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परिवािहरूका लागि सू्कलछनोट नेगििेसन 2023-2024 

अनलाइन सू्कल छनोट आवेदन छनोट वेबसाइट बाट प्राप्त िननुहोस्। 

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल एकाउन्ट छ र आफ्ना लगइन दववरणहरू थाहा छन् िने, चरण 7 मा जानुहोस्। 

वतटमान दिदपएस पररवारहरूले आफ्नो दवद्याथीको आइदि नम्बर प्रयोग गरेर आफ्नो अदििावक पोर्टल एकाउन्ट 

बनाउन सक्छन्।  

हाल दिदपएसमा निएका पररवारहरूले पदन दवद्याथी आइदि प्राप्त गनटका लादग पूवट-िनाट फाराम तथा आवश्यक 

कागजपत्रहरू बुझाएपदछ अदििावक पोर्टल एकाउन्ट बनाउन सके्नछन्। पूवट-िनाट फारामहरूका बारेमा बढी 

जानकारीका लादग, छनोर् तथा िनाट कायाटलय वा कुनै पदन दिदपएस सू्कलमा सम्पकट  राख्नुहोस्।   

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल एकाउन्ट छ वा सू्कलछनोर् एकाउन्ट बनाइसकु्निएको छ िने आफ्नो पासविट  

ररसेर् गनटका लादग कृपया यस प्रलेखको अन्त्यमा यी पासविट ररसेर् गने दनिेशनहरू को हेनुटहोस्। 

यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल एकाउन्ट छैन िने पदन तपाईँले अब सू्कलछनोर् एकाउन्ट बनाएर सू्कलछनोर् 

प्रदियामा िाग दलन सकु्नहुन्छ। तल दिइएका चरणहरूको पालना गनुटहोस्:  

नोट:  यदि तपाईँको दवद्याथी हाम्रो प्रणालीमा दवद्यमान हुने सम्भावना िए, तपाईँले आफ्नो आवेिन बुझाउनका लादग छनोर् तथा िनाट कायाटलय 

वा कुनै दिदपएस सू्कलसँग काम गनट आवश्यक छ।   

सू्कलछनोट एकाउन्ट बनाउने 

1. सू्कलछनोट एकाउन्ट बनाउननहोस् दलङ्कमा क्लिक गनुटहोस्। 

 

2. आफ्नो वैध इमेल ठेगाना र चाहेको पासविट  प्रदवष्ट गनुटहोस्, तेस्रो लाइनमा उक्त पासविट  पुदष्ट गनुटहोस्, र 

त्यसपदछ एकाउन्ट बनाउननहोस् मा क्लिक गनुटहोस्।  पासविटका कुनै दवशेष आवश्यकताहरू छैनन्। 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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एउर्ा पुष्टीकरण सने्दश तपाईँको इमेलमा पठाइनेछ, र तपाईँले दनम्न क्लिन िेख्नुहुनेछ। आफ्नो सू्कलछनोर् एकाउन्ट 

प्रमाणीकरण गनटका लादग तपाईँले आफ्नो इमेल खोल्नु पनेछ। 

 

तपाईँले schoolchoice@dpsk12.org बार् इमेल प्राप्त गनुटहुनेछ।  यदि तपाईँले आफ्नो इनबक्समा इमेल 

िेख्नुिएन िने, कृपया आफ्नो स्पाम/जङ्क इमेल हेनुटहोस्। आफ्नो इमेल प्रमाणीकरण गनट तथा सू्कलछनोर् लगइन 

पृष्ठमा दफताट पठाइमाग्नका लादग यहाँ क्लिक गनुटहोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आफ्नो एकाउन्ट प्रमाणीकरण िैसकेपदछ तपाईँले इमेल तथा नयाँ बनाएको पासविट  प्रयोग गरी  साइन इन गनट 

सकु्नहुनेछ। 

about:blank
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3. आफ्नो पररवारको प्रोफाइल बनाउनका लादग अब सनरु िि ौँ  मा क्लिक गनुटहोस्। 

 

4. आफ्नो जानकारी प्रदवष्ट गनुटहोस् र  अको मा क्लिक गनुटहोस्। एसे्टररक्स (*) दचन्ह िएका सबै के्षत्रहरू 

अदनवायट छन्। 

4A. िर पिाउन प्रयोग गरेर गवद्यार्थीसौँिको आफ्नो नाता प्रदवष्ट गनुटहोस्। 
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 4B. आफ्नो पगहलो नाम र अन्तिम नाम प्रदवष्ट गनुटहोस्। 

 4C.  घिको ठेिाना प्रदवष्ट गनुटहोस् जुन तपाईँले प्रस्तादवत सूचीबार् छनोर् गनट सकु्नहुन्छ।  

 

आफ्नो ठेगानामा क्लिक गरेपदछ, ठेगाना प्रदवष्ट गने अन्य स्थानहरू बाँकी ठेगानाहरूसदहत बादहर 

दनस्कने छन्।  यदि लागू हुने िए, अपाटुमेन्ट, एकाइ, वा सनइट नम्बि, का लादग मान प्रदवष्ट 

गनुटहोस्। 

4D. आफूले चाहेको सम्पकु प्रार्थगमकता र कम्तीमा एउर्ा फोन नम्बर प्रदवष्ट गनुटहोस्।  यदि तपाईँले आफूले 

