2020-2021 भर्ना प्याकेज
विद्यार्थीको जानकारी:
कानूनी अन्तिम नाम : ________ कानन
ू ी पहिलो नाम : ___________कानूनी मध्य नाम : __________
विद्यार्थीको जतम ममति: (mm/dd/yyyy) ___________________विद्यार्थीको मलिंग: ☒ पुरुष

☒

महिला

( ककतडरगार्टनमा भनाट िुन विद्यार्थी १ अगस्िमा ५ बषटको िुनुपर्ट
२०२०-२०२१ स्कूल िषटको लागग कक्षा स्िर:
☒ ककतडरगार्टन

☐ पहिलो कक्षा

☐ दोस्रो कक्षा

☐ िेस्रो कक्षा

☐ चौर्थो कक्षा

☐ पााँचौं कक्षा

☐ र्ै ठौं कक्षा

☐ सािौं कक्षा

☐ आठौं कक्षा

विद्यार्थीको जािीयिा:
के विद्यार्थी हिस्पैतनक / ल्याहर्नो िो? ☐ िो

☐ िोईन

MOCAP – VIRTUAL EDUCATION

( लागू िुने सबै जााँच गनि
ुट ोस ्)

☐ अमेररकी भारिीय / अलास्का मूल तनिासी

सेनेट वबल 603 (2018)) र हाउस वबल 1606 ( 2018) ले स्र्थानीय स्कूल वजल्लाहरूको
लावग नयाँ आिश्यकताहरू वसजणना गर्यो जुन िर्ुणअल वशक्षा र यी पाठ्यक्रमहरूको
पहँर्सँग सम्बन्धित छ। EAGLE COLLEGE PREPले यी नयाँ कानूनहरूको अनुपालनमा
हनको लावग प्रर्ाली विकास गरे को छ। जनिरी 2019 मा शुरू िई, वकंडरगाटण न सम्म
EAGLE COLLEGE PREPमा िनाण िएका कुनै पवन विद्यार्थी पूर्ण-समय विद्वानको रूपमा िनाण
िएका वर्थए जुन अवघल्लो सेमेस्टरले वजल्ला अनुमोवदत प्रदायकको माध्यमबाट लगिग
पाठ्यक्रम वलन सक्नेछन। अविक जानकारीको लावग सम्पकण गनुणहोस्: 314.202.0301

☐ एमियाई
☐ कालो / अकिकी अमेररकी
☐ मूल ििाई / प्रिाति र्ापु
☐ सेिो

अभििावक र घरे लु जानकारी:
विद्यार्थी कोसंग बस्छ: ☐ दु बै आमा बुिा (उही घरमा ) ☐ आमा

☐ Mother ☐ आमा

☐ बु बा ☐ सौतेनी आमाबुिा ☒ अवििािक

☐ पालक

☐ बुिा

☐ अवििािक

☐ Mother ☐ आमा

☐ पालक

☐ बुबा

☐अन्य _______________

☐ सौते नी आमाबुिा ☐ अवििािक

☐ पालक

आमा बुिा / अवििािक #1 नाम: _________________________________

आमा बुिा / अवििािक #2 नाम : __________________________________

* विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कुनै पवन कानुनी कागजात / अदालत आदे शहरूको पूर्ण मौवलक प्रवतवलवप

** विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कुनै पवन कानुनी कागजात / अदालत आदे शहरूको पूर्ण मौवलक प्रवतवलवप

प्रस्तुत गनुणपदण छ। यवद अवििािक हो िने, तल विद्यार्थी संग तपाईंको सम्बि बताउनुहोस्:

प्रस्तुत गनुणपदण छ। यवद अवििािक हो िने, तल विद्यार्थी संग तपाईंको सम्बि बताउनुहोस्:

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

घरको फोन नम्बर:

मोबाइल फोन नम्बर:

काम गने ठाउँ को फोन नम्बर: घरको फोन नम्बर:

मोबाइल फोन नम्बर:

काम गने ठाउँ को फोन नम्बर:

म

सडक ठे गाना:

सडक ठे गाना:
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शहर:

शहर:

राज्य:

जीप:

शहर:

राज्य:

इ - मेल ठे गाना:

इ - मेल ठे गाना:

रोजगारदाताको नाम र ठे गाना :

रोजगारदाताको नाम र ठे गाना :

जीप:

थप पररवार र आपतकालीन सम्पकक जानकारी:
नाम:

सम्बि:

मोबाइल फोन नम्बर :

घरको फोन नम्बर :

काम गने ठाउँ को फोन नम्बर:
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नामाांकन जानकारी
अभघल्लो स्कूलको जानकारी:
स्कूलको नाम: _____________________________ शहर र राज्य : ________________________ विद्यालयको वज|ल्ला: ______________________
स्कूलको प्रकार:

☐ सािणजवनक

☐ र्ाटण र

☐ वनजी ☐ पररभ्रमर्

☐ घर वबद्यालय

☐ अन्य : ____________________________

के हाल विद्यार्थीलाई वनलन्धम्बत गररएको छ िा यस राज्य िा अन्य कुनै राज्यको कुनै पवन स्कूलबाट वनकावलएको छ?
☒ छ
☐ छै न
यवद हो िने, कृपया वनलम्बन िा वनष्कासनको अिस्र्था िर्णन गनुणहोस्। ______________________________________________________

अवधारण जानकारी :
के तपाई बच्चाहरुले कहहल्यै उही कक्षा दोहोयााइन ्?
☒छ
☐ छै न
यवद हो िने, कृपया तल जानकारी प्रदान गनुणहोस्
विद्यालय : ___________________________ कक्षा : ________ स्कूलको िर्ण : _____________

िाई/बभिनीको जानकारी :
के आिेदकको िाई/बवहनी हाल EAGLE मा पढ् नु हन्छ?
(िाई-बवहनीलाई हाल 2020-2021 स्कूल िर्णको बखत िनाण गररएको हनुपदण छ िाई-बवहनी प्रार्थवमकताका लावग योग्य हन.
कृपया तल नाम र कक्षा सूर्ीबद्ध गनुणहोस्.
)☐ छ
☐ छै न

िाई/बवहनीको नाम: ____________________________ कक्षा : ________________
उपन्धस्र्थत

☐ आिेदन गदै

☐

िाई/बवहनीको नाम: ____________________________ कक्षा : ________________
उपन्धस्र्थत

☐ आिेदन गदै

☐

िाई/बवहनीको नाम: ____________________________ कक्षा : ________________
उपन्धस्र्थत

☐ आिेदन गदै

☐

घरभविीन स्थथभत:
के तपाई घर बाढ् नु हन्छ?
☒ हो

☐ होईन

यवद हो िने, कृपया िर्णन गनुणहोस्: _________________________________________________________
के तपाई हाल मोटे ल, होटे ल, कार िा क्याम्पसाइटमा बस्नुहन्छ वकनिने तपाईंको घर वबविएको छ?
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िा आवर्थणक कारर्ले??

