
 

खुला नामाङ्कन 2023 - शीघ्र तथ्यहरू 

आवेदनहरू बुझाउन ेसमय:  जनवरी 6, 2023 बबहानको 9:00 बज े- फेब्रअुरी 10, 2023 ददउँसोको 4:00 बज े

यस बवन्डोको अवबिमा आवश्यक सबै कागजातहरूसबहत पशे गररएका आवदेनहरू समयमै छन।्  सब ैआवदेनहरू अनलाइन पशे गनन 
आवश्यक छ। 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा आवदेन 

नोट: 

1. नयाँ प्रयोगकतानहरूल ेनयाँ खाता खोल्नुपछन 

2. मान्य इमेल ठेगाना उपलब्ि गराउनुहोस् 

3. सब ैसचूना इमलेद्वारा मात्र हुन्छन ्

4. आफ्नो आवेदनसम्बन्िी इमले र ड्यासबोडनका 

सन्देशहरू समय-समयमा जाँच्नहुोस् 

www.dekalbschoolsga.org/school-choice मा बवद्यालय छनोटको वेबसाइट 

बवद्यालय भ्रमणहरू भचुनअल वा आमुन्न-ेसामुन्ने भ्रमणको जानकारीका लाबग बवद्यालयको वेवसाइट हनेुनहोस् 

लटरी नबतजाहरू इमलेद्वारा मात्र पठाउनुहोस्: माचन 24, 2023 को ददन साँझको 5:00 बजेपबछ 

** माचन 24 को लटरीमा हरेक कायनक्रम वगनका लाबग पबहलो रोजाइहरू मात्र सञ्चाल हुने छन्। दोस्रो र/वा तसे्रो रोजाइहरूको 
प्रतीक्षासूची खाली भइसकेपबछ अबतररक्त बसटहरू बाँकी रहकेो खण्डमा मात्र सञ्चालन गररन ेछ। 

दिलो भएका आवदेनहरू फेबु्रअरी 10, 2023 को ददन ददउँसो 4:01 बजेदेबख अगस्ट 25, 2023 को ददन ददउँसो 4:00 बजेसम्म स्वीकार 
गररन्छ। दिलो भएका आवदेनहरूलाई प्रतीक्षासचूी खाली भइसकेपबछ बसटहरू उपलब्ि भएमा मात्र प्रदक्रया गररन ेछ। 

बवशषे कायनक्रमहरू 

बसनटे बबल 10 (SB10) लटरी छनोट बसट उपलब्ितामा आिाररत रहन्छ। अबन्तम बमबत- फेबु्रअरी 10, 2023 को ददन ददउँसोको 4:00 बजे 

DeKalb High School of the Arts र DeKalb Elementary School of the Arts का अबडसन आवदेकहरूल ेबनम्न कुरा गनुनपछन: 
पबहले :  बवद्यालय रोजाइको अनलाइन आवदेन बझुाउनु पदनछ र 

दोस्रो :  अबडसन आवेदनको प्याकेट सीिै बवद्यालयमा डेबलभर गनुनपछन। 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा भनन सदकन ेpdf आवदेन डाउनलोड गनुनहोस्  

अन्तरानबिय ब्याकालररयट कायनक्रम कक्षा 9 देबख12 सम्म Tucker, Druid Hills वा MLK, जबुनयर हाइ स्कूलल ेबनम्न कुरा गनुनपछन: 

पबहले :  बवद्यालय छनोटको अनलाइन आवदेन पशे गनुनपछन। 

दोस्रो :  IB आवदेनका पषृ्ठहरू एउटा इमले (ONE EMAIL) बाट प्रत्येक IB बवद्यालयलाई छुट्टाछुटै्ट पशे गनुनपछन। 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा भनन सदकन ेpdf आवदेन डाउनलोड गनुनहोस्  

अरबबया माउन्टेन HS म्याग्नटे कायनक्रमका आवदेकहरूल:े  अरबबया माउन्टेन HS म्याग्नटे कायनक्रमको बभबडयो अन्तवानतानको डाउनलोड र 

बशक्षकको बसफाररस परूा गनुनपछन। http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ मा बनदेशनहरू 

फेला पानन सदकन्छ। 

DeKalb Early College Academy:  http://www.deca.dekalb.k12.ga.us बाट pdf आवेदन डाउनलोड गरी बप्रन्ट गनुनहोस् 

**आवेदन DECA मा सीिै पठाइको हुनपछन। 

कमनचारी बवद्यार्थी स्र्थानान्तरण आवदेन सबै कमनचारीहरूले फेबु्रअरी 10, 2023 सम्ममा 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ मा आवेदन ददनुपछन  EST का आवेदनहरू मानव संसािनद्वारा SY23-24 का लाबग 

रोजगार प्रमाणीकरणको आिारमा जुन 1 पबछ स्वीकृबतका लाबग प्रशोिन गररन्छ। 

हामीलाई सम्पकन  गनुनहोस ्

सहायताका लाबग फोन गनुनहोस ्बबहानको 9:00 बजेदेबख साँझ 5:00 बजेसम्म फोन नम्बर:  678-676-0050 

इमले:  school_choice@dekalbschoolsga.org 

बवद्यालयसम्बन्िी जानकारी:  सीिै बवद्यालयमा सम्पकन  गनुनहोस् 

यातायात:  678-676-1333 

NEPALI 
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