
                        द��ण यिू	लड Lyndhurst आमा सलं�नता नी�त 

 

सघंीय �यव�थाले अनसुार, शीष!क म धन समथ!न काय!$म योजना हुनपुछ! र *व+याथ,ह-ले आमाबाबलेु 

सेवा भइरहेको अथ!पणू! परामश! मा लाग।ू 

 

3यसगैर5, सहभागी द��ण यिू	लड-Lyndhurst �कूल समी�ा र बोड! +वारा वष7नी अनमुो8दत, र शीष!क म 

सेवाह- 9ा:त ब;चाह= को आमाबाबलेु *वतरण ग>रने यस आमाबाबलेु सलं�न नी�त, �था*पत गरेको छ। 

 

$म मा आ?ना छोराछोर5को @श�ामा आमाबाबलेु समावेश गन! र छाA उपलिCध सधुार लाDग �कूल, 

आमाबाबलेु बीच साझेदार5 र समदुाय समथ!न गन!, 

 

शीष!क म �कूल हुनेछ सहभागी: 

 

ए म योजना र �कूल समी�ा र सधुार को 9H$या मा �कूल गरेको शीष!क को *वकास मा आमाबाबलेु 

समावेश; 

बी योजना र *व+याथ, उपलिCध र �कूल को 9दश!न सधुार गन! 9भावकार5 आमाबाबलेु सलं�न 

ग�त*वDधह= लाग ूसहयोग गन! आवIयक समJवय, 9ा*वDधक सहयोग, र अJय सहयोग 9दान; 

सी �कूल र ब@लयो आमाबाबकुो सलं�नताको लाDग आमाबाबलेु '�मता �नमा!ण; 

डी आमाबाबलेु परामश!, सालाना, *व+यालयमा को श�ै�क गणु�तर सधुार स8हत मा आमा सलं�न नी�त 

सामKी र 9भावका>रता मLूयांकन: 

 

1 ठूलो ---- आमा सहभाDगता बाधा प8हचान; 

2 अझ 9भावकार5 आमाबाबकुो सलं�नताको लाDग रणनी�त Pडजाइन; 

य8द आवIयक 3 आमाबाबकुो सलं�न नी�त सशंोधन; 

 

ई अश	त र जानकार5 र �कूल >रपोट! 9सार / अनवुाद लाDग सहायता 9दान स8हत 9वासी छोराछोर5, 

आमाबाबलेु सगं सी@मत अKंेजी 9वीणता आमाबाब,ु आमाबाबकुो सहभाDगता पणू! अवसर 9दान; 

एफ लDचलो क8हलेकाह5 ंशीष!क म सेवाह- 9ा:त ब;चाह= को आमाबाबलेु भेVन र राWो भने सभामा 

आ?नो उपि�थ�त आIवासन आमाबाबलेु सहायता 9दान; 

जी आमा सभा समी�ा र पाXय$मका �याYया, आकलन माफ! त, र छाA 9ा:त र कायम गन7 अपे�ा 

ग>रJछ 9वीणता �तर समावेश गन! लाDग काय!सचूी *वकास; 

एच आमाबाबलेु सलं�न छन ्Hक आIवासन एक मा-जा र आमा सलं�न ग�त*वDधह= को *वकास, समी�ा, 



र सधुार समयानकूुल त>रका, सगं8ठत; 

म, सझुाव तजु!मा अJतरH$या र अJय आमाबाबलेु अनभुवह- साझा, र योजना मा सशंोधन बारे 

decision- बनाउने मा उDचत भाग @लन आमाबाबलेु लाDग अवसर 9दान; 

ज े�कूल 9दश!न 9ोफाइल र आ?नो ब;चाको �यि	तगत 9दश!न *वषयमा आमाबाबलुाई जानकार5 सवंाद; 

लालकृ\ण, �नय@मत उपि�थत स�ुनिIचत टे@ल@भजन हेन7 �नगरानी, पया!:त समय र गहृकाय! लाDग उDचत 

वातावरण 9दान ज�ता हालतमा काय!$म को उ]ेIय 9ा:त छोराछोर5 मदत आमाबाबलेु सहायता; पोषण र 

�वा�^य 9चलन, र ज�त ैमाग!दश!क; 

  

एल आमाबाबकुो 9Iन, DचJता र @सफा>रस गन! समयानकूुल 9�तH$याह- 9दान; 

एम को म योजना शीष!क र रा_य र सघंीय आवIयकताह= उपय	ुत -पमा अJय ग�त*वDधह= स`चालन। 

एन *व+याथ,ह= सहभागी आमाबाबलेु 9दान: 

 

शीष!क म काय!$म र �कूल अ@भभावक सलं�न नी�त बारे 1 समसाम�यक जानकार5; 

2 एक *ववरण र �कूल मा 9योग पाXय$मका �याYया, श�ै�क मLूयांकन को 9कारका *व+याथ, 9ग�त 

मापन गन! 9योग, र द�ता �तर आशा छ; 

आमाबाबकुो लाDग अनरुोध 3 �नय@मत सभा, सझुाव बनाउन, र आ?ना छोराछोर5को @श�ा सaबJधी 

�नण!य मा, -प उपय	ुत भाग @लन, र ज�त ैन ै-पमा practicably सaभव आ?नो छाA @श�ा बारेमा 

आमाबाबलेु 'सझुाव सJदभ!मा 9�तH$याह- 9ा:त। 

 

ओ �कूल उ+घाटन गन! पवू! आमाबाबलेु / *व+याथ,ह-लाई सफलता लाDग �कूल वाइड ठे	कामा 8दन। यो 

आमाबाब,ु कम!चार5 र *व+याथ,ह- *व+याथ, उपलिCध सधुार लाDग िजaमेवार5 साझा कसर5 वण!न; 

पी �तनीह-ले आमाबाबकुो प>रवत!न आवIयकता र *व+यालय परूा Hक *वचार गन! समय समयमा �कूल 

आमाबाबलेु सलं�न नी�त मLूयांकन; 

छोराछोर5को Q. सहायता आमाबाबलेु, रा_य गरेको श�ै�क सामKी र मLूयाकंन �तर बcुन र आ?नो 

ब;चाको 9ग�त को �नगरानी र कसर5 आ?नो ब;चाको उपलिCध सधुार गन! @श��काको काम गन! कसर5 

बcुन शीष!क म अJतग!त सेवा; 

आर आमाबाबलेु उपलिCध सधुार गन! आ?ना छोराछोर5लाई सगं काम गन! को लाDग सामाKी र 9@श�ण 

9दान; 

एस अनरुोध स	छ आमाबाबलेु आमाबाबलेु सलं�न ग�त*वDधह= को लाDग य�ता �यावहा>रक सहयोग 

9दान। 

ट5 को आमाबाबकुो सलं�न ग�त*वDधमा समदुाय आधा>रत सगंठन र कारोबार लाDग उपय	ुत भ@ूमका 



*वकास। 

य ूअपनाउने र अ@भभावकको सलं�नता सधुार गन! आउँछ मोडले काया!Jवयन गन7; 
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