
    
आवेदन प्रक्रिया:  सरुुवात दखेि रखिस्ट्रेसन प्रक्रियासम्मका 10 चरणहरू 

1. आवश्यक कागिातहरू र िानकारी िम्मा गनुुहोस:्  खवषेश कायुिमहरूलाई थप आवश्यकताहरू हुन सक्छ। कृपया सबै खनदशेनहरू पूणु रूपले 

पढ्नुहोस्। 

वतमुान रूपमा डेकाल्ब काउन्टी स्ट्कूल खडखस्ट्रक्टमा भना ुभएको 

 खवद्याथीको ID नम्बर (7 अङ्क) – ररपोटु काडु हनेुुहोस् 

 अखभभावकको इमेल ठेगाना 

नयााँ वा डेकाल्ब काउन्टी स्ट्कूल खडखस्ट्रक्टमा क्रिता ुभएको 

 अखभभावकको इमेल ठेगाना 

 खनवासको प्रमाण - ग्यास, पानी, खबिुलीको खबल (अखिमतम 60 क्रदनको), खितो/खलि करार, 

o अखभभावकसाँग माखथ उल्लेि गररए अनुसार आफ्नै नाममा खनवासको प्रमाण छैन भने, खवद्यालय छनोटको बासस्ट्थान प्रमाखणत गने 

िाराम आवश्यक पछु। िारामहरू www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा भेट्न सक्रकन्छ । 

प्रमाणमा उल्लेि गररएका सबै कागिातहरू ल्याउनुहोस्। उल्लिे गररएको भन्दा िरक कागिात बुझाएको िण्डमा आवदेन अयोग्य 

हुने छ। 

 िन्मदताुको प्रमाणपत्र 

 हालको स्ट्कूल वषुको िल सेमेस्ट्टरको ररपोटु काडु 

 M.A.P. उच्च उपलखधि हाखसल गने खवद्याथीको मागे्नट कायुिमको खसटका लाखग आवेदन ददाँदा मात्र िााँचको अङ्क आवश्यक पछु 

2. खवद्यालय छनोट कायुिम र खवद्यालयहरूको िोिी – तपाईंको बच्चाको खसके्न शैली, सबल पक्ष र रूखचहरूसाँग कायिुम खमलाउनहुोस्। 

3. कायुिम लटरी योग्यता मानदण्ड, चयन प्रक्रिया र लटरी पलु्सको समीक्षा गनुहुोस।् 

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

4. यातायातका नीखत बारे खवचार गनुहुोस्। 

5. आफ्ना कायुिम र खवद्यालयहरू छनोट गनुहुोस्। 

6. आवेदन क्रदनका लाखग http://www.yourchoicedekalb.org मा िानहुोस ्अखहले न ैआवदेन क्रदनहुोस/्साइन इन गनुहुोस ्ट्याबमा 

खक्लक गनुुहोस्। 

डेकाल्ब हाई स्ट्कूल अि आटु (ग्रेड 8-12) र डेकाल्ब इखलमेन्टरी स्ट्कूल अि आटु (ग्रेड 4-7) का अखडसनका आवदेकहरूले  

o पखहलो:  खवद्यालय छनोटको अनलाइन आवेदन पेश गनुुपछु 

o दोस्रो:  अखडसन आवेदनको प्याकेट खसिै खवद्यालयमा इमेल वा डेखलभर गनुुपछु। 

IB तयारी (ग्रेड 9, 10) र IB खडप्लोमा (ग्रेड 11, 12) Tucker High वा Druid Hills High वा MLK, Jr. High Schoolsका आवेदकहरूले 

o पखहलो :  खवद्यालय छनोटको अनलाइन आवेदन पेश गनुुपछु। 

o दोस्रो :  IB आवेदनका पृष्ठहरू एउटा इमेल (ONE EMAIL) बाट प्रत्येक IB खवद्यालयलाई छुट्टाछुटै्ट इमेल गनुुपछु। 

