
किन्डरगारे्टन यस्तो ठाउँ हो जहाँ बालबाललिा:
• आफ्नो बारेमा र अरुको बारेमा राम्रो र सहज महसुस गर्छन ्
• धेरै नयााँ साथीहरूसाँग काम गनछ र खेल्न ससक्र्न ्
• सुरक्षित र खतरामुक्त महसुस गर्छन ्
• महत्त्वपरू्छ र उत्साहजनक नयााँ अवधारर्ाहरू ससक्र्न ्
• धेरै गसतववसधहरू र ससकाइका अवस्थाहरूमा सफलता प्राप्त गर्छन ्
• पढ्न ुरमाइलो र् भन्ने पत्ता लगाउनेर्न ्
• उत्तरदासयत्व ववकास गर्छन ्
• आफूलाई ससजछनशील तररकाले असभव्यक्त गर्छन ्
• सशिकबाट सहयोग र मागछदशछन प्राप्त गदै गदाछ व्यवस्थालाई

सम्मान गनछ ससक्र्न ्
• सहयोगी र समन्वयपरू्छ किाकोठाको वातावरर्मा काम गर्छन ्
• खेल्ने र सेयर गन ेअवसरहरू पाउाँर्न ्
• रमाइलो ददन वबताउाँर्न!्

बालबाललिाले किन्डरगारे्टनमा ललएर आउनपुने सीपहरू:

• आफ्नो नाम र थर भन्न जान्नु
• आफ्नो सलक्षखत नाम पदहचान गनुछ
• जन्मददन र उमेर भन्न जान्नु
• अिरहरू र नम्बरहरू सचन्न ु(0-10)

• केही रङ्गहरू सचन्न ुर नामकरर् गनुछ 
• 10 सम्म गर्ना गनुछ
• पााँच वस्तुहरू गर्ना गनुछ 
• ABC हरू भन्न जान्नु
• तक्षस्बर हेरेर कथा भन्न सक्नु
• सरल वाक्यमा आफ्नो आवश्यकताहरू बताउन सक्नु
• आफ्नो पालो र भाग पखछन सक्ने
• दईु-चरर्को सनदेशन पालना गने
• अरुको कुरा सुन्ने
• कथा पढेको सुन्ने
• ज्याकेट (र अरु लुगाहरू) खोल्न, लगाउन र टााँक लगाउन सक्ने

• स्वतन्र रूपमा शौचालयका आवश्यकताको ख्याल राख्न सक्ने

• के्रयन र पेक्षन्सलले ड्र गनछ सक्ने 

• कैची प्रयोग गनछ सक्ने 

• ठुलो बल फ्याक्न र समात्न सक्ने 

बाल्डविन-ह्वाइर्टहल स्िुल कडस्ट्स्िक्र्ट  

परम्परागत मुल्यहरू, गुणस्तरीय लिक्षा र अिसरहरूिो
दलुनयाँ

स्िुल लनदेििहरूिो बोडड 
अध्यि Dr. Anthony DiCesaro 

प्रथम उपाध्यि Peter D. Giglione 

दितीय उपाध्यि Robert Achtzehn 

Karen Brown  Daniel Knezevich 

Gerald G. Pantone Amanda Priaro 

David J. Solenday  Janice Tarson 

बोर्छ सेके्रटरी Theanita Hampsay  

सोसलससटर Weiss, Burkhardt, Kramer, LLC 

 स्िुलहरूिो सुपरररे्टन्डेन्र्ट
Dr. Randal A. Lutz 

412-884-6300, Ext. 7240

इलेमेन्र्टरी एजुिेिनिो लनदेिि 
Mrs. Andrea Huffman 

412-884-6300, Ext. 7261

सेिेण्डरी एजुिेिनिो लनदेिि
Mrs. Jill Fleming-Salopek 

412-884-6300, Ext. 7261

प्रिासन िायाडलयहरू
4900 Curry Road

Pittsburgh, PA  15236 

412-884-6300

किन्डरगारे्टन
दताड  

2021-2022 

अनलाइन भनाड पोर्टडल
फेब्रअुरी 22 -अवप्रल 9, 2021 सम्म

खुला रहनेछ

आि िय परी ण ( सिलनङ) लमलतह
McAnnulty Elementary School: 

