
प से गरन्पुरन् े कागजातहर ू
**कपृया यो आव ेदन परूण् रपूमा भरन् ुहोस ् र यस आव ेदनस ँग ै नि मन् कागजातहर ू उपलबध् गराउन ुहोस।् तपाईलं े आवशय्क सब ै कागजातहर ू ब झुाउनभुएन भन े 
तपाईकंो आव ेदन पर्कर्ि यामा ढि लाइ ह नु े छ। नय्नूतम टय्सुन कर् ेडि ट रकम पर्ापत् गरन्बाट बचन् आय आमद्ान ी पषुट्ि गरन् े कागजात प ेस गरन् जोडादार 
रपूमा पर्ोतस्ाहि त गरद्छौ।ँ य ीमधय् े कनु ै पनि कागजात उपलबध् छ ैन भन े कपृया सहयोग पर्ापत् गरन् हाम ीलाई समप्रक् गरन् ुहोस।् कपृया तपाईलं े पर्दान 
गरि रहनभुएका कागजातहरकूो छ ेउमा रह ेको बकस्मा चि नह् लगाउन ुहोस।्

अनि वारय्: बचच्ाको उम ेरको पर्माण ीकरण 
बचच्ाको नाम र जनम्मि ति भएको कनु ै आधि कारि क कागजातको एउटा पर्ति लि पि । यी कागजातहर ू नि मन् ह नु सकछ्न:् बचच्ाको जनम्दरत्ाको 
पर्माणपतर्, राहदान ी, अदालतबाट जार ी गरि एको कागजात, खोपको र ेकरड्, I-94 कागजात, बपत्ि सम्ाको र ेकरड् वा असप्तालको र ेकरड्। अकट्ोबर 
1 मा वा सोअघि 3 वरष् लागन् े सीमि त बालबालि काहर ू DPP टय्सुन कर् ेडि टका लागि योगय् ह नु सकन् े भए तापनि ध ेर ैजसो बचच्ाहर ू DPP अनदुान 
पर्ापत् गरन्का लागि तपाई ं जनु श ैकष्ि क वरष्का लागि आव ेदन गरि रहनभुएको छ उकत् श ैकष्ि क वरष्को अकट्ोबर 1 मा वा सोअघि 4 वरष् लाग ेको 
ह नु पुरछ्। तपाईकंा कनु ै पर्शन् छन् भन े दरत्ा टोलीलाई info@dpp.org वा 303-595-4DPP(4377) मा समप्रक् गरन् ुहोस।्

अनि वारय्: हालको ठ ेगानाको पर्माण ीकरण
आमाबाब ु/अभि भावकको नाम र बचच्ाको घरको ठ ेगाना भएको आधि कारि क कागजातको पर्ति लि पि । यी कागजातहर ू नि मन् ह नु: धि तोसमब्नध् ी 
वि वरण, समप्तत्ि कर वि वरण, घरबारवि ह ीनका तरफ्बाट काम गरन् े अधि वकत्ाको पतर्, आवास पर्ाधि करणको कागजात, हालको भाडा 
समझ्ौतासमब्नध् ी कागजात, घरको सव्ामि तव् पषुट्ि गरन् े पर्माण वा बि ज लु ी, ट ेलि फोन, गय्ा ँस, पान ी आदि को बि ल। DPP अनदुान पर्ापत् गरन् बचच्ा 
अनि वारय् रपूमा ड ेनभ्र सहर र काउनट् ीमा बसोबास गरि रह ेको ह नु पुरछ्।

सि फारि स गरि एको: एक महि नाको आयको पर्माण ीकरण 
सब ैभनद्ा पछि लल्ो महि नाको च ेकका अरध्कटट् ीहर ू (यदि महि नामा एकभनद्ा बढी पटक भकुत्ान ी गरि नछ् भन े उकत् महि नाका सब ै अरध्कटट् ीहर ू 
समावशे गरन् ुहोस ्), तलब वि वरण, कर दाखि ला वा हर ेक आमाबाब ु/अभि भावकको आय उलल् ेख गरि एका रोजगारसमब्नध् ी अनय् कागजातहर ।ू   
धय्ान दि नपुरन् े करुाः 3 वरष्को बचच्ा भएका परि वारका हकमा आयको पर्माणीकरण अनि वारय् चाहि नछ्।

