
बफ्लो पब्ललक स्कूल 

संघीय अनुदान प्राप्त काययक्रमहरूका लागि सरे्वक्षण 

 

एक मूल्यवान स्टेक होल्डरको रूपमा, हामी तपाईलाई २०२२-२०२३ स्कूल वर्षको लागि संघीय अनुदान प्राप्त पहलहरूको बजेट र 
प्रोग्राममिं सूगित िनष १०-प्रश्न सवेक्षण पूरा िनष अनुरोध िदषछौँ। 

र्वतयमानमा, बफ्लो पब्ललक स्कूलहरूले ननम्न संघीय काययक्रमहरूबाट कोष प्राप्त िदयछन,् जुन सर्वेक्षणमा 
समार्वेश छन:् 

• टाइटल I - बढी सहायता िाहहने हाम्रो ववद्यार्थी र पररवारहरूलाई सहयोि िनष  

• टाइटल IIA - उच्ि योग्य मिक्षक र प्रिासकहरूलाई समर्थषन, र व्यावसाययक ववकास 

• टाइटल III - अंग्रेजी भार्ा मसक्ने र आप्रवासी ववद्यार्थीहरूलाई सहायता िनष  

• टाइटल IV - ववद्यार्थी समर्थषन र िैक्षक्षक संवधषन 

सर्वेक्षणले तलका क्षेत्रहरूलाई छुट्टै ध्यान ददनेछ: 

• यनदेिात्मक पहल 

• प्रववगधमा ववद्यार्थी पहुुँि 

• ववद्यार्थी सामाजजक / भावनात्मक समर्थषन 

• बढी सहायता िाहहने ववद्यार्थीहरूलाई समर्थषन  

• आप्रवासी ववद्यार्थी र अंग्रेजी भार्ा मसक्नेहरूलाई सहायता  

• अमभभावक र पररवारहरुलाई सहयोि िनष  

• व्यावसाययक ववकास पहल  

 

१. कुन स्टेकहोल्डर समूह (हरू) ले तपाईलाई राम्रो वणषन िदषछ? (लािू हुने सबै ियन िनुषहोस)् 
o बफ्लो िहर यनवासी  

o बफ्लो पजललक स्कूलको ववद्यार्थी 
o बफ्लो पजललक स्कूलहरूले कमषिारीलाई समर्थषन िछषन ्(उदाहरणका लागि PCTEA सदस्य) 

बफ्लो पजललक स्कूल मिक्षक (उदाहरण BTF सदस्य) 
o बफ्लो पजललक स्कूलका मिक्षक सहयोिी / सहायक (उदाहरणका लागि BEST member) 

o बफ्लो मिक्षा बोडष सदस्य (उदाहरणका लागि स्कूल बोडष अध्यक्ष) 
o बफ्लो पजललक स्कूल प्रिासक (उदाहरणका लागि BCSA सदस्य) 
o समुदाय आधाररत संिठन सदस्य / प्रयतयनगध 

o घरको सदस्य जसले अंग्रेजी बाहेक अन्य भार्ा बोल्दछ। 

o बबद्यार्थीको अमभभावक / संरक्षक जसले टाइटल I बफ्लो पजललक स्कूलमा भाि मलन्छन।् 

o ववद्यार्थीको अमभभावक / संरक्षक जो एक नन – टाइटल I बफ्लो पजललक स्कूल पढ्छ (उदाहरणका लागि 50, 

64,195 बाहेक अन्य जुनै पयन) 

o उच्ि मिक्षाका प्रयतयनगध (उदाहरणका लागि युयनवमसषटी एट बफ्लो प्रोफेसर / ररसिषर) 
o सिेत नािररक 

o अन्य (कृपया वणषन िनुषहोस)् _________________ 

 

तल केदह सम्भावर्वत टाइटल I / टाइटल IIA / टाइटल III / टाइटल IV डिस्रीक्ट पहलहरू (Title I/Title IIA/Title III/Title IV 

District initiatives) २०२२-२०२३ स्कूल र्वषयको लागि छन।् तपाईले समर्यन िने ननम्न सम्भावर्वत पहलहरू मध्ये कृपया 
उल्लेख िनुयहोस।् लािू हुने सबै चयन िनुयहोस।् 

 Nepali 



 

 

 

