पिट्सबर्ग सामुदायिक स्कुलको
स्विमसेवक सफाि नीयि र

संलग्न हुने अवसरमा सामेल हुनह
ु ोस ्
के पिट्सबर्ग सामद
ु ायिक स्कुलमा िहिलो िटक स्विमसेवक बन्दै िुनि
ु ु न्छ ? राज्िबाट कानन
ु मा फेरबदल
भएको िुुँदा स्कुल जिल्लाले स्विमसेवक सफाि नीयिमा केिी िररविगन र्रे को छ । िो िररवयिगि यनिम

स्विमसेवकिरुमा शैक्षिक सत्र २०१५ २०१६ दे खि लार्ु िुुँदै आएको छ । स्कुलमा सेवा िर्ु िाउनु अधि वा
शैक्षिक भ्रमणका बिि एक स्विमसेवकले यनम्न पववरण / पवषि िण
ू ग र्री नानीको स्कुलमा बझ
ु ाउनु िने
िुन्छ ।
▪
▪

स्विमसेवकका लाधर् दिाग फारम: https://www.pghschools.org/getinvolved

िेजन्सलभेयनि राज्िका िफगबाट अिराधिक कृिाकलािमा सामेल भए नभएको बारे पववरण:

htttps://www.epatch.state.pa.us/Home.jsp. िो यनशल्
ु क प्राप्ि िुने छ । िहद पवर्ि ५ वषग
ििा प्रयि प्राप्ि र्नुग भएको भए त्िस अवस्थामा शल्
ु क लाग्न सक्ने छ ।
▪

बालबाललका दर्वु िगविार भए नभए बारे को प्रमाणीकृि कार्िाि:

https://www.compass.pa.us/cwis िो यनशल्
ु क प्राप्ि िुने छ । िहद पवर्ि ५ वषगििा प्रयि
प्राप्ि र्नुग भएको भए त्िस अवस्थामा शल्
ु क लाग्न सक्ने छ ।
▪

सङ्घीि अनस
ु न्िान ब्िरु ोका िफगबाट अिराधिक कृिाकलािमा सामेल भए नभए बारे पववरण :
https:/www.pa.cogentid.com/index pdeNew.htm अनलाइन दिाग र्नगका लाधर् (शल्
ु क

$27.50 लाग्ने छ) वा िेजन्सलभेयनि आवालसि फारम र िेजन्सलभेयनिमा बसोबास र्रे को दस
वषग भएको भए शल्
ु क छुट वा लमनािा बारे अनरु ोि िठाउन सक्नु िुने छ ।
औँठाछाि भने ननुग िने िुन्छ िसका लाधर् एफ पव आइ को कार्ग प्राप्ि िुने छ ।
▪

एक टी बी ियन र्नुग िने िुन्छ । िहद लशशु किामा सेवा र्ने िो भने प्रत्िेक सफािका
कार्िाििरु यनवेदन र्दाग एक वषगभन्दा कमका िुनु िदगछ । ििाईँले िेजन्सलभेयनि लशिा

पवभार्का िफगबाट समेि सफािको मार् र्नुग िने िुन्छ ।
के पिट्सवर्ग सामाजिक स्कुलमा कािगरि स्विसेवक िहद एक अलभभावक वा समाि सदस्ि

२०१६-२०१७ का लाधर् स्विमसेवक सफाि प्राप्ि िुनु िुन्छ भने उनीिरुले एफ बी आइ वा
िेजन्सलभेयनि आवलसि फारम लमनािका लाधर् दिाग कािगक्रमको कािगलिमा बझ
ु ाउनु िने छ ।
के प्रश्नहरु छन ् ?

िहद ििाईँका केिी प्रश्निरु भएमा कृििा ििाईँको स्कुलको सधिव वा FACE प्रदािकलाई

सम्िकग र्नि
ुग ोस ् । उनीिरुले ििाईलाई स्विमसेवकका लाधर् िाहिने कार्िाि सबै िरू ा भए नभए
बारे बिाउने छन ् ।

अन्ि आवश्िक फारमिरु र िानकारीका लाधर् https:// www.pghschools.org/getinvolved
मा िाउन सक्नु िुने छ ।

The Pittsburgh Public Schools (PPS) does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in its programs, activities or employment and
provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries may be directed to the Title IX Coordinator or the Section 504/ADA Title II Coordinator at
341 S. Bellefield Ave, Pittsburgh, PA 15213 or 412.529.HELP (4357).

