NEPALI

प्रि- प्रिन्डरगार्ट निा लाप्रग आवश्यि पने िागजातहरू
कोभिड-19 को महामारीका कारण, भिद्यालय पुन: सञ्चालन निएसम्म िनाा समयािभि अनलाइन रभिस्ट्र े सन प्रभियामा
साररएको छ । हाललाई सबै कागिातहरू भिद् युतीय रूपमा स्वीिार गररन्छ । तपाईं सबै कागिातहरू भिद्यालय
रभिस्ट्र े सन प्रभतभनभिलाई इमेल मार्ात पठाउन सक्नु हुन्छ । तपाईंलाई रभिस्ट्र े सन प्रभतभनभि को हो िनेर थाहा छै न िने
कृपया आफ्नो स्थानीय भिद्यालयमा सम्पका गनुाहोस् ।
•

जन्मदताटिो िमाण (तपाईंिो बच्चािो उमेर सेप्टेम्बर 1, 2020 मा वा यो भन्दा अगाप्रि नै चार वर्ट पुगेिो हुनु
पर्ट )
सक्कल प्रमाभणत िन्मदताा प्रमाणपत्र, अस्पतालले िारी गरे को िन्मको प्रमाणपत्र, ग्रीन काडा , भपन्क काडा िा र्ेडे रल
I-94 काडा ; िा बच्चाको पासपोर्ा (यी कागिातहरूको प्रभतभलभप स्वीकार गररिँ दै न) ।

•

िानुनी अप्रभभावित्विो िमाण (लागू हुन्र् भने)
बच्चाको िन्मदताा प्रमाणपत्रमा तपाईंको नाम निएको खण्डमा मात्र िरुरी हुने

•

आमाबुवा/ अप्रभभावििो पररचय पत्र
सरकारले िारी गरे को र्ोर्ो सभहतको पररचय पत्र, िस्तै Georgia को सिारीचालक अनुमभतपत्र, िा मान्य अमेररकी
पासपोर्ा आइडी ।

•

आमाबाबु/अप्रभभावि Georgia िा बाप्रसन्दा हुन् भनेर िमाप्रणत गने िमाण
तपाईंको नाममा िएको ऋण िा भलि/बाहाल सम्झौता, िा तपाईंको नाममा िएको भबिुली, ग्ािँ स, िा पानीको भबल,
केबल र र्ोनको भबल माभनने छै न ।

* DeKalb County को भिद्यालयमा िनाा हुन चाहे का र आफ्ना आमाबाबु िा कानुनी अभििािकहरूसिँग बस्ने तर अकाा
ियस्कको घरमा बस्ने भिद्याथीहरूले अभनिाया रूपमा बसोबास गरे को ठाउिँ को प्रमाण िनुा पदा छ ।
िृपया याद गनुटहोस्: कोभिड-19 को बन्दाबन्दीको समयमा, बसोबास गरे को ठाउिँ को प्रमाण चाभहने पररिारहरूले भनम्न
भनदे शनहरू पालना गरे र र्ाराम िरे र अपलोड गना सक्छन् ।
1. आमाबाबु/अभििािकले अभनिाया रूपमा र्ारामको दोस्रो र तेस्रो पृष्ठ िनुा पदा छ र त्यसलाई िभकलको हस्ताक्षर
राखेर प्रमाभणत गनुा पछा ।
2. घर माभलकले र्ारामको चौथो पृष्ठ िनुा पदा छ र त्यसमा हस्ताक्षर गनुा पदा छ । चौथो पृष्ठमा भिद्यालयका अभिकारीको
उपस्स्थभतमा हस्ताक्षर गरररहनु पदै न ।
3. पािँ चौ पृष्ठ अभहलेको समयमा िरररहनु पदै न ।
4. इमेल मार्ात भिद्यालयका प्रभतभनभिलाई पूरा गररएको र्ाराम (र बसोबासको प्रमाणका लाभग िरुरी हुने अरू सबै
कागिात) पठाउनुहोस् । तपाईंलाई भिद्यालयको प्रभतभनभि को हो िनेर थाहा छै न िने कृपया भिद्यालयमा सम्पका
गनुाहोस् ।
िोप्रभि-19 िो महामारीिा िारण, प्रवद्यालय पुन: सञ्चालन नभएसम्मिा लाप्रग भनाट समयावप्रि पररमाजटन
गररएिो र् जस अनुसार सबै िागजातहरू प्रवद् युतीय रूपमा बुझाउन सप्रिन्र् ।
•
•
•
•
•

बच्चािो सामाप्रजि सुरक्षा िािट िो सक्कल वा “र्ूर्”
छूर् आिश्यक परे को खण्डमा, रभिस्ट्र े सन प्रभियाका दौडान तपाईंलाई यो प्रदान गररनेछ ।
बच्चािो प्रपचिेयर िािट (Peachcare card), मेप्रििएि िािट (Medicaid card), स्वास्थ्य प्रबमा िािट , EBT िािट
(खाद्यान्न प्रर्िर्) र/वा TANF (लागू हुन्र् भने)
खोप िमाणपत्र (3231)
दृप्रि, सुनाइ, पोर्ण र दााँतसम्बन्धी परीक्षणिो िमाणपत्र (3300)
िोप्रभि-19 िा िारण, आमाबाबु/अप्रभभाविहरूले प्रवद्यालयिा िप्रतप्रनप्रिलाई इमेल गरे र 30 प्रदन प्रभत्र
िागजात 3231 बुझाउनु पनेर् र 90 प्रदन प्रभत्र िागजात 3300 बुझाउनु पनेर् ।

आिश्यक कागिातको मान्यताको आिारमा भप्र-भकन्डरगार्ा नको भसर् आकस्िक रूपमा सुरभक्षत गररन्छ।

