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NSW को सरकषारी  
विद्षालयमषा YEAR 7 जषाने
यो तपषाईंको बच्षाकोलषावग Year 6 देखी Year 7 को संक्रमण सुरू गनने समय हो।

तपषाईको बषालबषाशलकषाको स्षावनय विद्षालय

धेरै जसो NSW  सरकारी विद्ालयहरूले अन्तर्ग्रहण क्ेत्र ्तोक्दछन् जसले ग्दाग्र 
सबै विद्ालय-उमेरका बालबावलकाहरु - उनीहरूको स्ानीय विद्ालय सरकारी 
विद्ालयमा जानको लावग योगय हुनेछ ।

्तपाईंको बच्ाको स्ायी आिासीय ठेगानाले ्तपाईंको बच्ाको कुन स्ानीय 
विद्ालय हो भनेर वनधाग्ररण ग्दग्रछ। education.nsw.gov.au/school-finder 
मा The School Finder (विद्ालय खोजक्ताग्र) उपकरणले ्तपाईंलाई स्ानीय 
विद्ालय फेला पानग्र मद्द्त ग्दग्रछ।

NSW मा धेरै जसो अवभभािक र संरक्कहरु आफनो बच्ाहरु को लागी उतककृ ष्ट्त 
विक्ा प्र्दान गनग्र आफनो स्ानीय विद्ालय छनौट गछग्रन्।

स्ानीय विद्ालयहरूले सबै क्म्ता र ्तहका विद्ा्थीहरूको लावग भनाग्र 
वलनछन्, सा्ै उच् क्म्ता र प्रव्तभािाली विद्ा्थीहरूलाई चुनौ्ती द्दनको लावग 
कायग्रक्रमहरू र अव्तररक्त विक्ा ्त्ा सम्ग्रन आिशयक्ता भएका विद्ा्थीहरूको 
लावग कायग्रक्रमहरू। व्तनीहरू पवन अव्तररक्त पाठ्यक्रम गव्तविवधहरू को एक 
विस्तकृ्त शकृंखला को प्रस्ताि ग्दग्रछ।

केवह एकल-वलङगी (केटाहरू िा केटीहरू मात्र) विद्ालयहरू हुन् जुन 
उनीहरूलाई ्तोदकएको स्ानीय नामांकन क्ेत्रमा बस्े विद्ा्थीहरूलाई सिीकार 
गछग्रन्। 

तयहाँ धेरै कयामपस कलेजहरू छन् जसमा प्रतयेक विद्ालय िा कयामपसको सा् 
विवभन्न वििेषज्ञ्ता क्ेत्रहरूमा विद्ालयहरू िा कयामपसहरूको संखया समािेि 
छन्। उ्दाहरण को लागी, जुवनयर कयामपस (Years 7-9 िा 7-10), िररष्ठ 
कयामपस (Years 10-12 िा 11-12), िैवक्क रुपमा चयवन्त कयामपस, सह-
िैवक्क कयामपस र एकल-वलङगी कयामपस छन्।

तयहाँ केनद्ीय विद्ालयहरू छन् जसले धेरै र्ामीण र पकृ्क समु्दायहरूलाई 
आफना बच्ाहरूलाई Kindergarten बाट Year 12 समम एक विद्ालय 
प्रणालीमा विक्ा प्र्दान गनने अिसर प्र्दान ग्दग्रछ। धेरै केनद्ीय विद्ालयहरूले 
वबवभन्न विद्ालयहरूमा विक्क र विद्ा्थीहरूलाई समपकग्र  गनग्र प्रविवध प्रयोग 
गछग्रन् ्तादक विषयहरूको ्दायरा प्रस्ताि गररएको उपलबध हुनेछ। केनद्ीय 
विद्ालयहरूले अव्तररक्त पाठ्यक्रम गव्तविवधहरूको एक विस्तकृ्त शकृंखला प्र्दान 
ग्दग्रछ।
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्प जानकारी वनमम िेभसाईटमा उपलबध छः  
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गैर स्षानीय (िषा क्ेत्र को बषाहहर) विद्षालय

एउटा ्तोदकएको क्ेत्रको सा् विद्ालयहरूको भनाग्रको क्म्ता हुनछ - जुन 
विद्ा्थीहरूको संखया विद्ालयको स्ायी आिासको आधारमा नामांकन 
गनग्र सदकनछ। भनाग्रको क्म्ताले हामीलाई ब्ताउँछ दक विद्ालयले गैर-
स्ानीय नामांकन सिीकार ग्दग्रछ िा ग्ददैन भनेर। भनाग्रको क्म्ता वभत्र, केही 
विद्ालयहरूले स्ानीय भनाग्र बफर स्तर ्तोक ग्दग्रछ जुन बषग्रको कक्ामा पुग्े 
स्ानीय विद्ा्थीहरूको लावग ठाउँहरू छुट्ाउँछन्।

