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चोइस वेबसाइट मार्फ त अनलाइन सू्कलरोजाइ आवेदन प्राप्त गननफहोस्। 

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल अकाउन्ट छ र आफ्ना लगइन जानकारी जानु्नहुन्छ िने, चरण 7 मा जानुहोस्। 

वतटमान दिदपएस पररवारहरूले आफ्ना दवद्यार्थीको आइदि नम्बर प्रयोग गरेर अदििावक पोर्टलबनाउन सक्छन्।  

वतटमानमा दिदपएसमा निएका अदििावकहरूले पदन दवद्यार्थी आइदि प्राप्त गनटका लादग सहयोगी 

िस्ताबेजहरूसदहत िनाट-पूवट (दप्र-इनरोलमेन्ट) फाराम बुझाएर अदििावक पोर्टल अकाउन्ट बनाउन सक्छन्। िनाट-पूवट 

(दप्र-इनरोलमेन्ट) फारामका दवषयमा बढी जानकारीका लादग, रोजाइ र िनाट कायाटलय वा कुनै दिदपएस सू्कलमा 

सम्पकट  गनुटहोस्।   

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल अकाउन्ट छ वा एउर्ा सू्कलरोजाइ अकाउन्ट बनाइसकु्निएको छ िने, पासविट  

पररवतटन गनटका लादग कृपया यस िस्तावेजको अन्त्यमा यी पासविट  पररवतटन दनिेशनहरू हेनुटहोस्।  

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल अकाउन्ट छैन िने, तपाईँ सू्कलरोजाइ अकाउन्ट बनाएर पदन सू्कलरोजाइ प्रदियामा 

िाग दलन सकु्नहुन्छ। तल दिइएका चरणहरू पालना गनुटहोस्:  

नोट: यदि तपाईँको दवद्यार्थी हाम्रो प्रणालीमा उपस्थर्थत हुने सम्भावना िेस्ियो िने, तपाईँले आफ्नो आवेिन बुझाउनका लादग रोजाइ र िनाट 

कायाटलय वा दिदपएस सू्कलसँग काम गनट आवश्यक छ।   

सू्कलरोजाइ अकाउन्ट बनाउने तररका 

1. Create a SchoolChoice account (सू्कलरोजाइ अकाउन्ट बनाउननहोस्) दलङ्कमा स्िक गनुटहोस्। 

 

2. वैध इमेल ठेगाना र आफूले चाहेको पासविट  राख्नुहोस्, तेस्रो लाइनमा पासविट पुदि गनुटहोस्, अदन Create 

account (अकाउन्ट बनाउननहोस्) मा स्िक गनुटहोस्। पासविटका कुनै दवदशि आवश्यकताहरू छैनन्। 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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तपाईँको इमेल ठेगानामा पुदिकरण पठाइनेछ, र तपाईँले तलको स्िन िेख्नुहुनेछ। आफ्नो सू्कलरोजाइ अकाउन्ट 

प्रमाणीकरण गनटका लादग तपाईँले आफ्नो इमेलमा जानुपनेछ। 

 

तपाईँले schoolchoice@dpsk12.org बार् इमेल प्राप्त गनुटहुनेछ।  यदि तपाईँले इनबक्समा मेल िेख्नुिएन िने, 

कृपया स्पाम/जङ्क इमेलमा हेनुटहोस्। आफ्नो इमेल प्रमाणीकरण गनटका लादग यहाँ CLICK HERE (स्िक गनुटहोस्) 

मा स्िक गनुटहोस् र तपाईँलाई पुन: सू्कलरोजाइ लगइन पृष्ठमा लदगनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईँको अकाउन्ट प्रमाणीकरण िैसकेपदछ, तपाईँ आफ्नो इमेल र नयाँ बनाएको पासविट  सदहत Sign in (साइन इन) 

गनट सक्षम हुनुहुनेछ। 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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3. आफ्नो पररवार प्रोफाइल बनाउनका लादग Let’s Get Started (अब सनरु गर ौँ)मा स्िक गनुटहोस्। 

 

4. आफ्नो जानकारी रास्िसकेपदछ  Next (अगाडि)मा स्िक गनुटहोस्। एसे्टररक्स दचन्ह(*) िएका सबै 

दफल्डहरू िनुट आवश्यक छ। 

 4A. िर पिाउन प्रयोग गरेर Relationship to students (डवद्यार्थीसौँगको सम्बन्ध) प्रदवि गनुटहोस्। 

 

 4B. आफ्नो First name (पडहलो नाम)  र Last name (र्थर) प्रदवि गनुटहोस्। 

 4C. Home Address (घरको ठेगाना), जुन प्रस्तादवत सूचीबार् तपाईँले छनोर् गनट सकु्नहुन्छ।  
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तपाईँको ठेगानामा स्िक गरेपदछ, अन्य ठेगाना दफल्डहरू तपाईँको बाँकी ठेगानाले िररनु पनेछ।  

लागू हुन्छ िने, Apartment, Unit, or Suite Number (अपाटफमेन्ट, यनडनट वा सनइट नम्बर) का 

लादग अङ्क प्रदवि गनुटहोस्। 

4D. आफूले चाहेको Contact Preference (सम्पकफ  प्रार्थडमकता) प्रदवि गनुटहोस् र कम्तीमा एउर्ा फोन 

