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अभििावकको सहिाभिता सम्बन्धी जानकारी

नेपाली १

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभििावक/संरक्षक,
तपाई ंथिु ै तररकाले आफ्नो बालबाभलकाको स्कूलमा सल
ं ग्न हुन सक्नहु ुन्छ । तपाईलें स्कूललाई सहयोि िने र आफ्नो
बालबाभलकाको भिक्षामा िाि भलने तररका बारे मा जानकारी िदान िनेछ । तपाईलाई
ं स्कूलको काययक्रममा िाि भलन
आमभन्ित िनय पभन सक्नेछ ।
वर्य िर तपाईलाई
ं भवभिन्न काययक्रमहरूमा उपभस्थभतको लाभि भनम्तो भदइने छ – बैठकमा सहिाभिता, समारोह
(ईिेन्टस)् वा स्कूलले आयोजना िरे का अन्य काययक्रमहरू । के ही बैठकहरू पाठ्यक्रमको बारे मा जानकारी िदान िनय
आयोभजत हुन्छन,् जहााँ भसकाइन्छ र अन्य बैठकहरू बच्चाको ििभत छलफल िनय आयोभजत िररनेछ ।
भवद्यालय पररर्दमा भनवायभचत िई, सभमभतको सदस्य बनी वा सामान्य स्कूलका िभतभवभधहरु आयोजना िनय मद्दत िरी
तपाई ंपभन स्कूलका िभतभवभधमा सहिािी हुन सक्नु हुन्छ ।
यभद तपाईलाई
ं अभििावक क्लब वा स्कूल पररर्द बारे कुनै जानकारी चाभहए स्कूलमा सम्पकय िनहयु ोस।्
यभद तपाई ंआफ्नो बच्चाहरु या स्कूल सम्बभन्धत कुनै पभन कुरा छलफल िनय चाहनहु ुन्छ िने तपाईको
ं बालबाभलकाको
भिक्षक, िध्यानाध्यापक वा अन्य कमयचारी सदस्यहरू सिाँ सम्पकय िनहयु ोस् ।

हस्ताक्षर………………………
भमभत…………………………

INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION

NEPALI 1

अभििावक-भिक्षक साक्षात्कारमा सहिाभिता

नेपाली २

भिय अभििावक/संरक्षक,
(date).............................................

मा तपाईको
ं बालबाभलकाको ििभत र स्कूलले िरे को काययक्रमबारे (name of

teacher/s)..........................................................साँि

छलफल िनय स्कूलमा आमभन्ित िररन्छ । यो बैठकलाई

अभििावक-भिक्षक साक्षात्कार िभनन्छ । यसले तपाईलाई
ं मद्दु ाहरूबारे छलफल िनय , जानकारी िदान िनय वा तपाईको
ं
बालबाभलकाको भिक्षाकोबारे मा िश्न सोध्नको लाभि अवसर िदान िदयछ । पठन-पाठनमा अभििावक, भिक्षक र
भवद्याथी बीचको सहयोि समावेि हुने हुनाले, यो बैठकमा तपाईको
ं चासो र सहिाभिता महत्त्वपर्ू य हुन्छ । हामी तपाईसाँं ि
बैठक िनय तत्पर छौं ।
हस्ताक्षर.................................................
भमभत.....................................................

........................................................सम्ममा तलको िाि परू ा गरी, काटे र फकााउनहु ोस्
अभििावक/संरक्षकको नाम....................................................................................................
भवद्याथीको नाम...........................................................................वर्य तह.................................
कृ पया उपयक्त
ु बाकसमा भचन्ह राखी साक्षात्कारको लाभि सबैिन्दा उपयक्त
ु समयको संकेत िनहयु ोस् ।
.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.............................................................................(िार्ामा) अनवु ादकको आवश्यक छ
हस्ताक्षर................................................................... (अभििावक/संरक्षक)
भमभत.......................................................................
PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW

NEPALI 2

भविेर् काययक्रम / बैठक / समारोह

नेपाली ३

भिय अभििावक/संरक्षक,
तपाईलाई
ं स्कूलको काययक्रममा आमन्िर् छ । स्कूलको बारे मा राम्रो साँि अवित िने र भिक्षक र अन्य अभििावक साँि
िेट्ने यो एक महान अवसर हुनेछ ।
भवद्याथीहरूको अभविािक/संरक्षकको लाभि जानकारी भदने सााँझ………………………………………
स्कूलको भिभवरबारे छलफल िने एक जानकारी सि....... ……………………………………………
अवभध/वाभर्यक समारोहको अन्त
स्कूल पौभि (भस्वभमिं ) / खेलकुद मेला
अभििावक/संरक्षकको लाभि भबहानी भचयापान
…………………………………………..को लाभि एक भविेर् समारोह
अन्य…………………………………………………………
………………… (date)मा ……………..(time)………………………………(location) मा
आयोजना िररनेछ ।
अनवु ादक उपलब्ध हुनेछ
अनुवादक उपलब्ध हुने छै न
हामीलाई आिा छ तपाई ंआउनु हुनेछ र तपाईको
ं स्वाितको लाभि तत्पर छौ ।
हस्ताक्षर...............................................
भमभत.....................................................