विद्ालयहरू जो व्तनीहरूको भनाग्रको क्म्ता भररएको छन् िा हुन लागेको छ 
भने जबसमम तयहाँ असाधारण पररवस्व्तहरू छैनन् गैर-स्ानीय विद्ा्थीहरू 
भनाग्र हु्ँदनै।

जहाँसमम, भनाग्रको क्म्ता भन्दा कम बच्ाहरु भएको विद्ालयहरूले गैर-स्ानीय 
विद्ा्थीहरूलाई सिीकार गनग्र सक्दछ।

गैर-स्ानीय भनाग्रको लावग माग क्म्ता भन्दा मुवन उपलबध स्ानहरूको 
संखया भन्दा बढी भएको विद्ालयहरूमा, विद्ालयहरूले क्ेत्र बावहरका भनाग्र 
माप्दण्डको विकास गनुग्रप्दग्रछ र गैर स्ानीय वनिे्दकहरूको विचार गनग्र चयन 
पयानल स्ापना गनुग्रपननेछ।

वििेषज्ञ विद्षालयहरू

वििेषज्ञ विद्ालयहरूले माधयवमक विक्ा प्र्दान ग्दग्रछ जुन एक विविष्ट प्रव्तभा 
िा चासोमा धयान केवनद््त ग्दग्रछ। रचनातमक कला र प्र्दिग्रनका कला, भाषा, 
प्रविवध(सामुदद्क र र्वमण प्रविवध समे्त), ककृ वष र खेल प्र्दिग्रनका लावग वििेषज्ञ 
विद्ालयहरू स्ावप्त भएका छन्।

यी केवह वििेष विद्ालयहरूमा भनाग्रकोलावग माप्दण्डमा प्र्दिग्रन िा प्रस्तु्ती 
समािेि गनग्र सकछ।

सम््थनकषा कक्षाहरू

केवह माधयवमक विद्ालयहरूले असक्म्ताका विद्ा्थीहरूको आिशयक्ताहरु 
लाई पूरा गनग्र कक्ाहरूको अव्तररक्त वसके् र कक्ाको सम्ग्रन ग्दग्रछ। ्तपाईंको 
बालबावलकाको प्रा्वमक सकूलका वप्रवनसपलले ्तपाईंलाई आफनो बच्ाको लावग 
सही सकुवलङको विकलप खोजन, ्तपाईंलाई छनौट गनग्र, ्तपाईंको बालबावलकाको 
वििेष अव्तररक्त वसक् आिशयक आिशयक्ताहरू र स्ानीय वििेषज्ञ सेिाहरूको 
नवजकको सहयोग गनग्र मद्द्त गननेछ।

सम्ग्रन िगग्रमा पलेसमेंटको लावग विचार पलेसमेंट प्रदक्रया माफग्र ्त व्यिवस््त 
गररएको छ।

िैशक्क रुपकषा छनौट सककू ल

पूणग्र रूपमा िा आंविक रूपमा चयन गररएको िैवक्क विद्ालयमा प्रिेिको लावग 
आिे्दन प्रदक्रया विद्ा्थी Year 5 मा हु्ँदा सुरु हुनछ र यसको साधारण भनाग्र 
प्रककृ याको भन्दा लामो प्रदक्रया हुनछ।

वनिे्दन फारम केिल अनलाइनमा मात्र उपलबध छ। ककृ पया धयान द्दनुहोस् दक 
कुनै पवन दढला आिे्दनहरू सिीकार गररनेछैन।

िैवक्क चयन गररएका विद्ालयहरूको सूची र वििरणहरूव्तनीहरूको भनाग्रको 
प्रदक्रया वनम्न िेभसाईटमा उपलबध छ:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes

गहन अंग्ेजी केन्द्रहरू

सकूल खोजन वनमम िेभसाईट प्रयोग गनुग्रहोस्: https://education.nsw.gov.
au/school-finder गहन अंर्ेजी सम्ग्रन प्र्दान गनने उच् विद्ालयहरू पत्ा 
लगाउन।

्तपाईको स्ावनय विद्ालयको नकिा पत्ा लगाउन ककृ पया ्तपाईको घरको 
ठेगाना िा पोष्टको्ड उपलबध गराउनुहोला Intensive English Centre रोजेर 
“Nearby schools” व्चनुहोला।

्प जानकारीकोलावग, ककृ पया आफनो स्ानीय प्रा्वमक विद्ालय वप्रवनसपल िा ्तपाइँको छनौटको माधयवमक विद्ालयलाई समपकग्र  गनुग्रहोस्।

