
घ�दो भना�
बार�बार सो�धने ��नह�

साना �कूल ��ताव के हो?

डनेभर �श�ा बोड�ले जनु २०२१ मा साना �कूल ��ताव �वीकृत ग�यो, जसले ए�लमे�टर� �कूलह�मा घ�दो भना� स�बोधन
गन�का ला�ग �डि���टभ�रका �कूल समदुायह�सँग काम गन� �डि���टलाई �नद��शत गद�छ।

उ�त ��तावले पारगमनीय मलू भाषा �श�ण (�टएनएलआइ) नमनुा �योग गद� सश�त �वभैा�षक �श�ा सामेल
�व�याथ�ह�का ला�ग �दगो काय��म स�ुनि�चत गन� माग�दश�नह� स�हत घ�दो भना�का ला�ग स�भा�वत समाधानह�
�नमा�ण गन�का ला�ग �ड�पएस �टाफलाई समदुायले नेत�ृव गरेको, �डि���ट-सम�थ�त ���या आर�भ गन�का ला�ग
आ�वान गद�छ।
घ�दो भना� के हो?

२०१४-२०२० को अव�धमा, �ड�पएसले क�रब ५००० भ�दा कम ए�लमे�टर� �व�याथ�ह� भना� ग�यो, र यो �व�ृ� आगामी
पाँच वष�का ला�ग जार� रहने अपे�ा ग�रएको छ। यो कमी डनेभरको प�रव�त�त जनसा�ि�यक�का कारण भएको मा�न�छ।
उदाहरणका ला�ग, २००८ दे�ख डनेभरमा जि�मएका ब�चाह�को स��या घ�दै गएको छ। सहरका धेरै �े�ह�मा
प�रवत�नशील आवास �टकसँग ैहेदा� यस त�यले डनेभर पि�लक �कू�सको भना� �े�मा �कूल उमेरका ब�चाह�को
स��यालाई कम गराएको छ।

हा�ा �कूलह�मा घ�दो भना�का असरह� केके हु�छन?्

�व�याथ�-उमेरका ब�चाह�को जनस��या घ�दै गएप�छ, �डि���ट भ�रका थ�ु ै�कूलह�मा भना� प�न घ�दो �ममा छ।
�कूलह�ले कम �व�याथ�ह� भना� गरेप�छ, �ड�पएस र �कूलले रा�यबाट कम पसैा �ा�त गछ� , जसले �व�याथ�ह�को
अ�धकार रहेको भनी हामीले ठानेका काय��मह� तथा सेवाह� फ�ड गन� धेरै क�ठन बनाउँछ। यह� �व�ृ� आगामी पाँच
वष�का ला�ग जार� रहने ��ेपण समेत ग�रएको छ।

�ड�पएसले �व�वधतापणू� आव�यकताह�का ला�ग �डि���ट स�चा�लत �कूलह�लाई अ�त�र�त फि�डङ �दान गद�छ।
यसमा २१५ भ�दा कम �व�याथ� भना� भएका �कूलह�का ला�ग "साना �कूल अनदुान" र अ�त�र�त "बजेट सहयोग" सामेल
छन ्जसमा घ�दो भना� भएका �कूलह� वा अ�य कारणह� बीच आ�ना स�पणू� काय��मह�का ला�ग फ�ड गन� र �टाफका
ला�ग आव�यक पन� भ�दा कम �व�याथ�ह� हुने ��ेपण ग�रएका �कूल सामेल छन।्

हा�ा �कूलह�मा घ�दो भना�का असरह� केके हु�छन?्

�व�याथ�-उमेरका ब�चाह�को जनस��या घ�दै गएप�छ, �डि���ट भ�रका थ�ु ै�कूलह�मा भना� प�न घ�दो �ममा छ।
�कूलह�ले कम �व�याथ�ह� भना� गरेप�छ, �ड�पएस र �कूलले रा�यबाट कम पसैा �ा�त गछ� , जसले �व�याथ�ह�को
अ�धकार रहेको भनी हामीले ठानेका काय��मह� तथा सेवाह� फ�ड गन� धेरै क�ठन बनाउँछ। यह� �व�ृ� आगामी पाँच
वष�का ला�ग जार� रहने ��ेपण समेत ग�रएको छ।



