
 

स्कूल डिस्ट्स्िक्ट नं. १ 

कोलोरािो राज्य िेनभर सहर र काउन्टी 
प्रस्ताव नं. ५०२२ 

 

अतएव, िेनभर पस्ट्ललक स्कूल्स (डिपपएस) सम्पूर्ण डिपपएस पवद्यार्थीहरूका लागि उच्च िुर्स्तरीय स्कूल 

कायणक्रम सञ्चालन िनण र कायम राख्नका लागि प्रततबद्ध छ। 
 

अतएव, डिपपएस हाम्रा सम्पूर्ण पवद्यार्थीहरूका लागि समान अवसरहरू सुतनस्ट्चचत िनण हाम्रा पवद्यार्थीहरू र 

स्कूलहरूमा लिानी िनण प्रततबद्ध छ; 

 

अतएव, पयाणप्त भनाण भएका स्कूलहरू सम्पूर्ण पवद्यार्थीहरूलाई समान अवसरहरू सहहत सुदृढ कायणक्रमहरू प्रदान 

िनण सक्षम हुन्छन,् जसमा शैक्षक्षक कायणक्रमहरू, हस्तक्षेप र पवस्तार अवसरहरू, उपयुक्त बहुभापिक शशक्षा 
कायणक्रम, पवशभन्न ककशसमका वैकस्ट्ल्पक पवियहरूका सार्थसार्थै सम्पूर्ण बच्चा सहयोि – सामास्ट्जक भावनात्मक र 

मानशसक स्वास््य सहयोिहरू, पुनस्र्थाणपनात्मक अभ्यास कायणक्रम सामेल छन;् 

 

अतएव, पयाणप्त तर्था तनरन्तर भनाण तह भन्दा कम रहेका स्कूलहरूले बारम्बार अतनयशमत वैकस्ट्ल्पक कोसणहरू, भािा 
शशक्षर् तर्था हटएनएलआइ कायणक्रममा असर, हस्तक्षेप/पवस्तार कोसणहरूका लागि अपयाणप्त अवसरहरू, र कहहलेकाहीीँ 
स्रोतहरू नभएका कारर् पवद्यार्थीहरू अततररक्त वसरहरूबाट बस्ट्ञ्चत हुने अनुभव िदणछन।् 

 

अतएव, डिपपएस स्टाफ तर्था तछमेक सुदृढीकरर् सशमततल ेएशलमेन्टरी स्कूलमा ३०० भन्दा मागर्थ पवद्यार्थीहरूका 
लागि एउटा "सबल र स्ट्स्र्थर भनाण" तनधाणरर् िरेको छ जसल ेिदाण एशलमेन्टरी स्कूलहरूमा स्कूलले प्रतत कक्षाकोठा २५ 

पवद्यार्थी सहहत प्रततगे्रि दईु वटा कक्षाकोठा कायम राख्न सकून;् तर्था डिपपएस स्टाफ साना वैकस्ट्ल्पक, 

कायणक्रमहरूमागर्थ पवचार िदै माध्यशमक स्कूलहरूका लागि समान सीमा तनधाणरर् िनण अततररक्त जानकारी सङ्कलन 

िनण संलग्न हुनेछन;् 

 

अतएव, स्कूल भनाण यस सीमाभन्दा तल झने बबपिकै, योजना िरेका कायणक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायाणन्वयन िनण 
स्कूलको क्षमता घट्दो फस्ट्न्िङका कारर् प्रभापवत हुन्छ; 

 

अतएव, िेनभरका धेरै भािहरूमा जनसाङ्स्ट्ययकीमा प्रमुख पररवतणन भैरहेका छन ्जसको नततजा डिपपएस पवद्यार्थी 
उमेरको जनसङ्यया पयाणप्त न्यूनीकरर् भएको छ (२०१४-२०२० मा मात्र ैकररब ५,००० एशलमेन्टरी पवद्यार्थीहरू घटेका 
छन)्; 

 

अतएव, यो पवद्यार्थी उमेर जनसङ्यया घटन ेक्रम आउने समयमा जारी रहने प्रक्षपेर् िररएको छ र यसले डिपपएस 

एशलमेन्टरी, शमिल तर्था हाइ स्कूलहरूलाई असर िनेछ, ककनकक घट्दो जन्मदर, आवास मूल्यमा वदृ्गध र एकल 

पररवार आवासको साटो बहु पररवार आवासको तनमाणर्को राज्यलयापी प्रवपृि देखखएको छ। 



अतएव, हाम्रो घट्दो भनाण दरका लागि समाधान पवकास िनणमा र पवद्यार्थी तर्था तछमेकलाई कसरी उत्कृष्ठ सेवा हदन े

भनी सँिै योजना िनणमा िेनभर पस्ट्ललक स्कूल्स स्कूल-समुदायको आवाजको सम्मान िदणछ; 

 

अब, त्यसकारण, यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक स्कूल उमेरका बच्चाहरूको सङ्ययामा तीव्र कमी देखखएकामा, 
शशक्षा बोिण िेनभर पस्ट्ललक स्कूल्स सुपररन्टेन्िेन्ट तर्था डिस्ट्स्िक्ट स्टाफलाई न्यून-भनाण स्कूलहरू समीक्षा िने 

डिस्ट्स्िक्ट-लयापी प्रकक्रयाको नेततृ्व िनण तनदेशशत िदणछ; 

