
 

Bem-vindo 

Welcome 

 
Bienvenue 

Willkommen  
добре дошъл 

!ागत छ 
ਸੁਆਗਤ ਹੈ 
Bun venit 

желанный 
ласкаво просимо 

 



तपा$को ब)चाले नयाँ श2ै3क स5 स7ु गद: छ	?	

छ भने 	

केह> प?रवतBनह7 हुन गइरहेका छन	्

केह> नयाँ Eवषयह7 छन	्

अHययन गनI बानी Kनकै महMवपणूB छ	

अPभभावकह7को सहकायB पKन आवRयक छ । हामी तपा$लाई हामीसँगै Pमलेर काम गनB आUह गदBछV ।	

	

	

!श#कह&को भू!मका	

• Pश3कह7को महWवपणूB भPूमका भनेको: 

 

- िव#ाथ&/ अPभभावक/ िव#ालयको स[ब\ध	बढाउने	
	
	

• Pश3कह7ले सहयोग गनुBहु\छ/सझुाव aदनहुु\छ/जानकार> गराउनहुु\छ	

	

	

िव#ाथ&ह(को समय ता!लका	

• क3ा अवcधह7 ५०,	७५ वा १०० Pमनेट लामो हुनसiछ	
	

• Eवjाम समय/	खाजा खाने समय २५ Pमनेटको हुनेछ	
	
• यaद समयम ैPश3क क3ाकोठाको ढोकामा उपिoथत हुनभुएन भने िव#ाथ&ले KनदIशनको लाcग 

पrखBनपुनIछ (	त7ु\त ैबाaहर जानहँुुदैन	) ।	
	
	

• िव#ाथ&ह*ले		हलवेमा		हsला	गनुBहँुदैन	
	

• क3ा	चPलरहेको	बेलामा	क3ा	कोठा	छोtन ुहँुदैन	। खाजा खान वा शौचालय vयोग गनB oकूल wेक vयोग 

गनुBपनIछ ।	



	

	

“Oc”	(OFERTA	COMPLEMENTAR)	भनेको		के		हो?	

• बधुवार aदउँसो २:	१० बजे	
	

• क3ा Pश3कले मaहनाको एक aदन पढाउने (पaहलो बधुवार aदउँसो २:	१० बजे);	“Formação	Cívica”	मा 

(नाग?रक Pश3ा) ((समoयाह7 को समाधान गनB को लागी,	महMवपणूB कागजातह7 Eवतरण ...) र 

अ\य कुराह7  Pस{क\छ	। 

• मaहनाको बाक| समयमा एक iलब }वारा vKतoथाEपत ग?र\छ (खेल iलब,	cच5कला iलब ...)	

	

“CIDADANIA	E	DESENVOLVIMENTO”	भनेको	के हो ?	

(नाग$रक	'श)ा)	

• नाग?रक	Eवषय	vKतoथापन गनB नयाँ oकूल Eवषय	

• यसले उ~रदायी,	oवत\5, सहयोगी �यिiतह7 KनमाBण गनI ल�य रा�दछ जसले अcधकार र कतB�यको 

बारेमा जानेका हुन,	अ7लाई स[मान ग7न,् मानव अcधकारलाई महMव aदऊन ्र जसले आलोचनाMमक 

एवम ्रचनाMमक	तवरले सो)न सकून ।	

	

िव#ालयमा पढाइ हुने 8वषयह&	

• P-	पोचुBगीज	

• PLNM-	पोचु%गीज नबोsने िव#ाथ*ह�को लाcग	

• M-	गrणत	

• I	-	अ� Uेजी	

• F	-	�े\च	

• CN-	Eव�ान	

• HGP-	पोचु%गीज	इKतहास र भगूोल	

• EV-	कला	

• EM-	स� गीत	

• EF-	शार>?रक Pश3ा	

• ET-	vाEवcधक Pश3ा	



• FQ-	भौKतक	तथा रासयKनक Eव�ान	

• OA-	कला	

• H-	ईKतहास	

• G-	भगूोल	

	

नोट:	Eवदेशी िव#ाथ*ह, जसले रा�र> पोचुBगीज	भाषा बोsन जा\दैनन ्Kतनीह7ले केह> Eवषयह7 जoत ैइKतहास, 

भगूोल, Eव�ान	र रासयKनक Eव�ान प�नपुद:न । Kतनीह7लाई Pश3कले Eवशषे Hयान aदनेछन ्। आवRयक 

परेमा एक भ\दा बढ> Pश3क उपिoथत भएर पKन सघाउनेछन ्। vMयेक िव#ाथ*को आ�न ैसमयताPलका 

हुनेछ । 	

	

