
 
REQUEST FOR EMERGENCY HARDSHIP TRANSFER  

2017-18 School Year 
 

आपतकालीन कठिनाइ स्थानान्तरणको लागि अनुरोध  

२०१७-१८ स्कूल वर्ष 
कृपया लेख्नहुोस ्

विद्यार्थीको आईडी नम्बर (आिश्यक छ)        Grade in 2017-18 २०१७-१८ मा हुने गे्रड    

 
                         

विद्यार्थीको अवतिम नाम (र्थर) Last Name      First Name  पहहलो नाम   Middle मध्य                         Birthdate  जन्मममति 

 

                             __________ 

अमििावक वा काननूी संरक्षकको ठेगाना – नम्बर र सडक (No P.O. Box)              Apartment # अपार्टमेन्र् # 

 

                                              __  ___________________ 

शहर स्रे्र् City/State       Zip  जजप     Home Phone # घर फोन #          Daytime Phone #   हिउँसो फोन #  

 
                                    

अमििावक वा काननूी संरक्षकको ठेगाना  – नम्बर र सडक – यहि माथिको िन्िा फरक िएमा      अपार्टमेन्र् # 

 

                              _____    _____________________________________________ 

City/State  शाहर स्रे्र्                                          Zip जजप                            E-mail Address इमेल ठेगाना                 
             

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

के आफ्नो बच्चाले हाल ववशेष मशक्षा सेवाहरू प्राप्ि गररएको छ ?           छ             छैन  

 

 

आपतकालीन / कठिनाई स्थानान्तरण अनरुोधको लागि ठिशाननिेशक  

हामी जजल्लामा नयाँ हुने विद्यार्थीहरु अनलाईन www.mnps.org मा वा हाम्रो MNPS Family Information Center मा गएर तनवेिन वा िरखास्ि गनट प्रोत्साहन गछौ 
।  यहि िपाईँ िेखा नपरेको वा आपिकालीन असाधारण पररजस्ितिले गिाट विद्यार्थीलाई अको स्कूलमा सनट आवश्यक हुन सक्छ िने कृपया यो फारम परूा गरी िनुटहोस ्।    
 

यहि िपाईं संग बस्ने ठाउँ छैन िने कृपया घरवारबबहहन सम्पकट  कायाटलय (homeless liaison office) लाई 615-259-8729 मा सम्पकट  गनुटहोस ्। यहि असाधारण घर्ना 
वा अवस्िाले गिाट घर गुमाउन ुिएको छ िने यो एक आपिकालीन / कहठनाई स्िानान्िरणको लाथग एक जरूरी अनरुोधको आवश्यक छैन िनेर याि गनट महत्त्वपणूट छ ।  
The McKinney-Vento Homeless Act को पालना आपिकालीन / कहठनाइ स्िानान्िरण आवेिन पेशको आवश्यकिा बबना गररनेछ ।   
 

िलको हिशातनिेशले आपिकालीन कहठनाई स्िानान्िरण अनरुोध मान्न सक्ने केहह अवस्िाको वणटन गरेको छ:  
 असाधािेखा नपरेको घर्ना, वा अवस्िाको कारणले अनमुोिन स्वीकृतिको लाथग अनरुोध जनू १ २०१७ – मे २४, २०१८ बीचमा हुनपुछट असाधारण वा अप्रत्याससत 

घटना  /पररस्स्थनत पणूष रूपमा अनपेक्षित र अचानक घटना वा अवस्था रूपमा पररभाषर्त िररएको छ  जसले एक पररवारको िैननक जीवनमा एक महत्वपणूष 
पररवतषनको आवश्यकता हुन्छ।  

 अमििावक जसले स्िानान्िरणको अनरुोध गनुट िएको छ उहाँले असाधारण वा अप्रत्यामसि घर्ना वा पररजस्ितिको पजुटर्कुन कागजाि प्रिान गनुटपछट । 
 तनम्न केही पररजस्िति आपिकालीन / कहठनाई स्िानान्िरणमा योग्य हुन सक्ने समावेश गरेको छ िर सीममि छैन:   

o विद्यार्थीको सुरक्षामा एक मान्य खिरा जहाँ सुरक्षा आवश्यक उपायको लाथग स्कूल स्िानान्िरण गनुटपनेछ अमििावक संरक्षक अवस्िीि खिराको / 
िस्िावेज गनट जजम्मेवार हुन्छ।  यस्िो िस्िावेजमा एक अिालि आिेश, रोक्ने आिेश, प्रहरी ररपोर्ट र स्कूलमा हुिा MNPS कमटचारी ियारा धम्की वा 
खिरा पररजस्ितिको िस्िावेज र अन्यको समावेश गनट सक्छ । 

o काननुी जजम्मेवारमा अचानक पररविटन वा हाल ैप्राप्ि गरेको मान्य वकील शजक्िको रूपमा जसले प्रमािणि कहठनाइ मसजटना गरेको छ । 
o एक विद्यार्थीको िस्िावेज थचककत्सा अवस्िाको प्रिाववि जो विद्यार्थीलाई उपचार गने थचककत्सक द्वारा प्रमािणि गररएको छ । 
o एक विद्यार्थीको िस्िावेज मनोवजै्ञातनक अवस्िाको प्रिाववि जो विद्यार्थीलाई उपचार गने मानमसक स्वास््य व्यावसातयक / थचककत्सक द्वारा प्रमािणि 

गररएको छ । 
o विद्यार्थीको िस्िावेज थचककत्सा वा मनोवजै्ञातनक अवस्िाले िईु प्रश्नको जवाफ हिनपुछट । 

 विद्यार्थीको थचककत्सा वा मनोवजै्ञातनक अवस्िाको स्विाव कस्िो छ ?  
 उपजस्िि हुनक्ो लाथग अनरुोध गररएको स्कूलले विद्यार्थीको थचककत्सा वा मनोवजै्ञातनक अवस्िामा सुधार वा सहयोग कसरी प्रिान गनेछ ? 

