डकन्िरिार्टे नका र्ेरैजसो सोगर्ने िश्नहरू
विद्यालयका लागि तैयार हुने र

पिुन सक्छु ?

अिाडि बढ्ने !

सक्नुहुन्छ, सरकारी कानूनले 6 िे क्षि 18 िर्ु

म मेरो बच्चा डकन्िरिार्टे नका लागि तयार छन ्/

भनाुलाई अगनिायु बनाएको छ ।

गछन ् भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छु ?

उमेर बीचका बच्चाहरूको विद्यालयमा

चरण 2 – व्यवक्तित डकन्िरिार्टे न िताु
एपोइन्र्टमेन्र्टहरू



कृ पया आफ्नो एपोइन्र्टमेन्र्टमा समयमै
उपक्षस्थत हुनुहोस ् र सबै आिश्यक

िगतरोर्ात्मक िोपहरू बारे को फ्लायर हे नुहोस ्
।

के मलाई मेरो बच्चा कुन विद्यालयमा
जाओस ् भनेर मैले चाहे को विद्यालय चुन्न

कािजपत्रहरूलाई 300 Polaris Parkway, Suite 3200 [OhioHealth Medical
Building (ओडहयोहे ल्थ मेडिकल

अनुमगत छ ?

लागि केही उपाय छ ?

वबक्षल्िङ) गभत्र] मा अिक्षस्थत Enroll-

(Superintendent) द्वारा तय िररनेछ । यसरी

बच्चाले के-के कुराहरू जानेको हुनुपने आिा

बच्चालाई अको िर्ुका लागि िुरूिाती बढत

साथमा ल्याउनुहोस ् ।

हुनुपछु ?

Readiness Camp (डकन्िरिार्टे न तैयारी

स्कुल्स) ले तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको

वबिाको समयमा

लागि अपनाउन सडकने विगभन्न उपायहरूको

िाथगमक विद्यालयहरूमा उपलब्र् हुनेछन ् ।

सूची तयार िरे को छ (िेबसाइर्ट हे नह
ु ोस ्) ।

िताु िडिया

पढ्न जानेछन ्/गछन ् भनेर तपाईंको बच्चाको

के डकन्िरिार्टे न आिश्यक छ ?

समय र तपाईंको बच्चाको गिक्षकको नाम

यडि तपाईंको बच्चाले वि-स्कुलमा पढे का
गथए/गथइन ् भने उनको गिक्षकसँि कुरा
िनुह
ु ोस ् ।

मेरो बच्चासँि विद्यालय िातािरण बारे मा थोरै
िा कुनै अनुभि छै न । के मैले उनलाई
विद्यालयको गनक्षतत तयार िनु मद्दत िनुका

मेरो बच्चाले डकन्िरिार्टे नमा ििेि ििाु मेरो

छ, Westerville City Schools ले तपाईंको

िररन्छ र मेरो बच्चाले के-के िनु सक्ने

िाप्त िनु मद्दत िनुका लागि Kindergarten

Westerville City Schools (िेस्र्टरगभल गसर्टी
विद्यालय िुरू िने पूिु तयारीमा मद्दत िनुका

Ohio Department of Education (ओडहयो
गिक्षा विभाि) का श्रोतहरू
https://education.ohio.gov/Parents मा पगन
रहे का छन ् ।

यडि मेरो बच्चा कर्ट-अफभन्िा सानो उमेरको

भएमा के उनलाई भनाु िनुका लागि परीक्षण
िराउन सक्छु ?

