
नि:शुल्क र मूल्य घटाइएको विद्यालय खािाका बारेमा बारम्बार सोधििे 
प्रश्िहरू 

आदरणीय आमाबुवा/अभििावक: 

बच्चाहरूलाई भिक्षा हाभिल गर्नको लागग स्वस्थ िोजर् आवश्यक छ। Spencerport केन्द्रीय सू्कल जिल्लाले ववद्यालय खुलेको हरेक ददर् 
स्वस्थ खार्ा प्रदार् गदनछ। र्ास्ताको लागत $1.75 हो; खार्ाको लागत $3.00 हो। तपाईंका बालबाललका नि:शुल्क खािाका लाधि िा मूल्य 
घटाइएको खािाका लाधि योग्य हुिसक्छि।् घटाइएको मूल्य र्ास्ताको लागग र  खार्ाका लागग। यि प्याकेटले नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको 
खार्ा लािहरूको आवेदर् र ववस्तृत नर्देिर्हरूको िेट िमावेि गछन। तपाईंलाई आवेदर् प्रक्रियामा मद्दत गर्नका लागग तल केही िामान्य 
प्रश्र् र नतर्ीहरूको उत्तरहरू छर्।् 

1. नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ा किले प्राप्त गर्न िक्छ?  

• तस्वीर , भारतीय आरक्षण मा खाद्य जितरण काययक्रम (FDPIR)वा TANF बाट लािहरू प्राप्त गर्े पररवारका िबै 
बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग योग्य छर्।् 

• फोस्टर स्याहार एजेन्िी वा अदालतको कार्ूर्ी जजम्मेवारी अन्तगनतका फोस्टर बालबाभलका नर्िःिुल्क खार्ाको लागग योग्य 
हुन्छर्।्  

• स्कूलको टाउको सुरु कायनिममा िहिागी बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग योग्य छर्।् 
• घरबारबबहीर्, घरबाट िागेका वा बिाइ िरेकाको पररिाषािँग मेल खार्े बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग योग्य छर्।् 
• यदद तपाईंको घरायिी आम्दार्ी िंघीय आम्दार्ी योग्यता नर्देभिकामा िूगचत िन्दा बादहरी िीमाभित्र परेमा पनर् तपाईंका 

बालबाभलकाले नर्िःिुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ा प्राप्त गर्न िक्छर्।् यदद तपाईंको घरायिी आम्दार्ी यि चाटनमा िएको 
िन्दा थोरै िए वा िीमा मुनर् िए तपाईंका बालबाभलका नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ाका लागग योग्य हुर्िक्छर्।्  

कुल 

परिवाि आकाि 
वार्षिक मार्सक दुई पटक प्रर्ि मर्िना प्रत्येक दुई िप्ता साप्तार्िक 

1  $ 23,828   $ 1,986   $ 993  $ 917  $ 459 
2  $ 32,227   $ 2,686   $ 1,343   $ 1,240   $ 620  
3  $ 40,626   $ 3,386   $ 1,693   $ 1,563   $ 782 
4  $ 49,025   $ 4,086   $ 2,043   $ 1,886   $ 943  
5  $ 57,424  $ 4,786   $ 2,393  $ 2,209   $ 1,105 
6  $ 65,823   $ 5,486   $ 2,743   $ 2,532   $ 1,266 
7  $ 74,222   $ 6,186  $ 3,093   $ 2,855   $ 1,428  
8  $ 82,621   $ 6,886   $ 3,443   $ 3,178  $ 1,589  

*Each Add’l person add  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 

2. मेरो बालबाभलका घरबारबबहीर्, बिाइ िरेका वा घरबाट िागेकाको रूपमा योग्य हुन्छर् ्िर्ी मैले किरी थाहा पाउर्े? तपाईंको 
पाररवाररक िदस्यहरूको स्थायी ठेगार्ा छैर्? तपाईं िबै एकिाथमा आश्रय, होटल वा अन्य अस्थायी आवािमा बस्दै हुर्ुहुन्छ? तपाईंको 
पररवार िमयार्ुकूल आधारमा पुर्स्थानवपत हुन्छ? तपाईंिँग आफ्र्ो पूवन पररवार वा घर छोड्र् चाहर्े बालबाभलका बस्दै छर्?् यदद 
तपाईंलाई तपाईंको पररवारका बालबाभलकाले यी व्याख्याहरूलाई पूरा गछनर् ्िन्र्े लाग्छ र तपाईंका बालबाभलकाले नर्:िुल्क खार्ा प्राप्त 
गर्ेछर् ्िर्ी तपाईंलाई बताइएको छैर् िर्े, कृपया जिम O'Connor, बेघर सम्पकय /आप्रिासी समन्वयक 349-5150 िा 

toconnor@spencerportschools.orgलाई फोर् िम्पकन  गर्ुनहोि ्वा इमेल गर्ुनहोि।्  

3. के मैले प्रत्येक बच्चाको लागग एक-एक वटा आवेदर् िर्न आवश्यक छ?  छैर्। तपाईंको घरका िबै ववद्याथीहरूका लागग एउटा 
नर्:िुल्क तथा मूल्य घटाइएको ववद्यालय खार्ा आवेदर् प्रयोग गर्ुनहोि।् हामी पूरा र्िरेको आवेदर्लाई अर्ुमोदर् गर्न िक्दैर्ौं, 
त्यिैले िबै आवश्यक जार्कारी िर्ेमा नर्जश्चत हुर्ुहोि।् नर्म्र् ठेगार्ामा पूरा गररएको आवेदर् क्रफतान गर्ुनहोि:् बाल पोषण जिभाग, 

Andrea Romano 71 Lyell Ave Spencerport, NY 14559, 349-5190 िा aromano@spencerportschools.org 

NEP 



4. यि ववद्यालय वषनमा मेरा बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाको लागग पदहले र्ै स्वीकृत गररएका छर् ्िन्र्े पत्र मलाई प्राप्त ियो िर्े मैले 
आवेदर् गर्ुन पछन?  पदैर्, तर तपाईंले प्राप्त गर्ुनिएको पत्रलाई ध्यार् ददएर पढ्र्ुहोि ्र नर्देिर्हरूको पालर् गर्ुनहोि।् यदद तपाईंको 
पररवारको कुर्ै बालबाभलका तपाईंको योग्यता िूचर्ामा छूटेका गथए िर्े, Andrea Romano 71 Lyell Ave Spencerport, NY 

