परिवार तथा विद्यार्थीहरूका
लागि हातेपुस्तिका

परिवार तथा समुदाय हे ल्पलाइन । 720-423-3054

Denver Public
Schools मा स्वागत छ
तपाईं हाम्रो विद्यालयहरूमा नयाँ भएपनि वा तपाईंको परिवार पुस्तदौं ेखि हाम्रो विद्यालयहरूमा उपस्थित भएको
भएपनि, हाम्रा ढोकाहरू तपाईं र तपाईंको परिवारका लागि खुला छन्।
यस हातेपुस्तिकाको लक्ष्य भनेको DPS को भागको रूपमा तपाईंको लागि उपलब्ध स्रोत, कार्यक्रम तथा सेवाहरूको
सं क्षिप्त विवरण साथसाथै हाम्रा लगभग जसो बारम्बार सिफारिस गरिने नीतिहरूको सं क्षिप्त विवरण उपलब्ध गराउनु
हो। हामी आशा गर्छौं कि यो हातेपुस्तिकाले तपाईंलाई आफ्नो विद्यार्थीको लागि राम्रो अधिवक्ता बन्न सहयोग गर्नेछ
र विद्यार्थीहरूलाई सफलता सुनिश्चित गर्नको लागि डिस्ट्क्ट
रि कस्ता अवसरहरू उपलब्ध छन् भनी बुझ्न मद्दत गर्नेछ।
हामीले तपाईंको विद्यार्थी र परिवारको लागि कसरी उत्कृ ष्ट समावेशी, उचित शिक्षा प्रदान गर्नसक्छ ौं भन्नेबारे
पृष्ठपोषण सुन्न चाहन्छ।ौं तपाईंसँ ग हातेपुस्तिकाको बारेमा कु नै टिप्पणी वा सुझावहरू छन् भने कृ पया
communications@dpsk12.org मा इमेल गर्नुहोस् ।
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हाम्रो प्रत्येक विद्यार्थीहरूको शिक्षा DPS, हाम्रा विद्यालय र हाम्रा
परिवारहरूको बीचमा साझा गरिएको जिम्मेवारी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ।
जब समुदायहरू शिक्षित, संलग्न र सशक्त हुन्छन्, हामीले प्रत्येक बच्चा सफल
हुने उन्नतिशील विद्यालयहरू सिर्जना गर्न एकसाथ कार्य गर्न सक्छ ौं भनी
हामी विश्वास गर्दछौं । आफ्ना विद्यार्थीका शिक्षकहरूसँ ग अर्थपूर्ण सम्बन्ध
राख्ने देखि सुपरिन्टेन्डेन्टको बैठकमा सहभागी हुनेसम्मका प्रयोजनका लागि,
हामी तपाईंसँ ग तपाईंलाई आफ्ना विद्यार्थीको शिक्षाको प्रत्येक पाइलामा
सहयोगका लागि आवश्यक पर्ने सबै जानकारी होस् भन्ने चाहन्छ ौं ।
यस खण्डले DPS सँ ग जोडिने विभिन्न मार्गहरूलाई उल्लेख गर्छ।

यस खण्डमा
तपाईंको विद्यार्थीको विद्यालयमा
कसरी संलग्न हुने 
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तपाईंको बच्चाको शिक्षकसँग
कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने 
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कसरी सूचित रहने 
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तपाईंको विद्यार्थीको विद्यालयमा कसरी सं लग्न हुने

संस्था वा समितिहरूमा सं लग्न भएर वा विद्यालयमा स्वयं सेवा गरेर परिवारहरू आफ्नो बच्चाको शिक्षामा सं लग्न रहन
सक्नु हुन्छ।

अभिभावक-नेतृत्व समूहहरू
DPS स्कूलहरूमा विभिन्न अभिभावक-नेतृत्व समूहहरू उपलब्ध छन्।

सहयोगपूर्ण विद्यालय समिति वा विद्यालय उत्तरदायित्व समिति

कहिलेकाँही विद्यालय उत्तरदायित्व समिति (SAC) भनेर पनि चिनिने सहयोगपूर्ण विद्यालय समिति (CSC) मा विद्यालय
नेतृत्व टीम, शिक्षक, आमाबुवा वा अभिभावक र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्। राज्य कानून र
DPS शिक्षा परिषद नीतिलाई CSC वा SAC स्थापना गर्नको लागि, शासन प्रणालीको पर्वाह बिना, सबै विद्यालयहरू
आवश्यक पर्छ ।

अभिभावक शिक्षक सं घ

अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) राष्ट्रभरको विद्यालयहरूमा स्थानीय च्याप्टरहरू भएको राष्ट्रि य रूपमा समर्थित संस्था हो।
PTA ले आमाबुवा तथा अभिभावकहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूको लागि वकालत गर्न सशक्त बनाउँ छ र परिवारहरुको
लागि राष्ट्रव्यापी स्रोत, कार्यक्रम र सहायताको सञ्जाल उपलब्ध गराउँ छ। थप जानकारीका लागि, Denver Council लाई
303-420-7820 मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा denvercouncilptsa@copta.org मा इमेल गर्नुहोस्।

अंग्रेजी भाषा आर्जन अभिभावक सल्लाहकार समिति

अंग्रेजी भाषा आर्जन (ELA) सेवाहरू प्रदान गर्ने विद्यालयहरूमा अंग्रेजी भाषा आर्जन अभिभावक सल्लाहकार समिति (ELA
PAC) हुनसक्छ। यो संगठन परिवार र शिक्षकहरूले बनेको हुन्छ र ELA PAC को लक्ष्य भनेको विद्यालयहरूमा उपलब्ध
ELA सेवाहरूमा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनु र शिक्षक र अभिभावकहरूबीच गहिरो सम्बन्धको विकास गर्नु हो।
स्वैच्छिक अवसरहरू

DPS सँ ग जोडिने तरिका

अनुसन्धानले दे खाँउछ कि विद्यालय क्रियाकलापहरूमा स्वयंसेवा गर्ने र/वा संलग्न हुने आमाबुवाहरू वा अभिभावकहरूको
बच्चाहरूको राम्रो व्यवहार र उच्च शैक्षिक उपलब्धी हुन्छ। DPS विद्यालयहरूले एक-पटक परियोजना वा चालू
परियोजनाको आधारमा सेवा गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्छ न्। कस्ता स्वयंसेवा अवसरहरू उपलब्ध छन् भनी जान्नको लागि
आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
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स्वयं सेवाको अवसरहरू र संलग्न हुने अन्य उपायहरूको बारेमा थप जान्नको लागि कृ पया प्रत्यक्ष रूपमा
आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। विद्यालयहरूमा स्वयं सेवक सेवाहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि
तपाईं face.dpsk12.org/volunteer-services मा जान वा 720-423-3002 मा
स्वयं सेवक सेवाहरूलाई फोन गर्न सक्नु हुन्छ।

DPS मा कसरी सं लग्न हुने

विद्यालय-तहमा सं लग्नता साथै, डिस्ट्क्ट
रि तहमा DPS सँ ग संलग्न हुने धेरै माध्यमहरू छन्।

परिषद् को बैठकमा उपस्थित हुनुहोस्
Denver शिक्षा परिषद् DPS को लागि नीति-निर्माण गर्ने भाग हो र परिषद् का शक्ति र
जिम्मेवारीहरू राज्य कानूनमा स्थापित छन्। परिषद अध्ययन सत्र, बैठक र सार्वजनिक टिप्पणी
Emily Griffith Campus, 1860 Lincoln St., मा हुन्छन् र सर्वसाधारणका लागि खुला
हुन्छन्। तपाईं बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने, तपाईंले बैठकहरू अनलाइनमा लाइभ स्ट्रिम
गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीका लागि board.dpsk12.org मा जानुहोस्।
डिस्ट्रि क्ट उत्तरदायित्व समितिमा सामेल हुनुहोस्
डिस्ट्रि क्ट उत्तरदायित्व समिति (DAC) एक नागरिक निरीक्षण समिति हो जसले बजेट, डिस्ट्रि क्ट
सुधार योजना, चार्टर विद्यालय आवेदन र राज्य कानूनमा रे खाङ्कन गरिएको वा परिषद र वा
सुपरिवेक्षकद्वारा पहिचान गरिएको अन्य विषयहरूमा परिषदलाई सिफारिसहरू प्रदान गर्छ ।
DAC मा जानकारीको लागि board.dpsk12.org/district-accountability-committee
मा जानुहोस्।
सुपरिन्टे न्डेन्टको बैठकमा सहभागी हुनुहोस् ।
सुपरिन्टेन्डेन्टको बैठक सुपरिन्टेन्डेन्टका लागि अभिभावकसँग सञ्चार गर्ने र DPS परिवारहरूसँग
सम्बन्ध स्थापना गर्ने राम्रो माध्यम हो । मञ्चको समग्र प्रयोजन भनेको खुला संवादको लागि अवसर
प्रदान गर्नु, मुख्य डिस्ट्रि क्ट पहलहरू साझा गर्नु, अभिभावकहरूलाई आफ्नो बालबालिकाको
सफलतालाई समर्थन गर्नको लागि जानकारी र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु र विस्तृत विद्यालय
समूदायका साथमा जानकारी साझा गर्नको लागि परिवारहरूलाई उपकरणहरू प्रदान गर्नु हो।
(FAMILY LEADERSHIP INSTITUTE) परिवार नेतृत्व संस्थाको लागि दर्ता गर्नुहोस्
परिवार नेतृत्व संस्थाले शैक्षिक साझेदारी र पारिवारिक नेतृत्वलाई प्रवर्द्ध न गर्छ । सबै DPS
परिवारहरूलाई कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन स्वागत गर्छौं। प्रत्येक अन्तर्क्रि यात्मक सत्रले
डिस्ट्रि क्ट भरिका परिवारहरूलाई घर, विद्यालय र DPS भरि आफ्ना वकालत सीपहरूलाई
परिष्कृत गर्नको लागि एकैठाउँ मा ल्याउँ दछ।
ELA डिस्ट्रि क्टव्यापी अभिभावक सल्लाहकार समिति बैठकमा सामेल हुनुहोस्
अंग्रेजी भाषा आर्जन डिस्ट्रि क्ट व्यापी अभिभावक सल्लाहकार समिति (ELA DAC) बैठकहरूले
अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषा बोल्ने विद्यार्थीको परिवारहरूलाई अंग्रेजी परिषद् को व्याप्त
समस्याहरूको बारे मा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने अवसर प्रदान गर्छ । यी बैठकहरूमा निरीक्षक
अभिभावक मञ्च, परिवार नेतृत्व संस्था र अन्य डिस्ट्रि क्टद्वारा प्रायोजित विद्यालय शासन प्रणाली
बैठकहरूमा समावेश हुन्छन्।

DPS मा सं लग्न हुने अन्य मार्गहरूमा थप
जानकारीको लागि 720-423-3054 मा
फोन गर्नुहोस् वा face.dpsk12.org
भ्रमण गर्नुहोस् ।
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तपाईंको बच्चाको शिक्षकसँ ग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने
अभिभावक शिक्षक गृह भ्रमण कार्यक्रम
अभिभावक शिक्षक गृह भ्रमण कार्यक्रम (PTHV) परिवार र शिक्षकहरूबीच सकारात्मक सम्बन्धहरू स्थापना गर्न केन्द्रित छ। भेटघाटहरू
परिवारहरूका लागि ऐच्छिक छन् र विद्यालय बाहिर घर, पार्क वा पुस्तकालयजस्ता स्थानहरूमा आयोजना गरिन्छ। PTHV कार्यक्रम आफ्नो
बच्चाको शिक्षकलाई चिन्ने र शिक्षकले भविष्यको लागि बच्चाको आशा र सपनाहरूको बारे मा थप जान्ने उत्कृष्ट अवसर हो।
परिवार सम्मेलनहरू
DPS ले प्रत्येक विद्यालय वर्षको दु ई पटक पारिवारिक सम्मेलनहरू आयोजना गर्छ । यसका लागि सावधानीपूर्वक तयारी गर्नुभयो भने तपाईंलाई
यस सम्मेलनबाट धेरै कुरा थाहा पाउन मद्दत गर्नुका साथै तपाईंको बच्चालाई सफल गराउन तपाईंको बच्चाको शिक्षकले कसरी मद्दत गर्न
सक्नुहुन्छ भनी अझ राम्रो बुझ्न उहाँलाई सक्षम बनाउँ छ।

पारिवारिक सम्मेलनहरूका लागि कसरी तयार रहने
सम्मेलन भन्दा अघि
तपाईको बच्चासँग कुरा गर्नुहोस्। प्रश्नहरूमा निम्न समावेश
हुन सक्छन्:

आफ्नो बच्चाको कार्यको समीक्षा गर्नुहोस् आफैँलाई सोध्नुहोस्:

• तपाईंले विद्यालयको बारे मा के कुरा सबै भन्दा बढी
मनपराउनु हुन्छ? तपाईंले कस्ता चुनौतीहरूको सामना
गर्नुभइरहेको छ?

• के मसँग पाठ्यक्रमबारे प्रश्नहरू छन्?

• तपाईंका मन पर्ने विषयहरू के-के हुन?

• के मसँग उसको/उनको शैक्षिक प्रगतिबारे विशेष
चासोहरू छन्?
• मैले कसरी मेरो बच्चाको मूल्याङ्कन गरिन्छ भनी बुझेको छु ?

