
परिवाि तथा ववद्ाथथीहरूका 
लागि हातेपुस्तिका

परिवाि तथा समुदाय हेल्पलाइन । 720-423-3054



Denver Public 
Schools मा स्ागत छ

तपाईं हाम्रो ववद्ालयहरूमा नया ँभएपवन वा तपाईंकरो परिवाि पुस्त ौंदेखि हाम्रो ववद्ालयहरूमा उपस्थित भएकरो 
भएपवन, हाम्ा ढरोकाहरू तपाईं ि तपाईंकरो परिवािका लागि िुला छन।्

यस हातपेुस्सकाकरो लक्ष्य भनेकरो DPS करो भािकरो रूपमा तपाईंकरो लागि उपलब्ध स्रोत, काय्यक्रम तथा सेवाहरूकरो 
सौं क्षिप्त ववविण साथसाथ ैहाम्ा लिभि जसरो बािम्ाि ससफारिस िरिन ेनीवतहरूकरो सौं क्षिप्त ववविण उपलब्ध ििाउन ु
हरो। हामी आशा िछछौं कक यरो हातपेुस्सकाले तपाईंलाई आफनरो ववद्ाथथीकरो लागि िाम्रो असिवक्ा बन्न सहयरोि िननेछ  
ि ववद्ाथथीहरूलाई सफलता सुवनश्चित िन्यकरो लागि किस्ट्रिक्ट कसा अवसिहरू उपलब्ध छन ्भनी बझु्न मद्दत िननेछ। 

हामीले तपाईंकरो ववद्ाथथी ि परिवािकरो लागि कसिी उत्कृ ष्ट समावेशी, उचित क्शषिा प्रदान िन्यसकछ्त ौं भन्नबेािे 
पकृष्ठपरोषण सुन्न िाहनछ्त ौं। तपाईंसँि हातपेुस्सकाकरो बािेमा कुनै किप्पणी वा सुझावहरू छन ्भन ेककृ पया  
communications@dpsk12.org मा इमेल िनु्यहरोस ्। 
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हाम्रो प्रते्क ववद्ाथथीहरूकरो क्शषिा DPS, हाम्ा ववद्ालय ि हाम्ा 
परिवािहरूकरो बीिमा साझा िरिएकरो श्जम्वेािी हरो भन्न ेहामीलाई थाहा छ। 
जब समुदायहरू क्शक्षित, सौं लग्न ि सशक् हुनछन,् हामीले प्रते्क बच्ा सफल 
हुन े उन्नवतशील ववद्ालयहरू ससज्यना िन्य एकसाथ काय्य िन्य सकछ्त ौं भनी 
हामी ववश्ास िद्यछ्त ौं । आफना ववद्ाथथीका क्शषिकहरूसँि अथ्यपूण्य सम्न्ध 
िाख्े देखि सुपरिने्ने्न्करो बठैकमा सहभािी हुनेसम्का प्रयरोजनका लागि, 
हामी तपाईंसँि तपाईंलाई आफना ववद्ाथथीकरो क्शषिाकरो प्रते्क पाइलामा 
सहयरोिका लागि आवश्यक पनने सब ैजानकािी हरोस ्भन्न ेिाहनछ्त ौं । 

यस िण्डले DPS सँि जरोकिन ेववक्भन्न माि्यहरूलाई उले्ि िछ्य।

यस खण्डमा

तपाईंको विद्ार्थीको विद्ालयमा
कसरी संलग्न हुने   6

DPS मा कसरी संलग्न हुने   7

तपाईंको बच्ाको विक्षकसँग  
कसरी सम्बन्ध सर्ावपत गनने   9

कसरी सूवित रहने   10
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तपाईंको विद्ार्थीको विद्ालयमा कसिी संलग्न हुने
सौं थिा वा सगमवतहरूमा सौं लग्न भएि वा ववद्ालयमा स्वयौं सेवा ििेि परिवािहरू आफनरो बच्ाकरो क्शषिामा सौं लग्न िहन 
सकु्हुनछ। 

अभििावक-नेतृत्व समूहहरू 

DPS स्कू लहरूमा विविन्न अवििािक-नेतृत्व समकूहहरू उपलब्ध छन्। 

सहयरोिपूण्य ववद्ालय सगमवत वा ववद्ालय उत्तिदाययत्व सगमवत
कवहलेकाँही विद्ालय उत्तरदावयत्व सवमवत (SAC) िनेर पवन विवनने सहयोगपकूर्ण विद्ालय सवमवत (CSC) मा विद्ालय 
नेतृत्व टीम, विक्षक, आमाबुिा िा अवििािक र स्ानीय समुदायका प्रवतवनविहरू समािेि हुनछन्। राज्य कानकून र 
DPS विक्षा पररषद नीवतलाई CSC िा SAC स्ापना गन्णको लावग, िासन प्ररालीको पिा्णह वबना, सबै विद्ालयहरू 
आिश्यक पछ्ण ।

अक्भभावक क्शषिक सौं घ
अवििािक विक्षक संघ (PTA) राष्ट्र िरको विद्ालयहरूमा स्ानीय च्ाप्टरहरू िएको रावष्ट्र य रूपमा समव््णत संस्ा हो। 
PTA ल ेआमाबुिा त्ा अवििािकहरूलाई आफनो बच्ाहरूको लावग िकालत गन्ण सिक्त बनाउँछ र पररिारहरुको  
लावग राष्ट्र व्ापी स्ोत, काय्णक्रम र सहायताको सञ्ाल उपलब्ध गराउँछ। ्प जानकारीका लावग, Denver Council लाई 
303-420-7820 मा सम्पक्ण  गनु्णहोस् िा  denvercouncilptsa@copta.org मा इमेल गनु्णहोस्।

अौंग्ेजी भाषा आज्यन अक्भभावक सल्ाहकाि सगमवत
अंग्ेजी िाषा आज्णन (ELA) सेिाहरू प्रदान गनने विद्ालयहरूमा अंग्ेजी िाषा आज्णन अवििािक सल्ाहकार सवमवत (ELA 
PAC) हुनसकछ। यो संगठन पररिार र विक्षकहरूले बनेको हुनछ र ELA PAC को लक्ष्य िनेको विद्ालयहरूमा उपलब्ध 
ELA सेिाहरूमा पृष्ठपोषर उपलब्ध गराउनु र विक्षक र अवििािकहरूबीि गवहरो सम्बन्धको विकास गनु्ण हो।

स्वैच्छिक अवसिहरू 

अनुसन्धानल ेदेखाँउछ वक विद्ालय वक्रयाकलापहरूमा स्वयंसेिा गनने र/िा संलग्न हुने आमाबुिाहरू िा अवििािकहरूको 
बच्ाहरूको राम्ो व्िहार र उच् िैवक्षक उपलब्धी हुनछ। DPS विद्ालयहरूल ेएक-पटक पररयोजना िा िालकू 
पररयोजनाको आिारमा सेिा गनने अिसरहरू प्रदान गछ्णन्। कस्ा स्वयंसेिा अिसरहरू उपलब्ध छन् िनी जान्नको लावग 
आफनो विद्ालयमा सम्पक्ण  गनु्णहोस्।

स्वयौं सेवाकरो अवसिहरू ि सौं लग्न हुन ेअन्य उपायहरूकरो बािेमा थप जान्नकरो लागि ककृ पया प्रत्षि रूपमा 
आफनरो ववद्ालयमा सम्पक्य  िनु्यहरोस।् ववद्ालयहरूमा स्वयौं सेवक सेवाहरूकरो बािेमा थप जानकािीकरो लागि 
तपाईं face.dpsk12.org/volunteer-services  मा जान वा 720-423-3002 मा 
स्वयौं सेवक सेवाहरूलाई फरोन िन्य सकु्हुनछ।



DPS मा कसिी संलग्न हुने
ववद्ालय-तहमा सौं लग्नता साथ,ै किस्ट्रिक्ट तहमा DPS सँि सौं लग्न हुन ेििैे माध्यमहरू छन।् 

परिषद्को बवैठकमा उपच््थत हुनुहोस्

Denver विक्षा पररषद् DPS को लावग नीवत-वनमा्णर गनने िाग हो र पररषद्का िक्क्त र 
वजम्ेिारीहरू राज्य कानकूनमा स्ावपत छन्। पररषद अध्ययन सत्र, बैठक र साि्णजवनक वटप्परी 
Emily Griffith Campus, 1860 Lincoln St., मा हुनछन् र सि्णसािाररका लावग खुला 
हुनछन्। तपाई ंबैठकमा उपक्स्त हुन सक्ुहुन्न िने, तपाईलं ेबैठकहरू अनलाइनमा लाइि क्ट्ट्रम 
गन्ण सक्ुहुनछ। ्प जानकारीका लावग board.dpsk12.org मा जानुहोस्।

भिच्ट्रिक्ट उत्तिदाभयत्व सभमभतमा सामेल हुनुहोस्

विक्ट्ट्रक्ट उत्तरदावयत्व सवमवत (DAC) एक नागररक वनरीक्षर सवमवत हो जसले बजेट, विक्ट्ट्रक्ट 
सुिार योजना, िाट्णर विद्ालय आिेदन र राज्य कानकूनमा रेखाङ्कन गररएको िा पररषद र िा 
सुपररिेक्षकद्ारा पवहिान गररएको अन्य विषयहरूमा पररषदलाई वसफाररसहरू प्रदान गछ्ण । 
DAC मा जानकारीको लावग board.dpsk12.org/district-accountability-committee 
मा जानुहोस्।

सुपरिने्ने्न्को बवैठकमा सहिागी हुनुहोस् ।

सुपररने्ने्न्को बैठक सुपररने्ने्न्का लावग अवििािकसँग सञ्ार गनने र DPS पररिारहरूसँग 
सम्बन्ध स्ापना गनने राम्ो माध्यम हो । मञ्को समग् प्रयोजन िनेको खुला संिादको लावग अिसर 
प्रदान गनु्ण, मुख्य विक्ट्ट्रक्ट पहलहरू साझा गनु्ण, अवििािकहरूलाई आफनो बालबावलकाको 
सफलतालाई सम््णन गन्णको लावग जानकारी र स्ोतहरू उपलब्ध गराउनु र विस्ृत विद्ालय 
समकूदायका सा्मा जानकारी साझा गन्णको लावग पररिारहरूलाई उपकररहरू प्रदान गनु्ण हो। 

(FAMILY LEADERSHIP INSTITUTE) परिवाि नेतृत्व सं्थाको लाभग दताता गनुताहोस्

पररिार नेतृत्व संस्ाल ेिैवक्षक साझेदारी र पाररिाररक नेतृत्वलाई प्रिर््णन गछ्ण । सबै DPS 
पररिारहरूलाई कुनै पवन बैठकमा उपक्स्त हुन स्वागत गछछौं। प्रत्ेक अन्तवक्र्ण यात्मक सत्रल े
विक्ट्ट्रक्ट िररका पररिारहरूलाई घर, विद्ालय र DPS िरर आफना िकालत सीपहरूलाई 
पररषृ्त गन्णको लावग एकैठाउँमा ल्ाउँदछ।

ELA भिच्ट्रिक्टव्ापी अभििावक सल्ाहकाि सभमभत बवैठकमा सामेल हुनुहोस्

अंग्ेजी िाषा आज्णन विक्ट्ट्रक्ट व्ापी अवििािक सल्ाहकार सवमवत (ELA DAC) बैठकहरूले 
अंग्ेजी बाहेक अन्य िाषा बोलन ेविद्ा्थीको पररिारहरूलाई अंग्ेजी पररषद्को व्ाप्त 
समस्ाहरूको बारेमा पृष्ठपोषर उपलब्ध गराउने अिसर प्रदान गछ्ण । यी बैठकहरूमा वनरीक्षक 
अवििािक मञ्, पररिार नेतृत्व संस्ा र अन्य विक्ट्ट्रक्टद्ारा प्रायोवजत विद्ालय िासन प्रराली 
बैठकहरूमा समािेि हुनछन्।

DPS मा सौं लग्न हुन ेअन्य माि्यहरूमा थप 
जानकािीकरो लागि  720-423-3054 मा 
फरोन िनु्यहरोस ् वा  face.dpsk12.org 

भ्रमण िनु्यहरोस ्।
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समे्लनपभि
सम्ेलन कसरी ियो िनी आफनो बच्ासँग कुरा गनु्णहोस्, वनम्न कुरा सवहत:

• सम्ेलनको अिविमा के ियो आफनो बच्ालाई बताउनुहोस्।
• तपाईकंो विद्ा्थीको सबल पक्षहरूलाई प्रिंसा गनु्णहोस् l
• सुिारको लावग क्षेत्रहरूलाई कसरी सम्बोिन गनने िन्ने बारेमा आफनो बच्ासँग कुरा गनु्णहोस्।
• आफनो बच्ालाई विद्ालयमा उसको िा उनको सफलतालाई जारी राख्न तपाईलं ेकसरी मद्दत 

गन्ण सक्ुहुनछ िनी सोध्नहोस्।

समे्लन िन्ा अभि
तपाईको बच्ासँग कुरा गनु्णहोस्। प्रश्नहरूमा वनम्न समािेि 
हुन सकछन:्

• तपाईलं ेविद्ालयको बारेमा के कुरा सबै िन्ा बढी 
मनपराउन ुहुनछ? तपाईलं ेकस्ा िुनौतीहरूको सामना 
गनु्णिइरहेको छ?

• तपाईकंा मन पनने विषयहरू के-के हुन?
• तपाईलें मलाई मेरो विक्षकको बारेमा के िन्न िाहनहुुनछ?

आफनो बच्ाको काय्णको समीक्षा गनु्णहोस् आफँैलाई सोध्नहोस:्

• के मसँग उसको/उनको िैवक्षक प्रगवतबारे वििेष 
िासोहरू छन्?

• के मसँग पाठ्यक्रमबारे प्रश्नहरू छन्?
• मैल ेकसरी मेरो बच्ाको मकूल्ाङ्कन गररनछ िनी बुझेको छु?

तपाईंको बच्ाको शिक्षकसँग कसिी सम्बन्ध स्ावपत गनने

अभििावक भिक्षक गृह भ्रमण कायताक्रम

अवििािक विक्षक गृह भ्रमर काय्णक्रम (PTHV) पररिार र विक्षकहरूबीि सकारात्मक सम्बन्धहरू स्ापना गन्ण केक््रित छ। िेटघाटहरू 
पररिारहरूका लावग ऐक्छिक छन् र विद्ालय बावहर घर, पाक्ण  िा पुस्कालयजस्ा स्ानहरूमा आयोजना गररनछ। PTHV काय्णक्रम आफनो 
बच्ाको विक्षकलाई विन्न ेर विक्षकले िविष्यको लावग बच्ाको आिा र सपनाहरूको बारेमा ्प जान्ने उतृ्ष् अिसर हो। 

परिवाि समे्लनहरू

DPS ल ेप्रत्ेक विद्ालय िष्णको दुई पटक पाररिाररक सम्ेलनहरू आयोजना गछ्ण । यसका लावग साििानीपकूि्णक तयारी गनु्णियो िन ेतपाईलंाई 
यस सम्ेलनबाट िेरै कुरा ्ाहा पाउन मद्दत गनु्णका सा् ैतपाईकंो बच्ालाई सफल गराउन तपाईकंो बच्ाको विक्षकले कसरी मद्दत गन्ण 
सक्ुहुनछ िनी अझ राम्ो बुझ्न उहाँलाई सक्षम बनाउँछ।

समे्लनको अवभिमा
आफनो बच्ाको विक्षकलाई सोध्नहोस:्

• मेरो बच्ा कक्षाका छलफल त्ा वक्रयाकलापहरूमा कसरी सहिागी हुनछ?
• मेरो बच्ाका उतृ्ष् र कमजोर विषयहरू कुन-कुन हुन्? उसल ेिा उनले कसरी सुिान्ण सकछ?
• मेरो बच्ाको ग्ेि स्रका लावग मापदण्डहरू के-के हुन्? तपाईलं ेमलाई यी मापदण्डहरूलाई प्रवतवबक्म्बत गनने काय्णको 

उदाहरर देखाउन सक्ुहुनछ?
• मेरो बच्ाको सीप कक्षामा अन्य बालबावलकाको तुलनामा कसरी सेट हुनछ?
• मेरो बच्ाल ेकसरी अन्य बालबावलका र ियस्हरूसँग अन्तवक्र्ण या गछ्ण ?
• मैल ेगृहकाय्ण काय्णिारहरूमा कवत्तको मद्दत उपलब्ध गराउनु पछ्ण ?
• वढलो र मेकअप काय्णसवहत तपाईकंो गृहकाय्ण नीवत के हो?
• मेरो बच्ाल ेआफकू ल ेसक्ो प्रयास गररहेको छ?
• मैल ेतपाईसंँग कवतको राम्ोसँग कुराकानी गन्ण सकछु?

