా తీవరింగా ప్రిగణ ించబ్డుత్యింద . స్తకల్ కు తెస్ కువచేు వస్ త వల్ గురిించి త్ల్లలద్ిండుర ల్ు మరియు 
విదాయర్ధు ల్ు అప్రమత్తింగా ఉిండవల్స న అవస్ర్ిం ఉింద . తెల్లయకుిండా ప ర్పాటున ల్ేద్ ఉదేిశ్యిం ల్ేకుిండా ఆయుదాల్న  స్తకల్ కు తీస్ కువచేు విదాయర్ధు ల్ు ప్రిణామాల్న  
ఎద్ ర్ధకోవాల్ల. 
 

బెద్ిర్థించే మాటలు 
విదాయర్ధు ల్ు బ్ెద రిింప్ప మాటల్ు మాటాల డడిం ల్ేదా శారీర్కింగా బ్ెద రిించడమున  డిస ్ర రక్్ట స్హిించబ్ో ద్ . ఏటా, మామూల్ుగా ఏ ఉదేిశ్యిం ల్ేకుిండానే, తీవరమ నై బ్ెద రిింప్ప మాటల్ు 
ఉప్యోగిించి విదాయర్ధు ల్ు ఇత్ర్ధల్తో మాటాల డిన స్ింభాష్పణల్ గురిించి డిస ్ క్ి్ట కు న్నవేద కల్ు అింద్ త్యనాియి. అటి్  మాటల్ వీన క ఉని ఉదేిశ్యమున  కన గొనడిం చాల్ా 
స్మయము ప్డుత్యింద  మరియు ప్ూరిత-సాా యి ద్రాయప్పత  అవస్ర్ిం అవపత్యింద . ఈ ర్కమ ైన మాటల్ు చాల్ా తీవరింగా ప్రిగణ ించబ్డతాయన్న విదాయర్ధు ల్ు తెల్ుస్ కున్న ఉిండాల్ల 

మరియు వీటిన్న హాస్యింగానో ల్ేదా స్ర్దాగానో మామూల్ు స్ింభాష్పణల్ల్ో మాటాల డకూడద్ . ఈ నేర్ిం యొకక తీవరత్ కార్ణింగా, విదాయర్ధు ల్ మీద్ కమిశిక్షణ చర్య తీస్ కోబ్డుత్యింద  
మరియు ఇటువింటి నేర్ిం ఒక సాా యి 4 ఉల్ల ింఘన కావచ ు. ఈ ముఖ్యమ ైన అింశ్ిం గురిించి ద్యచేస  మీ బిడడతో మాటాల డిండి. 
 

ఇతర్ ముఖామ ైన సింద్ేశాలు: 
 జాతికి స్ింబ్ింధ ించిన అవమానకర్ మాటల్ు స్హిించ కోబ్డవప. 
 గొడవల్ో పాల్లగని ఎవర ైనా, ఎవర్ధ గొడవన  మొద్ల్ుప్ెటా్ ర్ధ అనేదాన్నతో న్నమిత్తిం ల్ేకుిండా, కమిశిక్షణకు చర్యకు గుర్వపతార్ధ. 
 స్తకల్ ఆవర్ణాల్ో ల్ేదా ఏదెైనా స్తకల్ సాునసర్ చేస న కార్యకమిముల్ో ఏ ర్కమ ైన ల్ ైింగిక కార్యకల్ాపాన్నకి పాల్బడే Francis Howell School District విదాయర్ధు ల్ు 

కమిశిక్షణకు చర్యకు గుర్వపతార్ధ. దీన్నల్ో ప్ర్స్ుర్ిం ఒప్పుకుని కార్యకల్ాప్ిం, అస్భ్య ప్రద్ర్శన, మరియు/ల్ేదా అశీలల్ వస్ త వల్ (వారి ఫర నల ల్ో చితరా ల్ు స్హా) కల్లగి ఉిండడిం 

కూడా ఉింటుింద  ఈ కోవల్ో త్ప్ ుదాల్ు చేస నటుల గా ఒక విధాయరిు కన గొనబ్డనిప్పుడు, అద  త్ల్లలద్ిండుర ల్ు ఎద్ ర్ధచతడన్న ఘటనగా ఉింటుింద .  
 విదాయర్ధు ల్ు, స బ్బింద  మరియు త్ల్లలద్ిండుర ల్ు త్ర్చత 'బ్ుల్లలయిింగ్ (బ్ెద రిింప్ప)' అనే ప్ద్మున  ఉప్యోగిసాత ర్ధ. బ్ుల్లలయిింగ్ అనేద  క వల్ిం అవమానకర్ింగా ప్రవరితించడిం ల్ేదా 

బ్ెద రిించడమే కాద్ . బ్ుల్లలయిింగ్ అనగా బ్యప్ెటట్ , వేధ ించే ల్ేదా ఆకోిష్పమ ైన ప్రవర్తన మరియు ఈ ప్రవర్తన మర్ల్ మర్ల్ ప్పనరావృత్ిం అవపత్ూ ఉింటుింద  ల్ేదా ప్పనరావృత్ిం 

అయియయ సాధ్యిం ఉని ప్రవర్తన. బ్ుల్లలయిింగ్ అనేద  నేర్ధగా జర్గవచ ు ల్ేదా ఫర న్ ల్ో ల్ేదా ఎల్ కా్ా న్నక్ట మార్గముల్ో ల్ేదా సర ష్పన్ మ డియాల్ో జర్గవచ ు. 
 

వనర్ులు 
విదాయర్ధు ల్కు త్ల్లలద్ిండుర ల్కు స్హయప్డడిం కొర్కు వనర్ధల్ు Francis Howell School District వది్ ఉనాియి: 

 డాక్ర్ జ న్నఫర్ పాటర్ స్న్ గార్ధ విదాయర్ధు ల్ సేవల్కు డెైర క్ర్; వార్ధ 636-851-4076 న ింబ్ర్ధల్ో అింద్ బ్ాత్యల్ో ఉింటార్ధ. 
 బ్ుల్లలయిింగ్ న  న్నవేద ించడాన్నకి మరియు అరికట్డాన్నకి త్ల్లలద్ిండుర ల్కు స్హాయప్డె వన ర్ధల్ డిస ్ క్ి్ట వ బ్ సెైట్ ల్ో ఉనాియి 

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

ఈ స్మాచార్మున  మీర్ధ ప్ూరితగా చద వి, వాటిన్నమీ బిడడ/బిడడల్తో స్మీకి్షించిన త్ర్ధవాత్, ఈ కర్ప్పస్తకముల్ోన్న చికరి ప్ేజిల్ో ఉని ల్లింక్ట న  కిలక్ట చేయడిం దాారా మీ ఎల్ కా్ా న్నక్ట 

స్ింత్కమున  చేయవల్స ింద గా మిమమల్లి కోర్ధత్యనాిము. ఇద  ఈ కర్ప్పస్తకముల్ోన్న స్మాచార్ము మీకు తెల్ుస్  అన్న స్తచిస్ త ింద . భ్విష్పయత్యత ల్ో చతడడిం కొర్కు ఈ 

కర్ప్పస్తకము డిస ్ క్ి్ట వ బ్ సెైట్ ల్ో అింద్ బ్ాటుల్ో ఉింటుింద . 
 

మీ బిడడ/బిడడల్ు Francis Howell School District ల్ో ఉమమింత్ కాల్ిం వారి విద్య విష్పయముల్ో మీర్ధ పాల్గగ నిింద్ కు మీకు ధ్నయవాద్ముల్ు. వారి విద్య స్ఫల్ిం అవాడముల్ో 
మీద  కీల్క పాత్ర మరియు మీ విల్ువ నై ఆధ్ర్ణన  అభినింద స్ త నాిము. రాబ్ో యియ విదాయ స్ింవర్సర్ిం గొప్ుగా జర్గాల్న్న కోర్ధకుింటునాిము, 
 

ఇటుల , 

డాక్ర్ మేరి హ ిండిరక్టస-హారిస్  

సూప్ర్థింట ిండ ింట్ సింద్ేశిం (కొనస్ాగుతుింద్ి.) 
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స్తప్రిింట ిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స 
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మా విదాయర్ధు ల్ు త్మ విదాయ అన భ్ువన్ని అత్యయత్తమగా మ ర్ధగుప్ర్ధచ కోవడిం కొర్కు, 
ప్రతి ఒకకరికీ ఒక స్ ర్కి్షత్మ ైన మరియు స్ింర్క్షణ కల్లగిించే వాతావర్ణిం కావాల్ల.  
 

విద్యార్థి ప్రవర్తన నియమావళి యొక్క వివర్ణ 

2017-2018 Francis Howell School District విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళి అన చిత్మ ైన ల్ేదా విధ్ాింస్క విదాయరిు ప్రవర్తనన  వివరిస్ త ింద . అటి్  ప్రవర్తనన  
న్నవారిించడాన్నకి ఉప్యోగిించే ప్ద్ుత్యల్న  మరియు విదాయర్ధు ల్ు అటి్  ప్రవర్తనకు పాల్బడితే వారికి వయతిరేకింగా ఉప్యోగిించగల్ కమిశిక్షణ చర్యల్ గురిించి ఇద  అింద స్ త ింద . 
అటి్  విదాయర్ధు ల్కు స్తకల్ ల్ో విజయవింత్ిం కావడిం కొర్కు వారికి మార్గద్ర్శకిం, ద శాన్నరేుశ్ిం, మరియు స్హాయిం అింద ించే జోకయ ప్ద్ుత్యల్ ఉప్యోగాన్ని కూడా Francis 

Howell School District ఆద రిస్ త ింద . 
 

అభ్ాస ించడయనిక్ స్ానుక్ూలమ ైన మర్థయు గౌర్వమ ైన సూకల్ వాతయవర్ణయలు చయలా ముఖాము.  
త్మ స్తకల్ ఆహాాన్నించే, సేిహప్ూరిత్మ ైన మరియు గౌర్వమ ైన సా్ల్ముగా ఉిండాల్న్న ప్రతి ఒకకర్ూ కోర్ధకుింటార్ధ. విదాయర్ధు ల్ు, త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు, స బ్బింద  
మరియు స్మాహిం అింద్ర్ూ కల్లస  ప్న్నచేయడిం దాారా, వారి స్తకల్ న్న అభ్యస ించడాన్నకి ఒక గొప్ు సా్ల్ముగా చయేవచ ు. ఒక సాన కూల్మ ైన అభ్యస ించే 
వాతావర్ణమున  స్ృష ్ించడాన్నకి ప్ రన్నసప్ల్ బ్ాధ్ యల్ు. కిిింద  వాటిన్న గుర్ధత  ప్ెటు్ కోవడిం దాారా విదాయర్ధు ల్ు స్హాయిం చేయగల్ర్ధ: 

 స్ ర్కి్షత్ింగా, బ్ాధ్యత్తో మరియు శాింత్ింగా ఉిండిండి. 
 మీ తోటివారితోన  ప్ెది్వారితోన  మరాయద్గా ఉిండాిండి. 
 అన్ని స్తకల్ ఆస్ త ల్ మీద్ గౌర్వింగా ఉింద్ిండి. 
 స్తకల్ కి మరియు అన్ని త్ర్గద్ ల్కు స్కాల్ముల్ో ఉిండిండి. 
 త్ర్గద కి స ద్ుింగా ఉిండిండి అసెైన్ మ ింటుల  మరియు స్ప్ెలల స్ స్హా. 

 వారి చద్ వపల్ో పాల్గగ నడిం.  

 ద్యకల్లగి ఉిండిండి మరియు స్ముచిత్మ ైన భాష్ప ఉప్యోగిించిండి. 
 స్ముచిత్ింగా ద్ స్ త ల్ు ధ్రిించిండి. 
 స్తకల్ యొకక విధ్ ల్న  ఉపాధాయయుల్ విధ్ ల్న  పాటిించిండి. 
 ఇత్ర్ధల్ మధ్య గల్ తేడాల్న  గౌర్విించిండి మరియు అింగీకరిించిండి. 
 వారి భావనల్న  మరియు వారికి కావల్స న వాటిన్న స్యాయకర్మ ైన మరియు స్ముచిత్మ ైన మార్గల్ల్ో వయకితప్ర్చాల్ల 

 విభేదాల్న  ఆమోద్యోగయమ ైన మారాగ ల్ల్ో ప్రిష్పకరిించడిం. 

 

సూకల్-వాాప్త  స్ానుక్ూల ప్రవర్తన ఆధర్ణలు (SWPBIS)  

ఎన్నమిద  (8) FHSD స్తకళ్లల  వాింఛిత్ ప్రకార్తనల్న  భోద ించడిం కొర్కు మరియు అద్నప్ప స్హకార్ిం అవస్ర్మయియయ విదాయర్ధు ల్కు స్హాయిం చేయడిం కొర్కు స్తకల్-వాయప్త  
PBIS న  అమల్ుప్రిచాయి. అన్ని స్తకళ్లల  రాష్్ప ిసాా యిల్ో గురితింప్ప ప ిందాయి. 

 

సచ్ఛీల విదా 
అనేక FHSD స్తకళ్లల్ో భాగా-స ార్ప్రిచిన స్చ్ఛీల్ విద్య కార్యకమిాల్న  కూడా ఉనాియి, ఇవి యువకుల్ల్ో పాజిటివ్ స్చ్ఛుల్ గుణాల్న , మదే్స్ స దాారా, సామాజిక 

మరియు న ైతిక వికాస్ిం దాారా ప్ెింప ింద చడిం దాారా ఒక "శ్ది్ు  చతప్ే విదాయర్ధు ల్న " స్ృష ్ించడాన్నకి కృష  చేసాత యి. డిస ్ క్ి్ట ల్ో మూడు (3) స్తకళ్లల  మిసౌరి స్తకల్ ఆఫ్ 

కాయర క ్ర్ హో దాన  అింద్ కునాియి మరియు ర ిండు (2) స్తకళ్లల  నేష్పనల్ స్తకల్ ఆఫ్ కాయర క్ర్ గురితింప్పన  అింద్ కునాియి.  
 

నయలోని నేత (లీడ్ర్క ఇన్ మీ) 

ప్ల్ు FHSD స్తకళ్లల  విదాయర్ధు ల్ల్ో నేత్ృత్ాింన  ప్ెింప ింద ించడిం కొర్కు నాల్ోన్న నేత్ కార్యకమిున  పాటిించాయి. The 7 Habits of Highly Effective People మీద్ 

ఆధార్ప్డిన నాల్ోన్న నేత్ విదాయర్ధు ల్కు ఆత్మ-విశాాస్మున  మరియు 21-వ శాతాభి్ ఆరిుక వయవసా్ల్ో ఇమడడాన్నకి అవస్ర్మ ైన న ైప్పణాయల్న  అింద స్ త ింద . నాల్ోన్న నేత్ 

స్తకళ్లల  వర్ధస్గా మ ర్ధగుబ్డిన స్తకల్ కల్ాచార్మున  మరియు కమిస క్షణా స్మస్యల్ుల్ో మొత్తింమీద్ త్గుగ ద్ల్న  న్నవేద స్ త నాియి.  

ప్ర్థచయిం  
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విదాయర్ధు ల్తో సాన కూల్ స్త్సింబ్ింధాల్న  అభివృద ు  చేస్ కోవడిం అనేద  స్ఫల్లకర్మిన త్ర్గతి గద  న్నర్ాహణల్ో కీల్క పాత్ర పర ష స్ త ింద . 
నేర్ధుకోవడాన్నకి అన కూల్మ ైన త్ర్గతి గద  వాతావర్ణమున  న ల్కొల్లపే్ భాద్యత్ ఉపాధాయయుల్కు ఉింద . అతిగా మాటాల డడిం, సీట్ న ిండ ిబ్యట 

ఉిండడిం, వస్ త వపల్న  విస్ర్డిం, ఇత్ర్ధల్కు ఉప్ద్రవిం కల్లగిించడిం, ఎల్ కా్ా న్నక్ట వస్ త వపల్న  అన చిత్ింగా ఉప్యోగిించడిం, నోటల న  పాస్ చేయడిం 

మరియు/ల్ేదా విదాయ కార్యకిమాల్తో జోకయిం చేస్ కునే ఇత్ర్ చర్యల్ు ఆమోడయోగయిం కాద్ .  
 

క్రమశిక్షణ చర్ా యొక్క దశలు 
తొల్ల స్మస్య ఉపాదాయయుల్ు విదాయరిుతో చరిుసాత ర్ధ 

 

స్మస్య కొనసాగుత్యింద  విదాయరిున్న ఉపాధాయయుల్ు హ చిురిసాత ర్ధ 
ఉపాధాయయుల్ు త్ల్లలద్ిండుర ల్న /స్ింర్క్షకు(ల్)న  స్ింప్రద ించవచ ు 

 

హ చురిక త్ర్ధవాత్ కూడా స్మస్య ప్రిష్ాకర్ిం అవాల్ేద్  ఉపాధాయయుల్ు డిట ింష్పన్ న  కేటాయిించవచ ు ల్ేదా విదారిు 
మరియు/ల్ేదా త్ల్లలద్ిండుర ల్న /స్ింర్క్షకు(ల్)తో ఒక ఉమమడి స్మస్య 
ప్రిష్ాకర్ స్మావేశ్మున  జర్ప్వచ ు. 

 

డిట ింష్పన్ ల్ేదా స్మావేశ్ిం అనింత్ర్ిం స్మస్య ప్రిష్ాకర్ిం 

అవాల్ేద్ .  
ఉపాధాయయుల్ు విదాయరిున్న ప్ రన్నసపాల్ కారాయల్యాన్నకి ప్ింప్పతార్ధ.  

 

ఆలసాింగా ర్ావడ్ిం విధ్యనిం 

 

విదాయర్ధు ల్ు బె్ల్ మోగిన త్ర్ధవాత్ త్ర్గతికి ఆల్స్యింగా వసేత  ఉపాదాయయుల్ు/ప్ రన్నసపాల్ డిటటనషనల న  ఇసాత ర్ధ. ఎన్ని సార్ధల  ఆల్స్యింగా వసేత  ఒక డిట నషన్ 

ఇవాబ్డుత్యింద  అనేద  ఆ భ్వనము సాా యిల్ో న్నర్ణయిించబ్డుత్యింద . ప్ల్ు సార్ధల  ఆస్స్యింగా వచిున త్ర్ధవాత్, త్ద్ ప్రి కిమశిక్షణ చర్య కొర్కు 
విదాయరిున్న కారాయల్యాన్నకి కూడ ప్ింప్డిం జర్గవచ ు. 

