
अनलाइन दता�
इमेल �ल�क

ले तपा�का
ब�चा(ह�) लाई
�व�यालयको
ला�ग दता� गन�
सहज र �तु
त�रका उपल�ध
गराउँछ ।

दता�स�ब�धी
थप जानकार�को
ला�ग वा
तपा�सँग
अनलाइन दता�
परूा गन�
स�ब�धी कुनै
प�न ��न वा
सम�या भएमा
आ�नो
�व�यालयमा
स�पक�  गनु�होस ्
।

अनलाइन दता�मा पहँुच पाउनहुोस ्

1. लगइन गनु�होस ्

● इमेलमा उपल�ध गराइएको �ल�क �व�यालय
वा नामा�कन सेवाह��वारा पठाइएको हो ।

*तपा�ले इमेल �ा�त गनु�भएन भने आ�नो
��याम वा जकं फो�डर जाँच गनु�होस ्

Choice/भना� �े�का �व�याथ�ह�ले दता�
गनु� अगा�ड अ�नवाय� �पमा भना� गरेको र
सीट सरु��त गरेको हुन ुपद�छ । थप
जानकार�का ला�ग, भना� सेवाको वेबसाइट
https://schoolchoice.dpsk12.org/
�मण गनु�होस ्।

● �ल�क खो�नहुोस;् �ाउजरह� Chrome वा
Firefox �योग गनु�होस ्

कृपया यी कागजातह� अपलोड गन�को ला�ग तयार
पानु�होस ्

● ठेगाना �मा�णत गन� मा�य कागजात (�वीकाय�
कागजातह�मा हालको भाडा स�झौताको
��त�ल�प, घरको �वा�म�वको �माण, वा �याँस,
�बजलु�, पानी वा केबल आ�दका �बलह� पछ�न)्

● �व�याथ�(ह�) को ज�मदता� �माणप� (�वीकाय�
कागजातह�मा ब�चाको ज�मदता� �माणप�,
बि�त�मास�ब�धी अ�भलेख, राहदानी/�भसा वा
अ�पतालको अ�भलेखको ��त�ल�प पछ�न)्

● खोप अ�भलेख

2. भाषा चयन

● आ�नो अ�धमा�य भाषा चयन गनु�होस ्

*तपा�को भाषामा अनलाइन दता� ने�भगेट गन�मा
म�दतको ला�ग, कृपया आ�नो �व�यालयलाई कल
गनु�होस।्

https://schoolchoice.dpsk12.org/


3. �व�यतुीय ह�ता�र

● ब�समा, आ�नो नाम र थर ��व�ट गनु�होस ्

● “Submit” (पेश गनु�होस)् बटनमा ि�लक
गनु�होस ्

एउटा नयाँ �व�डो ख�ुनेछ

● प�ृठको फेदमा भएको Begin (स�ु गनु�होस)्
नामक बटनमा ि�लक गनु�होस ्

**तपा�को स� कुन ै��याकलाप नभएको 60
�मनेटप�छ समा�त हुनेछ । तपा�लाई बा�हर �न�कन
र प�छको समयमा फक� न आव�यक भएमा बचत गन�
स�झनहुोस ्। बचत ग�रएको आवेदनमा फक� न
तपा�को इमेलमा उपल�ध गराइएको �ल�क �योग
गनु�होस ्।



आवेदन परूा गन�

4. HOUSEHOLD (घरप�रवार) �याब

��येक ख�डमा जानकार� ��व�ट गनु�होस ्

● Home Phone (घरको फोन न�बर)

● अक� ख�डमा जानको ला�ग Next (अ�गि�तर)
नामक बटनमा ि�लक गनु�होस ्

● Student’s Primary Residence
(�व�याथ�को �ाथ�मक �नवास)

● आ�नो घरको न�बर थपेर स�ु गनु�होस,् र
�यसप�छ �पडाउन न�तजाबाट �व�याथ�को
�ाथ�मक �नवास चयन गनु�होस ्।

