ESL Intake Center
Hazelwood Elementary/Lower Level, 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215
अमे�रकाको सं िघय र के�की रा�को कानुन अनुसार Jefferson County Public Schools ले आ�ना िव�ालयमा पढ् ने तर मात्री भासा अंग्रेजी
नभएका िव�ाथ�ह�को पिहचान गनु� र उनीह�को अंग्रेजी भाषाको �ानको �र प�ा लगाउनु पन���छ l ESL Intake Center ले य�ा नानीह�लाई
�ुलमा नाम दता� गन� र समग्र मु�ा�न गन� सहयोग गद� छ l यस प्रिक्रयाको लािग appointment बनाउन फोन न�र (502)485 3623 मा स�क�
गनु� होला l अिभभावकले दता� गन� आउँ दा नािन साथमा िलएर आउनु पन�छ l

नानीको नाम लेखाउन आउँ दा िन� प्रमाणह� िलएर आउनु पन� छ :
* नानीको ज� िमित भएको प्रमाण पत्र (I-94, पासपोट� वा ज� प्रमाण पत्र)
* हालको ठे गाना ले�खएको प्रमाण (lease, हालको LG&E को िबल)
* प�रवारको food stamp न�र (स�व भएमा)
* अिभभावकको प�रचयपत्र (driver's license, आ�नो दे शबाट �ाएको वा अमे�रकाको ID)
* नानीको सै ि�क प्रमाण पत्र, पिहलेको �ुलबाट (स�व भएमा)
* के�कीमा �ा� प�र�ण गरे को प्रमाण पत्र (�ुलको रे कड� मा यो प्रमाण �नुपद� छ)
* के�कीमा खोप लगाएको प्रमाण पत्र (�ुलको रे कड� मा यो प्रमाण �नुपद� छ)
* के�कीमा आँ खा जां च गरे को प्रमाण पत्र (�ुल लागे को सालको जनवरी १ ता�रक भ�ा अगावै बु झाउनु पन�छ)
* के�कीमा दाँ त जां च गरे को प्रमाण पत्र

Intake Center मा के ग�र�छ:
* धे रैवटा भाषा जा�े कम�चारीह�ले नािन दता� को लािग आव�क प्रिक्रयाह� पुरा गन� सहयोग गन�छन् l
* नानीलाई अंग्रेजी िवषयको प�र�ा लीइ� l यो उसले ESL सु िभधा पाउँ छ वा पाउँ दैन भिन िनण� य गन�को लािग हो l
* ESL काय� क्रममा भाग िलने वा निलने आ�नो इ�ाको कुरा हो l
* नानीले ESL को सु िभधाह� नपाउने भएको अव�थामा वा अिभभावकले ESL को सु िभधा अ��कार गरे मा नानीलाई उसको घरको छे उको �ुलमा
लगाइनेछ, JCPS को Students Assignment Plan अनुसार l ESL Intake Center का कम�चारीह�ले तपाईंलाई Jefferson County Public Schools को
बारे मा सु चनाह� िदन स�ेछन् l
* ESL को सु िभधाह� �ीकार गन� अिभभावकलाई फोन ग�रनेछ र नािन पढ् ने �ुल , गाडीको जानकारी, पोशाक, आिदको बारे मा सु िचत ग�रनेछ l
Kindergarten मा नािन दता� गन� को लािग नािनको उमेर October 1 ता�रक वा �ो भ�ा अगाडीनै ५ वष� पुगेको �नुपद� छ l
नाम दता� र मु �ां कनको लािग appointment बनाउन वा सो स��� थप जानकारी चािहएमा हाम्रो न�र (502) 485 -3623 मा िवहान 7:३०
बजे दे �ख बे लुका 4 :30 बजे स� स�क� गन� स�ु ��छ l
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