
NEPALI 

THEME स्कूलका ब्रोसर 

गे्रडहरू: प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि गे्रड आठसम्म 

2019 - 2020 िलुा नामाांकन: 

जनवरी 7, 2019 - फेबु्रअरी 8, 2019 

स्कूल छनोर्टको वेबसाइर्ट: 

http://dekalbschoolsga.org/school-choice 

अनलाइन आवेदन ददनुहोस:् 

✲  http://www.yourchoicedekalb.org 

स्कूल छनोर्ट िुला नामाांकन सहायता स्थान: 

1192 Clarendon Avenue 

Avondale Estates, GA  30002 

जनवरी 7, 2019 - फेबु्रअरी 8, 2019 

बबहान 9:00 बजेदेखि सााँझ 4:00 बजेसम्म। 

इललमेन्र्टरी स्कूलहरू 

* Edward L. Bouie, Sr. 

* Marbut 

* Narvie J. Harris 

* Oakcliff 

* Robert Shaw 

* Wynbrooke 

 

लमडल स्कूल 

* The Champion School 

 
 

स्कूल छनोर्टको अन्न्तम नामाांकन: 

फेबु्रअरी 9, 2019 –  अगष्र्ट 31, 2019 

चिठ्ठा नततजाहरू िकाशन: मािच 22, 2019, सााँझ 5:00 बजे 

(स्कूल छनोर्ट) 



NEPALI 

THEME स्कूलहरूको जानकारी 
 

THEME स्कूलहरू ठेगाना स्कूल समय भ्रमण लमतत र समय THEME FEEDER स्कूलहरू 

Edward L. Bouie Sr. 
Elementary School 

 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia, GA  30038 

(678) 676-8202 

बिहान 7:45 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:15 िजेसम्म 

जनवरी 17, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि मध्यान्हसम्म 

जनवरी 24, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि मध्यान्हसम्म 

जनवरी 31, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि मध्यान्हसम्म 

Browns Mill ES 
Fairington ES 
Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

Narvie J. Harris Elementary 
School 

 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA  30034 

(678) 676-9202 

बिहान 7:50 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:15 िजेसम्म 

जनवरी 16, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 17, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 18, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

Chapel Hill ES 
Cedar Grove ES 

Oak View ES 

Marbut Elementary School 
 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA  30058 

(678) 676-8802 

बिहान 7:30 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:05 िजेसम्म 

जनवरी 10, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 17, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 31, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

Panola Way ES 
Redan ES 

Stoneview ES 
Woodridge ES 

Oakcliff Elementary School 
 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA  30340 

(678) 676-3102 

बिहान 7:45 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:15 िजेसम्म 

जनवरी 10, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 17, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 31, 2019 

बिहान 9:00 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

Dresden ES 
Pleasantdale ES 

Cary Reynolds ES 

Robert Shaw Elementary 
School 

 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA  30079 

(678) 576-6002 

बिहान 7:45 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:15 िजेसम्म 

जनवरी 11, 2019 

बिहान 8:30 िजेदेखि बिहान 9:30 िजेसम्म 

जनवरी 18, 2019 

बिहान 8:30 िजेदेखि बिहान 9:30 िजेसम्म 

जनवरी 25, 2019 

बिहान 8:30 िजेदेखि बिहान 9:30 िजेसम्म 

Allgood ES 
Avondale ES 
Dunaire ES 

Hambrick ES 
Indian Creek ES 

Jolly ES 
McLendon ES 
Rockbridge ES 

Rowland ES 

Wynbrooke Elementary 
School 

 

गे्रडहरू: 

प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्म 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  30087 

(678) 676-5002 

बिहान 7:45 

िजेदेखि 

ददउँसो 2:15 िजेसम्म 

जनवरी 16, 2019 

बिहान 8:30 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 24, 2019 

बिहान 8:30 िजेदेखि बिहान 10:00 िजेसम्म 

जनवरी 29, 2019 

साँझ 6:00 िजेदेखि साझँ 7:30 िजेसम्म 

Pine Ridge ES 
Princeton ES 

Rock Chapel ES 
Shadow Rock ES 

Champion Middle School 
 

गे्रडहरू: 

6 - 8 

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain. GA  30087 

(678) 875-1502 

बिहान 8:50 

िजेदेखि 

ददउँसो 3:50 िजेसम्म 

जनवरी 15, 2019 

बिहान 9:30 िजेदेखि बिहान 11:00 िजेसम्म 

जनवरी 16, 2019 

बिहान 9:30 िजेदेखि बिहान 11:00 िजेसम्म 

जनवरी 17, 2019 

बिहान 9:30 िजेदेखि बिहान 11:00 िजेसम्म 

सम्परू्ण DeKalb ममडल स्कूलहरू 
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पारम्पररक Theme School को इततहास 

