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पूरा-भदन भिन्डरगाटेन 

भशक्षण शुल्क िहयोगिम्बन्धी जानिारी र आवेदन 

2022-2023 शैभक्षि वषष 

 
Westerville City Schools (वेस्टरभिल भिटी सु्कलि्) ले िबै भवद्यार्थीहरूलाई भि:शुल्क, आधा-भिि भकन्डरगाटेिको अविर 

भिर्भमत रूपमा उपलब्ध गराउँिै आएको छ । पूरा-भिि भकन्डरगाटेिमा आफ्िो बच्चा/बच्चाहरू ििाा गिा रोजे्न 

आमाबुबा/अभििावकहरूबाट भकन्डरगाटेि भवद्यार्थीहरूलाई लागे्न भिर्भमत भवद्यालर् शुल्कका अभतररक्त प्रभत भवद्यार्थी $3,000 

को वाभषाक भशक्षण शुल्क भलइिेछ । पूणा भशक्षण शुल्क प्रभत भवधार्थी $3,000 वा 10 मभहिाका लाभग प्रभत मभहिा $300 हो । 

भशक्षण शुल्कको पभहलो िुक्तािी कार्ाक्रममा स्वीकृत िएपभछ बुझाइिुपछा  र र्िलाई अगष्टको िुक्तािीको रूपमा भलइन्छ । 

बाँकी 9 मभहिाको भशक्षण शुल्कको िुक्तािी िेपे्टम्बरिेखि शुरू हुिेगरी माभिक रूपमा गररिुपिेछ । र्भि पररवारले अगष्ट 1, 

िन्दा अगाभि पूरा-भिि भकन्डरगाटेि कार्ाक्रममा आफ्िो ििाा रद्द गछा  ििे भशक्षण शुल्क पूरा भिताा भिइिेछ ।   

 

हामीले पररवारको आभर्थाक अवस्र्था अप्रत्याभशत रूपमा पररवताि हुििके्न कुरा बुझेका छ ौं । कृपर्ा र्ो कुरा जानु्नहोि् भक पूरा-

भिि भकन्डरगाटेि कार्ाक्रममा भिट स्वीकार गिे पररवारहरूले कार्ाक्रममा आफ्िो बच्चा/बच्चाहरू ििाा िएको वषाको ि रािमा 

कुिै पभि िमर्मा भशक्षण शुल्क िहर्ोगका लाभग आवेिि भिि िकु्नहुन्छ । र्भि पररवार भशक्षण शुल्क िहर्ोगका लाभग र्ोग्य 

िएमा पूरा-भिि भकन्डरगाटेिको भशक्षण शुल्कलाई, बाँकी रहेका भशक्षण शुल्कहरूका लाभग, कुल आर्लाई आधार मािेर 

िमार्ोजि गररिेछ ।    

 

यष्टद तपाईंलाई आफू योग्य छु जस्तो लाग्छ र तपाईं अष्टहले पूरा-ष्टदन ष्टकन्डरगारे्टन ष्टशिण शुल्क सहयोगका लाष्टग 

आिेदन ष्टदन चाहनुहुन्छ भने तल सूष्टचकृत आयसम्बन्धी ष्टदशाष्टनदेशनहरू 2022-2023 शैष्टिक िषाका लाष्टग लागू 

हुनेछ । आवेिि (पररपूरकीर् िस्तावेज िभहत) लाई पूरा ििुाहोि् र भिम्न ठेगािामा भिताा पठाइभििुहोि्: Office of 

Elementary Academic Affairs, 936 Eastwind Dr., Westerville, Ohio 43081 । आवेििहरू तर्था आर् 

प्रमाणीकरणलाई 614-797-5701 मा फ्याक्स गिा वा eisenmak@wcsoh.orgमा पभि इमेल गिा पभि िभकिेछ । 

 
 

 

  
2022-2023 वाभषषि आय भदशाभनदेशनहरू (िुल आयमा आधाररत) 

वाभषाक आर् रूपान्तरण: 

माभिक x 12, हरेक 2 हप्ता x 26, मभहिामा िुई पटक x 24 वा िाप्ताभहक x 52 

 वार्षिक ADK र्िक्षण िुल्क 

परिवािको आकाि $0/वषि $400/वषि $1,500/वषि 

2 $22,656 $32,232 $41,808 

3 $28,548 $40,632 $52,704 

4 $34,452 $49,032 $63,600 

5 $40,356 $57,432 $74,496 

6 $46,260 $65,832 $85,392 

पररवारको हरेक 

अभतररक्त ििस्यका 

लाभग 

$5904 $8400 $10,896 

mailto:eisenmak@wcsoh.org
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भशक्षण शुल्क वा भशक्षण शुल्क िहर्ोगको आवेिि प्राप्त िहँुिािम्म कार्ाक्रममा भवद्यार्थीको भिट िुरभक्षत हुिेछैि । 

पररवारहरूलाई हुलाक मािा त उिीहरूको स्वीकृत भशक्षण शुल्क िुक्तािीको बारे जािकारी गराइिेछ र पररवारहरूले 

