आदरणीय आमाबुबा/अभििावक ज्यू ,
किन्डरगार्टे न तथा 2034 िो िक्षामा स्वागत छ !
वेस्टरभिल भिटी स्कुलि् ले हरे क गृह भवद्यालयमा आधा-भदन तथा पूरा-भदन भकन्डरगाटे न गरी दु वै प्रकारको
भकन्डरगाटे न उपलब्ध गराउँ छ । पूरा-भदन भकन्डरगाटे न शु ल्क लाग्ने, लोटरी (भिठ्ठा) काययक्रम हो जिमा योग्यता
िएकाहरूलाई भशक्षण शु ल्क िहयोग उपलब्ध हुन्छ । पूरा-भदन भकन्डरगाटे नमा आवेदन भदन िाहने जोकोहीले
पभन शु क्रबार, जनवरी ८ को भबहान १०:०० बजे पश्चातबाट िु रु हुनेगरी अनलाइन िनाय आवेदनको भहस्साको
रूपमा पूरा-भदन भकन्डरगाटे न आवेदन पूरा िरे र बुझाउन िक्छन् । थप भववरण http://www.wcsoh.org/ADK
मा पाउन िभकन्छ ।
अनलाइन दताय प्रभक्रयाको िम्बन्धमा थप जानकारी को लाभग www.wcsoh.org/kindergarten मा उपलब्ध
Kindergarten 101 हे नुयहोि् । अनलाइन िनाय आवेदनले तपाईंलाई आवेदनको अन्तमा दताय एपोइन्टमेन्टका
लाभग िमय भमलाउन मौका उपलब्ध गराउँ छ । कृपया आफ्नो कानूनी अभििावकको हालको काययरत ईमे ल
ठे गाना िमावेश गनुयहोि् ।
चााँ डो नाम दताा गननाहोस् र पकछ हतारहतार गनेबार्ट छन र्टिारा पाउननहोस् ! हामी हाम्रो िबैिन्दा नयाँ
भवद्याथीहरूको िनायको भनम्ति दताय एपोइन्टमे न्टका लाभग र उपयुक्त कक्षाकोठा कायय िारहरूको िमयमै योजना
बनाउन, यातायातका रूटहरू भमलाउन, कक्षाकोठाको क्षमता भवकाि गनय र पूरा-भदन भकन्डरगाटे न भिट्ठामा
प्रवेश गनयका लाभग आठ (८) हप्ताको िमय भदइरहे का छौं ।
अनलाइनमा पूवय-दताय गनयका लाभग, शु क्रबार, जनवरी ८ भबहान १०:०० बजे पभछ, कृपया भनम्न स्थानमा
िंपकय गनुयहोि् :
1.

भजल्लाको वेबिाइट www.wcsoh.org मा जानुहोि् । हररयो ‘भवद्याथी िनाय वा तपाईंको हालको ठे गाना
अध्यावभधक गनुयहोि् ’ बक्समा म्तिक गनुयहोि् ।

2.

अको पृष्ठमा, आफ्नो बच्चा िनाय गनुयहोि् , तपाईंले प्याजी रङको 2021-2022 Enrollment बटनमा
म्तिक गनुयपनेछ जिले तपाईंलाई भवस्तृ त जानकारी िएको िनाय पृष्ठमा लैजानेछ ।

3.

हररयो रङको ‘Begin Enrolling Now’ बटनमा म्तिक गनुयहोि् जिले अनलाइन आवेदन
खु ला गनेछ ।

4.

तपाईंलाई युजर नेम तथा पािवर्य (कृपया यिलाई लेखेर िु रभक्षत राख्नुहोि् ) बनाउन भनदे भशत गररने छ
जिले तपाईंलाई यि प्रभक्रयालाई शु रू गनय, आफ्नो जानकारी िे ि गनय र (यभद आवश्यक िएमा) पभछ
कुनै िमयमा आएर जानकारी पूरा िनय अनुमभत भदनेछ ।

5.

तपाईंको अपोइन्टमेन्ट केवल स्थान रोक्का गनयको लाभग हो र यिले हाम्रो नामदताय िमूहलाई एउटा
िभक्रय नामदताय आवेदन प्रभक्रया हुदै छ िन्ने कुराको ििेत गराउं दछ। तपाईंको अपोइन्टमेन्ट केवल
ईमेल िं िार मात्र हुनेछ, भकनभक हाम्रो ओहायो स्वास्थ्य कायायलय िावयजभनक रूपमा बन्द छ।

6.

एकजना िनाय भवशे षज्ञद्वारा, जिले आवश्यक कागजातको पुभि गनेछन र तपाईंलाई अम्तन्तम नामदताय
प्रभक्रयामा मद्दत गनेछन, ईमेलको माध्यमबाट तपाईंलाई िम्पकय राख्नुहुनेछ।

7.

आवश्यक कागजातहरू अब भिधै अनलाइन नामदताय आवेदन मार्यत अपलोर् गनय िभकन्छ वा तपाईंले
आफ्नो कागजातहरू िनाय भवशे षज्ञलाई ईमे ल मार्यत पठाउन िक्नुहुन्छ।

हामी तपाईं तथा तपाईंको भकन्डरगाटे न भवद्याथीलाई हाम्रो वेस्टरभिल स्कुल पररवारमा स्वागत गनय का लाभग प्रभतक्षा
गरररहे का छौं !

