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आदरणीय आमाबुवा/अिभभावक: 

िव�ालयह�ले हाम्रो समुदायको आिथ�क अवस्थामा आधा�रत केही संघीय तथा रा� कोष (अ�यन सहायता काय�क्रम, 
िश�क प्रो�ाहनह�, इ�ािद) प्रा� गद�छ। यस पा�रवा�रक आय सव��णले तपाईंको ब�ाको िव�ालयलाई घरप�रवारको 
आ�ानीस��ी जानकारी स�लन गन� त�रका उपल� गराउँछ।  तपाईंको ब�ाको िव�ालयले संघीय तथा रा� कोषको पूण� 
रकम र उनीह� हकदार भएका सेवाह� प्रा� गछ�  भ�े कुरा यो जानकारीले सुिनि�त गद�छ। 

तपाईंले यो सव��ण पूरा गन� मह�पूण� �न्छ।  कृपया यो फाराम से�े�र 9 , 2022 स� पूरा गरेर आफ्नो बालबािलका(ह�) को 
िव�ालयलाई िफता� गनु�होस्। 

भाग 1. यो�ता:  आफ्नो कूल घरायसी आ�ानी प�ा लगाउनुहोस्।  �सपिछ तलको आय िचत्रपट हेनु�होस्।  आफ्नो 
घरप�रवारको सङ्�ा प�ा लगाउनुहोस्।  यिद तपाईकंो कूल घरायसी आ�ानी तपाईकंो घरप�रवारको सङ्�ाका 
लािग सूचीब� ग�रएको रकमको बराबर भएमा वा सोभ�ा कम भएमा, बाकसमा ठीक िच� लगाउनुहोस्।  

आय िचत्रपट 

जुलाई 1, 2022 दे�ख जुन 30, 2023 स� प्रभावकारी 

घरप�रवार भ�ाले आमाबुवाह�, बालबािलका, हजुरबुवा हजुरआमा र तपाईंको घरमा बसोबास गन� र बसोबास गन� खच�ह� 
साझा गन� सबै स���त र अस���त मािनसह� लगायत सबै ���ह�को �पमा प�रभाषा ग�रन्छ।  तपाईंले पालन-पोषण 
गरेको घरप�रवारको लािग आवेदन िदँदै �नु�न्छ भने, तपाईंले ज�ा प�रवारको सङ्�ामा पालनपोषण ग�ररहेको ब�ालाई 
समावेश गन� स�ु�न्छ। 

घरप�रवारको आय लाई घरप�रवारका प्र�ेक सद�ले कर ितनु� अिघ प्रा� गरेको कुनै पिन करयो� आय मािनन्छ।  यसमा 
�ालाह�, सामािजक सुर�ा, पे�न, बेरोजगारी, क�ाण, बाल सहायता, िनवा�ह धन र अ� कुनै नगद आ�ानी समावेश 
�न्छन्।  यिद घरप�रवारको भागको �पमा पालनपोषण ग�ररहेको ब�ालाई समावेश गद�  �नु�न्छ भने, तपाईंले पालनपोषण 
ग�ररहेको ब�ाको ���गत आ�ानी पिन समावेश गनु�पछ� ।  पालन-पोषण ग�ररहेको ब�ाको भु�ानीह�लाई आ�ानीको 
�पमा गणना नगनु�होस्। 

लागू �ने 
बाकसमा 
ठीक िच� 
लगाउनुहोस् 

घरप�रवारको आकार 

प्रायजसो कितपटक भु�ानी प्रा� ग�रन्छ 

वािष�क 
मािसक 
�पमा 

मिहनामा 
दुई पटक 

प्र�ेक 
दुई ह�ा 

सा�ािहक 
�पमा 

 1 $25,142 $2,096 $1,048 $967 $484 

 2 $33,874 $2,823 $1,412 $1,303 $652 

 3 $42,606 $3,551 $1,776 $1,639 $820 
 4 $51,338 $4,279 $2,140 $1,975 $988 
 5 $60,070 $5,006 $2,503 $2,311 $1,156 
 6 $68,802 $5,734 $2,867 $2,647 $1,324 
 7 $77,534 $6,462 $3,231 $2,983 $1,492 

 8 $86,266 $7,189 $3,595 $3,318 $1,659 

 प्र�ेक थप प�रवारका 
सद�का लािग 

$8,732 $728 $364 $336 $168 

 घरप�रवार यो� छैनन् 
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भाग 2. िव�ाथ�ह�:  कृपया िव�ालया उप�स्थत �ने तपाईंसँग बसोबास गन� सबै बालबािलकाका लािग िन� जानकारी 
भनु�होस्। 

भाग 3. ह�ा�र:  म प्रमािणत (वाचा) गछु�  िक यस आवेदनमा भएका सबै जानकारीह� स� छन् र सबै आ�ानी �रपोट� 
ग�रएको छ।  िव�ालयले मैले िदएको जानकारीको आधारमा रा� तथा संघीय कोषह� प्रा� गन� छ भ�े कुरा म बुझ्छु।  
िव�ालय अिधकारीह�ले यो जानकारी प्रमािणत (जाँच) गन� सक्छन् भ�े कुरा म बुझ्छु।  यिद मैले जानीबुझी गलत जानकारी 
िदएमा ममािथ कारबाही �न सक्छ भ�े कुरा म बुझ्छु।  मेरो ब�ाको ग�रबी �स्थित कानुन�ारा अनुमित िदइएअनुसार अ� 
काय�क्रमह�/एजे�ीह�लाई साझा गन� सिकन्छ भ�े कुरा म बुझ्छु। 

ह�ा�र: _____________________________ नाम लेख्नुहोस्: ____________________________ 

िमित: ________________ फोन: ________________ इमेल: ___________________________ 

ठेगानाः  _______________________________ सहर: _____________ रा�: ____ िजप: ______ 

 

OSPI ले िल�, जात, सृि�, धम�, रङ, राि�� य मूल, उमेर, प्रित�ापूण� ढ�ले िडस्चाज� भएको सैिनक वा सै� �स्थित, लैि�क 
झुकाव, लैि�क अिभ���, लैि�क पिहचान, अपा�ता वा अपा�ता भएको ���ले प्रयोग गन� प्रिशि�त कुकुर गाइड वा 
सेवा िदने जनावरको आधारमा कुनै भेदभाविबना सबै काय�क्रम तथा सेवाह�मा समान प�ँच उपल� गराउँछ। आरोिपत 
भेदभावस��ी प्र� तथा उजुरीह� Office of Equity and Civil Rights िनद�शकलाई 360-725-6162/TTY मा िनद� िशत 
गनु�पछ� : 360-664-3631; वा P.O. Box 47200, Olympia, WA 98504-7200; वा equity@k12.wa.us.. 

 

िव�ाथ�को अ��म नाम 
(थर) 

िव�ाथ�को पिहलो नाम 
बीचको 
नाम 

ज� 
िमित 

िव�ालय गे्रडः  
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