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प्रस्तावना 
 
गहृ �श�ा भनेको आमाबुवाहरूले आफ्नो बालबा�लकालाई �श�ा �दने आफ्नो िजम्मेवार� पूरा गनर् सक्न े

�व�भन्न माध्यमहरू मध्ये एक हो। North Dakota �वधानसभाले यो प्रयासमा राज्यका िजम्मेवार� र 

वैधा�नक रू�चहरू प�न ग्यारेण्ट� र संर��त ग�रएको छ भनी सु�निश्चत गनर् कानुनहरू अ�भनीत गरेको 
छ। राज्य र आमाबुवाहरूका संयुक्त अ�धकार र रू�चहरूको साथमा, राज्यले North Dakota का सब ै

�वद्याथ�ले गुणस्तर �श�ा प्राप्त गरेका छन ्भनी आश्वस्त रहनका ला�ग गहृ �श�कहरूसँग काम गनर् 
स्थानीय स्कूल �डिस्ट्रक्टहरूलाई �निश्चत िजम्मेवार�हरू सुिम्पएको छ। 

 
Grand Forks पिब्लक स्कूल �डिस्ट्रक्टले गहृ �श�कहरूलाई सहायता गनर् यो हातपुेिस्तका तयार पारेको 
छ। हातेपुिस्तकाले जानकार� उपलब्ध गराउँछ, कायर्�व�धहरू व्याख्या गछर्  र गहृ �श�ाको सम्बन्धमा गहृ 

�श�कहरूसँग भएका केह� सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ �दन्छ। 
 
सहायक सुप�रवे�क कायार्लय 2400 
47th Avenue S. 
Grand Forks, ND 58201 701‐746‐

2200 ext. 7115 



3  

�वषयसूचीहरू  

 

गहृ �श�ाको प�रभाषा 
 

4 

होमस्कूलको बच्चालाई कसले पढाउन सक्छ? 4 

गहृ �श�कहरूका िजम्मेवार�हरू के‐के हुन?् 4 ‐ 6 

स्कूल �डिस्ट्रक्टका िजम्मेवार�हरू के‐के हुन?् 6 

गहृ �श�कहरूका ला�ग पर��ाका िजम्मेवार�हरू के‐के हुन?् 6 ‐ 7 

आमाबुवाले आफ्नो बच्चालाई घरमा �श�ा �दएप�छ �वद्यालयमा भनार् गनर् चाहेमा, 
Grand Forks पिब्लक स्कूललाई के उपलब्ध गराउनुपछर्? 

7 

के मेरो होमस्कूलको �वद्याथ�लाई Grand Forks पिब्लक स्कूलका क�ाहरूमा भनार् गनर् र 

अ�त�रक्त पाठ्यक्रमका �क्रयाकलापहरूमा सहभागी गराउन सक्छु? 

7 

के मैले अपाङ्गता भएको मरेो बच्चालाई घरमा �श�ा �दन सक्छु? 7 ‐ 8 

के होमस्कूलका �वद्याथ�हरूले हाइ स्कूल �डप्लोमा प्राप्त गनर् सक्छन?् 9 

गहृ �श�कहरूले पाठ्यक्रम सामग्रीहरू कसर� प्राप्त गनर् सक्छन?् 9 

त्यहाँ कस्ता संघीय रूपमा अनुदान प्राप्त शै��क अवसरहरू छन?् 9 



4  

गहृ �श�ा भनेको के हो? 

बच्चाको आमाबुवा वा कानुनी अ�भभावकद्वारा �नर��ण ग�रएको �श�ाको कायर्क्रमको रूपमा प�रभा�षत 

ग�रन्छ। "�नर��ण" भनेको सामग्रीहरूको छनोट, शै��क दशर्नको �नधार्रण र �व�ध, त�रका र �नद�शनको 
डले�भ�रको �नर��ण हो। यो कायर्क्रममा सहभा�गताले राज्य कानुनका अ�नवायर् �नद�शन आवश्यकताहरू 

पूरा गछर्। (N.D. सेन्चरु� कोड 15.1‐23‐01) 
 
होमस्कूलको बच्चालाई कसले पढाउन सक्छ? 

