
चरेी क्रीक स्कूल डिस्ट्स्िक्ट ५ (सीसीएसिी) विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरे्नमा केस्ट्रित रकमको वितरण सुनर्नस्ट्चचत गर्नन र्नयााँ स्ट्िल्ला कोष मोिले लागू
गरे्न प्रक्रक्रयामा छ। चरेी क्रीकले यस पहललाई समर्थनर्न गर्नन पररयोिर्नाहरूको श्रृंखलामा ह्यार्नोभर ररसचन (ह्यार्नोभर) साँग साझदेारी गरेको छ।
ह्यार्नोभरले विद्यार्थी-केस्ट्रित बिेटटङ मोिलेहरूको अभ्यास र कायानरियर्नमा अरतरदृस्ट्टट प्रदार्न गर्ननको लागग उत्कर टट अभ्यासहरू ररपोटन, एक
बेरचमाक्रकन ङ अध्ययर्न, र गहर्न अरतिानतानहरूको श्रृंखलाबाट िटेाको विचलेषण गर्यो।

विद्यार्थीकेस्ट्रित बिेटटङ
चेरी क्रीक स्कूलस्ट्िल्ला

1

विद्यार्थीकेस्ट्रितबिटटङ केस्ट्रितषेतेरहरहरू*

आधारभूत नियमहरू
✓ यसप्रयासमार्न तकुर्नै

पनर्नविद्यालयलेआफ्र्नो
कोषघटाउरे्नछैर्न, कम
भर्नानसाँगसम्बस्ट्रित
कमीहरू

✓ बाटहरबहु-िषीयपररयोिर्ना
ताक्रकरािस्िबढ्दैिााँदा, 
हामीलेतीरािस्िहरू
रणर्नीनतक रूपमाबााँिर्ााँि
गर्ननसक्छौं

✓ स्ट्िल्लाकोमलू्यमारयता
देखाउरे्नविद्यालयकोषमा
पारदर्शनताप्रदार्नगर्नुनहो

✓ स्सनुर्नस्ट्चचत गर्नुनक्रक
कोषलेहाम्रा
विद्यार्थीहरूकोसम्पणून
कल्याणको
आिचयकतालाईसम्बोिर्न
गदनछ
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पहुाँचकोरयरू्नतम
मापदण्िहरूपररभावषत

गदै
स्कूलस्तरद्िारापररभावषत, 
रयूर्नतमप्रोग्रामेटटक र सृंििनर्न
अिसरहरूिुर्नसबैसीसीएसिी
विद्यार्थीहरूकोपहुाँचहुर्नुपदनछ, 

स्कूलकोपिानह र्नगरी।

कमनचारीतररहरमा
समार्नताकोप्रिद्निर्नगरे्न

पहुाँचरइस्ट्क्िटी दिुैको
एकरूपताकालागग

विद्यालयहरूमास्तरअर्नुसार, 
र्थपकमनचारीहरूआिृंटटत
गर्ननकालागगिहााँबढी

आिचयकतापटहचार्नगररएको
छ

ऐनतहार्सकरूपमाकम
सेिाभएकासमुदायहरूलाई

पररभावषतगदै
कोषरस्रोतहरूहाम्रा
विद्यार्थीहरूहाम्रा

विद्यालयहरूमाआउाँदाउर्नीहरू
िहााँछर्न,् उर्नीहरूलाईभेट्र्ने

कुरासुनर्नस्ट्चचतगर्नुन।

सीसीएसडी को 
रणिीनतक

प्राथममकताहरूसँग 
ममल्दोजुल्दो
विद्यालय र 
विभागहरूका 

लागग ियाँ बजेट 
विगधहरू

सीसीएसिी बिेटढााँचा

विद्यार्थीकेस्ट्रितबिेटटङ FY2022-23

विद्यालयहरू

स्टाक्रर्ङ/कमनचारी

सामारयर्शषेता
कमनचारीसूरहर

SPED / ELL / GT 
स्टाक्रर्ङ (विद्यार्थी

पटहचार्नको
आिारमाआिृंटटत)

गैरकमनचारी
(विकेरिीकर त)

