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 2017-18 शकै्षिक वर्षका लाक्षि ककन्डरिारे्टनमा स्वाित छ! 

 

भनाष हुनको लाक्षि तपाईंको बच्चा अिस्र्ट 31, 2017 मा वा सोभन्दा अिाक्षड 5 वर्षको हुनपुछष। 

तपाईंको बच्चालाई मार्ष 1, 2017 मा सरुु हुन ेआफ्नो तोककएको क्षवद्यालयमा भनाष िनुषहोस।् 

 

ककन्डरिारे्टनको सुरुवात भनेको ठूलो कदम हो। हामी यसलाई तपाईं, तपाईंको बच्चा तथा आिामी वर्षमा तपाईंका साझेदार बन्ने क्षशिकहरूका लाक्षि सकारात्मक 

अनुभव बनाउन मद्दत िनषमा उत्साक्षहत छौं। भनाष िनषको लाक्षि, यहााँ तपाईंले थाहा पाउनुपने, िनुषपने तथा आफ्नो बच्चा उपक्षस्थत हुने क्षवद्यालयमा लैजानुपने 

कुराहरू छन्। 

 

तपाईंल ेके थाहा पाउन तथा िनष आवश्यक छ? 

तपाईंको बच्चा उपक्षस्थत हुन ेककन्डरिारे्टन क्षनर्ाषरण िनुषहोस।् 

 www.gcsnc.com मा िई अनलाइन उपकरण प्रयोि िनुषहोस् र क्षवद्यालय ट्याब वा द्रतु क्षलङ्कहरू सेक्सन अन्तिषत “स्कूल कायष लोकेर्टर” मा क्षक्लक 

िनुषहोस्। अनलाइन क्षनदशेनहरूको पालना िनुषहोस्।  

 तपाईंसाँि इन्र्टरनेर्टको पहुाँर् छैन भने कृपया (336) 370-8303 मा फोन िनुषहोस्। 

दताषका लाक्षि आफ्ना कािजातहरू तयार पानुषहोस।् 

 भनाषका लाक्षि संलग्न िररएको आवेदन पूरा िनुषहोस्  

 संलग्न िररएको क्षवद्याथी डार्टा पाना पूरा िनुषहोस् 

 आफ्नो 5 वर्षको बच्चाको लाक्षि आवश्यक स्वास््य जााँर्का लाक्षि संलग्न िररएको नथष क्यारोक्षलना स्वास््य कायष प्रसारण फाराम क्षलनुहोस् र आफ्नो 

बच्चाको क्षर्ककत्सक/स्वास््य सेवा प्रदायकलाई फाराम पूरा िनष  भन्नुहोस्। (तपाईंको बच्चाले आाँखा तथा कानको पररिण सेवा पक्षन प्राप्त िछष भन्ने कुरा 

सुक्षनक्षित िनुषहोस्।) 

 आफ्नो बच्चाको क्षर्ककत्सक/स्वास््य सेवा प्रदायकलाई आफ्नो बच्चाको अपडेर्ट िररएको खोपको रेकडषका लाक्षि अनुरोर् िनुषहोस्। (आवश्यक खोपहरूको 

सूर्ीका लाक्षि पृष्ठ 2 हेनुषहोस्।) 

 तपाईंले दताष िदाष क्षवद्यालयमा लैजानुपने अन्य सामग्रीहरूका लाक्षि तल हनेुषहोस्। 

 

आफ्नो बच्चाको तोककएको एक्षलमने्री स्कूलमा तपाईंल े क्षनम्न कािजातहरू पशे िनुषपदषछ। 

आवदेन सामग्रीहरू तथा 

जन्मदताषको प्रमाणपत्र 

क्षनवासको प्रमाण 

A, B, C, D, E वा F मा तल सूर्ीबद्ध सामग्री(हरू) संकलन िरी ल्याउनुहोस्।  

तपाईंको कािजातल ेबच्चाको आमाबवुा वा अदालतद्वारा क्षनर्ददष्ट िररएको अक्षभभावको नाम र 

ठेिाना दखेाउनपुछष। 

स्वास््य मलू्याङ्कन ररपोर्टष * 

भनाषका लाक्षि पूरा िररएको 

आवेदन 

 

