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2020-2021 STUDENT-PARENT HANDBOOK 

ACCESS & ACKNOWLEDGEMENT  

 २०२०-२०२१ विद्यार्थी - अवििािक ह्याण्डबुक पह ुँच र स्िीकृवि 

मलाई २०२०-२०२१ MNPS Student-Parent Handbook अनलाईन् www.mnps.org/handbook मा उपलब्ध छ भन्ने बारेमा थाहााँ छ |  

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

ववद्यार्थीको नाम (कृपया पूिा नाम लखे्ननहोस)______________________________________________________________________________________ 

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 अनपुवस्र्थि 

म मेरो बच्चा अस्नवायछ स्कूलमा उपस्स्थत हुन कानुन स्वषय हो र मेरो बच्चा स्कूल दसे्ि सध ैअनुपस्स्थत भएको पाइयो भन,े काननू प्रवतछन कस्मछयों अस्थायी स्िम्मामा मेरो बच्चा स्लन सक्छ र स्तनलाई Metro Student Attendance 

Center (MSAC) मेट्रो स्वद्याथी उपस्स्थस्त केन्र (MSAC) मा लग्न सक्छ भनेर बुझ्छु । (थप िानकारीको लास्ग www.mnps.org/attendance मा िानुहोस्) 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

Nepali 

http://www.mnps.org/attendance
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FERPA DIRECTORY INFORMATION 

OPT-OUT FORM 
FERPA स्नदसे्िका िानकारी अस्वीकार प्राथस्मकताहरु 
स्वद्याथीको नाम (लेख्ननहोस)्: ______________________________________________________________ 

स्वद्याथी ID: _____________________________________________________  

वनरे्दविका िानकारी अवस्िकारको सचूना: 

Federal Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA) को अनुसार संिोधनको रूपमा एक स्वद्याथीको स्िक्षा रेकर्छ गोपनीयको रूपमा रास्िन्छ र त्यस कानूनमा सूचीबद्ध स्विेष पररस्स्थस्तहरूको सीस्मत संख्या 

बाहके, तेस्रो पक्षलाई अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीको पूवछ स्लस्ित सहमस्त स्बना (यस्द स्वद्याथी १८ वषछ वा मास्थ भएमा) िारी गररन ेछैन । यद्यस्प कानूनले अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीको पूवछ सहमस्त स्बना नै स्कूलहरूलाई 

स्वद्याथी “स्नदसे्िका िानकारी” िारी गनछ अनुमस्त स्दन्छ । यस्द तपाइाँ आफ्नो पूवछ सहमस्त स्बना कुनै प्रकारको स्नदसे्िका िानकारी िारी गनछ चाहनुहुन्न भने तपाइाँ तलको फारममा साईन गरेर यस FERPA अपवाद को "अस्स्वकार" 

छनौट गनछ सक्नहुुनेछ । स्नदसे्िका िानकारीको िारी अस्स्वकार गने स्वद्याथीको स्नदसे्िका िानकारी अस्भभावक / संरक्षक वा स्वद्याथीले स्कूल वा MNPS Family Information Center मा अस्स्वकारको रद्द स्फताछ पूरा गरेर पेि 

गरेर छनौट (flagged) हटाउन अनुरोध नगरे सम्म यस नीस्त / प्रस्ियाको अस्स्वकार बमोस्िम हालको स्कूल वषछ सम्म छनौट (flag) गरीनेछ ।  

म ___________________________________________________________________________ (अवििावक/संिक्षकको नाम वा ववद्यार्थीको नाम*) 

FERPA अन्तगछत स्नदसे्िका सचूनाको रूपमा पस्हचान गरीएको व्यस्िगत-पस्हचान योग्य िानकारी िारी गनछ बाट रोक्न अनुरोध गदछछु ।  

 स्वद्याथीको नाम

 ठेगाना 

 तस्वीर वा फोटोग्राफ 

 िन्म स्मस्त र स्थान 

 अध्ययन मेिर क्षेत्र 

 उपस्स्थतको स्मस्त 

 आस्धकाररक मान्यता गस्तस्वस्धहरु र िलेमा सहभास्गता

 आथलेस्टक स्टम सदस्यको विन र उचाइ 

 स्र्ग्री, सम्मान, र पुरस्कार प्राप्त 

 सबै भन्दा हाल िैस्क्षक एिने्सी वा संस्थामा उपस्स्थत 

म यो फारम पेि गरे पस्छ माथी सूचीकृत िानकारी मैल ेतेस्रो दललाई िारी गनछ सस्कन्छ भनेर स्लस्ित सहमस्त नस्दए सम्म वा स्कूललाई कानूनले आवश्यक नगरेसम्म वा FERPA अन्तगछत मेरो पूवछ स्लस्ित सहमस्त स्बना यस्तो 

िानकारी िारी गनछ अनुमस्त भएमा र त्यो स्नदसे्िका िानकारी अन्यथा स्कूलले यस फाराम प्राप्त गरेको समय दसे्ि मेरो अस्स्वकार अनुरोध नत्यागे सम्म िारी गररन ेछैन भन्ने कुरा म बुझ्छु । म स्वद्याथी आईर्ी नम्बर प्रयोग गनछ स्दन 

