
NEPALI 

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQ) 
 

1. 2019-2020 को विद्यालय छनोट खुला नामाांकन कहिले िो?  जनवरी 7 बिहान 9:00 देखि फेब्रअुरी 8, 2019 सााँझ 4:00 िजेसम्म 

2. 2019-2020 को खुला नामाांकनको अिधिमा कुन-कुन विद्यालय छनोट काययक्रमिरू (School Choice Programs) प्रस्ताि गरिएका छन?् 

Arabia Mountain High School करियि प्रविधि पथ तथा म्याग्नेट काययक्रम, चाटयि, कमयचािी विद्याथी स्थानान्तिण अनिुोि, Coralwood/Hawthorne साझेदािी, Ronald 

McNair खोज अध्ययन एकेडमेी, िाउस बिल 251, इम्मसयन दोिोिो भाषा काययक्रम, अन्तिायष्ट्रिय ब्याकालरियट, म्याग्नेट, मोन्टेसिी, सेनेट बिल 10, धथम ि प्रािष्ट्म्भक ससकाइ केन्र 

सहितका सि ैकाययक्रमिरू प्रस्ताि गरिएका छन।् 
3. मैले अनलाइन आिेदन हदन सक्छु? सक्निुुन्छ, अनलाइन आिेदनिरू http://www.yourchoicedekalb.orgमा उपलब्ि छन।् 
4. 2019-2020 विद्यालय छनोटका आिेदनिरू कहिले ि किााँ उपलब्ि िुनेछन?् 

http://www.yourchoicedekalb.org मा अनलाइन 

5. मैले किााँ आिेदन हदनसक्छु? 

आफ्नो व्यष्ट्क्तगत कम््यटुि (अनलाइन) मा, स्थानीय पसु्तकालय (अनलाइन) मा, स्थानीय विद्यालय (कागजी आिेदनिरू उपलब्ि छन)् मा, विद्यालय छनोट काययक्रमिरूको खुला 
नामाांकनको स्थान ननम्न िो: 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002 

6. विद्यालय छनोट काययक्रमको लाधग आिदेन हदन मलाई इमेल ठेगानाको आिश्यक िुन्छ? 

िुन्छ।  नयााँ विद्यालय छनोट काययक्रमिरूको अनलाइन खाता ससजयना गनय इमेल ठेगाना ि पासिडय आिश्यक िुन्छ। 
7. विद्यालय छनोट काययक्रमको लाधग आिदेन हदन मलाई असभभािकको खाता आिश्यक िुन्छ? 

िुन्छ।  नयााँ अनलाइन विद्यालय छनोट आिेदनको लाधग 2019 - 2020 विद्यालय िषयको आिेदन पेश गनयका लाधग सि ैअसभभािकिरूले खाता ससजयना गनय आिश्यक िुन्छ। 
8. मेिो िच्चा ननजी विद्यालय िा गिृ विद्यालयको विद्याथी िो भने मलेै विद्यालय छनोट काययक्रमको लाधग आिेदन हदन सक्छु? 

सक्निुुन्छ।  खलुा नामाांकनको समयमा ि त्यसपनछ िच्चाको असभभािक िा काननूी असभभािक DeKalb County School District को िालको ननिासी िुनपुछय। 
9. मैले प्रत्येक विद्यालय छनोट काययक्रमको लाधग योग्यताका आिश्यकतािरू किााँ फेला पानय सक्छु? 

सि ैयोग्यता आिश्यकतािरूलाई विद्यालय छनोट िेिसाइटhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/मा समीक्षा गनय सककन्छ 

10. मैले आिेदन ि सिायक कागजातपत्र पत्राचाि गनय सक्छु? 

सक्निुुन्न। आिेदन ि सिायक कागजातिरूलाई अनलाइन माफय त पेश गनुयपछय। 
11. मैले एकभन्दा िढी विद्यालय छनोट काययक्रमको लाधग आिेदन हदन सक्छु? 

सक्निुुन्छ।  प्रकासशत योग्यता मापदण्डमा आिारित ििेि तपाईंले आफ्नो िच्चा योग्य भएको कुन ैपनन काययक्रमको लाधग आिेदन हदन सक्निुुन्छ।  यद्यवप, प्रत्येक प्रकािको 
विद्यालय छनोट काययक्रममा चयन सीमा छ। 

12. विद्यालय छनोट काययक्रममा सिभागी िुनको लाधग विद्याथीिरूलाई कसिी चयन गरिन्छ?  

