
साना �व�यालयह� स�ब�धी संक�प ��ताव
बार�बार सो�धने ��नह� - अग�त 31, 2021 स�मको

साना �व�यालयह� स�ब�धी सकं�प ��ताव भनेको के हो ?

Denver �श�ा स�म�तले जनू 2021 मा साना �व�यालयह� स�ब�धी सकं�प ��ताव पा�रत गरेको �थयो । यो ��तावले
�डि���टलाई आधारभतू �व�यालयह�को घ�दो भना�को सम�या स�बोधन गन�का �नि�त �डि���ट भ�रका �व�यालय
समदुायह�सँग सहकाय� गन� �नद��शत गछ�  ।

�व�याथ�ह�का ला�ग �दगो काय��म स�ुनि�चत गन� �नद��शकाह�का साथ ैमातभृाषाको स�ंमणकाल�न �श�ण
(Transitional Native Language Instruction वा TNLI) प�ध�त �योग गन� मजबतु ��वभाषी �श�ाको साथमा घ�दो
भना�का ला�ग स�भा�वत समाधानह� बनाउनका �नि�त उ�त सकं�प ��तावले DPS का कम�चार�ह�लाई समदुायले नेत�ृव
गरेको, �डि���टले समथ�न गरेको एउटा ���या थालनी गन� आ�वान गछ�  ।

घ�दो भना� भनेको के हो ?

Denver का धेरै ठाउँह�मा जनस��याको बनोट प�रवत�न भइरहेको छ, जसले DPS का �व�यालय जाने उमेरका
बालबा�लकाह�को स��यामा धेरै हदस�म �भाव पारेको छ । 2014-2020 को बीचमा, DPS ले आधारभतू तहमा 5,000
भ�दा कम �व�याथ� भना� गरेको छ, र यो �व�ृ�ले आउँदो पाँच वष�स�म �नर�तरता पाउँछ भ�ने अनमुान ग�रएको छ ।

घ�दो भना�ले हा�ा �व�यालयह�मा क�तो �भाव पाछ�  ?

�व�यालय जाने उमेरका बालबा�लकाह�को स��या घ�दै जाँदा, �डि���ट भ�रका धेरै �व�यालयह�मा �व�याथ� भना�को
स��या प�न घ�दै गइरहेको छ । �व�यालयले थोरै �व�याथ� भना� गरेको समयमा, DPS तथा �व�यालयले रा�यबाट थोरै
कोष �ा�त गछ� , जसले गदा� हामीले �व�याथ�ह�ले पाउन ुपछ�  भनेर सोचेको काय��मह� तथा सेवाह�का ला�ग आ�थ�क कोष
�दान गन� गा�ो हु�छ । यो �व�ृ�ले आउँदो पाँच वष�स�म �नर�तरता पाउँछ भनेर अपे�ा ग�रएको छ ।

पणू� �पमा भना� भएको �व�यालय �कन मह�वपणू� हु�छ ?

पणू� �पमा भना� भएको �व�यालयसँग �व�याथ�ह�लाई ठोस तथा समान अवसरह�का साथ ै�न�न कुराह� �दान गन�का
�नि�त पया��त कोष हु�छ:

● �नय�मत ता�लकाका कला, शार��रक �श�ा, स�गीत, र/वा अ�य ऐि�छक �वषयह� ।
● बहुभाषी �व�याथ�ह�का ला�ग �ेड तह तथा भाषाको तह अनसुारका काय��मह�
● ��तभावान ्तथा ��तभाशाल� �व�याथ�, �वशषे �श�ा, सब ैतहमा ग�णत, तथा सा�रताको म�य�थता
● मान�सक �वा��यका सहायताह� ज�त ै�व�यालय परामश�दाता, मनो�व�, र/वा समाज सेवक, तथा सधुारा�मक

अ�यासका कम�चार�



● �श�कलाई योजना बनाउन �दन तथा त�या�कमा आधा�रत �श�णका ला�ग �नधा��रत समय
● एउटै पा�य�म समहू वा �ेड तहका मानकह� तथा म�ूया�कनह� �यान केि��त गन� �श�कह�को �मता

कुन ै�व�यालयमा �यनू �व�याथ�ह� भना� भएको समयमा के हु�छ ?