पारििारिक समे्लनहरूका लागग कसिी तयाि िहने



कसिी सूचित िहने

DPS वेबसाइट ि सामाभजक भमभिया

DPS सँग सम्पक्ण  राख्न ेिेरै तररकाहरू छन्। 

• साप्तावहक DPS समािारपत्रको लावग हस्ाक्षर गन्ण bit.ly/OurDPSWeekly मा 
जानुहोस्।

• वजल्ा व्ापी समािार र अद्ािविकहरूको लावग dpsk12.org मा जानुहोस्।
• सामावजक वमवियामा DPS लाई फलो गनु्णहोस्:

भवद्ालयमा आिारित सञ्ािहरू

घरमा िेवलिर गररने छावपएका सामाग्ीहरूका साप्तावहक फोल्डरहरूको अवतररक्तमा 
िेरै DPS विद्ालयहरूसँग विद्ालय िेबसाइट, सामावजक वमविया प्ेटफम्ण, सप्तावहक 
इमेल र एपहरू छन्। कृपया नयाँ जानकारी प्राप्त गन्ण र सम्पक्ण मा रवहरहनको लावग उतृ्ष् 
तररकाको अध्ययन गन्ण आफनो विद्ालयलाई वसिैं फोन गनु्णहोस् िा आफनो विद्ालयको फ्रन् 
काया्णलयमा जानुहोस्। 

EDUCA िेभियो, भटिी ि पत्रपभत्रका

FACE वििागवित्र रहेको बहुिावषक मक्टिवमविया टोलीको रूपमा, हामी पोिकाट्, वटिी, 
अखबार, सामावजक वमविया र इन्रनेट लगायतका पहँुि माध्यम प्रयोग गरेर छ देक्ख 10 िटा 
िाषामा आप्रिासीहरू, िररा्थीहरू र बहुसांसृ्वतक समुदायहरूलाई सेिा प्रदान गन्ण प्रयास 
गछछौं । हामी समुदाय संलग्नता र जानकारी प्रदान गरेर DPS का विक्षकहरू, विद्ा्थीहरू र 
अवििािकहरूलाई सहयोग गछछौं र वजल्ाव्ापी पहलमा साझेदारी गछछौं । हामी विश्ास, 
समता, सामकूवहक काय्ण र सहकाय्णता वनमा्णर गन्ण प्रवतबर् छौ ं।

्प जानकारीका लावग, educaDPS.org र DPSVoice.org भ्रमर गनु्णहोस् र  
facebook.com/EDUCA.DPS मा गएर फेसबुकमा फलो गनु्णहोस् िा  
EDUCA@dpsk12.org मा इमेल पठाउनुहोस ्।

परिवाि सहायता सेवा ि कक्षाहरू

पररिार र समुदाय संलग्नता (FACE) का अविकारीहरूल ेमहत्त्वपकूर्ण जीिनका सीपहरू प्राप्त 
गन्ण र वतनीहरूको आव््णक स्वय-ंपया्णप्ततालाई बढाउन र उनीहरूका विद्ा्थीहरूको िैवक्षक 
उपलब्धीहरूलाई िृक्र् गन्णको लावग विद्ा्थी, पररिार र समुदायका सदस्हरूलाई वनःिुल्क 
सेिाहरू प्रस्ाि गछ्णन्। सेिाहरूमा वित्त सम्बन्धी कोविङ, रोजगारी सहायता, GED सहायता, 
अंग्ेजी िाषा, व्िसाय विकास र कानकूनी सेऊिाहरूमा कक्षाहरू समािेि हुनछन्। सुदुर 
उत्तरपकूिथी र दवक्षरपवचिम िेनिरमा दुईिटा FACE Center( फेस के्रि) स्ानहरू छन्।

@DenverPublicSchools @DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools @DPSNewsNow
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DPS मा सौं लग्न हुन ेअन्य माि्यहरूमा थप 
जानकािीकरो लागि  720-423-3054 मा 
फरोन िनु्यहरोस ् वा  face.dpsk12.org 

भ्रमण िनु्यहरोस ्।
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अभििावक पोटताल ि भवद्ाथथी पोटताल

अवििािक पोट्णल र विद्ा्थी पोट्णल िनेका DPS अवििािक 
र विद्ा्थीहरूको लावग विद्ा्थीको प्रगवतबारे सकूवित रहने र 
वनरीक्षर गनने अनलाइन उपकररहरू हुन। 

गे्ि ि कायतािािहरू:  
हालका ग्ेि र काय्णिारहरूको समीक्षा गनने।

रिपोटता  कािता  ि ताभलका:  
ररपोट्ण काि्ण र तावलकाहरू हेनने।

उपच््थभत ि व्वहाि:  
उपक्स्वत वििरर, अबेर आउने र व्िहारको जाँि गनने।

अन्य सुभविाहरू:
• DPS र राज्य जाँिका नवतजाहरू हेनु्णहोस्।
• ग्ेजुएटको टट्र ्याकमा र ELA क्स्वतमा विद्ा्थीको र SPF 

नवतजाहरूमा तपाईकंो विद्ालयको समीक्षा गनु्णहोस्।
• तपाई ंर तपाईकंो विद्ा्थीको लावग उपलब्ध हुने अन्य 

उपकरर र एपहरूलाई अन्ेषर गनु्णहोस्।

अभििावक पोटताल वा भवद्ाथथी पोटताललाई 
कसिी पहुुँच गनने

पररिारहरूल ेइन्रनेटको पहँुि िएका कुनै पवन 
ठाउँबाट िा iOS र Android दुबैका लावग उपलब्ध 
मोबाइल एप (“DPS पोट्णल”) द्ारा  
myportal.dpsk12.org मा गएर अवििािक 
र विद्ा्थी पोट्णलहरूमा लगइन गन्ण सक्ुहुनछ। 
विद्ा्थीहरूल ेआफनो DPS प्रयोगकता्णनाम र 
पासिि्ण प्रयोग गरेर लगइन गन्ण सकछन ्।

खाता भसजताना गनुताहोस्

अवििािक पोट्णल खाता वसज्णना गन्ण  
myportal.dpsk12.org मा जानुहोस ्र "खाता 
वसज्णना गनु्णहोस्" मा क्लिक गनु्णहोस्। तपाईलंाई 
इमेल ठेगाना र आफनो विद्ा्थीको आइिी नम्बरको 
आिश्यक पननेछ।

तपाईंसँि आफनरो िाताकरो बािेमा प्रश्नहरू छन ्वा 
प्राववसिक समथ्यनकरो आवश्यक पछ्य  भन,े परोि्यल िरोलीलाई 
PortalTeam@dpsk12.org मा इमेल िनु्यहरोस।्



तपाईंको विद्ार्थीलाई 
ट्रयाकमा िाखे्

12



िैवक्षक मापदण्डहरू   14

मूल्ाङ्कन   15

उपससर्वत   16

व्यिहार   16

पाठ्यक्रम सम्बन्धी काय्य   16

ग्य्ाजुएसनका आवश्यकताहरू   18

हामीले ववश्ास िछछौं कक सबै ववद्ाथथीहरूले पकहलरो पिक DPS ववद्ालयमा 
प्रवेश ििेदेखि उच् सिहरूमा प्राप्प्त िन्यसकछन् ि मूलभूत रूपमा कलेज, 
करियिहरू ि जीवनकरो लागि तयाि ग्ेजुएसन सिलाई पाि िन्यसकछन्। 
हाम्रो लक्ष्य भनेकरो तपाईंका ववद्ाथथी िहन पाठ्यक्रम ि उच् िुणसिहरू 
माफ्य त कलेज ि क्ारियिका लागि तयाि भएि ग्ेजुएि िनने छन् भनेि 
सुवनश्चित िनु्य हरो ।

यरो िण्डले हाम्रो ससद्ान्त ि उत्तिदाययत्व वरिपरिका अभ्ासहरू 
साथसाथै DPS किप्रोमा आज्यन िन्य हाम्ा ववद्ाथथीहरूले पूिा िनने 
आवश्यकताहरूलाई दशा्यउँछ। 

यस खण्डमा
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िैक्क्षक मापदण्डहरू
DPS ले ववद्ाथथीहरू 21औौं शताब्ीमा सफलताकरो लागि सु-सज्जित छन ् भनी सुवनश्चित िन्य हाम्ा पाठ्यक्रमलाई 
करोलरोिािरो शैक्षिक मापदण्डहरू (CAS) मा आिािहरू ििाउँछ। हाम्रो उदे्दश्य ववद्ाथथीहरूलाई सववोपरि क्शषिा उपलब्ध 
ििाउन ुहरो जसले वतनीहरूलाई हाम्रो द्रुत िवतमा परिवत्यन भइिहेकरो ववश्मा सफलताका लागि तयाि िननेछ।

िैवक्षक मापदण्डहरूल ेप्रत्ेक ग्ेि स्रमा विद्ा्थीहरूल ेके अध्ययन गनने अपेक्षा राखेका छन् िनी स्पष् बुझाई उपलब्ध 
गराउँछ। मापदण्डहरूल ेविद्ा्थीहरूलाई हाइ स्कू लबाट ग्ेजुएट हुन, 21औ ंिताब्ीमा कलेज र कररयरमा सफलताको 
लावग तयार हुन कस्ा सीपहरूको विकास गन्ण आिश्यक पछ्ण  िनी पररिावषत गछ्ण ।

िैवक्षक मापदण्डहरूल ेविद्ा्थीको सफलताको सम्बन्धमा सीपहरूको विकासमा ध्यान केक््रित गछ्ण : सहकाय्ण, सञ्ार र 
समस्ा समािान गनने। मापदण्डहरूल ेप्रत्ेक ग्ेि स्रको लावग एकदम ैमहत्त्वपकूर्ण सीपहरूको गवहरो बुझाइलाई विकास 
गददै गम्ीर रूपमा सोच्न विद्ा्थीहरूलाई याद गननेिन्ा अझ उच्मा जानको लावग िुनौती वदनछ।

िवैभक्षक मापदण्डहरू पूिा गनता भवद्ाथथीहरूलाई समथतान गनने
यहाँ तपाईलें आफनो बच्ाको अध्ययनमा सहायता गन्णको लावग घरमा प्रयोग गन्ण सके् केही सुझािहरू छन:्

• तपाईकंो बच्ाल ेप्रत्ेक ग्ेि स्रमा के वसक् अपेक्षा गररएको छ िनी ्ाहा पाउनुहोस ्र अध्ययनसँग 
सम्बक्न्धत कुराहरूको बारेमा तपाईकंो बच्ाको विक्षकसँग कुरा गनु्णहोस्।

• समािानहरू पत्ता लगाउनका लावग विविन्न प्रकारका वसज्णनात्मक ररनीवतहरू समािेि गनने प्रयास-त्रुवट 
प्रवक्रयालाई प्रोत्ाहन गरेर समस्ाहरूको समािान बारे अध्ययन गन्ण तपाईकंो बच्ालाई मद्दत गनु्णहोस्।

• आफनो बच्ासँग वतनीहरूको वदन, गृहकाय्ण िा उसल ेकसरी अध्ययन गरररहेको छ िन्ने बारेमा कुरा 
गरेर सञ्ार सीपहरूको अभ्ास गनु्णहोस्।

• रेटु्रेन्को मेन ुपढ्ने िा वटपको वहसाब गनने जस्ा दैवनक समस्ाहरूको समािान गन्ण एकसा् काय्ण 
गरी सहकाररताको अभ्ास गनु्णहोस्।

• तपाईकंो बच्ालाई आफना जिाफहरूको व्ाख्या गन्ण, पुस्कको सारांि िन्न िा हालका घटनाहरूको 
विश्ेषर गन्ण अनुरोि गरेर समीक्षात्मक सोिको अभ्ास गनु्णहोस्।

• कम्प्ुटरको समय वनरीक्षर गरी िा ग्ोसरी ट्ोरमा आफैं  िेक-आउट गनने जस्ा िास्विक संसारका 
अिसरहरूको उपयोग गरी प्राविविक सीपहरूको अभ्ास गनु्णहोस्।

मापदण्डहरू ि तपाईंले आफनरो बच्ाकरो अध्ययनमा कसिी सहायता िन्य सकु्हुनछ भनी थप जानकािीकरो लागि 
standards.dpsk12.org मा जानुहरोस।्



मलू्ाङ्कन
मूल्ाङ्कनहरूले ववद्ाथथीहरू, बवुा-आमा ि क्शषिक/क्शक्षिकाहरूलाई ववद्ाथथीहरूले ग्ेि सि 
सामग्ीमा प्रवीणता प्राप्त ििेका छन ्कक छैनन ्ि ग्ेजएुि िन्यकरो लागि यरोग्य छन ्कक छैनन ्
भनी मूल्वान जानकािी उपलब्ध ििाउँछ। मूल्ाङ्कनहरूले तपाईंकरो बच्ालाई उत्कृ ष्ट सेवा 
प्रदान िन्य ि हिेक बच्ाले सफलता प्राप्त िछ्य  भनी सुवनश्चित िन्यकरो लागि पाठ्यक्रम, वनदनेशन 
ि नेतकृत्वमा कसिी सुिाि िनु्यपछ्य  भनी ववद्ालय ि किस्ट्रिक्ट िरोलीहरूलाई मद्दत िछ्यन।् 
ववद्ाथथीहरू वष्यभरि यरोिात्मक ि ििनात्मक दरुब ैमूल्ाङ्कनहरूमा सहभािी हुनछन।्

मूल्ाङ्कनहरूका प्रकािहरू

योगात्मक मूल्ाङ्कनहरू सामान्यतया समय अिवि समाप्त हँुदा एकपटक वदइनछ, जस् ैयकूवनट, 
सेमेट्र िा विद्ालय िष्ण। उदाहररहरूमा मध्यािवि िा िावष्णक परीक्षा, अक्न्तम पररयोजना 
िा कोलोरािो िवैक्षक सफलताका मापनहरू (CMAS) को परीक्षा समािेि हुनछन।् CMAS 
मकूल्ाङ्कनहरू कोलोरािो िवैक्षक मापदण्डहरूसँग पंक्क्तबर् छन ्र राज्यिर प्रयोग गररनछ। 

िचनात्मक मूल्ाङ्कनहरू ल ेवनदनेिनको अिविमा विक्षक र विद्ा्थीहरूद्ारा प्रयोग गररएको 
जारी प्रवक्रयालाई सन्ि्ण गछ्ण । मकूल्ाङ्कनको यो प्रकारमा, विद्ा्थीहरू आफनो अध्ययनमा हँुदा 
र बुझाईमा अन्तरहरू विद्मान हँुदा विक्षकहरूले वनदान गछ्णन्। रिनात्मक मकूल्ाङ्कनहरूले 
विद्ा्थीहरूलाई कसरी आफना सीपहरू सुिानने र आफनो ज्ान बढाउन ेिनी मद्दत गन्ण 
विक्षकहरूलाई मकूल्ाङ्कन गन्णमा मद्दत गछ्ण ।

मूल्ाङ्कनका नीभतहरू

विद्ा्थीहरूल ेकागज र पेक्सिल परीक्षरको लावग आिश्यक कुराको कागजातीकरर नगदा्णसम् 
सबै राज्य मकूल्ाङ्कनहरूलाई अनलाइनमा प्रबन्ध गररएको छ। आफना विद्ा्थीहरू एक िा 
िेरै मकूल्ाङ्कनहरूमा सहिागी नहुन् िन्ने िाहन ेअवििािकहरूल ेअवििािक बावहर वनस्न े
नीवतको पालना गरी यसो गन्ण सक्ुहुनेछ। परीक्षरलाई बावहर वनकालन ेआिेदन अवििािक 
पोट्णलमा िा आफनो व्क्क्तगत विद्ालयमा सम्पक्ण  गरेर उपलब्ध हुनछ।

