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नेितृ्वकिााहरूले संसार पररविान गना सक्छन ्िनी हामी ववश्वास 
गछौँ। 

हाम्रो प्रवप्रवधता न ैहाम्रो शन्क्त हो ! 
 

 

प्रिर् असििावकहरू,  

 

नहेद च्र्ापम्र्ान सर् ुअमेरिकन एकेडमेीमा प्रिन्ससपलका रूपमा सेवा गना पाउन ुमेिो सौिाग्र् 
हो।  २० वर्ा सम्मका लागग एक जना सशक्षा िदार्क ि दईु बच्चाहरूकी आमाका रूपमा, मलेै 

िपाईँको िच्चालाई ससक्ि र िढ्ि चाहहने सिुक्षक्षत स्थानको महत्तत्तव मलेै बझुकेी छु।   

 

नहेद च्र्ापम्र्ान सर् ुअमेरिकन एकेडमेीमा, हाम्रो लक्ष्य भिेको त्यही गिु ुहो; हामी सरुक्षिि, मायाल ु

वािावरण प्रिाि गिेछौँ जहााँ िपाईँको िच्चाले अमेररका र िादहर पनि सफल हुिका लागग आवश्यक 

अङ्ग्रेजी भाषा सीपहरू ससक्नेछ। 

 

हामी तपाईँको बच्चाले सवोत्ततम स्कुल अनिुव पाएको सनुनन्चचत गना तपाईँको परिवािसँग काम 
गना िनतबद्ध छौँ।  र्स िक्रिर्ामा तपाईँलाई सहर्ोग गनाका लागग हामीले केही गनुापने छ िने, 

कृपया हामीलाई सम्पकु गि ुिदहचककचाउिहुोस।् 
 

म तपाईँको बच्चा ि तपाईँको परिवािसँग काम गनाका लागग उत्तसकु छु। 

 

ननष्ठापवूाक, 

डा. निकोल एल. कोिाव े
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हाम्रो प्रिीकचिन्ह (म्यास्कट) ककन चितुिा हो ? 

हाम्रो ससं्थापक, समस नहेद च्र्ापम्र्ान, एकजना िखि अगधवक्ता हुनहुुस्र्ो जसल ेप्रवचविरिबाट अमेरिकामा आएका बच्चाहरूका 
लागग तीब्र रूपमा आवाज उठाउनिुर्ो।  र्द्र्प्रप उहाँ आफ्नो दृन्ष्टकोणमा निम ि उदाि हुनहुुस्र्ो, उहाँ सेसट लइुस पन्ललक 

स्कुलहरूमा अङ्ग्ग्रेजी िार्ा ससकारूहरूलाई मागा ननमााण गनाका लागग अत्तर्सत उत्तकट ि उद्र्मी हुनहुुस्र्ो।  त्तर्सलै,े गचतवुा पिािमी 
ि शन्क्तशाली िएता पनन, उनीहरू गजदैँनन ्वा आफ्नो आवाज उँचो पादैनन।्  

लक्ष्य 

 

नेततृ्तवकतााले प्रवचव परिवतान गछान ्िनी हामी प्रवचवास गछौँ ! 
 

दृस्टि 

 

सम्पणूा बच्चालाई सेवा गदै हामी िप्रवष्र्को सफलता लागग नेततृ्तव र्ोग्र्ताहरूलाई नमनुा बनाउँनेछौँ। 

 

चििुवा िार्ा 
 

नेततृ्तवकतााहरूले प्रवचव परिवतान गछान ्! 

म नेततृ्तवकताा हँु ! 

म ननष्ठावान छु। 
म समानिुनूत िाख्छु। 

म कृतज्ञ छु। 

म ििोसार्ोग्र् छु। 
म नेततृ्तवकताा हँु ! 

म प्रवचव परिवतान गदैछु ! 

 

एनभसएनएए प्रमुख कायाालय 
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एनभसएनएए प्रमुख कायाालय िवन ४ मा अवन्स्थत छ जसको ढोका सोझै ग्रासड एिेसर्ुनति फक्रका सछ।  स्कुल सम्बन्सधत 

सब ैकुिाहरूका लागग, असििावकहरूले एनभसएनएए प्रमुख कार्ाालर्मा जानुपनेछ।  र्हद व्र्ाख्र्ाताहरूको आवचर्कता 
पछा  िने, उनीहरूलाई एनभसएनएए प्रमुख कायाालयमा बोलाइनेछ।  

व्यवहारका अपेक्षाहरू 

 

नहेद च्र्ापम्र्ान सर् ुअमेरिकन एकेडमेीका प्रवद्र्ाथीहरू नेितृ्वकिााहरू हुन ्!   