DeKalb County School District को पारम्पररक Theme स्कूल कायणक्रम 1996 मा सुरु भयो र पछिल्लो शैक्षिक िदशणनद्वारा िछििन्न्िि नगररएका अमभभावक िथा प्रवद्याथीहरूको 
लागग शैक्षिक िनोर्टको रूपमा सेवा िदान गदणि_ यो कायणक्रम मसकाइ अनभुवहरू चुनौिीपूर्ण अनुसरर् गनण उच्च अपेिा, अमभभावकीय संलग्निा र रूगचमा आिाररि ि। DeKalb County 

School District मा DeKalb County, Georgia का प्रवमभन्न िते्रहरूमा अवन्स्थि Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke 

Traditional Theme Elementary Schools र Champion Traditional Theme Middle School सदहिका साि पारम्पररक theme स्कूलहरू िन।् 
 

पारम्पररक Theme School का अवयवहरू 

पारम्पररक theme school समुदाय मभत्रको प्रवद्यालय हो जसले प्रवद्याथी िथा अमभभावकहरूको आवश्यकिाहरू पूरा गनण डडजाइन गररएको प्रवमशष्र्ट सुप्रविाहरू भएको कारर्ले छिमेकी 
स्कूल वा स्कूल डडन्स्िक्र्टभरी ममडल स्कूलका स्िरमा इमलमेन्र्टरी प्रवद्याथीलाई आकप्रषणि गिण। पारम्पररक theme school प्रवद्याथीहरूलाई उच्च रूपमा संरगचि सेदर्टङमा प्रवस्ििृ, 

अन्िरअनशुासनीय शैक्षिक कायणक्रम िस्िाव गनण डडजाइन गररएको हो। प्रवद्याथीहरू चुनौिीपूर्ण कायणक्रमका सकक्रय सहभागीहरू हुन ्जसमा प्रवश्व भाषाहरूमा गहृ अध्ययन पररयोजना र 
अनावरर् समावेश हुन्िन।् क्रस-पाठ्यक्रम छनदेशनात्मक अविारर्ाले समस्या समािान गनण र महत्त्वपूर्ण सोच गनण आवश्यक पने थप अनुसन्िान केन्न्िि असाइनमेन्र्ट िथा व्यावहाररक 

पररयोजनाहरूमा नेितृ्व गिण। अमभभावकहरू छनदेशनात्मक कायणक्रमलाई सुदृढ िनाउने र प्रवद्यालयमा सहायिा उपलब्ि गराउने कायण गने रूपमा कायणक्रमको महत्त्वपूर्ण भाग हुनहुुन्ि। 
 

पारम्पररक इललमेन्र्टरी Theme School को लाचग Feeder School हरू 

पारम्पररक इलेमेन्र्टरी theme school हरूले मखु्य रूपमा स्थान सीममि भएका स्कूलका प्रवद्याथीहरू िाप्ि गिणन।् सहायिाको लागग उत्कृष्र्ट आवश्यकिासगँको नन्जकै समुदायमा भएका 
इमलमेन्र्टरी स्कूलहरूले इमलमेन्र्टरी theme school हरूलाई feeder school हरूको रूपमा सेवा िदान गनेिन।् Feeder school को नामांकन घट्ि भने, feeder school ले theme 

feeder साइर्टको रूपमा अिदेखि सेवा िदान गनण सक्दैन। यो छनिाणरर् वाप्रषणक रूपमा गररन्ि। Theme middle school ले DeKalb County School District भरी प्रवद्याथीहरू िाप्ि 

गिण। 
 

पारम्पररक Theme School का प्रवलशष्र्ट सुप्रवधाहरू 

• आवश्यक भएको अमभभावकीय सहभागगिा 
• मुख्य प्रवषयहरूमा महत्त्व 

• उच्च शैक्षिक मापदण्ड िथा अपेिाहरू 

• प्रवश्व भाषामा अनावरर् 

• कडा आचर-संदहिा 
• आवश्यक भएको पोशाक/कडा ड्रसे कोड 

• महत्त्वपूर्ण सोच गनण र समस्या समािान गनणमा महत्त्व 

• स्वचामलि पठन कायणक्रम (इमलमेन्र्टरी स्कूलहरू) 

• समरमा आवश्यक भएको पठन िथा गखर्िका कक्रयाकलापहरू 

• आवश्यक भएका चुनौिीपूर्ण दैछनक गहृकायण 
• ट्युर्टोररयल कायणक्रमहरू 

• कक्रयाकलाप-आिाररि छनदेशन 

• “एजेण्डा” योजकहरू 

• अन्िरअनशुासनीय छनदेशन 

 

पारम्पररक Theme School तनदेलशकाहरू 

• अमभभावक िथा प्रवद्याथीहरूिार्ट एक वषणको लागग नामांकन िछििद्ििा गने अपेिा गररन्ि 

