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सू्कल छनौट - बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 

प्रशासन 

                                             

सू्कल छनौट धिभाग (सू्कल च्िइस धिधभजन) कहााँ अिस्थित छ? 

 

सू्कल च्वाइस डिडिजन 430 Cleveland Avenue (४३० क्लििल्याण्ड एडिनू्य) कलम्बस डसटी सू्कल्स सेन्ट्र ल एन्रोले्मन्ट् सेन्ट्र 

(केन्द्रीय िनाा केन्द्र)मा अवक्लथित फोटा हेइस क्याम्पसको प्राङ्गणमा छ। यसको फोन नम्बर ६१४-३६५-७४५९ हो। 

 

मेरो बच्चा हाल कलम्बस धसटी सू्कल्समा छैन तर म कलम्बस धसटी सू्कल्स धिस्रिक्टमा बथछु। मेरो बच्चा कहााँ सू्कल 

जानेछ भनेर म कसरी पत्ता लगाउन सक्छु? 

 

अडििावक/संरक्षकहरूले ठेगानाद्वारा तोडकएको आफ्नो डवद्यालय पत्ता लगाउन कलम्बस डसटी सू्कल्सको वेबसाइट 

ccsoh.us/enroll मा गएर 'Find Your School' नामक ट्याबमा क्लिक गना सकु्न हुन्छ वा वहााँहरू डिडिजन अफ सू्कल 

च्वाइसको कायालय जान वा (614-365-7459) मा कल गना सकु्नहुन्छ या त FACTIine (फ्याक्टाइन्) 614-221- 3228 

(FACT) मा पडन फोन गना सकु्नहुन्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                          

यधि मैले ठेगानाका आिारमा तोधकएको धिद्यालय बाहेक अन्य धिद्यालय मन पराउाँछु भने के हुन्छ? 
 

अडििावक/संरक्षकहरूले अको सू्कल वर्ाकालाडग सू्कल छनौट लटर ी (डिठ्ठा) प्रडिया माफा त अकै परम्परागत वा वैकक्लिक 

सू्कलकालाडग आवेदन डदन सक्छन्। आवेदन पेश गनुा अडि डवद्यालयमा गएर डवद्यालयको प्रोफाइल पढेर वा डवद्यालय छनौट 

मेलामा गएर आफ्ना छनौटहरूको छानडबन गना अडििावकहरूलाई अत्यडिक प्रोत्साहन गररन्छ।                                                                                                                                                 

 

२०**-२०** सू्कल िर्षकालाधग सू्कल छनौट लटि ी अन्तगषतको धनयुस्िहरूकालाधग समयरेखा के हो?           

 

हाई सू्कल र डमिल सू्कलकालाडग इलेक्टर ोडनक डिठ्ठा िर मा आवेदन समावेश गना आवेदन (Insert Date) र (Insert Date) बीिमा 

इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटाल (Infinite Campus Parent Portal) मा सू्कल छनौट डलङ्क माफा त पेश गनुापछा । डढलो 

आवेदकहरूलाई लटर ी म्याद डितै्र आवेदन डदएका सबै देक्लि पडछ प्रतीक्षा सूिीको अन्तमा िडपनेछ। अक्लन्तम डमडतमा आवेदन 

डदनाले डवद्यािीलाई िाडहएको सू्कलहरू मधे्य एउटाकालाडग डविार गने राम्रो अवसर डदन्छ। प्रतीक्षा सूिीको अक्लन्तम डमडत िन्दा 

अडि नै आवेदन डदनाले डवद्यािीलाई िाडहएको सू्कलहरू मधे्य एउटाकालाडग मान्यता पाउन राम्रो अवसर डदन्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

एडलमेन्ट्र ी सू्कलकालाडग इलेक्टर ोडनक लटर ी (डिठ्ठा) िर मा आवेदन समावेश गना आवेदन (Insert Date) र (Insert Date) अडि 

इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमा सू्कल छनौट (School Choice) डलङ्क माफा त पेश गनुापछा । डढलो आवेदकहरूलाई 

लटरी म्याद डितै्र आवेदन डदएका सबै देक्लि पडछ प्रतीक्षा सूिीको अन्तमा िडपनेछ। प्रतीक्षा सूिीको अक्लन्तम डमडत िन्दा अडि नै 

आवेदन डदनाले डवद्यािीलाई िाडहएको सू्कलहरू मधे्य एउटाकालाडग मान्यता पाउन राम्रो अवसर डदन्छ।                             

 

यडद तपााँईको बच्चा हाल कलम्बस डसटी सू्कल्समा पढ्छ िने तपााँईले लटर ी आवेदन पेश गनाकालाडग एउटा इक्लिनाइट क्याम्पस 

प्यारेन्ट् पोटाल िाता डसजाना गनुापने हुन्छ। इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटाल िाता बनाउनकालाडग तपााँईसाँग तपााँईको GUID 

(जी यु आइ डि-पहुाँि कुञ्जी) को जानकारी हुनुपदाछ, जुन तपााँईको बच्चाको डवद्यालयबाट प्राप्त गना सडकन्छ। प्यारेन्ट् पोटाल र 

सू्कल छनोट आवेदनका सम्बन्धमा िरणबद्ध डिडियोहरू र कागजातहरू उपलब्ध छन्।  कलम्बस डसटी सू्कल्सको वेबपेज 

wwu.ccsoh.usमा जानुहोस् र “प्यारेन्ट्ट ्" मा क्लिक गनुाहोस् र पृष्ठको बायााँ छेउमा रहेको प्यारेन्ट्ट ् पोटाल डलङ्कमा क्लिक गनुाहोस्।                                                     
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यडद तपााँईको बच्चा हाल कलम्बस डसटी सू्कल्समा िनाा गररएको छैन िने तपााँईले http://ccsoh.us/Enrollment.aspx 

(http://lccsoh.us/Enrollment.aspx) मा गएर स्पीडिपास (SpeedyPass) माफा त अनलाइन दताा पूरा गना आवश्यक छ। 

अनलाइन डप्र-रेडजष्ट्र ेसनको अक्लन्तम िरणमा पुगेपडछ तपााँईले िनाा डवशेर्ज्ञसाँग िेट्न र आवश्यक कागजातहरू प्रसु्तत गना 

अपोइन्ट्मेन्ट् तय गनुापने हुन्छ। एक पटक कागजातहरू प्राप्त िएपडछ र िाटाबेसमा नामाङ्कन पूरा िएपडछ तपााँईले प्यारेन्ट् 

पोटाल िाता शृजना गना आफ्नो (जी यु आइ डि-पहुाँि कुञ्जी) को जानकारी प्राप्त गनुाहुनेछ।                                                                                                                                                           

 

हाई सू्कल र डमिल सू्कलका लटर ी आवेदनहरू हाई सू्कल र डमिल सू्कल डिठ्ठामा समावेश गनाकालाडग (Insert Date) सम्ममा 

इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमाफा त पेश गररनुपछा । लटर ीमा समावेश हुनकालाडग प्रािडमक डिठ्ठा आवेदनहरू मािा 

(Insert Date) सम्ममा प्यारेन्ट् पोटाल माफा त पेश गनैपने हुन्छ।                                              

 

डढलो आवेदकहरूलाई लटरी म्याद डितै्र आवेदन डदएका सबै देक्लि पडछ प्रतीक्षा सूिीको अन्तमा िडपनेछ। प्रतीक्षा सूिीको 

अक्लन्तम डमडत िन्दा अडि नै आवेदन डदनाले डवद्यािीलाई िाडहएको सू्कलहरू मधे्य एउटाकालाडग मान्यता पाउन राम्रो अवसर 

डदन्छ।  

 

परम्परागत धिद्यालय र िैकस्िक धिद्यालयमा के धभन्नता छ? 

कलम्बस डसटी सू्कल्सका सबै डवद्यालयहरूले एउटै पाठ्यिम प्रयोग गछा न्। वैकक्लिक डवद्यालयहरू डवर्य-वसतुहरू कसरर 

पढाइन्छ (डवडि, कक्षाकोठाको डिजाइन, आडद) वा डनदेशनको केन्द्रडवन्दुमा (कला, िार्ा, गडणत र डवज्ञान, आडद) फरक हुन्छन् 

िने्नमा फरक हुन्छ। 

 

लटि ीमार्ष त गररने धिधभन्न प्रकारका आिेिनहरू के के हुन् र धतनीहरूले कसरी काम गछष न्?                                    

