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स्कूि चोईस अविोकन 

प्रत्येक वर्ष Optional Schools Application ि ेिरिवािहरुिाई आफ्नो जोन स्कूि 

बाहके अन्य स्कूिहरुमा खिुा दर्ाषको रुिमा छनौट गने मौका प्दन्छन् | हामीिाई थाहा छ िरिवाि 

सदायहरुिे आफ्ना बच्चाहरुमा ठूिो आशा िाख्नु भएका छन् | हाम्रो कसम प्मप्हनरे्को साथ काम गिी 

यी आशाहरु िूिा गनषको िाप्ग मात्र होईन र्ि त्यो भन्दा बढी हाप्सि गनुष हो | 

Metro Nashville Public Schools एक प्वप्वध, जीवरं्, शहिी स्कूि प्जपिा हो 

जो उत्कृष्टर्ा प्राप्त गनषको िाप्ग काम गछष | हाम्रो िक्ष्य हिेक प्दन प्रत्येक प्वद्याथीिाई उत्कृष्ट िप्लिक 

प्शक्षा प्रदान गनुष हो | हामी िरिवािहरुिाई आफ्ना बच्चाहरुिाई सफिर्ाको बाटोमा िगाउनको िाप्ग 

सप्ह स्कूि खोज्न मद्दर् गनष चाहन्छौं | हामीिाई थाहा छ प्रत्येक प्वद्याथीहरु फिक हुन्छन् ि आफ्नै 

आवश्यर्ा हुन्छन् ि हामी प्वद्याथीहरुिाई सबै स्र्िमा समथषन प्रदान गछौं |   

Nashville मा िरिवािहरुका िाप्ग १६७ िप्लिक स्कूिहरु उििलध छन् जसको मर्िब प्रत्येक 

प्वद्याथीको िाप्ग सप्ह स्कूि छन् | Metro Schools िे प्रत्येक प्वद्याथीिाई उत्कृष्ट शैप्क्षक 

अनुभवहरु प्रदान गनष ि ग्राजएुट भएि किेज करियि ि जीवनको िाप्ग र्याि बनाउनको िाप्ग मद्दर् गदषछ 

| 

1. आफ्नो प्वकपि िाम्रो सगं हनेुषहोस ्

प्वप्भन्न रुचीहरु सप्हर् अकाडेप्मक प्रोग्रामहरु, स्थान, ि ग्रडे आधािमा 

Nashville िरिवािहरुिाई सप्ह स्कूि िप्हचान गनषको िाप्ग एक उिकिण 

वा टुि उििलध छन् | आफ्नो स्कूि प्वकपिहरु बािे ित्ता िगाउन 

schoolmatch.mnps.org मा जानहुोस् | र्िाईिे स्कूि 

वबेसाइट www.schools.mnps.org मा गएि वा  Family 

Information Center िाई 615-259-INFO (4636) 

मा कि गिेि अफि गरिएको प्रत्येक स्कूिको बािे थि जानकािीहरु जान्न 

सक्नुहुन्छ |  

  2.  TOUR TUESDAYS मा स्कूिमा भ्रमण गनुषहोस ्

स्कूि टुिहरु प्शक्षक, प्शप्क्षका, प्प्रप्न्सिि भेट्न ि कक्षाहरु हनेष ि अकाडेप्मक 

प्रोग्रामहरु बािेमा जान्नको िाप्ग िाम्रो र्रिका हो | थि जान्न 

www.schools.mnps.orgमा उििलध भएको जानकािीहरु प्रयोग 

गिेि स्कूििाई सम्िकष  गनुषहोस ्| 

 

 

र्िाईिाई आफ्नो बच्चाको िाप्ग सप्ह स्कूि खोज्न मद्दर्को िाप्ग ३ 

कदमहरु 

3. फेब्रुअिी १ प्भत्र आलिई गनुषहोस ्

यप्द र्िाई खिुा दर्ाषको रुिमा स्कूिमा आलिाई गनष चाहनुहुन्छ भने  

www.mnpsschoolchoice.org मा गएि आलिाई गनुषहोस् वा 

यो बुकिेटमा भएको िछाडी िेिि आलिीकेसन प्रयोग गनुषहोस ्| फेब्रअुिीमा 

हुने िानडम् छनौट प्रप्ियािे स्कूि स्वीकृप्र् ि वोईटप्िस्टहरु बर्ाउने वा 

प्नधाषिण गनेछ | प्ढिो बुझाएको आप्लिकेसन यप्द स्कूिको प्सट िूिा भएमा 

वोईटप्िस्टमा िाप्खने छ वा खिुा प्सट भए िप्छ स्कूिमा स्वीकाि गरिनेछ | 

यप्द र्िाई MNPS मा नयााँ हुनुहुन्छ वा charter स्कूिमा आलिाई गद ै

हुनुहुन्छ भने स्कूि आप्लिकेसन वर्ष भिी उििलध हुनेछ |  
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वैकप्पिक स्कूि प्रप्िया कसिी िाग ूहुन्छ |  
 

 

» अप्भभावकिे आफ्नो बच्चाको िाप्ग Optional Schools Application बझुाउन अप्ि 

काननूी रुिमा Davidson County को प्नवासी भएको हनुिैछष | 

» आप्लिकेसन बझुाउन Metro Schools द्वािा प्दईएको प्वद्याथी िप्हचान (ID) नम्बिको आवश्यक 

हुन्छ | Metro Schools मा नयााँ हनुे प्वद्याथीहरुिे ID नम्बिहरु प्जपिाको कुनै िप्न १० 

enrollment centers/दर्ाष केन्रहरु वा MNPS Family Information 

Center मा प्राप्त गनष सक्छन ्|  

» खािी प्सट भएि खिुा दर्ाषको िाप्ग उििलध स्कूिहरु Optional Schools Application 

बकुिेटको िेज १३ ि १४ मा सचूीबद्ध छन ्| 

» आप्लिकेसनमा सार् ओटा स्कूिहरु सम्म आलिाई गनुषहोस ्|  

» स्कूि चोईसहरू एक (सवोच्च प्राथप्मकर्ा) दपे्ख सार् (न्यनूर्म प्राथप्मकर्ा) को प्राथप्मकर्ामा हुनिुदषछ ।  

 सबै आप्लिकेसहरु कम्लयटूिकृर् िानडम ्छनौट प्रप्ियामा प्रवेश गरिन्छ । 

 यप्द र्िाईकंो बच्चािाई िानडम ्छनौट प्रप्ियाको िममा एक स्कूिमा िढ्न छनौट गरियो भने, र्िाइाँिाई 

त्यस स्कूिमा प्सट स्वीकाि गने मौका प्रदान गरिनेछ ।  

 र्िाईको बच्चािाई खािी प्सट भएि स्वीकाि गने स्कूिहरु भन्दा प्राथप्मकर्ाको रुिमा िेप्खएको कुनै 

स्कूिहरुमा वोईट प्िस्टमा िाप्खनेछ |  

 र्िाईको बच्चािाई खािी प्सट भएि स्वीकाि गने स्कूिहरु भन्दा कम प्राथप्मकर्ाको रुिमा िेप्खएको 

कुन ैस्कूिहरु बाट “opt out” गरिनेछ वा हटाईनछे |   

 िरिवािहरु जसिे कम स्कूि छनौट गछषन ्वा धेिै प्डमाण्डमा भएको स्कूि सचूीबद्ध गछषन ्उनीहरुको 

आप्लिकेसनमा कुन ैिप्न स्कूिमा छनौट नहनु सक्छन ्|  

 जब एक िरिवाििे स्कूिको सीट स्वीकाि गदैन, त्यो सीट वोईटप्िस्टमा भएको िरिवािहरुिाई वोईटनम्बि 

अनसुाि उििलध गिाईनेछ | 

 2019-2020 स्कूि वर्षको सरुुमा स्कूिको िााँचौं प्दनमा उििलध सीटहरू प्रदान गनषको िाप्ग 

वोईटप्िस्टमा भएको िरिवािहरुिाई छनौट गिेि स्कूि प्सट प्रदान गरिनेछ ।  

» िेिि आप्लिकेसन स्वीकाि गरिनेछ | र्ि िरिवािहरुिाई अनिाईन 

www.mnpsschoolchoice.org. मा गएि आििाई गनष प्रोत्साहन गरिन्छ |  

हाि आप्लिकेसनमा कुनै िप्न िरिवर्षन अनिाईनमा गनिैछष| यप्द र्िाईिाई इन्टिनेटको िाप्ग िहुाँचको 

आवश्यक छ भन ेर्िाई नप्जकैको Nashville Public Library वा 2601 Bransford 

Ave., Nashville, TN 37204 मा प्स्थर् Metro Schools Family 

Information Center जान सक्नहुुन्छ | 

» ग्यािेन्टीड िाथवेमा प्निन्र्िर्ा अनिाईन आप्लिकेसन बझुाएि िप्न िपु्ष्ट गनष सप्कन्छ | थि जानकािीको िाप्ग 

Frequently Asked Questions/प्राय सोप्धने प्रश्नहरु िेज ५ मा हनेुषहोस ्|  

» फेब्रअुिी 1, 2019, 4:30 p.m. CST प्भत्र प्राप्त गरिएको िेिि आप्लिकेसनहरु िानडम ्छनौट 

प्रप्ियामा प्रवशे गरिनेछ | अनिाईन आप्लिकेसनहरु फेब्रअुिी 1, 2019.11:59 p.m. CST सम्म 

स्वीकाि गरिनेछ | म्याद भन्दा िप्छ प्राप्त गरिने सबै आप्लिकेसनहरु वोईटप्िस्टको अन्त्यमा िाप्खनेछन ्|  

 

 

िणूष रुिमा स्कूि प्वकपिहरू र्िुना गनष ि िाम्रो संग बझेुि Optional Schools Application मा 

छनौट गनष, िरिवािहरूिाई उनीहरूको जोन स्कूि सप्हर् उनीहरुिाई रुप्च िाख्ने स्कूिहरुमा भ्रमण गनष प्रोत्साहन 

गरिन्छ । समय अगाडी भ्रमण गनाषिे स्कूिको वार्ाविण, ससं्कृप्र् ि शपै्क्षक अफिहरु र्िाईकंो बच्चाको 

आवश्यकर्ाहरु ििूा गनेछ भनेि सपु्नप्िर् गनेछ ।  

स्कूिहरु २०१९ मा प्नम्न Tuesdays/मगंिबाि भ्रमणका िाप्ग खपुिा हुन्छन ्| जनविी 15, 22 ि 

29; फेब्रअुिी 5, 12, 19 ि 26; ि माचष 5 ि 19| कृिया भ्रमण गनष चाहनहुुन ेस्कूिको ईसक्याजोिको 

िाप्ग स्कूििाई सम्िकष  गनुषहोस ्| थि, र्िाईिे प्भन्न प्मप्र्मा भ्रमण ईसक्याजोि गनषको िाप्ग स्कूिमा सम्िकष  

गनष सक्नहुुन्छ | 

TRANSPORTATION यार्ायार् 

प्राय Optional Schools Application मा अफि गरिन ेस्कूिहरुमा out-

of-zone/जोन बाप्हिको प्वद्याथीहरुिाई स्कूि बस प्रदान गरिएका छैनन ्|थि 

प्वविणहरूको िाप्ग प्राय सोप्धने प्रश्नहरूको सचूी हनेुषहोस ्वा यार्ायार् उििलधर्ा प्नधाषिण गनष 

व्यप्िगर् स्कूिहरुिाई सोधिछु गनुषहोस ्। 

StrIDe प्रोग्राम माफष र् WeGo Public Transit (िवूष Nashville MTA भप्नन््यो) द्वािा 

िप्लिक बस यार्ायार् सबै हाई स्कूि प्वद्याथीहरुिाई प्न:शपुकमा प्रदान गरिन्छ जहााँ प्वद्याथीको ID काडष प्सटी 

बस िासको रुिमा प्रयोग गनष प्मपछ | charter प्मडि स्कूि बाहके यो प्रोग्राम वैकप्पिक स्कूिमा िढ्ने 

प्मडि स्कूि प्वद्याथीहरुको िाप्ग िप्न उििलध छन ्| प्मडि स्कूिका प्वद्याथीहरुिे StrIDe बस िास प्राप्त 

गनष अप्भभावकको अनमुप्र्को आवश्यक हुन्छ |  

SPECIAL ADMISSION REQUIREMENTS 

प्वशेर् भनाष आवश्यकर्ाहरु 
यी प्नम्न स्कूिहरुमा अकाडेप्मक प्रवेश आवश्यकर्ाहरु छन ्| Hume-Fogg, MLK 

Magnet, Meigs ि the Early College Program at Middle College 

High. यी प्नम्न स्कूिमा अकाडेप्मक आवश्यकर्ाहरु बािे थि प्वविणको िाप्ग िेज ९ ि १० हनेुषहोस ्| 

यी प्नम्न स्कूिहरुमा प्वद्याथीहरुिे अप्डसन वा अन्र्वाषर्ाष गनुष िने आवश्यक हुन्छ: Isaiah T. 

