————————————— िताष फाराम - कृ पया स्पष्ट रूपमा लेख्नहु ोस् —————————————
सबै खण्र्हरू अदनवायष रूपमा अंग्रेजी भार्ामा भनषपु छष ।
घरको फोन न.ं :

सहभागीको नाम:
ठे गाना:
सहर

/

जन्मदमदत:
मदहना

/
दिन

दजप

स्कूल:
साल

दलङ्ग (गोलो लगाउनहु ोस)् : पु / म
गम्भीर स्वास््य समस्या(हरू):

एलजीहरू (कृ पया सबै लेख्नहु ोस)् :

———–———————————–—— सत्र —–——————————–—————–
शीर्षक:

लागत:
(यदि छ भने कृ पया खेलकूिको दलग (U6, U8, इत्यादि) वा कायषक्रमका दमदत वा सत्र नम्बर लेख्नहु ोस्)

शीर्षक:

लागत:
(यदि छ भने कृ पया खेलकूिको दलग (U6, U8, इत्यादि) वा कायषक्रमका दमदत वा सत्र नम्बर लेख्नहु ोस्)

———————————————— सम्पकष जानकारी ——————————————–—
आमा

बवु ा

आपतकालीन सम्पकष
आमाबवु ा बाहेकका

नाम:

नाम:

दिउँसोको फोन न.ं :

दिउँसोको फोन न.ं :

नाम:

मोबाइल फोन न.ं :
इमेल:

मोबाइल फोन नं.:
इमेल:

फोन नम्बर:
नाता:

——————–—————— खेलकूिसम्बन्धी जानकारी (दलगहरू मात्र) ——————————————
उचाइ:

# दसजनहरू अनभु व:

तौल:

तपाईको
ं बच्चा खेल्न सक्ने पोदजसनहरू:
दिसिषको साइज*:

YS

YM

YL

AS

AM

AL

AXL

अन्य:

*यवु ाका लादग दिसिषको साइज: YS (6-8); YM (10-12); YL (14-16) यदि तपाई ं दनदित हुनहु ुन्न भने एक साइज ठूलो अर्षर गनषहु ोस्
*गलत साइजका कारण कुनै पदन सिषलाई पनु : अर्षर गनषपु रे मा $5.00 पनु : अर्षर शल्ु क लाग्नछ
े *
*सामान्य कायाषलय समयमा मनोरञ्जन कायाषलय (Recreation Office) मा नमनू ा सिषहरू उपलब्ध हुनेछन्

म दनम्न भदू मकामा स्वयंसेवकको रूपमा खदिन इच्छुक छु (एउिा छान्नहु ोस)् : प्रमख
ु प्रदशक्षक
दिउँसोको फोन नं.:

नाम:
इमेल:
तपाईलें प्रदशक्षकको आवेिन बझु ाउनभु यो?*

सहायक प्रदशक्षक

सिषको साइज:
छ

मोबाइल फोन नं.:
खेलकूि:

छै न

———————————————— कृ पया फारामको पृष्ठ पल्िाउनहु ोस् ————————————————

The City of Reynoldsburg
Parks and Recreation Department
7232 E. Main St.
Reynoldsburg, OH 43068
614-322-6806 (कायाषलय)

