िज#ला अ"भभावक प(
आदरणीय आमाबुवा वा अ-भभावक:
सन ् 2008 दे #ख संघीय *तरमा जेसक
ु ै संकलन ग6रएको भएता प;न !म#नेसोटा (Minnesota) िज#लाले सफल भएका सबै
!व#याथ'ह)लाई म-त गन1का ला#ग, !म#नेसोटाको ठू लो समहह"को
आधारमा, नामांकन फारममा िज#लाह'ले
ू
!व#याथ'को थप वंशावल. वा जातीय मलको
जानकार& संकलन गनु$ काननी
ू
ू आव+यकता हो । आमाबाबु वा
अ"भभावकह"ले उनीह%को ब"चाको जानकार$ जातीय वा वंशावल& पद फारम संघीय *+नह. (बो#डमा भएको) मा !दनु
आव#यक छै न । तथा$प, य"द तपा$ले संघीय !"नह% (बो#डमा भएको) को उ"तर न&दने छनौट गनभ
ु. एमा, संघीक
कानन
ू अनु'प )व+यालयले तपा0को 2नि4त छनौट गनु9 आव;यक छ । !"त$%या जनाउन अ,वीकार गरे मा !व#यालय
भना$मा &भाव पन" छै न ।
नयाँ कानन
ू अन'प
ु , तपाईलाई तपा$को ब(चाको जानकार-को ./तवेदन गन4 लगाइएको छ । 2019-20 को !व#यालय
वष#बाट श#
े
सबै -व/यालयह3ले यी अ/याव"धक ग&रएका वगह,को
*
.योग ग!र यो जानकार(
ु हु ने ग!र, !म#नसोटाका
संकलन गन'छन ् । तपा%लाई अक& वष) प+न संशो1धत फारम भन$ अनरोध
ग+रने स$भावना छ । !म#नेसोटा !श+ा
ु
!वभागले यस फारामबाट आम मा0नसह3को प#ठपोषण
समावश
े गन) जार, रा-नेछ ।
ृ
तपा$को ब(चाको जानकार- .रपोट0 गन0, कृ पया संल)न ग,रएको फाराम भनहोस
् र यसलाई [DATE] !भ#मा [LOCATION]
ु4
मा #फता& गनह
“बताउन अ'वीकार गनह
् तपा$ले थप (व*तत
ु& ोस ् । "यान &दनहोस:
ु
ु. ोस”्
ृ छनौटह&मा कनै
ु कराह(लाई
ु
!वक$प(ह") मा #च%ह लगाएर नबताउने करा
12त2न3ध5व गन8 !वक$प
ु ु (छ । तपा%ले आ)नो समहको
ू
ु संके त गन# स%नह
नदे खेमा “अ"य” मा #च%ह लगाउन स"नह
$व/याथ1ह"लाई &नय*त
गन- .व0यालय
ु ु &छ । यी $व&तत
ू
ु
ृ समहह-मा
कम#चार'लाई आव,यक पदन
0 ।
ं
ग,रएको फारम भरर
े !फता% गनहोस
कृपया सल)न
् । वग$ह& !"तवेदन गन# बारे मा थप जानकार-को ला0ग, कृपया
ु%
[NAME] लाई [PHONE NUMBER] मा स$पक' गनहोस
्�
ु'
भवद$य,

[SUPERINTENDENT NAME]

