
 

हामी सू्कलको अन्तिम हप्तामा प्रवेश गरै्दछौ, सुपरिटेने्डन्ट एडम न्तिनियाडडले एस.पी.एस. परिवािहरू, 

कमडचािीहरू ि समुर्दायप्रनि आभाि व्यक्त गर्दडछि्।  

 

सू्कल अप्रिक्ष रुपमा सुरु भएि  प्रिक्ष  व्यन्तक्तगिरुपमा नवधार्थीहरु सू्कल फनकिं र्दा गि १० मनहिामा धिै   

परिविडिहरु आए। हामीले िपाइँलाई हाम्रा लेवीहरू, आगामी सीमा परिविडिहरू, ियाँ से्टनडयमको स्र्थल, ि 

हाम्रा ियाँ सू्कलहरूको िाम के िाखे्न भने्न निषयमा आफ्िा नवचािहरू साझा गिड सोध्ौौं।  

 

छोटकिीमा भनु्न पर्दाड यी प्रते्यक समस्या चुिौिीपूर्ड िहेको छ ि सिैले हाम्रो शहिभरि उत्सानहि कुिाकािीहरू 

निम्त्त्याएको छ। िि िपाईको असाधािर् िहको लगिनसलिा एस.पी.एस. समुर्दाय, हाम्रो प्रशासि, 

सल्लाहकाि समूह ि सू्कल िोडडलाई हाम्रो निल्लालाई अझ िाम्रो ििाउिे निर्डय नलि अिुमनि नर्दयो। 

 

ि िो यस वषड निल्लाको निर्डयसँग असहमि हुि हुन्छा, म उिीहरूलाई हामीसँग सहभागी िहि आग्रह गर्दडछु। 

यनर्द हामी सुधाि गरै्दछौौं भिे, हामीले सकेसम्म धेिै भन्दा धिै मिुभिको कुिाहरु सुनु्न आवश्यक पर्दडछ। 

 

यस िषडले हामीलाई अिुकूलि गिड, िया कुिाहरु खोज्न ि धेिै ठूला परिविडिहरूको सामिा गिड सहयोग गिड 

नसकायो। हामीले केनह कनठि चीिहरूलाई एकसार्थ नित्यौौं, ि अि हामी पनछल्लो नगिावट भन्दा शन्तक्तशाली 

छौौं। म नवश्वास गर्दडछु नवश्वास, सहयोग, ि हामीले अिुभव गिेको नशक्षाले हामीलाई २०२१-२२ सू्कल वषडमा धेिै 

सफलिा  हानसल गिड सयोग गर्दडछ। 

 

अनहले, हामी ५ वोटा िर्िीनिहरू अपिाएि पुि: सू्कलहरु खोल्िे योििामा काम गरै्दछौौं िसमा  नवद्यार्थीको 

सफलिा ि सुिक्षालाई पनहलो स्र्थािमा िाखे्न, ि महामािीले शैनक्षक ि कल्यार्कािी नचिहरुमा कस्तो 

प्रभावहरू पिड सक्छ भने्न कुिाहरुको सेिोफेिोमा  अड्िेछ । 

 

शुरुवािमा, एस.पी.एस.ले सिै गे्रड िहहरूमा ऐनिहानसक िविले कम सौंख्या स्र्थापिा गिड काम गरििहेको 

छ। यसले आउिे िषडहरूमा हाम्रो निल्लामा परिविडिात्मक प्रभाव पािे सम्भाव्यिा िाख्र्दछ। 

 

नवद्यार्थीहरू रु्दवै शैनक्षक ि भाविात्मक रूपमा फस्टाउँछि् िि उिीहरू आफ्िा नशक्षकहरूिाट िढी 

व्यन्तक्तगि ध्ाि ि समर्थडि प्राप्त गर्दडछि्। सािो सौंख्या पनि नवद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा अनधक व्यन्तक्तगि 

स्र्थािको लानग अिुमनि नर्दिेछ, नििीहरूलाई सुिनक्षि ि िस्र्थ िाख्र्दछौौं नकिनक हामी सुिक्षा 

नर्दशानिरे्दशहरूको पालिा सुनिनिि गछौं। निम्न सौंख्यामा कक्षा स्सौंचालि गर्दाड लामो रू्दिीको योििाको सार्थ 

हुन्छ ि ियाँ नवद्यालयहरू निमाडर् ि सीमाहरू समायोिि गिेि कक्षा कोठा उपलब्ध गिाउि भइिहेको विडमाि 

कायडले झल्काउँछ। 

 

हाम्रो र्दोस्रो मुख्य िर्िीनिमा सल्लाहकािहरू, मािनसक िास्थ्य नचनकत्सकहरू, सहायिा नवशेषज्ञहरू, ि 

इन्टिभेन्सोि नशक्षकहरू र्थपे्न ि नवद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको प्रनियामा मद्दि पुर्याउिे हो िुि उिीहरूले 

