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�ल�लयाना काड�नास, ममर्तसम्भार, संचालन र पँुजी प�रयोजनाहरूका �नद�शक



प्राथ�मकता िजल्लाका प�रयोजनाहरू
टुिक्वला SD हाम्रो िजल्ला�भत्र हाम्रा शीषर् प्राथ�मकता प�रयोजनाहरूसँग अगा�ड बढ्न चाहन्छ। 

• सबै आयोजनाहरूको खचर् पुँजीगत आयोजना कोषबाट ग�रने छ ।
• प्रत्येक प�रयोजना�भत्र �वशषे आवश्यकताहरूलाई प्राथ�मकता �दइने छ। 

शीषर् प्राथ�मकताका प�रयोजनाहरू
1. शोवाल्टर �कचन �रमोडल
2. फोस्टर प्याक �रमोडल
3. �नउडोफर्  स्टे�डयम सरु�ा बार
4. शोवाल्टर MS को सामदुा�यक मागर्



शोवाल्टर �कचन �रमोडल
• उत्पादन �कचन 

• सेवाहरू शोवाल्टर र सबै तीन प्राथ�मक स्कूलहरूका ला�ग �व�शष्ट खाद्य वस्तहुरू बनाउँछ।
• प्रत्येक नोभेम्बर र �डसेम्बरमा सबै पाँच स्कूलहरूका ला�ग छुट्ट� टक� पकाउँछ।

• �चन्ता
• अ�धकांश आवश्यक �कचन औजार र उपकरणहरू 18 वषर्भन्दा पुराना भएका छन,् काम गद�नन,् 
वा जसोतसो काम ग�ररहेका छन,् र अन्य स्कूलहरूका उबे्रका उपकरणहरू हुन।्

• सानो �कचन �ेत्र - जल �नकासी र तले/पानी �वभाजकको समस्या।

Presenter
Presentation Notes
परियोजना: फोस्टर PAC रिमोडल पृष्ठभूमि:फोस्टर हाइस्कूलको प्रदर्शन कला केन्द्र 1991 मा भवनको मूल निर्माणको हिस्सा थियो।  PAC का प्रमुख प्रणालीहरू, ध्वनि र प्रकाशसहित पुरानो भइसकेका छन्, उद्योगको मापदण्डभन्दा पछाडि छन्, र धेरैजसो प्रकाश र विद्युतीय कामलाई मर्मत आवश्यक छ।  PAC लाई विद्यार्थीहरूले परीक्षण, पुरस्कार समारोह, र थिएटर र संगीत कार्यक्रमहरूका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँको रूपमा र शिक्षकहरूले प्रायः फिल्महरू देखाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छन्।  PAC लाई विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले मात्र प्रयोग गर्दैनन्, यो समुदायद्वारा भाडामा लिनका लागि पनि उपलब्ध छ र सामुदायिक बैठकहरूका लागि केन्द्र बनेको छ।  PAC को जिल्लाको टुक्विला शहरसँग निरन्तर प्रयोगका लागि चलिरहेको सम्झौता छ। यस अनुबंधमा रेनियर सिम्फनीद्वारा प्रयोग समावेश छ, जसले PAC सभागार र ड्रेसिङ कोठाहरू साप्ताहिक रूपमा तिनीहरूको रिहर्सल र कन्सर्टहरूका लागि प्रयोग गर्दछ। PAC ले वर्षभरि नृत्य प्रतियोगिताहरू, र अन्य उत्पादनहरूबिच विभिन्न धार्मिक जमघटहरू लगायत प्रशस्त सामुदायिक कार्यक्रमहरूको होस्ट गर्दछ। 