र 

 

पूरा िररएको क्षवद्याथी डार्टा 

पाना 

 

र 

 

बच्चाको प्रमाक्षणत जन्मदताष 

प्रमाणपत्र 

A. क्षवित 30 कदन क्षभत्र कदनांककत िररएको उपयोक्षिता क्षबल 

 प्राकृक्षतक गयााँस, पानी वा क्षबजुलीको क्षबल (रे्टक्षलफोन वा केबलका क्षबलहरू स्वीकार 

िररदनै) 

वा 

B. घरभाडा सम्झौता वा क्षलज सम्झौता पत्र 

वा 

C. सवारी र्ालक अनुमक्षतपत्र/ राज्य आइडी काडष (मोर्टर िाडी क्षवभािबार्ट) र मतदाता 

दताष काडष 

वा 

D. सवारी र्ालक अनुमक्षतपत्र/राज्यको आइडी काडष तथा कार दताष 

वा 

E. सवारी र्ालक अनुमक्षतपत्र/राज्यको आइडी काडष र ठेिाना प्रमाक्षणत िने 

रोजिारदाताको क्षर्ट्टी (कम्पनीको पत्र-शीर्षकमा हुनुपछष) 

वा 

F. सवारी र्ालक अनुमक्षतपत्र/ राज्यको आइडी काडष वा मतदाता दताष काडष र मेक्षडकेड काडष  

पूणष रूपमा भररएको NC 

स्वास््य मूल्याङ्कन प्रसारण 

फाराम  

 

र 

 

आफ्नो बच्चाको क्षर्ककत्सक/ 

स्वास््य प्रदायकबार्टको खोप 

प्रक्षतरिण (शर्टहरू) रेकडष 

 

* यी कािजातहरू क्षवद्यालय 

सुरु भएको 30 कदन क्षभत्रमा 

पेश िनुषपछष। 
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बारम्बार सोक्षर्न ेकेही प्रश्नका जवाफहरू  

 

मलै ेमेरो बच्चाको जन्मदताष प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रक्षतक्षलक्षप कसरी प्राप्त िछुष? 

 आफ्नो बच्चा जन्मेको काउण्र्टी वा राज्यको दस्तावेज रक्षजष्टरमा सम्पकष  िनुषहोस्। तपाईंको बच्चा िुइलफोडष काउण्र्टीमा जक्षन्मएको क्षथयो भने (336) 

641-7556 मा फोन िनुषहोस।् 

 

मलै ेमरेो बच्चाको खोप रेकडषहरू कहााँ प्राप्त िनष सक्छु? 

तपाईंले आफ्नो बच्चाको स्वास््य सेवाप्रदायकबार्ट खोप रेकडषहरूको प्रक्षतक्षलक्षप प्राप्त िनष सकु्नहुन्छ। राज्य कानूनद्वारा आवश्यक ठहररने खोपमा क्षनम्म खोपहरू 

पदषछन्: 

 4 वा 5 DTP/ DTaP  (अक्षन्तम खुराक र्ौथो जन्मकदनमा/यस पक्षछ हुनुपछष)  

 3 वा 4 पोक्षलयो (अक्षन्तम खुराक र्ौथो जन्मकदनमा/सो पक्षछ)  

 2 दादरुा* (पक्षहलो खुराक 12 मक्षहनाको उमेरमा/सो पक्षछ कदइनुपछष)  

 2 हााँडे* (पक्षहलो खुराक 12 मक्षहनाको उमेरमा/सो पक्षछ कदइनुपछष) 

 1 रूबेला* (12 मक्षहनाको उमेरमा/सो पक्षछ कदइनुपछष)  

 3 हपेार्टाइरर्टस क्षब* (अक्षन्तम खुराक 5 मक्षहना पुिेपक्षछ  कदइनुपछष)  

 2 ठेउला* (पक्षहलो खुराक 12 मक्षहनाको उमेरमा/सो पक्षछ कदइनुपछष) 

 

मेरो पररवारको स्थायी क्षनवास छैन भने के हुन्छ? 

