
                                सफलता 2014-2015 ला�ग 	कूल-आमा 

समदुाय शयेर Greenview मा�थ�लो �ाथ�मक िज�मेवार� सब ैसद	यह! छोराछोर�लाई उ%च 	तर �ा'त गन) र 

	कूल मा सफल हुन मदत गन* +व,याथ-ह.को श/ै0क उपलि2ध सधुार गन)। 

�श0क र +��ंसपल6 GREENVIEW AT �दान गन) सहमत ... • 	प7ट अपे0ालाई आचरण र प;हरन कोड समावेश जो =यापक क0ा र 	कूल >नयम। • पा?य@म र एक सरु/0त र सहयोगी वातावरण मा राCय 	तर, �भावकार� �सEने =यवहार गणु	तर >नद*शन; •, 	वयसेंवकको .पमा सहभागी र क0ा र अFय 	कूल-=यापक काय)@म ब%चालाई पालन गन) आमाबाबलेु ला�ग 

अवसर; • ब%चाको श/ै0क �ग>त र �ग>त प	ुतक र समय मा अFय साव)ज>नक सGचार माHयमले अFय उपयEुत जानकार� 

बारेमा बार�बार कुराकानी; 

>नय�मत .पमा • आमा-�श0क स�मेलनका मIुय +वषयह. र +व,याथ- सफलता स�बिFधत 	कूल आकलन को 

पKरणाम मा ब%चाको �ग>त छलफल गन); • =यावहाKरक कम)चार� पहँुच र आमाबाबलेु '�Mन र �चFता र 	कूल सभा र आमाबाबलेु समायोजन गन) 	थानह. र 

ल�चलो काय)@म सGचालन घटनाह.' काय)@म �>तO@या। 

आमाबाबलेु / GREENVIEW छोराछोर� सरं0क सहमत ... • छोरा म>नटर ... 

वा 	कूल उपि	थत र समय>न7ठ। 

आप>ूत) वा 	कूल आप>ूत) र .प आवMयक ठाँउ। 

वा दै>नक काय) को समापन। 

वा �ग>त प	ुतक को वेबसाइट �योग गKर दै>नक �ग>त। 

वा पोषण र 	वा	Rय। 

वा 	कूल-घर सचंार (समाचारपS, ARCS काड), योजनाकार, आ;द मा नोट)। 

वा समय / extracurricular ग>त+व�धह! र समय को सकाराTमक �योग �+व�धको �योग Uबताए। 



• 	वयसेंवक, सहभागी र / वा क0ा र अFय 	कूल ग>त+व�धमा ब%चा पालन। • उपि	थत आमा-�श0क स�मेलनका �ग>त र ब%चा पKरणाम को म�ूयांकन, साथ ैब%चाको सफलता स�बिFधत 

अFय +वषयह.मा छलफल गन)। • उपयEुत =यवहार र प;हरन कोड बारेमा समथ)न क0ा र 	कूल अपे0ालाई। 

GREENVIEW छाS सहमत ... • आमाबाबलेु / अ�भभाबकह!को 	कूल �ग>त र =यवहार कुरा र अनरुोध .पमा सब ै	कूल जानकार� र �कारका 

साझा। • दै>नक सफल र �श0ा स�बिFधत सकाराTमक >नण)य भाग �लन 0मताले Wयाएस�म काम। • 	कूल र क0ामा समय मा हुन हरेक �यास, >नय�मत .पमा 	कूल उपि	थत, र सब ै	कूल >नयम र प;हरन कोड 

पालन। • 	कूल सामाXी भएको िज�मेवार�ह. परूा गरेर 	कूल ला�ग तयार, र चा;हएको बेला मदत माYन हुनहुोस।् • �योग 	कूल क�'यटुर र 	कूल को >नद*शनलाई अनसुार अFय 	कूल स�पिTत। 

तपा[ आमाबाब ुहुनहुुFछ भने तपा[, सफलता ला�ग अ�धक चचा) करार 	कूल ज	त ैआ\नो �चFता वा आवMयकता 

छलफल गन) �मखु तल आ\नो ;ट'पणी �दान वा स�पक)  �थयो। 

अनरुोध, 	कूल कम)चार�ह! भाषा अनवुाद �दान। 

;ट'पणी 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

+पताको नाम: __________________________________ >त�थ: _________________ 

फोन: ______________________________________________________ 

आमाबाबकुो इमेल ठेगाना: ______________________________________________ 


