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P&C के हो?
अमिकांश मवद्ालयमा एउटा अमििावक समूह हुन्छ जसले 
सू्ल समुदायको आवाजलाई प्रमिमिमित्व गद्वछ। 

चार््व वेष्टिमा समूहलाई P&C संघ िमिन्छ, जसले आमाबाबु 
र िागररकको लामग आवाज उठाऊँदछ।  हामी आमाबाबुले  
मवद्ालय र समुदाय सम्बन्धिि चासोका माममलामा छलफलको 
लामग सिाहरूमा सम्पन्न गद्वछौं।

P&C को सदस्य को हुन?्
सबै चार््व वेष्टिका आमाबाबु र बालबामलकाका हेरमवचारकिा्वहरु  
स्विः  P&C सदस्य हुन्छि्। 

P&C समिमि के हो?
P&C समममि मा मािामपिा वा संरक्षकहरु स्वयंसेवकहरु जसले  
समूहलाई सुचारुपले चमलरहिकोलामग सहयोग गद्वछ।  आमाबाबु र 
हेरमवचारकिा्वहररले आफूलाई १२ मरहिाको अवमिकोलामग समममिको 
पदमा स्वयम मियुक्त गद्वछि्। समममिमा उपलब्ध ररक्त स्ािहरु:  

P&C कहहल ेभटेदछन?्
हामी हरेक शत्रको ३ र ८ मंङ्गलबार  िेटदछौं। सिाहरू मवद्ालयको 
मा समाचार पत्र र P&C फेसबुक पृष्ठमा मवज्ापि गररिेछ। कुिै पमि 
आमाबुवा वा संरक्षकहरु उपन्स्ि हुि सक्दछि्। 

यी सिाहरूमा,  कृयाकलापहरु, समारोहको बारेमा र हामी कसरी 
मवद्ालयलाई योगदाि पुया्वउि सक्दछौं िन्ने बारे छलफल गिनेछौं।

बैठक प्रारम्भ समुदामयक कोठा वा मिरियो कन्फ्रें ससग माफ्व ि बेलुकी  
७ बजे शुरु हुिेछ।

हामीलाई फेसबुक @CWSCParents  
मा पत्ालगाउि सकु्हुिेछ।

P&C को भमूिका के हुन्छ?
P&C ले मवद्ालयको लामग सामुदामयक समथि्वि आमाबाबु र हेरमवचार 
किा्वहरुलाई मवद्ालय समुदायमा संलग्न गराएर गद्वछ।  हामी 
मवद्ालयलाई समथि्वि गि्वकोलामग आर्थिक संंङ्कलि कृयाकलापहरु र 
समारोहहरु आयोजिा गरेर  गद्वछौ। 

हामी मवद्ालयको लामग पोशाक पूल संञ्ालि गि्वकोलामग  
मजम्ेवार छौं। 

कसरी P&C सू्ल बोर्ड देल्ि  
फरक छ?
हरेक ACT सरकारी सू्लको एउटा सू्ल बोि्व — एउटा संगठि जहाँ 
आमाबाबुले, हेरमवचारकिा्व, कम्वचारी र मवद्ाथिथीहरू आफिो मवद्ालयमा 
मिर्वय-बिाउिे को लामग िाग मलि सक्छि्।  मूलिः, मवद्ालयको बोि्व 
िीमि बिाउिे संगठिको रुपमा  संञ्ालि हुन्छि्। 

सू्ल बोि्व एक वष्वमा न्यूििम चार पटक िेटछि् र पदहरु मिवा्वमचि 
गररन्छ चुमिएको बोि्व सदस्यहरुले कन्तिमा १२ मरहिा र बढीमा २४ 
मरहिा सेवा गिनेछि्।

P&C को काम अक्सर उल्ेन्िि मवषयहरूमा मवचारको लामग बोि्व संग 
साझेदारी गरेर काम गद्वछ।
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पोशाक पलू के हो? 
पोशाक पूलले पररवारहरुको प्रयोग गररसकेका पोशाकहरु िररद गिने 
मौका रदन्छ।  हामी आमाबाबु र हेरमवचारकिा्वलामग मियममि पोशाक 
पूल  सहुमलयि दरमा मबक्ीकोलामग उपलब्ध गराउिेछौ र मवद्ालयमा 
आएर हेि्व सकु्हुिेछि्।

P&C मवद्ालयको पोशाक िररद गि्व आर्थिक करठिाई िैरहेका 
पररवारहरुलाई हौशलापूव्वक सहयोग गि्व ियार छ।  

िलै ेकहहल ेप्रयोग भसैकेका 
मवद्ालयका पोशाकहरु िहरद  
गन्ड सक्दछु?
प्रत्ेक तै्रमामसक शैमक्षक शत्रमा  हामी पोशाक पूल सू्लमा िोलिेछौं 
।  पोशाक पूल मबक्ी मममि र समय मवद्ालयको समाचार पत्र र P&C 
फेशबुक पृष्ठमा मवज्ापि गिनेछौं।

