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िबद्याथ�ल िदइने छुटको अिभलेख
२०१८ नेशनल एिससमेन्ट प्रोग-िलटरेसी एण्ड न्यूमेरे
(2018 NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM –LITERACY AND NUMERACY)
राज्य : साउथ अष्ट्रे
स्कूल िप्रिन्सपललेभनुर् पन� र स्कूलमा राख्
साधरण जानकारी
•

•

•
•
•

•

िनम्नअवस्थाका िबद्याथ�ल, िप्रन्सीपलले िबद्याथ�लाई िदइने छुटकोस्वीकृ सक्नेछन्
o गैर अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने प�ृ भूमी भएका र समुन्द्रपारब२०१७ पिछ अष्ट्रेिलया आइपुग
o उल्लेखनीय बौिद्धक अपाङ्गता र/वा एकैसाथमा ह�ने उल्लेखनीय अवस्थाह� जसले परी�णह�मा सहभागी ह�ने �मएकदमै अवरोध पुर्याउन
सक्न् ।
अपाङ् गता िवभेद काननु सम्बन्धद िडसेिबिलटी िडस्क्र�िमनेशन (Disability Discrimination ACT) १९९२ अन्तगर िश�ा र स्कू िश�ा
प्रद गन� संस्थाक दाियत्वह सम्बन्ध द िडसेिबिलटी स्ट ्यान्ड फर एजुकेशन (The Disability Standards for Education) (२००५) ले
अपाङ् गता भएका िबद्याथ�को अिधकारहउल्ले गरेको छ । यस काननू अन्तगर, अपाङ्गताको प�रभाषा फरािकलो�पमा िलइएको छ र यसमा श�ररीक,
बौिद्, मानिसक, सेन्सर (इिन्द), स्नायु  िसकाइ सम्बन्धअपाङ्गताह� समावेश ग�रएकेछ ।
उल्लेखनीय बौिद्धक अपाङ्गता भएका िबद्याथ�लाई स्वत: इनु ह�ँदैन, तर बावुआमाले अनरु ोध गरेमा सहभागी गराउने अवसर िदन सिकन्छ 
यो छुटको हस्ता��रत प्रितिलपी स्कूल िप्रिन्सपलले अिनवायर्�पमा राख्
िबद्याथ�लाई िदइने छह� सम्वन्धमा थप सल्लाह र सहयोगको लािग कृपया तपाईसम्बिन्ध�ेत्रमा फोन गनुर्हो
• िड इ िस िड: स्पेशल एजुकेशन �रसोसर् युि (िवशेष शैि�क स्र इकाइ) – ८२३५ २८७१
• िस इ एस ए: िसिनयर एजुकेशन एडभाइजार, इन्क्लुजन एण्ड लिन र (व�र� िश�ा सल्लाहका, समावेशीकरण र िसकाइ) - ८३०१
६६४३
• ए आइ एस एस ए : एजुकेशन कन्सल्ट्यान्, स्पेशल एजुकेश (शैि�क परामशर्दाताह, िवशेष िश�ा)— ८१७९१४२५
स्टुडेन्टस् 
रिजस्ट्िसस्टमा
(Student Registration System) िबद्याथ�लाई िदइने छुटको अिभलेख राख्नको लािग स्कूल िप्
्
िजम्मेवार ह�न ।

कृ पया छुटको िववरण २०१८ मे ११ ता�रखिभत्र भनुर्होस
स्कूलको नाम _______________________________________
छुट िदइएको िबद्याथ�को िववरण
िबद्याथ�को : _______________________________________________
िबद्याथ�कनाम: ______________________________________________
िबद्याथ�को िभनआइ िड (प�रचय) (लागू भएमा): _____________________
क�ा : ३

५

७

९

छुट लागू ह�ने (ठीक बाकसमा िचन्ह लगाउनुहोस्
 प्रयोग ग�रने भाष

 ले खाइ

 पढाइ

 संख्यात्

मािथ उल्लेिखत िबद्याथ�लाई यी कारणह�ले औपचा�रक छुट िदइएछ:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
बाबआ
ु मा/स्याहारकतार्को हस्त:____________________________________
िप्रिन्सपलको हस्त______________________________

िमित:_______________

