अमेिरकाका 4 ग्रेडका सबै िव याथीर्लाई िनम त्रणा गिरएको छ।

अ ययन, खोज, र
मनोर जनको संसार

यस पाकर्मा हरे क ब चा कायर्क्रममा सहभागी भएर, तपाईंले अिहले नै

हरे क ब चाको

आ ना संघीय भूिम तथा जलको भ्रमण तथा अ ययन गनर् सक्नुहु छ।
इितहास र सं कृितका लािग रहर जगाउनुहोस ् र मह वपूणर् ठाउँ ह को

प्रतीक्षामा छ!

र् ोस ् । कक्षाकोठा गितिविधह का
सुरक्षाका लािग जीवनभरको प्रण गनुह
अवसरह वा यी िवशेष ठाउँ ह को सुरक्षामा सहभागी हुने तिरकाह

4 कक्षाका िव याथीर्ह का लािग

बारे मा जा नुहोस ्।

आ वान! तपाईंलाई अमेिरकाको
संघीय भूिम र जलको बारे मा के थाहा छ?

से टे बर 1, 2015 को प्रार भदे िख, यिद तपाईं अमेिरकी 4 कक्षाको

तपाईंले ितनलाई प्राय: सबै ठाउँमा पाउन सक्नुहु छ! पोट्रे िरको (Puerto Rico)
दे िख माइनी (Maine)स म र भिजर्िनया (Virginia)दे िख यािसिफक आइ या ड
(Pacific Islands)स म, अमेिरकाका केही असाधारण थानह तपाईंको खोजको
प्रतीक्षामा छन ।्

िव याथीर् (घरमा बसेर प ने र 10 वषर् उमेरका वत त्र अ ययनकतार्ह
सिहत) हुनुहु छ भने, तपाईंले एक वषर्का लािग कुनै पिन संघीय भूिम वा
जलमा असीिमत, िन:शु क पहुँच प्रा त गनर् तपाईंको आ नै भौचर
डाउनलोड गनर् सक्नुहु छ!

आ नो स पदाका बारे मा जा नुहोस ्र 400 भ दा बढी राि ट्रय िनकु जह र

जानु होस ् आ नो पास िलनु होस !्

लाख िबघा संघीय भूिम तथा जल अ वेषण गदार् प्रकृितसँगै जोिडनुहोस ।् या ड

पास प्रा त गनर् सहज छ! www.everykidinapark.gov को “तपाईंको

िबटिवन द लेक्स (Land Between the Lakes), यानल आइ या

र् ोस ्, अनलाइन खेल पूरा गनुह
र् ोस ्,
पास िलनुहोस ्” भागको भ्रमण गनुह

स (Channel

Islands), से ट लुइस आकर् ( St. Louis Arch), सान ए टोिनयो िमश स
(SanAntonio Missions),फ्रे डिरक डग्लास (Frederick Douglass) होम,
क्यािनओन अफ द एि सए

स (Canyon of the Ancients), र लोिरडा िकज

र िप्र ट गनर्का लािग यिक्तगत भौचर डाउनलोड गनुह
र् ोस ् र यसलाई
र् ोस ्। यस कागज
संघीय भूिम र जल थानह मा प्रयोग गनुह
भौचरलाई थप थायी, अ तर िनकाय वािषर्क 4 ग्रेडको िव याथीर्को
पासलाई िनि चत संघीय भूिम वा जल क्षेत्रह मा िविनमय गनर्

ुर् ोस ।् वाँसाह कराएको
(Florida Keys) ज ता सु दर ठाउँह को भ्रमण गनह

सिक छ। पासह जारी गन थानह को सूची पूरा गनर्का लािग

ुर् ोस ,् नदीमा सयर
सु नुहोस ,् हाम्रा पूवर् ऐितहािसक डाइनोसर याकह हे नह

https://store.usgs.gov/pass/PassIssuanceList.pdf को भ्रमण

गनुह
र् ोस ,् लेिवस र क्लाकर्का पाइलाह मा िहँ नुहोस ,् वा म य रातमा आकाशलाई
िनया नुहोस ्र ताराह ग नुहोस!्