• भनाण भएपछि, प्रवद्याथीले उहाँको स्थान छनयोजन कायम राख्न प्रवद्यालयको पदहलो ददनमा उपन्स्थछि हुनुपिण 
• अमभभावकहरूले theme school मा नामांकन गररएका प्रवद्याथीहरूको लागग अमभभावकीय सहभागगिा सेवा समय परूा गनुणपिण। सहोदरहरूलाई theme इमलमेन्र्टरी स्कूल र 

theme ममडल स्कूलमा एकैपर्टकमा नामांकन गररन्ि भने, अमभभावकले अमभभावकीय सहभागगिा सेवा समयको लागग के्रडडर्ट िाप्ि गनण ित्येक प्रवद्यालयमा अमभभावकीय 

सहभागगिा सेवा समयको 50% परूा गनुणपिण। 
• प्रवद्याथीहरूले नामांकन गररएको theme school को छनददणष्र्ट पोशाक लगाउनुपिण। 
• जारी राखिएको नामांकन theme school को छनयमन िथा आवश्यकिाहरूसगँ अनपुालनमा छनभणर ि जसमा अमभभावकीय सहभागगिा सेवा समय र प्रवद्याथीको उपन्स्थछि 

पूरा हुनुपने समावेश हुन्ि। 
• उहाँको उत्कृष्र्ट िमिामा सिै प्रवद्यालयको कायण असाइनमेन्र्टहरू पूरा गनुणहोस।् 
• प्रवद्यालयमा छनयममि रूपमा उपन्स्थि हुनहुोस ्र समयम ैआइपुग्नहुोस।् अत्यगिक िादहररन रोक्नुहोस।् 
• प्रवद्यालय ददनको समान्प्ि वा अगिकारिाप्ि गरेको प्रवद्यालयमा कक्रयाकलापमा सहभागगिा पछि िुरुन्ि ैप्रवद्यालयिार्ट छनस्कनहुोस।् 
• उहाँलाई प्रवद्यालयमा उगचि हुने व्यवहार गनुणहोस।् 
• हालै नामांकन भएका र राम्रो न्स्थछिमा भएका प्रवद्याथीहरूले Theme School को कायणक्रममा सहभागगिा जारी राख्न सक्नहुुन्ि। 
• Theme school मा स्थान छनयोजन अस्वीकार वा छनददणष्र्ट दिाण ममछि मभत्र नभनुण हँुदा, प्रवद्याथीले अको िुला नामांकन अवगिमा theme school को लागग पुन: आवेदन 

ददनपुिण। 
 

यी तनदेलशकाहरूको पालना गदाचसम्म नामांककत प्रवद्याथीहरूले सफल प्रवद्यालय अनुभवको मजा ललनेछन।् यी अवस्थाहरू 

पूरा नगरेको अवस्थामा, प्रवद्याथीले उहााँको गहृ उपन्स्थतत क्षेत्रको प्रवद्यालयमा उपन्स्थत हुन आवश्यक हुनेछ। 
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छनोर्ट िकियाको सांक्षक्षप्त प्रववरण 

पारम्पररक theme school आवेदकहरूलाई स्वचामलि िनोर्ट िकक्रया मार्ण ि चयन गररनेि। यदद उपलब्ि मसर्टभन्दा िेरै आवेदकहरू हुनुहुन्ि भने, चयन 

नगररएका प्रवद्याथीहरूलाई िछििा सूचीमा राखिनेि। उपलब्ि मसर्टभन्दा कम आवेदकहरू हुनुहुन्ि भने, DeKalb County School District ले सिै योग्य 

आवेदकहरूलाई theme school मा भनाण गनेि। यो अवस्थामा, समान्प्ि ममछि पछि पेश गररएका आवेदनहरूलाई प्रवचार गनणको लागग िकक्रयामा लगगनेि। 
चयन िथा िछििा सूचीमा राखिएका आवेदकहरूले स्वचामलि िनोर्ट िकक्रया पूरा भएपछि सूचना िाप्ि गनुणहुनेि। 
 

Theme school को लाचग आवेदन ददने योग्यता 
• प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि पाँचौं गे्रडसम्म नामाकंन हुन ेर छनिाणररि theme feeder इमलमेन्र्टरी स्कूलको उपन्स्थछि िेत्रहरूमा छनवास गने सम्पूर्ण DeKalb 

का, हाल, छनजी िथा गहृ प्रवद्यालयका प्रवद्याथीहरू लोर्टरीमा सहभागी हुन र छनददणष्र्ट पारम्पररक theme इमलमेन्र्टरी स्कूलहरूमा नामांकनको लागग आवेदन 

ददन योग्य हुन्िन।् छिनीहरूले आवदेनको समान्प्ि ममछिमा वा पदहल्य ैप्रवद्यालय िनोर्ट अनलाइन आवेदन पूरा र पेश गरेको हुनुपिण। 
 

• गे्रड 6, 7 र 8 मा नामाकंन गररन ेर DeKalb County School District मा छनवास गने सम्पूर्ण DeKalb का, हाल, छनजी िथा गहृ प्रवद्यालयका 
प्रवद्याथीहरूले पारम्पररक theme ममडल स्कूलमा नामांकनको लागग आवेदन ददन सक्नुहुन्ि। छिनीहरूले आवेदनको समान्प्ि ममछिमा वा पदहल्य ै