भकन मूल्ाङ्कनहरू महत्त्वपूणता हुनि

हामील ेविश्ास गछछौं वक सबै बच्ाहरूसँग योग्यता, सम्ािना र िैवक्षक अिसरहरूमा अविकार 
छ जसले वतनीहरूलाई उच् स्र हाँवसल गन्ण मद्दत गछ्ण । सबै विद्ा्थीहरूल ेकलेज, पेिा र 
जीिनमा सफल हुनका लावग आिश्यक हुने िैवक्षक ज्ान, िाषा र सीपहरू सवहतको विश्स्रको 
विक्षा पाउन ्िनी िैवक्षक मापदण्डहरूल ेसुवनवचित गछ्णन्। DPS विद्ा्थीहरू 21 औ ंिताब्ीको 
लावग तयार गररएको ग्ेजुएट गनने प्मा वहँविरहेका छन् िनी सुवनवचित गन्ण CMAS र अन्य 
मकूल्ाङ्कनहरू वनि्णर रहनछ । CMAS ल ेविद्ालयका नेतृत्वकता्ण र विक्षकहरूलाई विद्ा्थीको 
प्रगवत वनरीक्षर गन्णमा मद्दत गछ्ण । उच् मापदण्डहरूसँग, यो पवहला िन्ा पवन ्प महत्त्वपकूर्ण 
छ वक हामील ेविद्ा्थीहरूलाई सफल हुन आिश्यक हुने सम्बक्न्धत, अ््णपकूर्ण र सामवयक 
सहायताहरू उपलब्ध गराउनुपछ्ण  र CMAS ल ेहामीलाई ती सहायताहरू के-के हुन् िनी 
वनिा्णरर गन्णमा मद्दत गछ्ण ।

तपाईंकरो ववद्ालयकरो प्रिानाध्यापक ि 
क्शषिकहरूसँिकरो वाता्यलापहरूबाि आफनरो 

बच्ाकरो अध्ययनमा सौं लग्न हुनुहरोस।् तपाईंले 
पवन यरो वष्यकरो लागि प्रते्क मूल्ाङ्कनकरो उदे्दश्य 

ि मूल्ाङ्कन ताललकालाई आउिलाइन िनने 
मूल्ाङ्कनका पात्रोहरूलाई standards.
dpsk12.org/assessments  

मा फेला पान्य सकु्हुनछ।
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उपस्स्वत
विद्ा्थीहरू विद्ालयमा हँुदा उनीहरूले सबैिन्ा राम्ोसँग 
अध्ययन गछ्णन्। अनुपक्स्त हँुदा, विद्ा्थीहरूल ेमहत्त्वपकूर्ण 
पाठहरू र उनीहरूले गरररहेको अध्ययनको अभ्ासको 
अिसरलाई छुटाउँछन्। देििरर गररएका अध्ययनहरूल े
विद्ालयमा कम उपक्स्त हुने विद्ा्थीहरू सम्ित: 
विद्ालयमा पछावि पनने देखाउँछन्। विद्ा्थीहरू समयमा 
नै विद्ालयमा पुगेका छन् र अध्ययन गन्णको लावग तयार 
छन् िनी सुवनवचित गन्णको लावग दुब ैविद्ा्थी र पररिारहरू 
वजम्ेिार छन्। पररिारहरूल ेव्क्क्तगत अपोइन्मेन्लाई 
विद्ालय समय िन्ा अन्य समयमा तय गरेर मद्दत गन्ण 
सक्ुहुनछ।

व्यिहाि
िेरैजसो विद्ा्थीहरूलाई आफनो विद्ालय िष्णमा माग्णदि्णन र 
पुन: वनदनेिनको आिश्यक हुनेछ। यद्वप, विद्ा्थीको व्िहार 
उसको िा उनको आफनै अध्ययन िा अन्य विद्ा्थीको अध्ययन 
प्रवत बािापकूर्ण छ िने, ऊ िा उनी पछावि पन्ण सकछ/सक्कछन्। 
पररिार, विक्षक र विद्ा्थीहरूको अध्ययन र व्िहारात्मक 
उदे्दश्यहरूलाई स्ावपत गन्ण एकसा् काय्ण गनु्णपछ्ण  जसले 
कक्षाकोठामा प्रत्ेक विद्ा्थीलाई सफलतामा नेतृत्व गननेछ।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी काय्य
विद्ा्थीहरूल ेआफकू लाई आफना कक्षाहरूमा सफल 
महसुस हुन र प्रत्ेक िष्ण िैवक्षक रूपमा बढाउन अनुमवत 
वदन ेपाठ्यक्रम सम्बन्धी काय्ण छनोट गनु्णपछ्ण । दुब ैपररिार 
र विद्ा्थीहरूलाई प्रत्ेक कक्षाको लावग अध्ययनलाई 
बुझ्न र अवतररक्त सहायताको आिश्यक हँुदा विक्षक िा 
परामि्णदाताहरूसँग पुग्न आिश्यक पछ्ण ।
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ग्य्ाजएुसनका आिश्यकताहरू
ववद्ाथथीहरू ग्याजएुसनकरो नश्जक पुगै् िदा्य, हामी DPS किप्रोमा उत्तीण्य ििेपलछ उनीहरू आफूले िरोजकेा कुनै पवन षिते्मा 
सफलता हासँसल िन्यका लागि तयाि छन ्भन्न ेकुिाकरो सुवनश्चित िन्य िाहनछ्त ौं; िाह ेत्रो ग्य्ाजएुसन ्पूिा ििेपलछ काममा लागे्न 
हरोस्, सैन्य सेवामा हरोस्, ववशेष उद्रोिकरो प्रमाणीकिणका लागि वनिन्ति प्रक्शषिण िनने हरोस ्वा कलेज पढ्न जाने हरोस।्

2021 को कक्षाको सुरुिातमा, हामीसँग नयाँ ग्जेएुसन आिश्यकताहरू हुनछन ्जसले हाम्ो विद्ा्थीहरूलाई कलेज, कररयर 
िा काय्णस्लमा सफलताको लावग के अपेवक्षत गररनछ िन्न ेप्रवतवबक्म्बत गछ्ण । नयाँ आिश्यकताहरूले कक्षाकोठामा खवि्णएको 
समयका लावग आवज्णत ग्िेहरू र हाइ सु्लपवछको जीिनको लावग आिश्यक िएको ्प सीपहरूमा कम केक््रित गछ्ण । 

DPS विप्ोमा प्राप्त गन्णको लावग, विद्ा्थीहरूले आिश्यक पाठ्यक्रम सम्बन्धी काय्ण पकूरा गन्ण, सक्षमताका आिश्यकताहरू 
पकूवत्ण गन्ण र व्क्क्तगत िवृत्त र िवैक्षक योजना (Individual Career and Academic Plan) (ICAP) पकूरा गन्ण अपेक्षा गररनछे।

ICAP

विद्ा्थीहरूल ेछैठौ ंग्ेि सक्ो वछटो सुरु गनने प्रवक्रया गन्ण ICAPs लाई विकास, अद्ािविक र पकूरा गन्ण आफनो परामि्णदाता, 
विक्षक र पररिारसँग काम गनु्णहुनछ। यस व्क्क्तवगकरर गररएको कररयर त्ा िैवक्षक योजनाका उपकररबाट विद्ा्थील े
लक्ष्य सेवटङ, कलेज अिसरहरू, िैवक्षक योजना, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहायता र आिश्यक सीपहरू सवहत 
उनीहरूको कलेज र िृव्तको माग्णका सबै पक्षहरूलाई मकूल्ाङ्कन गननेछन्। यो फे्रमिक्ण ल ेविद्ा्थीहरूको लावग रोिम्ाप 
वसज्णना गद्णछ, त्सैल ेवतनीहरूको िविष्यको कलेज र कररयर अविलाषाहरूमा अन्ेषर गरररहेको सम्ािना त्ा हावसल 
गरररहेको कोसेढंुगाहरू कसरी अनुिाद गछ्ण  िन्नेमा दृश्यमा सक्षम छन्। वसवनयर िष्णको अन्त्यमा, वतनीहरूल ेग्ेजुएसनको 
लावग ICAP आिश्यकता पकूरा गन्ण पकूरा गररएको योजनामा जानेछन्।

पाठ्यक्रम सम्बन्ी कायता 

विद्ा्थीहरू कवठन अध्ययन पाठ्यक्रमहरूमा वनरन्तर रूपमा सहिागी िइरहनेछन ्र पोट् सेकेण्डरी संस्ामा 
आिश्यकताहरू स्वीकाय्णताको लावग वतनीहरूलाई तयारी गन्ण विविन्न विषयिस्ुको क्षेत्रहरू बीिमा कोष्ण के्रविटको 24 
एकाइहरू पकूरा गन्ण आिश्यक हुनछ। पाठ्यक्रम सम्बन्ी कायतालाई भनम्न समावेि कुिाहरू आवश्यक हुनि:

• अंग्ेजी िाषा कलाको िारिटा एकाइहरू।

• गवरतको िारिटा एकाइहरू।

• विज्ानको तीनिटा एकाइहरू।

• सामावजक विक्षाको तीनिटा एकाइहरू।

• िारीररक विक्षाको एउटा एकाइ।

• कला िा योग्य कररयर त्ा प्राविविक विक्षा (CTE) को 
एउटा एकाइ।

• स्वीकृत ऐक्छिकको आठिटा एकाइहरू।*
* िार िषने विश्विद्ालयमा उपक्स्त हुने योजना बनाएका 
विद्ा्थीहरूल ेआफनो ऐक्छिक विषयहरूको अंिको रूपमा विश् 
िाषाका आिश्यकताहरू पकूरा गनु्ण पद्णछ । ्प जानकारीका लावग 
विद्ालयका सल्ाहकारलाई सम्पक्ण  गनु्णहोस् ।

ICAP
समापन

पाठ्यक्रमका कायताहरू पूिा 
गनुता पिता

सक्षमता देखाउनु पिता



उच् ववद्ालयपलछ कलेज तथा पेशाका लागि कसिी तयािी िनने भन्न ेजानकािीका 
लागि ववद्ालयका पिामष्यदाता, ववद्ालय नेतकृत्व ि क्शषिकहरूसँि कुिाकानी िनु्यहरोस ्
ि collegeandcareer.dpsk12.org भ्रमण िनु्यहरोस ्।

सक्षमता

योग्यता प्रदि्णन गनने िनेको विद्ा्थील ेवनवचित सीप, क्षमता र अििारराहरू वसक्ुिएको छ 
र वतनीहरूलाई िास्विक संसारमा लागकू गनने क्षमता हुनु हो। विद्ा्थीहरूल ेविद्ालयमा के 
वसक्ुिएको छ िन्ने कुरा देखाउने विविन्न तररकाहरू छन्, जसकारर हामील ेयोग्यता प्रदि्णन 
गन्णका लावग लिकदार विकल्पहरूको मेन ुवसज्णना गर् यौ।ं DPS बाट ग्ेजुएट गन्णका लावग, प्रत्ेक 
विद्ा्थील ेDPS योग्यता मेन ुजुन collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu मा 
अनलाइनमा उपलब्ध रहेका एक िा सोिन्ा िस्ुहरू पकूरा गरी अंग्ेजी, गवरत र/िा िृव्त्त तयारीमा 
योग्यता प्रदि्णन गननेछन्।

गृह सम्बन्

DPS मा पररिारको संलग्नता िनेको विद्ालयमा बच्ाको सफलता वनिा्णरर गनने 
मुख्य कारक हो िन्ने हामीलाई ्ाहा छ। यहा ँकेही सरल कुराहरू छन् जसले 
तपाईलं ेआफनो बच्ाको अध्ययनमा र उसलाई सफल हुन मद्दत गन्ण सक्ुहुनछ।

• तपाईकंो बच्ालाई तपाईकंो पररिारमा विक्षाको मान्यता र महत्त्वपकूर्ण हुनछ 
िन्नेबारेमा स्पष् सने्ि वदनुहोस्।

• तपाईकंो बच्ाको स्कू ल वदनको बारेमा उनीहरूसँग दैवनक रूपमा 
कुराकानी गनु्णहोस्। उनीहरूको रूवि, क्षमता र प्रवतिाहरू बारेमा ्ाहा 
पाउनुहोस्। आफनो बच्ासँग कलेज त्ा कररयरको बारेमा कुरा गनु्णहोस्।

• तपाईकंो बच्ा सि ैसमयम ैविद्ालय उपक्स्त हुनुहुनछ र वसक् तयार 
हुनुह्ुनछ िनी सुवनवचित गनु्णहोस्।

• गृहकाय्ण गन्ण समय र स्ान तय गनु्णहोस्।

• दैवनक रूपमा पढ्नुहोस्।

• वनरन्तर सञ्ारको लावग तपाईकंो बच्ाको विक्षकसँग वनयवमत रूपमा 
िेट गनु्णहोस्। पररिार सम्ेलनहरू िा वनिा्णररत अवििािक-विक्षक गृह 
िेटहरूमा उपक्स्त हुनुहोस्।

• अवििािक पोट्णललाई myportal.dpsk12.org  मा हेनु्णहोस् जसकारर 
तपाईलं ेआफनो बच्ाको गृहकाय्ण काय्णिार, मकूल्ाङ्कन पररराम र प्रगवत बारे 
्ाहा पाउन सक्ुहुनछ।
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ििेजसरो हाम्रो ववद्ाथथीहरूकरो अत्ासिक महत्त्वपूण्य काय्य कषिाकरोठा ि अन्य 
शैक्षिक वाताविणहरूमा िाखिनछ ति वतनीहरूकरो शैक्षिक उपलब्धी पवन 
DPS द्ािा उपलब्ध ििाइएकरो अन्य सहायताहरूमा वनभ्यि िहनछ । यसले 
सुिक्षित तथा ववश्सनीय यातायात, परोषणयकु् िाना तथा महत्त्वपूण्य भाषा ि 
ववशेष क्शषिा स्रोतहरू समावेश िछ्य। 

यरो सेक्सनमा, हामीले DPS काय्यक्रम तथा सेवाहरूले सफलताकरो लागि प्रते्क 
ववद्ाथथीहरूलाई वनष्पषि अवसिहरू सुवनश्चित िन्य मद्दत िछ्य  भनी तरिकाहरू 
उले्ि िछछौं ।

यस खण्डमा
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अगें्जी भाषासम्बन्धी ज्ानको प्ाप्ति
प्रते्क ववद्ाथथीकरो प्राथगमक भाषा त्सरो सम्पचत्त हरो जसलाई अङ्गे्जी भाषा सीपहरूसँि मेल ििाएपलछ ववद्ालय ि 
जीवनमा सफलतातफ्य  िरोहरोया्यउँछ। अौंग्ेजी अध्ययनकता्यहरूले अौंग्ेजी भाषा ससक्ा, अौंग्ेजी भाषा अक्भग्हण (ELA) 
काय्यक्रमहरूकरो सुवविा मूलभूतमा वतनीहरूकरो ज्ान बढाउन मद्दत िनने यरोग्य क्शषिकहरू ि अौंग्ेजी भाषा ववकास सहायतामा 
समर्पत व्यक्क्द्ािा वनदनेशन कदइनछ।

प्रा्वमक िाषा अंग्ेजी निएको र अवहल ेअंग्ेजीमा वनपुर निएका सबै विद्ा्थीहरू ELA काय्णक्रम सेिाहरूको लावग योग्य 
हुनछन्। दता्णमा, सबै नया ँविद्ा्थीका अवििािकहरूल ेगृह िाषा प्रश्नािली (HLQ) नाम गररएको फाराम पकूरा गनु्णपछ्ण , जसले 
विद्ा्थी र उहाँको पररिारल ेबोलनुहुने िाषाहरूको पवहिान गछ्ण । HLQ मा अङ्ग्ेजी बाहेकको िाषा प्रविष् गररएको खण्डमा 
आमाबाबुल े आफनो बच्ाको लावग एउटा ELA काय्णक्रम छनौट गनु्णहुनछ । बच्ाल े ELA काय्णक्रमसम्बन्धी सेिाहरूको 
मापदण्ड पकूरा गछ्णन् वक गददैनन् िनेर वनिा्णरर गन्णका लावग विद्ालयल ेबच्ाको प्रिीरताको स्र मकूल्ाङ्कन गछ्ण  र बच्ाको 
प्रदि्णन जाँि गछ्ण  । 

DPS भवद्ालयहरूमा प्रस्ाभवत ELA कायताक्रमहरू:

वद्िाषी काय्णक्रमहरू िवनन ेमूल िाषाको संक्रमणकालीन भनदनेिन (TNLI) कायताक्रमहरू स्पेवनि प्र्म िाषा हुने 
अंग्ेजी अध्ययनकता्णहरूको लावग हुन्। विद्ा्थीहरू  ् प प्रखर रूपमा बढ्दो अंग्ेजी वनदनेिनसँग TNLI काय्णक्रमहरूमा 
वनदनेिन स्पेवनि र अंग्ेजी दुबैमा हुनछ। लक्ष्य िनेको विद्ा्थीहरूलाई दुब ैिाषाहरूमा विवक्षत बनाउन मद्दत गनने हो। प्र्म 
िाषा स्पेवनस निएका विद्ा्थीहरू जसले TNLI विद्ालयहरूमा उपक्स्त हुने विद्ा्थीहरूल ेअंग्ेजी िाषा दोस्ो िाषाको 
रूपमा प्राप्त गनु्णहुनेछ।