यद्द ्तपाईंलाई आफनो सोधपुछको सहयोगको लावग अनुिा्दकको आिशयक प्दग्रछ भने ककृ पया टेलीफोन इन्टरप्षाइजर सेिषाको 131 450 मा फोन गनुग्रहोस् 
र ्तपाईंको भाषामा एक ्दोभाषेको अनुिा्दक सोध्ुहोस्। यो सेिा ्तपाईंलाई वन: िुलक  उपलबध हुनेछ।
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अन्य विद्षालयकषा विकलपहरू
्तपाईंसँग ्तपाईंको बच्ा ्तपाईंको स्ानीय विद्ालय बाहके अनय विद्ालय जान चाहानुको कारण हुन सकछ।
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रुचि व्यक्त पुरषा गनने
्तपाईं आफनो बच्ालाई रुवच फारमको अवभव्यवक्त पूरा गरेर ्तपाईको स्ावनय विद्ालय र/िा अवधक्तम ३ आफनो ईलाका 
बावहरका  विद्ालयमा भनाग्र गनग्र चाहनुहुनछ भनेर संके्त गनग्र सकु्हुनछ।

यहद तपषाईंलषाई यो फषारम पकूरषा गन्थ मद्दत िषाहहन्छ भने, कृपयषा आफनो प्षा्ममक 

विद्षालय वप्नन्सपललषाई सोध्ुहोस्।

अकको िष्थ NSW सरकषारी विद्षालयमषा Year 7 मषा भनषा्थको अनुरोध गन्थ यो फषारम 

आमषाबषाबु र हेरिषाह कतषा्थहरुले अंग्ेजीमषा भनु्थ पननेछ। 

ि्तग्रमानमा सरकारी प्रा्वमक विद्ालयहरूमा भनाग्र भएका विद्ा्थीहरूको लावग 
ककृ पया यो फारम ्तपाईंको बालबावलकाको प्रा्वमक विद्ालयमा फकाग्रउनुहोस्। 
प्रा्वमक विद्ालयहरूमा भनाग्र गररएका विद्ा्थीहरूको लावग ककृ पया यो फारम 
्तपाइँको भनाग्रको लावग प्रा्वमक्ता भएको सरकारी माधयवमक विद्ालयमा 
फकाग्रउनुहोस्। समपकूण्थ रुिीकषा अशभव्यचक्तहरू मयषादको ममवत शभत्र हफतषा्थ गनु्थ पद्थछ।

यस रूचि को अशभव्यचक्त प्िोधन गररए पचछ, तपषाईंको बच्षालषाई सरकषारी 

विद्षालयमषा स्षान प्दषान गररनेछ। उक्त विद्षालयले तपषाईंलषाई भनषा्थको वनिेदन 

पठषाउनेछ, जुन तपषाईंले पकूरषा गनु्थपछ्थ र फकषा्थउनु पद्थछ।

Year 7 मा ्तपाईंको बच्ा भनाग्र गनग्र ्तीन चरणहरू छन्:

िरण 1: तपषाईंको छनौटको सरकषारी विद्षालय (हरु) मषा 
स्षानकोलषावग अनुरोध गन्थ रुचि को अशभव्यचक्त पकूरषा गनु्थहोस्

खण्ड A

ककृ पया आफनो बच्ाको व्यवक्तग्त वििरण पूरा गनुग्रहोस् र खण्ड A मा 
घोषणासवह्त हस्ताक्र गनुग्रहोस्।

खण्ड B

खण्ड B ्तपाईंको बालबावलकाको घर ठेगानाको आधारमा ्तपाईंको स्ानीय 
विद्ालयको नाम ्दखेाउँछ। ्तपाईंको बच्ा आफनो स्ानीय विद्ालयमा एक 
स्ानको लावग हक्दार हुनुहुनछ।

यद्द ्तपाईं आफनो स्ानीय विद्ालयमा मषात्र स्ान खोवजरहनुभएको छ भने 
ककृ पया खण्ड B मा हस्ताक्र गनुग्रहोस्, र फारम मया्द द्दएको वमव्त फकाग्रउनुहोस्। 
अब ्तपाईले फारम पुरा गनुग्र भयो।

यद्द ्तपाइँ एक िैवक्क रूपमा छनौट विद्ालयको लावग आिे्दन द्दनु भएको छ, 
र यद्द असफल भयो भने ्तपाइँ ्तपाइँको बच्ा स्ानीय विद्ालय मा भाग वलन 
चाहानुहुनछ भने पवन हस्ताक्र  गनुग्रहोस् र  खण्ड B मा वमव्त लेख्ुहोस्।

खण्ड C

यद्द ्तपाइँ अनय स्ानहरू खोज्द ैहुनुहुनछ भने ककृ पया खण्ड C मा प्रा्वमक्ताको 
क्रममा ्तीनिटा विद्ालयहरू सूचीबद्ध गनुग्रहोस्।

्तपाईले स्ानको लावग वनम्न अनुरोध गनग्र सकु्हुनछ:

 ٚ वििेषज्ञ सकूल
 ٚ सम्ग्रन कक्ा (्तपाईंको प्रा्वमक विद्ालय वप्रवनसपलसँग परामिग्रका सा्), 

जसले सम्ग्रन कक्ाको प्रकारका सा् स्ानको लावग वनिे्दन पेि गननेछ)
 ٚ गैर-स्ानीय विद्ालय।

कृपयषा धयषान हदनुहोस् हक गैर-स्षानीय विद्षालयहरूमषा भनषा्थको लषावग वििेष 

विद्षालयहरू, र स्षान सममवत पयषानलहरूको लषावग ्प आिेदन आिशयकतषा 

हुनेछन्।

यद्द ्तपाईंलाई कुनै अव्तररक्त फारमहरू पूरा गनग्र आिशयक्ताको बारेमा 
अवनवचि्त हुनुहुनछ भने, ककृ पया ्तपाइँले रुवच राख्ु भएको विद्ालयसँग सीधा 
समपकग्र  गनुग्रहोस्।

यहद तपषाइँ गैर स्षावनय विद्षालयमषा भनषा्थकोलषावग अनुरोध गददै हुनुहुन्छ भने 

तयसको मषा्ी अकको ्प प्कृयषा पषालन गनु्थपननेछ।

गैर-स्षानीय भनषा्थको लषावग सककू लहरूको भनषा्थ प्कृयषा मषापदण्ड हुन्छ जहषाँ गैर-

स्षानीय भनषा्थको लषावग मषाग भनषा्थको मषात्रषा उपलबधतषा क्मतषा  भन्दषा बढी हुन्छ।

यद्द ्तपाइँ एक गैर-स्ानीय विद्ालयमा ठाउँ खोज्द ैहुनुहुनछ भने, ककृ पया गैर-
स्ानीय भनाग्र खोजने कारणहरू प्र्दान गनुग्रहोस्, उ्दाहरणका लावग:

 ٚ भाइबवहनी पवहले नै सकूल मा भनाग्र भैसकेका
 ٚ विद्ालयको पहुचँ र वनकट्तम 
 ٚ एकल ललंवङगय सकूलको पहुचँ
 ٚ वचदकतसा कारणहरू
 ٚ ्तपाईंको बच्ाको सकूलको अवघ र पवछको सुरक्ा  पयग्रिेक्ण
 ٚ सकूलमा उपलबध विषयहरू िा विषयहरूको संयोजन
 ٚ अनुकमपापूणग्र पररवस््ती
 ٚ विद्ालयको संरचना र संगठन
 ٚ स्ानीय सीमाि्तथी भनाग्रकोलावग हालसालैका पररि्तग्रनहरू

विद्ालय भनाग्र सवम्तीले यस फारमको र अनय समबवनध्त सान्दरभग्रक कागजा्तमा 
्तपाईले प्र्दान गनुग्रभएको जानकारीकोमात्र आधार गननेछ।

यद्द ्तपाईंको बच्ाले ्तपाईंको छनौट 1 को विद्ालयमा कुनै ठाउँ प्राप्त गरेन भने, 
्तपाईंको बच्ालाई ्तपाइँको छनौट 2 विद्ालयमा, तयसपवछ ्तपाइँको छनौट 3 
विद्ालयमा द्दईनेछ यद्द लागू हुनछ भने।

यद्द ्तपाइँ आफनो छनौट मधये कुनै पवन एक स्ानमा सफल हुनुहुन्न भने, 
विद्ालयले ्तपाईंलाई सूवच्त गननेछ। विद्ालयले ्तपाईंलाई प्र्तीक्ा सूचीमा 
राखेको सूवच्त गननेछ र यद्द उपलबध हुनछ भने ्तपाइँलाई एक स्ान प्र्दान 
गररनेछ।

यद्द ्तपाईंको बच्ाले ्तपाईंको सूचीबद्ध विद्ालय प्रा्वमक्ताहरूमा एक ठाउँमा 
प्रस्ताि गरेको छ भने, ्तपाइँले प्रा्वमक्तामा ्तललो कुनै पवन अनय विद्ालयबाट 
प्रस्ताि प्राप्त गनुग्रहु्ँदनै।

यद्द ्तपाइँले अनुरोध गनुग्रभएको कुनै पवन सकूलमा कुनै ठाउँमा उपलबध छैन 
भने, ्तपाइँको बच्ालाई खण्ड B मा सूचीबद्ध स्ावनय विद्ालयमा द्दईनेछ, यो 
्तपाईंको आिे्दन सिीककृ व्तको अधीन स्ानीय विद्ालयमा रहने छ।

यद्द ्तपाईले महसुस गनुग्रभयो दक ्तपाइँसँग उवच्त व्यिहार गररएको छैन िा 
नव्तजा वनषकषग्र वनषपक्य छैन भन्ने लागेमा, ्तपाईले अपील गनग्र सकु्हुनेछ। अपील 
वलवख्त रुपमा माधयवमक विद्ालय वप्रवनसपल कहाँ गनुग्र पछग्र।
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खण्ड D