प्रवद्यालय िनोर्ट अनलाइन आवेदन पूरा र पेश गरेको हुनुपिण। 
 

• अमभभावकले िुला नामांकन सत्रको अवगिमा प्रवद्याथीहरूको लागग theme school आवेदन पूरा गनुणहुन्ि र यदद प्रवद्याथी छनददणष्र्ट theme school 

को नामाकंनमा योग्य हुनुहुन्ि भने theme school मा नामांकन गररएका प्रवद्याथीहरूको सहोदरहरू िनोर्ट िकक्रयाको लागग योग्य हुनेिन।् 
 

• प्रवद्यालय अिदेखि feeder school नहँुदा, यो feeder school िार्ट नयाँ प्रवद्याथीहरू नामांकन गररनेिैन; यद्यप्रप र्ककण ने प्रवद्याथीहरूको 
सहोदरहरूले छनददणष्र्ट theme school मा नामांकनमा आवेदन ददन सक्नुहुन्ि। 
 

प्रवद्यालय समय तथा प्रवद्यालय वर्च 
पारम्पररक theme school हरूको लागग सञ्चालन समय िथा प्रवद्यालय पात्रो सामान्यिया प्रवद्यालय िर्ाली अनुसार हुन्िन।् वैकन्ल्पक प्रवस्िाररि ददवा 
कायणक्रम, कक्रयाकलाप र ट्युर्टोररयलहरू उपलब्ि हुनसक्ि। 
 

यातायात 

एकदमै हालको DeKalb County यािायाि नीछि पालना गररनेि।  इमलमेन्र्टरी theme school प्रवद्याथीहरूको लागग यािायाि हालै संरगचि गरे अनुसार 
उपलब्ि गराउन जारी राख्निे भन्न ेकुरामा अमभभावकहरूले ध्यान ददनुहोस।् इमलमेन्र्टरी theme school का प्रवद्याथीहरूले छिमेकदेखि छनददणष्र्ट theme 

school सम्म यािायाि िाप्ि गनण जारी राख्नुहुनेि। Champion Theme Middle School मा यािायाि हालै संरचना गरे अनुसार जारी राखिनेि। हालैको 
प्रवद्यालय वषणको अवगिमा, ममडल स्कूलका प्रवद्याथीहरू Champion Theme Middle School मा यािायािको लागग चयन गररएको सेर्टलाइर्ट प्रपकअप 

स्थानहरूमा आउनुहुनेि। 
 

Theme School का प्रवद्याथीहरूका सहोदरहरू 

यदद अमभभावकले नामांकनका लागग आवेदन ददनुहुन्ि र मसर्टहरू उपलब्ि हुन्िन ्भने हाल प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि 4 सम्म, 6 र 7 गे्रडमा नामाकंन भएका 
प्रवद्याथीहरूका सहोदरहरूलाई सोही स्कूलमा नामांकन िदान गनण सककनिे।  सहोदरका स्थान छनयोजन उपलब्ि िैन भने, लोर्टरीको अवगिमा प्रवद्याथी 
चयन भएको क्रम अनुसार नै ित्येक सहोदरलाई िछििा सचूीमा राखिनिे। कृपया यो िावधान प्रि-ककन्डरगारे्टन आवेदकहरू वा गे्रड 5 र 8 मा हालै नामाांकन 

गररएका सहोदरका आवेदकहरू वा दिला आवेदकहरूमा लागू गरराँदैन भनी ध्यानमा राख्नुहोस।् 
 

यदद एउर्टा सहोदर चयन गररएको ि र मसर्टहरू उपलब्ि िन ्भन ेएउरै्ट जन्म ममछि भएका समान प्रवद्यालय िथा गे्रड स्िरको लागग आवेदन ददने 
सहोदरहरूलाई आमािुवा/अमभभावकको प्रवकल्पमा समकालीन स्थान छनयोजनको रूपमा माछननेि। आवेदनमा “सहोदरले हालै theme school को लागग 

आवेदन ददएको” भनी सूगचि गने र ित्येक सहोदरको लागग अनुरोि गररएको जानकारी पूरा गने आमािुवा/अमभभावकहरूको उत्तरदाछयत्व हो। 
 

आवेदनमा सहोदरको कुनै पतन िकारको न्स्थततहरू सूचित गनच असफल हुनाले नामाांकनको लाचग आवेदन ददने कुन ैपतन िकारका सहोदरहरूलाई यो िावधान 

हर्टाइनेछ। सहोदरलाई नामाांकनको लाचग आवेदन ददने एकल प्रवद्याथीको रूपमा लोर्टरीमा राखिनेछ। सहोदरको िाथलमकता िाप्त गनचको लाचग, समान 

अलभभावकले समान अलभभावक िातामा सबै सहोदरहरूको लाचग छुट्र्टाछुट्रै्ट आवेदनहरू पूरा गनुचपछच । 
 

