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• कृपया यो आवेदन पूरा गनुर्भन्दा अगा�ड स्कुल शुल्क सम्बन्धी सूचना (क�ा K-6) पढ्नुहोस ्! 

• क�ा K-6 मा �नय�मत स्कुलको �दन �क्रयाकलापहरूको ला�ग कुनै शुल्कहरू �लन �मल्दैन । यो शुल्क छूटको ला�ग आवेदन �नय�मत स्कुल �दन बाहेकको समयमा आयोिजत �क्रयाकलापहरूको 
शुल्कमा मातै्र लागू हुन्छ । 

• कुनै  स्कुलले कुनै छात्र शुल्क छुटको ला�ग योग्य रहेको प्रमाणीकरण प्राप्त गरेमा, उक्त �वद्याथ�को ला�ग सबै शुल्क छुट ग�रनुपदर्छ । 
• यस आवेदनका सबै जानकार� गोप्य रा�खनेछ । 

�वद्याथ�को �ववरण: 
�वद्याथ�को नाम: �वद्याथ� #:  ठेगानाः 
   स्कूल:

 श्रेणी स्तरः                                                        अ�भभावकको नाम: 

 फोन नम्बरः    

शुल्क छुटका ला�ग आधार: 
कृपया लाग ूहुने योग्यतामा �चन्ह लगाउनुहोस:् (एउटामा मात्र �चन्ह लगाउनुपछर्)  पेश गनुर्पन� प्रमाणीकरण: * 

 

 

1. प�रवारले TANF/FEP प्राप्त गदर्छ (खाँचोमा परेका प�रवार वा प�रवार 
रोजगार कायर्क्रमको ला�ग अस्थायी सहयोग) 
(�व�ीय सहायता वा खाद्य �टकटहरू) 

• युटा �डपाटर्मेन्ट अफ वकर् फोसर् स�भर्सजेबाट प्राप्त भ�ा प्रमाणीकरण 
जुन अव�धमा योग्यता �नधार्रण वा िस्थ�तको इलेक्ट्रो�नक 
िस्क्रनशटको रूपमा हुन सक्ने शुल्क छूट चा�हएको छ । 

 

 
2. �वद्याथ�ले पूरक सुर�ा आय प्राप्त गदर्छन ्(SSI, अपाङ्गता स�हतको योग्य बच्चा) • सामािजक सुर�ा प्रशासनको भ�ा प्रमाणीकरण कागजपत्रहरू । 

 

 
3. �वद्याथ� म्यािक्कन्नी-भेन्टोको ला�ग योग्य ठह�रन्छन ्। • �डिस्ट्रक्ट वा चाटर्सर् म्या�कन्नी-भेन्टो सम्पकर् को माध्यमबाट प्रमा�णत । 

 

 

4. �वद्याथ� फोस्टर (आमाबाबु बाहेकको) स्याहारमा छन ्(यूटा वा स्थानीय सरकारको 
सुपर�वे�णमा) 

• स्याहारमा रहेका युवाहरूको हकमा, यूटा बाल तथा प�रवार सेवा �ड�भजन वा यूटा 
नाबा�लग न्यायालयबाट  उपलब्ध हुने इन्टेक फारम र स्कूल भनार् पत्र आवश्यक 

पदर्छ, इन्टेक फारम र स्कुल भनार् पत्र आवश्यक पदर्छ । 
 

 
5. �वद्याथ� प्रान्तको संर�णमा छन ्

 

 

6. प�रवार/घरधुर� आय प्रमाणीकरणको आधारमा �वद्याथ� योग्य छन ्। प�रवारका कुल 

सदस्यहरू:    

प�रवारको कुल आय: $    

• आय �ववरण, तलब अधर्कट्ट� वा कर दा�खलाको रूपमा पा�रवा�रक आय 

प्रमाणीकरण । (कृपया पेज 2 पूरा गनुर्होस)् 

*कृपया ध्यान �दनुहोसः् स्कुलले तपा�लाई योग्यता प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउन भन्न सक्दछ । कृपया तपा�ले स्कुलमा यो आवेदन �दँदा यस फारममा तपा�को प्रमाणीकरणको कागजपत्र 
नत्थी गरेर �दनुहोस ्म्या�कन्नी-भेन्टोको ला�ग एक मात्र अपवाद भनेको योग्यता हो । 

य�द मा�थका मध्ये कुनै प�न लागू भएन तर तपा� अन्य उपयुक्त प�रिस्थ�तको कारण शुल्क छूट पाउनका ला�ग आवेदन �दन चाहनुहुन्छ भन,े कृपया 
अनुरोधका कारण (हरू) खुलाउनुहोस ्।     

 

 

(कृपया य�द आवश्यक भएमा थप पषृ्ठ संलग्न गनुर्होस ्।) 
 

कृपया यो आवेदन पूरा भएप�छ, प्रधानाध्यापक/स्कुल �नद�शक वा स्कुल शुल्क प्रशासकलाई �दनुहोस ्। तपा�को �वद्याथ� शुल्क छूटको ला�ग 