यहद तपषाईं एक िैशक्क ियवनक विद्षालयको लषावग आिेदन गनु्थभएको छ भने 

कृपयषा यस फारमको खण्ड D बकसलाई रठक लगाउनुहोस् र खण्ड B, C िा खण्ड 

E भनुग्रहोस् कारणबस ्तपाईंको बच्ालाई चयन गनने विद्ालयमा स्ान प्राप्त गनग्र 
असफल भएको खण्डको लावग।

खण्ड E

यहद तपषाइँ एक सरकषारी विद्षालयमषा ठषाउँको आिशयक छैन भने कृपयषा खण्ड E 

पुरषा गनु्थहोस्।

खण्ड E पूरा गनाग्रले ्तपाईंको बच्ा को वनयुवक्त समबनधी NSW सरकारी 
विद्ालयहरु द्ारा Year 7 को लावग सबै दक्रयाकलाप बन्द ग्दग्रछ।

िरण 2: भनषा्थको लषावग आिेदन पकूरषा गनु्थहोस्

एक पटक ्तपाईंको बच्ालाई विद्ालयमा स्ानकोलावग प्रस्तािन गररएपछी, 
्तपाईंलाई NSW सरकारी सकूलमा भनाग्र गनग्र वनिे्दन भनग्रकोलावग भवननेछ। यो 
ित्र 2 िा ित्र 3 को समयमा ्तपाईंलाई पठाइने छ।

ककृ पया यस फारमको सबै वििरणहरू पूरा गनुग्रहोस् र चाँ्ड ैसकेसमम चाँ्डो 
यसलाई दफ्ताग्र गनुग्रहोस्।

वनिे्दनको अवन्तम वनणग्रय विद्ालय वप्रवनसपल द्ारा गररनेछ र ्तपाईंको 
आिे्दन को सिीककृ व्त द्दइनेछ अवन भनाग्र वलईनेछ। वप्रवनसपलले ्तपाईंलाई ्प 
जानकारीको लावग समपकग्र  गनग्र सकछ।

्तपाईंले एक बच्ालाई भनाग्रको लावग सिीककृ ्त गररएको छ दक छैन भनेर पुवष्ट गनने 
पत्र प्राप्त गनुग्रहुनेछ।

िरण 3: तपषाईंको नयषाँ विद्षालयको बषारेमषा जषान्े

एकपटक ्तपाईंले आफनो बच्ाको भनाग्रको पुवष्ट पाएपछी, ्तपाईंको बच्ाको Year 
7 मा सानग्रको लावग नयाँ विद्ालयको बारेमा जान्न महत्िपूणग्र हुनेछ।

विद्ालयले Year 7 मा सुरु गननेहरुको लावग संक्रमण गव्तविवधहरू र एक 
अवभविनयास द्दन व्यिस्ापन गननेछ। आमाबाबु र हरेचाहक्ताग्रहरुलाई प्राय:  
यो अवभविनयास द्दिसमा आमवनत्र्त गररनछ, जुन नोभेमबरको अन्तव्तर 
आयोवज्त हुनछ। यसले ्तपाईंको बच्ालाई माधयवमक विद्ालय, विक्क, कक्ा 
कोठा र सकूल प्रदक्रयामा पाठ र विषयहरूको बारे पत्ा लगाउन मद्द्त ग्दग्रछ र 
सा्ी विद्ा्थीहरूलाई भेटन मौका प्र्दान ग्दग्रछ।

्तपाईं अवभविनयास द्दिस वमव्त को बारे मा ्तपाईंको नयाँ विद्ालय द्ारा, 
पोिाक, यात्रा को विकलप र अनय महतिपूणग्र वििरण को बारे मा जानकारी को 
सा् सललाह पवन द्दनेछ।

यद्द ्तपाईंलाई ्प जानकारी चावहनछ भने वप्रवनसपललाई फोन गनुग्रहोस्। यद्द 
्तपाईंलाई सहयोगको लावग ्दोभाषे चावहनछ भने, ककृ पया टेवलफोन इनटरप्रेटर 
सेिाको 131 450 मा फोन गनुग्रहोस् र इनटरप्रेटरको लावग सोध्ुहोस्। अपरेटरले 
्तपाईंको कुराकानीलाई सहयोग गनग्र लाइनमा एक अनुिा्दक उपलबध गराउनेछ। 
्तपाईंलाई यो सेिाको लावग िुलक लगाइनेछैन।