सू्कल छनौट लटर ी: तोडकए िन्दा कुनै अको डवद्यालयमा पढ्न जान आवेदन डदन िाहने डवद्यािीका 

अडििावक/संरक्षकहरूकालाडग।                                                                                                                                                                                                                                                           

आरक्षण िनाा: ती डवद्यािीहरूकालाडग जो हाल एउटा डवद्यालयमा पढ्छन् र त्यो डवद्यालयले समान प्रोग्राडमङका साि अको 

डवद्यालयमा डसट आरडक्षत गना सक्छ। (कृपया ध्यान डदनुहोस्: यडद आरक्षण आवेदन पेश गररएको छ िने अन्य सबै सडिय 

आवेदनहरू रद्द गररनेछ। यडद तपााँईले पडछ आरक्षणको बारेमा आफ्नो मन पररवतान गनुाियो िने तपााँईले ठेगानाको सू्कल सडहत 

अको सू्कलमा जाने मौकाकालाडग डढलो लटर ी आवेदन पेश गनुापछा ।) ररजिेसन आवेदनहरू (Insert Date) मा उपलब्ध हुनेछन् र 

इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटाल (Infinite Campus Parent Portal) मा रहेको सू्कल छनौट (सू्कलl च्वइस) को डलङ्क माफा त 

(Insert Date) सम्म पेश गनुापने हुन्छ। 

 
गृह सू्कलमा फका न: आफ्नो ठेगानाका आिारको सू्कल निई अको सू्कल जाने डवद्यािीहरूकालाडग। अनुरोि पेस गनाको लाडग 

(Insert Date) देक्लि उपलब्ध हुनेछ र (Insert Date) सम्ममा इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटाल (Infinite Campus Parent 

Portal) मा (सू्कलl च्वइस) (सू्कल च्वइस) डलङ्क माफा त पेश गनुापनेछ। 
 

छनौट िनााहरू: प्रडतिावानको रूपमा पडहिान गररएको र आवश्यक अडतररक्त मापदण्डहरू पूरा गने डवद्यािीहरूकालाडग। 

योग्य डवद्यािीहरूकालाडग छनौट िनाा आवेदन (Insert Date) मा उपलब्ध हुनेछ र (Insert Date) सम्ममा इक्लिनाइट क्याम्पस 

प्यारेन्ट् पोटाल (Infinite Campus Parent Portal) मा सू्कल छनौट (School Choice) डलङ्क माफा त पेश गनुापनेछ। 
 

अन्तर-डजल्ला िुला िनाा-आइ ओ इ (Inter-District Open Enrollment-IOE): कलम्बस डसटी सू्कल्सको सीमाना बाडहर बसे्न र 

कलम्बस डसटी सू्कल्स डिक्लरर क्टको सू्कलमा जान िाहने डवद्यािीहरूका लाडग। आइ ओ इकालाडग आवेदन डदने समय-सीमा 

सू्कल छनोट लटर ीमा जसै्त समान समय-सीमा पालना गदाछ। 
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वायु सेना जुडनयर ररजवा अडिकारी प्रडशक्षण डविाग (Junior Reserve Officer Training Corps-JROTC: वायुसेना जुडनयरमा 

िाग डलन इचु्छक ९औ ं- १२औ ंकक्षामा प्रवेश गने डवद्यािीहरूकालाडग 
 

फोटा हेइजमा ररजवा अडफसर टर ेडनङ कोर (JROTC)। (कृपया नोट गनुाहोस्: (ROTC)-आर ओ डट डस माफा त फोटा हेजमा स्वीकृत 

िएका डवद्यािीहरूलाई उनीहरूको ठेगानाको आिारको सू्कलमा फकााइनेछ। आर ओ डट डसलाई डवद्यािीको ताडलकाबाट 

हटाउने डनणाय गररनु पछा ।) आर ओ डट डसकालाडग आवेदनहरू (Insert Date) मा उपलब्ध हुनेछन् र पेश गनुापनेछ। (Insert 

Date) इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमा िएको सू्कल छनौट डलङ्क माफा त पेश गनुापनेछ। 
 

डवद्यािीहरूकालाडग िेरै आवेदनहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। केवल डवद्यािी योग्य हुने शीर्ाकमा आवेदनहरू   डवकिहरूको 

रूपमा क्लिनमा डवद्यािीलाई देिाइनेछ। 
 

कुल लटि ी/धसटीिाइि िि , कुल लटि ी/के्षत्रीय िि  (धिठ्ठा), िा शहरव्यापी िा के्षत्रीय िि को साि तोधकएको जनसंख्या के 

बीिको धभन्नता छ? 
 

कुल लोटरी/डसटीवाइि िर  (डिठ्ठा):  कुनै पडन डवद्यािीलाई उनको ठेगानाका आिारको डवद्यालयमा डनयुक्त गररएको हुाँदैन। 

डजल्लाका छवटा समुदायहरू मधे्य कुनै पडन समुदायको डवद्यािीका अडििावक/संरक्षकहरूले डवद्यालयकोलाडग आवेदन डदन 

सक्छन्। यडद उनीहरूलाई स्वीकार गररयो िने उनीहरू डवद्यालयबाट २ माईलिन्दा बढी टाढा बथछन् िने यातायात उपलब्ध 

गराइनेछ। 

 

कुल लोटरी/डसटीवाइि िर  (डिठ्ठा):  कुनै पडन डवद्यािीलाई उनको ठेगानाका आिारको डवद्यालयमा डनयुक्त गररएको हुाँदैन। 

डजल्लाका छवटा समुदायहरू मधे्य कुनै पडन समुदायको डवद्यािीका अडििावक/संरक्षकहरूले डवद्यालयकोलाडग आवेदन डदन 

सक्छन्। यडद उनीहरूलाई स्वीकार गररयो िने उनीहरू डवद्यालयबाट २ माईलिन्दा बढी टाढा बथछन् िने यातायात उपलब्ध 

गराइनेछ। 
 

एउटा शहरव्यापी िर  (डिठ्ठा) संग एउटा तोडकएको जनसंख्या छ: डवद्यालयको डनयडमत असाइनमेन्ट् के्षत्रमा बसे्न डवद्यािीहरू राक्लिए 

पडछ अझै रहेका कुनै पडन ररक्त पदहरू डिठ्ठा प्रडियाद्वारा िररन्छन्। डवद्यािीका अडििावक/संरक्षकहरूले डजल्लाका छवटा 

समुदायहरू मधे्य कुनै पडन डवद्यालयकालाडग आवेदन डदन सक्छन्। 
 

के्षत्रीय िर  (डिठ्ठा) संग तोडकएको एउटा जनसंख्या छ: डवद्यालयको डनयडमत तोडकएको के्षत्रमा बसे्न डवद्यािीहरू राक्लिएपडछ अझै 

पडन ररक्त पदहरू रहे, त्यसमा डिठ्ठा प्रडिया माफा त िररन्छन्। योग्य समुदायमा बसे्न डवद्यािीका अडििावक/अडििावकहरूले 

मात्र डवद्यालयकालाडग आवेदन डदन सक्छन्। 
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मैले के्षत्रीय िैकस्िक प्रािधमककालाधग आिेिन धिाँिा मेरो "योग्य समुिाय" कसरी धनिाषरण गछुष ? 
 

तलको सूिीमा तपााँईलाई ठेगानाद्वारा तोडकएको डवद्यालय पत्ता लाउनुहोस र त्यसपडछ तपााँई समुदाय (उत्तरपडिम, 

उत्तरपूवा, पूवा, दडक्षण, पडिम वा केन्द्र शहर) डनिाारण गनुाहोस्। 

उत्तर पडिम उत्तर पूवा पूवा दडक्षण पडिम सेन्ट्र डसटी 

Clinton 

Colerain 

Como 

Cranbrook 

Gables 

Hubbard 

Mastery 

Indian Springs 

Salem 

Weinland Park 

Winterset 

Alpine 

Avalon 

Cassady 

Devonshire 

East Linden 

E. Columbus 

Forest Park 

Hamilton STEM 

Huy 

Innis 

Linden STEM 

Maize 

North Linden 

Northtowne 

Parkmoor 

S Mifflin STEM 

Valley Forge 

Windsor STEM 

Berwick 
Broadleigh 
Easthaven 

Fairmoor 

Leawood 

Liberty 

Oakmont 

Olde Orchard 

Scottwood 
Shady Lane 

Woodcrest* 

Cedarwood 

Lincoln Park 

Moler 

Parsons 
Southwood 

Watkins 

Avondale 

Binns 

Burroughs 

Eakin 

Georgian Hts 

Highland 

Lindbergh 

Starling 

Sullivant 

Valleyview 

West Broad 

West Mound 

Westgate 

Eastgate 

Fairwood 

Livingston 

Ohio 

Siebert 

Stewart 

Trevitt 

 

 

एकिोडट तपााँईले आफ्नो समुदाय डनिाारण गररसकेपडछ तपााँईले आवेदन डदन योग्य हुने के्षत्रीय वैकक्लिक डवद्यालयहरू डनिाारण 

गना कृपया तलको िाटालाई हेनुाहोस्। 
 
तपााँईले शहरव्यापी डवकिहरूकालाडग पडन आवेदन डदन सकु्नहुन्छ: िक्सबेरी पाका ; हब्बाि्ा  माररी, इक्लियानोला डकिगााटेन- 

कक्षा ८, ओल््ड अिााि्ा, एडिसेक्लन्ट्र क, कलम्बस थप्याडनस इम्मसान एकेिेमी (डस एस आइ ए),वा इकोल केनु्वि(से्पडनस) वा इकोल 

केनवुि (िाने्सली) मा दोस्रो कक्षा वा अझ उच्चकालाडग आवेदकहरू िार्ामा दक्ष हुनुपदाछ र लटर ीकालाडग स्वीकृत हुनु सू्कलमा 

अन्तवााताा पास गनुापछा । 

 

Northwest (1) 

उत्तरपडिम (१) 

Northeast (2) 

उत्तर पूवा (२) 

East (3) 

पूवा (३) 

South (4) 

दडक्षण (४) 

West (5) 

पडिम (५) 

Center City (6) 

सेन्ट्र डसटी (६) 

Hamilton 

Devonshire 

Oakland Park 

Windsor 

Cassady 

Olde Orchard 

Devonshire 

Oakland Park 

Windsor 

Fairwood 

Berwick 

Olde Orchard 

Cedarwood 

Stewart 

Windsor 

Fairwood 

Berwick 

Cedarwood 

Stewart 

Westgate 

Fairwood 

Georgian 

Heights 

Cedarwood 

Stewart 

Westgate 

Fairwood 

Hamilton 

Devonshire 

Stewart 

Windsor 

Westgate 
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मेरो बच्चाकालाधग कुन धिद्यालय राम्रो हुन्छ भनेर मलाई कसरी िाहा हुन्छ? 

