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बफ्लो पब्ललक स्कूल्स    

सघंीय अनदुाननत काययक्रमहरूको लागि सरे्वक्षण 

एक महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाको रूपमा हामी तपाईलाई २०२०-२०२१ स्कूल वर्णको लागि संघीय अनुदान प्राप्त 
पहलहरूको बजेट र प्रोग्राममिं सूगित िनण संक्षिप्त, १० प्रश्न सवेिर् पूरा िनण अनुरोध िदणछौँ। 

 

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

 टाइटल I - हाम्रो सबभन्दा बढी सहयोि िाहहएको ववद्यार्थी र पररवारहरूलाई सहयोि िनण 
 टाइटल IIA - उच्ि योग्य मििक र प्रिासकहरू, र व्यावसाययक ववकासलाई सहायता िनण 
 टाइटल III - अंगे्रजी भार्ा मििार्थी र आप्रवासी ववद्यार्थीहरूलाई सहायता िनण 
 टाइटल IV - ववद्यार्थी सहायता र िैक्षिक संवधणन 

 

सर्वेक्षणले ननम्न क्षेत्रहरूमा फरक ककससमबाट लक्षक्षत िनेछन:् 
              •     यनदेिात्मक पहलहरु 

 व्यावसाययक ववकास पहल 

 आप्रवासी ववद्यार्थी र अंगे्रजी भार्ा मििार्थीलाई सहायता िनण 
 हाम्रो सबभन्दा आवश्यक ववद्यार्थीहरूलाई सहायता िनण 
 ववद्यार्थीको स्वास््य, सुरिा र सामाजजक / भावनात्मक सहायता 
 अमभभावक र पररवारहरुलाई सहायता िनण 
 टेक्नालजीमा ववद्यार्थी पहुुँिको सहायता िनण 

 

 

१. कुन व्यवसाययक समूह (हरू) ले तपाईलाई वर्णन िदणछ ? (लािू हुने सबै ियन िनुणहोस)् 

 

o बफ्लो मसटी यनवासी 
o बफ्लो पजललक स्कूल कमणिारी 
o बफ्लो मििा बोर्ण सदस्य (एक्स स्कूल बोर्ण पे्रमसर्ने्ट) 
o बफ्लो पजललक स्कूल भवन प्रिासक 

o बफ्लो पजललक स्कूल केन्रीय कायाणलय प्रिासक 

o िाटणर / प्राइभेट स्कुल प्रिासक  

o सामुदाय-आधाररत संिठन सदस्य 

o बफ्लो पजललक स्कूलको एक ग्रयाजुएट 

o घरको सदस्य जो अंगे्रजी भन्दा अन्य भार्ा बोल्छ 

o नेटीव अमेररकन जनजायतको सदस्य 
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o बफ्लो पजललक स्कूलमा एक प्याराप्रोफेिनल (एक्स हटिर एर् / हटिर एसीसटेन्ट  
o एक ववद्यार्थी जो टाइटल I पजललक स्कूलमा उपजस्र्थतको अमभभावक / संरिक  
o एक अमभभावक / संरिक जसको बच्िा एक नन-टाइटल I बफ्लो पजललक स्कूल उपजस्र्थत छ। 
o एक अमभभावक / संरिक जसको बच्िा एक यनजी स्कूल / िाटणर स्कूल उपजस्र्थत छ। 

o उच्ि मििाको प्रयतयनगध 
o ववद्यार्थी जो टाइटल I बफ्लो पजललक स्कूल उपजस्र्थत छ। 
o ववद्यार्थी जो यनजी / िाटणर स्कूल उपजस्र्थत छ। 
o एक सपोहटिंि मेम्बर (एक्स PCTEA मेम्बर)  

o बफ्लो पजललक स्कूलमा एक मििक 

o यनजी / िाटणर स्कूलमा एक मििक 

o अन्य (कृपया वर्णन िनुणहोस)् _________________ 

 

२०२०-२०२१ स्कूल वर्णको लागि केही टाइटल I / टाइटल IIA / टाइटल III / टाइटल IV डर्स्रीक्ट पहलहरू तल छन।् 
कृपया तपाईले समर्थणन िनुणहुने यनम्न सम्भावर्वत पहलहरू संकेत िनुणहोस।् कृपया सबै लाि ूभएसम्म ियन िनुणहोस।् 