 तपाईंको पररवारसाँि स्थायी क्षनवास छैन भने तपाईंको बच्चाले संघीय कानून अन्तिषत क्षनक्षित शैक्षिक अक्षर्कारहरू प्राप्त िछष। फारामहरू तथा 

जानकारी प्रत्येक क्षवद्यालय वा क्षवद्याथी क्षनयुक्षि कायाषलय(120 Franklin Blvd., Greensboro, NC) मा उपलब्र् छन्। 

प्रत्येक बच्चाको लाक्षि राक्षन्जसनमा रहकेो क्षवद्याथी शपथ पत्र पूरा िरेको हुनपुछष। कुनै क्षजज्ञासाहरू छन् भने घरबारक्षबहीन तथा संक्रमणकालीन सेवा 

कायाषलयमा सम्पकष  िनुषहोस्। 

 

मलै ेथप जानकारी कहााँ फेला पानष सक्छु? 

 www.gcsnc.com (“Quick Links” ट्याब अन्तिषत “बच्चालाई क्षवद्यालयमा भनाष िनुषहोस् मा क्षक्लक िनुषहोस्”) मा जानुहोस् 

 आफ्नो बच्चा उपक्षस्थत हुने क्षडक्षस्रक्र्ट तथा क्षवद्यालयको बारेमा थप जान्न िुइलफोडष काउण्र्टी स्कूल एप डाउनलोड िनुषहोस्। 

 GCS क्षवद्याथी क्षनयुक्षि कायाषलयमा(336) 370-8303 मा फोन िनुषहोस्। 

 

मैले अन्य के िनुषपछष? 

 तपाईंको बच्चाको क्षवद्यालयल ेउपलब्र् िराएको अक्षतररि फाराम पूरा िनुषहोस।् तपाईंले आफ्ना सामग्रीहरू क्षवद्यालयको कायाषलयमा पेश िदाष 

तपाईंको बच्चाको क्षवद्यालयले तपाईंलाई यातायातको सुक्षवर्ा, क्षवद्यालय पिातका सेवाहरू (उि स्थानमा उपलब्र् छ भने) तथा क्षवद्यालय क्षवक्षशष्ट 

जानकारी बारेका अन्य फारामहरू कदनेछ। 

 तपाईंको बच्चाको क्षवद्यालयमा हुने कुन ैपक्षन "ककन्डरिारे्टनमा स्वाित छ" कायषक्रमहरूमा उपक्षस्थत हुनुहोस्। 

 तपाईंले आफ्नो बच्चालाई ककन्डरिारे्टनको लाक्षि तयार िराउनमा मद्दत िनषसके्न तररकाहरूका लाक्षि सलंग्न पषृ्ठ हेनुषहोस्। 
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तपाईंको बच्चालाई ककन्डरिारे्टनको लाक्षि तयार िराउनमा मद्दत िने तररकाहरू 

ककन्डरिारे्टन वर्ैक्षपच्छे पररवतषन भएको छ र यो तयार हुाँदा केक्षन्द्रत रहेका मुख्य पााँर् िेत्रहरू छन् (तल दखेाइएको छ)। थप जान्न र्ाहनुहुन्छ? ककन्डरिारे्टनको 

यस राक्षन्जसनलाई मद्दत िनषसके्न सही, समयोक्षर्त जानकारी प्राप्त िनषको लाक्षि “Fabulous Fives - Guilford County” नामक Facebook पृष्ठमा सामेल 

हुनुहोस्। 

खले तथा क्षसकाईका दकृ्षष्टकोणहरू 

 आफ्नो बच्चालाई हनेष, अर्क्षम्मत हुन र प्रश्नहरू सोध्नको लाक्षि प्रोत्साहन िनुषहोस्। आफ्नो बच्चालाई पुस्तक, पत्रपक्षत्रकाहरू, इन्र्टरनेर्ट वा पुस्तकालयमा वा 

यसको प्रयोि िरी प्रश्नहरूका जवाफहरू फेला पानषमा मद्दत िनुषहोस्।  

 आफ्नो बच्चाको खलेमा रूक्षर् दखेाउनहुोस्—यसको बारेमा कुराकानी िनुषहोस ्वा त्यसमा सामले हुनहुोस्। प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र केही नयााँ सुझावहरू 

