
फेब्रुअरी 2016 

 
 
आदरणीय आमाबुबा/अभििावक ज्यू, 
 

ककन्डरगारे्टन तथा 2029 को कक्षामा स्वागत छ ! 

 
Westerville City Schools (वेस्र्टरभिल भिटर्ट स्कुलि्) ले हरेक गृह भवद्यालयमा आधा-कदन तथा परूा-कदन ककन्डरगारे्टन गरी दवुै 

प्रकारको ककन्डरगारे्टन उपलब्ध गराउँछ । पूरा-कदन ककन्डरगारे्टन शुल्कमा आधाटरत भिट्ठा काययक्रम हो । पूरा-कदन ककन्डरगारे्टनमा 

आवेदन कदन िाहने व्यभिहरूले फेब्रुअरी 9 मा बेलुका 5:00 बजे पभछ शुरू हुनेगरी त्यो गनय िक्छन् । थप भववरण 

www.wcsoh.org/ADK मा पाउन िककन्छ ।    

 

यकद तपाईं 2016 Kindergarten 101 मा उपभस्थत हुदँ ैहुनुहुन्छ िने तपाईंले हाम्रो अनलाइन दताय प्रकक्रयाको िम्बन्धमा जानकारी 

प्राप्त गनुयहुनेछ । अनलाइन आवेदनले तपाईंलाई आवेदनको अन्तमा दताय एपोइन्र्टमेन्र्टको लाभग िमय भमलाउन मौका उपलब्ध गराउँछ 

। कृपया आफ्नो िमय भमलाइएको एपोइन्र्टमेन्र्टको लाभग िूभिकृत आवश्यक कागजपत्रहरू (िूिी पछाभड छ) का िाथ Enrollment & 

Family Resource Center  )नामा कन तथा पटरवार  ोत केन्न ( मा जानु िन्दा पभहला अनलाइनमा दताय िम्बन्धी आवश्यक 

जानकारी पूरा िनुयिएको छ िनेर भनभित गनुयहोि् ।    

 
िाँडो नाम दताय गनुयहोि् र पभछ हतारहतार गनेबार्ट छुर्टकारा पाउनुहोि् ! हामी हाम्रो िबैिन्दा नयाँ भवद्याथीहरूको नाम दताय गनयको 

भनभम्त दताय एपोइन्र्टमेन्र्टका लाभग र उपयुि कक्षाकोठा काययिारहरूको िमयमै योजना बनाउन, यातायातका रूर्टहरू भमलाउन तथा 

कक्षाकोठाको क्षमता भवकाि गनयको लाभग िात (7) हप्ताको िमय कदइरहेका छौं । 

 

अनलाइनमा पूवय-दताय गनयको लाभग, कृपया: 

 
1. भजल्लाको वेबिाइर्ट www.wcsoh.org मा जानुहोि् । हटरयो ‘Enrolling (इनरोभल ग)’ ट्याबमा भक्लक गनुयहोि् जिले 

तपाईंलाई नाम दताय गने पेज तथा अनलाइन आवेदनमा लैजानेछ ।   
 

2. तपाईंलाई लोग-इन तथा पािवडय (कृपया यिलाई लेखेर िुरभक्षत राख्नुहोि्) बनाउन भनदभेशत गटरनेछ जिले तपाईंलाई यि 

प्रकक्रयालाई शुरू गनय, आफ्नो जानकारी िेि गनय र (यकद आवश्यक िएमा) पभछ कुनै िमयमा आएर जानकारी पूरा िनय 

अनुमभत कदनेछ ।   
 

3. आफ्नो िमय भमलाइएको एपोइन्र्टमेन्र्टमा, आफ्नो ककन्डरगारे्टन पढ्ने भवद्याथीको नाम दताय प्रकक्रया पूरा गनयको लाभग िबै 

आवश्यक कागजपत्रहरू िाथमा ल्याउनुहोि् ।  
 

हामी तपाईं तथा तपाईंको ककन्डरगारे्टन भवद्याथीलाई हाम्रो वेस्र्टरभिल स्कुल पटरवारमा स्वागत गनयको लाभग प्रभतक्षा गटररहेका छौं !  

http://www.wcsoh.org/ADK
http://www.wcsoh.org/


नाम दर्ाा प्रक्रिया शरुू गनाको लागग कृपया www.wcsoh.org/enroll मा जानहुोस ्

 

नाम दर्ाा आवदेन पूरा भरेर बझुाइसके पश्चार् आफ्नो एपोइन्टमने्टको लागग समय गमलाउनहुोस ्! 
संशोगिर् 1/20/2016 

 
 

 नाम दर्ााको लागग आवश्यक कागजपत्र 
 

1. जन्म प्रमाणपत्र 
क.  सक्कल जन्म प्रमाणपत्र 

ख.  I-94 कार्ा; स्थायी आवास गभसा, वा गिन कार्ा 
 

2. सरंक्षकत्व गजम्मा भएको आमा/बुबाको फोटो सगहर्को पररचयपत्र 
 

3. खोप सम्बन्िी अगभलखेहरू - ओगहयो राज्यले अगनवाया गरेको छ 
 DTP, DtaP वा DT खोपहरू [Diphtheria (भ्यागुर्े रोग), Pertussis (लहरे खोकी), Tetanus (िनुषटंकार)]:  चौथों खोप चौथों 