शोवाल्टर �कचन �रमोडल
• �वद्यमान मदु्दाहरू

• भण्डारण एकाइहरू पुराना र �बगे्रका छन ्
• ओभनको तापक्रम र वामर्रहरू असंगत छन ्र केह�मा टाइमरहरू काम गद�नन ्
• स्यान्ड�वच बारमा प्लािस्टकबाट बनेको हुनाले उ�चत तापक्रम �नयंत्रण रा� े�मता हँुदैन
• दधु कुलर पुराना छन ्र भयानक आवाज �नकाल्छन ्
• धेरैजसो ग�त/रोट� चट्टानहरूमा भाँ�चएका तख्ताहरू छन ्
• घरका �कचन क्या�बनेटहरू �कचनमा झुिण्डएका छन ्
• केतल�हरू बदल्न आवश्यक छ - पूरै वषर् काम गरेका छैनन,् र बोयलर अब राम्रोसँग काम गद�नन।्

केतल�हरू सामान्यतया साप्ता�हक र क�हलेकाह� ँदै�नक रूपमा प्रयोग ग�रन्छ। �तनीहरू शोल्टर र 
प्राथ�मक स्कूलहरू जस्तै ट्याको मासु, चाउचाउ र ससहरूका ला�ग खाद्य वस्तुहरू बनाउन प्रयोग 
ग�रन्छ।

Presenter
Presentation Notes
परियोजना: फोस्टर PAC रिमोडल पृष्ठभूमि:1991 मा फोस्टर हाइस्कूलको प्रदर्शन कला केन्द्र भवनका मूल निर्माणको हिस्सा थियो।  ध्वनि र प्रकाशसहित PAC का प्रमुख प्रणालीहरू पुरानो भइसकेका छन्, उद्योगको मापदण्डमा छैनन्, र धेरैजसो प्रकाश र विद्युतीय काममा मर्मत आवश्यक छ।  PAC लाई विद्यार्थीहरूले परिक्षण, पुरस्कार समारोह, र थिएटर र संगीत कार्यक्रमहरूका लागि अभ्यास ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छन्; र शिक्षकहरूले प्रायः फिल्महरू देखाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छन्।  PAC लाई विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले मात्र प्रयोग गर्दैनन्, तर यो समुदायद्वारा भाडामा लिनका लागि पनि उपलब्ध छ र सामुदायिक बैठकहरूका लागि केन्द्र बनेको छ।  PAC को जिल्लाको टुक्विला शहरसँग निरन्तर प्रयोगका लागि चलिरहेको सम्झौता छ। यस अनुबंधमा रेनियर सिम्फनीद्वारा गरिएको प्रयोग समावेश छ, जसले PAC सभागार र ड्रेसिङ कोठाहरू साप्ताहिक रूपमा तिनीहरूको रिहर्सल र कन्सर्टहरूका लागि प्रयोग गर्दछ। PAC ले वर्षभरि नृत्य प्रतियोगिता र अन्य उत्पादनहरूबिच विभिन्न धार्मिक जमघटहरू लगायत प्रशस्त सामुदायिक कार्यक्रमहरू होस्ट गर्दछ। 



शोवाल्टर �कचन �रमोडल
प�रयोजनाका �सफा�रसहरू
• पुराना उपकरण प्र�तस्थापन गनर् उपकरण अपगे्रड गनर्का साथ ै�कचनको प�न पुन: �नमार्ण गनुर्होस।्
• सलाद बार, स्याण्ड�वच बार, �चसो होिल्डङ एकाइ, र ला काट� उपकरणहरूका ला�ग उपकरण 
�वकल्पहरू अन्वेषण गनुर्होस।्

• सेवा गन� लाइन प्रवाहको मलु्यांकन गनुर्होस।्

प�रयोजनाको लागत
• अनुमान लगभग $1.5�म�लयन छ।
• बाँक� बण्ड डलरको प्रयोगको स्वीकृ�त प�छ प्राप्त हुने वास्त�वक लागत अनुमान।

