
  सार्वजनिक बैठकहरू 

नगर पररषद,् विद्यालय सविवि र िस्टर बोर्डको शहर र आयोग 

बैठकहरू सबै सािान्यिया सािडजवनक रूपिा खलुा छन् र इच्छुक 

व्यविहरूलाई उपवस्िि हुनको लावग प्रोत्सावहि गररन्छ। 

 

सार्वजनिक बैठकहरू म्यासाचुसेट्स र्कील साधारणको खुला 

बैठक कािूिहरूसगँ सम्बनधधत छि।् 

सबै सािडजवनक बैठकका सचूना र एजेण्र्ाहरूलाई हरेक बैठक हुनभुन्दा 

कवतििा 48 घण्टा अवघ नगर िेबसाइटिा प्रकाशन गररन्छ। 

एजेण्र्ाहरूले प्रत्येक बोर्डले छलफल गने शीषडकहरू उल्लेख गछडन।् 

उपवस्िवि, छलफल गररएका शीषडकहरू र वलइएका ििदानहरूको 

बारेिा जनिालाई सवूचि गराउन अवघल्ला सबै बैठकहरूका कायड 

वििरणहरू पवन पोस्ट गररन्छ। 

क्रिागि रूपिा बैठकहरू सवुनविि गनडका लावग, बोर्डले वनयि, 

आचारनीवि ििा प्रचन, सञ्चालन बैठकहरू र यी बोर्डहरूका अन्य 

कायडहरूलाई जनाउने संसदीय प्रनियाहरूको पालना गछडन।् यी 

वनयिहरूले सबै बोर्डका सदस्यहरूले विचार-वििशड, िकड -वििकड  र 

ििदानको सिान वनयिहरू पालन गनुडहुन्छ भन्ने कुरा सवुनविि गनडको 

लावग प्रवक्रयाहरू दशाडउछन।् 

सबै सदस्यहरूले बैठकहरूको प्रजािावन्िक प्रवक्रयािा संलग्न भएर 

योगदान परु् याउने िाका पाउनु िहत्वपिपणूड हुन्छ। यी वनयिहरू प्रोत्साहन 

गने स्िानिा छन्, सबै सदस्यहरू र जनिाको सहभावगिालाई सीविि 

गराइदैन। 

 

स्रोतहरू  

http://www.mass.gov/ago/openmeeting 

http://www.robertsrules.org 

खुला बैंठक * सर्वसाधारणहरूलाई स्र्ागत छ 

 
 

सािडजवनक बैठकहरूिा  

सहभागी हुनका  

लावग िागडदशडन वदने 
 

 

िगर पररषद् 

मंगलबार साँझ 6:30 बजे बैठक हुधछ* 

पररषद् च्याम्बर, नसटी हलको तेस्रो तला 

Worcester लाई जनिाद्वारा लोकवप्रय रूपना चवुनएको िेयरसँग सरकारी 

पररषद-्व्यिस्िापक फारािद्वारा वनयवन्िि गररन्छ। नगर पररषदले् िैधावनक 

वनकायको रूपिा काि गदडछ र पररषद-्वनयवुि व्यिस्िापकले परतपरागि 

दैवनक प्रिखु कायडकारी प्रकायडहरूलाई सतहाल्नहुुन्छ। 

*जलुाई र अगस्ििा बैठकहरू साँझ 6:00 बजे सरुु हुन्छन।् 

http://www.worcesterma.gov/city-council 

 

नर्द्यालय सनमनत 

नबहीबार साँझ 7:00 बजे पनहलो र तेस्रो बैठक हुधछ 

पररषद् च्याम्बर, नसटी हलको तेस्रो तला 

Worcester School सिीवि िैधावनक र नीवि-वनिाडण गने भाग हो जसले 

Worcester Public School System को वनरीक्षणसँग सतझािा गछड। विद्यालय 

सविविले सुपररिेक्षकलाई चयन गछड र वनकाल्छ, वजल्लािा सािडजवनक वशक्षाको 

बजेटलाई स्िीकृवि वदन्छ र MA वशक्षा बोर्डद्वारा िय गररएको काननू, लक्ष्य र 

िापदण्र्हरूसँग सिान वजल्लािा रहकेा प्रत्येक विद्यालयको लावग शैवक्षक नीवि ििा 

लक्ष्यहरू सेट गछड।  

http://www.worcesterma.gov/city- clerk/public-

meetings/agendas-minutes 

 

नसटी अफ र्केस्टर 

बोर्व तथा आयोग 

Worcester वनिासीहरूले िीस नगरीय सभा, आयोगहरू र सल्लाहाकार सविवििा 

स्ियंसिेकहरूको रूपिा सिेा प्रदान गदडछन्। बठैक हुने स्िान, वदन र वभन्न सिया; अनलाइन 

