लशक्षकहरूसँग प्रारम्भबाटै सम्पककमा रहनुहोस ् ।

हजुरबुवा-हजुरआमाहरूलाई हाम्रो सन्दे श
आफ्ना नाति-नातिनाहरूका लागि िपाईंको स्याहार उनीहरूको आजको समय र भविष्यका
लागि महत्तत्तिपूर्ण हुन्छ । आफ्ना नाति-नातिनाहरूलाई हुकाणउन र उनीहरूको ससकाइ िथा

जतिसक्दो तछटो सिक्षकहरूसँि सम्पकणमा रहनह
ु ोस ् । विद्यालयहरूले िपाईंको घरमा िपाईंका नाति-नातिनाहरूको ट्राण्न्जसन (एक
अिस्थाबाट अको अिस्थामा जाने) मा सहायिा िने र उनीहरूले ससकाइ, िैक्षक्षक उपलण्धध िा समत्रिाको क्रममा प्रेरणा र ध्यानाकर्कण
जस्ता कुराहरूमा सामना गनक सक्ने समस्याहरूमा मद्दत गने श्रोतसाधनहरूको प्रबन्ध लमलाउनमा मद्दत सक्छन ् । साथै, तिनीहरूले

विकासमा सहायिा िनणका लागि िपाईंहरूले धेरै पररश्रम िनह
ुण ु न्छ भन्ने कुरालाई हामी

तपाईंलाई भावनात्मक सहायता उपलब्ध गराउन, तपाईंसँग ववद्यालयको जानकारी समीक्षा गनक र अन्य हजुरबुवा-

बुझ्छौं । ओहायो स्टे टिाइड फ्यासमली इन्िेजमेन्ट सेन्टर (ओहायो राज्यव्यापी पाररिाररक

हजुरआमाहरूसँग तपाईंको सम्पकक गराउन सक्छन ् ।

संलग्निा केन्र) मा, िपाईंलाई विद्यालयहरूसँि समलेर कायण िनणमा मद्दि िनण र सहयोिी
श्रोिसाधनहरूका बारे मा जानकारी िराउनका लागि हामी यहाँ छौं । िल हामीले ओहायोमा

भावनात्मक सहायता र श्रोतसाधनहरू

हजुरबुिा-हजुरआमा भएका पररिारहरू र अनस
ु न्धानबाट ससकेका पाठहरूका आधारमा

O सिक्षकहरू

O विद्यालयका परामिणदािाहरू

O विद्यालयका सोसल िकणरहरू

O प्रिासकहरू

O मनोिैज्ञातनकहरू

O स्कूल नसणहरू

िपाईंले केही ससफाररसहरू प्राप्ि िनह
े । यो सच
ुण ु नछ
ू ीमा िपाईंले आफ्ना नातिनातिनाहरूको सिक्षा िथा स्िास््य र िपाईंको सम्पूर्ण पररिारको कल्यार्मा सहायिा
िनणका लागि सहयोि अनुरोध सक्ने श्रोिसाधनहरू समािेि छन ् ।

आफ्नो समुदायका अन्य सदस्यहरूसँग सम्पककमा रहनुहोस ् ।

तपाईं एक्लो हुनह
ु ु न्न ।

185,469
बालबाललका
ओहायो राज्यमा

हजुरबुिा-हजुरआमा भएका धेरै पररिारहरूले अरूहरूको सहायता प्राप्ि िनण पतन उपयोिी मान्नुहुन्छ । सहायिाका
लागि िपाईंले कसलाई सम्पकण िनण सक्नुहुन्छ भन्ने बारे मा विचार िनह
ुण ोस ् ।
तनम्न सम्बन्धहरूले तपाईंलाई

अततररक्त सहायता उपलब्ध गराउन सक्छन ्:

O विस्िाररि पररिार
O धासमणक संघसंस्थाहरू

O समुदायका हजुरबुिा-हजुरआमाहरू

O व्यण्क्ििि सहायिाका रूपमा समत्रिाहरू

O सामाण्जक समूहहरू

आफ्नो हजुरबुवाहजुरआमासँग बस्छन ् ।

श्रोतसाधनहरूसँग सम्पककमा रहनुहोस ् ।

तनम्न संघसंस्थाहरूले हजुरबुिा-हजुरआमा भएका िपाईंका पररिारहरूलाई ववत्तीय र पौष्टटक आवश्यकताहरूलाई
पूरा िनणमा मद्दि पुर्
याउन सक्छन ् ।

ववत्तीय श्रोतसाधनहरू:

खाद्यान्न श्रोतसाधनहरू:

O तनधणन पररिारहरूलाई अस्थायी सहयोि (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)

O आकण्स्मक खाद्यान्न सहयोि कायणक्रम (Emergency Food Assistance Program, TEFAP)

हजुरआमाहरूलाई विद्यालय जाने उमेरका बालबासलकाहरूलाई हुकाणउनमा सहायिा िने िररकामा सुधार ल्याउन काम िरररहेको छ । हजुरबुिा-हजुरआमा भएका

O समाण्जक सुरक्षा आय (Social Security Income)

O ओहायो खाद्य कायणक्रम (The Ohio Food Program)

पररिार, विद्यालय िथा समुदायहरूले एकसाथ समलेर काम िदाण बालबासलकाहरू ससकाइ र जीिनमा थप सफल हुन्छन ् ।

O ओहायो ग्र्याण्डप्यारे न्ट/ककनसिप कोअसलिन (Ohio Grandparent/Kinship Coalition)

O पूरक पोषर् सहयोि कायणक्रम (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)

ओहायो स्टे टिाइड फ्यासमली इन्िेजमेन्ट सेन्टरको GrandUnderstandings (ग्राण्डअन्डरस््याण्ण्डङ्स) पररयोजनाले विद्यालय र समुदायहरूले हजुरबुिा-

O ककनसिप नेसभिेटर (Kinship Navigator)
(कानूनी, वित्तिीय, सिक्षा र ररफरलहरू)

