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तपाईंसँग SchoolChoice प्रक्रियाका 
दौडान कुनै पक्न प्रश्न भएमा, कृपया 
Enrollment Services (भनाना सेवा) मा 
सम्पकना  गनुनाहोस्:

उत्तरपिूवी  
भराना केन्द्र
Evie Dennis Campus 
4800 Telluride St. 
Building 5, Room 144 
Denver, CO 80249

फोर: 720-423-3493

वषेबस्इट: schoolchoice.dpsk12.org

वषेबस्इट: schoolchoice@dpsk12.org

Denver Public Schools का परिवािहरूलाई अक्भभावदन ! DPS ले क्वश्ास गिेको छ क्क सबै 
परिवािहरूले Denver मा जहाँ बसे पक्न आफनो क्वद्ार्थीको लाक्ग उत्तम लागेको क्वद्ालयमा समान 
पहँच पाउनु पदनाछ । Tower को आधािभूत क्वद्ालय भनाना के्त्रको बाक्सन्ाको रूपमा, शैक्क्क वरना 
2021-22 का लाक्ग क्नम्न मधे् कुनै एक क्वद्ालयमा तपाईंको  बच्ाको भनाना ग्ािेन्टी गरिनछ:

 › FLORIDA PITT WALLER (ECE* दषेखि 8)

› HIGHLINE एकषे डषेमी उत्तरपूववी (ECE* दषेखि 5)

› OMAR D. BLAIR (K दषेखि 8)

*ECE प्रद्र गररन्छ तर ग््रषेन्ी गररँदैर

तपाईं यो भनाना के्त्रमा बसु् हनछ ि तपाईंसँग यटी तटीन क्वद्ाहरू मधे् कुनै एक क्वद्ालयको पहँच छ 
भने पक्न, तपाईं SchoolChoice को आवेदन भदाना क्डस्ट्रि क्ट क्भत्र भएको कुनै पक्न क्वद्ालयमा 
आवेदन क्दन सकु्हनछ ।

तपाईंले क्वद्ालयको क्वकल्पको बािेमा अध्यन गदाना शैक्क्क कायनारिम, अक्तरिक्त क्रियाकलाप, 
यातायात ि क्वद्ालय संसृ्क्त लगायतका धेिै कुिाहरूको बािेमा क्वचाि पुयानाउनु पछना  । तपाईंले 
जुनसुकै बाटो िोजे भने, DPS यो महत्त्वपूरना यात्रामा तपाईंलाई साझेदािको रूपमा सेवा प्रदान गनना 
प्रक्तबद्ध छ ।

तपाइँलाई अकको वरनाको क्नरनाय क्लन सहयोग गनना Tower को आधािभूत क्वद्ालय भनाना के्त्रमा िहेका 
क्वद्ालयहरूको संक्क्प्त क्वविरका सारै् अन्य जानकािटीका लाक्ग क्भत्र हेनुनाहोस् ।

SchoolChoice को चिर 1 का दौडान रुचाएको क्वद्ालयमा आवेदन क्दन, तपाईंको पूिा 
गरिएको SchoolChoice को आवेदन अक्नवायना रूपमा जनविटी 15, क्बहान 8 बजे ि फेबु्अिटी 16, 
2021, साँझ 4 बजेको बटीचमा पेश गरिएको हनु पननेछ । तपाईंको क्वद्ार्थीको शैक्क्क वरना 2021-
22 को असाइनमेन्को सूचना ि/वा प्रक्तक्ासूचटीसम्बन्टी जानकािटी 2021 को माचना अस्तिम क्ति 
पठाइनेछ ।

TOWER को आधारभतू विद्ालय भराना के्त्र

विद्ालय कायनासमपादर फे्मिकना मा गररएका पररितनारहरू 
अक्िल्ा वरनाहरूमा, भनाना के्त्रको यो प्ाकेटमा भएको क्वद्ालयहरूको प्रोफाइलमा क्वद्ालयको कायनासम्पादन सम्बन्टी जानकािटी 
समावेश गरिएको क्र्यो । तपाईंले याद गनुना हनेछ यो वरना उक्त जानकािटी समावेश गरिएको छैन ।