 

तपााँईका बच्चाको योग्यता, क्षमता र रुडिहरूको मूल्याङ्कन गनुाहोस्। उदाहरणकालाडग, के तपााँईको बच्चाले आत्म-डनदेडशत हुाँदा 

वा डवसृ्तत डनदेशनहरू डदाँदा िप डसके्न देक्लिन्छ? के तपााँईको बच्चामा पढ्न र लेख्न, कलामा, डवदेशी िार्ाहरू वा संसृ्कडतहरूमा 

डवशेर् प्रडतिा वा रुडि छ? तपााँईको बच्चाकालाडग महत्त्वपूणा अन्य िीजहरूका बारेमा सोचु्नहोस्। यद्यडप, हाम्रा सबै डवद्यालयहरूले 

प्रते्यक बालबाडलकामा डसकाईलाई बढावा डदनेछन्, तर हरेक डवद्यालय हरेक बालबाडलकाको लाडग उपयुक्त हुाँदैन। 
 

अन्य के िीजहरू तपााँईकालाडग महत्त्वपूणा छन् डनिाारण गनुाहोस्। के बस यातायात तपााँईकालाडग महत्त्वपूणा छ वा तपााँईले आफ्नै 

यातायात प्रदान गने योजना बनाउनुिएको छ? के तपााँईको बच्चालाई डवशेर् डशक्षा सेवाहरू िाडहन्छ? के तपााँईलाई डवद्यालय अडि 

वा पडछको ल्यािकी कायािम िाडहन्छ? के तपााँईलाई तपााँईको िेकेयर प्रदायक (डदउाँसो हेरिाह गने) को नडजकको सू्कल 

िाडहन्छ? 
 

डमिल र हाई सू्कल स्तरहरूमा तपााँईले कलेज छनौट वा क्याररयर लक्ष्यहरूकालाडग तपााँईको बच्चाकाआकांक्षासाँग डमल्दोजुल्दो 

सू्कल वा कायािमहरू िोज्न सकु्नहुन्छ। 
 

फःल डसजनको अक्लन्तमडतर सू्कलमा आउन र तपााँईको स्विाडलत तोडकएको डवद्यालय कुन हुन्छ िडन जान्न फोन गरेर 

अपोइन्ट्मेन्ट् बनाउनुहोस्। डवद्यालय प्रशासनसाँग िेट्न सू्कल छनोट मेलामा आउनुहोस्। तपााँईसाँग हुन सके्न कुनै डवशेर् 

रुडिहरूका बारेमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र सो माफा त तपााँईका सम्भावनाहरूको मूल्याङ्कन गना प्रयोग गनुाहोस्। 
 

मैले कसरी धिधभन्न धिद्यालयहरूका जानकारीहरु पाउन सक्छु? 

तपााँईलाई रुडि िएका सू्कल बारे सू्कलहरूको वेबसाइटमा हेनुाहोस् सो सू्कलहरू जानुहोस् र अन्य वसु्तहरू जसै्त यातायात 

उपलब्धता बारे जााँिपुछ गनुाहोस्। प्रते्यक कलम्बस शािा पुस्तकालयहरूमा प्रते्यक सू्कलको बारे एक वा दुई पृष्ठहरू 

समावेश दु्रत तथ्यहरू (फार फ्यक््टस) शीर्ाकको पुस्तक छन्। तपााँईसाँग हुन सके्न कुनै डवशेर् रुडिहरूका बारेमा प्रश्नहरू 

सोध्नुहोस् र तपााँईका सम्भावनाहरूको मूल्याङ्कन गना प्रयोग गनुाहोस्। 
 

फःल डसजनको अक्लन्तमडतर तपााँईको ठेगानाको सू्कलमा आउन र सू्कल छनोट मेलामा आएर डवद्यालय प्रशासनसाँग िेट्न फोन 

गरेर अपोइन्ट्मेन्ट् बनाउनुहोस्। 
 

के म एउटा भ्रमण प्राप्त गनष मात्र सू्कलमा उपस्थिधत जनाउन सक्छु? 

इच्छा िएको सू्कललाई फोन गनुाहोस्। प्रते्यक सू्कलको फोन नम्बर सू्कलको प्रोफाइलहरूमा पाउम सडकन्छ। िेरै जसो 

सू्कलहरूले डनडित डमडत र समयमा मात्र भ्रमणहरू प्रदान गदाछन्। त्यसैले समय अगाडि नै व्यवथिा गना सू्कलको 

कायाालयमा व्यक्लक्तगत फोन गनुा उत्तम हुन्छ। िेरैजसो सू्कलहरूले फेबु्रवरी वा मािा मडहनामा भ्रमण गदैनन् डकनिने उनीहरू 

वसन्त परीक्षाको तयारीमा पूणा रूपमा ध्यान केक्लन्द्रत गने प्रयास गरररहेका हुन्छन्। त्यसैले सकेसम्म िााँिो सू्कलमा सम्पका  

गनुाहोस्। िेरै सू्कलहरूले इचु्छक अडििावकहरूकालाडग सूिनामूलक िुल्ला िेला (ओपेन हाउस) को प्रस्ताव गने गछा न्। 
 

सू्कल छनौट मेला (सू्कल च्िइस रे्यसष) िा अन्य जानकारीमूलक बैठकहरू कधहले हुन्छन्? 

यस वर्ा, हाई सू्कल र डमिल सू्कलको मेला (Insert Date) मा एडिसेक्लन्ट्र क अली कलेजको डफल्डहाउस, 3223 Allegheny 

Avenue मा (Insert Time) सम्म हुनेछ। एडलमेन्ट्र ी सू्कलको मेला (Insert Time) मा एडिसेक्लन्ट्र क अली कलेजको डफल्डहाउस, 

3223 Allegheny Avenue मा (Insert Time) मा आयोजना हुनेछ। 
 

सबै डप्रक्लन्सपलहरू आ-आफ्नो सू्कलका बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ डदनका डनक्लि सम्बक्लन्धत मेलामा उपक्लथित हुनेछन्। 
 

हाई सू्कल क्याररयर स्ेन्ट्रका पाठ्यिमहरू सबै हाई सू्कलहरूमा सल्लाहकारहरू र इन्ट्नाडशप संयोजकहरूको मागादशान 

माफा त पहुाँि गररन्छ। क्याररयर स्ेन्ट्रहरू र पोर-हाई सू्कल-गे्रजुएट क्याररयर प्रडशकु्षहरूको जानकारी हाई सू्कल फेयरमा वा 

कुनै पडन हाई सू्कल मागादशान सल्लाहकारबाट उपलब्ध हुनेछ। 
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तपााँईहरु यी सााँझहरुमा हामीसाँग सामेल हुन सक्षम हुनुहुनेछ िडन हामी आशा गदाछौ।ं 

 

लटि ी मार्ष त गररने सम्भाधित धनयुस्िको प्रधिया के हो? 

