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Nepali 

नेपाली 

 

एक बर्ष कक्षा दोहोर्ाषउँने: परिवािका लागि जानकािी  

यस तथ्य पात्रले अभििावक र हेरचाहकतााहरूलाई  सू्कलको अको माभिल्लो तह (कक्षा) मा जाने भवद्यािीहरूको 

बारेमा जानकारी प्रदान गदाछ।  

अको बर्ष सू्कलको मागिल्लो तह (कक्षा) मा जाने 

सू्कलको अध्ययनमा कमजोर वा पभछ परेका भवद्यािीहरूको लाभग कभहलेकााँही एक सू्कल वर्ा दोहोयााउाँ ने 

सुझाईन्छ जसले गदाा सो 12 मभहनामा उनीहरूको भसकाईको प्रगभत  उनीहरूका सािीहरूको स्तरमा आउाँछ 

वा उनीहरूलाई  बभि पररपक्व बनाउाँछ।  

यद्यभप अनुसन्धान र प्रमाणहरूले देखाउाँछ भक धेरै जसो अवस्िामा एक बर्ाको सू्कल दोहोर् याउाँदा 

भवद्यािीहरूलाई प्राय: फाइदा हाँदैन र कुनै पभन भवद्यािीको लाभग उसको भिक्षामा उपलब्धि गराउने यो 

प्रिावकारी हस्तके्षप  होईन। जो भवद्यािीले एक बर्ा दोहोयााउाँछ उनीहरूमा भनम्न कुराहरू हने सम्भावना बिी 

हन्छ:  

• उनीहरूको भसकाईमा कम आत्मभवश्वास, सू्कल प्रभत नकारात्मक दृभिकोणको भवकास, कम आत्मसम्मान 

हने र धेरै उते्तजनात्म तिा भवघटनकारी व्यवहार देखाउाँछ। 

• अध्ययन पूरा हनु अभघ सू्कल छोभिभदन्छ र तृतीयक (उच्च) भिक्षामा जाने सम्भावना कम हन्छ। 

•  सू्कलमा िप एक बर्ा पूरा गरेता पभन उनीहरू आफ्ना सहपाठीहरू िन्दा पभछ नै पनेछन् । 

केवल असाधारण पररब्धस्िभतहरूमा मात्र भवद्यािीलाई एक वर्ा दोहोर् याउन लगाउनु उत्तम भवकल्प हन 

सक्छ। 

हाम्रा गवद्यािीहरूलाई प्रिगत िनष सहर्ोि 

भवद्यािीहरूलाई एक वर्ाको कक्षा दोहोर् याउन भसफाररस गनुाको सट्टा सू्कलहरूले उपयुक्त प्रमाभणत भसकाउने 

रणनीभतहरू अवलम्बन गछा न् जसले भवद्यािीहरूमा कुनै पभन भिक्षाको अन्तर घटाउन मद्दत गनेछ  र 

उनीहरूको भसकाईका आवश्यकताहरू पूरा गनेछन्।   

सत्र 4 मा, सू्कलहरूले भवद्यािीको उपलब्धिको स्तर पभहचान गरेको सुभनभित गनेछ र उनीहरूको उपलब्धि 

अपेक्षा गरे िन्दा बभि छ, अपेक्षा अनुसार छ वा अपेक्षा गरे िन्दा पछाभि छ िनेर मूल्ाांकन गनेछ। 

जो भवद्यािीहरूले उपलब्धि गना आवश्यक हन्छ उनीहरूलाई हाम्रो सू्कलको कायाक्रमले उनीहरूको सत्र  4 र 

अको वर्ा दुबैमा सहयोग र समिान गने छ । 
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यभद तपाईांलाई तपाईांको बच्चाको प्रगभतको बारेमा भचन्ता छ िने तपाईांले आफ्नो बच्चाको भिक्षक वा सू्कल 

भप्रब्धिपललाई सम्पका  गनुाहोस् र उहााँहरूसाँग तपाईांको बच्चालाई अको बर्ा माभिल्लो तह (कक्षा) मा जानको 

लाभग तयार गना सू्कलले कसरी  सहयोग गछा  िने्न बारे छलफल गनुाहोस्।  

 

एक वर्षको कक्षा दोहोर्ाषउँने नीगत  

भिक्षा तिा प्रभिक्षण भविाग (Department of Education and Training)को  एक वर्ाको कक्षा दोहोयााउाँने 

नीभत अनुसारः 

• सू्कलहरूले भनयभमत रूपमा भवद्यािीहरूलाई उनीहरूको सहपाठी समूहसाँगै अको बर्ाको तह (कक्षा) मा 

पदोन्नभत गनुापदाछ।  

• केवल असाधारण पररब्धस्िभतमा मात्र एक वर्ाको कक्षा दोहोयााउन सभकन्छ। 

यो नीभत पि्न  https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policyमा जानुहोस्।  

भवद्यािीहरूलाई अको तहमा पठाउने वा एक वर्ाको कक्षा दोहोयााउने िने्न बारेमा अब्धन्तम भनणाय भप्रब्धिपलले 

भलन्छन्। भप्रब्धिपलले भवद्यािीको दीघाकालीन भहतका लाभग एक वर्ाको कक्षा दोहोयााउनु आवश्यक िएको 

भनधाारण गरेमा भप्रब्धिपलले तपाईांसाँग तपाइाँको बच्चाको एक वर्ाको कक्षा दोहोयााउने अनुमभत मागे्न छ।  

 

अगििावक ि हेिचाहकताषको िुनासो 

यभद तपाईांको बच्चालाई एक बर्ाको कक्षा दोहोयााउन तपाईांसाँग अनुमभत माभगएको छ र यसको लाभग भदईएको 

भप्रब्धिपलको तका , उनीहरूले उपलि गरेको प्रमाण वा उनीहरूको भनणायबाट सनु्ति हनु हन्न िने, तपाइाँले 

सू्कलको गुनासो नीभत अनुसार एक उजूरी दताा गना सकु्नहन्छ।  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