य�द �पडाउन न�तजामा ठेगाना दे�खएन भने, ��येक
उपय�ुत �ववरणमा ठेगाना ��व�ट गनु�होस ्।

*���फ�स (N वा S) र �याग Tag (ex. St वा Ave) को
ला�ग एउटा �े� �दान ग�रएको छ र यी कुराह�
सडकको ठेगानामा समावेश गनु� हँुदैन भ�ने कुरा याद
गनु�होला ।

“Upload proof of address”
(ठेगानाको �माण अपलोड गनु�होस)्
बटनमा ि�लक गनु�होस;् आ�नो ठेगानाको
मा�य �माण पेश गनु�होस ्

(�लज, घरको �वा�म�वको �माण,
उपयो�गता �बल ज�त ै�याँस, पानी वा
केबलु)

घरप�रवार ख�ड परूा गरेप�छ

● अक� �याबमा अगा�ड ब�न
“Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार�
रा�हुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस ्

तपा�ले �याबमा सब ैख�डह� परूा र बचत गरेप�छ,
�याब नीलोबाट ह�रयो रङमा प�रव�त�त हुनेछ । अक�
�याब नीलो र�गमा प�रव�त�त हुनेछ ।



5. PARENT (अ�भभावक) �याब

�व�याथ�सँग ब�ने आमाबाब/ुअ�भभावकलाई
थ�पएको हुनपुछ�

��येक ख�डमा जानकार� ��व�ट गनु�होस ्

● Demographics (जनसा�ि�यक�य)

● अक� ख�डमा जानको ला�ग Next (अ�गि�तर)
नामक बटनमा ि�लक गनु�होस ्

● Contact Information (स�पक�  जानकार�)

● “Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार�
रा�हुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस ्

✔ ह�रयो �च�हले सब ैख�डह� परूा भएका छन ्
भ�ने स�केत गछ�

नयाँ अ�भभावक थप गनु�होस ्
घरप�रवारमा नयाँ काननुी
आमाबाब/ुअ�भभावक थप गनु� आव�यक छ
भने, Add New Parent (नयाँ अ�भभावक
थप गनु�होस)् नामक �वक�पमा ि�लक
गनु�होस ्र मा�थ उ�लेख ग�रए अनसुार
जानकार� ��व�ट गनु�होस ्।

Second Parent/Guardian Address (दो�ो
आमाबाब/ुअ�भभावकको ठेगाना)

दो�ो आमाबाब/ुअ�भभावक �व�याथ�को
�ाथ�मक �नवासमा ब�नहुु�न भने, ब�समा
लागेको �च�ह हटाएर यो कुरा स�केत गनु�होस ्
।

सयं�ुत सरं�ण
दो�ो घरप�रवार बारेको जानकार� ��व�ट गनु�
आव�यक छ वा छैन भनेर तपा�ले अ�नवाय�
�पमा �व�यालयलाई स�पक�  गनु� पछ�  ।

सब ैआमाबाब/ुअ�भभावकह� थ�ने काय� परूा गरेप�छ

● अक� �याबमा जान “Save/Continue”
(बचत गनु�होस/्जार� रा�हुोस)् बटनमा ि�लक
गनु�होस।्



6. EMERGENCY CONTACT (आप�का�लन
स�पक� ) �याब

कृपया एउटा आप�का�लन स�पक�  थ�ने �वचार गनु�होस ्

● “Add New Emergency Contact” (नयाँ
आप�का�लन स�पक�  थ�नहुोस)् बटनमा ि�लक
गनु�होस ्

��येक ख�डमा जानकार� ��व�ट गनु�होस ्

● Demographics (जनसा�ि�यक�य)

● अक� ख�डमा जानको ला�ग Next
(अ�गि�तर) नामक बटनमा ि�लक गनु�होस ्

● Contact Information (स�पक�  जानकार�)

● “Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार�
रा�हुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस ्

