द्विभाषी प्रस्ताद्वित बजेट – जान्नु आिश्यक छ
अिलोकन
रोचेस्टर सिटी स्कूल सिस्ट्स्टिक (आर िी एि िी) २०१८ - २०१९ को प्रस्तासित बजेटले अर्थपूर्थ द्वीभाषी कर्थचारीहरु र्सपन्छ (४५.६ फुल
टाइर् बराबर) धे रै जिो सबशेष सशक्षाको सशक्षकहरु हुन्छन । सद्वभाषी सशक्षा पाठ फरिार उत्साह र उनको बजेट प्रार्सर्कताहरू द्वारा िु धार
गनथ िु परन्टें टेनन्टले स्पष्ट प्रसतबद्धता सिएको छ । ि सचल्ड्िेनि अजेन्दाले यी प्रयािहरूको प्रशंिा गिथ छ र पिहरु भररयको राम्रो िं ग हे री
पक्का गने छ र कायथ न्वानर्ा पयाथ प्त िहायता पाउने छ । तर्ासप, सद्वभाषी सशक्षा सिभाग अझै स्ट्थर्रता छै न, र नि सनसर्थत सद्वभाषी भाषा र
िाक्षरता एकेिर्ी आसधकाररक रूपर्ा स्कूलको बजेटर्ा छै न ।

२०१८-२०१९ को लाद्वि सकारात्मक पररिततन





एसििन टे क २०१८-२०१९ स्कूल िषथको लासग सद्वभाषी हाई स्कूल हुनेछ;
२०१८-२०१९ प्रस्तासित बजेटले ४५.६ सद्वभाषी कर्थचारी (एफटीई) लाई र्प गिथ छ, 21 सिसभन्न प्रकारका थर्ानहरूर्ा, हालको
िषथर्ा २० प्रसतशत िृ स्ट्द्ध;
िबै भन्दा ठूलो कर्थचारी िृ स्ट्द्ध सिशेष सशक्षार्ा छन् , १९ जना सद्वभाषी सिशेष सशक्षा सशक्षकहरू र्सपने हालको िषथर्ा भन्दा ५३
प्रसतशत िृ स्ट्द्ध;
स्कूल सिस्ट्स्टिकले १५.५५ ESOL (अन्य भाषा को िक्ताहरु को लासग अंग्रेजी) सशक्षकहरु र्प गने प्रस्ताि पसन गरे को छ.
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सद्वभाषी सशक्षा सनिे शक अस्ट्थर्र स्ट्थर्सतर्ा छ;
सद्वभाषी भाषा र िाक्षरता एकेिे र्ी आसधकाररक रूपर्ा कायथ क्रर् स्कूल बनाइएको छै न, एकेिे र्ीका िबै पिहरु स्कूल चीफको
बजेट अन्तगथ त िु ची छ;

