
विद्याल्  
भरयानाकया र्याँ
रि्महर ूबुझ्नका  
लयागि मयार्गदर्शर

विद्याल्मया भरयाना गरना:
तपयाईं (आमयाबुिया, अभभभयािक, िया स्याहयारकतयाना) ले ्ुिया 
तपयाईंसँगै बसदछ र उसमयाथि तपयाईंको पूरना र सिया्ी 
संरक्षरति तिया नर्न्त्रर छ भन्रे कुरया भसद्ध गरुना पदनाछ। 
्सकया लयाथग, तपयाईं सकूल डििसरिक्टलयाई नरमर कुरयाहरू 
देखयाउर सकरुहुन्छ:

• तपयाईंको संरक्षर िया संरक्षकतिको प्रमयार
 िया
•  एउ्टया िकपत्र (सपि अन्तगनात हसतयाक्षर गररएको भलखखत 

िकतव्) जसले तपयाईंसँग बच्या मयाथि “पूरना र सिया्ी 
संरक्षरति तिया नर्न्त्रर” छ भन्रे जरयाउँदछ 

 िया
•  अन्् प्रमयार जसत ैबच्यालयाई कुर ैसंघी् नरकया्को 

आथिनाक संरक्षरमया रयाखखएको छ भरी जरयाउरे कयागजयात। 

भनानाका लागि आवश्यक कुराहरू:

NYS भशक्षया विभयाग
विद्यािथी सहया्तया सेिया कया्यानाल्  
(Office of Student Support Services)
(518) 486-6090

आप्रवासी बालबाललका तथा ्युवाको भनाना:
NYS भशक्षया विभयाग
दविभयाषी भशक्षया तिया
विशि भयाषयाको कया्यानाल्
(718) 722-2445

असथा्यी आवासमा बालबाललका तथा ्युवाको भनाना:
घरबयारविहहर विद्यािथीहरूकया लयाथग NYS प्रयाविथिक तिया 
भशक्षया सहया्तया केन्द्र (NYS-TEACHS) 
(800) 388-2014

NYS भशक्षया विभयाग
घरबयारविहीर भशक्षयाकया लयाथग रयाज् समन्ि्क
(518) 473-0295

्ो प्याना लयागू्ोग् नर्यामक प्रयािियारहरूको एउ्टया सयार हो र ्ो जयारकयारी 
हदरे उद्ेश्कया लयाथग मयात्र हो। लयागू्ोग् नर्यामक आिश्कतयाहरूकया 
बयारेमया िप जयारकयारीकया लयाथग, कृप्या कुरै िकीलसँग परयामशना भलरुहोस ्िया 
8 NYCRR सेकसर 100.2(x) र 100.2(y) हेरुनाहोस,् जुर संशोिर भई  
सर ्2015 जुलयाई 1 देखख लयागू भएको थि्ो।

अगस्ट 2015

के हुन्छ ्हद…
्ुिया आमयाबुियासँग बसदैर?

आमयाबुिया छुहटिएर बेसकया छर ्िया समबन्ि विचछेद 
गरेकया छर?् िप जयारकयारीकया लयाथग:

➡
्ुियाहरूले असिया्ी आियासकया लयाथग विभभन्र आिश्कतयाहरू 
पूरया गरुना पदनाछ (्ी ्ुियाहरूमया, जसत,ै आफरो घरबया्ट भयागेकया 
िया नरकयाभलएकया ्ुियाहरू पदनाछर)्। 

असिया्ी आियास र भरयानाको बयारेमया िप जयारकयारीकया लयाथग, 
NYS-TEACHS लयाई at 800-388-2014 मया फोर गरुनाहोस।्



के तपयाईंलयाई ियाहया थि्ोः
•  तपयाईंको बच्यालयाई तपयाईंले अरुरोि गरेको एकहदर 

भभत्रमया भरयाना गरनैपछना।
•  बयालबयाभलकया तिया ्िुयाहरूले कयागजयात रभएपनर िया उरीहरू 

