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आवेदन प्रक्रिया: 

1. आवश्यक कागजातहरू र जानकारी जम्मा गननहुोस:्  ववषशे कायुिमहरूमा थप आवश्यकताहरू हुन सक्छन्। कृपया सब ै

वनदशेनहरू पूरु् रूपले पढ्ननहोस्। 

हालै DeKalb County School District मा भना ुभएको 

 ववद्याथीको आइडी नम्बर (7 वटा अङ्क)- ररपोटु काड ुहनेनुहोस् वा ववद्यालयमा सम्पकु गननुहोस्  

 अवभभावकको वनजी इमेल ठेगाना 

DeKalb County School District मा नयााँ वा क्रिताु आएको 

 अवभभावकको वनजी इमेल ठेगाना 

 वनवासको प्रमार् - ग्यास, पानी, वबजनलीको वबल (अविमतम 60 क्रदनको), वितो/वलज करार, 

o अवभभावकसाँग मावथ उल्लेख गररएननसार आफ्नै नाममा वनवासको प्रमार् छैन भने, ववद्यालय छनोटको 

बासस्थान प्रमावर्त गने िाराम आवश्यक पछु। िारामहरू www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/forms-and-brochures/ मा िेला पानु सक्रकन्छ। 

शपथ-पत्रमा सूचीबद्ध भएका सब ैकागजातहरू पेश गननुहोस् र स्क्यान गननुहोस्। उल्लखे गररएको भन्दा 

िरक कागजात बनझाएको खण्डमा आवदेन अयोग्य हुन ेछ। 

 जन्मदताु प्रमार्पत्र वा अवभभावकत्वको प्रमार् 

 हालको ववद्यालय वषकुो िल समेसे्टरको ररपोटु काड ु

 M.A.P. उच्च प्राप्तकताुहरू म्याग्नेट कायुिम वसटका लावग आवेदन गदाु मात्र जााँच स्कोरहरूको आवश्यक पछु 

2. ववद्यालय छनोट कायिुम र ववद्यालयहरूको खोजी – तपाईंको बच्चाको वसके्न शलैी, सबल पक्ष र रूवचहरूसाँग कायिुम 

वमलाउननहोस।् www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ मा जाननहोस् 

3. यातायातका नीवतबारे ध्यान क्रदननहोस।् 

4. आफ्ना कायिुम र ववद्यालयहरू छनोट गननहुोस।् 

5.  https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा जाननहोस ्आवेदन क्रदनका लावग “लगइन सनरु गननहुोस”् ट्याब 

चयन गननहुोस।् 

 सम्पूरु् अवभभावकहरूले नयााँ आवेदन प्रर्ालीका लावग खाता वसजनुा गननुपछु।  

 आफ्नो प्रोिाइलमा ववद्याथी थप्नका लावग, वनलो ट्याबमा वक्लक गननुहोस्। 

 ववद्याथीको आवेदन सनरू गनकुा लावग, हररयो ट्याबमा वक्लक गननहुोस्। 

 िेरै कायुिमहरूका लावग आवेदन क्रदन, अवभभावकहरूले हररयो  ट्याबमा प्रत्येक पटक वक्लक 

गननुपछु। 

6. वनम्न कायुिमहरूलाई अवतररक्त आवेदन आवश्यक पछु जनन ववद्यालयमा पेश गननुपछु। 

DeKalb High School of the Arts (ग्रेड 8-12) र DeKalb Elementary School of the Arts (ग्रेड 4-7) का 

अवडसनका आवदेकहरूल ेवनम्न कन रा गननपुछु 

o पवहलो:  ववद्यालय छनोटको अनलाइन आवेदन पेश गननुपछु 

o दोस्रो:  अवडसन आवेदनको प्याकेट सीिै ववद्यालयमा डवेलभर गननुपछु। कृपया वववरर्हरूका लावग 

उनीहरूको वेबसाइटमा जाननहोस्।  

IB तयारी (ग्रडे 9, 10) र IB वडप्लोमा (ग्रडे 11, 12) Tucker High वा Druid Hills High वा MLK, Jr. High 

