
 

1 
 

सुपरिटेने्डन्टको स्वयं मूल्याङ्कनका मार्गदर्गनहरू 
यस स्वयं मूल्याङ्कनका लागर् आधाििेखाका रूपमा मैले सुपरिटेने्डन्टको कायागलयले मूल्याङ्कन र्रिनुपने केही गसद्धान्तहरू पगहचान र्िेको 

छु। यी गसद्धान्तहरूले मेिो गनर्गय गलने प्रगियाका बािेमा जानकािी गदएको छ ि यी गसद्धान्तहरू बोर्गले अपनाएको नीगि र्ासन मोरे्लका 

सम्बन्धमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरूमा आधारिि छन्: 

1. सुपरिटेने्डन्टको रूपमा मैले बोर्ग नीगिमा उले्लख र्रिएका स्पष्ट मापदण्डका आधािमा बोर्गले मेिो कायगप्रदर्गन मूल्याङ्कन र्ने छ 

भने्न गिश्वासका साथमा काम र्िेको छु। 

2. सुपरिटेने्डन्टको रूपमा मेिा कायगहरू बोर्गले सुपरिटेने्डन्टको कायागलयलाई बोर्गले सामना र्ने बागहिी दबािलाई बेिास्ता र्िी िी 

नीगिहरूको कुनै पगन उगचि व्याख्या छनोट र्ने अगधकाि गदएको छ भने्न बुझाइमा गनिन्ति छ। 

3. मैले िाम्रो नीगि र्ासनप्रगि बोर्गको प्रगिबद्धिालाई समथगन, प्रोत्साहन ि प्ररं्सा र्छुग । मैले बोर्गको नेिृत्व कमजोि नहोस् भन्नका 

लागर् लर्नर्ीलिाका साथ काम र्िेको छु; 

4. बोर्ग नीगिका लागर् गिकल्पहरू बनाउन बोलाइएमा, मैले िी गिकल्पहरूको प्रभािका बािेमा स्पष्ट रूपमा ि पक्षपाि नर्रिकन 

व्याख्या र्छुग । मैले मेिा धािर्ाहरू बिाउँदा मैले यसिी िी कथनहरू स्पष्ट रूपमा पगहचान र्छुग ; 

5. बोर्गका लागर् जानकािी ियाि पादाग बोर्गले जानकािीमा कुनै पगन प्रकािका र्ल्ती नर्िोस् भन्नका लागर् मैलै गनिीक्षर्मा प्रयोर् 

र्रिने जानकािी, बोर्गले गनर्गय गलने प्रगियाको आिश्यक जानकािी ि प्रासंगर्क जानकािी छुट्याउँछु। 

6. मलाई समस्याहरूका सम्बन्धमा गनर्गय र्ने अगधकाि गदइयो भने मैले िी गनर्गयहरू फेरि बोर्गसमक्ष लैजानु िा मेिा छनोटहरू 

स्वीकाि होस् भनु्नको सट्टामा गनर्गयहरू र्ने प्रयास र्छुग । 

यी गसद्वान्तहरूलाई ध्यानमा गलएि मैले बोर्गको गिचाि गलनका लागर् िलको जानकािी सङ्कलन र्िेको छु। 1 
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प्राप्त र्िेका परिर्ामहरूको उगचि 
व्याख्याहरू ि प्रमार् 

RI.1 - समान व्यिहाि 
लक्ष्य: गनम्न भएमा यस अन्त्य कथनसँर्को अनुपालना 21/22 गिद्यालय िर्गका लागर् पूिा हुने छ: 

1. केन्द्रीय कायागलयको पुनः  संिचनासगहि गिखण्डन र्नगका लागर् कम्तीमा दुई िटा प्रर्ाली पगहचान 
र्रिएको छ ि गिगभन्न टोली ि DPS गभत्रका धेिै सदस्यहरूद्वािा गिखण्डन र्रिने छ। यी प्रर्ालीहरू 
गिखण्डन र्नुगभयो भने 

संस्थाका गिगभन्न टोलीहरू समािेर् हुने ि यी प्रर्ालीहरू िाज्यका गनयम ि/िा नीगिहरूमा बाँगधएमा 
गयनीहरूलाई िुरुनै्त प्रगिस्थापन र्नग आिश्यक हुन सके्न भएकाले यो मापन ि उपलब्धिको स्तिको 
उगचि मापदण्ड हो । केन्द्रीय कायागलयका कमगचािीको पुनर्गठन गिभार्हरूगबचको गसलोस हटाउने ि 
गर्ब्धरिक्ट महामािीको प्रभािबाट रिकभि हँुदा गिद्यालय स्तिमा स्रोिहरू उपलि र्िाउने उदे्दश्य 
िाब्धखएको छ। 

2. सेपे्टम्बि 2022 मा मानि संसाधनद्वािा प्रािब्धिक धािर् र्र्नाको आधािमा DPS मा रै्ि-शे्वि जागिका 
गर्क्षक ि बहुभागर्क गर्क्षकहरूलाई अन्य गर्क्षकहरू जसै्त समान दिमा िाब्धखने छ। यो गर्क्षकहरूले 
गचन्ताजनक दिमा पेर्ा छोगर्िहेका छन् भनी सङे्कि र्ने िागष्टि य प्रचलनहरूको रूपमा उगचि उपाय ि 
लक्ष्य हो। 

मूल कारण: यो चालू ि गनिन्ति रूपमा प्रर्ालीर्ि संिचनाहरू गिखण्डन र्नग गर्जाइन र्रिएको उगचि व्याख्या हो। 
हामीले काम र्ने ि जीिनयापन र्ने ििगमान प्रर्ाली गसजगना र्नग र्िाब्दीय यं देँब्धख भेदभाि ि अत्याचाि सहन र्रिएको 
छ। जािीय भेदभािमा एङ्कि र्रिएका यी प्रर्ाली ि संिचनाहरूलाई गिखण्डन र्नग सबै कमगचािीहरूको गनिन्ति प्रयास 
लागे्न छ। 

लक्ष्य: हाम्रो गिद्यालय प्रर्ालीगभत्र अत्याचािको गनिन्ति ि सहनीय प्रर्ालीहरू पत्ता लर्ाउनुहोस् ि गिखण्डन र्नुगहोस् ि 
थप समान गिद्याथी, परििाि ि टोली सदस्यका अनुभिहरू पुनगनगमागर् र्नुगहोस्। 

1. गिखण्डन र्नगका लागर् पगहचान र्रिएका बोर्ग र्ासन संिचना 

A. गर्क्षा बोर्गले गनम्नद्वािा प्रसु्ति र्रिएको र्ासन मोरे्लबाट स्थानान्तिर् र्ने समाधान गसजगना र्र्यो: 

i. सुपरिटेने्डन्टसँर् सञ्चाि र्नगका लागर् समाधानहरूको गसजगना, 

ii. गर्क्षा बोर्ग ि सुपरिटेने्डन्ट ि कमगचािीबीचका अस्पष्ट भूगमका ि गजमे्मिािीहरू,  

iii. सुपरिटेने्डन्टको कमगचािी ि गर्क्षा बोर्गबीचमा अस्पष्ट सञ्चािका अपेक्षाहरू,  

iv. गर्क्षा बोर्ग ि सुपरिटेने्डन्टका प्रर्ासन नीगिहरू गनयन्त्रर् र्ने नीगिहरूको अस्पष्ट 

गिभाजन ि 

v. सुपरिटेने्डन्टका लागर् अस्पष्ट ि असंर्ि कायगप्रदर्गन मूल्याङ्कन मापदण्ड। 

2 
नगिजाको कायग: नीगि र्ासनमा स्थानान्तिर् 
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a. र्ासनमा स्थानान्तिर् प्रयोर् भइिहेको टेम्प्लेटका बािेमा छलफल सुरु र्नग कोलोिार्ो एसोगसएसन 

अफ सू्कल बोर्गहरूसँर् सम्प्झ िा र्रियो। 

b. नीगि र्ासनमा गर्क्षा बोर्गको स्थानान्तिर्को समथगनमा गर्ब्धरि क्टले गनम्न र्ने र्ासन अगधकािी गनयुक्त 

र्रियो: 

A. गर्क्षा बोर्गलाई नोभेम्बि 2021 सम्ममा गनम्न समािेर् र्नग नीगि पुब्धस्तका स्थापना र्नग समथगन 

र्िेका: 

i. बोर्ग सुपरिटेने्डन्टका सम्बन्ध नीगिहरू 

ii. र्ासन प्रगियाका नीगिहरू 

iii. समाब्धप्त नीगिहरू ि  

iv. iv. कायगकािी सीगमििा नीगिहरू 

b. नीगि र्ासनमा गनिासी गिरे्र्ज्ञका रूपमा सेिा गदनका लागर् 2022 को मे मगहनामा र्ासन 

प्रर्ालीको पेर्ार्ि प्रमार्पत्र प्राप्त र्िेका 

c. स्वीकृि नीगिहरूको अनुपालनका मुद्दाहरूमा गर्क्षा बोर्गलाई समथगन र्ने 

c. नीगि र्ासनसँर् सुसंर्ि हुन िरिष्ठ नेिृत्व टोलीका लागर् सञ्चाि अपेक्षाहरू स्थापना र्रियो। हाम्रो िरिष्ठ 

नेिृत्व बैठकहरूमा नीगि र्ासन अब गनयगमि कायगसूचीको िसु्त हो। सञ्चाि प्रोटोकलहरू धेिैजसो 

अिसिहरूमा ि आिश्यक भएअनुसाि SLT सँर् साझा र्रिएको गथयो। 

d. बोर्गले अब गलब्धखि नीगिहरूमाफग ि सुपरिटेने्डन्टसँर् आफ्ना अपेक्षाहरू बिाउँछ 

a. समाब्धप्त ि कायगकािी सीगमििा नीगिहरूसँर् सम्बब्धन्धि परिर्ामहरूमाफग ि सुपरिटेने्डन्टको 

मूल्याङ्कनका लागर् स्पष्ट अपेक्षाहरू स्थापना र्रियो 

2. गिखण्डन र्नगका लागर् पगहचान र्रिएका केन्द्रीय कायागलय: 

a. सुने्न ि गसके्न सम्बन्धी भ्रमर् ि ERS रिपोटगले हालको कायागलय संिचनामा गनम्न चुन िीहरूलाई सम्बोधन 

र्नग आिश्यक िहेको सङे्कि र्िेको छ: 

i. केन्द्रीय कायागलय गिभार्हरूको गसलोइर् संिचना 

ii. गिद्यालय ि गर्ब्धरि क्ट कायागलय टोलीको भूगमकामा स्पष्टिाको अभाि 

iii. गिद्यालय समथगनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ग प्राथगमकिाहरूमा िर्नीगिक समथगनलाई जोर् गदँदैन 

iv. गर्ब्धरि क्टका बगलया प्रर्ालीहरू गिद्यालयका बगलया अभ्यासहरूमा गनिन्ति रूपमा 

चगलिहेका छैनन् 

v. गिभार्हरूगबच ओभिल्यागपङ, प्रायजसो अगनयब्धन्त्रि समथगन समाधान र्नग ठूलो स्पष्टिा 

आिश्यक छ 

vi. िागर्गक योजना बनाउने ि बजेगटङ प्रगियाहरूले हालै स्रोिहरू केन्द्रीय रूपमा ि 

गिद्यालयहरूमा कसिी प्रयोर् र्रिन्छ भने्न कुिालाई अगधकिम बनाउँदैन 

नगिजाको कायग: केन्द्रीय कायागलय पुनर्गठन: 

a. केन्द्रीय कायागलय गिभार् गिखण्डन ि नयाँ मोरे्लसँर् प्रगिस्थापन र्रिएको छ जुन उतृ्कष्ट पंब्धक्तबन्धन 

रै्गक्षक ि गिद्यालय हो। यसका साथै अध्ययन बाँर््न सगकयोस् भन्नका लागर् गिद्यालयहरूका व्यापक 

प्रकािका परििाि समािेर् हुने सहयोर्हरूमा गिद्यालय पुनः  संिचना र्रिन्छ। यसले गिद्यालय ि 
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गर्ब्धरि क्ट कायागलय टोलीको भूगमकामा थप स्पष्टिा उपलि र्िाउने छ ि हामीलाई जगटल समस्याहरू 

समाधान र्नग गिभार्हरूको गबचमा अझ िाम्रो काम र्नग गदने छ। 

b. िर्नीगिक योजना बनाउने कायागलयलाई कमगचािी प्रमुख कायागलयमा िाब्धखएको छ ि अगहले 

गर्ब्धरि क्टका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ग प्राथगमकिाहरू क्याप्चि र्ने गर्ब्धरि क्टको समाब्धप्त कथनमा 

पङ्ब्धक्तबद्ध र्रिएको छ। 

c. अगधक स्पष्टिा प्राप्त र्नग केन्द्रीय कायागलय गिभार्हरूगबच ओभिल्याप र्ने समथगन समाधान र्रिएको 

छ। 

d. नयाँ केन्द्रीय कायागलयको संिचना गनम्न चाटगमा प्रसु्ति र्रिएको छ: 05.12.2022 ED Org Chart. 

e. मैले एक Transition Advisory Team (पारगमन परामर्श टोली) बनाएँ। 60 जनाको टोलीले िीन 

जना अध्यक्षसँर् गमलेि अक्टोबिदेब्धख गर्सेम्बिसम्म 10 priority statements (10 वटा 

प्राथममकताका कथन) को सेट पगहचान र्िे। पािर्मन टोली मैले जुलाईदेब्धख अक्टोबिको सुरुसम्म 

सञ्चालन र्िेको गिसृ्ति Listening and Learning Tour (सुने्न र मसके्न सम्बन्धी भ्रमण) बाट प्राप्त 

भएको अन्तर्दगगष्टमा गनभगि भयो। गर्ब्धरि क्टले िर्नीगिक िोर्म्याप कायागन्वयन र्नग काम र्ने भएकाले 10 

िटा प्राथगमकिाका कथनले अर्ागर् बढ्ने मेिा प्रयासहरूलाई मार्गदर्गन र्ने छ। 

 

 

3. मवखण्डन गनशका लामग पमिचान गररएका मवरे्ष मर्क्षा प्रणालीिरू 

a. प्रभावकारी आवश्यकता (AN) र छुटै्ट मवद्यालय स्थलमा भएका मवद्याथीिरू 

i. प्रभावकारी आवश्यकतािरूको कायशक्रम 

AN केन्द्र कायगिममा समािेर् भएका अशे्वि ि खैिा गिधाथीहरूको अत्यगधक सङ्ख्यामा भएको 

प्रगिगियामा म यसलाई शे्रर्ी 1 ि शे्रर्ी 2 का स्तिहरूमा गिद्याथीहरूको व्यिहािसँर् कसिी सामना र्ने 

भने्न बािेमा गर्क्षकहरूका लागर् बगलयो पेर्ार्ि गिकाससँर् प्रगिस्थापन र्नग िकालि र्रििहेको छु। 

यसका साथै म IEPs माफग ि गिद्याथीका आिश्यकिाहरू मूल्याङ्कन र्नग ि गिद्याथीहरूलाई थप 

समािेर्ी ि उत्तिदायी िािाििर्मा सामान्य गर्क्षा कायगिममा पुग्न अनुमगि गदने बगलयो व्यिहाि 

योजनाहरू गसजगना र्नग गिद्यालयहरूलाई थप सहायिा र्नग समगपगि र्दगछु। 

1. म गनम्न कािर्हरूले र्दाग यो प्रर्ाली दमनकािी छ भने्न मान्यिा गदन्छु। 

a LRE3 AN केन्द्रहरूमा रै्ि-शे्वि जागिका गिद्याथीहरूमा असमान 

प्रभाि 

b AN बाट M/M मा जाने िा “िल झने” गिद्याथीहरूको कम सङ्ख्या 

c असमान स्नािक दि ि/िा समयमै स्नािक 

2. LDT - स्थान गनधागिर् प्रगिया 

3. केन्द्रका स्थान गनयोजन - समग्र - गिद्यालय समािेर्ी ि सामान्य गर्क्षा 

साथीहरूसँर्को सम्पकग मा असमानिा 

ii. DPS मा छुटै्ट गिद्यालय कायगिम 

मैले ब्यािेटमा गसयिासँर्को सम्प्झ िालाई बन्द र्िँे ि गर्ब्धरि क्टबाट चल्ने बनाएँ 

गिरे्र् गिद्यालय कायगिम 

1. ब्यािेटको गसयिा गिद्यालयमा उपब्धस्थि हुने DPS गिद्याथीहरूका लागर् रु्र्स्तिीय 

कायगिमभन्दा कम ि गिद्याथीहरूमा पिेको नकािात्मक प्रभािको परिर्ाम स्वरुप 
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पूिा नर्रिएका गनिन्ति किािीय दागयत्वहरूलाई ध्यानमा िाख्दै, मैले गर्ब्धरि क्टबाट 

चल्ने छुटै्ट गिद्यालय कायगिम गसजगना र्ने प्रस्ताि र्िँे। 

2. गनम्नसगहि िि यगिमा मात्र सीगमि नभएका किािीय दागयत्वहरूसँर् सम्बब्धन्धि 

गिरे्र् सिोकािहरू: उपयुक्त गनयन्त्रर् अभ्यासहरूको प्रयोर्, मानगसक स्वास्थ्य 

कमगचािीको प्रगर्क्षर्, कमगचािीको अनुपब्धस्थगि/खाली पद, गर्ब्धरि क्ट नीगि ि 

प्रगियाको पालना नहुने, अनुपब्धस्थगि रिपोगटगङ, जोब्धखम मूल्याङ्कन, िेगर्ट पूिा र्नगमा 

समथगन, गर्लोमा ि गिद्याथी ि कायगिम सिोकािहरूको सम्बन्धमा उपयुक्त 

गर्ब्धरि क्ट कमगचािीहरूलाई सूचना। 

3. यसका साथै DPS द्वािा सञ्चागलि कायगिमका लागर् हालको योजनामा यी 

गिद्याथीहरूका अगद्विीय आिश्यकिाहरूलाई समथगन र्नग ि गर्ब्धरि क्टले गिद्याथीका 

स्थान गनयोजन दागयत्वहरू पूिा नर्दाग हाम्रो कानुनी जोब्धखम कम र्नगमा मद्दि र्नग 

थप कमगचािी समािेर् हुने छन्। 

टोली ि कायगिम संसृ्कगि कायगको साथमा कमगचािीहरूका लागर् अगिरिक्त ि 

अगभप्रायपूर्ग पेर्ार्ि गर्क्षा अिसिहरूले हाम्रा गिद्याथीहरूका लागर् िल्लो स्तिको 

स्याहािमा परिििगन हुने उच्च-रु्र्स्तिको कायिम समथगन र्नग थप स्रोिहरू पगन 

आिश्यक पने छ। 

4. कोलोिार्ोसँर् उच्च स्तिको स्याहाि चागहने गिद्याथीहरूलाई समथगन र्नग लर्ािाि 

सीगमि गिकल्पहरू छन्। गर्ब्धरि क्टले िाज्यभरिका गर्ब्धरि क्टका गिद्याथीहरूलाई 

गसफारिस र्नग प्रत्यक्ष पहँुचका जम्मा 16 िटा सुगिधास्थलको अनुमान लर्ाउँछ। 

5. गदिा उपचाि कायगिमहरू सगहिका सुगिधास्थलहरूसँर् गसफारिस र्रिएका स्थान 

गनयोजनका लागर् गिद्याथीहरू छनोट र्िी चयन र्ने गिकल्प छ। यसको परिर्ाम 

स्वरूप गिद्याथीहरूका लागर् उपयुक्त प्रोग्रागमङ फेला पानगमा गढलाइ हुन ि FAPE 

अस्वीकाि हुन सक्छ। यसका साथै, बाह्य सुगिधास्थलहरूमा गिद्याथीहरूलाई कगि 

बेला छुट्टी गदने भनेि गनधागिर् र्ने क्षमिा हुन्छ ि गर्ब्धरि क्टहरूलाई गिद्याथीहरूका 

आिश्यकिा पूिा र्नग उपयुक्त स्थान गनयोजन फेला पानग केिल 30 गदनको सूचना 

प्रदान र्छग न्। यो सूचनाले प्रायः  गिद्याथीहरूलाई स्थान गनयोजन नर्रिकन खिाब 

पािर्मनमा िाखे्न जोब्धखम पुर्याउँछ। 

 

b. खण्ड 504 अन्तगशत कायशक्रम मवमभन्नना 

संमक्षप्त मववरण: पुनसुधागि ऐन, 1973 को खण्ड 504 एक संघीय कानुन हो। यो असक्षमिा भएका 

