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अ�भभावक एकाई – महा�व�ालय तथा रोजगार�का ला�ग �दशा�नद�श  

एकाईको संि�त प�रचय 
 
यो आमाबाबु तथा अ�भभावकका ला�ग एकल एकाई हो। यसमा �व�ाथ�का ला�ग हरेक एकाईमा रािखएका 

कुराहरूलाई संलग्न ग�रएको छ। यसको प्रारूप अ�भभावक मतै्री र बुँदागत छ। यसका समाग्री दईु वा सोभन्दा बढ� 

कायर्शालामा छलफल गनर् स�कन्छ।  

�वशेषताहरू 
 

• ल�य तय गन� तथा आमाबाबु–�व�ाथ� योजना 
 

• सहयोगी समूह 
 

• माध्य�मक �व�ालयको के्र�डट 
 

• पर��ा �दने रणनी�तहरू 
 

• माध्य�मक तहको अध्ययन पछा�ड योजना गनर्का ला�ग चा�हने कुराहरू 
 

  

मैले कसर� सहयोग गनर् सक्दछु? 
आफूले देखेको आआफ्नो बालबा�लकाको श��, �मता र अ�भरू�चका बारेमा सोच्नुहोस ्र उसले �तनीहरूलाई संलग्न 

गरेर आफ्नो जी�वकाको बन्दोबस्त गनर्का ला�ग प्रयोग गनर् सक्दछ �क भन्ने कुरा सोच्नका ला�ग सल्लाह �दनुहोस।् 
 
आफ्नो बालबा�लकासँग उसको जी�वका व�ृतको छनौटका बारेमा कुराकानी गनर् सक्ने तीन वा चार साथी, सहकम�, 

प�रवारका सदस्य वा समुदायका अन्य सदस्यको सू�च बनाउनुहोस।्  
 
आफ्नो बालबा�लकाको �मता, सीप वा अ�भरू�च �बकास गनर्का ला�ग सहयोग गन� अ�त�र� कृयाकलापको बारेमा 

उसलाई सोध्नुहोस।् 
 
आफ्नो बालबा�लकालाई उसको �व�ायमा रहनका ला�ग अ�भप्रे�रत गनुर्होस।् 
 
उसको कुरा सुन्नुहोस,् सुन्नुहोस,् सुन्नुहोस!् 
 
आफूलाई मन नपन� कुराहरूको �बरूद्धमा सवालजवाफ गनुर्भन्दा आफ्नो बालबा�लकालाई प्रकृया पार गनर्का ला�ग 

सहयोग गनुर्होस।् 
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ल�य �नधार्रण 

मेरो बालबा�लकाको जी�वका व�ृ�को छनौटमा मलेै कसर� सहयोग गनर् सक्दछु? 

आफ्नो बालबा�लकाको बारेमा सबैभन्दा राम्रर� थाहा पाउने व्य��का रूपमा आमाबाब ुर अ�भभावकहरू उनीहरूलाई 

सल्लाह र सुझाव �दने �नतान्त फरक र मूल्यवान स्थानमा रहेका हुन्छन।् आफ्ना बालबा�लकाले उनीहरूले गनर् 

चाहेको कुरा प�ा लगाउँदा प�न धेरैजसो आमाबाबु तथा अ�भभावकहरूलाई आफ्ना बालबा�लकाको जी�वका व�ृ�को 

छनौटका बारेमा �चन्ता, चासो रहन्छ।  यस प्रकारको न�तजा हाँ�सल गनर्का ला�ग यहाँले आफ्नो बालबा�लकाका 

ला�ग ल�य �नधार्रण ग�र�दनु पदर्छ।  

ल�य �नधार्रण 

• ल�य �नधार्रणमा संभव भएसम्म आफ्नो बालबा�लकालाई संलग्न गराउनुहोस–् आफ्ना बालबा�लकाका ला�ग 

हामी सबैभन्दा राम्रो होस ्भन्ने चाहान्छ�। आफ्नो बालबा�लकालाई ल�य �नधार्रण गनर् र  ल�य प्रा�� गन� 

बारेमा सोच्ने कुरा �सकाउनुहोस।् यसले उनीहरूलाई  आफ्नो संतु��को सब�त्कृ� श्रोत बन्नका ला�ग सहयोग 

गदर्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा देखा पन� प�रणामहरू �नयन्त्रण गनर्का ला�ग र आफ्नो 

�मताअनुसारको उपलब्धी प्रा� गनर्का ला�ग उनीहरूलाई सब�लकरण गदर्छ। 

• अल्पकालीन तथा द�घर्कालीन ल�य �नधार्रण गनुर्होस ्– ल�य �नधार्रण गनुर् दईु धारे तरबारजस्तै हुन 

सक्दछ। अल्पकालीन तथा द�घर्कालीन ल�यहरू साधारण, वास्त�बक तथा प्रा� गनर् सक्ने �क�समको हुनु 

पदर्छ। द�घर्कालीन ल�यलाई प्रा� गनर् सक्ने चरणमा �वभाजन गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकासँग काम 

गनुर्होस।् उदाहरणका ला�ग:  

o अंग्रेजी भाषा सुधार गन� द�घर्कालीन ल�यमा हरेक ह�ा तीन वटा नयाँ शब्द र �तनका अवधारणा 

�सक्ने जस्तो कुरा अल्पकालीन ल�य हुन सक्दछ। यसले प्राि�क शब्दावली �नमार्ण गनर् मद्दत 

गदर्छ।  

• श�� र कमजोर� प�ा लगाउनुहोस–् ससाना तर अथर्पूणर् ल�य पूरा गदार् आफ्नो बालबा�लकाले अनुभूत गन� 

त�ृीले नै ठूला प्रा��तफर्  अगा�ड बढ्नका ला�ग चा�हने श�� र �व�ास कायम रा� मद्दत गदर्छ। उनीहरूलाई 

उनीहरूको ल�य सानो, व्यवस्थापन गनर् स�कने र अल्पकालीन हँुदाका फाइदाहरू �सक्न मद्दत गनुर्होस।्  

• �व�ालय तथा समुदायमा उपलब्ध श्रोतहरू प�हचान गनुर्होस ्– आफ्नो बालबा�लकाले प�हलो पटक  

�व�ालयमा �नराश, उदास तथा कमजोर हँुदा उपलब्ध श्रोतहरूका बारेमा सोच्नुहोस।् 

o आमाबुबाको रूपमा मलैे मेरो बालबा�लकालको माध्य�मक �व�ालयबाट अध्ययन पुरा गराउनका 

ला�ग के गनर् सक्दछु? 

o कसले मलाई मद्दत गनर् सक्दछन?् 
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o के मलाई माध्य�मक �व�ालयबाट अध्ययन पुरा गनर्का ला�ग बालबा�लकाहरूले के के शतर्हरू पुरा 

गनुर् पदर्छ भन्ने बारेमा थाहा छ? 

