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DeKalb County School District 

प्रि-प्रिन्डरगार्टन िार्टक्रमिो अनलाइन रप्रिस्ट्र ेसन 

िार्: सोप्रिने िश्नहरू 

 

2020-2021 को Pre-K को अनलाइन चिट्ठाका सहभागीहरू 

र्ो खण्डले 2020-2021 िो अनलाइन प्रिट्ठा िप्रक्रर्ामा सहभागी भएिा  र स्थान सुरप्रित गररएिो छ वा िप्रतिा सूिीमा नाम 

राखखएिो छ भनी सूिना पाएिा आमाबाबु/अप्रभभाविहरूलाई िानिारी िदान प्रदन्छ । सबैिा लाप्रग महत्त्वपूर्ट िानिारी शीर्टि 

अन्तगटत रहेिो अखन्तम खण्ड पढ्न नप्रबसटनुहोस् । 

चिट्ठामा मेरो बच्चालाई चसट प्रदान गररएको छ भने मैले अब के गननु पछु ? 

तपाईंिो बच्चालाई प्रिट्ठामा प्रसर् िदान गररएिो छ भने तपाईंिो प्रवद्यालर्ले तपाईंलाई िााँडै नै सम्पिट  गनेछ । तपाईंले प्रवद्यालर्लाई 

पठाउनु पने िागिात नबुप्रिने खालिो वा पुरानो भएिो छ भने फेरर पठाउनु पने हुन सक्छ । र्सिा अप्रतररक्त, प्रवद्यालर्ले बााँिी 

िागिात इमेल माफट त प्रवद्रु्तीर् माध्यमबार् पठाउन अनुरोि गनेछ । अप्रभभाविलाई प्रिट्ठापप्रछ र फेरर पप्रन िून 30 मा बााँिी 

िागिातिो सूिी पठाइएिो प्रथर्ो िुन िुरा Pre-K प्रडखस्ट्रक्टिो वेबसाइर् www.dekalbschoolsga.org/pre-k मा सप्रिलैसाँग 

पहुाँि गनट सप्रिन्छ : 

चिट्ठा प्रचियाका दौडान मेरो बच्चालाई प्रचिक्षा सूिीमा राखिएको चियो भने मैले अब के गननु पछु ? 

प्रिट्ठाबार् छनौर् नभएिा िुनसुिै प्रवद्याथीलाई स्वतः िप्रतिा सूिीमा राखखनेछ । िर्ालीले िप्रतिा सूप्रिमा भएिा प्रवद्याथीहरूलाई 

संख्यात्मि रूपमा क्रम प्रमलाएर राख्छ ।  िप्रतिा सूिीमा भएिा प्रवद्याथीिो पे्लसमेन्टिो सम्बन्धमा आमाबाबु/अप्रभभाविलाई 

सूप्रित गनट इमेल पठाइएिो प्रथर्ो । िुनै प्रसर् अस्वीिार गररएिो वा खोप्रसएिो खण्डमा प्रवद्यालर्ले िप्रतिा सूिीमा रहेिो अिो 

पररवारलाई सूप्रित गनेछ । त्यप्रत बेला, तपाईंले आफ्नो बच्चािो प्रसर् सुरप्रित गनटिा लाप्रग अरू िदमहरू पूरा गनुट पनेछ ।  

प्रवद्यालर्ले रप्रिस्ट्र ेसन िप्रतप्रनप्रिलाई पप्रहिान गनेछ र इमेल माफट त प्रवद्रु्तीर् रूपमा िसरी िागिातहरू पठाउने भने्न 

प्रनदेशनहरूिो साथमा आमाबाबु/अप्रभभाविलाई सम्पिट  गनेछ । 

 

2020-2021 को Pre-K को अनलाइन चिट्ठामा सहभागी नभएका नयााँ आवेदकहरू 

र्ो खण्डले 2020-2021 िो अनलाइन प्रिट्ठा िप्रक्रर्ामा सहभागी हुन नपाएिा र/वा स्थानीर् प्रवद्यालर्मा िप्रतिा सूिीिो आवेदन 

