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DeKalb काउन्टी सू्कल डिस्ट्रिक्ट 

लटरीको रकम डि-डकन्डरगाटटनलाई अनुदान गररयो 

िाय: सोडिने िश्नहरू 
डि-लटरी 
डि-डकन्डरगाटटन सू्कलमा भनाट हुन डिद्यार्थीको उमेर कडि हुनुपर्ट ? 

डनम्न डमडिमा जस्ट्िएका बच्चाहरू 2020- 2021 शैडिक िर्टका लाडग योग्य हुनेर्न ्ः सेपे्टम्बर 2, 2015-

सेपे्टम्बर 1, 2016 
 

मेरो बच्चा DeKalb काउन्टी सू्कल डिस्ट्रिक्टको उपस्ट्थर्थडि िेत्रभन्दा बाडहर बथर् भने, के ऊ/उनी डि-डकन्डरगाटटन 

कायटक्रममा सहभागी हुन योग्य र्? 

िपाईंको घरको ठेगाना DeKalb काउन्टी सू्कल डिस्ट्रिक्टको िेत्रडभत्र पदैन भने, िपाईंको बच्चा 

सहभाडगिाका लाडग योग्य हुनेरै्न।  िपाईं आफ्नो ठेगाना DCSD को िेत्रडभत्र पर्ट  िा पदै भनेर अडनडिि 

हुनुहुन्र् भने, http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ यस डलकंमा गइ जााँच 

गनुटहोस। 
 

के मैले एकभन्दा बढी सू्कलमा आिेदन डदन सक्रु्? 

िपाईं या ि डर्थम सू्कल ( लागू हुने भएमा) िा िपाईंको होम सू्कलमा दिाट गनट सकु्नहुन्र्।  िपाईंले डर्थम 

सू्कलमा दिाट गने रोजु्नभयो िर र्नौट हुनुभएन भने, िपाईंलाई स्वि्ः ििीिा सूचीमा रास्ट्िनेर्। सू्कलको 

पडहलो हप्तापडर्, िपाईंको होम सू्कलमा कोठा भएमा, िपाईंलाई िपाईंको होम सू्कलमा डसट दिाट गनट 

स्वागि गररन्र्।  
 

मेरो बच्चा डकन्डरगाटटनको लाडग योग्य र् िर डि-डकन्डरगाटटन रकम हस्तान्तरण कायटक्रममा सहभागी भएन भने के 

उनीहरू अझै  डि-डकन्डरगाटटनमा भनाट हुन योग्य हुनेर्न ? 

शैडिक िर्ट 2020-2021 मा डि-डकन्डरगाटटन िहमा भनाट हुन योग्य ठहर हुनका लाडग िपाईंको बच्चासाँग 

एउटा व्यस्ट्िगि शैडिक योजना (IEP) हुनुपर्ट  जसले उनीहरूलाई समािेशी (दुईजना डशिकले पढाउने) 

डि-डकन्डरगाटटन किाकोठामा डकन्डरगाटटन डशिा पूरा गनुटपने आिश्यकिा जनाउाँर्। 
 

डि-डकन्डरगाटटनमा भनाट हुन मेरो बच्चाले शौचालय िाडलम िाप्त गरेको हुनुपर्ट ? 

हामी िपाईंको बच्चा आफ्नो हेरचाहमा आत्मडनभटर होस  भने्न चाहन्र्ौ ाँ जसै्त; कपिा लगाउने, फुकाल्ने, र 

शौचालय जाने।  डि-डकन्डरगाटटनमा भनाट गनुट अडघ बालबाडलकाहरूले शौचालय िाडलम िाप्त गरेको 

हुनुपर्ट । बच्चालाई चोटपटक लाग्दा र बच्चाको बानीमा सुिार ल्याउन उनीहरूको अडभभािकहरू सू्कलमा 

उपस्ट्थर्थि हुनुपनेर्। डिद्यार्थीहरूको व्यस्ट्िगि शैडिक योजना िा 504 योजनामा स्पष्ट रूपमा उले्लि 

गररएको र बच्चा सहयोगमूलक किामा सहभागी भएको अिथर्थामा बाहेक डिद्यार्थीले डिद्यालयमा पुल-अप 

लुगाहरू लगाउन पाउने रै्नन , िाडक उसले/उनले डिशेर् आिश्यकिा सम्बन्धी डशिक/सहायकको 

सहायिा िाप्त गनट सकून । 
 

DCSD को कमटचारीको हैडसयिले के मैले डि-डकन्डरगाटटनमा स्वि्ः भनाट हुने सुडििा िाप्त गरु्ट ? 
माफ गनुटहोस । िपाईं DCSD को कमटचारी हुनु भए िापडन, िपाईंले सबै व्यस्ट्िहरू जसै्त लटरीको िडक्रया 

माफट ि भनाट हुनुपर्ट । िर्थाडप, कमटचारीहरूले डि-डकन्डरगाटटनमा दास्ट्िल हुनु अडघ डिशेर् डनयमहरू पालना 

गनुट आिश्यक र्।  कृपया DeKalb डि-डकन्डरगाटटन लटरीमा कमटचारी सहभाडगिा नोटसम्बन्धी 

जानकारीका लाडग िपाईंको सू्कलको ििानध्यापकलाई िा िारस्ट्िक बाल कायाटलयमा सम्पकट  गनुटहोस ।  
 



NEPALI 

मेरो बच्चा व्यस्ट्िगि शैडिक योजनामा सहभागी भए िापडन DCSD मा भनाट भएको रै्न। बालबाडलका लटरीमा 

र्ाडनए भने के डिनीहरू मेरो होम सू्कलमा बसे्न र्न ? 