�ड�पएसले �व�वधतापणू� आव�यकताह�का ला�ग �डि���ट स�चा�लत �कूलह�लाई अ�त�र�त फि�डङ �दान गद�छ।
यसमा २१५ भ�दा कम �व�याथ� भना� भएका �कूलह�का ला�ग "साना �कूल अनदुान" र अ�त�र�त "बजेट सहयोग" सामेल
छन ्जसमा घ�दो भना� भएका �कूलह� वा अ�य कारणह� बीच आ�ना स�पणू� काय��मह�का ला�ग फ�ड गन� र �टाफका
ला�ग आव�यक पन� भ�दा कम �व�याथ�ह� हुने ��ेपण ग�रएका �कूल सामेल छन।्

हा�ा �कूलह�मा घ�दो भना�का असरह� केके हु�छन?्

�व�याथ�-उमेरका ब�चाह�को जनस��या घ�दै गएप�छ, �डि���ट भ�रका थ�ु ै�कूलह�मा भना� प�न घ�दो �ममा छ।
�कूलह�ले कम �व�याथ�ह� भना� गरेप�छ, �ड�पएस र �कूलले रा�यबाट कम पसैा �ा�त गछ� , जसले �व�याथ�ह�को
अ�धकार रहेको भनी हामीले ठानेका काय��मह� तथा सेवाह� फ�ड गन� धेरै क�ठन बनाउँछ। यह� �व�ृ� आगामी पाँच
वष�का ला�ग जार� रहने ��ेपण समेत ग�रएको छ।

�ड�पएसले �व�वधतापणू� आव�यकताह�का ला�ग �डि���ट स�चा�लत �कूलह�लाई अ�त�र�त फि�डङ �दान गद�छ।
यसमा २१५ भ�दा कम �व�याथ� भना� भएका �कूलह�का ला�ग "साना �कूल अनदुान" र अ�त�र�त "बजेट सहयोग" सामेल
छन ्जसमा घ�दो भना� भएका �कूलह� वा अ�य कारणह� बीच आ�ना स�पणू� काय��मह�का ला�ग फ�ड गन� र �टाफका
ला�ग आव�यक पन� भ�दा कम �व�याथ�ह� हुने ��ेपण ग�रएका �कूल सामेल छन।्

पणू� भना� भएका �कूलह� �कन मह�वपणू� छन?्

पणू� भना� भएका �कूलह�सँग �व�याथ�ह�लाई स�ुढ तथा �न�प� �व�याथ� अवसरह� �दान गन�का ला�ग पया��त फ�ड
हु�छ, जसमा �न�न सामेल छन:्

● �नय�मत ता�लकामा रहेका कला, शार��रक �श�ा, स�गीत, र/वा अ�य वकैि�पक �वषयह�।
● बहुभा�षक �सका�ह�का ला�ग उपय�ुत �ेड तथा भाषा-तह काय��मह�
● सब ैतहह�मा �ग�टेड र �याले�टेड, �वशषे �श�ा, ग�णत र सा�रता ह�त�ेपह�
● पनु�था�पना�मक अ�यासह�का ल�ग �कूल परामश�दाताह�, मनो�च�क�सकह� ज�ता मान�सक �वा��य

सेवाह� र/वा सामािजक काय�कता�ह�, र �टाफ
● �श�क योजना तथा त�या�क-चा�लत �श�ण अ�यासह�का ला�ग �नधा��रत समय
● कोस� वा �ेड तह-�तरह� तथा म�ूया�कनह�को एउटा समहूमा �यान केि��त गन� �श�कह�का ला�ग �मता

कुन ै�कूलमा �यनू-भना� भए के हु�छ?

