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सताउनु
हरामी सब ्यसलराई रोकि सह्योि 
िि सक्छौं 

प्रारम्भिक र मराध्यममक 
ववद्राल्यकरा ववद्रार्थीहरुकरा अमभिभिरावकहरुकरा लरागि निर्मिकरा 
वसन्त २०१३
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ववद्रार्थीलराई स्तराउिुको प्भिरावहरु 
ववद्राल्य पररसरभिनर्रा पनि बरादहर 
जरान्छ । अमभिभिरावककरा रुपमरा*, ्यहरा ँ 
्तपराईंले के हेिदे, ्तपराईंले के िि्न 
सकिुहुन्छ, र सह्योि पराउिकरा लरागि 
्तपराईं कहरँा जराि सकिुहुन्छ भिनिे 
पराउि सकिहिे्छ । 
*्यस निर्मिकरामरा, “अमभिभिरावक” िबर्ल आमराबराब र अमभिभिरावकहरुलराई बझराउि्छ । 

स्तराउि भििको क हो ? 
सम्यसँिै बरार्बरार भिईरहिे आक्रामक व्यवहरार िै स्तराउिु हो । 
ववद्राल्यमरा अकको व्यक्तिलराई क्षन्त पुर्यराउि ् ु, डर वरा र्ःुख दर्िु वरा 
िकराररातमक वरा्तरावरणको सजिरा ृ ििु ्न िै ्यसको ध्ेय्य हो । वरास्तववक 
िक्ति वरा महिुस िररएको िक्तिको असन्तुलिले िै स्तराउिे व्यवहरारको 
जनम हुन्छ । 
्यसको पण पररभिराषरा मिक्षरा ववध्यकमरा पराउि सककन्छ, http://www.e-laws.gov.on.ca

http://www.e-laws.gov.on.ca
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सताउने प्रकािहरु 
मररा बरालबरामलकराहरुलराई िरारररीक रुपमरा क्षन्त पर ्यराईएको ्छि भिि 
क ्ती स्तराईएकरा हन्छि ? 
जिस ु कु ै  ्तररकराबराट पनि स्तराईि सक्छि ् । ्यसकरा जस्तोसकु ै  प्करारहरु हुि सक्छिः् 

•	 शारििीक – दहकरा्नउि,  ु खो्तलि,  ु स्पत्ीको क्षन्त वरा चोरी 

•	 मौखिक – िराम रराख्,  ु मजसकराउि,  ु वरा ्यौि, जरा्त, वरा समलङग ै िक आधरारमरा प्न्तकक््यरा दर्ि ु

•	 सामाजिक – कुि ै समहबराट  ू एकलराई बरादहर ्यराउि्  ु वरा उिीहरुकरा बरारेमरा हललरा वरा अफवराह कफँजराउि ु

•	 लिखित – अपमरािजिक वरा र्:खर्रा्यी ु लेख वरा गचनहहरु बिराउि ु

•	 ववद््ती्य  ु (सरामरान्य रुपमरा सराईबर मराध्यमबराट स्तराउि)  ु – ईमेल, मोबराईल फोि (उर्राहरणकरा लरागि 
एसएमएस), र सरामरामजक सजंरालहरुमरा अफवराह वरा र्खर्रा्यी ु कुरराहरु कफँजराउि ु

ववद््ती्य मराध्यमद्राररा स्तराउि वरा सराईबर मराध्यमबराट 
स्तराउि भििको क हो ? 
्यो ्यस्तो ववद््ती्य  ु सचंरार हो जसलराईः 

•	 अकको व्यक्तिलराई निरराि बिराउि, ध्कराउि वरा लम्ज्त बिराउि प््योि िररन्छ । 

•	  कसको  ै प्न्तष्रा र ममत्र्तरामरा हरािी परु ्यराउि  ् वरा ध्कराउि, स्तराउि, लम्ज्त 
बिराउि, सरामरामजक रुपमरा एकलराउि ईमेल, मोबराईल फोिहरु, एसएमएस र 
सरामरामजक सजंरालहरुको प््योि िररन्छ । 

•	  कोही ववरुद्ध अफवराह फेलराउि, िीमज जरािकरारीहरु सरावजन्न िक िि, ्न फोटोहरु वरा 
मभिक्ड्योहरु वरा कसलराई  ै हरािी िि ्न ध्कराउि प््योि िररन्छ वरा कसलराई  ै ्तल 
पराररन्छ, बेइ्ज्त िररन्छ । 

•	  जदहले पनि आक्रामक र र्खप ु णू ्न हुन्छ । 

ओनटरारर्यो ववद्राल्यहरुमरा, ववद्राल्यको वरा्तरावरणमरा प्भिराव परािदे भिएमरा प्धरािराध्यरापकले 
सराईबर मराध्यमबराट स्तराउिे व्यवहरारलराई स्बोधि ििपिु्न दे हुन्छ । उर्राहरणकरा लरागि, 
्यदर् कुि ै ववद्रार्थीलराई स्तराईँरै् ्छ र उसकरा बरारेमरा ववद्राल्यकरा अन्य ववद्रार्थीलराई पठराईएको 
कुि ै ईमेल सनरे्िकरा करारण बेइ्ज्त भिएको ्छ भििे, ऊ ववद्राल्य आउि चराहर्ैंि । 

जिस ु कु ै  प्कृन्तमरा आए पनि, स्तराउिे व्यवहरार मसवकरा्य ्न हुिे ्ैछि ।
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मरानिसहरुबीच िक्तिको असन्तुलि भिएको 
खणडमरा स्तराउिे व्यवहरारको सजिरा ृ हुन्छ । 
“असन्तुलि” भिनिराले एक ववद्रार्थी अककोभिनर्रा 
उमेरले जेठो, अककै  जरा्तको वरा अककोभिनर्रा धेरै 
सरार्ी भिएको मसर््तीलराई बुझराउँ्छ । 

क द्नद् र स्तराउि एउट हो ? 
मरानिसहरुलराई कदहलेकराहँी द्नद् र स्तराउि ु एउटै जस्तो लरािे पनि, ्यी फरक हुि ् । 

