
 

एक अभूतपूर्ि अर्सर 
संघीय सरकारको अमेररकी उद्धार योजना (एआरपी) ऐनको अंशको रूपमा, देशभरका सू्कल जजल्लाहरूले कोजभड-१९ महामारीको मद्दतमा 

जिद्यार्थीको आिश्यकतालाई सहयोग गनन र्थप रकम प्राप्त गनेछन्। रोचेस्टर जसटी सू्कल जडस्ट्स्टिक्टले आगामी तीन बर्नमा हाम्रा जिद्यार्थीहरूको 

जशक्षामा लगानी गनन करीि $१९७  जमजलयन डलर प्राप्त गनेछ। यो एक पटक कोर्हरूको पुस्ताको जलसेक हो जसले हामीलाई हाम्रो जजल्लामा 

जशक्षाको पुन: कल्पना गनन अिसर जदन्छ। 

बृहत्तर योजना र सरोकारिाला संलग्नताको प्रजियाको एक जहस्साको रूपमा, आरसीएसडीले एआरपी कोर्हरूको जजल्लाको रणनीजतक 

प्रार्थजमकताहरू र स्वतन्त्र अनुगमनकतानले  प्रमुख के्षत्रहरूमा गरेका जसफाररसहरूलाई सहयोग गनन प्रयोग गदनछ: 

साांसृ्कर्तक रूपर्ा उत्तरदायी र सूर्ित 
आरसीएसडी सजियरुपमा एस्ट्ि-रेजसस्ट संगठन हो जुन जिद्यार्थीहरूलाई पुजिकरण सीखने अनुभि प्रदान गदनछ जहााँ 

जिजिधता, समता, र समािेशीकरण जनणनय जलनेको केन्द्रमा हुन्छ। 

उच्च-गुणस्तरीय अनुभर् 
प्रते्यक जिद्यार्थीसाँग पहुाँच छ र गे्रड-स्तर सामग्री र उच्च-गुणात्मक जनदेशन सामग्रीसाँग दैजनक संलग्नता। 

र्र्र्र्ध प्रोग्रार्र्ांग 

प्रते्यक सू्कलले गजतशील, निीन, र आकर्नक कायनिमहरू र मागनहरू प्रदान गदनछ जहााँ सबै जिद्यार्थीहरूले उनीहरूको 

आिाज फेला पानन र उनीहरूको आिेगका भािना जगाउन सक्छन्। 

 

र्र्स्ताररत र्िक्षा 

आरसीएसडीले सबै जिद्यार्थीहरूको लाजग बजलयो जिस्ताररत जशक्षा अिसरहरू प्रदान गदनछ जसले उनीहरूलाई 

उनीहरूको जशक्षाको िास्तजिक-जिश्व अनुप्रयोगमा संलग्न हुन चुनौती जदन्छ। 

उच्च-गुणर्त्ता स्टाफ 

आरसीएसडीले सुजनजित गदनछ जक स्टाफ सदस्यहरूसंग   इच्छा, जिश्वास, ज्ञान, र सीपहरू छन् जसले 

जिद्यार्थीलाई जदनहुाँ  उच्च-गुणित्ता अनुभिहरू प्रदान गछन न। 

सारु्दार्यक आर्श्यकताहरू सुनै्द 
यी रकमहरू प्रयोग गने योजना जजल्ला जिद्यार्थीहरू, कमनचारीहरू, पररिारहरू, र समुदाय सदस्यहरूसाँगको सहकायनमा 

शुरू भयो। प्रजतजिया र इनपुट भेला गनन, आरसीएसडीले सबै सरोकारिालाहरुलाई जजल्ला कमनचारीहरु संग संलग्न हुन र 

आफ्नो जिचारहरु र आिश्यकताहरु साझा गनन को लागी बहु अिसरहरु जसजनना गर्यो। जजल्लाले अगाजड बढ्ने योजना 

बनाउाँदा सामुदाजयक प्रार्थजमकताहरूलाई ध्यानपूिनक ध्यान जदइन्छ। 

यी संलग्नता प्रयासहरूको पररणाम स्वरूप, जजल्लाले जिद्यार्थी, पररिार, कमनचारी, र समुदाय सदस्यहरूबाट कसरी एआरपी 

कोर्को प्रयोगको लाजग योजनालाई प्रार्थजमकतामा राखे्न बारे सयौ ंसुझाि प्राप्त गर्यो। जजल्ला सरोकारिालाहरु द्वारा प्रस्ताि गररएको सुझािको 

जिशे्लर्ण गदान, समुदायको प्रार्थजमकताहरु जजल्लाको प्रार्थजमकताहरु दपनण को पाउाँदा रोमाञ्चक भयो।. 