Presenter
Presentation Notes
सिफारिस:PAC को पुन: निर्माणमा भिडियो र अडियो प्रणालीको अद्यावधिक, प्रकाश, रिग्गिङ प्रणाली, सिट प्रतिस्थापन, र सिमेन्ट लगाइएका भुइँको राम्रो सफाई समावेश हुने छ।  यस परियोजनाको लागत लगभग $2,000,000 हुने छ; यद्यपि वास्तविक लागत अनुमानहरू बण्ड डलरको प्रयोगको स्वीकृतिपछि प्राप्त गरिने छ।  टुक्विला शहरले सम्भवतः यस परियोजनामा जिल्लासँग साझेदारी गर्न चासो देखाएको छ, र शहरसँगको हाम्रो हालको सम्झौता 2032 मा सकिँदै छ।  हामी शहरसँग यस परियोजनामा साझेदारीको सम्बन्धमा सम्पर्क गर्ने छौं।



फोस्टर प्याक �रमोडल
• 1991 मा मलू स्कूल �नमार्णको भाग।
• PAC प्रयोग:

• �वद्याथ� पर��ण
• पुरस्कार समारोह
• �थएटर र सगंीत कायर्क्रमहरूका ला�ग अभ्यास गन� ठाउँ
• �श�क र कमर्चार�द्वारा �व�भन्न उपयोग
• नतृ्य प्र�तयो�गता, �व�भन्न धा�मर्क जमघट आ�द �व�भन्न कायर्क्रमहरूका ला�ग समदुायहरूले 
भाडामा �लञ्छन।्

• रे�नयर �सम्फनी कन्सटर् र �रहसर्ल।

Presenter
Presentation Notes
परियोजना: फोस्टर PAC पुन: निर्माण पृष्ठभूमि:फोस्टर हाइस्कूलको प्रदर्शन कला केन्द्र 1991 मा भवनको मूल निर्माणको हिस्सा थियो।  ध्वनि र प्रकाशसहित PAC का प्रमुख प्रणालीहरू पुराना भइसकेका छन्, उद्योगको मापदण्डभन्दा पछाडि छन्, र धेरैजसो प्रकाश र विद्युतीय कामका लागि मर्मत आवश्यक छ।  PAC लाई विद्यार्थीहरूले परीक्षण, पुरस्कार समारोह, र थिएटर र संगीत कार्यक्रमहरूका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छन्; र शिक्षकहरूले प्रायः फिल्महरू देखाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छन्।  PAC लाई विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले मात्र प्रयोग गर्दैनन्, यो समुदायद्वारा भाडामा लिनका लागि पनि उपलब्ध हुन्छ र सामुदायिक बैठकहरूका लागि केन्द्र बनेको छ।  PAC को जिल्लाको टुक्विला शहरसँग निरन्तर प्रयोगका लागि चलिरहेको सम्झौता छ। यस अनुबंधमा रेनियर सिम्फनीद्वारा गरिएको प्रयोग समावेश छ, जसले PAC सभागार र ड्रेसिङ कोठाहरू साप्ताहिक रूपमा तिनीहरूका रिहर्सल र कन्सर्टहरूका लागि प्रयोग गर्दछ। PAC ले वर्षभरि नै नृत्य प्रतियोगिता र अन्य उत्पादनहरूबिच विभिन्न धार्मिक जमघटहरू लगायत प्रशस्त सामुदायिक कार्यक्रमहरू होस्ट गर्दछ। 



फोस्टर PAC �रमोडल
प�रयोजनाका �सफा�रसहरू:
• प्रमखु प्रणाल�हरू - ध्व�न र प्रकाश पुरानो भएको छ र उद्योग मापदण्डहरू पछाडी छन।् प्रकाश र 
�बजलु� कम्पोनेन्टहरूमा ममर्त आवश्यक छ।

• �भ�डयो, अ�डयो प्रणाल� र प्रकाशमा अद्याव�धकहरू �सफा�रस गनुर्होस।्
• बस्ने प्र�तस्थापन
• �रिग्गङ प्रणाल� अपडटे गनुर्होस ्
• �समेन्ट फशर् - ग�हरो सफाई

