NEPALI

थिम स्कू लको ब्रोसर
ग्रेडहरू: थि-ककन्डर्गार्ान आठसम्म
SY 2022 - 2023 खुलग भनगा
जनवरी 7, 2022 - फे ब्रुअरी 5, 2022
अनलगइन आवेदन कदनुहोस्:
http://www.yourchoicedekalb.org
थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रमको बगरे मग जगनकगरी:
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice

थवद्यगलय छनोर्को अथन्िम नगमगङ्कन:
फे ब्रुअरी 5, 2022 – अर्स्ि 31, 2022
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

थवद्यगलय छनोर्को सम्पका :
678-676-0035 वग 678-676-0050
थबहगन 8:30 देथख सगाँझ 5:00 बजेसम्म

इथलमेन्र्री स्कू ल्स
•
•
•
•
•
•

Edward L. Bouie, Sr.
Marbut
Narvie J. Harris
Oakcliff
Robert Shaw
Wynbrooke

•

च्यगथम्पयन स्कू ल

थमडल स्कू ल

लर्री नथिजगहरूको िकगशन: मगर्ा 25, 2022, सगाँझ 5:00 बजे

थिम स्कू लहरूको जगनकगरी
थिम स्कू ल

ठे र्गनग

थवद्यगलय समय

भ्रमण थमथि र समय

थिम कफडर स्कू ल

Edward L. Bouie Sr.
इथलमेन्र्री स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

5100 Rock Springs Road
Lithonia, GA 30038
(678) 676-8202

थबहगन 7:45
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Browns Mill ES
Fairington ES
Flat Rock ES
Murphey Candler ES

Narvie J. Harris इथलमेन्र्री
स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान – 5

3981 McGill Drive
Decatur, GA 30034
(678) 676-9202

थबहगन 7:50
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Chapel Hill ES
Cedar Grove ES
Oak View ES

मगबार् इथलमेन्र्री स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान – 5

5776 Marbut Road
Lithonia, GA 30058
(678) 676-8802

थबहगन 7:30
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:05 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Panola Way ES
Stoneview ES
Woodridge ES

ओकथललफ इथलमेन्र्री स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान – 5

3150 Willow Oak Way
Doraville, GA 30340
(678) 676-3102

थबहगन 7:45
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Cary Reynolds ES
Doraville United ES
Hightower ES

रोबर्ा शग इथलमेन्र्री स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान – 5

385 Glendale Road
Scottdale, GA 30079
(678) 576-6002

थबहगन 7:45
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Allgood ES
Dunaire ES
Indian Creek ES
Jolly ES
Rowland ES

Wynbrooke इथलमेन्र्री स्कू ल
ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान – 5

