आदरणीय आमाबुबा/अभििावक ज्यू,
ककन्डरगार्टेन तथा 2032 को कक्षामा स्वागत छ !
वेस्र्टरभिल भिर्टी स्कु लि् ले हरे क गृह भवद्यालयमा आधा-कदन तथा पूरा-कदन ककन्डरगार्टेन गरी दुवै प्रकारको
ककन्डरगार्टेन उपलब्ध गराउँ छ । पूरा-कदन ककन्डरगार्टेन शुल्क लाग्ने, लोर्टरी (भिठ्ठा) काययक्रम हो जिमा योग्यता
िएकाहरूलाई भशक्षण शुल्क िहयोग उपलब्ध हुन्छ । पूरा-कदन ककन्डरगार्टेनमा आवेदन कदन िाहने जोकोहीले पभन
जनवरी 29 को बेलुका 5:00 बजे पश्चातबार्ट िुरु हुनेगरी अनलाइन नाम दताय आवेदनको भहस्िको रूपमा पूरा-कदन
ककन्डरगार्टेन आवेदन पूरा िरेर बुझाउन िक्छन् http://www.wcsoh.org/ADK ।
यकद तपाईं 2019 Kindergarten 101 मा उपभस्थत हुँदै हुनुहुन्छ िने तपाईंले हाम्रो अनलाइन दताय प्रकक्रयाको
िम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गनुयहुनेछ । अनलाइन आवेदनले तपाईंलाई आवेदनको अन्तमा दताय एपोइन्र्टमेन्र्टका लाभग
िमय भमलाउन मौका उपलब्ध गराउँ छ । कृ पया आफ्नो िमय भमलाइएको एपोइन्र्टमेन्र्टका लाभग िूभिकृ त आवश्यक
कागजपत्रहरूको कागजी प्रभतहरू (िूिी पछाभड छ) का िाथ Enrollment and Family Resource Center (नाम
दताय तथा पररवार श्रोत के न्र) मा जानुिन्दा पभहला अनलाइनमा दताय िम्बन्धी आवश्यक जानकारी पूरा िनुयिएको
छ िनेर भनभश्चत गनुयहोि् ।
िाँडो नाम दताय गनुयहोि् र पभछ हतारहतार गनेबार्ट छु र्टकारा पाउनुहोि् ! हामी हाम्रो िबैिन्दा नयाँ भवद्याथीहरूको
नाम दताय गनयको भनभम्त दताय एपोइन्र्टमेन्र्टका लाभग र उपयुक्त कक्षाकोठा काययिारहरूको िमयमै योजना बनाउन,
यातायातका रूर्टहरू भमलाउन, कक्षाकोठाको क्षमता भवकाि गनय र पूरा-कदन ककन्डरगार्टेन भिट्ठामा प्रवेश गनयका लाभग
िात (7) हप्ताको िमय कदइरहेका छौं ।
अनलाइनमा पूव-य दताय गनयका लाभग, कृ पया:
1.

भजल्लाको वेबिाइर्ट www.wcsoh.org मा जानुहोि् । हररयो ‘Enrolling’ (इनरोभलङ्ग)’ बक्िमा भक्लक
गनुयहोि् ।

2.

आफ्नो बच्चा िनाय गनुयहोि् पृष्ठमा, तपाईंले िुन्तला रङको 2019-2020 Enrollment िनाय बर्टनमा भक्लक
गनुय पनेछ जिले तपाईंलाई भवस्तृत जानकारी िएको िनाय पृष्ठमा लैजानेछ ।

3.

िन्ने हररयो बर्टनमा ‘Begin Enrolling’ भक्लक गनुयहोि् जिले अनलाइन आवेदन खुला गनेछ ।

4.

तपाईंलाई लोग-इन तथा पािवडय (कृ पया यिलाई लेखेर िुरभक्षत राख्नुहोि्) बनाउन भनदेभशत गररनेछ जिले
तपाईंलाई यि प्रकक्रयालाई शुरू गनय, आफ्नो जानकारी िेि गनय र (यकद आवश्यक िएमा) पभछ कु नै िमयमा
आएर जानकारी पूरा िनय अनुमभत कदनेछ ।

5.

आफ्नो िमय भमलाइएको एपोइन्र्टमेन्र्टमा, आफ्नो ककन्डरगार्टेन पढ्ने भवद्याथीको नाम दताय प्रकक्रया पूरा
गनयका लाभग िबै आवश्यक कागजपत्रहरूको कागजी प्रभतहरू िाथमा ल्याउनुहोि् ।

हामी तपाईं तथा तपाईंको ककन्डरगार्टेन भवद्याथीलाई हाम्रो वेस्र्टरभिल स्कु ल पररवारमा स्वागत गनयका लाभग प्रभतक्षा
गरररहेका छौं !

