lकलम्बस ससटी स्कूलका परिवािहरुकालागि
ककन्डिााटेनलाई नन:शुल्क तयाि कायाक्रम

वाटरफोर्ड अपस्टाटड भिेको घरमै गररिे नकन्डगाड टेिको एउटा तयारी कायडक्रम हो जसले
तपााँ ईका बच्चालाई पढाइ, गनणत र नवज्ञािमा मात्र नर्िको १५ नमिेट र हप्ताको ५ नर्ि
रमाइलो थालिी नर्न्छ।
यसले काम दिन्छ

यो नि: शुल्क छ

औसतमा, वाटरफोर्ड
अपस्टाटड को उपयोग
गिे बच्चाहरु लगभग
एउटा प्रथम श्रे णी स्तर
को भएर नकन्डगा-गड
टे िको पढाईमा प्रवे श
गर्ड छ!

वाटरफोर्ड अपस्टाटड
तपााँईका बच्चालाई
ककन्डर्ाड टेनकालाकर्
तयार हुन मद्दत र्ने
एउटा कन: शुल्क
अनलाइन कायडक्रम हो।
तपााँ ईलाई चाकहने सबै
चीज, एउटा कम्प्यू टर
धरर सामेल छन् !

यिगाँ दतगा र्नुािोस्

किन्डर्गा र्टेनलगई तयगर हुन
शु रू र्नािगलगकर् यो धेरै
पकिल्यै भएिो छै न!
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वाटरफोर्ु अपस्टाटु प्रिावकारी साभित
िएको छ, आमािािा द्वारा ९८% अर्ुमोभित
र १००,००० पररवारहरुलाई मद्दत गरे को छ!
यसले कसरी काम गर्द छ
१ आवे दन पे स र्नुा िोस्
यो अनलगइनबगर्ट आवेदन र्ना १० किनेर्ट भन्दग िि लगग्छ। सु रू र्नािगलगकर्
तलिो क्यू आर (QR) िोडलगई स्क्क्यगन र्नुािोस् ।
२

एउटा संिक्षक खाता (मेन्टि अकाउं ट) बनाउनह
ु ोस ्
Mentor.waterford.org मा जानह
ु ोस ् ि एउटा खाता (एकाउन्ट) बनाउनह
ु ोस ्
त्यसपनि आफ्नो बच्चालाई मेन्टि कोड प्रयोि ििी जोड्नह
ु ोस ्, तपााँईले
आवेदन ििे पनि हामी तपााँईलाई ईमेल पठाउने िौं।

िलम्बस कसर्टी स्कूल्सिो व्यखि
नै उपखस्क्थत हुने िजबूत अली
चगइल्डहूड एडु िेसन िगयाक्रि
बगरे थप जगनिगरीिगलगर्ी िृपयग
ccsoh.us/domain/209 मा
हे नुाहोस ्।

३ अभििावकलाई पू रा प्रभिक्षण
अकभभगवि अकभिूखि कभकडयो िे नािगलगर्ी तपगाँ ईिो (िे न्टर एिगउन्ट)
सं रक्षि िगतगिग जगनु िोस् । िगकि तपगाँ ईलगई एउर्टग थप बढु वग कदनिगलगर्ी
प्रत्यक्ष िगया क्रििग भगर् कलन आिखित र्ना सक्ने छ ।ं
४ सु रु गर्ुुहोस्
िगिी तपगाँ ईलगई एउर्टग स्वगर्त प्यगिेर्ट र तपगाँ ईिो कन: शुल्क िम्प्प्यूर्टर
(र िर्टस्पर्ट यकद आवश्यि भएिग) १० व्यगवसगकयि कदन कभत्रिग
पठगउनेछ ।ं
६ स्नातक
र्िी यगििग, तपगाँ ईिो बच्चगले पढगई िगया क्रि पू रग र्रे पकछ उकनिरूिो (र
तपगाँ ईिो) िडग किकिनेत िनगउन तपगाँ ईलगई एउर्टग स्नगति िगया क्रििग भगर् कलन
आिखित र्ररनेछ!
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सबै बच्चाहरुकालाकर्
काम र्छड
ग्रामीण समुर्ायहरु
र्ोहोरो भाषा नसक्नेहरु

कवशे ष आवश्यितग भएिग
कवद्यगथीिरू

वाटरफोर्ड अपस्टाटड
1-888-982-9898
support@waterfordupstart.org

