Nepali

बफल पब्लिक विद्यालयहरु
२०२१ अमेरिकी उद्दाि योजना कोषहरुको लावि सिे क्षण
यो सिे क्षणमा तल उल्ले ब्लित क्षे त्रहरुलाई छु ट्टाछु ट्टै केब्लित िरिने छ:












संरचनाहरु, भवनहरु तथा कार्यक्षेत्रहरुको सुधार गने पहलहरु
ववद्याथीहरुको प्रवववध (टे क्नोलोगी) सम्मको पहुँ चलाई सुवनवित गनय सहर्ोग गने
ववद्याथीको स्वास्थ्य र सुरक्षा
वसक्ने/पढ् ने (शै वक्षक) अवसरहरुबाट बन्चित हने समस्याहरुको सम्बोधन गने पहलहरु
वनर्दे शनात्मक पहलहरु
ववद्याथीलाई सामाविक/मानवसक सहर्ोगहरु
हाम्रा अभावग्रस्त/गरीब ववद्याथीहरुलाई सहर्ोग गने
अप्रवासी ववद्याथीहरुलाई र अंग्रेिी भाषा वसक्नेहरुलाई सहर्ोग गने
अवभभावकहरु तथा पररवारहरुलाई सहर्ोग गने
व्यावसावर्क शीप ववकास सम्बन्चि पहलहरु

1. कुन समू ह(हरु) ले तपाईलाई उत्तम तररकाले वर्यन गर्दय छ? (लागू हने सबैमा वचन्ह लगाउनुहोस्)
 बफलो शहरको वावसन्दा
 अवभभावक/संरक्षक/हे रचाहकताय
 ववद्याथी
 बफलो पन्चिक ववद्यालर्को एक स्नातक
 सामु र्दावर्क संस्थाको सर्दस्य/प्रवतवनवध (उर्दाहरर्: से र्स, र्ूनाइटे ड, इत्यार्दी)
 डाक्टर, नसय, वा मे वडकल ववशेषज्ञ
 एउटा पररवारको सर्दस्य िो घरमा अंग्रेिी बाहे क अको भाषा बोल्छ
 एउटा अमे ररकाकी आवर्दवासी/िनिावतका सर्दस्य
 अन्य (कृपर्ा व्याख्या गनुय होस्) _________________
2. संरचनाहरु, भवनहरु तथा कार्यक्षेत्रहरुको सुधार गने पहलहरु (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह
लगाउनु होस्)


हावाको गुर्स्तरमा सुधार ल्याउन एर्र भे न्चिले सनलाई अपग्रेड/अनु कूल बनाउने ।



पानीको बोतललाई भने स्टे शनहरुमा अवन्चस्थत खाने पानीको धाराहरुलाई अपग्रेड गने ।



स्कूलहरुको स्वच्छता/सरसफाईको स्तरमा वृन्चि गने ।



सुरक्षा र स्वच्छतामा सुधार ल्याउन स्कूलको भोिन कक्ष / क्याफेटे ररर्ाको उपकरर्हरुलाई अपग्रेड
गने ।



स्कूलका भवनहरुमा संरचनात्मक र सुरक्षा प्रर्ालीहरुको सुधार गने (उर्दाहरर्: नर्ाुँ झ्यालहरु,
ढोकाहरु, सुरक्षा प्रर्ालीहरु, छत ममय त, धारा-नल/पाइपका कार्यहरु, मे सनरीको कार्य, पेिको कार्य,

इले न्चक्टिकल कार्यहरु, भु इुँ ममय त-संहार, वलड पेि उपचार, इत्यार्दी)। तल उल्ले न्चखत “अन्य” खण्डमा
भवनहरुमा ववशे ष सुधारहरु गनय कृपर्ा सुझावहरु वर्दनु होस्।


सुरक्षामा सकारात्मक सुधार ल्याउन, सामाविक र्दु री कार्म राख्ने कार्यमा वृन्चि ल्याउन तथा
अशक्त/अपाङ्ग ववद्याथी र पररवारहरुलाई समावेशीकरर् गनय हे तु वतयमान खे लकूर्दका संरचनाहरु,
खे लकूर्द मै र्दानहरु, व्यार्ामशालाहरुलाई सुधार गने / आधुवनकीकरर् गने (उर्दाहरर्: िीचसय, खे ल्दा
लगाइने लू गाहरु, टफय वफल्डहरु, लकर कोठाहरु, इत्यावर्द)।