अस्स्वकार गनछ सस्क्दन स्कनस्क यो स्कूलको लागी आवश्यक पस्हचान िानकारी हो भन्ने कुरा म बुझ्छु । म थप बुझ्छु स्क यस्द मेरो अस्स्वकार अनुरोध प्राप्त गनुछ अस्ि स्कूलले स्नदसे्िका िानकारी िारी गयो' भन,े स्कूलल ेिलुासा गरेको 

मेरो स्नदसे्िका िानकारी  रोक्न सक्नेछैन । म स्कूललाई सम्पकछ  गरेर मेरो / मेरो स्वद्याथीको स्नदसे्िका िानकारी कसरी प्रयोग गररएको छ भन्ने स्वषयलाई अनुरोध र चुनौती स्दन सक्छु भन्ने कुरा बुझ्छु । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________    विवि __________________ 

 विद्यार्थीको हस्िाक्षर ________________________________________________________________________  विवि __________________ 

* यवि ववद्यार्थी १८ वर्ु िन्िा मनवनको छ िने अवििावक वा संिक्षकल ेववद्यार्थीको लावि अवस्वकाि िनु साईन िननुपछु । 
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METRO PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 

2021 YOUTH RISK BEHAVIOR SURVEY  

OPT-OUT FORM / २०२० यवुा िोस्िम व्यवहार सवेक्षण अस्स्वकार फारम 

यवर्द आफ्नो बच्चालाई यो सिेक्षणिा िाग वलन िपाईको अनुिवि छैन िने िात्र यो फारि िनुाहोस ्। 

हाम्रो स्िल्ला २०२१ Davidson County High School Youth Risk Behavior Survey (YRBS) / रे्स्भर्सन काउन्टी हाई स्कूल युवा िोस्िम व्यवहार सवके्षणमा भाग स्लइरहकेो छ । यो सवके्षण मेट्रो सावछिस्नक स्वास््य 

स्वभाग द्वारा प्रायोस्ित र सचंास्लत छ । सवके्षणल े९औ ं दसे्ि १२औ ं ग्रेर्का स्वद्याथीहरूलाई पौस्िक अभ्यासहरू, अपराधको स्िकार हुने, िारीररक गस्तस्वस्ध, चोटपटक, सुस्तछिन्य, रक्सी, र अन्य लागूपदाथछको प्रयोग, र प्रस्तकूल

बाल्यकालको अनुभव सम्बन्धमा स्वास््यको बारेमा प्रश्नहरु सोध्नेछ । यसल ेयौन आचरण िसल ेगभाछवस्था र HIV सस्हत यौन संिस्मत रोगहरु सनछ सक्ने बारेमा पस्न प्रश्न सोध्नेछ ।  

हाई स्कूलका स्वद्याथीहरूलाई YRBS पूरा गनछका लास्ग सोस्धनेछ र सवके्षण पूरा गरी भनछ लगभग ३० स्मनेट लाग्न सक्छ । यो सवके्षण भदाछ आफ्नो बच्चालाई केस्ह हास्न गनेछैन । सम्भास्वत िोस्िम मात्र भनेको कुन ैस्वद्याथीले केस्ह 

प्रश्नहरु संवदेनिीलको रुपमा स्लन सक्छ । यो सवके्षण आफ्नो बच्चाको गोपस्नयताको रक्षा गनछ स्र्िाइन गररएको छ । स्वद्याथीले सवके्षणमा आफ्नो नाम वा पस्हचान गन ेिानकारी लेख्न ेछैन । साथै पररणामको ररपोटछमा कुन ैपस्न स्कूल 

वा स्वद्याथीको नाम कस्हल्यै उल्लेि गररने छैन । तपाईको बच्चाले यो सवके्षणमा भाग स्लनाले तत्काल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गनछ नसक्ने भए पस्न यसको पररणामल ेस्नकट भस्वष्यमा आफ्नो बच्चा र अन्य बच्चाहरुलाई मदत गनछ सक्छ । 

हामी छनौट भएका सबै स्वद्याथीलाई सवके्षणमा भाग स्लएको हनेछ चाहन्छौं तर यो सवके्षण स्वसै्च्छक हो । यस्द तपाईको बच्चाल ेयो सवके्षणमा भाग स्लएन भने तपाई, स्कूल, र आफ्नो बच्चा स्वरुद्ध केस्ह पस्न हुनेछैन । यस्द 

स्वद्याथीहरुलाई कुनै प्रश्नको िवाफ स्दन इच्छा छैन भन ेत्यो प्रश्न िाली छोर््न सक्छन ्। साथ ैदण्र् स्वना स्वद्याथीले कुनै पस्न समयमा यो सवके्षण रोक्न सक्छ । यस्द तपाई सवके्षण हनेछ चाहनुहुन्छ भने एक प्रस्तस्लस्प आफ्नो बच्चाको 

स्कूलको मुख्य कायाछलय वा वबेसाईट https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/questionnaires.htm मा उपलब्ध छ । एक प्रस्तस्लस्प 2601 Bransford Avenue, Nashville, TN 37204 मा स्स्थत Board of 

