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�वकल्प वेबसाइट माफर्त अनलाइनSchoolChoice आवेदनमा पहुँच प्राप्त गनह
ुर् ोस ् ।
31

य�द तपा�को अ�भभावक पोटर् ल खाता छ र आफ्नो लगइन �ववरण थाहा छ भने, चरण 7 मा जानह
ु ोस ् ।
31

31

�वद्यमान DPS प�रवारहरूले उनीहरूको �वद्याथ�को प�हचान नम्बर प्रयोग गर� अ�भभावक पोटर् ल खाता खोल्न
सक्छन ् ।

हाल DPS मा नभएका प�रवारले प�न सहायक कागजातहरू स�हत पव
ू -र् भनार् फारम पेस गर� �वद्याथ� प�हचान

नम्बर प्राप्त गरे र अ�भभावक पोटर् ल खाता खोल्न सक्दछन ् । पव
ू -र् भनार् फारम सम्बन्धी थप जानकार�को ला�ग,
�वकल्प तथा भनार् कायार्लय वा कुनै प�न DPS �वद्यालयमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।

य�द तपा�को अ�भभावक पोटर् ल खाता छै न भने प�न तपा�ले SchoolChoice खाता �सजर्ना गरे र

SchoolChoice (�वद्यालय छनोट) प्र�क्रयामा भाग �लन सक्नह
ु ु नेछ । तल उल्लेख ग�रएका चरणहरू पालना
गनह
ुर् ोस ्:

नोट: य�द तपा�को �वद्याथ�को �ववरण हाम्रो प्रणाल�मा प�हलेदे�ख नै हुने सम्भावना छ भने, तपा�ले आफ्नो आवेदन पेश गनर्का ला�ग
�वकल्प तथा भनार् कायार्लय वा DPS �वद्यालयसँग सहकायर् गनुर् आवश्यक हुन्छ ।

एक SchoolChoice खाता खोल्दा
1. एक SchoolChoice खाता खोल्नह
ु ोस ् �लङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।

2. एक मान्य ईमेल ठे गाना र वािञ्छत पासवडर् हालेर तेस्रो हरफमा आफ्नो पासवडर् पिु ष्ट गनह
ुर् ोस ्, त्यसप�छ
खाता खोल्नह
ु ोस ् िक्लक गनह
ुर् ोस ् । पासवडर् सम्बन्धी कुनै प�न �वशेष मापदण्डहरू छै नन ् ।
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तपा�को ईमेलमा एक पष्ु ट�करण सन्दे श पठाइनेछ, र तपा�ले तलको िस्क्रन दे ख्नह
ु ु नेछ । तपा�ले आफ्नो
SchoolChoice खाता प्रमा�णत गनर् ईमेल खोल्नप
ु छर् ।

तपा�ले schoolchoice@dpsk12.orgबाट एक ईमेल प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ । य�द तपा�ले आफ्नो इनबक्समा ईमेल

दे ख्नभ
ु एन भने, कृपया आफ्नो स्प्याम/जङ्क ईमेल जाँच गनह
ुर् ोस ् । आफ्नो ईमेल प्रमा�णत गनर् र

SchoolChoice लगइन पष्ृ ठमा �फतार् जान यहाँ िक्लक गनह
ुर् ोस ् मा िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।
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तपा�को खाता प्रमा�णत भएप�छ तपा� आफ्नो ईमेल र भखर्रै नयाँ बनाएको पासवडर् प्रयोग गर� साइन इन गनर्
सक्नह
ु ु नेछ ।

3. आफ्नो पा�रवा�रक प्रोफाइल बनाउन आउनह
ु ोस ्, सरु
ु गर� िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।

4. आफ्नो जानकार� हाल्नह
ु ोस ्, त्यसप�छ अक� िक्लक गनह
ुर् ोस ् । सानो तारा (*) अङ्�कत सबै खाल� ठाउँ हरू
भनप
ुर् छर् । तपा�ले किम्तमा एउटा फोन नम्बर हाल्नप
ु दर् छ ।
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5. अक� िक्लक ग�रसकेप�छ, प्रणाल�ले तपा�ले हाल्नभ
ु एको ठे गाना एक मान्य �वद्याथ� ठे गाना हो वा होइन
भनी रुजु गन�छ । तपा�लाई आफ्नो ठे गाना पिु ष्ट वा प्रमा�णत गनर् लगाउन स�कन्छ । य�द छै न भने,

चरण 6 मा जार� राख्नह
ु ोस ् ।
31

5क. ठे गाना पिु ष्ट गनर्, �पन तपा�को ठे गानाको ला�ग सह� स्थानमा रहे को स�ु निश्चत गनह
ुर् ोस ् । तलको

