
 

NEPALI- Parent Attendance FAQ 

 
 
Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global 

community. 

 

अभििावकलाई भवद्यार्थीको उपस्थर्थभिका बारेमा एफ ए कु्य  

(बारम्बार सोभिने प्रश्नहरु) 
 

     मैले मेरो बच्चाको अनुपस्थर्थभिका भवषयमा भकन पत्र पााँए? 

यदि कुनै एउटा दिद्यार्थी िैध माफी दिना लगािार ३० घण्टा िा िैध माफी दिना एक मभहनामा ४२ घण्टा िा िैध माफी 

दिना एक वषषमा ७२ घण्टा अनुपस्थर्थत भएमा ओहायोमा यस दिद्यार्थीलाई िानीको दृदिमा भ्रि मादनन्छ। 

      सू्कलमा अनुपस्थर्थि हुनलाई कानुनी रूपमा स्वीकायष कारण केलाई माभनन्छ? 

सामान्यतया, दनम्न कानुनी रूपमा स्वीकायय कारणहरू सू्कलमा अनुपस्थर्थदतलाई कानुनी मादनन्छ, िा माफी प्राप्त 

अनुपस्थर्थदत मादनन्छ (अभििावक वा संरक्षकद्वारा हस्ताक्षररि एउटा नोटको आवश्यकिा पछष ): 

• व्यस्ि दिरामी िा संगरोध (क्वारेन्टाइन्) मा रहेको। 

• पररिारको नदिकको िा आफन्त दिरामी िा मृतु्य भएको। 

• आपतकादलन िा अन्य कुनै घटना िा पररस्थर्थदत पयो भने सू्कलमा अनुपस्थर्थत हुन दप्रस्िपलहरूको व्यस्िगत 

दनणययले अस्न्तम उपाय स्वरूप गररएको पुदतय आिश्यक हुन सक्छ। 

• धादमयक दििा।  

• मेदिकल िा िेन्टल एप्पोइन्टमेन्ट (एप्पोइन्टमेन्ट प्रमादणत गने दिदकत्सक िा िन्त दिदकत्सकिाट दलस्ित 

ियानको आिश्यक हुन सक्छ) 

• कलेिको भ्रमण- कलेि भ्रमणका कारणले सू्कलमा दिद्यार्थीको अनुपस्थर्थदत हुुँिा सो कलेि, दिश्वदिद्यालय िा 

प्रादिदधक कलेिले दिद्यार्थीको भ्रमणको दमदत र समय प्रमाणीकरण गररदिन आिश्यक पियछ। 

• ओहायोको कानून अनुसार दनदियि कुनै अन्य कारण 

 

एउटा अक्षम्य अनुपस्थर्थभि (अन्एक्सकु्यथड् एबे्सन्स) िनेको के हो? 

प्रमाणीकरण नगररइएकाका दिद्यार्थी अनुपस्थर्थदतहरू- सू्कल कायायलयले अदभभािकीय माफी नोट, कागिात िा 

अनुपस्थर्थदतको कारण िा अनुपस्थर्थदतको कारणकालादग सूिना प्राप्त गरेको नभए िोिय नीदत ५२००.०१ (Board Policy 

5200.01) अनुसार माफी योग्य हुुँिैन। 

 

यभि मेरो बच्चा सू्कलमा अनुपस्थर्थि हुने ियो िने मैले के गनुषपछष ? 