ठु लो भीडलाई समार्ोवित गर्दाय िब पर्ाय प्त सामाविक र्दूरी कार्म राख्न न्चस्थवत उपलब्ध हुँ र्दैन,
ववद्याथीको
खे लकूर्द
कार्यक्रमहरुलाई
हे नय
लावग
पररवारहरु,
साथीहरु,
र
र्दे खभालकताय हरुलाई वडविटल/भचुयवल वववधहरु प्रर्दान गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _____________________

ववद्याथीहरुको प्रवववध (टे क्नोलोगी) सम्मको पहुँ चलाई सुवनवित गनय सहर्ोग गने : (तपाईले समथय न गने
पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)
3.

4.



वनर्वमत र ववशे ष वववधहरु माफयत शै वक्षक वनर्दे शनहरुलाई ववतरर् गनय मद्दत पुर्ाय उन हे तु
ववद्याथीहरुको लावग शै वक्षक टे क्नोलोिी खररर्द गने (साथै हाडय वेर्र, सफ्टवेर्र, कने न्चक्तवभटी, सहार्क
टे क्नोलोिी, र अनु कूल उपकरर्)।



गुर्स्तरीर् तथा सुधाररएको क्यामे रा उपकरर्को खररर्द गने (उर्दाहरर्: वशक्षक वहं डा/चल्दा क्यामे रा
पवन स्वतः चल्ने वकवसमको क्यामे राहरु , टि ाइपडहरु, इत्यार्दी)



ववद्याथीहरु तथा पररवारहरुले वन:शु ल्क इिरने ट सुववधा प्रर्दान गनय हे तु स्कूल-व्यापी र वछमे कमा
गुर्स्तरीर् वाई-फाई (इिरने ट सुववधा) प्रर्दान गने ।



ररमोट वशक्षा र भचुयवल कक्षा सम्बन्चि टे क्नोलोिीका बारे मा नर्ाुँ वशक्षकहरुलाई प्रवशवक्षत गने ।



एक अवधक सुरवक्षत, कक्षामा उत्तम, ने टवकयका पूवाय धारलाई पुनः वडिाइन गनय र पुनः रुपरे खा तर्ार
गनय को लावग रर्नीवतहरु तथा समाधानहरु प्रर्दान गने ।



स्कूल बस रुटहरु सम्बन्चि िानकारी वर्दने सफ्टवेर्रलाई साथै वेब-एप्समा सुधार गने िसले ववधाथीहरु
तथा पररवारहरुलाई स्कूल बसहरुको समर्-तावलका र बसहरु कवत बिे आउुँ छ भनी बारे िानकारी
वर्दन्छ।



प्रौढ़ वशक्षा कार्यक्रमको लावग टे क्नोलोिी हाडय वेर्र र सफ्टवेर्रलाई अद्याववधक / अपग्रेड गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _____________________

ववद्याथीको स्वास्थ्य र सुरक्षा: (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)



कोवभड-१९ लाई न्यू नीकरर् गने श्रोत-साधनहरुलाई प्रर्दान गनय वनरन्तरता वर्दने (उर्दाहरर्:
प्लेक्सीग्लास ब्याररर्र, मास्कहरु, ह्याण्ड स्यानीटाईिर, सरसफाई गने सामग्रीहरु, इत्यावर्द)।



वशक्षर् साइटबाट बावहर कार्यरत कमय चारीहरुलाई न्यू नीकरर् गने थप श्रोत-साधनहरु र सरसफाई
गने सामाग्रीहरु प्रर्दान गने (उर्दाहरर्: सामु र्दावर्क केन्द्रहरुमा कार्यरत प्रौढ़ वशक्षा कमय चारी)।



छु ट्टै र्ान्चिक र भे न्चिले सन प्रर्ालीहरु भएको इसोले सन कोठाहरुको वडिाइन न्चिवनक नविकै वा
न्चिवनक कक्ष वभत्रै गने ।