हाम्रा नेततृ्तव मलू्र्हरू ननटठा, समानभुतूत, कृतज्ञता, र भरोसा हुन।् 

प्रवद्र्ाथीहरूलाई ननष्ठा, समािभुनूि, कृिज्ञिा र भरोसा प्रिसशिु गि ुससकाउिे कुरा महत्त्वपणू ुछ भन्िे कुरामा हामी ववश्वास 

राख्छौँ। हाम्रा अपिेाहरूको म्यादिक्स यस पसु्तिकाको अन्त्यमा पाउि सककन्छ। 
 

सेसट लइुस पन्ललक स्कुल्सले ित्तरे्क प्रवद्र्ाथीका लागग ववद्यार्थी आिारसहंहिा पुस्तिका जािी गछा।  कृपर्ा घिमा र्ो 
पनु्स्तका आफ्ना बच्चाहरूसँग समीक्षा गनुाहोस।् व्र्वहाि चासोको प्रवर्र् निएको खण्डमा, ववद्यार्थी आचारसदंहिा पसु्तिकामा 
रेखाङ्ग्ककि गररएका अिशुासि प्रकियाहरू पालिा गरिनेछन।् 

 

उपस्तर्थनि 

 

स्कुल वर्ामा आफ्नो बच्चा सफल होस ्बसनका लागग, िपाईँल ेिच्चाको तकुलमा नियसमि उपस्तर्थनि र तकुलमा समयम ैपगु्िे 

कुरा निस्श्चि गिुपुिुछ।  ववद्यार्थीहरू अिपुस्तर्थि र दिला हुाँिा, उिीहरू तकुल फककुएपनछ तकुलमा िैनिक भरैहेको सशिणसाँग 

िािात्म्य राख्ि उिीहरूलाई कहठन हुसछ। नछटो छुट्टी हुनाले पनन शकै्षणणक िक्रिर्ामा हस्तक्षेप हुसछ। सशक्षकहरूले पढाइिहेका 
बेला कार्ाालर्का पसोनेलहरूले उनीहरूलाई हस्तक्षेप गना बसद गनुापछा। सशक्षकहरूले नछटो जाने प्रवद्र्ाथीहरूका लागग 
गहृकार्ा असाइनमेसटहरू हदन ि मद्दत गना पढाउन बसद गने काम बसद गनुापछा। 
 

ब्रेकफाति  

 

बबहान ७:४० देणख ८:०० सम्म सब ैप्रवद्र्ाथीहरूलाई नन:शलु्क ब्रेकफातट प्रिाि गररन्छ।    
बे्रकफास्ट खाने काम सक्रकएपनछ प्रवद्र्ाथीहरूलाई स्कुल न्जमहरूमध्रे् एउटामा लगगसछ जहाँ उनीहरूले स्कुल सरुु गनाका 
लागग घण्टी लागसुजेल पसु्तक पढ्नेछन।्  तपाईँको बच्चाले र्ो समर्मा पढ्ने पसु्तक बोकेि आउनपुनेछ। 

दैननक आगमन/छुट्टी 
 

कक्षा बबहान ठीक *M)% मा सरुु हुसछ। 

हदउसो ३:)@ मा प्रवद्र्ाथीलाई छुट्टी हुसछ। 
 
प्रवद्र्ाथीहरू ि स्टाफको सिुक्षाका लागग दैननक स्कुलका ढोकाहरू बसद गरिनेछन।्   

 

र्हद तपाईँलाई सित्र पस्न ुपऱ्र्ो िने, डोरिेल िजाउिहुोस।् भविसभत्र नछरीसकेपनछ, किामा प्रवेश गिुअुनि कृपया प्रमखु 

कायाुलयमा सम्पकु राख्िहुोस।् 
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असििावकहरूलाई आफ्ना बच्चाहरू बबहान ७:४० िसदा अनघ छोड्ने अनमुनत हदइनेछैन। प्रवद्र्ाथीहरूलाई िवन १ को 
मखु्र् गेटमा छोड्नपुनेछ।  

