समझौता ज्ञापन पत्र
हे लो वर्ल्ड र हब समद
ु ाय बीच
यो सम्झौता ज्ञापनपत्रले परियोजना हे लो वर्ल्ड र समद
ु ाय बीच हे ल्लो हब निर्माण गरिएको हो, हे लो
हबलाई हे र्न र यसको उद्दे श्य अनस
ु ारको सदप
ु योगका लागि सर्तहरू र समझदारी समेटछ ।
पष्ृ ठभमि
ू र उद्दे श्य
समद
ु ाय र हे लो वर्ल्डले हे लो हब निर्माणमा साझेदारीमा विकास गरे को छ जसले सम्पर्ण
ू समद
ु ायलाई
इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल शिक्षा प्रदान गर्दछ। समद
ु ायले हे लो हब निर्माण कसरी गर्ने र यसलाई कसरी
सम्हाल्ने भन्ने बारे , हे लो वर्ल्ड टोलीसँग बिताएको हप्ता अवधिमा सिक्नेछन । हे लो वर्ल्डको लगानी
पछाडि हब समद
ु ायसँग सम्बन्धित छ।
हे लो हब के हो?
हे लो हब एक सौर्य ऊर्जा सञ्चालित इन्टरनेट (कियोस्क) हो: कम्प्यट
ु र स्क्रिनको साथ एक बैठक स्थान र
सम्पर्ण
ू समद
ु ायको लागि एक नि: शल्
ु क वाइफाइ हटस्पट। यो इन्टरनेट र विश्व-स्तरीय शैक्षिक
सफ्टवेयर र संचारको माध्यमबाट, विश्व सँग जोडीने ठाउँ हो ।हे लो हबसँग ८वटा टचस्क्रिन ट्याब्लेट
प्रयोगकर्ता स्टे शनहरू, निःशल्
ु क पासवर्ड, बिजल
ु ीबत्ती ,र मोबाइल उपकरणहरूको लागि USB चार्जिंग
निःशल्
ु क वाइफाइ हटस्पट छ।
हे लो वर्ल्ड र समद
ु ायको बीचमा तलको गहिराइमा छलफल गरिएको छ र है लो वर्ल्डमा सबैका लागि
शिक्षाका सिद्धान्तहरू सनि
ु श्चित गर्नका लागि अनस
ु रण गर्नुपर्छ।
१ .हे लो हब समद
ु ायमा सबैको लागि नि: शल्
ु क हो। कसैलाई पनि हलो हबमा पहुँच अस्वीकार गर्न
मिल्दै न। विशेष गरी, बच्चाहरू, महिला र अशक्त व्यक्तिहरूले हे लो हबमा कहिले पनि आफूलाई अयोग्य
महसस
ु गर्नु हुँदैन। हबमा सबैका लागि प्रवेश निशल्
ु क हुनेछ ।
२. समद
ु ायले हबको हे रचाह गर्नुपर्दछ। हे लो हबमा उपकरण मल्
ू यवान छ र समद
ु ायले हबको उपयोग गर्न
जारी राख्न भन्ने सनि
ु श्चित हे रचाह गर्नु पर्छ। चोरीको मामलामा, समद
ु ाय जिम्मेवार छ र हे लो वर्ल्डले
तरू
ु न्त हराइरहे को वस्तह
ु रू प्रतिस्थापन गर्दैन। तल हे लो हबमा सामानहरूको सच
ू ी छ:
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८ टचस्क्रिन ट्याब्लेटहरू, कभरहरू र
८माउन्टहरू र ट्याब्लेट केसहरू
४ डबल यए
ु सबी चार्जिंग पोर्टहरू
१ छ पोर्ट समद
ु ाय चार्जिंग पोइन्ट
सौर प्यानल
४ ब्याट्री (एक र्याक संग)
तामाको तार सहित अर्थिङ प्रणाली

८ USB केबलहरूको साथ
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चार्जर नियन्त्रक १००/५००
