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GATEWAY को आधारभूत विद्यालय भर्ना क्षेत्र
Denver Public Schools का परिवारहरूलाई अभिभावदन ! DPS ले विश्वास गरे को छ कि सबै
परिवारहरूले Denver मा जहाँ बसे पनि आफ्नो विद्यार्थीको लागि उत्तम लागेको विद्यालयमा समान
पहुँ च पाउनु पर्दछ । Gateway को आधारभूत विद्यालय भर्ना क्षेत्रको बासिन्दाको रूपमा, शैक्षिक
वर्ष 2021-22 का लागि निम्न मध्ये कुनै एक विद्यालयमा तपाईंको बच्चाको भर्ना ग्यारे न्टी गरिन्छ:

› KIPP उत्तरपूर्वी आधारभूत विद्यालय (ECE* दे खि 4)
› KIPP उत्तरपूर्वी माध्यमिक विद्यालय (5)
›L
 ENA ARCHULETA (1 दे खि 5; Escalante-Biggs एकेडे मीमा ECE* र

किन्डरगार्ट न कार्यक्रम प्रदान गरिन्छ । थप जानकारीका लागि प्रोफाइल खण्ड
हे र्नु होस् ।)

› SOAR आधारभूत विद्यालय (K दे खि 5)
*ECE प्रदान गरिन्छ तर ग्यारे न्टी गरिँ दै न

तपाईंसँग SchoolChoice प्रक्रियाका
दौडान कुनै पनि प्रश्न भएमा, कृपया
Enrollment Services (भर्ना सेवा) मा
सम्पर्क गर्नुहोस्:

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

फोन: 720-423-3493
वेबसाइट: schoolchoice.dpsk12.org
वेबसाइट: schoolchoice@dpsk12.org

तपाईं यो भर्ना क्षेत्रमा बस्नु हुन्छ र तपाईंसँग यी चार विद्याहरू मध्ये कुनै एक विद्यालयको पहुँ च छ
भने पनि, तपाईं SchoolChoice को आवेदन भर्दा डिस्ट्रि क्ट भित्र भएको कुनै पनि विद्यालयमा
आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले विद्यालयको विकल्पको बारे मा अध्ययन गर्दा शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप,
यातायात र विद्यालय संस्कृति लगायतका धेरै कुराहरूको बारे मा विचार पुर्या उनु पर्छ । तपाईंले
जुनसुकै बाटो रोजे भने, DPS यो महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईंलाई साझेदारको रूपमा सेवा प्रदान गर्न
प्रतिबद्ध छ ।
तपाइँ लाई अर्को वर्षको निर्णय लिन सहयोग गर्न Gateway को आधारभूत विद्यालय भर्ना क्षेत्रमा
रहे का विद्यालयहरूको संक्षिप्त विवरणका साथै अन्य जानकारीका लागि भित्र हे र्नुहोस् ।
SchoolChoice को चरण 1 का दौडान रुचाएको विद्यालयमा आवे दन दिन, तपाईंको पू रा
गरिएको SchoolChoice को आवे दन अनिवार्य रूपमा जनवरी 15, बिहान 8 बजे र फेब्रु अरी 16,
2021, साँ झ 4 बजे को बीचमा पे श गरिएको हुनु पर्ने छ । तपाईंको विद्यार्थीको शै क्षिक वर्ष 202122 को असाइनमे न्टको सू चना र/वा प्रतिक्षासू चीसम्बन्धी जानकारी 2021 को मार्च अन्तिम तिर
पठाइने छ ।