वसटी पािो जाँच्नुहोस ्िा 

http://www.worcesterma.gov/boards- commissions 

 

सभािा सेिा प्रदान गनडिा इच्छुक भएको? सतपकड : 

michelsonj@worcesterma.gov 

 

िप जानकारीको लावग र सभा िा सविविको सदस्य कसरी बन्ने भन्ने बारेिा जान्नको लावग, 

वनतनिा सतपकड  गनुडहोस:् Jeannie Mi- chelson लाई फोनको िाध्यिबाट (508) 799-

1175 िा िा 

इिेल: michelsonj@worcesterma.gov 

 
 
 
 
 
 

City of Worcester Human Rights & Accessibility 

Office द्वारा प्रकाशित अशप्रल 2021मा अद्यावशिक 

गररएको 

City of Worcester सिान अिसर र सकारात्िक 

कायडको वसद्धान्िहरूिा सतबद्ध छ। 

http://www.mass.gov/ago/openmeeting
http://www.robertsrules.org/
http://www.worcesterma.gov/city-council
http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes
http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes
http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes
http://www.worcesterma.gov/boards-commissions
http://www.worcesterma.gov/boards-commissions
mailto:michelsonj@worcesterma.gov
mailto:michelsonj@worcesterma.gov


सतबोधन गनड चाहकेो एजेन्र्ा िस्ि ुकुन हो भनी उल्लेख गरेर सुरुिाि गनुडपछड। 

 

मलाई उपयुक्त सशुविाहरू आवश्यक भएमा, के गरे्न? 

City of Worcester ले अपाङ्गिाको आधारिा भेदभाि गदैन। 

सािडजवनक बैठक र सुनिुाईहरू प्रायोवजि गररएको सबै शहर विलचयेर प्रयोग 

गने िावनस सवहि असक्षििा भएका िावनसहरूलाई पहुचँ योग्य हुने 

स्िानहरूिा आयोवजि गररनपुछड। 

असक्षििा भएका सहायक सािग्री र सेिा, िैकवल्पक ढाँचाहरूिा वलवखि 

सािग्री र नीवि ििा कायडविवधहरूिा उवचि पररिाजडनहरू असक्षििा भएका 

व्यविहरूको अनरुोधिा उपलब्ध हुन्छन।् कृपया बोर्ड किडचारी िा सतपकड  

गराउने व्यविलाई सतपकड  गनुडहोस्। 

 

बैठकहरूमा मलाई वा अन्य सहभागीहरूलाई मद्दत गर्ननका 

लाशग दोभाषे सेवाहरू उपलब्ि हुन्छर्न?् 

छ। अनरुोध गनडका लावग बैठकभन्दा 48 घण्टा अगावर् बोर्डको किडचारी िा 

वलयासनलाई सतपकड  गनुडहोस।् 

 

बैठकहरूलाई टेशलशभजर्नमा प्रसारण गररन्छ? 

वसटी काउवन्सल र विद्यालय सविविका बैठकहरू प्रत्यक्ष हुन्छन ्र अन्य 

बोर्डहरू ििा आयोगका बैठकहरू त्यसपिाि ्अनलाइन वस्िविङ गनड र 

सरकारी पहुचँको च्यानलिा देखाउनका लावग सािान्यिया वभवर्योले 

वखवचएका हुन्छन।् 

 

सावनजशर्नक बैठकको अशियो वा शभशियो रेकिन गर्ननको लाशग 

मलाई अरु्नमशत शदइन्छ? 

छ। िपाईलें बनाउँदै गरेको अवर्यो िा वभवर्यो रेकवर्डङ बोर्ड किडचारी िा 

सतपकड  गराउने व्यविलाई सूवचि गनुडहोस् र िपाईकंो उपकरण सेट गनड उत्कृष्ट 

स्िान कहाँ छ भनी फेला पानुडहोस ्जसकारण यसले बैठक िा ब्लक अन्यको 

दृश्यिा अिरोध परु् याउदैन। 

 

The City of Worcester 

तपाईकंो सहभानगतालाई स्र्ागत गदवछ 

 

सावनजशर्नक बैठक के हो? 

सािडजवनक सिहू भवनने कुनै पवन बहु-सदस्य बोर्ड, सिदुाय िा 

काउवन्सलको बैठकलाई  

सािडजवनक सिहू वनिाडण गने सािडजवनक उद्देश्यले सभडर गनड स्िापना 

गररएको छ। 

 

को उपशथित हुर्न सक्छर्न?् 

सािडजवनक बैठकहरू सािान्य जनिाका लावग वनिःशलु्क र खलुा हुन्छ। 

ियस्क र बालबावलकाहरूलाई स्िागि छ। िपाईलें चाह े अनसुार िपाई ं

आउन र वनस्कन स्ििन्ि हुनहुुन्छ। 

 

शकर्न उपशथित हुरे्न? 

