
वेस्टरभिल भिटी सू्कल्स 

म्यागे्नट कार्यक्रम भििंहावलोकन र बारम्बार िोभिने प्रश्नहरू  

2022-2023 सू्कल वर्य 

 

 
कार्यक्रम प्राथममक तहको लामि एउटा सै्वच्छिक मिकल्प हो जुन खास मिषर्मा रुमि भएका तथा केच्छित पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा मिक्षालाई 

अनुभि िनय इिा भएका गे्रड (कक्षा) 1-5 का मिद्याथीहरूलाई प्रस्ताि िररने मिक्षण कार्यक्रम हो । म्यािनेट कार्यक्रममा तीनिटा मभन्न 

पाठ्यक्रमहरूको मिकल्पहरू रहेका छन्: िमणत/मिज्ञान, कला तथा मिश्व संसृ्कमत । िमणत/मिज्ञान तथा कला कार्यक्रमहरूलाई Hanby (ह्यानबी) र 

मिश्व संसृ्कमतलाई Emerson (इमसयन) मा राच्छखएको छ । म्यािनेट कार्यक्रम सबै WCSD मिद्याथीहरूलाई खुला िररएतापमन सीममत मसटहरू मात्र 

उपलब्ध छन् । प्रते्यक एकाइको बराबरी सम्भाव्यता हुने छनौट प्रमक्रर्ामार्य त मिद्याथीहरूले र्ी तीन कार्यक्रमहरू मधे्य एक कार्यक्रममा भनायका? 

लामि आिेदन मदन सक्छन् । सबै तीन कार्यक्रमहरूले सानो मिद्यालर् पररिेिमा सहर्ोिी मसकाइ िातािरणमा जोड मदन्छ र मतनीहरूमा हाम्रो अन्य 

प्राथममक मिद्यालर्हरूको समान नै सबै मुख्य मिषर्हरूलाई मिक्षण िराइन्छ । Emerson (इमसयन) को मिश्व संसृ्कमत कार्यक्रममा 1 देच्छख 5 

गे्रडहरूसम्म प्रमत गे्रड एउटा कक्षा सञ्चालन िररन्छ । ह्यान्बीको कला तथा िमणत/मिज्ञान कार्यक्रमहरूमा 1 देच्छख 5 गे्रडहरूसम्म प्रमत गे्रड हरेक 

कार्यक्रमका लामि एउटा कक्षा सञ्चालन िररन्छ ।  

  

म्यागे्नट कार्यक्रम विकल्पहरू  

  

गणित तथा णिज्ञान कार्यक्रम   

िमणत/मिज्ञान कार्यक्रमले बच्चाहरूलाई र्स्तो पाठ्यक्रम उपलब्ध िराउँछ जसमा उनीहरूले िमणत तथा मिज्ञानलाई दैमनक जीिनको महत्वपूणय 

महस्साको रूपमा अनुभि तथा संिाद िछय न् । र्ो कार्यक्रम Hanby Elementary School (ह्यानबी प्राथममक मिद्यालर्) मा सञ्चामलत हुन्छ ।  

  

कला कार्यक्रम   

कला कार्यक्रम िैली, रङ्गमञ्च, संिीत, दृश्य कला तथा सामहच्छत्यक कलाको के्षत्रहरू समहत कलाका मिमभन्न मिधाहरू समामहत िररएको िैमक्षक 

मिषर्िसु्त पठनपाठन िनयमा केच्छित रहन्छ । मिद्याथीहरूसँि सबै िैमक्षक के्षत्रहरूमा कलाहरूको एमककरण तथा कलाहरूसँिको सम्पकय मार्य त 

मजल्लाको पररषृ्कत िररएको पाठर्क्रम मसके्न अिसरहरू हुन्छ । र्ो कार्यक्रम Hanby Elementary School (ह्यानबी प्राथममक मिद्यालर्) मा 

सञ्चामलत हुनेछ ।  

  

णिश्व संसृ्कणत कार्यक्रम   

मिश्व संसृ्कमत कार्यक्रमले मिश्वभररका संसृ्कमतहरूलाई िमणत, मिज्ञान, भाषा, सामामजक मिक्षा तथा कलाको िैमक्षक मिषर्िसु्तमा समामहत िछय  । 

र्स कार्यक्रमले संज्ञानात्मक तथा सामामजक िृच्छिलाई अझ बढाउँछ तथा मिमिध मामनस तथा संसृ्कमतहरूको बुझाइलाई मिकमसत िछय  । र्ो 