कम भना� भएका ए�लमे�टर� �कूलह�ले �ाय अ�नय�मत वकैि�पक �वषयह�, गणु�तर�य �टएनएलआइ काय��ममा �भाव
तथा ह�त�ेप (ज�त ैसा�रता र ग�णतमा अ�त�र�त सहयोग) वा �व�तार (ज�त ै�ग�टेड र �याले�टेड काय��मह�) का
ला�ग सी�मत अवसरह� अनभुव गद�छन।् कम भना� तथा �टएनएलआइ काय��म भएका �कूलह�लाई �ाय �ेड-तहह�लाई
जोडरे अझ स�झौता गनु� पछ�।

�कूलह�का ला�ग प�रवत�नह� क�हलेदे�ख काया��वयन ग�र�छन?्

यो ���या रातारात हुन स�दैन। कम हँुदो प�रि�थ�तह� तथा भना�मा उ�चतम कमी भई ब�द गनु� पन� आव�यकता भएका
�कूलह�का ला�ग �व�श�ट अपे�ाह� स�हत यो ल�य २०२३-२४ �कूल वष�स�म प�रवत�न नहोस ्भ�नका ला�ग हो। कुनै
प�न प�रवत�न हुन ुअ�घ, �भा�वत समदुायह�का ला�ग �वक�पह� �वक�सत गन�का ला�ग �ड�पएसले �टाफ, प�रवारह�, र
�छमेक�ह�सँग काम गन�छ।



कुनकुन �कूललाई ब�द गन�का ला�ग प�हचान ग�रएको छ?

कुन ैप�न �कूललाई ब�द गन�का ला�ग प�हचान ग�रएको छैन, र ब�द गन� वा एक�करण गन� कुरामा �वचार गन� पन�
�कूलह�को कुन ैसचूी प�न छैन। कुनकुन �कूलह� ब�द गनु� पन� हो वा एक�करण गनु� पन� हो भनी �नधा�रण गन�
�डि���टले �योग गन� मापद�डह�को �नमा�ण घ�दो भना� स�लाहकार स�म�तले गन�छ।

�कूल �टाफ तथा प�रवारह�का ला�ग यसको अथ� के हो?

�कूलह�लाई एक�करण वा ब�द गन� प�हचान ग�रसकेप�छ, �ड�पएस अव�था�तरणभ�र प�रवारह� तथा �टाफलाई
सहयोग गन� �ड�पएस ��तब�ध छ। �ड�पएस तथा बोड�ले �टाफलाई सहयोग गन� आ�ना ��तब�धताह� �प�ट उ�लेख
ग�रसकेका छन,् जसलाई कुन ैप�न प�रवत�नभ�र �ाथ�मकतामा रा�खनेछ। �कूलह� प�रवत�नका ला�ग कुन ैयोजनाह�,
�कूल छनोट, यातायात, �व�शि�टकृत काय��म तथा हा�ा प�रवारह� र �व�याथ�ह�का ला�ग मह�वपणू� अ�य
आव�यकताह�का ला�ग �ड�पएसले प�रवारह�लाई सहयोग गन�छ।

�टएनएलआइ तथा भाषा �सकाइ काय��मह�का ला�ग यस प�रवत�नको अथ� के हुनेछ?

�ड�पएस सहम�त आदेश मा रेखा��कत ग�रएका हा�ा काननुी दा�य�वह� ��त ��तब�ध रहनेछ। यस आदेशले हा�ा
बहुभा�षक �व�याथ�ह�का ला�ग भाषा सहयोग तथा भाषा �सकाइ काय��मह� स�ुनि�चत गन� आव�यकताह� रेखा��कत
गरेको छ। हामी हा�ा बहुभा�षक �व�याथ�ह� तथा प�रवारह�लाई गहन स�मान गछ� र सश�त भाषा �सकाइ काय��मह�
स�ुनि�चत गन�का ला�ग सदैव ��तब�ध रहनेछ�। य�द कुन ै�कूलह� ब�द ग�रए वा एक�कृत ग�रए भने, हा�ा
�व�याथ�ह�का ला�ग सश�त भाषा काय��मह� स�ुनि�चत गन� निजकबाट �यान �दइनेछ। ब�द तथा एक�करणका बारेमा
यस वाता�लापको मलू औ�च�य भनेको हा�ा �व�याथ�ह�का ला�ग हा�ा भाषा काय��मह� सम�थ�त रहून ्र सफलतापवू�क
सेवा �दन तथा सहयोग गन� समथ� रहून ्भनी स�ुनि�चत गनु� हो।