☐ हो

☐ होईन

के तपाई अवहले आश्रयमा बस्दै हनुहन्छ?

☐ हो

☐ होईन

☒ हो

☐ होईन

के तपाईं हाल आवर्थणक कवठनाइको कारर् अस्र्थायी आिास व्यिस्र्थामा बस्दै हनुहन्छ?

☐

प्रवासी स्थथभत:
के कुनै अवििािक िा विद्यार्थी आफैंले विगत तीन बर्ण िा हालसालै कृवर् सम्बिी कायणमा संलग्न िएको छ?
जस्तै
☐छ
· रोपाई िा बाली काट् ने
· दाउरा काट् ने िा वबक्री गने
· पोल्ट्र ीलाई खुिाउने िा प्रशोिन गने
· बजारमा कृवर् उत्पादनहरू ढु िानी गदै
· डे यरी िा क्याटवफस फामणमा काम गदै
· अण्डा जम्मा गने िा ह्याच्रीमा काम गने
के तपाईंको पररिार मावर्थ उल्लेन्धखत काम प्राप्त गनण यो स्कूलमा सरे को हो?
के तपाईं गमी महीनामा आफ्नो बच्चासँग बाली काट् ने काममा िाग वलनको लावग टाढा जानु िाको छ ?

☐ हो

☐ छै न

☐ होईन

☒ छ

☐ छै न

सैन्य स्थथभत: एक विद्यार्थी (पररिार) को घरमा बवसरहेको विद्यार्थी जुन सवक्रय ड्यूटीमा रहेको छ िा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेनाको शाखाको आरवक्षत
कम्पोनेन्टमा सेिा गदै छ। बच्चाहरू समािेश गनुणहोस् जुन आमा बुबाको वडप्लुमेन्टको कारर् पररिारको सार्थ बाँवर्रहेका छन् ☐ हो
☐ छै न
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भवशेष सेवािरूको जानकारी
विद्यार्थीको नाम : ______________________________________________________

1.

के तपाईंको बच्चाले कवहल्यै प्रवतिाशाली वशक्षा प्राप्त गरे का छन्?

2.

के तपाईंको बच्चालाई अ्िेजी िार्ा वसक्ने प्रस्ताि आएको छ?

कक्षा: ________________________

☐ छ

☐ छै न

☐ छ

3.

के तपाईंको बच्चालाई सािणजवनक स्कूलहरू द्वारा विशेर् वशक्षाको लावग प्रदशणन गररएको छ ?

4.

के तपाईंको बच्चाले 1973 को पुनःस्र्थापना ऐनको सेक्शन 504 अन्तगणत सेिाहरू प्राप्त गदण छ ?
Iयवद हो िने, कृपया हामीलाई 504 योजनाको प्रवतवलवप प्रदान गनुणहोस्

5.

के तपाईंको बच्चा उसको कुनै पवछल्लो स्कूलमा विशेर् वशक्षा कायणक्रममा िनाण िएको वर्थयो ?
(स्रोत, बोली, िार्ा, व्यािसावयक वर्वकत्सा, शारीररक वर्वकत्सा, आवद)

☒ छै न

☐छ

☐ छै न

☐ छ

☐ छै न

☐ छ

☐ छै न

यवद हो िने ,कृपया तलको प्रश्नको उत्तर वदनुहोस्

▪

के तपाइँ सँग तपाइँ को बच्चाको सबैिन्दा िखणरको आइपी (व्यन्धक्तगत वशक्षा योजना) को एक प्रवत छ ?
(यवद हो िने, कृपया तपाइँ को नामांकन प्याकेटको सार्थ एक प्रवतवलवप प्रदान गनुणहोस्।)

• तपाइँको बच्चाको ननदान के हो वा वर्थयो

☐ छ

☐ छै न

☐ विवशष्ट अध्ययन अक्षमता

☒ न्धिर् / िार्ा वबिेको छ
☒ शारीररक अशक्तता
☒ बौन्धद्धक अक्षमता
☐ िािनात्मक अक्षमता
☐ स्वतन्त्रता

☐ अन्य: ________________________

कृपया वनम्न पूरा गनुणहोस् तावक हामी तपाईंको बच्चाको आईपीमा बवढ सूर्ना प्राप्त गनण सक्दछौं

केस प्रबिक / वशक्षक: _____________________________________________________________________________________________
विद्यालय: __________________________________________________________________________________________________________
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विद्यालयको ठे गाना (शहर र राज्य): _____________________________________________________________________________________
स्कूलको फोन नम्बर: ______________________________________________________________________________________________

कृपया तपाइँ को बच्चाको विशेर् आिश्यकताबारे जान्न सहयोगी हन सक्ने कुनै पवन र्थप जानकारी सूर्ीबद्ध गनुणहोस्।. _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
आमाबुिा /अवििािकको हस्ताक्षर

________________________________________
वमवत
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भवद्याथीको घरको िाषा सवेक्षण
विद्यार्थीको नाम : _______________________________________
कक्षा: ________________________
जन्मको शहर: ___________________________________________
जन्धन्मएको दे श: __________________________________
घरको प्रार्थवमक िार्ा: _________________________________
तपाईंले अमेररकामा प्रिेश गनुणिएको वमवत (यवद विदे शमा जन्धन्मएमा): _______________________________________
पवहलो पटक यु.एसको स्कूलमा गएको वमवत: _______________________________________
वमसुरी स्कूलमा पवहलो दताण िाको वमवत _______________________________________
व्यन्धक्त सिेक्षर् पूरा गदै :
☐ आमा ☐ बुबा ☐ अवििािक ☐ अन्य ________________________
यवद हो िने, िार्ा वनवदण ष्ट गनुणहोस्:
1.

तपाईंको घर िा नवजकको आफन्तको घरमा बोल्ने अंिेजी बाहेकको िार्ा छ

☐ छ

☐ छै न

2.

के विद्यार्थीले अंिेजी िन्दा पवहले अको िार्ा वसकेको छ?

☐ छ

☐ छै न

________________

3.

विद्यार्थीले अिेजी बाहेक कुनै िार्ा बोल्न सक्छन्?