Education मा पस्न उपलब्ध छ । 

तपाईले 615-340-8608 मा काल गरेर वा YRBSInfo@nashville.gov मा ईमेल गरेर आफ्नो बच्चाल ेयो सवके्षण स्लन अस्स्वकार गनछ सक्नुहुन्छ । वा तपाईल ेयो तलको िण्र् वा सके्सन पूरा गरी भरेर साईन र स्मस्तको साथ 

Metro Public Health Department मा िनावरी ३०, २०२१ स्भत्र बुझाउन सक्नुहुन्छ । यवर्द िपाई ंआफ्नो बच्चालाई सवके्षणमा भाग स्लन चाहनुह न्न िने िात्र यो गनुछहोस ्। यस्द आफ्नो बच्चाको स्िक्षक स्िस्क्षका वा 

स्प्रस्न्सपलले तपाई सगं भएको प्रश्नको िवाफ स्दन सक्नभुएन भने कृपया 615-340-8608.मा कल गनुछहोस ्। 

कृपया यदि तपाई ंआफ्नो बच्चालाई सवके्षणमा िाि वलन चाहनुहुन्न भने मात्र यो यो फािमको खण्ड वा सके्सन पूिा ििी मेल ििेि वफर्ा ुिननुहोस ्। Latissa Hall, Program Manager (कायुक्रमको म्यानेजि) - Adolescent 

Programs, Metro Public Health Department, 2500 Charlotte Avenue, Nashville, TN 37209. 

 होईन, मेरो बच्चालाई यो सवके्षणमा भाग स्लन मरेो अनुिवि छैन । 

स्वद्याथीको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

स्वद्याथीको ग्रेर् ____________  

स्कूलको नाम: _______________________________________________________________________________________________________ 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 
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MILITARY STATUS OF PARENTS 

AND LEGAL GUARDIANS 

 अस्भभावकहरु र काननूी संरक्षकहरुको स्मस्लटरी स्स्थस्त 
यवर्द िपाईको विद्यार्थीको अवििािक िा कानूनी सरंक्षक हालै विवलटरीिा काि गरै्द रहनु िएको छ िने िात्र यो फारि िनुाहोस ्| 

स्टेट र फेरे्रल पोस्लसी स्नमाछताल ेस्मस्लटरीमा हुन ेअस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु) को स्वद्याथीहरुको प्रदिछन मूल्यांकन गनछ र स्मस्लटरी िीवन र बाल स्वकास स्बच सम्बन्ध राम्रो सगं बुझ्न मद्दतको लास्ग िान्न िोज्दछ | स्टेट 

स्नयमहरु अन्तगछत, स्कूल स्िल्लालाई स्मस्लटरीमा काम गन े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 पररभास्षत गदछछ | स्कूल स्िल्लालाई स्वद्याथीहरु पस्हचान गनछ आवश्यक गछछ िसको अस्भभावक(हरु) वा कानूनी 

संरक्षक(हरु) तल दिेाईएको स्मस्लटरी सम्बस्न्धत स्तन वगीकरणमा पदछछ |  

4 - Active Duty Military/ सविय ड्युटी विवलटरी:  अस्भभावक वा संरक्षक िो पाटछ टाईम आधारमा रास्ष्ट्रय गार्छ र््युटी वा सस्िय गार्छ ररिभछ (फुल टाईम ररिभछ र््युटी) सस्िय र््युटीमा भाग स्लन्छन् | 

5 - National Guard Military/ रावरिय गाडा विवलटरी: अस्भभावक वा संरक्षक िो पाटछ टाईम आधारमा रास्ष्ट्रय गार्छमा भाग स्लन्छन् | 

6 - Reserve Military/ ररििा विवलटरी: अस्भभावक वा संरक्षक सिस्त्र बलहरुको ब्रान्चको ररिभछमा पाटछ टाईम आधारमा भाग स्लन्छन् | 

वगीकरण स्वद्याथीहरुलाई स्मस्लटरीमा भनाछ गनछको लास्ग होईन र यो केवल स्वद्याथीहरुको अस्भभावक(हरु) वा कानूनी संरक्षक(हरु) को लास्ग हो | रिपोदटिंग उिेश्यको लादग डाटा संकलन गनन तपाईको घिमा भएको Metro 

Nashville Public Schools (MNPS) दिद्यार्थीले दमदलटिी कनेक्सन सिेक्षण भनैपर्न ि प्रत्येक दिद्यार्थीको स्कूलमा दितान गनैपर्न | 

USED प्रदतबद्धता ि दमदलटिी परििािहरुको लादग सेिाहरु बािेमा र्थप जानकािीको लादग:  

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

MILITARY CONNECTIONS SURVEY स्मस्लटरी कनेक्सन सवेक्षण 

स्कूलको नाम: _______________________________________________________________________________  ग्रेर्: ______________ 

स्वद्याथी #: _________________  स्वद्याथीको नाम: ____________________________________________________  िन्मस्मती: ___________ 

