
NEPALI 

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू 

 

2023-2024 को धिद्यालय छनोटको खलुा भनाा कायाक्रम कधहले दधेख कधहलसेम्म चल्छ? 

जनिरी 6, 2023, धिहान 9:00 िजेदधेख फेब्रुअरी 10, 2023, ददउँसो 4:00 िजेसम्म 

 

म कहािँाट आिदेन ददन सक्छु? 

 आिेदनहरू https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा उपलब्ि छन ्

 तपाईं अनलाइनमा मात्र आिेदन ददन सकु्नहुन्छ। 

धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि आिदेन ददन मलाई अधभभािक खाता आिश्यक पछा? 

पछा, सिै अधभभािकहरूले एउटा खाता धसजाना िनुापछा। 

 

मरेो िच्चा धनजी धिद्यालय िा िहृ धिद्यालयको धिद्यार्थी हो भन ेमलैे धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि आिदेन ददन सक्छु?मरेो िच्चा धनजी 

धिद्यालय िा िहृ धिद्यालयको धिद्यार्थी हो भन ेमलै ेधिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि आिदेन ददन सक्छु? 

सकु्नहुन्छ। खुला नामाङ्कन समयमा र त्यसपधछ िच्चाको अधभभािक िा काननूी अधभभािक डकेाल्ि काउन्टी धिद्यालय धडधरिक्टको हालको धनिासी 

हुनपुछा। 

 
मलै ेआिदेन र सहायक कािजातपत्र पत्राचार िना सक्छु? 

सकु्नहुन्न। सि ैआिदेनहरू र आिश्यक कािजातहरू अनलाइनमा पशे िरेको हुनपुछा। सिै कािजात DeKalb County School District को 

सम्पधि िने्न छ। अरेधिया माउन्टेन म्याग्नेट कायाक्रम (Arabia Mountain Magnet Program), अन्तरााधिय ब्याकालररयट कायाक्रमहरू (ग्रेड 9 

दधेख12 सम्म), D.E.S.A. का लाधि अधतररक्त आिेदन प्याकेटहरू हरेक धिद्यालयका लाधि आिदेन प्याकेटमा संकेत िररएनसुार (ग्रेड 4 दधेख8 

सम्म) र D.S.A (ग्रेड 9 दधेख12 सम्म) अपलोड िरी परूा िरेको हुनुपछा। कािज आिेदन प्याकेटहरू 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/मा पाउन सदकन्छ। 

 
2023-2024 धिद्यालय िर्ामा कुन धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूले प्ररताि िररन ेछ? 

अरेधिया माउन्टेन हाइ रकूल केररयर टेक्नोलोजी पार्थि ेर म्याग्नेट कायाक्रम (Arabia Mountain High School Career Technology 

Pathway & Magnet Program), कमाचारी धिद्यार्थी रर्थानान्तरण अनरुोि, कोरलिुड/हाउर्थोनी साझदेारी, Ronald McNair खोज अध्ययन 

एकेडमेी, हाउस धिल 251, दोहोरो भार्ा तल्लीनता, इन्टरनसेनल ब्याकालररयट, हाइ एचीिर म्यागे्नट, रपशेल इनिेरट म्याग्नेट, मोन्टेसरी, सीनेट 

धिल 10 र र्थीमसधहत सि ैकायाक्रमहरू प्ररताि िरेका छन्। 

 
मलै ेएकभन्दा िढी धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि आिदेन ददन सक्छु? 

सकु्नहुन्छ, तपाईंले आफ्नो िच्चा प्रकाधशत योग्यता मापदण्डका आिारमा योग्य छ भनी कुन ैपधन कायाक्रममा आिदेन ददन सकु्नहुन्छ। यद्यपी, प्रत्यके 

धिद्यालय छनोट कायाक्रमका लाधि चयन सीमा छ। सार्थ,ै प्रत्येक ििामा मात्र पधहलो छनोट चयनहरू प्रारधम्भक लटरीमा अिाधड िढ्ने छन। दोस्रो र 

तेस्रो छनोटका लटरीहरू सि ैप्रतीक्षा सचूीहरू समाप्त भइसकेपधछ र्थप धसटहरू उपलब्ि रहने कायाक्रममा लाि ूहुन्छन।् 

 
मलै ेप्रत्यके धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि योग्यताका आिश्यकताहरू कहा ँफेला पाना सक्छु? 

