
अभििावक मने्टरहरूलाई मद्दत गर्नका लाभग प्रभिभषित गररन्छ
हामी माग्नदि्नक, सहयोगी र, सबिैनदा महत्वपरू्न, साथी हौँ । 
ओहायोका अभििावक मने्टरहरू अपाङगता िएका बालबाललकाका अभििावकहरू हुर ्जसल ेओहायोमा अपाङगता िएका बालबाललकाका 
अनय पररवारहरूलाई भरःिलुक भपयर-्ुट-भपयर सहयोग उपलब्ध गराउरहुुन्छ । हामील ेभविषे भिषिा सवेाहरू प्राप्त गरने भवद्ाथथीहरूको िभैषिक 
सफलता बढाउरका लाभग सकुल अभ्धकारीहरूसगँ काम गर्न र पररवारहरूलाई माग्नदि्नर गर्न हाम्ा प्रतयषि अरिुवहरू प्रयोग ग्छ्छँ ।

हामी अपाङगता बालबाललकाल ेआफरो िभैषिक अरिुवबा्ट अभ्धकतम लाि ललर सकूर ्िररे पररवारहरूलाई सथारीय तथा राजयका भविषे 
भिषिा प्रभरिया तथा सवेाहरूमा अगाभि बढरमा मद्दत ग्छ्छँ ।
एकसाथ भमलरे हामील ेहाम्ा भविषे आवशयकताहरू िएका भवद्ाथथीहरूलाई उभित भविषे धयार प्राप्त गर्न र िभैषिक सफलताको बा्टो खोजरमा 
मद्दत गर्न सक्छौँ ।

बालबाललकाका लाभग सबिैनदा राम्ोसगँ काम गरने समा्धारहरू खोजरे
ओहायोका अभििावक मने्टरहरूल ेपररवार, सकुल र एजनेसीहरूसगँ भमलरे काम गर ु्नहुन्छ । हाम्ो सहयोगमा पररवारहरूल ेभविषे भिषिा 
प्रभरियाका बारेमा बझुर्ेछर ्र आफरा बालबाललकाका लाभग अझ राम्ोसगँ परैवीकता्नहरू बनर्ेछर ्।

हामी भविषे भिषिासमबन्धी जारकारी तथा प्रभरियाहरूलाई थप पहुिँयोगय बराउरका लाभग बललयो साझदेारीहरू भसज्नरा गर्न हाम्ो उतसाह र 
अरिुव प्रयोग ग्छ्छँ । ओहायोका अभििावक मने्टरहरूल ेपररवारहरूलाई भविषे भिषिाका भवभिनर िीष्नकहरूसमबन्धी जारकारी उपलब्ध 
गराउरहुुन्छ । भविषेगरी, हामी भरमर काय्नहरूका लाभग जारकारी र सहयोग उपलब्ध गराउँ्छौँ:

 •  पररवार, भवद्ाथथी तथा सकुलहरूका अभ्धकार र उत्तरदाभयतवहरू बझुर । 

 •  भप्रसकुल र हाइ सकुलबा्ट ट्ाननजसर गर्न (माभथललो तहमा जार) । 

 •  साषिरतामा भवद्ाथथीको सफलता बढाउरमा योगदार परु ्याउर ।

 •  पररवार वा भिनसट्क्टको अररुो्धमा कुर ैपभर भविषे भिषिा बठैकमाफ्न त पररवारहरूलाई माग्नदि्नर गर्न ।

 •  सकुल र पररवारहरूका लाभग जारकारी सत्रहरू आयोभजत गर्न ।

 •  पररवार र भिषिकहरूलाई अपाङगता िएका भवद्ाथथीहरूलाई सहायता गरने एजनेसी र ससंथाहरूसगँ जोडर ।

यसका साथ,ै हाम्ो प्रभिषिरल ेहामीलाई भविषे भिषिा काररु तथा रीभतहरूका बारेमा वत्नमार र रवीरतम जारकारी उपलब्ध गराउरमा मद्दत 
गद्न्छ ।

हाम्ो सहयोग दढृतापवू्नक रहन्छ
30 वष्नदलेख, ओहायोको अभििावक मने्टरहरूल ेअपाङगता िएका बालबाललकाल ेआफरो िभैषिक अरिुवबा्ट अभ्धकतम लाि ललर सकूर ्
िररे पररवारहरूलाई भविषे भिषिा प्रभरिया तथा सवेाहरूमा अगाभि बढरमा मद्दत गरेका ्छर ्।

ओहायोका अभििावक मने्टरहरूलाई ओहायो भिषिा भविागमाफ्न त सङ्ीय तथा राजय कोषहरू प्रयोग गरेर आभथ्नक सहायता प्राप्त हुन्छ । 
हामीलाई सकुल भिनसट्क्ट र िभैषिक सवेा केनद्रहरूद्ारा रोजगारीमा रालखएको हो । ओहायो भिषिा भविागको असा्धारर बालबाललकाका लाभग 
काया्नलयल ेहामीलाई अभििावक मने्टरहरूको रूपमा आफरो काय्न काया्ननवयर गर्नमा माग्नदि्नर र सहायता उपलब्ध गराउँ्छ । ओहायो स्ेट्ट 
यभुरिभस्न्टीको रोजगारीका लाभग भिषिा तथा प्रभिषिर केनद्रल ेहामीलाई भररीषिर, पिेागत भवकास, स्ोतहरू र प्राभवभ्धक सहायता उपलब्ध 
गराउँ्छ ।

के तपाईं हाम्ो सहायता िाहर ेअपाङगता िएको बचिाको पररवारको सदसय हुरहुुन्छ ? हामी मद्दत 
गर्नका लाभग यहाँ ्छौँ ! 
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