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कन्भजजन चार्जर स्कूल कायजक्रमहरु 

PEACHTREE CHARTER मममिल स्कुल 
 3688 4664 North Peachtree Road, Dunwoody, Georgia 30338 

678-676-7700 (जानकारी)  678-676s-7702 (कायाालय) 
678-676-7710 (फ्याक्स) गे्रिहरू: 6 - 8 

CHAMBLEE CHARTER हाईस्कूल 
Chamblee-Dunwoody Road, Chamblee, Georgia 30341  

678-676-6900 (जानकारी)  678-676-6902 (कायाालय)  
678-676-6910 (फ्याक्स) गे्रिहरू: 9 -12 

द जर्जिया चार्जर स्कूल व्यवस्थाप्रदर्ानमा आधाररत चार्ारको खोजी गना मदत पुर्याउँछ जसल े राज्य र शर्क्षाका स्थानीय बोर्ाहरू रृवैद्वारा अनुमोददत 
ववशर्ष्ट छुर्को अधधत्यागमासुधारात्मकप्रदर्ान जोर््छ। अनुबधंलसे्कूललाई वनश्चित राज्य र स्थानीय वनयम, वववनयम, नीवत र प्रवियाहरु देखख र 
जर्जियाव्यवस्था र्ाइर्ल 20 का केही वनश्चित प्रावधानदेखख मुक्त गराउन सक्छ । DeKalb County ववद्यालय जजल्ला,आमाबाबुलाई चार्ार स्कूलको 
ववकल्पको बारेमा ववचार गने मौका प्रदान गना चाहन्छ। यो चार्ार स्कूलकोछनोर्ल ेयस्तो वातावरण प्रदान गछा जहाँ हरेक ववद्याथीको, सामाजजक, नैवतक र 
र्ारीररक वृजि गराउनका लावग ददइने वनदेर्नात्मक कायािमद्वारा उत्कृष्टता बढाउँछ। कक्षाको जलवायलु,े मायाल,ु सुरश्चक्षत र भरपुर वातावरण प्रदान गररे 
शसक्नमदत गछा। उच्च िम कौर्ल सोच एक कठोर र चुनौतीपूणा पाठ्यिमको माध्यमबार् ववकास गररन्छन्। ववद्याथीहरु सहकायामा शसक्ने गवतववधधमा 
सहभागी हुन्छन्। यी कायािमहरुले बौजिक जजज्ञासा, सफलता वनदेर्नका लावग पोर्ाक, आमाबाबुको संलग्नता, र संरधचत आचरण वनदेर्नलाई 
प्रोत्साहन गछान्। यो चार्ार स्कूलको उपस्स्थत क्षेत्र बावहर बस्न गने ववद्याथीहरूलाई प्रत्येक ददन उनीहरुका आमाबाबुले स्कूलसम्म ल्याउने र लैजाने गछान्। 

चार्ार स्स्थवत प्राप्त गरेका DeKalb ववद्यालयहरूको वनयुशक्त लावग ववद्याथीहरूको छनोर् अवनयधमत धचट्ठा प्रविया माफा त गररनेछ । प्रकार्नको समयमा, 
खलु्नेको सर्ीक नम्बर वनश्चित गररएको हुँदैन। कुनै ववर्षे कायािमर÷वा गे्रर् स्तरका लावग सीधमत वा नखलु्ने अवस्थात्यहाँ हुन सक्छ भन्न ेसुझाव थाहा पाइ 
राख्नुहोस्। तपाईंलेउपयुक्त आवेदन पूणारुपमा भरेर र बुझाएर,ववद्याथी छनोर् प्रवियाको लावग आवेदन ददन सक्नुहुनेछ।  

ववेसाइर्:www.dekalb.k12.ga.us/about/schoolchoice/charter.html 

अगस्र् 31 , 2016 - कन्भजजन चार्जर स्कूल लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

DEKALB पाथ एकेिेमी 
3007 Hermance Drive, Atlanta, Georgia 30319  
404-846-3242 (कायाालय) 404-846-3243 (फ्याक्स) 

गे्रिहरुुः 5 - 8 

द म्यजूीयम स्कूलअफ एभोन्िेल इस्रे्र््स 
923 Forrest Boulevard, Decatur GA 30030  

404-289-0320 (कायाालय) 
गे्रिहरुुः के- 7 

DEKALB एकेिेमी अफ रे्क्नोलोजी एण्ि इन्भाइरोँमने्र् 
1492 केल्र्न ड्राइभ, स्र्ोन माउन्रे्न, जर्जिया 30083 

770-484-5865 (कायाालय)  770-484-7785(फ्याक्स) 
गे्रिहरुुः के - 8 

 द ग्लोब एकेिेमी 
2225 Heritage Drive NE, Atlanta, GA 30345 

404-464-7040 (कायाालय)  
गे्रिहरु : के - 3 

लीिरसीपगिपरेरे्री एकेिेमी 
6400 वुर्रो रोर्, शलथोवनया, जर्जिया 30038 

 404-665-3103(कायाालय)   
गे्रिहरु : के- 7 

DEKALB PREPARATORY ACADEMY

1402 Austin Drive, Decatur, Georgia 30032           
404-937-2000 (कायाालय)  404-937-2020 (फ्याक्स) 

गे्रिहरुुः के - 7 

 ट्यापने्स्ि पब्ललक चार्जर स्कुल       
3130रेमंर् ड्राइभ, एर््लान्र्ा, जर्जिया 30340 

470-268-6403 (कायाालय) 
गे्रिहरु : 6 - 10 

सरुुवािी चार्जर स्कूल कायजक्रमहरु 

इन्र्रनशेनल कम्यगूनर्ी स्कूल        
2418 Wood Trail Lane Decatur, Georgia 30033  
404-499-8969 (कायाालय) 404-499-8968 (फ्याक्स) 

    गे्रिहरुुः के - 5 

NEPALI
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गवद्यालय छनोर् कायजक्रम गववरणहरू 
(इलमने्िी स्कूल) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अगस्र् 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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DeKalb Academy अफ रे्क्नोलोजी एण्ि इनभाइरोँमने्र् 
1492 Kelton Drive, Stone Mountain, GA 30083 

404-484-5865 
 
 

कायजक्रम गववरण: ररगोरस उच्च ववद्यालय वप्रपेरेर्री कायािम प्रदान गररदा एक धमश्चित प्रववधध र पयाावरणीय पाठ्यिम पवन उपलब्ध गराइने। DeKalb 
एकेरे्मी अफ रे्क्नोलोजी एण्र् इन्चाइरोँमेन्र् इन्कको लक्ष्य  भनेको ववद्याथीहरुलाई प्रववधीका कारण हुने जदर्ल वातावरणीय नवतजा र अन्य व्यवसावयक 
वनणायहरुका बारेमा समुदाय उन्मुख वनदेर्नात्मक पाठ्यिम माफा त ववचार गनुापन ेआवश्यकताका बारेमा शर्क्षा प्रदान गनुा हो। स्कूलले एक र्ैश्चक्षक र 
संगठनात्मक पाठ्यिमको माध्यमबार् ववद्याथीहरुको उपलस्ब्ध सुधार गने काम गनेछ जोः प्रववधध र वातावरणबीचको महत्त्वपूणा सम्बन्धलाई मान्यताददने; 
उच्च िम सोचाइ कौर्ललाई बढावा ददने- सधमक्षात्मक सोचाइ, समस्या हल, र वनणायगनामा; ववद्याथीहरुलाईशसक्नका लावग वास्तववक संसार सन्दभाद्वारा 
उत्प्रेररतगने; शर्क्षार्थिलाई अनुसन्धानमा संलग्नगराउने र ध्यानपूवाक,ववद्याथी केजन्ित, र उद्योग र पयाावरणसमूह बीच सहकारी गवतववधधहरु; र्ैश्चक्षक सुधार 
लक्ष्यववकास; राज्य र राविय र्ैश्चक्षक स्तर सँग संलग्न गराउने; वातावरणलाई पूणाताको ववचार गनेअथाात् व्यापार र पयाावरणको सह-अस्स्तत्वको; र 
आजीवन लगातार शसक्ने कायालाई बढावा ददन्छ । 
 
 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः   इन्र्रनेर्नल बाक्कालउररएर् आइबी क्यास्न्र्रे्र् स्कूल  
  ववकशसत प्रववधध अध्ययन 
  ववकशसत पयाावरणीय अध्ययन 
  सविय व्यस्तता र सोिेदर्कशर्क्षण तररका 
  ववभेददतपाठ र रचनावादी नमुना 
  पररयोजनामा आधाररत र अन्तरववषय शर्क्षण र शसकाई 
  पररवार उन्मुख एकेरे्मी 

 
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
        

 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 8 आँ   
 
यािायािुः    DeKalb मा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  एकेरे्मी अफ रे्क्नोलोजी एण्र् इन्भाइरोँमेन्र् 
 
   
 
छनोर् िगक्रया   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज ुः   र्ा. मरी वीलीस, हेर्मास्र्र/ शसइओ    
  
 
 
ववेसाइर्ुः    www.dekalbacademy.org 

      

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
DeKalb एकेिेमी अफ रे्क्नोलोजी एण्ि इन्भाइरोँमने्र् 

 

 
 

http://www.dekalbacademy.org/
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DeKalb गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 
1402 Austin Drive, Decatur, Georgia 30032 

404-937-2000 
 
 

कायजक्रम गववरण:. DeKalb वप्रपरेेर्री एकेरे्मी ववववध के–7 समुदाय हो जहाँ शर्क्षकहरु, बालबाशलकाहरु, आमाबाबु र नेताहरूले सँगै शसक्छन्। 
ववद्याथीहरुले ज्ञानको खेती गछान् र सधमक्षात्मकरुपमा सोच्नुका साथै सहयोग र चासो देखाउँदै काम गना शसक्छन् । हाम्रो ववश्वलाई आकार ददन 
ववद्याथीहरुलाई तयार गनाका लावग, अनुभवमा आधाररत हाम्रो पाठ्यिममा ववज्ञान, मानववकू, र कलाको धमिण छ। 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः               हामी एक आदर्ा वातावरणको शसजानागदै, आमाबाबुसंग साझेदारी गने हाम्रो जजम्मेवारीमा ववश्वासगछौँ।                      
                                         जसमा ववद्याथीहरूलाई मौका हुनेछः 

• र्ैश्चक्षक उत्कृष्टताको लावग प्रयास 
• एक ववववध पाठ्यिम अन्वेषण 
• एक ववश्वव्यापी वातावरणमा सफल हुन तयार 
• बढ्दै गरेको समुदायलाई सेवा प्रदान 
• चररत्र शर्क्षामा सहभागी,अरूलाई आदर गने ववकास, माध्यम  
• उदाहरणीय सदस्यता 
• सबै सामग्री क्षेत्रदेखख सहकारी र्ैश्चक्षक समुदाय अनुभव  
• प्रववधधमा राम्रो कला 
• आजीवनशर्क्षार्थिको रुपमा ववकास 
•  वनदेर्नात्मक कायािमको समथान गना प्रववधधलाईएक शसक्ने उपकरण रूपमाववश्वास गने 

 
 

योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 7आँ}F  
 
यािायािुः    DeKalb मा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  तयारी एकेरे्मी 
 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज ुः   िीमान, विस्स्र्यन नील, स्कुल प्रमुख     
  
 

ववेसाइर्ुः     http://dekalbprepacademy.org/contact-us/   
    
 

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
DeKalb गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 
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इन्र्रनसेनल कम्यगुनर्ी स्कुल (आएससएस) 
2418 Wood Trail Lane, Decatur, GA  30033 

404-499-8968 
 

कायजक्रम गववरण: इन्र्रनेर्नल बाक्कालउररएर् प्राथधमक वषा कायािम (आइवबवपवाइपी) 
आईसीएसको ध्यान, एक चुनौतीपूणा, उत्प्ररेक र वनयोजजत बहु–जातीय वातावरणमा सांस्कृवतक मतभेदहरुमा खुसी प्रकर् गदाा हाम्रा ववद्याथीहरूको 
जन्मजात प्राप्त जजज्ञासाहरुको ववकास गना खोजजरहेको बच्चालाई पूणारुपमा शसकाउनुमा छ।  हाम्रो ववभाग र कमाचारीको समपणा, आमाबाबुको स्स्थर 
समथान र वृहत समुदायसंगै,  इन्र्रनेसनल कम्युवनर्ी स्कुलले अयोग्य सुववधा, आवश्यक उपकरणको अभाव र गैर-प्रवतस्पधी तलबको चुनौती बाबजुदपवन 
कुनैसँग पवन दोस्रो नहुनेगरीको एक शसक्ने वातावरण शसजाना गरेको छ ।  हाम्रा ववद्याथीहरुको संगीत, कला, भाषा, र्ारीररक शर्क्षाको अधधकारहरुको 
सही सुरक्षा गछौँ र भाषा, कला, सामाजजक ववज्ञान, गश्चणत र पृथ्वीमा ववज्ञानमा उनीहरुले प्रगवत आवश्यकताहरू पूरा गना सक्छन् भन्ने भएमा उनीहरुलाई 
केही समय बे्रक ददन्छौँ। 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः    स्कुलपधछका कायािमहरु   
   ववर्ेष कायािमहरु 
   सामुदायभन्दा बावहरकाकायािम 
   रचनात्मक कला कायार्ालाहरु 
   र्ैश्चक्षक समथान कायािमहरु 

 
योग्यिाुः   DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
   पूरा गररएको आवेदन  
 

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः    के– 5आँ 
 
यािायाि:     वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा   
   इन्र्रनेर्नल कम्युवनर्ी स्कुल 
 
 
छनोर् िगक्रयाुः           सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज ुः    सुिी, मासी विनर, प्रधानाध्यापक 
 
 
ववेसाइर्ुः     icsgeorgia.org   

 
इन्टरनेशनऱ कम्युननटी स्कुऱ 

 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
इन्र्रनशेनल कम्यगुनर्ी स्कुल 
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सलिरसीप गिपरेरे्ोरी एकेिेमी (एलगपए) 
6400 Woodrow Road                                                                                                                                                            

Lithonia, Georgia 30038                                                                                                                                                                
404-665-3103                                                                                           

 
 

कायजक्रम गववरणुः शलर्रसीप वप्रपेरेर्ोरी एकेरे्मी (एलवपए) जर्जियाको शर्क्षाराज्य सधमवत र DeKalb काउंर्ी बोर्ाद्वारा अनुमोददत एक चार्ार स्कूल हो जो 
2010 अगस्र्मा खुलेको हो। एलवपएको जग भनेको एक बशलयो र्ैश्चक्षक कायािम हो।  जबहामी नेताहरू वनमााण गने योजना बनाउँछौ, हामी पढाइ, 
लेखन, कम्प्यूर्र, उच्च िम सोचाइ, र रचनात्मक बशलयो र्ैश्चक्षक जगसंग समवती भएमात्र प्रभावकारी नेतृत्व हाशसल गना सवकन्छ भन्ने महसुस गछौँ। जब 
ववद्याथीले शसक्छन् र यी सीपहरु प्राप्त गछान्, उनीहरूआफु व्यवस्थापन र लक्ष्य प्रास्प्तका लावग जजम्मेवार छन् भन्ने स्स्वकादैस्ववनर्मित र स्वतन्त्र शर्क्षाथी 
बन्न सक्छन् भन्ने हामी ववश्वास गछौँ।  एलवपएसँग घर, स्कुल, कायास्थल र स्थानीय राज्य र राविय समुदायलगायतका धेरै स्तरहरुमा ववद्याथीहरुको 
सम्भाववत नेतृत्वका लावग उनीहरुमा जागरुकता बढाउनका लावग धर्जाइन गररएको एक अवद्वतीय पाठ्यिम छ । ववद्याथीहरुले बुझ्नेछन् र जजम्मवेारी, 
साहस, ववश्वसनीयता, आत्म –वनभारता, रृररॅस्स्र्, सवहष्णुता र पहलको रूपमा लक्षणहरुप्रस्तुत गछान्। 
 
खास गवशषेिाहरुुः   परम्परागत ववद्यालयको तुलनामा साना आकारका कक्षाहरु 

 वदी स्कूल 
 गवतववधधहरुको एक नेतृत्वत्मक क्षेत्र कायमगने 
 अश्चभभावक ववकास कायार्ाला 
 आमाबाबुले स्कूल वषाको प्रवतवषा 20 घन्र्ा स्वयंसेवा गनुापछा 
 

योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास  
  जन्म प्रमाणपत्र, प्रवतरोधात्मक फारमहरु, िवण,  रॅवष्टर दन्त फारम, वनवास प्रमाण, वतामान ररपोर्ा कार्ाको प्रवतशलवप र 

सामाजजक सुरक्षा कार्ाको प्रवतशलवप सवहत पूरा गररएको आवेदन। 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 8आँ}F 
 
यािायािुः    शलर्रसीपमा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  तयारी एकेरे्मी 
                                          
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
   
 
सम्पकज ुः  र्ा. चर–र्ेण्र्ा कोश्चभङर्न, चीफ लर्निङ अवफसर 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.leadershippreparatoryacademy.org 
     

 
सलिरसीप गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 

 

     अगस्ट 31 , 2016–विद्याऱय छनोट काययक्रमका ऱानग छाननने अन्न्िम दिन। 
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द ग्लोब एकेिेमी 
2225 Heritage Drive NE, Atlanta, Georgia 30345 

404-464-7040 
 

कायजक्रम गववरण: ग्लोब एकेरे्मी एक दोहरो-भाषा शसकाउने तररका भएको चार्ार स्कूलहो जसलेDeKalb काउन्र्ी, जर्जियाका ववद्याथीहरुलाई सेवा 
प्रदान गरररहेको छ।  ग्लोब एकेरे्मीमा, भाषा कला, गश्चणत, ववज्ञान, सामाजजक अध्ययन, संगीत र कलाको पररयोजनामा आधाररत शसकाइमा प्रत्यक्ष पहुँच 
पुर्याउनहामीरचनावादर कायार्ाला मोरे्लकासवोत्तम र्ैश्चक्षक अभ्यासहरू प्रयोग गछौँ।  स्पेनी, फ्रान्सेली, रमन्र्ाररनमा भएको हाम्रो दोहोरो-भाषा 
शसकाउने तररकाको नमुनाले हाम्रा ववद्याथीहरूलाई 21 औं सताब्दीमा ववश्वव्यापी सोचभएका बनाउनका लावग तयार गछा जोसँग हाम्रो संसारलाई 
सकारात्मक पररवतान ल्याउनका लावग ज्ञान, सीप र मनोवृशत्त हुन्छ।  हामी वतामानमा 5 आँ ग्रेर्सम्मको माध्यमबार् वकन्र्र गारे्नमा मात्र ववद्याथीहरू 
शलन्छौँ र एक के-8 स्कूल बन्न प्रत्येक वषा एक ग्रेर् थप्न जारी राख्नेछौँ।  चार्ार स्कूलहरु सावाजवनक स्कुलहरु हुन्, त्यसैले DeKalb County ववद्यालय 
जजल्लामा बस्ने कुनै पवन पररवार भनााका लावग योग्य छ । 
 
  
खास गवशषेिाहरुुः दोहोरो भाषा शर्क्षण तररका (फ्रान्सेली, मन्र्ाररन या स्पेवनर् ), 50 %वनदेर्न ददइन्छ 
  दोस्रो भाषाको माध्यमबार् ।  
 
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास  
  धचट्ठामा सहभागी हुनका लावग ग्लोब एकेरे्मीमा पुरा भररएको आवेदन पेर् गररएको। 
  
    
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 6आँ 
 
 
यािायािुः    ग्लोबमा वनयुशक्त प्राप्तगने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  एकेरे्मी 
 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
   
 
सम्पकज ुः  दी ग्लोब एकेरे्मी, frontoffice@theglobeacademy.net 
 
 
ववेसाइर् :   TheGLOBEAcademy.org 
 
 

     

 
द ग्लोब एकेिेमी 

 

     अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

mailto:frontoffice@theglobeacademy.net
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कायजक्रम गववरणुः हाम्रो पाठ्यिम संग्रहालय मोरे्लमा वनमााण गररएको छ, एक यस्तो मोरे्ल जसले ववद्याथीहरुलाई अन्वेषण, आत्म–वनभारता, 
उत्प्रेरणाको बशलयो अथा दददँ र खुसीका साथ शसक्न दददँ खोज तथा अनुसन्धानको ववकास गछा। यो संग्रहालय स्कूल मोरे्ल बालबाशलकाहरुले व्यशक्तगत 
अन्वेषण र अनुभवमा पहुँच भएमा सबैभन्दा राम्ररी शसक्नसक्छन् भन्ने ववचारमा आधाररत छ । कक्षाका ववषयहरूसंग वास्तववक जीवन अनुभव प्रदान गना 
स्कुलले संग्रहालय र अन्य शसक्ने संस्थाहरुसंग सहकाया गछा। साझेदारी क्षेत्रहरुसँगको पारस्पररक शसकाइ अश्चभयानले ववद्याथीहरूलाई प्रश्नहहरु सोध्न, 
अवलोकन गना, अनुभवमा ववचार गना र आफ्नै वनष्कषा धचत्रांवकत गने एक मौका प्रदान गछा। शसकाई, ववद्याथी–केजन्ित, पररयोजनामा आधाररत र 
अंतरववषयक छ। पाठ  र एउर्ा कक्षाको ववषयको ववचार शसकाइहरु अन्य ववषयहरूको शसकाइ र शसकाइ अनुभवबार् प्रबशलत हुने हुनाले एक एवककृत 
रॅवष्टकोण वनमााण गदै पाठ्यिमलाई नौ-सप्ताहको ववषयगत एकाइहरुमा गठन गररएको छ। 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः  सबै मुख्य ववषय क्षेत्रमा कायार्ाला मोरे्ल 

