
संर�ण/संर�क�स��ी जानकारी 
 

 
फ््रयाङ्��न काउ�ी प्रोबेट अदालत 

373 South High Street, 22nd Floor 
 

संर�क� िवभाग: 614-525-3841 
संर�क� जानकारी लाइन  614-525-3858 

 
नाबालकका आमाबुवा(ह�) ले स�� िव�ेद गनु�भएको छ भने, संर�क� िदन सिकँदैन। 
उहाँह�ले स�� िव�ेदको िनण�य भएको अदालतमा स�क�  गरेर िन�म�े कुनै काम गनु�पछ� : 

 
1. संर�क आमाबुवाबाट संर�ण खो�े ���का लािग संर�ण प�रवत�न गन�।   
2. अदालतबाट �ेत्रािधकार �रिलज (छुटकारा) गरी पाउँ भनी अपील पेश गन�। अदालतले 

�ेत्रािधकार �रिलज गरेको ख�मा संर�क� दायर गन� सिकन्छ।  
 
 

*************************************************************************************** 
 

तपाईंलाई म�स्थकता�बाट म�त चािहयो भने तपाईंले आफ्नो संर�णको मु�ा दायर गनु� पन� 
छ र �सपिछ प्रिक्रयामा म�त पाउन तलको म�स्थकता�सँग काम गनु� पन� �न सक्छ: 

 
कोट� अफ डोमे��क �रलेस�, जुभेनाइल ब्रा� 

मेिडएसन िडपाट�मे�  
373 South High Street, 3rd Floor  

614-525-6640 
 

***************************************************************************************** 
 

�ा��ारे� पावर अफ अटन� / केयरटेकर अफाडेिभट फ््रयाङ्��न 
काउ�ी �क�  अफ कोट्�स, जुभेनाइल िडिभजन  

373 South High Street, 4th Floor 
614-525-4411 

 
**************************************************************************************** 

 
यो जानकारी तपाईंको आव�कतासँग मेल खाएन भने तपाईंले िन�मा स�क�  

स�क�  गनु� पन� �न सक्छ: 
 

कोट� अफ डोमे��क �रलेस�, जुभेनाइल ब्रा� 
फेिमली एसेसमे� 

373 South High Street, 4th Floor 
 



614-525-4460 
 

तपाईं आव�क जानकारी तलको वेबसाइटमा पिन फेला पान� स�ु�न्छ: 
 

HTTP://WWW.FRANKLINCOUNTYOHIO.GOV 



प्रायः सोिधने प्र�ह� - संर�णस��ी सम�ाह� 
 
प्र�: म Columbus City School District (CCS) को बाउ�� ीिभत्र बसोबास गछु� । एकजना बालक मसँगै ब� 
आउँदै छन् र उनी मेरो जैिवक अथा�त आफ्नै रगतको नाताको ब�ा भने होइनन्। उनको संर�क 
अिभभावक अ� कतै ब�ु�न्छ। म उ� बालकलाई Columbus City Schools (CCS) मा भना� गराउन 
सक्छु? 
 
उ�र: छैन। तपाईंले ब�ाको संर�क वा संर�क� प्रा� गनु� पन� �न्छ र ओहायोको कानुनअनुसार भना�को समयमा 
संर�णको प्रमाण पेश गनु� पन� �न्छ। कृपया थप िववरणह�का लािग फ्रा�िलन काउ�ी अदालतको �क� को 
काया�लय (614) 525-4460 मा स�क�  गनु�होस्। 
 
 
 
प्र�: मैले संर�णका लािग प्र�ाव पाएको छु। मैले मेरो ब�ालाई अदालत�ारा आदेश िदइएको प्र�ाव 
देखाएर भना� गराउन सक्छु? 
 
उ�र:स�ु�न्छ। यिद   उ� प्र�ाव अदालतमा दायर ग�रएको, स्�ा� लगाइएको र िवशेषगरी 60 िदनिभत्र भावी 
सुनुवाई िमित छ भने ब�ा भना� गराउन स�ु�न्छ। के�ीय भना� के�ले अदालतबाट अ��म कागजातह� पूरा 
न�न्जेलस� यो प्र�ात �ीकार गन� सक्छ। 
 
 
 
प्र�: म ब�ाको सा�ै बुवा �ँ र उनलाई िव�ालयमा भना� गराउन चाहन्छु। उनकी आमा पिन सा�ै आमा 
�न् तर हामीले िववाह गरेका भने िथएनौ।ँ मैले के गनु� पन� �न्छ? 
 