अर्नुमानर्नत
विद्यार्थी
र्नामाृंकर्नमा

आिाररतआिृंटर्न

विभाग/ कायनक्रम

स्टाक्रर्ङ/कमनचारी

स्ट्स्र्थनतद्िारा
केरिीयविभाग

स्र्थार्नद्िारा
स्कूलआिाररत

कायनक्रम

गैरकमनचारी
(विकेरिीकर त)

शूरयआिाररत
प्रक्रक्रया/ र्ारम

अरु्नरोि
सबर्मशर्न

अर्नुमानर्नत
र्नामाृंकर्नको सार्थ
सुरुगर्नुनहोस ्

स्तरअर्नसुारविद्यार्थीर
र्शषेतकअर्नपुातमाआिाररत

ड्राइर्भङ स्टाक्रर्ङको
विद्यमार्नअभ्यासलाई

िारीराख्नु

आिारभूतकमनचारीर
कायनक्रमहरूलाई

समर्थनर्नगर्नन"सािो
विद्यालय कारक" 

र्थप्र्नु

भिर्नमारहेकाविद्यार्थीहरूमा
आिाररतविद्यालयहरूलाई
समर्थनर्नगर्ननसामाजजक 
भाििात्मक मिक्षा कारक 

र्थप्र्नु

* यी फोकस क्षेत्रहरूले यस पहलको बहु-िर्षीय कायाान्ियिमा प्रयासहरूलाई मागादिाि गिेछ।



पररयोजिा अिसुन्धाि प्रश्िहरू िमिूा

अिुपात-आधाररत र
विद्याथी-केजन्ित 
बजेटटङमा उत्कृष्ट

अभ्यासहरू

• कोष मोिलेहरू (िस्तै, विद्यार्थी-केस्ट्रित बिेट अर्नुपात, भाररत विद्यार्थी
सूरहरहरू, विद्यालय-केस्ट्रित व्यिस्र्थापर्न, हाइब्रिि मोिलेहरू) बीचको र्भरर्नता के
छ?

• यी विर्भरर्न कोष मोिले र स्रोत विनर्नयोिर्न सृंरचर्नाहरूले विद्यार्थीलाई कसरी
प्रार्थर्मकता टदरछर्न?्

• तौल िा अर्नुपात नर्निानरण गदान विद्यालय स्ट्िल्लाहरूले कुर्न विद्यार्थी
समूहहरूलाई विचार गर्नुनपछन?

• विर्भरर्न विद्यार्थी िर्नसङ्ख्यालाई कसरी भाररत गर्नुनपछन (िस्त,ै विशेष र्शषेता,
अृंगे्रिी र्सक्र्नेहरू)?

• विद्यालयका विर्भरर्न विशेषताहरूलाई कसरी भाररत गर्नुनपछन (िस्तै, आकार,
िर्नसृं्या गनतशीलता)?

• स्ट्िल्ला र विद्यालय प्रशासकहरू कोष सृंरचर्नाहरू बारे राम्ररी िार्नकार छर्न ् भर्नी
सुनर्नस्ट्चचत गर्नन व्यािसानयक विकास र प्रर्शषेतण अभ्यासहरू के-के र्सर्ाररस
गरररछ?

सािनिनर्नकरूपमाउपलब्िअर्नसुरिार्न साटहत्य, 
स्ट्िल्लार्नीनतकर्थर्नहरू, रविर्भरर्नकोष
मोिेलहरूसाँगसम्बस्ट्रितएिेरसी-उत्पाटदत

कागिातहरू

बेन्चमार्का ङ विद्याथी-
केजन्ित विद्यालय 
कोर्ष विनियोजि 

मोडलेहरू

• विद्यार्थी-केस्ट्रित बिेटटङ मोिले पछ्याउर्ने कारणहरू के हुर्न?्
• अनघल्लो ह्यार्नोभर पररयोिर्नाहरूमा पटहचार्न गररएका समग्र प्रमखु नर्नटकषनहरू

र र्सर्ाररसहरू के हुर्न?्
• यो र्नयााँ मोिलेले 2022-23 विद्यालय िषनमा स्ट्िल्लाभरका विद्यालयहरूलाई

कसरी प्रभाि पार्नेछ?