सामान्यतया आिामी िैक्षक्षक िर्ुका लागि
डकन्िरिार्टे नमा भनाु हुनको गनक्षतत बच्चा

सेप्र्टे तबर 30 भन्िा अिाडि पाँच िर्ु उमेर
पुिेको हुनुपछु । यद्यवप अक्र्टोबर 1 िे क्षि
डिसेतबर 31 बीचमा पाँच िर्ु उमेर पुग्ने

बच्चाहरूले Ohio Department of Education
का मािुििुनहरू अनुसार डिक्षस्िक्र्टद्वारा

गनर्ाुररत मापिण्िहरूलाई पूरा िरे मा कम

उमेरको भनाुका लागि विचार िनु सडकन्छ ।
त्यस्ता अिस्थाहरूमा, डकन्िरिार्टे नमा
सन्तोर्जनक कायु िनुका लागि बच्चाको
पररपक्िता मापन िनुका लागि बच्चाको

मूल्याङ्कन िररन्छ । िैक्षक्षक, सामाक्षजक

तथा भािनात्मक रूपमा विद्यालयका लागि
तैयार छन ् भनेर Westerville City Schools
को Gifted Education Department

(िगतभािाली गिक्षा विभाि) द्वारा गसफाररस

िररएमा त्यस्ता बच्चाहरूलाई डकन्िरिार्टे नमा
चाँिो भनाु िनु सडकन्छ ।
के मैले मेरो बच्चालाई उनी छ िर्ु उमेरको

हुँिासतम डकन्िरिार्टे नमा भनाु िनुका लागि

गिविर) िस्ताि िछु । उक्त गिविर िमी
सञ्चागलत हुन्छ ।

यससतबन्र्ी िास जानकारी अनलाइनमा िा

छ, ओडहयो संिोगर्त संडहता 3321.01 ले

बच्चाले सफलतापूिुक डकन्िरिार्टे नलाई पूरा
िनुप
ु छु भनेर स्पष्ट तोकेको छ । भनाु हुने

िर्ुको सेप्र्टे तबर 30 सतम कततीमा पगन छ
िर्ु उमेर हुने र जसले कक्षा एकका लागि

आिश्यक पने सामाक्षजक, भािनात्मक तथा

संज्ञानात्मक सीपहरू रहे को भगन सगमगतलाई
सन्तुष्ट पाने बच्चालाई यस डकन्िरिार्टे न
आिश्यकतामा छुर्ट डिन सडकन्छ ।

मैले यस िडियालाई कसरी िुरू िनु सक्छु
?

आमाबुबाका आिश्यकताहरू पूरा िनु र

उहाँहरूको यस अनुभिलाई व्यवक्तित रूपमा

सतबोर्न िा समार्ान िने उद्दे श्य रािी हाम्रो
यो िताु िडिया तयार िररएको हो । कृ पया

ment & Family Resources Center मा

तपाईंको विद्यालयले अगभभािक
अगभमुिीकरण बैठक (Parent Orientation
Meeting ) का लागि गमगत तय िनेछ र

यसलाई पत्रमा उल्लेि िरे र तपाईंको घरमा

अिस्तको पडहलो हप्तामा पठाइनेछ । यसले
तपाईंको बच्चा वबहान िा डिउँ सोको सत्रमा

“हल्का िुरूिात (Gentle Start)“ गमगत तथा
पगन सूगचत िनेछ ।
मैले डकन्िरिार्टे न अिसर तथा

डियाकलापहरू बारे मा थप जानकारी कहाँबार्ट
िाप्त िनु सक्छु ?

जानकारी भएका सामग्रीहरू Kindergarten
101 (डकन्िरिार्टे न 101) का साथसाथै

अनलाइन, िाथगमक विद्यालयहरू, Early

Learning Center (िारक्षतभक गसकाइ केन्र)
तथा Enrollment and Family Resource
Center मा उपलब्र् हुनेछन ् ।

797-7700 मा फोन िनुह
ु ोस ् ।

चरण 1 – अनलाइनमा पूिु-िताु



www.wcsoh.org मा, हररयो भनाु
बक्स



अनलाइन नाम िताु आिेिन पूरा भरे

पश्चात व्यवक्तित िताु एपोइन्र्टमेन्र्टका
लागि आफ्नो बच्चाको नाम िताु िनु
साइन अप िनुह
ु ोस ् ।

डिक्षस्िक्र्ट गसमानाहरूलाई सुपररर्टे न्िे न्र्ट
यी गसमानाहरू तय

िररँ िा विद्यालयहरूको

क्षमता, कक्षाहरूको आकार, िुरी, नक्सांकन,
यातायात तथा अन्य िासंगिक पक्षहरूमा
उगचत ध्यान डिइनेछ । विद्याथीहरू िुला

भनाुका लागि अनुरोर् निरे तथा स्िीकृ त
नभएसतम उनीहरू बसोबास िने विद्यालय

भनाु क्षेत्रमा रहे को विद्यालयमा पढ्न जानेछन ्
।

के मैले डकन्िरिार्टे नमा िुला भनाुका लागि
आिेिन डिन सक्छु ?

