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निलम्बि 
अभििावक/हेरचाहकराताको रथ्य पत्र

निलम्बि ििेको के हो? 

शिलम्बि त्ब हुन्छ ज्ब शिद्षालयले एउटषा शिद्षार्थीलषाई केशि समयको 
लषाशग शिद्षालयमषा उपश्र्त िहुिु भिेर आग्रि गर्द्छ। ककन्डरगषाटटेि रशेि 
िर्द २ कषा शिद्षार्थीिरु ५ िैशक्क करि समम शिलशम्बत हुि सक्छि् र िर्द 
३-१२ कषा शिद्षार्थीिरु १० करि समम शिलशम्बत हुि सक्छि्।

शिद्षार्थीको शिनतषाजनय व्यििषारले कुिै व्यशतिलषाई िषािी गरेको ्छ 
िषा ितरषामषा पषारेको ्छ र अनय व्यशतिको सुरक्षा जोशिममषा परेमषा 
शरिशनसपलले शिद्षार्थीलषाई शिलम्बि गि्द सके््छि् । शरिशनसपलले ज्ब 
उिषाँिरुले शिद्षार्थीको शिनतषाको व्यििषारलषाई अरु तररकषािरु्बषाट 
व्यि्र्षापि गिटे रियषास गररसकु् भएको ्छ र शिद्षालयलषाई उति 
व्यििषारको सिषायतषा योजिषा र सुरक्षाकषा उपषायिरु ्र्षापिषा गि्द समयको 
आिशयक परेको ्बित शिलम्बि गि्द सकु्हुन्छ। शिलम्बि गिटे शिर्दय गरषा्द 
शरिशनसपलले शिद्षार्थीको व्यििषार र आिशयकतषािरुलषाई शििषार गिु्दप्छ्द।

शिलम्बि हुिु अशि, शरिशनसपलले शिनतषाजनय व्यििषारको लषाशग 
औपिषाररक िेतषाििी रिरषाि गिु्दप्छ्द। यकर सो व्यििषार गमभीर ्छ िषा 
सुरक्षाको शिरय ्छ भिे, तपषाईंको ्बच्षालषाई औपिषाररक िेतषाििी श्बिषा 
शिलम्बिमषा रषाख्न सककन्छ।

्यदि मेरो ्बच्ा निलमम्बर ि्यो ििे क हुन्छ? 

शिद्षार्थीलषाई शिलम्बि गिटे शिर्दय गरेको २४ िणटषाशभत्र, शरिशनसपलले 
शिद्षार्थीलषाई मौशिक रूपमषा र अशभभषािक िषा िरेिषािकतषा्दिरूलषाई 
शलशित रूपमषा ्बतषाउिुप्छ्द। तपषाईं र तपषाईंको ्बच्षालषाई शिद्षालयसँग 
सो शिलम्बिमषाशर् रिशतकरियषा करिे मौकषा करइिुप्छ्द। तपषाईंको ्बच्षालषाई 
मद्दत गि्द कषायषा्दनियि गि्द सककिे ररिीशत र सिषायतषािरु तयषार गि्द 
शिद्षालयले तपषाईंसँग शमलेर कषाय्द गिटे ्छ।

शिलम्बिको समयमषा तपषाईंको ्बच्षालषाई शिद्षालय आउि अिुमशत हुरिै। 
शिद्षालयले तपषाईंको ्बच्षालषाई शिलम्बिको समयमषा पढषाई जषारी रषाख्न 
सियोग रिरषाि गिटे्छ र तपषाईं र तपषाईंको ्बच्षासँग िेक इि (check in) 
गिटे्छ। िेलश्बइंग रटप सीट ले तपषाईंलषाई शिलम्बिको समयमषा तपषाईंको 
्बच्षाको कलयषारको समर््दि गि्द सियोग गि्द सक्छ। 

निलम्बिको अवधि थप गिने

यकर शिलम्बिले सिषायतषा योजिषा ्बिषाउि पयषा्दप्त समय दररँिै िषा 
व्यि्र्षापि गि्द ्बषाँकी शिरनतर िशलरििे कुिै सुरक्षा जोशिम ्छि्  भिे, 
शरिशनसपलले शिरटेिक (िैशक्क िेतृति) सँग कुरषा गरेपश्छ शिलम्बिको 
अिशि र्प्नसके् ्छि् । यसरी अिशि र्प्ने शिर्दय गररएमषा शिलम्बि समषाप्त 
हुिु अगषाश्ड अशभभषािक/िरेिषािकतषा्दिरूलषाई सूशित गररिे ्छ।

के म निलम्बिको अनपल गिता सक्छछु ? 