☐ छ

☐ छै न

________________

यवद हो िने, तपाइँ को बच्चा कुन िार्ा अझ राम्ररी बुझ्दछ?
☐ अंिेजी
☐ घरमा बोल्ने िार्ा
☐ समझको स्तर बराबर छ

4.

सार्थीहरूसँग कुरा गदाण विद्यार्थीले कुन िार्ा प्रयोग गदण छ?

☐ अंिेजी

☐ अन्य

_____________

5.

अवििािकसँग कुरा गदाण विद्यार्थीले कुन िार्ा प्रयोग गदण छ?

☐ अंिेजी

☐ अन्य

_______________

6.

पररिारका अन्य सदस्यहरूसँग कुरा गदाण विद्यार्थीले कुन िार्ा प्रयोग गदण छ?

☐ अंिेजी

☐ अन्य _______________

प्लेसमेन्टका लाभि अभििावकको सिमभत
तपाइँ को बच्चालाई अंिेजी िार्ा प्रिीर्ता वदन आिश्यक हन सक्छ. यवद पररर्ामहरूले संकेत गरे वक तपाईंको बच्चाले ELL सेिाहरूको लावग वजल्ला मापदण्डहरू पूरा
गदण छ के तपाईं आफ्नो बच्चालाई र्ाँडै अंिेजी वसक्न मद्दतको लावग अंिेजी िार्ा वनदे शन प्राप्त गनण अनुमवत वदनुहन्छ?
☐ हो

☐ होईन

________________________________________________________________

आमाबुिा /अवििािकको हस्ताक्षर

______________________________________

वमवत
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भवद्याथीको स्वास्थ्यको जानकारी

विद्यार्थीको नाम: ________________________________________जन्म वमवत : ______________________ कक्षा : _____________

मेभिकल अवथथा / एलजी (लािू हुने सबै वणक न िनुकिोस् र तल औषधी सूचीबद्ध िनुकिोस्)

एलजी:

☐ खाना

☐ मौरी / कीरा

☐ और्वि

☐ िातािरर्

☐ Epi Pen ननर्ाारित

कृपया नोट गनुणहोस्: समायोजन गनण आिश्यक कुनै पवन खाना एलजीको लावग मुख्य अवफसमा उपलब्ध विशेर् खाना फारामको लावग एक मेवडकल स्टे टमेन्टको आिश्यक पदण छ।

यवद हो िने, कृपया एलजी सूर्ी गनुणहोस्, तीव्रताको स्तर र एलजी प्रवतवक्रया िर्णन गनुणहोस्:
_________________________________________________________________________________________________________________

वनिाणररत उपर्ार कोसण: _______________________________________________________________________________________

विगत िा ितणमानमा तपाईको बच्चाले िोगेका कुनै पवन अिस्र्थाहरू
वटक गनुणहोस्।

☐ दम
☐ दौरा
☐ मिुमेह

प्रकार I : ____ पम्प ____ इं जेक्शनहरू

☐ मिुमेह प्रकार II

☐ अन्य (कृपया सूर्ी बनाउनुहोस् र िर्णन गनुणहोस्):

_________________________________________________________________________________________________________________
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शारीररक अवथथा(लािू हुने सबै वणकन िनुकिोस् र वणक न िनुकिोस् - तल औषधी सूचीबद्ध िनुक िोस्)
विद्यार्थी लगाउँ छ / प्रयोग गदण छ

☐ र्श्मा

☐ श्रिर् यन्त्र

☐ अन्य वर्वकत्सा उपकरर्: ______________________________________

☐ PE िा अिकाश सीमाका कारर्:_____________________________________________________________________________________
* एक िाक्टरको नोट PE / अवकाश छु ट िरे क बषकको लाभि आवश्यक छ

प्रमुख अपरे शन / घाइते, गम्भीर वबरामीहरू: ______________________________________________________________________________

व्यविार / िावनात्मक भनदान (सबै लािू हुन्छ भक जााँच िनुकिोस् - तल औषधी सूचीबद्ध िनुकिोस्)

☐ एडीएर्डी ☐ ध्यान आिाि विकार ☐ द्विध्रुिी ☐ डिप्रेसन
☐ अवटजम

☐

☐ ववपक्षी

डिफेन्ट डिसअिा

अन्य _______________________________

औषभध / नु स्खािरू (चभलरिेको आधारमा घर र स्कूलमा भलईएका सबै औषधीिरूको सूची बनाउनुिोस्।)
और्वि / खुराक _________________________________________ संख्या __________________________________

और्वि / खुराक _________________________________________ संख्या __________________________________

और्वि / खुराक _________________________________________ संख्या __________________________________

और्वि / खुराक _________________________________________ संख्या __________________________________
* औषभध भवतरण िनकका लाभि सबै भनधाकररत औषभध र िाक्टरको आदे श स्कूलको अभिसको िाइलमा हुनुपदक छ |
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सौरी सेि स्कूल एक्टEAGLE COLLEGE PREP मा िनाण हने विद्यार्थीहरूको अवििािकले गने िार्ा

स्कूलले स्कूलका सबै विद्यार्थीहरूको लावग सेफ स्कूल लेवजस्लेशन हाउस वबल नम्बर 1301 र 1298पछ्याई कायाणन्वयन गनेछ। त्यो कायाणन्वयनको अंशको रूपमा, स्कूलले
वतनीहरूका अवििािक / अवििािकले यो शपर्थपत्रमा हस्ताक्षर गनुण पने हन्छ वक उनीहरूको बच्चा हालको वनलम्बनमा छै न र हवतयार, मवदरा सम्बिी स्कूल बोडण
नीवतहरूको उल्लघनमा अपरािकलावग िा डर ग्स, िा अरू व्यन्धक्तलाई जानाजानी र्ोटपटक लाग्ने र्ोटका लावग स्कूलबाट कवहल्यै वनकाला गररएको छै न।

यवद विद्यार्थी हालको वनलम्बन अन्तगणत छ, िा बवहष्कार गररएको छ िने उनलाई स्कूल जाने अनुमवत छै न। अवििािकले वप्रंवसपलको सार्थ एउटा कन्फरे न्स अनुरोि गनण
सक्छ जुन हाम्रो स्कूलमा नामांकनको लावग विर्ार गररन्छ l

यस शपर्थ खानुमा हस्ताक्षर गने अवििािकहरूले सत्य िन्नुपदण छ। मुद्दाहरूको माफणत स्कूल पुन: प्रान्धप्त हन्छ, विद्यार्थीको स्कूल उपन्धस्र्थवतको लगत जसको अवििािकले
हस्ताक्षर गरे र गलत शपर्थपत्र दायर गरे , गलत कर्थनहरू एक गलत कायणको रूपमा अपराविक रूपमा स्वीकृत हन्छन्।.