दोस्ो िाषाका रूपमा अंगे्जी (ESL) कायताक्रमहरू कुनै पवन िाषा बोलन ेअंग्ेजी अध्ययनकता्णहरूको लावग अविप्रेररत 
गररनछ। अंग्ेजी अध्ययनकता्णहरू सँगै काय्ण गन्णमा वििेष प्रविक्षर पकूरा गनने विक्षकहरूसँगै सबै वनदनेिन अंग्ेजीमा हुनछ। 
एउटा वनवचित िाषा बोलन ेविद्ा्थीहरूको संख्याको आिारमा विद्ालयल ेअवतररक्त सहयोग उपलब्ध गराउन सक्े 
मातृिाषाका अध्यापक उपलब्ध गराउन सकछ ।

Denver Public Schools मा, दोहोिो िाषा वद्िाषािाद, दुई िाषाको साक्षरता र सांसृ्वतक सम्ान विकास गनने 
लक्ष्यको सा्मा दुईिटा िाषामा वनदनेिन प्रदान गनने एउटा लामो अिविको काय्णक्रम हो । विक्ट्ट्रक्टद्ारा सञ्ावलत दोहोरो 
िाषाको प्रत्ेक काय्णक्रमको प्रा्वमक तहमा कम्ीमा 50% स्पेवनस िाषाको विक्षर हुनछ र माध्यवमक तहमा स्पेवनस 
िाषामा पढाइन ेस्पेवनस िाषा कला र एउटा विषय हुनछ ।

काय्णक्रमलाई ध्यानमा नराखी, सबै अंग्ेजी अध्ययनकता्णहरूल ेअंग्ेजी िाषा विकास (ELD) मा समवप्णत दैवनक कक्षा प्राप्त 
गनु्णहुनछ, जसले विद्ा्थीहरूलाई अंग्ेजी िाषा बोलन र लेख्न आिश्यक उपकररहरू वदनछ। 

ELA प्रसवाहरूकरो बािेमा थप जान्न आफनरो ववद्ालयमा सम्पक्य  िनु्यहरोस।् ववद्ालयद्ािा कदएकरो ELA 
काय्यक्रमहरूकरो सूिी ela.dpsk12.org/ela-programs मा पवन फेला पान्य सकु्हुनछ। थप जानकािीकरो 
लागि 720-423-2040 मा फरोन िनु्यहरोस।्
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DPS परिवाि तथा ववद्ाथथीहरूसँि पलछल्ा ववद्ालय कदन ि 
शैक्षिक वष्य भन्ा अध्ययन अनुभव सुिाि िनने काय्यक्रमहरूमा 
पहँुि हुनछ। ििैेजसरो ववद्ालयहरूले ववद्ालय अिाकि वा पछाकि, 
ववद्ालय वबदाहरू तथा ब्केहरू वा समिमा काय्यक्रमहरूकरो प्रसाव 
िछ्यन।् यी काय्यक्रमहरूले ववद्ाथथीहरूलाई वतनीहरूकरो सहभागिता 
ि ससकाइ वकृगद् िन्य समय वबताउनका लागि सुिक्षित ि स्हेपूण्य ठाउँ 
साथसाथ ैअवसिहरू उपलब्ध ििाउँछ।

DISCOVERY LINK

विस्िरी वलङ्क मान्यताप्राप्त (लाइसेसि प्राप्त) विद्ालय अवघ र पवछ 
त्ा समर क्ाम्प काय्णक्रम हुन् जुन 40 िटा DPS विद्ालयहरूमा 
प्रस्ावित गररनछ। विस्िरी वलङ्कमा िारीररक वक्रयाकलाप, पौवष्क, 
गवरत, साक्षरता, विज्ान, कला र सामावजक-िािनात्मक अध्ययन 
सवहतका क्षेत्रहरूमा व्िहाररक अध्ययन समािेि हुनछन्। विस्िरी 
वलङ्कमा सा्ी त्ा ियस्हरूसँग सम्बन्ध बनाउन गृहकाय्ण मद्दत, 
स्वस्कर सन्याक र अिसरहरू समािेि हुनछन्। विस्िरी वलङ्क 
िुल्कमा आिाररत हुनछ; यसमा सीवमत ट्कूिन सहायता उपलब्ध 
हुनछ। समृक्र् काय्णक्रमहरू अवतररक्त लागतहरू उपलब्ध छन्। 
विस्िरी वलङ्कल ेबाल सहायता काय्णक्रम (Child Care Assistance 
Program) (CCAP) स्वीकार गद्णछ। ्प जानकारीका लावग 
discoverylink.dpsk12.org मा जानुहोस्।

सामुदाभयक साझेदािहरू

DPS विद्ालय वित्र िा बावहर दुब ैसमयमा हाम्ा विद्ा्थीहरूका 
विविन्न आिश्यकताहरू पकूरा गनने सेिा र काय्णक्रमहरू प्रदान गन्ण 
प्रवतबर् सामुदावयक साझेदारहरूसँग वमलेर काम गछ्ण । कृपया आफनो 
विद्ालयमा के कस्ा साझेदारहरू उपलब्ध हुन सकछन ्िन्नेबारे 
जान्न आफनो विद्ालयमा सम्पक्ण  गनु्णहोस् िा Denver Afterschool 
Program (िेनिर विद्ालयपवछको काय्णक्रम) लोकेटरको लावग  
cps.civicore.com/map मा जानुहोस्। 

वितिारित अध्ययन तर्ा सामदुाययक 
विद्ालय काय्यक्रमहरू
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स्ास्थ्य तर्ा चिककत्ा सेिाहरू

िेनिि हेल्थ भवद्ालय-आिारित हेल्थ सेन्िहरू

DPS ल े18 िेनिर हेल्थ विद्ालय-आिाररत हेल्थ सेन्रहरू सञ्ालन गछ्ण । वयनीहरू DPS का विद्ा्थीहरूल ेवनःिलु्क स्वास्थ्य 
स्ाहार पहँुि गन्ण सक्हुुन ेक्लिवनकहरू हुन।् हस्ाक्षर गररएको अवििािकीय सहमवत फाराम पेि गरेका कुन ैपवन विद्ा्थीलाई 
विद्ालय समय अिविमा यी के्रिहरूमा सेिाहरू प्रयोग गन्ण स्वागत गररनछ। विद्ा्थीहरूलाई िारीररक परीक्षरहरू त्ा 
खलेकुद िारीररकहरू, िोटपटक िा वबमारीको स्ाहार, प्रवतरक्षा, ल्ाब परीक्षर, वनदनेशवित औषवि, मानवसक स्वास्थ्य परामि्ण, 
यौन र प्रजनन ्स्वास्थ्य स्ाहार र स्वास्थ्य बीमा नामांकन जस्ा सेिाहरू उपलब्ध हुनछन।् वनम्न सकूिीबर् गररएका क्ाम्पसहरूमा 
स्वास्थ्य के्रिहरू अिक्स्त छन।् ्प जानकारीको लावग, denverhealth.org मा जानहुोस्।

• Abraham Lincoln हाइ स्कू ल,  
2285 S. Federal Blvd.

• Bruce Randolph विद्ालय, 3955 Steele St.
• East उच् विद्ालय, 1600 City Park Esplanade 
• Evie Dennis क्ाम्पस, 4800 Telluride St.
• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.
• John F. Kennedy हाइ स्कू ल,  

2855 S. Lamar St.
• Kepner क्ाम्पस, 911 S. Hazel Court
• Kunsmiller Arts एकेिमी,  

2250 S. Quitman Way
• Lake क्ाम्पस, 1820 Lowell Blvd.

• Manual उच् विद्ालय, 1700 E. 28th Ave.
• Dr. Martin Luther King, Jr. प्रारक्म्क कलेज, 

19535 E. 46th Ave.
• Montbello क्ाम्पस, 5000 Crown Blvd.
• North हाइ स्कू ल, 2960 Speer Blvd.
• Rachel B. Noel क्ाम्पस, 5290 Kittredge St.
• Place Bridge एकेिेमी,  

7125 Cherry Creek Drive North
• South हाइ स्कू ल, 1700 E. Louisiana Ave.
• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.
• West क्ाम्पस, 951 Elati St.

खाद्ान्न तर्ा पोषण सेिाहरू
ववद्ाथथीहरू उचित परोषण प्राप्त िदा्य ि स्वस्थ्य हँुदा पढाइमा िामरो िछ्यन ्भन्न े कुिा अनुसन्धानले देिाएकरो छ। DPS 
मा, हामी सुवनश्चित िछछौं कक हाम्रो ववद्ाथथीहरूलाई ववक्भन्न स्वाद ि परोषणयकु् आवश्यकताहरू पूिा िनने ववक्भन्न प्तवष्टक, 
स्वाकदष्ठ ि सहज ववद्ालय िानाहरू प्रसाववत िरिनछ। 

प्रत्ेक वदन, सबै विद्ा्थीहरूको लावग प्रिंसापकूर्ण ब्ेकफाट् उपलब्ध गराइनछ। िेरैजसो विद्ालयको खानाको प्रविवष्हरू र 
छेउ सुरुबाट पकाइनछ र हामील ेहाम्ो आफनै विद्ालयमा खेती गररएको उत्ादन सवहतका मेनुहरूमा िएका स्ानीय रूपमा 
खेती गररएको ताजा फलफकू लहरू त्ा तरकारीहरू वदन ेप्रवतबर् गछछौं। DPS पवन National School Lunch Program 
मा सहिावगता जनाउँछ जसले पररिारको आय र पररिारको आकारमा आिार रहेर हामीलाई कम मकूल् िा कुनै वबना िुल्क 
खानाहरू उपलब्ध गराउँछ।

वनःशुल्क ि/वा घिाइएकरो लन्च काय्यक्रममा लािू िन्य, िानाकरो लागि भुक्ान िन्य अनलाइनमा पैसा थप्न 
ि मेनुमा के छ भनी हेन्य हाम्रो ब्केफाट् वा लन्च काय्यक्रममा थप जानकािीकरो लागि िाद् तथा परोषण 
सेवाहरूकरो वेबसाइि foodservices.dpsk12.org मा जानुहरोस।्



MEDICAID ि SNAP सहायता 

DPS Medicaid वििागल ेवनःिुल्क िा कम-लागत स्वास्थ्य बीमा र पकूरक पोषर सहायता 
काय्णक्रम (Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP) को लावग आिेदन 
वदन ेपररिारलाई मद्दत गछ्ण । हामील ेपवन पररिारहरूलाई उनीहरूको लािहरू उपयोग गन्णमा 
मदत गछछौं। हामील ेकुनै पवन DPS विद्ालयमा एकपवछ-अकको अपोइन्मेन्हरूको प्रस्ाि गछछौं र 
पररिारहरूल ेिषदैिरर आिेदन वदन सक्ुहुनछ।

Medicaid ि SNAP सहायता बािे थप जानकािीका लागि, 
720-423-3661  मा फरोन िनु्यहरोस ्वा outreach@
dpsk12.org मा इमेल िनु्यहरोस ्।

अिक्तता भएका विद्ार्थीहरू

भविेष भिक्षा 

िाट्णर स्कू लहरूसवहत सबै DPS स्कू लहरूले, कम देक्ख मध्यम आिश्यकताहरू िएका 
अिक्तता िएका विद्ा्थीहरूको अवद्तीय आिश्यकताहरू पकूरा गन्णका लावग सेिाहरूको 
अविक्छिन्न उपलब्ध गराउँछन्। के्रि-आिाररत काय्णक्रमहरू प्राय: ियन गररएका 
विद्ालयहरूमा प्रदान गररनछन ्र व्क्क्तगत विद्ा्थीहरूको आिश्यकताहरूमा आिाररत 
िई िैयक्क्तक िैवक्षक काय्णक्रम (IEP) प्रवक्रयाद्ारा पहँुि गन्ण सवकनछ।

IEP ल ेविद्ा्थीहरूलाई प्रदान गररन ेवििेष रूपमा विजाइन गररएको सेिाहरूलाई 
व्ाख्या गछ्ण । यसमा विविष् रूपमा प्रविवक्षत र इजाजतप्राप्त वििेष विक्षा विक्षक 
र अभ्ासकता्णहरू (बवहरा/सुन्न र देख्न नसक्े सवहत) को वनदनेिन समािेि हुनछन्। 
विद्ा्थीहरूको पररिाररका, मानवसक स्वास्थ्य प्रदायक, िािन/िाषा र मोटर 
्ेरावपट्हरूद्ारा सम््णन प्राप्त गन्ण सक्ुहुनेछ।

वनवचित अिक्ततासँग सम्बर् मापदण्ड प्रयोग गनने औपिाररक मकूल्ाङ्कन प्रवक्रयाबाट योग्यता 
वनिा्णरर गररनछ । यस मकूल्ाङ्कन प्रवक्रयावित्र, पररिारहरूलाई उनीहरूको बच्ाको योग्यता 
र सेिाका विकल्पहरूबारे जानकारी प्रदान गररनछ । यवद तपाईलंाई आफनो बच्ा वििेष 
विक्षा सेिाहरूका योग्य हुन सकछ िन्ने विश्ास िएमा, कृपया मकूल्ाङ्कनको बारेमा सोिपुछ 
गन्ण तपाईकंो बच्ाको विद्ालयमा सम्पक्ण  गनु्णहोस्।

पुन्थातापना ऐनको दफा 504 

दफा 504 एक संघीय नागररक अविकारहरूको कानकून जो जसले अिक्तता िएका 
विद्ा्थीहरू पवन औसत सा्ी समान “समान नवतजा र समान लाि प्राप्त गन्ण िा प्राक्प्तको 
समान तहमा पुग्नका लावग समान अिसर” प्राप्त गरेको सुवनवचित गछ्ण । योग्यता प्राप्त गन्ण, 
विद्ा्थीलाई विद्ालयको खण्ड 504 संयोजकसँग वसफाररस गन्ण सवकनछ। योग्यता वनिा्णरर 
गन्णको लावग खण्ड 504 टोली एकवत्रत हुनछे। विद्ा्थी योग्य िएमा, खण्ड 504 टोलीले दुब्णलता 
(हरू) का कारर वनक्म्न ेबािाहरूलाई कम गन्णका लावग विद्ा्थीको स्ान वनयोजन, सेिा र 
आिासहरू वनिा्णरर गनु्णहुनछे। ्प जानकारीको लावग studentequity.dpsk12.org मा 
जानहुोस् िा आफनो विद्ालयमा फोन गनु्णहोस्।
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यातायात
DPS का यातायात सेवाहरूकरो लक्ष्य भनेकरो हाम्रो ववद्ाथथीहरूलाई सुिक्षित, उचित ि प्रभावकािी 
यातायात सेवाहरू उपलब्ध ििाउन ुहरो । हामीलाई थाहा छ कक सुिक्षित तरिकाले ववद्ालय पुग्न ु
न ैमहान ससकाइ अनुभवकरो पकहलरो ििण हरो ि यसले हिेक बच्ा सफल हुनछ भनी वनिा्यिण 
िन्य मद्दत िछ्य।

यातायात प्रस्ावहरू

मानक यातायात
इभलमेन्िी सू्लका भवद्ाथथीहरू (गे्ि K-5) वछमेकी सीमा विद्ालय पढ्ने िा विद्ालय जाने 
गद्णछन् र विद्ालयबाट 1 माइलिन्ा टाढा बस् ेगद्णछन् िने बस यातायात प्राप्त गन्ण योग्य हुनछन्।

भमिल सू्लका भवद्ाथथीहरू (गे्ि 6-8) वछमेकी सीमा विद्ालय पढ्ने िा विद्ालयबाट 2½ 
माइलिन्ा टाढा बस् ेगद्णछन् िने यातायात प्राप्त गन्ण योग्य हुनछन्।

हाइ सू्लका भवद्ाथथीहरू (गे्ि 9-12)  सीमा छेउको विद्ालय पढ्ने िा विद्ालयबाट 2½ 
माइलको दकू री वित्र बस् ेगद्णछन् िने वनःिुल्क मावसक क्षेत्रीय यातायात विक्ट्ट्रक्ट (RTD) प्राप्त 
गन्ण योग्य हुनछन्।

नामाङ्कन षिते्हरू
नामाङ्कन क्षेत्रवित्र बस् ेविद्ा्थीहरूल ेत्स क्षेत्रको लावग विविष् यातायात प्राप्त गनु्णहुनेछ। 
transportation.dpsk12.org मा रहेको “पररिार र विद्ा्थीहरूको योग्यता त्ा रुवटङ” 
अन्तग्णत रहेको िना्ण क्षेत्र िएको पृष्ठ भ्रमर गनु्णहोस् ।