प्रते्यक डवद्यालय र गे्रिकालाडग समयमै बुझाउनु पने आवेदनको अक्लन्तम म्याद पडछ इलेक्टर ोडनक िर  (डिठ्ठा) पूरा गररनेछ। लटर ीको 

पररणामहरू हेनालाई  इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमाफा त उपलब्ध िए पडछ सो सुिना पाउन अडििावक/संरक्षकहरूले 

स्विाडलत कल र इमेल प्राप्त गनेछन्।अडििावक/संरक्षकहरूले सो प्रस्ताव गरराँ दै छ डक छैन र/वा उनीहरूले आवेदन डदएको 

प्रते्यक डवद्यालयको प्रतीक्षासूिी नम्बर हेना सक्षम हुनेछन्। 

 

सू्कल छनौटका कमािारीहरूले कलम्बस डसडट सू्कल्सका सबै डवद्यालयहरूसाँग प्रते्यक डवद्यालयकालाडग ररक्त पदहरू 

िनाकालाडग स्वीकार गनुापने प्रस्तावहरूको सङ्ख्या डनिाारण गना काम गदाछ।इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमा उपलब्ध 

फोन नम्बर र इमेलमा प्रस्तावहरूसंग सम्बक्लन्धत पडछका सूिनाहरू उपलब्ध गररनेछ। 

 

िाजु-भाइ/धििी-बधहनीको प्रािधमकता - िाजु-भाइ/धििी-बधहनीलाई साझा अधभभािकसाँग एउटै घरमा बसे्न धिद्यािी 

भनी पररभाधर्त गररन्छ। 

 

प्रारक्लम्भक लटर री नडतजा पडछ कुनै पडन िुला ठाउाँहरू देिा परेमा प्रतीक्षा सूिीमा रहेका डवद्यािीहरूलाई डनम्न तररकाले प्रस्ताव 

गररनेछ: 

1. १. सबै एडलमेन्ट्र ी सू्कलहरू र परम्परागत डमिल सू्कल र हाई सू्कलहरूकालाडग: एक पटक मूल लटर री प्रडतडियाहरू 

प्रशोिन गररसकेपडछ कुनै पडन डसटहरू स्वीकार नगररएका दाजु-िाइ डददी-बडहनीहरूलाई लटर रीमा लेक्लिएको िम 

अनुसार प्रतीक्षा सूिीमा प्रस्ताव गररनेछ। प्रडतक्षा सूिीमा सबै  दाजु-िाइ डददी-बडहनीहरूलाई राक्लिसकेपडछ अन्य 

डवद्यािीको प्रडतक्षा सूिी फेरर सुरु हुनेछ। 

2. २. कुल वैकक्लिक डमिल र हाई सू्कलहरूकालाडग: एकपटक मूल लटर री प्रडतडियाहरू प्रशोिन िइसकेपडछ स्वीकार 

नगररएका कुनै पडन डसटहरू प्रडतक्षा सूिीमा रहेका दाजु-िाइ डददी-बडहनीहरूका सािै गैर-दाजु-िाइ डददी-

बडहनीहरूको प्रडतक्षा सूिीका सािमा उनीहरूलाई लटर रीमा लेक्लिएको िमका आिरमा प्रस्ताव गररनेछ। छनौट िनाा 

प्रडिया माफा त राक्लिएका डवद्यािीहरूकालाडग कुनै पडन दाजु-िाइ डददी-बडहनीहरूलाई प्रािडमकतामा आिररत हुाँदैन। 

 

मैले कधत िटा सू्कलहरूकालाधग आिेिन धिन सक्छु? 

 

कुनै पडन आवेदनकालाडग तपााँईले परम्परागत र वैकक्लिक सू्कलहरूको कुनै पडन संयोजनमा ३ वटासम्म डवडिन्न सू्कल 

छनोटहरूकालाडग आवेदन डदन सकु्नहुन्छ। एउटा सू्कललाई एक पटक मात्र छान्न सडकन्छ। २०**-२०** सू्कल वर्ाकालाडग 

सही गे्रिको आवेदन गना डनडित हुनुहोस्। गलत गे्रि स्तरकालाडग आवेदन गरे कुनै पडन प्रस्तावहरू रद्द हुनेछन्। 

 

मैले प्रस्तािाई स्वीकार गने िा अस्वीकार गने कधत समय हुन्छ? 

स्तावहरूको जवाफ प्रस्ताव गररएको दुई डदन डित्रमै प्रडवष्ट् (अंडकत) गरेकै हुनुपछा । अडििावक/असंरक्षकहरूले कुनै पडन 

प्रस्तावलाई पख्ना (होल्ड) मा राख्न सकै्दनन्। उनीहरूलाई डदइएका सबै प्रस्तावहरूमा उनीहरूले डनणाय गनुापछा । यडद 

प्रस्तावलाई स्वीकार गररयो िने डवद्यािीकालाडग सबै बााँकी सडिय आवेदनहरू अस्वीकार गररनेछ। यडद कुनै प्रस्तावको 

प्रडतडिया तोडकएको समयसीमामा प्राप्त िएन िने प्रस्तावहरू अस्वीकार गररनेछ र प्रडतक्षा सूिीमा रहेको अको डवद्यािीलाई 

प्रस्ताव गररनेछ। यडद कुनै पडन प्रस्ताव अस्वीकार गररयो िने तपााँईको बच्चा तपााँईले आवेदन डदनुिएको अन्य सू्कलहरूको 

प्रतीक्षा सूिीमा रहनेछ। 
 

यधि म मेरा सबै सू्कल छनौटहरूकालाधग प्रतीक्षा सूिीमा छु भने, प्रस्ताि गररएको छ भनेर मलाई कसरी सूधित गररनेछ? 

तपााँईले प्रस्तावका साि इमेल र स्विाडलत रूपमा सम्पका  प्राप्त गनुाहुनेछ। 
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मेरो बच्चाको आिेिनकालाधग प्रधिया सुिारु रूपमा िल्छ भनी सुधनधित गनष मैले गनष सके्न केधह छ? 

तपााँईको इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटालमा हालैको सही िरको ठेगाना, इमेल, फोन नम्बरहरू र िरपररवारका 

सदस्यहरूलाई प्रडतडबक्लम्बत गदाछ िनी सुडनडित गनुाहोस्। यडद त्यहााँ सुिारको आवश्यक छ िने कृपया आफ्नो बच्चाको 

डवद्यालयलाई तुरुन्त सूडित गनुाहोस्। 
 

मैले प्रस्ताधित सू्कलहरूका बारेमा २ धिन धभत्र मै धनणषय धकन गनैपछष ? मलाई अको सू्कलमा प्रस्ताि गनष सधकन्छ धक 

भनेर हेनष म धकन केही हप्तासम्म पखषन सस्िन? 

यडद कुनै प्रस्ताव स्वीकार गररयो िने यसले अन्य आवेदकहरूलाई प्रस्ताव गना उपलब्ध डसटहरूको बााँकी संख्या िटाउाँछ। जब 

प्रस्ताव अस्वीकार गररन्छ तब यसले हामीलाई प्रतीक्षा सूिीमा रहेको अको आवेदकलाई डसट प्रस्ताव गना अनुमडत डदन्छ। यडद 

प्रतीक्षा सूिीमा हुने कसैले जवाफ डदएन िने प्रतीक्षा सूिीमा रहेका कोही पडन माडि जाने छैन र हामीले अको बच्चालाई डसट 

प्रस्ताव गना सक्छौ ंर डनयुक्लक्तको प्रडिया रोडकनेछ। 
 

याद गनुाहोस्, यडद तपााँई अझै प्रतीक्षा सूिीमा हुनुहुन्छ िने तपााँईले आशा गदै हुनुहुन्छ डक तपााँईको आवेदन प्रडतक्षा सूिीमा 

माडि सानाकालाडग अरूले तपााँईको मनपने सू्कलकालाडग प्रस्तावहरू अस्वीकार गनेछन्। अरूहरू पडन त्यसै्त अवथिामा छन् 

िडन कृपया बुझ्नुहोस्। 
 

यधि मैले लटि री मार्ष त प्रस्तािलाई स्वीकार गरें  भने के हुन्छ? 
 

यडद २०**-२०** सू्कलवर्ा सुरु हुनु अडि प्रस्ताव गरर स्वीकृत गरर सकेको छ िने, डवद्यािीले २०**-२०** सू्कलवर्ाको पडहलो 

डदन स्वीकृत गररएको सू्कलमा सुरु गना ताडलका बनाइनेछ। यडद आवेदन पेश गररएको सू्कलवर्ा पडछ मात्र प्रस्ताव स्वीकार 

गररन्छ िने स्वीकृडतमा आिाररत डवद्यािीलाई अको डदन सू्कल सुरु गना िनाा गररन्छ। 
 

एक पटक स्वीकृत िएपडछ डवद्यािी त्यो सू्कल िवनमा प्रडतबद्ध हुन्छ। अन्य सू्कलहरूकालाडग गररएको सबै आवेदनहरू रद्द 

गररन्छ र अडिल्लो सू्कल वा गृह सू्कलमा उसको/उनको डसट अन्य डवद्यािीहरूलाई प्रस्ताव गररनेछ। यडद 

अडििावक/संरक्षकले आफ्नो/उनको डबिार पररवतान गनुा ियो िने उसले/उनले ठेगानामा आिाररत उनीहरूको पडहलाको 

सू्कलकालाडग िए पडन फरक सू्कलकालाडग िए पडन नयााँ आवेदन पेश गनुा पछा । अको सू्कलले प्रस्ताव गना नसकेसम्म 

डवद्यािीलाई पडहले नै स्वीकार गररएको सू्कलमा डनयुक्त गररनेछ। यडद उनीहरूले सुरुमा रोजेको सू्कलले उनीहरूको 

आवश्यकता पूणा रूपमा पूरा गना सकेन िने २०** को जािो समयमा अडििावक/संरक्षकहरूले फेरर एक पटक लटर री माफा त 

फरक सू्कलकालाडग आवेदन डदन सक्छन्। 
 

समयमा आिाररत यडद गृह सू्कल वा अडिल्लो सू्कलमा फका ने इच्छा छ िने यो सिैं सम्भव नहुन सक्छ। यो महत्त्वपूणा छ डक 

अडििावक/संरक्षकहरू र डवद्यािीले डनयुक्लक्त स्वीकार गनुा अडि उनीहरूले सू्कललाई प्रस्ताव गररएको िाहन्छन् िने्न डनडित 

हुनुपदाछ। 
 

एक पटक प्रस्ताव स्वीकृत िएपडछ कुनै पडन अडिमुिीकरणहरू वा सूिना सााँझहरू बारे पत्ता लगाउन सू्कलमा सम्पका  

गनुाहोस्। 
 

लटि री मार्ष त छाधनएको सू्कलमा एक िर्ष पूरा भएपधछ के मेरो बच्चा घरको ठेगानामा आिाररत आफ्नो "गृह"सू्कलमा 

र्कष न सक्छ? 

