वेस्टरभिल भिटी स्कूल्स् िर्चुअल एकेडे मी (WVA, Westerville
Virtual Academy) भवद्यालय ित्र 2020/2021- दर्ाु फारम
दर्ता मिमर्: ____________________________________________ मिद्यतर्थीको जन्म मिमर्: ________________________________________
मिद्यतर्थीको र्थर: ________________________________________ मिद्यतर्थीको नति: ______________________________________________
मिद्यतर्थीको गृह मिद्यतलय: _____________________ मिद्यतर्थी ग्रेड स्तर: _______________________ मिद्यतर्थी पररचयपत्र#: __________
मिद्यतर्थीको ठे गतनत: ___________________________________ शहर: _________________________________ मजप कोड: ____________
के मिद्यतर्थीसंग IEP अर्थित 504 छ? यमद छ भने, कृपयत संकेर् गननाहोस्: _________________________________________________
के र्पतईंको मिद्यतर्थीले अंग्रेजी मसकतरु सेितहरू प्रतप्त गछा ?

______गदै न

_______ गर्ु

ि िेरो बच्चतको लतमग र्ोमकएको स्र्थतनित मिर्रण गररएको खतनतको सतर्थै खतनत सेितहरू प्रतप्त गना चतहन्छन :
_______ गलर्

________ िभि

र्पतई मिद्यतर्थीले प्रत्येक मदन कनन सियतिमिित स्कूलको कति पूरत गने आशत गननाहुन्छ? एउटत मिकल्प छनौट गननाहोस्:
__________भििान/भदउँ िो_____________भदउँ िो/िेलचका
जब सतिग्री गतह्रो हुन्छ र र्पतईंको बच्चतले समजलै बनझ्दै न, र्पतईंको पररितरको योजनत के हुनेछ? (उदतहरण: मशक्षकलतई
ईिेल गननाहोस, फोन गरर मशक्षकको लतमग सन्दे श छोद् ननहोस, आमद।)
कृपयत संकेर् गननाहोस्: _______________________________________________________________________
प्रतर्थमिक मिद्यतलय: प्रतर्थमिक र्हकत मिद्यतर्थीहरु उपयनक्त ग्रेड अननसतर चतरिटत िन ख्य पतठ्यक्रिहरू(अंग्रेजी, गमणर्, मिज्ञतन र सितमजक मशक्षत) ित
दतखखलत हुनेछन् । त्यसकत सतर्थै, उनीहरूलतई र्लको मलंकित दे खतइए अननसतर दन ई ऐखिक मबषयहरू पमन छनौटको लतमग उपलब्ध हुनेछ:

https://tinyurl.com/WVAElemCourseOverviewByGrade.
मिडल स्कूल: ितमिडल स्कूल(एिएस) र्हकत मिद्यतर्थीहरू स्कूल परतिशादतर्तको सल्लतहित आितररर् उपयनक्त ग्रेडित िनख्य ४ पतठ्यक्रिहरू(अंग्रेजी,
गमणर्, मिज्ञतन र सितमजक मशक्षत) ित भनता हुनेछन् । भनताको लतमग कृपयत दन ई ऐखिक मबषय छनौट गननाहोस्- एक प्रमर् सेिेस्टर। मिद्यतर्थीहरूले कूल
1.0 ऐखिक पतठ्यक्रि भन्दत बढी मलन सक्दै नन्, र मनयनक्त पतठ्यक्रिहरूित हतई स्कूल(एचएस) क्रेमडट कितउन सक्छन्। ऐखिक पतठ्यक्रि
मििरणहरू प्रतप्त गनाकत लतमग यहताँ जतननहोस्: https://tinyurl.com/WVACourseElectiveSyllabi
_____ स्वास्थ्य भवज्ञानका सिद्धान्तहरु (ग्रेड 6-8- 1.0 एम. एि. ऐच्छिक)- एकवर्षे पाठ्यक्रम
_____ एम. एि. भिभिक्स (ग्रेड 6-8 -1.0 एम. एि. ऐच्छिक)- एकवर्षे पाठ्यक्रम
_____ कला प्रशंिा (ग्रेड 8 मात्र -0.5 एर्. एि. लभलर् कला क्रेभडट प्राप्त)-िेमेस्टर
_____ िंगीर् प्रशं िा (ग्रेड 8 मात्र -0.5 एर्. एि. लभलर् कला क्रेभडट प्राप्त)-िेमेस्टर
_____ भमभडया िाक्षरर्ा (ग्रेड 8 मात्र -0.5 एर्. एि. अंग्रेजी िार्षा कला क्रेभडट प्राप्त)-िेमेस्टर
_____ रर्नात्मक लेखन (ग्रेड 8 मात्र -0.5 एर्. एि. अंग्रेजी िार्षा कला क्रेभडट प्राप्त)-िेमेस्टर
_____ स्पेभनश 1 (ग्रेड 8 मात्र - 1.0 एर्. एि. भवश्व िार्षा क्रेभडट प्राप्त)-िेमेस्टर
हतई स्कूल: हतई स्कूल (एच. एस.) मिद्यतर्थीहरू स्कूल परतिशादतर्तको सल्लतह अनुसार परम्परागत सिय र्तमलकत प्रमक्रयत ितफार् अननरोि गररएको
पतठ्यक्रिहरूित मनिताररर् गररने छ। ऑनसा र ए.पी. कक्षतहरू केही पतठ्यक्रिहरूित उपलब्ध छन्। हतिी र्पतईंको डब्ल्यन. मभ. ए. र्तमलकत र्पतईंको
पतरम्पररक र्तमलकतित जमर्सक्दो चताँडो मिलतउछौ ाँ जहताँ मिल्दै न, एक किाचतरी सदस्य अन्य मिकल्पहरू मनितारण गना र्पतईंलतई सम्पका गनेछ। कृपयत
र्ल प्रदतन गररएको खतली ठतउाँ ित कननै पमन अमर्ररक्त र्तमलकतको लतमग अननरोि संकेर् गननाहोस्। पतठ्यक्रि मििरणहरू प्रतप्त गनाकत लतमग यहताँ
जतननहोस्: https://www.apexlearningvs.com/course-catalog