योग्य छन ्�क छैनन ्भनेर स्कुलले �नणर्य नगदार्सम्म सबै शुल्क भुक्तानी बन्द ग�रनेछ । त्यसप�छ तपा�लाई �नणर्यको सूचना �दइनेछ । 
य�द तपा�को �वद्याथ� छूटको ला�ग योग्य छ भने, स्कुलले तपा�लाई सेवा पूरा गनर्, �कस्ताबन्द� भुक्तानी योजनामा सहमत हुन, वा छूटको 
ठाउँमा IOU मा हस्ता�र गराउन सक्दैन । 

म यसैसाथ प्रमा�णत गछुर् �क मैले प्रदान गरेको सूचना र संलग्न कागजपत्र मेरो �ान र �वश्वासमा थाहा भएसम्म सह� र साँचो हुन ्। 

�म�त: अ�भभावकको ’ हस्ता�र :     
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शुल्क छुटको ला�ग आवेदन 
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य�द �वकल्प #6 शुल्क छूट खण्डको आधार अन्तगर्त छनौट ग�रएको �थयो भने, यो पषृ्ठ मात्र ैपूरा गनुर्होस ्। 
सबै घरधनी सदस्यहरूका ला�ग आम्दानी प्रमाणीकरण: 
(�वशेष शे्रणीमा आधा�रत योग्य नभएका �वद्याथ�हरूको ला�ग आवश्यक रहेको छ ।) 
घरेलु आम्दानी सबै स्रोतबाट सबै घरेलू आम्दानी थपेर र त्यसप�छ यो प�रवारको व्यिक्तको संख्यासँग तुलना गरेर �नधार्�रत ग�रन्छ । घरधुर� भनेको सम्बिन्धत वा असम्बिन्धत व्यिक्तको समूह हो जो संस्था वा 
बो�ड र्ङ हाउसका बा�सन्दा होइनन ्तर आ�थर्क इकाईको रूपमा ब�सरहेका छन ्। यसको मतलब �तनीहरू सामान्यतयाः एउटै घरमा बस्छन ्र भाडा, उपयो�ग गरेको पानी, ब�ीको रकम र खाना जस्ता खचर्हरू �मलेर 
�तछर्न ्। 
उपयुक्त स्तम्भ (हरू) मा कटौती गनुर्भन्दाअगा�ड सबै आम्दानीलाई सचूीबद्ध गनुर्होस ्। 
नाम: 

 
थर नाम �बचको सं��प्त नाम 

कामबाट प्राप्त आय 

मा�सक आय 

पेन्सन/�नव�ृ�भरण/सामा
िजक सुर�ा 

मा�सक आय 

कल्याण, भरणपोषण, बाल 
सहायता, अन्य आय 

मा�सक आय 

प्र�त व्यिक्त कुल आय 
 
कुल मा�सक आय 

1 $ $ $ $ 

2 $ $ $ $ 

3 $ $ $ $ 

4 $ $ $ $ 

आयका उदाहरणहरू: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आय योग्यता सम्बन्धी मागर्�नद�शन 
शै��क वषर्: 
जुलाई 1, 2021-जुन 30, 2022 

**TANF सहायताको र�सदले स्वत: एक जना व्यिक्तलाई शुल्क छूटको ला�ग योग्य बनाउँदछ । आम्दानीको कुनै थप प्रमाणको आवश्यकता छैन । कृपया शुल्क छूट खण्डको ला�ग 

आधारको समी�ा गनुर्होस ्र TANF योग्यताअन्तगर्त आवेदन बुझाउनुहोस ्।* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सकु्ल 
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पेज  2 

शुल्क छुटको ला�ग आवेदन K-6  

कामबाट प्राप्त आय पेन्सन/�नव�ृ�भरण, सामािजक सुर�ा 
कल्याण, भरणपोषण, बाल सहायता 

अन्य आय 

ज्याला, तलब र �टप, हडताल लाभ, 

बेरोजगार� ��तपू�तर्, कामदार ��तपू�तर्, 
आफ्नो स्वा�मत्वको व्यवसाय वा फामर्बाट 

खुद आम्दानी । 

�नव�ृ�भरण, पूरक सुर�ा आय, सेवा�नव�ृ� भुक्तानी,  
सामािजक सुर�ा आय (बच्चाले प्राप्त गन� SSI स�हत)। 

*TANF payments*, welfare payments, 
भरणपोषण, र बाल सहायता भुक्तानी 

अशक्तता भ�ा; बचतबाट �नका�लएको नगद रकम; ब्याज र लाभांश; घर 
जग्गा, ट्रस्ट र लगानीबाट भएको आम्दानी, घर-प�रवारमा बसोबास 

नगन� व्यिक्तहरूको �नय�मत योगदान; खुद रोयल्ट� र वा�षर्क भ�ा; 
भाडाबाट भएको खुद आम्दानी; कुनै प�न अन्य आम्दानी । 

 

प�रवारका 
सदस्य संख्या 

वा�षर्क मा�सक म�हनामा दईु पटक प्रत्येक दईु हप्तामा 
एक पटक 

साप्ता�हक 

1 16744 1396 698 644 322 
2 22646 1888 944 871 436 
3 28548 2379 1190 1098 549 
4 34450 2871 1436 1325 663 
5 40352 3363 1682 1552 776 
6 46254 3855 1928 1779 890 
7 52156 4347 2174 2006 1003 
8 58058 4839 2420 2233 1117 

हरेक थप सदस्यको 
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	विद्यार्थीको विवरण:
	शुल्क छुटका लागि आधार:
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