
NEPALI 

THEME SCHOOL का 
वििरण पुवतिका 

ग्रेडहरू:  वि-ककन्डर्ाार्ान आठसम्म 

 

SY 2023 - 2024 खलुा भनाा 

जनिरी 6, 2023 - फेब्रअुरी 10, 2023 

वनम्नमा अनलाइन आिदेन कदनहुोस्: 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

विद्यालय छनोर् कायाक्रमसम्बन्धी जानकारी: 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-
choice 

 

विद्यालय छनोर्को अवन्िम नामाङ्कन: 

फेबु्रअरी 10, 2023 कदउँसोको 4:01 बजेदेवख 

अर्तर् 25, 2023 कदउँसोको 4:00 बजेसम्म 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

विद्यालय छनोर्को सम्पका  नम्बर: 

678-676-0035 िा 678-676-0050 

 आधारभिू विद्यालयहरू 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

वमडल तकूल 

• The Champion School 

 

लर्रीका नविजाहरूको िकाशन र्ररने वमवि:  मार्ा 24, 2023, साझँ 5:00 बज े

 

 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
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विम तकूलहरूको जानकारी 
 

Theme School ठेर्ाना विद्यालय समय भ्रमण वमवि र समय Theme Feeder Schools 

Edward L. Bouie Sr. 

Elementary School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान - 5 

5100 Rock Springs Road 

Lithonia, GA 30038 

(678) 676-8202 

वबहान 7:45 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:15 बजे 

सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Browns Mill ES 

Fairington ES 

Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

Narvie J. Harris 

Elementary School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान – 5 

3981 McGill Drive 

Decatur, GA 30034 

(678) 676-9202 

वबहान 7:50 बजे 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:15 बजे 

सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Chapel Hill ES 

Cedar Grove ES 

Oak View ES 

Marbut Elementary 

School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान – 5 

5776 Marbut Road 

Lithonia, GA 30058 

(678) 676-8802 

वबहान 7:30 बजे 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:05 

बजेसम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Panola Way ES 

Stoneview ES 

Woodridge ES 

Oakcliff Elementary 

School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान – 5 

3150 Willow Oak Way 

Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

वबहान 7:45 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:15 बजे 

सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Cary Reynolds ES 

Doraville United ES 

Hightower ES 

Robert Shaw 

Elementary School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान – 5 

385 Glendale Road 

Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

वबहान 7:45 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:15 बजे 

सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Allgood ES 

Dunaire ES 

Indian Creek ES 

Jolly ES 

Rowland ES 

Wynbrooke Elementary 

School 

ग्रडेहरू:  विककन्डरर्ार्ान – 5 

440 Wicksbury Way 

Stone Mountain, GA  30087 

(678) 676-5002 

वबहान 7:45 

बजेदेवख 

कदउँसोको 2:15 बजे 

सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

Pine Ridge ES 

Princeton ES 

Rock Chapel ES 

Shadow Rock ES 

Champion Middle 

School 

ग्रडेहरू:  6 – 8 

5265 Mimosa Drive 

Stone Mountain. GA  30087 

(678) 875-1502 

वबहान 8:50 पूिााह्न 

बजे 

बजेदेवख 

कदउँसोको 3:50 

पूिााह्न बजे सम्म 

अपडेर्हरू र विद्यालय भ्रमणहरूका 

लावर् विद्यालयको िेबसाइर् 

हनेुाहोस्। 

DeKalb का सबै वमडल 

तकूल्स 
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Traditional Theme School को इविहास 

DeKalb County School District को परम्परार्ि विम विद्यालय कायाक्रम 1996 मा सुरु भयो र यसले अवभभािक ििा विद्यािीहरूलाई पवहलाको 

शैविक िदशानले सीवमि नर्ने शैविक विकल्प िदान र्छा। यो कायाक्रम उच्च अपेिाहरू, अवभभािकको संलग्निा र रु्नौिीपुणा वशिा अनुभिहरू हावसल र्न े

इच्छामा आधाररि छ। DeKalb County School District मा डेकाल्ब काउन्र्ी, जर्जायाका विवभन्न िेत्रहरूमा अिवतिि Edward L. Bouie, Sr., 

Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke परम्परार्ि विम इवलमेन्र्री विद्यालय र च्यावम्पयन परम्परार्ि विम वमडल 

विद्यालय सवहिका साि परम्परार्ि विम विद्यालयहरू छन्। 

Traditional Theme School का अियिहरू 

परम्परार्ि विम विद्यालय समुदाय वभत्रको एउर्ा विद्यालय हो जसले विद्यािी ििा अवभभािकहरूको आिश्यकिाहरू पूरा र्ना वडजाइन र्ररएको विवशष्ट 

सुविधाहरू भएको कारणले वछमेकी विद्यालय िा विद्यालय वडवतिक्र्भरर वमडल विद्यालयका तिरमा इवलमेन्र्री विद्यािीलाई आकर्षाि र्छा। परम्परार्ि 