For more information about federal stimulus funding coming to the District, visit www.rcsdk12.org/arp 

http://www.rcsdk12.org/arp


र्र्द्यार्थी सफलताको लार्ग योजना 
जजल्लाले एआरपी कोर्लाई प्रार्थजमकतामा राख्न योजना बनाइरहेको कायनिम र पहलहरूको प्रारस्ट्िक रूपरेखा तल जदइएको 

छ। सामुदाजयक प्रजतजिया र प्रस्ताजित जजल्ला खचनहरूको जिसृ्तत सारांश आगामी एआरपी आिेदन जदशाजनदेशहरूको सार्थ 

पंस्ट्ििद् हुनेछ जुन नु्य योकन  राज्य जशक्षा जिभाग (एनिाईएसईडी) द्वारा एआरपी आिेदन जारी गरेपजछ रास्ट्खनेछ। नाई-सेड 

(NYSED) अनुसार, र्थप सतनहरू उते्तजजत कोर्को जजल्लाको उपयोगमा राख्न सजकन्छ। 
 

एआरपी योजनाको जिकासको लाजग नाई-सेड (NYSED) मागनदशनन: 

 मे १७,  २०२१ 

 मे १९,  २०२१ 

 

सबै र्र्द्यार्थीहरूलाई सर्र्थिन  (~ १२८ र्र्ल्लिओन) 
 

उच्च-गुणात्मक र्िक्षण र सबैका लार्ग र्सकाई ($६९  र्र्ल्लिओन) 

पूिन र पजछको महामारीको अधूरो जशक्षालाई सम्बोधन गनन र स्र्थायी र समान जशक्षण र जशक्षा प्रणालीको जनमानण गनन यस कोर्ले कायनिम र 

पहलहरूलाई मद्दत पुर्याउाँछ जसै्त: 

 सामाजजक भािनात्मक जशक्षा 

सांसृ्कजतक उत्तरदायी पाठ्यिम र 

जनदेशन 
 हाई सू्कल पुन: जडजाइन बहाल 

अभ्यासहरू 

पुनस्र्थानपना अभ्यासहरू 
 सम्मर सू्कल र जिस्ताररत जशक्षा 

जिजिध स्टाफ भती 
 

 कायन-आधाररत जशक्षा र क्याररयर 
मागनहरू 
शैजक्षक समर्थनन 

 अजभभािक र पररिार संलग्नता 

 
र्र्िेष र्िक्षा आर्श्यकताहरू (~ २७ र्र्ल्लिओन) 
एआरपी कोर् जजल्लाको सहमजत जडिीको सार्थ पंस्ट्ििद्मा जिशेर् जशक्षा जिभाग सेिाहरू पूणन अनुपालनमा ल्याउन अमूल्य हुन्छ। मुख्य कायनिम र 

पहलमा साजमल छन्: 
अजभनि जशक्षण मोडेलहरू 

 

जिजिध प्रोग्राजमंगको पहुाँच िृद्जघ 

 संिधनन अिसरहरूको िृद्जघ 
कायनमा आधाररत जशक्षा 

अिसरहरूको िृद्जघ 

जिशेर् जशक्षण सामग्रीहरु 

उन्नत जीिन कौशल प्रोग्राजमंग 
 

 
अांगे्रजी भाषा लनिर सर्र्थिन (~२० र्र्ल्लिओन) 
आरसीएसडीले जजल्लाको अंगे्रजी भार्ा जसके्न सेिाहरूको लाजग एनिाईएसईडीको (न््सेद) सुधार कायन योजनामा उस्ट्ल्लस्ट्खत लक्ष्यहरू पूरा गनन 

एआरपी कोर्हरूको लाभ उठाउनेछ। यसले कायनिम र पहललाई समर्थनन गदनछ जसै्त: 

नयााँ अजभभािक स्वागत 

केन्द्रको स्र्थापना 

जद्व-साक्षरताको छापको िृद्जघ 
 

 बहुभार्ी अजभभािक जिश्वजिद्यालय 
 भाजर्क रूपमा जिजिध स्टाफको 

जिकास र क्याररयर मागन समर्थनन 

 जिजिध समुदाय 

एजेन्सीहरूको सार्थ साझेदारी 

बृस्ट्द्ध 

 

लगातार सांघषिरत सू्कलहरूको लार्ग अर्तररक्त लर्क्षत सर्र्थिन (~ ९ र्र्ल्लिओन)  

कोर् बृहत समर्थनन र सुधार (CSI) िा लजक्षत समर्थनन र सुधार (TSI) िा जो प्राप्तकतानको रूपमा नाजमत सू्कल को लाजग र्थप, अजधक गहन, जिशेर् 

समर्थनन प्रदान गनन अलग सेट। 

सहभागी बजेट (~ २.५ र्र्ल्लिओन)  

जिद्यार्थी / पररिार / समुदायहरूको आिाज  सू्कलमा कसरी कोर्को उत्तम उपयोग  गने बारे जनणनय जलनको लाजग उठाइनेछ। प्रते्यक जिद्यालय 

भिनलाई जिद्यार्थी र समुदायका सदस्यहरूलाई सहभाजगतामूलक बजेट प्रजियामा संलग्न गराउन रकम प्रदान गररनेछ। 
 

र्जिा व्यापी सांरिना पूर्ािधार सुधार ($ ४९ र्र्ल्लिओन)  
कोर् सबै जिद्यार्थीहरूको लाजग सुरजक्षत रूपमा सू्कलहरू खोल्न र 
जिद्यार्थी र पररिारहरूलाई सहयोग पुर्याउन अप-टु-डेट सुजिधाहरू र 
प्रजिजध प्रदान गनन प्रयोग गररनेछ। 

 
सू्कल-आधाररत आर्श्यकता आर्ांटन (~ २० र्र्ल्लिओन) 
प्रते्यक जजल्ला जिद्यालय र कायनिम उनीहरूको जिद्यार्थी 
जनसंख्याको अजद्वतीय आिश्यकताहरूको लाजग योजना, र पूजतन गनन 
भिन-आधाररत जिजनयोजनको सार्थ प्रदान गररनेछ। 



-Nepali 