आमाबुवाले हाइ स्कूल �डप्लोमा वा सामान्य �श�ा �डप्लोमा (GED) धारण गनुर्हुन्छ भने आमाबुवा गहृ 

�श�ाको कायर्क्रम �नर��ण गनर् योग्य हुनुहुन्छ। "आमाबुवा" मा बच्चाको कानुनी अ�भभावक समावेश 

हुन्छन।् 
 
योग्यताहरू पूरा नगन� आमाबुवाले गहृ �श�ा �नर��ण गनर् सक्नहुुन्छ तर प�हलो दईु वषर्का ला�ग खण्ड 

15.1‐23‐07 को अनुसार �नर��ण गनुर्पछर्। बच्चाले रािष्ट्रय रूपमा पचास� प्र�तशकभन्दा कम आधारभूत 

कम्पोिजट जाँच अङ्क ल्याउनुभयो भने, आमाबुवालाई अ�त�रक्त वषर्का ला�ग �नर��ण गनुर्पछर्। खण्ड 

15.1‐23‐07 अनुसार �नर��ण आवश्यक भएमा, आमाबुवाले बच्चाको �नर��ण गनर् व्यिक्त छनोट गनुर् 
हुने छ र ��तपू�त र् �दनु हुने छ भनी स्कूल �डिस्ट्रक्टलाई सू�चत नगदार्सम्म गहृ �श�ा प्राप्त गन� बच्चाको 
�नर��ण गनर् स्कूल �डिस्ट्रक्टले व्यिक्तलाई �नयकु्त गन� छ र ��तपू�त र् �दने छ। �नर��ण गन� व्यिक्त 

�श�ा मापदण्ड र अभ्यासहरूको बोडर्द्वारा पढाउनका ला�ग अनुम�त‐प्राप्त हुनुपछर्। �नर��ण गन� 
व्यिक्तले प्रत्येक �वद्यालय वषर्मा दईु पटक �वद्यालयका सुप�रटेन्डने्टलाई बच्चाको प्रग�तबारे �रपोटर् 
गनुर् हुन ेछ। 

 
गहृ �श�कहरूका िजम्मेवार�हरू के-के हुन?् 

गहृ �श�ा सुरु गनुर्भन्दा कम्तीमा चौध �दनअ�घ वा स्कूल �डिस्ट्रक्टमा बच्चाको �नवास स्थापना भएको 
चौध �दन�भत्र र त्यसप�छ वषर्मा एक पटक, गहृ �श�ाको �नर��ण गनर् चाहनुभएको वा �नर��ण 

ग�ररहनुभएको आमाबुवाले सुप�रन्टेन्डने्टसँग आफ्नो अ�भप्राय वा तथ्यलाई प्र�त�बिम्बत गद� कथन 

दायर गनुर् हुने छ। 
 

अ�भप्रायको कथनमा �नम्न कुराहरू समावेश हुनपुछर् : 
a) गहृ �श�ा प्राप्त ग�ररहेको बच्चाको नाम र ठेगाना; 
b) बच्चाको जन्म�म�त; 

c) बच्चाको गे्रड लेभल; 
d) गहृ �श�ाको �नर��ण गन� आमाबवुाको नाम र ठेगाना; 
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e) गहृ �श�ाको �नर��ण गन� आमाबवुाको योग्यता; 
f) बच्चा उपिस्थत हुन चाहेको कुन ैप�न पिब्लक स्कूलका पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमहरू प्रदान गन� 

�वद्यालयको नाम र बच्चा उपिस्थत हुन चाहेको कुन ैप�न अ�त�रक्त पाठ्यक्रम �क्रयाकलाप 
g) प्र�तर�ण खोप रेकडर्को प्रमाण; 
h) प�हचान (जन्मदतार् प्रमाणपत्र) वा अक� प�हचान खुलाउने आ�धका�रक कागजातको प्रमाण 
i) लागयूोग्य भएमा, मानक�कृत उपलिब्ध पर��ाका न�तजाहरू 

 
गहृ �श�ाको �नर��ण गन� आमाबुवाले कानुनबमोिजम पिब्लक स्कूलका �वद्याथ�हरूलाई पढाउनु पन� 
�वषयहरूमा �नद�शन समावेश गनुर् हुने छ। प्रत्येक वषर् कम्तीमा एक सय पचह�र �दनका ला�ग कम्तीमा 
चार घण्टाको �नद�शन हुनुपछर्। 
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कुनै प�न मानक�कृत उपलिब्ध पर��ाका न�तजाहरूस�हत बच्चाले �लएका पाठ्यक्रमहरू र बच्चाका 
शै��क प्रग�त मूल्याङ्कनहरूको वा�षर्क रेकडर् (सिञ्चत फोल्डर) कायम रा�हुोस।् य�द बच्चा पिब्लक 