३ सर्कि ट ब्रेकरहरू
हब संरचना
सरु क्षा र हब बत्तीहरू
लाईट बीम एसी Gen २ इन्टरनेट डिश र मिक्रोटिक वाप एसी राउटर
९६ pc उपकरण बक्स मल्टिमिटरको साथ

३.हे लो वर्ल्डसँग संचार र सहयोग: समद
ु ाय र हे ल्लो वर्ल्ड निर्माणको क्रममा Whatsapp
समह
ू हरू मार्फ त निर्माण पछि सहयोग जारी गर्न वचन दिन्छ। हे लो वर्ल्डले हब मर्मत र
परियोजनाहरूको सम्बन्धमा मद्दत प्रदान गर्दछ । समद
ु ायले हबमा के हुँदैछ भन्ने बारे फोटो,
कथा र सच
ु ना द्वरा जानकारी पठाउँ दछ। समद
ु ाय जब केही गलत भएको छ, चोरी भएको छ वा
चन
ु ौती आएमा ईमानदार रहनप
ु र्छ । हे लो वर्ल्डले कुनै पनि तस्बिर वा जानकारी को लागी कोष
सकलन को लागी प्रयोग गर्दा अनम
ु ति लिनेछ।
४.हे लो हब एक सरु क्षित र स्वागत पर्ण
ू ठाउँ रहनु पर्छ: हे लो हब शिक्षा, जडान र खेलको लागी
निर्माण गरीएको छ। समद
ु ायले हबमा पहुँच भइरहे को कुराको अनग
ु मन गर्दछ र हबमा कुनै पनि
अनप
ु यक्
ु त इन्टरनेट खोजी वा व्यवहार रोक्दछ।
५ .ट्याबहरू हबमा प्रयोगको लागि उपलब्ध छन ्: ट्याब्लेटहरू व्यक्तिगत प्रयोगको लागि राख्नु
हुँदैन वा '' सरु क्षित राख्नेको” लागि भनेर टाढा राख्नु हुँदैन। ट्याब्लेटहरू समद
ु ायको सहमतिले सबै
समयमा प्रयोगको लागि उपलब्ध हुनप
ु र्दछ।
६. मर्मत: हब निर्माणको क्रममा, समद
ु ायले हब कसरी बनाउने भनेर सिक्छन । अनिश्चितताको
कुनै पनि अवस्थामा, हे लो वर्ल्ड टीमले समस्याको समाधान गर्न, स्थानीय ईन्जिनियरहरूलाई
संलग्न गर्न वा गम्भीर मामिलाहरूमा समस्या समाधान गर्न मद्दतको लागि हबमा भ्रमण गरे र
मद्दत परु य
् ाउन गर्दछ।
७. हस्तान्तरण: यदि समद
ु ायको सदस्य जो हब प्रयोगको निरीक्षण गर्नका लागि मनोनयन
गरिएको थियो, हे लो वर्ल्डसँग कुराकानी वा हे लो हबमा कार्यक्रमहरू चलाऊने जिम्मेवारी छोडेर
जानह
ु ु न्छ भने, उनीहरूसँग प्रतिस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई यो समझौता पारित हुनप
ु र्दछ। त्यस्तै,
कुनै पनि नयाँ समद
ु ायको नेत्रित्व गर्ने ब्यक्तीलाई यस समझौता ज्ञापन पत्र दे खाउनु पर्छ र हे लो
हबको पर्ण
ू समझ हुनप
ु र्दछ।
कृपया समद
ु ायको समीक्षाका लागि यो सम्झौता ज्ञापन पत्र उपलब्ध गर्नुहोस ्।
हबमा भ्रम, गलतफहमी वा चन
ु ौतीको मामलामा, कृपया info@projectheelorld.org वा
०७८३१४३८७५ वा ०७००४८०७९५ मा सम्पर्क गर्नुहोस ्
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