Creswell Middle School of the Arts, Nashville School of the 

Arts, MNPS Virtual School ि Nashville Big Picture | अप्डसन वा अन्र्वाषर्ाष 

प्मिाउन स्कूिहरुिे प्वद्याथीहरुिाई सम्िकष  गनेछन ्| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

थि जानकािीको िाप्ग METRO SCHOOLS FAMILY 

INFORMATION CENTER िाई 615-259-INFO 

(4636) मा सम्िकष  गनुषहोस ्वा  

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG मा जानुहोस ्| 

िरिवािहरुिे आफ्नो जोन स्कूिहरु WWW.MNPS.ORG मा गएि 

ZONE FINDER प्रयोग गिेि वा 615-259-INFO 

(4636) मा कि गिेि ित्ता िगाउन सक्छन ्|  
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2019-2020 को िाप्ग MNPS स्कूि आप्लिकेसन िात्रो  
 

 

आप्लिकेसहरु ििमा िठाईनेछन ्| शिुबाि, जनाविी 11, 2019  

सबै स्कूिहरुिे प्वद्याथीहरुिाई आप्लिकेसन ििमा िठाउनछेन ्| यसमा एप्िमने्री दपे्ख प्मडि वा प्मडि देप्ख 

हाई स्कूिमा ग्यािेन्टीड िाथवे प्वद्याथीहरुको िाप्ग “pathway continuation forms/िाथवे 

प्निन्र्िर्ा फािहरु" समावशे गदषछ । The Optional Schools Application िप्न अनिाईन 

www.mnpsschoolchoice.org मा उििलध गरिएको छ | 11th वा 12th ग्रेडमा 

प्रवेश गन ेप्वद्याथीहरुिे जनाविी 11 देप्ख आलिाई सरुु गनष सक्छन ्| Frequently Asked 

Questions/प्राय सोप्धने प्रश्नहरु िेज ५ मा हनेुषहोस ्| 

TOUR TUESDAYS मा स्कूिमा भ्रमण गनुषहोस ्| मगंिबाि, जनाविी, 15, 22 ि 

29, 2019; मगंिबाि, फेब्रअुिी 5, 12, 19 ि 26 2019; ि मगंिबाि, माचष 5 ि 

19, 2019 

आप्लिकेसनको म्याद अप्ि वा िप्छ स्कूिमा भ्रमण गनष चाहनहुनुे िरिवािहरुको िाप्ग Tour Tuesday 

प्मप्र्हरु उििलध छन ्| स्कूि भ्रमणहरु वा टुिहरुिे प्शक्षक, प्शप्क्षका, प्प्रप्न्सिि संग भट्ेन ि कक्षाहरु हनेष ि 

अकाडेप्मक प्रोग्रामहरु बािेमा थि जान्न ि प्रश्नहरु सोध्नको िाप्ग मौकाहरु प्रदान गदषछ | भ्रमणहरु प्राय10 

a.m.ि 1 p.m मा सञ्चािन हुनेछ | र्ि िरिवािहरुिे प्वशेर् ईसक्याजोिको िाप्ग स्कूििाई सम्िकष  गनुषिछष 

| िरिवािहरुिे प्सधै स्कूिमा फोन गिेि अकै प्दन वा समयमा टुि ईसक्याजोि गनष सक्छन ्| स्कूि फोन नम्बिहरु 

www.mnpsschoolchoice.org मा उििलध छन ्वा 615-259-INFO (4636) 

मा कि गनुषहोस ्| 

आप्लिकेसन ि िाथवे म्याद | शिुबाि, फेब्रअुिी 1, 2019 4:30 P.M. CST * प्भत्र 

यो अप्भभावकहरुको िाप्ग आप्लिकेसनहरु (ग्रेड K-10) अनिाईनमा बझुाउ वा Office of School 

Options.को िाप्गMetro Schools Family Information Center मा आवश्यक 

फािमहरु प्फर्ाष गनुषिने म्याद हो | यो म्याद प्भत्र प्राप्त भएका आप्लिकेसनहरु िानडम छनौट प्रप्ियाको िाप्ग भाग 

हुनेछ |  

 

 

 

यो म्यादिे एप्िमने्री दपे्ख प्मडि वा प्मडि देप्ख हाई स्कूिमा स्वीकृप्र् िाथव ेप्वद्याथीहरुको िाप्ग 

“pathway continuation forms/िाथव ेप्निन्र्िर्ा फािहरु" समावेश गदषछ । यो म्याद 

preschool, Pre-K, 11th वा 12th ग्रेडहरुका प्वद्याथीहरुका िाप्ग िाग ूहुाँदैन | म्याद भन्दा िप्छ 

प्राप्त गरिन ेसबै आप्लिकेसनहरु प्राप्त भएको िममा वोईटप्िस्टको अन्त्यमा िाप्खनेछन ्| 

छनौट गने प्दन | शिुबाि, फेब्रअुिी 22, 2019 

ग्रेड K-10 को िानडम छनौट प्रप्ियाको नप्र्जा अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org मा 

वा 615-259-INFO (4636)मा कि गिेि उििलध छन ्| Preschool मा प्रवेश गने 

प्वद्याथीहरु, Pre-K, 11th ि 12th ग्रेडहरु समावेश छैनन ्| थि व्याख्याको िाप्ग Frequently 

Asked Questions/प्राय सोप्धने प्रश्नहरु हनेुषहोस ्| 

स्वीकृप्र्/वोईट प्िस्ट ित्रहरु ििमा िठाईने | बधुबाि, फेब्रअुिी 27, 2019 

आप्लिकेसनमा प्रदान गरिएको ठेगानामा स्वीकृप्र् वा वोईटप्िस्ट ित्र प्वद्याथीको ििमा िठाईनेछन ्|  

11TH ि 12TH ग्रेड आप्लिकेसन म्याद | शिुबाि, माचष 1, 2019 

यो म्याद प्भत्र प्राप्त भएका आप्लिकेसनहरु 11th ि 12th ग्रेडहरुको िानडम छनौट प्रप्ियाको भागमा सामिे 

हुनेछ | माचष 2 भन्दा िप्छ प्राप्त गरिन ेआप्लिकेसनहरु वोईटप्िस्टको अन्त्यमा िाप्खनछेन ्| 

स्वीकृप्र् ित्र प्फर्ाष गरिसक्न ुिने म्याद | शिुबाि, माचष 22, 2019 * 

स्वीकृप्र् ित्र यो समय 4:30 p.m. CST प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनैिछष 

| प्वद्याथीहरुिे प्सट अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org.मा िगईन गिेि स्वीकाि गनष 

सक्छन ्| िगईन गनष प्वद्याथीको ID नम्बि, थि ि जन्म प्मप्र्को आवश्यक हुन्छ | 

 

 

 

 

 

* अनिाईन सबप्मसन 11:59 p.m. CST मा बन्द हुन्छ | 

http://www.mnpsschoolchoice.org/
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11TH ि 12TH ग्रेड छनौट गने प्दनको नप्र्जाहरु  | शिुबाि, माचष 29, 2019 

नप्र्जाहरु www.mnps.org मा उििलध छन ्वा र्िाई आफै MNPS Board of 

Education, 2601 Bransford Avenue, Nashville, TN 37204 मा जान 

सक्नहुुन्छ | 

स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ – वोईटप्िस्ट बाट 1ST PULL/छनौट  | बधुबाि, अप्प्रि 10, 

2019 

वोईटप्िस्ट दपे्ख pulled/छनौट गरिएको कुन ैिप्न प्वद्याथीिाई खिुा प्सटको िाप्ग स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ 

|  

1ST PULL/छनौट देप्ख स्वीकृप्र् ित्र प्फर्ाष गिी सक्न ुिने म्याद | शिुबाि, अप्प्रि 26, 

2019 * 

स्वीकृप्र् ित्र यो समय 4:30 p.m. CST प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनैिछष 

| आवेदकहरुिे प्सट अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org मा िगईन गिेि स्वीकाि गनष 

सक्छन ्| िगईन गनष प्वद्याथीको ID नम्बि, थि ि जन्म प्मप्र्को आवश्यक हुन्छ |  

स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ – वोईटप्िस्ट बाट 2ND PULL/छनौट  | बधुबाि, मे 8, 2019 

वोईटप्िस्ट दपे्ख pulled/छनौट गरिएको कुन ैिप्न प्वद्याथीिाई खिुा प्सटको िाप्ग स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ 

|  

प्वद्याथी प्रमाप्णकिण/ प्निन्र्िर्ा ित्रहरु ििमा िठाईनेछ | प्बप्हबाि, मे 9, 2019 

सबै प्वद्याथीहरुिाई 2019-2020 स्कूि वर्षको िाप्ग स्कूि छनौट प्रमाप्णर् गनष ित्रहरु मिे गरिनेछन ्|  

2ND PULL/छनौट देप्ख स्वीकृप्र् ित्रहरु प्फर्ाष गरिसक्न ुिने म्याद | शिुबाि, मे 24 , 2019 

* 

स्वीकृप्र् ित्र यो समय 4:30 p.m. CST प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनैिछष 

| प्वद्याथीहरुिे प्सट अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org मा िगईन गिेि स्वीकाि गनष 

सक्छन ्| िगईन गनष प्वद्याथीको ID नम्बि, थि ि जन्म प्मप्र्को आवश्यक हुन्छ | 

प्वद्याथी प्रमाप्णकिण/प्निन्र्िर्ा ित्रहरु प्फर्ाष गरिसक्न ुिन ेम्याद | शिुबाि, मे 24 , 2019 * 

2019-2020 स्कूि वर्षको िाप्ग प्वद्याथीको स्कूि छनौटमा िरिवर्षन गनष वा किेक्ट गनष चाहनहुनुे 

िरिवािहरुिे प्वद्याथी प्रमाप्णकिण यो प्मप्र् प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनिैछष |  

 

स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ – वोईटप्िस्ट बाट 3RD PULL/छनौट  | बधुबाि, जनु 12, 2019 

वोईटप्िस्ट दपे्ख pulled/छनौट गरिएको कुन ैिप्न प्वद्याथीिाई खिुा प्सटको िाप्ग स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ 

|  

3RD PULL/छनौट देप्ख स्वीकृप्र् ित्रहरु प्फर्ाष गिी सक्नु िने म्याद | शिुबाि, जनु 28 , 

2019 * 

स्वीकृप्र् ित्र यो समय 4:30 p.m. CST प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनैिछष 

| प्वद्याथीहरुिे प्सट अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org.मा िगईन गिेि स्वीकाि गनष 

सक्छन ्| िगईन गनष प्वद्याथीको ID नम्बि, थि ि जन्म प्मप्र्को आवश्यक हुन्छ |  

स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ – वोईटप्िस्ट बाट 4TH PULL/छनौट  | बधुबाि, जिुाई 10, 

2019 

वोईटप्िस्ट दपे्ख pulled/छनौट गरिएको कुन ैिप्न प्वद्याथीिाई खिुा प्सटको िाप्ग स्वीकृप्र् ित्र मिे गरिनेछ 

|  

4TH PULL/छनौट देप्ख स्वीकृप्र् ित्र प्फर्ाष गरिसक्न ुिने म्याद | शिुबाि, जिुाई 26, 2019 

* 

स्वीकृप्र् ित्र यो समय 4:30 p.m. CST प्भत्र Office of School Options मा प्फर्ाष गनैिछष 

| प्वद्याथीहरुिे प्सट अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org मा िगईन गिेि स्वीकाि गनष 

सक्छन ्| िगईन गनष प्वद्याथीको ID नम्बि, थि ि जन्म प्मप्र्को आवश्यक हुन्छ |  

प्सप्मर् प्सटहरु भएको OPTIONAL SCHOOLS मा आलिाई गरि सक्निुने अप्न्र्म प्दन | 

बधुबाि, जिुाई 31, 2019 

िानडम छनौट प्रप्िया िप्छ प्सप्मर् प्सटहरु भएको स्कूिहरुको प्िस्ट अनिाईनमा प्रकाप्शर् गरिन्छ |  

स्कूिको िप्हिो प्दन | सोमबाि, अगष्ट 5, 2019 

हाि MNPS प्वद्याथीहरुिे खािी प्सटहरु भएको स्कूिहरुमा आलिाई गरिसक्न ुिने म्याद | शिुबाि, 

अगष्ट 30, 2019  

हािै MNPS स्कूिहरुमा भनाष भएका प्वद्याथीहरुिे अगष्ट 30, 2019 प्भत्र आलिाई गनैिछष | 

METRO स्कूिहरुमा नयााँ हनुे िरिवािहरुिे खािी प्सटहरु भएका स्कूिहरुमा वर्ष भिी आलिाई गनष सक्छन ्| 

 

 

 

 

 

 

  

* अनिाईन सबप्मसन 11:59 p.m. CST मा बन्द हुन्छ | 

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
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Frequently Asked Questions/प्राय सोप्धन ेप्रश्नहरु | 
 

 

OPTIONAL SCHOOLS वैकप्पिक स्कूिहरुको िाप्ग आलिाई गनष को योग्य 

हुन्छ? 

