NEPALI

(बवद्यालर् रोजाइ)

खुला भर्ाा कार्ाक्रम 2021 - मुख्र् तथ्र्हरू
समर्मै आवेदर् बुझाउर्े समर्: जर्वरी 7, 2021, बबहार् 9:00 बजे देबख फे ब्रुअरी 5, 2021, बेलक
ु ा 4:00 बजेसम्म
आवेदर्हरू र्स भर्ाा सत्रका दौरार् आवश्र्क सबै कागजातहरूसबहत समर्मै बुझाउर्ु पर्े छ । सबै आवेदर्हरू अबर्वार्ा रूपमा अर्लाइर्माफा त बुझाउर्ु पर्ेछ ।
आवेदर् ददर्े ठाउँ https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
र्ोट:

1.

र्र्ाँ प्रर्ोगकतााहरूले अबर्वार्ा रूपमा र्र्ाँ खाता बसजार्ा गर्ुा पदाछ ।

2.

कृ पर्ा मान्र् इमेल ठे गाबा प्रदार् गर्ुाहोस्

3. सबै सूचर्ाहरू इमेलबाट मात्रै

4. आफ्र्ो आवेदर्सम्बन्धी इमेल र ड्यासबोर्ाका सन्देशहरू समर्-समर्मा जाँच्र्ुहोस्

बवद्यालर् रोजाइको वेबसाइट को ठे गार्ा www.dekalbschoolsga.org/school-choice
बवद्यालर् भ्रमणहरू भचुाअल
बचट्ठाका र्बतजाहरू इमेलद्वारा मात्र पठाइर्े: माचा 26, 2021, साँझ 5:00 बजेपबछ
** माचा 26 को बचट्ठामा हरे क कार्ाक्रमका पबहलो रोजाइहरूको बचट्ठा सञ्चालर् गररर्े छ । दोस्रो र/वा तेस्रो रोजाइहरूको बचट्ठा प्रतीक्षासूची खाली भइसके पबछ अबतररक्त बसटहरू बाँकी
रहेको खण्र्मा मात्र सञ्चालर् गररर्े छ ।
बवलबम्बत आवेदर्हरू फे ब्रुअरी 5, 2021, बेलुका 4:01 बजे देबख अगस्त 31, 2021, बेलुका 4:00 बजेसम्म स्वीकार गररन्छ । प्रबतक्षासूची खाली भएपबछ बसटहरू उपलब्ध भएको खण्र्मा मात्र
बवलबम्बत आवेदर्हरूलाई प्रदक्रर्ामा लबगर्ेछ ।

बवशेष कार्ाक्रमहरू
बसटको उपलब्धताका आधारमा बसर्ेट बबल (SB10) बचट्ठाको छर्ौट । समर्सीमा - फे ब 5, 2021, बेलुका 4:00 बजे
DeKalb High School of the Arts तथा DeKalb Elementary School of the Arts का अबर्शर् आवेदकहरूले अबर्वार्ा रूपमा
सुरुमा: बवद्यालर् रोजाइको अर्लाइर् आवेदर् बुझाउर्ु पदाछ र
त्र्सपबछ: त्र्सपबछ: अबर्शर् आवेदर् प्र्ाके टलाई बसधै ँ बवद्यालर्मा पठाउर्ु वा पुर्ााउर्ु पदाछ ।
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा गएर भर्ा बमल्र्े pdf आवेदर् र्ाउर्लोर् गर्ुाहोस् ।

Tucker, Druid Hills, वा MLK, Jr. High Schools को अन्तरााबिर् ब्र्ाकलौररएट कार्ाक्रमको ग्रेर् 9-12 मा आवेदर् ददर् चाहर्े बवद्याथीले अबर्वार्ा रूपमा:
सुरुमा: बवद्यालर् रोजाइको अर्लाइर् आवेदर् बुझाउर्ु पदाछ ।
त्र्सपबछ: प्रत्र्ेक IB स्कू लमा छु ट्टाछु ट्टै रूपमा एउटै इमेलमा IB आवेदर् पेस गर्ुा पदाछ ।
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा गएर भर्ा बमल्र्े pdf आवेदर् र्ाउर्लोर् गर्ुाहोस् ।
Arabia Mountain HS Magnet कार्ाक्रमका आवेदकहरूले: अबर्वार्ा रूपमा Arabia Mountain HS Magnet कार्ाक्रमको बभबर्र्ो अन्तवाातााको र्ाउर्लोर् र बशक्षकको बसफाररस पूरा गर्ुा पछा ।
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा बर्देशर्हरू भेट्र् सदकन्छ ।
DeKalb Early College Academy: http://www.deca.dekalb.k12.ga.us मा गएर आवेदर् र्ाउर्लोर् गरे र बप्रन्ट गर्ुाहोस् ।
**आवेदर् अबर्वार्ा रूपमा बसधै ँ DECA मा बुझाउर्ु पदाछ ।
कमाचारी बवद्याथी ट्रान्सफर आवेदर् सबै कमाचारीहरूले अबर्वार्ा रूपमा फे ब्रुअरी 5, 2021 बभत्र https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ मा गएर आवेदर् ददर्ु पदाछ । SY21-22 को लाबग
मार्व संसाधर्को रोजगार प्रमाणीकरणका आधारमा EST आवेदर्हरू जुर् 1 पबछ स्वीकृ बतका लाबग प्रदक्रर्ामा लबगर्ेछ ।

हामीलाई सम्पका गर्ुह
ा ोस्
फोर् सहार्ता जर्वरी 7 देबख अबप्रल 16, 2021 सम्म; बबहार् 9:00 बजे देबख बेलुका 5:00 बजेसम्म उपलब्ध छ, फोर्: 678-676-0035/50
खुला भर्ाा कार्ाक्रमका दौर्ार् मात्र चल्र्े सहार्ता के न्र

सोमबार—शुक्रबार, बबहार् 9:00 बजेदेबख बेलुका 4:00 बजेसम्म

1192 Clarendon Avenue

इमेल school_choice@dekalbschoolsga.org

Avondale Estates, GA 30002
बवद्यालर्सम्बन्धी जार्कारी:: बसधै ँ बवद्यालर्मा सम्पका गर्ुाहोस्

र्ातार्ात: 678-676-1333