र्ई  ु वरा र्ईभिनर्रा ु धेरै व्यतितीबीच असहमन्त, फरक ववचरार वरा म्त भिएमरा द्नद् उतपनि हुन्छ । 
ववद्रार्थीहरुबीचको द्नद्को अर् ्न जदहले पनि स्तराउि ुहँुरै्ि । बरालबरामलकराहरुले कमलल ै उमेरमरा अन्य 
व्यक्तिहरुले उिीहरुभिनर्रा फरक ववचरारधरारणरा रराख् सक्छि ् भिनिे सव्यले बुझझसकेकरा हुन्छि,  ््तर ववचरारधरारणरा 
रराख् े क्षम्तराको ववकरास िि ्न सम्य लराग्छ र ्यो प्कक््यरा प्रारम्भिक व्यसककरालस्म चमलरहन्छ । (सटेवपङ 
सटोनसः् ्ुयवरा ववकरासकरा लरागि एउटरा श्ो्त, २६ परािरा) । 

द्नद्मरा, हरेक व्यक्तिलराई आफिो ववचरार रराख् सहज लराग्छ, र त्यहरँा िक्तिको असन्तलि  ु हँुरै्ि । प्त्ेयक 
व्यक्तिलराई आफिो दृवटिकोण रराख् सककन्छ भिनिे अिभुि नु्त हुन्छ । मरानिसहरुले द्नद्सँि कसरी व्यवहरार 
ि्छ्नि ् भिनिे कुरराले द्नद्लराई सकराररातमक वरा िकराररातमक बिराउँ्छ । 

जब कुि ै व्यक्ति र्खद ु र्िे कुररा भििेर वरा िरेर आक्रामक रुपमरा व्यवहरार िर््न्छ भििे द्नद् िकराररातमक हुि 
जरान्छ । त्यसपन्छ द्नद् आक्रामक अन्तरकक््यरामरा पररण्त हुि जरान्छ । द्नद् त्यन्तबेलरामरात्र ै स्तराउिे 
व्यवहरारमरा पररण्त हुन्छ जब ्यो बरार्बरार र्ोहोररन्छ र िक्तिको असन्तलि  ु हुि जरान्छ । सम्यसँि,ै 
व्यवहरारको एउटरा आकृन्त बनि पग्छ  ु जहरा ँद्नद्मरा आक्रामक रुपमरा व्यवहरार ििदे व्यक्तिले सो व्यवहरारलराई 
निरन्तर्तरा दर्न्छ वरा त्यसलराई अझ खरराब मसर््तीमरा परु ्यराउ ् ँ र््छ । आक्रामक व्यवहरार पराउिे व्यक्ति 
आफुलराई आफिो दृवटिकोण व्यति िि ्न अझ कमजोर महिस  ु िि ्न र्राल्छ र आफूलराई अझ कमजोर महिसु 
िि ्न र्राल्छ । ्यसरी िकराररातमक द्नद् स्तराउिे व्यवहरारमरा पररण्त हुन्छ । 

एउटरा ववद्राल्यले स्तराउि ु र द्नद्लराई फरक ्तररकराले प्न्तकक््यरा जिराउँर््छ । उर्राहरणकरा लरागि, एउटरा 
ववद्राल्यकरा कमचरारी ्न सर्स्यले ववद्रार्थीहरुलराई एकै ठराउँमरा ल्यराएर आफिो कुररा रराख् लिराउि सक्छि ् र 
पररसर्ी्तीलराई ममलेर सलझराउि ु सह्योि िि ्न सक्छि ् । 

हरेक स्तराउिे व्यवहरारहरुको मद्रामरा,ु  एउटरा प्धरािराध्यरापकले प्िन्तिील अििुरासिको सहराररा मलि सक्छि,् 
जसमरा निषकरासि वरा निल्बि पनि हुि सक्छ । 

स्तराउि व्यवहरार कन्त िम्भिर हो ? 
स्तराउिे व्यवहरार कदहले पनि मसवकरा्य ्न हँुरै्ि । ्यसलराई “हुकक्न िे सम्यको एक भिराि” को रुपमरा मलईि ुहँुरै्ि ।  अिसनधराि ु र अिभिवलेु  स्तराउिे व्यवहरारलराई िम्भिर ववष्य रहेको रे्खराउँ्छ, सलंगि ववद्रार्थी, उिीहरुकरा 
पररवरार र सरार्ीहरु, र उिीहरुको वररपररको समर्रा्यकरा ु लरागि र्ीरकरालीि ्न असरहरु हुि सक्छ । 

पीक्ड्त बरालबरामलकराहरु, अन्य बरालबरामलकरालराई स्तराउँ्छि,  ् वरा र्वु मरा,  ै भिराविरातमक, व्यवहराररक, र 
स्बनधहरुमरा समस्यरा रे्खरा पि ्न सक्छि ् र ववद्राल्यमरा मरात्र िभिएर उिीहरुको जीविकरालभिररि ै सवसर् 
स्बनधहरु ववकरास िि ्न व्यसकहरुको सह्योिआवश्यक पि ्न जरान्छ ।
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२०११ को र्व्यु सि ्न र मरािसकक सवरास्थ्य 
(सीएएमएच) को एक अध्य्यिले, ओनटरारर्योकरा 
ववद्रार्थीहरुमरा कररब एक न्तहराई (१९ प्न्ति्त) ले 
ववद्राल्यमरा स्तराउिे व्यवहरारको मिकरार भिएको 
ब्तराएकरा ्छि ् । 

पीक्ड्त ववद्रार्थीहरुले प्रा्यः सरामरामजक कुणठरा, एकलोपि, परराज्य, िरारररीक बबमरारी र कमजोर 
आतमस्मरािको अिभिव  ु ि्छ्नि ् । उिीहरुमरा भि्यको पनि ववकरास हुि सक्छ, आक्रामक व्यवहरारको ववकरास 
हुि सक्छ वरा निरराि हुि सक्छि ् । स्तराईएकरा करारण केही ववद्रार्थीहरु ववद्राल्यबराट भिराग्छि,  ्आफिो 
अकहरु  ं रटेको रे्ख्छि,  ् वरा ववद्राल्य ि ै ्छराड्छि ् । 

अरुलराई र्ख  ु दर्िकरा लरागि िक्ति र आक्रामक व्यवहरारको प््योि ििदे बरालबरामलकरा र ककिोरहरु सही र 
िल्त के हो भििेर वरास्तरा िि ्न ्छराड्छि ् । फलसवरुप, उिीहरु उतपीडि ििदे व्यसकमरा पररण्त हुन्छि ् । 
त्यसलैे , चराडँोभिनर्रा चराडँो उिीहरुलराई स्तराउिबराट रोकि महतवपणू ्न ्छ । 