सं<मण >नयम	

एक देrख पाँच तहस[म हु\छ	

पोचुBगीज	Kनयमअनसुार, िव#ाथ*ह7ले क[तीमा तह तीनस[म sयाउनपुछB । oकूल िव#ाथ*ह�को दईु Eवषयह�मा 

मा5 oतर १ वा २ हुन सiछ	।	पोचुBcगज	,(PLNM)	र गrणत िव#ाथ*ह� समावेश छन ्भने यी मHये कुन ैएकमा 

मा5 oतर १ वा २ हुनेछ 	र		अ\य Eवषयमा	पKन oतर १ वा २ हुनेछ ।	

	

?यान @दनुपनB कुरा	

• असल �यवहार बनाइ रा�ुपछB ।	

• Pमaहनेत गनुBपछB 	/	अHययन गनB (aदउँसो प�न र गहृकायB गनBको लागी केaह खाल> समय को उपयोग	

गनुBहोस)्	
	

• आवRयक सब ैसामानह7 िव#ालयमा लेउनपनIछ :	

- oकुलको {कताब	= Caderneta	

-	Kन[न Eवषयह7को लाcग एउटा नोटबकु PLNM, M, I, EM	

-	cच5 बनाउने कEप,	रंगीन पेि\सल,	EV वा	OA	को लागी aटप पेन 	

-	एक �याकB सटु र �बशषे खालका	ज~ुा EF	को समयमा oकूल �यायामशालामा vयोग गनुB पनIछ 	

-	नीलो/कालो कलम,	पेि\सल,	इरेजर,	पेि\सल कटर	

-	अ\य EवPश�ट सामानह7 oकूल बषB भ?रमा आवRयक हुन सiछ	।	



-िव#ाथ*ह,  vMयेक	क3ामा समयम ैआइप�ुन ुपनIछ	।	

• अPभभावकह7ले आ�नो ब)चा/ब)चीले पढाई कoतो ग?ररहेका छन ्�याल गनुBपछB।	Mयसकारण 

अPभभावकले नKतजा पेपरमा हoता3र गनुBपदBछ र िव#ाथ*ह�ले हoता3र पKछ Pश3कलाई 

देखाउनुBपदBछ ।	

	

• िव#ाथ*ह7लाई िव#ालयको पा5ो vदान ग?रनेछ ता{क ऊनीह7ले पर>3ाको PमKत तथा vोजेiट बझुाउन ु

पनI अि\तम PमKत लेखेर रा/नसकुन ्।	

	

िव#ाथ&	पDरचयपF	

• िव#ाथ* काडBको vयोग अKनवायB छ:	
	

- िव#ालय vवेश गदाB	/	अथवा िव#ालयबाट घर फ{क� दा	

						-					खर>द - oकूल iयाि\टनमा खाना	खानको लाcग चाaह\छ	

																									-	oकूल बारमा खाजा	खानको लाcग चाaह\छ	

																										-	oकूल oटेशनर>मा oकूल सामUी ख?रद गनBको लाcग पKन चाaह\छ	

																										-	फोटोकपीह�	गनBको लाcग पKन चाaह\छ	

• भiुतानी गनB को लागी काडBमा	?रचाज	"carregar	o	cartão"	गनुB		पनI	हुनछ। यसको मतलब यो हो {क 

अPभभावक/िव#ाथ*ह7 oकूल oटेशनर> मा जानपुनIछ  र पसैा ज[मा गनुB पनI छ आ�नो काडBमा । 	

• िव#ाथ*ह4ले नगद vयोग गद:नन	्।	

• खाना aटकट {क\न र पसैाको बाँक| राPश जाँच गनB हलवेमा पीसी िo�न vयोग गनुBपनIछ ।	

	

	

खानाको लाHग @टकट	

"Senha”	

• खानाको लाcग aटकट अKघsलो बेलकु| न ै{कKनसiन ुपछB र 1.46€		खानाको पनIछ 						

-			आधा मsुयमा -	“escalão	B” सEुवधा vा�त िव#ाथ*ह7लाई	



-				Kनशsुक -	“escalão	A”	सEुवधा vा�त िव#ाथ*ह7लाई	(कृपया “Subsídio” को बारेमा Eवoततृमा 

प�नहुोस)्	

• समय भ\दा पKछ खानाको aटकट {कनेमा अKतरiत 0.30	€ ला�नेछ । �बहानको दस बजे भ\दा पKछ 

अKत?रiत मsुयमा पKन खाना {क\न पाइने छैन । 	
	

• िव#ालयले शाकाहार> खानाको मेन ुEवतरण गछB । Mयो एक ह�ता पaहले न ै{कKनसiनपुनI हु\छ अथवा 