Presenter
Presentation Notes
सिफारिस:PAC को पुन: निर्माणमा भिडियो र अडियो प्रणालीको अद्यावधिक, प्रकाश, रिग्गिङ प्रणाली, सिट प्रतिस्थापन, र सिमेन्ट लगाएका भुइँको राम्रो सफाई समावेश हुने छ।  यस परियोजनाको लागत लगभग $2,000,000 हुने छ; यद्यपि वास्तविक लागत अनुमानहरू बण्ड डलरको प्रयोगको स्वीकृतिपछि प्राप्त गरिने छ।  टुक्विला शहरले सम्भवतः यस परियोजनामा जिल्लासँग साझेदारी गर्न चासो देखाएको छ, र शहरसँगको हाम्रो हालको सम्झौता 2032 मा सकिँदै छ।  हामी यस परियोजनामा साझेदारीको सम्बन्धमा शहरसँग सम्पर्क गर्ने छौं।



फोस्टर प्याक �रमोडल
प�रयोजनाको लागत
• लगभग $2M को अनुमान।
• रहल बण्ड डलरका प्रयोगको स्वीकृ�तप�छ प्राप्त हुने वास्त�वक लागतको अनुमान।
• टुिक्वला शहरसँग सम्भा�वत साझदेार�

• टुिक्वला शहरसँगको हालको सम्झौता 2032 मा समाप्त हुन्छ

Presenter
Presentation Notes
सिफारिस:PAC को पुन: निर्माणमा भिडियो र अडियो प्रणालीको अद्यावधिक, प्रकाश, रिग्गिङ प्रणाली, बस्ने प्रतिस्थापन, र सिमेन्ट लगाएका भुइँको गहिरो सफाई समावेश हुने छ।  यस परियोजनाको लागत लगभग $2,000,000 हुने छ; यद्यपि वास्तविक लागत अनुमानहरू बण्ड डलरको प्रयोगको स्वीकृतिपछि प्राप्त गरिने छ।  सम्भवतः टुक्विला शहरले यस परियोजनामा जिल्लासँग साझेदारी गर्न चासो देखाएको छ, र शहरसँगको हाम्रो हालको सम्झौता 2032 मा सकिँदै छ।  हामी यस परियोजनामा साझेदारीको सम्बन्धमा शहरसँग सम्पर्क गर्ने छौं।



न्यूडफर्  स्टे�डयम सरु�ा बार

पषृ्ठभ�ूम
• न्युडोफर्  स्टे�डयम हाल जनताका ला�ग खुला छ - िजल्ला र समदुाय�बचको सम्झौता

• �याक �हड्न र दौडनका ला�ग सावर्ज�नक प्रयोगका ला�ग उपलब्ध छ।
• �नउडोफर्  स्टे�डयम सावर्ज�नक भाडाका ला�ग उपलब्ध छ।

सरु�ा सरोकारहरू
• ��त र तोडफोडबाट सम्प��को समग्र सरु�ा; र ट्रयाक र �फल्डको ममर्त।

Presenter
Presentation Notes
पृष्ठभूमि:फोस्टर हाइस्कूल स्टेडियम हाल जिल्ला र समुदायबिच सम्झौताको परिणामस्वरुप जनताका लागि खुला छ।  स्टेडियम निर्माण गर्न समुदायले स्कूल बन्धनलाई सहयोग गरेमा जिल्लाले ट्र्याक उपलब्ध गराउने र सर्वसाधारणलाई हिड्न र दौडनका लागि खुला गर्ने सहमति भएको थियो।  स्टेडियम सार्वजनिक भाडामा पनि उपलब्ध छ।  स्टेडियम सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सम्पतिको समग्र सुरक्षा र ट्र्याक एण्ड फिल्डको मर्मतसम्भार हो।  सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको स्टेडियमको नतिजा भनेको साइकल, स्कुटर र स्ट्रोलरको सार्वजनिक प्रयोगका कारण मैदानमा हुने क्षति औसतभन्दा धेरै हो ।  ट्र्याकको सतह लगातार प्रयोगका कारण द्रुत गतिमा पुरानो भएको छ जसकारण सामान्य प्रयोगका लागि नौ वर्षको सट्टा तीन वर्षपछि फेरि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ।  भित्तिचित्र र भाँचिएको बत्ती जस्तो तोडफोड निरन्तर हुने समस्या हुन्।  विद्यार्थी, कर्मचारी र साँझका संरक्षकको सुरक्षा पनि प्राथमिक कुरा हो। 