తర్గతి గద్ిలో క్రమశిక్షణక్ు మార్గదర్శకాలు 
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స్ ర్క్షత్, సాధ్న అమిియు వయకితగత్ విజయిం మీద్ కేిందీరకరిించిన ఒక స్న కూల్ విదాయ వతావర్ణమున  స్ృష ్ ించడాన్నకి Francis 

Howell School District విధానాల్ు ర్ూప ింద ించబ్డాడ యి.  

 

అింద్ వల్న, Francis Howell School District చేత్ న్నర్ాచిించబ్డిన ప్రవర్తనా ఉల్ల ింఘనల్న  మరియు వాటికి వరితించే కిమశిక్షణ 

సాా యిన్న త్ద్ ప్రి పే్జీల్ల్ో ఉని చార్ధ్ ల్ు చతప్పతాయి.  

 

అన్ని ప్రవర్తనా ఉల్ల ింఘనల్కు ఎల్లమ ింటరి మరియు సెకిండరీ సాా యిల్ో (మిడిల్ మరియు హ  ైస్తకల్) ఉింటాయి. ప్రిణామాల్ 

సాా యిల్ు ఎల్లమ ింటరికి మరియు సెకిండరీకి వేర్ధగా ఉిండవచ ు. 

 

వయస్ సకు స్ముచిత్మ ైన రీతిల్ో అింద్ర్ధ విదాయర్ధు ల్తో త్ద్ ప్రి పే్జీల్ల్ో ఇవాబ్డిన ప్రవర్తనా ఉల్ల ింఘనల్ు 
స్మీక్షిించబ్డతాయి. ఈ ఉల్ల ింఘనల్న  త్మ బిడడల్తో స్మీక్షిించమన్న త్ల్లలద్ిండుర ల్న  పరర త్సహిస్ త నాిము. 

 

స్తకల్ ప్ర్యటనల్ు, ల్ేదా ఇత్ర్ స్తకల్ కార్యకల్ాపాల్ు, స్తకల్ పరా ింగాణాల్కు బ్యట జరిగేవితో స్హా, స్కిమింగా 
క టాయిించబ్డిన స్తకల్ స బ్బింద  వారి అధ కార్ము కిిింద్ ఉింటాయి. ఈ కార్యకల్ాపాల్ు జరిగే స్మయముల్ో అన్ని డిస ్ క్ి్ట 

విధానాల్ు మరియు విధ్ ల్ు అమల్ుల్ో ఉింటాయి. క్షేత్ర ప్ర్యటనల్ స్మయముల్ోన  FHSD పరా ింగాణము అవత్ల్ జరిగే 
కార్యకాపాల్ స్మయముల్ోన  జరిగే ఉల్ల ింఘనల్కు విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళికి విదాయర్ధు ల్ు జవాబ్ుద్రిగా ఉింటార్ధ.  

 

స్తకల్ పరా ింగాణము అవత్ర్ జరిగే ఘటనల్కు FHSD స్తకల్ కిమశిక్షణన  క టాయిించగల్ద్  మరియు క టాయిింస్ త ింద  కూడా, 
అట్ి ఘత్నకు స్తకల్ుకు ఒక స్ింబ్ింధ్ిం ఉింటట ల్ేదా ఆ ఘటన స్తకల్ వాతావర్ణాన్నకి ఏదైెనా ఆటింకిం కల్లగిసేత . 

 

క్రమశిక్షణ చర్ా తీసుకోవడయనిక ్అవసర్మయియా ప్రతి ఒక్క ఉలల ింఘనను ఈ విద్యార్థి ప్రవర్తనయ నియమావళి 

జాబితయప్ర్ుసుత ింద్ ిలేద్య విసర్థసుత ింద్ ిఅని ఎదుర్ుచూడ్క్ూడ్దు. ఏద  ఎమ నైప్ుటిక,ీ ఘటనకు స్ింబ్ింధ ించి ప్రవర్తన 

యొకక స్ాభావిం, తీవరత్ మరయిు త్ర్చ ద్నమున  బ్టి్ , ఆ ప్రసి ాతికి అన గుణింగా స్ముచిత్మ ైన ఏ చర్యనన ైనా 
తీస్ కున ేహకుక ప్రతయేకింగా డసి ్ క్ి్ట వది్ ఉింటుింద . 

ప్రవర్తనలోఉలల ింఘనలు మర్థయు స్ాి యిలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటింక్ిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన స్ాి యి 1 స్ాి యి 2 స్ాి యి 3 స్ాి యి 4 

క్రింద్ వాటిక్ బింగిం క్ల్లగథించే అనిె ప్రవర్తనలు     

ఒక ఉల్ల ింఘనకు ధారి తీసే విధ్ింగా స్తకల్ యొకక మించి కిమాన్నకి ఉల్ల ింఘన వివర్ణల్ల్ో దేన్న కిిింద్ రాన్న ఉల్ల ింఘనల్కు 
ఈ కోవన  ఉప్యోగిించవచ ు. 

   

తగలపెటటడ్ిం     

ఉదిేశ్యప్ూర్ాకింగా ల్ేదా న్నర్లక్షయింగా మరొకర ివస్ త వపన  త్గల్పె్ట్డిం. స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజేస్ త ింద . 
  



ఎల్లమ ింటర ి 

ద్ౌర్జనాప్ూర్వక్ ప్రవర్తన     

తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు     

మర్ొక్ విద్యార్థిని లేద్య స బబింది్ మీద ద్యడ ిచేయడ్ిం     

శారీర్క బ్ల్ప్రయోగిం దాారా శారీరాకింగా హాన్నకల్లగిించాల్న్న ఉదిేశ్యింతో స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజేస్ త ింద . 
 



ఎల్లమ ింటర ి   

బ ింబు బెది్ర్థింప్ు/ బయపెటటడ్ిం     

పే్ల్ుడు ప్దారాు ల్న  పే్ల్ుసాత నన్న బె్ద రిించడిం, దీన్నల్ో వరా త్ప్ూర్ాక ల్ేదా ఫర న్ దాారా బె్ద రిించద్ిం కూడా ఉింటుింద ; 
న్నర్ాచనిం ప్రకార్ిం ఒక ఉగివాద్ అపాయిం (ప్ద్కోశ్ిం చతడిండి). స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజేస్ త ింద .    

బులీలయిింగ్     

స్ాయింగా, ట ల్లఫర న్ దాారా, సైెబ్ర్ బ్ుల్లలయిింగ్, హేజిింగ్, దాారా, వరా త్ప్ూర్ాకింగా, ల్ేదా ఎల్ కా్ా న్నక్ట స్ింప్రద ింప్పల్ దాారా 
మరియు ఏ ఇత్ర్ మార్గిం ద్ారాన ైనా బె్ద రిించే ఉదిేశ్యముతో అవాింఛిత్ దౌర్జనయ ప్రవర్తన ల్ేదా మినహాయిింప్ప ల్ేకుిండా ఏ 

విదాయరిుక ైనా విదాయప్ర్ింగా ప్న్నతీర్ధ యొకక అవకాశాల్తో ల్ేదా ప్రయోజనాల్తో జోకయిం చేస్ కునే వేధ ింప్పల్ు ల్ేదా స్తకల్ 

కిమింగా జర్గడాన్నకి గణనీయింగా ఆటింకిం కల్లగిించే ప్రవర్తన మరియు ప్పనరావృత్ిం అయియయద  మరయిు/ల్ేదా ప్పనరావృత్ిం 

అవాడాన్నకి గణనీయమ ైన అవకాశ్ిం ఉిండే ప్రవర్తన. తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 2, 3 

ల్ేదా 4 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

   

మోసగథించడ్ిం/గరింథచౌర్ాిం (పాల గథయార్థజిం)     

ట స్్/అసెైన్ మ ింట్ ల్ో జీరొ జరమిానా ల్భిస్ త ింద  మరియు స్మస్య గురిించి ఉపాదాయయుల్ు 
త్ల్లలద్ింద్ిండుర ల్కు/స్ింర్క్షకుల్కు తెల్లయబ్ర్చవచ ు; దీన్నల్ో ఎల్ కా్ా న్నక్ట మోస్గిించడిం కూడా ఉింటుింద . ప్ల్ుమార్ధల  

ఘటనల్ు జరగిితే సాా యి 2 ఉల్ల ింఘనకు దారి తీయవచ ు. 

    

విద్యార్థి ప్టల  లేద్య ప్దదవార్థ ప్టక అగౌర్వము     

మాటల్ దాారా, ద్ాన్న దాారా, ముఖ్ బ్ింగమిల్ దాారా వరా త్ప్ూర్ాక ప్దాల్ దాారా ల్ేదా హావభావాల్ు దాారా, అయితే 

వీతికే ప్రమిిత్ిం కాద్ .     

భ్ింగిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన     

విద్యకు ల్ేదా విదాయర్ధు ల్ స్ ర్క్షిత్మ ైన ర్వాణాకు భ్ింగిం కల్లగిించే ఉదిేశ్యముగల్ ప్రవర్తన, దీన్నల్ో అతిగా మాటాల డడిం, సీట్ 

న ిండి వ ళిేడిం, వస్ త వపన  విస రయేడిం, ఇత్ర్ల్న  భ్ింగప్ర్చడిం, నోటలన  ఇచ ుప్పచ ుకోవడిం, మరియు/ల్ేదా విదాయ 
ప్రకిియకు అింత్రాయిం కల్లగిించే ఇత్ర్ చర్యల్ు, అయితే వీటికే ప్రమిిత్ిం కాద్ . 

    

క్ించప్ర్థచే మాటలు లేద ప్రవర్తన     

ఒక వయకిత యొకక జాతి, వర్ణిం, ల్లింగిం, దేశీయ మూల్ిం, వయస్ స, నాతిమూల్ిం, వ ైకల్యిం, మత్ిం, ల్ ైింగకి ధయర్ణ  ల్ేదా 
ఊహిించ కుింటుని ల్ ైింగిక ధయర్ణ  (ఇద  ట టిైల్ IX ల్ేదా ట ైటిల్ VI ర ఫర్ల్ కు కూడా దారి తీయవచ ు) కార్ణింగా ఆ వయకితన్న 

కిించప్రిచ ేవిధ్ింగా దేాష్పముతో కూడిన మాటల్ు (వరా త్ప్ూర్ాకమ ైనద  ల్ేదా మాటాల డినద ) , అయితే వీటికే ప్రిమిత్ిం కాద్ . 
దీన్నల్ో ప్రవర్తనిం మాటల్ దాారా, వరా త్ప్ూర్ాకింగా ల్ేదా స ింబ్ాల్లక్ట మాటల్ దాారా ఉింటాయి. తీవరమ ైనద గా 
ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రగిణ ించబ్వచ ు 

    

ప్రవర్తనయ ఉలల ింఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటింక్ిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన స్ాి యి 1 స్ాి యి 2 స్ాి యి 3 స్ాి యి 4 

దుసుత ల నియమాల ఉలల ింఘన     

స్తకల్ ద్ స్ త ల్ న్నయమల్న  ఉల్ల ింగిించ ేవిధ్ింగా ద్ స్ త ల్ ధ్రిించడిం ల్ేదా ర్ూప్ిం కన్నప్ ించడిం, స్తకల్ కార్యకల్ాపాల్ల్కు 
అన చిత్ింగా ధ్రిించడిం మరియు/ల్ేదా విదాయ ప్రకియికు భ్ింగిం కల్లగిించే విధ్ింగా ధ్రిించడిం, వీటిల్ో వేల్ాడే/శ్రీర్ిం కనప్డేల్ా ఉిండ ే

ద్ స్ త ల్ు, ల్ోద్ స్ త ల్ు కనప్డేల్ా ఉిండడిం, సెైుకస మరియు/ల్ేదా చెయిన ల  ధ్రిించడిం, బ్ట్ల్ మీద్ అన చిత్మ ైన ముద్రణల్ు 
(ఉదా., ల్ ైింగిక అర్ుిం కల్లగినవి, మాద్కద్రవాయల్ు, మత్యత  కల్లగిించే పానీయాల్ు, త్యపాకీల్ు, చట్వయతిరేక కార్యకల్ాపాల్ు మొ.), 

హాయటుల , బ్ింద్నాస్ ల్ేదా ఇత్ర్ త్ల్కు ధ్రిించ ేఉప్కర్ణాల్ు ధ్రిించడిం ఉనాియి. అయితే వీటిక ేప్రిమిత్ిం కాద్  ద్ స్ త ల్న  
మారాుల్న్న స్ముచిత్మ ైన ద్ స్ త ల్న  తీస్ కుర్మమన్న త్ల్లలద్ిండుర ల్కు చెప్ుమన్న విదాయర్ధు ల్కు ప్ రన్నసపాల్ చెప్ువచ ు. ఒక సార ి

ఒక విదాయరిున్న ద్ స్ త ల్ న్నయమాల్కు అన గుణింగా ఉింద ెద్ స్ త కు మార్మన్న అడిగిన త్ర్ధవాత్, అదే విదాయరిు మర్ల్ ద్ స్ త ల్ 

న్నయమాల్న  ఉల్ల ింగిించినటుల  కన గొనబ్డితే, అద్నప్ప కమిశిక్షణ చర్య విధ ించవచ ు. 

    

డ రైవిింగ్ / పార్థకింగ్ ఉలల ింఘన      

అన మతిించబ్డన్న ఒక పరా ింత్ముల్ో పార్క చేయడిం, ప్ెరిమట్ ల్ేకుిండా పార్క చేయడిం, విదాయరిు డెైవై ర్లకు న ల్కొల్లున 

మార్గద్ర్శకాల్కు అన గుణింగా ల్ేకపర వడిం. పారికింగ్ ల్ాట్ ల్ో న్నర్లక్షయింగా డెైవై్ చేయడిం. న్నయమాల్న  పాటిించడింల్ో విఫల్మ ైతే, 
అద  మీర్ధ పారికింగ్ హకుకల్న  కోల్ోువడాన్నకి ల్ేదా ఇత్ర్ కమిశిక్షణా ప్రిణామాల్కు ధార ితీయవచ ు.  

    

ఎలెకాటా నిక్ ప్ర్థక్ర్ిం దుర్థవనియోగిం     

ఆమోద ించబ్డన్న స్తకల్ స్మయాల్ల్ో ఫర న్ మరియు హ డయున్స, ఐపాడ్సస, డివిడిల్ు వింట ినాన్-అకాడెమిక్ట ఎల్ కా్ా న్నక్ట 

ప్రికరాల్న  ఆప్రేట్ చేయడిం ల్ేదా ప్రద్రిశించడిం , అయితే వీటిక ేప్రిమిత్ిం కాద్ . ఆ ప్రికర్ిం పాడెైత,ే కనప్డకపర తే ల్ేదా 
ద ింగిల్లించబ్డితే, దాన్నక ిడిస ్ క్ి్ట బ్ాధ్యత్ వహిించద్ . స్తకల్, స బ్బింద , విదాయర్ధు ల్ు ల్ేదా స్తకల్ ప్తరా ల్ యొకక చితరా ల్న  
అన మతి ల్ేకుిండా, అన చిత్ింగా, ఉప్యోగిించడిం. కేప్ుర్ చేయడిం, ప్ింప్డిం, ల్ేదా ప్రతి తీయడిం దీన్నల్ో ఉింటుింద . ర స్్ 

ర్ూమల ల్ో ల్ేదా ల్ాకర్ ర్ూమల ల్ో ప్ కుర్ధల  తీయడాన్నక ిఅన మతి ల్ేద్  అన్న గురితించాల్ల మరియు ఇద  సాా యి 2 ల్ేదా 3 ఉల్ల ింఘన 
కిిింద్ ప్రగిణ ించబ్డుత్యింద . సాాధీన ప్రిచిన ప్రికరాల్న  అన చిత్ మ సజేుల  మరయిు/ ల్ేదా చితరా ల్ కొర్కు శోధ ించవచ ు. ఫో న్ లో 
ఉనె విషయాలక్ు విద్యార్ుి లే బ ధాత వహిించయల్ల. ఆ విషయిం ఎక్కడ్నుిండి వచిచింద్ో  అనేద్యనితో నిమితతిం లేదు. కొన్ని 

స్ింద్రాాల్ల్ో, ఈ వస్ త వల్న  ఉపాధాయయుల్ న్నర్ణయిం మేర్కు, విద్య స్ింబ్ింధ ించిన ఉదేుశాయల్కు ల్ేదా న్నరాాహకుల్ు ఆమోద్ిం 

మేర్కు ఒక పర ర తాసహిం ల్ాగా ఉప్యోగిించడిం అన మతిించబ్డుత్యింద . 

    

తప్ుుడ్ర ఆర్ోప్ణలు     

విదాయర్ధు ల్కు ల్ేదా స బ్బింద క ివయతిరేకింగా కావాల్నే చేసేవి. తీవరమ ైనద గా భ్వన న్నరాాహుకుల్ు భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన 

కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 
    

తప్ుుడ్ర అలార్ిం/అగథె మాప్క్ ప్ర్థక్ర్మును దుర్థవనియోగిం చేయడ్ిం     

అత్యవస్ర్ ప్రికర్మున  క ల్కడిం ల్ేదా త్ప్పుడు అల్ార్మున  మోగిించద్ిం ల్ేదా ఒక త్ప్పుడు న్నవేద కన  నమోద్  చేయడిం 

(ఉదా., 911 కు డయల్ చేయడిం) తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 
    

గొడ్వప్డ్డ్ిం     

ఒక ప్ర్స్ుర్ జగడముల్ో మరొకరిన్న శారీర్కింగా కొట్డిం (దౌర్జనయిం కింట  భినిింగా) ల్ేదా ఒక గొడవన  కల్లగిించే విధ్ింగా ల్ేదా 
ర చుగొటట విధ్ింగా మాటల్న  ల్ేదా చర్యల్న  ఉప్యోగిించడిం. గొడ్వను టేప్ చయేడ్ిం మర్థయు/లేద్య పో స్ట  చేయడ్ిం ఈ 

ఉలల ింఘనలోక్ వసుత ింద్ి. తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

    

బ ణయసించయ     

బ్ాణాస్ించాన  కల్లగ ిఉిండడిం ల్ేదా ఉప్యోగిించడిం 
 



ఎల్లమ ింటర ి   

ఫో ర్జర్థ      

త్ల్లలద్ిండుర ల్/స్ింర్క్షుల్ స్ింత్కమున  (ఫర న్ దాారా త్ల్లలద్ిండుర డిగా నటిించడిం), ఉపాధాయయుల్ స్ింత్కమున  ల్ేదా అధ కారి 
స్ింత్కమున  (హాల్ పాస్ ల్ు, అడిమట్ స లప్పల ) మొ.  

