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सु दू र उत्तरपू र्व

Academy 360
Ford मा रहे क ो DCIS
Escalante-Biggs एके डे मी
Farrell B. Howell
Florida Pitt Waller
Green Valley
Highline एके डे मी उत्तरपू र्व
John H. Amesse
KIPP Northeast आधारभू त विद्यालय
KIPP Northeast माध्यमिक विद्यालय
Lena Archuleta
Marie L. Greenwood एके डे मी
Marrama
Maxwell
McGlone एके डे मी
Monarch Montessori
Oakland
Omar D. Blair
Sandra Todd-Williams एके डे मी
SOAR

उत्तरपू र्व नजिक

Ashley
Cole Arts and Science Academy
Columbine
Denver भाषा विद्यालय – Gilpin क्याम्पस
Dora Moore
Downtown Denver Expeditionary
विद्यालय
नयाँ Denver फ्रे न्च अमे र िकी विद्यालय
Garden Place एके डे मी
Hallett एके डे मी
Inspire
Harrington मा रहे क ो
Denver अन्तर्राष्ट्रि य एके डे मी
Isabella Bird सामु द ायिक विद्यालय
Montclair स्कू ल अफ एके डे मिज एण्ड
इनरिच्मे न्ट
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Denver Odyssey विद्यालय
Palmer
Park Hill
Polaris
REACH
Smith
Stedman
Swansea
Swigert अन्तराष्ट्रि य विद्यालय
Teller
यु नि भर्सिटी प्रे प – Arapahoe Street
यु नि भर्सिटी प्रे प – Steele Street
Westerly Creek
Whittier
William (Bill) Roberts
Willow
वायट एके डे मी (Wyatt Academy)

Lincoln
Lowry
McKinley-Thatcher
McMeen
Place Bridge एके डे मी
Rocky Mountain Prep Creekside
Rocky Mountain अभियानमू ल क
सिकाइ विद्यालय
Samuels
Slavens
Southmoor
Steck
Steele
पू र्व शिक्षाको लागि Stephen Knight
Center
University Park

उत्तरपश्चिम

Barnum
Castro
CMS सामु द ायिक विद्यालय
College View
Fairmont मा रहे क ो DCIS
Denison Montessori
Doull
Force
Godsman
Goldrick
Grant Ranch
Gust
Johnson
Kaiser
KIPP Sunshine Peak आधारभू त
विद्यालय
KIPP Sunshine Peak Academy
माध्यमिक विद्यालय
Knapp
Kunsmiller रचनात्मक कला एके डमी
गणित तथा विज्ञान अगु व ाइ एके डे मी
Munroe
Newlon
Pascual LeDoux एके डे मी
Rocky Mountain Prep Creekside
Sabin World
Schmitt
STRIVE प्रे प – Ruby Hill
Traylor एके डे मी
Valverde

Academia Ana Marie Sandoval
Beach Court
Brown अन्तराष्ट्रि य एके डे मी
Bryant Webster दोहोरो भाषाको
ECE-8 विद्यालय
Centennial
Greenlee मा रहे क ो प्रतिभा
विकास के न्द्र
Cheltenham
Colfax
Columbian
Cowell
Eagleton
Edison
Fairview
Rocky Mountain प्रे प Berkeley
Trevista at Horace Mann
Valdez

दक्षिणपू र्व

Asbury
Bradley अन्तराष्ट्रि य विद्यालय
Bromwell
Carson
Cory
सिर्जानशीलतालाई चु न ौती दिने समु द ाय
Denver Green विद्यालय दक्षिणपू र्व
Denver भाषा विद्यालय –
Whiteman क्याम्पस
Ellis
Highline एके डे मी दक्षिणपू र्व
Holm
Joe Shoemaker

दक्षिणपश्चिम

भर्ना निर्दे श�िकामा प्रकाशित गरिएको सूचना परिवर्तन हुनसक्छ, तथा
केही जानकारीहरू निर्दे श�िका छापिएपछि परिवर्तन भएको हुनसक्छ
। यो प्रकाशनले DPS का सबै विद्यालयहरूको जानकारीको पूर्ण
डिरे क्टरी बन्ने अभिप्राय राखेको छै न । यस निर्दे श�िकामा समावेश
गरिएका तेस्रो पक्षका विज्ञापनका विषयवस्तुहरू वा भाषाका
सम्बन्धमा DPS जबाफदे ही छै न ।

DPS मा विद्यालय
चयन गर्ने तरिका
Denver Public Schools हाम्रा परिवारहरूका

विद्यालयहरूका प्रकारहरू
जिल्लाले व्यवस्थापन गरेका विद्यालयहरू

DPS र शिक्षा परिषदको सञ्चालन, निरीक्षण र समर्थनमा
चल्ने विद्यालयहरू
■

जिल्लाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित केही विद्यालयहरू
innovation schools (नयाँपन प्रदान गर्ने विद्यालयहरू) हुन्,
जसले सबैभन्दा राम्रोसँग विद्यार्थीहरूका आवश्यकताहरू पूरा
गर्न DPS को शिक्षा परिषद् र Colorado को शिक्षा विभागबाट
शैक्षिक कार्यक्रम, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिका र बजेटहरूमा
वर्धित लचकता प्रदान गर्ने विद्यालयको मान्यता पाएको हुन्छ ।

■

जिल्लाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित केही विद्यालयहरूमा म्याग्नेट
स्कूल वा कार्यक्रमहरू पनि पर्छ न्, जसले सिकाइको एउटा
खास शैली वा शैक्षिक आवश्यकतामा जोड दिन्छन् वा समान
रुचि भएका विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्छ न् र विद्यालय
रहेको स्थान भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई यातायात सेवा
प्रदान गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, यसमा कलामा केन्द्रित,
उच्च प्रतिभावान् र प्रतिभाशाली र दोहोरो भाषाको विद्यालय वा
कार्यक्रमहरू पर्छ न् ।

लागि उपलब्ध विद्यालयहरूका विकल्पहरू प्रति
गर्व गर्छ । हामी हरेक र सबै विद्यार्थीलाई सुहाउने

विद्यालयहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा
विश्वस्त छौं । विद्यालय खोज्न सुरु गर्नु अघि तल
दिइएका केही कुराहरूको बारेमा सोच्न सकिन्छ ।
सुरुमा, आफू बसेको स्थान वरिपरि रहे को
विद्यालयलाई नजिकबाट नियाल्नुहोस् ।

किन्डरगार्टन दे खि ग्रेड 12 मा आएका सबै
विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै टोल – वा सीमामा रहेको –
विद्यालयमा एउटा स्थान सुरक्षित गरिन्छ । तपाईं
schoolfinder.dpsk12.org मा आफ्नो ठे गाना
टाइप गरे र आफू बसेको स्थान वरिपरि रहेको
विद्यालय खोज्न सक्नुहुन्छ ।
अहिले उपस्थित भइरहनु भएको विद्यालय भन्दा
फरक विद्यालयमा उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने
तपाईं धेरै तरिकाहरू प्रयोग गरे र आफ्ना
विकल्पहरूको बारे मा खोज गर्न सक्नुहुन्छ ।
■

यो भर्ना निर्दे श�िकाले कार्यक्रमहरू, सम्पर्क
जानकारी तथा थप कुरा सहित DPS भित्र रहेका
सबै आधारभूत विद्यालयहरूको बारे मा सूचना
समावेश गर्दछ । तपाईंको खोजी कार्यलाई सङ्गठित
बनाउन सहयोग गर्न, विद्यालयहरूलाई सहरका
पाँच साधारण क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिन्छ ।

■

schoolfinder.dpsk12.org मा जानुहोस्।

■

आफूलाई रुची भएको विद्यालयहरूसँग कुरा
गर्नुहोस् । स्कूल लिडरसँग बोल्ने कुराको अरू कुनै
विकल्प हुँदै न । थप जानकारीका लागि व्यक्तिगत
रूपमा विद्यालयहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

तपाईं ठे गाना, कार्यक्रम वा वर्णानुक्रम सूचि अनुसार
विद्यालय खोज्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले एकपटक आफूलाई मन पर्ने विद्यालय चयन
गरे पछि तपाईं हाम्रो एकीकृत भर्ना प्रणाली,
SchoolChoice(विद्यालय रोजाइ) मा सहभागी हुन
तयार बन्नु हुन्छ । अर्को SchoolChoice(विद्यालय
रोजाइ) कार्यक्रम सञ्चालन हुने समय जनवरी 15 दे खि
फेब्रुअरी 16, 2021 हो । थप जानकारीका लागि पृष्ठ

चार्टर विद्यालयहरू

निर्देशकहरूको स्वतन्त्र समितिद्वारा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित
सार्वजनिक विद्यालयहरू ।
■

सबै चार्टर विद्यालयहरू DPS को शिक्षा परिषद् प्रति जबाफदे ही
छन् र जिल्लाले व्यवस्थापन गरे का विद्यालयहरू सरहको
शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्न जिम्मेवार छन् ।

