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अमरेिकी िाहत योजना (American Rescue Plan िा ARP) ऐन को ESSER III-LEA सम्बन्धी आिदेन 

 

LEA को नाम DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT 

पसेी शमशत जलुाई 9, 2021 मलू बजटे  सिंोधन # 

 

आिदेनका शिषयसचूीहरू 

 आश्वासन 

 LEA का समग्र प्राथशमकताहरू 

 गुमेको िैशिक अिसिसम्बन्धी योजना 

 कोषको प्रयोग 

 िोकथाम तथा सकं्रमण न्यूशनकिण िणनीशतहरूको कायािन्ियन (भौशतक शििणमा फर्कि ने व्यिस्था) 

  गुमेको िैशिक अिसिसम्बन्धी योजनाको परिशिष्ट 

 

आश्वासन 

आश्वासनको प्रत्येक समूह शभत्र भएको प्रत्यके बक्स चयन गनुिहोस् । नोट: बक्समा शचन्ह लगाउने कुिाले आश्वासनमा शनर्दिष्ट गरिएका Local 

Education Agency (स्थानीय शििा शनकाय िा LEA) का कमिचािीहरूको लाशग शिशजटल हस्ताििको काम गर्ि । 

 

 

ARP ESSER कोष प्राप्त गन ेLEA ले LEA को ARP ESSER कोषको प्रयोगसम्बन्धी योजना शिकास गर्ि ि SEA मा बुझाउँर् ि उक्त योजना LEA को 

िेबसाइटमा साििजशनक रूपमा उपलब्ध गिाउँदर् । योजना, ि योजनाका संिोधनहरू प्रक्रक्रया अनुरूप पिे गरिनेर् । 
 

LEA आश्वासन क्रदन्र् क्रक ARP ESSER कोष जुन प्रयोजनको लाशग तयाि गरिएको हो त्यही प्रयोजनहरूका लाशग प्रयोग गरिनरे्, यसमा शनम्न लगायतका कुिा 

पशन समािेि गरिएको र्: 

 उनीहरूल ेशििषे रूपमा COVID-19 को िोकथाम तथा संक्रमण न्यूशनकिण िणनीशतहरूका लाशग कसिी कोषहरू प्रयोग गर्िन ्

 प्रमाणमा आधारित मध्यस्थताहरूका कायािन्ियनको माध्यमबाट गुमेको शििण प्रभािलाई सम्बोधन गनि कसिी कोषहरू प्रयोग गरिने र् । 

 ि LEA ल ेमाशथ उशललशित मध्यस्थताहरू जसले सबै शिद्याथीहरू ि शििषे गिी COVID-1 महामािीबाट शिशभन्न समयमा प्रभाशित शिद्याथीहरूको 

िैशिक, सामाशजक, भािनात्मक, ि मानशसक स्िास््य आिश्यकतालाई सुशनशित गदिर् । 

 

ARP ESSER पिुस्काि अिशधमा ARP ऐनको धािा 2001 (a) मा आधारित िहिे स्थाशपत ऐन LEA ल ेसमय-समयमा, ि हिेक र् मशहना भन्दा कम समय शभत्र 

यसको योजनामा पुनििलोकन ि यथोशचत रूपमा संिोधन गर्ि भनेि LEA ल ेआश्वस्त पार्ि । 

ARP ऐनको धािा 2001 (i) (2) अनुसाि, LEA ल ेआफ्नो योजनाको शिकासको बािेमा साििजशनक रटप्पणी िोज्नरे् । LEA ले आफ्नो योजनामा संिोधन गन े

क्रक नगन ेभन्न ेकुिाको शनधाििण गनिका लाशग यस्ता क्रकशसमको सुझािहरूलाई महत्ि क्रदन्र् । ि यस अनुरूप संिोधन आिश्यकता पिेको कुिा औलँयाइको र् भने 

यसले योजनामा संिोधन गर्ि । 

 

उनीहरूल ेआफ्नो योजना संिोधन गिेको िण्िमा संिोशधत योजनाल ेहाल CDC ले शसफारिस गिेको सुििाको प्रत्यके पिलाई सम्बोधन गदिर् भन्ने कुिा LEA ले 

आश्वस्त पार्ि । अथिा  CDC ले आफ्नो सुििा सम्बन्धी शसफारिसहरू LEA ले आफ्नो योजना संिोधन गरििहकेो समय अपिटे गिेको र् भने संिोशधत योजनाले 

LEA ल ेअपिेट भएका सुििा सम्बन्धी प्रत्येक शसफारिसहरूलाई मध्य नजि गिेि नीशतहरू अपनाएको ि त्यस्तो नीशतहरूको व्याख्या समेत गनरे् । 

 

LEA ल ेARP ऐनको धािा 2001 (i) (1) ि (2) अनुसाि मापदण्िहरू पिूा गरि ARP ऐनको कायािन्ियन हुन अशि कुनै योजनाको शिकास गरिएको हो िा होइन 

भनेि शनशित गर्ि । ति अन्तरिम अशन्तम शनयमका मापदण्ि अनुसाि सुििाका प्रत्यके पिलाई सम्बोधन गदैन । उनीहरूल े(आिशधक समीिाको भागको रूपमा) 

यसको अशन्तम समीिा पशर् र् मशहना शभत्र यी मापदण्िहरू अनरुूप योजनालाई परिमाजिन गनेर्न् । 

 

LEA ल ेयोजना एक समझ ि एक समान ढाँचामा हुनेर् भन्ने कुिाको शिश्वस्तता क्रदन्र् । व्यािहारिक, अशभभािकल ेबझु्ने भाषामा लेशिएको िा व्यािहारिक रै्न 

भने, मौशिक रूपमा अनिुाद गरिएको; ि अपाङ्ग अशभभािकको अनुिोधमा सो अशभभािकल ेसशजल ैबझ्ने िैकशलपक ढाँचामा योजना क्रदइनेर् । 
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LEA का समग्र प्राथशमकताहरू 

कृपया LEA ले शनधाििण गिेको शिद्याथी ि शिद्यालयहरूको सम्बन्धमा अत्यािश्यक िीषि 2-3  प्राथशमकताहरू उललेि गनुिहोस् । ती 

प्राथशमकताहरू COVID-19 महामािीका कािण िा LEA ले शनकालेको परिणामसँग सम्बशन्धत हुनु पनेर् । कृपया िाटा स्रोतहरू समािेि 

गनुिहोस् जसले शिद्याथीहरू ि शिद्यालयहरूले यी आिश्यकताहरूलाई सबै भन्दा महत्िपणूि ि / िा सबै भन्दा व्यापक रूपमा फैशलएको अनुभि 

क्रकन गिे भन्ने कुिाको िणिन गर्ि । 

 

प्राथशमकता िाटा स्रोत 

शसकाइ अिसि गुमाउने / िैशिक प्रशतगमन NWEA नक्िा, ग्रेि, उपशस्थशत 

शिद्याथी संलग्नता उपशस्थशत, ग्रेि, अनुिासन, अशतरिक्त पाठ्यक्रम गशतशिशधहरू 

स्कूलमा सुिशित फकि न े शिद्याथी ि कमिचािीको हाशजिी िाटा 

 

गमुकेो िशैिक अिसिसम्बन्धी योजना 

उदे्दश्य 
 

यो टेम्प्लेटले COVID-19 pandemic बाट प्रभाशित द्रतु शसकाइ अिसिहरू पढ्द ैगिेका शिद्याथीहरूलाई evidence-based intervention हरूको 

योजना गदाििेरि district को शनणियलाई क्रदिा-शनदिेन गनुि पर्ि । यो टेम्प्लेट Coherent Instruction Systemलाई ध्यान क्रदद ैजर्जियाको Systems 

of Continuous Improvement Cycleका शनयमहरूलाई अिलम्बन गर्ि ।  

“द्रतु शसकाइ शििा ि प्रभािकािी शििण पद्धशत एक अकोमा शनभिि र्न् । तपाईंले अपयािप्त शििण अभ्यासहरू गिेमा शसकाइलाई गशत क्रदन स्ु हुन्न । ि 

तपाईंले प्रभािकािी ढंगले अधूिो शििण शसकाइ पुिा गनि स्ुहुन्न भने तपाईं प्रभािकािी शििण गनि स्ु हुन्न । त्यसकािण, द्रतु शििा ि प्रभािकािी 

शििाको अिधािणा ि उत्तम अभ्यासहरूमा केशन्द्रत िहेि आफ्ना नेताहरू ि शििकहरूको शिकास गनि महत्त्िपूणि र् । ” 

कागजात शभत्र शलशित मागिशनदिेन प्रश्न ि अनुसन्धानको िंलंकहरू हुन् । जसले तपाईंको मध्यस्थता शनणियहरूलाई सहयोग गनि ि हस्तिेपहरू कसिी 

कायािन्ियन गने भनेि मागिदििन प्रदान गनि सक्र् । 

सके्सन सामग्री 

 मध्यस्थताहरू पशहचान गद ै

 मध्यस्थताहरू चयन गनुिहोस ्

 योजना कायिन्ियन 

 योजना कायािन्ियन गनुिहोस ्

 प्रगशत जाचँ गनुिहोस ्
 

LEA ARP योजना 

LEA िेबसाइट िंलंक 

www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

यस कागजातको सामग्रीहरू स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको र् ि LEA द्वािा शसजिना गरिएको टेम्पलेट शभत्र समािेि गरिएको र् ि LEAको िेबसाइटमा पोस्ट गरिएको र् भने, कृपया माशथ उशललशित योजनाको 

सामग्रीहरू पत्ता लगाउन सन्दभि सामाग्रीहरू समािेि गनुिहोस् । 
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आिश्यकताहरू पशहचान गदै 

 

शजलला-व्यापी शििण अिसि गुमाउने रूपिेिा, शिस्तारित शििा अिसिहरूलाई सहयोग गनि ितिमान 

स्रोतहरू, ि आिश्यकताहरू आकलन प्रक्रक्रया माफि त पशहचान गरिएको अशतरिक्त संसाधनहरूको बािेमा 

िाटा प्रदान गनुिहोस् । महामािी ि स्कूल बन्दका कािणले शिद्याथीहरू जस्तै  कम आय भएका 

शिद्याथीहरू, अपाङ्गता भएका बच्चाहरू, अङ्गे्रजी शस्े शििाथीहरू, जातीय ि जातीय अलपसंख्यकहरू, 

ििबािशिहीन अनुभि गने शिद्याथीहरू, ि स्याहाि गृहका बच्चाहरू ि युिाहरूले शसकाइ अिसि गुमाएको 

िाटा समािेि गनुिहोस् । 

शनदेिात्मक प्रश्नहरू प्रशतक्रक्रयाहरू 

शसकाइ अिसिको नोक्सानले गदाि शिद्याथीको 

आिश्यकतालाई शनधािरित गनि कस्ता िाटा संकलन गनि 

ि संशे्लषण गनि आिश्यक र्न्? 

शसकाइ अिसि गुमेको नोक्सानीले गदाि शिद्याथीको आिश्यकतालाई शनधािरित गनि संकलन ि संशे्लषण गरिने 

िाटा अन्तगित शनम्न कुिाहरू सामेल हुनेर्न् ति ती कुिाहरूमा सीशमत हुने रै्नन्: 

नामांकन, शिद्याथी ि स्टाफ उपशस्थशत, हाईस्कूलमा प्राप्त के्रशिट, MAPLE अध्ययन, गे्रि, उत्ति पशिमी 

मूलयांकन संि (NWEA), िैशिक प्रगशतका मापदण्िहरू (MAP), जर्जिया माइलस्टोन, अंगे्रजीमा बोध ि 

संचाि िाज्य देशि िाज्यसम्म (ACCESS), अनुिासन, स्नातक दि, शिप्लोमा शसल, ि शििक हिेफेि दि । 

सबल पिहरू ि चुनौतीहरू पशहचान गनि ि परिणामहरू 

शनधाििण गनि िेटा शिशे्लषण गनुिहोस् । 

पृष्ठ 23 हनेुिहोस् । 

तपाईं शसकाइ अिसि गुमाउने कुिालाई सम्बोधन गनिका 

लाशग हाल के (मध्यस्थता, िणनीशत, संसाधन, समुदाय 

साझेदािी)  प्रयोग गदै हुनुहुन्र् ? 

District ले सीकाइ अिसि गुमाउनेहरूलाई सम्बोधन गनिका लाशग हाल Multi-Tiered Systems of 

Supports (MTSS) कायािन्ियन गदै र् ।  

के्रशिट रिकभिी, ग्रीष्मकालीन प्रोग्रािंमंग, सानो समूह, शििक नेतृत्ि, ि व्यशक्तगत शनदेिन "बुधिाि", स्कूल-

आधारित शििण, साझा मूलयांकन (formative), िUnited Way Experience Corps साझेदािीको 

माध्यमबाट शििण । 

हालको प्रयासहरू सफल भएको र् भनेि जान्नको लाशग 

तपाईंले कस्ता िाटा संकलन गनुिभयो? 

हालका प्रयासहरू सफल भएका र्न् भनेि जान्नलाई िाटाले शनम्न कुिाहरू समािेि गदिर्: 

बेंचमाकि , उपशस्थशत, NWEA नक्िा, गे्रि, ि शिप्लोमा सील । 

तपाईले जािी िाटाको पशहचान गनि कस्तो िेटा संकलन 

ि शिशे्लषण गनुिहुन्र्? 