विद्यालय कार्यसम्पादन फ्रेमवर्क मा गरिएका परिवर्तनहरू
अघिल्ला वर्षहरूमा, भर्ना क्षेत्रको यो प्याकेटमा भएको विद्यालयहरूको प्रोफाइलमा विद्यालयको कार्यसम्पादन सम्बन्धी
जानकारी समावेश गरिएको थियो । तपाईंले याद गर्नु हुनेछ यो वर्ष उक्त जानकारी समावेश गरिएको छै न ।
DPS Board of Education ले अगस्त 20, 2020 मा DPS को विद्यालय कार्यसम्पादन फ्रेमवर्क (School Performance
Framework वा SPF) को प्रयोग रोक्ने पक्षमा मतदान गर्यो र डिस्ट्रि क्टलाई DPS विशेषको जानकारी भएको ड्यासबोर्डको
साथमा Colorado Department of Education को SPF प्रयोग गर्न निर्देश�ित गर्यो । DPS का शिक्षक तथा नेतृत्वकर्ता
जानकारीमूलक ड्यासबोर्ड विकास गर्न लागिपरे का छन् र यो कुरा उपलब्ध भएसँगै थप जानकारी प्रदान गरिनेछ ।
COVID-19 को महामारीको कारण विद्यार्थी तथा विद्यालयहरूमा परे को प्रभावका कारण Colorado Department of
Education ले विद्यालय वर्ष 2019-20 का लागि SPF मूल्याङ्कन जारी गर्ने छै न । कृपया, अघिल्ला वर्षहरूको राज्यको SPF
मूल्याङ्कन हे र्न www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks भ्रमण गर्नुहोस् ।
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बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
मेरा विद्यार्थीले शैक्षिक वर्ष 2021-22 का लागि पाउने विकल्पहरू के कस्ता छन् ?

Gateway को आधारभूत विद्यालय भर्ना क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीहरू (यो भर्ना क्षेत्र बाहिर बस्ने विकल्प
“चयन” नगरे का विद्यार्थीहरू ) लाई निम्न मध्ये कुनै एक विद्यालयमा एउटा स्थान ग्यारे न्टी गरिन्छ:
KIPP उत्तरपूर्वी माध्यमिक विद्यालय; KIPP उत्तरपूर्वी माध्यामिक विद्यालय (पाँ चौं ग्रेड); Lena
Archuleta (Escalante-Biggs मा ECE-किन्डरगार्ट न ); र SOAR ।
तपाईं Gateway को आधारभूत विद्यालय भर्ना क्षेत्रमा बस्नु हुन्छ भने तपाईंले आफ्नो विद्यार्थीको
SchoolChoice को आवेदन पूरा गरे र जनवरी 15, बिहान 8 बजे र फेब्रुअरी 16, 2021, साँ झ 4
बजेको बीचमा जुनसुकै समयमा आवेदन बुझाउनु पर्दछ । तपाईंलाई Gateway को आधारभूत
विद्यालय भर्ना क्षेत्र भित्र रहे का विद्यालयहरू र/वा अन्य क्षेत्रहरू समेतका DPS का कुनै पनि
विद्यालयहरूलाई क्रम मिलाएर प्राथमिकतामा राख्न लगाइनेछ । हामी तपाईंलाई 12 विद्यालयहरूको
सीमासम्मका विभिन्न विद्यालयहरूको प्राथमिकताहरू सूचिकरण गर्न सिफारिस गर्छौं । तपाईंले
सङ्के त गरे को प्राथमिकताको आधारमा, तपाईंको विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पर्ने शीर्ष विद्यालयमा
विद्यार्थीलाई उपलब्ध स्थानको साथमा एउटा सिट प्रदान गरिनेछ ।

SchoolChoice को आवेदन कसरी पेस गर्ने हो ?

schoolchoice.dpsk12.org मा आवेदन उपलब्ध हुनेछ । हामी तपाईंलाई लग इन गर्न अभिभावक
पोर्ट लको प्रयोगकर्तानाम तथा पासवर्ड प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं । तपाईं जनवरी 15, बिहान 8 बजे
र फेब्रुअरी 16, 2021, साँ झ 4 बजेको बीचमा जुनसुकै समयमा आवेदन बुझाउन सक्नु हुन्छ । यो
समयावधि भित्र चाँ डो आवेदन बुझाउँ दा कुनै फाइदा हुँ दैन ।

मलाई मेरो विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष 2021-22 को विद्यालय भर्नाको बारेमा कहिले
सू चित गरिनेछ ?

तपाईंको विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष 2021-22 को असाइनमेन्टको सूचना र/वा प्रतिक्षासूचीसम्बन्धी
जानकारी 2021 को मार्च अन्तिम तिर पठाइनेछ ।

मेरो विद्यार्थीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विद्यालय प्राप्त नगरेको खण्डमा के
हुन्छ ?