DPP ल े जात ीय, नागरि कता, आपर्वासनको सथ्ि ति, यौनि क झ कुाव, ल ैङग्ि क पहि चान, ल ैङग्ि क अभि वय्कत्ि, व ैवाहि क सथ्ि ति, स ैनय् सथ्ि ति र अपाङग्ताका आधारमा कनु ै पनि वय्कत्ि लाई  
भ ेदभाव गरद् ैन।

सन ् 2006 मा मतदातादव्ारा अनमुोदन गरि एको तथा सन् 2014 मा नवीकरण गरि एको ड ेनभ्र पर्ि सक्लु पर्ोगर्ाम (DPP) ल े पर्ि सक्लुमा पढन् े 
वि दय्ारथ् ीहरकूा लागि पर्ि सक्लुको वय्वसथ्ा गरन् समभ्व बनाएको छ। DPP ल े सहरका लगभग 250 पर्ि सक्लुहरमूा वारष्ि क रपूमा पारि वारि क टय्सुन 
कर् ेडि टमा $15 मि लि यनभनद्ा बढी र श ैकष्ि क सर्ोतसाधनहरमूा थप $3 मि लि यन लगानी गरद्छ। यसत्ा पर्ि सक्लुहर लूाई ग णुसत्र ीय शि कष्ा पर्दान गरन् 
आवशय्क परन् े सर्ोतसाधसहि त यी कारय्कर्महर ू पर्दान गरि नछ्।

DPP टय्सुन कर् ेडि टका लागि आव ेदन दि न योगय् ह नुका लागि तपाई ं ड ेनभ्र सहर तथा काउनट् ीमा बसोबास गरि रह ेको ह नु पुरछ् र तपाई ं जनु श ैकष्ि क 
वरष्का लागि आव ेदन दि ँद ै ह नु हु नुछ् उकत् श ैकष्ि क वरष्को अकट्ोबर 1 मा सोअघि तपाईकंो बचच्ाको उम ेर 3 वा 4 वरष् लाग ेको ह नु ु परछ् र साम ूहि क 
DPP कारय्कर्ममा भाग लि नपुरछ्।. परि वारल े पर्ापत् गरन् े टय्सुन कर् ेडि टको रकम परि वारको आकार र आमद्ान ी, छनोट गरि एको पर्ि सक्लुको ग णुसत्र 
र ेटि ङ र बचच्ा एक हपत्ामा कति घणट्ा पर्ि सक्लुमा सहभाग ी ह नुछ्न ् भनन् े करुामा भर परछ्। यदय्पि, ड ेनभ्रमा बसन् े र DPP मा सहभाग ी ह नु े पर्ि सक्लुमा 
जान े हर ेक 4 वरष् ीय बचच्ाल े क ेह ी कर् ेडि ट रकम पर्ापत् गरन् सकछ्न।् यदि तपाईकंो पर्ि सक्लु अझ ै पनि DPP मा सहभाग ी भएको छ ैन भन े कपृया 
उकत् सक्लुलाई साइन अप गरन् े तरि का जानन्का लागि हाम ीलाई समप्रक् गरन् आगर्ह गरन् ुहोस।् तपाईकंो पर्ि सक्लुल े DPP मा सहभाग ी ह नु साइन अप 
गरि सक ेपछि र तपाईकंो आव ेदन सव् ीकतृ भएपछि तपाई ं टय्सुन कर् ेडि ट पर्ापत् गरन् थालन् ु ह नु े छ। अनमुानि त मासि क टय्सुन कर् ेडि टबार े थाहा पाउन 
कपृया dpp.org/calculator मा जान ुहोस।्

