
 

 

तपाईंको 
बच्चाहरूका स्कूलको 
लागि निरे्दशिका 

   

 

      आमाबुबा 
      हातपेुस्तक 
 
 
 
 
 
 
 

      द्वारा ववकसित  

      Adult Learning Resource Center 
      Des Plaines, IL 
 

      द्वारा िहयोग गररएको 
      Illinois Department of Human Services  
 

        र 
      Illinois State Board of Education  

 
 

 

िेप्टेम्बर 2012 

 

 

 



 

 
 
 
 

तपाईंको बच्चाहरूको स्कूलहरूको लागि निरे्दशिका 
 
 

आमाबुबा हातेपुस्तक 
 
 
 
 
 
 
 
 

द्वारा ववकसित 

Adult Learning Resource Center 
Des Plaines, IL 

 

द्वारा िहयोग गररएको 
Illinois Department of Human Services  

 

र 
Illinois State Board of Education  

 
 

 



 

ii 

कृतज्ञता 
 

 

तपाईंको बच्चाहरूको स्कूलहरूको लागग निरे्दसिका: आमाबुबा हातेपुस्तक िि ् 2002 मा इसलनियि 
राज्यमा ववसिन्ि एजेन्िीहरू बबचको िहकाययको उत्पार्दिको रूपमा ववकसित िएको हो। यो 
हातेपुस्तकको तयारी र ववतरणको लागग निम्ि मानििहरू जजम्वेवार छि:् 

 
 Dr. Edwin Silverman Illinois Department of Human Services/Bureau of Refugee  
   and Immigrant Services 
 Beth Robinson Illinois State Board of Education  

 Sue Barauski िंचालक, Adult Learning Resource Center 

 Laura Bercovitz मैिेजर, Adult Learning Resource Center 

 Greg Krisco िैक्षिक कंिलटैंट, Adult Learning Resource Center 

 Catherine Porter िैक्षिक कंिलटैंट, Adult Learning Resource Center 

 

Bounlieng Phommasouvanh, Mary P. Diaz, Diane Pecoraro, र Joyce M. Biagini द्रवारा 
लेखिएको LEP ववद्यार्थीहरूको आमाबुबाहरूको लागग समिेिोटा स्कूलहरूको लागग निरे्दसिकाबाट िामग्री 
सलि रे्दिाएको अिुमनत उर्दारताप्रनत Diane Pecoraro र Minnesota Department of Education 

लाई वविषे धन्यवार्द छ। 
 

Tatyana Fertelmeyster, Trudi Langendorf र Joy Rossलाई नतिीहरूको हातेपुस्तकको िमीिा 
गररिकेपनछको िहयोगी अन्तदृष्ट्री र सिफाररिहरूको लागग धन्यवार्द छ। 
 

िैक्षिक िाझरे्दारीको रूपमा आमाबुबाहरूबाट पनि िामग्री सलइएको छ: Laura Bercovitz र Catherine 

Porter, © Adult Learning Resource Centerद्वारा लेखिएको िाषा अल्पिँख्यक आमाबुबाहरूको 
लागग स्कूल-िम्बजन्धत पाठ्यक्रम।  

 

तपाईंको बच्चाहरूको स्कूलको लागग निरे्दसिकाको िि ् 2012 को िंस्करण: आमाबुबा हातपुेस्तकल े
िैक्षिक िीनतहरू र काययववगधहरूमा िएको पररवतयिहरू रे्दिाउि Illinois State Board of Education 
द्वारा गररएको िुधारलाई िंयोजजत गछय। 
 
 
 
 
 



 

iii 

 

 

 
 

यो हातेपसु्तकको बारेमा 
 
 
 

वप्रय आमाबुबा वा असििावक: 

 

स्वागत छ। यो हातेपुस्तकले तपाईंलाई िंयुक्त राज्य अमेररका र 
इसलिाइजमा स्कूल प्रणालीको बारेमा महत्वपूणय जािकारी दर्दिेछ। यदर्द तपाईं 
र तपाईंको पररवार यो रे्दि वा राज्यमा ियाँ हुिुहुन्छ ििे, तपाईंिँग 
िम्िवत स्कूलहरूको बारेमा प्रश्िहरू हुि िक्छ। यो हातेपुस्तकमा िएको 
जािकारी िामान्य जािकारी हो। तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूको स्कूलहरूको 
बारेमा र्थप जािकारीको लागग आफ्िो स्र्थािीय स्कूलमा फोि गिुयपिे हुि 
िक्छ। 
 

आमाबुबाहरू र स्कूलहरू बच्चाहरूको सििामा िाझरे्दारहरू हुि।् र्दवैुले 
बच्चाको िफलता चाहन्छि।् जब आमाबुबाहरू र पररवारहरू सििामा 
िहिागी हुन्छि, नतिीहरूको बच्चाहरूल ेस्कूलमा राम्रो गछयि र र्थप िफल 
िएर अनि बढ्छि।् यु.एि.को स्कूल प्रणालीले किरी काम गछय िन्िे कुरा 
बुझ्िाले, तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूलाई िफल बिाउि र नतिीहरूले िक्ि े
जनत राम्रो गिय िहयोग गियिक्िुहुन्छ। 
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इसलिाइजमा, 7-17 वषय बबच उमेर िएका िबै बच्चाहरू स्कूलमा जािपैछय। स्कूल अगस्टको अजन्तममा वा 
िेप्टम्बरको िुरूमा आरम्ि हुन्छ र जुिमा िककन्छ। जुि, जुलाई र अगष्ट्टमा करीब तीि मदहिाको गषृ्ट्म ववर्दा 
हुन्छ। 
 

िंयुक्त राज्य अमेररकामा िावयजनिक स्कूलहरू र निजी स्कूलहरू छि।् िावयजनिक स्कूलहरू नििुल्क हुन्छि ्र 
निजी स्कूलहरूले ट्युिि िनििेबाट िुल्क सलन्छि।् िावयजनिक स्कूलहरूको लागग नतिय केही रकम तपाईंको 
िमुर्दायमा िम्पजत्त करहरूबाट आउँछ। यदर्द तपाईंको िरमा आफ्िो स्वासमत्व छ ििे, तपाईंको िम्पजत्त करल े
िावयजनिक स्कूलहरूको लागग रकम नतिय िहयोग गछय। यदर्द तपाईंले अपाटयमने्ट िािामा सलिुिएको छ ििे, 
िविको मासलकले िम्पजत्त कर नतछय। िवि मासलकले यी करहरू नतियको लागग तपाईंको िािाको केही िाग 
प्रयोग गछयि।् िरकारले पनि िावयजनिक स्कूलहरूको लागग अरू रकमद्वारा नतिय िहयोग गछयि।् 
 

  स्कूल जजल्लाहरू र स्कूल सशमनतहरू 

 

  िंयुक्त राज्य अमेररकामा, िावयजनिक स्कूलहरू जजल्लाहरूमा वविाजि गररएको छ। केही स्कूल 
जजल्लाहरूले एउटा मातै्र िगर वा िहर िमावेि गछयि,् तर अरू जजल्लाहरूले एक िन्र्दा बिी िगर वा 
िहर िमावेि गछयि। 

 

  प्रत्येक स्कूल जजल्लािँग एउटा स्कूल िसमनत हुन्छ। स्कूल िसमनतका िर्दस्यहरू नतिीहरूको स्कूल 
जजल्लामा बस्छि।् स्कूल िसमनतले जजल्लामा स्कूलहरूको बारेमा निणययहरू सलन्छि।् उर्दाहरणको 
लागग, यदर्द जजल्लालाई ियाँ स्कूलहरू बिाउि आवश्यक ियो ििे स्कूल िसमनतले निणयय गछय। 
स्कूल िसमनतले िुपररवेिक पनि छान्छि।् िुपररविेक स्कूल जजल्लाको िंचालक हो। 

 

I. संयुक्त राज्य अमेररकाको स्कूल प्रणाली 

1. मेरो िहरमा स्कूलहरू कसरी संिदित हुन्छि?् 
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  िंयुक्त राज्य अमेररकामा ववसिन्ि प्रकारका स्कूलहरू छि।् 

   शिि-ुस्कूल (3 वा 4 िषा): केही बच्चाहरू सिि-ुस्कूलमा जान्छि।् सििु-स्कूलमा, बच्चाहरू अरू 
बच्चाहरूिँगै िेल्छि र सििकले ििेको कुरा िुन्ि सिक्छि।् सििु स्कूलमा बच्चाहरूले िीपहरू 
ववकाि गछयि ् जिले नतिीहरूलाई जब ककन्िगायटिमा जान्छि ् राम्रो गिय िहयोग गछय। बच्चाहरू 
प्राय: प्रत्येक हप्ताको 2, 3, वा 5 दर्दिमा प्रनत दर्दि केही िण्टा उपजस्र्थत हुन्छि।् प्रत्येक स्कूलिँग 
सिि-ुस्कूल हँुरै्दि। केही सििु-स्कूलहरू नििुल्क हुन्छि ्र अरूले ट्युिि िुल्क सलन्छि।् 

  ककन्डिाार्ाि (5 िषा): यदर्द बच्चाहरू िेप्टेम्बरमा वा त्यो िन्र्दा अनि 5 वषय पुग्छि ्ििे, नतिीहरू 
ककन्िरगाटयि जाि िक्छि।् बच्चाहरूलाई ककन्िरगाटयि जाि आवश्यक छैि, तर धेरै बच्चाहरू 
जान्छि।् नतिीहरू ककन्िरगाटयि िोमबार रे्दखि िुक्रबारिम्म जान्छि।् धेरै ककन्िरगाटयि किाहरू 
आधा-दर्दि मात्र हुन्छि, र केही पूरा-दर्दि हुन्छ। 

  कक्षाहरू 1-8 (इलेमेन्र्री/शमडल/जुनियर हाई स्कूल): िंयुक्त राज्य अमेररकामा स्कूल वषयलाई 
"किाहरू" िनिन्छ। िोमबार रे्दखि िुक्रबारिम्म बच्चाहरू प्रत्येक दर्दि 5 ½ - 7 िण्टा उपजस्र्थत 
हुन्छि।् िािा बच्चाहरू प्राय: एउटा किाकोठामा बस्छि ् र पूरै स्कूल वषयको लागग एउटै सििक 
हुन्छ। ठूला ववद्यार्थीहरूिँग प्राय: दर्दिमा 6 रे्दखि 8 फरक किाहरू हुन्छि।् नतिीहरूलाई फरक 
कोठाहरूमा पररवतयि गररि िककन्छ र नतिीहरूिँग प्रत्येक ववषयको लागग फरक सििक हुि िक्छ। 
5 वा 6 रे्दखि 8 किािम्मका ववद्यार्थीहरूका लागग बिेको स्कूललाई समिल स्कूलहरू वा जुनियर हाई 
स्कूलहरू िनिन्छ।  

कक्षाहरू 9-12 (हाई स्कूल): बच्चाहरू प्राय: 14 वषयमा हाई स्कूलमा र 18 वषयमा स्िातकमा प्रविे 
गछयि।् हाई स्कूलका ववद्यार्थीहरूले किाकोठा पररवतयि गछयि ्र दर्दिमा फरक सििकहरू हुन्छ। हाई 
स्कूलले ववद्यार्थीहरूलाई जागगरहरूको लागग वा िामुर्दानयक कलेज वा ववश्वववद्यालयमा अध्ययि 
गियको लागग तयार गछय। 

  स्कूल कायाक्रमहरू भन्र्दा अनि र पनछ: स्कूल जािु अनि केही स्कूलहरूिँग सििु स्याहार काययक्रमहरू 
छि।् यी स्कूलहरूमा, आमाबुबाहरूले नतिीहरूको बच्चाहरूलाई स्कूल िुरू हुिुिन्र्दा अनि ल्याउि 
िक्छि।् केही स्कूलहरूिँग बच्चाहरूको लागग स्कूल िककएपनछ काययक्रमहरू पनि छि।् यी 
स्कूलहरूमा, बच्चाहरूले स्कूल-पनछको काययक्रममा िंगीत, िेलकुर्द, गहृकायय िहयोग, वा अन्य 
गनतववगधहरूमा िाग सलि िक्छि।् केही स्कूलहरूले यी काययक्रमहरूको लागग िुल्क सलि िक्छि।् 

तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूलाई वविषे काययक्रमहरूमा िाग सलि पठाउि ैपछय र तपाईंको बच्चाहरू चािँ ै
आउिुअनि वा स्कूल िककए पनछ पनि बस्िको लागग तपाईंको सलखित अिुमनत दर्दिुपछय। 

2. संयकु्त राज्य अमेररकामा कस्ता कस्ता प्रकारका स्कूलहरू छि?् 
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िषृ्म स्कूल: धेरै प्रार्थसमक (इलेमेन्टरी) र हाई स्कूलहरूले गषृ्ट्म स्कूलहरू प्रस्ताव गछय। गषृ्ट्ममा हुिे 
केही किाहरू ती ववद्यार्थीहरूका लागग हुि ् जिलाई स्कूलमा र्थप मर्दत आवश्यक पछय। केही 
किाहरू वविषे गनतववगधहरू वा िीषयकहरू जस्तै कम्प्युटर किाहरूको लागग हो। गषृ्ट्म स्कूहरूको 
लागग िुल्क लाग्ि िक्छ। 

हाई स्कूल पनछ: हाई स्कूलबाट स्िातक गरेका ववद्यार्थीहरूल े काममा जािे वा िैनिकमा 
िजम्मलत हुिे ििेर छान्ि िक्छि।् नतिीहरूले व्याविानयक स्कूलहरू, िामुर्दानयक कलेजहरू, वा 4-

वषय कलेजहरू वा ववश्वववद्यालयहरूमा अध्ययिमा निरन्तरता दर्दिपनि चाहि िक्छि। 

  िंयुक्त राज्य अमेररकामा धेरै िावयजनिक र निजी 4-वषय कलेजहरू र ववश्वववद्यालयहरू छि।् निजी 
तर्था िावयजनिक ववश्वववद्यालय र कलेजहरू धेरै महँगा हुि िक्छि।् ववद्यार्थीहरूले छात्रवजृत्तहरूको 
लागग र नतिीहरूको सििाको लागग रकम नतिय ऋणको लागग आवेर्दि दर्दि िक्छन्र। केही जवाि 
मानििहरू नििलु्क सििा पाउि िैनिकमा िती हुन्छि।् 

  िामुर्दानयक कलेजहरू 2-वषे िावयजनिक स्कूलहरू हुि ्जिलाई िम्पजत्त करहरू र िरकारद्वारा कोष 
दर्दइएको हुन्छ। नतिीहरू निजी वा िावयजनिक ववश्वववद्यालयहरू िन्र्दा असल िस्तो हुन्छ। 
िामुर्दानयक कलेजमा 2 वषय उपजस्र्थत िैिकेपनछ, ववद्यार्थीहरूले Associate of Arts डिग्री प्राप्त गिय 
िक्छि ्वा नतिीहरूको अध्ययि निरन्तरता दर्दि 4-वषे ववश्वस्कूलमा स्र्थािान्तर हुि िक्छि।् 

  बच्चाहरूले हाई स्कूलबाट स्िातक गिय किाहरू 1-12 िम्म उपजस्र्थत हुिैपछय। हाई स्कूलबाट 
स्िातक गिय धेरै िै महत्वपूणय छ। धेरै ववश्वववद्यालयहरू र रोजगारर्दाताहरूलाई हाई स्कूल स्िातक 
आवश्यक पछय। तर केही ववद्यार्थीहरूले स्िातक गिुयिन्र्दा अनि िै हाई स्कूल छोड्छि।् नतिीहरू 
स्कूल छोड्छि।् यस्ता ववद्यार्थीहरुका लागग ववसिन्ि काययक्रमहरू छि:् 

सन््या कक्षाहरू: छोड्िे ववद्यार्थीहरूका लागग केही हाई स्कूलहरूिँग िन्ध्याकालीि किाहरू छि।् 

  िैकजल्पक हाई स्कूल: केही जजल्लाहरूिँग वैकजल्पक हाई स्कूलहरू छि।् यी स्कूलहरू प्राय: ववसिन्ि 
िविहरूमा नियसमत हाई स्कूल िन्र्दा िािा हुन्छि।् 

  GED कक्षाहरू: वयस्कहरूलाई िामान्य िैक्षिक ववकाि (GED) जाँचहरूमा पाि गिय िहयोग गिय 
त्यहाँ दर्दवा र िन्ध्याकालीि किाहरू छि।् वयस्कहरूले GED लाई हाई स्कूल स्िातकको रूपमा 
प्रयोग गिय िक्छि।् धेरै ववश्वस्कूलहरू र रोजगारर्दाताहरूले GED लाई जस्वकाछयि।् िावयजनिक 
पुस्तकालयहरूको स्र्थािीय िािाहरूिँग प्राय: GED किाहरूको बारेमा जािकारी हुन्छ।

3. के त्यहााँ हाई स्कूल परूा ििरेका विद्यार्थीहरूका लागि स्कूलहरू छि?् 



 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 भिााको लागि तपाईंलाई आिश्यक पिा सक्िे कािजातहरू: 

  -  यदर्द उपलब्ध छ ििे जन्मदर्दिको प्रमाणीकरण (बच्चाको जन्म प्रमाणपत्र) 

  -  िामाजजक िुरिा िम्बर, यदर्द उपलब्ध छ ििे मात्रै (वैकजल्पक) 

  -  स्वास््य कागजातहरू: स्कूलिँग तपाईंले ििुयपिे र पुि: स्कूलमा ल्याउि आवश्यक गचककत्िा र 
र्दन्त गचककत्िा फारामहरू छि।्  

  -  ठेगािाको प्रमाणीकरण: (उर्दाहरणको लागग, उपयोगगता रसिर्द, अपाटयमेन्ट सलज, गधतो िाता वा 
िरमासलकको प्रमाणीकरण, नतररएको चेक वा नतररएको स्टब, मेल ठेगािा, िवारी िीषयक वा र्दताय 
कािय, वैध इसलिाइज चालकको इजाजतपत्र, वा प्रमाखणत गररएको आवाि िपर्थपत्र (िपर्थबद्ध 
कर्थि) 

- पदहलेको स्कूल(हरू)को रान्िकक्रप्ट यदर्द उपलब्ध छ ििे। उर्दाहरणको लागग, आमाबुबाहरूिँग अरू 
यु.एि.स्कूलहरू वा नतिीहरूको स्र्थािीय रे्दिहरूमा िएको स्कूलहरूबाट स्कूल रेकिय हुि िक्छ। 

 ििाय गिय ल्याउिु पिे कागजातहरूको िूचीको लागग स्कूललाई िन्िुहोि।् 

स्कूलले तपाईंलाई आफ्िो बच्चाको र पररवारको बारेमा जािकारी िदहतको फाराम पूरा गिय िन्िेछ। िबै 
ियाँ ववद्यार्थीहरूको लागग गहृ िाषा िोज पूरा ियो। गहृ िाषा िोजले तपाईंको िरमा किैले अको 
िाषा बोल्छ कक वा तपाईंको बच्चाले अको िाषा बोल्छ कक ििेर िोध्छ। स्कूलले बच्चाहरूको अंगे्रजी 
जाँच सलन्छ जो यस्तो िरहरूबाट आउँछि जहाँ अगें्रजी िन्र्दा अरू ि ैिाषा बोसलन्छ। ववद्यार्थीहरू जो 
अंगे्रजीमा पोख्त छैिि ् नतिीहरूलाई किाहरू जस्त ैद्वविावषक सििा वा र्दोस्रो िाषाको रूपमा अंगे्रजी 
(ESL) मा राखिन्छ।  

 

 II. स्कूलमा भिाा 

1. मलेै कसरी आफ्िो बच्चालाई स्कूलमा भिाा ििा सक्छु? मलाई कािजातहरू 
आिश्यक पछा? 
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जब बच्चाहरू पदहलो पटक स्कूलमा प्रवेि गछयि,् नतिीहरूको िारीररक पररिण हुिैपछय। िाक्टरल े
गचककत्िा फाराम ििेछ। गचककत्िा फारामले िोप रेकियहरू िमावेि गिेछ। बच्चाहरूले पररिण गराउि ै
पछय जब नतिीहरू ककन्िरगाटयि, 1औकंिा, 6औरं 9 औकंिामा प्रवेि गछयि।् यदर्द बच्चाहरूिँग पूरा गरेको 
आवश्यक गचककत्िा फारामहरू छैि ििे, जब स्कूल िुरू हुन्छ नतिीहरूलाई किामा उपजस्र्थत हुि 
अिुमनत दर्दइिे छैि। 

 प्रनतरक्षकहरू: िबै ववद्यार्थीहरूिँग तलका रोगहरूका लागग प्रनतरिकहरू (िोपहरू) हुिैपछय : 

  -  Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) 

  -  पोसलयो 
  -  र्दार्दरुा 
  -  रूबेला (जमयिी र्दार्दरुा) 
  -  गलकण्ठ 

  -  हेपाटाइसिि बी (सििु स्कूल वा 5औ ंवा िो िन्र्दा मागर्थको किामा प्रवेि  
गरेका बच्चाहरूका लागग)  

  - हेमोकफलि ईन्फ्लुएन्जा टाइप बी (सििु स्कूल प्रवेि गरेका बच्चाहरूका लागग)) 

- िेररिेला (ठेउला) (सििु स्कूलरे्दखि 10औ ंकिािम्म प्रवेि गरेका बच्चाहरूका लागग) 

- Tdap को प्रमाण(DPT वधयक) (6 औ ंर 9 औ ंकिामा प्रवेि गिे बच्चाहरूका लागग) 

  यदर्द अको रे्दि वा राज्यमा बच्चाले यी िोपहरू मध्ये केही लगाइिकेका छि ् ििे, आमाबुबाहरूल े
बच्चाको िारीररक पररिणको िमयमा िाक्टरलाई गचककत्िा रेकिय रे्दिाउिु पछय। यदर्द त्यहाँ िोपको कुिै 
गचककत्िा रेकिय छैि िि,े बच्चाले पुि: िोपको िुई सलिुपछय। 

 

  बच्चाहरूले ककन्िरगाटयि िुरू गिुय अनि, 2 औं, र 6 औ ंकिाहरूमा र्दाँत पररिण गराउिु आवश्यक छ। 
र्दन्त गचककत्िकले स्कूलको लागग र्दन्त पररिण फाराम पूरा गिपैछय।  

पदहलो पटक ककन्िरगाटयिमा प्रवेि गिे वा इसलिाइज स्कूलहरूमा ििाय हुिे बच्चाहरूलाई आँिा पररिण 
गराउिु आवश्यक छ। सििु स्कूल प्रविे गिे बच्चाहरूलाई आँिा जाँच गिुय आवश्यक छैि। गचककत्िा 
िाक्टर जिले आँिाको हेरववचार गछय वा ओप्टोमेदरस्टको इजाजतपत्र प्राप्त छ उिले पररिण गिपैछय। 

2. मेरो बच्चाहरूलाई कस्तो गचककत्सा फारामहरू र पररक्षणहरू आिश्यक छ 
नतिीहरूले स्कूल सरुू ििुाअनि? 

3. के हुन्छ यदर्द मेरो बच्चाहरूले यी खोपहरू हाम्रो िहृरे्दिमा िा अको राज्यमा  
लिाइसकेका छि ्भिे? 

4. के मेरो बच्चाले भिाा हुिअुनि र्दन्त गचककत्सक कहााँ रे्दखाउि ुआिश्यक छ? 