चाहेको दवदधमा रे्क्स्ट छनोर् गनुटियो िने, सने्दश तथा िेर्ा िरहरू लागू हुन सक्छन् िने्न कुरा नोर् गनुटहोस्।  

यस अदतररक्त, रे्क्स्ट छनोर् गरेर, तपाईँ स्वदनदमटत फोनकलहरू र/वा रे्क्स्ट सने्दशहरू प्राप्त गनट सहमदत 

व्यक्त गिैहुनुहुन्छ। 

 

5.  अको मा क्लिक गररसकेपदछ प्रणालीले प्रदवष्ट गररएको ठेगाना वैध दवद्याथी ठेगाना हो वा होइन प्रमाणीकरण 

गनेछ।  तपाईँलाई आफ्नो ठेगाना पुदष्ट गनट वा प्रमाणीकरण गनट अनुरोध गनट सदकनेछ।  यदि होइन िने, चरण 

6 तफट  जानुहोस्।  

5A. ठेिाना पनगि िनु का लादग, आफ्नो ठेगानाको दपन सही रहेको दनदित गनुटहोस्। तलको उिाहरणमा, 

प्रणालीले "E 47th Ave" निएर "East 47th Ave." पदहचान गऱ्यो। पनगि िननुहोस् लाइट छनोर् गरी चरण 6 तफट  

जानुहोस्। 
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5B.    यदि एकाइ नम्बर छुरे्मा, दजप कोि पदहचान निएमा, वा ठेगाना आवासीय हुनुको सार्ो दबदजनेस 

िएमा, प्रणालीले त्यस्ता ठेगानाहरूमा सङे्कत गनेछ (अपार्टमेन्ट, सुइर् आदि)। यदि ठेगाना गलत तररकाले 

प्रदवष्ट िएमा, अदिल्लो पृष्ठमा जान र सच्याउनका लादग ठेिाना सच्याउननहोस् मा क्लिक गनुटहोस्।   

 

5C.    यदि तपाईँले ठेगाना ठीकसँग प्रदवष्ट गनुटिएको छ िने, अदि बढ्नका लादग ठेिाना प्रयोि 

िननुहोस् मा क्लिक गनुटहोस्।  

     

6. अको क्लिनमा आफ्नो दवद्याथीको ठेगाना प्रदवष्ट गनुटहोस्: पगहलो नाम, मध्य नाम (यदि िए), अन्तिम 

नाम, जन्मगमगत र गलङ्ग।  
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6A. यदि तपाईँको दवद्याथी वतटमान दिदपएस दवद्याथी िए यदि तपाईँलाई थाहा छ िने कृपया 

उसको/उनको गवद्यार्थी आइगि नम्बि (लन्च नम्बि)  प्रदवष्ट गनुटहोस्। यो अदनवायट छैन।  यदि 

तपाईँको दवद्याथी वतटमान दिदपएस दवद्याथी होइन िने, चरण 6B मा जानुहोस्। 

 

नोट: यदि तपाईँको दवद्याथी वतटमान दिदपएस दवद्याथी हो र तपाईँले आफ्नो दवद्याथीको आइदि प्रदवष्ट गनुटियो 

िने, सो जानकारी आइदसमा िएको जानकारीसँग ठ्याकै्क गमल्नन पनेछ: पदहलो नाम, अक्लिम नाम, जन्म 

दमदत र दवद्याथी आइदि सबै दमल्नु पनेछ। 

 

यदि प्रदवष्ट गररएको जानकारी तपाईँको दवद्याथीको आइदस रेकिटसँग दमलै्दन िने, तपाईँले तलको जस्तो तु्रदर् 

सने्दश पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले तु्रदर् सने्दश प्राप्त गनुटियो िने, तु्रदर् के हो िनी पत्ता लगाउनका लादग 

तपाईँले आफ्नो दवद्याथीको सू्कल वा छनोर् कायाटलयमा सम्पकट  गनट सकु्नहुनेछ, वा अगादि बढ्नका लादग 

नयाौँ गवद्यार्थी गसजुना िननुहोस् मा क्लिक गनुट पनेछ।  
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6B.  िर पिाउनबार् आफ्नो दवद्याथीको वतुमान गे्रि तथा आवेदन िने गे्रि प्रदवष्ट गनुटहोस्। यदि तपाईँ 

आफ्नो दवद्याथीलाई वतटमान दिदपएस दवद्याथीसँग दमलान गनट सफल िएमा, यी के्षत्रहरू तपाईँका लादग पदहले 

नै िररएका हुनेछन्। 

 

 

6C. यदि तपाईँको दवद्याथी आफ्नोिन्दा दिन्न ठेगानामा बस्छ िने, नयाौँ ठेिाना मा क्लिक गनुटहोस्। अन्यथा 

6D मा जानुहोस् 

 

6C.1. नयाँ ठेगाना र्ाइप गनुटहोस्, िर पिाउन मेनु्यबार् दवद्याथी कोसँग बस्छ छनोर् गनुटहोस्, र 

अको  मा क्लिक गनुटहोस्। 
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यदि ठेगाना ठीकसँग प्रदवष्ट ियो िने, ठेिाना प्रयोि िननुहोस्  मा वा पनगि िननुहोस्  मा क्लिक गनुटहोस् र 