........................................................ (date)सम्ममा तलको िाि पूरा गरी, काटे र फकााउनुहोस्
म ………………….. समारोहमा सहिािी हुन सक्नेछु/ सक्ने छै न । मेरो बच्चाको
नाम………………….......... हो ।
यदद उपलब्ध भएमा अनबु ादको आवश्यक्ता हुनेछ 
अनवु ादकको आवश्यकता ………………………………
हस्ताक्षर........................................................भमभत................................................................

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION

NEPALI 3

िनायको तयारी

नेपाली ४

(School letterhead/logo)
(Date)

भिय अभििावक/संरक्षक,
(student’s name)............................................................... अको वर्य हाम्रो स्कूलमा िनाय हुने िएकोमा खसु ी छौ ।
तपाईलाई वर्य िरू
ु हुनिु न्दा पभहले बालबाभलकाको भिक्षक (हरू) साँि िेट्न र कुरा िनय स्कूलमा आमन्िर् िररन्छ । हामी
तपाईको
ं बच्चासाँि सम्बभन्धत कुनै पभन कुरा र स्कूलको िभतभवभधहरुको बारे मा छलफल िनय खसु ी हुने छौ । साथै तपाईको
ं
बच्चाको सफल र रमाइलो स्कूलको िरू
ु वाटको सफलताको सभु नभित िनय तपाई ंर स्कूलको कमयचारी साँिै काम िने तररकाबारे
छलफल िनय खसु ी हुने छौ।
तपाई ……........…………….(time)
बजे स्कूलमा उपभस्थत हुन सक्नु िएमा कृ तज्ञ हुनेछौ ।
ं
…………………………………………(date) मा
कृ पया तपाई ंआफ्नो बच्चालाई साथै ल्याउनहु ोस् । अन्य पररवारका सदस्य र छोराछोरीलाई स्वाित छ ।
हस्ताक्षर....................................................
भमभत........................................................

........................................................ (date) सम्ममा तलको िाि पूरा गरी, काटे र फकााउनुहोस्
अभििावक/संरक्षकको नाम...................................................................
भवद्याथीको नाम: ...................................................................................
 समथय छु
म

..................................... (date) मा ......................... स्कूलमा आउन (time)
 असमथय छु
अनबु ादकको आवश्यक्ता: .............................................. (िार्ामा)
हस्ताक्षर................................................................... (अभविािक/सरं क्षक)
भमभत.......................................................................

PREP INTAKE

NEPALI 4

भवद्याथी भ्रमर् सहमती फारम

नेपाली५

के वल भ्रमर्को लाभि भवद्यालय पररर्दको अनमु ोदन आवश्यक छै न
(School letterhead/logo)

(Date)

भ्रमर्को िीर्यक:…………………………………………………………………………………
भ्रमर्को िन्तव्य:………………………………………………………………………………….
भ्रमर्को भमभत: ………………………………………………………………………………….
िस्थान र भफती समय: ……………………………………………………………………………
भवद्याथीको भ्रमर्को साधन:

बस

रे ल

ट्राम

पैदल

स्टाफ सदस्य र सपु ररवेक्षक: …………………………………………………………………………..
लाित:
खाजा:


तपाईको
ं बच्चाले खाजा र पेय नफुट्नेिााँिामा ल्याउनु पछय ।



भ्रमर्को समयमा खाजा $..... मा भकन्न सभकन्छ



खाजाको लाित भ्रमर्को लाितमा समावेि िररएकोछ ।

आवश्यक पोिाक र उपकरर्:
भ्रमर्को आपतकालीन सम्पकय व्यभक्तको नाम र सम्पकय भववरर्:
अन्य :
तपाईसाँं ि कुनै पभन िश्न वा भचतं ा छ िने, कृ पया ………………..……. (phone number) मा सम्पकय िनहयु ोस्

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

NEPALI 5

भवद्याथी भ्रमर् सहमती फारम

नेपाली५

के वल भ्रमर्को लाभि भवद्यालय पररर्दको अनमु ोदन आवश्यकता छै न

अभविािकको सहमती:
म मेरो छोरी/ छोरी (परू ा नाम)........................................................................................................................लाई
भ्रमर्मा सहिािी हुन अनमु भत भदन्छु ।
अभविािक/संरक्षक (परू ा नाम)............................................................................................................................
हस्ताक्षर…………………………………………………………………
भमभत……………………………………………………………………
आपतकालीन अवस्थामा मलाई सम्पकय िनय सभकन्छ:
………………………………………………अथवा…………………………………………………

भचभकत्सकीय हेरभवचार सहमती
यो भ्रमर्को भजम्मेवार भिक्षकले मलाई सम्पकय िनय असमथय िएमा, या मलाई सम्पकय िनय अन्यथा अव्यवहाररक िएमा, म
भ्रमर्को भजम्मेवार भिक्षकलाई भनम्न कुराको मन्जरु ीनामा भदन्छु :
• यभद भचभकत्सा व्यवसायीद्वारा आवश्यक्ता ठहराएमा मेरो बच्चालाई भचभकत्सकीय वा िल्यक्रीयाको सेवा िाप्त िनय सक्नेछ
• भ्रमर्को भजम्मेवार भिक्षकले उपययक्त
े
ु ठाने िाथभमक उपचार िनय सक्नु हुनछ
हस्ताक्षर: ……………………………………………………………………................. अभविािक/संरक्षक
भमभत: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

NEPALI 5

अवभध समाप्ती

नेपाली६

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
स्कूलको समाप्ती ................................................. (day) ......................................................................
..................................... (time) मा अवभध समाप्ती/ वर्यको अन्त्यको भबदाको लाभि हुनेछ ।
स्कूल पनु : ...........................................( day)....................................(date).......... (time) मा खल्ु नेछ ।

हस्ताक्षर………………………………………
भमभत...............................................................

