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विद्यार्थी आचार-संविता 
Emily Griffith Technical College ले सुरधित, अध्ययन गनन धितकारी र अनावश्यक अवरोिरधित धवद्यालय वातावरण उपलब्ध गराउन चािन्छ। अन्य 

धवद्यार्थीिरू र धवद्यालय कमनचारीको कल्याण वा सुरिामा िाधनकारक हुने र अन्य धवद्यार्थीिरूलाई शैधिक अवसरिरू उपलब्ध गराउने धवद्यालयको िमतामा 

िस्तिेप गने व्यविारलाई अनुपयुक्त माधनने छ। यी नीधतिरू सबैलाई अनुकूलतम अध्ययन वातावरण उपलब्ध गराउन धवकास गररएको धर्थयो। 

सबै धवद्यार्थीले िरेक समय धवद्यार्थी आचार-संधिता पालना गनुन पने हुन्छ। धवद्यार्थी आचार-संधितासँग पररधचत हुने र के कुराले उल्लङ्घन धनम्त्याउँछ भने्न कुरा बुझे्न 

धवद्यार्थीको उत्तरदाधयत्व िो। धवद्यार्थी आचार-संधिताको उल्लङ्घनमा फेला परेका धवद्यार्थीिरूलाई प्रधशिक र धनरीिण गने प्रशासकले उपयुक्त अनुशासनात्मक 

कारबािी धनिानरण गरेअनुसार उक्त समयसम्म किाबाट िटाइने छ। धवद्यार्थीिरूलाई आचार-संधिता उल्लङ्घन गदान धनम्तिने कुनै पधन अनुशासनात्मक कारबािी 

गुनासो गने अधिकार छ। कृपया यो प्रधियाका लाधग गुनासो नीधत िेनुनिोस्। 

धनम्न उल्लङ्घनिरूले धनम्नलगायतका उपयुक्त अनुशासनात्मक कारबािी गनन सक्छ; धवद्यालयबाट धनकाल्ने, करारमा धफतान वा तत्काल धनष्कासन: 

● कोलोराडो कानुनद्वारा पररभाधित कुनै पधन बन्दुक, गोला बारुद, धवस्फोटक यन्त्र वा अवैि िधतयार राखे्न। 

● लडाई, आिमण, शारीररक िाधनको खतरा वा यौन उत्पीडन। 

● धशिण, अनुसन्धान, प्रशासन, अनुशासनात्मक कारबािी वा कलेजका अन्य धियाकलापिरूमा अवरोि वा बािासधित प्रधशिक, धवद्यार्थी वा 

कमनचारीिरूलाई मौम्तखक दुव्यनविार, िम्त्की वा उत्पीडनमा संलग्न हुने। 

● कलेजका अधिकारमा भएका कमनचारी वा व्यम्तक्तिरूको मौम्तखक/धलम्तखत धनदेशनिरू पालना गनन असफल हुने। 

● िारा 12-22-303, कोलोराडो संशोधित धविानमा पररभाधित गररएअनुसार मधदरा, गाँजा, अवैि लागूपदार्थन वा धनयम्तन्त्रत पदार्थनिरूको धवतरण, िारण, 

प्रयोगमा संलग्न हुने वा यसको प्रभावमा हुने। 

● धगरोि-सम्बम्तन्धत धियाकलापिरू र रङ, िातका धचन्हिरू, ग्राधफधट, कपडा, गिना, नोटबुक, टर ेडमाकन  र धगरोि सम्बद्धतालाई जनाउने कुनै पधन अन्य 

धवशेिता जस्ता उक्त धगरोि-सम्बम्तन्धत गुणिरूमा सिभागी हुने। 

● धवद्यालयको सम्पधत्त वा अरूको सम्पधत्त नष्ट गने, धबगाने वा चोरी गने। 

● बेइमान हुने, िोखािडी गने, चोरी गने वा जानाजानी गलत जानकारी प्रसु्तत गने। 

● धवद्यालयका कागजात, रेकडन , पधिचान सामग्री, शैधिक सामग्रीिरू र इन्टरनेट पहँुच जाली बनाउने, फेरबदल गने वा दुरुपयोग गने। 

● अश्लीलता वा अधशष्टतािरू प्रयोग गने। 

● पररसरिरूमा वा वरपर कुन पधन प्रकारको जुवा खल्ने, बाजी लगाउने वा सटे्टबाजी गने। 

● धवद्यालय सुधविािरू अनधिकृत प्रवेश/प्रयोग र/वा धवद्यालय उपकरणको प्रयोगमा सिभागी हुने। 

● धवद्यालय बुलेधटन बोडन वा भवनका सतििरूमा सामानिरूको अनधिकृत धवतरण वा धबिीमा वा सामग्रीिरूका अनधिकृत पोस्ट गने कायनिरूमा संलग्न हुने। 

● Emily Griffith Technical College सँग गररएका करारीय दाधयत्विरू पालना गनन असफल हुने (धशिण भुक्तानी, काम अध्ययन वा रोजगारीका 

सतनिरूसधित तर सीधमत छैन)। 

● धवद्यालयको स्वाधमत्वमा रिेको उपकरण र स्रोत सामग्रीिरूको अस्वीकायन प्रयोगमा संलग्न हुने। 

● Emily Griffith Technical College को कुनै पधन भवन, पसल वा Emily  Technical College को सम्पधत्तमा सुतीजन्य वा गाँजा िूम्रपान गने वा इ-

धसगरेट वा भ्याप पेनिरू प्रयोग गने। 

● प्रधशिकको सिमधतधवना किाकोठामा ल्याइएको वा उपभोग गररएको खाना/पेय उपभोग गने। 

● सुधविास्र्थलमा कुनै पधन दुई पाङ्गे्र सवारी सािन पाकन  गने। 

● बालबाधलकालाई किामा ल्याउने वा धवद्यालयको सम्पधत्त वा मैदानमा अनुपम्तस्र्थत/धनगरानी रधित छोड्ने। 

● भवनमा कुनै पधन प्रकारका जनावर/पालु्त जनावरिरू ल्याउने (छुट: सेवा जनावरिरू)। 

● सार्थीिरू/पररवारलाई क्याम्पसमा आमम्तन्त्रत गने र/वा उनीिरूलाई आफूसँग किामा उपम्तस्र्थत गराउने। 

● किाको समयमा िेडफोन, सेल फोन, पेजर वा कुनै पधन समान खालका इलेक्ट्र ोधनक यन्त्र प्रयोग गने। 

● शैधिक प्रधियामा बािा पुर्याउने धनिानरण गररएको शटन, ह्याल्टर वा शरीर देम्तखने अन्य कपडािरूलगायताका पोशाकको कुनै पधन रूप देखाउने। 

● संघीय, राज्य वा स्र्थानीय कानुनिरू उल्लङ्घन गनुनका सारै्थ Denver Public Schools को धवद्यार्थी आचरण र अनुशासन नीधत वा व्यम्तक्तगत किाकोठा 

वा कायनिमिरूधभत्र धवकास गररएका अन्य उपयुक्त नीधतिरूमा उले्लख गररएअनुसार कुनै अन्य आचरण नीधतिरू उल्लङ्घन गने। 


