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एिविलन �त� �ूल िड��� क्

टाइटल १ अिवभावक सं ल� िनती: 2021-2022
वण� न् को प्रयोजन:
एिबिलन (ISD)-िड��� कमा रहे का सबै िव�ाथ�को असलिश�ाको िन�ी समिप� तछ।यो उ�े � प्रा��को लागी
अिवभावक र समाजको समल�ताको िवकास आव�कपद� छ।प्र�ेक िव�ाथ�को उ�ितको लागी जनसमु दायको
सहयोग र सं ल�ताको खां चो पद� छ।िव�ाथ�को िसज� ना�क वातावरणको िवकास �नको िन�� िव�ालय र घरको
सकारा�क िवचार �नुपछ� /
यी साझे दारी र खु�ा सं चारले िव�ाथ�को िसकाइको अवसरलाई थप मद्त पु या� उछ।सवै िव�ाथ�ह� (TEKS ) को
पाठयक्रम उ�े � तफ� लािग पन� छन भ�े आसा र�खन्छ। हाम्रो िड��� कलाई केही िव�ाथ�को लािग यो उ�े � प्रा�
गन� थप सहयोग चािहन्छ भ�े ला�छ।
एिबिलन ISD-सवै अिवभावकह�लाई टाइटल १ काय�क्रममा समावे स गन� अिभप्राय राख्दछ।िव�ाथ�को सफलताको
िन�� उनीह�लाई घर/ �ूलमा सहभािगता गराउन अवसर प्रदान गद� छ। यो योजना िवकासमा टाइटल १ अिवभावक
सं यु� िवकास अिन �ूल पूनिव� चार प्रिक्रया र सुधार समावे स छन् ।
िनती िबकास मा अिवभावकको सं ल�ता
प्र�ेक वष� �ूलले अिवभावकह�लाई सभामा छलफल गन� िनम�णा गद� छ। अिवभावक,समाजका सद� र
�ूलका कम� चारीह� बसे र पूनिव� चार,छलफल र टाइटल १ का �ूल अिवभावकह�लाई जानकारी र उनीह�को
अिधकारवारे अवगत गराउछ।
यिबिलन (ISD) सक्रीय �पमा अिवभावक र िव�ाथ� समूहको प्रितिनिध� गराउने गरी नयाँ ��� अिवभावक
सं ल�ता सभा भे लामा सं ल� गन�छ।भे लाको िन�� उपयु � स्थान र समयको �वस्था गद� छ।जसले गदा�
अिवभावकलाई सहज �नेछ।
टाइटल १ अिवभावक सभा:
सवै अिवभावकलाई सभामा सु झाविदन,अनू भव सु नाउन,िनण� यक भूिमका खे ल्न र नानीह�को िश�ाको िवषयमा कुरा
गन� पू ण� अवसर पाइनेछ। टाइटल १ �ामपस प्र�ेक शै ि�क वष�मा अिवभावक भे ट काय� क्रम रा�ेगद� छ।
अिवभावकह�लाई टाइटल १ �ूलका वारे मा र यसको उ�े �वारे जानकारी गराउदछ। उनीह�लाई अ�
जानकारीको लागी कागजपत्रह� ह�ा�रण ग�रने छ। वष� मा दू ई पटक (PAC) भेलामा अिवभावकह�लाई उप�स्थत
�ने मौका �नेछ। यसै गरी अिवभावकलाई �ा�स िडजाइन,अिवभावक सं ल� के�मा क�ीमा दू ई प� उप�स्थत
�ने अवसर िमल्नेछ। अिवभावक सं ल� के� �त: शै ि�क र नानीह� सँ ग काम गन� सु िवधा जनकछ।
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अिवभावकको सिजलै प�ँ च �ने ठाउं मा / समयमा यो भे ला �नेछ।भाषा इ�रप्रे टर,चाए� �ारको �वस्था �न
सक्छ।अिवभावक �ानाकष� णको िन�ी िल�खत जानकारी र सूचना उपल� ग�रनेछ।
