
कार्यक्रम कसले गर्यछ? 

उनीहरू ननम्न ठाउँमा गएका छन ्भने हाई स्कूलबाट 

स्नातक नगरेका वा हाई स्कूल बराबरको प्रमाणपत्र 

ग्र्र्ाजुएट नभएका 22 वर्यभन्र्ा कम उमेरका 
बालबाललका र रु्वाहरू MEP का लागग र्ोग्र् हुन 

सक्छन:्  

 स्कूल डिस्ट्स्िक्ट लाइनहरूभरर; गएको 
तीन वर्य लभत्र; आमाबुवा/अलभभावकसँग 

वा आफै; र 
 र्ोग्र् अस्थार्ी वा मौसमी कृषर् वा  
 माछा माने रोजगार पाउनका लागग प्रर्ास  

गरेका छन ्

काम सोझै बीउ रोप्ने, खेती, फसल वा बाली काट्ने वा 
प्रसंस्करण; िेरी उत्पार्नहरू, मासु, माछा वा शंखको 
प्रसंस्करण; वा पशुधनको हेरचाहसँग सम्बस्ट्न्धत 

हुनुपछय। MEP का लागग जातीर्, रास्ट्रिर् मूल, आर् वा 
भार्ा सम्बन्धी कुनै योग्यता आवश्यक छैन। 

 

 

 

 

 
 

तपाईंको बच्चा योग्य छ जस्तो लाग्छ? 
तपाईंलाई आफ्नो बच्चा र्ोग्र् हुन सक्छ भन्ने लागेमा 
कृपर्ा र्स ब्रोशरमा सूचीबद्ध MEP कमयचारीलाई फोन 

गनुयहोस।् MEP कमयचारी सर्स्र् तपाईं र तपाईंका 
बच्चाहरूले सेवाहरू पाउन सक्छन ्कक सक्रै्नन ्भन्ने 

कुराका लागग तपाईंसँग भेट्न पाउँर्ा खुसी हुनेछन ्तर 
थप जानकारीका लागग फोन गनुय महत्त्वपूणय हुन्छ। र्ो 
फोनले तपाईं र तपाईंका बालबाललकालाई स्कूलमा 
सफल हुन आवश्र्क पने सहार्ता मद्दत गनय सक्छ। 
तपाईंको स्थानीर् MEP लाई सम्पकय  गनायले तपाईंलाई 

मद्दत मात्र नगरी र्सले तपाईंको के्षत्रमा सेवाहरू ल्र्ाएर 
आप्रवासी समुर्ार्का अन्र् पररवारहरूलाई पनन मद्दत 

पुयााउन सक्छ। MEP ले र्सले भेट्टाउन सक्ने र्ोग्र् 

बालबाललकाहरूलाई मात्र मद्दत गनय सक्छ। कृपर्ा 
हामीलाई आज ैसम्पकय  गनुयहोस।् 

सम्पकक : 
 

 

 
Nebraska 

प्रवासी शिक्षा 
कायकक्रम  

Nebraska प्रवासी लशक्षा कार्यक्रम राज्र्बाट 

सञ्चाललत सघंीर् षवत्त पोषर्त कार्यक्रम हो 
जसको पररकल्पना, पूरक शकै्षक्षक र 
समथयनकारी सेवाहरू र्वुै प्रर्ान गरी 
आप्रवासी कृषर् श्रलमकहरूका सबै 

बच्चाहरूका षवशेर् आवश्र्कताहरू परूा 
गनयका लागग गररएको हो।  

 

Nepali 

मेरो स्क्र्ान गनुयहोस ्



प्रवासी लशक्षा कार्यक्रम 

भनेको के हो? 

संघीर् षवत्त पोषर्त शीर्यकI प्रवासी लशक्षा कार्यक्रम 

(Migrant Education Program, MEP) ले रे्शभररका 
आप्रवासी बालबाललकाहरूलाई पूरक शैक्षक्षक र 
समथयनकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। कार्यक्रम 1966 

मा स्थाषपत भएको गथर्ो र 2015 को "प्रत्रे्क षवद्र्ाथी" 
"सफलता प्राप्त गनेछ" ऐन अन्तगयत धेरै पटक संशोगधत 

र फेरर अगधकृत गररएको छ। MEP को सामान्र् उदे्दश्र् 

भनेको आप्रवासी बालबाललका र रु्वाहरूले अन्र् 

बालबाललकालाई उपलब्ध गराइने नन: शुल्क सावयजननक 

लशक्षाबाट पूणय रूपमा लाभास्ट्न्वत हुने कुरा सुननस्ट्श्चत गनुय 
हो। र्ो हालसल गनय MEP ले आप्रवासी बालबाललकाका 
लागग शैक्षक्षक कार्यक्रमहरूलाई समथयन प्रर्ान गछय ताकक 

बारम्बारको स्ठानान्तरणले उत्पन्न हुने शैक्षक्षक 

अवरोधहरू र अन्र् चुनौतीहरूलाई कम गनयका लागग 

मद्दत गनय सककर्ोस।्  

 

हामील ेकसरी मद्दत  

गनय सक्छौं? 

