
Class of 2020 Senior Fee Refund Procedure (Nepali) 

 

 
 
२०२०को कक्षाको उच्च स्नातक शुल्क फिफतिका प्रफियाहरू 

उच्च स्नातक शुल्क ($७०) फिताा प्राप्त गरे्न प्रफिया शुल्क बुझाईएको फिफिमा फर्नर्ार पर्ाछ।  

 

      १.  अर्नलाइर्न मािा त िा व्यक्तिका साथ िेफिट कािा बाट िा ईचेक द्वारा शुल्क बुझाईएको। 

      २.  व्यक्तिका साथ र्नगर्, चेक िा मर्नी अिार बुझाईएको। 

      ३.  फिद्याथीका फर्नक्ति पररयोजर्ना जिार्न िा अन्य बाफिरी इकाई मािा त शुल्क बुझाईएको। 

 

 िेफिट कािि वा ईचेक मािि त शुल्क बुझाईएको भए 

 

             •   शुल्क फिती केिल मूल िेफिट कािा िा शुल्क बुझाउर्नकालाफग प्रयोग गररएको खातामा मात्र    

                     जारी गर्ना सफकन्छ। 

 

o र्नोट: यफर् शुल्क बुझाउर्नकालाफग प्रयोग गररएको िेफिट कािा िा बैंकको जार्नकारी पररितार्न र्एको छ र्रे्न कृपया  

िेले ओले्डकरलाई holdaker@columbus.k12.oh.us. मा ईमेल मािा त सम्पका  गरु्नािोस्। 

 

                          o         यफर् तँपाईको िेफिट कािा िा बैंकको जार्नकारी पररितार्न र्एको छैर्न र्रे्न तँपाईले कसैलाई पफर्न सम्पका     

                                   गरु्नापरै्र्न। तपाईको बैंक खातामा स्वत: रूपमा शुल्क फिती हुरे्नछ। 

  

•  तँपाईको फित्तीय संस्थाको प्रशोिर्न प्रफियाको समयका आिारमा उि फिती शुल्कको फित्तीय फििरण आफ्र्नो खातामा रे्खा पर्ना २-३ 

िप्ता सम्म लाग्न सक्दछ। 

 

        नगद, चेक वा मफन अििरका साथ शलु्क बुझाईएको भए 

 

• ईक्तिर्नाइट् क्याम्पसमा प्रर्ार्न गररएको जार्नकारीका आिारमा एउटा फिती चेक उत्पन्न गरररे्नछ। 

 

•  के आिश्यक छ: रु्िार्नी गरे्न व्यक्तिको र्नाम फिती चेककालाफग ठेगार्ना र फितााकालाफग  जम्मा रकम। 

 

o  कृपया ईक्तिर्नाइट क्याम्पसमा सबै व्यक्तिगत सम्पका , जार्नकारी सिी छ र्रे्नर प्रमाफणत  गरु्नािोस्। 

o यफर् ईक्तिर्नाइट् क्याम्पसमा जार्नकारी उपलब्ध छैर्न र्रे्न फसफसएसले अफर्र्ािक/संरक्षक/फिद्याथीिरुलाई सम्पका  गरे्न छ। 

• र्नोट: यफर् पत्राचार ठेगार्ना पररितार्न र्एको छ र्रे्न कृपया िेली ओल्डटेकरलाई: holdaker@columbus.k12.oh.us   

 मा ईमेल गरर सम्पका  गरु्नािोस् र ईक्तिर्नाइट् क्याम्पसमा जार्नकारी अद्यािफिक गरु्नािोस्। 

 

• सबै कागजातिरू प्राप्त र्एपफछ मात्र फिताा शुल्कका चेकिरू खातायोग्य रे्य फिर्ाग द्वारा फसजार्ना गरररे्नछ। 

 

• एक पटक प्रफिया पूणा र्एपफछ यो फिती चेकिरू प्राप्त हुर्न २-३ िप्ता सम्म लाग्न सक्दछ।  

 

         बाफहरी इकाई (जसै्त, प्रोजेक्ट कनेक्ट,फ्रान्कलीन काउन्टी आफद)द्वारा शुल्क बुझाईएको भए 

 

• यफर् फिद्याथीका फर्नक्ति बाफिरी एजेन्सी द्वारा शुल्क बुझाई फर्एको फथयो र्रे्न शुल्क उफचत इकाईलाई फिती गरररे्नछ। 

  

                                  o      अफर्र्ािक/संरक्षक/फिद्याथीिरूलाई कोष फिताा गरररे्न छैर्न। 
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