
 
 

बच्चाहरू सेपे्टम्बर 30, 2022 मा वा त्यस भन्दा अगाडि पााँच वर्ष उमेरको हुनुपर्ष  

 
बच्चाहरूलाई उनीहरू कक्षा एकमा प्रवेश गननु भन्दा पहहला हकन्डरगारे्टन अहनवारु् छ । र्हि तपाईंको बच्चा सेपे्टम्बर 30, 2022 मा वा त्यस भन्दा अगाहि पााँच वरु् 

उमेरको हुन्छन्/हछन् भने हकन्डरगारे्टनको लाहग तपाईंले उनको नाम िताु गराउन सक्ननहुन्छ । 
 

Westerville City School District (वेस्टरहभल हसर्टी स्कन ल हिस्ट्स्टिक्ट) ले पूरा-हिन हकन्डरगारे्टन (All-Day Kindergarten) हवकल्प उपलब्ध गराउाँछ । पूरा-

हिन हकन्डरगारे्टन कारु्क्रम हिल्लामा पढ्न िाननपने भनेर हवद्यालर् हनर्ाुरण गररएको सीमाना हभत्रमा बसोबास गने पररवारहरूको लाहग उपलब्ध छ । 

कार्यक्रममा सीममत सङ््खयामा मसट हुने भएकोले पूरा-मिन मकन्डरगाटेनमा पे्लसमेन्ट लोटरी अर्ायत् मिट्ठाद्वारा मनर्ायरण गररन्छ । लोटरी 

प्रमक्रर्ामा समावेश हुनका लामग अमभभावकहरूले अनलाइन भनाय आवेिन भिायको समर्मा पूरा मिन मकन्डरगाटेनमा इचु्छक रहेको भनेर 

अमनवार्य रूपमा उले्लख गनुयपछय  । पूरा मिन मकन्डरगाटेनका लामग मशक्षण शुल्क शैमक्षक वर्यका लामग $3000 हुन्छ । हशक्षण सहर्ोग आवश्यक 

र्ोग्यता पूरा गनेहरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ । पूरा-हिन हकन्डरगारे्टन सम्बन्धी िानकारी प्राप्त गनुको लाहग कृपर्ा www.wcsoh.org/ADK मा िाननहोस् । 
  

आमाबनबाका आवश्यकताहरू पूरा गनु र उहााँहरूको र्स अननभवलाई व्यस्ट्िगत रूपमा सम्बोर्न वा समार्ान गने उदे्दश्य राखी हाम्रो र्ो िताु प्रहक्रर्ा तर्ार 

गररएको हो । कृपर्ा हकन्डरगारे्टन िताु सम्बन्धी कन नै प्रश्नहरू भएमा Enrollment and Family Resource Center (नाम िताु तथा पररवार श्रोत केन्द्र) लाई 614-

797-7700 मा फोन गननुहोस् ।   
 

र्हि तपाईंको बच्चा हाल ELC मा Westerville City Schools को हप्रस्कन लमा भनाु छन् भने तपाईंले नाम पनन: िताु गननु परै्दन, र्द्यहप हकन्डरगारे्टन सम्बन्धी अवसर 

तथा हक्रर्ाकलापहरूसाँग आफूलाई पररहचत गराउनको लाहग तपाईंलाई िानकारी भएका सामग्रीहरू http://www.wcsoh.org/kindergartenबार्ट िाउनलोि 

गनुका लाहग प्रोत्साहहत गररन्छ । कागजी प्रमतहरू हरेक इमलमेन्टर ी सु्कल र 936 Eastwind Dr मा अवस्थर्त Early Learning 

Center/Administrative Office(प्रारस्िक मसकाइ केन्द्र/प्रशासमनक कार्ायलर्) मा उपलब्ध हुनेछन् । 
 

तपाईकंो बच्चाको र्दताषको लाडग आवश्यक कुराहरू (पररवडतषत ‘आरे्दश’) 
 

चरण 1: सबै आवश्यक कागजातहरू जम्मा गनुयहोस्:  

 1.* सक्कल जन्म िताय प्रमाणपत्र; 

 2.  संरक्षकत्व मजम्मा पाएका आमा/बुबा/कानुनी अमभभावकको फोटो समहतको पररिर्पत्र; 

 3.* आवास अनुममतको िुई (2) वटा प्रमाण; 

 4.* अद्यावमर्क गररएको खोपका रेकर्यहरू; 