कुनै िप्न प्वद्याथीको अप्भभावक वा संिक्षक आलिाई गने समयमा Davidson County को प्नवासी 

भएमा Optional schools वकैप्पिक स्कूिहरुमा आलिाई गनष प्मपछ | 

के मेिो बच्चािाई आलिाई गनष प्वद्याथी ID नम्बिको आवश्यक िछष? 

हो, आवश्यक िछष | Metro स्कूिहरुमा भनाष भएको सबै प्वद्याथीिाई 190 देप्ख सरुु हुन ेनौ अकं प्वद्याथी 

ID नम्बिको आवश्यक हुन्छ | हाि प्वद्याथीहरुको प्वद्याथी ID नम्बि बच्चाको रििोटष काडषमा िाउाँन सप्कन्छ 

वा बच्चाको स्कूििाई सोध्न सक्नहुुन्छ | प्जपिाको 10 enrollment centers/दर्ाष केन्रहरु मध्य 

एकमा बच्चाको जन्म प्रमाणित्र सप्हर् अप्भभावक वा संिक्षकको प्नवासको प्रमाण ि र्िाईको ड्राईभि िाइसेन्सको 

फोटोकिी बझुाएि नयााँ प्वद्याथीको िाप्ग ID नम्बि प्राप्त गनष सक्नहुुन्छ ।   

मैिे कसिी आलिाई गने? 

िरिवािहरुिाई अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org. मा गएि आलिाई गनष प्रोत्साहन 

गरिन्छ | यप्द र्िाईिाई इन्टिनटेको िाप्ग िहुाँचको आवश्यक छ भने र्िाई नप्जकैको Nashville 

Public Library वा 2601 Bransford Ave., Nashville, TN 37204 मा प्स्थर् 

Metro Schools Family Information Center जान सक्नहुुन्छ | र्िाईिे अनिाईनमा 

आलिाई गरि सके िप्छ र्िाईिाई िपु्ष्टकिण प्प्रन्ट गने वा इमिे द्वािा िठाउने प्वकपि हुनेछ | िेिि आप्लिकेसनहरु 

आफै गएि वा मिे द्वािा बझुाउन सक्नहुुन्छ | यप्द र्िाईिे आप्लिकेसन मिे गिेि U.S. Postal 

Service देप्ख “Return Receipt Requested” फािम प्राप्त गनुष भयो भने यो Office 

of School Options िे आप्लिकेसन िाएको सपु्नप्िर् गनषको िाप्ग अप्भभावकहरुको प्जम्मवेािी हो | 

यप्द return receipt/प्फर्ाष रिप्सट प्वना मिे िठाइएको छ भने प्जपिािे आप्लिकेसनको 

receipt/रिप्सट प्रमप्णर् गनष सक्दैन |  

 

 

 

 

Faxed/फ्याक्स द्वािा बझुाईको आप्लिकेसनहरु स्वीकाि गरिने छैन | 

िानडम छनौट प्रप्ियामा समावेश हुन रुची िाख्नेहरुिे अनिाईनमा 11:59 p.m. CST प्भत्र आलिाई गनै 

िछषन ्वा 2601 Bransford Ave., Nashville, TN 37204 (Berry Road को 

ढोका देप्ख),मा प्स्थर् Family Information Center मा 4:30 p.m. CST, शिुबाि, 

फेब्रअुिी 1, 2019 प्भत्र आप्लिकेसन बझुाउन ैिछषन ्| 

छनौट प्रप्िया कसिी िागू हुन्छ? 

आप्लिकेसनमा उििलध भएको स्कूिको खािी प्सटहरु भनष िानडम छनौट गरिनेछ | फेब्रअुिी 1, 2019,को 

म्याद प्भत्र ििूा गिी भिेि बझुाएको आप्लिकेसनहरु मात्र िानडम छनौट प्रप्ियामा समावेश गरिनेछ | 

िानडम छनौट प्रप्ियाको नप्र्जाहरु छनौट प्दन फेब्रअुिी 22, 2019 मा उििलध हनुेछन ्| छनौट प्दनको 

नप्र्जाहरु अनिाईन www.mnps.org मा िोस्ट गरिनेछ ि Metro Schools को Family 

Information Center िाई 615-259-INFO (4636)मा कि द्वािा उििलध हनुेछ | 

र्िाईको बच्चाको छनौट प्दनको नप्र्जाहरु आप्लिकेसन प्रदान गरिएको ठेगानामा फेब्रअुिी 27, 2019 मा 

िठाईनेछ | 

आप्लिकेसनमा स्कूि चोईसहरू 1 (सवोच्च प्राथप्मकर्ा) देप्ख 7 (न्यनूर्म प्राथप्मकर्ा) को प्राथप्मकर्ामा 

हुनिैछष । यप्द र्िाईको बच्चािाई स्कूिको खािी प्सटमा छनौट गरियो भने र्िाई स्वीकृप्र् ित्र प्राप्त गनुषहुनेछ जनु 

र्िाईिे माचष 22, 2019 प्भत्र प्फर्ाष गनैिछष | र्िाईिे आफ्नो बच्चाको िाप्ग प्सट अनिाईनमा िप्न स्वीकाि 

गनष सक्नहुुन्छ ि िपु्ष्टकिण प्राप्त गनुष सक्नहुुन्छ | 

यप्द र्िाईको बच्चािाई एक प्वशेर् स्कूिमा छनौट गरिएन भने उनिाई 2019-2020 स्कूि वर्षको िाप्ग 

वोईटप्िस्टमा िाप्खनेछ | र्िाईको बच्चािाई भनाषको िाप्ग छनौट गन ेस्कूि भन्दा कम प्राथप्मकर्ामा िन ेकुनै 

िप्न स्कूिहरु बाट “opt out” गरिनेछ वा हटाईनेछ | यो प्रप्ियािे िरिवािहरुिाई आफ्नो सवोच्च 

स्थानमा िहकेो स्कूिमा खािी प्सट हुाँदा भनाषको िाप्ग प्वकपि प्दनको िाप्ग प्डजाईन गरिएको हो |   
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Optional school/वकैप्पिक स्कूिमा प्वद्याथीिे प्सट स्वीकाि गिी सके िप्छ 2019-2020 स्कूि 

वर्षको िाप्ग उनीहरु अप्हिे गरििहकेो स्कूि वा िप्हिे भनाषको िाप्ग स्वीकाि गन ेस्कूि देप्ख हटाईनेछ | 

प्वद्याथीहरु स्कूिको िप्हिो प्दनमा उिप्स्थर् हनुैिछषन ्नत्र उनीहरुिाई “no-show/देखा निरिएको,” रुिमा 

प्िईनेछ ि उनीहरुको प्सट अन्य प्वद्याथीिाई प्दईनेछ | 

11th ि 12th ग्रेडको आवदेकहरु खािी प्सट भनाषको िाप्ग रान्सप्िलट सप्मक्षा प्रप्ियामा समावेश हुनेछन ्| 

िानडम छनौट प्रप्ियाको नप्र्जाहरु छनौट प्दन माचष 29, 2019 मा उििलध हनुेछन ्| िानडम छनौट 

प्रप्ियाको िाप्ग योग्य हुन रान्सप्िलट सप्मक्षा कागजार्को साथ ैसबै िणूष आप्लिकेसनहरु माचष 1, 2019, मा 

वा अप्ि प्राप्त गिेको हनुैिछष |  

प्स्प्रंग 2019 मा Pre-Kindergarten को िाप्ग छुट्टै िानडम छनौट प्रप्िया आयोप्जर् गरिनेछ |  

Stanford Montessori ि Hull-Jackson Montessori.सप्हर् सबै स्कूिहरुमा 

preschool ि Pre-K को िाप्ग आलिाई गनष छुटै आप्लिकेसनको आवश्यक हुन्छ | 

के म OPTIONAL SCHOOL/वैकप्पिक स्कूिमा िहन हिेक वर्ष आलिाई गनुष 

िने आवश्यक छ?  

छैन | हाि K-12 प्वद्याथीहरुिे हाि वकैप्पिक स्कूिमा िहन फेिी आलिाई गनुष िदनै | स्कूि म ेमप्हनामा 

र्िाईको बच्चािे 2019-2020 स्कूि वर्षको िाप्ग आफ्नो प्सट असाईनमने्ट िपु्ष्ट गनष उनको स्कूिबाट 

प्रमप्णिण/प्निन्र्िर्ा ित्र प्राप्त गनेछ | यप्द र्िाईको बच्चा उही स्कूिमा एक ग्रेड देप्ख अको ग्रेडमा जााँदै छ भन े

यो समयमा केप्ह गनुष िने आवश्यक छैन | नयााँ आप्लिकेसन नभनुषहोस ्| Exceptional 

Education/प्वशेर् प्शक्षा वा Pre-K िटिी प्रप्िया द्वािा छनौट गरिएको भए िप्न हाि Pre-K 

प्वद्याथीहरुिे kindergartenको िाप्ग फेिी आलिाई गनिैछष | Hull-Jackson 

Montessori ि Stanford Montessori भनाष भएका प्वद्याथीहरुिे फेिी आलिाई गनष िदैनन ्|  

के मेिो बच्चा वकैप्पिक स्कूिमा भनाष भयो भने उसिे प्मडि/हाई स्कूिमा ग्यािेन्टी 

PATHWAY/िाथवे प्राप्त गछष? 

Metro स्कूिका सबै प्वद्याथीहरुको जोन स्कूिमा ग्यािेन्टी िाथवे छन?् आफ्नो जोन बाप्हिको वैकप्पिक 

स्कूिमा जान ेप्वद्याथीको िाप्ग केप्ह ग्यािेन्टी pathway/िाथवे छन ्(र्िको प्नम्न प्रश्नमा सचूी वा प्िस्ट 

हनेुषहोस) | प्सप्मर् प्सटहरु/क्षमर्ा भएको कािणिे गदाष खिुा भनाष माफष र् जोन बाप्हिको प्मडि वा हाई 

स्कूिहरुमा भनाष हुन ेप्वद्याथीहरुिाई प्जपिािे सबै जोन स्कूिहरुमा ग्यािेन्टी pathway/िाथवे प्दन सक्दनैन ्

| यप्द र्िाईको बच्चा जोन बाप्हि भएि िाथवेमा प्िस्ट नगरिएको वकैप्पिक एप्िमने्री वा प्मडि स्कूिमा जााँद ै

छ भने र्िाईको बच्चािे zoned feeder/जोन्ड प्फडि स्कूिको िाप्ग आलिाई गनुष िने आवश्यक हुन्छ ि 

खिुा प्सटहरु आधारिर् प्राथप्मकर्ा प्दईनेछ | यसिाई “cluster preference/क्िस्टि 

प्राथप्मकर्ा” को रुिमा िरिभाप्र्र् गरिएको छ | यप्द zoned feeder/जोन्ड प्फडि स्कूि यो वैकप्पिक 

स्कूि आप्लिकेसनमा सचूीबद्ध छैन भन ेयसको मर्िब स्कूिमा जोन बाप्हिको प्वद्याथीको िाप्ग प्सट खािी छैन 

ि यो स्कूिमा गइिहन ुिाईदै भनेि संकेर् गदषछ | 

यप्द मेिो बच्चा GUARANTEED PATHWAY/ग्यािेन्टी िाथवे भएको 

वकैप्पिक स्कूिमा छ भने अको वकैप्पिक स्कूिको िाप्ग आलिाई गनुष िने आवश्यक छ?  