तपाईंका विद्यार्थीलाई तपाईंको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विद्यालय भन्दा फरक विद्यालय निर्धारण
गरियो भने उनीहरूको नाम उक्त विद्यालयको प्रतिक्षासूचीका साथै निर्धारित विद्यालय भन्दा
माथिको प्राथमिकतामा पर्ने विद्यालयमा राखिनेछ । स्थान उपलब्ध भयो भने त्यति बेला विद्यालयले
तपाईं उनीहरूको कार्यक्रममा उपलब्ध भएको सिट स्वीकार गर्नु हुन्छ वा हुँ दैन भनेर विचार गर्न
तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ । कृपया ध्यान दिनुहोस्: प्रतिक्षासूचीमा भएको नामको क्रम परिवर्तन हुन
सक्छ, भन्नुको मतलब अन्य आवेदकहरूको कदम र प्राथमिकताहरूको आधारमा प्रतिक्षासूचीमा
भएको तपाईंको नामको स्थान तल र माथि जान सक्छ ।

मैले आफ्नो विद्यार्थीको लागि SchoolChoice को आवेदन बुझाइन भने के हुन्छ ?

फेब्रुअरी 16 को म्याद भित्र आवेदन नबुझाउने कुनै पनि विद्यार्थीका लागि विद्यालय निर्धारण गरिने
छै न र उनीहरूले चरण 2 मा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्ने छन्, जुन चरण 1 को नतिजा जारी
भएपछिको समयमा अप्रिलको सुरुवात तिर खुला हुनेछ ।

हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं !
तपाईंसँग SchoolChoice को बारे मा कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने, कृपया
SchoolChoice को हटलाइन 720-423-3493 मा फोन गर्नुहोस्, schoolchoice@
dpsk12.org मा इमेल पठाउनुहोस्, वा schoolchoice.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् ।
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यातायात
वेबसाइट: transportation.dpsk12.org
फोन: 720-423-4600
यातायात सेवाको मिसन भनेको हाम्रो विद्यार्थी तथा परिवारका लागि मूल्यवान् र उपयोगी हुने
सुरक्षित, कुशल र प्रभावकारी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो । हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि
शिक्षामा बढी पहुँ च प्रदान गर्न प्रयत्नशील छौं र हामी यस्तो वातावरणलाई बढवा दिन्छौं जहाँ हरे क
बच्चा सफल हुन्छन् । सुरक्षा हाम्रो नम्बर 1 प्राथमिकता भित्र पर्छ । हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरूले
DPS का प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ न् र यी सेवाहरू हाम्रो विशिष्ट विद्यालयका नमूना
तथा कार्यक्रमहरूका आवश्यकताहरू समान ढङ्गले पूरा गर्ने गरी तयार गरिएका छन् ।
यातायात सेवा डिस्ट्रि क्ट नीति EEAA अनुसार प्रदान गरिनेछ । सुदूर उत्तरपूर्वी भर्ना
क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र त्यहाँ भएको विद्यालयमा उपस्थित हुने विद्यार्थीहरूले निम्न
विद्यालयहरूका लागि Success Express को सुदूर उत्तरपूर्वी शटल मार्फ त यातायात
सेवा प्राप्त गर्ने छन्:
› KIPP Northeast आधारभूत विद्यालय

Transportation.dpsk12.org

› Lena Archuleta
› SOAR आधारभूत विद्यालय

यातायात सेवाको वेबसाइट सबैभन्दा
अन्तिम जानकारीका लागि मुख्य श्रोत
हो । परिवार तथा विद्यार्थीहरूले
विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूको
बारे मा जानकारी, रुटसम्बन्धी
जानकारी, Bus Bulletin, +Pass,
कसलाई सम्पर्क गर्ने लगायतको
जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।

Success Express एउटा शटल प्रणाली हो जसले सुदूर उत्तरपूर्वी क्षेत्र भित्र भएका विद्यार्थीहरूलाई
विद्यालयका थप अवसरहरू पहुँ च गर्न दिन्छ । यातायातको सुगम पहुँ चमा सहयोग गर्नका निम्ति
Success Express सुदूर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सबै विद्यालयहरूमा रोकिन्छ र योसँग समुदायमा
आधारित धेरै बिसौनीहरू छन् । सुदूर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो विद्यालयको कुनै
पनि बिसौनीमा बस चढ् न सक्छन् ।

