
आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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2022-2023 STUDENT-PARENT HANDBOOK ACCESS & 

ACKNOWLEDGEMENT  

२०२२-२०२३ विद्यार्थी-अवििािक ह्याण्डबुक पह ुँच र 

स्िीकृवि 
 

मलाई २०२२-२०२३ MNPS Student-Parent Handbook अनलाईन् www.mnps.org/handbook. मा उपलब्ध छ भन्न ेबारेमा थाहााँ छ ।  

म तलको हस्ताक्षरले मलैे पुस्स्तका पढेको छु र यो पुस्स्तका सम्बस्न्धत नीस्तहरु बुझेको छु भनेर स्वीकार गछछ | 

ववद्यार्थीको नाम (कृपया पूिा नाम लखे्ननहोस)______________________________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID):___________________________ 

ववद्यार्थीको स्कूलको नाम (कृपया पूिा नाम लेख्ननहोस):______________________________________________________________________________________ 

अस्भभावक वा संरक्षकको नाम (कृपया पूरा नाम लखे्नहुोस):____________________________________________________________________________ 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

नोट: साइन गरेर यो फारि वफिाा गना विफलिा िएिा विद्यालयलाई MNPS’ Student - Parent Handbook िा उल्लेविि नीयिहरु र पोवलसीहरुको बारे अनुकूल विम्िेिारी बाट विद्यार्थीलाई राहि गने छैन । 

 

SCHOOL ATTENDANCE & TRUANCY स्कूल हाविरी र अनुपवस्र्थि 

म बुझ्छु स्क मेरो स्वद्याथी अस्नवायछ स्कूलमा उपस्स्थत हुन कानूनको अधीनमा छ ।  Compulsory Attendance Law / अस्नवायछ उपस्स्थस्त काननू(TCS 49-6-3001) मा उल्लेख गरे अनुसार Tennessee  स्टेटले ६-१७ वर्छ 

उमेरका सबै बच्चाहरूलाई अस्नवायछ पढ्नको लास्ग उपस्स्थस्त हनु आवश्यक गछछ । स्टेट कानून (TCA 49-6-3007)अनुसार  Compulsory Attendance Law / अस्नवायछ उपस्स्थस्त काननूको पालना गनछ असफल भएमा स्कूल 

स्तरको समथछन र हस्तक्षेपहरू, Metro Student Attendance Center मा स्सफाररस र/वा अनुपस्स्थत/शैस्क्षक लापरवाहीको लास्ग स्कशोर अदालत ( Juvenile Court) मा मात्र स्सस्मत नभई अन्य थप कारवाही हुन सक्छ । (थप 

जानकारीको लास्ग bit.ly/mnpsattendance मा जानुहोस्) 

 

 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

  

Nepali 
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FERPA DIRECTORY INFORMATION  

FERPA वनरे्दविका िानकारी  
 

ववद्यार्थीको नाम (कृपया पूिा नाम लखे्ननहोस)______________________________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID):___________________________ 

NOTICE OF DIRECTORY INFORMATION वनर्देविका िानकारी सूचना: 

Federal Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA) को अनुसार संशोधनको रूपमा, एक स्वद्याथीको स्शक्षा रेकडछ गोपनीयको रूपमा रास्खन्छ र त्यस काननूमा सूचीबद्ध स्वशेर् पररस्स्थस्तहरूको सीस्मत संख्या 

बाहेक, तेस्रो पक्षलाई अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीको पूवछ स्लस्खत सहमस्त स्बना (यस्द स्वद्याथी १८ वर्छ वा मास्थ भएमा) जारी गररन ेछैन । यद्यस्प कानूनले अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीको पूवछ सहमस्त स्बना नै स्कूलहरूलाई 

स्वद्याथी “स्नदेस्शका जानकारी” जारी गनछ अनुमस्त स्दन्छ । यस्द तपाइाँ तपाइाँको पूवछ सहमस्त स्बना कुन ैप्रकारको स्नदेस्शका जानकारी जारी गनछ चाहनुहुन्न भन ेतपाइाँ तलको फारममा साईन गरेर यस FERPA अपवाद को "अस्स्वकार" 

छनौट गनछ सक्नहुुनेछ । स्नदेस्शका जानकारीको जारी अस्स्वकार गने स्वद्याथीको स्नदेस्शका जानकारी अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीले स्कूल वा MNPS Family Information Center मा अस्स्वकारको रद्द स्फताछ पूरा गरेर पेश 

गरेर छनौट (flagged) हटाउन अनुरोध नगरे सम्म यस नीस्त / प्रस्ियाको अस्स्वकार बमोस्जम, हालको स्कूल वर्छ सम्म छनौट (flag) गरीनेछ ।  

 

म ___________________________________________________________________________ (अवभभावक/संिक्षकको नाम वा ववद्यार्थीको नाम*),  

FERPA अन्तगछत स्नदेस्शका सचूनाको रूपमा पस्हचान गरीएको व्यस्िगत-पस्हचान योग्य जानकारी जारी गनछ बाट रोक्न अनुरोध गदछछु ।  

