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आवेदन प्रक्रिया: सुरुवात देखि रखिस्ट्रेसन प्रक्रियासम्मका 10 चरणहरू
1. आवश्यक कागिातहरू र िानकारी िम्मा गनुहु ोस्: खनखित कायुिमहरूमा थप आवश्यकताहरू हुन सक्छ । कृ पया सबै खनदेशनहरू पूणु रूपले
पढ्नुहोस् ।
वतुमान रूपमा DeKalb County School District मा भनाु भएको
•

खवद्याथीको ID नम्बर (7 अङ्क) – ररपोर्ु कार्ु हेनुहोस्

•

अखभभावकको इमेल ठे गाना

नयााँ वा DeKalb County School District मा क्रिताु भएको
•

अखभभावकको इमेल ठे गाना

•

बसोबास गरे को ठाउाँ को प्रमाण - गयााँस, पानी, खबिुलीको खबल (अखिकतम रूपमा 60 क्रदन पुरानो), ऋण/बहाल सम्झौता
o

अखभभावककसाँग माखथ उल्लेि गररए अनुसार आफ्नै नाममा वासस्ट्थानको प्रमाण छैन भने, खवद्यालय रोिाइको वासस्ट्थान प्रमाखणत गने
िारामा आवश्यक पछु । िारामहरू www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा भेट्न सक्रकन्छ ।
प्रमाणमा उल्लेि गररएका सबै कागिातहरू ल्याउनुहोस् । उल्लेि गररएको भन्दा िरक कागिात बुझाएको िण्र्मा आवेदन अयोगय बन्नेछ ।

•

िन्मदताु प्रमाणपत्र

•

हालको स्ट्कू ल वर्ुको िल सेमेस्ट्र्रको ररपोर्ु कार्ु

•

M.A.P. उच्च उपलखधि हाखसल गने खवद्याथीको माग्नेर् कायुिमको खसर्का लाखग आवेदन ददाँदािेरर मात्र िााँचको अङ्क िरुरी हुने

2. खवद्यालय रोिाइ कायुिमहरू र खवद्यालयहरूको िोिी – आफ्नो बच्चाको खसक्ने शैली, सबल पक्ष र रुखचहरूसाँग मेल िाने कायुिम चयन गनुुहोस् ।
3. कायुिमको खचट्ठाको योगयतासम्बन्िी मापदण्र्, चयन प्रक्रिया र लोलर्री पुल्स पुनरावलोकन गनुहु ोस् ।
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/

4. यातायातका नीखत बारे खवचार गनुहु ोस् ।
5. आफ्ना कायुिम र खवद्यालयहरू छनौर् गनुहु ोस् ।
6. http://www.yourchoicedekalb.org मा िानुहोस् । आवेदन क्रदनका लाखग APPLY NOW/SIGN IN (अखहले आवेदन क्रदनुहोस्/साइन
इन गनुह
ु ोस्) लेखिएको ट्याबमा खक्लक गनुह
ु ोस् ।
DeKalb High School of the Arts (ग्रेर् 8-12) तथा DeKalb Elementary School of the Arts (ग्रेर् 4-7) का अखर्शन आवेदकहरूले
अखनवायु रूपमा
o

सुरुमा: खवद्यालय रोिाइको अनलाइन आवेदन बुझाउनु पदुछ

o

त्यसपखछ: अखर्शन आवेदन प्याके र्लाई खसिै ाँ खवद्यालयमा पठाउनु वा पुयाुउनु पदुछ ।

Tucker High, Druid Hills High वा MLK Jr High Schools मा आवेदन क्रदने IB प्रेप (ग्रेर् 9, 10) र IB खर्प्लोमा (ग्रेर् 11, 12) का
आवेदकहरूले अखनवायु रूपमा
o