    २. यनदेिात्मक पहल: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA, टाइटल III र टाइटल IV समावेि छन)् 

o संघर्षरत ववद्यार्थीहरूको लागि अयतररक्त पठन र िणणत हस्तक्षेप कायषक्रम खरीद िनष। 

o ररडडिं र िणणत मिक्षकहरुलाई ववद्यार्थीहरुसुँि प्रत्यक्ष काम िनष। 

o संघर्षरत ववद्यार्थीहरूको लागि कक्षाकोठाबाहहर र्थप मसकाउने अवसरहरू प्रदान िनष (उदाहरणका लागि समर 
प्रोग्राम, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, स्याटरषडे प्रोग्रामहरु) 

o एजक्सलरेटेड प्रोग्राम र एडभान्स्ड प्लेसमेन्ट (एपी) कोसष प्रस्तावहरूको संख्या वदृ्गध िनष (accelerated programs 

and Advanced Placement (AP) course), र एपी पाठ्यक्रमहरूमा भाि मलनको लागि ववद्यार्थीहरूको पहुुँि ववस्तार 
िनष पहलहरूको संख्या बढाउन। 

o ममडल र हाई स्कूल ववद्यार्थीहरूको लागि पफष ममिंि आटष (उदाहरणका लागि नाटक, संिीत) मा भाि मलनको लागि 
हालै ववस्ताररत अवसरहरू जारी राखु्नहोस।् 

o ववद्यार्थीहरूको लागि वाद्य सिंीतमा भाि मलनको लागि अवसरहरू ववस्तार जारी राख्न। 

o सांस्कृयतक र भावर्क रूपमा उत्तरदायी यनदेिात्मक (सीएलआरआई) समर्थषन बढाउन। 

o मागर्थको कुनै होईन 

o अन्य _______________________ 

    ३. प्रववगधमा ववद्यार्थी पहुुँि: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA र टाइटल IV समावेि छन)्  
o अयतररक्त सफ्टवेयर र वेब-आधाररत एजुकेिनल एजप्लकेसन खरीद िनष। 

o भिुषअल क्लासरूम टेक्नालजीमा नयाुँ मिक्षकहरूलाई प्रमिक्षण हदन। 

o नयाुँ भिुषअल लयनिंि प्लेटफमषहरूको सार्थ मिक्षकहरूलाई मद्दत िनष अयतररक्त यनदेिात्मक टेक्नालजी कोिहरू 
हायर िनष। 

o मागर्थको कुनै होईन 

o अन्य _____________________ 

   ४. ववद्यार्थी सामाजजक / भावनात्मक समर्थषन: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA र टाइटल IV समावेि छन)् 

o स्कूलका कमषिारीहरूलाई प्रमिक्षण हदन, जसले सामाजजक / भावनात्मक तनावमा परेका ववद्यार्थीहरू र सम्भवतः 
जो मानमसक स्वास््यसुँि संघर्ष िदैछन ्उनीहरूलाई राम्रोसुँि पहहिान िनष, ताकक उनीहरूलाई परामिषदाता / 
सामाजजक कायषकताषमा पठाउन सककन्छ। 

o सामाजजक भावनात्मक र कल्याणकारी क्षमतामा प्रमिक्षण र जारी समर्थषन प्रदान िनष। 

o घरबारववहीन, स्कूलबाट यनलजम्बत र / वा जो िभषवती र / वा अमभभावक र उनीहरूका बच्िाहरूका लागि सहायता 
प्रदान िनष। 

o ववद्यार्थी र पररवारलाई आत्महत्या र पदार्थष दवु्यषवहार रोकर्थाम संसाधन प्रदान िनष। 



o बदमािी रोकर्थाम कायषक्रमहरू प्रदान िनष, प्रमिक्षण, र बदमािी ररपोहटिंिको सुधाररएका ववगधहरू (साइबरबुमलिं   
सहहत)  

o स्कूल भवनहरूको लागि कोगििं जसमा सकारात्मक व्यवहार, सामाजजक भावनात्मक कल्याण रणनीयतहरू र 
ववद्यार्थी उपजस्र्थयतको लािी समर्थषन प्रणालीको बढावा िछष। 

o मागर्थको कुनै होईन 

o अन्य _____________________ 

           ५. हाम्रो बढी सहायता िाहहने ववद्यार्थीहरूलाई सहयोि िदै: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरू टाइटल I र टाइटल IV हुन)् 

o घरबारववहीन आश्रयहरुमा जाने र अमभभावकलाई उनीहरुका लागि उपललध सहायता बारे जानकारी प्रदान िने 
कमषिारीहरुको लागि व्यवस्र्था िनष। 

o ववद्यार्थी र पररवारका लागि संसाधनहरू प्रदान िनष जसलाई स्वास््य संसाधनमा राम्रो पहुुँिको आवश्यक छ, 

