न्यून-भनना/सननन स्कूलहरू
बोर्ड कार्ड सत्र
जुन ३, २०२१

तह-व्यवस्थनपन
हामीले र्स वार्ाड लापमा संलग्न हुन सुरु गर्दै गर्दाड , हाम्रो
डर्स्ट्रिक्टका साना स्कूलहरूमा उत्कृष्ठ डिक्षकहरू, राफ,
डवद्यार्थीहरू, परिवािहरू, ि कार्डक्रमहरू िहे को पडहचान गनड
जरूिी छ।
हाम्रा उत्कृष्ठ माडनसहरूले डवद्यार्थीहरूलाई सेवा डर्दनका लाडग
हिे क डर्दन कडिन परिश्रम गरििहे को कुिा हामी पडहचान गर्दड छ ौँ।
र्ो स्कूल कार्डक्रमहरू, मोर्लहरू वा कार्डसम्पार्दनका डवषर्मा
होइन। र्ो हाम्रो डर्स्ट्रिक्टमा कम डवद्यार्थीहरू भएको बािे मा हो।
र्ो हाम्रा डवद्यार्थीहरूलाई सम्भव भएसम्म सवोत्तम अवसिहरू ि
सहर्ोग प्रर्दान गनडका लाडग हाम्रो समुर्दार्सौँग सौँगै काम गने
डवषर्मा हो।
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हनमीले किन किकपएसमन न्यून-भनना स्कूलहरूिन
बनरे मन िुरन गरररहे िन छ ौँ?
घट् दो भननाले किकपएसभरर स्कूलहरूलनई असर गरररहे िो छ, जसले
कवद्यनथीहरूलनई हनमीले प्रदनन गना सक्ने शैकिि िनर्ाक्रमहरू तथन सहर्ोगलनई
सीकमत पनरे िो छ।

● २०१४–२० बीच, एडलमेन्टिी र्हमा डर्डपएस भनाड ~५,००० ले कम
भर्ो। र्ो करिब १६ वटा एडलमेन्टिी स्कूलहरू बिाबि हो।
● र्े नभिमा डवद्यार्थी-उमेिको जनसङ्ख्या घटे का कािणले, डवद्यार्थी
भनाड डनकै घटे को छ, ि आगामी ५ वषडमा पडन घट् र्दै जाने प्रक्षेपन
गरिएको छ।
● घट् र्दो भनाड ले व्यापक िैडक्षक कार्डक्रमहरू प्रर्दान गने हाम्रो
क्षमर्ालाई प्रिस्त सीडमर् पािे को छ।
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सशक्त भनना भएिो स्कूलिन लनभहरू
िेिे हुन्?
कवद्यनथीहरू

कशििहरू

नेतृत्वितनाहरू

डनर्डमर् र्ाडलकामा भएको कला,
िािीरिक डिक्षा, सङ्गीर्, ि/वा
अन्य वैकस्ट्िकहरू

डवद्यार्थी कार्ड र्र्था र्ोजना समीक्षा
गनडका लाडग र्र्था ग्रेर्-र्ह वा
डवषर्-डनडर्दड ष्ट सहकमीहरूसौँग
एकाइ ि पािहरू र्ोजना गने
सहकार्ड अवसिहरू

डिक्षकहरूलाई प्रडिक्षण
डर्दन र्र्था डवकडसर् गनडका
लाडग िै क्षडणक नेर्ृत्व र्र्था
प्रडिक्षणका सार्थसार्थै
अडर्रिक्त डिक्षक नेर्ृत्व
राडफङ्खमा पहुौँ च।

बहुभाडषक डसकारूहरूका लाडग
उपर्ुक्त ग्रेर् र्र्था भाषा-र्ह
कार्डक्रमहरू
डगफ्टे र् ि ट्याले न्टेर्, डविे ष डिक्षा,
गडणर् ि साक्षिर्ाका सबै
र्हहरूका लाडग उपर्ुक्त
हस्तक्षेप/डवस्ताि सहर्ोग
स्कूल पिामिड र्दार्ाहरू,
मनोडचडकत्सकहरू ि/वा
सामाडजक कार्डकर्ाड हरू, ि
पुनर्सर्थाड पनात्मक अभ्यासहरूका
लाडग राफ जस्ता मानडसक
स्वास्थ्य सहर्ोगमा पहुौँ च