 5.  मेरो बच्चाहरूले अरू कुि कुि पररक्षणहरू ििुा आिश्यक छ? 
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  धेरैजिो इलेमेन्टरी स्कूलहरूमा, बच्चाहरूले दृष्ट्री (आँिा), िुिाई (काि), र िाँिको िमस्याहरूको लागग 
जाँच गराइन्छ। चस्मा लगाउिे बच्चाहरूले दृजष्ट्र जाँच प्राप्त गरै्दिि।् यदर्द बच्चाको दृजष्ट्र, िुिाई, वा िाँि 
जाँच गर्दाय िमस्या रे्दखियो ििे, स्कूलले बच्चाहरूको आमाबुबाहरूलाई गचठी पठाउँछ। यदर्द तपाईंल े
स्कूलबाट गचठी प्राप्त गिुयहुन्छ ििे, तपाईंले त्यिपनछ आफ्िो बच्चालाई िम्पूणय पररिणको लागग 
िाक्टर वा जक्लनिकमा लग्िुपछय।  

 
  

  बच्चाहरूले िाक्टरको कायायलय वा जक्लनिकमा िारीररक पररिणहरू र िोपहरू पाउि िक्छि।् िबै 
स्कूलहरूिँग नि: िुल्क वा कम-लागतको पररिणहरू र िोपहरूको बारेमा जािकारी छ। 

 6.  हामी िारीररक पररक्षणको लागि कहााँ जाि सक्छौं? 
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 धेरै स्कूलहरू अगष्ट्टको अजन्तम नतर वा िेप्टेम्बरको िुरूमा िञ्चालि हुन्छि ्र जुिको पदहलो वा र्दोस्रो 
हप्तामा िककन्छि।्। केही स्कूलहरू वषय िरर िै िुसलरहन्छ। स्कूल दर्दि िामान्य रूपले करीब 5 1/2 - 7 

िण्टा लामो िमयिम्म हुन्छ। ववद्यार्थीहरूल े िामान्यत: स्कूलमा िाजा िान्छि।् केही बच्चाहरूले 
स्कूलमा िाजा ल्याउछि।् केही स्कूलहरूमा, बच्चाहरूले स्कूलमा िै िाजा ककन्ि िक्छि।् 

 

 

  धेरै स्कूलहरूमा डििेम्बरको अजन्तमरे्दखि जिवरीको पदहलो हप्तािम्म र्दईु-हप्ता जािो ववर्दा हुन्छ। 
बिन्तमा पनि नतिीहरूलाई एक-हप्ता ववर्दा हुन्छ। स्कूल बन्र्द हुिे केही राजष्ट्रय ववर्दाहरू हुि:् 

 

  - Labor Day: िेप्टेम्बरमा पदहलो िोमबार 

  - Thanksgiving: िोिेम्बरमा 4औ ंववदहबार 
  - New Year’s Day: 1औ ंजिवरी  

  - Martin Luther King Day: जिवरीमा 3औ ंिोमबार 
  - Presidents’ Day: फेबु्रअरीमा 3औ ंिोमबार 
  - Memorial Day: मेमा 4औ ंिोमबार 

 1.  प्रत्येक दर्दि मेरो बच्चाहरू स्कूलमा कनत समयसम म रहन्छि?् 

 2.  बच्चाहरू स्कूलमा िहुाँर्दा के विर्दा िा वििषे दर्दि हुन्छ? 
  

 

III. स्कूल पात्रो र स्कूल दर्दि  
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 स्कूलहरू अरू दर्दिमा पनि बन्र्द गररन्छ। स्कूलहरूले नतिीहरूको आफ्िो केही ववर्दा आफै निधायरण 
गछयि।् िंस्र्थागत दर्दिमा सििकहरूको लागग वविषे बैठक हुन्छि।् कदहलेकाहीं िंस्र्थागत दर्दिमा स्कूल 
हँुरै्दि, र अरू िमयमा बच्चाहरू चाँिै िै िर जान्छि।् जब बच्चाहरू चाँिै िर जान्छि,् यिलाई चािँ ै
ररसलज िनिन्छ। स्कूल पात्रो िूची हुन्छ जब बच्चाहरू िंस्र्थागत दर्दि, छुट्टी, ववर्दा, वा चाँिै ररसलजको 
बेलामा िरमा बस्छि।् स्कूल बन्र्द ििएको बेला यदर्द तपाईंको बच्चालाई धासमयक ववर्दाको लागग िर 
बस्िुपर् यो िि,े स्कूललाई आफ्िो बच्चाको अिुपजस्र्थतीको बारेमा ररपोटय गिय कल गिुयहोि।् 

 

 स्कूल बन्र्द: कदहलेकाहीं जब मौिम धेरै िराब हुन्छ स्कूल बन्र्द हुन्छ। उर्दाहरणको लागग, यदर्द बादहर 
धेरै दहउं छ वा िुमरी परेको छ ििे, स्कूल बन्र्द हुि िक्छ। तपाईंको बच्चाहरूको स्कूलहरू बन्र्द छ कक 
छैि ििेर जान्ि बबहािमा तपाईंले रेडियो िुन्ि वा दटसि हेि्य िक्िुहुन्छ। 

 

 सहयोिी सुझाि  

 

जब तपाईंले आफ्िो बच्चालाई भिाा ििुाहुन्छ स्कूल पात्रो माग्िुहोस।् 
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 बच्चाहरू जो स्कूलको िजीक बस्छि ्िामान्यत: स्कूलमा दहिरे आउँछि।् बच्चाहरू जो स्कूलरे्दखि टािा 
बस्छि ्िामान्यत: स्कूल बि चढ्छि ्वा िावयजनिक यातायातमा जान्छि।् स्कूल बिहरू नििुल्क वा 
कम िचयको हुन्छ। यदर्द तपाईंको बच्चाले स्कूल बि प्रयोग गछय ििे, तपाईंलाई जान्ि आवश्यक छ: 

 

  - स्कूल बिको िम्बर 
  - तपाईंको बच्चाले बि चढ्िे ठाँउ 

  - तपाईंको बच्चाले बि चढ्िे िमय 

  - तपाईंको बच्चाले बि झिे ठाँउ 

  - तपाईंको बच्चाले बि झिे िमय 

 
 

 IV. स्कूलमा जाि 

 1.  प्रत्येक दर्दि मेरो बच्चाहरू कसरी स्कूल जाि र फकका ि सक्छि?् 
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 यदर्द बच्चाहरू बबरामी छ ििे, नतिीहरू िरमा िै बस्िुपछय। कदहलेकाहीं आमाबुबाहरूले बबरामी बच्चालाई 
स्कूल पठाउँछि ् ककिििे नतिीहरूलाई काममा जािुपछय र बच्चाहरूिँग िरमा बस्ि िक्रै्दिि।् तर 
बबरामी बच्चाले प्राय: स्कूलका अरू ववद्यार्थीहरूलाई पनि बबरामी बिाउँछ। धेरै स्कूलहरूले आमाबुबाहरूले 
नतिीहरूको बच्चालाई स्कूल िपठाओि ्िन्िे चाहन्छि ्यदर्द: 

 

  - बच्चालाई 100° F वा िो िन्र्दा बिी ज्वरो छ 

  - गएको रानत वा बबहाि स्कूल आउिु अनि बच्चाले बान्ता गरेको छ 

  - बच्चाले धेरै िोककरहेको छ 

  -  बच्चालाई छाला गचलाउिे िएको छ वा िाँउ पाकेको छ 

  -  बच्चाको जुम्रा छ (आमाबुबाहरूले बच्चाको कपाल वविषे स्याम्पुले धुिैपछय र कपालबाट 
सलिंा हटाउिुपछय। यिपनछ, बच्चा फेरर स्कूल जाि िक्छ।) 

  - बच्चालाई ठेउला िएको छ (ठेउला हुि िुरू िएपनछ 7 दर्दििम्म बच्चा िरमै बस्िुपछय।) 
  - बच्चालाई िाँटीमा िमस्या छ (बच्चाले 24 – 48 िण्टाको लागग प्रनतजैववक (antibiotic) 

िाइिकेपनछ फेरर स्कूल जाि िक्छ।) 
  - बच्चालाई लाल ज्वरो छ (बच्चाले 24 – 48 िण्टाको लागग प्रनतजैववक (antibiotic) 

िाइिकेपनछ फेरर स्कूल जाि िक्छ।) 
  - यदर्द बच्चालाई िेत्र-िोर्थ छ (प्याजी आँिा) 

 V. स्कूलको कायापद्धनतहरू 

1. यदर्द मेरो बच्चाहरू बबरामी भयो भिे मलेै के ििुापछा? 
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 स्कूलले िामान्यत: आमाबुबाहरूलाई एउटा गचठी पठाउँछ यदर्द बच्चालाई किाकोठामा िरूवा रोग जस्तै 
ठेउला, िाँटी स्रेप, लाल ज्वरो, वा जुम्रा छ ििे। यो गचठीले तपाईंलाई िन्िेछ छ कक यदर्द तपाईंको 
बच्चा बबरामी छ ििे तपाईंले जान्िको लागग के गिे ििेर। 

एकर्दम आवश्यक ििएिम्म आमाबुबाले स्कूलमा बच्चाहरूिँग औषगध पठाउिु हँुरै्दि। बच्चाहरूलाई 
स्कूलमा आफै औषगध िाि अिुमनत छैि। यदर्द बच्चालाई स्कूलमा औषगध सलि आवश्यक ियो ििे, 

आमाबुबाहरूले स्कूलको पररचाररकालाई िोट लेख्िुपछय। बच्चाको औषगध पररचाररकाको कायायलयमा 
ल्याउिुपछय। केही स्कूलहरूलाई िाक्टरको िोट आवश्यक पिय िक्छ। 

  आमाबुबाहरूले औषगध मुल औषगधको िीिीमा पठाउिुपछय , झोलामा वा कागजसित्र रािेर होइि। िीिीमा 
निम्ि कुरा िएको हुिुपछय: 

  - बच्चाको िाम 

  - िाक्टरको िाम 

  - औषगधको िाम 

  - कनत मात्रामा र कदहले औषगध दर्दि े

 बच्चाले औषगध सलि पररचाररकाको कायायलयमा आउिैपछय। 

 

  यदर्द स्कूलमा तपाईंको बच्चाहरूको स्वास््यको बारेमा केही प्रश्िहरू िएमा, स्कूल पररचाररका वा 
स्वास््य िहायकलाई बोलाउिुहोि।् यदर्द तपाईं अिुपजस्र्थनतको लागग ररपोटय गरै्द हुिुहुन्छ ििे, स्कूल 
िहायकलाई बोलाउिुहोि।् 

 

 यदर्द तपाईंको बच्चा स्कूलमा बबरामी वा र्दिुयटिा ियो ििे, स्कूलले तपाईंलाई वा आपतकालीि काियमा 
िएको व्यजक्तलाई फोि गिेछ। 

 

 आपतकालीि काडा जािकारी: स्कूलले तपाईंलाई यो फाराम दर्दिेछ जब तपाईंले आफ्िो बच्चालाई 
स्कूलमा ििाय गिुयहुन्छ। आपतकालीि काियमा, तपाईंको बच्चा बबरामी वा स्कूलमा र्दिुयटिा िएमा 
बोलाउिे व्यजक्तको िाम र फोि िम्बर लेख्िुहोि।् प्रत्येक बच्चाको लागग आपतकालीि कािय ििय र 
यिलाई फेरर स्कूलमा पठाउि धेरै िै महत्वपूणय छ। 

2. यदर्द मेरो बच्चाहरूले स्कूलमा औषगि खािपुर् यो भिे के ििुापछा? 

3. यदर्द मेरो बच्चाहरूको स्िास््यको बारेमा केही प्रश्िहरू भएमा मलेै कसलाई  
भन्िपुछा? 