स्कूल �डिस्ट्रक्टमा स्थानान्तर हुन्छ भने, आमाबुवाले अनुरोध ग�रएको खण्डमा स्कूल �डिस्ट्रक्टका 
सुप�रन्टेन्डने्ट वा अन्य प्रशासकलाई रेकडर् प्रदान गनुर् हुने छ। 

 
आमाबुवालाई पढाइएका दवुै क�ाका सतकर्  रेकडर्हरू र यी क�ाहरूको अव�धमा पूरा ग�रएका मानकहरू 

कायम रा� �सफा�रस ग�रएको छ। 
 
यी रेकडर्हरू आमाबुवालाई �नम्नलगायत धेरै कारणहरूका ला�ग उपयोगी हुन ेछ: 

• �वद्याथ� पिब्लक स्कूलमा स्थानान्तर भएमा; 
• कलेज आवेदन र छात्रव�ृ�हरू भरेमा; र 

• घरको सबैभन्दा सानो बच्चालाई पढाउनका ला�ग स्रोतहरू। 
 
अ�ध�नयम(N.D. सेन्चरु� कोड 15.1‐21.0 र 15.1‐21‐02) का अनुसार आवश्यक पाठ्यक्रमहरू। 
पाठ्यक्रमका आवश्यकताहरूको बारेमा थप जानकार� नथर् दाकोटा सेन्चरु� कोड �वधान शाखाको वेबसाइट 

ndlegis.gov मा फेला पानर् स�कन्छ। 
 

इ�लमेन्टर� र �मडल स्कूलहरू (गे्रडहरू 1‐8) ‐ आवश्यक �नद�शन। 
पिब्लक �नद�शनको सपु�रटेन्डने्टबाट स्वीकृत हुनका ला�ग, प्रत्येक पिब्लक र गरै‐पिब्लक इ�लमेन्टर� र 

�मडल स्कूलले �वद्याथ�हरूलाई �नम्न �वषयमा �नद�शन उपलब्ध गराउने छ: 

▪ पठन, रचना, रचनात्मक लेखन, अङ्गे्रजी व्याकरण र �हज्जसे�हत अङ्गे्रजी भाषा कला 
▪ ग�णत 
▪ �नम्न �वषयमा सामािजक �श�ा: 

− सयंकु्त राज्य अमे�रकाको स�ंवधान 
− सयंकु्त राज्य अमे�रकाको इ�तहास 
− भगूोल 

− सरकार 

− चौथो र आठ� गे्रडहरूमा यस राज्यको भगूोल, इ�तहास र कृ�षको मह�वका 
बारेमा नथर् दाकोटा अध्ययन 

▪ कृ�षस�हत �व�ान 
▪ शार��रक �श�ा 
▪ शर�र�व�ान, स्वच्छता, रोग �नयन्त्रण र मादक पदाथर्, सतु�जन्य पदाथर् र लाग ूपदाथर्को 

प्रकृ�त र प्रभावस�हत स्वास्थ्य 
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हाइ स्कूलहरू (गे्रडहरू 9‐12) ‐ आवश्यक य�ुनटहरू। 
पिब्लक �नद�शनको सपु�रटेन्डने्टबाट स्वीकृत हुनका ला�ग, प्रत्येक पिब्लक र गरै‐पिब्लक हाइ स्कूलले 

प्रत्येक �वद्याथ�लाई �नम्न �वषय उपलब्ध गराउने छ: 

▪ सा�हत्य, रचना र वाचन समावेश भएको अनकु्रमबाट अङ्गे्रजी भाषा कलाका चार 

वटा य�ुनट; 
▪ ग�णतको चार वटा य�ुनट, जसमा �नम्न समावेश छन:् 

▪ बीजग�णत II को एउटा य�ुनट; र 

▪ बीजग�णत II पवूार्वश्यक भएको एउटा य�ुनट; 

▪ �व�ानका चार वटा य�ुनट, जसमा �नम्न समावेश छन:् 
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▪ �व�ानका चार वटा य�ुनट, जसमा �नम्न समावेश छन ्
▪ शार��रक �व�ानको एउटा य�ुनट; र 
▪ जीव�व�ानको एक य�ुनट: 