कोसडको एउटा सेट वा ग्रेर्-र्ह
स्तिहरू एवम् एसेसमेन्टहरू मा
ध्यान केन्द्रीर् गने क्षमर्ा

डनर्डमर् प्रडिक्षण र्र्था
व्यावसाडर्क डवकास अवसिहरू
डिक्षक र्ोजना र्र्था र्थ्याङ्कचाडलर् डिक्षण अभ्यासहरूका
लाडग डनर्ाड रिर् समर्

उपलब्ध सेवाहरूका
आर्ािमा स्कूललाई
प्रवर्द्ड न गने बढ् र्दो क्षमर्ा
स्कूल-ब्यापी कभिे जका
लाडग अडर्रिक्त राफ
उपलब्ध (जस्तै, लन्च ड्युटी,
रिसेस ि प्रडर्र्सर्थापन
डिक्षण, आडर्द)
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िम भननाले िसरी ििनिोठनहरूलनई असर गदा छ?
कम भनाड को असि

कम भनाड वा न्यून-भनाड ले र्ोजना गरिएका स्कूल कार्डक्रमहरूको सञ्चालनमा र्ेिै डकडसमले
असि गर्दड छ।
उर्दाहिणहरू:
● केही स्कूलहरूलाई डवद्यार्थीहरू र्र्था राफको सङ्ख्याका आर्ािमा
कक्षाकोिाहरूलाई डमसाउनु वा छु ट्याउनु पने हुन्छ।
○ डटएनएलआइ र्र्था भाषा डसकाइ कार्डक्रमहरूले ग्रे र्हरू, भाषा र्हहरू, वा भाषा
कार्डक्रमहरूलाई डमसाउौँ छन् (इएलए-इ/इएलए-एस)।
○ ग्रे र् र्ह कक्षाकोिाहरू वा सहर्ोग कोसड डमश्रण
● डवद्यार्थीहरूका लाडग वैकस्ट्िकहरू र्र्था हस्तक्षे प/डवस्ताि कोसडहरूमा संलग्न हुनका
लाडग कम अवसिहरू
● डवद्यार्थीहरूका लाडग मानडसक स्वास्थ्य ि सामाडजक भावनात्मक कार्डक्रमहरूका लाडग
पूणडकालीन राफ फन्ड गनडका लाडग सीडमर् अवसिहरू
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स्कूल सनमूहीिरण
न्यून-भनाड भएका एकल स्कूलहरूको पडहचान गनुडको साटो, हामी समान ग्रेर्
र्हहरू भएका समान स्कूलहरूको समूह वा समर्ान्तिमा भनाड मा कमी अनुभव
गिे का "स्कूल सामूहीकिण" सौँग संलग्न हुन खोजीिहे का छ ौँ। र्सले हाम्रा
स्कूलहरू, र्र्था डर्नका समुर्दार्हरूलाई संर्ुक्त रूपमा समार्ान डनकाल्ने अवसि
प्रर्दान गर्दड छ, जसको नडर्जा स्कूल एकीकिण हुन सक्छ।
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समुदनर् नेतृत्व भएिो, किकपएस-द्वनरन सहर्ोग प्रनप्त प्रकक्रर्न
एिीिरण कविल्प कविनस प्रकक्रर्न िस्तो दे खिनेछ?

● एकीकिणको अर्थड हामीसौँग कम स्कूलहरू हुनेछन्, र्ि र्ी स्कूलहरू पूणड-भनाड स्कूलहरू
हुनेछन् ि त्यसकािण हाम्रा डवद्यार्थीहरू र्र्था परिवािहरूको अडर्काि िहे को समृस्ट्र्द्
अवसिहरूको शृङ्ख्खला नै प्रर्दान गनड सक्षम हुनेछन् भन्ने हो।
● समान रूपमा समान ग्रे र् र्हहरूलाई सेवा डर्दने भ गोडलक रूपमा नडजक िहे का
स्कूलहरूले, केही स्कूलहरू बन्द गिी केहीलाई खुला िाख्नुको साटो, स्कूलहरूलाई
एकीकिण गनड र्र्था भडवष्यका लाडग बढी डर्दगो डवकिहरू डनमाड ण गनडका लाडग आफ्ना
समुर्दार्हरू ि डर्स्ट्रिक्ट राफसौँग काम गनेछन्।

