Westerville City School District (वेथर्टरछभल छसर्टी थकुल कडक्षथिक्र्ट) मा बसोबास गने पररवारहरूसँग आफ्नो ककन्डरगार्टे नमा पढ्ने
उमेर भएको बच्चाको नाम छचट्ठामा प्रवेश गराउने अवसर छ जसले पूरा-किन ककन्डरगार्टे न (All-Day Kindergarten) मा गररने
भनाालाई छनधाारण गनेछ । 430 ववद्यािीहरूसम्मले 18 किाकोठाहरूमा पूरा-किन छसर्टहरूलाई भनेछन ् जसमध्ये चारवर्टा किाहरू

Longfellow Elementary School (लंगफेलो एलमेन्िी थकुल) मा सञ्चाछलत हुनेछन ् । Alcott (अलकोर्ट) तिा Pointview (प्वाइन्र्टभ्यु)
मा 2 वर्टा किाहरू सकहत बाँकी 14 वर्टा किाहरू हरे क प्रािछमक ववद्यालयमा राक्षखन्छ ।
ककन्डरगार्टे न सम्बन्धी महत्वपूणा जानकारी तिा छमछतहरू


पूरा-किन ककन्डरगार्टे न आवेिनहरू अनलाइन नाम िताा आवेिनको कहथसाको रूपमा जनवरी 29, 2019 मा बेलुका 5 बजे पश्चात
उपलब्ध हुनेछन ् र माचा 29, 2019 भन्िा किलो नहुनेगरी भरे र बुझाइनुपछा ।



पूरा-किन ककन्डरगार्टे न छशिण शुल्क 10 मकहना (अगष्ट - मई) का लाछग प्रछत वर्ा “3,000 वा प्रछत मकहना “300 हुन्छ ।

छशिण शुल्क सहयोग यसका लाछग योग्य भएकाहरूलाई उपलब्ध छ । िप जानकारी अनलाइनमा www.wcsoh.org/ADK मा
उपलब्ध छ ।


यकि तपाईंको बच्चा सेप्र्टे म्बर 30, 2019 मा वा त्यस भन्िा अगाकड पाँच वर्ा उमेरको हुन्छन ्/छछन ् भने तपाईंले
ककन्डरगार्टे नका लाछग Westerville City Schools मा उनको नाम िताा गराउन सक्नुहुन्छ ।




ककन्डरगार्टे नमा नाम िताा फेब्रुअरी 4, 2019 मा शुरू हुन्छ ।

यकि तपाईं आफ्नो घरको ठे गानाको आधारमा तपाईंको बच्चा कुन प्रािछमक ववद्यालयमा पढ्न जानेछन ् भनेर छनक्षश्चत हुनुहुन्न
भने कृ पया हाम्रो प्रािछमक ववद्यालयहरू मध्ये कुनै एक ववद्यालय वा Enrollment & Family Resource Center (नाम िताा तिा
पररवार श्रोत केन्र) लाई 614-797-7700 मा सम्पका गनुह
ा ोस ् ।



यकि तपाईंको बच्चा हाल ELC मा Westerville City Schools को वप्रथकुल कायाक्रममा भनाा छन ् भने तपाईंले पुन: नाम िताा
गनुा पिै न, तर पूरा-किन ककन्डरगार्टे नका लाछग आवेिन पूरा गनुा पिा छ ।

धेरैजसो सोछधने प्रश्नहरू
कुन उमेरमा मेरो बच्चा(हरू) Westerville City Schools को ककन्डरगार्टे नमा भनाा हुन
सक्छन ्/छछन ् ?
यकि तपाईंको बच्चा आउँ िो शैक्षिक वर्ाको सेप्र्टे म्बर 30 मा वा त्यस भन्िा अगाकड
पाँच वर्ा उमेरको हुन्छन ्/छछन ् भने ककन्डरगार्टे नका लाछग तपाईंले उनको नाम िताा
गराउन सक्नुहुन्छ ।

हो, राज्यका कानुनहरूले 6 वर्ािेक्षख 18 वर्ासम्मका बच्चाहरूका लाछग उपक्षथिछत
अछनवाया गरे का छन ् ।

भनाा“ अनुरोध गना सम्भव छ ?
यकि तपाईंको बच्चा सेप्र्टे म्बर 30, 2019 भन्िा पछछ पाँच वर्ा उमेरको हुनेछन ् तर
तपाईंलाई उनी ककन्डरगार्टे नका लाछग तयार छन ् भन्ने ववश्वास छ भने कृ पया चाँडो
छलफल

ककन्डरगार्टे न अवसर उपलब्ध गराउनु अछनवाया छ । यो ववकल्प सबैका लाछग खुला
रहन्छ । पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रममा आफ्नो बच्चाहरूलाई भनाा गना रोजेका
शुल्कका

अछतररक्त छशिणका लाछग शुल्क लगाइनेछ । पूणा छशिण शुल्क प्रछत ववधािी “3,000
वा 10 मकहनाका लाछग प्रछत मकहना “300 हो ।
छशिण शुल्क कुन-कुन समयहरूमा भुक्तान गररनुपने हुन्छ ?