ववभेददत शर्क्षामा बशलयो जोर् 
त्रैमाशसक प्रदर्ान रातहरु 
वद्व-साप्तावहक प्रशर्क्षण अनुभव  
अंतरववषयक वनदेर्न  

 
 

योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
   

  
 

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 7आँ  
 
 
 
यािायािुः    द म्युजजयम स्कुलमा वनयुशक्त प्राप्तगने ववद्याथीहरूका लावगआमाबाबुलेयातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  एभोन्रे्ल स्रे्र््सको। 
 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया    
  
सम्पकज ुः  क्याथररन केलबाग, प्रधानाध्यापक  
 
 
ववेसाइर्ुः   www.themuseumschool.org    
  

ि म्युन्ियम स्कुऱ अफ एभोन्डेऱ स्टेट्स 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
 

द म्यजुजयम स्कुल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 
923फरेस्र् बोलभार्ा धर्कार्र, जीए 30030 

404-289-0320 

 
द म्यजुजयम स्कुल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 
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द कोरलविु स्कुल एण्ि िाइग्नोन्स्र्क सने्र्र  
2477 Coralwood Drive, Decatur, Georgia 30033  

678-874-6002  

 
कायजक्रम गववरणुः कोरलवरु्, अपांगता भएकार सामान्यरुपमा ववकास हुदँ गरेका ववद्याथीहरूको लावग प्रारस्म्भकबाल्यकाल शर्क्षामा ववर्षे जोर् ददन े
ववद्यालय हो।  ववद्यालयल ेवकन्र्गारे्नको माध्यमबार् तीन वषा उमेरको सुरुवात भइरहेका बालबाशलकाहरुलाई सेवा प्रदान गछा।  ववद्यालयल ेकोरलवुर्मा 
भनाा हुन ेववद्याथीहरुका लावग राज्यद्वारा अनुमोददत, उमेर उपयकु्त पाठ्यिम पछ्याउँछ।  धेर ैजसो कक्षाहरुले एक एवककृत र्ैश्चक्षक सेदर्ङ प्रदान गछान् 
जसल ेअपांगता भएका र सामान्यरुपमा ववकास हुँदै गरेका ववद्याथीहरुलाई स्थावपत गराउँछ। कोरलवरु्÷हाउथ्रोन साझेदारीमा भनाा हुन छनोर् भएका 
सामान्यरुपमा ववकास हुँदै गरेका ववद्याथीहरुल ेहाउथ्रोन एलीमेन्री स्कुलमा उच्चतम गे्रर् स्तरमा नामांकन जारी राख्न सक्छन्। 
 
खास गवशषेिाहरुुः    ववर्ेष आवश्यकता भएका बालबाशलकाहरु र सामान्यरुपमा ववकास हुँदै गरेका ववद्याथीहरुसँगै पढ्छन् 

शर्क्षकको अनुपातमा कम ववद्याथी भएका साना आकारका कक्षाहरु 
पूणारुपमा घेररएको अनुकूल खेल मैदान 
बावहरी प्रकृवत भ्रमण, बावहरी कक्षाकोठाहरु, खाद्य बगँचाहरु 
मोर्र, संगीत, कला र पुस्तकालय कक्षाहरु प्रदानगररन्छ  
कम्प्युर्र प्रयोगर्ाला  

 
योग्यिाुः   DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पुरा गररएको आवेदन सवहत सामान्यरुपमा ववकास हुँदै गरेका ववद्याथीहरु 

 ववर्ेष आवश्यकता भएका ववद्याथीहरूलाईबच्चाको व्यशक्तगत र्ैश्चक्षक योजना(आइपी)मा आधाररत ववद्याथी समथान 
सेवाद्वारा राखखनेछ। यदद ववर्ेष शर्क्षा ववद्याथी, ववद्यालय छनोर् धचट्ठा माध्यमबार् कोरलवुर् ववद्यालयमा पढ्नका लावग 
छावनएमा,सीर् जफत गररनेछ । 

  
 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः    पूवा ववद्यालय (3 वषा)– के 
 
यािायािुः    घर उपस्स्थवत क्षेत्रमा बसोबास गने सामान्य शर्क्षाका ववद्याथीहरुले  
  वतामान DeKalb County ववद्यालय जजल्ला यातायात नीवत अनुसार गनुापछा।  घर उपस्स्थवत क्षेत्रभन्दा बावहर बसोबास 

गनेसामान्यरुपमा ववकास हुँदै गरेका ववद्याथीहरुको लावग आमाबाबुले यातायात प्रदान गनुापछा   
  जुनसुकै स्थानकोभएपवन छावनएका सब ैतीन वषा उमेरका ववद्याथीहरूको लावग पवन। 
 
छनोर् िगक्रयाुः    सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः  हाथ्रोन इलमेन्री स्कूल (1 – 5ग्रेर्हरू)। धचठ्ठा छनोर् प्रवियाबार् छावनएका खास रूपमा ववकास भएका ववद्याथीहरू र 

कोरलउर् ववद्यालयमा वकन्र्रगारे्न पुरा गरेकाहरूले मात्र हावथोना इलमेन्री ववद्यालयमा वनरन्तरता ददन सक्नेछन् ।  ववर्ेष 
आवश्यकता रहेका ववद्याथीका लावग वफर्र ववद्यालय ववकल्पहरू बच्चाको व्यशक्तगत शर्क्षा योजना (आईईपी) मा 
आधाररत हुनेछ । Students will not continue to Henderson Middle School or Lakeside High School. 

 
ववेसाइर् :    http://www.dekalb.k12.ga.us/coralwood 

 
कोरलविु÷हाउथ्रोन साझदेारी 

 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 
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रोनाइल्ि इ. म्याकनयेर मिस्कभरी लर्निङ एकेिेमी  
Second Avenue, Atlanta, Georgia 30032 

 678-874-9102   
 

 
कायजक्रम गववरणुः Discovery Learning Academy is an elementary instructional program that extends the Georgia  Standards 
of Excellence to develop students’ academic, social and technical abilities and skills.  कायािमल े शर्क्षकहरूलाई उपलब्धी 
फरकलाई कम गना रर्ैश्चक्षक रॅढता बढाउन ववश्चभन्न खालका नवीन र व्यस्त बनाउने रणनीवतहरू कायाान्वयन गना अधधकार ददन्छ ।  ववद्याथीको उपलब्धी 
सामुदावयक सम्वन्ध, लशलतकला र ववश्व भाषा कोसाहरूमा सहभावगता र कायासम्पादनमा आधाररत शसकाइको प्रयोगल ेउचाइँमा पुग्छ ।  शसकाइमा सविय, 
हात ेर्ैली ववद्याथीलाई राम्रोसँग ववश्लेषण गना र मापदण्र्मा उत्तम गराउनका लावग प्रयोग गररनेछ । 
 
गवशषे गवशषेिाहरू:      ववश्व भाषा 

प्रववधी 
लशलतकला 
सविय, हाते शसकाइ वियाकलापहरू  
कायासम्पादनमा आधाररत मापदण्र्हरू र वनदेर्नात्मक सही ववश्व वियाकलापहरू  
संरचनात्मक, ववधागत वातावरणलाई सहयोग गना एकरूप ववकल्प 
ववस्ताररत कोसा र वियाकलापहरू 

 
योग्यिा:    DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बसोबासपुरा गररएको वनवेदन 

    
 

सवेा गररएको ग्रिे िहरू:    K – 5th 
 
यािायाि:      उपस्स्थवत क्षेत्रमा बशसरहेका ववद्याथीहरूले सबैभन्दा पधछल्लो DeKalb County ववद्यालय जजल्लायातायातनीवतमा 

आधाररत यातायात प्राप्त गनेछन् ।  म्याकनेयर धर्स्कभरी शसकाइ एकेरे्मीमा स्थान प्राप्त गरररहेका र उपस्स्थवत क्षेत्रबावहर 
बशसरहेका ववद्याथीहरूका लावग मातावपताहरूले यातायात उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिर साइर्हरूुः    म्याकनेयर धमर्ल स्कूल, म्याकनेयर हाइ स्कूल (तोवकएको उपस्स्थवत क्षेत्रका ववद्याथी मात्र) तोवकएको उपस्स्थवत क्षेत्रबावहरका 

छावनएका ववद्याथीहरू सबैभन्दा माशथल्लो ग्रेर् तहमा म्याकनेयर धर्स्कभरी शसकाइ एकेरे्मीमा रहन सक्नेछन् । 
 
ववेसाइर्:      http://www.dekalb.k12.ga.us/mcnaires  

 
मिस्कभरी लर्निङ एकेिेममक िोग्राम 

 

अगस्र् 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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DeKalb County School District  

कमजचारी गवद्याथी स्थानान्िरण अनरुोध 

गवद्याथी गनयसुि कायजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 
678-676-0035  

कायजक्रम गववरणुः शर्क्षा नीवतको DeKalb काउंर्ी बोर्ा–ववद्याथी वनयुशक्त  
सुचक कोर्ः जेवबशसशस धमवत अपनाइएकोः  4/18/2011    संर्ोधधत धमवतः  5/5/2014 
यो नीवतले DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा पूणा समय काम गने कमाचारीहरुका लावग उनीहरुका बालबाशलकालाई आफुले काम गने स्कुलमा 
वा आफुले काम गने स्कुलको पोषक–नमनुामा भनाा गनाका लावग प्रावधान बनाउँछ।   
   
खास गवशषेिाहरुुः   यो प्रावधान अन्तगात भनाा हुनेहरुलाईसामान्य शर्क्षा कायािममा मात्र भनाा गररनेछ।   

DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्ने र उनीहरुका बालबाशलकालाई भनाा गना इच्छा गने कमाचारीले  
 ववद्यालय छनोर् खुला भनाा शलने समयमा ददइएको ववर्ेष कायािममा सबै योग्यता आवश्यकताहरु पुरा गनापछा र 

धचट्ठामा सहभागी हुन आवेदन ददनुका साथै आफ्नो बच्चाको लावग कायािम÷हरु छनोर् गनुापछा।  
 
योग्यिाुः बच्चा,जसको अधधकार प्राप्तआमाबाबु वा कानूनी अश्चभभावक एक पूणा–समय कमाचारी छ, यहाँको  

DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्ला.  अनुरोध पेर् गने व्यशक्त यदद अनुरोधगररएमा अश्चभभावकत्व प्रमाण देखाउन सक्षम 
हुनुपछा ।  यो प्रावधान अन्तगात स्कूलमा उपस्स्थत हुन अनुमोददत भएका ववद्याथीहरुले भनाा भइरहने अनुमवत पाउन 
स्कूल र जजल्लाद्वारा अनुमोददतव्यवहार, उपस्स्थवत, र समयबिताको स्तरहरुको पालना गनुापछा। 

   
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12 आँयस नीवतको प्रावधान भनेको पूवा–के वनयुशक्तहरुमा आवेदन नददनु हो 
 
 
यािायािुः   कमैचारी नै सबै यातायातका लावग जजम्मेवार छ। 
 
गफिरस्कुलहरुुः यदद प्राथधमक वा मध्य ववद्यालयका ववद्याथीहरुलाई अनुमवत प्रदान गररएमा, त्यो अनुमोदन  

स्वचाशलत रुपमा मध्य ववद्यालय वा उच्च ववद्यालयमा ववस्तार हुनेछैन ।  कमाचारीले ववद्याथीलाई अको स्तरमा (मध्य 
वा उच्च ववद्यालय) अनुमोददत गनाववद्यालय छनौर् खुल्ला भनाा समयमा अनुमवतका लावगअनुरोध गनुापछा । 

 
सम्पकज ुः ववद्याथी वनयुशक्त कायाालय 678-676-0035 मा 
 
ववेसाइर्ुः  https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1. 
 58&C=J&Z=P 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले, कमाचारी ववद्याथी स्थान्तरण सन्दभामावनयम रजर्जिया ववभागको शर्क्षा वनदेर्नको पालना गछा।  त्यसैले, 
जर्जिया जेनरल एसेम्ब्ली (सभा) द्वारा वनयममा कुनै पररवतान गरेर हस्ताक्षर गरेमा तदनुसार गररनेछ ।  
 

यो िावधान अन्िगजि बच्चाल ेस्थानान्िरणको स्स्वकृिी िाप्ि गदाज कमजचारी र सलन ेस्कूललाई सलखखि रुपमा समूचि गररनछे ।  

https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
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हाउस गबल (एचगब) 251 

 

हाउस गबल (एचगब) 251 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 
678-676-0035  

कायजक्रम गववरणुः हाउसवबल251स्कुलले ववद्याथी भनाा गरेपधछ ववद्याथी शसर् उपलब्धताको आधारमा DeKalb काउंर्ी स्कुलको जजल्ला हाताश्चभत्र, 
ववद्याथीहरुको आफ्नो आञ्चशलक उपस्स्थवत क्षेत्र बावहरको अको स्कुलमा भनाा गनाका लावग अनुमवत ददइएको स्थानान्तरण ववकल्प हो।  वनयमको 
अनुपालनमा DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्लाले जुलाई 2009 देखख एचवब 251 माध्यमबार् स्थानान्तरण सेवा ददन थालेको हो।   
  
खास गवशषेिाहरु :   छावनएका स्कुलहरुमा आधाररत खास ववर्ेषताका प्रकारहरु 
  
योग्यिाुः DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 पूरा गररएको आवेदन 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
यािायािुः   एचबी251 स्थानान्तरण माफा त् वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुल यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
 
छनोर् िगक्रयाुः    सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
 
गफिरस्कुलहरुुः ववद्याथीहरुले वफर्रधमधर्ल स्कुल वा हाई स्कुलका लावग भनाा गने सुझाव पाउनेछैनन्। 
 
 
सम्पकज ुः ववद्यालय छनोर् कायाालय (678) 676-0035मा 
 
ववेसाइर्ुः  http://www.dekalb.k12.ga.us/school-choice 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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ASHFORD PARK ELEMENTARY SCHOOL  CLIFTON-MEADOWVIEW ELEMENTARY SCHOOL 
2968 Cravenridge Drive NE, Atlanta, GA 30319  3132 Clifton Church Road S.E.,, Atlanta, GA 30316 
 678-676-6702    678-874-4402 
 
 
EVANSDALE ELEMENTARY SCHOOL   ROCKBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL 
2914 Evans Woods Drive, Doraville, GA 30340    2084 Green Forest Drive, Decatur, GA 30032 
 678-874-2702                                 678-676-6102 
  
कायजक्रम गववरणुः दोहोरो संलग्न ववद्यार्थिहरू जमान, स्पावनस वा फे्रन्च भाषामा संलग्न हुन्छन् । यसले दोस्रो भाषामा सुन्न, बोल्न र लेख्न दक्ष भएका 
ववद्याथीहरू उत्पादन गछा । दोहोरो भाषा संलग्न कायािममा भनाा वकन्र्रगारे्न र पवहलो ग्रेर्मा मात्र प्रदान गररनेछ । दोहोरो भाषा संलग्न ववद्याथीहरू 5th 
ग्रेर्भरर कायािममा रहनेछन् । जव ववद्याथीहरूले सबै साझा खास मापदण्र् पढाइन्छ, उनीहरूसँग जमान, स्पावनस, वा फे्रन्चमा वनदेर्न प्राप्त गने थप 
बोनस हुन्छ । अन्ततः यसले उनीहरूलाई साझा खास मापदण्र्मा दक्ष हुँदा दोस्रो भाषामा धाराप्रवाह र साक्षर हुने अवद्वतीय अवसर प्रदान गछा । 
 
 
गवशषे गवशषेिाहरू:  उच्च र्ैश्चक्षक मापदण्र् र अपेक्षाहरू 
  समालोचनात्मक सोचाइ र समस्या समाधानमा जोर् 
  दोहोरा भाषा शर्क्षण अध्ययनहरू 
  दोस्रो भाषामा सुन्ने, बोल्ने र लेख्ने प्रवीणता ववकास गने 
 
 
योग्यिा:  स्थानीय ववद्यालय उपस्स्थवत क्षेत्रमा बसोबास गने 
  पुरा गररएको वनवेदन 
 

  
सवेा गररएको ग्रिे िहरू:   K – 5th 
 
 
यािायाि:    शर्क्षा बोर्ाको नीवत उनीहरूको उपस्स्थवत क्षेत्र ववद्यालयको एक माइल अधाव्यासबावहर बस्ने ववद्याथीहरूलाई ववद्यालयका 

लावग यातायात उपलब्ध गराइन्छ ।  
 
 
छनोर् िगक्रयाुः     कायािममा भनाा हुन घर उपस्स्थवत क्षेत्र छान्न धचठ्ठा सञ्चालन गररन्छ । 
 
   
ववेसाइर्:   http://www.ashfordparkes.dekalb.k12.ga.us 
                   http://www.evansdalees.dekalb,k12,ga,us 
  http://www.rockbridgees.dekalb.k12.ga.us 
 
        
     

दी म्यजूजयम स्कूल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन  

 
 इमसजन कायजक्रमहरू 

 

http://www.ashfordparkes.dekalb.k12.ga.us/
http://www.ashfordparkes.dekalb.k12.ga.us/
http://www.ashfordparkes.dekalb.k12.ga.us/
http://www.evansdalees.dekalb,k12,ga,us/
http://www.evansdalees.dekalb,k12,ga,us/
http://www.evansdalees.dekalb,k12,ga,us/
http://www.rockbridgees.dekalb.k12.ga.us/
http://www.rockbridgees.dekalb.k12.ga.us/
http://www.rockbridgees.dekalb.k12.ga.us/
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AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL                    FERNBANK ELEMENTARY SCHOOL  
 8 Lakeshore Drive                                 157 Heaton Park Dr. N.E.  
     Avondale Estates, Georgia 30002                                                        Atlanta, Georgia 30307 
                     678-676-5202                                             678-874-9302  

कायजक्रम गववरण: आईबी प्राथधमक वषा कायािम (पीवाइपी) पुणा बच्चाको ववकास, सामाजजक, र्ारररीक, संवेगात्मक र साँस्कृवतक आवश्यकताको ववकासमा केन्िीत 
हुन्छ ।  सोही समयमा, यसले बालबाशलकालाई ज्ञानको सबै प्रमुख क्षेत्रमा बशलयो धरातल प्रदान गदाछः  गणीत, सामाजजक अध्ययन, नार्क, भाषा, संगीत, रॅश्य कला, 
ववज्ञान, व्यशक्तगत र सामाजजक शर्क्षा, र र्ारररीक शर्क्षा ।  पीवाइपीले बालबाशलकालाई एउर्ा अन्तरााविय रॅवष्टकोणको ववकास गना सहयोग गना प्रयास गछा - ववश्वका अन्य 
भागका व्यशक्तहरूको रॅवष्टकोणबारे सचेत र संवेदनर्ील हुन ।  
 

गवशषे गवशषेिाहरू:    ववश्व भाषाको अध्ययन चावहन्छ 
 अन्तरााविय उदारतालाई प्रवधान गछा  
 बास्तववक सवालमा अथापूणा, गवहरो सोधपुछसवहत परम्परागत ववषयबावहर शसकाइ 
 सोधपुछ, बुझाइ, भाषासँग पररधचत हुन प्रोत्साहन गना र ववद्याथीलाईपरावतान र अश्चभव्यक्त गना ददन भाषा सीपको ववकासलाई   

सहयोग गछा  
 ववद्याथीहरूलाई अन्तरााविय पवहचान भएको पाठ्यिमसँग पररधचत गराउँछ 
 शसकारू प्रोफाइल, ववद्याथीको पूणा ववकास- र्ारररीक, बौजिक, संवेगात्मक र नैवतकतामाफा त जोर् ददन्छ 
 उत्तम उभ्यासहरूको प्रयोग गछा  
 वनरन्तर शर्क्षक ताशलम प्रदान गछा  
 सहकायामूलक, अन्तरववधात्मक शर्क्षण एकाइ कायाान्वयन गछा  
 ववद्याथीहरूलाई सोधपुछमा व्यस्त गराएर र शसकाइको प्रवियामा उनीहरूमा सचेतना ववकास गरेर शसकाइमा सकारात्मक 

धारणालाई प्रोत्साहन गछा जसले गदाा उनीहरू दीघाकालीन शसकारू बन्छन् 
 

योग्यिा:   DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
   पुरा गररएको आवेदन 
     आईबी पीवाइपी ववद्याथीहरूले सन्तोषजनक उपस्स्थवत र अनुर्ासन रेकर्ाहरू कायम गनुापछा ।  
  
सवेा गररएको ग्रिेहरूुः K – 5th 
 
यािायाि:    मातावपताहरूले उपस्स्थवत क्षेत्रबावहर बस्ने ववद्याथीहरूका लावग यातायात उपलब्ध गराउनुपछा । 
 
छनोर् िगक्रयाुः  आईबी प्राथधमक वषा कायािम (पीवाइपी) पूणा ववद्यालय वियाकलाप हो । आईबी धचठ्ठा  
                                      प्रवतक्षा सूचीका योग्य ववद्याथीहरू छान्न मात्र सञ्चालन गररनेछ । गृह उपस्स्थवत क्षेत्रका ववद्याथीहरू खुला शसर् भना पवहलो 

