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वेस्टफिल्ड पब्लिक सू्कलहरूको टायरद िोकस्र फिगरािी सिीक्षा 

 
नोभेम्बर 28, 2022 को हप्तामा, प्रारम्भिक र माध्यममक मिक्षा मिभागको पम्भिक सू्कल ममनटररङको 

कार्ाालर् (PSM) ले िेस्टमिल्ड पम्भिक सू्कलहरूको टार्र्ा िोकस्र् अनुगमन समीक्षा सञ्चालन 

गनेछ। सािाजमनक मिद्यालर् अनुगमन कार्ाालर्ले संघीर् र राज्य मििेष मिक्षा र नागररक अमिकार 

मनर्महरूको पालनाको अनुगमन गना प्रते्यक तीन िषामा प्रते्यक मजल्ला र चाटार सू्कलको भ्रमण 

गर्ाछ। मििेष मिक्षासँग सम्बम्भित समीक्षाका के्षत्रहरूमा मिद्यार्थी मूल्याङ्कन, र्ोग्यताको मनिाारण, 

व्यम्भिगत मिक्षा कार्ाक्रम (IEP) टोली प्रमक्रर्ा, र IEP मिकास र कार्ाान्वर्न समािेि छन्। नागररक 

अमिकारसँग सम्बम्भित समीक्षाका के्षत्रहरूमा िम्की, मिद्यार्थी अनुिासन, िारीररक संर्म, र सबै 

मिद्यार्थीहरूको लामग मिद्यालर् कार्ाक्रमहरूमा समान पहँच समािेि छ। 

 

अनसाइट भ्रमणको अमतररि, अमभभािक आउटररच समीक्षा प्रमक्रर्ाको एक महत्त्वपूणा भाग हो। 

सािाजमनक मिद्यालर् अनुगमनको कार्ाालर्बाट समीक्षा अध्यक्षले अपाङ्गता भएका मिद्यार्थीका 

अमभभािकहरूलाई उनीहरूको बालबामलकाको मििेष मिक्षा कार्ाक्रमका मुख्य के्षत्रहरूमा केम्भित 

हने अनलाइन सिेक्षण पठाउने छन्। सिेक्षण पररणामहरूले ररपोटाको मिकासमा र्ोगर्ान गनेछ। 

अनसाइट समीक्षाको क्रममा, सािाजमनक मिद्यालर् अनुगमन कार्ाालर्ले मजल्लाको मििेष मिक्षा 

अमभभािक सल्लाहकार पररषर्् (SEPAC) का अध्यक्ष(हरू) को अन्तिााताा मलनेछ। अन्य अनसाइट 

गमतमिमिहरूमा मजल्ला कमाचारी र प्रिासकहरूको अन्तिााताा, मिद्यार्थी रेकर्ाहरूको समीक्षा, र 

अनसाइट अिलोकनहरू समािेि हन सक्छन्। 

 

आमाबाबु र अन्य व्यम्भिहरूले माका  ओले्डनबगा, पम्भिक सू्कल ममनटररङ अध्यक्ष, 413-314-6703 

मा िोन गरी टेमलिोन अन्तिााताा अनुरोि गना सक्छन्। र्मर् कुनै व्यम्भिलाई अन्तिााताामा भाग मलनको 

लामग अनुिार् जस्ता आिासको आिश्यकता छ भने, मिभागले आिश्यक व्यिस्र्था गनेछ। 

 

अनसाइट भ्रमण पमछ लगभग 60 व्यापार मर्न मभत्र, समीक्षा अध्यक्षले मजल्लालाई मनर्ामक 

आिश्यकताहरू पूरा गने िा नाघे्न के्षत्रहरू र अभ्यासहरू सुिार गना िा सुिार गना मजल्लालाई सहर्ोग 

आिश्यक पने के्षत्रहरूको बारेमा जानकारी समहतको ररपोटा प्रर्ान गनेछ। जनताले 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/ मा ररपोटा पहँच गना सक्षम हनेछ। 

िेस्टिील्ड पम्भिक 

सू्कलहरू 
तै्रमामसक 

समाचार पत्र 

हरेक मबमहबार 

मबहान 9:00-10:00 

बजे 

प्रते्यक मबमहबारमा टु्यन गनुाहोस्: 