आव ेदन भरि सक ेपछि कपृया उकत् आव ेदन र आवशय्क कागजातहर ू (तल ह ेरन् ुहोस ्) इम ेल, फय्ाकस् वा ह लुाकमारफ्त DPP मा प ेस गरन् ुहोस:्

apply.dpp.org मा आव ेदनको अनलाइन ससंक्रण पनि वि भि नन् भाषामा उपलबध् छ। तपाईकंो आव ेदन सव् ीकतृ भइसक ेपछि DPP ल े तपाई ं र तपाईकंो 
पर्ि सक्लुलाई लगभग एक हपत्ाभि तर् तपाईकंो बचच्ाल े पर्ापत् गरन् े मासि क टय्सुन कर् ेडि ट रकमका बार ेमा जानकार ी दि ँद ै एउटा पतर् पठाउन े छ।. टय्सुन 
कर् ेडि ट सि ध ै तपाईकंो बचच्ाको पर्ि सक्लुलाई भकुत्ान ी गरि न े छ र हर ेक महि ना तपाईकंो टय्सुन बि लमा समायोजन गरि न े छ। तपाईलं े आव ेदन दि एपछि 
तपाईकंो ठ ेगाना वा आमद्ान ीमा कनु ै परि वरत्न आएमा सोबार े हाम ीलाई जानकार ी दि न ुहोस।्
तपाईसं ँग आफन्ो आव ेदन तथा टय्सुन कर् ेडि टका लागि आव ेदन दि न े पर्कर्ि याका बार ेमा कनु ै पर्शन् छन् वा तपाईलंाई आव ेदन भरन् सहयोग चाहि नछ् भन े  
कपृया 303.595.4DPP(4377) मा फोन गरन् हुोस ्, info@dpp.org मा इम ेल गरन् हुोस ् वा हामर्ो व ेबसाइट dpp.org मा जान हुोस।्

ड नेभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्म 
टय्सुन कर् डेि टका लागि आव देन

ह लुाकमारफ्त 
ड ेनभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्म                        
P.O. Box 40037  
Denver, CO 80204-0037

फय्ाकस्मारफ्त 
(303) 295-1750

इम ेलमारफ्त 
application@dpp.org 

श ैकष् ि क वर ष्:

बचच्ाको नाम ___________________________________________________________________________________________________________________
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बचच्ाको जाति/जात ीयता
  अम ेरि की आदि वासी वा अलासक्ा आदि वासी
  अशव् ेत वा अफर्ि की अम ेरि की
  एसि याली
   हवाईका आदि वासी वा अनय् पय्ासि फि क 
आइलय्ाणड्र

  शव् ेत
  सचू ीमा छ ैन - कपृया उलल् ेख गरन् ुहोस:्

_________________________________________ 

हि सप्य्ानि क/लय्ाटि नो (हो/होइन)
  हो
  होइन

बचच्ाल े बोलन् े मखुय् भाषा
  अङग्र् ेज ी
  सप् ेन ी
  भि यतनामी
  अरबी
  रसि याली
  अमह्ार ी
  फर् ेनच्
  सोमाली
  न ेपाली
  चि नि या -ँमानड्ारि न
  बरम् ेल ी
  सचू ीमा छ ैन - कपृया उलल् ेख गरन् ुहोस:्

_________________________________________

समप्रक् गरन् े मखुय् भाषा
  अङग्र् ेज ी
  सप् ेन ी
  भि यतनामी
  अरबी
  रसि याली
  अमह्ार ी
  फर् ेनच्
  सोमाली
  न ेपाली
  चि नि या -ँमानड्ारि न
  बरम् ेल ी
  सचू ीमा छ ैन - कपृया उलल् ेख गरन् ुहोस:्

_________________________________________

खणड् I. बचच्ाको वि वरण
वि दय्ारथ् ीको परूा काननु ी नाम

नाम ________________________________  थर ________________________________  बीचको नाम ________________________ 
लि ङग्       परु षु     महि ला     नन-बाइनर ी / ज ेनड्रकव्ि यर / ज ेनड्रफल् ुइड      अनय्      अनत्रलि ङग् ी      जवाफ दि न चाहनन् ँ 

