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Tucson, Arizona 

 
POLICY REGULATION 

िनयम-कानुन िशषर्क: दोभासे र अनुवादक सेवाहरु 
िवध्यािथहरु र बा आमा /अिभभावकहरुका लागी 

CODE:  KBF – R  

 
टूसान संयुक्त स्कूल िजल्लाले िजल्लाका कायर्कर्म्हरुमा पहुचँ पाउनकालागी अङेर्जी भाषाको दखल िसिमत भएका 
िवध्यािथहरु र पिरवारहरुलाई तािलम्पर्ा  दोभासे र अनुवादअकहरु उपलब्ध गराउदछ। 
पारीभाषाहरु  
दोभासे-भनेको यो ब्यिक्त हो जस्ले एकै भाषा नबोल्ने दईु वा सो भन्दा बडी ब्यिक्तहरु िबच कुराकानी आदान पर्दान गनर् 
उिनहरुकै भाषामा सहिजकरण् गिरिदन्छ। 
 अनुबादक- भनेको यो ब्यिक्त हो जस्ले पिहलो भाषामा भएको िलिखत सम्बादको सोही अथर् राखी दोसर्ो भाषामा िलिखत 
सम्बाद जुटाइ िदन्छ। 
LEP(अंगेर्जीमा िनपुणता िसिमत)- जो ब्यिक्तहरु, आफ्नो राि य उत्पितका कारण्ले गदार्, उिनहरुको अंगेर्जीमा िसिमत 
िनपुणता छ। 
पर्भाब्कारी भाषा - कुनै पिन भाषा अंगेर्जी भन्दा बाहके जहाचै १०० वा सो भन्दा बडी त्यो भाषा बोल्नेहरु  हाल TUSD मा 
भनार् भएका छन। 
म त सेवाहरु- कुनै पिन सेवा जुनचाही दिैनक कक्षाकोठाका िसकाइ/िनदशन पदनन,जस्तै लकर, ब्यिक्तगत शैिक्षक कायर्कर्म, 
साखा ५०४, बाआमा/ िशक्षक सम्मेलन्हरु, िवध्याथ  अनुशासन, िन:शूल्क र थोरै शूल्कमा िदउसोको खाना, स्वास्थ्य /औषधी 
बारे सेवाहरु, यस्तै यस्तै। 
LEP नामावली-यो नामावली टी यू एस् डी ले ढुकै्क ठीकठाक सँग डेटा बेस्मा अंगेर्िजमा िसिमत िनपुणता भएका अनी हाल 
स्कूल्मा भनार् गिरएका िवध्याथ  वा उिनहरुका बा आमाहरुको नाम राखेको हुन्छ। यो नामावली म त सेवाहरुमा पहुचँ 
पाउनकालागी दोभासे/अनुवादक कस-कस्लाई चािहन्छ भनी पिहचान्कालागी पर्योग गिरन्छ। 
LEP हरु िच  ु 
ब्यिक्तहरु LEP हुन भनी  TUSD मा यसरी िचिनन्छ: 
आँफै िचिननु- हरेक साल, पर्त्येक नयाँ र पुरानो िवध्यािथका बा आमा/ अिभभावक्ले यो पर् को जवाफ िदनु पन हुन्छ: तपाईं 
कुन भाषा रुचाउनु हुन्छ िजल्ला सँग िलिखत वा मौिखक सम्बाद गनर्कोलागी? 

• स्कूल्का कमर्चारीले प ा लगाउने- स्कूल्का कमर्चारीहरुले बा आमा/अिभभावकहरु सँग काम गदार् वा भेट्दा LEP 
हुन भनी प ा लगाइ िपर्िन्सपल्लाई उिनहरु अनी नानीको नाम LEP को नामाविलमा राख्न भ  सके्न छन। 