DPS Board of Education ले अगस्त 20, 2020 मा DPS को क्वद्ालय कायनासम्पादन फे्मवकना  (School Performance Framework 
वा SPF) को प्रयोग िोके् पक्मा मतदान गयको ि क्डस्ट्रि क्टलाई DPS क्वशेरको जानकािटी भएको ड्ासबोडनाको सार्मा Colorado 
Department of Education को SPF प्रयोग गनना क्नदने शक्शत गयको । DPS का क्शक्क तर्ा नेतृत्वकताना जानकािटीमूलक ड्ासबोडना क्वकास 
गनना लाक्गपिेका छन् ि यो कुिा उपलब्ध भएसँगै र्प जानकािटी प्रदान गरिनेछ ।

COVID-19 को महामािटीको कािर क्वद्ार्थी तर्ा क्वद्ालयहरूमा पिेको प्रभावका कािर Colorado Department of Education ले 
क्वद्ालय वरना 2019-20 का लाक्ग SPF मूल्ाङ्कन जािटी गनने छैन । कृपया अक्िल्ा वरनाहरूको िाज्यको SPF मूल्ाङ्कन हेनना  
www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks  भ्रमर गनुनाहोस् ।
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मेरा विद्ार्वीले शैक्क्क िरना 2021-22 का लागग पाउरे विकलपहरू के कसता छर ्?
Tower को आधािभूत क्वद्ालय भनाना के्त्रमा बसे् क्वद्ार्थीहरू (यो भनाना के्त्र बाक्हि बसे् क्वकल्प 
“चयन” नगिेका क्वद्ार्थीहरू ) लाई क्नम्न मधे् कुनै एक क्वद्ालयमा एउटा सर्ान ग्ािेन्टी गरिनछ: 
Florida Pitt Waller; Highline एकेडेमटी उत्तिपूवथी; ि Omar D. Blair ।

तपाईं Tower को आधािभूत क्वद्ालय भनाना के्त्रमा बसु् हनछ भने तपाईंले आफनो क्वद्ार्थीको 
SchoolChoice को आवेदन पूिा गिेि जनविटी 15, क्बहान 8 बजे ि फेबु्अिटी 16, 2021, साँझ 4 
बजेको बटीचमा जुनसुकै समयमा आवेदन बुझाउनु पदनाछ । तपाईंलाई Tower को आधािभूत 
क्वद्ालय भनाना के्त्र क्भत्र िहेका क्वद्ालयहरू ि/वा अन्य के्त्रहरू समेतका DPS का कुनै पक्न 
क्वद्ालयहरूलाई रिम क्मलाएि प्रार्क्मकतामा िाख्न लगाइनेछ । हामटी तपाईंलाई 12 क्वद्ालयहरूको 
सटीमासम्मका क्वक्भन्न क्वद्ालयहरूको प्रार्क्मकताहरू सूक्चकिर गनना क्सफारिस गछछौं । तपाईंले 
सङे्कत गिेको प्रार्क्मकताको आधािमा, तपाईंको क्वद्ार्थीको प्रार्क्मकतामा पनने शटीरना क्वद्ालयमा 
क्वद्ार्थीलाई उपलब्ध सर्ानको सार्मा एउटा क्सट प्रदान गरिनेछ ।

SchoolChoice को आिेदर कसरी पेस गरने हो ?
schoolchoice.dpsk12.org मा आवेदन उपलब्ध हनेछ । हामटी तपाईंलाई लग इन गनना अक्भभावक 
पोटनालको प्रयोगकतानानाम तर्ा पासवडना प्रयोग गनना सुझाव क्दनछौ ं। तपाईं जनविटी 15, क्बहान 8 बजे 
ि फेबु्अिटी 16, 2021, साँझ 4 बजेको बटीचमा जुनसुकै समयमा आवेदन बुझाउन सकु् हनछ । यो 
समयावक्ध क्भत्र चाँडो आवेदन बुझाउँदा कुनै फाइदा हँदैन ।

