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DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्ट
FY17 अडििावकीय संलग्नता नीडत
समीक्षा तथा संशोिन डमडतहरू

मे 25, जुन 1, जन 7, जुन 8, जुन 9, जुन 14, जुन 21, र जुन 27, 2016
DeKalb को दुरदर्शिता िनेको हाम्रो डशक्षाथीहरू समुदायलाई शैडक्षक उत्कृ ष्टता हाडसल गनि प्रेररत गनुि हो।
DeKalb को लक्ष्य िनेको डवद्याथीलाई उच्च डशक्षा, काम, र आजीवन डशक्षाका लाडग योग्य बनाउाँ दै डवद्याथीको सफलता
सुडनडित गनुि हो।
DeKalb को आदशि वाक्य हो प्रेररत गनुह
ि ोस्, उपलडधि हाडसल गनुह
ि ोस्, र श्रेष्ठ बन्नुहोस्।
1. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले ESEA को िारा 1112 अन्तगित आफ्नो डिडस्िक्ट स्तरीय अडििावकीय संलग्नता योजनाको संयुक्त
डवकासमा अडििवाकहरूलाई संलग्न गराउन डनम्न कदमहरू चाल्नेछ:
A. वार्षिक Title 1 अडििावकीय संलग्नता/नीडत सम्बन्िी बैठक सञ्चालन गने।
B. Title 1 पूवि-योजना सम्बन्िी बैठक सञ्चालन गने।
C. अडििावकहरूलाई वेबसाइट वा डवडिन्न ककडसमका डमडियाको माध्यमबाट समयमै सूचना प्रदान गने।
2. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले ESEA को िारा 1116 अन्तगित स््कूलको समीक्षा तथा सुिार प्रकियामा अडििवाकहरूलाई
संलग्न गराउन डनम्न कदमहरू चाल्नेछ:
A. वार्षिक एकीकृ त LEA सुिार योजना (CLIP) सम्बन्िी बैठक गने।
B. अडििावकहरूलाई जारी प्रडतकिया कदने अवसर प्रदान गने।
C. बैठकहरू चल्दा अडििावकहरूका लाडग दोिाषे/अनुवादकहरू उपलब ््ि गराउने।
3. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िकले Title I, Part A स्कू लहरूलाई डवद्याथीको शैडक्षक उपलडधि र डवद्यालयको कायि सम्पादनमा सुिार
ल्याउनका लाडग प्रिावकारी अडििावकीय संलग्नता सम्बन्िी गडतडवडिहरूको योजना तथा कायािन्वयनमा सहायता गनि डनम्न आवश्यक
सहकायि, प्राडवडिक सहायता, र अन्य सहायता प्रदान गने:
A. अडििावकीय संलग्नताका लाडग के डन्ि कायािलयको सहायता – (Title l डनदेशक, सहायक डनदेशक, डिडस्िक्ट अडििावक सम्पकि तथा
प्रशासडनक सहायता)।
B. 5 डिडस्िक्ट स्तरीय अडििावक के न्िहरू जसले अडििावक्ीय सहिागीता/संलग्नतालाई सहायता प्रदान गनेछन्।
C. डवद्यालयहरूद्वारा आर्थिक सहायता प्रदान गररएका स्थानीय अडििावक के न्िहरू---36 स्कू ल स्तरीय अडििावक सम्पकि ।
D. Title l प्राडवडिक सहायता तथा कायि सत्रहरू।
E. Title l अनुपालन तथा डशक्षा सम्बन्िी प्रिानाध्यापकको डशखर सम्मेलन
DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टको अद्यावडि गरी अंगीकार गररएको अडििावकीय संलग्नता नीडत सेप्टेम्बर 15, 2016,
जसले डिडस्िक्टको नयााँ दुरदर्शिता, लक्ष्य तथा आदर्श वाक्यलाई प्रडतडबडम्बत गदिछ।
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F. Title l का अद्यावडिकहरू बारे जानकारी आदान प्रदान गनि माडसक रूपमा Title I प्रिानाध्यापकहरूको बैठक आयोजना गने।
4. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले Part A का अडििावकीय संलग्नता सम्बन्िी रणनीडतहरूलाई अन्य डनम्न कायििमहरू अन्तगितका
रणनीडतहरूसाँग समन्वय तथा एकीकृ त गनेछ: [कायििमहरूको नाम उल्लेख गनुिहोस्, जस्तै: हेि स्टाटि, इिन स्टाटि, डशक्षकहरूको रूपमा
अडििावकहरू, डप्रस्कू लका बालबाडलकाहरूका लाडग गृह डशक्षा कायििम, तथा राज्य सञ्चाडलत डप्रस्कू ल कायििमहरू जुन डनम्न
व्यडक्तद्वारा कायािन्वयन गररन्छ:
A. अडििावकीय संलग्नता सम्बन्िी रणनीडतहरूलाई कायािन्वयन गने डनयुक्त गररएका कमिचारीहरू।
5. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले अडििावकहरूको संलग्नतामा Title I, Part A स्कू लहरूको गुणस्तरको सुिारमा यस अडििावकीय
संलग्ना नीडतका सामग्री र प्रिावकारीताको वार्षिक मूल्याङ्कन कायििम सञ्चालन गनेछ। मूल्याङ्कनमा अडििावकीय संलग्नता
कृ याकलापहरूमा अडििावकको उल्लेखनीय सहिागीतालाई रोक्ने कु राहरूको पडहचान गररनेछ (डवशेषगरी आर्थिक रूपमा पडछ परे का,
अपाङ्ग, सीडमत अंग्रेजी डनपुणता िएका, सीडमत साक्षरता िएका, वा कु नैपडन जाती वा अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठिूडमका
अडििावकहरूलाई ध्यान कदइनेछ)। स्कू ल डिडस्िक्टले आफ्नो अडििावकीय संलग्नता नीडत तथा कृ याकलापहरूको मूल्याङ्कनबाट
डनस्के का डनष्कषिहरूलाई थप प्रिावकारी अडििावकीय संलग्नताका रणनीडतहरू तयार पानि, तथा आवश्यक परे को खण्िमा आफ्ना
अडििावकीय संलग्नता नीडतहरूको (अडििावकहरूको सहिागीतामा) संशोिन गनि प्रयोग गनेछ।
A. कायििमको मूल्याङ्कनमा समावेश हुने अडििावकीय संलग्नताको गुणस्तरका लाडग महत्वपूणि रहने अडििावकको सुााव
सङ्कलन गरे र पाठ्यिम, डशक्षा तथा व्यावसाडयक डशक्षाका कायिकारी डनदेशक र संघीय कायििमको कायािलयले मद्दत गरे अनुसार
आर्थिक सहायता तथा मूल्याङ्कन कायििम पूरा गने। डिडस्िक्टले आफ्नो वेबसाइटमा डिडस्िक स््तरीय सवेक्षण गरे र डनयडमत
रूपमा अडििावकहरूबाट प्रडतकिया प्राप्त गनेछ।
B. अडििावकहरूबाट डिडस्िक्ट स्तरीय सवेक्षण माफि त प्रडतकिया डलने।
6. DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले डवशेषगरी तल व्याख्या गररएका कृ याकलापहरू माफि त डवद्याथीको शैडक्षक उपलडधिमा सुिार
ल्याउन अडििावकहरूको प्रिावकारी संलग्नता सुडनडित गनि तथा संलग्न स्कू ल, अडििावकहरू, र समुदाय बीचको सााेदारीमा सहायता
गनि बडलयो अडििावकीय संलग्नताका लाडग स्कू ल र अडििावकहरूको क्षमता वृडि गनेछ:
A. स्कू ल डिडस्िक्टले आफ्नो Title I, Part A स्कू लहरूको सहकायिमा, स्कू ल डिडस्िक्ट वा स्कू लले जुन बालबाडलकाहरूलाई सेवा पुरयाइरहेको
छ उक्त बालबाडलकाका अडििावकहरूलाई यो अनुच्छेदमा व्याख्या गररएका कायिहरू गदै, तलका Titleहरू बुझ्नमा अपयुक्तता अनुसार
सहयाता प्रदान गनेछ -



