
क्याप्रक इलिमेन्टरी सू्कि  

अलििावक संिग्नता नीलत  

२०२० - २०२१ 

उदे्दश्यको कथन 

क्याप्रक इलेमेन्टरी सबै विद्यार्थीहरूको सफलताको लावि समवपित छ। संकाय र स्टाफले आफ्ना पररिारको बच्चाको विक्षामा 

महत्वपूर्ि साझेदारको रूपमा हुनुको महत्त्वमा विश्वास िदिछन्। क्यापरक एवलमेन्टरीमा हामी विश्वास िदिछ  ंवक आमा-

बुबाको संलग्नता हाम्रा बच्चाहरूको सफलताको लावि आिश्यक छ र हाम्रो पररिारसँि कायि सम्बन्ध स्र्थावपत िनि काम िने 

अिसरलाई स्वाित िदिछ ।ं 

क्याम्पसका रूपमा हामी प्रवतबद्ध छ :ं 

● आफ्ना बच्चाहरूको विक्षामा साझेदारको रूपमा अवििािकलाई सम्मान िने र उनीहरूको पवहलो र आजीिन 

विक्षकहरूको िूवमकालाई सम्मान िने; हाम्रो सू्कल कमिचारीहरूको क्षमता उनीहरूको पररिारको सार्थ 

साझेदारीमा काम िनि बढाउँदै 

● सबै विद्यार्थीहरूको लावि उच्च िैवक्षक उपलब्धिहरूको आिा 

● साइटमा आधाररत नेतृत्व र साझेदारी साझेदारी वनर्िय माफि त पररिारको संलग्नता बढािा  

● पररिारका सबै सदस्यहरूका लावि स्वाितयोग्य र उत्तरदायी िातािरर्को पालनपोषर् िदै 

● क्याप्रक इवलमेन्टरी स्टाफ र पररिारहरू बीच सूचना र विश्वासको स्रोतको रूपमा खुला संचारको स्र्थापना र 

प्रबधिन 

● सम्भि िएसम्म पररिारको सहिाविताका लावि साधन प्रदान िने, सहिावितामा अिरोधका सार्थ पररिार, तर 

सीवमत छैन, सीवमत अंगे्रजी प्रिीर्ता, अक्षमता, िा आप्रिासन ब्धस्र्थवत 

● पररिारलाई सूवचत िदै यवद उनीहरूका बच्चाहरूलाई चार ()) िा लिातार लिातार हप्ता सम्म एक विक्षक द्वारा 

वसकाइएको छ जो िीषिक १ अब्धिम वनयमहरु (F 67 फेड। रेवज। , २००२) 

 

अवििािक / पररिारको संलग्नता िनेको पररिारका सदस्यहरूको वनयवमत, दुई-मािि, र अर्थिपूर्ि सञ्चारमा विद्यार्थीको 

िैवक्षक विक्षा र अन्य सू्कल िवतविवधहरू समािेिी सहिाविताको सुवनविततासवहतको सहिाविता हो।  

(A) पररिारहरूले आफ्नो बच्चाको विक्षालाई सहयोि पुर्याउन अविन्न िूवमका खेल्छन् 

(B) पररिारहरूलाई सू्कलमा उनीहरूको बच्चाको विक्षामा सवियतासार्थ सहिािी हुन प्रोत्सावहत िररएको छ  

(C) त्यो हो वक पररिारहरू उनीहरूको बालबावलकाको विक्षामा पूर्ि साझेदार छन् र वनर्ियको रूपमा र 

सल्लाहकार सवमवतहरूमा उनीहरूको बच्चाको विक्षामा सहयोि पुर्याउने काममा सामेल छन्। 

(D) ESEA (एवलमेन्टरी सू्कल विक्षा ऐन) को धारा १११ other मा िर्िन िररए अनुसार अन्य िवतविवधहरू पूरा िदै।  

 

नीलत लवकासमा अलििावकको संिग्नता 

क्यापरक इलेमेन्टरी सरोकारिालाहरूले संयुक्त रूपमा क्याप्रक इलेमेन्टरी अवििािक संलग्नता नीवतको विकास, समीक्षा र 

संिोधन िनेछन्। वहतधारकहरूले समािेि िनि सक्छन्: 

● अवििािक र पररिारका सदस्यहरू जो समग्रमा सू्कल समुदायको प्रवतवनवध हुन् 

● सू्कल कमिचारी (विक्षक, प्रिासक, कमिचारी, आवद) 

र्थप रूपमा, अिब्धस्र्थत विद्यार्थीहरूका सबै पररिारका सदस्यहरूलाई प्रते्यक िैवक्षक िषि (अवप्रल-मे) को अिमा अको िषिको 

