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FARGO PUBLIC SCHOOL 

गैर भेदभव र उत्पीड्न बिरोधी नीबि   

 

इ०एल्० का लाबग नीबि सबिक्षा अनुवाद: 

२७ पृष्ठको नीति लाइ केही अंश वा समू्पर्ण रुप मा अनुबाद गनण अनुरोध गरेमा तिल्लाले एक 

दुभाषे र एक प्रशासतनक कमणचारी प्रदान गनण सके्नछ । 

 

स्थातनय, राज्य र संघीय कानून र नीतिहरू नागररकलाई  गैर भेदभाव र उत्पीडन बाट 

सुरक्षा को लातग तसिणना गररएको हुन्छ्। फगो पब्लिक सु्कल का तनति; नोथण डकोिा सेनु्चरर 

कोड ; फ्यडर ्ल टैट्ल २ ,टैट्ल ३,टैट्ल ४, र टैट्ल ९ ,खण्ड ५०४; अमेररकन तवथ 

तदसातबतलस एक््ट। 

 

फगो ब्ललिक सु्कल तिल्ला सबै रोिगार र शैतक्षक कायणक्रम, गतितबतध, र सुतबधाहरुमा 

भेदभाव र उत्पीड्नबाट मुक्त तशक्षा र कायण वािावरर्को लातग प््रतिबद्ध छ। 

जिल्लाले िाजि, रंग, धर्म, जलंग, जलंग पजिचान, राजरि य उत्पजि, वंश, अपांगिा, उरे्र वा कानून 

द्वारा सुरजिि अन्य स्थिजिको आधारर्ा भेदभाव र उत्पीडन जनषेध गदमछ। प्रजिबस्िि 

 आचरर् सू्कलका क्सम्पत्ती, सू्कल गतितवतध के्षत्रमा, भचुणअल ररक्त स्थानमा र सू्कल बातहर 

यतद उत्पीडन वा भेदभाव सू्कलसँग सम्बब्लिि छ  भने स्वीकायण  हुने छैन। 

 

यस नीजिसँग सम्बस्िि प्रजिबस्िि व्यविारको उदािरणिरू 

• प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपर्ा उत्पीडनर्ा भाग तलयेमा । 

• िानािानी गलि भेदभाव वा उत्पीडन ररपोर्म बनाउदा । 

• भेदभाव वा उत्पीडन अनुसिानर्ा ररपोर्म गने वा भाग जलने व्यस्िको तबरोध 

गदाण  

• FPS बातहर पातटण मा तवद्याथी वा कमणचारी तवरुद्ध उत्पीडन वा भेदभाव गरे 

मा। 

जिल्लाले िुरुनै्त कुनै पतन भेदभाव, उत्पीडन, वा बदला जलने गुनासोको उजचि रूपर्ा फेला 

पाने कायम वा कानून द्वारा आवश्यक अनुसार छानजबन गदमछ । पररणार्र्ा अनुशासनात्मक 

कारबािी सर्ावेश हुन सक्छ िसै्त रोिगारको अन्त्य, बोडम नीजि अनुसार जवद्यािी 

जनष्कासन, बोडम नीजि, कानून, र िब लागू हुन्छ, सम्झौिा अनुसार जवद्यािी बजिष्कार। 

जवद्यािी र कर्मचारीिरूले अनुसिान प्रजियार्ा पूणम सियोग गने अपेिा गररन्छ। 

जिल्लाले भेदभावको पुनरावृजि उत्पीडन, वा बदला जलने पुनरावृजि रोक्नको लाजग कदर् 

चाल्नेछ र उपयुि भएर्ा उिुरी गने व्यस्ि र अन्यर्ाजि भेदभावपूणम प्रभाविरू िर्ाउने 

छ। 
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उत्पीडन 

• कमणचारीहरूको लातगिः  

आपतत्तिनक आचरर् िसले कायण वािावरर् मा  कुनै उतचि व्यब्लक्त  मा डर 

शतु्रिापूर्ण वा अपमानिनक वािावरर्   तसिणना  

गदणछ ।  

• तवद्याथीहरूको लातग: 

आपतत्तिनक आचरर् िुन पयाणप्त रुप मा गम्भीर, ब्लस्थर, र व्यापक छ र शतु्रिापूर्ण 

सू्कल वािावरर्को कारर् शैतक्षक कायणक्रममा भाग तलन वा फाइदा तलन सके्न 

क्षमिा सीतमि भए। 

 

