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आदरणीय पररवारजनहरू:
अल्बानीको ववद्यालय क्षेत्रले हाम्रा ववद्यालयहरूका लागि राज्य शिक्षा ववभािले आवश्यक भनन तयार िरे को ववद्यालय क्षेत्र मल्
ू याांकनका

लागि परीक्षण समाग्री (डीटीएसडीई– DTSDE) मार्फत पुनरावलोकनमा सहभागिता जनाउन लािेको हुनाले उक्त कायफको एक महत्त्वपूणफ अांिका
रूपमा हामी यहााँको दृष्ट्रिकोण जान्नका लागि एकदम उ्सुक ौँ। हाम्रो पररवार–ववद्यालय सम्बन्ध र साझेदारी हाम्रा ववद्यार्थीको
सर्लताका लागि अ्यावश्यक ौन ्।

तपाईं यस परिवाि संलग्नता सवेक्षणमा सहभािी हुनुहोस ् भनन हामी अनुरोध िदै ौँ। हाम्रो वेबसाइटwww.albanyschools.org मा यहााँले यस
सवेक्षणको शलङ्क भेट्याउन सक्नु हुनेौ। यो सर्वेक्षण डेसम्े बर 22 देखि यो सवेक्षण सष्ट्जल पूरा िनफ सककन्ौ। यस शलङ्कमा ष्ट्क्लक िनह
ुफ ोस ् र
Albany लाई पासवडफ हाल्नुहोस ्। यस सवेक्षणमा पााँच भािको स्केलमा अांक प्रदान िने 50 वटा प्रश्नहरू रहे का ौन ्। यहााँको टटप्पणीका

लागि तीन वटा खुला प्रश्नहरू पनन ौन ्। सवेक्षणमा प्रदान िररने सब जवार्हरूको पटहचान िोप्य रहनेौ र ती जवार् टदने व्यष्ट्क्तहरूको
पटहचान उपलब्ध िराइने ौन ्। प्र्येक घरपररवारमा एउटा सवेक्षण होस ् भनन हामीले अनरु ोध िरे का ौँ।

यसका अनतररक्त हामीले हाम्रा सब कमफचारीहरूलाई तर्था हाम्रा कक्षा 3-12 मा अध्ययनरत ववद्यार्थीहरूलाई पनन यस सवेक्षण पूरा िनफका
लागि अनुरोध िरे का ौँ। हाम्रो योजनाका लागि यसले हामीलाई ववस्तत
ृ डाटाबेस (तथयाांक आधार) ननमाफण िनफ सहयोि पुऱ्याउाँ ौ।

यी मूल्याांकन कायाफन्वयन िनफ, तथयाांक सांकलन िनफ र हाम्रो योजनामा सहयोिी हुने ववस्तत
ृ प्रनतवेदन उपलब्ध िराउनका लागि हामीले
पीएलसी एसोशसएट्स इन्क (PLC Associates Inc.) ौनौट िरे का ौँ।पीएलसी एसोशसएट्सले सयँ ववद्यालयहरूशसत काम िरे को ौ र यो
राज्य शिक्षाद्वारा प्रदान िररने यी प्रववगधहरू उपलब्ध िराउने प्रमाणणक ननकाय हो। यी सवेक्षणहरू कायाफन्वयनमा यस कम्पनीले
आचारसांटहताको अक्षरिः पालना िदफ ौ।
यस महत्त्वपूणफ सवेक्षण पूरा िनफका लागि यहााँको सहयोिको हामी प्रिांसा िदफ ौँ। कुन ष्ट्जज्ञािा भएमा वा कुन प्रष्ट्रिकरण आवश्यक परे मा

पाठ्यक्रम तर्था ननदे िन कायाफलयको 475-6060 मा कृपया सम्पकफ राख्नुहोस ्। हामीले िने कामको महत्त्वपूणफ अांि अशभभावकहरू हुन ् र यहााँले
जवार् टदनका लागि आफ्नो समय प्रदान िनुफ भएको हुाँदा हामी कृतज्ञ ौँ। यहााँको आितको अपेक्षा िदफ ौँ।
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