■

चार्टर विद्यालयहरूले आफ्नै शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यालयमा
आधारित नीतिहरू रचना गर्ने सहजता पाउँ छन् ।

■

सबै चार्टर विद्यालयहरू जिल्ला भित्र रहेका विद्यार्थीहरूलाई
समान रूपमा सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन् । केही चार्टर
विद्यालयहरूले निश्चित स्थानको सीमा भित्र सेवा प्रदान गर्छ न् वा
तोकिएको क्षेत्र भित्र बस्ने विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

PATHWAYS विद्यालयहरू
■

PATHWAYS SCHOOLS(पाथवेज विद्यालयहरू) जिल्ला वा

ऐन मार्फ त सञ्चालित भएका हुन सक्छन् । Pathways
विद्यालयले गहन शैक्षिक कार्यक्रम र भावात्मक समर्थनहरू
प्रदान गर्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई डिप्लोमासम्म डोर्याउँ छ र
उच्च विद्यालय पछिका अवसरहरूसँग जोड् छ । धेरै Pathways
विद्यालयहरूले परम्परागत विद्यालयहरू भन्दा धेरै क्रेडिट प्राप्त
गर्ने अवसर प्रदान गर्छ न् ।

4 मा हे र्नुहोस् ।
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भर्ना तथा SCHOOLCHOICE
वेबसाइट: SchoolChoice.dpsk12.org
फोन: 720-423-3493

DPS के कुरामा विश्वास गर्छ भने Denver मा जहाँ बसे पनि सबै विद्यार्थीहरूले

गुणस्तरीय विद्यालयमा समान पहुँच प्राप्त गर्नु पर्दछ । नयाँ विद्यार्थीहरूलाई

कसरी सहभागी हुने

उनीहरूको टोलमा रहेको विद्यालय वा उनीहरूको भर्ना क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा

आफ्नो विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा

भर्ना ग्यारेन्टी गरिन्छ । तर पनि, अर्को वर्ष नयाँ विद्यालयमा उपस्थित हुन चाहेका वा

राम्रो विद्यालय खोज्नुहोस्

आवश्यकता भएका कुनै पनि विद्यार्थीले SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) को

प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । प्रिस्कू ल विद्यार्थीहरूको लागि DPS कार्यक्रममा

नामाङ्कनको ग्यारेण्टी गरिएको छैन; प्रिस्कू ल परिवारहरूले वार्षिक रूपमा आवेदन

■

मा गएर मोबाइल-मैत्री अनलाइन School

दिनुपर्छ।

आफ्नो छिमेकको विद्यालय फेला पार्नुहोस्

तपाईं Denver को बासिन्दा हुनुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो टोलको सीमा विद्यालयमा भर्ना नहुने
विकल्प छनौट गर्नु भएको छै न र तपाईंले वर्तमान शैक्षिक सत्रमा आफ्नो विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न
जरुरी छ भने तपाईं सिधै ँ आफ्नो स्थानमा सेवा प्रदान गर्ने टोलको विद्यालयमा आफ्नो
विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो छिमेकी विद्यालय निर्धारण गर्न
schoolfinder.dpsk12.org मा जान सक्नुहुन्छ। नामाङ्कन गर्नको लागि, दर्ता मिति र
आवश्यक दस्तावेजहरूको लागि प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
डे न्भरका केही भागहरू नामाङ्कन क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्रहरूमा छन् जहाँ विद्यार्थीहरूलाई
विशेष एक विद्यालयमा मात्र नभएर धेरै विद्यालयहरूमध्ये एकमा स्थानको ग्यारे ण्टी गरिन्छ।
तपाईं Denver मा भर्खरै आएर बस्न थाल्नु भएको छ र तपाईं अहिले कुनै भर्ना क्षेत्र भित्र बस्नु
हुन्छ भने वा यो विद्यालय वर्षका लागि तपाईं आफ्नो टोलमा नपर्ने विद्यालयमा उपस्थित हुन
चाहनुहुन्छ भने कृपया dps.schoolmint.net/signin मा गइ खाता खोलेर र लगइन
गरे र एउटा आवेदन पूरा गर्नुहोस् ।

Finder (स्कूल फाइन्डर) प्रयोग गर्नुहोस् ।
■

भर्ना निर्दे श�िका पढ् नुहोस्

■

अलग-अलग विद्यालयसँग कुरा गर्नुहोस्

SchoolChoice को आवेदन

अनलाइनमा बुझाएर आवेदन

दिनुहोस्
■

विद्यालय वर्ष 2021-22 को लागि SchoolChoice को प्रथम चरण जनवरी 15 दे खि
फेब्रुअरी 16, 2021 सम्म चल्नेछ । तपाईं आवेदन दिने समयावधिका दौडान जुनसुकै
समयमा dps.schoolmint.net/signin मा गएर खाता बनाउन र आवेदन दिन
सक्नुहुन्छ ।

dps.schoolmint.net/signin
मा गएर खाता बनाउनुहोस् ।

■

रु री 16, 2021 को बीचमा
जनवरी 15-फेब्अ
आवेदन खुला रहेको समयमा साइन इन
गर्नुहोस् र आफ्ना विद्यालयका

SCHOOLCHOICE
तपाईं अर्को वर्ष आफ्ना विद्यार्थीलाई आफ्नो टोल बाहेकको (अहिले गइरहेको भन्दा फरक)
DPS विद्यालयमा भर्ना गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईं SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ)
प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) सञ्चालन हुने
अवधिमा, परिवारहरूले प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एउटा आवेदन पेश गर्छ न्, जसमा उनीहरूले
आफूले पढ् न चाहेका विद्यालयहरू प्राथमिकताका साथ राख्छन् । त्यसपछि DPS ले ती
प्राथमिकताका साथसाथै विद्यालय भर्नाका प्राथमिकताहरू र उपलब्ध ठाउँ को आधारमा ती
विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय छनौट गर्छ । हाम्रो प्रणाली धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू आफूले
रुचाएको विद्यालय जान पाउन् भन्ने उदे श्यले तयार गरिएको छ ।

Schoolfinder.dpsk12.org

प्राथमिकताहरू उल्ख
ले गर्नुहोस् ।
■

रु री 16, साँझ 4 बजेको
जनवरी 15 दे खि फेब्अ
बीचमा जुनसुकै समयमा पेश गर्नुहोस् ।

आफ्नो विद्यालयमा उपस्थित हुन

दर्ता गर्नुहोस्
■

2021 को मार्चको अन्त्य तिर विद्यालय
भर्नाको नतिजाहरू हेर्नुहोस्

■

विद्यालय वर्ष 2021-22 का लागि
आफ्नो नाम दर्ता गर्न विद्यालयमा
सम्पर्क गर्नुहोस् ।

4

SCHOOLCHOICE
सम्बन्धी मुख्य मितिहरू
जनवरी 15, 2021
SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ)
को आवेदन खुल्ने पहिलो चरण

फेब्रुअरी 16, 2021
साँझ 4 बजेसम्म SchoolChoice
(विद्यालय रोजाइ) का आवेदनहरू
बुझाइ सक्नु पर्ने

मार्च अन्तिम, 2021
परिवारहरूलाई विद्यार्थी कुन
विद्यालयमा राखिए भनेर सूचित गरिने

2021 को अप्रिलको सुरुवातमा
SchoolChoice को दोस्रो चरण
खुला हुन्छ
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विद्यालय कार्यक्रमहरू
ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL DETERMINATION वा AVID (व्यक्तिगत संकल्प मार्फ त उन्नति)

K-12 को एउटा कलेज तयारी प्रणाली हो जसले विद्यार्थीहरूलाई – विशेष गरी उच्च शिक्षामा परम्परागत रूपमा
थोरै प्रतिनिधित्व गरे का विद्यार्थीहरूलाई कलेजको बाटोमा राख्छ । अवसरको असमानता अन्त्य गर्ने मुख्य
रणनीतिको रूपमा, AVID का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतासम्म पुर्याउन उनीहरू सबैभन्दा उच्च
गुणस्तरको शैक्षिक तथा सामाजिक समर्थन प्राप्त गर्न उत्तरदायी हुन्छन् । AVID ले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक
सीप, शैक्षिक नियम र कलेजको ज्ञानले सुसज्जित गरे र माध्यमिक तहपछिको सफलताको लागि तयार बनाउँ छ
ताकी उनीहरूले आफ्नो शिक्षाको स्वामित्व लिन सक्षम भएको महसुस गरुन् ।

