प्रत्येक विद्यार्थीको सफलता ऐन (Every
Student Succeeds Act) को लावि न्यूयोकक
राज्यको योजनाको बारे मा प्रत्येक अवििािकले
जान्न पने कु राहरू
]

ESSA िनेको के हो ?

यसले ककन महत्त्ि राख्छ ?

अवििािकहरूले के कु रा

प्रत्येक विद्यार्थीको सफलता ऐन (Every Student Succeeds Act (ESSA)) िनेको संघीय कानून हो जसले राज्यहरूले सािकजवनक
विद्यालयहरूलाई समर्थकन िनकका लावि संघीय रकम कसरी प्रयोि िनक सक्छन् िन्ने कु राको रूपरे खा बनाउँ छ । सेप्टेम्बर 2017 मा, न्यूयोकक
राज्यले न्यू योकक ले ESSA अन्तिकत िार्षकक रूपमा प्राप्त िने लििि $1.6 वबवलयनका लावि आफ्नो योजना पेश िरयो ।
न्यूयोकक राज्य विद्यार्थीहरू को हुन्, उनीहरू कहाँ बस्छन्, उनीहरू कहाँको विद्यालयमा जान्छन् िा उनीहरू कहाँबाट आउँ छन् जस्ता
कु राहरूलाई िास्ता निरीकन सम्पूर्क विद्यार्थीहरू विद्यालयमा सफल हुन्छन् र अिावि बढ्छन् िनी सुवनवित िनक प्रवतबद्ध छ । शरद ऋतु
2016 देवख, न्यूयोकक राज्यले सम्पूर्क विद्यार्थीहरूका लावि समानता, पहुँच र अिसर तफक अिावि बढ्ने योजनाको ढाँचा तयार िनकका लावि
प्रवतकिया खोवजरहेको छ ।

अवििािक र पररिारहरूका लावि योजनामा िएका महत्त्िपूर्क तत्त्िहरूका विवशष्टताहरू तल छन् । योजनाको बारे मा र्थप जान्नका लावि
हामी तपाईंलाई यो वलङ्कमा जान प्रोत्साहन िछौं: http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html

र्थाहा पाउन आिश्यक छ ?

न्यूयोकक राज्यले सबैका लावि पूर्क विकवसत वशक्षाको मान्यता राख्छ ।
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अवििािक र पररिारहरूले आफ्नो बच्चाको विद्यालयले शैवक्षक विषयहरूमा मात्र निएर अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा कसरी कायकसम्पादन
िरररहेको छ िन्ने कु रा जान्नुपछक ।
विद्यालय र वजल्लाहरूलाई वनम्न सूचकहरूमा िार्षकक रूपमा मापन िररनेछ:
सबै विद्यालयहरूका लावि
अंग्रेजी िाषा कला
िवर्त
विज्ञान
वसकाइमा प्रिवत (यो नबोल्नेहरूका
लावि)
बहुकालीन अनुपवस्र्थवत (अपिादहरू
सवहत 18+ कदन अनुपवस्र्थत)
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हाइ स्कू लहरूका लावि




सामावजक वशक्षा
स्नातक दर
कलेज, कररयर र नािररक तत्परता
सूचक: उन्नत पाठ्यिम अध्ययन िने,
प्राविवधक वशक्षा प्रमार्पत्रहरू आजकन
िने, आकद

िािी सूचकहरू:





विद्यालय बावहरका
वनलम्बनहरू (2018-19 को
पररर्ामहरूबाट सुरु हुने)
हाइ स्कू लका लावि तयार हुने
(तथ्याङ्क उपलब्ध िएपवछ)
“वसक्ने िातािरर्” सूचकहरू
(उदाहरर्, कक्षाको आकार,
कला कक्षाहरूमा पहुँच)

न्यूयोकक राज्यले परीक्षर् समय कम िरी परीक्षर् अनुििलाई सुधानक चाहन्छ ।

95%
ग्रेि 3-8 अंग्रेजी र िवर्तको
परीक्षर्हरू 2018 मा
प्रत्येकमा दुई कदनसम्म कम
िररनेछ।

