अन्तरााशिय शवद्याथी –
शिशित सम्झौता

यस जानकारी पत्र तपाई र तपाईको शिक्षा प्रदायकबीचको शिशित सम्झौता (written agreement) बारे मा हो।
कशहिेकाही ीँ शिशित सम्झौतािाई ‘भनाा सम्झौता’ (enrolment agreement) वा ‘प्रस्ताव पत्र’ (letter of offer)
पशन भशनन्छ।
तपाई कु नै शिक्षा प्रदायककहाीँ भनाा हुनुअशि, तपाईिे त्यससीँग शिशित सम्झौता गनुापछा। तपाईिे स्वीकार गने उक्त शिशित
सम्झौता तपाई तथा तपाईको शिक्षा प्रदायकबीचको कानुनी सहमशत हो। शिक्षा प्रदायकहरुिाई शिशित सम्झौताशवना
अन्तरााशिय शवद्याथी भनाा गने स्वीकृ शत हुीँदैन।

मेरो शिशित सम्झौतामा के हुनुपछा ?
तपाईको शिशित सम्झौतामा शनम्न कु रा हुनुपछा:



तपाई भनाा भएको कोसाको पशहचान



अंग्रेजी सीप आवश्यकतािगायत पूवाआवश्यकताको रुपरे िा



तपाईको भनााको िताहरुको रुपरे िा



तपाईिे शतनुापने कोसाको िुल्क शववरण (र ती अध्ययन िुल्क सम्बशन्ित अवशि)



तपाईिे शतनापने गैर-अध्ययन िुल्कको शववरण,जस्तै पुनःमूल्यांकन वा परीक्षा िुल्क, शविम्ब भुक्तानी िुल्क, शिफरि
िुल्कहरु



प्रदायकको उजुरी तथा पुनरावेदन प्रकृ याहरुको शनयम



प्रदायकको रकम फफताा नीशत तथा रकम फफतााको िाशग दावी गने प्रकृ याहरुको शनयम



प्रदायकिे कोसा नपढाएमा के हुनेछ भन्ने बारे वणान



अिेशियन उपभोक्ता संरक्षण कानुनअन्तगात तपाईिे गना सक्ने कारवाहीको अशिकारबारे को शववरणको समावेि।

मैिे आफ्नो शिशित सम्झौतािाई फकन ध्यानपूवाक पढ्नुपछा?
तपाईको शिशित सम्झौतािाई ध्यान फदएर पढ्नु र सम्झौताको शनयम तथा िताहरु तपाईिे बुझ्नु िेरै महत्वपूणा हुन्छ।

हामीिाई सम्पका गनुाहोस्

ombudsman.gov.au
1300 362 072
GPO Box 442
Canberra ACT 2601

स्वीकार गनुाअशि तपाईको
शिशित सम्झौतािाई ध्यानपूवाक
पढ्नुहोस्

तपाई तथा तपाईको शिक्षा
प्रदायक तथा िैशक्षक
एजेन्टबीचको तपाईको शिशित
सम्झौता, रकम भुक्तानीको रशसद
तथा अन्य सञ्चारका
प्रशतशिशपहरुिाई आफू सीँग
राख्नुहोस्

के तपाईिे हाम्रो शभशियो
हेनुाभयो? हेनाका िाशग QR कोि
स््यान गनुाहोस्

शविेषगरी िुल्क भुक्तानी तथा रकम फफतााबारे को जानकारी तपाईिे सम्झौतामा हस्ताक्षर गनुाअशि पढ्नु महत्वपूणा हुन्छ ता
फक तपाईिे बुझ्नुहुन्छ फक यफद तपाई कोसाबाट शनशस्कएमा तपाईिे शतना बाीँकी िुल्क वा िाग्ने रद्द िुल्कका िाशग प्रदायकिे
तपाईिाई पछ्याउने सम्भावना बारे थाहा पाउनु हुन्छ।
तपाईको कोसाबाट शनस्कने (withdraw) वा पररवतान (change) गने शनणाय गनुाअशि पशन शिशित सम्झौतािाई पढ्नु र
बुझ्नु महत्वपूणा छ।
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नेपाली | Nepali