अरखबया माउन्टेन हाई स्ट्कूल म्याग्नटे कायिुम खशक्षकका खसिाररस र खभखडयो अन्तवातुाहुरू िारामहरू र ब्रोसर पषृ्ठमा उपलधि भएका 

िारामहरूमा सङ्केत गररए अनसुार खसिै खवद्यालयमा पशे गररनपुछु। 

DSA & DESA अखडसन, IB तयारी वा IB खडप्लोमा र अरखबया Mtn HS डाउनलोड गन ुयोग्य/सम्पादन गन ुयोग्य आवेदन पृष्ठहरू 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा उपलधि छन।् 

7. आवेदनको अवस्ट्थासम्बन्िी अद्यावखिक र सूचनाहरूका लाखग बारम्बार आफ्नो इमेलको इनबक्स र आवदेन ड्यासबोडु िााँच गनुुहोस।् खनयखमत 

रूपमा इमेल िााँच गनुु र आवेदनमा लगइन गनुु तपाईंको खिम्मेवारी हो। तपाईंले इमेल प्राप्त गनुुभएको छैन भने, कृपया आफ्नो इमेल िाताको 

स्ट्प्याम वा िंक िोल्डर िााँच गनुुहोस्। आवेदनको अवस्ट्थाको बारेमा िानकारी क्रदने सूचना आवेदन ड्यासबोडुको माखथल्लो भागमा रहकेो 

Message Box (सन्दशे बक्स) मा पखन भेट्न सक्रकन्छ। 

8. लटरी हुन ेक्रदन (माच ु25, 2022), आवेदनमा लगइन गरेर आफ्ना नखतिाहरू िााँच गनुहुोस्। इमेल र खवद्यालय छनोटको ड्यासबोडु खनयखमत 

रूपमा खनरीक्षण गनु ुतपाईंको खिम्मवेारी हो। 

NEPALI 
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9. आवेदक कायिुममा स्ट्वीकृत भएमा, चयन पत्रमा सखूचत गररएको अखन्तम खमखतखभत्र अनलाइन ड्यासबोडुमा स्ट्वीकार वा अस्ट्वीकार छनोट 

गनुुहोस ्िनु इमेलद्वारा पठाइनछे। खसटको प्रस्ट्ताव स्ट्वीकृत भएपखछ, कुनै एक खवद्याथी दईु खभन्न खवद्यालय वा कायुिमहरूमा भनाु हुन नसके्न 

भएकाले अन्य सबै रोिाइहरू अस्ट्वीकृत गररने छ। 

10. आफ्नो खसट सरुखक्षत गन ुअखन्तम खमखतखभत्र खवद्यालयमा आफ्नो नाम दता ुगराउनुहोस।् अखन्तम खमखत प्रत्यके खवद्यालयको वबेसाइटमा सचूीबद्ध 

छन्। पखहलो चरणको लटरीका नखतिाहरूको पााँच-क्रदन दताु गने अखन्तम खमखत हुन्छ। चयन पत्र वा खवद्यालयको वेबसाइटमा सचूीबद्ध गररएको 

अखन्तम खमखतसम्म खवद्यालयमा दता ुनगन ेकुन ैपखन आवदेकका खसटहरू िित गररन्छ/स्ट्वत: रद्द हुन्छ र प्रखतक्षा सचूीमा सचूीबद्ध गररएको 

िमका आिारमा प्रखतक्षा सचूीमा गररएका आवेदकहरूलाई क्रदइन्छ। खसट अखभभावकद्वारा वा स्ट्वत: अस्ट्वीकार गररसकेपखछ, पुनस्ट्थाुपनाको 

सम्भावना हुाँदनै। खवद्यालयको वेबसाइटमा रखिस्ट्रेसन खमखत िेला पानु सक्रकएन भने, अखभभावकले खमखत पत्ता लगाउन खवद्यालयमा िोन गनुु 

अखभभावकको खिम्मेवारी हो। 

 

 

 

 

 

थप िानकारीका लाखग, कृपया खवद्यालय छनोटको वेबसाइट खभखिट गनुुहोस् 
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http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

