
तपाईंले आफ्नो बच्ालाई विद्ालयमा 
मद्दत ग््नका लागग के कुरा जान्पुर्न

आमाबवुा, अभििावक र 
स्ाहारकराताहरूका लागि निर्देभिका

रपाईंको पररवार घरबारववहीिराका कारण अस्ा्ी वा अधूरो 
जीवि्ापिको अवस्ामा हुिुहुन्छ ििे, रपाईंको बच्ा निश्चिर 
िकै्षिक अगधकार र सेवाहरूका लागि ्ोग् हुि सकिुहुन्छ।



McKinney-Vento सेिाहरूका लागग यनोगयता
रपाईंको पररवार निमि ठाउँमा बसिुहुन्छ ििे:
• आश्र्मा;
• वकैश््पक प्ाताप्त सुववधाको कमीका कारण मोटेल वा क्ामपग्ाउण्डमा;
• कार, पाकता , खाली िवि वा बस वा रेल सटेििमा;
• घरबारववहीिरा वा आग्ताक कठठिाइका कारण अन् मानिसहरूसँि भमलेर 

बसेमा;
रपाईंको बच्ा McKinney-Vento ऐि िनििे संघी् कािुिमारता र मद्दर प्ाप्त 
ििता सकिुहुन्छ।

McKinney-Vento अगिकार र सहायताहरू
रपाईंको McKinney-Vento ्ोग् बालबाभलकासँि निमि कुराहरूको अगधकार 
हुन्छ
• निःिु्क, उप्ुक्त सावताजनिक भिषिा प्ाप्त ििदे।
• सामान्र्ा ििाताका लागि आवश्क पिदे 

कािजारहरूको कमी िए पनि, रुरुनर ैववद्ाल्मा 
ििाता हुिे।

• ववद्ाल्ले आवश्क कािजारहरू सङकलि िर्ाता 
ववद्ालमा ििाता िई कषिाहरूमा उपश्स्र हुिे।

• त्ो रपाईंको प्ा्भमकरा िएमा, स्ािी् 
ववद्ाल्मा ििाता हुिे वा मौभलक ववद्ाल् (उिीहरू स्ा्ी रूपमा घर हँुर्ा 
िएका ववद्ाल् वा उिीहरू पन्छ्लो पटक ििाता िएका ववद्ाल्) मा जाि 
जारी राख्।े

*सकूल ड्डश्सरिकटले रपाईंले ््ि ििुतािएको ववद्ाल् रपाईंका 
बालबाभलकाको उतककृ ष्ट रुग्मा ्ैछि ििी ववश्ास ि्छता  ििे, ड्डश्सरिकटले 
रपाईंलाई ्सको श्स्नरबारे भलखखर सपष्टीकरण प्र्ाि ििुताप्छता  र ्सको 
निणत्ा  अपील ििता पाउिे रपाईंको अगधकारबारे रपाईंलाई सगू्र ििुताप्छता।

• रपाईंले अिुरोध िरेमा, मौभलक ववद्ाल् जाि र रकता िका लागि ्ारा्ार 
प्ाप्त ििदे।

• रपाईंका बालबाभलकाका आवश्कराहरूअिुसार अन् ववद्ा्थीहरूलाई 
प्र्ाि िररएका सेवाहरू जसर ैिकै्षिक सेवाहरू प्ाप्त ििदे।