अदभभािक र संरक्षकहरूले ििर दिनलाई एटेने्डि हटलाइन्मा प्रते्यक दिन दिहान ०९ :३० ििे भन्दा अदघ सोझै फोन 

गरेर िा (सू्कल िेिपेिमा अिस्थर्थत) मौस्िक समािार (भ्वइस मेल) पठाएर दिद्यार्थी अनुपस्थर्थत भएको (िानकारी) ररपोटय 

गनय सक्छन्। अदभभािक िा संरक्षकले दिद्यार्थी सू्कल फकेको िुई दिनदभत्रमा अदभभािकले हस्ताक्षर गरेको दलस्ित 

मादफ पत्र सू्कललाई उपलब्ध गराउनु पछय । यदि अनुपस्थर्थदतको कुनै ररपोटय िा दलस्ित मादफ पत्र प्राप्त भएन भने 

अनुपस्थर्थदतलाई अक्षम्य अनुपस्थर्थदत (अन्एक्सकु्यथि् एबे्सि) मादनन्छ। 
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      यभि मैले माभफ नोट पठाउन भबसें/असफल िएाँ  िने के हुन्छ? 

नीदत अनुसार, यदि हामीले ४८ घण्टा भित्रमा दिद्यार्थीको अनुपस्थर्थदतका कारणहरू संकेत गने अदभभािक/संरक्षकद्वारा 

हस्ताक्षररत नोट प्राप्त गरेनौ ंभने अनुपस्थर्थदतलाई अक्षम्य अनुपस्थर्थतका रूपमा िगीकृत गररनेछ। सहायताकालादग 

आफ्ना दिद्यार्थीको दिद्यालयसंग सम्पकय  गनुयहोस्। 

 
यभि भवद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थर्थि वा भिलो िएको बारेमा मलाई भिन्ता छ िने म कोसाँग कुरा गनष सक्छु? 

आफ्नो िच्चाको दिद्यालयसंग सम्पकय  गनुयहोस्। 

 के मेरो ५ िा ६ िर्य उमेरको दकन्डरगाटयन िाने दिद्यार्थी ओहायो अदनिायय हादिरी कानून अन्तगयत उपस्थर्थत हुनै पने   

दभत्र पछय ?              

हो, पछय । एक पटक तपाुँईको दिद्यार्थी सू्कलमा भनाय भएपदछ अि उता अदनिायय उपस्थर्थदत लागू हुन्छ। िण्ड 

३३२१.१३ (ि) (१) ओहायो पररमादियत कोि (SECTION 3321.13 (B) (1), OHIO REVISED CODE) 

 

       मेरो बच्चाको पुरानो स्वास्थ्य समस्या छ र ऊ अनुपस्थर्थि हुन आवश्यक छ। यसमा म के गरूाँ ? 

यदि तपाुँईका िच्चाको िीघयकालीन स्वास्थ्य समस्या िसै्त िम, मधुमेह, छारे रोग िा दसकल सेल एनीदमया (रातो 

रिकोर् िांदगएर हुँदसया िस्तो हुने रिअल्पता) िा अन्य कुनै पदन िीिन-ितरा िनाउने िीघयकालीन रोगहरू छन् र 

दयनले सू्कलमा िारम्बार अनुपस्थर्थदतको कारण िनाउुँछ भने सम्भाभवि भवकल्पहरू अने्वषण गनष कृपया सू्कल 

नसषसाँग काम गनुषहोस्। 

 

मेरो बच्चाकलाई कोभवड-१९ परीक्षण गिाष सो रोग लागेको वा कोभवड पोभिभटव िेस्िए मैले के गने? 

यदि तपाुँईको िच्चाले कोदिि-१९ परीक्षण गिाय सो रोग लागेको िा कोदिि पोदिदटि भएको छ भने कृपया कलम्बस 

पस्िक हेल्तका दनयम (Columbus Public Health Protocol) को पालना गनुयहोस्। दिद्यालयलाई सूदित गनुयहोस् 

तादक क्वारेन्टाइनमा हुुँिा भएका अनुपस्थर्थदतहरू माफी गररयोस। 

 

       के मेरो भवद्यार्थी अनुपस्थर्थि हुाँिा भवद्यालयले मलाई र्थहा भिनेछ? 