सािडजवनक बैठकहरूिा उपवस्िि भएर, िपाई ंसिस्याहरू िा 

सिाधानहरूिा प्रविवक्रयाका सािसािै सहिर भइरहकेा विवभन्न 

सिस्याहरूको बारेिा सूवचि रहन सक्नहुुन्छ। 

 

के भइरहेको छ भन्रे्न कुराको बारेमा मैले कसरी िाहा पाउरे्नछु? 

काननूहरू सञ्चालन गने सािडजवनक बैठकहरूले एजेन्र्ालाई के छलफल 

गररएको हुनेछ भनी उल्लेख गने सियभन्दा अगावर् नै सािडजवनक रूपिा 

48 घण्टा पोस्ट गररएको हुनपुछड भनी आदेश वदएको छ। बैठकहरूको 

सियािवधिा एजेन्र्ाको वप्रन्ट गररएको प्रविवलवपहरू सिडसाधारणहरूिा 

पवन उपलब्ध हुन्छन।् 

 

के मैले प्रश्न सोध्र्न वा शटप्पणी शदर्न सक्छु? 

प्रत्येक बैठकको सियिा सािान्यिया सािडजवनक वटप्पणी अिवध 

उपलब्ध गराइन्छ। सिडसाधारणहरूलाई किडचारीसँग साइन-इन गनडका 

लावग प्रोत्सावहि गररन्छ। 

अध्यक्षले बोल्नका लावग एकपटक िावि बोलाएपवछ सिडसाधारणको 

सदस्यले आफ्नो र अफू बस्ने सहर/नगरको नाि भनेर र उनीहरूले 

तपाईलंाई दैशर्नक रूपमा सबैभन्दा प्रभाव पारे्न सरकारको थतर 

भरे्नको थिार्नीय सरकार हो भन्रे्न तपाईलंाई िाहा शियो? 

स्िानीय सरकार पाकड , पसु्िकालय, सािडजवनक विद्यालय, सािडजवनक 

सर्क र सर्क छेउको बाटो, ििदािा दिाड र ििदान गने स्िानहरू, 

व्यािसायको इजाजिपि, व्यािसावयक ििा वनिासीको क्षिीकरण र 

वनिाडणको लावग अनिुवि वदन, िपाईलंाई उनीहरूको आिश्यकिा पदाड 

प्रविवक्रया देखाउनको लावग प्रहरी र अवग्न वनयन्िकहरू र््युटीिा छन ्भनी 

सुवनविि गनड र अझै िप कुराहरूका लावग वजतिेिार हुन्छ। 

 

प्रजातन्रमा सहभागीता प्रशियाको महत्त्व 

सािडजवनक बैठकहरूिा सहभागी हुन ुभनेको आफ्नो आिाज उठाउने उपाय 

हो। यी वसफाररस र वनणडयहरू वलन शलु्क लगाउने िपाईकंा स्िानीय 

प्रविवनवधहरू को हुन ्भनी िपाईलंाई िाहा छ? िपाई ंआफ्नो नगरबाट के 

चाहनहुुन्छ र के कुराको आिश्यक छ भन्ने बारेिा के उनीहरूलाई िाहा छ? 

 

तपाईकंो माशमलालाई समिनर्न गर्ननका लाशग सुझावहरू  

सािडजवनक बैठकहरूिा उपवस्िि हुनाले िपाईलंाई सिस्याहरूबारे जानकार 

गराउन िद्दि गछड र यो िपाईकंा वटप्पणी र सझुािहरू व्यि गने फोरि हो। 

पवछल्लो बैठकहरूबाट सभा वििरण र बैठकका विनेटलाई सिीक्षा गनडको 

लावग वनविि रहनहुोस् जसकारण िपाईलंाई िपाईलें खोज्नभुएको वनणडयको 

लावग प्रत्येक सभाको क्षेिावधकार र/िा अवधकारी सािसािै सिस्याको 

बारेिा सवूचि गराइन्छ। 

 

िद्दिगार पोइन्टरहरू: 

 

 आफ्नो अनसुन्धान गनुडहोस-् िपाईकंो पदलाई प्रिीण बनाउने 

जानकारी सङ्कलन गनुडहोस ्

 सिदुायको सहायिा िा विपक्षी भएिा, िूल्याङ्कन गनुडहोस् 

 सन्दभडहरूको साििा िपाईकंो पद र सििडन बारेिा लेख्नहुोस।् 

 ठूलो आिाजिा, स्पष्ट बोल्नहुोस ्र सबैलाई आदर गनुडहोस।् 


