DPS नवआग�ुक के�ह�
उदे �:
नवआग�ुक के�ह� िवशेष DPS िव�ालयह�मा �ने काय�क्रमह� �न् जसले िव�ाथ�ह� जो संयु� रा�मा नयाँ छन् , अंग्रेजीमा
कुशल छै नन् , आ�नो िग्रह दे शमा अवारोिधक औपचा�रक िश�ा पाएका छन् र अमे �रकी िव�ालय एक वष� भ�ा कम सहभागी
भएका छन् ितनीह�को लािग हो l नवआग�ुक के�ह�मा, िव�ाथ�ह�ले कौशलह� िस�छन् जसले उनीह�लाई अमे �रकरी
िव�ालयह�मा सफल �न म�त गन� छ, साथसाथै आधारभू त अंग्रेजी पढाइ, ले खाइ र गिणत कौशलह�मा सफल �नपिन सहयोग
गन� छ l प्राय नवआग�ुक िव�ाथ�ह� नवआग�ुक के� काय�क्रममा एक वा दु ई सेमे�रह�को लािग रह�छन् , जबस�
उनीह�को आ�नो रोजाईको िव�ालयमा क�ाह�मा सहभागी �न तयार ��छन् l
नवआग�ुक के�ह�को �थानह�:
प्राथिमक िव�ालयह�

िन� मा�िमक िव�ालयह�

मा�िमक िव�ालयह�

Isabella Bird Community School
2701 Lima St. Denver, CO 80238
(720) 423-9990
िव�ालय वेभसाइट

Merrill Middle School
1551 S. Monroe St. Denver, CO 80210
(720) 424-0600
िव�ालय वेभसाइट

Abraham Lincoln High School
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
(720) 423-5000
िव�ालय वेभसाइट

Place Bridge Academy (K-5)
7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224
(720) 424-0960
िव�ालय वेभसाइट

DCIS Montbello (6-12)
5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239
(720) 423-5900
िव�ालय वेभसाइट
South High School
1700 E. Louisiana Ave. Denver, CO 80210
(720) 423-6000
िव�ालय वेभसाइट

तपाईको िव�ाथ� एउटा नवआग�ुक हो भनेर पिहचान गन�:
तपाईको होम �ूलको काया� लय कम� चारी तपाई र तपाईको प�रवारसँग काम गन� तािलमप्रा� छन् तपाईको िव�ाथ�को लािग
सबभ�ा राम्रो �ेसमे � पिहचान गन� l तपाइलाई उपयु� नवआग�ुक के�मा उ�ेख गन� सिक�छ थप मु �ां कनको लािग यिद
तपाईको िव�ाथ�ले िन� सबै मापद�ह� पुरा गछ� :
❏ िव�ाथ�सँग अवारोिधत वा िसिमत औपचा�रक िश�ाको इितहास छ l
❏ W-APT Placement प्रा�ां कले िव�ाथ� अंग्रेजी प्रिवणता छै न भ�े इं िकत गछ� l यिद कुनै W-APT प्रा�ां क उपल� छै न भने ,
िव�ाथ�ले �ु नतम सा�रता उसको दे शी भाषा र अंग्रेजीमा दे खाउछ l
❏ िव�ाथ� प्रार��क �ेसमे �को समयमा संयु� रा�को एउटा िव�ालयमा दु ई वा सो भ�ा कम सेमे�रह�को लािग
भना� भएको छ l
DPS एउटा छनोट िज�ा हो जसको अथ� तपाईसँग तपाईको िव�ाथ�ह� तपाईको गृह िव�ालय, ELA अंचल िव�ालय, एउटा नयाँ
आग�ुक के�मा रा�े छनोट छ, अथवा तपाईको ब�ालाई कुनै DPS िव�ालयमा भना� गन�को लािग िव�ालय छनोट प्रिक्रयामा
सहभागी �न रोजाई छ l तपाईको घरबाट सबभ�ा निजकको DPS िव�ालय र ELA अंचल िव�ालयह�ले भाषाको �मताको
कारण िव�ाथ� �ीकार नगला� न् l
यातायात:
प्राथिमक िव�ाथ�ह�: यातायात एउटा नवआग�ुक के�लाई प्रदान ग�रएको छ यिद िव�ाथ� नवआग�ुक के�बाट एक
माइलभ�ा टाढा ब�छन् l

