हाो बारे मा
परवतनका ला ग साझेदार (partnership for change) भने संथाले बलटन र वनूिकका
वयालयह!लाई बढ वयाथ$ केि%त बनाउन र अविथत कुल )णालमा परवतन गन, स-बधमा
समथन )दन गद/ आएको छ। हा6ो ल7 भनेको वयाथ$ह!लाई आजको चाडै बदलदो,
परवतनसल र ज=टल अवथामा आव>यक सप र कलाकासाथ हाई कुल पास गन, ?बषयमा
वीयालयह!लाई अ! रा6ो काय गराउनु हो।
हालै हा6ा वयालयह! लBभग एक सय वष प=हला जहाँ थए Dयह भएको पाईछ। हामीलाई थाहा छ
Eक ?बभन वयाथ$ह!को सFने तरका अलग अलग हुछ तर पGन हामी सबै वयाथ$ह!लाई
उ=ह एउटै हुन भने पाराले पढाईराखेका छI।
तर यो परवतन हुँदै छ। हा6ा वीयालयह!लाई )Dयेक् वयाथ$का ला ग काम लाBने श7ा )दान गन,
बनाउनको ला ग वयाथ$ह!लाई उGनह!को श7ाको के% ?बदम
ु ा राखी संलBन गराउन आव>यक छ।
हामीले )Dयेक बLचाकोला ग श7ालाई Gनजीकृत गन आव>यक छ। यद वयाथ$ह!ले
उGनह!लाई चाख लाBने ?बषयमा सFने मौका पाए र Dयसलाई क7ा बा=हर स-बध जोOन सFने
भएको अवथामा हा6ा सबै वयाथ$ह! हाई कुलबाट उPPवल भवQयको ला ग तयारका साथ
उिDतण हुने थए।
परवतनका ला ग साझेदार (partnership for change) भने संथा नेल मे श7ा फाउडेसन ्
अनुदान Sवारा वDत पोषत छ।
यान केित े
हामी हा6ा वीयालयह!लाई पाँच महDवपूण 7ेTमा सुधार गन काय गर राखेका छI।
सFने र सकाउने बातावरण
●

सFने र सकाउने Uमलाई पार-परक तरका भदा अलग अथवा क7ा कोठाबाट बा=हर लाने
।

परवार तथा वयालय?बच ् साझेदार
•

हा6ो समुदायमा भएका सबै पारवारजनलाई श7ाको 7ेTमा आवाज )दान गन, मौका )दान गन
।
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युवा वगको संलBनता र ने?TDव
•

बलटन र वनूिकमा भएका युवाह!का साथ सहकाय र सशिFतकरण ।

सामुदाGयक सकाई
●

श7ाको अवसर सबै समद
ु ायमा ?बतार

GनिजEUत तथा )वणताको आधारमा सकाई
●

हा6ा हाई कुलबाट नातक् वयाथ$ह!लाई सफल हुन के आव>यक छ Dयसको प=हचान गन
अनुसधान र सामािजक योगदानको उपयोग गन, ।

●

वयाथ$ह!लाई सफल हुनको ला ग एउटा Gनजी बाटो अपनाउन अनुमती =दने।

हामीसँग सामेल हुनुहोस ्।
परवतनका ला ग साझेदार partnership for change लाई हा6ा वीयालयह! पुन: संरचना कायमा
यहाँह! सबैको आव>यक छ। हामीले सबै वयाथ$, श7क-शW7का, अभभावक, )शाशक र ?बभन
समुदायका नेताह! मलेर हा6ा वीयालयह! अघी थानतरण गन सFने छI भने व>वाश लएका
छI।
हा6ो कायमा सहभा ग हुन ?बभन उपाय छन ्। कृपया हा6ा नयाँ अमेरकनह!का ला ग संचार संयोजक
Yी एरक आनेहोलाई ८०२-७९३-१७४७ मा फोन स-पक अथवा eric@partnershipvt.org मा ईमेल गर
कसर सहभा ग हुने भनी बुbन सFनुहुने छ।
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