• तपाईंले मलाई मेरो शिक्षकको बारे मा के भन्न चाहनुहुन्छ?
सम्मेलनको अवधिमा
आफ्नो बच्चाको शिक्षकलाई सोध्नुहोस्:
• मेरो बच्चा कक्षाका छलफल तथा क्रियाकलापहरूमा कसरी सहभागी हुन्छ?
• मेरो बच्चाका उत्कृष्ट र कमजोर विषयहरू कुन-कुन हुन्? उसले वा उनले कसरी सुधार्न सक्छ?
• मेरो बच्चाको ग्रेड स्तरका लागि मापदण्डहरू के-के हुन्? तपाईंले मलाई यी मापदण्डहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कार्यको
उदाहरण दे खाउन सक्नुहुन्छ?
• मेरो बच्चाको सीप कक्षामा अन्य बालबालिकाको तुलनामा कसरी सेट हुन्छ?
• मेरो बच्चाले कसरी अन्य बालबालिका र वयस्कहरूसँग अन्तर्क्रि या गर्छ ?
• मैले गृहकार्य कार्यभारहरूमा कत्तिको मद्दत उपलब्ध गराउनु पर्छ ?
• ढिलो र मेकअप कार्यसहित तपाईंको गृहकार्य नीति के हो?
• मेरो बच्चाले आफूले सक्दो प्रयास गरिहेको छ?
• मैले तपाईंसँग कतिको राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्छु ?
सम्मेलनपछि
सम्मेलन कसरी भयो भनी आफ्नो बच्चासँग कुरा गर्नुहोस्, निम्न कुरा सहित:
• सम्मेलनको अवधिमा के भयो आफ्नो बच्चालाई बताउनुहोस्।
• तपाईंको विद्यार्थीको सबल पक्षहरूलाई प्रशंसा गर्नुहोस् l
• सुधारको लागि क्षेत्रहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे मा आफ्नो बच्चासँग कुरा गर्नुहोस्।
• आफ्नो बच्चालाई विद्यालयमा उसको वा उनको सफलतालाई जारी राख्न तपाईंले कसरी मद्दत
गर्न सक्नुहुन्छ भनी सोध्नुहोस्।
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कसरी सूचित रहने
DPS वेबसाइट र सामाजिक मिडिया
DPS सँग सम्पर्क राख्ने धेरै तरिकाहरू छन्।
• साप्ताहिक DPS समाचारपत्रको लागि हस्ताक्षर गर्न bit.ly/OurDPSWeekly मा
जानुहोस्।
• जिल्ला व्यापी समाचार र अद्यावधिकहरूको लागि dpsk12.org मा जानुहोस्।
• सामाजिक मिडियामा DPS लाई फलो गर्नुहोस्:

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DPSNewsNow

विद्यालयमा आधारित सञ्चारहरू
घरमा डे लिभर गरिने छापिएका सामाग्रीहरूका साप्ताहिक फोल्डरहरूको अतिरिक्तमा
धेरै DPS विद्यालयहरूसँग विद्यालय वेबसाइट, सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म, सप्ताहिक
इमेल र एपहरू छन्। कृपया नयाँ जानकारी प्राप्त गर्न र सम्पर्क मा रहिरहनको लागि उत्कृष्ट
तरिकाको अध्ययन गर्न आफ्नो विद्यालयलाई सिधैं फोन गर्नुहोस् वा आफ्नो विद्यालयको फ्रन्ट
कार्यालयमा जानुहोस्।
EDUCA रे डियो, टिभी र पत्रपत्रिका
FACE विभागभित्र रहेको बहुभाषिक मल्टिमिडिया टोलीको रूपमा, हामी पोडकास्ट, टिभी,
अखबार, सामाजिक मिडिया र इन्टरनेट लगायतका पहुँच माध्यम प्रयोग गरे र छ दे खि 10 वटा
भाषामा आप्रवासीहरू, शरणार्थीहरू र बहुसांस्कृतिक समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गर्न प्रयास
गर्छौं । हामी समुदाय संलग्नता र जानकारी प्रदान गरे र DPS का शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र
अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्छौं र जिल्लाव्यापी पहलमा साझेदारी गर्छौं । हामी विश्वास,
समता, सामूहिक कार्य र सहकार्यता निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
थप जानकारीका लागि, educaDPS.org र DPSVoice.org भ्रमण गर्नुहोस् र
facebook.com/EDUCA.DPS मा गएर फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् वा
EDUCA@dpsk12.org मा इमेल पठाउनुहोस् ।
परिवार सहायता सेवा र कक्षाहरू

DPS मा सं लग्न हुने अन्य मार्गहरूमा थप
जानकारीको लागि 720-423-3054 मा
फोन गर्नुहोस् वा face.dpsk12.org
भ्रमण गर्नुहोस् ।
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परिवार र समुदाय संलग्नता (FACE) का अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण जीवनका सीपहरू प्राप्त
गर्न र तिनीहरूको आर्थिक स्वयं-पर्याप्ततालाई बढाउन र उनीहरूका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक
उपलब्धीहरूलाई वृद्धि गर्नको लागि विद्यार्थी, परिवार र समुदायका सदस्यहरूलाई निःशुल्क
सेवाहरू प्रस्ताव गर्छ न्। सेवाहरूमा वित्त सम्बन्धी कोचिङ, रोजगारी सहायता, GED सहायता,
अंग्रेजी भाषा, व्यवसाय विकास र कानूनी सेऊवाहरूमा कक्षाहरू समावेश हुन्छन्। सुदुर
उत्तरपूर्वी र दक्षिणपश्चिम डे न्भरमा दु ईवटा FACE Center( फेस केन्द्र) स्थानहरू छन्।

अभिभावक पोर्टल र विद्यार्थी पोर्टल
अभिभावक पोर्टल र विद्यार्थी पोर्टल भनेका DPS अभिभावक
र विद्यार्थीहरूको लागि विद्यार्थीको प्रगतिबारे सूचित रहने र
निरीक्षण गर्ने अनलाइन उपकरणहरू हुन।
ग्रेड र कार्यभारहरू:
हालका ग्रेड र कार्यभारहरूको समीक्षा गर्ने।
रिपोर्ट कार्ड र तालिका:
रिपोर्ट कार्ड र तालिकाहरू हेर्ने।
उपस्थिति र व्यवहार:
उपस्थिति विवरण, अबेर आउने र व्यवहारको जाँच गर्ने।
अन्य सुविधाहरू:
• DPS र राज्य जाँचका नतिजाहरू हेर्नुहोस्।
• ग्रेजुएटको ट्र्याकमा र ELA स्थितिमा विद्यार्थीको र SPF
नतिजाहरूमा तपाईंको विद्यालयको समीक्षा गर्नुहोस्।
• तपाईं र तपाईंको विद्यार्थीको लागि उपलब्ध हुने अन्य
उपकरण र एपहरूलाई अन्वेषण गर्नुहोस्।

अभिभावक पोर्टल वा विद्यार्थी पोर्टललाई
कसरी पहुँ च गर्ने
परिवारहरूले इन्टरनेटको पहुँच भएका कुनै पनि
ठाउँ बाट वा iOS र Android दु बैका लागि उपलब्ध
मोबाइल एप (“DPS पोर्टल”) द्वारा
myportal.dpsk12.org मा गएर अभिभावक
र विद्यार्थी पोर्टलहरूमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो DPS प्रयोगकर्तानाम र
पासवर्ड प्रयोग गरे र लगइन गर्न सक्छन् ।
खाता सिर्जना गर्नुहोस्
अभिभावक पोर्टल खाता सिर्जना गर्न
myportal.dpsk12.org मा जानुहोस् र "खाता
सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंलाई
इमेल ठे गाना र आफ्नो विद्यार्थीको आइडी नम्बरको
आवश्यक पर्नेछ।

तपाईंसँ ग आफ्नो खाताको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा
प्राविधिक समर्थनको आवश्यक पर्छ भने, पोर्टल टोलीलाई
PortalTeam@dpsk12.org मा इमेल गर्नुहोस्।
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तपाईंको विद्यार्थीलाई
ट््या
र कमा राख्ने
12

हामीले विश्वास गर्छौं कि सबै विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक DPS विद्यालयमा
प्रवेश गरे देखि उच्च स्तरहरूमा प्राप्ति गर्नसक्छन् र मूलभूत रूपमा कलेज,
करियरहरू र जीवनको लागि तयार ग्रेजुएसन स्तरलाई पार गर्नसक्छन्।
हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंका विद्यार्थी गहन पाठ्यक्रम र उच्च गुणस्तरहरू
मार्फ त कलेज र क्यारियरका लागि तयार भएर ग्रेजुएट गर्ने छन् भनेर
सुनिश्चित गर्नु हो ।
यो खण्डले हाम्रो सिद्धान्त र उत्तरदायित्व वरिपरिका अभ्यासहरू
साथसाथै DPS डिप्लोमा आर्जन गर्न हाम्रा विद्यार्थीहरूले पूरा गर्ने
आवश्यकताहरूलाई दर्शाउँ छ।

यस खण्डमा
शैक्षिक मापदण्डहरू 

14

मूल्याङ्कन 

15

उपस्थिति 

16

व्यवहार 

16

पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य 

16

ग्य्राजुएसनका आवश्यकताहरू 

18

शैक्षिक मापदण्डहरू

DPS ले विद्यार्थीहरू 21औ ं शताब्दीमा सफलताको लागि सु-सज्जित छन् भनी सुनिश्चित गर्न हाम्रा पाठ्यक्रमलाई
कोलोराडो शैक्षिक मापदण्डहरू (CAS) मा आधारहरू गराउँ छ। हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई सर्वोपरि शिक्षा उपलब्ध

गराउनु हो जसले तिनीहरूलाई हाम्रो द्तरु गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वमा सफलताका लागि तयार गर्नेछ।

शैक्षिक मापदण्डहरूले प्रत्येक ग्रेड स्तरमा विद्यार्थीहरूले के अध्ययन गर्ने अपेक्षा राखेका छन् भनी स्पष्ट बुझाई उपलब्ध
गराउँ छ। मापदण्डहरूले विद्यार्थीहरूलाई हाइ स्कूलबाट ग्रेजुएट हुन, 21औं शताब्दीमा कलेज र करियरमा सफलताको
लागि तयार हुन कस्ता सीपहरूको विकास गर्न आवश्यक पर्छ भनी परिभाषित गर्छ ।
शैक्षिक मापदण्डहरूले विद्यार्थीको सफलताको सम्बन्धमा सीपहरूको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्छ : सहकार्य, सञ्चार र
समस्या समाधान गर्ने। मापदण्डहरूले प्रत्येक ग्रेड स्तरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सीपहरूको गहिरो बुझाइलाई विकास
गर्दै गम्भीर रूपमा सोच्न विद्यार्थीहरूलाई याद गर्नेभन्दा अझ उच्चमा जानको लागि चुनौती दिन्छ।

शैक्षिक मापदण्डहरू पूरा गर्न विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्ने
यहाँ तपाईंले आफ्नो बच्चाको अध्ययनमा सहायता गर्नको लागि घरमा प्रयोग गर्न सक्ने केही सुझावहरू छन्:
• तपाईंको बच्चाले प्रत्येक ग्रेड स्तरमा के सिक्न अपेक्षा गरिएको छ भनी थाहा पाउनुहोस् र अध्ययनसँग
सम्बन्धित कुराहरूको बारे मा तपाईंको बच्चाको शिक्षकसँग कुरा गर्नुहोस्।

तपाईंको विद्यार्थीलाई ट्र्याकमा राख्ने

• समाधानहरू पत्ता लगाउनका लागि विभिन्न प्रकारका सिर्जनात्मक रणनीतिहरू समावेश गर्ने प्रयास-त्रुटि
प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरे र समस्याहरूको समाधान बारे अध्ययन गर्न तपाईंको बच्चालाई मद्दत गर्नुहोस्।
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• आफ्नो बच्चासँग तिनीहरूको दिन, गृहकार्य वा उसले कसरी अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने बारे मा कुरा
गरे र सञ्चार सीपहरूको अभ्यास गर्नुहोस्।
• रे स्टुरे न्टको मेनु पढ् ने वा टिपको हिसाब गर्ने जस्ता दै निक समस्याहरूको समाधान गर्न एकसाथ कार्य
गरी सहकारिताको अभ्यास गर्नुहोस्।
• तपाईंको बच्चालाई आफ्ना जवाफहरूको व्याख्या गर्न, पुस्तकको सारांश भन्न वा हालका घटनाहरूको
विश्लेषण गर्न अनुरोध गरे र समीक्षात्मक सोचको अभ्यास गर्नुहोस्।
• कम्प्युटरको समय निरीक्षण गरी वा ग्रोसरी स्टोरमा आफैं चेक-आउट गर्ने जस्ता वास्तविक संसारका
अवसरहरूको उपयोग गरी प्राविधिक सीपहरूको अभ्यास गर्नुहोस्।

मापदण्डहरू र तपाईंले आफ्नो बच्चाको अध्ययनमा कसरी सहायता गर्न सक्नु हुन्छ भनी थप जानकारीको लागि
standards.dpsk12.org मा जानुहोस्।

मूल्याङ्कन

मूल्याङ्कनहरूले विद्यार्थीहरू, बुवा-आमा र शिक्षक/शिक्षिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूले ग्रेड स्तर
सामग्रीमा प्रवीणता प्राप्त गरेका छन् कि छै नन् र ग्रेजएु ट गर्नको लागि योग्य छन् कि छै नन्
भनी मूल्यवान जानकारी उपलब्ध गराउँ छ। मूल्याङ्कनहरूले तपाईंको बच्चालाई उत्कृ ष्ट सेवा
प्रदान गर्न र हरेक बच्चाले सफलता प्राप्त गर्छ भनी सुनिश्चित गर्नको लागि पाठ्यक्रम, निर्देशन
र नेतृत्वमा कसरी सुधार गर्नुपर्छ भनी विद्यालय र डिस्ट्क्ट
रि टोलीहरूलाई मद्दत गर्छन्।
विद्यार्थीहरू वर्षभरि योगात्मक र रचनात्मक दबु ै मूल्याङ्कनहरूमा सहभागी हुन्छन्।

मूल्याङ्कनहरूका प्रकारहरू
योगात्मक मूल्याङ्कनहरू सामान्यतया समय अवधि समाप्त हुँदा एकपटक दिइन्छ, जस्तै यूनिट,
सेमस्ट
े र वा विद्यालय वर्ष। उदाहरणहरूमा मध्यावधि वा वार्षिक परीक्षा, अन्तिम परियोजना
वा कोलोराडो शैक्षिक सफलताका मापनहरू (CMAS) को परीक्षा समावेश हुन्छन्। CMAS
मल्
ू याङ्कनहरू कोलोराडो शैक्षिक मापदण्डहरूसँग पंक्तिबद्ध छन् र राज्यभर प्रयोग गरिन्छ।
रचनात्मक मूल्याङ्कनहरू ले निर्देशनको अवधिमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूद्वारा प्रयोग गरिएको
जारी प्रक्रियालाई सन्दर्भ गर्छ । मूल्याङ्कनको यो प्रकारमा, विद्यार्थीहरू आफ्नो अध्ययनमा हुँदा
र बुझाईमा अन्तरहरू विद्यमान हुँदा शिक्षकहरूले निदान गर्छ न्। रचनात्मक मूल्याङ्कनहरूले
विद्यार्थीहरूलाई कसरी आफ्ना सीपहरू सुधार्ने र आफ्नो ज्ञान बढाउने भनी मद्दत गर्न
शिक्षकहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नमा मद्दत गर्छ ।
मूल्याङ्कनका नीतिहरू
विद्यार्थीहरूले कागज र पेन्सिल परीक्षणको लागि आवश्यक कुराको कागजातीकरण नगर्दासम्म
सबै राज्य मूल्याङ्कनहरूलाई अनलाइनमा प्रबन्ध गरिएको छ। आफ्ना विद्यार्थीहरू एक वा
धेरै मूल्याङ्कनहरूमा सहभागी नहुन् भन्ने चाहने अभिभावकहरूले अभिभावक बाहिर निस्कने
नीतिको पालना गरी यसो गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षणलाई बाहिर निकाल्ने आवेदन अभिभावक
पोर्टलमा वा आफ्नो व्यक्तिगत विद्यालयमा सम्पर्क गरे र उपलब्ध हुन्छ।
किन मूल्याङ्कनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ
हामीले विश्वास गर्छौं कि सबै बच्चाहरूसँग योग्यता, सम्भावना र शैक्षिक अवसरहरूमा अधिकार
छ जसले तिनीहरूलाई उच्च स्तर हाँसिल गर्न मद्दत गर्छ । सबै विद्यार्थीहरूले कलेज, पेशा र
जीवनमा सफल हुनका लागि आवश्यक हुने शैक्षिक ज्ञान, भाषा र सीपहरू सहितको विश्वस्तरको
शिक्षा पाउन् भनी शैक्षिक मापदण्डहरूले सुनिश्चित गर्छ न्। DPS विद्यार्थीहरू 21 औं शताब्दीको
लागि तयार गरिएको ग्रेजुएट गर्ने पथमा हिँडिरहेका छन् भनी सुनिश्चित गर्न CMAS र अन्य
मूल्याङ्कनहरू निर्भर रहन्छ । CMAS ले विद्यालयका नेतृत्वकर्ता र शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीको
प्रगति निरीक्षण गर्नमा मद्दत गर्छ । उच्च मापदण्डहरूसँग, यो पहिला भन्दा पनि थप महत्त्वपूर्ण
छ कि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सफल हुन आवश्यक हुने सम्बन्धित, अर्थपूर्ण र सामयिक
सहायताहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ र CMAS ले हामीलाई ती सहायताहरू के-के हुन् भनी
निर्धारण गर्नमा मद्दत गर्छ ।