WSKB 89.5 FM 
westfieldtv.org 

िा WCPC च्यानल 15 

"अमिक्षकको स्पटलाइट" को लागी। प्रते्यक हप्ता, 

सुपररटेने्डन्ट जापोरोव्स्स्की र कोहोस्ट मक्रस्टोिर रोजसा 

हाम्रा मिद्यालर् र समुर्ार्को बारेमा अमतमर्थहरूसँग कुरा 

गछा न्। अमघल्ला कार्ाक्रमहरू WSKB सामुर्ामर्क 

रेमर्र्ो YouTube च्यानल र Westfield, MA पम्भिक 

सू्कल िेसबुक पेजमा हेना समकन्छ 



     पाठ्यक्रि िथा फिरे्शि कायादलयबाट सुसाि रागी, फिरे्शक 

के तपाईलाई र्थाहा छ मक लेक्सीकोग्रािरहरूले प्रते्यक िषा िब्दकोिमा 1,000 नर्ाँ िब्दहरू 

र्थप्छन्? र्स िषा, पािरमनटी मबर्ा, मपकलबल, र सामामजक भािनात्मक मिक्षाले कटौती गर्ो। 

साक्षरता र्सको आफ्नै अचम्मको सामग्री के्षत्र हो, तर र्ो आन्तररक रूपमा हरेक अन्य िैमक्षक 

सामग्री के्षत्रसँग जोमर्एको छ। 

हाम्रो म्यासाचुसेट्स फे्रमिका ले हामीले मसकाउने कुराहरूलाई मागार्िान गछा ; हाम्रो मजल्लाले र्ी 

मापर्ण्डहरूमा पङ्म्भिबद्ध उच्च गुणस्तरका स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछ; र हाम्रा मिक्षकहरूले सबै 

मिद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउने भनेर मनिाारण गछा न्। हाम्रो संसार मनरन्तर पररितान भइरहेको 

हनाले, हामीले हाम्रा मिद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको भमिष्यका लामग सुसम्भित बनाउन र्सको सार्थ 

पररितान गना आिश्यक छ। गत िषा हाम्रा िेस्टमिल्ड मिक्षकहरूको समममतले हाम्रा मिद्यार्थीहरूका 

लामग सबैभन्दा उपरु्ि हने मनणार् गरेको स्रोतहरूको अनुसिान, परीक्षण र चर्न गरेको मर्थर्ो। 

र्स िषा, मकन्डरगाटानरे्म्भि कक्षा १२ सम्मका कक्षाकोठाहरूमा अंगे्रजी भाषा कलाका मिक्षकहरूले 

आफ्ना मिद्यार्थीहरूसँग र्ी नर्ाँ स्रोतहरू प्रर्ोग गरै्छन्। 

ररमर्ङ (K-5) र StudySync (6-12) कार्ाक्रमहरूको एकीकरणको अर्था: 

● व्यािसामर्क मिकास: अगस्टमा िामषाक पाठ्यक्रम मििर समे्मलन हाम्रो प्रमिक्षण िषाको सुरुिात 

मर्थर्ो, र मििर समे्मलनमा 50 भन्दा बढी मिक्षकहरूले प्रमिक्षण प्राप्त गरे। प्रते्यक साक्षरता 

मिक्षकको लामग जारी प्रमिक्षण सेपे्टम्बरमा सुरु भर्ो र िषाभरर जारी रहनेछ। 

● काम-इमे्बरे्र् मेन्टरहरू: मििेषज्ञ साक्षरता नेताहरू, केली ओ'सुमलभन र मेरी केन, 

मिक्षकहरूलाई समर्थान, मागार्िान, सहर्ोग र प्रोत्साहन! 

● मिक्षक नेतृत्व: प्रते्यक मिद्यालर्का प्रमुि मिक्षकहरूले सहकमीहरूसँग मामसक व्यािसामर्क 

मसकाइ समुर्ार् बैठकहरू सुमििा मर्न्छन् र प्रश्नहरूको तुरुन्त जिाि प्राप्त गना, आिश्यकताहरू 

सञ्चार गना, र मनरन्तर व्यािसामर्क मिकासको लामग र्ोजना बनाउन सम्पका को रूपमा कार्ा गर्ाछ। 

 

कुनै पमन नर्ाँ स्रोत कार्ाान्वर्नको सार्थमा हामी हाम्रा मिक्षकहरूलाई कृतज्ञताको ऋण मर्न्छौ।ं हामी 

