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आप्रवासी र शरणार्थी समदुाय बारेमा प्राय सोधिने प्रस्नहरु  

Frequently Asked Questions for Immigrant and Refugee Communities 

सबै MNPS विद्यार्थीको लावि स्िाित िरे्न िातािरणको वसर्जर्ना  
फेब्रअुरु २०१७  

 
अवलोकन 

२०१७ को सरुुवातले MNPS बाट सेवा प्राप्त गने पररवारलाई संघीय नीधतहरूमा भएका पररवततनले कस्तो प्रभाव पानेछ भन्ने बारेमा िेरै प्रश्नहरु खाडा गरेका छन ्|  

यो प्राय सोधिने प्रस्नहरु र जवाफहरुका कागजातले सत्य जानकारी प्राप्त गनत रुचाउने पररवारलाई सेवा प्रदान गदतछ | MNPS आफ्ना धवद्यार्थी र पररवारमा गवत गछतन ्|   
 

मेट्रो नेशधभल (Nashville) पधललक स्कूल (MNPS) ले सबै राष्ट्ट्र, संस्कृधत, िमत र जातीयलाई खलुाको रुपमा स्वागत गछत | MNPS मा धवधवि र असल धवद्यार्थी, 

पररवार, र कमतचारीहरु छन् जसले सबै धवद्यार्थीको पढ्ने वातावरणलाई राम्रो र सनु्दर बनाउछ |  MNPS लाई स्कूलमा आउने प्रत्यक धवद्यार्थीलाई धशधित बनाउँन 

ठूलो धजम्मेवारी छ |   
 

धशिक धशधिका, धप्रधन्सपल, र अन्य कमतचारी पधन अन्य देशका धवद्यार्थीहरुलाई कसरी मदत र समर्थतन गनत सक्छन ्भन्ने बारेमा जान्न चाहन्छन् | Conexión 

Américas ले धशिक धशधिकाहरुका लाधग टुलधकट धसजतना गरेको छ: www.conexionamericas.org/immigration-faqs-by-educators/  
 

The Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) ले नीधत पररवततनको कारणले गदात प्रभाधवत आप्रभावी र शरणार्थी पररवारका लाधग 

स्रोत र जानकारी उपललि भएका सेवाहरु सधूचत गनत वेबपेजको धसजतना गरेको छ: www.tnimmigrant.org/immigration-resources 

 

स्कूलमा आप्रभावी र शरणार्थीका धचन्ता  
  

प्रश्न १ यधद म वा मेरो बच्चा (कागजात वा कागजात धबना) सरेको भए वा नेशधभलमा शरणार्थीको रुपमा आएको धर्थयो भने के मेरो बच्चा 

MNPS स्कूलमा जान सक्छ ?  
  

उत्तर १ Yes तपाई र तपाईको बच्चालाई MNPS स्कूलहरुले स्वागत गदतछ! MNPS ले धवद्यार्थीलाई आफ्नो अध्यागमन धस्र्थधत बारे प्रश्न सोध्दैन 

र काननू अनसुार MNPSले सबै धवद्यार्थीलाई धशधित बनाउन आवश्यक गछत र उनीहरु यो भधूमका धनबाउन खसुी छन ्|  
  
  

प्रश्न  २ यधद मलाई वा मेरो बच्चालाई हामी अको देशबाट आएकोमा हरैान गयो भने को संग कुरा गनत सक्छु ?  
  

उत्तर २ तपाईको धशिक धशधिका वा धप्रधन्सपल संग कुरा गनुतहोस ्| र्थप, MNPS नीधत (SP 6.110) अनुसार कुनै पधन MNPS कमतचारी 

धवद्यार्थीले उत्पीडन वा दरु्वयतवहारको धशकार भएको र्थाहाँ पाएमा तुरुन्तै धप्रधन्सपललाई ररपोटत गनुतपने आवश्यक हुन्छ | अन्य धवद्यार्थी, 

कमतचारी वा तेस्रो पिहरु द्वारा कुनै पधन धवद्यार्थी धवरुद्ध बदमासी, भेदभाव, वा कष्ट गरेमा MNPS ले सहने छैन | 
  

  

प्रश्न ३ म अको देशबाट आएको कारणले गदात यधद मलाई धशिक धशधिका, धप्रधन्सपल वा अन्य कमतचारीले भेदभाव गरेको जस्तो महससु गरे भने 

मैले को संग कुरा गनत सक्छु?  
  

उत्तर ३ यधद यसलाई समािान गनत सधकन्छ की भनेर धप्रधन्सपल संग कुरा गनुतहोस ्| यधद धप्रधन्सपल वा चनेुको र्वयधि घटनामा संलग्न भएमा वा यधद 

अधभभावक / धवद्यार्थीले यो घटना बारे स्कूलको धप्रधन्सपल / चनेुको र्वयधिलाई ररपोटत गनत असधजलो लाग्छ भने MNPS Title VI 

Coordinator लाई 615-259-8634 वा civilrightscomplaints@mnps.org मा सम्पकत  गनत सक्नहुुन्छ | (1964 को Civil Rights 

Act को Title VI मा जाधत, रंग, राधष्ट्ट्रय मलू समभेश गररएको छ) | 
 

  

प्रश्न ४ के अध्यागामन अधिकारीहरुले कधहल्यै MNPS स्कूलमा छापामारेका छन?्  

 
 

उत्तर ४ No, MNPS शैधिक संस्र्था हो जनु कुनै पधन अध्यागमन प्रवततन गधतधिहरुमा भाग धलदैन |  
  
  

प्रश्न ५ के MNPS ले मेरो वा मेरो बच्चाको अध्यागमन धस्र्थधतको बारेमा जानकारी धदनेछ ? 
  

