
                                                                    Greenview आमा सलं�नता नी�त 2015 

शीष�क म काय��मह�मा माताि◌पता सहभा�गता 

सघंीय �यव�थाले अनसुार, शीष�क म धन समथ�न काय��म योजना हुनपुछ�  र 'व(याथ)ह�ले आमाबाबलेु सेवा 

भइरहेको अथ�पणू� परामश� मा लाग।ू /यसगैर1, Greenview समी2ा र अनमुो3दत वष5नी बोड� (वारा र सब ै

'व(याथ)ह�को आमाबाबलेु 'वतरण ग7रने यस आमाबाबलेु सलं�न नी�त, �था'पत। 

Greenview हुनेछ: 

ए �कूल गरेको शीष�क म योजना को 'वकास मा र �कूल समी2ा र सधुार, य3द आव9यक :;�या मा आमाबाबलेु 

समावेश; 

बी योजना र 'व(याथ) उपलि=ध र �कूल को :दश�न सधुार गन� :भावकार1 आमाबाबलेु सलं�न ग�त'व�धह> लाग ू

�कूल सहयोग गन� आव9यक सम?वय, :ा'व�धक सहयोग, र अ?य सहयोग :दान; 

सी ब@लयो आमाबाबकुो सलं�नताको ला�ग Greenview र आमाबाबकुो 2मता �नमा�ण; 

डी सम?वय र य�तो Bellefaire, बीच Brook, Lyndhurt समदुाय :े�बाइटे7रयन चच� श�नबार :@श2ण, भोलानाथ 

कफD कुरा, जडान, आशा को आधार@शला, Laurelwood / 'वडंसर, नया ँ3दशा, ओ3हयो Guidestone अ?य काय��म 

अ?तग�त आमा सलं�न रणनी�त एकDकृत, र पि9चमी 7रजव� को धम�शाला ; 

ई आमाबाबलेु परामश�, सालाना, 'व(यालयमा को शIै2क गणु�तर सधुार स3हत मा आमा सलं�न नी�त सामJी र 

:भावका7रता मKूयांकन: 

1 महान ्आमा सहभा�गता बाधा प3हचान; 

2 अझ :भावकार1 आमाबाबकुो सलं�नताको ला�ग रणनी�त Nडजाइन; र, 

य3द आव9यक 3 आमाबाबकुो सलं�न नी�त सशंोधन; 

एफ आमाबाबलेु सलं�न ग�त'व�धह> को ला�ग सरुI2त शीष�क म धन 'व�नयोजन गरेको ग7रनेछ कसर1 �नण�य मा 

'व(याथ)ह�को आमाबाबलेु समावेश; 

जी अशOत र ढाँचा जानकार1 र �कूल 7रपोट� :दान स3हत :वासी छोराछोर1, आमाबाबलेु सगं सी@मत अJंेजी 

:वीणता आमाबाब,ु आमाबाबकुो सहभा�गता पणू� अवसर :दान, र एक भाषा मा हदसQम �यवहाय� आमाबाबलेु बRुन 

सOछन;् 



राSो सभामा आTनो उपि�थ�त आ9वासन आमाबाब ुल�चलो समय �नधा�रण र सहयोगको ला�ग :ावधान स3हत 

आमाबाबलेु सगं एच आचरण सभाह�मा; 

म समी2ा र पाUय�मका �याVया समावेश गन� आमाबाबलेु सभाह�मा ला�ग काय�सचूी 'वकास, आकलन को अथ�, र 

द2ता �तर छाW :ाXत र कायम गन5 अपे2ा ग7र?छ; 

ज ेआमाबाबलेु, सझुाव तजु�मा अ?तर;�या र अ?य आमाबाबलेु अनभुवह� साझा, र मा उ�चत सहभागी गन5 मौका 

:दान �नण�य बनाउने काय��म र योजना मा सशंोधन बारे; 

लालकृZण मा आमाबाबलेु समावेश योजना, समी2ा, र शीष�क म काय��म को सधुार; 

एल �कूल :दश�न :ोफाइल र आमाबाबलेु 'आTनो ब[चाको �यिOतगत :दश�न 'वषयमा जानकार1 सवंाद 

एम, �नय@मत उपि�थत स�ुनि9चत टे@ल@भजन हेन5 �नगरानी, पया�Xत समय र गहृकाय� उ�चत वातावरण :दान 

ज�ता हालतमा काय��म को उ\े9य :ाXत छोराछोर1 मदत आमाबाबलेु सहायता; पोषण र �वा�]य :चलन, र ज�त ै

माग�दश�क; 

एन आमाबाबकुो :9न, �च?ता र @सफा7रस गन� समयानकूुल :�त;�याह� :दान; 

ओ सम?वय र :ा'व�धक सहयोग र शIै2क उपलि=ध सधुार गन� :भावकार1 आमा सहभा�गता ग�त'व�धह> 'वकास 

गन� शीष�क म 'व(यालयमा सहयोग गन� आव9यक अ?य सहयोग :दान; 

पी को म योजना शीष�क र रा^य र सघंीय आव9यकताह> उपयOुत �पमा अ?य ग�त'व�धह> स_चालन। 

Greenview हुनेछ: 

ए जो Greenview 'व(याथ)ह�को सब ैआमाबाबलेु आमि?Wत ग7र?छ गन� एक समय स'ुवधाजनक एक वा'ष�क सभा 