440 Wicksbury Way
Stone Mountain, GA 30087
(678) 676-5002

थबहगन 7:45
बजेदेथख
कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

Pine Ridge ES
Princeton ES
Rock Chapel ES
Shadow Rock ES

च्यगथम्पयन थमडल स्कू ल
ग्रेडहरू: 6 – 8

5265 Mimosa Drive
Stone Mountain. GA 30087
(678) 875-1502

थबहगन 8:50
बजेदेथख
कदउाँ सो 3:50 बजेसम्म

भर्ुाअल भ्रमण TBA
अद्यगवथिकको लगथर् थवद्यगलयको
वेबसगइर् हेनुाहोस्

डेकगल्बकग सबै मगध्यगथमक
थवद्यगलयहरू

परम्परगर्ि थिम स्कू लको इथिहगस
डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्को परम्परगर्ि थिम स्कू ल कगयाक्रम 1996 मग सुरु भयो र यसले अथभभगवक ििग थवद्यगिीहरूलगई पथहलगको शैथिक िदशानले सीथमि नर्नने  शैथिक
थवकल्प िदगन र्छा। यो कगयाक्रम उच्च अपेिगहरू, अथभभगवकको संलग्निग र र्ुनौिीपुणा थशिग अनुभवहरू हगथसल र्नने  इच्छगमग आिगररि छ। डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्मग डेकगल्ब
कगउन्र्ी, जर्जायगकग थवथभन्न िेत्रहरूमग अवथस्िि Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke परम्परगर्ि थिम इथलमेन्र्री
स्कू ल र च्यगथम्पयन परम्परगर्ि थिम थमडल स्कू ल सथहिकग सगि परम्परगर्ि थिम स्कू लहरू छन्।
पगरम्पररक थिम स्कू लहरूकग अवयवहरू
परम्परगर्ि थिम स्कू ल समुदगय थभत्रको एउर्ग थवद्यगलय हो जसले थवद्यगिी ििग अथभभगवकहरूको आवश्यकिगहरू पूरग र्ना थडजगइन र्ररएको थवथशष्ट सुथविगहरू भएको कगरणले
थछमेकी स्कू ल वग स्कू ल थडथस्िलर्भरर थमडल स्कू लकग स्िरमग इथलमेन्र्री थवद्यगिीलगई आकर्षाि र्छा। परम्परगर्ि थिम स्कू ल थवद्यगिीहरूलगई उच्च रूपमग संर थर्ि सेरर्ङमग थवस्िृि,
अन्िरअनुशगसनीय शैथिक कगयाक्रम िदगन र्ना थडजगइन र्ररएको हो। थवद्यगिीहरू र्ुनौिीपूणा कगयाक्रमकग सकक्रय सहभगर्ीहरू हुन् जसमग थवश्व भगषगहरूमग र्ृह अध्ययन पररयोजनग र
अनगवरण समगवेश हुन्छन्। क्रस-पगठ्यक्रम थनदने शनगत्मक अविगरणगले समस्यग समगिगन र्ना र महत्त्वपूणा सोर् र्ना आवश्यक पनने  िप अनुसन्िगन के थन्िि असगइनमेन्र् ििग व्यवहगररक
पररयोजनगहरूमग नेिृत्व र्छा। अथभभगवकहरू थनदने शनगत्मक कगयाक्रमलगई सुदढृ बनगउने र थवद्यगलयमग सहगयिग उपलब्ि र्रगउने कगया र्नने  रूपमग कगयाक्रमको महत्त्वपूणा भगर् हुनुहुन्छ।
परम्परगर्ि इथलमेन्र्री थिम स्कू लकग लगथर् कफडर स्कू ल
परम्परगर्ि इलेमेन्र्री थिम स्कू लहरूले मुख्य रूपमग स्िगन सीथमि भएकग स्कू लकग थवद्यगिीहरू िगप्त र्छान्। सहगयिगको लगथर् उत्कृ ष्ट आवश्यकिगसाँर्को नथजकै समुदगयमग भएकग
इथलमेन्र्री स्कू लहरूले इथलमेन्र्री थिम स्कू लहरूलगई कफडर स्कू लहरूको रूपमग सेवग िदगन र्नने  छन्। कफडर स्कू लको भनगा घट्यो भने, कफडर स्कू लले कफडर सगइर्को रूपमग सेवग अबदेथख
सेवग िदगन र्ना सलदैन। यो थनिगारण वगर्षाक रूपमग र्ररन्छ। थिम थमडल स्कू लले डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्भरर थवद्यगिीहरू िगप्त र्छा।
परम्परगर्ि थिम स्कू लकग थवथशष्ट थवशेषिगहरू

आवश्यक भएको अथभभगवकीय सहभगथर्िग

मुख्य थवषयहरूमग महत्त्व

उच्च शैथिक मगपदण्ड ििग अपेिगहरू

थवश्व भगषगमग अनगवरण

कडग आर्र-संथहिग

आवश्यक भएको पोशगक/कडग ड्रेस कोड

महत्त्वपूणा सोर् र्ना र समस्यग समगिगन र्नामग महत्त्व

स्वर्गथलि पठन कगयाक्रम (इथलमेन्र्री स्कू लहरू)

समरमग आवश्यक भएको पठन ििग र्थणिकग कक्रयगकलगपहरू

आवश्यक भएकग र्ुनौिीपूणा दैथनक र्ृहकगया

ट्युर्ोररयल कगयाक्रमहरू

कक्रयगकलगप-आिगररि थनदने शन

एजेन्डग प्लगनर

अन्िरअनुशगसनीय थनदने शन
परम्परगर्ि थिम स्कू लसम्बन्िी थनदने थशकग

अथभभगवक ििग थवद्यगिीहरूबगर् एक वषाको लगथर् नगमगङ्कन िथिबद्धिग र्नने  अपेिग र्ररन्छ

स्वीकगर भएपथछ, थवद्यगिीले उहगाँको स्िगन थनयोजन कगयम रगख्न थवद्यगलयको पथहलो कदनमग उपथस्िथि हुनुपछा

अथभभगवकहरूले थिम स्कू लमग नगमगङ्कन र्ररएकग थवद्यगिीहरूको लगथर् अथभभगवकीय सहभगथर्िग सेवग समय पूरग र्नुप
ा छा। सहोदरहरूलगई थिम इथलमेन्र्री स्कू ल र थिम
थमडल स्कू लमग एकै पर्कमग नगमगङ्कन र्ररन्छ भने, अथभभगवकले अथभभगवकीय सहभगथर्िग सेवग समयको लगथर् क्रेथडर् िगप्त र्ना ित्येक थवद्यगलयमग अथभभगवकीय सहभगथर्िग
सेवग समयको 50% पूरग र्नुापछा।

थवद्यगिीहरूले नगमगङ्कन र्ररएको थिम स्कू लको थनर्दाष्ट पोशगक लर्गउनुपछा।

जगरी रगथखएको नगमगङ्कन थिम स्कू लको थनयमन ििग आवश्यकिगहरूसाँर् अनुपगलनमग थनभार छ जसमग अथभभगवकीय सहभगथर्िग सेवग समय र थवद्यगिीको उपथस्िथि पूरग
हुनुपनने  समगवेश हुन्छ।

