NEPALI
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)
1.

2021-2022 को धिद्यालय रोजाइको खुला भनाा कायाक्रम कधहले देधख कधहलेसम्म चल्छ ? जनिरी 7 धिहान 9:00 देधख शुक्रिार, फे ब्रुअरी 05, 2021 सााँझ 4:00 िजेसम्म

2.

शैधिक िर्ा 2021-2022 को खुला भनाा कायाक्रममा धिद्यालय रोजाइका कु न-कु न कायाक्रमहरू प्रस्ताि गररएका छन् ?
Arabia Mountain High School को क्याररयर प्रधिधि पथमागा तथा म्याग्नेट कायाक्रम, चाटार, कमाचारी धिद्याथी स्थानान्तरण अनुरोि, Coralwood/Hawthorne साझेदारी, Ronald McNair
Discovery Learning Academy, हाउस धिल 251, दोहोरो भार्ामा पोख्त िनाउने कायाक्रम, अन्तरााधिय ब्याकालररयट, म्याग्नेट, मोन्टेसरी, सेनेट धिल 10, धथम र प्रारधम्भक धसकाइ के न्र सधहतका सिै
कायाक्रमहरू प्रस्ताि गररएका छन् ।

3.

के म अनलाइन आिेदन ददन सक्छु ? सक्नुहुन्छ, अनलाइन आिेदनहरू http://www.yourchoicedekalb.org मा उपलब्ि छन् ।

4.

2021-2022 को धिद्यालय रोजाइको आिेदन कधहले र कहााँ उपलब्ि हुनेछ ?
http://www.yourchoicedekalb.org मा अनलाइन

5.

म कहााँिाट आिेदन ददन सक्छु ?
तपाईंको आफ्नो व्यधिगत कम््युटरमा (अनलाइनिाट), स्थानीय पुस्तकालयमा (अनलाइनिाट), धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमका खुला भनाा स्थानहरूिाट: 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA
30002 (कोधभड-19 सम्िन्िी ितामान धनदेधशकाका आिारमा)

6.

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको लाधग आिेदन ददन मलाई इमेल ठे गाना आिश्यक पछा ?
हो । धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमहरूको नयााँ अनलाइन खाता धसजाना गना इमेल ठे गाना र पासिडा आिश्यक पछा ।

7.

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको लाधग आिेदन ददन मलाई अधभभािक खाता आिश्यक पछा ?
हो । धिद्यालय रोजाइको नयााँ अनलाइन आिेदनको व्यिस्था अनुसार सिै अधभभािकहरूले शैधिक िर्ा 2021 - 2022 मा आिेदन ददनका धनधम्त खाता िनाउनु जरुरी हुन्छ ।

8.

मेरो िच्चा धनजी धिद्यालय िा गृह धिद्यालयको धिद्याथी हो भने मैले धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको लाधग आिेदन ददन सक्छु ?
हो । खुला भनाा कायाक्रम सञ्चालन भएको समयमा र त्यसपधछ िच्चाका अधभभािक िा कानूनी अधभभािक अधनिाया रूपमा DeKalb County School District का ितामान िाधसन्दा भएको हुनु पदाछ ।

9.

म धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको योग्यतासम्िन्िी मापदण्डहरू कहााँ फे ला पाना सक्छु ?
योग्यतासम्िन्िी सिै मापदण्डहरू धिद्यालय रोजाइको िेिसाइटhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/मा अध्ययन गना सदकन्छ

10.

के मैले आिेदन र सहयाक कागजातपत्र पत्राचार गदाा हुन्छ ?
हुाँदन
ै । आिेदन र सहायक कागजातहरू अधनिाया रूपमा अनलाइनिाटै पेश गनुा पदाछ ।

11.

के म एकभन्दा िढी धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको लाधग आिेदन ददन सक्छु ?
हो । प्रकाधशत योग्यता मापदण्डमा आिाररत रहेर तपाईंले आफ्नो िच्चा योग्य भएको कु नै पधन कायाक्रमको लाधग आिेदन ददन सक्नुहुन्छ । यद्यधप, धिद्यालय रोजाइको प्रत्येक कायाक्रममा छनौटसम्िन्िी सीमा
हुन्छ ।

12.

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रममा सहभागी हुनको लाधग धिद्याथीहरूलाई कसरी छनौट गररन्छ ?
धिद्याथीहरूलाई अधनयधमत र स्िचाधलत धचट्ठा चयन प्रदक्रयाद्वारा छनौट गररन्छ ।

13.

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको धचट्ठा कधहले र कहााँ सञ्चालन हुन्छ ?
धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको प्रारधम्भक धचट्ठा माचा 2021 मा सञ्चालन हुनेछ । नधतजाहरू माचा 26, 2021 का ददन सााँझ 5:00 िजेपधछ इमेल माफा त पठाइनेछ । आिश्यक भएमा, अधतररि धचट्ठा जुनदेधख
अगस्त 2021 सम्म सञ्चालन हुन्छ ।

14.

