
 
 

आपतकालीन कठिनाइ स्थानान्तरणको लागि अनुरोध  

२०१६-१७ स्कूल वर्ष 
कृपया लेख्नहुोस ्

विद्यार्थीको आईडी नम्बर (आिश्यक छ)        २०१६-१६ को गे्रड    

 
                         

विद्यार्थीको अन्तिम नाम (र्थर)              पहिलो नाम             मध्य                                             जतमममति 

 

                             __________ 

अमििािक िा काननूी संरक्षकको काननूी ठेगाना – नम्बर र सडक (No P.O. Box)              अपार्टमेतर् # 

 

                                              __  ___________________ 

शिर राज्य               न्जप     घर फोन #                             हिउँसो फोन #  

 
                                    

अमििािक िा काननूी संरक्षकको ठेगाना  – नम्बर र सडक – यहि माथर्थको ितिा फरक िए      अपार्टमेतर् # 

 

                           _____    _____________________________________________ 

शािर राज्य                                                 न्जप                                          इमेल ठेगाना                 
             

के आफ्नो बच्चा िाल मेट्रो स्कूलमा िनाट गररएको छ ?             छ      छैन  

के आफ्नो बच्चाले िाल विशेष मशक्षा सेिािरू प्राप्ि गररएको छ ?           छ             छैन  

 

 

आपतकालीन / कठिनाई स्थानान्तरण अनरुोधको लागि ठिशाननिेशक  

िामी न्जल्लामा नयाँ िुने विद्यार्थीिरु अनलाईन www.mnps.org मा िा िाम्रो MNPS पररिार सूचना केतरमा गएर तनिेिन िा िरखास्ि गनट प्रोत्सािन गछौ ।  यहि िपाईँ 
िेखा नपरेको िा आपिकालीन असाधारण पररन्स्र्थतिले गिाट विद्यार्थीलाई अको स्कूलमा सनट आिश्यक िुन सक्छ िने कृपया यो फारम परूा गरी िनुटिोस ्।    
 

यहि िपाईं संग बस्ने ठाउँ छैन िने कृपया घरिारबबहिन सम्पकट  कायाटलय (homeless liaison office) 615-259-8729 मा सम्पकट  गनुटिोस ्। यहि असाधारण घर्ना िा 
अिस्र्थाले गिाट घर गुमाउन ुिएको छ िने यो एक आपिकालीन / कहठनाई स्र्थानातिरणको लाथग एक जरूरी अनरुोधको आिश्यक छैन िनेर याि गनट मित्त्िपणूट छ ।  The 

McKinney-Vento Homeless Act को पालना आपिकालीन / कहठनाइ स्र्थानातिरण आिेिन पेशको आिश्यकिा बबना गररनेछ ।   
 

िलको हिशातनिेशले आपिकालीन कहठनाई स्र्थानातिरण अनरुोध मातन सक्ने केहि अिस्र्थाको िणटन गरेको छ:  
 असाधािेखा नपरेको घर्ना, िा अिस्र्थाको कारणले अनमुोिन स्िीकृतिको लाथग अनरुोध जनू १ २०१६ - मे २४  २०१७ को बीचमा िुनपुछट असाधारण वा अप्रत्याससत 

घटना  /पतरकस्थनत पणूष पपअा अनपेाथत र अवानक घटना वा अवस्था पपअा पतर ार्र्त ितरथको छ  जसले थक पतरवारको िैननक जीवनअा थक अहत्वपणूष पतरवतषन 
आवश्यकता हुन्छ।  

 अमििािक जसले स्र्थानातिरणको अनरुोध गनुट िएको छ उिाँले असाधारण िा अप्रत्यामसि घर्ना िा पररन्स्र्थतिको पनु्टर्कुन कागजाि प्रिान गनुटपछट । 
 तनम्न केिी पररन्स्र्थति आपिकालीन / कहठनाई स्र्थानातिरणमा योग्य िुन सक्ने समािेश गरेको छ िर सीममि छैन:   

o विद्यार्थीको सुरक्षामा एक मातय खिरा जिाँ सुरक्षा आिश्यक उपायको लाथग स्कूल स्र्थानातिरण गनुटपनेछ अमििािक संरक्षक अिस्र्थीि खिराको / 
िस्िािेज गनट न्जम्मेिार िुतछ।  यस्िो िस्िािेजमा एक अिालि आिेश, रोक्ने आिेश, प्रिरी ररपोर्ट र स्कूलमा िुिा MNPS कमटचारी ियारा धम्की िा 
खिरा पररन्स्र्थतिको िस्िािेज र अतयको समािेश गनट सक्छ । 

o काननुी न्जम्मेिारमा अचानक पररििटन िा िाल ैप्राप्ि गरेको मातय िकील शन्क्िको रूपमा जसले प्रमािणि कहठनाइ मसजटना गरेको छ । 
o एक विद्यार्थीको िस्िािेज थचककत्सा अिस्र्थाको प्रिाविि जो विद्यार्थीलाई उपचार गने थचककत्सक द्िारा प्रमािणि गररएको छ । 
o एक विद्यार्थीको िस्िािेज मनोिजै्ञातनक अिस्र्थाको प्रिाविि जो विद्यार्थीलाई उपचार गने मानमसक स्िास््य व्यािसातयक / थचककत्सक द्िारा प्रमािणि 

गररएको छ । 
o विद्यार्थीको िस्िािेज थचककत्सा िा मनोिजै्ञातनक अिस्र्थाले िईु प्रश्नको जिाफ हिनपुछट । 

 विद्यार्थीको थचककत्सा िा मनोिजै्ञातनक अिस्र्थाको स्ििाि कस्िो छ ?  
 उपन्स्र्थि िुनक्ो लाथग अनरुोध गररएको स्कूलले विद्यार्थीको थचककत्सा िा मनोिजै्ञातनक अिस्र्थामा सुधार िा सियोग कसरी प्रिान गनेछ ? 