प्रते्यक मिक्षकलाई उनीहरूको मिद्यार्थीहरूको साक्षरता मिकासको िाइर्ाको लामग र्ी नर्ाँ 

कार्ाक्रमहरू मसक्न र कार्ाान्वर्न गनाको लामग उनीहरूको समर् र प्रर्ासको लामग स्वीकार र प्रिंसा 

गछौं।

 

 

अक्टोबर 17-21 

STEM हप्ता 

अक्टोबर २० 

वेस्टिील्ड िाउने्डसि िर एजुकेशि पकेटबुक फबिंगो 

सााँझ ६:३० 

अक्टोबर 25 

ELPAC बैठक वेस्टफिल्ड िध्य फवद्यालयिा 4:30 बजे 

असोज २६ 

प्राथफिक फवद्यालय अफभभावक-फशक्षक 

समे्मलिहरूको लाफग प्रारब्लिक ररलीज 

ििंफसर ३ 

वेस्टफिल्ड टेब्लिकल एकेरेिी ओपि हाउस बेलुका 

6:00 बजे 

ििंफसर ७ 

फवद्यालय सफिफिको बैठक बेलुका ७ बजे 

ििंफसर ८ 

चुिावको फर्ि: फवद्याथी/किदचारी फवकास फर्वसका लाफग 

फवद्यालय छैि 

िोभेम्बर १० 

SEPAC बैठक: वेस्टफिल्ड टेब्लिकल एकेरेिीिा सााँझ 6:30 

बजे सािाफजक भाविात्मक फशक्षा 

ििंफसर ११ 

वेटरन्स रे: सू्कलहरू बन्द 

ििंफसर २१ 

फवद्यालय सफिफिको बैठक बेलुका ७ बजे 

ििंफसर २२ 

ELPAC बैठक वेस्टफिल्ड िध्य फवद्यालयिा 4:30 बजे 

िोभेम्बर 23-25 

धन्यवार् अवकाश: फवद्यालयहरू बन्द 

फरसेम्बर १ 

SEPAC बैठक: FBA र BIP को 

बेलुका ६:३० वेस्टिील्ड टेब्लिकल एकेरेिीिा 

फरसेम्बर ५ 

फवद्यालय सफिफिको बैठक बेलुका ७ बजे

 
 

 
मंमसर ८ 

चुनािको मर्न: मिद्यार्थी/कमाचारी मिकास मर्िसका लामग मिद्यालर् छैन 

नोभेम्बर १० 

SEPAC बैठक: िेस्टमिल्ड टेम्भक्नकल एकेरे्मीमा साँझ 6:30 बजे सामामजक भािनात्मक मिक्षा 

मंमसर ११ 

िेटरन्स रे्: सू्कलहरू बन्द 

मंमसर २१ 

मिद्यालर् समममतको बैठक बेलुका ७ बजे 

मंमसर २२ 

ELPAC बैठक िेस्टमिल्ड मध्य मिद्यालर्मा 4:30 बजे 

नोभेम्बर 23-25 

िन्यिार् अिकाि: मिद्यालर्हरू बन्द 

मर्सेम्बर १ 

SEPAC बैठक: FBA र BIP को 

बेलुका ६:३० िेस्टिील्ड टेम्भक्नकल एकेरे्मीमा 

मर्सेम्बर ५ 

मिद्यालर् समममतको बैठक बेलुका ७ बजे

Westfield को एक महस्सा 

बनु्नहोस् 

सािाजमनक मिद्यालर्हरू! 

हामी मिमभन्न पर्हरूमा 

भती गरै्छौ ं

िैकम्भिक मिक्षकहरू, 

िैकम्भिक नसाहरू, प्यारा 

प्रोिेसनलहरू, र िेला 

पाना समकने र्थप िेरै 

अिसरहरू समहत 

मजल्लाहरू 

क्यािेटेररर्ा मेनु 

घटनाहरू 

कमाचारी मनरे्मिका 

अलटाहरू 

एर्थलेमटक्स 



 

 
 

राटा र िूल्याङ्कि अद्यावफधक 

मूल्याङ्कन तर्था जिािरे्महता कार्ाालर्बाट   

फक्रस्टीि फश, फिरे्शक

राज्यले सेपे्टम्बरको अन्त्यमा िसन्त 2022 MCAS पररणामहरू जारी गर्ो। सामान्यतर्ा, र्ी नमतजाहरू मिक्षकहरू र पररिारहरूलाई गमणत, 