ववद्यार्थी र अमभभावकहरूलाई स्वास््य र कल्याण सम्बन्धी मुद्दाहरू बारे मिक्षक्षत िराउदै। 

o घरबारववहीन बच्िाहरूको लागि स्कूल आपूयतष र युयनफमष खरीद िनष। 

o कैदमा परेका ववद्यार्थीहरूलाई समर्थषन िनष जसले उनीहरूको हाई स्कूल मिक्षा जारी राख्न सक्छ र ररहा भएको 
बखत कलेजको लागि तयारी िनष सक्छ।  

o मागर्थको कुनै होईन 

o अन्य _____________________ 

 

६. आप्रवासी ववद्यार्थीहरू र अंग्रेजी भार्ा मिक्षार्थीहरूलाई सहयोि: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA र टाइटल 
III समावेि छन)् 

o वविेर् सामग्री, प्रोग्राममिं र ववद्यार्थी र पररवारहरूको अद्ववतीय आवश्यकताहरू सम्बोधन िनष समर्थषन िनष, जसको 
लागि अंग्रेजी नयाुँ भार्ा हो। 

o द्ववभार्ी ववद्यार्थी र पररवारहरूको अद्ववतीय आवश्यकताहरू सम्बोधन िनष वविेर् सामग्री, प्रोग्राममङ्ि र समर्थषन 
प्रदान िनष। 

o अंग्रेजी भार्ा मसक्नेहरूको आवश्यकतालाई टेवा पुर् याउन मिक्षक, प्रिासक, मिक्षक सहयोिी र सहायकहरूका लागि 
प्रमिक्षण प्रदान िनष। 

o अनुवाद उपकरण र सामग्रीहरू प्रदान िनष (जस्तै स्कूल स्टाफ र पररवारहरू बीि राम्रो सिंारको लागि अनुमयत 
हदन अनुवाद हेडसेट/सफ्टवेयर, मूल भार्ाहरूमा छावपएको सामग्री, प्रत्येक भखषरै आएका ववद्यार्थीहरूको लागि एक 
रे्थसोरस (thesaurus), आहद)। 

o मागर्थको कुनै पयन छैन। 

o अन्य _____________________ 

 

 

 



     ७. अमभभावक र पररवारलाई सहायता: सम्भाववत कोर् स्रोतहरू टाइटल I हो)  

o अमभभावकहरूलाई आफ्ना बालबामलकाको जीवन र मिक्षामा संलग्न िराउन ववद्यालय-स्तरका अवसरहरू बढाउन। 

o प्रत्येक ववद्यालयमा उपललध अमभभावक स्रोत र कायषक्रमहरू कायम राख्न। 

o टाइटल I ववद्यालयहरूमा अमभभावक संलग्नता सम्पकष  कायषक्रम कायम राख्न। 

o मागर्थको कुनै पयन छैन 

o अन्य _____________________ 

 

 

    ८. व्यावसाययक ववकास पहल: (सम्भाववत कोर् स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA, टाइटल III र टाइटल IV समावेि छन)् 

o नेक्स्ट जेनेरेसन र अन्य NYSED मिक्षण मापदण्डमा (उदाहरणका लागि िणणत, अंग्रेजी, ववज्ञान, सामाजजक मिक्षा, 
आहद) मा कमषिारीलाई तामलम प्रदान िनष। 

o भिुषअल मसक्ने रणनीयत र अनलाइन मिक्षा प्रोग्रामहरुमा कमषिारीहरूलाई तामलम प्रदान िनष (उदाहरणका लागि 
स्कुलोजी) 

o नयाुँ / नौमसखा मिक्षक र स्कूल प्रिासकहरूको लागि मेंटोररिं प्रोग्रामहरु प्रदान िनष। 

o रोजिार सम्बधी साक्षरता र मिक्षण कोगििं र मिक्षकहरूको लागि सहायता प्रदान िनष। 

o साक्षरता र िणणतमा केजन्ित व्यावसाययक ववकास प्रदान िनष। 

o ववद्यार्थीको मसकाइलाई समर्थषन िनष मिक्षकहरूलाई यनदेिनात्मक रणनीयतहरूमा व्यावसाययक ववकास प्रदान िनष। 

o अंग्रेजी एक नयाुँ भार्ा (ENL) र वविेर् मिक्षा मिक्षकहरूको व्यावसाययक ववकास प्रदान िनष। 