• स्वद्याथीको नाम 

• ठेगाना 

• तस्वीर वा फोटोग्राफ 

• जन्म स्मस्त र स्थान 

• अध्ययन मेजर क्षेत्र 

• उपस्स्थतको स्मस्त 

• आस्धकाररक मान्यता गस्तस्वस्धहरु र खेलमा सहभास्गता  

• आथलेस्टक स्टम सदस्यको वजन र उचाइ 

• स्डग्री, सम्मान, र पुरस्कार प्राप्त 

• सबै भन्दा हाल शैस्क्षक एजेन्सी वा संस्थामा उपस्स्थत 

म यो फारम पेश गरे पस्छ माथी सूचीकृत जानकारी मैल ेतेस्रो दललाई जारी गनछ सस्कन्छ भनेर स्लस्खत सहमस्त नस्दए सम्म वा स्कूललाई कानूनले आवश्यक नगरेसम्म वा FERPA अन्तगछत मेरो पूवछ स्लस्खत सहमस्त स्बना यस्तो 

जानकारी जारी गनछ अनुमस्त भएमा र त्यो स्नदेस्शका जानकारी अन्यथा स्कूलले यस फाराम प्राप्त गरेको समय देस्ख मेरो अस्स्वकार अनुरोध नत्यागे सम्म जारी गररन ेछैन भन्ने कुरा म बुझ्छु । म स्वद्याथी आईडी नम्बर प्रयोग गनछ स्दन 

अस्स्वकार गनछ सस्क्दन स्कनस्क यो स्कूलको लागी आवश्यक पस्हचान जानकारी हो भन्ने कुरा म बुझ्छु । म थप बुझ्छु स्क यस्द मेरो अस्स्वकार अनुरोध प्राप्त गनुछ अस्ि स्कूलल ेस्नदेस्शका जानकारी जारी गयो' भन,े स्कूलले खुलासा गरेको 

मेरो स्नदेस्शका जानकारी  रोक्न सक्नेछैन । म स्कूललाई सम्पकछ  गरेर मेरो / मेरो स्वद्याथीको स्नदेस्शका जानकारी कसरी प्रयोग गररएको छ भन्ने स्वर्यलाई अनुरोध र चुनौती स्दन सक्छु भन्ने कुरा बुझ्छु । 

 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीको स्नदेस्शका जानकारी मास्थ वर्छन गररए अनसुार साझा गनछको लागी अनुमस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 
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HEALTH SCREENINGS स्िास््य स्रीवनंग  

ववद्यार्थीको नाम (कृपया पूिा नाम लखे्ननहोस)_______________________________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID):___________________________ 

स्कूलको नाि: ______________________________________________________________________________________________________ 

विद्यार्थीको िन्िविवि (िवहना/वर्दन/साल): ________ / ________ / ________   

 

सुनुवाई, दृस्ि, उचाइ, तौल, र रिचाप स्िीस्नंग 

के तपाई तपाईको बच्चालाई सनुुवाई, दृस्ि, उचाइ, तौल, र रिचाप स्िीस्नंगमा भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहुन्छ ? 

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

COVID-19 पररक्षर्  

COVID-19 केसहरु बढेको अवस्थामा MNPS ले तपाईकंो बच्चालाई COVID-19 संिमर्को लास्ग जााँच गनछ तपाईकंो अनुमस्तको अनुरोध गदछछ । जााँच स्कूल नसछ द्वारा आयोस्जत गररनेछ । एक स्वद्याथीलाई हप्ताको एक पटक 

भन्दा बढी अस्नयस्मत पररक्षर्को लास्ग छनौट गररन ेछैन । हामी स्नदेशात्मक समय बास्हर जााँच गनछ सक्दो प्रयास गनेछौं ।   

के तपाई तपाईको बच्चालाई COVID-19 जााँचमा भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 
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PERMISSION PREFERENCES  

अनुअिवि प्रार्थविकिा  
 

FAMILY LIFE & SEXUAL HEALTH EDUCATION पाररवाररक जीवन र यौन स्वास््य स्शक्षा 

Lifetime Wellness कोसछले पाररवाररक जीवन स्शक्षा र यौन स्वास््य स्शक्षा समावेश गदछछ । स्नम्न स्वर्यहरू समेस्टएका छन्: परहेज, आत्माबल, स्वस्थ सम्बन्ध, सहमस्त, प्रजनन प्रर्ाली, यौन संिस्मत संिमर् (STIs), 

HIV/AIDS सस्हत संरक्षर्को स्वस्ध, गभाछवस्था, दत्तक, सुरस्क्षत आत्मसमपछर् (Safe Haven Law), मानव तस्करी (TN Human Trafficking Law / TN मानव तस्करी कानून), बाल यौन दवु्यछवहार (Erin’s Law/कानून) । 

 

अस्भभावकहरु र संरक्षकसाँग पाररवाररक जीवनको कुनै पस्न भाग र/वा यौन स्वास््य स्शक्षा एकाइमा आफ्नो बच्चाको सहभास्गता अप्ट आउट वा अस्वीकार गन ेस्वकल्प छ । स्वद्याथीहरूलाई भाग नस्लएकोमा दस्डडत गररने छैन बरु ती 