क मदहलरा र परुषहरु एक ककमसमबराट स्तराउ्छि ? 
मदहलरा र परुष  ु र्वु ै स्तराउिे व्यवहरारमरा सहभिरािी हुि सक्छि ् । परुषहरु  ु बढीजसो िरारररीक रुपमरा स्तराउिे 
ि्छ्नि,  ्जबकक मदहलराहरु, सहपराठीबरारे अिरावश्यक कुररा ििदे वरा समहबराट  ू वरा कक््यराकलरापबराट बरादहर ्यराएर्  
एकलो बिराउिे अप्त्यक्ष पद्ध्तीहरुको प््योि ि्छ्नि ् । ्यद्वप, उमेरसँि,ै मदहलरा र परुष  ु र्वु ै मौझखक वरा 
सरामरामजक रुपमरा स्तराउिे व्यवहरारन्तर उनमख  ु हुि सक्छि ् । 

मररा बरालबचचरा वरा ककिोरककिोरीहरु स्तराउि व्यवहरारकरा मिकरार 
भिईरहकरा ्छि भििर कसरी र्राहरा पराउि ? 
कमललरा बरालबरामलकराकरा रुपमरा “स्तराउिे” भििेको के हो र्राहरा िपराउि सक्छि,  ् ्तर कसलेै उिीहरुलराई 
र्ख  ु दर्एको, म्तलबी भिएको, वरा उिीहरुलराई र्खी  ु बिराएको वरा डर रे्खराएको बझि  ु सक्छि ् । उिीहरुले 
्तपराईंलराई िभिनि सक्छि ् ककिभििे उिीहरुले ्तपराईंलराई “भििेर”, “चकली  ु लराएर” वरा “िद्रारी िरेर” अझ धेरै 
र्ख  ु पराउि सक्छि ् भििेर गचमन्त्त हुि सक्छि ् । 

चकिी  ु िगाउन ु ि बताउन ु
चकिी  ु िगाउनु बताउन ु

कसलै राई समस्यरामरा पराि ्न कुररा लिराउिलराई  ु चकली ु
लरािराउि ु भिनिन्छ । 

्तपराईं वरा ्तपराईंले गचिेको कसलराई  ै र्ख  ु परेको 
बेलरा सह्योि जटराउि ु ,  ु वरा ्तपराईं वरा उिीहरुको 
सरक् ु क्ष्त रहिे अगधकरार ्छ, खोमसरै् ्छ भििे सह्योि 
खो्िलराई  ु ब्तराउि ु भिनिन्छ । 

(ओनटरारर्यो मिक्षक महरासंर (ओटीएफ) र लरा सनटर ओनटरारर्यि ड वप्भिनसि डस अग्सनस (सीओपीए), सरक्क्ष्त ववद्राल्यहरु 
निमरा्नण िर्, जिवरी २०१२, परािरा ५६)
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्तपराईंकरा ककिोरककिोरीले ्तपराईंलराई समस्यरा भिए पनि भिनरै्िि ् र “स्तराउि”ु भिनर्रा “र्व्य ु वहरार” ्न िरेको ब्तराउिे 
्छि ् । ककिोरककिोरीहरु प्रा्यःजसो समस्यराहरुलराई आफैं  सलुझराउि रुचराउँ्छि ् । ्तपराईंहरु र्खी  ु हुिहुुिे्छ 
भिनिे सोचि सक्छि,  ््तपराईंले उिीहरुको मोबराईल फोिजस्तरा प्ववधीहरु खोसिुहुिे्छ भिनिे सोचि सक्छि,  ् वरा 
उिीहरुको मराममलरामरा अमभिभिरावकहरुको सलंगि्तराले उिीहरुलराई लम्ज्त बिराउिे्छ भिनिे सोचिे ्छि ् । 

उिीहरुले कुरराकरािी ििरे पनि, ्तपराईंको बरालबरामलकरा स्तराईएको बरारे ववमभिनि सकें्तहरु रे्ख् सकि ु हुिे्छ । 
त्यसकरा केही सकें्तहरु ्यहरँा उललेख िररएकरा ्छिः् 

•	 स्तराईएकरा बरालबरामलकराहरु ववद्राल्य जराि मि िर्कैिि ् वरा ववद्राल्य जरािे दर्िहरुमरा रुिे वरा बबररामी हुि 
सक्छि ् । 

•	 अन्तररति कक््यराकलराप वरा सरामरामजक करा्यक्महरुमरा ्न उिीहरु सहभिरािी हुि चराहँरै्िि ् । 

•	 सरामरान्य्तरा ििदे व्यवहरारभिनर्रा फरक हुिे ्छि ् । 

•	 उिीहरुले अकसमरा्त पसरा  ै वरा व्यक्तिि्त सरामरािहरु हरराउि र्रालिे्छि,  ् वरा च्यरान्तएकरा लिरा  ु वरा भिरागँचएकरा 
सरामरािहरुसँि रर आउि सकिे्छि,  ् र बे्तककरा  ु सफराई दर्ि र्रालिे्छि ् । 

•	 स्तराईएकरा र/वरा र्व्य ु वहरारमरा ्न परेकरा ककिोरककिोरीहरु ववद्राल्य ्छराडिे कुररा िि ्न र्रालिे्छि ् र अरु 
ववद्रार्थीहरु भिएकरा कक््यराकलरापहरुबराट अलमगिि र्रालिे ्छि ् । 

मररा बरालबरामलकराहरुलराई स्तराईँर््छ । म क िरु ? 
•	 ्तपराईंको बरालबरामलकराको कुररा सनि ु होसु  ् र सरक् ु क्ष्त हुि ु उिीहरुको अगधकरार भिनिे ववश्रास दर्लराउिहोसु  ् । 

•	 ्त्थ्यहरुमरागर् सपटि हुिहोसु  ् । के भिएको हो र कदहले भिएको हो भिनिे दटपोट ििहोसु्न  ् । 

•	 ्तपराईंको बरालबरामलकरालराई “िद्रारी”, “चकली”  ु वरा “ब्तराउि”  ु र सगूच्त िरराउिमरा  ु भिएको फरक बझि  ु सह्योि 
ििहोसु्न  ् । सगूच्त िि ु्न सराहस चरादहन्छ । सगूच्त िि ु्न भििेको अकको ववद्रार्थीलराई समस्यरामरा पराि ु्न िभिई, 
स्पणू ्न ववद्रार्थीलराई सरक् ु क्ष्त रराख् ु हो । 