िुक्तािीलाई भशक्षण शुल्क िहर्ोग स्वीकृभत पत्रमा तोभकएको भमभतिम्म बुझाइिकु्नपछा  ।       

 

पूरा -भिि भकन्डरगाटेि  कार्ाक्रममा पररवारको िहिाभगता भशक्षण शुल्क िहर्ोगमा मात्र भििार रहेको र आवेिि स्वीकृत ििएमा 

पररवारले पूरा -भिि कार्ाक्रमलाई अस्वीकार गिा िक्छि् र भिट उपलब्ध िएमा उिीहरूका लाभग तोभकएको गृह भवद्यालर्को 

आधा-भिि भकन्डरगाटेिमा आफ्िो बच्चा/बच्चाहरूलाई पढ्ि पठाउि िक्छि् ।    

 

हरेक पूरा -भिि भकन्डरगाटेि  भशक्षण शुल्क िहर्ोग आवेिि आर् प्रमाणीकरण, पररवारको आकार, र र्भि लागू हुिे िएमा 

िौंरक्षकत्व भजम्माको/मािाचामल िराइएको कागजपत्रको भवषर् हुिेछि् । र्ोग्यताको अखन्तम भिधाारणका लाभग तपाईौंले 

आवेििलाई पूरा ििुा र आवश्यक िबै कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउिु जरूरी हुन्छ । आवश्यक जािकारी उपलब्ध गराउि 

अििल हुिु ििेको पररवार  भशक्षण शुल्क िहर्ोगका लाभग र्ोग्य िहुिु हो ।   

 
खण्ड I: परिवािको जानकािी 

 
पूरा-भिि भकन्डरगाटेिमा आउिे भवद्यार्थीको िाम: ________________________________________________ 

                 (कृपर्ा अक्षर िजोभिकि लेख्िुहोि: िाम, र्थर) 

 

आमा/बुबा/अभििावकको िाम तर्था िोि िम्बर : ________________________________________________ 

                                                                (कृपर्ा अक्षर िजोभिकि लेख्िुहोि: िाम, र्थर) 

 

कृपर्ा आफ्िो पररवारको िबै ििस्यहरूको िाम लेख्िुहोि्: 

 

पररवारको ििस्यहरूको 

िाम 

हरेक बच्चाको भवद्यालर्को 

िाम वा र्भि भवद्यालर् 

जाँिैिि् ििे NA  

र्भि कुिै आर् ििएमा 

बाकिमा ठीक भचन्ह 

लगाउिुहोि्  
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खण्ड II: आयसम्बन्धी जानकािी 

 
कृपर्ा पररवारको िबैको कुल आर् लेख्िुहोि् (कट ती गररिु िन्दा अगाभिको): 

 

आय भएको 

परिवािको सदस्यको 

नाम 

कटौती 

गरिनु भन्दा 

अगार्ि 

कामबाट 

हुने कूल 

आय 

वा

र्षि

क 

मा

र्स

क 

पा

र्क्ष

क 

प्र

र्त 

ह

प्ता 

वेलफेयि/बच्चा

को 

भिणपोषण/माना

चामल 

वा

र्षि

क 

मा

र्स

क 

पा

र्क्ष

क 

प्र

र्त 

ह

प्ता 

अन्य सबै आय 

(जस्तो र्क 

सामार्जक 

सुिक्षा, SSI, VA, 

र्नवृर्िभिण वा 

बेिोजगािी भिा) 

वा

र्षि

क 

मा

र्स

क 

पा

र्क्ष

क 

प्र

र्त 

ह

प्ता 

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

 

खण्ड III: आय प्रमाणीकिण 

 
पूिा-र्दन र्कन्डिगाटेन र्िक्षण िुल्क  सहयोगका लार्ग स्वीकृत हुनका लार्ग, कृपया एक मर्हनाको आयको प्रमाण 

बुझाउनुहोस् । तपाईँले र्ो आवेिि भिँिा िन्दा पभहलेको मभहिा, आवेिि भिएकै मभहिा, वा त्यिपभछको कुिै मभहिा पभि िो 

कामका लाभग प्रर्ोग गिा िकु्नहुन्छ । र्भि बुझाइएका िस्तावेजहरूले तल भिइएका आवश्यकताहरू पूरा गिैिि् ििे, 

अभतररक्त िस्तावेजहरूको आवश्यकता हुि िक्छ । 

 

कृपर्ा आर्को हरेक स्रोतबाट तपाईौंले प्राप्त गिे रकम िेिाउिे कागजपत्रहरू बुझाउिुहोि् । तपाईौंले पठाउिे कागजपत्रहरूमा 

आर् प्राप्त गिे व्यखक्तको िाम, र्ो प्राप्त गररएको भमभत, कभत प्राप्त गररएको भर्थर्ो र र्िलाई कभत पटक प्राप्त गररएको भर्थर्ो 

िने्न जािकारी स्पष्ट िेिाइएको हुिुपछा :   

 

स्वीकार्ा कागजपत्रहरूमा भिम्न पिाछि्:  

● रोजगारी: तलबको अधाकट्टीहरू वा तलब रािेर भिइएको िाम जिले रकम र कभत पटक िुक्तािी प्राप्त 

