NEPALI

थिम स्कू लको ब्रोशर
ग्रेडहरू: थि-ककन्डर्गार्ान देथि ग्रेड आठसम्म
SY 2021 - 2022 िुलग भनगा कगर्ाक्रम

थवद्यगलर् रोजगइको िुलग भनगा कगर्ाक्रम
सहगर्तग पगउने स्िगन:

जनवरी 07, 2021 - फे ब्रुअरी 05, 2021

1192 Clarendon Avenue,

अनलगइन आवेदन कदनुहोस्:

Avondale Estates, GA 30002

http://www.yourchoicedekalb.org

जनवरी 07, 2021 - फे ब्रुअरी 05, 2021

थबहगन 9:00 बजेदथे ि सगाँझ 4:00 बजेसम्म।
**महगमगरीकग मगपदण्डहरूकग आधगरमग ित्र्क्ष

थवद्यगलर् रोजगइ कगर्ाक्रमको बगरे मग जगनकगरी:

उपथस्िथतमग कदइने सहगर्तगको थमथत पररवतान हुन सक्छ ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice

थवद्यगलर् रोजगइमग किलो भनगा

िगिथमक थवद्यगलर्हरू
•

Edward L. Bouie, Sr.

•

Marbut

•

Narvie J. Harris

•

Oakcliff

•

Robert Shaw

•

Wynbrooke

मगध्र्गथमक थवद्यगलर्
•

The Champion School

थिट्ठगकग नथतजगहरूको िकगशन: मगिा 26, 2021 @ बेलक
ु ग 5:00 बजे

NEPALI

थिम स्कू लहरू (theme schools) को बगरे मग जगनकगरी
थिम स्कू ल (Theme

थिम कफडर स्कू ल (Theme

School)

ठे र्गनग

थवद्यगलर् समर्

भ्रमण थमथत र समर्

Edward L. Bouie Sr.

5100 Rock Springs Road

थबहगन 7:45

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

Elementary School

Lithonia, GA 30038

बजेदथे ि

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

(678) 676-8202

कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Narvie J. Harris

3981 McGill Drive

थबहगन 7:50 पूवगाह्न

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

Chapel Hill ES

Elementary School

Decatur, GA 30034

बजेदथे ि

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

Cedar Grove ES

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

(678) 676-9202

कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Oak View ES

Marbut Elementary

5776 Marbut Road

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

Panola Way ES

School

Lithonia, GA 30058

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

Stoneview ES

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

(678) 676-8802

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Woodridge ES

Oakcliff Elementary

3150 Willow Oak Way

थबहगन 7:45

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

Cary Reynolds ES

School

Doraville, GA 30340

बजेदथे ि

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

Doraville United ES

(678) 676-3102

कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Hightower ES

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

Feeder School)
Browns Mill ES
Fairington ES
Flat Rock ES
Murphey Candler ES

थबहगन 7:30 पूवगाह्न
बजेदथे ि
कदउाँ सो 2:05 पूवगाह्न
बजेसम्म

Allgood ES
Robert Shaw

385 Glendale Road

थबहगन 7:45

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

Dunaire ES

Elementary School

Scottdale, GA 30079

बजेदथे ि

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

Indian Creek ES

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

(678) 576-6002

कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Jolly ES
Rowland ES
Pine Ridge ES

