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वयस्क आप्रवािी अंग्रेजी कायफक्रम (Adult Migrant 

English Program) मा बाल हेरचाह 

तपाईंलाई वयस्क आप्रवाि अगं्रजेी कायफक्रम (Adult Migrant English Program (AMEP)) को कक्षामा उपसस्ित हुनका 

लासि बाल हरेचाह चासहन्छ? जब तपाईं AMEP  कक्षामा हुनुहुन्छ, सवद्यालय उमेरमुसनका तपाईंका बालबासलकालाई सनिःशुल्क 

बालहरेचाह उपलब्ध हुन्छ।  

तपाईंको AMEP िेवा प्रदायकले बाल हरेचाहलाई घर वा AMEP कक्षाभन्दा 30 समनेटसभत्र पुसिन ेस्िानमा समलाउन ेकोसशि 

िनछेन्। यो िदैव िम्भव हुन्छ भन्ने छैन।  AMEP िेवा प्रदायकहरुले तपाईंका लासि िबैभन्दा नसजकको बाल हरेचाह िुसवधा 

पत्ता लिाउन िक्दो मेहनत िन ेछन्। 

AMEP िेवा प्रदायकहरुले AMEP को कोिफको शुरुआतिँि समल्नेिरी बालहरेचाहको व्यवस्िा समलाउनछेन्। उनीहरुल ेतपाईं 

कक्षामा हुने ददनहरूका लासि बाल हरेचाहको व्यवस्िा िुरसक्षत िने प्रयाि िनछेन्। कसहलेकाँही यो िम्भव नहुन िक्छ, जब बाल 

हरेचाह प्रायिः िीसमत हुन्छ वा माि धरैे हुन्छ। कसहलेकाही,ँ स्िानहरु तत्काल उपलब्ध नहुन िक्छन ्र तपाईंलाई आंसशक बाल 

हरेचाहको बन्दोबस्त प्रदान िररनेछ जिमा तपाईंल ेस्िान उपलब्ध नहुञ्जलेिम्म केही िप ददन पर्फन पन ेहुन िक्छ।  

AMEP को कक्षामा उपसस्ित भएमा मात्र सन:शुल्क बाल हरेचाह प्राप्त हुनछे। AMEP कक्षाभन्दा बासहरका दक्रयाकलापका लासि 

यो उपलब्ध हुदँनै। तपाईं AMEP कक्षामा उपसस्ित हुनुभएन, वा तपाईंल ेपढाई पूरा िनुफभयो भने, तपाईंल ेआरै्ल ेबाल 

हरेचाहको बन्दोबस्त िनुफपने हुन्छ।  यदद तपाईंका बालबच्चा कुनै पसन िमयको लासि हरेचाहमा उपसस्ित हुन िकेनन् भने 

AMEP िेवा प्रदायकलाई यो कुरा िूसचत िनुफ महत्वपूर्फ हुनछे। यस्तो दकन हुन्छ भने तपाईंको बालबासलकाको तर्फ बाट िररएको 

कुनै पसन बुदकङ्िलाई िमायोजन िनफ िदकन्छ। 

यदद तपाईंल ेAMEP का धेरै कक्षाहरु छुटाउनु भएको छ भने, िेवा प्रदायकले तपाईंको बाल हरेचाह बन्दोबस्तलाई रद्द िनफ 

िक्छन्। तिासप, यदद तपाईं AMEP मा पुनिः र्कफन ुभयो भन,े सनिःशुल्क बाल हरेचाहमा रे्रर पसन तपाईंको पहुचँ हुनछे। तर  

बाल हरेचाह स्िान उपलब्ध हुन पर्फन ुपन ेहुन्छ। 
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तपाईंको बाल हरेचाहको आवश्यकतालाई मलू्यांकन िनफ, तपाईंको AMEP िेवा प्रदायकले अरु पसन िपु्रै सवकल्पहरु प्रदान िने 

छन ्ता दक तपाईंल ेआफ्नो अध्ययन जसतिक्दो चाँडो िुरु िनफ िकु्नहोि्। उदाहरर्का लासि, तपाईंलाई सनम्न कुरा बारे िोध्न 

िदकनेछ: 

 कायफस्िलमा बाल हरेचाह िुसवधािसहत िामुदासयक केन्रमा अध्ययन िन े

 आरू्लाई मनपन ेभन्दा बढी घमु्न े

 जबिम्म कुनै बाल हरेचाहको लासि स्िान भेटटँदैन घरायिी सशक्षक वा दरूसशक्षा (distance learning) अन्तिफत पढ्ने। 

यदद बाल हरेचाहको बन्दोबस्तले तपाईंको आवश्यकतालाई परूा िरेन भन,े तपाईंल ेआफ्नो AMEP िेवा प्रदायकिँि छलर्ल 

िनुफपदफछ।  

बाल हरेचाहबारे िप जानकारीका लासि, कृपया AMEP को िेवा प्रदायकिँि कुरा िनुफहोला।