कार्यक्रम Emerson Elementary School (इमसयन प्राथममक मिद्यालर्) मा सञ्चामलत हुनेछ ।  

   

 

म्यागे्नट कार्यक्रम आवेदन प्रभक्रर्ाहरू 

 

भमभि  घटना 

अमप्रल 18, 2022 
आवेदन िमर् िीमा 

 

      · सबै आिेदनहरू 5 बजे, अमप्रल 18, 2022 सम्म पूरा िररसकु्न पछय । 

      · सूिना मे २ को हप्तामा घर पठाइनेछ। 

· र्वि तपाईंको बच्चा हाल िेस्टरविल विटी इवलमेन्टरी सू्कलमा िर्ाय िएको छैर् िरे्, ऊ/उर्ी म्यागे्नट सू्कल कार्यक्रमको लावि आिेिर् पेश िर्नय 

अवि िेस्टरविल विटी सू्कल विल्लामा बिेको र  2022-2023 सू्कल िर्यको लावि िताय िएको हुर्नपछय  । कृपर्ा दताय प्रमक्रर्ा सुरु िनयको 

लामि हाम्रो िेबसाइट www.wcsoh.org/enroll मा जानुहोस् ।     

· हरेक बच्चाको लामि छुटै्ट आिेदन भनुय आिश्यक हुन्छ ।  

 

 

 

 

 

 

http://www.wcsoh.org/enroll


 म्यागे्नट णिद्यालर् कार्यक्रम बारे धेरैजसो सोणधने प्रश्नहरू 
  

मैले णिणिन्न म्यागनेट कार्यक्रमहरू बारेमा थप जानकारी कसरी प्राप्त 

गनय सक्छु ?  

 

म्यागे्नट सू्कल फेर्र र ओपर् हाउि प्रते्यक ििर्मा मार्य 16, 2022 मा वर्म्न िमर्मा 

आर्ोिर्ा हुरे्छ: 

 

 इमियन एभलमेणे्टरर (Emerson Elementary): अपराह्न 5:30 देखि 

6:30 बजे िम्म 

 हान्बी एभलमेणे्टरर (Hanby Elementary): अपराह्न 6:00 देखि 7:00 

बजे िम्म 

 

तपाईं हेरक मिद्यालर्को िेबसाइटमा पमन हेनय सकु्नहुन्छ जसमा मनम्न 

मलंकमार्य त जान समकन्छ: www.wcsoh.org/magnet ।  

म्यागनेट कार्यक्रम णिट्ठाको समर्सीमा के हो ?  

 

· मार्य 25, 2022 - आिेिर् पूरा िररिक्ननपरे् िमर् िीमा 

· अवप्रल 8, 2022 - िूर्र्ा पत्र र इमेल िबै आिेिकहरूलाई पठाइरे्  

· अवप्रल 15, 2022 - प्रस्ताि स्वीकार िर्यको लावि अन्तिम म्याि 

  

के मेरो आवेदन मार्य 25, 2022 पभि स्वीकार गररनेि? 

 

होइन। हामी मार्य 25, 2022 को अखिम भमभिमा कुनै अपवादहरू गने िैन िं। 

  

के म्यागनेट कार्यक्रमहरूले अन्य Westerville City Schools हरूले 

झैं समान पाठ्यक्रम पढाउँछन् ?  

 

हो । म्यािनेट कार्यक्रमहरूले अन्य Westerville City Schools  

हरूले जसै्त मडच्छरि क्ट/राज्यद्वारा अनुमोमदत समान पाठर्क्रम  

पढाउँछन् । र्स सम्बन्धमा म्यािनेट मिमध राज्यद्वारा अनुमोमदत िैमक्षक 

पाठ्यक्रममभतै्र रहेर मिमिष्ट म्यािनेट को समार्ोजनमा केच्छित “ रहेको छ ।  
  

  

के म्यागनेट कार्यक्रमका णिद्याथीहरूका सहोदर दाजुिाइ, 

णददीबणहनीहरूलाई म्यागनेट कार्यक्रमको स्थापन (पे्लसमेन्ट) मा 

प्राथणमकता णदइन्छ ?  

 

स्थापन (पे्लसमेन्ट) मा सहोदर दाजुभाइ, मददीबमहनीहरूका लामि कुनै 

प्राथममकता हँुदैन ।  

 

म्यागनेट कार्यक्रमका लाणग बच्चा एकपटक स्वीकृत िइसकेपणछ के 

हरेक िर्य पुनः आिेदन णदनु जरूरी हुन्छ ?  