स्कुलका स्विमसेवकहरुका लागर् यनदे शिका (Guidance for School Volunteers)
स्कुल स्विमसेवक: एक विस्क र्विजक्ि िसले यनशुल्क कािगको िदभार र्रे को वा र्नगका लाधर् आवेदन दिाग र्रे को िसको कािग
बाल स्िािार सेवा स्कुल वा कुनै कािगक्रम कृिाकलाि वा सेवा एक र्विजक्ि िसले नानीिरुको कल्िाण वा प्रत्ििरुिमा नानीिरुसुँर्

सम्िकगमा रिे को भनी िररभापषि र्रे को छ । स्विमसेवक िसले िस िररभाषा अन्िर्गि रिे को िुन्छ र िेजन्सलभेयनि सुरिा सेवा
अन्िर्गिको कानन
ु ले दे िाएको िुन्छ । उसले आफ्नो आिरण पवषिक िष्ृ ठभलू मको िाुँि र्नुग िने िुन्छ ।
▪
▪

प्रत्िक्ष स्विमसेवक सम्िकग : सेवा यनरीिण / अवलोकन यनदे शन वा नानीिरुलाई रोकथाम र यनिलमि नानीिरुसुँर् अन्िरक्रक्रिा

यनिशमि अन्िरक्रििा : यनिलमि र िटक िटक सम्िकग एक कमगिारी वा स्विमको पवशेष जिम्मेवारी िुन िाुँदछ ।

स्विमसेवक यनिमावलीको दफा 63PaCS6344.2 मा उल्लेि भए अनस
ु ार िोग्ििा ििम
ुग ा बािि केिी र्नुग िने निने भन्ने बारे वा लार्ु
िुने बारे पप्रजन्सिलले िि र्ने छन ् । िो कार्िाि स्विमसेवकको भलू मका बारे स्कुललाई उिलब्ि र्राएको िुन्छ । िो सब कुनै
झन्झहटलो वा स्विमसेवकका जिम्मेवारी सबै िरू ा र्नुग िदगछ भन्ने उद्दे श्िले भने र्रे िुन्न । िो कानन
ु ी सल्लािका रुिमा समेि हदएको
भनी बखु झन्न ।

िष्ृ ठभलू मको िाुँि आवश्िक निने भलू मकािरु
शिक्षकहरु िूर्ग समि भएको बेला र त्िो िि र्ररएको यनिशमि

िष्ृ ठभलू मको िाुँि आवश्िक िने भलू मकािरु
•

कािग नभएको बखि

•

मख्
ु ि कािगलिमा सिाििा र्ने

•

लशिकिरुलाई कार्िाि ििारी, शैक्षिक सामग्री लमलाउन
आहदमा सिाििा र्ने

शैक्षिक भ्रमणको क्रममा नानीिरुको रे िदे ि र एक
संरिकको भूलमका यनवागि र्नुग िरे

•

संरिकको रुिमा रात्रीमा नानीिरु सुँर् िात्रा र्नुग िरे

•

दै यनक स्विंसेवकको रुिमा किामा सिािक िुनु िरे

•

िन्म हदवस मनाउने क्रममा सिाििा र्नग

•

नानीिरुको िेल्ने र िुस्िकालि समिमा िट्ने भए

•

किामा नानीिरुलाई िढीहदन

•

िेल मैदानको रे िदे िको कािग र्ने भए

•

स्कूल बसको रे िदे िमा सामेल भए

स्कूल ब्िािी कािगिमहरुमा सामेल हुुँदा

•

ब्िाक-टु-स्कूल कािगक्रम साुँझमा सामेल िुन

•

स्विंसेवक कोि वा प्रलशिणमा सररक िुने भए

•

बषग अन्त्िको कािगक्रममा

•

•

बबशेष बबदाका अवसरमा िरे र्मा िुट्न

स्कूल ब्िािी कािगिरुमा नानीिरु सुँर् एक-एक- रुिमा

•

‘मक्रफन फर मम्स’ मा सामेल िुुँदा

•

अलभभावक/लशिक सम्मेलनमा सररक िुुँदा

•

स्कूल मेलामा सररक िुुँदा

•

बाबालाई स्कूल लानु भन्ने अवसरमा

•

कला प्रदशगनका बिि

अन्िरक्रक्रि आहदमा सररक िुने भए ( िस्िै: अनि
ु ार रं र्ीन
िने , ब्िलुन कला, किाल काहटहदने आहद कािगिरु ) र्ने
भए

स्कूल ब्िािी कािगहरुमा नानीहरु सुँर् सामहु हक अन्िरक्रिि भए

•
•

िीवन बि
ृ ी हदवसमा सररक िुुँदा
हटकट बबक्रक्र र्ने ठाउमा, सौललिि हदने वा िेल स्थलमा
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पिट्सवर्ग सामद
ु ायिक स्कुलहरु : िररवार िव
ु ा र सामद
ु ायिक संलग्निाका लागर्
(PPS: Family Youth and Community Engagement)