▪ सामािजक �श�ाका चार वटा य�ुनट, जसमा �नम्न समावेश छन:् 

▪ �वश्व इ�तहासको एक य�ुनट; 

▪ मलू अमे�रक� आ�दवासीको इ�तहासस�हत सयंकु्त राज्य अमे�रकाको इ�तहासको 
एउटा य�ुनट; 

र 
 
 

आधा 
य�ुनट; 

 
▪ लोकतन्त्रका समस्याहरूका बारेमा एउटा य�ुनट; वा 
▪ सयंकु्त राज्य अमे�रका सरकारको आधा य�ुनट र अथर्शास्त्रको 

▪ स्वास्थ्यको आधा य�ुनट; 
▪ प्रत्येक चार वषर्मा एक पटक य�ुनटमा व्यिक्तगत स्वस्थताको मलू्याङ्कन, सधुार र सभंरणका 

बारेमा �नद�शन समावेश भएको अवधारणामा आधा�रत स्वस्थता वगर् हुन ुपन� भएमा, प्रत्येक 

�वद्यालय वषर्को अव�धमा शार��रक �श�ाको आधा य�ुनट; 
▪ ल�लत कलाका दईु वटा य�ुनट, जसमध्ये कम्तीमा एउटा सगंीत हुनपुछर् ; 
▪ एउटै �वदेशी वा मलू अमे�रक� भाषाका दईु वटा य�ुनट; 
▪ उन्नत प्लेसमेन्ट पाठ्यक्रमको एउटा य�ुनट वा डुअल‐के्र�डट पाठ्यक्रमको एउटा य�ुनट; र 
▪ क�रयर तथा प्रा�व�धक �श�ा �वभागद्वारा �सफा�रस ग�रएको र पिब्लक �नद�शनका 

सपु�रटेन्डने्टद्वारा स्वीकृत ग�रएको अध्ययनको समिन्वत योजनाबाट क�रयर तथा 
प्रा�व�धक �श�ाका दईु वटा य�ुनट। 

 
स्कूल �डिस्ट्रक्टका िजम्मेवार�हरू के-के हुन?् 

▪ आमाबुवालाई गहृ �श�ा प्राप्त गन� प्रत्येक �वद्याथ�को शै��क रेकडर् कायम रा� े

आमाबुवाको िजम्मेवार�का बारेमा सू�चत गनुर्होस।् 
▪ �सकाइमा समस्याहरू अनुभव ग�ररहेका र �वशषे �श�ा र सम्बिन्धत सेवाहरू आवश्यक पनर् 

सक्ने �वद्याथ�हरूका ला�ग स्रोत र सहायताका साथ ैयस्ता �वद्याथ�हरूलाई प�हचान गन� र 

उपयुक्त त�रकामा सेवा प्रदान गन� स्थानीय स्कूल �डिस्ट्रक्टको िजम्मेवार�का बारेमा व्याख्या 
गनुर्होस।् 

▪ �वधानबमोिजम आवश्यक पन� �वषयहरूमा उपयुक्त गे्रड लेभलका प्रत्येक �वद्याथ�हरूका ला�ग 

स्थानीय स्कूल �डिस्ट्रक्टका अपे�ाहरू उपलब्ध गराउनुहोस।् 
▪ �डिस्ट्रक्टले प्रबन्ध गरेको मानक�कृत उपलिब्ध पर��ा र पर��ासम्बन्धी आमाबुवाका 

�वकल्पहरूबारे जानकार� उपलब्ध गराउनुहोस।् 
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▪ गहृ �श�ासम्बन्धी राज्यको कानुनको प्र�त�ल�प उपलब्ध गराउनुहोस।् 
 
गहृ �श�कहरूका ला�ग पर��ाका िजम्मेवार�हरू के-के हुन?् 

चार, छ, आठ र दश गे्रडमा गहृ �श�ा प्राप्त ग�ररहेका प्रत्येक बच्चाको मानक�कृत उपलिब्ध पर��ाहरू 

�लइने छ (N.D. सेन्चरु� कोड 15.1‐23‐09)। 
 
आमाबुवाले बच्चा अध्ययन गन� स्कूल �डिस्ट्रक्टलाई मानक�कृत उपलिब्ध पर��ाहरूको प्रयोगमा 
आमाबुवाको दाशर्�नक, नै�तक वा धा�मर्क आप�� रहेको र आमाबुवाको �नम्न अवस्थाका बारेमा सू�चत 