o मलाई मेरा बालबा�लकालाई सहयोग गनर्बाट बिञ्चत गन� चुनौतीहरू के के छन?् 

 
****�व�ाथ� सहायता �वशेष�लाई स्वतन्त्र रूपमा ल�य तजुर्मा गदार् सहयोगका ला�ग अनरुोध गनुर्होस।्  
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आमाबाब–ु�व�ाथ� योजना 

देहाएको चाटर्ले �व�ालयका ल�यहरू, यहाँको बालबा�लकाका ल�यहरू र आमाबाबुका रूपमा यहाँका आफ्ना ल�यहरू 

प�हचान गदर्छ। यी ल�यहरू सू�चकृत ग�रसके प�छ  �यनीहरूलाई प्रा� गन� योजना तजुर्मा गनुर्होस,् त्यो ल�य 

अल्पकालीन हो �क द�घर्कालीन हो उल्लेख गनुर्होस ्र त्यो ल�य प्रा��को �म�त तय गनुर्होस।् यो तपा� र तपा�को 

बालबा�लकाको बीचमा वातार्लाप शुरू गराउने एउटा राम्रो माध्यम हुन्छ।  

ल�य 
मेरो ल�य प्रा�� गन� योजना 

(आवश्यक बाटो वा कृयाकलापहरू) 

द�घर्-वा 
अल्पकालीन 

? 

ल�य प्रा��को 
�म�त 

�व�ालय    

�व�ाथ�    

आमाबाब ु    

 

 

 

 

मेरा चासोहरू के के हुन? 
 
के मेरो बालबा�लका यस जी�वका व�ृीमा सफल हुन सक्ला? 
 
यस प्रकारको काम गनर्का ला�ग आवश्यक सीप तथा �ान मेरो बालबा�लकामा छ? 
 
के मेरो बालबा�लका आफ्नो �नणर्यमा �टकेर बस्नेछ? 
 
यस्तो प्रकारको काम गरेर के मेरो बालबा�लकाले आफूलाई सहयोग गनर् सक्दछ? 
 
अध्ययन गनर् र काम गनर्का  ला�ग यो जी�वका व�ृीले के मेरो बालबा�लकाले समुदाय छोड्न ु

पन�छ? 
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आमाबाबुलाई सुझाव 

सञ्चार भनेको दोहोरो मागर् हो। 

�व�ाथ�हरूले �व�ालय र �श�कबाट 

मह�वपूणर् जानकार�हरू ल्याउन 

सक्दछन!् �व�ालय वा महा�व�ालय 

नगएका लगायतका आमाबुबाले प�न 

उनीहरूलाई सल्लाह �दन सक्दछन!् 
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आमाबाबकुा ला�ग स्वयम ्मलू्यांकन 

आमाबाबुका रूपमा यहाँले आफ्नो बालबा�लकाको “समूह योजना” गदार् एकदमै मह�वपूणर् भू�मका खोल्नुहुन्छ। यहाँको 

बालबा�लकालाई माध्य�मक �व�ालयबाट �श�ा पूरा गनर्का ला�ग आवश्यक सबै कुराहरू उपलब्ध छन ्भन्ने कुरा 

�नि�त गनर्का ला�ग सकारात्मक, सहयोगी भू�मका स्था�पत गरेर काम शुरू गनुर्होस।् सन्तु�� प्रदान गन� रोजगार� 

वा माध्य�मक �श�ाभन्दा अगा�डको महा�व�ालयको �श�ाको चरणमा लैजानका ला�ग आफ्नो बालबा�लका र 

�व�ालयसँग काम गनुर्होस।् देहाएको चेक�लस्ट यी �ेत्रहरूमा कसर� आफूल ेकाम ग�ररहेको छ भन्ने �नधार्रण गनर्का 

ला�ग प्रयोग गनुर्होस:् 

श��हरू 

□ म मेरो बालबा�लकाले उसका सबै �वषयहरूमा उत्कृ� न�तजा ल्याउन स�म छ भनेर �व�स्त छु। 

□ म समूहको सदस्यको रूपमा मेरो बालबा�लकासँग काम गछुर् र मेरो बालबा�लकालाई आवश्यक पन� 

जानकार� संकलनमा म प�न सहभागी हुन्छु। 

□ कडा प�रश्रम, आत्म�नभर्रता र दृढताको उदारण मेरा बालबा�लकाका ला�ग बन्न म इच्छुक छु।  

□ म मेरा बालबा�लकासँग उनीहरूको भ�वष्यको योजनाको बारेमा कुराकानी गदर्छु र उनीहरूको �बचार र 

योजनाका बारेमा सुन्छु। 

चुनौतीहरू 

□ म सध� काममा व्यस्त हुन्छु र बालबा�लकासँग कुराकानी गनर्का ला�ग सध� समय नै हँुदैन।् 

□ महा�व�ालय जाने ल�य भएको मेरो बालबा�लका मेरो प�रवारमा प�हलो व्य�� हो। 

□ कताबाट सहयोग गन� भन्ने कुरामा मलाई क�हलेकह�ँ �हिच्कचाहट हुन्छ वा थाहा नै हँुदैन। 

□ माध्या�मक �व�ालयबाट �श�ा पुरा गनर्का ला�ग मेरा बालबा�लकाले कुन �वषय पढ्नु पदर्छ भन्ने कुरा नै 

मलाई थाहा छैन।् 

□ मलाई मेरो बालबा�लकाका अ�भरू�च र रोजाईहरू थाहा छन।् 

□ माध्य�मक �श�ाप�ात मेरो बालबा�लकाको महा�व�ालय/  जी�वका व�ृीको योजनाको बारेमा मलाई थाहा 

छ। 

अगा�डको योजना 
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□ �व�ालयमा सफल हुनका ला�ग सहयोग गनर्का ला�ग मेरा बालबा�लकालाई केह� आ�थर्क व्ययभार वेहोनर् 

म तयार छु। 

□ माध्या�मक �श�ापछा�डको �श�ाका ला�ग मसँग आ�थर्क श्रोत छ वा मैले सो कुरा प�हचान गन�छु र मैले 

बचत योजना राखेको छु।  

□ मेरो बालबा�लकाको प्राि�क ता�लकाको सहयोगका ला�ग मैल ेमेरो प�रवारको ता�लका संयोजन गनर्का 

ला�ग काम गदर्छु।  

□  म मेरो बालबा�लकालाई रोजगार� पाउने वा भेट्याउनका ला�ग �नद�शन �दएर सहयोग गनर् सक्दछु। 

□ म मेरो बालाबा�लकाको जी�वका व�ृीसम्बन्धी अ�भरू�च र ल�यप्र�त सहयोग गदर्छु। 

□  माध्य�मक �व�ालयप�ात मेरो बालबा�लकाको यातायात र बसोबाससम्बन्धी व्यवस्थापनका बारेमा 

जानकार र तयार छु। 

 

सहयोग समहू 

आमाबाबुका ला�ग सहयोग समूह �नमार्ण गनुर्को मह�व 
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आप्रवासी आमाबाबुका ला�ग स्थानीय सामुदा�यक �नकाय, पुस्तकालय, आमोदप्रमोद केन्द्र र 