सकु्हुन्छ, यकर तपषाईंलषाई शरिशनसपल र शिरटेिक (िैशक्क िेतृति) ले गलत 
शिर्दय गरेको लषागेमषा िषा सशि कषाय्दशिशिको पषालिषा िगरेको लषागेमषा 
तपषाईंले शिलम्बिशिरूद्ध अशपल गि्दसकु्हुन्छ। अशपल संसषािि ििेु्दिोस् ।

तपषाईंको ्बच्षाको पक्मषा िकषालत गिटे ्बषारे जषािकषारी, सषार्ै 
शिद्षालयिरुसँग समपक्द  गिटे तररकषािरु िर्दि गिटे िषाम्ो ्कुल कमयुशिरट 
िषाट्दर उपलबि ्छ।

ररटिता टछु सकछु ल ्योजिा ममटटङ्ग ििेको के हो?  

तपषाईंको ्बच्षा उसको शिलम्बि समषाप्त हुिे शमशत िषा तयस अगषाश्ड िै 
शिद्षालय फरक्द ि सके््छ। तपषाईंको ्बच्षाको व्यििषार व्यि्र्षापि गि्द र 
शमलेर समषािषाििरू तयषार गि्द शिद्षालयसँग तपषाईंको सिकषाय्द अतयनत 
मितिपूर्द ्छ। तपषाईंको ्बच्षा शिद्षालयमषा फरक्द िु अगषाश्ड ऊसँग िशजक 
रिरे कषाम गिटे शिद्षालयको कम्दिषारीसँग योजिषा ्बिषाउिे मिमिङ्ग तय गि्द 
शिद्षालयले तपषाईंलषाई फोि मषाफ्द त समपक्द  गिटे ्छ।

उति मिमिङ्ग सकषारषातमक ्छलफलकोलषाशग सिषा्दशिक मौकषा करिे िैलीमषा 
व्यशतिगत रूपमषा, फोि मषाफ्दत िषा अिलषाईि गि्द सककिे ्छ। यो मिमिङ्ग 
तपषाईंको ्बच्षा शिद्षालय फरक्द एपश्छ उसलषाई सिषायतषा करि तपषाईंिरूले 
कसरी सिकषाय्द गि्द सक्ुहुन्छ भन्े ्बषारे हुिे्छ। तपषाईंले यस मिमिङ्गिा 
एकजिषा सियोगी व्यशतिलषाई पशि सषार्मषा लयषाउि सकु्हुन्छ। उसले 
तपषाईंलषाई र/िषा तपषाईंको ्बच्षालषाई व्यषाििषाररक िषा भषाििषातमक सिषायतषा 
रिरषाि गि्द सक्छ।

र्प ररिीशत र सिषायतषा िषाशििे शिनतषाजनय व्यििषारिरूको सनरभ्दमषा 
शिद्षालयले सिषायतषा करि र कुिै पशि जोशिम िटषाउिको लषाशग 
योजिषा ्बिषाउि तपषाईं र तपषाईंको ्बच्षासँग सिकषाय्द गिटे्छ। तपषाईंको 
्बच्षाको लषाशग अगषाश्ड िै यो उपलबि पशि हुिसक्छ। यकर योजिषा लषागू 
गररसककएको ्छ भिे, यसलषाई तपषाईंको ्बच्षालषाई सिषायतषा गि्द मद्दत 
गिटे गरी समषायोजि गररिे्छ। उति योजिषा तपषाईं र तपषाईंको ्बच्षालषाई 
सिषायतषा गिटे शिद्षालयको कम्दिषारीलषाई उपलबि गरषाइिे ्छ। 

्यदि ्यो व्यवहार फेरी ि्यो ििे के हुन्छ?

यकर शिनतषाजनय व्यििषार फेरी भयो भिे, शरिशनसपल र ्कुल लरििंग सपोट्द 
रटमले तपषाईंको ्बच्षाको शसकषाईलषाइ समर््दि गिटे अनय तररकषािरुको 
पशििषाि गिटे्छ। यसमषा समर््दि रिरषाि गि्द मद्दतको लषाशग शिभषाग शभत्रकषा 
शििेरज्ञिरुलषाई सोिपु्छ गिटे कुरषा समषािेि हुि सक्छ।

थप जािकारी 

तपषाईंको ्बच्षा शिलशम्बत भयो भिे के गिटे भन्ेमषा जषािकषारी पशि 
उपलबि ्छ।

टेभलफोि अिछुवािक सेवा

यकर तपषाईं शिद्षालयमषा समपक्द  गि्द िषाििुहुन्छ र तपषाईंलषाई अंग्रेजीमषा 
सियोगको आिशयकतषा पर्द्छ भिे कृपयषा टेशलफोि अिुिषारक सेिषालषाई 
131 450 मषा कल गिु्दिोस्, तपषाईंलषाई कुि भषारषा िषाशिन्छ ्बतषाउिुिोस् 
र सञ्षालकलषाई शिद्षालयमषा फोि गि्द आग्रि गिु्दिोस्। सञ्षालकले 
तपषाईकँो िषातषा्दलषापमषा सियोग गि्द लषाइिमषा अिुिषारकलषाई उपश्र्त 
गिटे्छि्। तपषाईलँषाई यो सेिषाको लषाशग िषाज्द गररिे ्ैछि।
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