उदाहरणमा, प्रणाल�ले "E 47th Ave" र "East 47th Ave" प�हचान गरे न । �निश्चत गनह
ुर् ोस ् चयन गरे र

चरण 6 मा जार� राख्नह
ु ोस ् ।
31

5ख. प्रणाल�ले य�ू नट नम्बर (अपाटर् मेन्ट, सट
ू , इत्या�द) छुटे का, िजप कोड प�हचान हुन नसकेका

ठे गानाहरू, वा ठे गाना आवासीय नभई व्यवसायको हो भने त्यस्तो ठे गानालाई फ्ल्याग गन�छ । य�द गलत
ठे गाना हा�लएको �थयो भने ठे गाना सध
ु ानह
ुर् ोस ् मा िक्लक गर� प�छल्लो पष्ृ ठमा फ�कर्नह
ु ोस ् र आफ्नो

ठे गाना सच्याउनह
ु ोस ् वा ठे गाना प्रयोग गनह
ुर् ोस ् मा िक्लक गर� जार� राख्नह
ु ोस ् ।
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6. अक� िस्क्रनमा आफ्नो �वद्याथ�को �ववरण हाल्नह
ु ोस ् ।
नोट: य�द तपा�को �वद्याथ� हाल DPS �वद्याथ� हुन ् र आफ्नो �वद्याथ�को ID हाल्नभ
ु यो भने, भ�रएको
�ववरण IC मा रहे को �ववरणसँग ठ्याक्कै �मल्ने हुनप
ु छर् : नाम, थर, जन्म �म�त र �वद्याथ� ID सबै मेल

खाने हुनप
ु छर् ।

य�द भ�रएको �ववरण तपा�को �वद्याथ�को IC रे कडर्सँग मेल खाएन भने, तपा�ले त्र�ु ट सन्दे श प्राप्त गनुह
र् ु नेछ । य�द
तपा�ले त्र�ु ट सन्दे श प्राप्त गनभ
ुर् यो भने, त्र�ु ट �नधार्रण गनर् आफ्नो �वद्याथ�को �वद्यालय वा �वकल्प कायार्लयसँग
सम्पकर् गनर् सक्नुहुन्छ ।
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य�द तपा�को �वद्याथ� प�हले DPS �वद्यालयमा �थए भने, तपा�ले सम्भा�वत रूपमा मेल खाने �वद्याथ� सन्दे श

प्राप्त गनुह
र् ु नेछ । तपा�ले �लङ्क िक्लक गरे र आफ्नो �वद्याथ�को ID नम्बर पन
ु : प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ ।

य�द तपा�को �वद्याथ� DPS का ला�ग नयाँ हुन ् र तपा�ले सम्भा�वत रूपमा मेल खाने �वद्याथ� सन्दे श प्राप्त गनभ
ुर् यो
भने, आफ्नो आवेदन पेश गनर्को ला�ग �वकल्प तथा भनार् कायार्लय या कुनै DPS �वद्यालयमा सम्पकर् गनुह
र् ोस ् ।

6ख. य�द तपा�को �वद्याथ� तपा�भन्दा फरक ठे गानामा बस्छन ् भने, नयाँ ठे गाना िक्लक गनह
ुर् ोस ् । अन्यथा,

6ग मा जानह
ु ोस ् ।

6ख.1. नयाँ ठे गाना टाइप गनह
ुर् ोस ्, ड्रपडाउन मेनुबाट �वद्याथ� कोसँग बस्छन ् भन्ने चयन गनह
ुर् ोस ्,

त्यसप�छ अक� िक्लक गनह
ुर् ोस ् । ठे गाना प्रमा�णकरणको ला�ग चरण 5 मा हे नह
ुर् ोस ् ।

6ग. य�द तपा� एक भन्दा बढ� �वद्याथ�हरूको अ�भभावक हुनुहुन्छ भने, अक� �वद्याथ� थप्नुहोस ् मा िक्लक
गनुह
र् ोस ् । अन्यथा, अक� मा िक्लक गर� अक� चरणमा जानुहोस ् ।

य�द तपा�ले �वद्याथ� प्रोफाइल बनाइसकेप�छ तपा�लाई कुनै प�न बेला प�रवार प्रोफाइल पष्ृ ठमा �नद� �शत ग�रयो भने
गह
ुर् ोस ् र चरण 7 मा जानुहोस ् ।
ृ पष्ृ ठ मा िक्लक गनह
31
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7. य�द तपा�को अ�भभावक पोटर् ल खाता छ भने, साइन इन ग�रसकेप�छ तपा�लाई गह
ृ पष्ृ ठ मा �नद� �शत