चरण 8 तफट  जानुहोस्। अन्यथा, ठेगाना प्रमाणीकरणका लादग चरण 5 मा जानुहोस्।  

6D. यदि तपाईँ एकिन्दा बढी दवद्याथीको आमाबाबु/अदििावक िए, अको गवद्यार्थी र्थप िननुहोस्  मा 

क्लिक गनुटहोस्।  अन्यथा, अको मा क्लिक गनुटहोस् र अको चरणमा जानुहोस्। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6D.1. नयाँ दवद्याथीको जानकारी प्रदवष्ट गनुटहोस् र त्यसपदछ अको मा क्लिक गनुटहोस्। (अको 

दवद्याथी थप गनटका लादग अको गवद्यार्थी र्थप िननुहोस् मा क्लिक गनुटहोस् र चरण 6D 

िोहोऱ्याउनुहोस्। यदि उक्त दवद्याथी दिन्न ठेगानामा बस्छ िने, नयाौँ ठेिाना  मा 

क्लिक गनुटहोस् र चिण 6C  मा जानुहोस्। 

 

 

यदि आफ्नो दवद्याथीको प्रोफाइल बनाउँिै गिाट कुनै दबन्िुमा तपाईँलाई परिवाि प्रोफाइल पृष्ठ तफट  लदगयो िने, 

िृहपृष्ठमा क्लिक गरी चरण 7 तफट  अदि बढ्नुहोस्। 

6D.1

. 
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गवद्यमान प्रयोिकताुहरूका लागि सू्कलछनोट 

7. यदि तपाईँसँग अदििावक पोर्टल एकाउन्ट छ िने, साइन इन गररसकेपदछ तपाईँलाई िृहपृष्ठ तफट  लदगनेछ। 

यहाँ तपाईँले नयाौँ गवद्यार्थी आवेदन र्थप िननुहोस् मा क्लिक गरेर दवद्याथीका लादग आवेिन आरम्भ गनट 

सकु्नहुन्छ।   

 

8. यस क्लिनमा तपाईँ आफ्नो िरपररवारका समू्पणट दवद्याथीहरू िेख्न सकु्नहुनेछ। चरण 1 मा सहिागी हुने 

दवद्याथीको नाम छनोर् गनुटहोस्, तलको जानकारी प्रमाणीकरण गनुटहोस् र त्यसपदछ अको  क्लिक गनुटहोस्।  
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अको न्तिनमा, तपाईौँ ले आफ्नो गवद्यार्थी आवेदन िनु योग्य हुने गिगपएसका सबै सू्कलहरू िएको एउटा 

मानगचत्र देख्ननहुनेछ जसमा: 

 

मादथल्लो िेबे्रदतरको कुनामा (रातो बाकस) मा प्रणालीले तपाईँको दवद्याथीको प्रके्षगपत सू्कल तथा गछमेक वा जोन 

सू्कल पदहचान गनेछ। दयनै सू्कलहरूलाई सू्कल सूचीमा पदन एउर्ा दनलो बाकसद्वारा सङे्कत गररएको हुनेछ।    यदि 

तपाईँको प्रके्षगपत सू्कल गिगपएस जोन तर्था अवस्र्थानाििण सू्कल िए, त्यस्को अथट तपाईँले आफ्नो दवद्याथीका 

लादग दसर् प्राप्त गनट छनोर्मा सहिागी हुनु पनेछ िने्न हो। 

तपाईँले सू्कलहरूलाई दूिी मा क्लिक गरेर छान्न सकु्नहुन्छ (यद्यदप सू्कलहरूलाई स्वतः  तपाईँको िरबार् सबैिन्दा 

नदजकबार् सुरु गरेर सूचीकृत गररनेछ)। तपाईँले सू्कलहरूलाई आफ्नो सबैिन्दा मन पने दनधाटररत गरे अनुसार 

सू्कल फाइन्डर औजार माफट त पदन दफल्टर गनट सकु्नहुन्छ। 

9. तपाईँले 12 वर्ासम्म सू्कलहरू छनोर् गरी आवेिन गनट सकु्नहुन्छ। 

 

about:blank
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10. पृष्ठको पुछारसम्म िोल गनुटहोस् र अको मा क्लिक गनुटहोस्।  

 

11. आफूलाई सबैिन्दा मन पने छनोर्लाई नं. 1 दिएर आफ्ना सू्कलहरूलाई शृङ्खलाबद्ध गनुटहोस्।  तपाईँले 

प्रते्यक सू्कललाई एक पर्कमात्र छनोर् गनट सकु्नहुन्छ।  नोट:  सू्कलहरूलाई पुनः  िममा  राख्नका लादग 

तपाईँले सू्कल छनोट िननुहोस् वाक्ांशमा फदकट नु पनेछ।  सू्कलहरू आफूले चाहेको िममा आइसकेपदछ, 

अको क्लिक गनुटहोस्।  

 

 

छनोट आवेदन 
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तपाईँले आफ्नो दवद्याथीका लादग कुन सू्कल र कुन गे्रिमा आवेिन गिै हुनुहुन्छ िने्न कुरामा आधाररत रहेर, तपाईँको 

आवेिन तल दिइएको िन्दा केही फरक िेक्लखन सके्नछ।  कृपया इदसइ3 आवेिन चरणहरू, इदसइ4 आवेिन 