सुरुको समयसीमा सदकएपधछ पधन धिद्यालय रोजाइको आिेदन स्िीकार गररनेछ ?
हो । यद्यधप, दढलो गरी िुझाइएको आिेदनमा धसट सुरधित हुन्छ भनेर ग्यारे न्टी गरराँ दन
ै । धचट्ठा कायाक्रम सञ्चालन भइसके पधछ अधतररि धसट उपलब्ि भएको छ र छनौट गररएका र प्रधतिासूचीमा भएका
सिै धिद्याथीहरूका लाधग धिद्यालय धनिाारण गररएको छ भने दढला गरी आिेदन िुझाएका आिेदकहरूलाई धिचार गना सदकन्छ । धिद्यालय रोजाइ कायाालयले दढलो गरी आिेदन िुझाउने आिेदकहरूको
्लेसमेन्टको सम्िन्िमा अधभभािकहरूलाई सम्पका गनेछ । अगस्त 30, 2020, सााँझ 4:00 िजेपधछ ्लेसमेन्ट उपलब्ि हुने छैन ।

15.

अधभभािकहरूलाई कसरी सूधचत गररन्छ ?
धिद्यालय रोजाइ कायाालयले धचट्ठाका नधतजाहरूको सम्िन्िमा प्रत्येक आिेदकलाई इमेलद्वारा सूधचत गनेछ । धिद्याथी सम्िन्िी जानकारी टेधलफोनिाट उपलब्ि गराइने छैन । आफ्नो िच्चा छनौट भए
नभएको हेना धचट्ठा हुने ददन, सााँझ 5:00 िजे पधछ http://www.yourchoicedekalb.org खोल्नुहोस् र “Dashboard” (ड्यासिोडा) चयन गनुाहोस् ।

16.

कु नै कायाक्रममा छनौट भएको खण्डमा धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको धिद्यालय साइटमा नाम कधहले दताा गराउनु पछा ?
अधभभािकहरूले छनौटसम्िन्िी सूचनामा उल्लेख गररएको धमधतका दौडान धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमको धिद्यालय साइटमा नाम दताा गराउनु पछा नभए उि धसट अस्िीकृ त गररनेछ र प्रधतिासूचीमा रहेका
अकाा योग्य धिद्याथीलाई प्रदान गररनेछ ।

17.

धनधित रधजस्रेसन धमधत छनौटको सूचनामा समािेश गररनेछ ।

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमहरूका लाधग यातायात उपलब्ि गराइनेछ ?
धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमहरूका लाधग DeKalb काउन्टीको अधन्तम यातायात नीधत पालना गररनेछ । 2021-2022 धिद्यालय िर्ाको अिधिमा, Arabia Mountain High School, Champion Theme
Middle School र 2021 - 2022 धिद्यालय िर्ाको म्याग्नेट कायाक्रमहरूमा जान र आउनको लाधग धिद्याथीहरू आफ्नो िेत्रका धनधित स्याटलाइट धपकअप स्थानहरूमा उपधस्थत हुने छन् । Theme
elementary school का धिद्याथीहरूलाई टोलको यातायात सेिा उपलब्ि गराइन्छ ।

18.

धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमहरूको ्लेसमेन्ट कधहले समाप्त हुनेछ? अगस्त 30, 2021, सााँझ 4:00 िजेसम्म ररि धसटहरू पूर्ता गररनेछ ।

19.

म 2021-2022 को धिद्यालय रोजाइ कायाक्रमहरूका िारे मा थप जानकारी कहााँ फे ला पाना सक्छु ?
थप जानकारी http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/मा उपलब्ि छ

20.

मैले लगइन र प्राधिधिक सहायता सम्िन्िी प्रश्नहरूका लाधग कसलाई सम्पका गनुापछा ?

21.

मैले आिेदनमा सहायता िा कायाक्रमको जानकारीको लाधग कसलाई सम्पका गनुापछा ? खुला भनाा कायाक्रमको दौडान, कृ पया 678.676.0050 मा फोन गरेर धिद्यालय रोजाइ कायाालयलाई सम्पका गनुाहोस् िा

678-676-0050 मा फोन गनुाहोस्

School_Choice@dekalbschoolsga.org मा इमेल पठाउनुहोस्

DCSD का प्रशासधनक कायाालयहरू िन्द हुने धमधतमा अधन्तम धमधत परे को खण्डमा भने, अधन्तम धमधत पधछको पधहलो कारोिार ददनलाई कागजात िुझाउने
अधन्तम धमधतको रूपमा माधननेछ । धडधस्रक्टसाँग आिश्यकता अनुसार समयसीमा पररितान गने अधिकार हुन्छ । अधन्तम धमधत नाधिसके पधछ कु नै पधन छू ट ददइने
छैन ।