मलाई मेरो विद्ार्वीको शैक्क्क िरना 2021-22 को विद्ालय भरानाको बारेमा कवहले 
सूचित गरररेछ ?
तपाईंको क्वद्ार्थीको शैक्क्क वरना 2021-22 को असाइनमेन्को सूचना ि/वा प्रक्तक्ासूचटीसम्बन्टी 
जानकािटी 2021 को माचना अस्तिम क्ति पठाइनेछ ।

मेरो विद्ार्वीले आफरो पवहलो प्ार्ममकताको विद्ालय प्ाप्त रगरेको खण्डमा के 
हुन्छ?
तपाईंका क्वद्ार्थीलाई तपाईंको पक्हलो प्रार्क्मकतामा पनने क्वद्ालय भन्ा फिक क्वद्ालय क्नधानािर 
गरियो भने उनटीहरूको नाम उक्त क्वद्ालयको प्रक्तक्ासूचटीका सारै् क्नधानारित क्वद्ालय भन्ा 
माक्र्को प्रार्क्मकतामा पनने क्वद्ालयमा िास्िनेछ । सर्ान उपलब्ध भयो भने त्यक्त बेला क्वद्ालयले 
तपाईं उनटीहरूको कायनारिममा उपलब्ध भएको क्सट स्टीकाि गनुना हनछ वा हँदैन भनेि क्वचाि गनना 
तपाईंलाई सम्पकना  गननेछ । कृपया ध्ान क्दनुहोस्: प्रक्तक्ासूचटीमा भएको नामको रिम परिवतनान हन 
सकछ, भनु्नको मतलब अन्य आवेदकहरूको कदम ि प्रार्क्मकताहरूको आधािमा प्रक्तक्ासूचटीमा 
भएको तपाईंको नामको सर्ान तल ि माक्र् जान सकछ ।

मैले आफरो विद्ार्वीको लागग SchoolChoice को आिेदर बझुाइर भरे के हुन्छ ?
फेबु्अिटी 16 को म्ाद क्भत्र आवेदन नबुझाउने कुनै पक्न क्वद्ार्थीका लाक्ग क्वद्ालय क्नधानािर गरिने 
छैन ि उनटीहरूले चिर 2 मा सहभागटी हने अवसि प्राप्त गनने छन्, जुन चिर 1 को नक्तजा जािटी 
भएपक्छको समयमा अक्प्रलको सुरुवात क्ति िुला हनेछ ।

बारमबार सोगधरे प्श्नहरू

हामी यहाँ मद्दत गरना आएका छौं !
तपाईंसँग SchoolChoice को बािेमा कुनै पक्न प्रश्नहरू छन् भने, कृपया 
SchoolChoice को हटलाइन 720-423-3493 मा फोन गनुनाहोस्, schoolchoice@
dpsk12.org मा इमेल पठाउनुहोस्, वा schoolchoice.dpsk12.org भ्रमर गनुनाहोस् ।



वषेबस्इट: transportation.dpsk12.org
फोर: 720-423-4600

यातायात सेवाको क्मसन भनेको हाम्ो क्वद्ार्थी तर्ा परिवािका लाक्ग मूल्वान् ि उपयोगटी हने 
सुिक्क्त, कुशल ि प्रभावकािटी प्रभावकािटी सेवा प्रदान गनुना हो । हामटी हाम्ा क्वद्ार्थीहरूको लाक्ग 
क्शक्ामा बढटी पहँच प्रदान गनना प्रयत्नशटील छौ ंि हामटी यस्तो वाताविरलाई बढवा क्दनछौ ंजहाँ हिेक 
बच्ा सफल हनछन् । सुिक्ा हाम्ो नम्बि 1 प्रार्क्मकता क्भत्र पछना  । हामटीले प्रदान गनने सेवाहरूले 
DPS का प्रार्क्मकताहरूलाई प्रक्तक्बस्म्बत गछना न् ि यटी सेवाहरू हाम्ो क्वक्शष्ट क्वद्ालयका नमूना 
तर्ा कायनारिमहरूका आवश्यकताहरू समान ढङ्गले पूिा गनने गिटी तयाि गरिएका छन् ।