तपाईंको विद्यालयको प्रधानाध्यापक र
शिक्षकहरूसँ गको वार्तालापहरूबाट आफ्नो
बच्चाको अध्ययनमा संलग्न हुनुहोस्। तपाईंले
पनि यो वर्षको लागि प्रत्येक मूल्याङ्कनको उद्देश्य
र मूल्याङ्कन तालिकालाई आउटलाइन गर्ने
मूल्याङ्कनका पात्रोहरूलाई standards.
dpsk12.org/assessments
मा फे ला पार्न सक्नु हुन्छ।
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उपस्थिति

विद्यार्थीहरू विद्यालयमा हुँदा उनीहरूले सबैभन्दा राम्रोसँग
अध्ययन गर्छ न्। अनुपस्थित हुँदा, विद्यार्थीहरूले महत्त्वपूर्ण
पाठहरू र उनीहरूले गरिरहेको अध्ययनको अभ्यासको
अवसरलाई छु टाउँ छन्। दे शभरि गरिएका अध्ययनहरूले
विद्यालयमा कम उपस्थित हुने विद्यार्थीहरू सम्भवत:
विद्यालयमा पछाडि पर्ने दे खाउँ छन्। विद्यार्थीहरू समयमा
नै विद्यालयमा पुगेका छन् र अध्ययन गर्नको लागि तयार
छन् भनी सुनिश्चित गर्नको लागि दु बै विद्यार्थी र परिवारहरू
जिम्मेवार छन्। परिवारहरूले व्यक्तिगत अपोइन्टमेन्टलाई
विद्यालय समय भन्दा अन्य समयमा तय गरे र मद्दत गर्न
सक्नुहुन्छ।

व्यवहार

तपाईंको विद्यार्थीलाई ट्र्याकमा राख्ने

धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विद्यालय वर्षमा मार्गदर्शन र
पुन: निर्देशनको आवश्यक हुनेछ। यद्यपि, विद्यार्थीको व्यवहार
उसको वा उनको आफ्नै अध्ययन वा अन्य विद्यार्थीको अध्ययन
प्रति बाधापूर्ण छ भने, ऊ वा उनी पछाडि पर्न सक्छ/सक्छिन्।
परिवार, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको अध्ययन र व्यवहारात्मक
उद्देश्यहरूलाई स्थापित गर्न एकसाथ कार्य गर्नुपर्छ जसले
कक्षाकोठामा प्रत्येक विद्यार्थीलाई सफलतामा नेतृत्व गर्नेछ।
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पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य

विद्यार्थीहरूले आफूलाई आफ्ना कक्षाहरूमा सफल
महसुस हुन र प्रत्येक वर्ष शैक्षिक रूपमा बढाउन अनुमति
दिने पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य छनोट गर्नुपर्छ । दु बै परिवार
र विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक कक्षाको लागि अध्ययनलाई
बुझ्न र अतिरिक्त सहायताको आवश्यक हुँदा शिक्षक वा
परामर्शदाताहरूसँग पुग्न आवश्यक पर्छ ।
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ग्य्राजुएसनका आवश्यकताहरू

विद्यार्थीहरू ग्रयाजुएसनको नजिक पुग्दै गर्दा, हामी DPS डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेपछि उनीहरू आफू ले रोजेका कु नै पनि क्षेत्रमा
सफलता हाँसिल गर्नका लागि तयार छन् भन्ने कु राको सुनिश्चित गर्न चाहन्छ;ौं चाहे त्यो ग्य्राजएु सन् पूरा गरेपछि काममा लाग्ने
होस्, सैन्य सेवामा होस्, विशेष उद्योगको प्रमाणीकरणका लागि निरन्तर प्रशिक्षण गर्ने होस् वा कलेज पढ्न जाने होस्।
2021 को कक्षाको सुरुवातमा, हामीसँग नयाँ ग्ज
रे ए
ु सन आवश्यकताहरू हुन्छन् जसले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कलेज, करियर
वा कार्यस्थलमा सफलताको लागि के अपेक्षित गरिन्छ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ । नयाँ आवश्यकताहरूले कक्षाकोठामा खर्चिएको
समयका लागि आर्जित ग्रेडहरू र हाइ स्कुलपछिको जीवनको लागि आवश्यक भएको थप सीपहरूमा कम केन्द्रित गर्छ ।
DPS डिप्लोमा प्राप्त गर्नको लागि, विद्यार्थीहरूले आवश्यक पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य परू ा गर्न, सक्षमताका आवश्यकताहरू
पूर्ति गर्न र व्यक्तिगत वृत्ति र शैक्षिक योजना (Individual Career and Academic Plan) (ICAP) परू ा गर्न अपेक्षा गरिनेछ।

ICAP
समापन

पाठ्यक्रमका कार्यहरू पूरा
गर्नु पर्छ

सक्षमता दे खाउनु पर्छ

तपाईंको विद्यार्थीलाई ट्र्याकमा राख्ने

ICAP
विद्यार्थीहरूले छै ठौं ग्रेड सक्दो छिटो सुरु गर्ने प्रक्रिया गर्न ICAPs लाई विकास, अद्यावधिक र पूरा गर्न आफ्नो परामर्शदाता,
शिक्षक र परिवारसँग काम गर्नुहुन्छ। यस व्यक्तिगिकरण गरिएको करियर तथा शैक्षिक योजनाका उपकरणबाट विद्यार्थीले
लक्ष्य सेटिङ, कलेज अवसरहरू, शैक्षिक योजना, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहायता र आवश्यक सीपहरू सहित
उनीहरूको कलेज र वृतिको
मार्गका सबै पक्षहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यो फ्रे मवर्क ले विद्यार्थीहरूको लागि रोडम्याप
्
सिर्जना गर्दछ, त्यसैले तिनीहरूको भविष्यको कलेज र करियर अभिलाषाहरूमा अन्वेषण गरिरहेको सम्भावना तथा हासिल
गरिरहेको कोसेढुंगाहरू कसरी अनुवाद गर्छ भन्नेमा दृश्यमा सक्षम छन्। सिनियर वर्षको अन्त्यमा, तिनीहरूले ग्रेजुएसनको
लागि ICAP आवश्यकता पूरा गर्न पूरा गरिएको योजनामा जानेछन्।
पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य
विद्यार्थीहरू कठिन अध्ययन पाठ्यक्रमहरूमा निरन्तर रूपमा सहभागी भइरहनेछन् र पोस्ट सेकेण्डरी संस्थामा
आवश्यकताहरू स्वीकार्यताको लागि तिनीहरूलाई तयारी गर्न विभिन्न विषयवस्तुको क्षेत्रहरू बीचमा कोर्ष क्रेडिटको 24
एकाइहरू पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ। पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यलाई निम्न समावेश कुराहरू आवश्यक हुन्छ:
• अंग्रेजी भाषा कलाको चारवटा एकाइहरू।

• शारीरिक शिक्षाको एउटा एकाइ।

• गणितको चारवटा एकाइहरू।

• कला वा योग्य करियर तथा प्राविधिक शिक्षा (CTE) को
एउटा एकाइ।

• विज्ञानको तीनवटा एकाइहरू।
• सामाजिक शिक्षाको तीनवटा एकाइहरू।
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• स्वीकृत ऐच्छिकको आठवटा एकाइहरू।*
* चार वर्षे विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुने योजना बनाएका
विद्यार्थीहरूले आफ्नो ऐच्छिक विषयहरूको अंशको रूपमा विश्व
भाषाका आवश्यकताहरू पूरा गर्नु पर्दछ । थप जानकारीका लागि
विद्यालयका सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सक्षमता
योग्यता प्रदर्शन गर्ने भनेको विद्यार्थीले निश्चित सीप, क्षमता र अवधारणाहरू सिक्नुभएको छ
र तिनीहरूलाई वास्तविक संसारमा लागू गर्ने क्षमता हुनु हो। विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा के
सिक्नुभएको छ भन्ने कुरा दे खाउने विभिन्न तरिकाहरू छन्, जसकारण हामीले योग्यता प्रदर्शन
गर्नका लागि लचकदार विकल्पहरूको मेनु सिर्जना गर् यौं। DPS बाट ग्रेजुएट गर्नका लागि, प्रत्येक
विद्यार्थीले DPS योग्यता मेनु जुन collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu मा
अनलाइनमा उपलब्ध रहेका एक वा सोभन्दा वस्तुहरू पूरा गरी अंग्रेजी, गणित र/वा वृत्ति
् तयारीमा
योग्यता प्रदर्शन गर्नेछन्।

उच्च विद्यालयपछि कलेज तथा पेशाका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने जानकारीका
लागि विद्यालयका परामर्षदाता, विद्यालय नेतत्व
ृ र शिक्षकहरूसँ ग कु राकानी गर्नुहोस्
र collegeandcareer.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् ।

गृह सम्बन्ध
DPS मा परिवारको संलग्नता भनेको विद्यालयमा बच्चाको सफलता निर्धारण गर्ने
मुख्य कारक हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। यहाँ केही सरल कुराहरू छन् जसले
तपाईंले आफ्नो बच्चाको अध्ययनमा र उसलाई सफल हुन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
• तपाईंको बच्चालाई तपाईंको परिवारमा शिक्षाको मान्यता र महत्त्वपूर्ण हुन्छ
भन्नेबारे मा स्पष्ट सन्देश दिनुहोस्।
• तपाईंको बच्चाको स्कूल दिनको बारे मा उनीहरूसँग दै निक रूपमा
कुराकानी गर्नुहोस्। उनीहरूको रूचि, क्षमता र प्रतिभाहरू बारे मा थाहा
पाउनुहोस्। आफ्नो बच्चासँग कलेज तथा करियरको बारे मा कुरा गर्नुहोस्।
• तपाईंको बच्चा सधै समयमै विद्यालय उपस्थित हुनुहुन्छ र सिक्न तयार
हुनुहु्न्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
• गृहकार्य गर्न समय र स्थान तय गर्नुहोस्।
• दै निक रूपमा पढ् नुहोस्।
• निरन्तर सञ्चारको लागि तपाईंको बच्चाको शिक्षकसँग नियमित रूपमा
भेट गर्नुहोस्। परिवार सम्मेलनहरू वा निर्धारित अभिभावक-शिक्षक गृह
भेटहरूमा उपस्थित हुनुहोस्।
• अभिभावक पोर्टललाई myportal.dpsk12.org मा हेर्नुहोस् जसकारण
तपाईंले आफ्नो बच्चाको गृहकार्य कार्यभार, मूल्याङ्कन परिणाम र प्रगति बारे
थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
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कार्यक्रम
तथा सेवाहरू
20

धेरजसो हाम्रो विद्यार्थीहरूको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कक्षाकोठा र अन्य
शैक्षिक वातावरणहरूमा राखिन्छ तर तिनीहरूको शैक्षिक उपलब्धी पनि
DPS द्वारा उपलब्ध गराइएको अन्य सहायताहरूमा निर्भर रहन्छ । यसले
सुरक्षित तथा विश्वसनीय यातायात, पोषणयुक्त खाना तथा महत्त्वपूर्ण भाषा र
विशेष शिक्षा स्रोतहरू समावेश गर्छ।
यो सेक्सनमा, हामीले DPS कार्यक्रम तथा सेवाहरूले सफलताको लागि प्रत्येक
विद्यार्थीहरूलाई निष्पक्ष अवसरहरू सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ भनी तरिकाहरू
उल्लेख गर्छौं ।

यस खण्डमा
अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति 
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यातायात 
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अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति

प्रत्येक विद्यार्थीको प्राथमिक भाषा त्यस्तो सम्पत्ति हो जसलाई अङ्ग्रेजी भाषा सीपहरूसँ ग मेल गराएपछि विद्यालय र
जीवनमा सफलतातर्फ डोहोर्याउँ छ। अंग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूले अंग्रेजी भाषा सिक्दा, अंग्रेजी भाषा अभिग्रहण (ELA)
कार्यक्रमहरूको सुविधा मूलभूतमा तिनीहरूको ज्ञान बढाउन मद्दत गर्ने योग्य शिक्षकहरू र अंग्रेजी भाषा विकास सहायतामा
समर्पित व्यक्तिद्वारा निर्देशन दिइन्छ।
प्राथमिक भाषा अंग्रेजी नभएको र अहिले अंग्रेजीमा निपुण नभएका सबै विद्यार्थीहरू ELA कार्यक्रम सेवाहरूको लागि योग्य
हुन्छन्। दर्तामा, सबै नयाँ विद्यार्थीका अभिभावकहरूले गृह भाषा प्रश्नावली (HLQ) नाम गरिएको फाराम पूरा गर्नुपर्छ , जसले
विद्यार्थी र उहाँको परिवारले बोल्नुहुने भाषाहरूको पहिचान गर्छ । HLQ मा अङ्ग्रेजी बाहेकको भाषा प्रविष्ट गरिएको खण्डमा
आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि एउटा ELA कार्यक्रम छनौट गर्नुहुन्छ । बच्चाले ELA कार्यक्रमसम्बन्धी सेवाहरूको
मापदण्ड पूरा गर्छ न् कि गर्दै नन् भनेर निर्धारण गर्नका लागि विद्यालयले बच्चाको प्रवीणताको स्तर मूल्याङ्कन गर्छ र बच्चाको
प्रदर्शन जाँच गर्छ ।
DPS विद्यालयहरूमा प्रस्तावित ELA कार्यक्रमहरू:
द्विभाषी कार्यक्रमहरू भनिने मूल भाषाको संक्रमणकालीन निर्देशन (TNLI) कार्यक्रमहरू स्पेनिश प्रथम भाषा हुने
अंग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूको लागि हुन्। विद्यार्थीहरू थ
 प प्रखर रूपमा बढ् दो अंग्रेजी निर्देशनसँग TNLI कार्यक्रमहरूमा
निर्देशन स्पेनिश र अंग्रेजी दु बैमा हुन्छ। लक्ष्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई दु बै भाषाहरूमा शिक्षित बनाउन मद्दत गर्ने हो। प्रथम
भाषा स्पेनिस नभएका विद्यार्थीहरू जसले TNLI विद्यालयहरूमा उपस्थित हुने विद्यार्थीहरूले अंग्रेजी भाषा दोस्रो भाषाको
रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
दोस्रो भाषाका रूपमा अंग्रेजी (ESL) कार्यक्रमहरू कुनै पनि भाषा बोल्ने अंग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूको लागि अभिप्रेरित
गरिन्छ। अंग्रेजी अध्ययनकर्ताहरू सँगै कार्य गर्नमा विशेष प्रशिक्षण पूरा गर्ने शिक्षकहरूसँगै सबै निर्देशन अंग्रेजीमा हुन्छ।
एउटा निश्चित भाषा बोल्ने विद्यार्थीहरूको संख्याको आधारमा विद्यालयले अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने
मातृभाषाका अध्यापक उपलब्ध गराउन सक्छ ।

कार्यक्रम तथा सेवाहरू

Denver Public Schools मा, दोहोरो भाषा द्विभाषावाद, दु ई भाषाको साक्षरता र सांस्कृतिक सम्मान विकास गर्ने
लक्ष्यको साथमा दु ईवटा भाषामा निर्देशन प्रदान गर्ने एउटा लामो अवधिको कार्यक्रम हो । डिस्ट्रि क्टद्वारा सञ्चालित दोहोरो
भाषाको प्रत्येक कार्यक्रमको प्राथमिक तहमा कम्तीमा 50% स्पेनिस भाषाको शिक्षण हुन्छ र माध्यमिक तहमा स्पेनिस
भाषामा पढाइने स्पेनिस भाषा कला र एउटा विषय हुन्छ ।
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कार्यक्रमलाई ध्यानमा नराखी, सबै अंग्रेजी अध्ययनकर्ताहरूले अंग्रेजी भाषा विकास (ELD) मा समर्पित दै निक कक्षा प्राप्त
गर्नुहुन्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न र लेख्न आवश्यक उपकरणहरू दिन्छ।

ELA प्रस्तवाहरूको बारेमा थप जान्न आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। विद्यालयद्वारा दिएको ELA
कार्यक्रमहरूको सूची ela.dpsk12.org/ela-programs मा पनि फे ला पार्न सक्नु हुन्छ। थप जानकारीको
लागि 720-423-2040 मा फोन गर्नुहोस्।

विस्तारित अध्ययन तथा सामुदायिक
विद्यालय कार्यक्रमहरू
DPS परिवार तथा विद्यार्थीहरूसँ ग पछिल्ला विद्यालय दिन र

शैक्षिक वर्ष भन्दा अध्ययन अनुभव सुधार गर्ने कार्यक्रमहरूमा
पहुँच हुन्छ। धेरैजसो विद्यालयहरूले विद्यालय अगाडि वा पछाडि,
विद्यालय बिदाहरू तथा ब्रेकहरू वा समरमा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव
गर्छन्। यी कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको सहभागिता
र सिकाइ वृद्धि गर्न समय बिताउनका लागि सुरक्षित र स्नेहपूर्ण ठाउँ
साथसाथै अवसरहरू उपलब्ध गराउँ छ।
DISCOVERY LINK
डिस्कभरी लिङ्क मान्यताप्राप्त (लाइसेन्स प्राप्त) विद्यालय अघि र पछि
तथा समर क्याम्प कार्यक्रम हुन् जुन 40 वटा DPS विद्यालयहरूमा
प्रस्तावित गरिन्छ। डिस्कभरी लिङ्कमा शारीरिक क्रियाकलाप, पौष्टिक,
गणित, साक्षरता, विज्ञान, कला र सामाजिक-भावनात्मक अध्ययन
सहितका क्षेत्रहरूमा व्यवहारिक अध्ययन समावेश हुन्छन्। डिस्कभरी
लिङ्कमा साथी तथा वयस्कहरूसँग सम्बन्ध बनाउन गृहकार्य मद्दत,
स्वस्थकर स्न्याक र अवसरहरू समावेश हुन्छन्। डिस्कभरी लिङ्क
शुल्कमा आधारित हुन्छ; यसमा सीमित ट्यूशन सहायता उपलब्ध
हुन्छ। समृद्धि कार्यक्रमहरू अतिरिक्त लागतहरू उपलब्ध छन्।
डिस्कभरी लिङ्कले बाल सहायता कार्यक्रम (Child Care Assistance
Program) (CCAP) स्वीकार गर्दछ। थप जानकारीका लागि
discoverylink.dpsk12.org मा जानुहोस्।
सामुदायिक साझेदारहरू
DPS विद्यालय भित्र वा बाहिर दु बै समयमा हाम्रा विद्यार्थीहरूका
विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सेवा र कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न
प्रतिबद्ध सामुदायिक साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्छ । कृपया आफ्नो
विद्यालयमा के कस्ता साझेदारहरू उपलब्ध हुन सक्छन् भन्नेबारे
जान्न आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा Denver Afterschool
Program (डे न्भर विद्यालयपछिको कार्यक्रम) लोकेटरको लागि
cps.civicore.com/map मा जानुहोस्।
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खाद्यान्न तथा पोषण सेवाहरू

विद्यार्थीहरू उचित पोषण प्राप्त गर्दा र स्वस्थ्य हुँदा पढाइमा रामो गर्छन् भन्ने कु रा अनुसन्धानले देखाएको छ। DPS
मा, हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न स्वाद र पोषणयुक्त आवश्यकताहरू पूरा गर्ने विभिन्न पौष्टिक,
स्वादिष्ठ र सहज विद्यालय खानाहरू प्रस्तावित गरिन्छ।
प्रत्येक दिन, सबै विद्यार्थीहरूको लागि प्रशंसापूर्ण ब्रेकफास्ट उपलब्ध गराइन्छ। धेरैजसो विद्यालयको खानाको प्रविष्टिहरू र
छे उ सुरुबाट पकाइन्छ र हामीले हाम्रो आफ्नै विद्यालयमा खेती गरिएको उत्पादन सहितका मेनुहरूमा भएका स्थानीय रूपमा
खेती गरिएको ताजा फलफूलहरू तथा तरकारीहरू दिने प्रतिबद्ध गर्छौं। DPS पनि National School Lunch Program
मा सहभागिता जनाउँ छ जसले परिवारको आय र परिवारको आकारमा आधार रहेर हामीलाई कम मूल्य वा कुनै बिना शुल्क
खानाहरू उपलब्ध गराउँ छ।

निःशुल्क र/वा घटाइएको लन्च कार्यक्रममा लागू गर्न, खानाको लागि भुक्तान गर्न अनलाइनमा पैसा थप्न
र मेनुमा के छ भनी हेर्न हाम्रो ब्रेकफास्ट वा लन्च कार्यक्रममा थप जानकारीको लागि खाद्य तथा पोषण
सेवाहरूको वेबसाइट foodservices.dpsk12.org मा जानुहोस्।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाहरू

कार्यक्रम तथा सेवाहरू

डे न्भर हे ल्थ विद्यालय-आधारित हे ल्थ सेन्टरहरू
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DPS ले 18 डेन्भर हेल्थ विद्यालय-आधारित हेल्थ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्छ । यिनीहरू DPS का विद्यार्थीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य
स्याहार पहुँच गर्न सक्नुहुने क्लिनिकहरू हुन्। हस्ताक्षर गरिएको अभिभावकीय सहमति फाराम पेश गरे का कुनै पनि विद्यार्थीलाई
विद्यालय समय अवधिमा यी केन्द्रहरूमा सेवाहरू प्रयोग गर्न स्वागत गरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक परीक्षणहरू तथा
खेलकुद शारीरिकहरू, चोटपटक वा बिमारीको स्याहार, प्रतिरक्षा, ल्याब परीक्षण, निर्देश�ित औषधि, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श,
यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य स्याहार र स्वास्थ्य बीमा नामांकन जस्ता सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन्। निम्न सूचीबद्ध गरिएका क्याम्पसहरूमा
स्वास्थ्य केन्द्रहरू अवस्थित छन्। थप जानकारीको लागि, denverhealth.org मा जानुहोस्।
• Abraham Lincoln हाइ स्कूल,
2285 S. Federal Blvd.

• Manual उच्च विद्यालय, 1700 E. 28th Ave.

• Bruce Randolph विद्यालय, 3955 Steele St.

• Dr. Martin Luther King, Jr. प्रारम्भिक कलेज,
19535 E. 46th Ave.

• East उच्च विद्यालय, 1600 City Park Esplanade

• Montbello क्याम्पस, 5000 Crown Blvd.

• Evie Dennis क्याम्पस, 4800 Telluride St.

• North हाइ स्कूल, 2960 Speer Blvd.

• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.

• Rachel B. Noel क्याम्पस, 5290 Kittredge St.

• John F. Kennedy हाइ स्कूल,
2855 S. Lamar St.

• Place Bridge एकेडे मी,
7125 Cherry Creek Drive North

• Kepner क्याम्पस, 911 S. Hazel Court

• South हाइ स्कूल, 1700 E. Louisiana Ave.

• Kunsmiller Arts एकेडमी,
2250 S. Quitman Way

• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.

• Lake क्याम्पस, 1820 Lowell Blvd.

• West क्याम्पस, 951 Elati St.

MEDICAID र SNAP सहायता
DPS Medicaid विभागले निःशुल्क वा कम-लागत स्वास्थ्य बीमा र पूरक पोषण सहायता
कार्यक्रम (Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP) को लागि आवेदन
दिने परिवारलाई मद्दत गर्छ । हामीले पनि परिवारहरूलाई उनीहरूको लाभहरू उपयोग गर्नमा
मदत गर्छौं। हामीले कुनै पनि DPS विद्यालयमा एकपछि-अर्को अपोइन्टमेन्टहरूको प्रस्ताव गर्छौं र
परिवारहरूले वर्षैभरि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

Medicaid र SNAP सहायता बारे थप जानकारीका लागि,
720-423-3661 मा फोन गर्नुहोस् वा outreach@
dpsk12.org मा इमेल गर्नुहोस् ।

अशक्तता भएका विद्यार्थीहरू
विशेष शिक्षा
चार्टर स्कूलहरूसहित सबै DPS स्कूलहरूले, कम दे खि मध्यम आवश्यकताहरू भएका
अशक्तता भएका विद्यार्थीहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सेवाहरूको
अविच्छिन्न उपलब्ध गराउँ छन्। केन्द्र-आधारित कार्यक्रमहरू प्राय: चयन गरिएका
विद्यालयहरूमा प्रदान गरिन्छन् र व्यक्तिगत विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरूमा आधारित
भई वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) प्रक्रियाद्वारा पहुँच गर्न सकिन्छ।
IEP ले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको सेवाहरूलाई
व्याख्या गर्छ । यसमा विशिष्ट रूपमा प्रशिक्षित र इजाजतप्राप्त विशेष शिक्षा शिक्षक
र अभ्यासकर्ताहरू (बहिरा/सुन्न र दे ख्न नसक्ने सहित) को निर्देशन समावेश हुन्छन्।
विद्यार्थीहरूको परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्य प्रदायक, वाचन/भाषा र मोटर
थेरापिस्टहरूद्वारा समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
निश्चित अशक्ततासँग सम्बद्ध मापदण्ड प्रयोग गर्ने औपचारिक मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट योग्यता
निर्धारण गरिन्छ । यस मूल्याङ्कन प्रक्रियाभित्र, परिवारहरूलाई उनीहरूको बच्चाको योग्यता
र सेवाका विकल्पहरूबारे जानकारी प्रदान गरिन्छ । यदि तपाईंलाई आफ्नो बच्चा विशेष
शिक्षा सेवाहरूका योग्य हुन सक्छ भन्ने विश्वास भएमा, कृपया मूल्याङ्कनको बारे मा सोधपुछ
गर्न तपाईंको बच्चाको विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
पुनर्स्थापना ऐनको दफा 504
दफा 504 एक संघीय नागरिक अधिकारहरूको कानून जो जसले अशक्तता भएका
विद्यार्थीहरू पनि औसत साथी समान “समान नतिजा र समान लाभ प्राप्त गर्न वा प्राप्तिको
समान तहमा पुग्नका लागि समान अवसर” प्राप्त गरे को सुनिश्चित गर्छ । योग्यता प्राप्त गर्न,
विद्यार्थीलाई विद्यालयको खण्ड 504 संयोजकसँग सिफारिस गर्न सकिन्छ। योग्यता निर्धारण
गर्नको लागि खण्ड 504 टोली एकत्रित हुनेछ। विद्यार्थी योग्य भएमा, खण्ड 504 टोलीले दु र्बलता
(हरू) का कारण निम्तिने बाधाहरूलाई कम गर्नका लागि विद्यार्थीको स्थान नियोजन, सेवा र
आवासहरू निर्धारण गर्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि studentequity.dpsk12.org मा
जानुहोस् वा आफ्नो विद्यालयमा फोन गर्नुहोस्।
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यातायात

DPS का यातायात सेवाहरूको लक्ष्य भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित, उचित र प्रभावकारी

यातायात सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो । हामीलाई थाहा छ कि सुरक्षित तरिकाले विद्यालय पुग्नु
नै महान सिकाइ अनुभवको पहिलो चरण हो र यसले हरेक बच्चा सफल हुन्छ भनी निर्धारण
गर्न मद्दत गर्छ।

यातायात प्रस्तावहरू

मानक यातायात

इलिमेन्टरी स्कूलका विद्यार्थीहरू (ग्रेड K-5) छिमेकी सीमा विद्यालय पढ् ने वा विद्यालय जाने
गर्दछन् र विद्यालयबाट 1 माइलभन्दा टाढा बस्ने गर्दछन् भने बस यातायात प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्।
मिडल स्कूलका विद्यार्थीहरू (ग्रेड 6-8) छिमेकी सीमा विद्यालय पढ् ने वा विद्यालयबाट 2½
माइलभन्दा टाढा बस्ने गर्दछन् भने यातायात प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्।
हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरू (ग्रेड 9-12) सीमा छे उको विद्यालय पढ् ने वा विद्यालयबाट 2½
माइलको दू री भित्र बस्ने गर्दछन् भने निःशुल्क मासिक क्षेत्रीय यातायात डिस्ट्रि क्ट (RTD) प्राप्त
गर्न योग्य हुन्छन्।

