चरण 2 SchoolChoice फाराम: 2016-17 �वद्यालय वषर्
SCHOOLCHOICE प्र�क्रयालाई सफलतापव
र् परू ा गन� उपायहरू
ू क

1. DPS �वद्यालयहरू र कायर्क्रमहरूको बारे मा �सक्नुहोस ्। तपा�लाई तपा�को �वद्याथ�को ला�ग सबैभन्दा उपयुक्त �वद्यालयहरू पत्ता लगाउन उपलब्ध
संसाधनहरूको िस्थ�त जान्न मदत गनर् http://schoolchoice.dpsk12.org/how-to-choose-a-school/ मा जानह
ु ोस ्।
�दइएको �वद्यालयमा भाग �लने अपे�ा ग�रएको हुनेछ।
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तपा�को �वद्याथ�ले �तनीहरूको िजम्मा

2. आफ्नो छनोटको �शषर् �वद्यालयहरूमा जानुहोस ्। �वद्यालय थाहा हुने पयर्टन, खुला घरहरू, र अन्य अवसरहरूको बारे मा पत्ता लगाउने �वद्यालयहरूलाई �सधै
सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

3. चरण 2 SchoolChoice फारामलाई पूरा गनहुर् ोस ् र सबै आवश्यक दस्तावेजलाई जम्मा गनहुर् ोस ्। सन्दभर्को रूपमा तलको चरण 2 जाँचसूचीक प्रयोग गनहुर् ोस ्।
आफ्नो समय �लनुहोस ्।

4. चरण 2 SchoolChoice फारामहरूलाई प�हले आउने, प�हलो-सेवाको आधारमा संसा�धत ग�रन्छ। कुनै लोटर� समावेश छै न। य�द �वद्यालयसँग तपा�ले आफ्नो
फाराम पेश गन� समयमा 2016-17 �वद्यालय वषर्को तपा�को �वद्याथ�लाई अक� वषर् भनार् गन� स्वीकृ�त ग�रएको हुनेछ। एक प्र�त�ासच
ू ी हुन्छ भने,
�वद्याथ�लाई प्र�त�ासूचीको अन्तमा थ�पएको हुनछ
े ।

5. तपा�को चरण 2 SchoolChoice फाराम र तपा�को सबैभन्दा रूचाइएको �वद्यालयमा आवश्यक दस्तावेजलाई चालू गनहुर् ोस ्
• ECE-3 र ECE-4: 21 माचर्, 2016 बाट 14 अ�प्रल, 2017 सम्म

• ग्रेड �कन्डरगाट� न- बाह्र�: 21 माचर्, 2016 बाट 31 अगस्त, 2016 सम्म
SchoolChoice फारामलाई मेल, इ-मेल, वा फ्याक्सद्वारा पेश गनर् स�कँदै न।

आवश्यक दस्तावेजको जाँचसच
ू ी
0

तपा�को SchoolChoice फाराम Denver सावर्ज�नक �वद्यालयहरूको ला�ग प्र�क्रया गन� क्रममा संकेत ग�रएका दस्तावेजहरूलाई पेश गनह
ुर् ोस ्। अपण
ू र् फारामहरूलाई

संसा�धत नग�रने छै न। नोट: य�द चरण 1 लाई पेश ग�रएको �थयो भने, तपा�ले तलका जानकार� पन
ु ः पेश गनप
ुर् न� आवश्यकता पद� न।
1

(1 अक्टू बर, 2016 अनुसार
3 बाट हुनुपछर् )

अनुसार 4 बाट हुनुपछर् )

(1 अक्टू बर, 2016 अनुसार
5 बाट हुनुपछर् )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ECE र K मात्र

X

X

3

उमेरको प्रमाण
जन्म प्रमाणपत्र; ब�तसमल रे कडर्; अस्पतालको रे कडर्ले आ�धका�रक
दस्तखत; पासपोटर् ; वा I-94 दे खाउँ दै छ

�कन्डरगाट� न

DPS मा नयाँ
(सबै ग्रेडहरू)

2

SchoolChoice फाराम
आमाबुवा/अ�भभावकद्वारा पूरा गरे को वा दस्तखत गरे को हुनुपछर्

2016-17 मा ग्रेड स्तर

4

ECE-3

5

ECE-4

(1 अक्टू बर, 2016

6

ठे गानाको प्रमाण

हालैको उपयो�गता �बलको साथ सेवा ठे गाना; वैध भाडा/ठे क्का सम्झौता;