कदनुहोस्। उदाहरणको लाक्षि, तपाईंको बच्चाले ग्रोसरी स्र्टोर खेक्षलरहकेो छ भने पुराना खानेकुराका बाकसहरू प्रयोि िनुषहोस् र त्यसमा खानेकुराको “मूल्य” 

लेख्नुहोस्। तपाईंले पैसाक लाक्षि कािज कारे्टर पसलमा वस्तुहरू “ककन्न” सकु्नहुन्छ। 

 

भावनात्मक तथा सामाक्षजक क्षवकास 

 क्षमत्रता तथा असल साथी कसरी बन्न ेभन्न ेबारेमा कुराकानी िनुषहोस।् आफ्नो बच्चालाई अरूसाँि क्षमलरे बस्न क्षसकाउनुहोस्: “एकसाथ रे्टबल क्षमलाऔं। मैले 

प्लेर्टहरू समात्नेछु। कृपया क्षतमी र्म्र्ाहरू क्षलन सक्छौं? 

 आफ्नो बच्चासाँि भावनाहरूका बारेमा कुराकानी िनुषहोस।् घर्टनाहरू घट्दा माक्षनसहरूले अनुभव िनषसके्न केही तररकाहरूका बारेमा कुराकानी िनुषहोस्: 

"क्षतमीले आफ्नो हजुरबुवाको लाक्षि तक्षस्वर कोदाष उहााँ खुशी हुनुहुन्छ” वा “क्षतमीले आफ्नो भाईको खेलौना खोस्छौ भने ऊ ररसाउाँछ।“ 

 

स्वास््य तथा शारीररक क्षवकास 

 आफ्नो बच्चालाई क्षवक्षभन्न प्रकारका स्वस्थकर खानकुेराहरू कदनुहोस् र उसलाई केही पोक्षखएमासफा िनष क्षसकाउनुहोस्। तपाईंले खाना खाने समयका 

ताक्षलकाहरू िराउनमा मद्दत िनष आफ्नो बच्चालाई राख्न सकु्नहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई कपडाहरू कसरी खोल्ने र लिाउने तथा रे्न र बर्टनहरूको प्रयोि कसरी 

िने भन्ने बारेमा क्षसकाउनुहोस्। तपाईंको बच्चालाई आफै कपडा लिाउनको लाक्षि पयाषप्त समय कदने प्रयास िनुषहोस्। 

 तपाईंको बच्चालाई र्ढ्न,े खटु्टाल ेहान्न,े बलहरू समात्न ेतथा फ्यााँके्न जस्ता नयााँ र्नुौतीहरूको सामना िनष प्रोत्साहन िनुषहोस्। क्षनयमहरू सक्षहत सोसर वा 

ट्याि जस्ता सकक्रय खेलहरू खेल्नुहोस्। स्वास््य तथा सुरिाको बारेमा कुराकानी िनुषहोस् र आफ्नो बच्चालाई तपाईंले स्वस्थ तथा सुरक्षित व्यवहारको 

प्रयोि कसरी िनुषहुन्छ दखेाउनुहोस्—हातहरू र्ुने, क्षभडभाड ठाउाँहरूमा हात समाएर हहड्ने र थप। 

 आफ्नो बच्चालाई प्रत्यके रात पयाषप्त मात्रमा सतु्न मद्दत िनुषहोस् (10 दके्षख 12 घण्र्टा क्षसफाररश िररन्छ) 

 

भार्ा क्षवकास र सञ्चार 

 सम्पणूष समय आफ्नो बाल सदनका बालबाक्षलकासाँि कुरा िनुषहोस्। सुन्नुहोस्, सोध्नुहोस् तथा प्रश्नहरूको जवाफ कदनुहोस्। नयााँ शब्द क्षर्नाउनुहोस्। 

 प्रत्यके कदन तक्षस्वर भएका पसु्तकहरू पढाउन ेप्रयास िनुषहोस।् शब्दहरू पढ्नुहोस् वा केही िनुषहोस्। तक्षस्वरहरूका बारेमा कुरा िनुषहोस् र कथाको बारेमा 