 

परिसिसित्र बबहान ७:४५ देणख ८:१५ सम्म ि हदउसो २:४५ देणख ३:१५ सम्म ट्राक्रफक वपृ्रद्धका कािण कािहरूको िवेश ननर्धे गरिएको छ। 
 

नछटै्ट छुट्टी  
 
तपाईँले आफ्नो बच्चाको लागग नछटै छुट्टी माग्ने अनिुोध गदाा, आकस्तमक स्तर्थनि भएको निस्श्चि गिुहुोस।्  नछटो छुट्टी दिाँिा 
त्यसले िपाईँको िच्चाको मात्र िभएर किाका अन्य िच्चाहरूको पनि ससकाइ प्रकियामा िाधा पगु्छ।   
 

नछटो छुट्टी हदइएको समर् जम्मा हँुदै जासछ ि सो तपाईँको बच्चाको उपन्स्थनततफा  गणना हुसछ। त्तर्सलेै, जिसम्म 

असभभावक(हरू)साँग एपोइन्टमेन्टका लागग डाक्टरको िोट हुाँिैि, िपाईँको िच्चालाई दिउसो २:४५ िसदा अनघ प्रवदा हदइनेछैन। 

 

कुन ैपनन ववद्यार्थीलाई आमाबाबहुरू, आचिकाररक अभभभािकहरू, िा विद्यार्थी भिनका िाचि स्िीकृतत पाएकाहरूबाहेक अरू 

कसिैाई हस्तान्तरण िररनेछैन। 
 

आफ्नो बच्चा(हरू) सलिका लागग २१ वष ुउमेरभन्िा कम उमेरका िाजभुाइदििीिदहिीहरू, सार्थीहरू वा अन्य आफन्िहरूलाई 

नपठाउनहुोस।् तपाईँले िनाा फािाममा सङ्ग्केत गिेका वर्स्कहरूलाई मात्र स्कुलबाट तपाईँको बच्चा सलने अगधकाि हुसछ। 
उनीहरूसँग वधै फोटो परिचर् हुन ुपनेछ।    

 

र्स्तो अनिुोध िमाणीकिण गनाका लागग तपाईँलाई फोन गरिनेछ, र यदि िपाईँलाई सम्पकु गि ुसककएि भिे, िपाईँको 
िच्चालाई वविा दिइिेछैि। 
 

र्हद छुट्टी हुनिुसदा अगाडड न ैतपाईँ आफ्नो बच्चा सलन स्कुल आउनिुर्ो िने, िपाईँल ेकिाकोठा प्रवेश गिुअुनि 

एनभसएनएनएको प्रमखु कायाालयमा रिपोटा गनुापनेछ। 
 

ससक्ने समर्को सम्मान गने िर्ास स्वरूप, फोि गिकुा लागग ववद्यार्थीहरूलाई किािाट िादहर निकासलिेछैि।  सन्िेशहरू भिे 

सलि सककिेछ। 
 

सेल फोनहरू 

 

प्रवद्र्ाथीहरूले स्कुलमा सेल फोन ल्र्ाउन पाउनेछैनन।्  र्हद प्रवद्र्ाथी फोनसँग देणखए िने, उिीहरूलाई एकपल्ट 

र्थन्क्याउिका लागग भनििेछ।  यदि उिीहरूले सो पालिा गरेिि ्र फेरर फोिसाँग िेखखए भिे, त्यसलाई खोसेर वप्रस्न्सपल वा सह 

वप्रस्न्सपलसाँग राखखिेछ।  हराएका वा िोरी िएका सेल फोनहरूका लाचग तकुल स्र्म्मेवार हुनेछैन। 

 

 

उपयुक्ि तकुल पोसाक 

 
नहेद च्र्ापम्र्ान सर् ुअमेरिकन एकेडमेीमा स्कुल पोसाकहरू अननवाया छन।्   

स्कुल पोसाकमा ननम्नसलणखत सामेल छन ्: 
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 हलकुा नीलो, िेभी, वा सेिो िईुवटा टााँक भएको, कलरवाला पोलो सटु 

