बेलायतमा स्कूलको बारे मा थाहा पाउनु पने मुख्य कुराहरू (अजििावकहरूको लाजि)

हाजिरी
(Attendance)

इन्सेट (INSET)
जिनहरु

जन:शुल्क स्कूलको
खाना (Free school
Meals)

स्कूल िान यातायात
(Transport to
School)

कानूनी रुपमा, अननवार्य स्कूल उमेरका सबै बच्चाहरू (सामान्यतर्ा ५ दे खि १६) ले पूर्यसमर् उनित निक्षा प्राप्त गननय अननवार्य छ।अनििावकको रूपमा तपाईंका बच्चाहरूले एक
उनित, पूर्य-समर् निक्षा प्राप्त गछय न् िन्ने कनराको सननननितता गने कानननी निम्मेवारी
तपाईको हुन्छ। एक पटक तपाईंको बच्चा स्कूलमा दताय िईसकेपनछ उनीहरू ननर्नमत
हानिरी गराउने कानननी निम्मेवारी तपाईको हो । र्सको मतलब तपाईंको बच्चा अननमनत
नबना स्कूलमा अननपखथित हुन पाईने छै न। र्नद तपाईंले र्सो गननयिएन िने तपाईंलाई
िररवाना लाग्नेछ।
स्कूलहरूमा प्रत्येक िैनक्षक वर्य मा ५ वटा इन्सेट (INSET) नदनहरू हुन्छन् । INSET
नदनमा स्कूलहरू बन्द हुन्छन् र तपाईंको बच्चाहरु स्कूल िानन पदै न ।
INSET नदनहरू कमयिारी प्रनिक्षर् उद्दे श्यको लानग प्रर्ोग गररन्छ। तपाईंको बच्चाहरूको
स्कूलमा INSET नदनहरू कनहले कनहले पछय िनेर बच्चाको स्कूलमा बनझ्ननहोस् ।

युजनिर्सल जशशु जन: शुल्क स्कूलको खाना सबै सरकारी – अननदान प्राप्त स्कूलहरूले
ररसेप्िन (एअर आर), एअर/कक्षा १ र एअर/कक्षा २ मा प्रत्येक नवद्यािीलाई नन: िनल्क िाना
प्रदान गछय न्।
र्नद तपाईंले नवनिन्न सननवधाहरू (benefits) मध्ये कननै एक सननवधा प्राप्त गननय िएको छ िने
ठूला बच्चाहरूको लाजि जन: शुल्क स्कूलको खाना एअर/कक्षा ३ दे खि एअर/कक्षा ११
सम्मका बच्चाहरू नन: िनल्क स्कूल िानाको लानग हकदार हुन्छन् ।

नन: िनल्क स्कूलको िानाको लानग तपाईं र्ोग्य हुननहुन्छ नक हुननहुन्न िनेर तपाईंले here िााँ च्न
सक्ननहुन्छ र तपाईंको बच्चाको लागी नन: िनल्क िानाको लानग अनलाइन आवे दन गनय
सक्ननहुन्छ िहााँ तपाईंले नवनिन्न िार्ाहरूमा मेनूहरू दे ख्न पनन सक्ननहुन्छ। तपाईं बच्चाको
लानग हलाल सनहतको नविेर् िाना पनन अननरोध गनय सक्ननहुन्छ।
तपाईंको बच्चा उनीहरूको घरबाट स्कूल र स्कूलबाट घर िान नन: िनल्क र्ातार्ातको लानग
र्ोग्य हुनेछ यजि
• नतनीहरू ननिकको क्यािमेन्ट स्कूलमा िान्छन् वा तपाईंको घरबाट ननिकैको स्कूलमा
िान्छन् र
• ८ वर्य सम्मका बच्चाहरूका लानग स्कूल दन ई माइल िन्दा बढी टाढा छ वा ८ दे खि १६
वर्य उमेरका बच्चाहरूको लानग तीन माईल िन्दा बढी टाढा िए ।
र्नद तपाईंको बच्चाले मानिको मापदण्ड पूरा गदय छ िने तपाईंले र्ातार्ातका लानग
आवे दन नदन आवश्यक छ ।
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िृहकायस
(Homework)

