“लगभग” किन्डरगार्टेन
Kindergarten Readiness Camp (किन्डरगार्टेन तैयारी शिशिर)
किन्डरगार्टेन जाने उमेरिो आफ्नो बच्चालाई
आगामी िैशिि िर्षिो लाशग िुरूिाती बढत किनुहोस्
शिद्यालय िातािरण बारे मा थोरै अनुभि भएिा िा िु नै पशन अनुभि नभएिा किन्डरगार्टेन प्रिेि गनष लागेिा शिद्याथीहरूिो लाशग ।
किन्डरगार्टेन तैयारी शिशिरलाई बच्चाहरूलाई किन्डरगार्टेनले प्रस्तुत गने नयााँ अपेिाहरू शभत्र रहेर सहज शसिाइ तथा िायष गराइसाँग
पररशित गराउन तथा यस्ता िायषहरूमा मद्दत गने योजनािा साथ बनाइएिो छ । यसमा शिद्याथीहरूलाई आत्मप्रभाििाररता तथा
आत्मशिश्वास बढाउन समस्या समाधानिा सीपहरू उपलब्ध गराउन, खेल तथा शििण कियािलापहरू मार्ष त सामाशजि तथा सञ्चार
सीपहरू शििास गनष, रिनात्मि खेलिु ि तथा गशतशिशधहरू मार्ष त िरीर सम्बन्धी िेतना प्रिद्धन गनष र शसिाइ प्रशतिो मायालाई
शनशित गराउनमा ध्यान िे शन्ित गररन्छ । िृ पया शििण सम्बन्धी सामग्रीहरू ल्याउन लैजान शिद्याथीहरूलाई किताब बोक्न शमल्ने
झोलािा साथमा पठाउनुहोस् ।

शिशिर िीर्षि
Kindergarten
Readiness Camp
(किन्डरगार्टेन तैयारी
शिशिर)

शमशत

स्थान

समय

िुल्ि

7/29/19 – 8/2/19

Annehurst
Elementary

शबहान 9:00 बजे िेशख
शबहान 11:00 बजे सम्म

$95.00

925 W. Main St.
Westerville, 43081

सीशमत स्थान उपलब्ध !
िेि िा मनी अडषरिा साथ िताष र्ारमलाई हुलाि मार्ष त शनम्न ठे गानामा पठाउनुहोस्:
Westerville Summer School
Attention: Dr. Scott Ebbrecht
Academic Enrichment Center
336 S. Otterbein Avenue
Westerville, OH 43081
िताष अनलाइनमा WCS.org िा साथसाथै EZPay Online मा पशन उपलब्ध छ ।
िेि शनम्नलाई भुक्तानी हुने गरर बनाउनुहोस्: WCS – Summer School
नगिलाई व्यशक्तगत रूपमा Academic Enrichment Center मा आएर भुक्तान गरे मा मात्र स्िीिार गररनेछ ।
किन्डरगार्टेन तैयारी शिशिरिा लाशग यातायातिो सुशिधा उपलब्ध छैन ।
म Kindergarten Readiness Camp मा मेरो बच्चा पठाउनिो लाशग उनिो नाम िताष गराउन िाहन्छु !
िृ पया सर्ासाँग अिर नजोशडिन लेख्नह
ु ोस् (संलग्न आिशस्मि िाडष पूरा भररएिो छ भनेर शनशित गनुह
ष ोस् ।)
शिद्याथीिो नाम_________________________________________ घरिो र्ोन_____________
ठे गाना______________________________ िहर __________________ शजप िोड ___________
आमािो नाम __________________________________ िायाषलयिो िा सेल र्ोन ______________
बुबािो नाम __________________________________ िायाषलयिो िा सेल र्ोन ______________
आमा/बुबािो इमेल:
िृ पया सर्ासाँग अिर नजोशडिन लेख्नुहोस् ।

बच्चाले यो शहउाँ िमा पढ्न जाने शिद्यालय: _____________________________________________________

विद्यार्थीको पूरा नाम (अक्षर नजोविकन लेख्नुहोस्):

____________________________ जन्मवमवि:__________ पाठयक्रम: _________

आकवममक विककत्सकीय अनुमवि
दफा 3313.312 ओवहयो संशोविि संवहिा ***

Westerville City Schools (िेमटरविल वसटट मकु लस्)