चरणहरू, वा गे्रि के-12 आवेिन चरणहरू तफट  अदि बढ्नुहोस्। 
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इगसइ3 आवेदनका चिणहरू  

1.  आवेिनको आधाििूत जानकािी खण्ड पूरा गनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरेका सू्कलहरू क्लिनको 

मादथल्लो िागमा रहेको ब्यानरमा प्रिदशटत हुनेछन्। कृपया समू्पणट आवश्यक प्रश्नहरू िनुटहोस्।  

 

1A.  यदि तपाईँ आफूले आवेिन गिै गरेको सू्कलमा पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया हो छनोर् गनुटहोस् 

र त्यसपदछ कमुचािीको नाम  प्रदवष्ट गरी िर पिाउनबार् सू्कलको नाम छनोर् गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले 

आवेिन गिै गरेको गे्रिसँग दमलीरहन आवश्यक छैन (उिाहरणका लादग, तपाईँले एसे्ल एगलमेन्टिी – इगसइ-3 

पूिा गदन छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले एसे्ल एगलमेन्टिी मात्र छनोर् गरे पुग्छ।) 

2. मादथको क्लिनसर्को पुछारमा रहेको अगतरिक्त प्रश्नहरू नाम गरेको दनलो स्तम्भमा क्लिक गनुटहोस्।  

 
 

 

2A. ससतु प्रश्नहरू: केही ससतट प्रश्नहरू रहेका छन् जसलाई तपाईँ िेख्न वा निेख्न पदन सकु्नहुन्छ।  उिाहरणका 

लादग, यदि तपाईँले योग्यता सू्कल (जस्तो पोलाररस, जुन एचदजदर् हो) छनोर् गनुटियो िने, तपाईँले एउर्ा पप-अप 

सने्दश िेख्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै पदन सू्कलका लादग आफ्नो दवद्याथीको योग्यता बारे अदनदित हुनुहुन्छ िने, 

कृपया सम्बक्लित सू्कलमा सोझै फोन गनुटहोस्। यदि तपाईँले कुनै मने्टश्वरी सू्कलका लादग आवेिन गिै हुनुहुन्छ 

िने, दवद्याथीको मने्टश्वरीको पदहलेको अनुिवबारे तपाईँलाई सोदधनेछ।  

 

2B. इदसइ 3 टु्यसन-आधाररत कायटिम हो। यस खण्डमा तपाईँले इदसइ 3 टु्यसन मागटिशटनहरू र िरहरू हेनट 

सकु्नहुनेछ। टु्यसन सहयोग प्राप्त गनटका लादग आफूले आफ्नो आय जानकारी प्रकर् गनट चाहेको वा टु्यसन 

सहयोगबार् बादहररएर पूणट टु्यसन शुल्क िुक्तानी गनट चाहेको छनोर् गनुटहोस्। यदि तपाईँ दिदपएस सीमा दित्र 

बसु्नहुन्न िने, पूणट टु्यसन शुल्कका लादग तपाईँ नै दजमे्मवार हुनुहुन्छ िने्न कुरा नोर् गनुटहोस्।   

 

1A

क 
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2C. यदि तपाईँले उक्त सहयोग दलने दवकल्प छनोर् गनुटियो िने, आफ्नो िरपररवारका प्रते्यक सिस्यका लादग 

तपाईँले घिपरिवािको आकाि र आय (रोजगार र गैर-रोजगार) प्रदवष्ट गनुट पनेछ। 

 
 

 

3. फेरर, तपाईँले आफ्नो दवद्याथीको जन्मको प्रमाण तथा ठेगानाको प्रमाण अपलोि गनुट पनेछ।  

 

 
 

4. आवेिनको अक्लिम खण्डतफट  जानुहोस् – सू्कलछनोट प्रान्तप्तस्वीकाि. हाल दिदपएसमा पदढरहेका 

िाजुिाइदििीबदहनीहरू, िरबादहरको (फोस्टर) स्थापन, तथा दनः शुल्क र नू्यनशुल्क खाना योग्यताका 

दवषयमा सोदधएका अदतररक्त प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। 
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5. गवद्यार्थी िाषा तथा गिक्षण प्रार्थगमकताहरू का प्रश्नहरू तफट  अदि बढ्नुहोस्।   

 

5A. केही (सबै होइन) इदसइ कायटिमहरूमा आधा दिनको दवकल्प रहेकाले, तपाईँलाई पूवाटन्ह वा अपरान्हका 

कक्षाहरू मधे्य कुन प्राथदमकतामा रहेको छ िनी सोदधनेछ। तपाईँको प्राथदमकताले सू्कलमा तपाईँको दवद्याथीको 

स्थापनमा कुनै असर गने छैन, र तपाईँले सो प्राथदमकता पाउने ग्यारेन्टी पदन गररँिैन। 

 

5B. यदि तपाईँको दवद्याथीले स्यागनस बोल्छ िने, उपलब्ध हुने क्लस्थदतमा तपाईँलाई अङ्गे्रजी वा स्यादनसमा 

दशक्षण छनोर् गने दवकल्प रहनेछ । 

 

6. गवद्यार्थीको जात/जागतयता का प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। यो जानकारीलाई कुनै पदन सू्कलछनोर् स्थापन 

उदे्दश्यका लादग प्रयोग गररँिैन तथा यो तथ्याङ्क सङ्कलन र दवशे्लषणका लादग आवश्यक रहेको कुरा नोर् गनुटहोस्। 

