Westerville City Schools
936 Eastwind Dr., Westerville, OH 43081
मुख्य कायाालय (614) 797-5700 फ्याक्स (614) 797-5701

Vision
Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

Mission
Our mission is
to prepare students
to contribute
to the competitive
and changing world

पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन
शिक्षण िुल्क सहयोग जानकारी तथा आवेिन
2019-20 िैशक्षक वर्ा
Westerville City Schools (वेस्र्टरशिल शसर्टी स्कु लस्) ले सबै शवद्याथीहरूलाई शन:िुल्क, आधा-दिन दकन्डरगार्टेनको अवसर
शनयशमत रूपमा उपलब्ध गराउँ िै आएको छ ।
पूरा-दिन दकन्डरगार्टेनमा आफ्नो बच्चा/बच्चाहरू िनाा गना रोज्ने आमाबुबा/अशििावकहरूबार्ट दकन्डरगार्टेन शवद्याथीहरूलाई लाग्ने
शनयशमत शवद्यालय िुल्कका अशतररक्त प्रशत शवद्याथी $3,000 को वार्र्ाक शिक्षण िुल्क शलइनेछ । पूणा शिक्षण िुल्क प्रशत शवधाथी
$3,000 वा 10 मशहनाका लाशग प्रशत मशहना $300 हो । शिक्षण िुल्कको पशहलो िुक्तानी कायाक्रममा स्वीकृ त िएपशछ बुझाइनुपछा र
यसलाई अगष्टको िुक्तानीको रूपमा शलइन्छ । बाँकी 9 मशहनाको शिक्षण िुल्कको िुक्तानी सेप्र्टेम्बरिेशि िुरू हुनेगरी माशसक रूपमा
गररनुपनेछ । यदि पररवारले अगष्ट 1, 2019 िन्िा अगाशड पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन कायाक्रममा आफ्नो िनाा रद्द गछा िने शिक्षण िुल्क
पूरा दिताा दिइनेछ ।
हामीले पररवारको आर्थाक अवस्था अप्रत्याशित रूपमा पररवतान हुनसक्ने कु रा बुझेका छौं । कृ पया यो कु रा जान्नुहोस् दक पूरा-दिन
दकन्डरगार्टेन कायाक्रममा शसर्ट स्वीकार गने पररवारहरूले कायाक्रममा आफ्नो बच्चा/बच्चाहरू िनाा िएको वर्ाको िौरानमा कु नै पशन
समयमा शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग आवेिन दिन सक्नुहुन्छ । यदि पररवार शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग योग्य िएमा पूरा-दिन
दकन्डरगार्टेनको शिक्षण िुल्कलाई, बाँकी रहेका शिक्षण िुल्कहरूका लाशग, कु ल आयलाई आधार मानेर समायोजन गररनेछ ।

in which we live.

यदि तपाईं आिू योग्य रहेको र अशहले नै पूरादिन दकन्डरगार्टेन- शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग आवेिन दिन चाहनुहुन्छ िने तल
सूशचकृ त आय शनिेिनहरू 2019-20 को िैशक्षक वर्ाका लाशग लागू हुनेछन् । मात्र आवेिन (पररपूरकीय िस्तावेज सशहत)
लाई पूरा िनुाहोस् र आफ्नो स्वीकृ शत िारमलाई अशप्रल 12, 2019 सम्म शनम्न ठे गानामा दिताा पठाइदिनुहोस्: Office of Elementary
Academic Affairs, 936 Eastwind Dr., Westerville, Ohio 43081

Values

2019-20 वार्र्ाक आय शनिेिनहरू (कु ल आयमा आधाररत)

Respect
Inclusiveness

वार्र्ाक आय रूपान्तरण:
माशसक x 12, हरे क 2 हप्ता x 26, मशहनामा िुई पर्टक x 24 वा साप्ताशहक x 52

Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing
Trust
Accountability

पररवारको आकार
2
3
4
5
6
पररवारको हरे क अशतररक्त
सिस्यका लाशग

$0/वर्ा

वार्र्ाक ADK शिक्षण िुल्क
$400/वर्ा

$1,500/वर्ा

$21,408
$27,024
$32,640
$38,256
$43,872
$5,616

$30,456
$38.448
$46,440
$54,432
$62,424
$7,992

$39,504
$49,872
$60,240
$70,608
$80,976
$10,368
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Vision
Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