Wynbrooke Elementary

440 Wicksbury Way

थबहगन 7:45

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी

School

Stone Mountain, GA 30087

बजेदथे ि

अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को

ग्रेडहरू: थिककन्डरर्गर्ान - 5

(678) 676-5002

कदउाँ सो 2:15 बजेसम्म

वेबसगइर् हेनुाहोस्

Champion Middle

5265 Mimosa Drive

School

Stone Mountain. GA 30087

ग्रेडहरू: 6 - 8

(678) 875-1502

Princeton ES
Rock Chapel ES
Shadow Rock ES

थबहगन 8:50 पूवगाह्न
बजेदथे ि
कदउाँ सो 3:50 पूवगाह्न
बजेसम्म

भिुाअल भ्रमण घोषणग हुन बगाँकी
अद्यगवथधकको लगथर् थवद्यगलर्को
वेबसगइर् हेनुाहोस्

DeKalb कग सबै मगध्र्गथमक
थवद्यगलर्हरू
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परम्परगर्त थिम स्कू लको इथतहगस
DeKalb County School District को परम्परगर्त थिम स्कू ल कगर्ाक्रम 1996 मग सुरु भर्ो र र्सले अथभभगवक तिग थवद्यगिीहरूलगई पथहलगको शैथक्षक िदशानले सीथमत नर्ने शैथक्षक थवकल्प
िदगन र्छा । र्ो कगर्ाक्रम उच्च अपेक्षगहरू, अथभभगवकको संलग्नतग र िुनौतीपुणा थशक्षग अनुभवहरू हगथसल र्ने इच्छगमग आधगररत छ । DeKalb County School District मग DeKalb County,
Georgia कग थवथभन्न क्षेत्रहरूमग अवथस्ित Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schools र
Champion Traditional Theme Middle School सथहतकग सगत परम्परगर्त थिम स्कू लहरू छन् ।
परम्परगर्त थिम स्कू लकग अंर्हरू
परम्परगर्त थिम स्कू ल समुदगर् थभत्रको एउर्ग थवद्यगलर् हो जसले थवद्यगिी तिग अथभभगवकहरूको आवश्र्कतगहरू पूरग र्ना तर्गर र्ररएकग थवशेष थवशेषतगहरू भएको कगरणले र्ोलकग
थवद्यगलर्हरूबगर् िगिथमक तहकग थवद्यगिी वग स्कू ल थडथस्िक्र्भरर बगर् मगध्र्गथमक तहकग सबै थवद्यगिीहरूलगई आकर्षात र्छा । परम्परगर्त थिम स्कू ल थवद्यगिीहरूलगई उच्च रूपमग संरथित सेरर्ङमग
थवस्तृत, बहुथवषर्क शैथक्षक कगर्ाक्रम िदगन र्ना तर्गर र्ररएको हो । थवद्यगिीहरू िुनौतीपुणा कगर्ाक्रमकग सकक्रर् सहभगर्ीहरू हुन् जसमग घरकग अध्र्र्न पररर्ोजनगहरू र थवद्यगिीलगई थवश्व भगषगसाँर्
पररथित र्रगउने कु रग हुन्छ । बहुथवषर्क पगठ्यक्रमको थशक्षण अवधगरणगले समस्र्ग समगधगन र्ने र र्हन सोिको क्षमतग आवश्र्क पने िोजमग आधगररत िप असगइनमेन्र् तिग व्यगवहगररक
पररर्ोजनगहरूको नथतजग थनकगल्छ । अथभभगवकहरूले थशक्षण कगर्ाक्रमलगई सुदिृ बनगउने र थवद्यगलर्मग सहगर्तग उपलब्ध र्रगउने कगम र्ने भएकोले उहगाँहरू कगर्ाक्रमको महत्त्वपूणा अंश हुनुहुन्छ ।
परम्परगर्त िगिथमक थिम स्कू लकग लगथर् कफडर थवद्यगलर्
परम्परगर्त िगिथमक थिम स्कू लले ठगउाँ को कमी भएकग थवद्यगलर्कग थवद्यगिीहरू िगप्त र्छान् । कु नै थनथित क्षेत्रको समुदगर्मग रहेको सबैभन्दग धेरै रगहत आवश्र्क पने िगिथमक थवद्यगलर्ले िगिथमक
थिम स्कू लको कफडर स्कू लको रूपमग सेवग िदगन र्ने छन् । कफडर स्कू लको भनगा घट्यो भने, उक्त कफडर स्कू लले कफडर सगइर्को रूपमग सेवग िदगन र्ना नपगउन सक्छ । र्ो थनधगारण वगर्षाक रूपमग
र्ररन्छ । Theme Middle School ले DeKalb County School District भरबगर् थवद्यगलर्हरू िगप्त र्छा ।
परम्परगर्त थिम स्कू लकग थवशेषतगहरू
•

अथभभगवकीर् सहभगथर्तग जरुरी हुने

•

मुख्र् थवषर्हरूमग महत्त्व

•

उच्च शैथक्षक मगपदण्ड तिग अपेक्षगहरू

•

थवश्व भगषगको थशक्षग

•

कडग आिर-संथहतग

•

पोशगक/कडग ड्रेस कोड जरुरी हुने

•

र्हन सोि र समस्र्ग समगधगन र्ने कु रगमग महत्त्व

•

स्विगथलत पठन कगर्ाक्रम (िगिथमक थवद्यगलर्हरू)

•

समरमग पठन तिग र्थणतकग कक्रर्गकलगपहरू जरुरी हुने

•

िुनौतीपुणा दैथनक र्ृहकगर्ा जरुरी हुने

•

ट्युर्ोररर्ल कगर्ाक्रमहरू

•

कक्रर्गकलगपमग आधगररत थनदेशन

•

एजेन्डग प्लगनर

•

बहुथवषर्क थशक्षण

परम्परगर्त थिम स्कू लसम्बन्धी थनदेथशकग
•

अथभभगवक तिग थवद्यगिीहरूबगर् एक वषाको भनगा िथतबद्धतग अपेक्षग र्ररन्छ

•

नगम स्वीकृ त भएपथछ, भनगा पक्कग र्ना थवद्यगलर्को पथहलो कदन थवद्यगिी थवद्यगलर्मग अथनवगर्ा रूपमग उपथस्िथत हुनुपछा ।

•

अथभभगवकहरूले थिम स्कू लमग भनगा र्ररएकग थवद्यगिीहरूको लगथर् अथभभगवकीर् सहभगथर्तगको सेवग समर् पूरग र्नुापछा । सहोदर दगजुभगइ कददीबथहनीहरू Theme Elementary School
र Theme Middle School मग एकै पर्कमग भनगा भएकग छन् भने, अथभभगवकले अथभभगवकीर् सहभगथर्तग सेवग समर्को लगथर् क्रेथडर् िगप्त र्ना ित्र्ेक थवद्यगलर्मग अथभभगवकीर्
सहभगथर्तग सेवगको 50% समर् पूरग र्नुापछा ।

•

थवद्यगिीले आफू भनगा भएको थिम स्कू लको लगथर् अथनवगर्ा रूपमग एउर्ग थनथित पथहरन लर्गउनु पदाछ ।