 

स्वतः रूपमा हुदैन। प्रते्यक वर्ाको जनवरीको प्रारम्भमा इन्ट्रनेट र प्रते्यक सू्कल िवन माफा त गृह सू्कलमा फका ने अनुरोि 

फाराम उपलब्ध गराइन्छ। अडििावकहरूले फाराम िरेर सू्कल छनौट डबिागमा बुझाउन सक्छन्। यसले डफतीको ग्यारेन्ट्ी िने 

गदैन तर यडद ठाउाँ  उपलब्ध ियो िने डवद्यािीलाई कुनै पडन लटर री पे्लसमेन्ट्हरू गनुा अडि ठेगानाको सू्कलमा डफताा गररन्छ। 

यडद कुनै डवद्यािीलाई ठेगानामा आिररत सू्कलमा फकााउन सडकाँ एन िने अडििावकलाई सम्पका  गररनेछ। 
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यडद तपााँई अडिल्लो सू्कलमा फका न सकु्नहुन्न िने्न कुरा पडहले नै िाहा ियो िने के यसले तपााँईको डनणायमा फरक पाछा ? यडद 

तपााँईको बच्चाले राम्रो गरररहेको छ, िुसी छ र तपााँई आफ्नो बच्चाको हालको सू्कलसाँग िुसी हुनुहुन्छ िने के अको 

सू्कलकालाडग प्रस्तावलाई स्वीकार गनुा बुक्लद्धमानी हो? 
 

यधि म लटि री मार्ष त सू्कलमा प्रिेश गछुष  भने के त्यो सू्कलमा रहनकालाधग मैले प्रते्यक िर्ष आिेिन धिनैपछष ? 

 

तपााँईको डवद्यािीलाई लटर री माफा त स्वीकृत गररएपडछ तपााँईले अको सू्कलकालाडग आवेदन डदएर स्वीकार नगरेसम्म वा 

कलम्बस डसटी सू्कल्स (डस डस एस) डित्र नयााँ ठेगानामा नसरेसम्म र तपााँईले नयााँ सू्कलमा तुरुनै्त पररवतान गना छनौट नगरेसम्म 

अडिल्लो वर्ा गररएको त्यसै सू्कल िवनमा प्रस्ताव गररनेछ। यडद तपााँई कलम्बस डसटी सू्कल्स (डस डस एस) सीमा बाडहरको 

ठेगानामा जानुियो िने पडहलाकै सू्कलमा बस्नकालाडग तपााँई आवेदन डदन आवश्यक छ। अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) 

सम्बन्धी सोडिने प्रश्नहरूलाई पडछ हेनुाहोस्। 
 

कलम्बस धसटी सू्कल्सका कुन कुन एधलमेन्ट्ि ी सू्कलहरूले धकन्डरगाटेनमा पूरा धिन या आिा-धिन सू्कल लागे्न प्रस्ताि 

गछष न्? 

 

कलम्बस डसटी सू्कल्सका सबै एडलमेन्ट्र ी सू्कलहरूले डकिरगाटानका कक्षाहरू पूरै डदन लागे्न प्रस्ताव गछा न्। 
 

यधि मेरो बच्चा सेपे्टम्बर ३० ताररक सम्ममा ५ िर्ष पुगेको हुिैन भने पधन के लटि रीकालाधग म अझै आिेिन धिन सक्छु? 
 

सेपे्टम्बर ३० ताररक सम्ममा ५ वर्ा नपुगेका र (Gifted and Talented Department) डगफे्टि एि ट्यालेने्ट्ि डबिागले जु्यन 

मडहनामा डलएको प्रारक्लम्भक प्रवेश परीक्षा (ई ई टी) पास नगरेका बच्चाहरूकालाडग आवेदन स्वीकार गररने छैन। मापदण्ड पूरा 

गने बच्चाहरूकालाडग डढलो लटर री आवेदनहरू पेश गरेकाो िएता पडन यडद प्रारक्लम्भक प्रवेश परीक्षा (ई ई टी) स्वीकृडत पत्रको 

प्रडतडलडपका सािमा छ िने उडनहरूको आबेदन स्वीकार गररनेछ। 

 

यधि मेरो बच्चालाई धिशेर् धशक्षा िा िोस्रो भार्ा (ESL) का रूपमा अंगे्रजी भार्ा जस्ताको धिशेर् आिश्यकताहरू छन् 

िा म धगफे्टि एकेिेमीकालाधग आिेिन धिन िाहन्छु भने के हुन्छ? 

 

डिक्लरर क्ट (डजल्ला) को डवशेर् डशक्षा डविाग, दोस्रो िार्ा डविागका रूपमा अङ्गे्रजी िार्ा वा डगफे्टि एण्ड ट्यालेने्ट्ि 

अडफसलेतपााँईलाई कायािमको डवकिहरूका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छ। अडििावक/संरक्षकहरूले 

कमािारीहरूलाई डनम्न नम्बरहरूमा सम्पका  गना सकु्नहुन्छ: 
Gifted and Talented = 614-365-6626: डगफे्टि एण्ड ट्यालेने्ट्ि= 614-365-6626 (६१४-३६५-६६२६): 

ESL = 614-365-8802: ई एस एल (ESL) = 614-365-8802 (६१४-३६५-८८०२): 

Special Education = 614-365-5206: डबशेर् डशक्षा = 614-365-5206 (६१४-३६५-५२०६): 

 

ई एस एल (ESL) भनेको के हो र यो कायषिममा म कसरी पहुाँि गनष सक्छु? 
 
ई एस एल (ESL) िनेको दोस्रो िार्ाका रूपमा अंगे्रजी िार्ा हो। संयुक्त राज्य अमेररका बाहेक अन्य देशमा जने्मका वा 

बसोबास गरेका बालबाडलका वा जसको प्रािडमक माडत्र िार्ा अङ्गे्रजी होइन वा जसका एउटा वा दुवै आमाबाबा संयुक्त राज्य 

अमेररका बाडहर जने्मका हुन् र िनााको समयमा उनीहरूलाई अंगे्रजी िार्ा प्राक्लप्तकालाडग (गे्रि डकिरगाटान देक्लि १२) सम्मका 

डवद्यािीहरूको मूल्याङ्कन गररनेछ। 
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मेरो बच्चालाई सू्कलमा भनाष गनष मैले के ल्याउनु पछष ? 
 

कृपया िनाा गना आवश्यक कागजातहरूको सूिीकालाडग कलम्बस डसटी सू्कलको वेबसाइट 

(http://www.ccsoh.us/EnroIlment.aspx (http://www.ccsoh.us/EnrolIment.aspx) मा रहेको िनाा (इन्रोलमेन्ट्) पृष्ठमा 

हेनुाहोस्। 
 

के धिधभजन अर् सू्कल च्िाइस मार्ष त बाल हेरिाहको पे्लसमेन्ट् सम्भि छ? 
 

छैन। प्रदशान गररएको अडििावकीय आवश्यकतामा आिाररत बाल हेरिाह डनयुक्लक्तहरू सू्कल वर्ाकालाडग लटर री प्रडिया पूरा 

िएपडछ डवसू्कल वर्ामा रडजरर ार डिडिजनबाट मात्र उपलब्ध हुन्छन्। डवद्यालय सुरु हुनु अडि, अडििावकहरूले डनयडमत लटर री 

सू्कल छनौट प्रडिया माफा त डनयुक्लक्तकालाडग आवेदन डदनुपछा । सू्कल वर्ा सुरु िएपडछ, अडििावकहरूले बाल हेरिाह 

थिानान्तरण माफा त आवेदन डदन सक्छन्। गे्रिकालाडग लटर री प्रडतक्षा सूिी िाली िएको छ र अनुरोि गररएको सू्कलले बाल 

हेरिाह थिानान्तरणलाई अनुमोदन गना सक्छ। 
 

अडििावकहरूले (614-365-5692)६१४-३६५-५६९२ मा रडजरर ार डिडिजनलाई सम्पका  गनुापछा । 
 

के हुन्छ यधि मेरो बच्चालाई सू्कलबाट धनष्कासन गररयो भने, के उनीहरूले लटि री मार्ष त सू्कलकालाधग आिेिन धिन 

योग्य हुन्छन्? 