प्राथधमकतामा पनेछन् । अधघल्लो आईबी अनुभव भएका वनवेदकहरूलाई पवन प्राथधमकता ददइनेछ । यदद शसर्हरू गृह 
उपस्स्थवत क्षेत्रपधछ मात्र उपलब्ध भएमा र अधघल्लो आईबी अनुभव भएकाहरूलाई स्थान ददइएमा, ठूलो समुदायका 
ववद्याथीहरूलाई भनााका लावग ववचार गररनेछ ।  

 
गफिर गवद्यालयहरू:  Druid Hill Middle School (Avondale ES र Fernbank ES), Tucker Middle School (Midvale ES) 
 
ववेसाइर्हरु:   http://www.dekalb.k12.ga.us/fernbank 
   http://www.dekalb.k12.ga.us/avondale  http://www.dekalb.k12.ga.us/midvale 
 
 

 
अन्िराजगिय लयाचलररे् (IB)  

िाथममक वषज कायजक्रम (PYP) 

MIDVALE ELEMENTARY SCHOOL 
3836 Midvale Road 

Tucker, Georgia 30084 
678-874-3402 

अगस्ि 31, 2016 – जवव्यालय छनोर् कायजक्रमका लाजग छाजननुपने अन्न्िम ददन । 

http://www.dekalb.k12.ga.us/midvale
http://www.dekalb.k12.ga.us/midvale
http://www.dekalb.k12.ga.us/midvale
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CLIFTON-MEADOWVIEW एलीमने्िी स्कुल 
3132 Clifton Church Road S.E., Atlanta, Georgia 30316 

 678-874-4402  
 
 
कायजक्रम गववरणुः स्क्लफ्र्न गश्चणत, ववज्ञानर कम्प्यूर्र शर्क्षा म्याग्नेर् कायािमल ेएक अवद्वतीय र प्रववधधको गहनगने वातावरण प्रदान गदाछ। यसल ेपाँचौं 
ग्रेर्का ववद्याथीहरूको माध्यमबार् तेस्रोलाई वास्तववक जीवन समस्या अन्वषेण गना, कक्षाको शसमाभन्दा बावहर जाने मौका प्रदान गदाछ। यी ववद्याथीहरूले 
व्यशक्तगत र व्यावसावयक उद्यममा सफलता हाशसल गना कम्प्युर्र र्शक्त दोहन गना तयार गरररहेका छन्। म्याग्नरे् कायािमल े DeKalb को उत्कृष्ट 
पाठ्यिममा ववद्याथीहरूलाई प्रस्तुत गछा। प्रत्येक ववद्याथीलाई हरेक ददन, ददनभरीका लावग एक कम्प्यरु्र वा ल्यापर्पको पूणा पहुँच हुनछे । बढेको 
कम्प्युर्रको पहुँचल ेथप सुववधा प्रदान गछाःपढाइ र गश्चणत कौर्लबृजि गना र समस्या समाधान र जानकारी व्यवस्थापन गना अधधक समय प्रदान गछा। 
वबद्याथीहरुले सबै पाठ्यिम क्षेत्रमा एकूकृतहुने ग्रेर् स्तर अनुसन्धान पररयोजनाहरु सञ्चालन गना कम्प्युर्र प्रववधधको प्रयोग गछान्। कम्प्युर्र, र्ार्ा 
संकलन र ववश्लषेण गरेर समस्या समाधान गना प्रयोग गररन्छ । सबै ववद्याथीहरूलाई प्रववधध ववषयहरु मध्य ेकुनै एक पररयोजनासवहतDeKalb County 
ववद्यालय जजल्ला प्रववधध मेलामा प्रवरे् गना प्रोत्साहन गररएको छ।  म्याग्नेर् शर्क्षकहरूसँग ववर्षे हार्ावयेर र रे्स्कर्प प्रकार्न, ग्रावफक धर्जाइन, लखेन, 
पनुःउत्पादन, ववज्ञान प्रयोगहरू, ग्रावफक्स र र्ब्द संसाधनका लावग नववनतम कम्प्यरु्र सफ्र्वयेरमा पहुँच छ। पाँचौं ग्रेर्का ववद्याथीहरूको माध्यमबार् 
तेस्रोका लावग, यो प्रववधधको गहन वातावरणल ेप्रत्यके वबद्याथीलाई, आफूलाई व्यक्तगना र ज्ञान प्रवियाको गवहराईको उच्च िममा आफ्नो काम देखाउन े
मौका प्रदान गदाछ। रॄरसञ्चार र अन्य प्रववधधजस्ता अनुप्रयोगहरू, वतामान शर्क्षण कायािम बृजि गना प्रयोग गररन्छ । 
 
खास गवशषेिाहरुुः   ववद्याथी काया केन्िमा दैवनक पहुँच 

राि भरीका जानकारी र मानव संसाधनको ववद्युतीय पहुँच 
पाठ्यिम क्षेत्रका लावग प्राववधधक सहयोगमा जोर् 
गश्चणत र ववज्ञानमा ववस्तारीत वनदेर्न 
ववद्याथीको काम प्रकार्नका लावग मल्ल्र्धमधर्या उत्पादन क्षमताहरु 
सामाजजक र र्ारीररक ववकास बढाउने पाठ्येतर गवतववधधहरु 
आमाबाबुको सहभावगतालाई प्रोत्साहन 
 

योग्यिाुः    DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन 

वबद्याथीहरुका लावग 2014-2015 को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज 3.0 -वा बढी_                                   
ग्रेर् 3 - 5का लावग आवेदन ददने 

 
 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   3आँ– 5आँ 
 
यािायािुः    सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्।  

 
छनोर् िगक्रयाुः  सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः कोलल्म्बया धमधर्ल स्कुल, कोलल्म्बया हाई स्कुल 
 
ववेसाइर्ुः    http://www.dekalb.k12.ga.us/clifton 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम  
गदणि, गवज्ञान र कम्प्यरु्र सशक्षा 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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DeKalb एलीमखेन्ि स्कुल अफ द आर््जस (मिइससए) 
3130 ओल्र् रकवब्रज रोर्, एभोन्रे्ल स्रे्र््स, जीए 30002  

678-874-1300   
 

कायजक्रम गववरण: धर्इशसए कायािममानार्क, नृत्य, रॅश्य कला, र सामान्य, गायन, र बाजा संगीतसँगै मुख्य र्ैश्चक्षक वनदेर्न पदाछ। गे्रर् के- 3 का 
ववद्याथीहरू नृत्य, नार्क, सामान्य संगीत, र रॅश्य कलाका साप्तावहक कक्षाहरुमा भनाा हुन्छन् ।  ग्ररे् 4-7 का ववद्याथीहरूले नृत्य, नार्क, गायन संगीत, 
बाजा संगीत, या रॅश्य कलामा एक प्रमखु र सहायक छनोर् गछान्।  ववद्याथीहरु आफ्नो प्रमखु कक्षामा हप्ताको तीन पर्क र सहायक कक्षामा हप्ताको रृई 
पर्क उपस्स्थत हुन्छन्।  गे्रर् 1-7 का ववद्याथीहरूल ेधर्इशसएमा आफ्नो नामांकन कायम गना 3.0 -वा बढी_ गे्रर् प्वाइन्र् एभरेज (जीपीए)कायम गनुापछा 
। प्रत्येक सेमेस्र्रमा प्रदर्ान र रॅश्य कला क्षेत्र यात्रा लवगन्छ(उदाहरणहरूमा समावरे् भएपवन कब ऊजाा केन्ि, एलाईन्स शथयरे्र, सेन्र्र अफ पपेदर आर््ास 
आददमा प्रदर्ान गररएका र्ोमा सीधमत छैनन्) नार्क, नृत्य, संगीत, र रॅश्य कलाका अवधारणाहरु आमाबाबुका लावगगररने प्रदर्ानमा ववद्याथी 
सहभावगताको माध्यमद्वारा ववस्तार हुन्छन् । 
 
खास गवशषेिाहरुुः   अफा  साधनहरुमा वनदेर्न र ग्रेर् 3 का सबै ववद्याथीहरूको लावग रेकर्ार वनदेर्न 
  ऐनाहरु, वनलल्म्बत भुँइ, र अन्य सुववधाहरूद्वारा सुसस्ज्जत एक नृत्य स्रू्धर्योमा वनदेर्न   
  नृत्यका ववश्चभन्न र्ैलीहरूमा वनदेर्न -ब्यालेर्, ज्याज र आधुवनक_   
  प्रदर्ान र/ वा प्राववधधक नार्कमा  वनदेर्न 
  प्राववधधक उपकरण, भेषभूषा, साजसज्जार सेर्का ववश्चभन्न प्रकारहरुमा पहुँच  
  कला - सम्बस्न्धत क्षेत्रमा रृई यात्रा  
  परीक्षण प्रदर्ानमा आधाररत प्रदर्ान समूह -अवतररक्त गवतववधध र्ुल्क आवश्यक_  
  भेषभूषा, साजसज्जा र सेर्द्वारा ववस्ताररत प्रदर्ानहरु  
  सबै ववद्याथीहरूको लावग गवतववधध र्ुल्क आवश्यक  
  सबै ववद्याथीहरूको लावग वदी पोर्ाक कोर् आवश्यक  
  ग्रेर् के - 3का सबै ववद्याथीहरूको लावग नृत्य, नार्क, सामान्य संगीतर रॅश्य कला वनदेर्न 
  हाल वा पवहले आफ्नो क्षेत्रमा पेर्ेवर काम गरेका वनदेर्कद्वारा नृत्य, नार्क, गायन संगीत, बाजा संगीत र रॅश्य कला 

वनदेर्न 
  

योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  जजल्ला ववद्यालय छनोर् आवेदन पुरा गररएको (सबै ग्रेर्हरु) 
  परीक्षण प्रदर्ान आवदेन पुरा गररएको (ग्रेर् 4– 7) 
  परीक्षण प्रदर्ान पुरा गररएको] -u|]8 4 – 7_ 

ग्रेर् 2-7 मा आवेदन ददने ववद्याथीहरूको लावग 2015-2016 को फलररपोर्ा कार्ामा 3.0 (वा बढी) मुख्य ववषय ग्रेर् 
प्वाइन्र् एभरेज 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 7आँ  
  
यािायािुः    सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु / ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्।  

 
छनोर् िगक्रयाुः     ग्रेर्के–3 का लावग सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठाछनोर् प्रविया  
  ग्रेर् 4-7का लावग रृईवर्ा कला क्षेत्रमा अन्तवााता र परीक्षण प्रदर्ान 
  ग्रेर् 4-7  का लावग र्ैश्चक्षक र कला शसफाररसहरू 
                                     
गफिर गवद्यालयहरुुः परीक्षण प्रदर्ान, अन्तवााता र स्स्वकृवतमा DeKalb स्कुल अफ द आर््ास 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.desa.dekalb.k12.ga.us 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम 

कलाहरु 

     अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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EVANSDALE एलीमने्िी स्कुल 
2914 Evans Woods Dr., Doraville, Georgia 30340  

 678-874-2702   
 

 
कायजक्रम गववरण: इभान्सरे्ल गश्चणत, ववज्ञानर ववश्व भाषा कायािमल,े राम्रो कला र ववश्व भाषाका तत्वहरुद्वारा सन्तुशलत एक चुनौतीपूणा वातावरणमा 
उनीहरुको गश्चणत, ववज्ञान, र संचार सीप ववकासमा चासो राख्दै पाँचौं ग्रेर्को माध्यमबार् वकन्र्रगारे्नका ववद्याथीहरूको आवश्यकता पूरा गना कर्ा प्रयास 
गछा। पहुँच हुन े एकूकृत गवतववधधहरुमा ववद्याथी सहभागी हुन े गदाा यो पाठ्यिम, आधारभूत पाठ्यिमलाई अन्तरववषयक माध्यमद्वारा समृिबनाउन 
धर्जाइन गररएको छ। प्रववधध वनदेर्न बृजि गनापवन प्रयोग गररन्छ। वबद्याथीहरुले ववश्लषेणात्मक, गवहरा अनुसन्धान अध्ययनका माध्यमबार् वबषयवस्त ु
शसक्छन्। ववद्याथीहरू समस्या समाधान गना एक प्रयोगर्ाला वातावरणमा कामगने हुनाले गवतववधधहरुल ेउच्च -िम सोचाइ बढाउँछ।  फ्रान्सेली संगीत र 
कला,कायािमका बशलया सुववधाहरू हुन्, जसल ेसंचार र रचनात्मकता कौर्ल ववकास गनामा मदत गछान्।  
 
खास गवशषेिाहरुुः   सहकारी शसकाई 

ववज्ञान प्रयोगर्ाला 
पाठ्यिम क्षेत्रका लावग प्राववधधक सहयोगमा जोर् 
दैवनक फ्रान्सेली शसकाइने 
आमाबाबुको सहभावगतालाई प्रोत्साहन 
 

योग्यिाुः   DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 पूरा गररएको आवेदन 
 वबद्याथीहरुका लावग 2014-2015 को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज 3.0 -वा बढी_ 
 ग्रेर् 2 - 5का लावग आवेदन ददने 
 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 5आँ 
 
यािायािुः   सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्।  

  
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः कोलल्म्बया धमधर्ल स्कुल, कोलल्म्बया हाई स्कुल 
 
ववेसाइर्ुः  http://www.dekalb.k12.ga.us/evansdale 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम 

गदणि, गवज्ञान र गवश्व भाषा 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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               गकिेज म्याग्नरे् स्कुल                                                      वाि्सवथज म्याग्नरे् स्कुल   
1663 इस्र् न्यान्सी विक ड्राइभ, एर्लान्र्ा, जर्जिया 30319          3039सान्र्ा मोवनका ड्राइभ, धर्कार्र, जर्जिया 30032  

 678-874-6602        678-874-2402  
 

कायजक्रम गववरणुः उच्च धर्ग्री हाशसलकताा म्याग्नेर् कायािमल ेगे्रर् 4-6  काबौजिक क्षमता, योग्यता, र कठोर र्ैश्चक्षक वातावरणमा हाशसल गने कायाात्मक 
क्षमता भएका ववद्याथीहरुलाई एक र्ैश्चक्षक कायािम प्रदान गरररहन्छ।  उच्च धर्ग्री हाशसलकतााका लावग म्याग्नेर् कायािम व्यापक छ । यो कायािम 
रचनात्मक, कायामा स्वतन्त्र, सोचमा सधमक्षात्मक र संचारमा प्रभावकारी हुन ववद्याथीरुलाई सक्षम बनाउनका लावग धर्जाइन गररएको हो। पाठ्यिममा एक 
बाजा संगीत तत्व छर ववद्याथीहरू कला र संगीत कक्षामा साप्तावहकरुपमा वनधााररत छन् । एक चुनौतीपूणा पाठ्यिम प्रदान गनाका लावग, ववद्याथीहरूले 
स्कूल पधछ ववद्याथीहरूको लावग प्रदान गररएका थुप्र ैशर्क्षा-केजन्ित संवधान मौकामा भनाा हुन प्रोत्सावहत गररन्छ। शर्क्षक र आमाबाबुले यीनीहरुलाई स्कुल 
सत्र पधछ वनदेर्न गछान्। 
 
खास गवशषेिाहरुुः प्रयोगर्ालामुखी ववज्ञान कायािम 

अनुसन्धान मुलक समस्या हलको वैज्ञावनक ववधध 
पाठ्यिममा अन्तरववषयक रॅवष्टकोण 
ववश्व भाषा (वकरेजः जमान वार््सवथा स्पेवनर्) 
थुप्रै स्तरका प्रवतस्पधााहरुमा ववद्याथी/ ववद्यालयको सहभावगता 
आमाबाबुको सहाभागीतालाई प्रोत्साहन 
बाजा संगीत दैवनक शसकाइन्छ 
21आँर्ताखब्द शसकाइ वातावरण (एक्र्ीभ बोर्ाहरु, आइप्यार्हरु, ल्यापर्पहरु, श्चभधर्यो प्रोर्क्सन,  3र्ी वप्रजन्र्ङ र अरु थुप्र)ै 
 
 

योग्यिाुः    DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास     
   पूरा गररएको आवेदन 
   2015-2016को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज 3.0 -वा बढी_  

 2014-2015 वा2015-2016 आधारभुत सीपको लोवा पररक्षा (आइर्ीवबएस) वा अका]{ 2014-2015 वा2015-2016 
नम–ररफे्रन्स्र् स्यान्र्राइज्र् पररक्षा (अरु बच्चाहरुसँग तुलना गररने) (वत हुन्– स्यान्र्र्ा 10, क्याशलफोवनयाा एधचभमेन्र् 
रे्स्र् (क्यार्), मेरोपोशलर्न एधचभमेन्र् रे्स्र् (म्यार्)) 

 75आँ प्रवतर्त( वा बढी_ कुल पढाई अंक, 75आँ प्रवतर्त( वा बढी_ कुल गश्चणत र्ब्लु÷गणना अंक, 85आँ प्रवतर्त( वा 
बढी) पुरा समग्र अंक  

 मानकूकृत परीक्षा अंक धचट्ठा (अवनयधमत रुपरेखा)को लावग योग्य हुन छनोर् प्रवियाको एक हप्ता अगाधर् नै पेर् हुनुपछा ।                                               
 

                          
ग्रिे स्िर ददइएकोुः  4आँ – 6आँ 
 
यािायािुः     सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावगतय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्। 

 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः  Kittredge म्याग्नेर् स्कूल, Chamblee धमधर्लस्कूल, Chamblee हाई स्कूल   
   Wadsworth म्याग्नेर् स्कूल, Chapel Hill धमधर्ल स्कूल, Southwest DeKalb हाई स्कूल 
 
ववेसाइर्ुः     http://www.dekalb.k12.ga.us/kittredge http://www.dekalb.k12.ga.us/wadsworth 

 
उच्च मिग्री हाससलकिाज म्याग्नरे् कायजक्रमहरु 

 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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    गिआर एलीमखेन्ि हन्र्ल े                               गहल्स एलीमखेन्ि  
  1131वब्रआर श्चभस्र्ा रे्रेस एन.इ., एर््लान्र्ा, जर्जिया 30324            2112 शसम्यान सका ल, च्याम्ब्ली, जर्जिया 30341  
            678-874-5902       678-676-7402  
 

    
कायजक्रम गववरणुः यो मोन्रे्स्वरी रॅवष्टकोण र यसको ववववध समुदायले एक सुरश्चक्षत, भरपुर शसकाइको वातावरण प्रदान गरेर, सबै ववद्याथीहरूको लावग 
बशलयो र्ैश्चक्षक जगको स्थापनामा सहयोग गछा । मोन्रे्स्वरी कायािमहरुमा बहु–उमेरका कक्षाहरुको सुववधा छ जहाँ बालबाशलकाहरुले, ववर्ेष गरी 
अनुसन्धान लावग तयारगररएका सामाग्रीहरुको प्रयोगगरेरआफ्नै गवतमा प्रत्यक्ष अनुभवमा शसक्छन्।  यो वातावरणले हाम्रा ववद्याथीहरुलाई तजे रुपमा 
पररवतान भइरहेको समाजमाआजीवन शर्क्षाथी बन्न सक्षम बनाउँछ।  यो मोन्रे्स्वरी कायािमले बच्चाको ववकास स्तरमा शसकाइ वातावरणकोअनुकुलतामार 
र्ैश्चक्षक अवधारणाहरु र व्यवहाररक सीपमा र्ारीररक गवतववधधको भूधमकाको महत्वमा जोर् ददन्छ ।  
 
 
खास गवशषेिाहरुुः    बहु–उमेरका कक्षाहरु 

प्रत्येक ववद्याथीका लावग “तयारीरुपको” वातावरण 
मोन्रे्स्वरी ताशलम प्राप्त शर्क्षकहरु 
 

योग्यिाुः     DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
   पुरा गररएको आवेदन 

 गे्रर्1  का लावग आवेदन ददने आवेदकहरुले, ववद्याथीले कम्तीमा पवन एक वषाका लावग प्राथधमक स्तरमा मोन्रे्स्वरी 
कायािममा उपस्स्थत भएको संकेत ददने कागजातहरु उपलब्ध गराउनुपछा।  ग्रेर् 4-5का लावग आवेदन ददने आवेदकहरुले, 
ववद्याथीले कम्तीमा दोस्रो वा तेस्रो ग्रेर्को समयमा मोन्रे्स्वरी कायािममा उपस्स्थत भएको संकेत ददने कागजातहरु उपलब्ध 
गराउनुपछा। 

 नोर्: प्रत्यके स्कूल वषाको सुरुमा, एक वकन्र्रगारे्न ववद्याथी, वप्र–केमोन्रे्स्वरी अनुभव वबना मोन्रे्स्वरी कक्षामा प्रवेर् हुन 
सक्छ।  के–5का ववद्याथी जो घर उपस्स्थवत क्षेत्रमा बस्छन् र जो सेप्रे्म्बर 30, 2015 पधछ प्रवेर् गना योग्य छन्, उनीहरुसँग 
कम्तीमा एक पूणा वषाको मोन्रे्स्वरी अनुभव हुनपछा। 

 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः    के– 5आँ 
      
                
यािायािुः     मोन्रे्स्वरी स्कूलमा वनयुशक्त प्राप्त ववद्याथीहरूको लावग आमाबाबुले यातायात प्रदान गनुापछा । 
 
