
 
REQUEST FOR EMERGENCY HARDSHIP TRANSFER  

2018-19 School Year 
 

आपतकालीन कठिनाइ स्थानान्तरणको लाठि अनरुोध  

२०१८-१९ स्कूल वर्ष 

कृपया लेख्नहुोस ्

ठवद्याथीको आईडी नम्बर (आवश्यक छ)        Grade in 2018-19 २०१८५-१९ मा हुने ग्रेड    

 
                         

ठवद्याथीको अठन्तम नाम (थर) Last Name      First Name  पठहलो नाम   Middle मध्य                         Birthdate  जन्मठमठत 

 
                              

अठििावक वा काननूी संरक्षकको िेिाना – नम्बर र सडक (No P.O. Box)              Apartment # अपार्षमेन्र् # 

 
                                              __  ___________________ 

शहर स्रे्र् City/State       Zip  ठजप     Home Phone # घर फोन #          Daytime Phone #   ठिउँसो फोन #  

 
                                    

अठििावक वा काननूी संरक्षकको िेिाना  – नम्बर र सडक – यठि माठथको िन्िा फरक िएमा      अपार्षमेन्र् # 

 

                                  _____________________________________________ 

City/State  शाहर स्रे्र्                                   Zip ठजप                            E-mail Address इमेल िेिाना                 

             

के आफ्नो बच्चा हाल मेट्रो स्कूलमा िनाष िररएको छ ?             Yes छ       No छैन   

के आफ्नो बच्चाले हाल ठवशेर् ठशक्षा सेवाहरू प्राप्त िररएको छ ?          Yes छ              No छैन    

 

 

आपतकालीन / कठिनाई स्थानान्तरण अनरुोधको लाठि ठिशाठनिेशक  

हामी ठजल्लामा नयाँ हुने ठवद्याथीहरु अनलाईन www.mnps.org मा वा हाम्रो MNPS Family Information Center मा िएर ठनवेिन वा िरखास्त िनष प्रोत्साहन िछौ । यठि 

तपाई ँ िेखा नपरेको वा आपतकालीन असाधारण पररठस्थठतले ििाष ठवद्याथीलाई अको स्कूलमा सनष आवश्यक हुन सक्छ िने कृपया यो फारम परूा िरी िनुषहोस ्।    

 

यठि तपाई ंसंि बस्ने िाउँ छैन िने कृपया MNPS homeless liaison office लाई 615-259-8729 मा सम्पकष  िनुषहोस ्। यठि असाधारण घर्ना वा अवस्थाले ििाष घर िुमाउनु 

िएको छ िने यो एक आपतकालीन / कठिनाई स्थानान्तरणको लाठि एक जरूरी अनरुोधको आवश्यक छैन िनेर याि िनष महत्त्वपणूष छ । The McKinney-Vento Homeless Act 

को पालना आपतकालीन / कठिनाइ स्थानान्तरण आवेिन पेशको आवश्यकता ठबना िररनेछ ।   

 

तलको ठिशाठनिेशले आपतकालीन कठिनाई स्थानान्तरण अनरुोध मान्न सक्न ेकेठह अवस्थाको वणषन िरेको छ:  

 असाधािेखा नपरेको घर्ना, वा अवस्थाको कारणले अनमुोिन स्वीकृठतको लाठि अनरुोध जनू १, २०१८ – मे २३, २०१९ बीचमा हुनपुछष  असाधारण वा अप्रत्याठसत घर्ना / 

पररठस्थठत  पणूष अनपेठक्षत र अचानक घर्ना वा अवस्था रूपमा को रूपमा पररिाठर्त िररएको छ जसले एक पररवारको िैठनक जीवनमा एक महत्वपणूष पररवतषनको आवश्यकता 

हुन्छ ।  

 अठििावक जसले स्थानान्तरणको अनरुोध िनुष िएको छ उहाँले असाधारण वा अप्रत्याठसत घर्ना वा पररठस्थठतको पुठिकुन कािजात प्रिान िनैपछष । 

 ठनम्न केही पररठस्थठत आपतकालीन / कठिनाई स्थानान्तरणमा योग्य हुन सक्ने समावेश िरेको छ तर सीठमत छैन:   

o ठवद्याथीको सरुक्षामा एक मान्य खतरा जहाँ सरुक्षा आवश्यक उपायको लाठि स्कूल स्थानान्तरण िनुषपनेछ अठििावक संरक्षक अवस्थीत खतराको / िस्तावेज िनष 

ठजम्मेवार हुन्छ।  यस्तो िस्तावेजमा एक अिालत आिेश, रोक्ने आिेश, प्रहरी ररपोर्ष र स्कूलमा हुिा MNPS कमषचारी ियारा धम्की वा खतरा पररठस्थठतको िस्तावेज 

र अन्यको समावेश िनष सक्छ । 

o काननुी ठजम्मेवारमा अचानक पररवतषन वा हालै प्राप्त िरेको मान्य वकील शठिको रूपमा जसले प्रमाठणत कठिनाइ ठसजषना िरेको छ । 

o एक ठवद्याथीको िस्तावेज ठचठकत्सा अवस्थाको प्रिाठवत जो ठवद्याथीलाई उपचार िने ठचठकत्सक द्वारा प्रमाठणत िररएको छ । 

o एक ठवद्याथीको िस्तावेज मनोवैज्ञाठनक अवस्थाको प्रिाठवत जो ठवद्याथीलाई उपचार िने मानठसक स्वास््य व्यावसाठयक / ठचठकत्सक द्वारा प्रमाठणत िररएको छ । 

o ठवद्याथीको िस्तावेज ठचठकत्सा वा मनोवैज्ञाठनक अवस्थाले िईु प्रश्नको जवाफ ठिनपुछष । 

 ठवद्याथीको ठचठकत्सा वा मनोवैज्ञाठनक अवस्थाको स्विाव कस्तो छ ?  