नम्बर प्रदवि गनुटहोस्।  यदि तपाईँले प्रार्थदमकताको दवदधमा रे्क्स्ट रोजु्नियो िने, सने्दश र िेर्ा िरहरू लागू 

हुनसक्छन् िने्न कुरा नोर् गनुटहोस्।  यस अदतररक्त रे्क्स्टको छनोर् गरेर, तपाईँले रेकिट  गररएका स्वचादलत 

फोन कलहरू र/वा रे्क्स्टहरू प्राप्त गने सहमदत दिनुहुन्छ। 

 

5.  Next (अगाडि) मा स्िक गरेपदछ, प्रणालीले रािेको ठेगाना वैध दवद्यार्थी ठेगाना हो वा होइन प्रमाणीकरण 

गनेछ।  तपाईँलाई आफ्नो ठेगाना पुदि गनट वा प्रमाणीकरण गनट िन्न सदकन्छ।  यदि होइन िने, चरण 6 मा 

जानुहोस्।  

5A.  Confirm Address (ठेगाना पनडि) गनट आफ्नो ठेगानाका लादग वतटमान थर्थानको दपन सही िएको दनदित 

गनुटहोस्। तलको उिाहरणमा, प्रणालीले "E 47th Ave" पदहचान गऱ्यो, र "East 47th Ave" गरेन। Confirm 

(पनडि गननफहोस्) छनोर् गनुटहोस् र चरण 6 मा जानुहोस्। 

 

5B.     यदि युदनर् नम्बर (अपार्टमेन्ट, सुइर्, आदि) निएमा, दजप कोि पदहचान निएमा, वा ठेगाना 

आवासको निएर दबदजनेसको िएमा, प्रणालीले ठेगानाहरूमा झण्डा िेिाउनेछ। यदि ठेगाना गलत 

रास्िएको छ िने Fix Address (ठेगाना सच्याउननहोस्)  मा स्िक गरी अदिल्लो पृष्ठमा फदकट नुहोस् र 

आफ्नो ठेगाना सच्याउनुहोस्।  
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5C.    यदि तपाईँले ठेगाना सही राि्नुियो िने, Use Address (ठेगाना प्रयोग गननफहोस्) मा स्िक 

गरी अगादि बढ्नुहोस्।  

     

6. अको स्िनमा, आफ्नो दवद्यार्थीको नाम राि्नुहोस्। First Name (पडहलो नाम), Middle Name (मध्य 

नाम) (यदि िए), Last Name (र्थर), Birth Date (जन्मडमडत), र Gender (डलङ्ग)।  

 

6A. यदि तपाईँको दवद्यार्थी वतटमान दिदपएस दवद्यार्थी िए, उसको/उनको Student ID Number 

(Lunch Number) (डवद्यार्थी आइडि नम्बर (लन्च नम्बर)) प्रदवि गनुटहोस्, यदि र्थाहा छ िने। यो 

आवश्यक िने छैन।  यदि तपाईँको दवद्यार्थी वतटमानमा दिदपएसको दवद्यार्थी होइन िने, चरण 6B दतर 

बढ्नुहोस्। 

 

नोट: यदि तपाईँको दवद्यार्थी वतटमान दिदपएस दवद्यार्थी हो र तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको आइदि राख्नु िएको 

छ िने, यो जानकारी आइदसमा िएको जानकारीसँग ठ्याकै्क डमल्नन पछट : पदहलो नाम, र्थर, जन्मदमदत र 

दवद्यार्थी आइदि सबै दमल्नु पछट । 
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यदि प्रदवि गररएको जानकारी तपाईँको दवद्यार्थीको आइदस रेकिटसँग दमलै्दन िने, तपाईँले तलको जस्तो एरर 

सने्दश प्राप्त गनुटहुनेछ। यदि तपाईँले एरर सने्दश प्राप्त गनुटियो िने, सो एरर के हो िने्न दनधाटरण गनटका लादग 

तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको सू्कलमा वा रोजाइ कायाटलयमा सम्पकट  राि्न सकु्नहुन्छ, वा अगादि जानका लादग 

Create New Student (नयाौँ डवद्यार्थी डसजफना गननफहोस्) मा स्िक गनुटहोस्।  

 

6B.  आफ्नो दवद्यार्थीको Current Grade (वतफमान गे्रि) राख्नुहोस् र िर पिाउन सूचीबार् Grade Applying 

to (आवेदन गरेको गे्रि) राख्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो दवद्यार्थीका दववरणहरू दिदपएसको कुनै वतटमान 

दवद्यार्थीसँग दमलाउन सफल हुनुियो िने, यी दफल्डहरू आफँै िररनेछन्। 
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6C. यदि तपाईँको दवद्यार्थी तपाईँ बदसरहेको ठाउँबार् दिन्न ठाउँमा बथछ िने, New Address (नयाौँ 

ठेगानामा) स्िक गनुटहोस्। अन्यर्था 6D. मा जानुहोस्। 

 

6C.1.नयाँ ठेगाना र्ाइप गनुटहोस्, िर प िाउन मेनु्यबार् दवद्यार्थी कोसँग बथछ छनोर् गनुटहोस् र  Next 

(अगाडि) मा स्िक गनुटहोस्। 
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यदि ठेगाना सही तररकाले रास्ियो िने Use Address (ठेगाना प्रयोग गननफहोस्) वा Confirm (पनडि गननफहोस्) 

मा स्िक गनुटहोस् र चरण 8 मा जानुहोस्। अन्यर्था, ठेगाना प्रमाणीकरणका लादग चरण 5 को सन्दिट 

