To the B, to the E, to the A.R.S.
Believe – Engage - Achieve and Respect – Scholars is our motto and we’re prepared.

असििािक र पररिार

शीर्षक १ कायषक्रम

बोस्टन K-8 मा िागीिारी

बोस्तोन क् -८ सघन

आमाबाबु / संरक्षक,

सशक्षक * विद्यार्थी * असििािक/संरक्षक

कममचारी, र
सँगै काम गर्ने
विद्यार्थीहरू, विद्यार्थी
सफलतामा एक

हाम्रो सङ्कल्प:
हरे क दिन हरे क बोस्टन
K-8 विद्यार्थीलाई ससक्न
बढाउने

महत्िपर्
ू म फकम गर्नम
सक्छर्न ्।


सबै विध्यार्थीहरूको उपलब्धि



उपलब्धि अंतराल बन्द



एक सरु क्षक्षत र स्िागतमय िातािरर्
सनु र्नब्चचत

शिक्षकको रूपमा
म ..................


हरे क ददर्न हरे क बोस्टर्न K-8 विद्यार्थीलाई शसक्र्न







शसक्र्ने प्रक्रियामा संलग्र्न र मेरो शिक्षकको



सबै विद्यालयको आिा र नर्नयम पालर्न।

ितममार्न प्रिािकारी र आकर्मक पाठ गर्नम।



सबै विद्यालयको सच
ू र्नाहरू, िि
ु बार फोल्डर घर
लार्नेछु र अशििािकको हस्ताक्षर िाहीत र्नोट

स्तर र मल्
ू याङ्कर्न बझ्
ु र्न आमाबाबल
ु े/

क्रफताम।

विद्यार्थी र अशििािकसंग एक नर्नयशमत



घरमा पढाइ, लेिर्न, र गखर्तको क्षमता
प्रोत्साहर्न गर्नम पररिारलाई स्रोत प्रदार्न।

मैले यो संकुचित पडे र मेरो जिम्मेिारी बुज्छु।
______________

शिक्षक



____________

शमनत



अभ्यास पढाइ, घरमा लेिर्न र गखर्त कौिल र
मेरो गह
ृ कायम परू ा।

मैले यो संकुचित पडे र मेरो जिम्मेिारी बुज्छु।
______________

विद्यार्थी

_____________

शमनत

मेरो बच्चा, नर्नयशमत रूपमा विद्यालय

समयमा, तयार, र समार्न पोिाक कोडमा
पठाउर्ने छु।


सम्मेलर्न, स्कूल गनतविगि, घटर्ना, कायमिाला

उपब्स्र्थत, र बोस्टर्न K-8 शिक्षा कममचारीहरुसंग
नर्नयशमत कुराकार्नी कायम राख्र्ने छु।


नर्नयम र विध्यलस्यको अपेक्षा पालर्न गर्नम मेरो
बच्चालाई उत्प्रेररत गराउर्ने छु।



घरमा नर्नब्चचत मेरो बच्चा अभ्यासहरू पढाइ,

लेिर्न र गखर्त कौिल बर्नाउर्न र प्रत्येक ददर्न

शसक्र्न र शसकेका कुराहरू बारे मेरो पररिार संग
कुरा गर्नम।

आिारमा विद्यार्थीको प्रगनत कुराकार्नी।


समार्न पोिाक कोडमा, समयमा, नर्नयशमत रूपमा

मेरो कक्षा शित्र योजर्ना र सबै पढ्र्नको लागग

अशििािकलाई सहयोग उपलधि गराउँ छर्न ्।


म ......................

प्रनतक्रिया आिाररत सि
ु ार गर्नम।

राख्र्नह
ु ोस ्।


म ......................

गर्नम।

एक सरु क्षक्षत, जोखिम नर्निःिल्
ु क शिक्षाको

िातािरर् मा उच्च िैक्षक्षक र व्यिहार आिा

अशििािक/आमाबाबक
ु ो रूपमा

स्कूल उपब्स्र्थत, र मेरो शिक्षाको िाग मेरो अंि

बढाउर्ने।


विद्यार्थीको रूपमा

गह
ृ कायम परू ा गर्नुम लगाउर्ने छु।


म ियाउदा विद्यालयमा मेरो बच्चाको कक्षा
स्ियंसेिक गर्ने छु।

मैले यो संकुचित पडे र मेरो जिम्मेिारी बुज्छु।
_______________

अशििािक / आमाबाबु

_____________

