
 निरन्तरता स्थािाांतरण लागि अिरुोध REQUEST FOR CONTINUITY TRANSFE 

२०१६-१७ स्कूल वर्ष 2016-17 School Year 
 

कृपया लेख्नहुोस 
 

विद्यार्थीको आईडी नम्बर (आिश्यक छ)   जाति    ललड़ग    
 
  
  विद्यार्थीको अन्तिम नाम (र्थर( पहहलो नाम मध्य जतमलमति 
    

  अलििािक िा काननूी संरक्षकको काननूी ठेगाना – नम्बर र सडक (No P.O. Box)                                  अपार्टमेतर् #           
                 
  शहर                                                  न्जप                     घर फोन #               काम फोन #                    

 

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

 
शहर   न्जप ईमैल ठेगाना

 
  अलििािक  /काननूी संरक्षकको 
नाम  

जोन स्कूल  

अनरुोध गरेको स्कूल

 

*Pre-K को ववद्याथी ककां डरिार्षि निरन्तरताको लागि योग्य छैिि ्।      २०१६-१७ मा हुने गे्रड  

के आफ्नो बच्चाले हाल विशेष लशक्षा सेिाहरू प्राप्ि गरेको छ ?    Yes No 

यहि हो िने कुन विशेष लशक्षा सेिाहरू प्राप्ि गरेको छ ? (जीिन कौशल, साधन, CBIP, अतय)    
 

यो फारममा नयााँ ठेगाना र सरेको लमतिको बारे जानकारी िस्िािेजीकरण संलग्न गनुटहोस ्। उपयकु्ि िस्िािेजको लागग अलििािक  /काननूी संरक्षकको नाममा नक 
ग्यााँस( हस्िाक्षर पोा िा घर सम्लौिा र नयााँ ठेगाना लागग नक उपयोगगिा तबल, तबजलुी, पानी समािेश गनट सक्छ (। यदि ियााँ ठेिािाको िस्तावेज यो अिरुोध सांि पेश 
िररएको छैि भिे तपाईंको अिरुोध अस्वीकार िररिेछ । 

यो फारम पेश ििुष अनि प्रमखु हस्ताक्षरको आवश्यक छ । हस्ताक्षर हुिैमा स्थािान्तरण स्वीकृत भएको होइि । यसले केवल मुख्य सांि छलफल िररएको छ भिी सांकेत 
िछष । 

अिरुोध िरेको स्कूलको प्रमुख:  
हर्प्पणी:  

 
 
 
 
 

प्रमुखको हस्ताक्षर लमति 

यदि मेरो अिरुोध स्वीकार ियो भिे म निम्ि वर्षसम्म मेरो बच्चाको िवीकरण सन्तोर्जिक उपस्स्थनत, प्रयास र आचरणमा भर पछष र म अिरुोध िरेको स्कूलमा 
यातायातको लागि स्जम्मेवार हुिेछु भिेर बझुछु्  ।  
यदि यो फारम सही रुपमा परूा भएको छैि भिे मेरो अिरुोध अस्वीकार िररिेछ भिेर बझुछु् । 
म यहााँ प्रिाि िरेको सब ैजािकारी सााँचो र सही छ भिेर प्रमाणणत िछुष । 

 
 

अलििािक  /काननूी संरक्षकको  हस्ताक्षर                                                    लमति 

 
 

 

कृपया यो फारम कुन ैपतन िनाट केतरमा फफिाट गनुटहोस ्। (http://www.mnps.org/pages/mnps/About_Us/MNPS_Schools/Enrollment). 

 

. 

 

ठेिािाको प्रमाण यो अिुरोध सांि समावेश ििैपछष । 

 

नक आिास अनुरोध गनट कृपया आफ्नो ििन प्रमखु िा वििाग प्रमखुलाई सम्पकट  गनुटहोस।् (बहहरो िा कान सतुन गारो हुनेले अनुिािकको लागी अचाटललस घण्र्ा अगाडी कायटक्रम सरुु हुनु अतघ अनुरोध गनेपछट । 
प्रश्न िा चासो उल्लेख गनट मेट्रो नेशविल पबललक स्कूलहरूको ग्राहक सेिा केतर 615 / 259-4636 मा सम्पकट  गनुटहोस । मेट्रो नेशविल पबललक स्कूलहरु( MNPS( ले  कायटक्रम सेिा, िा गतिविगधहरु को लागग 
िनाट, पहुाँच, िा कायट मा जाति, परं्थ, ललङ्ग, पहहचान, यौन लुकाि, रान्रट्रय मलू, रंग, र अशक्ििा आधारमा िेि गिैनन ्। MNPS यसको हाइररङ िा रोजगार अभ्यासहरू मा िेि गिैनन ्। 

NEPALI कृपया अंगे्रजीमा िनुटहोस ्। 


