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हाम्रो डिस्ट्रि कलाई 21औ ंशताब्दीको डिद्यार्थीहरूको आिश्यकताहरूलाई पूरा गरे्न क्षमता राखे्न बर्नाउर्नको 

लाडग िेररडिल डिडि सू्कल्स (Westerville City Schools) ले 2013 मा एउिा आक्रामक रणरै्नडतक 

योजर्ना िुरू गरेको डर्थयो । यो योजर्नामा हाम्रो िमुदायले यिका युिाहरूको डशक्षाको लाडग मुख्य के-के 

चाडहन्छ िरे्नर पडहचार्न गर्नन मद्दत गरु्ननहुरे्न 300 डर्निािी, आमाबुबा, डिद्यार्थी, व्यापार व्यििायी, र्नागररक 

िङ्गठर्न तर्था अन्यहरूको राय िमाडिष्ट छ ।   

अडहले यो योजर्ना कायानन्वयर्न गरेको झनै्ड चार िर्न पडछ, हामीले हामीलाई जााँचडबन्दुमा पाएका छ  ं। अडहले 

हाम्रो रणरै्नडतक योजर्नाको प्रगडतको िमीक्षामा िमुदायलाई  पुर्न: िंलग्न गराएर र  यडद आिश्यक िएमा करै्न 

िमायोजर्नहरू चाडहन्छर््न डक िरे्नर डर्नणनय गरे्न िमय िएको छ । हामीले आफ्र्नो सू्कल डिस्ट्रि क प्रडत िमुदाय 

िदस्यहरूको डिचार तर्था अपेक्षाहरूका िार्थिारै्थ, डशक्षाले डिद्यार्थीलाई किरी आकार डदन्छ र िडिष्यमा 

उर्नीहरूलाई किरी िफलताको लाडग तयार गराउछ िरे्नर पडर्न पत्ता लगाउरे्न छ  ं।  

यो प्रडक्रयामा िाग डलरे्न इचु्छक जोकोहीलाई पडर्न िहिाडगता खुला छ र िमुदायको िबै खण्डहरू, खािगरी 

सू्कल माडमलाहरूमा खािै िाग र्नडलरे्न व्यस्ट्िहरूबाि राय िङ्कलर्न गररएको छ िरे्नर डिस्ट्रि कको 

अडिकारीहरूले िुडर्नडित गरे्नछर््न । हामी खािगरी िमुदायका जेष्ठ र्नागररकहरू र हाम्रा सू्कलहरूमा आफ्र्ना 

बालबाडलकाहरूलाई िर्नान र्नगरेका डर्निािीहरूका कुरा िुन्न इचु्छक छ  ं।   

यडद तपाईं हाम्रो िमुदायको सू्कलहरूको िडिष्यलाई आकार डदर्नको लाडग िहयोग गर्नन चाहरु्नहुन्छ िरे्न यो 

प्रडक्रयाको लाडग तपाईंको प्रडतबद्धतालाई लागे्न िमय िरे्नको दुई िााँझ गरेर तीर्न घण्टाको हो । पडहलो िााँझ 

ठूलो-िमूह डमडिङ्ग हुरे्नछ जहााँ डिगतको प्रगडत र चालु रणरै्नडतक योजर्ना अङ्गहरूको लाडग पृष्ठपोर्ण िङ्कलर्न 

गरररे्नछ । दोस्रो िााँझ, िहिागीहरू िार्नो-िमूह छलफलहरूमा िाग डलरे्नछर््न जहााँ ठूलो-िमूह िेलाबाि 

प्राप्त पृष्ठपोर्णलाई गडहराईमा खोतल्रे्न काम हुरे्नछ ।   

 ठूलो-समूह  मममिङ्गहरू (Large-group meetings) मंगलबार, अडप्रल 4, 2017 र बुिबार, अडप्रल 

5, 2017, िााँझ 7 बजे देस्ट्ख िााँझ 8:30 बजेिम्म िंचालर्न हुरे्न िएको छ ।  

o िहिागीहरूले यी मधे्य कुरै्न एउिा डमडिङ्गमा मात्र िहिागी हुरु्नपरे्न हुन्छ, जुर्न 936 

Eastwind Drive मा अिस्ट्थर्थत हाम्रो Early Learning Center मा िंचालर्न हुरे्नछ ।  

 सानो-समूह मममिङ्गहरू (Small-group meetings) अडप्रल 19, 2017 र अडप्रल 20, 2017, िााँझ 

7 बजे देस्ट्ख िााँझ 8:30 बजेिम्म िंचालर्न हुरे्न िएको छ । 

o यी छलफलहरू पडर्न हाम्रो Early Learning Center मा िंचालर्न हुरे्नछ र िहिागीहरूले 

ित्रहरू मधे्य कुरै्न एकमा मात्र िाग डलरु्न परे्नछ ।  

कृपया ध्यार्न डदरु्नहोि् डक िार्नो-िमूह डमडिङ्गमा िाग डलर्नको लाडग िहिागीहरूले ठूलो-िमूह ित्रमा 

िहिाडगता जर्नाएको हुरु्नपरे्नछ । हाम्रो िंचालर्न थर्थल तर्था िार्ना-िमूह िहजीकरण प्रडक्रयाको क्षमताको 

डिडमतताले गदान, जुरै्न िााँझ पडर्न हामीले 120 िहिागी िम्मको िीमा राखेका छ  ं। यडद िहिागीहरूको 

िङ््खख्या तोकेको िन्दा िेरै ियो िरे्न पडर्न, ती व्यस्ट्िहरूलाई आफ्र्नो योगदार्न डदर्न अन्य डिकल्पहरू उपलब्ध 

गराइरे्नछ ।  

कृपया RSVP को लामि यहााँ क्लिक िननुहोस्, र यो महत्वपूणन डक्रयाकलापको माध्यमद्वारा हाम्रो 

सू्कलहरूको िडिष्यलाई आकार डदर्नको लाडग तपाईंको चाहर्ना प्रडत तपाईंलाई अडिम िन्यिाद ।  

https://goo.gl/forms/P8Eo4bxum2TWKAjk1