END OF TERM

NEPALI 6

स्कूल बन्द

नेपाली७

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
..................................................................(day)................................................. (date)मा स्कूल बन्द रहनेछ ।
कृ पया आफ्ना बालबाभलकालाई यस भदनमा स्कूल नपठाउनु होला ।
कारर्:
भवद्याथी - मक्त
ु भदन
(भिक्षकहरूका लाभि माि पाठ्यक्रम भदन)
सावयजभनक भबदा



अन्य



हस्ताक्षर…………………………………….
भमभत ……………………………………….

NO SCHOOL

NEPALI 7

यािा कािय

नेपाली८

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
यािा सभु वधा काियले भवद्याथीहरूलाई सावयजभनक पररवहनमा सहुभलयत दरमा यािा िनय सक्षम तुल्याउछ ।
स्कूलमा िनाय िएका भवद्याथी सभु वधा कािय लाभि योग्य हुन्छन् । भवद्याथी सभु वधा कािय िाप्त िनयको लाभि अभविािकले आवेदन
फारम िनयु पनेछ, जो स्कूलको माध्यमबाट वा रे लवे स्टेिनमा उपलब्ध हुन्छ, र जसको लाभि तपाईको बच्चाको दईु रंिीन
पासपोटय आकारको फोटो समावेि िनयु पछय । पर्ू य रूपले िरे को आवेदन फारम र फोटोमा स्कूलको छाप लिाई रे लवे स्टेिन मा
पेि िनयु पने हुन्छ ।
सदु वधा कार्ा हप्ताको सातै ददन प्रयोग गना सकीनेछ । कृपया यो कुराको ध्यान राख्नुहोस् दक कानून अनुसार यात्रुले
सँधैभरर मान्यता प्राप्त Public Transport Victorian (PTV) को दवद्यार्थी सदु वधा कार्ा सावाजदनक
पररवहनमा सहुदलयत दरमा यात्रा गदाा सधै सायमा राख्नु पनेछ । दवद्यार्थी यात्रा सदु वधा कार्ा देखाउन अनुरोध गदाा
देखाउन सदकएन भने जररवाना लागू हुन सक्छ ।
भवद्याथीले सभु वधा कािय हराएमा, $ ........... िभतस्थापन िल्ु क भतनपयु नेछ ।
हस्ताक्षर ......................................................
भमभत .........................................................

यभद तपाईलाई सावयजभनक पररवहन सेवा सम्बन्धी थप जानकारी चाभहएमा वा कुनै िश्न िएमा Public Transport Victoria
ले टेभलफोन अनबु ाद लाईनको सेबा िदान हदयछ ।

TRAVEL CARD

NEPALI 8

अग्रं ेजी िार्ा भवद्यालय/ के न्रबाट िस्थान

नेपाली९

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
तपाईको बच्चा .............................................................. ले अग्रं ेजी िार्ा कोसय परू ा िररसके को छ र मल
ु धारा स्कूल
कक्षामा सामेल हुन तयार छ । ऊ यस स्कूलमा जााँदछ
ै :
स्कूल:………………………………………………………..
………………………………………………………………
ठे िाना:……………………………………………………….
सम्पकय
व्यभक्त:…………………………………………………………
फोन:…………………………………………………………..
यभद तपाईसाँि के भह िश्न िएमा अग्रं जे ी िार्ा भवद्यालय/ के न्रमा सम्पकय िनहयु ोस:्
....................................................................................... (Contact person)
........................................................... (phone)

हस्ताक्षर .....................................................
भमभत.........................................................

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE

NEPALI 9

भचभकत्सा अवस्था

नेपाली१०

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
यभद तपाईको बच्चालाई लामो अबभधको भचभकत्कीय अवस्था (उदाहरर्को लाभि दम, मधमु ेह, भमरिी, एलजी, anaphylaxis,
thalassemia, haemophilia, वा हृदय अवस्था ) जसले बच्चालाई स्कूलमा हुदाँ ा असर िनय सक्छ,िएमा स्कूललाई जानकारी
भदनपु छय , । तपाई र तपाईको बच्चासाँि छलफल िरी भवद्याथी स्वास््य सहयोि योजना वा व्यभक्तित anaphylaxis व्यवस्थापन
योजना बनाइन्छ, जसले िदाय तपाईको बच्चाको अवस्था र स्कुभलग्ङ दबु ैलाई समायोजन िनय सभकयोस् । सबै जानकारी िोप्य
राभखनेछ ।
स्वास््य सहयोि योजना अनसु ार अन्यथा व्यवस्था िए बाहेक सबै और्धीहरू भिक्षकलाई भदनु पनेछ । उदाहरर्को लाभि,
दमको दबाइ सामान्यतया भवद्याथीसाँि हुनछ
े ।
दख
ु ाइ कम िने Analgesics आमाबाब/ु सरं क्षकको अनमु भतमा माि भदन सभकन्छ ।
यभद तपाईको बच्चाको भचभकत्सा अवस्था िएमा, कृ पया टेभलफोन.................................................. (phone)मा
............................................ (name)सम्पकय िरी समय भमलाउनहु ोस् ।

हस्ताक्षर .....................................................
भमभत .........................................................