उनीहरू सहभागी भइरहेका आस्थामा आधा�रत संगठनहरूमा पुगेर बालबा�लकाको भ�वष्यको 

बारेमा थाहा पाउनु र सहयोग गनुर् धेरै नै मह�वपणूर् हुन्छ। यसले प्रि�क सहयोग वा 

मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापमा टेवा पुऱ्याउदछ। यी नै प्राि�क सफलताका ला�ग मह�वपूणर् 

कुराहरू हुन।् आमाबाबु र �श�क वा सहयोगी व्य��को भू�मका भनेको प्र�तस्थापन गन� होइन 

बरू उसको भू�मका भनेको बालबा�लकाको उपलब्धीलाई सु�नि�त गनर्का ला�ग सहयोग गन� र 

सब�लकरण गन� हो। आफ्ना बालबा�लकालाई अल्पकालीन तथा द�घर्कालीन ल�य प्रा��का खा�तर 

सफल बनाउनका ला�ग सहयोग गनर्का ला�ग उनीहरू सहभागी कृयाकलापमा सहभागी भएर र 

सहयोग गरेर आमाबाबुले काम गनुर् आवश्यक छ। आमाबाबु, �श�क र सोसम्बन्धी बहस 

गन�हरूले साझा ल�य प्रा��का ला�ग �नरन्तरत साझेदार� �नमार्णको �दशामा कायर् गनुर् आवश्यक 

हुन्छः त्यो ल�य भनेको आफ्नो बालबा�लकाको सफलता हेन� हो। 
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आमाबाबुका ला�ग सहायता समूह 

भाषा सहायता 
 

�व�ालय 
स्थानीय 

सामुदा�यक 
�नकायहरू 

पुस्तकालयहरू 
आमोदप्रमोद 
केन्द्रहरू 

आस्थामा 
आधा�रत 
संगठनहरू 

प�रवारका 
सदस्यहरू 

सबै �व�ालयहरूमा 
भाषा सहायता 
समूह हुनु पदर्छ। 

आफ्ना 
बालबा�लकाका 
�श�कलाई, 
परामशर्दातालाई, 
�व�ाथ�को ड�नलाई 
र अन्य सहयोगी 
कमर्चार�हरूलाई 
�चन्नु। 

समुदायमा के 
उपलब्ध छ?  

उनीहरूले कस्ता 
प्रकारका शैि�क 
कृयाकलाप वा 
कायर्शालाहरू प्रदान 
गदर्छन?्  

खेल तथा 
मनोरञ्जनात्मक 
कृयाकलापहरू 
कस्ता प्रकारका 
उपलब्ध 
गराउँदछन?्  

मेरा 
बालाब�लकालाई 
सहयोग गनर्का 
ला�ग उनीहरूले 
कस्ता प्रकारका 
सेवाहरू प्रदान 
गदर्छन?्  

मेरा 
बालबा�लकाका 
शैि�क 
चरणहरूबाट पार 
गनर्का ला�ग म 
प�रवारको यस 
सदस्यलाई �व�ास 
गनर् सक्दछु। 

यो सहायताका ला�ग उ�चत व्य�� को हो? 
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आमाबबुाका ला�ग सहायता समहू 

 

भाषा सहायता �व�ालय स्थानीय सामुदा�ययक �नकायहरू 
 

पुस्तकालय, आमोदप्रमोद केन्द्र, 
आस्थामा आधा�रत सगंठनहरू 

 

�श�कका ला�ग अन्य सहायता 
सञ्जालहरू 

 
 
 
फोन__________________ 
 
 
भाषा 
 
______________________ 
 
 
कानूनतः �व�ालय �ेत्रल ेअ�नवायर् 
रूपमा अन्य भाषी व्य��हरूका 
ला�ग सहायता उपलब्ध गराउनु 
पदर्छ। आमाबाबुलाई कुनै प�न 
भेला वा कृयाकलापमा दोभाषे सेवा 
आवश्यक  पदर्छ। यसमा 
�श�कसगँ, परामशर्दातासँग, 
�व�ाथ�को ड�नसगँ र �व�ालयको 
सहयोगी कमर्चार�सँगको भटेघाट 
पदर्छ।  

�श�कहरू 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
 
परामशर्दाता 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
�प्रिन्सपल/ड�न 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
आप्रवासी कमर्चार� 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 

संयोजकहरू 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
 
केस कायर्कतार् 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
समूह नेताहरू 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 

लाइबे्र�रयनहरू 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
कायर्क्रम प्रमुखहरू 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
कायर्क्रम क�हल ेशुरू हुन्छ? 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
 
 
 
 
नाम_______________________ 
 
फोन______________________ 
 
ईमेल_______________________ 
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संयु� राज्यमा आमाबाबुले �श�क, �व�ालयका परामशर्दाताहरू तथा अन्य सहयोगी कमर्चार�हरू (जस्तै पीए–एमईपी 

कमर्चार�)लाई आफ्ना बालबा�लकाको भ�वष्यको बारेमा छलफल गनर्का ला�ग भेट्ने गदर्छन।् 
 
आफ्नो बालबा�लकाको �व�ालयको परामशर्दाता, �व�ास गरेको �श�क, पीए–एमईपी कमर्चार� र उसको �श�कको नाम 

र सम्पकर्  जानकार� आफूले तुरून्त भेट्याउने ठाउँमा रा�ुहोस ्र आफूलाई सल्लाह र सहयोग चा�हएको समयमा 

उनीहरूलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 
संयु� राज्यमा बालबा�लकाहरू आफ्ना आमाबुबासँग आदरभावपूवर्क असहमत हुन्छन।् तपा� आफ�  आफ्नो 

बालबा�लकासँग कुनै �वषयमा सहम�तको �बन्द ुआउन नसकेमा �व�ालयको परामशर्दाता, �व�ास गरेको �श�क वा 

बालबा�लकाको �श�कसँग समाधानका ला�ग सरसल्लाह गनुर्होस।् 
 
सफलताको उत्सवका ला�ग आफ्नो “योजना समूहलाई” सम्पकर्  गनर्का ला�ग याद गनुर्होस!् 

माध्य�मक �व�ालय के्र�डट 

प्रत्येक �व�ालयको �श�ा पुरा गनर्का ला�ग फरक �क�समको शतर्हरू हुन्छन।् पेिन्सल्भा�नयाको कुनै �व�ालयका 

शतर्हरू तल �दइएको अनुसार छन।् यहाँको बालबा�लकाको �वषयको आवश्यकताहरू यस्तै देिखनेछ तर यहाँले आफैले 

�व�ालयका �नि�त शतर्हरू प�ा लगाउनु पन�छ। फलस्वरूप यहाँको बालबा�लकाले ती शतर्हरू पूणर् रूपमा र समयमा 

पुरा गनर् सक्दछ। �व�ालयको वेबसाइटमाफर् त यो जानकार�मा सहज पहँुच भएन भने �व�ालयको परामशर्दातासँग 

