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आदरणीय प�रवारह�: 
��येक बष� मासाचसेु�सका िज�ला र �कुलले �रपोट�-काड� पाउने गछ�न। ��येक �वषयमा तपाइको ब�चाले क�तो गद�छन भनेर 
इं�कत ग�रए झ� िज�ला र �कुलको �रपोट�-काड�ले हा�ो िज�ला र �कुलले सम�मा श�ै�क �हसाबले क�तो गद�छ भनेर देखाइएको 
हु�छ।  वे�ट�फ�ड िज�लाको �रपोट�-काड� हेन� वा अ� �ब�यालय िज�लाका �रपोट�-काड�ह� खो�न कृपया  reportcards.doe.mass.edu 
मा जानहुोस अ�न सच� बटनमा  वे�ट�फ�ड  ले�हुोस। 

 
�रपोट� काड�ले िज�ला र �ब�यालयको �दश�नी बारेमा  MCAS बारे मा� ैनभएर अ�   �व�वध कुराह� प�न उ�लेख ग�रएको हु�छ। यस 
�रपोट� काड�ले �व�याथ�को ल�य �ाि�त , �श�कको गणु�तर , �व�याथ�को �शकने अवसर बारे जानकार� स�हत एक नया तवरको 
ढांचाको अवम�ुयन गछ�। 
हा�ो िज�ला र �कुलसगं आव�ध हुन �रपोट� काड�लाइ एक उपयोगी मा�यम �वारा �नमा�ण ग�रएको हु�छ। प�रवारह�ले यसको 
जानकार�लाइ   उपयोगी छलफलका �पमा हेर� हामीले के मा रा�ो गद�छ� र क�ता कुरामा थप मेहेनत गनु� पछ� भ�ने आकलन गन� 
स�छन। समदुाय र श�ै�क �लडरह�ले यस जानकार� पढेर हा�ोिज�ला बारे थप ब�ुन अ�न सहयोग गन� स�नेछन।  
यसमा पाइने जानकार�ले तपाइलाइ हा�म यो काड�मा पाइने जानकार� हामीले सब ैब�चाह�लाई उनीह�को सा�रताको ल�यमा 
पयुा�उन कस�र तपाइको सहयोग ग�ररहेका छ� भ�ने जा�न चाहने अ�धकारको एक अ�भ�न अगंको �प  हो। हामी सब ै�े�मा 
श�ै�क उपलि�ध ��त ला�ग परेका छ� �यसलेै हामीले ल�य �ाि�त गन�  धेरै  पाइलाह� चा��छ�। अब ��ततु हुने हा�ा रोचा�कला 
कामह� तल उ�लेख ग�रएका छन।् 

� सब ै�शशकु�ा र �ाथ�मक �े�ह�मा �हडरे �शकने  

� िज�लाको अनलाइन प�र� जस अन�ुप उ�चत रेखदेख र �ग�त 

� �श�णलाइ �भ�न त�रकाले ��ततु गन� म�ुयांकन ग�रएका डटेाको �योग ग�रने 

� शा�रता र ग�णतका �ब�याथ�लाइ सहयोग गन� टायरको इ�तभे��सन �योग ग�रने 
� शा�रता , ग�णत र �ब�ानलाइ सहयोग गन� �व�भ�न समर काय��मको आयोजना ग�रने 
� ��-१२ का �श�कलाइ �ोफेसनल �वकासका काय��ममा स�रक गराउन �कुल समय भ�दा �छटै �वदा ग�रने   

 
अ� थप , य�द तपाइको ब�चाले स�ंघय सरकार �वारा �दान ग�रने टाइटल १ अनदुान �ा�त गन� �कुलमा प�छन भने, 
तपाइले तलका जानकार�ह� ज�त ैब�चाको क�ा �श�कको गणु�तर जा�न �कुलमा स�पक�  गन� स�न ुहुनेछ  । 
 
� तपाइको ब�चाको �श�क ब�चालाई पढाउने �तरमा लाइसे�स �ा�त छ वा छैन 
� तपाइको ब�चाको �श�कले आपतकाल�न लाइसे�स वेबरमा पढाउदै गरेको हो वा होइन 
� ब�चाको �श�कको कलेज �ड�ी र मेजर अ�न   
� तपाइको ब�चालाई �यारा �ोफेसनलह�ले सहयोग ग�र रहेका छन ्वा छैनन ्य�द छन ्भने उनीह�को गणु�तर   

 
य�द तपाइसंग �रपोट� काड� वा िज�ला ��त ��न वा िज�ासा भए या तपाइँ िज�ला वा �व�यालय �वकासका ��याकलापमा 
स�रक हुन चाहन ुहु�छ भने, वा तपाइको ब�चाको �श�कको गणु�तरको अनरुोध गन� चाहन ुहु�छ भने, कृपया ब�चाको 
�कुलमा स�पक�  गनु� होला। 
 
अ�तमा , सफल �श�ाका �नि�त �ब�याथ�को गहृ-काय� , पढाइ वा उनीह�को �नगरानीका �नि�त प�रवारको परैु सलं�नताको 
ठुलो आव�यकता पछ�। यस ैकारण हामी तपाइलाइ य�ता काय�मा आव�ध भ ै�ब�यालय र िज�लालाइ न ैसहयोग पयुा�उन 
अनरुोध गद�छ�। तपाइँ तल उ�ले�खत त�रकामा स�रक हुन स�न ुहु�छ। 
 
� ब�चाको �शकाईलाइ थप हौसला �दान गन� अ�न उनीह�का गहृ काय� , पढाइ अ�न इले���नक �योगमा �नगरानी 

रा� े
� आमाबवुा-�श�क क�फरे�स वा अ� �वशषे भेलाह�  मा स�रक   हुने 
� �ब�यालय िज�लामा �वयसेंवकको भ�ूमकामा उपि�थत हुने 
� अ� आमाबवुाह�लाई प�न स�रक हुन �ो�साहन गन� 

 
प�रवार भनेको �ब�याथ� अ�न �कुलको �वकासका एक अ�भ�न अगं हुन ्भ�ने हा�ो �व�वास छ �यसलेै तपाइको लगातार 
सहयोग ��त हामी आभार� छ�। 
 
आ�ाकार� ,                                                आ�ाकार�, 
 
�टेफन जपरोसक�                                         �द�नस ��जाला   
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