Mयसका लाcग oथान सरु23त ग?रसiनपुछB । 	
	
	

• यaद कुन ैअvMयाPशत कारणह�ले िव#ाथ*ह�ले खाना खानको लाcग aटकट vयोग गद:नन ्भने ,	
Kतनीह�ले यसलाई अक� aदन को लाcग सानB सiछन तर एसको लाcग १० बजे भ\दा अKघ नह> सानB 

पछB । पसैा {फताB गनB Pमsदैन।	
	

• जब िव#ाथ*लाई थाहा हु\छ {क उनीह�ले Eवशषे aदनमा oकूलमा खाजा खान गइरहेका छैनन, 
Kतनीह�ले खाजाको aटकट	{कनहुु\न	।	Eवशषे गर> जसलाई एक सामािजक भ~ा aदइ\छ,	"Subsidío	
A	/	B",		

“GIAE”	वेभ पेज	

• तलको कुराह7 जाँच गनB सiनहुु\छ	

-	श2ै3क स5को अ\तमा Eव}याथ�को नKतजा हेनB सiनहुु\छ	

-	अनपुिoथKत भएको	

-	खानाको सा�ताaहक मेन ुहेनB सiनहुु\छ	

-	"Senha"	{क\न वा बकु गनB सiनहुु\छ	

-	vMयेक िव#ाथ*लाई एक vयोगकताB	नाम	(Username) र एक अनलाइन पासवडB aदइएको हु\छ (oकूल 

कायाBलय मा)	

	

Lकुल Mकताब	“Caderneta”	

• यो	क3ा Pश3क तथा अ\य Pश3कसँग स[पकB  गनBको लाcग	चाaह\छ  	
• िव#ालयको oटेसनर>मा {क\न स{क\छ	



• यसको vयोग अKनवायB छ	

	

अनुपिLथ>तको औHचSय पुिTट गनU	

• यaद िव#ाथ*को अनपुिoथKत तीन aदन भ\दा कम छ भने अनपुिoथKतको कारण उsलेख गनB oकुल 

{कताब “Caderneta”	vयोग गनB स{क\छ । 	
• अ\यथा डाiटर वा स[बि\धत Kनकायसँग स[बि\धत कुन ैप5 पेश गनुBपनI छ ।	
• पर>3ाको बेला अनपुिoथत हुनहँुदैन । यaद भएमा अनपुिoथत रहनाको कारण पिु�ट गनुBपनIछ । 	

	

(अनुपि'थत)	

• द�ुयBवहार वा सामUी को कमी भएको Faltas	औcचMय प�ुट> हुदैन	।  	
• यaद िव#ाथ*को धेरै औcचMय प�ुट> नभयको faltas	छ भने Mयो वषB क3ा पास हुन सiदैन	।	

सामािजक	भVा	

• भ~ा पाउने िव#ाथ*को नाम सचूी हलवेमा हुनेछ ।	

-	भ~ाको	vकार	अनसुार िव#ाथ*ह7ले {कताब,	िव#ालयका अ\य सामUी र खानामा छुट पाउनेछन ्।	

-	वषBको अ\तमा {कताबह7	{फताB	गनुBपछB 	Mयसलेै Kतनीह7मा ले�ुहँुदैन ।	

	

अWय महSवपूणU 8वषयह&	

• खाना खाने समयमा िव#ाथ*ह7लाई अPभभावकको oवीकृKतमा मा5 िव#ालय छोtन अनमुKत हुनेछ	। 
अ\यथा छु�ट> भइसकेपKछ मा5 िव#ालय छोtन पाउनेछन	्।	

• अMयावRयक काम परेमा Eव}यालयको कुन ैकमBचार>लाई भनेर Eव}याथ�ले अPभभावकसँग फोन स[पकB  

गराइमा�न सiनेछन ्।	
• क3ाको समयमा	�यिiतगत 7पमा फोन तथा अ\य Eव}यतुीय उपकरण vयोग गनB पाइने छैनन	्। 

vयोग भएको पाइएमा कारवाह> हुनेछ । 	
• यoता सामUी �बUेमा अथवा चोर> भएमा िव#ालय िज[मेवार हुनेछैन । 	

 	



	

	

• थप जानकार>को लाcग यो वेभसाइट हेनुBहोस ्। 

http://www.agrupamentosaoteotonio.net/ 


