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आदरणीय आमाबुिाहरू: 

 

बाल्टिमोर काउन्टी पल्टिक सू्कल्स (Baltimore County Public Schools, BCPS) ले ठूलो 

उत्साहका साथ भकङ्ग एभिनू्यमा अिल्टथथत एउटा नयाँ नथथइस्ट भमडल सू्कलको भनमाथण र 

उद्घाटन (सेपे्टम्बर 2024 मा उद्घाटन हुने पूिाथनुमान गररएको) र पाइन ग्रोि भमडल सू्कलको 

निीकरण र भिस्तार (भडसेम्बर 2024 मा पूरा हुने पूिाथनुमान गररएको) का सम्बन्धमा घोषणा 

गर्थ । यी दुई िटा पररयोजनाले मध्य र पूिोत्तर के्षत्रहरूमा रहेका भमडल सू्कलहरूमा िीडिाड 

कम गने र्न्।  

  

सीमा अध्ययनमा सहभागी हुने विद्यालयहरूमा कोकीसवभल, डम्बर्टन, गोले्डन रिङ, लोच िभेन 

एकेडेमी, वमडल रिभि, पाकट वभल, पेिी हल, पाइन ग्रोभ, रिजली ि से्टमसट िन वमडल सू्कलहरू 

समािेश छन्।   
  

सीमा अध्ययन सभमभतलाई यस शरद ऋतुमा पभहचान गररने र् र जनिरी 2023 मा आयोभजत गररने र्। 

जनिरी र माचथको भबचमा, समूहले समूहको कायथसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गनथ, समुदायका 

सदस्यहरूसँग कुरा गनथ र जानकारी सङ्कलन गनथका लाभग माचथमा दुई पटक सािथजभनक सूचना 

बैठकहरू आयोजना गनुथका साथै सात पटक बैठक बसे्न र्। मे 2023 मा, भशक्षा बोडथले सािथजभनक 

सुनुिाई आयोभजत गनेसभहत सभमभतको भसफाररसमा भिचार गरी कदम चाल्ने र्। 

 

म कसिी सीमा अध्ययन प्रवियामा संलग्न हुन सक्छु? 

 

o सीमा अध्ययन सभमभतमा सेिा पुर्याउने आफ्नो रुभच व्यक्त गनथका लाभग नोभेम्बि 11, 2022 

सम्ममा सवमवि सदस्यको रुवच फािाम िनुथहोस्।  सहभावगिा सीवमि छ; विद्यालयहरू सबै 

अनुिोधहरू समायोजन गनट सक्षम नहुन सक्छन्।  

o सभमभतका सदस्यहरूलाई सबै संलग्न भिद्याथी र भिद्यालयहरूको भहतमा सेिा पुर्याउन प्रभतबद्ध हुन 

आग्रह गररन्र्।  

o जनिरीमा सुरु हुने बाउन्ड्र ी स्टडी सभमभतका बैठकहरू अनलाइन हेनुथहोस् (प्रत्यक्ष र रेकडथ 

गररएको)। 

o सीमा अध्ययन सभमभत बैठकहरूमा उपल्टथथत हुनुहोस् र अिलोकन गनुथहोस् (बैठकहरू जनताका 

लाभग खुला र्न्; तर सभमभतका गभतभिभिहरूमा सहिाभगता सभमभत सदस्यहरूमा सीभमत र्)। 

o सभमभतको मस्यौदा भसफाररसहरूको समीक्षा गनथ र सीमा पररितथन भिचारहरूको बारेमा कमथचारी र 

सभमभत सदस्यहरूसँग कुरा गनथ माचथमा सािथजभनक सूचना सत्रहरूमा िाग भलनुहोस्। 

o सभमभतको मस्यौदा भसफाररसहरूमा प्रभतभिया प्रदान गनथ माचथमा सुरु हुने अनलाइन सिेक्षणमा 

िाग भलनुहोस्। 

o भशक्षा बोडथको बैठकमा उपल्टथथत हुनुहोस् र सिथसािारणका भटप्पणीमा सहिागी हुनुहोस्। 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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o प्रभतभिया प्रस्ताि गनथ भशक्षा बोडथ र सीमा अध्ययन सभमभतलाई इमेल गनुथहोस्। 

o सीमा पररितथन भनणथयको लाभग भिभशष्ट भशक्षा बोडथको सािथजभनक सुनुिाई (मे 2023 मा) मा उपल्टथथत 

हुनुहोस्। 

 

 

 

सीमा अध्ययन सवमविमा कसले काम गछट  ि उनीहरूको भूवमका के हुन्छ? 