वारे न्ट� �वलेख; �बक्र�को �बल; हालैको बंधक कथन; सम्पित्त कर सूचना;

वा तपा�को नाम; अिन्तम नाम र सम्पित्तको ठे गाना भएको दस्तखत
ग�रएको सम्झौता

ट्यूशन फाराम (समावेश)

आम्दानीको प्रमाण
लगातार 30 �दनको भुक्तानचेक स्टब्स; 2015 को आयकर �फतार्; वा घण्टामा
काम गरे को र कामदारबाट �तन� दर भएको कम्प�नको लेटरहे ड पत्र
र

कुनै प�न गैर-कामको आम्दानी (TANF, खाद्य �टकटहरू, बच्चाको
समथर्न, आ�द) को प्रमाण

य�द मा�थको उपलब्ध छै न भने, एक आम्दानी शपथ पत्र प्रस्तुत ग�रन
स�कन्छ र प्राथ�मक �वद्यालयहरूमा र अनलाइन उपब्ध छ।
Denver पव
ु �र् वद्यालयको कायर्क्रम (डीपीपी) आवेदन (समावेश)
घर भाषा प्रश्नावल�

ECE-4 मात्र

X

ECE-4 मात्र

X

X

�वद्याथ� जानकार� जन्म प्रमाणपत्र र ठे गानाको प्रमाण यो फारामसँग हुनेछ।

X

DPS �वद्याथ� ID #:

छनोट र भतार् सेवाहरूको अ�फस  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

X

7

प�हलो – बाह्र�
X

चरण 2 SchoolChoice फाराम: 2016-17 �वद्यालय वषर्
ECE-3 र ECE-4: 21 माचर्, 2016 र 14 अ�प्रल, 2017

ग्रेड �कन्डरगाट� न- बाह्र�: 21 माचर्, 2016 र 31 अगस्त, 2016

�वद्याथ�को नाम
अिन्तम

प�हलो

िस्ट्रट

अपाटर्मेन्ट #

सहर

चौथो

छै ठ�

�वद्याथ�को प्राथ�मक घर ठे गाना:
जन्म �म�त: (mm/dd/yyyy)

हालको उमेर:

/
/
ग्रेड 16-17 को ला�ग आवेदन (कृपया एउटा बक्सको जाँच गनह
ुर् ोस ्):
ECE-3

ECE-4

�कन्डरगाट� न

प�हलो दोnd

तेस्रो

 परु
ु ष
 म�हला

बीचको नाम

पाँच�

राज्य

िजप

हालको ग्रेड:

सात�

आठ�

नव�

दस�

एघार�

बार�

जायीयता/जा�त

यो जानकार� संघीय कानन
ू द्वारा आवश्यक छ। प्रश्नहरूको उत्तर �दन �वफल हुनु पव
ू र् जातीय/प्रजातीय डाटा वा तपा�को ला�ग प�हचान गन� �नर��कको प्रयोगको प�रणामले हुनेछ।
हो

तपा�को �वद्याथ� �हस्पै�नक वा ले�टनो हो? 
जाती (लागू हुने सबैको चयन गनह
ुर् ोस ्):

 होइन

अमे�रक� भारतीय वा अलास्का मूल �नवासी



दे शी हवाईयन वा प्रशान्त द्वीप बासी



�वद्याथ�ले प�हले DPS �वद्यालयमा भाग �लएका छन ्?

 ए�सयन

 सेतो

 कालो वा अ�फ्रक� अमे�रक�

अ�घल्लो �वद्यालयको जानकार�
होइन

हो

DPS �वद्यालय: _____________________________________________ ग्रेड: __________ �वद्यालय वषर्: ___________
�वद्याथ� कहाँ हालै भनार् भए? गैर-DPS �वद्यालय:

�नःशुल्क र कम �दउँ सोको खाना

ग्रेड:

सहर, प्रान्त:

 म �नःशुल्क र कम गरे को �दउँ सोको कायर्क्रममा भाग �लन्छु, वा भाग �लन योग्य छु। यो बक्सलाई जाँच ग�र, तपा�ले छनोट र भनार् सेवाका स्टाफद्वारा FRL स�मको रूपमा तपा�ले आफ्नो

िस्थ�तलाई प्रमा�णत गनर् सहम�त �दनु हुन्छ। तपा�को FRL आवेदनबाट कुनै �व�शष्ट जानकार� प्राप्त गन� छै न, र जानकार� रा�खएको हुने छै न। �नःशुल्क र कम ग�रएको �दउँ सोको खाना

