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आिेदन प्रक्रिया: सरुु देखि पन्जीकरणसम्म 10 चरणहरू 

1. आिश्यक कागजातहरू र जानकारी जम्मा गनुहुोस:् विषशे कार्यक्रमहरूलाई थप आिश्र्कताहरू हुन 

सक्छ। कृपर्ा सब ैननरे्दशनहरू परू्य रूपले पढ्नहुोस।् 
हाल ैDeKalb County School District मा भनाु भएको 
• विद्र्ाथीको ID नम्बर (7 अङ्क) – ररपोर्य कार्य हेनुयहोस ्

• अभििािकको इमेल ठेगाना 
नयााँ िा DeKalb County School District मा क्रिता ुआएको  
• अभििािकको इमेल ठेगाना 
• ननिासको प्रमार् - गर्ााँस, पानी, विद्र्तु बबल (अधिकतम 60 दर्दन परुानो), धितो/िार्ा सम्झौता, 

नोर्री गररएको िा DCSD को फाराममा शपथ-पत्र। शपथ-पत्रमा सचूीबद्ि िएका सब ैकागजातहरू 

ल्र्ाउनहुोस।् सचूीबद्ध गररएको बाहेकका कागजातहरू पेश गरेमा यी कागजातहरू आिदेन योग्य 

हुनलाई बाधक बन्नेछन।् 
• जन्मर्दताय 
• 2018 फल सेमेस्र्र ररपोर्य कार्य 
• M.A.P. उच्च प्राप्तकतायहरू म्र्ागनेर् कार्यक्रम भसर्को लाधग आिेर्दन गर्दाय मात्र जााँच स्कोरहरूको 

आिश्र्क पछय  
 

2. विद्यालय छनोट कायिुमहरू र विद्यालयहरूको अनसुन्धान – तपाईंको बच्चाको भसक्ने शलैी, सबलपक्ष 

र रूधचहरूसाँग कार्यक्रम भमलाउनहुोस।् 
 

3. कायिुम लोटरी योग्यता मानदण्ड, चयन प्रक्रिया र लोलटरी पलु्स समीक्षा गनुहुोस।् 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

 

4. यातायातका नीतत बारे विचार गनुहुोस।् 
 

5. तपाईंका कायिुम र विद्यालयहरू छनोट गनुहुोस।् 
 

6. Http://www.yourchoicedekalb.orgमा जानहुोस।् आिेर्दन दर्दनका लाधग अदहले आिेर्दन दर्दनहुोस/्साइन 

इन गनुयहोस ् ट्याबमा क्ललक गनुहुोस।् 
DeKalb High School of the Arts (D.S.A.) (ग्रेर् 8-12) र  DeKalb Elementary School of the Arts 

(D.E.S.A.)  (ग्रेर् 4-7) का अडर्सनका आिेर्दकहरूल े 

• पहहल:े विद्र्ालर् छनोर् अनलाइन आिेर्दन पेश गनुयपछय  
• त्यसपतछ: अडर्सन आिेर्दन प्र्ाकेर्लाई भसि ैविद्र्ालर्मा पत्राचार िा र्भेलिर गनुयपछय। 
IB तयारी (ग्रेड 9, 10) र IB डडप्लोमा (ग्रेड 11, 12) Tucker High िा Druid Hills High िा MLK, Jr. 

High Schoolsका आिेर्दकहरूले 

http://www.yourchoicedekalb.org/
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• पहहल:े विद्र्ालर् छनोर्को अनलाइन आिेर्दन पेश गनुयपछय। 
• त्यसपतछ: IB आिेर्दनका पषृ्ठहरू एउर्ा इमेल (ONE EMAIL) बार् प्रत्रे्क IB विद्र्ालर्लाई 

छुट्र्ाछुट्रै् पेश गनुयपछय। 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/मा DSA र DESA अडडसन र 

IB तयारी िा IB डडप्लोमा आिेदन पषृ्ठहरू उपलब्ध छन ् 

थप जानकारीको लागग, कृपर्ा विद्र्ालर् छनोर्को िेबसाइर् http://www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/मा जानहुोस  

 

7. आिेर्दन स्स्थनतको अद्र्ािधिक र सचूनाहरूका लाधग बारम्बार आफ्नो इमेल इनबलस र आिेदन 

ड्यासबोड ुजााँच गनुहुोस।् सिै इमेल जााँच गनुय र आिेर्दनमा लगइन गनुय तपाईंको स्जम्मेिारी हो।  तपाईंल े

इमेल प्राप्त गनुयिएको छैन िने, कृपर्ा आफ्नो इमेल खाताको स्पाम िा जंक फोल्र्र जााँच गनुयहोस।् 

8. लोटरीको हदन (माच ु22, 2019) , तपाईंको आिदेनमा लगइन गरेर आफ्नो नततजाहरू जााँच गनुहुोस।् 
तपाईंको इमेल र विद्र्ालर् छनोर् ड्र्ासबोर्य ननर्भमत रूपमा हेनुय तपाईंको स्जम्मेिारी हो। 

9. आिेदक कायिुममा स्िीकृत भएमा, चयन पत्रमा सगूचत गररएको अक्न्तम ममततमभत्र अनलाइन 

ड्यासबोडमुा स्िीकार िा अस्िीकार छनोट गनुहुोस ्जुन इमेलद्िारा पठाइनेछ।  एकपर्क भसर् स्थान 

ननर्ोजन प्रस्ताि स्िीकृत िएपनछ, अन्र् सब ैछनोर्हरू अस्िीकृत हुनेछन ्ककनिने विद्र्ाथी र्दईु भिन्न 

विद्र्ालर् िा कार्यक्रमहरूमा नामांकन हुन पाउाँ रै्दनन।् 

10. अक्न्तम ममततमभत्र आफ्नो मसट स्िीकार गन ुविद्यालयमा दताु गनुहुोस।्  पदहलो चरर्को लोर्रीका 
ननतजाहरूको पााँच-दर्दन र्दताय गने अस्न्तम भमनत हुन्छ। चयन पत्रमा सचूीबद्ध गररएको अक्न्तम 

ममततसम्म विद्यालयमा दता ुनगने कुन ैपतन आिेदकका मसटहरू जित गररन्छ/स्ित: रद्द हुन्छ र 

प्रततक्षा सचूीमा सचूीबद्ध गररएको िमका आधारमा प्रततक्षा सचूीमा गररएका आिेदकहरूलाई हदइन्छ। 
एक पर्क भसर् अभििािकद्िारा िा स्ित: अस्िीकार गररसकेपनछ, पनुस्थायपनाको सम्िािना हुाँरै्दन। 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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