ADVANCED PLACEMENT वा AP (उच्च व्यवस्था) का कक्षाहरूले उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ठोस,
कलेज जस्तै अनुभवमा कलेजका लागि तयार हुन सहयोग गर्छ । AP गुणस्तरीय पाठ्यक्रम प्रदान गर्ने कलेज
समितिद्वारा तयार गरिएको पाठ्यक्रम हो जसले सामान्यता कलेजको अन्डरग्राजुएट पाठ्यक्रम बराबर मान्यता
पाउँ छ । राष्ट्रिय AP परीक्षामा योग्यता पूरा हुने अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छन् र
उनीहरूलाई सहभागी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा उन्नत व्यवस्थामा राख्न सकिन्छ जसले कलेजका
वर्षहरूमा उनीहरूको समय र पैसा दु वै बचाउँ छ ।
ARMY JUNIOR RESERVE OFFICERS’ TRAINING CORPS (JROTC) उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई

प्रदान गरिने एउटा चाखलाग्दो कार्यक्रम हो जसले चरित्र शिक्षा, विद्यार्थी उपलब्धि, स्वास्थ्य र कल्याण, नेतृत्व र
विविधताको बारे मा सिकाउँ छ । नागरिकतालाई बढवा दिनुका अतिरिक्त, JROTC ले विद्यार्थीलाई कलेज तथा
कार्यबल सहित उच्च विद्यालय पछिका विकल्पहरूको लागि तयार पनि पार्छ । सैनिक छात्राद्वारा सञ्चालित
कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धाहरू मार्फ त, विद्यार्थीहरूले नेतृत्व, सहकार्य, समय व्यवस्थापन, स्व-अनुशासन तथा
सञ्चार जस्ता बहुमूल्य व्यवसायिक सीपहरू सिक्छन् ।
DPS का विद्यालयहरूको कला कार्यक्रम ले पढाइ, लेखाइ र विज्ञान जस्ता सबै शैक्षिक विषयहरूमा ठोस
निर्दे शनको साथमा कला (दृश्य कला, नाटक, नृत्य, सङ्गीत) अन्वेषण गर्ने विधिहरू समाविष्ट गर्छ न् । कुनै
विद्यालयमा कलाको पढाइ हुन्छ कि हुँदै न भनेर खोज्न arts.dpsk12.org/school-locator मा जानुहोस् ।
ACCELERATING STUDENTS THROUGH CONCURRENT ENROLLMENT वा ASCENT (समवर्ती
भर्ना मार्फ त विद्यार्थीहरूको तीव्र विकास) कानुनमा आधारित एउटा कार्यक्रम हो जसले DPS लाई सहभागी

विद्यार्थीको एक वर्षको पूरै (शिशिर र वसन्त) कलेजको ट्युसन, शुल्क र पाठ्यपुस्तकको खर्च भुक्तानी गर्न
अनुमति दिन्छ । 2009 मा समवर्ती भर्ना कार्यक्रमको विस्तारित रूपमा कानुनमा पारित ASCENT को उदे श्य
शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्नु र विद्यार्थीहरूलाई कलेजको पाठ्यक्रममा भर्ना हुने र माध्यमिक विद्यालयमा क्रेडिट
प्राप्त गर्ने बाटो बनाउनु हो । विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रममा सहभागीता जनाएका धेरै सामुदायिक वा प्राविधिक
कलेजहरू मध्ये कुनै एउटा कलेजमा भर्ना हुन योग्य छन् । ASCENT का विद्यार्थीहरूले कलेज सुरु गरे को
पहिलो सालभरि शैक्षिक, सामाजिक तथा भावनात्मक र आर्थिक सहायता सहित वृहत्तर बाल समर्थनहरूमा
पहुँच पाउँ छन् ।
BLENDED LEARNING (मिश्रित सिकाइ) ले अनलाइन डिजिटल मिडियालाई परम्परागत शिक्षासँग

जोड् छ ।

पहिला विद्यालयमा आधारित CareerConnect शिक्षाको रूपमा चिनिने वृत्ति तथा प्राविधिक शिक्षा (CAREER
AND TECHNICAL EDUCATION वा CTE) वृत्ति तथा कलेज सफलताको एउटा कार्यक्रम हो जसले
विद्यार्थीलाई वृत्तिसम्बन्धी धेरै तहका – परिचयात्मक कक्षाहरू दे खि कलेजको क्रेडिट वा उद्योगका प्रमाणपत्रहरू
प्राप्त गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने कक्षाहरू सम्बन्धी सयौं पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ । रमाइला, वास्तविक र
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परियोजनामा आधारित पाठ्यक्रमहरू मार्फ त विद्यार्थीहरूले
व्यवसायिक सीपहरू सिक्छन् र विद्यार्थीहरूलाई समाधानहरू
सिर्जना गर्ने क्षमता प्रदान गरिन्छ । CTE कार्यक्रमहरू र
पथमार्गहरूको बारे मा विस्तृत जानकारीका लागि निम्न वेबसाइट
भ्रमण गर्नुहोस्: collegecareer.dpsk12.org ।
पहिला काममा आधारित CareerConnect शिक्षाको रूपमा
चिनिने वृत्ति विकास (CAREER DEVELOPMENT) वृत्ति तथा
कलेज सफलताको एउटा कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूले
आफ्नै उत्साह र रुचिको बारे मा थाहा पाउँ दै गर्दा विद्यार्थीलाई
वृत्तिका धेरै विकल्पहरूको बारे मा थाहा दिनका निम्ति तयार
गरिएको हो । विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण, इन्टर्नशिप, मेन्टरिङ,
प्रशिक्षार्थी कामदार जस्ता काममा आधारित सिकाइ अनुभवहरू
प्राप्त गर्नका लागि Colorado को उच्च माग भएका उद्योगहरूका
कम्पनी, उच्च शिक्षाका संस्थान र गैरसरकारी संस्थामा सहभागी
गराइन्छ । वृत्ति विकास टोलीले काममा आधारित सिकाइ
कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका अतिरिक्त
वृत्तिसम्बन्धी अर्थपूर्ण संवाद मार्फ त विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दछ
ताकी विद्यार्थीहरूले CCS का विकल्पहरूको बारे मा जान्न सकुन् र
आफ्ना निर्णयहरू लिन सकुन् । वृत्ति विकास कार्यक्रमहरू र
पथमार्गहरूको बारे मा विस्तृत जानकारीका लागि यो वेबसाइट
भ्रमण गर्नुहोस्: collegecareer.dpsk12.org.
COMPETENCY BASED LEARNING (क्षमतामा आधारित
सिकाइ) ले विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सामाग्रीमा निपुणता दे खाउँ दै

गर्दा समय, ठाउँ , वा सिकाइको गतिमा ध्यान नदिइ उनीहरूलाई
अर्को कक्षा/स्तरमा जान दिन्छ ।

CONCURRENT ENROLLMENT (समवर्ती भर्ना)
ले
विद्यार्थीहरूलाई उच्च विद्यालयमा भर्ना भएको समयमा स्थानीय
कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा निःशुल्क पाठ्यक्रम पढ् न अनुमति
दिन्छ । उच्च विद्यालयको सहयोगी वातावरण महाविद्यालय
परिसरमा रहँदा एक साथ कलेज र उच्च विद्यालयको क्रेडिट प्राप्त
गर्दै विद्यार्थीहरू कलेजका शैक्षिक चुनौतीहरूसँग अवगत हुन्छन् ।
समवर्ती भर्ना कार्यक्रम DPS का सबै उच्च विद्यालयहरूका साथै
DPS का चार्टर विद्यालयहरूमा उपलब्ध छ । समवर्ती भर्ना
कार्यक्रमको सहभागीता विद्यार्थीको कलेजको तयारीका साथै
व्यक्तिगत वृत्ति र शैक्षिक योजना (Individual Career and
Academic Plan वा ICAP) - 2021 का कक्षाहरूको ग्राजुएसनको
आवश्यकता र परामर्शदाता र विद्यालयका नेतृत्वकर्तासँग विद्यार्थी
कस्तो प्रकारले – विकसित हुन्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
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विद्यालय कार्यक्रमहरू अघिल्लो पृष्ठबाट जारी राखिएको
CREDIT RECOVERY (क्रेडिट रिकभरी) ले विद्यार्थीहरूले उत्तीर्ण

गर्ने बाटो समातुन् भन्नाका खातिर उनीहरूले सफलतापूर्वक पूरा
नगरे को कक्षाका लागि उनीहरूलाई क्रेडिट प्राप्त गर्ने विकल्प प्रदान
गर्छ । DPS ले क्षमतामा आधारित अनलाइन र शिक्षक समर्थित
कार्यक्रमको रूपमा जिल्लाको व्यवस्थापनमा रहेका सबै उच्च
विद्यालयहरूमा क्रेडिट रिकभरीको अवसर प्रदान गर्छ ।

DENVER SCHOLARSHIP FOUNDATION FUTURE CENTERS
(DENVER छात्रवृत्ति संस्थाका भविष्य केन्द्रहरू) DPS का धेरै उच्च

माध्यमिक विद्यालयहरूमा अवस्थित छन् जसले चार वर्षे, दु ई वर्षे
कलेज वा प्राविधिक विद्यालयको तयारी गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई
समर्थन प्रदान गर्छ । सल्लाहाकारहरूले विद्यार्थीहरूलाई आवेदन
दिन, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न र कलेजमा सफल बन्न सहयोग गर्छ न् । थप
जानकारीका लागि denverscholarship.org मा हेर्नुहोस् ।