चशलिहकेा आिश्यकताहरू पशहचान गनि शनम्न शलशित िेटा संकलन ि शिशे्लषण गरिनेर् । भचुिअल ि सत्िाकाि 

रूपमा गरिने शसकाइ , शिद्याथी ि कमिचािीहरू, उपशस्थशत, स्नातक के्रशिट्स, NWEA MAP, बेन्चमाकि , 

स्नातक दि, जर्जिया िैकशलपक मूलयांकन (GAA), शिप्लोमा शसलहरू, अशतरिक्त क्रक्रयाकलापमा सहभाशगता, 

पूिि / पशर् हुने युशनट मूलयाङ्कनहरू, जर्जिया माईलस्टोन्स, अङ्गे्रजी भाषा शस्ेहरूका लाशग ACCESS, 

चाि बषि कोहटि िाटा, ि साझा मूलयांकन (ढाँचात्मक) । 

 बृहत् आिश्यकताहरूको आकलन गने 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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मध्यस्थताहरू चयन गनुिहोस ्

 

समाधानहरू शनधािरित गनि धेिै स्रोतहरू अनुसन्धान गनुिहोस् जसले पशहचान गरिएको आिश्यकताहरूलाई 

प्रमाशणत गर्िन् । प्रमाण-आधारित मध्यस्थताहरू र्ानु्नहोस् जसले शिद्यमान िैशिक कायिक्रमहरूलाई प्रिधिन 

गर्ि । ि प्रािशम्भक िैशिक प्रगशतका पहलहरूलाई गशत प्रदान गर्ि । मध्यस्थताहरूले साििता, संख्या, 

के्रशिट-रिकभिी जस्ता कुिाहरूलाई सम्बोधन गनुि पर्ि ि किा उत्तीणि नहुने जोशिममा िहकेा शिद्याथीहरूको 

लाशग आिश्यक पर्ि । 

 आिश्यक सुधाि गनिका लाशग सबै प्रमाणहरू शिचाि गनुिहोस् । 

 सम्भि मध्यस्थताहरू अनुसन्धान गनुिहोस् । 

 कमिचािीहरूसँग सम्भाशित मध्यस्थताहरू कायािन्ियन गने िमता शनधािरित र् क्रक रै्न 

शनधाििण गनुिहोस् । 

यो िण्िले मध्यस्थता (हरू) को चयनलाई सूशचत गर्ि । यस िण्िमा कुनै प्रशिशष्टहरू आिश्यक रै्नन् । 

मध्यस्थताका शिकलपहरू र्नौट ि कायािन्ियनको लाशग शिचिण 

किाको आकाि कम गन े

अनुसन्धानका अनुसाि यस मध्यस्थताका बािेमा शिचाि गनुिपने कुिाहरू: 

 K-8 गे्रिहरूमा सब भन्दा प्रभािकािी 

 सामान्यतया 15 ि 18 बीचको किाको आकािहरू प्रभािकािी हुन्र्न् भनेि शसफारिस 

गरिन्र्न् । 

 शििकको गुणित्ता शिचाि गनुि पर्ि । 

 भौशतक स्थान 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 

शिस्तारित स्कूल क्रदन (स्कूल अगाशि ि पर्ाशि) 

अनुसन्धानका अनुसाि स्कूलको सुरुिात ि अन्त्य समय स्कूलको सन्दभिमा, समुदायमा, परििािमा, 

शिद्याथीहरूमा, साथै शित्तीय प्रभािहरूमा पिेको असिलाई पशन शिचाि गनुि महत्त्िपूणि र् । 

शिचाि गनुिपने कुिाहरू: 

 पाठ्यक्रम ि शनयशमत स्कूल क्रदनको समयमा शसकाइएको सामग्रीमा एकरूपता 

 यातायात 

 िाना ि िाजा 

 शिद्याथीहरूको लाशग आिश्यक आिास गृहहरू 

 बाह्य क्रक्रयाकलापहरूमा प्रभाि 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 

शिस्तारित स्कूल िषि (क्यालेन्ििमा क्रदनहरू थप्दै) 

स्कूल क्रदन िा िषि शिस्ताि गने कुिाले गैि-शििण लाभहरू लयाउन सक्र्, ति अनुसन्धानमा 

आधारित थोिै उपलब्ध प्रमाणहरूले शिद्याथीको उपलशब्ध पशन बढ्ने सम्भािनालाई बल प्रदान 

गिेको र् । अनुसन्धान साशहत्यले समय महत्िपूणि र् भने्न कुिाको संकेत गदिर्  ति यो उपलशब्ध 

सुधाि गनिका लागी उशचत सति भने होइन ।  महत्िपूणि मुद्दा भनेको समयको कसिी प्रयोग गने हो । 

शििण नै गुणस्तिको प्रमुि किी हो ।  शिचाि गनुिपने कुिाहरू: 

 शििकहरू ि प्रिासकहरूको सम्झौता 

 शििक ि शिद्याथीको थकाई 

 अशभभािकको लगाि सुशनशित गने । 

 स्कूल रु्ट्टीहरू 

 यातायात 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 
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शििणको मात्रा बढाउन े

अनुसन्धानका अनुसाि सबैभन्दा प्रभािकािी शििण कायिक्रमहरूको संिचना शनम्न क्रकशसमको 

हुन्र्: 

 प्रशत हप्ता तीन िा बढी सत्रहरू 

 प्रशत सत्र 30 देशि 60  शमनेट 

 कम्तीमा 10 हप्ता 

 शििक िा प्रशििकहरूको सहयोग शलएि प्रशत समूह तीन देशि चाि शिद्याथी, ति एक-एक िा 

1: 2 शििण धेिै प्रभािकािी हुन्र् । 

 कायिक्रमभरि शनिन्ति शििकको शनगिानीमा युगल शिद्याथीहरू 

 स्कूल लागेको क्रदनमा िा तुरुन्त स्कूल सकेपशर् पशर् प्रस्ताि गने 

 गे्रि-स्ति िा पाठ्यक्रम मापदण्िहरूमा एकरूपता कायम गनुिहोस् । 

 प्रगशत मापन गनि ि शििणमा समायोज गनि जािी संिचनात्मक मूलयकन अभ्यासहरू प्रयोग 

गनुिहोस् । 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 

समि कायिक्रम 

अनुसन्धानका अनुसाि सबैभन्दा प्रभािकािी गमी कायिक्रमहरूले शनम्न संिचना सेयि गदिर्: 

 पाँच देशि र् हप्ताको अिशधमा 

 प्रशत हप्ता पाँच क्रदनको प्रोग्रािंमंग 

 हिेक क्रदन 60 देशि 90 शमनेट गशणत ि 90 देशि 120  शमनेट पठन / लेिन शनदेिन ि दईु-तीन 

िण्टा िमता बढाउने क्रकशसमका गशतशिशधहरू 

 प्रशत शििक 15 शिद्याथीहरू सम्मको सानो किा 

 उच्च प्रभािकािी िा दि शििकहरूको प्रयोग गनुिहोस् । 

 एकै प्रकािको पाठ्यक्रममा आधारित ि अशधकतम शनदेिनात्मक समय प्रदान गने व्यािसाशयक 

शसकाइ प्रदान गनुिहोस् । 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 

भचुिअल शसकाइ (उपचाि, शििण, के्रशिट रिकभिी, 

आक्रद) 

अनुसन्धानका अनुसाि शिचाि गनुिपने कुिाहरु: 

 अनलाइन ि प्रत्यि सािात्काि शसकाइलाई संयोजन गदाि ठूलो फाइदा हुन्र् । 

 अनलाइन शनदेिन सहयोगी िा प्रशििक शनदेशित हुनुपर्ि । 

 शसकारुहरूलाई शमशिया ि प्रोम्ट् (prompt)को सहयोगमा पढ्ने कुिा माशथ शनयन्त्रण िाख्न 

शसकाउनुहोस् । 

 अशतरिक्त शििा समय ि सहकायि गनिका लाशग सामग्रीहरू ि  अशतरिक्त अिसिहरू क्रदनुहोस् । 

 शस्े समय थप्नका लाशग अनलाइन शििा प्रत्यि सािात्काि शसकाइ भन्दा लाशग धेिै उपयुक्त 

र् । 

 पहुचँ - प्रशिशध ि जिानको पहुचँ 

 शिद्याथीहरूको िाना 

 शिद्याथी संलग्नता िणनीशतहरूमा शििक प्रशििण 

 लशचलो कायिक्रम 

परिशिष्टमा अनुसन्धानको लाशग िंलंक 

अन्य  

 

शिचाि गनुिपने मागिशनदिेन - परिशिष्टमा प्रश्नहरूको िंलंक 
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योजना कायािन्ियन 

 
 

एक टोलीको बनाउनुहोस् ि समाधानहरू कायािन्ियन गने योजना बनाउनुहोस् जुन सब भन्दा 

आिाजनक ि शिश्वासका साथ कायािन्ियन गनि सक्रकने समाधानहरू हुन् । 

 एउटा टोलीको शिकास गनुिहोस् जसले मध्यस्थताहरूको आिश्यकता ि शतशनहरूलाई 

कायािन्ियन गने उत्तम तरिकाहरू गशहिो रूपमा बुझ्नेर् । 

 मध्यस्थताहरू कायािन्ियन गनेहरूको भूशमका ि शजम्मेिािीहरू पशहचान गनुिहोस् । 

 कायािन्ियन समयिेिा बनाउनुहोस् । 

 मध्यस्थता कायािन्ियनको लाशग आिश्यक संसाधनहरू ि सहयोगीहरू पशहचान गनुिहोस् । 

 कायािन्ियन प्रगशत थाहा पाउनका लाशग ि शतशनहरूको समीिा गनिका लाशग बेन्च-

माकि हरूको सुची बनाउनुहोस् । 

मध्यस्थताहरू कायािन्ियन हुनको लाशग तल क्रदइएका प्रश्नहरूको उत्ति क्रदनुहोस् । 

प्रश्नहरू यस प्रकाि र्न ्। प्रशतक्रक्रयाहरू यस प्रकाि र्न ्। 

चयन गरिएको मध्यस्थता (हरू) के हो? 

किाको आकाि कम गने  

शिस्तारित स्कूल क्रदन (स्कूल अगाशि ि पर्ाशि)  

शिस्तारित स्कूल िषि (क्यालेन्ििमा क्रदनहरू थप्दै)  

शििणको मात्रा बढाउने  

समि कायिक्रम  

भचुिअल शसकाइ (उपचाि, शििण, के्रशिट रिकभिी, आक्रद)  

अन्य:  

अन्य:  

कुन िेत्र /समूहहरू / स्कूलले चयन गरिएको प्रत्येक 

मध्यस्थता लागू गदिर्? 

प्रत्येक मध्यस्थता लागू गनिका लाशग र्नौट गरिएका िेत्रहरू / समूहहरू / स्कूलहरू DCSD टायि 

प्रणालीमा आधारित हुनेर् जुन स्कूलहरूको शिशभन्न आिश्यकताहरू हुन्र्न् ि फिक आयामहरूको 

सामना गरििहकेा हुन्र्न् भने्न बुझाइमा आधारित र् । District को टायरिंग पद्धशतले िाटा-चाशलत 

आिश्यकताहरू शनधाििण प्रक्रक्रयामा आधारित प्रगशत सूचकहरूलाई जोि क्रदन्र् । यी सूचकहरू हुन्: 

उपसमूह स्तिमा िैशिक प्रदििन, शिद्याथी संलग्नता (उदाहिणका लाशग उपशस्थशत, असमानता सूचक, 

आक्रद), सामाशजक ि भािनात्मक आिश्यकताहरू (उदाहिण, पशहचान भएका आिश्यकताहरू, 

िेफिलहरू, आक्रद), ि स्नातक दि । 

 

कुन गे्रिहरू िा गे्रि समूहहरूले र्नोट गरिएको प्रत्येक 

मध्यस्थतामा भाग शलन पाउने र्? 

प्राथशमक K-5, , मध्य शिद्यालय 6-8, ि हाई स्कूल 9-12 । 
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कुन शिद्याथी उप-समूह (हरू) र्नोट गरिएको प्रत्येक 

मध्यस्थतामा भाग शलन पाउने र्? 

सबै उप-समूहलाई र्नोट गरिएको प्रत्येक मध्यस्थतामा भाग शलने अिसि हुनेर्: अङ्गे्रजी भाषा 

शसकारू ( EL) ि अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरू (SWD), प्रशतभािाशल, Advanced Placement 

Bridge सबै उप-समूहहरू (गे्रि 9-10) को लाशग हो, शिद्याथीहरू जो ग्राजएुसनका आिश्यकताहरू 

पूिा गनि लयमा रै्नन्, थप के्रशिट आिश्यक पने शिद्याथीहरू, जर्जिया भचुिअल स्कूल (गे्रि 6-12), 

शिस्तारित स्कूल िषि (गे्रि 3,5,8, ि EOC परििण गरिएको कोसिहरू), Pre-K-3 ि Pre-K-4, 

प्रािशम्भक साििता मध्यस्थता K-3, प्रािशम्भक गशणत मध्यस्थता K-3, ि केशन्द्रत उप-समूहहरू: कालो, 

शहस्पैशनक, अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरू, ि बहुभाशषक शिद्याथीहरू (अंगे्रजी भाषा शसकारुहरू) । पेज 

21 देशि 22 सम्म । 

चयन गरिएको प्रत्येक मध्यस्थतामा कशत लशित शिद्याथी 

जनसंख्या (हरू) हुन्र्? 