स्वद्याथीहरूले फरक स्थानमा स्वतन्त्र र समतामूलक स्वास््य र कल्यार्का पाठहरू प्राप्त गनेछन ्।  

 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई यी सब ैपाठहरूमा भाग स्लन अनमुस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

यस्द तपाईलंे होइन (no) छनौट गनुछभयो भने, कृपया तलको सम्बस्न्धत बाकसमा चेक लगाउाँनुहोस् । म बुझ्छु स्क यस्द मैले अप्ट-आउट वा अस्वीकार गनछ स्लस्खत अनुरोध पेश नगरेमा, मेरो स्वद्याथीले सबै पाठहरूमा भाग स्लनेछ ।  

 

 परहेज 

 आत्माबल 

 स्वस्थ सम्बन्ध 

 स्लंग पस्हचान 

 यौन अस्भमुखीकरर् 

 सहमस्त 

 प्रजनन प्रर्ाली 

 यौन संिस्मत संिमर् (STIs), HIV/AIDS सस्हत 

 सुरक्षा स्वस्धहरू 

 गभाछवस्था 

 अंगीकरर् 

 Safe Haven Law सुरस्क्षत हेवन कानून 

 Tennessee Human Trafficking Law टेनेसी मानव बेचस्बखन कानून 

 Erin’s Law / ऐररन कानून  

  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

  



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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ववद्यार्थीको नाम (कृपया पूिा नाम लखे्ननहोस)_______________________________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID):___________________________ 

USE OF THE INTERNET (Policy 4.406) 

इन्टरनेटको प्रयोग (नीवि ४.४०६) 

 

मैले MNPS इन्टरनेटको प्रयोग नीस्त ४.४०६ पढेको छु (www.mnps.org/board-of-education/policies-and-procedures) । म बुझ्छु स्क इन्टरनेट कम्प्युटर नेटवकछ हरूको स्वश्वव्यापी समूह हो र MNPS ल ेयी इन्टरनेट 

साइटहरूमा वा उपलब्ध सामग्रीलाई स्नयन्त्रर् गदैन । म MNPS ल ेस्वद्याथीलाई पहुाँच गन ेसाइटहरूमा उपलब्ध भाएका आपस्त्तजनक सामाग्रीहरु स्फल्टर गनछ सक्दो प्रयास गनेछ तर स्फल्टररङ प्रयासले आपस्त्तजनक सामग्रीहरू सम्पूर्छ 

रुपले अवरुद्घ वा रोक्न सक्दैन भनेर बुझ्छु ।  

 

के तपाई MNPS लाई तपाईको स्वद्याथीलाई इन्टरनेटमा पहुाँच प्रदान गनछ अनुमस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

LAPTOP/DEVICE USE (Procedure 3.301.1P)  

ल्यापटप/उपकरण प्रयोग (प्रवरया 3.301.1P) 

 

MNPS स्वद्याथीहरुलाई दवैु स्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा पढ्न र स्सक्नको लास्ग ल्यापटप वा उस्तै उपकरर् स्वतरर् गनछ सक्छ । कुनै पस्न अस्भभावक आफ्नो स्वद्याथीहरुलाई ल्यापटप वा उस्तै पढ्न ेउपकरर् पहुाँच स्नर्ेध गनछ 

चाहनुहुन्छ भने उनीहरुले अनुमस्त स्दनुपछछ । 

मैले MNPS Student Device Procedure 3.301.1P / MNPS स्वद्याथी उपकरर् प्रस्िया 3.301.1P पढेको छु (www.mnps.org/board-of-education/policies-and-procedures). MNPS ल ेदवैु स्कूलमा हुाँदा र स्कूल 

बास्हर हुाँदा स्डस्जटल माफछ त पढ्न ेर स्सक्न ेअवसरहरूको लास्ग ल्यापटप वा उस्तै उपकरर् स्वतरर् गनछ सक्छ ।  इन्टरनेट प्रयोग नीस्तमा व्याख्या गररएको अनसुार यस ल्यापटप वा यस्त ैप्रकारको उपकरर्ले MNPS द्वारा प्रदान गररएको 

इन्टरनेट स्फल्टररंग उपयोग गदछछ ।  

के तपाई MNPS लाई तपाईको स्वद्याथीलाई दवैु स्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा पढ्न र स्सक्नको लास्ग ल्यापटप प्रयोग गनछ अनुमस्त स्दनुहुन्छ ? 