दलनुहोस्। 

6D. यदि तपाईँ एक जना िन्दा बढी दवद्यार्थीको आमाबाबु/अदििावक हुनुहुन्छ िने, Add Another Student 

(अको डवद्यार्थी र्थप्ननहोस्) मा स्िक गनुटहोस।  अन्यर्था Next (अगाडि) मा स्िक गनुटहोस् र अको चरणमा 

अगादि बढ्नुहोस्। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6D.1. नयाँ दवद्यार्थीको जानकारी राि्नुहोस्, त्यसपदछ Next (अगाडि) स्िक गनुटहोस्। 

(अको दवद्यार्थी र्थप्नका लादग Add Another Student (अको डवद्यार्थी र्थप्ननहोस्)  मा स्िक 

गरेर 6D िोहोऱ्याउनुहोस्)।  यदि यो दवद्यार्थी अलगै्ग ठेगानामा बथछ िने New Address 

(नयाौँ ठेगाना )  मा स्िक गनुटहोस् र चरण 6C. को सन्दिट दलनुहोस्। 

 

 

तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको प्रोफाइल बनाउँिै गिाट कुनै बेला तपाईँलाई पररवार प्रोर्ाइलमा लदगयो िने, Home 

(गृहपृष्ठ) स्िक गनुटहोस् र चरण 7 मा जानुहोस्। 

 

6D.1. 
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वतफमान प्रयोगकताफहरूका लाडग सू्कल रोजाइ  

7. यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल अकाउन्ट छ िने, तपाईँले साइनइन गरेपदछ तपाईँलाई Home (गृहपृष्ठ) मा 

लदगनेछ। यहाँ तपाईँ Add New Student Application (नयाौँ डवद्यार्थी आवेदन र्थप्ननहोस्) मा स्िक गरेर 

आफ्नो दवद्यार्थीका लादग आवेिन सुरु गनट सकु्नहुनेछ।   

 

8. यस स्िनमा तपाईँले आफ्नो िरपररवारमा िएका सबै दवद्यार्थीहरू िेख्नुहुनेछ। चरण 1 मा िाग दलने दवद्यार्थी 

छनोर् गनुटहोस्, तलको जानकारी प्रमाणीकरण गनुटहोस् र Next (अगाडि)  मा स्िक गनुटहोस्।  

 

अब आउने स्क्रिनमा, तपाईौँ ले डिडपएसका ती सबै सू्कलहरूको मानडचत्र देख्न सक्ननहुनेछ जसमा तपाईौँ को 

डवद्यार्थी आवेदन गनफका लाडग योग्य छः 
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मादर्थल्लो िेबे्र कुना (रातो बाकस) यस प्रणालीले तपाईँको दवद्यार्थीको Projected School (प्रके्षडपत सू्कल) र 

Neighborhood or Zone School (डछमेक वा जोन सू्कल)  पदहचान गनेछ। यी सू्कलहरूलाई तपाईँको दवद्यार्थीको 

सू्कल सूचीमा एउर्ा नीलो बाकसद्वारा दनधाटररत गररएको हुनेछ।  तपाईँको Projected School (प्रके्षडपत सू्कल) यदि 

DPS Zone and Transition (डिडपएस जोन र टर ास्क्रजजसन) हो िने, यसको अर्थट तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीका लादग दसर् 

प्राप्त गनट रोजाइ कायटिममा सहिागी हुनुपनेछ। 

तपाईँले Distance (दूरी) मा स्िक गरेर सू्कलहरू पजनी गनट सकु्नहुन्छ (यद्यदप सू्कलहरू स्वतः तपाईँलाई सबैिन्दा 

नदजक हुने गरी नै सूचीकृत गररएका हुन्छन्)। तपाईँले सू्कलहरूको पजनी आफूलाई Favorite (मनपने) सङे्कत 

अनुसार सू्कल फाइन्डर औजारमाफट त पदन गनट सकु्नहुन्छ। 

9. छनोर् गनुटहोस् र १२ वर्ा सू्कलसम्म आवेिन गनुटहोस्। 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. पृष्ठको पुछारमा जानुहोस् र Next (अगाडि)  स्िक गनुटहोस्।  

 

11. आफूलाई सबैिन्दा मनपने सू्कललाई १न. दिएर सू्कलहरूको िम बनाउनुहोस्। तपाईँले एक पर्कमा एउर्ा 

सू्कल छनोर् गनट सकु्नहुन्छ।  नोट: सू्कलहरूको िम पुन: दमलाउनका लादग, तपाईँले सो छनोर्लाई Select 

School (सू्कल छान्ननहोस्) मा दफताट लानु पनेछ।  सू्कलहरूको सूची आफूले चाहेजस्तो िएपदछ, Next 

(अगाडि) स्िक गनुटहोस्।  

 

 

रोजाइ आवेदन 

आफ्नो दवद्यार्थीका लादग कुन सू्कल र कुन गे्रिमा आवेिन गनुटिएको छ िने्न कुरामा आधाररत रहेर, तपाईँको आवेिन 

तल दिइएको िन्दा केही फरक िेस्िन सके्नछ।  कृपया ECE3 Application Steps (इदसइ३ आवेिन चरणहरू), ECE4 

Application Steps (इदसइ ४ आवेिन चरणहरू) , वा Grades K-12 Application Steps (गे्रिहरू क-१२ आवेिन 

