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फिलाडेफफिया फिद्यालय फिफला 

आमा बवुाको उत्तरदायित्वलाई अरु व्ियिलाई यिििुी गररएको स्वीकृयि  
DELEGATION OF PARENTAL RESPONSIBILITY 

 

यिििु गररएको अयििावक  

DELEGATED DOMESTIC GUARDIAN 

 

यो फारम भर्ाा अगें्रजीमा लेख्न ुहोला। 
Please fill this form in English 

 

              यबद्यालिको सम्पत्ती क्षयि गरेको वा अरु व्ियिलाई चोट परुाएको काियहरुले गदाय काििुी रुपमा क्षयिपयूिय िएको ििेर 

मलु्िाङ्कि गररएको उत्तरदायित्व पयि सयम्मयलि िएको, यबद्यालिले यदएको 

_________________________________________________ मायिको सम्परू्य उत्तरदायित्व र अयिकार 

(यबद्यािीको िाम, पररचि पत्र ि/ंStudent’s name, Student’s I. D. #) 

म/हामी ____________________________________ यस्वकार गर्छौ। 

              (िाम(हरु)/Name(s) of delegated person(s))   

 

                यबशषे यशक्षा, अिुशासि र पाठ्िक्रम बायहरको कुराहरुको यबद्यालिको प्रयक्रिाको बेला यवद्यािीलाई स्वास््ि, 

माियसक मलु्िाङ्कि वा उपचार यदि ुपिे िएको बेलामा म सँग अिमुिी मायगिे र्छ ििेर मबुझ्रु्छ।  

 

         हामी ________________________________मा बस्र्छौ। हाम्रो फोि िम्बर _________________ श्रीमिीको कामको िम्बर  

                                        (ठेगािा/Address)                                                         (घरको फोि ि/ंHome phone)  

 

______________________ हो र श्रीमािको कामको िम्बर _____________________ हो।  

   Wife’s work phone                                                         Husband’s work phone 

 

              मायि िाम लेखकेो यवद्यािी मायि िाम लेखकेो व्िेयि सँग शयैक्षक बषयको बेला मात्र ििएको परू्य र यिियमि रुपमा बस्र्छ 

ििेर शपि यलन्रु्छ।  

               

 

 

म/हामीले मायि यदइएको जािकारी पढेका र्छौ ँर यि जािकारीहरु सही र्छि ्ििेर प्रमायर्ि गर्छौ।ँ  गलाि जािकारी यदइएको खण्डमा 

सजाि पाउि सयकन्र्छ ििेर बझु्र्छौ ँ(18 Pa. S.C.A. 4903, False swearing वा 4904 unsworn falsification to authorities)। 

 

आमा/अयििावकको सही/Signature of mother/legal guardian 

 

 

सोशल सेक्िरुरयट ि/ंSSN 

बवुा/अयििावकको सही /Signature of father/legal guardian 

 

 

सोशल सेक्िरुरयट ि/ंSSN  
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SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME 

 

This____Day of____________, 20______ 

 

Issued by____________________________ 
                                                                                           Notary public 

 

प्रयियलयप पठाउि ेर्छ / CC：  

आन्िररक राजस्व सेवा/ Internal Revenue Service 

सार्बजनिक समर्बि बर्भाग / Department of Public Assistance 

सामाजजक सुरक्षा (सोशल सेक्िरुरयट) प्रशासि/ Social Security Administration 

 
 

आमा बवुाको उत्तरदायित्वलाई अरु व्ियिलाई यिििुी गररएको  

 
आमा िुवाको उत्तरदफयत्वको अरु व्यफिलाई फियुिी पेिसलभेिीया सावविफिक फिद्यालयको कोड १९४९को अिुसार 

प्रदाि गररएको हुन्छ: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

भाग १३०२ फिवासी र फिशुफक फिद्यालयको फिशेष अफिकार 

आफ्िो आमा बवुा वा अयििावक यिवासी िएको ठाउँको अिसुार बालकलाई सो क्षेत्रको यबद्यालि यजल्लाको िीवासी मायिन्र्छ। 
 

संयघि प्रयिस्ठािहरुलाई पयि यबद्यालि यजल्लाको िाग मायिन्र्छ र सो प्रयिस्ठािहरुमा बस्िे बाल बायलकाहरुलाई सो यबद्यालि यजल्लाको िीवासी 

मायिन्र्छ। 

 

यबद्यालि यजल्ला यित्रको िीवासीले यबद्यालिको उमेर िएको िर आफ्िो ििएको बालकलाई राखेको खण्डमा सो बालकलाई िीवासी बालकहरु जस्िै 

यिशलु्क यबद्यालिको अयिकार हुन्र्छ जस्मा सो यबद्यालि यजल्ला यित्र िएको उच्च माद्यायमक यबद्यालिमा ििाय हुिे अयिकार हुन्र्छ र सो बालकलाई सो 

यबद्यालि यजल्लाका िीवासी यवद्यािीहरु जस्िै आवश्िकिाहरु रायखएको हुन्र्छ। 

 

सो बालकलाई यवद्यािीको रुपमा यस्वकार गिुय िन्दा अगायड यबद्यालि यजल्लाको यिदशेकको बोडयले िीवासीलाई सो बालकको हरेयबचार गरीरहकेो ििरे 

शपि यलइ बिाि प्रदाि गिय अिरुोि गिय सक्र्छ, बालकको सम्बन्ि िए जस्िै सम्परू्य व्ियिगि ्दयित्वहरुको यस्वकार गिुय पि ेहुन्र्छ र शयैक्षक बषय िन्दा 

पर्छी पयि यवद्यािीको हरेयबचार गिुय पि ेहुन्र्छ। (यदसेम्बर १४, १९६७ पररवियि िएको, Act No. 381)। 

 

 

आमा बवुाको उत्तरदायित्वको यिििुीको प्रयियलपी आन्िररक राजस्व सेवालाई (IRS, Internal Revenue Service) र यफलाडेयल्फिाको सावयजयिक 

कल्िार्कारी यबिागलाई प्रदाि गररन्र्छ। 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

िेपाली िाषामा अिवुाद गरेका कागजपत्रहरुको लायग वेबसाइट हिे ेहोला: www.philasd.org/language/nepali 

 


