सप
ु रिन्टे न्डेन्ट तथा डेनभि शिक्षाबोडडको पत्र
प्रिय परिवािहरू,
तपाईँहरूलाई ज्ञातै छ, बितेका १५ महहनादे खि शिक्षक युननयनसँग सहमनतमा पुग्ने हामी भिमग्दिु ियास गरििहे का छौँ। हडताल गने यस मतिाट हामी
ननिाि भएका छौँ ि यसले हाम्रा िच्चाहरू, परिवािहरू ि समुदायमा पाने अप्ठ्यािो िनत चचन्ततत छौँ। यद्यप्रप, हडतालको सम्भावनािनत हामीले तयािी
गरििहे का छौँ तथा हाम्रा प्रवद्याथीहरूका लाचग हाम्रा स्कूलहरू शसक्ने सुिक्षक्षत स्थल भैिहून ् भतने सनु नन्चचत गनन हामीले ध्यान हदइिहे का छौँ।
हामीले िचनहरूको जिाफ हदन ि परिवािहरूका लाचग आवचयक जानकािी िदान गनन यो मागनदिनक तयाि पािे का छौँ। हाम्रा स्कूलहरू िल्
ु ला िाख्न, स्कूल
िानाहरू िदान गनन ि समयमै स्कूल िसहरू चलाउन डडप्रपएस िनतिद्ध छ।
यहद तपाईँसँग अतय िचनहरू भए, हामी तपाईँलाई परिवाि ि सामुदानयक संलग्नता टोलीका कुनै सदस्यसँग कुिा गनन सोमिािदे खि िुक्रिािसम्म बिहान ७:३०
िजेदेखि हदउसो ५:३० िजेसम्म डडप्रपएस परिवाि हे ल्पलाइनमा ७२०-४२३-३०५४ मा फोन गनन िोत्साहहत गदन छौँ। यहद आवचयक भएमा उनीहरूले तपाईँले
चाहे को भाषामा सम्पकन स्थाप्रपत गनेछन ्।
ननयशमत अपडेटहरूका लाचग कृपया हाम्रो डडन्स्िक्ट वेिसाइट teacherstrike.dpsk12.org हे नह
ुन ोस ् साथै फेसिुक Facebook ि ट्प्रवटि Twitter हे नह
ुन ोस ्।
यस्तो कहिन समयमा हामीले सँगै काम गरििहँ दा तपाईँलाई धतयवाद छ।
भवदीय,
सुसाना कोडोभा
सप
ु रितटे तडेतट

एन्न िो
डडन्स्िक्ट १
िोडन अध्यक्ष
बाबाडिा ओ'ब्रायन
एट-लाजन (समग्रमा)
उपाध्यक्ष
शिसा फ्िोिे स
डडन्स्िक्ट ५
कोषाध्यक्ष
क्यािी ए. ओिसन, पपएचडड
डडन्स्िक्ट ३
सचचव
एिेग्रा "ह्याप्पी" हे एन्स
एट-लाजन (समग्रमा)