यो िाविानको ियोजनहरूका लागग "सहोदर" ले त्यो पररवार सदस्यलाई समावेश गिण  जो एउरै्ट घरमा िस्ि र अमभभावक(हरू)लाई कानूनी अमभभावकको 
नाम ददइन्ि। काननूी कागजाि उपलब्ि गराइएको हुनुपिण। 
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पूणचकालीन कमचिारीका बालबाललकाहरू 

छनम्न िाविानहरू डडन्स्िक्र्टको पूर्णकालीन कमणचारी भएको संरिक अमभभावक वा कानूनी अमभभावकका िच्चालाई मात्रै लागू हुन्ि।  यी िाविानहरू प्रि-

ककन्डरगारे्टन कायणक्रमहरूमा लागू हँुदैनन।् 
 

Theme school र magnet कायणक्रमहरूसँगको सम्िन्िमा िलका 3 र 4 अनुच्िेदहरू िमोन्जम, अमभभावक वा कानूनी अमभभावकको रोजगार उक्ि प्रवद्यालयमा 
ि; वा बच्िासाँग डडन्स्िक्र्टमा व्यन्क्तकृत लशक्षा कायचिम ("IEP") छ जसले बच्िाको IEP लाई उचित रूपमा कायाचन्वन गनच सक्छ भने डडन्स्िक्र्टको पूर्ण-कालीन 

कमणचारी हुने संरिक अमभभावक वा कानूनी अमभभावकको िच्चालाई स्कूलमा उपन्स्थि हुने अनुमछि ि। िच्चालाई नामांकन गनुण अगाडड प्रवद्यालय नामांकनको 
कायाणलयलाई सूगचि गराउनुपिण। डडन्स्िक्र्टद्वारा यािायाि उपलब्ि गराइनेिैन, कमणचारी र िच्चा अको स्कूल डडन्स्िक्र्टमा िसोिास गरेिापछन मशिर्को भुक्िानी 
आवश्यक हुनेिैन। यो प्रवकल्प प्रवद्यालयमा आिाररि कमणचारीहरूको लागग मात्र उपलब्ि हुन्ि। 
 

Theme school र magnet कायणक्रमहरूसँगको सम्िन्िमा िलका 3 र 4 अनुच्िेदहरू िमोन्जम, अमभभावक वा कानूनी अमभभावकको रोजगार उक्ि प्रवद्यालयमा 
ि; वा बच्िासाँग डडन्स्िक्र्टमा व्यन्क्तकृत लशक्षा कायचिम ("IEP") छ जसले बच्िाको IEP लाई उचित रूपमा कायाचन्वन गनच सक्छ भने डडन्स्िक्र्टको पूर्ण-कालीन 

कमणचारी हुने संरिक अमभभावक वा कानूनी अमभभावकको िच्चालाई स्कूलको भदर्टणकल कर्डर प्यार्टनणमा अको स्कूलमा उपन्स्थि हुने अनुमछि ि। केन्न्िय 

कायाणलयका कमणचारीहरू कमणचारीको कायणिते्रको भदर्टणकल कर्डर प्यार्टनणमा अवन्स्थि कर्डर प्यार्टनण स्कूलहरूमा उपन्स्थि हुन सक्िन।् यो उपिण्डमा वर्णन गररएको 
अवसरलाई आर्ैं  िाप्ि गनण चाहने कमणचारीले डडन्स्िक्र्ट र व्यन्क्िगि स्कूलहरूको योजना आवश्यकिाहरूलाई यथोगचि रूपमा महत्त्व ददने सपुररवेिकद्वारा जारी र 
िकाशन गररएको समयिामलका अनुसार Office of Student Assignment लाई सूगचि गनुणपनेि; साथै, उक्ि समयिामलकाले नयाँ छनयुक्िहरूलाई समायोजन 

गनेि जहाँ िी नया ँछनयुक्िहरूले छनयुन्क्ि ममछििार्ट नै उक्ि समयिामलकाको अनुपालना गनेिन ्र साथै, 2019-2020 स्कूल वषणका हालका सिै योग्य 

कमणचारीहरूलाई समायोजन गनण यस नीछि लागू गररएको ममछिदेखि आवश्यक भएको हदसम्म कायाणन्वयनको पदहलो वषणमा उक्ि समयिामलकालाई समायोजन 

गररनेि। डडन्स्िक्र्टद्वारा यािायाि उपलब्ि गराइनेिैन। कमणचारी र िच्चा अको स्कूल डडन्स्िक्र्टमा िसेिापछन ट्युसनको भुक्िानी आवश्यक हुनेिैन। कर्डर प्यार्टनण 
स्कूलमा उपन्स्थि हुनको लागग यस अन्िगणि अनुमछि ददइएका प्रवद्याथीहरूले नामांककि रदहरहने अनुमछि िाप्ि गनणको लागग स्कूल र डडन्स्िक्र्टद्वारा स्वीकृि 