नामाङ्कन क्षेत्रहरू

नामाङ्कन क्षेत्रभित्र बस्ने विद्यार्थीहरूले त्यस क्षेत्रको लागि विशिष्ट यातायात प्राप्त गर्नुहुनेछ।
transportation.dpsk12.org मा रहेको “परिवार र विद्यार्थीहरूको योग्यता तथा रुटिङ”
अन्तर्गत रहेको भर्ना क्षेत्र भएको पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् ।
चार्टर विद्यालयहरू
चार्टर स्कूलहरूले आफ्नो यातायात नीति र विद्यार्थीहरूलाई यातायात सेवा प्रदान गर्नको लागि
DPS सँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ न् । प्रत्येक चार्टर स्कूलको यातायात सेवाको
बारे मा जान्नका लागि, प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा कुरा गर्नुहोस्।
म्याग्नेट स्कूलहरू
यातायात योग्यता मापदण्ड पूरा गर्ने र म्याग्नेट यातायात क्षेत्रभित्र बस्ने सबै म्याग्नेट कार्यक्रममा
नामाङ्कन भएका विद्यार्थीहरूको लागि यातायात उपलब्ध छ।
अन्य यातायात व्यवस्थाहरू

प्रस्तावित सेवाहरू र प्रश्नहरू लिएर कसलाई
सम्पर्क गर्ने बारे थप जानकारीको लागि
transportation.dpsk12.org
भ्रमण गर्नुहोस् । आफ्नो विद्यार्थीको बस
रूट र +Pass जानकारी हेर्नको लागि र
साथसाथै अपवाद अनुरोध पेश गर्नको लागि
अभिभावक पोर्टलमा लगइन गर्नुहोस्।
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विशेष शिक्षा

विद्यालय बसद्वारा यातायात उपलब्ध गराउनुका साथै, विशेष आवश्यकताहरू भएका
विद्यार्थीहरूलाई American Logistics Company (अमेरिकी लोजिस्टिक्स कम्पनी) (ALC),
एक तेस्रो-पक्ष बिक्रे ताद्वारा यातायात उपलब्ध गराइन्छ। केन्द्र-आधारित कार्यक्रममा रहेका
विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित सेवाको रूपमा यातायात उपलब्ध गराइन्छ। विशेष आवश्यकता
भएको बच्चाको लागि यातायातको बारे मा जानकारीका लागि, विद्यार्थी समानता तथा अवसरलाई
720-423-3437 मा फोन गर्नुहोस् वा StuTrans@dpsk12.org मा इमेल गर्नुहोस्।

अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति

सीमामा रहेको विद्यालयले अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति
(English Language Acquisition वा ELA) सेवाहरू
प्रदान नगरे को खण्डमा, विद्यार्थीहरू आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ELA
सेवाहरू प्रदान गर्ने विद्यालयमा उपस्थित हुन – र यातायात
सेवा प्राप्त गर्न – योग्य हुन्छन् । ELA विद्यालय स्थान र यातायात
निर्देश�िकाहरूको लागि, ela.dpsk12.org मा जानुहोस्।

अपवाद अनुरोधहरू

विद्यालयको बसमा चढ् न योग्य नभएका विद्यार्थीहरूका लागि
परिवारहरूले आफ्नो विद्यार्थीको लागि यातायातको बारे मा विचार
गर्न अनुरोध पेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रियालाई अपवाद अनुरोध
प्रक्रिया भनिन्छ। थप जानकारी transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/exception-request-process
मा भेट्न सकिन्छ ।

+Pass

+Pass अनिवार्य रूपमा चाहिने एउटा कार्ड हो जसलाई
विद्यार्थीहरूले विद्यालय बसमा चढ् दा वा ओर्लिदा अनिवार्य रूपमा
स्क्यान गर्नु पर्दछ । विद्यार्थी बसबाट कहिले र कहाँ ओर्लिन्छन्
भनी अभिभावकहरूलाई थाहा दिनको लागि +Pass कार्यक्रम
सिर्जना गरिएको हो । स्कूल बस चढ् ने यातायात सेवा पाउन योग्य
विद्यार्थीले प्रत्येक दिन अनिवार्य रूपमा +Pass प्रयोग गर्नु पर्छ ।
थप जानकारी transportation.dpsk12.org/pluspass मा
भेट्न सकिन्छ ।

Bus Bulletin

विद्यालय बसमा चढ् ने विद्यार्थीहरूको परिवारहरूले बस
बुलेटिनद्वारा आफ्नो विद्यार्थीको बस सेवाको बारे मा वास्तविकसमयको जानकारी र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। ट्राफिक,
आकस्मिक वा मौसमी ढिलाइका कारण बसहरू 15 मिनेटभन्दा
धेरै ढिलो भएमा परिवारहरूलाई पाठ, इमेल वा भ्वाइस
सूचनाहरू पठाइनेछ। यातायात-योग्य विद्यार्थीको परिवारहरू
विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नामाङ्कन गर्दाको समयमा प्रदान
गरिएको फोन नम्बर वा इमेल ठे गानामा बस बुलेटिन प्राप्त गर्न
स्वत: योग्य हुनुहुन्छ र तपाईंले अभिभावक पोर्टलमा गएर यो
जानकारीलाई अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंको बच्चाको यातायात विकल्पहरूको बारेमा विस्तृत
जानकारीको लागि प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
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नीति तथा कार्यविधिहरू
28

तपाईंको बच्चालाई सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा शिक्षा प्रदान
गर्नु DPS मा हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। त्यसकारण विद्यार्थी व्यवहार,
विद्यालयको सुरक्षा र अभिभावकीय आचरणको सम्बन्धमा हामीसँ ग
महत्त्वपूर्ण नीतिहरू छन्। भर्ना, विद्यार्थी रेकर्ड, अनुवादन तथा व्याख्याहरू
र थप सहित हाम्रा परिवारहरू पूर्णरूपमा समर्थित महसुस गराउनका लागि
हामीले प्रक्रियाहरूको विकास पनि गरेका छौं।
यस खण्डले विद्यार्थीहरू र परिवारहरूद्वारा सबैभन्दा धेरै सिफारिस गरिएका
DPS नीतिहरू र कार्यविधिहरूको सं क्षिप्त विवरण प्रदान गर्दछ।
यस खण्डमा
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उपस्थिति

कलेज र पेशा तयारीका लागि आवश्यक ज्ञान, सीपहरू र आत्मविश्वास प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरू हरेक दिन
विद्यालयमा उपस्थित हुनु जरुरी हुन्छ। कोलोराडो विद्यालय हाजिरी कानूनहरूको अनुसार, विद्यार्थीहरूले 17 वर्षको
उमेरसम्म विद्यालयमा हाँजिर हुनु आवश्यक छ।
विद्यार्थीहरूले कानूनको पालना गर्नका लागि नियम अनुसार कम्तीमा पनि विद्यालयमा उपस्थित हुनैपर्ने समय
जति उपस्थित हुनुपर्दछ। यी न्यूनतम मापदण्डहरू यस प्रकार छन्:
• मिडल र हाइ स्कूलमा 1,056 घण्टा।
• इलिमेन्टरी स्कूलमा 968 घण्टा।
• पूरा-दिन किन्डरगार्टेनमा 900 घण्टा वा आधा-दिन किन्डरगार्टेनको लागि 450 घण्टा।
कोलोराडो स्कूलमा उपस्थिति सम्बन्धी छु ट नियममा निम्न पर्दछन्:
• अस्थायी रूपमा चोटपटक लाग्ने वा बिमारी हुने।
• निजी विद्यालयमा नामांकन।
• शारीरिक, मानसिक वा भावनात्मक अशक्तता।
• निलम्बन, निष्कासन वा नामाङ्कन अस्वीकृति।
• काम गर्नका लागि प्रमाणपत्र।
• सार्वजनिक निकायद्वारा कानूनी हिरासत।
• धार्मिक बिदा वा धार्मिक कार्य।
• विद्यालयले स्वीकृत गरे को कार्य-अध्ययन कार्यक्रम।
• गृह आधारित निर्देशन।
क्षमा योग्य अनुपस्थितिहरू
छूट गरिएको अनुपस्थितिका लागि आमाबुवा वा अभिभावक र विद्यालय दु बैको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। केही
मामिलाहरूमा, अभिभावक वा आमाबुवा वा स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकको सूचना जस्ता दस्तावेजहरू आवश्यक हुनसक्छ।

नीति तथा कार्यविधिहरू

अनुपस्थित हुने र धेरै नै अनुपस्थित हुने

30

बिना कारण अनुपस्थित हुने अभिभावक वा विद्यालयको अनुमति बिनाको अनुपस्थितिलाई छूट नगरिएको अनुपस्थिति
भनिन्छ। एक महिनामा चारवटा छूट नगरिएका अनुपस्थिति र/वा विद्यालय वर्षमा 10 वटा छु ट नगरिएका अनुपस्थितिलाई
धेरै नै अनुपस्थित हुनेको रूपमा परिभाषित गरिन्छ।
विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अभिभावक वा आमाबुवाहरूलाई अनुपस्थितिहरूको बारे मा टेलिफोन, पत्र, सम्मेलन वा
गृह भ्रमणद्वारा सूचित गर्नुहुनेछ। पटक-पटक गएल रहने विद्यार्थीको परिवारलाई सहयोग गर्न, DPS ले विद्यार्थीको
अनुपस्थितिका कारणहरू पत्ता लगाउने कार्य गर्छ । हामीले विद्यार्थीको परिवारसँग भेटने, परामर्श गर्ने, ट्युटरिङ, सहायता
कार्यक्रमहरूको सिफारिस प्रदान गर्ने वा हाजिरी वा चिकित्सा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सहितका सहायता उपलब्ध
गराउँ छौं। यदि विद्यार्थीले विद्यालय छु टाउन जारी राखेमा अनुपस्थिति सम्बन्धी अदालत कार्यवाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।

बदमासी र साइबर बदमासी

हामी विश्वास गर्छौं कि सबै विद्यार्थीहरू धम्की, उत्पीडन र विद्युतीय रूपमा जिस्काउने सहित कु नै पनि जिस्काउने व्यवहार रहित
वातावरणमा अध्ययन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
बदमासी र साइबर बदमासी भनेको के हो?
बदमासी अर्को व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि वा शारीरिक, मानसिक वा भावनात्मक हानि पुर्याउनका लागि दबाव र धम्की दिने
कार्य हो । जिस्काउने कार्य लिखित, मौखिक वा विद्यु तीय माध्यम वा शारीरिक कार्य वा हाउभाउद्वारा हुन सक्छ। बदमाशीलाई उत्पीडनका
रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ र यदि यो जातीयता, रङ्ग, लिङ्ग, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक पहिचान, अभिव्यक्ति, ट्रान्सजेन्डर स्थिति, धर्म, उत्पत्ति
राष्ट्र, आप्रवास/नागरिकता स्थिति, वंश, उमेर, वैवाहिक अवस्था, गर्भावस्था, भेटेरन स्थिति वा अशक्ततामा आधारित छ भने यसले नागरिक
अधिकारहरूको हनन गर्न सक्छ ।
साइबर बदमासी कुनै पनि मोबाइल वा विद्यु तीय यन्त्रद्वारा हुने उत्पीडन वा हैरानीको कुनै पनि प्रकार हो। यसमा इमेल, च्याट रूम, तत्काल
मेसेजिङ, ब्लग, पाठ मेसेजिङ, वेबसाइट वा सामाजिक मिडियाद्वारा पठाइने पाठ, भिडियो वा तस्वीरहरू समावेश हुनसक्छन्।
विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि नीति तथा कार्यविधिहरू
विद्यार्थीहरूलाई बदमासी र साइबर बदमासीबाट सुरक्षित गर्नको लागि, DPS ले धेरै नीति तथा कार्यविधिहरू ल्याएको छ।
• DPS विद्यालय, विद्यालयको मैदान, हाम्रो बस वा DPS-स्वीकृत सवारीसाधन वा खेलकुद कार्यक्रम वा विस्तारित अध्ययन कार्यक्रमहरू
जस्ता कुनै विद्यालय क्रियाकलापहरूको अवधिमा बदमासी सहनीय हुनेछैन।
• कुनै पनि प्रकारको जिस्काउने कार्यमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुनेछ जसमा निलम्बन वा निष्कासन र/वा कानूनी
कार्यवाहीको लागि सन्दर्भ समावेश हुन सक्नेछ।
• बदमासी व्यवहारमा संलग्न विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान र हस्तक्षेपको लागि सबै विद्यालयहरूसँग कार्यविधिहरू छन्। कार्यक्रम
माध्यमहरूमा स्वीकार्य व्यवहार सिकाउने छलफलहरूमा संलग्न हुने, परामर्श सत्रहरूमा सहभागी हुने र उपयुक्त परिणामहरू कार्यान्वयन
गर्ने पर्दछन्।
• बदमासीको रोकथामको लागि शिक्षक, आमाबुवाहरू वा अभिभावकहरूलाई मद्दत गर्न पाठ्यक्रम र प्रशिक्षणहरू पनि उपलब्ध छन्।
• जिस्काउने कार्यबाट पीडित भएका विद्यार्थी र परिवारहरूको सहायताका लागि विद्यालयका मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीहरू
उपलब्ध हुन्छन्।

परिवारहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ?
तपाईंको विद्यालयमा हुने बदमासीको बारे मा तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने, हामी यो मामिला प्रत्यक्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापक,
सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालयको मनोवैज्ञानिक वा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्न सिफारिस गर्छौं। हामी तपाईंलाई तपाईंको विद्यार्थीसँग
बदमासीको बारे मा कुरा गर्न र तपाईंको विद्यार्थी वा अन्य विद्यार्थीमाथि बदमासी वा साइबर बदमासी भएमा विश्वसनीय वयस्कलाई
भन्न सिकाउन प्रोत्साहित गर्छौं। निम्न स्रोतहरूमा बदमासी र साइबर बदमासीको बारे मा अनलाइनमा थप जान्नुहोस्:
• Cyberbullying.org

• Safeschools.state.co.us

• Stopbullying.gov

• Commonsensemedia.org

तपाईं, तपाईंको परिवार वा तपाईंको समुदायलाई त्रसित पार्ने कु नै बदमासी व्यवहारलाई तपाईंले नामरहित तरिकाले
877-542-7233 मा फोन गरेर, Safe2tell.org मा गएर वा मोबाइल यन्त्रमा Safe2Tell एप प्रयोग गरेर
Safe2Tell द्वारा रिपोर्ट गर्नसक्नु हुन्छ।