लशित शिद्याथी जनसंख्या शनम्नअनुसाि र्न्: शिद्याथी जो ग्राजुएसनका आिश्यकताहरू पूिा गनि 

ट्र्याकमा रै्नन्, के्रशिटको आिश्यकता पिेका शिद्याथीहरूलाईई ताजा शसकारू ि भचुिअल शसकारूका 

रूपमा िगीकृत गनि । शिशधपूििक योजना भएका शिद्याथीहरू ि संिषि गरििहकेा शिद्याथीहरूको रूपमा 

िगीकृत भएका शिद्याथी, प्रशतभािालीका रूपमा पशहचान भएका शिद्याथीहरूलाई pathway पुिा 

गनिका लाशग के्रशिट आिश्यक पर्ि । उन्नत स्तिका शिद्याथीहरूले समि प्रोग्रािंमंगमा भाग शलनेर्न्, सबै 

उप-समूहहरू ि िैशिक, सामाशजक ि भािनात्मक रूपमा संिषि गने शिद्याथीहरू । केशन्द्रत उप-

समूहहरू: कालो, शहस्पैशनक, अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरू, ि बहुभाशषक शिद्याथीहरू (अंगे्रजी भाषा 

शसकारुहरू) । 

स्कूल िषिमा कशत िण्टा थशपएको हो? 

लागूहुदँैन 

 चयन गरिएको प्रत्येक हस्तिेपको लाशग कमिचािीहरू, 

शिद्याथी, ि अशभभािकहरूलाई कस्तो प्रशििण आिश्यक 

पर्ि । 

आिश्यक प्रशििण:  

कमिचािी: शनदेिात्मक रूपिेिाको तत्िहरू , मूल सािको िोज गने योजना, िाटा साििता, 

समयताशलका बनाउने ि गशतशिशधहरूको अनुगमन गने पूिक ि हस्तिेप कायिक्रम, तहगत सहयोग, ि 

सामाशजक भािनात्मक शििा (SEL) । 

शिद्याथीहरू: मध्यस्थताको उपयोग गिेि आफै आफ्नो प्रगशतको शनयमन गने । सामाशजक भािनात्मक 

दिता (आत्म-जागरूकता, आत्म-व्यिस्थापन, सामाशजक जागरूकता, सम्बन्ध बनाउने कौिलता, ि 

शनणिय शलने) को समेत मध्यस्थताको उपयोग गिेि प्रगशतको आत्म अनुगमन गने । 

अशभभािकहरू: आफ्ना बच्चाहरूलाई कसिी िैशिक रूपमा सहयोग गने । ि  शनयशमत उपशस्थशतका 

लाभहरू प्राप्त SEL शिद्याथीहरूलाई ि उनीहरूको प्रगशत सक्रक्रयतापूििक अनुगमन गिेि; पारििारिक 

संलग्नता बढाएि िैशिक सहयोग गनि सक्रकने । 

 

प्रत्येक हस्तिेपको प्रभािकािी रूपमा कायािन्ियन गनिका 

लाशग क्रदएको संसाधन (मध्यस्थता, िणनीशत, समुदाय 

साझेदािी)हरूमध्ये कुन आिश्यक र्? 

उच्च प्रभािकािी कमिचािीहरू, शििण सामग्रीहरू, प्रशिशध, ि व्यािसाशयक शिकास (पृष्ठ 21-22 मा 

चाटि हनेुिहोस्) । 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

र्नौट गरिएको प्रत्येक मध्यस्थताले शिद्याथीमा लयाएको 

प्रगशत ि प्रभािको मुलयाङ्कन गनिका लाशग तयाि गरिएको 

संिचनात्मक मूलयांकन योजना कस्तो क्रकशसमको योजना 

हो? 

हहिँिुल गने ि शनदेिात्मक िाउन्िहरू, शिद्याथीको कायिको अिलोकन गने ि शििकहरूले क्रदएको 

सुझाि, के्रशिट रिकभिीको लाशग के्रशिटहरू शनिीिण गनुिहोस्, ि उपशस्थशत ि गे्रिहरूको शनयमन 

गनुिहोस् । (पृष्ठ 21-22 को चाटि हनेुिहोस्) । 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

 

योजना कायािन्ियन गनुिहोस ्

 

 

िास्तशिक समय समायोजनहरू जहाँ / जब आिश्यक पर्ि त्यस अनुसािका समाधानहरू कायािन्ियन गने 

योजना पूिा गनुिहोस् ।  

 मध्यस्थता (हरू) को लाशग प्रदान भइिहकेो सहयोगको गुणित्ता अनुगमन गनि सुचनाहरू संकलन 

गनुिहोस् । 

 हस्तिेप (हरू) ले काम गरििहकेो र् िा रै्न भनेि भने शनधाििण गनि कस्तो थप जानकािी 

आिश्यक र् शिचाि गनुिहोस् । 

 योजनाको कायािन्ियन कशत हदसम्म गरिदैं र् त्यसको बािेमा मूलयाङ्कन गनुिहोस् । 

 बाधाहरूलाई तोड्ने उपायहरू पशहचान गनुिहोस् । 

 मध्यस्थता (हरू) लाई सहज बनाउन ि कायािन्ियन गनि अन्य कुिाहरूको िमता बढाउनुहोस् । 

 

कायािन्ियन गन ेसमयताशलका 

प्रत्येक हस्तिेप लागू गनि प्रस्ताशित समयिेिा के हो? 

पृष्ठ 21-22 मा चाटि हनेुिहोस् । 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

 

प्रगशत जाचँ गनुिहोस ्

 

 

िास्तशिक समय समायोजनहरू जहाँ / जब आिश्यक पर्ि त्यस अनुसािका समाधानहरू कायािन्ियन गने 

योजना पूिा गनुिहोस् । 

 मध्यस्थता (हरू) को लाशग प्रदान भइिहकेो सहयोगको गुणित्ता अनुगमन गनि सूचनाहरू संकलन 

गनुिहोस् । 

 हस्तिेप (हरू) ले काम गरििहकेो र् भने शनधाििण गनि कुन थप जानकािी आिश्यक र् शिचाि 

गनुिहोस् । 

 योजनाको कायािन्ियन कशत हदसम्म गरिदैं र् त्यसको बािेमा मूलयाङ्कन गनुिहोस् । 

 बाधाहरूलाई तोड्ने उपायहरू पशहचान गनुिहोस् । 

कायािन्ियन ि प्रभाि मलूयाङ्कनको रूपिेिा 

तपाईं अशहलेको अिस्थामा शिशिष्ट उप समूहहरूले 

र्ानेको प्रत्येक मध्यस्थताको कायािन्ियन िफादािी ि 

प्रभािकारिताको कसिी मूलयाङ्कन गनुिहुन्र्? 

 

उपसमूहहरू: कम आय भएका शिद्याथीहरू, अिक्तता 

भएका शिद्याथीहरू, जातीय ि जातीय अलपसंख्यकहरू, 

आप्रिासी शिद्याथीहरू, अङ्गे्रजी शस्े शििाथीहरू, 

शिद्याथीहरू ििबािशिहीन भई अनुभि गरििहकेा 

शिद्याथीहरू, पालनपोषण हिेचाह गृहका बच्चाहरू । 

2021-2022 

हहिँिुल, शनदेिात्मक िाउन्िहरू, िचनात्मक मूलयाङ्कनहरू, असमान िाटा (गे्रि PreK – 5, 6-8 ि 9-12), 

सहभाशगता ि संलग्नता (शिद्याथीहरू), के्रशिट, उपशस्थशत, उत्तीणि दि ि ग्राजुएसन दि, Monitor MAP 

Fall/Spring, Advanced Placement (AP) पिीिा ि ACCESS, Fitnessgram को शनिीिण 

गनुिहोस् (पृष्ठ 21-22 मा चाटि हनेुिहोस्) । 

2022-2023 

हहिँिुल, शनदेिात्मक िाउन्िहरू, िचनात्मक मूलयाङ्कनहरू, असमान िाटा (गे्रि PreK – 5, 6-8 ि 9-12), 

सहभाशगता ि संलग्नता (शिद्याथीहरू), के्रशिट, उपशस्थशत, उत्तीणि दि ि ग्राजुएसन दि ि, Monitor MAP 

Fall/Spring, AP) पिीिा ि ACCESS, Fitnessgram को शनिीिण गनुिहोस् (पृष्ठ 21-22 मा चाटि 

हनेुिहोस्) । 

2023-2024 

सबै मध्यस्थताहरू तीन िषिमा (मे 2024 सम्म) पूणि रूपमा लागू हुनेर्न् । (पृष्ठ 22 मा चाटि हनेुिहोस्) । 

 
गाईशि Questions प्रश्नहरू - परिशिष्टमा प्रश्नहरूको िंलंक 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

कोषहरूको प्रयोग 

LEA ले प्रमाण-आधारित मध्यस्थता कायािन्ियनको माध्यमबाट शसकाइ लेिाइ गुमाएकोहरूलाई सम्बोधन गनि त्यस्ता िकमको २० प्रशतित भन्दा बढी 

बचत गनेर् । माशथको टेम्प्लेटमा उशललशित अशतरिक्त मध्यस्थताहरू बाहेक, मूलयांकन आिश्यकताहरू, अशभभािकलाई क्रकनभने उनीहरूले 

शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्िन्, ि शिद्याथी संलग्नता ि उपशस्थशत बािेमा सम्बोधन गनि कोषहरूको यो प्रशतित िकम प्रयोग गनि सक्रकन्र् । कृपया तल 

सूचीबद्ध गरिएको प्रत्येक गशतशिशध िा उद्देश्यहरूको शििा गुमाएको शिद्याथीहरूलाई सम्बोधन गनिको लाशग रु्ट्याइएको LEA को ESSER III सूत्र 

कोषहरूको अनुमाशनत प्रशतित अनुमान गनुिहोस् । 
 

शििा गमुाएकाहरूलाई सम्बोधन गन ेक्रक्रयाकलापहरू प्रशतित 

गमी महीनाको समयमा किा कोठा शििा िा अनलाइन शििा प्रदान गन ेि जोशिममा भएका जनसंख्याको आिश्यकतालाई सम्बोधन गन ेसशहत ग्रीष्मकालीन 

अनलाइन शििा, किा शििण ि पिूक स्कूल कायिक्रमहरू सम्बशन्धत योजना ि कायािन्ियन गने। 
12% 

शिद्याथीको िैशिक प्रगशतको सही मूलयाङ्कन गने जुन शिश्वसनीय ि मान्य र्न् । शिद्याथीहरूको िैशिक प्रगशत मुलयाङ्कन गन ेि शििाशिद्हरूलाई 

शिद्याथीहरूको िैशिक आिश्यकताहरू पूर्ति गनि सहयोग गने, फिक-फिक शनदिेन सशहत उच्च गुणित्ताको मूलयाङ्कनहरूको प्रबन्ध ि प्रयोग गने । 
5% 

दिू शििा िाताििणको साथसाथै अभीभािकल ेकसिी प्रभािकािी रूपमा शिद्याथीहरूलाई सहयोग गनि सक्र्न् भन्ने बािे आमा बिुा ि परििािहरूलाई 

जानकािी ि सहयोग प्रदान गने । 3% 

शिद्याथी उपशस्थशत ट्र्याक गदै ि दिू शििामा शिद्याथी संलग्नता सुधाि गन े। 2% 

 

अन्य आिश्यकताहरूलाई सम्बोधन गन ेगशतशिशधहरू  प्रशतित 

 1965 को प्राथशमक ि माध्याशमक शििा ऐनले शनदिेन क्रदएको कुनै पशन गशतशिशध, अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू सम्बशन्ध ऐन,  ियस्क शििा ि परििाि 

साििता ऐन, ि Carl D. Perkins Career ि प्राशिशधक शििा ऐन 2006 द्वािा अशधकृत कुनै गशतशिशध । 
10% 

जोशिममा पिेको जनसंख्याको अशद्वतीय आिश्यकतालाई सम्बोधन गने गशतशिशधहरू । 5% 
तयािी अिस्था ि प्रशतक्रक्रयाहरूलाई सुधाि गनिका लाशग प्रक्रक्रयाहरू ि प्रणालीहरूको शिकास ि कायािन्ियन गन े। 7% 
सिसफाइ ि संक्रामक िोगहरूको फैलािाहरूलाई कम गनि स्थानीय िैशिक एजेन्सीका कमिचािीहरूलाई प्रशििण ि व्यािसाशयक शिकास गनि शसकाउने । 

3% 
सेिा सुशिधाका साधनहरूलाई धुन ेि सफा गनिका लाशग चशहने स्रोत साधनहरू ििीद गने । 3% 
योग्य शिद्याथीहरूलाई िाना उपलब्ध गिाउन,े सब ै शिद्याथीहरूलाई अनलाइन शििाको लाशग प्रशिशध प्रदान गन,े अपाङ्गता शििा ऐन अन्तगित 