विम विद्यालय विद्यािीहरूलाई उच्च रूपमा संरवर्ि सेरर्ङमा वितिृि, अन्िरअनुशासनीय शैविक कायाक्रम िदान र्ना वडजाइन र्ररएको हो। विद्यािीहरू 

रु्नौिीपूणा कायाक्रमका सकक्रय सहभार्ीहरू हुन् जसमा विश्व भाषाहरूमा र्ृह अध्ययन पररयोजना र अनािरण समािेश हुन्छन्। क्रस-पाठ्यक्रम वनदेशनात्मक 

अिधारणाले समतया समाधान र्ना र महत्त्िपूणा सोर् र्ना आिश्यक पन ेिप अनुसन्धान केवन्िि असाइनमेन्र् ििा व्यिहाररक पररयोजनाहरूमा नेिृत्ि र्छा। 

अवभभािकहरू वनदशेनात्मक कायाक्रमलाई सुदढृ बनाउने र विद्यालयमा सहायिा उपलब्ध र्राउन ेकाया र्न ेरूपमा कायाक्रमको महत्त्िपूणा भार् हुनुहुन्छ। 

Traditional Elementary Theme School का लावर् Feeder Schools 

परम्परार्ि इलेमेन्र्री विम विद्यालयहरूले मुख्य रूपमा तिान सीवमि भएका विद्यालयका विद्यािीहरू िाप्त र्छान्। सहायिाको लावर् उत्कृष्ट 

आिश्यकिासँर्को नवजकै समुदायमा भएका इवलमेन्र्री विद्यालयहरूले इवलमेन्र्री विम विद्यालयहरूलाई कफडर विद्यालयहरूको रूपमा सेिा िदान र्न े

छन्। कफडर विद्यालयको भनाा घट्यो भन,े कफडर विद्यालयले कफडर साइर्को रूपमा सेिा अबदवेख सेिा िदान र्ना सक्दैन। यो वनधाारण िार्षाक रूपमा 

र्ररन्छ। theme middle schoo ले DeKalb County School District भरर विद्यािीहरू िाप्त र्छा। 

परम्परार्ि विम विद्यालयका विवशष्ट विशषेिाहरू 

 आिश्यक भएको अवभभािकीय सहभावर्िा 

 मुख्य विषयहरूमा महत्त्ि 

 उच्च शैविक मापदण्ड ििा अपेिाहरू 

 विश्व भाषामा अनािरण 

 कडा आर्र-संवहिा 

 आिश्यक भएको पोशाक/कडा डे्रस कोड 

 महत्त्िपूणा सोर् र्ना र समतया समाधान र्नामा महत्त्ि 

 तिर्ावलि पठन कायाक्रम (इवलमेन्र्री विद्यालयहरू) 

 समरमा आिश्यक भएको पठन ििा र्वणिका कक्रयाकलापहरू 

 आिश्यक भएका रु्नौिीपूणा दवैनक र्ृहकाया 

 टु्यर्ोररयल कायाक्रमहरू 

 कक्रयाकलाप-आधाररि वनदशेन 

 एजेन्डा प्लानर 

 अन्िरअनुशासनीय वनदशेन 

Traditional Theme School सम्बन्धी वनदवेशका 

 अवभभािक ििा विद्यािीहरूबार् एक िषाको लावर् नामाङ्कन िविबद्धिा र्न ेअपेिा र्ररन्छ 

 तिीकार भएपवछ, विद्यािीले उहाँको तिान वनयोजन कायम राख्न विद्यालयको पवहलो कदनमा उपवतिवि हुनुपछा 

 अवभभािकहरूले विम विद्यालयमा नामाङ्कन र्ररएका विद्यािीहरूको लावर् अवभभािकीय सहभावर्िा सेिा समय पूरा र्नुापछा। सहोदरहरूलाई 

विम इवलमेन्र्री विद्यालय र विम वमडल विद्यालयमा एकैपर्कमा नामाङ्कन र्ररन्छ भन,े अवभभािकले अवभभािकीय सहभावर्िा सेिा समयको 

लावर् के्रवडर् िाप्त र्ना ित्येक विद्यालयमा अवभभािकीय सहभावर्िा सेिा समयको 50% पूरा र्नुापछा। 

 विद्यािीहरूले नामाङ्कन र्ररएको विम विद्यालयको वनर्दाष्ट पोशाक लर्ाउनुपछा। 

 जारी रावखएको नामाङ्कन विम विद्यालयको वनयमन ििा आिश्यकिाहरूसँर् अनुपालनमा वनभार छ जसमा अवभभािकीय सहभावर्िा सेिा समय 