4. यदर्द मरो बच्चाहरू स्कूलमा बबरामी भएमा िा र्दिुार्िामा परेमा स्कूलले मलाई  
 कसरी सम पका  ििा सक्छ? 
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 यो कुरा लेख्ि महत्वपूणय छ: 

  - तपाईं दर्दिमा हुिे ठाउँको टेसलफोि िम्बर 
  - िातेर्दार वा िजजकको िार्थीको िाम र टेसलफोि िम्बर 

  - बच्चाको िाक्टर वा जक्लनिकको िाम र टेसलफोि िम्बर 
  - तपाईंको बच्चालाई चादहिे कुिै वविषे स्वास््य आवश्यकता 

यदर्द यो जािकारी कुिैपनि िमयमा पररवतयि ियो ििे, स्कूलमा िम्पकय  गिुयहोि ्र ियाँ आपतकालीि 
कािय ििुयहोि।् 

 बाँसाई सराई: यदर्द तपाईं अको अपाटयमेन्ट वा िरमा ििुयहुन्छ ििे, तपाईंले स्कूललाई िम्पकय  गिुयपछय र 
नतिीहरूलाई ियाँ ठेगािा र फोि िम्बर दर्दिुपछय। तपाईंले ियाँ आपतकालीि कािय पनि ििुयपछय। 

 

 स्कूल आउि दिलो भएमा: बच्चाहरू स्कूल आउि दिलो गिुयहँुरै्दि। बच्चाहरू स्कूलमा िमयमा आउिुपछय। 
यदर्द बच्चाहरू दिलो आए ििे, सििकले नतिीहरूलाई दिलो आएको वा दिलािुस्ती गरेकोमा गचन्ह 
लगाउिेछ। यदर्द तपाईंको बच्चा स्कूलमा आउि दिलो हुिेवाला छ ििे, तपाईंले बबहाि स्कूलमा फोि 
गिुयपछय। वा तपाईंले बच्चा स्कूलमा आउँर्दा एउटा िोट पठाउँि िक्िुहुन्छ। 

 

 स्कूलमा अिुपजस्र्थत भएमा: जब तपाईंको बच्चा स्कूलमा आउि िक्रै्दि, स्कूल िुरू हुिुअनि बबहािमा 
िधै स्कूलमा फोि गिुयहोि।् केही स्कूलहरूिँग भ्वाइि मेल हुन्छ। आमाबुबाहरूले स्कूलको भ्वाइि 
मेलमा िन्रे्दि छोड्ि िक्छि।् 

 

 जब तपाईंले स्कूलमा फोि गिुयहुन्छ, तपाईंले तलका जािकारी िन्िुपछय : 

  - तपाईंको बच्चाको िाम 

  - तपाईंको बच्चा पढ्िे किा र सििक  

  - तपाईंको बच्चा ककि अिुपजस्र्थत हँुरै्दछ 

  - तपाईंको िाम र फोि िम्बर 
 

  कदहलेकाही आमाबुबाहरूले आफ्िो बच्चाहरूलाई स्कूल िककिु अनि िै स्कूलबाट लग्छि।् दर्दिमा 
नतिीहरूलाई आफ्िो बच्चाहरूलाई िाक्टर वा र्दन्त गचककत्िक कहाँ लैजािु पिे हुि िक्छ। यदर्द तपाईं 
आफ्िो बच्चाहरूलाई स्कूलबाट बादहर लैजाि चाहिुहुन्छ ििे, तपाईंले सििकलाई एउटा िोट लेख्िैपछय। 
तपाईंको बच्चाले त्यो िोट बबहािमा सििकलाई दर्दिुपछय। िोटले निम्ि कुराहरू िन्िुपछय : 

 

- तपाईंले ककि आफ्िो बच्चालाई स्कूलबाट बादहर लग्रै्द हुिुहुन्छ  

- कुि िमयमा तपाईंले आफ्िो बच्चालाई स्कूलबाट बादहर लग्िुहुिेछ 

- तपाईंको बच्चालाई सलि आउिे व्यजक्तको िाम यदर्द उ वा उिी आमाबुबा वा असििावक 
होइि िि े

 

5. यदर्द मेरो बच्चा दिला भयो िा अिपुजस्र्थत भयो भिे, मलेै के ििुापछा? 
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  जब तपाईं आफ्िो बच्चालाई सलि जािुहुन्छ, कायायलयमा जािुहोि ्र आफ्िो बच्चालाई लग्िको लागग 
िोध्िुहोि।् स्कूलले तपाईंलाई कागजातमा हस्तािर गिय िन्िेछ जिले गर्दाय तपाईंको बच्चाले बबर्दा 
पाउिेछ। 

 पाररिाररक छुट्टीहरू: आमाबुबाहरूले स्कूलको िमयमा नतिीहरूको बच्चालाई छुट्टी मिाउि लैजाि हँुरै्दि। 
आमाबुबाहरूले बच्चाहरूलाई स्कूलको बबर्दाको बेला मात्र पररवार छुट्टीमा लैजािु पछय। यदर्द तपाईंले 
स्कूलको िमयमा उिीहरूलाई लैजािै पिे ियो ििे, तपाईंले लैजािु िन्र्दा पदहले आफ्िो बच्चाको 
सििकिँग कुरा गिुयहोि।् 

 काया पररपूनत ा ििे: बच्चाहरू जो स्कूलबाट अिुपजस्र्थत िएका छि ्नतिीहरूले छुटाएको स्कूल कायय र 
गहृकायय पूरा गिपैछय। यदर्द बच्चा स्कूलबाट 2 दर्दि िन्र्दा धेरै दर्दि अिुपजस्र्थत छ ििे, धेरै स्कूलहरूले 
आमाबुबाहरूले स्कूलमा आएर पररपुनत य कायय सलि फोि गरोि ् िन्िे चाहन्छि।् तपाईं वा तपाईंको 
बच्चाको िार्थी पररपुनत य कायय सलि बच्चाको किामा जाि िक्छ। 

 स्कूल भ्रमण: आमाबुबाहरूलाई नतिीहरूको स्कूलमा भ्रमण गिय स्वागत गररन्छ। जब तपाईं स्कूल भ्रमण 
गिुयहुन्छ, तपाईं पदहले आगन्तुकको पािको लागग कायायलयमा जािुपर्छय। तपाईंले आफ्िो बच्चाको 
किाकोठाको भ्रमण गिय िक्िुहुिछ्, तर किा िंचालि िैरहेको िमयमा सििकिँग कुरा गिय िक्िुहुन्ि।  

 

 यदर्द आमाबुबाहरूले सििकिँग कुरा गिय चाहन्छि ्िि,े नतिीहरूले पदहले िै िेटिमय सलिुपछय। 

 यहाँ केही स्कूल गनतववगधहरू वा िामग्रीहरूको लागग िुल्कहरू छि:् 

 ककताब िुल्क: त्यहाँ पाठ्यपुस्तकको लागग पुस्तक िुल्क नतिुयपछय। यदर्द पररवारको लागग पुस्तक ककन्ि 
धेरै िै महँगो छ ििे, आमाबुबाहरूले िुल्क िटाउि वा केही छुट दर्दिको लागग कुरा गिय िक्छि।् 
तपाईंको बच्चाले ककताबहरूको राम्रो हेरववचार गिपैछय। स्कूलको अजन्तम वषयमा, तपाईंको बच्चाल े
स्कूललाई केही वा िबै ककताबहरू कफताय गिुयपिेछ। 

 अनतररक्त िनतविगितहरू: कदहलेकाही अनतररक्त गनतववगधहरू जस्तै िेलकुर्द, िंगीत पाठहरू, वा िैक्षिक 
वा िामाजजक गोष्ट्ठीहरूको लागग िुल्क नतिुयपछय। यी मध्ये धेरै गनतववगधहरू स्कूल अनि वा पनछ हुन्छ। 

 क्षेत्र यात्रा: कदहलेकाही ववद्यार्थीहरू काययिेत्रहरूको लागग िंग्रहालयहरू, गचडियािािा, र अरू ठाउँहरूमा 
जान्छि।् बच्चाहरू काययिते्रमा जािु िन्र्दा पदहले आमाबुबाहरूले अिुमनत फाराममा हस्तािर गिपैछय। 

6. के मलेै मेरो बच्चाको स्कूल भ्रमण ििा सक्छु? 

7. के मलेै स्कूलमा अरू कुि ैकुराको लागि भकु्ताि ििुापछा? 
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कदहलेकाहीं काययिेत्र यात्राको लागग िािो िुल्क नतिुयपिे हुन्छ। कदहलेकाहीं काययिेत्रमा जाि र यात्रामा 
बच्चाहरू हेिय सििकलाई िहयोग गिय स्वयंिेवकको रूपमा काम गिय प्रस्ताव गररन्छ। 

 खाजाहरू: यदर्द बच्चाहरूले नतिीहरूको िाजा स्कूलमा ल्याएका छैिि ् ििे, नतिीहरूल े िामान्यत: 
स्कूलमा िाजा ककन्ि िक्छि।् िाजाको लागग नतिय ििक्िे आमाबुबाहरूको लागग धेरै स्कूलहरूिँग 
नििुल्क वा कम-लागत िाजा काययक्रम हुन्छ। आमाबुबाहरूले नतिीहरूको बच्चाहरूले नििुल्क वा कम-

लागतको िाजाहरू प्राप्त गिय आफ्िो पररवारको आयको बारेमा एउटा फाराम ििपैछय। 
 

 

 यदर्द तपाईंिँग स्कूल काययपद्धनतको बारेमा प्रश्िहरू छि ् ििे तपाईंले स्कूल िहायक वा बच्चाको 
सििकलाई कल गिय िक्िुहुन्छ। 

 

8. यदर्द स्कूल कायापद्धनतको बारेमा मसाँि कुि ैप्रश्ि भयो भिे मलेै कसलाई सो्ि  
सक्छु? 
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  स्कूल कमयचारीहरू स्कूलहरूमा काम गिे मानििहरू छि।् त्यहाँ तीि प्रकारको स्कूल कमयचारी हन्छि:् 

प्रिािकहरू, सििकहरू, र िहायक कमयचारी। 
 

 प्रिासकहरू ले ववद्यार्थीहरूलाई पिाउरै्दिि।् नतिीहरू स्कूलको जजम्मेर्दारीमा छि।् त्यहाँ ववसिन्ि प्रकारका 
प्रिािकहरू हुन्छि:् 

 

  - िुपरीवेिक: िुपरीविेक स्कूल जजल्लाको प्रिािक हो। 
  - प्रधािाध्यापक: जजल्लामा प्रत्येक स्कूलिँग एउटा प्रधािाध्यापक हुन्छ जो स्कूलको प्रिािक हो। 
  - िहायक प्रधािाध्यापक: कदहलेकाहीं स्कूलहरूिँग प्रधािाध्यापकलाई िहयोग गिय िहायकहरू 

हुन्छि।् 
 

 शिक्षकहरू ले स्कूलमा ववद्यार्थीहरूलाई पठाउँछि।् त्यहाँ ववसिन्ि प्रकारका सििकहरू हुन्छि: 

 

 VI. मानिसहरू जो स्कूलहरूमा काम िछाि ्

1. त्यो मानिसहरू को हुि ्जसले स्कूल जजल्ला कायाालयहरू र स्कूलहरूमा काम  
िछाि?् 

  

 



 

16 

  - गहृकोठा/िेत्र सििक: समिल, जुनियर हाई र हाई स्कूलमा, ववद्यार्थीहरूले नतिीहरूको गहृकोठा/िेत्र 
सििकलाई प्रत्येक स्कूल दर्दिको पदहलो 10 वा 15 समिेटको लागग िेट्छि।् गहृकोठाको 
अवगधमा, ववद्यार्थीहरूले ववज्ञजप्तहरू िुन्छि ्र स्कूल दर्दिको बारेमा जािकारी पाउँछि।् 
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  - किाकोठा सििक: ककन्िरगाटयिमा 5 औवंा 6औ ं किाबाट, ववद्यार्थीहरू िामान्य रूपले स्कूल 
दर्दिमामा आफ्िो किाकोठा सििकिँगै बस्छि।् एउटा किासििकले िामान्य रूपमा धेरै 
ववषयहरू जस्त ैपढ्ि,े गखणत, र ववज्ञाि पिाउँछि।् 

  - द्वविावषक सििक: द्वविावषक सििकले ववषयहरू ववद्यार्थीहरूको मातिृाषा र अंगे्रजी िाषामा 
पिाउँछि।् 

  - र्दोस्रो िाषाको रूपमा अगें्रजी (ESL) सििक: ESL सििकले ववद्यार्थीहरूलाई अंगे्रजी पिाउँछि ्
जिले धेरै अंगे्रजी बोल्रै्दिि।्  

  - वविषे सििा सििक: वविषे सििा सििकले वविषे आवश्यकता िएका अपागग िएका 
ववद्यार्थीहरूलाई पिाउँछ। 