कायर्क्रमको बारे मा जानकार�को ला�ग, वा य�द तपा� योग्य हुनह
ु ु न्छ भ�न �नधार्रण गनर्, कृपया तल जानह
ु ोस:् http://bit.ly/FRLapplication
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आमाबव
ु ा/अ�भभावक सम्पकर् जानकार�
प�हलो आमाबव
ु ा/आमाबव
ु ा/अ�भभावकको नाम

�वद्याथ�सँग सम्बन्ध

प्राथ�मक सम्पकर् फोन नम्बर:

घर  सेल  कायार्लय

वैकिल्पक सम्पकर् फोन:

घर  सेल  कायार्लय

िस्ट्रट

अपाटर्मेन्ट #

#2 अ�भभावकको नाम

छात्रसँगको सम्बन्ध

प्राथ�मक सम्पकर् फोन नम्बर:

घर  सेल  कायार्लय

ई-मेल

आमाबव
ु ा/आमाबव
ु ा/अ�भभावकको घरको ठे गाना, य�द, �वद्याथ�को घरको ठे गाना भन्दा �भन्न भयो भने
आपतकाल�न प�रिस्थ�तमा, उपरोक्त व्यिक्त प�हलो दोस्रोलाई सम्पकर् गनुह
र् ोस ्

वैकिल्पक सम्पकर् फोन:

सहर

घर  सेल  कायार्लय

राज्य

िजप

राज्य

िजप

ई-मेल

आमाबव
ु ा/आमाबव
ु ा/अ�भभावकको घरको ठे गाना, य�द, �वद्याथ�को घरको ठे गाना भन्दा �भन्न भयो भने
िस्ट्रट

आपतकाल�न प�रिस्थ�तमा, उपरोक्त व्यिक्त प�हलो

अपाटर्मेन्ट #

दोस्रोलाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्

सहर

SCHOOL USE ONLY
ACCEPT

WAITLIST

FULL-DAY

HALF-DAY

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply): Student has IEP Retained (repeating grade) ELA-E ELA-S
Form taken by (print name): ____________________________________________________ School #______________
Copy given to parent/guardian
Date received: ______/______/2016 Time received: _____:_____ am/pm Date Scanned to OCES: ______/______/2016 Address verified in IC

छनोट र भतार् सेवाहरूको अ�फस  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

चरण 2 SchoolChoice फाराम: 2016-17 �वद्यालय वषर्
ECE-3 र ECE-4: 21 माचर्, 2016 र 14 अ�प्रल, 2017

ग्रेड �कन्डरगाट� न- बाह्र�: 21 माचर्, 2016 र 31 अगस्त, 2016
�वद्याथ� नाम:

DPS �वद्याथ� ID #:

यो घरमा बस्ने अन्य DPS छात्रहरूको भाईब�हनीको सच
ू ी। हरे क भाईब�हनीको ला�ग SchoolChoice फाराम अलग हुनप
ु छर् । सच
ू ीहरूको

भाईब�हनीहरूले मात्र उ�ह ठे गानामा बस्छन ्।
भाईब�हनीको नाम (अिन्तम, प�हलो MI):

छात्र ID #:

�लङ्ग:

ग्रेड:

�वद्याल नाम:

सामान्य �वद्यालयछनोट/अ�भभावक सम्झौता पढ्न स�कन्छ र तलको बक्सलाई सरुु गनहुर् ोस ्
ग्यारे न्ट�: ECE-3: सी�मत िस्थ�तको कारण कोषको ग्यारे न्ट� छै न
ECE-4: सी�मत िस्थ�तको कारण कोषको ग्यारे न्ट� छै न
�कन्डरगाट� न (पूरा-�दन): य�द मैले ग्यारे न्ट� गरे को भनार् �छमेक� सीमाको �वद्यालयमा "छनोट गनर्" स�कँन भने
ग्रेड 1-12: य�द मैले ग्यारे न्ट� गरे को भनार् �छमेक� सीमाको �वद्यालयमा "छनोट गनर्" स�कँन भने

म हाम्रो �छमेक� �वद्यालयमा य�द मैले "छनोट गनर्" स�कँन भने भ�न (परू ा �दनको �शशश
ु ालाको ला�ग) मेरो छात्र ग्यारे न्ट� भनार् हुन्छन ् भ�न बझ्
ु छु। यद्य�प, य�द मैले यो
फाराम पूरा गर� र मैले मेरो �छमेक� सीमाको �वद्यालयको अलावा अन्य कुनै प�न �वद्यालयमा भनार् गर� भने, मैले छनोट गद� छु" र मेरो �छमेक� सीमाको �वद्यालयमा
�त�नहरूले प्राप्त गनर् सक्ने चरण 1 को अव�धको सीटको समावेश ग�र ग्यारे न्ट� सीट �दन्छु।