जमम्मि ति (महि ना/दि न/साल) __________/___________/____________ 

बचच्ाको घरको ठ ेगाना 

सट्र्ि ट ठ ेगाना/अपारट्म ेनट्: _______________________________________

_________________________________________________________________

सहर, राजय्, जि प ___________________________________________________

तपाईलं े श ैकष्ि क वरष् ____________   - ____________ का लागि आफन्ो बचच्ा भरन्ा गरन्का लागि छनोट गरन्भुएको  DPP पर्ि सक्लु 

पर्ि सक्लु पर्दायकको नाम ____________________________________________________________________________________________________________________________

सट्र्ि ट ठ ेगाना/अपारट्म ेनट् ____________________________________________________________________________________________________________________________

सहर, राजय्, जि प ______________________________________________________________________________________________________________________________________
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खणड् II: अनसुनध्ानमलूक अधय्यनमा सहभागि ता 
DPP ल े बालबालि का र ति नका परि वारमा पर्ि सक्लुल े पारन् े पर्भावको मलूय्ाङक्न गरन् DPP को वारष्ि क गहन अनसुनध्ानमलूक अधय्यन सञच्ालन गरन् 
मलूय्ाङक्न परामरश्दातास ँग साझ ेदार ी गरद्छ।
•  परि वारहरकूो छनोट कर्मरहि त ढङग्बाट ह नुछ्।
•  तपाईकंो सहभागि ताका लागि तपाईलंाई पर्ोतस्ाहनहर ू पर्दान गरि नछ्।
•  तपाईकंो परि वार छनोटमा परय्ो भन े तपाईकंा बचच्ालाई उनको पर्ि सक्लुमा  

र क ेह ी अवसथ्ाहरमूा उनको कि नड्रगारट् ेन वरष्को फल सि जनमा  
पर्शि कष्णपर्ापत् पर्ारमभ्ि क बालय्काल वि श ेषजञ्ल े मलूय्ाङक्न गरन् ु ह नु े छ।

के तपाई ं आफन्ो बचच्ालाई अनसुनध्ानमलूक अधय्यनमा सहभागी गराइयोस् भनन् े चाहन हु नुछ् ? 
  हो/थप जानकार ीका लागि मलाई समप्रक् गरन् हुोस ्      होइन      कपृया आफलू े छनोट गरन् े वि कलप्स ँग ै रह ेको बकस्मा चि नह् लगाउन ुहोस।्

• तपाईलंाई तपाईकंा बचच्ा र तपाईलं े DPP बाट पर्ापत् गरन्भुएको 
अनभुवका बार ेमा जानकार ी पर्दान गरन् आगर्ह गरि न सकछ्।

• तपाई ं आफन्ो बचच्ाको मलूय्ाङक्नका नति जाहर ू पर्ापत् गरन् 
सकन् ुह नुछ्।

• रि पोरट्ि ङ साम ूहि क रपूमा ह नुछ् र बचच्ाहरकूो पहि चान ख लुद् ैन।

मखुय् ट ेलि फोन नमब्र ___________________________________________

आमाबाब ु/अभि भावकको ठ ेगाना #1 (बचच्ाको ठ ेगानाभनद्ा फरक भएमा मातर्)        
 आमाबाब ु    अभि भावक (कपृया एउटा छानन् हुोस ्)

सट्र्ि ट ठ ेगाना/अपारट्म ेनट्: ________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________

सहर, राजय्, जि प ____________________________________________________

   म ैल े आफन्ा बचच्ालाई भरन्ा गरन् कनु ै पर्ि सक्लु फ ेला पार ेको छ ैन  
तपाईकंा बचच्ा अझ ै पर्ि सक्लुमा भरन्ा भएका छ ैनन ् भन े कपृया यो बकस्मा चि नह् लगाउन ुहोस ् र यस खणड्को बा ँक ी भाग छोडन् ुहोस।् 
तपाईकंा बचच्ालाई पर्ि सक्लुमा भरन्ा गरि सकि एको छ भन े कपृया तल सक्लुको वि वरण भरन् ुहोस।्