I, ____________________________________________, मेरो बच्चाको विगत र ितणमान व्यिहारको लावग उत्तरदायी हनेछ। मैले बुझें र वजम्मेिारीहरूसँग
सहमत छु जुन EAGLE COLLEGE तयारी अनुशासन नीवतहरूमा उन्धल्लन्धखत छन्।
मँ पवन बुझ्छु र सहमत गछुण वक मेरो बच्चा,_________________________________________________, स्कूल र स्कूल सम्बिी घटनाहरूमा EAGLE
COLLEGE तयारी अनुशासन नीवतमा उन्धल्लन्धखत व्यिहार र पररर्ामहरूको लावग उत्तरदायी हनेछ। मँ बुझ्छु वक EAGLE COLLEGE तयारी अनुशासन नीवतहरूको
उल्लंघन गने कुनै पवन विद्यार्थी अनुशासनात्मक कायणको अिीनमा हनेछ।

________________________________________________________________

________________________________

आमाबुिा /अवििािकको हस्ताक्षर

वमवत

________________________________________________________________

________________________________

साक्षी हस्ताक्षर

वमवत

________________________________________________________________

________________________________

विद्यार्थीको नाम (छावपएको)

वमवत

10

भवद्याथीको प्राभवभधक भशक्षा प्रभवभधको भवद्याथीको उपयोि को लािी
मैले मेरो बच्चाको र अन्य विद्यार्थीको स्कूलमा प्रविविको प्रयोग र्लाउने स्कूल वनयमहरू पढे को र बुझेको छु । म अझ बुझ्छु वक स्कूलले विद्यार्थीहरूले प्रविविको सही प्रयोग
गदण छ िन्ने कुरा सुवनवित गनणको लागी व्यािहाररक साििानी अपनाउँ दछ, स्कूलको लावग यो ग्यारे न्टी गनण असम्भि छ वक विद्यार्थीहरूले स्कूलमा टे क्नोलोजीको उवर्त
उपयोग र पहँर् गने ग्यारे न्टी गनण। त्यसकारर्, म मेरो बच्चा िा स्कूलमा मेरो बच्चाको खुलासा हन सक्ने कुनै पवन अन्य विद्यार्थीहरूको स्कूलमा प्रविविको कुनै पवन अनुवर्त
प्रयोगको लावग वजम्मेिार छै न िनेर म सहमत छु ।

म बुझ्छु वक १) मेरो बालबावलकाले यी वनयमहरूको उल्ल्घन गरे को खण्डमा उनको टे क्नोलोजी पहँर् सुवििाहरू, अनुशासनात्मक िा कानूनी कारिाहीलाई वनलम्बन िा
खारे ज गनण सक्छ; २) उनको टे क्नोलोजीको प्रयोग वनजी होईन र त्यो वक स्कूलको टे क्नोलोजी स्रोतमा िण्डारर् गररएका सबै डाटा, मेटाइएको फाईलहरू सवहत, स्कूल
द्वारा पूर्ण वनरीक्षर् र पहँर् गनण सवकन्छ; र म मेरो बच्चाको टे क्नोलोजीको प्रयोगको पररर्ाम स्वरूप स्कूलमा हने कुनै अनविकृत लागत िा क्षवतको लावग वजम्मेिार हन
सहमत छु

☐ म मेरो बच्चालाई स्कूलको प्रविवि स्रोतहरू प्रयोग गनण अनुमवत वदँ दछु
☐ म मेरो बच्चालाई स्कूलको प्रविवि स्रोतहरू प्रयोग गनण अनुमवत वदँ दछु , बाहेक ____________________________________
☐ म मेरो बच्चालाई स्कूलको टे क्नोलोजी श्रोतहरू प्रयोग गनण अनुमवत वददै न।

________________________________________________________________

_______________________________

आमाबुिा /अवििािकको हस्ताक्षर

वमवत

________________________________________________________________

_______________________________

विद्यार्थीको नाम (छावपएको)

कक्षा
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भवद्याथीको िोटो ररलीज िारम
EAGLE College Prep कवहलेकाँही स्कूल गवतविविहरु मा संलग्न विद्यार्थीको तस्वीर र विवडयो प्रकावशत गदण छ। प्रकाशनहरूमा िगण न्यूजलेटरहरू, स्कूल न्यूजलेटरहरू,
ब्रोशरहरू, फ्लायरहरू, अखबार विज्ञापनहरू, EAGLE COLLEGE PREP िेबसाइट, फेसबुक पेज, आवद समािेश हन सक्छ।

कृपया नोट गनुणहोस्:
• िेबसाइट िा फेसबुक पृष्ठमा पोष्ट गररएको विद्यार्थीको कुनै पवन तन्धिर िा विवडयो, व्यन्धक्तगत, समूह िा टोलीले व्यन्धक्तगत जानकारी समािेश गदै न (जस्तै
नाम, िेड आवद)।
• यी तस्वीरहरू िा विवडयोहरू कुनै कायणमा िाग वलने समयमा वलइएको कायण िा िष्ट शटहरू हन सक्छन्। अन्य वर्त्र िा विवडयोहरू विशेर् उद्दे श्यका लावग
मंवर्त हन सक्छ
• समूह शटहरू जस्तै िगण िा टीम वर्त्रहरू िेबसाइटमा पोस्ट गनण सवकन्छ र टोली िा िगण नामले पवहर्ान गनण सक्दछ, तर कुनै व्यन्धक्तगत नाम सामेल हँदैन।

____ हो, म यसका लावग EAGLE COLLEGE लाई प्राविकृत गनण सहमत गदण छु EAGLE COLLEGE को लावग वलइएको कुनै पवन र सबै फोटोिाफहरू र विवडयोहरू
उत्पादन गनण र मलाई क्षवतपूवतण वबना प्रकाशन गनण विवडयो। सबै प्रमार्हरू र वप्रन्टहरू ईगल कलेज प्रेपको सम्पवत्त पूर्ण र पूर्ण रूपमा हनेछन्।

____ होईन, म मावर्थ उल्लेख गररए अनुसार EAGLE COLLEGE PREPलाई मेरो विद्यार्थीको तस्वीर िा विवडयोहरू प्रयोग गनण अनुमवत वदने छै न

________________________________________________________________
आमाबुिा /अवििािकको हस्ताक्षर

________________________________
वमवत

________________________________________________________________

________________________________

विद्यार्थीको नाम (छावपएको)

