
 

 

 

 

 

વિદ્યાર્થીન ું નામ: _____________________ ફોમમ: __________ 
 

પેરેંટ / કેરર  
માતાવપતા તરીકે હ ું હને્ડન સ્કલૂના વિદ્યાર્થીની સુંભાળ રાખ  ું છું:  
 ખાતરી કરીશ કે મારો પતુ્ર / પતુ્રી નિયનમતપણે, સમયસર, ગણવેશમાાં અિે યોગ્ય સ।ધિો 

સાથે શાળામાાં જાય છે.  
 હોમવકક કરવા માટે મારા પતુ્ર / પતુ્રીિે ટેકો આપીશ. 
 વતકિ સબાંનધત શાળાિી િીનતઓિે સમથકિ આપીશ.  
 મારા પતુ્ર / પતુ્રીિી પ્રગનતિે લગતા માતાનપતાિી સાાંજ અિે અન્ય બેઠકોમાાં હાજરી 

આપીશ. 
 જો કોઈ સમસ્યા હોય જે મારા પતુ્ર / પતુ્રીિા નશક્ષણિે અસર કરશે તો શાળાિે જાણ કરીશ. 
 મારા પતુ્ર / પતુ્રી સાથે તેિો ફોટોગ્રાફ લેવામાાં, શાળાિા ડેટાબેસ પર રાખ્યો છે અિે ઓળખ 

હતે ુમાટે શાળામાાં તેિો ઉપયોગ કરવાિી સાંમનત આપીશ. 
 
વિદ્યાર્થી  
હને્ડન સ્કલૂના વિદ્યાર્થી તરીકે, હ ું આ કરીશ: 
 યોગ્ય સાધિો સાથે, સમયસર, ગણવેશમાાં, નિયનમત શાળામાાં જાઈશ. 
 શાળા તેમજ ઘરે ભણતર પ્રત્યે સારુ વલણ રાખીશ. 
 શાળાિી આચારસાંહહતાિે જાણીશો અિે શાળામાાં તે બધા સમયે અનસુરીશ. 
 શાળાિા નિયમોનુાં પાલિ કરીશ.  
 સમગ્ર શાળા સમદુાય અિે વાતાવરણિો આદર સાથે વ્યવહાર કરીશ. 
 જો મિે કોઈ સમસ્યા અથવા ચચિંતા હોય તો સ્ટાફિા સભ્ય સાથે વાત કરીશ.  
 શાળા અિે નવશાળ સમદુાયિા જીવિમાાં સહિયપણે ફાળો આપીશ. 
 

શાળા  
વ્યક્તતગત સ્ટાફ અને સુંપરૂ્મ શાળા તરીકે અમે આ કરીશ ું: 
 હને્ડિ નવઝિ સ્ટેટમેન્ટિા તમામ ઉદે્દશોિે પહોંચી વળવા અિે તમારી ઉચ્ચ અપેક્ષાઓ અિે બધા માટે 

ઉચ્ચ ધોરણો દ્વારા જીવિ પહરવતકિિો ધ્યેય રાખશ.ુ 
 નવદ્યાથીઓ, ઘર અિે શાળા વચ્ચે સારા સાંબાંધો બાાંધીિે કામ અિે વતકિિા ઉચ્ચ ધોરણિો આગ્રહ 

રાખશ.ુ  
 તમારા બાળકિી જરૂહરયાતોિે પહોંચી વળવા માટે એક સલુભ અિે સાંતચુલત અભ્યાસિમ પ્રદાિ કરીશ ું. 
 શાળા િીનતિે અનરુૂપ હોમવકક સેટ, માકક અિે મોનિટર કરીશ ું.  
 તમારા બાળકિે તેમિા ઘરકામ શાળામાાં કરવાિી સનુવધાઓ પ્રદાિ કરીશ ું. 
 તમારા પતુ્ર / પતુ્રીિા સ્વાસ્્ય, સલામતી અિે ખશુીિી સાંભાળ રાખશ.ુ 
 માતાનપતા અિે નવદ્યાથીઓનુાં સાાંભળશોુ અિે દરેક સાથે આદરથી વતકશ.ુ 
 તમારા પતુ્ર / પતુ્રીિે સમાજમાાં સકારાત્મક યોગદાિ આપવા સક્ષમ કરીશ ું. 
 
અમે હોમ સ્કૂલ કરારિે ટેકો આપવા સાંમત છીએ: 
સહી  (માતાનપતા):   સહી  (નવદ્યાથી):   સહી  (સ્ટાફ) 
 
િામ:     િામ:     િામ 

હને્ડન સ્કલૂ 
બિલીિ  એચીિ  લીડ  બિલોઁગ 

હોમ સ્કલૂ એગ્રીમેન્ટ 