चरणहरू) तफट  बढ्नुहोस्। 
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इडसइ३ आवेदन चरणहरू  

1.  आवेिनको Basic Information (आधारभूत जानकारी) िण्ड पूरा गनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरेका 

सू्कलहरू स्िनको मादर्थल्लोपदि ब्यानरमा प्रिदशटत हुनेछन्। कृपया समू्पणट आवश्यक प्रश्नहरू िनुटहोस्।  

 

1A.यदि तपाईँले आवेिन गने कुनै सू्कलमा, आफू पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया Yes (हो) छनोर् 

गनुटहोस् र त्यसपदछ Employee name (कमफचारीको नाम) प्रदवि गनुटहोस् र िर पिाउन मेनु्यबार् सू्कलको नाम 

छनोर् गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले आवेिन गरेको िोजेको गे्रिसँग दमलीरहन आवश्यक छैन (जसै्त तपाईँले 

Ashley Elementary – ECE-3 Full Day (एसे्ल एडलमेन्टरी-इडसइ-३ पूरा डदन) छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले 

Ashley Elementary (एसे्ल एडलमेन्टरी) मात्र छनोर् गरे पुग्छ। 

2. मादर्थको स्िनसर्को पुछारमा रहेको Additional Questions (अडतररक्त प्रश्नहरू) नाम गरेको नीलो बारमा 

स्िक गनुटहोस्।  

 
 

1A 
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2A. सतफसडहतका प्रश्नहरू: केही सतटसदहतका प्रश्नहरू छन् जुन तपाईँले िेि्न वा निेख्न सकु्नहुन्छ।  

उिाहरणका लादग, यदि तपाईँले योग्यता सू्कल (जसै्त, पोलाररस जुन एचदजदर् हो) छनोर् गनुटियो िने तपाईँले 

एउर्ा पपअप सने्दश िेख्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै पदन सू्कलका लादग आफ्नो दवद्यार्थीको योग्यताबारे 

अदनदितता छ िने, कृपया सोझै सू्कलमा फोन गनुटहोस्। यदि तपाईँले कुनै मने्टश्वरी सू्कलका लादग आवेिन 

गनुटिएको छ िने, तपाईँलाई आफ्नो दवद्यार्थीको पूवट मने्टश्वरी अनुिवबारे सोदधनेछ।  

 

2B. इदसइ ३ एउर्ा टु्यसन-आधाररत कायटिम हो। यस िण्डमा तपाईँले इदसइ ३ टु्यसन मागटदनिेशन र िरहरू 

हेनट सकु्नहुनेछ। आफूले टु्यसन सहयोग प्राप्त गनटका लादग आफ्नो आय प्रकर्ीकरण गनट चाहनुहुन्छ, वा टु्यसन 

सहयोगबार् बादहररएर पूरा टु्यसन शुल्क दतनट चाहनुहुन्छ छनोर् गनुटहोस्। यदि तपाईँ दिदपएस सीमामा बसु्नहुन्न 

िने, तपाईँ पूणट टु्यसनका लादग दजमे्मवार हुनुहुन्छ िने्न कुरा नोर् गनुटहोस्।   

 
 

2C. यदि तपाईँले दवकल्प रोजु्नियो िने, तपाईँले आफ्नो Household Size (घरपररवारको आकार)  र सबै 

सिस्यहरूका लादग Income (आय) (रोजगार र गैर-रोजगार) उले्लि गनुटपनेछ। 
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3. त्यसपदछ तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको जन्म र आफ्नो ठेगानाको प्रमाण अपलोि गनुट पनेछ।  

 

 
 

4. आवेिनको अस्िम िण्डरदतर बढ्नुहोस् – SchoolChoice Acknowledgement (सू्कलरोजाइ स्वीकृडत) 

हाल दिदपएसमा पदढरहेका िाजुिाइदििीबदहनीहरू, वैयस्क्तक दशक्षा योजना, िरबादहर (पोषक) थर्थापन, 

तर्था दनशुल्क र नू्यनशुल्क िाना योग्यताका दवषयमा ती अदतररक्त प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। 

 

 

 

 

 

5.  student language (डवद्यार्थी भाषा) र  preferences (डिक्षण प्रार्थडमकता) प्रश्नहरूतफट  बढ्नुहोस्।  
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5A.  केही इदसइ कायटिमहरू (सबै होइन) मा मात्र आधा दिनको दवकल्प िएको हँुिा, तपाईँलाई दबहानीको कक्षा 

वा दिउसोको कक्षाको प्रार्थदमकताबारे सोदधनेछ। तपाईँको प्रार्थदमकताले सू्कलमा तपाईँको दवद्यार्थीको 

थर्थापनलाई असर पािैन, र तपाईँले प्रार्थदमकता िेिाए अनुसार नै पाउनुहुनेछ िने्न ग्यारेन्टी पदन गररँिैन। 

5B. यदि तपाईँको दवद्यार्थीले Spanish (स्प्याडनस), बोल्छ िने, यदि उपलब्ध िएमा, तपाईँले अङ््गगे्रजी वा 

थयादनस मा दशक्षण छनोर् गने दवकल्प प्राप्त गनुटहुनेछ।  

 

6. student’s race/ethnicity (डवद्यार्थीको जात/नस्क्रियता)  प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। यो जानकारी 