अंगे्रजी/भाषा कला र मिज्ञानमा गत िषामा मिद्यार्थीहरूको प्रगमतलाई हेने उदे्दश्यले गररन्छ। समग्र नमतजाहरूले िेस्टमिल्डको पाठ्यक्रम, मनरे्िन, 

हस्तके्षप र मूल्याङ्कनले मिद्यार्थीको मसकाइलाई कसरी समर्थान गछा  भने्न कुराको लेन्स पमन प्रर्ान गर्ाछ। 

महामारीका चुनौतीहरूका कारण, हाम्रा 2022 पररणामहरूले हाम्रा मिक्षकहरू र सहपाठीहरूको समर्थानमा हाम्रा कक्षाकोठाहरूमा मसके्न मिद्यार्थीका 

अिसरहरूलाई उले्लिनीर् रूपमा प्रमतमबम्भम्बत गरररहँर्ा हामी छक्क परै्नौ।ं राज्यव्यापी पररणामहरू जसै्त, Westfield को नमतजाहरू मममित छन् र 

िेरै हर्सम्म अझै 2019 पररणामहरू पमछ छन्। 2021 रे्म्भि 2022 सम्म, िेरैजसो कक्षा 3 रे्म्भि 10 ले गमणतमा केही लाभहरू गरेका छन्, तर गे्रर् 6 

र 8 बाहेक ELA का लामग स्कोरमा समग्रमा कमी आएको रे्िाउँर्छ। कक्षा 5 र 8 मा 2019 रे्म्भि 2022 सम्म मिज्ञानको नमतजा लगभग उसै्त रह्यो। , 

हाम्रो हाई सू्कल स्कोर मा कमी संग। अब जब हामीसँग हाम्रो नमतजाहरू छन्, माका  भोका, हाम्रा रे्टा र मूल्याङ्कन मििेषज्ञ, हाम्रा मजल्ला र मिद्यालर्का 

नेताहरू र हाम्रा मिक्षकहरूसँग ममलेर हाम्रो नमतजालाई मसकाउन र मसकाइलाई सूमचत गनाका लामग काम गनेछन्। 

Westfield को MCAS नमतजाहरू बारे र्थप जान्नको लामग, तपाईंलाई नोभेम्बर 7th सू्कल समममत बैठकमा उपम्भस्र्थत हन िा टू्यन गना स्वागत छ जहाँ 

पररणामहरू समुर्ार्सँग साझा गररनेछ। व्यम्भिगत मिद्यार्थी पररणामहरू अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा मिद्यार्थीहरू (गे्रर् 4-8) िा घर पठाइनेछ (गे्रर् 9-

11)। पररिारहरूलाई व्यम्भिगत नमतजाहरूको बारेमा कुनै पमन प्रश्न भएमा आफ्ना मिद्यार्थीहरूको मिद्यालर् कार्ाालर्मा सम्पका  गना प्रोत्सामहत गररन्छ. 

 

केन्द्रीय र्िाद र अिंगे्रजी लिदर कायदक्रि अपरेट 

हाम्रो मजल्लाले र्स पतनमा हाम्रा मिद्यालर्हरूमा 700 भन्दा बढी नर्ाँ मिद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरेको छ। र्सले हाम्रो कार्ाालर्लाई िेरै व्यस्त रािेको छ; जसरी 

हामीलाई मन पछा ! सेन्टरल रेमजष्ट्र ेसनकी साराह कोटास्कीले सबै नर्ाँ मिद्यार्थीहरू र्ताा गना पररिार र कमाचारीहरूसँग काम गमछा न्। लौरा सरप्राइजले अंगे्रजी 

मसके्नहरूको लामग र्ताालाई पमन समर्थान गर्ाछ, अन्य कताव्यहरू बीच। पर्ाा पछामर्, हाम्रो र्ाटाबेस प्रिासक, बारका बाराका, सबै मिद्यार्थी जानकारीहरू हाम्रो 

मिद्यार्थी र्ाटाबेसमा सही रूपमा र्थमपएको सुमनमित गर्ाछ जसमा मिद्यार्थी तामलका र प्रगमत जस्ता महत्त्वपूणा जानकारीहरू छन्। 