य�द कुन ै�कूल ब�द ग�रयो भने, �वशषे �श�ा के��-आधा�रत काय��मह�लाई के ग�र�छ?

सहम�त आदेश��त हा�ा काननुी दा�य�वह�सँग समान, हामी के��-आधा�रत काय��मह�मा गणु�तर�य काय��मह� तथा
सहयोग सेवाह� स�ुनि�चत गन� काननुी तथा न�ैतक �पमा िज�मेवार छ�। ब�द हुने वा नहुने जे भएता प�न, �ड�पएसले
के��-आधा�रत काय��ममा भएका स�पणू� �व�याथ�ह�ले गणु�तर�य काय��ममा अव�था�तरण हुने अवसर �ा�त ग�न ्
भनी स�ुनि�चत गन�छ।

के �ारि�भक बा�याव�था �श�ा (इ�सइ) भना� प�न �यह� दरमा घ�टरहेको छ?

इ�सइ भना� के-१२ भना� भ�दा �भ�न हो र �तनलाई के-१२ सामदुा�यक �श�ा �णाल�भ�डा अल�गै फ�ड ग�र�छ। कोलोराडो
रा�यमा इ�सइ भना� �यारे�ट� ग�रएको छैन। इ�सइ �व�याथ�ह�का ला�ग अ�नवाय� छैन र धेरै प�रवारह�ले इ�सइमा भना�
गराउँदैनन।् यसको अथ� यसमा हुने भना� के-१२ भना� भ�दा �नता�त �भ�न हो, र इ�सइ के-१२ भन�का ला�ग �प�ट सचूक
होइन। औसत �पमा, �ड�पएस इ�स�स ४ ले आ�ना �क�डरगाट�न �व�याथ�ह�को क�रब ५०% �व�याथ�ह�को ��त�न�ध�व
गद�छ। �बतकेा कैयन ्वष�ह�मा, �व�याथ�ह�का ला�ग उपल�ध इ�सइ �सटह�को स��या व�ृ�ध गन�मा �ड�पएसले ठूला
छलाङह� मारेको छ, �वशषेग�र इ�सइ ३ �व�याथ�ह�का ला�ग। �यसलेै इ�सइ भना� तलुना�मक �पमा समान वा केह�
व�ृ�ध भएको अव�थामा रहे प�न छ, यो �व�याथ� जनस��यामा भएको प�रवत�नह�को ��त�ब�बन होइन, यो अ�त�र�त
�सटह� थप ग�रएको त�यको �काय� मा� हो।

के चाट�र �कूलह� �कूलह�को एक�करण ���याह�मा सहभागी हु�छन?्



घ�दो भना�ले �डि���ट�भ� स�पणू� �क�समका �कूलह� (�डि���ट-स�चा�लत, इनोभेसन तथा चाट�र) लाई �भाव पारेको
छ। �ड�पएस चाट�र �कूलह� प�न, स�पणू� �ड�पएस �कूलह�मा समान �पमा लाग ूहुने मापद�ड �नमा�ण गन�का ला�ग,
घ�दो भना� स�लाहकार स�म�तमा सहभागी भरैहेका छन।् यस अ�त�र�त, स�पणू� �ड�पएस चाट�र �कूलह� गरैनाफामखुी
स�गठनह� हुन ्र उनीह� आ�नो आ�थ�क स�प�नताका ला�ग पणू� �पमा िज�मेवार छन।् यसको अथ� उनीह�ले
�यनू-भना� भएको ख�डमा अ�त�र�त �डि���ट फि�डङ �ा�त गद�नन।् ��येक चाट�र �कूल र �डि���ट बीच करारको �मखु
आव�यकता न ैआ�थ�क स�प�नता हो, र कुन ैप�न चाट�र आ�नो �व�थ आ�थ�क स�प�नता कायम नगरेमा �कूललाई
नवीकरण नगन� र आ�नो करार समप�ण गन� आव�यक गराउन स�क�छ।