हो, आवश्यक िछष | यप्द यो र्िाईको बच्चा र्ि िेप्खएको स्कूिमा जानको िाप्ग अप्न्र्म वर्ष हो भन ेि र्िाई 

उनिाई guaranteed pathway/ग्यािेन्टी िाथवेमा (र्ि देखाईएको छ) जािी गिाउन चाहनहुुन्छ भने 

र्िाईिे pathway continuation form/िाथवे प्निन्र्िर्ा फािम भिेि प्फर्ाष गन ैिछष जनु र्िाईको 

बच्चाको स्कूििे ििमा िठाउनेछ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 र्िाईिे Optional Schools Application/वैकप्पिक स्कूि आप्लिकेसन अनिाईनमा गई ििूा 

गिेि िाथवे प्निन्र्िर्ा िपु्ष्ट गनष सक्नहुुन्छ | Pathway continuation form/िाथवे प्निन्र्िर्ा 

फािमिाथवे प्निन्र्िर्ा फािम वा अनिाईन आप्लिकेसन फेब्रअुिी 1, 2019 प्भत्र बझुाउनै िछष | 

Elementary to Middle Pathways/एप्िमेन्री दपे्ख प्मडि िाथव े

» Carter-Lawrence Elementary प्वद्याथीहरु जो Rose Park Magnet 

Middle मा जान चाहन्छन ्|  

» Robert Churchwell Elementary students प्वद्याथीहरु जो John Early 

Museum Magnet Middle मा जान चाहन्छन ्| 

» Glendale Elementary students प्वद्याथीहरु जो J. T. Moore Middle मा 

जान चाहन्छन ्| 

» Hattie Cotton Elementary प्वद्याथीहरु जो Stratford Lower Campus मा 

जान चाहन्छन ्| 

» Jones Elementary प्वद्याथीहरु जो Haynes Middle मा जान चाहन्छन ्| 

» Lockeland Elementary प्वद्याथीहरु जो East Nashville Magnet 

Middle मा जान चाहन्छन ्| 

» Sylvan Park Elementary प्वद्याथीहरु जो Haynes Middle मा जान चाहन्छन ्| 

Middle to High Pathways/प्मडि दपे्ख हाई िाथव े

» Brick Church प्वद्याथीहरु जो LEAD Academy High मा जान चाहन्छन ्|  

» Cameron students प्वद्याथीहरु जो LEAD Academy High मा जान चाहन्छन ्| 

» Isaiah T. Creswell Middle प्वद्याथीहरु जो Nashville School of the 

Arts मा जान चाहन्छन ्(प्सप्मर् 30 प्सटहरु)  

» East Nashville Middle प्वद्याथीहरु जो East Nashville High मा जान चाहन्छन ्

| 

» Haynes Middle students प्वद्याथीहरु जो East Nashville Magnet High 

मा जान चाहन्छन ्| 

» हाि Head Magnet Middle 6th वा 8th ग्रेड प्वद्याथीहरु जो MLK Magnet मा 

जान योग्य छन ्| 

» John Early Museum Magnet Middle प्वद्याथीहरु जो Hume-Fogg 

Magnet High मा जान योग्य छन ्| 

» KIPP Academy Nashville प्वद्याथीहरु जो KIPP Nashville Collegiate 

High मा जान चाहन्छन ्| 

» KIPP Nashville College Prep प्वद्याथीहरु जो KIPP Nashville 

Collegiate High मा जान चाहन्छन ्| 

» Knowledge Academy @ the Crossings प्वद्याथीहरु जो Knowledge 

Academy High मा जान चाहन्छन ्|  

» Knowledge Academy Middle प्वद्याथीहरु जो Knowledge Academy 

High मा जान चाहन्छन ्| 

» LEAD Southeast Middle प्वद्याथीहरु जो LEAD Southeast High मा जान 

चाहन्छन ्| 

» Meigs Magnet Middle प्वद्याथीहरु जो Hume-Fogg Magnet High मा जान 

योग्य छन ्| 

» Rose Park Magnet Middle प्वद्याथीहरु जो MLK Magnet मा जान योग्य छन ्| 

TNReady स्कोिहरु उििलध भए िप्छ वोईटप्िस्ट बाट थि प्वद्याथीहि छनौट गरिनेछ | यो छनौट फिमा 

योग्य नहनुे Head, Rose Park, John Early ि Meigs देप्ख MLK Magnet and 

Hume-Fogg मा जाने वा िाथवे प्वद्याथीहरुको िाप्ग मात्र हनुेछन ्| थाहा हनुे प्वप्र्कै यी प्मप्र्हरु 

वेबसाईट(www.mnpsschoolchoice.org) मा िोस्टग गरिनेछ|  
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के म एक भन्दा बढी वैकप्पिक स्कूिमा आलिाई गनष सक्छु? 

सक्नहुुन्छ, िरिवािहरुिाई अनिाईन www.mnpsschoolchoice.org. मा गएि आलिाई गनष 

प्रोत्साहन गरिन्छ | आफ्नो प्राथप्मकर्ा अनसुाि सार् ओटा स्कूिहरु सम्म आलिाई गनुषहोस ्| िरिवािहरु जसिे 

कम स्कूि छनौट गछषन ्वा धेिै प्डमाण्डमा भएको स्कूि सचूीबद्ध गछषन ्उनीहरुको आप्लिकेसनमा कुन ैिप्न 

स्कूिमा छनौट नहनु सक्छन ्|  

CHARTER/चाटषि स्कूि भनेको के हो? 

Charter स्कूिहरु सावषप्जन रुिमा प्वत्त िोप्र्र् छन ्जनु प्नजी रुिमा सचंाप्िर् गरिएका स्कूिहरु हुन ्| 

हािको स्टेट काननू आधािमा सबै चाटषि स्कूि संचािकहरु गौि-नाफा संगठनको रुिमा हनुै िने आवश्यक हुन्छ 

|  

के म यो आप्लिकेसनिे CHARTER/चाटषि स्कूिमा आलिाई गनष सक्छु? 

हो, आलिाई गनष सक्नहुुन्छ | Optional Schools Application/वैकप्पिक स्कूि 

आप्लिकेसन प्रप्ियामा भाग प्िन छनौट गने चाटषिमा र्िाईिे वर्ष भरि कुन ैिप्न समयमा आलिाई गनष सक्नहुुन्छ 

| केप्ह चाटषि स्कूिहरु आफ्नै आप्लिकेसन प्रप्िया प्रयोग गछषन ्| आप्लिकेसनमा समावेश नभएको स्कूिमा 

आलिाई गनषको िाप्ग charter/चाटषि स्कूििाई सम्िकष  गनुषहोस ्|  

यप्द मेिो आप्लिकेसन िूिा भएको छैन भने के हुन्छ? 

ििूा नभई बझुाएको आप्लिकेसनहरु व्यप्िगर् रुिमा वा अनिाईनमा स्वीकाि गरिन ेछैन | यप्द र्िाईिे मिे द्वािा 

ििूा नभएको कागज आप्लिकेसन बझुाउन ुभयो भन ेहामी मिे द्वािा प्फर्ाष गनेछौ ाँ | यप्द र्िाईको आप्लिकेसन 

फेिी बझुाउ वा रिसप्लमटको िाप्ग समयमा िाउन ुभएन भन ेहामी प्जम्मवेािी हुन ेछैनौ ाँ | यप्द र्िाईको 

आप्लिकेसन म्याद फेब्रअुिी 1, 2019,भन्दा िप्छ प्राप्त गरियो भने र्िाईको बच्चािाई K-10 ग्रेडहरुको िाप्ग 

िानडम छनौट प्रप्ियामा समावेश गरिन ेछैन |  

के िरिवाि यो आप्लिकेसनिे PREKINDERGARTEN को िाप्ग आलिाई गनष 

सक्नुहुन्छ?  

Pre-K प्सटको िाप्ग आलिाई गनष छुटै आप्लिकेसनको आवश्यक हुन्छ | यसमा सबै Stanford 

Montessori ि Hull-Jackson Montessori pre-school/प्प्र स्कूि (3-वर्ष उमिे) 

ि Pre-K (4-वर्ष उमिे) प्सटहरु समावेश हुनेछन ्| प्स्प्रगं 2019 मा Pre-K प्सटहरुको िाप्ग छुट्ट ै

आप्लिकेसन वा िानडम छनौट प्रप्िया आयोप्जर् गरिनेछ | 

यप्द म हाई स्कूिमा जपु्नयि वा प्सप्नयि हुन िागकेो प्वद्याथी हु भने मिाई आलिाई गनष केको 

आवश्यक हन्छ? 

सबै 11th ि 12th ग्रेड आवेदकहरुहरुिे हाई स्कूिको रान्सप्िलट, हािको रििोटषकाडष ि वकैप्पिक स्कूि 

आप्लिकेसनको ििूा किी रान्सफि हनुे स्कूिको प्प्रप्न्सिकोमा िैजानिैछष | प्प्रप्न्सििहरुिाई र्िाईको बच्चाको 

रान्सप्िलट ि आप्लिकेसन सप्मक्षा गनष र्ीन व्याव्साप्हक प्दन हनुेछ | यो सप्मक्षा ििूा गन ेिममा र्िाईिे 

आप्लिकेसन बझुाउन अप्ि प्प्रप्न्सिििे आफ्नो बच्चाको वकैप्पिक स्कूि आप्लिकेसनमा साईन गिेको सप्मक्षा 

फािम संिग्न गनेछ | आप्लिकेसनहरु जनाविी 11, 2019 को सरुु दपे्ख बझुाउन सप्कन्छ | माचष 1, 

2019 प्भत्र प्राप्त गिेको सबै जपु्नयि वा प्सप्नयि हनु िागेको प्वद्याथीहरुको ििूा आप्लिकेसनहरु िानडम छनौट 

प्रप्ियामा हनुेछन ्| 

अकाडेप्मक MAGNET स्कूिमा प्रवशे हुनको िाप्ग के आवश्यकर्ा छन्?  

अकाडेप्मक magnet स्कूिमा प्रवेश हुनको िाप्ग प्वद्याथीिे दईु आवश्यकर्ा ििूा गदिैछष: अकाडेप्मक 

ग्रेडहरु ि मानकीकृर् जााँच अकं | 2019-2020 आवश्यकर्ाहरु बािे ििूा प्वविणको िाप्ग िेज ९ ि १० 

हनेुषहोस ्| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्वशेर्र्ा स्कूिहरुको िाप्ग छनौट प्रप्िया के हो? 

Nashville School of the Arts (NSA) ि Isaiah T. Creswell Middle 

School of the Arts िे प्वद्याथीहरुिाई अप्डसनको आवश्यक गिाउछन ्| NSA ि Isaiah T. 

Creswell Middle School of the Arts िे अप्डसनको समय बािेमा सबै आवदेकहरुिाई 

सपू्चर् गनेछन ्| NSA िे Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts दपे्ख 

योग्य भएि आउने प्वद्याथीहरुको िाप्ग 30 प्सटहरु िाख्नेछन ्| 

The Early College Program at Middle College High School, 

MNPS Virtual School ि Nashville Big Picture High School िे 

प्वद्याथीिाई अन्र्वाषर्ाषको आवश्यक गिाउछन ्| अन्र्वाषर्ाष प्मिाउन स्कूिहरुिे आवदेकहरुिाई सम्िकष  गनेछन ्

| The Early College Program at Middle College High School मा 

अकाडेप्मक आवश्यकर्ा िप्न छन ्(िेज 10 हनेुषहोस)्| 

दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा कसिी िागू हुन्छ? 

2019-2020 स्कूि वर्षमा आफ्नो दाईभाई वा प्ददीबप्हनी स्कूिमा िह ेसम्म वा हाि िढ्द ैगिेको दाईभाई वा 

प्ददीबप्हनी Pre-K मा नभए सम्म आफूिे आलिाई गिेको स्कूिमा दाईभाई वा प्ददीबप्हनी िढ्दैछ भने दाईभाई 

वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा प्दईन्छ | 

जब दईु दाईभाई वा प्ददीबप्हनीिे उही स्कूि आलिाई गछषन ्ि एक दाईभाई वा प्ददीबप्हनी मात्र छनौट हुन्छ ि यप्द 

अप्भभावक प्सट स्वीकाि गनुष हुन्छ भने छनौट नहनुे प्वद्याथीिाई दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा वोईटप्िस्टमा 

िाप्खनेछ |  अको वोईटप्िस्ट छनौटहरुमा उििप्लध प्सटहरुको िाप्ग दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा प्दईनेछ 

| 

यी प्नम्न स्कूिहरु दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा छैनन:् East Nashville Magnet High 

School, East Nashville Magnet Middle School, Head Magnet 

Middle School, Haynes Middle School, Hume-Fogg Magnet 

High School, Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts, 

Martin Luther King Jr. Magnet High School, Meigs Magnet 

Middle School, the Early College Program at Middle College 

High School, MNPS Virtual School, Nashville School of the Arts ि 

Rose Park Magnet Middle School अन्य सबै स्कूिहरु सप्हर् charter/चाटषि 

स्कूिहरुमा दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा छन ्| 

GEOGRAPHIC PRIORITY ZONE/भौगोप्िक प्राथप्मक क्षेत्र भनेको 

के हो (GPZ)? 