द्वसफाररसहरू
यी सिफाररिहरु लासटनो/ए एिु केिन ताथफोिथ बाट आएको हो, र ि सचल्ड्िेनि अजेन्दाले पुरा िर्र्थन गरे को छ:
द्विभाषी द्विक्षा स्थिर िनुतहोस् - हाम्रो अनुिन्धानले स्पष्ट रूपर्ा हाइलाइट गरे को छ सक सद्वभाषी सशक्षा सिभाग अस्ट्थर्र छ। सनिे शकको
थर्ानर्ा ठूलो उर्लपु र्ल हुन्छ र असहले पसन आथर्ाई सनिे शकले थर्ान भररएको छ। एक थिायी द्वनर्दे िकलाई द्विभाषी पररषर्दको
सहयोिको सािमा जािीर द्वर्दनु आबस्यक छपयतिेक्षकहरु र रोिेस्टेर ग्रेड प्रिासकहरु को एक उच्च एसोद्वसएिन मा, र आफ्नै
द्विभाि को बजेट बाट ।
ल्याद्वटन / ओ द्विद्यािीहरूका लाद्वि थिायी न्यू कमर कायत क्रम - ल्यासटन / ओ सिद्यार्ीहरू रोचेस्टर अन्तराथ सष्टिय एकेिे र्ीर्ा फोकि छै न
। तू फान र्ाररयाको सिनाश पसछ। ५६० भन्दा बढी सिद्यार्ीहरू यो स्कूल िालर्ा पोटो ररको बाट रोचेस्टर आईपुगी िकेको छ । हाम्रो
िबै भन्दा ठूलो स्कूलहरू नयााँ आउने ल्यासटन / ओ सिद्यार्ीहरूका लासग प्लेिर्े न्ट िे न्टरहरू बनेका छन जस्मा कुनै पसन कायथ क्रर्हरु
आफ्नो अनुपर्् आिश्यकता िम्बोधन गिै न । रोिेस्टर अन्तरराष्ट्रीय अकार्दमी प्रद्वतरुप द्वडस्स्टर कलाई थिायी के-१२ (K-12) लै द्वटना /
ओ न्यू कमर (Latina/o newcomer) कायतक्रम को आिश्यकता छ। न्यूकर्र कायथ क्रर्को सिद्यार्ी अनुपातर्ा उपयु क्त सद्वभाषी
कर्थचारी हुनुपछथ , िार्ै िोभाषे िार्ासजक कायथ कताथ र िल्लाहकार िसहत यी सिद्यार्ीहरूले अनुभिगरे को गसहरो आघात िम्बोधन गनथ
हुनुपछथ ।
ल्याद्वटन / ओ उपलस्ि संरेखण को लाद्वि रणनीद्वतक योजना - ल्यासटना / ओ को र्हत्वपूर्थ र प्रार्ासर्क आिश्यकताहरु को
आिश्यक छ र हार्ी िाँ ग ल्यासटना / ओ अध्ययन र सद्वभाषी सशक्षा र्ा एक पङ्क्स्ट्क्तबद्ध योजना छ । सजल्ला भरर्ा िु िैको लासग ढााँ चा र
सिशासनिे शन् रर्नीसतक योजना बनाउन पछथ । हार्ीिाँ ग िात प्रार्सर्क सद्वभाषी सिद्यालयहरू छन र त्यो िबै एउटा उच्च सिद्यालयर्ा
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सभसिन्छ, अनी खचाखछ हुन्छ, र ती सिद्यार्ीहरूको लासग शैक्षसर्क अिधारर्ाहरू िीसर्त गिथ छ। ५६० + को पोटो ररकोबाट नयााँ
सिद्यार्ीको आगर्नर्ा, त्यहााँ अब प्रार्सर्क तहर्ा पयाथ प्त सिट छै न ।
द्विद्यािीहरू लाई सबै स्तरहरूमा िप द्विभाषी सीटहरू िाद्वहन्छ । हार्ी एसििन क्याररयर र टे स्ट्िकल हाई स्कूललाई सद्वभाषी
सशक्षाको सिस्तारको प्रशंिा गछौं, र ती पिहरू िे प्टेम्बर २०१८ असघ भररन पक्का गनथ हे ने छौ ।
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सकारात्मक द्विद्यालय बातािरण प्रस्ताद्वित बजेट – जान्नु आिश्यक छ
अिलोकन
जुन २०१६ र्ा नयााँ कोि अफ कंिक्त पाि भय पछी रोचेस्टर सिटी स्कूलर्ा सनलम्बनहरू घटाउाँ िै एक सनरन्तर प्रसतबद्धता आएको छ र पुनरुत्थान
व्यबहारहरु लागू गरे को छ । तर्ासप, धे रै कार् गनथ बासकनै छ, र नयााँ कोि अफ कन्दक्ट लागू गनथ र िकारात्मक सिद्यालयको िातािरर्लाई िर्र्थन गनथ
केिल िानो र्ािार्ा स्रोतहरू िर्सपथत छन ।
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३.७१ असतररक्त स्कूल िार्ासजक कर्थचारीहरू
१.५ असतररक्त सद्वभाषी स्कूल िार्ासजक कर्थचारीहरू
०.८ असतररक्त स्कूल िल्लाहकार
०.५ असतररक्त स्कूल र्नोिै ज्ञासनक
१।२५ असतररक्त रे स्पोन्स तु ईन्टभे न्सन सशक्षकहरु
2 नयााँ सद्वभाषी रे स्पोन्स तु ईन्टभे न्सन सशक्षकहरु
१० असतररक्त व्यिहार सिशेषज्ञहरू
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१ असतररक्त इन-स्कूल सनलम्बन सशक्षर् िहायक
५ असतररक्त स्कूल िु रक्षक र ४ असतररक्त सद्वभाषी स्कूल िु रक्षक - स्कूल िु रक्षा एक प्रसतसक्रयाशील छ

द्वसफाररसहरू
पुनजीद्वित व्यबहारअहरु को प्रयोि बढाउनुहोस् - जब "र्ाई ब्रोिरि कीपर" अनुिान हटछ, प्रत्येक भिनर्ा पुनरुत्थान प्रर्ाहरू लागु
गनथ एक सिगो योजना सिकाि गनथ र्हत्त्वपूर्थ छ।