5A 

5B 
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7. समग्र सू्कलछनोट आमाबाबन/अगििावक सहमगत को पुनरावलोकन गनुटहोस्। तपाईँले सू्कलछनोर् 

वेबसाइर्मा सहमदत हेनटका लादग तपाईँलाई जहाँ पे्रररत गररयो त्यहाँ क्लिक गनुट पनेछ। यस अदतररक्त, हामी 

तपाईँलाई तपाईँले इदसइ टु्यसन आधाररत कायटिम हो िनी बुझेको प्रमाणीत गनट पदन अनुरोध गनट सके्नछ ।ँ 

 

 
 

8. अदि बढ्न र आफ्नो आवेिन बुझाउन अको   मा क्लिक गनुटहोस्।  
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इगसइ4 आवेदनका चिणहरू 

कृपया ECE-4 ले यस वषु DPS SchoolChoice लोटिी प्रणाली प्रयोि िरििहने छैन िने्न कन िामा ध्यान गदननहोस्। 

कन नै पगन DPS गवद्यालयमा ECE-4 का सबै आवेदकहरूले Universal Preschool (UPK) Colorado साइट 

माफुत आवेदन गदननपछु। तपाईलें अझै पगन UPK आवेदनको सार्थमा SchoolChoice आवेदन पूिा िननु पने छ। 

तपाईकंो SchoolChoice आवेदनमा, कृपया “Universal Preschool (UPK) Colorado आवेदन” चयन िननुहोस्। 

नयाौँ UPK कायुक्रमका बािेमा र्थप जानकािीका लागि, यहाौँ न्तिक िननुहोस्। 
 

1. आवेिनको आधाििूत जानकािी खण्ड पूरा गनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरेका सू्कलहरू क्लिनको मादथल्लो 

िागमा रहेको ब्यानरमा प्रिदशटत हुनेछन्। समू्पणट अदनवायट प्रश्नहरू पूरा गनुटहोस्।  

 

यदि तपाईँ आफूले आवेिन गिै गरेको सू्कलमा पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया हो 

छनोर् गनुटहोस् र त्यसपदछ कमुचािीको नाम प्रदवष्ट गरी िर पिाउनबार् सू्कलको नाम छनोर् 

गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले आवेिन गिै गरेको गे्रिसँग दमलीरहनु आवश्यक छैन (उिाहरणका 

लादग, तपाईँले एसे्ल एगलमेन्टिी – इगसइ-4 पूरा दिन छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले एसे्ल 

एगलमेन्टिी मात्र छनोर् गरे पुग्छ।) 

 

2. मादथको क्लिनसर्को पुछारमा रहेको अगतरिक्त आवेदन प्रश्नहरू नाम गरेको दनलो स्तम्भमा क्लिक गनुटहोस्। 

तपाईँले िेनिि गप्रसू्कल कायुक्रम आवेदन िेख्नुहुनेछ। हाम्रा पररवारहरूका लादग वहनयोग्य इदसइ-4 

https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
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दवकल्पहरू प्रिान गनटका लादग िेनिर पक्लिक सू्कल्सले िेनिर दप्रसू्कल कायटिम (दिदपदप) सँग साझेिारी 

गिटछ।  

3. खण्ड एक: परिवािको जानकािी: कृपया आमाबाबन/अगििावकको पगहलो नाम तथा अन्तिम नाम अदन 

फोन नम्बि प्रदवष्ट गनुटहोस्। यदि लागू हुनेिए, िोस्रो आमाबाबु/अदििावकका लादग उक्त जानकारी प्रिान 

गनुटहोस्। आफ्नो दवद्याथीको जात/जागतयता  जानकारी, प्रार्थगमक िाषा, र घिमा बोल्ने िाषा प्रदवष्ट गनुटहोस्।  

यदि आफ्नो दवद्याथी र पररवारका लादग सबैिन्दा धेरै दमल्ने दवकल्प उपलब्ध छैन िने, कृपया अन्य छनोर् गनुटहोस् 

र प्रश्निन्दा तलदतर खुल्ने बाकसमा उले्लख गनुटहोस्।  

 
 

 

4. खण्ड दनई: अननसन्धान अध्ययन सहिागिता: तपाईँ दिदपदपद्वारा गररने अनुसिान अध्ययनमा सहिागी हुन 

चाहनुहुन्छ दक हुन्न िने्न कुरा सङे्कत गनुटहोस्। 

 
 

5. खण्ड तीन: आय जानकािीीः  इदसइ 4 टु्यसन-आधाररत कायटिम हो। तपाईँले यस खण्डमा इदसइ 4 टु्यसन 

मागटिशटनहरू र िरहरू हेनट सकु्नहुनेछ। टु्यसन सहयोग प्राप्त गनटका लादग तपाईँ आफ्नो आय जानकारी प्रकर् 

गनट चाहनुहुन्छ वा टु्यसन सहयोगबार् बादहररएर पूणट टु्यसन शुल्क िुक्तानी गनट चाहनुहुन्छ, छनोर् गनुटहोस्। यदि 

तपाईँ दिदपएस सीमा दित्र बसु्नहुन्न िने, पूणट टु्यसन शुल्कका लादग तपाईँ नै दजमे्मवार हुनुहुन्छ िने्न कुरा नोर् 