दिन्छ। धेरै प्रयासहरू गररन्छन् तर ती िपााँईले भवद्यालयलाई प्रिान गनुषिएको िानकारीको शुद्धिामा दनभयर हुन्छ। 

तपाुँईलाई तपाुँईका दिद्यार्थीको अनुपस्थर्थदतका िारेमा एक स्विाभलि कल प्रणाली, भशक्षक टेभलफोन कल, 

भप्रस्न्सपलद्वारा उपस्थर्थभि पत्र र कलहरू र/वा गृह भ्रमणहरू माफय त सूदित गररन्छ। 

 

मेरो बच्चाको रेकडषमा िएका अनुपस्थर्थभिहरुसाँग म सहमि छैन। मैले कसलाई सम्पकष  गनुषपछष ? 

दििािहरु  दिद्यालयमै समाधान गररनु पछय । कृपया आफ्नो िच्चाको दिद्यालयमा तुरुन्त सम्पकय  गनुयहोस् र उनको 

उपस्थर्थदत रेकियको िारेमा सोध्नुहोस्। 

 

िीघष अनुपस्थर्थभि (chronic absenteeism) को पररिाषा के हो? 

िीघयकालीन अनुपस्थर्थदत, प्रते्यक दिद्यार्थी सफलता ऐन (एव्री सु्टिेन्ट सस्क्सि्स एक्ट) द्वारा पररभादर्त गररए 

अनुसार, कुनै पभन कारणले सू्कल वषषको १० प्रभिशि वा बिी छुटेको हुनु हो। यसमा माफी गररएको 

अनुपस्थर्थदत र माफी नगररएको अनुपस्थर्थदत, दिलो उपस्थर्थदत र िाुँिै छुदि दलएका अनुपस्थर्थदतहरु समािेश छन्। 

 

अत्यभिक अनुपस्थर्थभि को पररिाषा के हो? 

ओहायो कानूनले एउटा दिद्यार्थी "मेदिकल दिनाको मादफ िा पस्िक सकूलिाट िैध मादफ दिना िच्चाले एक 

भवद्यालय मभहनामा अड़िीस िा बिी घण्टा, िा एक सू्कल वषषमा पैंसठ्ठी वा बिी घण्टा अनुपस्थर्थत 

भए"अत्यदधक अनुपस्थर्थतका रूपमा दनदियि गियछ। 
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सू्कलमा भ्रष्ट आििको हुनुको अर्थष के हो? 

ओहायो कानूनले भ्रि आितको  दिद्यार्थीलाई "अदनिायय दिद्यालय उमेरको कुनै पदन िच्चा िो साियिदनक सू्कलमा 

अनुपस्थर्थत हुने िैध मादफ दिनै अनुपस्थर्थत छ र उसले एक दिद्यालय मदहनामा लगािार िीस वा बिी घन्टा, एक 

सू्कल मभहनामा ४२ वा सोिन्दा बिी घन्टा िा एक भवद्यालय वषषमा ७२ वा बिी घण्टा उपस्थर्थत हुनुपछय  भनी  

पररभादर्त गरेको छ।" 

िीघयकालीन अनुपस्थर्थदत, भ्रश्ट ब्यािहार र अत्यदधक अनुपस्थर्थदत िीि के दभन्नता छ? 

 लगािार समय प्रते्यक सू्कलको मभहना 

िररको समय 

प्रते्यक सू्कलको बषष 

िररको समय 

भ्रश्ट ब्यावहार वैि माभफ भबना ३० घण्टा 

सम्म 

वैि माभफ भबना ४२ 

घण्टा सम्म 

वैि माभफ भबना ७२ 

घण्टा सम्म 

अत्यदधक अनुपस्थर्थदत --- वैि माभफ भबना वा माभफ 

सभहि ३८ घण्टा सम्म 

वैि माभफ भबना वा माभफ 

सभहि ६५ घण्टा सम्म 

िीघयकालीन अनुपस्थर्थदत -- --- वैि माभफ भबना वा माभफ 

सभहि १०% 

 

          मेरो बच्चाको ब्यावहार भ्रश्ट िए के हुन्छ? 