राज्यले विद्यार्थीको ज्ञानको
मूल्याङ्कन िनक नयाँ तररकाहरू
प्रयास िनेछ जसले
विद्यार्थीहरूलाई कायकसम्पादन
कायकहरू पूरा िरी प्रस्तुत िनक
अनुरोध िनक सक्छ ।

संघीय कानूनलाई परीक्षर्
िररएका प्रत्येक ग्रेिमा र उपयुक्त
परीक्षर्हरू वलनका लावि
उपसमूहमा 95% विद्यार्थीको
आिश्यकता पछक। न्यू योकक
राज्यले सहिाविता िृवद्ध िनकका
लावि अवििािक, विद्यार्थी र
वजल्लाहरूसँि कायक िनेछ ।

न्यूयोकक राज्यले िवर्त र
विज्ञानका परीक्षर्हरू र्थप
िाषाहरूमा अनुिादन िनक जारी
राख्नेछ र रकम उपलब्ध हुँदा,
विद्यार्थीको मातृिाषामा िाषा
कला परीक्षर् वसजकना िनेछ ।
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न्यू योकक राज्यले वशक्षक र विद्यालयका नेतत्ृ िकताकहरूलाई सफलताका लावि तयार रहन मद्दत
िनेछ र सम्पूर्क विद्यार्थीहरूले उत्कृ ष्ट वशक्षकमा पहुँच प्राप्त िछकन् िनी सुवनवित िनेछ ।

राज्यले वशक्षक र नेतृत्िकताकहरू
आफू हरू पवहलो कदनमा तयार छन्
िनी सुवनवित िनक कसरी तयार
हुन्छन् िन्ने कु राका पररितकनहरूमा
हेनेछ ।
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न्यूयोकक राज्यमा धेरै उत्कृ ष्ट
वशक्षकहरू छन् । हामीले सम्पूर्क
विद्यालयहरूसँि उनीहरूलाई
आकषकर् िने र राख्ने क्षमता छ िनी
सुवनवित िनेछौं ।

न्यूयोकक राज्यले उनीहरूको बच्चाको विद्यालय सुधारका लावि पवहचान िररदाँ र्थप मद्दतका लावि
अवििािकहरूमावर्थ िरोसा िदैछ ।

यकद तपाईंको बच्चाको
विद्यालयलाई न्यून-कायकसम्पादन
िनेको रूपमा पवहचान िररन्छ

… त्यसपवछ यसले अवििािक,
वशक्षक र विद्यार्थीहरूलाई
विद्यालयले कसरी उत्कृ ष्ट िनक सक्छ

… र तपाईंले विद्यालयले सुधार
िनकका लावि प्राप्त िने संघीय
रकमको िाि कसरी खचक िछक िन्ने

िने ....

जस्तो लाग्छ िनी सोध्नेछ ...

कु रा िन्नु पनेछ ।
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न्यूयोकक राज्यले अवििािकहरूलाई उनीहरूको बच्चाको विद्यालयको र्थप पूरा तस्िीर उपलब्ध
िराउनेछ ।

नयाँ सािकजवनक ररपोटकहरूले
िोपनीयता कानूनहरूको अनुकूल हुने
िरी विद्यार्थीको परीक्षाका अंक,
स्नातक दर र विद्यालय, वजल्ला र
राज्यका लावि अन्य पररर्ामहरूको

ररपोटकहरूले कक्षाको आकार िा
विद्यार्थीहरूका लावि कलाहरूमा
सहिािी हुने अिसरहरू जस्ता
अवििािकहरूले एकदमै अवधक
रूपमा ध्यान कदने कु राहरूको बारे मा

बारे मा जानकारी देखाउँ नेछन् ।

पवन जानकारी कदनेछन् ।

अवििािकहरूले नयाँ ररपोटकहरू
माफक त प्रत्येक विद्यालयले प्रवत
विद्यार्थी कवत खचक िरररहेको छ िन्ने
कु रा र्थाहा पाउनुहुनेछ ।

वजल्ला, विद्यालय र न्यूयोकक राज्य वशक्षा वििािले खचकलाई समायोजन िनकमा र विद्यार्थीहरूका आिश्यकताहरूलाई पूरा
िनकका लावि नयाँ तररकाहरू अपनाउनमा वजल्लाहरूलाई मद्दत िनकका लावि उक्त जानकारी प्रयोि िनेछन् ।