बााँ की भएका ईन स्कूल सस्पे न्सन रुमहरु लाई मद्दत क्षेत्र मा पररिततन िनुतस् – ईन-स्कूल िपेन्सन कोठाहरु लाई र्द्दत क्षे िर्ा पररितथ न
गनथ लाई उत्तर् अभ्याि र व्याििासयक सिकािको अझ बसढ िर्न्वय हुनुपछथ

द्विद्यािीहरु को आिाज र अद्वभभािक संलग्नता बढाउनुस्– आर्ाबाबु को िं लग्नतालाई िर्सपथत स्रोतहरू प्रायः प्रभािकारी भएका छन्।
आर्ाबाबु र सिद्यालयहरू बीचको बसलयो िम्बन्ध बनाउनका लासग आर्ाबाबु को िम्बन्ध र गृ ह सिद्यालय िहायकहरूको भू सर्का पुन: प्रयत्न
गनुथपछथ । छाि नेतृत्वको भू सर्का पसन हाई स्कूल स्तरर्ा सिस्ताररत
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द्वििेष द्विक्षा प्रस्ताद्वित बजेट - जान्न आिश्यक छ
अिलोकन
सिशेष िे िा सिभाग (सिशेष सशक्षा) यि स्कूल िालर्ा िं कटर्ा रहे को छ। तीन शीषथ नेताहरूले सिभाग छोसििकेका छन् र सनिे शक पिहरू
पूर्थ रूपर्ा पुन: सनर्ाथ र् गररएको छ। सिशेष सशक्षाको िजथनौं िर्न्वय प्रशािकहरू (CASEs) को कर्ी गनाथ ले सिशेष सशक्षा सर्सतङ्क
प्रसक्रयार्ा पसहलेनै बोझ परे को िसर्सतलाई सछन्न सभन्न गयो। त्यिपसछ स्कूल सिस्ट्स्टिक लाई स्टे ट र fedaral कानून अनुपालन नगरे को भनी
र्ुकिर्ा गने धर्की सियो ।
यो उर्लपुर्ल को बीचर्ा सिशेष आिश्यकता बालक िु बे र र्यो ।
टि े सभयान रोएको िु ःखि र्ृत्युले हरे क बच्चाको हे रचाह गनथ हाम्रो सजम्मेिारीको िम्झना सिलाउाँ िछ, सिशेष गरी ती सिशेष आिश्यकताहरु
िं ग। प्रस्तासित २०१८-२०१९ बजे टले सिशेष सशक्षाको लासग र्हत्त्वपूर्थ थर्ानहरू पुनथर्ाथ सपत गिथ छ र सिस्तार गिथ छ। यो आिश्यक छ सक यी
र्पहरू अनुर्ोिन गररन्छ र सछटो भनथ िसकन्छ। सिशेष सशक्षाको लासग कुनै िसजलो िु धाने उपाए छै नन् । तर्ासप, असधक पारिसशथता,
स्ट्थर्रता र िं िाधनको ििथ श्रेष्ठ उपयोगको िार्, हार्ी रोचेस्टरका बच्चाहरुका लासग गम्भीर िु धार गनेछौं ।
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सिशेष सशक्षाको ११ िर्न्वय प्रशािकहरूको पुनथर्ाथ पना (CASEs), सिशेष सशक्षाको ११ िर्न्वय प्रशािकहरूको पुनथर्ाथ पना
(केिि् ), कुल सर्लाएर 37 िम्म, पोर िालको बजेट अनुर्ोिनको पुरा सबपररत छ।
१० व्यिहार सिशेषज्ञ पिहरू र्सपएका छन् १७ जना कुल सर्लाएर;
१९ असतररक्त सद्वभाषी सिशेष सशक्षा सशक्षक;
४.७ र्प सिशेष सशक्षा सशक्षकहरू;
५.९ असतररक्त बोल्ने र िु न्ने सशक्षक,र २।५ असतररक्त सद्वभाषी बोल्ने र िु न्ने सशसक्षकाहरू;
४.४ असतररक्त सिशेष सशक्षा सशक्षक िहायक, र ६ र्प सद्वभाषी सशक्षक िहायकहरु;
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९ द्वोभाषी सिशेष सशक्षा पराप्रोफेिनलहरु कासटएका छन्
२२ जाना १ ला १ पाराप्रोफेिनलहरु कासटएको छ (११७ िे खी ९५)
सबशेष सशक्षा कर्थचारीको ठु लो कट्टी भयको िबै आर्ाबु िा लाई िम्झाई सिनु पछथ र सिद्यार्ीको व्यस्ट्क्तगतकृत शैसक्षक
कायथ क्रर्हरू (IEPs) िाँ ग िर्ान हुनु पर् छ । योिम्भि छ सक सिशेष सशक्षा सशक्षकहरू र्प १ िाँ ग १ पारारोफेिनल को प्रयोग
र्ासर् एक िु धार हो
तर्ासप, यी पररितथ नहरू राम्ररी बु झ्नै पछथ र ठीक िाँ ग र्सहना अगासिनै योजना बनाउनु पछथ
सिशेष िे िा (सिशेष सशक्षा) सिभाग जस्ता को त्यस्तै छ, चसलरहे कोल छ र िर्ुिायले राम्रोिाँ ग बु झेको छै न ।
सिशेष िे िा (सिशेष सशक्षा) सिभाग जस्ता को त्यस्तै छ, चसलरहे कोल छ र िर्ुिायले राम्रोिाँ ग बु झेको छै न । यी केही पररितथ नहरू
िर्ािे श छन्:
o
o
o
o
o
o