कक्षा

12

इमरजेन्सी कन्सेन्ट िारम ररलीज र वेिर एग्रीमेन्ट

विद्यार्थीको नाम: _______________________________________________

ठे गाना: _______________________________________________

☐ पुरुर् ☐ मवहला

जन्म वमवत:________________

शहर : __________________ राज्य: ________

जीप:

आमाबुिा /अवििािकको नाम________________________________________________________________________________

प्रार्थवमक फोन नम्बर: __________________________________________

दोस्रो फोन नम्बर: ________________________

मेरो बच्चालाई EAGLE COLLEGE PREP सँग सम्बन्धित गवतविविहरूमा िाग वलन अनुमवत वदन वबर्ारमा I म EAGLE COLLEGE PREP, उनीहरूका एजेन्टहरू र
कमणर्ारीहरूलाई कुनै पवन र सबै नोक्सान िा क्षवतबाट कुनै दावयत्व िा व्यन्धक्त िा सम्पवत्तमा र्ोटपटक िा कुनै दािी िा मागको लावग मुद्दा दायर नगने करार जारी गनेछौं।
EAGLE COLLEGE PREPको गम्भीर िा जानबूझकर लापरिाहीको बेिास्ता बाहेक नाम सहिागीको मृत्यु हन्छ, यसले एजेन्टहरू र कमणर्ारीहरू िा अन्यर्था नावमत
सहिागीले खेल मैदान / स्कूल मैदान र ईगल कलेज प्रेपमा िरपर िागमा िाग वलन्छ।.

म EAGLE COLLEGEलाई क्षवतपूवतण वदन सहमत छु यवद मेरो पक्षबाट कुनै नोक्सान िा क्षवत हन्छन्|

म सर्ेत छु वक खेल मैदानमा सहिावगताले मेरो बच्चाको शरीर, िा यसको अगहरूमा तनाि उत्पन्न गनण सक्छ र त्यहाँ म / हामी EAGLE COLLEGE PREPलाई
प्रवतवनवित्व गदण छौं, वक मेरो ज्ञानको उत्तम कुरा, मेरो बच्चा उवर्त शारीररक मा छ शतण उनलाई िाग वलन अनुमवत वदन र म सहिागीको जोन्धखम मान्दछौं। म स्वीकार
गदण छु वक मैले खेल मैदान / स्कूल मैदानहरू र दताण सार्थ वदईएको आसपासका गवतविविहरूको बारे मा जानकारी प्राप्त गरे को छु , वर्वकत्साकमीहरूको अनुपन्धस्र्थवत सवहत
यो खेल मैदान र अन्य कायणक्रमहरूसँग सम्बन्धित छ।

म बुझ्छु वक र्ोट िा वबरामीको अिस्र्थामा, म सूवर्त हनेछु I यवद मलाई सम्पकण गनण असम्भि छ र यो आपतकालीन हो, म यस EAGLE COLLEGE का स्टाफलाई मेरो
बच्चाको उपर्ारको लावग अनुमवत वदन्छु । म उपन्धस्र्थत वर्वकत्सकलाई उपर्ार, अितालमा िनाण , एनेस्र्थेवसयाको प्रबि गनण िा मेरो बच्चाको सुरक्षाको लावग इन्जेक्सन िा
शल्यवक्रया गनण अनुमवत वदन्छौं । म सहमत छु , सुवििाहरु कुनै पवन सहिागीहरुलाई सुपरिाइजरको वििेकमा रद्द गनण सवकन्छ l म अवििािक िा कानूनी अवििािक,
अिोरे न्धखत, यो ररवलज पढे को छु र यसको सबै सतणहरू बुझ्दछु । म यसलाई स्वेच्छाले र यसको महत्वको जानेबख्त ज्ञानका सार्थ कायाणन्वयन गदण छौं।
म / हामी यो ररलीज यस नाम मा मेरो नाम पवछ संकेत गरी कायाणन्वयन गरीएको छ।

_________________________________________________________________________________________________________________
अवििािक / अवििािकको नाम (छावपएको)

________________________________________________________________
अवििािकको हस्ताक्षर

________________________________________
वमवत
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रुर्ाइएको अिताल : _____________________________________________________________________________________________

म EAGLE COLLEGE PREP लाई मेरो बच्चा, र मेरो बच्चाको बारे मा जानकारी, वनम्न ियस्कमा जारी गनणका लावग अविकृत गदण छु l

_________________________________________________________________________________________________________________

र्थर

पवहलो नाम

फोन नम्बर

सम्बि

_________________________________________________________________________________________________________________
र्थर

पवहलो नाम

फोन नम्बर

सम्बि

_________________________________________________________________________________________________________________

र्थर

पवहलो नाम

फोन नम्बर

सम्बि

_________________________________________________________________________________________________________________

र्थर

पवहलो नाम

फोन नम्बर

सम्बि

रे किक िरूको अनुरोध िोरम

तपाईंको हस्ताक्षरले EAGLE COLLEGE तयारीमा िनाणको लावग तपाईंको विद्यार्थीको स्कूल रे कडण अिेवर्त गनण स्कूल पठाइएको अनुमवत प्रदान गदण छ।
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अवघल्लो स्कूलको नाम: __________________________________________ शहर : ___________________________ राज्य : __________

स्कूलको फोन नम्बर: ___________________________________________ स्कूलको फ्याक्स नम्बर : _____________________________

स्कूल रे किक भलभपक:
कृपया वनम्न विद्यार्थीका जानकारी पठाउनुहोस्:

नाम: _______________________________________________

सामावजक सुरक्षा नम्बर ______________________________________

जन्म वमवत: __________________________________________

कक्षा: _______________________________________________

म मेरो बच्चाको सबै विद्यार्थीको रे कडण को लावग EAGLE College Preparatory School मा जारी गनणको लावग मन्जूरी गछुण ।

________________________________________________________________
अवििािकको हस्ताक्षर

________________________________________
वमवत

यस भवद्याथीले EAGLE COLLEGE PREP स्कूलमा २०२०-२०२१ सम्म स्कूल िनाक आवेदन पे श िरे को छ।

कृपया सबै रे किक िरू प्रदान िनुकिोस् :
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ररपोटण काडण हरू
मानकीकृत परीक्षर् स्कोर / मूल्यांकन डाटा
उपन्धस्र्थवत रे कडण हरू
वर्वकत्सा रे कडण
अनुशासन रे कडण हरू
विशेर् सेिाहरू (सबै िन्दा नयाँ आईईपी, डायग्नोन्धस्टक स्क्रीवनंग / परीक्षर्)
वफताण रे ट िेड
वमवत अन्धन्तम उपन्धस्र्थत
MOSIS ID (यवद लागू िएमा)

