
मे १२, २०२१ सिमितको कुस�बाट अ�ाविधक (अपडेट)  
 
अक� फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का अधी�ककोलािग (सुप�रटे�े�कोलािग) हाम्रो खोजी अगािड बढ्ने 
जारीछ र हामी जूनको शु�मा नयाँ अधी�कको नामिलने प्रिक्रयामाछौ।ं  
 
जब हामी हाम्रो समयरेखालाई स्थापनागरेका िथयौ,ं हाम्रो टोली चयन सिमितको (�ीिनंग किमटी) अ�वा�ता�िलने 
उ�े�ारह�को स�भ�ह� जाँचगन� �� रहेकोछ। यसमा समक�ह�, पय�वे�कह�संग स�क� गन� , र प्र�� 
कागजातह� समावेश छन्। ग्रीनवुड/आशरको खोज क�नीले प्रित उ�े�ार १०-१५वटा स�भ� फोनह�गरेको छ 
र स�भ� जाँचबाटज�ा ग�रएको जानकारी यस शुक्रवार चयन सिमितसँग साझागन�छ।   
 
फेएट काउ�ी िश�ा सिमितको सोमबार, मे १७मा एक िवशेष बैठक �नेछ जसमा अधी�क चयन सिमितका 
िनवा�िचत सद�ह�ले िसफा�रस ग�रएका अ��म उ�ेदवारह�लाई प्र�ुत गन�छन्। अिघ�ो बैठकमा िश�ा 
सिमितले चयन सिमितलाई ३-५ अ��म उ�ेदवारह�को सूची �ाउन लगायो जसले उनीह�ले हाम्रो पदको 
जीवनीमा स्थािपत यो�ताह� सबैभ�ा राम्ररी पूरागद�छन्। एक पटक सिमितले समी�ा गरेर र अ��म 
उ�ेदवारह�को सूचीलाई �ीकार गद�छ, यी उ�ेदवारह�लाई सूिचत ग�रनेछ र उनीह�को नाम साव�जिनक 
ग�रनेछ।  
 
यो चरणले हाम्रो चयन सिमितको आलोचना�क काय�लाई पूण�गद�छ: वहाँह�ले िवगतका केही मिहनाह� आवेदक 
सामग्रीह�को समी�ागन�, जांचको (चयनको) अ�वा�ता�ह� पूण�गद� , र संदभ� स�ालन गरेकाछन् - जुन सबै हाम्रो 
िवचारकोलािग हाम्रो सिमितलाई िसफा�रसह�कोसाथ अ��न्छ। हामीले सिमितलाई वहाँह�ले खोजकोलािग 
िदनुभएको मह�पूण� समयकोलािग ध�वाद िदन्छौ ंर के�की िवधानमा उ���खत सिमितको प्रितिनिधह�को 
समूहका �पमा �ाएका मह�पूण� प�रपे्र�ह� (सिमितका सद�ह�, प्रशासकह�, िश�कह�, वग�कृत 
कम�चारीह�, र अिभभावकह�)।  
 
मलाई थाहा छ हाम्रो समुदाय अ��म उ�ेदवारह�लाई भेट्न र उनीह�कोबारे अिधकजा� उ�ुकछ। सोमबार, मे 
२४मा, हामी साव�जिनक �पमा हाम्रो िनयिमत िनधा��रत सिमितको बैठकमा अ��म उ�ेदवारह�को नाम घोषणा 
गन�छौ।ं पिछ �ो ह�ा, अ��म उ�ेदवारह�ले िव�ाथ�ह�, आमा/बुबाह� र प�रवारह�, र कम�चारी ज�ा 
आ��रक सरोकारवालाह�सँग आभाशी�पले भेट गन�छन्। थप �पमा, हामी हाम्रो समुदायकोलािग हाम्रो अ��म 
उ�ेदवारह�संग "भेट" गन� र प्रितिक्रया प्रदानगन� अवसरको �पमा साव�जिनक स�ेलनह� स�ालनगन� योजना 
गद�छौ ंिकनभने सिमितले यस मह�पूण� िनण�यलाई तौलंछ। अिनि�त �पमा, हामी मे २६-२७को साँझको बखत 
साव�जिनक स�ेलनह�गन� योजना ग�ररहेकाछौ।ं  
 
एक पटक हामीलाई कितजना अ��म उ�ेदवारह�कोबारे हामीले िवचार गद�छौ ंभनेर थाहा भएपिछ साव�जिनक 
स�ेलनह�कोलािग िनिद�� िमितह� र समयह� िनधा��रत ग�रनेछ। हाम्रा िव�ाथ�ह�, कम�चारीह�, प�रवारह�, 
र समुदाय सद�ह�को मतह�ले हाम्रो �ूल िज�ाकोलािग अक� नेता छनौटगन� म�तगन� मह�पूण� भूिमका 
खेल्नेछ। 
 
हामी कसरी आउने ह�ाह�मा तपाई सहभागी�न स�ु�नेछ भ�ेबारेमा थपजानकारीको साझेदारी गन�छौ।ं कृपया 
प्रायः सोिधने प्र�ह� (FAQ) हेनु�होस् यिद तपाइँसँग केिह प्र�ह�छन् र म तपाइँलाई थप प्र�ह�कोबारे बु� 
प्रो�ािहत गद�छु। खोजीमा अ�ाविधकह� www.fcps.net/search मा अनलाइन साझेदारी ग�रएकाछन्।  
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