2019-20 जातीय र वंशावली जनसख्ययक
ं
पद फारम
ख्वद्यार्थीको पख्िलो नाम:

मध्य नाम / प्रारम्भाक्षर: _____

र्थर:

जन्म ख्मख्त: _______________ ख्जल्ला:________________________

ख्वद्यालय:

ख्वद्यालयले राज्य र ख्शक्षाको अमेररकी ख्वभागमा जातीय र वंशावली प्रख्तवेदन गनन आवश्यक छ । ककनभने ख्मन्नेसोटाको राज्य व्यवस्र्थामा
भएका िालका पररवतननिरुले, ख्मन्नेसोटाले र्थप िाम्रो ख्वद्यार्थीको जनसंययालाई प्रख्तख्नख्ित्व गराउन ख्वस्तृत समूिमा प्रत्येक वगनलाई खख्डित
गदछ
न । आमाबाबु वा संरक्षकले उनीिरुका बच्चािरुको लाख्ग संघीय प्रश्निरुको (बोल्िमा) जवाफ कदन आवश्यक छैन । तपाईंले संघीय प्रश्नको
(बोल्ि मा) जवाफ नकदने कु रा छनौट गनुनभएमा, ख्वद्यालयले तपाईंको लाख्ग छनौट गररकदनु संघीय कानूनको आवश्यकता िो । यो अख्न्तम
उपाय िो – िामी आमाबाबु वा संरक्षकले फारम भंने कु रा रुचाउँ छौं । राज्यका प्रश्निरु "वैकख्ल्पक" को रुपमा लेबल गररएका छन् र
ख्वद्यालयले तपाईंको लाख्ग यो जानकारी भररकदने छैन ।
यो जानकारीले ख्शक्षण
वकालत गनन मद्दत गछन
उद्देश्य, यसलाई कसरी
सख्मक्षा गनन सक्नुहुन्छ ।
सक्नुहुन्छ ।

र ख्सकाई सुिार गनन सबैलाई मद्दत गछन र िामीले िाल सेवा प्रदान गरररिेका ख्वद्यार्थीिरुको सिी पख्िचान र
। यो फारममा संकलन गररएको जानकारीलाई व्यख्िगत जानकारी माख्नन्छ । तपाईंले यो जानकारी संकलनको
प्रयोग गने वा नगने, र ख्वस्तृत समूििरु कसरी पख्िचान गररएको ख्र्थयो भन्ने बारे मा गोपख्नयता जानकारीको
गोपनीयता जानकारी िाम्रो Frequently Asked Questions: Ethnic and Racial Designation Form. मा पाउन

के ख्वद्यार्थीलाई संघीय सरकारले ख्िस्प्याख्नक / ल्यारटनो पररभाख्ित गरको
े
छ ? संघीय पररभािामा क्युख्बयन, मेख्क्सकन,
पोटोररकन, दख्क्षणी वा मध्य अमेररकन, वा जुनसुकै जाख्त भए पख्न अन्य स्पेख्नश संस्कृ ख्त वा मूल समावेश छ ।1
[तपाईंले यो प्रश्नमा "िो" वा "िोइन" छनौट गनुपछ
न न]

o

o

िो [यकद िो भने भने, प्रश्न क मा जानुिोस्]

िोइन [यकद िो भनेइन भने, प्रश्न 1 मा जानुिोस]्

वैकख्ल्पक प्रश्न क : यकद माख्र्थ िो छनौट गररएमा, तलको सूख्चमा भएका लागू हुने सबै छनौट गनुनिोस् (यो प्रश्नको जवाफ
ख्वद्यालयको कमनचारीले कदने छनन्
ै ):
□
□
□

संके त गनन अख्स्वकार
कोलख्म्बयाई
इक्विोरली
े े

□ ग्वाटमे
े ख्लयन
□ मेख्क्सकन
□ पोटोररकन

□ साल्भािोरली
े
□ स्पेख्नयाि/न स्पेख्नश /

स्पेनी-अमेररकी

प्रश्न 1 मा जानुिोस् ।
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□
□

अन्य ख्िसप्याख्नक
्
/
ल्यारटनो
अज्ञात

[तलका प्रश्नहरु (1-6) मध्ये कम्तिमा एउटा "हो" छनौट गननुहोस्]

प्रश्न 1: के ख्वद्यार्थीलाई ख्मन्नसोटाको
े
राज्यद्वारा पररभाख्ित गररए झैं अमेररकी भारतीय वा अलास्काका मूल ख्नवासीको रुपमा
पख्िचान गररएको छ ? ख्मन्नेसोटा राज्यको पररभािामा आकदवासीसँग सम्बद्ध वा समुदायको पख्िचान माफन त सांस्कृ ख्तक
पख्िचान कायम गने उत्तर अमेररकाका कु नै पख्न मूल भएको मूयय व्यख्ििरु समावेश छ । [यो प्रश्न राज्यको सिायता/कोिको
गणना गनन आवश्यक छ ।]

o

o

िो [यकद िो भने, प्रश्न 1क मा जानुिोस्]

