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शिक्षाको हित िषामीमषा हििीत बच्षािरूलषाई िषामी िषामीले चषािकेो 
जिषाँसुकै र जहिलेसुकै सफलतषापूर्वक पढषाउि सक्छौँ। यसो गि्वकषा 
लषागग िषामीलषाई चषाहिएभन्षा धेर ैिषामीले जषाहिसकेकषा ्छौँ। िषामीले गिने 
िगिने कुरषा अन्त्यमषा िषामीले अहिलेसम्म िगरकेषा कुरषािरूकषा वरषयमषा 
िषामीलषाई कस्ो लषाग्छ भन्े कुरषामषा भर पिु्व पिने्छ।

रोन एडमन्स, िाभा्गड्ग हवश्वहवद्ालय
"अ लिु गप्रन्ट फर एक्सन II", अश्वेि बालबाललकािरूको  

लिक्षणमा राष््रिय सम्ेलन (1987)
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िरिवि्छनको समय:  
िाम्ो गन्छका लापग िाम्ो गर्दै

कररब कररब 20 वर्गदेखि डेनभर पब्लिक स्कू ल्स (हडगपएस) हवकासको क्रममा रिकेो एक हडस्ट्रिक्ट रिकेो छ। िाम्ो 
अचिल्ो रणनैगिक योजना, डेनभर योजना 2020 ले ननददेलिि िरअेनुसार, िामीले ननम्नमा िाम्ा प्रयासिरू दोब्बर िऱ्ौँ : 
िरके चछमेकमा उत्कृ ष्ठ स्कू लिरू, िाम्ा सबैभन्ा साना ससकारूिरूको सफलिाका लागि आधार, वकृत्ति िथा कलेज ियारी, 
समिर बच्ा, र अवसरका अन्तरिरू मेटाउन।  िरके बच्ा सफल हन्छ भन्े दृष्टिलाई िाम्ो सङ्केिदीपका रूपमा ललएर, 
िामीले िाम्ा कक्षाकोठािरू, हविेरिरर के-3 ग्ेडिरू सहिि प्रारम्भिक साक्षरिा, िथा कलेज र वकृत्तिका लागि ियार ग्ाजुएट 
हने हवद्ाथथीिरूका लागि दृढिा वकृचद् िन्ग ध्ान केन्द्रिि िऱ्ौँ। िामीले सिक्त प्रगिभा आकगरषि ि िन्गमा, हवकससि िन्गमा र 
कायम राख्नमा ध्ान नदयौँ। िामीले िाम्ा लिक्षाप्रदायकिरूलाई आफ्ा समुदायका आवश्यकिािरूमा आधाररि रिरे 
ननण्गयिरू ललन सिक्तीकरण िन्गमा ध्ान नदयौँ। फलस्वरूप, िामीले 2006-07 देखि 2020-21 सम्को अवचधमा िार-वरने 
ग्ाजुएसन दरको वकृचद् 39% देखि 74% सम् पुिेको िथा गबिेका दस वर्गमा उक्त वकृचद् 18% भन्ा बढी भएको सहिि िाम्ा 
हवद्ाथथीिरूको समग् उपलब्धि प्रवकृत्ति उक्लिएको देिेका छौँ।

यो माचथगिरको प्रिगि क्रगमक मात्र रिकेो छ। योभन्ा बढी चिन्ताको कुरा, िामीले जािीय िथा हवद्ाथथी समकूििरूबीिको 
अन्तर औसि रूपमा मात्र कम िरकेा छौँ। उदािरणका लागि, अश्वेि िथा ल्याटटन्क्स/हिस्ाननकिरूका लागि िाम्ो िार-
वरने ग्ाजुएसन दर हडस्ट्रिक्टको भन्ा क्रमािि रूपमा 3 र 4 प्रगििि गबनु्भन्ा पचछ छ। यसैबीि, बहभागरक ससकारूिरू 
िथा अिक्त हवद्ाथथीिरूका लागि िार-वरने ग्ाजुएसन दर हडस्ट्रिक्टको भन्ा उच् 10 प्रगििि गबनु्ले पचछ रिकेो छ। भारा 
कला (अङ्ग्ेजी िथा ट्प्ाननस) र िन्दणिमा प्रवीणिा प्राप्त िनने िेस्ो ग्ेडदेखि आठौँ ग्ेडका हवद्ाथथीिरूको प्रगििि, क्रमािि 
रूपमा 5 प्रगििि र 10 प्रगिििले िटेको छ, यसको आंलिक कारण कोगभड-19 मिामारी पनन िो। िाम्ा बहसङ््यक 
हवद्ाथथीिरूले अझै पनन प्रवीणिा प्राप्त िरररिकेा छैनन्। प्रणालीिि पक्षपािले धेर ैअश्वेि, ल्याटटन्क्स/हिस्ाननक, न्कून-
आय हवद्ाथथीिरू, बहभागरक ससकारूिरू िथा अिक्त हवद्ाथथीिरूलाई उच् ििमा सफलिा प्राप्त िन्गबाट रोकेको छ। 
अहिले, कोगभड-19 मिामारीका कारण, यी अन्तरिरू वकृचद् भएका छन्। दुःिलाग्ो सत्य के िो भने, जबसम् िामीले 
पहुँि र अवसरको अन्तर कम िराउुँ दैनौँ, यसले अन्िरूको िुलनामा केिीले प्राप्त िनने लाभलाई स्थिरिा नदन थालछ। यी 
अन्तरिरूलाई ननमकू्गल नपादा्गसम् िामी दमनकारी प्रणालीमा योिदान नदइरिकेा हन्छौँ। 

िाम्ो अचिल्ो रणनैगिक योजनाको म्ाद सहकएका कारण, िाम्ो समाजल ेअसाध् ैठूलो पररवि्गन झलुे् परकेो छ। 
डेनभर पब्लिक स्कू ल्स गभत्रका िाम्ा हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू र लिक्षाप्रदायकिरूलाई कोगभड-19 मिामारी, सामालजक 
िथा राजनगैिक अस्थिरिा, िथा अननस्चिििाका स्तरका िुनौिीिरूबाट जोगिएका छैनन्। िाम्ा धरे ैहवद्ाथथीिरूले 
अझ ैपनन िनै्दक्षक, सामालजक िथा भावनात्मक रूपल ेसङ्िर्ग िरररिकेा छन ्भन् ेिामीलाई थािा छ। र यो कुरा िाम्ा 
लिक्षाप्रदायकिरूका लागि पनन त्यत्तिकै सत्य िो भन् ेपनन िामीलाई थािा छ। कोगभड-19 मिामारील ेिाम्ा िैन्दक्षक 
प्रणालीिरूमा हने पक्षपािलाई धरे ैबढाएको छ। िामील ेिाम्ो िैन्दक्षक प्रणालीबाट सबभैन्ा बढी अचधकारहविीन भएका 
र कोगभड-19 मिामारीले सबभैन्ा कठोर प्रिार िरकेा सीमान्तीककृ ि समदुायिरू देिकेा छौँ। परुानो "सामान् अवथिा" मा 
फहकषि न ुएउटा छुटेको अवसर भईसकेको छ। िाम्ा हवद्ाथथीिरूल ेसफल हनभुन्ा बढी िनु्ग पननेछ, उनीिरूल ेफस्ाउन ुपननेछ। 
एक स्कू ल हडस्ट्रिक्टका रूपमा, िाम्ो दात्यत्व कोगभडका बाधािरूको सामना िन्ग िाम्ा हवद्ाथथीिरूलाई मद्दि िनु्ग मात्र नभएर, 
िाम्ा पक्षपािी प्रणाली िथा अभ्ासिरूलाई भङ्ि िररे पनुननषि मा्गण िनु्ग पनन रिकेोछ, जसल ेिदा्ग हिके ससकारू सफल होस।् 

1 एन्थनी एस. ब्रायक, लुइस एम. गोमेज, एललससयरा ग्ुनो, तथरा पल लेमराहियु, लरननि ङ टु इम्पुभ : िराउ अमेरिकराज स्कू ल्स क्रान गेट बेटि एट गेरटङ बेटि (सुधरािकरा लरागग 
ससकराइ: अमेरिकी स्कू लिरूले िराम्ो गन्नमरा कसिी िराम्ो गन्न सक्छन्) िराभरा्नर्न युरनभससनि टी प्ेस, क्राम्ब्रिज, 2015 ललन्रा रराललनि ङ ह्रामोन्, सरार्नजरनक रटप्पणीकरा बेलरा उद्धिण 
रिएको, प्राध्रापक रराललनि ङ-ह्रामोन्ले उिराँको सरार्नजरनक प्स्ुतीकिणकरा बेलरा सेपे्म्बि 13. 2016 मरा न्ुयोक्न  से्ट बोर्न अहि रिजेन्सकरा सिस्यिरूबीच सश्वि व्यक्त गनु्न 
भएको (उक्त प्स्ुतीकिणको शीर्नक "न्ु एकराउनेबेललटी - 21स् सेन्ुिी लरननि ङ गरथ इक्विटी" 
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf) मा प्राप्त िन्ग सहकन्छ।



हविि केिी वर्गका िुनौिीिरू हुँदाहुँ दै पनन, िामीले ठूलो लिकिा िथा दृढिा देिेका छौँ। िामीले ससकाइका िथा सुँिसुँिै 
काम िनने नयाुँ हवचधिरू पतिा लिाइरिकेा छौँ, र  त्यससुँिै, ठूलो अवसर आएको छ। िामीले राम्ो िन्गका लागि अझ राम्ो 
िददैछौँ। हडगपएसका लागि राम्ो हुँ दै जानुको अथ्ग िामीले नदने ध्ान र प्राथगमकिािरूमा ननरन्तर सुधार िददै लानु िो। राम्ो 
हुँ दै जानुको अथ्ग िामीले लाभ िथा सुहवधालाई सुदृढीकरण िनु्गको साटो, सामथ््गको अचधकिम प्रयोि िनने भन्े िो। राम्ो 
हुँ दै जानुको अथ्ग िामीले प्रत्येक हवद्ाथथीलाई स्कू लमा सफल हन िथा ग्ाजुएसन पचछ आफ्ा सपनािरू पकूरा िन्ग आवश्यक 
माि्ग िथा सियोि प्रदान िनने भन्े िो।

डेनभर पब्लिक स्कू ल्सको उत्कृ ष्ठ पुनननषि मा्गण िनने िाम्ो अवसर अब आरभि हन्छ। यस रणनैगिक माि्गचित्रले िामीलाई 
िाम्ा हवद्ाथथीिरू िथा वयस्िरूले अनुभव िनने बढी ननष्पक्ष िथा आनन्दायक अनुभविरू प्रदान िन्गका लागि बढी ननष्पक्ष 
िैन्दक्षक प्रणालीिफ्ग  डोऱ्ाउनेछ।  िाम्ो उदे्दश्य िामीले प्राप्त िन्ग िािकेो भनेका िथा िाम्ा हक्रयाकलापिरू र गिनका 
प्रभावबीिको अन्तर मेटाउनु िो।  यिाुँ राम्ो कुरा के छ भने, िामीले िाम्ो माि्गमा भएका प्रणालीिि बाधािरू पहििान िरी 
गिनलाई भत्ाउन्ेल, िामीले िािकेो प्रगिफल प्राप्त िन्ग िामीसुँि सामथ््ग रिकेो छ।  िामीले अिाहड िदेदै िदा्ग, अिाहड 
बढ्ने माि्ग सधैँ सलजलो नहन सकछ भन्े िामीलाई थािा छ, िर यो नै डेनभरका हवद्ाथथीिरूका लागि उचिि यात्रा रिकेो छ। 
यस रणनैगिक माि्गचित्रमा, िामीले एक नयाुँ हडगपएस अनुभवको कल्पना िरररिकेा छौँ। जुन हविेर िरी िाम्ा सीमान्तीककृ ि 
हवद्ाथथीिरू केन्द्रिि हुँ दै िाम्ा वयस्िरूको अनुभवलाई माचथ लैजाुँनमा केन्द्रिि हन्छ।  जसले लिक्षामा ननष्पक्षिा िथा 
समाजमा न्ाय ससज्गना िदा्ग प्रणालीिरूको भकूगमकालाई पहििान िद्गछ। जसले हिके ससकारू सफल हुन्छ भन्े िाम्ो 
दृष्टिलाई वास्तहवकिामा पररवि्गन िननेछ।

िरिचय
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अटहल ेहामी कहाँ रौँ: डिपिएस िथ्ाङ्क कर्ानक 

पवद्ार्थी सािांश िर्ा जनसाङ््यिकी

हाम्ा पवद्ार्थीहरू

पवद्ार्थी जािीयिा (डिस्ट्रिक्टका सम्कूण्छ पवद्ार्थीहरू)

हडगपएस सफल हन्छ: रणनैगिक माि्गचित्र एउटा आधार िो जसले िैन्दक्षक ननष्पक्षिा िाम्ो संयुक्त लजम्ेवारी सुननस्चिि 
िनने िाम्ो लक्ष्यलाई सियोि िननेछ, िामी हवद्ाथथीिरूलाई वकृत्ति (कररयर), कलेज िथा जीवनका लागि ियार िननेछौँ र िामी  
हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू, र टोली सदस्यिरूले अपनत्व मिसुस िनने र उन्गि िनने पररस्थिगि र साझेदारी ननमा्गण िननेछौँ  
कोगभड-19 मिामारीका अनपेन्दक्षि पररस्थिगििरू, सामालजक िथा राजनैगिक अस्थिरिा, िथा व्यस्क्तिि अननस्चिििाका 
कारण, डेनभर पब्लिक स्कू ल्सले हवद्ाथथीको िैन्दक्षक सफलिामा क्षय अनुभव िरकेो छ। हडगपएस हविि केिी वर्गिरूदेखिको 
िललआएको िगिलाई उलट्ाउनका लागि मात्र नभएर, िामीले पहिले देिेझैँ हवद्ाथथी अनुभव, वयस् अनुभव िथा 
प्रणालीिि अनुभव सुधार िन्गका लागि पनन प्रगिबद् छ। गबिेका पाुँि वर्गिरूमा िामी देिकै प्रमुि पब्लिक स्कू ल हडस्ट्रिक्ट 
हने िफ्ग  प्रयासरि रिुँदा िल मित्त्वपकूण्ग हडस्ट्रिक्ट िथ्ाङ्कको एउटा चित्र नदइएको छ।

ननःिुल्क िथा न्कूनिुल्क लन्चका लागि योग्य हवद्ाथथीिरू
असक्तिा भएका हवद्ाथथीिरू
गिफे्ड र ट्ालेने्टड सेवािरू प्राप्त िनने हवद्ाथथीिरू
िकृिहविीनिा अनुभव िरररिकेा हवद्ाथथीिरू

59.4%
12.1%
7.2%
1.3%

टहस्ाडनक/ल्ाटिन्क्स प्रशान्त िािकूवासी

श्ेि अमेरिकी 

अश्ेि/अपरिकी अमेरिकी

िहुजािीय

एससयाली
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39.1% 
हवद्ाथथीिरूले िरमा  
अककै  भारा बोलछन्
(बहभागरक ससकारूिरू)

हाम्ा पवद्ार्थीहरू

1000+
दै्साक्षरिाको मोिर आज्गन िररएको

भना्छ

डिपिएस पवद्ार्थीहरू िर्ा िरिवािहरूले 200 भन्ा िढी भाषाहरू िोलरन्!