•	 ्तपराईंको बरालबरामलकरा/ककिोरककिोरीको मिक्षक, ्तपराईंको बरालबरामलकरा/ककिोरककिोरीले ववश्रास ििदे अकको 
मिक्षक वरा प्धरािराध्यरापक वरा उपप्धरािराध्यरापकसँि कुरराकरािी िि ्न सम्य मलिहोसु  ् । 

•	 अप्ठ्यरारो भिए पनि, िरान्त रहेर ्तपराईंको बरालबरामलकरालराई सह्योि िि ्न र उिीहरुसँि ैभिववष्यको ्योजिरा 
बिराउि सह्योि ििहोसु्न  ् । 

•	 दर्िरा िमोडिहोसु  ् । ्तपराईंको बरालबरामलकराको व्यवहरारमरागर् ध्यराि दर्िहोसु  ् । ववद्राल्यकरा कमचरारीस्न िँ 
्तपराईंको कुरराकरािीले स्तराउिे व्यवहरारमरा अझ ैकमी िआए, फकदे र जरािहोसु  ् र प्धरािराध्यरापकसँि कुरराकरािी 
ििहोसु्न  ् । बठकमरा  ै भिएकरा सहम्तीहरु भिए िभिएको सोधप्छ  ू ििहोसु्न  ् । 

•	 ववद्राल्यपन्छकरा कक््यराकलरापहरुमरा वरा खेलकूर्करा करा्यक्महरुमरा ्न स्तराउिे व्यवहरार भिए िभिएको बरारे 
प्मिक्षक वरा कोचसँि कुरराकरािी ििहोसु्न  ् । 

•	 ्यौि र्व्य ु वहरार ्न वरा हन्त्यरारको प््योि भिए, ्तपराईंको बरालबरामलकरालई ववद्राल्यमराभिनर्रा समर्रा्यमरा ु ख्तररा ्छ 
भििे वरा आपररागधक व्यवहरारमरा सलंगि्तरा भिए प्हरीलराई स्पक्न  ििहोसु्न  ् ।
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अकको व्यक्तिले अिुभिव िरररहेको भिराविराहरुको पदहचराि 
ििदे र भिराविराहरु बरँाडिे क्षम्तलराई करुणरा भिनिन्छ ।  
्यो क्षम्तरा ककिोरव्यको अन्तन्तर ववकरास हुि र्राल्छ 
र प्रारम्भिक ्युवराव्यमरा पूण ्न रुपले ववकरास हुन्छ । 
बराल्यकरालमरा, एउटरा आधरारभिू्त करुणराभिरावको ववकरास 
हुन्छ जब अन्य मरानिसहरु र्खी ु भिएको रे्खेर 
बरालबरामलकराहरु पनि उर्रास हुन्छि ् । 
(सटवपङ सटोनसः ्यवरा ववकरासमरा एक श्ो्त, परािरा २५)। 

मररा बरालबरामलकरालराई स्तराउि व्यवहरारसि जझि कसरी सह्योि 
िि? 
ववद्राल्यसँि सहकरा्य ्न िरेर ्तपराईंको बरालबरामलकरा वरा ककिोरककिोरीलराई स्तराउिे व्यवहरारसँि जझि  ु सह्योि 
िरेर, ्तपराईंले उर्राहरण प्स्त्त  ु ििहु्न ुिे्छ र स्तराउि ु िल्त भिएको सपटि सनरे्ि दर्िहु ुिे्छ । 

उमेरकरा बरावजर्,  ु ्तपराईंको बरालबरामलकरालराई स्तराउिे व्यवहरारबरारे कुरराकरािी िि ्न प्ोतसराहि िर्कै र 
नि्िरािसरारकरा ु सललराह दर्एर सह्योि िि ्न सकिहु ुिे्छः 

•	 िरान्त रहिहोसु  ् र परिज्थितिाई ्छराडर  े जरािहोसु  ् । 

•	 एक वय्किाई सनाउन ु होसु  ्जसलराई ्तपराईं ववश्रास ििहु्न ुन्छ – एक मिक्षक, प्धरािराध्यरापक, ववद्राल्यको 
बसकरा ड्राईभिर वरा खराजराकोठराकरा सपर ु रवेक्षक – के भिएको हो ब्तराउिहोसु  ् वरा अज्रा्त श्ो्तकरा रुपमरा सगूच्त 
ििहोसु्न  ् । 

•	 यस बािे ्तपराईंकरा र्राजभिराई  ु वरा दर्र्ीबदहिीहरुसँि, सरार्ीहरुसँि, कुरराकरािी ििहोसु्न  ् ्तराकक ्तपराईंलराई एकलो 
महिस  ु हुिे ्ैछि । 

•	 बािबालिका सहायतामा	फोन गनहोसुनु  1-800-668-6868 ् वरा हेिहोसु्न  ् 
http://www.kidshelpphone.ca/teens/home/splash.aspx

क मररा बरालबरामलकराल अरुलराई स्तराई रहकरा हि सक्छि ? 
अरुलराई स्तराउिे बरालबरामलकराले कदहले ररमरा वरा ववद्राल्यमरा पनि त्यस्त ै व्यवहरार िि ्न सक्छि ् । आफि ै
ररमरा हेिहोसु्न  ् र सनि ु होसु  ् । के त्यहरँा कुि ै सकें्तहरु ्छि ् जहरा ँ्तपराईंको बरालबरामलकराले उिीहरुकरा 
भिराइबदहिीहरुलराई स्तराई रहेकरा ्छि ् ? 

स्तराउिे बरालबरामलकराहरु कदहकराहँी ररमरा आक्रामक र अिरा्ंत हुि सक्छि ् र ररमरा नि्यमहरुप्न्त कुिै 
स्मराि रे्खराउँरै्िि ् । ्यदर् ्तपराईंको बरालबरामलकराले अरुलराई स्तराई रहेकरा ्छि ् भििेर गचमन्त्त हुिहु ुन्छ भििे, 
उिीहरुले भिराइबदहिीहरु, ्तपराईं, र ्तपराईंको ररमरा आउिे सरार्ीसँि कसरी अन्तरकक््यरा ि्छ्नि ् हेिहोसु्न  ् । 
्यदर् उिीहरु आक्रामक व्यवहरार रे्खराउँ्छि,  ् ममलि सकरै्िि वरा करुणरा र्िरा्नउि सकरै्िि ् भििे – उिीहरुले 
ववद्राल्यमरा अन्य बरालबरामलकराहरलराई स्तराईरहेको सकें्त हुि सक्छ । 