14559, 349-5190 िा aromano@spencerportschools.org  लाई तुरून्तै िम्पकन  गर्ुनहोि।् 

5. मेरो बच्चाको आवेदर् गत वषन स्वीकृत िएको गथयो। के मैले अको िर्न आवश्यक छ?  हो।  तपाईंको बच्चाको आवेदर् त्यो ववद्यालय 
वषन र यो ववद्यालय वषनका सू्कल को पजिलो जिन बाि 30 पररचालन जिनदेखख िुरुका केही ददर्का लागग मात्र उपयुक्त गथयो। तपाईंले 
ववद्यालयले र्याँ ववद्यालय वषनका लागग तपाईंको बच्चा योग्य छ िर्ी तपाईंलाई र्िन्दािम्म र्याँ आवेदर् पठाउर्ुपछन। यदद तपाईंले 
स्कूलले स्वीकृत गरेको र्याँ आवेदर्मा पठाउर्ुहुन्र् वा तपाईंको बच्चा नर्:िुल्क खार्ाको लागग योग्य िएको बारेमा िूगचत गररएको 
छैर् िर्े, तपाईंको बच्चालाई खार्ाका लागग पूणन िुल्क लगाइर्ेछ।   

6. मैले WIC प्राप्त गछुन।  मेरा बालबाभलकाले नर्:िुल्क खार्ा प्राप्त गर्न िक्छर्?्  WIC मा िहिागी घरका बालबाभलका नर्िःिुल्क वा 
मूल्य घटाइएका खार्ाका लागग योग्य हुर् िक्छर्।् कृपया आवेदर्मा पठाउर्ुहोि।् 

7. के मैले उपलब्ध गराएका जार्कारीको जाँच गररर्ेछ? हो, जाँच गररर्ेछ। हामी तपाईंलाई तपाईंले ररपोटन गर्ुनिएको पररवार आम्दार्ीको 
भलखखत प्रमाण पठाउर् पनर् अर्ुरोध गर्न िक्र्ेछौं।  

8. यदद म अदहले योग्य र्िएमा, के मैले पनछ आवेदर् ददर् िक्छु? िक्र्ुहुन्छ, तपाईंले ववद्यालय वषन अवगधमा कुर्ैपनर् िमयमा 
आवेदर् ददर् िक्र्ुहुन्छ। उदाहरणका लागग, यदद घरायिी आम्दार्ी कम िएर आम्दार्ी िीमािन्दा मुनर् िए बेरोजगार आमाबुवा वा 
अभििावकका बालबाभलका नर्:िुल्क तथा मूल्य घटाइएका खार्ाका लागग योग्य हुर् िक्छर्।् 

9. यदद मेरो आवेदर् बारे ववद्यालयको नर्णनयिँग मैले अिहमनत जर्ाए के हुन्छ? तपाईंले ववद्यालय अगधकारीहरूिँग कुरा गर्ुनपछन। 
तपाईंले नर्म्र् ठेगार्ामा फोर् गरी वा पत्र पठाएर िुर्ुवाईका लागग पनर् अर्ुरोध गर्न िक्र्ुहुन्छ: िोनाथन साल्ट्िबगय, 349-5121 िा 

jsaltzberg@spencerportschools.org 

10. यदद मेरो घरको कुर्ै व्यजक्त अमेररकी र्ागररक र्िए के मैले आवेदर् ददर् िक्छु? िक्र्ुहुन्छ। तपाईं, तपाईंका बालबाभलका वा 
अन्य पररवार िदस्यहरू नर्िःिुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ाको लागग योग्य हुर् अमेररकी र्ागररक हुर्ु पदैर्।   

11. यदद मेरो आम्दार्ी िधैं एउटै र्रहेमा के गर्े? तपाईंले िामान्यतया प्राप्त गर्े रकम िूचीबद्ध गर्ुनहोि।् उदाहरणका लागग, यदद 
तपाईंले िामान्यतया प्रत्येक मदहर्ा $1000 बर्ाउर्ुियो, तर तपाईंले पनछल्लो मदहर्ा केही कायन छुटाउर्ु ियो र मात्र $900 

बर्ाउर्ुियो िर्े, तपाईंले प्रनत मदहर्ा $1000 बर्ाउर्ुहुन्छ िर्ी लेख्नुहोि।् यदद तपाईंले िामान्यतया ओिरटाइम पाउर्ुियो िर्े, 
यिलाई िमावेि गर्ुनहोि,् तर यदद तपाईंले कदहलेकाहीं मात्र ओिरटाइम कायन गर्ुनहुन्छ िर्े यिलाई िमावेि र्गर्ुनहोि।्  यदद तपाईंले 
जागगर गुमाउर्ु ियो वा तपाईंको कायन घण्टा वा ज्याला कम िएमा, तपाईंको हालको आम्दार्ी प्रयोग गर्ुनहोि।् 

12. यदद पररवारका कुर्ै िदस्यहरूिँग ररपोटन गर्नका लागग आम्दार्ी र्िएमा के गर्े? हामीले आवेदर्मा ररपोटन गर्न तपाईंलाई अर्ुरोध 
गरेका केही आम्दार्ी प्रकार पररवार िदस्यहरूले प्राप्त र्गर्न िक्छर् ्वा आम्दार्ी र्ै प्राप्त र्गर्न िक्छर्।् यस्तो अवस्था आएमा 
कृपया िागमा पनर् 0 लेख्नुहोि।् यद्यवप, यदद कुर्ै आम्दार्ी िागलाई खाली राखखएको छ िर्े, नतर्ीहरूलाई पनर् िून्यको रूपमा गणर्ा 
गररर्ेछ। कृपया आम्दार्ी िागहरू खाली छोड्दा ध्यार् ददर्ुहोि ्क्रकर्की हामी तपाईंले खाली छोड्र्ुिएको हो िन्र्े िोच्र्ेछौं। 

13. हामी िेर्ामा गथयौं। हामीले हाम्रो आम्दार्ी फरक तररकामा ररपोटन गर्ुनपछन? तपाईंको आधारिूत तलब र र्गद बोर्िहरूलाई 
आम्दार्ीको रूपमा ररपोटन गर्ुनपछन। यदद तपाईंले गैर आधाररत आवाि, खार्ा वा कपडाका लागग कुर्ै र्गद ित्ता प्राप्त गर्ुनहुन्छ िर्े, 
यिलाई पनर् तपाईंको आम्दार्ीको रूपमा िमावेि गर्ुनपछन। यद्दवप, यदद तपाईंको आवाि िैन्य आवाि नर्जीकरण पहलको िागमा छ 
िर्े, तपाईंको आवाि ित्तालाई आम्दार्ीको रूपमा िमावेि र्गर्ुनहोि।् तैर्ाथको आधारमा प्राप्त गर्े कुर्ै पनर् अनतररक्त िैन्य 
िुक्तार्ीलाई पनर् आम्दार्ीबाट हटाउर्ुपछन।  