य�द मेरो ठे गाना DPS सीमाहरूमा हुन्छ भने थाहा पाउन म मेरो िजम्मेवार� बुझ्छु। यसमा गई म यसलाई पुिष्ट गनर् सक्छु: http://maps.dpsk12.org/ नोट: डेनवरको केह�
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ठे गाना डेनवर सावर्ज�नक �वद्यालयको िजल्ला 1 सँग �मल्दै न।

य�द मैले मेरो �छमेक� �वद्यालयको "छनोट गर�" भने यातायातको ग्यारे न्ट� �दएको छै न भ�न बझ्
ु छु। यातायात ECE को लागू ग�ररहे को छात्रहरूको ला�ग प्रदान ग�रएको हुँदैन।
मैले मेरो छात्रलाई अ�डशन, अन्तवार्ताहरू, पर��ण, आ�द जस्ता िजम्मा �दन चाहने कायर्क्रमको ला�ग योग्य गनर् अन्य कुनै प�न चा�हने आवश्यक अ�त�रक्त चरणहरू पूरा

गन� मेरो िजम्मेवार� हुन्छ भ�न बझ्
ु छु।

य�द मेरो छात्र योग्य छै नन ् वा कुनै प�न कायर्क्रमको ला�ग उपयुक्त उमेर ऊ/उ�नहरूको भनार् ग�रएको छै न वा त्यस कायर्क्रममा प्र�त�ासूचीमा छन ् भने, यद्य�प य�द मलाई यो
फारामको �वद्यालय/कायर्क्रममा सच
ू ीबद्ध ग�रयो भने भ�न बुझ्छु।

मेरो छात्रले उस/उनको सबै भन्दा ब�ढ- रूचाइएको �वद्यालयमा रा�खएको हुनेछ भ�न त्यहाँ कुनै ग्यारे न्ट� छै न भ�न म बझ्
ु छु। चरण 2 SchoolChoice प�हले आउने, प�हले सेवा

पाउने आधारमा आधा�रत ग�रएको छ।

मैले मेरो छात्रले धेरै असाइन्टमेन्टहरू प्राप्त गन� छै न। SchoolChoice सबै प�रवारहरूको ला�ग समान उपलब्धता सु�निश्चत गनर् एउटा सबै भन्दा बढ�- रूचाइएको
�वद्यालयमा मात्र िजम्मा �दन प�रकल्पना ग�रएको हुन्छ।

मेरो �वद्याथ�लाई हालैको सीटहरू उपलब्ध नहुने कुनै प�न �वद्यालयहरू/कायर्क्रमहरूमा प्र�त�ासूचीबद्ध ग�रएको हुनेछ भ�न म बुझ्छु।

�वद्यालयमा एक पटक भनार् भएप�छ, कुनै प�न �वद्यालयको-�व�शष्ट आवश्यकताहरूको पालन गराउने मेरो िजम्मेवार� हो भ�न म बुझ्छु।

य�द मेरो ठे गाना प�रवतर्न ग�रएको छ मुख्य ठे गाना डेनवर सावर्ज�नक �वद्यालयहरूको फाइलसँग �मल्दै न भने, नयाँ ठे गाना दस्तावेज प्रदान ग�र मेरो �वद्याथ�को हालैको

�वद्यालयको अ�फसको कमर्चार�सँग मेरो ठे गानालाई अद्याव�धक गन� िजम्मेवार� मेरो हो भ�न म बुझ्छु। य�द मैले आफ्नो ठे गानालाई अद्याव�धक ग�दर् न भने, मेरो छात्रको
SchoolChoice फाराम संसो�धत ग�रन स�कँदै न।

म मैले प्राथ�मक घरको ठे गानालाई मेरो छात्र हालै बसेको ठाउँ को यो फाराममा सच
ू ीबद्ध गरे को छ भ�न बझ्
ु छु। ठे गाना �मथ्याकरण िजम्मा �दइएको �वद्यालयबाट �फतार्
�लएको न�तजाको कारणले अनश
ु न्धान गन� �वषयले हुन सक्छ।

