विद्यार्थी भर्ाा तर्था पारगमर् सुझािहरू
बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (Baltimore County Public
Schools) मा स्िागत छ!

तपाईंको नर्िास छर्ोि गर्े क्रममा विद्याियहरू प्रार्थममक सरोकारको विषय हुर् ् भन्र्े हामीिाई र्थाहा छ र तपाईंिे

बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (Baltimore County Public Schools) छर्ोि गर्भ
ुा एकोमा हामी धेरै खुशी छौं।

COVID-19 को कारण बन्द भएको अिधधमा भर्ाा
राज्यद्िारा अनर्िाया ठहर गराएअर्स
ु ार, BCPS का सबै भिर्हरू र्थप सच
ू र्ा र्आउँ दासम्म बन्द रहन्छर् ्। भर्ााको
प्रक्रक्रया सुरु गर्ाको िाधग, हामीिे पररिारहरूका िाधग दरू ी कायम राख्ने िातािरणमा भर्ाा सरु
ु गर्ाको िाधग नर्म्र्
संसाधर्हरू विकास गरे का छौं।

तपाईंको बच्चा विद्यालय लागि योग्य हुनुहुन्छ?
•

वप्रस्कूिको िाधग योग्य हुर्, बच्चा सेप्िे म्बर 1 मा/अनि तीर् िषा पुगेको हुर्प
ु छा । यो हाम्रो तीर् िषा उमेरको
िाधग कायाक्रम प्रस्ताि गर्े विद्याियहरूको सच
ू ी हो।

•
•

वप्र-क्रकन्डरगािे र्को िाधग योग्य हुर्, बच्चा सेप्िे म्बर 1 मा/अनि चार िषा पुगक
े ो हुर्ुपछा ।
क्रकन्डरगािे र्को िाधग योग्य हुर्, बच्चा सेप्िे म्बर 1 मा/अनि पाँच िषा पग
ु ेको हुर्प
ु छा ।

तपाईंको बच्चािाई र्ामाङ्क्रकत गराउर्को िाधग यी चरणहरूको पािर्ा
गर्ह
ुा ोस ्। भर्ाा फाराम परू ा र्हुँदासम्म र सबै कागजातहरू स्िीकार
र्गररँदासम्म विद्यार्थीको भर्ाा अल्न्तम हुँदैर्।
आफ्नो बच्चाको विद्यालय फेला पानह
ु ोस ्।
•

तपाईंको ठे गार्ाको आधारमा विद्याियहरू खोज्र्का िाधग हाम्रो स्कूि बाउन्डरीज िोकेिर प्रयोग गर्ह
ुा ोस ्।
त्यसपनछ, कृपया पल्ु टि गर्ाको िाधग रणर्ीनत योजर्ा कायााियिाई 443-809-4215 मा फोर् गर्ह
ुा ोस ्।

आिश्यक जानकारी सङ्कलन िनह
ु ोस ्।
•

बच्चािाई भर्ाा गदाा, तपाईंिाई नर्म्र् प्रस्तत
ु गर्ा आिश्यक हुर्ेछ:

o

Rule 5150 को अर्ुसार बाल्टिमोर काउन्िी नर्िासीको प्रमाण (नर्िासीको 3 ििा प्रमाण सहहत

काया िा मिज र फोिो आइडी)
o
o
o
•

जन्मदतााको प्रमाणपत्र

प्रनतरक्षण खोपको रे कडा

बच्चाको हािसािै ररपोिा काडाको प्रनतमिवप (िागय
ू ोग्य भएमा)

विद्यार्थी अको पल्लिक स्कूिबाि म्याररटयाण्डमा स्र्थार्ान्तर गदै हुर्ुहुन्छ भर्े, म्याररटयाण्ड विद्यार्थी

स्र्थार्ान्तर रे कडाको प्रनतमिवप आिश्यक हुर्ेछ। यो फाराम विद्यार्थी स्र्थार्ान्तर भएको विद्याियबाि प्राप्त
गर्ा सक्रकन्छ।