गनुटहोस्।   
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5A. यदि तपाईँले दलने दवकल्प छनोर् गनुटियो िने, आफ्नो िरपररवारका प्रते्यक सिस्यका लादग तपाईँले 

घिपरिवािको आकाि र आय (रोजगार र गैर-रोजगार) प्रदवष्ट गनुट पनेछ। 

 
 

5B. फेरर, तपाईँले आफ्नो दवद्याथीको जन्मको तथा ठेगानाको प्रमाण अपलोि गनुट पनेछ।  यदि तपाईँ िेनिर 

सहर वा काउन्टीमा बसु्नहुन्छ िने तथा टु्यसन सहयोगका लादग आवेिन गनट चाहनुहुन्छ िने, तपाईँले 30 िमागत 

दिनहरूको आयको प्रमाण अपलोि गनट आवश्यक छ।  यो आयको प्रमाण प्रते्यक रोजगार तथा गैर-रोजगार 

अदििावकका लादग आवश्यक छ। 

 

***यगद तपाईौँ  कािजपत्रहरू अपलोि िनु सक्ननहुन्न िने, न्तिनको पनछािमा प्रिगत सेि िननुहोस् मा 

न्तिक िननुहोस् ि सहयोिका लागि सू्कलमा सम्पकु िाख्ननहोस्, कन नै िनाुकेन्द्र जाननहोस्, वा ७२०-४२३-

३४९३ मा छनोट तर्था िनाु कायाुलयमा सम्पकु िननुहोस्।*** 
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6. खण्ड चाि: हाम्रा बािेमा कसिी र्थाहा पाउननियो बताउननहोस्: तपाईँहरूले दिदपदपबारे प्रथम पर्क कसरी 

थाहा पाउनुियो, र उनीहरूका कुनकुन संसाधनहरूले तपाईँलाई आफ्नो दवद्याथीको दप्रसू्कल पत्ता लगाउन र 

छनोर् गनट मद्दत गरे, दिदपदपलाई बताउनुहोस्। 

 
 

 

7. खण्ड पाौँच: गिगपगप अगििावक सहमगत तर्था जानकािी प्रकटीकिण: यो सहमदत दिदपएस सू्कलछनोर् 

सहमदतिन्दा बेगै्ल हो। कुनै प्रश्नहरू िए कृपया दिदपदपलाई ३०३.५९५.४३७७ मा सम्पकट  गनुटहोस् वा dpp.org 

हेनुटहोस्।  यदि कसैले तपाईँलाई आवेिन िनट सहयोग गरेको छ िने, अक्लिम प्रश्नका लादग हो छनोर् गनुटहोस् र 

तयारीकताटको नाम प्रदवष्ट गनुटहोस्।  

 
 

8. आवेिनको अक्लिम खण्डतफट  जानुहोस् – सू्कलछनोट प्रान्तप्तस्वीकाि. हाल दिदपएसमा पदढरहेका 

िाजुिाइदििीबदहनीहरू, िरबादहरको (पोषक) स्थापन, तथा दनः शुल्क र नू्यनशुल्क खाना योग्यताका दवषयमा 

सोदधएका अदतररक्त प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। 

 

https://dpp.org/
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9. गवद्यार्थी िाषा तथा गिक्षण प्रार्थगमकताहरू का प्रश्नहरू तफट  अदि बढ्नुहोस्।   

 

9A. केही (सबै होइन) इदसइ कायटिमहरूमा आधा दिनको दवकल्प रहेकाले, तपाईँलाई पूवाटन्ह वा अपरान्हका 

कक्षाहरू मधे्य कुन प्राथदमकतामा रहेको छ िनी सोदधनेछ। तपाईँको प्राथदमकताले सू्कलमा तपाईँको दवद्याथीको 

स्थापनमा कुनै असर गने छैन, र तपाईँलाई सो प्राथदमकता प्राप्त हुने ग्यारेन्टी पदन गररँिैन। 

 

9B. यदि तपाईँको दवद्याथीले स्यागनस बोल्छ िने, तपाईँलाई अङ्गे्रजी वा स्यादनसमा दशक्षण छनोर् गने दवकल्प 

रहनेछ (यदि उपलब्ध िए)। 

 

 

10. गवद्यार्थीको जात/जागतयता का प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्। यो जानकारीलाई कुनै पदन सू्कलछनोर् स्थापन 

उदे्दश्यका लादग प्रयोग गररँिैन तथा यो तथ्याङ्क सङ्कलन र दवशे्लषणका लादग आवश्यक रहेको कुरा नोर् गनुटहोस्। 

9A 

9B 
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11. सामान्य सू्कलछनोट आमाबाबन/अगििावक सहमगत को पुनरावलोकन गनुटहोस्। सू्कलछनोर् वेबसाइर्मा 

सहमदत हेनटका लादग तपाईँलाई जहाँ पे्रररत गररयो त्यहाँ क्लिक गनुट पनेछ। यस अदतररक्त, तपाईँले इदसइ टु्यसन 

आधाररत कायटिम हो िनी बुझेको प्रमाणीत गनट हामी तपाईँलाई अनुरोध गिटछ ।ँ 

 

 
 

12. अदि बढ्न र आफ्नो आवेिन बुझाउन अको  मा क्लिक गनुटहोस्। 
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गे्रि के-12 आवेदन चिणहरू 