िोइन [यकद िोइन भने, प्रश्न 2 मा जानुिोस्]

वैकख्ल्पक प्रश्न 1क: यकद माख्र्थ िो छनौट गररएमा, तलको सूख्चमा भएका लागू हुने सबै छनौट गनुनिोस् (यो प्रश्नको जवाफ
ख्वद्यालयको कमनचारीले कदने छै नन्):
□ संकेत गनन अख्स्वकार
□ चेरोकी
□ अन्य उत्तर अमेररकी भारतीय आकदवासी सम्बद्ध
□ अख्नख्शनाबी/ओख्जब्वे
□ िकोटा/लाकोटा
□ अज्ञात

प्रश्न 2 मा जानुिोस् ।

प्रश्न 2. के ख्वद्यार्थी दख्क्षण वा मध्य अमेररकाको अमररकी
े
भारतीय िो?

o

िो [प्रश्न 3 मा जानुिोस्]

 िोइन [प्रश्न 3 मा जानुिोस्]

प्रश्न 3. सघीय
ं
सरकारद्वारा पररभाख्ित गररए झैं के ख्वद्यार्थी एख्शयाली िो ? संघीय पररभािामा सुदरू पूव,न दख्क्षण पूवन
एख्शया, वा भारतीय उपमिाद्वीप, जस्त,ै क्याम्बोख्िया, चीन, भारत, जापान, कोररया, मलेशीया, पाककस्तान, कफख्लपीनी द्वीप,
र्थाईल्याडि, र ख्भयतनामका कु नै पख्न मूल भएको मूयय व्यख्ििरु समावेश छन् ।1

o

िो[यकद िो भने, प्रश्न 3क मा जानुिोस्]

o

िोइन [यकद िोइन भने, प्रश्न 4 मा जानुिोस्]

वैकख्ल्पक प्रश्न 3क. यकद माख्र्थ िो छनौट गररएमा, तलको सूख्चमा भएका लागू हुने सबै छनौट गनुनिोस् (यो प्रश्नको जवाफ
ख्वद्यालयको कमनचारीले कदने छै नन्):
□
□
□

संकेत गनन अख्स्वकार
एख्शयाली भारतीय
बमेली

प्रश्न 4 मा जानुिोस् ।

□
□
□

ख्चख्नयाँ
कफख्लख्पनो
ह्मोङ

□
□
□

करे न
कोररयाली
ख्भयतनामी

□
□

अन्य एख्सयाली
अज्ञात

प्रश्न 4. संघीय सरकारद्वारा पररभाख्ित गररए झैं के ख्वद्यार्थी काला वा अकिकी अमेररकन िो ? संघीय पररभािामा अकिकाका
कु नै पख्न मूल भएको काला जातीय समूििरु समावेश छन् ।1

o

o

िो [यकद िो भने, प्रश्न 4क मा जानुिोस्]

िोइन [यकद िोइन भने, प्रश्न 5 मा जानुिोस]्

वैकख्ल्पक प्रश्न 4क. यकद माख्र्थ िो छनौट गररएमा, तलको सूख्चमा भएका लागू हुने सबै छनौट गनुनिोस् (यो प्रश्नको जवाफ
ख्वद्यालयको कमनचारीले कदने छै नन्):
□
□
□

संकेत गनन अख्स्वकार
अकिकन अमेररकन
इख्र्थयोख्पयाली-ओरोमो

□
□
□

इख्र्थयोख्पयाली-अन्य
लाइबेररयन
नाइजेररयाली

□
□
□

सोमाली
अन्य काला
अज्ञात

प्रश्न 5 मा जानुिोस् ।
प्रश्न 5. संघीय सरकारद्वारा पररभाख्ित गररए झैं के ख्वद्यार्थी िवाइ ख्नवासी वा अन्य प्याख्सकफक आइल्यान्िवासी हुन् ? संघीय
पररभािामा िवाई, गुवाम, सामोआ, वा अन्य प्रशान्त द्वीपिरुका कु नै पख्न मूल भएका व्यख्ििरु समावेश छन् ।1

o

िो[प्रश्न 6 मा जानुिोस्]

o

िोइन [प्रश्न 6 मा जानुिोस्]

प्रश्न 6. संघीय सरकारद्वारा पररभाख्ित गररए झैं के ख्वद्यार्थी गोरा िो ? संघीय पररभािामा युरोप, मध्य पूव,न या उत्तर
अकिकाका कु नै पख्न मूल भएका व्यख्ििरु समावेश छन् ।1

o

िो

आमाबाबु (िरु) / अख्भभावकको नाम
अख्भभावक (िरु) / अख्भभावकको िस्ताक्षर

o

िोइन

ख्मख्त __________________