सिशेष सशक्षा को नयााँ एिोसिएट सनिे शक को पि बासहरी सिशेष सशक्षा को सनिे शकले ठाउाँ सलन्छ
नयााँ सिशेष सशक्षा अनुपालनको एिोसिएट सनिे शक ले सिशेष सशक्षा अनु पालन असफिरको ठाउाँ सलन्छ ;
त्यहााँ िम्बस्ट्न्धत िे िाहरु स्ट्थर्सतको नयााँ एिोसिएटसनिे शक छ;
जोन सनिे शकहरू ४ बाट ३ पिहरू भए;
सिशेष सशक्षा र सिद्यार्ी िहायक पिका प्रर्ुख अस्ट्थर्र रहे को छ;
पररयोजना प्रबन्धक भू सर्का अस्पष्ट छ ।
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द्वसफाररसहरू
द्वनरन्तर सेिा पङ्क्स्िबद्ध िनुत होस्

- कायथक्रर्हरू र िेिाहरू जिले ििोत्तर् रूपर्ा सिद्यार्ीहरूको आिश्यकता पूरा गछथ

त्यो िबै

सिद्यालय भिनहरूर्ा उपलब्ध हुनु पछथ । अिक्षर्ताको सिध्यार्ीको हरे क कायथ क्रर् िा भिनको पररितथ न हुाँ िा सिसकने प्रसक्रयार्ा सिच्छे िक
हुन्छ । यि प्रकारको ठूलो स्कूल सिस्ट्स्टिकर्ा धे रै सिद्यार्ीहरूको लासग सिसभन्न कायथ क्रर् बन्दोबस्त गनथ धे रै जसटल छ । यो असभभािक र
िार्ुिासयक इनपुटको िार्ै एक सबस्ताररक बहु िषथ योजनाको आिश्यक छ । जबसक िबै कायथ क्रर्हरू प्रत्येक भिनर्ा उपलब्ध गनथ
िसकाँिै न, त्यहााँ भसिष्यिार्ी गनथ िसकने र लगातार प्रोग्रार् उपलब्धताको लासग एक राम्रो सिश्वािइलो प्रयाि हुनुपछथ ।

लिातार अद्वनिायत पेिसम्बन्धी द्विकास

- अनुपालन, सिद्यार्ी प्लेिर्ेन्ट्ि, र सनिे शनको गुर्ले िबै िर्स्याहरू लगातार पेशािम्बन्धी

सिकािको कर्ीबाट प्रभासित हुन्छन् । प्रत्येक कर्थचारी जो IEPs को सिद्यार्ीहरु िं ग बातचीत गनथ छ र उसनहरुलाई िहयोग को लासग उसचत
प्रसशक्षर् हुनु पछथ ।

द्वनलम्बनमा अस्मानता लाई सम्बोधन

- अक्षर्ताका सिद्यार्ीहरू आफ्ना िार्ान्य सशक्षा िहकर्ीहरूको तुलनार्ा उच्च िरर्ा सनलम्बन