    िि एउटा दिद्यार्थीको ब्यावहार भ्रष्ट हुन्छ दनम्न उत्पन्न हुनेछ:  

• दटि गर अनुपस्थर्थदतको साि सू्कल भिन दभत्रमा दिल्लाले दनम्न कायय गनेछ:  

• अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप टोलीका सिस्यहरूको छनौट गनुयहोस्; र   

• दिद्यार्थीको अदभभािक, संरक्षक, संरक्षक दिज्ञापन िा अनुपस्थर्थत हस्तके्षप टोलीमा अथर्थायी    

संरक्षकको सहभादगता सुरदक्षत गनय तीन अर्थयपूणय प्रयासहरू पुरा गनुयहोस्। 

             • दटि गर अनुपस्थर्थदतको १० क्यालेन्डर भिन दभत्रमा दिद्यार्थीलाई छनौट गररएको अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप  

               टोलीमा दनयुि गररनेछ; 

• टोलीलाई दनयुि गरेको १४ सू्कल भिन दभत्रमा दिल्लाले दिद्यार्थीको अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप योिनाको   

   दिकास गनेछ;  

• योिना दिकदसत भएको साि क्यालेन्डर भिन दभत्रमा दिल्लाले दिद्यार्थीको अदभभािक िा संरक्षकलाई  

   दलस्ित    

   सूिना उपलब्ध गराउन उदित प्रयास गनेछ; र  

• दिद्यार्थीसुँग योिनामा भाग दलन र सन्तोर्िनक प्रगदत गनय ६० क्यालेन्डर भिनहरू छन्। यदि दिद्यार्थीले   

  अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप टोलीले दनधायरण गरे अनुसार योिनामा भाग दलन सकेन िा सन्तोर्िनक प्रगदत गनय  

सकेन भने, उपस्थर्थदत अदधकारीले अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप योिना लागू भएको ६१औ ंभिन दिद्यार्थी दिरुद्ध िाल अिालतमा 

उिुरी िायर गनुयपछय । यदि अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप योिनाको कायायन्वयन िरणमा कुनै पदन समय दिद्यार्थीले िैध मादफ दिना 

एउटा सू्कल मदहनामा लगािार ३० घण्टा िा सो िन्दा बिी घण्टा वा ४२ घण्टा वा सो िन्दा बिी घण्टा अनुपस्थर्थत 

भएमा, दिल्लाको उपस्थर्थदत अदधकारीले दिद्यार्थी दिरुद्ध उिुरी िायर गनुयपछय । यदि अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप टोलीले 

अनुपस्थर्थदत हस्तके्षप योिनामा दिद्यार्थीले पयायप्त प्रगदत गरररहेको छ भने यो आिश्यकता लागू हुुँिैन। 

 

के मेरो बच्चा अनुपस्थर्थि हुाँिा, मेरो बच्चालाई भनलम्बन गररएको बेलामा सभहि सू्कलले मेकअप (आपूिी) का काम 

उपलब्ध गराउन आवश्यक छ? 

छ। मेकअप (आपूती) का कामहरू अदभभािक िा दिद्यार्थीले सकेसम्म िाुँिो अनुरोध गनुयपछय । धेरै िसो सू्कलहरूले 

दशक्षकलाई आपूतीका कामहरू घरमा पठाउन सामग्रीहरू िम्मा गनय अनुमदत दिन २४-घण्टा समय अिदध िादहन्छ। 

 



 

NEPALI- Parent Attendance FAQ 

 

म मेरो भवद्यार्थीको उपस्थर्थभि रेकडषको प्रभिभलभप कसरी प्राप्त गनष सक्छु? 