गरेमा यो उपखण्डको आवश्यकता लागू हँुदैन: 

1. �श�ा मानक तथा अभ्यास बोडर्द्वारा पढाउन इजाजतप्राप्त भएको वा 
स्वीकृत भएको छ; 

2. स्नातक उपा�ध भएको; वा 
3. यस राज्यमा वा यस राज्यले त्यस्तो पर��ा प्रस्ताव नगरेको खण्डमा कुनै अन्य राज्यमा सञ्चालन 

ग�रएको 
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रािष्ट्रय �श�क पर��ामा �न�दर्ष्ट अङ्क पूरा गरेको वा सोचभेन्दा राम्रो गरेको। 
आमाबुवाले खण्ड 15.1‐23‐02 द्वारा आवश्यक गहृ �श�ाको �नर��ण गन� अ�भप्रायको कथन दायर गन� 
समयमा नै आमाबुवाले यस उपखण्डद्वारा आवश्यक सूचना र कागजातपत्र स्कूल �डिस्ट्रक्टसँग दायर 

गनुर् हुन ेछ। 
 
यो आवश्यकता पूरा गनर्का ला�ग, Grand Forks पिब्लक स्कूल्सले रािष्ट्रय रूपमा मान�कत पर��ा 
�नःशुल्कमा उपलब्ध गराउँछ। �निश्चत पर��ा �नद�शन र �म�त गहृ �श�ा प�रवारहरूलाई मेल गरेर 

पठाइने छ। आमाबुवाहरू स्कूल �डिस्ट्रक्टले पर��ा व्यवस्थापन गन� कुरामा इच्छुक भएमा Grand Forks 

पिब्लक स्कूल्सलाई सू�चत गनर्का ला�ग िजम्मेवार हुन ुहुने छ। 
 
आमाबुवाले पर��ा व्यवस्थापनका ला�ग कुनै योग्य व्यिक्त (�श�ा मानक तथा अभ्यास बोडर्द्वारा 
इजाजतप्राप्त �श�क) लाई चयन गनर् चाहनुहुन्छ भन,े त्यसबापत लाग्न ेलागत बच्चाको आमाबुवाको 
िजम्मेवार� हो। यो पर��ा आधारभूत समग्र सिम्मश्र प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउने रािष्ट्रय रूपमा मान�कत 

उपलिब्ध पर��ा हुनुपदर्छ। गहृ �श�ाको �नर��ण गन� अ�भभावकले बच्चाको मानक�कृत उपलिब्ध 

पर��ाका न�तजाहरू िजल्लाको सुप�रवे�कसँग दायर गनुर्पछर्। 
 

मानक�कृत उपलिब्ध पर��णमा बच्चाको आधारभूत सिम्मश्र प्राप्ताङ्क रािष्ट्रय रूपमा तीस� 
प्र�तशतभन्दा कम छ भने, सावर्ज�नक �नद�शन सुप�रवे�कका मागर्�नद�शनहरूअनुसार बच्चालाई बहु‐

अनुशासनात्मक मूल्याङ्कन टोल�द्वारा सम्भा�वत �सकाइ समस्याका ला�ग मूल्याङ्कन ग�रने छ। 
 
आमाबुवाले आफ्नो बच्चालाई घरमा �श�ा �दएप�छ Grand Forks पिब्लक स्कूलमा भनार् गनर् चाहेमा, 
Grand Forks पिब्लक स्कूल्सलाई के उपलब्ध गराउनुपछर्? 

�डिस्ट्रक्ट �वद्यालयमा स्थानान्तरण हुन ेहोमस्कूल ग�रएका �वद्याथ�हरूले कानुनअन्तगर्त 

�वद्याथ�लाई उक्त पर��णबाट छुट नभएसम्म �लइएका पाठ्यक्रम, प्राप्त गे्रड र मानक�कृत उपलिब्ध 

पर��णहरूका न�तजाहरू समावेश गर� कागजातहरू �नमार्ण गनर् आवश्यक हुन ेछ। �डिस्ट्रक्ट स्थान 

�नयोजन मापदण्डअनुसार स्थान �नयोजन �नधार्रण ग�रने छ। 
 
रेकडर्हरू नभएका वा उ�चत स्थान �नयोजन सङ्केत नगन� रेकडर्हरू भएका �वद्याथ�हरू स्थान �नयोजन 