  - गगफ्टेि सििक: गगफ्टेि सििकले र्थप कठीि कायय दर्दएर किाहरू पिाउँछि।् 

  - िंगीत सििक: िंगीत सििकले लय, गाउिे र िंगीत वाद्य किरी बजाउिे िन्िे कुरा पिाउँछ। 

  - कला सििक: कला सििकले पेजन्टग, गचत्रकला, माटोको िमुिा बिाउिे, र अरू कलाहरू पिाउँछ। 

  - व्यायाम सििक/िारीररक सििा (PE) सििक: व्यायाम सििक वा PE सििकले िारीररक सििा 
जस्तै िेलकुर्द र अभ्यािहरू पिाउँछ। 

  - पुस्तकाध्यि: पुस्तकाध्यिले पुस्तकालयको बारेमा पिाउँछ र ववद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालयबाट 
ककताबहरू खझक्ि िहयोग गछय। 

  - बोल्ि सिकाउिे सििक: बोल्ि सिकाउिे सििकले ववद्यार्थीहरूलाई िहयोग गछय जििँग 
उच्चारण र बोलाई िमस्या छ।  

 सहायक कमाचारी ले प्रिािकहरू र सििकहरूलाई नतिीहरूको काम गिय िहयोग गछयि।् केही िहायक 
कमयचारी हुि:् 

  - स्कूल िहायक: स्कूल िहायकले टेसलफोिको उत्तर दर्दन्छ, गचठीहरू र िोटहरू टाइप गछय , 
स्कूलमा आउिेहरूलाई असिवार्दि गछय , र प्रधािाध्यापकलाई िहयोग गछय। 

  - स्कूल पररचाररका/स्वास््य िहायक: स्कूल पररचाररका/स्वास््य िहायकले स्कूलमा बबरामी 
बच्चाहरूको हेरववचार गछय। 
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  - िमाज िेवक/परामियर्दाता: िमाज िेवक वा परामियर्दाताले ववद्यार्थीहरूलाई स्कूलमा वा िरमा 
परेका िमस्याहरू िमाधाि गिय िहयोग गछय। िमाजिेवकले बच्चा, आमाबुबा वा पूरै पररवारिँग 
काम गिय िक्छ। उर्दाहरणको लागग, िमाज िेवकले पररवारलाई िहयोग गिय िक्छ जस्को बच्चा 
र्दलमा िजम्मसलत हुन्छ। हाई स्कूलमा, परामियर्दाताले ववद्यार्थीहरूलाई किाहरू छान्ि र 
नतिीहरूलाई कलेजहरू र जागगरको बारेमा जािकारी दर्दि िहयोग गछय। 

 

 

  इलेमन्टरी स्कूलमा, पदहले तपाईंको बच्चाको किाकोठा सििकिँग कुरा गिुयहोि।् उिले वा उिले 
तपाईंलाई किले िहयोग गिय िक्छ ििेर िन्ि िहयोग गिेछ।  

 

 समिल, जुनियर हाई वा हाई स्कूलमा, तपाईंल ेपदहले तपाईंको बच्चाको गहृकोठा सििकिँग कुरा गिय 
िक्िुहुन्छ। 

 

 स्कूल वषयको िुरूमा, यो चाटयमा तपाईंको बच्चाहरूको बारेमा जािकारी ििुयहोि:् 

 

 

बच्चाको िाम 

 

स्कूलको िाम 

स्कूलको 
रे्शलफोि 
िम बर 

 

कक्षा 
 

शिक्षकको िाम 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    
 

 
 

2. मेरो बच्चाको बारेमा स्कूलमा मलेै कोसाँि कुरा ििा सक्छु? 
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  ववद्यार्थीहरू जिलाई अंगे्रजी बोलाई र पिाईमा कठीि िैरहेको छ अंग्रजीलाई र्दोस्रो िाषाको रूपमा सलि 
िक्छि ् (ESL) वा स्कूलमा द्वविावषक किाहरू सलि िक्छि।् ESL किाहरूले ववद्यार्थीहरूलाई 
अंगे्रजीमा बोल्ि, पढ्ि र लेख्ि सिकाउँछ। द्वविावषक किाहरू ववद्यार्थीहरूको मातिृाषा र अंगे्रजीमा 
पिाइन्छ। द्वविावषक किाहरूले ववषयहरू जस्तै गखणत, ववज्ञाि र िामाजजक सििा र अंगे्रजी पिाउँछ। 

  जब ववद्यार्थीहरू स्कूलमा पदहलो पटक ििाय हुन्छि,् आमाबुबाहरूले नतिीहरूको िरमा अंगे्रजी िन्र्दा अरू 
िाषा बोसलन्छ कक ििेर िंकेत गिय गहृ िाषा िोज िछयि।् ववद्यार्थीहरू जो िरबाट आएका हुन्छि ्जहाँ 
अको िाषा बोसलन्छ अंगे्रजी िाषा छािववि जाँच सलइन्छ। यो जाँचले स्कूललाई ववद्यार्थीहरूलाई ठीक 
किाहरूमा राख्ि िहयोग गछय। ववद्यार्थीहरू जििँग द्वविावषक वा ESL काययक्रमहरूको कारण अगें्रजी 
ििायमा िमस्या छ र प्रत्येक वषय अंगे्रजीको जाँच दर्दन्छि ्ििे यिलाई ACCESS for ELLs® िनिन्छ। 
ववद्यार्थीहरूले िामान्य रूपमा वावषयक जाँचमा स्टेट अंगे्रजी निपुणतामा िपुगेिम्म ESL वा द्वविावषक 
किाहरू सलन्छि।् यदर्द आमाबुबाहरूलाई यो राम्रो हो िन्िे लागेमा, नतिीहरूले स्कूललाई आफ्िो 
बच्चाहरूलाई ESL वा द्वविावषक किाहरूबाट बादहर निकाल्ि िन्ि िक्छि,् तर बच्चाहरूले स्टेट 
अंगे्रजी िीपको स्तरमा िपुग्र्दािम्म वावषयक ACCESS for ELLs® जाँच दर्दि निरन्तरता दर्दिेछि। 

स्कूलको पाठ्यक्रम ििेको स्कूलमा ववद्यार्थीहरूले पढ्िे ववषयहरू हुि।् ईलेमेन्टरी स्कूलहरूमा, 
बच्चाहरूले धेरै फरक ववषयहरू अध्ययि गछयि:् 

VII. निरे्दििात्मक कायाक्रमहरू 

1. यदर्द मेरो बच्चाले राम्ररी अंगे्रजी बोल्रै्दि भिे, सहयोिको लागि स्कूलले के ििा सक्छ? 

 2.  प्रार्थशमक स्कूलमा मेरो बच्चाहरूले कुि कुि विषयहरू पढ्छि?् 
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  - पिाई, िाषा कला, र गखणत (प्रत्येक दर्दि) 

  - स्वास््य, ववज्ञाि, िामाजजक सििा (हप्तामा 2 रे्दखि 5 पटक) 

  - कला, िारीररक सििा, पुस्तकालय, िंगीत (हप्तामा 1 रे्दखि 2 पटक)  

  इलेमेन्टरी स्कूलमा, प्रत्येक किा करीब 30 वा 40 समिेटिम्म लामो हुन्छ। इलेमेन्टरी स्कूलमा 
बच्चाहरूको लागग ववश्रामको व्यवस्र्था पनि हुन्छ। ववश्रामको अवगधमा, बच्चाहरू िामान्य रूपमा 
बादहर स्कूलको िेलमैर्दािमा िेल्छि।् ववश्राम करीब 15 समिेटको हुन्छ।  

  समिल स्कूल वा जुनियर हाई स्कूलमा, बच्चाहरू िामान्य रूपमा किाहरूको लागग कोठाहरू पररवतयि 
गछयि।् नतिीहरूिँग िामान्य रूपमा दर्दिमा फरक सििकहरू हुन्छि।् नतिीहरू दर्दिमा िामान्य रूपमा 
िवि मै बस्छि ्र ववश्राम पाउँरै्दिि।् नतिीहरूले अध्ययि गिे ववषयहरू हुि:् 

  - पिाइ र िाषा कला - िंगीत 

  - िारीररक सििा र स्वास््य - गखणत 

  - ववज्ञाि - कम्प्युटर 
  - िामाजजक सििा - कला 
  - ववरे्दिी िाषा (उर्दाहरणको लागग 

    स्पेनिि वा फे्रन्च) 

 

  हाई स्कूल ववद्यार्थीहरूले आवश्यक र वैकजल्पक पाठ्यक्रमहरू सलन्छि।् आवश्यक पाठ्यक्रमहरू त्यस्ता 
ववषयहरू हुि ् जो िबै ववद्यार्थीहरूलाई स्िातक गिय सलिैपछय। उर्दाहरणको लागग, अंगे्रजी र गखणत 
आवश्यक पाठ्यक्रमहरू हुि।् 

  केही हाई स्कूलका किाहरूिँग कदठिाईका ववसिन्ि स्तरहरू छि।् उर्दाहरणको लागग, अंगे्रजी किा 
आधारिूत, नियसमत, आधुनिक वा िम्िाि किा हुि िक्छ। यहाँ हाई स्कूलमा केही फरक ववषयहरू 
छि:् 

  - अंगे्रजी - लागू गररएको प्रववगध 

  - गखणत (उर्दाहरणको लागग, बबजगखणत - व्यविाय 

   वा ज्यासमनत) - िामाजजक ववज्ञाि 

  - ववज्ञाि (उर्दाहरणको लागग, जजवववज्ञाि - लसलतकला 
    वा रिायि ववज्ञाि) - ववरे्दिी िाषा 
  - पररवार र उपिोक्ता ववज्ञाि - र्दोस्रोको िाषा रूपमा 
  - व्यायाम/िारीररक सििा   अंगे्रजी (ESL) 

 3.  मेरो बच्चाहरूले शमडडल स्कूल िा जुनियर हाई स्कूलमा कुि कुि विषयहरू पढ्छि?् 

 4.  हाई स्कूलमा मेरो बच्चाहरूले कुि कुि विषयहरू पढ्छि?् 
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  - चालकको सििा  

  - कम्प्युटर ववज्ञाि  

 

 सहयोिी सुझाि  

 

सबै स्कूलको कािजातहरूको लागि एउर्ा फोल्डर बिाउिुहोस।् बच्चाहरूले प्राय: आमाबुबाहरूको लागि 
नतिीहरूको पछाडड बोक्िे झोलामा स्कूलको जािकारी िरमा ल्याउाँछि।् यो फोल्डरले स्कूल पात्रो, बस 
कायाताशलका, स्कूलको लामो छट्टी, बबर्दा, र अरू सामग्रीहरू र स्कूलबार् पिाइएको गचज्ञजततहरूको बारेमा 
जािकारी राख्ि सक्छ। 

  वविषे सििा स्कूलमा निजश्चत िमस्याहरूिँगै ववद्यार्थीहरूको लागग बिाइएको काययक्रम हो। यी 
ववद्यार्थीहरूिँग हेराई, िुिाई, बोलाई, दहिाई, सिकाई, वा किामा गिे व्यवहारमा िमस्या हुि िक्छ। 
स्कूलले अपाङ्ग िएका व्यजक्तहरूलाई स्कूलमा िफल बिाउि िहयोग गिय वविषे सििा िेवा प्रर्दाि 
गछय। यदर्द तपाईंको बच्चालाई वविषे सिकाई आवश्यक छ ििे: 

  

  - तपाईंको बच्चाको स्कूलमा उपलब्ध िेवाको बारेमा िोध्िुहोि।् 
  - तपाईंको बच्चालाई स्कूलमा कस्तो ककसिमको वविषे िहयोग आवश्यक छ स्कूललाई िन्िुहोि।् 
  - यदर्द तपाईं अंगे्रजी बोल्िुहुन्ि ििे बैठकमा अिुवार्दकलाई िोध्िुहोि।् 
  - स्कूलको कमयचारीले तपाईंलाई दर्दएको वा पठाएको िबै महत्वपूणय कागजातहरू र गचठ्ठीहरू 

राख्िुहोि।् 
 

 सहयोिी सुझाि  

 

तपाईले Illinois State Board of Education बार् अपाङ्ि भएका विद्यार्थीहरूको अगिकारको बारेमा 
पुजस्तका पाउि सक्िुहुन्छ। (312) 814-2220 मा फोि ििुाहोस ् र िैक्षक्षक अगिकार र जजम मेिारीहरूको 
प्रनतशलवप माग्िुहोस:् इशलिाइजमा वििषे शिक्षा बुझरे। 
 

 

5. यदर्द मेरो बच्चासाँि शसकाई समस्या छ िा उसलाई वििषे आिश्यकताको खााँचो छ  
भि,े स्कूलले सहयोिको लागि के ििा सक्छ? 