स्वद्याथीको अस्भभावक(हरु)/ कानूनी संरक्षक(हरु) MNPS स्वद्याथी रेकर्छहरुमा भएको संरक्षक िानकारी 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 (सविय ड्युटी Active Duty)  

5 (राविय गाडा National Guard)  

िा 6 (ररििा Reserve) 

BRANCH ब्रान्च 

आिी Army, नेिी Navy, एयर फोसा Air Force, 

िाररन कोर्पसा  Marine Corps िा  

कोस्ट गाडा Coast Guard

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 



कृपया आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools (MNPS) को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि 

प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ाु िननहुोस । 

MNPS SURVEY OPT-OUT INFORMATION AND 

PASSIVE CONSENT FORM 

MNPS सवेक्षण अस्वीकार िानकारी र स्नस्ष्िय अनमुस्त फारम  

यवर्द २०२०-२०२१ िा MNPS द्वारा सञ्चालन गररएको सिेक्षणिा िाग वलन िपाईको विद्यार्थीलाई अनुिवि छैन िने िात्र यो फारििा साइन िनुाहोस ्। 

यस्द तपाईलंे एक अस्वीकार गनुछ भयो भन ेयो फारममा साईन गरेर आफ्नो बच्चाको स्कूलमा स्फताछ गनुछहोस । 

२०१९-२० स्कूल वषछमा MNPS ल ेतीन ग्ररे् र माथीको ग्रेर्को स्वद्याथीहरुको लास्ग दईु दसे्ि तीन ओटा छोटो (१०-२० स्मनेट ) सवके्षण सञ्चालन गदछै | यी सवके्षणहरुले हामीलाई स्वद्याथीहरुको बारेमा र उनीहरुको स्कूल धारणा 

बारेमा थप िान्नको लास्ग मद्दत गनेछन ्| | यी सवके्षणहरुमा तपाईको स्वद्याथीको सहभास्गता स्वसै्च्छक छ | यो सवके्षण भने समय भन्दा कुनै पस्न समयमा अस्ि वा यो फारम भरेर अस्ि तपाईले आफ्नो स्वद्याथीलाई यी सवके्षणमा 

सहभागी हुन बाट मुि गनछ सक्नुहुन्छ | साथै तपाईको स्वद्याथीले सवके्षण स्लने की नस्लने वा कुनै िास  प्रश्नको िवाफ स्दने की नस्दने बारे छान्न सक्छ | यस्द तपाई वा तपाईको बच्चा सहभागी हुन अस्वीकार गनुछ भयो भने केस्ह दण्र् 

लागू हुनेछैन | 

स्कूल िािािरण सिेक्षण/School Climate Survey(s) 

यो स्कूल वातावरण सवके्षणको लक्ष्य(हरु) हामीलाई स्कूल वातावरण र संस्कृस्तमा सुधार ल्याउनको लास्ग हो | सवके्षणले तपाईको बच्चालाई स्कूलमा आफ्ना अनभुवहरुको साथै स्िक्षक स्िस्क्षका र स्कूल सगं सम्बन्ध, 

सुरक्षा सम्बस्न्धत धारणा र समग्र स्कूल वातावरणको बारे प्रश्न सोध्नेछ | यो सवके्षण भदाछ तपाईको बच्चालाई केस्ह हास्न पुयाछउन ेछैन |   

वछिेकी र िलाई सिेक्षण/Neighborhoods and Wellbeing Survey 

यो स्छमेकी र भलाई सवके्षणको लक्ष्य(हरु) स्वद्याथीको भलाईलाई समथछन गनछको लास्ग स्कूल बास्हरको अनभुवहरु बारे थप िान्नको लास्ग हो | सवके्षणल ेस्वद्याथीहरुलाई उनीहरुका स्छमेकी, साथीहरु र आफ्ना सामास्िक र 

भावनात्मक स्वकास सम्बस्न्धत अनुभवकहरु बारे प्रश्न सोध्नेछ | यो सवके्षण भदाछ तपाईको बच्चालाई केस्ह हास्न पुयाछउने छैन | यी सवके्षणहरु सुरस्क्षत रुपमा Panorama Education द्वारा प्रिास्सत गररनेछ | | Panorama 

Education को गोपनीयता पोस्लसी / Privacy Policy www.panoramaed.com/privacy मा उपलब्द छ |  

तपाईको स्वद्याथीको िवाफहरु आफ्नो स्वद्याथी आईर्ी संग स्लंक गररनेछ र MNPS अनसुन्धान कायाछलय र Panorama Education द्वारा सुरस्क्षत र गोप्य रास्िनेछ | यद्यस्प हामील ेनसोध ेपस्न, यस्द एक स्वद्याथीले आफैलाई हास्न, 

अरूलाई हानी गन,े वा कसैलाई सवके्षणमा हास्न पयुाछउन ेररपोटछ गरेमा स्वद्याथीहरू वा अरूलाई हास्नबाट बचाउनको उद्दशे्यका लास्ग मात्र गोपनीयताको उल्लिंन गररनेछ । Panorama Education को गोपनीयता स्निी 

www.panoramaed.com/privacy.मा उपलब्द छ । 

MNPS ले सवके्षणका िवाफहरु ग्रपुको रुपमा पस्हचान गनछ स्मल्न ेिानकारी स्वना स्कूल र स्िल्ला स्टाफलाई िेयर गनेछ र यो संयुि र्ाटा सावछिस्नक रुपमा िेयर गनछ सक्छ । MNPS ल ेव्यस्िगत सवके्षणको िवाफहरु बास्हरको 