1.  आवेिनको आधाििूत जानकािी खण्ड पूरा गनुटहोस्। तपाईँले आवेिन गरेका सू्कलहरू क्लिनको 

मादथल्लो िागमा रहेको ब्यानरमा प्रिदशटत हुनेछन्। समू्पणट अदनवायट प्रश्नहरू िनुटहोस्, जसै्त तल पहेलँोमा 

दचन्हादङ्कत गररएजसै्त।   

 

 

1A.  यदि तपाईँ आफूले आवेिन गिै गरेको सू्कलमा पूणटकालीन कमटचारी हुनुहुन्छ िने, कृपया हो छनोर् गनुटहोस् 

र त्यसपदछ कमुचािीको नाम  प्रदवष्ट गरी िर पिाउनबार् सू्कलको नाम छनोर् गनुटहोस्। तपाईँको छनोर् तपाईँले 

आवेिन गिै गरेको गे्रिसँग दमलीरहन आवश्यक छैन (उिाहरणका लादग, तपाईँले एसे्ल एगलमेन्टिी – इगसइ-3 

पूिा गदन छनोर् गरररहनु पिैन। तपाईँले एसे्ल एगलमेन्टिी मात्र छनोर् गरे पुग्छ।) 

2. पुछारमा रहेको अगतरिक्त प्रश्नहरू नाम गरेको दनलो स्तम्भमा क्लिक गनुटहोस्।  

2A. ससतु प्रश्नहरू: केही ससतट प्रश्नहरू रहेका छन् जसलाई तपाईँ िेख्न वा निेख्न पदन सकु्नहुन्छ।  उिाहरणका 

लादग, यदि तपाईँले योग्यता सू्कल (जस्तो पोलाररस, जुन एचदजदर् हो) छनोर् गनुटियो िने, तपाईँले एउर्ा पप-अप 

सने्दश िेख्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै पदन सू्कलका लादग आफ्नो दवद्याथीको योग्यता बारे अदनदित हुनुहुन्छ िने, 

कृपया सम्बक्लित सू्कलमा सोझै फोन गनुटहोस्। यदि तपाईँले कुनै मने्टश्वरी सू्कलका लादग आवेिन गिै हुनुहुन्छ 

िने, तपाईँलाई आफ्नो दवद्याथीको मने्टश्वरीको पदहलेको अनुिवबारे सोदधनेछ। अन्त्यमा, यदि तपाईँले आवेिन 

गरेको सू्कलमा पदहले नै पढेका िाजुिाइदििीबदहनीहरूका लादग प्राथदमकता छ िने, तपाईँले ती 

िाजुिाइदििीबदहनीहरूको जानकारी प्रदवष्ट गनुट पनेछ।  

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

दवद्याथीको पदहलेको सू्कल, र पदहलेको सू्कलको अवक्लस्थदत उले्लख गनुट पनेछ।  

 

1A 
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2C. यदि तपाईँको दवद्याथी दिदपएसका लादग नयाँ हो िने, तपाईँले आफ्नो दवद्याथीको जन्मको तथा ठेगानाको 

प्रमाण अपलोि गनुट पनेछ। यस अदतररक्त, यदि तपाईँको दवद्याथी वतटमान दिदपएस दवद्याथी हो र तपाईँ हालसालै 

अि सनुटिएको छ (र आफ्नो दवद्याथीको सू्कलमा आफ्नो ठेगानाका लादग प्रमाण पेस गनुटिएको छैन िने), 

तपाईँले ठेगानाको प्रमाण पदन अपलोि गनुट पनेछ। यदि यी िुवै क्लस्थदतहरू तपाईँका लादग लागू हँुिैनन् िने, चरण 

3 मा जानुहोस्।  यदि तपाईँ यी कागजपत्रहरू अदहले अपलोि गनट सकु्नहुन्न िने, तपाईँले शरिमा आफ्नो 

दवद्याथीको सू्कल आरम्भ हुनुिन्दा अदि ती कागजपत्रहरू बनझाइसक्नन पनेछ िने्न कुरा कृपया ज्ञात होस्। यदि 

तपाईँलाई आवेिनका लादग अदतररक्त कागजपत्रहरू (उिाहरण: अदििावकत्वको प्रमाण वा जन्म प्रमाणपत्रको 

प्रमाणको अनुवाि) अपलोि गनट आवश्यक िए कृपया "के तपाईँ अको प्रमाणीकरण प्रलेख थप गनट चाहनुहुन्छ?" 

प्रश्नमा हो छनोर् गनुटहोस्। (तल हेनुटहोस्)  

यदि तपाईँले आवेिन गनटका लादग आफ्नो फोन प्रयोग गिै हुनुहुन्छ िने, तपाईँले अपलोिक्लिक गरेपदछ ती 

प्रलेखहरूको फोर्ो क्लखच्न सकु्नहुन्छ। 

 

3. आवेिनको अको िागमा अदि बढ्नका लादग सू्कलछनोट प्रान्तप्तस्वीकाि नाम गरेको दनलो स्तम्भमा क्लिक 

गनुटहोस्। अदनवायट प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्।  

 