तयारीको लावि समीक्षा र संिोधन प्रवियामा िाि वलन आमब्धित िररनेछ। 

 

अलििावक संिग्नता अवसरहरू 

क्यापरक इलेमेन्टरीले उनीहरूको बच्चाहरूको विक्षामा पररिारको औपचाररक र अन पचाररक साझेदारीलाई महत्त्व वदन्छ। 

पररिार, विद्यार्थी र सू्कलमा र सामान्य रूपमा विद्यार्थीको लावि महत्वपूर्ि योिदान पुर्याउन सके्न धेरै तररकाहरू छन्। हामी 

सू्कलको अन्य कायििमको सार्थ पाररिाररक संलग्नताका अिसरहरू समन्वय िनि र एकीकृत िनि खोजछ ।ं र्थप रूपमा, 

क्याप्रक एवलमेन्टरीले सू्कलको र पररिारको दुबै क्षमता िृब्धद्ध िनि पररिारको संलग्नता बढाउन खोजे्नछ। यसले समािेि िदिछ, 

तर वनम्न िवतविवधहरूमा िाि वलन सीवमत छैन: 



 

विक्षक रात माता-वपता विक्षा कायििालाहरू संिीत गे्रड स्तर कायििमहरू पूरा िनुिहोस्     

पीटीए बैठकहरू / कायििमहरू अवििािक िवर्त / विज्ञान रातहरू ग्रान्डफ्रें ड्स सप्ताह    

स्वयमे्सिकहरू स्टर  Fat््ि फादरफेल्ड यात्रा / छुट्टी पाटीहरू        

पतन र िसि समारोहहरू रनपेरेंट / विक्षक समे्मलनहरू फुन        

यी घटनाहरू मधे्य केही COVID-19 प्रवतबन्धको कारर् िसु्ततः प्रसु्तत हुनेछ।  

 

कोषको आरक्षण 

क्याप्रक इवलमेन्टरी सू्कलले यसको अवििािकीय संलग्नता कायििमलाई सहयोि पुर्याउने उदे्दश्यको लावि यसको िीषिक १ 

कोषको कब्धिमा १% छुट्याउनेछ। प्रिासनले क्याम्पस विक्षा सुधार सवमवत (सीईआईसी) सँि पररिारको संलग्नताका लावि 

तोवकएको रकमको प्रयोिको बारेमा परामिि िनेछ। 

 

 

वालषिक बैठक 

क्याप्रक इवलमेन्टरीले सू्कल िषिको पवहलो दुई हप्ताको अिवधमा विक्षक / पाठ्यिम रातलाई समाते्नछ। यहाँ: 

1. िीषिक १ कायििम िर्िन िररनेछ, र सू्कल प्रदििन जानकारी साझा 

2. अवििािक संलग्नता नीवत वितरर्, छलफल, र समीक्षा िरीनेछ 

3. सू्कलको पाठ्यिम र बच्चाहरूको प्रिवत नाप्न प्रयोि हुने िैवक्षक मूल्ांकनका प्रकारहरू छलफल िररने छ 

4. विद्यार्थीहरूले प्राप्त िनि सके्न प्रिीर्ता स्तरहरूको समीक्षा िररन्छ 

5. पाररिाररक संलग्नताको लावि अिसरहरू प्रसु्तत र व्याख्या िररनेछ। पररिारका सदस्यहरूलाई सू्कलको वनर्िय 

वलने वनकायहरूमा सेिा िनि चासो व्यक्त िनि प्रोत्सावहत िररनेछ। 

र्थप विषिक १ बैठकहरू िषििरर फरक फरक समयमा आयोजना िररन्छ र सबै पररिारलाई स्वाित छ र उनीहरूलाई 

उपब्धस्र्थत हुन प्रोत्सावहत िररयो। यी बैठकहरुमा प्राप्त सुझािहरु र इनपुटलाई वनर्िय बमोवजम र व्यािहाररक समयमा सुझाि 

/ इनपुटको प्रकृवतको आधारमा विचार िररनेछ। पररिारहरूलाई बैठक, ईमेल िेब साइट, सू्कल मेसेन्जर, नू्यजलेटरहरू, र / 

िा विद्यार्थीहरूसँि घर पठाइएको सूचनाहरू माफि त जानकारी िराइनेछ। 

 

सू्कि-अलििावक कम्प्याक्ट 

क्यापरक एवलमेन्टरी पररिार, क्याम्पस संकाय, र क्याम्पस प्रिासनको सार्थ सू्कल ब्यिसावयक कमे्पक्टको िावषिक विकास, 