�ूल- अिवभावक सं झौता
टाइटल १ को िनद� िशका अनु सार,टाइटल १ ��सले प्र�ेक काय� क्रममा �ूल अिवभावक सं झौता पत्रको िबकास
गनु� पछ� ।यो सं झौताले �ूल-अिवभावक वीच साझे दार िज�े वार गरी िव�ाथ�को िश�ामा मह�पूण� भू िमका खे ल्न
स�ेछ।
यो सं झौताले िव�ाथ�को प्रगित र सफलता वारे िव�ाथ�,अिवभावक र �ूल कम� चारी वीच साझे दार िज�े वारीको
��ा गद� छ। प्र�े क �ा�सका सद�ह�,�ा�स वाइड क��े सन किमटी अिवभावक सिहतवाट सं झौता
काय� नयन �परे खाको िन�ी सहमती चािहनेछ।प्राथिमक िश�क, सवै अिवभावक सँ ग भे ट गरी सं झौता वारे गहन
छलफल गन�छन।अिवभावकह�लाई िव�ाथ�ह�को शै ि�क सफलताको िन�ी िश�क, अिवभावक र िव�ाथ�ह�को
िज�े वारी काय� पत्रको संझौताह� उपल� गराइनेछ। अिवभावक्, िश�क, िव�ाथ� र प्रशासनको ह�ा�रले
िव�ाथ�को शै िशक प्रगितलाई थप बल पु �ेछ।अिवभावकलाई यो सं झौताको िबषयमा िव�ाथ�ह� सँ ग छलफल गन�
प्रे �रत ग�रन्छ।
अिवभावक सं ल�ताका प्रकारह�:
एिविलन ISD िव�ाथ�को िसकाइको अनु कुल वातावरण िबकास को लागी टाइटल १ अिवभावक सं ल�
कृयाकलापलाई सहयोग पु या� उदछ।अिवभावकह� आफ्नो अमू� समय िदएर �यं सेवकको काय� क्रम �ारा �ूलमा
र घरमा िव�ाथ�को िसज�ना�क सहयोगको वातावरण बनाउन स�ेछन् । िविभ� काय� क्रममा सहभागी भएर समु दाय
र िव�ाथ�को प्रगती र सफलताको िन�ी थप मदत गन� स�ेछन।�ूल र प�रवारले अिवभावक सं ल� काय� क्रमलाई
सफल बनाई िव�ाथ�को आव�कतालाई पू त� गन� स�े छन।
हाम्रो समु दायको आव�कता सँ ग मे लखाने काय�क्रमह�:
प्रस� अिवभावकह� �ूलका कम� चारीसँ ग िमली �व�स्थत �पमा समय सा�िभ�क योजना एवं पुनल�कन गरी
टाइटल १ काय� क्रम िबकासको िन�� िमले र काम गन� स�ेछन् ।िसिमत अंग्रेजी,अस� एवं अस्थाई
अिवभावकह�लाई भागिलनको िन�� अवसर प्रा� �नेछ।टाइटल १ काय�क्रमको �परे खा,यसको िवकास र
काय� योजनाको िनिम� समु दायलाई सं पक� ग�रनेछ।अिवभावक र िव�ाथ�ह�को आव�कतालाई �ानमा राख्दै र
अिवभावकको सु झाव �ारा एवं अ� िविभ� मा�मबाट िसज� ना�क र सफल �ूलबातावरणको िनमा� ण
ग�रने छ।िव�ाथ� र अिवभावकह�को आव�कतालाई म�नजर रख्दै �ूल समु दायले काय� गोश्ठी र काय�क्रमह�
सं चालनगन�छ।एिबिलन ISD अिवभावक सं ल�तालाई उ� रा� स�ाह र सु झावको �ागत गद� छ।
कम� चारी अिवभावक सं चार:
�ा�सको प्रगितवारे सबै अिवभावकह�लाई वािष�क�पमा जानकारी गराइनेछ।अिवभावकह�ले समय-समयमा
शै िशक प्रगती �रपोट� काड� पाउनेछ्न् ।अनु रोध गरे को ख�मा �ूलले प्रगित नितजाको �ा�ा इ�रप्रे टर गन�
