
NEPALI 
प्राय: सोधिन ेप्रश्नहरू (FAQ) 

1. 2022-2023 को धिद्यालय छनोटको खुला भनाा कायाक्रम कधहले देधख कधहलेसम्म चल्छ?  जनिरी 7 धिहानको 9:00 िज े- फेब्रअुरी 4, 2022 सााँझ 4:00 िज े

2. शैधिक िर्ा 2022-2023 को खलुा भनाा कायाक्रममा धिद्यालय छनोटका कुन-कुन कायाक्रमहरू प्रस्ताि गररएका छन?् 

Arabia Mountain High School को क्याररयर प्रधिधि पथमागा तथा म्याग्नटे कायाक्रम, चाटार, कमाचारी धिद्याथी स्थानान्तरण अनुरोि, Coralwood/Hawthorne साझेदारी, Ronald 

McNair Discovery Learning Academy, हाउस धिल 251, दोहोरो भार्ामा पोख्त िनाउन ेकायाक्रम, अन्तरााधिय ब्याकालररयट, म्याग्नटे, मोन्टेसरी, सेनटे धिल 10, धथम र प्रारधम्भक 

धसकाइ केन्र सधहतका सि ैकायाक्रमहरू प्रस्ताि गररएका छन्। 

3. के म अनलाइन आिदेन ददन सक्छु?  सकु्नहुन्छ, अनलाइन आिदेनहरू http://www.yourchoicedekalb.org मा उपलब्ि छन्। 

4. 2022-2023 को धिद्यालय छनोटको आिदेन कधहले र कहााँ उपलब्ि हुन ेछ? 

 http://www.yourchoicedekalb.org मा अनलाइन 

5. म कहााँिाट आिदेन ददन सक्छु?  तपाईंको व्यधिगत कम््युटर (अनलाइन), स्थानीय पसु्तकालय (अनलाइन) मा 

6. धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधग आिदेन ददन मलाई इमेल ठेगाना आिश्यक पछा? 

छ। धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूको नयााँ अनलाइन खाता धसजाना गना इमेल ठेगाना र पासिर्ा आिश्यक पछा । 

7. धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधग आिदेन ददन मलाई अधभभािक खाता आिश्यक पछा? 

पछा। नयााँ अनलाइन धिद्यालय छनोट आिदेनको लाधग 2022 - 2023 धिद्यालय िर्ाको आिदेन पशे गनाका लाधग सिै अधभभािकहरूले खाता धसजाना गना आिश्यक हुन्छ। 

8. मेरो िच्चा धनजी धिद्यालय िा गहृ धिद्यालयको धिद्याथी हो भने मैले धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधग आिदेन ददन सक्छु? 

सकु्नहुन्छ। खुला नामाङ्कन समयमा र त्यसपधछ िच्चाको अधभभािक िा कानूनी अधभभािक र्केाल्ि काउन्टी धिद्यालय धर्धस्िक्टको हालको धनिासी हुनुपछा। 

9. मैले प्रत्यके धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधग योग्यताका आिश्यकताहरू कहााँ फेला पाना सक्छु? 

सिै योग्यता आिश्यकताहरूलाई धिद्यालय छनोट िेिसाइट http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ मा समीिा गना सदकन्छ 

10. मैले आिेदन र सहायक कागजातपत्र पत्राचार गना सक्छु? 

सकु्नहुन्न। आिेदन र सहायक कागजातहरूलाई अनलाइन माफा त पेश गनुापछा। 

11. मैले एकभन्दा िढी धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधग आिदेन ददन सक्छु? 

सकु्नहुन्छ। प्रकाधशत योग्यता मापदण्र्मा आिाररत रहरे तपाईंल ेआफ्नो िच्चा योग्य भएको कुन ैपधन कायाक्रमको लाधग आिदेन ददन सकु्नहुन्छ। यद्यधप, प्रत्येक प्रकारको धिद्यालय छनोट कायाक्रममा 

चयन सीमा छ। 

12. धिद्यालय छनोट कायाक्रममा सहभागी हुनको लाधग धिद्याथीहरूलाई कसरी चयन गररन्छ? 

धिद्याथीहरू अधनयधमत स्िचाधलत लटरी चयन प्रदक्रयाद्वारा चयन गररन्छन्। 

13. धिद्यालय छनोट कायाक्रमका लटरीहरू कधहले र कहााँ सञ्चालन हुन्छन्? 