14. यर्द परिवािको लार्ि आवेदनमा पयािप्त ठाउँ छैन भने के िने?  अर्िरिक्त परिवाि सदस्यिरूलाई अलि कािजको टुक्रामा सूचीबद्ध िनुििोस् ि 

यसलाई िपाईंको आवेदनमा संलग्न िनुििोस्  



15. मेरो पररवारलाई थप मद्दतको आवश्यकता छ। के त्यहाँ हामीले आवेदर् ददर्ुपर्े अन्य कायनिमहरू छर्?् तस्वीर वा अन्य 
िहायता लािहरूको आवेदर् किरी गर्े िर्ी फेला पार्न, तपाईंको स्थार्ीय िहायता कायानलयमा िम्पकन  गर्ुनहोि ्वा 1-800-342-3009 मा 
फोर् गर्ुनहोि।्  

यदद तपाईंिँग अन्य प्रश्र्हरू िए वा मद्दतको आवश्यकता िएमा,  349-5190 मा िम्पकन  गर्ुनहोि।् 

िवदीय, 

Gary Miner 
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न:शुल्क तथा कम मूल्यका स्कू लका खानाहरूका ला ग नमूना घरेलू आवेदन Nepali
ित घर एउटा आवेदन भनहोस। कपया कलमको योग गनुर्  (पे होस)ुर् ् ृ होस ् न्सल योग नगनुर् ्

चरण 1 नवजातहरू, बालबा लका र ग्रड 12 सम्म र यस ग्रड वद्याथ हरू स हतका प रवार सब सदस्यहरूको सची बनाउनहोस (अ त रक्त नामहरूका ला ग अ त रक्त ठाउ चा हएमा अक  पाना सलंग्न गनहोस) 

घरवार वहन, वासी, व ाथ  हो? घरबाट भागेको
बच्चाको प हलो नाम MI बच्चाको पिछल्लो नाम डे हो होइन पालनपोषणको बच्चा

प रवार सदस्यको प रभाषा: य प 
सम्ब न्धत नभएता पिन तपा सगँ बसोबास 

हरूको साझदार  र्र आम्दानी तथा खचगन
 जो कोह । गन

पालनपोषणका (Foster care) बालबािलका, 
घरबार बह न (Homeless), प्रवासी 
(Migrant) वा घरबाट भागेको (Runaway) 

ूको प रभाषालाई परा गन बालबािलकाहरू 
िन:शलु्क खानाहरूका लािग योग्य हुन्छन।्
थप जानकार का ला ग न:शल्क तथा कमु
मल्य वद्यालय खानाहरूमा कसर  आवू देन 
दने पढ्नु ्होस। 
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चरण 2 हाल प रवार सदस्यहरूका कोह  (तपा  स हत) ल नम्न ल खत सहायता कायक्रमहरूको एक वा धरमा सहभागी हनभएको छ: SNAP, TANF, वा FDPIR? 

होस य द हो भने यहा कस नम्बर ल ु  र चरण 4 मा जानु  (चरण 3 नभनुर् )य द होइन भने: > चरण 3 मा जानु ।् : > ँ  े े होस ् होस ् होस ् केस नम्बर: 
यस ठाउँमा एउटा मा  केस नम्बर ल हुोसे ।्

चरण 3 सब प रवार सदस्यहरूको आम्दानी लख्नहोस (तपा ल चरण 2 मा ‘हो’ जवाफ दनभएको भए यस चरणलाई छोड्नहोस) 

कित पटक? 
A. बच्चाको आम्दानी 
क हले े र् ् ृ ै र्काह  प रवारको बच्चाहरूल आम्दानी वा ा  गछन। कपया चरण 1 मा सचूीब  ग रएका सब प रवार सदस्यहरू ारा आजन ग रएको ा  
कूल आम्दानी यहाँ समावे हुोस।्श गनर् $ 
B. सब ैप रवार सदस्यहरू (तपा  स हत) 

बच्चाको आम्दानी सा ा हक अधर् स ा हक पा क्षक (म हनाको 
दईु पटक) मािसक 

तपा  यहाँ कुन आम्दानी समावशे
ुुनुेगन बारमा िन त ह हन्न? 

थप जानकार का लािग पाना 
पल्टाउनु ्होस र “आम्दानीका 
ोतहरू” शीषकका चाटहरूर् र्

समीक्षा गनहोसु ।र् ्

बालबािलकाको आम्दानीको 
ोतहरू  चाटर्ले तपा लाई बच्चा 

छ।आम्दानी खण्डमा म त गन
वयस्क आम्दानीको ोतहरू 
चाटर्ले तपा लाई सब ैवयस्क 
प रवार सदस्यहरू खण्डमा म त 
गनछ 

चरण 1 मा सू े आम्दानी नगन र् । सू क प रवार सदस्यको लािग, य द ितनीहरूले नन भने,चीब  नभएका सबै प रवार सदस्यहरू (तपा  स हत), ितनीहरूल  भएता पिन, लाई सचूीब  गनहुोस ् चीब  ग रएका त्ये  आम्दानी ा  गद ्
त्येक ोतको जम्मा कल आम्दानी (कर कट्ट  अिघको) लाई पणूर् ेन्टमा होइन) मा  उल्लेख गनुर् । य द ितनीहरूले कन ैपिन ोतबाट आम्दानी ा  गदनन े, ‘0’ ल हुोस। तपा ल ‘0’ व  गनुहर् न्छु  एकाई डलर (स होस ् ु  ्भन े ् े ु

वा कुन ैठाउहरू खाली छोड्नु हुन्छ भन, उल्लख गनका लािग कन ैआम्दानी छन भन्न तपा ले मा णत गद ( ितब ता जनाउद) हुनहुुन्छ।ँ े े र् ु ै े ँ ै
कित पटक? कित पटक? कित पटक? 

