
 
 

2023-2024 लटरी खलुा नामाङ्कन पात्रो 
 

मममि कार्यक्रम 

जनवरी 6, 2023 मिहान 9:00  विद्यालय छनोट खुला नामाङ्कन 2023 आिेदनको विन्डो खुला छ। 

फेब्रुअरी 10, 2023 सााँझ 4:00  विद्यालय छनोटसम्बन्धी आिेदनहरू "समयमै" पेश गने अन्तिम मममि।  

 

फेब्रुअरी 10, 2023 सााँझ 4:01  

मिहीवार 

अगस्ट 25, 2023 सा ाँझ 4:00  

मिलो पेश गरिएका आवेदनहरू स्वीकार गररयो। विलो पेश गररएका आिेदनहरू 

प्रतीक्षा सूची खाली भइसकेपवछ वसट उपलब्ध भएमा मात्र प्रविया गररने छ। 

मार्य 20, 2023 हाइ सू्कलको पमहलो छनोट लटिी 

मार्य 21 , 2023 ममडल सू्कलको पमहलो छनोट लटिी 

मार्य 23 , 2023 इमलमेन्टिी सू्कलको पमहलो छनोट लटिी 

मार्य 24 , 2023 

 
सााँझको 5:00 िजे पमि 

पमहलो छनोट लटिीको नमिजा अमििावकको इमेल ठेगाना ि आवेदन 

ड्यासबोडड सने्दश बक्समा पठाइन्छ। **केवल पमहलो िोजाइबाट छनोट 

िएका मात्र प्रािन्तिक लटिीमा िाग मलन्छन्। सबै प्रवतक्षा सूची र विलो भएका 

आिेदकहरू राखखसकेपवछ काययिमको वसट पूरा गनय थप विद्याथीहरू आिश्यक 

भएमा दोस्रो र तेस्रो छनोटका लटरीहरू चल्छन्। 

शकु्रवार, मार्य 31, 2023 मार्ड 24 मा पठाइएको प्रािन्तिक लोटिीका परिणामहरूका लामग स्थान 

मनयोजन  स्वीकार गने अखिम वमवत चयन पत्रमा सूचीबद्ध गररएको अखिम 

वमवतसम्म स्वीकार नगररएका स्थान वनयोजनहरू स्वचावलत रूपमा जफि गररन्छ र 

प्रतीक्षा सूचीमा रहेका आिेदकहरूलाई उनीहरू प्रतीक्षा सूचीमा सूचीबद्ध गररएको 

िममा वदइन्छ। 

जुन 1 - 30, 2023 कमडर्ािी मवद्याथी स्थानाििणकमयचारी प्रमाणीकरण र स्थान वनयोजन स्वीकृवत 

पत्र इमेल मार्य त पठाइन्छ। आवेदकहरूका लामग ** "समयमै" आवेदन मदने 

अन्तिम िनेको मममि फेबु्रअिी 10, 2023 हो। मिलो पेश गरिएका EST 

आवेदनहरू मसटको उपलब्धिासँग सम्बन्तिि छन्। 

मवद्यालर् िनोट रमजष्ट्रशेन मममिहरूका 

लामग मवद्यालर्को ववेसाइट मिमजट 

गनुयहोस । 

वसट दाबी गनयका लावग विद्यालयमा दिाड गने अन्तिम मममि विद्यालयका 

िेबसाइटहरूमा सूचीबद्ध गररएका छन्। विद्यालयको िेिसाइटमा सूचीबद्ध गररएको 

अखिम वमवतसम्म दतायका लावग नदेखखने जो कोहीको वसट जफि गरिन्छ र प्रतीक्षा 

सूचीमा रहेका आिेदकहरूलाई उनीहरू प्रतीक्षा सूचीमा सूचीबद्ध गररएको िममा 

वदइन्छ।   

अगस्ट 25, 2023 

 
सााँझ 4:00 िजे 

विद्यालय छनोट काययिमको छनोट प्रविया समाप्त भयो। यो विद्याथीहरूलाई 

प्रतीक्षा सूची र विलो पेश गररएका आिेदनहरूबाट राखे्न अखिम वमवत हो। यस वमवत 

सम्म नरहेका कुनै पवन आिेदकहरूले अको विद्यालय िर्यका लावग पुन: आिेदन 

वदनुपने छ। 

 कल-इन सपोटय (Call-In support)  जनवरी 6 दमेख अमिल 14, 2023 सम्म उपलब्ध ि।  
सोमवार – शुक्रवारसम्म: मिहान 9:00 िजेदमेख सााँझ 5:00 िजेसम्म, मिदा वा सप्ताहन्ि 

िाहके। 678-676-0035 / 0050 

SCHOOL CHOICE 

NEPALI 