गनथ जारी छ । सनलंबन एक सिद्यार्ीको शैसक्षक प्रगसत गनथ हासनकारक छन् र केिल अस्ट्न्तर् उपायको रूपर्ा प्रयोग गनुथपछथ । यो र्हत्त्वपूर्थ
छ सक िबै अछार्अताका सिध्यासर्थहरु को सनलम्बनहरू िर्ीक्षा गनुथ पछथ सकनकी िु सनसित गनुथहोि् सक ती सिद्यार्ीहरू उनीहरूको
अक्षर्ताको व्यिहारको लासग क्लािरूर्बाट हटाइएको छै न । सनिारर् को लासग धे रै कार् गनुथ पछथ , सिद्यार्ीहरूको उसचत थर्ानान्तरर्,
िार्ासजक भािनात्मक िर्र्थन, र कर्थचारीहरूको प्रसशक्षर् िसहत ।
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प्रारस्िक बाल्यकाल द्विक्षा प्रस्ताद्वित बजेट - जान्न आिश्यक छ
अिलोकन
रोचेस्तर सिटी स्कूल सिस्ट्स्टिक Rochester City School District (RCSD) 2018-2019 प्रारस्ट्म्भक बाल्यकाल प्रस्तासित बजेट ठूलो
र्ािार्ा पूिथ िषथको बजेटको िर्ान छ । रोचेस्टरको सप्र-के कायथ क्रर् रोचेस्टर सिटी स्कूल सिस्ट्स्टिक र िार्ुिासयक आधाररत प्रिायक
िं थर्ाहरूको बीच िाझे िारी हो। रोचेस्टरको प्रारस्ट्म्भक बाल्यकाल कायथ क्रर्हरू सजल्लाको लासग उज्ज्वल थर्ानको रूपर्ा िे खा पछथ , धे रै
िषथहरु र्ा बच्चाहरु को िं थर्ान द्वारा आयोसजत सिश्विनीय र्ूल्यां कन िे स्ट्ख र्ाहा भएको छ सक हे ि स्टाटथ र्ा बच्चाहरु भनाथ भयको िे खयको
छ, सिस्ताररत सप्र-के र िािथ भौर् सप्र-के कायथ क्रर्र्ा उनीहरूको िहभासगताको र्ाध्यर्बाट बालिासलका तयारतार्ा पयाथ प्त िु धारको
अनुभि गिथ छ। सिस्ट्स्टिकले सिधै २०१८-१९ र्ा २८ सप्र-के कायथ क्रर्हरू िञ्चालन गने योजना छ, र हार्ी आशा गिथ छौं सक िार्ुिासयक
प्रिायकहरूले अरु ३७ िटा िाइटहरू िर्ुिाय सभि व्यिथर्ापन गनेछन्।

२०१८-२०१९ को लाद्वि सकारात्मक पररिततन






सिस्ट्स्टिकले ७ एफ टी ई (FTE) र्सपिै छ जिर्ा आर्ाबाबु ने ता िर्ु ह िा िहयोसगहरु , िार्ै धेरै सद्वभाषी पिहरू पसन
छन्;
२०१८-२०१९ प्रस्तासित बजे टले पूिाथ नुर्ान गछथ की प्रसतघण्टा र िबस्ट्स्टत्युत कर्थ चारी भन्दा थर्ाई पिहरु र्ा बढी खचथ
हुन्छ
आर िी एि िी (RCSD) सभि धेरै अन्य पररितथनहरूको बीच सजल्लाको उच्च प्रिशथ न सप्र-के कायथक्रर् स्ट्थर्र छ । यिले
प्रारस्ट्म्भक बालककाल सशक्षालाई एक िर्ान पहुं चको अनु र्ती सिन्छ । अतीतर्ा सिस्ट्स्टिकले बालबासलकाहरु को
सिकािशील सढलाइ र्ू ल्यां कनको लासग पयाथ प्त स्रोतहरू प्रसतबद्ध गरे को छ;
सप्रस्कूलको लासग र्ू ल्यां कन िेिाहरू सतर िार्ान्य धन $ ५,००,००० अपथर् गरे र सिस्ट्स्टिक सप्रस्कूल सिशे ष सशक्षा को लागी
आफ्नो प्रसतबद्धता जारी राखे को छ जहााँ स्वाथर् सिकािर्ा सढलाइको बारे र्ा सचन्ता छ।