�यनू भना� भएका आधारभतू �व�यालयह�मा ऐि�छक �वषयह�मा अन�ुपता दे�खदैँन, गणु�तर�य TNLI काय��ममा �भाव
पछ� , म�य�थता (ज�त ैग�णत तथा सा�रताको अ�त�र�त सहयोग) वा �व�ता�रत सेवा (ज�त,ै ��तभावान ्तथा
��तभाशाल� �व�याथ� काय��मह�) का ला�ग सी�मत अवसरह� हु�छन ्। �यनू भना� भएका �व�यालयह� तथा TNLI
काय��मह�ले �ाय �ेड तहह� सयंोजन गरेर थप कुरा स�झौता गनु� पद�छ ।

�व�यालयह�मा हुने प�रवत�न क�हले काया��वयन हुनेछ ?

यो ���या एक रातमा स�प�न हुने छैन । �व�यालय वष� 2023-24 स�म �व�यालयह�मा कुन ैकुरा प�रवत�न हुने छैन । कुनै
कुरा प�रवत�न गनु� अगा�ड, DPS ले �भा�वत समदुायमा �व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�ने रचना�मक �वक�पह�
�वकास गन�का �नि�त �व�यालयका कम�चार�ह�, प�रवारह�, तथा टोलबासीह�सँग सहकाय� गन�छ । 2022 को वस�तमा,
DPS तथा समदुायका सद�यह�ले ती �वक�पह� स�म�त सम� ��ततु गछ�न ्र 2022 को वस�तमा ती �वक�पह�मा
मतदान हुनेछ । एक आपसमा गा�भएका नयाँ �व�यालयह� 2023 को वस�तमा SchoolChoice मा सहभागी हुने छन ्र ती
�व�यालयह�ले �व�यालय वष� 2023-24 का ला�ग आ�ना ढोकाह� खलुा गन� छन ्।

�व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�दा के फाइदा हु�छ ?

एउटा �व�यालय ब�द गरेर अक� �व�यालय खलुा रा� ुभ�दा, स�म�तले हामीलाई �व�यालयह�लाई एक आपसमा
समायोजन गन�, वा गा�ने काम गन� �नद�शन �दएको छ । �व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�दा �व�यालयह�मा
�व�याथ�ह� पणू� स��यामा भना� हु�छन ्र �यसकारण �व�यालयह� हा�ा �व�याथ�ह� तथा प�रवारह�ले �ा�त गनु� पन�
�मता अ�भव�ृ�धका �व�भ�न अवसरह� �दान गन� स�म हुने छन ्।

�व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�ने ���याले ब�द हुन स�ने वा उ�लेखनीय �पमा प�रवत�न हुन स�ने �व�यालयह�
स�हत हा�ा समदुायह�का साम�य�ह�बाट फाइदा �ल�छ र आज र भो�लको आव�यकताह� परूा गन�का �नि�त हा�ा
�व�याथ�ह�को �मता फे�र स�ग�ठत गन� ���यामा ती स�प��ह�को नो�सानी नहोस ्भनेर स�ुनि�चत गछ�  ।

यसले �व�यालयका कम�चार�ह�लाई क�तो अथ� रा�छ ?

DPS र स�म�तले �प�ट �पमा कम�चार�ह�लाई सहयोग गन� आ�नो ��तब�धता अ�भ�य�त गरेको छ । उनीह�लाई कुनै
कुरा प�रवत�न गदा� �ाथ�मकता �दइनेछ । कुन ैकुरा प�रवत�न गदा� दईु वष�प�छ मा� ग�रने भए प�न, �व�याथ�ह�को
�श�ालाई �नर�तरता �दने र साथ ैस�म�तले �वचार गन� स�ने �वक�पह� तयार गन� समदुायका सद�यह�सँग सहकाय� गरेर
काम गन� कुराका ला�ग �व�यालयका कम�चार�ह� मह�वपणू� हु�छन ्।

कुन-कुन �व�यालयह� यो ���याको �ह�सा ब�ने छन ्?