नाम दताय प्रकक्रया शुरू गनयका लाभग कृ पया www.wcsoh.org/enroll मा जानुहोि्

नाम दतायका लाभग आवश्यक कागजपत्र
1. जन्म प्रमाणपत्र


िक्कल जन्म प्रमाणपत्र

2. िंरक्षकत्व भजम्मा िएको आमा/बुबाको फोर्टो िभहतको पररियपत्र
3. आवािको प्रमाणीकरण - आवाि अनुमभतको दुइ (2) वर्टा प्रमाणहरू आवश्यक*
*उपलब्ध गराइएका प्रमाणहरू भप्रन्र्ट गररएका कागजी प्रभतहरू हुनुपछय (यी कागजपत्रहरूलाई स्क्यान गररनेछ र तपाईंलाई कफताय गररनेछ) ।
*आवाि अनुमभतको शपथ: यकद कानुनी अभििावक / िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबा Westerville School District हाभजरी िीमाहरू भित्र बिोबाि
गने कु नै िाथी वा पररवारको िदस्यिँगै बस्दै हुनुिएमा िो बाभिन्दा अभनवायय रूपमा नाम दताय बैठकमा उपभस्थत हुनुपछय र आफ्नो फोर्टो िभहतको पररियपत्र
तथा उनले आफ्नो दुइ (2) वर्टा आवाि अनुमभतको प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनुपछय । यकद वेस्र्टरभिल भनवािी, जोिँग तपाईं बस्दै हुनुहुन्छ, िाँडामा
बभिरहनुिएको छ िने तपाईंको नाम (कानुनी अभििावक/िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबा) त्यि कबुभलयत (भलज) मा अभनवायय थप गनुप
य छय ।

A बार्ट एउर्टा र B बार्ट एउर्टा उपलब्ध गराउनुहोि्:
A:



B:



कबुभलयतमा िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेभखएको हालको िकक्रय* िाडा/कबुभलयत िम्झौता; वा
*यकद माभिक रूपमा िाडामा बस्नुिएको छ िने (व्यापाररक लेर्टरहेडमा) घरधनीको नाम तथा फोन नम्बर िभहत कबुभलयत िम्झौता तथा वतयमानको प्रमाण ल्याउनुहोि् ।

िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम लेभखएको वतयमानको (पभछल्लो 30 कदनभित्रको भमभत िएको) भधतो भववरण; वा
िम्पभि खररद गनयका लाभग खररद करार िम्झौता (यकद नाम दताय गरे को 90 कदनभित्रमा िम्पभिको खररदलाई पूरा गनुयहुनेछ); र

वतयमानको (पभछल्लो 30 कदनभित्रको भमभत िएको) िावयजभनक उपयोभगता िेवाको भबल (अथायत् ग्याि, पानी, भवद्युत, ल्यान्डलाइन
फोन, के बल वा इन्र्टरनेर्ट) जिले Westerville School District को भनवािी तथा कानुनी अभििावक/िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका
आमा/बुबा बस्ने ठे गानामा िेवा उपलब्ध गराएको देखाउँ छ; वा
Westerville School District को ठे गाना र कानुनी अभििावक/िंरक्षकत्व भजम्मा पाएका आमा/बुबाको नाम देखाउने वतयमानको
(पभछल्लो 30 कदनको भमभत िएको) िरकारी पत्रािार (अथायत् बाल िरणपोषण, िरकारी िहयोग)

4. खोप िम्बन्धी अभिलेखहरू - ओभहयो राज्यले अभनवायय गरे को छ
*अन्य देशबार्ट आएका ती नयाँ वा फर्कय ने भवद्याथीहरू जो वेस्र्टरभिले स्कु ल भडभस्िक्र्टमा प्रवेश गदैछन् भतनीहरूले अमेररकाको कु नै कफभजभियन वा
भक्लभनकबार्ट नकारात्मक रर्टभब परीक्षण (मान्र्टाउक्ि भपभपभड उिम) वा नकारात्मक छातीको एक्ि-रे को दस्तावेज बुझाउनु पनेछ ।
5. िम्बन्धभवच्छेद/िंरक्षकत्व भजम्माको भलभखत प्रमाण (यो तपाईंको पररभस्थभतमा लागू हुन्छ) - अदालतद्वारा हस्ताक्षर गररएको तथा

भमभत/िमयको छाप लगाइएको हुनुपछय :
 अभन्तम िम्बन्धभवच्छेद आदेश जिमा भवद्यालय िनायका लाभग आवािीय आमा/बुबाको रूपमा भनर्दयष्ट आमा/बुबाको नाम तोककएको िाझा
पालनपोषण योजना िमावेश हुनिक्छ वा
 हजुरआमा-हजुरबुबा वाररिनामा वा
 भनर्दयष्ट अभििावकको नाम तोककएको अस्थायी िंरक्षकत्व भजम्मा आदेश वा
 िैन्य वाररिनामा

6. हालको IEP, ETR वा 504 योजना (यकद यो तपाईंको बच्चामा लागू हुने िएमा)

नाम दताय आवेदन पूरा िरे र बुझाइिके पश्चात आफ्नो एपोइन्र्टमेन्र्टका लाभग िमय भमलाउनुहोि् !