प्रारम्भिक कलेज (EARLY COLLEGE) कार्यक्रम प्रदान गर्ने उच्च

विद्यालयहरू ग्राजुएसनपछि एकसाथ उच्च विद्यालयको डिप्लोमा,
एसोसिएट डिग्री, पोस्टसेकेन्डरी प्रमाणपत्र वा कम्तीमा 60 कलेज
क्रेडिट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो । Colorado
राज्यको शिक्षा परिषदले प्रारम्भिक कलेज कार्यक्रम भएका उच्च
विद्यालयहरू निर्धारण गर्छ । प्रारम्भिक कलेजका विद्यार्थीहरूले
डिस्ट्रि क्टको ग्राजुएसनसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्नु पर्दछ र चार वर्षे
उच्च विद्यालय भित्र पोस्टसेकेन्डरी प्रमाण पत्र, एसोसिएट डिग्री, वा 60
कलेज क्रेडिट हासिल गर्नु पर्दछ ।

EXPEDITIONARY LEARNING (अभियानमूलक सिकाइ) ले

मूलभूत विषयहरूमा परम्परागत शिक्षण विधिलाई वास्तविक संसारका
परियोजनाहरू र सामुदायिक सेवासँग जोड् छ जसले विद्यार्थीलाई
कक्षाकोठा बाहिरको संसार अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ ।

INTERNATIONAL BACCALAUREATE वा IB (अन्तरराष्ट्रिय
बक्कालुरियट) कार्यक्रमहरू ले अझ बढी वृहत् दृष्टिकोण प्रदान

गर्छ न् । IB को आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र डिप्लोमा डिग्रीले
संसारभरि मिल्ने र उच्च मान्यता भएको चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान
गर्छ । IB विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नै घरको
संस्कृति र भाषा अन्वेषण गर्न सहयोग गर्दै , सिकाइ र शिक्षणको
अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा ध्यान केन्द्रित गर्छ न् । IB को शिक्षण विधिले
तीव्र रूपमा विश्वव्यापीकरण भइरहेको संसारमा विद्यार्थीहरूलाई
सफलता लागि तयार बन्न सहयोग गर्ने बौद्धिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक
तथा सामाजिक सीपहरू विकास गर्न मद्दत गर्छ । उच्च विद्यालयमा IB
पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गर्ने र परीक्षा दिने विद्यार्थीहरू कलेज भर्नामा
माथि रहन्छन् र धेरैजसो U.S. कलेज र विश्वविद्यालयमा क्रेडिट हासिल
गर्न वा उच्च तहमा रहने अवसर पाउँ छन् ।
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INTERNATIONAL FOCUS SCHOOLS (अन्तरराष्ट्रिय विषयवस्तुमा
केन्द्रित विद्यालय) ले कक्षाकोठालाई समग्र विश्वसँग जोड् ने विशिष्ट

पाठ्यक्रम प्रदान गर्छ न् । विद्यार्थीहरूले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको
विश्वमा सफल हुन मद्दत गर्ने सीपहरू विकसित गर्दै गर्दा विभिन्न
संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू अन्वेषण गर्छ न् ।
MONTESSORI PROGRAMS (मोन्टे श्वरी कार्यक्रमहरू) ले स्व-

निर्दे श�ित सिकाइको वातावरणमा बच्चाहरूको प्राकृतिक विकासमा
अवलोकन र सहयोग गर्दछ । DPS का मन्टेश्वरी कार्यक्रमहरूले
बच्चाहरूलाई सिर्जनात्मक, समस्या-समाधान, सामाजिक र समयव्यवस्थापनका सीपहरू विकास गर्न सहयोग गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित
गर्छ न् ।
NATIVE AMERICAN STUDENT SUPPORT PROGRAM वा
NASSP (मूलवासी अमेरिकी विद्यार्थी समर्थन कार्यक्रम) र FOCUS
SCHOOLS (विशेष विषयमा ध्यान दिने विद्यालयहरू) ले साझा

सम्पदा र संस्कृति भएका विद्यार्थीहरूलाई एक ठाउँ मा ल्याएर सहयोगी
सेवाहरू प्रदान गर्छ न् । NASSP का कर्मचारीले विद्यार्थीले सबै अवसर
र श्रोत-साधनहरूमा पहुँच पाउँ छन् भनेर सुनिश्चित गर्छ न् । यसको
लक्ष्य भनेको अमेरिकी इन्डियन र अलास्काका मूलवासी विद्यार्थीहरूको
ग्राजुएसन दर वृद्धि गर्नु हो। थप जानकारीको लागि NASSP लाई
720-423-2042 मा फोन गर्नुहोस् ।
PERSONALIZED LEARNING (विद्यार्थी अनुसारको सिकाइ) ले

सुरुमा त व्यक्तिगत विद्यार्थीका सिकाइका आवश्यकताहरू, रुचिहरू
र आकांक्षाहरू निर्धारण गर्छ र त्यसपछि सिकाइका अनुभवहरू प्रदान
गर्दै शैक्षिक सफलतालाई सहज बनाउँ छ ।

PRE COLLEGIATE PROGRAMS (कलेज
अगाडिका
कार्यक्रमहरू) ले उच्च विद्यालयपछि पढाइ निरन्तरता गर्ने कुरामा

विद्यार्थीहरूलाई तयार राख्न ध्यान केन्द्रित गर्छ न्; यसले उच्च विद्यालयमा
कलेज क्रेडिट प्राप्त गर्ने कुरा समेट्न सक्छ ।

PROJECT-BASED LEARNING (परियोजना आधारित सिकाइ)

एउटा विधि हो जसमा प्रामाणिक, आकर्षक र जटिल प्रश्न, समस्या वा
चुनौतीको बारे मा अनुसन्धान गर्न र प्रतिक्रिया दिन विद्यार्थीहरूले
विस्तारित समयसम्म काम गरे र ज्ञान र सीपहरू आर्जन गर्छ न् ।
SERVICE LEARNING (सेवासम्बन्धी सिकाइ) ले सामुदायिक

परियोजनाको काम जस्तै स्वयंसव
े कको परिवेशलाई कक्षा कोठाको
अध्ययनसँग जोड् छ ।

STEM विद्यार्थीलाई चारवटा अध्ययनको विषय– विज्ञान, प्रविधि,

इन्जिनियरिङ र गणितमा –अन्तर्विषयक र व्यवहारिक दृष्टिकोणमा
विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने विचारधारामा आधारित पाठ्यक्रम हो ।

DENVER HEALTH को विद्यालयमा
आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरू
DPS का 18 वटा क्याम्पसहरूमा अवस्थित Denver
Health मा आधारित Health Centers (स्वास्थ्य
केन्द्र) ले विद्यार्थीको विद्यालय, बिमाको स्थिति वा
भुक्तानी गर्ने क्षमता परवाह नगरी DPS का जुनसुकै
विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ । तपाईंको
बच्चाको विद्यालयमा स्वास्थ्य केन्द्र छै न भने तपाईंले
आफूलाई सबैभन्दा नजिक पर्ने केन्द्र प्रयोग गर्न
सक्नुहुन्छ । यी केन्द्रहरू निम्नलिखित स्थानहरूमा छन्:
■

ABRAHAM LINCOLN

■

BRUCE RANDOLPH

■

EAST (1600 City Park Esplanade)

■

EVIE DENNIS क्याम्पस

■

FLORENCE CRITTENTON

■

JOHN F. KENNEDY

■

KEPNER क्याम्पस

■

KUNSMILLER

■

LAKE क्याम्पस (1820 Lowell Blvd.)

■

MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

■

MARTIN LUTHER KING, JR. प्रारम्भिक
कलेज (19535 E. 46th Ave.)

■

MONTBELLO क्याम्पस

■

NORTH (2960 Speer Blvd.)

■

NOEL क्याम्पस

■

PLACE BRIDGE एकेडे मी

■

SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

■

THOMAS JEFFERSON

■

WEST क्याम्पस (951 Elati St.)

(2285 S. Federal Blvd.)

(3955 Steele St.)

(4800 Telluride St.)
(55 S. Zuni St.)

(2855 S. Lamar St.)
(911 S. Hazel Court)

(2250 S. Quitman Way)

(5000 Crown Blvd.)

(5290 Kittredge St.)
(7125 Cherry Creek Drive North)

(3950 S. Holly St.)