    

ప్రవర్తనయ ఉలల ింఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటింక్ిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన స్ాి యి 1 స్ాి యి 2 స్ాి యి 3 స్ాి యి 4 

గాాింగ్/ గాాింగ్ గుర్ుత లు     

స్తకల్ యొకక కమిముకు భ్ింగిం కల్లగిించే విధ్ింగా ర్హస్య స్మూహిం ల్ేదా "కలబ్" స్భ్యత్ాిం; గాయింగ్ గుర్ధత ల్న  ఫ్ాల ష్ట 

చేయడిం మరియు/ల్ేదా వరా యడిం.  
    

ఐడ ిఉలల ింఘన     

ఐడ ిన్న ప్ెటు్ కున్న ఉిండకపర వడిం     

పరరమను అనుచితమ ైన ర్ీతిలో ప్రదర్థశించడ్ిం     

ప్ర్స్ుర్ అింగీకార్ముతో ముద్ ి  ప్ెటు్ కోవడిం, శ్రీర్ భాగాల్న  తాకడిం వింటివి.     

అసభ్ాక్ర్ ఎకోపోషర్క / దుసుత లను తీస వయేడ్ిం     

ప్ ర్ధద్ ల్న  మరియు/ల్ేదా జననీింద రయాల్న  బ్హిర్ింగ ప్రదేశ్ముల్ో ప్రద్రిశించడిం మరియు/ల్ేదా మరొక వయకితన్న ల్ేదా 
త్న స్ాింత్ శ్రీర్ము యొకక అింత్ర్ింగ భాగాల్న  మరియు/ల్ేదా ల్ోద్ స్ త వపల్న  ప్రద్రిశించడిం "పాయింటిసింగ్" ఈ 

ఉల్ల ింఘన కిిింద్ వస్ త ింద . తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ 

ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

    

ఇన్ -సూకల్ ససెునషన్ (ISS/ISAP) మర్గదర్శకాలు      

ఇన్-స్తకల్ స్సెునషన్ మార్గద్ర్శకాల్న  పాటిించడముల్ో విఫల్మవాడిం      

తిర్గబడ్డ్ిం (అధ్ికార్ానిక్ ఎదుర్ుతిర్గడ్ిం/నేర్ుగా ఆద్ేశాలను పాటిించక్పో వడ్ిం)     

స బ్బింద  ఆదేశాల్న  ల్ేదా అభ్యర్తనన  పాటిించడాన్నక ిన్నరాకరిించడిం ల్ేదా స బ్బింద  అధ కారాన్నకి ఎద్ ర్ధతిర్గడిం      

లాక్ర్క ర్ ిం / ర్నస్ట  ర్ ిం ఉలల ింఘన     

ర స్్ ర్ూిం ల్ోన్న వస్ త వపల్న  ద్ రిాన్నయోగిం చేయడిం (సర ప్, నీర్ధ, ప్ేప్ర్ టవల్స, టాయిలల ట్ ప్ేప్ర్). "వయతిరేక ల్లింగాన్నక"ి 

చ్ఛింద న ల్కర్ ర్ూిం ల్ేదా ర స్్ ర్ూిం ల్ో ప్రవేశిించడిం (వయతిరేక ల్లింగిం వార ిల్కర్ ఊిం ల్ేదా ర స్్ ర్ూిం ల్ో మరొక వయకితన్న న ట్డిం 

స్హా) సాా యి 2 ఉల్ల ింఘన కిిింద్ వస్ త ింద . 
    

అబద్యద లు చ ప్ుడ్ిం     

ఉదేిశ్యప్ూర్ాకింగా త్ప్పుడు ల్ేదా స్రికాన్న స్మాచార్ిం ఇవాడిం      

భ్వనములో అనుచితింగా క్దలడ్ిం     

భ్వనముల్ో న్నశ్శింద్ింగా కద్ల్కపర వడిం'; ఒక వర్ధస్ల్ో నడవడకపర వడిం; భ్వనముల్ో ప్రిగ త్తడిం; నేర్ధ మారాగ ల్న  
ఉప్యోగిించకపర వడిం; కేటాయిించిన పరా ింతాల్న  అన మతి ల్ేకుిండా వద ల్లవ ళ్ేడిం.  



ఎల్లమ ింటర ి    

అజాక్రతత  ప్రవర్తన     

మరొక వయకితక ిగాయిం కల్గచేయడిం ల్ేదా వార ిభ్ద్రత్కు భ్ింగిం కల్లగిించడిం ("ష్ాక్ట" బ్ొ మమల్ు ఉప్యోగిించడిం, 

ప్రయోగశాల్ భ్ద్రన  ఉల్ల ింఘిించడిం, మరియు ఇత్ర్ భాద్యతార్హిత్ ప్రవర్తన) విదాయర్ధు ల్ు అల్లరి ప్న ల్న  ఈ విభాగముల్ో 
చేర్ువచ ు. 

    

ఓవర్క-థ-ికౌింటర్క వసుత వులు     

నాన్-ప్ రస రరప్షన్ మింద్ ల్న  కల్లగ ిఉిండడిం ల్ేదా ఉప్యోగిించడిం సాా యి 2 నేర్ిం, నాన్ -ప్ రస రరష్పన్ మింద్ ల్న  ప్ింప్ ణ ీ

చేయడిం, అమమడిం ల్ేదా కొనడిం ల్ేదా "ఓవ ర్-థ -కౌింటర్" మింద్ ల్న  తీస్ కోవడిం ల్ేద్ వాటి ప్రభావముల్ో ఉిండ ివిదాయ 
వాతావఱణాన్నకి ఆటింకిం కల్లగిించ ేప్రవర్తన ఒక సాా యి 3 నేర్ిం.  

    

శార్ీర్క్ింగా తయక్డ్ిం/శార్ీర్క్ హాని     

అన చిత్ింగ తాకడిం ల్ేదా ప్రవరితించడిం (ఉదా., కొటు్ కొవడిం, ఆటకు కొటు్ కోవడిం ల్ేడ హార్స ప్ేల ) "ఆటకు" కొటు్ కోవడిం, 

కొట్డిం, తోయడిం, చింప్దెబ్బ కొట్డిం, గుది్డిం, ల్ేదా విదాయరిుకి ల్ేదా ప్ెది్వారికి శారీర్క హాన్న కల్లఫ ించ ెసాధ్యముని అల్లరి 
ప్న ల్ు, ఇవన్ని శారీర్క హాన్న కల్లగిించ ేప్రవర్తనల్ు. తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 2 

ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

    

ప్రవర్తనయ ఉలల ింఘనలు 
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అనుచితమ ైన లేద్య ఆటింక్ిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన స్ాి యి 1 స్ాి యి 2 స్ాి యి 3 స్ాి యి 4 

అశ్లలల చితయర లు     

పర రోిగాిఫ క్ట ల్ేదా అశీలల్మ ైనద గా ప్రిగణ ించబ్డ ేమరియు/ల్ేదా ల్ ైింగికమ ైన వస్ త వపల్న  కల్లగ ిఉిండడిం, వీటిల్ో ఏదెైనా 
ఎల్కా్ా న్నక్ట ప్రికర్ముల్ో ల్లుతరా ల్ు/వరా త్ప్ూర్ాక స్ింప్రద ింప్ప,ల్ు, కూదా ఉింటాయి. విద్యార్ుి ల వదద  ఉనె ఫో నలలో ఉనె 

విష్ాాలక్ు వార్ే ప్ూర్థత బ ధాత, ఆ విషయాలు ఎక్కడ్నుిండి వచయచయి అనేద్యనితో నిమితతిం లేదు. విష్పయిం యొకక ర్కమున  
బ్టి్  ఇద  సాా యి 3 నేర్ముగా ప్రిగణ ించబ్డవచ ు.  

    

క్ల్లగథ ఉిండ్డ్ిం, ఉప్యోగథించడ్ిం లేద్య ప్రభ వములో ఉిండ్డ్ిం     

మద్యపానిం, "మద్యపానిం-కాన్న" మాల్్ పానీయాల్ు, చట్వయతిరేక మాద్కద్రవాయల్ు, వ ైకల్యిం కల్లగిించగల్ నాన్-ప్ రస రరప్షన్ 

చట్స్మమత్మ ైన స ింథెటిక్ట ప్దారాు ల్ు, ప్ రస రరప్షన్ మాద్కద్రవాయల్ు, ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ు, ల్ేదా మద్యపానిం 

అన్న ప్ ల్వబ్డ ేప్దారాు ల్ు, వ ైకల్యిం కల్లగిించగల్ నాన్-ప్ రస రరప్షన్ చట్స్మమత్మ నై స ింథెటిక్ట ప్దారాు ల్ు, ప్ రస రరప్షన్ 

మాద్కద్రవాయల్ు, ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ు, ల్ేదా మాద్కద్రవయిం సామగిని్న (సేకల్స, ప్ెైప్స వింటివి) ల్ేదా 
చట్వయతిరేక ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ ఉప్యోగిం కొర్కు మత్యత మింద  సామగిగిా ప్ ల్వబ్డ ేవస్ త వపల్ు కల్లగ ి

ఉిండడిం (విదాయరిు మద్యపానిం/మాద్కద్రవయిం ద్ రిాన్నయోగిం న్నయమావళి) స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు 
తెల్లయజేస్ త ింద . 

    

ద్ ింగథల్లించబడిన వసుత వులను క్ల్లగథ ఉిండ్డ్ిం     

$100.00 కింటట త్కుకవ విల్ువగల్ ద ింగిల్లించిబ్డిన వస్ త వల్న  కల్లగ ిఉిండడిం సాా యి 1 నేర్ిం మరియు $100.00 ల్ేదా 
అమకింటట ఎకుకవ విల్ువగల్ ద ింగిల్లించిబ్డిన వస్ త వల్న  కల్లగి ఉిండడిం సాా యి 2 నరే్ిం. 

    

ర్థకార్ుు లు/డయక్ుామ ింటలల / డిస ట కి్ట ఫెరల్ప ను క్ల్లగథ ఉిండ్డ్ిం     

స్తకల్ మరియు విదాయరిు రికార్ధడ ల్ు, డాకుయమ ింటలన (ఎల్ కా్ా న్నక్ట మార్గముల్ో హాయకిింగ్ చేయడిం, గేడి్స బ్ుక్ట, రిపర ర్్ కార్ధడ ల్ు, 
కింప్ూయటర్, కింప్ీయట రికార్ధడ ల్ు, పాస్ార్ధడ ల్న  డౌన్ ల్ోడ ేచేయడిం, వీటిక ేప్రిమిత్ిం కాద్ ) ద ింగిల్లించద్ిం ల్ేదా వాటిల్ో 
మార్ధుల్ు చేయడిం  

    

హిింస్ాతమక్ ప్రవర్తన     

2 కింటట ఎకుకవ మింద  విదాయర్ధు ల్ు కొటు్ కోవడిం ల్ేదా కొటు్ కోవడాన్ని స్తచిసేత  ఏడెైనాఅ చర్య ల్ేదా కొటు్ కోవడాన్ని 

కల్లగిించడిం  
    

నియమాల ఉలల ింఘన     

కేఫటీరియా, ప్ేల గౌిిండ్స, ల్ించ్ ర్ూిం, హాల్ వే న్నయమాల్ు మరియు స్తకల్ ఫింక్షన్ ఉల్ల ింఘనల్ు (ఉదా., విదాయరిు అల్లర్ధల )      

అమమడ్ిం, ప్ింప ణీ చేతడ్ిం లేద్య కొనడ్ిం/సవవక్ర్థించదిం      

మద్యపానిం, "మద్యపానిం-కాన్న" మాల్్ పానీయాల్ు, చట్వయతిరేక మాద్కద్రవాయల్ు, వ ైకల్యిం కల్లగిించగల్ నాన్-ప్ రస రరప్షన్ 

చట్స్మమత్మ ైన స ింథెటిక్ట ప్దారాు ల్ు, ప్ రస రరప్షన్ మాద్కద్రవాయల్ు, న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ు, ల్ేదా ప్ె ైచెప్ ునవి అన్న 

అమేమవార్ధ చెప్ేు ఏ ప్దార్శము (విదాయరిు మద్యపానిం/మాద్కద్రవయిం ద్ రిాన్నయోగిం న్నయమావళి) స్తకల్ యాజమానయిం 

పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజేస్ త ింద . 

  


ఎల్లమ ింటర ి 

లెరింగథల దుష ర్వర్తన     

త్న ల్ేదా మరికరి శ్రీర్మున  మరియు/ల్ేదా బ్ట్ల్న  బ్ల్వింత్ింగా, ఉదేిశ్యప్ూవకింగా ల్ేదా ప్ర్స్ుర్ ఆమోడముతో, 
ల్ ైింగికప్ర్ింగా తాకడముగా భావిించబ్డే ల్ేదా అల్ా ఉిండేవిధ్ింగా తాకడిం; దీన్నల్ో ఎల్ క ఱాాన్నక్ట 'సెకి్రింగ్' కూడా వస్ త ింద .      

లెరింగుక్ వేధ్ిింప్ు, మర్థయు/లేద్య వేధ్ిింప్ు లేద్య వివక్ష     

జాతి, వర్ణిం, దేశీయ మూల్ిం, నీతీయ మూల్ిం, వ ైకల్యిం, మత్ిం, ల్ ైింగిక ధీర్ణ  ల్ేదా ఊహిించ కుని ల్ ైింగిక ధీర్ణ  ల్ేదా రాష్్ప ి

ల్ేదా కేింద్ర చట్ిం కిిింద్ ర్క్షణ ఇవాబ్డిన మరే విధ్మ ైన అింశ్ిం. ల్ ైింగిక వేధ ింప్ప అనేద  అవాింఛిత్ ల్ ైింగిక అడుగుల్ు, ల్ ైింగకి 

ప్రయోజనాల్ కోస్ిం కోరికల్ు, ల్ేదా ఇత్ర్ విధ్ింగా ల్ ైింగిక స్ాభావముతో మౌఖీకింగా ల్ేదా శారీర్క తాకడిం. దీన్నల్ో మాటల్ 

దాారా చేస ేవాయఖ్యల్ు, ల్ ైింగికింగా ప్ేర్ధతో ప్ ల్వడిం, హావభావాల్ు, జోకుకల్ు, హేళ్నల్ు, ల్ ైింగికప్ర్మ ైన చితరా ల్ు ల్ేదా 
ల్ేఖ్ల్ు మరియు ల్ ైింగిక స్ాభావముతో కూడిన ఫపకార్లన  వాయప్ ింప్చేయడిం ల్ ైింగిక వేధ ింప్ప భ్వనిం యొకక కింప్లయన్స 
అధ కారికి ట ైటిల్ IX ర ఫెర్ల్ కు ధార ితీస్ త ింద . 



ఎల్లమ ింటర ి    

ప్రవర్తనయ ఉలల ింఘనలు 



 
 

12 

 

 

 
 

 
 

అనుచితమ ైన లేద్య ఆటింక్ిం క్ల్లగథించే ప్రవర్తన స్ాి యి 1 స్ాి యి 2 స్ాి యి 3 స్ాి యి 4 

ట కాెలజీ/నెటవర్కక దుర్థవనియోగిం     

డిస ్ క్ి్ట ట కాిల్జీ/న టార్క న  అన చిత్ింగా ఉప్యోగిఒించడిం డిస ్ క్ి్ట యొకక "ఆమోద ింద్గగ  ఉప్యోగిం మార్గద్ర్శకాల్" 

ఉల్ల ింఘన తీవరమ ైనద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ల్ేదా 4 ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 
   

డ్బుబ లేద్య వసుత వు (ప్బిల క్ లేద్య పెరైవటే్) ద్ ింగథల్లించడ్ిం     

$100.00 కింటట త్కుకవ విల్ువగల్ డబ్ుబ ల్ేదా వస్ త వప ద ింగిల్లించడిం అనదే  సాా యి 1 నేర్ిం. $100.00 ల్ేదా అింకింటట 
ఎకుకవ విల్ువగల్ డబ్ుబ ల్ేదా వస్ త వప ద ింగిల్లించడిం అనేద  సాా యి 2 నేర్ిం. ద మగత్నిం చేయడిం జరిగితే పర ల్లస్ ల్కు 
తెల్లయజేయబ్డుత్యింద . 

    

10 లేద్య అింతక్నయె ఎక్ుకవ మింద్ిక్ చేసర బెద్ ర్థింప్ు     

న్నర్ాచనిం ప్రకార్ిం ఒక ఉగవిాద్ బ్ెద రిింప్ప (ప్ద్కోశ్ిం చతడిండి) స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజేస్ త ింద . 
  



ఎల్లమ ింటర ి 

బెద్ిర్థించడ్ిం/మర్ొక్ వాక్త యొక్క పరా ణమును బెద్ిర్థించడ్ిం     

ఒక ప్ెది్వారిన్న ల్ేదా విదాయరిున్న మాటల్ దాారా ల్ేదా శారీర్కింగా బ్ెద రిించడిం స్ింద్రాాన్ని బ్టి్  కమిశిక్షణ యొకక సాా యి 

న్నర్ణయిించబ్డుత్యింద . ఒక ప్రణాళిక చేస న వరా త్ప్ూర్ాక బ్ెద రిింప్పన  చతసె అదే విధ్ింగా ఒక భావప్ూరిత్ వాయఖ్య, 
చతడబ్డద్ . తీవరమ నైద గా ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ స బ్బింద  భావిసేత , ఇద  సాా యి 4 వర్కు ఉల్ల ింఘన కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

 



ఎల్లమ ింట
రి 

 

పొ గాక్ు ఉతుతుత లు/పొ గతయర గడ్ిం     

ఏయొకక స్తకల్ అవర్ణల్ో, స్తకల్ స్మయాన్నకి ముింద్ , ఆ స్మయముల్ో ల్ేదా ఆ త్ర్ధవాత్ ఎల్ టరా న్నక్ట స గర టుల . 