अनलाइन भनाु फाराम पूरा िनह
ु ोस ्।
•

तपाईंिाई प्रत्येक कागजातको (दई
ु विकटपहरू) प्रनतमिवप पेश गर्ा आिश्यक हुर्ेछ।
o
o

कागजातिाई स््यार् गरी अर्िाइर् भर्ाा फाराममा संिग्र् गर्ह
ुा ोस ्, िा

भिर्हरू फेरर खुिा भएपनछ प्रत्येक कागजातको प्रनतमिवप मिएर विद्यािय आउर्ुहोस ्।

यसपछछ के िने?
•

फाराम पेश गररसकेपनछ, विद्यािय कमाचारीिे भर्ााको प्रक्रक्रया सरु
े । अको, सबै आिश्यक
ु गर्ह
ुा ु र्छ
कागजानतकरण उपिलध र्गराउँ दासम्म भर्ााको प्रक्रक्रया पूरा हुँदैर्।

•

विद्यािय कमाचारीिे पररिारहरूिाई भर्ााको प्रक्रक्रया पूरा भइसकेपनछ र्थाहा हदर्को िाधग र भर्ााको अल्न्तम
नर्टकषा नर्काटर् आिश्यक हुर्े कुर्ै पनर् अनतरर्त कागजात पहहचार् गर्ाको िाधग उहाँहरूिाई जार्कारी
गराउर्ुहुर्छ
े ।

तपाईंको बच्चाको भर्ाा गर्े
म पहहिो पिक आफ्र्ो बच्चाको भर्ाा बाटिीमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (Baltimore County Public Schools)
मा गराउँ दै छु

म मेरो बच्चाको 2020-2021 विद्यािय िषाको िाधग साझा गररएको नर्िास-स्र्थार् र्िीकरण पेश गदै छु
म 2020-2021 विद्यािय िषामा ग्रेड 5 िा 8 बाि ग्रेड 6 िा ग्रेड 9 मा पारगमर् हुर् गइरहेको आफ्र्ो बच्चाको नर्ममत्त
नर्िास-स्र्थार्को पर्
ु : प्रमाणीकरण पेश गदै छु।

तपाईंिाई प्रविधधमा समस्याहरू भएमा िा यो िेबसाइिमा पहुँच गर्ा
र्स्र्े कोही व्यल््तिाई धचन्र्ह
ु ु न्छ भर्े:

•

कृपया विद्यार्थी कमाचारी सेिा कायााियिाई 443-809-0404 मा फोर् गर्ह
ुा ोस ्।

तपाईंको बच्चा अङ्ग्रेजी बाहे क अन्य भाषा बोटर्ह
ु ु न्छ भर्े:
•

क्रकन्डरगािे र्दे खख 5 ग्रेडहरूका िाधग, तपाईंको बच्चा उर्ीहरूको जोन्ड स्कूिlमा उपल्स्र्थत हुर्ेछर् ् र
नतर्ीहरूिे माधर्थको अर्िाइर् भर्ाा फाराम पूरा गर्प
ुा छा ।

•

6 दे खख 12 ग्रेडहरूका िाधग, तपाईंको बच्चा ESOL (अन्य भाषाहरू बोटर्ेहरूका िाधग अङ्ग्रेजी) केन्रमा
उपल्स्र्थत हुर्ुहुर्ेछ। तपाईंको बच्चाको र्ामाङ्कर् सम्बन्धी अनतरर्त नर्दे शर्को िाधग ESOL Welcome
Center िाई 443-809-6752 मा सम्पका गर्ह
ुा ोस ्।

पारम्पाररक र्ामाङ्कर्हरू
ति सूचीबद्ध गररएका पारम्पाररक र्ामाङ्कर् प्रकारहरूिाई विद्याियद्िारा पूरा गर्ा सक्रकन्छ।

आमाबि
ु ा/अमभभािकहरूिे कुर् जीिर्यापर् व्यिस्र्थािे सही तररकामा उर्ीहरूको पररल्स्र्थनतिाई व्याख्या गछा भर्ी
नर्धाारण गर्ाका िाधग यस खण्डको प्रत्येक वििरणहरू पढ्र्ुपछा ।
पारम्पाररक नयााँ प्रिेशी
विद्यार्थी बाल्टिमोर काउण्िीको िरमामिक िा मिजधारक आमाबि
ु ा िा कार्र्
ू ी अमभभािकको संरक्षणमा हुर्ह
ु ु न्छ।
पारिमन-िर्ुको प्रमाणीकरण
विद्यार्थी इमिमेन्रीबाि ममडि स्कूि (ग्रेड 5 दे खख 6 मा) िा ममडिदे खख हाइ स्कूि (ग्रेड 8 दे खख 9 मा) पारगमर् गदै
हुर्ुहुन्छ; आमाबुिा िा कार्र्
ू ी अमभभािकिे बाल्टिमोर काउण्िीमा नर्रन्तर नर्िास-स्र्थार् स्र्थापर्ा गर्प
ुा छा ।
साझा िररएको छनिास-स्थान निीकरण
विद्यार्थी आफ्र्ो व्यल््तगत काया िा मिजको सवु िधा बबर्ा बाल्टिमोर काउण्िीमा बस्र् जारी राख्ने आमाबि
ु ा िा कार्र्
ू ी
अमभभािकको संरक्षणमा हुर्ुहुन्छ; विद्यार्थीसँगै बस्र्े िरमामिक िा मिजधारक बाल्टिमोर काउण्िीको नर्िासी हो।
वप्र-ककन्डरिार्टे न
विद्यार्थी बाल्टिमोर काउण्िीको िरमामिक िा मिजधारक कार्ूर्ी आमाबुिा िा अमभभािकको संरक्षणमा

हुर्ुहुन्छ। यदि आमाबुिा बाल्टर्टमोर काउण्र्टीको घरमाललक िा ललजधारक होइन भने, साझा िररएको छनिास-स्थानको

रूपमा विद्याथीको हकदहत कमुचारीको सन्िभु ललनुहोस ्।
ककन्डरिार्टे न

विद्यार्थी बाल्टिमोर काउण्िीको िरमामिक िा मिजधारक कार्ूर्ी आमाबुिा िा अमभभािकको संरक्षणमा

हुर्ुहुन्छ। यदि आमाबुिा बाल्टर्टमोर काउण्र्टीको घरमाललक िा ललजधारक होइन भने, साझा िररएको छनिास-स्थानको

रूपमा विद्याथीको हकदहत कमुचारीको सन्िभु ललनुहोस ्।

गैर-पारम्पाररक र्ामाङ्कर्हरू
गैर-पारम्पाररक र्ामाङ्कर्हरूमा साझा गररएको नर्िास-स्र्थार्, िरबारविहीर्ता, द:ु खी, आफन्त, नर्काय प्रनतस्र्थापर्

र राज्यद्िारा सञ्चामित र्ामाङ्कर्हरू समािेश हुन्छर् ्। यी प्रकारका र्ामाङ्कर्को िाधग विद्याियको नर्िास-स्र्थार्
अन्िेषकको स्िीकृनत आिश्यक हुन्छ। आमाबि
ु ा/अमभभािकहरूिे कुर् जीिर्यापर् व्यिस्र्थािे सही तररकामा

उर्ीहरूको पररल्स्र्थनतिाई व्याख्या गछा भर्ी नर्धाारण गर्ाका िाधग यो खण्डको विद्यार्थी कमाचारी सेिा कायााियको
िेबपटृ ठहरूमा गएर गैर-पारम्पाररक र्ामाङ्कर्हरूको बारे मा र्थप जान्र् स्र्ह
ु ु न्छ।

मैिे बाटिीमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (Baltimore County Public
Schools) को बारे मा र्थप जार्कारी कसरी पाउर् स्छु?
•
•

तपाईंको बच्च उपल्स्र्थत हुर्े विद्याियमा हाम्रो स्कूि डारे ्िोरीप्रयोग गरी सम्पका गर्ह
ुा ोस ्।
यो िेबसाइिको About Us (हाम्रो बारे मा) खण्डमा जार्ुहोस ्।

