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कुन उमेरमा मेरो बच्चा(हरू) Westerville City Schools को 
ककन्डरगारे्टनमा भनाा हुन सक्छन्/कछन् ?  

यदि तपाईंको बच्चा आउँिो शैदिक वर्षको सेपे्टम्बर 30 मा वा त्यस भन्दा 
अगादि पाँच वर्ष उमेरको हुन्छन्/दछन् भने दकन्डरगारे्टनका लादग तपाईंले 
उनको नाम िताष गराउन सकु्नहुन्छ । 

के मैले अकहले पर्खाएर मेरो बच्चा छ वर्ाको भएपकछ ककन्डरगार्टानमा भनाा 
गनुा पछा  ?  

हो, राज्यका कानुनहरूले 6 वर्षिेखि 18 वर्षसम्मका बच्चाहरूका लादग 

उपखथिदत अदनवायष गरेका छन् ।   

पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कार्ाक्रमको शुल्क ककि हुन्छ ?  

कर्िमा, कवद्यालर् किल्लाहरूले कवद्यार्थीहरूका लाकग कन:शुल्क, आधा-

किनको ककन्डरगार्टान अवसर प्रिान गना आवश्यक छ। र्ो कवकल्प सबैका 

लाकग उपलब्ध रहन्छ। आफ्नो बच्चालाई सबै-किनको ककन्डरगार्टान 

कार्ाक्रममा भनाा गने पररवारहरूलाई ककन्डरगार्टानका कवद्यार्थीहरूको लाकग 

मानक कवद्यालर् आपूकिा शुल्कको अकिररक्त टू्यशन शुल्क लगाइनेछ। पूर्ा 

टू्यशन प्रकि कवद्यार्थी $3000, वा 10 मकहनाको लाकग $300/मकहना हो। 

 

कशक्षर् शुल्क कुन-कुन समर्हरूमा भुक्तान गररनुपने हुन्छ ?  

दशिण शुल्कको पदहलो भुक्तानी कायषक्रममा स्वीकृत भएपदछ बुझाइनुपछष  र 
यसलाई अगष्टको भुक्तानीको रूपमा दलइन्छ । सेपे्टम्बर िेखि मई सम्म दशिण 
शुल्कको भुक्तानी हरेक मदहनाको पदहलो दिनमा गररनुपनेछ । 
पररवारहरूलाई नगि वा चेक वा हाम्रो अनलाइन इदिपे दसस्टम (EZPay 
System) मार्ष त भुक्तानी गने दवकल्पहरू छन् ।  

के पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कार्ाक्रमका लाकग कशक्षर् शुल्कको खर्ा बहन गना 
नसके्न पररवारहरूका लाकग कुनै र्ोिना छ ?  

दशिण शुल्क Tuition Assistance (दशिण शुल्क सहयोग) आवेिन मार्ष त 
दनर्ाषरण गररन्छ । यदि पररवार सहयोगका लादग योग्य भएमा  पूरा-दिन 
दकन्डरगारे्टनको दशिण शुल्कलाई व्यखक्तगत आय समायोिन गररने 
स्लाईदिङ्ग से्कललाई प्रयोग गरेर कुल आयको आर्ारमा समायोिन गररनेछ । 
कृपया िप िानकारीका लादग www.wcsoh.org/ADK मा Tuition 
Assistance आवेिनलाई हेनुषहोस् । 

 

 

 

िप FAQ का लादग पछादिको भाग हेनुषहोस् 

 

 

 

 
 