2022 मा सिैभन्ा िढी िोसलएका 11 प्रमदुख भाषाहरू डनम्न रन्: 
अङ्ग्ेजी, ट्प्ाननस, अरबी, अम्हररक, गभयिनामी, सोमाली, फ्ान्ेली, नेपाली, टटगग्ग्ेली, रससयाली,  
िथा मनाररन चिननयाुँ

25.4% 
बहभागरक ससकारूिरूले 
िाल सेवािरू प्राप्त िरररिकेा छन्

हाई स्कू ल ममिल स्कू ल एसलमेन्टिी स्कू ल प्रािम्भिक िाल्ावस्ा



हाम्ा पवद्ार्थीहरू

पवद्ार्थी उिलब्धि

अङ््ेजी ि ट्प्ाडनस भाषा कला 3स्ो-8औ ँ्ेि प्रवीणिा (ससएमएएस)

प्रािम्भिक साक्ििा डकन्िगाि्छन - 3स्ो ्ेि (रिि अधिडनयम)

*2020-2021 मा कोगभडका कारणले, ससहडइले ससमासका लागि एउटा ग्ेडको अन्तरमा ग्ेडिरूमा एक हवरयवस्तु अन्तरमा हवरयवस्तु क्षेत्रमा 
परीक्षण आवश्यक िरकेो चथयो, जसको प्रगिफल न्कून परीक्षण दरिरूसुँि जोड्दा 1/2 भन्ा कम हडगपएस हवद्ाथथीिरू 1/2 भन्ा कम हवरयवस्तु 
क्षेत्रका परीक्षणमा सिभािी भएको पाइयो।

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू

प्रव
ति

त 
ग्ेड

 त
ि 

र 
मषा

थर्
प्रव

ति
त 

पूर
षा ग

िने 
रषा

 ि
षाघ्

े

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू



हाम्ा पवद्ार्थीहरू

गशणि 3स्ो-8औ ँ्ेि प्रवीणिा (ससएमएएस)

प्रमाण आिारिि िढाइ िर्ा लेखाइ 11औ ँ्ेि प्रवीणिा (एसएटि)

प्रव
ति

त 
पूर

षा ग
िने 

रषा
 ि

षाघ्
े

क
ल

ेज
 त

र्
षा र

ृत्ति
 त

यषा
री

 प्र
वत

ि
त

*2020-2021 मा कोगभडका कारणले, ससहडइले ससमासका लागि एउटा ग्ेडको अन्तरमा ग्ेडिरूमा एक हवरयवस्तु अन्तरमा हवरयवस्तु क्षेत्रमा 
परीक्षण आवश्यक िरकेो चथयो, जसको प्रगिफल न्कून परीक्षण दरिरूसुँि जोड्दा 1/2 भन्ा कम हडगपएस हवद्ाथथीिरू 1/2 भन्ा कम हवरयवस्तु 
क्षेत्रका परीक्षणमा सिभािी भएको पाइयो।

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू
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हाम्ा पवद्ार्थीहरू

गशणि 11औ ँ्ेि प्रवीणिा (एसएटि)

चाि वषषे ्ाजदुएसन र्िहरू

क
ल

ेज
 त

र्
षा र

ृत्ति
 त

यषा
री

 प्र
वत

ि
त

4-
रष

ने य
र्

षा स
मय

 ग्
षाज

ुएस
ि 

दर

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू

सम्ूर्व वरद्षार्थीिरू अश्ेत वरद्षार्थीिरू हिस्षाहिक/ल्षाटिन्क्स वरद्षार्थीिरू



9

िरिचय
हाम्ा पवद्ार्थीहरू
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16,000 भन्ा िढी वयस्हरूले डिपिएस पवद्ार्थीहरू िर्ा समदुर्ायलाई 
सहयोग गर्छन्*
* 7/5/22 अनुसार सम्कूण्ग कम्गिारीिरू। यसमा िाट्गर कम्गिारीिरू िथा गमयादी प्रलिक्षकिरू, अगिचथ लिक्षकिरू, आनद सामेल छन्।

हाम्ा स्ाफ

कम्छचािी जािीयिा*

श्वेि
हिस्ाननक/ल्याटटन्क्स
अश्वेि
बहजािीय
एससयाली
मकूल अमेररकी
िवाई/प्रिान्त टापुवासी

सम्कूण्छ कम्छचािीहरू पप्रन्सििलहरू शशक्कहरू

*पकूणा्गङ्कनका कारण प्रगििि 100% सुँि बराबर नहन सकछ। अज्ाि र अप्रकट जाि िथा जािीयिा सामेल िररएको छैन।

55.0%
30.0%
10.0%

3.0%
3.0%
0.4%
0.1%

58.4%
20.1%
15.5%

4.2%
1.4%
0.9%
0.0%

69.8%
20.1%

4.8%
2.7%
2.2%
0.4%
0.1%

सम्ूर्व कम्वचषारीिरू

गप्रन्सिपलिरू

शिक्किरू
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हाम्ो स्ाफ

समय अनदुसाि स्ाफ संलग्निा (आन्तररक कम्गिारी संलग्िा मापनिरूमा आधाररि) 

कदु ल भेिहरू:
6,041

भेि गरिएका पवद्ार्थीहरू:
4,509

अनलाइन भेिहरू:
4,242

व्यक्क्त-उिस्स्ि 
भेिहरू:
1,786

50% भन्ा बढी भेटिरू अङ्ग्ेजी बािके अकको भारामा सञ्ालन िररएका चथए।

अमभभावक शशक्क गृह भ्रमण

क
म्वच

षार
ी स

ंल
ग्न

तषा
 उ

पषा
यि

रू
मषा

 स
क

षार
षात्म

क
 प्र

वत
वरि

यषा
 प्र

वत
ि

त

सम्ूर्व वडगपएस केन्दीय िोली सदस्यिरू सू्ल िोली सदस्यिरू
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हाम्ो प्रणाली

1:1 उिकिणहरूको 
सङ्यिा
85,275+  

लेनोभो क्ोमिदुकहरू

औसि रै्डनक प्रर्ान  
गरिने खाना

ब्ेकफास्: 25,835
लन्च: 39,502

यािायाि सेवाहरूका लापग 
योग्य पवद्ार्थीहरूको सङ्यिा

32,212

हाम्ा स्कू लहरू

16 चाि्छि

23 चाि्छि

21 चाि्छि

23 इनोभेसन 53 र्ियाडिसनल 

19 र्ियाडिसनल 

15 र्ियाडिसनल

14 इनोभेसन 

14 इनोभेसन

हाइ स्कू ल िर्ा 6औ-ँ12औ ँ्ेि स्कू लहरू

एसलमेन्टिी स्कू ल िर्ा प्रािम्भिक िाल्ावस्ा शशक्ा केन्द्रहरू

ममिल स्कू ल िर्ा के-8औ ँ्ेि स्कू लहरू

132 परम्रषागत तर्षा 
इिोभेसि सू्लिरू  
(इिोभेसि क्ेत्रमषा 12)

60 चषाि्वर सू्ल

202  
स्कू लहरू

~69हजाि
पवद्ार्थीहरू

~20हजाि
पवद्ार्थीहरू
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हाम्ो प्रणाली

*प्रगि हवद्ाथथी कोर वसन्त ऋिुमा "स्कू ल अथ्गव्यवथिा अचधननयम" मा थिागपि िररन्छन्। 2022-23 कोरको अष्न्तम ननण्गय जनवरीमा पररपकूरकीय बजेटमा िररनेछ। कोरिरू 
ननःिुल्क िथा कम िि्ग लन्च योग्यिा, भना्ग; राज्य राजस्व, थिानीय सम्त्ति करिरू, िथा अन् कारकिरूमा आधाररि रिरे गभन् गभन् हन सक्ेछन्।

प्रपि पवद्ार्थी िाज्य कोष डनिा्छिण*

हाम्ो िजेि

उदािरणिरूमा सुहवधािरू, यािायाि, सुरक्षा, पाठ्यपुस्तक आनद सामेल छन् 

उदािरणिरूमा पररवार िथा समुदाय संलग्िा, वकृत्ति िथा कलेज सफलिा, पेरोल सामेल छन्

हडस्ट्रिक्ट नेिकृत्वले यी कोर(फन)िरूलाई करमिारीको स्वास्थ्य र कुिलिामा सियोि िन्ग, ननयुस्क्त िन्ग िाह्ो भएका पदिरूमा काम िननेका लागि प्रगििण्ा पाररश्रगमक 
वकृचद् िन्ग, िट्दो भना्ग अनुभव िरररिकेा स्कू लिरूलाई सियोि िन्ग िथा सामुदात्यक के्रि पिलका लागि पुनः प्राथगमकीकरण िररसकेको छ।

*

**

***

सू्ल बजेििरू ($903गमललयि)

क्ेत्र सियोग* ($216.7गमललयि)

केन्दीय सू्ल सियोग** ($122गमललयि)

केन्दीय कषायषा्वलय पुिस्वङ्गठिबषाि लगषािी कोषिरू*** ($9गमललयि)

वडगपएस प्रवत वरद्षार्थी आय (गपगपआर) गपगपआर - बजेि स्थिरीकरर कषारक अथि अिुमषाहित रषास्वरक गपगपआर
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माग्छचचत्रको पवकास

2021
यी प्रथम 100 नदनिरूमा, डा. 
माररेोले 13,000 भन्ा बढी 
हवद्ाथथीिरू, पररवार, समुदायका 
सदस्यिरू िथा स्ाफको 
हवहवधिापकूण्ग समकूिका कुरा 
सुन्ुभएको छ।

2021 
को िरदमा, 
सुपररने्टनेन्ट डा. 
एलेक्स माररेोले डेनभर 
पब्लिक स्कू लिरूमा के राम्ो 
भैरिकेो छ र केमा सुधार िन्ग 
आवश्यक छ भन्े हवरयमा 
हडगपएस समुदायको आवाज 
सुन् र उनीिरूबाट ससक् आरभि 
िनु्ग भयो।

हाम्ो िणनैपिक माग्छचचत्र डिपिएस समदुर्ायसँगको सहकाय्छ ि साझेर्ािीमा 
डनमा्छण गरिएको सर्यो।

कर्िहरू:

•	हडगपएस लिक्षकिरूको काम

•	उपलधि िैर-िैन्दक्षक सियोििरू

•	ननष्पक्षिा िथा कोगभड सावधानीिरूमा 
हडस्ट्रिक्टको ध्ान

सदुिािका क्ेत्रहरू:

•	िैन्दक्षक सफलिा 

•	प्रदान िररने पाठ्यक्रमिरू

•	पररवारिरूसुँि िररने सञ्ार

डनिाशाहरू:

सञ्ालनात्मक अभ्ासिरू—

•	ननयष््रिि संसाधनिरू

•	स्कू ल काय्गिाललकािरू

•	अपया्गप्त सुहवधािरू 

•	स्ाफ अपया्गप्तिािरू

प्राप्तिहरू:

सदुनाइ िर्ा ससकाइ भ्रमण

जदुलाई अक्टोिि
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िरिचय

2022

2022 को वसन्त ऋिुमा, सङ्क्मण 
सल्ाहकाि िोलीले "हडगपएस 
सफल हन्छ: डेनभर पब्लिक स्कू ल्स 
अनुभवका लागि रणनैगिक माि्गचित्र"  
हवकससि िन्गका लागि हडगपएस टोली 
सदस्यिरूलाई लजम्ेवारी प्रदान िऱ्ो।

डनमा्छण गरिएको सङ्क्मण सल्ाहकाि िोली

समुदायका सदस्यिरू िथा हडगपएस टोली 
सदस्यिरूको एउटा हवहवधिापकूण्ग समकूिलाई, 
िाम्ो रणनैगिक माि्गचित्रको हवकासमा माि्गदि्गन 
िन्ग हवद्ाथथी अनुभव िथा उपलब्धि, ननष्पक्षिा 
िथा उत्कृ ष्ठिा, र सञ्ालनीय प्रभावकाररिाका 
हवरयमा ससफारिसहरू ियार पानने लजम्ेवारी 
नदइएको चथयो।

नोभेम्बि

जनविी
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िाम्ो रणनैगिक माि्गचित्र हडगपएस समुदायसुँिको सिकाय्ग र साझेदारीमा ननमा्गण िररएको चथयो। 2021 को िरदमा, 
सुपररने्टनेन्ट डा. एलेक्स माररेोले डेनभर पब्लिक स्कू लिरूमा के राम्ो भैरिकेो छ र केमा सुधार िन्ग आवश्यक छ भन्े 
हवरयमा हडगपएस समुदायको आवाज सुन् र र उनीिरूबाट ससक् आरभि िनु्ग भयो। यी प्रथम 100 नदनिरूमा, डा. माररेोले 
13,000 भन्ा बढी हवद्ाथथीिरू, पररवार, समुदायका सदस्यिरू िथा स्ाफको हवहवधिापकूण्ग समकूिका कुरा सुन्ुभएको छ। 
सिभािीिरूले बैठकिरू िथा सवनेक्षणिरू माफ्ग ि हडगपएस लिक्षकिरूले िरकेो काम, आफकू िरूका लागि उपलधि िैर-िैन्दक्षक 
सियोििरू िथा ननष्पक्षिा िथा कोगभड-19 सावधानीिरूमा हडस्ट्रिक्टले नदएको ध्ानमाचथ आफकू िरूले िरकेो कदर साझा 
िर।े सिभािीिरूले ननयष््रिि संसाधनिरू, स्कू ल काय्गिाललकािरू, अपया्गप्त सुहवधािरू िथा स्ाहफक कमीिरू जस्ता 
िाम्ा केिी काय्गसञ्ालन अभ्ासिरूमाचथ ननरािा प्रकट िर।े सिभािीिरूले िैन्दक्षक सफलिा र प्रदान िररने पाठ्यक्रमिरू 
साथसाथै हडस्ट्रिक्टले कसरी आफ्ा पररवारिरूसुँि सञ्ार िछ्ग भन्े कुरा सुधारका क्षेत्रका रूपमा देिे। हडस्ट्रिक्टले 
ननष्पक्षिामा नदनु पनने ध्ानलाई दोब्बर िनु्ग पनने ठूलो आवश्यकिा रिकेो कुरा िामीले सुन्ौँ, जसले िाम्ा प्रणालीिरू, 
संस्कृ गि र जनिस्क्तमा अथ्गपकूण्ग पररवि्गनिरू नदन सकोस्।

 सदुनाइ िर्ा ससकाइ यात्रा पचछ हडगपएसले समुदायका सदस्यिरू िथा हडगपएस टोली सदस्यिरूको हवहवधिापकूण्ग 
सङ्क्रमण सल्ािकार टोली िठन िऱ्ो।  यस समकूिलाई, िाम्ो रणनैगिक माि्गचित्रको हवकासमा माि्गदि्गन िन्ग हवद्ाथथी 
अनुभव िथा उपलब्धि, ननष्पक्षिा िथा उत्कृ ष्ठिा, र काय्गसञ्ालन प्रभावकाररिाका हवरयमा ससफारिसहरू ियार 
पानने लजम्ेवारी नदइयो। लिक्षा बोड्गका अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यहरू2 सहििका यी ससफाररसिरूले िाम्ो हडस्ट्रिक्टका लागि 
दीि्गकालीन लक्ष्यका रूपमा काम िननेछन् र संयुक्त रूपमा यी ससफाररसिरू िाम्ो रणनैगिक माि्गचित्रका आधार पनन 
हनेछन्।

रणनैगिक माि्गचित्र सङ्क्रमण टोलीको ननष्पक्षिा र उत्कृ ष्ठिा उपसगमगिबाट प्राप्त ननम्नललखिि ननष्पक्षिा संिरना प्रश्निरू 
प्रयोि िररे हवकससि िररएको चथयो:

•	 यो समस्या कुन ऐगििाससक रूपमा सीमान्तीककृ ि समकूििरूका लागि मित्त्वपकूण्ग छ? हवििका र वि्गमान पक्षपाििरूमा 
आधाररि रिरे हडगपएस गभत्र िी समकूििरूका लागि उक्त माि्गचित्र हकन मित्त्वपकूण्ग छ?