�वस्था
अिवभावकह�ले समय-समयमा (ESSA)ले चाहे मु तािवक पू रक शै ि�क से वाह� र �ूलको चनौट वारे जानकारी
पाउने छन, यदी �ो �ा�स (TEA) ले �ूल इ�ुपमे � खतराको स्थानमा परे काछन भने ।
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अिवभावकह�लाई समय-समयमा समाचारपत्रह��ारा उपल� काय�क्रमह�वारे जानकारी गराइनेछ।जानकारीह�
अिवभावकह�ले बुझने सरल भाषामा रहनेछन।
अिवभावकलाई िनयिमत�पमा िव�ाथ�ह�को शै ि�क प्रगतीवारे जानकारी गराइनेछ।
अिवभावकलाई चालु शै ि�क-सत्रमा �ूलमा भागिलन र �यं सेवकको भू िमका िनभाउने अवसरवारे
जानकारी ग�रनेछ। िव�ाथ�ह�को पडाइ स�म बनाउनको लािग अिवभावकह�ले शै ि�क सामाग्री र तािलम ज�ा
अवसरह� प्रा� गन� छन।
समाचार पत्रह�,सभागो�ी,���गत संपक� र िल�खत सू चनाह� ज�ा काय� शै लीको प्रगोगगरी खु �ा सं चारको
स्थापना ग�रनेछ।
अिवभावकह�को मह�,उपयोगीता, दे न,उिनह�सँ ग कसरी सं पक� गन� अिन समान�पमा पाट् नर वनी कसे री कामगन�
सिकन्छ भ�े वारे िश�क र �ूल कम� चारीलाई तािलम िदइनेछ। सबै कम� चारीबग� लाई तािलम िदई सकारा�क सं चार
क्रीयाकलाप �ारा अिवभावक र समु दाय सद�सँ ग प्रभावकारी ढं गले काम गन�को िनिम� द� बनाइनेछ।
मू �ांकन:
अ��म छ ह�ा,टाइटल १ �ा�सका अिवभावकह�लाई टाइटल १ काय� क्रम सं ब�ी उिनह�को बुझाई र
सहभागीतावारे अिवभावक सव��ण प्र�ह�उपल� गराइनेछ।
यो सव� �णले अिवभावकह�लाई काय�क्रम सु धारगन� , सहभागी �न, आफ्नो प्रतीक्रीया र सुझावह� िदन राम्रो
अवसरिमल्नेछ।
मू �ांकन प्रक्रीया अिवभावक सव� �ण नितजा वािष�क िड��� क अिवभावक स�ाह कमे टी (DPAC) सभामा समावे स
ग�रने छ।
िड��� कले िड��� क अिवभावक स�ाह कमे टी (DPAC) सभामा अिवभावक सं ल� नीित,वािष�क पूनिव� चार र जानकारी
प्रा�को आधारमा नितजा दोय�उनेछ। थप,प्र�े क �ा�सले वािष�क�पमा टाइटल १ �ा�स काय� क्रम पु नल�कन
गन� छ।अिवभावकह� कम� चारीसँ ग बसी �ा�स अिवभावक संल� नीित पुनराव्रे ि� गन�छन् ।पु नल�कन िवशे ष गरी
अिवभावक सं ल�ताको मा�म�ारा शै िशक प्रगित तफ� �ानाकष� ण �नेछ।
यो नीित अदलवदलको िसफा�रस DPAC मे 20 मा ग�रएको हो र यसको लागू शै ि�क सत्र 2021-2022
को अविधमा लागू ग�रने छ। से �े�र 30, 2021 स�मा वा यसभ�ा अघी �ूलले अिवभावकलाई यो नीित िवतरण
गन� छ।

Dr. Karen Munoz
__________________________________
(आिधका�रक ���को ह�ा�र) 5/20/2021
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