वयस्क प रवार सदस्यहरूको नाम (प हलो र पिछल्लो) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

कायर्बाट आम्दानी सा ा हक  अधर् स ा हक पा क्षक (म हनाको 
दईु पटक) मािसक 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

प रवारका कूल सदस्यहरू 
बालबा लका तथा वयस्कहरू) सदस्यको सामािजक स

प्राथ मक ज्याला कमाउने (Primary wage earner) वा अन्य वयस्क प रवार 
र ा नम्बर (SSN) को अिन्तम चारवटा अङ्कहरू ु

सावर्जिनक सहायता / बाल सहा
/ भरणपोषण (Alimony) 

यता 
सा ा हक अधर् स ा हक पा क्षक (म हनाको 

दईु पटक) मािसक 

X X X X X 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

पेन्सनहरू/अवकाश/अन्य 
सब ैआम्दानी सा ा हक अधर् स ा हक पा क्षक (म हनाको 

दईु पटक) मािसक 

सामािजक सर ा नम्बरु
(SSN) छैन भने चन्ह 
लगाउँनहोसु ् 

सम्पक जानकार  र वयस्कको हस्ता र चरण 4 
म मा णत (वाचा) गछुर् क यस आवदनमा भएका सब ैजानकार हरू सत्य छन र सब ैआम्दानी रपोट ग रएको छ। म बझु्दछ क यो जानकार  संघीय कोषहरू (Federal funds) को ाि को लािग दइएको छ, र स्कल अिधकार हरूले जानकार को मा णत (जाच) गनर् सक्नछन। म सचेे ् र् ु ू ँ े ् त छु 
क मैले जानी-जानी गलत जानकार  दए भने ेरा बच्चाहरूले खाना लाभहरू गुमाउन सक्छन ् ू ु ेछ।, म , र मलाई लागूयोग्य राज्य तथा संघीय काननहरू अनसुार म ा चलाउन स कन

स् ट ठेगाना (य द छ भने) अपाटर्मेन्ट (Apt) # सहर (City) राज्य जप दवा समय फोन नम्बर र इमेल (ऐ च्छक) 

यो फारामा हस्ताक्षर गन वयस्कको छा पएको नाम वयस्क व्य को हस्ताक्षर आजको िमित 

http:������www.abcdefgh.edu


नभनुर्होस ् �वद्यालय प्रयोजनका ला�ग मात्र

आम्दानीको स्रोतहरू�नद�शनहरू 

बालबा�लकाको जा�तय र सांस्कृ�तक प�हचानहरूवकैिल्पक 

बालबािलकाको आम्दानीको �ोत उदाहरण(हरू)

- साथी वा �वस्ततृ प�रवार सदस्यले िनयिमत रूपमा बच्चालाई खचर् 
गन� पसैा �दनहुुन्छ

- कायर्बाट आम्दानी

- सामा�जक सरुक्षा
- अश�ता भ�ुानहरू
- उ�रजीवी (Survivor) लाभहरू

बालबा�लकाको ला�ग आम्दानीको स्रोत

- प�रवारको सदस्य बा�हरको व्य��बाट आम्दानी

- बच्चासँग पणूर्कािलक वा आिंशक रोजगार छ जहाँ उनीहरूले 
तलब वा ज्यालाहरू �ा� गछर्न ्

- बच्चा दृ���बह�न वा असक्षम छ र सामा�जक सरुक्षा लाभहरू 
�ा� गछर्
- आमाबवुा असक्षम हुनहुुन्छ, अवकाश �ा� हुनहुुन्छ वा मतृ्य ु
भएको छ र ितनीहरूका बच्चाले सामा�जक सरुक्षा लाभहरू �ा� 
गछर्न ्

- अन्य कुन ैपिन �ोतबाट आम्दानी - बच्चाले िनजी पेन्सन फन्ड, एकाङ्क� (Annuity) वा 
�स्टबाट िनयिमत  आम्दानी �ा� गछर्

कायर्बाट आम्दानी सावर्जिनक सहायता / भेणपोषण / 
बाल सहायता

- तलब, ज्याला, नगद बोनसहरू

- स्व-रोजगार�को खुद आम्दानी (फामर् वा
 व्यवसाय)

- अफ-बेस (off-base) हाउ�जङ, खा� तथा 
पोशाकका लािग भ�ाहरू

तपा� यु.एस सैिनकमा हुनहुुन्छ भने:

- आधारभूत ( Basic) तलब र नगद बो
नसहरू ( कम्ब्याट भु�ान,  FSSA वा 
िनजीकरण हाउ�जङ भ�ा समावेश 
नगनुर्होस)्

वयस्कहरूको ला�ग आम्दानीको स्रोत

- बेरोजगार� लाभहरू
- कामदारहरूको क्षितपूितर्

- पूरक सरुक्षा आम्दानी (SSI)

- राज्य वा स्थानीय सरकारबाट नगद 
सहायता

- भरणपोषण भु�ानहरू

- बाल सहायता भु�ानीहरू

- पुरानो यो�ा (Veteran) लाभहरू
- हड्ताल लाभहरू

पेन्सनहरू / अवकाश / अन्य सब ै
आम्दानी

- सामा�जक सुरक्षा ( रेलरोड अवकाश 
र ब्ल्याक लङ्ग लाभहरू स�हत)
- िनजी पेन्सनहर� वा असक्षमता 
लाभहरू 
- �स्ट वा इस्टेटहरूबाट हुने स्थायी  
आम्दानी
- एकाङ्क�हरू (Annuities)
- लगानीबाट आम्दानी
- आ�जर्त ब्याज
- भाडाको आम्दानी
- बा� प�रवारबाट िनयिमत नगद 
भु�ानहरू

हामीलाई तपा�को बालबािलकाको जाित र जाित र जातीयताको बारेमा जानकार� सोध्न आवश्यक छ। यो जानकार� हा�ो हा�ो समदुायलाई पणूर् रूपमा सेवा परु ्याउने सिुन��त गनर् मह�वपणूर् हुन्छ र म�त गछर्। यस खण्डमा 
�ित��या �दन ुऐ�च्छक हो र तपा�को बालबािलकाको िन:शलु्क वा कम मलू्य खानाहरूको योग्यतालाई �भाव पाद�न।

जा�त (एउटा वा धेरैमा �चन्ह लगाउनुहोस)्:      एिसयाली 

जा�तयता (एउटामा �चन्ह लगाउनुहोस)्: �हस्पेिनक वा ल्या�टनो 

अमे�रकन इ�न्डयन वा अलास्का िनवासी काला वा अ��क� अमे�रक� गोराहवाइ िनवासी वा अन्य �शान्त ��पवासी 