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

 

  

http://www.mnps.org/board-of-education/policies-and-procedures


आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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PERMISSIONS FOR WRAP-AROUND SERVICES  

राप-अराउन्ड सेिाहरूको लावग अनुिविहरू  
 

स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID): _____________________________  

NAVIGATOR PROGRAM न्याविगेटर प्रोग्राि 

 

MNPS न्यास्भगेटर प्रोग्रामले स्कूल बास्हर भएको स्दनमा पूरक चेक-इनको साथ स्वद्याथीहरूलाई संकाय र स्टाफको साथ कनेक्ट गछछन् । तपाईकंो स्वद्याथीलाई तोस्कएको न्यास्भगेटरले स्कूल वर्छभरर तपाईकंो स्वद्याथी र/वा 

पररवारहरूसाँग चेक-इन गनेछ । यी चेक-इनहरू व्यस्िगत रूपमा वा फोन द्वारा हुन सक्छन् ।  

 

के तपाई तपाईको बच्चालाई भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहनु्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

SCHOOL PSYCHOLOGIST SERVICES सकूल िनोिैज्ञावनक सेिाहरू 

 

स्कूल मनोवैज्ञास्नक कायछ सेवाहरू हरेक MNPS स्कूलमा उपलब्ध छन ्। अन्य सेवाहरू मध्य,े स्कूल मनोवैज्ञास्नकहरूले उनीहरूको स्कूलमा स्कूलको स्दनमा स्वद्याथीहरूलाई स्निःशुल्क समूह-आधाररत, सामान्य स्शक्षा सेवाहरू प्रदान 

गछछन् । कानूनले आवश्यक नगरेसम्म स्कूल मनोवैज्ञास्नकसाँग एक स्वद्याथीको सेसन सन्दभछमा सब ैरेकडछ गोप्य रास्खन्छ । 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई स्कूल मनोवैज्ञास्नकबाट समूह-आधाररत  (Tier 2) सेवाहरू प्रयोग गनछ अनमुस्त स्दनुहुन्छ ? 

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

SCHOOL SOCIAL WORK SERVICES स्कूल सािाविक काया सेिाहरु  
 

स्कूल सामास्जक कायछ सेवाहरू हरेक MNPS स्कूलमा उपलब्ध छन् । सामास्जक कायछ स्वभाग स्वद्याथीहरूको सवोच्च शैस्क्षक क्षमतामा पगु्न मदत गनछ प्रस्तबद्ध छ । समाज सेस्वले स्कूल स्दनमा स्वद्याथीहरूलाई स्नशुल्क वा स्िमा 

परामशछ प्रदान गनेछ । कानूनल ेआवश्यक नगरेसम्म स्कूल सामास्जक कायछकताछ सगं एक स्वद्याथीको सेसन सन्दभछमा सब ैरेकडछ गोप्य रास्खन्छ । 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई स्कूलमा सामास्जक कायछ सेवाहरू प्रयोग गनछ अनुमस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________  



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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UNIVERSAL BEHAVIOR SCREENER  

विश्वव्यापी व्यिहार वस्रनर 

 

स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID): _____________________________  

हाम्रोMulti-Tiered System of Support (MTSS) ढााँचा माफछ त, स्शक्षक, स्शस्क्षका र प्रशासकहरूले प्रत्येक स्वद्याथीको लास्ग शैस्क्षक र व्यवहाररक आवश्यकताहरूको लास्ग समयमै र प्रभावकारी प्रस्तस्ियालाई समथछन गनछ 

आफ्नो अस्धकारमा उपकरर्हरू प्रमास्र्त गरेका छन् । 

MTSS स्वश्वव्यापी स्स्िस्नङ प्रस्ियाले रास्रिय स्तरमा मानक मूल्याङ्कनहरू प्रयोग गरेर थप समथछन चास्हन ेस्वद्याथीहरूको पस्हचानको लास्ग सुरुवात स्बन्द ुप्रदान गदछछ । MTSS को एक भागको रूपमा, सब ैस्वद्याथीहरूलाई व्यवहार 

जोस्खमहरूको लास्ग जााँच गररन्छ तास्क स्शक्षक, स्शस्क्षकाहरूले स्वद्याथीको आवश्यकताहरू राम्रोसाँग पस्हचान गनछ सकून ्। 

 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई स्वश्वव्यापी व्यवहार स्स्िनरमा भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहुन्छ ?  

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

  



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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MEDIA PERMISSIONS विवडया अनिुविहरू  

स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID): _____________________________  

यी अनुमस्तहरूसाँग सम्बस्न्धत नीस्तहरूको बारेमा थप जानकारीको लास्ग www.mnps.org/students-families/student-resources/handbook/handbook-rights-and-responsibilities मा जानुहोस् ।  

 

 के तपाई यी स्नम्नको लास्ग अनुमस्त स्दनुहुन्छ ? 

