फिलाडेफफिया फिद्यालय फिफला
आमा बवु ाको उत्तरदायित्वलाई अरु व्ियिलाई यििि
ु ी गररएको
DELEGATION OF PARENTAL RESPONSIBILITY

आमा बवु ा वा अयििावक
PARENT/LEGAL GUARDIAN

हामी/मैले __________________ ठे गािाको िीवासी ______________________ लाई मेरो छोरा/छोरी
(ठे गािा/Address)

(िाम/Name)

____________________ को उत्तरदायित्व लाई प्रदाि गछु ।
(बालकको

िाम/Child’s name)

िो यििि
ु ी यि कारणहरुले गरीएको/This delegation is being made because
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

आमाको नाम/Mother

घरको ठे गािा/Home address
घरको फोि ि/ं Home phone

िुवाको नाम/Father

सोशल सेक्िरु रयि ि/ं SSN
कामको फोि ि/ं Work phone

घरको ठे गािा/Home address
घरको फोि ि/ं Home phone

सोशल सेक्िरु रयि ि/ं SSN
कामको फोि ि/ं Work phone

मायि िाम लेखेको यवद्यािी मायि िाम लेखेको व्ियि सँग शैयिक बर्ुको बेला मात्र ििएको पणू ु र यिियमत रुपमा बस्छ ििेर शपत यलन्छु।
यबशेर् यशिा, अिश
ु ासि र पाठ्िक्रम बायहरको कुराहरु को यबद्यालिको प्रयक्रिाको बेला यवद्यािीलाई स्वास््ि, माियसक मल्ु िाङ्कि वा उपचार
यदिु पिे िएको बेलामा म/हामी मायि िाम लेयखएको व्ियिलाई उत्तरदायित्व यलि अिमु ती यदन्छु।
म/हामीले मायि यदइएको जािकारी पढेका छ ँ र यि जािकारीहरु सही छि् ििेर प्रमायणत गछछ।ँ
म हामीले यि यििि
ु ी ___________________ यमती (Date) मा गरे का यिि ँ र गलात जािकारी (18 Pa. S.C.A. 4903,
4904 unsworn falsification to authorities) यदइएको खण्डमा सजाि पाउि सयकन्छ।
आमा/अयििावकको सही/Signature of mother/legal guardian

यमती /Date

बवु ा/अयििावकको सही /Signature of father/legal guardian

यमती /Date
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SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME
This____Day of____________, 20______
Issued by____________________________
Notary public

फिलाडेफफिया फिद्यालय फिफला
आमा बवु ाको उत्तरदायित्वलाई अरु व्ियिलाई यििि
ु ी गररएको
आमा िुवाको उत्तरदफयत्वको अरु व्यफिलाई फनयुिी पेनसलभेनीया सावविफनक फिद्यालयको कोड १९४९को
अनुसार प्रदान गररएको हुन्छ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भाग १३०२ फनवासी र फनशुफक फिद्यालयको फिशेष अफिकार
आफ्िो आमा बवु ा वा अयििावक यिवासी िएको ठाउँको अिसु ार बालकलाई सो िेत्रको यबद्यालि यजल्लाको िीवासी मायिन्छ।
सयं घि प्रयतस्ठािहरुलाई पयि यबद्यालि यजल्लाको िाग मायिन्छ र सो प्रयतस्ठािहरुमा बस्िे बाल बायलकाहरुलाई सो यबद्यालि यजल्लाको िीवासी
मायिन्छ।
यबद्यालि यजल्ला यित्रको िीवासीले यबद्यालिको उमेर िएको तर आफ्िो ििएको बालकलाई राखेको खण्डमा सो बालकलाई िीवासी बालकहरु
जस्तै यिशल्ु क यबद्यालिको अयिकार हुन्छ जस्मा सो यबद्यालि यजल्ला यित्र िएको उच्च माद्यायमक यबद्यालिमा ििाु हुिे अयिकार हुन्छ र सो
बालकलाई सो यबद्यालि यजल्लाका िीवासी यवद्यािीहरु जस्तै आवश्िकताहरु रायखएको हुन्छ।
सो बालकलाई यवद्यािीको रुपमा यस्वकार गिु िन्दा अगायड यबद्यालि यजल्लाको यिदेशकको बोडुले िीवासीलाई सो बालकको हेरयबचार गरीरहेको
ििेर शपत यलइ बिाि प्रदाि गिु अिरु ोि गिु सक्छ, बालकको सम्बन्ि िए जस्तै सम्पणू ु व्ियिगत् दयित्वहरुको यस्वकार गिु पिे हुन्छ र शैयिक
बर्ु िन्दा पछी पयि यवद्यािीको हेरयबचार गिु पिे हुन्छ। (यदसेम्बर १४, १९६७ पररवतुि िएको, Act No. 381)।
आमा बवु ाको उत्तरदायित्वको यििि
ु ीको प्रयतयलपी आन्तररक राजस्व सेवालाई (IRS, Internal Revenue Service) र यफलाडेयल्फिाको
सावुजयिक कल्िाणकारी यबिागलाई प्रदाि गररन्छ।
_____________________________________________________________________________________

िेपाली िार्ामा अिवु ाद गरे का कागजपत्रहरुको लायग वेबसाइि हेिे होला: www.philasd.org/language/nepali
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