•	 कस्ता सम्बम्धिि काय्गक्रमिरू, नीगििरू, वा अभ्ासिरू हडगपएसमा हवद्मान छन् वा पहिले अभ्ास िररएका छन्? 
प्रस्ताहवि उपािमिरूले कसरी ननष्पक्ष उपलब्धििरू ससज्गना िन्ग सलिान्? सवकोतिम अभ्ासिरू केके छन्?

•	 ननष्पक्ष उपलब्धििरू प्राप्त िन्गका लागि आधाररिेाका रूपमा कुनकुन िथ्ाङ्क हवद्मान छन् िथा आवश्यक 
हनेछन्? ऐगििाससक रूपमा सीमान्तीककृ ि समकूििरूबाट कस्तो िथ्ाङ्क सङ्कलन िररयो? समकूििरूबीि र 
समकूििरूमध्े गभन्िािरू स्टि पान्गका लागि, के िथ्ाङ्कलाई हवभेदीककृ ि िररयो?

•	 ननष्पक्षिा-सम्बम्धिि लक्ष्यिरू प्राप्त िन्गका लागि सम्कूण्ग स्ाफलाई जबाफदेिी पनन बनाउुँ दै, ियार िन्ग िथा 
सियोि िन्ग कस्ता सान्गभषि क संसाधनिरू आवश्यक छन्?

•	 िामीले रणनैगिक माि्गचित्रका लक्ष्यिरू प्राप्त िन्गका ननगमति ननष्पक्षिालाई सम्बोधन िन्ग कसरी स्कू लिरू िथा 
स्कू ल नेिकृत्वकिा्गिरूलाई जबाफदेिी बनाउुँ दैछौँ?

•	 ऐगििाससक रूपमा सीमान्तीककृ ि समकूििरूका लागि प्रस्ताहवि काय्गको अपेन्दक्षि उपलब्धि भएको िामीले कसरी थािा 
पाउने?

•	 ननष्पक्षिा अचि बढाउनका लागि हडगपएसभरर के सव्गत्र लािकू िन्ग आवश्यक छ?

•	 ऐगििाससक रूपमा सीमान्तीककृ ि समकूििरूका हवरयमा बजेट हवननयोजनको इगििास के रिकेो छ? िामीले यस 
समस्याका लागि हडगपएसभरर बजेट ननष्पक्ष रिकेो कसरी सुननस्चिि िन्ग सकछौँ?
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2022 को वसन्तमा, सङ्क्रमण सल्ािकार टोलीले "हडगपएस सफल हन्छ: डेनभर पब्लिक स्कू ल्स अनुभवका लागि 
रणनैगिक माि्गचित्र"  हवकससि िन्गका लागि हडगपएस टोली सदस्यिरूलाई लजम्ेवारी प्रदान िऱ्ो। सुँिसुँिै, रणनैगिक 
माि्गचित्रले िाम्ा हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू र टोली सदस्यिरूका लागि सबैभन्ा मित्त्वपकूण्ग रिकेा कुरािरू प्रगिगबम्म्बि िरकेो 
सुननस्चिि िन्ग िामीले सङ्क्रमण सल्ािकार टोलीका सदस्यिरूबाट परामि्ग िोज्े काम जारी रा्यौँ। िामीले यो माि्गचित्र 
एक समुदायका रूपमा ननमा्गण िऱ्ौँ, र िामी सुँिै काम िन्गका लागि प्रगिबद् छौँ।

2 डा. एलेक्स माररेोले सुपररने्टनेन्टका रूपमा हडगपएसको ननयुस्क्त ललएपचछ हडगपएस लिक्षा बोड्गले आफ्ो िासनहवचध संरिनाका रूपमा नीगि 
िासनहवचधलाई अवलम्बन िऱ्ो।  नीगि िासनहवचध एउटा यस्तो संरिना िो जसले सुपररने्टनेन्टलाई हडस्ट्रिक्टको काय्गकारी नेिकृत्वका रूपमा 
सिक्तीकरण िददैिदा्ग बोड्गलाई मिदािािरूसुँि दीि्गकालीन लक्ष्यिरू (अन्त्य-लक्ष्यिरू) थिापना िन्ग संलग् हने अवसर नदन्छ।  यसले सुपररने्टनेन्टलाई 
अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यिरूमा रिेाङ्हकि िररएका लक्ष्यिरू प्राप्त िन्गका लागि आवश्यक हवचधिरू िथा औजारिरू ननधा्गरण िनने अवसर नदन्छ।

िरिचय
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हाम्ो दृष्टि

दृष्टि िर्ा लक्ष्य
दृष्टि:  
हिके ससकारू सफल हुन्छ

लक्ष्य:  
िैन्दक्षक ननष्पक्षिा िाम्ो संयुक्त लजम्ेवारी 
िो। िामी हवद्ाथथीिरूलाई वकृत्ति, कलेज 
िथा जीवनका लागि ियार िछछौँ। िामी 
पररस्थिगििरू र साझेदारीिरू ससज्गना िछछौँ 
जिाुँ हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू िथा टोलीका 
सदस्यिरूले अपनत्व मिसुस िछ्गन् र  
सफल हन्छन्।

साझा मकूलभकूि मकूल्हरू

पवद्ार्थीहरू िटहलो
इमानर्ारििा
डनषक्िा
सहकाय्छ
जिाफरे्टहिा
मनोिञ्जन

कामको ससद्ान्त:
यटर् हामीले:

•	 सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूको वकृचद् प्रक्षेपमाि्गलाई िीव्रिा प्रदान िऱ्ौँ र िाम्ो संस्कृ गि िथा ननण्गय-प्रहक्रयामा उनीिरू 
िथा उनीिरूको समुदायलाई प्राथगमकीकरण ियछौँ भने;

•	 हवस्ताररि िैन्दक्षक ससकाइ, पकूण्ग बच्ा सियोि िथा आवेिको िोजी माफ्ग ि हवद्ाथथी अनुभवलाई उठायौँ भने;

•	 सम्कूण्ग हडससएस समुदाय - हडगपएस टोली, पररवारिरू िथा समुदायका सदस्यिरू - लाई एक हडगपएसका रूपमा 
सुदृढीकरण र एकिाबद् िनने वयस् अनुभव ननमा्गण िऱ्ौँ भने; 

•	 िाम्ा हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू िथा टोलीका सदस्यिरूका जीवन्त अनुभविरूमा ननष्पक्षिा, पारदलिषि िा र उत्कृ ष्ठिा 
सुननस्चिि िन्गका लागि प्रणालीिरू िथा अभ्ासिरू भङ्ि, हविटटि िथा पुनननषि मा्गण िऱ्ौँ भने;

मात्र हामीले ननष्पक्षिालाई िाम्ो संयुक्त लजम्ेवारीका रूपमा ललँदै एउटा अनुककू ल हडगपएस अनुभव ससज्गना िन्ग सकछौँ… 

जसले गर्ा्छ  हिके ससकारू सफल हुन्छ।
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सीमान्तीकृि पवद्ार्थीहरूका लापग द्रुि प्रक्ेिमाग्छ

िर िाम्ो प्रणालीमै व्याप्त पक्षपािका कारण, िामीले केही 
पवद्ार्थीहरूलाई द्रुि प्रक्ेिमाग्छमा प्रार्ममकीकिण गनदु्छ िनषेर, 
जबहक सुँिसुँिै उनीहरूलाई िधर िानषे िी प्रणालीहरू िडन 
पवघटिि िडन गर्दै जानदु िनषेर।

िाम्ो दृष्टि हिके ससकारू सफल हुन्छ रिकेो छ
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डिपिएस अनदुभव:  
िाम्ो गन्छका लापग िाम्ो गर्दै
डकन डिपिएस अनदुभव
ऐगििाससक रूपमा, लिक्षा एक व्यस्क्त (लिक्षक) बाट अकको (हवद्ाथथी) मा ज्ान थिानान्तरणमा आधाररि चथयो। अझ, "कुनै 
लक्ष्य वा उदे्दश्यको प्राप्प्त3" रूपमा पररभागरि सफलिाको धारणा उच् लिक्षािफ्ग  डोऱ्ाउने, र जीवनमा सफलिासम् 
पुऱ्ाउने, परम्रािि रूपमा के-12 लिक्षामा ननधा्गरण िररएको िो। िामीले भहवष्यमा र प्राप्त िन्ग िािकेो वैश्श्वक समाजमा 
िदेा्ग, एक जना व्यस्क्तले अकको व्यस्क्तलाई िनने सिक्तीकरणको धारणा र ननधा्गररि माि्गले न्ायको अवधारणा हवरुद् काम 
िरकेो देखिन्छ।

यनद िामीले हिके ससकारू सफल हुन्छ भन्े िाम्ो दृष्टि पकूरा िनु्ग पछ्ग भने, िामीले िाम्ो लिक्षालाई हविारिरूको 
आदानप्रदान, आवेिको िोजी, िथा न्ायका लागि िोज प्रवद््गन िनने अनुभविरूको एक शृङ्िलाका रूपमा पुनः  
ननमा्गण िनु्ग पननेछ। यिी नै हडगपएस अनुभव िो।

डकन पवद्ार्थी अनदुभव
हडगपएस अनुभवको के्रिमा कक्षाकोठागभत्र र बाहिर िाम्ा ससकारूिरूको अनुभव रिकेो छ। अचि बढ्ने माि्गमा 
ससकारूिरूको अनुभवमाचथको पहुँि िथा प्रककृ गिमा आधाररि रिुँदा सफलिा िफ्ग को ननधा्गररि माि्गले िाम्ा ससकारूिरूका 
लागि अवसिरूलाई सीगमि बनाउुँछन् भन्े िामीलाई थािा छ। िरके ससकारूलाई वास्तवमै सफल बनाउन, िामीले िाम्ा 
सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूको प्रक्षेपमाि्गलाई िगि प्रदान िन्गका लागि ध्ान, संसाधनिरू िथा अवसरिरू पररवि्गन िनु्ग पननेछ, 
हकनहक थप सियोि गबनाको अवसर एउटा िोक्रो सङ्कल्प िो भन्े िामीलाई थािा छ।  त्यसैले िामी हवद्ाथथीिरूको 
ससकाइको अनुभव हवस्तार िनने, आवेिको िोजीलाई सिजीकरण िनने, िथा हवश्वको मिामारी-पचछको समाजका लागि 
ियार युवाका रूपमा हवकससि हने थिान प्रदान िददै ससकाइ वािावरणिरू, माि्गिरू िथा अवसरिरू ससज्गना िननेछौँ।

वयस् अनदुभव डकन
हवद्ाथथी अनुभवको वररपरर वयस् अनुभव रिकेो हन्छ। िाम्ा हवद्ाथथीिरूका लागि ससकाइ माि्गदि्गन िथा सिजीकरण 
िनने समुदायका वयस्िरू - िाम्ा टोली सदस्यिरू, पररवारिरू िथा डेनभर समुदायका सदस्यिरू - ले िाम्ा युवािरू िथा 
उनीिरूको लिक्षाका हवरयमा िहिरो ध्ान नदन्छन् भन्े कुरामा कुनै सने्ि छैन।  िथागप, िाम्ा हवद्ाथथीिरूका लागि सवकोतिम 
के हन्छ भन्े कुरामा िामी सधैँ सिमि भएका छैनौँ, जसले हविश्डिि, पक्षपािी अनुभविरूिफ्ग  डोऱ्ाएका छन्। अझ, 
िामीले जनिस्क्त िथा समुदायमा िस्क्तको असन्तुलन कायम राख्ने प्रणालीिरूलाई स्थिरिा नदएका छौँ, जसले िाम्ा 
हवद्ाथथीिरूको अनुभवलाई अरू जोखिममा पारकेो छ।

वयस्िरूका रूपमा, िामीले सुँिै आउनै पछ्ग र एकअका्ग िथा िाम्ा हवद्ाथथीिरू दुवैका लागि एक हनै पछ्ग। सुँिै साझेदारी 
िररे, िामी बढी प्रभावकारी हन अवसरिरू हवकससि िछछौँ, िामीले एकअका्ग प्रगि बढी सियोिी वािावरण ननमा्गण िछछौँ, 
र िाम्ा हवद्ाथथीिरूको अचधकार रिकेो हवद्ाथथी अनुभव ससज्गना िछछौँ। िामीले यो काम यसरी िछछौँ: िाम्ा स्कू लिरू िथा 
टोली सदस्यिरूमाझ अन्तरा्गष््रिय सिकाय्गका लागि अवसरिरू प्रोत्ाहिि िररे; उदे्दश्यमात्र नभएर प्रभावमा पनन मित्त्व 
राख्ने हकससमले ननष्पक्षिा पहििान िनने मकूल्य-आधाररि मानससकिािरूको हवकास र कदर िररे;  उच् िुणस्तरीय जनिस्क्त 
ननयुक्त िरी कायम रािेर िथा उक्त जनिस्क्तको हवहवधिालाई प्राथगमकिामा रािेर; र िाम्ा हवद्ाथथीिरूलाई सबैभन्ा 
राम्री चिन्े - िाम्ा पररवारिरू - बाट सुनेर र उनीिरूमा भर पररे।