यकि मेरो बच्चाको जन्मकिन सेप्र्टे म्बर 30, 2019 भन्िा पछछ छ भने के उनका लाछग “चाँडो

बारे मा

थकुल कडक्षथिक्र्टहरूले न्यूनतममा पछन ववद्यािीहरूलाई आधा किनको छन:शुल्क

पररवारहरूलाई ककन्डरगार्टे न ववद्यािीहरूलाई लाग्ने छनयछमत ववद्यालय सामग्री

के मैले अकहले पक्षखाएर मेरो बच्चा छ वर्ाको भएपछछ ककन्डरगार्टा नमा भनाा गनुा पछा ?

भनााको

पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रमको शुल्क कछत हुन्छ ?

गना

हाम्रो

Gifted & Talented Services Department

छशिण शुल्कको पकहलो भुक्तानी कायाक्रममा थवीकृ त भएपछछ बुझाइनुपछा र यसलाई
अगष्टको भुक्तानीको रूपमा छलइन्छ । सेप्र्टे म्बर िे क्षख मई सम्म छशिण शुल्कको
भुक्तानी हरे क मकहनाको पकहलो किनमा गररनुपनेछ । पररवारहरूलाई नगि वा चेक वा
हाम्रो अनलाइन इक्षजपे छसथर्टम (EZPay System) माफात भुक्तानी गने ववकल्पहरू छन ्
।

(प्रछतभाशाली तिा मेधावी सेवा ववभाग) लाई 614-797-5887 मा सम्पका गनुह
ा ोस ् ।

Westerville City School District All-Day Kindergarten
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धेरैजसो सोछधने प्रश्नहरू
के पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रमका लाछग छशिण शुल्कको खचा बहन गना नसक्ने

कि बच्चा पूरा-किन ककन्डरगार्टे नका ववद्यािीहरूका लाछग प्रछतिा सूचीमा कुन प्रकक्रया

पररवारहरूका लाछग कुनै योजना छ ?

अपनाइन्छ ?

छशिण शुल्क Tuition Assistance (छशिण शुल्क सहयोग) आवेिन माफात छनधाारण

पकहलो रोजाइको आवेिनहरूका प्रकक्रयालाई अगाकड बिाइ सकेपश्चात छचट्ठाको नम्बरका

गररन्छ । यकि पररवार सहयोगका लाछग योग्य भएमा

आधारमा पररवारको िोस्रो रोजाइका छनक्षम्त इमेलमाफात छनमन्त्रणाहरूलाई पठाइनेछ ।

पूरा-किन ककन्डरगार्टे नको

छशिण शुल्कलाई व्यवक्तगत आय समायोजन गररने थलाईकडङ्ग थकेललाई प्रयोग गरे र
कुल

आयको

आधारमा

समायोजन

गररनेछ

।

कृ पया

िप

जानकारीका

लाछग

www.wcsoh.org/ADK मा Tuition Assistance आवेिनलाई हे नह
ुा ोस ् ।
आधा-किन कायाक्रम तिा पूरा-किन ककन्डरगार्टे न

सकाएपश्चात यकि कुनै छसर्ट बाँकी वा उपलब्ध भएमा सो खाली छसर्टलाई नयाँ आवेिन प्राप्त

ववकल्पहरू उपलब्ध छन ् ?
आधा-किन तिा पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रमहरू िुवैको पाठ्यक्रम एउर्टै हुन्छ ।
ADK कायाक्रमले छशिकहरूलाई बच्चाहरूको ववववध व्यवक्तगत आवश्यकताहरूमा बिी

ध्यान किन र हरे क बच्चाका लाछग छसकाइमा समयावछध बिाउन तिा िप मद्दत गना
तिा सानो समूह छसकाइ माफात

भार्ाका कौशल, गक्षणत, सामाक्षजक छशिा, ववज्ञान तिा कलालाई एकीकृ त गनाका
लाछग धेरै अवसरहरू हुन्छन ् ।
ADK कायाक्रममा सीछमत छसर्टहरू उपलब्ध छन ् । आमाबुबाहरूलाई आधा-किन ववकल्प
Westerville City School District मा छनरन्तर उपलब्ध रकहरहनेछ ।
पूरा-किन ककन्डरगार्टे न