31

अनुशासन

प्रभावकारी विद्यालय अनुशासन नीतिहरूले सिकाइका लागि उपकारी
कक्षाकोठाहरूको प्रवर्द्धन गर्छ र सबै विद्यार्थीहरूको लागि अवरोधरहित
शिक्षा उपलब्ध गराउँ छ। हाम्रा विद्यालयहरूमा, अनुशासनात्मक
परिणामहरू युक्तिसङ्गत, निष्पक्ष, उमेर–सापेक्ष र विद्यार्थीको
दुर्व्यवहारसँ ग मिल्ने हुनुपर्दछ र पीडित र/वा समुदायमा त्यसले पार्ने
प्रभाव पनि विचार गरिनुपर्दछ । परिणामहरूलाई अर्थपूर्ण र विकासात्मक
रूपमा उपयुक्त निर्देशनहरूसँ ग मेल गराउँ दा, विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो
गल्तीबाट पाठ सिक्ने र विद्यालय समुदायमा योगदान दिने अवसर प्रदान
गरिन्छ। डिस्ट्क्ट
रि को नीतिसँ ग समरूप रहेसम्म विद्यालयहरूले आफ्नै
विद्यालय नियमहरू र व्यवहार निर्देशनहरू अँगाल्न सक्ने छन्।

निलम्बन र निष्कासन निषेध
अनुशासनिक कारणहरूको लागि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट
निष्कासन गर्नाले – विशेषगरी शिक्षाको प्रारम्भिक वर्षहरूको
अवधिमा – उहाँहरूको दीर्घकालीन सफलताको अवसरलाई
नकारात्मक रूपमा असर गर्छ भनी DPS ले विश्वास गर्छ । कानूनद्वारा
आवश्यक मामिलाहरूमा बाहेक, हामीले ECE दे खि तेस्रो ग्रेडसम्मका
विद्यार्थीहरूका लागि निलम्बनहरू उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न र
निष्कासनलाई हटाउनको लागि हामीले हाम्रो अनुशासन सुधार नीतिलाई
परिमार्जित गरे का छौं।
अशक्तता भएका विद्यार्थीहरू

नीति तथा कार्यविधिहरू

कानुनले अशक्तता भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी अनुशासन
प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा सुरक्षा प्रदान गरे को हुन्छ । कृपया विद्यालयका
504 संयोजक वा विशेष शिक्षा सेवाका केस मेनेजरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
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अनुशासन सम्बन्धी शिक्षा परिषदक
् ो सबै नीतिहरूको समीक्षा गर्नको लागि
board.dpsk12.org मा जानुहोस्। विद्यालय-विशेष नीतिहरूको बारेमा
थप जान्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंसँ ग
अनुशासन सम्बन्धी चिन्ताहरू छन् भने, कृ पया 720-423-3054 मा
परिवार तथा समुदाय हेल्पलाइनलाई फोन गर्नुहोस्।

नामांकन

DPS के कु रामा विश्वास गर्छ भने Denver मा जहाँ बसे पनि सबै विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय
विद्यालयमा समान पहुँच प्राप्त गर्नु पर्दछ । DPS मा आउने विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो

टोलमा रहेको विद्यालय वा आफ्नो भर्ना क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा भर्ना ग्यारेन्टी गरिन्छ ।
तर पनि, अर्को वर्ष नयाँ विद्यालयमा उपस्थित हुन चाहेका वा आवश्यकता भएका कु नै पनि
विद्यार्थीले SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) को प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् ।
प्रिस्कू ल विद्यार्थीहरूको लागि DPS कार्यक्रममा नामाङ्कनको ग्यारेण्टी गरिएको छै न; प्रिस्कू ल
परिवारहरूले वार्षिक रूपमा आवेदन दिनुपर्छ।
आफ्नो छिमेकको विद्यालय फेला पार्नुहोस्
तपाईं Denver को बासिन्दा हुनुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो टोलको सीमा विद्यालयमा भर्ना नहुने
विकल्प छनौट गर्नु भएको छै न र तपाईंले वर्तमान शैक्षिक सत्रमा आफ्नो विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न
जरुरी छ भने तपाईं सिधै ँ आफ्नो स्थानमा सेवा प्रदान गर्ने टोलको विद्यालयमा आफ्नो विद्यार्थीलाई
भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो छिमेकी विद्यालय निर्धारण गर्न schoolfinder.dpsk12.org
मा जान सक्नुहुन्छ। नामाङ्कन गर्नको लागि, दर्ता मिति र आवश्यक दस्तावेजहरूको लागि प्रत्यक्ष
रूपमा विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
डे न्भरका केही भागहरू नामाङ्कन क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्रहरूमा छन् जहाँ विद्यार्थीहरूलाई
विशेष एक विद्यालयमा मात्र नभएर धेरै विद्यालयहरूमध्ये एकमा स्थानको ग्यारे ण्टी गरिन्छ।
तपाईं Denver मा भर्खरै आएर बस्न थाल्नु भएको छ र तपाईं अहिले कुनै एउटा भर्ना क्षेत्र भित्र
बस्नु हुन्छ भने वा यो शैक्षिक सत्रका लागि तपाईं आफ्नो टोलमा नपर्ने विद्यालयमा उपस्थित हुन
चाहनुहुन्छ भने कृपया schoolchoice.dpsk12.org मा गई खाता खोली लगइन गरे र एउटा
आवेदन पूरा गर्नुहोस् ।
SCHOOLCHOICE
तपाईं अर्को वर्ष आफ्ना विद्यार्थीलाई आफ्नो टोल बाहेकको (अहिले गइरहेको भन्दा फरक)
विद्यालयमा भर्ना गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईं SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) प्रक्रियामा
सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) सञ्चालन हुने अवधिमा,
परिवारहरूले प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एउटा आवेदन पेश गर्छ न्, जसमा उनीहरूले आफूले
पढ् न चाहेका विद्यालयहरू प्राथमिकताका साथ राख्छन् । त्यसपछि DPS ले ती प्राथमिकताका
साथसाथै विद्यालय भर्नाका प्राथमिकताहरू र उपलब्ध ठाउँ को आधारमा ती विद्यार्थीहरूका लागि
विद्यालय छनौट गर्छ । आफूलाई सबैभन्दा मनपरे को विद्यालयमा जान पाउने विद्यार्थीहरूको
संख्या अधिमान्य गराउनको लागि हाम्रो प्रणालीको डिजाइन गरिएको हो।
अर्को शैक्षिक सत्रका लागि SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) को चरण 1 मध्य जनवरी
दे खि मध्य फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ । तपाईं आवेदन दिने समयावधिका दौडान जुनसुकै समयमा
schoolchoice.dpsk12.org मा गएर खाता बनाउन र आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

नामांकन र SchoolChoice को बारेमा थप जानकारीको लागि,
schoolchoice.dpsk12.org वा 720-423-3493मा
फोन गर्नुहोस्।
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उत्पीडन तथा विभेद

DPS समुदायका सबै सदस्यहरू मर्यादा र आदरपूर्ण व्यवहार गरिने वातावरणमा अध्ययन वा कार्य गर्न योग्य छन्।
विद्यालय, विद्यालय मैदान, DPS कार्यालयको स्थान वा DPS सँ ग सम्बन्धित अन्य कु नै सेटिङहरूमा भेदभाव र
उत्पीडनको लागि कु नै स्थान छै न। कर्मचारी, विद्यार्थी र समुदाय सदस्यहरूद्वारा भेदभाव र उत्पीडन सहनीय हुनेछैन।

गैर-भेदभावको नीति
संघीय नागरिक अधिकारहरूका कानूनहरू (शीर्षक VI, शीर्षक IX, अशक्तता भएका अमेरिकीहरूको ऐन, खण्ड
504 र उमेर भेदभाव ऐन), राज्य कानून र शिक्षा परिषदको नीतिहरू अनुसार, DPS ले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम र
क्रियाकलापहरू वा रोजगारीमा भर्ना, पहुँच वा व्यवहारमा जाति, रङ्ग, लिङ्ग, यौन झुकाव, लैङ्गिक पहिचान वा अभिव्यक्ति,
तेस्रो-लिङ्गी/समलिङ्गी, धर्म, मूल राष्ट्र, आप्रवास/नागरिकताको अवस्था, वंशज, उमेर, वैवाहिक स्थिति, सेवानिवृत्त सैनिक
वा अशक्तताको आधारमा भेदभाव गर्दै न। साथै, DPS ले वंशाणुगत जानकारीको आधारमा कर्मचारी वा आवेदकहरूलाई
भेदभाव गर्दै न। उत्पीडन प्रतिबन्धित भेदभावको रूप हो। DPS ले राम्रो आशयले उजुरी गरे कोमा वा भेदभाव वा
दु र्व्यवहारको अनुसन्धानमा राम्रो आशयले सहभागी भएकोमा कुनै व्यक्ति विरुद्धको प्रतिशोधलाई प्रतिबन्ध लगाउँ छ।
उचित आवासहरू
DPS वा विद्यालयका क्रियाकलापहरुमा भाग लिन चाहने अशक्तता भएका व्यक्तिहरुलाई अनुरोधमा उपयुक्त सुविधाको
बन्दोबस्ती प्रदान गरिनेछ । कृपया कम्तीमा पनि गतिविधि हुने दिनभन्दा तीन कार्य दिन पूर्व विद्यालय वा विभागमा
सम्पर्क गर्नुहोस्।
समाधान प्रक्रिया
भेदभाव र उत्पीडनका विषयहरू समाधान गर्ने प्रक्रिया Board Regulation AC-R1 मा समावेश गरिएको छ । उचित
आवासहरूको अनुरोधसँग सम्बन्धित सरोकारहरूको समाधान प्रक्रिया परिषद नीतिहरू AC-R2, GBA-R1 र JB-R-1
मा छन्। DPS ले भेदभाव र उत्पीडनका सबै उजुरीहरूलाई तुरुन्तै अनुसन्धान गर्नेछ।
जिज्ञासा र उजुरीहरू

नीति तथा कार्यविधिहरू

माथि सूचीबद्ध गरिएका सुरक्षित वर्गहरूमा आधारित भएका भेदभाव र उत्पीडनसम्बन्धी जिज्ञासा र उजुरीहरू डिस्ट्रि क्ट
भेदभाव रोकथाम र प्रतिक्रिया संयोजकलाई पठाउन वा बाह्य उजुरी फाराम प्रयोग गरी पेश गर्न सकिन्छ।
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District Prevention and Response Coordinator
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel
Office of the General Counsel
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203
720-423-3517 | reportdiscrimination@dpsk12.org

यसको अतिरिक्त, अनुशासनात्मक कार्य
अभियोग सम्बन्धी जिज्ञासा वा उजुरीलाई
यु.एस. शिक्षा विभाग, नागरिक अधिकारको
कार्यालय 1244 Speer Blvd., Denver, CO
80204 मा सम्बोधन गरी पठाउन सकिनेछ।

dpsk12.info/DPRcomplaintform मा उपलब्ध बाह्य उजुरी फाराम प्रयोग गरेर
अनलाइनबाट कु नै पनि जिज्ञासा वा उजुरीहरू पेश गर्नुहोस् ।

स्वास्थ्य तथा स्वस्थता

DPS मा हामीले स्वास्थ्यले हाम्रा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा पार्ने उल्लेखनीय

प्रभावलाई पहिचान गर्छौं। हामीलाई स्वस्थ बच्चाहरूले विद्यार्थीहरूलाई झन राम्रो बनाउँ छन्
र राम्रा विद्यार्थीहरूले स्वस्थ समुदाय बनाउन मद्दत गर्छन् भन्ने कु रा थाहा छ।

प्रतिरक्षा र खोप
खोप हाम्रा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण भाग हो। कोलोराडो कानूनले रोगको
रोकथामका लागि विद्यालय जाने बालबालिकाले खोप लगाउन आवश्यक ठहर गर्छ । कोलोराडो
स्वास्थ्य बोर्डले अनिवार्य गरे का खोपहरूका अतिरिक्त, खोप अभ्यासहरूको सल्लाहकार
समितिले सिफारिस गरे का खोपहरू पनि छन्। प्रतिनिधि सभा विधेयक 14-1288 अनुसारका
स्वास्थ्य, धार्मिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनहरू बाहेकमा निश्चित खोपहरूका लागि विद्यालयमा
उपस्थित हुनु आवश्यक हुनेछ ।
DPS विद्यालय नर्सहरूले प्रतिरक्षा आवश्यकताहरू भएका विद्यार्थीको पहिचान गर्न कोलोराडो
स्वास्थ्य बोर्ड (Colorado Board of Health) को अनुसूचीको पालना गर्छ न्। यदि बच्चाले
आवश्यक प्रतिरक्षा तथा खोपहरू छु टाइरहेको छ भने आमाबुवा वा अभिभावकहरूलाई
सूचित गरिनेछ।
औषधिहरू
आमाबाबु वा अभिभावकले विद्यार्थी औषधि/उपचारको अनुरोध सम्बन्धी फाराम (Student
Medication/Treatment Request Release Agreement form) पूरा गरे को खण्डमा
औषधि र चिकित्सा उपचार विद्यालयमा प्रदान गर्न सकिन्छ । यस फारामले विद्यालय परिसरमा
औषधि वितरण गर्नका लागि नर्स वा प्रतिनिधिका लागि आवश्यक अभिभावकको मञ्जुरी प्रदान
गर्छ । सबै औषधिहरू वास्तविक फार्मेसी कन्टेनरमा दिइनु पर्दछ जसमा तपाईंको बच्चाको
नाम, औषधिको नाम, मात्रा र आवृत्ति र औषधि छाड् ने मिति लेबुल गरिएको हुनुपर्दछ।
विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित चिकित्सा आदे श र अभिभावकको मञ्जरीमा आस्थमा इनहेलर वा
इपिनेफ्रिन (इपि-पेन) जस्ता आपत्कालिन औषधिहरू बोक्ने अनुमति दिन सकिन्छ ।
विद्यालय तन्दुरुस्ती नीति
स्वस्थ खाद्य रोजाइहरूलाई समर्थन गर्न र विद्यार्थीको स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीलाई सुधार गर्न,
विद्यालय दिनको समयमा विद्यालय खाना कार्यक्रमहरूभन्दा बाहिर विद्यार्थीहरूलाई बेचिने
सबै खाद्य र पेय पदार्थले यु.एस. कृषि विभाग (USDA) को विद्यालय पोषण मानदण्डहरू पूरा
गरे को वा नाघेको हुनुपर्छ । विद्यालय तन्दुरुस्ती मानदण्डहरूमा थप जानकारीको लागि, कृपया
foodservices.dpsk12.org मा जानुहोस्।