• स्कूल्का कमर्चारीहरुको उ रदाियत्व हो LEP को नामावली तयार पारी केिन्दर्य डेटा बेस्मा राख्ने। 
बा आमा /अिभभावकहरुकालागी जानकारी 
सबै स्कूल र िबभागहरु जस जस्ले LEP हरुलाई सेवाहरु उपलब्ध गराउदछैन वा गराउनेछन ले अवस्यनै: सबै LEP 
िवध्यािथहरु, बा आमा/अिभभावकहरुलाई दोभासे सेवाहरु वहाँहरुलाई िन:शुल्क उपलब्ध छ भनी जानकारी गराउनु पदर्छ। 
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• सुरुमा अन्तवार्ता गन मौका िमलाई पर्त्येक LEP पिरवारलाई वहाँका नानीले पाउने म त सेवाहरुको जानकारी 
िदने। 

• िबिभ  पर्भाब्करी सावर्जिनक ठाउहरुमा िबिभ  भाषामा िवध्याथ , बा आमा, अिभभावकहरुकालागी िन:शुल्क 
दोभासे उपलब्ध गराइछ भ े जानकारी रािखने र स ार सम्हार गिरने छ। 

• दतार् गरेकाबेलामा र अरुबेला पिन बहु भाषा भएको पाना ब्यिक्तहरुलाई आफु अंगेर्जी भन्दा फाल्टु भाषा बोल्ने हु ँ
भ े िचनाउन उपलब्ध गराइँछ।   

दोभास े/अनवुादअक सेवाहरुको बन्दोबस्त 
•  दोभास ेसेवाहरु - TUSD ले स्कूल, िबभाग, कायर्कर्म वा कुनै कृयाकलाब हुदँ ैगरेको ठाउमा जँहाचै अंगेर्जी भाषामा 

िनपुणता कमी भएका ब्यक्तीहरुलाई सैिक्षक,पर्शासिनक,वा कानुनी िबषयमा जानकारी चािहयेको खण्डमा,पर्मािणत 
गिरएका दोभासे उपलब्ध गराउने छ। 
दोभासे सेवाहरुकालागी तलिदएका कायर्कर्म्हरु पदर्छन, र यती मातर्मा िसिमत छैन।  
 

             शैिक्षक                                    पर्शासिनक                                    कानुनी  
िशक्षक सम्मेलन                      उपिस्थती बारेमा                         IEP समुहको बैठक मुल्याङ्कन  
परामशर्दाता बैठकहरु               दतार् सम्बन्धी                              ५०४ मुल्याङ्कन  
GATE मुल्याङ्कन                 अितिरक्त पा कर्म कृयाकलाबहरु    िवध्याथ  अनुशासन सुनुवाईहरु  
पर्गितशील स्थापन                  सावर्जिनक बैठकहरु                       कानुन पर्चलन बाल आरक्षक  
िशक्षण र पुरक सेवाहरु            सामािजक सेवा र कायर्कर्म्हरु            िन:शुल्क र थोरै शुल्कमा खाना  
बख स्कूल                             िनती िनयम र पर्कृयाहरु                   बैकिल्पक भाषा िशक्षा ब्यवस्था  
कुनै यातायातका कुराहरु          स्तर र िववरण काडर्                        स्वास्थ्य बारे आपतिस्थती  
                                                                                          भेद भाब उजुरी  
                                                                                          िवध्याथ  पर्दशर्न सुनुवाई                                           

• अनबुादन सेवाहरु पर्भाब्कारी भाषाहरुकालागी- TUSD ले मुख्य कागजातहरु िबिभ  भाषामा अनुवाद गदर् छ 
यदी त्यो भाषा बोल्ने िवध्यािथको सङ्ख्या TUSD मा १०० वा सो भन्दा धेरै छ भने। मुख्य कागजातको नामावली 
समय समयमा ठीक ठाक पारीन्छ। 

• अनबुादन सेवा गैर पर्भाब्कारी भाषाहरुकालागी –TUSD ले िबशेष िशक्षा, साखा ५०४, र अनुशासनात्मक कावार्ई 
संलग्न अवस्थाहरुमा अनुबादन् गिरएका कागजातहरु उपलब्ध गराउनेछ। 