उहगाँको उत्कृ ष्ट िमिगमग सबै थवद्यगलयको कगया असगइनमेन्र्हरू पूरग र्नुह
ा ोस्।

थवद्यगलयमग थनयथमि रूपमग उपथस्िि हुनुहोस् र समयमै आइपुग्नुहोस्। अत्यथिक बगथहररन रोक्नुहोस्।

थवद्यगलय कदनको समगथप्त वग अथिकगरिगप्त र्रेको थवद्यगलयमग कक्रयगकलगपमग सहभगथर्िग पथछ िुरुन्िै थवद्यगलयबगर् थनस्कनुहोस्।

उहगाँलगई थवद्यगलयमग उथर्ि हुने व्यवहगर र्नुाहोस्।

हगलै नगमगङ्कन भएकग र रगम्रो थस्िथिमग भएकग थवद्यगिीहरूले थिम स्कू लको कगयाक्रममग सहभगथर्िग जगरी रगख्न सक्नुहुन्छ।

थिम स्कू लमग स्िगन थनयोजन अस्वीकगर वग थनर्दाष्ट दिगा थमथि थभत्र नभनुा हुाँदग, थवद्यगिीले अको खुलग नगमगङ्कन अवथिमग थिम स्कू लको लगथर् पुन: आवेदन कदनुपछा।
यी थनदने थशकगहरूको पगलनग र्दगासम्म नगमगथङ्कि थवद्यगिीहरूले सफल थवद्यगलय अनुभवको मजग थलनेछन्। यी अवस्िगहरू पूरग नर्रे को अवस्िगमग, थवद्यगिीले उहगाँको र्ृह उपथस्िथि
िेत्रको थवद्यगलयमग उपथस्िि हुन आवश्यक हुनेछ।

छनोर् िकक्रयगको संथिप्त थववरण
पगरम्पररक थिम स्कू ल आवेदकहरूलगई स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयग मगफा ि र्यन र्ररने छ। यकद उपलब्ि थसर्भन्दग िेरै आवेदकहरू हुनुहुन्छ भने, र्यन नर्ररएकग थवद्यगिीहरूलगई िथििग
सूर्ीमग रगथखने छ। उपलब्ि थसर्भन्दग कम आवेदकहरू हुनुहुन्छ भने, डेकगल्ब कगउण्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्ले सबै यो्य आवेदकहरूलगई थिम स्कू लमग भनगा र्नने  छ। यो अवस्िगमग, समगथप्त
थमथि पथछ पेश र्ररएको आवेदनहरूलगई थवर्गर र्नाको लगथर् िकक्रयग र्ररने छ। र्यन ििग िथििग सूर्ीमग रगथखएकग आवेदकहरूले स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयग पूरग भएपथछ सूर्नग िगप्त
र्नुाहुने छ।
थिम स्कू लको लगथर् आवेदन कदने यो्यिग

थि-ककन्डरर्गर्ने न देथख पगाँर्ौं ग्रेडसम्म भनगा हुने र थनिगाररि थिम कफडर इथलमेन्र्री स्कू लको उपथस्िथि िेत्रहरूमग बसोबगस र्नने  डेकगल्बकग, हगलकग, थनजी ििग र्ृह थवद्यगलयकग
सबै थवद्यगिीहरू थर्ट्ठग कगयाक्रममग सहभगर्ी हुन र परम्परगर्ि थिम स्कू ल भएको थनथिि िगिथमक थवद्यगलयमग भनगाको आवेदन कदन यो्य हुन्छन् । थिनीहरूले आवेदनको समगथप्त
थमथिमग वग पथहल्यै थवद्यगलय छनोर् अनलगइन आवेदन पूरग र पेश र्रेको हुनुपछा।

ग्रेड 6, 7 र 8 मग नगमगंकन र्ररने र डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्मग थनवगस र्नने  सम्पूणा डेकगल्बकग, हगल, थनजी ििग र्ृह थवद्यगलयकग थवद्यगिीहरूले पगरम्पररक थिम थमडल
स्कू लमग नगमगंकनको लगथर् आवेदन कदन सक्नुहुन्छ। थिनीहरूले आवेदनको समगथप्त थमथिमग वग पथहल्यै थवद्यगलय छनोर् अनलगइन आवेदन पूरग र पे श र्रे को हुनुपछा।

अथभभगवकले खुलग नगमगङ्कन सत्रको अवथिमग थवद्यगिीहरूको लगथर् थिम स्कू ल आवेदन पूरग र्नुाहुन्छ र यकद थवद्यगिी थनर्दाष्ट थिम स्कू ल को नगमगङ्कनमग यो्य हुनुहुन्छ भने
थिम स्कू लमग नगमगङ्कन र्ररएकग थवद्यगिीहरूको सहोदरहरू छनोर् िकक्रयगको लगथर् यो्य हुने छन्।