खोप तालिका र राज्यको आवश्यकताहरूको
बारेमा थप जानकारीको लागि, कृ पया
coloradoimmunizations.com
मा जानुहोस्। आफ्नो बच्चाको औषधि र कु नै
आवश्यक फाराम पूरा गर्नेसम्बन्धी अतिरिक्त
जानकारीका लागि कृ पया विद्यालयको नर्सको
कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस्।
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इन्टरनेट र सामाजिक मिडिया

शिक्षाका लागि इन्टरनेट एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो र DPS ले सबै विद्यालयहरूमा
इन्टरनेट जडान प्रदान गर्छ। इन्टरनेटको प्रयोगले विद्यार्थी र कर्मचारी दबु ल
ै े निश्चित
नियमहरूको पालना गर्न आवश्यक ठहर गर्छ। गैरकानूनी, अश्लीलता वा अनुपयुक्त
प्रयोजनहरूका लागि इन्टरनेटमा पहुँच गर्न प्रतिबन्धित छ। DPS ले गैरकानूनी,
अश्लीलता वा अनुपयुक्त सामग्रीहरूलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप इन्टरनेट सामग्रीलाई
फिल्टर गर्छ। पहुँच गरिएका सबै इन्टरनेट सामग्रीलाई DPS कर्मचारीद्वारा छानबिन
गर्न सकिन्छ र यसलाई निजी मान्नु हुँदैन।
Facebook, Google+ र Twitter जस्ता सामाजिक मिडिया साइटहरूमा महत्त्वपूर्ण
शैक्षिक प्रयोगहरू छन् र शक्तिशाली सञ्चार उपकरणहरू बन्न सक्छन्। यदि विद्यार्थी
र शिक्षकहरू यी वातावरणहरूमा नम्र र अनुभवी व्यवहार दे खाउनुहुन्छ भने, यी
साइटहरूलाई विद्यालयहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक
मिडियाबाट साथीहरूद्वारा दादागिरी दे खाइएको वा उत्पीडन गरिएको जस्तो महसुस हुन्छ
भने, तिनीहरूले त्यसलाई आफ्नो विद्यालयमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।
इन्टरनेट प्रयोगको नीतिलाई उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टरनेट पहुँच र/वा
सामाजिक मिडियाको पहुँच गुमाउन सक्छन् र अनुशासनात्मक कार्यवाहीको सामना गर्न
सक्नेछन्।

आदेशक रिपोर्टरहरू

सबै विद्यालयका कर्मचारी सदस्यहरू आदेशक रिपोर्टरहरू हुन्। तिनीहरूलाई अनिवार्य
रूपमा आदेशक रिपोर्टरहरू हरेक वर्ष पूरा गर्नुपर्छ र यदि उहाँहरूले दुर्व्यवहार वा बेवास्ता
भइरहेको यथोचित शंका गरेमा राज्यले आवश्यक ठहर गरे अनुसार बाल दुर्व्यवहार वा
बेवास्ता बारेमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ।

बाल दुर्व्यवहार वा बेवास्ताको रिपोर्ट गर्नका लागि, कोलोराडो बाल दुर्व्यवहार
तथा बेवास्ता हटलाइन (Colorado Child Abuse and Neglect
Hotline) लाई 844-264-5437 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
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अभिभावकको आचरण

DPS ले सबै परिवारहरूलाई आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्छ। हामी आमाबुवा र अभिभावकहरूबाट आदर्श
दक्षता र आदरको अपेक्षा गर्छौं र शिक्षण वा विद्यालय सहायता कार्यहरूमा बाधा नपुर्य ाउने अपेक्षा गर्छौं।
उक्त व्यवहारले हाम्रा विद्यार्थी र कर्मचारी सदस्यहरूका लागि असुरक्षित, अनुत्पादक वा धम्कीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यदि आमाबुवा
वा अभिभावकले यस नीतिको उल्लंघन गर्नुहुन्छ भने, उहाँको व्यवहार बारे मा चेतावनी दिन सकिनेछ; विद्यालय कर्मचारीसँग मध्यस्थतामा
सहभागी हुन निमन्त्रित गर्न सकिनेछ; वा विद्यालय मैदानमा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। हामी एकसाथ मिलेर भिन्नतालाई रोक्न
मद्दत गर्न चाहन्छौं जसकारण हामी हाम्रा विद्यार्थी र कर्मचारी सदस्यहरूका लागि सकारात्मक र लाभकारी वातावरण कायम राख्न सक्छौं।

विद्यार्थीको आचरण

DPS को लागि विद्यार्थीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा छ र सुरक्षित शैक्षिक वातावरणलाई कायम राख्न प्रत्येक विद्यालयमा जिम्मेवार
सञ्चालनको आवश्यक पर्छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय मैदान, DPS स्वीकृ त सवारी साधन, निर्दिष्ट विद्यालय बस बिसौनी वा विद्यालय-प्रायोजित

कार्यक्रमहरूमा हुँदा विद्यार्थी सुरक्षा नीति तथा कार्यविधिहरू लागू हुन्छन्।

विद्यार्थीहरूको लागुऔषध तथा मदिराको प्रयोग
विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्यालय मैदान, DPS बाट स्वीकृतप्राप्त सवारी साधन, निर्दिष्ट विद्यालय बस बिसौनी वा विद्यालयले प्रायोजन
गरे का कार्यक्रमहरूमा मदिरा, लागुऔषध, गाँजा, कानूनी तर अनाधिकृत, वा अन्य गैरकानुनी पदार्थहरू बोक्नु वा प्रयोग गर्नु हुँदै न । खराब
आचरणहरूले अनुशासनको कारबाही निम्त्याउन सक्छ ।
विद्यार्थीको पोशाक
भेषभुषाले विद्यालयको अध्ययन वातावरणलाई बाधा पुर्याउनु हुँदै न। यसले उपयुक्त मानदण्डहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ र अन्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
कृपया निश्चित पोशाक वा पोशाक नीतिहरूका लागि आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा हेर्नुहोस्।
विद्यार्थीका अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू
DPS विद्यार्थीका अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरूसँग सन्तुलित वातावरण सिर्जना गर्न समर्पित छ जसले विद्यार्थीको सफलतालाई प्रवर्द्ध न
गर्छ । विद्यार्थीहरूसँग व्यक्तिगत आवश्यकता र क्षमताहरूलाई पूरा गर्ने सुरक्षित र न्यायसंगत शिक्षाको अधिकार हुन्छ। विद्यार्थीहरूले सुरक्षित
विद्यालय वातावरणको स्थापना र व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ र उनीहरू अन्य व्यक्तिको शैक्षिक अधिकारसँग हस्तक्षेप गर्न सक्ने
कुनै पनि हानिकारक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुँदै न।

तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा आमाबुवा वा विद्यार्थीको आचरण चिन्ताहरूलाई ह्याण्डलिङ गर्न सहायताको आवश्यक पर्छ भने,
कृ पया थप जानकारीको लागि 720-423-3054 मा फोन गर्नुहोस् वा face.dpsk12.org मा जानुहोस्।

37

विद्यार्थीको रेकर्डहरू

हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध छौं। हाम्रा विद्यार्थी रेकर्डहरू नीतिले 1974 को परिवार
शैक्षिक अधिकार र गोपनीयता ऐन (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) को
पालना गर्छ। DPS ले आमाबुवा, अभिभावक र योग्य विद्यार्थीहरूलाई FERPA अन्तर्गत उनीहरूका अधिकारहरूको
सम्बन्धमा आमाबुवा, अभिभावक र योग्य विद्यार्थीहरूलाई परिवार शिक्षा अधिकार र गोपनीयता ऐनको लागि वार्षिक
सूचना उपलब्ध गराउँ छ।
अभिलेखहरूको अनुरोध
DPS बाट निस्किएका वा अब उपरान्त नामाङ्कन नभएका विद्यार्थीहरूको लागि, आमाबुवा, अभिभावक वा 18 वर्ष उमेर
भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूले denverco.scriborder.com मा गएर अनलाइन अनुरोध पेश गर्न सक्छन्। अनुरोध पेश
गरे पछि, उहाँहरूलाई 45 दिनभित्रमा रे कर्डहरूमा पहुँच हुनेछ। हालै DPS स्कूलमा नामंकित विद्यार्थीहरूको रे कर्डहरूको
प्रतिलिपिहरू अनुरोध गर्न, आमाबुवा, अभिभावकहरू वा योग्य विद्यार्थीहरूले उपस्थित विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अनुरोध
पेश गर्न सक्नुहुन्छ।
अभिलेखहरूको समीक्षा
आमाबुवा, अभिभावक र योग्य विद्यार्थीहरूले अभिलेखहरूको निरीक्षणको अनुरोध गर्न विद्यालय प्रधानाध्यापकलाई सिधैं
लिखित अनुरोध पेश गर्न सक्छन्। उहाँहरूले अभिलेखहरूलाई खुलासा गर्नुअघि लिखित सहमतिको आवश्यक पर्छ भनी
अनुरोध गरे र अभिलेखहरूको खुलासालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हालका विद्यार्थी र अभिभावकहरूले विद्यालय
पोर्टल र अभिभावक पोर्टलमा ट्रान्सक्रिप्ट र अन्य रिपोर्टहरूलाई हेर्न सक्छन्। आधिकारिक ट्रान्सक्रिप्ट वा अन्य विद्यार्थीका
रे कर्डहरूलाई अनलाइनमा अनुरोध गर्न, कृपया denverco.scriborder.com मा जानुहोस्।
अभिलेखहरूको संशोधन

नीति तथा कार्यविधिहरू

आमाबुवा, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले अभिलेखहरू गलत वा भ्रामक पाएमा विद्यालयलाई सच्चाइएको माग्नका लागि
अनुरोध गर्न सक्नेछन् । उहाँहरूले परिवर्तनको अनुरोध गरिएको अभिलेखको भागलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ र
अनुरोध गरिएको संशोधनको लागि कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । अभिलेखलाई अनुरोध गरिएको अनुसार संशोधन गर्नुहुँदै न
भनी निर्णय गरिन्छ भने, DPS ले निर्णयको अनुरोधकर्तालाई सूचित गराउनेछ। उनीहरूसँग त्यसपछि संशोधनको लागि
सिफारिसको सम्बन्धमा सुनुवाईको अधिकार हुनेछ।
पूर्व सहमति बिना खुलासा
न्यायसंगत शैक्षिक रूचिहरूसँग विद्यालयका अधिकारीहरूलाई विद्यार्थीका अभिलेखहरूको खुलासा गर्न अभिभावकीय
सहमतिको आवश्यक पर्दै न। DPS ले पनि उनीहरूसँग न्यायसंगत शैक्षिक रुचिहरू हुन्छन् भने जानकारी पहुँच गर्नसक्ने
व्यक्तिहरूको रूपमा तेस्रो-पक्ष विक्रे ता, सामुदायिक साझेदार वा अर्को विद्यालय डिस्ट्रि क्टका अधिकारीहरूलाई नियुक्त
गर्न सक्छ।
डाइरे क्टरी सम्बन्धी जानकारी
नामाङ्कनको दु ई हप्ता भित्रमा आमाबुवा, अभिभावक वा योग्य विद्यार्थीले उक्त खुलासाको सम्बन्धमा निरीक्षकलाई
DPS_Superintendent@dpsk12.org मा इमेल पठाइ लिखित रूपमा खुलासालाई अस्वीकृत नगरे सम्म DPS ले
डाइरे क्टरीसम्बन्धी जानकारी खुलासा गर्न सक्नेछ ।
चिकित्सा जानकारी र आपतकालीन खुलासा
यदि विद्यार्थी वा अन्य व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य वा सुरक्षा बचावका लागि जानकारीको बोध हुनु आवश्यक भएमा DPS ले आकस्मिक
अवस्थामा शैक्षिक रे कर्डबाट उपयुक्त पक्षहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारीको खुलासा गर्न सक्नेछ।
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विद्यालय सुरक्षा

DPS सबै विद्यार्थी र परिवारहरूको लागि सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरणको सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ र हामी आकस्मिक तत्परताका लागि

विद्यालय डिस्ट्क्ट
रि हरू बीचमा राष्ट्रिय नेतृत्वकर्ता हुन गर्व गर्छौं।
निकास
निकास तब हुन्छ जब विद्यालय भित्र आगलागी जस्ता जोखिमपूर्ण
परिस्थितिको कारणले गर्दा हानि वा चोट-पटकबाट बच्नको लागि
विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय भवन भन्दा बाहिर पठाइन्छ।
बसोबासको व्यवस्था
आँधी वा खराब मौसमको चेतावनी जस्तो जोखिम दे खिएमा
बसोबास व्यवस्थाको आवश्यक हुन्छ र रिक्तीकरण वा प्रारम्भिक
बर्खास्तले विद्यार्थीहरूलाई सम्भावित रूपमा खतरामा पुर्याउन
सक्छ भनी सुरक्षा विभागद्वारा निर्धारण गरिएको छ।
लकआउटहरू
विद्यालयको क्षेत्रमा खतरा पहिचान गरिँ दा लकआउटको
आवश्यक हुन्छ। विद्यालयमा कुनै पनि संकट वा खतराहरूलाई
प्रवेश गर्नुबाट रोक्नको लागि सबै बाहिरी ढोकाहरूलाई बन्द
गरिएको हुन्छ। लकआउटको अवधिमा विद्यालयमा प्रवेश गर्ने वा
बाहिर जाने अनुमति हुँदै न।
लकडाउनहरू
भवनको भित्र वा विद्यालयको नजिकै खतरनाक खतरा वा
सम्भावित खतरनाक खतराको पहिचान गरिन्छ भने लकडाउन
हुन्छ। सबै बाहिरी र भित्री ढोकाहरूलाई बन्द गरिन्छ र
विद्यार्थीहरू विद्यालयमा बस्नुपर्छ । लकडाउनको अवधिमा
विद्यालयमा प्रवेश गर्ने वा बाहिर जाने अनुमति हुँदै न।
पुनर्मिलन
विद्यार्थीहरू विद्यालय साइट वा साइट वा विद्यालय मैदानहरूको
वरिपरिलाई प्रभावित पारे को आपतकालीन अवस्थाको कारणले
विद्यालय सुविधाबाट वैकल्पिक स्थानमा सर्दा पुनर्मिलन हुन्छ।
पुनर्मिलन प्रक्रियाको अवधिमा, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसँग
आपतकालीन सम्पर्क को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको वयस्कसँग
मात्र छोड् न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई लिन आएका वयस्कहरूले
चालक अनुमति पत्र, राज्य आइडी कार्ड, मिलिटरी कार्ड वा
राहदानी जस्ता सरकारद्वारा जारी गरिएको उपयुक्त फोटो
पहिचान ल्याउनुपर्छ ।

