
 
2016-2017 स्कूल वषर्का ला�ग खाजा कायर्क्रमको आवेदन पूरा गन� �नद�शनहरू 

प्र�त घर एउटा आवेदन भनुर्होस ्
प्रत्य� प्रमाणीकरण– य�द तपा�ले Denver Public Schools मा नामां�कत आफ्ना बालबा�लकाका ला�ग 2016-2017 स्कूल वषर्मा प्रत्य� प्रमाणीकरण योग्यता पत्र प्राप्त 
गनुर्भएको छ भने, तपा�ले स्कूल वषर् अव�धमा कुनै प�न समयमा आवेदन भनर् आवश्यक हँुदैन। य�द तपा�को घरमा प्रत्य� प्रमाणीकरण योग्यता पत्र प्राप्त नगरेको 
�वद्याथ� छ भने कृपया 720-423-5623 वा 720-423-5624 मा फोन गरेर हाम्रो कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 1: य�द यो फोस्टर बच्चा हो भने, फोस्टर ले�खएको छेउको बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् प्रत्येक बच्चाको नाम, �वद्याथ�को आइडी नम्बर, स्कूल, जन्म �म�त र 
गे्रड सूचीबद्ध गनुर्होस।् य�द सूचीबद्ध ग�रएका �वद्याथ�हरूको आम्दानी छैन भने "आम्दानी छैन" बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् �वद्याथ� घरबार�वह�न, बसाइ सरेर 
आएको, घरबाट भागेको बच्चा हो भने उल्लेख गनुर्होस।्  
फोस्टर बालबा�लका मात्र: फोस्टर बच्चा बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् सबै �वद्याथ�हरू, �वद्याथ�को आइडी नम्बर, स्कूल, जन्म �म�त र गे्रड सूचीबद्ध गनुर्होस।् 
सामािजक सुर�ा नम्बरको अिन्तम चारवटा अंक आवश्यक छैन र आम्दानी (वा कुनै प�न कुराको उल्लेख) आवश्यक छैन। 
एउटै घरमा बसोबास गन� फोस्टर र गैर-फोस्टर बालबा�लका: प्रत्येक बच्चाको नाम, �वद्याथ� आइडी नम्बर, स्कूल, जन्म �म�त र गे्रड सूचीबद्ध गनुर्होस।् य�द बच्चा फोस्टर 
बच्चा हो भने, फोस्टर बच्चा बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् य�द सूचीबद्ध ग�रएका सबै �वद्याथ�हरूको आम्दानी छैन भने उनीहरूका ला�ग, तपा�ले आम्दानी छैन 
बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुपछर्। भाग 3 मा आम्दानी भएका �वद्याथ�हरू स�हत सबै घरेलु आम्दानी बारेमा �ववरण �दन �नद�शनहरूको पालना गनुर्होस।्  
य�द तपा�ले फोस्टर मात्र, वा SNAP/TANF/FDPIR लाभहरू पाउनुहुन्छ भने आम्दानीको �ववरण उल्लेख गनुर्पद�न। 
य�द आप्रवासी, घर नभएको, वा भागेको बच्चा भएमा: सबै �वद्याथ�को नाम, �वद्याथ�को आइडी नम्बर, �वद्यालय, जन्म �म�त, र गे्रड सूचीबद्ध गनुर्होस।् �वद्याथ� 
घरबार�वह�न, बसाइ सरेर आएको, घरबाट भागेको हो भने उल्लेख गनुर्होस।् कृपया 720-423-1980 मा फोन गरेर Denver Public Schools घर 
नभएको/आप्रवासी/भागेको सम्पकर्  व्यिक्तलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् सामािजक सुर�ा नम्बरका अिन्तम चार अंकहरू आवश्यक छैनन।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 2: य�द तपा�को घरप�रवारले SNAP, TANF, वा FDPIR प्राप्त गछर् भने, यी �नद�शनहरू पालना गनुर्होस:् 
लाभ प्राप्त गन� सदस्यको नाम उल्लेख गनुर्होस ्र मुद्दा नम्बर सू�चत गनुर्होस ्(SNAP/TANF मा 7 अंकहरू हुन्छन।् FDPIR मा 9 अकंहरू हुन्छन।्) यसले घरप�रवारका 
सबै बालबा�लकाहरूलाई �न:शुल्क खानाको ला�ग योग्य बनाउँनेछ। सामािजक सुर�ा नम्बरका अिन्तम चार अंकहरू आवश्यक छैनन।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 3: घरप�रवारको सम्पूणर् आम्दानीको �ववरण �दनका ला�ग यी �नद�शनहरू पालना गनुर्होस।् अ�घल्लो म�हना, हालको म�हना, वा अक� म�हनाको अनुमा�नत आम्दानी मध्ये 
कुनै प�न आम्दानी हुन सक्छन।् कुल आम्दानी भनेको कुनैप�न कटौती अ�गको आम्दानी हो। फोस्टर बालबा�लका मात्र वा SNAP/TANF/FDPIR लाभहरूको को ला�ग 
�नवेदनहरूले यस खण्डलाई पूणर् गनर् आवश्यक छैन। तपा�को गहृस्थ्यमा जीवनयापन गन� प्रत्येक व्यिक्तको प्रथम र अिन्तम नाम सू�चत गनुर्होस ्र आम्दानी भएका 
�वद्याथ�हरू, आफूलाई र भाग 1 मा सू�चत ग�रएका सबै बालबा�लकाहरू समावेश गनुर्होस।् य�द कुनै व्यिक्तको आम्दानी छैन भने, प्रत्येक व्यिक्तको नामको छेउमा “आम्दानी 
छैन” बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् य�द सू�चत व्यिक्तको आम्दानी छ भने, आम्दानीको प्रकार र आम्दानी प्राय क�त पटक प्राप्त ग�रन्छ भ�न उ�चत स्तम्भमा 
आम्दानीको मात्रा प्र�वष्ट गनुर्होस।् खाल� छा�डएको कुनै प�न आम्दानी फाँटले आम्दानी छैन भ�न तोक्नेछ र प्र�तवेदन गनर्को ला�ग आम्दानी छैन भ�न प्रमा�णत गदर्छ। 
 