२०१८-२०१९ को लाद्वि द्विन्ता




अने क सकन्डरगाटथ न प्रोग्रार् भएको स्कूलहरु सप्र-के र्ा कम्ती छ, एकै सिद्यालयर्ा सप्र-के बालबासलकालाई प्रभािकारी
रूपर्ा सकन्डरगाटथ नर्ा हस्तान्तरर् गनथ सिस्ट्स्टिकको क्षर्ता सिसर्त गछथ ;
स्पेनी भाषी सिद्यार्ीहरूको सभसिने प्रत्यासशत बािजू ि, सद्वभाषी सप्र-के को सषक्षकहरु र प्रोफेिनल कर्थ चारीको कुनै
प्रत्यासशत सिस्तार छै न ।
2018-19 र्ा सप्र-के को प्रस्तासित बजे टको $ ८१५,००० ले िानो भएको छ प्रायः EPK र UPK को सिज्ञापन र्ा कटौती
को कारर्ले हो ।

द्वसफाररसहरू
प्रारस्िक बाल्यकाल संक्रमण सुधार - उच्च गु र्ित्ता सप्र-के कायथ क्रर् भए तापसन RCSD प्रारस्ट्म्भक प्रार्सर्क सिद्यार्ी अक्सर
पसछ पछथ , उच्च गु र्ित्ता सप्र-के कायथ क्रर् भए तापसन RCSD प्रारस्ट्म्भक प्रार्सर्क सिद्यार्ी अक्सर पसछ पछथ , ते स्रो श्रेर्ीले िम्मा र्ा
पढ् न सिि िं घषथ गछथ । यो गसतशील को एक कारर् सप्र-के बाट K को िंक्रर्र् एक िानो बच्चाको लासग चुनौतीपूर्थ हुन

िक्छ, सिशे ष गरी ती सिशे ष आिश्यकताहरु को लासग । यो ठे गाना लगाउन प्रारस्ट्म्भक बाल्यकाल िंक्रर्र् िररपरर
सिद्ध अभ्यािहरू लागू गनथ सिस्ट्स्टिकले प्रर्ार्-आधाररत रर्नीसतहरू सिकाि गनुथ पछथ , र यो िुसनसित गनुथ पछथ की K-2
पाठ्यक्रर्ले सप्र-के बाट एले र्ेन्टरी िुचारु िंक्रर्र् गनथ र्ि् घत गछथ ।
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पूितप्रािद्वमक द्वििेष द्विक्षाको लाद्वि उच्च पुनतभुितान र्दर को लाद्वि धक्का

- अपयाथ प्त पुनथभुगतान िर पूिथप्रार्सर्क सिशेष

सशक्षा िे िाहरूको प्रिायकहरू को कर्ी को कारर् हो (जस्तै , शारीररक र्ेरेपी, व्यििासयक र्ेरेपी)। सिकािशील सढलाइ भएका
यु िा केटाहरू हप्ता िा र्सहना र्हत्वपूर्थ िे िाहरुका लासग पस्ट्खथरहे को हुन्छ जुन स्कूल तयारताका लासग अत्यािश्यक छन् । यी
सढलाइहरू पसछ, असधक र्हाँ गो सिशेष सशक्षा प्लेिर्ेन्ट हुन िक्छ । सकनकी यी प्रसतफल िर हििम्म स्टे ट स्तर र्ा िे ट गररन्छ,
सिस्ट्स्टिकले ि सचल्ड्िेन एजे न्डा र असभभािकिाँ ग िाझे िार गनुथपर् छ, प्रिायकहरू र अन्य िर्ुिाय ििस्यहरु पूिथप्रार्सर्क सिशेष
सशक्षा िे िाहरूको प्रिायकहरू को लासग प्रसतपूसतथ िर को लागी अल्बानी (Albany) र्ा असधिक्ता गनथ ।

द्वप्र-के द्विद्यािीहरूको लाद्वि उच्च िुणस्तरको समर प्रोग्राम समितन िनुतहोस - सिस्ट्स्टिकले ८ िषथको लासग यातायात िसहत K12 सिद्यार्ीहरूको लासग िम्मर प्रोग्रार्को लासग आसर्थक िहयोग प्रिान गरे को छ । िानो बच्चाहरु र्ा उच्च गु र्स्तर को िम्मर
प्रोग्रार् को िकारात्मक प्रभाि राम्रो तररकाले िस्तािे ज गरे को छ। हार्ी सजल्लालाई सप्र-के सिद्यार्ीहरूलाई िम्मर प्रोग्रार्को
िहयोग सिस्तार गनथ आग्रह गिथ छौं, जिले यी उच्च गु र्स्तर कायथ क्रर्हरूबाट धे रै लाभ उठाउन िक्दछ जिले सतनीहरूलाई सप्र-के
प्रगसत को अनुभिहरू भाईरहन्छ ।
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