BUS BULLETIN

यातायातको सम्पूर्ण प्रणालीका साथै बस चढ् ने र ओर्लिने समय तथा स्थानहरू निम्न कुराहरूलाई
मध्यनजर गरे र तयार गरिएको छ:

Bus Bulletin यातायात सेवाको
योग्यता पूरा गरे का परिवारहरूका
लागि हाम्रो वेबमा आधारित एउटा
सूचना प्रणाली हो ।

› Escalante-Biggs एकेडे मी

› परिवारहरूलाई आफ्नो रोजाइको विद्यालयमा उपस्थित हुन सहयोग गर्न
› स्कूलको घण्टी लाग्ने समय
› तपाईंको रोजाइको विद्यालयमा सेवा प्रदान गर्ने निर्धारित विद्यालयका पिक-अपहरू
› विशेष शिक्षाका विद्यार्थीहरूको बस चढ् ने र ओर्लिने आवश्यकताहरू

+PASS
+Pass एउटा यस्तो कार्ड हो जुन
विद्यार्थीले स्कूल बस चढ् दा वा ओर्लिँदा
स्क्यान गर्छ न् ।

पुनर्विचार अनुरोध गर्ने प्रक्रिया
यातायातको योग्यता पूरा नगरे का
विद्यार्थीहरूले अभिभावक पोर्ट ल
मार्फ त अनलाइन फाराम पूरा गरे र
पुनर्विचारको अनुरोधका लागि आवेदन
दिन सक्छन् ।

› ट्राफिकको ढाँ चा तथा यात्रा समय
› डिस्टिक्टव्यापी यातायात नीतिहरूसँगको एकरूपता
शटलसम्बन्धी जानकारी (लाइनको रङ्ग, नम्बर र समय) समरको अन्त्य तिर
transportation.dpsk12.org मा अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछ । विस्तृत जानकारी यातायातसम्बन्धी
वार्षिक पत्रमा पनि पठाइनेछ । यो पत्र जुलाईको अन्त्य/अगस्तको सुरु तिर परिवारहरूलाई
पठाइनेछ । परिवारहरूले आफ्नो विद्यालयको फ्रन्ट अफिसमा भएको फाइलका साथै Infinite
Campus मा उनीहरूको अद्यावधिक सम्पर्क जानकारी छ भनेर सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
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प्रधानाध्यापक:

Elizabeth Dillon
720-452-2551
4635 Walden St.
चार्टर विद्यालय

KIPP NORTHEAST आधारभूत विद्यालय
वेबसाइट: kippcolorado.org
पढाइ हुने ग्रेडहरू: ECE दे खि 4
अनुमानित भर्ना: 470

KIPP Northeast आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अवसर तथा सफलताको
बाटोमा समर्थन गर्छ । हामी KIPP Colorado विद्यालय सञ्जालका हिस्सा हौं र किन्डरगार्ट न दे खि
बाह्रौं (12th) ग्रेडसम्मका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्छौं । KIPP का शिक्षकहरू ठोस शैक्षिक
कार्यक्रम, चरित्र विकास, र पाठ्यक्रम बाहे कका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू प्रदान गर्न विद्यार्थी र
परिवारहरूसँग साझेदारी गर्छ न् ताकी विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य आफै कोर्न सकून् र जीवन भर
रहने सिकाइको चाहना विकास गर्न सकुन् । हाम्रो विद्यालयले प्रेम, वृद्धि, समुदाय र न्यायलाई महत्त्व
दिन्छ । हामी विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्टता र समानता दु वै भएको शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास
गर्छौं ।

कार्यक्रमहरू:

ECE-4 अङ्ग्रेजी • किन्डरगार्ट न अङ्ग्रेजी • सामुदायिक श्रोत-साधनहरू •
आवश्यकता अनुसारको सिकाइ • शारीरिक शिक्षा • स्पेनिस • प्रविधि • सङ्गीत •
स्पेनिस बोल्नेहरूका लागि स्पेनिस • दृश्य कला • STEM • शैक्षिक क्लब वा
प्रतियोगिता

विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू:
Success Express

दै निक रूपमा दिउँ सोको
खाना प्रदान गरिने

विद्यालय अघिको कार्यक्रम

पहिरन: नीलो रङ्गको पोलो र हुडी;
खैरो लोगो भएको ज्याकेट; खाकी
वा कालो पाइन्ट

विद्यालय पछिको कार्यक्रम

मूल भाषाको संक्रमणकालीन
शिक्षण

दै निक रूपमा बिहानको
खाजा प्रदान गरिने
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प्रधानाध्यापक:

Stephani Olson
303-307-1970
4635 Walden St.
चार्टर विद्यालय

KIPP NORTHEAST DENVER माध्यमिक
विद्यालय
वेबसाइट: kippcolorado.org
पढाइ हुने ग्रेडहरू: 5 दे खि 8
अनुमानित भर्ना: 485

KIPP Northeast Denver माध्यमिक विद्यालय एकेडे मी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अवसर
तथा सफलताको बाटोमा समर्थन गर्छ । KIPP का शिक्षकहरू ठोस शैक्षिक कार्यक्रम, चरित्र
विकास, र पाठ्यक्रम बाहे कका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू प्रदान गर्न विद्यार्थी र परिवारहरूसँग
साझेदारी गर्छ न् ताकी विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य आफै कोर्न र आफ्नो क्षमता आफै पहिचान गर्न
सकून् । KIPP Northeast विद्यालय सबै विद्यार्थीहरूले सफल बन्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, तथा
चरित्रका राम्रा पक्षहरू विकास गरुन् भनेर सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गर्ने विद्यार्थी, अभिभावक, र
शिक्षकहरूको एउटा समुदाय हो ।

कार्यक्रमहरू:

सामुदायिक श्रोत-साधनहरू • STEM • दृश्य कला • शैक्षिक क्लब वा प्रतियोगिता •
कला वा सङ्गीतको क्लब • वर्षपुस्तक वा पत्रिका • सामाजिक क्लबहरू • विद्यार्थी
नेतृत्व

विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू:
Success Express

दै निक रूपमा दिउँ सोको
खाना प्रदान गरिने

विद्यालय पछिको कार्यक्रम

पहिरन: स्कूल पोलो वा स्वेटशर्ट ;
खाकी वा कालो पाइन्ट वा स्कर्ट

दै निक रूपमा बिहानको
खाजा प्रदान गरिने

दोस्रो भाषाको रूपमा
अङ्ग्रेजी

6

प्रधानाध्यापक:

LENA ARCHULETA

720-424-9888
16000 E. Maxwell Place

वेबसाइट: lenaarchuleta.dpsk12.org
पढाइ हुने ग्रेडहरू: 1 दे खि 5
अनुमानित भर्ना: 485

Yolanda Ortega

Archuleta आधारभूत विद्यालयका हामी कडा परिश्रम, प्रेम र प्रेरणा मार्फ त सबैको सफलता प्राप्त
गर्न प्रतिबद्ध एउटा समुदाय हौं । हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूसँग प्रतिभाशाली दिमाग छ भन्ने कुरा जानेर
हाम्रा कर्मचारीले हरे क विद्यार्थीका विशेष सीपहरू र प्रतिभाहरूलाई विकासित गर्छ न् । Archuleta
ले OWL र AVID जस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू मार्फ त कलेज तथा कलेजको तयारीमा जोड दिन्छ ।
ECE र किन्डरगार्टनका लागि Escalante-Biggs लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

कार्यक्रमहरू:

शिक्षण • कलामा केन्द्रित कार्यक्रम • AVID • ललित कला • उच्च प्रतिभावान् र
प्रतिभाशाली कार्यक्रम • शारीरिक शिक्षा • गायन दल • सङ्गीत • STEM •
भावनासम्बन्धी आवश्यकताहरूको केन्द्रमा आधारित कार्यक्रम

विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू:
Success Express

दै निक रूपमा दिउँ सोको
खाना प्रदान गरिने

विद्यालय पछिको कार्यक्रम

पहिरन: गाढा नीलो, हल्का नीलो, सेता
वा गाढा रातो रङ्गको पोलो टप्स;
खाकीको पहिरन, गाढा नीलो वा कालो