जेननफि ब्याकन
डडन्स्िक्ट ४
एन्जेिा कोबीयान
डडन्स्िक्ट २

बािम्बाि सोधिने प्रश्नहरू
हडताि के हो?
हडताल त्यसिेला हुतछ जि कमनचािी युननयनका सदस्यहरूले प्रविोधस्वरूप काम गनन मातदै नन ्, प्रविेषगरि आफ्ना मागहरू पूिा गिाउन िोजगािदातामाचथ
दिाि हदन। डडप्रपएस ि स्थानीय शिक्षक यनु नयनले – डेनभि कक्षाकोिा शिक्षक सङ्गिन (डेनभि क्लासरूम हटचसन एसोशसएसन, डडशसहटए) – किाकोिा
शिक्षकहरू, प्रवशिन्टटकृत सेवा िदायकहरू (जस्तै स्कूल पिामिनदाताहरू, मनोप्रवज्ञहरू, नसनहरू वा वाणी भाषा प्ठयाथोलोन्जस्टहरू) ि डडन्स्िक्टहरूिीच कायन
सहमनतका सतनहरू ननयशमत सम्झौता गछन न ्।
२०१८ को सुरुिाटै , डडप्रपएस ि डडशसहटएले िोकोम्प सहमनतमा सम्झौता गने ियास गरििहे को छ जुन उच्च-ननधननता स्कूलहरू वा स्टाफ-कहिन पदहरूमा सेवा
गिे िापत शिक्षकहरूलाई िोनस हदने पारितोप्रषक (पुिस्काि, क्षनतपनू तन) पद्धनत हो। दव
ु ै पक्षहरूले सहमनतमा पग्ु न अथक परिश्रण गिे ता पनन, यनु नयनका
सदस्यहरूले िस्ताप्रवत किाि (सहमनत) स्वीकाि नगने मत जाहे ि गिे ि हडताल गने ननणनय गिे , जसको अथन केही शिक्षक (शिक्षा-िदायक) हरूले प्रविोधस्वरूप
काम गनन ितद गनेछन ् जिसम्म उनीहरूले डडशसएससँग सहमनत गदै नन ्। आफ्नो हडतालको अंिका रूपमा स्कूल भवन िाहहि धनान हदन वा प्रविोध गनन
युननयनका सदस्यहरू जम्मा हुन सक्नेछन ्। सावधानीका रूपमा अनतरिक्त सुिक्षा तयाि िहनेछ।
हडताि भयो भने के पिद्याथीहरूिे स्कूि आउनुपनेछ?
हो, आउनप
ु नेछ। सामातय समयमा हाम्रा सिै स्कूलहरू िल
ु ा िहनेछन ्। प्रवद्याथीहरूले सधैँझ ैँ स्कूल आउनप
ु नेछ।
के मेिो पिद्याथीिाई स्कूि पठाउनु सुिक्षक्षत हुन्छ?
हुतछ। स्कुल अवचधभरि प्रवद्याथीहरू सुिक्षक्षत िहून ् भतने कुिा ननन्चचत गनन हिे क स्कूल परिसिमा डडप्रपएस स्टाफहरू उपन्स्थत हुनेछन ्। प्रविोधहरू वा धनान
भएका िेला स्कूल भवनहरूमा सहज पहुँच सुननन्चचत गननका लाचग डडप्रपएस सुिक्षा टोली सदस्यहरू स्कूल नेतत्ृ वकतानहरूसँग काम गरििहे का छन ्।
के मेिो स्कूिको ताशिका परिितडन हुनेछ?
हुनेछैन। स्कूलको ताशलका त्यही िहनेछ – यसमा स्कूल अनि ि पनछका डडस्कभिी शलङ्क ि यसका समप्रृ िकिण कायनक्रमहरू पनन सामेल छन ्। स्कूल िाना ि
स्कूल िस यातायातले पनन सामातय ताशलका नै पालना गनेछन ्।
हडताि भएका बेिामा के पिद्याथी पढाइ हुनेछ?
हुतछ। िामाखणक अनतचथ शिक्षकहरू ि पुननननयुक्त ििासकहरूसहहत योग्य डडप्रपएस स्टाफहरू हडतालका िेला शिक्षण िदान गनन स्कूलमा हुनेछन ्। अनतचथ
शिक्षकहरूले प्रवद्याथीहरूलाई उच्च गुणस्तिका पािहरू पढाउन सकून ् भतनका लाचग हामीसँग ग्रेड- तथा प्रवषय- प्रवशिटट पाियोजनाहरू हुनेछन ्।
प्रवद्याथी-शिक्षक अनुपात वा पा्यक्रमको ननिततिता जस्ता प्रविेष सिोकािका िचनहरूका लाचग िढी जानकािी िाप्ठत गनन आफ्नो स्कूलमा सम्पकन िाख्नुहोस ्।
के स्कूििे खाना प्रदान गनड जािी िाख्नेछ?
िाख्नेछ। तपाईँको स्कूलको िाद्य सेवाले सधैँझ ैँ िाना िदान गने काम जािी िाख्नेछ।
के हडतािको अिधिमा स्कूि बसहरू चशििहनेछन ्?
िाख्नेछ। यातायात सेवा परिवतनन हुनेछैन ि ताशलका अनुसािनै नतनले प्रवद्याथीहरूलाई ओसािपसाि गरििहनेछन ्।
के हडतािको अिधिमा अन्य स्कूि अनि ि पनछका क्रियाकिापहरू हुनेछन ्?

यसका लाचग कृपया आफ्नो स्कूलमा सम्पकन िाख्नुहोला, ककनभने यी स्कूल अनुसाि फिक पनन सक्नेछन ्।
यदद मेिो बच्चाको पििेष आिश्यकता छ ि उसिे स्कूिमा पििेष सेिाहरू प्राप्त गछड भने के हुन्छ?
हडतालको अवचधमा स्टाफको व्यवस्था गिे को हुँदा प्रविेष आवचयकता भएका िच्चाहरूका लाचग हामीले िाथशमकीकिण गरििहे का छौँ। यहद तपाईँको
िच्चासँग व्यन्क्तकृत शिक्षा कायनक्रम (आइइप्रप), ५०४ योजना वा अतय आवचयकताहरू छन ् भने, तपाईँको स्कूलले तपाईँसँग सम्पनकन गिे ि िदान गरिएका
सेवाहरू छलफल गनेछ।