Westerville City School District (वेस्टरदभल दसर्टी सु्कल दिखस्टि क्ट) मा बसोबास गने पररवारहरूसँग आफ्नो दकन्डरगारे्टनमा पढ्ने उमेर 
भएको बच्चाको नाम दचट्ठामा प्रवेश गराउने अवसर छ िसले पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन (All-Day Kindergarten) मा गररने भनाषलाई दनर्ाषरण  
गनेछ । ४६३ दवद्यािीहरूसम्मले १९ किाकोठाहरूमा पूरा-दिन दसर्टहरूलाई भनेछन् िसमधे्य चारवर्टा किाहरू Longfellow Elementary 
School (लंगरे्लो एलमेन्ट्ि ी सु्कल) मा सञ्चादलत हुनेछन् । Alcott (अलकोर्ट), Fouse (र्ौि) तिा Pointview (प्वाइन्ट्भु्य) मा िुई वर्टा किाहरू 
सदहत बाँकी १५ वर्टा किाहरू हरेक प्रािदमक दवद्यालयमा राखिन्छ ।   

ककन्डरगारे्टन सम्बन्धी महत्वपूर्ा िानकारी िर्था कमकिहरू  

 तपाईंले अनलाइन नामांकन आवेिन पूरा गिाष आफ्नो बच्चालाई दिनभरी दकन्डरगार्टषन लर्टरीमा समावेश गने आफ्नो इच्छालाई संकेत गनष 
सकु्नहुन्छ। अनलाइन नामांकन आवेिन िनवरी 10, 2022 दबहान 10:00 बिे पदछ दकन्डरगार्टषन िताष अपोइन्ट्मेन्ट्हरू िनवरी 12 मा सुरु 
हुनेछ र माचष 4 सम्ममा पूरा गनुषपनेछ। 

 पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन दशिण शुल्क 10 मदहना (अगष्ट - मई) का लादग प्रदत वर्ष $3,000 वा प्रदत मदहना $300 हुन्छ । दशिण शुल्क 
सहयोग यसका लादग योग्य भएकाहरूलाई उपलब्ध छ । िप िानकारी अनलाइनमा www.wcsoh.org/ADK मा उपलब्ध छ ।  

 यदि तपाईंको बच्चा सेपे्टम्बर 30, 2021 मा वा त्यस भन्दा अगादि पाँच वर्ष उमेरको हुन्छन्/दछन् भने तपाईंले दकन्डरगारे्टनका लादग 
Westerville City Schools मा उनको नाम िताष गराउन सकु्नहुन्छ ।   

 यदि तपाईंको बच्चा हाल ELC मा वेस्टरदभल दसर्टी सू्कल दप्रसू्कल कायषक्रममा भनाष गररएको छ भने, तपाईंले पुन: िताष गनष आवश्यक छैन, 
तर इमेल गररएको दलङ्क मार्ष त हाल दिल्लामा भनाष भएका दवद्यािीहरूका लादग छुटै्ट पूरै दिन दकन्डरगार्टषन आवेिन पूरा गनष आवश्यक 
छ। पूवषसू्कल पररवारहरू। 

 यदि तपाइँ तपाइँको घरको ठेगानाको आर्ारमा तपाइँको बच्चा कुन प्रािदमक दवद्यालयमा िाने भने्न बारे दनदित हुनुहुन्न भने, http://
www.croppermap.com/westerville मा िानुहोस् र तपाइँको घरको ठेगाना प्रदवष्ट गनुषहोस्। उपखथिदत सीमाहरूमा िप स्पष्टीकरणको 
लादग, या त यातायात कायाषलय @ 614-797-5950 वा हाम्रो नामांकन र पररवार स्रोत केन्द्र @ 614-797-7700 मा सम्पकष  गनुषहोस्। 

 
रे्रैिसो सोदर्ने प्रश्नहरू 

http://www.wcsoh.org/ADK
http://www.wcsoh.org/ADK
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आधा-किन कार्ाक्रम िर्था पूरा-किन ककन्डरगारे्टन  कार्ाक्रममा के कभन्निा छ ? 
के िुवै कवकल्पहरू उपलब्ध छन् ?  