सक्नुहुन्छ, Westerville City Schools Board
of Education ले विद्याथीहरूलाई उनीहरूका

लागि भौिोगलक रूपमा विगनयोजन िररएका

विद्यालयहरूका अगतररक्त अन्य विद्यालयहरूमा
पगन पढ्न जान अिसर ििान िनु चाहन्छ ।
त्यसैले, पररर्िले सुपररर्टे न्िे न्र्टद्वारा स्थावपत
िररएका मापिण्ि तथा डििागनिे िनहरूको
आर्ारमा विद्याथीहरूलाई आफूले चाहे को

विद्यालयमा भनाुका लागि आिेिन डिनका
लागि अनुमगत डिनेछ ।

मेरो बच्चा कुन विद्यालयमा पढ्न जानेछन ्/

डकन्िरिार्टे नमा ििेि िनुका लागि कर्ट-अफ

गछन ् ?

चालू िर्ुको सेप्र्टे तबर 30 मा िा त्यसभन्िा

जानेछन ्/गछन ् भनेर गनर्ाुरण िनुका लागि

जन्मडिन कुन हो ?

तपाईंको बच्चा कुन विद्यालयमा पढ्न

अिाडि 5 िर्ु उमेर हुने बच्चाहरू

सबैभन्िा उत्तम तररका भनेको यात Enroll-

डकन्िरिार्टे नमा नाम िताु िनुका लागि योग्य

डकन्िरिार्टे न िताुसतबन्र्ी कुनै िश्नहरू भएमा
हुनेछन ् ।
Enrollment and Family Resource Center
(नाम िताु तथा पररिार श्रोत केन्र) लाई

छै न, गसर्टी स्कुल डिक्षस्िक्र्ट गभत्रमा स्कुल

Westerville City Schools मा कसले नाम
िताु िनु सक्छ ?

तपाईंको बच्चा Westerville City Schools मा
भनाु हुनको गनक्षतत तपाईं यस स्कुल
डिक्षस्िक्र्टको गनिासी हुनुपछु ।

मैले मेरो बच्चाका लागि गन:िुल्क रोि

िगतरोर्ात्मक िोपहरू कहाँ पाउन सक्छु ?
अनलाइन तथा िाथगमक विद्यालयहरूमा रोि

ment and Family Resource Center लाई 7977700 मा िा Office of Transportation लाई
797-5950 मा सतपकु िनुह
ु ोस ् ।
गन:िुल्क तथा मूल्य घर्टाइएको डििाभोजन
तथा नास्ता कायुिमका लागि म योग्य

भएको भनेर मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु ?
तपाईंले www.lunchapplication.com मा

अनलाइनमा आिेिनलाई भरे र िा जुलाई 1
पश्चात विद्यालय कायाुलयहरूमा उपलब्र् हुने
कािजी आिेिनलाई भरे र आिेिन डिन
सक्नुहुन्छ ।
संशोधित 12.20.18

यडि मेरो बच्चालाई वििेर् सुविर्ाहरू (िाक

9 िर्ु उमेरका) लाई पढाउने]“ साना

तथा श्रिण, गसकाइ असमथुता इत्याडि)

िगतभािाली विद्याथी बारे मा थप जानकारी

आिश्यक परे मा के िने ?

यडि तपाईंलाई आफ्नो बच्चामा अपाङ्िता
भएको थाहा छ िा िङ्का छ भने Westerville City Schools को Special Education
Office (वििेर् गिक्षा कायुलय) लाई 614-

िाप्त िने उपयोिी स्रोतहरू हुन सक्छन ् ।
के िुरूका केही डिनका लागि म आफ्नो
बच्चासँि विद्यालय जान सक्छु ?

