
 

METRO NASHVILLE PUBLIC SCHOOLS 

2021-22 STUDENT-PARENT HANDBOOK २०२१-२२ विद्यार्थी-अवििािक ह्याण्डबकु  

 

 

 

 

ह्याण्डबुक WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK मा पढ्नुहोस ् 

PERMISSION FORMS/अनुमवि फारम 

विद्यार्थी-अवििािक ह्याण्डबुकमा धेरै फारामहरू 

समािेश छन् जसलाई अवििािक / संरक्षकको 

समीक्षा र प्रविविया आिश्यक पर्दछ । समीक्षा गरेर 

यी फारमहरू शुक्रबार, सेप्टेम्बर १० ,२०२१ 

वित्र अनलाइन* 

permissions.mnps.org मा 

बुझाउनुहोस ्। 

◼ विद्यार्थी-अवििािक  
ह्याण्डबुक पह ुँच   

र स्िीकृवि 

◼ उपवस्र्थवि 

र अनुपवस्र्थवि (TRUANCY) फारम 

◼ COVID-19 पररक्षण  

◼ FERPA वनरे्वशका  
जानकारी अवस्िकार (OPT-OUT) 

◼ अनुअमवि प्रार्थवमकिा  
(स्वास््य स्क्स्िस्क् िंग, न्यास्क्िगेटर प्रोग्राम, टेक् ोलोजी, 

ल्यापटप / उपकरण प्रयोग, र स्कूल सामास्क्जक कायय 

सेवाहरू) 

◼ मीवडया अनुमविहरू  

◼ METRO PUBLIC HEALTH मेट्रो 

सािदजवनक स्िास््य  

2021 YOUTH RISK BEHAVIOR 

२०२१ युिा जोविम व्यिहार सिेक्षण 

अवस्िकार फारम 

◼ SCHOOL CLIMATE SURVEY 

OPT-OUT FORM स्कूल िािािरण 

सिेक्षण अवस्िकार फारम  

◼ MILITARY STATUS OF 

PARENTS AND LEGAL 

GUARDIANS अवििािकहरु र कानूनी 

संरक्षकहरुको वमवलटरी वस्र्थवि 

पररिारहरूले पवन उनीहरूको बच्चाको स्कूल िा 

Family Information Center बाट यी अनुमवि 

फारमहरू वप्रन्ट गररएको एक प्रविवलवपको लावग 

अनुरोध गनद सक्छन् । 

समरु्ाय स्रोि र कायदिमहरू  

सबै विद्यार्थीहरुको  

लावग समर्थदन 

अनुशासनात्मक 

जानकारी 

सामान्य नीविहरू  

र प्रवियाहरु 

ह्याण्डबुक WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK मा पढ्नुहोस ्। 

MNPS लाई फलो गनुुहोस ्

www.mnps.org 

facebook.com/ 

MetroSchools 

@MetroSchools 

@MetroSchools 

MNPS मा सम्पकु गनुुहोस ्

FAMILY INFORMATION CENTER 
615-259-INFO (4636) 
familyinfo@mnps.org 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

(Berry Rd को प्रवशेद्वार प्रयोग ग नयहोस्) 

सोमबार-शनिबार 

स्क्बहा  ७:३० बाट-स्क्िउँसो ४:३० सम्म 

Metro Nashville Public Schools (MNPS) को २०२०-२०२१ विद्यार्थी-अवििािक ह्याण्डबुक MNPS Board of Public Education नीविहरु र Tennessee 

Department of Education वनयमहरू अनसुार लेविएको वर्थयो ।  

Metropolitan Nashville Public Schools (MNPS) ले कायदिम सेिा िा गविविवधहरुको लावग िनाद, पह ुँच, िा कायदमा जावि, पंर्थ, वलङ्ग, पवहचान, यौन झुकाि, रावरट्रय 

मूल, रंग, र अशक्तिा आधारमा िेर् गरै्नन ्। MNPS ले यसको हाइररङ िा रोजगार अभ्यासहरूमा िेर् गरै्नन् । 

अनुमवि फारमहरु PERMISSIONS.MNPS.ORG मा जानुिएर पूरा गनुुहोस ्। 

अ लाइ  www.mnps.org/handbook मा िएको MNPS स्क्वद्यार्थी-अस्क्ििावक ह्याण्डबनकमा तपाई िं र 

तपाई िंको स्क्वद्यार्थीको समीक्षाको लास्क्ग महत्त्वपूणय जा कारी छ । 

विद्यार्थी-अवििािक ह्याण्डबुक पह ुँच गनद, सचद गनद / िोज्न र अको समयमा समीक्षाको लावग बुकमाकद  

गनद सवजलो छ । यो एक सन्र्िद मागदर्शदक िा गाईडको रूपमा वडजाइन गररएको हो जुन स्कूल िर्द जारी 

ह ुँर्ा िपाई ंर िपाईको विद्यार्थीले प्रयोग गनद सक्छन् । 

िपाईलाई ह्याण्डबुकमा के पाउनु सक्नुहुन्छ 

िपाई ंर िपाईकंो विद्यार्थीलाई सबै सामग्री लागू निए पवन यो ह्याण्डबुकमा जानकारी छ जसल ेिपाईलंाई 

आफ्नो विद्यार्थीको स्कूलसुँग अन्िविद या गनद र विद्यार्थीको शैवक्षक आिश्यकिाहरूको लावग सबै िन्र्ा 

राम्रो अवधिक्ता ह न मद्दि गर्दछ । 

 

 

Nepali 

http://www.mnps.org/handbook