आर्ा-दिन तिा पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन कायषक्रमहरू िुवैको पाठ्यक्रम एउरै्ट 
हुन्छ । ADK कायषक्रमले दशिकहरूलाई बच्चाहरूको दवदवर् व्यखक्तगत 
आवश्यकताहरूमा बढी ध्यान दिन र हरेक बच्चाका लादग दसकाइमा 
समयावदर् बढाउन तिा िप मद्दत गनष समय उपलब्ध गराउँछ । दिनभररमा 
प्रोिेक्ट वकष   तिा सानो समूह दसकाइ मार्ष त भार्ाका कौशल, गदणत, 
सामादिक दशिा, दवज्ञान तिा कलालाई एकीकृत गनषका लादग रे्रै 
अवसरहरू हुन्छन् ।     

ADK कायषक्रममा सीदमत दसर्टहरू उपलब्ध छन् । आमाबुबाहरूलाई आर्ा-
दिन दवकल्प Westerville City School District मा दनरन्तर उपलब्ध 
रदहरहनेछ ।    

पूरा-किन ककन्डरगारे्टन  कार्ाक्रममा पढ्ने कवद्यार्थीहरूसँग आधा किन का 
कवद्यार्थीहरू माकर्थ समर्को फाइिा हुने भएकोले के उनीहरू आधा-किन 
ककन्डरगारे्टन  कार्ाक्रममा पढ्ने कवद्यार्थीहरू भन्दा पाठ्यक्रम सकाउनमा 
अगाकि हुन्छन् ?  

हँुिैनन् । पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन कायषक्रमले दशिकलाई आरू्ले पढाएको 
कुरामा अदर्क समय दिन अनुमदत दिन्छ । ADK कायषक्रमका सहभागीहरू 
पाठ्यक्रममा दछर्टो-दछर्टो अगादि िाँिैनन् र उनीहरू दकन्डरगारे्टनमा हँुिै 
पदहलो किाको पाठ्यक्रममा अगादि बढ्िैनन् ।  

के आधा-किन ककन्डरगारे्टन मा पढ्न िाने कवद्यार्थीहरू पूरा-किन 
ककन्डरगारे्टन कार्ाक्रममा पढ्न िाने कवद्यार्थीहरू भन्दा पढाइमा  
पकछ पनेछन् ?  

सबै दवद्यािीहरूको दकन्डरगारे्टन वर्षका लादग तय गररएको शैदिक दवर्यसूदच 
मापिण्डहरू सम्म पहँुच रहन्छ । साना बच्चाहरू र्रक-र्रक पृष्ठभूदम तिा 
अनुभवहरूका साि दवद्यालय आउँछन् । बालबादलकाहरूले दप्रसु्कलमा 
पढेका हुन सक्छन् वा प्रारखिक बाल केन्द्रको वातावरणमा रहेका हुन  
सक्छन् । रे्रैिनासँग यात्रा, लाइबे्ररीको भ्रमण, दवस्ताररत पररवारसँगको 
अन्तरदक्रया तिा घरमा सादहखत्यक सामग्रीहरूसँगको सम्पकष  सदहत आफ्नो 
पररवारहरूसँग दवशेर् दसकाइ अनुभवहरू रहेको हुन्छ । यी अनुभवहरूको 
संयोिनले नै दसकाइका लादग मञ्चलाई तयार गछष  । दकन्डरगारे्टनका 
दशिकहरूले बालबादलकाहरूलाई उनीहरूको सामर्थ्ष तिा 
आवश्यकताहरू अनुसार दशिण कायष गनुषहुन्छ ।  

के पूरा-किन ककन्डरगारे्टनका कवद्यार्थीहरूका लाकग शुल्क कफिाा गने व्यवस्र्था 
उपलब्ध छ ?   

यदि शुल्क दर्ताष गने पयाषप्त कारण उपलब्ध गराइएमा अगष्टमा अगस्ट 1 
सम्म शुल्क दर्ताष दिन सदकन्छ । एक पर्टक किा शुरू भइसकेपदछ भने 
समानुपादतक रूपमा शुल्क दर्ताष गररनेछ । 

पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कार्ाक्रमको आवेिन प्रकक्रर्ाले कसरी काम गनेछ ?  