गिद्याथीहरूका लागर् समानिाको आधाि भएको नार्रिक अगधकाि कानुन हो ि यो रै्ि-भेदभािमा केब्धन्द्रि छ। 

कानुनले असक्षमिामा आधारिि गिद्यालयका कायगिम ि गियाकलापहरूमा पहँुच ि सहभागर्िा अस्वीकाि 

र्नग गनरे्ध र्छग । सहभार्ी हुन ि लाभ गलनका लागर् समान अिसि प्राप्त र्नग योग्य भएका गिद्याथीहरूले आफ्नो 

उमेिका सामान्य गर्क्षा गलने साथीहरूसँर् खेल मैदानको स्ति गनधागिर् र्ने सेिा ि/िा आिासहरू प्राप्त 

र्नुगपछग । 

i. खण्ड 504 एक रै्ि-गित्तपोगर्ि जनादेर् हो जसको अथग यसलाई गर्ब्धरि क्टको सामान्य 

कोर्हरूमाफग ि मात्र गित्त व्यिस्था र्रिन्छ ि कायागन्वयनमा सहायिा र्नगका लागर् गर्ब्धरि क्टमा 

आउने गित्त व्यिस्थाका कुनै अगिरिक्त स्रोि छैन भने्न बुगझन्छ। 
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1. गिद्यालयका नेिृत्वकिागहरूलाई हाम्रा बच्चालाई सहायिा र्नग उपयुक्त FTE समािेर् 

र्ने गजम्मा गदइएको छ 

खण्ड 504 का प्रगियात्मक मार्गदर्गन, अगभप्रायपूर्ग योजना ि समथगनको उगचि 

पालना र्ने दागयत्व थाहा पाउनुहोस्। यो प्रायजसो गिचाि 

र्रिँदैन ि र्िद ऋिुका समायोजन अनुिोधहरूमा देब्धखँदैन िा प्रािब्धिक FTE 

योजनामा लेब्धखएको छैन। 

2. गिरे्र् सेिा प्रदायकहरूले आफ्नो केन्द्रीय FTE माफग ि सेिाहरू समथगन र्छग न्। 

र्िद ऋिुका समायोजन िा अगिरिक्त स्रोिहरूमाफग ि केन्द्रीय ब्धस्थगिहरूका लागर् 

FTE समायोजनहरूलाई समथगन र्नग हालको कुनै पगन प्रगिया छैन। 

3. हाल, गर्ब्धरि क्टका सबै गिद्यालयमा खण्ड 504 अन्तर्गिका सबै समन्वयकलाई 

सहायिा र्नग गर्ब्धरि क्टमा खण्ड 504 अन्तर्गिको एक जना गिरे्र्ज्ञ हुनुहुन्छ। Child 

Find ि खण्ड 504 प्रगियाको उपयुक्त कायागन्वयन सुगनगिि र्नग ि भेदभाि िोक्नका 

लागर् अगिरिक्त केन्द्रीय समथगनबािे गिचाि र्रिने छ। 

ii. खण्ड 504 अन्तर्गिका कायागन्वयन सिोकािहरू 

1. 504 अन्तर्गिका समन्वयकले अध्ययन र्ने स्थानका अिुल्यकागलक खण्ड 504 

अन्तर्गिको िागलम पूिा र्िेका छैनन्। 

2. गिद्यालयहरूले इजाजिपत्र प्राप्त र्िेका ि नू्यनिम हप्ताको 4 गदन भिनमा उपब्धस्थि 

हुनका लागर् दुई जना समन्वय गनयुक्त र्िेका छैनन्। 

3. सबै 504-योग्य गिद्याथीहरूसँर् प्रगियात्मक आिश्यकिाहरू – हस्ताक्षि र्रिएको 

सहमगि, मूल्याङ्कन/पुनमूगल्याङ्कन ि िागर्गक बैठक छैन। 

4. गिरे्र् गर्क्षाका लागर् मूल्याङ्कन र्नग िा पूिग गलब्धखि सूचनापत्र (PWN) जािी र्नग ि 

खण्ड 504 अन्तर्गि गिद्याथीलाई मूल्याङ्कन र्नग असफल हुनु 

5. Child Find प्रगिको दागयत्व टानग िा गढलाइ र्नगका लागर् गिद्याथीहरूलाई MTSS मा 

स्थानान्ति र्रियो 

6. गिद्याथीहरूलाई पाथिे गिद्यालयहरूमा स्थानान्ति र्रियो 

7. सुधारिएको अभ्यास ि उगचि प्रगिया अगधकािहरूमा आमाबुिाको पहँुचलाई 

समथगन र्नगका लागर् हालको गिद्यालय बोर्ग नीगि अद्यािगधक र्नग आिश्यक छ। 

8. खण्ड 504 को उदे्दश्य ि आधािबािे आमाबुिा, गिद्याथी, कमगचािी ि गिद्यालय 

नेिृत्वकिागको बुझाइ: यो गर्क्षामा पहँुच ि अिसिका लागर् समान अगधकाि चागहने 

असक्षमिा भएका गिद्याथीहरूका लागर् हो, सिािना ि उतृ्कष्टिाको अगधकिमिा 

होइन। एक टोलीले अको टोलीलाई अनुपयुक्त सेिा ि आिासहरूका लागर् गनदेर्न 

ि दबाि गदएमा, हामीले सबै गिद्याथीहरूको समानिालाई प्रभाि पारििहेका छ ।ँ 

 

यसका साथै, मैले ब्ल्याक एके्सलेन्स रिजोलु्यर्नसँर्को पङ्ब्धक्तबद्धमा मेिा पूिग अगधकािीहरूद्वािा पगहचान 

र्रिएको अगघल्ला प्रर्ालीहरू पगहचान र्नग ि गिखण्डन र्नग जािी िाख्छु। 

ब्ल्याक एके्सलेन्स ररजोलु्यर्न (BER) 

मनम्न प्रणालीिरू मवखण्डन गने आवश्यकताको रूपमा पमिचान गररएको छ: 
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1. हाम्रो गर्ब्धरि क्टमा उनीहरूसँर् भएको अन्तगनगगहि प्रगिभा, उपहाि, क्षमिा ि दैगनक अनुभिहरूका बािेमा पूिागग्रहमा 

िहेका व्यब्धक्तहरूसगहि अशे्वि जागिका गिद्याथीहरूलाई असमान रूपमा प्रभाि पाने कायग ि व्यिहािहरूमा नेिृत्व र्ने 

खालको मानगसकिाको अभाि 

2. अनुर्ासनात्मक कािबाही 3 का लागर् अशे्वि जागिका गिद्याथीहरू पगहचान र्ने संस्थार्ि संिचना ि प्रगिया। कगठन 

गसकाइ अनुभिहरूका लागर् अशे्वि जागिका गिद्याथीहरू पगहचान र्ने संस्थार्ि संिचना ि प्रगिया 

प्रमतमक्रया: ब्ल्याक एके्सलेन्स रिजोलु्यर्न (BER) सँर्को पङ्ब्धक्तबद्धमा ि कम मानगसकिालाई सम्बोधन र्ने समथगनमा, मेिो 

टोलीले गनम्न कुिाहरू स्थापना र्िेको छ: 

• DPS का सबै टोली सदस्यलाई गर्क्षामा दमनकािी ि समािेर्ी अभ्यासहरूका बािेमा गर्गक्षि र्नग चगलिहेको गनगहि 

पूिागग्रह गसकाइ 

o समानिा अनुभि मोडु्यल, सांसृ्कगिक रूपमा उत्तिदायी गर्क्षा, DPS सीपहरू 

• ब्ल्याक एके्सलेन्सले गनम्न र्ने योजना बनाउँछ: 

o असमानिाका ऐगिहागसक ढाँचाहरू कायम िाखे्न ियस्कहरूको मानगसकिा ि अभ्यासहरू जाँचे्न ि सम्बोधन 

र्ने 

o अशे्वि जागिका बहुभागर्क गिद्याथी िथा परििािहरूसगहि अशे्वि पारििारिक संलग्निालाई सुर्दढ बनाउनुहोस् 

o प्रभािकािी कायागन्वयनका लागर् उतृ्कष्ट अभ्यास ि िर्नीगिहरू पगहचान र्नग बैठक िथा सहानुभूगि 

अन्तिागिागहरूबाट प्राप्त भएका BEP अध्ययन कोहोटगका नगिजाहरू 

 

 

LGBTQ+ का पिल र समथशनिरू 

मनम्न प्रणालीिरू मवखण्डन गने आवश्यकताको रूपमा पमिचान गररएको छ: 

1. गिद्यालयका प्रर्ालीहरूमा LGBTQ+ का पगहचानहरूको ऐगिहागसक म निा ि लोप 

2. DPS र्ाटाबेस प्रर्ाली, पाठ्यिम ि गिद्यालय गनमागर् पूिागधािमा LGBTQ+ गिद्याथी ि टोली सदस्यहरूको 

बगहष्कािर् 

3. हाम्रो गर्ब्धरि क्टमा उनीहरूसँर् भएको अन्तगनगगहि प्रगिभा, उपहाि, क्षमिा ि दैगनक अनुभिहरूका बािेमा 

पूिागग्रहमा िहेका व्यब्धक्तहरूसगहि LGBTQ+ गिद्याथीहरूलाई असमान रूपमा प्रभाि पाने कायग ि 

व्यिहािहरूमा नेिृत्व र्ने खालको मानगसकिाको अभाि 

4. लैगिक, गलि ि पारििारिक गिगिधिालाई समािेर् नर्ने संस्थार्ि प्रर्ाली ि संिचनाहरू  

प्रमतमक्रया: 

● DPS मा LGBTQ+ कायगिम व्यिस्थापकको भूगमका स्थापना र्ने 

● सबै टोली सदस्यहरू पगहचान र्नगका लागर् र्ाटा लेटफमगहरूमा मूल्याङ्कन ि अपरे्टहरू र्ने 

● LGBTQ+ गिद्याथी ि परििािहरू पगहचान र्नगका लागर् Infinite Campus ि दिाग फािामहरूमा अपरे्टहरू 

र्ने 

● पाठ्यिम स्रोिहरूमा सुव्यिब्धस्थि पहँुच र्ने 

● DPS LGBTQ+ टुलगकट गसजगना र्िेि नीगि िथा अभ्यासहरू सुव्यिब्धस्थि बनाउने 

● DPS सामागजक सञ्जाल, पाठ्यिम स्रोि ि समुदाय गनमागर्का अिसिहरू प्रयोर् र्िेि LGBTQ+ का 

पगहचानहरूको र्दश्यिालाई बढाउने 

● Oracle प्रर्ालीमा मानि संसाधनको पािर्मनले कमगचािीहरूको पािर्मनका लागर् एक सुव्यिब्धस्थि प्रगिया 

समािेर् र्ने छ ि कम्तीमा 1 नन-बाइनिी गलि गिकल्प प्रस्ताि र्ने छ 
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● माचग 2021 मा प्रदान र्रिएको िेलनेस सिेक्षर्ले गिद्याथीहरूलाई DPS मा पगहलो पटक आफ्नो लैगिक झुकाि 

ि गलि स्वयं-पगहचान र्ने गिकल्प गदएको छ। LGBTQ+ सँर् गिगर्ष्ट प्रश्नहरू सोगधएको गथयो। गभन्न-गभन्न र्ाटाले 

गर्ब्धरि क्टलाई LGBTQ+ गिद्याथीहरूका अनुभि बुझ्नका लागर् र्ाटा प्रयोर् र्नग अनुमगि गदन्छ 

● DPS SKILLS पेर्ार्ि गिकासलाई र्कुमेन्टिी गनमागर् र्िेि गिद्याथीको आिाजलाई केन्द्रमा अपरे्ट र्रिँदै छ 

(अनुमागनि समाब्धप्त गमगि गर्सेम्बि 22) 

सारांर् 
मेिो टोलीले गिखण्डन र्ने आिश्यकिाको रूपमा िीन मुख्य प्रर्ालीहरू पगहचान र्िेको छ। पगहचान र्रिएका गिरे्र् 

गर्क्षा प्रर्ालीहरूको िीन िटा उप-प्रर्ाली छ। यसिी गिखण्डनका लागर् पगहचान र्रिएका प्रर्ालीहरूको कुल सङ्ख्या 

पाँच (5) 

हुन्छ। गिनीहरू गनम्नानुसाि छन्: 

1. बोर्ग र्ासन प्रारुपको नीगि र्ासनमा स्थानान्तिर् 

2. बोर्गको समाब्धप्त नीगिहरूसँर् िाम्रोसँर् पङ्ब्धक्तबद्ध र्नग केन्द्रीय कायागलयको पुनर्गठन 

3. गिखण्डन र्ने आिश्यकिाको रूपमा िीन िटा गिरे्र् गर्क्षा प्रर्ाली पगहचान र्रिएको गथयो। गिनीहरू 

गनम्नानुसाि छन्: 

a. गिद्याथीहरूका लागर् प्रभािकािी आिश्यकिा कायगिमहरू 

b. DPS मा गिद्याथीहरूका लागर् छुट्टाछुटै्ट गिद्यालय कायगिम ि 

c. खण्ड 504 अन्तर्गि कायगिम गिगभन्निा 

मागथ पगहचान र्रिएका प्रर्ालीहरूका साथै, हामी ब्ल्याक एके्सलेन्स रिजोलु्यर्न ि LGBTQ+ का पहल ि 

समथगनहरूका सम्बन्धमा मेिा पूिग अगधकािीहरूद्वािा पगहचान र्रिएका प्रर्ालीहरूलाई गिखण्डन र्ने काम पगन जािी 

िाखेका छ ।ँ 

थप स्रोिहरू: 

ERS अध्ययन गसफारिसहरूमा आधारिि थप जानकािी यस खण्डमा पाउन सगकन्छ। 

र्एको िसन्त ऋिुमा, हामीले हाम्रो संस्थाको मूल्याङ्कन र्नग ि हामी रै्गक्षक उतृ्कष्टिा सुधाि र्ने िरिकामा कसिी अझ 

प्रभािकािी रूपमा स्रोिहरूको प्रयोर् र्नग सक्छ  ँभनी पगहचान र्नगका लागर् सू्कल गर्ब्धरि क्टहरूमा सािगजगनक कोर्हरू 

व्यिब्धस्थि र्ने गिरे्र्ज्ञिाका लागर् परिगचि एक िागष्टि य संस्था, गर्क्षा स्रोि सेिाहरू (Education Resource Services, 

ERS) सँर् साझेदािी र्र्य ।ँ हामी िपाईलंाई यिााँ ERS का पूरा मनष्कषशिरू पढ्न आमब्धन्त्रि र्छछँ। यी गनष्कर्गहरूले 

पुनसंिचना ि समानान्ति िर्नीगिक योजनासम्बन्धी हाम्रा चिर्हरूका बािेमा जानकािी गदए। धेिै मुख्य गनष्कर्गहरू 

यसप्रकाि छन्: 

● DPS का गनर्गय ि कायगहरूलाई मार्गदर्गन र्ने कायशको मसद्धान्त पुनः  िेनुशिोस् र संर्ोधन गनुशिोस्। गिद्याथी 

सफलिाका लागर् स्पष्ट मार्गहरू पगहचान र्नुगहोस्। हाम्रा सबैभन्दा सीमान्तकृि गिद्याथीहरूलाई उपलि 

अिसिहरू फिागकलो बनाउनुहोस्। सबैभन्दा कगठन अिस्था सामना र्िेका गिद्याथीहरूलाई थप स्रोिहरू ि 

िाम्रो समथगन प्रदान र्नुगहोस्। 
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● मवद्यालय मलङे्कजका लामग केन्द्रीय समथशनलाई सुदृढ बनाउनुिोस् केन्द्रीय कायागलयका नेिृत्वकिाग ि गिद्यालय 

के्षत्रका नेिृत्वकिागहरू गबचको सञ्चािमा सुधाि र्िेि सू्कल गर्ब्धरि क्टगभत्र एकिा बढाउनुहोस्। स्पष्ट मार्गदर्गनले 

गिद्यालयहरूलाई िचनात्मकिा ि गनिन्ति सुधाि र्नग सक्षम बनाउँछ। 

● स्रोतिरूलाई उच्चतम प्राथममकतामा पङ््कतिबद्ध गने सुमनमित गरेर मवद्यालयिरूका लामग केन्द्रीय 

समथशनलाई बमलयो बनाउनुिोस्। हाम्रा प्राथगमकिाहरूलाई छोट्ट्याउनुहोस्। सबै कुिा समान महत्त्वको छ भने, 

कुनै प्राथगमकिा छैन। 

● मवद्याथी अनुभवमा अझ बढी समानता ल्याउनका लामग समान रूपमा कोषिरू मवतरण गने प्रमक्रयालाई 

अगामि बढाउनुिोस्। गिद्यालयहरूगबच ि गभत्र स्रोिहरूको गिििर्मा समानिा खोज्नहुोस् (ि गनर्िानी 

र्नुगहोस्)। 

● सू्कल-लेभलका सुधार योजनािरूले मितरिक्ट-लेभलका लक्ष्यिरूलाई सम्बोधन र समथशन गने छन् भने्न 

अपेक्षा सेट गनुशिोस्। यो पद्धगि अपनाएि सहकायगलाई अर्ागर् बढाउन ि गनिन्ति सुधाि प्रर्ालीव्यापी प्रिद्धगन 

र्नग सगकन्छ। 

● केन्द्रीय सियोगी कमशचारीिरूलाई पुनगशठन गनुशिोस् तामक कायशिरू मर्क्षा बोिशको नीमतका 

उदे्दश्यिरूसाँग अझ दृढतापूवशक सम्बतन्धत िोस्। फािाम प्रकायगअनुसाि हुनुपछग । 

● मवद्यालय र केन्द्रीय खचशलाई बोिशद्वारा अपनाइएको मितरिक्टका प्राथममकतािरूमा बढी अमभप्रायपूणश 

तररकाले पङ््कतिबद्ध गनुशिोस्। बोर्गद्वािा स्वीकृि समातप्त कथनिरू गिद्यालय ि केन्द्रीय समथगन खचगहरूका 

लागर् केन्द्र गबन्दु हो भनी सुगनगिि र्नुगहोस्। 

● थप व्यवतस्थत रूपमा समुदायलाई बजेट मनमाशण र बजेट पूवाशनुमानमा संलग्न गनुशिोस्। त्यसो र्नागले कर्ा 

गनर्गयहरूको थप व्यापक बुझाइ ि समथगन नेिृत्व र्नग सगकन्छ। 
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RI.2 - गसकाउने ि गसके्न 
लक्ष्य: गनम्न भएमा यस समाब्धप्त कथनसँर्को अनुपालना 21/22 गिद्यालय िर्गका लागर् पूिा हुने छ: 

1. गिद्याथीहरूका लागर् आधाि िेखाहरू, पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कनहरू, पूर्ग गिकगसि रै्गक्षक अनुभि 
पुनस्थागपना र्दाग 

a. मैले CMAS, CSLA , READ Act ि COSAT लर्ायि कोलोिार्ो िाज्य मूल्याङ्कनहरूमा 
गिद्याथीहरूलाई गे्रर् लेभलमा ि सोभन्दा मागथको लेभलमा प्रदर्गन र्िाउनका लागर् सहभागर्िा 
ि उपलब्धिका लक्ष्यहरू स्थापना र्नग सकोस् भनेि 2021-22 गिद्यालय िर्गमा आधाि िेखाहरू 
पुनस्थागपना र्दाग। यस लक्ष्यले गिद्याथीको उपलब्धिका लागर् अथगपूर्ग ि मापनयोग्य लक्ष्यहरू सेट 
र्ने गर्ब्धरि क्टको क्षमिालाई पुनस्थागपना र्छग । 

b. गिद्याथीहरू र्गर्ि ि साक्षििामा गे्रर्-लेभल लक्ष्यहरू पूिा र्नग टि ्याकमा छन् गक छैनन् भनेि 
सङे्कि र्नग िाज्य मापदण्डहरूसँर् पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कनहरूमा िर्गभरि गिद्याथीहरूको कायग 
प्रदर्गन गनिीक्षर् र्ने योजना सुरु र्दाग; कोगभर्-19 का प्रभािहरूको परिर्ाम स्वरूप 
गर्ब्धरिक्टले गिद्याथीको कायग प्रदर्गन अनुमान लर्ाउने क्षमिा रु्माएको हँुदा यो उपलब्धिको 
उगचि स्ति हो। 

c. गिद्याथीहरूका लागर् पूर्ग गिकगसि रै्गक्षक अनुभि स्थापना र्दाग। 
2. सबै बहुभागर्क गिद्याथीहरूले ELA कायगिम समीक्षामा देखाएअनुसाि उच्च रु्र्स्तिीय मािृभार्ा 