न्यूडफर्  स्टे�डयमको सरु�ा बार

सरु�ाका ला�ग �चन्ता जार� छ
• बाइक, स्कुटर र स्ट्रोलरहरूको सावर्ज�नक प्रयोगका कारणले औसतभन्दा बढ� �फल्डमा ��त भएको 
छ।

• लगातार प्रयोगका कारण �याकको सतह द्रतु दरमा फाटेर गरयो।
• सामान्य रूपमा प्रत्येक 9 वषर्मा प्र�तस्थापन ग�रन्छ, तर हाल हरेक 3 वषर्मा फे�र बनाइँदै छ।

• �नरन्तर तोडफोड, �भ���चत्र र भाँ�चएको ब�ी।
• साँझका सरं�कहरूस�हत �वद्याथ� र कमर्चार�हरूको सरु�ामा �चन्ता।

Presenter
Presentation Notes
पृष्ठभूमि:फोस्टर हाइस्कूलको स्टेडियम हाल जिल्ला र समुदायबिच सम्झौताको परिणामअनुसार जनताका लागि खुला छ।  स्टेडियम निर्माण गर्न समुदायले स्कूल बण्डलाई सहयोग गरेमा जिल्लाले ट्र्याक उपलब्ध गराउने र सर्वसाधारणलाई हिड्न र दौडनका लागि खुला गर्ने सहमति भएको थियो।  स्टेडियम सार्वजनिक भाडामा पनि उपलब्ध छ।  स्टेडियम सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सम्पतिको समग्र सुरक्षा र ट्र्याक एण्ड फिल्डको मर्मतसम्भार हो ।  सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको स्टेडियमको परिणाम भनेको साइकल, स्कुटर र स्ट्रोलरको सार्वजनिक प्रयोगका कारण मैदानमा हुने क्षति औसतभन्दा धेरै भएको हो।  लगातार प्रयोगका कारण ट्र्याकको सतह द्रुत गतिमा जीर्ण भएको छ जसको कारण सामान्य प्रयोगका लागि नौ वर्षको सट्टा तीन वर्षपछि फेरि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।  भित्तिचित्र र भाँचिएको बत्ती जस्ता तोडफोड निरन्तर मुद्दाहरू हुन्।  विद्यार्थी, कर्मचारी र साँझका संरक्षकको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छ। 



न्यूडफर्  स्टे�डयमको सरु�ा बार

प�रयोजनाका ला�ग �सफा�रस
• सावर्ज�नक प्रयोगबाट �नउडोफर्  स्टे�डयम बन्द गनुर्होस।्

• बन्द भएको स्कूल स्टे�डयम वरपरका िजल्लाहरू (�सएटल, हाइलाइन, रेन्टन) मा सामान्य छ।
• स्टे�डयम व�रप�र 8 �फट अग्लो सजावट� बार लगाउनुहोस।्
• समदुायसँग सम्झौता कायम गनर् शोवाल्टर MS मा नयाँ सामदुा�यक मागर् बनाउनुहोस।्

प�रयोजनाको लागत
• न्यूडोफर्  स्टे�डयम बार र नयाँ सामदुा�यक मागर्का ला�ग $450,000 को लागत अनुमान गनुर्होस।्