कृपया यस विद्यार्थीसँग सम्बन्धित सबै रे कडण हरू र जानकारी स्कूल रवजस्टर ारमा फ्याक्स 314-664-6250 माफणत िा 3716 मोगणन फोडण रोड, सेन्ट लुइस, एमओ
63116 मा मेल माफणत पठाउनुहोस्। सूर्ीबद्ध जानकारी िनाण प्रवक्रया जारी राख्नको लावग आिश्यक छ। यस विर्यमा तपाईंको तत्काल ध्यानका लावग अविम
िन्यिाद।
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टर ान्सपोटे शन र भपकअप
EAGLE पररिार उनीहरूको विद्वान (हरू) लाई स्कूल जाने र स्कूल जाने यातायात व्यिस्र्था गनण वजम्मेिार छन् वकनवक स्कूलले बस यातायात प्रदान गदै न।
विद्वानहरुलाई मात्र अवििािकको सहमवतमा घरबाट वहड् न िा मेटरो बसमा सिारी गनण र स्कूल जाने र स्कूलबाट असुरवक्षत अनुमवत वदइनेछ।

कृपया तल तपाईंको विद्वानको छनौट प्रार्थवमकता दसाणउनुहोस् (कार द्वारा कार वपक-अप लाइनमा, कक्षाबाट, िा यवद वतनीहरू स्कूल पवछ
कम्पास शैवक्षक कायणक्रमहरूमा िाग वलने छन्)। कम्पासको बारे मा बवढ फेला पानण कृपया यहाँ
जानुहोस्:https://compassedprograms.org/stlouis

सोमबार - भबिीबार छु ट्टी: 3:15 PM

सोमबार:

☐ कक्षा कोठा

☐ कार सिार लाइन

☐ कम्पास शैवक्षक कायणक्रम

मांिलबार:

☐ कक्षा कोठा

☐ कार सिार लाइन

☐ कम्पास शैवक्षक कायणक्रम

बुधवार:

☐ कक्षा कोठा

☐ कार सिार लाइन

☐ कम्पास शैवक्षक कायणक्रम

भबिीबार:

☐ कक्षा कोठा

☐ कार सिार लाइन

☐ कम्पास शैवक्षक कायणक्रम

शुक्रबार छु ट्टी : 2:00 PM
☐ कक्षा कोठा

☐ कार सिार लाइन

☐ कम्पास शैवक्षक कायणक्रम

गाडी राइडसण: उडान रातमा, अवििािकहरूलाई पहेंलो ट्याग प्रदान गररनेछ। यो ट्याग तपाईंको गाडीको अगावडको विन्डोमा रान्धखनु पछण तावक स्टाफ
सदस्यहरूले तपाईंको विद्वानलाई बावहर आउन बोलाउन सक्दछन्। अविक जानकारी गमीमा तपाइँ को क्याम्पसद्वारा प्रदान गरीन्छ।

_______________________________________________________

_______________________________

अवििािकको हस्ताक्षर

वमवत
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भिांिेर जाने अनुमभत िमक
कक्षा 4 - 8 को लािी मात्र
EAGLE पररिारले उनीहरूको विद्वान (हरू) लाई स्कूल जाने यातायात व्यिस्र्था गनण वजम्मेिार छन् वकनवक स्कूलले बस यातायात प्रदान गदै न। विद्वानहरुलाई
अवििािकको सहमवतमा मात्र घरबाट वहड् न िा मेटरो बसमा सिारी गनण र स्कूल जाने र स्कूलबाट अनुमवत वदइनेछ।
कवहलेकाँही विद्वानहरू आफ्ना कक्षाका सार्थ नवजकका स्र्थानहरू िा स्र्थानीय पाकणको लावग वफल्ड वटर पको लावग वहंड्न सक्दछन्। एक विवशष्ट क्षेत्र यात्रा िा अनुमवत पर्ी
त्यो अिस्र्थामा घर पठाइनेछ।

यस वहड् ने अनुमवत फाराममा तपाईंको हस्ताक्षरले तपाईंको विद्वानलाई वनयवमत िा दै वनक आिारमा आफै वहंड्नको लावग अनुमवत वदन्छ, वनम्न कुराहरू लागू गनण जाँर्
गनुणहोस् l

विद्यार्थीको अन्धन्तम नाम: __________________________ विद्यार्थीहरु पवहलो नाम : _______________________

२०२०-२०२१ स्कूल वषकको लाभि कक्षा स्तर:

☐ र्ौर्थो कक्षा

☐ पाँर्ौं कक्षा

☐ छै ठौं कक्षा

☐ सातौं कक्षा

☐ आठौं कक्षा

लािू हुने सबै चयन र प्रारस्िक:

_____ ☐ मेरो बच्चासँग प्रत्येक वदन (सोमिार - वबवहिार) वहंड्नको लावग अनुमवत छ जब स्कूल वबहान ३ : १५ बजे खारे ज हन्छ ।

_____ ☐ मेरो बच्चासँग प्रत्येक शुक्रिार घर वहंड्ने अनुमवत छ जब स्कूल वबहान २:०० बजे खारे ज हन्छ l

यो फारम अवफसमा फाईलमा हनुपदण छ पवहलोवदन िन्दा पवहले तपाइँ को बच्चालाई घर जान अनुमवत छ। बस र्ढ् ने विद्यार्थीहरूले स्कूलको मैदान छोड् नु अवघ प्रशासक
िा वशक्षकसँग जाँर् गनुण पछण । मौन्धखक अनुरोिहरू स्वीकार गररने छै न।

_______________________________________________________
अवििािकको हस्ताक्षर

________________________________
फोन नम्बर

18

भिलो भलन आऊने नीभत
विद्वानहरू स्कूलका वदनको अन्तमा उनीहरूका अवििािक िा अन्य वनयुक्त ियस्कहरूले तु रून्त वलने आशा गररन्छ।
वपक अप 3:15-3:30 सोमबार-वबहीबार र 2:00-2:15 शुक्रिारमा छ। स्कूलको बर्णमा एक विद्वानले (१०) िा सोिन्दा
वढलो वपकअपहरू गरे को समयमा, अवििािकले क्षेत्रीय कायणकारी वनदे शक र / िा वनदे शक सवमवतको समक्ष उपन्धस्र्थत
हन आिश्यक हन्छ विद्वानको वनरन्तर नामां कनको बारे मा छलफल गनण न्धस्र्थवत अवििािकले मुख्य कायाण लयलाई तुरुन्त
सूवर्त गनुणपदण छ यवद विद्वानको छनौट वढला हन्छ। मावर्थ वदइएका वपकअप समयहरूपवछ, स्कूलमा रहे को कुनै पवन
विद्वान र स्कूल पवछको कायणक्रम िा गवतविविमा िनाण नगररएको, स्र्थानीय पुवलस सीमामा छोड् न सवकन्छ र सेन्ट लुइस
शहर वकशोर पुवलस वििागलाई सूवर्त गररनेछ। । [ईगल पररिार पुन्धस्तका, पी। १०]
EAGLE पररिार आफ्नो विद्वान (हरू) को लावग स्कूल जाने र जाने यातायातको व्यिस्र्था गनण वजम्मेिार छन् वकनवक स्कूलले बस यातायात प्रदान गदै न। विद्वानहरुलाई मात्र
अवििािकको सहमवतमा घरबाट वहड् न िा मेटरो बसमा सिारी गनण र स्कूल जाने र स्कूलबाट असुरवक्षत अनुमवत वदइनेछ।