तपाुँईले आफ्नो दिद्यार्थीको सू्कल कायायलय माफय त उपस्थर्थदत रेकियको प्रदतदलदप कुनै पदन समय अनुरोध गनय सकु्नहुन्छ। 

 

यभि मेरो भवद्यार्थी सू्कलबाट भनलम्बनका कारण अनुपस्थर्थि छ िने के हुन्छ? 

यद्यदप दनलम्बनहरूलाई माफी नगररएको अनुपस्थर्थदतहरू मादनन्छ, उनीहरूले टि ्यािी दटि गरहरूमा गणना गनुय हुुँिैन 

दकनभने दनलम्बनहरूले दिद्यालय िादहर रहनकालादग वैि माभफ लाई प्रदतदनदधत्व गियछ। दनलम्बनहरू अत्यदधक 

अनुपस्थर्थदतहरूमा गणना गररन्छ दकनभने अत्यदधक अनुपस्थर्थदतको पररभार्ाले सू्कलमा छुटेको िैध मादफ  र अिैध मादफ 

(अिायि) कारणहरू िीि भेि गिैन। 

 

म मेरो बच्चाको सू्कलबाट िााँिै भबिा (प्रारस्म्भक बिाषस्त) को माभफ गनष कसरी सक्छु? 

अदभभािक/संरक्षकले हस्ताक्षर गरर दिद्यार्थीलाई सू्कलिाट लाने र अनुपस्थर्थदतलाई सहयोग गने माफी कागिातहरू 

उपलब्ध गने। मान्य नोट (लेि) दिना सू्कल छोि्ने कुनै पदन दिद्यार्थीलाई अमाफी अनुपस्थर्थदत मादननेछ। 

 

सू्कल बस भिलो हुाँिा के हुन्छ? 

दिद्यार्थी दिलो भएकोमा िि सू्कल दिमे्मिार हुन्छ भने (एकपटक प्रमाणीकरण गरेपदछ) उनीहरूलाई माफी 

अनुपस्थर्थदत िा दिलो दिन्ह लगाइनेछ। ती दिद्यार्थीहरूले कक्षामा िानकालादग पास प्राप्त गनय मुख्य (मेन) 

कायायलयमा िेक-इन गनुयपछय । 

 

यािायािको प्रिीक्षा (पिाषई) अवभिले मेरो बच्चाको उपस्थर्थभिलाई कसरी असर गछष ? 

दिल्लाले प्रिान गरेको यातायातको समय तादलकामा दिलाइका कारण अनुपस्थर्थत हुुँिा उनीहरूलाई माफी 

अनुपस्थर्थदतकालादग दिन्ह लगाइनेछ।   

 

के १८ वषष पुगेका भवद्यार्थीहरूले आफ्नो अनुपस्थर्थभिलाई माफी भलन सक्छन्? 

कानूनी रूपमा १८ िर्य पुगेका दिद्यार्थीहरूले आफ्ना दनस्ि अनुपस्थर्थदत नोटहरू लेख्न सक्छन्। 

 

        के सू्कल वषषमा म लामो समयकालाभग भबिा भलन सक्छु? 

सू्कलको पात्रो (क्यालेन्डर) मा सू्कलको "दििा" िा दििाको समय समािेश गररएको हुन्छ। सम्भि भएसम्म, पाररिाररक 

दििाहरू सू्कल दििाका दिनहरूसुँग दमल्नुपछय । ओहायो राज्यमा लामो समयकालादग दििा दलन (अनुपस्थर्थदत हुनु) एउटा 

स्वीकृत कारण होइन। यदि अनुपस्थर्थदत शैदक्षक उदे्दश्यकालादग हो भने; अदभभािक/संरक्षकले दिद्यार्थीको सू्कललाई 

अनुपस्थर्थदत हुनु भन्दा अगािै दिद्यार्थीले फेरी सू्कल फदकय नु अदघ पूरा गनुयपने कायय (असाइनमेन्टहरू) प्राप्त गनय सू्कललाई 

सम्पकय  गनय आिश्यक हुन्छ। 