पर��णसँग सम्बिन्धत हुने छन।् अशक्तता दबुर्ल अध्ययन छ भनी �वश्वास भएका �वद्याथ�हरूलाई 

कानुन र लागूयोग्य नी�तअनुसार पर��ण गर� रा�खने छ। 
 
के मेरो होमस्कूलको �वद्याथ�लाई Grand Forks पिब्लक स्कूलका क�ाहरूमा भनार् गनर् र अ�त�रक्त 
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पाठ्यक्रमका �क्रयाकलापहरूमा सहभागी गराउन सक्छु? 

होमस्कूल ग�रएका �वद्याथ�हरू ग्रान्ड फोक्सर् पिब्लक स्कूल �डिस्ट्रक्टमा स्थानान्तरण गनर् र / वा 
व्यिक्तगत �डिस्ट्रक्ट क�ाहरू र / वा �वद्याथ�हरू प�हले नै भनार् भइसकेका �वद्याथ�हरू जस्तै अ�त�रक्त 

�क्रयाकलापहरूमा भाग �लन योग्य छन।् �वद्याथ� आफ्नो उपिस्थ�त �ेत्रमा रहेको �वद्यालयमा भनार् 
गनुर्पछर्। 
होमस्कूल ग�रएका �वद्याथ�हरूले सहभागी हुनका ला�ग �नय�मत योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गनुर्पछर्  र 

पूणर्‐समय भनार् ग�रएको रूपमा सहभा�गताका ला�ग समान मापदण्डहरूको अधीनमा हुनुपछर्। 
साझदेार� गन� प्र�त�ा गछ�। सावर्ज�नक �वद्यालयका क�ाहरूमा उपिस्थ�त हुने होमस्कूल ग�रएका 
�वद्याथ�हरूले �वद्याथ� आचार सं�हता पालना गनुर्पछर्  र हाम्रो उपिस्थ�तका अपे�ाहरू पालना गनुर्पछर्। 
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के मैले अपाङ्गता भएको मरेो बच्चालाई घरमा �श�ा �दन सक्छु? 

बहु‐अनुशासनात्मक मूल्याङ्कन टोल�ले बच्चा अपाङ्ग छ भनी �नधार्रण गछर् , अपाङ्गताको कारणले 

बच्चालाई �वशषे रूपमा �डजाइन ग�रएको �नद�शन आवश्यक पछर्  र यो �नद�शन �वशषे �श�ा र सम्बिन्धत 

सेवाहरू�वना उपलब्ध गराउन स�कँदैन भने, अ�भभावकले गहृ �श�ाको �नर��ण जार� रा� सक्छन,् 

�नम्न उपलब्ध गराइन्छ: 

1. अ�भभावकले �वद्यालय �डिस्ट्रक्ट सुप�रवे�कसँग �नजी रूपमा वा �वद्यालय 

�डिस्ट्रक्टमाफर् त �वकास ग�रएको सेवा योजना दायर गनुर्हुन्छ; र 

2. सेवा योजनाले �वशषे �श�ा वा सम्बिन्धत सेवाहरू उपलब्ध गराउन योग्य व्यिक्तहरूद्वारा 
बच्चाका �वशषे आवश्यकताहरू सम्बोधन भइरहेको देखाउँछ। 

 
वा�षर्क रूपमा, बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्ट �नवासको सुप�रवे�कले बच्चाको सेवा योजनाको आधारमा 
उ�चत शै��क प्रग�त �नधार्रण गनुर् हुने छ। 

 
आमाबाबुले यस खण्डद्वारा आवश्यक सेवा योजना दायर गनर् असफल भएमा अ�भभावकले 

अ�नवायर् �वद्यालय उपिस्थ�त प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको मा�नन्छ र अब उपरान्त 

बच्चाको गहृ �श�ाको �नर��ण गनर् सक्नुहुन्न। 
 
�नम्न भएमा आमाबाबुले �वकासात्मक अपाङ्गता भएको बच्चाका ला�ग गहृ �श�ा �नर��ण गनर् 
सक्नुहुन्छ: 