आ नोपासकसरीप्रा त रप्रयोग गन, यात्राको योजनाबनाउनम त प्रा त गन ,
उपल धशैिक्षक सामग्रीह को थान फल
े ा पान, र फोनन बर तथाठेगानाह
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फल
े पान
ा बारेमथप
।्
ा जा नwww.everykidinapark.gov माजानहु ोस

गनुह
र् ोस ्।
यिद तपाईंसँग पास वीकायर्ता र शु कह बारे मा प्र नह छन ् भने
कृपया प्र यक्षा पमा संघीय भूिम वा जल क्षेत्रलाई स पकर् गनुह
र् ोस ्:




भू‐ यव थापन यूरो (www.blm.gov)



अमेिरकी म



राि ट्रय समुिद्रक तथा वायुम डलीय प्रशासन

भूिम उद्धार यूरो (www.usbr.gov)

य तथा व यज तु सेवा (www.fws.gov)

(www.oceanservice.noaa.gov)

4 कक्षाका िव याथीर्ह र उनीह का पाहुनालाई
संघीय भिू म तथा जलमा िन:शु क पहुँच
छ

Nepali

www.everykidinapark.gov




राि ट्रय िनकु ज सेवा (www.nps.gov)
अमेिरकी आमीर् इि जिनयर कप रे शन
(www.corpslakes.us)



अमेिरकी वनजङ्गल सेवा (www.fs.fed.us)

प्राय: सोिधने प्र नह
Q. अमेिरकाका 4 कक्षाका िव याथीर्ह (घरै मा बसेर प ने र 10 वषर् उमेरका वत त्र
अ ययनकतार् सिहत) ले कसरी भौचर वा पास प्रा त गनर् सक्छन ्।
A. यस www.everykidinapark.gov मा गएर, अनलाइन गेम खेलेर, र यिक्तगत
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बनाइएको भौचर डाउनलोड तथा िप्र ट गरे र।

भौचर वा पासमा कसलाई समावे श गिर छ?

Q. भौचर वा पास केका लािग मा य हु छ?

A. पास िन:शु क हु छ र यसले तपाईंको 4 कक्षाको वषर्को से टे बर 1 मा सु
भएर अग ट 31 मा समा त हुने गरी परू ा एक वषर्को लािग सबै संघीय भिू म तथा

शु क नलाग्ने प्रवे श प्रा त गनुर् होस !्
केही कमर्चारी रिहत संघीय भूिम तथा जलमा, सवारी साधनमा मा य पास

भौचर वा पास भएको 4 कक्षाको िव याथीर्को पमा, तपाईंसँग
सवारी साधनमा भएको जोकोही यिक्तलाई प्रित सवारी साधन
शु क लाग्ने यी
थानह मा िन:शु क प्रवेश गराइ छ। प्रित यिक्तको शु क लाग्ने
ठाउँ मा भ्रमण गदार्, पास भएको 4 ग्रेडको िव याथीर्सँगका तीनजना
युवास मको समूहलाई िन:शु क प्रवेश गराइनेछ। यिद 4 ग्रेडको
िव याथीर् र उसको वा उनको पिरवारले मोटरसाइकल चलाउँ दै
समावेश गिर छ! पास प्रयोग गनर्का लािग चौथो कक्षाको िव याथीर्
उपि थत हुनु पनछ ।
िशक्षकह पिन समावेश हुन सक्छन ्! आजै अनलाइन हुनुहोस ् र थप
जा नका लािग www.everykidinapark.gov मा जानुहोस ्।

छूटग्राहीह ले संघीय भिू म तथा जलमा केही सिु वधाह र गितिविधह को
यव थापन गछर् न ् र पास प्रदान गनछै नन ्। कृपया पास वीकायर्ताका लािग थप

दे िखने गरी राख्न आव यक हु छ। अ तरिनकाय वािषर्क 4 कक्षाका

जानकारी प्रा त गनर् तपाईं भ्रमणमा जाने थानको बारे मा सोधखोज गनह
ुर् ोस ्।

िव याथीर् पास उपल ध झु डाउने याग प्रयोग गरी वा याशबोडर्मा

Q. एउटा भौचर वा पासले एकभ दा बढी सवारी साधनको प्रवेशलाई अनम
ु ित

पछािडको हे न िससाबाट दे िखने हुनुपछर् । यिद तपाईं, 4 कक्षाको िव याथीर्,

िद छ?