MEDICAL CONDITION
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खोपको अभिलेख

नेपाली११

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
भवक्टोररयन िाथभमक स्कूलमा पभहलो पटक िनाय िदाय छाि- छािाको खोप भस्थभत िमार्पि िस्तुत िनय आवश्यक हुन्छ
। भवद्यालय बीच स्थानान्तरर् िएका छाि- छािाले पभन खोप भस्थभत िमार्पिहरू िस्ततु िनय आवश्यक छ ।
प्रमाणपत्रमा दवद्यार्थीलाई diphtheria , धनुषटंकार , पोदलयो , measles, mumps , रूबेला , varicella
(ठे उला) , hepatitis बी, meningococcus, pertussis (लहरेखोकी ), pneumococcus, rotavirus , र
haemophilusइन््लूएज
ं ा प्रकार बी दवरुद्ध खोप ददइएको छ दक छै न भन्ने कुरा उल्लेख गररएको हुन्छ ।
प्रमाणपत्र Australian Childhood Immunisation Register को फोन १८०० ६५३ ८०९ मा सम्पका गरी,
www.medicareaustralia.gov.au/online िाप्त िनय सक्नु हुन्छ वा आफ्नो स्थानीय Medicare कायायलय िएर
पभन िाप्त िनय सभकन्छ ।
यभद तपाईको बच्चा भचभकत्सा काियको लाभि योग्य छै न िने, आफ्नो िाक्टर वा स्थानीय खोप सेवा पररर्दलाई सम्पकय
िनयहु ोस,् जसले तपाईलाई खोप भस्थभत िमार्पि िाप्त िनय सहयोि िनय सक्नेछ ।
स्थानीय निरपाभलका पररर्द, मातृ-भििु स्वास््य के न्र र स्थानीय िाक्टरको माध्यम खोप भलन सभकन्छ ।
खोप दलई नसके का दवद्यार्थीले पदन स्कूल जान पाउने छन् । यदद सङ्क्रामक रोग फै दलएको खण्र्मा
दतनीहरूलाई सङ्क्रमणको खतरा रहे सम्म घर पठाइनेछ ।
यभद तपाईको बच्चालाई खोप भदइएको छ िने, बच्चालाई स्कूल िनाय िनय आउन अिाभि तपाईसं ंि खोपको िमार्पि
िएको भनभित िनयहु ोस् ।
हस्ताक्षर..................................................................
भमभत......................................................................

IMMUNISATION RECORD
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अभविािकबाट िक्त
ु ानी

नेपाली १२

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/सरं क्षक,
स्कूलले भिक्षा र िभिक्षर् भविािबाट काययक्रमका लाभि पैसा िाप्त िछय तर स्कूल यो अपेक्षा राख्दछ छ भक आमाबाबल
ु े या
त भवद्याथीको लाभि आवश्यक भिक्षर् सामाग्री जस्तै पाठ्य-पस्ु तक, स्टेिनरी आइटम, यािा, भिभवरहरू र व्यवहाररक
अभ्यासका लाभि चाभहने उच्च लाितका पाठ्यक्रम सामाग्रीहरू जनु बनाउन सभकए पभछ भवद्याथीले घर लान्छन् आफै ले
िदान िरून या आवश्यक भिक्षा सामाग्रीको लाभि स्कूललाई पैसा भतरून ।
यस वर्यको लाभि अभविािकले यी वस्तुहरूका लाभि $........................ योिदान िनय आग्रह िदयछौ ।
माभथका आइटमका अलावा, स्कूल पररर्द अभविािकलाई स्वैभच्छक रूपमा चन्दा संकलनमा योिदान िनय आव्हान िदयछ ।
यस वर्यको लाभि अभविािकले $.................... दान िनय आग्रह िदयछौ । यो िक्त
ु ानी स्वैभच्छक हो ।
स्कूलले अभविािकलाई उपलब्ध भवत्तीय सहयोिबारे सल्लाह िदान िनय सक्छ । वैकभल्पक िक्त
ु ान भवकल्पबारे छलफल
िनय चाहनहु ुन्छ िने स्कूलमा सम्पकय िनहयु ोस् । याद िनयहु ोस् भिक्षा र िभिक्षर् भविािको नीभत अनसु ार भवद्याथीलाई असमान
व्यवहार िररनु हुन्न - समान पाठ्यक्रम काययक्रम पहुचाँ को अस्वीकार, भिक्षा आइटम , सेवाहरू वा स्वैभच्छक अनदु ान लाभि
बनेको छै न िक्त
ु ानी आधारमा भनदेिन वा disadvantaged इन्कार िनयु आवश्यकता छै नन् ।

हस्ताक्षर…………………………

भमभत………………………………
.