थवद्यगलय अबदेथख कफडर स्कू ल नहुाँदग, यो कफडर स्कू लबगर् नयगाँ थवद्यगिीहरू नगमगङ्कन र्ररने छैन; यद्यथप फर्का ने थवद्यगिीहरूको सहोदरहरूले थनर्दाष्ट थिम स्कू लमग
नगमगङ्कनमग आवेदन कदन सक्नुहुन्छ।
थवद्यगलय समय ििग थवद्यगलय वषा
पगरम्पररक थिम स्कू लहरूको लगथर् सञ्चगलन समय ििग थवद्यगलय पगत्रो सगमगन्यियग थवद्यगलय िणगली अनुसगर हुन्छन्। वैकथल्पक थवस्िगररि कदवग कगयाक्रम, कक्रयगकलगप र
ट्युर्ोररयलहरू उपलब्ि हुनसलछ।
यगिगयगि
एकदमै हगलको डेकगल्ब कगउन्र्ी यगिगयगि नीथि पगलनग र्ररने छ। इथलमेन्र्री थिम स्कू ल थवद्यगिीहरूको लगथर् यगिगयगि हगलै संरथर्ि र्रे अनुसगर उपलब्ि र्रगउन जगरी रगख्नेछ भन्ने
कु रगमग अथभभगवकहरूले ध्यगन कदनुहोस्। इथलमेन्र्री थिम स्कू लकग थवद्यगिीहरूले थछमेकदेथख थनर्दाष्ट थिम स्कू लसम्म यगिगयगि िगप्त र्ना जगरी रगख्नुहुने छ। च्यगथम्पयन थिम थमडल
स्कू लमग यगिगयगि हगलै संरर्नग र्रे अनुसगर जगरी रगथखने छ। हगलैको थवद्यगलय वषाको अवथिमग, थमडल स्कू लकग थवद्यगिीहरू च्यगथम्पयन थिम थमडल स्कू लमग यगिगयगिको लगथर् र्यन
र्ररएको सेर्लगइर् थपकअप स्िगनहरूमग आउनुहुने छ।
थिम स्कू लकग थवद्यगिीहरूकग सहोदरहरू
यकद अथभभगवकले नगमगङ्कनकग लगथर् आवेदन कदनुहुन्छ र थसर्हरू उपलब्ि हुन्छन् भने हगल थि-ककन्डरर्गर्ने नदेथख 4 सम्म, 6 र 7 ग्रेडमग नगमगंकन भएकग थवद्यगिीहरूकग सहोदरहरूलगई
सोही स्कू लमग नगमगंकन िदगन र्ना सककनेछ। सहोदरकग स्िगन थनयोजन उपलब्ि छैन भने, लर्रीको अवथिमग थवद्यगिी र्यन भएको क्रम अनुसगर नै ित्येक सहोदरलगई िथििग सूर्ीमग
रगथखने छ। कृ पयग यो िगविगन थि-ककन्डरर्गर्ने न आवेदकहरू वग ग्रेड 5 र 8 मग हगलै नगमगङ्कन र्ररएकग सहोदरकग आवेदकहरू वग कढलग आवेदकहरूमग लगर्ू र्रराँ दैन भनी ध्यगनमग
रगख्नुहोस्।
यकद एउर्ग सहोदर र्यन र्ररएको छ र थसर्हरू उपलब्ि छन् भने एउर्ै जन्म थमथि भएकग समगन थवद्यगलय ििग ग्रेड स्िरको लगथर् आवेदन कदने सहोदरहरूलगई आमगबुवग/अथभभगवकको
थवकल्पमग समकगलीन स्िगन थनयोजनको रूपमग मगथनने छ। आवेदनमग “सहोदरले हगलै थिम स्कू लको लगथर् आवेदन कदने” भनी सूथर्ि र्नने  र ित्येक सहोदरको लगथर् अनुरोि र्ररएको
जगनकगरी पूरग र्नने  आमगबुवगहरू/अथभभगवकहरूको उत्तरदगथयत्व हो।
आवेदनमग सहोदरको कु नै पथन िकगरको थस्िथिहरू सूथर्ि र्ना असफल हुनगले नगमगङ्कनको लगथर् आवेदन कदने कु नै पथन िकगरकग सहोदरहरूलगई यो िगविगन हर्गइनेछ। सहोदरलगई
नगमगङ्कनको लगथर् आवेदन कदने एकल थवद्यगिीको रूपमग लर्रीमग रगथखने छ। सहोदरको िगिथमकिग िगप्त र्नाको लगथर्, समगन अथभभगवकले समगन अथभभगवक खगिगमग सबै
सहोदरहरूको लगथर् छु ट्टगछु ट्टै आवेदनहरू पूरग र्नुप
ा छा।
यो िगविगनको ियोजनहरूकग लगथर् "सहोदर" ले त्यो पररवगर सदस्यलगई समगवेश र्छा जो एउर्ै घरमग बस्छ र अथभभगवक(हरू)लगई कगनूनी अथभभगवकको नगम कदइन्छ। कगनूनी
कगर्जगि उपलब्ि र्रगइएको हुनुपछा।