िरारररीक रुपमरा अरुलराई स्तराउिे बरालबरामलकराहरु कदहलेकरँाही रराउ, चोटपटक, र्रािहरु, र च्यरान्तएकरा 
लिराहरुमरा ु रर फकक्न न्छि ् । उिीहरुसँि खच ्न ििकरा ्न लरागि सध ैभिनर्रा धेरै पसरा  ै हुि सक्छ, वरा उिीहरुसँि 
सरामरान्य्त्यरा खररर् िि ्न िसकिे सरामरािहरु हुि सक्छ । उिीहरुले अन्य ववद्रार्थीहरुकरा बरारेमरा “खरो कुररा” 
िि ्न सक्छि ् ।

http://www.kidshelpphone.ca/teens/home/splash.aspx
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बरालबरामलकरा वरा ककिोरकिोरीको जीविमरा भिएकरा महतवपणू ्न पररव्तिहरु, ्न हरारहरु वरा र्खहरुकरा ु करारण 
सम्यसँि ैउिीहरुमरा स्तराउिे व्यवहरारको ववकरास हुि सक्छ । के ्तपराईंकरा कुि ै बरालबरामलकराले भिखर्न े ्यस 
प्करारको कुि ै अिभिव  ु िरेकरा ्छि ् ? 

्तपराईंको ररमरा समस्यरा र द्नद्हरु कसरी समराधराि िररन्छ भिनिे सोचिहोसु  ् । के ्तपराईंहरु ्ती मद्राहरुलराईु  
पररवरारजस्त ै सकराररातमक रुपमरा कुररा िरेर सलझराउिु  ु हुन्छ ? एउटरा रराम्ो उर्राहरण बिेमरा स्तराउिे 
व्यवहरारलराई निरुतसरादह्त ििदे महतवपणू ्न उपरा्य हुि सक्छ र िक्ति वरा आक्रामक व्यवहरार ििरी समस्यराहरु 
वरा अप्ठ्यरारराहरुलराई कसरी समराधराि िि ्न सककन्छ भिनिे रे्खराउिहोसु  ् । 

स्तराउि ु भििेको के भिनिे बरारे ्तपराईंको बरालबरामलकरालराई ब्तराउि ु महतवपणू ्न ्छ । ्तपराईंले बरालबरामलकराहरुलराई 
स्तराउिे ववमभिनि ्तररकराहरु र ्यो हरानिकरारक र र्खर्रा्यी ु हुन्छ भिनिे बझराउिु  ु प्छ्न । ्तपराईंको 
बरालबरामलकरालराई स्तराउि ु भििेको िल्त हो र कुि ै पनि हराल्तमरा मसवकरा्य ्न हँुरै्ि भिनिे र्राहरा दर्िहोसु  ् । 

ववद्राल्यहरुले स्तराउिे र अन्य रटिराहरुलराई कसरी व्यवहरार ििप्छु्न ्न ? 
व्यक्तिि्त रुपमरा भिएकरा वरा अिलराईि मराफ्न ्त, जिस ु कु ै  ्तररकराले भिए पनि, स्तराउिे ववद्रार्थीहरुले फरक 
िन्तजरा भिोगि ु पिदे हुन्छ । 

स्तराउिे व्यवहरारलराई स्बोधि िर्रा्न, प्धरािराध्यरापकले प्िन्तिील अििरािस  ु पद्ध्ती प््योि िि ्न सक्छि ् । 
ओनटरारर्योको प्िन्तिील अििराि  ु िीन्तले प्धरािराध्यरापकलराई ववमभिनि ववकलपहरुको शं्खलराबराट ृ व्यवहरारलराई 
स्बोधि िि ्न रो्ि सक्छि ् र ववद्रार्थीलराई उिीहरुको रोजराईकै आधरारमरा मसकि सह्योि िि ्न सक्छि ् । 
केही उर्राहरणहरुः 

•	 र्खर्रा्यी ु वरा अपमरािजिक प्न्तकक््यकरा लरागि मराफती मरागिे 

•	 ववद्रार्थीबराट िररिे अपेक्षरामरागर् पिम ु ल्यराङकिु्न 

•	 आमराबराबसु िँ ्छलफल िि ्न बठक ै

•	 आवेि वरा रीस व्यवसर्रापि ििदे पररामि्न 

•	 ववद्राल्यबराट निल्बि 

अझ िम्भिर मद्राहरुमरा, ु ्यदर् सो ववद्रार्थी ्यस अनर पनि स्तराउिे व्यवहरारकरा लरागि निल्बिमरा परेको ्छ 
र अन्य व्यक्तिहरुको सरक्षरामराग ु र् अमसवकरा्य ्न जोझखम उतपनि िि ्न ्छराडरै्ि भििे प्धरािराध्यरापकले ववद्राल्यबराट 
निषकरािि ििकरा ्न लरागि मसफराररि िि ्न सक्छि ् । ्यी नि्यमहरु प्रारम्भिक र मराध्यममक ववद्राल्य र्वु मराै  
लराि ु हुन्छि ् । 

प्िन्तिील अििरासिहरुलेु  अिगुच्त व्यवहरारहरुलराई अझ खरराब हुिबराट र स्पणू ्न ववद्रार्थीहरुमरागर् 
र ववद्राल्यक र सरक्षराबरार ु े उिीहरुको धरारणरामरा िकराररातमक प्भिराव पिबराट ्न रोकर्राम ि्छ्नि ् । ्यसले 
ववद्रार्थीहरुमरा सकराररातमक व्यवहरारको प्वद्ध्नि ि्छ्न र आफिो व्यवहरारकरा लरागि मज्मेवरारी मलि र अरुसँि 
अन्तरकक््यरा िि ्न अन्य सकराररातमक ्तररकराहरु मसकि सह्योि ि्छ्न । 

स्तराउिे व्यवहरारमरा सलंगि सब ैववद्रार्थीहरुकरा लरागि ववद्राल्यले सह्योि उपलबध िरराउिे्छः पीक्ड्त 
ववद्रार्थीहरु, स्तराउि सहभिरािी ववद्रागर्हरु,्न  र त्यस्तरा व्यवहरारहरुको सराक्षी भिएकरा ववद्रार्थीहरुकरा लरागि ।
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स्पण ्न ववद्राल्य र बोडहरुमरा ्न अनिवरा्यः्न 