पूरै दिनको दकन्डरगार्टषन कायषक्रममा सीदमत दसर्टहरू उपलब्ध छन् भने्न 
तर्थ्लाई ध्यानमा राख्िै, कायषक्रममा भनाष लर्टरी प्रदक्रयाद्वारा दनर्ाषरण गररन्छ। 
सबै दकन्डरगार्टषनका दवद्यािीहरूको नामांकन िनवरीमा सुरु हुनेछ, िुन 
समयमा पररवारहरूले उनीहरूले अनलाइन भनाष आवेिन पूरा गिाष आफ्ना 
बच्चालाई सबै दिनको दकन्डरगार्टषन लर्टरीमा समावेश गनष चाहेको संकेत गनष 
सके्नछन्। वेस्टरदभल दसर्टी सू्कलहरूमा भनाष भएका सबै दवद्यािीहरूलाई 
माचष 4 अखन्तम म्यािमा प्राप्त भएका आवेिनहरू सदहत दचट्ठामा प्रवेश 
गररनेछ। दचठ्ठाको नदतिा माचषमा अदभभावकहरूलाई सूदचत गररनेछ। 

कि बच्चा पूरा-किन ककन्डरगारे्टनका कवद्यार्थीहरूका लाकग प्रकिक्षा सूर्ीमा कुन 
प्रकक्रर्ा अपनाइन्छ  ?   

दवद्यािीहरूलाई दतनीहरूको लर्टरी नम्बरको क्रममा िाली ठाउँहरू न 
भररएसम्म दिनभरी दकन्डरगार्टषन कायषक्रममा आमखित गरररहनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्कि मैले आवेिन किने अर्िम म्याि छुर्टाएमा के मैले अझैपकन पूरा-किन 

ककन्डरगारे्टनका लाकग आवेिन किन सक्छु ?  

दढलोगरी बुझाइएका आवेिनहरूलाई स्वीकार गररनेछ । दचट्ठामा भएका 

सूचीलाई पूरा सकाएपिात यदि कुनै दसर्ट बाँकी वा उपलब्ध भएमा सो िाली 

दसर्टलाई नयाँ आवेिन प्राप्त भएको दमदतको आर्ारमा भररनेछ।    

के पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कवद्यार्थी छनौर्ट प्रकक्रर्ा फरक वा समान उमेर 

रहेका सहोिर िािुभाइ कििीबकहनीका लाकग फरकफरक हुन्छ ?  

हुन्छ । आमाबुबाहरूले आफ्नो बच्चाहरूको नामहरू मधे्य कुनै एक नाम 

प्रयोग गरेर पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन आवेिनलाई भरेर बुझाउनुपछष  । 

आवेिनमा आमाबुबाहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई एउर्टी किामा सँगै वा 

दभन्न-दभन्न किाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भनेर सूदचत गनषका लादग िाली ठाउँ 

हुनेछ । सीदमत दसर्ट सङ््खया उपलब्ध भएकोले सिव भएको बेलामा 

आमाबुबाको आफ्नो बच्चाहरूलाई सँगै राखे्न चाहनालाई पूरा गररनेछ ।    

र्कि मेरो बच्चाले र्ो कार्ाक्रम सञ्चालन भएको प्रार्थकमक कवद्यालर्हरू मधे्य 
एकको पूरा-किन ककन्डरगारे्टनमा पढ्न िान्छन्/कछन् भने के उक्त कवद्यालर् 
कक्षा 1-5 सम्म हाम्रो गृह कवद्यालर् हुनेछ ?  