पूणक
ा गलीन कमार्गरीकग बगलबगथलकगहरू
थनम्न िगविगनहरू थडथस्िलर्को पूणाकगलीन कमार्गरी भएको संरिक अथभभगवक वग कगनूनी अथभभगवककग बच्चगलगई मगत्रै लगर्ू हुन्छ। यी िगविगनहरू थि-ककन्डरर्गर्ने न कगयाक्रमहरूमग
लगर्ू हुाँदैनन्।
थिम स्कू ल र म्यगग्नेर् कगयाक्रमहरूसाँर्को सम्बन्िमग िलकग 3 र 4 अनुच्छेदहरू बमोथजम, अथभभगवक वग कगनूनी अथभभगवकको रोजर्गर उक्त थवद्यगलयमग छ; वग बच्चगसाँर् थडथस्िलर्मग
व्यथक्तकृ ि थशिग कगयाक्रम ("IEP") छ जसले बच्चगको IEP लगई उथर्ि रूपमग कगयगान्वन र्ना सलछ भने थडथस्िलर्को पूणा-कगलीन कमार्गरी हुने संरिक अथभभगवक वग कगनूनी
अथभभगवकको बच्चगलगई स्कू लमग उपथस्िि हुने अनुमथि छ। बच्चगलगई नगमगङ्कन र्नुा अर्गथड थवद्यगलय नगमगंकनको कगयगालयलगई सूथर्ि र्रगउनुपछा । थडथस्िलर्वारगरग यगिगयगि उपलब्ि
र्रगइने छैन। कमार्गरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िलर्मग बसेिगपथन ट्युसनको भुक्तगनी आवश्यक हुने छैन। यो थवकल्प थवद्यगलयमग आिगररि कमार्गरीहरूको लगथर् मगत्र उपलब्ि हुन्छ।
Theme school र magnet कगयाक्रमहरूसाँर्को सम्बन्िमग िलकग 3 र 4 अनुच्छेदहरू बमोथजम, अथभभगवक वग कगनूनी अथभभगवकको रोजर्गर उक्त थवद्यगलयमग छ; वग बच्चगसाँर्
थडथस्िलर्मग व्यथक्तकृ ि थशिग कगयाक्रम ("IEP") छ जसले बच्चगको IEP लगई उथर्ि रूपमग कगयगान्वन र्ना सलछ भने थडथस्िलर्को पूणा-कगलीन कमार्गरी हुने संरिक अथभभगवक वग कगनूनी
अथभभगवकको बच्चगलगई स्कू लको भर्र्ाकल कफडर प्यगर्नामग अको स्कू लमग उपथस्िि हुने अनुमथि छ। के थन्िय कगयगालयकग कमार्गरीहरू कमार्गरीको कगयािेत्रको भर्र्ाकल कफडर प्यगर्नामग
अवथस्िि कफडर प्यगर्ना स्कू लहरूमग उपथस्िि हुन सलछन्। यो उपखण्डमग वणान र्ररएको अवसरलगई आफैं िगप्त र्ना र्गहने कमार्गरीले थडथस्िलर् र व्यथक्तर्ि स्कू लहरूको योजनग
आवश्यकिगहरूलगई यिोथर्ि रूपमग महत्त्व कदने सुपररवेिकवारगरग जगरी र िकगशन र्ररएको समयिगथलकग अनुसगर Office of Student Assignment लगई सूथर्ि र्नुापनने छ; सगिै,
उक्त समयिगथलकगले नयगाँ थनयुक्तहरूलगई समगयोजन र्नने छ जहगाँ िी नयगाँ थनयुक्तहरूले थनयुथक्त थमथिबगर् नै उक्त समयिगथलकगको अनुपगलनग र्नने छन् र सगिै, 2021-22 स्कू ल वषाकग
हगलकग सबै यो्य कमार्गरीहरूलगई समगयोजन र्ना यस नीथि लगर्ू र्ररएको थमथिदेथख आवश्यक भएको हदसम्म कगयगान्वयनको पथहलो वषामग उक्त समयिगथलकगलगई समगयोजन र्ररने
छ। थडथस्िलर्वारगरग यगिगयगि उपलब्ि र्रगइने छैन। कमार्गरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िलर्मग बसेिगपथन ट्युसनको भुक्तगनी आवश्यक हुने छैन। कफडर प्यगर्ना स्कू लमग उपथस्िि हुनको
लगथर् यस अन्िर्ाि अनुमथि कदइएकग थवद्यगिीहरूले नगमगंककि रथहरहने अनुमथि िगप्त र्नाको लगथर् स्कू ल र थडथस्िलर्वारगरग स्वीकृ ि व्यवहगर, उपथस्िथि र थनयथमििगकग मगनदण्डहरूको
पगलनग र्नुप
ा छा।