व्यस्ट्िगि शैडिक योजनामा सहभागी भएको आिेदकलाई Bright from the Start (BFTS) डि-डकन्डरगाटटन 

सू्कलको डनयडमि डशिाको किाकोठामा उपस्ट्थर्थि हुन र्नौट गररएमा, डिद्यार्थीको व्यस्ट्िगि 

आिश्यकिाहरूका आिारमा आिेदकलाई BFTS समािेशी किाकोठामा थर्थानान्तरण गने सिािना हुन्र्। 

सुझाि: डर्थम सू्कलमा होम BFTS समािेशी किाकोठाहरू हुाँदैन 
 

मेरो 3 िर्ट उमेरको बच्चा व्यस्ट्िगि शैडिक योजनामा अिस्ट्थर्थि र्र DDSD डिडशष्ट आिश्यक किाहरूमा पडहले नै 

भनाट भइसकेको र्, के मैले डि- डकन्डरगाटटनमा दिाट गराउनु पर्ट ? 

पदैन। िपाईंको बच्चा व्यस्ट्िगि शैडिक योजनामा अिस्ट्थर्थि र् र हाल 3 िर्टको बालाबाडलका राखे्न 

किाकोठामा पडढरहेको र् भने व्यस्ट्िगि शैडिक योजना(IEP) को आिश्यकिाको आिारमा उनीहरूलाई 

डि-डकन्डरगाटटन किामा भनाट गराइनेर्। 
 

डि-डकन्डरगाटटन लटरीमा आिेदन डदन डिद्यार्थीको कुन कुन कागजािहरूको आिश्यकिा पदटर्? 

जन्म दिाट, अडभभािकको कानुनी िमाण, (अडभभािकको नाम जन्म दिाटमा नभएमा), 

आमाबुबा/अडभभािकको िमाडणि पररयपत्र, र बासथर्थानको िमाण।   पेश गनुटपने सबै आिश्यक 

कागजािहरूको सूचीका सारै्थ डिसृ्ति जानकारीका लाडग “लटरी िडक्रया” ट्याब गरी डनम्न डलंकमा िाप्त 

गनट सडकन्र्https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 
 

पोर-लटरी 
 

मेरो बच्चा लोटररमा र्नौट भएको र्, यस पिािका मैले के गनुटपर्ट ? 

िपाईंको अको चरण भनेको डसटलाई स्वीकार गदै, िपाईंले िाप्त गनुटभएको पत्र सडहि दिाट गनट चाडहने 

बााँकी कागजािहरू डलइ दिाट िडक्रया पूरा गनट िोडकएको डमडिमा आफ्नो सू्कल जानुहोस । डनिाटररि समय 

सीमाडभत्र यस चरणलाई पूरा गनुटपने हुाँदा यो चरण कडठन र् िा िपाईंले आफ्नो डसट ििीिा सूचीमा रहेको 

अन्य व्यस्ट्िका लाडग गुमाउने जोस्ट्िम उठाउनु हुन्र्। 
 

मेरो बच्चा लटरीमा र्नौट भएन भने के हुन्र्? 
लटरीमा र्नौट नभएका जो कोडह डिद्यार्थीहरू स्वि्ः ििीिा सूचीमा थर्थानान्तरण हुन्र्न । यस िणालीमा 

र्नौट नभएका डिद्यार्थीहरूलाई संख्यात्मक आिारमा ििीिा सूचीमा रास्ट्िन्र् र अडभभािकहरूलाई 

उनीहरूको बालबाडलकाको ििीिा सूचीको थर्थानबारे सूचना डदन पत्र पठाइन्र्। डसटहरूका लाडग 

डदइएको आिेदन अस्वीकृि भएपडर् िा डसट जफि भएपडर्, िणालीले ििीिा सूचीमा रहेका अको 

व्यस्ट्िलाई स्वीकृिी पत्र पठाउनेर्।  त्यस्तो समयमा, िपाईंले आफ्नो लटरी डसटलाई सुरडिि राख्न अको 

चरण पूरा गनुटपने हुन्र्। 
 

स्वीकृिी पत्रमा िोडकएको दिाट डमडि अनुसार मैले स्वास्थ्य िोप फारम 3231 पेश गनट सडकन भने के हुन्र्? 

