
  NEPALI 
 

2022-2023 लटरी खलुा नामाङ्कन पात्रो 
 

मममि कार्यक्रम 

जनवरी 7, 2022 मिहानको 9:00 िजे  मवद्यालर् छनोट खुला नामाङ्कन 2022 आवेदनको मवन्डो खुला छ। 

फेब्रुअरी 4, 2022 सााँझको 4:00 िज े समर्मा पशे गन ेसमामि मममि मवद्यालर् छनोट आवेदनहरू। 

फेब्रुअरी 4, 2022 सााँझको 4:01 िज े

मिहीवार 

अगस्ट 31, 2022 सााँझको 4:00 िज े

ढोलो भएका आवदेनहरू लाई स्वीकार गररन्छ। प्रिीक्षा सूची समाि भएपमछ 

IF मसट उपलब्ध भएमा ढोलो भएका आवेदनहरू प्रशोधन गररने छ। 

माचय 21, 2022 हाइ स्कूलको पमहलो छनोट लटरी 

माचय 22, 2022 ममडल स्कूलको पमहलो छनोट लटरी 

माचय 24, 2022 इमलमने्टरी स्कूलको पमहलो छनोट लटरी 

माचय 25, 2022 

 

सााँझको 5:00 िज ेपमछ 

पमहलो छनोट लटरीको नमिजा अमभभावकको इमले ठेगाना र आवदेन 

ड्यासिोडय सन्दशे िक्समा पठाइन्छ। **केवल पमहलो रोजाइिाट छनोट 

भएका मात्र प्रारमभभक लटरीमा भाग मलन्छन।् सिै प्रमिक्षा सूची र ढढलो 

भएका आवेदकहरू रामखसकेपमछ कार्यक्रमको मसट पूरा गनय थप मवद्याथीहरू 

आवश्र्क भएमा दोस्रो र िेस्रो छनोटका लटरीहरू चल्छन्। 

अमप्रल 1, 2022 माचय 25 मा पठाइएको प्रारमभभक लटरी नमिजाहरूका लामग मसट स्थान मनर्ोजन 

स्वीकार गन ेअमन्िम भर्ाद। मसटको स्थान मनर्ोजन चर्न पत्रमा सूचीिद्ध अमन्िम 

मममिसभम स्वीकार नगरेमा स्विः जफि गररन्छ र प्रमिक्षा सूचीमा सचूीिद्ध गररएको क्रमका 

आधारमा प्रमिक्षा सूचीमा गररएका आवेदकहरूलाई ढदइन्छ। 

जनु 1 - 30, 2022 कमयचारी मवद्याथी स्थानान्िरण कमयचारी प्रमाणीकरण र स्थान मनर्ोजन स्वीकृमि पत्र इमेल 

माफय ि पठाइन्छ। **समर्मा आवदेन ढदन ेआवेदकहरूका लामग आवदेन ढदन ेअमन्िम मममि 

फेब्रअुरी 4, 2022 हो। स्वीकृमि मसट उपलब्धिाका आधारमा हुन्छ। 

मवद्यालर् छनोट रमजष्ट्रशेन मममिहरूका लामग 

मवद्यालर्को वेवसाइट मभमजट गनुयहोस।् 

मसट दािी गनय स्कूलमा दिायका लामग अमन्िम भर्ाद स्कूलको वेिसाइटहरूमा 

सूचीिद्ध गररएको छ। स्कूलको वेिसाइटमा सूचीिद्ध अमन्िम मममिसभम दिायको लामग "नो 

शो" हुने जो कोहीको मसट जफि गररन्छ र प्रमिक्षा सूचीमा सूचीिद्ध गररएको क्रमका 

आधारमा प्रमिक्षा सूचीमा गररएका आवेदकहरूलाई ढदइन्छ। 

अगस्ट 31, 2022 

 

ढदउाँसोको 4:00 िज े 

मवद्यालर् छनोट कार्यक्रमको छनोट प्रढक्रर्ा समाि भर्ो। र्ो मवद्याथीहरूलाई प्रमिक्षा सूची र 

ढढलो भएका आवेदनहरूिाट राख्ने अमन्िम मममि हो। र्स मममि सभम नरहकेा कुनै पमन 

आवेदकहरूले अको मवद्यालर् वर्यका लामग पुन: आवेदन ढदनुपने छ। 

• सहार्िाका लामग कल जनवरी 7 देमख अमप्रल 15, 2022 सभम उपलब्ध छ। 

सोमवार – शुक्रवार: मिहान 9:00 िजेदेमख सााँझ 5:00 िजेसभम, मिदा वा सिाहन्ि िाहके। 

678-676-0035 / 0050 