अनुसन्धानकताछलाई कुनै पस्न िानकारी पस्हचान गनछ नस्मल्नेको रुपमा िेयर गनेछ । यी सवके्षणहरु बाट संकलन गरेका गोप्य िानकारी Nashville Longitudinal Study of Youth Safety and Well-being को भागको रुपमा 

Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR)  द्वारा संग्रस्हत हुन सक्छ । 

प्रत्येक सवके्षण प्रिासक हुन अस्ि तपाईले फोन नोस्टस्फकेिन प्राप्त गनुछ हुनेछ । तपाईले सवके्षण अनलाईनमा गएर वा आफ्नो बच्चाको स्कूलमा गएर सवके्षण सुरु गनछ अस्ि प्रत्येक सवके्षण सस्मक्षा गने अवसर पाउन ुहुनछे ।| 

यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई सिेक्षणमा सहभागी गिाउन चाहनुहुन्न भने कृपया पर्ाडीको िािम पूिा गिी भिेि साईन गनुनहोस ्। 



MNPS सिेक्षण अस्िीकार िानकारी र वनवरिय अनुिवि फारि (िारी) 

यस्द तपाई आफ्नो बच्चालाई सवके्षणमा सहभागी गराउन चाहनुहुन्न भन ेकृपया तलको बक्समा चेकमाकछ  लगाउनुहोस,् पूरा गरी भरेर फारममा साईन गनुछहोस् र आफ्नो बच्चाको स्कूलमा स्फताछ गनुछहोस् । वा  Dr. Laura Stiver 

Walsh लाई laura.stiver-walsh@mnps.org मा आफ्नो बच्चाको नाम, िन्मस्मस्त. स्कूल र ग्रेर्को साथ इमेल गनछ सक्नहुुन्छ । 

 यो बक्समा चेक लगाएर म मेरो स्वद्याथी MNPS School Climate Survey(s) मा भाग स्लन सक्नेछैन भन्न ेसंकेत गछुछ । 

 यो बक्समा चेक लगाएर म मेरो स्वद्याथी MNPS Neighborhood र Well-being Survey(s)) मा भाग स्लन सक्नेछैन भन्ने संकेत गछुछ । 

कृपया ध्यान विननहोस् यवि र्पाईको बच्चालाई मार्थी वणुन िरिएको सवके्षणमा िाि वलन अननमवर् छैन िने मात्र यो फािम ििेि पठाउननपछु । 

स्वद्याथीको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

स्कूलको नाम: ______________________________________________________________________________________________________ 

स्वद्याथीको िन्मस्मस्त: (मस्हना/स्दन/साल):  ______ /______ /______  

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

यो िािम मार्थी सूचीबद्ध २०२०-२०२१ स्कूल िर्नको लादग MNPS द्वािा दिईएको दिशेर् सिेक्षणको लादग लागू हुन्र् । दजल्ला दभत्र िा बादहिको अनुसन्धानकतान ि प्रोग्राम मूल्यांकनकतानले दजल्ला िा स्कूल द्वािा 

अनुमोिन गरिएको कुनै पदन अन्य सिेक्षणको लादग रु्टै्ट अनुमदतको लादग अनुिोध गनैपर्न । 



कृपया आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools (MNPS) को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि 

प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ाु िननहुोस । 

OPT-OUT PREFERENCES / अस्वीकार प्राथस्मकता 
यवर्द िपाई आफ्नो बच्चाको लावग सेिा पह ुँच गना चाहनुह न्न िने िात्र वनम्न बयानिा साइन गनुाहोस ्। 

यस्द तपाईलंे एक अस्वीकार प्राथस्मकता चयन गनुछ भयो भने यो फारममा साईन गरेर आफ्नो बच्चाको स्कूलमा स्फताछ गनुछहोस । 

TECHNOLOGY OPT-OUT टेक्नोलोिी अस्िीकार फारि 

यवि र्पाई आफ्नो बच्चालाई वजल्ला इन्टिनेट पह ुँच िनु र्पाईको अननमवर् छैन िन ेमात्र साइन िननुहोस ्। 

मैले MNPS Technology Acceptable Use Policy / टेक्नोलोिी स्वीकायछ उपयोग नीस्त पढेको छु (www.mnps.org/handbook-policies-and-procedures हनेनुहोस्) । म इन्टरनेट कम्प्यूटर नेटवकछ को एक स्वश्वव्यापी समूह 

हो र MNPS  ल ेसामग्री उपलब्ध स्नयन्त्रण गदनै भनेर बुझ्छु । म MNPS ल ेस्वद्याथीलाई पहुाँच गन ेसाइटहरूमा उपलब्ध भाएका आपस्ििनक सामाग्रीहरु स्फल्टर गनछ सक्दो प्रयास गनेछ तर स्फल्टररङ प्रयासल ेआपस्ििनक 