21

पवद्ार्थी अनदुभव
सिनाहरू साकाि िानषे

वयस् अनदुभव
एक डिपिएस

प्रणाली अनदुभव
डनष्पक्िा िर्ा उतृ्ष्ठिा

डिपिएस अनदुभव

प्रणाली अनदुभव डकन
अन्तिोित्वा, हवद्ाथथी िथा वयस् अनुभवलाई सेवा नदने भनेको प्रणाली अनुभवले नै िो। समाज िथा समाजगभत्रका 
व्यस्क्तिरू - हवद्ाथथीिरू र वयस्िरू - एकअका्गलाई पार िनने प्रणालीिरूका सीमािरू गभत्र सञ्ालन हन्छन्। गभन् 
िब्दमा भन्ा, लिक्षा प्रणाली - र लिक्षामा प्रभाव पानने अन् प्रणालीिरू - िामीसुँि भएका प्रगिफलिरू िामीलाई नदलाउन 
पकूण्ग रूपले ननगमषि ि छन्। त्यसैले, समाजमा सामालजक-आचथषि क, जािीय िथा अन् समकूििरू बीिको अन्तर कम नहनु कुनै 
आचिय्गको कुरा रिने। यो समय िामीले आफैँ  गभत्र िनेने र दमन िथा सवकोच्िाका प्रणालीिरू भत्ाउन अनवरि रूपमा 
ध्ान केन्द्रिि िनने समय िो। ननष्पक्ष प्रणाली ननमा्गण िथा साझेदारीप्रगिको एकीककृ ि िथा उदे्दश्यपकूण्ग उपािम माफ्ग ि, िामी 
िाम्ा प्रणालीिरूलाई िरके ससकारू सफल हन्छ सुननस्चिि िन्गका लागि रूपान्तरण िननेछौँ। िाम्ो माि्गमा रिकेा प्रणालीिि 
बाधािरू पहििान िरी गिनलाई फुटाउन्ेलसम्, िामीसुँि िामीले िािकेा प्रगिफलिरू प्राप्त िनने सामथ््ग छ।

3िुिल माफ्ग ि अक्सफोड्ग भारािरू

•	 हवस्ताररि िैन्दक्षक अवसरिरू
•	 समग् बच्ा
•	आवेिको िोजी

•	 सिकाया्गत्मक संस्कृ गि मानससकिा
•	 हवहवधिापकूण्ग जनिस्क्त
•	 संलग्िा

•	 ननष्पक्ष
•	 पारदिथी
•	 प्रभाविाली
•	 सुसङ्िि
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पवद्ार्थी अनदुभव: सिनाहरूलाई वास्तपवकिामा िर्ल्े
हडगपएस अनुभवको के्रिमा रूपान्तररि हवद्ाथथी अनुभव रिकेो छ। ननरन्तर सुधारमा ध्ान नदँदै लिक्षण र ससकाइको 
सिकाया्गत्मक उपािम माफ्ग ि, िामी हवद्ाथथीिरूलाई उनीिरू जे भएिा पनन आफ्ा आवेििरू िथा सपनािरू पछ्ाउनका 
लागि िथा - अहिले अब्स्तत्वमा नभएका कगिपय - वकृत्तििरूमा पहुँि राख्नका लागि यस संसारमा पकूण्ग हवकससि, सांस्कृ गिक 
िथा आलोिनात्मक िवरले प्रगिस्धथी व्यस्क्तिरूका रूपमा ठाउुँ  बनाउन उनीिरूलाई सियोि िनने अनुभव ननमा्गण िननेछौँ। 
हवद्ाथथीिरूले अवसरिरूबाट लाभ ललऊन् भन्का लागि थप सियोििरू प्रदान िररे िामी सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूलाई 
दु्ि प्रक्षेपमाि्गमा प्राथगमकिा नदनेछौँ। समान अवसर आवश्यक छ, िर यो नै अनवरि हवद्ाथथी अन्तरिरू अन्त्य िन्गका 
लागि पया्गप्त छैन। हवद्ाथथी अनुभवलाई माचथ उिालेर, लाभ र सुहवधालाई सुदृढ नबनाई, िामी सबैका लागि सामथ््गलाई 
अचधकिम बनाउुँ दैछौँ।

िाम्ा सम्कूण्ग हडगपएस स्कू लिरूमा इससइ देखि सुरु िररे ग्ाजुएसन िथा पचछसम्, हवद्ाथथीिरू हवहवधिाले भररएका 
हवरयिरूमा सिक्त, आकर्गक पाठ्यक्रममा व्यस्त हनेछन।  उनीिरू लिक्षण, कुिलिा, िथा वरकैभररको समकृद्ीकरण 
अवसरिरूप्रगिको सांस्कृ गिक िथा भागरक रूपमा पुटिीकारक उपािमिरूमा संलग् हनेछन्। उनीिरूका ससकाइ अनुभविरूले 
ससकाइलाई कक्षाकोठा गभत्र र बाहिर हवस्तार िन्गका लागि लजज्ासा हवकससि िननेछन् िथा हविार र अवसरिरूको उदे्दश्यपकूण्ग 
आदानप्रदान माफ्ग ि अन्ेरण सिजीकरण िननेछन्। उनीिरूले िुला मानससकिा हवकससि िननेछन्, बह दृष्टिकोणिरू िोजी र 
हववेिन िननेछन्, िथा समालोिकीय िेिनाको दृष्टिले काय्गसञ्ालन िननेछन्। उनीिरूलाई कक्षाकोठा गभत्र र बाहिर सुनननेछ, 
आदर िररनेछ, र रिेदेि िररनेछ। उनीिरूले उदे्दश्यपकूण्ग स्कू ल संस्कृ गििरूको अनुभव िननेछन् जुन सुरन्दक्षि, आकर्गक हनेछ, र 
उनीिरूका सामालजक, भावनात्मक, िथा िैन्दक्षक आवश्यकिािरू पकूरा िननेछ। उनीिरूसुँि आफकू िरू को िौँ भनेर चिन्े, जीवन 
अनुभवलाई सामथ््गको स्ोिका रूपमा पहििान िनने, िथा समस्यािरू समाधान िन्गका लागि प्रणालीिरूमाचथ प्रश्न उठाउने 
सीपिरू हनेछन्। उनीिरूसुँि आफ्ा हविार िथा रुचििरूको अन्ेरण िनने माध्म हनेछ। उनीिरूसुँि आफ्ा आवेििरू 
पछ्ाउने उच्-िुणस्तरीय सुहवधािरू हनेछन्। र, उनीिरू ग्ाजुएट हुँदा, हवद्ाथथीिरूलाई आफ्ो आिामी कदम के हनेछ िथा 
भहवष्यका लागि अवसरिरूमा आफकू िरू कसरी िुल्े र सफल हने थािा हनेछ।

1. सम्कूण्छ िटहचान, उमेि िर्ा क्मिाहरूका डिपिएस ससकारूहरूले अिनत्वको िसलयो िन्धन अनदुभव गनषेरन्, 
उनीहरूलाई स्कू लमा भावनात्मक सहयोग गरिनेर, ि उनीहरूसँग आफकू हरूका लापग िर्ा न्ायका लापग 
िक्िोषण गनषे सामथ््छ िहनेर।

2. सीमान्तीकृि पवद्ार्थीहरूका लापग द्रुि प्रक्ेिमाग्छ सटहि महामािी-िधरको वैश्श्क समाजमा, ससकारूहरू  
वृमति, कलेज िर्ा जीवनका लापग ियाि हँुरै् ्ाजदुएि हुने माग्छमा अधघ िढ्नेरन्।

3. डिपिएस ससकारूहरू आआफ्ा आवेगका क्ेत्र (खेलािी, कलाकाि, शशक्ार्थी, आटर्का रूिमा) मा पवकससि 
हुनेरन् ि आआफ्ा आवेगहरू िछ्ाउनेरन्।

लक्ष्यहरू
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1. पवस्तारिि शैशक्क अवसिहरू:

•	िाम्ा सबैभन्ा साना ससकारूिरूदेखि ललएर ग्ाजुएसन सम् सिक्त कोस्गिरू िथा उच्-रुचिको पाठ्यक्रममा 
ननष्पक्ष पहुँि ससज्गना िनने र सम्कूण्ग ग्ेड िििरूका लागि सांस्कृ गिक िथा भागरक रूपमा संवेदनिील लिक्षण 
(ससएलआरइ) योजना िनने िथा प्रदान िनने। 

•	वरकैभरर उच्-िुणस्तरीय काय्गक्रम िन्गका लागि हवगभन् सामुदात्यक सङ्िठनिरू िथा थिानीय कलेजिरू र 
युननभससषि टीिरूसुँि साझेदारी िररे सङ््याक्षरिा िथा साक्षरिा, हवज्ान, प्रहवचध, इश्न्ननयररङ, कला, िथा 
िन्दणि (एसटटइएएम) मानहवकी (सांस्कृ गिक दक्षिा िथा जािीयिा अध्यन सहिि), भारा, समग् स्वास्थ्य िथा 
आचथषि क साक्षरिामा िैन्दक्षक काय्गक्रम सुदृढीकरण िनने।  

•	हवद्ाथथीिरू वि्गमान श्रम बजार िथा उच्-माि उद्ोििरूमा प्रगिस्धा्ग िन्ग ियार रिकेो सुननस्चिि िन्गका लागि 
पाठ्यक्रम िथा माि्ग हवहवधिा, पहुँि र सफलिा वकृचद् िररे वकृत्ति िथा प्राहवचधक लिक्षा हवस्तार िनने।  

•	हवगभन् वण्गका हवद्ाथथीिरू, बहभागरक ससकारूिरू, अिक्त हवद्ाथथीिरू, िथा अन् सीमान्तीककृ ि समकूििरूका 
लागि उच्-िुणस्तरका हवलिष्टिककृ ि योजनािरू हवकससि, काया्गन्यन र सुधार िररे सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूको 
हवकास प्रक्षेपमाि्गलाई िीव्र बनाउने। 

2. सम् िच्ा: डनम्न सटहि सम् िच्ालाई सहयोग गन्छका लापग सम् प्रणालीको काया्छन्वयनलाई सदुदृढीकिण 
गनषे, जसमा डनम्न सामेल र:

•	सियोिको सिक्त बह-पत्र प्रणाली (एमटटएसएस)।

•	रूपान्तरणीय सामालजक-भावनात्मक िथा िैन्दक्षक ससकाइ (टटएसइएएल)।

•	सांस्कृ गिक रूपमा अनुमोनदि मानससक स्वास्थ्य संसाधनिरू र सियोििरू। 

•	हवद्ाथथीले नेिकृत्व िरकेा थिानिरूले अपनत्वको भावना र सामालजक पहििान ननमा्गण िनु्ग पनने (जस्तै बधिुत्व 
समकूििरू)।

3. अनदुिागको अध्यवसाय:

•	सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूमा ध्ान केन्द्रिि िददै, समकृद्ीकरण िथा पाठ्यक्रम-अगिररक्त हक्रयाकलाप ससकाइ 
अवसरिरूमा िरके ससकारूको पहुँि वकृचद् िनने।

•	समकृद्ीकरण िथा पाठ्यक्रम-अगिररक्त हक्रयाकलापिरूका लागि भना्ग प्रहक्रया सङ्िटठि र सरलीकरण िनने िथा 
यी अनुभविरूमा आफ्ा हवद्ाथथीिरू भना्ग िन्गका ननगमति पररवारिरूसुँि आवश्यक संसाधनिरू र औजारिरू 
पररवारिरूसुँि भएको सुननस्चिि िनने।

•	हवद्ाथथी नेिकृत्वकिा्गिरू, प्रदि्गकिरू िथा िेलाडीिरूलाई अद्ावचधक सुहवधािरू, हवकासात्मक काय्गक्रमिरू, 
िथा उच् िाललमप्राप्त प्रलिक्षकिरू, लिक्षकिरू र माि्गदि्गकिरू प्रदान िनने।

•	सिर िथा राज्यभरर ससकाइ-ननददेलिि हवकास, वकृचद् िथा प्रगिस्धा्गका लागि वर्गभरर अवसरिरू प्रदान िन्ग 
साझेदारीिरू िथा काय्गक्रमिरू हवकससि िनने।

िणनीपिहरू

डिपिएस अनदुभव
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1. पवद्ार्थी अनदुभव सकूचकाङ्क औसिलाई 10 प्रपिशि पिन्दुले सदुिाि गनषे। हामी पवद्ार्थीहरू समकूहहरूिीच 
अन्तिहरू हिाउने ि केही पवद्ार्थीहरू समकूहहरूको वृधद् 10 प्रपिशि पिन्दुभन्ा िढीले िढाउनका लापग 
जिाफरे्ही रौँ।

क. हवद्ाथथी अनुभव सकूिकाङ्कलाई ग्ेडिरू 3-12 का लागि सवनेक्षणिरूबाट हवकससि िररनेछ र  
ननम्न कुरा मापन िन्गका लागि फोकस समकूि र अन्तवा्गिा्गिरू द्ारा पररपकूरण िररनेछ:

i. हवद्ाथथी स्वास्थ्य िथा सुरक्षाको भावना।

ii. हवद्ाथथीको स्वािि िथा अपनत्वको भावना।

iii. हवद्ाथथीको सांस्कृ गिक िथा भागरक िव्गको भावना। 

iv. हवद्ाथथी संलग्िा।

v. हवद्ाथथी एजेन्ी।

vi. हवद्ाथथी उपस्थिगि। 

2. ्ेि-िह उिलब्धि औसिलाई 10 प्रपिशि पिन्दुले सदुिाि गनषे। हामी पवद्ार्थीहरू समकूहहरूिीच  
अन्तिहरू हिाउने ि केही पवद्ार्थीहरू समकूहहरूको वृधद् 10 प्रपिशि पिन्दुभन्ा िढीले िढाउनका  
लापग जिाफरे्ही रौँ।

प्रगपि मािनहरू 2022-26

िरामी िराम्रा हरगपएसकरा गरद्राथथी-खेलरारीिरूसँग अत्राधुरनक 
सुगरधरािरूमरा पहँच भएको ि उनीिरूले गरगभन्न तििरूमरा 
खेलकुििरूको गरस्रारित शृङ्खलरामरा सिभरागी भएको 
गरद्राथथी अनुभरको कल्पनरा ग्छछौँ। िरामी पराक्न  हिल गल्फ 
कोस्न एसोससएसन, ि रेनभि परार््न एन् रिहरिएसन 
ससस्म, तथरा िराम्रा स्रानीय प्ोिेसनल खेलकुि टोलीिरू 
ि गृिनगि कलेज एरम् युरनभससनि टीिरू सहित सरामुिराययक 
सङ्गठनिरूसँग सराझेिरािी गििे अनुभरिरूलराई गरस्रारित 
गनने्छौँ। रनकट भगरष्यमरा िरामी हरगपएसलराई अनरित रूपमरा 
िराज्यब्रापी उच्च 10 मरा सकूचीकृत भएको िनेने्छौँ।