शिशित सम्झौता

के मैिे मेरो शिशित सम्झौताको प्रशतशिशप राख्नुपछा ?
तपाईिे आफ्नो शिशित सम्झौताको प्रशतशिशप रािेको सुशनशित गनुा होस्। तपाईिे आफू तथा प्रदायक तथा िैशक्षक एजेन्टबीच तपाईको भनााको सम्बन्िमा भएको रकम
भुक्तानीको रशसद, इमेििगायतका सञ्चारको प्रशतशिशप पशन राख्नुपछा।
यफद तपाईसीँग शिशित सम्झौता छैन भने तपाईको प्रदायकिाई यसको प्रशतशिशपको िाशग अनुरोि गनुाहोस्।

मेरो शिशित सम्झौतामा पररवतान गना सफकन्छ?
तपाईको शिशित सम्झौतामा पररवतानहरु गना सफकन्छ। तपाई तथा तपाईको प्रदायक दुवैिे पररवतान प्रभावकारी हुनुअशि पररवतानमा सहमत हुनु जरुरी हुन्छ।
शिशित सम्झौतामाशथ गररएको कु नै पशन पररवतानको स्पष्टसीँग शमशत तोक्नुपछा ता फक कु न िता कु न समयदेशि िागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। शिशित सम्झौतामा गररएको
पररवतानको प्रशतशिशप तपाईिे राख्नुपछा।

शवद्याथीका िाशग युशक्तहरू (रटप्स(
गनुस
ा ्



स्वीकार गनुाअशि तपाईको शिशित सम्झौतािाई ध्यानपूवाक पढ्नुस्।



तपाईको रकम फफतााको हक छ फक छैन र कशहिे भन्ने कु रा तपाईिे बुझ्नुहोस्।



यफद तपाईिे प्रदायकिाई रद्द िुल्क शतनुापने भए र कशहिे शतने भन्ने कु रा पत्ता िगाउनुस्।



तपाईको शिशित सम्झौता, तपाईको प्रदायक वा िैशक्षक एजेन्टबाट तपाईको भनााको सम्बन्िमा प्रा्त  भएको रशसद र कु नै पशन इमेि वा सञ्चारको
प्रशतशिशप राख्नुस्।



तपाईको शिशित सम्झौतामा भएको िुल्क, रकम फफताा तथा रद्द जस्ता भागमा ध्यान पुराउनुस्।

नगनुस
ा ्



शिशित सम्झौतामा भएका शनयम तथा ितााहरुिाई नबुझेसम्म यसिाई स्वीकार नगनुास्।



शिशित सम्झौतामा फदइएभन्दा फरक िैशक्षक एजेन्ट, शिक्षा प्रदायक वा अरुिे मौशिकरुपमा फदएका सुझावमा भर पनुाहुद
ीँ ैन— यफद कु नै शववाद भएमा
तपाईको कु न कु रामा हक छ भनेर तपाईको प्रदायकिे शिशित सम्झौतामा के िेशिएको छ हेनेछ।

शिशित सम्झौताबारे मा थप जानकारीका िाशग हाम्रो िुल्क तथा रकम फफतााबारे को जानकारी पत्र हेनह
ुा ोस्
थप जानकारी ombudsman.gov.au मा उपिब्ि छ।
कृ पया याद गनुह
ा ोस्: यस कागजातको आसय शनदेिन गने मात्र हो। तसथा यसका जानकारीिाई कानुनी सुझावका रुपमा भर पनुा हुीँदैन वा व्यशक्तगत मामिामा कानुनी सुझावको
शबकल्पको रुपमा शिइनु हुीँदैन। यस कागजातमाशथ भर परेर पररणामस्वरुप कु नै नो्सानी वा क्षशत भएमा कानुनिे फदइएको अशिकतम हदसम्म Commonwealth Ombudsman
जवाफदेही हुनेछैन। यसमा उद्िृत िेरैजसो ऐनहरुको अद्यावशिक संस्करणका िाशग कृ पया कानुनको संिीय रशजष्टर Federal Register of Legislation मा हेनह
ुा ोस्।
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