उत्तर ५ No. MNPS ले अध्यागमन धस्र्थधत बारेमा जानकारी सङ्कलन गदैनन ्र कुनै पधन अध्यागमन प्रवततन गधतधिहरुमा भाग धलदैन |  
  

  
MNPS मा नवआगन्तुक 

  

Nepali 
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प्रश्न ६ म स्कूलको लाधग कहाँ भनात गनत सक्छु ?  

 
 

उत्तर ६ यधद अंग्रेजी तपाई र तपाईको पररवारको लाधग पधहलो भाषा होईन भने तपाईको बच्चा MNPS English Learners (EL) Office मा 

गएर भनात गनुतपछत | स्कूलको लाधग भनात गनत र अपोईमेन्ट बनाउन हाम्रो International Student Registration Center लाई (615) 

259-8608 मा सम्पकत  गनुतहोस ्| International Student Registration Center हाम्रो 615 Fessey Park Road, Nashville, 

Tennessee 37204 मा धस्र्थत English Learners office धभत्र छ | र्थप पररवारहरुले कुनै पधन जोन हाई स्कूल भनात केन्रमा दतात गनत 

सक्छन ्| र्थप जानकरीको लाधग यो धलंकमा जानुहोस ्|  http://www.mnps.org/register-for-school  
  
  

प्रश्न ७ म पररवार सदस्यको रुपमा धवद्यार्थीको धशिामा कसरी सहभागी हुन सक्छु ?  

 
 

उत्तर ७ सबै भन्दा सधजलो र प्रत्यि तररका भनेको आफ्नो धवद्यार्थीको धशिक धशधिका र स्कूल संग धमलेर काम गनुत हो | अधभभावक राजदतू पधन 

उपकरणहरु संग कनेक्ट हुन मदत गनत सक्छन ्| तपाई आफ्नो धवद्यार्थीले उत्कृष्ट धशिा पाउनमा तपाईको सहयोगको महत्वपूणत आवश्यक 

हुन्छ | Ruben de Peña लाई (615) 259-3282 ext. 858256 मा सम्पकत  गनुतहोस ्|    
  

  

प्रश्न ८ यधद मेरो बच्चा स्कूल, समदुाय वा राष्ट्ट्रमा भईरहकेो समाचारले गदात धचधन्तत छ भने के म धतनीहरूलाई स्कूलमा उपधस्र्थत हुन ्बाट 

रोक्नसुक्छु ? 

 
 

उत्तर ८ No, तपाईको बच्चालाई उत्कृष्ट र सरुधित धशिाको आवश्यक छ र सके सम्म स्कूलमा हरेक धदन उपधस्र्थत हुनपुछत  |    

  
आप्रिासी र शरणार्थी पररिारहरुका लावि MNPS सेिाहरु  

  

प्रश्न ९ अंग्रेजी नजान्ने वा धसक्दै गरेका पररवारहरुका लाधग तपाईहरु संग के सेवाहरु छन् ?  

 
 

उत्तर ९ MNPS मा २४ भन्दा बढी भाषाका अनुवादक र इन्टरप्रेटर छन ्र अन्य भाषाहरु टेलीफोन सेवा द्वारा पहुचँ गनत धमल्छ जसले स्कूल र 

पररवारलाई प्रत्यि रुपमा समर्थतन प्रदान गदतछ | यसबाहके MNPS ले नधजक वा दगुतम स्र्थानबाट अंग्रेजी किा, कानूनी सहायता, 

पररवारहरुलाई नयाँ स्कूल अनभुवका लाधग अधभभावक राजदतु, शरणार्थी अधभभावक ओररयन्टेसन प्रदान गदतछ र अन्य अधभभावक संग 

सहकायत यहाँ पाउंन सधकन्छ | www.mnps.org/english-learner-family-programs  
  

  

प्रश्न १० के तपाईले अनवुाद सेवाहरु प्रदान गनुतहुन्छ ?  

  

उत्तर १० Yes! Family Information Center लाई 615.259.INFO मा वा EL कायतलयलाई 615.259.8608 मा सम्पकत  गनुतहोस ्|   
  
  

प्रश्न ११ यधद मलाई परामशतको आवश्यक पयो भने मैले को संग कुरा गनुत पछत ?  

 
 

उत्तर ११ तपाईले स्कूकका सल्लाहकार वा मनोवैज्ञाधनक संग कुरा गनत सक्नहुुन्छ वा यधद तपाईलाई स्कूल भन्दा बाधहरको र्थप स्रोतहरुको आवश्यक 

छ भने 615.259.INFO मा कल गनुतहोस ्| 
 

  

प्रश्न १२ के त्यहाँ अन्य देशका र्वयधिहरुलाई मदत गने एजेन्सीहरु छन ्?  

 
 

उत्तर १२ Yes, नेशधभलमा िेरै छन् | मेयर Barry को कायतलय New Americans ले सम्पकत  जानकारीका लाधग यी सचूीहरु बनाएका छन् 

www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans  
  
  

प्रश्न १३ मैले MNPS बारे जानकारी माग्न कसलाई कल गनुतपछत?  

 
 

उत्तर १३ तपाईले फोन द्वारा Family Information Center लाई 615.259.INFO मा वा आफै 2601 Bransford Ave., Nashville TN मा 

गएर कुनै पधन प्रश्न सोध्न ुसक्नहुुन्छ वा अनलाई च्याटको लाधग www.mnps.org मा जानहुोस ्र धतनीहरूले सही जानकरी संग कनेट गनत 

मदत गनेछ | हामी संग िेरै भाषाहरुमा साईट र फोन इन्टरपे्रट छन ्|  
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