
किन्डरगार्टन(बालसदन) विद्यार्थीहरूिा अभििाििहरूलाई पठाइने पत्रिो नमूना 

आदरणीय किन्डरगार्टनिा आमाबाब/ुअभििाविज्य,ू 

ववद्यालयमा सफल हुनिा लागग ववद्यार्थी राम्रो पाठि हुन ुमहत्त्वपणूट छ । 2016 मा भमभिगनिो 
व्यवस्र्थावपिाल ेववद्यार्थीहरू पठनमा ग्रेड स्तर वा मागर्थिो प्रदिटन देखाएर ग्रेड तीनबार् बाहहर ननस्िून ्
िनेर सनुनश्चित गनटिा लागग ववद्यार्थी एउरै् ग्रेडमा रहहरहने िाननु (हाल ग्रेड तीनिो िाननु अनसुारिो 
पठनिो रूपमा गिननने) पाररत गयो । 2016/2017 िा किन्डरगार्टन(बालसदन) ववद्यार्थीहरू जनत बेला 
ग्रेड तीनमा पगु्छन,् त्यनत बेला यो िाननुले उनीहरूलाई असर गदटछ । यो िाननु अनसुार र िक्षािोठामा 
प्रदान गररने ननदेिनले यो िुरा पालना गरोस ्िन्निा लागग,श्जल्लाल ेग्रेड तीनिा मलू्याङ्िनहरू माफट त 
राज्य िरिा ववद्यार्थीहरूलाई किन्डरगार्टन प्रदान गनेछ । यी मलू्याङ्िनहरूले पठनमा गहन ननदेिन र 
मध्यस्र्थता आवचयि पने ववद्यार्थीहरूलाई पहहिान गछट र ववद्यार्थीिा व्यश्ततगत आवचयिता परूा गने 
खालिो ननदेिन हदन भिक्षिहरूलाई सहयोग गने उपयोगी जानिारी पनन प्रदान गनेछ । 

ववद्यालय वर्टिो सरुुवात, बीि र अन्त्यमा किन्डरगार्टनदेखख ग्रेड तीनसम्मिा ववद्यार्थीहरूिो पठन 
परीक्षण गररनेछ । िाननुी आवचयिता अनसुार श्जल्लाल ेकिन्डरगार्टनदेखख ग्रेड तीनसम्मिा दक्षतािो 
लक्ष्य परूा नगने ववद्यार्थीहरूिा अभििाविहरूलाई प्रारश्म्िि सञ्िार र ननयभमत रूपमा भलखखत सञ्िार 
पनन प्रदान गनुट पदटछ । सञ्िारले वतटमान अवस्र्थामा प्रदान गररदैं गरेिा सेवाहरूिो जानिारी, तपाईंिो 
बच्िािो लागग योजना बनाइएिा पठनिा अनतररतत सहयोगहरू, घरमा बच्िालाई सहयोग गनट तपाईंिा 
लागग रणनीनतहरू (घरमा पठनिो योजना)लाई समेट्न ेछ । 

ग्रेड िारमा जाने योग्यता ननर्ाटरणिा लागग, ग्रेड तीनिा सब ैववद्यार्थीहरूल ेवर्टिो अन्त्यमा अननवायट 
रूपमा राज्यिो मानिीिृत मलू्याङ्िनमा सहिागी हुन ुपनेछ । ग्रेड तीनिो अन्त्यमा तपाईंिो बच्िािो 
पठन ग्रेड स्तर िन्दा िम छ िने तपाईंलाई समगुित िारणबार् पाइने छूर्िो योग्यता परूा नगरी 
तपाईंिो बच्िालाई ग्रेड िारमा लगगने छैन िन्ने िुरा सगूित गररने छ । 

भिक्षािा सब ैववर्य क्षेत्रहरूमा साक्षरता जोडडने िएिाल ेपठनिो िुिलताले िववष्यिो पेसा र िलजेिो 
तयारीिो बारेमा राम्रोसँग िववष्यवाणी गछट । ववद्यालय लागेिो हदन ववद्यालय हदन िर प्रारश्म्िि 
साक्षरतामा िेश्न्ित हुने िएता पनन हामीलाई तपाईंिो सहयोग िाहहन्छ । पररवारिो सहिागगताले 
बच्िालाई पाठििो रूपमा सफल बनाउन महत्त्वपणूट िभूमिा खले्दछ । 

र्थप जानिारीिा लागग, िृपया (insertyourdistrictcontactinformation/schoolwebsiteaddress) मा 
सम्पिट  राख्नुहोस ्। 

िवदीय, Nepalese 