 5.* सम्बन्धमवचे्छि/संरक्षकत्व मजम्माका लामग अिालतका छाप लागेका सक्कल कागजातहरू (र्मि र्ो तपाईंको 

स्थर्मतमा लागू हुने भएमा) अमनवार्य रूपमा [1]अिालतको हस्ताक्षर र मममत/समर्को िाप लगाइएको हुनुपछय ; 

 6 र्मि तपाईंको बच्चा संरु्क्त राज्य अमेररकाभन्दा बामहर जस्न्मएको भएमा TB परीक्षणको नेगेमटभ नमतजाहरू (#6 मा 

झैं) 

 

   * वस्तनहरू 1, 3, 4 र 5 को लाहग र्स घोर्णाको पृष्ठ 3 मा स्पष्टीकरण हेननुहोस् 

 

चरण 2: अनलाइन भनाय आवेिन भनुयहोस् र कानुनी अभििावकका लाभि काम िने इमेल ठेिाना समावेश । 

चरण 3: आफ्नो अनलाइन आवेिनको अन्तमा कृपर्ा अपोइन्टमेन्टको समय ममलाउनुहोस् । प्रत्यक्ष आमने-सामने 

बैठक नबसे्न भएकोले र्स अपोइन्टमेन्टले हाम्रो टोलीलाई प्रमक्रर्ा अगामर् बढाउनका लामग समक्रर् आवेिन तर्ार छ 

भनेर जानकारी गराउँछ । र्मि तपाईंले एकजना बढी मवद्यार्ी भनाय गिै हुनुहुन्छ भने कृपर्ा प्रमक्रर्ाका लामग पर्ायप्त 

समर् मिनका लामग हरेक मवद्यार्ीका मनस्ि र्प अपोइन्टमेन्टहरूको समर् ममलाउनुहोस् । 

र्मि तपाईंले पमहलो िुई हप्तामभत्र अपोइन्टमेन्टको समर् ममलाउन सकु्नहुन्न भने कृपर्ा भनाय केन्द्रलाई फोन  

नगनुयहोस् ~ िुई ममहने िताय प्रमक्रर्ाभरर नै र्प अपोइन्टमेन्टहरू प्रिान गनय जारी रास्खनेछ । 

तपाईंले आफ्नो अपोइन्टमेन्टको समर् ममलाइसकेपश्चात् कृपर्ा त्यसलाई साने नगनुयहोस् मकनभने अपोइन्टमेन्टको 

समर् पररवतयन गिाय त्यसले तपाईंको भनायको प्रमक्रर्ामा मढलाइ गराउनेछ । 

कृपर्ा ध्यानमा राख्नुहोस् मक तपाईंको अपोइन्टमेन्टको जानकारी इमेल गरेर मात्र पठाइनेछ - हाम्रो कार्ायलर् बन्द 

रहने भएकोले तपाईं हाम्रो OhioHealth कार्ायलर्मा आउनुपने छैन । 

चरण 4: तपाईंले आफ्नो समर् तर् गररएको भनाय अपोइन्टमेन्टको मममतमा वा सोभन्दा अगामर् भनाय मवशेर्ज्ञबाट इमेल 

प्राप्त गनुयहुनेछ । 

चरण 5: आवश्यक कागजातहरूलाई अनलाइन भनाय आवेिनमाफय त सोझैं अपलोर् गररनुपछय  वा भनाय प्रमक्रर्ा पूरा 

गनयका लामग तपाईंलाई सम्पकय  गने भनाय मवशेर्ज्ञलाई इमेल गरेर पठाइनुपछय  । 
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मनस्िर्ताको कारणले गिाय मर्मलट हुनबाट बच्नका लामग तपाईंको आवेिनलाई अमनवार्य रूपमा 30 मिनमभत्र पूरा 

गररनुपछय  । 

 

यडर्द तपाईलंाई आफ्नो बच्चा कुन डवद्यालयमा पढ्न जानेर्न्/डर्न् भनेर थाहा नभएमा तपाईलें Westerville City Schools को कुनै पडन प्राथडमक 

डवद्यालय वा Enrollment and Family Resource Center लाई 614-797-7700 मा फोन गनष सकु्नहुन्र् । तपाई ंहाम्रो वेबसाइट 

www.wcsoh.org मा पडन जान सकु्नहुन्र् । 

 
 

भकन्डरिार्टन 101 उपलब्ध बुधबार, जनवरी 5 @ 5 p.m. 