● र्े नभि पस्ट्िक स्कूल्स र्र्था डिक्षा बोर्ड समुर्दार्को साझेर्दािीको उच्च सम्मान गर्दड छन्, ि
हामीले कसिी अगाडर् बढ् नु पछड भनी डनर्ाड िण गनडका लाडग समुर्दार्को संलग्नर्ा नै प्रमुख
प्रडक्रर्ा िहनेछ।
● चुन र्ीहरूको मूल्याङ्कन गनडका लाडग ि सवोत्तम डवकि डनर्ाड िण गनडका लाडग एउटा
समुर्दार् संलग्नर्ा प्रडक्रर्ा हुनेछ जसमा डर्स्ट्रिक्ट र्र्था स्कूल नेर्ृत्वकर्ाड हरू, डिक्षकहरू,
परिवािहरू र्र्था समुर्दार्का सर्दस्यहरू सामेल िहनेछन्।
7

चनटा र स्कूलहरू
साना स्कूल वार्ाड लापबाट चाटड ि स्कूलहरू कसिी प्रभाडवर् हुनेछन्?
डर्स्ट्रिक्ट-सञ्चाडलर् र्र्था आइजोन स्कूलहरूबाट डभन्न चाटड ि स्कूलहरू आफ्नो आडर्थड क
सम्पन्नर्ा पूणडर्र्ा डजम्मेवाि िहनेछन् ि उनीहरूले न्यून-भनाड (जस्तै, एडलमेन्टिी र्हमा २१५
भन्दा कम) भएका खण्डमा अडर्रिक्त डर्स्ट्रिक्ट फस्ट्न्डङ्ख प्राप्त गने छै नन्।
प्रत्येक चाटड ि स्कूल ि डर्स्ट्रिक्ट बीच किािको मुय आवश्यकर्ा भनेकै आडर्थड क सम्पन्नर्ा हो,
ि र्डर्द पर्ाड प्त आडर्थड क सम्पन्नर्ा कार्म गनड नसकेको खण्डमा कुनै पडन चाटड ि स्कूललाई
नवीकिण नगनड सडकनेछ वा डर्नले किाि समपडण गनुड पनेछ।
२०१७-१८ स्कूल वषडर्देस्ट्ख छवटा चाटड ि स्कूलहरू (िूलो चाटड ि नेटवकडका बहु स्कूलहरू
सडहर्) ले आफ्ना किािहरू समपडण गिे का छन् ि उनीहरूले र्स डनणडर्को प्रमुख कािक
घट् र्दो भनाड र्दि नै बर्ाएका छन्।
चाटड ि नवीकिण प्रडक्रर्ामा, डर्स्ट्रिक्टका राफले स्कूलले आफ्नो स्वीकृर् िैडक्षक कार्डक्रम
कार्म िाख्नका लाडग भनाड ले कसिी असि पार्दड छ भन्ने कुिामा डवचाि गर्दड छन्।
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र्दु ई-वषे समर्िे खा
पररवतान एिै रनतमन हुौँदैन – र हनमी प्रत्येि िदममन सौँगै िनम गनेछ ौँ।

संलग्नतन र्ोजनन
● हामी समुर्दार्मा कसिी
संलग्न हुन्छ ौँ?
● र्स प्रडक्रर्ा ि
उपलस्ट्ब्धका लाडग
मागड र्दिड नहरू ि
सीमाहरू केके छन् ?

वसन्त २०२१

समुदनर् संलग्नतन

बोिा स्वीिृकत

● हाम्रा साना
स्कूलहरूको स्ट्र्सर्थडर् के
छ?

● बोर्ड ले प्रस्ताडवर्

● हामीले र्सको समार्ान
कसिी गने ?

शरद २०२१ वसन्त २०२२

डवकिहरूको
समीक्षा गछड ि
अगाडर्को मागड का
लाडग मर्र्दान गछड

मे २०२२

र्ोजनन वर्ा
● र्ोजना वषड (२०२२-२३)
○ नेर्ृत्वकर्ाड ि राफको
नाम
○ कार्डक्रमको ढाौँ चा

● डहउौँ र्द २०२३ मा स्कूल
छनोट
● अगर २०२३ मा खु ला
ढोका

जु न २०२२ अगस्ट २०२३

प्रश्न र उत्तर
10