 अनमुोिन गनट संिािना निुने पररन्स्र्थतिको उिािरणिरु: 
 पररन्स्र्थति जनु पहिले िा अतघल्लो विकल्प अिसरको समयमा । 
 आपिकालीनको सट्टा सुविधा िएको पररन्स्र्थति ।  

 बच्चा सम्िालना  /बाल िेरविचार पररन्स्र्थति  यहि असाधारण िा अप्रत्यामसि घर्ना / पररन्स्िथर्थ िा आफ्नो बच्चाको िाल स्कूलले आिश्यक परेको अतघ िा पतछ 
िेरविचार प्रिान गनट सक्षम निएकोमा ।  

 
 

Nepali 

 यो फारअको िवु ैपथलाई परूा िनेपछष ।  अपणूष फारअ तपाईलाई फफताष ितरनेछ । 
 

http://www.mnps.org/


प्रअुखको हस्ताथर 
यो फारअ पेश िनुष अनघ प्रअुख हस्ताथरको आवश्यक छ ।  हस्ताथर हुिैअा स्थानान्तरणको स्वीकृत  थको होइन ।  यो केवल कुरा अुख्य संि छलफल ितरथको छ  नी संकेत 
िछष । 
हाल स्कूल प्रअुख । यठि र्वद्याथी प्राई ेट स्कूलबाट आउँिै छ  ने                                   अनरुोध िरेको स्कूल प्रअुख  
कृपया आफ्नो जोन प्रअुखको हस्ताथर प्राप्त िनुषहोस:     

 
हर्प्पणी:        हर्प्पणी:                                                                                        

                
 
प्रमुखको िस्िाक्षर:       प्रमुखको िस्िाक्षर:       

 

ममति::         ममति::      

       यहि यो िाई स्कूलको लाथग िो िने कृपया स्िीकृि एकेडेमी संकेि गनुटिोस 

                                                                          __________________________   
    
                     

िाल स्कूलको नाम (Zoned School)         अनरुोध गरेको स्कूलको नाम      

 
 

आफ्नो आपतकालीन कठिनाइ अवस्था व्याख्या िनुषहोस र आफ्नो आपतकालीनको िस्तावेज सअथषन संलग्न िनुषहोस ।  तल आफ्नो आपतकालीन व्याख्या वा थक पत्र 
संलग्न िनष सक्नहुुन्छ।  कृपया यो स्थानान्तरण अनरुोध िनुष अनघ यो फारअको अनघल्लो पत्रअा आपतकालीन कठिनाइ ननिेशन पढ्नहुोस।्  कृपया स्पष्ट संि लेख्नहुोस:् 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
 
 

अस  ावक / काननूी अस  ावकको हस्ताथर   
अ यो अनअुनत हाल वर्षको लागि अात्र हो  नेर बझु्छु।  नर्वकरण अको वर्षको लागि सन्तोर्जनक उपकस्थनतअा  र पछष । अ अनरुोध िरोको स्कूलअा यातायातको लागि 
कजम्अेवार हुनेछु । अ यठि स्थानान्तरण नवीकरण  थन  ने अलाई अको स्कूल वर्ष सुरु हुन ुअनघ सलखखत ियारा सूगवत ितरने छैन  नेर बझु्छु।  अ प्रिान िरेको सब ै
जानकारी साँवो र सही  नेर प्रअाखणत िछुष । 
 

 
              

अस  ावक / काननूी अस  ावकको हस्ताथर                                                             सअनत 

 
  

व्यकक्तअा यो फारअ, सअथषन पत्र र कािजात फफताष िनुषहोस वा U.S. अेलअा यो तलको िेिानाअा पिाउनुहोस:् 
Customer Service Center 

Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

   
 एक आिास अनुरोध गनट कृपया आफ्नो ििन प्रमुख िा वििाग प्रमुखलाई सम्पकट  गनुटिोस।् (बहिरो िा कान सुतन गारो िुनेले अनुिािकको लागी अचाटमलस घण्र्ा अगाडी कायटक्रम सुरु 
िुनु अतघ अनुरोध गनेपछट । प्रश्न िा चासो उल्लेख गनट मेट्रो नेशविल पबमलक स्कूलिरूको ग्रािक सेिा केतर 615 / 259-4636 मा सम्पकट  गनुटिोस । मेट्रो नेशविल पबमलक स्कूलिरु( 
MNPS) ले  कायटक्रम सेिा, िा गतिविथधिरु को लाथग िनाट, पिँुच, िा कायट मा जाति, पंर्थ, मलङ्ग, पहिचान, यौन झुकाि, रान्टट्रय मूल, रंग, र अशक्ििा आधारमा िेि गिैनन ्। 
MNPS यसको िाइररङ िा रोजगार अभ्यासिरू मा िेि गिैनन ्। 