शिक्षण िुल्क वा शिक्षण िुल्क सहयोगको आवेिन प्राप्त नहुँिासम्म कायाक्रममा शवद्याथीको शसर्ट सुरशक्षत हुनेछैन । पररवारहरूलाई
हुलाक मािा त उनीहरूको स्वीकृ त शिक्षण िुल्क िुक्तानीको बारे जानकारी गराइनेछ र पररवारहरूले िुक्तानीलाई शिक्षण िुल्क
सहयोग स्वीकृ शत पत्रमा तोदकएको शमशतसम्म बुझाइसक्नुपछा ।
पूरादिन दकन्डरगार्टेन- कायाक्रममा पररवारको सहिाशगता शिक्षण िुल्क सहयोगमा मात्र शनिार रहेको र आवेिन स्वीकृ त निएमा
पररवारले पूरा दिन-कायाक्रमलाई अस्वीकार गना सक्छन् र शसर्ट उपलब्ध िएमा उनीहरूका लाशग तोदकएको गृह शवद्यालयको आधादिन दकन्डरगार्टेनमा आफ्नो बच्चा/बच्चाहरूलाई पढ्न पठाउन सक्छन् ।
हरे क पूरादिन दकन्डरगार्टेन- शिक्षण िुल्क सहयोग आवेिन आय प्रमाणीकरण, पररवारको आकार, र यदि लागू हुने िएमा संरक्षकत्व
शजम्माको/मानाचामल िराइएको कागजपत्रको शवर्य हुनेछन् । योग्यताको अशन्तम शनधाारणका लाशग तपाईंले आवेिनलाई पूरा िनुा
र आवश्यक सबै कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउनु जरूरी हुन्छ । आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन असिल हुनु िनेको पररवार
शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग योग्य नहुनु हो ।

Mission
Our mission is
to prepare students
to contribute

िण्ड I: पररवारको जानकारी
पूरा-दिन दकन्डरगार्टेनमा आउने शवद्याथीको नाम: ________________________________________________
(कृ पया अक्षर नजोशडकन लेख्नुहोस: नाम, थर)

to the competitive
and changing world

आमा/बुबा/अशििावकको नाम तथा िोन नम्बर : ________________________________________________
(कृ पया अक्षर नजोशडकन लेख्नुहोस: नाम, थर)

in which we live.

कृ पया आफ्नो पररवारको सबै सिस्यहरूको नाम लेख्नुहोस्:
Values
Respect

पररवारको सिस्यहरूको नाम

हरे क बच्चाको शवद्यालयको
नाम वा यदि शवद्यालय
जाँिैनन् िने NA

Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing
Trust
Accountability
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यदि कु नै आय निएमा
बाकसमा ठीक शचन्ह
लगाउनुहोस्

Westerville City Schools
936 Eastwind Dr., Westerville, OH 43081
मुख्य कायाालय (614) 797-5700 फ्याक्स (614) 797-5701

िण्ड II: आय सम्बन्धी जानकारी
Vision

कृ पया पररवारको सबैको कु ल आय लेख्नुहोस् (कर्टौती गररनु िन्िा अगाशडको):

Our vision is
to be the benchmark
of educational
excellence.

आय िएको पररवारको
सिस्यको नाम

कर्टौती गररनु
िन्िा अगाशड
कामबार्ट हुने
कू ल आय

$
$
$
$
$
$

Mission

वा
र्र्ा
क

प्र
मा पा शत
शस शक्ष ह
क क प्ता

वेलिे यर/बच्चाको
िरणपोर्ण/मानाचाम
ल

$
$
$
$
$
$

प्र
वा मा पा शत
र्र्ा शस शक्ष ह
क क क प्ता

अन्य सबै आय (जस्तो
दक सामाशजक सुरक्षा,
SSI, VA,
शनवृशििरण वा
बेरोजगारी ििा)

वा मा
र्र्ा शस
क क

पा
शक्ष
क

प्र
शत
ह
प्ता

$
$
$
$
$
$

Our mission is
to prepare students
to contribute
to the competitive
and changing world
in which we live.

िण्ड III: आय प्रमाणीकरण
पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग स्वीकृ त हुनका लाशग, कृ पया एक मशहनाको आयको प्रमाण बुझाउनुहोस् ।
ँ े यो आवेिन दिँिा िन्िा पशहलेको मशहना, आवेिन दिएकै मशहना, वा त्यसपशछको कु नै मशहना पशन सो कामका लाशग प्रयोग
तपाईल
गना सक्नुहुन्छ । यदि बुझाइएका िस्तावेजहरूले तल दिइएका आवश्यकताहरू पूरा गिैनन् िने, अशतररक्त िस्तावेजहरूको
आवश्यकता हुन सक्छ ।
कृ पया आयको हरे क स्रोतबार्ट तपाईंले प्राप्त गने रकम िेिाउने कागजपत्रहरू बुझाउनुहोस् । तपाईंले पठाउने कागजपत्रहरूमा आय
प्राप्त गने व्यशक्तको नाम, यो प्राप्त गररएको शमशत, कशत प्राप्त गररएको शथयो र यसलाई कशत पर्टक प्राप्त गररएको शथयो िन्ने जानकारी
स्पष्ट िेिाइएको हुनुपछा:

Values
Respect
Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing
Trust
Accountability