बारमबार सनोगि्े प्रश्नहरू
म सरेपछर, मलेै मेरनो बच्ालाई तयही विद्ालयमा राखु्पर्न  कक 
स्ा्ीय विद्ालयमा स्ा्ानतर गराउ्ुपर्न?
एक ववद्ाल्बाट अकको ववद्ाल्मा सिाताले बालबाभलकाका लागि ग्नराजिक 
हुि सक्छ। उिीहरू आरूले ग्िेका सा्ी र भिषिकहरूलाई ्छो्डरे ि्ा ँसा्ी, 
भिषिकहरू र कषिाहरूमा घुलभमल हुिुप्छता। त्स कारण, रपाईं ्ुछटै् षिेत्रमा 
बसाई सरेपनि, सामान्र्ा रपाईंको बच्ा उसको त्ही ववद्ाल् (मौभलक 
ववद्ाल्) मा रहि उतककृ ष्ट हुन्छ।
्हा ँरपाईंको बच्ा त्ही ववद्ाल्मा रहिुप्छता  वा रपाईं बसिे स्ािको ि्ा ँ
ववद्ाल्मा सिुताप्छता  िनिे कुराको निणत्ा  ििदेबारे सोचिका लागि केही प्श्नहरू 
्छि:्
• रपाईंको बच्ाको उमेर कनर हो?
• रपाईंको हालको बसाई व्वस्ा कवतिको स्ा्ी ्छ? 

रपाईंले मौभलक ववद्ाल्को िश्जकै रकता िे ्ोजिा 
बिाउिुिएको ्छ वा रपाईंले आरू आफिो हालको 
बसाई व्वस्ाको िश्जकै बसिेबारे सोचिुिएको ्छ?

• के रपाईंको बच्ा आफिो मौभलक ववद्ाल्मा 
घुलभमल हुिुिएको ्छ? आफिो मौभलक 
ववद्ाल्सँि एकर्म ैजोड्डएको महसुस ििदे र/वा 
गे्जुएट ििता लागिुिएको ठूलो बच्ालाई ववद्ाल्हरू पररवरताि ििुता पर्ाता 
कठठिाइ हुि सक्छ।

• रपाईं बसाई सरेको कारण रपाईंको बच्ा कवतिको ग्श्नरर हुिुहुन्छ? के 
ववद्ाल् पररवरताि ििुता अपररहा्ता ग््ो?

• ववद्ाल् पररवरताि ििाताले रपाईंको बच्ा ववद्ाल्मा प्छाड्ड पिता र िराम्ो 
गे््ड ््ाउि सकिुहुन्छ?

• के ्ो रपाईंको बच्ाको लागि ववद्ाल् पररवरताि ििता ्स वरताको राम्ो 
सम् हो, जसर ैसेमेसटर वा ववद्ाल् वरताको अनत्मा, परीषिापन्छ वा 
रपाईंको बच्ालाई महत्वपूणता हुिे का्ताक्रमपन्छ?

• रपाईंको बच्ालाई मौभलक ववद्ाल्मा जाि र रकता ि कनर सम् लाग्छ? 
लामो ्ात्राले रपाईंको बच्ाको ववद्ाल् का्तामा िकारातमक प्िाव पािता 
सक्छ।

• रपाईंको बच्ाले कुि ववद्ाल् जाि ्छिोट ििुताहुन्छ िनिेबारे सोचिका 
लागि सुरषिाका समस्ाहरू ्छि?्



विद्ालय र म मेरनो बच्ा कु् विद्ालय जा्ुपर्न  भन्ेबारे 
असहमत भएमा के हुनर?
रपाईं र ववद्ाल् असहमर हुिुहुन्छ ििे, सकूल ड्डश्सरिकटले ककि रपाईंको 
बच्ा रपाईंले ्ाहेको ववद्ाल्िनर्ा ्ुछटै् ववद्ाल्मा जािुप्छता  िनिेबारे सो्ेर 
भलखखर रूपमा रपाईंलाई बराउँ्छ। ड्डश्सरिकटले रपाईं कसरी ्ो निणत्ा  अपील 
ििता सकिुहुन्छ िनिेबारे पनि भलखखर रूपमा रपाईंलाई बराउँ्छ। असहमनर 
समाधाि िइरहेको बेलामा रपाईंलाई आफिो बच्ाको लागि उतककृ ष्ट लागिे 
ववद्ाल्मा पूणता रूपमा ििाता ििता, उपश्स्र हुि र सहिािी हुि सकिुहुन्छ।
मलेै मेरनो बच्ाकनो शिक्ामा मद्दत ग््न कसलाई समपक्न  ग््न 
सकरु?
• प्त्ेक सकूल ड्डश्सरिकटमा स्ा्ीय घरबारविही् 