प्रदन नपाएिो आमाबाबु/अप्रभभाविहरूलाई िानिारी िदान प्रदन्छ । सबैिा लाप्रग महत्त्वपूर्ट िानिारी शीर्टि अन्तगटत रहेिो 

अखन्तम खण्ड पढ्न नप्रबसटनुहोस् । 

मेरो पररवारले चिट्ठामा सहभागीिा जनाएको छैन भने म  Pre-K  को चसटको लाचग कसरी आवेदन चदन सक्छन  ? 

सुरुमा िुनै प्रसर् उपलब्ध छ प्रि भनेर बुझ्न प्रवद्यालर्लाई सम्पिट  गनुटहोस् । िुनै प्रसर् खुला रहेछ भने, अिो िश्नमा िानुहोस् । िुनै 

प्रसर् उपलब्ध रहनेछ भने, तपाईं िप्रतिा सूिीिो आवेदन भनट सकु्नहुन्छ । तपाईं उक्त आवेदन इमेल माफट त प्रवद्रु्तीर् रूपमा 

प्रवद्यालर्िो रप्रिस्ट्र ेसन िप्रतप्रनप्रिलाई पठाउन सकु्न हुनेछ । तपाईंलाई रप्रिस्ट्र ेसन िप्रतप्रनप्रि िो हो भनेर थाहा छैन भने िृपर्ा 

प्रवद्यालर्मा सम्पिट  गनुटहोस् । प्रडखस्ट्रक्टिो Pre-K िो वेबसाइर् पृष्ठिो फेदमा भएिो “Apply Now (आवेदन प्रदनुहोस्)” नामिो 

ट्याबमा िप्रतिा सूप्रििो आवेदन भेर््न सप्रिन्छ । www.dekalbschoolsga.org/pre-k । 

चवद्यालयसाँग चसट उपलब्ध छ भने Pre-K का लाचग दिाु गनु के गने ?  

प्रनम्न प्रलङ्कमा खिि गरेर 2020-2021 िो नर्ााँ प्रवद्याथी रप्रिस्ट्र ेसनिो आवेदन अनलाइनबार् पूरा गनुटहोस् 

।https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/. 
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2020-2021 को नयााँ चवद्यािी रचजस्ट्रेसनको आवेदन पूरा गररसकेपचछ के हुन्छ ? 

रप्रिस्ट्र ेसन िप्रक्रर्ा पूरा गनट आवश्यि पने िागिातहरूिा सम्बन्धमा तपाईंलाई िानिारी प्रदन तपाईंिो स्थानीर् प्रवद्यालर्ले 

तपाईंलाई सम्पिट  गनेछ ।  

Pre-K का लाचग दिाु गने कन न-कन न कागजािहरू िाचहन्छ ? 

प्रनम्न प्रलङ्कमा भएिो “Lottery Process (प्रिट्ठा िप्रक्रर्ा)” नामि ट्याबमा खिि गरेर आवश्यि सबै िागिातहरूिो प्रवसृ्तत सूिी 

भेर््न सप्रिन्छ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ । 

 

सबैका लाचग महत्त्वपूरु् जानकारी  

मैले चवद्यालय सनरु हुनन भन्दा अगाचड स्वास्थ्य िोप फाराम 3231( Health Immunization Form 3231) प्रदान गनु सचकन 

भने के हुन्छ ? 