विद्यालयमा आपतकालीन अवस्थाको लागि तयारी
• आफ्नो बच्चासँग विद्यालयका आकस्मिक कार्यविधिहरू
बारे कुरा गर्नुहोस् जसकारण तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ
कि आकस्मिक अवस्था वा संकटमा के-के कुराको
अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
• आफ्नो बच्चाको आकस्मिक सम्पर्क जानकारीमा
परिवर्तनहरू हुने वित्तिकै अद्यावधिक गर्नुहोस्।
विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूसँग
छोडिने छै न।
• यदि तपाईंको बच्चाले औषधि सेवन गर्नुपर्छ भने,
विद्यालयमा कम्तीमा पनि तीन-दिनसम्मका लागि
औषधि छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको बच्चाको विद्यालयमा लकडाउन हुन्छ
भने के गर्ने
यदि तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा लकडाउन/
लकआउट भइरहेको छ भनी सूचना आएमा, विद्यालयमा
नआउनुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको विद्यालयको
अवस्था बारे मा अतिरिक्त जानकारीको साथमा सचेत
गराउन सकिने स्थानमा रहनुहोस्। घटना अन्त्य नभएसम्म
वा बाहिर निस्किन सुरक्षित नभएसम्म विद्यार्थीहरूलाई
बाहिर निस्कन दिइने छै न। आफ्नो बच्चालाई पुनर्मिलन
साइटमा लिन तयार रहनुहोस्।
विद्यालयमा आपतकालीन अवस्था आउँ दा के गर्ने
• अद्यावधिक गरिएको जानकारीको लागि dpsk12.org मा
DPS वेबसाइटलाई र DPS सामाजिक मिडिया हेर्नुहोस्।
• फेमिली एण्ड कम्युनिटी हेल्पलाइन 720-423-3054मा
फोन गर्नुहोस्।
• विद्यालयका समाचार चेतावनीहरूको लागि स्थानीय टिभी वा
रे डियो स्टेसनहरू खोल्नुहोस्।
• स्वचालित फोन कल/वा पाठ्य सन्देशका लागि प्रतिक्षा
गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको बच्चालाई लिन आउने
सुरक्षित समय र स्थानको बारे मा सूचित गराउनेछ।
• आफ्नो बच्चासग
ँ पुनर्मिलनको सम्बन्धमा जानकारी सुन्नुहोस्।
मिलाप क्षेत्रमा आफ्नो साथमा वैध सरकारी पहिचान ल्याउन
कृपया सम्झनुहोस्।
• तपाईंको बच्चाको विद्यालयमा नआउनुहोस्। यसले पहिलो
उत्तरदाताहरूका प्रयासहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने ट्राफिक
भीड सिर्जना गर्नेछ।
• आफ्नो बच्चालाई वा आफ्नो बच्चाको विद्यालयलाई फोन
नगर्नुहोस्। अत्याधिक फोन कलहरूले आकस्मिक
सञ्चारहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
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अनुवाद तथा दोभाषेहरू
DPS ले अंग्रेजी नबोल्नुहुने परिवारको लागि कु नै पनि शुल्क

बिना सहयोगको लागि लेखिएको अनुवादन र बोलिएको
व्याख्या उपलब्ध गराउने प्रतिबद्ध गर्छन्। कु नै पनि DPS
आमाबुवा वा अभिभावकले आफ्नो कर्मचारी मार्फ त सेवाहरू
अनुरोध गर्न सक्ने छन् ।
दोभाषेहरू
स्वयं, फोन वा संकेत भाषा अनुवाद सेवाहरू DPS सामुदायिक
बैठक, CS, CELA PAC, ELA DAC र बोर्ड बैठकहरू जस्ता कुनै
पनि आवश्यक परिवार समूह बैठकहरूको लागि उपलब्ध हुन्छन्।
फोन अनुवादन सेवाहरू आकस्मिक वा अप्रत्याशित परिवारविद्यालय सञ्चार आवश्यकताहरूको लागि उपलब्ध हुन्छन्।
अनुवाद सेवा
पत्र, अनुमति रसिद, फाराम, आवेदन, विद्यालयका विज्ञापन र
ब्रोसरहरू, विद्यालय बैठकहरूका एजेण्डा र वैयक्तिक शिक्षा
योजना (Individualized Education Plan) मूल्याङ्कनहरू
सहितका आवश्यक पारिवारिक सञ्चारलाई अनुवादका लागि
पेश गर्न सकिन्छ।

अनुवाद र दोभाषे सेवाहरू अनुरोध गर्न, कृ पया आफ्नो
विद्यालयको मुख्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। DPS
परिवारहरूद्वारा प्रयोग गरिएका एकदमै सामान्य भाषाहरूमा
नीति, डिस्ट्क्ट
रि स्रोत र अभिभावकका मार्गदर्शनहरूको लागि
dpsk12.org/languages मा जानुहोस्।
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मौसम

खराब मौसमको अवस्थामा, DPS विद्यालय बन्द वा ढिलो हुन सक्छ। हामी परिवारहरूलाई बिहान 5 बजेदेखि कल गर्ने उद्देश्यसँ ग
सम्भावित भएसम्म छिटो विद्यालय बन्द हुने वा ढिलाइहरू हुने बारे सूचित गराउन प्रतिबद्ध छौं।
DPS ले निम्न च्यानलहरूबाट विद्यालय बन्द हुने वा ढिलाइहरू हुने बारे घोषित गर्छ :
स्वचालित कल, पाठ्य सन्देश वा इमेलहरू: विद्यालयहरूमा फोन नम्बर वा इमेल ठे गानाहरू उपलब्ध गराउने परिवारहरूले खराब
मौसमको कारणले कक्षा बन्द वा ढिलो हुने भयो भने त्यसको जानकारी आफूले चाहेको भाषामा फोन कल र/वा इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
DPS गृहपृष्ठ: बन्द र ढिलाइहरूलाई dpsk12.org मा डिस्ट्रि क्ट गृहपृष्ठको शीर्षमा रातो "चेतावनी" ब्यानर मार्फ त घोषणा गरिन्छ।
DPS सामाजिक सञ्जाल: विद्यालय बन्द गर्ने वा ढिलो खोल्ने भन्ने घोषणाहरूलाई तुरुन्तै Facebook र Twitter मा पोस्ट गरिनेछ।
समाचार मिडिया: DPS ले मौसमको कारणले हुने बन्द वा ढिलाइका सूचीहरू समावेश गर्नका लागि समाचार मिडियालाई तुरुन्तै सूचित गर्छ ।
बस बुलेटिन: DPS को यातायात उपकरणले स्वचालित रूपमा कुनै पनि बस ढिलाइहरूको बारे मा अभिभावकहरूलाई सूचित गराउँ छ।
डिस्ट्रि क्ट खुलासा वा ढिलाइ हटलाइन: बन्द वा ढिलाइको घोषणा गर्ने सन्देशलाई DPS को बन्द गर्ने हटलाइन 720-423-3200 मा
साथसाथै DPS यातायात सेवाहरूको हटलाइन 720-423-4600 मा छोडिनेछ।

कृ पया मौसमको बारेमा बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरूको सूचिको लागि साथसाथै खराब मौसमको अवस्थामा
विद्यालय ढिलो सुरु गर्न सक्ने विद्यालयहरूको सूचीको लागि www.dpsk12.org/weather
मा जानुहोस्।

आगन्तुक तथा स्वयं सेवकहरू

हामीले हाम्रो परिवारहरूलाई हाम्रा कक्षाकोठाहरूमा जान प्रोत्साहन गर्छौं र हामीले पहिचान गर्छौं कि DPS को सफलतामा परिवार
स्वयं सेवकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। गलत मनसाय लिएर कु नै पनि अनधिकृ त व्यक्तिहरू भवन भित्र प्रवेश नगरोस् भनी
सुनिश्चित गर्नका लागि, सबै आगन्तुकहरूले विद्यालयको स्वीकृति प्राप्त गर्न भ्रमण अवधिमा विद्यालयको कार्यालयमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
हाम्रो विद्यालयहरूमा स्वयं सेवा गर्न इच्छु क परिवार र समुदायका सदस्यहरूको लागि हामीसँ ग स्वयं सेवक आवेदन र पृष्ठभूमि जाँचको
व्यवस्था पनि छ।

स्वयं सेवा अवसरहरूको सूचीको लागि र आवश्यक स्वयं सेवक फारामहरू डाउनलोड गर्नको लागि face.
dpsk12.org/volunteer-services मा जानुहोस्।
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महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू र सम्पर्क जानकारी
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DPS मा, हामीलाई थाहा छ कि हाम्रा बच्चाहरूलाई कलेज र करियरको लागि
तयार गर्नका लागि हामी सबैले एकसाथ कार्य गर्नुपर्छ। DPS विभागहरूले

हाम्रो परिवार र हाम्रा विद्यार्थीहरूको सफलतालाई समर्थन गर्नको लागि
सेवाहरूको विभिन्न प्रकार उपलब्ध गराउँ छन्।
तपाईंलाई आफू सँ ग उपलब्ध DPS स्रोतहरूमा जडान हुन सक्षम गराउनका
लागि यस खण्डले के ही महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारीलाई उल्लेख गर्छ।

यस खण्डमा
महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू र सम्पर्क जानकारी 
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महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू र सम्पर्क जानकारी

परिवार र समुदाय हे ल्पलाइन

सञ्चारहरू

DPS बारे सामान्य प्रश्न छ? सुरुवात गर्न हेल्पलाइन उत्कृष्ट
ठाउँ हो ।

मिडिया अनुरोधहरू वा DPS का प्रकाशनहरूमा
पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सार्वजनिक जानकारीमा पहुँच
गर्नुहोस्।

face.dpsk12.org
720-423-3054

communications.dpsk12.org
720-423-3414

जवाफदे हिता, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन
विद्यालय कार्यसम्पादन फ्रे मवर्क (SPF) का बारे मा
मूल्याङ्कन, सर्वेक्षणका परिणाम र प्रश्नहरू।
are.dpsk12.org
720-423-3736

DISCOVERY LINK
विद्यालय अघि वा विद्यालयपछिका वा सामुदायिक
कार्यक्रमहरू बारे प्रश्नहरू ।
discoverylink.dpsk12.org
720-423-1781

एथलेटिक्स
खेलकूदका तालिका र समाचारहरू।

महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू र सम्पर्क जानकारी

athletics.dpsk12.org
720-423-4240

DPS को फन्डरे जिङ साझेदारलाई कसरी समर्थन गर्ने
बारे दान वा प्रश्नहरू ।
dpsfoundation.org
720-423-3553

शिक्षा परिषद्
पहुँच बोर्डका कागजातहरू र बोर्डका बैठकहरू कसरी
हेर्ने वा उपस्थित हुने बारे मा सिक्ने।
board.dpsk12.org
720-423-3210

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE)
3 र 4 वर्ष उमेरका र किन्डरगार्टेनका बच्चाहरूको
प्रारम्भिक शिक्षाका विकल्पहरूको बारे मा थप जानकारी
हासिल गर्नुहोस् ।
earlyeducation.dpsk12.org

पेशा तथा कलेजको सफलता
विद्यार्थीका भविष्यका लक्ष्यहरूमा परिवार तथा
विद्यार्थीहरू कसरी तयार हुने सिक्नुहोस् ।
collegeandcareer.dpsk12.org
720-423-1240
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DPS फाउण्डेसन

720-423-2678

अंग्रेजी भाषा आर्जन सेवाहरू

विद्यार्थीको रे कर्डहरू

अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्ति कार्यक्रम, अध्यागमन अधिकार, नवआगन्तुक सेन्टर, द्विपक्षीय सिल र ELA अभिभावक सल्लाहकार
समितिमा कसरी संलग्न हुने।

विद्यार्थीका रे कर्ड वा ट्रान्सक्रिप्टहरूको अनुरोध गर्नुहोस्।

ela.dpsk12.org

denverco.scriborder.com
720-423-3552

720-423-2040
सुपरटे न्डेन्टको कार्यालय
नामांकन सेवाहरू
आफ्नो रोजाइको विद्यालय कसरी फेला पार्ने, कसरी आवेदन दिने
र रजिष्टर गर्ने बारे मा जानकारी ।

सुपरटेन्डेन्टको बारे थप जान्नुहोस् वा सुपरटेन्डेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
720-423-3300

schoolchoice.dpsk12.org
720-423-3493

खाद्यान्न तथा पोषण सेवाहरू
खाजा तथा लन्चका मेन,ु अनलाइनमा खानाको भुक्तानी र स्वास्थ्य
तथा तन्दुरुस्तीका स्रोतहरू।
foodservices.dpsk12.org

अनुवाद र दोभाषे सेवाहरू
भाषाको आधारमा विविधतापूर्ण आमाबुवा र परिवारहरूलाई
सहायता गर्न अनुवादन (लिखित) र दोभाषे (बोल्ने) सेवा उपलब्ध
गराउँ छ। यी सेवाहरू अनुरोध गर्न आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा
सम्पर्क गर्नुहोस्।
dpsk12.org/communications/language-services
720-423-3767

720-423-5600

स्कूल फाइन्डर
आफ्नो छिमेकको विद्यालय फेला पार्नुहोस्, कार्यक्रम वा रुचिमा
आधारित विद्यालय फेला पार्नुहोस् वा डे न्भर भरि विद्यालयहरूको
अन्वेषण गर्नुहोस्।

यातायात
विद्यालय यातायातसँग सम्बन्धित योग्यता, नीति, मार्ग र स्रोतहरू
transportation.dpsk12.org
720-423-4600

schoolfinder.dpsk12.org
720-423-3493

विद्यार्थी समानता र अवसर
सामाजिक भावनात्मक सहायता, विद्यालय नर्सिङ, विशेष शिक्षा,
मनोविज्ञान र सामाजिक कार्य सेवा, मेधावी र प्रतिभाशाली,
504 प्रबन्ध, संघीय शीर्षक प्रोग्रामिङ, Medicaid नामाङ्कन र
विद्यालयको स्वास्थ्य कार्यक्रमका जानकारी।
studentequity.dpsk12.org
720-423-3437

DPS सँग स्वयंसेवक बन्ने
कसरी स्वयंसेवी कार्य गर्न सुरु गर्ने, DPS लाई कसरी दान गर्ने
भनी अध्ययन गर्नुहोस् र उपलब्ध अवसरहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्।
volunteerservices.dpsk12.org
720-423-3002

DPS मा काम गर्नुहोस्
DPS टोलीमा सामेल हुनुहोस् र र तपाईंले परिवर्तन ल्याउने गरी
कसरी आफ्नो करियर बनाउन सक्हु
नु न्छ भन्ने बारे मा थप जान्नुहोस्।
careers.dpsk12.org
720-423-3200
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720-423-3200 | dpsk12.org
1860 Lincoln St., Denver, CO 80203
info@dpsk12.org