समय �लनुहोस।् परामशर्दाता नै यो जानकार� प्रदान गन� सबैभन्दा सान्द�भर्क व्य�� हो। 

 
�वषय क�ा 9 क�ा  10 क�ा 11 क�ा  12 के्र�डट 

अंगे्रजी 1 1 1 1 4 

गिणत 1 1 1 1 4 

�व�ान 1 1 1 1 4 

समाज �व�ान 1 1 1 1 4 

�वदेशी भाषा   1 1 2 

मान�वक� 1 1   2 

ऐिच्छक   1 1 2 

स्वास्थ्य तथा शार��रक �श�ा .5 .5 .5  1.5 

अन्य अध्ययन समापनका शतर्हरू: समापन प�रयोजना, 
सेवा घण्टा र मुख्य पर��ाहरू 

 कूल 23.5 
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यहाँको बालबा�लकाको �ेत्रको अध्ययन पुरा गनर्का ला�ग आवश्यक शतर्हरू राखेर देहाएको चाटर् भनुर्होस:् 

 

यहाँको बालबा�लकालाई के्र�डटसम्बन्धी कुन ैसमस्या परेको भएमा समदुाय, �व�ालय, राज्य र सघंीय 

कायर्क्रम तथा पेिन्सल्भा�नया आप्रवासी शिै�क कायर्क्रमको �वषयको श्रोतहरू उपलब्ध छन।् आफ्नो 

समदुायमा यी श्रोतहरू कहाबँाट प्रा� गन� भन्ने बारेमा आप्रवासी �व�ाथ� सहायता �वशेष�सगँ छलफल 

गनुर्होस।् 

 

 

  

�वषय क�ा 9 क�ा  10 क�ा 11 क�ा  12 के्र�डट 

अंगे्रजी      

गिणत      

�व�ान      

समाज �व�ान      

�वदेशी भाषा      

मान�वक�      

ऐिच्छक      

स्वास्थ्य तथा शार��रक �श�ा      

अन्य अध्ययन समापनका शतर्हरू: समापन प�रयोजना, 
सेवा घण्टा र मुख्य पर��ाहरू 

 कूल  

थाहा छ? 

पेिन्सल्भा�नयामा आप्रवासी अवस्था, स्वास्थ्य,  वा �ानसम्बन्धी वा शार��रक द�ताको मतलब नगरेर 21 

वषर्को उमेरसम्म बालबा�लकालाई �नशुल्क सावर्ज�नक �श�ा हा�सल गन� अ�धकार छ।  
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पर��ा र पर��ा �दने रणनी�तहरू 

देहाएको प�ृमा भएको चाटर्ले माध्य�मक �श�ा प�ातको पर��ा/ जी�वका व�ृी उदेश्य र राज्यले अ�नवायर् भ�न लागू 

गरेका प्रमुख पर��ा जस्ता पर��ालाई सू�चकृत गदर्छ:  
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11औ र 12औ क�ाको स्वेिच्छक पर��ामा सहभा�गता 
 
 

पर��ा 

पीएसएट� (PSAT) 
 

Preliminary 
Scholastic 

Assessment 
Test 

एसएट� (SAT) 
 

Scholastic 
Assessment 

Test 

एसीट� (ACT) 
 

American 
College 

Test 

ट�ओएफईएल 
(TOFEL) 

 
Test Of 
English 

as a 
Foreign 

Language 

एएसभीएबी 
(ASVAB) 

 
Armed Service 

Vocational 
Aptitude 
Battery 

क�ा 11 11 र 12 11 र 12 12 12 

पर��ा खचर् $16 $45 No essay 
$60 Essay $62 $195 No Cost 

पर��ा �म�त �हउँद 
वसन्त 
�ग्रष्म 

शरद 
�हउँद 
वसन्त 
�ग्रष्म 

�हउँद 
वसन्त 
�ग्रष्म 

�हउँद 
वसन्त  

सैन्य भत� गन�हरूल े
�नधार्रण गन� 

पर��ाको �वषय 
वस्तु 

गिणत 
समी�ात्मक पठन 
लेखन 

पठन 
लेखन 
गिणत 

अंगे्रजी 
गिणत 
पठन 
�व�ान 

बोलाई 
लेखाई 
पढाई 
सुनाई 

गिणत 
�व�ान 
पढाई 
ईलेक्ट्रो�नक्स 
मेका�नकल 

पर��ाको उदेश्य रा��य योग्यता 
छात्रव�ृी 
प्र�तयो�गतामा छनौट 
गनर्का ला�ग प्रयोग 
हुने एसएट� 
(SAT)का ला�ग 
तयार� गराउँदछ 

महा�व�ालयका ला�ग 
तयार� मापन गदर्छ 

महा�व�ालयका ला�ग 
तयार� मापन गदर्छ 

भा�षक सीपहरूको 
मूल्यांकन गदर्छ 

रोजगार� व�गर्करण 
�नधार्रण गदर्छ / 
सैन्यमा भत� गदर्छ 

 
�व�ालयमा अ�नवायर् मा�नएका मूल्यांकनहरू 
 
 

पर��ा 

पीएसएसए (PSSAs) 
 

PA State Standard 
Assessments 

प्रमुख पर��ा 
(KEYSTONES) 

डब्ल्युआईड�ए (WIDA) पहँुच 
पर��ा 

क�ा 3 - 8 11 K-12 

पर��ा खचर् �नःशुल्क �नःशुल्क �नःशुल्क 

पर��ा �म�त अ�प्रल �डसेम्बर, जनाबर�, म े �हउँद 

पर��ाको �वषयवस्तु 
गिणत 
अंगे्रजी- भाषा कला 
�व�ान 

सा�हत्य 
जीव �व�ान 
�बजगिणत 1 
अंगे्रजी �नवन्ध ्

सुनाई  
बोलाई  
पढाई  
लेखाई 
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पर��ाको उदेश्य 
�व�ाथ�को उपलब्धी राज्यको 
तहअनुसार मापन गन� 

द�तालाई संबोधन गनर्का ला�ग 
तयार ग�रएको �वषयको 
अिन्तममा हुने पर��ा 

ईएसएल (ESL) भनार्का ला�ग 
�नधार्रण गनर्का ला�ग  

 

अक� प�ृमा आफ्नो बालबा�लकाको पर��ा �म�तको अ�भलखे रा�का ला�ग प्रारूप �दइएको छ। 
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आफ्नो पर��ामा बालबा�लका सफल हुन भन्ने कुरा सु�नि�त गनर्का ला�ग यहाँले के गनुर् हुन्छ भ�न ले�ुहोस।् 

पर��ा अगा�ड: 

पर��ा पछा�ड: 

माध्य�मक �श�ा परुा गरेप�ातको योजना 

यस खण्डमा आमाबुबाले माध्य�मक �श�ा पुरा गरेपछा�डका ला�ग तयार� गराउनका ला�ग अप्नाउनु पन� चरणका 

बारेमा जो�ड�दएको छ। यी छलफल र तयार� शुरूमा नै हुनु पदर्छ र यसमा धेरै सहयोगी �श�क, प�रवारका 

सदस्यहरू र साथीभाइहरू संभव भएसम्म संलग्न हुनु पदर्छ। 

कुन प्रकारका माध्य�मक �श�ा पुरा गरेप�छका �वषयहरू मेरो बालाबा�लकाका द�ता तथा अ�भरू�चहरूलाई सुहाउँछ? 
 