हरेक कायाक्रमका धििरणहरू समीक्षािाट प्रत्यके धिद्यालय छनोट कायाक्रमका लाधि योग्यता 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ मा पाउन सकु्नहुन्छ। 

 
मलै े2023-2024 धिद्यालय छनोटिारे र्थप जानकारी कहा ँफेला पाना सक्छु? 

र्थप जानकारी www.dekalbschoolsga.org/school-choice मा उपलब्ि छ 
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https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6f22e8d8825785ada
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NEPALI 
मलै ेअनलाइन आिदेन कसरी सरुु िना र पशे िना सक्छु? 

 धिद्यालय छनोट अनलाइन आिदेन िेिसाइड https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा डरेकटप िा ल्यापटप कम्प्युटर 

लिइन प्रयोि िरेर 

 आिेदन ददनका लाधि “लिइन सरुु िनुाहोस”् ट्याि चयन िनुाहोस्। 

 सिै अधभभािकहरूले नयाँ आिदेन प्रणालीका लाधि एउटा खाता धसजाना िनुापछा। 

 आफ्नो प्रोफाइलमा कुनै धिद्यार्थी र्थप्नका लाधि नीलो सहयोिी धिद्यार्थी ट्यािमा धक्लक िनुाहोस ्

 कुनै धिद्यार्थीका लाधि आिेदन सरुु िना हररयो आिदेन सरुु िनुाहोस ्ट्यािमा धक्लक िनुाहोस ्

 िेरै कायाक्रमहरूका लाधि आिेदन ददन, अधभभािकहरूले हरेक पटक हररयो आिदेन सरुु िनुाहोस ्ट्यािमा धक्लक िनुापछा। 

 आिश्यक पने कािजातहरू प्रत्यके आिेदन कायाक्रमका लाधि अपलोड िरेको हुनपुछा। (उदाहरणका लाधि ररपोटा काडा, जन्मदताा प्रमाण 

पत्र)। यो नयाँ धिद्यार्थीहरूका लाधि मात्र लाि ूहुन्छ। 

 प्रमाणीकरण परूा भइसकेपधछ धिद्यार्थीको आिदेन धरर्थधतलाई आिेदनमा नोट िररने छ। 

 आिश्यक भएमा, आिेदन धरर्थधतसँि सम्िधन्ित अधभभािकका नोटहरू पधन ड्यासिोडामा पोष्ट िररने छ। 

 DeKalb School of the Arts (इधलमेन्टरी र हाइ रकूल) का आिेदकहरूले धिद्यालयको ििेसाइट र 

www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा उपलब्ि भएको अधडसन आिेदनलाई पधन पूरा 

िनुा आिश्यक छ। 

 अन्तरााधिय ब्याकालररयट कायाक्रमहरूका लाधि योग्य आिेदकहरूले www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-

and-brochures/ मा उपलब्ि भएको कुनै अधतररक्त कािज आिेदन पूरा िनुापछा। 

 आमाििुा/अधभभािकहरूले https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा लिइन िनुापछा  

 
धिद्यालय छनोट कायाक्रमको लाधि आिदेन ददन मलाई इमले ठेिाना आिश्यक पछा? 

 सकु्नहुन्छ। अनलाइन खाता धसजाना िनाका लाधि कुनै इमेल ठेिाना र पासिडा आिश्यक छ। तपाईंले आफ्नो इमेल खाता पहुचँ हुनुपछा। 

 
मलै ेआिदेन र चयन धरर्थधत कसरी जाचँ िना सक्छु? 