सू्कलरोजाइ थर्थापन उदे्दश्यका लादग प्रयोग गररँिैन र यो तथ्याङ्क सङ्कलन र दवशे्लषणका लादग आवश्यक छ िने्न 

कुरा नोर् गनुटहोस्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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7.  General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (सामान्य सू्कल रोजाइफ  आमाबाबन/अडभभावक 

सहमडत) समीक्षा गनुटहोस्। सू्कलरोजाइ वेबसाइर्मा सहमदत हेनटका लादग तपाईँले प्रम्प्ट गररएको दलङ्कमा स्िक 

गनुटपनेछ। यस अदतररक्त, हामी तपाईँले इदसइ टु्यसन-आधाररत कायटिम बुझेको कुरा पुदि गनट प्रश्न गछछँ। 

 

 
 

8.  अगादि बढ्न आवेिन बुझाउनका लादग Next (अगाडि) मा स्िक गनुटहोस्।  

 

ECE4 Application Steps (इडसइ४ आवेदन चरणहरू) 

1. आवेिनको Basic Information (आधारभूत जानकारी) िण्ड पूरा गनुटहोस्। यदि आवेिनको यस िण्डमा 

तपाईँलाई सहयोग चादहन्छ िने, कृपया यहाौँ पाइने पररवारहरूका लादग सामान्य २०२०-२०२१ सू्कलरोजाइ 

नेदिएसन मागटिशटक हेनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरररहेका सू्कलहरू स्िनको मादर्थल्लोपदि ब्यानरमा 

प्रिदशटत हुनेछन्।  
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यदि आफूले आवेिन गिै गरेको सू्कलमा तपाईँ पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया Yes (हुजछ) छनोर् 

गनुटहोस् र Employee name (कमफचारीको नाम) प्रदवि गनुटहोस् तर्था िर पिाउनबार् सू्कलको नाम छनोर् 

गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले आवेिन गरेको िोजेको गे्रिसँग दमलीरहन आवश्यक छैन(जसै्त तपाईँले 

Ashley Elementary – ECE-4 Full Day (एसे्ल एडलमेन्टरी-इडसइ-४ पूरा डदन) छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले 

Ashley Elementary (एसे्ल एडलमेन्टरी) मात्र छनोर् गरे पुग्छ। 

 

2. मादर्थको स्िनसर्को पुछारमा Additional Application Questions (अडतररक्त आवेदन प्रश्नहरू) नाम गरेको 

नीलो बारमा स्िक गनुटहोस्। तपाईँले िेनभर डप्रसू्कल कायफक्रम आवेदन िेख्नुहुनेछ। हाम्रा पररवारहरूका 

लादग वहनयोग्य इदसइ-४ दवकल्पहरू प्रिान गनटका लादग िेनिर पस्िक सू्कल्सले िेनिर दप्रसू्कल कायटिम 

(दिदपदप) सँग साझेिारी गरेको छ।  

3. खण्ड एक: पररवार जानकारी: कृपया Parent/Guardian First Name (आमाबाबन/अडभभावकको पडहलो 

नाम) र Last Name (र्थर) र Phone Number (र्ोन नम्बर) प्रदवि गराउनुहोस्। लागू हुने िए, िोस्रो 

आमाबाबु/अदििावकका लादग पदन सोही जानकारी प्रिान गनुटहोस्। तपाईँको दवद्यार्थीको Race/Ethnicity 

(जात/नस्क्रियता) जानकारी, Primary Language (प्रार्थडमक भाषा), र Language Spoken at Home (घरमा 

बोडलने भाषा) प्रदवि गराउनुहोस्। आफ्नो दवद्यार्थी र पररवारमा सबैिन्दा नदजकबार् लागू हुने दवकल्प उपलब्ध 

निए, Other (अन्य) छनोर् गनुटहोस् र प्रश्निन्दा मुस्िर िेिा पने बाकसमा उले्लि गनुटहोस्। 

 
 

4. खण्ड दनई: अननसन्धान अध्ययन सहभाडगता: आफू दिदपदपसँग अनुसन्धान अध्ययनमा िाग दलने वा नदलने बारे 

सङे्कत गनुटहोस्। 
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5. खण्ड तीन : आय जानकारीः इदसइ ४ एउर्ा टु्यसन आधाररत कायटिम हो। यस िण्डमा तपाईँले इदसइ ४ 

टु्यसन मागटिशटनहरू र िरहरू हेनट सकु्नहुनेछ। आफूले टु्यसन सहयोग प्राप्त गनटका लादग आफ्नो आय 

प्रकर्ीकरण गनट चाहनुहुन्छ, वा टु्यसन सहयोगबार् बादहररएर पूरा टु्यसन शुल्क दतनट चाहनुहुन्छ छनोर् गनुटहोस्। 

नोर्ः यदि तपाईँ दिदपएस सीमामा बसु्नहुन्न िने, तपाईँ पूणट टु्यसनका लादग दजमे्मवार हुनुहुन्छ।   
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5A. यदि तपाईँले दवकल्प रोजु्नियो िने, तपाईँले आफ्नो Household Size (घरपररवारको आकार) र सबै 

सिस्यहरूका लादग Income (आय) (रोजगार र गैर-रोजगार) उले्लि गनुटपनेछ। 

 
 

 

 

 

 

 

5B. त्यसपदछ तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको जन्म र आफ्नो ठेगानाको प्रमाण अपलोि गनुट पनेछ।  यदि तपाईँ िेनिर 