1. इजाजतप्राप्त मनोवै�ा�नकले बच्चालाई �वकासात्मक अपाङ्गता छ भनी �नधार्रण 

ग�रएको छ; 
2. बच्चाको अ�भभावक यस च्याप्टरअन्तगर्त गहृ �श�ा �नर��ण गनर् योग्य हुनुहुन्छ; र 
3. बच्चाको अ�भभावकले बच्चाको �वद्यालय �डिस्ट्रक �नवासको सुप�रवे�कसँग दायर 

गनुर्हुन्छ: 
a. बच्चाले गहृ �श�ा प्राप्त गनुर् हुन ेछ भन्ने सूचना; 
b. इजाजतपत्र प्राप्त मनोवै�ा�नकद्वारा तयार ग�रएको र बच्चाको प्रमा�णत ग�रएको 
�वकासात्मक अपाङ्गताको बच्चाको �नदानको प्र�त�ल�प; र 

c. बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्ट �नवास र बच्चाको अ�भभावकद्वारा �वकास र पालना ग�रएको 
सेवा योजना; वा, बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्ट �नवासको सुप�रवे�कलाई �ल�खत सूचना 
उपलब्ध गराएप�छ, बच्चाको अ�भभावकद्वारा चयन ग�रएको र ��तपू�त र् प्रदान ग�रएको 
सेवा योजना टोल�द्वारा खण्ड 15.1‐23‐15 अनुसार �वकास र पालना ग�रएको प्र�तस्थापन 
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सेवा योजना। 
 

�वकास अपाङ्गता प्रग�त �रपोटर्हरू भएको बच्चा 
प्रत्येक �वद्यालय वषर्को नोभेम्बर 1, फेबु्रअर� 1 र मे 1 मा वा अ�घ खण्ड 15.1‐23‐14 अन्तगर्त 

�वकासात्मक अपाङ्गता भएको बच्चाका ला�ग गहृ �श�ा �नर��ण गन� अ�भभावकले 

खण्ड 15.1‐23‐14 अन्तगर्त चयन ग�रएको सेवा योजना टोल�द्वारा तयार ग�रएको �नवास प्रग�त 

�रपोटर्हरूको बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्टको सुप�रवे�कसँग दायर गनुर् पन� छ। 
 

कुनै प�न समयमा सेवा योजना टोल� बच्चाले गहृ �श�ाबाट लाभ प्राप्त ग�ररहनभुएको छैन भन्न े

कुरामा सहमत भएमा, टोल�ले बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्ट �नवासको सुप�रवे�कलाई सू�चत गन� छ र 

बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक्ट �नवासको सुप�रवे�कद्वारा �नयुक्त ग�रएको बहु‐अनुशासनात्मक 
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टोल�द्वारा बच्चाको मूल्याङ्कन गनर् अनुरोध गन� छ। बच्चाको स्कूल �डिस्ट्रक �नवासको 
सुप�रवे�कले यस खण्डद्वारा आवश्यक भएका सब ैकागजातका प्र�त�ल�पहरू सावर्ज�नक 

�नद�शनको सुप�रवे�कलाई पठाउनु हुन ेछ। 
 
 
के होमस्कूलका �वद्याथ�हरूले हाइ स्कूल �डप्लोमा प्राप्त गनर् सक्छन?् 

Grand Forks पिब्लक स्कूल (GFPS) �डिस्ट्रक्टले होमस्कूल ग�रएका �वद्याथ�हरूलाई �डप्लोमा प्रदान 

गद�न। �वद्याथ�हरूले �नय�मत GFPS �डिस्ट्रक्ट शै��क कायर्क्रममा पूणर्‐समय नामाङ्कन गनुर्पछर्  र 

�डप्लोमाका ला�ग योग्य हुन आवश्यक सब ैआवश्यकता पूरा गनुर्पछर्। 
 
गहृ �श�कहरूले पाठ्यक्रम सामग्रीहरू कसर� प्राप्त गनर् सक्छन?् 

आमाबुवाहरू सबै सामग्री ख�रद गनर्का ला�ग िजम्मेवार हुनुहुन्छ। �डिस्ट्रक्टमा अ�त�रक्त प्र�त�ल�पहरू 

उपलब्ध भएमा गहृ �श�कहरूले स्कूल �डिस्ट्रक्टका पाठ्यपुस्तकहरू सापट� �लन सक्नुहुन्छ। यसमा �कट 