 

थिानान्तरणकासाि डनष्कासन गररएका डवद्यािीहरूले उनीहरूलाई डनष्कासन गररएकै सू्कलमा फका न आवेदन डदन सकै्दनन्। 

हालको सू्कल वर्ामा १० डदन वा सोिन्दा बढी डदनहरूकालाडग डनष्कासन गररएका डवद्यािीहरूले अको सू्कल वर्ाकालाडग मात्र 

१००% सू्कलहरूकालाडग लटर री  माफा त आवेदन डदन सक्छन्। 
 

कलम्बस धसटी सु्कल्स धिस्रिक्टको नयााँ ठेगानामा सिै छु। मलाई के जान्न आिश्यक छ? 
 

साने समयमा िनाा सम्बन्धी डनणाय डलनु पछा । तपााँईसाँग दुईवटा डवकिहरू छन्: 
 

तपााँईले बच्चालाई हालैको सू्कलमा राख्न पडन सकु्नहुन्छ। यद्यडप, नयााँ डनवास कहााँ छ िने्न आिारमा तपााँईले आफ्नो डवद्यािीको 

यातायातकालाडग डजमे्मवार हुन सकु्नपछा । नोट: यडद तपााँई सू्कल वर्ाको बााँकी (रहल) समयकालाडग तपााँईको डवद्यािीलाई 

हालैको सू्कलमा रहन छनौट गनुाहुन्छ िने तपााँईले अको वर्ाकालाडग िने तपााँईको "ठेगानाका अनुसार नयााँ सू्कल" मा उपक्लथित 

हुन लटर ी माफा त आवेदन डदन आवश्यक हुन्छ। तपााँईको नयााँ सू्कलको ठेगानाका आिरमा आगाडम सू्कल वर्ाकालाडग स्विाडलत 

रूपमा िनाा िएको मानु्न हुाँदैन। यडद तपााँई यस अवथिामा हुनुहुन्छ िने्न डवश्वास गनुाहुन्छ िने कृपया सल्लाहकालाडग सू्कल 

छनौट डिडिजन (डबिाग)लाई सम्पका  गनुाहोस्। हामी तपााँईलाई अको सू्कल वर्ाकालाडग थिानान्तरणमा सफलताकालाडग 

तपााँईको मौकाहरूको अनुमान डदन सक्छौ।ं यडद आगाडम सू्कल वर्ामा िेरै डढलो ियो िने अन्य डवकिहरू सम्भव हुन 

सक्छन्। यडद तपााँईसाँग प्रश्नहरू छन् िने सू्कल छनौटलाई (614-365-7459) ६१४-३६५-७४५९ मा सम्पका  गनुाहोस्। 
 

अको डवकि िनेको तपााँईले ४३० क्लििल्याण्ड एवेनू्य (430 Cleveland Avenue) मा अवक्लथित केन्द्रीय िनाा केन्द्रको 

ठेगानाद्वारा नयााँ सू्कलमा बच्चालाई तुरुनै्त िनाा गना सकु्नहुन्छ। 

 

मैले अन्तर-धजल्ला खुला भनाष (आइ ओ ई) अन्तगषत आिेिन धिन आिश्यक छ; मलाई िाहा हुनु पने कुनै धिशेर् 

जानकारी छ? 

 

आिेिनकालाधग सामान्य योग्यता 

• कलम्बस डसटी सू्कल्स (डस डस एस) मा डकिरगाटेन देक्लि कक्षा १२ सम्म पूणा-समय (डदन िरर) िनाा हुन िाहने डवद्यािीहरू 

मात्र अन्तर-डजल्ला िुला िनााकालाडग आवेदन डदन योग्य हुन्छन्। आक्लिक समय (पाट्टाइम) का डवद्यािीहरू अन्तर-

डजल्ला िुला िनााको डनयुक्लक्तकालाडग योग्य हुने छैनन्। 
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• अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (आइ ओ ई) को डकिरगाटेनकालाडग आवेदन डदन डवद्यािीहरू सेपे्टम्बर ३० सम्ममा ५ वर्ा पूरा 

पुगेको हुनैपछा । 

• आफ्ना अडििावक/संरक्षकको डनवास कलम्बस डसटी सू्कल्सको डसमानाबाडहर अवक्लथित हुनुपछा । 

• अडिल्लो सू्कल वर्ामा लगातार १० डदन वा सो िन्दा बढी डदनहरूकालाडग डनलम्बन वा डनष्कासन गररएका डवद्यािीहरूलाई 

आगामी सू्कल वर्ाकालाडग अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (आइ ओ ई) माफा त िनााकालाडग आवेदन डदन अयोग्य हुनेछन्। 

धनयुस्िहरू हुने िममा: 

१.  डस डस एसका डवद्यािीहरू जसले अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) ("लटरी" िनेर डिडनन्छ) माफा त प्रतीक्षा सूिीमा छन् र 

जसले समयमै आवेदन पेश गरेका छन्। 

२.   अन्तर-डजल्ला िुला िनााबाट फका ने डवद्यािीहरू जो कमािारीका छोराछोरी हुन् र जसले अको सू्कल वर्ा डफताा हुनकालाडग 

समयमै डनवेदन पेश गरेका छन्। 

३.   अको वर्ा डफताा हुनकालाडग अन्तर-डजल्ला िुला िनाा माफा त समयमै आवेदन पेश गररसकेका डवद्यािीहरूलाई फकााउने। 

४.   अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (जसलाई "लटर री" िनेर पडन डिडनन्छ) माफा त प्रतीक्षा सूिीमा रहेका डस डस एसका डवद्यािीहरू र 

जसले समय सीमा पडछ आवेदन पेश गरेका छन्। 

५.   अन्तर-डजल्ला िुला िनााका नयााँ डवद्यािीहरू जो डजल्लाका कमािारीहरूका छोराछोरी हुन् र जसले डजल्लाको सू्कलमा 

उपक्लथित हुनकालाडग समयमै आवेदन पेश गरेका छन्। 

६.    अन्तर-डजल्ला िुला िनााका नयााँ डवद्यािीहरू जसले डजल्लाको सू्कलमा उपक्लथित हुनकालाडग समयमै आवेदन पेश गरेका 

छन्। 

७.    अन्तर-डजल्ला िुला िनााका कुनै पडन डवद्यािीहरू जसले समय-सीमा पडछ आवेदन पेश गरेका छन्। 

 

अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) का बारेमा िप जानकारी 

अन्तर-धजल्ला खुला भनाष (IOE) मा धनरन्तर आफ्नो थिान सुरधक्षत राख्न प्रते्यक िर्ष आिेिन पेश गनैपछष । आवेदनहरूले 

अन्तर-डजल्ला िुला िनाा ("द लटर री")ले जसै्त समय डसमाहरूको पालना गछा न्। उच्च सू्कल स्तरमा आवेदकहरूले अको कक्षा 

स्तरमा जान आवश्यक िेडिटहरू कमाएका छन् र इक्लिनाइट क्यामपस प्यारेन्ट् पोटालको सू्कल छनौट (च्वाइज) डलङ्क माफा त 

समयमै अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) आवेदन पेश गरेको िएमा उही सू्कलमा रहन स्विाडलत स्वीकृडत प्राप्त गनेछन्।उच्च 

सू्कलका डवद्यािीहरूकालाडग जसले एक गे्रि स्तर अिाडि बढ्न पयााप्त िेडिटहरू कमाउन सकेनन्र र डमिल र एडलमेन्ट्र ी 

तहमा डस डस एस डनवासीहरूकालाडग ठाउाँको उपलब्धता र िवनको क्षमतालाई उच्च प्रािडमकता डदइन्छ। 

 

नोट: सू्कल िर्षमा अको धजल्लामा सरेका र सो िर्षलाई धन:शुल्क (टु्यसन-रधहत) समाप्त गनष अनुमधत पाएका 

धिद्यािीहरूले अको िर्षकालाधग नयााँ आिेिन पेश गनुषपछष । नयााँ अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) आवेदकहरू िन्दा 

२०**-२०** मा डस डस एसमा उपक्लथित निएका डवद्यािीहरूले उच्च प्रािडमकता पाउनेछन् यद्यडप, उडनहरूले आवेदन 

िाडह समयमै पेश गरेको हुनुपछा । यडद अको वर्ाकालाडग "अवसरहरू" बारे डिक्लन्तत हुनुहुन्छ िने, डिडिजन अफ सू्कल 

च्वाइसको (614-365-7459)/(६१४-३६५-७४५९) मा सम्पका  गनुाहोस्। 
 

6. यातायात 
अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) माफा त सू्कल जाने डवद्यािीकालाडग यातायात सेवा अडििावक/संरक्षक डजमे्मवार िइ 

आफै लाने ल्याउने गनुापछा । यडद पडहले नै स्वीकृत गररएको सू्कलको बस मागामा कोठा छ िने उनीहरूले कलम्बस डसटी 

सू्कल्सको बस यातायात सेवामा पहुाँि गना सक्छन्। यातायात डविाग द्वारा स्विाडलत रूपमा तोडकएको सवार संख्या 

बढेका कारण बस िररएको छ िने, अडििावक/संरक्षकले फेरर यातायात सेवा आफै उपलब्ध गराउनु पने हुन्छ। कलम्बस 