6. यदर्द मेरो बच्चासाँि वििषे प्रनतभा िा क्षमता छ भि ेके त्यहााँ वििषे कायाक्रमहरू हुन्छि?् 



 

22 

  ववद्यार्थीहरू जििँग वविषे प्रनतिा वा ििमता छ कदहलेकाहीं "उपहार दर्दइएको" वा "प्रनतिािाली" 
िनिन्छ। यी ववद्यार्थीहरूले कदहलेकाहीं र्थप कठीि र िजृिात्मक कामिँगै वविषे किाहरू सलि 

िक्छि।् 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्कूलले चाहन्छ कक आमाबुबा नतिीहरूको बच्चाहरूको सििामा िंलग्ि होि।् आमाबुबा नतिीहरूको बच्चाहरूको 
स्कूलमा धेरै तररकाबाट िहिागग हुि िक्छि।् नतिीहरूले निम्ि कुराहरू गिय िक्छि:् 

 - प्रधािाध्यापक र सििकहरूिँग कुरा गिय 
 - स्कूलको गनतववगधहरूमा उपजस्र्थ हुि  

 - स्कूलको बारेमा निणयय गिय िहयोग गिय 
 - स्कूलमा स्वयंिेवकको रूपमा काम गिय 

- बच्चाहरूिँग नतिीहरूको स्कूल दर्दि र स्कूल काययको बारेमा कुरा गिय 

  स्कूलिँग आमाबुबालाई स्कूलको काययक्रमहरू र नतिीहरूको बच्चाहरूको सिकाई प्रगनतको बारेमा िन्ि 
धेरै तररकाहरू छ। धेरै स्कूलहरूिँग छि:् 

 खुला िरहरू ििेको आमाबुबाहरूल े बच्चाहरूको सििकहरूलाई िेट्ि, नतिीहरूको किाकोठाहरू हेिय, र 
नतिीहरूको बच्चाहरूले कस्तो गरररहेका छि ्िन्िे बारेमा बुझ्ि आमाबुबाको लागग प्रर्दाि गररएको िमय 
हो। 

VIII. बच्चाहरूको शिक्षा र शसकाईमा आमाबुबाहरूको भूशमका ल 

1. मलेै कसरी आफ्िो बच्चालाई स्कूलमा भिाा ििा सक्छु? के मेरो बच्चा एउर्ा राम्रो  
 विद्यार्थी हो? 
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 आमाबुबा-शिक्षक सम मेलिहरू ििेको आमाबुबा र सििकहरू बबचको िेट हो। सििकले बच्चाको प्रगनत 
र किाकोठामा गिे व्यवहारको बारेमा छलफल गिय निजी रूपमा प्रत्येक बच्चाको आमाबुबािँग िेट्छ। 
िरर्द ऋतुमा िामान्यत: सििकले स्कूल वषयको अवगधमा कम्तीमा एक पटक िम्मेलिको लागग 
बोलाउँछ। तर्थावप, यदर्द बच्चाले गजम्िर सिकाई र व्यावहाररक िमस्याहरू िोगगरहेको छ िि,े सििकल े
वषयको अवगधमा अरू िमयमा पनि िम्मेलिमा आउि आमाबुबालाई िन्िेछ। आमाबुबाहरूले पनि 
िमस्या िएको कुिै पनि िमयमा िम्मेलिको लागग िन्ि िक्छि।् आमाबुबाले िम्मेलिको लागग 
सििकलाई फोि गिय िक्छि ् वा िोट लेख्ि िक्छि।् िम्मेलिहरू प्राय: स्कूल दर्दि अनि वा पनछ 
राखिन्छ। 

 शलखखत सामग्रीहरू ििकेो िरमा मेल गररएको वा बच्चाहरूद्वारा िरमा ल्याइएको िामग्री हो। 
उर्दाहरणको लागग, स्कूलले यी िामग्रीहरू िरमा पठाउि िक्छि: 

 - किाकोठा काययहरू, किाकोठा गनतववगधहरू, बबर्दा, वा स्कूलको काययक्रमहरूको बारेमा स्कूल पात्रो 
 - किाकोठामा र स्कूलमा के िएको छ ििेर उल्लेि गररएको िमाचारगचठीहरू 

 - आमाबुबालाई नतिीहरूको ववचार र िरोकारका ववषयहरूलाई िोधेर गररएको िविेण 

 - काययिेत्र यात्राको लागग ववद्यार्थीहरूको लागग अिुमनत फारामहरू  

 - स्कूल बैठकहरू, िम्मेलिहरू, िम्माि ििाहरू, स्कूल बन्र्द, र अन्य काययक्रमको लागग ववज्ञजप्तहरू 

  कदहलेकाहीं आमाबुबाले सलखित िामग्रीहरूको उत्तर दर्दिुपछय। उर्दाहरणको लागग, तपाईंको बच्चाहरू 
काययिेत्र यात्रामा जािु अनि तपाईंले अिुमनत फाराममा हस्तािर गिपैछय। 

 फोि कलहरू र इन्र्रिेर् ििेको स्कूलले आमाबुबािँग िञ्चार गिे अको तररका हो। सििकहरूल े
आमाबुबािँग बोल्ि प्राय: टेसलफोि प्रयोग गछयि।् कदहलेकाहीं तपाईंले टेसलफोि मै आमाबुबा-सििक 
िम्मेलि गिय िक्िुहुन्छ। केही स्कूलहरूिँग गहृकायय हटलाइि हुि िक्छ। आमाबुबाले वविषे फोि 
िम्बरमा फोि गछयि र नतिीहरूको बच्चाहरूको गहृकाययको बारेमा िन्रे्दि िुन्ि िक्छि।् केही 
स्कूलहरूिँग स्कूल काययक्रमहरू, किाकोठा गनतववगधहरू, र सििकलाई किरी इमेल गिे िन्िे बारेको 
जािकारी िदहतको वबेिाइट पनि छ। 

  जब आमाबुबािँग कुिै प्रश्ि हुन्छ वा सििकहरू वा प्रधािाध्यापकिँग कुरा गिुयपिे हुन्छ नतिीहरूले 
स्कूलमा फोि गिय िक्छि।् यदर्द तपाईं आफ्िो बच्चाको स्कूल भ्रमण गिय चाहिुहुन्छ ििे, िेटिमय 
पाउिको लागग पदहला स्कूलमा फोि गिुयहोि।् तपाईंले स्कूलमा फोि गिय िक्िुहुन्छ वा सििकलाई िोट 
पठाउँि िक्िुहुन्छ। 

 सहयोिी सुझाि  

 

यदर्द तपाईंलाई स्कूलमा कसैसाँि बोल्ि िा अंगे्रजी पढ्ि समस्या छ भिे, कसैसाँि सो्िुहोस ् जसले 
समस्या व्याख्या ििा स्कूलमा फोि ििा अगें्रजी बोल्छ। आमाबुबालाई जसले अगें्रजी कम बोल्छ िा बोल्िै 

2. मेरो बच्चाले स्कूलमा कस्तो िरररहेको छ भन्िे कुरा मलेै कसरी र्थाहा पाउि सक्छु? 
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जान्रै्दि सहयोि ििा स्कूलसाँि अिुिार्दक पनि हुि सक्छ। स्कूललाई तपाईंले िभन्र्दासम म त्यहााँ समस्या 
छ भिेर र्थाहा हुिे छैि। 

ररपोर्ा काडाहरू: ररपोटय काियहरूले स्कूलमा नतिीहरूको बच्चाहरूले कस्तो गरररहेका छि ् ििेर 
आमाबुबालाई िन्छ। ररपोटय काियहरूले बच्चाहरूले अध्ययि गिे प्रत्येक ववषयलाई िूचीबद्ध गछय। प्रत्येक 
ववषयको लागग, त्यहाँ स्तर हुन्छ। 

 आमाबुबाहरूले बच्चाहरूको ररपोटय काियहरू वषयमा 4 पटक प्राप्त गछयि।् बच्चाहरूले िामान्यत: ररपोटय 
काियहरू िरमा ल्याउँछि।् केही स्कूलहरूले ररपोटय काियहरू आमाबुबालाई आमाबुबा-सििक िम्मलेिहरूमा 
दर्दन्छि।् अरू स्कूलहरूले आमाबुबाहरूलाई ररपोटय काियहरू मेलमा पठाउँि िक्छि।् जब आमाबुबाल े
ररपोटय कािय प्राप्त गछयि,् नतिीहरूल े ररपोटय काियमा वा िाममा हस्तािर गिय आवश्यक छ। त्यिपनछ 
नतिीहरूको बच्चाले ररपोटय कािय स्कूलमा कफताय गछयि।् 

 शे्रणी: धेरै स्कूलहरूले आमाबुबालाई नतिीहरूको बच्चाहरूले प्रत्येक ववषयमा कस्तो गरररहेका छि ्ििेर 
िन्ि यी शे्रणीहरू प्रयोग गछयि:् 

  A धेरै राम्रो काम 

  B राम्रो काम 

  C औषत काम 

  D औषत काम िन्र्दा तल (कमजोर काम) 

  F ववषयमा फेल ियो (अिुत्तीणय) 
 A, B, C, र D पाि हुिे शे्रणीहरू हुि।् शे्रणी F को अर्थय यो हो कक बच्चाल ेववषय उत्तीणय गरेको छैि।् 

यदर्द बच्चाल ेववषय उत्तीणय गरेको छैि ििे, नतिीहरूले फेरर ववषय सलिुपछय वा उत्तीणय शे्रणी पाउि र्थप 
काम गिुयपछय। 

  बच्चाहरूलाई कुि शे्रणी दर्दिे ििेर सििकले निधायरण गछय। सििकहरूले बच्चाहरूलाई कुि शे्रणी दर्दिे 
ििेर निणयय गिय नतिीहरूको स्कूलको कायय, गहृकायय, र जाँचहरू हेछयि।् सििकहरूले ववद्यार्थीहरूको शे्रणी 
निधायरण गिय किामा बच्चाहरूलाई हेछयि ्र िुन्छि ् 

 अंतररम ररपोर्ाहरू: केही स्कूलहरूले अंतररम वा प्रगनत ररपोटयहरू दर्दन्छि।् आमाबुबाले यी ररपोटयहरू 
ररपोटय काियहरूको बबचमा प्राप्त गछयि।् केही स्कूलहरूमा, प्रत्येक ववद्यार्थीको आमाबुबाले अन्तररम ररपोटय 
प्राप्त गछयि।् अन्तररम ररपोटयहरूले नतिीहरूको बच्चाहरूले प्रत्येक ववषयमा कस्तो गरररहेका छि ्ििेर 
आमाबुबालाई िन्छ। अरू स्कूलहरूमा, िमस्या िएका ववद्यार्थीहरूको आमाबुबाले मात्र अन्तररम ररपोटय 
प्राप्त गछयि।् यी ररपोटयहरूले आमाबुबालाई नतिीहरूको बच्चाहरूले निजश्चत ववषयहरूमा िोगगरहेको 
िमस्याहरूको बारेमा िन्छ। 

आमाबुबाले स्कूल प्रिािकहरूलाई स्कूल काययक्रमहरूको बारेमा निणयय गिय िहयोग गिय िक्छि।् 
स्कूलले आमाबुबालाई ववसिन्ि आमाबुबा िमूहहरूको लागग बैठकहरूमा उपजस्र्थत हुि निम्ित्रणा गछय। 

