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शीषर्क क्षेत्रहरू नोट तथा िलङ्कहरू

स्वागत र प्रवेश समय (चेकइन)  सामान्य स्वागत तथा प्रवेश सिहत बैठकहरू ४:०० अ. मा सुरु हुन्छन्। भािषक न्याय अिभमुखीकरण 

सिकन्छ, र हामी सप्ताहका लािग राम्रो खबरको हलुका प्रवेश द्वारा सुरु गछौर्ँ। यस हप्ता हामी यस 

समूहभन्दा िभन्न वैकिल्पक प्रश्नोत्तर बैठकहरू िसजर्ना गररे सिमितका केही सरोकारहरू सम्बोधन 

गनर् सक्षम भयौँ। यो अवसर प्रदान गररे, सिमितका सदस्यहरू उनीहरूका सरोकारहरू पिहले नै 

सम्बोधन गनर् सक्षम भए, जसले उनीहरूलाई वतर्मान कायर् तथा उपलिब्धहरूमा ध्यान केिन्द्रत गनेर् 

अवसर िदयो। बैठक आरम्भ गनुर्भन्दा अिघ हामी हामील ेसास फेनर् र िशिथल हुन केही िमनटको 

समय िलयौँ जसले गदार् हामी काममा केिन्द्रत हुन तथा हामी आफूहरू र हामीले उक्त स्थानमा िलएर 

आउने सामथ्यर् सिहत प्रवेश गनर् सकौँ।

सुरिक्षत स्थान बैठक ३ पिछ, उक्त स्थानमा समानताका िवषयमा केही सरोकारहरू उठेका िथए, र केही आवाजहरू 

अन्य भन्दा तीव्र सुिनएका िथए। हामीले यसलाई हामी िकन यहा ँछौँ भन्ने कुरा सिमितलाई स्मरण 

गराएर सम्बोधन गर्यौँ। हामील ेसमूहलाई िवषयको केन्द्रमा ल्याउन "सू्कलहरूलाई बन्द गदार् वा 

एकीकरण गदार् िडिस्ट्रक्टल ेकेके कुरामा िवचार परु्याउन आवश्यक छ ?" भन्ने मागर्दशर्क प्रश्न 

प्रयोग गर्यौँ। हामीले बैठकमा बाधा नपुग्ने गिर सशक्त िवचार भएकाहरूलाई सुन्ने अवसर िदन 

ब्रेकआउट कक्षमा एउटा प्रिक्रया समेत िवकिसत गर्यौँ। घट्दो भनार् तथा सू्कल एकीकरण वा बन्द 

विरपिर वातार्लापलाई सहजीकरण गनर् मद्दत गदैर्गदार् सहजीकरणको लक्ष्य तटस्थ रहनु रहकेो छ। 

फेिर पिन द्वन्द्व(िववाद)हरू उिब्जन सक्ने कुरा हामील ेस्वीकार गर्यौँ र टोलीलाई हाम्रो समूहका 

सहमितहरू स्मरण गरायौँ र प्रत्यके बैठकपिछ ितनलाई पुनः साझा गनेर्छौँ। यसै बैठकको अंशका 

रूपमा सोिफयाले पिन एफएिसइ को उदे्दश्य बारमेा छोटो मन्तव्य रािखन्। आम प्रश्नहरूका िवषयमा 

समुदायका लािग एउटा प्रश्नोत्तर (एफएक्यु) प्रलेख पिन तयार गिरँदैछ। 
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िडजाइन/मागर्दशर्क िसद्धान्तहरू  यस सत्रमा समूहले सू्कलहरूको एकीकरण वा बन्द गनेर्सँग सम्बिन्धत मापदण्डहरूको िसफािरसका 

लािग िडजाइन/मागर्दशर्क िसद्धान्तहरू विरपिर िवचार गनर् सुरु गर्यो। यसलाई "१-२-४-सबै" भिनने 

िलबरिेटङ संरचनाबाट सहभािगतात्मक िनणर्य प्रिक्रया प्रयोग गररे कायार्न्वयन गिरयो। उक्त 

प्रिक्रयाको कायार्न्वयन समूहलाई आफ्ना िचन्ताहरू, सरोकारहरू, आशाहरू, तथा इच्छाहरूमा 

एकअकार्सँग संलग्न हुने र ितनलाई िसद्धान्तमा बदल्ने अवसरहरू प्रदान गररे गिरयो। प्रारिम्भक 

प्रलेखको िलङ्क यहाँ छ।  

● १: यस प्रिक्रयामा प्रयोग गनर् सिकने गरी मागर्दशर्क िसद्धान्तहरू बार ेसोच्न सुरु गनर् उक्त 

समूहलाई गृहकायर् प्रदान गिरयो। यो व्यिक्तगत रूपमा गिरयो र उनीहरूलाई सत्रमा िफतार् 

ल्याइयो।  

● २: त्यसपिछ मागर्दशर्क िसद्धान्तहरूका लािग आफ्ना िवचारहरू छलफल गनर् तथा 

एकीकृत गनर् समूहका व्यिक्तहरूलाई जोडी-जोडीमा बाँिडयो।  

● ४:  त्यसपिछ चार जनाको समूह बनाउनका लािग प्रत्येक जोडीलाई अकोर् जोडीसँग 

िमसाइयो। यस समूहल ेआफ्ना सूचीहरू छलफल गर्यो, ितनलाई िमसायो, कुनै छुटेको 

कुरा थप गर्यो।  

● सबै: अन्त्यमा सिमितलाई पूणर् बनाउँदै एकै ठाउँ भेला गिरयो र सामूिहक मञ्चमा एकीकृत 

सूची साझा गिरयो। 

एिफिनटी समूहहरूमा मिस्तष्क मन्थन 

मापदण्डहरू

यस िक्रयाकलापलाई समयको सीमाका कारण छोटकरी गिरयो। प्रारिम्भक िवचारहरू वा 

मापदण्डहरूको पाणु्डिलिप उतानर् सुरु गनर् प्रत्येक एिफिनटी समूहमा एक स्वयम्सेवक रहने गरी 

सिमितलाई कायर् िजम्मा लगाइयो। त्यसपिछ उनीहरूले आफ्नो टोलीका अन्य सदस्यहरूबाट 

पृष्ठपोषण प्राप्त गनेर्छन्, र कुनै समयोजनका लािग समूहमा िफतार् िरपोटर् गनेर्छन्। सूचीकृत 

िगरएका एिफिनटी समूहहरूमा िनम्न सामेल छन्: िशक्षकहरू, सू्कल नेतृत्वकतार्हरू, अिभभावकहरू/

पिरवार, समुदायका सदस्यहरू, सू्कल/िडिस्ट्रक्ट/नेटवकर्  स्टाफ 

आगामी कदमहरू ● मापदण्डहरूको पुनरावलोकन तथा प्रारिम्भक पाणु्डिलिपमािथ छलफल गनेर् 
● समुदायका सदस्यहरूबाट पषृ्ठपोषणको माग गनेर् 
● समुदाय वा समूहबाट आएका कुनै पिन सरोकारहरू सम्बोधन गनेर्
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