थप जानकारीको लागि,denverhealth.org मा
जानुहोस्।
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DPS का प्रि-स्कूल
कार्यक्रमहरू

3 र 4 वर्ष उमेरका बालबालिकाको लागि

वेबसाइट: EarlyEducation.dpsk12.org
फोन: 720-423-2678

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (Early Childhood Education
वा ECE) पनि भनिने प्रिस्कू लले साना बच्चाहरूलाई

संज्ञानात्मक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा विकसित हुन

मद्दत गर्छ । यो मजबुत आधारले उनीहरूलाई आधारभूत

विद्यालयमा सफलतापूर्वक प्रवेश गर्न र आफ्नो सिकाइको
खुसीलाई निरन्तरता दिन तयार बनाउँछ । DPS को प्रारम्भिक

शिक्षा कार्यक्रमले DPS का 80 भन्दा धेरै विद्यालयहरूमा

आधा दिन र पूरा दिनको उच्च गुणस्तरीय प्रि-स्कू ल सेवा प्रदान

गर्दछ । DPS का प्रि-स्कू ल कार्यक्रमहरू अशक्तता भएका

विद्यार्थीहरू सहितका सबै विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिने गरी

तयार गरिएको छ । स्थान सीमित भएकाले भर्नाको ग्यारेन्टी

गरिँदैन; परिवारहरूले SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ)
प्रक्रिया मार्फत अर्को वर्षको लागि भर्नाको आवेदन दिनु पर्दछ ।

खर्च

प्रि-स्कूल कार्यक्रम ट्युसनमा आधारित कार्यक्रम हो । ट्युसन शुल्क
परिवारको आकार र आय अनुसार निर्धारण गरिन्छ र नि: शुल्क दे खि
लिएर जिल्ला बाहिरको खर्चको दायरा भित्र पर्छ । थप जानकारी
हासिल गर्न प्रारम्भिक शिक्षा विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

कसरी भर्ना हुने ?

अक्टोबर 1 वा त्यो भन्दा अगाडि 4 वर्षको उमेर टेकेका विद्यार्थीहरू 4
वर्षे प्रि-स्कूल कार्यक्रममा भर्ना हुन र Denver प्रि-स्कूल कार्यक्रमको
आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य छन् । अक्टोबर 1 वा त्यो भन्दा
अगाडि 3 वर्षको उमेर टेकेका विद्यार्थीहरू DPS का विशेष
विद्यालयहरूमा प्रदान गरिने 3 वर्षे प्रि-स्कूल कार्यक्रममा भर्ना हुन
योग्य छन् । ठाउँ को सीमितताका कारण, भर्ना ग्यारे न्टी गरिँ दैन ।
प्रिस्कूलका सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा DPS को
SchoolChoice(विद्यालय रोजाइ) कार्यक्रम मार्फ त आवेदन दिनुपर्छ ।

थप जानकारीका लागि पृष्ठ 4 मा हे र्नुहोस् ।
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DPS का किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरू
5 वर्ष उमेरका बालबालिकाको लागि

वेबसाइट: EarlyEducation.dpsk12.org
फोन: 720-423-2678

DPS ले आधारभूत विद्यालयको सफलताका लागि आधारभूत सिकाइलाई बढवा दिने उच्च-

गुणस्तरीय किन्डरगार्टन कार्यक्रमहरू प्रदान गर्छ । पूरा दिनेको किन्डरगार्टन DPS का प्राय सबै

आधारभूत विद्यालयहरू उपलब्ध छ । Colorado राज्यले सबै विद्यार्थीहरूका लागि पूरा दिनको
किन्डरगार्टनको खर्च बेहोर्छ । त्यसकारण, DPS को कुनै पनि किन्डरगार्टन कार्यक्रममा उपस्थित हुन

खर्च लाग्दैन ।

कसरी भर्ना हुने ?

अक्टोबर 1 वा त्यो भन्दा अगाडि 5 वर्षको उमेर टेकेका सबै विद्यार्थीहरू पूरा दिनको निःशुल्क
किन्डरगार्टन कार्यक्रम प्राप्त गर्न योग्य छन् । किन्डरगार्टनमा आउने विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै टोलमा रहेको
विद्यालयमा भर्ना ग्यारे न्टी गरिन्छ । आफू बसेको स्थान वरिपरि रहेको विद्यालय फेला पार्न
schoolfinder.dpsk12.org मा जानुहोस् । आफ्नो स्थान भन्दा फरक ठाउँ मा रहेको विद्यालयमा जान,
तपाईंले अनिवार्य रूपमा DPS को SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) कार्यक्रम मार्फ त आवेदन दिनु पर्दछ ।

थप जानकारीका लागि पृष्ठ 4 मा हे र्नुहोस् ।
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यातायात
वेबसाइट: transportation.dpsk12.org
फोन: 720-423-4600
इमेल: transportation@dpsk12.org

DPS का यातायात सेवाहरूको लक्ष्य भनेको हाम्रो

विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित, उचित र प्रभावकारी यातायात

भर्ना क्षेत्रहरू

भर्ना क्षेत्रभित्र बस्ने विद्यार्थीहरूले त्यस क्षेत्र विशेषको यातायात सेवा
प्राप्त गर्नेछन् ।
■

सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो । हामीलाई थाहा छ कि सुरक्षित

विद्यालयहरूसम्म र विद्यालयहरूबाट यातायात सेवा प्रदान गर्न
उत्तरपूर्व भन्दा टाढा र उत्तरपूर्वको नजिक रहेका स्थानहरू भर
बेग्ला-बेग्लै चक्कर लगाउने स्कूल बस सटल प्रणाली ।

तरिकाले विद्यालय पुग्नु उत्कृष्ट सिकाइ अनुभवको पहिलो
चरण हो र यसले हरेक बच्चा सफल हुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न

मद्दत गर्छ ।

प्रत्येक विद्यालयको यातायात सेवाको जानकारी यो
निर्दे श�िकामा रहे को विद्यालयको प्रोफाइल खण्डमा
उपलब्ध छ ।

नियमित
■

■

■
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आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरू (ग्रेड K-5) आफू बसेको

स्थानको सीमामा रहेको विद्यालय जान्छन् र विद्यालयबाट 1 माइल
भन्दा टाढाको दू रीमा बस्छन् भने, उनीहरू बसको यातायात सेवा
प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।

माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू (ग्रेड 6-8) आफू बसेको

स्थानको सीमामा रहेको विद्यालय जान्छन् र विद्यालयबाट 2.5
माइल भन्दा टाढाको दू रीमा बस्छन् भने, उनीहरू मानक
यातायात सेवा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।

उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरू (ग्रेड 9-12) (सुदूर उत्तरपूर्व र

उत्तरपूर्व नजिक चल्ने Success Express Shuttles को रुट
बाहिर बस्ने विद्यार्थीहरू) आफू बसेको स्थानको सीमामा रहेको
विद्यालय जान्छन् र विद्यालयबाट 2.5 माइल भन्दा टाढाको दू रीमा
बस्छन् भने, उनीहरू क्षेत्रीय यातायात सेवा (Regional
Transportation District वा RTD) प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।
उच्च विद्यालयका योग्य विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयबाट
निःशुल्क रूपमा मासिक RTD पास प्राप्त गर्छ न् । RTD का
बसहरू हिँड्ने बाटाहरूको बारे मा थप जानकारी लागि
transportation.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् ।

सुदूर उत्तरपूर्व र उत्तरपूर्व नजिकको रुटमा चल्ने SUCCESS
EXPRESS SHUTTLES हरे क समुदायमा DPS का

■

SOUTHWEST EXPRESS: Southwest Middle School

■

पश्चिमी भर्ना क्षेत्र: West Middle School Enrollment Zone

■

सुदूर दक्षिणपूर्वी भर्ना क्षेत्र: सुदूर दक्षिणपूर्वी भर्ना क्षेत्रमा रहेका

■

GREATER PARK HILL/CENTRAL PARK माध्यमिक
विद्यालयको भर्ना क्षेत्र: Park Hill/Central Park वरिपरि रहेका

Enrollment Zone (दक्षिणपूर्वी माध्यमिक विद्यालय भर्ना क्षेत्र)
मा बस्ने र त्यहाँ रहेको विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूलाई सेवा
प्रदान गर्ने यातायात प्रणाली ।
(पश्चिमी माध्यमिक विद्यालय भर्ना क्षेत्र) मा बस्ने र त्यहाँ रहेको
विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने यातायात
प्रणाली ।

विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने बस ।

स्थानमा रहेका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सेवा
प्रदान गर्ने यातायात प्रणाली ।

थप जानकारीका लागि transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing मा जानुहोस् र भर्ना क्षेत्रसम्बन्धी
यातायात व्यवस्थामा स्क्रोल गरे र हेर्नुहोस् ।

म्याग्नेट स्कू लहरू

यातायातसम्बन्धी योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्ने र म्याग्नेट यातायात क्षेत्र
भित्र बस्ने प्रतिभावान् र प्रतिभाशाली जस्ता म्याग्नेट कार्यक्रममा भर्ना
भएका सबै विद्यार्थीहरूका लागि यातायात सेवा उपलब्ध छ ।

