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निलम्बि गिने औपचारिक चेताविी
अभििावक/हेिचाहकताताको तथ्य पत्र

चचनताको व्यवहािको लानग औपचारिक चेताविी ििेको  
के हो? 

शिन्षाको व्यिहषार भनेको कसैले गनने त्यस्ो कषा्य्य हो जसले गरषा्य 
उनीहरु आफँैलषाई िषा अरुलषाई हषानी िषा ख्रषा हुनसक्छ िषा भएको ्छ। 
औपिषाररक िे्षािनीले शिद्षार्थीलषाई उनीहरुको व्यिहषारले उनीहरु 
आफँैलषाई र अरुलषाई हषानी िषा ख्रषा भएको ्छ िषा हुनसक्छ भनेर 
ब्षाउँर्छ। ्यो ्पषाईं र ्पषाईंको बच्षालषाई उनीहरुको व्यिहषार सुधषान्य 
आिश्यक ्छ भनेर जषानकषारी दरन शिजषाइन गररएको हो।

औपिषाररक िे्षािनी एउटषा पत्र हो जसमषा ्पषाईंको बच्षाको शिन्षाको 
व्यिहषार रटशपएको हुन्छ। ्पषाईंको बच्षालषाई ्यस  सम्यमषा शनलमबन 
गरररनै।

्यदि मेिो ्बच्ाले औपचारिक चेताविी पा्यो ििे क हुन्छ? 

शरिशनसपलले उहषाँहरुले औपिषाररक िे्षािनी जषारी गन्य लषागेको जषानकषारी 
दरन ्पषाईंलषाई सकेसमम िषाँिो समपक्य  गनु्यहुने्छ। उहषाँहरुले ्पषाईं र 
शिद्षाल्यले ्पषाईंको बच्षालषाई सह्योग गन्यको लषाशग कसरी सँगै कषाम 
गन्य सदकन्छ भनेर ्छलफल गनु्यहुने्छ। शरिशनसपलले ्पषाईंलषाई औपिषाररक 
िे्षािनीको शलशख् रिश्शलशप पशन रिरषान गनु्यहुने्छ।

औपिषाररक िे्षािनीको उद्शे्य ्पषाईंको बच्षालषाई उनीहरुको 
व्यिहषारको रिभषािको बषारेमषा बुझन सम्य दरनु र एउटषा समर््यन ्योजनषामषा 
सहम् गरषाउनु हो। शिद्षाल्यले ्पषाईं र ्पषाईंको बच्षालषाई व्यिहषारको 
बषारेमषा ्छलफल गन्य र ्पषाईंको बच्षालषाई आिश्यक समर््यनहरुको बषारेमषा 
्योजनषा िषा सशमक्षा गन्य उनीहरुसँग भेटने मौकषा दरने्छ।

शिन्षाजन्य व्यिहषारको लषाशग औपिषाररक िे्षािनी ५० िैशक्क 
दरनहरुसममको लषाशग रषाशखएको हुन्छ । ्यो सम्यमषा ्यदर सो व्यिहषार 
फेरी रोहोरर्यो भने, ्पषाईंको बच्षा शनलशमब् हुन सक्छ।

्यदि मेिो ्बच्ाले औपचारिक चेताविी पा्यो ििे मैले के गिने?

लगभग हरेक बच्षाले कशहलेकषाँही शिद्षाल्यको शन्यम िषा शिद्षार्थीहरुको 
व्यिहषार संशह्षाको पषालनषा नगनने कषा्य्यहरु गनने्छन्। कशहलेकषाँही, 
जब ्यस्ो हुन्छ, औपिषाररक िे्षािनी दरइने्छ। ्यदर ्पषाईंको बच्षा 
शिद्षाल्यमषा समस्यषामषा परदै्छ भने के गनने भन्े बषारे र्प जषानकषारी 
उपलबध ्छ।

्पषाईंको बच्षाले औपिषाररक िे्षािनी पषाउनु भनेको त्यहषाँ ्यस्ो व्यिहषार 
्छ जसलषाई ध्यषान दरन आिश्यक ्छ। ्पषाईंको बच्षाको व्यिहषारलषाई 
व्यिसर्षापन गन्य र शमलेर समषाधषान ््यषार गन्य शिद्षाल्यसँग ्पषाईंको 
सहभषाशग्षा अत्यन् महतिपूर्य ्छ।  औपिषाररक िे्षािनीको बषारेमषा 
शिद्षाल्यको शरिशनसपलसँग कुरषा गनु्यहोस् र केशह समषाधषानहरु शलएर 
आउन ्पषाईंको बच्षालषाई समर््यन गरररहकेो रटमसँग कषाम गनु्यहोस्।