शिक्ा समपक्न  र। सो व्डक्तले रपाईंको बच्ाको 
लागि कुि ववद्ाल् उतककृ ष्ट हुन्छ ििी निणत्ा  ििता र 
ववद्ाल्सँि सञ्ार िितामा रपाईंलाई मद्दर ििता 
सकिुहुन्छ। स्ािी् समपकता ले रपाईंको बच्ालाई 
ववद्ाल् आपूनर ताहरू, पूरक सेवाहरू र निःिु्क 
ववद्ाल्का खािाहरू प्ाप्त ििता, मौभलक ववद्ाल्मा 
जािे र रकता िे ्ारा्ार निधातारण ििता र रपाईंलाई 
सामुर्ान्क सहा्राहरू रेला पाितामा पनि मद्दर ििता सक्छ।

• रपाईंले आफिो बच्ालाई ि्ा ँववद्ाल्मा ििाता िर्ाता, रपाईंले उहाँको 
शिक्क(हरू) लाई िेटि अिुरोध ििुताप्छता। रपाईंको बच्ाले कसरो िर्दै 
हुिुहुन्छ िनिे बारेमा कुरा ििताका लागि रपाईंले प्ा्जसो आफिो बच्ाको 
भिषिक(हरू) सँि पनि कुरा ििुताप्छता। रपाईंको बच्ाको ववद्ाल्को 
का्ताबारे प्श्नहरू सोधि र रपाईंको बच्ालाई भसकिको लागि मद्दर ििदे 
जािकारी ठर्ि रपाईंको बच्ाको ववद्ाल्को कमरीमा एकजिा 
भिषिकलाई ग्िे हुन्छ।

• विद्ालय परामि्नदाताले रपाईंको बच्ालाई पररवरताि र ्ुिौरीहरूको 
सामिा ििता मद्दर ििता सकिुहुन्छ। सो व्डक्तसँि रपाईंको बच्ाले घरमा 
कसरो का्ता ििुतािएको ्छ िनिेबारे वा उहाँले सामिा िरररहिुिएका 
कुराहरूबारे कुि ैपनि जािकारी साझा ििुताहोस।्

• ग्निुपिदे अन् राम्ा व्डक्तहरू विद्ालयकनो प्रिा्ाधयापक, , उपसस्छत 
अगिकारी, , बस ्ालक, विद्ालयकनो सामासजक काय्नकता्न र विद्ालय ्स्न 
हु्।्

• सब ैविद्ालय र सककू ल डिससरिक्ट कम््न ारीले रपाईंको बच्ाले ववद्ाल्मा 
राम्ो ििताका लागि उहाँलाई आवश्क पिदे सब ैसेवाहरू प्ाप्त ििुतािएको ्छ 
ििी सुनिश्चिर ििता मद्दर ििता सकिुहुन्छ। रपाईं आफिो बच्ाको भिषिामा 
महत्वपूणता साझरे्ार हुिुहुन्छ र ववद्ाल् र सकूल ड्डश्सरिकटसँि टोलीको 
रूपमा काम ििुताप्छता।



मलेै McKinney-Vento ऐ् अनतग्नतका सेिाहरूबारे के-
कसता प्रश्नहरू सनोध्ुपर्न?
• स्ािी् घरबारववहीि भिषिा समपकता  को हुिुहुन्छ? मलेै उहाँलाई कसरी 

समपकता  ििता सक्ुछ?
• मेरो बच्ालाई समाि ववद्ाल् (मौभलक ववद्ाल्) मा रहिका लागि कुि 

्ारा्ार उपलबध ्छ?
• मेरो बच्ाले ववद्ाल् पररवरताि ििुताहुन्छ ििे, कसले हामीलाई रेक्डताहरू 

द्रु रूपमा ि्ा ँववद्ाल्मा स्ािानररण िराउि मद्दर ििता सकिुहुन्छ?
• मेरो बच्ाले कसरी ववद्ाल्मा निःिु्क खािाहरू प्ाप्त ििता सकिुहुन्छ?
• आवश्क िएमा, मेरो बच्ाले कसरी निःिु्क ववद्ाल् आपनूरताहरू प्ाप्त 

ििता सकिुहुन्छ?
• मेरो बच्ालाई वविरे भिषिा सेवाहरू आवश्क 

िएमा कसले मद्दर ििता सक्छ? ्ी सेवाहरू कवतिको 
द्रु रूपमा सेट ििता सककन्छ?