DCSD िो नीप्रत अनुसार, प्रवद्यालर् सुरु भएिो वा म्याद समाप्त भएिो  30 प्रदनप्रभत्र बच्चािो फाइलमा उनीहरूिो स्वास्थ्य खोप 

फाराम 3231 राख्नु पदटछ । िोप्रभड-19 िो महामारीिा िारर्, िृपर्ा तपाईंले र्ो िागिात िाप्त गने वा प्रवद्रु्तीर् रूपमा 

पठाउन समस्या िेल्नु भर्ो भने प्रवद्यालर्लाई इमेल लेख्नुहोस् । प्रडखस्ट्रक्टले िोप्रभड-19 िो महामारीलाई नप्रििबार् प्रनर्ाली 

रहनेछ र DeKalb County Board of Health, Centers for Disease Control and Prevention, र Department of Public Health 

िो प्रनदेशन अनुसार भप्रवष्यमा प्रनर्टर्हरू प्रलनेछ । प्रवद्यालर् पुन खुलेिो 30 प्रदन प्रभत्र फाराम िदान गररएन भने प्रवद्याथीलाई 

त्यसपप्रछ फाराम प्रबना वा अपोइन्टमेन्टिो िमार् प्रबना ििामा आउन प्रदइने छैन । बच्चा अपोइन्टमेन्ट पप्रछ अद्यावप्रिि फाराम 

नल्याइ ििामा फिट न पाउने छैनन् । र्ो फारम पेश नगरेिो िारर्ले बच्चा 10 प्रदनसम्म लगातार अनुपखस्थत भएमा बच्चािो प्रि-

प्रिन्डरगार्टनिो प्रसर् िफत गररनेछ। 

मैले चवद्यालय सनरु हुनन भन्दा अगाचड सननाइ, दृचि, दााँि र पोषर्सम्बन्धी फाराम 3300 (Hearing, Vision, Dental and 

Nutrition Form 3300 ) प्रदान गनु सचकन भने के हुन्छ ? DCSD िो प्रनर्मअनुसार, सू्कल सुरु भएिो 90 प्रदनप्रभत्र वा दताटिो 

अखन्तम प्रमप्रतप्रभत्र फाइलमा बच्चािो स्वास्थ्य खोप फारम 3231 हुनुपदटछ। िोप्रभड-19 िो महामारीिा िारर्, िृपर्ा तपाईंले र्ो 

िागिात िाप्त गने वा प्रवद्रु्तीर् रूपमा पठाउन समस्या िेल्नु भर्ो भने प्रवद्यालर्लाई इमेल लेख्नुहोस् । प्रडखस्ट्रक्टले िोप्रभड-19 

िो महामारीलाई नप्रििबार् प्रनर्ाली रहनेछ र DeKalb County Board of Health, Centers for Disease Control and 

Prevention, र Department of Public Health िो प्रनदेशन अनुसार भप्रवष्यमा प्रनर्टर्हरू प्रलनेछ । प्रवद्यालर् पुन खुलेिो 30 प्रदन 

प्रभत्र फाराम िदान गररएन भने प्रवद्याथी त्यसपप्रछ ििामा नफप्रिट न सक्छन् िसिा िारर् प्रवद्याथीलाई उक्त िार्टक्रमबार् 

प्रनिाप्रलन सक्छ । 

के चप्र-चकन्डरगाटुन (Pre-K ) का चवद्यािीहरूका लाचग उपखथिचिसम्बन्धी कन नै नीचि छ ? 

हो,  प्रि-प्रिन्डरगार्टनिा प्रवद्याथीहरूिा लाप्रग उपखस्थप्रतसम्बन्धी एउर्ा नीप्रत बनाइएिो छ । COVID-19 िा िारर्, िेही िुराहरू 

पररवतटन गररएिो छ । प्रवद्याथीहरू Pre-K िो ििा हुने समर्मा सहभागी हुने छन् भनेर अपेिा गररन्छ । उक्त समर्मा 1 घण्टािो 

अनलाइन प्रशिर् हुनेछ र त्यसपप्रछिो समर् Pre-K प्रशििले प्रदएिो घरमा गनुट पने प्रक्रर्ािलापहरू पूरा गरेर प्रबते्नछ । 

अपोइन्टमेन्ट वा अरू अप्रनप्रित घर्नाहरूिा िारर् ििा छुरे्िो प्रदनमा, पप्रछ िुनै समर्मा रेिडट गररएिो भिुटअल ििा हेनट 