र विद्यािीको उपवतिवि पूरा हुनुपन ेसमािेश हुन्छ। 

 उहाँको उत्कृष्ट िमिामा सबै विद्यालयको काया असाइनमेन्र्हरू पूरा र्नुाहोस्। 

 विद्यालयमा वनयवमि रूपमा उपवतिि हुने र समयमै आइपुग्ने । अत्यवधक बावहररन रोकु्नहोस्। 

 विद्यालय कदनको समावप्त िा अवधकारिाप्त र्रेको विद्यालयमा कक्रयाकलापमा सहभावर्िा पवछ िुरुन्ि ैविद्यालयबार् वनतकनुहोस्। 

 उहाँलाई विद्यालयमा उवर्ि हुन ेव्यिहार र्नुाहोस्। 

 हालै नामाङ्कन भएका र राम्रो वतिविमा भएका विद्यािीहरूले विम विद्यालयको कायाक्रममा सहभावर्िा जारी राख्न सकु्नहुन्छ। 

 विम विद्यालयमा तिान वनयोजन अतिीकार िा वनर्दाष्ट दिाा वमवि वभत्र नभनुा हुँदा, विद्यािीले अको खुला नामाङ्कन अिवधमा विम विद्यालयको 

लावर् पुन: आिेदन कदनुपछा। 

यी वनदवेशकाहरूको पालना र्दाासम्म नामावङ्कि विद्यािीहरूले सफल विद्यालय अनुभिको मजा वलनेछन।् यी अितिाहरू परूा नर्रेको अितिामा, 

विद्यािीले उहाकँो र्हृ उपवतिवि िते्रको विद्यालयमा उपवतिि हुन आिश्यक हुनेछ। 
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छनोर् िकक्रयाको सवंिप्त वििरण 

पारम्पररक विम विद्यालय आिेदकहरूलाई तिर्ावलि छनोर् िकक्रया माफा ि र्यन र्ररने छ। यकद उपलब्ध वसर्भन्दा धेरै आिेदकहरू हुनुहुन्छ भने, 

र्यन नर्ररएका विद्यािीहरूलाई िवििा सूर्ीमा रावखने छ। उपलब्ध वसर्भन्दा कम आिेदकहरू हुनुहुन्छ भने, डेकाल्ब काउण्र्ी विद्यालय 

वडवतिक्र्ले सब ैयोग्य आिेदकहरूलाई विम विद्यालयमा भनाा र्ने छ। यो अितिामा, समावप्त वमवि पवछ पेश र्ररएको आिेदनहरूलाई विर्ार 

र्नाको लावर् िकक्रया र्ररने छ। र्यन ििा िवििा सूर्ीमा रावखएका आिेदकहरूले तिर्ावलि छनोर् िकक्रया पूरा भएपवछ सूर्ना िाप्त र्नुाहुने छ। 

Theme School का लावर् आिदेन कदने योग्यिा 

 वि-ककन्डरर्ारे्न दवेख पाँर्ौं ग्रेडसम्म भनाा हुने र वनधााररि विम कफडर इवलमेन्र्री विद्यालयको उपवतिवि िेत्रहरूमा बसोबास र्ने DeKalb 

का, हालका, वनजी ििा र्ृह विद्यालयका सबै विद्यािीहरू लर्री कायाक्रममा सहभार्ी हुन र परम्परार्ि विम विद्यालय भएको वनविि िािवमक 

विद्यालयमा भनााको आिेदन कदन योग्य हुन्छन् । विनीहरूले आिेदनको समावप्त वमविमा िा पवहल्यै विद्यालय छनोर् अनलाइन आिेदन पूरा र पेश 

र्रेको हुनुपछा। 

 
 ग्रेड 6, 7 र 8 मा नामांकन र्ररने र DeKalb County School District मा वनिास र्ने सम्पूणा DeKalb का, हाल, वनजी ििा र्ृह 

विद्यालयका विद्यािीहरूले पारम्पररक विम वमडल विद्यालयमा नामांकनको लावर् आिेदन कदन सकु्नहुन्छ। विनीहरूले आिेदनको समावप्त वमविमा 

िा पवहल्यै विद्यालय छनोर् अनलाइन आिेदन पूरा र पेश र्रेको हुनुपछा। 

 
 अवभभािकले खुला नामाङ्कन सत्रको अिवधमा विद्यािीहरूको लावर् विम विद्यालय आिेदन पूरा र्नुाहुन्छ र यकद विद्यािी वनर्दाष्ट विम 

विद्यालय को नामाङ्कनमा योग्य हुनुहुन्छ भने विम विद्यालयमा नामाङ्कन र्ररएका विद्यािीहरूको सहोदरहरू छनोर् िकक्रयाको लावर् योग्य हुने 

छन्। 

 
 विद्यालय अबदवेख कफडर विद्यालय नहुदँा, यो कफडर विद्यालयबार् नयाँ विद्यािीहरू नामाङ्कन र्ररने छैन; यद्यवप फर्का ने विद्यािीहरूको 