यो िगविगन अन्िर्ाि थिम स्कू ल मग उपथस्िि हुन खोज्ने बगलबगथलकग लर्रीमग िवेश र्नुापछा र उक्त थवद्यगलयमग उपयोर्ी हुने सबै भनगा हरूकग कगयाथवथिहरूको अनुपगलनग र्नुप
ा छा।
थडथस्िलर्वारगरग यगिगयगि उपलब्ि र्रगइने छैन। कमार्गरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िलर्मग बसेिगपथन ट्युसनको भुक्तगनी आवश्यक हुने छैन।
थिम स्कू ल आवेदन िकक्रयग
व्यथक्तर्ि कम्प्युर्र, स्िगनीय पुस्िकगलय कम्प्युर्रको ियोर् र्रेर वग थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रमहरूको कगयगालयमग अनलगइन आवेदन कदएर http://yourchoicedekalb.org मग
अनलगइन आवेदनलगई पूरग र्नुह
ा ोस्।
अथन्िम थमथिसम्ममग आवेदन (थनवगसको िमगण, जन्म दिगा, ररपोर्ा कगडा आकद) पूरग र्नाको लगथर् आवेदनसाँर् सबै कगर्जगिकग िथिथलथपहरू पेश/अपलोड र्नने  आमगबुवग/कगनूनी
अथभभगवकको थजम्मेवगरी हो। सबै सहगयक कगर्जगिलगई अथन्िम थमथिसम्म स्कू ल छनोर् कगयगालयमग पेश नर्दगासम्म िपगईंको आवेदनलगई पूरग मगननाँदैन। सबै पेश र्ररएकग कगर्जगि
डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्को सम्पथत्त बन्दछन्।
डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्मग नगमगंकन नभएकग आवेदकहरूले थनवगसको िमगण (हगलको ्यगाँस, थवद्युि, पगनीकग थबल, आमगबुवग वग कगनूनी अथभभगवकको नगममग मोर्ार्ेज थववरण
वग थलज सम्झौिगहरू) उपलब्ि र्रगउनुपछा। र्ेथलफोन थबल, बैंक थववरण, के बल थबलहरू, इत्यगकद लगई थनवगसको िमगणको रूपमग स्वीकगर र्ररनेछैन।
डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्मग नगमगथङ्कि नभएकग र थि-ककन्डरर्गर्ने नदेथख पथहलो ग्रेडसम्म आवेदन कदने सबै आवेदकहरूले आवेदन िकक्रयगलगई पूरग र्नाको लगथर् जन्मदिगाको
िमगथणि िथिथलथप उपलब्ि र्रगउनुपछा।
डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर्मग नगमगंककि नभएकग र हगल 1-7 ग्रेडहरूमग हुने आवेदकहरूले आवेदनलगई पूरग र्नाको लगथर् एकदमै हगलको ररपोर्ा कगडाको िथिथलथप उपलब्ि
र्रगउनुपछा।
स्वर्गथलि लर्री/छनोर् िकक्रयग
यकद आवेदनहरूको संख्यगले थिम स्कू लमग कु नै वग सबै ग्रेड स्िरहरूकग लगथर् कफडर स्कू लको उपलब्ि थसर्हरूको अनुमगथनि सङ्ख्यग नगघ्छ भने थिम स्कू लकग आवेदकहरूलगई डेकगल्ब
कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर् िशगसथनक र थनदने शनगत्मक कम्प्लेलसमग स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयग मगफा ि र्यन र्ररने छ। नगमगङ्कन लगथर् र्यन नर्ररएकग आवेदकहरूलगई सबै
आवेदकहरूलगई नगमगंकन नर्रगउाँ दगसम्म िथििग सूर्ीको लगथर् र्यन र्ररनेछ। स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयगको कगयाक्रममग खरगबीहरू भएमग, स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयग पुन: र्ररने छ र
िगरथम्भक छनोर् वग िथििग सूर्ी सङ्ख्यग समगपनपथछ पररविान हुन सलछ।