Presenter
Presentation Notes
सिफारिस:जिल्लाले स्टेडियम वरिपरि 8 फिट अग्लो सजावटी बार लगाएर स्टेडियमलाई सार्वजनिक प्रयोगबाट बन्द गर्न चाहेको छ।  स्कूलको बन्द स्टेडियमको अभ्यास हाम्रो क्षेत्रमा सिअटल, हाइलाइन र रेन्टन जस्ता वरपरका स्कूल जिल्लाहरूमा सामान्य छ।  थप रूपमा, समुदायसँग सम्झौता कायम राख्न, जिल्लाले स्टेडियमको छेउमा रहेको शोल्टर मिडिल स्कूल वरिपरि सामुदायिक हिड्ने र दौडने मार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ। स्टेडियम वरिपरि फेंसिङ र सामुदायिक पैदल मार्ग निर्माण गर्न अनुमानित परियोजना लागत $450,000 छ।



सामदुा�यक मागर्
प्रस्ताव
• �हड्ने / दौडने बाटो प्रदान गनर् समदुायसँग सम्झौता कायम गनर् शोवाल्टर �मडल स्कूलप�छ 
सवर्साधारणका ला�ग खुला र सध� पहँुचयोग्य हुने एउटा नयाँ सामदुा�यक मागर् �नमार्ण/सजृना गनुर्होस।्

स्थान - शोल्टर बनाम फोस्टर
• शोल्टर बेसबल �फल्ड र फोस्टर सफ्टबल �फल्डका प�र�धको सावधानीपूवर्क समी�ा।
• फोस्टर सफ्टबल �फल्डको तलुनामा ठुलो पद�चह्न, कम गे्रड र ढलान प�रवतर्नहरू, प�रमाजर्न गनर् 
सिजलो अविस्थत सतह, र कम स्कूल ग�त�व�धका कारण शोल्टर बेसबल मदैान सबैभन्दा सम्भव 
�वकल्प हो।

Presenter
Presentation Notes
पृष्ठभूमि:फोस्टर हाइस्कूल स्टेडियम हाल जिल्ला र समुदायबिच सम्झौताको परिणामस्वरुप जनताका लागि खुला छ।  समुदायले स्टेडियम निर्माण गर्न स्कूल बण्डलाई सहयोग गरेमा जिल्लाले ट्र्याक उपलब्ध गराउने र सर्वसाधारणलाई हिड्न र दौडनका लागि खुला गर्ने सहमति गरेको थियो।  यो स्टेडियम सार्वजनिक भाडामा पनि उपलब्ध छ।  स्टेडियम सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सम्पतिको समग्र सुरक्षा र ट्र्याक गर्न र फिल्डको मर्मतसम्भार हो ।  सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको स्टेडियमको नतिजा भनेको मैदानमा हुने क्षति साइकल, स्कुटर र स्ट्रोलरको सार्वजनिक प्रयोगका कारण औसतभन्दा धेरै हुनु हो।  लगातार प्रयोगका कारण ट्र्याकको सतह द्रुत गतिमा जीर्ण भएको छ जसको कारण सामान्य प्रयोगका लागि नौ वर्षको सट्टा तीन वर्षपछि फेरि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।  भित्तिचित्र र भाँचिएको बत्ती जस्ता तोडफोड निरन्तर हुने समस्या हुन्।  विद्यार्थी, कर्मचारी र साँझको संरक्षकको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन्। 



सामदुा�यक मागर्
सावर्ज�नक सचंार
• न्युडोफर्  स्टे�डयमको सावर्ज�नक प्रयोगका ला�ग बन्द गन� र सामदुा�यक मागर् खोल्ने कुरा सामान्य 
समदुायलाई व्यापक रूपमा जानकार� गराउने:

• िजल्ला वेबसाइट
• पालनपोषण पाठक बोडर्
• सामािजक सजंाल
• फ्लायसर्

• �नउडोफर्  स्टे�डयममा रहेको साइनेजलाई सावर्ज�नक प्रयोगबाट बन्द ग�रने र नया ँसामदुा�यक मागर्को 
स्थानमा �नद�शनहरू �दने।

प�रयोजनाको लागत
• न्यूडोफर्  स्टे�डयमको बार र नयाँ सामदुा�यक मागर्का ला�ग $450,000 लागतको अनुमान।

Presenter
Presentation Notes
पृष्ठभूमि:हाल फोस्टर हाइस्कूल स्टेडियम जिल्ला र समुदायबिच सम्झौताको परिणामस्वरुप जनताका लागि खुला छ।  स्टेडियम निर्माण गर्न समुदायले स्कूल बण्डलाई सहयोग गरेमा जिल्लाले ट्र्याक उपलब्ध गराउने र सर्वसाधारणलाई हिड्न र दौडनका लागि खुला गर्ने सहमति गरेको थियो।  स्टेडियम सार्वजनिक भाडामा पनि उपलब्ध छ।  स्टेडियम सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सम्पतिको समग्र सुरक्षा र ट्र्याक एण्ड फिल्डको मर्मतसम्भार हो ।  सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको स्टेडियमका फलस्वरुप साइकल, स्कुटर र स्ट्रोलरको सार्वजनिक प्रयोगका कारण मैदानमा हुने क्षति औसतभन्दा धेरै हो ।  ट्र्याकको सतह लगातार प्रयोगका कारण द्रुत गतिमा जीर्ण भएको छ जसका कारण सामान्य प्रयोगका लागि नौ वर्षको सट्टा तीन वर्षपछि फेरि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको छ।  भित्तिचित्र र भाँचिएको बत्ती जस्ता तोडफोड निरन्तर हुने समस्या हुन्।  विद्यार्थी, कर्मचारी र साँझका संरक्षकहरूको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छ। 



जा�त र समानता
यी प�रयोजनाहरूलाई जा�त र समानताका आखँामाफर् त हेन� स�ुनिश्चत गनर्का ला�ग हामी कमर्चार�, 
समदुाय र �वद्याथ�हरूबाट प्र�त�क्रया खोिजरहेका छ�। यो छोटो सव��णमा तपा�को सहभा�गता 
मह�वपूणर् हुन्छ।
• सव��णको �लकं: https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW

(तपा�को वेब ब्राउजरमा �लकं प्र�त�ल�प गरेर टाँस्नुहोस)्

• �टप्पणी र प्रश्नहरू:
• Liliana Cardenas लाई cardenasl@tukwila.wednet.edu मा
• Maricel Haessig लाई haessigm@tukwila.wednet.edu मा

समय �दनुभएकोमा तपा�लाई धन्यवाद!

https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW


जा�त र समानता
कृपया जा�त र समानताको आखँामाफर् त बण्ड प�रयोजना प्रस्त�ुतकरण �भत्रका चार प�रयोजनाहरूमध्ये 
कुनै प�न सम्बिन्धत प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस।् यस सव��णमा तपा�को सहभा�गता हाम्रा ला�ग 
मह�वपूणर् छ।
प्रश्नहरू
1. के यहाँ अगें्रजी भाषा �सक्ने र �वशषे आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरूस�हत �व�शष्ट �वद्याथ� 

जनसांिख्यक�य समहुहरूका ला�ग नकारात्मक प्रभावहरू छन?्
छन ्
छैनन ्
हुन सक्छ (कृपया �न�दर्ष्ट गनुर्होस)् ____________________________________________

2. यसका सम्भा�वत लाभहरू के हुन?्
3. अनपे��त प�रणामहरू के हुन,् य�द कुनै छन ्भने?
4. यी �सफा�रसहरूले प्रत्येक �वद्याथ�का ला�ग शै��क र जातीय समानता स�ुनिश्चत गय� भने कस्तो 

लाग्छ?
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