कायाक्रममा पढ्ने

िाजुभाइ कििीबकहनीका लाछग फरकफरक हुन्छ ?
हुन्छ । आमाबुबाहरूले आफ्नो बच्चाहरूको नामहरू मध्ये कुनै एक नाम प्रयोग गरे र
पूरा-किन ककन्डरगार्टे न आवेिनलाई भरे र बुझाउनुपछा । आवेिनमा आमाबुबाहरूलाई
आफ्नो बच्चाहरूलाई एउर्टी किामा सँगै वा छभन्न-छभन्न किाहरू राख्न चाहनुहुन्छ
भनेर सूछचत गनाका लाछग खाली ठाउँ हुनेछ । सीछमत छसर्ट सङ््या उपलब्ध भएकोले

यकि मेरो बच्चाले यो कायाक्रम सञ्चालन भएको प्रािछमक ववद्यालयहरू मध्ये एकको पूरा-

हुँिैनन ् । पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रमले छशिकलाई आफूले पिाएको कुरामा अछधक

समय किन अनुमछत किन्छ । ADK कायाक्रमका सहभागीहरू पाठ्यक्रममा छछर्टो-छछर्टो
अगाकड जाँिैनन ् र उनीहरू ककन्डरगार्टे नमा हुँिै पकहलो किाको पाठ्यक्रममा अगाकड
बढ्िै नन ् ।

किन ककन्डरगार्टे नमा पढ्न जान्छन ्/छछन ् भने के उक्त ववद्यालय किा 1-5 सम्म हाम्रो गृह
ववद्यालय हुनेछ ?
हुँिैन । पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रममा छसर्ट थवीकार गने पररवारहरूलाई यो
कायाक्रम सञ्चाछलत कुनै पछन थिानमा आफ्नो बच्चालाई पठाउन अनुमछत किइनेछ ।

यसो गररं िा पररवारले चुनेको थिान उक्त बच्चाको नयाँ “गृह ववद्यालय“ हुनेछैन भन्ने
बुझाइ राक्षखन्छ । किा एकमा उक्षक्लएपछछ ADK कायाक्रममा सहभागी ववद्यािीहरू

के आधा-किन ककन्डरगार्टे न मा पढ्न जाने ववद्यािीहरू पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रममा

आफ्नो घरको ठे गानाको आधारमा पढ्न जानुपने भनेर छनधााररत गररएको आफ्नो

पढ्न जाने ववद्यािीहरू भन्िा पिाइमा पछछ पनेछन ् ?
सबै ववद्यािीहरूको

ककन्डरगार्टे न

मापिण्डहरू

पहँु च

सम्म

रहन्छ

वर्ाका
।

लाछग तय

साना

बच्चाहरू

गररएको

शैक्षिक ववर्यसूछच

फरक-फरक

पृष्ठभूछम

तिा

अनुभवहरूका साि ववद्यालय आउँ छन ् । बालबाछलकाहरूले वप्रथकुलमा पिे का हुन

सक्छन ् वा प्रारक्षम्भक बाल केन्रको वातावरणमा रहे का हुन सक्छन ् । धेरैजनासँग
यात्रा, लाइब्रेरीको भ्रमण, ववथताररत पररवारसँगको अन्तरकक्रया तिा घरमा साकहक्षत्यक

सामग्रीहरूसँगको सम्पका सकहत आफ्नो पररवारहरूसँग ववशेर् छसकाइ अनुभवहरू रहे को
हुन्छ । यी अनुभवहरूको संयोजनले नै छसकाइका लाछग मञ्चलाई तयार गछा ।
ककन्डरगार्टे नका

छशिकहरूले

बालबाछलकाहरूलाई

उनीहरूको

सामर्थया

तिा

आवश्यकताहरू अनुसार छशिण काया गनुह
ा ु न्छ ।

कफताा किन सककन्छ । एक पर्टक किा शुरू भइसकेपछछ भने समानुपाछतक रूपमा
शुल्क कफताा गररनेछ ।

पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रममा सीछमत सङ््याको छसर्टहरू उपलब्ध भएको तर्थयले
गिाा यस कायाक्रममा भनाा गोलाप्रिा प्रकक्रयाद्वारा छनधाारण गररन्छ । सबै ककन्डरगार्टे न
ववद्यािीहरूको नाम िताा फेब्रुअरी मकहनामा हुनेछ जुन समयमा पररवारहरूले ADK

Program Lottery (ADK कायाक्रम छचट्ठा) का लाछग अनलाइन आवेिन भना सक्नेछन ्
। माचा 29 को अक्षन्तम म्यािसम्म पूरा आवेिन सकहत Westerville City Schools मा
ववद्यािीहरूले

छचट्ठामा

ववद्यािीले त्यस प्रािछमक ववद्यालयमा किा 1 िे क्षख 5 सम्म पढ्नुपने हुन्छ ।
के पूरा-किन ककन्डरगार्टे न ववद्यािीहरूका लाछग यातायात सुववधा उपलब्ध छ ?
पूरा-किन