समीक्षा र संिोधन िनि काम िदिछ। यस कम्प्याक्टले सू्कलको उच्च-स्तरीय पाठ्यिम र वनदेिन प्रदान िने वजमे्मिारी, 

उनीहरूको बच्चाको विक्षामा सहयोि पुर्याउने अवििािकको अपेक्षाहरू र विद्यार्थीहरूले उनीहरूको वसकाईको 

व्यब्धक्तित वजमे्मिारी वलने अपेक्षाहरूको पवहचान िदिछ। कम्प्याक्टहरू सू्कल िेबसाइटहरूमा वितररत हुनेछ र / िा 

विद्यार्थीहरूसँि घर पठाइनेछ र तपाईंको पवहलो अवििािक-विक्षक समे्मलनमा छलफल हुनेछ। 

 

मूल्ांकन 

पररिारहरूको संलग्नताको सार्थ, क्याप्रक एवलमेन्टरी सू्कलले सामग्री सहिाविता र सू्कलको अवििािकको सहिाविता 

नीवतको पाररिाररक सहिाविता र धारर्ाको स्तरमा िावषिक विशे्लषर् िनेछ। यस मूल्ाक्नमा पररिारहरूले अवधक 

सहिावितामा अिरोधहरू पवहचान िने समािेि िदिछ। सू्कलले अवधक प्रिािकारी अवििािकको संलग्नता प्रोग्रावमंिको 

लावि रर्नीवत वडजाइन िनि, र यवद आिश्यक िएमा, यसको पाररिाररक संलग्नता नीवतहरूमा संिोधनको लावि मूल्ांकन 

खोजीहरू प्रयोि िदिछ। मूल्ांकन प्रवियामा वनम्न समािेि छन्: 

● क्याम्पस CEIC र यसको सदस्यहरु बाट इनपुट 

● सहिाविताको स्तर वनधािरर् िनि र सहिाविता रोके्न अिरोधहरूको पवहचान िनि िावषिक सिेक्षर् पररिारहरू 

(िावषिक पाररिाररक सिुवि सिेक्षर् पररिारहरूले बुझे्न िाषामा उपलि िराइएको अनलाइन संस्करर् हुनेछ 

जुन व्यािहाररक िए पवन व्यािहाररक हुन्छ);  



● िावषिक रूपमा सिेक्षर् पररर्ामहरू, स्वयमे्सिा डेटा आधार, र आउँदो बषिको आधारिूत डाटाको रूपमा अन्य 

स्रोतहरू प्रयोि िनुिहोस् (विशे्लषर् िषौं बषि पररितिन िरेर प्रयोि िररएको); 

● आिामी सू्कल िषिको लावि पाररिाररक संलग्नता लक्ष्य स्र्थापना िनुिहोस्; 

● विकास पररर्ामहरूको आधारमा पररिारको संलग्नता बढाउन रर्नीवतहरू विकास र कायािन्वयन िनुिहोस्।  

 

लनष्कषि 

क्याप्रक एवलमेन्टरी सबै विद्यार्थीहरूको सफलताको लावि प्रवतबद्ध छ। हामी हाम्रा पररिारहरू र समुदायसँिै वमलेर हाम्रा 

प्रते्यक विद्यार्थीको लावि विक्षामा उतृ्किता प्रदान िने लक्ष्यसवहत हाम्रा अवििािकको संलग्नता र िीषिक I कायििमहरूको 

प्रिािकाररता वनिरानी िनि काम िदिछ ।ं 

 

दत्तक 

यो अवििािक संलग्नता नीवत काप्रक एवलमेन्टर ी (क्याम्पस-िाइड िीषिक I कायििम प्रदाता) का पररिारहरूसँि संयुक्त 

रूपमा विकवसत िररएको छ र उनीहरूसँि सहमवत छ, पाररिाररक वनमिर्ा र प्रवतवियाहरूबाट प्रमावर्त हुन्छ, राज्य 

आिश्यकताको आधारमा पाररिाररक संलग्नता वििेषज्ञबाट पररितिनहरूका लावि सुझािहरू। , र तल हस्ताक्षरहरू।  

 

यो अवििािक संलग्नता नीवत क्यापरक इवलमेन्टरी सू्कल द्वारा जून २०२० मा अपनाइएको वर्थयो र २०२० - २०२१ सू्कल िषिको 

अिवधमा लािू हुनेछ। सू्कलले यो नीवत सबै पररिारमा अकु्टबर १,, २०२० िन्दा अवघ वितरर् िनेछ। 

 

क्याप्रक इवलमेन्टरी सू्कल  