सहोदरहरूले वनर्दाष्ट विम विद्यालयमा नामाङ्कनमा आिेदन कदन सकु्नहुन्छ। 

विद्यालय समय ििा विद्यालय िषा 

पारम्पररक विम विद्यालयहरूको लावर् सञ्चालन समय ििा विद्यालय पात्रो सामान्यिया विद्यालय िणाली अनुसार हुन्छन्। िैकवल्पक वितिाररि 

कदिा कायाक्रम, कक्रयाकलाप र टु्यर्ोररयलहरू उपलब्ध हुनसक्छ। 

यािायाि 

एकदमै हालको डेकाल्ब काउन्र्ी यािायाि नीवि पालना र्ररने छ। इवलमेन्र्री विम विद्यालय विद्यािीहरूको लावर् यािायाि हालै संरवर्ि र्रे 

अनुसार उपलब्ध र्राउन जारी राख्नेछ भन्ने कुरामा अवभभािकहरूले ध्यान कदनुहोस्। इवलमेन्र्री विम विद्यालयका विद्यािीहरूले वछमेकदेवख 

वनर्दाष्ट विम विद्यालयसम्म यािायाि िाप्त र्ना जारी राख्नुहुने छ। च्यावम्पयन विम वमडल विद्यालयमा यािायाि हालै संरर्ना र्रे अनुसार जारी 

रावखने छ। हालैको विद्यालय िषाको अिवधमा, वमडल विद्यालयका विद्यािीहरू च्यावम्पयन विम वमडल विद्यालयमा यािायािको लावर् र्यन 

र्ररएको सेर्लाइर् वपकअप तिानहरूमा आउनुहुने छ। 

विम विद्यालयका विद्यािीहरूका सहोदरहरू 

यकद अवभभािकले नामाङ्कनका लावर् आिेदन कदनुहुन्छ र वसर्हरू उपलब्ध हुन्छन् भने हाल वि-ककन्डरर्ारे्नदवेख 4 सम्म, 6 र 7 ग्रेडमा नामांकन 

भएका विद्यािीहरूका सहोदरहरूलाई सोही विद्यालयमा नामांकन िदान र्ना सककनेछ। सहोदरका तिान वनयोजन उपलब्ध छैन भने, लर्रीको 

अिवधमा विद्यािी र्यन भएको क्रम अनुसार न ैित्येक सहोदरलाई िवििा सूर्ीमा रावखने छ। कृपया यो िािधान वि-ककन्डरर्ारे्न आिेदकहरू िा 

ग्रेड 5 र 8 मा हालै नामाङ्कन र्ररएका सहोदरका आिदेकहरू िा कढला आिेदकहरूमा लार्ू र्ररँदनै भनी ध्यानमा राख्नहुोस।् 

यकद एउर्ा सहोदर र्यन र्ररएको छ र वसर्हरू उपलब्ध छन् भने एउरै् जन्म वमवि भएका समान विद्यालय ििा ग्रेड तिरको लावर् आिेदन कदने 

सहोदरहरूलाई आमाबुिा/अवभभािकको विकल्पमा समकालीन तिान वनयोजनको रूपमा मावनने छ। आिेदनमा “सहोदरले हालै विम विद्यालयको 

लावर् आिेदन कदने” भनी सूवर्ि र्ने र ित्येक सहोदरको लावर् अनुरोध र्ररएको जानकारी पूरा र्ने आमाबुिाहरू/अवभभािकहरूको उत्तरदावयत्ि 

हो। 

आिेदनमा सहोदरको कुनै पवन िकारको वतिविहरू सवूर्ि र्ना असफल हुनाले नामाङ्कनको लावर् आिदेन कदने कुनै पवन िकारका सहोदरहरूलाई 

यो िािधान हर्ाइनछे। सहोदरलाई नामाङ्कनको लावर् आिेदन कदने एकल विद्यािीको रूपमा लर्रीमा रावखन ेछ। सहोदरको िािवमकिा िाप्त 

र्नाको लावर्, समान अवभभािकल ेसमान अवभभािक खािामा सबै सहोदरहरूको लावर् छुट्टाछुटै्ट आिदेनहरू परूा र्नुापछा। 

यो िािधानको ियोजनहरूका लावर् "सहोदर" ले त्यो पररिार सदतयलाई समािेश र्छा जो एउरै् घरमा बतछ र अवभभािक(हरू)लाई कानूनी 

अवभभािकको नाम कदइन्छ। कानूनी कार्जाि उपलब्ध र्राइएको हुनुपछा। 
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पणूाकालीन कमार्ारीका बालबावलकाहरू 

वनम्न िािधानहरू वडवतिक्र्को पूणाकालीन कमार्ारी भएको संरिक अवभभािक िा कानूनी अवभभािकका बच्चालाई मात्रै लार् ूहुन्छ। यी 