Schools का आवेदकहरूल ेवनम्न कन रा गननपुछु 
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o पवहले :  ववद्यालय छनोटको अनलाइन आवेदन पेश गननुपछु। 

o दोस्रो :  IB आवेदनका पृष्ठहरू एउटा इमेल (ONE EMAIL) बाट प्रत्येक IB ववद्यालयलाई छनट्टाछन टै्ट पेश 

गननुपछु र वशक्षकका वसिाररसहरू अननरोि गननुपछु। वववरर्हरूका लावग ववद्यालय छनोट िाराम र 

पनवस्तका पृष्ठमा जाननहोस्। 

Arabia Mountain High School म्याग्नटे कायिुमको अवतररक्त आवेदन तथा वसिाररसहरू वभवडयो अन्तवाुताुको 

प्रश्नावली िाराममा सङ्केत गररएननसार ववद्यालयमा सीिै बनझाउनन पदछु। 

DSA र DESA अवडसन, IB तयारी वा IB वडप्लोमा र Arabia Mtn HS डाउनलोड गन ुसक्रकनयेोग्य/सम्पादन गनु 

योग्य आवदेन पषृ्ठहरू http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा उपलब्ि छन ्

7. आवेदन वस्थवतको अद्यावविक र सूचनाहरूका लावग बारम्बार आफ्नो इमले इनबक्स र आवदेन फ्यामली ड्यासबोडु जााँच 

गननहुोस।् वनयवमत रूपमा इमेल जााँच गननु र आवेदनमा लगइन गननु तपाईंको वजम्मेवारी हो 

8. लटरीको क्रदन (माचु 24, 2023) , तपाईंको आवदेन फ्यामली ड्यासबोडमुा लगइन गरेर आफ्ना नवतजाहरू जााँच गननहुोस।् 

वनयवमत रूपमा आफ्नो इमले र ववद्यालय छनोटको ड्यासबोडु वनरीक्षर् गननु तपाईंको वजम्मवेारी हो। 

9. आवेदक कायिुममा स्वीकृत भएमा, चयन पत्रमा सवूचत गररएको अवन्तम वमवतवभत्र अनलाइन ड्यासबोडमुा स्वीकार वा 

अस्वीकार गननहुोस ्जनन इमलेद्वारा पठाइने छ। वसटको प्रस्ताव स्वीकृत भएपवछ, कन नै एक ववद्याथी दनई वभन्न ववद्यालय वा 

कायुिमहरूमा भनाु हुन नसके्न भएकाले अन्य सब ैरोजाइहरू अस्वीकृत गररने छ। 

10. आफ्नो वसट सनरवक्षत गनु अवन्तम वमवतवभत्र ववद्यालयमा आफ्नो नाम दता ुगराउननहोस।् अवन्तम वमवत प्रत्यके 

ववद्यालयको वबेसाइटमा सचूीबद्ध छन।् चयन पत्र वा ववद्यालयको वबेसाइटमा सचूीबद्ध गररएको अवन्तम वमवतसम्म 

ववद्यालयमा दता ुनगने कन न ैपवन आवेदकका वसटहरू जित गररन्छ/स्वत: रद्द हुन्छ र प्रवतक्षा सचूीमा सचूीबद्ध गररएको 

िमका आिारमा प्रवतक्षा सचूीमा गररएका आवेदकहरूलाई क्रदइन्छ। वसट अवभभावकद्वारा वा स्वत: अस्वीकार 

गररसकेपवछ, पननस्थाुपनाको सम्भावना हुाँदनै। ववद्यालयको वेबसाइटमा रवजस्रेसन वमवत िेला पानु सक्रकएन भने, 

अवभभावकले वमवत पत्ता लगाउन ववद्यालयमा िोन गननु अवभभावकको वजम्मेवारी हो। 

थप जानकारीका लावग, कृपया ववद्यालय छनोटको वेबसाइट वभवजट गननुहोस् 
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