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िसंहावलोकन: 
एउटा �व�ाथ�ले कुनै पिन �ब�ालयमामा भनार्को लािग दखार्स्त बुझाएको खण्डमा र �व�ाथ� के्ष� िभ� बस्छ वा 
�व�ाथ�ले कहाँ दखार्स्त गनुर् पछर् भनी तुरुन्तै ठ�क जानकार� �ा� गरेको खण्डमा �ब�ालय भनार् पुरा गनुर् पछर्। 
 
बिसन्दा भएका �व�ाथ�हरु सँग २१ बषर् सम्म स्नातक गर� कायर्�म पुरा नगरे सम्म वा िनकास नगरे सम्म 
�ब�ालयमा भनार् हुने अिधकार हुन्छ। �ब�ालयमा �फतार् आउने इ�या भएका �व�ाथ�हरु सामान्य कक्षामा भनार् र 
पुन भनार् हुन अनुमती �दनु पछर्। 

���याहरु: 
अब देखी प�हलाको बाल बिलकाहरुको �फलाडे�ल्फया �ब�ालय �जल्लाका कायर्�महरुमा भनार्को ���या र 
�चलनहरुलाई हाल लागु ग�रएको ���याले हटाउने छ। 
 
भनार् गरेको �दनको भोिल पल्ट या �ब�ालय �जल्लाले आवश्यक कागज प�हरु �ा� पाएको ५ �दन िभ�मा 
�ब�लयमा पढ्न आउन �दन पछर्। (22 Pa. Code §11.11(b)) 

चा�हने जानकार�हरु: 

�ब�ालय �जल्लाले �व�ाथ�हरुको लािग सुर�क्षत वातावरण बनाइ रा�, �ब�ालयले िय कुराहरुको अनुरोध गनर् 
सक्ने छ:  

• दतार् गन� बेला आमा बुवा वा अिभभावकहरुको प�रचय प�को �ितिलपी। �ब�ालयबाट �व�ाथ�लाई घर 
लग्ने अनुमती भएको व्य��लाई िचन्न यो �ितिलप फाइलमा रा�खने छ।  

• �व�ाथ�हरुलाई उपयु� कक्षा र उपयु� सहयोग �दान गनर् �ब�ालयले स्वास्थ्य वा शा�र�रक जांचको 
रेकोडर्, शै�क्षक रेकोडर् र उप�स्थतीको रेकोडर्, व्य��गत िशक्षा कायर्�म र अरु �बशेष िशक्षा रेकोडर् माग्न 
सक्छ। 

कृपया याद रा�हुोस:् �ब�ालयले जानकार�को अनुरोध गरे पिन बालकलाई भनार् गनर् िय जानकार� आवश्यक 
नहुन सक्छ र िय कागज प� �दान नगद�मा �व�ाथ�को भनार् �ढलो हुने छैन। बालक भनार् भए पछ� पिन 
�ब�ालयले आमा बुवा वा अिभभावक सँग जानकार� माँग्न सक्ने छ। 

चा�हने कागज प� हरु  

१) बालकको उमेरको �माण (यी मध्य◌ ेएउटा चा�हन्छ) 
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�स्वकार ग�रने कागज प�हरुमा िय स�म्मिलत हुन्छ (तल उल्ले�खत उदहारणहरुमा िसिमत हुने छैन): 
• बालकको सक्कली जन्म �माण प� 
• बालकको जन्म �माण प�को �मा�णत ग�रएको �ितिलपी 
• बालकको हालको राहदानी  
• बालकको जन्म िमती भएको नामाकरण समारोह �माण प� 
• जन्म िमती देखाएको नामाकरण समारोहको �माण प�को �ितिलपी 
• जन्म िमती तो�कएको आमा बुवा वा अिभभावकको �मा�णत ग�रएको बय◌ान 
• जन्म िमती तो�कएको प�हलाको �ब�ालयको रेकोडर् 

 

२) खोपको रेकोडर् (यी मध्ये एउटा �दान गनुर् पछर्) 
�स्वकार ग�रने कागज प�हरुमा िय स�म्मिलत हुन्छ:  
• बालकको खोपको रेकोडर्  
• आवश्यक खोपहरु लगाइ सकेको वा लगाइ रहेको छ भनेर प�हलाको �ब�ालय �जल्ला वा स्वास्थ्य 

कायार्लय �ारा बयान गरेको िल�खत प� 
• आवश्यक खोपहरु लगाइ सकेको र सो खोपको रेकोडर् आउँदै छ भनेर मौ�खक अ�ासन 

खोप लगाउन बाट छुट्कारा 

 (क)  स्वास्थ्यको कारण छुट्कारा। डाक्टरले वा डाक्टरले तोकेको व्य��ले खोप लगाउ◌ँदा बालकको 
स्वास्थ्यलाई हानी हुन सक्छ भनेर िल�खत बयान �दान गर�एको छ भने बालकहरुलाई खोप �दनु पन� 
छैन। खोप �ारा स्वास्थ्यलाई हानी हँुदैन भनेर डाक्टरले भनेको खण्डमा बालकलाई यो प�को अनुसार 
खोप �दनु पन� हुन्छ।  

