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Metropolitan Nashville Public Schools (MNPS) ले कार्यक्रम सवेा वा गतितवतिहरुको लातग भर्ाय, पह ुँच, वा कार्यमा जाति, पंथ, तलङ्ग, पतहचार्, र्ौर् झकुाव, रातरिर् मलू, रंग, र अशक्तिा आिारमा भेद गदरै्र् ्
। MNPS ले र्सको हाइररङ वा रोजगार अभ्र्ासहरूमा भेद गदैर्र् ्। 

हरेक पररवार र तिमकेीको लातग  

पतहले भन्दा िरैे अवसरहरु 

र बह सांस्कृतिकहरु 

उपलब्ि िर्् । 

माचय १-२९ 

PRE-K को लातग आप्लाई गर्ुयहोस | 

के िपाई ंआफ्र्ो बच्चाको PRE-K को 
तहलो तदर्को लातग िर्ार ह रु्ह न्ि?   

आप्लाई वा भर्ाय गर्य सतजलो ि: 
1. PRE-K प्रोगाम गाइड प्रर्ोग गरेर आफ्र्ो पररवारको लातग सबै भन्दा तमल्र्े प्रोग्राम 

खोज्र्ुहोस् । गाईड एतलमेन्िी स्कूलहरु(elementary schools), भर्ाय तलर्े केन्रहरु 

(Enrollment Centers) र MNPS वबेसाई 

www.mnps.org/early-childhood-education मा उपलब्ि िर् ्| 

2. आफूलाई आवश्र्क पर्े सबै कागजाि भेला गर्ुयहोस । 

» Birth certificate or record of birth जन्म प्रमाणपत्र वा जन्म 
रेकडय – िपाईको बच्चा अगस्ट १५, २०१९ मा वा अति चार वर्य पगुेको ह र्ैपिय (केही 
अपवाद िर्)् । 

» Proof of Davidson County residency डेभीडसर् काउन्टी 
तर्वासको प्रमाण - हाल पार्ी वा बतिको तबल र्ा टेतलफोर् तबल र्ा कोठा भाडा र्ा िर 
मातलकको पोतलसी । 

» Parent / Guardian photo ID अतभभावक / संरक्षकको फोटो आईड 

– ड्राईभर लाईसेन्स  वा स्टेट द्वारा जारी गररएको आईडी वा राहदार्ी वा सैन्र् आईडी ।  

3. NASHVILLE मा भएको िरैे भर्ाय तलर्े स्थार्हरु मध्र् एक ठाउुँमा जार्ुहोस् । 

» तवद्याथीको आईडी र्म्बर प्राप्त गर्य जरुरि कागजािहरु साथमा लगेर एक Enrollment 

Centers, Ivanetta H. Davis वा Ross Early Learning 

Centers, वा Family Information Center मा जार्ुहोस ्| Pre- 

K को लातग आप्लाई गर्य तवद्याथी आईडी र्म्बरको जरुरि ह न्ि |  

» २०१९-२०२० Pre-K आतप्लकेसर् अर्लाईर् MNPS वबेसाईट 

 (www.mnps.org/early-childhood-education) मा गएर 

भर्ुयहोस ्र बुझाउर्ुहोस ्वा भर्ाय गर् ेकेन्र/Enrollment Center मा गएर 

बुझाउर्ुहोस ्|  

» पररवारहरुले अको कदमको चुन्र्े प्रतक्रर्ाको बारेमा महत्वपूणय तमतिहरु प्राप्त गर्ेिर्् ।  

» पतहलो Pre-K िर्ौट प्रतक्रर्ामा समावशे ह र् Pre-K को लातग माचय २९ िाररक 

(3:30 p.m.) तभत्र आप्लाई गर्ुयहोस ्|  

» त्र्तिन्जले आतप्लकेसर्मा लेखकेो मर् पर्े स्कूलमा भ्रमण गर्य, तप्रतन्सपल संग भेट्र् र 

Pre- K प्रोग्राम बारे थप जान्र्को लातग तर्तिि ह र्ुहोस् |  

» आफ्र्ो बच्चालाई तकन्डरगाडेर्मा िर्ार र मद्दि गर्े स्रोि र गतितवतिहरु जार्कारीको लातग 

www.iTrails.org मा जार्ुहोस | 

MNPS ENROLLMENT CENTERS / 7:00 a.m. to 3:30  p.m. / MNPS भर्ाय तलर् ेकेन्र तबहार् ७ बजे देतख तदउुँसो ३:३० सम्म खलुा ह रे्ि । 

ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Antioch, TN 37013 

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pk., Nashville, TN 37211 

HILLWOOD HIGH SCHOOL 
400 Davidson Rd., Nashville, TN 37205 

HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 
1150 Hunters Lane, Nashville, TN 37207 

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville, TN 37214 

MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave. North, Nashville, TN 37209  

ROBERTSON ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd. 
Nashville, TN 37220 

STRATFORD HIGH SCHOOL 
1800 Stratford Ave., Nashville, TN 37216 

WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
7277 Old Hickory Blvd. 
Whites Creek, TN 37189 