धिद्यालय छनोट कायाक्रमका प्रारधम्भक लटरीहरू माचा 2022 मा सञ्चालन हुन ेछन्। नधतजाहरू शुक्रिार, माचा 25, 2022 का ददन सााँझ 5:00 िजपेधछ इमेल माफा त पठाइन ेछ। आिश्यक भएमा, 

अधतररि लटरी जुनदेधख अगस्त 2022 सम्म सञ्चालन हुन्छ। 

14. दढलाई गररएका धिद्यालय छनोट आिेदनहरू स्िीकार गररन्छन?् 

छ। यद्यधप, दढलाई भएका आिेदनहरूलाई स्थान धनयोजनको धनधमत्त ग्यारेण्टी गरराँदैन। लटरी सञ्चालन भएर सिै चयन गररएका धिद्याथी र प्रधतिा सूचीका धिद्याथीहरूलाई राधखएपधछ अधतररि 

धसटहरू उपलब्ि हुन्छन ्भने, दढलाई भएका आिदेकहरूलाई धिचार गना सदकन्छ। धिद्यालय छनोट कायाालयले दढलाई भएका आिेदकहरूको स्थान धनयोजन सम्िन्िमा अधभभािकहरूलाई सम्पका  

गन ेछ।  अगष्ट 30, 2019 सााँझ 4:00 िजपेधछ स्थान धनयोजन उपलब्ि हुन ेछैन। 

15. अधभभािकहरूलाई कसरी सूधचत गररन्छ? 

धिद्यालय छनोट कायाालयल ेलटरीका नधतजाहरूको सम्िन्िमा प्रत्येक आिेदकलाई इमेलद्वारा सूधचत गने छ। धिद्याथी सम्िन्िी जानकारी टेधलफोनिाट उपलब्ि गराइन ेछैन। लटरीको ददन सााँझ 

5:00 िजपेधछ आफ्नो िच्चाको चयन धस्थधत जााँच गना http://www.yourchoicedekalb.org मा लग अन गनुाहोस् र “ड्यासिोर्ा” (“Dashboard”) चयन गनुाहोस्। 

16. कायाक्रमको लाधग चयन भएमा धिद्यालय छनोट कायाक्रमको धिद्यालयमा मैले कधहले दताा गना आिश्यक हुन्छ? 

अनुमोदन सूचनामा सूचीिद्ध गररएको धमधतको अिधिमा अधभभािकहरूल ेधिद्यालय छनोट कायाक्रमको धिद्यालय साइटमा दताा गनुापछा िा धसट रद्द हुने छ र प्रधतिा सूचीमा भएको अको योग्य 

आिेदकलाई प्रदान गररन्छ। धिशरे् दताा धमधतलाई चयन सूचनामा समािेश गररन ेछ। 

17. धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूका लाधग यातायात उपलब्ि गराइन ेछ? 

धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूका लाधग एकदमै हालको र्ेकाल्ि काउन्टी यातायात नीधतको पालना गररन ेछ। 2022-2023 धिद्यालय िर्ाको अिधिमा, अरधिया माउन्टेन हाइ स्कूल, च्याधम्पयन 

धथम धमर्ल स्कूल र 2022 - 2023 धिद्यालय िर्ाको म्याग्नेट कायाक्रमहरूमा जान र आउनको लाधग धिद्याथीहरूल ेआफ्नो िेत्रमा चयन गररएका सेटलाइट धपकअप स्थानहरूमा ररपोटा गन ेछन्। 

धथम इधलमेन्टरी स्कूलका धिद्याथीहरूलाई धछमेकी यातायात उपलब्ि गराइन्छ। 

18. धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूको स्थान धनयोजन कधहले समाप्त हुन ेछ?  खाली स्थानहरू अगष्ट 31, 2022 का ददन सााँझ 4:00 िजेसम्म सम्म भररन ेछ। 

19. मैले धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूका िारेमा थप जानकारी कहााँ फेला 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? 678-676-0050 मा फोन गनुाहोस् 

21. मैले आिेदनमा सहायता िा कायाक्रमको जानकारीको लाधग कसलाई सम्पका  गनुापछा? खुला नामाङ्कनको अिधिमा, कृपया 678.676.0050 मा धिद्यालय छनोट कायाालयलाई सम्पका  गनुाहोस् िा 

School_Choice@dekalbschoolsga.org मा इमेल पठाउनहुोस् 

व्यिसायको लाधग DCSD प्रशासधनक कायाालयहरू िन्द हुन ेधमधतमा अधन्तम धमधत पर् यो भन,े अधन्तम धमधत पधछको पधहलो व्यिसाय ददनलाई 

कागजातको अधन्त धमधतको रूपमा माधननछे। आिश्यक भएमा धर्धस्िक्टसाँग समयसीमा पररितान गन ेअधिकार हुन्छ। अधन्तम धमधत छुटेकामा कुन ैपधन 

अपिादहरू िनाइन ेछैनन।् 
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