•	 स्तराउिे व्यवहरार रोकर्राम ििदे र स्बोधि ििदे िीन्तहरु 

•	 स्तराउिे व्यवहरार रोकर्रा र हस्तक्षपे ििदे ्योजिराहरु 

•	 प्िन्तिील अििरािस  ु र सम्तरामलक  ू र समरावेिी मिक्षराकरा िीन्तहरु 

स्पणू ्न बोड ्न कमचरारीहरुलराई, ्न स्तराउिे व्यवहरारजस्तरा, िम्भिर प्कृ्तीकरा रटिराहरु प्धरािराध्यरापकलराई सगूच्त 
िि ु्न अनिवरा्य ्न ्छ । प्धरािराध्यरापकहरुले स्तराईएकरा रटिराहरु सगूच्त िररएकरा स्पणू ्न रटिराहरुको अिसनधरािु  
ििप्छु्न ्न । 

ववद्रार्थीहरुसँि प्त्यक्ष कराम ििदे बोडकरा ्न कमचरारीहरु, ्न जस्त ै मिक्षक, सरामरामजक करा्यक्तरा्न ्न र मरािन्न िर्देिक 
पररामिर्रा्तराहरुले्न , स्तराउिे लिरा्य्त, अनिवरा्य ्न रुपमरा ववद्राल्यको वरा्तरावरणमरा िकराररातमक असर भिएकरा 
अिगुच्त वरा अपमरािजिक व्यवहरारहरुप्न्त प्न्तकक््यरा दर्िप्छ ै ्न । 

स्तराईएकरा, रटिराकरा सराक्षी र स्तराउिे ववद्रार्थीहरुकरा लरागि ववद्राल्य बोडहरुले्न  करा्यक्म, ्न पहलकर्मी वरा 
अन्य सह्योिहरु उपलबध िरराउि ु पिदे्छ । 

ववद्राल्यमरा भिएकरा रटिराहरुलराई मलएर कमचरारीहरुले्न  कसरी प्न्तकक््यरा दर्िे भिनिे बरारे अझ बढी र्राहरा 
पराउि, मनत्रराल्यको वेबसराईमरा “सचिरा  ू र प्न्तकक््यरा” िरामक खणड हेिहोसु्न  ् 
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html वरा ववद्राल्यबराट उलबध हुिे सेवराहरुकरा 
बरारेमरा ्तपराईंको ववद्राल्यकरा प्धरािराध्यरापकसँि कुरकरािी ििहोसु्न  ् । 

प्धरािराध्यरापकले स्तराईएकरा ववद्रार्थीहरु, र स्तराउिे ववद्रार्थीकरा आमराबराबलराई  ु स्पक्न  िरर रटिराबरारे ब्तराउिु 
पिदे कुरराहरुः 

•	 के भिएको हो 

•	 ववद्रार्थीलराई के हरािी भिएको हो 

•	 ववद्रार्थीको सरक्षरालराई ु मलएर के–कस्तरा कर्महरु मलईएकरा ्छि,  ् रटिरालराई मलएर कुि ै अििरासिको ु कर्म 
चरामलएको ्छ कक 

•	 रटिरालराई मलएर ववद्रार्थीकरा लरागि के–कस्तरा सह्योि उपलबध हुिे्छि ् । 

र्प केहीः 

•	 बरालबरामलकराहरुकरा लरागि उपलबध िरराईएको सह्योिकरा बरारेमरा ्छलफल िि ्न प्धरािराध्यरापकले आमराबराबलराईु  
बोलराउि ु प्छ्न

http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html
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्यदर् मररा बरालबरामलकरालराई स्तराई रहकरा ्छि भिि, मल ववद्राल्यबराट 
क अपक्षरा िि सक्छ ? 
स्तराउिे व्यवहरारहरुकरा बरारेमरा ्तपराईंलराई, ववद्रार्थी र अन्य व्यक्तिकरा लरागि अज्रा्त रुपमरा सगूच्त िि ्न 
ववद्राल्यसँि एउटरा प्कक््यरा हुि ु अनिवरा्य ्न ्छ । 

्यदर् ्तपराईं ्तपराईंकरा बरालबरामलकराहरुप्न्त गचमन्त्त हुिहु ुन्छ, वरा अझ ैधेरै जरािकरारी आवश्यक भिए, ्तपराईंले 
हेि ्न सकिहु ुिे्छः 

•	 ववद्राल्य बोडको ्न स्तराउिे व्यवहरार ववरुद्ध िररएको रोकर्राम र हस्तक्षपेकरारी िीन्त । 

•	 ववद्राल्यको आचरार सदंह्तरा, जसले ववद्रार्थी, मिक्षक, र ववद्राल्य समर्रा्यकरा ु अन्य सर्स्यहरुले एक 
आपसमरा कस्तो व्यवहरार ििप्छु्न ्न भिनिे ्त्य ि्छ्न । 

•	 ववद्राल्य र बोडको ्न स्तराउिे व्यवहरार रोकर्राम र हस्तक्षपे ्योजिरा । ्यसले ववद्राल्यकरा कमचरारीहरुले्न  
समस्यरा समराधराि िि ्न के िि ्न सक्छि ् भिनिे उललेख िरेको ्छ । 

•	 ववद्राल्य वरा्तरावरण सवदेक्षणबराट ववद्राल्यको िन्तजरा । ्यस सव्तनत्र सवदेक्षणले ववद्राल्यहरुलराई 
सरक्षरास्बनधी ु भिराविराहरु र्राहरा पराउि सह्योि िर््न्छ र स्तराउिे व्यवहरारको रोकर्राम िरर सरक्षरा  ु र 
मसवकरार्योग्य ववद्राल्यको प्वद्ध्नि िि ्न निण्य ्न िि ्न सह्योि िर््न्छ । ्यी सवदेक्षणहरु वषमरा ्न कम््तमरा र्ईु 
पटक िररि ु पर््न्छ । 

्यदर् ्तपराईंको बरालबरामलकरा स्तराउिे व्यवहरारबराट पीक्ड्त भिएको कमचरारीले्न  र्राहरा पराएमरा, ववद्राल्यले ्तपराईंलराई 
स्पक्न  ििदे अपेक्षरा िि ु्न प्छ्न । समस्यरा समराधराि िि ्न ्तपराईंको बरालबरामलकराकरा मिक्षक वरा ्तपराईंकरा 
बरालबरामलकराले ववश्रास ििदे अकरा्न मिक्षकले केही रणिीन्तको पदहचि िि ्न सकिे्छि ् । 