सामग्रीहरू सम्पूणछ रुपल ेअवरुद्घ वा रोक्न सक्दनै भनेर बुझ्छु । तसथछ, म मेरो बच्चालाई स्िल्ला इन्टरनेट प्रयोग गनुछ बाट रोक्छु ।  मेरो बच्चालाई इन्टरनेट प्रयोग गनछ  स्दन MNPS लाई िेरो अनुिवि छैन । टेक्नोलोिी अस्वीकार फारम 

पूरा गरेर साईन गनछ स्वफलता भएमा तपाईको बच्चालाई स्िल्लाको इन्टरनेट प्रयोग गनछ अनुमस्त छ भन्ने संकेत गनेछ । 

 विद्यार्थीको हस्िाक्षर ________________________________________________________________________   विवि __________________ 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 

LAPTOP/DEVICE OPT-OUT / ल्यापटप/उपकरण अस्स्वकार  

यवि र्पाई ंआफ्नो बच्चालाई वडवजटल ि ििू िवेख पढ्न ेि वसक्ने अवसिहरूको लावि स्कूलमा ह ुँिा ि बावहि ह ुँिा ल्यापटप वा समान उपकिणहरू पह ुँच िन ुअननमवर् विनन ह न्न िने मात्र हस्र्ाक्षि िननुहोस ्। 

मैले ििू / वडवजटल माफुर् पढ्न ेि वसक्ने सम्बवन्िर् उपयोि विशावनिशेहरूको लावि MNPS ल्यापटप / उपकिण पढेको छन  (र्ल पूण ुववविण हनेनहुोस)् । MNPS ले दवु ैस्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा दरू र स्र्स्िटल माफछ त पढ्न ेर 

स्सक्ने अवसरहरूको लास्ग ल्यापटप वा उस्त ैउपकरण स्वतरण गनछ सक्छ । स्वीकायछ प्रयोग नीस्तमा व्याख्या गररएको अनुसार यस ल्यापटप वा यस्त ैप्रकारको उपकरणले MNPS द्वारा प्रदान गररएको इन्टरनेट स्फल्टररंग उपयोग गदछछ । 

तसथछ, दरू र स्र्स्िटल माफछ त पढाई र अध्ययनको लास्ग म मेरो बच्चालाई स्िल्ला उपकरण प्रयोग गनुछ बाट रोक्छु । मेरो बच्चालाई ल्यापटप वा उस्तै उपकरण चेक आउट गनछ स्दन MNPS लाई िेरो अनुिवि छैन । ल्यापटप/उपकरण 

अस्वीकार फारम पूरा गरेर साईन गनछ स्वफलता भएमा तपाईको बच्चालाई दवु ैस्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा उपकरण चेक आउट गनछ वा प्रयोग गनछ अनमुस्त छ भन्ने संकेत गनेछ । 

रू्दर / वडविटल िाफा ि पढ्ने र वसक्ने सम्बवन्िि उपयोग वर्दिावनरे्दिहरूको लावग ल्यापटप / उपकरण (पूणा वििरण) । 

MNPS स्वद्याथीहरुलाई दवु ैस्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा दरू र स्र्स्िटल माफछ त पढ्न र स्सक्नको लास्ग ल्यापटप वा उस्तै उपकरण स्वतरण गनछ सक्छ । कुन ैपस्न अस्भभावक आफ्नो स्वद्याथीहरुलाई ल्यापटप वा उस्तै उपकरण पहुाँच

स्नषेध गनछ चाहनुहुन्छ भन ेल्यापटप/उपकरण अस्वीकार वा अप्ट आउट फारम पूरा गरेर साईनको साथ आफ्नो स्वद्याथीको स्कूलमा स्फताछ गनछ आवश्यक हुन्छ । 

ल्यापटप/उपकरण अस्वीकार फारम पूरा गरेर साईन गनछ स्वफलता भएमा तपाईको बच्चालाई दवु ैस्कूलमा हुाँदा र स्कूल बास्हर हुाँदा उपकरण चेक आउट गनछ वा प्रयोग गनछ अनुमस्त छ र तपाई यी स्नम्न कुराहरुमा सहमत हुनहुुन्छ र 

स्वीकार गनुछ हुन्छ भनेर संकेत गनेछ । 

1. स्थानान्तरण नगरेसम्म उपकरणहरु सध ैMNPS को नाममा हुनेछ । स्वद्याथी, अस्भभावक, वा संरक्षक ("हामी") ले उपकरणमा भएको स्थास्पत सफ्टवयेरको इिाितपत्रमा कुनै सुरक्षा वा स्वास्मत्व रुस्च राख्नु हुाँदनै । 

उपकरणले स्नम्न समाविे गदछछ: A) ल्यापटप र B) पावर एर्ाप्टर । 

2. हामी हराएको, चोरी भएको, वा स्बस्ग्रएको उपकरणहरूको लास्ग स्विीय रुपमा स्िम्मेवार हुन्छौं । यस्तो स्िम्मेवारी $ ४०० भन्दा बढी हुाँदनै । 

