किन्डरगार्टे न त्यस्तो ठाउाँ हो जहााँ िेर्टािेर्टीहरु:

Nepali

 आफै र अरुबारे राम्रो र सजिलो महसु स गर्छ न्

 नयााँ साथीहरुसाँ ग काम गनछ र खेल्न जसक्र्न्

किन्डरगार्टे न दर्ाा

 सु रजित महसु स गर्छ न्
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 महत्वपूर्छ र रोमान्चक नयााँ अवधारर्ाहरु जसक्र्न्
 थुप्रै जियाकलाप र जसक्ने अवस्थामा सफलता पाउाँ र्न्
 जसकाइ रमाइलो भनेर पत्ता लगाउर्न्
 जिम्मेवारी जवकास गर्छ न्
 आफुलाई सृ िनजसल जकजसमले अजभव्यक्त गर्छ न्
 प्राजधकरर्लाई सम्मान गनछ जसक्र्न् जििकसाँ ग सहयोग
खोज्दा
 सहयोग र सहकाररताको किाकोठा वातावरर्मा काम
गर्छ न्
 खेल्ने र से यर गनछ अवसरहरु जलन्र्न्
 रमाइलो जिन जबताउर्न् !

किपहरु जुन िेर्टािेर्टीहरुले किन्डरगार्टे नमा
ल्याउनु पर्ा :
 पजहलो र अन्तिम नाम भन्ने
 जप्रन्टमा आफ्नो नाम पजहचान गने
 िन्मजिन र उमेर भन्ने
 केही अिर र सं ख्याहरु (०-१०) पजहचान गने
 केही रं गहरु पजहचान गने र भन्ने
 ििसम्म गन्ने
 पााँ च कुराहरु गन्ने
 एजबजसहरु उच्चारर् गने
 एउटा तन्तिरबारे कथा भन्ने
 सजिलो वाक्यमा आवश्यकताहरु भन्ने
 आफ्नो पालो र भाग पखछन सक्ने
 िु ई चरर्को जनिे िनहरु पालना गने
 अरुलाई सु न्ने
 ठु लो आवािमा भजनरहे को कथामा ध्यान जिने
 ज्याकेट खोल्ने, जिप गने र बटन गने (र अन्य लगाउने
कपडाहरु)
 ितन्त्र तररकाले ट्वाइलेट आवश्यकताहरु ख्याल गने

स्कूल कनदे शिहरुिो बोर्ा

अध्यि ..................................................... डे जभड िे. सोले नडे
पजहलो उपाध्यि .................................. डा. एन्थोनी डीजससारो
िोश्रो उपाध्यि ..............................................करे न एल. ब्राउन
रोबटछ एचिेन
जपटर डी. जगग्लीयोन
ड्यान नेिेजभच
िेराल्ड िी. प्यान्टोन
िेजनस टासछ न
लुइस एम. वु ल्फ़
बोडछ से िेटरी ................................................... जथजनता हाम्पसे
वजकल…………………………….जवस, बकाछ ड, िामर, एलएलसी
स्कूलहरुिो कनयन्त्रि
डा. रान्डल ए. लुि
४१२-८८४-६३००, एक्सटे िन. ७२४०
िहायि कनयन्त्रि
जमस. डे जनस एल. सेडलेस्क
४१२-८८४-६३००, एक्सटे िन. ७२५०

अनलाइन भनाा पोर्टा ल

फेव्रुअरी २१- अकिल ५, २०१९
कभत्र खुला हुनेर्

आवश्यि जााँ च कदनहरु
म्यािएनल्टी इले मेन्टरी
मे ७, २०१९
पे न्टर इलेमेन्टरी
मे ९, २०१९