 

होइर्, तर प्रते्यक सू्कल िर्यको फेब्रनअरीमा अवििािकहरूलाई आफ्र्ो बच्चालाई 

म्यागे्नट कार्यक्रममा रान्तिराख्न र्ाहन्छर्् वक िर्ी िोध्न एउटा इमेल पठाइन्छ। 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

र्णद बच्चा म्यागनेट कार्यक्रमका लाणग प्रणतक्षा सूिीमा रहेको छ िने 

कुन प्रणक्रर्ा अपनाइन्छ ?  

 

कुनै पमन उपलब्ध मसटहरू प्रमतक्षा सूिीको मामथ रहेका/रहेकी मिद्याथीलाई 

प्रदान िररन्छ । 

 

के म्यागनेट कार्यक्रममा पढ्न जाने णिद्याथीहरूको लाणग र्ातार्ात 

उपलब्ध हुन्छ ?  

 

हो। विद्यार्थी म्यागे्नट सू्कलको पैिल िूरी वित्र बसे्न िा विधा बि र्िएिम्म म्यागे्नट 

सू्कलहरूमा िारे् र फकय रे् विद्यार्थीहरूको लावि बि र्ातार्ात उपलब्ध िराइन्छ। 

विद्यार्थीहरूले म्यागे्नट सू्कल िार् र त्यहााँबाट फकय र् स्र्थार्ािरण बि र्ढ्र् िक्छर््। 

म्यागे्नट सू्कलहरू िेस्टरविलका अन्य प्रार्थवमक विद्यालर्हरूको तनलर्ामा र्थोरै (5-10 

वमरे्ट) पवछको तावलकामा छर््। 

  

मैले कणत िटा म्यागनेट कार्यक्रमहरूमा आिेदन णदन सक्छु ?  

 

एक (1) ।  

  

मेरो आिेदन प्राप्त गरेको कसरी थाहा पाउँछु ?  

 

अनलाइन आिेदनमा मदइएको इमेलमा मसरमले आिेदन पाएको जनाउ मदने 

इमेल पठाउनेछ । 

 

के म्यागनेट णिद्यालर्हरूमा णिद्यालर् जाने उमेरका णिद्याथीहरूका लाणग 

बालस्याहार कार्यक्रम (YWCA Kids Place) उपलब्ध छ ?  

 

छैन, आमाबुबाहरूले कार्यक्रममार्य त आफ्नो िृह मिद्यालर् िा Westerville 

YWCA मा त्यस्ता व्यस्थाहरू िनुय जरूरी हुन्छ ।  

  
    

र्णद मैले प्रस्ताि स्वीकार गरेमा के हुन्छ ?  

 

मिद्याथीले म्यािनेट कार्यक्रमको प्रस्ताि स्वीकार िररसकेपमछ उक्त मिद्यालर्ले 

मिद्याथी पमढरहेका मिद्यालर्लाई अको िैमक्षक िषयको लामि मिद्याथी म्यािनेट 

मिद्यालर्मा पढ्नेछन्/मछन् भनेर सूमित िनेछ । उक्त मिद्याथी पमढरहेका 

मिद्यालर्ले मिद्याथीको अमभलेखहरूलाई म्यािनेट मिद्यालर्मा पठाउँछ र 

मिद्याथीलाई आफ्नो रोररबाट हटाउँछ । 

  

के मेरो बच्चा म्यागनेट कार्यक्रममा पढ्ने प्रस्ताि स्वीकार गररसकेपणछ 

आफ्नो गृह णिद्यालर्मा णिताय आएर पढ्न सक्छन्/णछन् ?  

 

मिद्याथीले म्यािनेट कार्यक्रममा कम्तीमा पमन एक िषय पुरा िरोस् भने्न आिा 

िररन्छ । िैमक्षक िषय समकन भन्दा अिािै िाँडो मर्ताय हुने अनुरोधहरूलाई 

अलि-अलि व्यस्थापन िररन्छ । िृह मिद्यालर्मा मसट उपलब्ध नभएमा िृह 

मिद्यालर्ले मर्ताय भएका मिद्याथीलाई स्वीकार िछय  भनेर कुनै ग्यारेन्टी हँुदैन । 

मर्ताय हुने कुनै पमन मनणयर्हरू मलनुभन्दा पूिय  

आमाबुबाहरूलाई आफ्नो बच्चाको िृह मिद्यालर्सँि बुझ्न  

सुझाि मदइन्छ ।

 

http://www.wcsoh.org/magnet