गनदेर्न, एकीकृि सामग्री भार्ा गिकास ि अङ्गे्रजी भार्ा गिकास प्राप्त र्छग न् भनी सुगनगिि र्नुगहोस्। यो 
उगचि स्तिको मापन हो गकनभने यो परिमागजगि सहमगि आदेर्को अनुपालना मापन र्ने सबैभन्दा पूर्ग 
िरिका हो। 

अगर (RI.2) 

मापन  समूि लक्ष्य आधाररेखा िाटा 

TP1.2.1 

% को स्थापना 

आधाििेखा 

प्रिीर् र्गर्ि: CMAS गे्रर् 
3-8 

1.2.1a) सबै गिद्याथीहरू 

1.2.1b) अशे्वि गिद्याथीहरू 

1.2.1c) ल्यागटनो गिद्याथीहरू 

1.2.1d) कायगिममा भएका 

बहुभागर्क गिद्याथीहरू 

1.2.1e) असक्षमिा भएका 

गिद्याथीहरू 

2022 को 

लारू् हँुदैन 

पुनस्थागपना 

आधाििेखा 

29% 

15% 

14% 

9% 

5% 

 1.2.1f) सबै गिद्याथीहरू 31% 

TP1.2.1 1.2.1g) अशे्वि गिद्याथीहरू 19% 
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% को स्थापना आधाििेखा 
 

बेन्चमाकग  र्गर्ि: COSAT 

गे्रर्हरू 9-11 

2022 को पुनस्थागपना आधाििेखा 

1.2.1h) ल्यागटनो गिद्याथीहरू  

लारू् हँुदैन 

1.2.1i) कायगिममा भएका बहुभागर्क गिद्याथीहरू 

3% 

1.2.1j) असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू 

5% 

17% 

TP1.2.1) % गे्रर् लेभल 

साक्षििा 

गे्रर्हरू K-3 

1.2.1k) सबै गिद्याथीहरू 

2022 को पुनस्थागपना आधाििेखा 

1.2.1l) अशे्वि गिद्याथीहरू 

लारू् हँुदैन 
 

 

1.2.1m) ल्यागटनो गिद्याथीहरू 

1.2.1n) कायगिममा भएका बहुभागर्क गिद्याथीहरू 

1.2.1o) असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू 

60% 

48% 

48% 

47% 

28% 

 1.2.1p) सबै गिद्याथीहरू 38% 

TP1.2.1 1.2.1q) अशे्वि गिद्याथीहरू 26% 

% को स्थापना आधाििेखा 2022 को पुनस्थागपना आधाििेखा 

1.2.1r) ल्यागटनो गिद्याथीहरू लारू् हँुदैन 

23% 

प्रिीर् साक्षििा: 

CMAS गे्रर्हरू 3-8 

1.2.1s) कायगिममा भएका बहुभागर्क गिद्याथीहरू 
 

13% 

TP1.2.1 
 
 

1.2.1t) असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू 

7% 

1.2.1u) सबै गिद्याथीहरू 

50% 

1.2.1w) ल्यागटनो गिद्याथीहरू  

36% 

 

% को स्थापना आधाििेखा 

बेन्चमाकग : COSAT 

1.2.1v) अशे्वि गिद्याथीहरू 

41% 2022 को 
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गे्रर्हरू 9-11 

प्रमार्मा आधारिि पठन ि लेखन (Evidence Based Reading and 

Writing, EBRW) 

1.2.1x) कायगिममा भएका बहुभागर्क गिद्याथीहरू 9% 

1.2.1y) असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू 14% 

लारू् हँुदैन 

 

                                                          पुनस्थागपना आधाििेखा 

 
सारांर् 
मेिो टोलीले कोलोिार्ोको रै्गक्षक सफलिाको मापन (CMAS) गे्रर् 3-8 का लागर् र्गर्ि ि साक्षििा, गे्रर् 9-11 का लागर् 

SAT ि PSAT का लागर् नयाँ आधाििेखाहरू स्थापना र्र्यो। कोलोिार्ोको रै्गक्षक सफलिाको मापन (CMAS) का लागर्, 3 

देब्धख 8 गे्रर्को र्गर्िमा गर्ब्धरि क्टको समग्र प्रिीर्िा (अपेक्षाहरू पूिा र्िेका िा सोचेभन्दा िाम्रो र्िेका गिद्याथीहरू) 29% छ। 

3 देब्धख 8 गे्रर्को साक्षििाका लागर्, प्रिीर्िा 38% गथयो। मागथको िागलकामा देखाइएअनुसाि, अशे्वि, ल्यागटनो, कायगिममा 

भएका बहुभागर्क गिद्याथीहरू ि असक्षमिा भएका गिद्याथीहरूले र्गर्ि ि साक्षििा दुिैमा गर्ब्धरि क्टको समग्र िुलनामा 

CMAS मा कम प्रिीर्िा प्राप्त र्िेका गथए, यसिी ऐगिहागसक रूपमा पयागप्त सेिा-सुगिधा नपाएका समूहहरूका लागर् CMAS 

मा गिद्याथी उपलब्धिमा अन्ति कायम िहेको देब्धखन्छ। 

र्गर्िमा गे्रर्हरू 9-11 का CO P/SAT का लागर्, गर्ब्धरि क्टको समग्र प्रिीर्िा बेन्चमाकग हरू पूिा र्िेका िा सोचेभन्दा 

िाम्रो र्िेका गिद्याथीहरूको र्गर्िमा 31% गथयो ि साक्षििामा 38% गथयो। CMAS जसै्त, गिद्याथी समूहहरूको गबचमा 

अन्तिहरू कायम छन्। िागलकामा देखाइएअनुसाि, रै्ि-शे्वि गिद्याथीहरू, बहुभागर्क गिद्याथीहरू ि र्गर्ि ि प्रमार्मा 

आधारिि पठन ि लेखनमा असक्षमिा भएका गिद्याथीहरूका लागर् असमानिाहरू हुने र्िेका छन्। 

गे्रर्हरू K-3 का लागर् प्रािब्धिक साक्षििा READ ऐन मूल्याङ्कनहरूका अनुसाि, मागथको िागलकाले 60% मा सबै 

गिद्याथीहरूका लागर् 2022 को आधाििेखा स्थापना र्छग । अशे्वि गिद्याथी, ल्यागटनो गिद्याथी, बहुभागर्क गिद्याथी िा 

असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू जसको प्रिीर्िा अन्य गिद्याथीहरूको भन्दा कम गथयो। 

2021-22 गिद्यालय िर्गमा हाम्रो फोकस भािी गिद्यालय िर्गका लागर् आधाििेखा स्थापना र्नुग गथयो। हामी हाम्रा अशे्वि, 

ल्यागटनो, मूल अमेरिकी, बहुभागर्क गिद्याथी, असक्षमिा भएका गिद्याथी ि अन्य गिद्याथी जनसङ्ख्याका लागर् त्वरिि िृब्धद्ध 

प्रके्षपर्माफग ि हाम्रो आधाििेखामा आधारिि हुने ि परिर्ामहरू सुधाने कायगमा केब्धन्द्रि छ ।ँ िर्नीगिक िोर्म्याप यी सबै 

कािकहरूलाई ध्यानमा िाखेि गनमागर् र्रिएको हो ि यसले गिद्याथी समूहहरूको गबचमा िहेको गनिन्ति कम रै्गक्षक 

प्रदर्गन ि अन्तिलाई सम्बोधन र्नग िाम्रोसँर् काम र्ने छ भने्न कुिामा मलाई गिश्वास छ। मेिो टोली ि मैले साक्षििा 

प्रिीर्िा र्गर्िभन्दा धेिै भएको कुिा ख्याल र्र्य  ँि यसलाई गिद्यालयहरूमा हाम्रो गनदेर्नात्मक योजनागभत्र सम्बोधन 

र्छछँ। 

DPS ले हाम्रा सबै गिद्यालयमा हाम्रा सबै गिद्याथीका लागर् त्वरिि िृब्धद्ध प्रके्षपर् पगहचान र्नगका लागर्, म 1) सुिगक्षि ि 

स्वार्िमय िािाििर्हरू; ि 2) गे्रर् लेभलका पाठ ि कायगहरूको महत्त्वपूर्ग महत्त्वलाई पुनः  जोर् गदइिहेको छु। 

गिद्याथीहरूले गे्रर् लेभल िा सोभन्दा मागथको लेभलमा प्रदर्गन र्नगका लागर्, मैले सुिगक्षि ि स्वार्िमय िािाििर्मा गे्रर् 

लेभलका पाठहरू/कायगहरू गर्जाइन र्ने ि रे्गलभि र्ने कुिा सिोपरि छ भने्न कुिा बुझे।ँ गिद्यालयहरूको कायागलयले यी 

दुई एङ्किहरूमा धेिै संकुगचि रूपमा गिद्यालयहरूलाई पङ्ब्धक्तबद्ध र्नग ि केब्धन्द्रि र्नग एकेरे्गमक, गिद्यालय गनिीक्षर् ि 

गिद्यालय समथगन गिभार्हरूलाई समथगन र्दै छ। 
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थप गिसृ्ति स्तिमा, गर्ब्धरि क्टले साक्षििा, र्गर्ि ि हाम्रो समू्पर्ग बाल पद्धगिलाई समथगन र्ने अन्य सामग्री के्षत्रहरूमा 

केब्धन्द्रि र्ने गबच सनु्तलन खोज्न आिश्यक छ। गिरे्र्र्िी र्गर्िमा धेिै काम र्नुगपने हुन्छ। हामीले कायगहरूको 

कायागन्वयनमा र्दढिा कायम िाखे्न, गिद्याथीहरूलाई उत्पादक सङ्घर्गमा धकेल्ने ि यसिी गिद्याथीहरूलाई समथगन र्ने ज्ञान, 

सीप ि मानगसकिा भएका गर्क्षकहरू गिकास र्नगमा केब्धन्द्रि र्नुगपछग । गर्ब्धरि क्टले प्रते्यक कक्षाकोठामा स्पष्ट भार्ा 

गनदेर्न ि भार्ा स्क्याफफोल्डहरू पुनस्थागपना र्ने छ। यस पद्धगिले बहुभागर्क गिद्याथीहरूलाई थप अथगपूर्ग िरिकामा 

समथगन र्ने छ ि सबै गिद्याथीहरूलाई फाइदा पुर्याउने छ। 

हाम्रो CMAS, COSAT ि READ Act र्ाटा गर्ब्धरि क्टले चाहेको ठाउँमा छैनन् ि गर्ब्धरि क्टले समग्र कायगसम्पादन 

स्तिहरू ि सीमान्तकृि गिद्याथी जनसङ्ख्याको गबचमा देब्धखएका अन्तिहरूलाई सम्बोधन र्नग काम र्रििहेको छ भने्न 

कुिालाई ध्यानमा िाख्न महत्त्वपूर्ग छ। त्यसैर्िी, र्ाटा आियगजनक छैन। महामािीको समयमा गिद्याथीको प्रदर्गन जस्तो 

हुनुपने गथयो त्यस्तो गथएन ि महामािीले त्यो िास्तगिकिालाई मात्र बढायो भने्न कुिा स्पष्ट छ। िर्नीगिक िोर्म्यापले 

हामीलाई मानकीकृि मूल्याङ्कनहरूमा नू्यन कायग प्रदर्गनलाई सम्बोधन र्नग आिश्यक लाभहरू बनाउन अनुमगि गदने छ 

भने्नमा म गिश्वस्त छु। 
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RI.3 - गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् 
मनम्न भएमा यस समातप्त कथनसाँगको अनुपालना 21/22 मवद्यालय वषशका लामग पूरा हुने छ: 

1. 85% गिद्यालयहरूले स्पष्ट SEL पाठ्यिमको नाम गदएका छन्। 
2. गर्ब्धरिक्टले आधाििेखा स्थापना र्छग  ि र्िद ऋिुदेब्धख िसन्त ऋिुसम्म BESS गिद्याथी ि गर्क्षक 

ब्धिनिहरूमा भएको सुधािलाई अिलोकन र्छग । यो मूल्याङ्कन गिद्यालयहरूले िर्गमा िीन पटक र्ने छन्। 
3. 0-10 को मापनमा 7 िा सोभन्दा मागथको स्तिमा िाम्रोसँर् रिपोटग र्ने कमगचािी सदस्यहरूको % (प्रगिर्ि) 

र्िद ऋिुदेब्धख िसन्त ऋिुसम्म बढेको छ। 
4. प्रते्यक सामुदागयक हबमा सेिाहरूको मेनु हुन्छ जुन गिद्याथीहरूको कल्यार्लाई समथगन र्नग गर्जाइन 

र्रिएको हो ि गिद्याथीहरूले सेिाहरूले उनीहरूको आिश्यकिा पूिा र्रििहेका छन् भने्नबािे रिपोटग र्छग न् 

मापन समूि लक्ष्य आधाररेखा िाटा 

1.3.2 BESS गिद्याथी ि 

गर्क्षक ब्धिनिहरूको % 

स्थापना आधाििेखा जुन र्रद 

ऋतुमा उन्नतबाट वसन्त 

ऋतुमा सामान्य भएको छ 

समग्र लारू् हँुदैन 

लारू् हँुदैन  

                22 को 

लारू् हँुदैन 

             सेगटङ 

आधाििेखा 

लारू् 

हँुदैन 
 

लारू् 

हँुदैन 

45.0% 

अशे्वि गिद्याथीहरू 42.9% 

ल्यागटनो/गहस्यागनक 

गिद्याथीहरू 

46.2% 

असक्षमिा भएका 

गिद्याथीहरू 

50.0% 

कायगिममा भएका 

बहुभागर्क गिद्याथीहरू 

46.1% 

  
जनवरी 2022 मे 2022 

 1.3.3a) सबै कमगचािी 6.4 6.2 6.2 

1.3.3) Your Voice/िपाईंको 

गिचाि 

1.3.3b) BIPOC 

कमगचािीहरू 
5.6 5.4 6.7 

0 देब्धख 10 सम्मको से्कलमा 

औसि 

1.3.3c) स्व-पगहचान 

भएका 

LGBTQ+ कमगचािीहरू  

1.3.3d) गर्क्षकहरू  

1.3.3e) गिद्यालयका 

नेिृत्वकिागहरू  

6.2 6.0 6.2 

6.0 5.8 6.0 

5.5 5.3 

6.3 

 

सारांर् 
यो िर्ग एउटा त्यस्तो िर्ग गथयो जहाँ गिद्याथीहरू कक्षाकोठा ि गिद्यालयका भिनहरूमा फगकग ँदा गर्ब्धरि क्टले थप 

मानगसक, र्ािीरिक िथा भािनात्मक सहायिा आिश्यक पने गिद्याथीहरूको उच्च सङ्ख्या अिलोकन र्र्यो। 

त्यसकािर् हाम्रा सबै गिद्यालयलाई गदनको कम्तीमा 20 गमनेटको SEL गसकाइमा सहभार्ी हुन ि त्यस्ता गसकाइलाई 
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गिनीहरूका मारि िागलकामा समािेर् र्नग भगनएको गथयो। BESS सिेक्षर्मा सङ्कलन र्रिएको आधाििेखा र्ाटाले 

गर्ब्धरि क्टलाई व्यब्धक्तर्ि गिद्यालयका उज्याला कक्षाकोठाको गनिीक्षर् ि पाठ्यिम ि/िा िर्नीगिहरूमा उतृ्कष्ट 

बुझाइ प्रदान र्िेको छ जसमा गिद्याथीका आिश्यकिाहरूप्रगि अझ बगलयो प्रगिगिया गनमागर् र्नग सगकन्छ।  

यो आधाििेखा र्ाटाले हामीलाई गिद्यालयहरूगभत्र संसृ्कगि गनमागर् र्ने प्रयास ि पहलहरूमा गिद्यालयसँर् काम 

र्नुगका साथै प्रयासहरूका आधािमा कुन-कुन गिद्याथी समूहहरूलाई अगिरिक्त सहायिाहरू आिश्यक पछग  भने्नबािे 

स्पष्ट रूपमा बुझ्न पगन अनुमगि गदन्छ। 

िरिष्ठ नेिृत्व टोलीले BESS गिद्याथी ि गर्क्षकका ब्धिनिहरूको आधाििेखा % स्थापना र्र्यो जुन 2021 को र्िद 

ऋिुमा “उन्नि” िर्गबाट 2022 को िसन्त ऋिुमा “सामान्य” िर्गमा स्थानान्ति हुन्छ। आधाििेखा र्ाटाले समग्रमा 

हामीले हाम्रा 45% गिद्याथीहरू र्िद ऋिुमा उन्नि िर्गबाट िसन्त ऋिुमा सामान्य िर्गमा स्थानान्ति र्ने छन् भने्न 

अपेक्षा र्नग सक्छ  ँभनेि सङे्कि र्छग । यसका साथै, टोलीले Your Voice/िपाईंको गिचाि सिेक्षर्का नगिजाहरूका 

आधािमा 0-10 को मापनमा 7 िा सोभन्दा मागथको स्तिमा कल्यार्का बािेमा रिपोटग र्ने कमगचािी सदस्यहरूको % 

(प्रगिर्ि) र्िद ऋिुदेब्धख िसन्त ऋिुसम्म बढ्ने भएकाले सकािात्मक प्रिृगत्त स्थापना र्िेको छ। हालैको पुनर्गठनले 

सिेक्षर्का नगिजाहरूमा प्रभाि पािेको छ जसको परिर्ाम स्वरूप “सबै कमगचािीहरू” को औसि र्िद ऋिुदेब्धख 

िसन्तसम्म समान िहन्छ भने्न म आर्ा र्छुग । 

समग्रमा, मनरीक्षण ररपोमटशङ्कका लामग सबै उपाय पूरा गररएका छन्। 

मापन समूि लक्ष्य आधाररेखा िाटा 

1.3.1a) पगहचान र्रिएको SEL 

पाठ्यिम भएका गिद्यालयहरूको 

सङ्ख्या 

गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि 85% 33% 100% 

 

एक सय प्रमतर्त मितरिक्टद्वारा व्यवतस्थत मवद्यालयिरूको 2022-23 UIP मा यो लक्ष्य सोचेभन्दा राम्रो भएको 

मथयो भने्न कुरा मसद्ध गदै SEL पाठ्यक्रम पमिचान गररएको छ। गर्ब्धरि क्ट TSEAL टोलीले सबै गिद्यालयलाई 

दैगनक स्पष्ट गनदेर्न स्रोिहरू उपलि र्िाउँदै आएको छ ि गर्ब्धरि क्टले इगलमेन्टिी सू्कलहरूका लागर् Harmony ि 

माध्यगमक ि हाइ सू्कलहरूका लागर् Second Step, Facing History ि Power Collaborative जस्ता 

पाठ्यिमहरूबाट स्रोिहरू बागर्िहेको छ। गिद्यालयहरूले गिगभन्न स्रोिहरू प्रयोर् र्रििहेका छन् भने, गिनीहरूले 

उक्त कुिालाई UIP मा पगहचान र्िेका छन्। गिद्यालयहरूले अिब्धस्थि पाठ्यिम प्रयोर् र्रििहेका छन् भने TSEAL 

कोचहरूले उनीहरूको पाठ्यिम कायागन्वयनमा समथगन र्छग न्। 
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RI.4 - स्वास्थ्य िथा सुिक्षा 
मनम्न भएमा यस अन्त्य कथनसाँगको अनुपालना 21-22 मवद्यालय वषशका लामग पूरा हुने छ: 

1. गर्ब्धरिक्ट Denver जनस्वास्थ्य िथा िािाििर् गिभार् (Denver Department of Public Health 
&Environment, DDPHE) का खोप आदेर्हरूको 100% अनुपालनमा छ। 

2. गर्ब्धरिक्टले िोर्को फैलाि कम र्नगका लागर् CDPHE ि CDC का मार्गदर्गनहरूका अनुसाि गिद्याथी ि 
ियस्कहरूको खोप दिहरू गनिीक्षर् र्छग  

3. गर्ब्धरि क्टले गिद्याथी अनुर्ासन टोली (जुन 2022 गनिीक्षर् रिपोटग) द्वािा मापन र्िेअनुसाि 2018-19 
अनुसूचीहरूसम्म सू्कल बागहिका गनलम्बनहरूका लागर् आधाििेखा पुनस्थागपना र्छग । 

