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जान्नु पने 5 कुराहरू 

 

 

1.विद्यार्थीले ननिःशुल्क खाना पाउन सक्छन:् धेरै विद्यार्थी, िहर र खाद्यिालाले लजैानका लागि नास्ता तर्था खाना 
प्रदान िरररहेछन।् स्र्थान र समय पररिततन हुन सक्दछ त्यसैले सबैिन्दा पछछल्लो जानकारी भलइ राखु्नहोस।् आफ्नो 
विद्यालय िा स्र्थानीय खाद्य बैंकमा सम्पकत  िनुतहोस ्िा जानकारीका लागि अनलाइनमा खोज्नुहोस।् 
2. यहााँले अनिुाद तर्था दोभाषे सेिा प्राप्त गनु ुपदुछ: विद्यालय बन्द िएको अिगधमा यहााँको विद्यालयल ेअछनिायत 
रूपमा यहााँसाँि सम्पकत  िनुत पदतछ र यहााँले रोजकेो िाषामा जानकारी साझा िनुत िदतछ। अंगे्रजीमा मात्र जानकारी 
यहााँले पाउन ुियो िन ेआफूलाई आिश्यक िाषा र कसरी जानकारी पठाउन ेिन्न ेकुरा विद्यालयलाई बताउन ुहोस।् 
3. विद्यार्थीहरूको “ईएसएल (ESL)” िा भाषामा ननदेशनको अधिकार हुन्छ: अंग्रजेी पढ्न ेविद्यार्थीले अछनिायत 
रूपमा ईएसएल (ESL) भिक्षक र अंग्रेजी छनदेिनबाट आफ्नो कक्षा बुझ्न र सहिािी हुनका लागि अछनिायत रूपमा 
सहायता प्राप्त िनुत पदतछ। यहााँको बालबाभलकाका लागि छनदेिन िा िहृकायतका लागि सहायता आिश्यक िएमा 
ईएसएल (ESL) भिक्षकका लागि अनुरोध िनुतहोस।् 

4. विद्यालयले अनलाइन ससकाइमा सहयोग गन ुसक्दछ: यहााँको विद्यालयले अनलाइन भसकाइ प्रदान िरररहेको 
छ िने इन्टरनेट पहुाँच िा कम्प्युटरबाट कसरी हेने िन्ने सहायताका लागि यहााँले अनरुोध िनत सक्नु हुन्छ। अनुिाद 
सेिा तर्था ईएसएल (ESL) श्रोत प्रयोि िने लिायतका कसरी अनलाइन भसकाइ िने िन्ने छनदेिन विद्यालयले पछन 
साझा िनत सक्दछ। 
5. अशक्तता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले अननिाय ुसहायता गनु ुपदुछ: विद्यार्थीमा अिक्तता िएमा 
विद्यालयले अछनिायत रूपमा यहााँसाँि यहााँको बालबाभलकाको वििेष भिक्षा सेिा यहााँले रोजेको िाषामा ददन ेबारेमा 
छलफल िनुत पदतछ। विद्यालय बन्द हुाँदा यहााँको बालबाभलकाले प्राप्त िने र अस्र्थायी रूपमा पररिछततत सहायता 
यसमा पदतछ। यहााँको विद्यालयले छनश्श्चत सेिा प्रदान िनत नसकेमा यहााँको बालबाभलकाले विद्यालय पनूः खुलेपछछ यी 
सेिाहरू प्राप्त िनत सक्नेछ।  

पेश्न्सल्िाछनयामा सब ैविद्यार्थीलाई िणुस्तरीय साितजछनक भिक्षामा पहुाँच िएको सुछनश्श्चत िनतका लागि समवपतत फफलाडेश्ल्फया र पिट्स्बर्गमा कायातलय 
िएको िैरनाफामूलक, कानूनी पैरबी िने संस्र्था भिक्षा कानून केन्र–पीए (ईएलसी) हो।   

ईएलसी (ELC) का प्रिासनल ेकानूनको साधारण धारणा उपलब्ध िराउाँदछन।् तर्थावप, हरेक अिस्र्था फरक हुन्छ र यी विषयमा राज्य तर्था संघीय 
छनदेिन पररिततन िइरहन्छ।  
कुनै श्जज्ञािा िा चासो िएमा कृपया हाम्रो सहयोि लाइन 215-238-6970  (पूिी िा मध्य पीए) िा 412-258-2120  (पश्श्चम पीए) मा सम्पकत  िनुतहोस।् 

यो समाग्री अश्न्तम पटक अवप्रल 23, 2020 मा अद्यािगधक िररएको हो। केही जानकारी पररिततन िएको हुन सक्दछ। 

http://www.elc-pa.org/