२. यनदेिात्मक पहल: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोतहरू टाइटल I, टाइटल IIA, टाइटल III र / वा टाइटल IV समावेि छन)् 

o डर्जजटल ररडर्िं र संघर्णरत ववद्यार्थीको लागि िणर्त मध्यस्र्थता कायणक्रमहरू र्थप्न। 

o ववद्यार्थीहरूलाई प्रस्ताववत एर्भान्स प्लेसमेन्ट (एपी) पाठ्यक्रमहरूको संख्या बढाउनुहोस ्र 
सहभािी ववद्यार्थीहरूको लागि एपी परीिाहरूको लाित हटाउनुहोस।् 

o ववद्यार्थीहरुको लागि पफण ममिंि आर्टणसमा हालसालै ववस्ताररत अवसरहरू जारी राखु्नहोस ्(जस्तै; 
नाटक, संिीत) 

o किाहरुमा सांस्कृयतक र भावर्क उत्तरदायी यनदेिकीय सामाग्रीको संख्यामा वदृ्गध िनुणहोस।् 

o प्रारजम्भक किाहरूमा क्लास साइज सानो राखु्नहोस।् 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 

o केही धारर्ा छैन 

o अन्य _______________________ 

३. व्यावसाययक ववकास पहलहरु: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोतहरू टाइटल I, टाइटल IIA, टाइटल III र / वा टाइटल IV 
समावेि छन)् 

o नयाुँ मििा स्तरहरुमा कमणिारीहरूलाई प्रमििर् हदनुहोस ्(जस्तै; िणर्त, अंगे्रजी, ववज्ञान, 
सामाजजक अध्ययन, आहद) 

o नयाुँ / नौमसणिया मििक र ववद्यालयका प्रिासकहरूकालागि यनदेिन कायणक्रमहरू प्रदान िनुणहोस।् 
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o अन-साइट, जागिर सम्बन्धी सािरता र यनदेिात्मक कोगििं र मििकहरूको लागि सहायता 
उपललध िराउनुहोस।् 

o मििक र प्रिासकहरूलाई सकारात्मक ववद्यालय र किाको वातावरर्को लागि प्रमिक्षित िनुणहोस ्
(जस्तै; यनलम्बन ववकल्पहरु, पुनरुत्र्थान अभ्यासहरु, सांस्कृयतक र भावर्क रुपमा उत्तरदायी 
मििर्, सक्रक्रय किा व्यवस्र्थापन प्रववगध, सामाजजक भावनात्मक मििा, अनुगित पूवाणग्रह, रमा 
सूगित हेरवविार,आहद) 

o ववद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन र्ाटा प्रयोि िरी यनदेिन व्यजक्तित िनण 
मििकहरूको लागि प्रमििर् र सहायता प्रदान िनुणहोस।् 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 
o केही धारर्ा छैन 
o अन्य _____________________ 

४. आप्रवासी ववद्यार्थीहरू र अंगे्रजी भार्ा मििार्थीहरु लाई सहायता िदै: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोतहरूमा टाइटल I, 
टाइटल IIA र / वा टाइटल III समावेि छन)् 

o ववद्यार्थी र पररवारका लागि अंगे्रजी एक नयाुँ भार्ा भएकाले फरक आवश्यकताहरू सम्बोधन िनण 
एट-होम लयनणङ्िलाई वविेर् सामग्री, प्रोग्राममिं र सहायता प्रदान िनण। 

o हालसालै आइपुिेका अल्पसंख्यक भार्ी अमभभावकहरुको लागि ड्रप-इन सेन्टरहरू प्रदान िनण। 

o मििक, प्रिासक, मििक सहयोिी र सहायकहरूलाई अंगे्रजी भार्ा मििार्थीहरुको आवश्यकतालाई 
सहायता िनणका लागि प्रमििर् प्रदान िनण। 

o अनुवाद उपकरर् र सामग्रीहरु (जस्तै; रान्सलेसन हेर्सेटहरू / सफ्टवेयर) जसले स्कूल कमणिारी र 
पररवारहरु बीि राम्रो कुराकानीको लागि सहज बनाउुँछ, मूल भार्ामा वप्रन्ट िररएको सामग्रीहरु, 
प्रत्येक नयाुँ आइपुिेका ववद्यार्थीको लागि रे्थसोरस आहद।) प्रदान िनण। 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 
o केही धारर्ा छैन 
o अन्य _____________________ 

 ५.    हाम्रो अभावबाट िुज्रेका ववद्यार्थीहरूलाई सहायता िदै: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोत टाइटल I र टाइटल IV) 

o घरपररवारहरूबाट जो बेघर आश्रयहरूमा जान्छन ्उनीहरुको अमभभावकहरुलाई उपललध सहयोि बारे 
जानकारी प्रदान िनण कमणिारीहरु व्यवस्र्थापन िनण। 

o ववद्यार्थी र पररवारहरुको लागि स्रोतहरू प्रदान िनुणहोस ्जुन स्वास््य स्रोतको लागि अझ राम्रो 
पहुुँि िाहहन्छ, सारै्थ ववद्यार्थी र पररवारहरुलाई स्वास््य र कल्यार् सम्बन्धी मििा। 

o बेघर छोराछोरीको लागि ववद्यालय आपूयतण र युयनफमण िररद िनण। 

o कैद ववद्यार्थीहरूलाई सहायता िनण ताक्रक यतनीहरूले आफ्नो हाई स्कूल मििा जारी राख्न र कैद 
मुक्त भएपयछ कलेजको लागि तयारी िनण सक्दछन।् 
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o मागर्थको कुनै पयन होइन 
o केही धारर्ा छैन 
o अन्य _____________________ 

 