3. तोस्कएको स्वद्याथीसाँग बााँकी स्कूल वषछ सम्म उपकरण साथमा हुनेछ र िनु १,२०२१ भन्दा अस्ि स्फताछ गनेछ । 

4. यस्द उपकरण स्बस्ग्रएको छ भने हामी उपकरण स्फताछ स्दन्छौं । हामी उपकरणलाई ममछत गन ेवा कुनै अन्य कम्प्यटुर ममछत सेवा सुस्वधालाई स्सधा सम्पकछ  गन ेप्रयास गदनैौं । 

5. यस्द हामीले प्रोग्राम स्थापना गदाछ वा उपकरणलाई पररमािछन गदाछ उपकरणको कायछक्षमता स्बस्ग्रयो भने हामी मौस्रक लागत स्कूल प्रणालीलाई स्तनछ स्िम्मेवार हुन्छौं । 



6. यस्द उपकरण हराएको छ, चोरी भएको छ वा क्षस्तग्रस्त छ भन ेस्कूलको पुस्तकालय कमछचारी, स्िक्षक, स्िस्क्षका स्पं्रस्सपल, वा सहायक स्प्रस्न्सपललाई तुरुन्त सूस्चत गनुछ हाम्रो स्िम्मेवारी हो । 

7. प्रिासक वा स्िक्षक, स्िस्क्षकाको अनुरोध पस्छ उपकरण र पावर कोर्छ स्फताछ गररनेछ ।

8. यस्द उपकरण स्िक्षक स्िस्क्षका वा स्कूलको अनुरोध वा कुनै कारणले दताछ अन्त्य भए पस्छ पस्न स्कूल प्रणालीमा स्फताछ गररएको छैन भने हामी ३० क्यालेन्र्र स्दन स्भत्र प्रस्तस्थापन उपकरणको लागत स्तनछ सहमत छौं । 

यसबाहके यस्द ४५ क्यालेन्र्र स्दन स्भत्र हामी उपकरण स्फताछ गनछ वा सम्बस्न्धत सामानहरूको लागत स्तनछ असफल भयौं भने MNPS ल ेसम्पिी चोरी भएको रुपमा पुस्लस ररपोटछ दताछ गनछ सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं र 

स्वीकार गदछछौं । 

9. स्नदिेनका लास्ग प्रयोग गररएका सब ैसाइटहरू उस्चतताका लास्ग स्टाफ द्वारा मूल्यांकन गररन्छ । पररवारहरूले ध्यान स्दनु पछछ स्क िब MNPS उपकरणहरू एक स्निी िर नेटवकछ मा िस्र्त छन् स्तनीहरू स्वद्याथीहरूले भ्रमण

गनछ सक्न ेसाइटहरू स्फल्टर गनछ स्मलाएका छन ्। पररवारहरूले अझ ैपस्न अनलाइनमा सुरस्क्षत, स्िम्मेवार र आदरणीय हुनुको महत्त्व बारे छलफल गनुछपदछछ । 

10. प्रयोगकताछहरू MNPS टेक्नोलोिीमा भण्र्ारण गररएको र्ाटा सुरस्क्षत राख्न र रक्षा गनछको लास्ग स्िम्मेवार छन् । MNPS टेक्नोलोिी प्रयोग गदाछ यसको मतलब यो छ स्क स्वद्याथीहरूले मात्र स्वीकृत MNPS स्र्स्िटल

टुलहरु वा उपकरणहरू ( www.mnps.org/digitaltools ) को उपयोग गनछ िारी राख्नुपदछछ र स्वद्याथी एकाउन्ट प्रयोग गनछका लास्ग प्रत्येक उपकरणको स्नस्दछि स्दिास्नदिेहरू पालना गनुछपदछछ । यस्द स्वद्याथीले MNPS 

स्वीकृत सूचीमा नभएको स्र्स्िटल टुलहरू प्रयोग गछछ वा अनलाइन सेवाहरूमा पहुाँच गनछ छनौट गछछ भने MNPS ले कुनै पस्न र्ाटा गोपनीयता वा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा स्चन्ताको लास्ग स्िम्मेवार हुन सक्दनै ।

11. MNPS संग MNPS नीस्तहरुको अनुपालन सुस्नस्ित गनछ MNPS उपकरण प्रयोगको अनगुामन गन ेक्षमता छ । MNPS लाई स्िल्लाको उपकरणहरु अनगुमन गन ेआवश्क भएकोल ेहामी MNPS टेक्नोलोिी प्रयोग गदाछ 

र्ाटा गोपनीयताको सीस्मत आिा रािकेा छौ ाँ भन्न ेकुरा हामी बुझ्छौं । हामी बुझ्छौं स्क अनस्धकृत पहुाँचबाट स्वद्याथीहरुको र्ाटा सुरस्क्षत गनछ MNPS स्वद्याथीहरूले स्वीकृत स्र्स्िटल उपकरणहरू मात्र प्रयोग गने छन ्।

यसका साथै हामी सचेत छौं स्क उपकरण अस्नयस्मत रूपमा संकलन, स्नरीक्षण र िोिी गनछ सस्कन्छ । 