यातायात सेवा क्डस्ट्रि क्ट नटीक्त EEAA अनुसाि प्रदान गरिनेछ । सुदूि उत्तिपूवथी भनाना 
के्त्रमा बसोबास गनने ि त्यहाँ भएको क्वद्ालयमा उपस्सर्त हने क्वद्ार्थीहरूले क्नम्न 
क्वद्ालयहरूका लाक्ग Success Express को सुदूि उत्तिपूवथी शटल माफना त यातायात 
सेवा प्राप्त गनने छन्:

› Florida Pitt Waller

› Highline एकेडेमटी उत्तिपूवथी

› Omar D. Blair

› Sandra Todd-Williams (सुदूि उत्तिपूवथी के्त्रको क्प्रसू्ल)

Success Express एउटा शटल प्ररालटी हो जसले सुदूि उत्तिपूवथी के्त्र क्भत्र भएका क्वद्ार्थीहरूलाई 
क्वद्ालयका र्प अवसिहरू पहँच गनना क्दनछ । यातायातको सुगम पहँचमा सहयोग गननाका क्नस्ति 
Success Express सुदूि उत्तिपूवथी के्त्रका सबै क्वद्ालयहरूमा िोक्कनछ ि योसँग समुदायमा 
आधारित धेिै क्बसौनटीहरू छन् । सुदूि उत्तिपूवथी के्त्रका सबै क्वद्ार्थीहरू आफनो क्वद्ालयको कुनै 
पक्न क्बसौनटीमा बस चढ्न सकछन् ।

यातायातको समू्परना प्ररालटीका सारै् बस चढ्ने ि ओक्लनाने समय तर्ा सर्ानहरू क्नम्न कुिाहरूलाई 
मध्नजि गिेि तयाि गरिएका छन्:

›परिवािहरूलाई आफनो िोजाइको क्वद्ालयमा उपस्सर्त हन सहयोग गनना

› सू्लको िण्टी लागे् समय

› तपाईंको िोजाइको क्वद्ालयमा सेवा प्रदान गनने क्नधानारित क्वद्ालयका क्पक-अपहरू.

› क्वशेर क्शक्ाका क्वद्ार्थीहरूको बस चढ्ने ि ओक्लनाने आवश्यकताहरू

› टरि ाक्फकको ढाँचा तर्ा यात्रा समय

› क्डस्ट्क्टव्ापटी यातायात नटीक्तहरूसँगको एकरूपता

शटलसम्बन्टी जानकािटी (लाइनको िङ्ग, नम्बि ि समय) समिको अन्त्य क्ति transportation.
dpsk12.org मा अनलाइनमा उपलब्ध हनेछ । क्वसृ्तत जानकािटी यातायातसम्बन्टी वाक्रनाक पत्रमा 
पक्न पठाइनेछ । यो पत्र जुलाईको अन्त्य/अगस्तको सुरु क्ति परिवािहरूलाई पठाइनेछ । 
परिवािहरूले आफनो क्वद्ालयको फ्न् अक्फसमा भएको फाइलका सारै् Infinite Campus मा 
उनटीहरूको अद्ावक्धक सम्पकना  जानकािटी छ भनेि सुक्नक्चित गनुना पदनाछ ।

Transportation.dpsk12.org
यातायात सेवाको वेबसाइट सबैभन्ा 
अस्तिम जानकािटीका लाक्ग मुख्य श्ोत 
हो । परिवाि तर्ा क्वद्ार्थीहरूले 
क्वद्ालयले प्रदान गनने सेवाहरूको 
बािेमा जानकािटी, रुटसम्बन्टी 
जानकािटी, Bus Bulletin, +Pass, 
कसलाई सम्पकना  गनने लगायतको 
जानकािटी प्राप्त गनना सकछन् ।

BUS BULLETIN

Bus Bulletin यातायात सेवाको 
योग्ता पूिा गिेका परिवािहरूका 
लाक्ग हाम्ो वेबमा आधारित एउटा 
सूचना प्ररालटी हो ।