4. गर्ब्धरिक्टले हाम्रा ििगमान स्वास्थ्य अिस्थाले अनुमगि गदँदा प्रते्यक्ष उपब्धस्थगिमा गिद्यालय गर्क्षाको पहँुच 
प्राथगमकिामा िहन्छ भनी सुगनगिि र्छग । 

5. गर्ब्धरिक्टले गिद्यालयहरू खुला िाख्नका लागर् स्रोिहरूको रूपमा अन्य सहायिाहरूको फाइदा उठाउँछ। 
(गिद्यालयहरूमा काम र्ने केन्द्रीय कायागलय कमगचािी, व्यापाि ि सामुदागयक साझेदािहरू स्रोिहरू, 
आगद)। 

1. हाम्रो गिद्याथीको 

गसकाइ िािाििर् ि 

हाम्रा गर्क्षक ि 

कमगचािीले काम र्ने 

िािाििर् दुिैमा 

कोगभर्का प्रभािहरू 

कम र्रिन्छ ि हाम्रा 

स्थानीय ि िाज्य 

स्वास्थ्य 

अगधकािीहरूसँर् 

नगजकबाट 

साझेदािीमा काम 

र्दाग DDPHE खोप 

अगनिायगिाको 100% 

अनुपालनमा 

CDPHE द्वािा ि DPS 

ले गनयन्त्रर् र्नग सके्न 

कुिासँर्को 

पङ्ब्धक्तबद्धिामा िोर् 

फैलनुको सट्टा 

कमगचािी खोप 

दिहरू गनिीक्षर् र्नग 

अत्यनै्त गसफारिस 

र्रिन्छ। 

Denver सहि ि काउन्टीले अर्र 2021 मा 

खोपहरू आिश्यक पने जनस्वास्थ्य आदेर् 

जािी र्र्यो। नोभेम्बि 2021 सम्म, 97.6% 

अनुििी। अन्य 2.4% कमगचािीहरूले 

कमगचािीहरूलाई अनुपालनिफग  लैजाने 

उदे्दश्यले प्रर्गिर्ील अनुर्ासनको अनुभि 

र्िे। मानि संसाधन टोलीहरूले पेर् िा 

अनुिोध र्रिएका सेिा-सुगिधाहरू पूिा र्नगका 

लागर् इन्टिनेट पहँुच िा प्रगिगध जस्ता 

स्रोिहरूमा पहँुच उपलि र्िायो। मािृभार्ा 

से्पनी भएका िक्ताहरूलाई सहायिा र्नग 

व्यब्धक्तर्ि कायगिमहरूमा अनुिादकहरू 

उपलि र्िाइएको गथयो। टोली सदस्यहरू 

अन्य यािायािमा पहँुच नभएका 

कमगचािीहरूका कार्जाि सङ्कलन र्नग गिगभन्न 

स्थानहरूमा र्ए। 

गर्ब्धरि क्टले 8874 कमगचािी ि गिद्याथीहरूको 

जनसङ्ख्यालाई सेिा पुर्याउँदै जम्मा 15418 

खोपहरू उपलि र्िायो। खोपहरू 17 िटा 

गिद्यालयमा आधारिि स्वास्थ्य ब्धिगनक, 11 िटा 

सामूगहक ब्धिगनक ि 10 िटा व्यब्धक्तर्ि DSP 

गिद्यालयमा उपलि र्िाइएको गथयो। 

जनििी 2022 सम्म, DSP को गिद्याथी खोप दि 

43% ले पूर्ग रूपमा खोप लर्ाएका गथए ि 7.7% 

ले आंगर्क रूपमा खोप लर्ाएका गथए। 

हामीले DPS का कमगचािीले जसै्त जनस्वास्थ्य 

आदेर् (PHO) गदइएको बेला Denver सहि ि 

काउन्टीका खोप आदेर्हरूको पालना र्िेका 

गथय ।ँ हालै, कुनै PHO ि HP छैन ि अब 

उपिान्त भािी बुरि िा नयाँ कमगचािीहरूका 

लागर् कोगभर् गिरूद्धको खोपसम्बन्धी 

जानकािी सङ्कलन र्नग आिश्यक हँुदैन। नयाँ 

PHO अगनिायग र्रिएमा, हामीले अनुपालना र्ने 

छ ।ँ 
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2. हामीले हाम्रा 

स्थानीय ि िाज्यका 

स्वास्थ्य 

अगधकािीहरूसँर् 

नगजकबाट 

साझेदािीमा काम 

र्दाग हाम्रो गिद्याथीको 

गसकाइ िािाििर् ि 

हाम्रा गर्क्षक ि 

कमगचािीले काम र्ने 

िािाििर् दुिैमा 

कोगभर्का प्रभािहरू 

कम र्रिन्छ 

हामी गिद्याथीका 

खोप दिहरू 

गनिीक्षर् र्छछँ 
 

CDPHE द्वािा ि DPS 

ले गनयन्त्रर् र्नग सके्न 

कुिासँर्को 

पङ्ब्धक्तबद्धिामा िोर् 

फैलनुको सट्टा 

कमगचािी खोप दिहरू 

गनिीक्षर् र्नग अत्यनै्त 

गसफारिस र्रिएको छ। 
 

प्रते्यक गिद्यालयमा प्रकोपको समयमा, हामीले 

मास्क लर्ाउने ि गिद्यालयहरू खुला िाखे्न 

प्रयासहरूमा िायुप्रिाह बढाउने जस्ता अगिरिक्त 

DDPHE गसफारिसहरू लारू् र्िेका छ ।ँ 

गिद्यालयहरूमा कुनै पगन अगिरिक्त पिीक्षर् 

भएनन्, िि पगन, ओगमिोनको फैलाि कम 

भएपगछ हामीसँर् प्रर्स्त मात्रामा घिमा र्रिने 

कोगभर्का र्यागपर् पिीक्षर्हरू गथए जुन 

कमगचािीको साथमा घि पठाइएको छ ि गिद्याथी 

ि गिद्याथीका परििािहरूलाई लक्षर् देब्धखँदा 

गदइएको छ। 

हाम्रो गर्ब्धरि क्टको नगसगङ गनदेर्कले समुदाय ि 

गिद्यालयमा कोगभर् केस घटनाका दिहरू 

गनिीक्षर् र्नग जािी िाख्नुहुन्छ ि DDPHE मा 

महामािी गिज्ञान टोलीसँर् कोगभर् फैलाि 

दिहरू गनिीक्षर् र्नग साप्तागहक छलफलहरू 

हुन्छन्। ज्ञाि प्रकोप ब्धस्थगिमा िहेका 

गिद्यालयहरूलाई नू्यनीकिर्सम्बन्धी 

िर्नीगिहरू गसफारिस र्रिएको हुनाले, हामी 

हाम्रा परििािहरूलाई आिश्यकिानुसाि यी 

गसफारिसबािे सञ्चाि र्नग जािी िाखे्न छ ।ँ 

4. गिद्याथीको 

गसकाइलाई अगधकिम 

बनाउनुहोस् 

हामी हाम्रा ििगमान 

स्वास्थ्य अिस्थाले 

अनुमगि गदँदा प्रते्यक्ष 

उपब्धस्थगिमा 

गिद्यालय गर्क्षाको 

पहँुच प्राथगमकिामा 

िहन्छ भनी सुगनगिि 

र्छछँ 
 

अमेरिकन एकेरे्मी 

अफ पेगर्यागटि क्सले 

र्िेको अनुसन्धानले 

कोगभर्-19 

महामािीसँर् 

सम्बब्धन्धि धेिैजसो 

मानगसक स्वास्थ्य 

चुन िीहरू कम र्ने 

सबैभन्दा प्रभािकािी 

िरिका भनेको 

व्यब्धक्तर्ि अध्ययन हो 

भने्न कुिा देखाएको 

छ। 
 
https://www.aap.
org/en/pages/201
9-novel-coronaviru 
s-covid-19-
infections/clinic 

21/22 गिद्यालय िर्गमा गिद्यालय टोलीले हाम्रो 

सञ्चालन गिरे्र्ज्ञ टोलीसँर्को साझेदािीमा 

गिद्यालयहरूका लागर् अस्थायी रूपमा भचुगअल 

अध्ययनमा जान अनुिोध र्नग प्रगिया गसजगना 

र्र्यो।  

यो प्रोटोकलले अब्धन्तम स्वीकृगिका लागर् 

सुपरिटेने्डन्टको रे्स्कमा आउने अनिोधहरूका 

साथै पिीक्षर्का गिगभन्न िहहरू गसजगना र्र्यो।  

गिद्याथीहरूले भचुगअल माध्यम अपनाउने 

अनुमगि पाउनुअगघ, गिद्यालयहरूले व्यब्धक्तर्ि 

अध्ययन कायम िाख्न सगकन्छ भने्न कुिा सुगनगिि 

र्नग चागलएका सिागिि सबै चिर् देखाउन 

आिश्यक गथयो। 
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al-guidance/covid-
19-planning-
considerations-
return-to-in-
person-education-
in-schools/ 

5. गिद्याथीहरूको 

व्यब्धक्तर्ि गसकाइलाई 

अगधकिम 

बनाउनुहोस् 

हामी गिद्यालयहरू 

खुला िाख्नका लागर् 

स्रोिहरूको रूपमा 

अन्य सहायिाहरूको 

फाइदा उठाउँछ ।ँ 

(गिद्यालयहरूमा 

काम र्ने केन्द्रीय 

कायागलय कमगचािी, 

व्यापाि ि 

सामुदागयक 

साझेदािहरू 

स्रोिहरू, आगद)। 

स्वास्थ्य संकट 

आइपदाग गिद्यालयहरू 

खुला िहन्छ भनी 

सुगनगिि र्नगका लागर् 

प्रते्यक कमगचािी 

व्यिस्थापनका 

स्रोिहरू प्रयोर् र्रिने 

छ 

2021-22 गिद्यालय िर्गभरि धेिै पटक, कोगभर् 

फैलन थालेदेब्धख कमगचािी व्यिस्थापनमा र्िीि 

समस्याहरू उत्पन्न भए। व्यब्धक्तर्ि अध्ययन 

कायम िाख्नका लागर्, र्ा. Marrero ले 

गिद्यालयहरूमा गनिन्ति रूपमा भूगमकाहरू पूिा 

र्नग योग्य केन्द्रीय कायागलयका कमगचािीको सूची 

बनाउन मानि संसाधन ि गिद्यालय टोलीसँर् 

काम र्नुगभयो।  

यो परिगनयोजन प्रयासमा केन्द्रीय कायागलयका 

1190 जना कमगचािीमधे्य 640 जना संलग्न भए ि 

हाम्रा धेिै गिद्यालयमा गिद्यालयको अब्धन्तमसम्म 

जािी िह्यो ि हामीलाई व्यब्धक्तर्ि अध्ययन कायम 

िाखे्न अनुमगि गदइयो। यो स्थायी कभिेजका 

असाइनमेन्टहरूमाफग ि र्रिएको गथयो जसले 

गिद्यालयहरूलाई फैलािटका कगठन 

भार्हरूमा गनिन्तििाको स्ति ि सहायिाको 

गनिन्तििा कायम िाखे्न अनुमगि गदयो। 

गिद्यालयहरूलाई अनुपब्धस्थि भएका ि सेिा 

पाएका जनसङ्ख्या दिहरूका आधािमा उच्च 

आिश्यकिाको रूपमा पगहचान र्रिएको गथयो। 

मार् सम्बोधन र्नगका लागर् प्रते्यक गदन सोमिाि, 

गबहीिाि ि रु्ििाि जम्मा 43 िटा उच्च 

आिश्यकिा भएका गिद्यालय पगहचान र्रिएको 

गथयो ि चाि (4) िटा केन्द्रीय कायागलयका 

कमगचािीलाई काममा लर्ाइएको गथयो। उच्च 

आिश्यकिा भएका गिद्यालयहरूमा गर्क्षर् 

इजाजिपत्र प्राप्त भएका केन्द्रीय कायागलयका 

कमगचािीहरूलाई प्राथगमकिा गदइएको गथयो। 

मानि संसाधन टोलीले घण्टाको गहसाबले 

प्रगिस्थापनका दिहरू बढाउने काम र्र्यो ि 

हामीलाई प्रगिस्थापनहरू आकगर्गि र्िी कायम 

िाख्नमा मद्दि र्नग अगिगथ गर्क्षक 

इजाजिपत्रहरूका लागर् प्रगिपूगिग उपलि 
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र्िायो। यसका साथै, हामीले हिेक मगहना 

स्वीकाि र्रिएका असाइनमेन्टहरूको 

सङख्याका आधािमा नर्द प्रोत्साहनहरू प्रदान 

र्र्य ।ँ यसले हामीलाई कक्षाकोठाका 

अनुपब्धस्थगिहरूलाई कभि र्ने हाम्रो क्षमिा 

बढाउन मद्दि र्र्यो 

TP 1.4.3 

प्रते्यक सय जना गिद्याथीका 

लागर् गिद्यालय बागहिका 

गनलम्बनहरू (OSS) ले 

आधाििेखा पुनस्थागपना र्छग , 

जुन 2018-19 मा भन्दा बढी 

होइन 

1.4.3a) समग्रमा 4.25 िा 4.25 भन्दा कम 4.14 

1.4.3b) 4.04 ल्यागटनो िा 4.04 भन्दा कम 4.21 

1.4.3c) 3.98 बहुभागर्क गिद्याथी िा 3.98 भन्दा कम 3.75 

1.4.3d) 10.81 असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू िा 10.81 भन्दा कम 10.30 

1.4.3e) 10.15 अशे्वि गिद्याथीहरू िा 10.15 भन्दा कम 9.16 

1.4.3f) 8.08 अशे्वि जागिका मगहला िा 8.08 भन्दा कम 8.15 

1.4.3g) 13.27 अशे्वि जागिका पुरुर् िा 13.27 भन्दा कम 10.16 

 

TP1.4.5 TP1.4.3a) प्राथगमकिा 1 5 गमनेट 7 गमनेट 4 गमनेट TP1.4.3b) 

DPS औसि सुिक्षा प्रगिगिया समय (जुलाई ‘21-जुन 

प्राथगमकिा 2 12 गमनेट 15 गमनेट 12 गमनट TP1.4.3c) प्राथगमकिा 

‘22 

3 12 गमनेट 15 गमनेट 12 गमनेट 

सारांर् 

िरिष्ठ नेिृत्व टोलीले प्रते्यक सय जना गिद्याथीका लागर् गिद्यालय बागहिका गनलम्बनहरू (OSS) को आधाििेखा स्थापना र्र्यो। मागथको 

िागलकाले ल्यागटनो गिद्याथी ि अशे्वि जागिका मगहला गिद्याथीहरूका लागर् गनधागिर् र्रिएका लक्ष्यहरू बाहेक प्रते्यक िर्गका लागर् 

स्थापना र्रिएका लक्ष्यहरूसँरै् समग्र लक्ष्य पूिा भएको सङे्कि र्छग  जसले प्रते्यक सय जना गिद्याथीको दिले िमर्: 4.04 देब्धख 4.21 ि 

8.08 देब्धख 8.15 गनलम्बनमा 4.2% ि .9% ले िृब्धद्ध भएको देखाउँछ। गर्ब्धरि क्टले यी िृब्धद्धहरूका लागर् मूल कािर्हरू थप अने्वर्र् र्ने 

छ ि अन्य िर्गहरूमा गनधागिर् र्रिएका लक्ष्यहरू गनिन्ति रूपमा पूिा र्ने िममा ल्यागटनो ि अशे्वि जागिका मगहला गिद्याथीहरूका लागर् 

थप िृब्धद्धलाई कम र्नगका गनगमत्त िर्नीगि िजुगमा र्नग सुरु र्ने छ। समािोहको अगिरिक्त पोइन्ट भनेको अशे्वि जागिका गिद्याथीहरूका 

लागर् OSS मा भएको 9.75% को समग्र गर्िािट हो। म आंगर्क रूपमा यस सफलिाको शे्रय ब्ल्याक एके्सलेन्ससम्बन्धी योजनाप्रगि मेिो 

ध्यानाकर्गर्लाई गदन्छु। 
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DPS सुिक्षा िथा संिक्षर् टोली प्राथगमकिा 1, 2 ि 3 कायगिमका लागर् प्रगिगिया समयका आधाििेखा ि लक्ष्यहरू स्थापना र्ने कायगमा सफल 

भएको छ। 2022/23 गिद्यालय िर्गका लागर्, टोली प्राथगमकिा 1 कायगिमका लागर् 7 गमनेटभन्दा कम ि प्राथगमकिा 2 ि 3 कायगिमका लागर् 

15 गमनेटभन्दा कम औसि प्रगिगिया समयका लक्ष्य थे्रसहोल्डहरू पूिा र्ने कायगमा सफल भएको गथयो। 

समग्रमा, प्रते्यक 100 जना मवद्याथीको दरले मवद्यालय बामिरका मनलम्बनिरूको ल्यामटनो र अशे्वत जामतका ममिला वगशिरू बािेक 

सबै लक्ष्यिरू पूरा गररएका मथए। त्यसकारण, यस मूल्याङ्कन अवमधमा 8/10 लक्ष्यिरू पूरा गररएका मथए। 
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RI.5 - पोर गे्रजुएर्न िथा ग्लोबल गसगटजनगर्प 
मनम्न भएमा यस समातप्त कथनसाँगको अनुपालना 21/22 मवद्यालय वषशका लामग पूरा हुने छ: 

1. गर्ब्धरिक्टले महामािीको परिर्ाम स्वरूप 4-िरे्, 5-िरे्, 6-िरे् ि 7-िरे् गे्रजुएसन दिका आधाििेखाहरू पुनस्थागपना 
र्छग । गे्रजुएसन दिको र्ाटा CDE द्वािा र्र्ना र्रिन्छ। हाइ सू्कलका गसगनयिहरूको गे्रजुएसन दि ि छोर््ने 
दिहरूमा महामािीको प्रभाि िागष्टि य िथ्याङ्क प्रिृगिहरूमा अझै प्रगिगबब्धम्बि हुन नसकेको हुनाले यो यथोगचि छ। 

2. 12 गे्रर्मा जान लारे्का गिद्याथीहरूका लागर् गे्रजुएट र्ने बाटोमा ( On Track to Graduate) मा आधाििेखा 
गनधागिर् र्नुगहोस्। कोलोिार्ो िाज्यको गे्रजुएसनका आिश्यकिाहरूको रूपमा गिद्याथीहरूले गे्रजुएट र्नगका लागर् 
योग्यिा देखाउँछन् भने्न कुिा उगचि छ। 

3. महामािीका कािर् अििोध उत्पन्न भएपगछ बहुभागर्किाको गसलमा गे्रजुएसन र्ने गिद्याथीहरूका लागर् आधाििेखा 
पुनस्थागपना र्नुगहोस्। 

4. गर्ब्धरिक्टद्वािा सञ्चागलि सबै हाइ सू्कलले गित्तीय साक्षििा पाठ्यिमहरू प्रदान र्रििहेका छन्। गर्ब्धरि क्टले 22/23 
गिद्यालय िर्गसम्म 100% गिद्यालयहरू गनमागर् र्रििहेको छ भने्न कुिा उगचि हो। 

मापन  समूि लक्ष्य B िाटा 

TP1.5.7 बहुभागर्किाको 

गसलमा गे्रजुएट र्ने 

गिद्याथीहरूको सङ्ख्या 

(सिागिि उप-मापन - 

से्पनी बाहेक अन्य 

भार्ाहरूमा %) 

(भाि=1) 

गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि लारू् हँुदैन 2022 को पुनस्थागपना 

आधाििेखा 

यस उपायको 

ररपोमटशङ्कलाई SLT 

सदस्यको अनुरोधमा 

अगरमा साररयो 

मकनभने गे्रजुएटिरूको 

बहुभामषकताको मसलबारे 

िाटा उपलब्ध छैन। 

   कक्षा 2021 

 1.5.1a) सबै गिद्याथीहरू  74.0% 

TP1.5.1a महामािीमा 

गे्रजुएसन दिहरूका लागर् 

बेन्चमाकग हरू स्थापना 

र्नुगहोस् 

1.2.1b) अशे्वि गिद्याथीहरू (4 िर्ग) 

1.2.1c) ल्यागटनो गिद्याथीहरू (4 िर्ग) 

1.2.1d) कायगिममा भएका बहुभागर्क 

गिद्याथीहरू 

(4 िर्ग) 

 

1.2.1e) असक्षमिा भएका गिद्याथीहरू 

(4 िर्ग)  

