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माताि◌पता सलं
नताको योजना 

सघंीय �यव�थाले अनसुार, काय��म 1 धन योजना र �व�याथ�ह!ले आमाबाबलेु सेवा भइरहेको अथ�पणू� परामश� मा 

लाग ूग*रन ुपछ�  शीष�क समथ�न। 

.यसगैर0, रोल1ड �कूल समी3ा र अनमुो4दत वष6नी बोड� �वारा र 1 शीष�क सेवा 7ा8त ब9चाह; को आमाबाबलेु 

�वतरण ग*रने यस आमाबाबलेु सलं
न नी<त, �था�पत गरेको छ। 

आ=ना छोराछोर0को >श3ामा आमाबाबलेु समावेश गन� र �कूल, आमाबाब ुर �व�याथ� उपलि@ध सधुार को लाAग 

समदुाय बीच एक साझेदार0 समथ�न गन�, रोल1ड �कूल हुनेछ: 

ए को Schoolwide 1 शीष�क योजना र �कूल समी3ा र सधुार को 7D�या मा �वकास मा आमाबाबलेु समावेश; 

बी योजना मा सहयोग गन� र 7भावकार0 आमाबाबलेु सलं
न ग<त�वAधह; लाग ू(ज�त ै�कूल 4दन को लEबाइ व�ृG) 

�व�याथ� उपलि@ध र �कूल को 7दश�न सधुार गन� आवHयक समIवय, 7ा�वAधक सहयोग, र अIय सहयोग 7दान; 

सी �कूल र माJयम ब>लयो आमाबाबकुो सलं
नताको लाAग आमाबाबलेु '3मता <नमा�ण: मा>सक स>म<त सभा, 

सा3रता र गKणत नाइLस, प*रवार DकIडल नाइLस, आमा Informational नाइLस, नया ँप*रवार अ>भमKुखकरण र 

आमा सEमेलन; 

डी आमाबाबलेु परामश� मा सालाना, �व�यालयमा को शOै3क गणु�तर सधुार स4हत मा आमा ट0काटालो योजना 

सामQी र 7भावका*रता मRूयाकंन: 

1 महान ्आमा सहभाAगता बाधा AचIने; 

2 अझ 7भावकार0 आमाबाबकुो सलं
नताको लाAग रणनी<त Tडजाइन; 

3 आमा ट0काटालो योजना आवHयक य4द सशंोधन। 

ई अनवुादक, अशVत आमाबाब,ु र जानकार0 र �कूल *रपोट� 7सार / अनवुाद लाAग सहायता 7दान स4हत 7वासी 

छोराछोर0, आमाबाबलेु 7दान गरेर सी>मत अQंेजी 7वीणता आमाबाब ुको सहभाAगता को लाAग अवसर 7दान; 

 

छोराछोर0को आमाबाबलेु शीष�क लAचलो क4हलेकाह0 ं1 सेवाह! 7ा8त र राWो भने सभामा आ=नो उपि�थ<त 

आHवासन 4दIछ Dक आमाबाबलेु सहायता 7दान सगं एफ >मलन; 



 

जी समी3ा र पाYय�मका �याZया समावेश गन� आमाबाबलेु सभाह!मा लाAग काय�सचूी �वकास, आकलन को अथ�, 

र द3ता �तर छा[ 7ा8त र कायम गन6 अपे3ा ग*रIछ; 

एच आमाबाबलेु �वकास, समी3ा मा एक, सगं4ठत च>लरहेको र समसाम<यक बाटो सलं
न, र आमा सलं
न 

ग<त�वAधह; सधुार छन ्Dक भनेर आHव�त; 

आमाबाब,ु सझुाव तजु�मा अIतरD�या र अIय आमाबाबलेु अनभुवह! (हाWो सामािजक काय�कता�, शीष�क म नाHता, 

प;ुष र आमा Mentoring काय��म सगं ज�त ैकफ] टूट) साझा, र योजना मा सशंोधन बारे <नण�य मा उAचत भाग 

>लन लाAग म अवसर 7दान ; 