सहर र काउन्टीमा बसु्नहुन्छ िने र टु्यसन सहयोगका लादग आवेिन गनट चाहनुहुन्छ िने, तपाईँले ३० िमागत 

दिनको आयको प्रमाण अपलोि गनट आवश्यक छ।  यो आयको प्रमाण प्रते्यक अदििावकको रोजगार र गैर-

रोजगारबार् प्राप्त आयको आवश्यक हुनेछ। 
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***यडद तपाईौँ  कागजपत्रहरू अपलोि सक्ननहुन्न भने स्क्रिनको पनछारमा सेभ प्रोगे्रसमा स्क्रिक गननफहोस र 

सहयोगका लाडग भनाफ केन्द्र जाननहोस् वा ७२०-४२३-३४९३ मा रोजाइ र भनाफ काल्यालयमा सम्पकफ  

गननफहोस्।*** 

6. खण्ड चार: हामीबारे कसरी र्थाहा पाउननभयो हामीलाई भन्ननहोस्: दिदपदपलाई तपाईँले उनीहरूबारे कसरी 

र्थाहा पाउनुियो र उनीहरूको कुन स्रोतले तपाईँलाई आफ्नो दवद्यार्थीको दप्रसू्कल रोज्न मद्दत गऱ्यो बताउनुहोस्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. खण्ड पाौँच: दिदपदप अदििावक सहमदत र जानकारी प्रकर्ीकरण: यो सहमदत दिदपएस सू्कल रोजाइ सहमदत 

िन्दा दिन्न हो। कुनै प्रश्नहरू िए कृपया दिदपदपलाई ३०३.५९५.४३७७ मा सम्पकट  गनुटहोस् वा dpp.org हेनुटहोस्।  

तपाईँलाई यदि कसैले यो आवेिन िनट सहयो गरेको छ िने, अस्िम प्रश्नका लादग  Yes (हो)  छनोर् गनुटहोस् र 

तयारकताटको नाम प्रदवि गराउनुहोस्।  

https://dpp.org/
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8. आवेिनको अस्िम िण्डरदतर बढ्नुहोस् – SchoolChoice Acknowledgement (सू्कलरोजाइ स्वीकृडत)। हाल 

दिदपएसमा पदढरहेका िाजुिाइदििीबदहनीहरू, वैयस्क्तक दशक्षा योजना, िरबादहर (पोषक) थर्थापन, तर्था 

दनशुल्क र नू्यनशुल्क िाना योग्यताका दवषयमा ती अदतररक्त प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। 

 

 

 

9.  Student language (डवद्यार्थी भाषा) र instruction preferences (डिक्षण प्रार्थडमकता) प्रश्नहरूतफट  अगादि 

बढ्नुहोस्।  

 

9A. केही इदसइ कायटिमहरू (सबै होइन) मा मात्र आधा दिनको दवकल्प िएको हँुिा, तपाईँलाई दबहानीको कक्षा 

वा दिउसोको कक्षाको प्रार्थदमकताबारे सोदधनेछ। तपाईँको प्रार्थदमकताले सू्कलमा तपाईँको दवद्यार्थीको थर्थापनमा 
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कुनै प्रिाव पानेछैन, र तपाईँले आफ्नो प्रादर्थदमकताको सू्कल प्राप्त गनुटहुन्छ िने्न कुनै ग्यारेन्टी पदन छैन। 

 

9B. यदि तपाईँको दवद्यार्थीले Spanish (स्प्याडनस), बोल्छ िने, यदि उपलब्ध िएमा, तपाईँले अङ््गगे्रजी वा 

थयादनस मा दशक्षण छनोर् गने दवकल्प प्राप्त गनुटहुनेछ।  

 

10.  student’s race/ethnicity (डवद्यार्थीको जात/नस्क्रियता)  प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। यो जानकारी 

सू्कलरोजाइ थर्थापन उदे्दश्यका लादग प्रयोग गररँिैन र यो तथ्याङ्क सङ्कलन र दवशे्लषणका लादग आवश्यक छ िने्न 

कुरा नोर् गनुटहोस्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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11. General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (सामान्य सू्कल रोजाइफ  आमाबाबन/अडभभावक 

सहमडत) समीक्षा गनुटहोस्। सू्कलरोजाइ वेबसाइर्मा सहमदत हेनटका लादग तपाईँले प्रम्प्ट गररएको दलङ्कमा स्िक 

गनुटपनेछ। यस अदतररक्त, हामी तपाईँले इदसइ टु्यसन-आधाररत कायटिम बुझेको कुरा पुदि गनट प्रश्न गछछँ। 

 

 
 

12. अगादि बढ्न आवेिन बुझाउनका लादग Next (अगाडि) मा स्िक गनुटहोस्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गे्रिहरू के-१२ आवेदन चरणहरू 
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1.  आवेिनको Basic Information (आधारभूत जानकारी) िण्ड पूरा गनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरेका 

सू्कलहरू स्िनको मादर्थल्लोपदि ब्यानरमा प्रिदशटत हुनेछन्। कृपया सबै आवश्यक प्रश्नहरू िनुटहोस्, तल 

पहेलँोले हाइलाइर् गरेजसै्त।   

 

 

1A.यदि तपाईँले आवेिन गने कुनै सू्कलमा, आफू पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया Yes (हो) छनोर् 

