
मेमो�रयल �कूल आमा सकुं�चत 

शीष�क म साझेदार� समझौत े

1 को प�ृठ 1 3/08/14 सशंो�धत 

ESEA शीष�क म धन !ा"त #व%यालयलाई 'श(क, आमा र #व%याथ*लाई बीच एक 'ल-खत साझेदार� स/झौता 

�थापना गन� आव1यक छ। पढाइ र ग-णत कौशल को #वकास र सधुार #व%याथ*लाई फाइदा र श9ै(क उपलि<ध 

योगदान जो एक ट�म !यास, छ। ट�म मा सब ैसद�यह@ आAनो भाग र सँग ैकाम गदा� सब ैभDदा राEो 'सकाउने र 

'सFने हुDछ। 

आमाबाबकुो साझेदार� िज/मेवार�को 

म !ोGसाहन र Hन/न'ल-खत गरेर मेरो बIचा समथ�न गन� सहमत हुनेछन:् 

 Hनय'मत �कूल उपि�थत। 

�कूल Hनयम पालन गनK मेरो बIचा  

एक समय  र गहृकाय� र अMययन ला�ग अनकूुल घर मा ठाँउ हो। 

गहृकाय� समी(ा मा आव1यक छ भने दैHनक, Hनय'मत, मेरो बIचाह@ सगं  

Hनय'मत क(ा �तर उपDयास पOन मेरो बIचा  

मेरो बIचा मलाई पढेर र दैHनक ग-णत कौशल !योग देPन  

थप पढाइ र घर मा मेरो बIचाको ला�ग ग-णतीय सामाQी  

मेरो बIचाको 'श(ा सDदभ�मा  सभा र 'श(क स/मेलनका। 

#व%याथ* साझेदार� िज/मेवार�को 

म Hन/न गरेर मेरो धेरै राEो गन� सहमत: 

Hनय'मत Rपमा �कूल  

 �कूल !Gयेक Sदन आव1यक सामाQी सगं 'सFन तयार। 

 र गहृकाय� काम र समय मा उनलाई मा बार�। 



पढाइ, गहृकाय� र नोट को समी(ा ला�ग Hनय'मत Rपमा समय छुTयाउन ु 

Hन/न �था#पत �कूल Hनयमअनसुार आदर 

'श(कको साझेदार� िज/मेवार� 

म Hन/न गरेर उनको / उनको अDय 'श(कह@ सगं मेरो #व%याथ* 'सFने ला�ग िज/मेवार� बाँUन सहमत: 

ओSहयो गरेको श9ै(क !दश�न मापदWडको #व%याथ*लाई स(म उIच गणु�तर पाYयZम 

मेरो छा[ !दश�न सDदभ�मा आमाबाबकुो Hनय'मत  

पढाइ र ग-णत उपलि<ध। 

 Hनय'मत मेरो सहकम*सगँ सDदभ�मा मेरो छा[ 

!दश�न र उपलि<ध। 

मेरो #व%याथ*, आमाबाब ुर अDय 'श(क उपल<ध  मेरो #वशषे\ता बाँUन र 

उनको #वचार सDुन। 

#!'ंसपल दे-ख सDदेश 

म यस साझदेार� स/झौता समथ�न र म Hन/न गन� !यास गनKछ]: 

यस बीच सकाराGमक सचंार ला�ग अनमुHत SदDछ ^क एक वातावरण  

'श(क, आमा, र #व%याथ*। 

आमाबाबकुो ला�ग अवसर आAनो बIचाको �कूल मा र सलं_न हुन 

'श(ा। 

घर र �कूल बीच सकाराGमक स`चार। 

 'श(क सaुढ ^क अथ�पणू� गहृकाय� भाषणका !दान गन� 

क(ा HनदKशन। 