1.2.1f) 5 िर्गको गे्रजुएसन दि  

1.2.1g) 6 िर्गको गे्रजुएसन दि 

1.2.1h) 7 िर्गको गे्रजुएसन दि 

लारू् 

हँुदैन 

2022 को 

स्थापना 

आधाििेखा 

71.7% 

69.5% 
52.7% 

 

 

55.1% 

 
80.3% 
79.4% 
79.4% 

 

सारांर् 
अशे्वि ि ल्यागटनो गिद्याथीहरूका गे्रजुएसन दिले 2018-19 स्तिहरू पाि र्िे िापगन, MLL ि SWD गिद्याथीहरूको जनसङ्ख्यामा कमी 

देब्धखएको छ। यो महामािीको परिर्ाम स्वरूप, गिरे्र्र्िी SPED मा कमगचािी अभािसँर् पङ्ब्धक्तबद्ध धेिै कािकहरूलाई शे्रय गदन सगकन्छ। 
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िाष्टि व्यापी रूपमा SPED गर्क्षकहरूको अभािले IEPs सम्बन्धी गिद्याथी गनदेर्न ि समग्र SPED अनुपालनका साथै मुख्य गर्क्षक ि SPED 

गर्क्षकहरूले पूर्ग रूपमा कायागन्वयन र्िेका ि बुझेका आिासहरूसगहि उच्च रु्र्स्तिको गर्क्षामा गिद्याथीको पहँुच सुधाि र्ने उदे्दश्य िाखेका 

हस्तके्षपहरूमा अन्तिलाई बढाएको छ। यसले िाष्टि भि SPED पेरे्ििहरूको अभािका कािर् गर्क्षकहरूका बढ्दो केसलोर्हरूका बािेमा 

पगन बिाउँछ। 

गर्ब्धरि क्टले महामािीपगछ हाम्रा गिद्याथीहरूलाई कक्षाकोठामा जान आिश्यक पने कुिाहरूको अनुरूप सबै SPED गर्क्षकहरू गनयुक्त 

र्नग, कायम िाख्न ि पुनः  प्रगर्क्षर् गदनका लागर् सगिय रूपमा काम र्रििहेको छ। गर्ब्धरि क्टले IEPs का बािेमा सही िरिकाले लेब्धखएको ि 

कायागन्वयन र्रिएको साथै गे्रर्-लेभलको सामग्रीमा पहँुच समथगन र्नग आिासको गनिन्ति कायागन्वयनमा उतृ्कष्ट अभ्यासहरू र्रिएका छन् 

भनी सुगनगिि र्ने प्रगर्क्षर् िथा जिाफदेगहिा प्रर्ालीहरूमा ध्यान केब्धन्द्रि र्ने छ। 

SPED का साथै, गर्ब्धरि क्टले बहुभागर्क गर्क्षाका गिद्याथीको र्ाटामा कमी देखाएको छ जसले हाइगिर् मोरे्ल उनीहरूका लागर् गनदेर्नको 

सबैभन्दा प्रभािकािी मोरे्ल नभएको सुझाि गदन्छ। गर्ब्धरि क्टले हाल सबै गिद्याथीहरूका लागर् स्पष्ट भार्ा गनदेर्न (Explicit Language 

Instruction, ELI) मा सहायिा र्ने गसकाउने ि गसके्न चि कायागन्वयन र्ने काम र्रििहेको छ, जसले MLE का आिश्यकिाहरूलाई लगक्षि 

र्ने छ ि उनीहरूलाई आफ्नो मािृभार्ाको सामग्रीमा पहँुच र्नुगका साथै परिरु्द्ध कक्षाकोठा गनदेर्नमा संलग्न हुनमा सहायिा र्छग । नो जब्धरस 

नो गपस रिजोलु्यर्न (Know Justice, Know Peace Resolution) को प्रकायगका रूपमा, गिद्याथीहरूलाई अत्यागधक आकर्गक भएको 

सांसृ्कगिक रूपमा उपयुक्त ि भागर्क रूपमा गिगिध सामग्रीहरूमा पहँुच भएको सुगनगिि र्नग पाठ्यिमको लेखापिीक्षर् र्नग पगन आिश्यक 

छ। उक्त कायग जािी छ ि त्यस कायगले अर्ागर् बढ्ने गिद्याथीहरूका गे्रजुएसन दिमा उच्च प्रभाि पाने छ। 

 

समग्रमा, मितरिक्टले मामथको तामलकामा पमिचान गररएका सबै समूिका लामग आधाररेखा स्थापना गरेको छ। यस आधाििेखाले 

गर्ब्धरि क्टलाई भगिष्यमा गे्रजुएसन दिहरूका लागर् उगचि लक्ष्यहरू गनधागिर् र्नग अनुमगि गदने छ। 

मापन समूि लक्ष्य आधाररेखा िाटा 
  

TP1.5.2 

कक्षा 12 का 

नयाँ 

गिद्याथीहरूका 

लागर् गे्रजुएट 

र्ने बाटोमा 
(OTG) 

आधाििेखा 

गनधागिर् 

र्नुगहोस्  
(AYG 2023) 

1.5.2a) सबै गिद्याथीहरू 

1.5.2b) अशे्वि गिद्याथीहरू 

1.5.2c) ल्यागटनो गिद्याथीहरू 

लारू् हँुदैन 

1.5.2d) कायगिममा भएका 

बहुभागर्क गिद्याथीहरू 
 

1.5.2e) असक्षमिा भएका 

गिद्याथीहरू 

2022 को पुनस्थागपना आधाििेखा के्रमिटिरू 

65% 

60% 

58% 

38% 

44% 

योग्यता 

54% 

41% 

44% 

14% 

17% 

TP1.5.7 

बहुभागर्किाको 

गसलसँरै् गे्रजुएट 

र्ने # 

गिद्याथीहरूको 

सङ्ख्या 

सबै गिद्याथीहरू लारू् हँुदैन 

(से्पनी बाहेक अन्य भार्ाहरूमा 

सिागिि उप मापन %) 

2022 को पुनस्थागपना आधाििेखा 

845 जना गिद्याथी (अन्य भार्ाहरूमा 45 िटा 

गिद्यालयबाट पुगष्ट भएका) (798 जना गिद्याथी 

गिचािाधीनमा छन्) 

 

 

  *सबै मूल्याङ्कन स्कोिहरू उपलि नभएसम्म यो उपलि हँुदैन* 
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TP1.5.8 

हाइ सू्कलका 

गिद्याथीहरूका 

लागर् गित्तीय 

साक्षििा 

पाठ्यिमहरूमा 

पहँुच 

गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि 100% 

लारू् हँुदैन 

23 मधे्य 20 गर्ब्धरि क्टको पिम्पिार्ि हाइ सू्कलमा 22-23 का लागर् 

गनधागरिि 1 पाठ्यिमको कम्तीमा 1 खण्ड छ। 23 मधे्य 3 मा 22-23 

गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि 100% का लागर् उनीहरूका हालैको िागलकामा 

िल सूचीबद्ध र्रिएको कुनै पगन पाठ्यिम छैन 
 

 

सारांर् 
गसगनयि टोली ि मैले गसगनयिहरूका लागर् गे्रजुएट र्ने बाटोमा (OTG) नयाँ आधाििेखा स्थापना र्िेको छ ।ँ 

प्रर्गि गनिीक्षर्को रूपमा अर्ागर् बढ्दै र्दाग, म अको गिद्यालय िर्गमा गिद्याथीहरूको अपेगक्षि गे्रजुएसन िर्ग (Anticipated Year of 

Graduation, AYG) का लागर् जुन मगहनाको OTG दिहरू टि ्याक र्ने छु। जुन 2022 सम्म, AYG 2023 का 65% गिद्याथीहरू 

(गिद्यालयहरूको परििािमा) िेगर्टहरूको टि ्याकमा छन् ि 54% योग्यिाको टि ्याकमा छन्। 

अर्र 2022 सम्म, 845 जना गसगनयिले बहुभागर्किाको गसलको साथमा गे्रजुएट र्िे। यो सङ्ख्याले 29 भार्ाहरूको प्रगिगनगधत्व 

र्िेको छ ि 95 जना गिद्याथीले दुईभन्दा बढी भार्ाहरूमा गसल प्राप्त र्िेका छन्। प्रते्यक िर्ग बहुभागर्किाको गसल प्राप्त र्ने 

गिद्याथीमधे्य लर्भर् दुई गिहाइ बहुभागर्क गिद्याथीहरू हुन्। यो गर्ब्धरि क्टमा हाम्रा भार्ा कायगिमहरू कगत्तको बगलया छन् भने्न कुिाको 

प्रमार् हो ि गर्ब्धरि क्टले यस िथ्याङ्कमा िाष्टि को नेिृत्व र्नग सक्छ! 

DPS ले हाम्रा गिद्याथीहरूलाई बहुभागर्किाको गसल प्रदान र्िेको यो साि  ँिर्ग हो। 2016 को कक्षाको साथ यसको उद्घाटन िर्गमा, 

गर्ब्धरि क्ट 195 जना गसगनयिलाई गसलसगहि प्रसु्ति र्नग उत्सागहि गथयो। उक्त सङ्ख्या हिेक िर्ग बढ्दै र्एको छ ि यस िर्ग 

गर्ब्धरि क्टले 1,000 अङ्क पुगे्न अपेक्षा र्िेको छ। 

थप 798 जना गसगनयि सेपे्टम्बि 2022 सम्म गिचािाधीन ब्धस्थगिमा िहन्छन्। यो अब्धन्तम पुगष्टकिर्पगछ, गिद्याथीको टि ान्सगिप्टलाई यो 

पुिस्काि प्राप्त र्िेको स्वीकृगिका साथ अद्यािगधक र्रिन्छ। हामी गसल प्राप्त र्ने गसगनयिहरूको प्रगिर्ि ि से्पनी बाहेक अन्य 

भार्ाहरूमा गसल प्राप्त र्ने गिद्याथीहरूको प्रगिर्ि पगन र्र्ना र्नग सक्षम हुने छ ।ँ हामीले सेपे्टम्बि 2022 मा आधाििेखा अद्यािगधक 

र्ने छ  ँि आर्ामी िर्गहरूमा हामी अर्रको सट्टा सेपे्टम्बिमा यो मापन गनिीक्षर् र्ने छ ।ँ 

धेिैजसो DPS हाइ सू्कलहरू, 30/36 ले गिद्याथीहरूका लागर् गित्तीय साक्षििा पाठ्यिमहरू गनधागरिि र्िेका छन्। यी 30 िटा 

गिद्यालयमा हाल गिद्याथीहरूका लागर् 9 गिगभन्न गित्तीय साक्षििा पाठ्यिमहरू छन्, जसमधे्य 6 िटा दुई-सेमेरि अनुिमको 

अंर् हुन्। छ िटा गिद्यालयका 22-23 िागलकामा हाल पगहचान र्रिएका कुनै पगन पाठ्यिम छैन। 

प्रर्ासन नीगि IKF-R1 मा भएका मार्गदर्गनहरूमा पङ्ब्धक्तबद्ध र्ने गित्तीय साक्षििा पाठ्यिम चलाउने पाँच गिद्यालयहरू छन्। 

चलाउने कायग पूिा भइसकेपगछ गर्ब्धरि क्टले सबै गिद्याथीलाई DPS (2023-24 को फे्रसम्यान कक्षा) बाट गर्लोमा प्राप्त र्नगका लागर् 

गित्तीय साक्षििामा पाठ्यिम पूिा र्िाउन आिश्यक पने छ। गित्तीय बीजर्गर्िले गे्रजुएसन आिश्यकिा पगन पूिा र्दाग यसले बोर्ग 

नीगिमा उले्लख र्रिएका आिश्यक सबै मार्गदर्गन पूिा र्नग केही संर्ोधनहरू र्नुग पने छ। 

समग्रमा सबै लक्ष्य पूरा भयो र िाम्रो 23 मधे्य 20 मवद्यालयका व्याख्या क्रममा छ। हाइ सू्कलका गिद्याथीहरूका लागर् गित्तीय 

साक्षििा पाठ्यिमहरूमा पहँुच हालै हाम्रा गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि गिद्यालयहरूको 86.9% मा भएको देब्धखन्छ। हाल सूची बनाइएका 

गित्तीय साक्षििा पाठ्यिम नभएका गिद्यालयहरू Compassion Road Academy, Florence Crittenden ि Career Education 

Center (CEC) हुन्। Compassion Road Academy, Florence Crittenden ि CEC सबैले मुख्य आिश्यकिाभन्दा Edgenuity 
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पाठ्यिममाफग ि िैकब्धल्पक कोसगको रूपमा गित्तीय साक्षििा अफि र्छग न्। गिद्याथीले गित्तीय साक्षििा पाठ्यिमलाई िैकब्धल्पकको 

रूपमा चयन र्नुगहुन्न भने पाठ्यिम सूची बनाइएका रूपमा प्रगिगबब्धम्बि हँुदैन। तसथश, िाम्रा 100% िाइ सू्कलिरूले मवत्तीय 

साक्षरता पाठ्यक्रमिरू अफर गछश न्। 

 

समाब्धप्त 1.1 नीगि कथन 
DPS मवद्याथीिरूलाई अन्ततः  कतशव्यमनष्ठ मवश्वव्यापी नागररक र सियोगी नेतृत्वकताश बन्न सक्षम बनाउाँदै दमनकारी प्रणाली र 

जामतवादमा आधाररत संरचनाबाट मुि भएको र मवद्याथी र टोलीका सदस्यिरूलाई जातीय र रै्मक्षक समानतामा केतन्द्रत 

गने मितरिक्ट हुने छ। 

जातीय र रै्मक्षक समानता भनेको िाम्रो सामूमिक दामयत्व िो। िामी ऐमतिामसक रूपमा जामत, जातीयता, लैमिक पमिचान, 

यौन झुकाव, भाषा र क्षमतासमित सीमान्तकृत पमिचानिरूको प्रमतमनमधत्व गनेिरूका लामग अवसर र स्रोतिरूको असमान 

पहुाँच र मवतरण मनम्त्त्याउने दमनको अत्यनै्त जरा गामिएका प्रणालीिरू मवखण्डन गदाश िामीले समानता िामसल गने छौ ाँ। 

उगचि व्याख्या 
DPS ले समानिालाई यसको आधाि बनाएको छ। DPS को देिानी अगधकािको समृद्ध इगिहास ि िेर हाइ सू्कल 1969 ब्लो 

आउटसगहि गिद्याथी सगियिािाद ि कोलोिार्ोको सबैभन्दा प्रगिगष्ठि घृर्ा समूहहरूमधे्य एकलाई अँर्ालेको इगिहासको कािर्, 

समानिालाई आधािको रूपमा छनोट र्नुग अपरिहायग देब्धखन्छ। भेदभािमा िहेका जगटल समस्या ि चुन िीहरू बुझ्नका लागर् हाम्रा 

गनिागगचि व्यब्धक्तहरूको गिचाि सुनु्न महत्त्वपूर्ग छ। कङ्गे्रस अफ गहस्पागनक एजुकेटसग (Congress of Hispanic Educators) ले 

गर्ब्धरि क्ट अगधकािीहरूसँर् बहुभागर्क गिद्याथीहरू भएका गिद्याथीहरूलाई भेदभािपूर्ग अभ्यासहरू सम्बोधन र्नगका लागर् 

अनुपालन र्नुग पने परिमागजगि सहमगि आदेर् गसजगना र्नग काम र्िेको छ। 

गिर्िका 24 मगहनाहरूमा, हामीले महामािीसँर् सम्बब्धन्धि जगटलिाहरू अनुभि र्िेका छ  ंि फिक जागि, धमग, गलि ि य न झुकाि, 

स्थागनय अगधकाि ि िाजनीगिक सम्बद्धिाबाट अन्यका लागर् असगहषु्णिाका प्रभािहरू देखेका छ ।ं हामीले गिगभन्न सांसृ्कगिक 

पृष्ठभूगमका मागनसहरूका लागर् आप्रिासी गिरुद्ध भार्र्बाजी ि असगहषु्णिामा िृब्धद्ध भएको पगन देख्य ।ँ महात्मा र्ान्धीको र्ब्दमा 

भनु्नपदाग, ''असगहषु्णिा आफँैमा गहंसाको एक रूप हो ि साँचो लोकिाब्धन्त्रक भािना गिकासको एक बाधक हो।'' DPS को उतृ्कष्ट 

इगिहास ि यस उतृ्कष्ट संस्थाको नेिृत्वकिागको रूपमा मेिो गजमे्मिािीलाई ध्यानमा िाख्दै म गनम्न कुिाहरूका लागर् प्रगिबद्धिा जनाउँछु: 

1. हाम्रो गिद्यालय प्रर्ालीगभत्र दमनका गनिन्ति ि स्थायी प्रर्ालीहरू पत्ता लर्ाउन, गिघटन र्नग ि परिमाजगन र्नग; 

2. हाम्रा कमगचािीहरूलाई गर्क्षामा हुने दमन ि समािेर्ी अभ्यासहरूका बािेमा गर्गक्षि बनाउन; 

3. हाम्रा गिद्याथीहरूलाई आफँै गसक्न ि प्रभािकािी रूपमा कायागन्वयन र्रिएका परिििगनहरूको गहस्सा बन्न, हाम्रो गिश्वव्यापी, 

बहुभागर्क समाजको ठूलो भलाइको गनगमत्त बहस ि कािबाही र्ने खालको एजेन्सी गिकास र्नग; (यो अन्य संसृ्कगिहरूमा 

भएका गभन्निाहरूलाई आत्मसाि र्ने ि आफ्नो संसृ्कगिलाई स्वीकाि र्ने बािेमा हो।) 

4. हाम्रा गर्क्षक िथा गिरे्र् सेिा प्रदायकहरूलाई उनीहरूका गभन्निाहरू अझ िाम्रोसँर् बुझेि आत्मसाि र्नगका लागर् उनीहरूले 

सेिा पुर्याउने समुदायहरूसँर् जोगर्न सर्क्त बनाउन। 

5. सहमगि आदेर्का सबै आिश्यकिाहरू पूर्ग रूपमा कायागन्वयन र्नग ि DPS का सबै पहलहरूमा बहुभागर्क गिद्याथीका 

आिश्यकिाहरूमा गनिन्ति केब्धन्द्रि िहन। 
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परिर्ामहरू 

सुपरिटेने्डन्टलाई िर्नीगिक योजना स्थापना र्िी कायागन्वयन र्नगका लागर् सीगमि समयािगध गदइए िापगन, केही लक्ष्य ि 

आधाििेखाहरू 2021-22 गिद्यालय िर्गमा स्पष्ट हुने छन् िि अनुपालनका केही उपायहरू 2022-23 गिद्यालय िर्गसम्म स्पष्ट हुने 

छैनन्। 

गनम्न भएमा यस समाब्धप्त कथनसँर्को अनुपालना 2021-22 गिद्यालय िर्गका लागर् पूिा हुने छ: 

1. केन्द्रीय कायागलयको पुनः  संिचनासगहि गिखण्डनका लागर् कम्तीमा दुई िटा प्रर्ाली पगहचान र्रिएको छ ि DPS गभत्रका 

टोलीहरूद्वािा गिखण्डन र्रिने छ। यी प्रर्ालीहरू गिखण्डन र्नुगभयो भने संस्थाका गिगभन्न टोलीहरू समािेर् हुने ि यी 

प्रर्ालीहरू िाज्यका गनयम ि/िा नीगिहरूमा बाँगधएमा गयनीहरूलाई िुरुनै्त प्रगिस्थापन र्नग आिश्यक हुन सके्न भएकाले यो 

मापन ि उपलब्धिको स्तिको उगचि मापदण्ड हो । केन्द्रीय कायागलयका कमगचािीको पुनर्गठन गिभार्हरूगबचको गसलोस 

हटाउने ि हामी महामािीको प्रभािबाट रिकभि हँुदा गिद्यालय स्तिमा स्रोिहरू उपलि र्िाउने उदे्दश्य िाब्धखएको छ। 

2. सेपे्टम्बर 2022 मा मानव संसाधनद्वारा प्रारतिक धारण गणनाको आधारमा DPS मा गैर-शे्वत जामतका मर्क्षक र 

बहुभामषक मर्क्षकिरूलाई अन्य मर्क्षकिरू जसै्त समान दरमा रातखने छ। यो मर्क्षकिरूले मचन्ताजनक दरमा 

पेर्ा छोमिरिेका छन् भनी सङे्कत गने रामरिय प्रचलनिरूको रूपमा उमचत उपाय र लक्ष्य िो। 

22/23 गिद्यालय िर्ग ि त्यसपगछका लागर् यस समाब्धप्त कथनको अनुपालनलाई गनम्नसगहि थप उपायहरू आिश्यक पदगछ: 

3. अनुसन्धान िथा मूल्याङ्कन टोलीले मे मगहनामा प्रबन्ध र्िेको Your Voice/िपाईंको गिचाि सिेक्षर्ले मापन र्िेअनुसाि 

जािीय ि भागर्क रूपमा गिगिधिापूर्ग गिद्याथीहरूको सम्बन्धको भािनामा % िृब्धद्ध। 

4. अनुसन्धान िथा मूल्याङ्कन टोलीले मे मगहनामा प्रबन्ध र्िेको Your Voice/िपाईंको गिचाि सिेक्षर्ले मापन र्िेअनुसाि 

जािीय ि भागर्क रूपमा गिगिधिापूर्ग परििािहरूको सम्बन्धको भािनामा % िृब्धद्ध। 

मूल कारण: यो चालू ि गनिन्ति रूपमा प्रर्ालीर्ि संिचनाहरू गिखण्डन र्नग गर्जाइन र्रिएको उगचि व्याख्या हो। हामीले काम र्ने 

ि नेिृत्व र्ने ििगमान प्रर्ाली गसजगना र्नग र्िाब्दीय देँब्धख भेदभाि ि अत्याचाि सहन र्रिएको छ। जािीय भेदभािमा एङ्कि र्रिएका यी 

प्रर्ाली ि संिचनाहरूलाई गिखण्डन र्नग सबै कमगचािीहरूको गनिन्ति प्रयास लागे्न छ। 

मापन  लमक्षत आधाररेखा समय प्रमाणीकरण 

1.1.1 गिखण्डन िा 

संर्ोधनका लागर् 

पगहचान र्रिएका 

प्रर्ालीहरूको सङ्ख्या 

गिद्यालयहरू

को परििाि 

2 िटा 

प्रर्ाली 

पगहचान 

र्रियो 

 
(भाि= 

प्रते्यकको 2) 

हाल कगि 

िटा प्रर्ाली 

छन्? 

