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खलुा नामाांकन 2019 

सरुु हुन:े  जनवरी 7, 2019 बिहान 9:00 िजे समाप्त हुन:े  फेब्रअुरी 8, 2019, सााँझ 4:00 िजे 

आवश्यक सि ैकागजातहरूको साथमा यस सन्झ्यालको अवबिमा पशे गररन ेसि ैआवेदनहरू एक पटक (ON TIME) का लाबग हो।  सि ैआवेदनहरू 

अनलाइनिाट पेश गनन आवश्यक छ। 

बसनटे बिल 10 (SB10) का आवदेनहरू फेब्रअुरी 28, 2019, सााँझ 4:00 िजेसम्म स्वीकार गररनेछ। 

नोट: 

1. नयााँ प्रयोगकतानहरूल ेनयााँ खाता खोल्नपुछन 

2. मान्झय इमले ठेगाना उपलब्ि गराउनहुोस ्

3. सि ैसूचना इमलेद्वारा मात्र हुन्झछन ्

4. बनम्नमा िलेा-िेलामा आफ्नो इमेल इनिक्स हनेुनहोस् 

बवद्यालय छनोटको विेसाइट http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice मा 
 

आवेदन  http://www.yourchoicedekalb.org मा 
 

बवद्यालयका भ्रमण बमबतहरू http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice मा 
 

DeKalb High School of the Arts (DSA) र DeKalb Elementary School of the Arts (DESA) का अबिसनका आवदेकहरूले पबहल:े 

बवद्यालय छनोटको आवदेन अनलाइन आवदेन पशे गनुनपछनर  त्यसपबछ: अबिसन आवदेनको प्याकेट बसिै बवद्यालयमा पत्राचार वा िेबलभर गनुनपछन। 
 

IB तयारी (ग्रिे 9, 10) र IB बिप्लोमा (ग्रेि Tucker High वा Druid Hills High वा MLK, Jr. High Schools सम्मको 11, 12)आवेदकहरूले 

पबहले: बवद्यालय छनोटको अनलाइन आवदेन पशे गनुनपछन।  त्यसपबछ: IB आवेदनका पृष्ठहरू एउटा इमले (ONE EMAIL) िाट प्रत्येक IB बवद्यालयलाई 

छुट्टाछुटै्ट पशे गनुनपछन।  
 

DSA र  DESA अबिसन र  IB तयारी वा IB बिप्लोमा आवेदनका पृष्ठहरू:   Http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-

and-brochures/िाट भनन सककन ेpdf आवेदन िाउनलोि गनुनहोस् । **आवेदन िचत हुाँदनै। 
 

DeKalb Early College Academy:  Http://www.deca.dekalb.k12.ga.us िाट pdf आवेदन िाउनलोि गरी बप्रन्झट गनुनहोस् **आवेदन 

DECA मा बसिै पठाइको हुनपछन। 
 

सहायता केन्झर सहायता केन्झर जनवरी 7, 2019 देबख फेब्रअुरी 8, 2019 सम्म; बिदाका कदन िाहके सोमिार-शुक्रिार बिहान 9:00 िजेदेबख - सााँझ 

4:00िजेसम्म खुला रहन्झछ। 1192 Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002 मा अवबस्थत छ। 

 जनवरी 7, 2019 देबख अबप्रल 15, 2019 सम्म; बिदाका कदन िाहके बिहान 9:00 िजदेबेख सााँझ 5:00 िजसेम्म कल-इन सपोटन   उपलब्ि हुन्झछ। 

फोन: 678-676-0050 

बचठ्ठाका नबतजाहरू  यस बमबतमा इमेलद्वारा मात्र पठाउनुहोस:् माचन 22, 2019, सााँझ 5:00 िजेपबछ 

किलो भएका आवदेनहरू फेब्रअुरी 8, 2019 सााँझ 4:01 िजे दबेख अगस्ट 30, 2019 सााँझ 4:00 िजेसम्म स्वीकार गररन्झछ। किलो भएका आवदेनहरूलाई 

प्रतीक्षा सबूच ररक्त भएपबछ बसटहरू उपलब्ि भएमा मात्र प्रकक्रया गररनछे। 
 

Http://www.yourchoicedekalb.org माकमनचारी  बवद्याथी स्थानान्झतरण आवदेन। मानव पुाँजी व्यवस्थापनद्वारा SY19-20 को लाबग रोजगार 

प्रमाणीकरणमा आिाररत भएर  जुन 1, 2019 पबछ स्वीकृबतहरू हुनेछन्। 
 

 हामीलाई सम्पकन  गनुनहोस ्

फोन: 678-676-0035/0050 

बवद्यालयको जानकारी: बसि ैबवद्यालयमा फोन गनुनहोस ्

यातायात: 678-676-1333  

इमेल: school_choice@dekalbschoolsga.org 

जनवरी 7, 2019 अबि र अबप्रल 15, 2019 पबछ बवद्यालय छनोटको 

कायानलयको ठेगाना 

1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, GA 30083 

 
 

खुला नामाांकनको अवबिमा बवद्यालय छनोट कायानलयको ठेगाना 

1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA 30002 

बिदाका कदन िाहके सोमिारदबेख शुक्रिारसम्म, बिहान 9:00 िजेदबेख 

सााँझ 4:00 िजेसम्म 

समाचार र अद्यावबिकहरू 

(बवद्यालय छनोट) 
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