 अनमुोिन गनट संिावना नहुने पररजस्ितिको उिाहरणहरु: 
 पररजस्िति जनु पहहले वा अतघल्लो ववकल्प अवसरको समयमा । 
 आपिकालीनको सट्टा सुववधा िएको पररजस्िति ।  

 बच्चा सम्िालना  /बाल हेरववचार पररजस्िति  यहि असाधारण वा अप्रत्यामसि घर्ना / पररजस्िथि वा आफ्नो बच्चाको हाल स्कूलले आवश्यक परेको अतघ वा पतछ 
हेरववचार प्रिान गनट सक्षम निएकोमा ।  

Nepali 

 यो फारमको िवुै पिलाई पूरा िनेपछष ।  अपूणष फारम तपाईलाई फफताष िररनेछ । 
 

http://www.mnps.org/


 
 

Principal Signature प्रमुखको हस्तािर 
यो फारम पेश िनुष अनघ प्रमुख हस्तािरको आवश्यक छ ।  हस्तािर हुिैमा स्थानान्तरणको स्वीकृत भएको होइन ।  यो केवल कुरा मुख्य संि छलफल िररएको छ भनी संकेत 
िछष । 
हाल स्कूलको प्रमखु । यठि विद्यार्थी प्राईभेट स्कूलबाट आउँिै छ भने               Principal of Requested School अनरुोध िरेको स्कूल प्रमखु  
कृपया आफ्नो जोन प्रमुखको हस्तािर प्राप्त िनुषहोस:     

 

Comments हर्प्पणी:     ____         Comments हर्प्पणी:     ____                                                                                 

      ____                       ____ 

 

Principal Signature प्रमुखको हस्िाक्षर:   ____           Principal Signature प्रमुखको हस्िाक्षर:   ______ 

 
Date ममति:        Date ममति:      

       यहि यो हाई स्कूलको लाथग हो िने कृपया स्वीकृि अकाडेमीको नाम लेख्नहुोस ्

                                                                          ________________________________________________ 

 
                     

Zoned School जोन स्कूलको नाम       Requested School अनरुोध गरेको स्कूलको नाम 

 
 

आफ्नो आपतकालीन कठिनाइ अवस्था व्याख्या िनुषहोस र आफ्नो आपतकालीनको िस्तावेज समथषन संलग्न िनुषहोस ।  तल आफ्नो आपतकालीन व्याख्या वा एक पत्र 
संलग्न िनष सक्नहुुन्छ।  कृपया यो स्थानान्तरण अनरुोध िनुष अनघ यो फारमको अनघल्लो पत्रमा आपतकालीन कठिनाइ ननिेशन पढ्नहुोस।्  कृपया स्पष्ट संि लेख्नहुोस:् 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
 
 

Parent/Legal Guardian Signature असभभावक / काननूी असभभावकको हस्तािर   
म यो अनमुनत हाल वर्षको लागि मात्र हो भनेर बझु्छु।  नषवकरण अको वर्षको लागि सन्तोर्जनक उपस्स्थनतमा भर पछष । म अनरुोध िरोको स्कूलमा यातायातको लागि 
स्जम्मेवार हुनेछु । म यठि स्थानान्तरण नवीकरण भएन भने मलाई अको स्कूल वर्ष सुरु हुन ुअनघ सलखखत ियारा सूगचत िररने छैन भनेर बझु्छु।  म प्रिान िरेको सब ै
जानकारी साँचो र सही भनेर प्रमाखणत िछुष । 
 

 

       _       

Signature of Parent/Legal Guardian अमििावक / काननूी अमििावकको हस्िाक्षर  Date ममति 

 
  

व्यस्क्तमा यो फारम, समथषन पत्र र कािजात फफताष िनुषहोस वा U.S. मेलमा यो तलको िेिानामा पिाउनुहोस:् 
Customer Service Center 

Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

   
 एक आवास अनुरोध गनट कृपया आफ्नो िवन प्रमुख वा वविाग प्रमुखलाई सम्पकट  गनुटहोस।् (बहहरो वा कान सुन्न गारो हुनेले अनुिािकको लागी अचाटमलस घण्र्ा अगाडी कायटक्रम सुरु 
हुनु अतघ अनुरोध गनेपछट । प्रश्न वा चासो उल्लेख गनट मेट्रो नेशववल पबमलक स्कूलहरूको ग्राहक सेवा केन्र 615 / 259-4636 मा सम्पकट  गनुटहोस । मेट्रो नेशववल पबमलक स्कूलहरु( 
MNPS) ले कायटक्रम सेवा, वा गतिववथधहरु को लाथग िनाट, पहँुच, वा कायट मा जाति, पंि, मलङ्ग, पहहचान, यौन झुकाव, राजटट्रय मूल, रंग, र अशक्ििा आधारमा िेि गिैनन ्। 
MNPS यसको हाइररङ वा रोजगार अभ्यासहरू मा िेि गिैनन ्। 