✔ ह�रयो �च�हले सब ैख�डह� परूा भएका छन ्
भ�ने स�केत गछ�

घरप�रवारमा अक� आप�का�लन स�पक�  थप
गनु� आव�यक छ भने, Add New
Emergency Contact (नयाँ आप�का�लन
स�पक�  थप गनु�होस)् नामक �वक�पमा
ि�लक गनु�होस ्र मा�थ उ�लेख ग�रए
अनसुार जानकार� ��व�ट गनु�होस ्।

सब ैआप�का�लन स�पक� ह� थ�ने काय� परूा गरेप�छ

● अक� �याबमा अगा�ड ब�न
“Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार�
रा�हुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस ्



7.  STUDENT (�व�याथ�) �याब

● “Add New Student” (नयाँ �व�याथ�
थ�नहुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस।्

दता� ग�रने हरेक �व�याथ�को ला�ग ��येक ख�डमा
जानकार� ��व�ट गनु�होस ्।

तपा� बा�हर �न�कन र प�छको �म�तमा �व�याथ� ख�ड
परूा गन�को ला�ग फक� न चाहनहुु�छ भने,
“Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार� रा�हुोस)्
बटनमा ि�लक गन� स�झनहुोस ्। �यो समयमा ��व�ट
ग�रएका सब ैजानकार� बचत ग�रनेछ।

�व�यालयलाई प�ह�य ैकागजातह� �दान
ग�रएको छैन कृपया अनरुोध ग�रएका
कागजातह� upload (अपलोड) गनु�होस ्।

Student Age Verification (�व�याथ�को उमेर
�माणीकरण) - ज�म खलुाउने कागजात, अथा�त ्
ज�तदता� �माणप�, अ�पतालका अ�भलेखह�,
बि�त�मास�ब�धी अ�भलेख, राहदानी

खोप - खोप अ�भलेख अपलोड गनु�होस ्

✔ ह�रयो �च�हले सब ैख�डह� परूा भएका छन ्
भ�ने स�केत गछ�

घरप�रवारमा अका� �व�याथ� थप गनु�
आव�यक छ भने, Add New Student
(नयाँ �व�याथ� थप गनु�होस)् नामक
�वक�पमा ि�लक गनु�होस ्र मा�थ उ�लेख
ग�रए अनसुार जानकार� ��व�ट गनु�होस ्।

�व�याथ� ख�ड परूा गरेप�छ

● अक� �याबमा अगा�ड ब�न
“Save/Continue” (बचत गनु�होस/्जार�



रा�हुोस)् बटनमा ि�लक गनु�होस ्

8. COMPLETED (परूा ग�रयो) �याब

● Online Registration Summary PDF
(अनलाइन दता�को सारांश PDF) मा ि�लक
गनु�होस,् यसबाट नयाँ �व�डो ख�ुनेछ ।

● आ�ना जानकार� समी�ा गनु�होस ्

● आ�ना अ�भलेखह�को ला�ग Online
Registration Summary PDF (अनलाइन
दता�को सारांश PDF) को ��त�ल�प बचत
गनु�होस,् ���ट गनु�होस ्वा इमेल गनु�होस ्

● �व�डो ब�द गनु�होस;् Completed (परूा
ग�रयो) �याबमा फक� नहुोस ्

*ि��नको शीष� भागमा रहेको ख�ड �याबमा ि�लक
गरेर र �यसप�छ Edit (स�पादन गनु�होस)् लाई चयन
गरेर छुटेका वा गलत जानकार�लाई स�याउन स�क�छ।

सब ैख�डह� परूा गरेप�छ

● “Submit” (पेश गनु�होस)् बटनमा ि�लक
गनु�होस ्

● “Confirm” (पिु�ट गनु�होस)् बटनमा ि�लक
गनु�होस ्

अनलाइन दता� अब परूा भयो

तपा�ले अनलाइन दता� परूा भयो भनी इमेल सचूना �ा�त
गनु�हुनेछ।


