
अनलाइन दतार्नु 
नयाँ वद्याथर्थी

ले तपाईंका बच्चा
(हरू) लाई 
वद्यालयको लाग 
दतार्नु गनर्नु सहज र 
द्रतु तरका उपलब्ध 
गराउँछ।

दतार्नुसम्बन्धी थप 
जानकारीको लाग 
वा तपाईंसँग 
अनलाइन दतार्नु पूरा 
गनर्ने सम्बन्धी कुन ै
पन प्रश्न वा 
समया भएमा 
आफ्नो 
वद्यालयमा 
सम्पकर्नु  गनुर्नुहोस।्  

1. लगइन गनुर्नुहोस ्

🖱 इमेलमा उपलब्ध गराइएको लङ्क वद्यालय वा 
नामाङ्कन सेवाहरूद्वारा पठाइएको हो 

तपाईंले इमेल प्राप्त गनुर्नुभएन भने आफ्नो प्याम वा 
जंक फोल्डर जाँच गनुर्नुहोस ्              

*छनोट/क्षेत्र वद्याथर्थीहरू कृपया 
https://schoolchoice.dpsk12.org/ मा छनोट र 
नामाङ्कन सेवाहरू भिजट गनुर्नुहोस ्

🖱 लङ्क खोल्नुहोस;् ब्राउजरहरू Chrome वा Firefox 
प्रयोग गनुर्नुहोस ्

कृपया यी कागजातहरू अपलोड गनर्नुको लाग तयार पानुर्नुहोस ्

🖱 ठेगानाको मान्य प्रमाण

🖱 वद्याथर्थी(हरू) को जन्म प्रमाणीकरण

🖱 खोपका रेकडर्नुहरू

2. भाषा चयन 

🖱 आफ्नो अधमान्य भाषा चयन गनुर्नुहोस ्

*तपाईंको भाषामा अनलाइन दतार्नु नेभगेट गनर्नुमा मद्दतको 
लाग, कृपया आफ्नो वद्यालयलाई कल गनुर्नुहोस।्

3. वद्युतीय हताक्षर

आफ्नो "वद्युतीय हताक्षर" टाइप गनुर्नुहोस ्

🖱 “Submit” (पेश गनुर्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

एउटा नयाँ वन्डो खुल्नेछ

🖱 “Begin” (सुरु गनुर्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

*तपाईंको सत्र कुनै स्क्रियाकलाप नभएको 60 मनेटपछ 
समाप्त हुनेछ। तपाईंलाई बाहर नकन र पछको समयमा 
फकर्नु न आवश्यक भएमा बचत गनर्नु सम्झनुहोस।् बचत 
गरएको आवेदनमा फकर्नु न तपाईंको इमेलमा उपलब्ध 
गराइएको लङ्क प्रयोग गनुर्नुहोस।् 

अनलाइन दतार्नुमा पहँुच पाउनुहोस ्

https://schoolchoice.dpsk12.org/


 आवेदन पूरा गनर्ने

4. HOUSEHOLD (घरपरवार) ट्याब 

प्रत्येक खण्डमा जानकारी प्रवट गनुर्नुहोस ्

🖱 Home Phone (घरको फोन नम्बर)

🖱 अकर्को खण्डमा जानको लाग “Next” (अकर्को) बटनमा 
िलक गनुर्नुहोस ्

🖱 Student’s Primary Residence (वद्याथर्थीको 
प्राथमक नवास)

यद ठेगाना ड्रपडाउन नतजाहरूमा छैन भने, प्रत्येक 
लागूयोग्य क्षेत्रमा ठेगाना टाइप गरेर प्रवट गनुर्नुहोस।्

🖱 “Upload proof of address” (ठेगानाको प्रमाण 
अपलोड गनुर्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस;् आफ्नो 
ठेगानाको मान्य प्रमाण पेश गनुर्नुहोस ्

 (लज, घरको वामत्वको प्रमाण, उपयोगता बल 
जत ैग्याँस, पानी वा केबुल)  

घरपरवार खण्ड पूरा गरेपछ

🖱 अकर्को ट्याबमा अगाड बढ्न “Save/Continue” 
(बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्

तपाईंले ट्याबमा सबै खण्डहरू पूरा र बचत गरेपछ, ट्याब 
नीलोबाट परवतर्नुन भएर हरयो रङको हुनेछ। 

 5. PARENT (आमाबुवा) ट्याब 

*वद्याथर्थीसँग बने आमाबुवा/अभभावलाई थपएको हुनुपछर्नु
। 

प्रत्येक खण्डमा जानकारी प्रवट गनुर्नुहोस ्

🖱 Demographic (जनसांियकीय)

🖱 अकर्को खण्डमा जानको लाग “Next” (अकर्को) बटनमा 
िलक गनुर्नुहोस ्

🖱 Contact Information (सम्पकर्नु  जानकारी)

🖱 “Save/Continue” (बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् 
बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

✔ हरयो ठीक चन्हले सबै खण्डहरू पूरा भएका छन ्
भन्ने सङ्केत गछर्नु  

सबै आमाबुवाहरू/अभभावकहरू थप्ने कायर्नु पूरा गरेपछ

🖱 अकर्को ट्याबमा जान “Save/Continue” (बचत 
गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस।्



दोस्रो घरपरवारहरू 

आमाबुवा/अभभावक वद्याथर्थीको प्राथमक नवासमा 
बनुहुन्न भने, त्यो सङ्केत गदर्दै बाकसमा ठीक चन्ह 
लगाएको हटाउनुहोस।्