पााँचवपयर स्कूलस्ट्िल्लाहरू: बोस्टर्न पस्ट्ब्लक
स्कूलहरू, िेर्नभर पस्ट्ब्लकस्कूलहरू, 

रे्यरफ्याक्स काउरटी पस्ट्ब्लकस्कूलहरू, मेिो
र्नासर्भल पस्ट्ब्लकस्कूलहरू, मोरटगोमेरी

काउरटी पस्ट्ब्लकस्कूलहरू

गटहरो अन्तिााताा र 
विश्लेर्षण

• िब्ल्यूएसएर् मोिलेहरूको कायानरियर्नको सरदभनमा उत्तरदाताहरूको िारणा के
हो?

• पटहचार्न गररएका विद्यार्थी समूहहरूमा आिाररत तौलहरू कसरी सम्बस्ट्रित
छर्न ् र गणर्ना गरररछ?

• तौल कसरी पटहचार्न, लागू र मापर्न गरररछ?
• वििेकािीर्न / गैर-वििेकीय: व्यस्ट्क्तगत विद्यालय/वप्रस्ट्रसपलहरूलाई के

स्ितररहरता र प्रनतबरिहरू प्रदार्न गरररछ?
• विद्यालयको तलबमा प्रभाि: औसत (एर्टीई) वि. िास्तविक?

१३विद्यालयस्ट्िल्लाहरूकोप्रनतनर्नगित्िगरे्न
बिेटनर्नदेशकहरू, वित्तीयअगिकारीहरू, र
सीएर्ओ:एटलारटा पस्ट्ब्लकस्कूल,बास्ट्ल्टमोर
र्सटीपस्ट्ब्लकस्कूलहरू,बोस्टर्न पस्ट्ब्लक

स्कूल,स्ट्क्लभल्याण्ि मेिो पस्ट्ब्लक
स्कूलहरू,िेर्नभर पस्ट्ब्लकस्कूलहरू,हिाई पस्ट्ब्लक

स्कूलहरू,इस्ट्रियार्नापोर्लस पस्ट्ब्लक
स्कूलहरू,िेर्को पस्ट्ब्लकस्कूलहरू,पौिे पस्ट्ब्लक

स्कूल,वप्ररस ििन काउरटी पस्ट्ब्लक
स्कूलहरू,सार्न फ्रास्ट्रसस्को यनुर्नर्ाइि

स्कूलहरू,र्सएटल पस्ट्ब्लकस्कूलहरू,शेल्बी
काउरटी स्कूलहरू

विद्याथी-केजन्ित बजेट - चेरी क्रीक स्कूल जजल्ला
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स्टार्फङ
•र्नयााँसूरहरलेपुरार्नोसूरहरप्रयोगगरेरहराएको61 कमनचारीपदहरू
सुरक्षषेततगदनछ
•भर्नानभरदाबढीमाआिाररतकमनचारीहरू

केन्िमा आधाररत कायाक्रमहरू
•विशेषआिचयकताहरूलाईसमर्थनर्नगर्ननर्थपआिृंटर्नहरू
•विद्यालयसञ्चालर्नलाईसमर्थनर्नगरे्नअरयसबैविभागहरूको
लागगशूरयमाआिाररतबिेट

क्याम्पस
•सीसीएसिी क्याम्पसहरूमाकोषकोअर्नुमानर्नत$६र्मर्लयर्न िरद्गि
•घट्दोभर्नानरसार्नाविद्यालयहरूबाटप्रभावितविद्यालयहरूकोलागग
हानर्नकारकर्नीनतहरूहोल्िगर्नुन

ह्यािोभरको अिसुन्धाि पद्धनत र अिसुन्धाि प्रश्िहरूको सारांि

"अगाडिबढ्दैिादा, स्ट्िल्लाले
सम्पूणनबालबार्लकामा ध्यार्न
केस्ट्रितगर्ननिारीराख्नछे, 
मार्नर्सकस्िास््यर

भािर्नात्मकर्सकाइकासार्थै
शैक्षषेतकउत्कर टटतालाई
प्रार्थर्मकताटदाँदैछ।"

क्रक्रस्टोर्र स्ट्स्मर्थ सीसीएसिी
सुपररटेरिरेट

एफिार्ा २०२२-२३ का लागग तत्काल प्रभािहरू *

* प्रारस्ट्म्भकअरु्नमार्नहरू; पररितनर्नगरु्ननपरे्नविषय