हाम्ा पवद्ार्थी-खेलािीहरूलाई उनीहरूको 
आवेगको खोजीमा सहयोग गनषे
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3. यी प्रत्ेक मािनहरूमा महामािी-िधरको जनशक्क्त ियािी औसिलाई 10 प्रपिशि पिन्दुले सदुिाि गनषे। 
हामी पवद्ार्थीहरू समकूहहरूिीच अन्तिहरू हिाउने ि केही पवद्ार्थीहरू समकूहहरूको वृधद् 10 प्रपिशि 
पिन्दुभन्ा िढीले िढाउनका लापग जिाफरे्ही रौँ। 

i. िार-वरने ग्ाजुएसन दर।

ii. पाुँि-वरने ग्ाजुएसन दर।

iii. कलेजबाट ग्ाजुएट हने हवद्ाथथीिरू िथा प्रलिक् ुिा र 
अप्रेन्दन्टसससप र इन्टन्गससप के्रहडट समयिरू(आवस्ग)। 

iv. ग्ाजुएसनमा दै्साक्षरिाको मोिरका लागि योग्य हवद्ाथथीिरू।

v. उद्ोि प्रमाणपत्र सहिि ग्ाजुएसन िनने हवद्ाथथीिरू। 

4. आवेग-कायम िाख्े काय्छक्ममा िर्ा कक्ाकोठा िाटहिको सहभापगिामा औसिलाई 10 प्रपिशि 
पिन्दुले सदुिाि गनषे। सम्कूण्छ पवद्ार्थीहरूको औसि वृधद् गन्छका लापग, हामी पवद्ार्थीहरू समकूहहरूिीच 
अन्तिहरू हिाउने ि केही पवद्ार्थीहरू समकूहहरूको वृधद् 10 प्रपिशि पिन्दुभन्ा िढीले िढाउनका लापग 
जिाफरे्ही रौँ।

क. सिभागििा ननम्न हवचधद्ारा मापन िररनेछ:

i. स्कू ल समयमा हवद्ाथथीिरूले प्राप्त िनने सिक्त हवहवधिापकूण्ग काय्गक्रमिरू।

ii. स्कू ल समयदेखि बाहिर हवद्ाथथीिरू सिभािी हने समकृद्ीकरण र/
वा पाठ्यक्रम-अगिररक्त हक्रयाकलापिरू।

ग्ाजुएसनिफ्ग को अध्वसायमा, हडगपएस हवद्ाथथीिरूले 
सिक्त िथा हवहवधिापकूण्ग पाठ्यक्रमको अनुभव िननेछन्, 
व्यस्क्तिि वकृत्ति िथा िैन्दक्षक योजना माफ्ग ि आिामी 
कदमिरूका लागि योजना िननेछन्, िथा हवगभन् दक्षिा 
प्रदि्गनिरू माफ्ग ि आफ्ो ियारी प्रदलिषि ि िननेछन्। 
वयस्िरूको सियोिले, सिक्त छैठौँ देखि बाह्ौँ ग्ेड 
सम्को त्रैमाससक आइससएगप प्रगिगबम्बन प्रहक्रयाले समथ्ग 
भएर हवद्ाथथीिरूले वकृत्तििरू, कलेज िथा आफ्ा आवेििरू 
र भहवष्यका सपनािरू अन्ेरण िननेछन्। उनीिरूको हडगपएस 
अनुभविरूको अन्त्यमा, हवद्ाथथीिरू आफकू िरूले छनोट िरकेो 
जुनसुकै माि्गमा सफल हनका लागि ियार रिनेछन्।

डिपिएस अनदुभव

्ाजदुएसनका आवश्यकिाहरू
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वयस् अनदुभव: एक डिपिएस
िामीले यस्तो एक वयस् अनुभव ननमा्गण िनु्ग पननेछ जसले िामीलाई िाम्ा हवद्ाथथीिरूको माि्गदि्गक िथा हवजेिािरूका 
रूपमा िामीले िनने कामसुँिै दृढ बनाउुँछ र एकीककृ ि िछ्ग। सम्कूण्ग टोली सदस्यिरू - िाम्ा लिक्षकिरू, िाम्ा प्रिासकिरू, 
िाम्ा सुहवधा स्ाफ, र हडगपएसको अंि भएका अन् सबै - ले लिक्षा प्रदायकका रूपमा िाम्ो भकूगमकामा कदम राख्नु पननेछ। 
िरके ससकारू सफल हन्छ भन्े कुरा सुननस्चिि िन्गका लागि िामी सबैको मित्त्वपकूण्ग भकूगमका रिकेो छ। िाम्ो सफलिा 
सिकाय्ग माफ्ग ि मात्र सभिव हनेछ। एउटा टोलीका रूपमा, िामी एक हडगपएसका रूपमा पररिालन हनेछौँ - िाम्ा साझा 
सफलिािरू पहििान िददै िथा िामीिरू आफ्ै र हडगपएस अनुभवको ननरन्तर सुधार जारी रािेर। िाम्ा मानससकिािरू 
ननमा्गण िरी, पक्षपािी प्रणालीिरू हविटन र पुनननषि मा्गण िररे, िामीिरू एकअका्गलाई जबाफदेिी बनाउनेछौँ। पकृष्ठपोरण, 
प्रलिक्षण, िथा हवकासबाट हवकससि हनका लागि सबैसुँि अथ्गपकूण्ग अवसरिरू रिकेो र उनीिरूले हडगपएस अनुभवमा आफ्ा 
चिन्ह छोडेको िामी सुननस्चिि िननेछौँ। 

िामी गभन्िालाई एउटा कमीका रूपमा िनेने कथानकको प्रगिकार िननेछौँ र त्यसको साटो िाम्ा गभन्िािरूलाई िाम्ो 
प्रणालीमा हवद्मान पक्षपाििरूलाई ननमकू्गल पानने अवसरका रूपमा पहििान िननेछौँ। हडगपएस अनुभवले िाम्ा हवद्ाथथीिरू, 
वयस्िरू िथा समुदायमा उदे्दश्यपकूण्ग हवकास, संलग्िा िथा सम्बधििरू माफ्ग ि हवहवधिापकूण्ग पहििानिरू भएका 
व्यस्क्तिरूलाई हवकससि िननेछ। िामी यसलाई िाम्ा स्कू लिरूमा वास्तहवकिामा पररवि्गन िन्गका लागि काम िरररिकेा 
टोली सदस्यिरू ननयुक्त िननेछौँ र कायम राख्नेछौँ। हडगपएस अनुभवको रूपान्तरणमा मित्त्वपकूण्ग साझेदारिरूका रूपमा, 
िामीले िाम्ा पररवारिरूलाई, हविेर िरी सीमान्तीककृ ि पहििानिरू भएकािरूलाई, संलग्िा अवसरिरूको हवस्तार िररे 
र सामुदात्यक सम्बधििरू हवकससि िररे संलग् िराउन आवश्यक छ भन्े कुरा पनन िामीलाई थािा छ।  एउटा सुरन्दक्षि 
िथा आकर्गक वयस् अनुभव प्रोत्ाहिि िनने कुरा िामी मै ननभ्गर छ, जसले ननष्पक्षिा प्रगिको िाम्ा मकूल्यिरू र प्रगिबद्िा 
प्रगिगबम्म्बि िन्ग सकोस्, र जसले एउटा न्ात्यक समाजिफ्ग को कामलाई हवकगरषि ि िनु्गको साटो आकगरषि ि िरोस्।

1. िोली डिपिएसको प्रत्ेक सर्स्य एक शशक्ाप्रर्ायक हो: िोली डिपिएसको प्रत्ेक सर्स्यले आफकू हरूलाई ि 
एकअका्छलाई मकूल्वान योगर्ानकिा्छका रूिमा हेर्छन् ि हिके ससकारू सफल हुन्छ भन्ने हाम्ो दृष्टि प्राति गन्छ 
सँगै काम गर्छन्।

2. हाम्ो जनशक्क्तले हाम्ा ससकारूहरूको पवपवििािकूण्छ िटहचानहरू प्रपिपिम्म्बि गर््छर, त्सैले हाम्ा 
पवद्ार्थीहरू ि िरिवािहरूले आफकू हरूलाई हाम्ा स्कू लहरू िर्ा हाम्ा नेिृत्वकिा्छहरूमाझ प्रपिपिम्म्बि भएको 
िाउँरन्।

3. सम्कूण्छ िटहचान भएका िरिवािहरू डनण्छय प्रडक्यामा सहभागी हुन्छन् जसले उनीहरूका िच्ाको शैशक्क 
अनदुभवमा प्रभाव िार््छर।

लक्ष्यहरू
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1. सहकाय्छको संसृ्पि: 

•	पुनपु्गष्टिि मकूल्यिरू सहििको लक्ष्य-िाललि संस्कृ गि ननमा्गण िनने जसले िाम्ा टोली सदस्यिरूलाई पहििान िछ्ग, 
सम्ान िछ्ग िथा मानवीककृ ि िछ्ग र िाम्ा संयुक्त काय्गिरूमा िामीलाई एकीककृ ि िथा सिक्तीकरण िछ्ग। 

•	सम्कूण्ग िासन पद्गििरू भएका स्कू लिरूभररबाट सवकोतिम अभ्ासिरू साझा िनने सहिि, िाम्ो सङ्िठन 
गभत्र सिकाय्ग िथा ननरन्तर सुधार वकृचद् िन्गका ननगमति प्रणालीिि पररवि्गन प्रोत्ाहिि िनने संरिनािरू िथा 
काय्गिाललकािरू हवकससि िनने।

•	हडस्ट्रिक्ट िथा स्कू ल सियोिभरर प्रभावकारी िथा रूपान्तरणकारी अभ्ासिरू उत्ान िन्गका लागि स्कू ल िथा 
हवद्ाथथी सफलिािरूको उत्व मनाउने।

2. मानससकिाहरू पवकससि गनषे ि िदुनि्छलीकिण गनषे: 

•	िुण-आधाररि मानससकिािरू िथा अभ्ासिरू ननमा्गण िनने, पुनब्गल नदने र एकअका्गलाई जबाफदेिी बनाउने 
जसले दक्ष ससकाइ, नेिकृत्व हवकास अवसरिरू, र अन् संस्कृ गि-ननमा्गण अनुभविरू माफ्ग ि् हवहवधिा अुँिालछ र 
ननष्पक्षिा एवम् समावेलििालाई लाई अचि बढाउुँछ।

•	पकृष्ठपोरणको संस्कृ गि, प्रलिक्षण माफ्ग ि प्रगिगबम्बन, र उदे्दश्यपकूण्ग हवकास माफ्ग ि वकृचद् प्रोत्ाहिि िररे अनवरि 
सुधारको मानससकिा थिागपि िनने।

•	िाम्ा स्कू लिरू िथा व्यापक प्रणालीमा त्यस्तो उच् िुणस्तरीय जनिस्क्त ननयुक्त िनने र कायम राख्ने जुन 
ननष्पक्षिा लागि ििन अगभलाराद्ारा िाललि िोस्।

िणनीपिहरू

डिपिएस अनदुभव

2022 को रसन्तमरा हरस्ट्रिक्टभरि बृित्ति सिकराय्न प्रद्ध्नन गन्न हरगपएसले 
केन्दीय करायरा्नलय पुनस्नङ्गठठत गऱ्ो ि स्कू ल सुपरिरेक्षण तथरा सियोग 
पुनससंिचचत गऱ्ो। अब स्कू लिरूमरा उदे्श्यपकूण्न संिचनरािरू - उपयुक्त 
रूपमरा कोलराबोिरेटभस नरामराङ्कन गरिएको - ्छन् जसले हरस्ट्रिक्टभरिकरा 
स्कू लिरूलराई अरधरािणरािरू सराझरा गन्न, समस्यरािरू समराधरान गन्न ि सँगै 
गमलेि अन्ति मेटराउन रनिन्ति तथरा उदे्श्यपकूण्न रूपमरा भेलरा हन स्रान प्िरान 
गि्न्छन्।

उदे्श्यिकूण्छ सहकाय्छ प्रोत्ाटहि गन्छका लापग हाम्ा 
िोलीहरू िर्ा स्कू लहरूलाई सङ्गटठि गनषे



3. पवपवििािकूण्छ जनशक्क्त:

•	सङ्िठनका सम्कूण्ग िििरूमा सीमान्तीककृ ि पहििानिरू भएका टोली सदस्यिरूलाई ननयुक्त िनने, काममा ललने, 
कायम राख्ने िथा अचि बढाउनका लागि पिलिरूको सुदृढीकरण र हवस्तार िनने।

•	िाम्ा टोली सदस्यिरूले, अन् डेनभर मेरिो हडस्ट्रिक्टिरूको िुलनामा, बजार दरिरूमा वा सोभन्ा माचथ कुल 
क्षगिपकूगिषि  प्ाकेजिरू (लाभिरू, बजार समायोजनिरू, आनद.) प्राप्त िरकेो सुननस्चिि िनने।

4. संलग्निा ि सञ्ाि:

•	सीमान्तीककृ ि पहििानिरू भएका पररवारिरू िथा समुदायका सदस्यिरूसुँि िररने सम्क्ग मा ध्ान नदँदै, िाम्ो 
सम्कूण्ग हडगपएस समुदायमाझ बकृितिर वािा्गलाप प्रोत्ाहिि िन्गका लागि िामी संलग् हने, लिक्षण िनने िथा सञ्ार 
िनने हवचधलाई ििन बनाउने।

•	सीमान्तीककृ ि समकूििरूको आवाज वकृचद् िन्गका लागि सल्ािकार समकूििरू सुदृढीकरण िथा थिापना िनने।

•	समुदायका आवश्यकिािरू, आकाङ्क्षािरू िथा समाधानिरू उत्ान िन्गका लागि सामुदात्यक सङ्िठनिरूसुँि 
सिकाय्ग िनने।

सुपरिनेने्न ररा. एलेर् मराििेोले आफ्ो सुपरिनेने्न्ीको सुरुररात 
हरगपएस समुिरायकरा सिस्यिरूकरा आरराज सुन्ने करामलराई प्राथगमकतरा 
रिएि गनु्नभएको ्छ, गरशेर गिी गतनको जसले िराम्रा सीमरान्तीकृत 
गरद्राथथीिरू ि परिरराििरूकरा आरराजिरूको प्गतरनयधत्व गि्न्छन्। 
रनण्नय प्हरियरालराई सकूचीत गनने परिप्ेक्षिरू सराझरा गन्नकरा लरागग 
समुिरायकरा सिस्यिरूलराई रनिन्ति अरसििरू प्िरान गन्नकरा लरागग, 
ररा. मराििेोले सल्रािकराि परिरिि्रू रनमरा्नण ररा पुनस्रा्नपनरा गनु्नभएको 
्छ, जसमरा रनम्न सरामेल ्छन्:  एससयराली लशक्षरा सल्रािकराि परिरि ्
(एइएसस), अश्वेत लशक्षरा सल्रािकराि परिरि ्(गबइएसस), ल्रारटन्क्स 
लशक्षरा सल्रािकराि परिरि ्(एलइएसस), बहभरागरक लशक्षरा हरस्ट्रिक्ट 
जबराििेिी सगमगत, ि गरशेर लशक्षरा सल्रािकराि परिरि।् ररा. मराििेोले 
मकूल अमेरिकी तथरा गभयतनरामी-भरारी समुिरायिरू, एलजजगबरटक्ु+ 
समुिराय, तथरा परिरत्ननीय आररास अनुभर गरिििकेरा परिरराििरूसँगको 
संलग्नतरालराई परन रनिन्तितरा रिनुभएको ्छ।