सबै भवद्याथीिरू सोमबार-भबभिबार भदउाँ सो 3:30 र शुक्रबार अपराह्न 2:15 सम्ममा भलनुपने छ।

•

मैले पढे को छु र मैले पाररिाररक पुन्धस्तकामा बखाणस्त र वढलाइ गने प्रवक्रयाहरू र वदशावनदे शहरू बुझ्छु र यसमा बमोवजमका वनयमहरू पालना
गनण सहमत गछुण ।

•

यवद मेरो विद्वान् पाररिाररक पुन्धस्तकामा बताइएको समयािविमा उठाइने छै न िने, म सहमत छु र बुझ्दछु वक EAGLE प्रशासवनक टोलीको पूर्ण
वििेकमा मेरो विद्वान लेट वपक-अप आफ्टरकेयरमा िनाण हन सक्दछ , र म त्यस पवछ $ ०.55 प्रवत वमनेट सेिा दर िुक्तान गनण मन्जुर गछुण जबसम्म
मेरो विद्वानलाई उठाउँ दैन, र्ुक्ताको समयमा तुरुन्त पूर्ण िुक्तानी हनेछ, र / िा एक िुक्तानी अिवि दु ई हप्ता िन्दा बढी नगनण।

•

म सहमत छु र बुझ्छु वक कुनै पवन EAGLE को अवतररक्त कायणहरू िा स्कूल प्रायोवजत घटनाहरूमा मेरो र / िा मेरो विद्वानको सहिावगता िन्दा
पवहले कुनै र्थवकत ब्यालेन्स वतनै पछण ।

•

म बुझ्छु वक कुनै पवन समयमा जुन मेरो विद्वान्लाई पररिार ह्यान्डबुकमा बताइएको समयािवि समयमा उठाइएको छै न, र ईगल समूहले लेट
वपकअप बढी िएको मान्यो, ईगल टीमले सेन्ट लुइस पुवलसलाई सम्पकण गनण सक्नेछ वििाग, र मेरो विद्वान / वपकअप को लागी वनकटको सीमामा
छोवडन्छ

हस्ताक्षर गरे र म मावर्थ उन्धल्लन्धखत शतणहरू स्वीकार गदण छु र स्वीकृवत वदन्छु र EAGLE प्रशासकीय टोलीसँग कुराकानी गनण यवद उठाउने / खारे ज गने समय कुनै पवन
वहसाबले मेरो लावग प्रवतबन्धित छ, र म समािान गनण सहयोग गनण प्रशासवनक टीमसँग िेट गनण सहमत छु र मेरो विद्वानको वनरन्तर नामांकन सवहत।

_____________________________________________________
अवििािकको हस्ताक्षर

यवद तपाईंको स्कूलको लावग अफ्टर-स्कूल केयर आिश्यक छ िने, स्कूलको केयर कम्पाक्स एवडक्शनल प्रोिाम्स द्वारा अनलाइन प्रदान
गररएको छ। कम्पासको बारे मा बवढ फेला पानण कृपया यहाँ जानुहोस्:https://compassedprograms.org/stlouis
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EAGLE COLLEGE PREPको उत्कृष्टताको लाभि प्रभतबद्धता
स्कूल र कमकचारीको प्रभतबद्धता:

EAGLE को वशक्षक र कमणर्ारीहरू वनम्न प्रवतबद्ध छन् :
•

उच्च िु णवत्ता भशक्षा: हामी हाम्रो विद्वानहरूको लावग एक उच्च-गु र्ित्ता वशक्षा प्रदान गने प्रवतबद्ध छौं,
वशक्षाको क्षेत्रमा निीनतम शोि र उत्तम अभ्यासहरूमा आिाररत उच्च-गुर्ित्ता वशक्षा सामिी प्रयोग गदै ।
हामी सबै वशक्षाविद् हरूलाई वमसुरी लवनिंग स्तरहरू पूरा गनण सक्षम बनाउन सहयोगी वशक्षा िातािरर्मा
उच्च योग्य वशक्षकहरू उपलब्ध गराउन प्रवतबद्ध छौं। हामी हाम्रा वशक्षकहरूलाई उनीहरूको वशल्पमा
वनरन्तर सुिार गनण उच्च गुर्ित्ताको व्यािसावयक विकास र प्रवतवक्रया प्रदान गनण प्रवतबद्ध छौं l

•

समथकन र सियोि: हामी प्रत्ये क विद्वान र वतनीहरूको पररिारलाई सराहना, समर्थण न, र सम्मान गदण छौं।
हामी पररिारहरूलाई स्वयमसेिा गनण र उनीहरूको विद्वानको कक्षामा िाग वलन र कक्षाको गवतविविहरू
अिलोकन गनण अिसरहरू प्रदान गनेछौं।

•

सञ्चार: हामी बच्चाको प्रगवतको बारे मा अवििािकहरूसँग वनयवमत रूपमा कुराकानी गनेछौं र आफैलाई
व्यन्धक्तमा र फोन िा ईमेल माफणत उपलब्ध गराउँ नेछौं। हामी पररिारका सदस्यहरू र कमणर्ारीहरू बीर्
दु ई-तफी अर्थणपूर्ण संर्ारलाई प्रोत्सावहत गनेछौं र व्यिहाररक हदसम्म पररिारका सदस्यहरूले बु झ्ने िार्ामा
कुराकानी गनेछौं। हामी तपाईंको बच्चाको प्रगवतको बारे मा छलफल गनण वनयवमत आमा बुबा / वशक्षक
सम्मेलनहरू राख्नेछौं र तपाईंको विद्वानलाई घरमा वशक्षा वदन सहयोग गने तररकाहरू प्रदान गनेछौं। हामी
तपाईको विद्वानको लावग वनयवमत न्यूजलेटर, मू ल्यां कन डाटा, र त्रैमावसक ररपोटण काडण हरू प्रदान गनेछौं।
हामी नागररकता र सम्मानको सार्थ कुराकानी गनेछौं र यसको बदलामा हामी आशा गनेछौं।