यस अनुमविको प्रयोजन – यस फारमले आमाबुबाहरूलाई विद्यालय प्रशासनको अविनमा हुँदा बच्चाहरू वबरामी िा उनीहरूलाई िोटपटक लाग्दा
आमाबुबा िा अवििािकलाई सम्पकक गनक नसककएको खण्िमा बच्चाहरूको आकवममक उपिार गनकको लावग अनुमवि प्रदान गनक अविकार कदन्छ ।

विद्यालयका कमकिारी िा जाुँि गने विककत्सकको लावग विककत्सकीय सिकक िा
एलजी, खाइरहेका औषविहरू िर्था कु नै शारीटरक खराबी सवहि बच्चाको विककत्सकीय इविहास सम्बन्िी िथ्यहरू जस बारे विककत्सक िा दन्ि विककत्सकलाई
सिेि गराइनुपछक:
_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

िाग I िा िाग II मध्ये एक िागलाई पूरा िटरनुपछक िर्था हमिाक्षटरि गटरनुपछक ।
िाग I – सहमवि प्रदान गनक: मलाई िा यस दिाक फारममा सूविकृ ि अन्य अवििािकहरूलाई सम्पकक गनक मनावसब प्रयासहरू असफल िएको
खण्िमा मैले यसै वलखिबाट प्रशासनलाई वनम्न विककत्सकहरूद्वारा आिश्यक मावनएको कु नै पवन उपिार प्रदान गनक सहमवि कदन्छु :
िा. __________________ फोन: ______________
(छावनएका विककत्सक)

िा. ___________________ फोन: _______________
(छावनएका दन्ि विककत्सक)

िा वनर्ददष्ट गटरएका विककत्सक उपलब्ि निएको खण्िमा इजाजि प्राप्त अन्य विककत्सक िा दन्ि विककत्सकद्वारा मेरो बच्चालाई वनम्न अमपिालमा
प्रेवषि गटरयोस्: _______________________________________________________________________
(छावनएको अमपिाल) िा समुविि रूपमा पहुँि योग्य अमपिाल
इजाजि प्राप्त अन्य दुइ विककत्सक िा दन्ि विककत्सकहरूको ठू लो शल्यकक्रया अवनिायक छ िन्ने विककत्सकीय राय नवमल्दा सम्म यस अनुमविमा ठू लो
शल्यकक्रया समािेश हुँदन
ै र उक्त विककत्सकीय राय शल्यकक्रया िन्दा अगावि वलइन्छ ।
वमवि_______ आमा/बुबा/अवििािकको हमिाक्षर __________________________ घरको फोन # ___________________
सेल फोन # _____________________ कायाकलय फोन # ______________________

िाग II – सहमवि प्रदान गनक अमिीकार: म मेरो बच्चालाई आकवममक विककत्सकीय उपिार कदनको लावग मेरो सहमवि दददैन । वबरामी िएको िा
आकवममक विककत्सकीय उपिार आिश्यक पने िोटपटक लागेमा म विद्यालय प्रशासनले कु नै पवन कायकिाही नगरोस िा __________________
__________________________________________________________________________________ िन्ने िाहन्छु ।
वमवि ______ आमा/बुबा/अवििािकको हमिाक्षर ___________________________ घरको फोन # ___________________
सेल फोन # _______________________

कायाकलय फोन # ___________________

विज्ञापन सहमवि फारम – कृ पया एउटा मात्र बाकसमा ठीक विन्ह लगाउनुहोस्
___ म ििकमान शैवक्षक िषकको वनवम्ि विज्ञापनको लावग िर्था मेरो बच्चाको िमिीर, विवियो िा उनले िनेका/िनेकी िनाइहरूको अन्य प्रयोगको लावग मेरो सहमवि कदन्छु । यो
विज्ञापन सहमवि फारममा हमिाक्षर गदाक मैले यो बुझेको छु कक यसको सािकजवनक वमवियामा पुन: विज्ञापन गटरन सककन्छ र त्यसको लावग पवन मेरो सहमवि छ ।

___ म ििकमान शैवक्षक िषकको वनवम्ि विज्ञापनको लावग िर्था मेरो बच्चाको िमिीर, विवियो िा उनले िनेका/िनेकी िनाइहरूको अन्य प्रयोगको लावग मेरो सहमवि दददैन ।

आमा/बुबाको हमिाक्षर: ______________________________________________ वमवि: _______________________