3. मलेै स्कूलहरूको बारेमा निणाय शलि सक्िे बिाउि कसरी सहयोि ििा सक्छु? 
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जब आमाबुबाहरू यी िमूह बैठकहरूमा उपजस्र्थत िएका हुन्छि ्नतिीहरूले आफ्िो बच्चाहरूको स्कूलमा 
हुिे काययक्रमको बारेमा ववचार र िुझाव दर्दि िक्छि:् 

 

  - आमाबुबा परामिय िसमनतहरूििेको आमाबुबाहरूको िमूह हो जिले स्कूललाई वविषे काययक्रमहरू 
जस्तै द्वविावषक सििालाई िुधार गिय िुझाव र ववचारहरू दर्दन्छि।् 

  - स्कूल िूधार िसमनतहरू/टोलीहरू स्कूलका कमयचारी, आमाबुबा, र िमुर्दायले किरी ववद्यार्थी 
सिकाईमा िुधार गिय िक्छि ्िन्िे बारे योजिा ववकसित गछयि।् 

  - आमाबुबा-सििक िंगठिहरू स्कूलको लागग पैिा कमाउि काययक्रमहरूको योजिा बिाउँछि।् 
उर्दाहरणको लागग, आमाबुबा-सििक िंगठिले ककताबहरू बेच्ि पुस्तक मेलाको योजिा बिाउि 
िक्छ। नतिीहरूले कमाएको रकम किाकोठाहरूको लागग कम्प्युटरहरू ककन्ि प्रयोग गिय 
िक्छि।्  

  स्कूलले आमाबुबालाई वविषे स्कूलको गनतववगधहरूमा प्राय: निमन्त्रणा गछय। यी गनतववगधहरूले सििक, 

आमाबुबा, र बच्चालाई एक अकायलाई गचन्ि िमय दर्दन्छ।  

 कदहलेकाहीं आमाबुबा स्कूलमा नतिीहरूको बच्चाहरू गनतववगधमा कस्तो छि ्ििेर हेिय आउँछि ्जस्त:ै 

  - िेलकुर्द काययक्रमहरू नतिीहरूको बच्चाले िेलकुर्दहरू जस्तै फुटबल, िसलबल, वा बास्केटबल 
िेलेको हेिय। 

  - िाटक र िंगीत प्रस्तुतीकरण नतिीहरूको बच्चाले असििय गरेको, गाएको, वा िाधि बजाएको 
हेिय। 

  - ििाहरू जस्तै नतिीहरूको बच्चाहरूले िम्माि र अवािय प्राप्त गरेको हेिय जस्तै स्िातक वा 
िम्मािका रात 

  स्कूलले ियाँ जािकारी सिकाउि पररवारहरूलाई पनि निमन्त्रणा गछय। यी मध्ये केही गनतववगधहरू हुि:् 

  - पाठ्यक्रम रातहरूले स्कूल वषयको अवगधमा नतिीहरूको बच्चाहरूले के सिक्छि ्ििेर रे्दिाउँछ। 
सििकले पनि ववद्यार्थीहरूले अको किामा जाि वा स्िातकमा प्रवद्धयिको लागग के सिक्िुपछय 
ििेर वणयि गिय िक्छ। 

  - आमाबुबा काययिालाहरूले आमाबुबालाई नतिीहरूको बच्चालाई हुकायउि िुझाव दर्दन्छ। आमाबुबाल े
नतिीहरूको बच्चाहरूलाई किरी स्वस््य र िफल राख्ि िहयोग गिे िन्िे कुरा सिक्ि िक्छि।् 
उर्दाहरणको लागग, काययिालाले बच्चालाई स्कूलमा किरी राख्िे र किरी स्कूल िछोड्िे िन्िे 
बारेमा हुि िक्छ। आमाबुबा काययिालाल े आमाबुबाहरूलाई आफ्िो बच्चालाई किरी सिकाउि 

4. मेरो बच्चाहरूको स्कूलमा कस्तो ककशसमको िनतविगिमा म उपजस्र्थत हुि सक्छु? 
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िहयोग गिे ििेर पनि पिाउि िक्छ। उर्दाहरणको लागग, आमाबुबाहरूले आफ्िो जवाि 
बच्चाहरूले किरी ककताबहरू पढ्िे िन्िे कुरा सिक्ि काययिालामा उपजस्र्थत हुि िक्छि।् 

  - स्कूल असिमुिीकरण ििेको आमाबुबाहरू र ियाँ ववद्यार्थीहरूको लागग बैठकहरू हो। 
असिमुिीकरण प्राय: ककन्िरगाटयिको आमाबुबाहरू, आठौ किा र हाई स्कूलका ताजा (9औकंिा) 
ववद्यार्थीहरूको लागग राखिन्छ। आमाबुबाले आफ्िो बच्चाहरू उपजस्र्थत हुिे ियाँ स्कूलको बारेमा 
जािकारी प्राप्त गछयि।् उर्दाहरणको लागग, आमाबुबाहरूले ियाँ स्कूल ड्रिे िंकेतको बारेमा सिक्ि 
िक्छि।् आमाबुबाले आफ्िो बच्चाहरूलाई पाठ्यक्रम किरी छान्िे िन्िे कुरामा िहयोग गिय 
सिक्ि िक्छि।् 

 कदहलेकाहीं स्कूलिँग िमुर्दायमा आमाबुबा र पररवारको लागग िामाजजक गनतववगधहरू जस्त ै
अन्तरायजष्ट्रय मेला, आमाबुबा कर्दर दर्दि, र स्कूल गवय दर्दि हुन्छ। पररवारहरू स्कूलमा आफैले रमाइलो 
गिय र मजा सलि आउँछि।् उर्दाहरणको लागग, नतिीहरूले अन्तरायजष्ट्रय मेलामा धेरै रे्दिहरूबाट ववसिन्ि 
िािाहरूको स्वार्द सलि िक्छि।् 

कदहलेकाहीं स्कूलको गनतववगधहरूमा स्कूललाई िहयोग आवश्यक पछय। स्कूलले आमाबुबालाई ववसिन्ि 
गनतववगधहरूको लागग स्वयंिेवकको रूपमा काम गिय िन्र्छ। 

 कक्षाकोिा र शसकाई िनतविगिहरू को लागग तपाईंले निम्ि कुरामा स्वेच्छाले काम गिय िक्िुहुन्छ: 

  - तपाईंको जाँगगर वा मुल रे्दिको बारेमा किामा बोल्िे 

  - किािँग काययिेत्रमा जािे  

  - किामा पढ्िे वा ववद्यार्थीहरूले पिेको िुन्िे 

 स्कूल कायाक्रमहरू को लागग तपाईंले निम्ि कुरामा स्वेच्छाले काम गिय िक्िुहुन्छ: 

  - स्कूलको िाँचमा िहयोग गिे 

  - आमाबुबाको बैठकको लागग ताजामा ल्याउि े

  - कोष-र्दाताको योजिा बिाउि े

  - सलखित िामग्रीहरूलाई अिुवार्द गिय िहयोग गिे  

  तपाईंलाई स्कूलमा िहिागी हुि धेरै तररकाहरू छि।् स्कूललाई तपाईंको बच्चाहरूको सििामा तपाईंको 
िहयोग, ववचार, र िहिागगता आवश्यक छ। तपाईं आफ्िो बच्चाहरूको सििाको महत्वपूणय िाग हो। 
तपाईंलाई स्कूलमा िधै स्वागत छ। 

 सहयोिी सुझाि  

5. मेरो बच्चाहरूको स्कूलमा कस्तो ककशसमको िनतविगिमा म उपजस्र्थत हुि सक्छु? 
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स्कूलले स्कूलको समाचार संग्रह, स्कूलको िेब पषृ्ि, िा स्कूलबार् िर पिाइएको वििषे िोषणामा 
स्ियंसेिकको अिसरलाई सूचीबद्ध ििा सक्छ।  

 

  िफल ववद्यार्थीहरू सिक्ि र राम्रो अध्ययि गिे बािी बिाल्ि स्कूल आउछँि।् आमाबुबाले आफ्िो 
बच्चाहरूलाई स्कूलमा राम्रो गिय िहयोग गिे धेरै उपायहरू छि।् तपाईंले धेरै र्थोरै अंगे्रजी बोल्िे िएता 
पनि िहयोग गिय िक्िुहुन्छ। िहयोग गिय तपाईंलाई अंगे्रजी जान्िु परै्दि। तपाईंको बच्चालाई सिकाईमा 
िहयोग गिय िक्ि यहाँ केही महत्वपूणय कुराहरू छि:्  

6. िरमा मेरो बच्चाहरूको शसकाईलाई सहयोि ििा मलेै के ििा सक्छु? 
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 मौसमको लागि कपडा: तपाईंको बच्चाहरूको कपिा बादहरको मौिममा जािको लागग ठीक छ ििरे 
निजश्चत हुिुहोि।् उर्दाहरणको लागग, यदर्द बादहर जािो छ िि,े नतिीहरूल ेन्यािो कपिाहरू जस्त ैकोट, 

टोपी, र पंजा आदर्द लगाउिुपछय। 
 

 स्कूल पोिाक र ड्रसे संकेत: केही स्कूलहरूमा ववद्यार्थीहरूले स्कूलमा पोिाक लगाउिैपछय। उर्दाहरणको 
लागग, पोिाकमा िेतो कसमज र िीलो पाईन्ट वा जामा हुि िक्छ। अरू स्कूलहरूिँग स्कूल पोिाक छैि, 

तर नतिीहरूिँग ड्रिे िंकेत हुन्छ। ड्रिे िंकेत ििेको बच्चाहरूले स्कूलमा लगाउि िक्िे पदहरिको 
बारेमा वविषे नियमहरू हुि।् उर्दाहरणको लागग, केही स्कूलहरूमा केटाहरूले सित्र टोपी लगाउि िक्रै्दिि ्
र केटीहरूले हाल्टर टप्ि लगाउि अिुमनत छैि। यदर्द तपाईंको बच्चाहरू स्कूलको लागग ठीक तररकाले 
ड्रिे लगाएको छैि िि,े केही स्कूलहरूले नतिीहरूलाई िर पठाउँि िक्छि।्  

 

 स्कूल आपूनत ाहरू: बच्चाहरूले स्कूलको आपूनत यहरू किामा ल्याउि आवश्यक छ। स्कूल आपूनत य ििेको 
कागज, सििाकलम, कलम, र रबर हुि।् कदहलेकाहीं बच्चाहरूलाई अरू आपूनत यहरू जस्त ैरूलर, कैं ची, वा 
टाँस्िे आवश्यक हुन्छ। िामान्यत: सििकले ववद्यार्थीलाई आवश्यक पिे स्कूल आपूनत यहरूको िूची 
दर्दिेछ। यदर्द तपाईं त्यो आपूनत यहरू ककन्ि ििम हुिुहुन्ि ििे, सििकलाई िन्िहोि।् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 कक्षाकायाको बारेमा कुरा िर्दाा: आमाबुबाल ेआफ्िो बच्चाहरूलाई प्रत्येक दर्दि, "आजको स्कूल दर्दि कस्तो 
रहयो?" ििेर िोध्िुपछय। "के नतमीिँग आज रानतको लागग कुिै गहृकायय छ?" स्कूलले तपाईंले आफ्िो 
बच्चाहरूिँग स्कूलकाययको बारेमा छलफल गिुयहोि ् िन्िे चाहन्छ। तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूिँग 
नतिीहरूले किामा के सिककरहेका छि ्ििेर िोध्ि िक्िुहुन्छ। तपाईंले आफ्िो बच्चालाई नतिीहरूको 
शे्रणीबद्ध गररएको कागजातहरू िरमा ल्याउि र तपाईंलाई रे्दिाउि िन्ि िक्िुहुन्छ। 

 

 िहृकायासाँिको सहयोि: गहृकायय ििेको काययिार हो जुि सििकले ववद्यार्थीलाई िरमा पूरा गियको लागग 
दर्दन्छि।् 
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 त्यहाँ धेरै प्रकारका गहृकायय काययिार हुन्छि।् बच्चाहरूले निम्ि कुरा गिय िक्छि:्  