ववद्याथीहरु तथा कमय चारीहरुको साइटमै स्कूल स्तरको कोवभड-१९ पररक्षर्को पुनरावृवत्तलाई
बढाउने ।



व्यार्ामशालाहरु, अडीटोररर्महरु, र क्याफेटे ररर्ाको स्थानमा भे न्चिले सन एर्रलाई पररपूरक गनय
थप र्ान्चिक उपकरर् प्रर्दान गने ।



थप स्कूल नसयहरु, ववकल्प नसयहरु, वफल्ड वटि पमा िाने नसयहरु उपलब्ध गराउने।



भवन सुरक्षाको लावग वभवडर्ो क्यामे रा र स्वचावलत सुरक्षा प्रर्ालीहरुलाई सुधार गने ।



भवनहरुमा सुरवक्षत मु ख्य प्रवे श स्थलहरुको वडिाइन गने ।



पारम्पररक वशशाका झ्यालहरुको ठाुँ उमा बुलेटप्रुफ वशशाहरु लगाउने।



ववद्याथीको सुरक्षामा वृन्चि ल्याउन उवचत तररकाले ववद्याथीको र्ातार्ात प्रवृवतहरु र ववद्याथीको
स्थानलाई पवहचान गनय एक ववद्याथीलाई टि ावकंग प्रर्ालीको खररर्द गने (उर्दाहरर्: ववद्याथीहरु
सुरवक्षत तररकाले घर/स्कूल पुग्छन् भनी सुवनवित गनय को लावग)



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _____________________

वसक्ने/पढ् ने (शै वक्षक) अवसरहरुबाट बन्चित हने समस्याहरुको सम्बोधन गने पहलहरु: तपाईले समथय न गने
पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)
 गमीको समर्मा थप व्यन्चक्तगत-शै वक्षक समर् प्रर्दान गने ।
5.



स्कूल लाग्नु भन्दा अगाडी वा स्कूलको समर् सके पवछ थप व्यन्चक्तगत-शै वक्षक समर् प्रर्दान गने ।



शवनवारको वर्दनहरुमा थप व्यन्चक्तगत-शै वक्षक समर् प्रर्दान गने ।



भचुयवल/अनलाइन वववधहरुको प्रर्ोगले थप शै वक्षक समर् प्रर्दान गने ।



संघषय रत ववद्याथीहरुलाई समथय न गनय थप उपर्ोगी शै वक्षक संसाधनहरु खरीर्द गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _______________________

6.

7.

वनर्दे शनात्मक पहलहरु: (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)
 वडविटल/अनलाइन वववधहरुको प्रर्ोगले शै वक्षक ववकल्पहरु उपलब्ध गने (उर्दाहरर्: एउटा पूर्य
रुपले भचुयवल हाई स्कूल)।


प्रारन्चिक शै शव साक्षरतालाई समथय न गनय स्रोत-साधानहरु उपलब्ध गराउने ।



कक्षाकोठा र स्कूलको पुस्ताकालर्हरुलाई ववववध पाठहरु उपलब्ध गराउने ।



कक्षाकोठाहरुको लावग नर्ाुँ पाठ्यपुस्तकहररु, वनर्दे शनात्मक कार्यक्रमहरु, वनर्दे शनात्मक साधनहरु,
र्स.वट.ई.ए.र्म. (STEAM) का स्रोत-साधनहरु र प्रर्ोगशालाका उपकरर्, इत्यावर्द, प्रर्दान गने ।



गवतवृन्चि र फलर्दार्क अवसरहरुलाई समथय न गने स्रोत-साधनहरुको खररर्द गने ।



ववशे ष वशक्षा कार्यक्रमको सामग्रीहरु/उपर्ुक्त साधनहरुको खररर्द गने ।



ववद्याथीहरु िसको अंग्रेिी एक नर्ाुँ भाषा (इ.र्न.र्ल.) हो, त्यस्ता ववद्याथीहरुका लावग
सामग्रीहरु/सहर्ोगी साधनहरुको खररर्द गने ।