Geographic priority zone/भौगोप्िक प्राथप्मक के्षत्रिे वैकप्पिक स्कूि विीििीको िरिभाप्र्र् 

भौगोप्िक के्षत्रमा बस्ने िरिवािहरुिाई भनाषको िाप्ग प्राथप्मकर्ा प्रदान गदषछ | GPZ मा प्स्थर् िरिवािहरुको 

िाप्ग भनाष ग्यािेन्टी गरिएको छैन | र्ि उनीहरुिे िानडम छनौट प्रप्ियामा प्राथप्मकर्ा लिेसमने्ट प्राप्त गछषन ्| यप्द 

र्िाई स्कूिको िाप्ग GPZ प्स्थर् छ प्क छैन प्नधाषिण गनषको िाप्ग अनिाईन 

www.mnpsschoolchoice.org मा गएि Zone Finder टुि प्रयोग गनुषहोस ्वा 615-

259-INFO (4636) मा कि गनुषहोस ्| 

CLUSTER PREFERENCE/क्िस्टि प्राथप्मकर्ा भनेको के हो? 

केप्ह वकैप्पिक स्कूिहरूिे भौगोप्िक हाई स्कूि क्िस्टि प्भत्र बस्ने िरिवािहरूिाई भनाषको िाप्ग प्राथप्मकर्ा 

प्रदान गछषन ्। अप्र्रिि रूिमा, वैकप्पिक स्कूिमा िढ्ने जोन बाप्हिको प्वद्याथी जो प्फडि िाथवेमा जािी गनष 

चाहन्छ ि यप्द प्फडि स्कूि वैकप्पिक स्कूिको रुिमा छ भने त्यो प्वद्याथीिे भनाषको िाप्ग प्राथप्मकर्ा प्राप्त गनेछ 

| क्िस्टि प्राथप्मकर्ा प्राप्त गनष अप्भभावकिे आप्लिकेसन म्यादको समय भन्दा अप्ि आलिाई गनिैछष । 
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KINDERGARTEN/प्कन्डिगाडेनमा भनाषको िाप्ग के आवश्यकर्ाहरु छन्?  

प्कन्डिगाडेनको िाप्ग योग्य हनु प्वद्याथीहरु अगष्ट 15, 2019 मा वा अप्ि ५ वर्ष भएको हनुैिछष | यप्द 

र्िाईको बच्चा अगष्ट 16, 2019 ि सेलटेम्बि 30, 2019, को बीचमा 5 वर्ष िगु्नेछ भने र्िाईिे 

Metro Schools िाई 615-259-INFO (4636)मा कि गिेि Kindergarten 

Readiness जााँचको िाप्ग सोध्न सक्नहुुन्छ | र्िाईिे Pre-Kindergarten Education 

Department देप्ख ित्र प्रदान गनैिछष जनु यप्द र्िाईको बच्चा योग्य छ भन ेस्कूि द्वािा प्रदान गरिनेछ | 

िानडम छनौट प्रप्ियाको िाप्ग छनौट हुन यो ित्र म्याद फेब्रअुिी 1, 2019 अप्ि प्वद्याथीको आप्लिकेसनमा 

संिग्न भएको हनुैिछष | 

Gifted/talented/प्गफ्टेट/प्रप्र्भाशािी सवेाहरुको िाप्ग योग्य हनुे प्वद्याथीहरुको िाप्ग प्कन्डिगाडेनमा 

प्रािप्म्भक भनाष उििलध छन ्| यप्द र्िाईको बच्चा Encore मा िप्हिेनै भनाष भई सकेको छ भन ेर्िाईको 

बच्चाको वैकप्पिक स्कूि आप्लिकेसनमा प्रमाप्णकिण ित्र संिग्न भएको हनुैिछष | यप्द र्िाईको बच्चा 

Encore भनाष भएको छैन भने िरिवािहरुिे MNPS Psychology Department िाई यप्द 

आफ्नो प्गफ्टेट सवेाहरुको िाप्ग योग्य छ प्क छैन प्नधाषिण गनष एक मपूयाकंन वा जााँचको िाप्ग अनिुोध गनष 

सक्छन ्|  

GLENDALE SPANISH IMMERSION मा के आवश्यकर्ाहरु 

छन्?  

» प्कन्डिगाडेन वा 1st ग्रेडमा प्रवेश गने कुन ैिप्न प्वद्याथीिे Glendale मा आलिाई गनष सक्छन ्| 

» स्कूिमा स्वीकाि हुन अप्ि 2nd ि 3rd ग्रेड प्वद्याथीहरुिाई language proficiency 

test/भार्ा प्रवीणर्ा जााँचमा िास भएको आवश्यक हनुेछ |  

» 4th ग्रेडको िाप्ग कुनै िप्न आप्लिकेसनहरु स्वीकाि गरिनछैेन |  

स्कूिको वोईटप्िस्ट प्वद्याथीहरु कप्र् सम्म िहन सक्छन्? 

2019-2020 स्कूि वर्ष स्कूिको िााँचौं प्दन सम्म K-12 ग्रेडका प्वद्याथीहरुिाई वोईटप्िस्टम िाप्खनेछन ्| 

चाटषि स्कूिहरु बाहके िााँचौं प्दन िप्छ वोईटप्िस्टहरु हटाईनछेन ्| चाटषि स्कूि वोईटप्िस्टहरु वर्षभिी जािी 

िहन्छन ्|  

के वैकप्पिक स्कूिहरुको िाप्ग यार्ायार् उििलध छ? 

प्राय Optional Schools Application/वैकप्पिक स्कूि आप्लिकेसनमा अफि गरिन े

स्कूिहरुिाई बस प्रदान गरिएका छैनन ्| Geographic priority zone (GPZ) मा बस्ने 

Glendale Elementary Spanish Immersion School.का प्वद्याथीहरुिाई 

यार्ायार् प्रदान गरिन्छ | यसको अप्र्रिि धेिै charter/चाटषि स्कूिहरुिे यार्ायार् प्रदान गछषन ्| यार्ायार् 

उििलधर्ा प्नधाषिण गनष व्यप्िगर् स्कूििाई सम्िकष  गनुषहोस ्| 

StrIDe प्रोग्राम माफष र् WeGo Public Transit (िवूष Nashville MTA भप्नन््यो) द्वािा 

िप्लिक बस यार्ायार् सबै हाई स्कूि प्वद्याथीहरुिाई प्न:शपुकमा प्रदान गरिन्छ जहााँ प्वद्याथीको ID काडष प्सटी 

बस िासको रुिमा प्रयोग गनष प्मपछ |Charter middle schools/चाटषि प्मडि स्कूि बाहके यो 

प्रोग्राम वैकप्पिक स्कूिमा िढ्ने प्मडि स्कूि प्वद्याथीहरुको िाप्ग िप्न उििलध छन ्| प्मडि स्कूिका 

प्वद्याथीहरुिे StrIDe बस िास प्राप्त गनष अप्भभावकको अनमुप्र्को आवश्यक हुन्छ |  िाउटको िाप्ग योजना 

बनाउन अप्भभावकहरुिे WeGo customer service िाई 615-862-5960 मा कि गिेि 

सम्िकष  गनष सक्छन ्वा www.nashvillemta.org मा जानहुोस ्ि WeGo उििलधर्ा हनेुषहोस ्| 

 

 

 

  

थि जानकािीको िाप्ग METRO SCHOOLS FAMILY 

INFORMATION CENTER िाई 615-259-INFO 

(4636) मा सम्िकष  गनुषहोस ्वा  

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG मा जानुहोस ्| 

FAMILY INFORMATION CENTER 2601 

BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 37204 

मा प्स्थर् छ | कृिया BERRY ROAD को ढोकाबाट प्रवेश गनुषहोस ्| 
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2019-2020 अकाडेप्मक Magnet प्रवेश आवश्यकर्ा  
 

 

यी प्नम्न स्कूिहरुमा अकाडेप्मक प्रवेश आवश्यकर्ाहरु छन ्| 

» Meigs Middle School (ग्रेड 5-8) 

» MLK Junior High School (ग्रेड 7-12) 

» Hume-Fogg High School (ग्रेड 9-12) 

» Early College Program at Middle College High School (ग्रेड 9-

12) 

Magnet स्कूिमा आलिाई गनष योग्य हुनको िाप्ग यी प्नम्न अकाडेप्मक प्रवेश आवश्यकर्ाहरु ििूा गनैिछष: 

» Section 1 माथी ि SBOp 1.117 Legal Residence मा वणषन गरिएको अनसुाि एक 

वैकप्पिक स्कूिमा आलिाई गनष बच्चाको अप्भभावक वा संिक्षक Davidson County को 

बाप्सन्दा हुनिैछष | 

» बच्चासाँग MNPS enrollment center/दर्ाष केन्र द्वािा प्रदान गरिएको MNPS आईडी 

नम्बि हनुैिछष । 

» र्ि सचूीबद्ध रूिमा बच्चािे अकाडेप्मक ग्रेड आभिेज ि प्वर्य ईसिेप्सप्फकेसनं ििूा गनैिछष । 

» र्ि सचूीबद्ध अनसुाि  

बच्चािे जााँच आवश्यकर्ाहरु ििूा गनैिछष | 

ACADEMIC GRADE AVERAGE AND SUBJECT 

SPECIFICATIONS अकाडेप्मक ग्रडे आभिेज ि प्वर्य ईसिेप्सप्फकेसंन 

»  दवु ैअप्िपिो वर्षको प्स्प्रंग (spring) सेमसे्टि ि हाि वर्षको िप्हिो गे्रप्डंग प्िरियड वा समय (छ 

हप्ताहरु वा नौ हप्ताहरुमा) मा सबै प्वर्यहरूको अकं जोडेि 85 वा बढी अकाडेप्मक आभिेज 

(academic average) (GPA) हनुैिछष जहााँ प्वद्याथीहरु संग यी गे्रप्डंग प्िरियड वा समयमा 

(छ हप्ताहरु वा नौ हप्ताहरुमा) कुनै िप्न प्वर्यमा फेि भएको ग्रेड हनुहुुदंनै । 

» John Early, Meigs ि वा Rose Park Middle Magnet schools िढ्न े

प्वद्याथीहरु ि eligible summer pathway/ योग्य सम्मि िाथवेमा आलिाई गनहेरुमा हाि 

स्कूि वर्षको दोस्रो, रे्स्रो ि चौथो नौ हप्तामा सबै प्वर्यहरूको अकं जोडेि 85 वा बढी अकाडेप्मक आभिेज 

(academic average) (GPA) हनुैिछष जहााँ यी गे्रप्डंग समयमा (छ हप्ताहरु वा नौ 

हप्ताहरुमा) कुनै िप्न प्वर्यमा फेि भएको ग्रेड हनुहुुदंनै । 

योग्यर्ाको िाप्ग जााँच आवश्यकर्ाहरु 

प्वद्याथीहरुिाई जााँच आवश्यकर्ाहरु ििूा गनष धेिै अवसिहरु प्दनको िाप्ग 2017-2018 मा जााँच 

आवश्यकर्ाहरु िरिवर्षन गरिएको प्थयो  Tennessee academic standards/अकाडेप्मक 

स्र्िहरुमा धेिै िरिवर्षन भएकोिे िाप्ररय मानक डेटा प्रदान गने नयााँ आकिनहरुको िरिचय गरिएको कािणिे गदाष 

िरिवर्षन गरिएको प्थयो | अप्भभावकिाई बच्चािे जााँच आवश्यकर्ाहरु ििूा वा हाप्सि गिेको छ प्क छैन भन्न े

संकेर् ित्र मिे गरिनेछ । यो रििोटषमा सबै सम्बप्न्धर् जााँच स्कोिहरू समावेश हनुेछन ्| 

» 2019-2020 स्कूि वर्ष अकाडेप्मक magnets मा प्रवेश गनष, एक प्वद्याथीिे प्नम्न दईु मध्य ेएक 

र्रिकामा मपूयाङ्कन आवश्यकर्ाहरू ििूा गनष सक्छन:् 

 2017-2018 स्कूि वर्ष Tennessee Comprehensive Assessment 

Program (TCAP) अन्र्गषर् TNReady आकिनमा दवुै 

English/Language Arts ि Math मा दक्ष (OnTrack) वा उन्नर् 

(Mastered) स्कोि हाप्सि गन ेप्वद्याथी योग्य हुनेछ | 
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 MNPS स्कूिमा नयााँ हुन ेप्वद्याथीिे एक िाप्ररय मानक उििप्लध जााँच (nationally 

normed achievement test) मा न्यनूर्म (minimum) स्कोि हाप्सि भएको 

िरिणाम िेश गिेि योग्य हनु सक्छ । 

- Reading ि Math को िाप्ग न्यनूर्म (minimum) स्कोि १४ िाप्ष्टय stanine 

को जोड (sum) मा सटे गिेको छ । 

DAVIDSON COUNTY प्वद्याथी जो MNPS मा नयााँ छन् | 

Davidson County को ennessee स्टेटको Metro Schools मा नयााँ हुन ेप्वद्याथीहरु 

जो हािै होम स्कूि प्वद्याथी हो ि/वा हाि प्राईभेट् स्कूिमा भनाष भएकोहरु यी प्नम्न संग योग्य हुन सक्छ: 

