
साव�ज�नक सनुवुाईको सचूना (NOTICE OF PUBLIC HEARING ) 

यहाँ काननूी सचूना �दइ�छ �क २०२० को काननूको अ�याय ५६ अनसुार रोचे�टर �सट� �डि���टमा 
�नय�ुत मो�नटरले जनू २५, २०२० (June 25, 2020) मा �दउसो ५:०० (5:00 p.m) बजे दे�ख ६:३० (6:30 
p.m) बजेस�म जमू (Zoom) क�फरेि�संग माफ� त साव�ज�नक सनुवुाई गन�छ। �श�ा काननू को धारा ३०६ 
स�हत सी�मत नभई लागू रा�य काननू र �नयम अ�तग�त �कूल िज�ला �शासन र ह�त�ेप स�ब�धी 
आय�ुत, रा�य �श�ा �वभाग, र रेजे��स बोड�को �व�यमान वधैा�नक र �नयामक अ�धकारबारे 
साव�ज�नक �ट�पणी �लइनेछ। 

साव�ज�नक सनुवुाइमा बो�न, कृपया  statemonitor@rcsdk12.org मा ईमेल गनु�होस ्र तपा�लाई जमू 
क�फरेि�संग बठैक न�बर, पासवड� र कल-इन जानकार� (�नमं�ण) पठाइनेछ। कृपया "रोचे�टर रा�य 
मो�नटर साव�ज�नक बठैक" �वषय रेखामा तपा�को ईमेलमा, नाम, काम (उदाहरण (example): 
अ�भभावक, �श�क, िज�ला �नवासी) र कुन ैप�न जानकार� साव�ज�नक सनुवुाइको रेकड�को अशं ब�नको 
ला�ग समावेश गनु�होस।् साव�ज�नक सनुवाई अवलोकन गन�, तपा� �न�न वेब-ठेगानामा बठैकको ��य� 
���म गन� स�नहुुनेछ:  https://www.rcsdk12.org/meetings । 

जमू सनुवुाईको समयमा, साव�ज�नक �ट�पणी �दान गन� �यि�तह�लाई अ�डयो जडान �योग गरेर 
बो�नको ला�ग तीन �मनेट �दइनेछ। सनुवुाई भ�दा प�हले सामा�य जनताले साव�ज�नक �ट�पणी वा 
गवाह� ईमेल माफ� त  statemonitor@rcsdk12.org मा वा �नय�मत मेल माफ� त Attn: State Monitor 
Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614 मा पठाउन स�नहुु�छ। य�द 
तपा�लाई भाग �लन र / वा साव�ज�नक सनुवुाइको ला�ग आवास चा�हएको छ भने, कृपया तपा�को 
आवास अनरुोध  statemonitor@rcsdk12.org मा पठाउनहुोस ्वा ५८५-२६२-८५२५ (585-262-8525) मा 
कल गनु�होस।् 

अ�भभावकलाई सचूना (PARENT NOTICE ) 

यस वष�को स�ुमा नयाँ काननू लागू भएको छ जसले �श�ा आय�ुतलाई रोचे�टर �सट� �कूल �डि���ट, 
�श�ा बोड� र सपु�रटे�ड�ेटको श�ै�क र �व�ीय नी�तह�, अ�यास, काय��म र �नण�यह� स�ब�धी 
�नर��ण, माग�दश�न र �ा�व�धक सहयोग �दान गन� अनगुमनकता� (मो�नटर) �नय�ुत गन� �नद�शन 
�दएको �थयो। यस काननूको अनसुार मो�नटरले तीन म�ुदाह�मा साव�ज�नक सनुवुाई गन� आव�यक छ। 
प�हलो सनुवुाईले आय�ुतको �व�यमान वधैा�नक र �नयामक �ा�धकरण, रा�य �श�ा �वभाग र लागू 
रा�य काननू र �नयमह� अ�तग�त �कूल िज�ला र�जे�ट बोड�को शासन र ह�त�ेपको बारेमा साव�ज�नक 
�ट�पणी �लनेछ। दो�ो साव�ज�नक सनुवुाइले िज�लाको श�ै�क काय�स�पादनमा साव�ज�नक �ट�पणी 
�लनेछ र त�ेो साव�ज�नक सनुवुाईले िज�लाको आ�थ�क �दश�नमा साव�ज�नक �ट�पणी �लनेछ। यी 
साव�ज�नक सनुवुाईले मो�नटरलाई िज�लाको ला�ग एक श�ै�क सधुार र �व�ीय योजनाको �वकास गन� 
सहयोग प�ु याउँछ र उनले िज�लाको बजेटको �वकासलाई समथ�न ग�छ�न ्जनु बजेट २०२१-२२ (2021-22) 
�कूल वष�बाट श�ु हु�छ। 

शासन र ह�त�ेपको �वषयमा साव�ज�नक सनुवुाइ जनू २५ , २०२० (June 25, 2020) मा जमू (Zoom) 
क�फरेि�संग माफ� त �दउसो ५:०० (5:00 p.m) बजे दे�ख ६:३० (6:30 p.m) बजेस�म ग�रनेछ। साव�ज�नक 
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सनुवुाइमा बो�न, कृपया  statemonitor@rcsdk12.org  मा ईमेल गनु�होस ्र तपा�लाई जमू क�फरेि�संग 
बठैक न�बर, पासवड� र कल-इन जानकार� (�नमं�ण) पठाइनेछ। कृपया "रोचे�टर रा�य मो�नटर 
साव�ज�नक बठैक" �वषय रेखामा तपा�को ईमेलमा, नाम, काम (उदाहरण (examples): अ�भभावक, 
�श�क, िज�ला �नवासी) र कुन ैप�न जानकार� साव�ज�नक सनुवुाइको रेकड�को अशं ब�नको ला�ग 
समावेश गनु�होस।् साव�ज�नक सनुवाई अवलोकन गन�, तपा� �न�न वेब-ठेगानामा बठैकको ��य� ���म 
गन� स�नहुुनेछ:  https://www.rcsdk12.org/meetings । 

सनुवुाई भ�दा प�हले सामा�य जनताले साव�ज�नक �ट�पणी वा गवाह� ईमेल माफ� त 
statemonitor@rcsdk12.org  मा वा �नय�मत मेल माफ� त Attn: State Monitor Public Hearing, 131 
West Broad Street, Rochester, NY 14614 मा पठाउन स�नहुु�छ। सनुवुाईस�ब�धी ��नह�लाई 
(Questions) statemonitor@rcsdk12.org मा प�न �नद��शत गन� स�क�छ। जमू सनुवुाईको समयमा, 
साव�ज�नक �ट�पणी �दान गन� �यि�तह�लाई अ�डयो जडान �योग गरेर बो�नको ला�ग तीन �मनेट 
�दइनेछ। य�द तपा�लाई भाग �लन र / वा साव�ज�नक सनुवुाइको ला�ग आवास चा�हएको छ भने, कृपया 
तपा�को आवास अनरुोध  statemonitor@rcsdk12.org मा पठाउनहुोस ्वा ५८५-२६२-८५२५ 
(585-262-8525) मा कल गनु�होस।् 

िज�लाको �व�ीय �दश�नको दो�ो साव�ज�नक सनुवुाईको बारेमा जानकार� के�ह ह�तामा तपा�लाई �दान 
ग�रनेछ। यी साव�ज�नक सनुवुाईमा जनसहभा�गता �वागत छ। 
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