चाटताि भवद्ालयहरू

िाट्णर स्कू लहरूले आफनो यातायात नीवत र विद्ा्थीहरूलाई यातायात सेिा प्रदान गन्णको लावग 
DPS सँग सम्झौता गनने वक नगनने िन्ने वनिा्णरर गछ्णन् । प्रत्ेक िाट्णर स्कू लको यातायात सेिाको 
बारेमा जान्नका लावग, प्रत्क्ष रूपमा विद्ालयमा कुरा गनु्णहोस्।

म्ागे्ट सू्लहरू

यातायात योग्यता मापदण्ड पकूरा गनने र म्ाग्नेट यातायात क्षेत्रवित्र बस् ेसबै म्ाग्नेट काय्णक्रममा 
नामाङ्कन िएका विद्ा्थीहरूको लावग यातायात उपलब्ध छ। 

अन्य यातायात व्व्थाहरू

ववशेष क्शषिा
विद्ालय बसद्ारा यातायात उपलब्ध गराउनुका सा्,ै वििेष आिश्यकताहरू िएका 
विद्ा्थीहरूलाई American Logistics Company (अमेररकी लोवजक्ट्क्स कम्पनी) (ALC), 
एक तेस्ो-पक्ष वबके्रताद्ारा यातायात उपलब्ध गराइनछ। के्रि-आिाररत काय्णक्रममा रहेका 
विद्ा्थीहरूलाई सम्बक्न्धत सेिाको रूपमा यातायात उपलब्ध गराइनछ। वििेष आिश्यकता 
िएको बच्ाको लावग यातायातको बारेमा जानकारीका लावग, विद्ा्थी समानता त्ा अिसरलाई 
720-423-3437 मा फोन गनु्णहोस् िा StuTrans@dpsk12.org मा इमेल गनु्णहोस्।

प्रसाववत सेवाहरू ि प्रश्नहरू ललएि कसलाई 
सम्पक्य  िनने बािे थप जानकािीकरो लागि 

transportation.dpsk12.org  
भ्रमण िनु्यहरोस ्। आफनरो ववद्ाथथीकरो बस 
रूि ि +Pass जानकािी हेन्यकरो लागि ि 

साथसाथ ैअपवाद अनुिरोि पेश िन्यकरो लागि 
अक्भभावक परोि्यलमा लिइन िनु्यहरोस।् 
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तपाईंकरो बच्ाकरो यातायात ववकल्पहरूकरो बािेमा ववसकृत 
जानकािीकरो लागि प्रत्षि रूपमा ववद्ालयमा सम्पक्य  िनु्यहरोस।्

अौंग्ेजी भाषासम्न्धी ज्ानकरो प्राप्प्त
सीमामा रहेको विद्ालयल ेअंग्ेजी िाषासम्बन्धी ज्ानको प्राक्प्त 
(English Language Acquisition िा ELA) सेिाहरू 
प्रदान नगरेको खण्डमा, विद्ा्थीहरू आफनो क्षेत्रमा रहेका ELA 
सेिाहरू प्रदान गनने विद्ालयमा उपक्स्त हुन – र यातायात 
सेिा प्राप्त गन्ण – योग्य हुनछन् । ELA विद्ालय स्ान र यातायात 
वनदने शविकाहरूको लावग, ela.dpsk12.org मा जानुहोस्।

अपवाद अनुिरोिहरू 
विद्ालयको बसमा िढ्न योग्य निएका विद्ा्थीहरूका लावग 
पररिारहरूले आफनो विद्ा्थीको लावग यातायातको बारेमा वििार 
गन्ण अनरुोि पेि गन्ण सक्हुुनछ। यो प्रवक्रयालाई अपिाद अनरुोि 
प्रवक्रया िवननछ। ्प जानकारी transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/exception-request-process 
मा िट्ेन सवकनछ ।

+Pass
+Pass अवनिाय्ण रूपमा िावहन ेएउटा काि्ण हो जसलाई 
विद्ा्थीहरूले विद्ालय बसमा िढ्दा िा ओवल्णदा अवनिाय्ण रूपमा 
सक्ान गनु्ण पद्णछ । विद्ा्थी बसबाट कवहल ेर कहाँ ओवल्णनछन ्
िनी अवििािकहरूलाई ्ाहा वदनको लावग +Pass काय्णक्रम 
वसज्णना गररएको हो । स्कू ल बस िढ्न ेयातायात सेिा पाउन योग्य 
विद्ा्थीले प्रते्क वदन अवनिाय्ण रूपमा +Pass प्रयोग गनु्ण पछ्ण  । 
्प जानकारी transportation.dpsk12.org/pluspass मा 
िट्ेन सवकनछ ।

Bus Bulletin
विद्ालय बसमा िढ्ने विद्ा्थीहरूको पररिारहरूल ेबस 
बुलेवटनद्ारा आफनो विद्ा्थीको बस सेिाको बारेमा िास्विक-
समयको जानकारी र अद्ािविकहरू प्राप्त गनु्णहुनेछ। टट्र ावफक, 
आकक्मिक िा मौसमी वढलाइका कारर बसहरू 15 वमनेटिन्ा 
िेरै वढलो िएमा पररिारहरूलाई पाठ, इमेल िा भ्ाइस 
सकूिनाहरू पठाइनेछ। यातायात-योग्य विद्ा्थीको पररिारहरू 
विद्ा्थीलाई विद्ालयमा नामाङ्कन गदा्णको समयमा प्रदान 
गररएको फोन नम्बर िा इमेल ठेगानामा बस बुलेवटन प्राप्त गन्ण 
स्वत: योग्य हुनुहुनछ र तपाईलं ेअवििािक पोट्णलमा गएर यो 
जानकारीलाई अद्ािविक गन्ण सक्ुहुनछ।
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नीवत तर्ा काय्यविधिहरू
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तपाईंकरो बच्ालाई सुिक्षित ि सम्ानजनक वाताविणमा क्शषिा प्रदान 
िनु्य DPS मा हाम्रो सववोच् प्राथगमकता हरो। त्सकािण ववद्ाथथी व्यवहाि, 
ववद्ालयकरो सुिषिा ि अक्भभावकीय आििणकरो सम्न्धमा हामीसँि 
महत्त्वपूण्य नीवतहरू छन।् भना्य, ववद्ाथथी िेकि्य, अनुवादन तथा व्याख्ाहरू 
ि थप सकहत हाम्ा परिवािहरू पूण्यरूपमा समर्थत महसुस ििाउनका लागि 
हामीले प्रकक्रयाहरूकरो ववकास पवन ििेका छ्त ौं।

यस िण्डले ववद्ाथथीहरू ि परिवािहरूद्ािा सबभैन्ा ििैे ससफारिस िरिएका 
DPS नीवतहरू ि काय्यववसिहरूकरो सौं क्षिप्त ववविण प्रदान िद्यछ।

यस खण्डमा
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उपस्स्वत
कलेज ि पेशा तयािीका लागि आवश्यक ज्ान, सीपहरू ि आत्मववश्ास प्राप्त िन्यका लागि ववद्ाथथीहरू हिेक कदन 
ववद्ालयमा उपस्थित हुन ुजरुिी हुनछ। करोलरोिािरो ववद्ालय हाश्जिी कानूनहरूकरो अनुसाि, ववद्ाथथीहरूले 17 वष्यकरो 
उमेिसम् ववद्ालयमा हाशँ्जि हुन ुआवश्यक छ। 

भवद्ाथथीहरूले कानूनको पालना गनताका लाभग भनयम अनुसाि कम्ीमा पभन भवद्ालयमा उपच््थत हुनवैपनने समय 
जभत उपच््थत हुनुपदताि। यी नू्यनतम मापदण्डहरू यस प्रकाि िन्:

• वमिल र हाइ स्कू लमा 1,056 घण्ा।
• इवलमेन्री स्कू लमा 968 घण्ा।
• पकूरा-वदन वकन्रगाटनेनमा 900 घण्ा िा आिा-वदन वकन्रगाटनेनको लावग 450 घण्ा।

कोलोिािो सू्लमा उपच््थभत सम्बन्ी िुट भनयममा भनम्न पदतािन्:

• अस्ायी रूपमा िोटपटक लाग्न ेिा वबमारी हुने।
• वनजी विद्ालयमा नामांकन।
• िारीररक, मानवसक िा िािनात्मक अिक्तता।
• वनलम्बन, वनष्ासन िा नामाङ्कन अस्वीकृवत।
• काम गन्णका लावग प्रमारपत्र।
• साि्णजवनक वनकायद्ारा कानकूनी वहरासत।
• िावम्णक वबदा िा िावम्णक काय्ण।
• विद्ालयल ेस्वीकृत गरेको काय्ण-अध्ययन काय्णक्रम।
• गृह आिाररत वनदनेिन।

क्षमा योग्य अनुपच््थभतहरू

छकू ट गररएको अनुपक्स्वतका लावग आमाबुिा िा अवििािक र विद्ालय दुबैको स्वीकृवत आिश्यक हुनछ। केही 
मावमलाहरूमा, अवििािक िा आमाबुिा िा स्वास्थ्य स्ाहार प्रदायकको सकूिना जस्ा दस्ािेजहरू आिश्यक हुनसकछ। 

अनुपच््थत हुने ि िेिवै  नवै अनुपच््थत हुने

वबना कारर अनुपक्स्त हुने अवििािक िा विद्ालयको अनुमवत वबनाको अनुपक्स्वतलाई छकू ट नगररएको अनुपक्स्वत 
िवननछ। एक मवहनामा िारिटा छकू ट नगररएका अनुपक्स्वत र/िा विद्ालय िष्णमा 10 िटा छुट नगररएका अनुपक्स्वतलाई 
िेरै नै अनुपक्स्त हुनेको रूपमा पररिावषत गररनछ। 

विद्ालयहरूल ेविद्ा्थीको अवििािक िा आमाबुिाहरूलाई अनुपक्स्वतहरूको बारेमा टेवलफोन, पत्र, सम्ेलन िा 
गृह भ्रमरद्ारा सकूवित गनु्णहुनेछ। पटक-पटक गएल रहने विद्ा्थीको पररिारलाई सहयोग गन्ण, DPS ल ेविद्ा्थीको 
अनुपक्स्वतका काररहरू पत्ता लगाउने काय्ण गछ्ण । हामील ेविद्ा्थीको पररिारसँग िेटन,े परामि्ण गनने, ट्ुटररङ, सहायता 
काय्णक्रमहरूको वसफाररस प्रदान गनने िा हावजरी िा विवकत्ा योजनालाई काया्णन्यन गनने सवहतका सहायता उपलब्ध 
गराउँछौ।ं यवद विद्ा्थील ेविद्ालय छुटाउन जारी राखेमा अनुपक्स्वत सम्बन्धी अदालत काय्णिाही प्रारम् गन्ण सवकनेछ।
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बदमासी ि साइबि बदमासी
हामी ववश्ास िछछौं कक सब ैववद्ाथथीहरू िमकी, उत्ीिन ि ववदु्तीय रूपमा श्जस्ाउन ेसकहत कुनै पवन श्जस्ाउन ेव्यवहाि िकहत 
वाताविणमा अध्ययन िन्य सषिम हुनुपछ्य। 

बदमासी ि साइबि बदमासी िनेको के हो?

बदमासी अकको व्क्क्तलाई वनयन्त्ररमा राख्नका लावग िा िारीररक, मानवसक िा िािनात्मक हावन पुर् याउनका लावग दबाि र िम्की वदन े
काय्ण हो । वजस्ाउन ेकाय्ण वलक्खत, मौक्खक िा विद्तीय माध्यम िा िारीररक काय्ण िा हाउिाउद्ारा हुन सकछ। बदमािीलाई उत्ीिनका 
रूपमा िगथीकरर गररएको छ र यवद यो जातीयता, रङ्ग, वलङ्ग, यौवनक झुकाि, लैवङ्गक पवहिान, अविव्क्क्त, टट्र ासिजेन्र क्स्वत, िम्ण, उत्वत्त 
राष्ट्र , आप्रिास/नागररकता क्स्वत, िंि, उमेर, िैिावहक अिस्ा, गिा्णिस्ा, िेटेरन क्स्वत िा अिक्ततामा आिाररत छ िने यसल ेनागररक 
अविकारहरूको हनन गन्ण सकछ ।

साइबर बदमासी कुनै पवन मोबाइल िा विद्तीय यन्त्रद्ारा हुने उत्ीिन िा हैरानीको कुनै पवन प्रकार हो। यसमा इमेल, च्ाट रूम, तत्ाल 
मेसेवजङ, ब्लग, पाठ मेसेवजङ, िेबसाइट िा सामावजक वमवियाद्ारा पठाइन ेपाठ, विवियो िा तस्वीरहरू समािेि हुनसकछन्। 

भवद्ाथथीहरूलाई सुिभक्षत गनताको लाभग नीभत तथा कायताभवभिहरू

विद्ा्थीहरूलाई बदमासी र साइबर बदमासीबाट सुरवक्षत गन्णको लावग, DPS ल ेिेरै नीवत त्ा काय्णविविहरू ल्ाएको छ। 

• DPS विद्ालय, विद्ालयको मैदान, हाम्ो बस िा DPS-स्वीकृत सिारीसािन िा खेलकुद काय्णक्रम िा विस्ाररत अध्ययन काय्णक्रमहरू 
जस्ा कुनै विद्ालय वक्रयाकलापहरूको अिविमा बदमासी सहनीय हुनेछैन।

• कुनै पवन प्रकारको वजस्ाउन ेकाय्णमा संलग्न विद्ा्थीहरूलाई अनुिासनात्मक काय्णिाही हुनेछ जसमा वनलम्बन िा वनष्ासन र/िा कानकूनी 
काय्णिाहीको लावग सन्ि्ण समािेि हुन सक्ेछ।

• बदमासी व्िहारमा संलग्न विद्ा्थीहरूको अनुसन्धान र हस्क्षेपको लावग सबै विद्ालयहरूसँग काय्णविविहरू छन्। काय्णक्रम 
माध्यमहरूमा स्वीकाय्ण व्िहार वसकाउन ेछलफलहरूमा संलग्न हुने, परामि्ण सत्रहरूमा सहिागी हुने र उपयुक्त परररामहरू काया्णन्यन 
गनने पद्णछन्।

• बदमासीको रोक्ामको लावग विक्षक, आमाबुिाहरू िा अवििािकहरूलाई मद्दत गन्ण पाठ्यक्रम र प्रविक्षरहरू पवन उपलब्ध छन्।
• वजस्ाउन ेकाय्णबाट पीवित िएका विद्ा्थी र पररिारहरूको सहायताका लावग विद्ालयका मनोिैज्ावनक र समाजसेिीहरू 

उपलब्ध हुनछन्।

तपाईं, तपाईंकरो परिवाि वा तपाईंकरो समुदायलाई त्ससत पानने कुनै बदमासी व्यवहािलाई तपाईंले नामिकहत तरिकाले 
877-542-7233 मा फरोन ििेि, Safe2tell.org मा िएि वा मरोबाइल यन्त्रमा Safe2Tell एप प्रयरोि ििेि 
Safe2Tell द्ािा रिपरोि्य िन्यसकु्हुनछ।

परिवािहरूलाई कसिी सहयोग गनता सभकनि?

