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दर्ता प्रक्रियतहरु: 

यदी र्पतई ंवत र्पतईकंो बच्चत अंग्रेजी भन्दत अन्य भतषत बोल्न ुहुन्छ भने, उ / उनीलतई International Student Registration Center को Office of 

English Learners मत मलू्यतंकन गनुापछा |  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
     
 
कृपयत परीक्षण र दर्ता प्रक्रियत परूत हुन १ घण्टत देक्रि २ घण्टत (प्रक्रर् क्रवद्यतर्थी) लतग्न सक्छ | सचेर् हुनहुोस ्क्रवशेष अवस्र्थतहरुमत प्रक्रियतलतई लतमो समय लग्न सक्छ, त्यसैल े

र्दनसुतर आफ्नो र्तक्रलकत योजनत बनतउनुहोस।् ररसेप्शन (स्वतगर्) के्षत्र सतनो छ र पररक्षणको लतक्रग शतन्र् हुन आवश्यक छ । र्पतई ंक्रनयकु्रि गना आउदत पररवतरकत सदस्यहरुको 

संख्यत सीक्रमर् होओस । 

आफ्नो अपोइमेन्ट समयमत के प्रत्यतशत गना सक्नुहुन्छ: 

- कमाचतरीले स्कूलको लतक्रग आवश्यक दस्र्तवेजको कतपीहरु बनतउनेछन ्।  

- र्पतईलंतई कमाचतरीले दर्ता कतगजी भना मदर् गनेछन ्र क्रवद्यतर्थीको अक्रघल्लो क्रशक्षतको बतरे केही प्रश्नहरु सोध्नेछन ्।   

- र्पतईकंो बच्चतलतई अंग्रेजी प्रवीणर्त परीक्षण (English proficiency test) क्रदइनेछ ।  

- यक्रद आवश्यक भएमत र्पतईलंतई आफ्नो बच्चतको लतक्रग अंग्रेजी अध्ययन सेवतहरु (English Learner Services) प्रस्र्तव गररनेछ । 

- आफ्नो पररवतरको ठेगतनत आधतररर् र्पतईलंतई आफ्नो बच्चत कुन स्कूलमत क्रनयुि गररनेछ भन्न ेबतरेमत जतनकतरी क्रदइनेछ । 

र्पतईकंो अपोइमेन्ट पक्रछ: 

 यक्रद आफ्नो बच्चत K-८ औ ं(K-8th) ग्रेडमत छ भने कक्षतहरू सरुु गनाको लतक्रग कतगर् पत्र आफ्नो बच्चतको स्कूलमत लैजतनहुोस् ।  

 यक्रद आफ्नो बच्चत  हतई स्कूल (HS) मत छ भने कतगर् पत्र ग्रेड (कक्षत) क्रनयकु्रि (grade placement) को लतक्रग आफ्नो बच्चतको स्कूलमत लैजतनहुोस ्।  

 

र्पतईलें आफ्नो अपोइमेन्टमत यो मकु्रनको कतगर् पत्रहरु ल्यतउनै पछा  

 

 क्रवद्यतर्थीको जन्म प्रमतणपत्र, I-94, पतसपोटा वत क्रभसत । 

 िोप रेकडा TN Format मत 

 क्रवद्यतर्थीको अमेररकत (U.S.A) मत गररएको भौक्रर्क परीक्षण प्रमतण पेश गनुाहोस जनु १ वषा भन्दत 

परुतनो परुतनो नभएको होस ्।   

 ठेगतनतको प्रमतण ( अक्रभभतवको नतममत भएको पतनी, क्रबजलुी, टेक्रलफोन क्रबल वत भतडत लीज 

अनबंुध) । 

 एक अक्रभभतवक / कतननूी अक्रभभतवक र्स्वीर आईडी संग हतक्रजर हुनपुछा ।  

 अक्रघल्लो क्रवशेष क्रशक्षतसेवतहरु यदी उपलब्ध छ भने । 

 स्कूल रेकडाहरु यक्रद सबै ग्रेडको उपलब्ध छ भने क्रवशेष गरी ९औ-१२औ ग्रेड क्रवद्यतर्थीहरूको लतक्रग ।  
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