छनोर् िगक्रयाुः:    मोन्रे्स्वरी कायािम धचट्ठा, योग्य ववद्याथीहरूको छनोर्का लावग आयोजना भइरहेको छ, पखााइको 
   सूचीमा परेका मात्र।  घर उपस्स्थवतक्षेत्रबार् आएका ववद्याथीहरुलाई खुला शसर् भना प्राथधमकता हुनेछ ।  यदद घर उपस्स्थवत 

क्षेत्रबार् आएका ववद्याथीहरु वनयुक्त भएपधछ सीर्हरु उपलब्ध भएमा, त्यसपधछ  
                                        बृहत समुदायबार् आएका ववद्याथीहरुकोनामांकनका लावग ववचार गररनेछ। यो धचट्ठा माध्यमबार् छनोर् भएका सबै 

ववद्याथीहरुलाई शसर् उपलब्ध नहुन्जेल पखान ेसूचीमा राखखनेछ।  
 
सम्पकज ुः   मोन्रे्स्वरी सन्दभामा अधधक जानकारीका लावग वा मोन्रे्स्वरी स्कूलमा एक भ्रमण वनधाारणका लावग, कृपया सीधा मोन्रे्स्वरी 

स्कूलमा सम्पका  गनुाहोस्।  
    
वेवसाइर्हरु:     http://www.dekalb.k12.ga.us/briarvista 
                     http://www.dekalb.k12.ga.us/huntleyhills 
                     

 
मोन्रे्स्वरी कायजक्रमहरु 

 

अगस्र् 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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ससनरे् गबल 10 
1701 माउन्रे्न इन्र्स्स्रयल बोलभार्ा 

स्र्ोन माउन्रे्न, जर्जिया 30087 
678-676-0035 

 
कायजक्रम गववरण: एसबी –10लाई,जर्जिया ववर्ेष आवश्यकता छात्रवृशत्त कायािम (जर्जिया स्पेर्ल नीर््स स्कोलरसीप प्रोग्राम) भनेर पवन धचवनन्छ र यो 
एक, जर्जिया सामुदावयक ववद्यालयहरुमा जाने ववर्ेष आवश्यकता भएका ववद्याथीहरु जो व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, 
आइइपी) अन्तरगत सेवा पाइरहेका छन्, उनीहरुका लावग उपलब्ध स्कुल छनोर् कायािम हो। 
 
योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 
  ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 1– ववद्याथीसँग हाल बसोबास गने आमाबाबुरअश्चभभावक  हुनुपछा  

          जर्जिया र कम्तीमा एक पात्रो वषाको लावग वनवासी भएको।  
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र्  2- ववद्याथी सम्पूणा 2015 – 2016 स्कूल वषामा एक जर्जिया सामुदावयक स्कुलमा (ग्रेर् के–12) 
भनाा भएको र उपस्स्थत शथयो।  पूवा- स्कुल ववर्ेष शर्क्षाका ववद्याथीहरु योग्य हुनेछैनन् ।  योग्य हुनुअधघ अधघ एक ववद्याथीले 
वकन्र्रगारे्नमा एक पूणा स्कूल वषा पूरा गनुापछा । 

 
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 3– ववद्याथी सावाजवनक ववद्यालयहरुद्वारा अक्र्ोबर 2015 र माचा 2016 मा आयोजजत 
अवनवाया ववद्याथी गणनाको समयमा एक स्कूल जजल्लाहरूद्वारा ररपोर्ा गररएको शथयो। 

 
 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 4- ववद्याथी जजएसएनएस कायािम लावगका लावग योग्य हुन सम्पूणा स्कूल वषाको लावग एक 

व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, आइइपी) हुन आवश्यक छैन ।  2015 – 2016 को स्कुल 
वषाको कुनै न कुनै समयमा आइइपी अन्तगात ववद्याथीले ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त गरेको हुनुपछा।   एक ववद्याथी, या त 
अक्र्ोबर 2015 वा माचा 2016 को ववद्याथी गणनामा वा अस्न्तम ववद्याथी रेकर्ामा ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त एक 
ववद्याथीको रूपमा स्कूल वषाको अन्त सम्ममा स्कूल जजल्ला(हरू) द्वारा ररपोर्ा हुनुपछा । 

  
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
 
यािायािुः    यातायात ददइएको छैन; अश्चभभावकले नै व्यवस्था गनुापछा 
 
  
छनोर् िगक्रयाुः    सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
 
 सम्पकज  :  ववर्ेष शर्क्षा ववभाग 678-676-1809 
  
 
ववेसाइर्ुः        www.dekalb.k12.ga.us/school-choice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
ससनरे् गबल10 

 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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कायजक्रम गववरण: परम्परागत ववषय ववद्यालय समुदायको ववद्यालय हो जसले ववद्यालय जजल्लाभरका धछमेकू ववद्यालयहरूको इलमेन्र्री  
वा मध्य ववद्यालय तहका ववद्याथीलाईआकषाण गछा वकनभने यसको अवद्वतीय ववर्ेषताले ववद्याथी र पररवारको आवश्यकता पूरा गछा ।  परम्परागत ववषय 
ववद्यालय ववद्याथीहरूलाई उच्च संरचनाको सेदर्ङमा ववस्तृत, अन्तरववधात्मक र्ैश्चक्षक कायािम प्रदान गना धर्जाइन गररएको हो । ववद्याथीहरू चुनौती ददने 
कायािममा सविय सहभागीहरू हुन् जसमा घरमा अध्ययन गने पररयोजना र ववश्व भाषाको अनुभव शलने वियाकलाप पदाछन् । अन्तर पाठ्यिम वनदेर्न  
र्ैलीले थप अनुसन्धान केन्िीत असाइनमेन्र्हरू र समस्या समाधान र समालोचनात्मक सोच चावहने हाते पररयोजनाको नेतृत्व गछा । मातावपताहरू 
कायािमको महत्वपूणा अंग हुन् र उनीहरूले वनदेर्नात्मक कायािममा जोर् ददन्छन् र ववद्यालयलाई सहयोग प्रदान गछान् ।   
 
खास गवशषेिाहरु : मातावपताको संलग्नता चावहने 
   खास ववषयहरूमा जोर् 
   उच्च र्ैश्चक्षक मापदण्र् र अपेक्षाहरू 
   ववश्व भाषासँग पररधचत 
   कर्ा आचार संवहता 
   पोर्ाक आवश्यक/कर्ा पोर्ाक वनयम 
   वववेचनात्मक सोचाइ र समस्या हल गनेमा जोर् 
   कम्पयुर्रको माध्यमबार् स्वचाशलत पठनपाठन  

कायािम (एशलमेन्र्री स्कूलहरू) 
   गमीयामको वबदामा पठन र गश्चणत सम्बस्न्ध  

वियाकलापहरू आवश्यक 
   दैवनक चुनौतीपूणा गृहकाया आवश्यक 
   युसन कायािमहरू 
  वियाकलापमा आधाररत शर्क्षण 
  कायासूची आयोजकहरू  
  अन्तरववषयक शर्क्षण 
 
योग्यिा :  शथम ववद्यालय वफर्र क्षेत्रमा बस्ने 
   पुरा गररएको वनवेदन  

  
सवेा गररएको ग्रिे िहरू:   वप्र-वकन्र्रगारे्न – 5th 
 
यािायाि:    सबैभन्दा पधछल्लो DeKalb County यातायातनीवतको पालना हुनेछ ।  मातावपताहरू, कृपया ध्यान ददनुहोला कू 

इलमेन्र्री शथम ववद्यालयका ववद्याथीहरूका लावग यातायात अवहलेकै संरचनाअनुसार उपलब्ध गराइनेछ ।  इलमेन्र्री शथम 
ववद्यालय ववद्याथीहरूले तोवकएको शथम ववद्यालहरूसम्म धछमेकबार् यातायात प्राप्त गना जारी राख्नेछन् ।   

 
छनोर् िगक्रयाुः     िमरवहतधचठ्ठा छनोर् प्रवकया शसर्को उपलब्धतामा आधाररत 
 
सम्पकज हरू:  स्थानीय ववद्यालय सम्पका  जानकारीका लावग माशथको चार्ा हेनुाहोस् । 
   
ववेसाइर्:   स्थानीय ववद्यालय वेवसाइर् ठेगानाका लावग माशथको चार्ा हेनुाहोस् । 
        

दी म्यजूजयम स्कूल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 

  

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 

 
परम्परागि गवषय इलमने्र्री स्कूल 

 
 

EDWARD L. BOUIE 
Sr. 

ELEMENTARY 
SCHOOL 

 
5100  Rock Springs Rd 

Lithonia, GA  30038 
678-676-8202 

http://www.bouiees. 
dekalb.k12.ga.us/ 

NARVIE J. HARRIS  
ELEMENTARY 

SCHOOL 
 
 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA  30034 

678-676-9202 
http://narvieharrises 
.dekalb.k12.ga.us/ 

MARBUT  
ELEMENTARY 

SCHOOL 
 
 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA  30058 

678-676-8802 
http://www.marbutes. 
dekalb.k12.ga.us/ 

OAKCLIFF  
ELEMENTARY 

SCHOOL 
 
 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA  30340 

678-676-3102 
http://www.oakcliffes. 
dekalb.k12.ga.us/ 

ROBERT SHAW  
ELEMENTARY 

SCHOOL 
 
 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA  30079 

678-676-6002 
http://www.robertshawe 

s.dekalb.k12.ga.us/  
 

WYNBROOKE  
ELEMENTARY 

SCHOOL 
 
 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain,  

GA  30087 
678-676-5002 

http://www.wynbrookee 
s.dekalb.k12.ga.us/ 

http://www.bouiees/
http://narvieharrises/
http://www.marbutes/
http://www.oakcliffes/
http://www.robertshawe/
http://www.wynbrookee/
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मिस्क्लमेर 
 

 रे्र्लाईन यदद प्रर्ासनीक कायाालयहरू व्यापारका लावग बन्द हुने ददनमा परेमा, कागजातहरू रे्र्लाईनपधछको पवहलो 
व्यापाररक ददनमा पवन शलइनेछ ।  छुरे्को रे्र्लाईनका लावग कुनै अपवाद हुनेछैन ।  आवश्यक परेमा जजल्लाले समयरेखा 
पररवतान गने अधधकार वनवहत गछा । 

 
 रे्काव क्षेत्र ववद्यालय जजल्ला (र्ीसीएसर्ी) ले वनयम, नीवत, कायाववधी, कायािम वनदेशर्का, धमवत, पाठ्यिम र कोसालाई 

कुनै अवग्रम सूचना वा दावयत्वववना यो प्रकार्नको कुनै पवन कथन पररवतान गने अधधकार राख्छ । 
 
 र्ीसीएसर्ील ेअनपेश्चक्षत कारणल ेकुनै पवन ववद्यालय छनोर् कायािममा ववद्याथीहरू राख्न सक्ने अधधकार राख्छ ।  यो 

ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहाँ वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  
                   
 कसैलाई पवन उमरे, ललिग, वणा, रंग, धमा, मलू रावियता, अपांगता, वा यसका कुन ैपवन र्ैश्चक्षक कायािम, गवतववधी वा 

रोजगार अभ्यासहरूमा अपांगताका आधारमा भेदभाव नगने DeKalb County र्ैश्चक्षक बोर्ाको नीवत हो । 

      
 

गवद्यालय छनोर्को कायाजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 

        (678) 676 - 0035  
 
 

                                               
     

DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले उपहार म्याग्नरे् र ववषय ववद्यालय कायाालय प्रर्ासकहरूल ेस्थानीय, राज्य र संघीय 
अभ्यास, वनयमावली र नीवतहरूको समथान गना कायािम वनदेशर्का, कायाववधी, सेवा, पाठ्यिम र कोसालाई कुनै अवग्रम 
सूचना वा दावयत्वववना पररमाजान गने अधधकार राख्छ ।  यो ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहा ँ
वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  

 
 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 
 
 

http://www.dekalb.k12.ga.us/
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2016-2017 

 

 

गवद्यालय छनोर् कायजक्रम गववरणहरू 
(मममिल स्कूल) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अगस्र् 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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PEACHTREE CHARTER मममिल स्कुल 
4664 नथा पीचदर रोर्, र्नवरु्ी, जीए30338 

  678-676-7702 
 
 
 

कायजक्रम गववरण: ररगोरस कलेज तयारी कायािम 
पीचदर चार्ार धमधर्ल स्कुलको रृररॅवष्ट भनेको: अवन वतमीहरू जहाँ हरेक ववद्याथी आध्यास्त्मक अधधकार स्कूलद्वारा वतनीहरूलाई शसक्न सक्छ 
एक स्कूल जहाँ हरेक ववद्याथी शसक्नका लावग प्रेररत रअसल बन्नका लावग र्र्क्त छन्। पीचदर चार्ार धमधर्ल स्कुलको लक्ष्य भनेको: "आपसी सहयोगको 
एक आत्मा माफा त् पीचदर चार्ार धमधर्ल स्कूल ववद्याथीहरुको आफ्नो र्ैश्चक्षक र व्यशक्तगत सपना महसुस गना समथान गछा।" 
 
 
खास गवशषेिाहरु :   8औंग्रेर् स्रे्म एकेरे्मी 
  कक्षा वनधाारणमा लचीलोपन  
  ववषयवस्तुको गवत  
    

 
योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
     
   

 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   6आँ – 8 आँ       
 
 
यािायाि:    वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा   
  पीचदर चार्ार धमधर्ल स्कुल 
 
 
 
छनोर् िगक्रया:   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
  
  
सम्पकज ुः    एमआर. स्कर् हेप्र्ीन्स्र्ल, प्रधानाध्यापक    
  
 
 
ववेसाइर् :    www.peachtreechartermiddleschool.org  

       

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
पीचदि चार्जर मममिल स्कुल 
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DeKalb एकेिेमी अफ रे्क्नोलोजी एण्ि इन्भाइरोँमने्र् 
1492 Kelton Drive, Stone Mountain, GA 30083 

404-484-5865 
 
 

कायजक्रम गववरण: ररगोरस उच्च ववद्यालय वप्रपेरेर्री कायािम प्रदान गररदा एक धमश्चित प्रववधध र पयाावरणीय पाठ्यिम पवन उपलब्ध गराइने। DeKalb 
एकेरे्मी अफ रे्क्नोलोजी एण्र् इन्चाइरोँमेन्र् इन्कको लक्ष्य  भनेको ववद्याथीहरुलाई प्रववधीका कारण हुने जदर्ल वातावरणीय नवतजा र अन्य व्यवसावयक 
वनणायहरुका बारेमा समुदाय उन्मुख वनदेर्नात्मक पाठ्यिम माफा त ववचार गनुापन ेआवश्यकताका बारेमा शर्क्षा प्रदान गनुा हो। स्कूलले एक र्ैश्चक्षक र 
संगठनात्मक पाठ्यिमको माध्यमबार् ववद्याथीहरुको उपलस्ब्ध सुधार गने काम गनेछ जोः प्रववधध र वातावरणबीचको महत्त्वपूणा सम्बन्धलाई मान्यताददने; 
उच्च िम सोचाइ कौर्ललाई बढावा ददने- सधमक्षात्मक सोचाइ, समस्या हल, र वनणायगनामा; ववद्याथीहरुलाईशसक्नका लावग वास्तववक संसार सन्दभाद्वारा 
उत्प्रेररतगने; शर्क्षार्थिलाई अनुसन्धानमा संलग्नगराउने र ध्यानपूवाक,ववद्याथी केजन्ित, र उद्योग र पयाावरणसमूह बीच सहकारी गवतववधधहरु; र्ैश्चक्षक सुधार 
लक्ष्यववकास; राज्य र राविय र्ैश्चक्षक स्तर सँग संलग्न गराउने; वातावरणलाई पूणाताको ववचार गनेअथाात् व्यापार र पयाावरणको सह-अस्स्तत्वको; र 
आजीवन लगातार शसक्ने कायालाई बढावा ददन्छ । 
 
 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः   इन्र्रनेर्नल बाक्कालउररएर् आइबी क्यास्न्र्रे्र् स्कूल  
  ववकशसत प्रववधध अध्ययन 
  ववकशसत पयाावरणीय अध्ययन 
  सविय व्यस्तता र सोिेदर्कशर्क्षण तररका 
  ववभेददतपाठ र रचनावादी नमुना 
  पररयोजनामा आधाररत र अन्तरववषय शर्क्षण र शसकाई 
  पररवार उन्मुख एकेरे्मी 

 
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
        

 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 8 आँ   
 
यािायािुः    DeKalb मा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  एकेरे्मी अफ रे्क्नोलोजी एण्र् इन्भाइरोँमेन्र् 
 
   
 
छनोर् िगक्रया:   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज ुः   र्ा. मरी वीलीस, हेर्मास्र्र/ शसइओ    
  
 
 
ववेसाइर्ुः    www.dekalbacademy.org 

      

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
DeKalb एकेिेमी अफ रे्क्नोलोजी एण्ि इन्भाइरोँमने्र् 

 

 
 

http://www.dekalbacademy.org/
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DeKalb पाथ एकेिेमी 
3007 Hermance Drive, Atlanta, GA 30319 

404-846-3242 
 
 

कायजक्रम गववरणुः ररगोरस कलेज तयारी कायािम 
DeKalb पाथ एकेरे्मीको लक्ष्य भनेको र्रणाथी, आप्रवासी रच्याम्ब्ली, र्ोराश्चभल्ला र DeKalb काउन्र्ी, जर्जियाको क्लाका स्र्ोन क्षेत्रबार्आएका 
स्थानीयबालबाशलकाहरुका लावग सुरश्चक्षत र उत्प्रेरक वातावरण तयार गनुाका साथै सीप,ज्ञानर चररत्र ववकास गना अवसर प्रदान गनुा हो जो सामाजजक-
आर्थिक र भाषासम्बन्धी बाधा भएपवनउच्च ववद्यालय, कलेज, र प्रवतस्पधी संसारमा सफल हुनका लावग आवश्यक छ।  
 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः   लामो स्कूल ददन 
  अन्य भाषा बोल्ने जनसंख्यालाई वृहत अंग्रेजी सेवा प्रदान गछा  
   

 
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
   

 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   5आँ– 8आँ, तर हामी ग्रेर्5 मा मात्र ववद्याथीहरु शलन्छौँ।  
 
यािायािुः    क्लाका स्र्ोन पुस्तकालयमा वनयुशक्त प्राप्तगने ववद्याथीहरूका लावगआमाबाबुलेयातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  नथा इस्न्र्यन विक 
 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज :   र्ा. जुली ब्राउन, प्रधानाध्यापक    
  
 
 
ववेसाइर्ुः    www.pathacademy.org      

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
DeKalb पाथ एकेिेमी 

 

http://www.pathacademy.org/
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DeKalb गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 
1402 Austin Drive, Decatur, Georgia 30032 

404-937-2000 
 
 

कायजक्रम गववरण:. DeKalb वप्रपरेेर्री एकेरे्मी ववववध के–7 समुदाय हो जहाँ शर्क्षकहरु, बालबाशलकाहरु, आमाबाबु र नेताहरूले सँगै शसक्छन्। 
ववद्याथीहरुले ज्ञानको खेती गछान् र सधमक्षात्मकरुपमा सोच्नुका साथै सहयोग र चासो देखाउँदै काम गना शसक्छन् । हाम्रो ववश्वलाई आकार ददन 
ववद्याथीहरुलाई तयार गनाका लावग, अनुभवमा आधाररत हाम्रो पाठ्यिममा ववज्ञान, मानववकू, र कलाको धमिण छ। 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः   हामी एक आदर्ा वातावरणको शसजानागदै, आमाबाबुसंग साझेदारी गने हाम्रो जजम्मेवारीमा ववश्वासगछौँ।                      
                                           जसमा ववद्याथीहरूलाई मौका हुनेछः 

• र्ैश्चक्षक उत्कृष्टताको लावग प्रयास 
• एक ववववध पाठ्यिम अन्वेषण 
• एक ववश्वव्यापी वातावरणमा सफल हुन तयार 
• बढ्दै गरेको समुदायलाई सेवा प्रदान 
• चररत्र शर्क्षामा सहभागी,अरूलाई आदर गने ववकास, माध्यम  
• उदाहरणीय सदस्यता 
• सबै सामग्री क्षेत्रदेखख सहकारी र्ैश्चक्षक समुदाय अनुभव  
• प्रववधधमा राम्रो कला 
• आजीवनशर्क्षार्थिको रुपमा ववकास 
•  वनदेर्नात्मक कायािमको समथान गना प्रववधधलाईएक शसक्ने उपकरण रूपमाववश्वास गने 

 
 

योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 7आँ}F  
 
यािायािुः    DeKalbमा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  तयारी एकेरे्मी 
 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
  
  
सम्पकज ुः   िीमान, विस्स्र्यन नील, स्कुल प्रमुख     
  
 
ववेसाइर्ुः     http://dekalbprepacademy.org/contact-us/   
    
 

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
DeKalb गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 
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सलिरसीप गिपरेरे्ोरी एकेिेमी (एलगपए) 
6400 Woodrow Road                                                                                                                                                            

Lithonia, Georgia 30038                                                                                                                                                                
404-665-3103                                                                                           

 
 