सां स्कृवतक र भावषक रुपले संवेर्दनशील पहलहरुलाई ववस्तार गने।



एडभान्स प्लेसमे िका पाठ्यक्रमहरु उपलब्ध गराउने र ववववध ववद्याथीहरुको िनसंख्याहरुलाई भनाय
गने कार्यलाई ववस्तार गने ।



अवन्चस्थत सां गीवतक नाट्यशाला कार्यक्रमलाई ववस्तार गने ।



व्यापार/व्यवसावर्क तथा िावगरमा आधाररत शै वक्षक कार्यक्रमहरु, सामग्रीहरु, र उपकरर्
(उर्दाहरर्: मोटर वाहन र इले न्चक्टिक वाहनलाई ममय त गने , हररत वशल्पववज्ञान, र्च.भी.ए.सी. (HVAC),
धारा-नलको सम्बन्चि प्रवशक्षर्, वसकमीको पढाई, नवसयङ्ग, घरमै र्दे खभालको प्रवशक्षर्, साइबरसुरक्षाको अनु सिान सम्बन्चि प्रवशक्षर्, इत्यावर्द) लाई उपग्रेड/अद्याववधक गने ।



स्वास्थ्य सेवा प्रर्ाली, वनवि ववत्त, इत्यावर्दको सामना गनय प्रौढ़ वशक्षा प्रभागले प्रर्दान गने
पाठ्यक्रमहरुलाई उपग्रेड/अद्याववधक गने ।



सूवचत वनर्दे शनात्मक वशक्षा र न्यार्ोवचत ग्रेवडं ग गने अभ्यासहरुलाई सहर्ोग गनय हे तु मु ल्यां कन गने
उपकरर्हरु तथा स्रोत-साधनहरुको खररर्द गने



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _______________________

ववद्याथीलाई सामाविक/मानवसक सहर्ोगहरु: (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)
 मानवसक स्वास्थ्यको समस्यालाई रोकथाम गनय ववद्याथीहरुलाई थप स्रोत-साधनहरुका साथै स्कूल
लाग्ने वर्दनमा, र ववस्ताररत वशक्षर्को समर्मा, वा िब ववद्याथीहरुले वशक्षर् वनर्दे शनहरु घरमै प्राप्त
गर्दय छन् सहर्ोग प्रर्दान गने ।



स्कूल लागेको समर्मा, ववस्ताररत वशक्षर्को अववधमा वा िब ववद्याथीहरुले घरबाट वशक्षर् वनर्दे शन
सेवाहरु प्राप्त गर्दाय अववधमा थप मानवसक स्वास्थ्य रोकथामका स्रोत-साधनहरु तथा सहर्ोगहरु
प्रर्दान गने ।



थप सामाविक सेवामा खवटएका कार्यकताय हरु, स्कूलको मागयर्दशय न सल्लाहकारहरु,
मनोवैज्ञावनकहरु, सामु र्दावर्क स्वास्थ्य कार्यकताय हरु र मानवसक स्वास्थ्यका कमय चारीहरुलाई वनर्ुक्त
गने वा केवह समर्का लावग कार्य-सम्झौता गरी वनर्ुक्त गने ।



ववद्याथीहरुले अनु भव गरी रहे का सामाविक/भावनात्मक पीडाहरुलाई तथा सिवतः मानवसक
स्वास्थ्यसंग संघषय गरररहे कालाई पवहचान गनय स्कूलको कमय चरीलाई प्रवशक्षर् वर्दने तावक सो
ववद्याथीहरुको स्वास्थ्य लाभको लावग परामशय र्दाता/सामाविक सेवामा खवटएका कार्यकताय हरु समक्ष
ररफर गनय सवकन्छ।



२०१९ र २०२१ र्ुवा िोन्चखम व्यवहार सवेक्षर्, ववश्वव्यापी मानवसक स्वास्थ्य छानवबन र स्कूल स्वास्थ्य
सूचीको आधारमा ववद्याथीहरुको आवश्यकताहरुलाई मु ल्यां कन गने ।



सामाविक भावनात्मक र स्वास्थ्य-कल्यार्का ववषर्मा र्दक्षता कार्म राख्न प्रवशक्षर्हरु तथा वनरन्तर
सहर्ोग प्रर्दान गने ।