रू्न्य 

पगहचान 

र्रियो 

 
 

मे 

यो समाब्धप्तमा व्यक्त 

र्रिएको मुख्य कायग हो। 
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1.1.2 BIPOC ि MLL 

गर्क्षकहरूको 

गर्ब्धरि क्टमा अन्य 

गर्क्षकहरू जसै्त 

समान दि (िा उच्च) मा 

(प्रािब्धिक) अिधािर् 

1.1.4a  

BIPOC गर्क्षकहरू  

1.1.4b 

ELA-S गर्क्षकहरू 

1.1.4c 

BIPOC गिद्यालय 

नेिृत्वकिागहरू 

1.1.4d 

BIPOC समग्र 

गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि 

समान िा 

उच्च 

(ि ल=0.5 
प्रते्यक 

 

लारू् हँुदैन) सेपे्टम्बि हामीले सेिा गदने 

जनसङ्ख्यालाई प्रगिगबब्धम्बि 

र्ने कायगबलसँरै् संसृ्कगि ि 

िािाििर् परिििगन र्ने 

1.1.3 जािीय ि 

भागर्क रूपमा 

गिगिधिापूर्ग 

गिद्याथीहरूका लागर् 

आबद्धिाको भािनामा 

Your Voice/िपाईंको 

गिचाि “िपाईं आफ्नो 

गिद्यालयमा कस्तो 

महसुस र्नुगहुन्छ?” भने्न 

कुिामा % िृब्धद्ध 1.1.2a 

अशे्वि, 1.1.2b 

ल्यागटनो, 1.1.2c 

MLL, 

गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि 

मे 2021 देब्धख गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि गिद्यालयहरूमा 

सीगमि 1.1.2a 
68% 1.1.2b 69% 

1.1.2c 73% 

 

जुन गिद्याथीहरू समािेर् भएको 

महसुस र्ने एउटा महत्त्वपूर्ग 

अंर् भनेको उनीहरूको 

गसकाइ संसृ्कगिको अनुभि 

ि गर्क्षकहरू ि अन्य 

गिद्याथीहरूका अपेक्षाहरू 

हुन्। यद्यगप, यो समयसीमाले 

गिद्याथी िा कमगचािीहरूलाई 

प्रर्ाली िा अनुभि परिििगन 

र्नग अनुमगि गदँदैन। 

अको चिमा सानुगहोस्। 

1.1.4 परििािहरूले 

जािीय ि भागर्क रूपमा 

गिगिधिापूर्ग 

परििािहरूका लागर् 

आबद्धिाको भािनामा 

“म मेिा गिद्याथीहरूको 

गिद्यालयमा स्वार्िमय 

महसुस र्छुग ” भनी कसिी 

रिपोटग र्छग न् भने्न Your 

Voice/िपाईंको 

गिचािमा % िृब्धद्ध 

1.1.3a अशे्वि, 

गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि 

2021 को र्िद ऋिुदेब्धख, 

गर्ब्धरि क्टद्वािा सञ्चागलि 

गिद्यालयहरूमा सीगमि 

र्रिएको  

1.1.3a 

 

91.1% 1.1.3b 

93.0% 1.1.3c  

2022 को स्थापना आधाििेखा 

 

 

जुन 

यसले परििाि िथा 

समुदायको संलग्निाका 

प्रगिबद्धिाहरूलाई सम्बोधन 

र्छग । यद्यगप, यो समयसीमाले 

प्रर्ालीहरू िा अनुभि 

परिििगनका लागर् अनुमगि 

गदँदैन। अको चिमा 

सानुगहोस्। 
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1.1.3b ल्यागटनो, 

1.1.3c बहुभागर्क 

गिद्याथी 

 

हागसल र्रिएका परिर्ामहरूको प्रमार् 
लक्ष्य: हाम्रो गिद्यालय प्रर्ालीगभत्र अत्याचािको गनिन्ति ि सहनीय प्रर्ालीहरू पत्ता लर्ाउनुहोस् ि गिखण्डन र्नुगहोस् ि थप 

समान गिद्याथी, परििाि ि टोली सदस्यका अनुभिहरू पुनगनगमागर् र्नुगहोस्। 

मवरे्षगरी, सेपे्टम्बर 2022 मा मानव संसाधनद्वारा प्रारतिक धारण गणनाको आधारमा DPS मा गैर-शे्वत जातीका मर्क्षक र 

बहुभामषक मर्क्षकिरूलाई अन्य मर्क्षकिरू जसै्त समान दरमा रातखने छ। यो मर्क्षकिरूले मचन्ताजनक दरमा पेर्ा 

छोमिरिेका छन् भनी सङे्कत गने रामरिय प्रचलनिरूको रूपमा उमचत उपाय र लक्ष्य िो। 

मैले मागथका मधे्य 75% मापन पूिा र्िँे भने म सफल हुने छु। 

सेपे्टम्बि 2022 मा अद्यािगधक र्रिएको र्ाटाले गनम्न कुिा देखाउँछ: 

मापन   समूि लक्ष्य आधाररेखा िाटा 

TP1.1.2) BIPOC ि 

MLL गर्क्षकहरूको 

गर्ब्धरि क्टमा अन्य 

गर्क्षकहरू जसै्त 

समान दि (िा उच्च) 

मा प्रािब्धिक 

अिधािर् 

1.1.2a BIPOC गर्क्षकहरू 

1.1.2b ELA-S गर्क्षकहरू 

1.1.2c BIPOC गिद्यालयका 

नेिृत्वकिागहरू 

1.1.2d BIPOC समग्रमा 

 
 
 
 
 

लारू् 

हँुदै

न 
 

2022 को पुनस्थागपना 

आधाििेखा 

87.0% 

91.0% 

87.0% 

84.5% 

TP1.1.2) गर्क्षक, 

गिद्यालयका नेिृत्वकिाग ि 

गर्क्षकहरूको गर्ब्धरि क्टमा 

प्रािब्धिक अिधािर् 

सबै गर्क्षकहरू 

सबै गिद्यालय नेिृत्वकिागहरू 

सबै प्रगर्क्षकहरू 

 
 
 

लारू् 

हँुदै

न 

 

2022 को पुनस्थागपना 

आधाििेखा 

85.7% 

87.7% 

84.1% 
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समग्रमा, BIPOC मवद्यालय नेिृत्वकिागहरूका बाहेक सबै लक्ष्यहरू पूिा र्रियो। सबै गिद्यालय नेिृत्वकिागहरूको 87.7% अिधािर् 

दिको िुलनामा BIPOC गिद्यालय नेिृत्वकिागहरूको 87% गथयो। यो एक प्रगिर्ि पोइन्टभन्दा कम अङ्कले मात्र कम भए िापगन, यसले 

समाप्ती 1.1 मा मेिो उगचि व्याख्यामा सहमगि भएको 75% थे्रसहोल्डलाई पाि र्छग । साथै, हाम्रा धेिै BIPOC गिद्यालय नेिृत्वकिागहरू 

नयाँ भूगमकाहरू गलन केन्द्रीय कायागलयमा सिेका छन्, त्यसैले हामी गिद्यालय स्तिमा थप BIPOC नेिृत्वकिागहरू गनयुक्त र्ने हाम्रो 

प्रयासलाई दोब्बि बनाउने छ ।ँ 

समाब्धप्त 1.2 नीगि कथन 
मसकाउने र मसके्न क्रममा मवश्वव्यापी मिामारीको प्रभावको पररणाम स्वरूप, िामी सांसृ्कमतक र भामषक रूपमा मदगो 

मर्क्षा प्रदान गरेर दु्रत मसकाइ अनुभवको पररकल्पना गछछाँ। यसले िामीलाई मितरिक्टका ऐमतिामसक असमानतािरू 

दोिोर्याउनुको सट्टा िाम्रा सबै मवद्याथीिरूलाई कसरी समतामूलक मर्क्षा प्रदान गछछाँ  भनेर पुनः  पररकल्पना गनश सक्षम 

बनाउाँछ। मवद्याथीिरू स्वतन्त्र मर्क्षाथी बने्न छन् र मयनीिरूले िाम्रो मवश्वव्यापी समाजको पररवतशनलाई प्रभाव पानश आफ्नो 

सीप र ज्ञान प्रयोग गछश न्। 

अन्त्यमा, िामी मनम्न कुरािरू अपेक्षा गछौ ाँ: 

1. सबै मवद्याथीिरूले कला, साक्षरता, संख्यात्मकता र आलोचनात्मक सोच सीपिरू समग्र रूपमा र उप-समूििरू 

दुवैको गे्रि लेभल वा सोभन्दा मामथको लेभलमा समावेर् गनश राम्रोसाँग रै्मक्षक अनुभव प्रदर्शन गने छन्। गे्रि 

लेभलभन्दा कम मसकाइ प्रदर्शन गने मवद्याथीिरूले प्रते्यक मवद्यालय वषशमा बढी वृतद्ध देखाउने छन्। 

2. सांसृ्कमतक र भामषक रूपमा सान्दमभशक र धमश, जामत, जातीय, लैमिक पमिचान, लैमिक झुकाव, भाषा र क्षमताका 

आधारमा अरूको योगदान र चुनौतीिरूलाई सिी रूपमा प्रमतमबतम्बत गने पाठ्यक्रममा सबै मवद्याथीिरूको पहुाँच 

हुने छ। 

3. सबै मवद्याथीिरूले आफ्नो मर्क्षाको उत्पादनको रूपमा पररवतशनलाई प्रभाव पानशका लामग आफ्नो एजेन्सी प्रदर्शन 

गने अवसरिरू पाउने छन्। 

4. असक्षमता भएका मवद्याथीिरूले सफलताका बाधािरू िटाउन आवश्यक स्रोत र समथशन प्राप्त गने छन्। 

5. सबै मवद्याथीिरूले राज्य र मितरिक्ट मूल्याङ्कनमा गे्रि-लेभलको योग्यता प्रदर्शन गने छन्। गे्रि लेभलभन्दा कम 

योग्यता प्रदर्शन गने मवद्वानिरूले प्रते्यक मवद्यालय वषशमा उले्लखनीय रै्मक्षक वृतद्ध प्रदर्शन गने छन्। 

उगचि व्याख्या 
गिर्ि दुई िर्गमा गिश्वव्यापी रूपमा गसकाइमा अिरुद्ध भएको छ। गिद्याथीहरूले आफ्नो गसकाइ ि सामग्री के्षत्रहरूमा महत्त्वपूर्ग 

आधाि रु्माएका छन्। BIPOC ि MLL गिद्याथीहरूले लर्भर् 12 मगहना पढ्न नपाएको कुिामा कगिपयको अनुमान छ। यो 

अभूिपूिग हो ि महामािीको फैलािट ि खोप नलर्ाएका समुदायको जनसङ्ख्याको नगिजाको सामना र्दाग गर्ब्धरि क्टहरूले रै्गक्षक 

अन्तिहरू बन्द र्नग आिश्यक छ। थप चुन िीमा उपलब्धिको लक्ष्य गनधागिर् र्नग भिपदो िाज्य मूल्याङ्कन र्ाटाको अभाि छ। िैपगन, 

हाम्रो प्राथगमक लक्ष्य भनेको सबै बालबागलकालाई सुिगक्षि िािाििर्मा गर्क्षा गदनु, परििािलाई सहयोर् र्नुग ि गिद्याथीहरूलाई 

कलेज िा करियिका लागर् ियाि पािेि जीिन परिििगन र्नुग हो। 

 

परिर्ामहरू 
सुपरिटेने्डन्टलाई िर्नीगिक िोर्म्याप स्थापना र्िी कायागन्वयन र्नगका लागर् सीगमि समयािगध गदइए िापगन, केही लक्ष्य ि 

आधाििेखाहरू 2021-22 गिद्यालय िर्गमा स्पष्ट हुने छन् िि अनुपालनका केही उपायहरू 2022-23 गिद्यालय िर्गसम्म स्पष्ट हुने 

छैनन्। 
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गनम्न भएमा यस समाब्धप्त कथनसँर्को अनुपालना 2021-22 गिद्यालय िर्गका लागर् पूिा हुने छ: 

1. 

a. हामीले CMAS, CSLA , READ Act ि COSAT लर्ायि कोलोिार्ो िाज्य मूल्याङ्कनहरूमा गिद्याथीहरूलाई गे्रर् 

लेभलमा ि सोभन्दा मागथको लेभलमा प्रदर्गन र्िाउनका लागर् सहभागर्िा ि उपलब्धिका लक्ष्यहरू स्थापना र्नग सक  ँ

भनेि 2021-22 गिद्यालय िर्गमा आधाि िेखाहरू पुनस्थागपना र्नुगहोस्। यो एक उगचि लक्ष्य हो गकनभने यसले 

गिद्याथीको उपलब्धिका लागर् अथगपूर्ग ि मापनयोग्य लक्ष्यहरू सेट र्ने हाम्रो क्षमिालाई पुनः  स्थापना र्छग । 

b. गिद्याथीहरू र्गर्ि ि साक्षििामा गे्रर्-लेभल लक्ष्यहरू पूिा र्नग टि ्याकमा छन् गक छैनन् भनेि सङे्कि र्नग िाज्य 

मापदण्डहरूसँर् पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कनहरूमा िर्गभरि गिद्याथीहरूको कायग प्रदर्गन गनिीक्षर् र्ने योजना सुरु र्दाग। 

हामीले कोगभर्-19 को प्रभािको परिर्ाम स्वरूप गिद्याथी प्रदर्गनको अनुमान र्ने क्षमिा रु्माएको हुनाले यो 

उपलब्धिको एक उगचि स्ति हो। 

c. गिद्याथीहरूका लागर् पूर्ग गिकगसि रै्गक्षक अनुभि स्थापना र्दाग। 

2. सबै बहुभागर्क गिद्याथीहरूले ELA कायगिम समीक्षामा देखाएअनुसाि उच्च रु्र्स्तिीय मािृभार्ा गनदेर्न, एकीकृि सामग्री 

भार्ा गिकास ि अङ्गे्रजी भार्ा गिकास प्राप्त र्छग न् भनी सुगनगिि र्नुगहोस्। यो उगचि स्तिको मापन हो गकनभने यो परिमागजगि 

सहमगि आदेर्को अनुपालना मापन र्ने सबैभन्दा पूर्ग िरिका हो। 

2022-23 गिद्यालय िर्ग ि त्यसपगछका लागर् यस समाब्धप्त कथनको अनुपालनलाई गनम्नसगहि थप उपायहरू आिश्यक पदगछ: 

1. READ ACT र्ाटाद्वािा मापन र्रिएको K-3 मा गे्रर् लेभलभन्दा िल पढ्ने गिद्याथीहरूको सङ्ख्या घटाउन।  

2. गर्ब्धरि क्टद्वािा व्यिब्धस्थि गिद्यालयहरूमा 70% गिद्याथीहरूले Your Voice/िपाईंको गिचाि सिेक्षर्माफग ि सांसृ्कगिक ि 

भागर्क रूपमा सान्दगभगक पाठ्यिमहरू अनुभि र्रििहेको रिपोटग र्ने छन् भने्न कुिाको अिलोकन र्नग। यो उगचि स्तिको 

मापन हो गकनभने यसले गर्क्षकका योजनाहरूको सट्टामा गिद्याथीका अनुभिहरूमा केब्धन्द्रि र्छग  ि यसलाई गिद्याथीका 

प्रगिगियाहरू क्याप्चि र्नग सिेक्षर्को प्रयोर् र्नग आिश्यक हुन्छ। यो टि ्याक र्रिएको नयाँ मेगटि क भएको हुनाले 70% को 

लक्ष्य उगचि छ। 

3. गर्ब्धरि क्टद्वािा व्यिब्धस्थि गिद्यालयहरूमा 50% गिद्याथीहरूले Your Voice/िपाईंको गिचाि सिेक्षर्माफग ि उनीहरूसँर् 

गिद्याथी एजेन्सी भएको रिपोटग र्ने छन् भने्न कुिाको अिलोकन र्नग। यसले गिद्याथी एजेन्सी सूचकांक स्थापना र्छग  जसले 

गिद्याथी एजेन्सीलाई उनीहरूको गसकाइका बािेमा पाँच िटा मुख्य प्रश्नका आधािमा गलन्छ। यसले गिद्याथीहरूले अनुभि 

र्िेको कुिामा केब्धन्द्रि र्ने भएको हुनाले मापनको स्ति उगचि छ। 50% को लक्ष्य पगहलो पटक ल्याइएको यो नयाँ उपाय हो 

भने्न िथ्यमा आधारिि छ। 

4. असक्षमिा भएका X% गिद्याथीहरूले CDE मापदण्डहरूको अनुपालन र्िेि आिश्यक समथगनहरू प्राप्त र्छग न् भने्न कुिाको 

अिलोकन र्नग। महामािीको परिर्ाम स्वरूप, हाम्रो गर्ब्धरि क्टले हाम्रा असक्षमिा भएका गिद्याथीहरूलाई पूर्ग सेिाहरू प्राप्त 

र्नगबाट िोकेको कमगचािी अभािको सामना र्र्यो। मापन ि लक्ष्यको यो मानक पगहलेदेब्धख नै व्यािहारिक छ। 

5.  65% प्रगिर्ि िा सोभन्दा मागथ िृब्धद्ध भइिहेका गे्रर् स्ति मुगनका गिद्याथीहरूलाई अिलोकन र्नुगहोस्। एक िर्गभन्दा मागथको 

िृब्धद्धको गिकल्पका लागर् मूल कािर् गनम्नानुसाि छ: CMAS ि P/SAT मूल्याङ्कनहरू एक िर्गभन्दा बढीको िृब्धद्ध जानकािी 

र्िाउन गर्जाइन र्रिएका होइनन्। कोलोिार्ोका लागर्, िृब्धद्ध पिीक्षर् अङ्कको पोइन्टको नाफा िा नोक्सानमा व्यक्त नर्िी 

गिद्याथीको िृब्धद्ध प्रगिर्िकमा र्रिन्छ। कोलोिार्ो िृब्धद्ध मोरे्ल प्रयोर् र्िी हामीलाई गिद्याथीहरूको िृब्धद्ध उच्च, सामान्य िा नू्यन 

छ िा छैन भनी बुझ्नमा मद्दि र्दै समान उपलब्धि इगिहास भएका गिद्याथीहरूलाई एकअकागसँर् िुलना र्रिन्छ। Colorado 

Department of Education (CDE) को अनुसाि, कम, सामान्य िा उच्च िृब्धद्धको औसि िृब्धद्ध प्रगिर्ि कगि हो भने्न कुिा 