पाठ्यक्रमिो कनदे शि
श्रीमती एन्डरीया हफम्यान
४१२-८८४-६३००, एक्सटे िन ७२६१
िशाशन िायालयहरु
४९०० करी रोड
जपटसछबगछ, जपए १५२३६
४१२-८८४-६३००
म्यािएनल्टल्ट इलेमेन्टरी स्कूल
५१५१ म्याकएनन्ति रोड
जपटसछबगछ, जपए १५२३६
४१२-७१४-२०२०
पेन्टर इलेमेन्टरी स्कूल
३४५४ न्तििेन्टयु डराइभ
जपटसछबगछ, कपए १५२२७
४१२-८८५-७५३५

बाल्डकवन-व्ह्वाइर्टहल
स्कूल कर्ल्टरि ि

 िेयन र पेन्तिलले डर गने अनुभव
 कैची प्रयोग गने अनुभव
 एउटा ठु लो बल फ्याल्ने र पिने

४१२-८८४-६३००
www.bwschools.net

तपाईको बच्चालाई
जकन्डरगाटे नमा भनाछ गिै

दर्ाा

आवश्यि जााँच कमकर्हरू

बाल्डजवन-व्ह्वाइटहल स्कूल जडन्तररक अनलाइन भनाछ पोटछ लमाफछत िताछ

म्याििएनल्टी इलेमेन्टरी
मे ७, २०१९
पे न्टर इलेमेन्टरी
मे ९, २०१९

पुरा गने चरर्हरु www.bwschools.net मा हे नछ सजकन्र् l हाम्रो
जडन्तररक, जकन्डरगाटे न िताछ l जनम्न किमहरु चाल्नु होस्:
१. अनलाइन भनाछ पोटछ ल माफछत अनलाइन जप्र-िताछ पुरा गनुछ होस् l

अनलाइन भनाा पोर्टा ल
फेव्रुअरी २१ – अकिल ५, २०१९ िम्म
खुला हुनेर्

२. एउर्टा भेर्टघार्ट राख्नुहोि्, अनलाइन, कि-दर्ाािो अन्त्यमा

www.bwschools.net

बाल्डकवन हाइ स्कूल, 4653 Clairton Boulevard को
केन्तिय रजिरर ार भेट्नको लाजग फेव्रुअरी २२ र अजप्रल ५, २०१९

िु ई राम्ररी जनयजमत समयको अिरालमा िारुराको

बीच जबहान ८:०० िे न्तख जिउाँ सो ३:३०सम्म जनम्न बुझाउन:

खोप, प्राय िािु रा/मम्प्स/रुबेला (एमएमआर) जिइने

र्पाईंले कनम्न पुरा गररएिो िागजार्हरु भेर्टिो लाकग

किन्डरगार्टे निो लाकग योग्य हुनिो लाकग, एउर्टा बच्चा पक्कै:

ल्याउनैपर्ा नत्र र्पाईले आफ्नो भेर्ट पर्ार्ी िानुापनेर् l
· तपाईंको बच्चाको खोप रे कडछ हरु (यजि तपाईसाँ ग यी

· सेप्टेम्बरको पजहलो जिन अजि पााँच वर्छको हुनै पर्छ ;
· िन्म वा अस्पतालको प्रमार्पत्र हुनैपर्छ ;

रे कडछ हरु र्ै न भने, कृपया तपाईको बच्चाको

· पेन्तिभेजनया राज्य कानून खोप आवश्यकताहरु पुरा गनै पर्छ ;

डाक्टरबाट एक प्रजत प्राप्त गनुछहोस् l);

· वसि वा स्कूलको िोश्रो हप्ताको अन्त्य अगाडी भनाछ भएकै

तपाईंको बच्चाको िन्म वा अस्पतालको प्रमार्पत्र;