నతన ల్ు, హూకా ప్ెైప్పుల్ు, అగిగప్పల్లల్ు, ప్ేప్ర్, ల్ ైటర్ వింటివి స్హా ఏయొకక ప గాకు ఉత్ుత్యత ల్న  కల్లగి ఉిండడిం ల్ేదా 
ప గతరా గడిం. ప గాకు ఉత్ుత్యత ల్ు త్క్షణమే పార్వేయబ్డుత్యింద , వపే్ర్ మరియు ఎల్ కా్ా న్నక్ట స కగర టల తో స్హా. 

    

సూకల్ మర్థయు/లేద్య డిస ట ిక్ట పరా ింగణములో అనుమతిలేక్ుిండయ ప్రవేశిించడ్ిం     

స్సెుిండ్స అయి ఉనిప్పుడు ల్ేదా స్తకల్ ల్ేదా కార్యకల్ాపాల్ు జర్గనప్పుడు స్తకల్ మ ైదానాల్ల్ో ఉిండడిం     

గనైర్ాా జర్ు     

త్ర్గతి, ల్ించ్, త్ప్ున్నస్ర ిఅకాడెమిక్ట ఇింట రీానషన్ ల్ేదా స్తకల్ డే న ిండి అన మతి ల్ేకుిండా మాన్నవేయడిం, దీన్నల్ో స్తకల్ 

మ ైదానాల్న ిండి అన మతి ల్ేకుిండా వ ళిేపర వడిం ల్ేదా గ ైరాా జర్ధన  వివర్ణగా త్ల్లలద్ిండుర ల్ న ిండి నోట్ ఇవాకపర వడిం ల్ేదా 
వారిన ిండి ఫర న్ కాల్ చేయిించకపర వడిం.  

    

విధవింసిం     

మ ైనర్ అయితే, శుబ్రప్ర్చడిం కొర్కు అద్నప్ప స్మయిం అవస్ర్మ ైతే, ప్రిహార్ము చేర్ుబ్డవచ ు; స బ్బింద , విదాయర్ధు ల్ు 
ల్ేదా డిస ్ క్ి్ట యొకక వస్ త వపల్కు ఉదేిశ్యప్ూర్ాకింగా హాన్న కల్లగిించడిం ల్ేదా హాన్న కల్లగిించడాన్నకి ప్రయతిిించడిం (ప్రిహార్ిం 

అవస్ర్ిం). విదాయరిు అల్ల ర్ధల  ఈ ఉల్ల ింఘన కిిింద్ రావచ ు. తీవరమ ైనద గా భ్వన న్నరాాహుకుల్ు భావిసేత , ఇద  సాా యి 3 ఉల్ల ింఘన 

కిిింధ్ ప్రిగణ ించబ్వచ ు 

    

హిింస్ాతమక్ చర్ా     

ఒక విదాయరిు ల్ేదా ఉపాదాయయుల్న  చింప్డయనిక్ లేద్య తీవరమ ైన శార్రీ్క్ గాయిం క్ల్లగథించడయనిక్ ప్రయతిిించడిం -తీవరమ ైన 

శారీర్క గాయిం కల్లగిించే ఉదేిశ్యముతో ఒక విదారిు శారీర్క బ్ల్ప్రయోగిం చేయడిం స్తకల్ యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు 
తెల్లయజేస్ త ింద . 

  


ఎల్లమ ింటర ి 

ఆయుద్యలు/తుపాక్ క్ల్లగథ ఉిండ్డ్ిం     

ఒక ఆయుద్మున  కల్లగి ఉిండడిం ల్ేదా ఉప్యోగిించడిం (ఆయుద్ిం న్నర్ాచనిం ప్ద్కోశ్ముల్ో). స్తకల్ 

యాజమానయిం పర ల్లస్ ల్కు తెల్లయజసే్ త ింద .    

ప్రవర్తనయ ఉలల ింఘనలు 
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స్ాి యి 1 

 
తర్గతిలో ఆధర్ణ మర్థయు యజమానాిం యొక్క చర్ా యొక్క ఉద్యహర్ణలు 

విదాయరిుతో ఉపాధాయయుల్ు స్మావేశ్ిం జర్ధప్పతార్ధ మరియు స్ముచిత్మ ైన 

ప్రవర్తనన  మరియు/ల్ేదా త్ర్గతి గద  న్నయమాల్న  మర్ల్ నేరిుించడిం  

విరామిం ల్ేకుిండా - పాకి్షకింగా/మొత్తింగా 

పాజిటివ్ పరా క్ీస్-శిక్షణ అవకాశాల్ు ల్ించ్ ఆల్స్యిం  

ప్రవర్తన గురిించి మౌఖింగా/ వరా త్ప్ూర్ాకింగా త్ల్లలద్ిండుర ల్కు/స్ింర్క్షకుల్కు తెల్లయబ్ర్చడిం  ఉపాదాయయుల్ు/త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ మరియు/ల్ేదా ప్ రన్నసపాల్ తో 
స్మావేశ్ిం 

అభివృద ు  మీద్ త్ల్లలద్ిండుర ల్కు/స్ింర్క్షకుల్కు రోజువారి/వార్ింవారి న్నవేద క ప్ింప్డిం రోజువరి ఛార్్, ప్పనర్ధద్ుర్ణ కొర్కు కిమశిక్షణ చర్యల్ు వింటి ప్రతాయమాియ 

చర్యల్ు  
స్ముచిత్మ ైత,ే కరికుల్ర్ అడాప్ే్ష్పన ల  ప్రతేయక స్ద్ పాయాల్న  తిర్స్కరిించడిం 

స్తకల్ త్ర్ధవాత్ విదాయరిున్న అటి్ప్ెట్డిం ల్ించ్/విరామిం స్మయముల్ో డటి ింష్పన్ ల్ేదా స్సెునషన్  

మొద్టి నేర్ిం - 3 రోజుల్ వర్కు డిట ింష్పన్ ల్ేదా స్సెునషన్   

ర ిండవ నేర్ిం - 5 రోజుల్ వర్కు స్సెునషన్  

మూడవ నేర్ిం - 10 రోజుల్ వర్కు స్సుెనషన్  

స్ాి యి 2 

తీవరమ ైన ఆధర్ణ మర్థయు యజమానాిం యొక్క చర్ా యొక్క ఉద్యహర్ణలు  
త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు మరియు విదాయరిుతో స్మావేశ్ిం ఇన్-స్తకల్ డిట ింష్పన్-విరామిం/ల్ించ్ స్ద్ ి పాయాల్ు కోల్లపర వడిం  
త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు/ఉపాధాయయుల్ు/విదాయరిు/అడిమన్నసే్ టిర్ స్మావశే్ిం  ప్పనర్ధద్ుర్ణ మరియు/ల్ేదా ప్పనర్ధది్రిించే ప్ద్ుత్యల్ స్మావేశాల్ు/అవకాశాల్ు 
స్తకల్ డిట నషన్ అనత్ర్ిం ప్రవర్తన కమిటీ విచార్ణకు ర ఫెర్ చేయడిం, 180 రోజుల్ వర్కు అద్నప్ప 

రోజుల్ు స్తకల్ న ిండి బ్యటకు స్సెునషన్  
ప్ద  (10) రోజుల్ వర్కు స్తకల్ ల్ోప్ల్ ల్ేదా స్తకల్ బ్యట స్సెునషన్ బ్హిష్పకర్ణ 

మొద్టి నేర్ిం - 10 రోజుల్ వర్కు స్సెునషన్ 

ర ిండవ నేర్ిం - 180 రోజుల్ వర్కు స్సెునషన్ 

స్ాి యి 3 

ససెునషన్ మర్థయు ర్నఫెర్ల్ప  
స్తకల్ ల్ోప్ల్ స్సెునషన్ 

180 రోజుల్ వర్కు స్తకల్ బ్యట స్సుెనషన్ 

ప్రవర్తన కమిటీ విచార్ణకు ర ఫెర్ చేయడిం, 180 రోజుల్ వర్కు అద్నప్ప రోజుల్ు 
స్తకల్ న ిండి బ్యటకు స్సెునషన్ 

బ్హిష్పకర్ణ 

ఏదెైనా త్ద్ ప్రి సాా యి 3 నేర్ిం - బ్హిష్పకర్ణకు ధారి తీయవచ ు  

స్ాి యి 4 

పొ డిగథించిన ససెునషన్ మర్థయు ర్నఫెర్ల్ప 
స్తకల్ ల్ోప్ల్ స్సెునషన్ 

180 రోజుల్ వర్కు స్తకల్ బ్యట స్సుెనషన్ 

బ్హిష్పకర్ణ 

ఆయుదాల్ ఉల్ల ింఘన - ఒక స్ింవత్సర్ిం (365 కాయల్ ిండేర్ రోజుల్ు) కు త్కుకవ కాకుిండా స్సెునషన్ ల్ేదా బ్హిష్పకర్ణ , ఈ న్నర్ణయిం దీన్న ప్రకార్ిం చేయబ్డుత్యింద . Mo. Rev. § 

160.261 

స్ాి యిలు యొక్క నిర్వచనము 
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Francis Howell School District ల్ో ఉని విదాయర్ధు ల్ ఆరోగయిం, స్ింక్షేమిం మరియు భ్ద్రత్కు త్మ వింతి భాద్యత్న  విదాయ బ్ో ర్ధడ  గురితస్ త ింద . అింద వల్న, స్తకల్ ఆవర్ణల్ో, 
స్తకల్ డిస ్ క్ి్ట సాునసర్ చేస ేకార్యకల్ాపాల్ల్ో ల్ేదా కార్యకమిాల్ల్ో, స్తకల్ సాునసర్ చేసే క్షేత్ర స్ింద్ర్శనల్ల్ో, ల్ేదా డిస ్ క్ి్ట కొర్కు విదార్ధు ల్న  ర్వాణా చేయడాన్నక ి

ఉప్యోగిించే ఏ వాహనాల్ల్ోన  మద్యపానిం ల్ేదా మాద్కద్రవయిం వికయిిించడిం, మరొకరికి బ్ద ల్ల చేయడిం, ఉించ కోవడిం ల్ేదా వాటి ప్రభావముల్ో ఉిండడిం 

న్నషేధ ించబ్డినద . 
 

ఈ విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళిల్ో ఉప్యోగిించబ్డిన మదాపానిం అనే ప్ద్ిం, మద్యపానిం, "మద్యపానిం-కాన్న" మాల్్ పానీయాల్ు ల్ేదా మద్యపానిం, "మద్యపానిం-కాన్న" 

మాల్్ పానీయాల్ు అన్న ప్ేరోకబ్డిన ప్దారాు ల్ు అన్న న్నర్ాచిించబ్డుత్యింద . 
 

ఈ విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళిల్ో ఉప్యోగిించబ్డిన మాదక్దరవాము అనే ప్ద్ిం, మత్యత  ప్దారాు ల్ు, చట్వయతిరేక మింద్ ల్ు, ప్ రస రరప్షన్ మింద్ ల్ు., నాన్-ప్ రస రరప్షన్ 

చట్స్మమత్మ ైన స ింథెటిక్ట ప్దారాు ల్ు, ల్ేదా వ ైకల్యిం కల్లగిించే ఓవ ర్-థ -కౌింటర్ మింద్ ల్ు మరియు/ల్ేదా శ్రీర్ముల్ు ల్ేదా మనస్ సన  మార్ుగల్ ర్సాయన ప్దారాు ల్ు 
ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ు; ల్ేదా మత్యత  ప్దారాు ల్ు, చట్వయతిరేక మింద్ ల్ు, ప్ రస రరప్షన్ మింద్ ల్ు., నాన్-ప్ రస రరప్షన్ చట్స్మమత్మ ైన స ింథెటిక్ట ప్దారాు ల్ు, ల్ేదా 
వ ైకల్యిం కల్లగిించ ేఓవ ర్-థ -కౌింటర్ మింద్ ల్ు మరియు/ల్ేదా శ్రీర్ముల్ు ల్ేదా మనస్ సన  మార్ుగల్ ర్సాయన ప్దారాు ల్ు ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దారాు ల్ు అన్న 

ప్ేరోకబ్డడవి మరియు వాటిన్న వాటి ఉదేిశ్యిం కొర్కు వాడినప్పుడు; ల్ేదా మాద్క ద్రవయ సామగిి 
 

అర్ాత్ ఉని ఏ వయకితకు కూడా స్తకల్ డిస ్ క్ి్ట ల్ో విద్యన  న్నయింతిరించాల్ల అనే ఉదేిశ్యిం బ్ో ర్ధడ కు ల్ేదా స్తకల్ ఉపాదాయయుల్కు మరియు న్నరాాహకుల్కు ల్ేద్ , 
అయినప్ుటికీ, మించి స్తకల్ కమిశిక్షణ మరియు స్తకల్ ప ర్త్ాిం అభ్యస ించడాన్నక ిస్ర ైన వాతావర్ణాన్నక ిచాల్ా అవస్ర్ము అన్న గురిించడిం అయినద . మాద్కద్రవాయల్ 

ల్ేదా మద్యపానిం ప్రభావముల్ో ఉిండ ేల్ేదా వాటిన్న కల్లగ ిఉని తోటి విదాయర్ధు ల్ వల్న కల్లగే అవాింఛిత్ అింత్రాయాల్ు మరియు ధాయనభ్ింగాల్కు గుర్వాడిం త్మ విద్యకు 
మరియు కార్యకల్ాపా అవకాశాల్న  స్ద ాన్నయోగిం చేస్ కోవాల్న్న అన కునే విదాయర్ధు ల్కు అనాయయిం చేయడమే అవపత్యింద . 
 

మదాపానిం లేద్య మాదక్దరవాాల ప్రభ వములో ఉనెటలల గా కన గొనబ్డే విదాయరిు 180 స్తకల్ ద నాల్ వర్కు స్సీుిండ్స చయేబ్డవచ ు. అటి్  విదాయర్ధు ల్న  తొల్త్ 

ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ల్ు ప్ద  (10) రోజల్కు స్సెుిండ్స చేస్ాత ర్ు. స్ముచిత్మ ైన శిక్ష(ల్ు) మరియు/ల్ేదా అద్నప్ప స్సెునషన్ రోజుల్న  న్నర్ణయిించగడిం కొర్కు, ప్రవర్తనా 
కమిటి విచార్ణ తొల్ల ప్ద  (10) రోజుల్ స్సెునషన్ కాల్ముల్ో జర్ప్బ్డాల్ల. శిక్ష (ల్ు) యొకక స ఫార్స్  స్తప్రిిండెింట ింట్ /న్నయమిత్యల్ న్నర్ణయిం కొర్కు వారికి 

స్మరిుించాల్ల. 
 

స్సెునషన్ కాల్ముల్ో ప్రయామాియ జోకయ కార్యకమిిం (AIP) కొర్కు ప్రవర్తనా కమిట ీస ఫార్స్  చేయవచ ు. అటి్  స ఫార్స్  ఒప్పుకోబ్డితే, స ఫార్స్  చేయబ్డిన కుటుింబ్ 

ఆరోగయ స్ద్ పాయముల్ో మాద్కద్రవయ మద ింప్ప త్ప్ున్నస్రిగా ప్ూరిత చేయబ్డాల్ల. స పార్స్  చేయబ్డడ  కుటుింబ్ ఆరోగయ స్ద్ పాయముతో డిస ్ క్ి్ట కు ఒక స్మాజ భాగసాామయిం 

ఉనిద  మరియు మాద్క ద్రవయ మద ింప్ప కుటుింబ్మున  ఖ్ర్ధు ల్ేకుిండా అింద ించబ్డుత్యింద . AIP కార్యకమిున  పరా రాభిించే ముిందే దీన్నన్న ప్ూరిత చేయవల్స ింద గా గటి్గా 
స ఫార్స్  చేస్ త నాిము, మరియు AIP ముగిింప్పకు ముింద్  త్ప్ున్నస్రిగా ప్ూరిత చేయబ్డాల్ల ల్ేకపర తే, 45 రోజుల్ స్సెునషన్ విధ ించబ్డుత్యింద . AIP న్న విజయవింత్ింగా 
ప్ూరిత చెస న త్ర్ధవాత్ హోమ్స స్తకల్ ల్ో అన స్ర్ణ సెష్పనలల్ల్ో విదాయర్ధు ల్ు పాల్గగ నాల్ల. సెష్పనల  స్ింఖ్య విదాయరిు యొకక వయకితగత్ అవస్రాల్న  బ్టి్  ఉింటుింద .. కౌన సల్లింగ్ ల్ో 
పాల్గగ నకపర తే, 45 రోజుల్ స్సెునషన్ మర్ల్ విధ ించబ్డుత్యింద . విదాయరిుతో అన స్ర్ణ సెష్పన ల  మాద్కద్రవయ కౌన సల్లింగ్ న , సాన కూల్ న్నర్ణయాల్ు తీస్ కోవడముల్ోన  
మరియు ల్ాఘవమున  ప్ెింధ్ కోవడముల్ోన  స్హాయాన్ని అింద స్ త ింద .  
 

విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళి కిిింద్ ర ిండవ నేర్ిం జరిగినప్పుడు, 180 రోజుల్ వర్కు విదాయరిు స్సెుిండ్స చేయబ్డతార్ధ ల్ేదా బ్హిష్పకర్ణ చేయబ్డతార్ధ. 
 