ववद्रार्थीको िोपनि्य्तरा सरक् ु क्ष्त रराखरै्, ्तपराईंको सरोकरारको ववष्यलराई ववद्राल्यले पणू ्न रुपमरा अिसनधरािु  
ििपिु्न दे्छ । 

स्तराउिे व्यवहरारुले पीक्ड्त, सलंगि र सो रटिराकरा सराक्षीहरुकरा लरागि ववद्राल्यले सह्योि ििदे्छ । 

्यदर् ्तपराईंलराई बरालबरामलकराहरले पराईरहेकरा सह्योि बरारे केही ििरासो  ु वरा प्न्तकक््यरा भिए, ववद्राल्यहरुमरा 
्तपराईंले परालिरा ििपिु्न दे प्कक््यरा हुिे्छ । ववद्राल्यको प्न्तकक््यराप्न्त ्तपराईंलराई गचत् िबझु मरा,  े ्तपराईंको 
ववद्राल्यको सपर ु रवेक्षण बोडकरा ्न सपर ु रवेक्षण अगधकरारीसँि स्पक्न  िि ्न सकिहु ुिे्छ । 

्यसकरा सरार्,  ै ्तपराईंले सरक् ु क्ष्त र मसवकरार्योग्य ववद्राल्य समह  ू सहभिरािी हुिे ववकलपबरारे पनि सोचि 
सकिहु ुिे्छ । सरक् ु क्ष्त, समरावेिी र मसवकरार्योग्य ववद्राल्य वरा्तरावरण प्वद्ध्नि ििकरा ्न लरागि ्यो समहू 
मज्मेवरार हुिे्छ । समहमरा  ू प्धरािराध्यरापक, कम््तमरा एक जिरा अमभिभिरावक, ववद्राल्य कमचरारी, ्न एउटरा 
ववद्रार्थी र एक सरामर्रान ु ्यक सराझर्रार  े हुिे्छि ् ।
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ठीक ्छ, कम््तमरा मररा बरालबरामलकरा ्त स्तराउि व्यवहरारमरा संलगि 
्छिि... 
स्तराउिे व्यवहरार रे्खरा परेमरा सबजिरा  ै प्भिरावव्त हुन्छि,  ् र सबजिरा  ै ममलेर ्यसलराई रोकर्राम िि ्न सककन्छ ।  
८५ प्न्ति्त रटिराहरुमरा, स्तराउिे कक््यराकलराप सराक्षीहरुकै सरामनि ु  ेहुिे ि्छ्नि ् । सराक्षीहरु उिीहरुले 
रे्खेकरा रटिराहरुबराट प्भिरावव्त हुन्छि ् । सराक्षीहरु डरराए पनि र उिीहरु पनि ्यसको मिकरार हुिे भि्यले वरा 
पीक्ड्तलराई अझ समस्यरा हुिबराट जोिराउि उिीहरु सलंगि हुि चराहँरै्िि,  ् उिीहरुले िोप्य ढंिले ्यसबरारे 
सगूच्त िि ्न सक्छि ् । 

स्तराउिे व्यवहरार मसवकरा्य ्न िभिएको कुररा ्तपराईंले बरालबरामलकरालराई बझि  ु सरराउि सकिहु ुन्छ र व्यसक 
वरा ्यसबरारे िोप्य ढंिले सगूच्त िरेर उिीहरुले ्यस्तरा रटिराहरुलराई रोकि सक्छि ् भिनिे पनि बझराउिु  
सकिहु ुिे्छ । 

सवसर् स्बनधहरुको ववकरास िरर पनि स्तराउि व्यवहरारलराई रोकि 
सककन्छ । 
स्तराउिे व्यवहरारको रोकर्राम र हस्तक्षपेकरारी भिमूमकरा ्यसलराई हटराउिभिनर्रा  ु धेरै ठूलो कुररा हो । 

्यसो िि ु्न भििेको सवसर् स्बनधहरुको ववकरास पनि हो । सवसर् स्बनधहरुमरा मरानिसहरुबीच, 
आमनु िेसरामनि ु  ेवरा अिलराईि मराफ्न ्त ् स्मरािजिक अन्तरकक््यरा समरावेि हुन्छ । स्पणू ्न ववद्रार्थीहरुको 
उिीहरुको जीविमरा भिएकरा सबजिरास ै िँ सवसर्, सरक् ु क्ष्त, स्मरािजिक र ख्यराल रराख् े स्बनधहरु भिएको 
सनुिमचि्त िि ु्न ि ै ्यसको उद्शे्य हो । 

मिक्षक, अमभिभिरावक, र अन्य व्यसकहरुले सवसर् स्बनधहरुले कराम ि्छ्नि ् भिनिे उर्राहरणी्य चररत्र निवरा्नह 
र सह्योि िरेर बझराउि  ु सक्छि ् । बरालबरामलकराहरुको एक आपसमरा सवसर् स्बनधहरु व्यसकहरुसँिको 
सकराररातमक स्बनधहरुमरा निभिर ्न हुन्छ । 

सवसर् स्बनधहरु भिएकरा ववद्रार्थीहरुमरा अरुलराई स्तराउिे कम स्भिराविरा हुन्छ, उिीहरुमरा पीक्ड्त 
ववद्रार्थीहरुलराई सह्योि ििदे बरािी हुन्छ, र उिीहरुले आफिो िकै्क्षक उद्शे्यहरु उतकृटि िन्तजराकरासरार् परराू  
िि ्न सक्छि ् । सवसर् स्बनधहरुको प्वद्ध्नि ि ै स्तराउिे व्यवहरार रोकर्राम ििदे र सरक् ु क्ष्त र मसवकरार्योग्य 
ववद्राल्य वरा्तरावरण निमरा्नण ििदे मख्य  ु उपरा्य हो ।
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ओनटरारर्योकरा ववद्राल्यहरु सरक्क्ष्त र मसवकरार्योग्य बिराउि हरामील 
कसरी सह्योि िरररहकरा ्छौं 
्यदर् ववद्रार्थीहरुले ववद्राल्यमरा सफल्तरा पराउिे हो भििे एउटरा सकराररातमक ववद्राल्य र सरक् ु क्ष्त मसकराई र 
मिक्षण वरा्तरावरण निकै महतवपणू ्न ्छ । 

अझ ैजरानिकरा लरागिः 

•	 सिक् ु षित ववद्ािय िणनीतत । ्यस वह्त  ृ रणिीन्तमरा प्त्ेयक ववद्राल्यमरा सरक् ु क्ष्त र मसवकरार्योग्य 
ववद्राल्य समह,  ू ववद्राल्य श्ो्तहरु, मिक्षक र प्धरािराध्यरापकहरुकरा लरागि ्तरामलम, र बरालबरामलकरा सहरा्य्तरा 
फोिसँिको सराझर्रारी  े समरावेि िररएको ्छ । www.ontario.ca/acceptingschools