यौन उत्पीडन 

अस्वागि यौन अतिमिाहरु , यौन पाक्षधरिाको लातग अनुरोध , र। वा शारीररक आचरर् व 

यौन प्रकृतिको सम्बाद िसे्ल एक अस्वागि , शतु्रिा वा अपमानिनक वािावरर् सृिना 

गदणछ। 

 

गुनासो पेश गने प्रबिया 

यजद एक व्यस्िले गुर्नार् रूपर्ा गुनासो पेश गरेर्ा, यसले जिल्लाको उिुररमा पूणम 

प्रजिजिया गने िर्िालाई सीजर्ि गदमछ। 

यजद सुरिाको कारण वा जिल्लाको गैर-भेदभावपूणम शैजिक वािावरण कायर् गनम 

बाध्यिाको कारण ले गोपनीयिा सम्मान गनम सजकदैन भने उिुरी जलस्िि रूपर्ा सूजचि 

गररनेछ। 

एक भेदभाव वा उत्पीडन अनुसिान ररपोटण ६० तदन पतछ खुला रेकडण कानूनको तबषयमा 

वा िब अने्वषर् सम्पन्न हुन्छ (िुन पतहले आउँछ) सीतमि अपवादहरू िस्तो तक िब रेकडण 

FERPA द्वारा सुरतक्षि हुन्छ िब अतधन मा िाने छ। 

 

यजद कुनै जिल्ला कर्मचारीले भेदभाव वा उत्पीडन गुनासो प्राप्त गरेर्ा कर्मचारीले िुरून्त 

यसलाई उजचि गुनासो संयोिक सर्ि पठाउनेछ। सबै तिल्ला कमणचारीहरूले उत्पीडन 

तवरोधी र भेदभाव तवरोधी  र उनीहरूको ररपोटण गने किणव्य बारे प्रतशक्षर् प्राप्त गछण न् 
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ट्यामरा उसेल्मन्, इब्लिटी र समावेशन को तनदेशक  फगो लबतलक सु्कल टाइट्ल IX  को  

समन्वयक हुनुहुन्छ । उनीलाई 425 North 4th street फगो नोथणदाकोटा 58103, 701- 

446-1000, uselmat@fargoschools.org मा  सम्पकण  गनण सतकन्छ । 

 

डेतभड बुकण म्यान, फगो लबतलक सु्कल सेक्सन ५०४। टैट्ल २ अतन टैट्ल ३ (EL) संयोिक 

हुनुहुन्छ वहाँ लाइ  1305 9th Ave. S  फगो नोथणदाकोटा 58103, 701-446-2850, 

burkmad@fargoschools.org मा  सम्पकण  गनण सतकन्छ । 

 

डौग एब्लरर ङ तिउम्यान ररसोसण तनदेशक  फगो पब्लिक सु्कल का गैर भेदभाव समन्वयक 

हुनुहुन्छ वहाँ लाइ  415 north 4th street नोथणदाकोटा 58103, 701-446-1037, 

andrind@fargoschools.org. मा  सम्पकण  गनण सतकन्छ । 

 

 

तिल्लाले तनति पालन गरर कुनै पतन समय एक उत्पीडन वा  भेदभाव तबरूद्ध गुनासो दायर 

लाइ प्रतक्रया चलाउने छ। उिुरी फारर्िरू (अंगे्रिी मा) जिल्लाको वेबसाइर्र्ा उपलब्ध 

छन्।इ० एल्० तवद्याथी वा अतभभावकले उिूरी पूरा गनण दोभाषे र प्रशासक को सहयोग को 

लातग तिल्लामा सम्पकण  गनण सक्छन। जिल्ला ले एक प्रशासक र दोभाषे उपलब्ध गराई 

अनुसिान अनुगर्न िानकारी संचार गनम प्रदान गदमछ। इ०एल तवद्याथीहरू वा अतभभावक 

। अतभभावकहरूले उत्पीडन  तवरोधी वा भेदभावको  बारेमा प्रश्नहरू भए वा उिूरी 

दिाणसहयोगको लातग  उनीहरू को ई०एल० तशक्षकहरू (आईएलपी केस प्रबिकहरू) 

सू्कलका सल्लाहकारहरू, तप्रब्लिपलहरू वा ई०एल० अतफससँग सम्पकण  गनण सक्छन। 
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