राज्यका शैडक्षक सामग्री सम्बन्िी मापदण्िहरू,
राज्यको डवद्याथीको शैडक्षक उपलडधि सम्बन्िी मापदण्िहरू,
वैकडल्पक मूल्याङ्कनहरू सडहत राज्य स्तरीय तथा स्थानीय शैडक्षक मूल्याङ्कनहरू,



Part A को स्थान पाउनका लाडग पूरा गनुिपने मापदण्िहरू,
DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टको अद्यावडि गरी अंगीकार गररएको अडििावकीय संलग्नता नीडत सेप्टेम्बर 15, 2016,
जसले डिडस्िक्टको नयााँ दुरदर्शिता, लक्ष्य तथा आदर्श वाक्यलाई प्रडतडबडम्बत गदिछ।
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बालबाडलकाको प्रगडत कसरी डनरीक्षण गने, तथा



डशक्षक, अडििावक र सोरकारवालाहरूसाँग डमलेर कसरी काम गने:

यसलाई सहायता गने कायििमहरू यस प्रकार छन्:
1. Title l अडििावकीय संलग्नता सम्मेलनहरू (डिडस्िक्ट स्तरीय तथा क्षेत्रीय)।
2. एकीकृ त LEA सुिार योजना (CLIP) (वार्षिक)।
3. Title l अडििावकीय संलग्नता नीडत सम्बन्िी बैठक (वार्षिक)।
4. पररवतिनशील डशक्षा कायििमका बैठकहरू (FLP)।
5. अडििावकका लाडग कायिशाला गोष्टीहरू (उदाहरणका लाडग, जर्जिया माइलस्टोन, इडन्फडनट क्याम्पस, आकद)
6. डिडस्िक्ट स्तरीय I अडििावक सम्मेलन।
B. स्कू ल डिडस्िक्टले आफ्ना स्कू लहरूको सहकायिमा, अडििावकहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको शैडक्षक उपलडधि सुिानि उनीहरूसाँग डमलेर
काम गनि सहयोग गनि, साक्षरता ताडलम, प्रडवडिको प्रयोग, उपयुक्तता अनुसार फोस्टर अडििावकीय संलग्नता सज्ता डवडिन्न सामग्री तथा
ताडलम प्रदान गनेछ, जसका लाडग डिडस्िक्टले डनम्न कु राहरू ग नेछ:
1. शैडक्षक स्रोत-सािनहरू र उपकरणहरू सम्बन्िी अडििावकलाई ताडलम कदएर।
C. डिडस्िक्टले आफ्ना स्कू ल र सााेदारहरूको सहकायिमा, आफ्ना डशक्षक, डवद्याथीलाई सेवा पुरयाउने कमिचारी, प्रािानाध्यापक र अन्य
कमिचारीहरूलाई अडििावकसम्म कसरी पुग्न,े उनीहरूसाँग कसरी सूचना आदान प्रदान गने, उनीहरूसाँग सामान सााेदारहरूकोको रूपमा
कसरी कायि गने, तथा अडििावकका लाडग बनाइएका कायििमहरूको कायािन्वयन तथा समन्वय र अडििावक र स्कू लहरूहरूका बीचमा
सन्तुलन कसरी राख्ने िन्ने कु रा डसकाउनेछ, जसका लाडग डिडस्िक्टले डनम्न कु राहरू गनेछ::
1. स्कू लका प्रशासक/प्रािानाध्यापक र /वा डनयुक्त कमचारीको माडसक बैठकहरू आयोजना गने।
2. Title I ले आर्थिक सहायता कमिचारीहरूका लाडग व्यावसाडयक डसकाई।
3. Title I अनुपालन तथा डशक्षा सम्बन्िी प्रिानाध्यापको डशखर सम्मेलन।
D. डिडस्िक्टले सम्िव तथा उपयक्त िएको हदसम्म, अडििावकीय संलग्नताका कायििम तथा गडतडवडिहरूलाई हेि स्टाटि, इिन स्टाटि,
डप्रस्कू लका बालबाडलकाहरूका लाडग गृह डशक्षा कायििमसाँग सम्नवय तथा एकीकरण गराउनेछ, र आफ्ना बालबाडलकाहरूको डशक्षामा अा
पूणितया सहिागी हुन प्रोत्साडहत तथा सहायता गने अडििावक संसािन के न्िहरू जस्ता अन्य गडतडवडिहरू सञ्चालन गनेछ, जसका लाडग
डिडस्िक्टले डनम्न कु राहरू गनेछ:
1. संघीय कायििमको कायािलय (OFP) बाट सहायता प्रदान गने।
2. अडििावकहरूको पााँचवटा क्षेत्रीय के न्िहरू र छत्तीसवटा स्कू ल के न्िहरूमा रहेका अडििावक के न्िहरूमा पहुाँच प्रदान
गने।
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3. समुदाय, अडििावक तथा सरोकारवालाहरूका आवश्यकता पूरा गनि क्षेत्रीय के न्िहरूमा हप्तामा एक कदन बढी
समयसम्म काम गने।
E. स्कू ल डिडस्िक्टले स्कू ल तथा अडििावक, कायििम, बैठकहरू, र अन्य गडतडवडिहरूसाँग सम्बडन्ित जानकारी सहिागी बालबाडलकाहरूका
अडििावकहरूलाई बुडाने र एउटै ढााँचामा, र साथसाथै अनुरोि गररएको खण्िमा सम्िव िएको हदसम्म वैकडल्पक ढााँचामा, र
अडििावकहरूले बुझ्ने िाषामा प्रदान गररन्छ िनी सुडनडि गनि डनम्न कदमहरू चाल्नेछ:
1. डवडिन्न िाषा र स्वरूप (जस्तै, सामुदडयक अखबार, हाते पचाि, वेबसाइट, सामाडजक सञ्जाल आकद) मा अडििावकीय
संलग्नता सम्बन्िी जानकारी प्रदान गने ।
2. अडििावकहरूसवग कु राकानी गनि डवडिन्न डमडियाको प्रयोग गने।
3. शीषि दश िाषाहरूमा सूचनाहरू अनुवाद गने।