आमाबुबालाई आफ्नो बच्चासँि विद्यालयमा

पढाइको समयमा उपक्षस्थत हुन अनुमगत छै न

डिक्षस्िक्र्टको कायुिमहरूको सबै स्तरहरूमा
आिश्यक सहयोि उपलब्र् िराउँ छन ् र हाम्रो
विद्याथीहरूको जीिनलाई सतपन्न िराउन
उत्कृ ष्ट स्रोतहरूको रूपमा सेिा िछु न ् ।
स्ियंसेिकहरूलाई कुनै िगतफलवबना

विद्यालयको डियाकलाप तथा कायुिमहरूमा
सहयोि िनुका लागि गनयुक्त िनु सडकन्छ ।

797-5900 मा सतपकु िनुुहोस ् ।

। तपाईंको विद्यालयले पडहलो डिनमा छोर्टो

के तपाईं विद्यालय अिाडि तथा पगछको

मैले मेरो बच्चा िगतभािाली/मेर्ािी

मौका उपलब्र् िराउन सक्छ । कृ पया िास

?

?

िनुह
ु ोस ् ।

छन ्/गछन ् भनेर कसरी गनर्ाुरण िनु सक्छु
िारीररक विकास एकिमै समान हुने

भएतापगन गििु विद्यालयका िगतभािाली

विद्याथीहरू सोच्ने तथा महसुस िने तररकामा
आफ्नो उमेरका अन्य बच्चाहरूभन्िा गभन्न
हुन्छन ् । यस्तो िगतभालाई िोत्साडहत ििाु
यसले सानो बच्चामा आत्मविश्वास,
आत्मसतमान तथा गसकाइ िगतको

समयका लागि कक्षाकोठाको भ्रमण िनु

समयमा बाल स्याहार उपलब्र् िराउनुहुन्छ

िश्नहरूका साथ आफ्नो विद्यालयलाई सतपकु

स्कुल डिक्षस्िक्र्टले परतपराित “ल्याचडक“

मैले मेरो बच्चालाई विद्यालयमा आिश्यक
पने के-के सामग्रीहरू पठाउनुपछु ?

तपाईंले Back-to-School (विद्यालयमा पठाउनु
पने) पत्रमा विद्यालयमा पठाउन पने

सामग्रीहरूको सूची रहे को एउर्टा िगत िाप्त
िनुह
ु ु नेछ ।

उत्साहलाई बढाउँ छ । National Association

डकन्िरिार्टे न विद्याथीहरूको गिक्षण िुल्कहरू

राविय संघ) (www.nac.org) द्वारा यस्ता

िररन्छ र गतनीहरूलाई कसरी ियोि िररन्छ

िगतभािाली बच्चाले विगिष्टता िििुन िनु

विद्याथीको गिक्षण िुल्कहरूले उपभोग्य

of Gifted Children (िगतभािाली बच्चाहरूको

कगत हुन्छ, गतनीहरूलाई कसरी गनर्ाुरण

आठ क्षेत्रहरूलाई िणुन िरे को छ जसमा

?

सक्छन ्/गछन ् । ती आठ क्षेत्रहरूमा गनतन

िस्तुहरूसडहत गनतन कुराहरूलाई समेट्छ:

तकु-वितकु/समालोचनात्मक सोचाइ, िब्ि

फाइलहरू, कलासतबन्र्ी सामग्रीहरू (मार्टो,

िेि/सृजनात्मकता/दृवष्टकोण...