మద్యపానిం ల్ేదా మాద్కద్రవాయల్న  అమమడ్ిం, ప్ింప ణ ీచేయడ్ిం, లేద్య పొ ిందడ్ిం వింటి ప్న ల్ు చేస్తత  ఎవర ైనా విదాయరిు ద రికితే, 180 రోజుల్ వర్కు విదాయరిు స్సెుిండ్స 

చేయబ్డతార్ధ ల్ేదా బ్హిష్పకర్ణ చేయబ్డతార్ధ. అటి్  విదాయర్ధు ల్న  తొల్త్ ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ల్ు ప్ద  (10) రోజల్కు స్సెుిండ్స చేసాత ర్ధ. స్ముచిత్మ ైన శిక్ష(ల్ు) 
న్నర్ణయిించగడిం కొర్కు, ప్రవర్తనా కమిటి విచార్ణ తొల్ల ప్ద  (10) రోజుల్ స్సెునషన్ కాల్ముల్ో జర్ప్బ్డాల్ల. శిక్ష (ల్ు) యొకక స ఫార్స్  స్తప్రిిండెింట ింట్ /న్నయమిత్యల్ 

న్నర్ణయిం కొర్కు వారికి స్మరిుించాల్ల. ప్రవర్తనా కమిటీ, త్మ ఇష్్పిం మేర్కు, ఒక ప్రతాయమాియ విదాయ స్ింస్త ఘల్ో చేరాుల్న్న - ప్రతాయమాియ ల్ రిిింగ్ సెింటర్ (ALC) - 

స ఫార్స్  చేయవచ ు. అటి్  స్ింసా్ల్ో చేర్డిం అింగీకరిించబ్డిత:ే (1)ALC పరా ర్ింభిించిన ర ిండు (2) వారాల్ ల్ోప్ల్ ఒక మాద్కద్రవయ మద ింప్పన  స ఫార్స్  చేయబ్డిన 

కుటుింబ్ ఆరోగయ స్ద్ పాయముల్ో త్ప్ున్నస్రిగా చేస్ కోవాల్ల. (2) స ఫార్స్  చేయబ్డిన కుటుింబ్ ఆరోగయ స్ద్ పాయముల్ో ఇవాబ్డె మద్కద్రవయ కౌన సల్లింగ్ సెష్పనలల్ో 
విదాయరిు పాల్గగ నల్స న అవస్ర్ిం ఉింటుింద .  

విద్యర్థి మదాపానిం/మాదక్దరవాిం 

దుర్థవనియోగిం నియమావళి 
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కిిింద  నిర్వచనయలు వరితసాత యి:  

 

"అమమడ్ిం, ప్ింప ణీ చేయడ్ిం, మర్థయు పొ ిందడ్ిం" అనగా మద్యపానమున  ల్ేదా మాద్కద్రవయమున  ఒక వయకిత న ిండి మరొక వయకితకి న్నజింగా బ్ద ల్ల 

చేయడిం, న్నరామణాత్మకింగా బ్ద ల్ల చయేడిం. బ్ద్ల్ల చేయడాన్నకి ప్రయతిిించడిం ల్ేదా ఆఫర్ చేయడిం. ఈ ప్ద్ము ఇచిుప్పచ ుకోవడిం, ఎక్టస చేింజ్సస, 
మరియు బ్హుమత్యల్ు ఉింటాయి, అయితే వీటిక ేప్రిమిత్ిం కాద్ .  

 

"క్ల్లగథ ఉిండ్డ్ిం" అనగా ఒక వయకిత శెరీర్ముల్ో ల్ేదా ఆ వయకితకి చెింద న, క టాయిించబ్డిన ల్ేదా ఆ విదాయరిుకి ల్ఏదా వారి బ్ాద్యత్కు అప్ుగిించబ్డని 

వస్ త వపల్ో ల్ేదా మీద్ మద్యపానిం ల్ేదా మాద్కద్ార్యిం ఉని ప్రిస ాతి. 

 

"ప్రభ వములో ఉిండ్డ్ిం" అనగా శ్రీర్ముల్ోకి మాద్కద్రవయమున  మిింగడిం, తినడిం ల్ేదా ప్ీల్ుడిం (నోటిదాారా, ఇింజ క్షన్ దాారా. వాస్న ప్ీల్ుడిం 

దాారా). "ప్రభావముల్ో ఉిండడిం" ల్ో ఉనివి, అయితే వీటిక ేప్రిమిత్ిం కావప: డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో ల్ేదా స్తకల్ సాునాసరేు చేసే కార్యకమిముల్ో ల్ేదా 
కే్షత్ర స్ింద్ర్శనల్ో ఉిండడాన్నకి ముింద్  మద్యపానమున  ల్ేదా మాద్కద్రవయమున  ఏ విధ్ింగాన ైనా ఉప్యోగిించడిం, అద  డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో ఉనాి 

ల్ేదా అకకడిన ిండి బ్యట ఉనాి, అటి్  ఉప్యోగిం విదాయరిు స్తకల్ ల్ో ల్ేదా కార్యకమిుల్ో ఉిండగా విదాయరిున్న చతసేత  కనప్డవచ ు ల్ేదా ప్రీకి్షసేత  
తెల్లయవచ ు. ఒక విదాయరిు ప్రభావముల్ో ఉనాిర్ధ అన్న న్నరాాహకుడు అన మాన్నసేత , వార్ధ ఆ సా్ల్ముల్ోనే సర బ్ెరటి ప్రీక్షన  జర్ప్వచ ు, వ ైద్ యల్తో 
స్ింప్రద ించవచ ు ల్ేదా ప్రీక్షల్ు జర్ప్వచ ు. స్ముచిత్మ ైన అన మానిం ఉనిప్పుడు, ఈ ప్రీకి్షించడముల్ో మద్యపానిం కొర్కు శాాస్ప్రీక్ష 

ఉింటుింద  మరియు మాద్కద్రవాయల్ కొర్కు ఒక ల్ాల్ాజల్ ప్రీక్ష చేయబ్డుత్యింద . ఎటి్  ప్రిస ాత్యల్ల్ోన  "ప్రభావముల్ో ఉిండడిం" అనే ప్ద్ిం కేవల్ిం 

మోటార్ వాహనిం నడుప్డాన్నకి మాత్రమే ప్రిమిత్ిం కాద్ . 
 

"మాదక్దరవా స్ామగథర" అనగా ఒక న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దార్ుమున  ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దార్ుము యొకక నకిల్లన్న నాటడిం, వృద ు  చేయడిం, 

ప్ిండిించడిం, ప్ెించడిం, కోయడిం, ఉత్ుతిత  చేయడిం, కల్ప్డిం, మార్ుడిం, త్యారిించడిం, పరా స్స్ చేయడిం, స ద్ుిం చేయడిం, బ్ధ్రప్ర్చడిం, డబ్ాబల్ల్ో 
వేయడిం, దాచడిం, గుచ ుకోవడిం, ప్లీ్ుడిం, ల్ేదా ఇత్ర్ మారాగ ల్ల్ో మానవ శ్రీర్ముల్ోకి ఒక న్నయింతిరించబ్డడ  ప్దార్ుమున  ప్రవేశ్ప్ెట్డిం కొర్కు 
ఉప్యోగిించే, ఉప్యోగిించడాన్నకి ఉదేిశిించిన ల్ేదా ఉప్యోగిించడిం కొర్కు ర్ూప ింద ించబ్డడ  అన్ని ప్రికరాల్ు, వస్ త వపల్ు, మరియు ప్దారాు ల్ు అన్న 

అర్ుిం.  

విద్యర్థి మదాపానిం/మతుత మిందు దుర్థవనియోగిం నియమావళి 
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Francis Howell School District త్మ విదాయర్ధు ల్కు ఒక స్ ర్క్షిత్మ ైన హిింస్-ర్హిత్ విదాయ వాతావర్ణమున  మరియు స బ్బింద కి ప్న్నసా్ల్మున  అింద ించాల్న్న 

స్ింకల్లుించిింద . స్తకల్ మ ైదానల్ల్ో త్యపాకీల్కు చోటు ల్ేద్  అన్న డిస ్ క్ి్ట ధ్ృవప్ర్ధస్ త ింద ,  
 

స్తకల్ కు త్యపాకీల్న  తీస్ కువచేు విదాయర్ధు ల్తో వయవహరిించడిం స్ింబ్ింధ ించి కేింద్ర మరియు రాష్్ప ిచటా్ ల్న  త్ప్ున్నస్రిగా పాటిించాల్ల అన్న డిస ్ క్ి్ట గురితస్ త ింద . దాన్నక ి

అన గణింగా, ఈ స్మాచార్ిం ఇింప్ూూ విింగ్ అమిికాస్ స్తకల్స యాక్్ట, 1994 మరియు ఇిండివిజువల్స విత్ డసిెబిల్లటీస్ ఎజుకేశ్న్ యాక్్ట మరియు ఇత్ర్ వరితించే కేింద్ర 
మరియు రాష్్ప ిచటా్ ల్ యొకక విధ్ ల్కు అన గణింగా ఉింద . 

 

త్యపాకీన్న స్తకల్ కు తీస్ కువచేు ఒక వయకిత వల్న వారికి మరియు స్తకల్ ఆవర్ణల్ోన్న ఇత్ర్ధల్కు కల్గగల్ హాన్నన్న డిస ్ క్ి్ట గురితస్ త ింద . త్యపాకిన్న కల్లగి ఉిండడిం విదాయర్ధు ల్, 

ఉదయయగుల్ మరియు ఇత్ర్ వయకుత ల్ యొకక ఆరోిగాయన్నకి, బ్ధ్రత్కు మరియు క్షేమాన్నక ిస్ింభావిత్ అపాయిం అన్న డిస ్ క్ి్ట గురితస్ త ింద . ఒక వయకిత స్తకల్ ఆవర్ణల్ో త్యపాకీన్న 

తీస్ కువచిునప్పుడు కల్లగ ేహాన్న యోకక అపాయాన్ని డిస ్ క్ి్ట స్హిించబ్ో ద్ . 
 

అింద వల్న, డిస ్ క్ి్ట కిిింద విధ్ింగా ప్ేరొకింటుింద : 
 

I. న్నర్ాచనాల్ు 
"త్యపాక"ీ అనే ప్ద్ిం 18 యున ైటటడ్స సే్టస కోడ్స సెక్షన్ 921 యొకక అత్యింత్ తాజా వ ర్షన్ ల్ో ప్ేరొకని కేింద్ర చటా్ న్నకి అన గుణింగా న్నర్ాచిించబ్డుత్యింద . "త్యపాక"ే 

అనే ప్ద్ిం వీటిన్న స్తచిస్ త ింద , అయిత,ే వీటిక ేప్రిమిత్ిం కాద్ : 
A. బ్ుల్ ల ట్ ఉని ల్ేదా బ్ుల్ ల ట్ ల్ేన్న ఆయుద్ిం. ఆయుద్ిం యొకక ఫేరమ్స ల్ేదా ఆయుద్ బ్ాయర ల్ మరియు ఒక ప్ేల్ుడు ప్రకియి దాారా ఒక గుిండున్న బ్యటకు 

విడుద్ల్ చేయడన్నక ిర్ూప ింద ించబ్డిన, ల్ేదా వ ింటన ేఅల్ా మార్ుగల్ ఏయొకక వస్ త వప; ల్ేదా  
B. ఒక ప్ేల్ుడు ప్రకియి దాారా ఒక గుిండున్న బ్యటకు విడుద్ల్ చేస ేల్ేదా చేయగల్ ల్ేదా వ ింటన ేఅల్ా మార్ుగల్ ఏయొకక వస్ త వప మరియు ఒక బ్ాయర ల్ 

మరియు డయాింటర్ కనీస్ిం అర్ ఇించ  ఉిండ ేబ్ో ర్ కల్లగినద ; ల్ేదా  
C. బ్ాింబ్ుల్ు, గ నిేడుల , నాల్ుగు (4) అవపనసల్ కని ఎకుకవ చార్జ కల్లగిన ప ర ప్ెల్ింట్ తో ఉని రాక టుల  ఏదెైనా ప్ేల్ుడు ప్దార్ుము, మిండే ప్దార్ుిం, ల్ేదా పాయసన్ 

గాయస్, మరియు కేింద్ర చట్ిం కిిింద్ గురితించబ్డిన ఏయొకక ఈ త్ర్హ ప్రికరాల్ు; ల్ేదా 
D. న్నర్ాచనాల్ల్ో పారా B ల్ేదా C ల్ో వివరిించినటుల  ఒక ప్రికర్ముగా మార్ుడిం కొర్కు ర్ూప ింద ించబ్డిన ల్ేదా ఉదేిశిించబ్డిన భాగాల్ కల్యిక. 

 

II.  స్తకల్ కు త్యపాకీన్న తెచేు విదాయరిు 
విదాయరిు స్తకల్ కు త్యపాకీన్న తీస్ కురావడాన్ని డిస ్ క్ి్ట స్హిించబ్ో ద్ . అింద్ వల్న, ఒక విదాయరిు స్తకల్ కు త్యపాకీన్న తెవడాన్ని న్నరాు రిించిన త్ర్ధవాత్, డిస ్ క్ి్ట కిిింద  
చరయన  తీస్ కుింటుింద :  
A. స్ముచిత్మ ైన కిమిినల్ జస ్స్ ల్ేదా జువ న ైల్ డెల్లింకాన్నస స స్్ిం కు విదాయరిున్న డిస ్ క్ి్ట అప్ుచెప్పత్యింద ; మరియు  
B. ఉల్ల ింఘన జరిగిన రోజు న ిండ ిఒకక (1) ఏదాద క ి(365 రోజుల్ు) త్కుకవ కాకుిండా విదాయరిున్న స్తకల్ న ిండ ిడిస ్ క్ి్ట స్సెుిండ్స చేస్ త ింద  మరియు విదాయరిున్న స్తకల్ 

న ిండ ిశాశ్ాత్ింగా బ్హిష్పకరిించవచ ు. స్తప్రిింట ిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స వార ిస ఫర్స్  మేర్కు ఎ స్సెునషన్ ప ర విష్పన్ ఒకొకకక ఘటనకు మార్ుబ్డవచ ు, అటి్  
మార్ధున  కావలస న ప్రిస ాతి ఉింద  అన్న వూసప్ెరిిండెింట్ గార్ధ భావిసేత  

C. డిస ్ క్ి్ట పాల్లస  2620 కిిింద్ స్సెుిండ్స అయిన ఒక విదాయరిుక ిఒక ప్రతాయమాియ మార్గముల్ో విదాయ సేవల్న  అింద ించవచ ు.  

 

III.  వ ైకల్యిం కల్లగిన విదాయర్ధు ల్కు వరితింప్ప 
ఈ త్యపాతి-ర్హిత్ స్తకల్స మార్గద్ర్శకల్న  ఉల్ల ింఘిించినటుల  కన గోబ్డ న విదాయరిు, వ ైకల్ాయల్ౌ కల్లగిన వయకుత ల్ విద్య యాక్్ట కిిింద్ వ ైకల్యిం కల్లగిన విదాయరిు అయిన 

ఎడల్. వరితించ ేచటా్ ల్ు మరియు న్నబ్ింధ్నల్ల్ో ప్ేరోకబ్డిన కేింద్ర మరియు రాష్్ప ిఅవస్రాల్న  డిస ్ క్ి్ట అన స్రిస్ త ింద . ఒక వ ైకల్యిం కల్లగిన విదాయరిు స్తకల్ కు త్యపాక ీ

తీస్ కువచిునప్పుడు అన స్రిించవల్లసన ప్ద్ుత్యల్న  అటి్  చటా్ ల్ు మరియు న్నయమాల్ు స్ుష్్పిం చేశాయి. వ ైకల్ాయల్ు కల్లగిన వయకుత ల్ విదాయ యాక్్ట కిిింద్ 

అన మతిించబ్డిన మేర్కు ఈ మార్గద్ర్శకాల్ు వ ైకల్యిం కల్;ఇగిన విదాయర్ధు ల్కు వరితింప్ప చేయబ్డతాయి. 

 

IV. ఇత్ర్ డిస ఱర రక్్ట విధానాల్కు వరితింప్ప  
ఇత్ర్ అన్ని డిస ్ క్ి్ట ఆయుదాల్ విధానాల్ు. కమిశిక్షణా విధానాల్ు, ల్ేదా ఆయుదాల్ ల్ాగా కన్నప్ సేత  వస్ త వపల్ విధానాల్ు ప్రస్ త త్ిం ఉనిటుల  ల్ేదా ఇకముింద్  
మార్ుబ్డినటుల  అమల్ుల్ు ఉిండడిం కొనసాగుతాయి.  

తుపాక-ీర్హిత పాఠశాలలు నియమావళి 
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డెట నషన్ స్్డి హాల్ - స్తకల్ స్మయాల్ త్ర్ధవాత్ అింద ించబ్డే ఒక ప్ర్యవేక్షణతో కూడిన స్టడ ి హాల్ వాతావర్ణిం శ్న్నవార్ిం స్తకల్ అనేద  శ్న్నవార్ిం ఉద్యిం ఒక 

ప్ర్యవేక్షణతో కూడిన స్టడ ి హాల్ వాతావర్ణిం. స్మయాల్ు స్తకల్ న  బ్టి్  మార్తాయి. విదాయరిు చేసే ప్న ల్ు క్షుణణింగా ప్ర్యవీక్షిించబ్డతాయి మరియు 
న్నయింతిరించబ్డతాయి. డిట నషన్ కాల్ిం అింత్టా విదాయరిు న్నశ్శబ్ుింగా ఉిండాల్ల మరియు వారికి కేటాయిించబ్డిన ప్న్నన్న మాత్రమే చేయాల్ల. కేటాయిించిన డటి నషన్ కొర్కు 
ఆల్స్ఃయఁగా ఱ్ఆవద్ఁ అణూఁఅటీఁకఃఅబ్ద్డత.  

