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ए�यन �ाथ�मक �व�यालय र आमाबाबलेु / �ाथ�मक र मा�य�मक �श�ा ऐन को शीष!क म (ESEA) (भाग 

छोराछोर%) �वारा �व&त पो�षत ग'त�व(धह+, सेवा र काय!-म मा सहभागी �व�याथ.ह/ले अ�भभाबकह+को, यो 

सघन कसर% आमाबाबलेु, स2पणू! �कूल /परेखा भ6ने कुरामा सहमत कम!चार%, र �व�याथ.ह/ सधुार �व�याथ. 

श9ै�क उपलि;ध ला(ग िज2मेवार% र �कूल र आमाबाबलेु 'नमा!ण र छोराछोर% रा=य उ>च �तर हा�सल गन! म?त 

गन@छ भ6ने साझेदार% �वकास हुनेछ माफ! त साझा हुनेछ। 

 

यो �कूल-आमा सघन �कूल वष! 2014-2015 को समयमा �भाव छ। 

 

�कूल िज2मेवार%को 

 

ए�यन �ाथ�मक �व�यालय हुनेछ: 

 

1 'न2नानसुार रा=य गरेको �व�याथ. श9ै�क उपलि;ध �तर परूा गन! सहभागी छोराछोर%लाई स�म सहयोगी र 

�भावकार% �श�ण वातावरण मा उ>च-पाFय-म र 'नद@शन: 

 • रा=य गरेको श9ै�क सामGी �तर सगं गठबधंन जो �&येक Gेड-�तर मा पाठ �वकास। 

 

KRA, पढाइ Mरकभर% अवलोकन सव@�ण, OAA, �टार मOूयांकन, साथ ैSummative र "खजाना" मा Formative 

आकलन र "हर Pदन: यो सी�मत • �योग सPहत 'नद@शन 'नद@शन रा=य र �थानीय आकलन को पMरणाम माफ! त 

सकंलन डाटा, तर छैन मठ "काय!-म, मानक पढाइ आकलन, र रेकड! चाल।ु 

 • ��व(धस2ब6धी �व�याथ. पहँुच �योग �वR!न र सब ैअनशुासन �सकाउन अवधारणाह+ सोधपछु मा�यम �सSने र 

झन ्जबUक छाV ��व(धको लाग ूगन! अनमु'त Pद6छ। 

 • �सSने �ेVह+ को एक Uक�सम मा सवंध!न साथ ैथप सहयोग �दान गन! 'नद@�शत छन ्जो पPहले-�कूल Sलब मा 

सब ै�व�याथ.ह/को सहभा(गता �ो&साहन। 

 

यो WयिSतगत ब>चाको उपलि;ध सगं स2बि6धत 2 होOड आमा-�श�क स2मेलनका (क2तीमा वष@नी �ाथ�मक 

�व�यालयह/मा) जो समयमा यस सघन छलफल गMरनेछ। 

 



• आमा-�श�क स2मेलनका एक पटक दोXो Sवाटरमा समयमा र फेMर �कूल वष! को तXेो Sवाटरमा मा, ��व-वष@नी 

आयोजना गMर6छ। 

 • आमा �कूल वष! समयमा कुन ैप'न समय एक स2मेलन अनरुोध सSछ। 

 

3 Vमैा�सक आYना छोराछोर%को �ग'त मा लगातार Mरपोट!ह/ आमाबाबलेु �दान। 

 

4 आमाबाबलेु कम!चार%ह+ को ला(ग उ(चत उपयोग �दान। 'न2नानसुार �वशषे, कम!चार% आमाबाबलेु परामश! ला(ग 

उपल;ध हुनेछ: 

 • �टाफ सद�य िजOला वेबसाइट र �श�क Zवाइसमेल मा�यम ई-मेल माफ! त उपल;ध छन।् टाइ2स �श�क 

ता�लका अनसुार �भ6न हुन सSछन।् 

 

5 �वयसेंवक आमाबाबलेु अवसर �दान र आYनो ब>चाको सहभागी 

'न2नानसुार वग! र, क�ा ग'त�व(ध हेन@: 

 • आमाबाबलेु �ो&साहन र आYनो ब>चाको क�ा मा र �कूल-Wयापक घटनाह+ मा �वयसेंवकको /पमा �वागत गद[ 

छन।् आमाबाबलेु ता�लका अनमु'त Pद6छ /पमा &यसो गन! आमि6Vत गMर6छ। आमाबाबलेु वष! �मलन र नम�कार 

रात र मा�सक स�म'त सभाको ए�यन �कूल श/ुदे\ख यी अवसर ला(ग साइन अप सSछ। 

 

आमा िज2मेवार%को: 

 

हामी, आमाबाबलेु, 'न2न तMरकामा हा]ो ब>चाको �सSने समथ!न हुनेछ: आमाबाबलेु आYनो ब>चाको �सSने 

समथ!न हुनेछ: 