+PASS

+Pass एउटा यस्तो काडना हो जुन 
क्वद्ार्थीले सू्ल बस चढ्दा वा ओक्लनादँा 
सक्ान गछना न् ।

पुररवनाच्र अरुरोध गरने प्रररिय्
यातायातको योग्ता पूिा नगिेका 
क्वद्ार्थीहरूले अक्भभावक पोटनाल 
माफना त अनलाइन फािाम पूिा गिेि 
पुनक्वनाचािको अनुिोधका लाक्ग आवेदन 
क्दन सकछन् ।

यातायात

4
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FLORIDA PITT WALLER
िेबसाइट: waller.dpsk12.org
पढाइ हुरे गे््डहरू: ECE देस्ि  8
अरमुानरत भराना: 825 

Florida Pitt Waller ले वृहत्, पूरना क्वकक्सत शैक्क्क अनुभव प्रदान गदनाछ । हामटी सबै क्वद्ार्थीहरूले 
सफलता हात पानना सकछन् भने्न कुिा क्वश्ास गछछौं ि भक्वष्यमा सबैभन्ा िाम्ा ि प्रक्तभाशालटी 
माक्नसहरू उत्ादन गनना प्रक्तबद्ध छौ ं। हाम्ो उदेश्य भनेको प्राप्त गनना सक्कने शैक्क्क सफलतासम्बन्टी 
साझा बुझाइ माफना त क्वद्ार्थीहरू, कमनाचािटी ि अक्भभावकहरूलाई दटीिनाकालटीन, क्नितिि सुधाि 
प्रदान गनुना हो ।

प्धाराधयापक: 
Kayla Grayson 

720-424-2840
21601 E. 51st Place

कायनाक्रमहरू:
ECE-3 अङ््ेजटी तर्ा से्क्नस  •  ECE-4 अङ््ेजटी तर्ा से्क्नस  •  क्कन्डिगाटनान 
अङ््ेजटी तर्ा से्क्नस  •  क्शक्र  •  सङ्गटीत  •  शािटीरिक क्शक्ा  •  प्रक्वक्ध  •  दृश्य कला  
•  STEM  •  कला वा सङ्गटीतको क्लब  •  वरनापुस्तक वा पक्त्रका  •  सामाक्जक क्लब  •  
क्वद्ार्थी नेतृत्व  •  वृक्त्त क्वकास  •  नाटक  •  परियोजनामा आधारित क्सकाइ  •  सम्माक्नत 
पाठ्यरिम   

विद्ालयले प्दार गरने सेिाहरू:

Success Express

दैक्नक रूपमा क्बहानको 
िाजा प्रदान गरिने

दोस्ो भाराको रूपमा अङ््ेजटी 
कायनारिम, मूल भाराको 
संरिमरकालटीन क्शक्र

पक्हिन: हल्ा िैिो, बैजनटी ि क्फका 
हरियो िङ्गको पोलो ि हडटी; िाकटी, 
नटीलो, कालो, वा डेक्नमको मुक्न 
लगाउने पक्हिन

दैक्नक रूपमा क्दउँसोको 
िाना प्रदान गरिने



प्धाराधयापक: 
Guerin Gray 

720-485-5172
19451 E. Maxwell Place 

चाटनाि क्वद्ालय
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विद्ालयले प्दार गरने सेिाहरू:

HIGHLINE एके्ेडमी NORTHEAST
िेबसाइट: highlineacademy.org
पढाइ हुरे गे््डहरू: ECE देस्ि  5
अरमुानरत भराना: 545

