
 

निरीक्षक मुिको आमाबवुा, अभििावक र समुदायलाई 

अद्यावधिक  

 
औरोरा पब्ललक स्कूल समुदाय
 

मैले जुलाई देखि को निरीक्षकको रूपमा सेवा गिे सौभाग्य पाएको छु। यस
अवधिमा मा सबै ववद्यार्थी सफल हुि ्भनि सुनिश्चित गिन केले काम गरररहेको छ र के
पररवतनि गिन आवचयक छ भन्िे बारे अध्ययि गिन हामीले आमाबुवा कमनिारी ववद्यार्थी र
औरोरा समुदायसँग छलफल गरेका छौं।
 

यी वातानलापहरूबाट स्पष्ट िारणा अगाडि आएको छ। प्रत्येक ववद्यार्थीका आवचयकताहरू
अझ राम्रोसँग पूरा गिन लाई यसका प्रणालीहरूलाई ियाँ रूप ददि आवचयक धर्थयो।
पररवतनिहरू गदान हामी हाम्रो क्षमतालाई बढाउि िाहन्छौं ककिकी हामीले गवन महसुस गिे
िेरै कुरा गछनि ्
 

 औरोरा क्वेस्ट यस राज्यको शे्रष्ठ प्रदर्नि गिे स्कूल मध्ये एक हो।
 क्रफिन इललमेन्टरीको प्रिािाध्यापक जेिी पासधिएर

कोलोरािो राश्ष्िय उत्कृष्ट प्रिािाध्यापक वर्न हुिुभएको छ।
 कररयर र कलेज अध्ययि सीपहरूका लाधग ले ववद्यार्थी प्रमाणपत्र प्रदाि

गिन राज्यको िेततृ्व गछन।
 र्रणार्थी र प्रवासी ववद्यार्थी र पररवारहरूको ववृि सखं्यालाई सहायता गिन

स्वागत केन्र लसजनिा गिन ले औरोरा लसटी र समुदाय संगठिहरूसँग
साझेदार गरेको छ।

यद्यवप हामीले पररवतनि गिुनपछन ककिकी हाम्रा िेरैजसो ववद्यार्थीहरूले राज्यका अन्य
ववद्यार्थीहरूले जसरी समाि र्ैक्षक्षक सफलता हालसल गरेका छैिि।्
 

 को िार वर्े नियलमत उतीणन दर छ जिु राज्यको औसत भन्दा
अस्वीकायन रूपमा कम छ।

 राज्यभररको अंकको तुलिामा का ववद्यार्थीहरूले मा औसत अकं
प्राप्त गछनि।्

 का तेस्रो गे्रि ववद्यार्थीहरू मात्र पठिमा निपुण छि ्जबकी राज्यभररमा
ववद्यार्थी पठिमा निपुण छि।्

 ववद्यार्थी उपश्स्र्थनत र सहभाधगता उच्ि भएपनि सफलता सुनिश्चित गिन हामीले
ववद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक ददि कक्षाकोठामा उपश्स्र्थत गराउि आवचयक छ।



िववष्य निमााण
हाम्रा िुिौतीहरू सम्बोिि गिन हामीले ियाँ रणिैनतक योजिा भववष्य निमानण
ववकास गिन हाम्रो समुदायसँग सहकायन गरेका छौं जसले हाम्रा दरूदलर्नतालाई बढावा ददन्छ
प्रत्येक ववद्यार्थीले सफल भववष्य निमानण गछन।
हामी हाम्रो दरूदलर्नतालाई तीि सामान्य उद्देचयहरूद्वारा परूा गिेछौं। सबै
ववद्यार्थीहरूसँग निम्ि लक्ष्यहरू हुिेछि ्

उसको वा उिको भववष्यको योजिा
उसको वा उिको योजिामा लागू गररिे सीपहरूको एउटा समूह
अवसर उपलब्ि गराउिे प्रमाणपत्रहरू

 

प्रत्येक ददि, प्रत्येक ववद्यार्थीका लाधि अध्ययि तेज ििा पररवताि िदै  

रणिैनतक योजिाको दहस्साको रूपमा हाम्रा स्कूल सुिािन र र्कै्षक्षक उपलब्िी ववृि गिन
हामीले िेरै प्रगनतर्ील कायनक्रम र प्रकक्रयाहरू सुरु गरेका छौं। हामीले श्जल्लाका स्रोतहरूलाई
पुिगनदठत र हाम्रा ववद्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता गिन लमललयि छुट्टाएका छौं।
यसका सार्थै हामीले प्रगनतर्ील स्कूल िेततृ्वलाई संलग्ि गराउि ियाँ प्रकक्रयाहरू ववकलसत
गरेका छौं र ववववि लर्क्षक र स्टाफको ियाँ भिान र उिीहरूलाई स्कूल मै राख्ि रणिीनतहरू
ववकास गरेका छौं। 
हाम्रा ववद्यार्थीहरू भन्दा बढी राष्िहरूबाट आएका र भन्दा बढी भार्ाहरू बोल्िे
हुिाले हामी सबै ववद्यार्थीहरूका लाधग सफलता बढावा ददि प्रत्येक ववद्यार्थीलाई
कक्षाकोठामा उपश्स्र्थत गराउिे ववववि क्षमतालाई धित्रण गिन लर्क्षक र स्टाफ सदस्यहरूसँग
पनि सहकायन गरररहेका छौं।
 

शे्रष्ठता हाभसल ििा संिदठत समुदायहरू  

रतु रूपमा उपलब्िी सुिािन िेरै स्रोतहरू आवचयक पिे स्कूलका लाधग हामीले शे्रष्ठता हालसल
गिन संगदठत समुदायहरू िामको बौविक योजिा ववकलसत गरेका छौं। ले प्रत्येक
ववद्यार्थीका लाधग र्ैक्षक्षक सफलता सुिािे अर्थनपूणन पररवतनिहरू लसजनिा गिन स्कूलहरूका
लाधग रणिीनतहरू र अनत महत्त्वाकांक्षी समयावधिको अलभलार्ी सेटलाई पछ्याउँछ।
 

प्रत्येक ववद्यार्थीले सफल िववष्य निमााण िर्ा   
प्रत्येक ववद्यार्थीले सफल भववष्य निमानण गछनि ् भिी सुनिश्चित गिन हामी यस कायनलाई
निरन्तरता ददिेछौं। को र्ैक्षक्षक सुिार बारे र्थप जान्िका लाधग

मा जािुहोस।्  

हामीले यो महत्त्वपूणन कायन एक्लै गिन सक्दैिौं। ववद्यार्थीको उपलब्िी ववृिमा मद्दत गिन
हामीसँग साझदेारी गिन हामी तपाईंलाई आमन्त्रण गदनछौं। यदद तपाईं स्वयंसेवक अवसरहरू
बारे र्थप जान्ि िाहिुहुन्छ भिे कृपया एक्सटेन्र्ि मा सम्पकन
गिुनहोस।् तपाईंको सहायता र निरन्तर साझेदारीका लाधग तपाईंलाई िन्यवाद।

ररको मुि
निरीक्षक 