सिाववत बाल शोषर्का संकेतहरुको पवहचान गनय स्कूलका कमय चारी संग-संगै सहर्ोगी वशक्षक र
सहार्कहरुलाई थप तावलम प्रर्दान गने ।



ववद्याथीहरु तथा पररवारहरुलाई आत्महत्या र लागू-औषधको र्दु रुपर्ोगलाई रोकथाम गनय स्रोतसाधनहरु प्रर्दान गने ।



बर्दमाशी (bullying) वनवारर् कार्यक्रमहरु, प्रवशक्षर्, र बर्दमाशीलाई (bullying) ररपोटय गनय उन्नत
वववधहरु (साथै साइबर बर्दमाशी) सम्बन्चि तावलम प्रर्दान गने ।



ववद्याथीहरु िसलाई सामाविक तथा भावनात्मक आवश्यकताहरु हने छ भनी सो आवश्यकताहरुको
पवहचान तथा भववष्यवार्ी गनय सामाविक-भावनात्मक मु ल्यां कन माफयत सवक्रर् रुपले कमय चारीलाई
सहर्ोग गने साथै प्रवशवक्षत कमय चारीले मु ल्यां कनको तथ्ां कलाई सामाविक-भावनात्मक र
सां स्कृवतक उत्तरर्दार्ीको निरले ववश्लेषर् गने ।



सकारात्मक व्यवहार, सामाविक-भावनात्मक कल्यार् रर्नीवतहरु र ववद्याथीको हाविरीको लावग
श्रे र्ी प्रर्ाली अनु सार सहर्ोगलाई प्रोत्साहन वर्दन हे तु स्कूलका भवनहरुको लावग कोवचङ्ग/अनु वशक्षर्
सहर्ोग



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _____________________

हाम्रा अभावग्रस्त/गरीब ववद्याथीहरुलाई सहर्ोग गने : (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह
लगाउनु होस्)
 स्वास्थ्यमा राम्रो पहुँ चको आवश्यकता भएका ववद्याथीहरु र पररवारहरुलाई स्रोत-साधनहरु प्रर्दान गने
साथै ववद्याथीहरु र अवभभावकहरुलाई स्वास्थ्य र कल्यार्को ववषर्हरुमा वशवक्षत गने ।
8.



कोवभड-१९ महामारीको समर्मा स्कूल िान छोडे का ववद्याथीहरुको पत्ता लगाउन सहार्क
कमय चारीलाई वनर्ुन्चक्त गने ।



बेघर, फोस्टर केर्रमा रहे का, स्कूलबाट वनलन्चम्बत भएका र/वा गभय वती अवस्थामा रहे का र/ वा
आफ्नो बच्चालाई र्दे खभालमा संलग्न ववद्याथीहरुलाई सहर्ोग प्रर्दान गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य _____________________

अप्रवासी ववद्याथीहरुलाई र अंग्रेिी भाषा वसक्नेहरुलाई सहर्ोग गने : (तपाईले समथयन गने पहलहरुमा कृपर्ा
वचन्ह लगाउनु होस्)
9.

10.

11.



ववद्याथीहरु र पररवारहरु िसका लावग अंग्रेिी एउटा नर्ाुँ भाषा हो, उनीहरुका अवितीर्
आवश्यकताहरुलाई पूरा गनय ववशे ष स्रोत-साधनहरु, कार्यक्रमहरु, र सहर्ोगहरु प्रर्दान गने ।



विभाषी ववद्याथी र पररवारहरुका अवितीर् आवश्यकताहरुलाई पूरा गनय ववशे ष स्रोत-साधनहरु,
कार्यक्रमहरु, र सहर्ोगहरु प्रर्दान गने ।



अनु वार्द गने उपकरर् र सामग्री (उर्दाहरर्: स्कूलका कमय चारीहरु र पररवारहरु बीच राम्रो संचारको
लावग हे ड्फोने/सफ्टवेर्र, मातृ भाषाहरुमा वप्रि गरे को सामग्रीहरुलाई, नर्ाुँ आएका हरे क
ववद्याथीहरुलाई एक शब्दकोश, इत्यावर्द) प्रर्दान गने ।