�हस्पेिनक वा ल्या�टनो होइन           

�रचाडर् बी. रुसेल रािष्ट्रय �वद्यालय स्थापना ऐन (Richard B. Russell National School Lunch Act) लाई 
यस आवेदनमा उपलब्ध गराएको जानकार� आवश्यक छ। तपा�ले जानकार� उपलब्ध गराउनु पद�न, तर य�द 
तपा�ले यसो नगरेमा, हामी तपा�को बच्चाको लािग िन:शलु्क वा कम मलू्य खानाको अनमुोदन गनर् सक्दैन�। 
तपा�ले यस आवेदनमा हस्ताक्षर गरेको घरको वयस्क सदस्यको सामा�जक सरुक्षा नम्बरको अ�न्तम चारवटा 
संख्या समावेश गनुर्पछर्। सामा�जक सरुक्षा नम्बरका अ�न्तम चार अङ्क तपा�ले पालेका बच्चाको लािग आवेदन 
गदार्, वा तपा�ले परूक पोषण सहयोग कायर्�म (SNAP) को सचूी �दएमा, आवश्यक प�रवारको लािग अस्थायी 
सहायता (TANF) कायर्�म वा भारतीय आरक्षणमा खा� �वतरण कायर्�म (FDPIR) मामला नम्बर वा आफ्नो 
बच्चाको लािग अन्य FDPIR प�रचय �दएमा वा तपा�ले आवेदनमा हस्ताक्षर गन� प�रवारका वयस्क सदस्यको 
सामा�जक सरुक्षा नम्बर छैन भन्ने सङ्केत गरेमा आवश्यक पद�न। हामीले तपा�को जानकार�लाई तपा�को बच्चा 
िन:शुल्क वा कम मलू्य खानाका लािग, स्थापना र �बहानको खानाको �बन्ध तथा �वतर्नका लािग योग्य छ छैन 
भिन िनधार्रण गनर्का लािग �योग गन�छ�g। हामीले िशक्षा, स्वास्थ्य, र पोषण कायर्�महरुलाई ितनीहरुको 
कायर्�महरुमा मलू्यांकन, अनदुान, वा लाभहरु िनधार्रणमा ितनीहरुलाई म�त परुय्ाउन, कायर्�म समीक्षाका लािग 
लेखापाललाई म�त परु ्याउन, र कायर्�म िनयमहरुको उल्लंघन िनर�क्षणमा काननू �वतर्क अिधकर�हरुलाई म�त 
परु ्याउन तपा�को योग्यताको जानकार� साझा गनर् सक्छ�।
जाित, रङ, रा��य मलू, िलङ्ग, अश�ता, उमेर वा �ितशोध वा USDA �ारा आयो�जत वा �व� व्यवस्था ग�रएको 
कुनै पिन कायर्�म वा ��याकलापमा पवूर् मानव अिधकारहरूको लािग �ितशोधको आधारमा संघीय मानव 
अिधकार काननू तथा अमे�रक� कृ�ष �वभाग (USDA) मानव अिधकार िनयमन तथा नीितहरू, USDA र यसका 
एजेन्सीहरू, कायार्लय, कमर्चार�हरू र USDA मा सहभागी भएका वा यसलाई �बन्ध ग�ररहेका संस्थाहरूको 
अनसुार भेदभाव गनर् �ितब�न्धत ग�रएको छ।

कायर्�म जानकार�का लािग सञ्चारको वकै�ल्पक साधनहरू ( जस्तै �ेल िलपी, ठूलो अक्षरमा छपाइ, 
अ�डयो टेप, अमे�रकन िचन्ह भाषा आ�द) को आवश्यकता पन� असक्षमताहरू भएका व्य��हरूले 
लाभहरूका लािग ितनीहरूले आवेदन गरेको एजेन्सी ( राज्य वा स्थानीय) मा सम्पकर् गनुर्पन�छ। ब�हरा, 
सनु्नमा क�ठनाइ भएका वा बोल्ने असक्षमताहरू भएका व्य��हरूले (800) 877-8339; मा संघीय �रले 
सेवा (Federal Relay Service) को माध्यमबाट USDA लाई सम्पकर् गनर् सक्छन।् अित�र� रूपमा, 
कायर्�मको जानकार�लाई अङ्�ेजी बाहेकका भाषाहरूमा उपलब्ध हुन सक्नेछन।्
कायर्�ममा भेदभावको उजरु� दायर गनर्का लािग USDA कायर्�म भेदभाव फाराम, (AD-3027)
अनलाइनमा: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै पिन USDA कायार्लयमा 
पाइने फाराम भनुर्होस ् वा USDA लाई सम्बोधन गर� िचठ्ठ� ले�हुोस ् र फाराममा अनरुोध ग�रएको 
सम्पणूर् जानकार� उपलब्ध गराउँनुहोस।् िसकायत फारामको �ितिल�पको अनरुोध गनर्का लािग, 
(866) 632-9992 मा कल गनुर्होस।् तपा�को भ�रएको फाराम वा िचठ्ठ�लाई USDA मा यस अनसुार पेश 
गनुर्होस:्
मेल: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

फ्याक्स:  (202) 690-7442; वा
email:  program.intake@usda.gov.
यो संस्थान एउटा समान अवसर �दायक हो।

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

Household size

Eligibility:

Total Income

DateConfirming O�cial’s Signature DateVerifying O�cial’s Signature

Categorical Eligibility

DateDetermining O�cial’s Signature

Free Reduced Denied



नि:शुल्क  र  मूल्य घटाइएको  विद्यालय खािाका  लागि  कसरी आिेदि  ददिे 

कृपया नि:शुल्क वा मूल्य घटाइएको ववद्यालय खािाका लागि आवेदि भिन तपाईंको मद्दतका निममत्त यी निदेशिहरूको पालिा ििुनहोस।् तपाईंको बालबामलका Spencerport 

केन्द्रीय सू्कल जिल्लामा एकभन्दा धेरै ववद्यालयमा उपस्थित हुिे भएपनि तपाईंले एउटा पररवारको लागि एउटा मात्र आवेदि पेश ििुनपर्न। तपाईंको बालबामलकाको लागि नि:शलु्क 

वा मूल्य घटाइएको ववद्यालय खािाका लागि प्रमाणित ििन आवेदिलाई पूिन रूपमा भिुनपर्न। कृपया यी निदेशहरूको क्रम अिुसार पालिा ििुनहोस!् निदेशिहरूका प्रत्येक चरि 

तपाईंको आवेदिमा भएका चरिसँि समाि र्ि।् यदद कुिैपनि समयमा तपाईं अब के ििे भन्िे बारेमा निस्चचत हुिुहुन्ि भिे, कृपया बाल पोषण जिभाग, Andrea Romano 71 

Lyell Ave Spencerport NY 14559 349-5190 िा aromano@spencerportschools.org मा सम्पकन  ििुनहोस।्  

कृपया आिेदि भिन पेि  ( पेन्ससल होइि )प्रयोि ििुनहोस ्र स्पष्ट रूपमा देखखिे िरी वप्रसट ििुनहोस।् 
 

चरण  2 : पररिारका  कुिै सदस्य  हालै SNAP, TANF िा FDPIR  मा सहभािी  हुिुहुसछ? 