िन� मा�िमक िव�ालय िव�ाथ�ह�: यातायात एउटा नवआग�ुक के�लाई प्रदान ग�रएको छ यिद िव�ाथ�ह�
नवआग�ुक के�बाट 2.5 माइलभ�ा टाढा ब�छन् l
मा�िमक िव�ालय िव�ाथ�ह�: एउटा साव�जिनक बस पारपत्र िव�ाथ�ह�लाई RTD �ारा प्रदान ग�रएको छ जो
िव�ाथ�ह� नवआग�ुक के�बाट 3.5 माइल टाढा ब�छन् l
के एउटा नवआग�ुक के� मे रो िव�ाथ�को लािग िठक छ?
नवआग�ुक के�ह� िव�ाथ�ह�को लािग एउटा राम्रो ठाउँ �नस�छ उनीह�को नयाँ दे श, नयाँ भाषा र नयाँ िव�ालयबारे
िस�को लािग; तर आ�नो ब�ालाई कुन िव�ालयमा पठाउने भ�े बारे प�रवारह�ले थु प्रै अ� कुराह� �ानमा रा�नु पछ� l
अिवभावक र िव�ाथ� छनोट: तपाई DPSमा भना� प्रिक्रयाबारे नयाँ �नस�ु��छ l छनोट िज�ा भएर, DPSका सबै
िव�ाथ�ह� र उनीह�को अिवभावकह�सँग कुनै िव�ालय उप��थत �ने अिधकार छ, जसको मतलव DPSको प्र�ेक
िव�ालय सबै िव�ाथ�ह�लाई सेवा गन� तयार छ, उनीह�को शै ि�क पृ�भु िम, भाषा तहह� अथवा दे शी भाषा �ान निदएर
l
भाइ बिहनी र प�रवार: यो स�व छ िक तपाई आ�नो भाइ बिहनी, आफ� भाइ बिहनी, टाढाको नातेदार, िछमे की, वा
अ� िचनजानका मा�छे ह�लाई उही िव�ालयमा रा� चाहनु��छ, र �ो िठक छ l तपाईको िव�ाथ� एउटा नवआग�ुक
के�को लािग यो� छ भ�ै मा, �सले उनी �ो िव�ालय उप��थत �नै पछ� भ�े होइन l �ेसमे �को लािग िव�ालयह�ले
तपाईको प्राथिमकताह� स�ान गनु� पछ� l
यातायात:
प्राथिमक िव�ाथ�ह�: यिद िव�ाथ�ह� गाडी प्रती�ालय निजक ब�ै नन् भने , उनीह�ले थोरै निजकको ठाउँ स�
िहड् नुपला� l थपमा, नवआग�ुक के�मा बस�ारा जाने आउने गदा� �सले के बुझाउछ भने तपाईको िव�ाथ� िबहान एक
घ�ा र िदउँ सो एक घ�ा िव�ालय बसमा ��छ, यो कुरा �ान िदनु पछ� जब तपाई नवआग�ुक के� �ेसमे �मा िनण�य
िलदै �नु ��छ l
मा�िमक िव�ालय िव�ाथ�ह�: ठु ला िव�ाथ�ह�ले एउटा साव�जिनक बस पारपत्र पाउने भएकोले , यसले के जनाउछ
भने िव�ाथ�ह� िबहानै िदनको प्रकाश भ�ा पिहले नै र सुया� � पिछको राितको समयमा बस प्रित�ालयस� िहड् छन् , र
�समा िव�ाथ� भएर थु प्रै �था�रणह� �नस�छ शहर वारपार l
अ� के छ?
यिद तपाईको िव�ाथ� एउटा नवआग�ुक के� उप��थत �नको लािग यो� भने र पिहचान भएको छ भने , तपाइले नवआग�ुक
के� दता� फारम भरे र र �ो िव�ालयमा िफता� गरे र उसलाई/उनलाई भना� गन� रो� स�ु��छ l थप सूचना सिहत तपाईले अगाडी
के गनु� पछ� बारे तपाईलाई नवआग�ुक के�बाट स�क� ग�रने छ l
यिद तपाई तपाइको िव�ाथ� उनीह�को िछमे की िव�ालय वा निजकैको ELA अंचल िव�ालयमा भना� गन� रो����छ भने ,
काया� लयको कम� चारीले िव�ालय उप��थत �नको लािग दता� पुरा गन� आव�क कागजातह� प्रदान गन�छ l

