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त� पाना - त�ाल िव�ालय सामुदाियक सुर�ा आदेश  
  

त�ाल िव�ालय सामुदाियक सुर�ा आदेशले के गछ� ? 

प्रधाना�ापक र िश�ा तथा प्रिश�ण िवभागका कम�चारी ज�ा केही मािनसह�लाई 'अिधकृत ���' भिनन्छ। 
उहाँह�सँग तपाईं िव�ालय जाँदा वा िव�ालयमा संल� �ँदा तपाईंले पालना गनु� पन� िनयमह� सेट गन� आदेशह� 
बनाउने अिधकार छ। 

आदेशले तपाईंलाई िव�ालयका �ेत्रह� वा िव�ालयका िक्रयाकलापह� ग�रने अ� स्थानह�मा प्रवेश गन� वा रहनबाट 
रो�छ। आदेशमा कुन समय वा कुन �ेत्रह�मा आदेश लागू �ँदैन भ�े ज�ा िववरणह� समावेश �न सक्छ। 

िव�ालय सामुदाियक सुर�ा आदेशह�का बारेमा थप जानकारी यहाँ फेला पान� सिकन्छ। तपाईं िव�ालय सामुदाियक 
सुर�ा आदेशह�ले के गछ�  भनेर बु�मा म�तका लािग यहाँ िभिडयो हेन� स�ु�न्छ। 

  

त�ाल आदेश कित समयस� रहन्छ? 

आदेशले यी िनयम कित समयस� लागू �ने छन् भनेर पिन बताउँछ। आदेश लागू �न स�े सबैभ�ा लामो समय भनेको 
14 िदन हो। 

  

यिद िव�ालयमा मेरो ब�ा छ भने, मैले अिहले त�ाल आदेश पालना गनु� पन� भएमा उनीह�लाई के �न्छ? 

तपाईंको िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई आदेशले कसरी प्रभाव पान� छ र तपाईंले उनीह�लाई कसरी �ाल राख्नुपछ�  
भ�ेबारे �ानपूव�क सोचेको छ। आदेश भनेको तपाईंलाई उनीह�को �ाल रा�बाट वा उनीह�को िश�ामा संल� 
�नबाट रो�का लािग होइन। 

तपाईंको िव�ालयले तपाईंलाई आदेश िदएपिछ स�ो िछटो ‘स�ार र प�ँच प्रोटोकल‘ िदने छ। यसले िन� कुराह� 
िनिद�� गन� छ: 

• तपाईंको ब�ाको िश�ाबारे तपाईंलाई कसरी बताउन सिकन्छ 
• तपाईंको ब�ा कसरी िव�ालय जान र िव�ालयका िक्रयाकलापह�मा सुरि�त त�रकाले सहभागी �न जारी 

रा� स�ु�न्छ 
• तपाईंको ब�ालाई सहायता र हेरचाह ग�रएको छ भनी सुिनि�त गन� उहाँह�ले के गनु� �ने छ। 

  

म त�ाल आदेशसँग सहमत भएन भने के �न्छ? 

आदेश िदने अिधकृत ���ले आदेश िदएपिछ 'जारी िव�ालय सामुदाियक सुर�ा आदेश' िदने िक आदेशलाई र� गन� 
भ�े बारेमा िवचार गन�का लािग तु��ै आदेशको समी�ा गनु�पछ� । जारी आदेशह�का बारेमा थप जानकारी िश�ा तथा 
प्रिश�ण िवभागको वेबसाइट यहाँ फेला पान� सिकन्छ। 
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तपाईंले कुनै िनि�त अवस्थामा िकन ��ो कदम चाल्नुभयो, यसले तपाईं वा तपाईंको ब�ालाई कसरी प्रभाव पान� छ भ�े 
बारेमा वा उहाँह�लाई थाहा �न आव�क अ� केही कुराका बारेमा �ा�ा गन�का लािग तपाईं कुनै पिन समयमा 
िनवेदन पेश गन� स�ु�न्छ। उदाहरणका लािग, तपाईंले आफ्नो ब�ाको अस�मताका बारेमा िव�ालयलाई बताउनु पन� 
�न सक्छ जसकारण उहाँह�ले तपाईं आफ्नो ब�ालाई िव�ालय पठाउन स�ु�न्छ भनी सुिनि�त गन� स�ु�न्छ।  

िल�खत िनवेदन अिधकृत ���लाई इमेल वा पत्र लेखेर पठाउन सिकन्छ। तपाईं िश�ा तथा प्रिश�ण िवभागको वेबसाइट 
यहाँ गएर टेम्�ेट प्रयोग गन� स�ु�न्छ।  

तपाईं िनवेदन ले� चाहनु�� भने, तपाईं यसको स�ामा मौ�खक िनवेदनका लािग अनुरोध गन� स�ु�न्छ। तपाईं आफ्नो 
अस�मता सहायक ��� वा दोभाषे ज�ा कोही ���लाई आफ्ना लािग िनवेदन िदन अनुरोध गन� पिन स�ु�न्छ।  

  

मैले आदेशको पालना गरेन भने के �न्छ? 

तपाईंले आदेशमा उ�ेख ग�रएका िनयमह�को पालना गनु�भएन भने, िव�ालयले तपाईंलाई आदेश पालन गराउनका 
लािग मेिज�� ेटको अदालतमा आवेदन िदन सक्छ। 

मेिज�� ेटको अदालतले तपाईं आदेश पालना नगरेर गलत गनुभएको कुरा थाहा पाएमा, उनीह�ले तपाईंलाई िन� 
कुराह� आव�क गराउन सक्छन्: 

• ज�रवाना भु�ान गन�  
• आदेशको पालना गन� 
• आदेशको पालना गन�का लािग िविश� काय� गन� 
• अदालतले उपयु� ठानेको अ� कुनै पिन काय� गन�। 

तपाईंलाई आदेशको पालना नगरेको आरोपमा जेल सजाय िदइने छैन, आपरािधक रेकड� ग�रने छैन वा आपरािधक 
ज�रवाना लगाइने छैन। 

  

मलाई अनुवादक/दोभाषे वा अ� सहायता आव�क भएमा के गन�? 

तपाईंलाई अनुवादक, दोभाषे वा सहायक ��� आव�क भएमा, तपाईं िव�ालयको प्रधाना�ापकलाई भ� स�ु�न्छ र 
उहाँले तपाईंलाई सहायता प्रा� गन�मा म�त गन� स�ु�न्छ। 

तपाईंको ब�ा सरकारी िव�ालय जानु�न्छ भने, तपाईं थप सहायताका लािग िश�ा तथा प्रिश�ण िवभागको �ेत्रीय 
काया�लयमा स�क�  गन� पिन स�ु�न्छ।  
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North Eastern Victoria 

फोन: 1300 333 231 

इमेल: nevr@education.vic.gov.au  

North Western Victoria 

फोन: 1300 338 691 

इमेल: nwvr@education.vic.gov.au  

South Eastern Victoria 

फोन: 1300 338 738 

इमेल: sevr@education.vic.gov.au  

South Western Victoria 

फोन: 1300 333 232 

इमेल: swvr@education.vic.gov.au  

  

मलाई थप जानकारी चािहएमा के गन�? 

तपाईं थप जानकारीका लािग िश�ा तथा प्रिश�ण िवभागको वेबसाइट यहाँ जान स�ु�न्छ। 
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