o प्रिासकहरूको लागि व्यावसाययक ववकास प्रदान िनष। 

o मिक्षक र प्रिासकहरूलाई सकरात्मक स्कूल र कक्षाकोठाको वातावरणको लागि तररकाहरू (उदाहरणका लागि 
यनलम्बनको ववकल्पहरु, पुनःस्र्थापनात्मक अभ्यासहरू, सांस्कृयतक र भावर्क रूपमा उत्तरदायी मिक्षण, सकक्रय 
कक्षाकोठा व्यवस्र्थापन प्रववगध, सामाजजक भावनात्मक मिक्षा, यनहहत पूवाषग्रह, आघात सूगित हेरिाह, आहद) को 
प्रमिक्षण। 

o मिक्षकहरूलाई ववद्यार्थीहरुको आवश्यकताको आधारमा यनदेिनहरूको व्यजक्तितकरण िनष मूल्यांकन डेटा प्रयोि 
िनष प्रमिक्षण र समर्थषन प्रदान िनष। 

o मागर्थको कुनै होईन 

o अन्य _____________________ 

 
 

९ . यहद तपाईले सवेक्षणमा सूिीबद्ध निररएका डडस्रीक्ट पहलहरूलाई समर्थषन िनुषहुन्छ भने, कृपया यहाुँ आफ्ना वविारहरू 
साझा िनुषहोस ्_________। 



   १०. व्यजक्तित सावषजयनक बैठकहरूको सट्टा, एक अनलाइन बैठक श्रृंखला जुलाई र अिष्टको लागि अयतररक्त 
सरोकारवालाहरुको सुझाव र सघंीय कोर्को लागि डडस्रीक्टको समेककत आवेदनको ववकासमा सहभागिताको लागि अनुमयत हदन 
यनधाषररत िररएको छ। बैठक जानकारी डडस्रीक्टको वेबसाइट www.buffaloschools.org  मा उपललध हुनेछ। बैठकको जानकारी 
डडस्रीक्टको वेबसाइट www.buffaloschools.org मा र BPS अमभभावक केन्िहरूको फेसबुक पेज माफष त उपललध हुनेछ। यो साइन 
अप िनेहरूका लागि इमेल र टेक्स्ट अलटषहरू माफष त पयन साझा िररनेछ। 
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२०२२-२०२३ संघीय शशक्षा कोषका लागि समेककत आरे्वदन बैठक श्ृंखला 
 

मंिलबार, जुलाई १२ बेलुकी ५:३० बजे - टाइटल I र टाइटल IIA 

• हामी हाम्रा मस्यौदा योजनाहरू साझा िनेछौँ र यी क्षते्रहरूको लागि बजेट ववकास िनषमा 
तपाईको सहायताको लागि सोध्नेछौँ:  

• पूरक िैक्षक्षक समर्थषन (उदाहरण पढाइ/िणणत हस्तक्षेप) 
• अमभभावक संलग्नता 
• व्यावसाययक ववकास 

  

मंिलबार, जुलाई १९ बेलुकी ५:३० बजे - टाइटल III र टाइटल IV 

• हामी हाम्रा मस्यौदा योजनाहरू साझा िनेछौँ र यी क्षते्रहरूको लागि बजेट ववकास िनषमा 
तपाईको   सहायताको लागि सोध्नेछौँ: 

o बहुभार्ी मिक्षा 
o िैक्षक्षक संवधषन 

o एड्भान्स्ड प्लेसमेन्ट 

o मभज्वल एण्ड पफष ममिं आट्षस  

o सामाजजक र भावनात्मक समर्थषन 

o यनदेिात्मक प्रववगध  

मंिलबार, अिष्ट २३ बेलुका ५:३० बजे - फेिरल प्रोग्राम बजेटहरू 

o जुलाई बैठकहरूबाट तपाईको प्रयतकक्रया प्रयोि िदै, हामी यनम्नका लागि 
बजेटहरू समीक्षा िनेछौँ: 

o टाइटल I बजेट 

o टाइटल IIA बजेट 

o टाइटल III बजेट 

o टाइटल IV बजेट 

 

 कृपया यनम्न मध्ये एक ियन िनुषहोस:् 

o म धेरै इच्छुक छु, र म कजम्तमा कुनै एक अनलाइन बैठकमा भाि मलने योजनामा छु। 

o म धेरै इच्छुक छु, तर मसुँि वेबबनार हेनष टेक्नालजी छैन। 

http://www.buffaloschools.org/


o मलाई धेरै िासो छ, तर मलाई भाि मलनको लागि अनुवादक/दोभार्े िाहहन्छ। (तल "अन्य" ठाउुँमा भार्ा उल्लेख 
िनुषहोस)् 

o म एक वेबबनार हेनषमा रुगि राजख्दन तर प्रस्तावको लागि धन्यवाद। 

o अन्य ___________________________________ 

  

 