विचार गरिएका अन्य कुराहरू
विशेष शिक्षा

DPS का विशेष शिक्षा कार्यक्रमहरू प्रत्येक विद्यार्थीको
व्यक्तिगत आवश्यकताको अधिनमा रहेर प्रदान गरिन्छ ।
केन्द्रमा आधारित कार्यक्रममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित
सेवाको रूपमा यातायात उपलब्ध गराइन्छ । विशेष आवश्यकता
भएको बच्चाको लागि यातायातको बारे मा जानकारीका लागि,
विद्यार्थी समानता तथा अवसरलाई 720-423-3437 मा फोन
गर्नुहोस् वा StuTrans@dpsk12.org मा इमेल गर्नुहोस्।
अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्ति

सीमामा रहेको विद्यालयले अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति
(English Language Acquisition वा ELA) सेवाहरू प्रदान
नगरे को खण्डमा, विद्यार्थीहरू आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ELA
सेवाहरू प्रदान गर्ने विद्यालयमा उपस्थित हुन – र यातायात सेवा
प्राप्त गर्न – योग्य हुन्छन् । ELA विद्यालय स्थान र यातायात
निर्दे श�िकाहरूको लागि, ela.dpsk12.org मा जानुहोस्।
पुनर्विचार अनुरोध गर्ने प्रक्रिया

यातायात सेवा प्राप्त गर्ने योग्यता पूरा नगरे का वा आफ्नै स्थानमा
रहेको विद्यालय “नछानेका” विद्यार्थीका परिवारहरूले यातायात
सेवाका लागि विचार गरियोस् भनेर पुनर्विचारको अनुरोध राख्न
सक्छन् । यो अनुरोध अभिभावक पोर्टल प्रयोग गरे र पूरा गरिन्छ;
myportal.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् र “यातायात” पृष्ठमा
जानुहोस् । पुनर्विचार अनुरोध गर्ने प्रक्रियाको जानकारीका लागि
transportation.dpsk12.org भ्रमण गर्नुहोस् ।
+PASS (पास)

+Pass अनिवार्य रूपमा चाहिने एउटा कार्ड हो जसलाई
विद्यार्थीहरूले विद्यालय बसमा चढ् दा वा ओर्लिदा अनिवार्य
रूपमा स्क्यान गर्नु पर्दछ । विद्यार्थी बसबाट कहिले र कहाँ
ओर्लिन्छन् भनी अभिभावकहरूलाई थाहा दिनको लागि +Pass
कार्यक्रम सिर्जना गरिएको हो । स्कूल बस चढ् ने यातायात
सुविधाको योग्यता पूरा गरे का DPS का विद्यार्थीले प्रत्येक दिन
अनिवार्य रूपमा +Pass प्रयोग गर्नु पर्छ । थप जानकारी
transportation.dpsk12.org/pluspass मा भेट्न
सकिन्छ ।
नोट: अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाको बसको रूट र +Pass
मा रे कर्ड गरिएको तथ्याङ्क आफ्नो अभिभावक पोर्टल
एकाउन्टमा लगइन गरे र हेर्न सक्छन् ।

बस बुलेटिन

विद्यालयको बसमा चढ् ने विद्यार्थीहरूका
परिवारहरूले Bus Bulletin द्वारा आफ्नो
विद्यार्थीको बस सेवाको बारे मा वास्तविकसमयको जानकारी र अपडे टहरू प्राप्त गर्नु
हुनेछ । ट्राफिक, आकस्मिक अवस्था वा मौसमी
ढिलाइका कारण बसहरू 15 मिनेटभन्दा धेरै
ढिलो भएमा परिवारहरूलाई पाठ, इमेल वा
भ्वाइस सूचनाहरू पठाइनेछ। यातायात सेवा
प्राप्त गर्न योग्य विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले
आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दर्ता गरे को
समयमा प्रदान गरे को आफ्नो फोन नम्बर र
इमेल ठे गानाको आधारमा स्वचालित रूपमा
Bus Bulletin प्राप्त गर्छ न् ।
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तपाईंका विद्यार्थीका
आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन्
प्रतिभावान् तथा प्रतिभाशालीलाई दिइने सेवा
वेबसाइट: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
फोन: 720-423-2056

प्रतिभावान् तथा प्रतिभाशालीलाई प्रदान गरिने सेवाहरू भनेको के हो ?

DPS का प्रतिभावान् तथा प्रतिभाशाली (Gifted and Talented वा GT) सेवाहरू यस्ता

विद्यार्थीहरूका लागि निर्माण गरिएको हुन्छ जसको पूर्णता प्राप्त गर्ने प्रमाणित क्षमता, प्रतिभा वा

सम्भाव्यता यति असाधारण हुन्छ कि उनीहरूलाई आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न विशेष श्रोत-

साधन जरुरी पर्छ । उपयुक्त हुँदा, GT विद्यार्थी पहिचान गर्ने कुरा संज्ञानात्मक, उपलब्धि र क्षमताको
तथ्याङ्क, रचनात्मकताको मूल्याङ्कन, पोर्टफोलियोको काम र प्रदर्शन सहितका बहु-सूचकहरूमा भर
पर्छ । आमाबुवा/अभिभावक, शिक्षक वा अन्य विद्यार्थीका सिफारिसहरू वा आफूले आफैलाई

मनोनयन गरेको आधारमा विद्यार्थीको प्रमाणहरूको समूह पुनरावलोकन पनि गर्न सकिन्छ ।
किन्डरगार्टन, दोस्रो र छैठौँ ग्रेडका सबै विद्यार्थीहरू पहिचानका लागि युनिभर्सल परीक्षणमा सहभागी

हुन्छन् । अरू ग्रेडका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध भएको

परीक्षणसम्बन्धी आवेदन पूरा गर्नु पर्दछ ।

किन्डरगार्टन दे खि ग्रेड आठ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने डिस्ट्रि क्टकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित
नवप्रवर्तन क्षेत्रका हरे क विद्यालयले GT सेवाहरू प्रदान गर्छ न् र उनीहरूसँग उक्त विद्यालयमा सहायता प्रदान
गर्ने GT शिक्षक हुन्छ । सबै चार्टर विद्यालयहरूमा GT सम्बन्धी एकजना सम्पर्क व्यक्ति हुन्छन् जसले कार्यक्रम
तथा पहिचानमा सहयोग गर्छ न् (K-12) । जिल्लाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित नवप्रवर्तन क्षेत्रका उच्च
विद्यालयहरूसँग दोस्रो क्रमका प्रतिभावान् विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त साइट टोलीहरू हुन्छ । GT
वा HGT को रूपमा पहिचान गरिएका K-12 का सबै विद्यार्थीहरूले आफ्ना बलिया क्षेत्र(हरू) मा उन्नत सिकाइ
योजना प्राप्त गर्ने छन् । GT कार्यक्रम विद्यालय अनुसार फरक हुन्छ; कृपया थप जानकारीका लागि विद्यालयलाई
सम्पर्क गर्नुहोस् वा विद्यालयको GT कार्यक्रमसम्बन्धी योजनाहरू अध्ययन गर्न GT को वेबसाइट हेर्नुहोस् ।
एकदम प्रतिभावान् र प्रतिभाशाली (HIGHLY GIFTED AND TALENTED वा HGT) कार्यक्रम

HGT कार्यक्रमले पहिलो ग्रडे दे खि आठौं ग्रेडका ती विद्यार्थीहरूका लागि विकल्प प्रदान गर्दछ जसका शैक्षिक
क्षमताहरू र फरक खालका भावनात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू परम्परागत कक्षाकोठाले पूरा गर्न
सक्दै नन् । Gifted and Talented Department ले फलमा सञ्चालित हुने युनिभर्सल परीक्षण र संज्ञानात्मक
मूल्याङ्कन मार्फ त HGT वा म्याग्नेट कार्यक्रमको योग्यता पूरा गर्ने विद्यार्थी पहिचान गर्छ ।
बच्चा म्याग्नेटका लागि योग्य वा एकदम प्रतिभावान् विद्यार्थीको रूपमा एक पटक पहिचान भएपछि,
अभिभावकहरूले आफ्नो SchoolChoice(विद्यालय रोजाइ) आवेदनमा Carson (पाँचौं ग्रेडका लागि) Cory,
Edison, Gust, Lena Archuleta, Polaris, Southmoor र/वा Teller प्राथमिक विद्यालय को HGT कार्यक्रम
समावेश गर्न सक्छन् ।
कृपया HGT को आवेदनसम्बन्धी जानकारीका लागि अलग-अलग विद्यालयमा सम्पर्क नगर्नुहोस्; परिवारहरूले
Gifted and Talented Department सँग सोझै काम गर्दा वा निम्न वेबसाइट भ्रमण गर्दा सबभैन्दा राम्रो
सहयोग पाउनेछन् studentequity.dpsk12.org/gifted-talented ।
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अंग्रेजी भाषासम्बन्धी ज्ञानको प्राप्ति (ELA)
वेबसाइट: ela.dpsk12.org
फोन: 720-423-2040

ELA सेवाहरू भनेको के हो ?