गररएको छ ििेर िेिाउँछ; कुल तलब र कभत पटक तपाईौंलाई िुक्तािी गररन्छ ििेर जािकारी गराउिे 

रोजगारिाताको पत्र । 

● 2021 सङ्घीय कर ष्टििरण (1040 िा 1040EZ) 

● िामाभजक िुरक्षा भिवृभििरण िुभवधािम्बन्धी पत्र, प्राप्त िुभवधाहरूको भववरण वा भिवृभििरण प्रिाि  

गररएको िूचिा ।   

● बेरोजगारी, अपाङ्गता वा कमाचारी क्षभतपूभता: State Employment Security Office (राज्य रोजगारी 

िुरक्षा कार्ाालर्) बाट र्ोग्यताको िूचिा, चेकको अधाकट्टी वा कमाचारी क्षभतपूभताको कार्ाालर्बाट प्राप्त 

िएको पत्र ।   

● TANF, SNAP वा OWF बाट प्राप्त िएका िुभवधािम्बन्धी पत्र । (िबै पािाहरु) 

● बच्चाको िरणपोषण वा मािाचामल: अिालतको आिेश, िम्झ ता वा प्राप्त चेकहरूको प्रभतभलभपहरू ।   

● अन्य आर् (उिाहरणका लाभग िािा भिएर प्राप्त हुिे आर्): प्राप्त हुिे आर्को रकम, कभत पटक प्राप्त 

गररएको र प्राप्त गररएको भमभतलाई स्पष्ट िेिाउिे जािकारी । 

● कुिै आर् ििएको: तपाईौंले आफ्िो पररवारका लाभग िाद्यान्न, लिाकपिा तर्था आवािको िचाहरू किरी 

जुटाउिुहुन्छ र तपाईौंले आर् कभहले प्राप्त गिे आशा गिुािएको छ ििेर स्पष्ट पािे तपाईौंको हस्ताक्षर 

िभहतको पत्र ।  

● Military Privatized Housing Initiative (भमभलटरी आवाि भिजीकरण पहल): तपाईौंको आवाि 

Military Privatized Housing Initiative को भहस्सा हो ििेर िेिाउिे पत्र वा िािा करार ।  
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तथा पररितानशील 

संसारमा योगदान ष्टदने 

खालका ष्टिद्याथीहरू 

तयार गनुा हो । 

 

 

 

मूल्यमान्यताहरू 

आदर 

समािेष्टशता 

समुदाय 

सञ्चार 

सहकाया 

निीनता 

ष्टिकास 

ष्टिश्वास 

जिाफदेष्टहता 

 

संघीय र्निुल्क तथा कम िुल्कको खाना कायिक्रम - अलगै्ग आवेदन चार्हने 

 

पूरा-भिि भकन्डरगाटेि भशक्षण शुल्क िहर्ोगका लाभग आवेिि भििे तर्था उक्त िहर्ोग प्राप्त गिा र्ोग्य िएको पररवार Federal 

Free & Reduced Meal Program (िौंघीर् भि:शुल्क तर्था मूल्य घटाइएको िोजि कार्ाक्रम) का लाभग स्वतः स्वीकृत हँुिैि । 

कृपर्ा जुलाई 1 पश्चात् www.lunchapplication.com मा उपलब्ध हुिे Free & Reduced Meal अिलाइि आवेिि िारम 

ििुाहोि् । कम्युटर वा इन्टरिेटको पहँुच ििएका पररवारहरूका लाभग आवेिि हरेक भवद्यालर् तर्था Enrollment Center 

(ििाा केन्द्र) मा कागजी रूपमा पभि उपलब्ध हुन्छ ।  

 

 

________________________________________   _____________ 

आमा/बुबा/अभििावकको हस्ताक्षर   भमभत 

 

पूरा-भिि भकन्डरगाटेि भशक्षण शुल्क िहर्ोग आवेिि ििुािएकोमा तपाईौंलाई धन्यवाि छ । तपाईौंलाई भिणार्को बारे भलखितमा 

िूचिा गराइिेछ । र्भि आवेिि प्रभक्रर्ाको िम्बन्धमा तपाईौंिँग कुिै प्रश्नहरू िएमा कुिै िौंकोच भबिा Office of Elementary 

Academic Affairs (प्रार्थभमक शैभक्षक माभमला कार्ाालर्) लाई 614-797-5934 मा िोि गिुाहोि् वा 

goffa@westerville.k12.oh.us. मा इमेल गिुाहोि् ।   

कृपर्ा र्ि िागमा िििुाहोि् । र्ो िाग भवद्यालर्को प्रर्ोगका लाभग मात्र हो । 

 
 
Annual Income Conversion:   Monthly x 12, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 or Weekly x 52  

 

Total Income: ____________ per year 

 

Household Size: ______________ 

 

All-Day Kindergarten Tuition Assistance Eligibility:  ______________ 

 

Reason for denial or withdrawal: __________________________________________ 

 

Determining Official’s Signature: ________________________________________ Date: __________ 

 

Confirming Official’s Signature: _________________________________________ Date: __________ 

 

 

http://www.lunchapplication.com/