 

विवडया* 

1. MNPS लाई मेरो बच्चा स्मस्डयामा सस्हत सावछजस्नक रुपमा मेस्डया आदर गनछ अनमुस्त छ । YES छ  NO छैन 

2. MNPS लाई मेरो बच्चाको तस्वीर वा स्डस्जटल स्मस्डया र वेब प्रकाशन स्प्रन्ट, ईन्टरनेट वा अन्य कामको लास्ग रेकडछ गनछ अनुमस्त छ । YES छ  NO छैन 

3. मेरो बच्चाको तस्वीर स्खच्न वा स्डस्जटल रेकडछ गने समाचार र अन्य MNPS स्मस्डयालाई अनुमस्त छ । YES छ  NO छैन 

*यवि MNPS ले यो अननमवर् फािममा प्रार्थवमकर्ा विन्ह लिाएको प्राप्त ििेन भने वजल्लाले मार्थीको ववकल्प एक ि िनईलाई अननमवर् विईनेछ ि र्ेस्रो ववकप्ललाई अननमवर् विईनेछैन जनन समािाि वा िौि MNPS मेविया द्वािा र्स्वीि 

वा विवजटल िेकवििंि हो | 

   

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

  



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ा ुिननहुोस 

वा अनलाई भिजन permissions.mnps.org मा पूिा िननहुोस् । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस 

प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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SCHOOL CLIMATE SURVEY स्कूल िािािरण सिेक्षण 

स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID): _____________________________  

२०२२-२3 स्कूल वर्छमा MNPS ल ेिीन गे्रड र िार्थीको गे्रडको विद्यार्थीहरुको लावग दईु देस्ख तीन ओटा छोटो (१०-२० स्मनेट ) सवेक्षर् सञ्चालन गदैछ । यी सवेक्षर्हरुले हामीलाई स्वद्याथीहरुको बारेमा र उनीहरुको स्कूल 

धारर्ा बारेमा थप जान्नको लास्ग मद्दत गनेछन् । | यी सवेक्षर्हरुमा तपाईको स्वद्याथीको सहभास्गता स्वैस्च्छक छ । यो सवेक्षर् भन ेसमय भन्दा कुन ैपस्न समयमा अस्ि वा यो फारम भरेर अस्ि तपाईल ेआफ्नो स्वद्याथीलाई यी सवेक्षर्मा 

सहभागी हुन बाट मुि गनछ सक्नुहुन्छ । साथै तपाईको स्वद्याथीले सवेक्षर् स्लने की नस्लने वा कुनै खास  प्रश्नको जवाफ स्दने की नस्दने बारे छान्न सक्छ । यस्द तपाई वा तपाईको बच्चा सहभागी हुन अस्वीकार गनुछ भयो भने केस्ह दडड 

लागू हनुेछैन । 

• School Climate Survey(s) / स्कूल िािािरण सिेक्षण (हरु) यो स्कूल वातावरर् सवेक्षर्को लक्ष्य(हरु) हामीलाई स्कूल वातावरर् र संस्कृस्तमा सुधार ल्याउनको लास्ग हो । सवेक्षर्ल ेतपाईको बच्चालाई स्कूलमा 

आफ्ना अनभुवहरुको साथै स्शक्षक स्शस्क्षका र स्कूल संग सम्बन्ध, सुरक्षा सम्बस्न्धत धारर्ा र समग्र स्कूल वातावरर्को बारे प्रश्न सोध्नेछ । यो सवेक्षर् भदाछ तपाईको बच्चालाई केस्ह हास्न पयुाछउन ेछैन ।   

यी सवेक्षर्हरु सुरस्क्षत रुपमा Panorama Education द्वारा प्रशास्सत गररनेछ । तपाईको स्वद्याथीको जवाफहरु आफ्नो स्वद्याथी आईडी संग स्लंक गररनेछ र MNPS अनुसन्धान कायाछलय र Panorama Education द्वारा सुरस्क्षत र 

गोप्य रास्खनेछ । यद्यस्प हामील ेनसोधे पस्न, यस्द एक स्वद्याथीले आफैलाई हास्न, अरूलाई हानी गने, वा कसलैाई सवेक्षर्मा हास्न पुयाछउन ेररपोटछ गरेमा स्वद्याथीहरू वा अरूलाई हास्नबाट बचाउनको उद्देश्यका लास्ग मात्र गोपनीयताको 

उल्लंिन गररनेछ । Panorama Education को गोपनीयता स्नजी www.panoramaed.com/privacy.मा उपलब्द छ । 

MNPS ले सवेक्षर्का जवाफहरु गु्रपको रुपमा पस्हचान गनछ स्मल्न ेजानकारी स्वना स्कूल र स्जल्ला स्टाफलाई शेयर गनेछ र यो संयुि डाटा सावछजस्नक रुपमा शेयर गनछ सक्छ । MNPS ल ेव्यस्िगत सवेक्षर्को जवाफहरु बास्हरको 

अनुसन्धानकताछलाई कुनै पस्न जानकारी पस्हचान गनछ नस्मल्नेको रुपमा शेयर गनेछ ।  

प्रत्येक सवेक्षर् प्रशासक हनु अस्ि तपाईले फोन नोस्टस्फकेशन प्राप्त गनुछ हुनेछ । तपाईले सवेक्षर् अनलाईनमा गएर वा आफ्नो बच्चाको स्कूलमा गएर सवेक्षर् सुरु गनछ अस्ि प्रत्येक सवेक्षर् सस्मक्षा गने अवसर पाउन ुहुनछे । 

यस्द तपाई आफ्नो बच्चालाई सवेक्षर्मा केस्ह कारर्ल ेगदाछ सहभागी गराउन चाहनुहुन्न भने कृपया तलको बक्स(हरु) मा चेकमाकछ  लगाउनुहोस ्र आफूले साईन गरेको आफ्नो बच्चाको स्कूलमा स्फताछ गनुछहोस ्। 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई स्कूल वातावरर् सवेक्षर्मा भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहुन्छ ? 

