माता-पिता अभििावक सहमभत फाराम
पवद्यार्थी अभिलेख जारी गर्ने सहमभतको अर्नुरोध

तिाईं वा तिाईंको पवद्यार्थी

ले ग्र्यार्नाइट स्कूल डिस्ट्स्िक्टका

पवद्यार्थीहरूको सफलता तर्था शैस्ट्िक उिलस्ट्धधको प्रवर्द्ध र्न गर्ने उद्दे श्यले आयोस्ट्जत प्रोमाइज िाटध र्नरभशि अन्तगधत सहिागी एक वा
बढी संस्र्थार्नहरूका माफधत शैस्ट्िक सहयोग सेवाहरू प्राप्त गर्नुधहुन्छ। उक्त प्रोमाइज िाटध र्नरभशिमा तिाईंको पवद्यालयका अर्थवा
तिाईंको पवद्यार्थीको पवद्यालयका र्नेतत्ृ व वगधको अर्नुरोधमा प्रोमाइज Promise Kearns

मा काम गर्ने स्कूल डिस्ट्स्िक्ट, स्र्थार्नीय पवद्यालयहरू, स्वास््य सेवा प्रदायकहरू, सरकारी संघ-संस्र्था र सामुदाभयक संघ-संस्र्थाहरू

सामेल छर्न ्।
युवा तर्था वयस्क व्यपक्तहरूलाई शैस्ट्िक लि हाभसल गर्नध मद्दत गर्ने प्रिावकारी रणर्नीभत र कायधक्रमहरूको कायाधन्वयर्न गर्ने उद्दे श्यले
उिरोक्त साझेदारहरू मध्ये एक वा बढी संस्र्थार्नले किा प्रगभत ित्र हास्ट्जरी पववरण अर्नुशासर्न सम्बन्धी पववरण भशिा समाप्त
गरे को पववरण पवद्यार्थी

सङ्ख्या र दताध सम्बन्धी पववरण लगायतका व्यपक्तगत िडहचार्न खुल्र्न सक्र्ने शैस्ट्िक पवद्यार्थी सूचर्ना हे र्नुध

वा प्रयोग गर्नुध जरुरी हुर्न सक्छ। यस्ता पववरणहरू एक वा बढी प्रोमाइज िाटध र्नरहरूसँग आदार्नप्रदार्न गर्नध िभर्न आवश्यक िर्नध सक्छ।
सार्थै प्रोमाइज िाटध र्नरहरूले सङ्खकलर्न गर्ने वा जार्नकारी प्राप्त गर्ने अभिलेख पववरण वा सूचर्ना पवद्यालय कमधचारीहरू जस्तै भशिक
प्रधार्नाध्यािक तर्था मागधदशधर्न िरामशधदाताहरूसँग िभर्न आदार्नप्रदार्न गर्नध आवश्यक िर्नध सक्छ।
िररवार भशिा अभधकार तर्था गोिर्नीयता ऐर्न
पिता वा पवद्यार्थीको उमेर

ले

उिरोक्त प्रोमाइज िाटध र्नर लगायतका तेस्रो ििहरूलाई पवद्यार्थी वा माता-

वर्ध मुभर्न िएमा अभििावकको भलस्ट्खत अर्नुमभत पबर्ना पवद्यार्थी अभिलेख पववरण वा सूचर्नामा िहुँचबाट

रोक लगाएर पवद्यार्थी तर्था माता-पिताहरूको सुरिा गदध छ। उभचत शैस्ट्िक डहतमा पवद्यालय कमधचारीहरूद्वारा पववरण माग गररएको

िएमा स्वास््य सुरिा आिातकालीर्न स्ट्स्र्थभत िएमा कार्नूर्नी समर्न िएमा तर्था अन्य केही स्ट्स्र्थभतहरूमा िर्ने यो सामान्य भर्नयममा
अिवाद लागु हुर्नेछ।
तिाईं वा तिाईंको पवद्यार्थीका सम्बन्धमा अभिलेख पववरण वा सूचर्नामा िहुँच वा आदार्नप्रदार्न गर्ने उद्दे श्य िर्नेको अभतररक्त शैस्ट्िक

सेवाहरू राम्ररी उिलधध गराउर्नु हो। अभिलेख पववरण वा सूचर्ना िहुँच वा आदार्नप्रदार्न गदाध तिाईंको आफ्र्नो वा तिाईंको पवद्यार्थीको