ग�रनेछ । यहाँ तपा�ले नयाँ �वद्याथ� आवेदन थप्नह
ु ोस ्मा िक्लक गरे र �वद्याथ�को ला�ग आवेदन सरु
ु
गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।

अक� पष्ृ ठमा प�रवारका सबै �वद्याथ�हरू दे खाउनेछ । चरण 1 मा सहभागी बन्ने �वद्याथ� चयन गनह
ुर् ोस ्,
आफूले आवेदन ग�ररहे को शै��क वषर् र श्रेणी रुजु गरे र अक� मा िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।

अक� िस्क्रनमा तपा�को �वद्याथ�ले आवेदन गनर् �मल्ने DPS का सबै स्कूलहरूको नक्सा दे �खन्छ:
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प्रणाल�ले तपा�को �वद्याथ�को अनम
ु ा�नत स्कूल र �छमेक वा �ेत्रगत �वद्यालयको प�हचान गन�छ । �वद्यालय

सच
ू ीमा प�न यी �वद्यालयहरू नीलो बाकस �चन्हद्वारा इङ्�गत ग�रनेछ । तपा�ले दरू � िक्लक गरे र वा स्कूल फाइन्डर

अनप्र
ु योग माफर्त आफ्नो मनपन� �वद्यालयको रूपमा जनाइएको आधारमा �फल्टर गनर् सक्नुहुन्छ ।

8. आवेदन गनर् 12 स्कूलहरूसम्म चयन गनह
ुर् ोस ् । तपा�ले 12 वटै �वकल्पहरू रोज्नु आवश्यक छै न ।

9. पष्ृ ठको पछ
ु ारमा स्क्रोल गनह
ुर् ोस ् र अक� िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।
10. आफूले सबै भन्दा बढ� चाहे को स्कूललाई # 1 स्कूलको रूपमा र्याङ्�कङ गनह
ुर् ोस ् । तपा�ले हरे क

स्कूललाई एक पटक मात्र चयन गनर् सक्नह
ु ु नेछ । नोट: स्कूलहरू पन
ु : क्रमबद्ध गनर्, तपा� छनोटलाई
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स्कूल चयन गनह
ुर् ोस ् वाक्यांशमा फकार्उनप
ु छर् । स्कूलहरू आफूले चाहे को क्रममा राखेप�छ अक� िक्लक
गनह
ुर् ोला ।

�वकल्प अनप्र
ु योग
प्रत्येक ड्रपडाउन अनप्र
ु योगमा �दनप
ु न� सबै प्रश्नहरूको उत्तर �दनह
ु ोस ् । तपा� प�छ कुनै प�न बेला हालसम्मको
प्रग�त सरु ��त गरे र आवेदनमा फकर्न सक्नह
ु ु न्छ । य�द तपा�ले अक� िक्लक गनभ
ुर् यो र तपा�को स्कूल चयन
समी�ा गन� पष्ृ ठमा पग्ु नभ
ु एन भने, त्यसप�छ पछा�ड आवेदनमा स्क्रोल गरे र उत्तर �दनप
ु न� सबै प्रश्नहरूको
जवाफ �दइएको स�ु निश्चत गनह
ुर् ोस ् ।

नोट: ECE र �कन्डर आवेदकहरूलाई ट्यश
ू न प्रयोजनका ला�ग थप प्रश्नहरू हुनेछन ् ।
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11. जार� राख्न अक� िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।
12. आफ्ना छनौटहरू समी�ा गनह
ुर् ोस ्, त्यसप�छ पेश गनह
ुर् ोस ् िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।
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13. तपा�लाई आफ्ना छनौटहरू समी�ा गनर् एक अिन्तम अवसर पाउनह
ु ु नेछ; कृपया ती सह� क्रममा रहे को र

आवेदन सह� �वद्याथ�को ला�ग भएको स�ु निश्चत गनह
ुर् ोस ् । समाप्त भएप�छ पेश गनह
ुर् ोस ् िक्लक
गनह
ुर् ोस ् ।

आवेदन पेश गरे प�छ तपा�लाई गह
ु :�नद� �शत ग�रनेछ जहाँ तपा� एक �वद्याथ�को ला�ग छनोट
ृ पष्ृ ठ मा पन
ग�रएका �वद्यालय अवलोकन, सम्पादन वा रद्द गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।

तपा�ले यस िस्क्रनबाट नयाँ �वद्याथ� आवेदन थप्नह
ु ोस ् िक्लक गरे र �वकल्प आवेदन �नद� शनहरू पालना गर�
31

अक� �वद्याथ�को ला�ग आवेदन सरु
ु गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।
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