 खाकी वा नेिी पेसट 

 उपर्कु्त लम्बाईको खाकी वा नेिी हाफपेसट वा स्कटा 
 

प्रवद्र्ाथीहरूलाई ननम्न कपडा लगाउने अनमुनत छैन : 

 धेिै अङ्ग्ग देणखने कपडाहरू जस्त ै: समनि-तकटुहरू, छोटा हाफपाइन्टहरू, छोटा/कससला कपडाहरू, तपागेट्टी 
धारवाला ट्याङ्ग्क टपहरू, लोकट अङ्ग्ग िेखखिे टपहरू 

 पेट/मध्यपट ि/वा छािी िेखखिे ककससमका टपहरू; ििाउाँ िै िलुो ििाइएका पेन्टहरू,सभत्री हाफपेन्ट, पेन्टी वा नििम्ि 

िेखखिे गरी कम्मरमा झोस्ल्लिे पेन्टहरू 

 महदिा, सिूी, वा नियस्न्त्रि पिार्थहुरू ववज्ञापि गिे, अश्लील लेखाइ, यौनिक सन्िभहुरू, ग्याङका सङ्ग्केिहरू िेखाउिे 

कपडाहरू   

 असर् कुन ैत्तर्स्तो कपडा, जिु वप्रस्न्सपलले तकुल तिर अिसुार अिपुयकु्ि निधाुरण गरेको छ 

 

अनतरिक्त आवचर्कताहरू : 

 स्कुल परिसिमा कुन ैपनन क्रकससमका ह्र्ाटहरू लगाउन ननर्धे गरिएको छ। 
 सब ैस्कटाहरूको क्रकनािी हात दवुनैति सीधा िाख्दा औलँाको टुप्पा मनु्सतसम्म आउनपुनेछ।  

 ललाउजहरू वा सटाहरूको तल्लो िाग पेसटसित्र घसुािेको हुनपुनेछ। 

 

अनुपस्तर्थनिहरू 

 
धािणाहरू ससक्न ि दक्षता िाप्त गना तपाईँको बच्चा दैननक ि समर्मा स्कुल आउन धेिै महत्तत्तवपणूा छ। 

र्हद तपाईँको बच्चा बबिामी छ ि सो हदनका लागग अनपुन्स्थत हुसछ िने, कृपया सम्पकु कायाुलयमा फोि गरेर अिपुस्तर्थनि 

ररपोटु गिुहुोस।् िपाईँको िच्चा तकुलमा अिपुस्तर्थि िह्र्ो ि तपाईँले एनभसएनएए प्रमखु कायाालयमा सम्पका  िाख्निुएन िने, 

असभभावक/समिुाय स्रोि ववशषेज्ञ, सेिेटरी, परामशिुािा, वा सामास्जक कायकुिाुले िपाईँसाँग सम्पकु राख्िे छि।्   
िाज्र्को काननुअनसुाि सब ैप्रवद्र्ाथीहरूको स्कुल उपन्स्थनत जम्मा स्कुल हदनको ९०% हुि ैपिेछ। यदि अिपुस्तर्थनिहरू धेरै 

भए भिे असभभावकहरूल ेआगर्थकु िानयत्व वहि गिुपुिे हुिसक्छ। 
 

खराब मौसम 

 
केएमओएक्स िेडडर्ो स्टेसन ि स्थानीर् टेसलसिजन स्टेसनहरूले स्कुल सपुरिसटेसडसेटहरूले ननणार् गिेअनसुाि स्कुल स्कुल 
बसद रिपोटा गनेछन।् 
स्कुल बसद हँुदा, िहेि च्यापम्याि न्य ुअमेररकि एकेडमेीमा कुि ैपनि तिाफ पनन काममा (ड्यटुटमा) हँुदैनन।् 
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बस ननयमहरू/तनयमनहरू 

स्कुल जाँदा ि आउँदा सब ैप्रवद्र्ाथीहरूले स्कुल बोडा नीनतले ननधाारित गिेका ननर्महरूको पालना गनुापनेछ। अभििावक र 
ववद्यार्थीहरूले सस्म्िनुपछा , बस िढ्न कुरा सुवििा हो, अचिकार होइन, अर्थाात ्विद्यार्थीको व्यिहारका कारण यो सुवििा खोभसन 