शैस्ट्िक सफलता तर्था उिलस्ट्धधको प्रवर्द्ध र्न गर्ने तर्था प्रोमाइज िाटध र्नरभशि सदस्यहरूद्वारा प्रदार्न गररर्ने सेवाहरूको प्रिावकाररतामा वृपर्द्
गर्ने प्रयोजर्नमा मात्र गररन्छ। कुर्नैिभर्न अभिलेख पववरण वा सूचर्नाको प्रयोग अन्य कुर्नैिभर्न प्रयोजर्नमा गररर्ने छै र्न।
भर्नम्र्न हस्तािरद्वारा तिाईंको शैस्ट्िक संस्र्थार्नबाट तिाईंको भशिा अभिलेख पववरण अर्थवा स्कूल डिस्ट्स्िक्टबाट तिाईंको पवद्यार्थीको
सम्बन्धमा पववरणहरू कुर्नैिभर्न प्रोमाइज िाटध र्नरहरूसँग खुलासा गर्ने भलस्ट्खत सहमभत तर्था अर्नुमभत प्रदार्न गर्नुध हुर्नेछ। तिाईंले आफू
वा प्रोमाइज िाटध र्नर कायधक्रममा िेला िएका तिाईंको पवद्यार्थी सम्बन्धी शैस्ट्िक अभिलेख पववरण वा सूचर्नाहरू प्रोमाइज

िाटध र्नरहरूसँग अन्य प्रोमाइज िाटध र्नर अर्थवा पवद्यालय कमधचारीहरूसँग िभर्न खुलासा गर्ने अर्नुमभत तर्था सहमभत डदर्नु हुर्नेछ।
अभिलेख अर्थवा अभिलेखको जार्नकारी प्रोमाइज िाटध र्नरहरू बाहे क अन्य कसैलाई िभर्न डदइर्ने वा खुलासा गररर्ने छै र्न।
यो सहमभत माता-पिता अभििावक तर्था

वर्ध वा बेसी उमेरका वयस्क व्यपक्तहरूले अर्थवा पवद्यार्थीको उमेर

वा अभििावकले हस्तािर गरे र डफताध र्नभलए सम्म यो सहमभत कायम रहर्ने छ। माता-पिता अभििावक तर्था

वर्ध िुग्दा माता-पिता
वर्ध वा बेसी

उमेरका वयस्क व्यपक्तहरूले यडद कुर्नै पवशेर् भर्नकायसँग अभिलेख पववरण वा सूचर्ना आदार्नप्रदार्न गर्नध र्नचाहे को अवस्र्थामा अर्थवा
सो व्यपक्तको पवचारमा अभिलेख पववरण वा सूचर्नाको आदार्नप्रदार्न उर्नीहरूको वा उर्नीहरूको पवद्यार्थीहरूको सवोत्तम डहतमा र्निएको
िन्र्ने लागेमा यो सहमभत तर्था अर्नुमभत कुर्नैिभर्न समयमा डफताध भलर्न सक्छर्न ्। यो सहमभत फाराम अन्तगधत खुलासा गररएको कभर्थत
व्यपक्तका सम्बन्धमा कुर्नैिभर्न पववरणको प्रभतभलपि माग गर्ने िभर्न उर्नीहरूको अभधकार रहन्छ।
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मैले उपरोक्त ुरर हरू पढे ुो छर तथ ग्र्य न इट स्ुूल डिस्ट्स्िक्ट क्षेत्रम बसोब स गने विद्य थीहरूल ई सेि डिने सम्पूर्ण प्रोम इज
प टण नरहरूल ई मेरो अथि मेरो बच्च विद्य थीुो अभिलेख वििरर् ि सूचन म पहरुँच प्रि न गने सहमभत व्यक्त गछरण।
म त -वपत ि अभिि िु

माता-पिता अभििावकको र्नाम ठू लो अिरमा

आजको भमभत

माता-पिता अभििावकको हस्तािर

पवद्यार्थीको र्नाम ठू लो अिरमा

माता-पिता अभििावकको इमेल ठे गार्ना ठू लो अिरमा

स्टे ट स््यूिेन्ट आइिे स्ट्न्टफायर

पवद्यार्थीको जन्म भमभत
ियस्ु विद्य थी
वयस्क पवद्यार्थीको र्नाम
ठू लो अिरमा

आजको भमभत

वयस्क पवद्यार्थीको इमेल ठे गार्ना

वयस्क पवद्यार्थीको जन्म भमभत

िोि षेुो न म
यडद तिाईं यसमा दोिार्ेको सेवा भलर्नु िएको हो िर्ने कृ िया माभर्थ दोिार्ेको र्नाम डदर्नुहोस ्।
प्रश्नहरू िएमा कृ िया ग्र्य न इट स्ुूल डिस्ट्स्िक्ट मा

मा कल गर्नुह
ध ोस ्।
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