
के तपाई ंआफ्नो बच्चाको प्री-के (Pre-k) को पहिलो हिनको लाहि 

तयार िुनुिुन्छ?  

िरेक पररवार र हछमकेीको लाहि पहिले भन्िा धरैे अवसर र बिुसांस्कृहतकिरु 

उपलब्ध छन् । 

 हप्र केको लाहि चनु्ने प्रहियामा समावेश िुन अहप्रल ७ (April 7) 3:30 p.m. हभत्र भनाा िनुािोस।् भनाा िना सहिलो छ: 

1. हप्र के (PRE-K) कायािम िाइडको प्रयोि िरेर आफ्नो पररवारको लाहि सबै भन्िा हमल्ने कायािम फेला पानुािोस ।  प्राथहमक स्कूल (elementary 

schools), भनाा हलने केन्रिरु (Enrollment Centers) र MNPS.org मा उपलब्ध छ । 

 
2. आफुलाई आवश्यक परे्न सबै कागजात भेला गरुु्नहोस ।  

 Birth certificate or record of birth जन्म प्रमाणपत्र वा जन्म रेकरु् – तपाईको बच्चा चार वरु्को हुर्नपरु् वा अगस्ट १५, २०१६ को अघि चार 

वरु् पुगेको हुर्नपरु्  (केही अपवाद संग) । 

 Proof of Davidson County residency रे्भीर्सर्न काउन्टी घर्नवासको प्रमाण - उपयोघगता घबल या टेघलफोर्न घबल या कोठा भार्ा या िर 

माघलकको र्नीघत । 

 Parent / Guardian photo ID अघभभावक / संरक्षकको फोटो आईर् - चालक अर्नुमघतपत्र वा राज्य द्वारा जारी गररएको आईर्ी वा राहदार्नी 

वा सैन्य आईर्ी ।  

 
3. न्यासघभलमा भएको धेरै भर्नाु घलरे्न स्थार्नहरु मध्य एक ठाउँमा जारु्नहोस।् हवद्याथी पहिचान (ID) नम्बर प्राप्त िना पररवारले माथीको काििातिरु साथमा हलएर 

एक भनाा हलने केन्रमा िान ुपन ेआवश्यक िुन्छ | हप्र के को लाहि हनवेिन िना हवद्याथी पहिचान (ID) नम्बरको िरुरत िुनेछ | अनलाई MNPS वेबसाइट 

(www.MNPS.org) वा एक भनाा हलन ेकेन्रमा उपलब्ध भएको हप्र के आवेिनलाई भरेर पेश िरे पहछ पररवारले अको किमको चनु्ने प्रहियाको मित्वपरू्ा हतहथिरु 

प्राप्त िनेछ ।  
 

त्यहतन्िेल आवेिनमा सहुचकृत मन परेको स्कूलमा भ्रमर् िना, हप्रहन्सपल संि भेट्न र हप्र के कायािम बारे थप िान्नको लाहि हनहित िुनिुोस ्|  
 

आवेिन फारम कुनै पहन ११ ओटा भनाा हलने केन्र (11 Enrollment Centers), Ivanetta H. Davis, Cambridge, Ross Early Learning Centers र 

MNPS मखु्य कायालयमा हस्थत Family Information Center मा उपलब्ध छन ्| आफ्नो बच्चालाई हकन्िरिाडेनमा तयार र मद्दत िने स्रोत र िहतहवहधिरु 

िानकारीको लाहि www.iTrails.org मा भ्रमर् िनुािोस् । 

 

मेट्रो नेशहवल सावािहनक स्कूलिरू( MNPS) को कायािम सेवा, वा िहतहवहधिरुको लाहि भनाा, पिुुँच, वा कायामा िाहत, पंथ, हलङ्ि, पहिचान, यौन झकुाव, राहरट्रय मूल, रंि, र अशक्तता 

आधारमा भेि ििनैन्। MNPS यसको िाइररङ वा रोििार अभ्यासिरूमा पहन भेि ििनैन।्  

 

MNPS ENROLLMENT CENTERS  /  7:00 a.m. to 3:30  p.m. / MNPS भर्नाु घलरे्न केन्र घबहार्न ७ बजे देघि घदउँसो ३:३० सम्म िलुा हुरे्नर् । 
 

ANTIOCH CLUSTER | GLOBAL MALL HILLWOOD CLUSTER | HILLWOOD HS OVERTON CLUSTER | ROBERTSON ACADEMY 

5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 400 Davidson Rd., Nashville 37205 835 Robertson Academy Rd., Nashville 37220 

Antioch, 37013 
HUNTERS LANE CLUSTER PEARL-COHN CLUSTER | MCKISSACK MS 

CANE RIDGE CLUSTER | GLOBAL MALL HUNTERS LANE HS 915 38th Ave. North, Nashville 37209 
5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 1150 Hunters Lane, Nashville 37207 

Antioch, 37013 

MAPLEWOOD CLUSTER | MAPLEWOOD HS STRATFORD CLUSTER | STRATFORD  HS 

GLENCLIFF CLUSTER | GLENCLIFF HS  1800 Stratford Ave., Nashville 37216 

160 Antioch Pk., Nashville 37211 401 Walton Lane, Nashville 37216 

HILLSBORO CLUSTER | HILLSBORO HS MCGAVOCK CLUSTER | MCGAVOCK HS WHITES CREEK CLUSTER | WHITES CREEK HS 

3812 Hillsboro Rd., Nashville 37215 3150 McGavock Pk., Nashville 37214 7277 Old Hickory Blvd., Whites Creek 37189 

 

 

 

Nepali 

http://www.itrails.org/

