
शैक्षिक सत्र  २०२३-२४    

 

 

 

 

 

प्राथक्षिक  क्षिद्यालयका  

छनोटहरू 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जेफरसन काउन्टी पब्लिक सू्कलहरू ® 

आ
फ्

न
ो 

वि
क

ल्प
ह

रु
 ख

ोज्न
ह

ोस्
 



2    प्राथमिक  मिद्यालयका  छनोटहरू 

 
प्राथमिक  मिद्यालयका  छनोटहरू 3  

  
 

मिषयसूची JCPS िा स्वागत  

 

JCPS मा स्वागत छ! ........................................................................................... 3 

आउनुहोस् सुरु गर ौं ............................................................................................ 4 

अर्को चरणहरु ................................................................................................... 5 

दताा र आवेदन र्कसरी गने ................................................................................... 6 

 प्राथममर्क मवद्यालय के्षत्र ..................................................................................... 8 

प्राथममर्क मवद्यालय के्षत्र मानमचत्र.............................................................................. 10 

 प्राथममर्क मवद्यालय एर्क झलर्कमा ........................................................................... 12 

च्वाइस जोन ....................................................................................................... 14 

वफडर ढााँचाहरू ................................................................................................ 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

शैमक्षर्क असक्षमता भएर्का मवद्याथीहरूर्का लामग सेवाहरू  ........................................ 79 

दोस्रो भाषार्को रूपमा अौंगे्रजी ................................................................................ 79 

प्रारम्भिर्क बाल र्कायााक्रम .................................................................................... 80 

 सु्कल ममन्ट .......................................................................................................81 

बाराम्बार सोमिने प्रस्नहरु .................................................................................... 82 

मप्रन्ट गरेर्को समय सू्कलर्को जानर्कारी सही हुन्छ। यमद तपाइँसँग रु्कनै प्रश्नहरू भए रृ्कपया 

मसिै मवद्यालयलाई सम्पर्का  गनुाहोस्। 

 

 

 
 

जेफसान र्काउन्टी पम्भिर्क सू्कलहरू (JCPS) ले प्रते्यर्क 

मवद्याथीलाई हेरचाहमुलर्क, सहयोगी वातावरण मभत्र प्रभावर्कारी 

मशक्षण र अथापूणा अनुभवहरू माफा त मवर्कास गना चुन ती मदन्छ र 

सौंलग्न गराउँछ। हामी अमितीय मवद्यालय ढ ाचाहरू, 

र्कायाक्रमहरू, र गमतमवमिहरू माफा त मवमभन्न प्रर्कारर्का मसके्न 

अवसरहरू प्रदान गदाछ ौं जसले तपाईौंर्को बच्चालाई उनीहरूर्को 

अमिर्कतम क्षमतासम्म पुग्न सशक्त र पे्रररत गदाछ। 

यसर्को लगभग 100 प्राथममर्क मवद्यालयहरूमधे्य, JCPS ले हरेर्क 

प्रर्कारर्का मवद्याथीहरूर्को लामग फरर्क शैमक्षर्क अनुभवहरू प्रदान 

गदाछ। तपाईौंले रु्कनै एर्क उत्तम मवद्यालय आफ्नो बच्चार्को लामग सही 

छ भनी पमहचान गदाा, थाहा राख्नुहोस् मर्क प्रते्यर्क मवद्यालयले 

तीनवटा मुख्य रु्कराहरूमा मनरन्तर ध्यान रे्कम्भित गदाछ: सफलतार्का 

र्क शलहरुर्को ब्याग, जातीय समानता, र सौंसृ्कमत एवौं जलवायु। 

जेफरसन काउन्टी बोर्ड अफ एजुकेशन (JCBE) ले हाम्रो नयाँ 

सू्कल छनोट प्रस्तािलाई स्वीरृ्कत गरेर्कोमा हामी गमवात छ ौं, 

जसले वेस्ट लुइसमभलर्का मवद्याथीहरूलाई घर नमजर्कर्को 

मवद्यालयमा उपम्भथथत हुने मवर्कल्प प्रदान गदाछ, मवद्यालय 

मागाहरूर्को भमवष्यवाणी बढाउनर्को लामग मफडर ढाँचाहरूलाई 

सुव्यवम्भथथत बनाउँछ, रामरि य उतृ्कर अभ्यासहरूसँग राम्रोसँग 

पङ््कम्भक्तबद्ध गने म्यागनेट रणनीमत थथापना गदाछ, र भर्ारै थथामपत 

छनोट के्षत्रर्का मवद्यालयहरूलाई आवश्यर्क स्रोतहरू प्रदान गदाछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाम्रा सममपात र उच्च अनुभवी 