तपाईकंो विद्ालयमा हुने बदमासीको बारेमा तपाई ंविक्न्तत हुनुहुनछ िने, हामी यो मावमला प्रत्क्ष विद्ालयको प्रिानाध्यापक, 
सामावजक काय्णकता्ण, विद्ालयको मनोिैज्ावनक िा विक्षकसँग सम्पक्ण  गन्ण वसफाररस गछछौं। हामी तपाईलंाई तपाईकंो विद्ा्थीसँग 
बदमासीको बारेमा कुरा गन्ण र तपाईकंो विद्ा्थी िा अन्य विद्ा्थीमाव् बदमासी िा साइबर बदमासी िएमा विश्सनीय ियस्लाई 
िन्न वसकाउन प्रोत्ावहत गछछौं। भनम्न स्ोतहरूमा बदमासी ि साइबि बदमासीको बािेमा अनलाइनमा थप जानु्होस्:

• Cyberbullying.org
• Stopbullying.gov

• Safeschools.state.co.us
• Commonsensemedia.org
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अनुशासन सम्न्धी क्शषिा परिषदक्रो सब ैनीवतहरूकरो समीषिा िन्यकरो लागि 
board.dpsk12.org मा जानुहरोस।् ववद्ालय-ववशेष नीवतहरूकरो बािेमा 
थप जान्नकरो लागि प्रत्षि रूपमा आफनरो ववद्ालयमा सम्पक्य  िनु्यहरोस।् तपाईंसँि 
अनुशासन सम्न्धी चिन्ताहरू छन ्भन,े ककृ पया 720-423-3054 मा 
परिवाि तथा समुदाय हले्पलाइनलाई फरोन िनु्यहरोस।्

अनिुासन
प्रभावकािी ववद्ालय अनुशासन नीवतहरूले ससकाइका लागि उपकािी 
कषिाकरोठाहरूकरो प्रवद््यन िछ्य  ि सब ैववद्ाथथीहरूकरो लागि अविरोििकहत 
क्शषिा उपलब्ध ििाउँछ। हाम्ा ववद्ालयहरूमा, अनुशासनात्मक 
परिणामहरू यकु्क्सङ्गत, वनष्पषि, उमेि–सापेषि ि ववद्ाथथीकरो 
दरुव्य्यवहािसँि गमलन ेहुनुपद्यछ ि पीकित ि/वा समुदायमा त्सले पानने 
प्रभाव पवन वविाि िरिनुपद्यछ । परिणामहरूलाई अथ्यपूण्य ि ववकासात्मक 
रूपमा उपयकु् वनदनेशनहरूसँि मेल ििाउँदा, ववद्ाथथीहरूलाई आफनरो 
िल्ीबाि पाठ ससके् ि ववद्ालय समुदायमा यरोिदान कदन ेअवसि प्रदान 
िरिनछ। किस्ट्रिक्टकरो नीवतसँि समरूप िहसेम् ववद्ालयहरूले आफन ै
ववद्ालय वनयमहरू ि व्यवहाि वनदनेशनहरू अिँालन सके्छन।् 

भनलम्बन ि भनष्ासन भनषेि

अनुिासवनक काररहरूको लावग विद्ा्थीहरूलाई विद्ालयबाट 
वनष्ासन गना्णले – वििेषगरी विक्षाको प्रारक्म्क िष्णहरूको 
अिविमा – उहाँहरूको दीघ्णकालीन सफलताको अिसरलाई 
नकारात्मक रूपमा असर गछ्ण  िनी DPS ल ेविश्ास गछ्ण । कानकूनद्ारा 
आिश्यक मावमलाहरूमा बाहेक, हामील ेECE देक्ख तेस्ो ग्ेिसम्का 
विद्ा्थीहरूका लावग वनलम्बनहरू उल्ेखनीय रूपमा कम गन्ण र 
वनष्ासनलाई हटाउनको लावग हामील ेहाम्ो अनुिासन सुिार नीवतलाई 
पररमावज्णत गरेका छौ।ं

अिक्तता िएका भवद्ाथथीहरू

कानुनले अिक्तता िएका विद्ा्थीहरूलाई विद्ा्थी अनुिासन 
प्रवक्रयाहरूको सम्बन्धमा सुरक्षा प्रदान गरेको हुनछ । कृपया विद्ालयका 
504 संयोजक िा वििेष विक्षा सेिाका केस मेनेजरलाई सम्पक्ण  गनु्णहोस् ।



नामाकंन
DPS के कुिामा ववश्ास िछ्य  भन ेDenver मा जहा ँबसे पवन सब ैववद्ाथथीहरूले िुणसिीय 
ववद्ालयमा समान पहँुि प्राप्त िनु्य पद्यछ । DPS मा आउन े ववद्ाथथीहरूलाई आफनरो 
िरोलमा िहकेरो ववद्ालय वा आफनरो भना्य षिते्मा िहकेरो ववद्ालयमा भना्य ग्यािेन्ी िरिनछ । 
ति पवन, अकवो वष्य नया ँ ववद्ालयमा उपस्थित हुन िाहेका वा आवश्यकता भएका कुनै पवन 
ववद्ाथथीले SchoolChoice (ववद्ालय िरोजाइ) करो प्रकक्रयामा सहभािी हुन सकछन ् । 
वप्रसू्ल ववद्ाथथीहरूकरो लागि DPS काय्यक्रममा नामाङ्कनकरो ग्यािेण्ी िरिएकरो छैन; वप्रसू्ल 
परिवािहरूले वार्षक रूपमा आवेदन कदनुपछ्य।

आफनो भिमेकको भवद्ालय फेला पानुताहोस्

तपाई ंDenver को बावसन्ा हुनहुुनछ र तपाईलें आफनो टोलको सीमा विद्ालयमा िना्ण नहुने 
विकल्प छनौट गनु्ण िएको छैन र तपाईलें ित्णमान िवैक्षक सत्रमा आफनो विद्ा्थीलाई िना्ण गन्ण 
जरुरी छ िन ेतपाई ंवसिै ँआफनो स्ानमा सेिा प्रदान गनने टोलको विद्ालयमा आफनो विद्ा्थीलाई 
िना्ण गन्ण सक्हुुनछ । तपाईलें आफनो वछमेकी विद्ालय वनिा्णरर गन्ण schoolfinder.dpsk12.org 
मा जान सक्हुुनछ। नामाङ्कन गन्णको लावग, दता्ण वमवत र आिश्यक दस्ािेजहरूको लावग प्रत्क्ष 
रूपमा विद्ालयमा सम्पक्ण  गनु्णहोस्। 

िेनिरका केही िागहरू नामाङ्कन क्षेत्र िा िौगोवलक क्षेत्रहरूमा छन् जहाँ विद्ा्थीहरूलाई 
वििेष एक विद्ालयमा मात्र निएर िेरै विद्ालयहरूमध्य ेएकमा स्ानको ग्यारेण्ी गररनछ। 
तपाई ंDenver मा िख्णरै आएर बस् ्ालन ुिएको छ र तपाई ंअवहल ेकुनै एउटा िना्ण क्षेत्र वित्र 
बस् ुहुनछ िने िा यो िैवक्षक सत्रका लावग तपाई ंआफनो टोलमा नपनने विद्ालयमा उपक्स्त हुन 
िाहनुहुनछ िने कृपया schoolchoice.dpsk12.org मा गई खाता खोली लगइन गरेर एउटा 
आिेदन पकूरा गनु्णहोस् ।

SCHOOLCHOICE

तपाई ंअकको िष्ण आफना विद्ा्थीलाई आफनो टोल बाहेकको (अवहल ेगइरहेको िन्ा फरक) 
विद्ालयमा िना्ण गराउन िाहनुहुनछ िने तपाई ंSchoolChoice (विद्ालय रोजाइ) प्रवक्रयामा 
सहिागी हुन सक्ुहुनछ । SchoolChoice (विद्ालय रोजाइ) सञ्ालन हुने अिविमा, 
पररिारहरूल ेप्रत्ेक विद्ा्थीको लावग एउटा आिेदन पेि गछ्णन्, जसमा उनीहरूले आफकू ल े
पढ्न िाहेका विद्ालयहरू प्रा्वमकताका सा् राखछन ्। त्सपवछ DPS ल ेती प्रा्वमकताका 
सा्सा् ैविद्ालय िना्णका प्रा्वमकताहरू र उपलब्ध ठाउँको आिारमा ती विद्ा्थीहरूका लावग 
विद्ालय छनौट गछ्ण  । आफकू लाई सबैिन्ा मनपरेको विद्ालयमा जान पाउन ेविद्ा्थीहरूको 
संख्या अविमान्य गराउनको लावग हाम्ो प्ररालीको विजाइन गररएको हो।

अकको िैवक्षक सत्रका लावग SchoolChoice (विद्ालय रोजाइ) को िरर 1 मध्य जनिरी 
देक्ख मध्य फेब्ुअरीसम् िलनेछ । तपाई ंआिेदन वदन ेसमयािविका दौिान जुनसुकै समयमा 
schoolchoice.dpsk12.org मा गएर खाता बनाउन र आिेदन वदन सक्ुहुनछ ।
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नामाौंकन ि SchoolChoice करो बािेमा थप जानकािीकरो लागि, 
schoolchoice.dpsk12.org वा 720-423-3493मा 
फरोन िनु्यहरोस।् 
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उत्ीिन तर्ा विभेद
DPS समुदायका सब ैसदस्यहरू मया्यदा ि आदिपूण्य व्यवहाि िरिन ेवाताविणमा अध्ययन वा काय्य िन्य यरोग्य छन।् 
ववद्ालय, ववद्ालय मैदान, DPS काया्यलयकरो थिान वा DPS सँि सम्न्न्धत अन्य कुनै सेकिङहरूमा भेदभाव ि 
उत्ीिनकरो लागि कुनै थिान छैन। कम्यिािी, ववद्ाथथी ि समुदाय सदस्यहरूद्ािा भेदभाव ि उत्ीिन सहनीय हुनेछैन।

गवैि-िेदिावको नीभत

संघीय नागररक अविकारहरूका कानकूनहरू (िीष्णक VI, िीष्णक IX, अिक्तता िएका अमेररकीहरूको ऐन, खण्ड 
504 र उमेर िेदिाि ऐन), राज्य कानकून र विक्षा पररषदको नीवतहरू अनुसार, DPS ल ेआफनो िैवक्षक काय्णक्रम र 
वक्रयाकलापहरू िा रोजगारीमा िना्ण, पहँुि िा व्िहारमा जावत, रङ्ग, वलङ्ग, यौन झुकाि, लैवङ्गक पवहिान िा अविव्क्क्त, 
तेस्ो-वलङ्गी/समवलङ्गी, िम्ण, मकूल राष्ट्र , आप्रिास/नागररकताको अिस्ा, िंिज, उमेर, िैिावहक क्स्वत, सेिावनिृत्त सैवनक 
िा अिक्तताको आिारमा िेदिाि गददैन। सा्,ै DPS ल ेिंिारुगत जानकारीको आिारमा कम्णिारी िा आिेदकहरूलाई 
िेदिाि गददैन। उत्ीिन प्रवतबक्न्धत िेदिािको रूप हो। DPS ल ेराम्ो आियले उजुरी गरेकोमा िा िेदिाि िा 
दुव््णिहारको अनुसन्धानमा राम्ो आियले सहिागी िएकोमा कुनै व्क्क्त विरुर्को प्रवतिोिलाई प्रवतबन्ध लगाउँछ। 

उभचत आवासहरू

DPS िा विद्ालयका वक्रयाकलापहरुमा िाग वलन िाहन ेअिक्तता िएका व्क्क्तहरुलाई अनुरोिमा उपयुक्त सुवििाको 
बन्ोबस्ी प्रदान गररनेछ । कृपया कम्ीमा पवन गवतविवि हुने वदनिन्ा तीन काय्ण वदन पकूि्ण विद्ालय िा वििागमा 
सम्पक्ण  गनु्णहोस्।

समािान प्रभक्रया

िेदिाि र उत्ीिनका विषयहरू समािान गनने प्रवक्रया Board Regulation AC-R1 मा समािेि गररएको छ । उवित 
आिासहरूको अनुरोिसँग सम्बक्न्धत सरोकारहरूको समािान प्रवक्रया पररषद नीवतहरू AC-R2, GBA-R1 र JB-R-1 
मा छन्। DPS ल ेिेदिाि र उत्ीिनका सबै उजुरीहरूलाई तुरुन्तै अनुसन्धान गननेछ। 

भजज्ासा ि उजुिीहरू

माव् सकूिीबर् गररएका सुरवक्षत िग्णहरूमा आिाररत िएका िेदिाि र उत्ीिनसम्बन्धी वजज्ासा र उजुरीहरू विक्ट्ट्रक्ट 
िेदिाि रोक्ाम र प्रवतवक्रया संयोजकलाई पठाउन िा बाह्य उजुरी फाराम प्रयोग गरी पेि गन्ण सवकनछ।

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 अवतररक्त, अनुिासनात्मक काय्ण 
अवियोग सम्बन्धी वजज्ासा िा उजुरीलाई 
य.ुएस. विक्षा वििाग, नागररक अविकारको 
काया्णलय 1244 Speer Blvd., Denver, CO 
80204 मा सम्बोिन गरी पठाउन सवकनेछ।

dpsk12.info/DPRcomplaintform मा उपलब्ध बाह्य उजुिी फािाम प्रयरोि ििेि 
अनलाइनबाि कुनै पवन श्जज्ासा वा उजुिीहरू पेश िनु्यहरोस ्।



स्ास्थ्य तर्ा स्स्ता 
DPS मा हामीले स्वास्थ्यले हाम्ा ववद्ाथथीहरूकरो शैक्षिक उपलप्ब्धमा पानने उले्िनीय 
प्रभावलाई पकहिान िछछौं। हामीलाई स्वथि बच्ाहरूले ववद्ाथथीहरूलाई झन िाम्रो बनाउँछन ्
ि िाम्ा ववद्ाथथीहरूले स्वथि समुदाय बनाउन मद्दत िछ्यन ्भन्न ेकुिा थाहा छ।

प्रभतिक्षा ि खोप

खोप हाम्ा विद्ा्थीहरूको स्वास्थ्यको महत्वपकूर्ण िाग हो। कोलोरािो कानकूनले रोगको 
रोक्ामका लावग विद्ालय जाने बालबावलकाल ेखोप लगाउन आिश्यक ठहर गछ्ण । कोलोरािो 
स्वास्थ्य बोि्णल ेअवनिाय्ण गरेका खोपहरूका अवतररक्त, खोप अभ्ासहरूको सल्ाहकार 
सवमवतल ेवसफाररस गरेका खोपहरू पवन छन्। प्रवतवनवि सिा वििेयक 14-1288 अनुसारका 
स्वास्थ्य, िावम्णक िा व्क्क्तगत प्रयोजनहरू बाहेकमा वनवचित खोपहरूका लावग विद्ालयमा 
उपक्स्त हुनु आिश्यक हुनेछ ।

DPS विद्ालय नस्णहरूले प्रवतरक्षा आिश्यकताहरू िएका विद्ा्थीको पवहिान गन्ण कोलोरािो 
स्वास्थ्य बोि्ण (Colorado Board of Health) को अनुसकूिीको पालना गछ्णन्। यवद बच्ाल े
आिश्यक प्रवतरक्षा त्ा खोपहरू छुटाइरहेको छ िने आमाबुिा िा अवििािकहरूलाई 
सकूवित गररनेछ। 

औषभिहरू

आमाबाब ुिा अवििािकल ेविद्ा्थी औषवि/उपिारको अनुरोि सम्बन्धी फाराम (Student 
Medication/Treatment Request Release Agreement form) पकूरा गरेको खण्डमा 
औषवि र विवकत्ा उपिार विद्ालयमा प्रदान गन्ण सवकनछ । यस फारामल ेविद्ालय पररसरमा 
औषवि वितरर गन्णका लावग नस्ण िा प्रवतवनविका लावग आिश्यक अवििािकको मञ्जरी प्रदान 
गछ्ण । सबै औषविहरू िास्विक फामनेसी कने्नरमा वदइन ुपद्णछ जसमा तपाईकंो बच्ाको 
नाम, औषविको नाम, मात्रा र आिृवत्त र औषवि छाि्ने वमवत लेबुल गररएको हुनुपद्णछ। 
विद्ा्थीहरूलाई सम्बक्न्धत विवकत्ा आदेि र अवििािकको मञ्रीमा आस्मा इनहेलर िा 
इवपनेवफ्रन (इवप-पेन) जस्ा आपत्ावलन औषविहरू बोक्े अनुमवत वदन सवकनछ ।

भवद्ालय तनदरुस्ी नीभत

स्वस् खाद् रोजाइहरूलाई सम््णन गन्ण र विद्ा्थीको स्वास्थ्य र तनदरुस्ीलाई सुिार गन्ण, 
विद्ालय वदनको समयमा विद्ालय खाना काय्णक्रमहरूिन्ा बावहर विद्ा्थीहरूलाई बेविन े
सबै खाद् र पेय पदा््णल ेय.ुएस. कृवष वििाग (USDA) को विद्ालय पोषर मानदण्डहरू पकूरा 
गरेको िा नाघेको हुनुपछ्ण । विद्ालय तनदरुस्ी मानदण्डहरूमा ्प जानकारीको लावग, कृपया 
foodservices.dpsk12.org मा जानुहोस्। िरोप ताललका ि िाज्यकरो आवश्यकताहरूकरो 

बािेमा थप जानकािीकरो लागि, ककृ पया 
coloradoimmunizations.com 
मा जानुहरोस।् आफनरो बच्ाकरो औषसि ि कुनै 
आवश्यक फािाम पूिा िननेसम्न्धी अवतरिक् 
जानकािीका लागि ककृ पया ववद्ालयकरो नस्यकरो 