सक्छ।  
 

बसद्वािा प्रवद्र्ाथीहरूलाई स्कुल ल्र्ाउने लाने गदाा सिुक्षा पहहलो िाथसमकता हो। बसचालकले आफ्नो ध्र्ान बाटामा 
हदनपुनेछ, र कुि ैपनि ववद्यार्थीको व्यवहारले उसको ध्याि भङ्ग्ग गिुहुुिेछैि।   
 

स्कुल आउँदा वा घि जाँदा र्हद कुन ैप्रवद्र्ाथीले असर् प्रवद्र्ाथीहरूको सिुक्षा खतिामा पािेमा सब ैचालकहरूले अनशुासन 
रिपोटा पिूा गनुापनेछ ि प्रिन्ससपल वा सह प्रिन्ससपललाई बझुाउन ुपनेछ। 

 

ननर्महरूको उल्लङ्ग्घनमा आधारित िहेि, ववद्यार्थीहरूलाई िसिाट निधाुररि समयका लागग निलम्िि गि ुसककिेछ।  िसिाट 

निलस्म्िि भए पनि, सो अवगधमा ववद्यार्थीहरूले तकुल आउन ुजरूिी छ। बसबाट ननलम्बन िएको बेलामा प्रवद्र्ाथीलाई स्कुल 
ल्र्ाउन ि लानका लागग असििावकहरू न्जम्मेवाि हुनेछन।् 

हराएका वा िोरी िएका वतिुहरू 

 
ठूलो मात्राको नगद, खेलौिाहरू, गेमहरू, ि/वा सेल फोिहरू तकुल ल्याउि पाइिेछैि। 
 

कुन ैपनन चोिी िएको वस्त,ु हराएको नगद, वा अन्यर्था राखेको ठाउाँ  बिससएुका/लगेका अन्य व्यस्क्िगि वतिहुरूका लागग तकुल 

स्जम्मेवार छैन। 

 

हिाएको वा चोिी िएको सम्पन्त्तत अनसुसधानको कुन ैपनन घटनाका लागग स्कुल न्जम्मेवाि छैन। 
 

ववद्यार्थीका औषचिहरू 

 

सम्िव िएसम्म और्गधहरू घिम ैहदन ुपनेछ। 
 

र्हद और्गध स्कुल नसाद्वािा स्कुलमा हदन ुपने िएमा, सब ैऔर्गधहरूमा ननम्न कुिा सामेल हुन ुजरूिी छ : 

 

 स्कुलमा और्गध हदनका लागग अनिुोध गदै क्रफन्जससर्नले पठाएको नोट 

 असििावकको अनमुनत पत्र (तकुल िसिुाट प्राप्ि गि ुसककिे) 

 सब ैऔर्गधहरू वास्तप्रवक कसटेनि (भााँडो) मा हुनपुनेछ। 

   कफस्जससयिको िाम ि फामेसीको ठेगािा 
 

क्रफन्जससर्नको नोटबबना स्कुलमा पठाइएका और्गधहरू हदन सक्रकनेछैन।   

 

सम्िव िएसम्म असििावकहरूलाई आफैँ  स्कुलमा आएि और्गध हदन स्वागत ि िोत्तसाहहत गरिसछ। 
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बबरामी बच्िाहरू 

 

स्कुल नसा, वप्रस्न्सपल, परामशिुािा, वा सामास्जक कायकुिाुले िपाईँलाई आफ्िो िच्चा सलि आउिका लागग सम्पकु गिेछि,् जसल े

गिाु िपाईँले उसलाई िरमा लगेर तवातर्थलाभ गराउिहुोस ्र ऊ तवतर्थ तकुल फककुि सकोस।् 
 

आकन्स्मक िेफिल फािाममा सचूीकृत गरिएका आमाबाब,ु असभभावक वा आकन्स्मक सम्पका  व्र्न्क्त, सम्पकु गररएपनछ 

िरुुन्ि िच्चा सलिका लागग तकुल आउि ुपिेछ। 
 

आकन्स्मक िेफिल फािाममा सचूीकृत नगरिएको कसलैाई पनन तपाईँको बच्िालाइ लरै्ान हदइने छैन। 
 

िपाईँको काम हदने फोन नम्बर तकुलको कायाालयको फाइलमा सिभ िएको कुरा ननस्श्िि गनुाहोस।् 

 

अभििावक सम्मेलनहरू  

 