तपषाईंको नयषाँ विद्षालयले  हदने जषानकषारीले तपषाईंको बच्षालषाई मसक्न र सम््थन 

प्दषान गन्थ मद्दत गननेछ

यो महत्िपकूण्थ छ दक ्तपाइँले आफनो नयाँ विद्ालयलाई ्तपाईंको बालबावलकाको 
विक्ा र सम्ग्रनको आिशयक्ताको बारेमा जानकारी प्र्दान गनुग्रहोस्। यो 
आिशयक छ दक ्तपाईंले सकूललाई कुनैपवन ज्ञा्त एलजथी िा ्तपाईंको 
बालबावलका सँग समबवनध्त अनय अिस्ाका बारेमा ब्ताउनको लावग।यसमास
मािेिछ्तरजानकारीकोलावगप्रव्तबवनध्तछैनजुन्तपाइँकोबच्ाएफावलकसवकसस, 
्दम, मधुमेह िा क्ारेरोग लागेको पवन संलग् गनुग्रहोला।

यद्द ्तपाईंको बच्ा एवसपवलवकससको जोवखममा रहकेो छ भने ्तपाईंको बच्ाको 
नयाँ विद्ालयलाई हालको ASCIA Action Plan for Anaphylaxis सा् 
प्र्दान गनुग्रहोस् तयो पूरा गररएको र ्तपाईंको बालबावलकाको ्डाकटरले हस्ताक्र 
गरेको हुनुप्दग्रछ।

ASCIA Action Plan को सा्मा विद्ालयलाई आपा्तकालीन सिास्थय 
प्रव्तदक्रयाको सम्ग्रन गनग्र एड्नेावलइन अटोइनजेकटर (adrenaline 
autoinjector)को पवन आिशयक्ता पननेछ। ककृ पया एड्नेेलेन अटोइनजेकसेलर 
(adrenaline autoinjector) को मया्दको वमव्तको नोट गनुग्रहोस् र सकूललाई 
सदकने समयको अगा्डी प्रव्तस्ापन यनत्र प्र्दान गनुग्रहोस्।

यहद तपषाईंको बषालबषाशलकषा NSW सरकषारी विद्षालयमषा 
उपसस्त हँुदैन भने

यद्द ्तपाईंको बच्ा Year 6 मा छ र हाल सरकारी प्रा्वमक विद्ालयमा 
उपवस््त भएको छैन भने, ्तपाइँले कुनै पवन सरकारी विद्ालय, विक्ा 
विभागका स्ानीय कायाग्रलय िा अनलाइनबाट रूवच फारम प्राप्त गनग्र सकु्हुनछ: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-
school/enrolment/high-school-enrolment
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(Signature of parent/carer)

कृपया यो फारम अंग्रजीमा भर्नुहोला। SRN

थर 

राम 

A – विद्यार्थी के विषय में जयानकयारी

(जस त्ै  1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

म यो मञजजुर गर्दछजु की यस ईचछया वयक्त (Expression of Interest) मया उपलब्ध गरयाईएको जयानकयारीहरु, मरेो वरमयाग र सिवििेकले भययाएसमम, सवह र पजुरया छ। 
मतैले यो बजुझकेो छजु  की, यवर वनिेरनमया वरईएको वििरणहरु भविषयमया गल् िया अपभ्रंसक ठहरयाईएमया, यसकया आ्धयारमया गररएकया कजु नतै पवन वनण्दयहरु बरर हुनेछ। मतैले यो बजुझकेो छजु  वक 
यस प्रकृयया पश्या्कया कजु नतै पवन भनया्दकया प्रकृययाहरु र NSW सरकयारी विद्यालयको भनया्दको वनिेरनको सिीकयाय्द्या मयार्ी (Application to Enrol in a NSW Government School) 
विचयारवसल्यामया भर पर्दछ।

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

ललंङग
Gender

पजुरुष
Male

मवहलया
Female

आवालिय ठेगारा   

अलवभावक/िरंक्षकको राम
Name of parent/carer

फोर रंम्बर (कयाम)
Phone number (home)

फोर रंम्बर (मोबयाईल)
Phone number (mobile)

फोर रंम्बर (घर)
Phone number (work)

लवद्ाथथीको हालको प्ाथालमक लवद्ालय

प्ज्ापर(मञज्रीरामा) (Declaration)

अलवभावक/िरंक्षकको हस्ाक्षर  राम लेखर्होला

B- ्पयाईको सर्यावन य सरकयारी विद्यालयमया भनया्द

्पाईको सथालरय लवद्ालय   (Your local school)

अलवभावक/िरंक्षकको हस्ाक्षर 

यवर ्पयाईको बयालबयावलकयाको ्ोवकएको सर्यावनय सरकयारी विद्यालयमया  
भनया्द गन्द चयाहयानजु भएमया कृपयया ्ल हस्याक्षर गनजु्दहोलया।  

जनम लम्ी
Date of birth

 ग्े मवहनया सयाल

कयायया्दलय प्रयोगको लयावग मयात्र (आमयाबजुबया/हरेचयाकक्या्दहरुले पजुरया नगनजु्दहोलया) (Office use only)