थसर्हरूको थविरण
इथलमेन्र्री थिम स्कू ल्स
ित्येक थवद्यगलय वषा थसर्हरूको संख्यग िथि थिम स्कू ल, िथि ग्रेड स्िर लर्री पूवा थनिगाररि र्ररन्छ।
बोडा नीथि JBCC मग आिगररि भइ, थसर्हरू उपलब्ि हुाँदग पूणाकगथलन थवद्यगलयमग आिगररि कमार्गरीहरूकग ककन्डरर्गर्ने नदेथख 5 ग्रेडसम्मकग बगलबगथलकगहरूलगई रगथखने छ।
कमार्गरीकग सबै बगलबगथलकगलगई थसर्हरू उपलब्ि हुन्न भने, आवेदकहरूलगई िथििग सूर्ीमग रगथखने छ।
ित्येक इथलमेन्र्री थिम स्कू लको लगथर् उपलब्ि थसर्को संख्यग ठगउाँ असहजिग वग उत्कृ ष्ट नगमगंकनको कगरण िगिथमकिगको ठू लो आवश्यकिग भएसाँर्ै थवद्यगलयमग आिगररि कफडर
स्कू लहरू बीर्मग थविरण र्ररन्छ। थवद्यगिीहरूलगई थिमको कमार्गरी, सहोदरहरू र At-Large सथहिकग अथनयथमि लर्री छनोर् िकक्रयगको अवथिमग रगथखने िीन वर्ग थनकगयहरू छन्।
स्िगन थनयुथक्त िगप्त नर्नने  कु नै पथन आवेदकलगई अथनयथमि लर्री छनोर् िकक्रयगको अवथिमग छनोर् भएको क्रममग िथििग सूर्ीमग रगथखनेछ। यी छनोर् थनदने थशकगहरू थि-ककन्डरर्गर्ने न
कगयाक्रममग लगर्ू हुाँदैनन्।
थमडल थिम स्कू ल
ित्येक थवद्यगलय वषामग िथि ग्रेड स्िरको कू ल संख्यग लर्री र्रगउनु पूवा थनिगारण र्ररन्छ।
बोडा नीथि JBCC मग आिगररि भइ, थसर्हरू उपलब्ि हुाँदग पूणाकगथलन थवद्यगलयमग आिगररि कमार्गरीहरूकग 6 देथख 8 ग्रेडसम्मकग बगलबगथलकगहरूलगई रगथखनेछ। कमार्गरीकग सबै
बगलबगथलकगलगई थसर्हरू उपलब्ि हुन्न भने, आवेदकहरूलगई िथििग सूर्ीमग रगथखने छ।
ित्येक इलेमेन्र्री थिम स्कू लको जनसङ्ख्यगलगई थिम थमडल स्कू लको छैठौं ग्रेडको कू ल जनसङ्ख्यगको 50% बनगउन उपलब्ि छैठौं ग्रेड थसर्हरूको समगन िथिशि भगर् लर्गइनेछ। Atlarge छैठौं ग्रेडकग आवेदकहरूले आफ्नग र्ृह थमडल स्कू ल उपथस्िथि िेत्रहरूबगर् उपलब्ि भएकग अन्य आिग थसर्हरू भनने छन्। थिम सगिौं र आठौं ग्रे डकग आवेदकहरूलगई आफ्नो थमडल
स्कू ल र्ृह उपथस्िथि िेत्रबगर् उपलब्ि भएकग अन्य आिग थसर्हरू भनने  थवकल्पको अनुमथि कदन 50%-50% भगर् उपयोर् र्ररन्छ। At-large सगिौं र आठौं ग्रेडकग आवेदकहरूले आफ्नग
र्ृह थमडल स्कू ल उपथस्िथि िेत्रहरूबगर् उपलब्ि भएकग अन्य आिग थसर्हरू भनने छन्। लर्री छनोर् िकक्रयगको अवथिमग थवद्यगिीहरूलगई थिमकग कमार्गरी, हगल नगमगंकन र्ररएकग
थिमकग थवद्यगिीहरूकग सहोदरहरू, थिमकग पुरगनग थवद्यगिीहरू र at-large आवेदकहरू सथहि र्गर थनकगयहरूमग रगथखने छ। उपलब्ि थिम र at-large अवसरलगई सहभगर्ी थमडल
स्कू लहरू बीर् थविरण र्ररन्छ। थसर्हरूको अथनयथमि संख्यग उपलब्ि भएमग; ठगउाँ असहजिग वग उत्कृ ष्ट नगमगंकनको कगरण िगिथमकिगको ठू लो आवश्यकिगको आिगरमगसगइर्हरूलगई
बगाँकी रहेकग थसर्हरू थविरण र्ररनेछन्। आवेदनहरूको संख्यगले थिम स्कू लको कु नै पथन वग सबै ग्रेड स्िरहरूकग लगथर् उपलब्ि थसर्हरूको कफडर स्कू लको अनुमगथनि संख्यगलगई नगघ्छ
भने स्वि: अथनयथमि लर्री/छनोर् िकक्रयग सञ्चगलन र्ररने छ।
िथििग सूर्ी
एकपर्क सबै थसर्हरू पूरग भएपथछ, स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयगको अवथिमग स्िगन थनयोजनको लगथर् र्यन नभएकग बगाँकी आवेदकलगई स्वर्गथलि छनोर् िकक्रयगको अवथिमग आएकग
आवेदकहरूको क्रमकग आिगरमग िथििग सूर्ीमग रगथखनेछ। लर्री सञ्चगलन र्ररसके पथछ अथिररक्त थसर्हरू उपलब्ि हुन्छ भने, थसर्हरू थनर्दाष्ट र्ररएको िथििग सूर्ीकग (ग्रेड स्िर
अनुसगर, कफडर स्कू ल अनुसगर) आवेदकहरूलगई नगमगङ्कन र्ररने छ। िथििग सूर्ी थिम थवद्यगलयहरूको स्वर्गथलि अथनयथमि लर्री/र्यन िकक्रयगको थमथिबगर् अर्ष्ट 31, 2022 सम्म
लगर्ू हुने छ। िथििग सूर्ी थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रमहरूको कगयगालयमग सञ्चय र्ररनेछ। थवद्यगिीहरूलगई अर्ष्ट 31, 2022 पथछ रगथखने छैन। यद्यथप, थि-ककन्डरर्गर्ने न आवेदकहरूलगई
जर्जायग थि-ककन्डरर्गर्ने न कगयाक्रमसाँर् सम्बथन्िि रगज्य थनदने थशकगहरूको अनुरूप थसर्हरू उपलब्ि भए अनुसगर थवद्यगलय वषाभरर नै िथििग सूर्ीमग रगथखने छ।
सूर्नग िकक्रयग
थिम स्कू लको लर्रीमग र्यन भएकग आवेदकहरूलगई सूर्नग पठगइने छ । यो सूर्नगले आमगबुवगहरूलगई र्यन पूरग र्ना आवश्यक पनने  िकक्रयगहरूकग बगरे मग सूथर्ि र्नने छ। कु नै पथन
कगरणले र्दगा आमगबुवगहरू/अथभभगवकहरू नगमगङ्कन िकक्रयग पूरग र्ना असफल हुनुहुन्छ भने, किग सूर्ीबगर् बच्चगको नगम हर्गइने छ। थनम्न थनदने थशकगहरू थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रममग
उपथस्िि हुन र्यन र्ररएकग सबै थवद्यगिीहरूकग लगथर् लगर्ू हुने छ।