आिश्यकताहरू पिूा गनिका लाशग मागिदििन प्रदान गन ेि अन्य िशैिक सिेाहरू सशुनशित गनि जािी िाख्ने , लामो समयसम्म बन्दका बलेा गशतशिशधहरूको लाशग 

योजना, समन्िय ि कायािन्ियनको योजना  बनाउने । यी सब ैकुिाहरू संिीय, िाज्य, ि स्थानीय आिश्यकताहरू अनरुूप प्रदान गन े। 

9% 

प्रमाण-आधारित पूणि-सेिा सामुदाशयक स्कूलहरूको कायािन्ियन माफि त मानशसक स्िास््य सेिाहरू ि सहयोग प्रदान गन े। 
7% 

स्थानीय िैशिक एजेन्सीले सेिा प्रदान गन ेशिद्याथीहरूको लाशग िैशिक प्रशिशध (हाििियेि, सफ्टिेयि, ि कनेशक्टशभटी सशहत) ििीद गन ेजसले कम आय भएका 

शिद्याथीहरू ि अपाङ्ग बच्चाहरू ि उनीहरूको प्रशििकहरू बीच िैशिक अन्तिक्रक्रया गर्िन् । उनीहरूले यस अन्तिक्रक्रयामा सहयोगी प्रशिशध िा अनकूुलन 

उपकिण प्रयोग गनि सक्र्न् । 

8% 

शिद्यालय संचालन गनि, िाताििणीय स्िास््य जोशिमहरू कम गनि, ि शिद्याथीहरूको स्िास््य आिश्यकताहरू सबल बनाउनका तथा जोशिम कम गनि 

शिद्यालयका स्रोत साधनहरूलाई ममित तथा सुधाि गने । 10% 

शनिीिण, पिीिण, ममित, सम्भाि, प्रशतस्थापन, ि स्कूलका कोठाहरूमा हािाको गुणस्ति सुधाि गने प्रोजेक्टहरू, याशन्त्रक ि गैि-याशन्त्रक ताप क्रदन,े भेशन्टलेसन, 

ि िातानुकूशलत प्रणाली, क्रफलटि, िुशद्धकिण ि अन्य िायु सफाइ, ि झ्याल ि ढोका ममित ि प्रशतस्थापन गने । 
6% 

िणनीशतहरूको शिकास गने ि साििजशनक स्िास््य प्रोटोकलहरू कायािन्ियन गन े। जस अन्तगित शिद्यालयहरू पुन: िोलन ि सञ्चालन गदाि शिद्याथी, शििक ि 

अन्य कमिचािीहरूको स्िास््य ि सुििा प्रभािकािी रूपमा कायम िाख्नका लाशग िोग शनयन्त्रण तथा िोकथाम केन्द्रहरूको शनदेिन अनुरूपका व्यािहारिक 

नीशतहरू समािेि गन ेकुिाहरू पर्िन ्।  

1% 

स्थानीय िैशिक एजेन्सीहरू सञ्चालन ि सेिाहरूको शनिन्तिता कायम िाख्न ि स्थानीय िैशिक एजेन्सीका कमिचािीहरूलाई काममा िटाउन ेजस्ता अन्य िैशिक 

गशतशिशधहरू आिश्यक र्न् । 

 

कृपया "अन्य गशतशिशधहरू" पशहचान गनुिहोस् । 

9% 

कूल 100% 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

कोषहरूको उपयोग गनि LEA कायािन्ियन योजना । कृपया तल क्रदएको सिेिणका सबै सम्बशन्धत कुिाहरूको जाचँ गनुिहोस् । 

 जोशिममा पिेका शिद्याथी जनसखं्या 

 कम आय भएका शिद्याथीहरू:  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको लागतहरूको 

िुलक शतने ।
 

 अिक्त शिद्याथीहरू:  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको लागतहरूको िुलक शतने ।
 

 िङ्गभेद ि जातीय अलपसंख्यकहरू:  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको 

लागतहरूको िुलक शतने ।
 

 आप्रिासी शिद्याथीहरू:  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको लागतहरूको िुलक 

शतने ।
 

 अङ्ग्रजेी शसकारुहरूूः  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको लागतहरूको िुलक 

शतन े।
 

 ििबािशिहीन शिद्याथीहरू: शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित हस्तिपेहरूको लागतहरूको िुलक 

शतने । 
 

 पालनपोषण हिेचाह गृहका बच्चाहरू:  शिशिष्ट गशतशिशध, सेिाहरू, सहयोग, कायिक्रमहरू, ि / िा लशित मध्यस्थताहरूको 

लागतहरूको िुलक शतने ।
 

 क्यारियि, प्राशिशधक ि कृशष शििा िचिहरू (Perkins ऐन अन्तगित स्िीकृत)
 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सरुुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच 

गनुिहोस ्। 

 

मखु्य कमिचािीहरू ि सिेाहरूको शनिन्तिता 

 स्कूलमा शनभिि कमिचािीहरूको तलि कम गनि िा रु्रट्ट क्रदएि लागतहरू सन्तलुन गरि भिपाई गने ।
 

 शििक ि सहयोगी कमिचािीहरूलाई िाख्नका लाशग बोनस लागत भिपाई गने ।
 

 यातायात सचंालनको लागत भिपाई गने ।
 

 सुशिधाहरू सम्बशन्धत िचिको भिपाई गने ।
 

 अन्य परिचालन सम्बन्धी लागतहरू (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

 
यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

दिू शििा 

 कनेशक्टशिटी (हट स्पटहरू, भिनहरू / बसहरूमा िाइफाइको जिान गने, अन्य िायिलेस, इन्टिनेट सेिा, आक्रद)
 

 उपकिणहरू (लयापटप, ट्याबलेटहरू, आक्रद)
 

 प्याकेट शसक्दा लाग्ने लागतहरू
 

 शििण संसाधन / उपकिणहरू
 

 हािििेयि
 

 सफ्टिेयि, सदस्यता, लाइसेन्स
 

 सहयोगी प्रिोशध िा अनुकूलन उपकिण
 

 अनलाइन शििण सुशिधाहरू / शसकाई प्रबन्ध प्रणालीहरू
 

 अन्य दिूी / दिू शििा लागतहरू (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

नेटिकि  रटपोस् भशन व्यिशस्थत गरिएका सेिाहरू । 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 

 

सशुिधाहरू / उपकिण 

 भिनहरू ि बसहरूको सफाइ / कीटाणुिशहत गनि बनाउने लाग्ने लागतहरू 
 

 अशतरिक्त कमिचािीहरूको लागत ('जोशिम भुक्तानी', िण्टा, इत्याक्रद - स्कूलको िाना तयाि गनि ि शितिण गने कुिासँग सम्बशन्धत 

निहकेा; तलको 'स्कूल िाना' हनेुिहोस्)
 

 उपकिण ि आपूर्ति (पन्जाहरू, मास्क, पीपीई, सफाइ आपरू्ति, आक्रद)
 

 सुशिधाहरू / उपकिण (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

सुने्न ि कुशलङ एकाइहरूको ममित । 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 
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मानशसक ि िािीरिक स्िास््य (अनुबशन्धत िण्टा, व्यािसाशयक शििा, कायिक्रमहरू, आक्रद) 

 telehealth सम्बशन्धत लागतहरू 
 

 पिामिि सम्बशन्धत लागतहरू
 

 स्कूल नर्सिङ  सम्बशन्धत लागतहरू 
 

 स्कूलमा आधारित शक्लशनक सम्बशन्धत िचि
 

 उपचािात्मक सेिाहरूसँग सम्बशन्धत लागतहरू
 

 wraparound सेिा ि सहयोग सम्बशन्धत लागतहरू
 

☐ अन्य मानशसक 

 

 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 
 

व्यािसाशयक शिकास 

 स्कूलका नतेृत्ि कतािहरू, शििकहरू, ि कमिचािीहरूको अशतरिक्त व्यािसाशयक शिकासको गदाि लागे्न लागतहरू भिपाई गनुिहोस् । 

(प्रशििण, शिस्तारित व्यािसाशयक शिकास क्रदनहरू, पिामििदाताहरू, कायिक्रमहरू, आक्रद) ।
 

 अन्य व्यािसाशयक शिकास लागत (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

शिद्यालयमा सुिशित फकि ने ि िुला िाख्ने िणनीशतहरूको कायािन्ियन सुशनशित गनि कमिचािीलाई प्रशििण क्रदने ।  

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 
 

स्कूल िाना 

 भोजन बाँड्दा लाग्ने िचिलाई सन्तुलन गने (युएसिीएले प्रशतपूर्ति नगिेको)
 

 अशतरिक्त 'जोशिम' भुक्तान िा िण्टाका आधािमा काम गने कमिचािीहरूको लागत भिपाई गनुिहोस ्।
 

 िाना शितिण गदाि लाग्ने अशतरिक्त यातायात लागतहरू समेट्ने ।
 

 अन्य स्कूल भोजन लागत (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

ममित ि उपकिणको स्ति उन्नशत । 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 
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पिूक शििा 

 उपचाि अिसिहरू
 

 प्रशतभा शिकास गने अिसिहरू
 

 गमी याममा गरिने शििण 
 

 स्कूल िषि समयताशलकामा उललिे गरिएको स्कूल लाग्नु भन्दा पशहले ि स्कूल सकेपशर् हुने कायिक्रमहरू 
 

 अशतरिक्त शनदिेात्मक ससंाधनहरू
 

 कायि समय / ताशलकाका बढाएको हुनाले थप तलि पाएका शििक, कमिचािी, संििकहरू ।
 

अन्य पूिक शििा लागत (कृपया िणिन गनुिहोस्)
 

 

 

यी प्रयासहरूले जोशिममा पिेका शिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्ि भने कृपया यो सिेिणको सुरुमा ती शिद्याथी जनसंख्या जाँच गनुिहोस् ।। 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

 
िोकथाम ि सकं्रमण न्यशूनकिण िणनीशतहरू कायािन्ियन गनुिहोस ्। 

 

िण्ि A 
 

ब्यशक्तगत शनदिेन योजनामा 

फकि नहुोस ्। 

LEA िेबसाइट िंलंक 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

योजना र् मशहना शभत्र अपिेट 

गरिनरे् । 
हो  चाहहँदनै  

शमशत:  िुक्रिाि, जुलाई 09, 2021 ितिमान CDC योजनाका क्रदिाशनदिेहरू अद्यािशधक गरिएको र् । 

िण्ि B  

LEAs ले अशनिायि रूपमा ARP ESSER कोषहरू कसिी उपयोग गने भनेि योजना शिकास गनुि पर्ि । ि LEAs ले उशचत समयमा GaDOE लाई 

उक्त योजना बुझाउनुपदिर्, ि LEAको िेबसाइटमा साििजशनक रूपमा उपलब्ध गिाउनुपर्ि । 

 तलको िण्िमा कृपया िोकथाम ि संक्रमण न्यूशनकिण िणनीशतहरू कायािन्ियन गनि कसिी कोषहरूको प्रयोग गरिनेर् भनेि िणिन गनुिहोस्, जुन 

व्यािहारिक, िोग शनयन्त्रण तथा िोकथाम केन्द्र (CDC)को शनदिेन अनुरूप शनिन्ति ि सुिशित रूपमा शिद्यालयहरू प्रत्यि उपशस्थत भएि 

पढ्नको लाशग पुनूः िोलनुहोस् । अमेरिकी शििा शिभागले संसाधनहरू प्रदान गिेको र् जुन  CDSनको मागिदििनसँग शमलर्, कृपया चाटिमा स्रोत 

सन्दभि क्रदनुहोस् । 

 

 
U.S. शििा शिभागद्वािा प्रदान गरिएको स्कूल श्रोतहरू सुिशित रूपमा पनु: िलुद ैर् । 

सिुशित शिद्यालयहरू ि क्याम्पसका उत्तम 

अभ्यासहरू सम्बन्धी शक्लयरिङहाउस 
उत्तम अभ्यास शक्लयरिंगहाउस - िि (ed.gov) 

िोग शनयन्त्रण ि िोकथाम केन्द्र - Phased 

िोकथामको माध्यमबाट K-12 शिद्यालयहरूमा 

िोकथामको अपिेिनल िणनीशतहरू लागू गन े। 

K-12 शिद्यालयहरूको लाशग चिणबद्ध िोकथाम माफि त अपिेिनल िणनीशत CDC 

िण्ि 1- 2021 ED COVID-19 हात ेपशुस्तका 

- प्रािशम्भक ि माध्याशमक शिद्यालयहरू सुिशित 

रूपमा पनुूः िोलन ेिणनीशतहरू 

ED COVID-19 हाते पुशस्तका, िण्ि 1:प्रािशम्भक ि माध्यशमक शिद्यालयहरू सुिशित पुन: िोलने 

िणनीशतहरू (PDF) 

िण्ि 2- 2021 ED COVID-19 हात ेपशुस्तका 

- सिुशित रूपमा पनु: िोलन ि सब ैशिद्याथीको 

आिश्यकताहरू पिूा गन ेमलू मागि शचत्र 

ED COVID-19 हाते पुशस्तका:िण्ि 2 2021 (PDF) 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf


 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

1. LEA ले सबै शििकहरू, स्कूल कमिचािीहरू, ि शिद्याथीहरूको शिश्वास बढाउनको लाशग सुिशित िाताििण स्थापना गनि सम्पूणि स्कूल 

समुदायलाई कसिी संलग्न गिायो भन्ने कुिाको कृपया िणिन गनुिहोस् । 
LEAको िेबसाइटमा पोस्ट गरिएको Return to In-Person Instructionयोजनामा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको र् भने, कृपया तलको योजनाबाट शिििण पत्ता लगाउन सन्दभि सामग्री समािेि गनुिहोस् । 

DeKalb County School District ल ेसबै सिोकाििालाहरूलाई ईमेल, टाउन हल बैठकहरू, Superintendent को अपिेटहरु, ि संचाि कल माफि त सबै 

सिोकाििालाहरूलाई शिश्वास ि भिोसा जगाउनका जानकािी गिायो । district ल ेएक सुिशित िाताििणको स्थापना ि कायम िाख्नका लाशग स्िास््य देिभाल 

अशधकािीहरूबाट निीनतम िटेा ि मागिदििन प्रयोग गयो । तत्पिता प्रशतक्रक्रया शनदेिनको पृष्ठ 4 (2.3.2) मा हेनुिहोस् । 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 

कृपया तल क्रदइएको पृष्ठहरूका लाशग यो िंलकं प्रयोग गनुिहोस् । 
 

2. कृपया LEA ले स्कूलमा COVID-19 को संक्रमण िटाउनका लाशग अपनाएको िोकथाम िणनीशतहरू कायािन्ियन गनि ARP-ARP-ESSER 

कोषहरू कसिी प्रयोग गयो भनेि िणिन गनुिहोस् । 
LEAको िेबसाइटमा पोस्ट गरिएको Return to In-Person Instructionयोजनामा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको र् भने, कृपया तलको योजनाबाट शिििण पत्ता लगाउन सन्दभि सामग्री समािेि गनुिहोस् । 

कृपया LEA द्वािा लागू गरिएका िणनीशतहरू जाँच गनुिहोस्: 

 सििव्याशप ि सशह तरिकाले माक्स लगाउने  

 िािीरिक दिूी 

 हात धुने ि श्वास प्रश्वास गने तरिका 

 सफाइ ि स्िस्थ सुशिधाहरूको ममित गने । 

 आइसोलेसन ि एकान्तिाससँग Contact tracing लाई समायोजन गने । 

स्कूलहरूमा COVID-19 को संक्रमण कम गनिका लाशग कोषहरू िस्तहुरू ििीद गनि ि शनम्न िणनीशतहरू कायािन्ियन गनि प्रयोग गरिएको शथए ।  सुिशित ि स्िच्र् िाताििण 

कायम गनिका व्यशक्तगत सुििा उपकिण ि िेस्कहरूका सुििाका लाशग प्लेशसग्लास (plexiglass) हरू ििीद गरिएको शथयो । अशतरिक्त हात सेशनटाइजि ि सफाई 

उत्पादनहरू ििीद गरियो ि स्कूल ि कायािलय भिनहरूमा पठाइयो । सबै सतहहरूलाई प्रभािकािी रूपमा कसिी सफा गने भन्ने कुिा शस् कमिचािीहरूलाई ताशलम प्रदान 

गरिएको शथयो । शिद्याथी ि स्टाफलाई िािीरिक दिूी कायम िाख्न ि कसिी ठीक तरिकाले मास्क लगाउन ेभनेि प्रोत्साशहत गनि िािीरिक दिूी साकेतहरू भईुंमा िाशिएको 

शथयो । स्कूलहरू ि कायािलयका भिनहरूमा टास्नका लाशग शचन्हहरू ििीद गरियो । isolation ि quarantine सँगसँग ैContract tracing लाई CO COVID-19 को 

संक्रमण कम गने िणनीशतहरूको रूपमा लागू गरियो । प्रभाशित िेत्रहरु तरुुन्तै स्याशनटइज ि सफा गरियो । सब ैिेत्रहरू बािम्बाि सफा ि स्याशनटइज गरिएको शथयो । थप 

non-contact ि infrared thermometers ििीद गरियो । पेज 9 देशि 10 सम्म । 

3. LEA ले माशमलाहरूको अनुगमन ि व्यशक्तगत शनदिेनको बािेमा शनणियहरू कसिी गयो भन्ने कुिाको िणिन गनुिहोस् । 
LEAको िेबसाइटमा पोस्ट गरिएको Return to In-Person Instructionयोजनामा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको र् भने, कृपया तलको योजनाबाट शिििण पत्ता लगाउन सन्दभि सामग्री समािेि गनुिहोस् । 

िोग शनयन्त्रण केन्द्रहरू, िकेालब स्िास््य बोिि ि जनस्िास््य शिभाग, काउन्टीमा  केसको संख्या ि प्रशतितको आधािमा प्रदान गरिएको िाटा ि मागिशनदेिनको आधािमा 

व्यशक्तगत शनदिेनमा फकि ने शनणिय गरियो । दैशनक रूपमा केसहरूको संङ्ख्या ि प्रशतित पिीिण गरिएको शथयो । चाँिै न ैकेसहरू शसफारिस गरिएको प्रशतित भन्दा कम शथए । 

त्यसैले व्यशक्तगत शनदिेनमा आधारित शििा पुनूः सुरु गरियो । अशन्तममा व्यशक्तगत शनदेिनमा आधारित शििण गने शनणिय गरियो । केसहरू शनम्न अनुसाि अनगुमन गरिएको 

शथयोूः  थप सङ्क्रमणलाई िो्का लाशग लिणहरू देिा पिेका कमिचािी ि शिद्याथीहरूलाई ििमै बस्न सललाह क्रदइयो भने COVID-19 लागेको मान्रे्हरूसँग सम्पकि मा िहेका 

व्यशक्तहरूलाई तुरुन्त पशहचान गिी अनगुमन गरिएको शथयो । COVID-19 को लागेको व्यशक्तसँग सम्पकि मा िहेको जो कोहीलाई तुरुन्तै सुििाका प्रक्रक्रयाहरूको बािेमा सूशचत 

गरिएको शथयो ि quarantine आिश्यकताहरूको बािेमा सललाह क्रदइयो । पजे 6 देशि 10 सम्म । 
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परिशिष्ट   

शनदिेात्मक प्रश्नहरू 

मध्यस्थताहरू चयन गनुिहोस ्। 

 सेरटंग्समा गरिएको अध्ययनहरू स्थानीय प्रसंगसँग सम्बशन्धत शथए त?(जस्तै, अिक्त शिद्याथीहरू, अंग्रेजी शस्ेहरू) ि मध्यस्थताले शिद्याथी 

िा अन्य सान्दर्भिक सकािात्मक परिणामहरू लयाउन महत्त्िपूणि प्रभाि पार्ि? 

 सिोकाििालाहरू (उदाहिणका लाशग शिद्याथीहरू, परििाि, कमिचािी ि समुदाय) कशत उपयुक्त तरिकाले आफ्नो आिश्यकताहरूको सम्बोधन 

गनि र्लफलमा संलग्न भएको र्न्? 

 मध्यस्थताको प्रभाि मापन कसिी गनि सक्रकन्र्? 

 स्कूल / district ले प्रभाि शनधाििण गनि कुन उपकिणहरू प्रयोग गदिर्? 

 यो हस्तिेप ईमान्दािपूििक कायािन्ियन गनि कस्ता संसाधनहरू आिश्यक पर्ि? 

 यो हस्तिेप ईमान्दािपूििक लागू गनि स्थानीय िमता भनेको के हो? 

 कमिचािीहरूलाई मध्यस्थता कायािन्ियन गनि कस्ता सीपहरू ि संसाधनहरूको आिश्यकता पर्ि? 

 यो हस्तिेप ठूलो िणनीशतक लक्ष्य ि अन्य अिशस्थत प्रयासहरूमा कसिी क्रफट हुन्र्? 

प्रगशतको पिीिण गद ै। 

 तपाईं कायािन्ियनको ईमानदािीता कसिी शनगिानी गनुि हुनेर्? 

 अनुगमनको प्रगशतले कसिी कायिहरू प्रभािकािी र्न् भनेि ठोकुिा गनि स्ु हुन्र् ? साथै ती कायिहरूले कसिी प्रभाि अभ्यासहरू तथा सबै 

उप-समूहहरूका शिद्याथीहरूको उपलशब्धहरू सुधाि गर्ि भन्ने कुिाको सुशनशित गनि सक्र्? 

 कस्तो मापदण्िहरू स्थापना गरिनेर्न् ? ि सबै उप-समूहहरूका मध्यस्थताहरूको प्रभािकारिता नाप्न कस्तो िाटा सङ्कलन गरिनेर्? 

 सबै उप-समूहहरूका शिद्याथीहरूको नशतजामा असि पाने गिी मध्यस्थताहरू कायािन्ियन गिी िहेको र् भन्ने कुिाको शनधािरित गनि तपाईले के 

शिशिष्ट प्रमाण ि कलाकृशतहरू सङ्कलन गनुि हुनेर्? 

 प्रमाण ि कलाकृशतहरूले मध्यस्थताहरूको कायािन्ियनको इमानदािी पि ि प्रभािकारिता दसािउँर्? 

 के प्रमाण ि कलाकृशतहरू सशजलै प्राप्त गनि सक्रकन्र्? 

 प्रमाण ि कलाकृशतहरू जम्मा गनिका लागी को शजम्मेिाि हुन्र्? कहाँ ि कसिी प्रमाण ि कलाकृशतहरू भण्िािण  ि सेयि गरिनेर्न्? 

 प्रोग्राम मूलयांकन चिण-दि-चिण गाइि ि तार्कि क मोिेलतार्कि क मोिेल - यो चिण-दशेि-चिण मागिशनदिेनले districts लाई िेटा 

प्राथशमकीकिण गनि, योजना तजुिमा गनिका लाशग िाटा सङ्कलनन ि शिश्लेषण गनि, कायिक्रम सुधािको लाशग कायि योजनाहरू शिकास गनिका 

लशग शनष्कषिहरू  प्रयोग गने । उपकिणको प्रयोग गदाि यसले logic model अिधािणाको एक रूपिेिा प्रदान गदिर् । logic model सृजना 

गनिका लाशग टेम्प्लेट ि प्रभाििाली logic model  कायािन्ियन सुशनशित गनि एक चेकशलस्ट  पशन क्रदन्र् । 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1
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थप अनसुन्धान ि ससंाधनहरू 

द्रतु रूपमा अशग बढाइएको शििण ि उत्तम अभ्यासहरू सम्बशन्ध अपिेट ि अनसुन्धान 

 TNTP - लर्निंग-एक्सेलेिसन-गाइि-अद्यतन - Nov-2020.pdf - यो नयाँ शििक प्रोजेक्ट (TNTP) बाट अपिेटेि गाईि हो जुन शििेष 

लक्ष्यहरू ि िणनीशतहरूको साथ स्कूलहरूका शिद्याथीहरूलाई कुनै पशन अनुदिेात्मक ढाँचाका गे्रि स्तिमा लयाउन मद्दत गनि सक्र् - 

सािातकाि रूपमा, भचुिअल, िा कुनै पशन शमशश्रत ढाँचा । TNTP ले स्कूलहरूले अशहले प्राथशमकता क्रदनु पने दईु सबैभन्दा महत्त्िपूणि 

चीजहरूमा शििेष जोि क्रदएको र्: गे्रि- उपयुक्त गृहकायिहरू ि किा शनदिेन । 

 रिकभिी_स्कूल अभ्यास शिद्याथी लर्निंग नोक्स (ब्राउन.एिु) लाई सम्बोधन गनि एड्रेसि - यो संशिप्त एक K-12 शििा शनणिय शनमािताहरूलाई 

नशिन कोिोनाभाइिसको प्रकोपको समयमा ि भशिष्यमा हुने प्रकोपको समयमा समते शिद्याथीहरूलाई उत्तम सेिा गने भन्ने जस्ता कुिाको 

आधािभूत र्लफल गनिका लाशग आधािभूत आधाि बनाउने उद्देश्यको श्रृंिलाहरूमध्येको एक श्रृंिला हो । यस संशिप्त शिििणले शिद्याथीहरू 

जो सामान्य गे्रि पशन लयाउन नसकेका शििेष गिी जो महामािीको अशि यसका लाशग संिषि गरििहेका शथए उनीहरूलाई  सम्भाशित 

मध्यस्थता आिश्यक र् िा रै्न भशन ध्यान क्रदन्र् । प्रमाणले के दिेाउँर् भने धेिै जसो शिद्याथीहरूले केही अध्ययन गुमेको अनुभि गिेता पशन 

बहुमत शिद्याथीहरूले अझै पशन गे्रि-स्ति पाठ्य िस्तुहरू पढ्ने र्न् । 

 सबै शिद्याथीहरूको लाशग ब्रोि-बेस्ि एकेिेशमक सपोटिहरू (brown.edu) - यो संशिप्त शिििणले अनुसन्धान ि िैशिक सहायता सम्बोधन गनि 