६. ववद्यार्थी स्वास््य, सुरिा र सामाजजक / भावनात्मक सहायता: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल 
IIA र / वा टाइटल IV समाविे छन)् 

o बदमािी वा उत्पीर्न रोकर्थाम कायणक्रम, प्रमििर् र बदमािी ररपोहटिंिको सुधाररएका तररकाहरू 
प्रदान िनण। 

o ववद्यार्थीहरूलाई सतावटको समयमा िान्त हुनको लागि िान्त ठाउुँ  (डर्-एस्केलेिन रुमहरु) प्रदान 
िनण। 

o प्रमििर् र सामाजजक भावनात्मक र राम्रो िमतामा जारी सहायता प्रदान िनण। 

o ववद्यार्थीहरूलाई मानमसक स्वास््य संसाधन र सहायता प्रदान िनण। 

o ववद्यार्थीहरूलाई लक्ष्य-सेहटङ र सकारात्मक पररर्ामहरूको लागि डर्जजटल सेल्फ-मयनटररिंमा 
मद्दत िनण डर्जजटल ववगधहरू प्रदान िनण। 

o ववद्यार्थीहरुलाई आत्महत्या र पदार्थण दरुुपयोि रोकर्थाम स्रोतहरु प्रदाघन िनण। 

o िभणवती र / वा अमभभावक र यतनीहरूका बच्िाहरुको लागि सहायता प्रदान िनण। 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 

o केही धारर्ा छैन 

o अन्य _____________________ 

 

७. अमभभावक र पररवारहरूलाई सहायता: (टाइटल I एक प्रत्यामित ववत्तीय स्रोत हो) 

o वावर्णक अमभभावक सम्मेलन जारी राख्न। 

o आफ्ना छोराछोरीको जीवन र मििामा अमभभावकलाई संलग्न िने अवसर बढाउन। 

o हरेक ववद्यालयमा उपललध अमभभावक स्रोत र कायणक्रमहरू कायम राख्न। 

o अमभभावक केन्रहरूमा उच्ि संख्या पाठ्यक्रम प्रस्तावहरु राख्न (हामी हाल ववमभन्न प्रकारका 
ववर्यहरूमा अमभभावक प्रमििर् सत्र प्रस्ताव िदणछौँ) 

o टाइटल I स्कूलहरुमा अमभभावक सहायक कायणक्रम राख्न। 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 
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o केही धारर्ा छैन 

o अन्य _____________________ 

 

८. टेक्नोलोजीमा ववद्यार्थी पहुुँि बढाउन: (सम्भाववत ववत्तीय स्रोतहरूमा टाइटल I, टाइटल IIA र / वा टाइटल IV 
समावेि छन)् 

o िररद / उपकरर्हरू राख्न ेजसले ववद्यार्थीलाई प्राववगधक रुपमा पाठ्यक्रमहरू मलन सहायता हदन्छ।  

o िररद /व्यवजस्र्थत उपकरर् जसले ववद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुुँि बढाउनेछ (उदाहरर्का लागि 
हटस्पटहरू)। 

o ववद्यार्थीहरूको लागि र्थप हाते उपकरर्हरू िररद िनण (जस्तै; एजुकेिनल apps सहहतको iPads) 

o भिुणअल क्लासरूम टेक्नालजी र दरू मििामा नयाुँ मििकहरूलाई प्रमििर् हदन। 

o नयाुँ भिुणअल लयनिंि प्ल्याटफमणहरूको सार्थ मििकहरूलाई मद्दत िनण यनदेिात्मक प्रववगध 
कोिहरू। 

o मागर्थको कुनै पयन होइन 

o केही धारर्ा छैन 

o अन्य _____________________ 

९.  यहद तपाई मागर्थ सूिीबद्ध निररएको एक वा बढी डर्स्रीक्ट पहलहरुलाई सहायता िनुणहुन्छ भने, कृपया आफ्नो 
वविारहरू यहाुँ ____________________________ राखु्नहोस।् 
 
१०. COVID - 19 सम्बजन्धत स्कूल बन्द भएपयछ, लयजक्तित सावणजयनक बठैकहरू यस वर्ण हुने छैन। 
यसको सर्टटा, हहतधारक सवेिर् पररर्ामहरु र डर्स्रीक्टको लािी यी कोर् स्रोतहरुको समीिा िनण 
समरमा डर्स्रीक्ट वेबसाइटमा एक अनलाइन वेबबनार प्रदान िररन्छ। तपाईलाई प्रश्नहरू सोध्ने र र्थप 
वविार र सझुावहरु प्रदान िनणको लािी एक अवसर पयन छ। कृपया यनम्न मध्ये एक ियन िनुणहोस:् 
 

o म धेरै इच्छुक छु र वेबबनार हेने योजना बनाएको छु। 
o म धेरै इच्छुक छु, तर मसुँि वेबबनार हेनण टेक्नालजी छैन। 
o म एक वेबबनार हेनणमा रुगि राजख्दन, तर प्रस्तावको लागि धन्यवाद। 
o अन्य ___________________________________ 

 