डसटी सू्कल डजल्ला (डिक्लरर क्ट) का बाडसन्दाहरूले डस डस एसका बसमा उपलब्ध ठाउाँकालाडग उच्च प्रािडमकता प्राप्त 

गछा न्। 

 

खेलकुि (एिलेधटक) योग्यता 

ओहायो हाई सू्कल एिलेडटक एसोडसएसन (ओएिएसएए) को एउटा डनयम छ जसले ९औ ंकक्षाको सुरुवात पडछ प्रवेश 

गने अन्तर-डजल्ला हाई सू्कलका डवद्यािीहरूको नयााँ डनयुक्लक्तहरूकालाडग एिलेडटक योग्यतालाई असर गना सक्छ। ती 

डवद्यािीहरूले एिलेडटक योग्यता पुन:प्राप्त गनुा अडि समयकालाडग बाडहर बस्न आवश्यक हुन सक्छ। अन्तर-डजल्ला िुला 
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िनाा (IOE) माफा त नयााँ सू्कल स्वीकार गनुा अडि आफ्नो बच्चाको क्लथिडतबारे सोध्न डनडित हुनुहोस्। उही डस डस एसको हाई 

सू्कलमा फडका ने हाई  सू्कलका उच्च-कक्षाका डवद्यािीहरूले उनीहरूको अन्तर-डजल्ला िुला िनाा (IOE) योग्यतालाई जारी 

राखे्नछन् डकनिने त्यो सू्कलको िनाामा कुनै छुटेको (बे्रक) डिएन। 

 

यधि मैले गृह सू्कल र्कष न अनुरोि गिै आिेिन पेश गरेाँ भने के म स्वतः रूपमा स्वीकृत हुन्छु? 

हुदैन। त्यो सू्कलमा अनुरोि गररएको गे्रि स्तर/इकाईमा डसट उपलब्ध हुनुपछा । गृह सू्कल फका न गररएको 

अनुरोिको क्लथिडतकालाडग तपााँईले पेस गरेको ३ डदन डित्रमा इक्लिनाइट क्याम्पस प्यारेन्ट् पोटाल माफा त सू्कल 

छनौट डलङ्कमा हेनुाहोस्। 

 

िप प्रश्नहरूको जिार् म कसरी पाउन सक्छु? 

 

यडद तपााँईसाँग िप प्रश्नहरू छन् िने, कृपया सू्कल छनौट डविागको schoolchoice@columbus.k12.oh.us मा 

इमेल माफा त सम्पका  गनुाहोस् वा 614-365-7459 (६१४-३६५-७४५९) मा फोन गरेर सम्पका  गनुाहोस्। 
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कालागि सर्तहरूमा सहमर् छु 

आवेदन पेश िनत र्लको “ सहमर् ” मा क्लिक िनुतहोस्। 

हालमा हागिर हुँदै िरेको सू्कल वा सेन्ट्र ल एन्रोले्मन्ट् सेन्ट्र (केन्द्रीय भनात केन्द्र) मा आफ्नो ठेिाना फेररएको भए सोको प्रमाण 

रु्रुनै्त उपलब्ध िराउनुहोस्। र्पाुँईको ठेिाना पररवर्तनले आफ्नो लट्र ी आवेदनलाई कसरी प्रभाव पानत सक्छ भने्न बारे प्रश्नहरू 

छन् भने कृपया गिगभिन अफ सू्कल च्वाइसको फोन नम्बर ६१४-३६५-७४५९ (614-365-7459) मा सम्पकत  गर्नुहोस्। 

इन्फिर्ाइट क्याम्पस प्यारेन्ट पोटुलमा हालको इमेल ठेगार्ा र फोर् र्म्बर कायम राख्न अभििावकहरू भिमे्मवार छर््। 

प्रदार् गररएको इमेल र फोर् र्म्बरहरू माफुत प्रस्तावहरू गरररे्छ। 

 

यातायातकालाभग योग्यता (प्राथभमक-एभलमेन्टर ी /माध्यभमक- भमडल सू्कल) 

 

यगद र्पाुँईको बच्चा गवद्यालयबाट् दुई माइलभन्दा बढी ट्ाढा बस्छ भने कलम्बस गसट्ी सू्कल्सले गनम्नलाई यार्ायार् 

उपलब्ध िराउने छ 

 

 ठेिानामा आधाररर् िृह सू्कल 

 र्पाुँईको समुदायको कुनै पगन परम्परािर् सू्कल वा केन्द्र शहर (सेन्ट्र गसगट्) समुदायमा 

 र्पाुँईको बच्चाले आवेदन गदन योग्य हने कुनै पगन वैकक्लिक सू्कलमा 

 

यातायात (हाई सू्कल) 

 

गनम्न गदशागनदेशहरू अन्तितर् हाई सू्कलका योग्य गवद्यार्थीहरूलाई यार्ायार् उपलब्ध िराइन्छः 

• गवद्यार्थी गवद्यालयबाट् गस गस एस गिल्ला सीमागभत्रको दुई माइलभन्दा बढीमा बसु्न पछत । 

• हाई सू्कलका गवद्यार्थीहरूकालागि गपक-अप बस स्टप सामान्यर्या सब भन्दा नगिकको गस गस एस सू्कलमा 

हनेछ। 

िाई-बभहर्ी (प्राथभमक- एभलमेन्टर ी) ले - सामान्य लटर ीमा फाराम िरेको िए मात्र लागू हुन्छ 

िाई-बभहर्ी (भसन्फिङ)हरू िरे्को एउटै घरका छोराछोरी हुर्, साझा कार्नर्ी अभििावक हुरे् र एउटै ठेगार्ा 

िएका बच्चाहरू हुर्। प्रारक्लिक प्रस्तावहरू माफत र् स्वीकार निररएका गसट्हरू (प्रगर्क्षा सुची) वेट्गलस्टमा रहेका भाई-

बगहनी (गसक्लिङ)लाई उनीहरूले भरेको फारामको क्रमका आधारमा प्रस्ताव िररनेछ।   
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दिाई-बभहर्ी (भसन्फिङ) (भमडल/हाई सू्कल)-सामान्य लटर ीमा फाराम िरेको िए मात्र लागू हुन्छ 

भाई-बगहनी (गसक्लिङ)हरू भनेको एउटै् घरका छोराछोरी हन, साझा कानुनी अगभभावक हने र एउटै् ठेिाना भएका 

बच्चाहरू हन। परम्परािर् गवद्यालयहरूकालागि प्रारक्लिक प्रस्तावहरू पगछ पगन नभररएका कुनै पगन गसट्हरू 

वेट्गलस्टमा रहेका भाई-बगहनीहरूलाई उनीहरूले भरेको फारामको क्रमका आधारमा प्रस्ताव िररनेछ। भाइबगहनीको 

गनयुक्लि पगछ बाुँकी रहेका गसट्हरूमा प्रर्ीक्षा सूचीमा रहेका अरु बच्चाहरूलाई प्रस्ताव िररनेछ। प्रारक्लिक गचठ्ठा पगछ 

वैकक्लिक सू्कलहरूमा बाुँकी रहेका गसट्हरू भाइ-बगहनी प्रगर्क्षा सूची र िैर-भाइ-बगहनी प्रगर्क्षा सूचीको बीचमा 

वैकक्लिक क्रममा आलो पालो िरर प्रस्ताव िररनेछ।यसरी पगहलो गसट् प्रगर्क्षा सूचीमा रहेका भाई-बगहनीलाई प्रस्ताव 

िररनेछ, अब अको प्रस्ताव िैर-भाई-बगहनी प्रर्ीक्षा सूचीबाट् िररनेछ, रे्स्रो भाई-बगहनी प्रगर्क्षा सूचीबाट् र यसै्त अन्य।  

 

भकन्डरगाटेर्मा उमेरको आवश्यकता (एभलमेन्टर ी) 

गकन्डरिाटे्नकालागि आवेदकहरू सेपे्टम्बर ३० सम्ममा ५ वर्त पुिेको हनुपछत । जु्यन मगहनामा (साइकोलोगिकल सगवतस 

गिपाट्तमेन्ट्) मनोवैज्ञागनक सेवा गवभािले गदएको प्रारक्लिक प्रवेश परीक्षा (अली एन्ट्र ्यान्स टे्स्ट-इ.इ.गट्) माफत र् स्वीकृर् 

नभएसम्म उमेरको शर्त पूरा निनेहरूले आवेदन गदन सके्न छैनन्। आवेदन बुझाुँउदा इ.इ.गट् अनुमोदन पत्रको एउट्ा 

प्रगर्गलगप बुझाउनै पने हन्छ नत्र यसको प्रकृया अघगि बढाउन सगकुँ दैन। 

 

भवशेष भशक्षा (से्पसल एडनकेसर्) र दोस्रो िाषाका रूपमा अंगे्रिी (इ एस एल) 

वैकक्लिक वा परम्परािर् गवद्यालयकोलागि आवेदन पेश िनत चाहने अपाङ्गर्ा भएका गवद्यार्थीहरू र सीगमर् अङ्रेिी 

प्रवीणर्ा भएका गवद्यार्थीहरूका अगभभावकहरूले पगहले सू्कल भ्रमण िनत गसफाररस िररन्छ। अपाङ्गर्ा भएका 