कायजक्रम गववरणुः शलर्रसीप वप्रपेरेर्ोरी एकेरे्मी (एलवपए) जर्जियाको शर्क्षाराज्य सधमवत र DeKalb काउंर्ी बोर्ाद्वारा अनुमोददत एक चार्ार स्कूल हो जो 
2010 अगस्र्मा खुलेको हो। एलवपएको जग भनेको एक बशलयो र्ैश्चक्षक कायािम हो।  जबहामी नेताहरू वनमााण गने योजना बनाउँछौ, हामी पढाइ, 
लेखन, कम्प्यूर्र, उच्च िम सोचाइ, र रचनात्मक बशलयो र्ैश्चक्षक जगसंग समवती भएमात्र प्रभावकारी नेतृत्व हाशसल गना सवकन्छ भन्ने महसुस गछौँ। जब 
ववद्याथीले शसक्छन् र यी सीपहरु प्राप्त गछान्, उनीहरूआफु व्यवस्थापन र लक्ष्य प्रास्प्तका लावग जजम्मेवार छन् भन्ने स्स्वकादैस्ववनर्मित र स्वतन्त्र शर्क्षाथी 
बन्न सक्छन् भन्ने हामी ववश्वास गछौँ।  एलवपएसँग घर, स्कुल, कायास्थल र स्थानीय राज्य र राविय समुदायलगायतका धेरै स्तरहरुमा ववद्याथीहरुको 
सम्भाववत नेतृत्वका लावग उनीहरुमा जागरुकता बढाउनका लावग धर्जाइन गररएको एक अवद्वतीय पाठ्यिम छ । ववद्याथीहरुले बुझ्नेछन् र जजम्मवेारी, 
साहस, ववश्वसनीयता, आत्म –वनभारता, रृररॅस्स्र्, सवहष्णुता र पहलको रूपमा लक्षणहरुप्रस्तुत गछान्। 
 
खास गवशषेिाहरुुः   परम्परागत ववद्यालयको तुलनामा साना आकारका कक्षाहरु 

 वदी स्कूल 
 गवतववधधहरुको एक नेतृत्वत्मक क्षेत्र कायमगने 
 अश्चभभावक ववकास कायार्ाला 
 आमाबाबुले स्कूल वषाको प्रवतवषा 20 घन्र्ा स्वयंसेवा गनुापछा 
 

योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास  
  जन्म प्रमाणपत्र, प्रवतरोधात्मक फारमहरु, िवण,  रॅवष्टर दन्त फारम, वनवास प्रमाण, वतामान ररपोर्ा कार्ाको प्रवतशलवप र 

सामाजजक सुरक्षा कार्ाको प्रवतशलवप सवहत पूरा गररएको आवेदन। 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 8आँ}F 
 
यािायािुः    शलर्रसीपमा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  तयारी एकेरे्मी 
                                          
छनोर् िगक्रयाुः      सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
   
 
सम्पकज ुः  र्ा. चर–र्ेण्र्ा कोश्चभङर्न, चीफ लर्निङ अवफसर 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.leadershippreparatoryacademy.org 

     

 
सलिरसीप गिपरेरे्ोरी एकेिेमी 

 

     अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायजक्रम गववरण: हाम्रो पाठ्यिम संग्रहालय मोरे्लमा वनमााण गररएको छ, एक यस्तो मोरे्ल जसले ववद्याथीहरुलाई अन्वेषण, आत्म–वनभारता, 
उत्प्रेरणाको बशलयो अथा दददँ र खुसीका साथ शसक्न दददँ खोज तथा अनुसन्धानको ववकास गछा। यो संग्रहालय स्कूल मोरे्ल बालबाशलकाहरुले व्यशक्तगत 
अन्वेषण र अनुभवमा पहुँच भएमा सबैभन्दा राम्ररी शसक्नसक्छन् भन्ने ववचारमा आधाररत छ । कक्षाका ववषयहरूसंग वास्तववक जीवन अनुभव प्रदान गना 
स्कुलले संग्रहालय र अन्य शसक्ने संस्थाहरुसंग सहकाया गछा। साझेदारी क्षेत्रहरुसँगको पारस्पररक शसकाइ अश्चभयानले ववद्याथीहरूलाई प्रश्नहहरु सोध्न, 
अवलोकन गना, अनुभवमा ववचार गना र आफ्नै वनष्कषा धचत्रांवकत गने एक मौका प्रदान गछा। शसकाई, ववद्याथी–केजन्ित, पररयोजनामा आधाररत र 
अंतरववषयक छ। पाठ  र एउर्ा कक्षाको ववषयको ववचार शसकाइहरु अन्य ववषयहरूको शसकाइ र शसकाइ अनुभवबार् प्रबशलत हुने हुनाले एक एवककृत 
रॅवष्टकोण वनमााण गदै पाठ्यिमलाई नौ-सप्ताहको ववषयगत एकाइहरुमा गठन गररएको छ। 
 
 
खास गवशषेिाहरुुः  सबै मुख्य ववषय क्षेत्रमा कायार्ाला मोरे्ल 

ववभेददत शर्क्षामा बशलयो जोर् 
त्रैमाशसक प्रदर्ान रातहरु 
वद्व-साप्तावहक प्रशर्क्षण अनुभव  
अंतरववषयक वनदेर्न  

 
 

योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन  
   

  
 

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के– 7आँ  
 
 
 
यािायािुः    द म्युजजयम स्कुलमा वनयुशक्त प्राप्तगने ववद्याथीहरूका लावगआमाबाबुलेयातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  एभोन्रे्ल स्रे्र््सको। 
 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया    
  
सम्पकज ुः  क्याथररन केलबाग, प्रधानाध्यापक  
 
 
ववेसाइर्ुः   www.themuseumschool.org    
  

ि म्युन्ियम स्कुऱ अफ एभोन्डेऱ स्टेट्स 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
 

द म्यजुजयम स्कुल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 
923फरेस्र् बोलभार्ा धर्कार्र, जीए 30030 

404-289-0320 

 
द म्यजुजयम स्कुल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 
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कायजक्रम गववरण: यापेस्स्र पस्ब्लक चार्ार स्कुल  अगस्र् 2014मा व्यशक्तगत, ववद्याथी ( संचाशलत, अनुभवी, संवेदनामा आधाररत शसक्ने वातावरण ददने 
एक समावेर्ीकरणभएको स्कूलको रूपमा खुलेको हो।  यापेस्स्रले, शसकाई अनुभव र लधचलो समूहहरुमा प्रामाश्चणक पहुँच भएका साना, सह–शसकाई 
कक्षाहरुको प्रयोग गछा।  ववभेददत वनदेर्नले,सल्म्मशलत र चुनौवतपूणा ववद्याथीहरुलाई उपलब्धीका लावग आवश्यक एक सहयोगी वातावरणसवहत अधघ 
बढाइएको र पररमार्जित पाठ्यिमको पहुँच सुवनश्चित गछा।  सबै पाठ्यिम सामग्रीहरु जर्जियाकोउत्कृष्टतामानकसंग पङ्शक्तबि छन्।  
 
 
खास गवशषेिाहरुुः           सबै ववद्याथीहरूको लावग व्यशक्तगत शसकाई योजना र र्ैश्चक्षक समथान 
                समावेर्ी कक्षाकोठाहरु र स्कूल वातावरण  
                अत्यावश्यक स्कूल शसिान्तहरू (एसेस्न्सयल स्कुल्स वप्रस्न्सपल्स्, शसइएस ) को गठबन्धनमा आधाररत सकारात्मक स्कूल 

संस्कृवत 
                 इच्छुक शर्क्षकहरूद्वारा सह – शसकाई मुख्य कक्षाहरु जो सबै बालबाशलकाकोशर्क्षाको बारेमाछन् 
              मुख्य कक्षाहरुमा 8:1  को ववद्याथी शर्क्षक अनुपात 
              कक्षा अभ्यासको ववभेदीकरणका लावग रुपरेखाको रुपमा युवनभसाल धर्जाइन फर लर्निङ (युधर्एल) 
            ववद्याथीको चासोद्वारा संचाशलत पाठ्यिम सामाग्रीसंग  गैरचनात्मक पिवत  
                 संवेदी संवेदनर्ीलता राख्न संर्ोधधत स्कूल वातावरण 
                 स्रे्र् अफ द आर्ा (राज्यको कला) संवेदी कोठा 
                 अदर्जम स्पेक्रम धर्स्अर्ार(एएसर्ी) भएका ववद्याथीहरूकोलावग ववर्ेष कायािम 
                 ववर्ेष कायािम 
                 कलाका लावगप्रवतबिता 
                 साझेदारीहरुद्वारा एलाईन्स शथएर्रसँगको सहयोगमा गररएको नार्क कायािम  
                 दैवनक र्ारीररक शर्क्षा, चालचलन, र ताजा हावाका लावगब्रेकहरु 
                 प्रववधधमा ध्यानः सबै ववद्याथीहरूले एक िोमबुक र वकन्र्ल पाउँछन् 
                 स्कूल बगैचा यापेस्स्र ववद्याथी र कमाचारीद्वारा कायम 
  

       
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन     
   

  
 

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   पधछका प्रत्यके वषा एक ग्रेर् थवपदँ 2016 – 2017 को स्कुल वषाका लावग 6आँ – 10आँ  
 2018 सम्ममा यापेस्स्रले 6आँ – 12 आँ ग्रेर्को सेवा गनेछ  

 
यािायािुः               द म्युजजयम स्कुलमा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
 
छनोर् िगक्रयाुः      सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया    
  
सम्पकज ुः  र्ा. बारबरा बुन, प्रधानाध्यापक   
 
 
ववेसाइर्ुः   tapestrycharter.org       

ि म्युन्ियम स्कुऱ अफ एभोन्डेऱ स्टेट्स 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
ट्यापने्स्ि पब्ललक चार्जर स्कुल 

3130 Raymond Drive, Atlanta Georgia 30340 
Atlanta, GA 30340 

470-268-6403 
 
 

 
Tapestry पब्ललक चार्जर स्कूल 
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DeKalb County School District  

कमजचारी गवद्याथी स्थानान्िरण अनरुोध 

गवद्याथी गनयसुि कायजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 
678-676-0035  

कायजक्रम गववरण:  शर्क्षा नीवतको DeKalb काउंर्ी बोर्ा–ववद्याथी वनयुशक्त  
सुचक कोर्ः जेवबशसशस धमवत अपनाइएकोः  4/18/2011    संर्ोधधत धमवतः  5/5/2014 
यो नीवतले DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा पूणा समय काम गने कमाचारीहरुका लावग उनीहरुका बालबाशलकालाई आफुले काम गने स्कुलमा 
वा आफुले काम गने स्कुलको पोषक–नमनुामा भनाा गनाका लावग प्रावधान बनाउँछ।   
   
खास गवशषेिाहरुुः   यो प्रावधान अन्तगात भनाा हुनेहरुलाईसामान्य शर्क्षा कायािममा मात्र भनाा गररनेछ।   
  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्ने र उनीहरुका बालबाशलकालाई भनाा गना इच्छा गने कमाचारीले  
 ववद्यालय छनोर् खुला भनाा शलने समयमा ददइएको ववर्ेष कायािममा सबै योग्यता आवश्यकताहरु पुरा 

गनापछा र धचट्ठामा सहभागी हुन आवेदन ददनुका साथै आफ्नो बच्चाको लावग कायािम÷हरु छनोर् गनुापछा।  
 
योग्यिाुः  बच्चा,जसको अधधकार प्राप्तआमाबाबु वा कानूनी अश्चभभावक एक पूणा–समय कमाचारी छ, यहाँको  

DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्ला.  अनुरोध पेर् गने व्यशक्त यदद अनुरोधगररएमा अश्चभभावकत्व प्रमाण 
देखाउन सक्षम हुनुपछा ।  यो प्रावधान अन्तगात स्कूलमा उपस्स्थत हुन अनुमोददत भएका ववद्याथीहरुले भनाा 
भइरहने अनुमवत पाउन स्कूल र जजल्लाद्वारा अनुमोददतव्यवहार, उपस्स्थवत, र समयबिताको स्तरहरुको 
पालना गनुापछा। 

   
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12 आँयस नीवतको प्रावधान भनेको पूवा–के वनयुशक्तहरुमा आवेदन नददनु हो 
 
 
यािायािुः    कमैचारी नै सबै यातायातका लावग जजम्मेवार छ। 
 
गफिरस्कुलहरुुः  यदद प्राथधमक वा मध्य ववद्यालयका ववद्याथीहरुलाई अनुमवत प्रदान गररएमा, त्यो अनुमोदन  
 स्वचाशलत रुपमा मध्य ववद्यालय वा उच्च ववद्यालयमा ववस्तार हुनेछैन ।  कमाचारीले ववद्याथीलाई अको 

स्तरमा (मध्य वा उच्च ववद्यालय) अनुमोददत गनाववद्यालय छनौर् खुल्ला भनाा समयमा अनुमवतका 
लावगअनुरोध गनुापछा । 

 
सम्पकज ुः  ववद्याथी वनयुशक्त कायाालय 678-676-0035 मा 
 
ववेसाइर्ुः  https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1. 
 58&C=J&Z=P 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले, कमाचारी ववद्याथी स्थान्तरण सन्दभामावनयम रजर्जिया ववभागको शर्क्षा वनदेर्नको पालना गछा।  त्यसैले, 
जर्जिया जेनरल एसेम्ब्ली (सभा) द्वारा वनयममा कुनै पररवतान गरेर हस्ताक्षर गरेमा तदनुसार गररनेछ ।  
 

यो िावधान अन्िगजि बच्चाल ेस्थानान्िरणको स्स्वकृिी िाप्ि गदाज कमजचारी र सलन ेस्कूललाई सलखखि रुपमा समूचि गररनछे ।  

https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
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हाउस गबल (एचगब) 251 

 
हाउस गबल (एचगब) 251 

1701 Mountain Industrial Boulevard 
Stone Mountain, Georgia 30083 

678-676-0035  

कायजक्रम गववरण: हाउसवबल251स्कुलले ववद्याथी भनाा गरेपधछ ववद्याथी शसर् उपलब्धताको आधारमा DeKalb काउंर्ी स्कुलको जजल्ला हाताश्चभत्र, 
ववद्याथीहरुको आफ्नो आञ्चशलक उपस्स्थवत क्षेत्र बावहरको अको स्कुलमा भनाा गनाका लावग अनुमवत ददइएको स्थानान्तरण ववकल्प हो।  वनयमको 
अनुपालनमा DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्लाले जुलाई 2009 देखख एचवब 251 माध्यमबार् स्थानान्तरण सेवा ददन थालेको हो।   
  
खास गवशषेिाहरु :   छावनएका स्कुलहरुमा आधाररत खास ववर्ेषताका प्रकारहरु 
  
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
यािायािुः   एचबी251 स्थानान्तरण माफा त् वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुल यातायातको व्यवस्था 

गनुापछा  
 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
 
गफिरस्कुलहरुुः  ववद्याथीहरुले वफर्रधमधर्ल स्कुल वा हाई स्कुलका लावग भनाा गने सुझाव पाउनेछैनन्। 
 
 
सम्पकज ुः  ववद्यालय छनोर् कायाालय (678) 676-0035मा 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.dekalb.k12.ga.us/school-choice 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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DRUID HILLS MIDDLE SCHOOL 
3100 Mount Olive Drive                                
Decatur, Georgia 30033 
678-874-7602 (कायाालय) 

कायजक्रम गववरण: आईबीमध्य वषा कायािम (एमवाइपी), 11-14 वषा उमेरका ववद्याथीहरूका लावग, ले यो उमेर समूहका ववद्याथीहरू  
सामाजजक र साँस्कृवतक प्रभावसँग ववर्ेषगरी संवेदनर्ील हुन्छन् र उनीहरू र अरूसँग उनीहरूको सम्वन्ध पररभावषत गना संघषा गरररहेका हुन्छन् भन्न् कुरालाई पवहचान 
गदाछ । कायािमले ववद्याथीहरूलाई अवनश्चितताको यो अवधीसँग जुध्ने सीप ववकास गना सहयोग गछा । यसले उनीहरूलाई समालोचनात्मक र स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, 
सहकाया गना र अध्ययमा ववधागत र्ैली अपनाउन प्रोत्साहन गछा । एमवाइपीले ववद्याथीहरूलाई अन्तरााविय रॅवष्टकोण ददन्छ—उनीहरूलाई संसारभरका मावनस र संस्कृवतको 
अनुभवका बारेमा सूचीत हुन सहयोग गछा । यसले अरूलाई सहयोग गने र स्थानीय, राविय र अन्तरााविय स्तरमा समुदायका सदस्यलाई जजम्मेवार सदस्यको रूपमा रहन 
प्रवतबिता पवन बढाउँछ ।  
 
गवशषे गवशषेिाहरू:    ववश्व भाषाको अध्ययन चावहन्छ 

 अन्तरााविय उदारतालाई प्रवधान गछा  
 शसकाइमा प्रवियाको सचेतना ववकास गने अध्ययनको एकाइमा व्यस्त ववद्याथीद्वारा शसकाइमा सकारात्मक धारणालाई 
 प्रोत्साहन गछा जसले गदाा उनीहरू दीघाकालीन शसकारू बन्छन् ।  
 बास्तववक जीवनलाई बास्तववक संसारका सवालको अथापूणा र गवहरो सोधपूछमाफा त परम्परागत ववषयबावहर परावतान गछा  
 सोधपुछ, बुझाइ, भाषासँग पररधचत हुन प्रोत्साहन गना र ववद्याथीलाई परावतान र अश्चभव्यक्त गना ददन भाषा सीपको 
 ववकासलाई सहयोग गछा  
 ववद्याथीहरूलाई अन्तरााविय पवहचान भएको पाठ्यिमसँग पररधचत गराउँछ 
 शसकारू प्रोफाइल, ववद्याथीको पूणा ववकास- र्ारररीक, बौजिक, संवेगात्मक र नैवतकतामाफा त जोर् ददन्छ  उत्तम 
 उभ्यासहरूको प्रयोग गछा  
 वनरन्तर शर्क्षक ताशलम प्रदान गछा  
 सहकायामूलक, अन्तरववधात्मक शर्क्षण एकाइ कायाान्वयन गछा  

 
योग्यिा:    DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास  
   पुरा गररएको आवेदन 
 
गनरन्िरिा   आईबी एमवाइपी ववद्याथीहरूले सन्तोषजनक उपस्स्थवत र अनुर्ासनको रेकर्ा कायम गनुापछा ।   
गनदेसशकाहरू:   
 
सवेा गररएको ग्रिे िहरू:   6th – 8th 
 
यािायाि:     मातावपताहरूले उपस्स्थवत क्षेत्रबावहर बस्ने ववद्याथीहरूका लावग यातायात उपलब्ध गराउनुपछा । 
 
छनोर् िगक्रयाुः         आईबी मध्य वषा कायािम (पीवाइपी) पूणा ववद्यालय वियाकलाप हो । आईबी धचठ्ठा प्रवतक्षा सूचीका योग्य ववद्याथीहरू छान्न 

मात्र सञ्चालन गररनेछ । गृह उपस्स्थवत क्षेत्रका ववद्याथीहरू खुला शसर् भना पवहलो प्राथधमकतामा पनेछन् । अधघल्लो आईबी 
अनुभव भएका वनवेदकहरूलाई पवन प्राथधमकता ददइनेछ । यदद शसर्हरू गृह उपस्स्थवत क्षेत्रपधछ मात्र उपलब्ध भएमा र 
अधघल्लो आईबी अनुभव भएकाहरूलाई स्थान ददइएमा, ठूलो समुदायका ववद्याथीहरूलाई भनााका लावग ववचार गररनेछ ।  

 
ववेसाइर्हरू:     http://www.dekalb.k12.ga.us/shamrock  
                           http://www.dekalb.k12.ga.us/salem                                     
   http://www.dekalb.k12.ga.us/tuckerms  

 
अन्िराजगिय लयाचलररे् (IB)  

मध्य वषज कायजक्रम (एमवाइपी) 
SALEM MIDDLE SCHOOL 

5333 Salem Road                                                 
Lithonia, Georgia 30058 
678-676-9402 (कायाालय) 

TUCKER MIDDLE SCHOOL 
2160 Idlewood Road                                                 

Tucker, Georgia 30084 
678-875-0902 (कायाालय) 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 

http://www.dekalb.k12.ga.us/salem
http://www.dekalb.k12.ga.us/salem
http://www.dekalb.k12.ga.us/salem
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उच्च मिग्री हाससलकिाज म्याग्नरे् कायजक्रमहरु 

 

कायजक्रम गववरण: मध्य ववद्यालय उच्च हाशसलकताा म्याग्नरे् कायािमहरु र्ैश्चक्षक प्रवतभार्ाली ववद्याथीहरूको सेवा गनाका धर्जाइन गररएका छन्। यसल े
ववद्याथीहरूलाई एक चुनौतीपूणा, व्यापक र्ैश्चक्षक वातावरणमा राम्रो बन्न े मौका प्रदान गदाछ। यो कायािम नवीनतम शर्क्षण रॅवष्टकोण हो। प्रववधधल े
पाठ्यिमका सबै क्षेत्रमा वनदेर्न बढाउँछ । यो कायािमले अत्यधधक उत्प्रेररत ववद्याथीहरूको आवश्यकता पूरा गना एक कठोर अन्तरववषयक अध्ययन 
पाठ्यिम प्रदान गछा। कम्प्युर्र र सहकारी शसकाई रणनीवतको प्रयोगबार् अन्तरववषयक पाठ्यिममा प्रत्यक्ष जोर् ददइएको छ। केही कायािमहरुमा, 
ववद्याथीहरूले सामाग्री र उपकरणले भररपुणा प्रयोगर्ाला स्थापनाको वनदेर्नबार् लाभ उठाउन सक्छन्। प्रववधधलाई पाठ्यिममा एकूकृत गररएको छ । 
ववश्व भाषा दैवनक शसकाइएको छ र एक मुख्य सामग्रीको रुपमा राखखएको छ। यस म्याग्नेर् कायािमको उदे्दश्य, भववष्यमा नेतृत्वका लावगववद्याथीलाई 
आवश्यक क्षमताहरुको ववकास र ववस्तारलाई लश्चक्षत गने हो। 
 
खास गवशषेिाहरुुः  पाठ्यिमका सबै क्षेत्रहरुमा कठोर र्ैश्चक्षक कायािम 

ववस्ताररत पाठ्यिमहरु 
ववश्व भाषा दैवनक पढाइने (च्याम्ब्लीः जमान/ च्यापेल वहलः स्पेवनर्) 
बहुसाँस्कृवतक सावहत्यमा आधाररत कायािम 
एवककृत पाठ्यिम 
प्रयोगर्ालाहरु 
आमाबाबुको सहभावगता 
कम्प्युर्र–सहायक वनदेर्न  
पाठ्यिममा नवीनतम र्ैश्चक्षक प्रववधधको प्रयोग 
 

योग्यिाुः     DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
   पूरा गररएको आवेदन 

 गे्रर्4 – 6 मा आवेदन ददने वबद्याथीहरुका लावग 2015-2016 को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज  
 3.0 -वा बढी) 
 2014-2015 वा2015-2016 आधारभुत सीपको लोवा पररक्षा (आइर्ीवबएस) वा अका]{ 2014-2015 वा2015-2016 
 नम–ररफे्रन्स्र् स्यान्र्राइज्र् पररक्षा (अरु बच्चाहरुसँग तुलना गररने) (वत हुन्– स्यान्र्र्{ 10, क्याशलफोवनयाा एधचभमेन्र् 
 रे्स्र् (क्यार्), मेरोपोशलर्न एधचभमेन्र् रे्स्र् (म्यार्)) 
 75आँ प्रवतर्त( वा बढी_ कुल पढाई अंक, 75आँ प्रवतर्त( वा बढी_ कुल गश्चणत र्ब्लु÷गणना अंक, 85आँ प्रवतर्त( वा 
 बढी) पुरा समग्र अंक  
 मानकूकृत परीक्षा अंक धचट्ठा (अवनयधमत रुपरेखा)को लावग योग्य हुन छनोर् प्रवियाको एक हप्ता अगाधर् नै पेर् हुनुपछा । 
 गश्चणत स्तर आधारभुत सीपहरुको लोवा पररक्षाद्वारा वनधाारण गररनेछ(आइर्ीबीएस) कुल गश्चणत अंक 
 आठौं ग्रेर् स्तरमा म्याग्नेर्कायािममा भनाा हुने ववद्याथीहरुले ववश्व भाषाका लावग एक कारनेजी युवनर् पाउने छैनन्। 
 

ग्रिे स्िर ददइएकोुः    7आँ– 8आँ 
 
यािायािुः     सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावगतय गररनेछ ।  स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन् . 