रयागररक रभएपनर नरः शलुक सयािनाजनरक भशक्षया प्रयापत गरना 
सकछर।्

•   विद्याल्हरूले भरयानाको सम्मया िया शतनाको रूपमया 
तपयाईंसँग तपयाईंको सयामयािजक सुरक्षया कयािना िया सयामयािजक 
सुरक्षया रमबर मयागर सकदैरर।् 

•   विद्याल्हरूले भरयानाको सम्मया िया शतनाको रूपमया 
आप्रियासर िसिनतको बयारेमया सोधर सकदैरर ्(तर 
भरयानापनछ नतरीहरूले तपयाईंलयाई तपयाईंको बच्या कुर देशमया 
जिन्मएको थि्ो भन्रे बयारेमया प्रशर सोधर सकछर)्।

•  आियास िसिनत भसद्ध गरने िुप्र ैतररकयाहरू छर।् 
विद्याल्ले तपयाईंलयाई करयार िया कयागतपत्र मयात्र मयाग गरना 
सकदैर र नतरीहरूले तपयाईंलयाई विकलपहरू पनर प्रदयार 
गरुनापछना।

•   तपयाईंसँग तपयाईंको बच्याको जन्मदतयानाको प्रमयारपत्र 
रभएपनर तपयाईंको बच्यालयाई विद्याल्मया भरयाना गरना 
सककन्छ।

•  ् िुयाहरू आफरया आमयाबिुयासँग रबसरे भए तयापनर 
उरीहरूलयाई नरिश्त पररिसिनतहरूमया भरयाना गरना सककन्छ।

तपयाईंले आियास िसिनत भसद्ध गरनासकरे 
तररकयाहरू: 

•  करयार िया कयागतपत्र
•  तपयाईंले भयािया नतरने व्िकतबया्ट प्रयापत िकपत्र (शपिसहहत 

हसतयाक्षर गररएको भलखखत िकतव्), जरु िकपत्रले तपयाईं 
त्हया ँबसरहुुन्छ भन्रे कुरया बतयाउँछ।

•   तपयाईंले भयािया नतरने व्िकतबया्ट प्रयापत एउ्टया पत्र जुर पत्रले 
तपयाईं त्हया ँबसरुहुन्छ भन्रे कुरया बतयाउँछ 

•   कुर ैअकको व्िकतबया्ट प्रयापत एउ्टया पत्र जुर पत्रले तपयाईं 
तपयाईंकै ठेगयारयामया बसरुहुन्छ भन्रे कुरया बतयाउँछ 

•  अन्् कयागजयातहरू, जसत:ै
  तपयाईंको ठेगयारया देखयाउरे तलब रभसद
   तपयाईंको ठेगयारया देखयाउरे आ्कर फयारयाम
   तपयाईंको रयामको जरोप्ोगी सेिया (पयारी, बबजुली आहद) 

को रभसद िया अन्् रभसद
   आियासमया आियाररत सदस्तया कयागजयातहरू, जसत ै

सियारी् पुसतकयाल् कयािना
  मतदयातया परर्् पत्र
   ् यालक अरुमनतपत्र, िया सिीकृनत पत्र, िया गैर-्यालक 

परर्् पत्र
   रयाज् िया सरकयारले जयारी गरेकया अन्् परर्् पत्र
   सयामयािजक सेिया नरकया् िया शररयािथी पुरियानास संघी् 

कया्यानाल् जसतया सरकयारी नरकया्हरूबया्ट प्रयापत 
कयागजयातहरू

  संरक्षर िया संरक्षकतिकया कयागतपत्रहरू
्हद सकूल डििसरिक्टले तपयाईंको बच्या उसको आियास रभएको 
कयाररले डििसरिक्टको विद्याल् जयार सकदैर भन्रे नररन्ा  
भल्ो भरे, डििसरिक्टले तपयाईंलयाई आफरो नररन्ा  र नररन्ा  
मयाथि कसरी पुरविन्ा यार गरने भन्रे कुरया व्याख्या गररएको पत्र 
दईु हदर भभत्रमया हदरपैछना।

