
 
!व#ालय 'ितब#ताः 

इ" उ$च मा(यिमक ,व.ालयले सबै &व(ाथ"ह$का लािग रा+ो र उिचत प1ने वातावरण 6दान गन"छ । %व'ालय समदुायले %व'ाथ" एजे&'स, लोकता&'.क 
सहभािगता, सां)कृितक सा,दिभ.कता, /वषयव)तकुो गहनता, अतं/वषय काय., च8र: /वकास, नेत%ृव र नवीनताका लािग अवसर, िसकाइ.को 0य23करण, र 
सामा$जक 'यायलाइ+ बढावा /दनेछ । रोचे%टर 'व)'व*ालयसँगको हा*ो साझेदार/ले  िश2ण काय45मलाइ4 बाटो देखाउने छ र रोचे?टर िस@ट ?कूल @डC?DEटका 
उ"च $मतावान  िश$कबाट पढाइनेछ । इ5 उ"च मा.!व. का कम&चार)ले !व,ाथ.लाइ& चौत$फ&  सो)न चुनौती $दनेछन,् अ2यास5ारा िस8ने अवसर :दान गन<छन,् 
र हा$ो समुदायमा +व-ाथ/लाइ2 नेता र न+वनतम सो6ने 7य+8 ब:न ;ो<साहन गन>छन ्। +व-ालय नेत<ृवले अ:त+वषय िश!ण िनद$शनमा #यान &दनेछ, रा#ो 
!तरको &वध)न, र समदुायमा िसका2लाइ) बढावा 7दने काम गन:छ । हामीले ?व@ाथBको सफलताका लािग हाDो पFरवार र समदुायसँग रा!ो, स$मानजनक 
स"ब$ध िनमा*ण गरेर /यसलाइ* अपनाउनेछ7 । इ9 उ:च मा<यिमक >व@ालय उ:च आशा भएको समुदाय हो जहाँ िशKकले उदारहण'ारा नेत,ृव गछ0न ्।  
	  

पा#रवा#रक 'ितब+ताः 
मलैे सधै 'व)ाथ,लाइ. प0न तयार गरेर समयम ै'व)ालय पठाउनेछु । रा;ो िश?ाको लािग मलैे 'व)ाथ,लाइ. आवBयक पनC सब ै!किसमका भावना*मक समथ$न 
!दान गन&छु । मैले मेरो 0व2ाथ4ले भो6ने सम!याह% स(ुनेछु र उनीह%को उपल34धह%मा रमाउनेछु । 89येक :दन मेरो <व>ाथ@को गहृकायCबारे छलफल गनFछु र 
!व#ाथ&ले नेत,ृव गरेको प2रवार-िश#क सभामा भाग िलनेछु । मेरो 2व4ाथ6ले स7ह 9पमा 2व4ालयको कपडा लगाएको र सब ैगहृकायA समयम ैपुरा गरेको 
साथसाथ ैर अ' (व*ाथ+ह'सँग सहयोगा1मक' 'पमा काम गन6 7ो1सा8हत गन:छु । मेरो (व*ाथ+को म रोल मोडल हुनेछु र (व*ाथ+को पढाइमा एउटा साथी 
ब"नेछु । इ) उ+च मा/यिमक 3व5ालय मेरो र मेरो 3व9ाथ;को 3व9ालय हुनेछ । म "व$ालयको काय*+ममा सहभािग हुनेछु, "व$ालय समुदायको 6ह7सा हुनेछु र 
!व#ालयको उ*सवमा सहभािग हुनेछु । इ7 हाइ समुदायको सद9यको :पमा मलाइ<, मेरो !व#ाथ? र हा@ो !व#ालयबाट ठूलो आशा छ । 
	  

!व#ाथ&को )ितब-ताः 
म "व$ालय उ)*े,रत र नयाँ कुरा िस%न तयार भएर आउनेछु । सफलताको उ5च 7तर 8ा9 गन;को लािग <दघ;कािलन ल?यहA बनाउनेछु । मेरो शरEर 7फुत; र 
!व!थ रा& को लािग उिचत िन01ा र !व!थ खाना खानेछु । 78येक रात मलैे सब ैगहृकाय@ िसAाउनेछु । कBामा पणू@ Fपमा सहभािगता जनाउनेछु, उिचत 
!"ह$ िश'क र मेरा साथीह$लाइ2 सो4नेछु, र !ेरक श9ै'क काय2;ममा भाग िलनेछु । ?वAालय र समदुायमा म एउटा राFो नाग"रक हुनेछु । मलैे अ&लाइ) 
सहयोग गन'छु र मेरा साथीह0, िश3क र अ6य वय8क मा6छेलाइ; ज=हलेपिन स?मान गन'छु । सम8याह"को शा'त, फलदायी "पमा समाधान गन4छु र 8ा'द 
हुन न$दन स$'य )पमा कदम चा/नेछु । सहकार4 समहूमा काम गन) समदुायको म एक /ह0सा हुनेछु, र उ5च शै9:क र सामुदाियक 0तरमा बनाउनेछु । म 
समदुायको आव+यकताबारेमा जानकार रहनेछु र 4जाता567क अ9यास र सामा!जक $यायको बढावा गन-छु । एक नेता, एक न4वनतम सोच भएको 9य4: हुन 
!यास गन'छु र भ,व.यको लािग आशा रा5ेछु । 
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!व!ालय %ितिनिधको ह-ता.र             िमित 
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पा#रवा#रक सद)यको ह)ता.र    िमित 
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