स�म�तले कुन-कुन �नि�चत �व�यालयह� यो ���याको �ह�सा ब�छन ्भनेर औपचा�रक �पमा घोषणा गरेको छैन । हामीले
अपे�ा गरेका छ� हामी 2021 को फलमा थप जानकार� �दन स�ने छ� ।



DPS ले यो ���याका ला�ग कसर� �व�यालयह� प�हचान गन�छ ?

DPS को योजना �वभागले ��येक वष� रणनी�तक �े�ीय �व�लेषण (Strategic Regional Analysis वा SRA) जार� गदा�
भना�स�ब�धी त�या�क गहन �पमा �व�लेषण गद�छ । हा�ो �डि���टमा धेरै �व�यालयह� छन ्जसमा भना� हुने
�व�याथ�को स��यमा घ�दै गइरहेको छ र �यनू �व�याथ�ह� भना� भएका छन,् �यसलेै हामी �व�यालयह�को य�ता
समहूह� खोिजरहेका छ� जसमा SRA को आधारमा सबभै�दा धेरै �भाव परेको छ । घ�दो भना�का चनुौतीह� स�बोधन गन�
�यास गद� गदा� हामीले अनमुान गरेका छ� �क यो ���या अ� �े�ह�मा प�न स�चालन गनु� पन� हुन स�छ । हामी आगामी
ह�ताह�का दौडान समदुाय�वारा �नद��शत यो ���या स�चालन गन� �व�यालयह�को सचूी �दान गन� स�छ� ।

�व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�ने ���यामा कुन-कुन कुन-कुन चाट�र �व�यालयह� सहभागी हुने छन ्?

घ�दो भना�ले �डि���ट �भ�का सब ै�कारका �व�यालयह� (�डि���ट�वारा स�चा�लत �व�यालय, नव�वत�न �व�यालय,
तथा चाट�र �व�यालय) मा �भाव पाछ�  । �व�यालयह�लाई एक आपसमा गा�ने ���यामा �डि���ट�वारा स�चा�लत
�व�यालयह� तथा नव�वत�न �व�यालयह�लाई समावेश ग�रएको भए प�न, चाट�र �व�यालयह�ले अ�य त�रकाले घ�दो
भना�को सम�या समाधान गनु� पन� हु�छ र स�म�तले पा�रत गरेको साना �व�यालयह� स�ब�धी सकं�प ��तावमा उ�लेख
ग�रए अनसुार, उनीह�लाई सवंादमा सहभागी हुन �ो�सा�हत ग�र�छ । DPS का सब ैचाट�र �व�यालयह� गरैनाफामलूक
स�ंथा हुन ्र यी �व�यालयह� आ�नो �व�ीय �मता ��त आफै िज�मेवार हु�छन ्। यसको अथ� �यनू भना� कायम भएको
ख�डमा यी �व�यालयह�ले �डि���टबाट थप कोष �ा�त गद�नन ्। �व�ीय �मता ��येक चाट�र �व�यालय तथा �डि���ट
बीच हुने स�झौताको एउटा मह�वपणू� आव�यकता हो, र कुन ैचाट�र �व�यालयले रा�ो आ�थ�क अव�था कायम नगरेको
ख�डमा उ�त �व�यालय नवीकरण नहुन स�छ वा उ�त �व�यालयले आ�नो स�झौता �या�न ुपन� हुन स�छ ।

यो ���यामा समदुाय कसर� सहभागी हुन स�छ ?

धेरै �ववरणह�को �छनोफानो गनु� पन�छ, तर हामी 2021 को फल दे�ख ठोस तथा �व�ततृ सामदुा�यक सलं�नता ���या स�ु
गन� ��तब�ध छ� । तपा�को �व�यालय यस ���यामा सहभागी हुने भयो भने, तपा�को �व�यालयका �कूल �लडरले अक�
श�ै�क वष�को स�ुवातमा यस ���यामा कसर� सहभागी हुने भ�ने बारेमा थप जानकार� �दान गन� छन ्। तपा�सँग कुन ैप�न
��न छ भने, कृपया हामीलाई स�पक�  गन� वा प�रवार तथा समदुाय हे�पलाइनलाई 720-423-3054 मा फोन गन� वा
FACEHelpline@dpsk12.org मा इमेल पठाउन सकंोच नमा�नहुोला ।

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/21859_1_SRA-Exec-Summary-for_NE.pdf