सल्ाहकाि समकूहहरूिाि ििामश्छको खोजी
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1. संसृ्पि जीवन्तिा सकूचकाङ्कलाई 10 प्रपिशि पिन्दुले सदुिाि गनषे:

क. संस्कृ गि जीवन्तिा सकूिकाङ्क ननम्न मापन िनने सवनेक्षणिरूबाट हवकससि िररनेछः

i. कम्गिारीिरूमा ननष्पक्षिाको मानससकिा।
ii. कम्गिारीिरूले कत्तिको सम्ाननि अनुभव िछ्गन्।
iii. कम्गिारीिरूको सिकाय्गको अवधारणा।
iv. कम्गिारीिरूको हवश्वासको अवधारणा।
v. कम्गिारीिरूको सियोिको अवधारणा।

2. िढी चचन्तनशील जनशक्क्तिफ्छ  डनिन्ति सकािात्मक चाल:  
आगामी 12 मटहना मभत्रमा, ट्ालेन्ट काया्छलयले  चचन्तनशील जनशक्क्तका लापग पवद्ार्थी िर्ा स्ाफका 
आवश्यकिा के हुन् भनी गहन रूिमा िदुझ्न ि एउिा स्टि िरिभाषा पवकससि गन्छ डिस्ट्रिक्टभरि सहकाय्छ गनषेर। 
हामीसँग स्टि िरिभाषा भैसकेिधर, हामी डनम्नसलष्खि िीन वष्छ (2023-2026) को अवधिमा डनम्न सामेल हुने 
गिी मािनहरू िर्ा लक्ष्यहरू िटहचान गनषेरौँ:

क. सम्कूण्ग पहििान भएका स्ाफको वागरषि क धारण दर।
ि. हवहवधिापकूण्ग पहििानिरू भएका स्ाफ ननयुस्क्त िनने िथा काममा ललने प्रयासका उपायिरू।
ि. हवद्ाथथीिरूको ररपोट्गमा आफकू िरू आफ्ा स्कू लिरूका वयस्िरूमा प्रगिगबम्म्बि भएको देिेको 

सवनेक्षणिरूमा 10 प्रगििि गबनु् वकृचद्।

3. सीमान्तीकृि िटहचान भएका िरिवािहरूको डिस्ट्रिक्ट डनण्छय प्रडक्यामा सहभापगिा 10 प्रपिशि पिन्दुले  
सदुिाि गनषे।

क. सिभागििा ननम्नद्ारा मापन िररनेछ:

i. काय्गक्रम उपस्थिगि।
ii. सवनेक्षण प्रगिहक्रयािरू।
iii. अगभभावक-लिक्षक सम्ेलनिरूमा उपस्थिगि।

iv. अन् मापनिरू ननधा्गरण हन बाुँकी।

4. सम्कूण्छ िटहचानका िरिवािहरूका लापग िरिवाि अनदुभव सकूचकाङ्क 10 प्रपिशि पिन्दुले सदुिाि गनषे:

क. ननम्न कुरा मापन िन्गका लागि हवद्ाथथी अनुभव सकूिकाङ्क सवनेक्षणिरूबाट हवकससि िररनेछ िथा 
त्यसलाई फोकस समकूि र अन्तवा्गिा्गिरूद्ारा पकूण्गिा नदइनेछ:

i. पररवारिरूले कत्तिको स्वािि िररएको अनुभव िद्गछन्।
ii. पररवारिरूलाई उनीिरूका हवद्ाथथी(िरू)को प्रिगि बार ेसकूिीि िररएको।
iii. हडस्ट्रिक्ट िथा स्कू ल िििरूमा ननण्गय प्रहक्रयामा सिभािी हने पररवारिरूको क्षमिा।

प्रगपि मािन 2022-2026
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प्रणाली अनदुभव: डनष्पक्िा ि उतृ्टििा
िाम्ो वि्गमान प्रणाली ननष्पक्षिा वा सीमान्तीककृ ि हवद्ाथथीिरूलाई सफल हन नदन ननमा्गण िररएको छैन। िाम्ा सीमान्तीककृ ि 
हवद्ाथथीिरूलाई दु्ि प्रक्षेपमाि्ग प्रदान िनने एक ननष्पक्ष हवद्ाथथी िथा वयस् अनुभवका लागि िाम्ो प्रणाली पुनननषि मा्गण िनु्ग 
िाम्ो दात्यत्व िो, जसले िदा्ग हिके ससकारू सफल हुन्छ। दमनकारी प्रणालीिरू अब िाम्ो हवद्ाथथी िथा वयस्िरूको 
सफलिा माि्गमा पस्े छैनन्, िामीले जानै् र राम्ो िददै जाुँदा गिनीिरूलाई उिेल्ेछौँ र ननमकू्गल पाननेछौँ4।

िाम्ा लागि, "राम्ो" को अथ्ग स्कू लमा सम्कूण्ग हवद्ाथथीिरू सफल हन्छन् र ग्ाजुएसनपचछ आफ्ा सपनािरू साकार पाछ्गन्, 
िथा िाम्ो प्रणालीले राम्ो िन्गका लागि राम्ो िनने लक्ष्य ललएको छ। िामी अप्रभावकारी, ध्ंसात्मक प्रणालीिरू ननमकू्गल 
पाननेछौँ र गिनलाई ननष्पक्ष, पारदिथी प्रणालीिरूद्ारा प्रगिथिागपि िननेछौँ जसले संलग्िा प्रवद््गन िननेछन् र िाम्ा हवद्ाथथी 
िथा वयस्िरूलाई सफल बन्का लागि पररस्थिगििरू ससज्गना िननेछन्। िामी एउटा त्यस्तो हडस्ट्रिक्ट बन् िािन्छौँ जिाुँ 
हवद्ाथथीिरू, वयस्िरू िथा समुदायको भीड आओस् र उनीिरूले िव्ग िरून् - िाम्ा हवद्ाथथीिरूले आफ्ो अचधकार 
भएको सु्ल अनुभव प्राप्त िरकेो सुननस्चिि िन्ग िामीले िरकेो कामका लागि। िामी िाम्ा अभ्ासिरूमा र प्रणालीिरूमा 
नदिोपन समायोजन िनने एक राष््रिय नेिकृत्वकिा्ग बन्ेछौँ। िामी अथ्गपकूण्ग साझेदारीिरू प्रोत्ाहिि िन्गका लागि प्रगिबद् छौँ 
जसले भहवष्यका लागि हडगपएसलाई पुनआ्गकार नदन िाम्ो समुदायको भकूगमकालाई उत्ान िरोस्। एउटा प्रणालीका रूपमा 
िामीबाट के अपेक्षा िनने हवद्ाथथीिरू िथा वयस्िरूले थािा पाउनेछन् र िामी हवद्ाथथी िथा वयस् अनुभव फललभकूि भएको 
सुननस्चिि िन्गका लागि सिकाय्ग िननेछौँ।

4मरायरा एन्ेलुकरा शब्दिरूबराट प्ेरित: "अझ िराम्ो गन्न नजरानुन्ेल आिकू ले सक्े िराम्ो गनकू्न। त्सपय्छ अझ िराम्ो गन्न जरानेपय्छ अझ िराम्ो गनकू्न।"

1. डिपिएसले डनष्पक्िा िर्ा उतृ्टििाका लापग प्रणालीहरू भङ्ग गर्छ, पवघटिि गर्छ ि िदुनडननि मा्छण गर्छ।

2. डिपिएसले डनष्पक् रूिमा ि िािर्शथी रूिमा संसािन ि सेवाहरू प्रर्ान गर््छर, जदुन िणनैपिक माग्छचचत्रले 
डनर्देशशि गिअेनदुसाि ि शशक्ा िोि्छले स्ापिि गिकेा अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यहरू अनदुरूि हुनेरन्।

3. डनष्पक्िा िर्ा टर्गोिनका अभ्ासहरूमा डिपिएस स्ानीय, क्ेत्रीय ि िाष््रिय रूिमा नेिृिकिा्छका रूिमा 
िरिचचि भएको र।

लक्ष्यहरू

डिपिएस अनदुभव



32

1. डनष्पक्िाका प्रणालीहरू:

•	नदिोपनका अभ्ासिरू सहिि, सञ्ालनीय िथा िैन्दक्षक प्रणालीिरूमा ननष्पक्षिाको लेिापरीक्षणका लागि 
ननयगमि काय्गिाललका थिागपि िनने। यसमा िाम्ो यािायाि, भना्ग, लिक्षाप्रदायक मकूल्याङ्कन िथा संसाधन 
हवननयोजन प्रणाली िथा अभ्ासिरू सामेल छन् िर यगिमै सीगमि छैनन्। नगिजािरू साव्गजननक रूपमा साझा 
िनने र प्राप्प्तिरूमा आधाररि रिरे काम िनने।

•	ननष्पक्षिाको अध्वसायमा समग्ात्मक िथ्ाङ्क संस्कृ गि िथा पकूवा्गधार हवकससि िनने र काया्गन्यन िनने।

•	ननष्पक्ष प्रणालीिरूको हवकासमा हवद्ाथथी, पररवार िथा समुदायको आवाज र नेिकृत्व प्रेररि िनने र समावेि िनने।

•	काय्गक्रम, छनोट िथा सञ्ार माफ्ग ि हडगपएसमा हवद्ाथथी िथा पररवारको रुचि वकृचद् िनने।

िणनीपिहरू

गबतेको िशकको अरयधमरा, िरामीले िराम्ो सङ्गठनलराई बढी रिगो बनराउन 
ि िराम्ो कराब्नन पिचचन्ह न्कूनीकिण गन्नकरा लरागग िरामीले प्शस् किमिरू 
चराल्ौँ। िराम्ो सम्कूण्न हरस्ट्रिक्टमरा एलइहर लगराउनुकरा अगतरिक्त, िरामीसँग 
46 कराय्नस्लिरूमरा सौय्न श्ेणीिरू ्छन्, तीन कराय्नस्लिरूमरा िरामी भकूतरापीय 
शक्क्त प्गरयधको उपयोग गरिििकेरा ्छौँ, ि िरामी गरद्ुत् बसिरू ललने कराय्न 
आिम्भ गिदै्छौँ।  िरामीले कटौतीिरू तथरा नरीकिणीय शक्क्त रेिहरटिरू मराि्न त 
2009 िेखख आमिरानीकरा रूपमरा $9.1 गमललयन गभत्रराएकरा ्छौँ। िरामीसँग स्कू ल 
तथरा सरामुिराययक बगैँचरािरू मराि्न त हरस्ट्रिक्टभरि 128 रटरा बगैँचरािरू ्छन् ि 
िरामीले रेनभि सििसँग सराझेिरािी गििे िराम्रा रिगोपनकरा प्यरासिरू गरस्राि गनने 
करामलराई रनिन्तितरा रिइििकेरा ्छौँ।

डनष्पक् िर्ा टर्गो प्रणालीहरू डनमा्छण गनषे

2. िािर्शथी डनण्छय प्रडक्याका लापग सि्छहरू:

•	राज्य स्कू ल काय्गसम्ादन संरिना अगिररक्त, हवगभन् स्कू लिरूका हविेरिा िथा प्रभावकाररिाका हवरयमा 
स्टि िथा पारदिथी सकूिनामा पहुँि वकृचद् िनने।

•	हडस्ट्रिक्ट, स्कू ल िथा कक्षाकोठा ििमा िथ्ाङ्क-सकूिीि ननण्गय प्रहक्रया िथा प्रिगि अनुिमनलाई सियोि िन्ग 
मकूल्याङ्कनिरू िथा सवनेक्षणिरू सहिि एकीककृ ि मापन रणनीगि हवकससि िनने र काया्गन्यन िनने।
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3. साझेर्ािी ि प्रभाव:

•	समुदायका आवश्यकिािरू पकूरा िनने र समुदायका सम्त्तििरूको अनुपकूरण िन्गका लागि संयुक्त प्रयासमा बाह्य 
सङ्िठनिरूसुँि साझेदारी िनने, जसमा समुदाय के्रििरू िुभारभि िनने सामेल छ िर यगिमै सीगमि छैन।

•	थिानीय, राज्य र राष््रिय िििरूमा दमनका प्रणालीिरू हविटटि िन्गका लागि साव्गजननक रूपमा वकालि िनने।

2022 को शििबराट, हरगपएसले "सरामुिराययक केन्दिरू" खोलै् ्छ 
जसले गरद्राथथीिरूको सरामराजजक, भरारनरात्मक, शरािीरिक तथरा शैजक्षक 
आरश्यकतरािरूलराई सियोग गनने कराय्नरिम तथरा सेररािरू मराि्न त गरद्राथथी 
ससकराइमरा समग्रात्मक उपरागम प्िरान गि्न्छन्। िराम्रा गरद्मरान िेस 
केन्दिरूले प्िरान गिकेरा सेररािरूमरा आधरारित िििे, िरामी समुिरायकरा 
आरश्यकतरािरूसँग सबैभन्रा बढी गमल्े सेररािरू रनमरा्नण गन्नकरा लरागग 
प्त्ेक पहिचरान गरिएको समुिरायसँग कराम गरिििकेरा ्छौँ।  यी सेररािरूमरा 
भनरा्न सियोग, भराररा सियोगिरू, आधरािभकूत आरश्यकतरािरू (जस्ै खरानरा 
ि आपकूगतनि िरू), बच्चरा स्यरािराि, केस व्यरस्रापन, जनशक्क्त गरकरास, 
सरामराजजक-भरारनरात्मक सियोग तथरा मरानससक स्रास्थ्य सेररािरू, गरत्तीय 
सराक्षितरा, जजइहर कक्षरािरू, नरागरिकतरा कक्षरािरू ि अन् सरामेल ्छन्।

सामदुर्ामयक केन्द्रहरू माफ्छ ि समदुर्ायमा हाम्ा 
ढोकाहरू खोल्े

4. सदुसङ्गिी:

•	हडस्ट्रिक्ट, टोली, िथा स्कू ल िििरूमा वागरषि क योजना, लक्ष्य ननधा्गरण प्रहक्रया िथा समयरिेा 
(िटनाक्रम) ननमा्गणमा सुसङ्ििी सुननस्चिि िनने। 

•	हडस्ट्रिक्ट संसाधनिरू िथा के्रिीय टोली प्रकाय्गिरूलाई रणनैगिक माि्गचित्रका प्राथगमकिािरूसुँि 
गमलाउने।

•	स्कू ल िासन हकससम अनुसार स्कू ल-आधाररि लिकिा पररभागरि िनने।

डिपिएस अनदुभव
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प्रगपि मािन 2022-26