यदद तपाईंको पररिारको कुिै सदस्य  ( तपाईं सदहत )हालै तल सूचीबद्ध िररएका एक िा धेरै सहायता कायनक्रममा सहभािी हुिुहुसछ भिे ,तपाईंका बालबाललका नि:शुल्क विद्यालय खािाका लागि 

योग्य हुसछि:् 

चरण  1 : तपाईंको  पररिारका गे्रड  12  सम्म र  सदहतका  लशशु  ,बालबाललका  र विद्यार्थीहरूलाई सूचीबद्ध ििुनहोस ्

तपाईंको पररवारमा कनत जिा मशशु ,बालबामलका र थकूले ववद्यािीहरू बथर्ि ्हामीलाई बताउिुहोस।्  तपाईंको पररवारको दहथसा हुिका लागि तपाईंसँि उिीहरूको सम्बन्ध हुिु आवचयक रै्ि।  
मैले यहााँ कसलाई सूचीबद्ध ििुनपछन  ?यस भािमा भदान ,कृपया तपाईंको पररवारका निम्ि सबै सदथयहरूलाई समावेश ििुनहोस ् : 

• 18 वर्न वा सोभन्दा मुनिका र पररवारको आम्दािीमा निभनर बालबामलका ; 
• तपाईंको थयाहार अन्तिनत फोथटर थयाहारका वा घरबारबबहीि ,बसाइ सरेर आएका वा घरबाट भािेका बालबामलका ; 
• जुिसुकै उमेरका Spencerport केन्द्रीय सू्कल जिल्लामा उपस्थित ववद्यािीहरू। 
A( प्रत्येक बच्चाको िाम लेख्नुहोस।् प्रत्येक 

बच्चाको िाम वप्रन्ट ििुनहोस।् प्रत्येक बच्चाको 
लागि आवेदिको एउटा रेखा प्रयोि ििुनहोस।् 
िामहरू वप्रन्ट िदान ,प्रत्येक बाकसमा एउटा अक्षर 

लेख्नुहोस।् यदद तपाईंलाई िाम लेख्न ठाउँ पुिेि भिे 
रोककिुहोस।् यदद आवेदिमा भएका रेखा 
संख्याभन्दा बालबामलकाको संख्या धेरै भएमा ,
अनतररक्त बालबामलकाको लागि सबै आवचयक 

जािकारी सदहत अको कािजको टुक्रा यसमा 
संलग्ि ििुनहोस।् 

B( बच्चाSpencerport केन्द्रीय सू्कल 

जिल्लामा पढ्छ ? कुि बालबामलकाले 

Spencerport केन्द्रीय सू्कल जिल्ला] 

मा पढ्र्ि ्भिी हामीलाई बताउि 

“ववद्यािी ”शीर्नक अन्तिनतको 
थतम्भमा  ‘ हो ’वा  ‘ होइि ’गचन्ह 

लिाउिुहोस।् यदद तपाईंले  ‘ हो ’गचन्ह 

लिाउिुहुन्र् भिे ,दायाँ भािमा 
रहेको  ‘ गे्रड ’थतम्भमा ववद्यािीको 
गे्रड थतर लेख्नुहोस।् 

C( तपाईंका कुिै फोस्टर बालबाललका छि ्?यदद कुिै 
बालबामलकालाई फोथटर बालबामलकाको रूपमा 
सूचीबद्ध िररएमा ,बच्चाको िामको रे्उको  “ फोथटर 

बच्चा ”बाकसमा गचन्ह लिाउिुहोस।्  यदद तपाईंले 

फोथटर बालबामलकाका लागि मात्र आवेदि ददंदै हुिुहुन्र् 

भिे ,चरण  1 को समास्ततपनर् चरण  4 मा जािुहोस।् 
तपाईंसँिै बथिे फोथटर बालबामलकालाई तपाईंको 
पररवारको सदथयको रूपमा िििा ििन सककिेर् र 

तपाईंको आवेदिमा सूचीबद्ध ििुनपर्न। यदद तपाईं 

फोथटर र िैर-फोथटर बालबामलका दुबैका लागि आवेदि 

ददंदै हुिुहुन्र् भिे ,चरि  3 मा जािुहोस।्   

D( के घरबारबबहीि ,बसाइ सरेर आएका िा 
घरबाट भािेका बालबाललका छि् ? यदद 

तपाईंलाई यस भािमा सूचीबद्ध िररएको 
कुिै बच्चाले यस मापदण्ड पूरा िर्न  भन्िे 
ववचवास लाग्र् भिे ,बच्चाको िामको 
रे्उको  “ घरबारबबहीि ,बसाइ सरेको 
आएको ,घरबाट भािेको ”बाकसमा गचन्ह 

लिाउिुहोस ् र आवेदिका सब ैचरिहरू पूरा 
ििुनहोस।् 



चरण  2 : पररिारका  कुिै सदस्य  हालै SNAP, TANF िा FDPIR  मा सहभािी  हुिुहुसछ? 

• पूरक पोर्ि सहायता कायनक्रम  ( Supplemental Nutrition Assistance Progra (SNAP 

• आवचयकतामा रहेका पररवारहरूको लागि अथिायी सहायता  ( Temporary Assistance for Needy Families (TANF( । 
• भारतीय आरक्षिमा खाद्य ववतरि कायनक्रम  ( Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR(। 
A(  यदद तपाईंको पररिारको कुिै पनि व्यन्तत मागर्थ सूचीबद्ध 

िररएका कुिै पनि कायनक्रमहरूमा सहभािी हुिुहुसि भिे: 
• चरण  2 लाई खाली र्ोड्िुहोस ् र चरण  3 मा जािुहोस।् 

B(  यदद तपाईंको पररिारको कुिै व्यन्तत मागर्थ सूचीबद्ध िररएका कुिै पनि कायनक्रमहरूमा सहभािी हुिुहुसछ भिे : 
• SNAP, TANF वा FDPIR का लागि केस िम्बर लेख्नुहोस।् तपाईंले एउटा मात्र केस िम्बर उपलब्ध िराउि आवचयक र्। 

यदद तपाईं यी मध्ये कुिै एउटा कायनक्रममा सहभािी हुिुहुन्र् र केस िम्बर िाहा रै्ि भिे ,यहाँ सम्पकन  ििुनहोस ् :1-800-

342-3009 

• चरण  4 मा जािुहोस।् 

चरण  3 : पररिारका  सबै सदस्यहरूको  आम्दािी  ररपोटन  ििुनहोस ्

मैले मेरो आम्दािीको ररपोटन कसरी ििे ? 