हँुिैन । पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन कायषक्रममा दसर्ट स्वीकार गने पररवारहरूलाई 
यो कायषक्रम सञ्चादलत कुनै पदन थिानमा आफ्नो बच्चालाई पठाउन अनुमदत 
दिइनेछ । यसो गररंिा पररवारले चुनेको थिान उक्त बच्चाको नयाँ “गृह 
दवद्यालय” हुनेछैन भने्न बुझाइ राखिन्छ । किा एकमा उखिएपदछ ADK 
कायषक्रममा सहभागी दवद्यािीहरू आफ्नो घरको ठेगानाको आर्ारमा पढ्न 
िानुपने भनेर दनर्ाषररत गररएको आफ्नो प्रािदमक दवद्यालयमा दर्ताष 
आउनेछन् । यदि दवद्यािीले पढ्न िानुपने भनेर दनर्ाषररत गररएको गृह 
दवद्यालय नै आरू् गएको ADK कायषक्रम चलाइएको थिान भएमा उक्त 
दवद्यािीले त्यस प्रािदमक दवद्यालयमा किा 1 िेखि 5 सम्म पढ्नुपने हुन्छ ।  

के पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कवद्यार्थीहरूका लाकग र्ािार्ाि सुकवधा  
उपलब्ध छ ?  

पूरा-दिन दकन्डरगारे्टनका लादग स्वीकृत भएका दवद्यािीहरू मधे्य 
Longfellow Elementary School मा पढ्न िान वा पढ्न िानुपने भनेर 
दनर्ाषररत गररएको आफ्नो गृह दवद्यालयमा पढ्न िान छनौर्ट गने 
दवद्यािीहरूले यातायात सुदवर्ा प्राप्त गनेछन् । Fouse तिा Robert Frost 
िेत्रहरूमा बसोबास गने दवद्यािीहरूको दनखि Alcott का लादग र Huber 
Ridge वा Wilder (िेत्रहरूमा बसोबास गने दवद्यािीहरूको दनखि 
Pointview का लादग पदन यातायात सुदवर्ा प्राप्त गनेछन् । यदि अकै 
दवद्यालय छनौर्ट गररएमा आमाबुबा आर्ैं ले ल्याउने लैिाने गनुषपछष  । बच्चाको 
गृह दवद्यालय भन्दा अकै दवद्यालयमा आउिाउ गराउनका लादग दनयदमत 
आवागमन गने बसलाई समावेश गराइनेछ ।  

के पूरा-किन ककन्डरगारे्टन कवद्यार्थीहरूका लाकग किवा भोिन उपलब्ध हुन्छ ?  

पूरा-दिन दकन्डरगारे्टन दवद्यािीहरूले दवद्यालयमा दिवा भोिन िररि गनष 
सक्छन् वा घरबार्ट तयार गररएको भोिन ल्याउन सक्छन् ।  

पूरा-किन ककन्डरगारे्टनको शुरू हुने समर् िर्था बन्द हुने समर्हरू  
कुन-कुन हुन् ?  

दवद्यािीहरूको सत्र  दबहान 9:05 िेखि दिउँसो 3:30 बिे सम्म हुन्छ ।  

के िपाई ंकवद्यालर् अगाकि िर्था पकछको समर्मा बालस्याहार  
उपलब्ध गराउनुहुन्छ ?  

YWCA ले YWCA Kids Place नाम भएको दवद्यालय िाने उमेर अनुसारको 
बाल स्याहार कायषक्रम सञ्चालन गछष  िुन हाम्रो सबै प्रािदमक दवद्यालयहरूमा 
दवद्यालय अगादि तिा पछादिको समयमा उपलब्ध हुन्छ । यो शुल्कमा 
आर्ाररत कायषक्रम हो िुन सु्कल दिखस्टि क्टबार्ट स्वति रूपमा सञ्चादलत हुन्छ 
। िप िानकारीका लादग YWCA लाई 614-224-9121 एके्स्टन्सन 1204 मा 
र्ोन गनुषहोस् वा दतनीहरूको वेबसाइर्ट www.ywcacolumbus.org मा 
िानुहोस् ।  

 

रे्रैिसो सोदर्ने प्रश्नहरू 

http://www.ywcacolumbus.org