• 8 वा 9 क�ादेिख नै आमाबाबलुे बालबा�लकाहरूसँग उनीहरूको माध्य�मक �श�ा पुरा गरेप�छ के पढ्ने 

भन्ने बारेमा छलफल हुनु पदर्छ। 

• संयु� राज्यमा हरेक महा�व�ालय, व्यवसा�यक �व�ालय र �व��व�ालयसँग आफ्नै प्रवेश पर��ाको शतर् 

हुन्छ। आमाबाबुले यस बारेको जानकार� अनलाइन वा �व�ालयको परामशर्दाता वा आप्रवासी सहयोगी 

कमर्चार�माफर् त पाउन सक्दछन।् 
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• हरेक �व�ालय �ेत्रमा उपलब्ध महा�व�ालय तयार� कायर्क्रममा बालबा�लकालाई संलग्न गराउनका ला�ग 

आमाबुबाले बालबा�लकालाई सहयोग गनुर् पदर्छ।  
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माध्य�मक �श�ाप�ातका कायर्क्रमहरू 

महा�व�ालय के पढ्न �मल्छ जी�वक व�ृीका उदाहरणहरू गुणहरू 

�सकारू/रोजगार�मा रहेर 
ता�लम 

 0रा��य रूपमा स्वीकृत संराको 
श्रम �वभागको मान्यता प्रा� 
प्रमाण पत्र 

 1तलबी काम  

 2ऋणमु� महा�व�ालय के्र�डट 

 3काम गन� स्थल सुहाउँदो 
�ान तथा सीप 

 4सफ्टवेयर �डभलपर 

 5फाम�सी प्र�व�धक 

 6मेका�नक्स 

 7प्रमािणत न�स�ग सहयोगी  

 8�नमार्ण कम� श्र�मक  

 9इलेिक्ट्र�सयन  

 10वेल्डर 

 11प�हलो �दनदेिख नै काम गन� 

 12�बस्तारै ज्यालामा व�ृद्ध हुने  

 13लामो समयमा राम्रो ज्याला हुने 

व्यवसा�यक / प्रा�व�धक 
�व�ालय 

 

 14प्रमाण पत्र 

 15�डप्लोमा 

 16एसो�सयट �डग्री 

 17कम्प्युटर प्रोग्रामर 

 18कस्मेटोलोिजस्ट 

 19दन्त सहायक 

 20मेका�नक 

 21स्वास्थ्य सहयोगी 

 22पल्म्बर 

 23क�ाको आकार सानो 

 24साँझ तथा स�ान्तमा क�ा हुने 

 25�नि�त जी�वका व�ृीका ला�ग आवश्यक 
हुने सीपमा केिन्द्रत 

सामुदा�यक महा�व�ालय 
 

 26प्रमाण पत्र 

 27�डप्लोमा 

 28एसो�सयट �डग्री  

 4-वष� महा�व�ालय वा 
�व��व�ालयमा हस्तान्तरण 
हुने द�तता 

 30लेखाकम� 

 31हवाइजहाज मेका�नक 

 32काननूी सहयोगी 

 33अधर् स्वास्थ्यकम� 

 34दन्त हाइजे�नस्ट 

 35रेस्टुराँ  व्यवस्थापक 
 

 36क�ाको आकार सानो 

 37साँझ तथा स�ान्तमा क�ा हुने 

 4-वष� महा�व�ालय वा �व��व�ालयमा 
प्रायः हस्तान्तरण हुन सक्ने 

 39समुदायमा ससाना �व�ालयमा प्रायः 
पाइने 

4-वष� महा�व�ालय वा 
�व��व�ालय 

 

 40स्नातक उपा�ध 

 41स्नातको�र उपा�ध 

 42�व�ावा�र�ध उपा�ध 

 43व्यवसा�यक उपा�ध 

 44इिन्ज�नयर 

 45ग्रा�फक �डजाइनर 

 46फामार्�सस्ट 

 47पाइलट 

 48सामािजक कायर्कतार् 

 49�श�क 

 50प्रायः मा�नसहरूले पूणर्कालीन क�ा 
�लन्छन ्

 51�व�भन्न क�ा �लन स�कन्छ 

 52क्याम्पसमा कोठाहरू प्रायसः हुन्छन ्
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प्रमखु पदावलीहरू 

एसो�सयट �डग्री: संराको सामुदा�यक महा�व�ालयले प्रायजसो दईु वषर्को अध्ययन प�छ प्रदान गन� एक प्रकारको 
शैि�क उपा�ध। 

स्नातक उपा�ध: प्रायजसो चार वषर्को अध्ययन महा�व�ालयमा ग�रसके प�छ प्रदान ग�रने उपा�ध। 

जी�वका व�ृी:  तपा� वा तपा�को बालबा�लकालाई रोजगार�का ला�ग गराइने ता�लम। 

महा�व�ालय: यहाँको बालबा�लकालाई माध्य�मक �श�ा प�ात उपा�ध प्रदान गराउने �श�ा। 

सामदुा�यक महा�व�ालय: चार वष� महा�व�ालय �श�ाको प�हलो दईु वष� �श�ा प्रदान गन� वा �व�ाथ�लाई �नि�त 
रोजगार�का ला�ग तयार गराउने महा�व�ालयहरू। 

उपा�ध: एसो�सयट वा स्नातकोपा�ध जस्ता महा�व�ालयबाट �श�ा पुरा गरेप�छ यहाँको बालाबा�लकाले आजर्न गन� 
वस्तु।  

प्रा�व�धक महा�व�ालय: रोजगार�का ला�ग �वषयहरू प्रदान गन� महा�व�ालय जहाँ �नि�त �ान र सीप �नि�त 
रोजगार�को तयार�का ला�ग �सकाइन्छ। 

�व��व�ालय: उपा�ध प्रदान गन� �व�ालय जसमा �व�भन्न �व�श��करणका �वषयवस्तुहरू हुन्छ। �व�ालय 
परामशर्दाताहरूमाफर् त आवश्यक पन� �व�ाथ�हरूका ला�ग आवेदन दस्तुर छुट उपलब्ध छ। 

 
आमाबुबाले जान्नु पन� राम्रो �नवन्धका पाँच प्रमुख त�वहरू  

1. समुदाय तथा �व�ालयका कृयाकलापमा संलग्न हुने गरेमा �नवन्ध लेखन प्रकृयामा सहज बनाउने अनुभव 

प्रदान गदर्छ। 

2. �नवन्ध नलेखेमा आवदेनको प्रकृया �ढलो हुन सक्दछ। 

3. बुझाउनुभन्दा प�हला आफ्नो बालबा�लकाको �नवन्ध कुनै �श�कलाई पुनरावलोकन गनर् लगाउनुहोस।् 