असििावक सम्मेलनहरू स्कुल वर्ािरिमा दईु पटक सञ्चालन गरिसछ, र िपाईँको उपस्तर्थनि अत्यावश्यक हुन्छ ।  

 

असििावकहरूलाई सम्मेलनको समर् तर् गना ि ननन्चचत िाख्न िोत्तसाहहत गरिसछ जुन तपाईँका लागग तपाईँको बच्चाको 
सशक्षकसँग आिक्षक्षत गरिएको हो। 

 

नहेद च्र्ापम्र्ान एसलमेसटिीले कसिी तपाईँको बच्चालाई मद्दत गरििहेको छ िसने कुिा िाम्रिी बझु्नका लागग सब ै
असििावकहरूलाई असर् समर्हरूमा पनन बािम्बाि सम्मेलन तर् गना ि कक्षाकोठाहरू अवलोकन गना सल्लाह हदइसछ। 

  

 

 

तवयमस्ेवकहरू 

 
असििावकहरू, समिुायका िेितृ्वकिाुहरू, सार्थीहरू र आफन्िहरूलाई िहेि च्यापम्याि न्य ुअमेररकि एकेडमेीमा तवयमस्ेवा गि ु

आमस्न्त्रि गररन्छ जहााँ िपाईँको सहयोग आवश्यक छ, र सि ैिच्चाहरूको सफलिाका लागग जरूरी पनि छ। 
 

कृपर्ा स्वर्मस्ेवा आवेदन िाप्त गनाका लागग स्कुल जानहुोस ्वा अगधक जानकािीका लागग परिवाि तथा समदुार् 
प्रवशरे्ज्ञलाई सम्पका  गनुाहोस।्  

 

स्वर्मसे्वक स्वीकृत िए पनछ, कृपया असभभावक समिुाय ववशषेज्ञसाँग सम्पकु राख्िहुोस ्र प्रमखु कायाुलयमा भएको तवयमस्ेवा 
िाइन्डरमा हतिािर गिेकुरा निस्श्चि गिुहुोस।्  
 

 
 



 
एनभसएनएए तकुलव्यापी व्यवहार म्याहिक्स 

 कक्षाकोठा हलवे शौिालय क्याफ्िेररया बस आगमन/प्रतर्थान खेलमैदान 

आवार्को िह सिसदा सिसदै १ ० २ १ १ सिसदा सिसदै 

ननटठा (आफू, अन्य, 

सम्पस्त्ि) 

हातहरू, खुट्टाहरू ि वस्तुहरू 

सम्हालेि िाख्नुहोस।् 

आफूसँग ि असर्सँग इमानदाि 

हुनुहोस।् 

दाहहने लागेि हहँड्नुहोस।् समर् अनुसाि िवेश/िस्थान 

गनुाहोस।् 

पानी ससङ्ग्कमा मात्र 

िाख्नुहोस।् 

बाथरूमका स्रोतहरू जगेनाा 
गनुाहोस।् 

आफू ि असर्ले िर्ोग गिेपनछ 

सफा गनुाहोस।् 

 