•

अथभभगवक संलग्नतग सेवगको समर् र थवद्यगिी उपथस्िथत पूरग र्ने कु रग सथहतकग थिम स्कू लकग थनर्महरू तिग आवश्र्कतगहरू पगलनग र्रे को िण्डमग थवद्यगलर्मग थनरन्तर रूपमग भनगा हुन
सककन्छ ।

•

आफ्नो क्षमतगले भ्र्गएसम्म थवद्यगलर्कग सबै असगइनमेन्र्हरू पूरग र्ने

•

थवद्यगलर्मग थनर्थमत रूपमग र समर्मै उपथस्ित हुने । थवद्यगलर्बगर् समर् नभइ धेरै पर्क बगथहर नथनस्कने

•

थवद्यगलर् कदनको समगथप्त वग थवद्यगलर् स्वीकृ त कक्रर्गकलगपको सहभगथर्तग पथछ तुरुन्तै थवद्यगलर्बगर् थनस्कने ।

•

थवद्यगलर्कग लगथर् उपर्ुक्त हुने तररकगले व्यवहगर िस्तुत र्ने

•

हगल Theme School Program मग भनगा भएकग र रगम्रो आधगरमग बनगएकग थवद्यगिीले उक्त थिम स्कू लको सहभगथर्तगलगई थनरन्तरतग कदन सक्छन् ।

•

थनधगाररत रथजस्िेसन थमथत थभत्र थिम स्कू लको भनगा अस्वीकगर र्ररर्ो वग पूरग र्ररएन भने थवद्यगिीले अथनवगर्ा रूपमग अको िुलग भनगा अवथधकग दौडगन थिम स्कू लकग लगथर् पुन: आवेदन कदनु
पदाछ ।

र्ी थनदेथशकगहरूको पगलनग र्दगासम्म भनगा भएकग थवद्यगिीहरूले सफल थवद्यगलर् अनुभवको मजग थलने छन् । र्ी शताहरू पूरग नर्रे को अवस्िगमग, थवद्यगिीले आफ्नो घरको उपथस्िथत क्षेत्रको
थवद्यगलर्मग उपथस्ित हुनु जरुरी हुनेछ ।
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छनौर् िकक्रर्गको बगरे मग संथक्षप्त थववरण
परम्परगर्त थिम स्कू लकग आवेदकहरूलगई स्विगथलत छनौर् िकक्रर्ग मगफा त िर्न र्ररनेछ । र्कद उपलब्ध थसर्भन्दग धेरै आवेदकहरू हुनुहुन्छ भने, िर्न नर्ररएकग थवद्यगिीहरूलगई िथतक्षग सूिीमग
रगथिनेछ । उपलब्ध थसर्भन्दग कम आवेदकहरू हुनुहुन्छ भने, DeKalb County School District ले सबै र्ोग्र् आवेदकहरूलगई थिम स्कू लमग भनगा र्नेछ । र्ो अवस्िगमग, म्र्गदपथछ पेश र्ररएकग
आवेदनहरू िकक्रर्गमग लर्ेर थविगर र्ररनेछ । छनौर् तिग िथतक्षग सूिीमग रगथिएकग आवेदकहरूले स्विगथलत छनौर् िकक्रर्ग पूरग भएपथछ सूिनग िगप्त र्नुहु
ा नेछ ।
थिम स्कू लमग आवेदन कदने र्ोग्र्तग
•

थि-ककन्डरर्गर्ेन देथि पगाँिौं ग्रेडसम्म भनगा हुने र थनधगाररत Theme Feeder Elementary School को उपथस्िथत क्षेत्रहरूमग बसोबगस र्ने DeKalb कग, हगलकग, थनजी तिग र्ृह थवद्यगलर्कग

सबै थवद्यगिीहरू थिट्ठग कगर्ाक्रममग सहभगर्ी हुन र परम्परगर्त थिम स्कू ल भएको थनथित िगिथमक थवद्यगलर्मग भनगाको आवेदन कदन र्ोग्र् हुन्छन् । थतनीहरूले अथनवगर्ा रूपमग आवेदन बुझगउने
अथन्तम थमथतमग वग पथहल्र्ै थवद्यगलर् रोजगइको अनलगइन आवेदन पूरग र पेश र्रे को हुनु पदाछ ।
•

ग्रेड 6, 7 र 8 मग भनगा हुने र DeKalb County School District मग बसोबगस र्ने DeKalb कग, हगलकग, थनजी तिग र्ृह थवद्यगलर्कग सबै थवद्यगिीहरूले परम्परगर्त Theme Middle

School मग भनगाको आवेदन कदन सक्छन् । थतनीहरूले अथनवगर्ा रूपमग आवेदन बुझगउने अथन्तम थमथतमग वग पथहल्र्ै थवद्यगलर् रोजगइको अनलगइन आवेदन पूरग र पेश र्रे को हुनु पदाछ ।
•

अथभभगवकले िुलग भनगा सत्रकग दौडगन थवद्यगिीहरूको थिम स्कू लको आवेदन पूरग र्नुाहुन्छ र थवद्यगिी थनर्दाष्ट र्ररएको थिम स्कू लमग भनगा हुन र्ोग्र् छन् भने थिम स्कू लमग भनगा भएकग