 उपठस्थत हुनक्ो लाठि अनरुोध िररएको स्कूलले ठवद्याथीको ठचठकत्सा वा मनोवैज्ञाठनक अवस्थामा सुधार वा सहयोि कसरी प्रिान िनेछ ? 

 अनमुोिन िनष संिावना नहुने पररठस्थठतको उिाहरणहरु: 

 पररठस्थठत जनु पठहले वा अठघल्लो ठवकल्प अवसरको समयमा । 

 आपतकालीनको सट्टा सठुवधा िएको पररठस्थठत ।  

 बच्चा सम्िालना / बाल हरेठवचार पररठस्थठत  यठि असाधारण वा अप्रत्याठसत घर्ना / पररठस्तठथ वा आफ्नो बच्चाको हाल स्कूलले आवश्यक परेको अठघ वा पठछ हरेठवचार 

प्रिान िनष सक्षम निएकोमा ।  

Nepali 

 यो फारमको िवुै पक्षलाई परूा िनपेछष । अपूणष फारम तपाईलाई ठफताष िररनेछ । 

 

http://www.mnps.org/


 
 

Principal Signature ठप्रठन्सपल को हस्ताक्षर 

यो फारम पेश िनुष अठघ ठप्रठन्सपल हस्ताक्षरको आवश्यक छ ।  हस्ताक्षर हुिैमा स्थानान्तरणको स्वीकृत िएको होइन ।  यो केवल कुरा ठप्रठन्सपल संि छलफल िररएको छ िनी संकेत िछष 

। 

हाल स्कूलको प्रमखु । यठि ठवद्याथी प्राईिेर् स्कूलबार् आउँिै छ िने               Principal of Requested School अनरुोध िरेको स्कूल ठप्रठन्सपल  

कृपया आफ्नो जोन ठप्रठन्सपल को हस्ताक्षर प्राप्त िनुषहोस:     

 

Comments ठर्प्पणीहरु:       Comments ठर्प्पणीहरु:                                                                                    

                     
   
 

Principal Signature ठप्रठन्सपलको हस्ताक्षर:      Principal Signature ठप्रठन्सपलको हस्ताक्षर:     

 

Date ठमठत:        Date ठमठत:      

       यठि यो हाई स्कूलको लाठि हो िने कृपया स्वीकृत अकाडेमीको नाम लेख्नुहोस ्
                                                                          

________________________________________________ 

 
                     

Zoned School जोन स्कूलको नाम                         Requested School अनरुोध िरेको 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 अठघ यो फारमको अठघल्लो पत्रमा आपतकालीन कठिनाइ ठनिेशन पढ्नहुोस् । कृपया स्पि संि लेख्नहुोस्: 

                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
 
 

Parent/Legal Guardian Signature अठििावक / काननूी अठििावकको हस्ताक्षर   

म यो अनुमठत हाल वर्षको लाठि मात्र हो िनेर बुझ्छु । नठवकरण अको वर्षको लाठि सन्तोर्जनक उपठस्थठतमा िर पछष । म अनरुोध िरोको स्कूलमा यातायातको लाठि ठजम्मेवार हुनेछु । म 

यठि स्थानान्तरण नवीकरण िएन िने मलाई अको स्कूल वर्ष सुरु हुन ुअठघ ठलठखत ियारा सूठचत िररने छैन िनेर बुझ्छु । म प्रिान िरेको सबै जानकारी साँचो र सही िनेर प्रमाठणत िछुष । 
 

 
              

Signature of Parent/Legal Guardian अठििावक / कानूनी अठििावकको हस्ताक्षर  Date ठमठत 

 
  

व्यठिमा यो फारम, समथषन पत्र र कािजात ठफताष िनुषहोस वा U.S. मेलमा यो तलको िेिानामा पिाउनहुोस:् 

Family Information Center  

Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

   
 एक आवास अनरुोध िनष कृपया आफ्नो िवन प्रमखु वा ठविाि ठप्रठन्सपललाई सम्पकष  िनुषहोस।् (बठहरो वा कान सनु्न िारो हुनेले अनिुािकको लािी अचाषठलस घण्र्ा अिाडी कायषक्रम सरुु हुन ुअठघ अनरुोध िनेपछष । प्रश्न वा चासो उल्लेख िनष मटे्रो नेशठवल 

पबठलक स्कूलहरूको ग्राहक सेवा केन्र 615 / 259-4636 मा सम्पकष  िनुषहोस । मटे्रो नेशठवल पबठलक स्कूलहरु( MNPS) ले कायषक्रम सवेा, वा िठतठवठधहरु को लाठि िनाष, पहुचँ, वा कायष मा जाठत, पंथ, ठलङ्ि, पठहचान, यौन झकुाव, राठरट्रय मलू, रंि, र 

अशिता आधारमा ििे ििनैन ्। MNPS यसको हाइररङ वा रोजिार अभ्यासहरू मा ििे ििनैन ्। 