ककन्डरगार्टे नका

लाछग

थवीकृ त

भएका

ववद्यािीहरू

मध्ये

Longfellow

Elementary School मा पढ्न जान वा पढ्न जानुपने भनेर छनधााररत गररएको आफ्नो
गृह ववद्यालयमा पढ्न जान छनौर्ट गने ववद्यािीहरूले यातायात सुववधा प्राप्त गनेछन ् ।

Fouse तिा Robert Frost िेत्रहरूमा बसोबास गने ववद्यािीहरूको छनक्षम्त Alcott का

सहभागी

हुन

अछभभावकहरूलाई अवप्रलमा छचट्ठाको नछतजा बारे सूछचत गररनेछ ।

गररएमा आमाबुबा आफैंले ल्याउने लैजाने गनुप
ा छा । बच्चाको गृह ववद्यालय भन्िा अकै

ववद्यालयमा आउजाउ गराउनका लाछग छनयछमत आवागमन गने बसलाई समावेश
गराइनेछ ।
के पूरा-किन ककन्डरगार्टे न ववद्यािीहरूका लाछग किवा भोजन उपलब्ध हुन्छ ?

पूरा-किन ककन्डरगार्टे न कायाक्रमको आवेिन प्रकक्रयाले कसरी काम गनेछ ?

सबै

गररएको गृह ववद्यालय नै आफू गएको ADK कायाक्रम चलाइएको थिान भएमा उक्त

Pointview का लाछग पछन यातायात सुववधा प्राप्त गनेछन ् । यकि अकै ववद्यालय छनौर्ट

यकि शुल्क कफताा गने पयााप्त कारण उपलब्ध गराइएमा अगष्टमा अगथर्ट 1 सम्म शुल्क

गरे का

प्रािछमक ववद्यालयमा कफताा आउनेछन ् । यकि ववद्यािीले पढ्न जानुपने भनेर छनधााररत

लाछग र Huber Ridge वा Wilder (िेत्रहरूमा बसोबास गने ववद्यािीहरूको छनक्षम्त

के पूरा-किन ककन्डरगार्टे नका ववद्यािीहरूका लाछग शुल्क कफताा गने व्यवथिा उपलब्ध छ ?

िताा

के पूरा-किन ककन्डरगार्टे न ववद्यािी छनौर्ट प्रकक्रया फरक वा समान उमेर रहे का सहोिर

गररनेछ ।

ववद्यािीहरू भन्िा पाठ्यक्रम सकाउनमा अगाकड हुन्छन ् ?

नाम

भएको छमछतको आधारमा भररनेछ।

सम्भव भएको बेलामा आमाबुबाको आफ्नो बच्चाहरूलाई सँगै राख्ने चाहनालाई पूरा

कायाक्रममा पढ्ने ववद्यािीहरूसँग आधा किन का ववद्यािीहरू माछि

समयको फाइिा हुने भएकोले के उनीहरू आधा-किन ककन्डरगार्टे न

आवेिन किन सक्छु ?
किलोगरी बुझाइएका आवेिनहरूलाई थवीकार गररनेछ । छचट्ठामा भएका सूचीलाई पूरा

कायाक्रममा के छभन्नता छ ? के िुवै

समय उपलब्ध गराउँ छ । किनभररमा प्रोजेक्र्ट वका

यकि मैले आवेिन किने अक्षन्तम म्याि छुर्टाएमा के मैले अझैपछन पूरा-किन ककन्डरगार्टे नका लाछग

पाउनेछन ्

।

पूरा-किन ककन्डरगार्टे न ववद्यािीहरूले ववद्यालयमा किवा भोजन खररि गना सक्छन ् वा
घरबार्ट तयार गररएको भोजन ल्याउन सक्छन ् ।
पूरा-किन ककन्डरगार्टे नको शुरू हुने समय तिा बन्ि हुने समयहरू कुन-कुन हुन ् ?
ववद्यािीहरूको सत्र

वबहान 9:05 िे क्षख किउँ सो 3:30 बजे सम्म हुन्छ ।

के तपाईं ववद्यालय अगाकड तिा पछछको समयमा बालथयाहार उपलब्ध गराउनुहुन्छ ?
YWCA ले YWCA Kids Place नाम भएको ववद्यालय जाने उमेर अनुसारको बाल
थयाहार कायाक्रम सञ्चालन गछा जुन हाम्रो सबै प्रािछमक ववद्यालयहरूमा ववद्यालय
अगाकड तिा पछाकडको समयमा उपलब्ध हुन्छ । यो शुल्कमा आधाररत कायाक्रम हो
जुन थकुल कडक्षथिक्र्टबार्ट थवतन्त्र रूपमा सञ्चाछलत हुन्छ । िप जानकारीका लाछग
YWCA लाई 614-224-9121 एक्थर्टे न्सन 271 मा फोन गनुह
ा ोस ् वा छतनीहरूको
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