
नयाँ गहृ �श�ा भनार्का ला�ग द्रतु मागर्दशर्न 

गहृ �श�ालाई बच्चाको आमाबवुा वा काननुी अ�भभावकद्वारा �नर��ण ग�रएको श�ै�क कायर्क्रमको रूपमा प�रभा�षत 

ग�रन्छ। गहृ �श�ा �नर��ण गनर् चाहने आमाबवुाले गहृ �श�ा सरुु गनुर्भन्दा कम्तीमा 14 �दनअ�घ अ�भप्रायको �ववरण दायर 

गनुर् पन� छ। 
 
गहृ �श�कहरूका िजम्मेवार�हरूमा �नम्न समावेश छन:् 

o �नम्न समावेश हुने अ�भप्रायको �ववरण दायर गनुर्होस:् 
नाम, जन्म �म�त, गे्रड स्तर र बच्चाको ठेगाना, आमाबवुाको योग्यता, प्र�तर�णको प्रमाण र प�हचान। य�द 

उपयकु्त भएमा अद्याव�धक ग�रएको प्र�तर�ण जानकार� र मानक�कृत उपलिब्ध पर��णका न�तजाहरूको 
साथमा अ�भप्रायको �ववरण वा�षर्क रूपमा दायर ग�रने छ। 

o पाठ्यक्रमहरूका साथै �नद�शनको �व�ध �नर��ण गनुर्होस।् �नद�शनमा प्र�त वषर् न्यनूतम 175 �दनका ला�ग 

प्रत्येक �दनमा कम्तीमा 4 घण्टाको अव�ध हुनपुछर्  र काननुद्वारा आवश्यक भएका �वषयहरू समावेश हुनपुछर्। 
o आमाबवुाले कुन ैप�न मानक�कृत उपलिब्ध पर��णका न�तजाहरूस�हत बच्चाद्वारा �लइएका 

पाठ्यक्रमहरूको वा�षर्क रेकडर् र बच्चाका श�ै�क प्रग�त मलू्याङ्कनहरू कायम रा�ु हुने छ। 
o ND सेन्चुर� कोडमा आधा�रत रहेर अपवाद दाबी गदार्को अवस्थामा बाहेक अ�ध�नयमद्वारा आवश्यक 

रािष्ट्रय रूपमा-एक�कृत मानक�कृत पर��णको �नद�शन प्रयोग गरेर पर��णको प्रबन्ध �मलाउनहुोस।् 
o �वद्याथ� सावर्ज�नक वा गरै-सावर्ज�नक �वद्यालयमा भनार् हुनभुयो भने, स्थानीय सपु�रवे�कको अनरुोधमा 

�वद्याथ�को रेकडर् स्थानान्तर गनुर्होस।् 
 
तपा�को बच्चासँग IEP छ भने, �नम्न प्र�क्रयाको पालना ग�रन्छ: 

1. तपा�को बच्चाको �वशषे �श�ा सेवाहरू कसर� उपलब्ध गराइने छ भनी �नधार्रण गनुर्होस।् 

a. तपा�को बच्चा �वशषे �श�ा सेवाहरू प्राप्त गनर् जार� रा� �वद्यालयमा आउन सक्नहुुन्छ वा तपा� �वशषे 

�श�ा सेवाहरू उपलब्ध गराउनका ला�ग �वशषे �श�ामा प्रमा�णत भएको अक� व्यिक्त रा� ेछनोट गनर् 

सक्नहुुन्छ। 

b. तपा� सेवा योजना �सजर्ना गनर्का ला�ग िजम्मेवार हुनहुुन्छ। 

2. तपा� �वशषे �श�ा सेवाहरू उपलब्ध गराउन अक� व्यिक्त रा� ेछनोट गनुर्हुन्छ भने, आफ्नो सेवा योजना Elisa 

Diederich मा पेश गनुर्होस:् 

a. पत्राचारद्वारा: 2400 47th Ave S, Grand Forks, ND 58201 

b. इमेलद्वारा: ediederich060@mygfschools.org 

3. तपा� �वद्यालयले �वशषे �श�ा सेवाहरू उपलब्ध गराउन जार� रा� ेछनोट गनुर्हुन्छ भने, बठैकको प्रबन्ध �मलाउन 

आफ्नो बच्चाको मदु्दा व्यवस्थापकलाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

a. उक्त बठैकमा, तपा�ले सेवा योजना, सेवा �मनेटबारे छलफल गनुर् हुने छ र सेवा �मनेट क�हले उपलब्ध 

गराइने छ भनी �नधार्रण गनुर् हुने छ। 
b. सेवा �मनेट तपा�को बच्चाको IEP मा उपलब्ध गराइएको �मनेटभन्दा �भन्न दे�खन सक्छ। 

4. तपा�को बच्चासँग बौद्�धक अस�मता छ भने, तपा� Elisa Diederich लाई नोभेम्बर 1, फेब्रअुर� 1 र मे 1 मा 

आफ्नो बच्चाका ल�यहरका प्रग�त नोटहरू पेश गनर्का ला�ग िजम्मेवार हुनहुुन्छ: 

a. पत्राचारद्वारा: 2400 47th Ave S, Grand Forks, ND 58201 
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b. इमेलद्वारा: ediederich060@mygfschools.org 

5. तपा�सँग कुन ैप्रश्न छ भने, कृपया Diane लाई (701)746-2230 मा 

सम्पकर्  गनुर्होस,् मलेै गहृ �श�कको रूपमा मेरा िजम्मेवार�हरू पढेको र बझुकेो 

छु। 

 

आमाबुवा अ�भभावकको हस्ता�र �म�त 
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