 (ख)  धमर्को कारणले छुट्कारा। आमा बुवा, अिभभावक वा स्वतन्� भएको बालकले िल�खत रुपमा खोप 
लागाउने आफ्नो धमर् वा नैतीक �बचार �बरुध हो भनेर िल�खत वयान �दान गनुर् भएको खण्डमा 
बालकलाई खोप बाट छुट्कारा िमल्न सक्ने छ। 

कृपया याद रा� ुहोस:् यद� बालकले हालनै हरेक खोपको प�हलो सुइ िलएको छ भने सो �व�ाथ� भनर्◌ा 
हुन पाउने छ। �व�ाथ� सो खोपको ���यामा हुनु पछर् र समय तािलकाको पालना गनुर् पन� हुन्छ 
(जस्तैक� प�हलो सुइ पाएपछ� ितस �दन पछ� दो�ो सुइ पाउने)। �फलाडे�ल्फयाको स्वास्थ्य र रोग 
िनयन्�ण �बभागको �ब�ालयमा भनार्को लािग खोपको आवश्यकता हेनर् कृपया यहाँ िथच्नु होला। 
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३) आफ्नो ठेगानाको �माण (यी मध्ये २ वटा चा�हन्छ) 
चा�हने कगज प�मा िय कागज प�हरु स�म्मिलत हुन्छन:् �ब�ालयहरुले प�रवारको 
अवस्था हेर� कागज प� �स्वकार गनुर् पन� हुन्छ◌ः 

 
• सम्प�ीको सम्झौता • हालको ठेगाना भएको हालको राज्यको 

गाड� संचालक �माण वा राज्यले �दएको 
प�रचय प� 

•  घरको िधतोको दस्तावेज • हालको �े�डट काडर्को �बल 
• हालको �बजुली, पानी र ग्यासको �बल  • हालको गाड�को दतार्  
• सम्प��को करको �बल  • हालको ठेगाना भएको मतदाताको 

प�रचय प�  
• हालको ठेगाना भएको हालको राज्यको 

गाड� संचालक �माण 
• हालको ठेगाना ले�खएको बैन्कको �ववरण  

• हालको ठेगाना भएको सोसल 
िसक्यु�रट� कायार्लयको प� 

• आइ आर एस को �ववरण र अरु करको 
�ववरण (W2, 1040, 1099) 

• हालको ठेगाना भएको सावर्जिनक 
सहयोग कायार्लयबाट �ा� गरेको प�  

• हालको ठेगाना भएको तलबको �माण  

• बालकलाई अरु व्य��हरुको वा 
संस्थानको हेर �बचार मा भएको 
खण्डमा अरुले पालेको र नाग�रक सेवा 
�बभागको प� पिन �स्वकार ग�रन्छ  

• घर नभएका �व�ाथ�हरुको लािग आ�म 
िनयु�� र िनवासको प� पिन �स्वकार 
ग�रन्छ  

• आमा बुवा अिभभावकको नाम भएको 
र सब्बै जनाले सह� गरेको मौिलक 
डेराको सम्झौता 

• घर �कनेको सहमित, सहमित समा� 
भएको ४५ �दन िभ� सक्कली सहमित 
�दान गनुर् पछर्  

 
४) आमा बवुाहरुको दतार् बयान ( �ब�ालयले �दान गरेको EH40 �व�ाथ� दतार् फारममा 

स�म्मिलत भएको) 
�ब�ालय िभ� ल◌ाग ुपदथर्, रक्सी, हात हितयार, अरुलाई चोट परुाएको वा �ह◌ँसामा 
संलग्न भएको कारण �व�ाथ� िनलम्बन वा िनस्कासन ग�रएको भनेर गरेको शपथ �दन ु
पन� छ (24 P.S. §13-1304-A)। अनशुासन रेकोडर्मा भएको वा शपथ बयानमा भएको 
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जानकार�को कारण �ब�ालयले �व�ाथ�लाई भनार् न�दन वा भनार् �ढलो गनर् सक्ने छ (24 
P.S. § 13-1317.2(e.1))। तर हातहितयारको कारण िनलम्बन ग�रएको �व�ाथ�लाई 
�बकल्प िशक्षा सेवा �दान गनर् सक्ने हुन्छ। हातहितयार बाहेक अरु कारणले गदार् 
�व�ाथ�लाई िनलम्बन ग�रएको खण्डमा �ब�ालयले �व�ाथ�को परुानो �ब�ालयको रेकोडर् र 
�दसर्नीको सिमक्षा गर�, �ब�ालय �जल्ला मा भनार् हँुदा, सेवा वा सहयोग �दान गनर्लाई 
िसफा�रश ग�रन्छ।  
 

५) मातभृाषा सव�क्षण (�ब�ालयले �दान गरेको EH40 �व�ाथ� दतार् फारम फारममा 
(स�म्मिलत भएको) 
 �ब�ालयमा भनार् हुन ुभन्दा अगा�ड, सम्पणूर् �व�ाथ�लाई संय�ु राज्य अमे�रकाको िशक्षा 
�बभागको नाग�रक अिधकार कायार्लयको अनसुार मातभृाषा सव�क्षण �दइन्छ। मातभृाषा 
सव�क्षण �दनलाई �व�ाथ�लाई भनार् गनर् बाट �ढलो गनर् िमल्दैन। 
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