विद्याथीिरू अननयसमत स्िचासलत लोटिी चयन प्रकक्रयाद्िािा चयन गरिन्छन।् 
13. विद्यालय छनोट काययक्रमका लोटिीिरू कहिले ि किााँ सञ्चालन िुन्छन?् 

विद्यालय छनोट काययक्रमका प्रािष्ट्म्भक लोटिीिरू माचय 2019 मा सञ्चालन िुनेछन।् ननतजािरू माचय 22, 2019 का हदन सााँख 5:00 िजेपनछ इमेल गरिनेछ। आिश्यक भएमा, 
अनतरिक्त लोटिीिरू जनुदेखख अगरट 2019 सम्म सञ्चालन िुन्छन।् 

14. हढलाई गरिएका विद्यालय छनोट आिेदनिरू स्िीकाि गरिन्छन?् 

गरिन्छ।  यद्यवप, हढलाई भएका आिेदनिरूलाई स्थान ननयोजनको ननसमत्त ग्यािेण्टी गरिाँदैन।  लोटिी सञ्चालन भएि सि ैचयन गरिएका विद्याथी ि प्रनतक्षा सचूीका विद्याथीिरूलाई 

िाखखएपनछ अनतरिक्त ससटिरू उपलब्ि िुन्छन ्भने, हढलाई भएका आिेदकिरूलाई विचाि गनय सककन्छ।  विद्यालय छनोट कायायलयले हढलाई भएका आिेदकिरूको स्थान ननयोजन 

सम्िन्िमा असभभािकिरूलाई सम्पकय  गनेछ।  अगरट 30, 2019 सााँझ 4:00 िजेपनछ स्थान ननयोजन उपलब्ि िुनेछैन। 
15. असभभािकिरूलाई कसिी सूधचत गरिन्छ? 

विद्यालय छनोट कायायलयले लोटिीका ननतजािरूको सम्िन्िमा प्रत्येक आिेदकलाई इमेलद्िािा सूधचत गनेछ।  विद्याथी सम्िन्िी जानकािी टेसलफोनिाट उपलब्ि गिाइनेछैन।  
लोटिीको हदन सााँझ 5:00 िजेपनछ आफ्नो िच्चाको चयन ष्ट्स्थनत जााँच गनय http://www.yourchoicedekalb.org मा लग अन गनुयिोस ्ि “ड्यासिोडय” (“Dashboard”) चयन गनुयिोस।् 

16. काययक्रमको लाधग चयन भएमा विद्यालय छनोट काययक्रमको विद्यालयमा मैले कहिले दताय गनय आिश्यक िुन्छ? 

अनमुोदन सूचनामा सूचीिद्ि गरिएको समनतको अिधिमा असभभािकिरूले विद्यालय छनोट काययक्रमको विद्यालय साइटमा दताय गनुयपछय िा ससट िद्द िुनेछ ि प्रनतक्षा सूचीमा भएको 
अको योग्य आिेदकलाई प्रदान गरिन्छ।  विशेष दताय समनतलाई चयन सूचनामा समािेश गरिनेछ। 

17. विद्यालय छनोट काययक्रमिरूका लाधग यातायात उपलब्ि गिाइनेछ? 

विद्यालय छनोट काययक्रमिरूका लाधग एकदमै िालको DeKalb County यातायात नीनतको पालना गरिनेछ।  2019-2020 विद्यालय िषयको अिधिमा, Arabia Mountain High 

School, Champion Theme Middle School ि 2019 - 2020 विद्यालय िषयको म्याग्नेट काययक्रमिरूमा जान ि आउनको लाधग विद्याथीिरूले आफ्नो क्षेत्रमा चयन गरिएका 
सेटलाइट वपकअप स्थानिरूमा रिपोटय गनेछन।्  Theme elementary school का विद्याथीिरूलाई नछमेकी यातायात उपलब्ि गिाइन्छ। 

18. विद्यालय छनोट काययक्रमिरूको स्थान ननयोजन कहिले समा्त िुनेछ? खाली स्थानिरू अगरट 30, 2019 का हदन सााँझ 4:00 िजेसम्म सम्म भरिनेछ। 
19. मैले 2019-2020 विद्यालय छनोट काययक्रमिरूका िािेमा थप जानकािी किााँ फेला पानय सक्छु? 

थप जानकािी http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/मा उपलब्ि छ 

20. मैले लगइन ि प्राविधिक सिायता सम्िन्िी प्रश्निरूका लाधग कसलाई सम्पकय  गनुयपछय?  678-676-0050 मा फोन गनुयिोस ्

21. मैले आिेदनमा सिायता िा काययक्रमको जानकािीको लाधग कसलाई सम्पकय  गनुयपछय?  खुला नामाङ्कनको अिधिमा, कृपया 678.676.0050 मा विद्यालय छनोट कायायलयलाई सम्पकय  
गनुयिोस ्िा School_Choice@dekalbschoolsga.org मा इमेल पठाउनिुोस ्

 

व्यवसायको लाधि DCSD प्रशासननक कायाालयहरू िन्द हुन ेममनिमा अन्न्िम ममनि पर्यो भने, अन्न्िम ममनि पनिको पहहलो व्यवसाय हदनलाई कािजािको अन्न्ि 

ममनिको रूपमा मानननेि। आवश्यक भएमा डिन्रिक्टसाँि समयसीमा पररविान िने अधिकार हुन्ि। अन्न्िम ममनि िुटेकामा कुनै पनन अपवादहरू िनाइने िैनन।् 
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http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
mailto:School_Choice@dekalbschoolsga.org