» माथी उपिेख गरिएको अकाडेप्मक ग्रेड आभिेज ि प्वर्य ईसिेप्सप्फकेसंन ििूा वा हाप्सि गछष | 

» एक िाप्ररय मानक उििप्लध जााँच (nationally normed achievement test) मा 

न्यनूर्म (minimum) स्कोि हाप्सि गछष ि िेश गिेि जााँचको योग्यर्ा ििूा गछष । प्र्नीहरु प्नम्न 

र्ारिकामा ििूा वा प्नधाषिण गनष सप्कन्छ | 

 प्राय अवस्थामा, अको स्टेट दपे्ख मानकीकृर् ििीक्षण (Standardized test) र्ि यो   प्राईभटे 

रुिमा प्दईएको िाप्ररय मानक िरिक्षण ि Reading/English/Language Arts ि 

Math जोडेि न्यनूर्म (minimum) स्कोि १४ stanine को जोड (sum) को सटे प्राप्त 

गिेको िप्न हुन सक्छ । यी नाप्र्जाहरु प्राप्त गनष अप्भभावक(हरु)/संिक्षक(हरु)िे आफ्नो बच्चाको 

अप्िपिो स्कूि वा स्कूि प्जपिािाई सम्िकष  गनुष िन ेहुन्छ | 

 यप्द बच्चािे एक िाप्ररय मानक उििप्लध जााँच (nationally normed 

achievement test) प्दईएको छैन भने अप्भभावकिे गिेि िसैा प्र्िेि प्राईभेट जााँच छनौट गनष 

सक्नहुुन्छ | प्राईभटे जााँचमा Reading/English/Language Arts ि Math िाप्ग 

न्यनूर्म (minimum) स्कोि १४ stanine को जोड (sum) मा सटेग गरिएको छ । 

ENGLISH LEARNERS अंग्रेजी प्सक्ने प्वद्याथीहरु 

» MNPS मा भखषिै भनाष भएको अगें्रजी प्सक्ने प्वद्याथीहरुिे मानकीकृर् जााँचको आवश्यकर्ाहरु दईु 

प्वर्यहरुको सट्टा एक प्वर्य द्वािा ििूा वा हाप्सि गनष 

सक्छन:्Reading/English/Language Arts वा Math मा 

» 2019-2020 स्कूि वर्ष अकाडेप्मक magnets मा प्रवेश गनष, एक English learner 

(EL) अगें्रजी प्सक्ने प्वद्याथीिे प्नम्न र्ीन मध्य ेएक र्रिकामा मपूयाङ्कन आवश्यकर्ाहरू ििूा वा हाप्सि 

गनष सक्छन:् 

 2017-2018 स्कूि वर्षमा TCAP/TNReady जााँच प्दने EL प्वद्याथीहरु योग्य हुनेछन ्

यप्द 2018 TCAP मा English/Language Arts वा Math मा दक्ष (On 

Track ) वा उन्नर् (Mastered) भन्ने स्कोि हाप्सि गछषन ्। 

 एक िाप्ररय मानक उििप्लध जााँच (nationally normed achievement test) 

मा िाप्ररय stanine को न्यनूर्म (minimum) स्कोि 7 वा बढी हाप्सि गने MNPS 

स्कूिमा नयााँ हनुे EL प्वद्याथी िप्न योग्य हुनेछ | 

 यप्द एक िाप्ररय मानक उििप्लध जााँच (nationally normed achievement 

test) द्वािा जााँचमा Reading/ Language/Arts वा Math मा िाप्ररय stanine 

को न्यनूर्म स्कोि ७ वा बढी हाप्सि भएको िरिणाम िेश गयो भन ेMetro Schools वा 

Tennessee मा नयााँ हनुे EL प्वद्याथीहरु योग्य हुन सक्छन ्| 
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WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG मा जानुहोस ्| 
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अकाडेप्मक प्वकपिहरु, प्वर्यवस्र्हुरु ि प्रोग्रामहरुको िरिभार्ा 
 

 

ACADEMIES OF NASHVILLE 

White House द्वािा एक िाप्ररय हाई स्कूि रान्सफिमसेन मोडिको रुिमा मान्यर्ा प्राप्त भएको 

Academies of Nashville िे प्वद्याथीहरुिाई िाररको सबै भन्दा उत्कृष्ट किेज ि करियि र्यािी 

प्रोग्राम प्रदान गदषछ | ठूिो 12 के्षत्रको हाई स्कूिहरुमा प्वद्याथीहरुको िाप्ग 39 ओटा प्वप्भन्न अकाडेप्मक्सहरु 

चोईसहरु छन ्जहााँ प्वद्याथीहरुिाई ईप्न्जप्नयरिङ् दपे्ख स्वास््यसेवा सम्म 300 भन्दा बढी व्यसाय ि सामदुाप्यक 

िाटषनिहरु सम्बप्न्धर् िढ्न रुची िाख्ने प्वर्यहरुमा प्राप्क्टकि, ह्यान्डसअ्ाँन अप्रोच प्रदान गदषछ | स्थानीय 

िोस्टसेकेन्डिी संस्थाहरू साँग िाटषनिप्सििो फिस्वरुि सबै अकाडमी िाथवेहरु प्रािप्म्भक किेज िेप्डट अवसिहरू 

साँग िङ्प्िबद्ध छन ्। प्वद्याथीहरूिे उद्योग प्रमाणित्र कमाउन िप्न अवसि िाएका छन ्जसिे प्र्नीहरूिाई ज्ञान ि 

कौशि आधारिर् अथषर्न्त्रमा प्रप्र्स्िधी बनाउछन ्। आफ्नो प्वकलिहरु बािे थि जान्न 

YouTube.com/MetroSchools मा गएि अकाडेमी टुि गनुषहोस ्वा  

615-259-INFO(4636) मा कि गनुषहोस ्| 

ADVANCED ACADEMICS आडभान्स अकाडेप्मक्स 

Metro Schools िे Pre-K देप्ख 12th ग्रेडका प्वद्याथीहरुिाई आडभान्स अकाडेप्मक प्रोग्रामहरुको 

प्निन्र्ि प्रदान गदषछ जसिे सबै प्वद्याथीहरूको व्यप्िगर् बिहरु ि अकाडेप्मक क्षमर्ा बढाउाँछ । हाम्रो प्रोग्राममा 

प्नम्न समावेश छन:् 

Advanced Placement आडभान्स लिेसमेन्ट (AP)  

AP अनमुोप्दर् प्शक्षक प्शप्क्षका िाठ्यिम वा प्सप्िबसको माध्यमिे किेज िेबिको प्नदेशन ि मपूयांकनमा 

ध्यान प्दन्छ | AP प्वद्याथीहरुको िाप्ग आफूिाई रुची िाख्ने प्वर्यहरु बािे थि जान्न, आडभान्स रिसचष ि 

संचाि कौशिको प्वकास गनष, िचनात्मक रुिमा समस्याको समाधान गने बािे थि जान्न ि गाहो किेज िेबिको 

काममा संिग्न िहनको िाप्ग अवसिहरु छन ्| 

Advancement Via Individual Determination 

(AVID)  

AVID को प्मशन किेजको िाप्ग सबै प्वद्याथीहरुिाई किेज ि एक वपै्िक समाजमा सफिर्ाको िाप्ग र्याि 

बनाएि उििप्लध बढाउन ुहो । AVID को एक गाईप्डंग प्सद्धान्र् भनेको प्वद्याथीहरूिाई उच्चर्म स्र्िका िाप्ग 

उत्तिदायी बनाएि अकाडेप्मक ि सामाप्जक सहयोग प्रदान गनुष हो । 

Cambridge International 

Cambridge प्वद्याथीहरूिे उनीहरूको िढकेो प्वर्य गप्हिो रुिमा बझु्न भन्दा बढी समझ प्नमाषण गछषन ्। 

प्सकेको कुिाहरु िाग ूगनष प्वद्याथीहरुिे उच्च स्र्िको सोच कौशिहरु िप्न प्वकास गछषन ्| Cambridge 

प्वद्याथीहरुिाई आिोचनात्मक रुिमा प्वचाि गनष, एक र्कष को प्नमाषण ि प्रमाणको मपूयाङ्कन कसिी गन ेबािे 

जान्नको िाप्ग सोध्नेछन ्। प्वद्याथीहरूिे अन्र्िाषप्ररय दृप्ष्टकोण िप्न प्वकास गनेछन ्ि आत्मप्विासी ि प्विव्यािी 

नागरिक बन्नेछन ्। 

Dual Enrollment 

Dual Enrollment िे द्याथीहरूिाई हाई स्कूिमा हुाँदा किेज िेप्डट कमाउने अवसि प्रदान गदषछ । 

यसमा अन क्यामिस, अफ क्यामिस. भचुषअि/अनिाइन ि सम्मि टाईम काम समावेश हुन सक्छ | Dual 

Enrollment कोसषहरुको िाप्ग दर्ाष गनष प्वद्याथीहरुिे िोस्ट-सकेेन्डिी संस्थामा आलिाई गनिैछषन ्| 

The Gifted and Talented Program 

MNPS Encore प्रोग्रामिे प्वशेर् गिी स्माटष ि बौप्द्धक प्रप्र्भाशािी प्वद्याथीहरुको िाप्ग प्डजाईन गरिएको 

प्नदेशात्मक अनभुवहरु प्रदान गदषछ | िाठ्यिमहरु, ह्यान्डसअन ि अन्र्िप्ियात्मक ि प्वद्याथी संवदेनशीि ि 

िचनात्मक सोच क्षमर्ाहरुको प्वकासमा ध्यान केप्न्रर् आधारिर् हो | 

International Baccalaureate (IB) 

IB प्रश्नहरु ि अवधािणात्मक समझमा ध्यान कें प्रर् आधारिर् प्नमाषणात्मक दृप्ष्टकोणमा जोड प्दन्छ  प्वद्याथीहरुको 

आवश्यकर्ाहरु ििूा गनष िढाई सन्दभषत्मक, सहयोगीको रुिमा ि प्भन्न र्रिकामा बनएको छ | सोचेि बझेुि 

िणनीप्र् ि व्यवहाि माफष र् प्वद्याथीहरु सोच, सचंाि, आत्म-व्यवस्थािन ि अनसुन्धान कौशिहरु अन्वेर्न गनेछन ्

| 

CAREER AND TECHNICAL EDUCATION 

Metro schools,मा Career and Technical Education (CTE) भनेको 16 

करियि clusters/क्िस्टिहरू बीच आयोप्जर् कठोि प्रोग्रामहरु द्वािा प्वद्याथीहरुिाई धेिै कमाई, उच्च कौशि 

ि हाई प्डमाण्ड करियिको िाप्ग र्याि बनाउनको िाप्ग अध्ययन हो | 

 Advanced Manufacturing 

 Agriculture, Food & Natural Resources 

 Architecture & Construction Arts 

 A/V Technology & Communications 

 Business Management & Administration 
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 Education & Training 

 Finance 

 Government & Public Administration 

 Health Science 

 Hospitality & Tourism 

 Human Services 

 Information Technology 

 Law, Public Safety, Corrections & Security 

 Marketing 

 STEM Transportation यार्ायार् 

 Distribution & Logistics 

EARLY COLLEGE PROGRAM AT MIDDLE 

COLLEGE HIGH SCHOOL 

Early College Program at Middle College High School मा भनाष भएको 

प्वद्याथीहरुिे किेज योजनाहरु प्छटै रयाकमा िैजान सक्छन ्वा एकै चोटी हाई स्कूिको प्डलिोमा ि किेजको 

एसोप्सएट प्डग्री चाि वर्ष प्भत्र प्नशपुकमा प्राप्त गनष सक्छन ्| यो प्रोग्रामिे प्वद्याथीहरूको िाप्ग उच्च प्शक्षा ि 

उद्योग िाटषनिप्सिको अनभुव उििलध गिाउने एक कठोि िाठ्यिम प्रदान गदषछ | आप्लिकेसन प्रप्िया 2019-

2020 स्कूि वर्षमा 9th ग्रेडमा प्रवशे गन े8th ग्रेडको प्वद्याथीहरुको िाप्ग खिुा छ | योग्य प्वद्याथीहरुको 