सुरुमा: खवद्यालय रोिाइको अनलाइन आवेदन बुझाउनु पदुछ ।

o

त्यसपखछ: प्रत्येक IB स्ट्कू लमा छु ट्टाछु ट्टै रूपमा एउर्ै इमेलमा IB आवेदन पेस गनुु पदुछ ।
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Arabia Mountain High School को म्याग्नेर् कायुिमको अखतररक्त आवेदन तथा खसिाररसहरू खभखर्यो अन्तवाुताुको प्रश्नावली िाराममा
सङ्के त गररए अनुसार खवद्यालयमा खसिै ाँ बुझाउनु पदुछ ।
DSA र DESA अखर्शन, IB प्रेप वा IB खर्प्लोमा र Arabia Mtn HS को र्ाउनलोर् गनु खमल्ने/सम्पादन गनु खमल्ने पृष्ठहरू
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा उपलधि छ ।

7. आवेदनको अवस्ट्थासम्बन्िी अद्यावखिक र सूचनाहरूका लाखग खनयखमत रूपमा आफ्नो इमेलको इनबक्स र आवेदन ड्यासबोर्ु िााँच गनुहु ोस् ।
सिै ाँ इमेल िााँच गनुु र आवेदनमा लगइन गनुु तपाईंको खिम्मेवारी हो । तपाईंले इमेल प्राप्त गनुुभएको छैन भने, कृ पया आफ्नो इमेल िाताको
स्ट्प्याम वा िंक िोल्र्र िााँच गनुुहोस् । आवेदनको अवस्ट्थाको बारे मा िानकारी क्रदने सूचना आवेदन ड्यासबोर्ुको माखथल्लो भागमा रहेको
Message Box (सन्देश बक्स) मा पखन भेट्न सक्रकन्छ ।

8. खचट्ठा हुने क्रदन (माचु 26, 2021), आवेदनमा लगइन गरेर आफ्नो नखतिा िााँच गनुहु ोस् । इमेल र खवद्यालय रोिाइको ड्यासबोर्ु खनयखमत
रूपमा हेनु तपाईंको खिम्मेवारी हो ।

9. आवेदक कायुिममा स्ट्वीकृ त भएमा, इमेलद्वारा पठाइने छनौर् पत्रमा उल्लेि गररएको अखन्तम खमखतखभत्र अनलाइन ड्यासबोर्ुमा गएर स्ट्वीकार
वा अस्ट्वीकार खवकल्प छनोर् गनुह
ु ोस् । खसर्को प्रस्ट्ताव स्ट्वीकृ त भएपखछ, अन्य सबै रोिाइहरू अस्ट्वीकृ त गररनेछ क्रकनभने कु नै एक खवद्याथी दुई
खभन्न खवद्यालय वा कायुिमहरूमा भनाु हुन सक्दैनन् ।

10. आफ्नो खसर् सुरखक्षत गनु अखन्तम खमखतखभत्र खवद्यालयमा आफ्नो नाम दताु गराउनुहोस् । अखन्तम खमखत प्रत्येक खवद्यालयको वेबसाइर्मा उल्लेि
गररएको हुन्छ । पखहलो चरणको लोर्रीका नखतिाहरूको पााँच-क्रदन दताु गने अखन्तम खमखत हुन्छ। छनौर् पत्र वा खवद्यालयको वेबसाइर्मा
उल्लेि गररएको अखन्तम खमत्र खभत्र खवद्यालयमा आफ्नो नाम दताु नगराउने आवेदकको खसर् िोखसन्छ/स्ट्वत: अस्ट्वीकृ त गररन्छ र उक्त खसर्
प्रखतक्षा सूचीमा रहेका आवेदकलाई नामको िम अनुसार प्रदान गररन्छ । अखभभावकले खसर् अस्ट्वीकृ त गरे पखछ वा त खसर् स्ट्वतः अस्ट्वीकृ त
भएपखछ खसर् िे रर पाउने सम्भावना हुाँदन
ै । खवद्यालयको वेबसाइर्मा रखिस्ट्रेसन खमखत भेट्टाउन सक्रकएन भने अखभभावकले खमखत पत्ता लगाउन
खवद्यालयमा िोन गनुु पछु, यो अखभभावकको खिम्मेवारी हो ।

थप िानकारीका लाखग, कृ पया खवद्यालय रोिाइको वेबसाइर् भ्रमण गनुह
ु ोस् ।
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