• दोभासे/अनुबादक सेवाहरुको िलिखत पर्माण -TUSD ले दोभासे/अनुबादन् सेवाहरु िवध्याथ  र उनीहरुका 
परीवालार्इ उपलब्ध गराएको पर्माण केिन्दर्य डेटा बेस्मा राख्दछ। 

o दोभासे/अनुबादकहरुले आफुले िजल्लामा गरेको दोभासे /अनुबादन्को रेकडर्,कायर्कर्म रेकडर् फारम्मा भन 
छन। 

o स्कूल कायार्लयको म्यानेजर वा िबभागका सहयोगी कमर्चारीको दाियत्व हो ई पर्त्येक दोभासे 
/अनुबादनका कृयाकलाब केिन्दर्य डेटा बेस्मा राख्ने। 

 िजल्ला कमर्चारीहरुको तािलम  
• सबै सम्बिन्धत पर्शासिनक, पर्मािणत गिरएका, बिगकरण गिरएका कमर्चारीहरुलाई उिनहरुको दाियत्व, पिहचान 

गन, जानकारी िदने, र LEP हरुलाई सेवा उपलब्ध गराई त्यस्को लेखा राख्ने बारेमा वािषक रुप्मा तािलम गराइने 
छ।   

• TUSD ले दोभासे /अनुबादकहरुलाई जाँच, तािलम र मूल्याङ्कन ारा पर्मािणत गराउने छ। 
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गुँणस्तर िनयन्तर्ण 
• TUSD ले सामियक स्थल्गत र/वा डेस्क्टप िनरीक्षण LEP िवध्याथ  र बाआमा /अिभभावकहरु जस-जस्लाई 

दोभासे /अनुवादन सेवा चािहएको छ अनी खास्गरी सेवाहरु पाउद ैछन-छैनन भनी जाँच बुझ गन छ र परेको 
खण्डमा सच्चाउने कदम पिन  चाल्ने छ। 

•   TUSD ले, अिबरल रुप्मा, दोभासे /अनुवादअन्को काम पारीपालन के-कस्तो हुदँछै भनी रेकडर् ढुकै्क राख्ने छ र  
परेको खण्डमा सच्चाउने कदम पिन  चाल्ने छ। 

गुनासो /िववाद समाधान 
बाआमा/कानुनी अिभभावकहरु जस-जस्लाई स्कूल्का सेवा-सुिबदाहरुमा पहुचँ पर्ा गनर्कोलागी दोभासे/ अनुवादनका सेवा- 
सुिबदाहरु पर्ा  भएन जस्तो लागेमा,स्कूल िपर्िन्सपल वा िबभाग पर्मुख सँग मीिटङ्को लागी अनुरोध गनर् सकु्न हुने छ। 
        १. बाआमा/कानुनी अिभभावकहरुको अनुरोध्का आधारमा,अवस्था बुझ्न र स्प  पान पर्य का लागी 
िपर्िन्सपल/िबभाग पर्मुख सँग सम्मेलन रािखने छ। दोभासे उपलब्ध गराइने छ। हरेक चासोको समाधान खोज्न पर्यास 
गिरने छ। 
        २. यदी ई मािमला /चासोहरु यो सम्मेलन बाट समाधान भएनन भने, बाआमा/कानुनी अिभभावकहरुले बिर  
शैिक्षक अिधिकर्त-िवध्याथ  सेवा सुिबधाहरुका लागी सँग मीिटङ्को अनुरोध गनर् सकु्नहुने छ। 
       ३. बिर  शैिक्षक अिधिकर्त-िवध्याथ  सेवा सुिबधाहरु ले अंितम नीणर्य बनाउनु हुने छ र सो नीणर्यको जानकारी 
बाआमा /कानुनी अिभभावकहरुलाई गराउनु हुने छ। 

समस्त LEP बाआमा /अिभभावकहरुलाई यो उजुरी समाधानको पर्कृया बारे हरेक शैिक्षक वषर्को सुरुमानै 
जानकारी गराइँछ। 

Reviewed: June 24, 2005 [Friday Report] 
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