िाप्ग जम्मा 100 प्सटहरु खिुा छन ्| प्वद्याथीहरु स्कूिमा जान ि ििमा फकष नको िाप्ग आफ्न ैयार्ायार्को 

प्जम्मवेाि हुनेछन |  

MAGNET PROGRAMS 

Magnet स्कूिहरु दशषनशीि, अप्भनव स्कूिहरु हुन ्जहााँ प्वद्याथीहरू प्वप्शष्ट प्वर्यवस्र्हुरू द्वािा आकप्र्षर् 

हुन्छन ्जस्रै् STEM, Arts/किाहरु, IB ि थि | Magnet स्कूििे प्वप्वध प्वद्याथीहरु स्कूिमा 

पयाउनको िाप्ग प्रयास गछषन ्जहााँ अप्र् उत्साहजनक् अध्ययन िाग ूहुन्छ | सफ्ट कौशि प्टमवोकष , स्वीकृप्र्, 

नवाचाि ि संिग्नर्ािे Magnet स्कूिमा प्वद्याथीहरुिाई भप्वरय करियिको िाप्ग र्यािी ि सफि सामदुाप्यक 

संिग्नर्ा प्नमाषण गनष एक जीवंर् वार्ाविण बनाउछ | यो वास्र्प्वक जीवनको र्यािीमा प्वद्याथीहरुिे केवि सबै 

िषृ्ठभपू्मका प्वद्याथीहरु संग अन्र्िप्िया मात्र होईन र्ि ह्यान्डसअ्न अनभुवहरुको साथ व्यवसाय, सांस्कृप्र् 

संस्थाहरु, यपु्नभप्सषटी ि सामदुाप्यक संगठनहरु संग प्मिेि काम गछषन ्| 

MONTESSORI 

Montessori अध्ययन वार्ाविणिे अरुको िाप्ग सम्मान गनष ि स्वर्न्त्र अध्यय गनष प्सकाउनको साथ ै

प्वद्याथीिे िढाईबाट िाएको आनंदिाई समथषन गदषछ | यो उत्सवर्ािवूषक सखुी ि उत्साहजनक भएको बह-ु

उमिेका कक्षाहरु प्वद्याथीको प्राकृप्र्क प्वकास समथषन गनष होप्सयािको साथ मायाि ुवार्ाविण माफष र् प्डजाईन 

गरिएको छ  Montessori को प्शक्षक प्शप्क्षकाहरु प्वद्याथीहरुिाई िक्का भई मान्यर्ा प्दएि व्यप्िगर् 

रुिमा समथषन प्रदान गनष ि समपृ्द्ध ि संिग्न अनभुवहरूको माध्यम द्वािा बढ्न प्रोत्साप्हर्मा समप्िषर् छ जसिे 

प्वद्याथीहरुिाई Montessori अध्ययन सामग्री, किाकृप्र्हरु ि स्रोर्हरु संग अन्वेर्ण ि अन्र्िप्िया गनष 

गाईड गदषछ | 

PAIDEIA 

Paideia स्कूिहरु प्शक्षािे प्वद्याथीहरुिाई नागरिर्ा, आत्म-प्वकास ि जीवनशैिीको िाप्ग र्याि बनाउछ 

भन्ने समझमा केप्न्रर् छ | Paideia अनभुवहरु प्वचािहरु ि मानहरु, Socratic Seminar ि 

सप्िय सहभाप्गर्ाको समझ ि प्कर्ावहरु ि किा प्रदशषनहरुको छिफिमा केप्न्रर् छ | 

STEAM 

Metro School को STEAM (science प्वज्ञान, technology टेक्नोिोजी, 

engineering ईप्न्जप्नयरिंग, arts किा ि mathematics गप्णर्) को िक्ष्य STEAM 

प्शक्षा द्वािा प्रेत्येक प्वद्याथीिाई हिेक प्दन प्ररेिर् गनुष हो ि सहयोग, सचंाि, आिोचनात्मक सोच ि िचनात्मकर्ा 

द्वािा प्वद्याथीको उििप्लध िक्का गनुष हो | STEAM अध्ययनको िाप्ग एक अनदुेशीय दृप्ष्टकोण हो जसिे 

4Cs: creativity िचनात्मकर्ा, critical thinking आिोचनात्मक सोच, 

collaboration सहयोग ि communication संचािको प्रवद्धषन को िाप्ग science प्वज्ञान, 

technology टेक्नोिोजी, engineering ईप्न्जप्नयरिंग, arts किा ि mathematics 

गप्णर्िाई िहुाँच िोईन्टको रूिमा उियोग गदषछ | 
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2019-2020 को िाप्ग Optional Schools वैकप्पिक स्कूिहरु  
 

 

यो बकुिेटको िेज 15 ि 16 मा भएको आप्लिकेसन ििूा गनष कृिया र्िको ि अको िेजको वकैप्पिक स्कूिहरूको सचूी वा प्िस्ट प्रयोग गनुषहोस ्। स्कूि कोडहरु स्कूि नामहरुको बाया छेउमा सचूीबद्ध छन ्| यो आप्लिकेसन भदाष कृिया 

र्िाईिाई आलिाई गनष मन िने प्रत्येक स्कूिमा दवु ैस्कूिको नाम ि स्कूि कोड िेख्नहुोस ्| यप्द र्िाईिाई मद्दर्को आवश्यक छ वा स्कूि चोईस प्रप्िया बािेमा प्रश्नहरु छ भन ेकृिया Family Information Center िाई 615-

259-INFO (4636) मा कि गनुषहोस ्| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTARY SCHOOLS एप्िमेन्री स्कूिहरु (K-4) 

1 ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL 

2 AMQUI ELEMENTARY SCHOOL 

3 ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

4 BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL 

5 BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL 

6 CARTER LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL 

7 CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL 

8 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL 

9 COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL 

10 CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL 

11 DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL 

12 DUPONT ELEMENTARY SCHOOL 

13 EAKIN ELEMENTARY SCHOOL 

14 अन्वेर्ण गनुषहोस!् COMMUNITY SCHOOL* सामदुाप्यक स्कूि 

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 

16 GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL (M) 

17 GLENGARY ELEMENTARY SCHOOL 

18 GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL 

19 GOWER ELEMENTARY SCHOOL 

20 HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL 

21 HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL 

22 HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

23 IDA B. WELLS ELEMENTARY SCHOOL 

24 INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL (M) 

25 JOELTON ELEMENTARY SCHOOL 

26 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL (M) 

27 JONES ELEMENTARY SCHOOL 

KIPP NASHVILLE 

28 KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY* 

29 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-3)* 

30 LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL 

31 MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL 

32 NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 

33 NASHVILLE CLASSICAL (K-6)* 

34 NEELY’S BEND ELEMENTARY SCHOOL 

35 NORMAN BINKLEY ELEMENTARY SCHOOL 

36 PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

37 PENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL 

38 PURPOSE PREP* 

39 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL 

40 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL 

ROCKETSHIP NASHVILLE 

41 ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY* 

42 ROCKETSHIP UNITED ACADEMY* 

43 ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL (M) 

44 RUBY MAJOR ELEMENTARY SCHOOL 

45 SHWAB ELEMENTARY SCHOOL 

46 SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL 

47 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY* 

48 STANFORD ELEMENTARY SCHOOL 

49 SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL 

50 TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL 

51 TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL 

52 WARNER ELEMENTARY SCHOOL (M) 

53 WAVERLY-BELMONT ELEMENTARY SCHOOL 

MIDDLE SCHOOLS/प्मडि स्कूि (5-8) 

54 CROFT MIDDLE SCHOOL 

55 DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL 

56 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL (M) 

57 GRA-MAR MIDDLE SCHOOL 

58 HAYNES MIDDLE SCHOOL 

59 HEAD MIDDLE SCHOOL (M) 

60 ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL 

61 ISAIAH T. CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS 

* िे charter स्कूि संकेर् गछष  (M) िे magnet स्कूि संकेर् गछष 
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62 JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL 

63 JOELTON MIDDLE SCHOOL 

64 JOHN EARLY MIDDLE SCHOOL (M) 

65 JOHN TROTWOOD MOORE MIDDLE SCHOOL (5th गे्रड मात्र) 

KIPP NASHVILLE 

66 KIPP ACADEMY NASHVILLE MIDDLE* 

67 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE* 

KNOWLEDGE ACADEMIES/ज्ञान अकाडेमीहरू 

68 KNOWLEDGE ACADEMY* 

69 KA @ THE CROSSINGS* 

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS 

70 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS* 

71 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS* 

72 LEAD SOUTHEAST MIDDLE* 

73 NEELY’S BEND – LEAD MADISON CAMPUS* 

74 MADISON MIDDLE SCHOOL 

75 MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL 

76 MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 

77 MEIGS MIDDLE SCHOOL (M)  

78 ROSE PARK MIDDLE SCHOOL (M) 

79 STRIVE COLLEGIATE ACADEMY* 

80 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL 

81 TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL 

82 WEST END MIDDLE SCHOOL 

83 WRIGHT MIDDLE SCHOOL 

HIGH SCHOOLS हाई स्कूि (9-12) 

84 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL (M) 

85 GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Hospitality 

 The Ford Academy of Business & Innovation 

 Hands on Nashville Academy of  

     Environmental & Urban Planning 

86 HILLSBORO HIGH SCHOOL 

 Academy of Global Health & Science 

 Academy of International Baccalaureate Diploma Programme 

 US Community Credit Union Academy of  

     International Business & Communication 

87 HILLWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Art, Design & Communication 

 Academy of Business & Hospitality 

 Academy of Health Sciences  

88 HUME FOGG HIGH SCHOOL (M) 

89 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Human Services &  

     International Baccalaureate 

 Academy of Hospitality, Marketing & Business 

 Academy of Design & Technology 

90 JOHN OVERTON HIGH SCHOOL (9th गे्रड मात्र ) 

91 KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH* 

92 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH SCHOOL* 

93 LEAD ACADEMY HIGH SCHOOL* 

94 LEAD SOUTHEAST HIGH SCHOOL (9-11)* 

95 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Energy & Power 

 Academy of Entrepreneurship & Innovation 

 Academy of Sports Medicine & Wellness 

96 MARTIN LUTHER KING JR. SCHOOL स्कूि (7-12) (M) 

97 MCGAVOCK HIGH SCHOOL 

 Academy of Aviation & Transportation 

 Aegis Science Corporation Academy  

     of Life Science & Law 

 The CMT Academy of Digital Design & Communication 

 The Gaylord Opryland Academy of Hospitality & 

     US Community Credit Union Academy of  

     Business & Finance 

98 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL (EARLY COLLEGE PROGRAM) 

99 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12) 

100 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL 

101 101 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS 

102 PEARL-COHN HIGH SCHOOL (M) 

 Academy of Entertainment Industry 

 Academy of Health Science & Personal Care 

103 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12) 

 Academy of National Safety & Security Technologies 

 Academy of Science & Engineering 

104 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
 Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics 

 Academy of Community Health Academy of Education & Law 

* िे charter स्कूि संकेर् गछष  (M) िे magnet स्कूि संकेर् गछष 



 

महत्विणूष  अप्भभावक/संिक्षकिे यो आप्लिकेसनको िछाडी साईन गदिैछष | यप्द र्िाईिे Isaiah T. Creswell, Nashville School of the Arts, Hume-Fogg Magnet, Martin Luther King Jr. 