सामग्रीहरू, िक्षणतसतबन्र्ी सामग्रीहरू (स्ि,

पिु छन ्: उत्सुकता, स्मरण, गसकाइ, ध्यान,

कािज तथा विद्याथीको अगभलेि राक्षिने

भण्िार, विनोि-िृगत तथा पठन

कािज, पेस्र्ट, रङ्ि, विज्ञानसतबन्र्ी

पररिार, गिक्षक तथा स्याहारकताुहरू गनतन

र्ािो, सुख्िा इरे ज माकुरहरू, ग्राफ पेपर),

बारे मा जानकार हुनुपछु :




िबल व्यवक्तत्ि,
र्ेरै स्तरहरूमा अगतसंिेिनिीलता (मानि
जागतको कल्याण, िातािरण, जीिजन्तु



अन्य ियोिजन्य िस्तुहरू । आिामी िर्ुको
गिक्षण िुल्कहरू डिक्षस्िक्र्टको िेबसाइर्टमा
राक्षिएका छन ् ।

तथा न्याय),

मेरो बच्चाले के-कस्ता कुराहरू

पूणत
ु ािाि तथा सङ्िठनसतबन्र्ी

गसक्नेछन ्/गछन ् ? Ohio’s Learning Stand-

बच्चाले कडहलेकाहीीँ अडहतकर

तपाईंको बच्चाले हरे क कक्षाको स्तर अनुसार

आिश्यक छ ।

भनेर पररभावर्त िरे को छ ।

ज्याितीका मुद्दाहरू, र



विन्र्टरका काडर्टु जहरू तथा िविगर्सतबन्र्ी

अिस्थाहरूमा सामान्य महसुस िनुु
बच्चाहरूलाई आफ्नो रूचीहरूमा अिाडि बढ्न
स्िीकृ गत डिइनुपछु , थप अिसरहरू ििान
िररनुपछु र उनीहरूले के िनु सक्छन ्
भन्नेमा नभएर उनीहरू जेजस्ता छन ्,

त्यसैमा माया िररनुपछु । Ohio Association
of Gifted Children (िगतभािाली बच्चाहरूको
ओडहयो संघ) (www.oagc.com) तथा J.F.
Smutny. S.Y. Walker, and E.A. Mechstroth

को “Teaching Young Gifted Children in the
Regular Classroom (ages 4-9) [गनयगमत

कक्षाकोठामा साना िगतभािाली बच्चाहरू (4-

ards (ओडहयो गसकाइ मापिण्िहरू) ले

के-के कुराहरु जान्नुपछु र िनु सक्नुपछु

के विद्याथीहरूले ग्रेि तथा/िा ररपोर्टु कािु हरू
िाप्त िछु न ् ?

Westerville City Schools ले आफ्नो िाथगमक
विद्यालयहरूको ििगत िगतिेिनहरूलाई

Ohio’s Learning Standards अनुसार गमलाएको
छ ।
के म आफ्नो बच्चाको कक्षाकोठामा स्ियंसेिा
िनु सक्छु ?

Westerville City Schools ले स्ियंसेिी
सहभागितालाई स्िाित िछु । स्ियंसेिकहरूले

कायुिम उपलब्र् निराए पगन YWCA

माफुत हाम्रो सबै िाथगमक विद्यालयहरूका
लागि विद्यालय जाने उमेर अनुसारको

YWCA Kids Place नाम भएको बाल स्याहार
कायुिम विद्यालय अिाडि तथा पछाडिको
समयमा उपलब्र् हुन्छ । यो स:िुल्क

कायुिम हो जुन स्कुल डिक्षस्िक्र्टबार्ट स्ितन्त्र
रूपमा सञ्चागलत हुन्छ । थप जानकारीका
लागि YWCA लाई (614)-224-9121

एक्स्र्टे न्सन 1204 मा फोन िनुह
ु ोस ् ।.
के मेरो बच्चाले ठीक बस चढे का छन ्/गछन ्
भनेर कसैले गनक्षश्चत िनेछ ?

बच्चाहरूसँि उनीहरूको बससतम डहं िेर जाने
गिक्षक तथा स्ियंसेिकहरू, बस नतबर सूगचत
िने विद्याथीको नेमट्यािहरू तथा ठू ला
विद्याथीहरूबार्ट सहयोिसडहत िास नयाँ
विद्याथीहरूले ठीक बसहरूमा चढे का छन ् भनेर
गनक्षश्चत िनु हरे क विद्यालयमा उपायहरू
अप्नाइएका छन ् ।