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

यो फािम मार्थी सिूीबद्ध २०२२-२०२३ स्कूल वर्ुको लावि MNPS द्वािा विईएको ववशेर् सवेक्षणको लावि लािू हुन्छ । वजल्ला वभत्र वा बावहिको अननसन्धानकर्ाु ि प्रोग्राम मूल्यांकनकर्ाुले वजल्ला वा स्कूल द्वािा अननमोिन िरिएको 

कन नै पवन अन्य सवेक्षणको लावि छन ट्ट ैअननमवर्को लावि अननिोध िनपैछु । 

  



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा 

फािम वफर्ा ुिननुहोस । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक 

गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ ।
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MILITARY STATUS OF PARENTS AND LEGAL GUARDIANS 

अवििािकहरु र कानूनी सरंक्षकहरुको विवलटरी वस्र्थवि 

यवर्द िपाईको विद्यार्थीको अवििािक िा काननूी संरक्षक हालै विवलटरीिा काि गर्दै रहनु िएको छ िने िात्र यो फारि िनाुहोस् ।  

स्टेट र फे डेरल पोस्लसी स्नमाछताले स्मस्लटरीमा हुने अस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु) को स्वद्याथीहरुको प्रदशछन मूल्यांकन गनछ र स्मस्लटरी जीवन र बाल स्वकास स्बच सम्बन्ध राम्रो सगं बुझ्न मद्दतको लास्ग जान्न खोज्दछ । स्टेट 

स्नयमहरु अन्तगछत, स्कू ल स्जल्लालाई स्मस्लटरीमा काम गने अस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु)को स्वद्याथीहरुलाई पस्हचान गनछ आवश्यक गछछ । Every Student Succeeds Act (ESSA)ले स्मस्लटरीमा सस्िय रुपमा काम 

गने अस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु)को स्वद्याथीहरुलाई मूल्यांकन ररपोस्टिंगको लास्ग एक उपसमहूको रुपमा पररभास्र्त गदछछ । स्कू ल स्जल्लालाई स्वद्याथीहरु पस्हचान गनछ आवश्यक गछछ जसको अस्भभावक(हरु) वा कानूनी 

संरक्षक(हरु) तल देखाईएको स्मस्लटरी सम्बस्न्धत स्तन वगीकरर्मा पदछछ ।  

• 4 - Active Duty Military/ सवरय ड्युटी विवलटरी:  अस्भभावक वा संरक्षक जो पाटछ टाईम आधारमा रास्रिय गाडछ ड्युटी वा सस्िय गाडछ ररजभछ (फुल टाईम ररजभछ ड्युटी) सस्िय ड्युटीमा भाग स्लन्छन् । 

• 5 - National Guard Military/ रावरिय गाडा विवलटरी: अस्भभावक वा संरक्षक जो पाटछ टाईम आधारमा रास्रिय गाडछमा भाग स्लन्छन् । 

• 6 - Reserve Military/ ररििा विवलटरी: अस्भभावक वा संरक्षक सशस्त्र बलहरुको ब्रान्चको ररजभछमा पाटछ टाईम आधारमा भाग स्लन्छन् । 

वगीकरर् स्वद्याथीहरुलाई स्मस्लटरीमा भनाछ गनछको लास्ग होईन र यो केवल स्वद्याथीहरुको अस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु) को लास्ग हो । ररपोवटिंग उर्देश्यको लावग डाटा संकलन गना िपाईको घरिा िएको Metro 

Nashville Public Schools (MNPS) विद्यार्थीले विवलटरी कनेक्सन सिेक्षण िनैपछा र प्रत्येक विद्यार्थीको स्कूलिा वफिाा गनैपछा । 

USED प्रस्तबद्धता र स्मस्लटरी पररवारहरुको लास्ग सवेाहरु बारेमा थप जानकारीको लास्ग www.ed.gov/veterans-and-military-families मा जानुहोस ्। 

MILITARY CONNECTIONS SURVEY स्मस्लटरी कनेक्सन सवेक्षर् 

स्कूलको नाम: _______________________________________________________________________________  गे्रड: ______________ 

स्वद्याथी #: _________________  स्वद्याथीको नाम: ____________________________________________________  जन्मस्मती: ___________ 

स्वद्याथीको अस्भभावक(हरु)/ कानूनी संरक्षक(हरु) MNPS स्वद्याथी रेकडछहरुमा भएको संरक्षक जानकारी सगं स्मल्नपैछछ | 

NAME OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN  

अवििािक िा कानूनी संरक्षकको नाि 

START DATE OF CURRENT 

MILITARY SERVICE हाल विवलटरी 

सेिा सुरु गरेको वििी 

CLASSIFICATION 

िगीकरण: 

4 (सदिय ड्यनटी Active 

Duty)  

5 (रादिय गाडा National 

Guard) 

िा  6 (ररजभा Reserve) 