Magnet, Meigs Middle Magnet, the Early College Program at Middle College High वा MNPS Virtual School गदै हुनहुुन्छ भने र्िाईिे  यो आप्लिकेसनको िछाडीको सेक्सन भनिैछष |  ग्रेड 

11 ि 12 मा आलिाई गने प्वद्याथीहरुिे हाई स्कूिको रान्सप्िलटको किी आलिाई गने स्कूिको प्प्रप्न्सिििाई बुझाउनिैछष | प्प्रप्न्सिििे रान्सप्िलट फािम प्रदान गनुषहुनेछ ि जुन optional school application/वकैप्पिक स्कूि आप्लिकेसन 

बुझाउन अप्ि स्वीकृर् हुनैिछष | कृिया प्प्रप्न्सिििे रान्सप्िलट सप्मक्षा गनष र्ीन प्दन सम्म प्दनुहोस ्| 

 

 

 

MNPS वैकप्पिक स्कूिहरु आप्लिकेसन 2019-2020  

अनिाईन https://schooloptions.mnps.org मा आलिाई गनुषहोस ्वा यो फािम  

Office of School Options, 2601 Bransford Ave., मा 4:30 p.m. CST, Feb. 1, 2019 प्भत्र प्फर्ाष गनुषहोस् |  

प्वद्याथी ID (आवश्यक छ) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

प्वद्याथीको नाम:  थि    िप्हिो नाम         प्बचको नाम 

प्वद्याथी जानकािी         प्वद्याथी :     मप्हिा     िरुुर्  

काननूी ठेगाना: ________________________________________________________________________ Apt. # ______________ 

प्सटी: _________________________________________________  प्जि कोड: ___________________ 

मपे्िंग ठेगाना:  ___________________________________________________________________________ Apt. # ______________ 

प्सटी: _________________________________________________  प्जि कोड: ___________________ 

जन्मप्दन: ____________________  उमिे: _______  हाि जााँद ै गिेको स्कूि: _____________________________________________________ 

2019-2020 स्कूि वर्षको ग्रेड: _________  जमु्पयाहा वा बहु जन्म?  Yes हो     No होईन 

आमा/संिक्षक (िेख्नहुोस)्: _____________________________________________ ईमिे ठेगाना: _________________________________ 

िि फोन: __________________________ प्दउाँसो बेिाको फोन: __________________________ सेि फोन: __________________________ 

बबुा/संिक्षक (िेख्नुहोस)्: _____________________________________________ ईमिे ठेगाना: _________________________________ 

िि फोन: __________________________ प्दउाँसो बेिाको फोन: __________________________ सेि फोन: __________________________ 

यप्द र्िाईको फोन नम्बि वा ठेगान िरिवर्षन भयो भने िप्हिे आफ्नो स्कूििाई सुप्चर्ग गनिैछष त्यसिप्छ िेखिे Office of School Options िाई सूप्चर् गनिैछष | यो आप्लिकेसनमा भएको प्वद्याथीको ठेगाना 

छनौट प्रप्ियाको िाप्ग प्रयोग गरिनेछ | 

Sibling Preference दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ा यो प्वकपि प्रदान गन ेकुन ैिप्न एप्िमने्री, प्मडि, वा हाई स्कूिमा हािै गईिहकेा दाईभाई वा प्ददीबप्हनीको िाप्ग यो सेक्सन िूिा गनुषहोस ्| प्वविणहरुको िाप्ग FAQ हनेुषहोस ्| 
नोट: यप्द र्िाईको दाईभाई वा प्ददीबप्हनी यो फािममा सूचीबद्ध छैन भन ेर्िाईिे अझै यो आप्लिकेसन प्रयोग गिेि दाईभाई वा प्ददीबप्हनी प्राथप्मकर्ाको िाप्ग आलिाई गनष सक्नहुुन्छ | 

 
नाम: ________________________________________________________________   प्वद्याथी ID: ______________________________ 

School स्कूि: ___________________________________________________________________    2019-2020 स्कूि वर्षको ग्रेड: ________ 

Employee Preference कमषचािी प्राथप्मकर्ा नोट: यप्द र्िाई काम गन ेस्कूि यो फािममा सूचीबद्ध छैन भने र्िाईिे अझै Optional Schools Application/वकैप्पिक स्कूि आप्लिकेसन प्रयोग गिेि कमषचािी 
प्राथप्मकर्ाको िाप्ग आलिाई गनष सक्नहुुन्छ | 
 

के अप्भभावक/संिक्षक फुि टाईम स्कूि कमषचािी हो?   Yes हो     No होईन      

कमषचािीको स्कूि: ______________________________________________________________   कमषचािी ID#: ____________________ 

Optional School Application Priority वैकप्पिक स्कूि आप्लिकेसन प्राथप्मकर्ा कृिया र्िाई आलिाई गनष चाहनहुुन ेस्कूििाई प्राथप्मकर्ा प्दनहुोस ्जहााँ िप्हिो चोईसमा 1 िेख्नुहोस ्| स्कूि कोडहरु अप्िपिो दुई 
िेजहरुमा स्कूि नामको छेउमा िाउाँन सप्कन्छ | (Pre-Kindergarten/प्प्र-प्कन्डिगाडेन स्कूिहरु सूचीबद्ध नगनुषहोस्)  

 
स्कूिको नाम स्कूि कोड  स्कूिको नाम  स्कूि कोड 

1. ______________________________________  __________ 5. ______________________________________  __________ 

2. ______________________________________  __________ 6. ______________________________________  __________ 

3. ______________________________________  __________ 7. ______________________________________  __________ 

4. ______________________________________    __________ 



 

 

 

अकाडेप्मक प्रवेशको िाप्ग आवश्यकर्ाहरु हुने Magnets   

Meigs Middle Magnet    ग्रेड 5 - 8 

Hume-Fogg Magnet    ग्रेड 9 - 12 

Martin Luther King, Jr. Magnet    ग्रेड 7 - 12 

The Early College Program at Middle College High School ग्रेड 9 - 12 

यी Magnets हरुको िाप्ग अकाडेप्मक आवश्यकर्ाहरु (आवश्यक छ): यो आप्लिकेसन हाि प्प्रप्न्सिििाई भनष ि साईन गनष प्दनहुोस् | 

ग्रेड आभिेज: ____________   जााँच स्कोि:  Reading ____________  Math ____________    योग्य:  Yes छ     No छैन      

Principal’s Signature प्प्रप्न्सििको हस्र्ाक्षि: _____________________________________________________________________________ 

 अप्िपिो वर्षको प्स्प्रंग (spring) सेमसे्टि ि हाि वर्षको िप्हिो गे्रप्डंग प्िरियड वा समयमा 85 वा बढी अकाडेप्मक आभिेज (academic average) हुनिैछष जहााँ प्वद्याथीहरु संग यी गे्रप्डंग प्िरियड वा समयमा कुनै िप्न प्वर्यमा 

फेि भएको ग्रेड हुनहुुदंनै । 

 िेज 9 ि 10 मा उपिेप्खर् एक वा बढी आवश्यकर्ाहरु ििूा वा हाप्सि गन ेजााँच स्कोिहरु ।  

 यप्द र्िाइाँिे अकाडेप्मक प्रवशे आवश्यकर्ाका साथ स्कूिमा आलिाई गनष िेिि आप्लिकेसन प्रयोग गनुष भने, कृिया र्िाइाँको योग्यर्ा जााँच स्कोिहरु ि अप्िपिो वर्षको प्स्प्रंग (spring) सेमसे्टि ि हाि वर्षको िप्हिो गे्रप्डंग प्िरियड वा समय 

देप्खको रििोटष काडषहरुको फोटोकिी संिग्न गनुषहोस ्। 

 थि प्वविणको िाप्ग कृिया Family Information Center िाई 615-259-4636 मा सम्िकष  गनुषहोस ्। 

प्वशेर्र्ा स्कूिहरु   

The Early College Program at  

   Middle College High School ग्रेड 9 - 12 

MNPS VIRTUAL SCHOOL                ग्रेड  9 – 12 

 

 

Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts ग्रेड 5 - 8 

Nashville School of the Arts ग्रेड  9 – 12 

 

याद िाख्नहुोस,् र्िाईिे दईु के्षत्रहरु भन्दा बढी छनौट गनष सक्नहुुन्न | Nashville School of the 

Arts (NSA) ि Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts मा प्रवेश 

हुन.प्वद्याथीहरुिे अप्डसन गनिैछषन ्| 

 NSA अप्डसन फेब्रअुिी 9, 2019, मा 9 a.m. दपे्ख 12 p.m. सम्म ि 1 p.m. देप्ख 4 

p.m.सम्म हुनेछ  यप्द र्िाई संग कुनै प्रश्नहरु छ भने 

http://nashvilleschoolofthearts.com मा जानहुोस ्वा 615-291-6600 मा कि 

गनुषहोस ्| 

 Creswell प्वद्याथीहरुिे दईु के्षत्र छनौट गनैिछषन ्| यप्द र्िाईिाई कुन ैप्रश्नहरु भएमा कृिया Isaiah 

T. Creswell Middle School िाई 615-291-6515 मा सम्िकष  गनुषहोस ्| 

The Early College Program at Middle College High School ि MNPS 

Virtual िे थि जानकािी लयाकेट ििूा गनष आवश्यक गछषन ्।  थि आप्लिकेसन लयाकेट अनिुोध गनष कृिया 

प्सध ैस्कूििाई सम्िकष  गनुषहोस ्।  

 

 

र्िाईिाई अप्डसन गनष रुची भएको के्षत्र(हरु)मा चेक िगाउनहुोस ्(दईु भन्दा बढी छनौट गनष िाईदनै)  

यप्द र्िाईिे दुई के्षत्रमा अप्डसन गनष छनौट गनुष भयो भने िप्हिो चोईसमा #1 िेख्नहुोस ्ि दोस्रो चोईसमा #2 

िेख्नुहोस् | र्िाईिे दुई के्षत्रमा अप्डसन गनुष हुनेछ | 

_____  Visual Arts दृश्य किा _____  Choral music कोिि संगीर् 

_____  Theatre Arts प्थयटि किा _____  Guitar गीर्ाि 

_____  Literary Arts साप्हत्य किा (NSA मात्र) _____  Piano प्ियानो 

_____  Dance नतृ्य 

_____  Instrumental Band साधन लयान्ड – कुन साधन(हरु)/nstrument(s)?  

 __________________________________________ 

_____  Instrumental Orchestra साधन ओिकेस्रा – कुन साधन(हरु)/ 

Instrument(s)?  

 __________________________________________ 

यो िेििमा भएको जानकािीहरु ििूा ि सही हो ि मिेै यो आप्लिकेसन लयाकेटमा भएको जानकािीहरु िढकेो छु | 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Parent Signature 

अप्भभावकको हस्र्ाक्षि 

 

महत्विणूष यप्द र्िाईिे U.S. Postal Service.द्वािा मिे गिेि आप्लिकेसन बुझाउनु गनुष भयो भने U.S. Postal Service. दपे्ख “Return Receipt Requested” फािम प्राप्त गनुष होस ्| यो Office of School 

Options िे आप्लिकेसन िाएको िक्का गनष अप्भभावकहरुको प्जम्मवेािी हो | यप्द return receipt/प्फर्ाष रिप्सट प्वना मिे िठाइएको छ भन ेप्जपिािे आप्लिकेसनको receipt/रिप्सट प्रमप्णर् गनष सक्दनै | िूिा गिी भिेको ििेि 

आप्लिकेसनहरु आफ्नो बच्चाको स्कूि वा अनुिोध गिेको optional school/वकैप्पिक स्कूिमा बुझाउन ुहुाँदनै | त्यो आप्लिकेसनहरु 2601 Bransford Ave.मा प्स्थर् Office of School Options मा बजाउनिैछष | 

थि जानकािीको िाप्ग Metro Schools Family Information Center िाई 615-259-INFO (4636) मा सम्िकष  गनुषहोस ्वा  www.mnpsschoolchoice.org मा जानहुोस ्| 

http://www.mnpsschoolchoice.org/


 

 

 

कृिया संख्याहरू द्वािा सचूीबद्ध गरिएको सबै 

उििलध वैकप्पिक स्कूिहरु हनेष यो 

बकुिेटको वकैप्पिक स्कूिहरुको प्िस्टमा 

हनेुषहोस ्। ििूा प्जपिको म्याि हनेष कृिया 

www.mnps.org मा जानहुोस ्| 

2019-2020 को िाप्ग OPTIONAL SCHOOLS वैकप्पिक स्कूिहरु  

 

Metropolitan Nashville Public Schools (MNPS) िे कायषिम सेवा वा गप्र्प्वप्धहरुको िाप्ग भनाष, िहुाँच, वा कायषमा जाप्र्, िंथ, प्िङ्ग, िप्हचान, यौन झकुाव, िाप्ररय मिू, िंग, ि अशिर्ा आधािमा 

भेद गदनैन ्। MNPS िे यसको हाइरिङ वा िोजगाि अभ्यासहरूमा भेद गदनैन् । 1. वैकप्पिक फिम्याटको िाप्ग अनुिोध यो जानकािी वैकप्पिक फिम्याटमा अनिुोध गनष कृिया स्कूि प्प्रप्न्सिि वा प्वभागको प्रमखुिाई सम्िकष  गनुषहोस ्

| 2. स्कूि भवनमा वैकप्पिक फिम्याटको िाप्ग अनिुोध बयान  थि सहयोग ि सेवाहरुको िाप्ग अनिुोध चोहकेो प्मप्र् भन्दा अप्ि स्कूि प्प्रप्न्सिि वा भवन प्रमखुिाई थाहा प्दनिुछष | (बप्हिो वा कान िाम्रिी नसनु्नेको िाप्ग इन्टिप्रेटि 

ईभेन्ट सरुु हुन अड्चाप्िस िण्टा अप्ि अनिुोध गनुषिछष |  

Northwest Northeast 

Southwest Southeast 

एप्िमेन्री 
स्कूि 

प्मडि 
स्कूि 

हाई 
स्कूि 

http://www.mnps.org/

