
सशस्त्र बलका परिवारहरू 
(Armed Forces Families)  
को लागि निर्देशन
तपाईं सशस्त्र बलको परिवार (नियमित, रिजर्भ, पूर्व-सेवा 
वा अनुभवी) हुनुहुन्छ भनेर तपाईंको स्कूल वा प्रारम्भिक 
सिकाइ र बाल स्याहार सेटिङलाई थाहा दिनुहोस्

आफ्नो बच्चालाई उनीहरूको स्कटिश (Scottish)  
स्कूलबाट सबैभन्दा राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्
सशस्त्र बल करार (Armed Forces Covenant) ले सशस्त्र बलका बच्चाहरूलाई तिनीहरूका 
आमाबाबुको सेवाद्वारा हुने कुनै पनि हानि हटाउने लक्ष्य राख्छ । त्यहाँ शिक्षा मार्फत तपाईंको 
बच्चाको सिकाइको यात्रालाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता छ । सशस्त्र बल करार (Armed Forces 
Covenant) प्रति स्कटल्याण्डका सबै स्थानीय अधिकारीहरूको जिम्मेवारी छ ।



मुख्य कारणहरू
तपाईन सशस्त्र बल परिवारको हुनुहुन्छ भनेर तपाईंको 
स्कूललाई थाहा दिनको लागि

यो किन जरुरी छ ?

 सशस्त्र बलका बच्चाहरूले 
प्राय आफ्नो जीवनमा धेरै 
परिवर्तनहरू अनुभव गर्छन् 

 स्कूलहरूलाई थाहा भएमा, 
उनीहरूले आवश्यक परेको बेला, 
गतिशीलता; तत्परताका साथमा; 
स्कूल परिवर्तन गर्न; नयाँ साथी 
बनाउन; साथी छोड्दा; शिक्षामा 
बाधा पर्दा; चिन्ताको स्तर र 
थपको लागि सहयोग प्रदान गर्न 
सक्छन् ।

तपाईंले यो कसरी 
गर्नुहुन्छ ?

  केही स्कूलहरूमा तपाईंले √ 
गर्न सक्ने फारम हुन सक्छ

  नयाँ स्कूलमा दर्ता प्याकेजको 
भागको रूपमा

  नयाँ शैक्षिक वर्षको 
शुरुवातमा

  यदि तपाईंले चाहनुभएमा, 
प्रधानाध्यापकसँग 
अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस् ।

तपाईंले स्कूललाई 
कहिले भन्न 
सक्नुहुन्छ ?

   कुनै पनि बेला, प्रारम्भिक 
भ्रमण, नामाङ्कन गर्दा, 
दर्ता गर्दा, नयाँ स्कूल 
वर्षको शुरुमा, कुनै पनि 
संमक्रमण वा परिवर्तनको 
बेलामा, वा जति सक्दो चाँडो

 यो जानकारी दिनु तपाईंको 
रोजाइ हो, तर यसो गर्दा यसले 
तपाईको बच्चालाई सहयोग 
गर्न स्कूललाई मद्दत गर्न 
सक्छ ।.

तपाईंले आफ्नो बच्चाको स्कूललाई सहयोग गरेर मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं सशस्त्र बल परिवारको 
हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् ।

यस जानकारीले स्कूल र स्थानीय अधिकारीहरूलाई मद्दत गर्नेछ :  
  Uस्कूलहरूले तपाईंको बच्चालाई कसरी राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छन् र सम्बन्धहरू विकास गर्न, तपाईंको 

बच्चाको अनुभवको तस्वीर प्राप्त गर्न, सचेतना जगाउन, आवश्यक सहयोग र प्रारम्भिक मध्यस्थता प्रदान गर्न, 
र तपाईंको परिवारलाई गतिविधि र समूहहरूमा साइनपोस्ट गर्नको लागि तपाईंसँग साझेदारीमा कसरी काम गर्न सक्छ 
भनेर बुझ्नुहोस्; 

   सशस्त्र बलका परिवारहरूसँग राम्रोसँग घुलमिल हुनको लागि उनीहरूको कर्मचारीहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने 
स्रोतहरूको साथमा स्कूललाई स्थानीय निकायलाई गर्ने सहयोगमा सुधार गर्नुहोस्;

   स्कटल्याण्ड-व्यापी चित्रमा थप्नुहोस् र सशस्त्र बलका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्ने निर्णयहरू सूचित 
गर्नुहोस् । यी सबैले तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको सिकाइको यात्रामा मद्दत गर्छ ।



तपाईं आफ्नो बच्चालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ । तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको सिकाइको यात्रामा सहयोग 
गर्नको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् ।

सबै स्कटिश 
स्कूलहरू र 
प्रारम्भिक सिकाइ 
र बाल स्याहार 
सेटिङहरू प्रत्येक 
बच्चाको लागि 
अधिकार दिनको 
लागि प्रतिबद्ध छन्

  तपाईंको बच्चाको जीवनका 
अनुभवहरू अद्वितीय, प्रायः 
रोमाञ्चक, कहिलेकाहीं 
चुनौतीपूर्ण, परिवर्तन र 
ट्रान्जिसनहरूले भरिएका हुन्छन् 
  थोरै समयको लागि भए पनि, 

ट्रान्जिसनको साथमा समर्थनले, 
बच्चालाई नयाँ अनुभवहरूको 
सामना गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।

तपाईं सशस्त्र 
बलको परिवार हो 
भनेर थाहा पाउने 
स्कटिश स्कूलहरू

 स्कटल्याण्डका अन्य 
स्कूलहरूबाट गतिविधिहरू, 
कार्यक्रमहरू र राम्रो 
अभ्यासहरू बारे सिक्न सक्छ
  कर्मचारीहरूलाई सशस्त्र 

बलका बच्चा र तिनीहरूका 
परिवारहरूको लागि 
ट्रान्जिसनको बारेमा थप जान्न 
सहयोग गर्न सक्छ

  स्रोत सामग्री र विचारहरूमा 
सहयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय 
कर्मचारीहरू छन् ।

शिक्षकहरूले 
तपाईंको लागि के 
गर्नेछन् :

  तपाईंको बच्चा र तिनीहरूको 
सिकाइका अनुभवहरू बुझ्नको 
लागि तपाईंसँग कुरा गर्छन् । 
आफ्नो बच्चालाई बुझ्नुहोस्

  यदि उनीहरूलाई कुनै चाल, 
नियुक्ति वा सेवा ड्युटीको 
बारेमा थाहा भएमा तपाईं र 
तपाईंको बच्चालाई समर्थन 
गर्न तयार रहन्छन्

  तपाईंसँगको साझेदारीमा, 
तपाईंको बच्चालाई कुन 
सहयोग, कहिले र कति 
समयसम्म दिन सकिन्छ भन्ने 
बारेमा निर्णय गर्छन्  

  तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको 
सिकाइको यात्रामा अगाडि बढ्न 
मद्दत गर्छन् ।
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