DCSD का अनुसार, सू्कल सुरु भएको 30 डदनडभत्र िा फारम बुझाउने अस्ट्न्तम डमडिसिमा फाइलमा 

बच्चासाँग उनीहरूको स्वास्थ्य िोप फारम 3231 हुनुपदटर्।  यी कागजािहरू बुझाइएन भने, िपाईंको बच्चा 

अपोइन्टमेन्टको फारम िा िमाण डबना किामा आउन पाउने रै्न। अपोइन्टमेन्ट पडर् नयााँ फारम डबना 

बच्चा सू्कल आउन पाउने रै्न।  यो फारम पेश नगरेको कारणले बच्चा 10 डदनसि लगािार अनुपस्ट्थर्थि 

भएमा बच्चाको डि-डकन्डरगाटटनको डसट जफि गररनेर्। 
 

स्वीकृडि पत्रमा िोडकएको दिाट डमडिमा मैले श्रिण, दृडष्ट, दन्त र पोर्ण परीिणको फारम 3300 पेश गनट सडकन भने 

के हुन्र्? 
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DCSD को डनयमअनुसार, सू्कल सुरु भएको 90 डदनडभत्र िा दिाटको अस्ट्न्तम डमडिडभत्र फाइलमा बच्चाको 

स्वास्थ्य िोप फारम 3231 हुनुपदटर्।  फारम पेश नगररएमा, बच्चा किामा उपस्ट्थर्थि हुन पाउने रै्न 

जसबाट बालबाडलकाले यस कायटक्रममा आफ्नो थर्थान गुमाउन सक्र्न । 

 
मेरो बच्चाले डदउाँसोको समयमा डचडकत्सकले डसफाररस गरेको और्डि सेिन गनुटपरेमा के गनट सडकन्र्? 

िपाईंको बच्चालाई डि-डकन्डरगाटटनको डसटमा दिाट गने क्रममा, आफ्नो सार्थमा बच्चाको मेडिकल जानकारी 

ल्याउने डनडिि गनुटहोस ।  िपाईंको बच्चाको मेडिकल फारमसम्बन्धी र डचडकत्सकले डसफाररस गरेको 

और्िी सेिन गने िररकाबारे कुरा गनट सु्कलमा एकजना व्यस्ट्ि हुनेर्। 

 
मेरो बच्चा सू्कलको पडहलो डदनमा उपस्ट्थर्थि भएन भने के हुन्र्? 

सू्कलको पडहलो डदनमा लोटरीमा र्नौट भएका सबै डिद्यार्थीहरूको उपस्ट्थर्थडिको आशा रास्ट्िन्र् र यस 

डदनलाई महत्व डदन आग्रह गररन्र्।  िपाईंको बच्चाले सू्कलको पडहलो डदन डबहान 10:00 बजेडभत्र 

उपस्ट्थर्थि नभएमा, िपाईंको बच्चाले डसट जफि गररनेर् र उि डसट ििीिा सूचीमा रहेका अको 

व्यस्ट्िलाई डदइन्र्। 
 

डि-डकन्डरगाटटनका डिद्यार्थीहरूका लाडग उपस्ट्थर्थडिसम्बन्धी डनयमहरू र्न ? 

हो, डिद्यार्थीहरू पूरा शैडिक िर्टको समयमा डशिणको समू्पणट डदनहरू उपस्ट्थर्थि हु न्र्न  भने्न आशा 

रास्ट्िएको र्।  किामा उपस्ट्थर्थि नहुने िा मेडिकल कारण डबना दस डदनसि लगािार डढला उपस्ट्थर्थि हुने 

बालबाडलकालाई, डनयममा बिाएअनुसार किाबाट डनकाल्नु पनेर्। यस बाहेक, डिद्यार्थीहरू जो िेरैपटक 

डढला पुगे्न िा डर्टो फकट ने गरेको देस्ट्िन्र् त्यस्ता डिद्यार्थीहरूको डसट जफि हुने ििरा हुनसक्र् र त्यस्ता 

डिद्यार्थीहरूलाई सल्लाहकार र/ िा सामाडजक कायटकिाटलाई सुस्ट्म्पइन्र्। 
 

डि-डकन्डरगाटटनका डिद्यार्थीका अडभभािकहरू हुनैपने कुनै सहभाडगिा र्? 

हो, अडभभािकहरू सबै डनिाटररि अडभभािक बैठकमा सहभागी हुने र सिेलनमा िर्टमा दुई पटक िा 

आिश्यक भएमा सोभन्दा बढी सहभागी हुने आशा रस्ट्िन्र्।  (यी कायटक्रमहरू सडकन लगभग एक घण्टा 

लाग्र्) 
 

मसाँग FAQ मा सम्बोिन नगररएको िश्न र् भने मैले कहााँ सम्पकट  गनट सक्रु्? 

िपाईंसाँग िश्न भएमा िारस्ट्िक बाल कायटलयको फोन नम्बर @ 678.676.0147 मा सम्पकट  गनट 

नडहचडकचाउनुहोस । 