अवप्रल 21, 2021
J.E. Harrison Education Center: 

अवप्रल 28, 2021

J. E. Harrison Education Center 

129 Windvale Drive Pittsburgh, PA 15236 
McAnnulty Elementary School 

5151 McAnulty Road Pittsburgh, PA 15236

िाल्डविन-ह्वाइर्टहल 
स्िुल कडस्ट्स्िक्र्ट

412-884-6300
www.bwschools.net 



आफ्नो बच्चालाई  

दकन्र्रगाटेनमा भनाछ गनछ  

अनलाइन भनाड पोर्टडल 

    फेब्रुअरी 22 — अवप्रल 9, 2020 सम्म 
खुला रहेनछ 

www.bwschools.net/our-
district/kindergarten-registration 

योग्यता  
दकन्र्रगाटेनको लासग योग्य हुनका लासग, ववद्याथी असनवायछ:  

• सेप्टेम्बरको पदहलो ददन अगादर् पााँच वर्छ भएको 
हुनुपर्छ;  

• जन्मदताछ, बसप्तस्मा वा अस्पतालको प्रमार्पर हुनुपर्छ;  

• पेक्षन्सलभेसनया राज्यको कानुनको खोपका 
आवश्यकताहरू पूरा गनुछपर्छ  

• अको दकन्र्रगाटेनबाट ट्रान्सफर भएको अवस्था 
बाहेक, क्षस्प्रङ वा स्कुलको दोस्रो हप्ताको अन्त्य भन्दा 
पदहले भनाछ हुनुपर्छ ।   

लनिास  

स्कुल दर्क्षस्ट्रक्टले ट्युसन ववद्याथीहरू स्वीकार गदैन ।  

बच्चालाई यस स्कुल दर्क्षस्ट्रक्टमा भनाछ गनछ, आमाबुवा/असभभावक 

बाल्र्ववन-ह्वाइटहाल दर्क्षस्ट्रक्टको वाससन्दा हुनुपर्छ, बाल्र्ववन 

बोरो, बाल्र्ववन टाउनससप वा ह्वाइटहल बोरोको समुदायमा बस्ने 

हुनुपर्छ । आफ्नो बच्चा कुन प्राथसमक ववद्यालयमा जानेर् भन्ने 

तय गनछ आमाबुवाले प्रशासन कायाछलयमा सम्पकछ  गनछ सक्नुहुन्र् 
।    

स्िास््य र डेन्र्टल आिश्यिताहरू  

दकन्र्रगाटेनमा प्रवेश गने सबै ववद्याथीहरूले भनाछ गदाछ शारीररक 

र रे्न्टल परीिर्हरू आवश्यक पर्छ । फारमहरू स्कुलबाट प्राप्त 

गनछ सदकन्र् वा हाम्रो दकन्र्रगाटेन वेबपषृ्ठबाट र्ाउनलोर् गनछ 
सदकन्र् ।   

दताड प्रकिया 
बाल्र्ववन-ह्वाइटहल स्कुल दर्क्षस्ट्रक्ट अनलाइन भनाछ पोटछल 

www.bwschools.net बाट हाम्रो दर्क्षस्ट्रक्ट, दकन्र्रगाटेन दताछमा 
गएर दताछ पूरा गने चरर्हरू पहुाँच गनछ सदकन्र् ।  सनम्न  

चरर्हरू पछ्याउनुहोस:्  

1. अनलाइन भनाछ पोटछलबाट दताछ पूरा गनुछहोस ् 

तपाईंले अलनिायड पूणड िागजातहरू अपलोड गनुडहोस ्नत्र 

दताड पुरा हँुदैन:  

• तपाईंको बच्चाको खोपको रेकर्छहरू (यदद 

तपाईंसाँग यी रेकर्छहरू रै्नन ्भने कृपया आफ्नो 
बच्चाको र्ाक्टरबाट यी रेकर्छहरू प्राप्त गनुछहोस ्।);  

• तपाईंको बच्चाको जन्मदताछ, ब्याक्षप्टज्मल वा 
अस्पतालको प्रमार्पर;  

• तपाईंको सनवासको प्रमार् (कागतपर वा सलज 

सम्झौता र सनम्नमध्येको {2}:  हालको युदटसलटी 
रससद {सेल फोनको होइन}, हालको के्रदर्ट कार्छको 
रससद, सम्पवत्त करको रससद, आयकर दफताछ, 
हालको बैंक स्टेटमेन्ट) ।  

2. तपाईंको दताछ त्यसपसर् प्रोसेस गररनेर् । 
3. McAnnulty Elementary School वा J.E. Harrison 

Education Center बाट इमेल वा टेसलफोन कल 
माफछ त प्रत्येक बच्चाको लासग तपाईंलाई एउटा 
क्षस्क्रसनङ समय ददइनेर्। 

सब ै चरणहरू प्राथलमि आमाबिुा र/िा िाननुी 
अलभभाििद्वारा सम्पन्न गररनपुछड । यकद बच्चालाई 

दताड गने व्यवि बच्चािो आमाबिुा होइन भने, उि 

व्यविले लनभडरता िा अलभभािित्ि दिाडउने उलचत 

िाननुी दस्तािेज प्रदान गनुडपछड । 

 
 
 
 
 
 

 

आिश्यि परीक्षण (स्ट्स्िलनङ) लमलत  
  McAnnulty Elementary School                           

 अवप्रल 21, 2021 

 J.E. Harrison Education Center: 

 अवप्रल 28, 2021 
खोपहरू  

पेक्षन्सलभेसनयालाई सनम्न खोपहरू आवश्यक पर्छ:  
• र्ाइफथेरा/दटटानस/एसलेुलर परटुसीस खोप (DTP) को 

चार र्ोज, एक र्ोज चौंथो जन्मददनमा वा त्यसपसर् 

ददइने  
• पोसलयो खोपको चार र्ोज, एक र्ोज चौंथो जन्मददनमा 

वा त्यसपसर् ददइन े 

• उसचत समयको दरूीमा ददइएको दादरुायुक्त खोपको 
र्ोज, जुन प्राय: दादरुा/मम्प्स/रुबेला (MMR) को रूपमा 
ददइन्र्   

• उसचत दरूीमा ददइएको हेपाटाइदटस बी खोपको तीन 

र्ोज  

• उसचत दरूीमा ददइएको भररसेला (सचकेनपक्स) को दईु 

र्ोज, जुन पदहलो जन्मददन वा त्यसपसर् ददइन्र् वा 
रोगको मदहना र वर्छ जनाउने गरी सचदकत्सकको 
सलक्षखत स्टेटमेन्ट  

• जनवरी 1, 2018 देक्षख लागू हुने गरी—सबै 

बालबासलकाले दकन्र्रगाटेनमा प्रवेश गनुछपूवछ वा 
उनीहरू र् वर्छ पुग्न ुअसि जुन सर्टो हुन्र्, आफ्नो ब्लर् 

सलर् लेभल परीिर् गराउनुपर्छ ।  प्रमार् प्रदान 

गररनुपर्छ ।  

परीक्षण (स्ट्स्िलनङ)  

दताछ प्रदक्रयाको एक भागका रूपमा दकन्र्रगाटेनमा प्रवेश गन ेहरेक 

बच्चाले व्यवक्तकृत परीिर्मा सहभागी हुन आवश्यक र्।  
परीिर् (क्षस्क्रसनङ) को उदेश्य सनम्न िेरहरूमा योग्यता पदहचान 

गनुछ हो: अदर्टरी ममेोरी, भार्ा र सजं्ञानात्मक सीपहरू। यी 
नसतजाहरूले दकन्र्रगाटेनमा सनदेशनको लासग तयार भए नभएको 
तय गनछ सहयोग गनरे् । परीिर् (क्षस्क्रसनङ) प्रदक्रया पूरा हुन 

लगभग 30 समनेट लाग्नेर् । 

यकद तपाईंसगँ िुनै प्रश्न छन ्भने, िृपया  तपाईंिो 
बच्चाल ेपढ्ने योजना गरेिो स्िूललाई िल गनुडहोस:् 

McAnnulty Elementary: 412-714-2020 

J.E. Harrison Education Center: 412-885-7530 