तपाईकंा बचच्ा एक हपत्ामा कति दि न 
सक्लुमा उपसथ्ि त ह नु े छन्

आशंि क दि न  
(पर्ति हपत्ा कमत् ीमा 5 घणट्ा)

परूा दि न  
(पर्ति हपत्ा कमत् ीमा 25 घणट्ा)

थप समय  
(पर्ति हपत्ा कमत् ीमा 33 घणट्ा)

खणड् तीन: पर्ि सक्लुको वि वरण
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खणड् IV. आमाबाब ु/अभि भावक र आयसमब्नध् ी जानकारी

कपृया तपाईकंो आफन् ै परि वारमा रहन े सदसय्हर ू (आफू र आफन्ो बचच्ासहि त) को कलु सङख्य्ा चयन गरन् हुोस ् 

2     3     4     5     6     7     8     9     10+  (कति जना ह नु ुह नुछ्, कपृया बताउन ुहोस ्): ________________

पारि वारको कलु मासि क आय
lकपृया तपाईकंो बचच्ाको परि वारमा रहन े आमाब वुा र अनय् सब ै अभि भावकका रोजगार र अनय् सर्ोतबाट आरज्ि त आय वि वरणसहि त तलका खणड्हर ू 
भरन् ुहोस ् र आयस ँग समब्नध्ि त सब ै कागजातहर ू सलंगन् गरन् ुहोस।्. सव् ीकार गरि न े कागजातहर ू यस आव ेदनको अगाडि पटट्ि सचू ीबदध् गरि एका छन।् 
जानकार ी पर्दान गरद्ा कलु मासि क रकम उलल् ेख गरन् हुोस।्
•  रोजगारबाट ह नु े आयमा जय्ाला/कमाइ/टि प वा सव्रोजगारबाट आरज्ि त आमद्ान ी परद्छन।्
•  अनय् सर्ोतबाट ह नु े आमद्ान ीमा TANF, बाल सहायता/भरण-पोषण खरच्, टर्सट्को आय, आदि परद्छन।्
•   तपाई ं सव्-रोजगार ह नु ुह नुछ् वा तपाईसं ँग आयको कनु ै पर्माण छ ैन भन े तपाईलं 303.595.4DPP(4377) मा समप्रक् गर ेर आयको शपथपतर् परूा गरन् 

सकन् ुह नुछ्। (तल अनय् सर्ोतबाट आरज्ि त सब ै आय सचू ीबदध् गरन् ुहोस ्)

म आफन्ो आय ख लुाउन चाहनन्।ँ 
(यसो गर ेर तपाईलं े नय्नूतम वि तत् ीय सहायता रोजि रहनभुएको छ। तपाईकंो बचच्ा योगय् ह नु सकन् े अधि कतम टय्सुन कर् ेडि ट
रकम पर्ापत् गरन्का लागि तपाईलंाई आफन्ो आय वि वरण पर्दान गरन् जोडदार रपूमा पर्ोतस्ाहि त गरि नछ्।)

म आफन्ो परि वारको कलु मासि क आय उपलबध् गराउन चाहनछ् ु र म ैल े पर्माण ीकरणका कागजातहर ू समावशे गर ेको छ।ु  
A(तल उलल्ि खि त जानकार ी अनि वारय् रपूमा पर्दान गरन् पुरछ्।)