——————————————— सहमदत सम्झौता* ———————————————
मेरो उमेर अठार (18) वर्ष मादथ छ र म मानदसक एवं शारीररक रूपमा स्वस्थ छु । म वा मेरो नाबालक बच्चा Reynoldsburg मनोरञ्जन कायषक्रम(हरू), सम्बदन्धत प्रदतयोदगता र दक्रयाकलापहरूमा
स्वैदच्छक रूपमा सहभागी भएको छु/छ, वा म City of Reynoldsburg द्वारा प्रायोदजत कायषक्रमको स्वयंसेवक हुँ ।
यी कायषक्रमहरूमा मेरो आफ्नै सल
ं ग्नता वा सहभादगता वा मेरो बच्चाको संलग्नता वा सहभादगताको कारणले कुनै पदन व्यदक्तलाई चोिपिक लागेमा, अशक्त वा मृत्यु भएमा वा सम्पदिमा क्षदत पगु ेमा त्यसबाि
उत्पन्न हुने कुनै पदन िादयत्वबाि म City of Reynoldsburg, यसका कमषचारी, सावषजदनक अदधकारी, स्वयंसेवी, प्रायोजक एजेन्सी, प्रायोजक, दवज्ञापनिाता र यदि लागू भएमा प्रदतयोदगता आयोजना हुने स्थान वा
पररसरको मादलक र ठे क्का पट्टा दिने व्यदक्तहरूलाई मक्त
ु गछुष ।
साथसाथै, म आफ्नो वा मेरो बच्चाको सहभादगताका सबै ज्ञात तथा अज्ञात जोदखमहरू आफै वहन गछुष र पणू ष दजम्मेवारी दलन्छु ।
म कायषक्रममा सहभादगताको सम्बन्धमा तोदकएका एवं प्रचदलत सम्पणू ष शतष तथा दनयमहरू पालना गनष पदन सहमत छु । मैले आफ्नो वा मेरो बच्चाको सहभादगता र/वा कायषक्रमबारे कुनै पदन दचन्ताको दवर्य
िेखक
े ो खण्र्मा, म आफू वा मेरो बच्चालाई सहभादगताबाि हिाउने छु र नदजकै को अदधकारी वा Reynoldsburg मनोरञ्जनात्मक कायषक्रमको सपु रीवेक्षकलाई सदू चत गने छु ।
म Reynoldsburg मनोरञ्जन कायषक्रम(हरू), सम्बदन्धत प्रदतयोदगता र दक्रयाकलापहरू र/वा City of Reynoldsburg द्वारा प्रायोदजत प्रदतयोदगताहरूमा मेरो आफ्नै वा मेरो बच्चाको सल
ं ग्नता वा
सहभादगताबाि हुने कुनै पदन घिनाको क्षदतपदू तष बेहोनेछु र City of Reynoldsburg, यसका कमषचारी, सावषजदनक अदधकारी, स्वयसं ेवी, प्रायोजक एजेन्सी, प्रायोजक, दवज्ञापनिाता र यदि लागू भएमा प्रदतयोदगया
आयोजना हुने स्थान वा पररसरहरूको मादलक र ठे क्का पट्टा दिने व्यदक्तहरूलाई क्षदतपदू तषको लादग दजम्मेवार ठहर गने छै न ।
मैले यस सहमदत सम्झौतामा समावेश नगररएका बयान एवं कथनहरूद्वारा प्रभादवत नभइकन आफ्नो सझु बझु र ज्ञानका आधारमा स्वेच्छाले आफ्नो दनणषय दलएको हो ।

आमा/बवु ा (अदभभावक) हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरमा)

दमदत

—————————————— स्वास््यसम्बन्धी मञ्जरु ीनामा* —————————————–
म/हामी Reynoldsburg Parks and Recreation द्वारा दनदिषष्ट कुनै पदन स्वास््य सेवा प्रिायक, यसका कमषचारी एवं स्वयसं वे ी र Truro Township Fire Department लाई मेरो
बच्चा (नाम) लाई कुनै पदन प्राणघातक चोिपिक/दबमारी भएको खण्र्मा आवश्यक उपचार
सेवा प्रिान गनष/गराउन अनमु दत दिन्छु । यो मञ्जरु ीनामाले
प्राथदमक उपचार र स्वास््य सेवा प्रिायककहाँ आउने/जाने यातायात सेवालाई पदन समेि्छ ।
आमा/बवु ा (अदभभावक) को हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरमा)

दमदत

*आमा/बुवा/अदभभावकले सहमदत समझौता र स्वास््यसम्बन्धी मञ्जुरीनामा िुबैमा हस्ताक्षर नगिाषसम्म िताष भएका व्यदक्तहरू सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।

•

के तपाईलाई
ं थाहा दथयो ?
तपाईलें सबै दक्रयाकलापहरूको दस्थदत हाम्रो दक्रयाकलाप दस्थदत हिलाइन माफष त थाहा पाउन सक्नहु ुन्छ: 614-322-6834

