पाठ्यक्रम र निर्दे श ०८.१३४५१
शीर्षक १ अभििावक र पररवार संलग्नता नीभत
यो िीनि र योजिालाई लागूगिनकोलानग सं युक्तरुपमा निकनसिगररएको र सम्झौिामा, र शीर्नक १ कायनक्रममा
भागनलि निद्यार्थीहरूको आमािािुहरू र पररिारका सर्दस्यहरूलाई नििररिगररिेछ। आमािािुहरू र
पररिारले िुझ्नसक्नेगरी िीनिलाई एक रूपको ढााँ चा र व्यािहाररक हर्दसम्म अनिसूनचिगररिेछ र
प्राप्तकिान हरूले िुझ्नसक्ने भार्ामा प्रर्दािगररिेछ। यस िीनिलाई स्र्थािीय समुर्दायकोलानग उपलब्धगराइिेछ
र आमािािुहरू र पररिार र निद्यालयको पररििनिशील आिश्यकिाहरुलाई पू रागिन आिनिक रूपमा
अद्यििगररिेछ।
आमाबाबु र पाररवाररक संलग्नताको अपेक्षाहरू
स्रोि र अन्य आिश्यक जािकारीको पुनिमा राज्य र संघीय अनिकारहरूद्वारा प्रर्दाि गररं र्दै , यो सनमनिको
आशय हो नक सहभागी निद्यार्थीहरूको आमािािुहरू र पररिारले योजिा, व्यिस्स्र्थि, र समयमै
सहकायनकोलानग लचीला अिसरहरू प्रर्दािगररिेछ, जुि आमािािुहरू, पररिार र निद्यालयहरूको
आिश्यकिामा आिारररि पररििनिको पररमाजनिगिन सुझािहरूसनहि समीक्षा, र शीर्नक १ कायन क्रममा
सुिार ल्याउिुहो।
सिै निप्पणीहरूद्वारा शीर्न क १ योजिासाँग आमािािु र पाररिाररक असन्तोर्लाई सूनचिगररिेछ र योजिालाई
नशक्षा निभागमा पेशगररिेछ।
शीर्नक १ कायन क्रमलाई निद्यार्थीहरूलाई क्षमिाहरू प्राप्तगिन र कािूिद्वारा स्र्थानपि लक्ष्यहरू, सार्थै
सनमनिद्वारा स्र्थानपि लक्ष्य र मािकहरू प्राप्तगिन सहयोगगिन रचिागररिेछ। यी लक्ष्यहरू र मािकहरू
आमािािुहरू र पररिारसाँ ग साझा गररिेछ जसले िहााँ हरूलाई नर्दिेछ: (१) कायन क्रमहरूकोिारे मा समयमै
जािकारी; (२) निद्यालयको पाठ्यक्रमको नििरण र व्याख्या, छात्र प्रगनिको मापर्दण्डगिनप्रयोग गररिे शैनक्षक
मूल्यां किका रूपहरु, चुिौिीपूणन राज्यको शैनक्षक स्तरहरुमा उपलस्ब्धस्तरहरु; चुिौिीपूणन राज्य शैनक्षक स्तर
नििान रणमा उिीहरूको िच्चाको उपलस्ब्धस्तर; र (३) यनर्द अिुरोि गररयो भिे , सु झािहरू ियारगिन र आफ्िा
िच्चाहरूको नशक्षासाँग सम्बस्िि निणनयहरूमाभाग नलि नियनमि िैठकहरूको अिसरहरू।
कार्षक्रमकोलाभि समर्षन
यनर्द नजल्लाको शीर्नक १को निनियोजि $५००,००० िा िढी भयो भिे , नजल्लाले आमािािु र पररिार
संलग्निालाई िढािा नर्दिको उद्दे श्यकोलानग कस्िमा एक प्रनिशि (१%) भन्दा कम आरनक्षि गिेछैि र
शीर्नक १का निद्यालयहरूमा कस्िमा ९० प्रनिशि (९०%) आरनक्षि कोर्को उच्च प्रार्थनमकिा
निद्यालयहरुलाई नििररिगिन गिेछ। सहभागी निद्यार्थीहरूको आमािािुहरू र पररिारलाई यो
निणनयगिनकोलानग अिसर प्रर्दािगररिेछ नक कसरी आमािािुको र पररिार सं लग्निा गनिनिनिकोलानग
िााँ नििेछ।
नजल्लाले निद्यार्थी शैनक्षक उपलस्ब्ध र निद्यालयको प्रर्दशन िलाई सुिारगिन प्रभािकारी आमािािु र पाररिाररक
संलग्निाका गनिनिनिहरूलाई योजिाििाउि र कायान न्वयिगिन निद्यालयहरूलाई प्रानिनिक सहयोग, र अन्य
सहयोग प्रर्दािगररिेछ। यी उपायहरू समािेश हुिसक्छ, िर निम्नमा सीनमिहुाँ र्दैि:
१. आमािािुहरू र पररिारसाँग कुराकािीगिनकोलानग संसाििहरूको प्रयोजि, नििीहरूलाई भेि्िे
ठाउं हरू र/िा गृह भ्रमणहरूगिे , िैठकहरूमा भागनलिकोलानग िाल हे रचाहको व्यिस्र्था गराउिे,
उिीहरूलाई उपलब्ध अनभभािक र पाररिाररक स्रोि केन्द्रहरूको प्रयोगगिन प्रोत्साहिगिे , र
नििीहरूसाँग कामगरी आमािािुको कुशलिालाई सुिारगिन सहयोगपु यान उि मद्दिगिे जुि