आयोिजत र एक आमाबाबकुो सलं�न योजना 'वकास गन� आमाबाबलेु 'अ�धकार समावेश गन� र �कूल गरेको 

दा�य/व �याVया गन� उपि�थत :ो/साहन 3दए। 

य�तो बाल हेरचाह, यातायात, घर भेटघाट, वा आTनो सलं�न :ो/साहन गन� आमाबाबलेु गन5 :�ताव राख ेप�न य�त ै

सहायता को �प सहायता ल�चलो क3हलेकाह1 ं'व(याथ)ह�को आमाबाबलेु सगं बी @मलन। 

सी आमाबाबलेु आमाबाबलेु सलं�न ग�त'व�धह> को 'वकास, समी2ा, र सधुार एक मा-जा, सगं3ठत र समसाम�यक 

बाटो सलं�न छन ्;क भनेर आ9व�त। 

डी सगं 'व(याथ)ह�को आमाबाबलेु :दान: 



शीष�क म काय��म र Greenview अ@भभावक सलं�न नी�त बारे 1 समसाम�यक जानकार1; 

2 Greenview मा :योग पाUय�मका एक 'ववरण र �याVया, 'व(याथ) :ग�त मापन गन� :योग शIै2क मKूयांकन 

को :कारका, र द2ता �तर आशा छ; 

आमाबाबकुो ला�ग अनरुोध 3 �नय@मत सभा, सझुाव बनाउन, र आTना छोराछोर1को @श2ा सQब?धी �नण�य मा, �प 

उपयOुत भाग @लन, र ज�त ैन ै�पमा practicably सQभव आTनो छाW @श2ा बारेमा आमाबाबलेु 'सझुाव स?दभ�मा 

:�त;�याह� :ाXत। 

ई यस �कूल-आमा सकुं�चत पवू� प3हलो Oवाटर अ?त गन� आमाबाबलेु 3दइनेछ। यो आमाबाब,ु कम�चार1 र 

'व(याथ)ह� 'व(याथ) उपलि=ध सधुार ला�ग िजQमेवार1 साझा कसर1 वण�न ग7रएको छ। 

'व(याथ)ह�को एफ आमाबाबलेु एक बझुन र समान ढाँचामा Greenview अ@भभावक सलं�न नी�तह> बारेमा सचूीत 

हुन पछ� , र यवहाि◌रक हदसQम, एक भाषा मा आमाबाबलेु बRुन सOछन।् यी नी�तह> प�न समदुायको ला�ग 

उपल=ध ग7रन ुपछ�। 

जी Greenview अ@भभावक सलं�न नी�त �तनीह�ले आमाबाब ुर �कूलह> को प7रवत�न आव9यकता परूा ;क 'वचार 

गन� वष5नी मKूयांकन हुनपुछ�। 

आTना छोराछोर1को @श2ामा आमाबाबलेु समावेश गन� र छाW उपलि=ध सधुार ला�ग Greenview, आमाबाबलेु बीच 

साझेदार1 र समदुाय सहयोग गन�, Greenview हुनेछ: 

ए रा^य गरेको शIै2क सामJी र मKूयांकन �तर बRुन छोराछोर1लाई आमाबाबलेु मदत, र समझ मा कसर1 आTनो 

ब[चाको :ग�त र कसर1 आTनो ब[चाको उपलि=ध सधुार गन� @शI2काको काम गन� �नगरानी गन�; 

बी आमाबाबलेु उपलि=ध सधुार गन� आTना छोराछोर1लाई सगं काम गन� को ला�ग bोत र सामाJी पहँुच :दान; 

आमाबाबकुो सहायता सी, मान र आमाबाबकुो योगदान उपयो�गता बारे @श2क, पतुल1 सेवाह� क@म�यह>लाई, र 

अ?य कम�चार1, @शI2त, कसर1, बा3हर प�ुन कुराकानी, र समान साझेदारको आमाबाबलेु सगं काम गन�, कसर1 लाग ू

गन� र गन� आमा काय��म सम?वय, र आमाबाब ुर �कूल बीच सQब?ध कसर1 बनाउने; 

सQभा�य र उपयOुत हदसQम डी, सम?वय र अ?य सघंीय काय��म सगं आमा सलं�न काय��म र ग�त'व�धह> 

एकDकृत; 

ई अनरुोध सOछ आमाबाबलेु आमाबाबलेु सलं�न ग�त'व�धह> ला�ग उ�चत सहयोग :दान। 

 



आमा सलं�न, Greenview प�न सOछ ला�ग Greenview गरेको 2मता �नमा�ण गन�: 

ए @श2क र य�तो :@श2ण को :भावका7रता बढाउन :शासनको ला�ग :@श2ण को 'वकास मा आमाबाबलेु 

समावेश; 

बी रेल आमाबाबलेु अ?य आमाबाबलेु सलं�नतामा व'ृc गन�; 

सी अपनाउने र अ@भभावकको सलं�नता सधुार गन� आउँछ मोडले काया�?वयन गन5; 

डी को आमाबाबकुो सलं�न ग�त'व�धमा समदुाय आधा7रत सगंठन र �यापार को ला�ग उपयOुत भ@ूमका 'वकास। 

समी2ा: 

 

स@म�त 10-20-14 