गनुटहोस् र त्यसपदछ Employee name (कमफचारीको नाम) प्रदवि गनुटहोस् र िर पिाउन मेनु्यबार् सू्कलको नाम 

छनोर् गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले आवेिन गरेको िोजेको गे्रिसँग दमलीरहन आवश्यक छैन(जसै्त तपाईँले 

Ashley Elementary – ECE-3 Full Day (एसे्ल एडलमेन्टरी-इडसइ-३ पूरा डदन) छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले 

Ashley Elementary (एसे्ल एडलमेन्टरी) मात्र छनोर् गरे पुग्छ। 

2. Additional Questions (अडतररक्त प्रश्नहरू) नामाकरण गररएको पुछारको नीलो बारमा स्िक गनुटहोस्।  

2A. Conditional Questions (सतफ सडहतका प्रश्नहरू): केही सतट सदहतका प्रश्नहरू छन् जुन तपाईँले िेि्न वा 

निेख्न सकु्नहुन्छ।  उिाहरणका लादग, यदि तपाईँले योग्यता सू्कल (जसै्त, पोलाररस जुन एचदजदर् हो) छनोर् 

गनुटियो िने तपाईँले एउर्ा पपअप सने्दश िेख्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै पदन सू्कलका लादग आफ्नो 

दवद्यार्थीको योग्यताबारे अदनदितता छ िने, कृपया सोझै सू्कलमा फोन गनुटहोस्। यदि तपाईँले कुनै मने्टश्वरी 

सू्कलका लादग आवेिन गनुटिएको छ िने, तपाईँलाई आफ्नो दवद्यार्थीको पूवट मने्टश्वरी अनुिवबारे सोदधनेछ। 

अन्त्यमा, यदि तपाईँले आवेिन गरेको सू्कलमा पदहले पढेका िाजुिाइदििीबदहनीका लादग प्रार्थदमकता छ िने, 

तपाईँले सो िाजुिाइदििीबदहनीको जानकारी राख्नु पनेछ।  

2B. अदतररक्त प्रश्नहरूमा, यदि तपाईँ हालसालै नयाँ िरमा सनुटिएको छ िने, तपाईँले सरेको दमदत, आफ्नो 

दवद्यार्थीको पदहलेको सू्कल, र पदहलेको सू्कलको अवस्थर्थदत उले्लि गनटपनेछ।  

 

1A 
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2C. यदि तपाईँको दवद्यार्थी दिदपएसमा नयाँ हो िने, तपाईँले आफ्नो दवद्यार्थीको जन्म र तपाईँको ठेगानाको प्रमाण 

अपलोि गनुटपनेछ। यस अदतररक्त, यदि तपाईँको दवद्यार्थी वतटमान दिदपएस दवद्यार्थी हो िने र तपाईँ हालसालै 

ठाउँ सनुट िएको छ िने (र तपाईँले आफ्नो ठेगाना र दवद्यार्थीको सू्कलको प्रमाण बुझाउनु िएको छैन िने), 

तपाईँले यहाँ पदन ठेगानाको प्रमाण अपलोि गनुटपनेछ। यदि यी िुवै स्थर्थदतहरू तपाईँका लादग लागू हँुिैनन् िने, 

कृपया चरण 3 मा जानुहोस्।  यदि तपाईँ अदहले िस्तावेजहरू अपलोि गनट सकु्नहुन्न िने, तपाईँले आफ्नो 

दवद्यार्थीले शरिमा सू्कल सुरु गनुट अगावै यी िस्तावेजहरू प्रिान गननफपनेछ िने्न कुरा कृपया बुझ्नुहोस्। यदि 

तपाईँले आवेिनमा अदतररक्त िस्ताबेज(उिाहरणः अदििावकत्वको प्रमाण वा जन्म प्रमाणपत्रको प्रमाणको 

अनुवाि)हरू अपलोि गनट आवश्यक छ िने, कृपया "के तपाईँ अको प्रमाणीकरण िस्ताबेज र्थप गनट 

चाहनुहुन्छ?" िने्न प्रश्नमा हो (Yes) छनोर् गनुटहोस् (तल हेनुटहोस्)   

यदि तपाईँ फोन प्रयोग गरेर आवेिन गरररहनुिएको छ िने, तपाईँले Upload (अपलोि) स्िक गररसकेपदछ यी 

िस्तावेजहरूको फोर्ो स्िच्न सकु्नहुनेछ।  

 

3. आवेिनको अगादिको िण्डमा जानका लादग SchoolChoice Acknowledgement (सू्कलरोजाइ 

एकनलेजमेन्ट) शीषटक िएको नीलो बारमा स्िक गनुटहोस्। आवश्यक प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्।  
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3A. यदि तपाईँको दवद्यार्थीको िाजुिाइदििीबदहनी हाल दिदपएस सू्कलमा पदढरहेको छ र सो कुरा पदहले 

आवेिनमा उले्लि गररएको दर्थएन िने, हो छनेर् गनुटहोस् र िाजुिाइदििीबदहनीको पूरा नाम र जन्मदमदत 

िनुटहोस्। 

 
 

 

3B. जारी प्रदवि गनुटहोस् र Yes (हो) वा No (होइन) छनोर् गरेर आफ्नो दवद्यार्थी अन्य कुनै सू्कल दिस्स्टरक्टमा 

दवचाराधीन िए निएको वा दनष्कासनको आिेश अिगटत िए निएको उत्तर दिनुहोस्। 

 

 
 