स्रोतहरू प्रदान गदिर् सबै शिद्याथीहरूलाई प्राथशमकतामा िाख्नु पर्ि ।साथै कुन िणनीशत हरू लाई अिलम्बन गने ि कुन लाई बेिास्ता गने भन्ने 

कुिाको समेत शिचाि गनुि पर्ि । 

 सीख्ने नोशक्स रिकभिीका लाशग उत्तम अभ्यासहरू - यो प्रशतिेदनले COVID-19 महामािीले शनम्त्याएको स्कूल बन्द कािण पढाइ लेिाइ ठप्प 

भएको शिद्याथीको िैशिक पुन: प्राशप्तको लाशग अनुसन्धानमा आधारित सहयोगहरू िोजी गदिर् ।  यस प्रशतिेदनले शनयशमत िैशिक क्यालेन्िि 

(उदाहिणका लाशग स्कूल िषि, स्कूल क्रदन, ि अिशध) को संिचनामा शििण समय थप्ने अिधािणा ि शिद्यमान शिस्तारित शििा अिसिहरू 

(उदाहिणका लाशग, स्कूल कायिक्रमहरू, द्रतु शििण एकेिेमीहरू, गमी यामका स्कूल) को अध्ययन गदिर् । 

 पुिस्थापन लाशग EdResearch ले स्कूल सुििाको लाशग चाशहने प्रमाणमा आधारित शनणिय शलने (brown.edu)– यो र्ोटो शिििणले  

शिद्यालयहरू ि districts ले िषिभरि शिद्याथीको सामाशजक तथा संिेगात्मक पिको भलाइको शनयमन गर्ि भनेि अनसन्धान ि संसाधनहरू 

प्रदान गर्ि । जसमा अिलम्बन गनुि पने ि नगनुि पने िणशनतीहरू समेत पर्िन् । 

 पुन: सुरू ि पुन: प्राशप्त:शििण ि शसकाइ गदाि आिश्यक शिचािहरू:शििाशिद्हरू - यो स्रोत COVID-19 महामािीको बीचमा फेरि पठनपाठन 

सुरु गदाि उनीहरूले सामना गने चुनौतीहरूको सम्बोधन गनि िाज्य ि शिद्यालयको प्रणालीलाई सहयोग गनि शिजाइन गरिएको परियोजनाको 

एक शहस्सा हो । ि यसले नैशतक रूपमा जातीय ि अन्य असमानताहरू हटाउने कुिाको पशन सम्बोधन गर्ि । यसमा अनुकूलन योग्य मागिदििन ि 

पिीिण गरिएका स्रोतहरू समािेि र्न् । 

 समीिा-शिस्तारित-लर्निंग-अिसिहरू.pdf (hanoverresearch.com) - Hanover Research ले शिस्तारित शििा समय बािेमा यसको 

अशिललो संशिप्त व्याख्यालाई शिस्ताि गदिर् । शिस्तारित स्कूल क्रदन / िषि मोिेलहरू, गमी याममा स्कूलका पहलहरू, pre-kindergarten 

कायिक्रमहरू, ि स्कूल बाशहि अन्य कायिक्रमहरू प्रदान गरिएको र् । ि शिद्याथीको उपलशब्ध ि िैशिक नशतजा सुधाि गनि चाशहने 

िणनीशतहरूको बािेमा र्लफल गिी जानकािी क्रदइन्र् । 

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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किाको आकाि सानो बनाउन े

 NCPEA नीशत संशिप्त - किाको आकाि बािे नीशत - STAR प्रयोग ि किा-आकाि सम्बशन्धत अध्ययन - यो संशिप्त शिििणले किा आकाि 

सम्बन्धी 25 िषि भन्दा बक्रढ समय लगाएि संयुक्त िाज्य अमेरिका, अष्ट्रशेलया, हङकङ्ग, स्िीिेन, ग्रेट शब्रटेन, ि अन्य ठाउँहरूमा िषिभरि 

Tennessee शिद्याथी शििक उपलशब्ध अनुपात (STAR) लामो समयसम्मको पिीिणबाट शनकाशलएका शनष्कषिहरूको साि क्रदन्र् । 

 किाको आकाि सानो बनाउँदा हुने प्रभािकारिता - यो संशिप्त शिििणले शििा नीशत शनमािताहरूलाई किाको आकाि सानो बनाउदा हुने 

प्रभािकारिताका बािेमा अनुसन्धानमा आधारित शिकलपहरू प्रदान गदिर् । 

 किाको आकाि बािे पुनर्ििचाि - शििण ि शसकाइमा प्रभाि पाने जरटल कथा - यस पुस्तकले किाको आकाि िटाउनका लाशग धेिै नयाँ 

शिकलपहरूको पिीिण गदिर् । ि यसले overriding model सेयि गर्ि जसले किाको आकािले अन्य प्रक्रक्रयाहरू ि सुशिधाहरूसँग अन्तिक्रक्रया 

गिेि कसिी काम गदिर् भन्ने दिेाउँर् । शििक ि स्कूलहरूको लाशग मुख्य पठनपाठनका िैशिक महत्िहरू पशहचान समेत गर्ि । 

 किाको आकाि: अनुसन्धानले के भन्र् ि यसले िाज्य नीशतका लागी के महत्ि िाख्र् 

शिस्तारित शिद्यालय क्रदन 

 स्कूल क्रदन-िषि शिस्ताि गद:ैप्रस्ताि ि परिणामहरू - यो समीिाले स्कूल क्रदन / बषि शिस्ताि सम्भाव्यताका बािेमा अनुसन्धानात्मक शिििण 

प्रदान गदिर् । 

 अनुसन्धान संशिप्त - शिस्तारित स्कूल क्रदन - यो समीिाले स्कूलको क्रदन चाँिै िा क्रढलो बढाउने बािेमा सािांि क्रदन्र् । 

 के शिद्याथीहरूले स्कूलको लामो क्रदनबाट फाइदा शलन सक्र्न्?Florida’s Regression Discontinuity Evidence साििता शनदिेन क्रदन 

अशतरिक्त समय 

शिस्तारित शिद्यालय िषि 

 शिस्तारित स्कूल क्रदन-िषि कायिक्रमहरू:एउटा िोध संश्लेषण - यस शिश्लेषणले दईु प्रकािका शिस्तारित स्कूल कायिक्रमहरू; स्कूलमा शिद्याथीले 

पढ्ने समय थप्ने ि स्कूलको िैशिक िषि लम्ब्याउने भन्ने बािेमा िेटा समीिा गदिर् । 

 शिस्तारित स्कूल िषि - यस जानकािीले शिस्तारित स्कूल िषिहरू ि शिद्याथी उपलशब्ध सम्बन्धी गरिएको अनुसन्धानको बािेमा सम्बोधन 

गदिर् । 

शििणको मात्रा बढाउन े

  Accelerating Student Learning with High-Dosage Tutoring (brown.edu)- EdResearch को शिजाइन शसद्धान्त श्रृंिलाको 

एक भागले प्रमाण, शिजाइन शसद्धान्तहरू ि high-frequency tutoring बािेमा सुझािहरू क्रदन्र् । िाम्रो अनुसन्धानले धेिै समयसम्म 

पढाउँदा धेिै शिद्याथीहरूले ठूलो िैशिक लाभहरू लीन सक्र्न् भनेि ठोस प्रमाण क्रदन्र् । िैशिक रूपमा पर्ाशि पिेका शिद्याथीहरूले पशन 

यसबाट लाभ शलन सक्र्न् । 

 K-12 शििण कायिक्रममा समुदाय संलग्नता:उत्तम अभ्यासहरूको लाशग अनुसन्धानमा आधारित गाईि - यो कागजातले शिशभन्न शिधाका 

अनुसन्धान कतािहरूबाट प्रमाण प्रदान गदिर् ि समुदायका शचक्रकत्सकहरूलाई उत्तम अभ्यासहरू र्नोट गरिक्रदन्र्न् । 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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समि कायिक्रम 

 बृहत ग्रीष्मकालीन स्कूल कायिक्रमहरूमा गरिने उत्तम अभ्यासहरू – यो प्रशतिेदनले ग्रीष्म याममा गनुिपन ेउत्तम अभ्यासहरूको बािेमा 

र्लफल गदिर् ि districts ले गमी याममा समशृद्ध, द्रतुता ि संक्रमणकाशलन कायिक्रमहरूको संिचना शनिमािण गर्ि भनेि िणिन गदिर् । 

 प्राथशमक ग्रीष्मकाशलन शसकाइ अध्ययन कायिक्रमहरूको लाशग प्रभािकािी कायिक्रम शिजाइन - यो प्रशतिेदनले शिद्याथी शििाको 

नतीजाको बािेमा अनुसन्धान गर्ि । प्राथशमक स्कूलका शिद्याथीहरूको ग्रीष्मकाशलन कायिक्रमहरूको शििेषताहरू बािेमा र्लफल 

गदिर् । ि ग्रीष्मकाशलन कायिक्रमहरूको मूलयाङ्कन गने िणनीशतहरूको रूपिेिा बनाउँर् । 

 समिमा पठनपाठन काम गने - सफलताको लाशग शसफारिि गरिएका अभ्यासहरू -  यो शनदिेन संयुक्त िाज्य अमेरिका भरिका 

स्कूलका district नेताहरू ि उनीहरूका साझेदािहरूको लाशग लशित गरिएको र् जो ग्रीष्मकालीन शििा कायिक्रमहरू सुरू गने िा 

सुधाि गने कुिामा रुशच िाख्र्न् । यस सािांि संस्किणमा लेिकहरूले िाशष्ट्रय ग्रीष्मकालीन अध्ययन परियोजनामा भाग शलएका पाँच 

िटा िहिी शजललाहरूमा स्िैशच्र्क ग्रीष्म कायिक्रमहरूको र् िषिको अध्ययनबाट कायािन्ियन पिको बािेमा पाठहरू बटुलेका र्न् । 

  ग्रीष्मकालीन पठन क्याम्प स्ि-अध्ययन मागिशनदिेन– यो मागिशनदिेन शतन किामा पढ्ने शिद्यार्थिहरूको  ग्रीष्मकालीन पठन शिशिि 

कायिक्रमहरूको योजनालाई सहशजकिण गनिका लाशग शिजाइन गरिएको हो । यसले िेटा संकलन ि र्लफलका लाशग शनदिेात्मक 

प्रश्नहरूको टेम्प्लेट प्रदान गदिर् जसले शििण कायिलाई सुधाि गनि सक्र् । ि ग्रीष्मकाशलन पठनपाठन शिशििको अन्त्यसम्ममा गे्रि-

स्ति मानक पूिा गने शिद्याथीहरूको संख्या बढाउन सक्र् । 

 समि स्कूल शिजाइन ि मूलयांकन फे्रमिकि  - यस प्रशतिेदनले समि स्कूलका कायिक्रमको शिजाइनमा गरिने उत्तम अभ्यासहरूको समीिा 

गदिर् । ि समि स्कूल कायिक्रमको कायािन्ियन ि प्रभािलाई मूलयांकन गनिका लाशग districts ले कायािन्ियनको अनुगमन गनि बहुशिशध 

अनुसन्धानका तरिकाहरू (उदाहिणका लाशग िेटा शिश्लेषणहरू, सिेिणहरू, गहन सािात्काि, किाको शनिीिण, आक्रद) कसिी 

अिलम्बन गनि सक्दर्न् भने िािेमा र्लफल गदिर् 

भचुिअल शसकाइ 

 अनलाइन शििण कायिमा प्रमाणमा आधारित अभ्यासको मलूयाङ्कन - अमेरिकी शििा शिभागले गिेको अध्ययनको लक्ष्य K–12 

शििा ि शििक तयािीको लाशग अनलाइन शििालाई कसिी लागू गने भन्ने बािे नीशतशनमािताहरू, प्रिासकहरू ि शििकहरूलाई 

अनुसन्धानमा आधारित मागिदििनस प्रदान गनुि हो । 

 बीजगशणतमा पहुचँ = किा 8 का शिद्याथीहरूलाई पिेको अनलाइन गशणतको प्रभािहरू - यो अध्ययनले किा 8 को अन्तमा 

शिद्याथीहरूले बीजगशणतमा हाशलल गिेको प्रगशतको बािेमा परििण गिेको शथयो । ि उनीहरूले उच्च माध्याशमक स्कूलमा जरटल 

(advanced) गशणत कोसि शलने सम्भािनाको पिीिण पशन गयो । 

 भचुिअल शसकाइ कायािन्ियन गनिका लाशग िणनीशतहरू - Hanover Research को यो प्रशतिेदनले भचुिअल शििा कायिक्रमहरूको 

योजना ि कायािन्ियन गदाि उत्तम अभ्यासहरूको जाँच गदिर् । प्रशतिेदनले सफल भचुिअल शििा कायिक्रम लागू गने िणनीशतको 