थवद्यगिीको दगजुभगइ कददीबथहनी छनौर् िकक्रर्गमग सहभगर्ी हुन र्ोग्र् हुने छन् ।
•

कु नै थवद्यगलर् पथछ र्एर कफडर थवद्यगलर्को रूपमग रहेन भने, र्ो कफडर स्कू लकग नर्गाँ थवद्यगिीहरूलगई भनगा र्ररने छैन; र्द्यथप फर्का ने थवद्यगिीहरूको दगजुभगइ कददीबथहनीले थनर्दाष्ट र्ररएको

थिम स्कू लमग भनगाको आवेदन कदन सक्नुहुन्छ ।
थवद्यगलर् समर् तिग थवद्यगलर् वषा
परम्परगर्त थिम स्कू लहरूको सञ्चगलन समर् तिग थवद्यगलर् पगत्रो सगमगन्र्तर्ग थवद्यगलर् िणगली जस्तै हुन्छ । वैकथल्पक थवस्तगररत कदवग कगर्ाक्रम, कक्रर्गकलगप र ट्युर्ोररर्लहरू उपलब्ध हुनसक्छ ।
र्गतगर्गत
DeKalb County को अथन्तम र्गतगर्गत नीथत पगलनग र्ररनेछ । कृ पर्ग अथभभगवकहरूले ध्र्गन कदनुहोस् कक िगिथमक थिम स्कू लकग थवद्यगिीहरूकग लगथर् हगलको व्यवस्िग अनुसगर कै र्गतगर्गत सेवग
उपलब्ध र्रगइनेछ । िगिथमक थिम स्कू लकग थवद्यगिीहरूले र्ोलदेथि थनधगाररत थिम स्कू लसम्मको र्गतगर्गत सेवग िगप्त र्ने छन् । Champion Theme Middle School को र्गतगर्गत सेवग हगलको
व्यवस्िग अनुसगर नै िदगन र्ररनेछ । वतामगन थवद्यगलर् वषाकग दौडगन, Champion Theme Middle School मग आउन जगनकग लगथर् मगध्र्गथमक थवद्यगलर्कग थवद्यगिीहरू थनथित स्र्गर्लगइर्
थपकअप स्िगनहरूमग हगथजर हुने छन् ।
थिम स्कू लकग थवद्यगिीहरूकग दगजुभगइ कददीबथहनी
अथभभगवकले भनगाकग लगथर् आवेदन कदनु भर्ो र थसर्हरू उपलब्ध भएको िण्डमग हगल थि-ककन्डरर्गर्ेन, ग्रेड 4, 6 र 7 कग थवद्यगिीहरूकग दगजुभगइ कददीबथहनीहरूलगई सोही थवद्यगलर्को भनगा िदगन
र्ना सककन्छ । दगजुभगइ कददीबथहनीलगई भनगा र्ने ठगउाँ भएन भने थिट्ठगकग दौडगन जो पथहलग छनौर् हुन्छन् त्र्ही क्रम अनुसगर ित्र्ेक दगजुभगइ कददीबथहनीलगई िथतक्षग सूिीमग रगथिनेछ । कृ पर्ग र्गद
र्नुाहोस् कक थि-ककन्डरर्गर्ेनकग आवेदकहरू वग हगल ग्रेड 5 र 8 मग भनगा भएकग दगजुभगइ कददीबथहनीकग आवेदकहरू, वग किलो र्री आवेदन बुझगउने आवेदकहरूकग लगथर् र्ो व्यवस्िग लगर्ू हुाँदन
ै ।
दगजुभगइ कददीबथहनीबगर् एकजनग िर्न र्ररएको छ र थसर् उपलब्ध छ भने एउर्ै जन्म थमथत भएको र एउर्ै थवद्यगलर् र ग्रेड स्तरमग आवेदन आवेदन कदने अको दगजुभगइ कददीबथहनीलगई
आमगबुवग/अथभभगवकको छनौर्मग समकगथलक भनगाको लगथर् थविगर र्ररनेछ । आवेदनमग “वतामगन रूपमग थिम स्कू लमग आवेदन कदइरहेकग दगजुभगइ कददीबथहनीको बगरे मग” सङ्के त र्नुा र ित्र्ेक
दगजुभगइ कददीबथहनीको बगरे मग अनुरोध र्ररएको जगनकगरी पूरग र्नुा आमगबगबु/अथभभगवकको थजम्मेवगरी हो ।
आवेदनमग दगजुभगइ कददीबथहनी कु नै पथन िकगरको थस्िथतहरू सङ्के त र्ना असफल हुनगले भनगाको लगथर् आवेदन कदने कु नै पथन िकगरकग दगजुभगइ कददीबथहनीकग लगथर् र्ो िगवधगन हट्नेछ । दगजुभगइ
कददीबथहनीलगई भनगामग आवेदन कदने एकल थवद्यगिीको रूपमग थिट्ठगमग रगथिनेछ । दगजुभगइ कददीबथहनीको िगिथमकतग िगप्त र्नाको लगथर्, एउर्ै अथभभगवकले एउर्ै अथभभगवक िगतगबगर् सबै
दगजुभगइ कददीबथहनीको लगथर् छु ट्टगछु ट्टै आवेदनहरू पूरग र्नुप
ा छा ।
र्ो िगवधगनको िर्ोजनकग लगथर् "दगजुभगइ कददीबथहनी” ले पररवगरको त्र्ो सदस्र्लगई जनगउाँ छ जो कगनूनी अथभभगवकको नगम कदइएकग आमगबगबु बसेकै घरमग बस्छन् । कगनूनी कगर्जगत उपलब्ध
र्रगइएको हुनुपछा ।
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पूणक
ा गलीन कमािगरीकग बच्चगहरू
थनम्न िगवधगनहरू र्स्तग बच्चगहरू लगर्ू हुन्छ जसको संरक्षक अथभभगवक वग कगनूनी अथभभगवक थडथस्िक्र्को पूणाकगलीन कमािगरीको रूपमग कगम र्छान् । र्ी िगवधगनहरू थि-ककन्डरर्गर्ेन
कगर्ाक्रमहरूमग लगर्ू हुाँदन
ै न् ।
थिम स्कू ल र म्र्गग्नेर् कगर्ाक्रमहरूकग सम्बन्धमग तल कदइएको अनुच्छेद 3 र 4 को हकमग, कु नै बच्चगकग संरक्षक अथभभगवक वग कगनुनी अथभभगवक थडथस्िक्र्कग पूणाकगलीन कमािगरी हुन् भने ती बच्चगलगई
आमगबगबु वग कगनुनी अथभभगवकले कगम र्रे कै थवद्यगलर्मग; वग बच्चगसाँर् Individualized Education Program (“IEP”) छ भने, बच्चगको IEP कगर्गान्वर्न र्ना सक्ने थडथस्िक्र् स्कू लमग उपथस्ित हुन
अनुमथत कदइनेछ । बच्चगलगई भनगा र्नुा अर्गथड Office of Student Assignment लगई सूथित र्रगउनुपछा । थडथस्िक्र्द्वगरग र्गतगर्गत उपलब्ध र्रगइने छैन, कमािगरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िक्र्मग
बसोबगस र्ने भए पथन थशक्षणको भुक्तगनी आवश्र्क हुने छैन । र्ो थवकल्प थवद्यगलर्मग आधगररत कमािगरीहरूको लगथर् मगत्र उपलब्ध हुन्छ ।
थिम स्कू ल र म्र्गग्नेर् कगर्ाक्रमहरूकग सम्बन्धमग तल कदइएको अनुच्छेद 3 र 4 को हकमग, कु नै बच्चगकग संरक्षक अथभभगवक वग कगनुनी अथभभगवक थडथस्िक्र्कग पूणाकगलीन कमािगरी हुन् भने ती बच्चगलगई
आमगबगबु वग कगनुनी अथभभगवकले कगम र्रे को थवद्यगलर्को ठगाँडो कफडर प्र्गर्ना थभत्र पने थवद्यगलर्मग; वग बच्चगसाँर् IEP छ भने, बच्चगको IEP कगर्गान्वर्न र्ना सक्ने थडथस्िक्र् स्कू लमग उपथस्ित हुन
अनुमथत कदइनेछ । के न्रीर् कगर्गालर्कग कमािगरीहरू कमािगरीको कगम र्ने सगइर्को ठगाँडो कफडर प्र्गर्नामग पने कफडर प्र्गर्ना थवद्यगलर्मग उपथस्ित हुन सक्छन् ।