Highline एकेडेमटी उत्तिपूवना शैक्क्क, व्स्क्तगत ि नागरिक उतृ्ष्टतामा केस््रित उदाि कलाको 
परिमाक्जनात पाठ्यरिम भएको टु्सन शुल् नलागे् चाटनाि क्वद्ालय हो । हामटीसँग साना कक्ाहरू, 
समक्पनात क्शक्कहरू ि क्वश् भिबाट आएका क्वद्ार्थीहरू छन् । हामटी त्यस्तो समुदाय हौ ं जहाँ 
शैक्क्क उपलस्ब्ध, व्स्क्तगत क्वकास ि नागरिक दाक्यत्व एकै ठाउँमा आएि क्मक्सनछ । हाम्ा 
उत्तिपूवथी ि दक्क्रपूवथी दुवै क्ाम्पसहरूमा शैक्क्क कायनासम्पादनको सबल इक्तहास छ ।

कायनाक्रमहरू:
ECE-4 अङ््ेजटी  •  क्कन्डिगाटनान अङ््ेजटी  •  क्शक्र  •  सङ्गटीत  •  शािटीरिक क्शक्ा  •  
से्क्नस  •  प्रक्वक्ध  •  दृश्य कला  •  शैक्क्क क्लब वा प्रक्तयोक्गता •  कला वा सङ्गटीतको 
क्लब  •  अशक्तता भएका क्वद्ार्थीहरूको के्रिमा आधारित कायनारिम  •  क्वद्ार्थी नेतृत्व

दोस्ो भाराको रूपमा 
अङ््ेजटी

पक्हिन: क्वद्ालयको लोगो 
भएको शटना

Success Express

क्वद्ालय पक्छको कायनारिम

दैक्नक रूपमा क्बहानको 
िाजा प्रदान गरिने

दैक्नक रूपमा क्दउँसोको 
िाना प्रदान गरिने
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OMAR D. BLAIR
िेबसाइट: omardblaircharterschool.com
पढाइ हुरे गे््डहरू: K देस्ि  8
अरमुानरत भराना: 690

प्रते्यक क्वद्ार्थीले गुरस्तिटीय क्शक्ा प्राप्त गनने अक्धकाि पाउनु पदनाछ भने्न हाम्ो क्वश्ास छ । हाम्ो 
परिकल्पना भनेको क्वद्ार्थीहरूलाई क्शक्ा प्रदान गनुना ि सबल बनाउनु हो ताकटी उनटीहरू क्नितिि 
सफलता प्राप्त गनना तयाि िहून् । हामटी क्वद्ार्थीहरू कलेज ि पेसाका लाक्ग तयाि िहून् भने्न चाहनछौ,ं 
त्यसैले हाम्ो चाबटी भनेको ठोस, फिक, तथ्ाङ्कमा आधारित क्शक्र क्वक्धमा क्दइने महत्त्व हो । हाम्ो 
समुदाय हाम्ा मूलभूत साझा मूल्मान्यताहरू: बुस्द्धमत्ता, साहस, करुरा , आशा, आदि, क्जमे्मवािटी 
ि इमानदािटीले बनेको छ । 

कायनाक्रमहरू:
क्कन्डिगाटनान अङ््ेजटी   •  सङ्गटीत  •  शािटीरिक क्शक्ा  •  दृश्य कला  •  शैक्क्क क्लब वा 
प्रक्तयोक्गता  •  कला वा सङ्गटीतको क्लब  •  सामुदाक्यक सेवा  •  वरनापुस्तक वा पक्त्रका  •  
सामाक्जक क्लबहरू  •  क्वद्ार्थी नेतृत्व   •  अक्टज्मसम्बन्टी अशक्तता भएका 
क्वद्ार्थीहरूको के्रिमा आधारित कायनारिम

प्धाराधयापक: 
Kristen Williams 

303-371-9570
4905 Cathay St. 

चाटनाि क्वद्ालय

विद्ालयले प्दार गरने सेिाहरू:

Success Express

क्वद्ालय पक्छको कायनारिम

दैक्नक रूपमा क्बहानको 
िाजा प्रदान गरिने दोस्ो भाराको रूपमा अङ््ेजटी

पक्हिन: गाढा िातो, गाढा नटीलो वा 
सेतो टप; िाकटी प्ान्

दैक्नक रूपमा क्दउँसोको 
िाना प्रदान गरिने
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TOWER को आधारभतू विद्ालय के्त्रको रकसा
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