• मेरो बच्ालाई कसरो िकै्षिक सहा्रा उपलबध ्छ, 
जसर ैिीरताक I का्ताक्रमहरू वा ववद्ाल्पन्छको 
भिषिण?

• कसरा का्ताक्रमहरूले मेरो बच्ाका षिमराहरूको 
ववकास ििता र उहाँका अठविरी् आवश्कराहरू 
समबोधि िितामा मद्दर ििता सक्छि?्

• मेरो बच्ाको लागि खेलकुर्, संिीर वा अन् कक्र्ाकलापहरू उपलबध 
्छि?्



• मलेै मेरो बच्ाको ििाता िु्क नरिता िसकेमा उहाँ कसरी कषिाका कर््ड 
ठरिप भ्रमणहरूमा जाि वा रपाईंले आरू आफिो हालको ववद्ाल्का अन् 
कक्र्ाकलापहरूमा सहिािी हुि सकिुहुन्छ?

• के मेरो सािो बच्ाको लागि वप्सकूल का्ताक्रम ्छ?
मलेै मेरनो बच्ालाई विद्ालयमा मद्दत ग््नका लागग के ग््न 
सकरु?
• रपाईंको बच्ा हरेक ठर्ि ववद्ाल् जािुहुन्छ र 

ववश्राम िरेर र खािा खाएर आउिुहुन्छ िनिे कुरा 
सुनिश्चिर ििुताहोस।्

• आफिो बच्ाको लागि िकृहका्ता िराउि िानर ठाउँ 
उपलबध िराउिुहोस ्र आफिो बच्ालाई िकृहका्तामा 
मद्दर ििताका लागि हरेक ठर्ि ्ुछटै् सम् सेट 
ििुताहोस।्

• आफिो बच्ाको सवास्थ्का आवश्कराहरूमा ध्ाि ठर्िुहोस ्र 
प्ारमिमा ि ैकुि ैपनि समस्ा समाधाि ििुताहोस।्

• आफिो बच्ालाई उहाँले ववद्ाल्मा के कुरा भसकरै् हुिुहुन्छ ििी 
सोधिुहोस।् उहाँलाई ्सको बारेमा रपाईंलाई व्ाख्ा िरेर बराउि 
लिाउिुहोस।् रपाईंको आफिो बच्ाको भिषिामा रुग् रे्खाउिुि्ो ििे, 
उहाँलाई ्ो महत्वपूणता ्छ ििी ्ाहा हुिे ्छ।

• आफिो बच्ालाई हरेक ठर्ि पढेर सुिाउिुहोस।् ठूला बालबाभलका लागि, 
रपाईं र रपाईंको बच्ाको लागि हरेक ठर्ि एकसा् ववसरारै पढिका लागि 
्ुछटै् सम् सेट ििुताहोस।् रपाईं पढिुिएको कुराको बारेमा कुरा ििुताहोस।्

• उहाँले राम्ो गे््ड ््ाउिे वा ववद्ाल्को खेलकुर् टोलीमा खे्िे जसरा कुि 
कुरामा राम्ो ििुताहुन्छ त्स कुराको लागि आफिो बच्ाको प्िंसा ििुताहोस।्

राम्नो प्रश्नहरूले राम्नो पाठक ब्ाउँर
बालबाभलकाले पढिे कुरा बारे उिीहरूलाई सोधिाले उिीहरूलाई राम्ो वव्ारक 
बिाउिमा मद्दर भम््छ।
क्ाहरू (उपनयासी) का लागग:
• के ि्ो? रपाईंलाई अब के हुिे ्छ जसरो लाग्छ? ककि?
• मुख् पात्र को हुिुहुन्छ? रपाईंलाई उहाँ मि प्छता? ककि? उहाँले ििुतािएको 