4. आफ्नो बालबा�लकालाई �नवन्ध लेखन प्रकृयामा सहयोग गनुर्होस ्र सहज पयार्� वातावरण �दनुहोस।् 

5. आफ्नो बालबा�लकाको प्रग�त अ�ाव�धक ग�ररा�ुहोस ्र उनीहरूलाई मदत गनर् सक्ने थप त�रकाका बारेमा 

सोध्नुहोस।् 
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माध्य�मक �श�ा पुरा ग�रसके प�छका ला�ग तयार� 

आमाबाबुका ला�ग चेक सू�च 

9औ क�ा 

 53आफ्नो बालबा�लका स�ह बाटोमा छ र आफ्नो बालबा�लकाले अध्ययन पुरा गरेको मा�नने शतर्हरू क�ामा पुरा गरेको छ भन्ने 

कुरा सु�नि�त गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकाको परामशर्दातासँग भेटघाटको समय �मलाउनुहोस ्र यसले उसलाई माध्य�मक �श�ा 

प�ातको �श�ा, सैन्य सेवा वा कुनै जी�वका व�ृीका ला�ग तयार� गराएको छ भन्ने कुरा सु�नि�त गनुर्होस।् 

 आफ्नो बालबा�लकाको परामशर्दातालाई क�ा 10 मा अ�भरू�च भएमा व्यवसा�यक �वषयको अध्यापन गराइन्छ �क भनेर सोध्नुहोस।् 

 प�हला नगरेको भएमा आफ्नो बालबा�लकासँग महा�व�ालयको ला�ग पैसा बचाउने संभा�वत योजनाको बारेमा छलफल गनुर्होस।् 

 आफ्नो बालबा�लकासँग उसको जी�वका व�ृीसम्बन्धी अ�भरू�चका बारेमा कुराकानी गनुर्होस ्(Onet.org/miproximopaso.org) – 
pacareers.org 

 खचर्, बचत र आ�थर्क सहायताको बारेमा आधारभूत कुराहरू �सक्नहुोस।् 

 आफ्ना अ�भरू�च तथा नेततृ्व, आत्म�नभर्रता, सजृन�शलता, समूह कायर्, �नणर्य �मता र आ�थर्क कुराहरू जस्ता 

जीवनोपयोगी सीपलाई संलग्न गराउने अ�त�र� कृयाकलापमा आफ्ना बालाबा�लकालाई  सलंग्न हुनका ला�ग अ�भपे्र�रत 

गनुर्होस।्  
 

10औ क�ा 
 
 माध्य�मक �श�ा शतर्हरू पुरा गन� क्रम �ठकसँग च�लरहेको �नि�त गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकाको �व�ालय परामशर्दातालाई 

भेट्नुहोस।् 

 महा�व�ालय/ व्यवसा�यक �व�ालयको कायर्क्रम, अध्ययन शुल्क र अरू खचर् तथा छात्रव�ृीको बारेमा जानकार� �लनका ला�ग 

इन्टरनेटमाफर् त वा सावर्ज�नक पुस्तकालयमा अनुसन्धान गनुर्होस।्  

 अध्ययन समा��को शतर् पुरा गन� र सीप �नमार्ण गन� क�ाहरू �नरन्तर �लनका ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई सम्झाइ रा�ुहोस।् 

 अत�र� कृयाकलाप तथा स्वयम ्सेवाका कृयाकलापमा संलग्न हुनका ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई �नरन्तर अ�भपे्र�रत गनुर्होस।् 

 54महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालय भ्रमण गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई अ�भपे्र�रत गनुर्होस ्र उपलब्ध भएमा कुनै 

�ग्रष्मका�लन महा�व�ालय तयार� कायर्क्रममा सहभागी हुनका ला�ग अ�भपे्र�रत गनुर्होस।्  
 

11औ क�ा 
 
 माध्य�मक �श�ा शतर्हरू पुरा गन� क्रम �ठकसँग च�लरहेको �नि�त गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकाको �व�ालय परामशर्दातालाई 

भेट्नुहोस।् 

 माध्य�मक �व�ालयको �श�ा पुरा गन� र / वा अ�भरू�चको �ेत्रको जी�वका व�ृीमा सहयोग गन� �वषयमा भनार् �लनका ला�ग आफ्नो 

बालबा�लकालाई सम्झाउन ुहोस।् 

 आवश्यक भएमा शरदमा आफ्नो बालबा�लकालाई पीएसएट�को क�ामा भनार् हुनका ला�ग सम्झाउनु होस ्(आफू अ�नि�त भएमा 

परामशर्दातासँग कुराकानी गनुर्होस)्। 

 आफ्नो बालबा�लकालाई रू�च हुने महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालय र कायार्क्रमको सू�च �नमार्ण गनुर्होस।्  
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 आफ्नो बालबा�लकाको �व�श��करण र जी�वका व�ृीसँग सम्बिन्धत संभा�वत महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालयहरूमा�थ अनुसन्धान 

गनुर्होस ्र सू�च काटछाँट गनुर्होस।् 

 वसन्तमा आफ्नो बालबा�लकालाई एसएट� र / वा एसीट�मा भनार् हुनका ला�ग सम्झाउन ुहोस।् 

 एसएट� वा एसीट�का ला�ग तयार� गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई सम्झाउन ुहोस।् यसको मह�वका बारेमा कुराकानी गनुर्होस ्

(कसर� यसको न�तजाले महा�व�ालयमा भनार् हुन र छात्रव�ृी प्रा� गनर्मा असर गदर्छ)।  

 �व�श��करणको �वषय र जी�वका व�ृीको बारेमा थप जानकार� हा�सल गनर् र �नणर्य �लनका ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई 

अ�भपे्र�रत गनुर्होस।् 

 वषर्भ�र नै आफ्नो बालबा�लकालाई महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालय भ्रमण गनर्का ला�ग अ�भपे्र�रत गनुर्होस।् यहाँको बालाबा�लकाको 

�व�ालयले महा�व�ालय घुमाउनका ला�ग गरेको व्यवस्थाका बारेमा जानकार रहनुहोस।् 

 आफ्नो बालबा�लकाको अ�भरू�चका �वषय पढाइ हुने न्यनूतम प�न पाँच  महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालय सू�च �नमार्ण गनुर्होस।्  

 आवश्यक भएमा उनीहरूले अिन्तम वषर् �लने भनेर सो�चरहेका भएमा आफ्नो बालाबा�लकालाई एसएट�का ला�ग तयार हुनका ला�ग 

सम्झाउनु होस।्  

 आ�थर्क सहयोगका बारेमा आफूलाई जानकार� �दइरहनु होस ्र आफ्नो बालबा�लकाको पथप्रदशर्कसँग कुराकानी ग�ररहनु होस।् आफ्नो 

आ�थर्क आवश्यकतालाई सुहाउँदो छात्रव�ृी खोजी गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई सहयोग गनुर्होस।् 