खाना नछटो छनोट गनुाहोस।् 

सोझो िेखामा बस्नुहोस।्  

आफू ि असर्ले िर्ोग गिेपनछ 

सफा गनुाहोस।् 

चालकले िनेको िाम्रिी 
सुसनुहोस।् 

अगाडड फकेि बस्नुहोस।् 

हात ि असर् वस्तुहरू सितै्र 

िाख्नुहोस ्(बाहहि 

नननकाल्नुहोस)्। 

र्ात्रािरि ससटमा 
बससिहनुहोस।् 

झोला आफ्नो काखमा 
िाख्नुहोस।् 

प्रवस्तािै बसमा चढ्नुहोस ्ि 

ओलानुहोस।् 

सडक पाि गनुाअनघ हेनुाहोस।् 

बस चढेपनछ तुरुसतै बस्नुहोस।् 

उपकिण िाम्रिी िर्ोग 

गनुाहोस।् 

सुिक्षक्षत छनोट गनुाहोस।् 

समानुिूनि अरूले बोल्दा सुसनुहोस ्ि 

आफ्नो पालो पणखानुहोस।् 

आफूलाई पाि गिेि जानेलाई 

हेिेि मुस्कुिाउनु होस ्ि हात 

हल्लाउनुहोस।् 

र्हद कसैलाई मद्दत चाहहर्ो 
िने कुनै वर्स्कलाई 

िसनुहोस।् 

प्रवसिसन क्रकससमका 
साथीहरूसँग बस्नुहोस।् 

एक्लै बसेकाहरूलाई आफूसँगै 

बस्नका लागग बोलाउनुहोस।् 

मद्दत आवचर्क हुने 

प्रवद्र्ाथीहरू खोज्नुहोस ्ि 

सहर्ोग िस्ताव गनुाहोस।् 

बसबाट ननस्कँदा आफ्नो पालो 
पणखानुहोस।् 

साना बच्चाहरूलाई बसमा चढ्न ि 

ओसलान पहहले पालो हदनुहोस।् 

आफ्नो ि अरूको गल्ती 
स्वीकाि गनुाहोस।् 

अरूलाई सामेल गनुाहोस।् 

कृिज्ञिा  सकािात्तमक ि उपरु्क्त िार्ा 
िर्ोग गनुाहोस।् 

 

शासत िएि हहँड्नुहोस।् 

हातहरू आफैँ नति िाख्नुहोस।् 

हलवेका डडस्प्लेहरूबाट हात 

टाढा िाख्नुहोस।् 

दृन्ष्ट अरूमा निाखेि आफैँ मा 
िाख्नुहोस।् 

फोहोि हटपेि फोहोि िाख्ने 

िाँडामा िाख्नुहोस।् 

शौचालर् फ्लस गनुाहोस।् 

होसशर्ािीपूवाक हहँड्नुहोस।् 

पानी बसद गनुाहोस।् 

पहहलो पल्ट स्टाफले हदएका 
ननदेशन पालना गनुाहोस।् 

सकािात्तमक िार्ा िर्ोग 

गनुाहोस।् 

कृपर्ा ि धसर्वाद िसनुहोस।् 

बसमा चढ्दा िसमक रूपले 

चढ्नुहोस।् 

सकािात्तमक ि उपरु्क्त िार्ा 
िर्ोग गनुाहोस।् 

चालकले िनेको िाम्रिी 
सुसनुहोस।् 

फोहोि हटपेि फोहोि िाख्ने 

िाँडामा िाख्नुहोस।्  

सकािात्तमक ि उपरु्क्त िार्ा 
िर्ोग गनुाहोस।् 

सित्र हँुदा हुड ि ह्र्ाटहरू 

फुकाल्नुहोस।् 

 

साझा गनुाहोस।् 

शासत िएि आफ्नो पालो 
पणखानुहोस।् 

हानुािर्ो िने सकिात्तमक 

हुनुहोस ्- िाम्रो खेलाडीपन। 

 

 

िरोसा 

 

 

आफ्नो सवोत्ततम िर्ास िदान 

गनुाहोस।् 

पहहलो पल्ट स्टाफले हदएका 
ननदेशन पालना गनुाहोस।् 

सीधै कक्षाकोठामा जानुहोस।् 

सधैँ पास बोक्नुहोस।् 

फोहोि हटपेि फोहोि िाख्ने 

िाँडामा िाख्नुहोस।् 

सित्ततेलेखन ि क्षनत स्टाफलाई 

रिपोटा गनुाहोस।् 

कागजका तौसलर्ाहरू फोहोि 

फाल्ने िाँडामा हाल्नुहोस।् 

 ननदेशन गिेका बेला आफ्नो 
क्षेत्र सफा गनुाहोस ्ि फोहोि 

फ्र्ाँक्नुहोस।् 

आफ्नो प्रवद्र्ाथी नम्बि 

स्मिण गनुाहोस।् 

आफ्नो बसमात्र चढ्नुहोस।् 

दाजुिाई ि हददीबहहनी बसमा 
िएको ननन्चचत गनुाहोस।् 

एउटै लहिमा ननदेशनका लागग 

शासत िएि पणखानुहोस।् 

बस बबसौनीमा १० समनट अगाडड 

नै पुग्नुहोस।् 

आफ्नो पोसाक लगाउनुहोस।् 

आफ्ना सबै सामग्रीहरूसँग तर्ाि 

िएि स्कुल आउनुहोस।् 

आफ्नो उपकिणको स्र्ाहाि 

गनुाहोस।् 
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