प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। मनपने कथा तथा क्षभन्न प्रकारका पुस्तकहरूलाई पक्षन पुन: पढ्नुहोस्। 

 आफ्नो बच्चालाई कािज तथा कलम/रङहरू प्रयोि िरी लखे्न प्रोत्साहन िनुषहोस।् उनका केही क्षर्ह्नहरू उनले लेख्न खोजेका अिरहरू जस्ता नदेक्षखएता पक्षन 

उनका प्रयत्नहरूको प्रशंसा िनुषहोस्। 

 तपाईंल ेआफ्नो घरमा बोल्न ेभार्ा जे भएपक्षन यसलाई घरमा तथा हाम्रो समदुायमा प्रयोि िनष जारी राख्नहुोस।्  दईुवर्टा भार्ाहरू क्षसकु्न बच्चाको मक्षस्तष्क 

क्षवकासका लाक्षि राम्रो हो। 

 

संज्ञानात्मक क्षवकास 

 आफ्नो बच्चाका रूक्षर् तथा उत्सकुताहरूलाई प्रोत्साक्षहत िनुषहोस्। पुस्तकालयबार्ट खेलकूद, ककराहरू, सुपर क्षहरो वा फूलहरू जस्ता आफ्ना बच्चाका रूक्षर्का 

कुराहरू भएका पुस्तकहरू प्राप्त िनुषहोस्। आफ्ना रूक्षर्हरू आफ्नो बच्चालाई बताउनुहोस् र तपाईंलाई रोर्क लाग्ने वस्तुहरू बारे कुरा िनुषहोस्। तपाईंले 

क्षसकाइ मनोरञ्जक हुन्छ भनी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनी उनलाई थाहा कदनुहोस्! 

 क्षन: शलु्क सकु्षवर्ाहरूको फाइदा उठाउनहुोस।् आफ्नो पररवारलाई क्षन:शुल्क संिीत, कला, नार्टक तथा नार् देखाउन तथा त्यसमा सामेल िराउन 

पुस्तकालय, संग्राहलय, र्र्ष, क्षवद्यालय, पाकष  वा स्थानीय व्यवसायमा पक्षन जानुहोस्। 

 आफ्ना दकै्षनक समयताक्षलकाका वस्तहुरूको िणना तथा मापन िनुषहोस।् तपाईंको बच्चाको िणना, तुलना तथा अनुमानलाई प्रोत्साहन िने प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। 

(उदाहरणका लाक्षि: “यो बार्टोमा कक्षतवर्टा कारहरू पाकष  िररएका छन् िनौं।” “हाम्रो बार्टोमा अझै कक्षत कारहरू अर्टाउनेछन्? एकदमै ठूलो कार आउाँछ भने 

के हुनेछ?" 

स्रोत: प्रारक्षम्भक क्षसकाइ तथा क्षवकासका लाक्षि नथष कोरोक्षलना फाउन्डेसन 

प्रयास िन.े उत्कृष्ट हुन.ेहाक्षसल िन े

संघीय कानूनको अनुपालनसाँिै, िुइलफोडष काउन्र्टी क्षवद्यालयले कानूनद्वारा उपयुि माक्षनएका तथा अनुमक्षत कदइएका छुर्ट बाहके जाक्षत, र्मष, राक्षिय तथा 

जाक्षतय मूल, रङ, उमेर, सैन्य सेवा, असिमता वा क्षलङ्िका कारणबार्ट भेदभाव निरी सबै शैक्षिक कायषक्रम, रोजिार कक्रयाकलाप तथा भनाषहरूको प्रबन्र् 

क्षमलाउाँछ।  पूरा कथनका लाक्षि शैक्षिक भेदभाव रक्षहत वातााावरण नीक्षत AC पररर्दमा जानुहोस्। सोर्पूछ वा उजुरीहरू िुइलफोडष काउण्र्टी स्कूलको 

अनुपालन अक्षर्कारी 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336.370.2323 लाई क्षनदेक्षशत िररनुपछष। सबै िुइलफोडष काउण्र्टीका 

सुक्षवर्ाहरू, शैक्षिक तथा एथलेरर्टक दवुै, सुती रक्षहत क्षसकाइ वातावरणमा हुन्छन्। 

 