मकन्डरगाटेन 101 भनेको मप्रस्िपल तर्ा मकन्डरगाटेनका मशक्षकहरूको प्रसु्तमतकरण हो । प्रसु्तमतकरणको उदे्दश्य भनेको 

मकन्डरगाटेनमा आफ्नो बच्चा भनाय गने प्रमक्रर्ाका बारेमा अमभभावकहरूलाई सूमित गनुयका सारै् मकन्डरगाटेनको सामान्य मिन 

कस्तो हुन्छ र शैमक्षक वर्यभरर हाम्रा मकन्डरगाटेन मवद्यार्ीहरूबाट के अपेक्षा गररन्छ भनेर अमभभावकहरूलाई जानकारी गराउनु 

रहेको छ । 

हभहिर्ोहरू हलंक र थप िानकारीको लाहग कृपर्ा हाम्रो वेबसाइर्ट www.wcsoh.org/kindergarten मा िाननहोस् । 
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आमाबुबा जााँचसूडच डवर्य #1, #3, #4 तथा #5 को व्याख्या 

 

#1 – जन्म प्रमाणपत्र 

 

 सक्कल िन्म प्रमाणपत्र  

र्हि प्रारस्ट्िक प्रवेश पश्चातको 14 हिन हभत्रमा िन्म प्रमाणपत्र प्रस्तनत नगररएमा हप्रस्ट्िपल/तोहकएको व्यस्ट्िले Department of Administrative Services 

(प्रशासहनक सेवा हवभाग) लाई सूहचत गननुहुनेछ िसले त्यसपहछ उि हवद्याथी हराइरहेको बच्चा हुन सक्छन् भनेर उि हवद्याथी बसोबास गने के्षत्रमा के्षत्राहर्कार 

भएको काननन पालना गराउने हनकार्लाई सूहचत गनेछ ।    

 

#3 - आवास अनुमडतको रु्दइ (2) वटा प्रमाणहरू 
 

प्रमाहणकरणले Westerville City School District मा हप्ताको 7 हिन को आर्ारमा आवास अननमहतलाई र अन्य ठाउाँमा छन टै्ट आवास कार्म नगरेको तथ्यलाई 

प्रमाहणत गछु ।  

 

 उपलब्ध गराइएका प्रमाणहरूको रुपमा पढ़ने र्ोग्य स्क्यानहरु वा हचन्न सहकने फोर्टोहरू अननप्रर्ोगमा अपलोि गननु अहनवारु् छ।  

A बार्ट एउर्टा (1) प्रमाण र B बार्ट एउर्टा (1) प्रमाण उपलब्ध गराउननहोस्:  
 

A: 

 कबनहलर्तमा संरक्षकत्व हिम्मा पाएका आमा/बनबाको नाम लेस्ट्खएको (हवत्तीर् िानकारीलाई मात्र संशोर्न गने हवकल्पसहहत), हस्ताक्षर पृष्ठ र घरर्नीको नाम तथा 

फोन नम्बर भएको हालको सडिय* भािा/कबनहलर्त सम्झौता; 
*र्हि माहसक रूपमा भािामा बस्ननभएको छ भने (व्यापाररक लेर्टरहेिमा) घरर्नीको नाम तथा फोन नम्बर सहहत कबनहलर्त सम्झौता तथा वतुमानको प्रमाण  

ल्याउननहोस्;  वा  

 संरक्षकत्व हिम्मा पाएका आमा/बनबाको नाम लेस्ट्खएको (हवत्तीर् िानकारीलाई मात्र संशोर्न गने हवकल्पसहहत) वतषमानको (पहछल्लो 30 हिनको हमहत भएको   हर्तो 

हववरण); र 

B: 

 वतषमानको (पहछल्लो 30 हिनको हमहत भएको) सावुिहनक उपर्ोहगता सेवाको हबल (अथाुत् ग्यास, पानी,  हवि्र्नत, ल्यान्डलाइन फोन, केवल 

वाइन्टरनेर्ट) िसले Westerville School District को हनवासी तथा कानननी अहभभावक/संरक्षकत्व हिम्मा पाएका आमा/बनबा बसे्न ठेगानामा सेवा 