घ�दो भना�को कारण के हो? के डनेभरका प�रवारह�ले �नजी �कूलह� छनोट गद�छन ्वा �डि���टलाई छो�दै मा� ैछन?्

�ड�पएस �कूलह�मा भना� भएका �व�याथ�ह�को स��या घ�ने थ�ु ैकारणह� छन।् आवास म�ूयह�मा भएको व�ृ�धले धेरै
प�रवारह�लाई सहर छो�न बा�य बनाएको कुरा हामीलाई थाहा छ। �बतकेो दशकभ�र ज�म दर ि�थर �पमा घ�दै गएको
कुरा प�न हामीलाई थाहा छ। हा�ा भना� त�या�कह�ले धेरैजसो डनेभरका प�रवारह�ले �ड�पएस �कूलह� छनोट गरेको
प�न देखाएका छन।् डनेभरका �व�याथ�ह�को क�रब ८% अ�य कोलोराडो �डि���टह�मा भना� भएका छन,् र क�रब ६.६%
�नजी �कूलमा प�छन।्

�कन �डि���ट यस मापद�डका ला�ग ए�लमे�टर� र �मडल �कूलमा मा� केि��त छ?

हा�ा भना� त�या�कह�ले �बतकेो दशकभ�रमा हा�ा ए�लमे�टर� �कूलह�ले सबभै�दा बढ� भना�को कमी देखेको देखाएका
छन,् र यो जानकार� मा�य�मक तहमा घ�दो भना� हु�छ भ�ने कुराको �मखु सचूक हो। ए�लमे�टर� �व�याथ�ह�को सानो
समहूले मा� �मडल �कूलह�मा भना� �लने भएकाले हामीले �मडल �कूल उमेरका �व�याथ�ह�को कम स��या दे�छ�।
�डि���टभ�र हामीसँग मा�य�मक �कूलह� भ�दा �नकै धेरै ए�लमे�टर� �कूलह� छन,् र यी �कूलह� घ�दो भना�का
चनुौतीह�ले सबभै�दा बढ� �भा�वत छन।्

के स�म�तका बठैकह� सव�साधारणका ला�ग खलुा छन?्

उ�त स�म�तका बठैकह�लाई "काय�रत स�ह�" मा�न�छ र �डि���टभ�र ती स�म�त सद�यह�का ला�ग लि�यत हुन ्
जसले प�रवारह� र अ�भभावकह�, �श�कह�, �कूल नेत�ृवकता�ह�, र सममदुायका सद�यह�को ��त�न�ध�व गछ�न।्
बठैकका अशंह� घ�दो भना� स�लाहकार स�म�त वेबप�ृठमा पो�ट ग�रनेछन।्

सामदुा�यक प�ृठ पोषणका ला�ग अवसरह� छन ्�क छैनन?्

छन,् स�म�तले माग�दश�न �स�धा�तह� �वक�सत गद�गदा� र मापद�डह�को पा�डु�ल�प तयार गद�गदा� सामदुा�यक
प�ृठपोषण �ा�त गन�छन।् मापद�डह�को सेट तयार भएप�छ प�न सामदुा�यक प�ृठपोषण हुनेछ। यी प�ृठपोषणह�लाई
घ�दो भना� स�लाहकार स�म�त वेबप�ृठमा पो�ट ग�रनेछन।्