PARENT PAYMENTS
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भवद्याथीको अनपु भस्थभत

नेपाली१३

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
…………………………………………………..………………………….. (day/s and date/s) र
…………………………………………………..………………………….. (day/s and date/s) मा
…………………………………………………… (student’s name)वर्यको ………..(year) को भवद्याथी
स्कूलबाट अनपु भस्थत िएकोमा हामी भचन्तत छौ ।
तलको पचायमा भवद्याथीको अनपु भस्थभतको कारर् खल
ु ाई सके सम्म चााँिो स्कूलमा पठाउनहु ोस् ।
यभद तपाईको छोरा वा छोरी तपाईको अनमु भत भबना अनपु भस्थत िएको िए, कृ पया यसबारे मा थप छलफल िनय स्कूलमा सम्पकय िनयहु ोस् ।
हस्ताक्षर………………………………………. भमभत……………………………………….
कृ पया तलको िाि पूरा गरी, काटेर सके सम्म चाँर्ो फकााउनुहोस्
भनम्न कारर्हरूले िदाय मेरो छोरा छोरी (भवद्याथीको नाम)....................................................................
...................................(भदनहरू र भमभत)............................................. मा स्कूलमा उपभस्थत हुन सके न ।
भबरामी

िाक्टरको appointment दााँत सम्बन्धी appointment

पाररवाररक कारर्

मेरो अनमु भत भवना अनपु भस्थत

अन्य कारर् (भववरर् भदनहु ोस)् ........................................................................................
हस्ताक्षर ........................................................... (अभविािक/संरक्षक)
भमभत………………………………………….

STUDENT ABSENCE
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पौिी काययक्रम

नेपाली१४

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय अभविािक/संरक्षक,
स्कूलको पौिी काययक्रम
................................................................................. (venue)
…………………………………………………………………………………………(address)
........................................................ (dates) between .........................................(times)मा हुनछ
े ।
स्कूलको पौिी काययक्रमसबै भवद्याथीका लाभि हो ।
भवद्याथीहरू भिक्षकको साथ र सपु ररवेक्षर्मा हुनेछन् । भवद्याथीहरूलाई सानो समहु मा राखी ताभलम िाप्त िभिक्षकव्दारा िभिक्षर्
भदइनेछ ।
कृ पया तपाईको छोरा/छोरीको भिक्षकले तपाईको छोरा/छोरी सम्बन्धी थाहा पाउनु पने कुरा िन्नहु ोस् ।
भवद्याथीहरूले ित्येक सिमा भनम्न कुरा ल्याउनु पने छ:
बेथिय (bathers)
 स्नान टोपी (यभद ईच्छा िएमा)

तौभलया
ििल्स(् यभद ईच्छा िएमा)

सभु बधादायक पोिाक उदाहरर्को लाभि ट्राकसटु
पौिी काययक्रमको िल्ु क $....................... िभत सि (जम्मा िल्ु क $ ................. )
............................................................................... हस्ताक्षर
.............................................................. (date) सम्ममा कृ पया तलको िाि पूरा गरी, काटे र फकााउनुहोस्
म (भवद्याथीको नाम)...........................................................................वर्यको.......................................लाई पौिी
काययक्रममा सहिािी हुन अनमु भत भदन्छु/ अनमु भत भदन्न
म िभत सिको $...........भतनय चाहन्छु
अथवा
म सम्पर्ू य पौिी काययक्रमको लाभि भतनय चाहन्छु । $.............सल
ं ग्न
यभद तपाईलाई वैकभल्पक िक्त
ु नीको बारे मा छलफल िनयु परे मा स्कूलमा सम्पकय िनहयु ोस् ।
हस्ताक्षर ............................................................. (अभविािक/सरं क्षक)
भमभत ……………………………………….....
SWIMMING PROGRAM
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बैठकको अनरु ोध

नेपाली१५

(School letterhead/logo)

(Date)

भिय …………………………………………..,
म तपाईलाई आमन्िर् िनय चाहेछु:
तपाईको बच्चाको ििभतबारे छलफल िनय
तपाईको बच्चाको स्कूल ररपोटयबारे छलफल िनय
तपाईको बच्चाको स्कूलबाट अनपु स्थभतबारे छलफल िनय
कृ पया …………………………………….(day and date) ……………………….. (time) मा
.................................................................लाई िेट्न आउनहु ोस् ।
आवश्यक परे मा अनुबादकको व्यवस्था िररनेछ ।
आिा छ तपाई आउन सक्नु हुनेछ । यभद यो समय तपाईको लाभि ठीक निए कृ पया स्कूलमा ..................................
(phone) मा सम्पकय िरी बैठकको वैकभल्पक समय भमलाउनहु ोस् ।
हस्ताक्षर…………………………….. भमभत………………………………..
.............................................................. (date) सम्ममा कृ पया तलको िाि पूरा गरी, काटे र फकााउनुहोस्
म ................................................................... सहिािी हुन सक्छु/सभक्दन । मेरो बच्चाको नाम
............................................................... हो ।
मलाई अनबु ादकको आवश्यक्ता छ यदद उपलब्ध भएमा अनबु ादकको आवश्यक्ता छै न
……………………………… मा अनबु ादकको आवश्यक्ता छ
हस्ताक्षर ...................................................
भमभत .......................................................