ई-मेल ठेगारा
Email address
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ईच्ा वयक्त  (Expression of Interest)
NSW सरकयारी Year 7 को भनया्दको लयावग

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

लम्ी
Date

 ग्े मवहनया सयाल

लम्ी
Date

 ग्े मवहनया सयाल

यवर ्पयाई रंले मयावर् हस्याक्षर गनजु्दभयो र ्पयाई रंको बचचया यो विद्यालयमया मात्र पढ्न 
चयाहनछ भने, ्पयाई रंले अब यो फयारम परूया गनजु्द भएको छ।

Middle (अनय) राम/रामहरु
Middle (other) name/s
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कृपयया यस विद्यालयमया वनयजुवक्त खोजनजुको कयारण (सकूलको विविष्ट नयामयारंकन मयापरण्डलयाई सनरभ्द गनजु्दहोस)् ्पयाई रंको कयारण उललेख गनजु्दहोस।्

्ल लिईएका जारकारीहरु यलि ्पाईले सथालरय ्बाहेक अनय लवद्ालयहरुमा लरवेिर गरेको भएमा मात्र भर्नुहोला। यलि ्पाईले लवलिष्ट लवद्ालय, वा टेवा कक्षामा लरवेिर गिदै 
हुर्हुन् भरे यो भाग भर्नु पिदैर। यवर चयाहकेो खण्डमया, ्पयाईले सर्यावनय बयाहके टयाढयाको विद्यालयको अनजुरो्ध गरदै हुनजुहुनछ भने र्प जयानकयारीहरु उपलब्ध गरयाउन सकनजुहुनेछ। र्प जयानकयारीको 
लयावग पषृ्ठ 2 र 3 मया हनेजु्दहोलया।  

Signature of primary school principal

मतैले बजुझकेो छजु  की यवर मरेो बयालबयावलकया ले मयावर्कया विद्यालयमया भनया्दको लयावग सर्यान हयावसल गन्द नसकेको खण्डमया, खण्ड B मया ्ोवकएको सर्यावनय विद्यालयमया भनया्द गररनेछ।

यलि ्पाई आफरो ्बाल्बाललका गैर- सथालरय लवद्ालयमा राखर चाहार्हुन् भरे, ्पाईले ्बलिमा ्बिी ल्र प्ाथलमक्ाका सथारहरु उललेख गरनु िकर्हुरे्। यिमा 
्पाई लरमर िलंगर गरनु िकर्हुरे्ः

 ■ एक लविेषज् िरकारी लवद्ालय। कृपयया वटपपणी गनजु्दहोस ्वक यवर ्पयाई रं आफनो बचचयालयाई वििषेज्ञ सकूलमया भनया्दको लयावग विचयार गन्द चयाहनजुहुनछ भने प्रयार्वमक विद्यालयको 
वप्रवनसपलबयाट सहयोग वलन प्रोतसयावह् गररएको छ।

 ■ अव्ररक्त विक्षया र समर््दन आिशयक्याको विद्यार्थीहरूको लयावग परूया गन्द िमथनुर कक्षाहरूको विद्यालय। कृपयया वटपपणी गनजु्दहोस ्वक यो भनया्द सवम्ी मयाफ्द ् हुनेछ। यलि ्पाई ंआफरो 
्बचचालाई िमथनुर कक्षा भरानुको लालग लवचार गरनु चाहार्हुन् भरे ्पाईलें प्ाथलमक सककू ल लप्लनिपल्बाट िहयोग खोजर्परने्।

 ■ अनय गैर सथारीय सरकयारी सकूल। यस पषृ्ठको ्ल गतैर सर्यानीय भनया्द (हरू) खोजनकया लयावग कृपयया ्पयाई रंको कयारणहरूको रूपरेखया बनयाउनजुहोस ्(र यवर आिशयक भएमया पषृ्ठ ७ मया)।

म रहेयाएकया सरकयारी विद्यालयमया मरेो बयालबयावलकयालयाई भनया्द गन्द चयाहयानछजु  :

C – अनय सरकयारी विद्यालयहरूमया सर्यानकोलयावग  वरईएको विचयार
C. Consideration to be given to placement at other government schools

्रौट 1 लवद्ालय
Choice 1 school
्रौट 2 लवद्ालय
Choice 2 school
्रौट 3 लवद्ालय
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)अलवभावक/िरंक्षकको हस्ाक्षर 
 

प्रयार्यावमक विद्यालयको प्र्धयानयाधययापकको प्रयोगको लयावग मयात्र (Primary school principal use only)

Name of Choice 1 school

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

्रौट 1 को लवद्ालयको राम

day month year
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अलवभावक/िरंक्षकको हस्ाक्षर 