BRANCH ब्रान्च 

आमी Army, रे्भी Navy, एयर िोसा 

Air Force, माररर् कोप्सा  Marine 

Corps िा  

कोस्ट गाडा Coast Guard 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________

http://www.ed.gov/veterans-and-military-families


आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा 

फािम वफर्ा ुिननुहोस । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक 

गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 

 11 

 
यो फािम हाई स्कूलको ववद्यार्थीहरु (गे्रि ९-१२) को लावि मात्र हो । 

SPECIAL POPULATIONS FORM FOR PARENTS/GUARDIANS  

अवििािकहरु/संरक्षकहरूको लावग वििेर् िनसंख्या फारि 
 

हाई स्कूल विद्यार्थीहरुको अस्भभावक वा संरक्षकहरुले मात्र यो फारम पूरा गनुछपछछन ्। २१ औ ंशताब्दी ऐन (Perkins V) को लास्ग बस्लयो कररयर र प्रास्वस्धक स्शक्षाले उच्च स्शक्षा संस्थाहरूलाई "उच्च सीप, उच्च पाररश्रस्मक, वा 

मागमा रहेका उद्योग क्षेत्र वा पेशाहरूको लास्ग कररयर र प्रास्वस्धक स्शक्षा कायछिमहरूमा भनाछ भएका स्वशेर् जनसंख्याहरू तयारको लास्ग गस्तस्वस्धहरू प्रदान गनछ" आवश्यक गछछ । ररपोवटाङ उद्देश्यका लावग यो डाटा सङ्कलन 

गना, िपाईसुँग िपाईको पररिारिा प्रत्येक MNPS हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूको लावग यो वििेर् िनसंख्या फारि िने र प्रत्येक विद्यार्थीको स्कूलिा वफिाा गने विकल्प छ । 

स्कूलको नाम: _______________________________________________________________________________  गे्रड: ______________ 

स्वद्याथी #: _________________  स्वद्याथीको नाम: ____________________________________________________  जन्मस्मती: ___________ 

स्वद्याथीको अस्भभावक(हरु)/ कानूनी संरक्षक(हरु) MNPS स्वद्याथी रेकडछहरुमा भएको संरक्षक जानकारी सगं स्मल्नपैछछ | 

तलका प्रत्येक प्रश्नमा हो वा होइन भनेर गोलो लगाउनहुोस ्। प्रत्येक वस्तुको पररभार्ाको बारेमा थप जानकारी प्रदान गररएको छ । 

1. के तपाई ंएकल अस्भभावक वा एकल गभछवती मस्हला हुनुहुन्छ ? 

एकल अवभभावक भनेको एक व्यवि हो जो अवववावहर् छ वा पवर् वा पत्नीबाट अलि छ ि एक बच्िा वा बच्िाहरू छन ्जसको वहिासर् वा सयंनि वहिासर्मा छ वा 

अवववावहर् वा पवर् वा पत्नीबाट अलि छ ि िभुवर्ी छ । 

YES हो  NO होईन  

2. के तपाई ंकायछबल बास्हरको व्यस्ि वा स्वस्थास्पत गसृ्हर्ी हुनुहुन्छ ? 

एक कायुबल बावहिको व्यवि वा ववस्र्थावपर् िवृहणी भनेको एक व्यवि हो जो कम-िोजिाि वा बेिोजिाि छ ि िोजिाि प्राप्त िन ुवा िोजिािी अपगे्रि िन ुकविनाई 

अननभव िरििहेको छ ि मनख्यर्या घि ि परिवािको हेििाह िन ुपारिश्रवमक वबना काम ििेको छ, ि त्यस कािणले बजाि योग्य सीपहरू घटेको छ; वा परिवािको अको 

सिस्यको आम्िानीमा वनभुि िहेको छ र्ि अब त्यो आयद्वािा समवर्थुर् छैन । 

YES हो  NO होईन  

3. के तपाई िरबारस्वहीन हुनुहुन्छ वा िरबारस्वहीनताबाट प्रभास्वत हुनुहुन्छ ? 

एक वनविर्, वनयवमर्, ि पयाुप्त िार्को वनवासको अभाव भएका व्यविहरू । यसमा यी वनम्न कन िाहरु समावेश छन्: घि िनमाएका कािणले अन्य व्यविहरूको घिमा बस्ने 

व्यविहरू; मोटेल, होटल, टे्रलि पाकु, क्यावम्पङ ग्राउन्ि, आपर्कालीन वा संक्रमणकालीन आश्रयस्र्थल, काि, पाकु, सावुजवनक िाउँ, परित्याि िरिएका भवनहरू, 

िनणस्र्िहीन आवास, बस वा िेल स्टेसन, परित्याि िरिएका अस्पर्ालहरूमा बस्न ेव्यविहरू; व्यविहरू जसको प्रार्थवमक िार्को बेला सनत्न े वनवास छ जनन सावुजवनक 

वा वनजी स्र्थान हो जनन मावनसका लावि वनयवमर् सनत्न ेआवासको रूपमा प्रयोि िन ुविजाइन िरिएको होईन, वा प्रवासी बालबावलका, जो घिबािववहीनको रूपमा हनु 

योग्य छन ्वकनभन ेवर्नीहरू यस परिभार्ामा वणुन िरिएको परिवस्र्थवर्मा बाँवििहेका छन् । 

YES हो  NO होईन  

4. के तपाई एक युवा (१४-२४ वर्छ) को अस्भभावक/संरक्षक हुनुहुन्छ जो पालनपोर्र् प्रर्ाली (foster care system) मा छ वा एज आउट (aged out) 

भएको छ ? 