र्ताा भएका मधे्य, म्यासाचुसेट्स, रे्ि र मिश्वभरबाट िेस्टमिल्डमा पररिारहरू आएका छन्। िेबु्रअरीरे्म्भि, हामीले रु्के्रनबाट जारी द्वन्द्वका कारण िरणार्थीको 

रूपमा आएका िेरै पररिारहरूलाई सहर्ोग गना सक्षम भएका छौ।ं हामीले अिगामनस्तान र मध्य र र्मक्षण अमेररकाका रे्िहरू, अरूहरूका बीचमा िेरै नर्ाँ 

मिद्यार्थीहरू र पररिारहरूलाई पमन स्वागत गरेका छौ।ं अन्ना एन्टर ोपोभा, हाम्रो नर्ाँ अङ्गे्रजी लनार कार्ाक्रम पर्ािेक्षक, हाम्रो मजल्लामा नर्ाँ अंगे्रजी मसके्नहरूलाई 

स्वागत गरररहेकी मछन् र मिद्यार्थीहरूको आिश्यकताहरू पूरा गना िैमक्षक कार्ाक्रम मनिाारण गरररहेकी मछन्। उनले मामसक ELPAC (अंगे्रजी लनार अमभभािक 

सल्लाहकार पररषर््) बैठकहरू पमन सञ्चालन गरररहेकी मछन्। सेपे्टम्बरमा आर्ोमजत पमहलो कार्ाक्रम िेरै मिक्षक र पररिारहरूको उपम्भस्र्थमतमा सिल भर्ो। 

अनुिार् प्रर्ान गररएको छ तामक सबै पररिारहरू सहभागी हन सक्षम छन्। हाम्रो अको ELPAC बैठक मङ्गलबार, अक्टोबर 25 मा बेलुका 4:30 बजे िेस्टमिल्ड 

ममर्ल सू्कल क्यािेटेररर्ामा हनेछ। हामी हाम्रो िेस्टमिल्ड सू्कल समुर्ार्को भागको रूपमा उपम्भस्र्थत हन सबैलाई स्वागत गर्ाछौ ंजसले हाम्रा अंगे्रजी मसके्नहरूलाई 

समर्थान गर्ाछ। तपाईंले उपलब्ध सेिाहरू र समर्थानहरूको बारेमा पमन जानु्नहनेछ र हामीलाई के-के अमतररि सेिाहरू आिश्यक पना सक्छ भनी बताउनुहनेछ। 

 

 िेस्टमिल्ड एजुकेिन टु 

मबजनेस एलार्न्सले हाम्रो 

पाठ्यक्रम तर्ार गना पाठ्यक्रम 

स्तरहरू पङ्म्भिबद्ध र बृम्भद्ध गने 

स्रोत र अिसरहरू िोजे्नछ र 

प्रर्ोग गनेछ मिद्यार्थीहरू हाम्रो 

समुर्ार्मा उत्पार्निील र 

रोजगारी र्ोग्य नागररक बन्न।T 

 

यािायाि अपरेट। 

पाि कोटारस्की, फिरे्शक 

हामी र्ो ररपोटा गना पाउँर्ा िुसी छौ ंमक हाम्रो मनर्ममत र्ातार्ातले सबै 

मागाहरू कभर गरेर मिद्यालर् िषा सुरु गर्ो। 

तर, सहरभर सर्क मनमााणको काम िेरै भएकाले कमतपर् बस रुट 

सुरु हने समर्पमछ मिद्यालर् आइपुगेका छन् भने कमतपर् बसले 

मिद्यार्थीलाई सर्ाभन्दा मढलो छोरे्का छन् । र्ातार्ात मिभागले सबै 

रुटको अनुगमन र आिश्यकता अनुसार समार्ोजन गना जारी राखे्नछ। 

रु्भााग्यिि, हाम्रा र्ातार्ात प्रर्ार्कहरूले ममनी-बसहरू र 

भ्यानहरूद्वारा मिद्यालर्मा ढुिानी गररएका मिद्यार्थीहरूका लामग 

र्र ाइभर र मोमनटरहरूको अभाि अनुभि गना जारी रािेका छन्। 

हामीले र्सलाई पमन अनुगमन गरररहेका छौ ंर सकेसम्म समार्ोजन 

गनेछौ।ं कृपर्ा प्रश्न र मचन्ताको सार्थ 413- 572-6599 मा र्ातार्ात 

कार्ाालर्मा कल गनुाहोस्। मतमीले बुमझमर्रे्कोमा िन्यिार्। 