 

ఇన్-సూకల్ ససెునషన్ (ISS/ISAP) - క డిిట్ కొర్కు విదాయరిు కేటాయిించబ్డిన అసెైన మింటలన  ప్ూరిత చేయడాన్నక ివిదాయరిుక ిఒక అవకాశ్ిం కల్లగిించేఎ ఒక న్నరామణాత్మక., అన్ని 

కల్లగిన వాతావర్ణిం. ISS/ISAP ల్ో విదాయరిున్న ఉించే ముింద్  త్ల్లలద్ిండిర/స్ింర్క్షకుల్న  స్ింప్రద ించడిం జర్ధగుత్యింద . IEP ఉని ఒక విదాయరిున  ISS/ISAP ల్ో ఉించినప్పుడు, వార ి

[ర్తేయక విదాయ సేవల్ు IEP ల్ో ప్ేరొకనిటుల  అింద ించబ్డతాయి ల్ేదా వార్ధ ISS/ISAP ల్ో గడిచిన స్మయిం అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెుింష్పన్ ల్ాగా ప్రిగణ ించబ్డతాయి విదాయరిు 
త్న ఇన్-స్తకల్ స్సెునషన్ న  ప్ూరిత చేస న త్ర్ధవాత్ కార్యకల్ాపాల్ల్ో పాల్గగ నవచ ు. 

 

అవుట్-ఆఫ్-సూకల్ ససెునషన్ (OSS) - స్తకల్ అట ిండెన్స న ిండ ితొల్గిింప్ప విదాయరిు తిరిగి స్తకల్ కు రావడాన్నక ిముింద్  త్ల్లలద్ిండిర/స్ింర్క్షకుల్న  స్ింప్రద ించవల్స న అవస్ర్ిం 

ఉిండవచ ు. కిిింద్ ప్ేరొకని ప్రిస ాతిల్ో త్ప్ు, విదాయర్ధు ల్ు తామ పర గిటు్ కుని స్తకల్ ప్న ల్న  100% క డిిట్ కొర్కు స్రిప్ెటు్ కునే అవకాశ్ిం OSS ప ింద న విదాయరిుక ిఉింటుింద . 
 

విదాయరిు యొకక ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్ల్ు దాారా కేటాయిించబ్డిన ప్ద  (10) రోజుల్ స్సెునషన్ కు, స్సెునషన్ యొకక ఐద్వ రోజు ముగిసే స్మయాన్నక ిమొత్తిం స్సెునషన్ 

కాల్ము కొర్క ైన అన్ని ప్న ల్న  ప్ూరిత చేస్ కోవాల్ల మరియు వార్ధ స్తకల్ కు తిరిగి వచిున త్ర్ధవాత్ మొద్టి మూడు (3) రోజుల్ు ల్ోప్ల్ ప్ూరిత చేస న ప్న ల్న  తిరిగి 

ఇచేుయాల్ల. స్సెునషన్ స్మయముల్ో విదాయరిు యొకక గేడి్స, స్సెునషన్ కాల్ముల్ో త్ర్గతి బ్యట ప్ూరిత చేయడిం కొర్కు వారికి ఇవాబ్డిన ప్న్న మీద్ అధార్ప్డ ిఉింటుింద . ఒక 

విదాయరిుకి ఒక ప్రతాయమాియ సెటిింగ్ అింద ించబ్డితే. మరియు ఈ సెటిింగ్ తిర్స్కరిించబ్డితే, స్సెునషన్ కాల్ముల్ో విదాయరిు యొకక చద్ వపకు త్ల్లలద్ిండుు ల్ు/ స్ింర్క్షకుల్ు 
భాద్యత్ వహిసాత ర్ధ. 

 

కిిింద  ప్రిస ాతిల్ో మేక్ట-అప్ వర్క అన మతిించబ్డద్ : 
 OSS తిరిగి ఇవావల్లసన ప్న్న గడువప తేద ీల్ోప్ల్ స్మరిుించల్ేద్  
 ISS/ISAP ప్న్న విదాయరిు త్ర్గతిక ితిరిగి వచేు రోజు ల్ోప్ల్ ప్ూరిత చేయబ్డల్ేద్   
 విదాయరిు/త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు  AIP (ప్రతాయమాియ ఇింట ర ానషన్ పర ర గాిిం) న  తీస్ కోవడాన్నకి తిర్స్కరిసేత  
 స్సెునషన్ 55 స్తకల్ రోజుల్ కింటట ఎకుకవగా ఉింటట 

 

స్తకల్ న ిండ ిస్సెుిండ్స చేయబ్డిన ఏయొకక విదాయరిు కూడా స్తకల్ ఆవర్ణల్ో ల్ేదా మరే ఇత్ర్ డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో వార ిఅవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన్ స్మయముల్ో 
ఉిండకూడద్ . ప్ెైగా, స్సెుిండ్స చేయబ్డని ఏయొకక విదాయరిు స్తకల్ ఆవర్ణల్ో ల్ేదా స్తకల్ బ్యట ఏయొకక ఎకసటరా  కరికుల్ర్ కార్యకమిాల్ల్ోన  పాల్గనకూడద్ . విదాయరిు 
త్మ అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన్ న  ప్ూరిత చేస న త్ర్ధవాత్, కార్యకమిాల్ల్ో పాల్గగ నడాన్నకి ల్ేదా పర టీ చేయడాన్నక ిముింద్  తామి మించి స్తకల్ ప ర్ధల్ు అన్న మర్ల్ 

న్నర్ూప్ ించ కోవాల్ల. అయితే, ప్రవర్తన కమిటీ స్మావేశాన్నకి ల్ేదా కేటాయిించబ్డని ప్రతాయమాియ కార్యకమిుముల్ో పాల్గగ నడాన్నకి డిస ్ క్ి్ట ఆవర్ణల్ో అన మతిించబ్డతార్ధ.  
 

విదాయరిు త్మ అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన్ న  ప్ూరిత చేస న త్ర్ధవాత్ త్ప్ున్నస్రిగా ఒక రీ-ఎింటిర స్మావేశాన్నక ి హాజర్ధ అవాాల్ల, ఈ స్మావేశ్ముల్ో 
ప్ రన్నసపాల్/న్నయముత్యల్ు ఉింటర్ధ మరయిు విదాయరిు యొకక త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు కూడా ఉిండవచ ు.  

 

10 నుిండ ి 180 ర్ోజులక్ు అవుట్-ఆఫ్-సూకల్ ససెునషన్ - స్తప్రిింట ిండెింట్/న్నయమిత్ల్ు ఒక విదాయరిుక ి 180 రోజుల్ వర్కు ఒక విదాయరిున్న స్సెుిండ్స చేయవచ ు మరియు 
మరిింత్ ఎకుకవ కాల్ాన్నక ిస్సెునషన్ కొర్కు బ్హిష్పకర్ణ కొర్కు విదాయ బ్ో ర్ధడ కు స ఫార్స్  చేయవచ ు. నతట ఎనబ్ెై (180) రోజుల్కు ఎకుకవ కాల్ాన్నక ిస్సెునషనలన  బ్ో ర్ధడ  
మాత్రమే విధ ించగల్ద్ . పరా ర్ింభ్ స్సెునషన్ కు ధారి తీస న ప్రవర్తనన  స్మీక్షిించడిం కొర్కు మరియు రోజుల్కు (10) ప్ెైబ్డి అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ మరియు ఇన్ స్తకల్ స్సెునషన్ 

గురిించి స పార్స్  చేయడిం కొర్కు ప్రవర్తనా కమిటీ విచార్ణన  జర్ధప్పత్యింద .  

క్రమశిక్షణ నిర్వచనయలు 
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ప్రవర్తనయ క్మిటి విచయర్ణ - ప్ద  (10) రోజుల్కు ప్ెైబ్డిన ఏయొకక అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన్ న  అమల్ు చేస ేముింద్  ప్రవర్తనా కమిటి విచార్ణ జర్ధగుత్యింద . ప్రవర్తనా కమిట  
విచార్ణల్ో, విచార్ణ అధ కార,ి ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్యల్ు, మరియు అవస్ర్మ ైతే భ్వనిం ల్ేదా డిస ్ క్ి్ట స బ్బింద  హాజర్వపతార్ధ. ప్రవర్తనా కమిటి విచార్ణకు విదాయరిు మరియు వారి 

త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/ స్ింర్క్షకుల్ు హాజర్వాడాన్నక ిఅవకాశ్ిం ఇవాబ్డుత్యింద . ఈ విచార్ణ విదాయరిు స్సెునషన్ యొకక తొల్ల ప్ద  (10) రోజుల్ ల్ోప్ల్ జర్ధగుత్యింద . ప్రవర్తనా కమిటి 
విచార్ణకు అటరీిల్ు అన జమతిించబ్డర్ధ (అయితే ఒక తాల్లలద్ిండిర/స్ింర్క్షకుడు తాన  ఒ0క అటరీి అయితే మరియు వార్ధ త్మ స్ాింత్ బిడడతో కల్లస  హాజర ైత ేత్ప్ు) 
త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు వ ైకల్యిం కొర్కు అవస్ర్మ ైతే త్ప్ు, ప్రవర్తనా కమిటి విచరాణల్ో రికారిడింగ్ ప్రికరాల్ు అన మతిించబ్డవప. అటిత  రికారిడింగ్ ప్రికర్ిం యొకక అవస్ర్ము 
గురిించిన స్మాచార్ము విచార్ణకు కనీస్ిం 48 గింటల్కు ముింద్  విదాయరిు సేవల్ విభాగాన్నక ిత్ప్ప్ ిస్రిగా తెల్లయబ్ర్చాల్ల.  

 

స్తప్రిింట ిండెింట్/న్నయమిత్యల్ు చే ప్ద (10) రోజల్కు ప్ెైన అవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెుిండ్స చేయబ్డిన విదాయరిు, అటి్  స్సెునషన్ గురిించిన నోటీస్  అింద మ ప్ద  (10) రోజుల్ ల్లప్ల్ 

ప్రవర్తనా కమిటీ న్నర్ణయాన్ని స్తప్ రిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స కు అప్ీల్ చేయవచ ు. అప్ీల్ కొర్కు అభ్యరా్న అటి్  అప్ీల్ చేయవస న గడువప రోజు నాడు సాయింత్రిం 4:30 ల్ోగా 
స్తప్రిిండెిండెింట్ కారాయల్యాన్నక ిఅిందాల్ల. స్తప్రిిండెిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స తో అప్ీల్ స్మావేశాన్నకి అటరీిల్ు అన మతిించబ్డర్ధ. 

 

స్తప్రిిండెిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స వార ిన్నర్ణయముతో విదాయరిు యొకక త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు విభేద సేత , విదాయ బ్ో ర్ధడ  విచార్ణన  వార్ధ కోర్వచ ు. అటి్  విచార్ణన  కోర ేవిదాయరిుకు 
వార ిమీద్ ఉని చారీజల్ు, విచార్ణ జర్గబ్ో యియ స్మయిం, తేద ీమరియు సా్ల్ిం, నాయయవాద న  తీస్ కురావడాన్నక్ట ఇవిదాయరిుకి గల్ హకుక, సాక్షుల్న  ప్ ల్లచి కాిస్-ఎకాజ మి చేస ే

హకుక, మరియు విదాయరిు త్ర్ఫపన మరే సాక్షయయల్న  ప్రద్రిశించడాన్నక ిగల్ హకుక గురిించి, వరా త్ప్ూర్ాకింగా తెల్లయబ్ర్చడిం జర్ధగుత్యింద ,  
 

ప్రతేాక్ విదా (వెరక్లాము గల విద్యార్ుి లు) క్రమశిక్షణ సదుపాయిం - ప్రస్ త త్ిం ప్రతేయక విదాయ సేవల్న  ప ింద్ త్యని విదాయర్ధు ల్ు రాష్పఱా మరియు కేింద్ర న్నయమాల్కు అన గుణింగా 
కమిశిక్షణ చేయడతార్ధ. వ ైకల్యిం గల్ విదాయర్ధు ల్ు ప్రవర్తనా కమిటి విచార్ణ స ఫార్స్  చేయబ్డితే, మరియు అటి్  విచార్ణ ఫల్లత్ింగా ప్ద  స్తకల్ ద నాల్ కు ప్ెైగా స్సెునషన్ 

ఇవాబ్డితే, ఆ ఉల్ల ింఘన వ ైకల్ాయన్నక ిస్ింబ్ింధ ించినదా ల్ేదా అన్న న్నరాు రిించడిం కొర్కు, ప్రవర్తనా కమిటీ విచార్ణ త్ర్ధవాత్ ఒక మేన్నఫెసే్ష్పన్ డిటటరిమనేష్పన్ స్మావేశ్ిం జర్ధగుత్యింద . 
 

హ  ైసూకల్ విద్యార్ుి లక్ు A+ స టిజ న్ ష ప్ విధ్యనిం: 

A+ సాా యితో గాిజువేట్ అయియయ విదాయర్ధు ల్కు మించి పౌర్త్ాిం త్ప్ున్నస్రిగా అవస్ర్ము అన్న Francis Howell School District A+ అడెైాజరి కమిటీ నముమత్యింద . స్సెునషనలన  ప ింద ే

A+ కార్యకమిుల్ో పాల్గగ ింటుని విదాయర్ధు ల్ వార ిఅర్ాత్కు భ్ింగిం కల్లగ ేప్రమాద్ిం ఉింద . స టిజన్ ష ప్ రికార్ధడ ల్ో మొత్తిం నాల్ుగు స్ింవత్సరాల్ు భాగింగా ఉింటాయి. కిిింద్ ఇవాబ్ 

అడినవి జరిగిత ేA+ పర ర గిిం న ిండ ితొల్గిించడిం జర్ధగుత్యింద : విదాయరిు యొకక హ  ైస్తకల్ వయవధ ల్ో (గేడిుల్ు 9-12) 5 ల్ేదా అింత్కనాి ఎకుకవ ఇన్-స్తకల్ మరియు/ల్ేదా అవపట్-

ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన ల   

 10 రోజుల్కింటట ఎకుకవ కాల్ాన్నక ిఅవపట్-ఆఫ్-స్తకల్ స్సెునషన్ కు ధార ితీసే ఏయొకక స్సెునషన్  
 

A+ అపవల్ ప్రక్రయ  

ఒక అట ిండెన్స ల్ేదా స టిజన్ ష ప్ ఉల్ల ింఘన నోటీస్  అింద కుని త్ర్ధవాత్ A+ అప్ీల్ న  కోర్డాన్నకి విదాయరిుక ిమరియు/ల్ేదా త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/ స్ింర్క్షకుల్కు హకుక ఉింటుింద . 
అయినప్ుటికీ, ఒక విదాయరిు మాద్కద్రవయ ల్ేదా మద్యపానిం ఉల్ల ింఘనన  అప్ీల్ చేయలేర్ు ఎింద్ కింటట, మాద్కద్రవాయల్ు, మాద్కద్రవయ స్మగి ిల్ేదా మద్యపానిం కల్లగ ిఉిండడిం ల్ేదా 
వాటి ప్రభావముల్ో ఉిండడిం అనేద  విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళిక ిమరియు DESE A+ కార్యకమిిం యొకక అవస్రాల్కు ఒక తీవరమ ైన ఉల్ల ింఘన. చిింత్ ల్ేదా అనర్ాత్ 

విష్పయముల్ో:  
 చిింత్న  ల్ేదా అనర్ాత్న  చరిుించడాన్నక ిత్మకు ఉని ఉదేిశ్యమున  విదాయరిు ,అరయిు త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్ు A+ కోఆరిడనేష్పన్ కమిటీకి తెల్లయబ్ర్చాల్ల. 

 అర్ాత్న  ప్రిగణ ించడాన్నక ిA+ కోఆరిడనేటర్ ఒక A+ అప్ీల్స కమిటీన్న స్మావేశ్ప్ర్ధసాత ర్ధ. 
 A+ అప్ీల్స కమిటీ అభ్యర్ున  సీాకరిించి త్మ న్నర్ణయాన్ని విదాయరిు/త్ల్లలద్ిండుర ల్కు తెల్లయబ్ర్ధస్ త ింద . 
అప్ీల్ న  కోర్ధత్యని ఎవర ైనా "A+ అప్లీ్స" ఫార్మున  న్నింపాల్ల, ఇద  విదాయరిు యొకక హ  ైస్తకల్ ల్ో A+ కోఆరిడనేటర్ వది్ ల్భ్యమవపత్యింద . స్మీక్షయ కమిటీ న్నర్ణయిం చేస న 

త్ర్ధవాత్, ఆ న్నర్ణయాన్ని A+ కోఆరిడనేటర్ విదాయరిు/త్ల్లలద్ిండుర ల్కు తెల్లయబ్ర్ధసాత ర్ధ. 

క్రమశిక్షణ నిర్వచనయలు 
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బహషికర్ణ - బ్హషి్పకర్ణ ఎన ేప్ద్ిం స్తకల్ న ిండ ిశాశ్ాత్ింగా బ్హిష్పకరిించడాన్ని స్తచిస్ త ింద . ధీర్ఘ-కాల్లక స్సెునషన్ కు 
అద్నింగా, విఎయారిున్న స కల్ న ిండి బ్హిష్పకరిించమన్న విదాయ బో్ ర్డ కు స్తపె్రిిండెింట్ ఆఫ్ స్తకల్స స ఫార్స్  చేయవచ ు. అట్ి 

స ఫార్స్ న  బ్ో ర్ధి  స్మీక్షిస్ త ింద  మరియు బ్హిష్పకర్ణ విచార్ణన  చేప్టా్ ల్ా వదాి  అన్న న్నర్ణయిస్ త ింద . బ్హిష్పకర్ణ విచార్ణన  
జర్పాల్ల అన్న బ్ో ర్డ న్నర్ణయిసేత , విదాయరిు మీద్ ఉని చారీజల్ు, విచార్ణ జర్గబో్ యియ స్మయిం, తేదీ మరియు సా్ల్ిం, నాయయవాద న  
తీస్ కురావడాన్నక్ట ఇవిదాయరిుకి గల్ హకుక, సాక్షుల్న  ప్ ల్లచి కాి స్-ఎకాజ మి చేసే హకుక, మరియు విదాయరిు త్ర్ఫపన మరే సాక్షయయల్న  
ప్రద్రిశించడాన్నకి గల్ హకుక గురిించి, వరా త్ప్ూర్ాకింగా విదాయరిుకి మరియు త్ల్లలద్ిండుర ల్కు/స్ింర్క్షకుల్కు తెల్లయబ్ర్చడిం 

జర్ధగుత్యింద , విదాయ బ్ో ర్ధడ  యొకక విచార్ణ ల్ేకుిండా ఏ విదాయరిు కూడా బ్హిష్పకర్ణ చేయబ్డర్ధ. 
 