C. (continued)

कयारणबस ्पयाईको बयालबयावलकयाले यो/यी विद्यालयमया प्रिेि पयाउन नसकेमया, कृपयया यस फयारमको खण्ड B, खण्ड C, खण्ड E भनजु्दहोलया।

*यो जयानकयारी खयासतै चयावहरतैन ्र वरएमया रयाम्ो।

C (लगया्यार)

D – ितैवक्षक रुपमया छनौट गररएकया विद्यालय  (D. Academically selective school)

मतैले ितैवक्षक रुपमया छनौट गररएकया विद्यालयमया वनिेरन पेि गरेको छजु । मरेो बयालबयावलकया मयाधययावमक विद्यालयको छनौट पररक्षयामया सहभयावग हुरँतैछ।
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E – सर्यान नचयावहने (E. Placement not required)
म मरेो बयालबयावलकयालयाई अकको िष्दकोलयावग NSW को सरकयारी विद्यालयमया भनया्दको लयावग खोवज गवर्दन। मतैले वयवक्तग् वििरणहरूको सरंकलन सवह् यस वनिेरनसँग समबवन्ध् 
जयानकयारीहरू पढेको छजु  र बजुझकेो छजु । मरेो बयालबयावलकया वनमन विद्यालयमया जयानेछ.*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

कृपयया यस विद्यालयमया वनयजुवक्त खोजनजुको कयारण (सकूलको विविष्ट नयामयारंकन मयापरण्डलयाई सनरभ्द गनजु्दहोस)् ्पयाई रंको कयारण उललेख गनजु्दहोस।्

कृपयया यस विद्यालयमया वनयजुवक्त खोजनजुको कयारण (सकूलको विविष्ट नयामयारंकन मयापरण्डलयाई सनरभ्द गनजु्दहोस)् ्पयाई रंको कयारण उललेख गनजु्दहोस।्

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

्रौट 2 को लवद्ालयको राम

्रौट 3 को लवद्ालयको राम

गोपवनय्या वििरण  गोपवनय्या वििरण  (Privacy Statement)

NSW को सरकयारी विद्यालयमया Year 7 भनया्दको लयावग ईचछया वयक्त (Expression of Interest) फयारममया उपलब्ध 

गरयाईएको वययावक्तग् वििरण Year 7 को सरंभयावय भनया्दको लयावग NSW को सरकयारी विद्यालयमया भनया्दको प्रयोजनको 

लयावग मयात्र वलईएको हो। यो Department of Education को कम्दचयारीहरुले मयात्र विद्यार्थीको प्रियासवकय र सरंियार 

आरयान प्ररयानकोलयावग, सरंभयावयया छनौटको लयावग र योजनया, विद्यार्थीको हकवह्को लयावग र भनया्द समबन्धी मयावमलयाको 

लयावग मयात्र वलईएको हो। यस फयारममया वलईएको जयानकयारीहरु अनय विद्यालयहरु र कयाननूद्यारया अपररहयाय्द भएको खण्डमया 

मयात्र खजुलयाईनेछ। जहयँासमम यो जयानकयारी सि-विचयारमया आ्धयारी् छ, यवर ्पयाईले सबतै जयानकयारीहरु नखजुलयाउनजुभएको 

खण्डमया तयसले Department को ्पयाईलयाई ्पयाईको बयालबयावलकयाको भविषयमया NSW को सरकयारी विद्यालयमया 

भनया्दको लयावग गररने क्षम्यामया वसवम््या लययाउन सकरछ। यो जयानकयारीहरु सजुरवक्ष् रुपमया रयावखनछ। ्पयाईले उपलब्ध 

गरयाउनजु भएको कजु नतैपवन वययावक्तग् जयानकयारीहरु बयालबयावलकयाको विद्यालयलयाई समपक्द  गरर सरर गन्द सकनजुहुनेछ। 
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ि ््दमयानमया सरकयारी प्रयार्वमक विद्यालयहरूमया भनया्द भएकया विद्यार्थीहरूको लयावग 
कृपयया यो फयारम ्पयाई रंको बयालबयावलकयाको प्रयार्वमक विद्यालयमया फकया्दउनजुहोस।् 
प्रयार्वमक विद्यालयहरूमया भनया्द गररएकया विद्यार्थीहरूको लयावग कृपयया यो फयारम 
्पयाइकँो भनया्दको लयावग प्रयार्वमक्या भएको सरकयारी मयाधयवमक विद्यालयमया 
फकया्दउनजुहोस।् िमपकूरनु रुचीका अलभवयलक्तहरू मयािको लमल् लभत्र लफ्ानु  
गर्नु पिनु्।
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हयामी समग्र एबोररवजनल वयवक्तहरूको मया्भृवूमलयाई सिीकयार गर्दछौं र रिेप्रव् हयाम्ो सममयान वयक्त गर्दछौं ।
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