 

o भिद्यालयका प्रमुख, कायथकारी भनदेशकहरू र भिद्यालयका प्रिानाध्यापकहरूको प्रभतभिया र 

भसफाररसहरूको साथमा सुपररटेने्ड्न्टद्वारा सीमा अध्ययन सभमभत भनयुक्त गररन्र्।  सभमभतमा सबै 

संलग्न भिद्यालयहरूबाट समान प्रभतभनभित्व हुन्र् र प्रते्यक भिद्यालयबाट  

एक भशक्षक र दुई प्रभतभनभिहरू (अभििािक र/िा भिद्यालय समुदायका अन्य) मा सीभमत र्। 

प्रिानाध्यापकहरूले मतदान नगने सदस्यहरूको रूपमा सेिा गर्थ न् र प्रभियालाई समथथन गनथ 

जानकारी प्रदान गर्थ न्।  

o सभमभतका सदस्यहरूलाई सीमा प्रभियाबाट प्रिाभित हुने सबै बालबाभलकाको भहतमा ध्यान केल्टित 

गनथ र आफ्नो व्यल्टक्तगत स्वाथथको प्रभतभनभित्व गनथ प्रभतरोि गनथ अनुरोि गररएको र्।  

o सदस्यहरू सातिटा बैठकमा िाग भलन प्रभतबद्ध र्न्।  सदस्यहरू जानकारीको मनन गरेर र 

समुदायबारे सान्दभिथक अन्तर्दथभष्ट प्रदान गरेर ध्यानपूिथक बैठकभित्र र बाभहर समय भबताउँर्न्।  

o सदस्यहरू सभमभतको कामको व्याख्या गनथ र सीमा पररितथन भिचारहरूको बारेमा कुराकानीमा 

संलग्न हुन सामुदाभयक सािथजभनक सूचना सत्रमा उपल्टथथत हुन्र्न्। 

 

सवमविमा भाग वलन इचु्छक अवभभािक िा वशक्षकहरूले: 

 

o एकदमै भिसृ्तत जानकारीको समीक्षा गनथ रूभच राख्नुपर्थ ।  

o सबै बैठकहरूमा प्रभतबद्ध हुने उनीहरूको क्षमताको बारेमा भनभित हुनुपर्थ । 

o सामान्यतया आफ्नो समुदाय िा पररिारका लाभग िकालत गने निएर यस के्षत्रिरर नै हाम्रा 

भिद्याथीहरूका लाभग उनीहरूको हेरचाह देखाउनुपर्थ ।  

 

यो जानकारी, बारम्बार सोभिने प्रश्नहरू (FAQs) सभहत, “संसािन” खण्ड (https://www.bcps.org/) अन्तगथत 

BCPS िेब साइटमा पोस्ट गररएको र्। यो साइट नयाँ जानकारीको साथ सीमा पररितथन प्रभिया िरी नै 

अद्यािभिक गररनेर्, त्यसैले कृपया यसलाई प्रायजसो सन्दिथ गनुथहोस्। 

 

सीमा अध्ययन सभमभतमा सेिा पुर्याउने आफ्नो रुभच व्यक्त गनथका लाभग, कृपया नोिेम्बर 11, 2022 सम्ममा 

सवमवि सदस्यको रुवच फािाम िनुथहोस्। कृपया याद गनुथहोस्, BCPS ले समग्र प्रभियाको एक िागको 

रूपमा सूभचत रहन र भिशेष भचन्ताहरूको लाभग िकालत गने िेरै तररकाहरू प्रदान गदथर्। 

 

हामीसँग यस भिद्यालय िषथमा समय भबताउनुिएकोमा तपाईंलाई िेरैिेरै िन्यिाद। 

 

ििदीय, 

 

 

https://www.bcps.org/
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डा. माइकल जाभचथन 

भिद्यालयहरू प्रमुख 

भिद्यालय भििाग 

 

श्रीमान् प्रदीप “पीट” दीभक्षत 

कायथकारी भनदेशक 

सुभििा व्यिथथापन तथा रणनीभतक योजना भििाग 

 

mz/pd/ds 

यहाँलाई प्रभतभलभपहरू पठाउनुहोस्:  डा. भमररयम यारब्रो, सहायक सुपररटेने्ड्न्ट, भिद्यालय भििाग 

डा. एररक माइनस, कायथकारी भनदेशक, भिद्यालय भििाग 

सुश्री लाररसा सान्तोस, कायथकारी भनदेशक, भिद्यालय भििाग 

 श्री एडम कानी, प्रिानाध्यापक, कोकीसभिल भमडल सू्कल 

 सुश्री अमान्ड्ा शान्क्स, प्रिानाध्यापक, डम्बटथन भमडल सू्कल 

 सुश्री चाभलथन मौल, प्रिानाध्यापक, गोले्डन ररङ भमडल सू्कल 

 सुश्री हेदर किन, प्रिानाध्यापक, लोच रिेन एकेडेमी 

 सुश्री शानन पाकथ र, प्रिानाध्यापक, भमडल ररिर भमडल सू्कल 

 श्री भमका भिभगन्स, प्रिानाध्यापक, पाकथ भिल भमडल सू्कल 

 सुश्री भलसा पेरी, प्रिानाध्यापक, पेरी हल भमडल सू्कल 

 सुश्री डेबोरा म्यागे्नस, प्रिानाध्यापक, पाइन ग्रोि भमडल सू्कल 

 डा. सेठ बाररश, प्रिानाध्यापक, ररजली भमडल सू्कल 

 श्री ब्रायन थानर, प्रिानाध्यापक, से्टमसथ रन भमभडल सू्कल 

  