•

तपाई ं हाम्रो दसिी वेबसाइिमा हाम्रो ब्रोसर र अदतररक्त जानकारी हेनष सक्नहु न्ु छ: www.ci.reynoldsburg.oh.us

•

तपाई ं दलगहरू कदहले सरुु हुिँ छै न् र आफ्नो प्रदशक्षकले कदहले बोलाउन सक्छन् भनेर थाहा पाउन र अद्यावदधक गररएका खेल तादलकाहरू हेनष चाहनहु ुन्छ ? हाम्रो
वेबसाइिमा हाम्रा सबै यवु ा खेलहरूको दप्रदसजन दववरण पानाहरू छन् । कृ पया हाम्रो खेलकूिसम्बन्धी वेबपृष्ठ हेनषहु ोस्:
www.ci.reynoldsburg.oh.us/sports.aspx
िताषसम्बन्धी नीदतहरू:

1.

2.
3.

अन्यथा सदू चत गररएको अवस्थामा बाहेक, ब्रोसर दवतरणका लादग उपलब्ध भएपदछ िताष सरुु हुन्छ । अन्यथा सदू चत
गररएको अवस्थामा बाहेक, कायषक्रममा सहभागीहरूको संख्या पगु ेपदछ वा कायषक्रम सरुु हुनभु न्िा 48 घण्िा अगादर्, यी
िईु अवस्था मध्ये जनु पदहला आउँछ, त्यही अनसु ार िताष समाप्त हुनेछ ।
िताष फारामहरू पणू ष रूपमा भररएको हुनपु छष । यसमा वेभरमा हस्ताक्षर गने कायष पदन पछष ! हामी अपणू ष िताष फारामहरू
स्वीकार गने छै नौँ । हामी फ्याक्स माफष त पठाइएका फाराम स्वीकािैनौँ—हामीलाई मल
ू प्रदत नै चादहन्छ ।
शल्ु कहरू िताष गिाषखेरर बझु ाउनपु छष : हामी नगि, चेक, मनी अर्षर, Visa र MasterCard माफष त भक्त
ु ानी स्वीकाछछ ँ (क्रेदर्ि
कार्षहरू व्यदक्तगत रूपमा मात्र) । भक्त
ु ानी प्राप्त भएपदछ मात्र कायषक्रममा ठाउँ सरु दक्षत गररनेछ—ठाउँ रोके र रादखने छै न ।
अदतररक्त नीदतहरू हाम्रो ब्रोसरको पृष्ठ 4 मा छन्

City of Reynoldsburg सँग प्रचारप्रसारका लादग कायषक्रम र प्रदतयोदगताका सहभागीहरूको फोिो दखच्ने अदधकार छ । यी फोिो तथा
दभदर्योहरू भावी क्यािलग, ब्रोसर, पचाष वा Reynoldsburg को वेबसाइि जस्ता दवद्युतीय जन सम्पकष सामग्रीहरूमा प्रयोग गनष सदकनेछ ।

िताष गने चार तररका:

1. व्यदक्तगत रूपमा उपदस्थत भएर: Parks and Recreation Office,
7232 E. Main Street, सोमबार - शक्र
ु बार, दबहान 8 बजेिदे ख
साँझ 5 बजेसम्म, दबिाका दिनमा बाहेक ।
2. रात्री िताष: Municipal Building को लबीको ड्रपबक्समा दिनको 24
घण्िा, हप्तामा 7 दिन भररएको िताष फाराम र शल्ु क भक्त
ु ानीका लादग चेक
खसाल्नहु ोस् । त्यहाँ िताष फारामहरू पदन उपलब्ध छन् ।
3. हुलाकद्वारा: भररएको िताष फाराम र शल्ु क भक्त
ु ानीका लादग चेक तलको
ठे गानामा पठाउनहु ोस:्
Reynoldsburg Parks and Recreation, 7232 E. Main St.,
Reynoldsburg OH 43068
4. अनलाइन, Blue Sombrero माफष त-sports.bluesombrero.com/
Reynoldsburg