आमाब बुा/अभि भावक #1

नाम ___________________________________________________________

मखुय् फोन नमब्र: ______________________________________________ 

क े DPP ल े तपाईलंाई मय्ास ेज पठाउ ँदा ह नुछ् ?     ह नुछ्        ह ुँद ैन

आमाब बुा/अभि भावक #2

नाम ___________________________________________________________

मखुय् फोन नमब्र: ______________________________________________ 

क े DPP ल े तपाईलंाई मय्ास ेज पठाउ ँदा ह नुछ् ?     ह नुछ्        ह ुँद ैन

थर ________________________________________________________

अरक्ो फोन नमब्र: ___________________________________________

इम ेल ________________________________________________________

थर ________________________________________________________

अरक्ो फोन नमब्र: ___________________________________________

इम ेल ________________________________________________________

कलु मासि क आय 
तपाईकंो बचच्ाको परि वारमा रहन े आमाब वुा वा अनय् सब ै अभि भावकको 
जानकार ी माथि दि इएको छ

आमाबाब ु/अभि भावक #1 | कलु मासि क आय 
lरोजगारबाट आरज्ि त सब ै आय (कलु मासि क आय/ तलब/जय्ाला/टि प) र
अनय् सर्ोतबाट आरज्ि त सब ै आय (TANF/बाल सहायता/टर्सट् आय/आदि ) आय

आमाबाब ु/अभि भावक #2 | कलु मासि क आय 
lरोजगारबाट आरज्ि त सब ै आय (कलु मासि क आय/ तलब/जय्ाला/टि प) र
अनय् सर्ोतबाट आरज्ि त सब ै आय (TANF/बाल सहायता/टर्सट् आय/आदि ) आय

सव्ीकार गरि न े कागजातहर ू: सब ैभनद्ा पछि लल्ो महि नाको चकेका अरध्कटट्ीहर ू (यदि महि नामा एकभनद्ा बढी पटक भकुत्ानी गरि नछ् भन े उकत् महि नाका सब ै 
अरध्कटट्ीहर ू समावशे गरन् हुोस ्), तलब वि वरण, कर दाखि ला वा हरके आमाबाब ु/अभि भावकको आय उलल् ेख गरि एका रोजगारसमब्नध् ी अनय् कागजातहर ।ू
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आमाबाब ु/अभि भावकल े तल पढरे हसत्ाकष्र गरन्पुरछ्:
यो समझ्ौता आमाबाब ु/अभि भावकल े___________/___________/___________(मि ति ).  मा भर ेको आव ेदनबमोजि म DPP र तल नाम उलल्ि खि त आमाबाब  ुवा अभि भावक (“अभि भावक”) 
बीच भएको हो। समझ्ौताका आधारभतू सरत्हर  ूनि मन्ानसुार छन:्

•    हामी तपाईकंो सहमति नलि इकन त ेसर्ो पकष्लाई उनीहरकूो पर्योगका लागि तपाईकंो वय्कत्ि गत जानकार ी कहि लय्  ैपनि ब ेचन्  ेवा भाडामा उपलबध् गराउन  ेछ ैनौ।ँ तथापि हामी 
तपाईकंो वय्कत्ि गत वि वरण ड ेनभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्मको पर्योजनका लागि पर्योग गरन् सकन्  ेछौ।ँ

•    अभि भावकल ेपर्ि सक्लु सञच्ालनमा ह ुँदा पर्ि सक्लुमा बचच्ा उपसथ्ि त ह नु कुो महतत्व् ब झु ेका छन ्र उहा ँहर  ूबचच्ा अनपुसथ्ि त ह नु  ेभएमा पर्दायकलाई सचूि त गराउन तथा 
उपयकुत् भएमा अनपुसथ्ि त ह नु कुो कारण बताउन सहमति जनाउन हु नुछ्।

•    अनपुसथ्ि ति स ँग समब्नध्ि त नि यमलगायत पर्दायक र DPP का नि यमहरकूो पालना गरन्  ुअभि भावकको जि मम् ेवार ी ह नु आउ ँछ।