प्रत्येक विद्यार्थीको प्राथमिक भाषा त्यस्तो सम्पत्ति हो जसले अंग्रेजी भाषाका सीपहरूसँग मिसिएपछि विद्यालय र जीवनमा सफलतातिर
डोर्याउँछ। अङ्ग्रेजी भाषाका विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्दै गर्दा उनीहरूलाई मुख्य विषयहरूको ज्ञान विकास गर्न सहयोग गर्नका
निम्ति अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञानको प्राप्ति (English Language Acquisition वा ELA) कार्यक्रममा योग्य शिक्षकहरूको शिक्षण र अङ्ग्रेजी

भाषा विकासको समर्पित सहायता सामवेश हुन्छ ।

को योग्य छ ?

प्राथमिक भाषा अंग्रेजी नभएका र अंग्रेजीमा अहिलेसम्म दक्ष नभएका सबै विद्यार्थीहरू ELA कार्यक्रम सेवाहरू प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्। दर्ता प्रक्रियाका
दौडान सबै नयाँ विद्यार्थीका अभिभावकहरूले घरको भाषासम्बन्धी प्रश्नावली (Home Language Questionnaire वा HLQ) नाम गरे को एउटा फाराम
पूरा गर्नुपर्छ , जसले विद्यार्थी र उहाँको परिवारले बोल्नुहुने भाषाहरूको पहिचान गर्छ । HLQ मा अङ्ग्रेजी बाहेकको भाषा प्रविष्ट गरिएको खण्डमा
आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि एउटा ELA कार्यक्रम छनौट गर्नुहुन्छ । कुनै विद्यार्थीले ELA कार्यक्रमसम्बन्धी सेवाहरूको मापदण्ड पूरा गर्छ न् कि
गर्दै नन् भनेर निर्धारण गर्नका लागि विद्यालयले विद्यार्थीको प्रवीणताको स्तर मूल्याङ्कन गर्छ र बच्चाको प्रदर्शन जाँच गर्छ ।

ELA सेवाहरूका प्रकारहरू के के हुन् ?

DPS का विद्यालयहरूमा तीन प्रकारका मुख्य कार्यक्रमहरू प्रदान गरिन्छ:
■

मूल भाषाको संक्रमणकालीन निर्देशन (TRANSITIONAL NATIVE LANGUAGE INSTRUCTION वा TNLI) कार्यक्रमहरू अङ्ग्रेजी भाषाका

■

दोस्रो भषाको रूपमा अंग्रेजी (ESL) कार्यक्रमहरू कुनै पनि भाषा बोल्ने अंग्ज
रे ी अध्ययनकर्ताहरूको लागि अभिप्रेरित गरिन्छ। अंग्रेजी भाषाका

■

दोहोरो भाषा (DUAL LANGUAGE) दु ई भाषाको साक्षरता र सांस्कृतिक सम्मान विकास गर्ने लक्ष्यको साथमा दु ईवटा भाषामा शिक्षण प्रदान गर्ने

शिक्षार्थीका लागि खोजमा आधारित कार्यक्रमहरू हुन् जसको पहिलो भाषा स्पेनिस हुन्छ । TNLI कार्यक्रमहरूमा स्पेनिस र अङ्ग्रेजी दु वै
भाषाहरूको शिक्षण प्रदान गरिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई दु वै भाषाहरूमा साक्षर बन्न सहयोग गर्ने उदे श्यको साथमा उनीहरू अझ बढी तीक्ष्ण बन्दै
जाँदा अङ्ग्रेजीमा दिइने निर्दे शन बढ् दै जान्छ । प्रथम भाषा स्पेनिस नभएका TNLI विद्यालयहरूमा जाने विद्यार्थीहरूले ESL निर्दे शन प्राप्त गर्छ न् ।

शिक्षार्थीहरूलाई पढाउने विशेष प्रशिक्षण पूरा गरे का शिक्षकहरूको साथमा सबै निर्दे शनहरू अंग्रेजी भाषामा प्रदान गरिन्छ । एउटा निश्चित भाषा
बोल्ने विद्यार्थीहरूको संख्याको आधारमा विद्यालयले अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने मातृभाषाका अध्यापक उपलब्ध गराउन सक्छ ।

एउटा लामो अवधिको कार्यक्रम हो । DPS मा, डिस्ट्रि क्टद्वारा सञ्चालित दोहोरो भाषाको प्रत्येक कार्यक्रमको प्राथमिक तह दे खि पाँचौं ग्रेडसम्म
कम्तीमा 50% स्पेनिस भाषाको शिक्षण हुन्छ र माध्यमिक तहमा स्पेनिस भाषा कला र स्पेनिस भाषामामा पढाइने एउटा विषय हुन्छ ।

कार्यक्रमलाई वास्ता नगरी, सबै अंग्रेजी शिक्षार्थीहरूले अंग्रेजी भाषाको विकास (English Language Development वा ELD) मा समर्पित दै निक कक्षा
प्राप्त गर्छ न्, जसले विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न र लेख्न आवश्यक पर्ने आधारभूत उपकरणहरू प्रदान गर्छ ।
ELA कार्यक्रमले प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारे मा थप जानकारी हासिल गर्न आफूले रूचाएको विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईं विद्यालयका ELA
कार्यक्रमहरूको सूची ela.dpsk12.org/ela-programs मा भेट्न सक्नुहुन्छ ।
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DPS को बहुभाषिकताको मोहर
(SEAL OF BILITERACY)
DPS को बहुभाषिकताको मोहर उच्च विद्यालयको
ग्य्राजुएसनका आवश्यकताहरू पूरा गरे का र उच्च
विद्यालयबाट ग्य्राजुएसन गरिन्जेलसम्म दु ई वा बढी
भाषा पढे र ती भाषाहरूमा निपुणता हासिल गरे का
विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने पुरस्कार हो । थप
जानकारीका लागि, ela.dpsk12.org/aboutthe-seal-of-biliteracy भ्रमण गर्नुहोस् ।

नवआगन्तुक केन्द्रहरू

नवआगन्तुक केन्द्रहरू संयक्त
ु राज्यमा नयाँ भएका,
औपचारिक शिक्षा रोकिएका र नयाँ शिक्षा प्रणालीमा
घुलमिल हुन अतिरिक्त सहयोग चाहिने विद्यार्थीहरूका
लागि रचना गरिएको हो । नवआगन्तुक केन्द्रहरू
Place Bridge एकेडे मी (K-5), Merrill माध्यमिक
विद्यालय, Abraham Lincoln माध्यमिक विद्यालय,
Montbello मा रहेको DCIS (6-12) र दक्षिणी उच्च
विद्यालयमा रहेका छन् ।
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तपाईंका विद्यार्थीका आवश्यकताहरू
पूरा हुन्छन् अघिल्लो पृष्ठबाट जारी राखिएको
विशेष शिक्षा सेवाहरू
वेबसाइट: studentequity.dpsk12.org/special-education
फोन: 720-423-3437
इमेल: sped@dpsk12.org

विशेष शिक्षा सेवाहरू भनेको के हो ?

विशेष शिक्षा एउटा संघीय जनादेश हो जसले शैक्षिक अशक्तताका भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष

रूपमा तयार गरिएको शिक्षा कार्यक्रम प्रदान गर्छ । DPS का विद्यालयहरूले अशक्तता भएका

विद्यार्थीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्न अशक्तताको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत योग्यता पूरा गर्ने

विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सेवाहरू प्रदान गर्छ । कुनै विद्यार्थीले योग्यता पूरा गरेको खण्डमा विशेष

रूपमा तयार पारिएको शिक्षा प्रदान गर्न एउटा वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (Individualized
Education Program वा IEP) विकास गरिन्छ । यसमा प्रशिक्षित र विशेष शिक्षाका इजाजतप्राप्त

शिक्षकहरूले प्रदान गर्ने निर्देशन समावेश हुन्छ । विद्यार्थीहरूले नर्सहरू वा मानसिक स्वास्थ्य
प्रदायकहरूका साथै बोली/भाषा र चालका चिकित्सकहरूबाट पनि सहयोग पाउन सक्छन् ।

को योग्य छ ?

निश्चित अशक्ततासँग सम्बद्ध मापदण्ड प्रयोग गर्ने औपचारिक मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट योग्यता निर्धारण गरिन्छ ।
यस मूल्याङ्कन प्रक्रियाभित्र, परिवारहरूलाई उनीहरूको बच्चाको योग्यता र सेवाका विकल्पहरूबारे जानकारी
प्रदान गरिन्छ ।

विशेष शिक्षा सेवाहरू कहाँ उपलब्ध छन् ?