गनर्गय र्नगका लागर् हाल कुनै एक "थम्बको गनयम" छैन ि िुलनात्मक रूपमा "उच्च" िृब्धद्ध गिद्याथीहरूलाई प्रिीर्िामा लैजान 

पयागप्त नहुन सक्छ भने्न कुिा पगहचान र्नग महत्त्वपूर्ग छ। कोलोिार्ो िाज्य गर्क्षा बोर्गको गनयमले परिभागर्ि र्िेअनुसाि, 35 
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औ-ं65 औ ंप्रगिर्िको दायिागभत्र पने एउटा बच्चाका गिद्याथी िृब्धद्ध प्रगिर्िले सामान्य िृब्धद्ध दर्ागउँछ ि 65 औ ंप्रगिर्िभन्दा 

मागथको एउटा बच्चाको गिद्याथी िृब्धद्ध प्रगिर्िले उच्च िृब्धद्ध दर्ागउँछ। 

     

1.2.1a आधाििेखा % प्रिीर् र्गर्ि: 

CMAS गे्रर् 3-8 समग्र  

1.2.1b अशे्वि 

1.2.1c ल्यागटनो  
1.2.1d MLL  
1.2.1e SwD 
(भाि= प्रते्यकको 0.5) 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
  लारू् हँुदैन 

अर्र 2022 

को स्थापना 

आधाििेखा 

लक्ष्य 

आधाररेखा 

CMAS गे्रर् 3-8 मा र्गर्िको % 

प्रिीर्िाले हामीलाई OTG ि गे्रर्-

लेभक योग्यिाका लागर् गिद्याथी ियाि 

भएको सङे्कि गदन्छ। 

 

1.2.1f आधाििेखा 

COSAT गे्रर्हरूमा र्गर्िको % 

बेन्चमाकग  

9-11 समग्रमा 

1.2.1g अशे्वि 

1.2.1 h ल्यागटनो  
1.2.1i MLL 
1.2.1j SwD 
(भाि= प्रते्यकको 0.5) 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
लारू् हँुदैन 

अर्र 2022 

को स्थापना 

आधाििेखा 
 

COSAT गे्रर् 9-11 मा र्गर्िको % 

बेन्चमाकग  OTG ि गे्रर्-लेभक 

योग्यिाका लागर् गिद्याथी ियाि भएको 

सङे्कि गदन्छ 

1.2.1k आधाििेखा % प्रिीर् 

साक्षििा: CMAS गे्रर् 3-8 समग्र 

1.2.1l अशे्वि 

1.2.1m ल्यागटनो 
1.2.1n MLL 
1.2.1o SwD 
(भाि= प्रते्यकको 0.5) 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
लारू् हँुदैन 

अर्र 2022 

को स्थापना 

आधाििेखा 

CMAS गे्रर् 3-8 मा साक्षििाको % 

प्रिीर्िाले हामीलाई OTG ि गे्रर्-लेभक 

योग्यिाका लागर् गिद्याथी ियाि भएको 

सङे्कि गदन्छ। 

1.2.5p आधाििेखा 

% बेन्चमाकग : COSAT 

EBRW गे्रर् 9-11 

1.2.1q अशे्वि  

1.2.1r ल्यागटनो 
1.2.1s MLL 
1.2.1t SwD 
(भाि= प्रते्यकको 0.5) 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
लारू् हँुदैन 

अर्र 2022 

को स्थापना 

आधाििेखा 

CMAS गे्रर् 3-8 मा साक्षििाको % 

प्रिीर्िाले हामीलाई OTG ि गे्रर्-लेभक 

योग्यिाका लागर् गिद्याथी ियाि भएको 

सङे्कि गदन्छ। 

1.2.1u िाज्यका मापदण्डहरूसँर् 

पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कन प्रर्ालीका 

लागर् योजना स्थापना र्नुगहोस् 
(भाि=2) 

 

गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि 

लारू् हँुदैन 

लारू् हँुदैन 
सेपे्टम्बि 
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1.2.1v पूर्ग गिकगसि गर्क्षाको 

परिभार्ा ि मापन गिकास र्नुगहोस् 

(भाि=2) 

 
लारू् हँुदैन 

 लारू् हँुदैन 
सेपे्टम्बि 

गिद्याथीले अनुभि र्िेका पाठहरूमा 

साँसृ्कगिक ि जािीय पृष्ठभूगमहरू 

झल्काउने कुिा समािेर् हँुदा 

अनुसन्धानले गिद्याथी संलग्निा 

उले्लखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ। 

1.2.2 अस्थायी रूपमा MLL 

कायगिम समीक्षा पास र्ने 

गिद्यालयहरूको प्रगिर्ि 
(भाि=2) 

 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
55% 

2019 बाट जुन 

 

1.2.1k %गे्रर् लेभल 

साक्षििा: READ गे्रर्हरू K-3 

(सिििः  SBGL ििपि लक्ष्य 

थपु्नहोस्?) समग्र 1.2.1l अशे्वि 

1.2.1m ल्यागटनो 

1.2.1n MLL  
1.2.1o SwD 
1.2.2a YourVoice/Tu Voz 

सिेक्षर्  

% बहुभागर्क गिद्याथीहरूले 

कम्तीमा कगहलेकाही ँ“िपाईंले 

कक्षामा एकभन्दा धेिै भार्ा बोलेको 

समयमा िपाईंका गर्क्षकहरूले मन 

पिाउनु हुन्छ?” भनी रिपोगटगङ र्छग न् 

YourVoice/Tu Voz सिेक्षर् 

(MLLS का लागर् मात्र) 

गिद्यालयहरूको 

परििाि 
 
 
 

गर्ब्धरि क्टद्वािा 

सञ्चागलि 
88% 

2019 बाट: 
1.2.1k 68.2% 

1.2.1l 58% 
1.2.1m 64% 
1.2.1n 63% 
1.2.1o 31% 

 

जुन 

 

1.2.2b YourVoice/Tu Voz 

सिेक्षर् औसि सङ्ख्याका 

उपसमूहहरूका गिद्याथीहरूले 

(गिगभन्न जागिका मागनस, मगहला, 

असक्षमिा भएका मागनसहरू, 

समगलिी मगहला, समगलिी पुरूर्, 

गद्वगलंर्ी, िेस्रोगलिी ि समगलिी 

मागनसहरू, गिगभन्न भार्ा बोल्ने 

मागनसहरू) का बािेमा जाने्न 

बिाउछन्। 

 

सेपे्टम्बि 2021 

बाट: 

2.15 
 

जुन 

 



 

32 
 

1.2.4 गनम्नद्वािा सङे्कि र्िेअनुसाि 

असक्षमिा भएका गिद्याथीहरूका 

लागर् पयागप्त ि समयोगचि सेिा: 

1.2.4a सूचक 

11 समयसीमागभत्रका पूिा भएका 

प्रािब्धिक मूल्याङ्कनहरू 

1.2.4b सूचक 

12 भार् C (ECE) देब्धख भार् B का 

समयोगचि पािर्मन 

(गिद्यालय उमेिका गनिीक्षर्)  

1.2.4c सूचक  
2 - 

सेकेण्डिी र्ि पआउट 

 

1.2.4a (अगघल्लो 

िर्ग, कोगभर्को 

समयमा टि ेब्धन्डङ 

िलगिि झरििहेको 

गथयो) 
84% 

1.2.4b 

(र्ि िीन िर्गको 

औसि)  
85% 

1.2.4c 

(र्ि िीन िर्गको 

औसि)  
29.5 

फेिुअिी 

 

 

 

CDE रिपोगटगङबाट 

 

 

हागसल र्रिएका परिर्ामहरूको प्रमार् 
लक्ष्य: गनम्न भएमा यस समाब्धप्त कथनसँर्को अनुपालना 2021-22 गिद्यालय िर्गका लागर् पूिा हुने छ: 

1. गिद्याथीहरूका लागर् आधाि िेखाहरू, पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कनहरू, पूर्ग गिकगसि रै्गक्षक अनुभि पुनस्थागपना र्दाग  

a. हामीले CMAS, CSLA , READ Act ि COSAT लर्ायि कोलोिार्ो िाज्य मूल्याङ्कनहरूमा गिद्याथीहरूलाई गे्रर् 

लेभलमा ि सोभन्दा मागथको लेभलमा प्रदर्गन र्िाउनका लागर् सहभागर्िा ि उपलब्धिका लक्ष्यहरू स्थापना र्नग 

सक  ँभनेि 2021-22 गिद्यालय िर्गमा आधाि िेखाहरू पुनस्थागपना र्नुगहोस्। यो एक उगचि लक्ष्य हो गकनभने यसले 

गिद्याथीको उपलब्धिका लागर् अथगपूर्ग ि मापनयोग्य लक्ष्यहरू सेट र्ने हाम्रो क्षमिालाई पुनः  स्थापना र्छग । 

b. गिद्याथीहरू र्गर्ि ि साक्षििामा गे्रर्-लेभल लक्ष्यहरू पूिा र्नग टि ्याकमा छन् गक छैनन् भनेि सङे्कि र्नग िाज्य 

मापदण्डहरूसँर् पङ्ब्धक्तबद्ध मूल्याङ्कनहरूमा िर्गभरि गिद्याथीहरूको कायग प्रदर्गन गनिीक्षर् र्ने योजना सुरु र्दाग; 

कोगभर्-19 का प्रभािहरूको परिर्ाम स्वरूप हामीले गिद्याथीको कायग प्रदर्गन अनुमान लर्ाउने क्षमिा रु्माएको 

हँुदा यो उपलब्धिको उगचि स्ति हो। 

c. गिद्याथीहरूका लागर् पूर्ग गिकगसि रै्गक्षक अनुभि स्थापना र्दाग। 

2. सबै बहुभागर्क गिद्याथीहरूले ELA कायगिम समीक्षामा देखाएअनुसाि उच्च रु्र्स्तिीय मािृभार्ा गनदेर्न, एकीकृि सामग्री 

भार्ा गिकास ि अङ्गे्रजी भार्ा गिकास प्राप्त र्छग न् भनी सुगनगिि र्नुगहोस्। यो उगचि स्तिको मापन हो गकनभने यो 

परिमागजगि सहमगि आदेर्को अनुपालना मापन र्ने सबैभन्दा पूर्ग िरिका हो। 

मैले मागथका मधे्य 75% मापन पूिा र्िँे भने म सफल हुने छु। 
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सेपे्टम्बिका मापनहरू 

मापन समूि लक्ष्य  आधाररेखा िाटा 

1.2.1z 

िाज्यका 

मापदण्डहरूसँर् 

पङ्ब्धक्तबद्ध 

मूल्याङ्कन 

प्रर्ालीका लागर् 

योजना स्थापना 

र्नुगहोस् 

गर्ब्धरि

क्टद्वािा 

सञ्चागल

ि 

लारू् 

हँुदैन 

 
 

लारू् 

हँुदैन 

प्राथगमकिा #1: स्थानीय मूल्याङ्कन िर्नीगिको कायागन्वयनलाई 

परिमाजगन र्नुगहोस् ि सुर्दढ बनाउनुहोस् 
 

• 9/26 सहयोर्ी गनदेर्कहरू गिद्यालयहरूसँर्को उनीहरूको पगहलो 

आर्ामी र्ाटाका बैठकहरूको ियािीमा पेर्ार्ि गिकास हुन्छ। 

• 10/3 READ Act र्ाटाका कुिाकानीहरू सुरु र्नुगहोस् 10/3।  

िर्गको सुरुिािको र्ाटा नोभेम्बिसम्ममा सङ्कलन र्रिने छ। 

प्राथगमकिा #2: 2023-2024 मा लारू् र्नग सबै गिद्यालयहरूका लागर् 

एउटा मूल्याङ्कन िर्नीगि गिकास र्नुगहोस्। 

• गर्ब्धरि क्टको RFP र्ि ाफ्ट र्ने। 

• सिागिि गिकल्पहरू मार्गदर्गन र्नग गबिेिासँर्को सम्प्झ िामा काम र्ने। 

2022-23 का लागर् मूल्याङ्कन र्ाटाका चेक पोइन्टहरू: 

गे्रर् K-2 - प्रािब्धिक साक्षििा 

• सहयोर्ी गनदेर्कहरूसँर्का र्ाटा बैठकहरूले नू्यनिम रूपमा READ 

ACT (िर्गमा 3x) ि मागसक आधािभूि सीप एकाइका मूल्याङ्कनहरूमा 

ध्यान केब्धन्द्रि र्ने छ। र्ाटा बैठकहरूमा पाठ्यिमका िचनात्मक 

मूल्याङ्कनहरूमा गिद्याथी स्तिको कायगप्रदर्गन पगन समािेर् हुन सक्छ। 

 

गे्रर्हरू 3-8 - र्गर्ि िथा साक्षििा 

• अन्तरिमहरू: सहयोर्ी गनदेर्कहरूसँर्का र्ाटा बैठकहरू गर्ब्धरि क्टका 

SLOs का अनुरूप िहेका प्राथगमकिाका र्ोमेनहरूमा ध्यान केब्धन्द्रि हुने 

छन् ि अन्तरिम मूल्याङ्कनहरूमा मूल्याङ्कन र्रिन्छ। 

• READ Act/I-Ready: सहयोर्ी गनदेर्कहरूसँर्का र्ाटा बैठकहरू सबै 

6 गे्रर्का गिद्याथीहरूका साथै READ ऐन योजनाहरू भएका 

गिद्याथीहरूका लागर् READ Act/I-Ready मा केब्धन्द्रि हुने छन्। 

 

गे्रर्हरू 9-12 - र्गर्ि िथा साक्षििा 

• गे्रर्हरू 9 - 12 सम्म पढाइ हुने गिद्यालयहरूको सहयोर्ी 

गनदेर्कहरूसँर् कम्तीमा तै्रमागसक रूपमा र्ाटा बैठकहरू हुने छन्। 

• क्यापरोन: र्ाटा बैठकहरू क्यापरोन (Capstone) माफग ि 

गे्रर्/पाठ्यिमका लागर् त्यो तै्रमागसक मूल्याङ्कन र्रिएका योग्यिाहरूमा 

गिद्याथी स्तिको कायग प्रदर्गनमा केब्धन्द्रि हुने छन्। 

• READ Act/I-Ready: र्ाटा बैठकहरू सबै 9 गे्रर्का गिद्याथीहरूका साथै 

READ ऐन योजनाहरू भएका गिद्याथीहरूका लागर् READ Act/I-Ready 

मा केब्धन्द्रि हुने छन्। 
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1.2.1a 

पूर्ग गिकगसि 

गर्क्षाको 

परिभार्ा ि मापन 

गिकास र्नुगहोस् 

गर्ब्धरि क्ट

द्वािा 

सञ्चागलि 

लारू् हँुदैन  

लारू् 

हँुदैन 

पूर्ग गिकगसि गर्क्षाको परिभार्ा ि मापन गिकास र्ने प्रगिया 

1.2.1a 

पूर्ग गिकगसि 

गर्क्षाको 

परिभार्ा ि 

मापन गिकास 

र्नुगहोस् 

गर्ब्धरि

क्टद्वा

िा 

सञ्चा

गलि 

लारू् 

हँुदैन 

 लारू् हँुदैन  

 

सािांर् 

मेिो टोलीले िाज्य मानकहरूका अनुरूप हुने मूल्याङ्कन प्रर्ालीका लागर् योजना स्थापना र्िेको छ। हामी महामािीबाट बागहि आउँदा, हामी 

गिद्याथी उपलब्धिको गिसृ्ति िर्गन सङ्कलन र्नगका लागर् प्रमार्को मुख्य भार् (BoEv) मा केब्धन्द्रि हुनुपछग  भने्न कुिा बुझेका छ ।ँ 

सहयोर्ीहरूमा हाम्रो हालैको पुनर्गठनले हामीलाई यस लक्ष्यमा प्रभािकािी रूपमा सफलिा हागसल र्नग सू्कल ि गर्ब्धरि क्टका 

नेिृत्वकिागहरूलाई लाभ उठाउन अनुमगि गदन्छ। यस अन्तमा, हामी गनम्न कुिाहरूका लागर् प्रस्ताि र्छछँ जुन मागथको िागलकामा गिसृ्ति छ। 

प्राथगमकिा #1: स्थानीय मूल्याङ्कन िर्नीगिको कायागन्वयनलाई परिमाजगन र्नुगहोस् ि सुर्दढ बनाउनुहोस्। 

● 9/26/22 सहयोर्ी गनदेर्कहरूलाई गिद्यालयहरूसँर्का र्ाटा बैठकहरूका लागर् प्रोटोकलहरूमा प्रगर्क्षर् गदइन्छ। 

● 10/3/22 READ Act र्ाटा िािागलापहरूमा र्ाटा समीक्षाका लागर् अपनाइएको नयाँ प्रोटोकल प्रयोर् र्नग सुरु र्छग न्। िर्गको 

सुरुिािको र्ाटा नोभेम्बिसम्ममा सङ्कलन र्रिने छ। 

प्राथगमकिा #2: 2023-2024 मा लारू् र्नग सबै गिद्यालयहरूका लागर् एउटा मूल्याङ्कन िर्नीगि गिकास 
र्नुगहोस्। 

● टोलीले यो कायग पूिा र्नगका लागर् गर्ब्धरि क्ट प्रस्तािको अनुिोध (Request for Proposal, RFP) को मस्य दा ियाि र्रििहेको 

छ। हामी हाम्रो गिद्यालय परििािको लगचलोपनलाई सम्मान र्छछँ ि गिद्याथी उपलब्धिमा महामािीका प्रभािहरू कम र्ने 

आिश्यकिालाई पगन बुझछ ।ँ 

● हामी सिागिि गिकल्पहरू मार्गदर्गन र्नगका लागर् गििेिासँर् सम्प्झ िामा काम र्रििहेका छ ।ँ 

समग्रमा, सबै लक्ष्यिरू पूरा भयो।  
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2021-22 सुपरिटेने्डन्ट उपलब्धिहरू 
यस खण्डमा 2021-22 गिद्यालय िर्गमा प्राप्त भएका सुपरिटेने्डन्ट उपलब्धिहरू ि िी उपलब्धिहरूको DPS ि DPS 
समुदायमा पिेमा प्रभािहरू समािेर् छन्। यी उपलब्धिहरू उगचि व्याख्याहरू ि गिनका गनिीक्षर् रिपोटगहरूमा 
उब्धल्लब्धखि उपलब्धिहरू सगहिका हुन्। 

समाब्धप्त पङ्ब्धक्तबद्धिा ि प्रभाि 
E.1 - समान व्यिहाि 

10/1/2021 ल्यागटनो प्रर्ासक ि सुपरिटेने्डन्टहरूको संघका लागर् 

कायगकािी बोर्ग सदस्य ि कोर्ाध्यक्षको रूपमा पुनः  

गनयुक्त र्रिएको 

ल्यागटनो प्रर्ासक ि 

सुपरिटेने्डन्टहरूको िागष्टि य 

नेटिकग सँर् जर्ानहरू गनमागर् र्ने 

E-1 - समान 

व्यिहाि 

10/21/2021 BoE सँर्को सहकायगमा, पूिागग्रह िोक्न ि असमानिा 

गिरुद्ध लर््न अनुर्ासन म्यागटि क्स लारू् र्रियो 

हाम्रा सबैभन्दा सीमान्तकृि 

गिद्याथीहरूको गनलम्बन ि 

गनष्कासनको मात्रा घटाउनुहोस् 

E-1 - समान 

व्यिहाि 

12/10/2021 
LEAP प्रारुपबाट गििेकाधीन ब्यान्डहरू हटाइयो 

समानिाप्रगिको प्रगिबद्धिा देखाउँछ 

 E-1 - समान 

व्यिहाि 

6/28/2022 मेयिको सम्मान - अगफ्रकी अमेरिकी नेिृत्वकिागहरूको 

स्वार्ि 

DPS नेिृत्वकिागहरूका लागर् 

बढ्दो नेटिगकग ङ आउटरिच 

E-1 - समान 

व्यिहाि 

    

 
 

E.2 गसकाउने ि गसके्न 
    

10/1/2021 कोगभर् िाहि कोर्माफग ि  

प्रदान र्रिएको गे्रर् लेभल टु्यटरिङ- 

उच्च िीव्रिा 

गे्रर्-लेभलको टु्यटरिङको सट्टामा  

टु्यटरिङ अनुसन्धान  

गिद्याथीहरूले कोगभर्का प्रभािहरू कम र्नग उच्च-

िीव्रिा टु्यटरिङ समथगन प्राप्त र्िे। यसका साथै, DPS 

परिर्ामहरूमा आधारिि किािमा संलग्न भएको यो 

पगहलो पटक हो। यसले DPS लाई समयको 

प्रगिबद्धिामा आधारिि नभई परिर्ामहरूका आधािमा 

कन्टि ्याक्टिहरूलाई भुक्तानी र्नग अनुमगि गदन्छ। DPS 

परिर्ामहरूमा आधारिि किािमा प्रभािकािी 

स्रोिहरूलाई समथगन र्नग Harvard University का 

अनुसन्धानकिागहरूको सहायिा गलएि सू्कल 

गर्ब्धरि क्टलाई नेिृत्व र्ने अग्रर्ी सू्कल गर्ब्धरि क्ट हो। 

E-2 गसकाउने ि 

गसके्न 
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10/1/2021 U.S News & World Report ले 

कोलोिार्ोको र्ीर्ग 10 मधे्य दुई 

DPS इगलमेन्टिी ि गमर्ल 

सू्कलहरूलाई दजाग गदयो ि Polaris 

इगलमेन्टिी सू्कललाई िाज्यको 

सबैभन्दा उच्च दजाग गदयो! Cory 

इगलमेन्टिी सू्कल पगन र्ीर्ग 10 मा 

पर्यो! 

