Nepali

जनावरी २३, २०१८
सााँझ ५:०० – ७:०० बजे
उपस्थित हुनहु ोस् र हाम्रो थकूलहरु संग भेट्नहु ोस्
हाम्रो School Choice Festival / स्कूल चोईसले फे स्स्िवलले के स्रिय
स्थानमा एकै स्िनमा प्रत्येक मेट्रो स्कूलहरु सगं भेि्नको लास्ग सबै भरिा
राम्रो अवसरको प्रस्िस्नस्ित्व गिदछ | यो स्नशुल्क, रमाईलो र सच
ू नात्मक
कायदक्रममा 2018-19 स्कूल वर्दको लास्ग स्कूल चोईसको बारेमा थप
जारन पररवारहरुलाई सामेल हुन उत्प्रेररि गरररछ | Metro School / मेट्रो
स्कूलले प्रिान गने कायदक्रमहरु र आफ्नो बच्चाहरुको स्शक्षाको लास्ग सही
स्कूलहरु चुरनुको लास्ग यो ईभेरि सबै भरिा राम्रो समय हो |
WWW.MNPS.ORG/SCHOOLCHOICEFEST मा गएर वा 615-259-INFO
(4636) मा सम्पकद गरे र थप कुराहरु जारनुहोस् |

सबै परिवािका सदस्यहरु ल्याउनुहोस्!
.
सबै उमेिका लागि िमाईलो िगिगवगिहरु पगन!
THE FAIRGROUNDS NASHVILLE
500 WEDGEWOOD AVENUE
NASHVILLE, TN 37203

Metropolitan Nashville Public Schools (MNPS) ले कार्यक्रम सेवा वा गस्तस्वस्िहरुको लास्ग भनाय, पहुचाँ , वा कार्यमा जास्त, पिं , स्लङ् ग, पस्हचान, र्ौन झक
ु ाव, रास्रिर् मूल, रंग, र अशक्तता
आिारमा भेद गदैनन् । MNPS ले र्सको हाइररङ वा रोजगार अभ्र्ासहरूमा भेद गदैनन् ।

आफ्नो बच्चाको लास्ग सस्ह थकूल रोज्नुहोस्
थाहा हुनपु ने महत्वपूर्द स्मस्िहरु
जनावरी 10, 2018
वै क स्ल्पक स्कू लहरुको आस्ललके सन खु ला
हु ने छ न्





आस्ललके सन अनलाइन देस्ि पहुाँच गनयुहोस् वा स्वद्यािी संग घरमा
पठाईएको आस्ललके सन भनुयहोस् |
सात ओटा थकूलहरु सम्म आपलाई गनुयहोस् |
आफ्नो प्रािस्मकता आिाररत थकूलहरु सूची गनुयहोस |
फे ब्रुअरीको म्र्ाद भन्दा अस्घ कुनै पस्न समर्मा आपलाई गनुयहोस |
“पस्हले आउनेलाई पस्हले सेवा स्दने” रुपमा लागू हु नेछैन |

जनावरीमा स्कू ल भ्रमर्
“TOUR TUESDAYS” मा

थकूलहरु भ्रमण गनुयहोस् |
 Tour Tuesdays जनावरी 9,16, 23 र 30 मा हुनेछन् |
 िप जानकारीको लास्ग www.mnps.org/visit मा भ्रमण
गनुयहोस् वा थकूललाई सम्पकय गनयुहोस् |

जनावरी 23, 2018
स्कू ल चोईस फे स्स्िवल
 थकूल थटाफहरु संग भेट्नुहोस् |
 थकूलमा प्रदान गररने कार्यक्रमहरु बारे जन्नुहोस |
 थकूल भ्रमणको लास्ग साईन अप गनुयहोस् |

फे ब्रुअरी 2, 2018
आस्ललके सन म्याि
 छनौट प्रस्क्रर्ामा समावेश हुनको लास्ग वैकस्पपक थकूलहरुको
आस्ललके सन म्र्ाद स्भत्र बुझाउनुहोस् |

फे ब्रुअरी 23, 2018
छनौि गररने स्िन
 आफ्नो बच्चालाई कुन थकूलमा थवीकार गररर्ो भन्ने बारे िााँहा पाउनुहोस्
| थकूलको क्षमता भन्दा बढी संख्र्ामा पने स्वद्यािीहरुलाई वोईट स्लथटमा
रास्िनेछन् |
 आफ्नो बच्चाको लास्ग स्सट सुरस्क्षत गनय भनाय गनुयहोस् |

SCHOOL CHOICE / थकूल चोईस भनेको के को?
परिवािले सबैभन्दा महत्वपर्ू ण गनर्णय बनाउनु भनेको आफ्ना छोिाछोिीलाई िाम्रो
स्कूलमा पठाउनु हो |
Metro Schools / मेिो थकूलहरुमा पररवारलाई आफ्ना छोराछोरीहरु आफु
बथने क्षेत्रको थकूलमा वा स्जपलाको अन्र् थकूलमा पठाउने स्वकपप छन् | आफु
बथने क्षेत्र बास्हरको थकूल छनौट गनय चाहनहु ुने पररवारहरुका लास्ग वैकस्पपक
थकूल आपस्लके न जनावरी 10, 2018 मा िल
ु ा हुनेछन् |

SCHOOL CHOICE FESTIVAL / थकूल चोईस
फे स्थटवल स्कन महत्वपणू य हो?
यो फे गस्िवल परिवािहरुलाई आफ्ना गवकल्पहरु बािे सगू िि िनण ि आफ्ना
छोिाछोिीका लागि सही स्कूल छनौि िनण पगहलो ििर् हो |
आफ्नो क्षेत्रको थकूलहरु, म्र्ाग्नेट र िप थकूलहरु जथता सबै Metro Schools /
मेिो थकूलहरु भेला हुने र्ो के बल एक मात्र समर् हो | र्ो ईभेन्ट स्नशपु क हो
जसले पररवारलाई आफ्ना बच्चाहरुलाई सही थकूल छनौट गनयको लास्ग समर्
स्दनेछन् | र्ो इभेन्टमा पररवारहरुले आफ्नो रुची अनसु ार सके सम्म िेरै थकूलहरु
संग कुरा गनय सक्छन,् स्शक्षक स्शस्क्षका सगं भेट्न सक्छन् र थकूल कार्यक्रमहरु
बारे िप जान्नको सािै थकूल भ्रमणको लास्ग साईन् अप गनय सक्छन् |

कसरी आपलाई गने ?
आगललके सनहरु अनलाईन ि पेपिमा जनाविी 10, 2018 मा उपलब्ि हुनेछन् |
आफ्नो प्रािस्मकता आिाररत पररवारहरुले सात ओटा थकूलहरुमा आपलाई गनय
सक्छन | छनौट प्रस्क्रर्ामा समावेश हुनको लास्ग आस्ललके सन फे ब्रअ
ु री 2, 2018,
स्भत्र बझु ाउनहु ोस् | छनौट गररने स्दनमा स्वद्यािीहरुले उनीहरुलाई थवीकार गने
थकूलहरु र वोईट स्लथटमा राख्ने थकूलहरु बारे िााँहा पाउनेछन् |