साशहत्य इशतहास बािेमा समीिा गदिर् । ि चाि शिद्यालय शजललाहरूलाई अनुकिणीय कायिक्रमहरूका रूपमा पेस गदिर् । 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgQd5W1BsYKm7gyPrYW27B-Sg6whR6xN1CRYwk1rFbGW8wXCHN6sd8FKW41rcNJ2-WMWXW2LYxWb6GmR42N7rt5bnxP5wJN6YDZ0Ycp9WQW3689f05j5Kc0W1MwCBF7b5-RHW3S0KWr4ktl45W3PBYX019QNgvW3cWZc22SL_bYW5wm9p1933P2VN5565pgSgDgVW8Gx4Gz6vwk1DW46qsy66VX20MW9hL2q16kx3G8W1nFwKs3Wq2YWW58BhF06PsLYKN4Y_y-WXDyx_W7tjTb_2Vxz8WN7YVC5pwM8LsW2qzRzh2xcp0bW8XF7DJ5tr6zVW6vP9y68Jv33RW7xfZP8127bp-W1DqfgN26QV2bVt3YrH93_FrwW1vB1XL44TzMYW7XGZXS1KfwzcW4QQ6pq38-WkHW2-v60l4XgCJrN3LLlDQzQDYJ3dHD1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA205-3.html
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=463
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYJ0W975kCk7llPlPW9gf4zL3xDqXcW7s7tMP5w4KWgW1zS8h615_F4YW8QJPRy14zVn0V_v3BD8b45zwW1mKHbw74CG84W5g5gkk14x19pW2QLq2Y5XL5T6W5mS3kn72J05SW5NxslX7g9QtvW5L1PJB6R7YQCW90TwqF8pVZ_tW6HrR_-7nkwhxW6XPxc18XZRl_W11xBGK8pfyMWW4WfVsR1HqXgGW6hv7ZY5FKF2MN2-5rLdzDqkDW6FPSfH1YLgpzW3xSz4G7z9rWsN1DlQDFvwHTcW1CCKfv6ZQ4TSW3q3rpx5-qnRdW7xYS971m7JMxN1PSNDMfDVPtW1BKHpG64LVttW8R2xKn2Hx6wNW669R7V2gygstN5Q5fTK61HLLW60pSkM87DwycW1P9Ntq60zF1h36fB1
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
https://www.hanoverresearch.com/media/Strategies-for-Virtual-Learning-Implementation.pdf


 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

DeKalb काउन्टी स्कूल District  शसकाइ नोक्सानी / िशैिक प्रशतबन्धलाई हटाउन मध्यस्थता गन े
 

प्रमाण आधारित 

मध्यस्थताको 

प्रकाि 

मध्यस्थताको नाम 

कुन स्कूलल ेयो 

मध्यस्थता 

कायािन्ियन 

गनरे्? 

कुन ग्रिे िा ग्रिे 

ब्यान्िहरूल ेभाग 

शलन ेर्न?् 

कुन शिद्याथी 

उपसमहू (हरू) ल े

भाग शलन ेर्न?् 

लशित शिद्याथी 

जनसखं्या (हरू)  

कशत हो? 

कमिचािीहरूका 

लाशग कस्तो 

ताशलम आिश्यक 

पर्ि? 

प्रभािकािी 

कायािन्ियनका लाशग 

कस्ता स्रोतहरू 

आिश्यक पर्िन?् 

शिद्याथी प्रगशत ि 

प्रभाि मलूयाकंन 

गनि formative 

मलूयाकंन योजना 

भनकेो के हो? 

प्रस्ताशित 

गिेको 

समयिेिा 

कशत हो? 

तपाईं हालको 

अिस्थाका 

आधािमा 

कायािन्ियन 

िफादािी ि 

प्रभािकारिताको 

मलूयाङ्क कसिी 

गनुिहुनरे्? 

शिद्याथीको 

उतािचढाि ि 

पुनिािहाशल  

Mosaic कलेज ि 

क्यारियि Prep 

एकेिेमी 

29 उच्च माध्यशमक 

शिद्यालयहरूको 

लाशग 1 केन्द्र 

रु्ट्याइएको   

किा 11-12 सबै उपसमूहहरू 

ग्राजुएसनका 

मापदन्िहरू पूिा 

गनि नस्े 

ट्र्याकमा िहेका 

शिद्याथीहरू 

मध्यस्थता गने 

कायिक्रम बािेमा 

प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 

के्रशिट आजिन गिेको 3  िषिहरू 

शहििुलहरू  

शनदेिात्मक 

िाउन्िहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस ्

ग्राजुएसन दि 

के्रशिट 

शिद्याथीको 

उतािचढाि ि 

पुनिािहाशल 

9 औं किाको 

सफल कायिक्रम 

29 उच्च माध्यशमक 

शिद्यालयहरूको 

लाशग 1 केन्द्र 

रु्ट्याइएको 

किा 9  सबै उपसमूहहरू 

के्रशिट चाशहएका 

शिद्याथीहरूलाई 

नयाँ शिद्याथी 

िगिमा िगीकृत 

गरिने । 

मध्यस्थता गने 

कायिक्रमको बािेमा 

प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 

के्रशिट आजिन गिेको 3  िषिहरू 

हहँििुलहरू  

शनदेिात्मक 

िाउन्िहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

ग्राजुएसन दि 

के्रशिट 

शिस्तारित 

शिद्यालय िषि 

उच्च शिद्यालयको 

के्रशिट रिकभिी 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 
किा 9-12 सबै उपसमूहहरू सबै लाग्दैन 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध के्रशिट आजिन गिेको 
 3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

ग्राजुएसन दि 

के्रशिट 

शिस्तारित 

शिद्यालय िषि 

जम्प-स्टाटि 

िशनबाि स्कूल 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

गे्रि 3, 5, 8, ि 

EOC पिीिण 

गरिएको 

पाठ्यक्रमहरू  

सबै उपसमूहहरू 

समाधानका 

योजना भएका 

शिद्याथीहरू ि 

संिषििील 

शसकारुहरूलाई 

िगीकृत गरिएको 

र् । 

पूिक ि मध्यस्थता 

कायिक्रम बािेमा 

प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

सिेिण 

3  िषिहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 

समि कायिक्रम 
Scholars 

Academy 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

किाहरू 3, 5, ि 

8 
सबै उपसमूहहरू 

संिषि गरििहेका 

शसकारुहरू 

मध्यस्थता गने 

कायिक्रम बािेमा 

प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 

समि कायिक्रम 

ESOL  

Scholars 

Academy 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

9  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 1-10 EL ि SWD 
संिषि गरििहेका 

शसकारुहरू 

मध्यस्थता गने 

कायिक्रम बािेमा 

प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 

ACCESS 

समि कायिक्रम Serendipity 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

किा 1-6 सबै उपसमूहहरू 

प्रशतभािाली 

शिद्याथीहरू 

रूपमा पशहचान 

गरिएको 

मूल शिषयिस्तु 

िोज गने 

गशतशिशधहरूको 

योजना  

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 

समि कायिक्रम 

सामाशजक/ 

भािानात्मक 

सिलता  

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 1-10 सबै उपसमूहहरू सबै लाग्दैन 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
सिेिण 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

समि कायिक्रम 

FitCamp - 

Let’s Get Fit 

(SEL)  

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 4-10 सबै उपसमूहहरू सबै 

क्रफटनेस, 

जीिशिज्ञान, ि 

पाक कलाको मूल 

शिषयिस्तु जाने्न 

गशतशिशधहरूको 

योजना 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
स्िास््य ग्राम 

(Gram) 

सिेिण 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

स्िास््य ग्राम 

(Gram) 

समि कायिक्रम 
कलेज ि क्यारियि 

पाथिे एकेिेमीहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 
किा 10-11 सबै उपसमूहहरू 

 पाथिे पूिा गने 

उमेद्वाि बन्नका 

लाशग के्रशिट 

आिश्यकता पिेका 

शिधाथीहरू । 

लाग्दैन 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध के्रशिट आजिन गिेको 
3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

के्रशिट 

समि कायिक्रम 
उन्नत प्लेसमेन्ट 

पुल 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 
गे्रि 9-10 सबै उपसमूहहरू 

उन्नत प्लेसमेन्ट 

शिद्याथीहरू 

AP Dashboard 

को उपयोग 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 

पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

सिेिण 

3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

AP परििा 

भचुिअल शििण 
जर्जिया भचुिअल 

स्कूल 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 6-12 सबै उपसमूहहरू 

भचुिअल शििण 

शसकाइ शलने 

शिद्याथीहरू 

ताशलका ि 

अनुगमन 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
के्रशिट आजिन गिेको 3  िषिहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

के्रशिट 

भचुिअल लर्निङ 
भचुिअल शििण 

पढ्नेहरू 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 
किा 3-5 सबै उपसमूहहरू 

भचुिअल शििण 

शसकाइ शलने 

शिद्याथीहरू 

ताशलका बनाउदै 

ि अनुगमन गदै 

कायिक्रमको प्रयोग 

गने 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
के्रशिट आजिन गिेको 3  िषिहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

उत्तीण दि 

किाको आकाि 

सानो बनाउन े

अशतरिक्त 

प्रािशम्भक 

मध्यस्थता गने 

कायिक्रमका 

शििकहरू 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

गे्रि K-5 को पठन 

ि गशणत 
सबै उपसमूहहरू 

शिद्याथीहरू जो 

पठन ि गशणत 

कम्प्यूटेिनल 

प्रिाह ि तकिको 

साथ संिषि गर्िन ्

हस्तिेप 

कायिक्रमहरूका 

बािे प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध नक्सा 3  िषिहरू 
Fall/Spring को 

मानशचत्र 

किाको आकाि 

सानो बनाउन े

अशतरिक्त 

Remedial शििा 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

गे्रि 6-8 पढाइ ि 

गशणत 
सबै उपसमूहहरू 

शिद्याथीहरू जो 

पठन ि गशणत 

हस्तिेप 

कायिक्रमहरूका 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 
नक्सा 3  िषिहरू 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 
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कायिक्रम 

शििकहरू 

कम्प्यूटेिनल 

प्रिाह ि तकिको 

साथ संिषि गर्िन ्

बािे प्रशििण सामग्रीहरू, प्रशिशध 

शििणको मात्रा 

बढाउने 

सुििा जालहरू 

(स्कूलको अशि, 

समयमा ि 

पर्ाशि) ि समि 

याम 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 3-12 सबै उपसमूहहरू सबै 

मध्यस्थता 

कायिक्रमहरूका 

बािेमा प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
नक्सा 3  िषिहरू 

Fall/Spring को 

मानशचत्र 

अन्य:  शिद्याथी 

संलग्नता 

बक्रढिेहेको 

थप कमिचािी  

पठन ि गणीत 

मध्यस्थता 

कतािहरू 

MTSS कनेक्ट ि 

जाँच शििेषज्ञहरु  

अपिादमूलक 

शििा शििेष 

रूपमा शिजाइन 

गरिएको 

शनदेिात्मक 

प्रशििकहरू  

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

गे्रि K-12 सबै उपसमूहहरू 

िैशिक, सामाशजक 

ि भािनात्मक 

शहसाबले संिषिित 

शसकारुहरू 

मध्यस्थता 

कायिक्रमहरुका 

बािेमा प्रशििण, 

कोिंचंग, ताशलका, 

अनुगमन 

एकदम प्रभािकािी 

िमता भएका 

कमिचािी । 

उपशस्थशत 

सहभाशगता  

नक्सा 

सिेिण 

पशहले / पशर्ललो 

अिस्था 

3  िषिहरू 

सहभाशगता 

उपशस्थशत 

के्रशिट 

ग्राजुएसन दि 

अन्य: 

शििक सहयोगी 

योजना 

शनदेिानात्मक 

िमताको शिकास 

िाटामा आधारित 

स्कूलहरू पशहचान 

गरिएको 

गे्रि K-12 सबै उपसमूहहरू सबै उपसमूहहरू 

शनदेिात्मक 

ढाँचाका 

तत्िहरूको बािेमा 

प्रशििण 

व्यािसाशयक शिकास 

पूिि / पोष्ट आकलन 

बेन्चमाकि हरू 
3  िषिहरू 

हहँििुलहरू  

शनदेिात्मक 

िाउन्िहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

ग्राजुएसन दि ि 

शिद्याथी रिटेन्िन 

दि  

के्रशिट 

 

अन्य:  

प्रािशम्भक 

साििता ि 

संख्यानात्मक 

मध्यस्थता  

प्रािशम्भक 

साििता ि 

संख्यानात्मक 

मध्यस्थता 

 

िाटामा आधारित 

स्कूलहरू पशहचान 

गरिएको 

K-5 सबै उपसमूहहरू 

शिद्याथीहरू जो 

पठन ि गशणत 

कम्प्यूटेिनल 

प्रिाह ि तकिको 

साथ संिषि गर्िन ्

मध्यस्थता 

कायिक्रमहरूका 

बािेमा प्रशििण 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध नक्सा 3  िषिहरू 
Fall/Spring को 

मानशचत्र 

भचुिअल लर्निङ 

FLEX एकेिेमी 

(district पूणि 

भचुिअल स्कूल 

समाधान) 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 6-12 सबै उपसमूहहरू 

भचुिअल शििण 

शसकाइ शलने 

शिद्याथीहरू 

पाठ्यक्रम शिकास, 

पाठ्यक्रम सशुिधा, 

ि भचुिअल रूपमा 

पढ्ने 

शिद्याथीहरूको 

लाशग साहयता 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध 
के्रशिट आजिन गिेको 3  िषिहरू 