  - स्कूलमा िुरू गरेको काययिार पूरा गिे 

  - काययिारहरू पूरा गिे जिले नतिीहरूले स्कूलमा सिकेका कुराहरूको अभ्याि गछय वा िमीिा गछय 
(जस्तै पढ्िे वा गखणत) 

  - वविषे पररयोजिाहरू गिे, जस्तै ककताब ररपोटय, ववज्ञाि प्रयोग वा िक्िा खिच्ि ेआदर्द 

  - प्रश्िमाला वा जाँचको लागग अध्ययि गिे 

  सििकले प्रत्येक रात कनत गहृकायय दर्दिे ििेर निणयय गछयि।् िबै सििकहरूले िमाि मात्राको गहृकायय 
दर्दरै्दिि।् िामान्यत: पूरािो बच्चाहरूिँग ियाँ बच्चाहरू िन्र्दा धेरै गहृकायय हुन्छ। तपाईंले आफ्िो 
बच्चालाई गहृकाययमा िहयोग गिय िक्ि यहाँ केही कुराहरू छि:् 

  गहृकायय िमय: बच्चाहरूिँग धेरै दर्दिहँु गररिे गनतववगधहरू जस्तै िरको काम, िेटिमय, िेल्िे 
िमय, स्कूल काययक्रमहरू पनछ, र गहृकायय आदर्द छि।् तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूलाई गहृकाययको लागग 
वविषे िमयको काययतासलका बिाउि िहयोग गिय िक्िुहुन्र्छ। यो राम्रो हो यदर्द गहृकायय प्रत्येक 
दर्दउँिो वा िाँझमा एउटै िमयमा गररन्छ, तर िाँझ अबेला होइि। गहृकायय िमयको अवगधमा, 
तपाईंले दटसि वा सिडियो/कम्प्युटर िेलहरू बन्र्द गिुयपछय। बच्चाहरूलाई गहृकायय गिय एकान्त ठाँउ 
आवश्यक पछय।  

  गहृकायय हेिे: तपाईंले गहृकायय िफा र स्पष्ट्ट छ कक ििेर हेिय गहृकायय हेिय िक्िुहुन्छ। तपाईंको 
बच्चाहरूले नतिीहरूको गहृकायय तपाईं िमि वणयि गिय िक्छि।् कदहलेकाहीं बच्चाहरूले गजल्तहरू 
हेछयि ्जब नतिीहरूले आफ्िो गहृकायय वणयि गछयि।् 

  गहृकाययिँगको िमस्या: कदहलेकाहीं बच्चाहरूले नतिीहरूको गहृकायय पूरा गिय िक्रै्दिि ् ककिििे 
नतिीहरूले यिलाई बुझ्रै्दिि।् यदर्द आमाबुबाले गहृकायय बुझ्छि ्ििे, नतिीहरूल ेआफ्िो बच्चाहरूलाई 
िहयोग गिय िक्छि।् तर आमाबुबाले कदहल्यै पनि आफ्िो बच्चाहरूको गहृकायय गररदर्दिु हँुरै्दि।  

  धेरै आमाबुबाहरूले महिुि गछयि कक नतिीहरूले आफ्िो बच्चाहरूलाई गहृकायय गिय िहयोग गिय 
िक्रै्दिि।् कदहलेकाही ंआमाबुबाले धेरै अंगे्रजी बुझ्रै्दिि ् वा ववषय बुझ्रै्दिि।् यदर्द आमाबुबाले आफ्िो 
बच्चाहरूलाई गहृकाययको िमस्या िुल्झाउि िहयोग गिय िक्रै्दिि ्ििे, नतिीहरूले बच्चाको सििकलाई 
िोट लेख्िुपछय वा फोि गिुयपछय। आमाबुबाले सििकलाई बच्चालाई काययिार पूरा गिय िमस्या िएको 
गर्थयो ििेर िन्ि िक्छि।् कदहलेकाहीं बच्चाहरूले स्कूल िन्र्दा अनि, स्कूल पनछ, वा ववश्रामको अवगधमा 
स्कूलमा गहृकायय पूरा गिय र्थप िहयोग पाउि िक्छि।् 

  कदहलेकाहीं बच्चाहरूले नतिीहरूको गहृकायय गिय चाहन्िि।् नतिीहरूले दटसि हेिय वा िेल्ि िमय पाउि 
िक्छि,् तर नतिीहरूिँग गहृकायय पूरा गिय कदहल्यै िमय हँुरै्दि। यदर्द बच्चाले गहृकायय गरेको छैि ििे 
सििकले आमाबुबालाई प्राय: फोि गिेछ वा िोट लेख्िेछ। जुि बच्चाहरूले आफ्िो गहृकायय गरै्दिि ्
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नतिीहरूलाई के हुिेछ ििेर सििक र आमाबुबाल े निणयय गिपैछय। सििकले िामान्यत: नतिीहरूलाई 
कम शे्रणी दर्दन्छ। 

 पुस्तकालय: बच्चाहरूलाई केही गहृकायय काययिार पूरा गियको लागग िावयजनिक पुस्तकालयबाट िामग्रीहरू 
आवश्यक पिय िक्छ। पुस्तकालयमा िबै पुस्तकालयका िामग्रीहरू प्रयोग गिय िककन्छ। यदर्द तपाईंको 
बच्चाले िामग्रीहरू िरमा ल्याउि वा पुस्तकालयको कम्प्युटर प्रयोग गिय चाहन्छि ् ििे, तपाईंिँग 
पुस्तकालय कािय हुिैपछय। तपाईंले पुस्तकालयमा पुस्तकालय कािय पाउि िक्िुहुन्छ। 

 साँिै पढ्िे र बोल्िे: बच्चाहरू जिले िरमा पढ्छि ् स्कूलमा राम्रो गिय िक्छि।् तपाईंको िरमा 
पाररवाररक पढ्िे िमय बिाउिु राम्रो ववचार हो। पढ्िे िमयको अवगधमा तपाईंले आफ्िो बच्चाहरूको 
लागग पढ्ि िक्िुहुन्छ वा तपाईंको बच्चाहरूले तपाईंको लागग पढ्ि िक्छ। वा पढ्िे िमयमा िबैले 
आफै पढ्ि िक्छि।् तपाईंको बच्चाहरूलाई तपाईंले अंगे्रजी वा आफ्िो मातिृाषामा पढ्िुहुन्छ ििेर हेिय 
महत्वपूणय छ।  

  यदर्द तपाईंलाई पढ्ि गार् हो छ िि,े त्यिपनछ आफ्िो बच्चाहरूलाई कर्था िन्िुहोि।् तपाईंले आफ्िो 
पररवारको बारेमा कर्था िन्ि िक्िुहुन्छ जब तपाईं जवाि हुिुहुन््यो र जब तपाईंको बच्चाहरू िाि ै
िएको बारेमा। तपाईंको बच्चाहरूले पनि कर्थाहरू िन्ि िक्छि।् तपाईंले कर्थाहरू अंगे्रजी वा आफ्िो 
मातिृाषामा िन्ि िक्िुहुन्छ।  

 पररिार शसकाई िनतविगिहरू र पररिार स्रोत केन्रहरू: धेरै स्कूलहरू र िामुर्दानयक िंगठिहरूले िाँझमा 
र हप्ताको अजन्तम दर्दिमा पररवार सिकाई काययक्रमहरू प्रस्ताव गछयि।् आमाबुबा र बच्चाहरू यी 
पररवाररक गनतववगधहरूमा िँगै उपजस्र्थत हुन्छि।् तपाईंको पररवारले ववषयहरू जस्तै गखणत, ववज्ञाि, 

पिाई, र कम्प्युटरको बारेमा सिक्ि िक्छि। तपाईंले र्थप सिकाईको लागग िर ल्याउि िामान्यत: 
िामग्रीहरू प्राप्त गिुयहुिेछ।  

  केही स्कूलहरूिँग पाररवाररक स्रोत केन्द्रहरू छि।् यी केन्द्रहरूिँग िामग्रीहरू छि ् जुि आमाबुबाहरूल े
खझक्ि र िर लैजाि िक्छि।् केही िामग्रीहरू बाल ववकाि, पोषण, िुरिा, स्वास््य, स्कूल, र सिकाई 
गनतववगधहरूको बारेमा छि।् त्यहाँ िामान्यतया ककताबहरू, िेलहरू, सिडियोहरू, टेप रेकियरहरू, र अडियो 
टेपहरू हुन्छि।् 

 सहयोिी सुझाि  

तपाईंको बच्चाको स्कूलसाँि पाररिाररक स्रोत केन्र िा पररिार शसकाई िनतविगिहरू छि ्कक भिेर पत्ता 

लिाउि स्कूलमा सम पका  ििुाहोस।् 

 
  आमाबुबाले स्कूल कमयचारीको बारेमा पत्ता लगाउिु पछय जिले नतिीहरूको बच्चाहरूको िववष्ट्यको 

योजिामा िहयोग गिय िक्छ। हाई स्कूल िेततृ्व परामियर्दाताले पररवारहरूलाई हाई स्कूल पनछ 

7. मेरो बच्चाहरूको हाई स्कूलपनछको जीििको लागि योजिा बिाउि मलेै नतिीहरूलाई 
कसरी सहयोि ििा सक्छु? 
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ववद्यार्थीहरूले के गछयि ्िन्िे बारेमा निणयय गिय िहयोग गिय िक्छि।् जब तपाईंको बच्चाले हाई स्कूल 
िुरू गछय, िववष्ट्यको योजिाको बारेमा कुरा गिय िुरू गिुयहोि।् हाई स्कूलको अजन्तम वषय अनि निणयय 
सलिु राम्रो हुन्छ। यदर्द बच्चाहरूले कलेज िुरू धेरै दिला गिे निणयय गर् यो िि,े नतिीहरूिँग नतिीहरूलाई 
आवश्यक पिे िबै पाठ्यक्रम िहँुि िक्छ। ववद्यार्थीहरूले कलेजको लागग तयारी गिय हाई स्कूलमा 
निजश्चत पाठ्यक्रम सलिुपछय। ववद्यार्थीहरूले कलेजको लागग आवेर्दि दर्दि हाई स्कूलमा जाँच दर्दिुपछय।
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 त्यहाँ वयस्कको लागग धेरै सिकाई अविरहरू छि।् धेरै किाहरू नि:िुल्क छि,् तर केहीले ट्युिि िुल्क 
सलन्छि।् किाहरू दर्दिमा र िाँझमा सलइन्छ। वयस्कको किाहरू प्राय: िामुर्दानयक कलेजहरू, स्कूलहरू, 

पुस्तकालयहरू, र िामुर्दानयक केन्द्रहरूमा हुन्छ। 
 

 केही वयस्क सििा किाहरू हुि:् 

 

  र्दोस्रो भाषाको रूपमा (ESL) – आधारिूत अंगे्रजी िाषा िीपहरूको लागग। 
 

  GED र आिारभूत सीपहरू – आधारिूत पिाई र गखणत िीपहरूको लागग र GED (हाई स्कूलको 
िमाजप्त) जाँचको तयारीको लागग। 

 

 कलेजहरूमा र ववश्वववद्यालयहरूमा पनि िैक्षिक काययक्रमहरू छि।् िैक्षिक काययक्रमहरूले वयस्कहरूलाई 
कलेजमा अध्ययि गिय तयार गछयि ्र ट्युिि िुल्क सलन्छि।्  

 

IX. ियस्क शिक्षा 

1. मलेै अंगे्रजी शसक्ि िा अरू कक्षाहरू शलि कहााँ जािपुछा? 
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 सहयोिी सुझाि  

 

तपाईंले ियस्क शिक्षा कक्षाहरूको बारेमा जािकारी यहााँबार् पाउि सक्िुहुन्छ: 

 - तपाईंको बच्चाको स्कूल 

 - तपाईंको नछमेकमा सामुर्दानयक संिििहरू 

 - तपाईंको सािाजनिक पुस्तकालय 

 - तपाईंको िर िजजकै भएको सामुर्दानयक कलेज 

 - िाशमाक िा जानतित संिििहरू 

 - इशलिाइज ियस्क शसकाई हर्लाइि: 1-800-321-9511  

  (नि:िुल्क फोि कल) 

 