र्ो उप-अनुच्छेदमग वणान र्ररएको

अवसर उपर्ोर् र्ना िगहने कमािगरीले सुपररन्र्ेन्डेन्र्ले जगरी र िकगशन र्रे को समर्सूिी अनुसगर Office of Student Assignment लगई सूथित र्ने छन् । उक्त समर्सूिीमग थडथस्िक्र् र ित्र्ेक
थवद्यगलर्कग र्ोजनगसम्बन्धी आवश्र्कतगहरू उपर्ुक्त तररकगले समगवेश र्ररएको हुनेछ; त्र्स्तो समर्सूिीले नर्गाँ कमािगरीलगई अर्गउनेछ र ती कमािगरीले आफू भनगा भएको थमथतबगर् त्र्स्तो
समर्सूिीलगई पगलनग र्ने छन्, र थवद्यगलर् वषा 2021-22 मग हगलकग सबै र्ोग्र् कमािगरीहरूलगई अर्गउनकग थनथम्त, कगर्गान्वर्नको पथहलो वषा, त्र्स्तो समर्सूिी र्ो नीथत सककने थमथतले आवश्र्क
हुने हदसम्म समगर्ोजन र्ररनेछ । थडथस्िक्र्द्वगरग र्गतगर्गत उपलब्ध र्रगइने छैन । कमािगरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िक्र्मग बस्ने भए पथन ट्युसनको भुक्तगनी आवश्र्क हुने छैन । र्ो िगवधगन अन्तर्ात
कफडर प्र्गर्ना थवद्यगलर्मग उपथस्ित हुने अनुमथत पगएकग थवद्यगिीहरूले भनगा भइरहने अनुमथत पगउनकग थनथम्त थवद्यगलर् र थडथस्िक्र्ले स्वीकृ त र्रे को व्यवहगर, उपथस्िथत र समर्बद्धतगकग
मगपदण्डहरूको पगलनग र्नुापछा ।
र्ो िगवधगन अन्तर्ात थिम स्कू लमग उपथस्ित हुन िोज्ने बगलबगथलकगले थिट्ठग कगर्ाक्रममग िवेश र्नुापछा र उक्त थवद्यगलर्मग लगर्ू हुने भनगाकग सबै िकक्रर्गहरू पगलनग र्नुा पदाछ । थडथस्िक्र्द्वगरग
र्गतगर्गत उपलब्ध र्रगइनेछैन । कमािगरी र बच्चग अको स्कू ल थडथस्िक्र्मग बस्ने भए पथन ट्युसनको भुक्तगनी आवश्र्क हुने छैन ।
थिम स्कू लको आवेदन िकक्रर्ग
आफ्नो व्यथक्तर्त कम्प्र्ुर्र, स्िगनीर् पुस्तकगलर्को कम्प्र्ुर्र िर्ोर् र्रे र http://yourchoicedekalb.org मग र्एर अनलगइन आवेदन कदनुहोस् वग थवद्यगलर् रोजगइ कगर्ाक्रमको कगर्गालर्मग र्एर
अनलगइन आवेदन कदनुहोस् ।
आवेदन पूरग र्नाकग थनथम्त अथन्तम थमथत थभत्र आवेदनको सगिमग सबै कगर्जगतहरूको िथतथलथप (बसोबगसको िमगण, जन्मदतगा िमगणपत्र, ररपोर्ा कगडा आकद) पेस र्नुा/अपलोड र्नुा आमगबगबु/
अथभभगवकको थजम्मेवगरी हो । सबै सहगर्क कगर्जगतलगई अथन्तम थमथतसम्म थवद्यगलर् रोजगइको कगर्गालर्मग पेश नर्दगासम्म तपगईंको आवेदन पूरग भएको मगननाँदन
ै । पेश र्ररएकग सबै कगर्जगतहरू
DeKalb County School District को स्वगथमत्वमग रहन्छ ।
DeKalb County School District मग भनगा नभएकग आवेदकहरूले बसोबगसको िमगण (हगलको ग्र्गाँस, थवद्युत, पगनीकग थबल, आमगबुवग वग कगनूनी अथभभगवकको नगममग रहेको मोर्ार्ेज थववरण वग
थलज सम्झौतगहरू) उपलब्ध र्रगउनुपछा । र्ेथलफोन थबल, बैंक थववरण, के बल थबलहरू, इत्र्गकदलगई बसोबगसको िमगणको रूपमग स्वीकगर र्ररने छैन ।
DeKalb County School District मग भनगा नभएकग र थि-ककन्डरर्गर्ेन देथि पथहलो ग्रेडसम्म आवेदन कदने सबै आवेदकहरूले आवेदन िकक्रर्गलगई पूरग र्नाको लगथर् जन्मदतगाको िमगथणत िथतथलथप