 �ग्रष्मका कृयाकलाप योजना गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई अ�भपे्र�रत गनुर्होस:् स्वयम ्सेवा, �ग्रष्मकालीन कुनै कायर्क्रममा 

सहभागी हुने, वा अ�भरू�च सुहाउँदो र मह�वपूणर् सीप �नमार्ण गन� रोजगार�को खोजी गन�। 

 आफ्नो बालबा�लकाको अ�भरू�चको �व�ालयको भ्रमण �ग्रष्मको समयमा गनुर्होस।् 
 

12औ क�ा 
 
 माध्य�मक �श�ा शतर्हरू पुरा गन� क्रम �ठकसँग च�लरहेको �नि�त गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकाको �व�ालय परामशर्दातालाई 

भेट्नुहोस।् 

 आफ्नो बालबा�लकाको अ�भरू�च भएको महा�व�ालय/ प्रा�व�धक �व�ालयको सू�च काटछाँट गनुर्होस।्  

 आफ्नो बालबा�लकालाई सबै महा�व�ालयमा आवेदन भनर्का ला�ग सम्झाउनु होस।् 

 आवश्यक भएमा आफ्नो बालबा�लकालाई आवेदन �नवन्धहरू प�न ले� सम्झाउन ुहोस ्र कुनै �श�कबाट यस्तो �नवन्धलाई 

पुनरावलोकन गराउनुहोस।् 

 आ�थर्क सहायता र/ वा छात्रव�ृीका ला�ग सबै कागजात बुझाउनका ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई सम्झाउनु होस।् (एफएएफएसए 

(FAFSA) र  पीएचईएए (PHEAA) �नवेदनहरू बुझाउनु होस।् प�हलो �दन  एफएएफएसए (FAFSA) अक्टोबर 1 देिख 

studentaid.ed.gov मा उपलब्ध हुन्छ।) 

 मह�वपूणर् �म�त र अिन्तम �म�तलाई प्रकाश पान� पात्रो बनाउन आफ्नो बालबा�लकालाई मदत गनुर्होस।् 

 �सफा�रस पत्र चा�हने भएमा अिन्तम �नवेदन �म�तले न्यनूतम प�न चार ह�ा अगा�ड न ैत्यस्तो �सफा�रसको व्यवस्था गनर्का ला�ग 

आफ्नो बालबा�लकालाई सम्झाउन ुहोस।् 

 एसएट� वा एसीट� पर��ा आवश्यक भएमा �लनका ला�ग दतार् गनर्का ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई सम्झाउनु होस।्  

 आफ्नो बालबा�लकाले (नोभेम्बर देिख माचर्सम्म) आवेदन गरेको महा�व�ालयमा ट्रान्स�क्रप्ट पुगेको �नि�त गनर्का ला�ग आफ्नो 

बालबा�लकाको परामशर्दातासँग भेटघाटका ला�ग समय �मलाउनु होस।् 
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 आफ्नो बालबा�लकालाई उनीहरूले पठाउने सबै कागजातको एक प्र�त आफूसँग रा�का ला�ग सम्झाउनु होस ्र आफूले पठाएको 

�व�ालयले त्यो कागजात प्रा� गरे नगरेको सु�नि�त गनर्का ला�ग फलोअप गनुर्होस।् 

 आ�थर्क सहायता प्याकेजलाई सावधानीपूवर्क तुलना गनुर्होस।् कुनै सहयोग चा�हएको भएमा आफ्नो परामशर्दाता वा एमईपी 

कमर्चार�सँग कुराकानी गनुर्होस।् 

 प�हला नै गइ नसकेको भएमा स्वीकार गनुर् अगा�ड आफ्नो बालबा�लकाको छनौटको महा�व�ालय/ व्यवसा�यक �व�ालय भ्रमण 

गनुर्होस।्  

 प्रायजसो मेभन्दा अगा�ड पठाइएको आफ्नो बालबा�लकाको स्वीकार वा अस्वीकार ग�रएको �चठ� पढ्नहुोस।् 

 आफ्नो बालाबा�लकाको अध्ययन शुल्क र अन्य शुल्क �त�रस�कएको कुरा �नि�त गनुर्होस।् 

 आफ्नो बालबा�लकाको बस्ने, खाने व्यवस्था �मलाउन ुहोस।् 

 रोमाञ्चक यात्राका ला�ग आफ्नो बालबा�लकालाई तयार गनुर्होस।् 
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माध्य�मक �व�ालय �श�ा प�ातका ला�ग शलु्क भ�ुानी 

देहाएको चाटर्मा देखाए जस्तै दईु प्रकारका आ�थर्क सहायता हुन्छन:् उपहार (सहायता तथा छात्रव�ृी) र स्वयम ्

सहयोग (ऋण वा काम गरेर अध्ययन गन�)। यहाँको बालबा�लकाको ला�ग दवु ैआवश्यक हुन सक्दछ। उनीहरूले प्रा� 

गन� सहयोगका आधारमा यहाँले आ�थर्क सहायता �दनु पन� हुन सक्दछ। यी पदावलीहरू देहाएको चाटार्मा व्याख्या 

ग�रएको छ।  

 

 
प्रमखु पदावलीहरू 

संघीय प्रत्य� ऋण: माध्य�मक �श�ा पुरा गरेका �व�ाथ� र �तनीहरूका आमाबाबुलाई न्यून ब्याजको  ऋण 

उपलब्ध गराउने एउटा कायर्क्रम। 

संघीय पेल सहयोग: महा�व�ालयको शुल्क �तनर्का ला�ग आवश्यक परेका �व�ाथ�हरूका ला�ग संयु� राज्य 

अमे�रकाको संघीय सरकारले �दने अनुदान। 

आ�थर्क सहायता: योग्य महा�व�ालय वा जीवन व�ृी �व�ालयमा �श�ाको खचर्का ला�ग �तनर्का ला�ग यहाँलाई 

सहयोग गन� संघीय सरकारको आ�थर्क सहायता।  

अनुदान: अ�धकांशतः आ�थर्क आवश्यकतामा भर पन� जुन �फतार् गनुर् पन� हँुदैन।् 
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ऋण: महा�व�ालयको शुल्क भ�ुानीका ला�ग महा�व�ालयका �व�ाथ� तथा �तनीहरूका आमाबुबाले सापट� �लएको 

पैसा। 

PHEAA: (पेिन्सल्भा�नया उच्च �श�ा सहयोग �नकाय) भनेको आ�थर्क आवश्यकतामा आधा�रत हुन्छ। 

थप ऋण : आफ्नो सम्प�� �ववरणका आधारमा महा�व�ालयको खचर् पुऱ्याउनका ला�ग �नजी संस्थाहरूबाट प�न 

ऋण उपलब्ध हुन्छ। 

�नजी �व�ाथ� ऋण: आफ्नो सम्प�� �ववरणका आधारमा महा�व�ालयको खचर् पुऱ्याउनका ला�ग �नजी 