 धिद्यालय छनोटसम्िन्िी अनलाइन आिेदनको िेिसाइड https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा लिइन िरेर 

 प्रमाणीकरण परूा भइसकेपधछ आिेदन धरर्थधत अद्यािधिक िररने छ। यो प्रायः लटरीको प्रदक्रया सञ्चालन हुनुभन्दा केही हप्ता अिाधड हुने 

िछा। 

 
मलै ेमरेो िच्चालाई राख्न चाहमेा मरेो आिदेन कसरी परूा िना सक्छु? 

 अनलाइन आिदेनमा कुनै पधन ग्रडे रतर अििारण रिीकार िररने छैन। यदद तपाईंको िच्चा हालै DeKalb County School District 

को धिद्यार्थी हुनुहन्न भने कृपया िारण अिधि रिीकृत िररएको धिद्यालयिाट सूचना प्रदान िरेर 

school_choice@dekalbschoolsga.org मा इमेल पेश िनुाहोस।् यदद तपाईंको िच्चा हालै DeKalb County School District 

को धिद्यार्थी हुनुहुन्छ भन,े कृपया धिद्यालयिाट िारण अिधि रिीकृधत भएको सङ्केत िद ै

school_choice@dekalbschoolsga.org मा कािजातपत्र इमले िनुाहोस् िा प्रिानाध्यापकलाई 

school_choice@dekalbschoolsga.org मा रिीकृत कािजातपत्र पठाउन अनरुोि िनुाहोस।् 
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मलै ेआिदने पशे िररसकेपधछ जानकारी िा छनोट चयनहरू कसरी सम्पादन िना सक्छु? 

 डरेकटप िा ल्यापटप कम्प्युटर प्रयोि िरेर, धिद्यालय छनोट अनलाइन आिेदन िेिसाइड 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा लिइन िरेर िा फ्यामली ड्यासिोडामा तपाईंले सम्पादन िना चाहनुभएको 

धिद्यार्थीको नामको िायातँफा  रहकेो कलममा धक्लक िनुाहोस्। तपाईं धिद्यार्थीको प्रोफाइलधभत्र कुन ैपधन कुरा सम्पादन िना सकु्नहुन्छ। 

 तपाईंल ेर्थप कायाक्रम/धिद्यालय चयनहरू र्थप्नका लाधि आफ्नो आिेदनमा लिइन िना सकु्नहुन्छ, यद्यपी पररितान िने अधन्तम धमधत 

फेब्रुअरी 10, 2023 ददउँसो 4:00 िज ेहो। 

 
मलै ेआिदेनमा सहायता िा कायाक्रमको जानकारीको लाधि कसलाई सम्पका  िनुापछा? 

 आिेदन टेक्नोलोजी समर्थान इमले help@scribsoft.com 

 https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ मा कायाक्रमसम्िन्िी जानकारी छ 

 CALL-IN SUPPORT जनिरी 6, 2023 दधेख अधप्रल 14, 2023 सम्म, धिहान 9:00 िजदेधख साँझ 5:00 िजेसम्म उपलब्ि हुन्छ 

फोन नम्िर 678-676-0050 िा यसमा इमले िनुाहोस्: school_choice@dekalbschoolsga.org 

 धिद्यालयसम्िन्िी जानकारी: सीिै धिद्यालयमा फोन िनुाहोस ्

 
दढलो भएमा आिदेनहरू कधहल ेरिीकार िररन्छ? 

दढलो भएका आिेदनहरू फेब्रअुरी 10, 2023 ददउँसो 4:01 दधेख अिरट 25, 2023, ददउँसो 4:00 िजसेम्म रिीकार िररन ेछ। पधहलो लटरी 

धनकालपेधछ र सिै चयन िररएका धिद्यार्थीहरू र प्रधतक्षा सचूीहरूका धिद्यार्थीहरूलाई राधखएपधछ र्थप धसटहरू उपलब्ि भएमा मात्र दढलो 

आिेदनहरूको समीक्षा र प्रदक्रया िररन ेछ। धिद्यालय छनोट कायाालयले दढलो आिेदनहरूका धनयोजनसँि सम्िधन्ित अधभभािकहरूलाई सम्पका  िन े

छ। अिरत 25, 2023,  ददउँसो 4:00 िजपेधछ चयन िररन ेछैन। 

 
धिद्यालय छनोट कायाक्रममा सहभािी हुनको लाधि धिद्यार्थीहरूलाई कसरी चयन िररन्छ? 