व्यवहार, उपन्स्थछि र छनयममििाका मानदण्डहरूको पालना गनुणपिण । 
 

यो िाविान अन्िगणि theme school मा उपन्स्थि हुन िोज्ने िालिामलका लोर्टरीमा िवेश गनुणपिण  र उक्ि प्रवद्यालयमा उपयोगी हुने सिै भनाणहरूका कायणप्रवगिहरूको 
अनुपालना गनुणपिण। डडन्स्िक्र्टद्वारा यािायाि उपलब्ि गराइनेिैन। कमणचारी र िच्चा अको स्कूल डडन्स्िक्र्टमा िसेिापछन ट्युसनको भुक्िानी आवश्यक हुनेिैन। 
 

Theme School आवेदन िकिया 
व्यन्क्िगि कम्प्युर्टर, स्थानीय पुस्िकालय कम्प्युर्टरको ियोग गरेर वा प्रवद्यालय छनोर्ट कायचिमहरूको कायाचलयमा अनलाइन आवेदन ददएर 
http://yourchoicedekalb.org मा अनलाइन आवेदनलाई पूरा गनुणहोस।् 
 

अन्न्िम ममछिसम्ममा आवेदन (छनवासको िमार्, जन्म दिाण, ररपोर्टण काडण आदद) पूरा गनणको लागग आवेदनसाँग सिै कागजािका िछिमलप्रपहरू पेश/अपलोड गने 

आमािुवा/कानूनी अमभभावकको न्जम्मेवारी हो।  सिै सहायक कागजािलाई अन्न्िम ममछिसम्म स्कूल िनोर्ट कायाणलयमा पेश नगदाणसम्म िपाईंको आवेदनलाई पूरा 
मातनाँदैन। सबै पेश गररएका कागजात DeKalb काउण्र्टी स्कूल डडन्स्िक्र्टको सम्पप्रि बन्दछन।् 
 

DeKalb काउण्र्टी स्कूल डडन्स्िक्र्टमा नामाकंन नभएका आवेदकहरूले छनवासको िमार् (हालको ग्याँस, प्रवद्युि, पानीका बिल, आमािुवा वा कानूनी अमभभावकको 
नाममा मोर्टणगेज प्रववरर् वा मलज सम्झौिाहरू) उपलब्ि गराउनुपिण। रे्टललफोन बबल, बैंक प्रववरण, केबल बबलहरू, इत्यादद लाई तनवासको िमाणको रूपमा स्वीकार 
गररनेछैन। 
 

DeKalb काउण्र्टी स्कूल डडन्स्िक्र्टमा नामांककि नभएका र प्रि-ककन्डरगारे्टनदेखि पदहलो गे्रडसम्म आवेदन ददने सिै आवेदकहरूले आवेदन िकक्रयालाई पूरा गनणको 
लागग जन्मदिाणको िमाखर्ि िछिमलप्रप उपलब्ि गराउनुपिण । 
 

DeKalb काउण्र्टी स्कूल डडन्स्िक्र्टमा नामांककि नभएका र हाल 1-7 गे्रडहरूमा हुने आवेदकहरूले आवेदनलाई पूरा गनणको लागग एकदम ैहालको ररपोर्टण काडणको 
िछिमलप्रप उपलब्ि गराउनुपिण । 
 

स्विाललत लोर्टरी/छनोर्ट िकिया 
 

यदद आवेदनहरूको संख्याले theme school मा सिै गे्रड स्िरहरूको लागग feeder school को उपलब्ि मसर्टहरूको अनुमाछनि संख्या नाघ्ि भने Theme School का 
आवेदकहरूलाई DeKalb County School District Administrative र छनदेशनात्मक कम्प्लेक्समा स्वचामलि िनोर्ट िकक्रया मार्ण ि चयन गररनेि। नामांकनको 
लागग चयन नगररएका आवेदकहरूलाई सिै आवेदकहरूलाई नामाकंन नगराउँदासम्म िछििा सचूीको लागग चयन गररनेि। स्विाललत छनोर्ट िकियाको कायचिममा 
िराबीहरू भएमा, स्विाललत छनोर्ट िकिया पुन: गररनेछ र नयााँ छनोर्ट िकिया सञ्िालन गदाच िारन्म्भक छनोर्ट वा िततक्षा सूिी सांख्या पररवतचन हुन सक्नेछ। 
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  लसर्टहरूको प्रवतरण 

 

इललमेन्र्टरी Theme Schools 

ित्येक प्रवद्यालय वषण मसर्टहरूको संख्या िछि theme school, िछि गे्रड स्िर लोर्टरी पूवण छनिाणररि गररन्ि। 
 

िोडण नीछि JBCC मा आिाररि भइ, मसर्टहरू उपलब्ि हँुदा पूर्णकामलन प्रवद्यालयमा आिाररि कमणचारीहरूका ककन्डरगारे्टनदेखि 5 गे्रडसम्मका िालिामलकाहरूलाई 

राखिनेि। कमणचारीका सिै िालिामलकालाई मसर्टहरू उपलब्ि हुन्न भने, आवेदकहरूलाई िछििा सूचीमा राखिनेि। 
 