महामािीिाट िानहि निन्तस्कौं र्दा अिुभव गिीसकेका वा अझै अिुभव गरै्दगिेका हुन्छि। 

 

हामी हाम्रा सिै नवद्यार्थीहरूलाई यी सेवाहरू प्रयोग गिड प्रोत्सानहि गर्दडछौौं। यो एक नचनकत्सक हो, एक घनिष्ठ 

नमत्र, वा एक ििडल, एक िाम्रो  िोडड भएको मािनसक ि भाविात्मक रूपमा िाम्रो महसुस गिड को लागी एक 



महत्वपूर्ड पनहलो कर्दम हो। ि स्टाफ पनि। यनर्द िपाईौं इिाििपत्र प्राप्त मािनसक िास्थ्य नवशेषज्ञसँग कुिा 

गिड चाहािुहुन्छ भिे, हाम्रो सू्कल रे्थिानपस्टहरूले िपाईौंलाई सही नर्दशा रे्दखाउँि मद्दि गिड सक्छि्। 

अको, हामी सामानिक भाविात्मक नसकाई पाठ्यिम ि प्रनशक्षर्मा लगािी गिड िािी िाखे्नछौ। सिै भन्दा 

िाम्रो समयमा पनि, हामी सिै कल्यार्किी कायडमा ध्ाि केन्तिि, िस्र्थ सम्बन्ध नवकास, नववार्द सुल्झाउिे, ि 

समावेशी ि सकािात्मक समुर्दाय को िढावा नर्दिेिाट फाइर्दा नलन्छौौं। के-१२ (K-12) गे्रडका नवद्यार्थीहरूले 

पाठमा सौंलग्न हुि सक्छि् िुि उिीहरूको सामानिक भाविात्मक नवकासमा केन्तिि छ हामी सू्कलको सफल 

वािाविर् निमाडर् गिड सँगै नमलेि काम गछौं िसले नििीहरूलाई सफल भनवष्यको लानग ियाि गर्दडछ। 

 

हाम्रो चौर्थो िर्िीनिको एक नहस्साको रूपमा, हामीले स्टाफ ि नशक्षक िानलमहरूको नवकास गर्दाड, हामी 

हाम्रो कक्षाकोठामा शैनक्षक स्तिहरू ि आवश्यकिाहरूको नवसृ्ति र्दायिा पूिा गिे योििाहरू नसके्न 

अिुभवहरूमा िोि नर्दिेछौौं। 

 

हाम्रो लक्ष्य भिेको नशक्षर् अविोधहरू हटाउि ि सिै नवद्यार्थीहरूलाई सफलिाको लानग उनचि अवसिहरू 

प्रर्दाि गिड नवनभन्न नशक्षर् नवनधहरूको प्रयोग गिे हो। हाम्रा नशक्षकहरूले सिै नवद्यार्थीहरूको सेवाका लानग 

कडा मेहिि गछड ि्, ि यो प्रनशक्षर्ले उिीहरूलाई नवकल्पहरू नर्दिको लानग हो िुि उिीहरू प्रते्यक 

नवद्यार्थीको सामर्थ्ड ि नवकासको के्षत्रहरूमा अिुकूल हुि सक्छि्। 

 

ि अिमा, धेिै िसो खाँचोमा पिेका नवद्यार्थीहरूलाई र्थप सौंसाधिहरू उपलब्ध गिाउिु हाम्रो निल्ला भरिको 

शीषड प्रार्थनमकिा हुिेछ। सू्कलहरूले नवद्यार्थीको समग्र सौंख्या, प्रते्यक सू्कल समुर्दायमा गिीिीको स्ति, ि कनि 

नवद्यार्थीहरूले नवशेष नशक्षा सेवाहरू प्राप्त गछड ि् िसै्त कािकहरूको आधािमा इन्टिभेिसि समर्थडिका लानग 

अनिरिक्त कमडचािीहरू प्राप्त गिेछि्। यो सू्कलहरूले पनहले िै प्राप्त गिेको भन्दा र्थप समर्थडिको लागी 

हुिेछ। 

 

हामीसँग आघामी नर्दिहरुमा आशािार्दी हुिुपिे धेिै कुिा छ ि हाम्रा नवद्यार्थीहरू ि स्टाफहरूले अको सू्कल 

वषड के हानसल गछड ि् भिेि म प्रिीक्षा गिड सन्तिि। धैयडिा, अिुग्रह, ि यो कनठि समयको र्दौिाि िुनझनर्दिुभयो। 

िपाईौंको सहयोगले यो वषड प्रमानर्ि गर्यो नकि स्पोकेि हाम्रो िच्चाहरूलाई हुकाडउि त्यस्तो उले्लखिीय स्र्थाि 

हो भिेि। गमीको निर्दामा आिाम गिुडहोस् ि हामी िपाईौंलाई शिर्द ऋिुमा भटिे छौौं। 

 