__________________________________________________________________________________________
मिद्यतर्थीलतई मिद्यतलयको कति गनन कम्प्युटर आवश्यक पर्न छ:
मिद्यतर्थीलतई मिद्यतलयको कति गना ितई-फाई आवश्यक पदा छ:

_____ होइन
_____ होइन

_____ हो
_____ हो
पर्ाडी

अमभभतिक/कतनूनी अमभभतिकको नति : _____________________________________________________________________
अमभभतिक/कतनूनी अमभभतिकको फोन : _____________________________________________________________________
अमभभतिक/कतनूनी अमभभतिकको ईिेल : _____________________________________________________________________
मिद्यतर्थी स्वीकृमर् र अपेक्षतहरूको बनझतइ:
िेस्टरमभल मसटी स्कूलको भचनाअल एकेडे िी (WVA, Westerville Virtual Academy), ित भनता भएको एक मिद्यतर्थीको
रूपित ि सचेर् छन मक:
▪
▪
▪
▪
▪

यो कायु क्रममा िाग भलनच एउटा ठूलो िम्मान िो र यिै ले, म िाट मेरो स्कूल भजल्लाको प्रभर्भनभिको रूपमा उच्च आर्रण र भनष्ठा पालन गने आशा
गररएको र्।
म िचझ्र्च भक मेरो भनजीकृर् WVA कायुक्रममा उच्छल्लच्छखर् पाठ्यक्रमिरूमा काम गदाु इन्टरनेटमा पहँ र् गनचु मेरो दाभयत्व िो। यभद मलाई पहँ र्मा कभठनाई
ियो िने, म स्थाभपर् WVA िे ल्पलाइनलाई वैकच्छल्पक व्यवस्था गनु िम्पकु गनेर्च।
म पाठ्यक्रम आवश्यकर्ािरू पूरा गनु स्कूलको िमयरे खा पालन गने र्च ।
एक भवद्याथीको रूपमा, म िाट केभि मापदण्डिरू अपेभक्षर् गररनेर्न। कचनै पभन प्रकारको ईन्टरनेटको अनचभर्र् प्रयोगलाई िभिने र्ै न।
भजल्लाको स्वीकायु उपयोग नीभर्मा उच्छल्लच्छखर् ििै िर्ुिरू पभन लागू हनेर्न् ।
मैले पाठ्यक्रममा गरे का कचनै पभन कचरािरु स्कूल कमुर्ारीले कचनै पभन िमयमा प्राप्त गनु रअनचगमन गनु िक्नेर्न्।