काया्यलयमा सम्पक्य  िाख्ुहरोस।्
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इन्टिनेट ि सामाशजक गमडिया
क्शषिाका लागि इन्िनेि एउिा महत्त्वपूण्य उपकिण हरो ि DPS ले सब ैववद्ालयहरूमा 
इन्िनेि जिान प्रदान िछ्य। इन्िनेिकरो प्रयरोिले ववद्ाथथी ि कम्यिािी दरुबलेै वनश्चित 
वनयमहरूकरो पालना िन्य आवश्यक ठहि िछ्य। िैिकानूनी, अश्ीलता वा अनुपयकु् 
प्रयरोजनहरूका लागि इन्िनेिमा पहँुि िन्य प्रवतबन्न्धत छ। DPS ले िैिकानूनी, 
अश्ीलता वा अनुपयकु् सामग्ीहरूलाई िरोके् प्रयास स्वरूप इन्िनेि सामग्ीलाई 
कफल्टि िछ्य। पहँुि िरिएका सब ैइन्िनेि सामग्ीलाई DPS कम्यिािीद्ािा छानवबन 
िन्य सककनछ ि यसलाई वनजी मान्न ुहँुदैन। 

Facebook, Google+ र Twitter जस्ा सामावजक वमविया साइटहरूमा महत्त्वपकूर्ण 
िैवक्षक प्रयोगहरू छन् र िक्क्तिाली सञ्ार उपकररहरू बन्न सकछन्। यवद विद्ा्थी 
र विक्षकहरू यी िातािररहरूमा नम् र अनुििी व्िहार देखाउनुहुनछ िने, यी 
साइटहरूलाई विद्ालयहरूमा प्रयोग गन्ण सवकनछ र गनु्णपछ्ण । विद्ा्थीहरूलाई सामावजक 
वमवियाबाट सा्ीहरूद्ारा दादावगरी देखाइएको िा उत्ीिन गररएको जस्ो महसुस हुनछ 
िने, वतनीहरूल ेत्सलाई आफनो विद्ालयमा ररपोट्ण गनु्णपछ्ण ।

इन्रनेट प्रयोगको नीवतलाई उल्ंघन गनने विद्ा्थीहरूल ेआफनो इन्रनेट पहँुि र/िा 
सामावजक वमवियाको पहँुि गुमाउन सकछन ्र अनुिासनात्मक काय्णिाहीको सामना गन्ण 
सक्ेछन्।

आदेिक रिपोट्यिहरू
सब ैववद्ालयका कम्यिािी सदस्यहरू आदेशक रिपरोि्यिहरू हुन।् वतनीहरूलाई अवनवाय्य 
रूपमा आदेशक रिपरोि्यिहरू हिेक वष्य पूिा िनु्यपछ्य  ि यकद उहाहँरूले दरुव्य्यवहाि वा बवेासा 
भइिहेकरो यथरोचित शौं का ििेमा िाज्यले आवश्यक ठहि ििे अनुसाि बाल दरुव्य्यवहाि वा 
बवेासा बािेमा रिपरोि्य िनु्यपछ्य।
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बाल दरुव्य्यवहाि वा बवेासाकरो रिपरोि्य िन्यका लागि, करोलरोिािरो बाल दरुव्य्यवहाि 
तथा बवेासा हिलाइन (Colorado Child Abuse and Neglect 
Hotline) लाई 844-264-5437 मा सम्पक्य  िनु्यहरोस।्
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अशभभािकको आििण
DPS ले सब ैपरिवािहरूलाई आफना बालबाललकाकरो क्शषिामा सहभािी हुन प्ररोत्ाहन िछ्य। हामी आमाबवुा ि अक्भभावकहरूबाि आदश्य 
दषिता ि आदिकरो अपेषिा िछछौं ि क्शषिण वा ववद्ालय सहायता काय्यहरूमा बािा नपुि् याउने अपेषिा िछछौं। 

उक्त व्िहारल ेहाम्ा विद्ा्थी र कम्णिारी सदस्हरूका लावग असुरवक्षत, अनुत्ादक िा िम्कीपकूर्ण िातािरर वसज्णना गन्ण सकछ। यवद आमाबुिा 
िा अवििािकल ेयस नीवतको उल्ंघन गनु्णहुनछ िने, उहाँको व्िहार बारेमा िेतािनी वदन सवकनेछ; विद्ालय कम्णिारीसँग मध्यस्तामा 
सहिागी हुन वनमक्न्त्रत गन्ण सवकनेछ; िा विद्ालय मैदानमा प्रिेि गन्णबाट प्रवतबन्ध लगाउन सवकनेछ। हामी एकसा् वमलेर विन्नतालाई रोक् 
मद्दत गन्ण िाहनछौ ंजसकारर हामी हाम्ा विद्ा्थी र कम्णिारी सदस्हरूका लावग सकारात्मक र लािकारी िातािरर कायम राख्न सकछौ।ं 

विद्ार्थीको आििण
DPS करो लागि ववद्ाथथीकरो सुिषिा उच् प्राथगमकतामा छ ि सुिक्षित शैक्षिक वाताविणलाई कायम िाख् प्रते्क ववद्ालयमा श्जम्वेाि 
सञ्ालनकरो आवश्यक पछ्य। ववद्ाथथीहरू ववद्ालय मैदान, DPS स्वीककृ त सवािी सािन, वनर्दष्ट ववद्ालय बस वबस्तनी वा ववद्ालय-प्रायरोश्जत 
काय्यक्रमहरूमा हँुदा ववद्ाथथी सुिषिा नीवत तथा काय्यववसिहरू लािू हुनछन।्

भवद्ाथथीहरूको लागुऔषि तथा मभदिाको प्रयोग
विद्ा्थीहरूल ेअवनिाय्ण रूपमा विद्ालय मैदान, DPS बाट स्वीकृतप्राप्त सिारी सािन, वनवद्णष् विद्ालय बस वबसौनी िा विद्ालयल ेप्रायोजन 
गरेका काय्णक्रमहरूमा मवदरा, लागुऔषि, गाँजा, कानकूनी तर अनाविकृत, िा अन्य गैरकानुनी पदा््णहरू बोक्ु िा प्रयोग गनु्ण हँुदैन । खराब 
आिररहरूल ेअनुिासनको कारबाही वनम्त्ाउन सकछ ।

भवद्ाथथीको पोिाक
िेषिुषाल ेविद्ालयको अध्ययन िातािररलाई बािा पुर् याउन ुहँुदैन। यसल ेउपयुक्त मानदण्डहरूलाई पकूरा गनु्णपछ्ण  र अन्यलाई सम्ान गनु्णपछ्ण । 
कृपया वनवचित पोिाक िा पोिाक नीवतहरूका लावग आफनो बच्ाको विद्ालयमा हेनु्णहोस्।

भवद्ाथथीका अभिकाि तथा उत्तिदाभयत्वहरू
DPS विद्ा्थीका अविकार त्ा उत्तरदावयत्वहरूसँग सन्तुवलत िातािरर वसज्णना गन्ण समवप्णत छ जसले विद्ा्थीको सफलतालाई प्रिर््णन 
गछ्ण । विद्ा्थीहरूसँग व्क्क्तगत आिश्यकता र क्षमताहरूलाई पकूरा गनने सुरवक्षत र न्यायसंगत विक्षाको अविकार हुनछ। विद्ा्थीहरूल ेसुरवक्षत 
विद्ालय िातािररको स्ापना र व्िस्ापनमा उत्तरदावयत्व बोि गनु्णपछ्ण  र उनीहरू अन्य व्क्क्तको िैवक्षक अविकारसँग हस्क्षेप गन्ण सक् े
कुनै पवन हावनकारक गवतविविहरूमा संलग्न हुनुहँुदैन।

तपाईंलाई आफनरो बच्ाकरो ववद्ालयमा आमाबवुा वा ववद्ाथथीकरो आििण चिन्ताहरूलाई ह्याण्डललङ िन्य सहायताकरो आवश्यक पछ्य  भन,े 
ककृ पया थप जानकािीकरो लागि 720-423-3054 मा फरोन िनु्यहरोस ्वा face.dpsk12.org मा जानुहरोस।्
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विद्ार्थीको िेकि्यहरू
हामी हाम्ा ववद्ाथथीहरूकरो िरोपनीयता ि सुिषिाका लागि प्रवतबद् छ्त ौं। हाम्ा ववद्ाथथी िेकि्यहरू नीवतले 1974 करो परिवाि 
शैक्षिक असिकाि ि िरोपनीयता ऐन (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) करो 
पालना िछ्य। DPS ले आमाबवुा, अक्भभावक ि यरोग्य ववद्ाथथीहरूलाई FERPA अन्ति्यत उनीहरूका असिकािहरूकरो 
सम्न्धमा आमाबवुा, अक्भभावक ि यरोग्य ववद्ाथथीहरूलाई परिवाि क्शषिा असिकाि ि िरोपनीयता ऐनकरो लागि वार्षक 
सूिना उपलब्ध ििाउँछ।

अभिलेखहरूको अनुिोि

DPS बाट वनक्स्एका िा अब उपरान्त नामाङ्कन निएका विद्ा्थीहरूको लावग, आमाबुिा, अवििािक िा 18 िष्ण उमेर 
िन्ा माव्का विद्ा्थीहरूल ेdenverco.scriborder.com मा गएर अनलाइन अनुरोि पेि गन्ण सकछन्। अनुरोि पेि 
गरेपवछ, उहाँहरूलाई 45 वदनवित्रमा रेकि्णहरूमा पहँुि हुनेछ। हाल ैDPS स्कू लमा नामंवकत विद्ा्थीहरूको रेकि्णहरूको 
प्रवतवलवपहरू अनुरोि गन्ण, आमाबुिा, अवििािकहरू िा योग्य विद्ा्थीहरूल ेउपक्स्त विद्ालयमा प्रत्क्ष रूपमा अनुरोि 
पेि गन्ण सक्ुहुनछ। 

अभिलेखहरूको समीक्षा

आमाबुिा, अवििािक र योग्य विद्ा्थीहरूल ेअविलेखहरूको वनरीक्षरको अनुरोि गन्ण विद्ालय प्रिानाध्यापकलाई वसिैं 
वलक्खत अनुरोि पेि गन्ण सकछन्। उहाँहरूले अविलेखहरूलाई खुलासा गनु्णअवघ वलक्खत सहमवतको आिश्यक पछ्ण  िनी 
अनुरोि गरेर अविलेखहरूको खुलासालाई पवन वनयन्त्रर गन्ण सक्ुहुनछ। हालका विद्ा्थी र अवििािकहरूल ेविद्ालय 
पोट्णल र अवििािक पोट्णलमा टट्र ासिवक्रप्ट र अन्य ररपोट्णहरूलाई हेन्ण सकछन्। आविकाररक टट्र ासिवक्रप्ट िा अन्य विद्ा्थीका 
रेकि्णहरूलाई अनलाइनमा अनुरोि गन्ण, कृपया  denverco.scriborder.com मा जानुहोस्।

अभिलेखहरूको संिोिन

आमाबुिा, अवििािक र विद्ा्थीहरूल ेअविलेखहरू गलत िा भ्रामक पाएमा विद्ालयलाई सच्ाइएको माग्नका लावग 
अनुरोि गन्ण सक्ेछन् । उहाँहरूले पररित्णनको अनुरोि गररएको अविलेखको िागलाई स्पष् रूपमा पवहिान गनु्णपछ्ण  र 
अनुरोि गररएको संिोिनको लावग कारर उल्ेख गनु्णपछ्ण । अविलेखलाई अनुरोि गररएको अनुसार संिोिन गनु्णहँुदैन 
िनी वनर्णय गररनछ िने, DPS ल ेवनर्णयको अनुरोिकता्णलाई सकूवित गराउनेछ। उनीहरूसँग त्सपवछ संिोिनको लावग 
वसफाररसको सम्बन्धमा सुनुिाईको अविकार हुनेछ। 

पूवता सहमभत भबना खुलासा

न्यायसंगत िैवक्षक रूविहरूसँग विद्ालयका अविकारीहरूलाई विद्ा्थीका अविलेखहरूको खुलासा गन्ण अवििािकीय 
सहमवतको आिश्यक पददैन। DPS ल ेपवन उनीहरूसँग न्यायसंगत िैवक्षक रुविहरू हुनछन् िने जानकारी पहँुि गन्णसक्े 
व्क्क्तहरूको रूपमा तेस्ो-पक्ष विके्रता, सामुदावयक साझेदार िा अकको विद्ालय विक्ट्ट्रक्टका अविकारीहरूलाई वनयुक्त 
गन्ण सकछ। 

िाइिेक्टिी सम्बन्ी जानकािी

नामाङ्कनको दुई हप्ता वित्रमा आमाबुिा, अवििािक िा योग्य विद्ा्थील ेउक्त खुलासाको सम्बन्धमा वनरीक्षकलाई 
DPS_Superintendent@dpsk12.org मा इमेल पठाइ वलक्खत रूपमा खुलासालाई अस्वीकृत नगरेसम् DPS ल े
िाइरेक्टरीसम्बन्धी जानकारी खुलासा गन्ण सक्ेछ ।

भचभकत्ा जानकािी ि आपतकालीन खुलासा

यवद विद्ा्थी िा अन्य व्क्क्तहरूको स्वास्थ्य िा सुरक्षा बिािका लावग जानकारीको बोि हुन ुआिश्यक िएमा DPS ल ेआकक्मिक 
अिस्ामा िवैक्षक रेकि्णबाट उपयुक्त पक्षहरूलाई व्क्क्तगत रूपमा पवहिान योग्य जानकारीको खलुासा गन्ण सक्छे।
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विद्ालय सुिक्षा
DPS सब ैववद्ाथथी ि परिवािहरूकरो लागि सुिक्षित ि ववश्सनीय वाताविणकरो ससज्यना िन्य प्रवतबद् छ ि हामी आकस्मिक तत्िताका लागि 
ववद्ालय किस्ट्रिक्टहरू बीिमा िावष्टरिय नेतकृत्वकता्य हुन िव्य िछछौं।

भनकास

वनकास तब हुनछ जब विद्ालय वित्र आगलागी जस्ा जोक्खमपकूर्ण 
पररक्स्वतको काररल ेगदा्ण हावन िा िोट-पटकबाट बच्नको लावग 
विद्ा्थीहरूलाई विद्ालय ििन िन्ा बावहर पठाइनछ।

बसोबासको व्व्था

आँिी िा खराब मौसमको िेतािनी जस्ो जोक्खम देक्खएमा 
बसोबास व्िस्ाको आिश्यक हुनछ र ररक्तीकरर िा प्रारक्म्क 
बखा्णस्ल ेविद्ा्थीहरूलाई सम्ावित रूपमा खतरामा पुर् याउन 
सकछ िनी सुरक्षा वििागद्ारा वनिा्णरर गररएको छ।

लकआउटहरू

विद्ालयको क्षेत्रमा खतरा पवहिान गररँदा लकआउटको 
आिश्यक हुनछ। विद्ालयमा कुनै पवन संकट िा खतराहरूलाई 
प्रिेि गनु्णबाट रोक्को लावग सबै बावहरी ढोकाहरूलाई बन् 
गररएको हुनछ। लकआउटको अिविमा विद्ालयमा प्रिेि गनने िा 
बावहर जाने अनुमवत हँुदैन।

लकिाउनहरू

ििनको वित्र िा विद्ालयको नवजकै खतरनाक खतरा िा 
सम्ावित खतरनाक खतराको पवहिान गररनछ िने लकिाउन 
हुनछ। सबै बावहरी र वित्री ढोकाहरूलाई बन् गररनछ र 
विद्ा्थीहरू विद्ालयमा बस्ुपछ्ण । लकिाउनको अिविमा 
विद्ालयमा प्रिेि गनने िा बावहर जाने अनुमवत हँुदैन।

पुनभमतालन

विद्ा्थीहरू विद्ालय साइट िा साइट िा विद्ालय मैदानहरूको 
िररपररलाई प्रिावित पारेको आपतकालीन अिस्ाको काररल े
विद्ालय सुवििाबाट िैकक्ल्पक स्ानमा सदा्ण पुनवम्णलन हुनछ। 
पुनवम्णलन प्रवक्रयाको अिविमा, विद्ा्थीहरूलाई विद्ालयसँग 
आपतकालीन सम्पक्ण को रूपमा सकूिीबर् गररएको ियस्सँग 
मात्र छोि्न सवकनछ। विद्ा्थीहरूलाई वलन आएका ियस्हरूल े
िालक अनुमवत पत्र, राज्य आइिी काि्ण, वमवलटरी काि्ण िा 
राहदानी जस्ा सरकारद्ारा जारी गररएको उपयुक्त फोटो 
पवहिान ल्ाउनुपछ्ण ।