सँग कागज भौचर छ भने, भौचरलाई दे िखने बार कोडसँगै याशबोडर्मा

A. िदँ दैन । सवारी साधनमा उपि थत पास मािलकले मात्र िन:शु क प्रवेश गनर् सिक छ।

राख्नप
ु छर् ।

Q. पास मािलकले साइकलमा भएका अ य साथीको साथमा संघीय भिू म वा जल

यात्रा योजना उपकरणह यी वेबसाइटह मा प्रा त गनर् सिक छ:

हुनुहु छ भने, यसमा तीनजना युवास मको समूहलाई पिन

जल क्षेत्रको प्रवेश र तरीय रमणीयता शु कलाई समे छ। यसले क्याि पङ,
डुङ्गा चलाउने, पािकर्ङ, िवशेष यात्रा, याख्या मक शु कह , िवशेष अनम
ु ित, वा
डुङ्गा सयर ज ता िव तािरत रमणीयता शु कह समे दै न। साथै, िनजी






www.everykidinapark.gov
www.findyourpark.com

क्षेत्रह मा प्रवेश प्रा त गनर् सिक छ?

A. सिक छ। पास मािलक र साइकलमा सवार तीन जना युवास मको समूहले
िन:शु क प्रवेश गनर् सक्छन ्।

Q. चोरी भएको वा हराएको भौचर वा पासलाई प्रित थापन गनर् सिक छ? िसिरयल

www.discovertheforest.org

न बरह लाई याक गनर् सिक छ?

www.recreation.gov

A. सिकं दै न। गोपनीयता तथा लिजि टकल मह वका कारण, हराएमा वा चोरी

पाकर्मा हरे क ब चा बारे मा थप जा नुहोस ्
पाकर्मा हरे क ब चा नामक वेबसाइटले भौचर र पास कसरी प्रा त गन,
यात्रा योजनाका सुझावह , र कसरी सहभागी हुने भ ने बारे मा जानकारी
प्रदान गछर् । कृपया थप िववरणका लािग www.everykidinapark.gov
मा जानुहोस ् वा EveryKidinaPark लाई Facebook, Instagram,
Twitter, र YouTube मा प याउनुहोस ्।

भएमा पासह को प्रित थापन गनर् सिकं दै न; www.everykidinapark.gov

वेबसाइटमा गएर नयाँ कागज भौचर प्रा त गनर् समान गितिविधह पूरा गरी नयाँ
भौचर वा पासमा पहुँच गनुप
र् छर् ।

Q. यिद मैले क्षेत्रमा मेरो भौचर वा पास याउन िबिसर्एँ र प्रवेश वा प्रयोग शु क

भक्
ु तान गरे मा, मैले पत्राचार माफर्त रिसद र पास वा भौचरको प्रितिलिप पठाउन र

रकम िफतार् प्रा त गनर् सक्छु?

A. रकम िफतार्ह जारी गिरएका छै नन ्। पास वा भौचर प्रितिलिपह ,

इलेक्ट्रोिनक छिव, र पासह िबनाका झु डाउने यागह प्रवेश प्रयोगका लािग

मा य हुँदैनन ्।

Q. मैले मेरो साथीलाई प्रयोग गनर्का लािग कागज भौचर वा अ तरिनकाय
वािषर्क 4 ग्रेड िव याथीर् पास िदन सक्छु?

यस www.everykidinapark.gov मा थप जा नुहोस ् र हामीलाई िन नमा
प याउनुहोस ्:

राि ट्रय िनकु ज सेवा • वनजङ्गल सेवा
आमीर् इि जिनयर कप रे शन • भ-ू यव थापन यरू ो म
तथा व यज तु सेवा • भिू म उद्धार यरू ो
ु डलीय प्रशासन
राि ट्रय समुिद्रक तथा वायम

य

A. सिक न। तपाईं, पास मािलक (4 कक्षाको िव याथीर्) पास प्रयोग हुँदा

उपि थत हुनुपछर् । यो थाना तरीय हुँदैन।