उपलब्ध गराएको िेखाउाँछ; वा 

 Westerville School District को ठेगाना र कानननी अहभभावक/संरक्षकत्व हिम्मा पाएका आमा/बनबाको नाम िेखाउने वतषमानको (पहछल्लो 30 

हिनको हमहत भएको) सरकारी पत्राचार (अथाुत् बाल भरणपोर्ण, सरकारी सहर्ोग) 

#4 - खोप आवश्यकताहरू तथा जानकारी 
 

अद्यावहर्क गररएको खोपको अहभलेख(हरू) उपलब्ध गराइननपछु (हचहकत्सकको कार्ाुलर्बार्ट ल्याइएको हप्रन्टआउर्ट पहन हुनसक्छ) । ओहहर्ो संशोहर्त 

संहहताले हवद्यालर् शनरू भएको पहहलो 14 हिन हभत्रमा खोपहरूको प्रमाण उपलब्ध गराइननपछु भनेर अहनवारु् गरेको छ, अन्यथा बच्चालाई हवद्यालर्मा उपस्ट्स्क्थत 

हुनबार्ट रोक लगाइनेछ । 
 

खोपहरू तपाईकंो स्थानीय स्वास्थ्य डवभागहरू माफष त उपलब्ध हुन्र्न् 

वेस्टरहभल तथा गाहान्ना: 614-525-3719              कोलम्बस:  614-645-7945                  िेलावेर्र काउन्टी: 740-203-2040 
 

 DTaP/ DT खोपहरू [Diphtheria (भ्यागनते रोग), Pertussis (लहरे खोकी), Tetanus (र्ननर्रं्टकार)]:  चौथो ंखोप चौथो ंिन्महिनमा वा त्यस भन्दा पहछ 

नलगाएमा 5 पर्टक अहनवारु् खोप लगाइएको हुननपछु । 

 IPV (पोहलर्ो):  3 वा 3 भन्दा बढी पर्टक अहनवारु् खोप हिइएको हुननपछु; पहछल्लो खोप चौथो ंिन्महिनमा वा त्यस पहछ हिइएको हुननपछु ।  

 MMR [Measles (िािनरा), Mumps (गल्फन लो), Rubella (रूबेला)]:  2 पर्टक अहनवारु् खोप लगाइएको हुननपछु; पहहलो खोप पहहलो िन्महिन र्ा त्यस पहछ 

लगाइएको हुननपछु ।   

 HEP B (हेपार्टाइहर्टस B):  3 पर्टक अहनवारु् खोप लगाइननपछु, खोप लगाउने कारु् पूरा हुन 6 महहना लाग्न सक्छ ।  

 VARICELLA (ठेउलाको खोप) वा उि रोगको इहतहास:  2 पर्टक अहनवारु् खोप लगाइएको हुननपछु, पहहलो खोप पहहलो िन्महिन वा त्यसपहछ लगाइएको 

हुननपछु । र्हि हवद्याथीलाई उि रोग पहहला लागेको भएमा, हचहकत्सक वा आमाबनबाले उि रोगको प्रमाण/हमहत उपलब्ध गराउन सक्ननहुन्छ ।   

 

#5 - सम्बन्धडवचे्छर्द/संरक्षकत्व डजम्माको डलखखत प्रमाण (र्हि र्ो तपाईंको पररस्ट्स्क्थहतमा लागू हुने भएमा) - अिालतद्वारा हस्ताक्षर गररएको तथा 

हमहत/समर्को छाप लगाइएको हुनुपर्ष :  

 अस्ट्िम सम्बन्धहवचे्छि आिेश िसमा हवद्यालर् भनाुको लाहग आवासीर् आमा/बनबाको रूपमा हनहिुष्ट आमा/बनबाको नाम तोहकएको साझा 

पालनपोर्ण र्ोिना समावेश हुनसक्छ; वा  

 हिनरआमा-हिनरबनबा वाररसनामा; वा 

 हनहिुष्ट अहभभावकको नाम तोहकएको अस्क्थार्ी संरक्षकत्व हिम्मा आिेश; वा 

 सैन्य वाररसनामा 

 
 

यडर्द तपाईलंाई आफ्नो बच्चामा अपाङ्गता भएको थाहा र् वा शङ्का र् भने WESTERVILLE CITY SCHOOLS को 

SPECIAL EDUCATION OFFICE (डवशेर् डशक्षा कायाषलय) लाई 614-797-5900 मा सम्पकष  गनुषहोस् । 


