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आदरणीय DPS प�रवारह�:
हामीले संसारको क�ना गऱ्यौं जसमा DPS का प्र�ेक िव�ालयसँग हाम्रो िभजन: प्र�ेक ब�ा सफल �न्छ (Every Child Succeeds)
लाई समथ�न गन� उनीह�लाई आव�क पन� कुराह� छन्। यो िभजनलाई प्रा� गन�का लािग, हामीले िव�ाथ�को सफलताका स�ूण�
बाधाह�लाई िनर�र �पमा हटाउनुपछ� । अस�मताह� भएको िव�ाथ�को अिभभावकको �पमा, हामीले Denver प��क
�ू�मा िवशेष िश�ाका लािग हाम्रो िभजनको बारे मा केही जानकारी साझा गन� र हाम्रो समथ�नमा प्रितिक्रया साझा गन� तपाईंलाई
िनम�णा गन� चाहन्छौं।
यो गत िव�ालय वष�मा, हामीले हाम्रा िवशेष िश�कह� �वहारा�क सम�ाह�लाई स�ोधन गन�मा र िवशेष िश�ामा
िव�ाथ�ह�लाई सहायता गरी ित सम�ाह�लाई रो�मा थप संल� भएको फेला पाऱ्यौं।
जनवरीमा किठन कुराकानीह�मा संल� भएपिछ, हामीले अ�त: हाम्रो िव�ाथ� समानता तथा अवसर टोलीलाई पु नग�ठन गन� िनण� य
गऱ्यौं, जसले अस�मताह� भएका िव�ाथ�ह� सिहतका स�ूण� िव�ाथ�ह�लाई समथ�न सेवाह� उपल� गराउँ छ। केही मु�
प�रवत�नह�मा िन� समावेश �न्छन्:
• िवशेषीकृत िनद� शनमा के��त �न, इन-�ूल �मता िनमा� ण गन� र िवशेष िश�ाका िश�कह� तथा कम�चारीलाई ठोस
सहायता उपल� गराउन स�ूण� िव�ालयह�ले िवशेष िश�ा िनद� शना�क िवशेष�मा प�ँ च गरे का छन् भनी सुिनि�त गन�;
• इिलमे�री भावा�क आव�कताह� (AN) से�रमा आधा�रत काय�क्रमह�का अित�र� कम�चारीका लािग िव� �वस्था
वृ�� गन�; र
• केही के��य काया� लयका साधारण कोषह�लाई िव�ालयमा आधा�रत साधारण कोषह�मा पु निव�भाजन गन� जसकारण
इिलमे�री �ूलका नेताह�ले िव�ाथ�का �वहारा�क सम�ाह�मा सहायता गन�का लािग सामािजक काय�कता� वा
िव�ालयको मनोवै�ािनकको सं�ा वृ�� गन� सक्छन्।
यी प�रवत�नह�को बारे मा समुदायमा घोषणाको समयको बारे मा िच�ा छ भ�े हामीले ठान्यौं तर हामीले पु नग�ठन गदा� पदमा असर
परे का हाम्रा सहकम�ह�को स�ानिबना गऱ्यौं। हाम्रा स�ूण� टोली सद�ह� पिहचान गन� नसिकँदास� घोषणा ग�रएन, संयोगवश
उ� घोषणा 2018-19 को बजेट छलफलमा भयो। हामीले यो पुनग�ठनलाई बजेट िनण�यह��ारा प्रो�ाहन ग�रएको िथएन र
यसले कुनै पिन त�रकामा िवशे ष िश�ाका लािग छु �ाइएका कोषह�लाई असर पाद� न भनी जनाउन चाहन्छौं।
वा�वमा, िवशेष िश�ामा िड��� �को समग्र लगानी वृ�� �न जारी राख्छ र हाम्रा िव�ालयह�ले अित�र� िव� �वस्था र िवशेष
िश�ामा जाने सहायताह�बाट लाभ प्रा� गन�छन्। उदाहरणका लािग, िड��� � �ूलह�लाई म�म िवशेष िश�ा आव�कताह�
भएका िव�ाथ�ह�का लािग िसधै ँ पारापे शेवरह� िनयु�� गन� कोषह��ारा सश� बनाइन्छ। से�रमा आधा�रत काय�क्रमह�का
िव�ाथ�ह� सिहतका धेरै आव�कताह� भएका िव�ाथ�ह�का लािग, सहायता िव�ालयले प�ँ च गन� स�े के��य िव�ीय
स्रोतमाफ�त उपल� गराउन जारी रा�खनेछ।
थप जा�का लािग, हामीले तपाईंलाई िन�मा िनम�णा गछ�:
• अिप्रल 12 बाट रे कड� ग�रएको िश� बोड� (Board of Education) को बैठक हे नु�होस्, जहाँ हामीले पुनग�ठनबारे जानकारी
उपल� गराउँ छौं। उ� िभिडयो http://board.dpsk12.org मा गएर वा “Watch Board Meetings Live” मा गएर हे न�
सिकन्छ।
• हामीले िवशेष िश�ाको िव� �वस्थालाई उ�ृ� �पमा कसरी प्रयो गन� सक्छौं भ�े बारे मा आफ्ना िवचारह�
seo@dpsk12.org मा साझा गनु�होस्।
• https://studentequity.dpsk12.org/sped-engagement/ मा गएर अस�मताह� सिहतका िव�ाथ�ह�लाई समथ�न
गन�मा �े ित्रय समर फोरमका लािग साइन अप गनु�होस्।
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हामीले हाम्रा अस�मताह� सिहतका िव�ाथ�ह�का प�रवारह�बाट प्रितिक्रया तथा प�रप्रे � संकलन गन� जारी रा�ेछौं र हामी
सबैका िव�ाथ�ह� – हाम्रा अस�मताह� सिहतका िव�ाथ�ह� सिहत – सफल �न स�े िव� िसज�ना गन�का लािग हामीले सँगसँगै
काय� गन� �नाले तपाईं हामीसँग संल� �नु�नेछ भ�े आशा गछ�।
भवदीय,
Eldridge Greer, Ph.D
स�� प्रमुख, िव�ाथ� समानता तथा अवसर
Denver प��क �ू�

