
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम्बस सससि सू्कल्सको समुदायका 

परिवािहरूकालासि सि:शुल्क पूिक 

सकन्डििािेि तयािी काययक्रम 
 

 

वाटरफोर्ड अपस्टाटड (Waterford Upstart) एउटा घरमै रहेर किन्डरगाटेनिालाकग तयार गने 

िायडक्रम हो। यसले तपााँईिा बच्चालाई किनिो १५ कमनेट र हप्तािो ५ किन पढाई गने, गकित 

कसके्न र कवज्ञान पढ्नमा रमाइलो सुरुवात किन्छ। व्यक्ति नै िक्षािोठामा गएर पढ्नेमा भनाड हुन 

नसके्न पररवारहरूिालाकग यो कन:शुल्क र प्रमाकित िायडक्रमले तपााँईिो बच्चालाई 

किन्डरगाटेनिालाकग तयार हुन आवश्यि पने आधारभूत सीपहरूिो कविास गनड मद्दत गछड ! 

 
 
 
 
 

          यो सि:शुल्क हो 

वाटरफोर्ड अपस्टाटड 
तपााँईका बच्चालाई 
ककन्डरगाटडनकालाकग 
तयार हुन मद्दत गने 
कन:शुल्क अनलाइन् 
कायडक्रम हो। 
तपााँईलाई चाकहने सबै 
कुरा समावेश छन्, 

कम्प्युटर समेत!

यो सिल छ 
   तपााँईको बच्चाले स्वतन्त्र        

रूपमा सदिको १५ समिेिमा 

पाठ पूिा िछय । काययक्रमले 

उिीहरूको सीप स्तिमा 

सही हुिे उिका रुसिलाई 

िमाइला पुस्तकहरू, 

िीतहरू ि िसतसवसिहरूमा 

िाख्छ। 

          यसले काम िछय  
औसतमा, वाटरफोर्ड 

अपस्टाटड प्रयोग गने 

बच्चाहरू लगभग प्रथम-

शे्रिीिो स्तरमा 

किन्डरगाटेनिो पढाईमा 

प्रवेश गछड न्! 

पढाईमा कौशलता 
• अक्षर/विड किन्न  

• अक्षर/विडिो ध्वकन किन्न वा जान्न 

• प्रारक्तिि ध्वकनहरू जान्न 

• पाठ पढ्न र सुन्न 

• वास्तकवि शब्दहरू 

• िेक्तिइरहने शब्दहरू 

• शब्दावली 

 
 
 

 

! सकन्डििािेिकालासि तयाि 

हुिलाई पढ्ि सुरु ििुय िेिै 

िााँडै भयो भनु्नपदैि! 
ccsoh.us/prek 

दर्ाा गना 
1-888-982-9898 
मा फोन गनुाहोस ्वा upstart.waterford.org 

वेवसाइटमा हेनुाहोस!् 



 
Submit the Application 
It takes less than 10 minutes to apply online. Scan the QR Code below to 

get started. 

 
   

Go to your Waterford Upstart account to view the parent orientation 

videos. 

 
 Started 

We’ll mail you a Welcome Packet and your free computer (and hotspot if 

needed) within 10 business days. 

 
   

Your child uses the program just 15 minutes a day, five days a week. You’ll 

 

 
Graduate 
Over the summer, after your child completes the program, you’ll be invited 

to attend a graduation event to celebrate their (and your) hard work! 

वाटरफोर्ड अपस्टाटड (Waterford Upstart) प्रभावकारी साबित भएको छ र ९७% 

अभभभावकहरूद्वारा अनुमोदित गरेको र १००,००० भन्िा िढी पररवारहरूलाई मद्ित गरर सकेको छ! 
 

 

सि ैिच्चाहरूकालागग काम 
गिडछ 

 

Rural communities 

  Dual language learners 

Exceptional learners 

 
 
 

िेर्र वदृ्धि दर र्लुना गने उपकरण 
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कलम्बस ससटी स्कूल्सको 
अली चाइल्डहुड एडुकेशन 
कार्ाक्रमको बारेमा थप 
जानकारीकालाधग कृपर्ा 
ccsoh.us/prek मा हेनुाहोस।्  

दर्ाा गना 
1-888-982-9898 
मा फोन गनुाहोस ्वा upstart.waterford.org 
वेवसाइटमा हेनुाहोस!् 

 
     

Go to upstart.waterford.org to create an account and 

enroll your child. 

१ आवेिन पेश गनुडहोस ्
अनलाइन आवेदन ददन १० समनेट भन्दा कम समर् लाग्छ। सुरु गना र्लको QR 

(क्यू आर) कोडलाई स््र्ान गनुाहोस।् 

२ वाटरफोर्ड अपस्टाटड एकाउन्ट (खाता) भसर्डना गनुडहोस ्

एकाउन्ट (खार्ा) ससजाना गना upstart.waterford.org मा जानुहोस ्र आफ्नो 
बच्चाको भनाा गनुाहोस।् 
 

३ पणूड अभभभावक प्रभशक्षण 
असभभावक असभमखुीकरण सभडडर्ो हेनाकालाधग आफ्नो वाटरफोडा 
अपस्टाटा एकाउन्ट (खार्ा) मा जानहुोस।् 

४ सुरु गनुडहोस ्
हामी १० कार्ालर् ददन सभत्रमा स्वागर् प्र्ाकेट र र्पााँईको ननिःशुल्क कम्प्रु्टर (र 
आवश्र्क भएमा हटस्पट) पनन र्पााँईलाई पठाउने छौँ। 

५ यो प्रोग्राम (कायडक्रम)लाई प्रयोग गनुडहोस ्
र्पााँईको बच्चाले प्रत्रे्क ददन १५ समनेट हप्र्ाको पााँचै ददन र्स कार्ाक्रमलाई प्रर्ोग 
गनेछ। र्पााँईले आफ्नो कार्ाक्रम प्रसशक्षकबाट व्र्क््र्गर् सहर्ोग पनन प्राप्र् गनुाहुनेछ। 
 

६ स्नातक 
गमीर्ाममा, र्पााँईको बच्चाले कार्ाक्रम पूरा गरर सकेपनछ उनीहरूको (र र्पााँईको) कडा 
पररश्रमको स्नार्क कार्ाक्रम मनाउनकालाधग उपक्स्थर् हुन र्पााँईलाई आमक्न्त्रर् 
गररनेछ! 

 

ग्रामीण समदुार्हरू 

दोहोरो भाषा सस्नेहरू 
(सशक्षाथीहरू) 

असािारण सस्नेहरू 
(सशक्षाथीहरू) 