गवद्यार्थीहरूका सारै्थ अङ्रेिी भार्ा गसके्नहरूलाई पगन गचठ्ठा माफत र् आफ्नो मनपने सू्कलहरूमा आवेदन गदन समान 

अवसर गदइनेछ। अपाङ्गर्ा भएका गवद्यार्थीहरूकालागि सू्कलमा प्रदान िररने सेवाहरू व्यक्लििर्कृ गशक्षा कायतक्रम (आइ 

इ गप) ट्ोलीले गनधातरण िनेछ। 

 

अर्नशासर्ात्मक स्थार्ान्तरण 

कुनै पगन गवद्यालयबाट् अनुशासनात्मक कारणले स्र्थानान्तरण िररएको गवद्यार्थीले त्यो सू्कलमा पुन: आवेदन गदन सकै्दन। 

हालको सू्कल वर्तमा लिार्ार १० वा सोभन्दा बढी गदनकालागि सुनुवाइ कायातलयबाट् गनष्कासन िररएका गवद्यार्थीहरूले 

अको सू्कल वर्तकालागि परम्परािर् सू्कलहरूको गचठ्ठा प्रगक्रयामा पहुँच िनत सिैनन्। 

 

अन्तर-भिल्ला खनला िर्ाु (IOE) 

कलम्बस  गसगट् सू्कल्सको सीमाबागहर बसे्न गवद्यार्थीहरूले प्रते्यक वर्त अन्तर-गिल्ला खुला भनात (आइ ओ इ) आवेदन 

(अगभभावक पोट्तल माफत र्) र हालको ठेिानाको प्रमाण पेश िनुतपछत । आवेदन पेश िनुतले भनात भएको भने्न ग्यारेन्ट्ी हुँदैन। 

• यार्ायार् िराउने अगभभावकको गिमे्मवारी हो। 

 

अन्तरशैभक्षक एथलेभटक्स (खेल) 

• अत्यनै्त महत्त्वपूणु! हाई सू्कल पररवर्तन िने ९औ ंकक्षा दोहोयातउने वा १०औ,ं ११औ ंवा १२औ ंकक्षामा प्रवेश िने 

गवद्यार्थीहरू अन्तरगवद्यालय एर्थलेगट्क्समा भाि गलन अयोग्य हनेछन्।  

कुनै गनिी वा सामुदागयक सू्कलबाट् कलम्बस गसगट् सू्कल्समा भनात भएका गवद्यार्थीहरू सगहर्का गवद्यार्थीले पगहले भाि 

गलएका खेलकुद मौसममा ५०% ले भाि गलन पाउनेछन्।                                                                                                                                                                                              

 

 अगघल्लो सू्कलमा योग्यर्ा स्र्थागपर् निरेका हाई सू्कल (उच्च गवद्यालय) को पगहलो वर्तका गवद्यार्थीहरू प्रभागवर् हुँदैनन्। 

यगद र्पाुँईसुँि प्रश्नहरू छन् भने एर्थलेगट्क गनदेशकसुँि बैठकको र्ागलका बनाउनुहोस्। गवद्यार्थीले आफ्नो हाई 
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सू्कलकालागि आगधकाररक दर्ात प्रगक्रया पूरा निरेसम्म र वास्तवमा त्यस्तो हाई सू्कलमा भनात र उपक्लस्र्थर् नभएसम्म 

योग्यर्ा स्र्थापना िनतलाई प्रगक्रया सुरु िनत एर्थलेगट्क गनदेशक असक्षम हन्छन्। 
 

• पगहलो पट्क ९औ ंकक्षामा प्रवेश िने गवद्यार्थीहरूले आफू भनात भएको हाई सू्कलमा ४ वर्तकालागि योग्यर्ा स्र्थागपर् 

िनेछन् र पगहलो गदनबाटै् उपक्लस्र्थर् हनेछन् र गवद्यार्थीले कक्षा सुरु हनु भन्दा पगहले, -क्लिमेि वा खेल-िुन पगहले हन्छ 

त्यसमा भाि गलनेछन्। 
 

• अन्तर शैगक्षक खेल (इन्ट्रस्कोलाक्लस्टक एर्थलेगट्क्स) (कलम्बस अल्टनेगट्व हाई सू्कल/फोट्त हेइस हाई सू्कल) मा िान 

प्रस्ताव निने गवद्यार्थीहरूको कलम्बस गसगट् सू्कल्सका हाई सू्कलमा आइ ओ इ (अन्तरगिल्ला खुला भनात) को 

एर्थलेगट्क्समा भाि गलन योग्यर्ा हने छैन। 

 

• क्रस-भनात िररएका र अको स्र्थानमा उपक्लस्र्थर् हने गवद्यार्थीहरूले उगनहरु क्रस भनात भएका (गभक्याप, गि-भ्राई वा 

कररयर सेन्ट्र) केवल हाई सू्कलमा मात्र भाि गलन सक्छन्।  

 

• कृपया ध्यान गदनुहोस् गक ओहायो हाई सू्कल एर्थलेगट्क संघमा योग्यर्ालाई असर िने सेमेस्टर र उमेर सहभागिर्ाका 

प्रगर्बन्धहरू छन्। गवशेर् प्रश्नहरूकालागि एर्थलेगट्क गनदेशकसुँि बैठकको र्ागलका बनाउनुहोस्। गवशेर् 

गववरणहरूकालागि अनलाइनमा ओ एच एस ए ए (OHSAA) मा योग्यर्ा गबर्यक िाुँचसूची हेनुतहोस्। 

• कृपया ध्यान गदनुहोस्: गस गस एस-गभक्याप (CCS-VCAP) का पाठ्यक्रमहरू एन गस ए ए (NCAA) का योग्यर्ाका 

अवसरहरूसुँि बागझन्छन्। गवद्यार्थी-एर्थलेगट्क्सले गभक्याप (VCAP) पाठ्यक्रममा भनातका बारेमा गवचार िनुत अगघ 

माितदशतन-सल्लाहकारसुँि बैठकको समय र्ागलका बनाउनुपछत । 

 

भर्वेदर् प्रभिया 

समयसीमा पगछ आवेदन गदने आवेदकहरूलाई उनीहरूको सम्बक्लन्धर् प्रर्ीक्षा सूचीको अन्त्यमा उनीहरूले प्राप्त िरेको 

क्रमका आधारमा राक्लखनेछ। यभद तपााँईलाई भर्यनन्फि (पे्लसमेन्ट) प्रस्ताव गररएको छ िरे् समयसीमा सूगचर् िरी 

र्पाुँईको िवाफको आवश्यकर्ा छ। यगद अक्लन्तम म्याद गभत्र िवाफ प्राप्त भएन भने आवेदन रद्द िररनेछ र प्रर्ीक्षा 

सूचीमा अको गवद्यार्थीलाई गनयुक्लिको प्रस्ताव िररनेछ। सामान्यर्या, पगछल्ला प्रस्तावहरूको प्रगर्गक्रयाकालागि दुई गदन 

गदइन्छ। सू्कलकालाभग प्रस्ताव स्वीकार गर्नुले अन्य सबै आवेदर्हरू रद्द हुन्छर््। अगघल्लो सू्कल वा िृह सू्कलमा गसट् 

अको गवद्यार्थीलाई प्रस्ताव िररनेछ। यगद र्पाइुँ एक प्रस्ताव अस्वीकार िनुतहन्छ र र्पाइुँका अन्य छनौट्हरूकालागि प्रर्ीक्षा 

सूचीमा हनुहन्छ भने र्ी प्रर्ीक्षासूची आवेदनहरू सगक्रय रहन्छन्। प्रस्तावहरू सेपे्टम्बरको पगहलो पूणत हप्तागर्र िररनेछ। 

गसट् उपलब्धर्ा समीक्षा िररनेछ र पगहलो र दोस्रो मध्यावगध पगछको हप्ता, पगहलो तै्रमागसकको अन्त्य र िािो गवदा 

अगघको हप्तामा प्रस्तावहरू पुन: बनाइनेछ। यगद र्पाुँईले स्वीकृगर्को बारेमा आफ्नो मन बदल्नुभयो भने र्पाुँईले 

ठेिानाद्वारा गवद्यार्थीको िृह सू्कलकालागि अको गनयुक्लि गलन पुन: आवेदन गदनुपछत । नयाुँ गनयुक्लि स्वीकृर् नभएसम्म 

र्पाुँईको बच्चा पगहला स्वीकृर् सू्कलमै प्रगर्बद्ध भएको भगनन्छ। यभद कन रै् भवद्याथीलाई सू्कलको पभहलो भदर् मै राखेर् 

िरे् अब मूल असाइर्मेन्ट रै् मान्य रहन्छ। 

 

यभद तपाइाँसाँग यो आवेदर् पेश गर्नु अभघ कन रै् प्रश्नहरू छर्् िरे् कृपया                                                              

सू्कल छर्ौट (सू्कल च्वइस) को बारम्बार सोभिरे् प्रश्नहरु (FAQ) हरूको समीक्षा गर्नुहोस्। 
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