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निशेर्गरी िी व्यस्क्तहरूले उिीहरूको िच्चासाँ ग कामगरे र उ/उिको शैनक्षक उपलस्ब्धहरूमा
सुिारगिन सहयोगगिेछ। स्रोिहरू व्यस्क्त, एजेन्सीहरू सामग्री, र सेिाहरू समािेश हुिसक्छि्।
पाठ्यक्रम र निर्दे श ०८.१३४५१
(निरन्तर)
शीर्नक १ अनभभािक र पररिार संलग्निा िीनि
कायनक्रमकोलानग समर्थनि (निरन्तर)
२. अन्य समुर्दाय कायन क्रमहरू, व्यापारहरू, र एजेन्सीहरूको सेिाकोसार्थ शीर्नक १ कायनक्रमका
रणिीनिहरू समन्वयगिनकोलानग निकल्पहरू साझेर्दारी गर्दै ।
३. आमािािुहरू र पररिारले आमािािु र पाररिाररक सं लग्निाको महत्व र उिीहरुको िच्चाको नशक्षाको
समाि साझेर्दारको रूपमा सफलिापूिनक संलग्नगिनकोलानग रचिागररएका निनभन्न प्रनिनिहरूको
प्रर्दशनिगरी कमनचारी प्रनशक्षण गनिनिनिहरूमा संलग्नहुिसक्ने िरीकाहरुको पनहचाि।
४. उपयुक्त समयमा िानर्नक िैठककोलानग सर्दभािराख्ने जसले सिै आमािािुहरू र सहभागी िच्चाहरुको
पररिारलाई नििोनर्दएर उिीहरूको निद्यालयको भागीर्दारीमा प्रोत्सानहिगिे र शीर्नक १को
कायनक्रमहरु र उिीहरूको संलग्नहुिे अनिकारिारे सूचिानर्दिे ।
५. प्रभािकारी िानर्नक मूल्याङ्कि प्रनक्रयाको रचिा र सञ्चालिले आमािािुहरूले यस िीनिको सामग्री र प्र
भािकारीिाको िारे मा शीर्न क १ कोर् प्राप्तगरे का निद्यालयहरूको शैनक्षक गुणस्तर सुिारगिन
उिीहरूको निचारहरू साझेर्दारीगरी यसको कायान न्वयिगिे योजिा। उक्त प्रनक्रयाले निम्न
प्रश्नहरूमा ध्यािनर्दिेछ:
के यो िीनिले आमािािुको सहभानगिा िढाउन्छ?
आमािािुको सहभानगिामा के अिरोिहरू अझै पनि अिस्स्र्थि छि् , र नििीहरूलाई कसरी कम गिे िा
हिाउि सनकन्छ?
िानर्नक मूल्यां किद्वारा उत्पानर्दि निष्कर्नहरुलाई निद्यालय सु िारकोलानग रणिीनिहरु रचिागिन र यस
िीनिको पुि: संशोििकोलानग यनर्द आिश्यक परे मा उपयोगगररिेछ।
६. आमािािुहरूकालानग गनिनिनि र सामग्रीको रचिामा जो आनर्थनक रूपले िस्ििभएकाहरू,
असक्षमछि् , अंग्रेजी प्रिीणिा सीनमि छ, साक्षरिा सीनमिछ िा कुिै जािी िा जािीय अल्पसंख्यक
पृष्ठभूनममा परे काहरूलाई निशेर् ध्यािनर्दइ समािेशगररिेछ।
भबद्यालर् नीभत
प्रत्येक निद्यालयले अिीक्षक र सनमनिमा शीर्नक १को समीक्षा र निप्पणीकोलानग पेश गिेछि् जुि यसको
निद्यालय आमािािु र पररिार संलग्निा िीनि, जसले सिै कािुिी आिश्यकिाहरू पूरागिुनपर्दन छ, जसरी
निद्यालय-अनभभािक सघि कािुिी आिश्यकिाहरूसंगै रास्िएकोछ। यो िीनि सहभागी निद्यार्थीहरूको
आमािािुहरूसंग युक्तरुपमा निकास, र निद्यालयद्वारा नििररिगररिेछ।
प्रत्येक निद्यालयको आमािािु र पररिार संलग्निा िीनि र जां चसूचीको (चेकनलस्ट) प्रनिनलनप केन्द्रीय
कायान लयको फाइलमा रास्ििेछ।
सन्दिषहरू:
१९९४को अमेररकाको निद्यालय अनिनियम को सुिारको िारा (IASA) १११८
पी. एल. ११४-९५, (हरे क निद्यार्थी सफल अनिनियम २०१५)
के आर एस १५७.०७७; केआर एस १५८.६४५, के आर एस १५८.६४५१
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के आर एस १५८.८६५; के आर एस १५८.८६६; केआर एस १५८.८६७
२० यू .एस.सी. § ६३१८; ३४ सी.एफ.आर. § २००.२८
पाठ्यक्रम र निर्दे श ०८.१३४५१
(निरन्तर)
शीर्षक १ अभििावक र पररवार संलग्नता नीभत
सम्बन्धित नीभतहरू:
०३.११२; ०८.१३४५; ०९.११
अंगीकरण गररएको/सं शोनिि: ७/२४/२०१७
क्रम #: के.२
पृष्ठ १ को ३
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