
प्राथमिक मिधालयिा नयााँभनाा गनना भन्दा पमिले

जामनराख्ननपने कन रािरु, तयारी गररराखे्न कन रािरु

सम्पादन:जनमितको संस्था, सेन्दाई पयाटन तथा अन्तराामरि य एसोमसएसन

सियोग: सेन्दाई मसटी कन मनिी प्राथमिक मिद्यालय,अन्तराामरि य कक्षा



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

 सिनिगत मदनचयाािा आिश्यक पने कन रािरु

नाि बोलाएपमि जिाफ

मदननपदाि

सिस्यािा परेिा मिक्षकलाई भन्ननपदाि ।（िौचालय, 
िारीर अस्वस्थ भएको अिस्था आमद ）



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

 सिनिगत मदनचयाािा आिश्यक पने कन रािरु

सरसफाई गनना पदाि सियको पालना गनना पदाि



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

 मिधालयको खाना

मबधालयको खाना बााँड्ने काि पमन

गननापदाि
चमपस्टिक िा काटाचम्चा मलएर जाननपदाि



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

 मिधालयको खाना

आफ्नो धिा संबस्टि खानेकन राको बारेिा

पराििा मलन समकनेि

तोमकएको सिय मभत्रिा खाना

खाई सक्ननपदाि



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

स्वास्थ्य व्यिस्थापन

मबिान मबध्यालय जानन भन्दापमिले

िौचालय गएर मबध्यालय जाने
घरिा मबिानको खाना राम्रोसंग खानन पदाि
（मिधालयिा खाजाको सिय िैन）



मिधालय मभत्रको मदनचयााको बारेिा

स्वास्थ्य व्यिस्थापन

साहै्र गािो भएिा अस्पताल जानेस्वास्थ्य अिस्था मबमिएको सियिा मिधालय मबदा मलने

स्कन ल मबदा बस्दा जानकारी गराउने संक्रािक रोग लागेिा स्कन ल उपस्टस्थमतिा रोक लागे्न ि



तयारी गने साििी, मकनिेल गने साििी

 मिधालयिा मकन्ननपने सािानिरु

मबधालय अननसार मकन्ननपने सािान फरक हुनसक्ि

नेिपे्लट

गमितको सैमक्षक साििी

खेलकन दको लूगा

जानकारी कापी राखे्न केस प्रकोप

रोकथाि कन सन

आमद

सािान राखे्न बासे्कट



तयारी गने साििी, मकनिेल गने साििी

 घरिा तयार गननापने सािानिरु

मिधालय अननसार तयार गननापने सािान फरक हुनसक्ि

जोिेटि ी

बक्समिधालय मभत्र

लगाउने जनत्ता

रान्दोसेल

(स्कन लब्याग)

िैमक्षक साििी राखे्न

झोला
（िैमक्षक साििी）

खानाखाने साििी

राखे्न झोला
（चमपस्टिक, 
काटाचम्चा）

खेलकन दको लूगा

राखे्न झोला



तयारी गने साििी, मकनिेल गने साििी
 घरिा तयार गननापने सािानिरु

नयााँ भनाा हुननपमिले तयारी गननापने मिद्यालयका सािािीिरु

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

सििाकलम 5 वटा,  रातोसििाकलम, इलेजर, इसे्कल  
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खानाखाने िामग्री  राखे्न  झोला 
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तयारी गने साििी, मकनिेल गने साििी

 घरिा तयार गननापने सािानिरु

सबै साििीिरुिा, आफ्नो नाि लेख्नन पदाि

 मिधालयिा मकन्ननपने सािानिरु



मिधालय र घर

 बाल क्लब

आफन बासोबास गररराखेको प्रते्यक टोलिा बालक्लब हुन्ि

बालबामलकािरुको बृस्टि मिकासको लामग बालबामलका र अमभभािक एकआपसिा सिायता आदानप्रदान

गरर, एक अकाालाई बनझ्नननै यो क्लबको उदेश्य िो । यस कायाका लामग सदस्यता िनल्क आिश्यक पनेि ।

बालक्लबका गमतमबमधको उदिारििरु, सािामजक जिघट, स्थानीय उत्सबिरुिा सिभागी हुने, स्वागत
अमन मबदाई कायाक्रि, िनोरंजन, संसाधन संकलन आमद ।



मिधालय र घर

 PTA

PTA＝Parent - Teacher Association 

बालबामलकाको लामग अमभभािक र मबध्यालय सिकाया गरर साँगै काि गदािन्। बजार तथा

बस्टित्वकला जस्ता कायाक्रििरू गरेर, बालबामलकािरुको बारेिा पराििा मलनेमदने कायािरु
गदाि । यस गमतमबमधको लामग ＰＴＡ सदश्य िनल्क संकलन गने गररन्ि ।



मिधालय र घर

 मिधालय सिय

पमिको िेरचार

यिााँ मिधालय सिय पमि आफ्नो बच्चा िोड्नसक्नन हुन्ि

बालबामलका घरफके पमि, घरिा कोिीपमन, नहुने १ कक्षा देखी ६ कक्षा सम्मका बालबामलकाको
लामग, मिधालय सिय पमिको िेरचार गने ठाउाँ हुन्ि । ठाउाँ चााँिी मिधालय िातामभत्र, नमजकको
सािनदामयक भिन िा बालबामलका िेरचार घरिरुिा हुने गदाि ।



पैसा

 मिधालय

भनिानी िनल्क

बैंक(JP बैंक) खाताको आिश्यकता पदाि अननदान रकिको लामग आिेदन

मदन सक्ननहुनेि

मिधालयको दैमनकी तथा अमतररि

कायाक्रििरुको लामग आिश्यक पने

पैसा संकलन गररन्ि ।

 मिधालय

अननदान रकि

अमभभािकको बामषाक आय िेरेर ,मिधालय
अननदान रकि सियोग प्रदान गररनेि ।

मिधालयको िीक्षक साँग पराििा गननािोस ।



सिायता सम्बस्टि जानकारी

 जापान फमका ने तथा मिदेिी बाल मबधाथीिरु आमदलाई सिायता गने

सियोगीको खोजी गने काया

यो सेन्दाई मसटीको िीक्षा मिकास बोडा द्वारा संचामलत कायाक्रि िो ।

यसिा मिधालयको दैमनक काया तथा पठनपाठनिा सियोग गररन्ि ।

मबसृ्तत जानकारीको लामग मिधालयको िीक्षक साँग पराििा गननािोस ।