•

िोमवकक: हामी कक्षामा वसकेको सीप र अििारर्ाहरूलाई सुदृढ पानण हरे क रात सान्दविणक, अर्थण पूर्ण
होमिकण तोक्नेछौं। हामी पररिारहरूलाई उनीहरूको स्र्थानीय पु स्तकालय शाखाको सवक्रय सदस्य हन र
उनीहरूको विद्वानलाई रातको पढाइ कायण पूरा गनण पुस्तकहरू र / िा अन्य पठन सामिीहरू प्रदान गनण
प्रोत्साहन गदण छौं।

•

भनष्पक्षता: हामी न्धस्र्थर र वनष्पक्ष रूपमा EAGLE को गुर्हरू लागू गनेछौं। जब विद्वानहरु अनुशावसत छन्
िा जब विद्वानहरु आफ्नो उपलन्धब्धहरु को लागी मान्यता को योग्य छ, हामी तुरुन्तै अवििािकहरुलाई
सूवर्त गनेछौं।

•

सुरक्षा: हामी सुरक्षा, र्ासो, र सबै व्यन्धक्तको अविकारहरूको रक्षा गनेछौं। हाम्रो विद्वानहरू हाम्रो प्रार्थवमक
वजम्मेदारी हो र वतनीहरूको सुरक्षा हाम्रो सिोच्च प्रार्थवमकता हो। हामी दै वनक र सुरवक्षत स्कूलको िातािरर्
कायम गनण कोवशस गनेछौं।.

•

सद् िुणिरू: हामी आदर, साहस, न्याय, सत्यवनष्ठा, लगनशीलता, आत्म-त्याग, र लगनशीलता र प्रत्येक
वदन हरे क वदन गुर्हरू वसकाउनेछौं।
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हामी यी वदशावनदे शहरू बुझ्दछौं र उनीहरूलाई हाम्रो क्षमताको उत्तममा समावहत गने, सम्पूर्ण EAGLE'S विद्वानहरू
र स्कूल समुदायको वहतमा।
Dr. Laura Brock, Principal Tower Grove South
Amanda Bell-Greenough, Principal Fox Park
Emily Dittmer, Principal Tower Grove East
Kayla Case, Principal Gravois Park
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भवद्याथीको उत्कृष्टता िनक सभमभत

सटण कट िा बहाना वबना, म वनम्न तररकामा EAGLE COLLEGE तयारी गनण प्रवतबद्ध छु :

•

म हरे क वदन स्कूल जान्छु ।

•

म हरे क वदन मेरो गृहकायण गछुण र मलाई आिश्यक परे मा मद्दतको लावग सोध्छु ।

•

म दै वनक EAGLE को पोशाक लगाउन गिण गदण छु र स्कूल डर े स कोड अनुसरर् गदण छु।

•

म वजम्मेिार हनेछु र अरुप्रवत सु रवक्षत रहन्छु , मेरो आिाज र शरीरलाई सवक्रय रूप बाट अनुगमन गनेछु l

•

म मेरो सार्थी र वशक्षकहरूको सम्मान गनेछु।

•

म र्ुनौतीहरु वलएर वहम्मत दे खाउनेछु।

•

म अरूको याद राखेर न्याय दे खाउनेछु l

•

म सँिै सत्य बोलेर र मेरो कायणहरूको उत्तरदावयत्व स्वीकार गरे र सत्यवनष्ठता दे खाउनेछु।

•

म मेरो क्षमताको सबैिन्दा राम्रो मेरो काम पूरा गरे र र मेरो वशक्षकहरूको लावग जिाफदे ही िएर वजम्मेिारी
दे खाउँ छु।

•

म अरूको विर्ार र िािनाहरू आफ्नै मावर्थ राखेर आत्म त्याग दे खाउँ छु।

•

म लक्ष्यहरू सेट गरे र र यी लक्ष्यहरू प्राप्त गनण कडा मेहनत गरे र लगनशीलता दे खाउनेछु। मैले सक्दो
कोवशश गने छ, जब यो कवठन छ।

म यी वदशावनदे शहरू बुझ्दछु र समिमा ईगलका विद्वानहरू र स्कूल समुदायको वहतमा उनीहरूलाई मेरो क्षमताको
सिणश्रेष्ठमा समर्थणन गनण प्रवतबद्ध गदण छु।

भवद्याथीको िस्ताक्षर:_____________________________________________________________

अभििावकको / अभििावकको प्रभतबद्धता:

म वनम्न तररकाले मेरो बच्चाको वशक्षा समर्थणन गदण छु:
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•

म वनवित गदण छु वक मेरो बच्चा प्रत्येक वदन स्कूलमा आउछ।

•

म बुझ्छु वक मेरो बच्चाको 95% उपन्धस्र्थवत अपेवक्षत छ।

•

म मेरो बच्चाको हरे क वदन पढ् ने सुन्छु ।

•

म मेरो बच्चाको प्रयासको प्रशंसा गनेछु।

•

म मेरो बच्चाले गृहकायण पूरा िएको जाँ र् गनेछु र सही तरीकाले समयमै गररन्छ।

•

म सबै आिश्यक सम्मे लन र बैठकहरूमा िाग वलन्छु ।

•

म मेरो बच्चाको अवतररक्त समय र गवतविविहरूको सकारात्मक प्रयोगको प्रर्ार गदण छु।

•

म स्कूलबाट सबै संर्ारहरू पढे र र उवर्त प्रवतवक्रया वदएर मेरो बच्चाको वशक्षाको बारे मा जानकारी वदनेछु।

•

म जोड वदनेछु वक मेरो बच्चाले उनको आफ्नै वशक्षा र आर्रर्को लावग वजम्मेदारी स्वीकार गदण छ।

•

म मेरो बच्चाको सार्थ शैवक्षक उत्कृष्टता प्रबल गदण छु र अध्ययन र पढ् नको लावग घरमा शान्त समय र
उपयुक्त स्र्थान प्रदान गदण छु।

म सम्भि िएसम्म स्कूलको प्रायोवजत घटनाहरूको लावग स्वयमसे िा गरे र स्कूल समुदायमा सवक्रय रूपमा िाग वलन्छु ।

अभििावकको
िस्ताक्षर:______________________________________________________________
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