वा उपभोग्य वस्तुहरू (�व�ानका �कट, बेन्चमाकर् , कायर्पुिस्तकाहरू आ�द) समावेश हँुदैनन।् तपा� स्कूल 

�डिस्ट्रक्टका पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गनर्मा इच्छुक हुनभुयो भने, कृपया सहायक सुप�रवे�क 

कायार्लयलाई (701) 746‐2205, ext. 7115 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् प्र�त पाठ्यपुस्तक $50.00 को �डपोिजट 

($200.00 भन्दा बढ� नहुने गर�) चके‐आउटको समयमा भुक्तानी ग�रने छ। पुस्तकहरू �फतार् गरेप�छ 

�डपोिजटको पूरा रकम आमाबुवालाई �रफण्ड ग�रने छ। पुस्तकहरू जुन 15 सम्म �फतार् गनुर्पछर्। 
पाठ्यपुस्तकहरू �फतार् ग�रएको छैन भने, प�रवारलाई भुक्तानी ग�रएको �डपोिजट रकमभन्दा कम 

पाठ्यपुस्तकको पूरा रकमको �बल बनाइने छ। 
 
गहृ �श�कहरू र होमस्कूल ग�रएको बालबा�लकाका ला�ग कस्ता संघीय रूपमा अनुदान-प्राप्त शै��क 

अवसरहरू उपलब्ध छन?् 

तल �दइएको संघीय कायर्क्रमहरूको �ववरण गहृ �श�कहरू र होमस्कूल ग�रएको बालबा�लकालाई 

उपलब्ध छ। 
शीषर्क I – अवसरहरूबाट विञ्चत बच्चाको श�ै�क उपलिब्ध सधुान� 
इ�लमेन्टर� तथा सेकेण्डर� �श�ा ऐनको शीषर्क I ले श�ै�क रूपमा विञ्चत जो�खममा रहेको बालबा�लकाका 
आवश्यकताहरू परूा गनर् राज्य र स्थानीय श�ै�क �नकायहरूलाई �व��य सहायता उपलब्ध गराउँछ। शीषर्क 

1 कायर्क्रमको ल�य भनेको राज्यका चुनौ�तपणूर् कायर्सम्पादन मापदण्डहरूमा असफल हुने वा असफल हुने 

एकदम ैजो�खममा रहेको भनेर प�र�चत अवसरहरूबाट विञ्चत बच्चाका आवश्यकताहरू परूा गनर् 
�नद�शनात्मक सेवा र �क्रयाकलापहरू उपलब्ध गराउन ुहो।  Grand Forks पिब्लक स्कूलका शीषर्क I 

कायर्क्रमहरूले बालबा�लकालाई �नय�मत क�ाकोठाभन्दा बा�हर रहेर अ�त�रक्त श�ै�क सहायता उपलब्ध 
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गराउँछ। तपा�को बच्चाले �वद्यालयद्वारा स्थापन ग�रएको उद्देश्य मापदण्ड परूा गनुर्भयो भने 

उहाँहरूलाई प्रदान ग�रने छ। 
 

शीषर्क II A – �श�क र प्रधानाध्यापक प्र�श�ण र भनार् कोष 

शीषर्क II, भाग A कायर्क्रम भनेको �श�क र प्रधानाध्यापकको गणुस्तर सधुान�, क�ाकोठामा उच्च रूपमा 
योग्य �श�कहरू र �वद्यालयहरूमा उच्च रूपमा योग्य प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापकहरूको 
सङ्ख्या बढाउने र �वशषेगर� प्राथ�मक गे्रडहरूमा क�ाको साइज घटाउने जस्ता रणनी�तहरूबाट सब ै

�वद्याथ�को श�ै�क उपलिब्ध बढाउने हो। शीषर्क II भाग A ले स्कूल �डिस्ट्रकहरूलाई �वद्याथ�को श�ै�क 

उपलिब्धमा सधुारहरूका ला�ग िजम्मेवार ठहर गनर्मा मद्दत प�न गछर्। 
 
तपा� शीषर्क I वा शीषर्क II A कोषहरूसँग उपलब्ध गराइएको कुनै प�न सेवाबाट आफू र आफ्नो बच्चालाई 

कसर� लाभ हुन सक्च भन्न ेबारे थप जानकार� चाहनुहुन्छ भने, कृपया सहायक सपु�रवे�क कायार्लयलाई 

(701) 746‐2200 ext. 7115 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
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