के ि पोशाक पलूिा दान गन्ड सक्दछु? 
हामी सबै आमाबाबुलाई र हेरमवचारकिा्वलाई राम्ो गुरस्तरको 
पोशाकहरु दाि गि्वकोलामग प्रोत्ाहि गद्वछौं।  िपाईंले P&C र 
मवद्ालयकोलामग आवश्यक पँूजी संंङ्कलि गि्व मद्दि गिु्व  हुिेछ। 

िपाईंले पोशाक पुलका लुगाहरु मवद्ालयको काया्वलयमा छारिरदि 
सकु्हुिेछ।

P&C ल ेअन्य के कुराहरू गद्डछन?्
हामी समुदायलाई सहिामग गराउिे र आर्थिक संङ्कलि गिने अवसरहरुको 
लामग ियाँ मवचारको लामग  स्वागि गद्वछौं। हामी िेरै समारोहहरु सम्पन्न 
गद्वछौं र मवद्ाथिथीहरु र पररवारहरुकोलामग िेरै सेवाहरू प्रदाि गद्वछौं। 
मवगिका गमिमवमिहरुमा मिम्न समावेश छि्:

• सू्ल रिस्ो 
• ियाँ आमाबाबु लामग स्वागि उपहार 
• मशक्षक िन्यवाद उपहार 
• स्वागि बििोज र मिवा्वचि BBQ
• मचट्ा सांझ
• आमा & बुबाहरू अिुहार हेिने रदिको लामग िाश्ा र उपहार  

मबक्ी कक्ष
• सामुदामयक गायि (क्ारोल)मा कुकीज सजाउिे र उपहार  

मबक्ी कक्ष
• मछमेकी रदवस
• आर्थिक संङ्कलि समारोहको बारेमा मवद्ाथिथी संसद संग  

सहकाय्व गिने    

िलै ेकसरी स्वयसंवेक बन्न सक्दछु?
हाम्ो मवद्ालयलाई स्वंयं सेवी बिेर मद्दि गि्वकोलामग त्हाँ िेरै 
िररकाहरु छि्। केही मामिसहरू मिम्न प्रस्तावहरु गद्वछि्:

• पोशाक पुलका लुगाहरु िुिे र ममलाउिे 
• आर्थिक संङ्कलि समारोहकोलामग बेक गिने 
• समुदामयक BBQs मा पकाउिे
• समारोहहरुमा िािा पस्िे
• समारोहहरुको व्यवस्ापि गिने

कुन-कुन िहरकाल ेि  
P&C िा सलंग्न हुन सक्दछु?
िपाईहरु मवमिन्न िररकाहरूले संलग्न हुि सकु्हुिेछ:

• बैठकमा सहिागी हुिे
• हाम्ो समारोहहरु र गमिमवमिहरुलाई टेवा रदिे
• िपाईको आर्वमथिक संङ्कलि मवचार आदाि प्रदाि गिने
• मदि गि्व स्वयंसेवी हुिे

P&C लाई िलै ेकसरी सम्पक्ड   
गन्ड सक्दछु?
हामी िपाईको मवचार र प्रमिमक्या सुन्नकोलामग ईचु्क छौं।  हामी 
िपाईंलाई बैठकमा आउि आमन्त्रर गद्वछौ - सबैलाई स्वागि छ। 

िपाईले P&C लाई ई-मेल गरेर पमि सम्पक्व  गि्व सकु्हुिेछ:   
charleswestonparents@gmail.com 

िलाई सरोकार वा चासो छ  
– ि कसलाई बिाउन सक्दछु?
यरद सरोकार वा चासो P&C को बारेमा हो ििे, िपाईं हामीलाई ई-मेल 
माफ्व ि् वा  बैठकमा  उल्ेि गि्व सकु्हुिेछ, त्सको लामग स्वागि छ। 

मवद्ालय िीमि वा ररिीमिको माममलामा,  िपाईले अमिवाय्व रुपमा 
मवद्ालयको बोि्व वा मवद्ालय प्रिािाध्यापकलाई ई-मेल द्ार सम्पक्व  
गि्व सकु्हुिेछ: charlesweston@ed.act.edu.au

 िपाईकोआफिो बच्ाको बारेको कुराकोलामग, कृपया उमिहरुको 
सम्पक्व  मशक्षकलाई  इमेल गरेर सम्पक्व  गि्व सकु्हुिेछ:   
firstname.lastname@ed.act.edu.au 

कृपया सम्परू्ड ई-िलेहरुको जवाफकोलामग कृपया  
४८ घण्ा हदनहुोला।

P&C अन्य परिवािलाई भटे्न ि चाल्लस ्वेष्ट्न्ल ववद्ालय समदुाय  
(Charles Weston School community) सगं सम्पर्ल   बढाउ्न ेिाम्रो अवसि हरो।

जरुरी सोधपछु
कुिैपिी जरुरी कुराको लामग, कृपया मवद्ालय काया्वलय लाई 
02 6142 0404 मा फोि गिु्वहोला।