MEETING REQUEST
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भ्रमर्को लाभि चाभहने सामानहरू

नेपाली १६

भवद्याथीहरूले भिभवरमा आउदा तल भचन्ह लिाएका सामानहरू ल्याउनु पनेछ । सबै सामानहरूमा
भवद्याथीको नाम लेभखएको हुनु पनेछ ।
१.
सत्ु नको लाभि
भसरक
स्लीभपग्ङ ब्याि
चप्पल
सानो टकीया
पाइजामा
इएर बेि
स्लीभपग्ङम्याट
२.
जीन्स/् लामो ट्राउजसय
िटय
िटयहरू
भििी लुिाहरू

भदउसोको लाभि पोिाक
सन ह्याट
स्काफय
मोजाहरू
न्यानो जम्पर

न्यानो ह्याट
रे न ह्याट
पञ्जा वा भमट्न्स
ऊनी जम्पर

लामो बाहुला िएको न्यानो िटय वा थमयल टप्स थमयल अिं रभवयर
पकाय वा रे नकोट
स्नीकर/रनसय
वाभकग्ङ िजु
स्यान्िल्स
bathers
३.
व्यभक्तित सामानहरू
तौभलया
सनस्क्रीन
कीरा भवकर्यक
भटश्यू या रुमाल
नहु ाउने स्याम्पु
साबनु
personal medical requirements
४.
प्लेट
छुरी/कााँटा/चम्चा

काग्ङ्यो
पानीको वोटल

खानाको लाभि
कचौरा
टी टावल

५.
अन्य
अभ्यास पस्ु तक/नोट बक
ु
लण्ड्रीको लाभि प्लाष्टीकको झोला
भफटी ठे िाना र स्ट्याम्प सभहतको खाम
६.

िमबटु
thongs

पेन र पेन्सील
टचय र ब्याट्री

कप/मि

क्यामेरा

पैसा पठाउने: यभत $.........िन्दा बढी होइन

ITEMS REQUIRED FOR AN EXCURSION
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भवद्याथी उपभस्थत हुने समय र स्कूल िरू
ु हुनु अिाभि र पछाभिको सपु ररवेक्षर्

नेपाली१७

(School letterhead/logo)
(Date)

यो तपाईको लादग तपाईको बच्चाको स्कूल सम्बन्धी महत्वपण
ू ा जानकारी हो ।
अभविािक/संरक्षकले आफ्नो बच्चालाई सही समयमा स्कूलमा ल्याउनु र स्कूलबाट लैजानु पछय ।
कक्षा समय
कक्षा िरू
ु …………….………..……भबहान(time) र कक्षा समाप्ती ………………………………सााँझ(time).
दिक्षकव्दारा बच्चाहरूको स्कूल िरू
ु हुनु अगादर् र पछादर्को सपु ररवेक्षण
दबहान
स्कूलमा तपाईको बच्चा/बच्चाहरूलाई स्कूल िरू
ु हुनिु न्दा अिाभध सपु ररवेक्षर् िने भिक्षकहरू भबहान ............बजेदभे ख कक्षा
िरुु हुन्जेल हुन्छन् । स्कूलले यो समयिन्दा अिाभि सपु ररवेक्षर् िनय सक्दैन । कृ पया यो समय िन्दा अिाभि आफ्नो बच्चालाई
स्कूलमा नल्याउनहु ोस् ।
ददउसो
स्कूलमा तपाईको बच्चा/बच्चाहरूलाई स्कूल समाप्त िइसके पभछ सपु ररवेक्षर् िने भिक्षकहरू सााँझ............बजेसम्म हुन्छन् ।
कृ पया ................यो समयिन्दा अिाभि आफ्नो बच्चालाई स्कूलमा भलन नआउनहु ोस् । अभविािक/सरं क्षकको यो भजम्मेवारी
हो भक आफ्नो बच्चाहरुलाई यो समय सम्ममा स्कुलमा भलन आउनु । स्कूलले यो समयिन्दा पभछ तपाईको बच्चालाई सपु ररवेक्षर्
िने सक्दैन ।
स्कूल अगादर् र पदछको हेरचाह कायारम
हाम्रो स्कूलमा स्कूल अगादर् र पदछको हेरचाह गने कायारम छ:
यो काययक्रम स्कूल संचालन हुने भदनहरूमा भबहान .............बजेभदभख ............बजेसम्म र भदउसो .............बजेभदभख
............बजेसम्म संचालन हुन्छ । यभद तपाईलाई स्कूल समयिन्दा अिाभि र पभछको समयमा तपाईको बच्चाको हेरभवचारको
जरूरी छ िने यस्तो काययक्रमको सोधपछ
ु को लाभि, कृ पाया फोन नं................................मा सम्पकय राखी यो काययक्रमको
लाभि स्थानको व्यवस्था िनयहु ोस् ।
हाम्रो स्कूलमा स्कूल अगादर् र पदछको हेरचाह गने कायारम छै न:
कृ पया यो कुराको याद राख्नहु ोस् भक हाम्रो स्कूलमा स्कूल अिाभि र पभछको हेरचाह िने काययक्रम छै न । यभद तपाईलाई
स्कूल समयिन्दा अिाभि र पभछको समयमा तपाईको बच्चाको हेरभवचारको जरूरी छ िने आफ्नो बच्चाको यस्तो
हेरचाहको व्यवस्था िनयु तपाई अभविािक/सरं क्षकको भजम्मेवारी हो ।
हस्ताक्षर ..........................................
भमभत...............................................
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भ्रमर्को िन्तव्य:भवद्याथी भ्रमर् अनमु भत फाराम
नेपाली १८
(नीजी स्वाभमत्वको िािी आवश्यक्ता िएको भ्रमर् र स्कूल पररर्दको निइ िाधानाध्यापकको स्वीकृ ती चाभहने)
(School letterhead/logo)