उपलब्ध र्रगउनुपछा ।
DeKalb County School District मग भनगा नभएकग र हगल ग्रेड 1-7 मग हुने आवेदकहरूले आवेदन िकक्रर्ग पूरग र्नाको लगथर् ररपोर्ा कगडाको अथन्तम िथतथलथप उपलब्ध र्रगउनुपछा ।
स्विगथलत थिट्ठग/छनौर् िकक्रर्ग
आवेदनको सङ्ख्र्ग थिम स्कू लको कु नै पथन वग सबै ग्रेड तहको कफडर स्कू लको िगली थसर्को अनुमगथनत सङ्ख्र्ग भन्दग बिी भएमग थिम स्कू लकग आवेदकहरूलगई DeKalb County School District
को Administrative and Instructional Complex मग सञ्चगलन हुने स्विगथलत छनौर् िकक्रर्गद्वगरग िर्न र्ररनेछ । भनगाको लगथर् िर्न नर्ररएकग आवेदकहरूलगई सबै आवेदकहरूलगई भनगा
नर्रगउाँ दगसम्म िथतक्षग सूिीको लगथर् िर्न र्ररनेछ । स्विगथलत छनौर् िकक्रर्गको कगर्ाक्रममग िरगबीहरू भएमग, स्विगथलत छनौर् िकक्रर्ग पुन: र्ररनेछ र नर्गाँ छनौर् िकक्रर्ग सञ्चगलन र्दगा िगरथम्भक
छनौर् वग िथतक्षगसूिीको संख्र्ग पररवतान हुन सक्नेछ ।
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थसर्हरूको थवतरण
िगिथमक थिम स्कू ल (Elementary Theme Schools)
ित्र्ेक थवद्यगलर् वषा थिट्ठग कगर्ाक्रम सञ्चगलन हुनु अर्गथड ित्र्ेक थिम स्कू ल, ित्र्ेक ग्रेड स्तर अनुसगर थसर्हरूको कु ल सङ्ख्र्ग थनधगारण र्ररन्छ ।
JBCC बोडा नीथतकग आधगरमग, थवद्यगलर्मग आधगररत पूणाकगथलन कमािगरीहरूकग ककन्डरर्गर्ेन देथि ग्रेड 5 सम्मकग बच्चगहरूलगई थसर् उपलब्ध हुाँदग भनगा र्ररनेछ । कमािगरीकग सबै बच्चगहरूकग लगथर्
थसर्हरू उपलब्ध नभएको िण्डमग आवेदकहरूलगई िथतक्षग सूिीमग रगथिनेछ ।
स्िगनसम्बन्धी बगधग वग उच्चतम भनगाकग कगरण सबैभन्दग धेरै रगहत िगथहने थवद्यगलर्हरूको आधगरमग ित्र्ेक Elementary Theme School मग उपलब्ध भएको थसर्को सङ्ख्र्ग कफडर
थवद्यगलर्हरूमग थवतरण र्ररनेछ । थवद्यगिीहरूलगई थिट्ठगको छनौर् िकक्रर्गकग दौडगन थिमकग कमािगरी, दगजुभगइ कददीबथहनी र सगधगरण र्रे र तीनवर्ग समूहहरूमग रगथिनेछ । स्िगन थनर्ुथक्त िगप्त
नर्ने आवेदकहरूलगई थिट्ठग छनौर् िकक्रर्गकग दौडगन जुन क्रममग छनौर् भएको त्र्ही क्रममग िथतक्षग सूिीमग रगथिनेछ । छनौर्सम्बन्धी र्ो थनदेथशकगहरू थि-ककन्डरर्गर्ान कगर्ाक्रममग लगर्ू हुाँदन
ै ।
मगध्र्गथमक थिम स्कू ल (Middle Theme School)
ित्र्ेक थवद्यगलर् वषा थसर्हरूको कू ल सङ्ख्र्ग थिट्ठग र्रगउनु पूवा थनधगारण र्ररन्छ ।
बोडा नीथत JBCC मग आधगररत भइ, थसर्हरू उपलब्ध हुाँदग पूणाकगथलन थवद्यगलर्मग आधगररत कमािगरीहरूकग 6 देथि 8 ग्रेडसम्मकग बगलबगथलकगहरूलगई रगथिनेछ। कमािगरीकग सबै बच्चगहरूकग लगथर्
थसर्हरू उपलब्ध नभएको िण्डमग आवेदकहरूलगई िथतक्षग सूिीमग रगथिनेछ ।
ित्र्ेक Elementary Theme School को जनसङ्ख्र्गलगई Theme Middle School को छैठौं ग्रेडको कू ल जनसङ्ख्र्गको 50% बनगउन उपलब्ध छैठौं ग्रेड थसर्हरूको समगन िथतशतमग भगर्