ित्येक इमलमेन्र्टरी theme school को लागग उपलब्ि मसर्टको संख्या ठाउँ असहजिा वा उत्कृष्र्ट नामांकनको कारर् िाथममकिाको  ठूलो आवश्यकिा भएसँगै 

प्रवद्यालयमा आिाररि feeder school हरू िीचमा प्रविरर् गररन्ि। प्रवद्याथीहरूलाई Theme को कमणचारी, सहोदरहरू र At-Large सदहिका अछनयममि लोर्टरी 
िनोर्ट िकक्रयाको अवगिमा राखिने िीन वर्टा छनकायहरू िन।् स्थान छनयुन्क्ि िाप्ि नगने कुनै पछन आवेदकलाई अछनयममि लोर्टरी िनोर्ट िकक्रयाको अवगिमा िनोर्ट 

भएको क्रममा िछििा सूचीमा राखिनेि। यी िनोर्ट छनदेमशकाहरू प्रि-ककन्डरगारे्टन कायणक्रममा लागू हँुदैनन।् 
 

लमडल Theme School 

ित्येक प्रवद्यालय वषणमा िछि गे्रड स्िरको कूल संख्या लोर्टरी गराउनु पूवण छनिाणरर् गररन्ि। 
 

िोडण नीछि JBCC मा आिाररि भइ, मसर्टहरू उपलब्ि हँुदा पूर्णकामलन प्रवद्यालयमा आिाररि कमणचारीहरूका 6 देखि 8 गे्रडसम्मका िालिामलकाहरूलाई राखिनेि। 
कमणचारीका सिै िालिामलकालाई मसर्टहरू उपलब्ि हुन्न भने, आवेदकहरूलाई िछििा सूचीमा राखिनेि। 
 

ित्येक elementary theme school को जनसङ्खख्यालाई theme middle school को िैठौं गे्रडको कूल जनसङ्खख्याको 50% िनाउन उपलब्ि िैठौं गे्रड मसर्टहरूको 
समान िछिशि भाग लगाइनेि। At-large िैठौं गे्रडका आवेदकहरूले आफ्ना गहृ ममडल स्कूल उपन्स्थछि िेत्रहरूिार्ट उपलब्ि भएका अन्य आिा मसर्टहरू भनेिन।् 
Theme सािौं र आठौं गे्रडका आवेदकहरूलाई आफ्नो ममडल स्कूल गहृ उपन्स्थछि िेत्रिार्ट उपलब्ि भएका अन्य आिा मसर्टहरू भने प्रवकल्पको अनुमछि ददन 50%-

50% भाग उपयोग गररन्ि। At-large सािौं र आठौं गे्रडका आवेदकहरूले आफ्ना गहृ ममडल स्कूल उपन्स्थछि िते्रहरूिार्ट उपलब्ि भएका अन्य आिा मसर्टहरू 

भनेिन।् लोर्टरी िनोर्ट िकक्रयाको अवगिमा प्रवद्याथीहरूलाई theme का कमणचारी, हाल नामाकंन गररएका theme का प्रवद्याथीहरूका सहोदरहरू, theme का पुराना 
प्रवद्याथीहरू र at-large आवेदकहरू सदहि चार छनकायहरूमा राखिनेि। उपलब्ि theme र at-large अवसरलाई सहभागी ममडल स्कूलहरू िीच प्रविरर् गररन्ि। 
मसर्टहरूको अछनयममि संख्या उपलब्ि भएमा; ठाउँ असहजिा वा उत्कृष्र्ट नामांकनको कारर् िाथममकिाको ठूलो आवश्यकिाको आिारमासाइर्टहरूलाई िाकँी रहेका 
मसर्टहरू प्रविरर् गररनेिन।् आवेदनहरूको संख्याले theme school को कुनै पछन वा सिै गे्रड स्िरहरूका लागग उपलब्ि मसर्टहरूको feeder school को अनुमाछनि 

संख्यालाई नाघ्ि भने स्वि: अछनयममि लोर्टरी/िनोर्ट िकक्रया सञ्चालन गररनेि। 
 

िततक्षा सिूी 
एकपर्टक सिै मसर्टहरू पूरा भएपछि, स्वचामलि िनोर्ट िकक्रयाको अवगिमा स्थान छनयोजनको लागग चयन नभएका िाकँी आवेदकहरूलाई स्वचामलि िनोर्ट िकक्रयाको 
अवगिमा आएका आवेदकहरूको क्रमका आिारमा िछििा सूचीमा राखिनेि। लोर्टरी सञ्चालन गररसकेपछि अछिररक्ि मसर्टहरू उपलब्ि हुन्ि भने, मसर्टहरू छनददणष्र्ट 

गररएको िछििा सूचीका (गे्रड स्िर अनुसार, feeder school अनुसार) आवेदकहरूलाई नामाकंन गररनेि। िछििा सूची theme प्रवद्यालयहरूको स्वचामलि 