भवद्ालयमा आपतकालीन अव्थाको लाभग तयािी
• आफनो बच्ासँग विद्ालयका आकक्मिक काय्णविविहरू 

बारे कुरा गनु्णहोस् जसकारर वतनीहरूलाई ्ाहा हुनछ 
वक आकक्मिक अिस्ा िा संकटमा के-के कुराको 
अपेक्षा गनु्णपछ्ण ।

• आफनो बच्ाको आकक्मिक सम्पक्ण  जानकारीमा 
पररित्णनहरू हुने विवत्तकै अद्ािविक गनु्णहोस्। 
विद्ा्थीहरूलाई विद्ालयबाट अनविकृत व्क्क्तहरूसँग 
छोविन ेछैन।

• यवद तपाईकंो बच्ाल ेऔषवि सेिन गनु्णपछ्ण  िने, 
विद्ालयमा कम्ीमा पवन तीन-वदनसम्का लावग 
औषवि छ िनी सुवनवचित गनु्णहोस्।

भवद्ालयमा आपतकालीन अव्था आउुँदा के गनने
• अद्ािविक गररएको जानकारीको लावग dpsk12.org मा 

DPS िबेसाइटलाई र DPS सामावजक वमविया हेनु्णहोस्।
• फेवमली एण्ड कम्वुनटी हेल्पलाइन 720-423-3054मा 

फोन गनु्णहोस्।
• विद्ालयका समािार ितेािनीहरूको लावग स्ानीय वटिी िा 

रेवियो टे्सनहरू खोलनहुोस्।
• स्विावलत फोन कल/िा पाठ्य सने्िका लावग प्रवतक्षा 

गनु्णहोस् जसले तपाईलंाई तपाईकंो बच्ालाई वलन आउने 
सुरवक्षत समय र स्ानको बारेमा सकूवित गराउनछे।

• आफनो बच्ासँग पुनवम्णलनको सम्बन्धमा जानकारी सुन्नहुोस्। 
वमलाप क्षते्रमा आफनो सा्मा ििै सरकारी पवहिान ल्ाउन 
कृपया सम्झनहुोस्।

• तपाईकंो बच्ाको विद्ालयमा नआउनहुोस्। यसल ेपवहलो 
उत्तरदाताहरूका प्रयासहरूलाई हस्क्षपे गन्ण सके् टट्र ावफक 
िीि वसज्णना गननेछ।

• आफनो बच्ालाई िा आफनो बच्ाको विद्ालयलाई फोन 
नगनु्णहोस्। अत्ाविक फोन कलहरूले आकक्मिक 
सञ्ारहरूलाई हस्क्षपे गन्ण सकछ।

तपाईकंो बच्ाको भवद्ालयमा लकिाउन हुनि 
िने के गनने
यवद तपाईलंाई आफनो बच्ाको विद्ालयमा लकिाउन/
लकआउट िइरहेको छ िनी सकूिना आएमा, विद्ालयमा 
नआउनहुोस्। तपाईलंाई आफनो बच्ाको विद्ालयको 
अिस्ा बारेमा अवतररक्त जानकारीको सा्मा सिेत 
गराउन सवकन ेस्ानमा रहनहुोस्। घटना अन्त्य निएसम् 
िा बावहर वनक्स्न सुरवक्षत निएसम् विद्ा्थीहरूलाई 
बावहर वनस्न वदइन ेछैन। आफनो बच्ालाई पुनवम्णलन 
साइटमा वलन तयार रहनहुोस्।
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DPS ले अौंग्ेजी नबरोलनुहुन ेपरिवािकरो लागि कुनै पवन शुल्क 
वबना सहयरोिकरो लागि लेखिएकरो अनुवादन ि बरोललएकरो 
व्याख्ा उपलब्ध ििाउन े प्रवतबद् िछ्यन।् कुनै पवन DPS 
आमाबवुा वा अक्भभावकले आफनरो कम्यिािी माफ्य त सेवाहरू 
अनुिरोि िन्य सके्छन ्। 

दोिाषेहरू

स्वयं, फोन िा संकेत िाषा अनिुाद सेिाहरू DPS सामुदावयक 
बठैक, CS, CELA PAC, ELA DAC र बोि्ण बठैकहरू जस्ा कुनै 
पवन आिश्यक पररिार समकूह बठैकहरूको लावग उपलब्ध हुनछन।् 
फोन अनिुादन सेिाहरू आकक्मिक िा अप्रत्ावित पररिार-
विद्ालय सञ्ार आिश्यकताहरूको लावग उपलब्ध हुनछन।् 

अनुवाद सेवा

पत्र, अनुमवत रवसद, फाराम, आिेदन, विद्ालयका विज्ापन र 
ब्ोसरहरू, विद्ालय बैठकहरूका एजेण्डा र िैयक्क्तक विक्षा 
योजना (Individualized Education Plan) मकूल्ाङ्कनहरू 
सवहतका आिश्यक पाररिाररक सञ्ारलाई अनुिादका लावग 
पेि गन्ण सवकनछ।

अनिुाद तर्ा दोभाषेहरू

अनुवाद ि दरोभाषे सेवाहरू अनुिरोि िन्य, ककृ पया आफनरो 
ववद्ालयकरो मुख् काया्यलयमा सम्पक्य  िनु्यहरोस।् DPS 
परिवािहरूद्ािा प्रयरोि िरिएका एकदमै सामान्य भाषाहरूमा 
नीवत, किस्ट्रिक्ट स्रोत ि अक्भभावकका माि्यदश्यनहरूकरो लागि 
dpsk12.org/languages मा जानुहरोस।्
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आगन्ुक तर्ा स्यंसेिकहरू
हामीले हाम्रो परिवािहरूलाई हाम्ा कषिाकरोठाहरूमा जान प्ररोत्ाहन िछछौं ि हामीले पकहिान िछछौं कक DPS करो सफलतामा परिवाि 
स्वयौं सेवकहरूले महत्त्वपूण्य भूगमका वनवा्यह िनु्यहुनछ। िलत मनसाय ललएि कुनै पवन अनसिककृ त व्यक्क्हरू भवन क्भत् प्रवेश नििरोस ्भनी 
सुवनश्चित िन्यका लागि, सब ैआिन्तकुहरूले ववद्ालयकरो स्वीककृ वत प्राप्त िन्य भ्रमण अवसिमा ववद्ालयकरो काया्यलयमा रिपरोि्य िनु्यपछ्य। 
हाम्रो ववद्ालयहरूमा स्वयौं सेवा िन्य इचु्क परिवाि ि समुदायका सदस्यहरूकरो लागि हामीसँि स्वयौं सेवक आवेदन ि पकृष्ठभूगम जािँकरो 
व्यवथिा पवन छ।

मौसम
ििाब म्तसमकरो अवथिामा, DPS ववद्ालय बन् वा कढलरो हुन सकछ। हामी परिवािहरूलाई वबहान 5 बजदेेखि कल िनने उदे्दश्यसँि 
सम्ाववत भएसम् लछिरो ववद्ालय बन् हुन ेवा कढलाइहरू हुन ेबािे सूचित ििाउन प्रवतबद् छ्त ौं।

DPS ल ेवनम्न च्ानलहरूबाट विद्ालय बन् हुने िा वढलाइहरू हुने बारे घोवषत गछ्ण :

स्चाभलत कल, पाठ्य सने्ि वा इमेलहरू: विद्ालयहरूमा फोन नम्बर िा इमेल ठेगानाहरू उपलब्ध गराउने पररिारहरूल ेखराब 
मौसमको काररल ेकक्षा बन् िा वढलो हुने ियो िने त्सको जानकारी आफकू ल ेिाहेको िाषामा फोन कल र/िा इमेल प्राप्त गनु्णहुनेछ।

DPS गृहपृष्ठ: बन् र वढलाइहरूलाई dpsk12.org मा विक्ट्ट्रक्ट गृहपृष्ठको िीष्णमा रातो "िेतािनी" ब्ानर माफ्ण त घोषरा गररनछ।

DPS सामाभजक सञ्ाल: विद्ालय बन् गनने िा वढलो खोलन ेिन्ने घोषराहरूलाई तुरुन्तै Facebook र Twitter मा पोट् गररनेछ।

समाचाि भमभिया: DPS ल ेमौसमको काररले हुन ेबन् िा वढलाइका सकूिीहरू समािेि गन्णका लावग समािार वमवियालाई तरुुन्त ैसकूवित गछ्ण ।

बस बुलेभटन: DPS को यातायात उपकररल ेस्विावलत रूपमा कुनै पवन बस वढलाइहरूको बारेमा अवििािकहरूलाई सकूवित गराउँछ।

भिच्ट्रिक्ट खुलासा वा भिलाइ हटलाइन: बन् िा वढलाइको घोषरा गनने सने्िलाई DPS को बन् गनने हटलाइन 720-423-3200 मा 
सा्सा् ैDPS यातायात सेिाहरूको हटलाइन 720-423-4600 मा छोविनेछ।

ककृ पया म्तसमकरो बािेमा बािम्ाि सरोसिएका प्रश्नहरूकरो सूचिकरो लागि साथसाथ ैििाब म्तसमकरो अवथिामा 
ववद्ालय कढलरो सुरु िन्य सके् ववद्ालयहरूकरो सूिीकरो लागि www.dpsk12.org/weather 
मा जानुहरोस।्

स्वयौं सेवा अवसिहरूकरो सूिीकरो लागि ि आवश्यक स्वयौं सेवक फािामहरू िाउनलरोि िन्यकरो लागि face.
dpsk12.org/volunteer-services मा जानुहरोस।्
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महत्त्वपूण्य स्ोतहरू ि सम्पक्य  जानकािी

42
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DPS मा, हामीलाई थाहा छ कक हाम्ा बच्ाहरूलाई कलेज ि करियिकरो लागि 
तयाि िन्यका लागि हामी सबलेै एकसाथ काय्य िनु्यपछ्य। DPS ववभािहरूले 
हाम्रो परिवाि ि हाम्ा ववद्ाथथीहरूकरो सफलतालाई समथ्यन िन्यकरो लागि 
सेवाहरूकरो ववक्भन्न प्रकाि उपलब्ध ििाउँछन।्

तपाईंलाई आफूसँि उपलब्ध DPS स्रोतहरूमा जिान हुन सषिम ििाउनका 
लागि यस िण्डले केही महत्त्वपूण्य सम्पक्य  जानकािीलाई उले्ि िछ्य।

यस खण्डमा

महत्त्वपूण्य स्ोतहरू र सम्पक्य  जानकारी   44
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महत्त्वपूण्य स्ोतहरू ि सम्पक्य  जानकािी

परिवाि ि समुदाय हेल्पलाइन

DPS बारे सामान्य प्रश्न छ? सुरुिात गन्ण हेल्पलाइन उतृ्ष् 
ठाउँ हो । 

face.dpsk12.org 

720-423-3054

जवाफदेभहता, अनुसन्ान ि मूल्ाङ्कन

विद्ालय काय्णसम्पादन फे्रमिक्ण  (SPF) का बारेमा 
मकूल्ाङ्कन, सिनेक्षरका पररराम र प्रश्नहरू।

are.dpsk12.org 

720-423-3736

एथलेभटक्स

खेलककू दका तावलका र समािारहरू। 

athletics.dpsk12.org 

720-423-4240

भिक्षा परिषद्

पहँुि बोि्णका कागजातहरू र बोि्णका बैठकहरू कसरी 
हेनने िा उपक्स्त हुने बारेमा वसक्े। 

board.dpsk12.org 

720-423-3210

पेिा तथा कलेजको सफलता

विद्ा्थीका िविष्यका लक्ष्यहरूमा पररिार त्ा 
विद्ा्थीहरू कसरी तयार हुने वसक्ुहोस ्। 

collegeandcareer.dpsk12.org 

720-423-1240 

सञ्ािहरू

वमविया अनुरोिहरू िा DPS का प्रकािनहरूमा 
पृष्ठपोषर प्रदान गन्ण साि्णजवनक जानकारीमा पहँुि 
गनु्णहोस्। 

communications.dpsk12.org 

720-423-3414

DISCOVERY LINK

विद्ालय अवघ िा विद्ालयपवछका िा सामुदावयक 
काय्णक्रमहरू बारे प्रश्नहरू । 

discoverylink.dpsk12.org 

720-423-1781

DPS फाउणे्डसन

DPS को फन्रेवजङ साझेदारलाई कसरी सम््णन गनने 
बारे दान िा प्रश्नहरू । 

dpsfoundation.org 

720-423-3553

प्रािच्भिक बाल्ाव्था भिक्षा (ECE)

3 र 4 िष्ण उमेरका र वकन्रगाटनेनका बच्ाहरूको 
प्रारक्म्क विक्षाका विकल्पहरूको बारेमा ्प जानकारी 
हावसल गनु्णहोस् ।  

earlyeducation.dpsk12.org 

720-423-2678



45

अंगे्जी िाषा आजतान सेवाहरू

अंग्ेजी िाषा ज्ान प्राक्प्त काय्णक्रम, अध्यागमन अविकार, नि-
आगन्तुक सेन्र, वद्पक्षीय वसल र ELA अवििािक सल्ाहकार 
सवमवतमा कसरी संलग्न हुने। 

ela.dpsk12.org 

720-423-2040

नामांकन सेवाहरू

आफनो रोजाइको विद्ालय कसरी फेला पानने, कसरी आिेदन वदन े
र रवजष्र गनने बारेमा जानकारी । 

schoolchoice.dpsk12.org 

720-423-3493

खाद्ान् तथा पोषण सेवाहरू

खाजा त्ा लन्चका मेन,ु अनलाइनमा खानाको िुक्तानी र स्वास्थ्य 
त्ा तनदरुस्ीका स्ोतहरू। 

foodservices.dpsk12.org 

720-423-5600

सू्ल फाइन्ि

आफनो वछमेकको विद्ालय फेला पानु्णहोस,् काय्णक्रम िा रुविमा 
आिाररत विद्ालय फेला पानु्णहोस ्िा िेनिर िरर विद्ालयहरूको 
अन्ेषर गनु्णहोस्। 

schoolfinder.dpsk12.org 

720-423-3493 

भवद्ाथथी समानता ि अवसि

सामावजक िािनात्मक सहायता, विद्ालय नवस्णङ, वििेष विक्षा, 
मनोविज्ान र सामावजक काय्ण सेिा, मेिािी र प्रवतिािाली, 
504 प्रबन्ध, संघीय िीष्णक प्रोग्ावमङ, Medicaid नामाङ्कन र 
विद्ालयको स्वास्थ्य काय्णक्रमका जानकारी।

studentequity.dpsk12.org 

720-423-3437

भवद्ाथथीको िेकिताहरू

विद्ा्थीका रेकि्ण िा टट्र ासिवक्रप्टहरूको अनुरोि गनु्णहोस्। 

denverco.scriborder.com 

720-423-3552

सुपिटेने्न्को कायातालय

सुपरटेने्न्को बारे ्प जान्नहुोस् िा सुपरटेने्न्लाई सम्पक्ण  गनु्णहोस्।

720-423-3300

अनुवाद ि दोिाषे सेवाहरू

िाषाको आिारमा विविितापकूर्ण आमाबुिा र पररिारहरूलाई 
सहायता गन्ण अनुिादन (वलक्खत) र दोिाष े(बोलन)े सेिा उपलब्ध 
गराउँछ। यी सेिाहरू अनुरोि गन्ण आफनो बच्ाको विद्ालयमा 
सम्पक्ण  गनु्णहोस्। 

 

720-423-3767

यातायात

विद्ालय यातायातसँग सम्बक्न्धत योग्यता, नीवत, माग्ण र स्ोतहरू

transportation.dpsk12.org 

720-423-4600

DPS सुँग स्यंसेवक बने्

कसरी स्वयंसेिी काय्ण गन्ण सुरु गनने, DPS लाई कसरी दान गनने 
िनी अध्ययन गनु्णहोस् र उपलब्ध अिसरहरूको अन्ेषर गनु्णहोस्।

volunteerservices.dpsk12.org

720-423-3002

DPS मा काम गनुताहोस्

DPS टोलीमा सामेल हुनहुोस् र र तपाईलें पररित्णन ल्ाउन ेगरी 
कसरी आफनो कररयर बनाउन सकु्हुनछ िन्न ेबारेमा ्प जान्नहुोस्।

careers.dpsk12.org 

720-423-3200 

dpsk12.org/communications/language-services

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
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