स्वीकाया कागजपत्रहरूमा शनम्न पिाछन्:
● रोजगारी: तलबको अधाकट्टीहरू वा तलब रािेर दिइएको िाम जसले रकम र कशत पर्टक िुक्तानी प्राप्त गररएको
छ िनेर िेिाउँ छ; कु ल तलब र कशत पर्टक तपाईंलाई िुक्तानी गररन्छ िनेर जानकारी गराउने रोजगारिाताको
पत्र ।
● 2018 संघीय कर िाशिला । (1040 वा 1040EZ)
● सामाशजक सुरक्षा शनवृशििरण सुशवधा सम्बन्धी पत्र, प्राप्त सुशवधाहरूको शववरण वा शनवृशििरण प्रिान
गररएको सूचना ।
● बेरोजगारी, अपाङ्गता वा कमाचारी क्षशतपूर्ता: State Employment Security Office (राज्य रोजगारी सुरक्षा
कायाालय) बार्ट योग्यताको सूचना, चेकको अधाकट्टी वा कमाचारी क्षशतपूर्ताको कायाालयबार्ट प्राप्त िएको पत्र ।
●

TANF, SNAP वा OWF बार्ट प्राप्त िएका सुशवधा सम्बन्धी पत्र । (सबै पानाहरु)

●
●

बच्चाको िरणपोर्ण वा मानाचामल: अिालतको आिेि, सम्झौता वा प्राप्त चेकहरूको प्रशतशलशपहरू ।
अन्य आय (उिाहरणका लाशग िाडा दिएर प्राप्त हुने आय): प्राप्त हुने आयको रकम, कशत पर्टक प्राप्त गररएको
र प्राप्त गररएको शमशतलाई स्पष्ट िेिाउने जानकारी ।
कु नै आय निएको: तपाईंले आफ्नो पररवारका लाशग िाद्यान्न, लिाकपडा तथा आवासको िचाहरू कसरी
जुर्टाउनुहुन्छ र तपाईंले आय कशहले प्राप्त गने आिा गनुािएको छ िनेर स्पष्ट पाने तपाईंको हस्ताक्षर सशहतको
पत्र ।
Military Privatized Housing Initiative (शमशलर्टरी आवास शनजीकरण पहल): तपाईंको आवास Military
Privatized Housing Initiative को शहस्सा हो िनेर िेिाउने पत्र वा िाडा करार ।

●

●
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संघीय शनिुल्क तथा कम िुल्कको िाना कायाक्रम - अलग्गै आवेिन चाशहने
Vision
to be the benchmark

पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन शिक्षण िुल्क सहयोगका लाशग आवेिन दिने तथा उक्त सहयोग प्राप्त गना योग्य िएको पररवार Federal Free
& Reduced Meal Program (संघीय शन:िुल्क तथा मूल्य घर्टाइएको िोजन कायाक्रम) का लाशग स्वतः स्वीकृ त हुँिैन । कृ पया जुलाई
1 पश्चात् www.lunchapplication.com मा उपलब्ध हुने Free & Reduced Meal अनलाइन आवेिन िारम िनुाहोस् । कम्प्युर्टर

of educational

वा इन्र्टरनेर्टको पहुँच निएका पररवारहरूका लाशग आवेिन हरे क शवद्यालय तथा Enrollment Center (िनाा के न्र) मा कागजी रूपमा

Our vision is

excellence.

पशन उपलब्ध हुन्छ ।

_____________________________________________________
आमा/बुबा/अशििावकको हस्ताक्षर
Mission
Our mission is
to prepare students

शमशत

पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन शिक्षण िुल्क सहयोग आवेिन िनुािएकोमा तपाईंलाई धन्यवाि छ । तपाईंलाई शनणायको बारे शलशितमा
सूचना गराइनेछ । यदि आवेिन प्रदक्रयाको सम्बन्धमा तपाईंसँग कु नै प्रश्नहरू िएमा कु नै संकोच शबना Office of Elementary
Academic Affairs (प्राथशमक िैशक्षक माशमला कायाालय) लाई 614-797-5934 मा िोन गनुाहोस् ।

to contribute
to the competitive
and changing world
in which we live.

कृ पया यस िागमा निनुाहोस् । यो िाग शवद्यालयको प्रयोगका लाशग मात्र हो ।
वार्र्ाक आय रूपान्तरण: माशसक x 12, वा हरे क 2 हप्ता x 26, मशहनामा िुइ पर्टक x 24, हप्ता x 52

Values
Respect
Inclusiveness
Community
Communication
Collaboration
Innovation
Nurturing

कु ल आय: ____________ प्रशत वर्ा
पररवारको आकार: ______________
पूरा-दिन दकन्डरगार्टेन शिक्षण िुल्क सहयोग योग्यता: ______________
अस्वीकार गनुा वा दिताा पठाउनुको कारण: __________________________________________
शनधाारण गने अशधकारीको हस्ताक्षर: ________________________________________ शमशत: __________
प्रमाशणत गने अशधकारीको हस्ताक्षर: _________________________________________ शमशत: __________

Trust
Accountability
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