्पषाईंको बच्षाको पक्मषा िकषाल् गनने बषारे  जषानकषारी, सषार्ै 
शिद्षाल्यहरुसँग समपक्य  गनने ्ररकषाहरु िर्यन गनने सकुल कम्युशनरट िषाट्यर 
उपलबध ्छ।

कशहलेकषाहह,ँ ्पषाईंलषाई ्पषाईंको बच्षाको लषाशग र्प सह्योग शलन 
आिश्यक हुनसक्छ। ्यसको म्लब ्पषाईंले ्पषाईंको बच्षालषाई 
उनीहरुको िषाकटर िषा अन्य पेिेिरकोमषा लग्न आिश्यक हुनसक्छ।

्यदि ्यो व्यवहाि फेिी ि्यो ििे के हुन्छ? 

्यदर शिन्षाजन्य व्यिहषार रिषारशमभक औपिषाररक िे्षािनीको ५० िैशक्क 
दरनहरुशभत्र फेरी भ्यो भने, शरिशनसपलले ्पषाईंको बच्षालषाई शनलमबन 
गनने शनर्य्य शलन सकु्हुन्छ । ्पषाईंको बच्षालषाई शनलमबन गनने शनर्य्य 
शरिशनसपलले व्यिहषार, र ्पषाईंको बच्षा र अन्य बषालबषाशलकषाहरुको 
व्यशतिग् आिश्यक्षाहरु हरेेपश्छ मषात्र गररन्छ। शिद्षार्थी शनलमबन 
समबनधी जषानकषारी उपलबध ्छ। 

मेिो अझै कुिै चचनताहरू ्छ ििे म क गिुता? 

्यदर ्पषाईंलषाई ्पषाईंको बच्षाको शिद्षाल्यमषा शसकषाई, व्यिहषार िषा 
कल्यषार समबनधी शिन्षा ्छ भने, सबैभनरषा उशि् िुरुिषा् शिक्क, 
सहषा्यक शरिशनसपल िषा िपेुटी शरिशनसपलसँग कुरषा गनु्य हो। अशधकषांि 
समस्यषाहरु ्पषाईंको बच्षा र पररशसर्श् र्षाहषा भएकषा व्यशतिहरुसँग कुरषा 
गरेर समषाधषान हुन सक्छ।

कशहलेकषाहीं ्पषाईंले अरु कसैसँग कुरषा गन्य आिश्यक हुनसक्छ। ्पषाईंको 
शिद्षाल्यले ्पषाईंको सर्षानी्य शिक्षा कषा्यषा्यल्यको समपक्य  जषानकषारी 
उपलबध गरषाउन सक्छ जसले ्पषाईंलषाई मद्द् गन्य सक्छ। ्पषाईंको 
शिन्षाको मेशिकल कषाररहरु हुन सक्छ भन्े ्पषाईंलषाई लषाग्छ भने 
्पषाईंको बच्षाको िषाकटरसँग कुरषा गनने बषारेमषा पशन सोचनुहोस्।

टेभलफोि अिुवािक सेवा

्यदर ्पषाईं शिद्षाल्यमषा समपक्य  गन्य िषाहनुहुन्छ र ्पषाईंलषाई अंग्ेजीमषा 
सह्योगको आिश्यक्षा पर्य्छ भने कृप्यषा टेशलफोन अनुिषारक सेिषालषाई 
131 450 मषा कल गनु्यहोस्, ्पषाईंलषाई कुन भषाषषा िषाशहन्छ ब्षाउनुहोस् 
र सञ्षालकलषाई शिद्षाल्यमषा फोन गन्य आग्ह गनु्यहोस्। सञ्षालकले 
्पषाईकँो िषा्षा्यलषापमषा सह्योग गन्य लषाइनमषा अनुिषारकलषाई उपशसर्् 
गनने्छन्। ्पषाईलँषाई ्यो सेिषाको लषाशग िषाज्य गररने ्ैछन।
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