
     SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL SERVICES (SES) – TUTORING  (Nepali) 

Building Use Only:________ Administrative Use Only:    ______ This form due to your child’s school by October 1. 
 

 

SES Tutoring Request Form 
सेप्टेम्बर 2015 
 
Instructions to Provider: This form is to be used without alteration, including adding an organization name. Do not complete a form 

without a parent/guardian present. All forms are to be turned into the school by a parent/guardian or student. If a form is turned in without 

following these instructions, it will not be processed. 

 

हाम्रो स्कुल “सहायता चाहहएको स्कूल” (Schools in Need of Assistance) भएको हैससयतले, हामी फेरी पूरक शैक्षिक सेवा – पढाउने सेवा–योग्य ववध्यार्थीलाई 
उपलब्ध गराउदैछौँ । यो सेवा सधैं शैक्षिक सत्रमा पढाउदै गरेकोमा र्थप ्सेवा हो । तपाईंको ववध्यार्थीलाई अंगे्रजी, भाषा कला, र/या गणितको उपलब्ब्ध 
बढाउन सहायता पुगोस ्भन्ने यस्को लि छ।  
SES टुटररङ सेवा आग्रह गनन लाई, मैले बुझकेो छु कक:  

 योग्य ववध्यार्थी यी हुन जो टैटल १ (Title I) स्कुलमा पढ्छन र सघंीय ननदेशन (federal guidelines) अनुसार ्ससत्तमैा अर्थवा कम 
पैसामा लन्च खान े(free/reduced-priced meals) मा स्वीकृत भएका छन।् दतान गरेको समयमा सलएको घरेलू आर्र्थनक सवेिि 

(Household Economic Survey) लाई दस्तावेजको  रूपमा राणखनेछ। (Title I schools: North, Scavo, Harding, Hiatt, Hoyt, McCombs, 

Weeks, Brubaker, Capitol View, Carver, Cattell, Edmunds, Findley, Garton, Howe, Jackson, King, Lovejoy, Madison, McKinley, Monroe, 

Morris, Moulton, Oak Park, River Woods, South Union, Stowe, and Willard) 

 असभभावकले उपलब्ध 31 वटा स्वीकृत SES टुटररङ सेवा प्रदान ्गने बाट SES टुटररङ सेवा चुन्न सक्नेछन।्  
 पररवारलाई कुन ैपैसा लाग्दैन। यो सेवाको लागत स्कुलको टैटल १ कायनक्रमले बबहोनेछ।  
 ववध्यार्थीलाई कायनक्रममा पुयानउन ेर ल्याउन ेब्जम्मा असभभावकको हो।  
 ननम्न जानकारी आग्रह गरेका सेवा प्रदान गने सँग बाँढीनेछ , जस्ले गदान तपाईंहरूलाई वहाँहरूले हदने सेवाका बारेमा संपकन  गनन सक्नेछन।्  
 ववध्यार्थीलाई टुटररङमा सहायता हुने जानकारी स्कुल लाई र टुटररङ सेवा प्रदान गने लाई बाँढ्न असभभावकले अनुमनत हदनेछन।्  

कृपया यो फारम भरर नानीको स्कुलमा अक्टोबर 1, 2015 भन्दा अघि फकााइ ददनु हुन अनुरोध ्गररन्छ।   
 यो फारम भरर नानीको स्कुलमा अक्टोबर 1, 2015 भन्दा अनघ फकानइ हदन ुहोस।्  
 टुटररङ सेवा सुरु गने ताररख SES टुटररङ सेवाले  पनछ अक्टोबरमा जानकारी हदनेछ।  
 हढलो दतान अक्टोबर 15 सम्ममा हुनेछ। टुटररङ सेवाले सेवा शुरु गने बारेमा नोभेम्बरको प्रारब्म्भक समयमा खबर गने छ। 
 अधुरो फारम असभभावकलाई फकानइन्छ र पूरा नगरुन्जेल सम्म आगाडी बढाइदैन।   

सोधधएका जानकारर सबै राम्ररी लेखु्न हुन अनुरोध ्गररन्छ।  
School Use 

(6 digit Stu ID #)  विध्यार्थीको नाम ् स्कुल  
ग्रेड 

(कक्षा)  
आग्रह गरेको टुटररङ सेिा ददनेको नाम ्

     

 विध्यार्थीको नाम ् स्कुल  ग्रेड  आग्रह गरेको टुटररङ सेिा ददनेको नाम ्

     

 विध्यार्थीको नाम ् स्कुल  ग्रेड  आग्रह गरेको टुटररङ सेिा ददनेको नाम ्

     

अभभभािकको नाम ् फोन नम्बर   फोन नम्बर 

अघिररक्ि फोन नम्बर ठेगाना अभभभािकको सदह 



     SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL SERVICES (SES) - TUTORING 

Building Use Only:________ Administrative Use Only:    ______ This form due to your child’s school by September 13, 
2013. 

 