बच्याको उमेर भसद्ध गरने तररकयाहरू: 

•  प्रमयाखरत जन्मदतयानाको प्रमयारपत्र (कुरपैनर देशबया्ट 
प्रयापत भएको)

•  व्यािपतसमल (ईसयाइ रयामकरर-संसकयार) रेकिना (कुरपैनर 
देशबया्ट प्रयापत भएको)

•   पयासपो्टना (कुरपैनर देशको)
्हद तपयाईंसँग जन्मदतयानाको प्रमयारपत्र, व्यािपतसमल रेकिना, 
िया पयासपो्टना छैर भरे, तपयाईं किमतमया पनर दईु िषनाको लयाथग 
आफूसँग भएकया अन्् कयागजयातहरू प्र्ोग गरना सकरुहुन्छ, 
जसतै:
• ्यालक अरुमनतपत्र
• रयाज् िया सरकयारी परर्् पत्र
• जन्मभमनत भएको विद्याल् फो्टो परर्् पत्र
• ियाखरज्दतूयाियासको परर्् पत्र
• असपतयाल िया सियास्थ् समबन्िी रेकिनाहरू
• सनैरक मयाथि आथरित रहेको परर्् पत्र
•  संघी्/रयाज्-सतरी्/सियारी् नरकया्हरूबया्ट प्रयापत अन्् 

कयागजयातहरू (जसत:ै सयामयािजक सेिया विभयाग, शररयािथी 
पुरियानास कया्यानाल्बया्ट प्रयापत कयागजयातहरू)

• अदयालती आदेशहरू
• मूल अमेररकी जरजयाती समबन्िी कयागजयात
•  अन्तरयानािट्रि् सहया्तया नरकया्हरू िया सि्ंसेिी 

नरकया्हरूबया्ट प्रयापत रेकिनाहरू

के तपयाईंलयाई तपयाईं पनर आफरो बच्या 
भरयाना  
भएकै डििसरिक्टमया बसरहुुन्छ भन्रे कुरया 
कसरी भसद्ध गरने भन्रे कुरया ियाहया छ? 

तपयाईंलयाई आफरो बच्याको उमेर  
कसरी प्रमयाखरत गरने भन्रे कुरया ियाहया छ? ➡

विद्याल्मया भरयाना गरनाकया लयाथग, तपयाईंले  
नरमर कुरयाहरू भसद्ध गरुनापदनाछ:
•  तपयाईं सकूल डििसरिकमया बसरुहुन्छ र ्ही ँबसरे उद्ेश् छ। ्ो 
भरेको तपयाईं ्हयाँकै “नरियासी” हुरुहुन्छ भन्रे कुरया भसद्ध गरुना हो।
र

• तपयाईंको बच्याको उमेर।

➡

असिया्ी आियासमया रहेकया बयालबयाभलकया तिया ्ुियाहरू भरयानाकया 
लयाथग सयामयान््त्या ्याहहले कयागजयातहरू बबरै विद्याल्मया भरयाना 
हुरसकछर।् ्हद बयालबयाभलकया तिया ्ुियाहरूलयाई रयातीको सम्मया 
बसर नरिश्त, नर्भमत, तिया प्यानापत आियासको कमी छ भरे 
नतरीहरू असिया्ी आियासमया रयाखखन्छर ्िया घरबयारविहीर हुर,् 
उदयाहररकया लयाथग:
– आरिममया बसरे िया, 
–  आफरो घर गुमयाएकोले िया नरकयाभलरु परेको कयाररले आफरो 

रयातदेयार िया सयािीसँग घर शरर परेकया।