    

 
  
 
 
 
 
भाग 4: य�द तपा� आफ्नो जानकार�लाई मे�डकेड वा SCHIP सँग साझा गनर् चाहनुहुन्न भने, यस बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 5: भाग 1 मा उिल्ल�खत �वद्याथ�हरू स�हत, घरमा बस्ने सदस्यहरूको कुल सङ्ख्यामा गहृस्थ्य सदस्यहरू सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 6: य�द #3 पूणर् ग�रएको छ भने, फारम हस्ता�र गन� वयस्कले उसको/उनीको सामािजक सुर�ा नम्बरको अिन्तम चार अकंहरू सु�चत गनर् वा “मसँग सामािजक 
सुर�ा नम्बर छैन” बाकसमा ठ�क �चन्ह लगाउन अ�नवायर् छ। हस्ता�र गन� व्यिक्तको नाम घरप�रवार खण्डमा सू�चत हुन अ�नवायर् छ। ठेगाना र मुख्य फोन नम्बर 
भनुर्होस।् तपा�ले �नवेदनमा हस्ता�र गनर् अ�नवायर् छ। �नवेदनको �म�त लेख्नुहोस।्  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
भाग 7: हामीले तपा�को बच्चाको जा�त र जा�तयाको बारेमा जानकार� �लन आवश्यक छ। यस खण्डमा प्र�त�क्रया �दनु ऐिच्छक हो र यसले �न:शुल्क र कम ग�रएको 
भोजन शुल्कका ला�ग तपा�को बच्चाको योग्यतालाई असर गन�छैन। कृपया सूचीकृत �वकल्पहरूबाट चयन गनुर्होस।् 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
शुल्क नी�त: ECE (�प्र-�कन्डरगाट�न) दे�ख 5 क�ासम्म $5.55 सम्म शुल्क लाग्न सक्छ। त्यस प�छ उनीहरूलाई वैकिल्पक खाना �दइनेछ। सबै शुल्कहरू भुक्तान ग�रने 
अपे�ा ग�रन्छ। 6 क�ा र मा�थका �वद्याथ�हरूलाई शुल्क लगाउन पाइँदैन। 2016–2017 का ला�ग खाना शुल्कहरू �नम्नानुसार छन:् 
�बहानको खाजा – सहभागी �वद्यालयहरूमा हाल कुनै शुल्कहरू छैनन:् 
�दउँसोको खाजा – प्रारिम्भक $1.85 माध्या�मक �वद्यालय $2.10 उच्च माध्या�मक �वद्यालय $2.60  कम ग�रएका शुल्क �दउँसोको खाजाहरू .40 सेन्ट  
    (6-12 क�ाको ला�ग) 

कामबाट भएको कमाइ 

ज्याला/तलब/�टप्स, हडताल भत्ता 
बेरोजगार� भत्ता 
कामदारको ��तप�ूतर् 
आफ्नो स्वा�मत्वमा रहेको व्यवसाय वा खेतीबाट 
भएको कुल आम्दानी 

कल्याण/बाल सहयोग/�नवार्ह-धन 

सावर्ज�नक सहायताको भकु्तानी 
कल्याण भकु्तानीहरू 

�नवार्ह-धन 

बाल सहयोग भकु्तानीहरू 

पेन्सन/सेवा 
�नविृत्त/सामािजक। 
सरु�ा/SSI/VA लाभहरू 

पेन्सन, सामािजक सरु�ा 
प�रपरूक सरु�ा  

आम्दानी। 

सेवा �नविृत्त आम्दानी 
भतूपवूर् स�ैनकले पाउने लाभहरू 

अन्य आम्दानी 

अपाङ्गता भत्ताहरू 

बचतहरूबाट �नका�लएको रकम 

ब्याज/लाभांश 

घरजग्गा/गुठ�/लगानीहरूबाट भएको आम्दानी 

घरमा नबस्ने व्यिक्तहरूले �दने �नय�मत रकम 

कुल रोयल्ट�/वा�षर्क विृत्त/कुल भाडा आम्दानी, वा अन्य कुन ै

प्रकारको आम्दानी 