'पालनपोर् हेििाह' (foster care) शब्िको अर्थ ुआफ्ना अवभभावक वा संिक्षकहरूबाट टाढा िाविएका ि िाज्य वनकायको वनयनवि ि हेििाहको वजम्मेवािी भएका 

बालबावलकाहरूको लावि २४-घण्टा वैकवल्पक हेििाह हो । यसमा पालनपोर्ण परिवाि घिहरूमा वनयनविहरू, आफन्र्हरूको पालनपोर्ण घिहरू, समूह घिहरू, 

आपर्कालीन आश्रयहरू, आवासीय सनववधाहरू, बाल हेििाह संस्र्थाहरू, वप्र-िोवप्टभ घिहरू मात्र सवमवर् वसवमर् नभई अन्य पवन समावेश छन ्। एज आउट (aged 

out) शब्िले पालनपोर्ण हेििाह बच्िा िाज्य सेवाहरूको लावि योग्य हुने समय सीमालाई बनझाउँछ । बाल कल्याण प्रणालीबाट बावहिको संक्रमण कम्र्ीमा १८ वा २३ 

वर्ुको उमेिमा हनु सक्छ। 

YES हो  NO होईन  

  

  

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________ 

 

 

 

 

 



आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा 

फािम वफर्ा ुिननुहोस । यदि तपाईलें यो प्याकेटमा हस्ताक्षर गरी दिताा गर्नाभएर् भरे्, तपाईलें आफ्र्ो दिद्यार्थीलाई यस प्याकेटमा िर्ार् गररएका प्रत्येक 

गदतदिदिहरूमा भाग दलर् अर्नमदत दिर्नभएको छ भर्ी मादर्रे्छ । 
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यो फािम हाई स्कूलको ववद्यार्थीहरु (गे्रि ९-१२) को लावि मात्र हो । 

METRO PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 

YOUTH RISK BEHAVIOR SURVEY  

मेट्रो सार्वजनिक स्र्ास््य नर्भाग 

 युिा िोविि व्यिहार सिेक्षण  
 

स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________स्वद्याथी आईडी (ID): _____________________________  

Metro Nashville Public Schools (MNPS) ल े२०१९ र २०२२ जसरी 2023 Youth Risk Behavior Survey (YRBS) / २०२३ युवा जोस्खम व्यवहार सवेक्षर्मा भाग स्लइरहेको छ । यो सवेक्षर्ले गे्रड ९-१२ मा 

अमेररकी हाई स्कूलका स्वद्याथीहरू बीचको स्वास््य र जोस्खम व्यवहारहरूमा केस्न्ित छ । Metro Public Health Department ल ेMNPS र Center for Disease Control साँगको सहकायछमा स्वद्याथीहरूको अस्नयस्मत 

नमूनाको साथ सवेक्षर् सञ्चालन गनेछ । हामीले सहभास्गतालाई प्रोत्साहन स्दए पस्न स्वद्याथीले कुन ैपस्न समयमा भाग नस्लने स्नर्छय गनछ सक्छ । साथ,ै अस्भभावकहरु/संरक्षकहरूले उनीहरूको स्वद्याथीलाई भाग नस्लनकुो लास्ग अगाडी 

नै छनौट गनछ सक्छन् । तपाईलं ेसवेक्षर्को प्रस्तस्लस्प MPHD को वेब साइट http://health.nashville.gov वा आफ्नो स्कूलको िन्ट अस्फसमा समीक्षा गनछ सक्नुहुन्छ । यस्द तपाई ंआफ्नो बच्चालाई यस सवेक्षर्मा भाग स्लनबाट 

अप्ट आउट अथवा अस्वीकार गनछ चाहनहुुन्छ भन,े कृपया अस्हल ेन ैगनुछहोस ्। 

 

के तपाई तपाईको स्वद्याथीलाई Metro Public Health Department युवा जोस्खम व्यवहार सवेक्षर्मा भाग स्लन अनुमस्त स्दनुहुन्छ ? 

 Yes हुन्छ  

 No हुाँदैन  

 

स्वद्याथीको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

स्वद्याथीको गे्रड: ____________   

स्कूलको नाम: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

म १८ वर्छ वा बढी उमेर भएको स्वद्याथी हुाँ वा नास्मत स्वद्याथीको लास्ग अस्धकृत अस्भभावक वा संरक्षक हुाँ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

विद्यार्थीको हस्िाक्षर (१८ िर्ा/िार्थी)________________________________________________________________________ विवि __________________

 

http://health.nashville.gov/

