िपाईक
ं ो बच्चाको शििु कक्षा र एअर आर (अशििावकिरूको लाशि)

शििु कक्षा (नर्सरी)
को बारे मा

म कर्री मेरो नशिक
शि-स्कूल वा नर्सरी
खोज्न र्क्छु ?

युकेमा शििु कक्षा (नर्सरी) र ररर्ेप्िन (एअर आर) मा, बच्चाहरूको धेरैजर्ो शिक्षा खेल
मार्सत हुन्छन्। प्रारम्भिक वर्स (नर्सरी) का शिक्षकहरूले कुराकानीलाई अशि बढाउन
शवशिन्न शियाकलापहरुको रचना गछस न्। बच्चाहरूले र्मस्या-र्माधान गनस शर्क्छन् र कर्री
गने िनी तररकाहरु बारे बताऊँदछन् । अनुर्न्धानले दे खाउँ दछ शक यर्ले बच्चाहरूको
प्रगशत एक बर्स िररमा थप ७ मशिना र्म्मको प्रगशत गनस र्क्छ।
म कर्री मेरो नशिक शि-स्कूल वा नर्सरी खोज्न र्क्छु ?
राशरिय रूपमा खोजी गनस (इं ल्याण्ड र वे ल्स), यहाँ र्ुरु गनुसहोर््: find a nursery school

place
बच्चाको रे खदे ख र पररवार र्ेवाहरूको बारे मा जानकारीको लाशग यहाँ हे म्पिायरको
पररवार जानकारी शनदे शिका (Hampshire’s Family Information Directory) खोज्नुहोर््:

Hampshire FID information

शि-स्कूलको खर्स
कशि लाग्छ ?

म मेरो बच्चालाई
उनीिरूको िारम्भिक
शवकार्को लाशि कर्री
र्ियोि िनस र्क्छु ?

शि-स्कूलको खर्स कशि लाग्छ ?
२ बर्स को उमेरदे म्भख, दतास िएका शप्र-स्कूलमा स्थान पाउनको लाशग र्हयोग प्राप्त गनस
र्क्नुहुनेछ (यर्को योग्यताको लाशग मापदण्ड लागू हुनेछ)। ३ वर्स उमेर दे म्भखका र्बै
बच्चाहरूले १५ िण्टा शन: िुल्क शप्र-स्कूल शिक्षा प्राप्त गनसर्क्नेछन् ।
थप जानकारीको लाशग, हे नुसहोर्् Free Early Education
तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको िार्ा र्ीप शवकार् गनस र अभ्यार् गनस मद्दत गनस र्केर्म्म
धेरै दै शनक कायसिमहरू बनाउनुहोर्् । नम्बरहरूको बारे मा कुरा गनुसहोर्् ।उदाहरणको
लाशग जब तपाईं िशपंग जानुहुन्छ। खाली, प्लाम्भिकको बोतलहरू र कन्टे नरहरूको र्ाथ
नुहाउने र्मयमा खेल्ने अशन डु ब्ने र उशिने बारे मा अभ्यार् गनुसहोर्् । बच्चार्ँग र्ोध्नुहोर््
"तपाईलाई के लाग्छ यो के हुन्छ होला...?" र्ुत्नेबेलामा तपाईंको बच्चार्ँग कथा पढ् नुहोर्् र
शचिहरुको बारे मा प्रश्न गनुसहोर् । मातृिार्ा वा अँग्रेजी मध्ये जुन र्हज हुन्छ त्यहीिार्ामा यी
कायस गनुसहोर् ।
अनुर्न्धानले दे खाउँ दछ शक जर्का आमा बुबा उनीहरूर्ँग यर् प्रकारले कुरा गछस न्
उनीहरु अरू कम िार्ा बोल्ने पृष्ठिूशमबाट आएका बच्चाहरू िन्दा बढी प्रगशत गदस छन् ।
धेरै िार्ा बोल्ने िरको वातावरणले एक बर्स मा बढीमा थप ५ मशिना र्म्मको प्रगशत गनस
र्क्छ।
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िपाईक
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म मेरो बच्चाको
लाशि कर्री स्कूल
खोज्न र्क्छु ?