DPS का चार्टर स्कूलहरू सहितका सबै विद्यालयहरूले अशक्तता भएका विद्यार्थीहरूका विशेष आवश्यकताहरू
पूरा गर्नका लागि निरन्तर रूपमा सेवाहरू उपलब्ध गराउँ छन् । केही विद्यालयहरूले विशेष कार्यक्रम प्रदान
गर्छ न्, जस्तै बहिरो वा कान सुन्न कठिनाइ हुने वा अटिज्म भएका विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम । बच्चाको IEP
टोलीले कुनै विद्यार्थीलाई यो स्तरको कार्यक्रम आवश्यक छ कि छै न भनेर निर्धारण गर्छ ।

म विशेष शिक्षा सेवाहरूमा कसरी पहुँच पाउन सक्छु ?

विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा विशेष शिक्षा सेवाहरूमा भर्ना हुँदै नन् । त्यसको साटो, परिवारहरू आफ्ना
बच्चाहरूको योग्यताको मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन्छन् र DPS ले औपचारिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरे पछि
उनीहरूलाई बच्चाहरूले प्राप्त गर्ने सेवाहरू निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ । यदि तपाईंलाई आफ्नो
बच्चाले विशेष शिक्षा सेवाको योग्यता पूरा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास भएमा कृपया आफ्नो बच्चाको मूल्याङ्कन पूरा
गर्ने सम्बन्धमा सोधपुछका लागि आफूलाई रुची भएको विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

17

N

46TH

EZ

TO

(ECE-6)

H
TO
IG
BR

E
LL
VI
GL
OB
E

T
U
W
AL
PA
AM

IA

H

N

C

R
IF

U
T
C
AL

ST
O

U
RT
I

S

O

E
C
T

EN
R

C

LA
W

M

AR

KE

EE
W
AZ

M
AR
O

U

RT

N
LE
G

JOSEPHINE

SP

R
KALAMATH

LE

Denver Justice
7TH

7TH AVENUE

WASHINGTON

6TH AV

6TH

DSST: Byers MS (6-8)
(9-12)

3RD
2ND

BAYAUD

CH

ER
RY

ALAMEDA

ALAMEDA

CR

EE

SO

LEE

H

IE
BR
AE

MISSISSIPPI

IRVING

FLORIDA

EVANS

BUCHTE

SAINT PAUL

JEWELL

(11-12)

Summit Academy

L

COLORADO

LOGAN

Excel

JEWELL

E
GLENCO

MEXICO

6

C

25

IOWA

BELLAIRE

SHERIDAN

FLORIDA

HURON

STRIVE - SMART Academy (9-12)

ALE

NN

American Indian
Academy

(Location effective Jan. 2021)

LOUISIANA

TSD

BO

EMERSON

JASON

TEJON

(ECE-5)

O

K

UT

LIPAN

EXPOSITION

6TH AVENU

ENUE

DETROIT

GRANT

BANNOCK

BROADWAY

DE

AN

GR

SANTA FE

O

RI

BRYANT

DOWNING STREET

(Location through Dec. 2020)

LINCOLN

MARIPOSA

CORONA

EE

HA

8TH

HOLLY

RIA
AU

C

14TH

11TH

C

COLORADO

RA

17TH AVENUE
COLFAX

FEDERAL

STUART

N

18TH
17TH

VIRGINIA

O

IS

YORK

H

YUMA

DECATUR

KNOX

KIPP Sunshine Peak
Academy (5-8)

KIPP Sunshine Peak
Elementary (ECE-2)

RR

K

23RD

MONTVIEW

Contemporary Learning Academy

GALS HS (9-12)
GALS MS (6-8)

Florence Crittenton

26TH

FRANKLIN

7T

PERRY

SHERIDAN

1ST

M

PA
R

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)
Colorado HS Charter - Osage

6TH AVENUE

5

29TH
26TH AVENUE

HOWARD

10TH

MARTIN LUTHER KING

PREP Academy

CLARKSON

15
TH

T
LNU
WA

(4-12)

DOWNING

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS (9-12)

20TH

17TH

14TH

BL
AK
E
IM
ER

D

TH

(6-8)

LA
R

AT
T

N

20

CLAY

R

TE
WA

31ST

DLS Gilpin (5-8)

3

The CUBE (9-10)

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole MS (6-8)

N

DENARGO

E

RO

CK

M
O

NT

IRVING

PL

22

ELM

AUL Denver

26TH

35TH
STEELE

29TH

4

Wyatt Academy (K-5)
AY
BROADW

OSAGE

32ND

TEJON

LOWELL

SHERIDAN

3

39TH

Int’l Academy of
Denver at Harrington
WILLIAMS

38TH

70

Colorado HS
Charter - GES

40TH

N

FOX

PECOS

ZUNI

TENNYSON

41ST

48TH

HOLLY

JOSEPHINE

Denver Montessori Jr./Sr. (7-12)
44TH

VA
SQ
U

H

IG

BR

COLORA
DO

48TH SOUTH

ELIOT

70

50TH

YORK

REGIS

JACKSO
N

52ND

E

WASHINGTON

K
EE

CR

D

BROADWAY

R
EA

CL

FEDERAL

2

C

DAHLIA

B

A1

EVANS

Highline Acad

ILIFF

H

MANSFIELD

SHERIDAN

LEHIG

COLORADO

FEDERAL

LAMAR

(6-8)

YALE

HAMPDEN

H

A

QUINCY

GRANT RANCH
CROSS

N

E

QUITMA

TUFT

S

UNION

S

EY

18

W
WOLFF

WADSWORTH

N

DL

DU

ISO

RR

GA

KIPLING

8

BELLEVIEW

EASTMAN

N

KENYON

OXFORD

STANFORD

UNIVERSITY

YALE

DSST: College View HS (9-12)
DSST: College View MS (6-8)

7

ZUNI

WADSWORTH

RALEIGH

HARVARD

E470

G

I

H

J
PENA

DSST: Conservatory
Green HS (9-12)

K

TOWER

F

UVALDA

56TH

G

S

GREEN VALLEY RANCH

Dr. MLK, Jr.
KIPP Northeast ES (ECE-4)
KIPP Northeast MS (5-8)

Vista Academy (6-12)
(10-12)

HOLLY

SMITH
40TH

225

D

42N

MALAYA

Farrell B. Howell

ORLEAN

DSST MS at Noel (6-8)

HIMALAYA

Northeast
Early College

BOLLIN

Florida Pitt Waller
Sandra Todd-Williams

PICADILLY

270

Marie L.
Greenwood (K-8)
CHAMBERS

PEORIA

47TH

DE
EP
HA
VE
N

N
OW

Monarch Montessori (K-5)

47TH AVENUE

KIPP NE Leadership (9-12)
(9-12)

53RD

CR

NORTHFIELD

49TH

TULSA

SPRUCE
TRENTON

DSST: Conservatory Green MS (6-8)
Willow (ECE-5)

Highline Academy NE

WELL

DCIS Montbello (6-12)
Noel Arts (6-12)

NOME

QUEBEC

51ST

MAX

MEMPHIS

Inspire (ECE-5)
Denver Green School Northfield (6-7)

(1-5)

38TH

36TH

9-10)
HAVANA

LUTHER KING
MARTIN LUTHER KING JR

QUEBEC

ROSLYN

23RD

Westerly Creek

Denver School
of the Arts

W

YOSEMITE

DSST: Montview HS (9-12)
DSST: Montview MS (6-8)

COLFAX

14TH
SYRACUSE

13TH

MONACO STREET

सङ्केत

QUEBEC

UINTA

6TH AVENUE

8TH

DLS Whiteman (K-4)
1ST
RY

LOW

(K-5)

●

K दे खि बाह्रौं ग्रेड भएको विद्यालय

■ आधारभूत विद्यालय

▲

छै ठौ ँ दे खि बाह्रौं ग्रेड भएको विद्यालय

◆

उच्च विद्यालय

ECE दे खि आठौं ग्रेड भएको विद्यालय

TSD

T

Denver Green School
Southeast (K-8)

ALE

UN

MO

FAIR

LEE

▲ ECE विद्यालय

HOLLY

VALENTIA

DAYTON

●

CR

EE

K

साझा क्याम्पस

मानक ग्रेड कन्फिगरे सन पालना नगर्ने साझा क्याम्पस तथा विद्यालयहरूका लागि ग्रेडहरू उल्लेख
गरिएको छ ।

MISSISSIPPI

CH

ER
RY

माध्यमिक विद्यालय

NO

RT
H

DA

QU
EB

E
GLENCO

EC
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विद्यालय
कार्यसम्पादन
फ्रेमवर्क मा गरिएका
परिवर्तनहरू

अघिल्ला वर्षहरूमा, DPS का उत्कृष्ट विद्यालयहरूको
भर्नासम्बन्धी निर्दे श�िकामा 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
निर्दे श�ि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 201920 का लागि SPF मूल्याङ्कन जारी गर्ने छै न । कृपया
अघिल्ला वर्षहरूको राज्यको SPF मूल्याङ्कन हेर्न

www.cde.state.co.us/accountability/
performanceframeworks भ्रमण गर्नुहोस् ।
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