लर्गइनेछ । सगधगरण समूहकग छैठौं ग्रेडकग आवेदकहरूले आफ्नो घरको मगध्र्गथमक थवद्यगलर्को उपथस्िथत क्षेत्रबगर् उपलब्ध भएको आधग थसर्हरूको अन्र् सङ्ख्र्ग भने छन् । थिम समूहकग सगतौं र
आठौं ग्रेडकग आवेदकहरूलगई आफ्नो घरको मगध्र्गथमक थवद्यगलर्को उपथस्िथत क्षेत्रबगर् उपलब्ध भएको आधग थसर्हरूको सङ्ख्र्ग भने थवकल्पलगई अनुमथत कदन 50%-50% बगाँडफगाँड उपर्ोर् र्ररन्छ
। सगधगरण समूहकग सगतौं र आठौं ग्रेडकग आवेदकहरूले आफ्नग घरको मगध्र्गथमक थवद्यगलर्को उपथस्िथत क्षेत्रबगर् उपलब्ध भएको आधग थसर्हरूको सङ्ख्र्ग भने छन् । थिट्ठगको छनौर् िकक्रर्गकग दौडगन
थवद्यगिीहरूलगई थिमकग कमािगरी, थिम थवद्यगलर्हरूमग भनगा भएकग थवद्यगिीको दगजुभगइ कददीबथहनी, थिमकग अथघल्लग थवद्यगिीहरू र सगधगरण आवेदकहरू र्रे र िगर समूहहरूमग रगथिनेछ । थिम
र सगधगरण समूहको िगली थसर् सहभगर्ी मगध्र्गथमक थवद्यगलर्हरू बीि थवतरण र्ररन्छ । अथमल्दो थसर् संख्र्ग उपलब्ध भएमग; स्िगनसम्बन्धी बगधग वग उच्चतम भनगाकग कगरण सबैभन्दग धेरै रगहत
िगथहने थवद्यगलर्हरूको आधगरमग बगाँकी रहेकग थसर्हरू थवतरण र्ररनेछन् । आवेदनको सङ्ख्र्ग थिम स्कू लको कु नै पथन वग सबै ग्रेड तहको कफडर स्कू लको िगली थसर्को अनुमगथनत सङ्ख्र्ग भन्दग बिी
भएमग एउर्ग स्विगथलत थिट्ठग/छनौर् िकक्रर्ग सञ्चगलन र्ररनेछ ।
िथतक्षग सूिी
एकपर्क सबै थसर्हरू पूरग भएपथछ, स्विगथलत छनौर् िकक्रर्गकग दौडगन भनगाकग लगथर् छनौर् नर्ररएकग बगाँकी आवेदकहरूलगई स्विगथलत छनौर् िकक्रर्गकग दौडगन जुन क्रममग छनौर् र्ररएको हो
त्र्ही क्रममग िथतक्षग सूिीमग रगथिनेछ । थिट्ठग सञ्चगलन र्ररसके पथछ अथतररक्त थसर्हरू उपलब्ध भएको िण्डमग, उक्त थसर्हरूमग थनधगाररत िथतक्षग सूिीकग (ग्रेड स्तर अनुसगर, कफडर स्कू ल अनुसगर)
आवेदकहरूलगई भनगा र्ररनेछ । र्ो िथतक्षग सूिी थिम स्कू लको स्विगथलत थिट्ठग/छनौर् िकक्रर्ग भएको थमथत देथि अर्स्त 31, 2021 सम्म लगर्ू हुनेछ । िथतक्षग सूिी थवद्यगलर् रोजगइ कगर्ाक्रमको
कगर्गालर्मग रगथिनेछ । अर्स्त 31, 2021 पथछ थवद्यगिीहरूको भनगा थलइने छैन । र्द्यथप, Georgia को थि-ककन्डरर्गर्ान कगर्ाक्रमसम्बन्धी रगज्र्को थनदेथशकग अनुसगर िथतक्षग सूिीमग रहेकग थिककन्डरर्गर्ानकग आवेदकहरूलगई थसर् उपलब्ध भएसाँर्ै वषाभरर नै भनगा र्ररनेछ ।
सूिनग िकक्रर्ग
थिम स्कू लको थिट्ठगमग िर्न भएकग आवेदकहरूलगई सूिनग पठगइनेछ । र्ो सूिनगले आमगबुवगहरूलगई छनौर् पूरग र्ना आवश्र्क पने िकक्रर्गहरूकग बगरे मग सूथित र्नेछ । आमगबगबु/अथभभगवकहरू कु नै
पथन कगरणले भनगा िकक्रर्ग पूरग र्ना असक्षम हुनु भएमग बच्चगको नगम कक्षगको सूिीबगर् हर्गइनेछ । थनम्न थनदेथशकगहरू थवद्यगलर् छनौर् कगर्ाक्रममग उपथस्ित हुन िर्न र्ररएकग सबै थवद्यगिीहरूकग
लगथर् लगर्ू हुनेछ ।