हामीलाई आमाबुवा आफ्ना बालबाललकाको लशक्षामा 
संलग्न हुनु धेरै महत्त्वपूणय हुन्छ भनी थाहा छ। आमाबुवा 
नै आफ्ना सन्तानका पहहलो लशक्षक हुन।् MEP तपाईंको 
बच्चालाई लसक्न र हुक्ायउनमा मद्दत गनयका लागग 

तपाईंलाई सहर्ोग गनय तर्ार छ। तपाईंको संलग्नताले 

तपाईंका बच्चाहरूलाई जीवनका लागग लशक्षा कस्ट्त्तको 
महत्त्वपूणय छ भन्ने कुरा रे्खाउने छ। 
 

कार्यक्रमले के हर्न्छ? 

प्रत्रे्क स्थानीर् MEP ले उसको सेवा अधीन पने 

आप्रवासी बालबाललकाको आवश्र्कताको 
आधारमा सेवाहरू हर्न्छ। शैक्षक्षक सेवाहरूले 

ननम्नललखखत कुराहरू समावेश गनय सक्छन:्  

 आप्रवासी बालबाललकालाई स्कूलमा सफलताका 
लागग तर्ार पानय प्रीस्कूल कार्यक्रमहरू  

 समर स्कूल कार्यक्रमहरू  

 लशक्षण कार्यक्रमहरू  

 स्कूल अनघ र पनछका कार्यक्रमहरू  

 हाई स्कूल ग्राजएुट सहार्ता सेवाहरू  

 पोटेबल अलसस्टेि स्टिी लसक्वेन्स 

(Portable Assisted Study 

Sequence, PASS) कार्यक्रम  

 हाई स्कूल इक्वीभ्र्ालेन्स प्रोगाम (High 

School Equivalency Program, HEP) 

कलेज अलसस्टेन्ट माइगे्रन्ट प्रोगाम (College 

Assistance Migrant Program, CAMP)  

 स्कूल डिस्ट्स्िक्टहरू ननरे्शनको ननरन्तरता 
तथा राज्र्हरूको छात्रव्रस्ट्त्तका अवसरहरू 

www.nebraska.ne.gov/migrant  

समथयनकारी सवेा / 
कक्रर्ाकलापहरू 

ननम्न कुरा समावेश हुन सक्छ:  

 अलभभावक सल्लाहकार पररर्द् (Parent Advisory 

Council, PAC), जसले बैठक र अन्र् अलभभावक 

संलग्न कक्रर्ाकलापहरूको सञ्चालन गछय  
 र्ोग्र् आप्रवासी बालबाललकाको राज्र्व्र्ापी भनाय  
 स्थानान्तरणमा राज्र्हरू बीच षवद्र्ाथी 

जानकारीको आर्ान प्रर्ान  

 गचककत्सा, र्न्त, दृस्ट्रट र पोर्णसम्बन्धी सेवाहरू  

 अन्र् स्थानीर् एजेन्सीहरूलाई रेफरल सेवाहरू  

 स्कूल सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउनु 

राज्र् प्रवासी लशक्षा कार्यक्रमहरू अन्तगयत ननम्न 

कुराहरू आवश्र्क छ:  

 आप्रवासी बालबाललकाका षवशेर् शैक्षक्षक 

आवश्र्कताहरू पहहचान गरी समाधान गररएको 
सुननस्ट्श्चत गने;  

 आप्रवासी षवद्र्ाथीहरूलाई सबै बालबाललकाहरूले 

पूरा गने अपेक्षा गररएको राज्र्को समान 

चुनौतीपूणय शैक्षक्षक षवर्र्हरूका मापर्ण्िहरू पूरा 
गने अवसर प्रर्ान गने;  

 आप्रवासी बालबाललकाका लागग सेवाहरूको 
अन्तरायजर्ीर् र अन्तरे्शीर् समन्वर्लाई बढुवा 
हर्ने र;  

 आप्रवासी बालबाललका र उनीहरूका पररवारका 
लागग पाररवाररक साक्षरता सेवाहरूलाई प्रोत्साहन 

प्रर्ान गने।  
पररणाम स्वरूप, साना बालबाललकाहरू स्कूलमा प्रवेश 

गनय, शैक्षक्षक सफलताको अनुभव गनय, ग्राजुएट हुन र 
सेकेन्िरर लशक्षा पनछको पाठर्क्रममा सामेल हुन वा 
रोजगार पाउनका लागग राम्रोसँग तर्ार हुन्छन।्  