ज े�कूल 7दश�न 7ोफाइल र आ=नो ब9चाको �यिVतगत 7दश�न �वषयमा आमाबाबलुाई जानकार0 कुराकानी; 

लालकृ^ण, <नय>मत उपि�थत स<ुनिHचत हे*ररहेका टे>ल>भजन <नगरानी, पया�8त समय र गहृकाय� लाAग उAचत 

वातावरण 7दान ज�ता हालतमा काय��म को उ_ेHय 7ा8त छोराछोर0 मदत आमाबाबलेु मदत; पोषण र �वा�`य 

7चलन, र ज�त ैमाग�दश�क; 

एल आमाबाबकुो 7Hन, AचIता, र >सफा*रस गन� समयानकूुल 7<तD�याह! 7दान; 

शीष�क 1 Schoolwide योजना र राaय र सघंीय आवHयकताह; !पमा उपयVुत एम आचरण अIय ग<त�वAधह;; 

एन �व�याथ�ह; सहभागी आमाबाबलेु 7दान: 

शीष�क 1 काय��म र �कूल अ>भभावक ट0काटालो योजना बारे 1 समयम ैजानकार0; 

2 वण�न र �कूल मा 7योग पाYय�मका �याZया, शOै3क मRूयांकन को 7कारका �व�याथ� 7ग<त मापन गन� 7योग, 

र द3ता �तर आशा छ; 

आमाबाबकुो लाAग अनरुोध 3 <नय>मत सभा, सझुाव बनाउन, र आ=ना छोराछोर0को >श3ा सEबIधी <नण�य मा, !प 

उपयVुत भाग >लन, र ज�त ैन ै!पमा practicably सEभव आ=नो ब9चाको >श3ा बारेमा आमाबाबलेु 'सझुाव 

सIदभ�मा 7<तD�याह! 7ा8त। 

ओ आमाबाबलेु / �व�याथ�ह!लाई �कूल-आमा ठेVकामा 4दनहुोस।् यो आमाबाब,ु कम�चार0 र �व�याथ�ह! �व�याथ� 

उपलि@ध सधुार लाAग िजEमेवार0 साझा कसर0 वण�न; 

 



पी <तनीह!ले आमाबाबकुो प*रवत�न आवHयकता र �व�यालय परूा Dक �वचार गन� समय समयमा �कूल आमाबाबलेु 

सलं
न नी<त मRूयांकन; 

छोराछोर0को Q. मदत आमाबाबलेु, राaय गरेको शOै3क सामQी र मRूयांकन �तर बcुन र अनगुमन गन� कसर0 

बcुन शीष�क 1 अIतग�त सेवा आ=नो ब9चाको वा कसर0 सधुार गन� >शO3काको काम गन� छोराछोर0को (7ग<त 

प�ुतक माफ� त) 7ग<त र आ=नो ब9चाको वा छोराछोर0को उपलि@ध; 

आर आमाबाबलेु उपलि@ध सधुार गन� आ=ना छोराछोर0लाई सगं काम गन� को लाAग सामाQी र 7>श3ण 7दान 

(ज�त ैकफ] टूट, क3ा समाचारपd[काएँ, जडान समाचारपd[काएँ पeदा); 

आमाबाबलेु अनरुोध सVछ !पमा एस आमाबाबलेु सलं
न ग<त�वAधह; लाAग उAचत सहयोग 7दान; 

ट0 को आमाबाबकुो सलं
न ग<त�वAधमा समदुाय आधा*रत सगंठन (बेथानी करार चच�, fी^टको सयंVुत चच� र 

मेफ]Rड सयंVुत मेथोTड�ट चच�) र कारोबार (नासो गाउँ अनदुान) को लाAग उपयVुत भ>ूमका �वकास; 

य ूआवडीच ेर अ>भभावकको सलं
नता सधुार गन� मोडले gि^टकोण लाग।ू 

कम�चार0 �वारा समी3ा: 11-4-14 

आमाबाबलेु समी3ा: 11-13-14 