డిస ఱాక్్ట పాల్లస  2660 ప్రకార్ిం, ఈ డిస ్ క్ి్ట న ిండి ల్ేదా వేరే ఏదైెనా స్తకల్ డిస ్ క్ి్ట న ిండి స్సెుిండ్స చేయబ్డిన ల్ేదా బ్హిష్పకర్ణ 

చేయబ్డిన త్ర్ధవాత్ రీఅడిమష్పన్ యొకక సాధ్యగత్న  డిస ్ క్ి్ట ప్రిగణ ించిన త్ర్ధవాత్ మాత్రమే ఆ విదాయరిు మర్ల్ చేర్ధుకోబ్డతార్ధ 
ల్ేదా ఎనరోల్ చేయడాన్నకి అన మతిించబ్డతార్ధ (చట్ప్రకార్ిం అవస్ర్మ ైతే త్ప్ు). ఆ స్మావేశ్ముల్ో, కిమశిక్షణకు ధారి తీస న 

ప్రవర్తనన , అట్ి ప్రవర్తన మర్ల్ భ్విష్పయత్యత ల్ో జర్గకుిండా న్నవారిించడాన్నకి అఫస్ర్మయియయ ద ద్ ి బ్ాటు చర్యల్న  ప్రిగణనల్ోకి 
తీస్ కుింటార్ధ.  

 

అయినప్ుటికీ, విదాయరిు ఒక అడల్్ ల్ాగా ల్ేదా ఆఖ్రి అడుజ ద కేశ్న్ ల్ేకుిండా జువ న ైల్ ల్ాగా ల్ేదా జువ న ైల్ ల్ాగా కింవిక్్ట చేయబ్డిన 

ప్రవర్తనన  ఒక అడల్్ ల్ాగా చార్జ చేయబ్డి ఉింట , కిిింద  నేరాల్ల్ో దేన్నకోస్మ ైనా కన్నాక్్ట చేయబ్డి ఉింటట, చార్జ చేయబ్డి ఉింటట, ఆ 

విదాయరిు మర్ల్ చేర్ధుకోబ్డర్ధ ల్ేదా ఎనరోల్ చేస్ కోబ్డర్ధ. 
 ఫర్ ర్ డిగీి హత్య (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

 సెకిండ్స డిగీి హత్య (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

 ఫర్ ర్ డిగీి అసాల్్ (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

 ఫల్వింత్మ ైన అతాయచార్ిం (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

 ఫల్వింత్మ ైన సర డయమి (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

 మొద్టి డిగీి రాబ్రీ (Mo. Rev. Stat. § 569.020) 

 ఒక మ ైనర్ కు మాద్కద్రవయమున  ప్ింప్ ణ  చేయడిం (Mo. Rev. Stat. § 195.212) 

 మొద్టి డిగీి ఆర్సన్ (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

 ఒక కాల స్ A నేర్ిం కిిింద్ కిడాిప్ ింగ్ (Mo. Rev. Stat. § 569.110) 

 చట్ముల్ో పె్రొకనిటుల  అతాయచార్ిం (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

 చట్ముల్ో పె్రొకనిటుల  స డయమి (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

క్రమశిక్షణ నిర్వచనయలు 
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బ్స్ సల్ల్ో స్ ర్క ైశత్మ ైన మరియు కిమబ్ది్మ ైన వాతావర్ణమున  
న ల్కొల్ుడాన్నకి భాత్యన  బ్స్ డెలువ ర్లకు ఫర్ ర్ స్త్ డెింట్ అప్ుగిస్ త ింద .  

 

స్తకల్ అింద ించ ేబ్స్ సల్ల్ో ప్రయాణ స్ త ని ప్రతి విదాయరిు కిిింద  ప్రవర్తనల్న  
త్ప్ున్నస్రిగా పాటిించాల్ల: 

 విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళిల్ో పే్రొకన్ని అన్ని అింశాల్న  పాటిించాల్ల 

 బ్స్ డైెవైర్ ఇచేు అన్ని ఆధేశాల్న  పాటిించాల్ల 

 బ్స్ యొకక ముింద్  వ ైప్పన  చతసేల్ా సీట్ ల్ో కూర్ధున్న ఉిండాల్ల 

 కేటాయిించిన బ్స్ ల్ో క టాయిించిన సా్ ప్పుల్ల్ో ఎకాకల్ల, ద గాల్ల 

 అన్ని శ్రీర్ భాగాల్న , అన్ని వస్ త వపల్న  బ్స్ ల్ోప్ల్ ఉించ కోవాల్ల 

 ఇత్ర్ల్న  మరాయద్గా స్ింప్రద ించాల్ల (మాటల్ల్ోన  చేత్ల్ల్ోన )  
 బ్స్ న  గౌర్వముతో టీరట్ చేయాల్ల (బ్స్ న  డెమేజ్స చయకూడద్ , చెత్త  పారేయకూడద్ , వస్ త వపల్న  విసేరయకూడద్ , 

తినకూడద్  ల్ేదా తరా గకూడద్ )  
 ఎవరికి కేటాయిించిన బ్స్ ల్ల్ోనే ప్రయాణ ించాల్ల 

 

గమన్నక: ఏ స్మయముల్ోన ైనా అన్ని బ్స్ సల్ు కేమరాల్తో ప్ర్యవేక్షిించబ్డవచ ు. 

 

సుర్క్షితమ ైన వాతయవర్ణమును నెలకొలుడ్ిం కొర్క్ు బస్ డ రైవెర్క క్రింది్ చర్ాలలో దే్నినెరనయ తీసుకోవచుచ: 

 విదాయరిుతో మాటాల డడిం పరా ర్ింభిించడిం 

 ప్ రన్నసపాల్/ న్నయముత్యల్తో మాటాల డడిం పరా ర్ింభిించడిం 

 న్నయమాల్న  పాటిించమన్న విదాయర్ధు ల్కు ఆదేశాల్ు ఇవాడిం 

 బ్స్ సీటల న  కేటాయిించడిం 

 బ్స్ టిక ట్ హ చురికల్ు జారీ చేయడిం 

 బ్స్ టిక టలన  జారీ చేయడిం 

 

బసుపను తర్గతి యొక్క విసతర్ణ అని డిస ట ిక్ట భ విసుత ింది్; అిందువలన, బస్ లో దుష ర్వర్తనక్ు ప్ర్థణయమిం ఉింటలింద్.ి 

ప్ర్థణయమాలలో బస్ నుిండి బహషికర్ణ క్ూడయ ఉిండ్వచుచ. ఉల్ల ింఘన తీవరింగా ఉిండే ప్రసి ాత్యల్ల్ో మరియు/ల్ేదా అద  
విదాయర్ధు ల్ సాధార్ణ భ్ద్రత్కు భ్ింగిం కల్లగిించేద ల్ా ఉింటట, ఆ విష్పయిం వ ింటనే ప్ రన్నసపాల్/న్నయముత్యల్కు 
తెల్లయబ్ర్చబ్డుత్యింద . అవస్ర్మ ైతె, ఒక ప్రతాయమాియ కిమశిక్షణ ప్రణాళికన  ప్ రన్నసపాల్/న్నయమిత్యల్ు అమల్ు 
ప్ర్చవచ ు/ర్ూప ింద ించవచ ు. ర్వాణా యొకక డిస ్ క్ి్ట డైెర క్ర్ మరియు ఒప్ుింద్ిం చేస్ కుని ర్వాణా మేనేజర్ కోరినప్పుడల్ాల  

ల్ేదా అవస్రమ ైనప్పుడల్ాల  ప్ రన్నసపాల్/న్నయముత్యల్తో స్ింప్రద సాత ర్ధ. 

బస్ మార్గదర్శకాలు 



 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
డిస ్ క్ి్ట పాల్లస  2670 పే్రొకింటునిద : డిస ్ క్ి్ట ప్న్నల్ో ఉదయయగముల్ో పె్టు్ కుని ల్ేదా స్ాచుింద్ింగా ప్న్నచేస్త్యని ఏ వయకిత కూడా డిస ్ క్ి్ట 

స్తకల్స ల్ో చద్ వపత్యని ఏ విదాయరిుకి శారీర్క శిక్ష (కారోుర్ల్ ప్న్నష్ట మ ింట్) ఇవాకూడద్  ల్ేదా ఇవాడాన్నకి కార్కుల్ు అవాకూడద్ . 
 

అయితే, డిస ్ క్ి్ట ఉదయయగి త్న ఆత్మ-ర్క్షణ కొర్కు, కిమబ్ది్ిం న ల్కొల్ుడిం కొర్కు, ల్ేదా ఇత్ర్ వయకుత ల్ ల్ేదా డిస ్ క్ి్ట యొకక వస్ త వపల్ 

ర్క్షణ కొర్కు, అన్నవార్యిం అయితే, ప్ రన్నసప్పాల్/న్నయమిత్యల్కు ముింద్ స్ త  నోటీస్  ఇవాకుిండా స్ముచిత్మ ైన 

బ్ల్ప్రయోగమున  చేయవచ ు. 

శార్ీర్క్ శిక్ష: నిషరధ్ిించబడినద్ి 
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Francis Howell School District (FHSD) ల్ో ఇింటర ిట్ యాకసస్ విదాయర్ధు ల్కు, ఉపాదాయయుల్కు, స బ్బింద కి, త్ల్లలద్ిండుర ల్కు/స్ింర్క్షకుల్కు మరయిు న్నరాాహుకుల్కు 
ల్భ్యమవపత్యింద . విదాయర్ధు ల్ు FHSD ట ల్లకింయూన్నకేష్పనలన  త్ప్ున్నస్రగిా డిస ్ క్ి్ట పాల్లస  6320 ప్రకార్ిం ఉప్యోగిించాల్ల. కరకిుల్ిం కు స్ింబ్ింధ ించిన స్మాచార్మున  మరియు 
ప్రిశోధ్నా అింశాల్న  మరియు అభ్యస ించడముల్ో నతత్నత్ామున  పె్ింప ింద ించే ఆల్ోచనల్న  యాకసస్ చేయడాన్నకి విదాయర్ధు ల్ు అన మతిించబ్డతార్ధ. 

 

ఎల్ కాఱాన్నక్ట మార్గముల్ో స్ింప్రద ింప్పల్ు జర్ప్డాన్నకి మరియు ప్బిల క్ట మరియు పైె్వేైట్ న టార్ధకల్ల్ో ఉని బ్రహామిండమ ైన స్మాచార్మున  శోద ించడాన్నకి నేర్ధుకోవడిం అనేద  21 వ 

శాతాబి్ముల్ో విదాయరిు శాధ ించడాన్నకి అవస్ర్మ ైన న ైప్పణాయల్ు. కొన్ని స్ింద్ద్రాాల్ల్ో, త్ర్గతి ఉపాధాయయుల్ు ఆమోద సెత , విదాయర్ధు ల్ు త్మ స్ాింత్ ట కాిల్జీన్న విదాయ అవస్రాల్ కొర్కు 
తీస్ కురావడాన్నకి అన మతిించబ్డతార్ధ (ఉదా., ల్ేప్ టాప్ ల్ు, ఐపాడుల , ఐపాయడుల , ఎల్ కా్ా న్నక్ట రీడర్ధల , ల్ేప్ టాప్ ల్ు మొ,). 

 

బధరత 

ఫయర్ వాల్ మరియు ఫ ల్్రిింగ్ దాారా CIPA (చిల్రన్స ఇింటర ిట్ ప ర ట క్షన్ యాక్్ట) న  అన స్రిించడాన్నకి డిస ్ క్ి్ట న్నశ్ుయప్ర్ధచ కుింటుింద . అయినప్ుటిక,ీ విదాయర్ధు ల్ు వారిక ి

ఆఉకర్యింగా ఉింటట ఏదెైనా స్మాచార్మున  యాకసస్ చేసేత , దాన్నన్న వార్ధ వారి ఉపాధాయయుల్కు ల్ేదా ఇత్ర్ ఉపాదాయయుల్కు తెల్లయబ్ర్చాల్ల  

 

కిిింద  చర్యల్ు డిస ట ిక్ట నటెవర్ుకలలో అనుమతిించబడ్తయయి,: 

 

ట ల్లకింమూయన్నకేష్పన్స న  విదాయ ఉదిేశాయల్కు మాత్రమే ఉప్యోగిించాల్ల.  

ఇత్ర్ధల్తో మరాయద్గాన  గౌర్వింగాన  స్ింప్రద ించిండి.  

కాప్ ర ైట్ చటా్ ల్న  మరియు ఇత్ర్ధల్ ఇింట ల్ కుువల్ పరా ప్రీ్ హకుకల్న  గౌర్విించిండి 

పె్ర్సనల్ పే్ర్ధ, ఫర న్ న ింబ్ర్, చిర్ధనామా., ప స్ వర్డ యొకక గోప్యత్న  పాటిించిండి మరియు ఇత్ర్ధల్ గోప్యత్న  గౌర్విించిండి.  

 

మీ బ్ాధ్యత్ల్న  మీర్ధ తెల్ుస్ కున్న ఉిండడిం కొర్కు ఈ మార్గద్ర్శకాల్ు ఇవాబ్డాడ యి. మార్గద్ర్శకాల్న  పాటిించకపర తే, న టార్క ప్ రవేల్జస్ / కింప్ూయటర్ ప్ రవేల్జస్ న  న టార్క 

అడిమన్నస్ేటిర్ ల్ేదా న్నయమిత్ FHSD ప్రతిన్నద  ర్ద్ ి  చేయవచ ు. 

 

కిిింద  చర్యల్ు డిస ్ క్ి్ట న టార్ధకల్ల్ో అనుమతిించబడ్వు: 
 

 గోప్యమ ైన స్మాచార్మున  ప్ించ కోవడిం 

వయకితగత్ స్మాచార్మున  ఇింట ర ిట్ ల్ో ఇవాడిం 

 ర్క్షణ వయవసా్న  దాటివేయడాన్నకి ల్ేదా దాన్నన్న భ్గిిం చేయడాన్నకి ప్రయతిిించడిం 

సాఫ్్ట వేర్ చట్వయరేకింగా కాపీ్ చేయడిం 

ఇత్ర్ధల్ డేటా/ఫైెల్స న  నాశ్నిం చేయడాన్నకి ల్ేదా హాన్న చేయడాన్నకి ప్రయతిిించడిం 

 బ్ూత్య మాటల్ు ఉప్యోగిించడిం 

కాప్ ర ైట్ చటా్ ల్న  ఉల్ల ింఘిించడిం ల్ేదా పాల గియారిజిం 

డిస ్ క్ి్ట న త్ార్క న  ల్ేదా ట కాిల్జీన్న నాశ్నిం చేయడిం 

మీ పాస్ు వర్డ న  ఇత్ర్ధల్కు ఇవాడిం 

ఇత్ర్ధల్న  ఏ ర్కింగాన నైా వేద ించడిం, అవమాన్నించడిం ల్ేదా హాన్న చేయడిం  

అశీలల్/చట్వయతిరకేమ ైన స్మాచార్మున  యాకసస్ చేయడిం 

ఇత్ర్ధల్ ఫర ల్డర్ధల , ఫైెల్స ల్ేదా డాకుయింక ింటలన  అన మతి ల్ేకుిండా చతడడిం  

న టార్క న  వాయపార్ ఉదిేశాయల్కు ఉప్యోగిించడిం 

నాన్-కరికుల్ర్ ఇింట ర ిట్ గమే్సస ఆడడిం 

అన మతిించబ్డన్న వ బ్ సైెటలన  ఉప్యోగిించడిం 

వ ైర్స్ ల్న  అపరల డ్స చేయడిం, డేటా న  మార్ుడిం ల్ేదా న్నయింతిరించబ్డిన స్మాచార్ 

వయవసా్న  ద ింగిల్లించడిం 

 

ఉలల ింఘనక్ు స్ాధామ ైన క్రమశిక్షణ 

న టార్క మరియు ఇింట ర ిట్ ఉప్యోగిం స్ింబ్ింధ ించిన డిస ్ క్ి్ట పాల్స  6320 న  ఉల్ల ింఘిసేత , అద  కిిింద  ఇవాబ్డిన ప్రిమాణామల్ల్ో ఒకట ిల్ేదా ఎకుకవదాన్నకి ధారి తీయవచ ు, 

అయితే, వీతికే ప్రమిిత్ిం కాద్ : 1) న టార్క ప్ రవిల్ేజస్ న  స్సెుిండ్స చేయడిం ల్ేదా ర్ద్ ి  చేయడిం. 2) ఇింట ర ిట్ యాకసస్ న  స్సెుిండ్స చేయడిం ల్ేదా ర్ద్ ి  చేయడిం. 3) కింప్పయటర్ 

యాకసస్ న  స్సెుిండ్స చేయడిం ల్ేదా ర్ద్ ి  చేయడిం. 4) స్తకల్ స్సెునషన్ ల్ేదా 5 బ్హషి్పకర్ణ.  

 

దయచేస  గమనిించిండి: మీ విద్యార్థిక్ సవతింతర ఇింట ర్నెట్ ఉప్యోగమును తిర్సకర్థించయలని మీర్ు కోర్ుక్ుింటే, దయచేస  వార్థ సూకల్ ను సింప్రది్ించి సముచితమ ైన ఫార్మును 
తీసుకోిండి.  

