
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यो वष�मा नयाँ !  
आ�नो �ब��याथ�को जानकार� अनलाइन माफ� त अपडटे गनु�होस।्  

स�ु हुदैछ: 

 √ तपाइको �ब��या�थ�को जानकार��सत �लकं अ�लाइन माफ� त कसर� �वेश गन� भ�ने �नध�शनह� र प�� अकंको �नेप कोड स�हत 
तपाइले ए�ोन पि�लक �कूलह�बाट एक प� वा इमेल �ा�त गनु� हुनेछ। 
 √  अनलाइन पोट�लमा �वेश गन� �लकंमा ि�लक गनु�होस।्   

 √  तपाइको नामांकन परुा गन� यो गाएडमा उ�ले�खत चरणह� पालना गनु�होस।्  

 
 

               एद� तपाई गत वष� सरेको हो भने,  आ�नो 
आवास    �मा�णत गन� तपाइले दइुटा कागजातह� 
उपल�ध गनु� पद�छ(६० �दन भ�दा परुानो हुन ुहुदैन) 
तपाइले दता� स�ु गनु� अ�ग आफुसगं यी �माण भएको 
�नि�चत गनु�होस।् यसको �वक�पह� : 

●   य�ुट�लट� �बल  
● ब�क �ववरण  
● सरकार� कागजात  
● ल�ज़ (भाडा को स�जौता प�) 
● ठेगानाको हुलाक प�रवत�न।  

 
  
                  आ�नो एकाउ�ट �सज�ना गन� तपाइको इमेल ए�से 
र  आ�नो रोजाइको पासवाड� ह�नहुोस।् यो एकाउ�ट ��येक 
वषा� ए�ोन पि�लक �कूलह� जाने ��येक ब�चाको अनलाइन 
फाराम परुा गन� �योग गनु�होस।  
 
 
 
                 �फता� हुने �ब��या�थ�को अनलाइन नामांकन गन� 

�नद�शनह� अवलोकन गनु�होस।्  
 
 
   
                 अक�मा ि�लक गरेर अनलाईइन फाराम भन� स�ु 
गनु�होस।् कृपया �यान �दनहुोस ्: फारमको �ब�भ�न �े�मा 
'आव�यक ' ले�खन ुनामांकन परुा गन� मा� ले�ु पद�छ। 
फारमको �दह��बच सान� ि��नको बायाँ �तर �दएको मे�य ु
�योग गनु�होस।् 
  

एकप�ट स�पणू� आव�यक �े�ह� भर� 
सकेप�छ,तपाई स�जौता प�ृटमा प�ुन ुहुनेछ। 
कृपया स�जौता प� पढनहुोस ्र अगाडी ब�न 
��येक स�जौतामा " I agree" (सहमत छु ) लाई 
अ�ंकत गनु�होस।्  
   
       य�द तपाइले हा�ो फयलामा भएको भ�दा 
�भ�न ठेगाना �दन ुभएको छ भने, कागजात 
अपलोड गन� ठाउँमा आ�नो आवास सा�बत गन� 
दइुटा कागजातह� अपलोड गन� �थान देखा पछ�। 
तपाइले ��यान गरेको ��त वा कागजातको मा� 
ति�बर �खचेर अपलोड गन� स�न ुहु�छ। एक 
पटक स�ह ज�गामा कागजातह� अपलोड ग�र 
सकेप�छ प�ृटको त�लो भागमा �दएको "next" 
मा ि�लक गनु�होस।्  
 
 
        तपाइले उपल�ध गनु�भएको जानकार�ह� 
स�ह भएको स�ुनि�चत ग�र ह�त��र ख�ड परुा 
गनु�होस।् स�पणू� फारम अवलोकन गन� "next" 
मा ि�लक गनु�होस।् तपाइले छुटाउन ुभएको कुन ै
प�न आव�यक �े�ह� देखा पन�छन। छुटेको 
�े�ह� परुा गन� "edit" मा ि�लक गनु�होस।् 
तपाइको �ब��याथ�को नामांकन परुा गन� 
"submit" बटन �थ�नहुोस।् दत� स�ुनि�चत गन� 
प�ृट देखा पन�छ। �यस प�ृट प�छ अक� 
�ब��याथ�को नामांकन स�ु गन� स�न ुहु�छ। 
कृपया �यान �दनहुोस:् तपाइको प�रवारबाट 
��येक फक� ने �ब��या�थ�को दत� फारम 
बझुाउनहुोस।्  
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