
समझौता �ापन प�
हेलो व�ड� र हब समदुाय बीच

 
             
यो स�झौता �ापनप�ले प�रयोजना हेलो व�ड� र समदुाय बीच हे�लो हब �नमा�ण ग�रएको हो, हेलो
हबलाई हेन� र यसको उ�दे�य अनसुारको सदपुयोगका ला�ग सत�ह� र समझदार� समेटछ । 
 
प�ृठभ�ूम र उ�दे�य
समदुाय र हेलो व�ड�ले हेलो हब �नमा�णमा साझदेार�मा �वकास गरेको छ जसले स�पणू� समदुायलाई
इ�टरनेट पहँुच र �डिजटल �श�ा �दान गद�छ। समदुायले हेलो हब �नमा�ण कसर� गन� र यसलाई कसर�
स�हा�ने भ�ने बारे , हेलो व�ड� टोल�सँग �बताएको ह�ता अव�धमा �स�नेछन । हेलो व�ड�को लगानी
पछा�ड हब समदुायसँग स�बि�धत छ।
 
हेलो हब के हो?
हेलो हब एक सौय� ऊजा� स�चा�लत इ�टरनेट (�कयो�क) हो: क��यटुर ि��नको साथ एक बठैक �थान र
स�पणू� समदुायको ला�ग एक �न: श�ुक वाइफाइ हट�पट। यो इ�टरनेट र �व�व-�तर�य श�ै�क
स�टवेयर र संचारको मा�यमबाट, �व�व सँग जोडीने ठाउँ हो ।हेलो हबसँग ८वटा टचि��न �या�लेट
�योगकता� �टेशनह�, �नःश�ुक पासवड�, �बजलु�ब�ी ,र मोबाइल उपकरणह�को ला�ग USB चािज�ग
�नःश�ुक वाइफाइ हट�पट छ।
 
हेलो व�ड� र समदुायको बीचमा तलको ग�हराइमा छलफल ग�रएको छ र हैलो व�ड�मा सबकैा ला�ग
�श�ाका �स�धा�तह� स�ुनि�चत गन�का ला�ग अनसुरण गनु�पछ�।
 
१ .हेलो हब समदुायमा सबकैो ला�ग �न: श�ुक हो। कसलैाई प�न हलो हबमा पहँुच अ�वीकार गन�
�म�दैन। �वशषे गर�, ब�चाह�, म�हला र अश�त �यि�तह�ले हेलो हबमा क�हले प�न आफूलाई अयो�य
महससु गनु� हँुदैन। हबमा सबकैा ला�ग �वेश �नश�ुक हुनेछ ।

 
२. समदुायले हबको हेरचाह गनु�पद�छ। हेलो हबमा उपकरण म�ूयवान छ र समदुायले हबको उपयोग गन�
जार� रा� भ�ने स�ुनि�चत हेरचाह गनु� पछ�। चोर�को मामलामा, समदुाय िज�मेवार छ र हेलो व�ड�ले
त�ु�त हराइरहेको व�तहु� ��त�थापन गद�न। तल हेलो हबमा सामानह�को सचूी छ:

● ८ टचि��न �या�लेटह�, कभरह� र ८ USB केबलह�को साथ
● ८माउ�टह� र �या�लेट केसह�
● ४ डबल यएुसबी चािज�ग पोट�ह�
● १ छ पोट� समदुाय चािज�ग पोइ�ट
● सौर �यानल
● ४ �या�� (एक या�क संग)
● तामाको तार स�हत अ�थ�ङ �णाल�



● चाज�र �नय��क १००/५००
● ३ स�क� ट �ेकरह�
● हब संरचना
● सरु�ा र हब ब�ीह�
● लाईट बीम एसी Gen २ इ�टरनेट �डश र �म�ो�टक वाप एसी राउटर
● ९६ pc उपकरण ब�स मि�ट�मटरको साथ

३.हेलो व�ड�सँग संचार र सहयोग: समदुाय र हे�लो व�ड� �नमा�णको �ममा Whatsapp
समहूह� माफ� त �नमा�ण प�छ सहयोग जार� गन� वचन �द�छ। हेलो व�ड�ले हब मम�त र
प�रयोजनाह�को स�ब�धमा म�दत �दान गद�छ । समदुायले हबमा के हँुदैछ भ�ने बारे फोटो,
कथा र सचुना �वरा जानकार� पठाउँदछ। समदुाय जब केह� गलत भएको छ, चोर� भएको छ वा
चनुौती आएमा ईमानदार रहनपुछ� । हेलो व�ड�ले कुनै प�न ति�बर वा जानकार� को लागी कोष
सकलन को लागी �योग गदा� अनमु�त �लनेछ।

४.हेलो हब एक सरु��त र �वागत पणू� ठाउँ रहनु पछ�: हेलो हब �श�ा, जडान र खेलको लागी
�नमा�ण गर�एको छ। समदुायले हबमा पहँुच भइरहेको कुराको अनगुमन गद�छ र हबमा कुनै प�न
अनपुय�ुत इ�टरनेट खोजी वा �यवहार रो�दछ।
 
५ .�याबह� हबमा �योगको ला�ग उपल�ध छन:् �या�लेटह� �यि�तगत �योगको ला�ग रा�ु
हँुदैन वा '' सरु��त रा�केो” ला�ग भनेर टाढा रा�ु हँुदैन। �या�लेटह� समदुायको सहम�तले सबै
समयमा �योगको ला�ग उपल�ध हुनपुद�छ।
 
६. मम�त: हब �नमा�णको �ममा, समदुायले हब कसर� बनाउने भनेर �स�छन । अ�नि�चतताको
कुनै प�न अव�थामा, हेलो व�ड� ट�मले सम�याको समाधान गन�, �थानीय ईि�ज�नयरह�लाई
संल�न गन� वा ग�भीर मा�मलाह�मा सम�या समाधान गन� म�दतको ला�ग हबमा �मण गरेर
म�दत परु ्याउन गद�छ।
 
७. ह�ता�तरण: य�द समदुायको सद�य जो हब �योगको �नर��ण गन�का ला�ग मनोनयन
ग�रएको �थयो, हेलो व�ड�सँग कुराकानी वा हेलो हबमा काय��मह� चलाऊने िज�मेवार� छोडरे
जानहुु�छ भने, उनीह�सँग ��त�थापन गन� �यि�तलाई यो समझौता पा�रत हुनपुद�छ। �य�त,ै
कुनै प�न नयाँ समदुायको ने���व गन� �य�तीलाई यस समझौता �ापन प� देखाउनु पछ� र हेलो
हबको पणू� समझ हुनपुद�छ।

 
कृपया समदुायको समी�ाका ला�ग यो स�झौता �ापन प� उपल�ध गनु�होस।्
 
हबमा �म, गलतफहमी वा चनुौतीको मामलामा, कृपया info@projectheelorld.org वा
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