शिद्याथी प्रगशत, 

उपशस्थशत, ि 

के्रशिट शनिीिण 

गनुिहोस् । 

शििणको मात्रा 

बढाउने 

FLEX 

एकािेमीको 

शिस्तारित क्रदनको 

संिधिन (FLEX 

Academy 

Extended Day 

Enrichment) 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

किा 6-12 सबै उपसमूहहरू 

भचुिअल शििण 

शसकाइ शलने 

शिद्याथीहरू 

पाठ्यक्रम सशुिधा, 

ि भचुिअल रूपमा 

पढ्ने 

शिद्याथीहरूको 

लाशग साहयता 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध उपशस्थशत, 

सहभाशगता, िैशिक 

प्रगशत 

3  िषिहरू 

उपशस्थशत, 

सहभाशगता, 

िैशिक प्रगशत 

शिस्तारित 

शिद्यालय िषि 

FLEX  एकेिेमी 

के्रशिट पनुिािहाशल 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 
किा 9-12 सबै उपसमूहहरू 

भचुिअल शििण 

शसकाइ शलने 

शिद्याथीहरू 

पाठ्यक्रम सशुिधा, 

ि भचुिअल रूपमा 

पढ्ने 

शिद्याथीहरूको 

लाशग साहयता 

उच्च प्रभािी कमिचािी, 

शनदेिात्मक 

सामग्रीहरू, प्रशिशध के्रशिट आजिन गिेको 
3 समि 

यामहरू 

उपशस्थशत 

शनगिानी गनुिहोस् 

। 

ग्राजुएसन दि 

के्रशिट 

अन्य: शििक 

सहयोगी योजना 

IGNITE U 

2021-22 

86  प्राथशमक 

शिद्यालयहरू 

20  मध्यम 

शिद्यालयहरू 

29  उच्च 

शिद्यालयहरू 

गे्रि K-12 सबै उपसमूहहरू सबै उपसमूहहरू 

शनदेिानत्मक 

लक्ष्यहरू हाशसल 

गनिका लाशग गनि 

प्रशिशधहरू 

एक्रककृत गिेि 

गरिने अभ्यास 

प्रशििण 

व्यािसाशयक शिकास 

पूिि / पोष्ट सिेिण 3 िषिहरू 
अिलोकन, 

सहभाशगता 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

 

ARP ऐन योजना ESSER III अनदुान िाटा NarrativeCOVID-19 शििण नोक्सानी 

 

जर्जिया नीशत प्रयोगिाला (GPL) सँग स्कूल district ले साझेदािी गिेि शिद्याथीको िैशिक प्रगशत (MAP) को िेटा प्रयोग गिेि औपचारिक अनुसन्धान गयो । 

यो अनुसन्धान शिद्याथीहरूले कोिोना माहामािीबाट गुमाएको िैशिक िशतको आकलन गनिका लाशग गरिएको शथयो । fall समयमा गरिएको अध्ययनबाट 

शनस्केका शनष्कषिहरू शनम्नानुसाि शथए: 

 

 शिद्याथीको उपलशब्ध िृशद्ध औसत रूपामा िटेको िा ग्रेि 4-9 मा पढ्नेहरूको गशणत शिषयमा "शसकाई नोक्साशन"  मध्यम िालको र्, जुन 

साधािणतया स्कूल िषिको 9.5  मशहनाहरूमध्ये एक दशेि तीन मशहनासम्मका हुन्र्न् । यी नोक्सानीहरू कुनै पशन सामान्य गमी याममा हुने शििण 

नोक्साशन भन्दा उच्च र्न् । 

 दिेव्यापी अध्ययनको नतीजाहरूसँग शमलदो, पढाइ ि भाषाको प्रयोगमा औसत िाटा सामान्यतया 4-9 किाको गशणत शिषयको नोक्सानीसँग 

बिाबि िा कम हो । एक मोशहना दशेि तीन मशहना क्यालेन्ििसम्मको नोक्सानी भएको र् । 

 शिज्ञानमा औसत पठनपाठण नोक्सानी सामान्यतया गशणतको तुलनामा कम हुन्र् । 9.5 मशहनाको िैशित सत्र हुदा आधा मशहना भन्दा कम दशेि 

लगभग तीन क्यालेन्िि मशहनाहरू सम्म मात्र नोक्साशन हुने दशेिन्र् । 

 पढ्ने, भाषा प्रयोग ि शिज्ञानको पढ्नेहरूको औसत िाटा सामान्यतया उच्च दशेिन्र् जो शनूःिुलक / कम-मूलयको िाजाको लाशग योग्य हुन े

शिद्याथीहरूको हुन् । (FRL  शिद्याथीहरू भन्दा FRLको लाशग योग्य नभएका शिद्याथीहरू) FRLको शस्थशत ि गशणत शसकाइ नोक्सानी शबचको 

सम्बन्ध शमशश्रत र् । 

 शहस्पैशनक शिद्याथीहरूलाई सामान्यतया किा 4 ि 5 मा अन्य नशश्लय / जातीय समूहहरूको तुलनामा गशणत ि शिज्ञानमा ठूलो नोक्सान भएको 

क्रदशिन्र् । समग्रमा नशश्लय ि जातीय समूहहरूमा शिद्याथीको पढाइ नोक्सानीको कुनै स्पष्ट ढाँचा रै्न । 

 अंग्रेजी शस्े शिद्याथी (ELs)हरूले लगभग सबै शिषय ि गे्रिमा गैि-EL शिद्याथीहरू भन्दा ठूलो नोक्सानी व्योहोिेका र्न् । 

 प्राय: ग्रेि ि शिषयहरूमा, औसत शिद्याथीहरूकोमा मशहला शिद्याथीहरू भन्दा पुरूष शिद्याथीहरूले बढी नोक्सानी व्यहोिेका र्न् । यद्यशप, सामान्यत 

लैशङ्गक शहसाबमा हेदाि धेिै नोक्सानी भएको दशेिदनै । 

 

GPL ले स्कूल district को जािो यामको एक थप MAP िाटा शिश्लेषण पूिा गयो । ि िाटाले शिद्याथीहरू शतन दशेि र् िा सो भन्दा बक्रढ मशहना पर्ाशि पिेका 

र्न् भन्ने दिेाउँर् जुन शतनीहरू कोशभष महामािी दिेा नपिेको भए त्यशत मात्रामा पशर्  पने शथएनन् । यसबाहेक शतनीहरूले शिषय िेत्र, ग्रेि स्ति, ि 

शिद्याथीको जनसांशख्यकीय शििेषताहरुमा महामािीको प्रभाि पिेको ठोस शभन्नता पाए । 

 

 

Kindergarten लाशग तयािी 

 

हाम्रोमा आउने ककंििगाटिन जनसंख्याको 30% भन्दा कमले शििा, सामाशजक ि भािनात्मक शिकास, िािीरिक शिकास, ि मोटि सीपहरूको शस्े कुिामा 

तत्पिता दिेाउँर्न् । यसबाहेक हाम्रो आउने ककंििगाटिनसिको एक शतहाईले प्रािशम्भक भाषा ि साििता शिकासमा शस्े कुिामा तत्पिता दिेाउँर्न् भने 40% 

ले आकाि ि स्थानसँगको सम्बन्धहरू, समस्या-समाधान, समानता ि शभन्नताहरू, ि आधािभूत संख्या अिधािणाहरू बुझ्दर्न् । 

 

ग्राजएुसन दि 

 

मेट्रो एटलान्टा िेत्रमा 4-िषे ग्राजुएसन दि सबैभन्दा कम र् । शिगत तीन बषिको यता दि 73.41 ि 75.97 को बीचमा िहकेो र् । केिल दईु जनसांशख्यकीय 

समूहहरूसँग 4-िषे ग्राजुएसन दि लगभग 80% र्; सेता जाशतको दि 90.14 र् भने बहु-जातीयहरूको दि 82.98 िहेको र् । यसबाहके तीन (3) 

उपसमूहहरूसँग ग्राजुएसन दि 60% भन्दा कम र् जसमा American Indian को 57.14, अपाङ्गता भएका शिद्याथीको 54.56, ि अङ्ग्रेजी शसकारुहरूको 

53.00.िहकेो र् । 

 

तसे्रो किादशेि शनपणुता  

हाम्रो अशन्तम व्यापक जर्जियन माइलस्टोन प्रिासन समयमा, 2.791 तेस्रो ग्रेिि (36%) ले तेस्रो ग्रेिको  अन्त्यमा 3 Rd -ग्रेि स्ति भन्दा तल पक्रढिहेका शथए । 

चाि (4) जनसांशख्यकीय समूहहरूले लगाताि न्यून प्रदििन गिको हुनाले स्कूल district को नजाि यसमा पिेको र् । कालो ि शहस्पैशनक पुरुषहरू, अपाङ्गता 

भएका शिद्याथीहरू, ि अङ्ग्रेजी भाषा शस्ेहरू । उन्नसत्तिी प्रशतित (69%) अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूले गशणतमा ग्रेि स्तिको मानक भन्दा न्यून प्रदििन 

गिे । यसलाई पछ्याउँद ै अंग्रेजी भाषा शस्ेहरू 50%, काला पुरूषहरू 42%, ि शहस्पैशनक पुरुष 37% ले क्रमस न्यून प्रदििन गिे । यी उललेशित 

शिद्याथीहरूलाई 4th ग्रेिको तयािी गनि ि क्याम्पस तथा भशिष्यमा िाम्रो करिअि बनाउनको लाशग ठोस िैशिक साहयता आिश्यक पिेको र् । 

 

स्कूल district ले अंग्रेजी भाषा कलामा एक तुलनीय प्रदििन गिेको महसुस गयो । सत्तिी प्रशतसत (70%) अिक्तता भएकाले ग्रेि-स्तिको आंशिक मापदण्िहरू 

भन्दा ज्याद ैन्यून प्रदििन गिे । यसलाई अंग्रेजी भाषा शस्ेहरू 60%, शहस्पैशनक पुरुष 48%, ि कालो पुरुषहरू 46 % ले क्रमस न्यून प्रदििन गद ैपछ्याएका 

र्न ्। 



 
जर्जियाको शिशि भशिष्य 

NEPALI 

 

गम्भीि अनपुशस्थशतको अिस्था 

 

महामािी आउनु भन्दा पशहले 19.3% शिद्याथीहरू 2018 मा ि 2019 मा 17.3% शिद्याथीहरू अनुपशस्थत भएको माशनएका शथए । शिद्याथीहरूको यो 

अनुपशस्थतलाई गम्भीि रूपमा शलइएको शथयो । यी शिद्याथीहरूले शिद्यालयमा भन्ना भएदशेि कशम्तमा 10% क्रदनहरू रु्टाए । अपाङ्गता भएका 

शिद्याथीहरूको उच्च शचन्ताजनक अनुपशस्थशत दि 2018 मा 25.9% ि 2019 मा 23.8% िहेको र् । दईु अन्य जनसांशख्यकीय समूहहरूको दिहरू 

20%िरिपिी िहकेो र्; American Indian ि काला शिद्याथीहरूको दईु बषिको औसत दि क्रमिूः 21.2% ि 20.9% िहकेो र् । 2020 मा शचन्ताजनक 

अनुपशस्थशत िरटिहकेो बेला नै कोभीि महामािीको कािणले स्कूल बन्द गनुि पयो ।   

 

अनसुािन 

 

त्यस्तै गिी 2020 मा महामािीको कािणले गदाि अनुसािन िटनाहरू शिद्याथीहरूमा 12.8%  ले कमी आएको शथयो । ि 0-1 अनुिासन िटनाका नक्कल भएका 

शिद्याथीहरूको प्रशतित 0.73% ले िृशद्ध भएको र् ।  2-5 िटनाहरू सशहत 0.58%, 6-10 िटनाहरू सशहत 0.12% ि 11+ िटनाहरू सशहत 0.04% ले  

शिद्याथी अनुसािन कायििाहीहरूमा कमी आएको शथयो । शजलला त्यांकले स्कूल शभत्र िहने गिी गरिएको शनलम्बन भन्दा स्कूलबाटै शनलम्बनमा पनेहरूको दि 

2018, 2019, ि 2020 बढी शथयो भन्ने दिेाउँदर् जुन शचन्ताजनक शिषय हो ।  

 

मौसम स्टाि िेरटंग्स 

 

5 स्टािहरू मध्ये district ले औषत 3 िषिमा 3.1  स्टाि िेरटङ् लयाएको र् । 5 िेरटङगले उत्कृष्ट मौसम भएको प्रशतशनशधत्ि गदिर्  । ि 1 िेरटङ्ले भने स्कूलको 

मौसमलाई सुधाि गनुि पने आिश्यकताको संङ्केत गर्ि । A ग्रेि स्ति िक्रक्कएको नशतजाले प्राथशमक ि उच्च शिद्यालय स्तिमा क्रमिूः 3.0. ि 1.1 लयाएि एकै 

िालको हशबगत दिेाउँदर् । मध्य शिद्यालय स्ति थोिै3.3 ले उच्च र् । ि बहु-स्ति स्कूलहरूले औषत 3 भन्दा उच्चतम िेरटंग पाएको र्न् । 