वद्याथर्थी(हरू) यो अभभावकसँग केही समयको लाग 
बनुहुन्छ भने

🖱 ठेगाना र फोन नम्बर प्रवट गनुर्नुहोस ्

यद ठेगाना ड्रपडाउन नतजाहरूमा छैन भने, प्रत्येक 
लागूयोग्य क्षेत्रमा ठेगाना टाइप गरेर प्रवट गनुर्नुहोस।्

तपाईं यो अभभावकको लाग ठेगाना उपलब्ध गराउन 
चाहनुहुन्न भने

🖱  I will not provide an address for this 
parent (म यो आमाबुवाको लाग ठेगाना उपलब्ध 
गराउनेछैन) भन्ने बाकसमा ठीक चन्ह लगाउनुहोस ्

पूरा गरसकेपछ

🖱 अकर्को खण्डमा जानको लाग “Next” (अकर्को) बटनमा 
िलक गनुर्नुहोस ्

🖱 Contact Information (सम्पकर्नु  जानकारी) प्रवट 
गनुर्नुहोस ् 

🖱 सम्पन्न भएपछ “Save/Continue” (बचत 
गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

6. EMERGENCY CONTACT (आपतकालीन सम्पकर्नु ) 
ट्याब 

कृपया एउटा आपतकालीन सम्पकर्नु  थप्ने वचार गनुर्नुहोस ्

🖱 “Add New Emergency Contact” (नयाँ 
आपतकालीन सम्पकर्नु  थप्नुहोस)् बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्

प्रत्येक खण्डहरूमा जानकारी प्रवट गनुर्नुहोस ्

🖱 Demographics (जनसाङ्ियकीय)

🖱 अकर्को खण्डमा जानको लाग Next (अकर्को) बटनमा 
िलक गनुर्नुहोस ्

🖱 Contact Information (सम्पकर्नु  जानकारी)

🖱 “Save/Continue” (बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् 
बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

✔ हरयो ठीक चन्हले सबै खण्डहरू पूरा भएका छन ्
भन्ने सङ्केत गछर्नु  

सबै आपतकालीन सम्पकर्नु हरू थप्ने कायर्नु पूरा गरेपछ

🖱 अकर्को ट्याबमा अगाड बढ्न “Save/Continue” 
(बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्



 7. STUDENT (वद्याथर्थी) ट्याब

🖱 “Add New Student” (नयाँ वद्याथर्थी थप्नुहोस)् 
बटनमा िलक गनुर्नुहोस।्

दतार्नु गरने हरेक वद्याथर्थीको लाग प्रत्येक खण्डमा जानकारी 
प्रवट गनुर्नुहोस।् 

🖱 वद्याथर्थीको उमेर प्रमाणीकरण - अपलोड गरएको 
जन्म कागजात जत ैजन्म दतार्नुको प्रमाणपत्र, 
अपतालका रेकडर्नुहरू, बापतमल रेकडर्नु, राहदानी

🖱 प्रतरक्षणहरू - रेकडर्नुहरू अपलोड गनुर्नुहोस ्

⭐ साझा गरएको संरक्षण - यद वद्याथर्थी दईु छुट्टा-
छुट्टै घरपरवारमा दवुै अभभावकसँग बनुहुन्छ भने 
सम्बन्धहरू - आमाबुवा/अभभावकहरू खण्डमा रहेको 
“Secondary Household” (दोस्रो घरपरवार) 
बाकसमा ठीक चन्ह लगाउनुहोस।्)

✔ हरयो ठीक चन्हले सबै खण्डहरू पूरा भएका छन ्
भन्ने सङ्केत गछर्नु  

वद्याथर्थी खण्ड पूरा गरेपछ

🖱 अकर्को ट्याबमा अगाड बढ्न “Save/Continue” 
(बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्

तपाईं बाहर नकन र पछको मतमा वद्याथर्थी खण्ड पूरा 
गनर्नुको लाग फकर्नु न चाहनुहुन्छ भने, “Save/Continue” 
(बचत गनुर्नुहोस/्जारी राख्नुहोस)् बटनमा िलक गनर्नु 
सम्झनुहोस।् त्यो समयमा प्रवट गरएका सबै जानकारी 
बचत गरनेछ। 

8. COMPLETED (पूरा गरयो) ट्याब

🖱 “Online Registration Summary PDF” 
(अनलाइन दतार्नुको सारांश PDF) बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्
नयाँ वन्डोमा खुल्नेछ

🖱 आफ्ना जानकारी समीक्षा गनुर्नुहोस ्

🖱 आफ्ना रेकडर्नुहरूको लाग Online Registration 
Summary PDF (अनलाइन दतार्नुको सारांश PDF) 
को प्रतलप बचत गनुर्नुहोस,् प्रन्ट गनुर्नुहोस ्वा 
इमेल गनुर्नुहोस ्

                        
🖱 वन्डो बन्द गनुर्नुहोस;् Completed  (पूरा गरयो) 

ट्याबमा फकर्नु नुहोस ्

*िस्क्रिनको शीषर्नु भागमा रहेको खण्ड ट्याबमा िलक गरेर र 
त्यसपछ Edit (सम्पादन गनुर्नुहोस)् लाई चयन गरेर छुटेका 
वा गलत जानकारीलाई सच्याउन सकन्छ।

सबै खण्डहरू पूरा गरेपछ

🖱 “Submit” (पेश गनुर्नुहोस)् बटनमा िलक गनुर्नुहोस ्

🖱 “Confirm” (पुिट गनुर्नुहोस)् बटनमा िलक 
गनुर्नुहोस ्

अनलाइन दतार्नु अब पूरा भयो
 
तपाईंले अनलाइन दतार्नु पूरा भयो भनी इमेल सूचना प्राप्त 
गनुर्नुहुनेछ