संस्थाहरूबाट प�न ऋण उपलब्ध हुन्छ। 

छात्रव�ृी: महा�व�ालमा अध्ययनरत �व�ाथ�लाई �वशेष उपलिब्ध, द�ता वा प�ृभू�मका कारणले �दइने पैसा। 

छुट सु�बधाको ऋण: आ�थर्क आवश्यकतामा आधा�रत। सरकारल े�व�ाथ� उपा�ध प्रा� गनर्का ला�ग छ म�हना 

बाँक� छ भने आफूले व्याज स�ुबधा कम वा पुरै �तन� गर� यस्तो ऋण उपलब्ध गराउँदछ। 

�बना छुटको ऋण: आ�थर्क आवश्यकतामा आधा�रत नभएका ऋणहरू। ऋण चु�ा नगरेसम्म ऋण �लएको 

�म�तदेिख ऋणीलाई ब्याज �तराउने ऋण। 

काम तथा अध्ययन: महा�व�ालयबाट प्रदान ग�रने रोजगार� र महा�व�ालयमा पढ्ने �व�ाथ�लाई सहयोग गनर्का 

ला�ग सरकारले नै आ�थर्क व्ययभार बोक्ने काम। 

अ�धकतम वा�षर्क मात्रा र ऋणको ब्याज दरस�हत संघीय �व�ाथ� सहायतता कायर्क्रमको बारेमा �वस्ततृ �ववरणका 

ला�ग www.StudentAid.gov/parent मा जानुहोस।् 

माध्य�मक �व�ालय �श�ाप�ात यहाँको बालबा�लकाले �श�ा �नरन्तर गनर्का के के फाइदाहरू छन?्  

आफ�  प�रवारका ला�ग केह� आ�थर्क रूपमा सहयोग गर� भनेर के तपा�को बालबा�लका पढाइ छोडेर काममा जान 

खोिजरहेछ? यस प्रकारको �नणर्यले यहाँको बालबा�लकाको भ�वष्यमा गम्भीर प�रणाम ल्याउँछ। आफ्नो यस्तो 

�चन्ताको बारेमा खुलेर �व�ालयको सम्बिन्धत परामशर्दाता, �व�ास ग�रएको �श�क र पीए एमईपी कमर्चार�लाई 

भन्नुहोस।् उनीहरूले यहाँलाई �वकल्प खोज्नका ला�ग सहयोग गन�छन।् 

यो चाटर् (सबभैन्दा प�छल्लो) ल ेउच्च �श�ाले उच्च कमाइ गराएको देखाउँछ। माध्य�मक �श�ा पुरा गरेको �व�ाथ�ले 

यस्तो �श�ा पुरा नगरेको �व�ाथ�को भन्दा प्र�त ह�ा र उसको जीवनभरमा नै अत्यन्त धेरै आजर्न गदर्छ। यसले के 

�नश्कषर् �नकाल्दछ भने माध्य�मक �श�ा छोडेर काममा लाग्दा गम्भीर प�रणाम भोग्नु पदर्छ। 

http://www.studentaid.gov/parent


प�रमाजर्न  जुलाई 2018 Page 33 of 35 

माध्य�मक �व�ालयबाट काममा जाने बाटाहरू

तपा�का बालबा�लकाका ला�ग माध्य�मक �व�ालयबाट काममा जाने धेरै बाटाहरू छन।् यस्तो बाटो सोझो प�न हुन 

सक्छ वा यसले �व�भन्न चरणहरू प�न �लन सक्दछ।  
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सघंीय �व�ाथ� सहायताका ला�ग �नःशलु्क आवेदन (FAFSA) 

एफएएफएसए (FAFSA) भनेको सबै संघीय कायर्क्रमबाट आ�थर्क सहायता �लनका ला�ग आवेदन ग�रने मानक 

आवेदन हो। यो आवेदन प्रकृया �नःशुल्क हो र यसको फारम अनलाइन उपलब्ध छ। एफएएफएसए (FAFSA) 

भनेको अनुदान प्रा� गनर्, काम र अध्ययन गनर्, अध्ययन ऋण �लन र केह� छात्रव�ृीक ला�ग प�न अत्यन्त 

मह�वपूणर् छ। 

आमाबाबुले 529 College Savings Plan प�न सजृना गनर् सक्दछन ्– आमाबुबाल ेआफ्नो पैसा उनीहरूको रोजगार 

दाता वा आ�थर्क संस्थामाफर् त बचत गनर् शुरू गनर् सक्दछन।् भ�वष्यमा हुने शैि�क खचर्का ला�ग बचत गनर् 

अ�भप्रे�रत गन� 529 plan भनेको कर छुट भएको बचत योजना हो। कानूनतः “योग्य अध्ययन शुल्क योजना”को 

रूपमा �च�नएको 529 plans लाई राज्यले, राज्यका �नकायले वा शैि�क संस्थाले प्रायोजन गदर्छन ्र आन्त�रक 

राज� ऐनको दफा 529 को व्यवस्थानुसार छ। यहाँले 529 plan प्रयोग गरेर प्रायजसो सबै महा�व�ालय र 

�व��व�ालय, र थुपै प्रा�व�धक तथा जीवन व�ृीसँग जो�डएका �व�ालयहरूमा आवश्यक उच्च �श�ाको खचर् भु�ानी 

गनर् सक्नु हुनेछ। पेिन्सल्भा�नयाको 529 महा�व�ालय बचत कायर्क्रमले दोहोरो बचत सु�बधा प्रदान गरेको छ। 

529 Guaranteed Savings Plan (GSP) भनेको कम जोिखम भएको योजना हो जसले �श�ाको बढ्दो अध्ययन 

शुल्क भु�ानी गनर्का ला�ग आफ्नो बचतलाई रा� मद्दत गदर्छ। PA 529 Investment Plan (IP) ले द भेनगादर् 

ग्रुपबाट 16 वटा लगानीका �वकल्पहरू छनौट गनर्का ला�ग स्वीकृत प्रदान गदर्छ। आयको कुनै मा�थल्लो �समा छैन 

र जसले प�न यसमा योगदान गनर् सक्दछ। थप जानकार�का ला�ग https://www.pa529.com मा सम्पकर्  

गनुर्होस।् 

छात्र व�ृी 

महा�व�ालयको �श�ा प्रा� गनर्का ला�ग �हड्ने हरेक प्रकारका �व�ाथ�का ला�ग छात्र व�ृी रहेको छ। केह� प्रकारका 

छात्र व�ृीमा प्राि�क, खेलसम्बन्धी, �नि�त जनजाती, म�हला, र सामदुा�यक सेवा जस्ता रहेका छन।् छात्र व�ृीमा 

�नवेदन �दनका ला�ग देहाएका कुराहरू रा�ुहोस:्  

• स्वयम ्सेवक घण्टा 
 

• �व�ालयको कुनै क्लबमा भनार् भएको 
 

• �व�ालयमा कृयाशील रहको  
 

• समुदायमा कृयाशील रहेको  

https://www.pa529.com/
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द्र�व्य तथा थप श्रोतहरू 
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