अननसरण गननापने पतठ्यक्रि प्रमक्रयतहरू मनम्नप्रकतर छन्:
▪
▪
▪

मैले भनयभमर् रूपमा मेरो WVA नामको स्टाफ िदस्यिँग िञ्चार, प्रभर्भक्रया र िम्पकु कायम गनचुपर्ु ।
म आफचलाई ििज उत्तर खोज्न गचगल खोज गने, हिह िाने, पाठ्यक्रम िाभिर जान िक्ने र्ै न, भकनभक यिलाई र्ोरी माभनन्र्।
मैले भजल्ला र WVA द्वारा भनभदु ष्ट ििै अपेक्षािरू अनचिरण गनचुपदु र्।

प्रगमर् अपेक्षतहरू:
▪
▪

िाप्ताभिक प्रगभर् अभनवायु र्। यभद अनचपच्छस्थभर् अपररिायु र व्याविाररक र् िने, भवद्याथीले उनीिरूको लासि तोसिएिो स्टाफ िदस्यिंग िम्पकु गनु
आवश्यक र्। प्रभर् िेमेस्टर र्ार (4) िप्ता िन्दा िढी िमय िम्म पयाु प्त प्रगभर् नगरे को खण्डमा कायुक्रमिाट िटाइन िभकनेर्।
मैले िचझें भक पाठ्यक्रमिरू मेरो टर ान्सभक्रप्ट/प्रगभर् ररपोटु मा िूर्ीिद्ध हनेर्न्। र्ोभकएको ग्रेड मेरो आभिकाररक स्कूल रे कडु को अंश हनेर् र यभद लागू
िएमा मेरो जम्मा ग्रेड पोइन्ट औिर् (GPA, Grade point average) मा िमावेश हनेर्।

उल्लंघनकत नमर्जतहरू (जसित चोरी पमन सितिेश छ):
▪
▪
▪

पभिलो अपराि: मलाई मौच्छखक र्ेर्ावनी भदइनेर्। मेरो अभििावक र उपयचक्त स्कूल कमु र्ारीिरुलाई िूभर्र् गररनेर्।
दोस्रो अपराि: मलाई भलच्छखर् र्ेर्ावनी भदइनेर्। मेरो अभििावक र उपयचक्त स्कूल कमु र्ारीिरुलाई िूभर्र् गररनेर्। म WVA कायुक्रम िाट भनष्काभिर्
गररन िक्नेर्च।
गम्भीर दच रार्ार: पभिलो पटक अपराि िएको िए र्ापभन, म WVA कायु क्रम िाट भनष्काभिर् गररन िक्नेर्च।

ि WVA को अपेक्षतहरूसाँग सहिर् छन :

मिद्यतर्थीको हस्ततक्षर:

___________________________________________

अमभभतिक/कतनूनी अमभभतिक स्वीकृमर् र अपेक्षतहरूको बनझतइ। र्पाईंको र्लको िस्ताक्षरले िंकेर् गदु र् भक:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

मैले मेरो िच्चाको लाभग वेस्टरभिल भिटी स्कूल िर्चुअल एकेडे मी (WVA, Westerville Virtual Academy) का अपेक्षािरू पढे को र िचझेको र्च ।
म िचझ्दर्च भक मेरो िच्चाको भशक्षामा िाग भलनाले कायुक्रममा उनीिरूको िफलर्ाको िंिावना भनिाु रण गनु मद्दर् गदु र्।
म िचझ्दर्च भक मेरो िच्चाको िनाु प्रभर्िद्धर्ा कच्छिमा २०२०/२०२१ स्कूल वर्षुको पभिलो िेमेस्टरको लाभग िो।
म मेरो िच्चाको पढाईमा भनगरानी राख्ने र िियोग गनेर्च।
म मेरो िच्चाको प्रगभर् र भवकािको िारे मा र्लफल गनु वेस्टरभवल भिटी स्कूल स्टाफको पहँ र्योग्य र िभजलै िँग उपलब्ध हन ििमर् र्च ।
िमय व्यवस्थापन र स्कूल िाभजरी मे रो िच्चाको िफलर्ाको लाभग मित्त्वपूणु र् िनी म िचझ्दर्च ।
यि कायु क्रममा स्वीकृभर् हनच िनेको एक िचअविर िो, र मेरो िच्चाले िनाु को भनरन्तरर्ाको लाभग दर्ाु गररएको अपेक्षािरूको पालना गनचुपदु र् िनी म
िचझ्दर्च ।

ि WVA कत अपेक्षतहरूसाँग सहिर् छन :

अमभभतिक/कतनूनी अमभभतिकको हस्ततक्षर:

_______________