E-2 गसकाउने ि गसके्न रै्गक्षक 

उतृ्कष्टिाप्रगि

को प्रगिबद्धिा 

4/29/2022 पगहलो DPS बुक भेब्धन्डङ मेगसन निप्रििगन ि साक्षििाप्रगिको प्रगिबद्धिा देखाउँछ। E-2 गसकाउने ि 

गसके्न 
6/1/2022 गिस्तारिि Summer Connections 

लाई पगहले Summer Academy 

को रूपमा गचगनन्थ्यो) 

कोगभर्का कािर् अध्ययन र्नग पाउने अिसि रु्मेको 

सम्बोधन र्ने प्रयासमा धेिै गिद्याथीहरूले समि 

प्रोग्रागमङमा पहँुच र्िेका गथए 

E-2 गसकाउने ि 

गसके्न 

 

E.3 गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् 
    

11/18/202 

1 

प्रर्ासकहरूलाई TECDA अगधकािहरू 

प्रदान र्रिएको 
DSLA सँर्को सहकायगमा। सहयोर्ी नेिृत्वको 

उदाहिर् 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 
12/16/2021 एक िास्तगिक सहयोर्ी परिर्द् स्थापना 

र्रियो जहाँ चाटगि साझेदािहरू गिद्यालय 

बन्द ि/िा एकीकिर्को सन्दभगमा बैठक 

बस्छन् 

सहयोर्ी नेिृत्वको उदाहिर् E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

2/8/2022 

3/11/2022 

Reimagining Montbello प्रगियाको 

प्रगिगियामा, (1) पूिग Montbello 

गर्क्षकहरूलाई उनीहरूले आिेदन गदएका 

ि योग्य भएका नयाँ Montbello का 

पदहरूका लागर् अन्तिागिाग गदने पगहलो 

अगधकाि गदइन्छ; (2) DCTA द्वािा 

समेगटएका खाली पदहरूका लागर् 

उमे्मद्वािहरू चयन र्नग कमगचािी सगमगि 

(प्रधानाध्यापकको गनर्गयको सट्टामा) 

लर्ाइन्छ; ि (3) पुनगमगलनको परिर्ाम स्वरुप 

सहयोर्ी र्दगष्टकोर्को रूपमा प्रभागिि 

गर्क्षक ि SSP हरूका लागर् $2,000 

अिधािर्ा भत्ता गदइन्छ। निप्रििगन 

गिद्यालयहरूमा गर्क्षकहरूलाई सेिाको 

प्रिीक्षर् िर्ग गदइन्छ। 

गनर्गय र्ने प्रगिबद्धिा र्दाग Montbello हाइ 

सू्कलका गर्क्षक ि कमगचािीहरूको गलरे्सीलाई 

सम्मान र्दै। निप्रििगन के्षत्रहरूसँर्को 

सहकायगमा 
 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार्  

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

 

8/19/2021 जु इभेन्ट (Zoo Event) मा स्वार्ि छ 

Denver सहि खोपको 100% अनुपालना 

अगनिायग छ - सबैभन्दा ठूलो Denver 

िोजर्ािदािा 

सकािात्मक सुरुिाि - कमगचािी मनोबलमा 

िृब्धद्ध 

100% व्यब्धक्तर्ि गसकाइमा फकग नमा मद्दि 

र्रिएको 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 
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1/1/2022 

 

3/21/2022 

बोर्गका लागर् पुनः  संर्ोगधि कायगकािी 

सीमा गसजगना र्रिएको: कायगकािी 

सीगमििा नीगि 

प्रर्ालीगभत्र िनाि गनम्ताउने कमगचािी समूह 

गबचको असमानिालाई सम्बोन्धन र्रिएको 
 

 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

 मानक गर्क्षक अगधकाि िथा संिक्षर्का लागर् प्रस्ताि  

4/24/2022 इब्धिचु्यट फि एजुकेर्न इनोभेसन एन्वल 

सगमट (Institute for Education 

Innovation Annual Summit) मा "गलर्ि 

टु लनग फ्रम" को रूपमा प्रसु्ति र्रिएको  

DPS नेिृत्वकिागका लागर् बढ्दो नेटिगकग ङ 

आउटरिच। DPS नेिृत्व कमगचािीका लागर् 

मोरे्ल 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

5/11/2022 बाध्यकािी नभएका मध्यस्थिाका साथ 

SB197 लाई सफलिापूिगक परिमाजगन 

र्रिएको 

गिधायकहरूसँर् सफलिापूिगक साझेदािी 

गनमागर् र्रिएको 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

6/7/2022 दमनकािी प्रर्ालीहरू गिखण्डन र्नगका 

लागर् सिोकाििालाहरूबीच काम र्ने भनी 

सम्बोधन र्ने ल्यागटनो प्रर्ासक ि 

सुपरिटेने्डन्ट संघका लागर् अब्धन्तम जर्ान 

"Compadres" शृ्रङ्खलाहरूमा उपब्धस्थि 

हुन आमब्धन्त्रि र्रियो 

DPS नेिृत्वकिागका लागर् बढ्दो नेटिगकग ङ 

आउटरिच 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

6/10/2022 CASE सँर् साझेदािी स्थापना र्िी DPS लाई 

यसको सबैभन्दा ठूलो सदस्यिा बनाइयो - 

परिर्ामस्वरूप िर्गको पगहलो 

प्रधानाध्यापकलाई 20 िर्गमा मान्यिा प्राप्त 

हुने - Sheldon Reynolds 

 E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 

4/14/2022  केन्द्रीय कायागलयका कमगचािीहरूलाई 

गिद्यालयहरूमा व्यब्धक्तर्ि रूपमा 

प्रगिस्थापन र्िेि कोगभर्का कमगचािी 

व्यिस्थापनका चुन िीहरूको सन्दभगमा 

गिद्यालयहरूलाई पगहलो स्थानमा िाख्न 

व्यब्धक्तर्ि रूपमा समथगन र्रियो  

DPS गभत्रका नेिृत्वकिागहरूका लागर् मुख्य 

साझेदािी 

DPS नेिृत्वकिागका लागर् बढ्दो नेटिगकग ङ 

आउटरिच 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार्। 

पेर्ार्ि गिकास 

1/7/2022 कोलोिार्ो समािेर्ी अथगिन्त्र नेिृत्व 

कोहोटगमा आमब्धन्त्रि र्रियो 

गिद्यालयहरू खुला िाखे्न प्रगिबद्धिा देखाउँछ ि 

कमगचािीहरूका लागर् उदाहिर् सेट र्छग । 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीहरू

को कल्यार् 

 
 

 

E.4 स्वास्थ्य िथा सुिक्षा 
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8/30/2021 गिद्यालय िर्ग 21-22 मा गनयुक्त र्रिएका सबै 

पूर्ग-समय नसगहरूले $2,000 साइन-अन 

बोनस प्राप्त र्िे।  

स्वास्थ्य िथा सुिक्षाका लक्ष्यहरूमा हाम्रो 

प्रगिबद्धिा बढाउन। 

E-4 स्वास्थ्य 

िथा सुिक्षा 

 
 

E.5 पोर गे्रजुएर्न िथा ग्लोबल गसगटजनगर्प 
    

6/1/2022 Downtown Denver Partnership द्वािा 

सम्मागनि सहिी अने्वर्र् छात्रिृगत्त 

सामुदागयक साझेदािीहरूका लागर् बढ्दो 

नेटिगकग ङ आउटरिच 

E-4  

स्वास्थ्य िथा 

सुिक्षा 

9/7/2021 र्भनगि पोगलसद्वािा व्यिसागयक आनुभागिक 

गर्क्षा (BEL) आयोर्मा सेिा र्नग चयन 

र्रिएको  

BEL आयोर्को परिकल्पना कोलोिार्ोको 

प्रगिभा गिकास नेटिकग मा आनुभागिक गसकाइ 

अिसिहरूलाई एकीकृि र्नुग हो। 

E-5  

पोर 

गे्रजुएर्न िथा 

ग्लोबल 

गसगटजनगर्प 

 
 

E.6 गदर्ोपन 

मममत उपलतब्ध प्रभाव समातप्त 

10/5/2021 पगहलो गर्ब्धरि क्टमा आधारिि 

व्यािसागयक ग्रीनहाउसको आधाि 

िोगर्यो 

जलिायु परिििगनसम्बन्धी गदर्ोपन ि कायगका 

लागर् प्रगिबद्धिा देखाउँछ। 

E-6 

गदर्ोपन 

1/27/2022 पगहलो इलेब्धक्टि क सू्कल बसको परिचय 

र्रियो 

जलिायु परिििगनसम्बन्धी गदर्ोपन ि कायगका 

लागर् प्रगिबद्धिा देखाउँछ। 

E-6 

गदर्ोपन 

 
बहुगिध समाब्धप्त कथन पङ्ब्धक्तबद्धबिा 

मममत उपलतब्ध प्रभाव समातप्त 

3/27/2022 
RTM गर्क्षा िसन्त समे्मलनको मुख्य ठेर्ाना 

गदइयो 

  

6/21/2022 9 गे्रर्का गिद्याथीहरूलाई एगचगभङ 

एके्सलेन्स एकेरे्मी प्रस्ताि र्रियो 

रै्ि-शे्वि गिद्याथीहरूका लागर् Summer 

Connections कायगिम 
E-1 समान व्यिहाि, 
E-2 

गसकाउने ि गसके्न 
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8/30/2021 अगिगथ गर्क्षकको अभािलाई सम्बोधन र्ने 

प्रयासमा, (1) अगिगथ गर्क्षकको िलब दि 

प्रगि गदन $111.12 बाट बढाएि उप-

अगधकृि सदस्यहरूका लागर् $160 प्रगि 

गदन ि गर्क्षकको इजाजिपत्र प्राप्त 

सदस्यहरूका लागर् प्रगि गदन $200 मा िृब्धद्ध 

र्रियो; (2) कमगचािीहरूका लागर् िैकब्धल्पक 

इजाजिपत्र प्रगिपूगिग प्रदान र्रियो; ि (3) 

केन्द्रीय कायागलयका कमगचािीहरूलाई 

अगिगथ गर्क्षक कभिेजका लागर् स्वयंसेिा 

र्नग प्रोत्सागहि र्रियो। 

 

 

9/1/2021 काउब्धन्सल अफ गे्रट गसटी सू्कल्सद्वािा िागष्टि य 

कायगदलमा सेिा र्नग आमब्धन्त्रि र्रियो 

TUDA Taskforce ले संयुक्त िाज्य 

अमेरिकामा गिद्याथी उपलब्धिको आिश्यक 

मापन प्रदान र्छग । र्गर्ि, पठन, गिज्ञान ि 

लेखनमा, रै्गक्षक उपलब्धि चुगनएका सहिी 

गर्ब्धरि क्टहरूका साथै िाष्टि का लागर् रिपोटग 

र्रिएको छ ि DPS ले समान सहिी गर्ब्धरि क्ट 

सू्कलहरूको िुलनामा कसिी प्रदर्गन 

र्रििहेको छ भनेि सन्दभग प्रदान र्छग । 

 

E-2 गसकाउने ि गसके्न,  

E-1 समान व्यिहाि,  

E-3 गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् 

संकटको समयमा रै्गक्षक उतृ्कष्टिा ि कमगचािी 

कल्यार्का लागर् प्रगिबद्धिा व्यक्त र्रियो 

 

 

11/8/2021 गिद्यालयको कोगभर्-19 प्रगिगियाको नेिृत्व 

र्ने सबै पूर्ग-समय DCTA द्वािा समेगटएका 

नसगहरूले गिद्यालय िर्ग 21-22 का लागर् 

कोगभर्-19 प्रोटोकलहरूलाई समथगन र्नगका 

लागर् गर्सेम्बि 22, 2021 पेचेकमा $2,000 

राइपेन्ड प्राप्त र्िे। 

संकटको समयमा रै्गक्षक उतृ्कष्टिा ि कमगचािी 

कल्यार्का लागर् प्रगिबद्धिा व्यक्त र्रियो 
E-2 गसकाउने ि 

गसके्न, E-1 

समान व्यिहाि,  
E-3 

गिद्याथी ि 

कमगचािीको कल्यार् 

11/8/2021 महामािीले गसजगना र्िेको अगिगथ गर्क्षक 

अभािको िीव्रिालाई सम्बोधन र्नग, 

सुपरिटेने्डन्टले गिद्यालय िर्ग 21-22 का लागर् 

गर्क्षकहरूको िलबको कक्षा कभिेज दि 

$26.29 बाट $35.00 मा बढायो। 

संकटको समयमा रै्गक्षक उतृ्कष्टिा ि कमगचािी 

कल्यार्का लागर् प्रगिबद्धिा व्यक्त र्रियो 

E-2 गसकाउने ि 

गसके्न, E-1 

समान व्यिहाि,  

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार् 
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3/25/2022 1,869 DSF गिद्याथीहरू! सन् 2006 मा 

DSF स्थापना भएदेब्धख यो सबैभन्दा धेिै DSF 

गिद्याथीहरूको सङ्ख्या हो, त्यसपगछको 

सबैभन्दा बढी सन् 2017-18 मा कुल 1833 

हो। यो सङ्ख्या आफँैमा अचम्मलाग्दो मात्र 

नभएि िागष्टि य कलेज नामाङ्कन दिहरू घट्दै 

र्एको समयमा योग्य पगन छ। हामी त्यस 

प्रिृगत्तको सीधै गििोध र्दै छ !ँ 

रै्गक्षक उपलब्धि ि सफलिाप्रगिको 

प्रगिबद्धिा देखाउँछ। 
 

समान व्यिहाि, E-3 

गिद्याथी ि कमगचािी 

6/8/2022 सबै गिद्यालयका नेिृत्वकिागलाई सोचेभन्दा 

िाम्रो किगव्य र्नगका लागर् कोगभर् बोनस 

प्रदान र्रियो 

गिद्यालय नेिृत्व प्रगिबद्धिाहरू पगहचान र्छग   
 
 

E-2 गसकाउने ि 

गसके्न 
 

E-3 गिद्याथी ि 

कमगचािीको 

कल्यार्, 

E-4 - स्वास्थ्य िथा 

स्वस्थिा 

8/25/2021 सुपरिटेने्डन्ट कायगकािी मब्धन्त्रपरिर्द् ि 

सुपरिटेने्डन्ट मब्धन्त्रपरिर्द् स्थापना र्रियो 

नयाँ िर्नीगिक योजना कायागन्वयन र्नग नेिृत्व 

संिचना स्थापना र्रियो। 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 

 1 सुने्न ि गसके्न सम्बन्धी भ्रमर् पूिा भयो िर्नीगिक िोर्म्याप ि थप प्रत्यक्ष रूपमा 

आन्तरिक/बाह्य पािर्मन टोलीको 

आिश्यकिाबािे सूचना गदन मद्दि र्रियो 

E-1, E-2, E-3, E-4, 
E-5 

 1 एक पािर्मन टोली स्थापना र्रियो पािर्मन टोलीले िर्नीगिक िोर्म्यापबािे 

सूचना गदन मद्दि र्नग 10 प्राथगमकिाहरू 

प्रदान र्र्यो 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 

1/15/2022 
एक नयाँ िर्नीगिक योजना पिामर्ग टोली 

स्थापना र्रियो 

िर्नीगिक िोर्म्यापबािे सूचना गदन मद्दि 

र्रियो 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 

4/24/2022 इब्धिचु्यट फि एजुकेर्न इनोभेसन िागर्गक 

समे्मलनमा "सबैभन्दा साहसी सुपरिटेने्डन्ट" 

पुिस्कािबाट सम्मागनि र्रियो 

DPS नेिृत्वकिागका लागर् बढ्दो नेटिगकग ङ 

आउटरिच 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 

4/28/202 
2 

2022 कोलोिार्ो गिद्यालय सािगजगनक सम्बन्ध 

संघ (Colorado School Public Relations 

Association, COSPRA) मा प्रगिगष्ठि 

मान्यिा प्राप्त भयो 

सञ्चाि उतृ्कष्टिा ि व्यािसागयक पुिस्कािहरू। 

कायगिमले सािगजगनक सम्बन्ध योजना, 

कायागन्वयन ि मूल्याङ्कनमा उतृ्कष्टिालाई 

मान्यिा गदन्छ। “सुपरिने्टने्डन्ट र्ा. Alex 

Marrero को 100 गदनको सुन्न ि गसके्न 

सम्बन्धी भ्रमर्” र्ीर्गकको अगभयानले र्ोले्डन 

अगचभमेन्ट अिार्ग गजत्यो। 

DPS नेिृत्वकिागका लागर् बढ्दो नेटिगकग ङ 

आउटरिच 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 
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5/1/2022    

6/2/2022 

 

 

6/6/2022 

पुनर्गगठि केन्द्रीय कायागलयहरू 
 
 
 

सबै 202 DPS गिद्यालयहरूमा  

हाम्रो "गिद्यालयहरूको परििाि िर्गको 

अन्त्यमा भेटघाट र्रिएको - बोटागनक 

र्ारे्नमा भएको जुन युगनभसगल 
 
 
 

समुदायको नेिृत्वमा, गर्ब्धरि क्ट समगथगि घट्दो 

नामाङ्कन प्रगिया ि मापदण्ड गसजगना र्रियो 

बचिमा $9M को परिर्ाम। नयाँ िर्नीगिक 

योजनाका लागर् स्रोिहरू सम्बोधन र्नग एक 

महत्त्वपूर्ग चिर्। 
 

हामीसँर् गिद्यालयहरूलाई अर्ागर् बढाउने 

कायग बन्द र्नगका लार्ो गिगर्ष्ट मापदण्ड ि 

रुगिक छ 
 

एक िर्गमा पूिा र्रिएको छ! 

प्रधानाध्यापकहरूलाई कर्ा सने्दर् पठाउँछ 
 

सुपरिटेने्डन्टको रूपमा पगहलो िर्ग 

सफलिापूिगक पूिा भयो 
 

 
 
 

 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 
 
 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 
 
 

E-1 देब्धख E-5 सम्म 
 

 

 

 

परिगर्ष्ट 

पूर्ग गनिीक्षर् रिपोटगहरू 
● RI.1 - समान व्यिहाि गनिीक्षर् रिपोटग - मे 2022 

● RI.2 - गसकाउने ि गसके्न कायगको गनिीक्षर् रिपोटग - अर्र 2022 

● RI.3 - गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् गनिीक् रिपोटग - जुन 2022 

● RI.3 - गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् गनिीक्षर् रिपोटग - अर्र 2022 

● RI.4 - स्वास्थ्य िथा सुिक्षा गनिीक्षर् रिपोटग - मे 2022 

● RI.4 - स्वास्थ्य िथा सुिक्षा गनिीक्षर् रिपोटग - जुन 2022 

● RI.5 - पोर गे्रजुएसन ि ग्लोबल गसगटजनगर्प गनिीक्षर् रिपोटग - जुन 2022 

● RI.5 - पोर गे्रजुएसन ि ग्लोबल गसगटजनगर्प गनिीक्षर् रिपोटग अर्र 2022 

उगचि व्याख्याहरू 
● RI.1 समान व्यिहािको उगचि व्याख्या मे 2022 

● RI.2 गसकाउने ि गसके्न जुन 2022 

● RI.3 गिद्याथी ि कमगचािीको कल्यार् मे 2022 

● RI.4 स्वास्थ्य िथा सुिक्षा मे 2022 

● RI.5 पोर गे्रजुएसन ि ग्लोबल गसगटजनगर्प मे 2022 

 