मशक्षर्कहरू, अग्रणी मशक्षा 

प्रमवमि, मवशाल पररवार-समथान 

सेवाहरू, र आमम्भित 

क्याम्पसहरूले JCPS लाई 

तपाईौंर्को बच्चालाई मसक्न र 

बढ्नर्को लामग एर्क असािारण 

थथान बनाउँछ। पढाइ र गमणत 

जस्ता मुख्य मवषयहरूमा ठोस 

सीपहरू मनमााण गदाा, हाम्रा 

प्राथममर्क तहर्का 

मवद्याथीहरूलाई र्कला, मवश्व 

भाषाहरू, र पररयोजनामा 

सहयोग र रे्ल माफा त 

आत्ममवश्वास र सामामजर्क 

सीपहरू मनमााण गने 

अवसरहरूमा पमन पररचय 

गराइन्छ। 

हामीसँग उपलब्ध 

मवर्कल्पहरूर्को भीडर्को 

समीक्षा गना र तपाइँर्को 

बच्चार्को मसके्न शैली र 

रुमचर्को के्षत्रहरूसँग ती र्कसरी 

राम्रोसँग ममल्दोजुल्दो छ भनी 

मनिाारण गना रे्कही समय 

मनर्काल्नुहोस्। 

हामी तपाईौंर्को बच्चालाई 

मशमक्षत गना र उनीहरूलाई 

उदीयमान 

आमवष्कारर्कहरू, उत्पादर्क 

सहयोगीहरू, प्रभावर्कारी 

सञ्चारर्कमीहरू, मवश्वव्यापी 

र साौंसृ्कमतर्क रूपमा 

सक्षम नागररर्कहरू, र 

तयार र लमचलो 

मवद्याथीहरू बन्न मद्दत गना 

तत्पर छ ौं। 

 

 

Dr. Marty Pollio 

डा. माटी पल्लीयो 

सुपररटेने्डन्ट 

जेफरसन र्काउन्टी पम्भिर्क सू्कलहरू 
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सुरु गर ौं  

JCPS सँग लगभग 100 प्राथक्षिक क्षिद्यालयहरू छन्, ती सबै पढाइ, लेर्ाई, गमणत, मवज्ञान, र सामामजर्क अध्ययन जस्ता मुख्य 

मवषयहरूमा रे्कम्भित छन् जबमर्क मवद्याथीहरूलाई र्कला, प्रमवमि, र मवश्व भाषाहरू जस्ता अन्य मवमभन्न मवषयहरुर्को बारेमा 

पमन पररचय मदइन्छ। 

तपाईर्को बच्चार्को शैमक्षर्क मागार्को राम्रोसँग भमवष्यवाणी गनार्को लामग, JCPS "क्लस्टरहरू" बाट टाढा सदैछ र अब हाई 

सू्कल नेटवर्का हरूिारा प्राथममर्क मवद्यालय के्षत्रहरू तोमर्कन्छ।  

प्रते्यर्क प्राथममर्क मवद्यालयलाई 15 क्षफर्र ढााँचाहरू मधे्य एउटामा समूहबद्ध गररएर्को छ—एर्क मवशेष JCPS हाई 

सू्कलसँग जोमडएर्को भ गोमलर्क के्षत्र मभत्र अवम्भथथत तीन देम्भर् आठ JCPS प्राथममर्क मवद्यालयहरूर्को समूह। JCPS ले 

तपाईर्को बच्चार्को घरर्को ठेगानाले मनिाारण गरेर्को आफ्नो तोमर्कएर्को के्षत्रर्का मवद्यालयहरूमधे्य एउटामा तपाईर्को 

बच्चालाई मसटर्को ग्यारेन्टी मदईन्छ। 

जबक्षक धेरैजसो प्राथक्षिक क्षिद्यालयका क्षिद्याथीहरूले आफ्नो िेत्रको कुनै एउटा क्षिद्यालयिा उपस्थथत हुन 

छन ट गछडन भने, JCPS साँग तपाइाँको बच्चाको क्षसकने शैली िा रुक्षचहरूसाँग राम्रोसाँग िेल खाने अन्य 

कायडक्रिहरू पक्षन छन्। हािी प्राथक्षिक म्यागनेट क्षिद्यालयहरू र म्यागनेट कायडक्रिहरूको क्षिकल्प प्रस्ताि 

गछौं–– जसिधे्य धेरै क्षिद्यालयहरू राक्षरिय रूपिा िान्यता प्राप्त िा क्षिशेष िेत्रिा केस्ित छन्, जसै्त प्रदशडन 

कला––साथै परम्परागत म्यागनेट क्षिद्यालयहरू जसले उच्च सौंरचनािा आौंधाररत िातािरणको ब्याक-टू-