भनाा प्रकिया शनरू गनािा लाकग िृपया www.wcsoh.org/enroll मा जाननहोस्

नाम दताा िा लाकग आवश्यि िागजपत्र
1. जन्म प्रमाणपत्र


िक्कल जन्म प्रमाणपत्र

2. संरक्षित्व कजम्मा भएिो आमा/बनबािो फोर्टो सकहतिो पररचयपत्र
3. आवासिो प्रमाणीिरण - आवास अनन मकतिो दन इ (2) वर्टा प्रमाणहरू आवश्यि*
*उपलब्ध गराइएिा प्रमाणहरू आवेदनमा अपलोर् गररएको लागू योग्य स्यान वा र्ोटोहरू हुननपछा |
*आवास अननमकतिो शपथ: यकद िानननी अकभभावि / संरक्षित्व कजम्मा पाएिा आमा/बनबा Westerville School District हाकजरी सीमाहरू
कभत्र बसोबास गने िननै साथी वा पररवारिो सदस्यसाँगै बस्दै हुननभएमा सो बाकसन्दाले अकनवाया रूपमा आफ्नो फोर्टो सकहतिो पररचयपत्र तथा
उनले आफ्नो दन इ (2) वर्टा आवास अननमकतिो प्रमाणहरू उपलब्ध गराउननपछा । यकद वेस्टरकभल कनवासी, जोसाँग तपाईं बस्दै हुननहुन्छ, भााँडामा
बकसरहननभएिो छ भने तपाईंिो नाम (िानननी अकभभावि/संरक्षित्व कजम्मा पाएिा आमा/बनबा) त्यस िबनकलयत (कलज) मा अकनवाया
थप गननापछा ।

A बार्ट एउर्टा (1) प्रमाण र B बार्ट एउर्टा (1) प्रमाण उपलब्ध गराउनन होस्:
A:




B:




कबुभलयतमा िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेम्तखएको (भवत्तीय जानकारीलाई मात्र िंशोधन गने भवकल्पिभहत), हस्ताक्षर पृष्ठ र
घरधनीको नाम तथा र्ोन नम्बर िएको हालिो सकिय* िार्ा/कबुभलयत िम्झौता; वा

*यकद माकसि रूपमा भाडामा बस्नन भएिो छ भने (व्यापाररि लेर्टरहे डमा) घरधनीिो नाम तथा फोन नम्बर सकहत िबनकलयत सम्झौता तथा वतामानिो
प्रमाण ल्याउननहोस् ।

िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेम्तखएको (भवत्तीय जानकारीलाई मात्र िंशोधन गने भवकल्पिभहत) वतामानिो (पभछल्लो 30 भदनभित्रको
भमभत िएको) भधतो भववरण; वा
िम्पभत्त खररद गनय का लाभग खररद करार िम्झौता (यभद िनाय गरे को 90 भदनभित्रमा िम्पभत्तको खररदलाई पूरा गनुय हुने छ) (भवत्तीय
जानकारीलाई मात्र िंशोधन गने भवकल्पिभहत);

र

वतयमानको (पभछल्लो 30 भदनभित्रको भमभत िएको) िावयजभनक उपयोभगता िेवाको भबल (अथायत् ग्याि, पानी, भवद् युत, ल्यान्डलाइन
र्ोन, केबल वा इन्टरनेट) जिले Westerville School District को भनवािी तथा कानु नी अभििावक/िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका
आमा/बुबा बस्ने ठे गानामा िेवा उपलब्ध गराएको दे खाउँ छ; वा
Westerville School District को ठे गाना र कानुनी अभििावक/िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम दे खाउने वतयमानको
(पभछल्लो 30 भदनको भमभत िएको) िरकारी पत्रािार (अथाय त् बाल िरणपोषण, िरकारी िहयोग)

4. खोप सम्बन्धी अकभलेखहरू - अद्यावभधक गररएको खोपको अभिलेख(हरू) उपलब्ध गराइनु पछय (भिभकत्सकको कायाय लयबाट
ल्याइएको भप्रन्टआउट पभन हुनिक्छ) । ओभहयो िंशोभधत िंभहताले भवद्यालय शुरू िएको पभहलो 14 भदन भित्रमा खोपहरूको प्रमाण
उपलब्ध गराइनु पछय िनेर अभनवायय गरे को छ, अन्यथा बच्चालाई भवद्यालयमा उपम्तस्थत हुनबाट रोक लगाइनेछ ।

*अन्य दे शबाट आएका ती नयाँ वा र्भकयने भवद्याथीहरू जो वेस्टरभिले स्कुल भर्म्तस्टिक्टमा प्रवेश गदै छन् भतनीहरूले अमेररकाको कुनै
भर्भजभियन वा म्तिभनकबाट नकारात्मक भटभब परीक्षण (मान्टाउक्स भपभपभर् उत्तम) वा नकारात्मक छातीको एक्स-रे को दस्तावेज
बुझाउनु पने छ ।

5. सम्बन्धकवच्छे द/संरक्षित्व कजम्मािो कलखखत प्रमाण (यो तपाईंको पररम्तस्थभतमा लागू हुन्छ) - अदालतद्वारा हस्ताक्षर गररएको
तथा भमभत/िमयको छाप लगाइएिो हुननपछा :
 अम्तन्तम िम्बन्धभवच्छे द आदे श जिमा भवद्यालय िनाय का लाभग आवािीय आमा/बुबाको रूपमा भनभदय ि आमा/बुबाको नाम
तोभकएको िाझा पालनपोषण योजना िमावेश हुनिक्छ वा
 हजुरआमा-हजुरबुबा वाररिनामा वा
 भनभदय ि अभििावकको नाम तोभकएको अस्थायी िंरक्षकत्व भजम्मा आदे श वा
 िैन्य वाररिनामा

6. हालिो IEP, ETR वा 504 योजना (यभद यो तपाईंको बच्चामा लागू हुने िएमा)

भनाा आवे दन पूरा गरे पश्चात आफ्नो एपोइन्टमेन्टिा लाकग समय कमलाउनन होस् !