• यदद तपाईंको पररवारले आम्दािीको बारेमा ररपोटन ििुनपर्न  पनि भिी निधानरि ििन आवेदिको पर्ाडड भािमा वप्रन्ट िररएको“ ियस्कको आम्दािी स्रोत ”र“ बालबाललकाको आम्दािीको स्रोत ”

िामक शीर्नक रहेको चाटनहरूको प्रयोि ििुनहोस।् 
• सबै रकमलाई कूल आम्दािीमा मात्र ररपोटन ििुनहोस।् सबै आम्दािीलाई पूिन अंकीय डलरमा ररपोटन ििुनहोस।् सेन्टहरू समावेश िििुनहोस।्  

o कूल आम्दािी भिेको कर नतिुन अिाडडको कूल आम्दािी हो 
o धेरैजसो मानिसले आम्दािीलाई जम्मा ,“कूल ”रकम िभएर  “ घर लैजािे ”रकमको रूपमा सोच्र्ि।् तपाईंले यस आवेदिमा ररपोटन ििुनभएको आम्दािी कर ,बीमा वप्रममयम वा तपाईंको 

तलबबाट कादटिे कुिै रकमको भुक्तािमा कम रकम देखाइएको रै्ि भिी निस्चचत ििुनहोस।् 
• आम्दािी बारेमा ररपोटन ििन रै्ि भिे कुिै पनि भािमा  “ 0 ”लेख्नुहोस।् खाली राणखएको कुिै पनि आम्दािी भािलाई पनि शून्यको रूपमा िििा िररिेर्। यदद तपाईंले  ‘ 0 ’लेख्नुहुन्र् वा कुिै 

भािलाई खाली र्ोड्िुहुन्र् भिे ,तपाईंले ररपोटन ििुनपिे कुिै आम्दािी िभएको प्रमाणित  ( वाचा (िदै हुिुहुन्र्। यदद थिािीय अगधकारीले तपाईंको पररवारको आम्दािी िलत तररकाले ररपोटन 
िररएको शंका िरेमा ,तपाईंको आवेदिको र्ािबबि िररिेर्। 

• प्रत्येक भािको दायाँ भािमा रहेका गचन्ह बाकसहरूको प्रयोि िरी प्रत्येक प्रकारका आम्दािी प्राय :कनत पटक प्रातत भयो भिी गचन्ह लिाउिुहोस।् 
3.A. बालबाललकाले आर्नि िरेको आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस ्

A(  बालबाललकाले आर्नि िरेको िा प्राप्त िरेको सबै आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस।् चरि  1 मा सूचीबद्ध िररएका तपाईंको पररवारका सबै बालबामलकाको संयुक्त कूल आम्दािीलाई  “ कूल बाल 

आम्दािी ”गचन्हांककत बाकसमा ररपोटन ििुनहोस।् तपाईंले फोथटर बालबामलका सदहत तपाईंका बाँकी बालबामलकाको लागि आवेदि ददंदै हुिुहुन्र् भिे मात्र फोथटर बालबामलकाको आम्दािीको िििा 
ििुनहोस।्  

बाल आम्दािी के हो ? बाल आम्दािी भिेको तपाईंका बालबामलकालाई तपाईंको पररवारभन्दा बादहरबाट प्रत्यक्ष रूपमा भुक्ताि िरी प्रातत िरेको रकम हो। धेरै पररवारमा कुिै पनि बाल आम्दािी 
हँुदैि। 
3. B  ियस्कले आर्नि िरेको आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस ्

मैले यहााँ कसलाई सूचीबद्ध ििुनपछन? 

• यस भािमा भदान ,कृपया तपाईंसँि सम्बन्ध िभएका र नतिीहरूको आफ्िो आम्दािी प्रातत िििे भएपनि तपाईंसँिै बथिे र आम्दािी तिा खचनहरू साझा ििे तपाईंको पररवारका सबै वयथक 

सदथयहरूलाई समावेश ििुनहोस।् 



चरण  3 : पररिारका  सबै सदस्यहरूको  आम्दािी  ररपोटन  ििुनहोस ्

• समािेश िििुनहोस्   :  

o तपाईंसँिै बथिे तर तपाईंको पररवारको आम्दािीद्वारा सहायता प्रातत िभएका र तपाईंको पाररवाररक आम्दािीमा योिदाि िििे व्यस्क्तहरू।  

o बालबामलका र ववद्यािीहरूलाई पदहले ि ैचरण  1 मा सूचीबद्ध िररएको र्। 
a( ियस्क पररिार सदस्यहरूको िाम 

सूचीबद्ध ििुनहोस।्  “ वयथक पररवार 

सदथयहरूको िाम लेख्नुहोस्  ( पदहलो र 

अस्न्तम िाम(” गचन्हांककत बाकसमा 
तपाईंको पररवारको प्रत्येक सदथयहरूको 
िाम लेख्नुहोस।् तपाईंले चरण 1 मा सूचीबद्ध 

ििुनभएका कुिै पनि पररवार सदथयहरूको 
िाम िलेख्नुहोस।् यदद चरण 1 मा सूचीबद्ध 

िररएको बच्चाको आम्दािी र् भिे ,चरण  3 , 

भाि  A का निदेशिहरूको पालिा ििुनहोस।् 

b( कामबाट प्राप्त हुिे आम्दािीको ररपोटन ििुनहोस।् आवेदिको 
“जागिरबाट भएको आम्दािी ”भािमा कामबाट प्रातत सबै आम्दािीको 
ररपोटन ििुनहोस।् यो साधारितया तपाईंले आफ्िो जागिरबाट कमाएको 
रकम हो। यदद तपाईं थवरोजिार व्यवसायी वा खेती मामलक हुिुहुन्र् भिे ,
तपाईंले आफ्िो कूल आम्दािी ररपोटन ििुनपिेर्। 
 

