
                  मेमो�रयल जु�नयर हाई �कूल  आमा संल�नता नी�त 2014 

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

संघीय %यव�थाले अनुसार, शीष�क म धन समथ�न काय��म योजना हुनुपछ�  र +व,याथ-ह�ले आमाबाबुले 

सेवा भइरहेको अथ�पूण� परामश� मा लाग।ू 
 

2यसैगर4, मेमो�रयल जु�नयर उ6च समी8ा र बोड� ,वारा वष:नी अनमुो;दत, र शीष�क म सेवाह� =ा>त 

ब6चाह? को आमाबाबुले +वतरण ग�रन ेयस आमाबाबुले संल�न नी�त, �था+पत गरेको छ। 
 

�म मा आ@ना छोराछोर4को Aश8ामा आमाबाबुले समावेश गन� र छाB उपलिCध सधुार ला"ग �कूल, 

आमाबाबुले बीच साझदेार4 र समुदाय समथ�न गन�, 
 

मेमो�रयल जु�नयर उ6च हुनेछ: 

 

ए म योजना र �कूल समी8ा र सधुार को =F�या मा �कूल गरेको शीष�क को +वकास मा आमाबाबुले 

समावेश; 

बी योजना र +व,याथ- उपलिCध र �कूल को =दश�न सधुार गन� =भावकार4 आमाबाबुले संल�न 

ग�त+व"धह? लाग ूसहयोग गन� आवGयक समHवय, =ा+व"धक सहयोग, र अHय सहयोग =दान; 

सी �कूल र बAलयो आमाबाबुको संल�नताको ला"ग आमाबाबुले '8मता �नमा�ण; 

डी आमाबाबुले परामश�, सालाना, +व,यालयमा को शैI8क गुण�तर सधुार स;हत मा आमा संल�न नी�त 

सामJी र =भावका�रता मूKयांकन: 

 

1 ठूलो ---- आमा सहभा"गता बाधा प;हचान; 

2 अझ =भावकार4 आमाबाबुको संल�नताको ला"ग रणनी�त Mडजाइन; 

य;द आवGयक 3 आमाबाबुको संल�न नी�त संशोधन; 

 

ई अशNत र जानकार4 र �कूल �रपोट� =सार / अनुवाद ला"ग सहायता =दान स;हत =वासी छोराछोर4, 

आमाबाबुले संग सीAमत अJेंजी =वीणता आमाबाब,ु आमाबाबुको सहभा"गता पूण� अवसर =दान; 

एफ ल"चलो क;हलेकाह4ं शीष�क म सेवाह� =ा>त ब6चाह? को आमाबाबुले भेQन र राRो भन ेसभामा 

आ@नो उपि�थ�त आGवासन आमाबाबुले सहायता =दान; 

जी आमा सभा समी8ा र पाSय�मका %याTया, आकलन माफ� त, र छाB =ा>त र कायम गन: अपे8ा 

ग�रHछ =वीणता �तर समावेश गन� ला"ग काय�सूची +वकास; 

एच आमाबाबुले संल�न छन ्Fक आGवासन एक मा-जा र आमा संल�न ग�त+व"धह? को +वकास, समी8ा, 

र सधुार समयानुकूल त�रका, संग;ठत; 



म आमाबाबुले, सुझाव तजु�मा अHतरF�या र अHय आमाबाबुले अनभुवह� साझा, र �नण�य योजना मा 

संशोधन बारे मा उ"चत सहभागी गन: मौका =दान; 

जे �कूल =दश�न =ोफाइल र आ@नो ब6चाको %यिNतगत =दश�न +वषयमा आमाबाबुलाई जानकार4 संवाद; 

लालकृXण, �नयAमत उपि�थत सु�निGचत टेAलAभजन हेन: �नगरानी, पया�>त समय र गहृकाय� ला"ग 

उ"चत वातावरण =दान ज�ता हालतमा काय��म को उYेGय =ा>त छोराछोर4 मदत आमाबाबुले सहायता; 

पोषण र �वा�Zय =चलन, र ज�तै माग�दश�क; 

एल आमाबाबुको =Gन, "चHता र Aसफा�रस गन� समयानुकूल =�तF�याह� =दान; 

एम को म योजना शीष�क र रा[य र संघीय आवGयकताह? उपयुNत �पमा अHय ग�त+व"धह? स\चालन। 
 

एन +व,याथ-ह? सहभागी आमाबाबुले =दान: 

 

शीष�क म काय��म र �कूल अAभभावक संल�न नी�त बारे 1 समसाम�यक जानकार4; 

2 एक +ववरण र �कूल मा =योग पाSय�मका %याTया, शैI8क मूKयांकन को =कारका +व,याथ- =ग�त 

मापन गन� =योग, र द8ता �तर आशा छ; 

आमाबाबुको ला"ग अनुरोध 3 �नयAमत सभा, सुझाव बनाउन, र आ@ना छोराछोर4को Aश8ा स]बHधी 

�नण�य मा, �प उपयुNत भाग Aलन, र ज�तै न ै�पमा practicably स]भव आ@नो छाB Aश8ा बारेमा 

आमाबाबुले 'सुझाव सHदभ�मा =�तF�याह� =ा>त। 
 

ओ �कूल उ,घाटन गन� पूव� आमाबाबुले / +व,याथ-ह�लाई सफलता ला"ग �कूल वाइड ठेNकामा ;दन। यो 

आमाबाब,ु कम�चार4 र +व,याथ-ह� +व,याथ- उपलिCध सधुार ला"ग िज]मेवार4 साझा कसर4 वण�न; 

पी �तनीह�ले आमाबाबुको प�रवत�न आवGयकता र +व,यालय पूरा Fक +वचार गन� समय समयमा �कूल 

आमाबाबुले संल�न नी�त मूKयांकन; 

छोराछोर4को Q. सहायता आमाबाबुले, रा[य गरेको शैI8क सामJी र मूKयांकन �तर बु_न र आ@नो 

ब6चाको =ग�त को �नगरानी र कसर4 आ@नो ब6चाको उपलिCध सधुार गन� AशI8काको काम गन� कसर4 

बु_न शीष�क म अHतग�त सेवा; 

आर आमाबाबुले उपलिCध सधुार गन� आ@ना छोराछोर4लाई संग काम गन� को ला"ग सामाJी र =Aश8ण 

=दान; 

एस अनुरोध सNछ आमाबाबुले आमाबाबुले संल�न ग�त+व"धह? को ला"ग य�ता %यावहा�रक सहयोग 

=दान। 

ट4 को आमाबाबुको संल�न ग�त+व"धमा समुदाय आधा�रत संगठन र कारोबार ला"ग उपयुNत भूAमका 

+वकास। 

य ूअपनाउन ेर अAभभावकको संल�नता सधुार आएर मोडले लाग।ू 
 

=काश 8.25.14 


