
    NEPALI 

खलु्ला भर्ाा 2022 - द्रतु तथ्यहरू 

आवदेर् बझुाउर् ेसमय:  जर्वरी 7, 2022 को ददर् बबहार् 9:00 बज े- फे्रबअुरी 4, 2022 को ददर् सााँझ 4:00 बज े

आवश्यक सबै कागजातहरूको साथमा यस सन्झ्यालको अवबिमा पेश गररर् ेसब ैआवेदर्हरू एक पटक (ON TIME) का लाबग हो।  सब ैआवेदर्हरू अर्लाइर्बाट पेश गर्ा आवश्यक छ। 

 https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ मा आवदेर् 

र्ोट: 

1. र्यााँ प्रयोगकतााहरूले र्यााँ खाता खोल्र्ुपछा 

2. मान्झय इमेल ठेगार्ा उपलब्ि गराउर्हुोस् 

3. सब ैसचूर्ा इमलेद्वारा मात्र हुन्झछर् ्

4. आफ्र्ो आवदेर्सम्बन्झिी इमेल र ड्यासबोर्ाका सन्झदेशहरू समय-समयमा जााँच्र्ुहोस् 

म स्कूल छर्ोटको वबेसाइट  www.dekalbschoolsga.org/school-choice मा  

स्कूल भ्रमणहरू भचुाअल 

लटरी र्बतजाहरू इमेलद्वारा मात्र पठाउर्ुहोस्: माचा 25, 2022 को ददर् सााँझको 5:00 बजेपबछ 

** माचा 25 को लटरीमा हरेक कायाक्रम वगाका लाबग पबहलो रोजाइहरू मात्र सञ्चाल हुर् ेछर््। दोस्रो र/वा तसे्रो रोजाइहरू को प्रतीक्षासूची खाली भइसकेपबछ अबतररक्त बसटहरू 

बााँकी रहकेो खण्र्मा मात्र सञ्चालर् गररर् ेछ। 

दिलो भएका आवदेर्हरू फेब्रुअरी  4, 2022 को ददर् सााँझ 4:01 बज ेदेबख अगस्ट 31, 2022 को ददर् सााँझ 4:00 बजेसम्म स्वीकार गररन्झछ। दिलो भएका आवदेर्हरूलाई प्रतीक्षासचूी खाली 

भइसकेपबछ बसटहरू उपलब्ि भएमा मात्र प्रदक्रया गररर् ेछ। 

बवशषे कायाक्रमहरू 

बसर्टे बबल 10 (SB10) लटरी छर्ोट बसट उपलब्ितामा आिाररत रहन्झछ। अबन्झतम बमबत- फेब्रुअरी 4, 2022 को ददर् सााँझको 4:00 बज े

  र्ेकाल्ब हाई स्कूल अफ आटा र र्ेकाल्ब इबलमने्झटरी स्कूल अफ आटाका अबर्सर् आवदेकहरूल े: 

पबहल:े  बवद्यालय रोजाइको अर्लाइर् आवदेर् बझुाउर् ुपदाछ र 

दोस्रो :  अबर्सर् आवेदर्को प्याकेट बसिै बवद्यालयमा र्ेबलभर गर्ुापछा। 

मा भर्ा सदकर्े pdf आवेदर् र्ाउर्लोर् गर्ुाहोस् Http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/  

अन्झतरााबिय ब्याकालररयट कायाक्रम कक्षा 9-12 सम्म Tucker, Druid Hills वा MLK, जुबर्यर हाइ स्कूलल:े 

पबहल े:  बवद्यालय छर्ोटको अर्लाइर् आवदेर् पशे गर्ुापछा। 

दोस्रो :  प्रत्येक IB स्कूलमा छुट्टाछुट्टै रूपमा एउट ैइमेलमा IB आवदेर् पेस गर्ुा पदाछ । 

मा भर्ा सदकर्े pdf आवेदर् र्ाउर्लोर् गर्ुाहोस् Http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/  

अरबबया माउन्झटेर् HS म्याग्नटे कायाक्रमका आवदेकहरूल:े  Arabia Mountain HS Magnet कायाक्रमको बभबर्यो अन्झतवाातााको र्ाउर्लोर् र बशक्षकको बसफाररस परूा गर्ुा पछा।   

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा बर्देशर्हरू फेला पार्ा सदकन्झछ। 

र्ेकाल्ब अली कलजे एकेर्ेमी:  http://www.deca.dekalb.k12.ga.us/ बाट pdf आवेदर् र्ाउर्लोर् गरी बप्रन्झट गर्ुाहोस् 

**आवेदर् DECA मा बसिै ाँ पठाइको हुर्पछा। 

कमाचारी बवद्याथी स्थार्ान्झतर आवदेर् सब ैकमाचारीहरूल ेफेब्रुअरी 4, 2022 सम्म https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ मा आवेदर् ददर्ुपछा EST का आवदेर्हरू मार्व 

संसािर्हरूद्वारा SY22-23 का लाबग रोजगार प्रमाबणकरणको आिारमा जुर् 1 पबछ स्वीकृबतका लाबग प्रदक्रया गररएको छ। 

हामीलाई सम्पका  गर्ुाहोस ्

सहायताको लाबग फोर् गर्ुाहोस ्बबहार्को 9:00 बज ेदेबख सााँझ 5:00 बजेसम्म फोर्:  678-676-0050 

इमले:  school_choice@dekalbschoolsga.org 

स्कुलको जार्कारी:  बसिै ाँ बवद्यालयमा सम्पका  गर्ुाहोस् 

यातायात:  678-676-1333 
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