ECE/बाल आवेदकहरू मात्र: मैले सबै प्रदान गरे को आम्दानीको जानाकर� ठ�क र सह� छ तथा �त सबै आम्दानीको सूचना �दइएको छ भ�न प्रमा�णत गछुर्। यो जानकार�लाई

संघीय र राज्य कोष तथा �वद्यालयको आ�धका�रहरूले आवेदनमा जानकार� पिु ष्ट गनर् सक्छन ् एवम ् भ�वष्यमा मेरो �वद्याथ�को शल्
ु क तथा �दउँ सोको खानाको िस्थ�त कम
गनर् जार� गनर् सहमत गनर् र�सद �दँ दैछ भ�न म बुझ्छु। य�द मैले थाहा हुने ग�र मेरो बच्चालाई झठ
ू ो जानाकर� �दनाले फाइदाको भकार� गुम्न सक्छ र जसलाई मैले केस गनर्

सक्छु भ�न म बुझ्छु। म मलाई �बल �दने मेरो ट्यूशनको पुरै रा�शको ला�ग िजम्मेवार� छु र एक पटक �वद्यालयको वषर् सुरु भएप�छ मा�सक शुल्क (छनोटको अ�फस र भनार्
सेवाहरूद्वारा �हसाब ग�रएको रूपमा तथा मेरो मा�सक आम्दानीको आधारमा) �तनर् सहमत गछुर्।

छनोट र भतार् सेवाहरूको अ�फस  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

चरण 2 SchoolChoice फाराम: ECE-4 (अक्टोबर 1, 2016 बाट 4 वषर् पुरानो हुनुपछर् )
2016-17 �वद्यालय वषर् �वद्याथ� नाम:
DPS �वद्याथ� ID #:

घरको आकार तथा ट्यश
ू न जानकार�
ट्यश
ू न सहायताको ला�ग योग्य हुन प�रवारहरू Denver सावर्ज�नक �वद्यालयका िजल्लामा वस्नु पछर् । गैर-Denver �नवासीहरूले परू ा ट्यश
ू न शुल्क �तनप
ुर् न� हुन्छ।

तपा� ले एक वा�षर्क लेखा पर��ामा भाग �लन छा�नन स�कन्छ, र छा�नयो भने, तल �दइएको आम्दानीको पयार्प्त दस्तावेज प्रदान गनर् आवश्यक हुने छ।
य�द तपा�ले आम्दानी समथर्नको दस्तावेजहरू प्रदान गनर् असमथर् हुनह
ु ु न्छ भने, तपा�को ट्यश
ू न स्तरलाई एक पण
ू -र् �तन� ट्यश
ू न रा�शमा पन
ु ः समायोजन ग�रएको हुन सक्छ।
डेनवर सावर्ज�नक �वद्यालयको लागत पव
ू �र् वद्यालयलाई 4-वषर्-परु ानोको ला�ग परु ा �दनको ला�ग प्र�त म�हना प्र�त बालक $896, र आधार-�दनको ला�ग प्र�त म�हना प्र�त बालक
$448 प्रदान गछर् । कोलोराडो पव
ू �र् वद्यालय कायर्क्रम, HeadStart, र अन्य जस्ता अ�त�रक्त कोषको श्रोतको कारणले DPS ले तलको लागतको ट्यश
ू न दरहरू प्रदान गनर् स�म छ।
ट्यश
ू न दरहरूलाई कसर� �नधार्रण ग�रएको हुन्छ भन्ने थप जानकार�को ला�ग, कृपया छनोटको अ�फस र भनार् सेवाहरूमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्। तपा�को ट्यश
ू न दरलाई इमेल माफर्त
माचर् 2016 मा पिु ष्ट ग�रने छ। तपा�ले प्राप्त गनर् स�म ट्यश
ू न सहायताको रा�शलाई अ�धकतम गनर्, तपा�ले सबै आवश्यक जानकार� पेश गनप
ुर् छर् । तलको ट्यश
ू न दरलाई
तपा�ले हरे क म�हना भुक्तान गनर् आशा गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

उदाहरण: तपा�को चार जनाको एक प�रवार छ र तपा�को घरको कूल मा�सक आम्दानी (कर �तनुर् प�हले) $3,679 छ, जन
ु स्तम्भ B मा अविस्थत छ। तपा�ले आफ्नो 4-वषर्उमेरको बच्चालाई आधा-�दनको पव
ू -र् �वद्यालय कायर्क्रममा भनार् गद� हुनह
ु ु न्छ। तपा�को अनम
ु ा�नत मा�सक ट्यश
ू न दर $30.60 छ