अछनयममि लोर्टरी/चयन िकक्रयाको ममछििार्ट अगष्र्ट 31, 2019 सम्म लागू हुनेि। िछििा सूची प्रवद्यालय िनोर्ट कायणक्रमहरूको कायाणलयमा सञ्चय गररनेि। 
प्रवद्याथीहरूलाई अगष्र्ट 31, 2019 पछि राखिने िैन। यद्यप्रप, प्रि-ककन्डरगारे्टन आवेदकहरूलाई Georgia Prekindergarten Program साँग सम्बन्न्धत राज्य 

तनदेलशकाहरूको अनुरूप लसर्टहरू उपलब्ध भए अनुसार प्रवद्यालय वर्चभरी नै िततक्षा सिूीमा राखिनेछ। 
 

सूिना िकिया 
theme स्कूल लोर्टरीमा चयन भएका आवेदकहरूलाई सूचना पठाइनेि। यो सूचनाले आमािुवाहरूलाई चयन पूरा गनण आवश्यक पने िकक्रयाहरूका िारेमा सूगचि 

गनेि। कुनै पछन कारर्ले गदाण आमािुवाहरू/अमभभावकहरू नामांकन िकक्रया पूरा गनण असर्ल हुनुहुन्ि भने, किा सूचीिार्ट िच्चाको नाम हर्टाइनेि। छनम्न 

छनदेमशकाहरू प्रवद्यालय िनोर्ट कायणक्रममा उपन्स्थि हुन चयन गररएका सिै प्रवद्याथीहरूका लागग लागू हुनेि। 
 

➢ आवेदक जुन गे्रड स्िरको लागग चयन हुनुभएको ि त्यसमैा नामांकन हुन पदोन्नछि आवश्यकिाहरू प्रवद्याथीले पूरा गनण सक्दैनन ्भने, प्रवद्याथीको स्थान 

छनयोजन रद्द गररनेि। िछििा सूचीमा रहनुभएको अको योग्य आवेदकलाई मसर्ट िदान गररने ि। 
➢ स्थान छनयोजन पुन: िाप्ि गनण प्रवद्याथीहरूले प्रवद्यालयको पदहलो ददनमा छनददणष्र्ट गररएको theme school मा उपन्स्थछि हुनुपिण। िाली मसर्टहरूलाई 

िछििा सचूीिार्ट भररनेि। 
➢ अगष्र्ट 31, 2019 पछि कुनै पछन नया ँप्रवद्याथीहरूलाई भनाण गररनेिैन। चयन नभएका प्रवद्याथीहरूले 2020 - 2021 प्रवद्यालय वषणको लागग पुन: आवेदन 

ददन सक्िन।् प्रि-ककन्डरगारे्टन आवेदकहरूलाई Georgia Prekindergarten Program साँग सम्बन्न्धत राज्य तनदेलशकाहरूको अनुरूप लसर्टहरू 

उपलब्ध भए अनुसार वर्चभरी नै िततक्षा सूिीमा राखिनेछ। िछििा सूचीमा भएका प्रवद्याथीहरूले 2019 - 2020 स्वचामलि अछनयममि लोर्टरी चयन 

िकक्रयाको समयमा आफ्नो िछििा सचूी नम्िर समावेश भएको सूचना िाप्ि गनेिन।् अनलाइन आवेदकहरूले प्रवद्यालय िनोर्ट कायणक्रमका अनलाइन 

िािामा लग इन गरेर आफ्नो िछििा सूची न्स्थछि हेनण सक्नुहुन्ि। 
➢ चयन हुनुभएका आवेदकहरूले कायणक्रममा िस्िाव गररएको स्थान छनयोजनलाई  कायणक्रम दिाण अन्न्िम ममछिसम्ममा स्वीकार वा अस्वीकार गनुणपिण। 



NEPALI 

 

अस्वीकरण 

 
DeKalb County School District (DCSD) सँग अगग्रम सूचना वा शिण बिना छनयम, नीछि, िकक्रया, कायणक्रम छनदेमशका, डार्टा, 
पाठ्यक्रम र कोसणहरूसँग सम्िन्न्िि िर यप्रत्त कुरामा सीममि नभएको यस िकाशनमा कुनै पछन कथन पररविणन गने अगिकार हुन्ि। 
 

DCSD सँग अित्यामशि पररन्स्थछिहरूका कारर् कुनै पछन प्रवद्यालय िनोर्ट कायणक्रममा प्रवद्याथीहरूलाई राख्न ेअगिकार हुन्ि। 
 

यो ब्रोसर नपढेमा आमािुवा र प्रवद्याथीहरूलाई यसमा वर्णन गररएका छनयम र आवश्यकिाहरूिार्ट िूर्ट ममल्नेिैन। 
 

DeKalb County Board of Education का शकै्षिक कायणक्रमहरू, कक्रयाकलापहरू वा रोजगार अभ्यासहरूमा उमेर, मलङ्खग, जाछि, रङ, 

िमण, रान्ष्िय मूल, असिमिा वा अपाङ्खगिाको आिारमा भेदभाव नगनुण यसको नीछि हो। 
 

 