सप्रिन्छ । प्रवद्यालर्हरू पुन: खुले पप्रछ, प्रवद्याथीहरू पूरै शैप्रिि सत्रिा दौडान पूर्ट प्रशिर् प्रदनिा लाप्रग प्रवद्यालर्मा उपखस्थत हुने 

छन् भनेर अपेिा गररन्छ ।  िुनै प्रवद्याथी प्रबना प्रिप्रित्सा िारर् प्रवद्यालर्मा लगातार रूपमा दस प्रदनसम्म अनुपखस्थत भएमा वा 

प्रढलोगरी आएमा, Bright from the Start ले तर् गरेिो प्रनदेप्रशिा अनुसार बच्चालाई ििाबार् प्रनिाप्रलनेछ । र्सिा अप्रतररक्त, 

िुनै प्रवद्याथी िार् प्रढलो गरेर आउने वा प्रवद्यालर्बार् समर्भन्दा अगाप्रड नै िाने गरेिो पाइर्ो भने परामशटदाता र/वा सामाप्रिि 

िार्टिताटले आमाबाबु/अप्रभभाविलाई सम्पिट  गने छन् । 
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Pre-K का आमाबाबन/अचभभावकहरूका लाचग सहभाचगिा कन नै आवश्यकिाहरू छन् ? 

हो, आमाबाबु/अप्रभभाविहरू वर्टिो िम्तीमा दुई पर्ि र आवश्यि परेिो घण्टा िेरै पर्ि आमाबाबु/अप्रभभावि बैठि तथा 

समे्मलनमा सहभागी हुनु हुनेछ भनेर अपेिा गररन्छ । िोप्रभड-19 िो माहामारीिा िरर्, बैठिहरू भिुटअल रूपमा आर्ोिना 

गररनेछ । प्रवद्यालर् र/वा Pre-K प्रशििले तपाईंलाई बैठि/समे्मलनहरू हुने समर्िो बारेमा िानिारी गराउने र भिुटअल 

बैठि/समे्मलनमा िोप्रडने उपरु्क्त प्रलङ्कहरू िदान गने  छन् । (प्रवद्यालर्हरू पुन: खुले पप्रछ, र्ी प्रक्रर्ािलापहरू लगभग एि 

घण्टासम्म िल्नेछ )। 

Pre-K का चवद्यािीहरूले महसनस गने अनलाइन चसकाइको अननभवको बारेमा व्याख्या गननुहोस् । 

प्रडखस्ट्रक्टले Pre-K िा सबै प्रवद्याथीहरूलाई घरमा पूरा गनुट पने 4 हप्तािा प्रक्रर्ािलापहरूिो सूिी प्रदनेछ । र्ी प्रक्रर्ािलापहरू 

िप्रवप्रि िर्ोग नगरी पुरा गनट सप्रिन्छ । घरमा गनुट पने प्रक्रर्ािलापहरू िते्यि िार हप्तामा िारी गररन्छ र र्समा अने्वर्र् र 

प्रसक्निो लाप्रग सािरता, गप्रर्त/प्रवज्ञान, सामाप्रिि भाव, िाल/गप्रतशीलतासम्बन्धी प्रसिाइिा अविारर्हरू हुन्छ । Pre-K िा 

प्रशििले एउर्ा लप्रनटङ प्रलङ्क िदान गने छन् । उक्त प्रलङ्क िुन सुिै प्रवद्रु्तीर् उपिरर्बार् पहुाँि गनट प्रमल्ने हुन्छ । 

मसाँग बारम्बार सोचिने प्रश्नहरूमा नसमेचटएको प्रश्न छ भने मैले कहााँ सम्पकु गनु सक्छन  ? 

िृपर्ा संिोि नमानी Office of Early Childhood लाई PreKRecords@dekalbschoolsga.org मा सम्पिट  गनुटहोस् । 

mailto:at_PreKRecords@dekalbschoolsga.org