12. उपकरण तोस्कएको स्वद्याथीले स्विेष रूपमा प्रयोग गनुछपछछ । अस्भभावक (हरू) / संरक्षक (हरू) केवल उनीहरूको बच्चालाई िैस्क्षक अध्ययनका लास्ग सहयोग गने उद्दशे्यका लास्ग उपकरण प्रयोग गनछ सक्छन ्। 

13. MNPS ले फोटो स्लन,ु अस्र्यो वा स्भस्र्यो रेकर्छ गनुछ अस्ि सहभागीहरूको स्वीकृस्त स्लनेछ । 

14. MNPS टेक्नोलोिी र स्वीकृस्त प्रयोग नीस्त कुन ैपस्न समयमा स्वद्याथी अस्भभावक ह्यान्र्बुकमा उपलब्ध छ ।

स्वद्याथीको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

स्कूलको नाम: ______________________________________________________________________________________________________ 

अस्भभावक वा संरक्षकको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________ 

ठेगाना: _______________________________________________________________________________  Apt./Unit: _________________ 

स्सस्ट: ______________________________________________________________  स्टेट: ______________  स्िप: _______________________ 

फोन: _________________________________  इमेल: ____________________________________________________________________ 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 



SCHOOL SOCIAL WORK SERVICES OPT-OUT  स्कूल सामास्िक कायछ सेवाहरु अस्वीकार 

यवि र्पाईको बच्चालाई स्कूल सामावजक काय ुसेवाहरु पह ुँच िनु र्पाईको अननमवर् छैन िने मात्र साइन िननुहोस् । 

म स्कूल सामास्िक कायछ सेवा बाट मेरो बच्चा स्नकाल्न चाहन्छु । (www.mnps.org/handbook-policies-and-procedures हनेनहुोस्)  मेरो बच्चा स्कूल सामास्िक कायछ सेवाको लास्ग सक्षम हुनेछैन । । मेरो बच्चालाई स्कूल 

सामास्िक कायछ सेवाहरुमा पहुाँच स्दन MNPS लाई िेरो अनुिवि छैन । स्कूल सामास्िक कायछ सेवा फारममा साइन गनछ स्वफलता भएमा आफ्नो बच्चालाई स्कूल सामास्िक कायछ सेवा प्रयोग गनछ अनुमस्त छ भन्न ेसकेंत गनेछ । 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 



कृपया आफ्नो परिवािमा प्रत्येक Metro Nashville Public Schools (MNPS) को ववद्यार्थीहरुको लावि, एक फािम साइन िननुहोस ि 

प्रत्येक ववद्यार्थीको स्कूलमा फािम वफर्ाु िननहुोस । 

PERMISSION FORM / अनुिवि फारि

यी अनुमदतहरूसँग सम्बदन्धत नीदतहरूको बािेमा र्थप जानकािीको लादग  

www.mnps.org/handbook-policies-and-procedures हेनुनहोस ्।  

म तल चेक माकछ  द्वारा पस्हचान भएको क्षेत्रमा मेरो बच्चाको सहभास्गता पुस्ि वा अस्स्वकार गछुछ । 

YES NO 

MEDIA* विवडया 

1. MNPS लाई मेरो बच्चा स्मस्र्यामा सस्हत सावछिस्नक रुपमा मेस्र्या आदर गनछ अनमुस्त छ । 

2. MNPS लाई मेरो बच्चाको तस्वीर वा स्र्स्िटल स्मस्र्या र वबे प्रकािन स्प्रन्ट, ईन्टरनेट वा अन्य कामको लास्ग रेकर्छ गनछ अनुमस्त छ । 

3. मेरो बच्चाको तस्वीर स्िच्न वा स्र्स्िटल रेकर्छ गने समाचार र अन्य MNPS स्मस्र्यालाई अनुमस्त छ । 

*यवि MNPS ले यो अननमवर् फािममा प्रार्थवमकर्ा वचन्ह लिाएको प्राप्त ििेन िने वजल्लाले मार्थीको ववकल्प एक ि िनईलाई अननमवर् विईनेछ ि र्ेस्रो ववकप्ललाई अननमवर् विईनेछैन जनन समाचाि वा िौि MNPS मेवडया द्वािा र्स्वीि 

वा वडवजटल िेकवडिंि हो | 

HEALTH SCREENINGS स्िास््य स्िीवनंग

मेरो बच्चालाई सुनुवाई, दृस्ि, उचाइ, तौल, र रिचाप स्िीस्नंगमा भाग स्लन अनुमस्त छ । 

कृपया सबै जानकािी पूिा ििी लखे्ननहोस् | 

स्वद्याथीको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

स्कूलको नाम: ______________________________________________________________________________________________________ 

अस्भभावक वा संरक्षकको नाम (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________ 

ठेगाना: _______________________________________________________________________________  Apt./Unit: _________________ 

स्सस्ट: ______________________________________________________________  स्टेट: ______________  स्िप: _______________________ 

फोन: _________________________________  इमेल: ____________________________________________________________________ 

अवििािक िा संरक्षकको हस्िाक्षर _____________________________________________________________   विवि __________________ 