दै निक रूपमा बिहानको
खाजा प्रदान गरिने

दोस्रो भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी
कार्यक्रम,मूल भाषाको संक्रमणकालीन
शिक्षण
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प्रधानाध्यापक:

SOAR

720-287-5100
4800 Telluride St., Building 4

वेबसाइट: soardenver.org
पढाइ हुने ग्रेडहरू: K दे खि 5
अनुमानित भर्ना: 425

Kate Bergles

चार्टर विद्यालय

SOAR सुदूर उत्तरपूर्वी Denver मा रहे का विद्यार्थीहरूलाई विशिष्ट शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्न
प्रतिबद्ध सार्वजनिक रूपमा सञ्चालित सार्वजनिक आधारभूत चार्टर विद्यालय हो । SOAR ले
शिक्षामा नवीन, पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ जसमा सक्रिय कक्षाको संयोजनको साथमा ठोस
शैक्षिक शिक्षण विधि समावेश गरिएको हुन्छ । हाम्रो नमूनाले विद्यार्थीलाई गहन रूपमा सोच्न र
कक्षाकोठा र समुदायहरूमा सक्रिय भूमिका निभाउन चुनौती दिन्छ ।

कार्यक्रमहरू:

किन्डरगार्ट न अङ्ग्रेजी • सामुदायिक श्रोत-साधनहरू • ललित कला • सङ्गीत •
शारीरिक शिक्षा • STEM • नाटक • अभियानमूलक सिकाइ • शैक्षिक क्लब वा
प्रतियोगिता • कला वा सङ्गीतको क्लब • सामाजिक क्लबहरू • विद्यार्थी नेतृत्व •
Denver Health को विद्यलयमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्र

विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू:
Success Express

दै निक रूपमा दिउँ सोको
खाना प्रदान गरिने

विद्यालय अघिको कार्यक्रम

पहिरन: स्कूल शर्ट

विद्यालय पछिको कार्यक्रम

मूल भाषाको संक्रमणकालीन
शिक्षण

दै निक रूपमा बिहानको
खाजा प्रदान गरिने
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प्रधानाध्यापक:
Eric Love

720-424-4620
5300 Crown Blvd

ESCALANTE-BIGGS एकेडेमी
वेबसाइट: eba.dpsk12.org
पढाइ हुने ग्रेडहरू: ECE दे खि K
अनुमानित भर्ना: 335

Escalante-Biggs एकेडे मी प्रि-स्कूल र किन्डरगार्ट नका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सफलतामा
सम्भव भए सम्मको जग प्रदान गर्ने उदे श्यले तयार गरिएको DPS को एउटा विद्यालय हो । हाम्रा
प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षाका विशेषज्ञहरू हुन् र
प्रत्येक बच्चाले आधारभूत विद्यालय र त्यसपछिको सफलताका लागि आवश्यक पर्ने सीपहरू प्राप्त
गरुन् भनी मद्दत गर्न समर्पित छन् । Escalante-Biggs एकेडे मीले हामीमा आबद्ध विद्यालयहरूमा
किन्डरगार्ट न मार्फ त ECE प्रदान गर्छ ।
Escalante-Biggs को किन्डरगार्टन कार्यक्रममा उपस्थित हुने विद्यार्थीहरू सिधै ँ स्वतः
Lena Archuleta को पहिलो ग्रेडमा जानेछन् ।

कार्यक्रमहरू:

ECE-3 अङ्ग्रेजी तथा स्पेनिस • ECE-4 अङ्ग्रेजी तथा स्पेनिस • किन्डरगार्ट न
अङ्ग्रेजी तथा स्पेनिस • शारीरिक शिक्षा • प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षासम्बन्धी नमूना 1
को केन्द्रमा आधारित कार्यक्रम

विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरू:
Success Express

पहिरन: पहिरन जरुरी
नहुने

दै निक रूपमा बिहानको
खाजा प्रदान गरिने

मूल भाषाको संक्रमणकालीन
शिक्षण

दै निक रूपमा दिउँ सोको
खाना प्रदान गरिने
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Escalante-Biggs Academy

Lena Archuleta

KIPP Northeast

SOAR Elementary

GATEWAY को आधारभूत विद्यालय क्षेत्रको नक्सा
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