अंग्रेिी भाषा िसको लावग नर्ाुँ हन्छ उनीहरुका लावग अंशहरु समावेश गनय हे तु प्रौढ़ वशक्षा अन्तगयत
हालको प्रस्ताववत पाठ्यक्रमहरुको ववस्तार गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य:_____________________

अवभभावकहरु तथा पररवारहरुलाई सहर्ोग गने : (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)
 अवभभावकहरुलाई उनीहरुको बच्चाहरुको िीवन र वशक्षामा संलग्न गराउने अवसरहरुमा वृन्चि गने ।


पी.वब.र्स. अवभभावक सेिरहरु (BPS Parent Centers) ले प्रर्दान गने व्यन्चक्तगत रुपले र भचुयवल
तररकाले प्रर्दान गने कार्यक्रमलाई वनरन्तरता वर्दने । (हामीले अवहले प्रस्तु वतकारर्हरु, वशक्षर् सत्रहरु,
समथय न समू हहरु, वववभन्न ववषर्हरुमा ववशे ष कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्दय छौं)।



पररवारहरुको लावग मानवसक स्वास्थ्य सम्बन्चि श्रोत/साधनहरु।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य:_____________________

व्यावसावर्क शीप ववकास सम्बन्चि पहलहरु: (तपाईले समथय न गने पहलहरुमा कृपर्ा वचन्ह लगाउनु होस्)



कमय चारीहरुलाई आउुँ र्दो पुस्ताहार र अन्य र्न.वाई.र्स.ई.डी. (NYSED) वशक्षर् मापर्दण्डहरु
(उर्दाहरर्: गवर्त, अंग्रेिी, ववज्ञान, सामाविक वशक्षा, इत्यावर्द।) बारे प्रवशक्षर् वर्दने ।



भचुयवल वशक्षा रर्नीवतहरु र अनलाइन वशक्षा कार्यक्रमहरु (िस्तै: स्कूलोिी) मा तावलम प्रर्दान गने ।



शै वक्षक ववषर्का क्षे त्रहरुमा व्यवसावर्क शीप ववकास सम्बन्चि तावलम प्रर्दान गने ।



नर्ाुँ भाषाको रुपमा अंग्रेिी (इ.र्न.र्ल.) र ववशे ष वशक्षाका वशक्षकहरुलाई व्यवसावर्क शीप ववकास
सम्बन्चि तावलम प्रर्दान गने ।



प्रसाशकहरुलाई व्यवसावर्क शीप ववकास सम्बन्चि तावलम प्रर्दान गने ।



एक सकारात्मक ववद्यालर् र कक्षा कोठाको वातावारर्को शै ली (उर्दाहरर्: वनलम्बनको ववकल्पहरु,
पुनस्थाय पना सम्बन्चि अभ्यासहरु, सां स्कृवतक र भावषक वहसाबले संवेर्दनशील वशक्षर्, सवक्रर् तररकाले
कक्षाकोठाको व्यवस्थापन शै ली, सामाविक-भावनात्मक वशक्षर्, वनवहत पक्षपात, आघात आधाररत
र्दे खभाल, आवर्द) बारे वशक्षक र प्रशासकहरुलाई प्रवशक्षर् वर्दने ।



आवश्यकताको आधरमा ववद्याथीहरुको लावग शै वक्षक वनर्दे शनहरुलाई व्यन्चक्तगतकारर् गनय
मु ल्यां कन गने तथ्ां क प्रर्ोग गने वशक्षकहरुलाई तावलम वर्दने।



एडभान्स प्लेसमे ि गवतवृन्चि र/वा समृ न्चिका लावग व्यवसावर्क शीप ववकास।



व्यवसावर्क शीप ववकासका अवसरहरुमा वृन्चि ल्याउन उपकरर्को खररर्द गने ।



मावथको कुनै पवन होइन



अन्य:_____________________

12.
र्वर्द तपाईसंग अन्य सृिनात्मक, बाकस भन्दा बावहरका ववचारहरु, अनु सिानमा आधाररत अवधारर्ाहरु छन्
भने, कृपर्ा र्हाुँ वर्यन गनुय होस्। ___________