बैक्षसक्स (आधारभूत) क्षशिालाई जोर् क्षदन्छ। 

 2023-24 क्षिद्यालय िषडको लाक्षग नयााँकुरा, JCPS ले (च्िाइस िेत्र* िा बसे्न क्षिद्याथीहरूलाई घरको नक्षजक िा 

टाढाको क्षिद्यालयिा जाने क्षिकल्प पक्षन उपलब्ध गराउाँदैछ।  

 

पक्षछल्लो चरण 

 क्षिकल्पहरूको सिीिा गनुडहोस् 

तपाईर्को बच्चार्को लामग रु्कन प्रर्कारर्को मसर्काइ वातावरणले राम्रो र्काम गछा  भने्न मनणाय गनुाहोस् र प्रते्यर्क मवद्यालयमा 

मवद्यालयर्का मवर्कल्पहरू, र्कायाक्रमहरू, र/वा प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस्। 

 

सु्कल रोजु्नहोस् 

 प्रते्यर्क मवद्याथीले JCPS मा आफ्नोपनर्को भावना पाउनुहुनेछ। तपाईौंर्को बच्चार्को लामग त्यस्तो ठाउँ पत्ता लगाउन, 

उनीहरूर्को आवश्यर्कता र आर्काौंक्षाहरूसँग उपयुक्त हुने मवद्यालयहरूर्को सूची जम्मा गरेर उपलब्ध यातायात मवर्कल्पहरू 

जाँच गना सुरु गनुाहोस्। 

 

आिेदन क्षदनुहोस् 

आवेदन अवमिमा: नोभेम्बर १–क्षर्सेम्बर १६, २०२२ सम्म 

 यमद तपाईौंले यस अवमिमा आवेदन मदनुभयो भने, तपाईौंले अमप्रल 2023 सम्ममा 

आफ्नो बच्चार्को सू्कल असाइनमेन्ट प्राप्त गनुाहुनेछ। पमहलो पटर्क JCPS 

प्राथममर्क मवद्यालयमा प्रवेश गने सबै मवद्याथीहरूले आवेदन भना आवश्यर्क छ। 

 

* भर्ारै मसजाना गररएर्को छनोट िेत्रको बारेमा थप जानर्कारीर्को लामग, यो QR कोर्लाई आफ्नो स्माटाफोनबाट थक्यान 

गनुाहोस्। 

 
 

 

                  

JCPS 

मवद्यालय फेला पानुाहोस् 

रोजाइर्का के्षत्रहरू  

सू्कल जोन म्यागनेट सू्कलहरु म्यागनेट प्रोग्रामहरु च्िाइस जोन 

3 

2 

1 
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दताा र आिेदन कसरी गने 
 

 

अनलाइन दताा गनुाहोस् 

सबै आगमन मर्कन्डरगाटानरहरू समहत पमहले JCPS मवद्यालयमा नगएर्का मवद्याथीहरूले 

अनलाइन वा रु्कनै JCPS प्राथममर्क मवद्यालयमा दताा गनुा पनेछा । मवगतमा दताा भएर्का JCPS 

मवद्याथीहरूलाई फरे्कर आउ दा फेरर दताा गना आवश्यर्क छैन। 

 दताा गरेपमछ, JCPS ले तपाइँर्को जानर्कारी प्रमामणत गनेछ र तपाइँर्को आवेदन पूरा गनार्को 

लामग तपाइँलाई एउटा इमेल पठाउनेछ, जुन दुई मदन सम्म लाग्न सके्नछ। आगमन 

मर्कन्डरगाटानरहरूले त्यसपमछ उनीहरूर्को के्षत्र मभत्रर्का मवद्यालयहरूमा साथै रु्कनै पमन म्यागे्नट 

सू्कलहरू वा म्यागे्नट र्कायाक्रमहरूमा आवेदन मदन सके्नछन्। तपाईौं रु्कन के्षत्रमा अवम्भथथत 

हुनुहुन्छ भनी पत्ता लगाउन, JCPS जनसाौंम्भख्यर्की र्कायाालयर्को (502) 485-3050 मा र्कल 

गनुाहोस् वा अनलाइन र्ोज उपर्करण प्रयोग गनुाहोस्। 

 

 

 आिेदन क्षदनुहोस् 

 

A JCPS प्राथममर्क मवद्यालयमा पमहलो पटर्क प्रवेश गने सबै मवद्याथीहरूर्को लामग आवेदन आवश्यर्क छ। थप रूपमा, 

म्यागे्नट मवद्यालय वा म्यागे्नट र्कायाक्रममा सरेर्का वा आवेदन मदन चाहने प्राथममर्क मवद्याथीहरूर्का लामग आवेदनहरू 