िािधानहरू वि-ककन्डरर्ारे्न कायाक्रमहरूमा लार्ू हुँदनैन्। 

विम विद्यालय र म्यागे्नर् कायाक्रमहरूसँर्को सम्बन्धमा िलका 3 र 4 अनुच्छेदहरू बमोवजम, अवभभािक िा कानूनी अवभभािकको रोजर्ार उक्त 

विद्यालयमा छ; िा बच्चासँर् वडवतिक्र्मा व्यवक्तकृि वशिा कायाक्रम ("IEP") छ जसले बच्चाको IEP लाई उवर्ि रूपमा कायाान्िन र्ना सक्छ भने 

वडवतिक्र्को पूणा-कालीन कमार्ारी हुने संरिक अवभभािक िा कानूनी अवभभािकको बच्चालाई विद्यालयमा उपवतिि हुने अनुमवि छ। बच्चालाई 

नामाङ्कन र्नुा अर्ावड विद्यालय नामांकनको कायाालयलाई सूवर्ि र्राउनुपछा। वडवतिक्र्द्वारा यािायाि उपलब्ध र्राइने छैन। कमार्ारी र बच्चा 

अको विद्यालय वडवतिक्र्मा बसेिापवन टु्यसनको भुक्तानी आिश्यक हुने छैन। यो विकल्प विद्यालयमा आधाररि कमार्ारीहरूको लावर् मात्र उपलब्ध 

हुन्छ। 

विम विद्यालय र म्यागे्नर् कायाक्रमहरूका सम्बन्धमा िल कदइएको अनुच्छेद 3 र 4 को हकमा, कुनै बच्चाका संरिक अवभभािक िा कानुनी अवभभािक 

वडवतिक्र्का पूणाकालीन कमार्ारी हुन् भने िी बच्चालाई आमाबाबु िा कानुनी अवभभािकले काम र्रेको विद्यालयको ठाँडो कफडर प्यार्ना वभत्र पने 

विद्यालयमा; िा बच्चासँर् IEP छ भने, बच्चाको IEP कायाान्ियन र्ना सके्न वडवतिक्र् विद्यालयमा उपवतिि हुन अनुमवि कदइनेछ । केवन्िय 

कायाालयका कमार्ारीहरू कमार्ारीको कायािेत्रको भर्र्ाकल कफडर प्यार्नामा अिवतिि कफडर प्यार्ना विद्यालयहरूमा उपवतिि हुन सक्छन्। यो 

उपखण्डमा िणान र्ररएको अिसरलाई आफैं  िाप्त र्ना र्ाहने कमार्ारीले वडवतिक्र् र व्यवक्तर्ि विद्यालयहरूको योजना आिश्यकिाहरूलाई 

यिोवर्ि रूपमा महत्त्ि कदने सुपररिेिकद्वारा जारी र िकाशन र्ररएको समयिावलका अनुसार Office of Student Assignment लाई सूवर्ि 

र्नुापनेछ; सािै, उक्त समयिावलकाले नयाँ वनयुक्तहरूलाई समायोजन र्नेछ जहाँ िी नयाँ वनयुक्तहरूले वनयुवक्त वमविबार् नै उक्त समयिावलकाको 

अनुपालना र्नेछन् र सािै, 2021-22 विद्यालय िषाका हालका सब ैयोग्य कमार्ारीहरूलाई समायोजन र्ना यस नीवि लार्ू र्ररएको वमविदवेख 

आिश्यक भएको हदसम्म कायाान्ियनको पवहलो िषामा उक्त समयिावलकालाई समायोजन र्ररने छ। वडवतिक्र्द्वारा यािायाि उपलब्ध र्राइने छैन। 

कमार्ारी र बच्चा अको विद्यालय वडवतिक्र्मा बसेिापवन टु्यसनको भुक्तानी आिश्यक हुने छैन। कफडर प्यार्ना विद्यालयमा उपवतिि हुनको लावर् यस 

अन्िर्ाि अनुमवि कदइएका विद्यािीहरूले नामांककि रवहरहने अनुमवि िाप्त र्नाको लावर् विद्यालय र वडवतिक्र्द्वारा तिीकृि व्यिहार, उपवतिवि र 

वनयवमििाका मानदण्डहरूको पालना र्नुापछा। 

यो िािधान अन्िर्ाि विम विद्यालय मा उपवतिि हुन खोज्ने बालबावलका लर्रीमा ििेश र्नुापछा र उक्त विद्यालयमा उपयोर्ी हुने सब ैभनााहरूका 

कायाविवधहरूको अनुपालना र्नुापछा। वडवतिक्र्द्वारा यािायाि उपलब्ध र्राइने छैन। कमार्ारी र बच्चा अको विद्यालय वडवतिक्र्मा बसेिापवन 