उ�र: ओहायो रा�मा, ब�ाको ज� �ँदा आमाबुवाको िववाह भएको छैन भने, बुवा अदालत गएर संर�क बनेको 
आदेश न�ाउन्जेलस� आमा नै एकल �पमा संर�क अिभभावक हो (ओहायोको संशोिधत ऐन 3109.042)।  
ब�ाको ज�दता� प्रमाणपत्रमा नाम उ�ेख ग�रएको बुवाले संर�णको शपथपत्र प्रयोग गरेर भना� गराउन स�ु�न्छ र 
भना�को समयमा बुवाले सो भनु� पन� �न्छ। संर�णको प्र�ाव वा संर�णको प्रमाण भना� भएको िमितदे�ख 60 िदन 
िभत्रमा उपल� गराइएको �नुपछ�  अ�था िव�ाथ�लाई िफता� पठाइने छ। कृपया थप िववरणह�का लािग फ्रा�िलन 
काउ�ी अदालतको �क� को काया�लय (614) 525-4460 मा स�क�  गनु�होस्। 
 
 
 
प्र�: मसँग मलाई ब�ाको संर�ण गन� िदइएको अदालतको आदेश/िनण�य छ। तर यसमा �ायधीशको 
ह�ा�र भने छैन। यो �ीकाय� छ? 
 
उ�र: छैन। �ीकाय� �नका लािग अदालतको आदेशमा �ायाधीश/मिज�� ेटको ह�ा�र ग�रएको, िमित र 
समयसिहत स्�ा� लगाइएको  �नुपछ� । 
 
प्र�: एकजना साथी/नातेदारले मलाई आफ्नो ब�ाको संर�क बनाइएको नोटरी गराइएको िववरण उपल� 
गराउनुभएको छ। यो कागजात संर�णको कागजातको एउटा �ीकाय� प्रमाण �न्छ? 
 
उ�र: छैन। Columbus City School District ले नोटरी गराइएका िववरणह� �ीकार गन� छैन।  तपाईंले ब�ाको 
संर�ण/संर�क� प्रा� गनु� पन� �न्छ र ओहायोको कानुनअनुसार भना�को समयमा संर�णको प्रमाण पेश गनु� पन� 
�न्छ। कृपया थप िववरणह�का लािग फ्रा�िलन काउ�ी अदालतको �क� को काया�लय (614) 525-4460 मा 
स�क�  गनु�होस्। 



 
प्र�: मेरो पूव� जीवनसाथी र मैले पालनपोषणको िज�ा बाँडफाँड ग�रएको सम्झौता गरेका िथयौ।ँ हामी दुई 
फरक �ूल िड����मा बस्छौ।ँ मेरो ब�ा यी दुईम�े जुनसुकै �ूल िड����मा पढ्न पाउँछन्? 
 
उ�र: छैन। स�� िव�ेद/छुि�एको सम्झौता र/वा पालनपोषणको िज�ा बाँडफाँड ग�रएको योजनामा उ�ेख 
ग�रएअनुसार “�ूल स्थान िनयोजना उ�े�ह�का लािग आवासीय अिभभावक” भएको िड����मा ब�ाले पढ्नु 
पन� �न्छ। 
 
 
 
प्र�: मैले स�� िव�ेद गरेको छु र बालबािलकाह� मसँग बस्छन्। म एकल संर�क अिभभावक हो। म 
गैर-संर�क अिभभावकलाई बालबािलकाह�को िव�ालयका रेकड�ह� हेन� तथा प्रयोग गन� अिधकार नहोस् 
भ�े चाहन्छु। यो �ीकाय� छ? 
 
उ�र: छैन। ओहायो कानुनअनुसार, गैर-संर�क अिभभावकलाई पिन िव�ाथ�का रेकड�ह�का स��मा संर�क 
अिभभावक सरह नै अिधकारह� �न्छन्। तपाईंसँग संर�ण आदेश वा रोक लगाउने आदेश छ भने अपवादको 
�पमा यसले अ� अिभभावकलाई रेकड�ह� हेन� अनुमित िमल्ने छैन। तपाईंसँग ��ो आदेश छ र आफ्नो अनुरोध 
हामीमाफ� त पालना गराइयोस् भ�े चाहनु�न्छ भने के�ीय भना� के�लाई संर�ण आदेशको एक प्रित िदइएको 
�नुपछ� । अ�था �ूल िड����ले गैर-संर�क अिभभावकलाई िव�ाथ�का रेकड�ह� हेन� अिधकार अ�ीकार गन� 
स�ैन। 