1. डनष्पक्िाका लापग र्शविा प्रणालीको लेखाििीक्ण

2. समदुर्ायका आवश्यकिाहरू िकूिा गन्छका लापग रविा सामदुर्ामयक केन्द्रहरू

3. काया्छन्वयन उिायहरू

क. बजेटिरू रणनैगिक माि्गचित्रमा उल्ल्खिि प्राथगमकिा अनुरूप छन्।
ि. रणनैगिक माि्गचित्र अनुरूप हने वागरषि क लक्ष्यिरूको ननमा्गण।
ि. स्कू ल-आधाररि रणनैगिक योजनािरूको सम्बधि रणनैगिक माि्गचित्र, हडस्ट्रिक्ट वागरषि क लक्ष्यिरू िथा बोड्ग 

अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यिरूसुँि रिकेो हन्छ।



काम गन्छका लापग एउिा आह्ान
हडगपएस अनुभव िामी सबैका लागि िामी सबैले सुँिै ननमा्गण िनने एक अनुभव िो जसले िदा्ग हिके ससकारू सफल हुन्छ।

पवद्ार्थीहरू,
िामी िपाईँिरूलाई आफ्ो अनुभवमा पकूण्गिया 
व्यस्त हन र त्यसलाई आफ्ै अनुभव बनाउन 
आह्ान िछछौँ। भहवष्य िपाईँकै िो, र िाम्ो 
समाजलाई बढी ननष्पक्ष बनाउन िपाईँको 
आवश्यकिा छ। िामी यिाुँ िपाईँिरूलाई 
सियोि िन्ग उपस्थिि छौँ, र िामी िपाईँलाई 
िामीले िरकेा सङ्कल्पिरू प्रगि िामीलाई 
जबाफदेिी बनाउन अनुरोध िद्गछौँ। बोल्ुिोस् 
र सुनाउनुिोस िथा िामीले कहिलेकहिले नयाुँ 
हडगपएस अनुभवको सङ्कल्प पकूरा िरकेा छौँ, 
र, झनै मित्त्वपकूण्ग, िामी किाुँ िकूकीरिकेा छौँ 
िामीलाई जानकारी नदनुिोस्।

िोली डिपिएस,
िामी िपाईँिरूलाई िाम्ा हवद्ाथथीिरूका लागि सुँिै 
काम िन्ग र बढी ननष्पक्ष हडगपएस अनुभव ननमा्गण 
िन्ग आह्ान िद्गछौँ। िाम्ो सङ्िठनले धेर ैपररवि्गन 
देिेको छ, सधैँ उक्त यात्रा कदागप सलजलो भएको 
छैन।  भोलल एउटा नयाुँ नदन िो, र िामीले सुँिै 
गमलेर हवश्वास र संस्कृ गि ननमा्गण िनु्ग पननेछ। िो, 
यसका लागि नेिकृत्वकिा्गिरूका रूपमा िामीले 
िह्ौँ भारी उिाल् आवश्यक छ, िर यसलाई 
सङ्िठनका सम्कूण्ग सदस्यिरूबाट प्रगिबद्िा र 
लिानीको पनन त्यत्तिकै आवश्यकिा छ।

िरिवािहरू िर्ा समदुर्ायका सर्स्यहरू,
िामी िपाईँिरूलाई िाम्ो राम्ो र नराम्ो दुवै माफ्ग ि 
िामीसुँि साझेदारी िन्ग आह्ान िद्गछौँ। िामीलाई िाम्ा 
पक्षपाििरू िथा लुकेका गबनु्िरू िने्ग मद्दि िनु्गिोस् र 
एक ननष्पक्ष समाजिफ्ग को प्रिगि उत्व मनाउन मद्दि 
िनु्गिोस्।
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शब्ावली
•	 द्रुि प्रक्ेिमाग्छ: काय्गमा पहुँि हने िरी हवद्ाथथीिरूले उपयुक्त सियोि सहिि ननरन्तर ग्ेड-िि सामग्ीिरू, काय्गिरू 

िथा एसाइनमेन्टिरू प्राप्त िरकेो सुननस्चिि िनने। बढी नननदषि टि रूपमा, हवद्ाथथीिरूलाई उनीिरूको ससकाइमा 
रिकेा सम्कूण्ग सभिाहवि अन्तरिरू िटाउनका लागि हफिा्ग पठाउनुको साटो, नेिकृत्वकिा्गिरू र लिक्षकिरूले सबैभन्ा 
मित्त्वपकूण्ग अन्तर िटाउन प्रयास िनु्ग पननेछ - र एकान्तमा िोइन, जब आवश्यक हन्छ त्यिी बेलामा।

•	 शैशक्क डनष्पक्िा: िामी बढी स्टि र ननष्पक्ष िररकाले सञ्ालन हनसक्े प्रणालीिरू िथा संरिनािरूको 
पुनक्ग ल्पना िथा पुनननषि मा्गण। यो काम सफलिा वा असफलिाको पकूवा्गनुमेयिा िटाएर िथा िरके हवद्ाथथीसुँि आफकू  
सफल हनका लागि िाहिने चिज भएको सुननस्चिि िररे िररन्छ।

•	 डनष्पक्िा वक्तव्य: जािीय िथा िैन्दक्षक ननष्पक्षिा िाम्ो संयुक्त लजम्ेवारी िो। िामी ननष्पक्षिा त्यसबेला प्राप्त 
िननेछौँ जगिबेला िामी दमनका िहिरो िरी िाहडएका जरािरू हविश्डिि पाछछौँ जसले ऐगििाससक रूपमा जाि, 
जािीयिा, लैङ्गिक पहििान, यौननक झुकाव, भारा र क्षमिा सहिि सीमान्तीककृ ि पहििानिरूको प्रगिननचधत्व 
िननेिरूका लागि अवसरिरू िथा संसाधनिरूको पक्षपािी पहुँि र हविरण ननम्त्याएका छन्। िामी त्यस्तो पररस्थिगि 
ससज्गना िननेछौँ जिाुँ िामी सबैले अपनत्व मिसुस िछछौँ, िामीसुँि स्टि उदे्दश्य (हकन) हन्छ र िाम्ा सम्बम्धिि 
क्षेत्रिरूमा नेिकृत्व िनने स्वायतििा िामीसुँि हन्छ। यी पररस्थिगििरू ससज्गना िररे, िामी िाम्ा हवद्ाथथीिरू िथा टोली 
सदस्यिरूको सफलिा वा असफलिाको पकूव्ग अनुमान हने स्थिगि ननमकू्गल पाननेछौँ।

•	 समदुर्ाय: डेनभर काउन्टीमा बस्े र/वा काम िनने हडगपएस हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू, टोली सदस्यिरू, र व्यस्क्तिरू।

•	 सांसृ्पिक िर्ा भापषक रूिमा अनदुमोटर्ि: हवद्ाथथी वा उसको पररवार को िो, उनीिरूका हवश्वास प्रणालीिरू 
केके हन्, र िदनुरूप उनीिरूलाई कसरी सियोि िननेबाट आरभि िररे मानससक स्वास्थ्य सियोिलाई हवद्ाथथीको 
संस्कृ गि अनुरूप बनाउने।

•	 सांसृ्पिक िर्ा भापषक रूिमा संवेर्नशील शशक्ा:िामी हवद्ाथथीको िैन्दक्षक र रूपान्तरणीय सामालजक िथा 
भावनात्मक सफलिा ननम्न कुरामा आश्श्रि हन्छ भन्े हवश्वास िछछौँ:

|	हवरयवस्तुको िहिरो बोध िथा संवेदनिील लिक्षण अभ्ासिरूलाई समथ्ग बनाउने पररस्थिगििरू ससज्गना िनने 
लिक्षाप्रदायकिरू।

|	अथ्गपकूण्ग ग्ेड-िि हवरयवस्तुमा दैननक पहुँि।

|	आफ्ा ससकाइिरूमा सहक्रय भकूगमका िेल्े हवद्ाथथीिरू।

•	 िथ्ाङ्क संसृ्पि: िाम्ा हवद्ाथथीिरूका लागि ननष्पक्ष उपलब्धििरू ननमा्गण िन्ग काम िन्गका लागि हडगपएस 
समुदायलाई हवश्वाससलो िथ्ाङ्क प्रदान िनने।

•	 पवघिन: प्रहक्रया वा अभ्ासलाई रोक्ु र सङ्िठनमाचथ त्यसको प्रभाव पहििान िरी रकेड्ग िनु्ग जसले िदा्ग त्यसलाई 
सङ्िठनका एजेन्टिरूबाट कहिल्यै दोिोऱ्ाउन नसहकयोस्।

•	 ससकारू: प्राथगमक रूपमा यसले हडगपएस हवद्ाथथीिरूलाई जनाउुँछ, र यसबाट हडगपएस समुदाय (पररवार, टोली 
सदस्यिरू, समुदायका सदस्यिरू, आनद) गभत्रको कुनै पनन ससकारू बुझ्न सहकन्छ।

•	 सीमान्तीकृि िटहचानहरू: असमान सामथ््गका कारण हवभेद िथा वहिष्करण (सामालजक, राजनैगिक र आचथषि क) 
अनुभव िनने समकूििरू र समुदायिरू। यसमा जाि, जािीयिा, लैङ्गिक पहििान, यौननक झुकाव, भारा र क्षमिाका 
कारणले हवभेद वा बहिष्करण अनुभव िनने व्यस्क्तिरू पद्गछन् िर यो त्यगिमै सीगमि भने छैन।
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•	 मानससक स्ास्थ्य: यसमा िाम्ो भावनात्मक, मनोवैज्ाननक िथा सामालजक कुिलिा पद्गछ। यसले िामी कसरी 
सोच्ौँ, अनुभव िछछौँ र काम िछछौँ भन्े कुरामा प्रभाव पाछ्ग। यसले िामीले कसरी िनावको प्रबधिन िछछौँ, अन्सुँि 
कसरी सम्बधि देिाउुँछौँ र स्वथि छनोटिरू कसरी िछछौँ भन्े कुरा ननधा्गरण िन्ग पनन मद्दि िद्गछ। मानससक स्वास्थ्य 
जीवनका प्रत्येक िरणमा मित्त्वपकूण्ग हन्छ, बालापन िथा हकिोरावथिादेखि वयस्ावथिा सम्।

•	 सहयोगको िहु-ित्रे प्रणाली (एटिएसएस): सङ्िर्ग िरररिकेा हवद्ाथथीिरूलाई लस्क्ष्यि सियोि नदन स्कू लिरूले 
प्रयोि िनने संरिना।

•	 महामािी िधरको वैश्श्क समाज: कोगभड-19 मिामारीका कारण उत्पन् उद्ोि, जनिस्क्त, मकूल्य, संस्कृ गि र 
परम्रािरू।

•	 सशक्त शशक्ण: लिक्षण जुन ग्ेड ििमा छ र सांस्कृ गिक िथा भागरक रूपमा संवेदनिील छ।

•	 सदुिशक्ि वािाविण: वािावरण जुन स्वथि, िारीररक रूपमा सुरन्दक्षि, िथा हवद्ाथथीिरूलाई ससक्बाट रोक्े 
िनावकारकिरूबाट मुक्त छ।

•	 पवशशटिीकृि योजनाहरू: अश्वेि उत्कृ ष्ठिा योजनािरू, अङ्ग्ेजी भारा अगभग्िण योजनािरू, व्यस्क्तककृ ि लिक्षा 
काय्गक्रमिरू, उन्ि ससकाइ योजनािरू, व्यस्क्तिि वकृत्ति िथा िैन्दक्षक योजनािरू, आनद।

•	 प्रणालीहरू: हडस्ट्रिक्टको दैननक काय्गसञ्ालनसुँि सम्बम्धिि प्रहक्रया िथा अभ्ासिरू। यो सङ्िठनगभत्रका 
सम्कूण्ग अभ्ासिरू र प्रहक्रयािरू िथा यी प्रहक्रयािरू र प्रहक्रयािरूबीिको अन्तरहक्रया िो।

•	 िोली सर्स्य: कुनै पनन हडगपए स्ाफ सदस्य (लिक्षकिरू, गप्रन्न्पलिरू, अन् स्कू ल-आधाररिस्ाफ, 
काय्गसञ्ालनीय स्ाफ, के्रिीय काया्गलय स्ाफ, आनद)।

•	 सफल हुन्छ: म सकछु, म िननेछु, मलाई हवश्वास छ, र कसरी िनने मलाई थािा छ।

•	 रूिान्तिणीय सामाजजक-भावनात्मक िर्ा शैशक्क ससकाइ (टिएसइएएल): पहििान अपनत्वको हवकास, 
उत्ुकिा िथा सिकाया्गत्मक समस्या समाधानलाई सियोि िनने ननष्पक्षिाको उतिोलक।

•	 िकूण्छ पवकससि: न्कूनिम हवद्ाथथी अनुभव, जसले समग् बच्ाका लागि ससकाइ ससज्गना िछ्ग, जसमा हवकासका लागि 
िैन्दक्षक िथा सामालजक-भावनात्मक दुवै अवसरिरूमा जोड सामेल छ। यसले हवद्ाथथीलाई ननम्न कुरा आवश्यक 
िराउुँछ:

|	िैन्दक्षक रूपमा िुनौिी सामना िनने।

|	आफकू िरूलाई स्वथि रूपमा प्रस्तुि िनने।

|	सुरन्दक्षि, सामालजक थिानमा पहुँि भएको।

|	स्वथि ससकाइ वािावरणमा सियोि िनने संसाधनिरूमा पहुँि भएको।

|	पाठ्यक्रम-अगिररक्त हक्रयाकलापिरूमा पहुँि भएको।

|	पचछ फहकषि न र ननय्रिण िनने ननकायलाई आदरपकूव्गक िुनौिी नदने क्षमिा भएको। 

|	समस्या समाधान िनने र नयाुँ िुनौिीिरू अनुककू लन िनने क्षमिा भएको। 

|	समालोिकीय सोिमा सामेल हने र संलग् हने अनुभविरू भएको।

|	कला सामेल हने अनुभविरू भएको।
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हाम्ो शशक्ा िोि्छको अन्त्य-लक्ष्य  
वक्तव्य अनदुरूि हुने
हडगपएस सफल हन्छ लिक्षा बोड्गले थिागपि िरकेो लिक्षा बोड्ग अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यिरूलाई सियोि िन्ग हवकससि िररएको 
िो। ननम्न िाललकाले बोड्गका अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्यिरूको रणनैगिक माि्गचित्रमा रिेाङ्हकि िररएका ध्ान नदनु पनने कुरा िथा 
प्राथगमकिािरू िफ्ग  जाने माि्ग प्रस्तुि िद्गछ।

दृष्टि ि लक्ष्य              कामको ससद्ान्त            पवद्ार्थी अनदुभव           वयस् अनदुभव             प्रणाली अनदुभव