(Date)

भ्रमर्को िीर्यक: …………………………......................................................................
भ्रमर्को िन्तव्य:: ………….............................................................................................
भ्रमर्को भमभत (हरू): ……………………………………………………………………
िस्थान र भफती समय:..........................................................................................................................
दवद्यार्थीहरु नीजी स्वादमत्वको गार्ीमा भ्रमण गछा न् जसका चालक
............................................................हुन जो सपु ररवेक्षक कमाचारी सदस्य हुन्
कमाचारी सदस्य र सपु ररवेक्षक: …………………………………………………………………………
लागत: $..................
खाजा:

तपाईको
ं बच्चाले खाजा र पेय नफुट्नेिााँिामा ल्याउन पछय ।

भ्रमर्को समयमा खाजा $..... मा भकनन् सभकन्छ

खाजाको लाित भ्रमर्को लाितमा समावेि िररएकोछ ।
आवश्यक पोिाक र उपकरण:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
भ्रमणको आपत्तकालीन सम्पका व्यदि र सम्पका दववरण: ………………………….................
………………………………………………………………………………….
अन्य:………………………………………………………………………………………….
सोधपुछ वा चासोको लादग, कृपया सम्पका गनाहु ोस:्
………………………….……….………….….……
……….………………..…….(phone number) .
STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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भ्रमर्को िन्तव्य:भवद्याथी भ्रमर् अनमु भत फाराम
नेपाली १८
(नीजी स्वाभमत्वको िािी आवश्यक्ता िएको भ्रमर् र स्कूल पररर्दको निइ िाधानाध्यापकको स्वीकृ ती चाभहने)

अभविािकको सहमती:
म मेरो छोरी/ छोरी (परू ा नाम)........................................................................................................................लाई
भ्रमर्मा सहिािी हुन अनमु ती भदन्छु ।
अभविािक/सरं क्षक(परू ा नाम)............................................................................................................................
हस्ताक्षर…………………………………………………………………
भमभत……………………………………………………………………
आपतकालीन अवस्थामा मलाई सम्पकय िनय सभकन्छ:
………………………………………………अथवा…………………………………………………

भचभकत्सकीय हेरभवचार सहमती
यो भ्रमर्को भजम्मेवार भिक्षकले मलाई सम्पकय िनय असमथय िएमा, या मलाई सम्पकय िनय अन्यथा अव्यवहाररक िएमा, म भ्रमर्को
भजम्मेवार भिक्षकलाई भनम्न कुराको मन्जरु ीनामा भदन्छु :
• यभद भचभकत्सा व्यवसायीद्वारा आवश्यक्ता ठहराएमा मेरो बच्चालाई भचभकत्सकीय वा िल्यक्रीयाको सेवा िाप्त िनय सक्नेछ
• भ्रमर्को भजम्मेवार भिक्षकले उपययक्त
े
ु ठाने। िाथभमक उपचार िनय सक्नु हुनछ
हस्ताक्षर: ……………………………………………………………………................. अभविािक/सरं क्षक
भमभत: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
NEPALI 18
(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school
council approval)

स्कूल पररर्दव्दारा स्वीकृ त भ्रमर्को लाभि भचभकत्सा फाराम

अंग्रेजी १९

स्कूल पररषद द्वारा स्वीकृत भ्रमणहरूको लादग गोप्य दचदकत्सा फाराम
स्कूलले यो फाराम तपाईको बच्चा भचभकत्सा आपत्कालमा संलग्न िएमा ियोि िनेछ । सबै जानकारीलाई िोप्य राभखनेछ । भ्रमर्को बेलामा भचभकत्सा
फाराममा िएको जानकारी अध्यावभधक हुनपु छय ।
स्कूलव्दारा स्वीकृ त भ्रमर्को बेलामा तपाईको बच्चा घाइटे िएमा, सम्पर्ू य उपचारको खचयको भजम्मा अभििावकको हुनेछ भिक्षा तथा िभिक्षर्
भविािलाई भजम्मेवार ठहयायए बाहेक (भजम्मेवारी अटोमाटीक हुनेछैन)। यभद अभििावकले चाहेमा व्यवसाभयक बीमा कम्पनीबाट भवद्याथी दघु यटना
बीमा भकन्न सक्नेछ ।
भ्रमण/कायारमको नाम:.....................................................……………………………………………
दमदत (हरु): …………………………………………………………………………………………..
दवद्यार्थीको पूरा नाम: …………………………………………………………………………………
दवद्यार्थीको ठे गाना:…………………………........................................................................................
पोष्टकोर्: ……….
जन्म दमदत: ……………………………………………………………………….वषा तह: ….…...…अदवभाभक/सरं क्षकको पूरा
नाम:……………………………………………।………………………..
आकदश्मक टे दलफोन नम्बर:काम पभछको समयमा…………………. कामको समयमा ........…………………..
आकदश्मक अवस्र्थामा सम्पका गने व्यिी (अदवभाभक/सरं क्षकभन्दा फरक भएमा):
……………………………................................................................................................................
आकदश्मक टे दलफोन नम्बर:काम पभछको समयमा……………………. कामको समयमा ……………………..
पररवाररक र्ाकटरको नाम:……………………………………………………………………...……..
पररवाररक र्ाक्टरको ठे गाना: ……………………………………………………………..…………..
फोन नबम्बर: …………………………………………………………………………………………...
मेदर्के एर नम्बर: ………………………………………………………………………………………..
मेदर्कल/अस्पतालबीमा कोष: ………………………………………………………………………..
सदस्य नम्बर: …………………………………………………………………………………………
एम्बुलेन्स उपभोिा? होहोइन हो िने एम्बुलेन्स नम्बर:
के यो पदहलो पल्ट तपाईको बच्चा घरबाट टाढा भएको हो? होहोइन
कृपया दचन्ह लगाउनुहोस् यदद तपाईको बच्चा दनम्न कुराबाट पीदर्त भएमा:
दम (पर्ू य दम व्यवस्थापन योजनामा भचन्ह लिाएको छिने )
Anaphylaxis (भिभवरमा या भ्रमर् लाभि व्यभक्तित व्यवस्थापन योजनाको समीक्षाअद्यावभधकमा भचन्ह लिाएको छ िने)
 Bed wetting  Blackouts  Diabetes  Dizzy spells  Migraine
मटु ु को अवस्था  Sleepwalking  Travel sickness  Fits of any type
अन्य: ……………………………………………………………………………………………………
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स्कूल पररर्दव्दारा स्वीकृ त भ्रमर्को लाभि भचभकत्सा जानकारी