धेरैिसो बच्चाहरूको लानग गृहकार्य सेट गररने छ। तपाईंको बच्चाको स्कूलको वे बसाइटमा
हे रेर वा तपाईंको बच्चाको निक्षकसाँग सोधेर कस्तो गृहकार्यको अपेक्षा गने िन्ने पत्ता
लगाउन सक्ननहुन्छ। िब बच्चाहरू एअर आर (Year R) मा सनरूवात गछय न् , तपाईंको
बच्चासाँगै प्रत्येक नदन घरमा पढ् ने समर् नमलाउने गननयहोस । तपाईंको बच्चाले घरमा एउटा
पढ् ने नकताब र एउटा पढे को रे कर्य राख्ने कापी दन बै ल्याएको हुन्छ । तपाईंको बच्चासाँग
नकताब संगै पढ् ने गननयहोस्, नित्रहरूको बारे मा कनरा गननयहोस् र र्नद त्यहााँ धेरै िब्दहरू छन्
िने तपाईंको बच्चालाई िब्दहरू पढ् न मद्दत गननयहोस् । आफ्नो बच्चासाँग पनढसकेपनछ
पढे को रे कर्य बच्चाले ल्याएको कापीमा राख्ननस । र्सो गदाय निक्षकलाई िाहा हुन्छ नक
तपाईंले घरमा बच्चासाँग पनढरहनन िएको छ। स्कूलले तपाईंलाई बच्चासाँग अभ्यास गनय को
लागी घरमा महत्वपूर्य िब्दहरू पठाउन सक्नेछ ।

अजििावकर्ँिको
र्ाँझ बैठक र
स्कूल ररपोटस
(Parents’
evenings &
school reports)

तपाईंलाई ‘अनििावकसाँगको सााँ झ बैठक’ (Parents’ evening) मा िाग नलनको लानग
आमखित गररनेछ र र्समा सहिागी हुनन धेरै नै आवश्यक छ। धेरैिसो स्कूलहरूले
बैठकको लानग समर्हरू (time slots) नदन्छन् र तपाईं आफूलाई उपर्नक्त हुने समर्
छनौट गनय सक्ननहुन्छ। र्नद तपाईंसाँग तपाईंको बच्चाको नसकाईको बारे मा केनह प्रश्न छ िने
बच्चाको निक्षकलाई िेटेर सोध्न सक्ननहुनेछ । स्कूल वर्य को अन्त्यमा, तपाईंले आफ्नो
बच्चाको प्रगनतको बारे मा ररपोटय प्राप्त गनय सक्ननहुनेछ। तपाईंको बच्चाहरुले पढाईमा प्रगनत
नगरे पनन उनीहरु त्यनतकै मानिल्लो कक्षामा िानेछन् - र्नकेमा, बच्चाहरूले फेल िएर
कक्षा दोहोर्ाय उाँदैनन्।

स्कूलको
चालूअवजिमा छु ट्टी
(Holidays in
term time)

सम्भव िएसम्म सबै अनििावक / हे रिाहकताय हरूले उनीहरूको स्कूलको नबदाको समर्मा
मात्र पाररवाररक नबदा नलन सनकनेछ ता नक बच्चाको निक्षामा बाधा नपनगोस। निक्षा कानूनले
िन्छ नक अनििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई स्कूलको िालूअवनधमा छन ट्टीको लानग बानहर
लैिाने अनधकार हँिैन। केवल नबिेर् पररखथिनतहरूमा प्रधानाध्यापकले छन ट्टीको
लानगअननमनत प्रदान गनय सक्दछ; र्नद नबिेर् पररखथिनतबि बच्चालाई स्कूलमा उपखथित
गराउन नसक्ने खथिनत छ िने कनत नदनको लानग अननमनत नदने िन्ने ननर्यर् प्रधानाध्यापकले
गदय छ।

जलङ्कहरु
(Links)

सकारात्मक व्यवहार व्यवथिापन Positive behaviour management
तपाईंको बच्चालाई नििानर्क रूपमा हुकाय उाँदै Bringing up your child bilingually
स्कूलमा उपखथिनत र स्कूल िालन अवनधमा छन ट्टीको िानकारी school attendance
नवद्यालर्मा र्ातार्ातको बारे मा िानकारी transport to school
स्कूलमा छन ट्टीको नमनत School holiday dates
नन: िनल्क स्कूल िानाको बारे मा िानकारी Free School Meals
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