हडतािको िाधग कसिी तयािी गने
आफ्नो जानकािी अद्यािधिक गनह
ुड ोस ्
अशभभावक पोटन लमा लगइन गिे ि वा आफ्नो स्कूलको सम्पकन कायानलयमा सम्पकन गिे ि आफ्नो सम्पकन जानकािी अपटुडेट िहे को कुिा ननन्चचत गनह
ुन ोस ्,
जसले गदान तपाईँको स्कूलले अनपेक्षक्षत परिवतननहरू हुँदा तपाईँलाई सूचीत गनन सकोस ्। आमािािुहरू, अशभभावकहरू ि अतय आकन्स्मक सम्पकनहरूका लाचग
तपाईँको स्कूललाई अपडेट गरिएका फोन नम्ििहरू, इमेलहरू ि ििका िे गानाहरूको आवचयकता पदन छ। फेरि, आफ्नो स्कूिसँग आफ्नो बच्चाका
औषधिहरूको अद्यािधिक सूची भएको ननश्श्चत गनह
ुड ोस ्।
सूचीत िहनुहोस ्।
डडप्रपएसले हाम्रो वेिसाइट teacherstrike.dpsk12.org, का साथै सामान्जक सञ्जाल, इमेल ि िे कडन गरिएका फोन सतदे िहरूमाफनत पनछल्लो
डडन्स्िक्टब्यापी जानकािी िदान गनेछ। आफ्नो परिवािका लाचग सिैभतदा प्रवशिटट जानकािीका लाचग आफ्नो स्कूलिाट िाप्ठत हुने सञ्चािमा िाम्रो ध्यान
हदन हामी तपाईँलाई िोत्साहहत गदन छौँ।
संिग्न हुनुहोस ्।
कक्षाकोिामा वा िेल मैदानमा मद्दत गननका लाचग तपाईँले आफ्नो स्कूलमा स्वयम ्सेवा गनन सक्नुहुतछ। िढी जानकािीका लाचग आफ्नो स्कूलको सम्पकन
कायानलयमा वा ७२०-४२३-३०५४ मा सम्पकन िाख्नह
ु ोस ्।

हडतािका पिषयमा आफ्ना बच्चाहरूसँग कसिी कुिा गने
यहद शिक्षकहरूले हडताल गिे भने, के हुँदैछ भतने प्रवषयमा आफ्ना िच्चाहरूसँग कुिा गनन समय शलनह
ु ोस ् ककनकक यो अनभ
ु व उनीहरूका लाचग अस्पटट वा
भ्रामक हुनसक्छ। यी महत्त्वपूणन वातानलापहरूमा तपाईँलाई मद्दत गनन, हामीले मद्दत पुग्ने केही सुझावहरू िािेका छौँ। िच्चाहरू अलमशलएका वा चचन्ततत
हुनसक्छन ्। उनीहरूसँग कुिा गनन ि उनीहरूका चासोहरू सुतन ननन्चचत गनह
ुन ोस ्।
हडताल के हो भतनुहोस ् (पटृ ि २ हे नह
ुन ोस ्), तथा हडताल अस्थायी हो ि हडताल सककएपनछ शिक्षकहरू आफ्नो काममा फककननेछन ् भनी िुझाउनुहोस ्।
आआफ्नो स्कूलको काममा ध्यान हदन आफ्ना प्रवद्याथीहरूलाई िोत्साहहत गनुह
न ोस ्।
एशिमेन्टिी ग्रेड-तहका सुझािहरू:
आफ्ना साना िच्चाहरूसँग कुिा गदान, व्याख्या साधािण िनाउनह
ु ोस ्। िच्चाहरूलाई उनीहरूले केही गलती नगिे को, वयस्कहरूिीच कहहलेकाहीीँ असहमनत हुने
ि त्यसका लाचग उनीहरूले समस्या समाधान गनन काम गने कुिामा आचवस्त िनाउनह
ु ोस ्।
सेकेन्डिी ग्रेड-तह सुझािहरू:
दई
ु पक्षहरू भएको कुिा िताउनुहोस ्: डडशसहटए ि स्कूल डडन्स्िक्ट, ि उनीहरू दव
ु ैले सिैका लाचग ननटपक्ष सहमनतमा पुग्न कोशसस गरििहे को कुिा िताउनुहोस ्।
हडतालमा संलग्न भएका मुद्दाहरूका प्रवषयमा आफ्नो िच्चासँग कुिा गनन यस परिन्स्थनतको ियोग गनह
ुन ोस ्।

उपयोगी स्रोतहरू
परििाि हे ल्पिाइन
●

७२०-४२३-३०५४

●

बिहान ८ दे खि हदउसो ४:३०, सोमिािदे खि िुक्रिाि सम्म

अनिाइन स्रोतहरू
●
●
●

www.dpsk12.org
Facebook
Twitter