3C.  Yes (हो) वा No (होइन) छनोर् गरेर आफ्नो दवद्यार्थीको आइइदप िएको निएको उत्तर दिनुहोस्। यदि 

हो छनोर् गनुटियो िने, तपाईँलाई आफ्नो दवद्यार्थीको आइइदप अपलोि गनट प्रम्प्ट गररनेछ। 

 

 

3D. जारी राख्नुहोस् र िर-बादहरको थर्थापन र दनशुल्क तर्था नू्यनशुल्क िानाका लादग योग्यता सम्बन्धी 

प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। 
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3E. जारी प्रदवि गनुटहोस् र यदि तपाईँको दवद्यार्थीको तल आवश्यक िण्डमा उले्लि गररएका सू्कलहरूको 

सूची मधे्य कुनैमा िाजुिाइदििीबदहनी पढ्िै छन् दक छैनन् उत्तर दिनुहोस्। यदि छन् िने siblings full name 

(दाजनभाइ/डददीबडहनीको पूरा नाम) र िाजुिाइ/दििीबदहनी name of the school  (पढ्ने सू्कलको 

नाम) िनुटहोस्।  

 
 

3F. आफ्नो दवद्यार्थीको मूल िाषा केहो जबाफ दिनुहोस्। यदि तपाईँको दवद्यार्थीले Spanish (स्प्याडनस), 

बोल्छ िने, यदि उपलब्ध िएमा, तपाईँले अङ््गगे्रजी वा थयादनस मा दशक्षण छनोर् गने दवकल्प प्राप्त गनुटहुनेछ।  
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3G. जात र नस्श्लयताका प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्, जात र नस्श्लयताको जानकारी सू्कलरोजाइ थर्थापन 

दवकल्पका लादग प्रयोग गररँिैन िने्न कुरा नोर् गनुटहोस्।  

 
 

3H. सामान्य SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (सू्कल रोजाइफ  आमाबाबन/अडभभावक 

सहमडत) समीक्षा गनुटहोस्। सू्कलरोजाइ वेबसाइर्मा सहमदत हेनटका लादग तपाईँले प्रम्प्ट गररएको दलङ्कमा 

स्िक गनुटपनेछ।  आमाबाबु/अदििावक सू्कलरोजाइ सहमदत पदढसकेपदछ Yes (हो) छनोर् गनुटहोस्।  
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आफ्नो नाम साइन इन गनुटहोस् र अगादि जानका लादग Next (अगाडि)  स्िक गनुटहोस्, वा यदि तपाईँ पदछ 

आवेिन प्रदिया फदकट न चाहनुहुन्छ िने Save Progress (सेभ प्रोगे्रसमा) स्िक गनुटहोस्।.   

 
 

  

 

 

 

4. पनडिकरण पृष्ठः  आफ्ना छनोर्हरू समीक्षा गनुटहोस् र Submit (बनझाउननहोस्) मा स्िक गनुटहोस्।  
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5. आफ्ना रोजाइहरू समीक्षा गने एउर्ा अस्िम अवसर तपाईँले पाउनुहुनेछ; कृपया दतनीहरू सही िमाङ्कमा 

िएको र आवेिन सही दवद्यार्थीका लादग िएको सुदनदित गनुटहोस्। सदकएपदछ Submit (बनझाउननहोस्) मा 

स्िक गनुटहोस्। 

 

आवेदन बनझाइसकेपडछ तपाईौँ लाई पनन:  Home (गृह) पृष्ठमा लडगनेछ जहाौँ तपाईौँ ले डवद्यार्थीका लाडग छनोट 

गरेका सू्कलहरू हेनफ, रे्नफ वा रद्द गनफ सक्ननहुनेछ।  

तपाईौँ ले Add New Student Application  (नयाौँ डवद्यार्थी आवेदन र्थप्ननहोस्) मा स्क्रिक गरेर र डवद्यार्थीको गे्रिमा 

आधाररत Choice Application (रोजाइ आवेदन) डनदेिनहरूको पालना गरेर यस स्क्रिनबाट डभन्न डवद्यार्थीका 

लाडग नयाौँ आवेदन पडन सनरु गनफ सक्ननहुनेछ। 
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पासविफ  पररवतफन गननफहोस् 

 

तपाईँले कुन दवदधले सू्कलरोजाइ आवेिन प्रणालीमा लगइन गनुट ियो िने्न आधारमा, तपाईँलाई आफ्नो पासविट  

पररवतटन गने िुई वर्ा अवसरहरू हुनेछन्: 

1. सू्कलरोजाइ अकाउन्ट: यदि तपाईँले इमेल प्रयोग गरेर अकाउन्ट बनाउनुियो र आफ्ना अदििावक पोर्टल 

लगइन जानकारी प्रयोग नगरी लगइन गनुटिएन िने, आफ्नो इमेल ठेगाना यहाँ रािेर आफ्नो पासविट  

पररवतटन गनुटहोस्।  
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2. अडभभावक पोटफल: यदि तपाईँले अदििावक पोर्टल लगइन जानकारी प्रयोग गरेर लगइन गनुटियो िने, 

कृपया Forgot your password? (आफ्नो पासविफ  डबसफननभयो?) वा Forgot your username? (आफ्नो 

यनजरनेम डबसफननभयो?) मा स्िक गरी अदििावक पोर्टलमाफट त आफ्नो लगइन जानकारी पुन: प्राप्त 

गनुटहोस्। 

 