धिद्यार्थीहरूलाई अधनयधमत रिचाधलत लटरी िा धनिन्ि/अन्तिााताा (IB Prep & IB DP) िा अधडसन (DESA र DSA) आिाररत छनोट 

प्रदक्रयाहरू ग्रेड रतर र कायाक्रमको आिारमा चयन िररन्छ। 

 

धिद्यालय छनोट कायाक्रमका लटरीहरू कधहल ेआयोजना िररन्छ? 

माचा 20, 2023 High School 

माचा 21, 2023 धमडल रकूल 

माचा 23, 2023 Elementary School 

 यदद आिश्यक भएमा, र्थप धचठ्ठाहरू आयोधजत िररनछे। 

 नधतजाहरू माचा 24, 2023 मा िलुकी 5:00 िजेपधछ इमले िररने छ। 
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अधभभािकहरूलाई कसरी सधूचत िररन्छ? 

सिै सचूनाहरू इमले माफा त मात्र पठाइने छ, जुन एधप्लकेसन ड्यासिोडा सन्दशे िाकसमा पधन दधेखन्छ। धिद्यार्थीसम्िन्िी जानकारी टेधलफोनिाट 

उपलब्ि िराइन ेछैन। माचा 24, 2023 मा, िेलकुी 5:00 िजपेधछ, अधभभािकहरूले लटरी धरर्थधत जाचँ िना िा छनोट नधतजाहरूका लाधि आफ्नो 

इमले जाचँ िना https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा लिइन िनुापछा। 

 
के मलैे रर्थान धनयोजन रिीकृत हुन ुआिश्यक छ? 
 

छ, अधभभािकहरूल ेआफ्ना लटरीको चयनहरू रिीकार िा अरिीकार िनुापछा। यदद 5 काया ददनधभत्र चयनहरू रिीकार िररएन 

भने, लाइनमा भएको अको धिद्यार्थीलाई धसट ददइन ेछ। 

 
कायाक्रमका लाधि चयन भए खण्डमा मलै ेधिद्यालय छनोट कायाक्रमको धिद्यालय साइटमा कधहल ेदताा िना आिश्यक हुन्छ? 

 

लटरी िा प्रतीक्षा सचूीिाट छनोट भएपधछ, अधभभािकहरूले चयन िररएकोधिद्यालयको ििेसाइटमा जानपुछा िा धिद्यालय छनोट दतााको अधन्तम 

धमधत पिा लिाउन धिद्यालयलाई कल िनुापछा। यदद अधभभािकहरूले धिद्यालयले तोकेको म्यादसम्म दताा निरेमा, धसट अरिीकार िररन ेछ र 

प्रधतक्षा सचूीमा रहकेा अको धिद्यार्थीलाई प्ररताि िररने छ। 

 
धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूको रर्थान धनयोजन प्ररतािहरू कधहले समाप्त हुन ेछ? 

खाली रर्थानहरू अिष्ट 25, 2023 का ददन साझँ 4:00 िजेसम्म सम्म भररनेछ। 

 
धिद्यालय छनोट कायाक्रमहरूका लाधि यातायात उपलब्ि िराइन ेछ? 

सिैभन्दा हालको DeKalb County यातायात नीधत धिद्यालय छनोट पालना िररने छ। Theme School, High Achiever Magnet 

Program र Arabia Mountain High का लाधि चयन िररएका धिद्यार्थीहरूलाई सेटेलाइट/सटल यातायात सिेा उपलब्ि िराइने छ। 

यातायात ताधलका धनम्न िेिसाइटमा उपलब्ि छ।  /school-choice/transportation/. Theme elementary school का 

धिद्यार्थीहरूलाई धछमकेी यातायात उपलब्ि िराइन्छ। अन्य सिै कायाक्रमहरूले यातायात उपलब्ि िराउँदनैन्। यातायात:  678-676-1333 
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