भनपाली १९

पौर््ने क्षमता (तपाईको बच्चा कतत दरु ीसम्म सतिलोसँग पौड्न सक्छ कृ पाया तचन्ह लगाउनहु ोस्)
पौड्न सक्दैन (०मी) कमजोर पौिीबाज (<५० मी) ठीकै पौिीबाज (५०-१०० मी)
योग्य पौिीबाज (१००- २०० मी) बभलयो पौिीबाज(२०० मी+)
एलजी (यभद तपाईको बच्चालाई तलका कुनै कुराको एलजी िएमा भचन्ह लिाउनुहोस)्
पेभनसीभलन अन्य और्धी: ………………………………………………………………………………
खानाहरू: …………………………………………………………………………………………………...
अन्य एलजीहरू: ………………………………………………………………………………………….
यी एलजीहरूका लाभि के भह भवर्ेि हेरचाहको भसफाररस िनयहु ुन्छ ? ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
अभन्तम पल्ट भटटानसको खोप भलएको वर्य:
………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………
भटटानसको खोप सामान्यतया बच्चाको उमेर पााँच वर्यको हुदा (ट्रीपल एभन्टजीनको रूपमा अथवा CDT) र पन्र वर्यको (ADT को रूपमा) भदइन्छ
औषधी
के तपाईको बच्चाले कुनै और्धी (हरू)को सेवन िछय ? िछय िदैन
यभद िछय िने, और्धीको नाम, मािा र कभहले र कसरी ख्वाउने िन्नेबारे मा वयान िनयहु ोस्
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………........................................................................................
सबै और्धीहरू भजम्मेवार भिक्षकलाई भदनु पनेछ । सबै और्धीका िािाहरूमा तपाईको बच्चाको नाम लेभखनक
ु ो साथै मािा कभहले र कसरी ख्वाउने िन्ने कुरा
पभन लेख्नु पछय । और्भधहरू कमयचारीले राख्छ र जरूरत अनसु ार भवतरर् िररन्छ । यभद तपाईको बच्चा और्भध सक्षम िएको वा बोक्न जरूरी िएको कुरा मख्ु य
भिक्षकलाई िन्नहु ोस् (उदाहरर्को लाभि दमको पफ्फसय वा मधमु ेहको लाभि ईन्सुलीन) । बच्चाले और्भध भजम्मेवार भिक्षक र तपाई दबु ैको ज्ञान र स्वीकृ तीमा माि
बोक्न सक्छ ।
दचदकत्सा स्वीकृती
भ्रमणको दजम्मेवार दिक्षकले मलाई सम्पका गना नसके मा, वा अन्यर्था सम्पका गना अव्यवहाररक भएमा, म दजम्मेवार दिक्षकलाई दनम्न कुराको
अनुमदत ददन्छु:
- भचभकत्िा व्यविायीले जरूरी ठम्याएमा मेरो बच्चाले भचभकत्िभकय र िल्यभक्रया ध्यान िाप्त िनय ।
-भजम्मेवार भिक्षकले जरूरी ठानेमा फस्ट एि एि्भमभनस्टर िनय
(मादर्थ उल्लेदखत) अदभभाबक/सरं क्षकको हस्ताक्षर …………………………………………………………
दमदत: ………………………………………………………………………………………………………
भिक्षा तथा िभिक्षर् भबिािको आवश्यक्ता अनसु ार स्कूलको पररर्दव्दारा स्वीकृ त सरकारी स्कूलको भ्रमर्मा सहििी सबै भवद्याथीले यो सहमतीमा हस्ताक्षर
िनयपु छय ।
नोट: तपाईले भ्रमर्/काययक्रम सम्बन्धी जानकारी र अभििावक अनमु भत फाराम तपाईको बच्चाको सहििी हुनिु न्दा अिाभि िाप्त िनयु हुने छ । तपाईसाँि थप िश्न
िएमा, काययक्रम िन्दा अिाभि स्कूललाई सम्पकय िनयहु ोस् ।
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