•    अभि भावकल ेटय्सुन कर् ेडि ट DPP दव्ारा सव् ीकतृ सतूर्अनसुार नि रध्ारण गरि न  ेर यो परि वारको आकार र आमद्ानी, छनोट गरि एको पर्ि सक्लुको गणुसत्र र ेटि ङ र बचच्ाल े 
पर्ि सक्लुमा रहन  ेसमयावधि मा आधारि त ह नु  ेर वारष्ि क रपूमा ड ेनभ्र सहर र काउनट् ीदव्ारा DPP लाई पर्ापत् अनदुानमा नि रभ्र ह नु  ेकरुा ब झु ेका छन।्

•    छनोटमा पर ेका वि दय्ारथ् ीहरलूाई DPP ल  ेDPP टय्सुन कर् ेडि टबाह ेक यसको DPP छातर्वतृत्ि मारफ्त अति रि कत् अनदुान पर्दान गरद्छ। तपाई ंयस अनदुानका लागि योगय् 
ह नुभुयो भन  ेतपाईलंाई हामर्ो दरत्ा टोलील  ेसव्तः सचूि त गराउन  ेछ।

- DPP छातर्वतृत्ि का लागि योगय् रह-ेनरह ेको आमाबाब ु/अभि भावकको आमद्ानी, घरपरि वारको आकार र बचच्ाल  ेपर्ति हपत्ा पर्ि सक्लुमा बि ताउन  ेघणट्ाअनसुार नि रध्ारण 
गरि नछ् र सामदुायि क सक्लुमा अधय्यन गरन्  ेर CPP वा ह ेड सट्ारट् अनदुान पर्ापत् नगरन् ेहरकूा लागि मातर्  ैउपलबध् ह नुछ् भनन्  ेकरुा अभि भावकल ेब झुद्छन।्

- पारि वारि क सथ्ि ति मा परि वरत्न आएर बचच्ा अब उपरानत् छातर्वतृत्ि का लागि योगय् नह नु  ेअवसथ्ा आयो भन  ेउनीहरलू  ेतरु नुत्  ैDPP लाई सचूि त गरन्पुरन्  ेकरुा 
अभि भावकल ेब झु ेका छन।्

- DPP छातर्वतृत्ि कोष र उपलबध्ता DPP सञच्ालक समि ति को सव् ीकतृि मा नि रभ्र रहन  ेछ। श ैकष्ि क वरष्को अवधि भर कनु  ैपनि ब ेला कोषको उपलबध्ता, भरन्ा कष्मता वा 
पर्ि सक्लु वा पारि वारि क योगय्ता मापदणड्मा आउन  ेपरि वरत्नहर  ूलगायत कनु  ैपनि कारणल  ेछातर्वतृत्ि रकममा ह ेरफ ेर गरन् सकि न  ेछ।

•   अभि भावक, बचच्ा वा पर्दायकल ेDPP का नि यमहरकूो पालना गरन् असमरथ् भएमा DPP ल  ेटय्सुन कर् ेडि ट र/वा DPP छातर्वतृत्ि अनदुान बनद् गरन् सकछ् भनन्  ेकरुा 
अभि भावकल ेब झु ेका छन।्

अभि भावकका टय्सुन कर् डेि ट वा यस समझ्ौतास गँ समब्नध्ि त अनय् सवालहरकूो बार मेा पर्शन्हर  ूछन ्भन,े अभि भावकल  ेDPP लाई 303.595.4DPP(4377) वा  
info@dpp.org मा समप्रक् गरन् पुरछ् वा dpp.org मा ह रेन् पुरन्  ेछ।
म ड ेनभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्म (DPP) लाई यस आव ेदनमा सलंगन् कनु ै पनि वि वरण अभि ल ेख राखन्,े कारय्कर्म म ूलय्ाङक्न र ल ेखा पर ीकष्ण पर्योजनका लागि कोलोराडो 
बाल सय्ाहार सहायता कारय्कर्म, ड ेनभ्र मानव स ेवा वि भाग, कोलोराडो पर्ि सक्लु कारय्कर्म (CPP), ह ेड सट्ारट् र ड ेनभ्र पबल्ि क सक्लुस् लगायतका DPP साझ ेदार 
एज ेनस् ीहर ूलाई जार ी गरन् अधि कार पर्दान गरद्छ।ु म तय्सत्ो वि वरणको ख लुासा, समीकष्ा वा पर्ति लि पि उतार ेबापत उतप्नन् ह नु े कनु ै पनि र सब ै दायि तव्बाट DPP लाई 
म कुत् गरद्छ।ु ल ेखापर ीकष्ण गराउनपुरन् े अवसथ्ामा DPP ल े अनय् वि वरण मागन् सकन् े छ।
म उलल् ेख गरि एको वि वरण सतय्, सह ी र परूण् छ भन ी घोषणा गरद्छ।ु अनरुोध गरि एका खणड्मा म उलल् ेख गरि एको वि वरण प षुट्ि गरन् आवशय्क परन् े 
कागजातहर ू उपलबध् गराउन सहमत छ।ु