आवेदक जुन ग्रेड स्िरको लगथर् र्यन हुनुभएको छ त्यसैमग नगमगङ्कन हुन पदोन्नथि आवश्यकिगहरू थवद्यगिीले पूरग र्ना सलदैनन् भने, थवद्यगिीको स्िगन थनयोजन रद्द र्ररने
छ। िथििग सूर्ीमग रहनुभएको अको यो्य आवेदकलगई थसर् िदगन र्ररने छ।

 स्िगन थनयोजन पुन: िगप्त र्ना थवद्यगिीहरूले थवद्यगलयको पथहलो कदनमग थनर्दाष्ट र्ररएको थिम स्कू लमग उपथस्िथि हुनुपछा। िथििग सूर्ीमग भएकग अको आवेदककग लगथर्
खगली थसर्हरू कदइने छ।



अर्स्ि 31, 2022 पथछ नयगाँ थवद्यगिीहरूलगई भनगा र्ररने छैन। र्यन नभएकग थवद्यगिीहरूले 2023 - 2024 थवद्यगलय वषाको लगथर् पुन: आवेदन कदन सलछन्।
थिककन्डरर्गर्ने न आवेदकहरूलगई जर्जायग थिककन्डरर्गर्ने न कगयाक्रमसाँर् सम्बथन्िि रगज्य थनदने थशकगहरूको अनुरूप थसर्हरू उपलब्ि भए अनुसगर वषाभरर नै िथििग सूर्ीमग
रगथखने छ। िथििग सूर्ीमग भएकग थवद्यगिीहरूले 2022 - 2023 स्वर्गथलि अथनयथमि लर्री र्यन िकक्रयगको समयमग आफ्नो िथििग सूर्ी नम्बर समगवेश भएको सूर्नग
िगप्त र्नने छन्। अनलगइन र कगर्जी आवेदकहरूले थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रमकग अनलगइन खगिगमग लर् इन र्रे र आफ्नो िथििग सूर्ी थस्िथि हेना सक्नुहुन्छ।



र्यन हुनुभएकग आवेदकहरूले कगयाक्रममग िस्िगव र्ररएको स्िगन थनयोजनलगई कगयाक्रम दिगा अथन्िम थमथिसम्ममग स्वीकगर वग अस्वीकगर र्नुा पछा।

अस्वीकगरोथक्त

डेकगल्ब कगउन्र्ी स्कू ल थडथस्िलर् (DCSD) साँर् अथग्रम सूर्नग वग शिा थबनग थनयम, नीथि, िकक्रयग, कगयाक्रम थनदने थशकग, डगर्ग, पगठ्यक्रम र कोसाहरूसाँर् सम्बथन्िि िर यथत्त कु रगमग
सीथमि नभएको यस िकगशनमग कु नै पथन किन पररविान र्नने  अथिकगर हुन्छ।

DCSD साँर् अित्यगथशि पररथस्िथिहरूकग कगरण कु नै पथन थवद्यगलय छनोर् कगयाक्रममग थवद्यगिीहरूलगई रगख्ने अथिकगर हुन्छ।

यो ब्रोसर नपढेमग आमगबुवग र थवद्यगिीहरूलगई यसमग वणान र्ररएकग थनयम र आवश्यकिगहरूबगर् छू र् थमल्नेछैन।

डेकगल्ब कगउन्र्ी थशिग बोडाकग शैथिक कगयाक्रमहरू, कक्रयगकलगपहरू वग रोजर्गर अभ्यगसहरूमग उमेर, थलङ्र्, जगथि, रङ, िमा, रगथिय मूल, असिमिग वग अपगङ्र्िगको आिगरमग
भेदभगव नर्नुा यसको नीथि हो।