4वषर् उमेरको बच्चाको ला�ग प्रारिम्भक �श�ा �नद� �शका र दरहरू
A

B

C

D
मा�सक कूल आम्दानी

F
&�नका�लएको

E

प�रवार आकार

सम्म

बाट

सम्म

बाट

सम्म

बाट

सम्म

बाट

सम्म

2
3
4
5
6
7
8

$2,425
$3,051
$3,677
$4,303
$4,929
$5,555
$6,181

$2,426
$3,052
$3,678
$4,304
$4,930
$5,556
$6,182

$3,186
$4,018
$4,850
$5,682
$6,514
$7,346
$8,178

$3,187
$4,019
$4,851
$5,683
$6,515
$7,347
$8,179

$3,983
$5,023
$6,063
$7,103
$8,143
$9,183
$10,223

$3,984
$5,024
$6,064
$7,104
$8,144
$9,184
$10,224

$4,514
$5,692
$6,871
$8,050
$9,228
$10,407
$11,586

$4,515
$5,693
$6,872
$8,051
$9,229
$10,408
$11,587

$9,425
$11,887
$14,348
$16,513
$19,271
$21,732
$24,193

कायर्क्रम

ECE- 4आधा

ट्यस
ू न-

�दन

�न:शुल्क
ट्यस
ू न-

ECE- 4पूणर् �दन

�न:शुल्क
$0

ट्यस
ू न प्र�त म�हना

गैर-डेनभर
बा�सन्दा

भन्दा ठूलो
$9,307
$11,709
$14,111
$16,513
$18,916
$21,318
$23,720

$30.60

$114.40

$206.70

$324.00

$412.50

$448.00

$61.20

$228.80

$413.40

$648.00

$825.00

$896.00

$50

$50

$60

$25

�फतार् नहुने दतार् शुल्क (प�हलो �बजकमा समावेश भएको)
$35

$45

ECE-4 कायर्क्रमको प्राथ�मकता
�नम्न �ल�खत पष्ृ ठले ECE-4 कायर्क्रमलाई माग गन� �वद्यालयहरूको सूचीको समावेश गछर् । कायर्क्रम र ठाउँ को उपलब्धता प�रवतर्न गन� कारण हुन सक्छ।

कृपया तपा�ले आफ्नो बच्चाले भाग �लन चाहनह
ु ु ने �वद्यालय/कायर्क्रमको बक्स भनह
ुर् ोस ्।

�वद्यालय/कायर्क्रमको नाम: _________________________________________________________________________________________________
मैले रूचाउँ छु:



परू ा �दनको क�ा



आधा �दनको क�ा

*कृपया AM/PM कायर्क्रमहरूको अनरु ोधहरूलाई प्र�त �वद्यालयको उपलब्धतता अनस
ु ार मात्र समायोिजत गनर् स�कन्छ भ�न ध्यान �दनह
ु ोस ्।
म यो चरण 1 SchoolChoice फारामलाई दस्तखत ग�र बझ्
ु छु, म SchoolChoice प्र�क्रयालाई पालन गनर्को ला�ग सहमत छु; यो फाराममा सूचीबद्ध भएको सबै जानकार�लाई पढे को छु र
सहमत गछुर्; यो फाराममा पेश गरे को सबै जानकार� मेरो उत्कृष्ट �ान; र मैले मेरो बच्चाको ला�ग न�तजात्मक SchoolChoice �वद्यालयको कायर्लाई स्वीकार गद� छु।
म पेश ग�रएको जानकार�लाई प्रमा�णतको प्रयास गन� DPS सरु ��त अ�धकार बझ्
ु छु, र य�द सामग्रीलाई ठ�कसँग पिु ष्ट गनर् स�कँदै न भने मेरो बच्चाको �वद्यालयको कायर् ग्यारे न्ट� ग�रएको
हुने छै न।
आमाबव
ु ा/अ�भभावक नाम (कृपया छाप्नुहोस ्): _____________________________________________________
अ�भभावकको दस्तखत: _____________________________________________________________ �म�त: __________________

छनोट र भतार् सेवाहरूको अ�फस  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

चरण 2 SchoolChoice फाराम: ECE-4 (अक्टोबर 1, 2016 बाट 4 वषर् पुरानो हुनुपछर् )
2016-17 �वद्यालय वषर्

छनोट र भतार् सेवाहरूको अ�फस  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