हुनु पर्छ िबसम्म बच्चा अको जकन्डरगाटे नबाट साररएको

तपाईंको जनवासको प्रमार् (जवलेख वा जलि सम्प्झौता र

हुाँ िैन ।

जनम्नका िु ई (२): हालको उपयोजगता जबल {से ल फोन

कनवाि
स्कूल जिल्लाले ट्युसन जवद्याथीहरु िीकार गिै न l आमा बुवा/
अजभभावकहरु बाल्डजवन-व्ह्वाइटहल स्कूल जडन्तररककै वाजसन्दा
हुनै पर्छ , बाल्डजवन बोरो, बाल्डजवन टाउनजसप वा व्ह्वाइटहल बोरो
समु िायहरुमा बसेको हुनु पर्छ आफ्नो बच्चालाई स्कूल जडन्तररकमा भनाछ
गनछ को लाजग l वहााँहरुको बच्चाले कुन एलेमेन्टरी स्कूल िाने र्न् त्यो
जनधाछरर् गनछ अजभभावकहरुले प्रिंसन कायाछलयलाई सम्पकछ गनछ
सक्र्न् l

स्वास्थ्य र र्े न्टल आवश्यिर्ाहरु
सबै

जवद्याथीहरुको लाजग भनाछमा आवश्यक र्न् l फारमहरु स्कूलहरुमा
जलन सजकन्र् वा हाम्रो जकन्डरगाटे न वेभपेिबाट डाउनलोड गनछ
सजकन्र् l

पजर् जिनु पने

तीन राम्ररी जनयजमत समयको अिरालमा हे पाटाईजटस

योग्यर्ा

िाररररक र िि पररिर्हरु जकन्डरगाटे न प्रवेि गने

पोजलयो खोप चार डोि, एक डोि चौथौं िन्मजिनमा वा

है न}, हालको िेजडट काडछ जबल, सम्पजत्त कर जबल,

जबको खोप
िु ई राम्ररी जनयजमत समयको अिरलमा भेरीसेल्ला
(ठे उला) खोप पजहलो िन्मजिनमा वा पजर् जिनु पने वा
जचजकत्सकबाट रोगको मजहना र वर्छ संकेत गरे को
ले न्तखत कथन
िनवरी १, २०१८ िे न्तख लागु हुने - सबै केटाकेटीहरुले आफ्नो रगतको
जलड तह जकन्डरगाटे न प्रवेि गनुछ अजि िााँच गनुछ पने वा जतनीहरु र् वर्छ
हुनु अजि गररनु पने , िुन अगाडी र् l प्रमार् प्रिान गनै पर्छ l

आम्दानी कर जबल, आम्दानी कर जफताछ , हालको
बैं क रे टमेन्ट) l

जााँ च
जकन्डरगाटे न प्रवेि गने प्रत्येक बच्चाले व्यन्तक्तगत िााँचमा सहभागी

३. र्पाईंिो बच्चािो स्कूलमा आवश्यि जााँ चिो लाकग िेल्टिय
रकजरि ारमा र्ोकिएिो िमय कदइनेर् l

िबै चरणहरु िाथकमि आमा बुवा र/अथवा िानुनी
अकभभाविद्वारा पुरा गरीनैपर्ा l यकद बच्चा दर्ाा गने
व्यल्टि बच्चािो आमाबुवा होइन भने उि व्यल्टिले
कनभारर्ा र अकभभावाित्व दे खाउन उपयुि र
िानुनी िागजार् िदान गनैपर्ा l

हुनु पने र् िताछ प्रजकयछको भागको रुपमा l िााँचको उिे श्य जनम्न
िेत्रहरुमा िमताहरु पजहचान गनुछ हो: सुन्ने स्मृजत, भार्ा र ज्ञान सम्बन्धी
कौिलहरु l नजतिाहरुले जकन्डरगाटे नमा जनिे िनको लाजग तत्परता
पजहचान गनछ सहयोग गने र् l िााँच प्रजियालाई पुरा हुन लगभग ४५

जमने ट लाग्नेर् l साथै, यो समयमा, जसत्तैमा दृजि मु ल्ांकन जनवेिनमा
प्रिान गररने र् l

खोपहरु
पेल्टिभेकनयालाई कनम्न खोपहरु आवश्यि पर्ा :
· चार डोि जडपथेररया/जटटानस/डीजपजट, एक डोि चौथौ
िन्मजिनमा वा पजर् जिनु पने

यकद र्पाईिाँग िुनै िश्नहरु र्न् भने िृपया िल गनुाहोि्
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