⇒

थवद्यगिीले आफू ले आवेदन कदएको ग्रेड तहको भनगा हुने मगपदण्ड पूरग र्रे कग छैनन् भने थवद्यगिीको भनगा अस्वीकगर र्ररनेछ । िथतक्षग सूिीमग रहेकग अकगा र्ोग्र् आवेदकलगई थसर् िदगन
र्ररनेछ ।

⇒
⇒

भनगा सुथनथित र्ना थवद्यगिीहरूले थनर्दाष्ट र्ररएको थिम स्कू लको पथहलो कदन थवद्यगलर्मग अथनवगर्ा रूपमग उपथस्िथत हुनुपछा । िगली थसर्हरूलगई िथतक्षग सूिीबगर् भररनेछ ।
अर्स्त 31, 2021 पथछ नर्गाँ थवद्यगिीहरूलगई भनगा र्ररने छैन । िर्न नभएकग थवद्यगिीहरूले थवद्यगलर् वषा 2020 - 2021 को लगथर् पुन: आवेदन कदन सक्छन् । Georgia को थिककन्डरर्गर्ान कगर्ाक्रमसम्बन्धी रगज्र्को थनदेथशकग अनुसगर िथतक्षग सूिीमग रहेकग थि-ककन्डरर्गर्ानकग आवेदकहरूलगई थसर् उपलब्ध भएसाँर्ै वषाभरर नै भनगा र्ररनेछ । िथतक्षग सूिीमग
रहेकग थवद्यगिीहरूले एउर्ग सूिनग िगप्त र्ने छन् जसमग 2021 - 2022 को स्विगथलत थिट्ठग छनौर् िकक्रर्गमग उनीहरूले पगएको िथतक्षग सूिी सङ्ख्र्ग हुन्छ । अनलगइन आवेदकहरूले
थवद्यगलर् छनौर् कगर्ाक्रमकग अनलगइन िगतगमग लर् इन र्रेर आफ्नो िथतक्षग सूिीको अवस्िग हेना सक्नुहुन्छ ।

⇒

छनौर् भएकग आवेदकहरूले कगर्ाक्रममग दतगा र्ने अथन्तम थमथत थभत्र भनगाको िस्तगव स्वीकगर वग अस्वीकगर र्नुा पदाछ ।

NEPALI

अस्वीकगरोथक्त
DeKalb County School District (DCSD) ले थनर्म, नीथत, िकक्रर्ग, कगर्ाक्रमसम्बन्धी थनदेथशकग, डगर्ग, पगठ्यक्रम र कोसाहरू
लर्गर्तकग कु रगसाँर् सम्बथन्धत र्ो िकगशनमग भएको कु नै पथन थववरण पररवतान र्ना पगउने अथधकगर आफू साँर् सुरथक्षत रगिेको छ ।

DCSD साँर् अित्र्गथशत पररथस्िथतहरूकग कगरण थवद्यगिीलगई कु नै पथन थवद्यगलर् छनौर् कगर्ाक्रममग रगख्न पगउने अथधकगर हुन्छ ।

आमगबुवग र थवद्यगिीहरू र्ो ब्रोसर पढ्न थवफल भएमग उनीहरूले र्समग वणान र्ररएकग थनर्म तिग आवश्र्कतगहरूमग छू र् पगउनु हुने छैन ।

DeKalb County Board of Education कग शैथक्षक कगर्ाक्रमहरू, कक्रर्गकलगपहरू वग रोजर्गर अभ्र्गसहरूमग उमेर, थलङ्र्, जगथत, रङ,
धमा, रगथिर् मूल, असक्षमतग वग अपगङ्र्तगको आधगरमग भेदभगव नर्नुा र्सको नीथत हो ।