पिट्सवर्ग सामुदायिक स्कुलले िररवार िुवा र सामद
ु ायिक संलग्निा टोली र सामुदायिक स्कुलिरुलाई

यनिन्त्रकको कािागलिबाट कािगन्विन र्नेिरुलाई पवपवि (माधथ उल्लेखिि समि
ू िरु यनमागण र्री) प्रयिबद्ििा
प्रदशगन र्दै आएको छ । पवस्िि
ृ िानकारीका लाधर् www.pghschools/FYCteam मा िे नग सक्नु िुने छ ।
•

एररका फ्िरबी िोनस ् कािगकारी यनदे शक आन्िररक / वाह्ि मालमला ejonesz@pghboe.net

•

कामरा बाट्क्रकन्स, संलग्न िररिालक : cwatkins1@pghboe.net

•

लउएन रस, सामुदायिक स्कुल िररिालक : iross1@pghboe.net

टोलीले जिल्लाव्िािी स्िरमा िररचाशलि भइ यनम्न क्षेत्रमा कािग र्ने छन ् :
वापषगक पिट्सवर्ग सामद
ु ायिक स्कुल अशभभावक सवेक्षर् :
जिल्ला र स्कुल स्िरमा स्कुल जिल्लाले र्रे का िेिनामूलक र्यिपवधि र अलभभावकिरुको िारणा बुझ्नका लाधर्
एवम ् पवद्िाथीिरुका अलभभावकिरुलाई सवेिणका लाधर् ित्र िठाउने छ ।

सामुदायिक स्कुलहरु : पवद्िाथीिरुको सवागङ्र्ीण पवकास र पवद्िाथीको प्रर्यिमा अलभवयृ ि र्नग जिल्ला स्कुलिरु
िररवारिरु र सामद
ु ायिक स्रोििरुको साझेदारी ।

िररवार र सामुदायिक संलग्निा (FACE) : प्रत्िेक स्कुलका स्कुल स्िरीि कमगिारीिरु िसले पवद्िाथीिरुको

सििोर्का लाधर् स्कुल कमगिारी अलभभावक र िररवार सदस्ििरु र सामुदायिक संस्थािरुसुँर् समन्वि र्री सञ्िाल
यनमागण र्दग छन ् ।

अशभभावक सल्लाहकार िररषद् : िो जिल्लाको केन्रीि संिन्त्र िो िसले अलभभावकिरुलाई पिट्सवर्ग सामुदायिक
स्कुलिरुका र्यिपवधििरु सििरुिमा िर्ु िाउन ् िा की उनीिरुलाई जिल्ला यनिम यनमागण र्नग र जिल्लाका

कमगिारीिरुसुँर् िानकारी आदान प्रदान र्नग अवसर लमलोस ् । िाल सालैसम्म िस समूिलाई सबैका लाधर् उत्कृष्टिा
अलभभावक सलमयि भन्ने र्ररन््िो ।

अशभभावक र िररवार संलग्निा यनिमावली : जिल्लाले अलभभावक र िररवारलाई बोर्ग बैठकमा सामेल र्राउने बारे को
प्रयिबद्ििा वापषगक रुिमा समीिा र्दग छ ।
अशभभावक द्रि
ु सञ्चार : िब जिल्लाको सि
ू ना प्रपवधि पवभार्ले रि
ु सञ्िार अन्िर्गिको प्रपवधि सञ्िालनलाई

सििोर् र्दग छ । िस कािागलिले सेवाग्रािी सेवालाई सििोर् र्दग छ । िसमा सम्िकग र्ररएका / भएका पवषिको
र्विवस्थािन कमगिारी र स्कुलिरुलाई सििोर् पवकलसि समस्िाको समािान अलभभावकसुँर्को सम्िकग र यनिलमि
अनुर्मन ।

सावगियनक सुनुवाइ : सम्बजन्िि पवषिका र्वािी हदनेिरुलाई सििीकरण र्नुग र सम्िकगमा राख्नु भूलमका रिने छ ।
पवद्िार्थी सल्लाहकार िररषद् : ियु नएका पवद्िाथीिरुलाई पवद्िाथीिरुका इच्छा िासोिरुलाई पवद्िालि प्रशासनमा
राख्ने र आफ्ना सुझाव हदनका लाधर् नेित्ृ व भूलमका बिन र्नग अवसर प्रदान र्ने ।

स्कुल हदवसका हदन बाबु लाने : पिट्सवर्ग सामुदायिक स्कुलिरु बोर्ग प्रािोिक र जिल्ला सामुदायिक िानकारी
सम्बन्िी कािागलिले सामुदायिक संलग्निा र िररवार सजम्मललि कािगक्रमिरुमा आिोिना र्दग छ ।
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