वैश्श्क अन्त्य-लक्ष्य वक्तव्य

अन्त्य-लक्ष्य 1.1  
डनष्पक्िा

अन्त्य-लक्ष्य 1.2  
शशक्ण  
ि ससकाइ

अन्त्य-लक्ष्य 1.3 
पवद्ार्थी िर्ा  
स्ाफ कदु शलिा

अन्त्य-लक्ष्य 1.4  
स्ास्थ्य ि सदुिक्ा

अन्त्य-लक्ष्य 1.5  
िोस् ्ाजदुएसन  
िर्ा वैश्श्क नागरिकिा

अन्त्य-लक्ष्य 1.6  
क्ाइमेि एक्सन 
(वािाविणीय काय्छ)

िार्-टिप्पणीहरू
1. एन्थनी एस. गरिक, लुइस एम. िोमेज, एललससया ग्नो, िथा पल लेमाहियु, लननषि ङ टु इम्पुभ : िाउ अमेररकाज स्कू ल्स क्ान िेट बेटर एट िेटटङ बेटर (सुधारका लागि 

ससकाइ: अमेररकी स्कू लिरूले राम्ो िन्गमा कसरी राम्ो िन्ग सकछन्) िाभा्गड्ग युननभससषि टी प्रेस, क्ाम््रिज, 2015। ललना डाललषि ङ ह्यामोन, साव्गजननक टटप्पणीका बेला 
उद्रण नदएको, प्राध्ापक डाललषि ङ-ह्यामोनले उिाुँको साव्गजननक प्रस्तुिीकरणका बेला सेपे्म्बर 13. 2016 मा न्ुयोक्ग  से्ट बोड्ग अहफ ररजेन््टसका सदस्यिरूबीि 
सश्वर व्यक्त िनु्ग भएको (उक्त प्रस्तुिीकरणको िीर्गक "न्ु एकाउने्टबेललटी - 21स् सेन्चुरी लननषि ङ हवथ इक्विटी" https://www.regents.nysed.gov/
common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf)मा प्राप्त िन्ग सहकन्छ।)

2. डा. एलेक्स माररेोले सुपररने्टनेन्टका रूपमा हडगपएसको ननयुस्क्त ललएपचछ हडगपएस लिक्षा बोड्गले आफ्ो िासनहवचध संरिनाका रूपमा नीगि िासनहवचधलाई 
अवलम्बन िऱ्ो।  नीगि िासनहवचध एउटा यस्तो संरिना िो जसले बोड्गलाई सुपररने्टनेन्टलाई हडस्ट्रिक्टको काय्गकारी नेिकृत्वका रूपमा सिक्तीकरण िददैिदा्ग 
मिदािािरूसुँि दीि्गकालीन लक्ष्यिरू (अन्त्य-लक्ष्यिरू) थिापना िन्ग संलग् हने अवसर नदन्छ। यसले सुपररने्टनेन्टलाई अन्त-लक्ष्य वक्तव्यिरूमा रिेाङ्हकि 
िररएका लक्ष्यिरू प्राप्त िन्गका लागि आवश्यक हवचधिरू िथा औजारिरू ननधा्गरण िनने अवसर नदन्छ।

3. िुिल माफ्ग ि अक्सफोड्ग भारािरू

4. माया एन्ेलुका िब्दिरूबाट प्रेररि: "अझ राम्ो िन्ग नजानुन्ेल आफकू ले सक्े राम्ो िनकू्ग त्यसपचछ अझ राम्ो िन्ग जानेपचछ अझ राम्ो िनकू्ग।"



कृिज्ञिा सटहि
डेनभर पब्लिक स्कू ल्स हडगपएस सफल बन्छ को ननमा्गणमा योिदान नदने धेर ैव्यस्क्तिरूलाई धन्वाद नदन िािन्छ, अथा्गि्:

•	 िाम्ा हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू, िथा टोली सदस्यिरू सहिि हडगपएस समुदाय जसले आआफ्ा पकृष्ठपोरणिरू 
सदुनाइ िर्ा ससकाइ भ्रमणमा  िथा अन् संलग्िा अवसरिरू माफ्ग ि साझा िर ेर जसले िामीलाई डेनभरका 
हवद्ाथथीिरूका लागि के सिी छ भन्े कुरा िन्गमा जबाफदेिी ठिऱ्ाउन जारी रािेका छन्।

•	 शशक्ा िोि्छ, जसले डेनभर पब्लिक स्कू ल्सका लागि ननददेिनिरू थिागपि िऱ्ो।

•	 सुपररने्टनेन्टको सङ्क्मण सल्ाहकाि िोली, जसले िी ससफाररसिरू हवकससि िऱ्ो जुन यस माि्गचित्रको 
आधार बन्ो।

•	 सुपररने्टनेन्टको सङ्क्रमण सल्ािकार टोली का सि-अध्क्षिरू सहििको म्स्यरिङ िोली िथा अन् रणनैगिक 
हविेरज्िरू, जसले सुपररने्टनेन्ट र उनका स्ाफलाई रणनैगिक माि्गचित्रका प्राथगमकिािरूमा सल्ाि नदए। 

•	 आन्तररक हडस्ट्रिक्ट नेिकृत्वकिा्गिरू सहििको मकूल डनमा्छण िोली, जसले सुपररने्टनेन्टको सङ्क्रमण सल्ाि टोलीका 
ससफाररसिरूमा आधाररि रिरे िथा म्स्यररङ टोलीसुँिको छलफलमा रणनैगिक माि्गचित्रको मस्यौदा ियार िऱ्ो।

•	 बाहिरी समीक्षकिरू, जसले योजनामा पकृष्ठपोरण प्रदान िर ेर िामीलाई लिक्षा िथा हडगपएसको पररप्रेक्ष देखि 
बाहिर सम्बधििरू बनाउन मद्दि िर।े



कृिज्ञिा सटहि,

हाम्ा डिपिएस िोि्छ सर्स्यहरूलाई पवशेष िन्वार्:

रोटिल गेिान
अध्क्ष िथा बोड्ग ननददेिक, हडस्ट्रिक्ट 2

िे एन्िसन
उपाध्क्ष िथा बोड्ग ननददेिक, समग्मा

स्ि एसिम्ान
कोराध्क्ष िथा बोड्ग ननददेिक, समग्मा

ममसेल क्ािलिम
सचिव िथा बोड्ग ननददेिक, हडस्ट्रिक्ट 4

स्ि िाल्डिम्ान
बोड्ग ननददेिक, हडस्ट्रिक्ट 1

िा. क्ािी ओलसन
बोड्ग ननददेिक, हडस्ट्रिक्ट 3

सािमेन सलन्से 
बोड्ग ननददेिक, हडस्ट्रिक्ट 5

िर्ा हाम्ा सदुिरिने्टने्न्ट, िा. एलेक्स माििेो प्रपि पवशेष िन्वार्
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िेनभि िब्लिक स्कू ल्स फाउने्सन पवद्ार्थी 
िर्ा स्कू ल उिलब्धि सदुिाि गन्छका लापग काम 
गरििहेको र
समदुर्ायले नेिृत्व गर्छ ि पवद्ार्थीहरू सफल हुन्छन् (क्ास):
िेनभि िब्लिक स्कू ल्सभरि पवद्ार्थी िर्ा स्दु ल उिलब्धि सदुिाि गन्छका लापग एउिा िणनीपि

चदुनौिी
देिभररका िजारौँ स्कू ल हडस्ट्रिक्टिरू जस्तै, डेनभर पब्लिक स्कू ल्स (हडगपएस) पनन कोगभड मिामारीद्ारा नराम्री प्रभाहवि 
भएको छ। वण्गका हवद्ाथथीिरू िथा िाम्ो मिानिरीय क्षेत्रभरर न्कून-सेवा र न्कून-आय समुदायिरूमा बस्ेिरू समेि स्कू ल 
बन्ीिरू िथा असङ््य ससकाइ अवसरिरूमा असङ्िि पहुँिा कारण अनुपािहविीन िवरले प्रभाहवि भएका छन्।

हाम्ो स्कू ल डिस्ट्रिक्टले यी चदुनौिीहरू एक्ै समािान गन्छ सकै्न। त्यसैले, िाम्ा स्कू लिरू, समुदाय-आधाररि 
काय्गक्रमिरू, ननजी क्षेत्र िथा पब्लिक एजेन्ीिरू सबै सुँिै आउन र सम्कूण्ग िििरूमा िाम्ा स्कू लिरूलाई आक्रान्त पानने 
िुनौिीिरूलाई सम्बोधन िन्ग एउटा सिकाया्गत्मक उपािम हवकससि िन्ग जरूरी छ। 

समािान
स्कू लमा मात्र नभएर जीवनमा पनन हवद्ाथथीिरू कसरी सफल हन्छन् भन्े हवरयमा धेर ैअनुसधिानिरू भएका छन्। िामीसुँि 
बालबाललकािरूको लिक्षामा पररवार संलग्िा वकृचद् िनने, कक्षाकोठामा लिक्षण अभ्ासिरूलाई उकास्े, र आफ्ा 
हवद्ाथथीिरू िथा स्ाफका लागि बढी प्रभावकारी पक्षपोरक बन्का लागि स्कू ल नेिकृत्वकिा्गिरूलाई समथ्ग बनाउन प्रमुि 
नेिकृत्व हवकास िनने र आफ्ा स्कू लिरूमा आवश्यक सियोििरू ल्याउने प्रामाणीक अभ्ासिरू रिकेा छन्। छोटकरीमा, केले 
काम िछ्ग िामीलाई थािा छ। 

डेनभर पब्लिक स्कू ल्स फाउनेसनले स्कू ल-आधाररि साझेदारीलाई एउटा पकूण्ग नयाुँ ििमा ल्याउन एउटा संरिना थिागपि 
िऱ्ो: एकल स्कू ल आवश्यकिािरूमा आधाररि रिरे सियोििरू िय िनने, र स्कू लिरूलाई िुणस्तरीय उपलब्धि र नदिो 
प्रगिफलिरू प्रदान िन्गका लागि प्रामान्दणक रिकेा कपकोरसेनिरू िथा समुदाय-आधाररि काय्गक्रम र सियोििरूसुँि साझेदारी 

 िरिवािहरू िढी वहनयोग्य आवास 
खोज्नका लापग हाम्ो महानगि क्ेत्रिाि 

िलायन भई िहेका रन्।

 िढी वहनयोग्य स्कू लिाटहिको समयको 
ससकाइ अवसिहरूमा िहँुचको कमी।

 हाम्ा िेि ैशैशक्क संस्ाहरूमा शशक्क िर्ा 
पप्रन्सििलिीच िक्कि।
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िराउने। िाम्ा हवद्ाथथीिरूलाई सियोि िन्गमा समुदायलाई नेिकृत्वको भकूगमका 
नदएर, लिक्षाप्रदायकिरू लिक्षणको आफ्ो मकूल लक्ष्यमा केन्द्रिि हन 
पाउनेछन्, जसले सकारात्मक हवद्ाथथी उपलब्धििरू िथा समग्मा उच् ििको 
स्कू ल काय्गसम्ादन िफ्ग  डोऱ्ाउनेछ। त्यसैले, ससएलएएसएस (लिास): 
समुदायले नेिकृत्व िछ्ग र हवद्ाथथी सफल हन्छन्, स्कू ल-समुदाय साझेदारीका 
लागि हडगपएस फाउनेसनले हवकससि िरकेो एउटा संरिना िो।

संिचना
एउटा पब्लिक स्कू लले कम्ीमा 3 वटा ननजी कम्नीिरूसुँि साझेदारी िननेछ 
जसले िाल हवद्मान समुदाय-आधाररि काय्गक्रमिरू (जस्तै, ग्ीष्मकालीन र 
स्कू लपचछका काय्गक्रमिरू, मेन्टररङ काय्गक्रमिरू, पररवार संलग्िा सियोि, 

प्रोफेसनल हवकास अवसरिरू, र लिक्षा नेिकृत्व हवकास) बाट लाभ ललनका लागि कम्गिारी संलग्िा िथा अन् लाभ हने 
भकूगमकािरू सहिि, हवतिीय र लजन्ी संसाधनिरू प्रदान िननेछ। यो साझेदारीको अवचध साि वर्गका लागि हवस्ताररि हनेछ 
जसले िदा्ग स्कू ल माि्गबाट जाने हवद्ाथथीिरूको एक पुस्तालाई सियोि िन्ग सहकयोस्। िार प्रमुि क्षेत्रिरूमा िथ्ाङ्क 
सङ्कलन िररनेछ र वागरषि क रूपमा मकूल्याङ्कन िररनेछ। यी क्ेत्रहरू हुन्: पवद्ार्थीको शैशक्क पवकास, जीवनोियोगी 
सीिहरू ि सामाजजक भावनात्मक सीिहरू, िरिवाि संलग्निा िर्ा माग्छ अन्वेषण, िर्ा शशक्ाप्रर्ायक नेिृत्व पवकास।

िाम्ा स्कू लिरू सफल हून्, राम्ो काय्गसम्ादन िरून्, िथा िाम्ो समुदायमा 
पकूण्गिया जोहडएका हन् भनी सुननस्चिि िन्गका लागि  डेनभरका पब्लिक 
स्कू लिरूले हवद्ाथथीिरू, पररवारिरू र लिक्षाप्रदायकिरूका लागि आवश्यक 
सियोििरू प्रदान िन्ग िनने साझेदारी सुननस्चिि िनने दृष्टि ससएलएएसएस  
(लिास) िो।

सामथ््छ िर्ा सफलको सभिाव्यिा 
लिास हवद्ाथथीिरू, लिक्षाप्रदायकिरू, िथा समुदायमा केन्द्रिि भई हडगपएस 
रणनैगिक माि्गचित्र अनुरूप समेि छ।  दुवैले समग् बच्ा हवकास, कक्षाकोठामा 
प्रभावकारी लिक्षण िथा ससकाइ, िथा स्कू ल समय पगिषि र ससकाइ अवसरिरूको 
हवस्तारमा ध्ान नदएका छन्। उच् िुणस्तरीय उपािममा साझेदारी, िथ्ाङ्क, 
िथा ध्ान ससएलएएसएस (लिास) िथा हडगपएसको रणनैगिक माि्गचित्रमा साझा ित्त्विरूका रूपमा रिकेा छन्।

ससएलएएसएस (लिास)  प्राप्त िन्ग सहकने र नदिो रिकेो 
छ। यस संरिनाले प्रामाणीक अनुसधिान, सवकोतिम अभ्ास, 
नदिो संसाधनिरू, ठोस िथ्ाङ्क, िथा सिकाय्ग र साझा 
रणनीगिको संस्कृ गि अुँिालेको छ िाम्ो स्कू ल हडस्ट्रिक्ट िथा 
समुदायका िरके व्यस्क्तले हवद्ाथथी उपलब्धििरू उकास्का 
लागि मात्र नभएर, िाम्ो स्कू ल प्रणालीमै जनसाङ्््यक 
ििमा पररवि्गन ल्याउने स्कू लिरूको एउटा सम्कूण्ग समकूि नै 
उठेको सुननस्चिि िन्ग सुँिै काम िरररिकेा छन्।
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गैिनाफामकूलक  
एसइएल काय्छक्म

िेनभि िब्लिक स्कू ल्स  
िणनैपिक माग्छचचत्र
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क्ास संिचना
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