*तपाईकंो नाम टाइप गर ेर यस आवदेनमा हसत्ाकष्र गर ेर यो आवदेन डनेभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्ममा प ेस गरन्ाल ेकाननुी रपूमा तपाईलं  ेहसत्ाकष्र गरकेो ठहरि न ेछ र तपाईं 
यस आवदेनमा हसत्ाकष्र गरन्  ेर यसलाई डनेभ्र पर्ि सक्लु कारय्कर्ममा परुय्ाउन ेवा परुय्ाउन लगाउन ेवय्कत्ि ह नु हु नुछ् र यस आवदेनमा समावशे गरि एको वि वरण सतय्, 
सही र परूण् रहकेो करुामा तपाईकंो सहमति पषुट्ि गरद्छ।

आमाबाब ु/अभि भावकको नाम (ठलूो अकष्रमा) तयार पारन् ेको नाम (ठलूो अकष्रमा) (यदि आमाबाब ु वा अभि भावक भनद्ा फरक 
भएमा)

आमाबाब ु/अभि भावकको हसत्ाकष्र (*अनि वारय्) *तयार पारन् ेको हसत्ाकष्र (यदि आमाबाब ु वा अभि भावकभनद्ा फरक भएमा)

मि ति (महि ना/दि न/वरष्) मि ति (महि ना/दि न/वरष्)

खणड् V. तपाईलं े हामर्ो बार मेा कहा ँ सनुन्भुयो, हामीलाई बताउन हुोस्

खणड् VI. अभि भावाकसगँको समझ्ौता र जानकारीको खलुासा

तपाईलं  ेसमदुायमा DPP बार  ेकसर ी-कसर ी सनुन्भुएको थि यो, सब  ैचयन गरन् हुोस।्  कपृया आफलू  ेछनोट गरन्  ेवि कलप्हरसू ँग  ैरह ेको रह ेको बकस्मा चि नह् लगाउन हुोस।्

प ेस गरन्का लागि:

  साम दुायि क म ेला वा उतस्व
  DPP को मारक् ेटि ङ सामगर् ी (पोषट्कारड्, परच्ा)
  कनु ै साथ ी वा परि वारका सदसय्बाट*
* कपृया तपाईलंाई रि फर गरन् े साथ ी वा परि वारका सदसय्को नाम हाम ीलाई 
बताउन ुहोस ् र हाम ी उहा ँलाई धनय्वाद सव्रपू एउटा उपहार कारड् पठाउन े छौ ँ

नाम: ___________________________________________________

फोन वा इम ेल: ____________________________________________

  DPP को साम दुायि क पर्सत् तुि
  तपाईकंो बचच्ाको पर्ि सक्लुका करम्चार ीबाट
  अनलाइन खोज
  अनलाइन वा पर्ि नट् वि जञ्ापन
  र ेडि यो
  सामाजि क सञज्ाल
  अनय्ः __________________________________________________

यो फारम 
भरन् हुोस

सब ै आवशय्क 
कागजातहर ू प ेस गरन् हुोस ्

इम ेल, फय्ाकस् वा पतर्ाचार मारफ्त फारम
र कागजातहर ू DPP लाई ब झुाउन हुोस ्
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