4. िडस्िक्टको नीडत वार्षिक Title I अडििावक सम्मेलनमा प्रदान गररनेछ।

F. अडििावकहरूले अनुरोि गनि सक्ने िएकाले िारा 1118 अन्तगित अडििावकीय संलग्नता सम्बन्िी कृ याकलापहरूका लाडग अन्य उपयुक्त
सहायता प्रदान गने।
1. अडििावकहरूले कदएको सल्लाह अनुसार तथा उक्त सल्लाहहरू अनुसार काम गनि उपलधि आर्थिक स्रोत अनुसार
अडििावकीय संलग्नता कायििमहरूको योजना बनाउने।
अंगीकरण
यो डिडस्िक्ट स्तरीय अडििावकीय संलग्नता नीडत डनम्न डमडतमा िएका अडििावक संलग्नता सम्बन्िी नीडतको समीक्षा तथा संशोिन
बैठकमा Title I, Part A कायििममा सहिागी बालबाडलकाहरूका अडििावकहरूसाँग संयुक्त रूपमा डमलेर तथा उनीहरूको स्वीकृ डतमा
डवकास गररएको हो: (कदन) मे 25, जुन 1, जुन 7, जुन 8, जुन 9, र जुन 14, जुन 21, र जुन 27, 2016, (समयहरू) 9:00 am - 11:00 am
सम्म; 11:00 am – 1:00 pm सम्म; 1:00 pm - 3:00 pm सम्म; 5:00 pm - 7:00 pm सम्म; र 4:00 pm - 5:00 pm सम्म। बैठकहरू
DeKalb काउन्टी बोिि रूम, McClendon ES, Stoneview ES, र Stephenson MS िएका डथए।
यो नीडत DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टले अंगीकरण गरे को डथयो र यो अगस्ट 2016 - अगस्ट 2017 सम्म लागू हुनेछ। स्कू ल डिडस्िक्टले
यो नीडत Title I, Part A का सहिागी बालबाडलकाहरूका सबै अडििावकहरूलाई सेप्टेम्बर 15, 2016 वा सो अगाडि नै डवतरण गररनेछ।

DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टको अद्यावडि गरी अंगीकार गररएको अडििावकीय संलग्नता नीडत सेप्टेम्बर 15, 2016,
जसले डिडस्िक्टको नयााँ दुरदर्शिता, लक्ष्य तथा आदर्श वाक्यलाई प्रडतडबडम्बत गदिछ।

NEPALI

सवेक्षणको मूल्याङ्कन
हामी तपाईंलाई महत्व कदन्छौ, र तपाईंको सुााव हाम्रा लाडग महत्वपूणि छन्।
1. Title I डिडस्िक्ट अडििावकीय संलग्नता नीडत सम्बन्िी तपाईंका थप रटप्पणी वा सुाावहरू छन्?

2. तपाईं 1% अडििावक संलग्नता Title I को कोष कसरी प्रयोग होस् िन्ने चाहनुहुन्छ?

3. डिडस्िक्ट नीडत अडििावकीय संलग्नताको समीक्षा तथा संशोिन सम्बन्िी तपाईंका थप रटप्पणी, सल्लाह, वा सुाावहरू छन्?

DeKalb काउन्टी स्कू ल डिडस्िक्टको अद्यावडि गरी अंगीकार गररएको अडििावकीय संलग्नता नीडत सेप्टेम्बर 15, 2016,
जसले डिडस्िक्टको नयााँ दुरदर्शिता, लक्ष्य तथा आदर्श वाक्यलाई प्रडतडबडम्बत गदिछ।