कुरा रपाईंले ििुताहुिे्थ्ो? होइि ििे, रपाईंले ििुताहुिे्थ्ो?
• ्ो क्ाले रपाईंलाई कसरो महसुस िरा्ो?
जा्कारीमकूलक सामग्ीका लागग (गैर-कालपछ्क):
• लेख वा च्ापटर के कुराको बारेमा ग््ो? समिव िएसमम धेरै वववरणहरूका 

लागि अिुरोध ििुताहोस।्
• रपाईंलाई लेखको मुख् कुरा के ग््ो जसरो लाग्छ?
• रपाईंलाई कुि िाि एकर्म ैरो्क लाग्ो?
• रपाईंलाई ्ो जािकारी महत्वपूणता ्छ जसरो ककि लाग्छ?



• रपाईंको बच्ाले रपाईंसँि साझा िरेका कुराहरू सुनिुहोस ्र उहाँलाई
िइरहेको कुि ैपनि समस्ाको बारेमा कुराकािी ििुताहोस।् रपाईं ्ी
समस्ाहरूका बारेमा भिषिक वा ववद्ाल् परामितार्ारासँि पनि कुराकािी
ििता सकिुहुन्छ।

• आफिो बच्ालाई खेलकुर्हरू र संिीर जसरा कुराहरूमा सहिािी हुि
प्ोतसाहि ििुताहोस।्

NCHE बा्ट प्राप्त संसाि्हरू
्टनोल-फ्री हेलपलाइ्: 800-308-2145 िा 
homeless@serve.org
National Center for Homeless Education (NCHE) ले 
रपाईंको बच्ाको ववद्ाल् अगधकारहरूका बारेमा व्ख्ा ििता र 
रपाईंलाई रपाईंको सकूल ड्डश्सरिकटमा िएका स्ािी् समपकता मा 
कसरी समपकता  ििदे ििी बराउि सक्छ। स्ािी् समपकता ले 
रपाईंको बच्ालाई ववद्ाल्मा िामाङकि ििता र रपाईंको 
बच्ालाई आवश्क िएको मद्दर उहाँले प्ाप्त ििुताहुन्छ ििी 
सुनिश्चिर ििता मद्दर ििता सक्छ।
िेबसाइ्ट: http://nche.ed.gov
• आफिो बच्ालाई ववद्ाल्मा मद्दर ििता ्ाहिे

आमाबुवाहरूका लागि वेबपकृष्ठ लिा्र NCHE वेबसाइटमा
्ुप् ैराम्ा जािकारी ्छि:्https://nche.ed.gov/ibt/
parent_res.php।

आमाबिुाका पयाक पके्ट प्रश्नहरू
• आमाबुवा प्ाक पकेट रो््डरहरू रपाईंले महत्वपूणता रेक्डताहरू

र रपाईंको बच्ाको सकूभलङसँि समबश्नधर कािजारहरू
राख् सकिे रो््डरहरू हुि।् रो््डरले घरबारववहीि
अवस्ाहरूमा बालबाभलकाको िकै्षिक अगधकारहरूका बारेमा
पनि व्ाख्ा ि्छता।

• 800-308-2145 मा कल िरेर वा
https://nche.ed.gov/online_order.php मा भिश्जट िरेर ्ी
रो््डरहरू अ्डतार ििुताहोस।्



स्ा्ीय समपक्न

घरबारविही् शिक्ाका लागग राजय 
समनियक

्ो कािजार घरबारववहीि भिषिाको लागि राव्रि् केनद्को 
िारा र सामग्ीहरू प््ोि िरेर सावताजनिक भिषिण 
सुपररवेषिकको का्ाताल्ले उतपार्ि िरेको ग््ो। ्ो 
कािजार Creative Commons CC-BY अनरितार 
संरक्षिर ्छ। ्प जािकारीका लागि, k12.wa.us मा 

भिश्जट ििुताहोस।्

Nepali