•	 अलििावकहरुका िागग ववद्ािय वाताविण सववेषिण। ्यो सवदेक्षण २२ भिराषरामरा उपलबध ्छि ् ।  
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html

•	 अनशासनबाु िे ओन्ारियोको पद्धती। “प्िन्तिील अििरासि” ु मरा स्पणू ्न ववद्राल्य सलंगि हुन्छ र 
सकराररातमक ववद्राल्य वरा्तरावरण प्वद्ध्नि िररन्छ । ्यसले प्धरािराध्यरापकलराई ववद्रार्थीको अिगुच्त 
व्यवहरारकरा लरागि उगच्त करारवराहीहरु रो्ि सह्योि ि्छ्न । ्यसले ववद्रार्थीहरुलराई सकराररातमक व्यवहरार 
प्वद्ध्नि िि ्न ववमभिनि सह्योि उपलबध िरराउँर््छ । ्यस िीन्तबरारे ववस्त्त  ृ वववरणकरा लरागि  
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf

•	 आचाि सहंहता। ओनटरारर्योको आचरार सदंह्तराबरारे ्यस निर्देमिकराले स्पणू ्न ववद्राल्य समर्रा्य,  ु ववद्रार्थी, 
अमभिभिरावक, ववद्राल्य कमचरारी ्न र सरामर्रान ु ्यक सराझर्रारहरु  े लिरा्य्तकरा भिमूमकरा र मज्मेवरारीको खरँाकरा 
्त्यरार िर््न्छ । www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html

•	 सताउने वयवहाि िोकथिाम ि ह्तषिपेकािी िलूमकाबािे ओन्ारियोको नीतत। ववद्राल्य बोडकरा ्न लरागि स्तराउिे 
व्यवहरार रोकर्राम र हस्तक्षपेकरारी भिमूमकरा िीन्त ववकरास र करा्यरा्ननव्यि िि ्न ्यसले अपेक्षराहरुको खराकँरा 
कोर््न्छ । www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf

•	 समतामिक  ू ि समावेशी लशषिा नीतत। ्यसले ओनटरारर्योकरा ववद्राल्यहरुमरा मनत्रराल्य, ववद्राल्य बोड ्न र 
ववद्राल्यहरुले कसरी सम्तरामलक  ू र समरावेिी मिक्षरालराई सह्योि िर्कै्छि,  ् भिनिे खराकँरा कोर््न्छ ।  
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html

•	 ज्वकाियोगय ववद्ाियहरुका िागग प्रधानमनत्ीको पि्काि ु । सरक् ु क्ष्त र मसवकरार्योग्य ववद्राल्य वरा्तरावरण 
निमरा्नण ििकरा ्न लरागि असराधरारण र िवीि कराम ििदे १० वटरा सरक् ु क्ष्त र मसवकरार्योग्य ववद्राल्यहरुकरा 
समहलराई  ू ्यो परसकरार ु प्र्राि िररन्छ । www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html

•	 बाि सहायता फोन। ्यो िोपनि्य पररामि ्न सेवरा हप्राको सरा्त ै दर्ि २४ रणटरा उपलबध ्छ ।  
www.kidshelpphone.ca हेनहोसुनु 	्वरा 1-800-668-6868 मरा फोि ििहोसु्न .्

http://www.ontario.ca/acceptingschools
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
http://www.kidshelpphone.ca
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•	 सताउने वयवहाि समबनधी अलििावकहरुका िागग श्ोत, पे्रिने् (प्रोमोह्ङ रििेसनसीप एण्ड एलिलमनेह्ङ 
िायोिेनस ने्वकनु ) िे ववकास गिेको	 
www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx

•	 अलििावक ्ुि कक् ककशोिककशोिी सं् किण ककशोिककशोिीहरुको सफिताका िागग अलििावकहरुिे के 
गन नु सक्छन।् ्यो टुल ककटमरा अमभिभिरावकहरुकरा लरागि ववद्राल्यमरा भिएकरा ककिोरककिोरीहरुलराई सह्योि र 
उतसरादह बिराउिे दटपसहरुको सकंलि, सझराव  ु र श्ो्तहरु समरावेि िररएकरा ्छि ् ।  
www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html

•	 Safe@School। ्यस वेबसराईटले स्तराउिे व्यवहरारको रोकर्राम र सम्तरामलक  ू र समरावेिी मिक्षराकरा लरागि 
श्ो्तहरु, लिरा्य्त मिक्षक र ववद्राल्य कमचरारी ्न सर्स्यहरुकरा लरागि ्तरामलमस्बनधी श्ो्तहरु उपलबध 
िरराउँ्छ। www.safeatschool.ca

•	 ््ेवपङ ््ोनसः यवा  ु ववकासका िागग एउ्ा श्ोत। बरालबरामलकरा र ्यवरा  ु सेवरा मनत्रराल्यले ववकरास िरेको, 
्यस श्ो्तले १२ रे्झख २५ वषस्मकरा ्न ्यवराव ु ्यकरा ववकरासकरा चरणहरुको सकं्क्षप् वववरण प्र्राि िर््न्छ, र 
उिीहरुको आवश्यक्तराको पदहचराि र प्न्तकक््यरा दर्िे ्तररकराहरु पनि बझराउ ु ँ र््छ । उपलबध ्छ ।  
www.ontario.ca/steppingstones

सरक्क्ष्त र मसवकरार्योग्य ववद्राल्यहरुकरा बरारमरा अझ धर जरानिकरा लरागि 
www.ontario.ca/acceptingschools	 
्यो वववरण पमस्तकरा र अमभिभिरावकहरुलराई उप्योिी जरािकरारी ववमभिनि भिराषरामरा 
पराउिकरा लरागि 
www.ontario.ca/EDUparents
समभिसओनटरारर्यो मराफ्त अग्जी र फ्नच भिराषरामरा ्यस वववरण पमस्तकराको 
प्करामि्त प्न्तमलपी अडर ििकरा लरागि 
www.ontario.ca/publications
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	ओनटरारर्योकरा ववद्राल्यहरु सरक्क्ष्त र मसवकरार्योग्य बिराउि हरामील कसरी सह्योि िरररहकरा ्छौं 
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