 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक डिपपएस स्टाफहरू स्कूल समुदायहरूसँि प्रत्यक्ष संलग्न हुनका 
लागि उिरदायी हुन्छन,् जसमा स्टाफ, पवद्यार्थीहरू, आमाबाबुहरू/पररवारहरू/अशभभावकहरू, 

तछमेकहरू तर्था तछमेकी समूहहरू, र डिपपएस पवद्यार्थीहरूका लागि एिभोकेटहरू सामेल छन।् 
 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक डिस्ट्स्िक्टले समुदायले नेततृ्व िरेको, डिस्ट्स्िक्टले सहयोि िरेका 
पवकल्पहरू सक्षम बनाउन र तनमाणर् िनण डिस्ट्स्िक्टल ेसंयोजन, प्रापवगधक सहयोि तर्था अन्य आवचयक 

सहयोि प्रदान िने अपके्षा शशक्षा बोिणल ेिरेको छ, जुन पवकल्पहरू प्रत्येक क्षते्रका तनहदणष्ट आवचयकताहरू प्रतत 

संवेदनशील हुन,् र ततनल ेपवद्यार्थीहरूका लागि िुर्स्तरीय कायणक्रम, आगर्थणक सम्पन्नता, स्टाकफङ तर्था 
सुपवधा प्रयोि सुतनस्ट्चचत िरून;् 

 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक शशक्षा बोिण प्रस्तापवत समुदायले नेततृ्व िरेका पवकल्पहरू पवद्यार्थीहरूका 
लागि तनष्पक्ष, हदिो र उच्च िुर्स्तरयुक्त हुन ्भन्ने अपके्षा िदणछ; 

 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक शशक्षा बोिण प्रशासन व्यवस्र्था जस्तोसुकै भएता पतन सम्पूर्ण स्कूलहरूलाई यस 

वाताणलापमा सहभािी हुन प्रोत्साहहत िदणछ जसल ेिदाण सम्पूर्ण डिपपएस पवद्यार्थीहरूलाई िुर्स्तरीय कायणक्रमको 
पहँुच प्राप्त होस ्र ततनीहरू त्यस्तो स्कूलमा पढून ्जसल ेआफूले चाहेका कायणक्रमहरू तर्था स्कूल योजनाहरू पूर्ण 
रूपमा सञ्चालन िछणन;् 

 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक सम्पूर्ण पवकल्पहरूमागर्थको पवचार, तर्था कुनै सम्भापवत पररवतणनले अनुमहद 

आदेश (हटएनएलआइ सहहत) इएलए कायणक्रमका लागि आधाररेखा अनुसार तर्था पवशिे शशक्षा सार्थसार्थ ैसामास्ट्जक 

भावनात्मक शसकाइ घटकहरू सामेल िरेर कानुनी आवचयकताहरू पालना िनण शशक्षा बोिणल ेआवचयक िरेको छ। 
 

अगाडि यसरी सङ्कल्प गररयोस,् कक शशक्षा बोिणल ेतनम्नशलखखत मापदण्ि पूरा िने प्रस्तापवत समुदायले नेततृ्व 

िरेका पवकल्पहरूको मूल्याङ्कन िनेछ:  

● शशक्षा बोिणल ेपवचार िरोस ्भन्नका लागि सबल र दबुणल पक्ष सहहत बहु पवकल्पहरू प्रस्तुत 

िररन्छन;् 

● पवचार िररएका पवकल्पहरूल ेपवद्यार्थीहरूलाई सेवा हदने डिपपएस स्कूलहरू/ग्रेिहरूको जम्मा 
सङ्ययालाई एकीकरर् िनण सक्छन;् 

 



● पवकल्पहरूमा ती स्कूल सामेल िररन्छन ्जसल ेएशलमेन्टरी स्कूलहरूमा ३०० भन्दा 
बढी पवद्यार्थीहरूको भनाण कायम राख्न सक्छन ्र माध्यशमक स्कूलहरूका लागि सीमा स्र्थापपत 

िररन्छन;् 

 
● पवकल्पहरूले अन्य डिपपएस स्कूलहरू अनुरूप, स्कूलहरूलाई आगर्थणक रूपमा 
हदिो हुन ेअवसर हदन्छन;् 

● पवकल्पहरूले कुनै पतन नया ँसीमा संरचनाहरूका लागि सबल पक्ष र दबुणल पक्ष प्रस्ततु 

िदणछन;् 

● पवकल्पहरूले शैक्षक्षक कायणक्रम तर्था पवद्यार्थी उपलस्ट्लध वदृ्गध िनणका लागि 

सम्भावना बोकेका स्कूल कायणक्रमका लागि समुदायले कल्पना िरेका अवधारर्ाहरू प्रस्तुत 

िदणछन;् 

● पवकल्पहरूले बाँकी रहेका वा एकीकरर् िररएका स्कूलका लागि भवनहरूको प्रयोि 

सार्थसारै्थ कुनै सम्भापवत रूपमा ररक्त भवनहरूको प्रयोिका लागि कल्पना िरेका 
अवधारर्ाहरू प्रस्तुत िदणछन।् 

 

 

 

 
 

क्यारी ए. ओलसन, 
पपएचिी 
क्यारी ए. ओलसन, पपएचिी (जुन ११, २०२१ १०:१३ 
एमडिहट) 

 

 
एन्जेला कोबबयान, (जुन ११, २०२१ ११:३४ एमडिहट) 

 
  

क्यारी ए. ओलसन, पपएचिी, सभापतत,  सगचव 
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