 
छनोर् िगक्रयाुः        सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः  च्याम्ब्ली धमधर्ल स्कूल, च्याम्ब्ली हाई स्कूल, च्यापेलवहल धमधर्ल स्कूल, साउथवेस्र् DeKalb हाई स्कूल 
    
ववेसाइर्ुः     http://www.dekalb.k12.ga.us/chambleems 
   http://www.dekalb.k12.ga.us/chapelhillms 

च्याम्लली मममिल स्कुल 
3601सेक्सर्न वुर््स र्ीआर, च्याम्ब्ली, जीए 30341 

  678-874-8202  

च्यापले गहल मममिल स्कुल 
3535 र्गवुर् फाम रोर्, धर्कार्र, जर्जिया 30034 

  678-676-8502  

अगस्र् 31 , 2016–जवव्यालय छनोर् कायजक्रमका लाजग छाजनने अन्न्िम ददन। 
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कोलम्म्बया मममिल स्कुल 
3001 कोलल्म्बया ड्राइभ, धर्कार्र, जर्जिया 30034 

678-875-0500 -जानकारी) 678-875-0502 -कायाालय_ 
 
 

कायजक्रम गववरणुः म्याग्नरे्  कायािमल ेगश्चणत, ववज्ञानमा र आधारभूत शर्क्षाको वनदेर्न शसमा भन्दा बावहर जान आवश्यक प्राववधधक अवधारणाहरु 
र सीपमा जोर् ददनेछ। यो पाठ्यिम गश्चणत, ववज्ञानर प्राववधधक सीपको ववकासका साथै रचनात्मक , सधमक्षात्मक र अनुसन्धान सीपको बृजि गना 
तयार गररएको हो । ववज्ञान वनदेर्नल,े वास्तववक जीवनसंग ववद्याथीहरूको पहुँच प्रदान गनाका लावग एक प्रयोगर्ाला स्थापनामा स्थान शलन्छ । 
प्र्रववधधल े ववद्याथीहरूलाई शर्क्षणमा, नक्कली प्रयोगहरुमा, समस्या समाधानका गवतववधधहरुमा र अनुसन्धान पररयोजनाका लावग आवश्यक 
तथ्यांकहरुको सङ्कलन र ववश्लेषण गना अनुमवत ददन्छ।  
 
खास गवशषेिाहरुुः   ववस्ताररत ववज्ञान/गश्चणत पाठ्यिम 

पाठ्यिम कायामा प्रववधधको  एवककरण 
अनुसन्धान सीपमा जोर् 
प्रयोगर्ालामा आधाररत गश्चणत र ववज्ञान शर्क्षा 
कम्प्यूर्र प्रयोगर्ाला 
आमाबाबुको सहभावगतालाई प्रोत्साहन 
 

योग्यिाुः    DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन 
  गे्रर्6 – 8मा आवेदन ददने वबद्याथीहरुका लावग 2014-2015 को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज 
  3.0  (वा बढी_ 

नवौँ ग्रेर्को गश्चणत पाठ्यिम आधारभुत कौर्लको लोवा पररक्षाका आधारमा वनधााररत गररनेछ (आइर्ीबीएस) जम्मा 
गश्चणत अंक। 

 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः  6आँ – 8 आँ 
 
यािायाि :   सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा 
नाधमत स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्।   

 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
गफिरस्कुलहरुुः कोलल्म्बया हाई स्कुल 
 
ववेसाइर्ुः    http://www.dekalb.k12.ga.us/columbiams 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम 

गदणि, गवज्ञान र िगवमध 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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ससनरे् गबल 10 
1701 माउन्रे्न इन्र्स्स्रयल बोलभार्ा 

स्र्ोन माउन्रे्न, जर्जिया 30087 
678-676-0035 

 
कायजक्रम गववरण: एसबी –10लाई,जर्जिया ववर्ेष आवश्यकता छात्रवृशत्त कायािम (जर्जिया स्पेर्ल नीर््स स्कोलरसीप प्रोग्राम) भनेर पवन धचवनन्छ र यो 
एक, जर्जिया सामुदावयक ववद्यालयहरुमा जाने ववर्ेष आवश्यकता भएका ववद्याथीहरु जो व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, 
आइइपी) अन्तरगत सेवा पाइरहेका छन्, उनीहरुका लावग उपलब्ध स्कुल छनोर् कायािम हो। 
 
योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 
  ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 1– ववद्याथीसँग हाल बसोबास गने आमाबाबुरअश्चभभावक  हुनुपछा  

          जर्जिया र कम्तीमा एक पात्रो वषाको लावग वनवासी भएको।  
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र्  2- ववद्याथी सम्पूणा 2015 – 2016 स्कूल वषामा एक जर्जिया सामुदावयक स्कुलमा (ग्रेर् के–12) 
भनाा भएको र उपस्स्थत शथयो।  पूवा- स्कुल ववर्ेष शर्क्षाका ववद्याथीहरु योग्य हुनेछैनन् ।  योग्य हुनुअधघ अधघ एक ववद्याथीले 
वकन्र्रगारे्नमा एक पूणा स्कूल वषा पूरा गनुापछा । 

 
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 3– ववद्याथी सावाजवनक ववद्यालयहरुद्वारा अक्र्ोबर 2015 र माचा 2016 मा आयोजजत 
 अवनवाया ववद्याथी गणनाको समयमा एक स्कूल जजल्लाहरूद्वारा ररपोर्ा गररएको शथयो। 

 
 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 4- ववद्याथी जजएसएनएस कायािम लावगका लावग योग्य हुन सम्पूणा स्कूल वषाको लावग एक 
 व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, आइइपी) हुन आवश्यक छैन ।  2015 – 2016 को स्कुल 
 वषाको कुनै न कुनै समयमा आइइपी अन्तगात ववद्याथीले ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त गरेको हुनुपछा।   एक ववद्याथी, या त 
 अक्र्ोबर 2015 वा माचा 2016 को ववद्याथी गणनामा वा अस्न्तम ववद्याथी रेकर्ामा ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त एक 
 ववद्याथीको रूपमा स्कूल वषाको अन्त सम्ममा स्कूल जजल्ला(हरू) द्वारा ररपोर्ा हुनुपछा । 

  
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
 
यािायािुः    यातायात ददइएको छैन; अश्चभभावकले नै व्यवस्था गनुापछा 
 
  
छनोर् िगक्रयाुः    सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
 
 सम्पकज :  ववर्ेष शर्क्षा ववभाग 678-676-1809 
 

ववेसाइर्ुः          www.dekalb.k12.ga.us/school-choice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
ससनरे् गबल10 

 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 



37 

 
 
 
 
 
 

THE CHAMPION SCHOOL 
5265 Mimosa Drive 

Stone Mountain, GA  30087 
678-875-1502 

 
कायजक्रम गववरण: परम्परागत ववषय ववद्यालय समुदायको ववद्यालय हो जसले ववद्यालय जजल्लाभरका धछमेकू ववद्यालयहरूको इलमेन्र्री  
वा मध्य ववद्यालय तहका ववद्याथीलाईआकषाण गछा वकनभने यसको अवद्वतीय ववर्ेषताले ववद्याथी र पररवारको आवश्यकता पूरा गछा ।  परम्परागत ववषय 
ववद्यालय ववद्याथीहरूलाई उच्च संरचनाको सेदर्ङमा ववस्तृत, अन्तरववधात्मक र्ैश्चक्षक कायािम प्रदान गना धर्जाइन गररएको हो । ववद्याथीहरू चुनौती ददने 
कायािममा सविय सहभागीहरू हुन् जसमा घरमा अध्ययन गने पररयोजना र ववश्व भाषाको अनुभव शलने वियाकलाप पदाछन् । अन्तर पाठ्यिम वनदेर्न  
र्ैलीले थप अनुसन्धान केन्िीत असाइनमेन्र्हरू र समस्या समाधान र समालोचनात्मक सोच चावहने हाते पररयोजनाको नेतृत्व गछा । मातावपताहरू 
कायािमको महत्वपूणा अंग हुन् र उनीहरूले वनदेर्नात्मक कायािममा जोर् ददन्छन् र ववद्यालयलाई सहयोग प्रदान गछान् ।   
 
खास गवशषेिाहरु: मातावपताको संलग्नता चावहने 
  खास ववषयहरूमा जोर् 
  उच्च र्ैश्चक्षक मापदण्र् र अपेक्षाहरू 
  ववश्व भाषासँग पररधचत 
  कर्ा आचार संवहता 
  पोर्ाक आवश्यक/कर्ा पोर्ाक वनयम 
  वववेचनात्मक सोचाइ र समस्या हल गनेमा जोर् 
  कम्पयुर्रको माध्यमबार् स्वचाशलत पठनपाठन कायािम (एशलमेन्र्री स्कूलहरू) 
  गमीयामको वबदामा पठन र गश्चणत सम्बस्न्ध वियाकलापहरू आवश्यक 
  दैवनक चुनौतीपूणा गृहकाया आवश्यक 
  युसन कायािमहरू 
  वियाकलापमा आधाररत शर्क्षण 
  कायासूची आयोजकहरू  
  अन्तरववषयक शर्क्षण 
 
योग्यिा:  पुरा गररएको वनवेदन    
  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बसोबास गने 

  
सवेा गररएको ग्रिे िहरू:   6th – 8th 
 
यािायाि:    च्यास्म्पयन शथम ववद्यालयका ववद्याथीहरूका लावग यातायात अवहलेकै संरचनाअनुसार उपलब्ध गराइनेछ ।    
  अवहलेको ववद्यालय वषामा, मध्य ववद्यालय ववद्याथीहरूले च्यास्म्पयन शथम धमर्ल स्कूलसम्मको यातायातका लावग  
  छावनएको स्यारे्लाईर् वपक अप स्थानमा ररपोर्ा गनेछन् ।  
 
छनोर् िगक्रयाुः     शथम ववद्यालयमा भनाा गना िमरवहत तररएकाले छावनएका ववद्याथीका लावग धचठ्ठा सञ्चालन गररएको छ । 
 
सम्पकज :                  श्री एन्र्ोनी रोि्स, गिस्न्सपल 
   
ववेसाइर्:   http://www.championms.dekalb.k12.ga.us/ 

        

दी म्यजूजयम स्कूल अफ एभोन्िेल स्रे्र््स 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 

 
Champion Theme Middle School 
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मिस्क्लमेर 
 

 रे्र्लाईन यदद प्रर्ासनीक कायाालयहरू व्यापारका लावग बन्द हुने ददनमा परेमा, कागजातहरू रे्र्लाईनपधछको पवहलो 
व्यापाररक ददनमा पवन शलइनेछ ।  छुरे्को रे्र्लाईनका लावग कुनै अपवाद हुनेछैन ।  आवश्यक परेमा जजल्लाले समयरेखा 
पररवतान गने अधधकार वनवहत गछा । 

 
 रे्काव क्षेत्र ववद्यालय जजल्ला (र्ीसीएसर्ी) ले वनयम, नीवत, कायाववधी, कायािम वनदेशर्का, धमवत, पाठ्यिम र कोसालाई 

कुनै अवग्रम सूचना वा दावयत्वववना यो प्रकार्नको कुनै पवन कथन पररवतान गने अधधकार राख्छ । 
 
 र्ीसीएसर्ील ेअनपेश्चक्षत कारणल ेकुनै पवन ववद्यालय छनोर् कायािममा ववद्याथीहरू राख्न सक्ने अधधकार राख्छ ।  यो 

ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहाँ वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  
                   
 कसैलाई पवन उमरे, ललिग, वणा, रंग, धमा, मलू रावियता, अपांगता, वा यसका कुन ैपवन र्ैश्चक्षक कायािम, गवतववधी वा 

रोजगार अभ्यासहरूमा अपांगताका आधारमा भेदभाव नगने DeKalb County र्ैश्चक्षक बोर्ाको नीवत हो । 

      
 

गवद्यालय छनोर्को कायाजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 

        (678) 676 - 0035  
 
 

                                               
     

DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले उपहार म्याग्नरे् र ववषय ववद्यालय कायाालय प्रर्ासकहरूल ेस्थानीय, राज्य र संघीय 
अभ्यास, वनयमावली र नीवतहरूको समथान गना कायािम वनदेशर्का, कायाववधी, सेवा, पाठ्यिम र कोसालाई कुनै अवग्रम 
सूचना वा दावयत्वववना पररमाजान गने अधधकार राख्छ ।  यो ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहा ँ
वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  

 
 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 
 
 

http://www.dekalb.k12.ga.us/
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2016-2017 

 

 

गवद्यालय छनोर् कायजक्रम गववरणहरू 
(हाइ स्कूल) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अगस्र् 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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च्याम्ललीचार्जर हाईस्कूल 
3688 च्याम्ब्ली–र्नवुर्ी रोर्, च्याम्ब्ली, जीए 30341 

678-676-6902 
 
 

कायजक्रम गववरण: च्याम्ब्लीचार्ार हाई स्कूलको मुख्य ववषयहरू र ववकशसत वनयुशक्त -एपी_ पाठ्यिममा र्ैश्चक्षक बल छः हामी हाल 23 ववश्चभन्न एपी 
पाठ्यिम प्रदान गछौँ र बषेनी900  भन्दा बढी परीक्षा प्रबन्ध गछौँ ।  साथै, शसशसएचएसमा कला, संगीत र खेल गवतववधधहरु सवहत धेरै पाठ्यिम संवधान 
ववकल्पहरु छन्।  च्याम्ब्ली चार्ार हाई सबै ववद्याथीहरूको लावग उपलब्ध भएका एक वा एक्सठ्ठुभन्दा बढी पाठ्येत्तर गवतववधधहरुमा अधधक भाग शलन धेरै 
अवसर प्रदान गदाछ।  शसशसएचएसका ववद्याथीहरूले उन्नत र्ैश्चक्षक मौकाहरुबार् लाभास्न्वत भएतापवन, स्कूलसँग अंग्रेजी शर्क्षार्थि -इएल_ र अपांगता 
भएका ववद्याथीहरुलाई सहयोग गनेअसंख्यस्रोत छ।  अधधक प्रववधध उन्मुख ववद्याथीका लावग, शसशसएचएसलेईस्न्जवनयररङ, प्रसारण, खाद्य/पोषण, 
कम्प्युर्र ववज्ञान, व्यवसाय, जेआरओर्ीशसर बाल्यकाल हेरववचार सवहत धेरै कररयर मागाकायािम प्रदान गदाछ।  यी कररयर मागा कायािमले ववद्याथीलाई  
माध्यधमक र माध्यधमक पधछको शर्क्षा बीच अथापूणा संम्बन्ध शसजाना गदै, आफ्नो र्ैश्चक्षक अध्ययन र कररयर गवतववधधलाई एकूकृत गना 
शसकाउँछ।  यसबाहेक, हाम्रा आमाबाबु,ववभागर ववद्याथीहरूको उच्च आर्ाले हाम्रो परीक्षाअंकहरु उच्च रवहरहन्छ।  च्याम्ब्लीचार्ार हाईसँग बूस्र्र क्लब, 
पीर्ीएसए, र्ासन पररषद र द ब्लु एण्र् गोल्र् फाउंरे्र्न सवहत स्वयम्सेवाको बशलयो आत्मा छ ।  शसशसएचएससँग सबै स्तरका ववद्याथीहरूलाई सफल 
बनाउन साँच्चै मदत गना चाहने समर्पित ववभाग छ।  
 
 
•खास गवशषेिाहरुुः   कक्स परामर्ा कायािम 
  म्याग्नेर् कायािम 
  ववर्ेष कायािम 
  नवौँ ग्रेर् एकेरे्मी 
  स्कुल पधछका पाठहरु  
   

 
योग्यिा :  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन     
   

 
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   9आँ – 12आँ  
 
 
यािायाि :    च्याम्ब्लीमा वनयुशक्त प्राप्तगने ववद्याथीहरूका लावगआमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
  चार्ार हाई स्कुल 
 
 
 
छनोर् िगक्रयाुः   सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
  
  
सम्पकज ुः   सुिीक्यान्रे्स स्स्र्र्म्यान, सहायक प्रधानाध्यापक   
  
 
 
ववेसाइर्ुः    http://www.chambleehs.dekalb.k12.ga.us/   
   

 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
च्याम्लली चार्जर हाई स्कुल 
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DeKalb अली कलजे एकेिेमी (िीइससए) 

1701 Mountain Industrial Blvd 
Stone Mountain, GA 30083 

678-875-2402  
 

कायजक्रम गववरण: DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले DeKalb उच्च ववद्यालयका ववद्याथीहरूको ग्र्याजुएसन दर र कलेज धर्ग्रीको क्षमता बढाउन, 
नयाँ र नववनतम योजनाबि धर्जाइन प्रदान गना जर्जिया पेररधमर्र कलेजसँग साझेदारी गरेको छ। यो कायािमले ववद्याथीहरूलाई एक परम्परागत 
कलेजको तयारी,उच्च ववद्यालय उपाधधमात्र नभएर,  कलेज िेधर्र् 60 सम्म संभावना पाउने र/वा जर्जिया पेररधमर्र कलेजबार् कला धर्ग्रीको रृई वषाको 
एसोशसएर््स बन्न सक्ने मौका प्रदान गदाछ । योकलेज,जर्जियाववश्वववद्यालय प्रणालीमा जर्जिया बोर्ा अफ ररजेन्र््सकोसदस्यभएकाले, यो धर्ग्री 
हाशसलगनााले र सफलतापूवाक अरु सबै भनाा आवश्यकताहरु पुरा गनााले ववद्याथीहरुलाई जर्जियाका अन्य कलेज र ववश्वववद्यालयमा एक सहज 
स्थानान्तरण सुवनश्चित गनेछ। 
 
खास गवशषेिाहरुुः          परम्परागत उच्च ववद्यालय तुलनामा साना आकारका कक्षाहरु 

 पोर्ाक स्कुल 
 एसोशसएर् धर्ग्रीतफा  ववद्याथीलाई कम्तीमा कलेज िोधर्र् 60 पाउनका लावग सहयोग  
 ववश्वववद्यालय प्रणालीश्चभत्र रहेर अन्य कलेज र ववश्वववद्यालय एक सहज स्थानान्तरणको सुवनश्चितता  
 कम्प्युर्रमा आधाररत व्यशक्तत्व समाग्री र कररयर अन्वषेण प्रोफाइलमा पहुँच 
 'साझा शसकाई' को मौका प्रदान गना धर्जाइन गररएको प्रशर्क्षण समुदायको ववकास  
 उच्च ववद्यालय र कलेजबीच पररवतान समस्या कम गना धर्जाइन गररएको 'कलेज सफलता' कायािम  
 सामाजजक सामाग्री प्रदान गना अवतशथ प्राध्यापकहररु, कलेज भ्रमण, साथीहरूद्वारा पढाउने, पढाउने–पढ्न ेकायािमका 
 साथै क्लबहरू र गवतववधधहरु। 
 