3A. यदि तपाईँको दवद्याथीको हाल दिदपएसमा पदढरहेको िाजुिाइदििीबदहनी छ जसलाई अगादि 

आवेिनमा उले्लख गररएको छैन िने, हो छनोर् गनुटहोस् र िाजुिाइदििीबदहनीको पूरा नाम र जन्मदमदत 

िनुटहोस्। 
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3B. अदि बढ्नुहोस् र हो वा होइन छनोर् गरेर, अन्य सू्कल दिक्लस्टर क्टमा तपाईँको दवद्याथी हाल दवचाराधीन 

रहेको वा दनष्कासन आिेशमा रहेको कुराको जबाफ दिनुहोस्। 

 

 
 

 

3C. अदि बढ्नुहोस् र िरबादहरको स्थापन तथा दनः शुल्क वा नू्यनशुल्क खानाका लादग योग्यता प्रश्नहरूको 

जबाफ दिनुहोस्। 

 

 
 

3D. अदि बढ्नुहोस् र आफ्नो दवद्याथीको िाजुिाइदििीबदहनीले तल अदनवायट प्रश्नमा उले्लख गररएको कुनै 

सू्कलमा पढे नपढेको कुराको जबाफ दिनुहोस्। यदि हो िने दाजनिाइगददीबगहनीको पूिा नाम र 

उसले/उनले पढेको सू्कलको नाम िनुटहोस्।  
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3E. आफ्नो दवद्याथीको प्राथदमक िाषा के हो जबाफ दिनुहोस्। यदि तपाईँको दवद्याथीले स्यागनस बोल्छ 

िने, तपाईँलाई अङ्गे्रजी वा स्यादनसमा दशक्षण छनोर् गने दवकल्प रहनेछ (यदि उपलब्ध िए)। 

 

 
 

 

 

 

3F. जात र जादतयता जानकारीलाई कुनै पदन सू्कलछनोर् स्थापन उदे्दश्यका लादग प्रयोग नगररने कुरा नोर् 

गिै, जात र जादतयता प्रश्नहरूको जबाफ दिनुहोस्।  
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3G.  सू्कलछनोट आमाबाबन/अगििावक सहमगत को समीक्षा गनुटहोस्। सू्कलछनोर् वेबसाइर्मा सहमदत 

हेनटका लादग तपाईँलाई जहाँ पे्रररत गररयो त्यहाँ क्लिक गनुट पनेछ।  आफूले आमाबाबु/अदििावक 

सू्कलछनोर् सहमदत पदढसकेपदछ हो छनोर् गनुटहोस्। आफ्नो नाम अदङ्कत गनुटहोस् र अदि बढ्नका लादग 

अको  मा क्लिक गनुटहोस् वा यदि तपाईँ पदछ कुनै समयमा आवेिनमा फदकट न चाहनुहुन्छ िने प्रिगत सेि 

िननुहोस् मा क्लिक गनुटहोस्।   

 
 

  

 

 

 

4. पनिीकिण पृष्ठ:  आफ्ना छनोर्हरू पुनरावलोकन गनुटहोस् र बनझाउननहोस्  मा क्लिक गनुटहोस्।  
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5. तपाईँलाई आफ्ना छनोर्हरू पुनरावलोकन गने एउर्ा अक्लिम अवसर हुनेछ; कृपया ती सही िममा रहेको र 

आवेिन सही दवद्याथीका लादग रहेको सुदनदित गनुटहोस्। सदकएपदछ बनझाउननहोस्  मा क्लिक गनुटहोस्। 

 

तपाईौँ ले आवेदन बनझाइसकेपगछ तपाईौँ लाई  िृहपृष्ठमा लगिनेछ जहाौँ तपाईौँ ले गवद्यार्थीका लागि छनोट िरिएका 

सू्कलहरू हेनु, सम्पादन िनु वा िद्द िनु सक्ननहुनेछ।  
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तपाईौँ ले यस न्तिनमा नयाौँ गवद्यार्थी आवेदन र्थप िननुहोस् मा न्तिक ििेि तर्था गवद्यार्थीको गे्रिमा आधारित 

छनोट आवेदन  गनदेिनहरू पालना ििेि गिन्न गवद्यार्थीका लागि नयाौँ आवेदन सनरु िनु सक्ननहुन्छ। 

 

पासविु रिसेट िननुहोस्  

 

तपाईँले सू्कलछनोर् आवेिन प्रणालीमा कसरी लगइन गनुटियो िने्न कुरामा आधाररत रहेर तपाईँलाई आफ्नो पासविट 

ररसेर् गने िुईवर्ा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्: 
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1. सू्कलछनोट एकाउन्ट: यदि तपाईँले कुनै इमेल प्रयोग गरेर एकाउन्ट बनाउनुिएको दथयो र आफ्नो 

अदििावक पोर्टलको जानकारी प्रयोग गरेर लगइन गनुटिएको दथएन िने, आफ्नो इमेल यहाँ प्रदवष्ट गरेर 

पासविट  ररसेर् गनुटहोस्।  

2. अगििावक पोटुल: यदि तपाईँले अदििावक पोर्टल दववरणहरू प्रयोग गरेर लगइन गनुटिएको दथयो िने, 

आफ्नो लगइन जानकारी अदििावक पोर्टलमाफट त दफताट दलनका लादग कृपया आफ्नो पासविु गबसुननियो  

मा वा आफ्नो यनजिनेम गबसुननियो  मा क्लिक गनुटहोस्। 

 