నెటవర్కక మర్థయు ఇింటర్నెట్ ఆమోదయోగామ ైన 

ఉప్యోగిం మార్గదర్శకాలు 
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బులీలయిింగ్ 

బ్ుల్లలయిింగ్ అనేద  విదాయ బో్ ర్ధడ  పాల్లస  2655 ల్ో ఇల్ా న్నర్ాచిించబ్డినద : ఒక వయకిత ల్ేదా కొింద్ర్ధ వయకుత ల్ కల్లగిన స్మూహిం, బ్యపె్ట్డిం, అవాింఛిత్ ఉదేాగ ప్రవర్తన, ల్ేదా 
వేధ ింప్ప న  కల్లగిించడాన్నకి తీస్ కునే ఉదిేశ్యప్ూర్ాకమ ైన చర్య. ఇద  ప్దేప్దే జర్ధగుత్యింద  ల్ేదా ప్దేప్దే జర్గడాన్నకి అవకాశ్ిం ఉింద , మరయిు ఒక నాయయమ ైన విదాయరిు త్న 

శారీర్క భ్ద్రత్కు ల్ేదా వస్ త వపల్కు బ్యప్డే విధ్ింగా ప్రవర్తన; మినాహాయిింప్ప ల్ేకుిండా ఏ యొకక విదాయరిు యొకక విదాయ ప్రద్ర్శన, అవకాశాల్ు ల్ేదా ప్రయోజనాల్ మీద్ 

గణనీయింగా జోకయిం చేస్ కుింటుింద  ల్ేదా స్తకల్ యొకక కిమబ్ది్మ ైన ప్న్నన్న గణనీయింగా చెడకొటుత్యింద ,. బ్ుల్లలయిింగ్ అనగా సైెగల్ తో స్గా శారీర్క చర్యల్ు; మౌఖకింగా; 
సైెబ్ర్ బ్ుల్లలయిింగ్; ఎల్ కా్ా న్నక్ట ల్ేదా వరా త్ప్ూరిత్ కమూయన్నకేష్పన్, మరియు బ్ుల్లలయిింగ్ న  తెల్లయబ్రిచినింద్ కు ప్రతికారాన్నకి బె్ద రిింప్ప.  

 

స్తకల్ మ ైదానాల్ల్ో, స్తకల్ వేల్ల్ో, స్తకల్ సాునాసర్ చేస న కార్యకిముముల్ో ల్ేదా స్తకల్ కు స్ింబ్ింధ్ముని నేప్ద్యముల్ో ఉని విదాయర్ధు ల్ మీద్ బ్ుల్లలయిింగ్ 

ల్ేదా బె్ద రిింప్పన  ఏ ర్ూప్ముల్ోనత ల్ేన్న అభ్యస ించే మరియు ప్న్నచేసే వాతావర్ణమున  న ల్కొల్ుడాన్నకి డిస ్ క్ి్ట కటు్ బ్డి ఉింద . బ్ుల్లలయిింగ్ ఘటనల్న  భ్వన 

న్నరాాహకిి న్నవేద ించవల్స ింద గా విదాయర్ధు ల్న  మరయిు/ల్ేదా వారి త్ల్లలద్ిండుర ల్ు/స్ింర్క్షకుల్న  పరర త్సహిస్ త నాిము. 
 

బ్ుల్లలయిింగ్ న  న్నవేద ించమన్న డిస ్ క్ి్ట పరర త్సహిస్ త ింద . విదాయర్ధు ల్ు తాము బ్ుల్లలయిింగ్ కు గుర ైనా ల్ేదా మరొకరికి జరిగనిద  చతస నా న్నవేద ించాల్ల. బ్ుల్లలయిింగ్ న  
న్నవేద ించడాన్నక ిస్ ర్క్షత్మ ైన మారాగ ల్న  స్తకల్స విదాయర్ధు ల్తో చరిుసాత యి. బ్ుల్లల  చేయబ్డిన ల్ేదా బ్ుల్లయిింగ్ న  చతస న విదాయర్ధు ల్ు వ ింటనే ఆ ఘటనన  ఒక పె్ది్వారకి ి

న్నవేద ించాల్ల. త్మ బిడడల్ు త్మకు బ్ుల్లలయిింగ్ జరిగి, అయితే ఆ ఘటనన  న్నవేద ించడాన్నకి వార్ధ అసౌకర్యింగా భావిసేత , త్ల్లలద్ిండుర ల్ు / స్ింర్క్షకల్ు ఆ ఘటనన  ప్ రన్నసపాల్ 

గారికి స్ింప్రద ించి న్నవేద ించాల్ల. ప్రతి యొకక బ్ుల్లలయిింగ్ ఘటన కూడా ద్రాయప్పత  చేయబ్డుత్యింద . FHSD వ బ్ సైెట్ ల్ో, పే్ర్ింట్స టాయబ్ కిిింద్ బ్ుల్లలయిింగ్ కు స్ింబ్ింధ ించి 

త్ల్లలద్ిండుర ల్కు విదాయర్ధు ల్కు అవస్రమ ైన స్మాచార్ిం ఉింద , http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 
 

సమావేశిం 

ముఖ్ా-ముఖ గా ల్ేదా ట ల్లఫర న్ దాారా జరగిే స్ింప్రద ింప్ప 
 

సెరబర్క బులీలయిింగ్ 

సైెబ్ర్ బ్ుల్లలయిింగ్ పాల్లస  2655ల్ో ఇల్ా న్నర్ాచిించిబ్డినద :పైె్న వివరిించిన బ్ుల్లలయిింగ్ న  ఒక మ సేజ్స, ట క్ట ర్, సౌిండ్స, ల్ేదా ఇమేజ్స దాారా కమూయన్నకేష్పన్ ప్ింప్డిం, 

అయితే వీటికే ప్రిమిత్ిం కాద్ . దీన్నన్న ట ల్లఫర న్, వయర లస్ ట ల్లఫర న్, ల్ేదా ఇత్ర్ వయర లస్ కమూయన్నకశే్న్ ప్రికర్ిం, కింప్ూయటర్, ల్ేదా పే్జర్ దాారా, అయితే వీతికే ప్రమిిత్ిం 

కాద్ , ప్ింప్బ్డవచ ు. స్తకల్ యొకక ట కాిల్జికల్ రిసర ర్సస్ ఉప్యోగిించి ఏయొకక డిస ్ క్ి్ట పరా ింగాణిం ల్ేదా ఒక డిస ్ క్ి్ట కార్యకిమింల్ో మొద్ల్యియయ సైెబ్ర్ బ్ుల్లలయిింగ్ 

కొర్కు డిస ్ క్ి్ట న్నషెద ించవచ ు ల్ేదా కిమశిక్షణ చేయవచ ు, విదాయ వాతావర్ణాన్నకి త్గని కన క్షన్ ఉింటట, ల్ేదా విదాయరిు యొకక స్ాింత్ వయకితగత్ ట కాిల్జికల్ రిసర ర్సస్ 

ఉప్యోగిించి ఏయొకక డిస ్ క్ి్ట పరా ింగాణిం ల్ేదా ఒక డిస ్ క్ి్ట కార్యకిమింల్ో మొద్ల్యియయద . పైె్గా. డిస ్ క్ి్ట విదాయర్ధు ల్ విద్యకు ఆటింకిం కల్లగిించే ల్ేదా విద్య మీద్ ప్రతికూల్ింగా 
ప్రభావిం చతపే్విధ్ింగా కేింప్స్ బ్యట గణనీయమ ైన ద్ ష్ప ర్వర్తన చర్యల్ల్ో పాల్గగ నే విద్యర్ధు ల్ు కిమశిక్షణకు గుర్ధవత్యర్ధ.  

 

వేధి్ింప్ు/వివక్ష 

ఒక వయకిత యొకక జాతి, వర్ణిం, ల్లింగిం, దేశీయ మూల్ిం, జాతీయ మూల్ిం, వ ైకల్యిం, మత్ిం, ల్ ైింగకి ధయర్ణ , ల్ేదా గిహిించబ్డడ  ల్ ిైంగిక ధయర్ణ  కార్ణింగా వేధ ింప్ప ల్ేన్న అభ్స ించే 

వాతావర్ణమున  న ల్కొల్ుడిం డిస ్ క్ి్ట యొకక విధానిం. ఒక వయకిత యొకక జాతి, వర్ణిం, ల్లింగిం, దేశీయ మూల్ిం, జాతీయ మూల్ిం, వ ైకల్యిం, మత్ిం, ల్ ైింగిక ధయర్ణ , ల్ేదా 
గిహిించబ్డడ  ల్ ైింగిక ధయర్ణ  కార్ణింగా వేధ ింప్ప ల్ేదా వివక్ష యొకక అన్ని ర్ూపాల్న  డిస ్ క్ి్ట న్నషేధ స్ త ింద .  

 

ఒక వయకిత యొకక జాతి, వర్ణిం, ల్లింగిం, దేశీయ మూల్ిం, జాతీయ మూల్ిం, వ ైకల్యిం, మత్ిం, ల్ ైింగిక ధయర్ణ , ల్ేదా గిహిించబ్డడ  ల్ ైింగిక ధయర్ణ  కార్ణింగా వేధ ింప్ప ల్ేదా వివక్ష 

గురిించిన అన్ని ఫ రాయద్ ల్న , అవి అధ కార్కింగా ఇచిునా ల్ేక అనాధ కార్కింగా ఇచిునా, మౌఖకింగా ల్ేక వరా త్ప్ూర్ాకింగా ఇకిునా, వాటిన్న స్తకల్ వయవసా్ త్క్షణమే 
ద్రాయప్పత  చేస్ త ింద  మరియు త్ద్ ప్రి వేధ ింప్ప ల్ేదా వివక్ష న ిండి ఆ వయకుత ల్న  ర్క్షిించడాన్నకి స్ముచిత్ చర్యల్న  వ ింటనే తీస్ కుింటుింద  మరియు వేధ ింప్ప ల్ేదా వివక్ష 

జరిగినటుల గా న్నరాు రిించబ్డితే, ఆ వేధ ింప్పన  ముగిించడాన్నకి వేధ ింప్ప/వివక్ష చతప్ న ఆ విదాయరిు, ఉపాధాయయుల్ు, న్నరాాహకుల్ు, ల్ డా ఇత్ర్ స్తకల్ స బ్బింద  మీద్ 

త్క్షణమే మరియు స్ముచిత్మ ైన విధ్ముల్ో ఏ విదాయరిు మీదైెన కిమశిక్షణ చర్య తీస్ కోబ్డుత్యింద .  
 

హ జింగ్ 

విదాయరిు హేజిింగ్ అనేద  డిస ్ క్ి్ట పాల్లస  2920 కిిింద్ స్ుష్్పింగా న్నషేద ించబ్డినద . హేజిింగ్ అనగా ఏదెైనా స్తకల్ స్ింభ్ింద ించిన కార్యకిమిం ల్ేదా కీిడా టీమ్స ల్ో చేరే ఉదిేశ్యముతో 
మరొక విదాయరిు మీద్ చతపే్ ఉదిేశ్యప రొవక ప్రవర్తన, అద  స్తకల్ పరా ింగాణముల్ో జరగినిా ల్ేదా బ్యట జరిగినా స్రే. ఎ విధానిం కిిింద్ న్నషేధ ించబ్డడ  ప్వర్తనల్ో ఉనివి, అయితే 

వీటికే ప్రమిిత్ిం కాద్ : జననీింద రయాల్ు, ప్ ర్ధద్ ల్ు, ల్ేదా రొముమల్న (మన్నళ్ా విదాయర్ధు ల్ు) చతప్ ించడిం ల్ేదా తాకడిం, ప్రత్యక్షింగనో ల్ేక ప్రోక్షింగా ల్ోద్ స్ త ల్ మీద్గా 
తాకడిం, శారీర్క హాన్న కల్లగిసాత మన్న బె్ద రిింప్ప; మరియు శారీర్క ల్ేదా మానస క హాన్న కల్లగిించడిం ల్ేదా అవమాన్నించడిం. 

 

ఈ విధాననమున  ఉల్ల ింఘిించినటుల గా కన గొనబ్డిన విదాయర్ధు ల్ు స్తకల్ న ిండి స్సెునషన్/బ్హిష్పకర్ణకు మరయిు ద్ ష్ప ర్వర్తన యొకక తీవరత్న  బ్ట్ి 

కార్యకల్ాప్ిం/కీిడల్ో పాల్గగ నడిం న ిండి తీస వేయడిం మొద్ల్గువాటికి గుర్వపతార్ధ. 

ప్దకోశిం 

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

ఒకొకకక హ ై స్తకల్ కేింప్స్ ల్ో ప్రిమిత్మ ైన విదాయరిు పారికింగ్ మాత్రమ ేఉింద  కన క, విదాయర్ధు ల్ు స్తకల్ కు డెైవై్ చేస్ కున్న రావడాన్నకి పారికింగ్ ప్ెరిమటుల  

అవస్ర్ిం అవపతాయి. విదాయరిు ఆటోమొబ్ెైల్స కు స్ింబ్ింధ ించి ప్ెరిమటల కు అరా్త్ ప్ ింద్డాన్నకి అరా్త్ మరియు న్నబ్ింధ్నల్న  స్ముచిత్మ నై హ ై స్తకల్ 

న్నరాాహుకుల్ు తీరామన్నసాత ర్ధ. ఉల్ల ింఘనల్ు పారికింగ్ ప్ రవిల్ేజస్ న  కోల్ోువడాన్నకి ధారి తీయవచ ు. 

 

ప్ర్థహార్ిం 

ద ింగిల్లించబ్డిన ల్ేదా పాడెైన వస్ త వపల్కు కొిత్త  వస్ త వపల్ు ఇవాడిం ల్ేదా వాటికి నాయయమ ైన మార కట్ ధ్ర్న  ప్రిహార్ింగా ఇవాడిం.  
 

ద్ ింగతనిం/చోర్థ 
మరొక వయకితకి ల్ేదా స్ింసా్కు చెింద న వస్ త వపన , దాన్న యజమాన్న అన మతి ల్ేకుిండా ల్ేదా వారికి తెల్లయకుిండా, ఆ యజమాన్న ఆ వస్ త వపన  
ఉప్యోగిించకూడద్  అనే ఉదేిశ్యముతో, తీస్ కోవడిం ల్ేదా తీస్ కోవడాన్నకి ప్రయతిిించడిం (ద ింగత్నిం నేర్ిం కిిింద్)  

 

సెక్్టింగ్ 

ల్ ైింగికింగా స్ుష్్పమ ైన ఫర టోల్ు ల్ేదా మ సేజుల్న  ఎల్ కా్ా న్నక్ట ప్రికర్ిం దాారా ప్ింప్డిం 

 

ఉగరవాద బెద్రి్థింప్ు 
ఎవర ైనా మరొక వయకితకి భీతి కల్లగిించే ల్ేదా ప్బిల క్ట భీతికి కల్లగిించే ఉదేిశ్యముతో హిింస్కు పాల్బడతామన్న బ్ెద రిసేత . 

 

అనుమతి లేక్ుిండయ ప్రవేశిించడ్ిం 

స్సెుింద్ అయి ఉనిప్పుడు ల్ేదా బ్హిష్పకర్ణల్ో ఉనిప్పుడు స్హా, స్తకల్ పరా ింగాణముల్ో అన అింతి ల్ేకుిండా ఉిండడిం, దీన్నల్ో ప్గల్కొటి్  ప్రవేశిించడిం 

కూడా వస్ త ింద . 
 

ఆయుదిం (చూడ్డయనిక్ ఆయుద్యలు లాగా ఉిండేవి మర్థయు మిందుగుిండ్రలు సహా ) 

ఆయుద్ిం అనగా, కిిింద్వాటలి్ో ఒకట,ి ఉదాహర్ణకు మరియు న్నయింత్రణ ల్ేకుిండా:  
త్యపాకి: త్యపాకి అనేద  ఫెడెర్ల్ కోడ్స యొకక 18 U.S.C. 921 ల్ో న్నర్ాచిించబ్డినటుల గా. ఉదాహర్ణల్ు, హాయిండ్స గన్, ర ైఫ ల్, ష్ార్్ గున్, మరియు 

బ్ాింబ్ుల్ు. ప్ూరిత న్నర్ాచనిం కొర్కు ఫెడెర్ల్ కోడ్స న  చతడిండి. 
ఇత్ర్ గన్ ల్ు: ఏదెైనా ర్కిం గన్, ల్ోద్ చయేబ్డినద  ల్ేదా ల్ోడ్స చేయబ్డన్నద , ప్న్న చేస నా చేయకపరయినా. త్యపాకి కాకుిండా గన్ ల్ాగా కన్నప్ ించే 

ఏదెైనా వస్ త వప స్హా. దీన్నల్ో ప్లె్ ల ట్ గన్, ప్ెయిింట్ బ్ాల్ గన్, స్్న్ గన్, టటసెర్ గన్, బిబి గన్, ఫ్ేల ర్ గన్, న యిల్ గన్ మరియు ఎయొర్ సాఫ్్ట గన్. 

ఇత్ర్ ఆయుదాల్ు: త్యపాల్ల ల్ేదా ఇత్ర్ గన్ కాకుిండా, శ్రీరాన్నకి హాన్న మరియు/ల్ేదా గాయిం కల్లగిించగల్ ల్ేదా కల్లగిించడాన్నకి ఉదేుశిించబ్డడ  విధ్ింగా 
బ్యప్ెట్డాన్నకి ఉప్యోగిించబ్డే ఏయొకక ప్రికర్ిం ల్ేదా వస్ త . దీన్నల్ో ఉనివి, అయితే వీటిక  ప్రిమిత్ిం కాద్ , మార్ుగల్ కతిత , వేటకు వాడే 
కతిత , సా్ ర్ కతిత , ర్జర్ (), బ్రా స్ నకిల్స, బ్ాక్టస కట్ర్, నాించ క్ట, సెైుక్టడ గలవ్, సెైుక్టడ రిస్్ బ్ాయిండ్స, ఏదెైనా మేస్ డెరివేటివ్, టయిర్ గాయస్ ప్రికర్ిం ల్ేదా 
ప్ెప్ెుర్ సే్ర.  

 

ఆయుదాన్నకి Missouri State Statute యొకక న్నర్ాచనిం కిిింద్ ల్లింక్ట ల్ో ల్భిస్ త ింద : http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-

599/5710000010.HTM 

ప్దకోశిం 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-
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ఎల్ కాఱాన్నక్ట స్ింత్కాల్ు 2017-2018 విదాయరిు ప్రవర్తనా న్నయమావళి యొకక అింగీకార్ిం ల్ాగా ఆమోద ించబ్డుతాయి. అింగీకార్ 

ప్రకిియన  ప్ూరిత చేయడాన్నకి కిిింద్ ల్లింక్ట మీద్ ద్యచేస  కిలక్ట చేయిండ.ి  

 
 

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

తల్లలదిండ్రర లు/సింర్క్షక్ులు సింతక్ిం 

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