योग्यिाुः                 DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
               एक चासो पत्र, उपस्स्थवत प्रवतवेदन, अनुर्ासन ररपोर्ा, मानकूकृत परीक्षा अंक, र्ैश्चक्षक प्रवतशलवप र शसफाररसहरू सवहत 

पुरा गररएको आवेदन। 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोस ्  9आँ–12 आँ 
 
यािायािुः    DeKalb काउन्र्ीको सबैभन्दा वतामान यातायात नीवत नै DeKalb अली कलेज एकेरे्मीको नीवत हुनेछ। स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले DeKalb अली कलेज एकेरे्मीसम्म यातायातका लावग उनीहरुकोआफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्। 

 
छनोर् िगक्रयाुः     आवदेन र सम्भाववत अन्तवााता 
 
सम्पकज ुः  एर्वार्ा कोनर, प्रधानाध्यापक 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.deca.dekalb.k12.ga.us 
     

 
DeKalb िारब्म्भक कलजे एकेिेमी 

(िीइससए) 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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कायजक्रम गववरण: यापेस्स्र पस्ब्लक चार्ार स्कुल  अगस्र् 2014मा व्यशक्तगत, ववद्याथी ( संचाशलत, अनुभवी, संवेदनामा आधाररत शसक्ने वातावरण ददने 
एक समावेर्ीकरणभएको स्कूलको रूपमा खुलेको हो।  यापेस्स्रले, शसकाई अनुभव र लधचलो समूहहरुमा प्रामाश्चणक पहुँच भएका साना, सह–शसकाई 
कक्षाहरुको प्रयोग गछा।  ववभेददत वनदेर्नले,सल्म्मशलत र चुनौवतपूणा ववद्याथीहरुलाई उपलब्धीका लावग आवश्यक एक सहयोगी वातावरणसवहत अधघ 
बढाइएको र पररमार्जित पाठ्यिमको पहुँच सुवनश्चित गछा।  सबै पाठ्यिम सामग्रीहरु जर्जियाकोउत्कृष्टतामानकसंग पङ्शक्तबि छन्।  
 
 
खास गवशषेिाहरुुः           सबै ववद्याथीहरूको लावग व्यशक्तगत शसकाई योजना र र्ैश्चक्षक समथान 
                समावेर्ी कक्षाकोठाहरु र स्कूल वातावरण  
                अत्यावश्यक स्कूल शसिान्तहरू (एसेस्न्सयल स्कुल्स वप्रस्न्सपल्स्, शसइएस ) को गठबन्धनमा आधाररत सकारात्मक स्कूल 
          संस्कृवत 
                इच्छुक शर्क्षकहरूद्वारा सह – शसकाई मुख्य कक्षाहरु जो सबै बालबाशलकाकोशर्क्षाको बारेमाछन् 
                 मुख्य कक्षाहरुमा 8:1  को ववद्याथी शर्क्षक अनुपात 
                कक्षा अभ्यासको ववभेदीकरणका लावग रुपरेखाको रुपमा युवनभसाल धर्जाइन फर लर्निङ (युधर्एल) 
                 ववद्याथीको चासोद्वारा संचाशलत पाठ्यिम सामाग्रीसंग  गैरचनात्मक पिवत  
                संवेदी संवेदनर्ीलता राख्न संर्ोधधत स्कूल वातावरण 
                 स्रे्र् अफ द आर्ा (राज्यको कला) संवेदी कोठा 
                 अदर्जम स्पेक्रम धर्स्अर्ार(एएसर्ी) भएका ववद्याथीहरूकोलावग ववर्ेष कायािम 
                ववर्ेष कायािम 
                 कलाका लावगप्रवतबिता 
               साझेदारीहरुद्वारा एलाईन्स शथएर्रसँगको सहयोगमा गररएको नार्क कायािम  
                दैवनक र्ारीररक शर्क्षा, चालचलन, र ताजा हावाका लावगब्रेकहरु 
                 प्रववधधमा ध्यानः सबै ववद्याथीहरूले एक िोमबुक र वकन्र्ल पाउँछन् 
                स्कूल बगैचा यापेस्स्र ववद्याथी र कमाचारीद्वारा कायम 
  

       
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन     
   

  
 

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   पधछका प्रत्यके वषा एक ग्रेर् थवपदँ 2016 – 2017 को स्कुल वषाका लावग 6आँ – 10आँ   
  2018 सम्ममा यापेस्स्रले 6आँ – 12 आँ ग्रेर्को सेवा गनेछ  
 
यािायािुः              द म्युजजयम स्कुलमा वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुले यातायातको व्यवस्था गनुापछा  
 
छनोर् िगक्रयाुः      सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया    
  
सम्पकज ुः  र्ा. बारबरा बुन, प्रधानाध्यापक   
 
 
ववेसाइर्ुः    tapestrycharter.org       

ि म्युन्ियम स्कुऱ अफ एभोन्डेऱ स्टेट्स 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 
ट्यापने्स्ि पब्ललक चार्जर स्कुल 

3130 Raymond Drive, Atlanta, Georgia 30340 
Atlanta, GA 30340 

470-268-6403 
 
 

 
Tapestry पब्ललक चार्जर स्कूल 
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हाउस गबल (एचगब) 251 

 
हाउस गबल (एचगब) 251 

1701 Mountain Industrial Boulevard 
Stone Mountain, Georgia 30083 

678-676-0035  

कायजक्रम गववरण: हाउसवबल251स्कुलले ववद्याथी भनाा गरेपधछ ववद्याथी शसर् उपलब्धताको आधारमा DeKalb काउंर्ी स्कुलको जजल्ला हाताश्चभत्र, 
ववद्याथीहरुको आफ्नो आञ्चशलक उपस्स्थवत क्षेत्र बावहरको अको स्कुलमा भनाा गनाका लावग अनुमवत ददइएको स्थानान्तरण ववकल्प हो।  वनयमको 
अनुपालनमा DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्लाले जुलाई 2009 देखख एचवब 251 माध्यमबार् स्थानान्तरण सेवा ददन थालेको हो।   
  
खास गवशषेिाहरु:   छावनएका स्कुलहरुमा आधाररत खास ववर्ेषताका प्रकारहरु 
  
योग्यिाुः  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
  पूरा गररएको आवेदन 
   

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
यािायािुः   एचबी251 स्थानान्तरण माफा त् वनयुशक्त प्राप्त गने ववद्याथीहरूका लावग आमाबाबुल यातायातको व्यवस्था 

गनुापछा  
 
छनोर् िगक्रयाुः     सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया  
 
गफिरस्कुलहरुुः  ववद्याथीहरुले वफर्रधमधर्ल स्कुल वा हाई स्कुलका लावग भनाा गने सुझाव पाउनेछैनन्। 
 
 
सम्पकज ुः  ववद्यालय छनोर् कायाालय (678) 676-0035मा 
 
ववेसाइर्ुः   http://www.dekalb.k12.ga.us/school-choice 
 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 
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DeKalb County School District  

कमजचारी गवद्याथी स्थानान्िरण अनरुोध 

गवद्याथी गनयसुि कायजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 
678-676-0035  

कायजक्रम गववरण:  शर्क्षा नीवतको DeKalb काउंर्ी बोर्ा–ववद्याथी वनयुशक्त  
सुचक कोर्ः जेवबशसशस धमवत अपनाइएकोः  4/18/2011    संर्ोधधत धमवतः  5/5/2014 
यो नीवतले DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा पूणा समय काम गने कमाचारीहरुका लावग उनीहरुका बालबाशलकालाई आफुले काम गने स्कुलमा 
वा आफुले काम गने स्कुलको पोषक–नमनुामा भनाा गनाका लावग प्रावधान बनाउँछ।   
   
खास गवशषेिाहरुुः   यो प्रावधान अन्तगात भनाा हुनेहरुलाईसामान्य शर्क्षा कायािममा मात्र भनाा गररनेछ।   
  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्ने र उनीहरुका बालबाशलकालाई भनाा गना इच्छा गने कमाचारीले  
  ववद्यालय छनोर् खुला भनाा शलने समयमा ददइएको ववर्ेष कायािममा सबै योग्यता आवश्यकताहरु पुरा  
  गनापछा र धचट्ठामा सहभागी हुन आवेदन ददनुका साथै आफ्नो बच्चाको लावग कायािम÷हरु छनोर् गनुापछा।  
 
योग्यिाुः  बच्चा,जसको अधधकार प्राप्तआमाबाबु वा कानूनी अश्चभभावक एक पूणा–समय कमाचारी छ, यहाँको  
  DeKalb काउंर्ी स्कुल जजल्ला.  अनुरोध पेर् गने व्यशक्त यदद अनुरोधगररएमा अश्चभभावकत्व प्रमाण  
  देखाउन सक्षम हुनुपछा ।  यो प्रावधान अन्तगात स्कूलमा उपस्स्थत हुन अनुमोददत भएका ववद्याथीहरुले भनाा 
  भइरहने अनुमवत पाउन स्कूल र जजल्लाद्वारा अनुमोददतव्यवहार, उपस्स्थवत, र समयबिताको स्तरहरुको  
  पालना गनुापछा। 
   
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12 आँयस नीवतको प्रावधान भनेको पूवा–के वनयुशक्तहरुमा आवेदन नददनु हो 
 
 
यािायािुः    कमैचारी नै सबै यातायातका लावग जजम्मेवार छ। 
 
गफिरस्कुलहरुुः  यदद प्राथधमक वा मध्य ववद्यालयका ववद्याथीहरुलाई अनुमवत प्रदान गररएमा, त्यो अनुमोदन  
  स्वचाशलत रुपमा मध्य ववद्यालय वा उच्च ववद्यालयमा ववस्तार हुनेछैन ।  कमाचारीले ववद्याथीलाई अको  
  स्तरमा (मध्य वा उच्च ववद्यालय) अनुमोददत गनाववद्यालय छनौर् खुल्ला भनाा समयमा अनुमवतका  
  लावगअनुरोध गनुापछा । 
 
सम्पकज ुः  ववद्याथी वनयुशक्त कायाालय 678-676-0035 मा 
 
ववेसाइर्ुः  https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1. 
 58&C=J&Z=P 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले, कमाचारी ववद्याथी स्थान्तरण सन्दभामावनयम रजर्जिया ववभागको शर्क्षा वनदेर्नको पालना गछा।  त्यसैले, 
जर्जिया जेनरल एसेम्ब्ली (सभा) द्वारा वनयममा कुनै पररवतान गरेर हस्ताक्षर गरेमा तदनुसार गररनेछ ।  
 

यो िावधान अन्िगजि बच्चाल ेस्थानान्िरणको स्स्वकृिी िाप्ि गदाज कमजचारी र सलन ेस्कूललाई सलखखि रुपमा समूचि गररनछे ।  

https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
https://eboard.eboardsolutions.com/epolicy/policy.aspx?PC=JBCC&Sch=4054&S=4054&RevNo=1
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अरगेवया माउन्रे्न हाइ स्कूल 

6610 Browns Mill Road, Lithonia, GA 30038 
678-875-3602 

 
कायजक्रम गववरण: उच्च ववद्यालय कररयर प्रववधी पाथवेज कायािमले वास्तववक जीवन अनुभवको नक्कल गछा र यो कररयरको बार्ोमा लाग्न लावग 
पवहलो चरण हो ।  ववद्याथीहरूले वातावरणीय, उजाा प्रणाली, स्वास्थ्य हेरचाह, लशलतकला, व्यापार, पाक कला, सञ्चार, जेआरओर्ीसी, र कम्प्युदर्ङको 
कररयर पाथवेज अन्वषेण गनेछन् ।   
 
 
गवशषे गवशषेिाहरू:            ववस्तृत अध्ययनहरू 
                ववकशसत प्लेसमेन्र् कोसाहरू 
                तीब्र कोसाहरू 
                कररयर तयारी अध्ययन र काम अनुभवहरू 
                मातावपताको संलग्नता 
                क्लब, संस्थाहरू, प्रवतस्पधाा                                                          
                पोर्ाकहरू 
                रे्भ्री ववश्वववद्यालय लाभ एकेरे्मी  
 
योग्यिा:                 म्याग्नरे् कायजक्रम  
                DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्नेले वनवासको प्रमाण पेर् गनुाहोस्    
                पूणा ववद्यालय छनोर् वनवेदन पेर् गनुाहोस्    
                पूणा रान्सविप्र् पेर् गनुाहोस् (वनजी र गृह ववद्यालय ववद्याथीहरू)  
                सबै ग्रेर् तहको प्रवधान आवश्यकताहरू पूरा गनुाहोस्    
                अवहलेको खास ग्रेर् प्वाइन्र् औसत कमाउनुहोस्  - म्याग्नेर् 3.0/B    
                सामान्य सन्दभा स्तर जाँचमा 80th पसेन्र्ाइल वा माशथ जम्मा अंक प्राप्त गनुाहोस् (ग्रेर्हरू 8)    
                पीएसएर्ी शलखखत अंक – 41 वा माशथ (ग्रेर्हरू 9 – 11)  
                पीएसएर्ी पढ्ने अंक  – 42 वा माशथ (ग्रेर्हरू 9 – 11)  
                पीएसएर्ी गणीत अंक – 44 वा माशथ (ग्रेर्हरू 9 – 11)  
                एउर्ा र्ैश्चक्षक शसफाररस पेर् गनुाहोस्  
                ग्रेर् तह पूवावनधााररत कोसा पुरा गनुाहोस्     

 
योग्यिा:                 DeKalb County गवद्यालय जजल्लामा बस्नले ेगनवासको िमाण पशे गनुजहोस ् 
                DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्नेले वनवासको प्रमाण पेर् गनुाहोस्    
                पूणा ववद्यालय छनोर् वनवेदन पेर् गनुाहोस्    
                सबै ग्रेर् तहको प्रवधान आवश्यकताहरू पूरा गनुाहोस्  
                DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा बस्नेले वनवासको प्रमाण पेर् गनुाहोस्    
   
सवेा गररएको ग्रिे िहहरू:   9th – 12th 
 
यािायाि:    स्यारे्लाईर्यातायातसेवाहरू 2016 – 2017 ववद्यालय वषामा उपलब्ध गराइनेछ । 
 
छनोर् िगक्रयाुः     ववद्यालयमा भनाा गना ववद्याथी छान्नका लावग हरेक ग्रेर् तह कायािमका लावग धचठ्ठा सञ्चालन 
  गररनेछ । 
 
सम्पकज हरू:    र्ा. रोर्ी स्वान्सन, वप्रस्न्सपल 
   
ववेसाइर्:   http://www.arabiamtnhs.dekalb.k12.ga.us/ 
 
 
 
        

दी म्यजुजयम स्कूल अफ एभने्िेल स्रे्र््स 

 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 

 
अरगवया माउन्रे्न हाइ स्कूल  

म्याग्नरे् कायजक्रमहरू, कररयर िगवधी पाथवहेरू र   
िेभ्री यनुभर्सिर्ी लाभ एकेिेमी 

http://www.arabiamtnhs.dekalb.k12.ga.us/
http://www.arabiamtnhs.dekalb.k12.ga.us/
http://www.arabiamtnhs.dekalb.k12.ga.us/
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उच्च मिग्री हाससलकिाज म्याग्नरे् कायजक्रमहरु 

 
CHAMBLEE CHARTER हाई स्कूल 

3688 च्याम्ब्ली–र्नउर्ी रोर्, च्याम्ब्ली, जीए30341 
678-676-6902  

SOUTHWEST  DeKalb हाई स्कूल 
2863 Kelley Chapel Road, Decatur, GA 30034 

678-874-1902  

योग्यिाुः                  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
                पूरा गररएको आवेदन 
                गे्रर्9 – 12 मा आवेदन ददने वबद्याथीहरुका लावग 2013-2014 को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय गे्रर् प्वाइन्र् एभरेज 3.0 -वा बढी) 
 
राइजजङ 9आँगे्रर्रहरु मात्रैः  

2014-2015 वा2015-2016 आधारभुत सीपको लोवा पररक्षा (आइर्ीवबएस) वा अको 2014-2015 वा2015-2016 नम–ररफे्रन्स्र् 
स्यान्र्राइज्र् पररक्षा (अरु बच्चाहरुसँग तुलना गररने) (वत हुन–् स्यान्र्र्{ 10, क्याशलफोवनयाा एधचभमेन्र् रे्स्र् (क्यार्), मेरोपोशलर्न 
एधचभमेन्र् रे्स्र् (म्यार्)) 
75आँ प्रवतर्त( वा बढी_ कुल पढाई अंक, 75आँ प्रवतर्त( वा बढी_कुल गश्चणत र्ब्लु÷गणना अंक, 85आँ प्रवतर्त( वा बढी_पुरा समग्र अंक 
मानकूकृत परीक्षा अंक धचट्ठा (अवनयधमत रुपरेखा)को लावग योग्य हुन छनोर् प्रवियाको एक हप्ता अगाधर् नै पेर् हुनुपछा ।                         

 

इच्छाइएको िमखु पाठ्यक्रम आवश्यकुः 
 
राइजजङ9आँगे्रर्रहरु  गश्चणत स्तर वनधाारण गररनेछआधारभुत सीपहरुको लोवा पररक्षाद्वारा -आइर्ीबीएस) कुल गश्चणत अंक शसशसजीपीएस 
                बीजगश्चणत 
 
राइजजङ10आँ>गे्रर्रहरु         ववस्ताररत अंग्रेजी, नागररक÷भुगोल, सामान्य वा ववस्ताररत जीवववज्ञान जीपीएस, ज्याधमतीII,  
                बीजगश्चणत II÷तथ्यांक, सामान्य वा ववस्ताररत बीजगश्चणत II वा ज्याधमती, प्रारस्म्भक फ्रान्सेली वा स्पेवनर् वा जमान 
 
राइजजङ11cf}Fगे्रर्रहरु  ववस्ताररत अंग्रेजी, ववश्व इवतहास, सामान्य वा ववस्ताररत रसायन, जीपीएस, ववस्ताररत 
                बीजगश्चणत/ तथ्यांक, फ्रान्सेली वा स्पेवनर् वा जमान 
 
राइजजङ12आँगे्रर्रहरु  जीपीएस, वप्र–क्यालकुलस, ववस्ताररत मुख्य र ववश्व भाषा कक्षाहरु एघारौँ गे्रर्भन्दा परका 
                आवश्यकताहरु 
 
यािायािुः            सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । यो 2015-2016 स्कूल 
  वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्  
                सबै म्याग्नेर् कायािमहरु÷ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग । 
 
गे्रि स्िर ददइएकोुः    9आँ – 12आँ 
 

छनोर् िगक्रयाुः        सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
ववेसाइर्ुः  http://www.dekalb.k12.ga.us/chambleehs http://www.dekalb.k12.ga.us/swdekalbhs             

   
अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

 

कायजक्रम गववरण:  च्याम्ब्ली चार्ार हाई रसाउथवेस्र्DeKalb हाईका उच्च धर्ग्री हाशसलकताा  म्याग्नेर् कायािमहरु ववद्याथीहरुलाई चुनौवत ददनका लावग धर्जाइन 
गररएका हुन् जसल ेएक तेज कदमकोप्रेरक वातावरणबार् लाभ उठाउन सक्छन्। यी कायािमहरुले अत्यधधक उत्प्रेररत ववद्याथीहरूको आवश्यकता पूरा गनाका 
लावग एक कठोर अन्तरववषयक अध्ययन पाठ्यिम प्रदान गछान्। उच्च िमको सधमक्षात्मक सोचाइ सीप, रचनात्मक र सहकारी शर्क्षा , दोस्रो भाषामा वतक्ष्णता, 
व्यापक कम्प्युर्रमा आधाररत र मल्ल्र्धमधर्या वनदेर्न र बहुसांस्कृवतक सावहत्यको धमिणको माध्यमबार् ववद्याथीहरुलाई सफल बनाउन ेतयारीमा जोर् ददइएकोछ 
। प्रववधधलाई अन्तरववषयक पाठ्यिममा एकूकृत गररएको छ। बाह्रौं गे्रर्का ववद्याथीहरूको माध्यमबार् नवौँलाई प्रदान भइरहेको ववश्चभन्न प्रकारका प्रारस्म्भक 
ववकशसत वनयुशक्त (एर््भान्स्र् प्लेसमेन्र्, एपी) मौकाका साथमा मुख्य ववषयहरुलाई पढाइएको छ। सोचेर बुझरे गरको र वनदेर्नात्मकउपायहरुको 
माध्यमबार्ववद्याथीहरुले बौजिक कायाको उच्च स्तरमा प्रगवत गछान्।  यो र्ैश्चक्षक कायािमले ववद्याथीहरूलाई एक चुनौतीपूणा, व्यापक र्ैश्चक्षक वातावरणमा राम्रो 
बन्ने मौका प्रदान गदाछ। 
 

