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प्यारा आमा बुवा वा अभििावकहरु: 

 

मोबाईल फोन, स्मार्ट फोन र फोर्ो भलइ तुरुन्तै बाँड्न सक्ने अरु इलेकट्रोभनक सामाग्रीहरुको जवनामा गोप्य 

र सुरक्षित पररिाको सामाग्रीहरु सक्षजलै सँग फैभलन सक्छ। फैभलएको पररिा प्रभतस्थापपत गनट गाह्रो हुने 

मात्रै होइन, भय पररिा सामाग्रीहरु पेन्सल्िेनीया राज्यको कानुनले रिा गरेको सम्पपि हो। पररिा 
सामाग्रीहरुको प्रभतभलप बनाउँदा र फोर्ो भलँदा सांभिय कानुनको उल्लङिन  गरेको हुन्छ। यो उल्लङिन 

गरेको खन्डमा सो व्यपिले पररिाको सामाग्री प्रतीस्थापपत गनट लाग्ने पैसा जररमानाको रुपमा भतनुट पन े

हुन्छ वा ७५० डलर देखी ३०,००० डलर सम्माको जररमाना भतनुट पन ेहुन्छ। 
 

पवश्वाशभनय पररिाको पररणाम सुभनक्षित गनट र पररिा प्रभतस्थापपत गनट लाग्ने लागत जोभगन गनट 
भशिा पबिागले पबद्यालयहरुलाई पररिाको सामाग्रीको रिा गनट केही भनयमहरु बनाएको छ र 
कदमहरु भनर्ाटररत गरेको छ। पररिा ददने स्थानहरुमा इलेट्रोभनक सामाग्रीहरु राख्न अनुमती नददने 
भनयम सम्पूणट पबद्यालयहरुमा लागु गररएको छ। मोबाईल फोन, स्मार्ट फोन, इ ररडर, नूक, दकन्डल, 

आइ प्याड, रे्ब्लेर्, र क्यामरा िएको यन्त्र, र फोर्ो भलने वा प्रभतभलपी बनाउने र पप एस ्एस ्ए वा 
दकस्र्ोन पररिाको प्रशासन गदाट अरु सँग कुराकानी गनट भमल्ने इन्रे्नरे् िएको कुनै पभन यन्त्र 
सक्षम्मभलत हुन्छ। पप एस ्एस ्ए वा दकस्र्ोन पररिा प्रशासन गदाट मोबाईल फोन र अरु 
इलेक्ट्रोभनक यन्त्र िएमा भनक्षित पररणाम हुने छ िनेर आफ्नो बालकलाई बुझाउनु होला। 

 

यदी कोही पवद्याथीले मोबाईल फोन वा अरु इलेकट्रोक्षणक यन्त्र िएको पिा लगाएको खण्डमा 
तपाईंलाई पबद्यालयले संपकट  गन ेछ। यो आदेश वेवास्ता गरेको खण्डमा पबद्यालयको अनुशासनात्मक 
भनतीहरु लागु गररन्छ र भशिा पबिागले पवद्याथीको पररिाको पररिण गदैन र पवद्याथीले पुन रुपमा 
पररिा भलन आवश्यक गररन्छ। त्यस्का साथ-साथ ैपबद्यालयको स्र्ाफ सदस्यले इलेकट्रोभनक यन्त्र 
राखे्न छन ्र सो यन्त्रमा िएको फोर्ोहरुको खोज गररन्छ। पबद्यालयका स्र्ाफ सदस्यले इलेकट्रोभनक 
यन्त्रको अरु कायटहरु खोज गनट अनुमती मग्ने छन।् यदी पप एस ्एस ्ए वा दकस्र्ोन पररिाको 
फोर्ो भलएको पिा लागेको खण्डमा वा इलेकट्रोभनक यन्त्रको अरु कायट खोज गनट अनुमती नददएको 
खण्डमा सो यन्त्र पबद्यालयको सदस्यले राखे्न छन ्दकन िने पप एस ्एस ्ए र दकस्र्ोन पररिाको 
प्रभतभलपी अभर्कार पेन्सल्िेनीया भशिा पबिाग सँग हुन्छ, र पेन्सल्िेनीया भशिा पबिागलाई संपकट  
गररन्छ। 
 

पररिा समाप्त िएपछी र पररिाको सामाग्री दफताट गरेपछी यदी पवद्याथीले पररिा प्रशासन गरेको 
बेला मोबाईल फोन र अरु यन्त्रहरु चलाएको पिा लगाएको खण्डमा पबद्यालयको अनुशासनात्मक 
भनतीको पालना गररन्छ र पवद्याथीको अंक अवैर् गररन्छ।/ 
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