टु्यसनको भुक्तानी आिश्यक हुने छैन। 

विम विद्यालय आिदेन िकक्रया 

व्यवक्तर्ि कम्प्युर्र, तिानीय पुतिकालय कम्प्युर्रको ियोर् र्रेर िा विद्यालय छनोर् कायाक्रमहरूको कायाालयमा अनलाइन आिेदन कदएर 

http://yourchoicedekalb.org मा अनलाइन आिेदनलाई पूरा र्नुाहोस्। 

अवन्िम वमविसम्ममा आिेदन (वनिासको िमाण, जन्म दिाा, ररपोर्ा काडा आकद) पूरा र्नाको लावर् आिदेनसँर् सब ैकार्जािका िविवलवपहरू 

पेश/अपलोड र्ने आमाबुिा/कानूनी अवभभािकको वजम्मेिारी हो। सबै सहायक कार्जािलाई अवन्िम वमविसम्म विद्यालय छनोर् कायाालयमा पेश 

नर्दाासम्म िपाईंको आिेदनलाई पूरा माननदँनै। सबै पशे र्ररएका कार्जाि डेकाल्ब काउन्र्ी विद्यालय वडवतिक्र्को सम्पवत्त बन्दछन।् 

डेकाल्ब काउन्र्ी विद्यालय वडवतिक्र्मा नामांकन नभएका आिेदकहरूले वनिासको िमाण (हालको ग्याँस, विद्युि, पानीका वबल, आमाबुिा िा 

कानूनी अवभभािकको नाममा मोर्ार्ेज वििरण िा वलज सम्झौिाहरू) उपलब्ध र्राउनुपछा। रे्वलफोन वबल, बैंक वििरण, केबल वबलहरू, इत्याकद 

लाई वनिासको िमाणको रूपमा तिीकार र्ररनछैेन। 

DeKalb County School District मा नामावङ्कि नभएका र वि-ककन्डरर्ारे्नदवेख पवहलो ग्रेडसम्म आिेदन कदने सबै आिेदकहरूले आिेदन 

िकक्रयालाई पूरा र्नाको लावर् जन्मदिााको िमावणि िविवलवप उपलब्ध र्राउनुपछा। 

DeKalb County School District मा नामाकंकि नभएका र हाल 1-7 ग्रेडहरूमा हुने आिेदकहरूले आिेदनलाई पूरा र्नाको लावर् एकदमै 

हालको ररपोर्ा काडाको िविवलवप उपलब्ध र्राउनुपछा। 

तिर्ावलि लर्री/छनोर् िकक्रया 

यकद आिेदनहरूको संख्याले विम विद्यालयमा कुनै िा सब ैग्रेड तिरहरूका लावर् कफडर विद्यालयको उपलब्ध वसर्हरूको अनुमावनि सङ्ख्या नाघ्छ 

भने विम विद्यालयका आिेदकहरूलाई DeKalb County School District िशासवनक र वनदशेनात्मक कम्प्लेक्समा तिर्ावलि छनोर् िकक्रया 

माफा ि र्यन र्ररने छ। नामाङ्कन लावर् र्यन नर्ररएका आिेदकहरूलाई सब ैआिेदकहरूलाई नामांकन नर्राउँदासम्म िवििा सूर्ीको लावर् 

र्यन र्ररनेछ। तिर्ावलि छनोर् िकक्रयाको कायाक्रममा खराबीहरू भएमा, तिर्ावलि छनोर् िकक्रया पनु: र्ररने छ र िारवम्भक छनोर् िा िवििा 

सरू्ी सङ्ख्या समापनपवछ पररििान हुन सक्छ। 

 

http://yourchoicedekalb.org/
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वसर्हरूको वििरण 

Elementary Theme Schools 
ित्येक विद्यालय िषा वसर्हरूको संख्या िवि विम विद्यालय, िवि ग्रेड तिर लर्री पूिा वनधााररि र्ररन्छ। 

बोडा नीवि JBCC मा आधाररि भइ, वसर्हरू उपलब्ध हुदँा पूणाकावलन विद्यालयमा आधाररि कमार्ारीहरूका ककन्डरर्ारे्नदवेख 5 ग्रेडसम्मका 

बालबावलकाहरूलाई रावखने छ। कमार्ारीका सब ैबालबावलकालाई वसर्हरू उपलब्ध हुन्न भने, आिेदकहरूलाई िवििा सूर्ीमा रावखने छ। 

ित्येक इवलमेन्र्री विम विद्यालयको लावर् उपलब्ध वसर्को संख्या ठाउँ असहजिा िा उत्कृष्ट नामांकनको कारण िािवमकिाको ठूलो आिश्यकिा 

भएसँर्ै विद्यालयमा आधाररि कफडर विद्यालयहरू बीर्मा वििरण र्ररन्छ। विद्यािीहरूलाई विमको कमार्ारी, सहोदरहरू र At-Large सवहिका 