 • 'नगरानी उपि�थत। 

 • गहृकाय! परूा हु6छ भ6ने 'नि_चत बनाउने। 

 • छोराछोर%लाई हेन! टे�ल�भजन को 'नगरानी रा�श। 

 • आYनो ब>चाको क�ा मा �वयसेंवक। 

 • आYना छोराछोर%को �श�ा स2ब6धी 'नण!य मा, उपयSुत /पमा, सहभागी। 



 • आYनो ब>चाको extracurricular समय सकारा&मक �योग बढावा Pदन। 

 • आYनो ब>चाको �श�ा र त+ु6त ैउपयSुत /पमा, या त आYनो ब>चा वा मेल �ा`त �कूल वा �कूल िजOला दे\ख 

सब ैसचूनाह/ पaन र �'तU-या �वारा �कूल सगं सवंाद बारेमा रहएर। 

 • य�तो �कूल हाइ�कुलको सधुार दल मा शीष!क म आमा �'त'न(ध /पमा नी'त सOलाहकार समहू, मा, स2भव 

भएस2म गन!, सेवा, 

शीष!क म चेतावनी समहू, (चUक&सकह+ को रा=य गरेको स�म'त, �कूल सहायता दल वा अ6य �कूल सOलाहकार वा 

नी'त समहू। 

 

थप आव_यक �कूल िज2मेवार%को (आव_यकताह+ �व�यालय पालन गन[ पछ!  भनेर, तर �कूल-आमा सघन 

समावेश गन! /पमा वकैिOपक): 

 

ए�यन �कूल हुनेछ: 

 

1 योजना, समी�ा आमाबाब ुसमावेश गराउनहुोस,् र को सधुार �कूल गरेको 

एक, सगंPठत 'नर6तर र समय मा फैशन मा अ�भभावक ट%काटालो योजना। 

 

2 एक, सगंPठत 'नर6तर र समय मा फैशन मा, कुन ैप'न �कूल Wयापक काय!-म योजना को सयंSुत �वकास मा 

आमाबाबलेु समावेश। 

 

शीष!क म काय!-म मा �कूल सहभा(गता आमाबाबलेु स(ूचत गन! एक वा�ष!क बठैक हbन 3, र शीष!क म 

आव_यकताह+ Wयाcया गन!, र आमाबाबकुो सह% शीष!क म काय!-म समावेश गन!। �कूल आमाबाबलेु एक 

स�ुवधाजनक समयमा बठैक आयोिजत गन@छ र सकेस2म धेरै आमाबाबलेु उपि�थत गन! स�म हु6छन ्भनेर त, 

य�तो dबहान वा साँझको /पमा थप आमाबाबकुो सलंeन सभा, एक ल(चलो न2बर �दान गन@छ। �कूल यस सभामा 

शीष!क म काय!-म (भाग छाV) मा सहभागी छोराछोर% सब ैआमाबाबलेु आम6Vण हुनेछ, र उपि�थत 'तनीह/लाई 

�ो&साहन गन@छ। 

 

4 आमाबाबलेु बfुन सSछन ्Uक एक भाषा मा, Wयवहाय! हदस2म, एक बझुन र समान �व/प �व�याथ.ह/ले भाग 

सPहत वकैिOपक ढाँचा अपाgगह/को आमाबाबकुो अनरुोध र आमाबाबलेु जानकार% �दान। 

 

5 एक समय मा सहभागी छोराछोर%लाई जानकार% आमाबाबलेु �दान 



�कूल गरेको पाFय-म �ववरण र Wयाcया प'न समावेश छ भनेर शीष!क म काय!-म बारे, श9ै�क मOूयांकन को 

�कारका छोराछोर%को �ग'त मापन गन! �योग, र द�ता �तर छाV परूा गन@ अपे�ा गMर6छ। 

 

आमाबाबकुो अनरुोधमा 6, 'नय�मत सभा ला(ग अवसर �दान 

आमाबाब,ु भाग �लन, उपयSुत /पमा, सझुाव तजु!मा र 

आYना छोराछोर%को �श�ा 'नण!य। �कूल /पमा चाँड ै/पमा practicably स2भव कुन ैप'न य�तो सझुाव �'तU-या 

हुनेछ। 

 

7 �&येक आमाबाबलेु कि2तमा ग\णत, भाषा कला र पढाइ मा रा=य आकलन मा आYनो ब>चा को �दश!न को बारे 

एक WयिSत �व�याथ. Mरपोट! �दान। 

 

आYनो ब>चा खटाइएको छ वा अ&य(धक शीष!क म अि6तम �व'नयम को खhड 200.56 (मा अव(ध को अथ! �भV 

योeय छैन जो एक �श�क चार (4) वा बढ% लगातार ह`ता �सकाइएको छ जब 8 �&येक आमाबाबलेु समसाम'यक 

सचूना �दान 67 फेड। Reg। 71710, �डसे2बर 2, 2002)। यो यस समय मा ए�यन �ाथ�मक लाग ूहँुदैन। 

 

 

कम!चार% �वारा समी�ा: 11-4-14 

आमाबाबलेु समी�ा: 11-11-14 