खास गवशषेिाहरुुः               चुनौतीपूणा र्ैश्चक्षक कायािम 
ववस्ताररत र ववकशसत वनयुशक्त पाठ्यिमहरु ददइएको 
आमाबाबुको सहभावगता 
पूणा–सस्ज्जत प्रयोगर्ालाहरु 
ववश्वव्यापी अनुभवमा ध्यान 
प्रववधध र मल्ल्र्धमधर्या पाठ्यिमको धमिण 

http://www.dekalb.k12.ga.us/chambleehs
http://www.dekalb.k12.ga.us/chambleehs
http://www.dekalb.k12.ga.us/chambleehs
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कोलम्म्बया मममिल स्कुल 

2106 Columbia Drive, Decatur, Georgia 30032 
  678-874-0802  

 
कायजक्रम गववरण: यो गश्चणत, ववज्ञान, प्रववधध म्याग्नेर् कायािमले गश्चणत, ववज्ञानर प्रववधधको क्षेत्रमा रूधच राख्ने ववद्याथीहरुलाई यी क्षेत्रहरुमा सीप र ज्ञान 
वनमााणगने मौका प्रदान गछा। म्याग्नेर् कायािमले प्राकृवतक ववज्ञान, गश्चणत र कम्प्युर्र ववज्ञानको एक अन्तरववषयक पाठ्यिममा प्रववधधलाई एकूकृत गछा 
। ववज्ञान, गश्चणत र प्रववधध सम्बस्न्धत कररयरमा प्रवेर्गनाका लावग ववद्याथीहरूको तयारीमा जोर् ददइएको छ । वैज्ञावनक शसिान्त र गश्चणतीय 
अवधारणाहरुको ववस्ताररत अध्ययनले कलेज र कररयर स्तरमा सफलताको लावग मौका वृजि गनेछ। बाह्रौं ग्रेर्को पाठ्यिम माध्यमबार् दर्ौंका लावग 
ववस्ताररत पाठ्यिममा समावेर्ः अमेररकू इवतहास, रसायन, भौवतक, क्यालकुलस (गश्चणतको एक भाग) र ववश्व भाषा- फ्रान्सेली र स्पेवनर्मा ववस्ताररत 
वनयुशक्त (एर््भान्स्र् प्लेस्मेन्र्, एपी) पाठ्यिम । अनुसन्धान र प्रयोगर्ाला प्रववधी प्रमुख ववर्ेषताहरु हुन् । ववस्ताररत अध्ययनले ववद्याथीहरुलाई, 
परम्परागत कक्षाभन्दा पर गएर वास्तववक जीवन प्रत्यक्ष शर्क्षा अनुभव गना अनुमवत ददन्छ।  यो कायािम, शसकाईको एक रॅवष्टकोणमा गश्चणत, ववज्ञान र 
प्रववधधको प्रस्तुत गना धर्जाइन गररएको हो । यो पाठ्यिम, ववज्ञान आवेदन माध्यमबार् ववषय क्षेत्रहरु एकूकृत गरेर कायाान्वयन गररएको छ। वैज्ञावनक र 
गश्चणतीय उपकरण र आपूर्ति, साथै कम्प्युर्र हार्ावेयर र सफ्र्वेयर, ववद्याथीहरूद्वारा प्रयोग गनाका लावग उपलब्ध छन् ।  
 
खास गवशषेिाहरुुः पूणातया सुसस्ज्जत ववज्ञान, गश्चणत र कम्प्युर्र प्रयोगर्ाला 

गश्चणत, ववज्ञान, सामाजजक अध्ययनर अंग्रेजीको ब्लक वनधाारण 
प्रयोगर्ाला र अनुसन्धान सीपको ववकास 
गश्चणत, ववज्ञान र प्रववधध सम्बस्न्धत कररयरहरुमाक्षेत्र यात्रा र वक्ताहरुद्वारा अन्वेषण प्रदान गररन्छ।                           
कुल पाठ्यिममा कम्प्युर्र प्रववधधको धमिण 
बहुसांस्कृवतक सामग्री 
आमाबाबुको सहभावगतालाई प्रोत्साहन 
 
 

योग्यिाुः   DeKalb County गवद्यालय जजल्लामा गनवास 
   पूरा गररएको आवेदन 
  गे्रर्9 – 12मा आवेदन ददने वबद्याथीहरुका लावग 2015 -2016को फल ररपोर्ा कार्ामा मुख्य ववषय ग्रेर् प्वाइन्र् एभरेज 

3.0 (वा बढी_ 
 

इच्छाइएको िमखु पाठ्यक्रम आवश्यकुः 
 
राइजजङ 9आँग्रेर्रहरु गश्चणत स्तर वनधाारण गररन्छआधारभुत सीपहरुको लोवा पररक्षाद्वारा (आइर्ीबीएस) गश्चणत कुल अंक 
 
राइजजङ 10आँ ग्रेर्रहरु  सामान्य वा ववस्ताररत बीजगश्चणत I वा ज्याधमती, गश्चणत I 
   General or Advanced Biology or Physical Science, Civics/Citizenship, English Literature 
 
राइजजङ 11आँ ग्रेर्रहरु  सामान्य वा ववस्ताररत ज्याधमती वा बीजगश्चणत II, गश्चणत II, अमेररकू इवतहास, अंग्रेजी 
   सामान्य वा ववस्ताररतरसायन 
 
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   9आँ – 12आँ 
 
यािायाि :    सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नेर् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 

वषाभरीमा, ववद्याथीहरूले सबै म्याग्नेर् कायािमहरु/ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
स्यारे्लाईर्ले दर्प्ने स्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्। 

 
छनोर् िगक्रयाुः  सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
ववेसाइर्ुः    http://www.dekalb.k12.ga.us/columbiahs 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम 

गदणि, गवज्ञान र िगवमध 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 



48 

 
DEKALB स्कुल अफ द आर््जस (मिएसए) 

1192 Clarendon Road, Avondale Estates, Georgia 30002  
678-676-2502  

 
कायजक्रम गववरण: DeKalb स्कुल अफ द आर््ास (धर्एसए), संगीत -गायन र बाजा_, नृत्य, रॅश्य कला, प्राववधधक शथएर्र, रचनात्मक लखेन, धमधर्या 
प्रववधध, नार्कर संगीत शथएर्रको क्षेत्रमा उच्च ववद्यालयका ववद्याथीलाई अवपल गनाववशर्ष्ट तररकाले धर्जाइन गररएको हो। धर्एसए, प्रदर्ान र लाग ूकलाको 
सबै पक्षलाई पूणारुपमा समेर््ने पाँच वषाको कायािम प्रदान गने एक मात्र DeKalb उच्च ववद्यालय हो । यसल े DeKalb पाठ्यिम वनदेर्न अन्तगात 
वनधााररत उत्कृष्ट र्ैश्चक्षक कायािमको आवश्यकताहरु पूरा गने मौकाका लावग पवन ववद्याथीहरुलाई योग्य बनाउँछ।  दीघाकालीन जीवन संवधान यस म्याग्नरे् 
उच्च ववद्यालयका सबै सहभागीहरूका लावग लक्ष्य ठावनन्छ । उल्लेखनीय योग्यता, व्यापक पाठ्यिम सुववधाहरु र पाठ्यिमको एक प्राकृवतक उत्पादनका 
रूपमा वनस्केका धेर ैववर्ेष प्रदर्ानहरुका लावग यो कायािम प्रख्यात छ। 
 
खास गवशषेिाहरुुः   व्यापक र्ैश्चक्षक र कला पाठ्यिम सुववधाहरु 

पाठ्यिमको एक प्राकृवतक उत्पादनका रूपमावनस्केका धेरै ववर्ेष प्रदर्ानहरु 
ववस्ताररत ददन गवतववधधहरु 
आमाबाबुको सहभावगतालाई प्रोत्साहन 
सुववधाहरुमा नृत्य, नार्क, गायन संगीत र बाजा संगीत, रचनात्मक लेखन र रॅश्य कला, धमधर्या र वफशलम, प्राववधधक 
शथएर्रर ग्रावफक धर्जाइन समावेर्छन्। 
 
 

योग्यिाुः   DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 (छुटै्ट) आवेदन/प्रशर्क्षण प्रदर्ान पाकेर्   
 http://www.dekalb.k12.ga.us/dsa 

सबै कागजातहरु DeKalb स्कुल अफ आर््ासमा कसैको हातबार् ददनु वा हुलाकबार् पठाउनुपछा। 
सबै ववद्याथीहरूको लावग, सबै ववषयहरूमाफलसेमेस्र्र 2015 र स्स्प्रङसेमेस्र्र2016 ररपोर्ा कार्ामा3.0-वा बढी_ ग्रेर् 
प्वाइन्र् एभरेज, अस्न्तम छनोर् स्स्थवत वनधाारण गनाअस्न्तम ग्रेर् प्रस्तुत गररनुपछा र समीक्षा हुनुपछा। 

  
ग्रिे स्िर ददइएकोुः   8आँ-12 आँ 
 
यािायािुः            सबैभन्दा वतामान DeKalb काउंर्ी यातायात नीवत नै म्याग्नरे् कायािमहरु/ ववद्यालयहरुका लावग तय गररनेछ । स्कूल 
 वषाभरीमा, ववद्याथीहरूल ेसब ैम्याग्नरे् कायािमहरु/ववद्यालयहरुसम्म यातायातका लावग उनीहरुको आफ्नो क्षेत्रमा नाधमत 
 स्यारे्लाईर्ल ेदर्प्न ेस्थानहरुमा ररपोर्ा गनेछन्।  
   
छनोर् िगक्रयाुः    ग्रेर् 8 - 12का लावग रृईवर्ा कला क्षेत्रमा अन्तवााता र परीक्षण प्रदर्ान  
 र्ैश्चक्षक र कला शसफाररसहरू 
 आवश्यक ववभागहरूः रचनात्मक लेखन, प्राववधधक शथएर्र, धमधर्या, रॅश्य कला र प्रववधध  
 
ववेसाइर्ुः   http://www.dsa.dekalb.k12.ga.us 

 
गवशषे रूमच म्याग्नरे् कायजक्रम 

कलाहरु 

अगस्र् 31 , 2016–गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागनन ेअन्न्िम ददन। 

http://www.dekalb.k12.ga.us/dsa
http://www.dekalb.k12.ga.us/dsa
http://www.dekalb.k12.ga.us/dsa
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    DRUID HILLS HIGH SCHOOL   MARTIN LUTHER KING JR. HIGH SCHOOL 
1798 Haygood Drive NE, Atlanta, Georgia 30307              3991 Snapfinger Road, Lithonia, Georgia 3003 

678-874-6302                                                                                        678-874-5402 
TUCKER HIGH SCHOOL 

5036 LaVista Road, Tucker, Georgia 30084 
 678-874-3702  

 

कायजक्रम गववरण: आईबी धर्प्लोमा कायािम (र्ीपी) पढ्नका लावग सबैभन्दा कठोर, ववकशसत र चुनौतीपूणा कायािम चाहने ववद्याथीहरूका लावग 
धर्जाइन गररएको हो । आईबी उम्मेदवार ववद्याथीहरूले उनीहरूको 11thर 12thग्रेर् वषामा पूवा ववश्वववद्यालय तहको कोसा शलन्छन् ।   आईबी र्ीपी ववषय 
क्षेत्रहरू पवहलो भाषा, दोस्रो भाषा, सामाजजक अध्ययन, गणीत, ववज्ञान र लशलतकला हुन् । ववद्याथीहरूले जाँचको िममा दोस्रो भाषामा प्रवीणता ववकास 
गनुापछा । ववद्याथीहरूलाईआईबी ताशलमप्राप्त शर्क्षकहरूले आन्तररक रूपमा स्थानीय अधधकारप्राप्त आईबी ववद्यालयहरूमा मुल्यांकन गछा न् र बा् 
रूपमा आईबी धर्प्लोमा प्राप्त गना 5,000 आईबी जाँचकहरूले गछान् । र्ीपी ववद्याथीहरूले कायािमभरर शसजानर्ीलता, काया र सेवा (सीएएस) पुरा गने, 
4,000 र्ब्दको ववस्ताररत वनवन्ध पुरा गने र र्ीओके कोसा गनुापछा । एर्भान्स स्यास्न्र्ङ संयुक्त राज्य र संसारभरका कलेज र ववश्वववद्यालयहरूद्वारा 
प्रदान गना सवकन्छ । 
 

 
गवशषे गवशषेिाहरू:    ववश्व भाषाको अध्ययन चावहन्छ 

  अन्तरााविय उदारताको प्रबधान गछा  
  ववद्याथीहरूलाई सोधपुछमा व्यस्त गराएर र शसकाइको प्रवियामा उनीहरूमा सचेतना ववकास गरेर शसकाइमा सकारात्मक 
  धारणालाई प्रोत्साहन गछा जसले गदाा उनीहरू दीघाकालीन शसकारू बन्छन् 
  बास्तववक जीवनलाई बास्तववक संसारका सवालको अथापूणा र गवहरो सोधपूछमाफा त परम्परागत ववषयबावहर परावतान गछा  
  सोधपुछ, बुझाइ, भाषासँग पररधचत हुन प्रोत्साहन गना र ववद्याथीलाई परावतान र अश्चभव्यक्त गना ददन सञ्चार सीपको 
  ववकासलाई सहयोग गछा  
  ववद्याथीहरूलाई अन्तरााविय पवहचान भएको पाठ्यिमसँग पररधचत गराउँछ 
  शसकारू प्रोफाइल, ववद्याथीको पूणा ववकास- र्ारररीक, बौजिक, संवेगात्मक र नैवतकतामाफा त जोर् ददन्छ  उत्तम  
  उभ्यासहरूको प्रयोग गछा  
  वनरन्तर शर्क्षक ताशलम प्रदान गछा  

 
 

योग्यिा:     DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास                        
  वनवेदन पुरा गनुाहोस्  
  अवहलेको दर्ौं ग्रेर्का ववद्याथीहरू 
  न्यूनतमखास3.2 औसत पवहलो सेमेस्र्रको अन्तमा 10thगे्रर् 
  9thर 10thग्ररे्हरूमा ववकशसत/चाँर्ो खास पाठ्यिमको पुणाता 
  10thग्रेर्को अन्तसम्म फे्रन्च, स्पावनस वा जमानको पुणाता  
  10thग्रेर् खास ववषयबार् रृईवर्ा सन्तोषजनक शर्क्षक शसफाररसहरू 
  मातावपता/अश्चभभावकको स्स्वकृवतमा आईबी र्ीपी वनवेदन ववद्याथी कागज प्याकेर् 
  आईबीमा रूधचको ववषयमा 250-र्ब्दको वनवन्ध 
  ववद्यालयको आईबी सधमवतसँग अन्तवााताा 

 

 
सवेा गररएको ग्रिे िहरू:  11th – 12th 
 
यािायाि:       मातावपताहरूले उपस्स्थवत क्षेत्रबावहर बस्ने ववद्याथीहरूका लावग यातायात उपलब्ध गराउनुपछा । 
 
छनोर् िगक्रयाुः      
 
 

ववेसाइर्हरु:    http://www.dekalb.k12.ga.us/druidhills  http://www.dekalb.k12.ga.us/support/ib 
                              http://www.dekalb.k12.ga.us/mlkinghs  http://www.dekalb.k12.ga.us/tucker 
 
 

 
अन्िराजगिय लयाचलररे् (IB)  
मिप्लोमा कायजक्रम (िीपी) 

अगस्ि 31, 2016 – जवव्यालय छनोर् कायजक्रमका लाजग छाजननुपने अन्न्िम ददन । 
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ससनरे् गबल 10 
1701 माउन्रे्न इन्र्स्स्रयल बोलभार्ा 

स्र्ोन माउन्रे्न, जर्जिया 30087 
678-676-0035 

 
कायजक्रम गववरण: एसबी –10लाई,जर्जिया ववर्ेष आवश्यकता छात्रवृशत्त कायािम (जर्जिया स्पेर्ल नीर््स स्कोलरसीप प्रोग्राम) भनेर पवन धचवनन्छ र यो 
एक, जर्जिया सामुदावयक ववद्यालयहरुमा जाने ववर्ेष आवश्यकता भएका ववद्याथीहरु जो व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, 
आइइपी) अन्तरगत सेवा पाइरहेका छन्, उनीहरुका लावग उपलब्ध स्कुल छनोर् कायािम हो। 
 
योग्यिा:  DeKalb County ववद्यालय जजल्लामा वनवास 
 
  ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 1– ववद्याथीसँग हाल बसोबास गने आमाबाबुरअश्चभभावक  हुनुपछा  

          जर्जिया र कम्तीमा एक पात्रो वषाको लावग वनवासी भएको।  
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र्  2- ववद्याथी सम्पूणा 2015 – 2016 स्कूल वषामा एक जर्जिया सामुदावयक स्कुलमा (ग्रेर् के–12) 
भनाा भएको र उपस्स्थत शथयो।  पूवा- स्कुल ववर्ेष शर्क्षाका ववद्याथीहरु योग्य हुनेछैनन् ।  योग्य हुनुअधघ अधघ एक ववद्याथीले 
वकन्र्रगारे्नमा एक पूणा स्कूल वषा पूरा गनुापछा । 

 

 
 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 3– ववद्याथी सावाजवनक ववद्यालयहरुद्वारा अक्र्ोबर 2015 र माचा 2016 मा आयोजजत 

अवनवाया ववद्याथी गणनाको समयमा एक स्कूल जजल्लाहरूद्वारा ररपोर्ा गररएको शथयो। 
 

 ववद्याथी योग्यता मापदण्र् 4- ववद्याथी जजएसएनएस कायािम लावगका लावग योग्य हुन सम्पूणा स्कूल वषाको लावग एक 
व्यशक्तगत शर्क्षा कायािम (इस्न्र्श्चभरु्अल एजुकेसन प्रोग्राम, आइइपी) हुन आवश्यक छैन ।  2015 – 2016 को स्कुल 
वषाको कुनै न कुनै समयमा आइइपी अन्तगात ववद्याथीले ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त गरेको हुनुपछा।   एक ववद्याथी, या त 
अक्र्ोबर 2015 वा माचा 2016 को ववद्याथी गणनामा वा अस्न्तम ववद्याथी रेकर्ामा ववर्ेष शर्क्षा सेवा प्राप्त एक 
ववद्याथीको रूपमा स्कूल वषाको अन्त सम्ममा स्कूल जजल्ला(हरू) द्वारा ररपोर्ा हुनुपछा । 

  
  

ग्रिे स्िर ददइएकोुः   के–12आँ 
 
 
यािायािुः    यातायात ददइएको छैन; अश्चभभावकले नै व्यवस्था गनुापछा 
 
   
छनोर् िगक्रयाुः    सीर् उपलब्धतामा आधाररत अवनयधमत धचट्ठा छनोर् प्रविया 
 
 
सम्पकज :  ववर्ेष शर्क्षा ववभाग 678-676-1809 
  
 
ववेसाइर्ुः        www.dekalb.k12.ga.us/school-choice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
ससनरे् गबल10 
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मिस्क्लमेर 
 

 रे्र्लाईन यदद प्रर्ासनीक कायाालयहरू व्यापारका लावग बन्द हुने ददनमा परेमा, कागजातहरू रे्र्लाईनपधछको पवहलो 
व्यापाररक ददनमा पवन शलइनेछ ।  छुरे्को रे्र्लाईनका लावग कुनै अपवाद हुनेछैन ।  आवश्यक परेमा जजल्लाले समयरेखा 
पररवतान गने अधधकार वनवहत गछा । 

 
 रे्काव क्षेत्र ववद्यालय जजल्ला (र्ीसीएसर्ी) ले वनयम, नीवत, कायाववधी, कायािम वनदेशर्का, धमवत, पाठ्यिम र कोसालाई 

कुनै अवग्रम सूचना वा दावयत्वववना यो प्रकार्नको कुनै पवन कथन पररवतान गने अधधकार राख्छ । 
 
 र्ीसीएसर्ील ेअनपेश्चक्षत कारणल ेकुनै पवन ववद्यालय छनोर् कायािममा ववद्याथीहरू राख्न सक्ने अधधकार राख्छ ।  यो 

ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहाँ वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  
                   
 कसैलाई पवन उमरे, ललिग, वणा, रंग, धमा, मलू रावियता, अपांगता, वा यसका कुन ैपवन र्ैश्चक्षक कायािम, गवतववधी वा 

रोजगार अभ्यासहरूमा अपांगताका आधारमा भेदभाव नगने DeKalb County र्ैश्चक्षक बोर्ाको नीवत हो । 

      
 

गवद्यालय छनोर्को कायाजलय 
1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, Georgia 30083 

        (678) 676 - 0035  
 
 

                                               
     

DeKalb County ववद्यालय जजल्लाले उपहार म्याग्नरे् र ववषय ववद्यालय कायाालय प्रर्ासकहरूल ेस्थानीय, राज्य र संघीय 
अभ्यास, वनयमावली र नीवतहरूको समथान गना कायािम वनदेशर्का, कायाववधी, सेवा, पाठ्यिम र कोसालाई कुनै अवग्रम 
सूचना वा दावयत्वववना पररमाजान गने अधधकार राख्छ ।  यो ब्रोसर पढ्न असफल हुनाले अश्चभभावक र ववद्याथीहरूलाई यहा ँ
वणान गररएको वनयमावली र आवश्यकता छुर् हुँदैन ।  

 
 

अगस्ि 31, 2016 – गवद्यालय छनोर् कायजक्रमका लागग छागननपुन ेअन्न्िम ददन । 
 
 

http://www.dekalb.k12.ga.us/