अवनयवमि लर्री छनोर् िकक्रयाको अिवधमा रावखने िीन िर्ा वनकायहरू छन्। तिान वनयुवक्त िाप्त नर्ने कुनै पवन आिेदकलाई अवनयवमि लर्री 

छनोर् िकक्रयाको अिवधमा छनोर् भएको क्रममा िवििा सूर्ीमा रावखनेछ। यी छनोर् वनदवेशकाहरू वि-ककन्डरर्ारे्न कायाक्रममा लार् ूहुँदैनन्। 

Middle Theme School 
ित्येक विद्यालय िषामा िवि ग्रेड तिरको कूल संख्या लर्री र्राउनु पूिा वनधाारण र्ररन्छ। 

बोडा नीवि JBCC मा आधाररि भइ, वसर्हरू उपलब्ध हुदँा पूणाकावलन विद्यालयमा आधाररि कमार्ारीहरूका 6 दवेख 8 ग्रेडसम्मका 

बालबावलकाहरूलाई रावखनेछ। कमार्ारीका सब ैबालबावलकालाई वसर्हरू उपलब्ध हुन्न भने, आिेदकहरूलाई िवििा सूर्ीमा रावखने छ। 

ित्येक इलेमेन्र्री विम विद्यालयको जनसङ्ख्यालाई विम वमडल विद्यालयको छैठौं ग्रेडको कूल जनसङ्ख्याको 50% बनाउन उपलब्ध छैठौं ग्रेड 

वसर्हरूको समान िविशि भार् लर्ाइनेछ। At-large छैठौं ग्रेडका आिेदकहरूले आफ्ना र्ृह वमडल विद्यालय उपवतिवि िेत्रहरूबार् उपलब्ध भएका 

अन्य आधा वसर्हरू भनेछन्। विम सािौं र आठौं ग्रेडका आिेदकहरूलाई आफ्नो वमडल विद्यालय र्ृह उपवतिवि िेत्रबार् उपलब्ध भएका अन्य आधा 

वसर्हरू भने विकल्पको अनुमवि कदन 50%-50% भार् उपयोर् र्ररन्छ। At-large सािौं र आठौं ग्रेडका आिेदकहरूले आफ्ना र्ृह वमडल विद्यालय 

उपवतिवि िेत्रहरूबार् उपलब्ध भएका अन्य आधा वसर्हरू भनेछन्। लर्री छनोर् िकक्रयाको अिवधमा विद्यािीहरूलाई विमका कमार्ारी, हाल 

नामांकन र्ररएका विमका विद्यािीहरूका सहोदरहरू, विमका पुराना विद्यािीहरू र at-large आिेदकहरू सवहि र्ार वनकायहरूमा रावखने छ। 

उपलब्ध विम र at-large अिसरलाई सहभार्ी वमडल विद्यालयहरू बीर् वििरण र्ररन्छ। वसर्हरूको अवनयवमि संख्या उपलब्ध भएमा; ठाउँ 

असहजिा िा उत्कृष्ट नामांकनको कारण िािवमकिाको ठूलो आिश्यकिाको आधारमासाइर्हरूलाई बाँकी रहेका वसर्हरू वििरण र्ररनेछन्। 

आिेदनहरूको संख्याले विम विद्यालयको कुनै पवन िा सब ैग्रेड तिरहरूका लावर् उपलब्ध वसर्हरूको कफडर विद्यालयको अनुमावनि संख्यालाई 

नाघ्छ भने तिि: अवनयवमि लर्री/छनोर् िकक्रया सञ्चालन र्ररने छ। 

िवििा सूर्ी 

एकपर्क सबै वसर्हरू पूरा भएपवछ, तिर्ावलि छनोर् िकक्रयाको अिवधमा तिान वनयोजनको लावर् र्यन नभएका बाँकी आिेदकलाई तिर्ावलि 

छनोर् िकक्रयाको अिवधमा आएका आिेदकहरूको क्रमका आधारमा िवििा सूर्ीमा रावखनेछ। लर्री सञ्चालन र्ररसकेपवछ अविररक्त वसर्हरू 

उपलब्ध हुन्छ भने, वसर्हरू वनर्दाष्ट र्ररएको िवििा सूर्ीका (ग्रेड तिर अनुसार, कफडर विद्यालय अनुसार) आिेदकहरूलाई नामाङ्कन र्ररने छ। 

िवििा सूर्ी विम विद्यालयहरूको तिर्ावलि अवनयवमि लर्री/र्यन िकक्रयाको वमविबार् अर्ष्ट 25, 2023 सम्म लार्ू हुने छ। िवििा सूर्ी 

विद्यालय छनोर् कायाक्रमहरूको कायाालयमा सञ्चय र्ररनेछ। अर्ति 25, 2023 पवछ विद्यािीहरूको भनाा वलइने छैन । यद्यवप, वि-ककन्डरर्ारे्न 