मेरो बच्चा शबरामी
छ र स्कूल िान
र्क्दै न िने मैले के
िनुस पछस ?

हे म्पिायर, र्ाउथेम्प्टन, पोट्स र्माउथ र आइल अर् वाइटमा स्कूलहरू खोज्नको लाशग यहाँ
जानुहोर्् Search for a school in Hampshire . तपाईं यहाँ स्कूल स्थानको लाशग अनलाइन
आवेदन गनस र्क्नुहुनेछ। Apply for a school place online.
तपाईको शनवेदनमा तपाईले प्राथशमकताको िममा तीन स्कूलको नाम शदनु पछस । तपाईं शििु
स्कूल (Infants School)हरू छनौट गनस र्क्नुहुनेछ, जर्मा एअर आर (ररर्ेप्सन), कक्षा १
(एअर १) र कक्षा २ (एअर २) पदस छ र प्राथशमक स्कूल (Primary School)हरू, जुन एअर आर
(ररर्ेप्सन) दे म्भख कक्षा ६ (एअर ६) र्म्म पदस छ।
यशद तपाईं एअर आर (ररर्ेप्सन) को लाशग आवेदन शढलो गदै हुनुहुन्छ (अनलाइन
आवेदनहरूको लाशग जनवरी कट-अर् गरे पशछ) िने, तपाईं अझै यहाँ अनलाइन आवेदन गनस
र्क्नुहुनेछ Make a late application for a school place.
यशि मेरो बच्चा शबरामी छ िने के हुन्छ?
यशद तपाईंको बच्चा ५ बर्सको छ र अशनवायस शिक्षामा छ र शतनीहरू शबरामी छन् िने बच्चा
स्कूल नगएको पशहलो शदनमा नै स्कूललाई बताउनु पछस । थप जानकारीको लाशग यहाँ हे नुसहोर्् :
What to do if your child is unwell
र्ाधारण रुिाखोकी लागेको छ िने बच्चाहरुलाई स्कूलबाट छु टाउनु हुँ दैन। यशद तपाईंको
बच्चाले बान्ता गरे को छ िने पशछल्लो पटक बान्ता गरे को र्मय दे म्भख ४८ घण्टा शतनीहरू
स्कूलबाट टाढा बस्नुपछस । यो अन्य बच्चाहरूमा रोग र्ैलाउनबाट जोशगन हो। यशद तपाईंको
बच्चाको रोगले उनीहरूलाई स्कूलमा लामो र्मयर्म्म जान रोकेको छ िने, तपाईंले यर् बारे
स्कूलमा कुरा गनुस पछस ।

एम्टार् (EMTAS) फोन लाईनिरु

म मेरो िाषामा
कर्ैर्ँि कुरा
िनस र्ािन्छु ।

Phone lines र्ोन लाईनहरू तपाईको बच्चाको शिक्षाको बारे मा हुन र्क्ने कुनै पशन

र्मस्याका बारे कुरा गनस र कुनै प्रश्न र्ोध्न उपलब्ध गररएकोछ ।हाम्रो र्ोन लाइन िार्हरु
शवशिन्न िार्ामा बोल्न र्क्षम छन् । कृपया हालको उपलब्धताका लाशग हाम्रो वेबर्ाइट हे नुसहोर््।

see our website
• EMTAS website pages नर्सरी र एअर आर का बच्चाहरूका अशििावकहरूको लाशग
• ‘Bringing up your child bilingually’ "शििाशर्क रुपमा आफ्नो बच्चा हुकास उनु "

शलङ्किरु

शवशिन्न िार्ाहरूमा पचास

• National Literacy Trust शििु कक्षाहरूमा शििार्ाको बारे मा थप जानकारी
• ‘Reading with your child’ 'बुक टि ि' 'तपाईंको बच्चार्ँग पढ् नु' पुम्भिका धेरै
िार्ाहरूमा अनुवाद गररएको
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