जन्मक्रदनमा वा त्यस भन्दा पगछ नलगाएमा 5 पटक अगनवाया खोप लगाइएको हुनुपछा । 

 OPV वा IPV (पोगलयो):  3 वा त्यस भन्दा बढी पटक अगनवाया खोप क्रदइएको हुनुपछा; पगछल्लो खोप चौथों जन्मक्रदनमा वा त्यस पगछ 

क्रदइएको हुनुपछा  । 

 MMR [Measles (दादरुा), Mumps (गल्फुलो), Rubella (रूबेला)]:  2 पटक अगनवाया खोप लगाइएको हुनुपछा; पगहलो खोप पगहलो 

जन्मक्रदन या त्यस पगछ लगाइएको हुनुपछा । 

 HBV वा HepB (हपेाटाइरटस B):  3 पटक अगनवाया खोप लगाइनुपछा, खोप लगाउने काया पूरा हुन 6 मगहना लाग्न सक्छ । 

 VARIVAX (ठेउलाको खोप) वा उक्त रोगको इगर्हास:  2 पटक अगनवाया खोप लगाइएको हुनुपछा, पगहलो खोप पगहलो जन्मक्रदन वा 

त्यसपगछ लगाइएको हुनुपछा । यक्रद गवद्याथीलाई उक्त रोग पगहला लागेको भएमा गचक्रकत्सक वा आमाबुबाले उक्त रोगको प्रमाण/गमगर् 

उपलब्ि गराउन सकु्नहुन्छ । 
 

4. आवासको प्रमाणीकरण  - आवास अनमुगर्को दइु (2) वटा प्रमाणहरू आवश्यक* 
*यक्रद र्पाईंको गिर्ो वा उपयोगगर्ा सवेाहरूको भकु्तानी कुन ैपगन प्रकारको अनलाइन भकु्तानी प्रक्रिया माफा र् गररन्छ भन ेआवश्यकर्ा अनसुार उक्त भकु्तानीहरूको वर्ामान 

गववरणहरू प्राप्त गन ेगजम्मवेारी र्पाईंको हुन्छ ।    
 

“क” बाट पगहलो (1st) प्रमाण छान्नहुोस;् “ख” बाट दोस्रो (2nd) प्रमाण छान्नहुोस:् 
 

क.  पगहलो प्रमाणका गवकल्पहरू: 

 संरक्षकत्व गजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेगखएको वर्ामानको* भार्ा/कबुगलयर् सम्झौर्ा; वा 
*यक्रद मागसक रूपमा भार्ामा बस्नभुएको छ भन ेकृपया व्यापाररक लटेरहरे्मा घरिनीको सम्पका  जानकारी सगहर् घरिनीबाट वर्ामानको प्रमाण ल्याउनहुोस ्। 
 

 संरक्षकत्व गजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेगखएको वर्ामानको गिर्ो गववरण; वा 
 सम्पगि खररद गनाको लागग खररद करार सम्झौर्ा (यक्रद नाम दर्ाा गरेको 90 क्रदन गभत्रमा सम्पगिको खररदलाई पूरा गनुाहुनेछ), र 

  

ख.  दोस्रो प्रमाणका गवकल्पहरू: 
 US Postal Service (अमेररकी हुलाक सेवा) बाट र्पाईंको ठेगाना पररवर्ान (Change-of Address) भएको भनेर र्पाईंको नयााँ ठेगानामा 

पत्रद्वारा पठाइएको आगिकाररक प्रमाणीकरण; वा 
 वर्ामानको (पगछल्लो 30 क्रदन गभत्रको) सावाजगनक उपयोगगर्ा सेवाको गबल (अथाार्् ग्यास, पानी, गवद्युर्, ल्यान्र्लाइन फोन, केबल वा 

इन्टरनेट) जसले वेस्टरगभल स्कुलस् गभत्र बसोबास गरेको ठेगानामा सेवा उपलब्ि गराएको दखेाउाँछ, वा 

 वर्ामानको (पगछल्लो 30 क्रदन गभत्रको) सरकारी पत्राचार (अथाार्् बाल भरणपोषण, सरकारी सहयोग) 
 

यक्रद र्पाईंको बच्चा वा र्पाईंको पररगस्थगर्मा लाग ूहुने भएमा थप आवश्यक कागजपत्र: 
 

5. सम्बन्िगवच्छेद/सरंक्षकत्व गजम्माको गलगखर् प्रमाण (यक्रद लागू हुने भएमा) - अदालर्द्वारा हस्र्ाक्षर गररएको र्था गमगर्/समयको छाप 

लगाइएको हुनपुछा: 

क.  अगन्र्म सम्बन्िगवच्छेद आदशे जसमा गवद्यालय भनााको लागग आवासीय आमा/बुबाको रूपमा गनर्ददष्ट आमा/बुबाको नाम र्ोक्रकएको साझा 

पालनपोषण योजना समावेश हुनसक्छ 

ख.  हजुरआमा-हजुरबुबा वाररसनामा 

ग.  गनर्ददष्ट अगभभावकको नाम र्ोक्रकएको अस्थायी संरक्षकत्व गजम्मा आदेश 

घ.  सैन्य वाररसनामा 
 

6. स्वास््य सम्बन्िी गचक्रकत्सकीय अगभलखेहरू  - दीघाकालीन स्वास््य सम्बन्िी गचक्रकत्सकीय अवस्थाहरूको अगभलेखहरू (यक्रद लागू हुने भएमा)   
 

7. हालको IEP/MFE वा 504 योजना (यक्रद यो र्पाईंको बच्चामा लागू हुने भएमा) 

http://www.wcsoh.org/enroll