म स्िरोर्िार छु भिे के ििे ? उक्त कामबाट प्रातत कूल रकमलाई 

आम्दािीको रूपमा ररपोटन ििुनहोस।् यसलाई तपाईंको कूल रमसद वा 
राजथवबाट तपाईंको व्यवसायको कूल सञ्चालि व्ययलाई घटाएर िििा 
िररन्र्।  

c( सािनर्निक सहायता/बाल सहायता/नििानह व्ययबाट प्राप्त 

आम्दािीको ररपोटन ििुनहोस।् आवेदिको  “ सावनजनिक सहायता/बाल 

सहायता/निवानह व्यय ”भािमा लािू हुिे सबै आम्दािी बारेमा ररपोटन 
ििुनहोस।् चाटनमा सूचीबद्ध ििररएको कुिै पनि सावनजनिक सहायता 
लाभहरूको ििद मूल्य बारेमा ररपोटन िििुनहोस।् यदद आम्दािी बाल 

सहायता वा निवानह व्यय माफन त प्रातत हुन्र् भिे ,अदालतले आदेश 

ददएका भुक्तािीहरू मात्र ररपोटन ििुनहोस।् अिौपचाररक तर नियममत 

भुक्तािीहरूलाई अको भािमा रहेको  “ अन्य ”आम्दािीको रूपमा ररपोटन 
ििुनपर्न।  

d( पेससि/अिकाश/असय सबै आम्दािीबाट 

प्राप्त आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस।् 
आवेदिको  “ पेन्सि/अवकाश/अन्य सबै 
आम्दािी ”भािमा लािू हुिे सबै आम्दािी 
बारेमा ररपोटन ििुनहोस।् 

e( कूल पररिारको आकार बारेमा ररपोटन ििुनहोस।्  “ कूल पररवार सदथय 

(बालबामलका र वयथक(” भािमा पररवार सदथयहरूको कूल संख्या प्रववष्ट 

ििुनहोस।् यो संख्या चरण  1 र चरण  3 मा सूचीबद्ध िररएको पररवार 

सदथय संख्यासँि बराबर हुिुपर्न। यदद तपाईंले आवेदिमा सूचीबद्ध 

िििुनभएका तपाईंका कुिै पररवार सदथय हुिुहुन्र् भिे ,पर्ाडड कफतान 
जािुहोस ् र नतिीहरूलाई ितिुहोस।् सबै पररवार सदथयहरूलाई सूचीबद्ध 

ििन एकदमै महत्त्वपूिन हुन्र् ककिकी तपाईंको पररवारको आकारले 

नि :शुल्क र कम मूल्य खािाको योग्यतामा प्रभाव पार्न। 

f( तपाईंको सामान्र्क सुरक्षा िम्बरको अन्सतम चार अंक प्रदाि 

ििुनहोस।् वयथक पररवार सदथयले उपलब्ध िराइएको ठाउँमा आफ्िो 
सामास्जक सुरक्षा िम्बरको अस्न्तम चार अंक प्रववष्ट ििुनपर्न। 
तपाईंसँि सामास्जक सुरक्षा िम्बर रै्ि भिेपनि तपाईं लाभहरूका 
लागि आवेदि ददिको लागि योग्य हुिुहुन्र्। यदद कुिै पनि वयथक 

पररवार सदथयसँि सामास्जक सुरक्षा िम्बर रै्ि भिे ,यस ठाउँलाई 

खाली र्ोड्िुहोस ् र दायाँ भािमा लेबल िररएको  “SS रै्ि भिे जाँच 

ििुनहोस ् ”बाकसमा गचन्ह लिाउिुहोस।् 

चरण  4 : सम्पकन   र्ािकारी  र ियस्कको  हस्ताक्षर 

सबै आिेदिहरूमा पररिारको ियस्क सदस्यले हस्ताक्षर ििुनपछन। आिेदिमा हस्ताक्षर िरेर ,पररिारको सदस्यले सबै र्ािकारी तथ्य र पूणन रूपमा उपलब्ध िराइएको िाचा ििुनहुसछ। यस भािलाई पूरा 
ििुन अिाडड ,कृपया तपाईंले यस आिेदिको पछाडड भािमा रहेको िोपिीयता र िािररक अगधकार कर्थिहरू पनि पढ्िुहोस।् 
A( तपाईंको सम्पकन  र्ािकारी उपलब्ध िराउिुहोस।् यदद यो 
जािकारी उपलब्ध र् भिे उपलब्ध िराइएको भािमा तपाईंको 
हालको ठेिािा लेख्नुहोस।् यदद तपाईंको थिायी ठेिािा रै्ि भिे ,
यसले तपाईंको बच्चालाई नि :शुल्क वा मूल्य घटाइएको ववद्यालय 

खािाका लागि अयोग्य बिाउँदैि। फोि िम्बर ,इमेल ठेिािा वा 
दुबैको साझा वैकस्ल्पक र् तर यदद हामीले तपाईंलाई सम्पकन  ििन 

B( तपाईंको िाम वप्रसट िरी हस्ताक्षर 

ििुनहोस।् आवेदिमा हथताक्षर ििे 
वयथकको िाम वप्रन्ट ििुनहोस ् र उक्त 

व्यस्क्तले  “ वयथकको हथताक्षर ”

बाकसमा हथताक्षर िर्न।  

C( आर्को लमनत 

लेख्नुहोस।् उपलब्ध 

िराइएको खाली ठाउँमा ,

बाकसमा आजको ममनत 

लेख्नुहोस।्    

D( बालबाललकाको र्ानतय र साम्प्रदानयक पदहचािहरू 

साझा ििुनहोस ् )िैकन्ल्पक(। आवेदिको पर्ाडड भािमा ,

हामी तपाईंलाई आफ्िा बालबामलकाको जानत र 

साम्प्रदानयकता बारेमा जािकारी साझा ििन अिुरोध िर्ौं। 
यो भाि वैकस्ल्पक र् र यसले तपाईंको बच्चाको नि :शुल्क 

वा कम मूल्य ववद्यालय खािाको योग्यतामा प्रभाव पादैि। 



चरण  4 : सम्पकन   र्ािकारी  र ियस्कको  हस्ताक्षर 

आवचयक परेमा यसले हामीलाई तपाईंसँि दु्रत सम्पकन  ििन 
सहायता िर्न। 
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