आिेदकहरूलाई जर्जाया वि-ककन्डरर्ारे्न कायाक्रमसँर् सम्बवन्धि राज्य वनदवेशकाहरूको अनरुूप वसर्हरू उपलब्ध भए अनसुार विद्यालय िषाभरर नै 

िवििा सूर्ीमा रावखने छ। 

सरू्ना िकक्रया 

विम विद्यालयको लर्रीमा र्यन भएका आिेदकहरूलाई सूर्ना पठाइने छ । यो सूर्नाले आमाबुिाहरूलाई र्यन पूरा र्ना आिश्यक पने 

िकक्रयाहरूका बारेमा सूवर्ि र्नेछ। कुनै पवन कारणले र्दाा आमाबुिाहरू/अवभभािकहरू नामाङ्कन िकक्रया पूरा र्ना असफल हुनुहुन्छ भने, किा 

सूर्ीबार् बच्चाको नाम हर्ाइने छ। वनम्न वनदवेशकाहरू विद्यालय छनोर् कायाक्रममा उपवतिि हुन र्यन र्ररएका सब ैविद्यािीहरूका लावर् लार् ूहुने 

छ। 

 आिेदक जुन ग्रेड तिरको लावर् र्यन हुनुभएको छ त्यसैमा नामाङ्कन हुन पदोन्नवि आिश्यकिाहरू विद्यािीले पूरा र्ना सक्दनैन् भने, 

विद्यािीको तिान वनयोजन रद्द र्ररने छ। िवििा सूर्ीमा रहनुभएको अको योग्य आिेदकलाई वसर् िदान र्ररने छ। 

 तिान वनयोजन पुन: िाप्त र्ना विद्यािीहरूले विद्यालयको पवहलो कदनमा वनर्दाष्ट र्ररएको विम विद्यालयमा उपवतिवि हुनुपछा। िवििा 

सूर्ीमा भएका अको आिेदकका लावर् खाली वसर्हरू कदइने छ। 

 



NEPALI 

 अर्ति 25, 2023 पवछ नयाँ विद्यािीहरूलाई भनाा र्ररने छैन। र्यन नभएका विद्यािीहरूले 2024- 2025 विद्यालय िषाको लावर् पुन: 

आिेदन कदन सक्छन्। विककन्डरर्ारे्न आिेदकहरूलाई जर्जाया विककन्डरर्ारे्न कायाक्रमसरँ् सम्बवन्धि राज्य वनदवेशकाहरूको अनरुूप 

वसर्हरू उपलब्ध भएअनसुार िषाभरर नै िवििा सरू्ीमा रावखने छ। िवििा सूर्ीमा भएका विद्यािीहरूले 2023 - 2024 तिर्ावलि 

अवनयवमि लर्री र्यन िकक्रयाको समयमा आफ्नो िवििा सूर्ी नम्बर समािेश भएको सूर्ना िाप्त र्नेछन्। अनलाइन र कार्जी 

आिेदकहरूले विद्यालय छनोर् कायाक्रमका अनलाइन खािामा लर् इन र्रेर आफ्नो िवििा सूर्ी वतिवि हनेा सकु्नहुन्छ। 

 र्यन हुनुभएका आिेदकहरूले कायाक्रममा ितिाि र्ररएको तिान वनयोजनलाई कायाक्रम दिाा अवन्िम वमविसम्ममा तिीकार िा अतिीकार 

र्नुापछा। 

अतिीकारोवक्त 

डेकाल्ब काउन्र्ी विद्यालय वडवतिक्र् (DCSD) सँर् अवग्रम सूर्ना िा शिा वबना वनयम, नीवि, िकक्रया, कायाक्रम वनदवेशका, डार्ा, पाठ्यक्रम र 

कोसाहरूसँर् सम्बवन्धि िर यवत्त कुरामा सीवमि नभएको यस िकाशनमा कुनै पवन किन पररििान र्ने अवधकार हुन्छ। 

DCSD सँर् अित्यावशि पररवतिविहरूका कारण कुनै पवन विद्यालय छनोर् कायाक्रममा विद्यािीहरूलाई राख्ने अवधकार हुन्छ। 

यो ब्रोसर नपढेमा आमाबुिा र विद्यािीहरूलाई यसमा िणान र्ररएका वनयम र आिश्यकिाहरूबार् छूर् वमल्नेछैन। 

डेकाल्ब काउन्र्ी वशिा बोडाका शैविक कायाक्रमहरू, कक्रयाकलापहरू िा रोजर्ार अभ्यासहरूमा उमेर, वलङ्र्, जावि, रङ, धमा, राविय मूल, 

असिमिा िा अपाङ्र्िाको आधारमा भेदभाि नर्नुा यसको नीवि हो। 
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