आवश्यर्क हुन्छन्। पररवारहरूलाई अनलाइन आवेदन मदन प्रोत्सामहत गररन्छ, तर व्यम्भक्तगत रूपमा आवेदन मवर्कल्पहरू 

उपलब्ध छन्। 

तपाईले व्यम्भक्तगत रूपमा मनम्न थथानहरूमा पमन आवेदन मदन सकु्नहुनेछ: 

• जेसीपीएस सू्कल च्वाइस अमफस: 4309 मबशप लेन 

 जेसीपीएस स्याटेलाइट अक्षफसहरू क्षनयुस्िद्वारा िात्र 

--- California Community Center: 1600 W . Saint Catherine Street 

          (502) 485-8746 

— Academy @ Shawnee: 4018 W . Market Street 
      (502) 485-6787 

 

 जेसीपीएस ईएसएल र्कायाालय: 1325 Bluegrass Avenue 

1 

2 

• चुम्बक आिेदन पेश गदाा प्रिेशको ग्यारेन्टी हुाँदैन, र गलि जानकारीले आिेदन रद्द गनेछ। 

• प्रविक्षा सूचीहरू िर्ा-दर-िर्ा राब्लखाँदैन। 

•  म्यागनेट आिेदनहरू आिेदन अिवि मा मात्र सम्पादन गना सवकन्छ। 

• हाल िा भूिपूिा म्यागे्नट सू्कलका विद्यार्थीहरूका भाइबवहनीहरूले आिेदन प्रवियामा प्रार्थवमकिा प्राप्त गदैनन्, िर एउटै  

जन्मवमवि (जुम्ल्याहा, वटि पे्लट्स आवद) साझा गनेहरूलाई एउटै आिेदनको रूपमा व्यिहार गररन्छ।  

यी अिस्र्थामा, आमाबाबुले प्रते्यक बच्चाको लावग छुटै्ट आिेदन पेश गनुापछा । 

• विद्यार्थीहरू म्यागे्नट सू्कल िा कायािममा भाग वलन जेफरसन काउन्टीको वनिासी हुनुपछा । यवद पररिारहरू 

स्र्थानान्तरण गदै छन् भने, 

 JCPS जेफरसन काउन्टी सू्कल छनौट कायाालयको फोन (502) 485-6250मा सम्पका  गनुाहोस्। 

ध्यान वदनुपने महत्वपूणा कुरा  

http://jcps-apply.com/
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विद्यार्थी के्षत्र वभत्र सबै सू्कलको लावग यािायाि 
प्रदान गररएको छ। * 

आिेदन आिश्यक छ वछटो  

 
 

 

* यातायात सामान्यतया तोमर्कएर्को सू्कलर्को 1 माइल मभत्र बसे्न मवद्याथीहरूलाई प्रदान गररएर्को छैन। 

िेत्र भनेको के हो? 

के्षत्र भनेर्को एर्क मवशेष JCPS हाई सू्कलसँग जोमडएर्को मवमशर भ गोमलर्क के्षत्र मभत्र अवम्भथथत तीन 

देम्भर् आठ JCPS प्राथममर्क मवद्यालयहरूर्को समूह हो। यसले तपाइँर्को मवद्याथीर्को शैमक्षर्क मागार्को 

राम्रोसँग भमवष्यवाणी गनेछ। JCPS ले प्रते्यर्क मवद्याथीलाई आफ्नो के्षत्रर्को मवद्यालयमा मसटर्को ग्यारेन्टी 

मदन्छ, जुन उनीहरूर्को घरर्को ठेगानाले मनिाारण गररन्छ। 

 

 
 

 

 
 

 

प्रार्थवमक विद्यालय के्षत्रहरू  
 

आिेदन प्रवियाको बखि, िपाइाँलाई िपाइाँको िोवकएको के्षत्रका विद्यालयहरूलाई प्रार्थवमकिाको िममा िमबद्ध गना 

सोविनेछ। िपाईंले म्यागे्नट सू्कल िा सू्कलमा आिाररि चुम्बक कायािम जस्ता दुईिटा अन्य विकल्पहरूका लावग पवन 

आिेदन वदन सकु्नहुन्छ।  

कृपया दिाा र आिेदन प्रविया को समयमा वनम्नकुराहरुलाई विचार गनुाहोला: 

• सबै वकन्डरगाटानरहरू र JCPS मा नयााँ विद्यार्थीहरूले सू्कलको लावग आिेदन वदनु अवि वजल्लामा अनलाइन दिाा 

गनुापछा । 

• दिाा गरेपवछ, वकन्डरगाटानमा प्रिेश गने विद्यार्थीहरूले आफ्नो के्षत्र वभत्रका कुनै पवन म्यागे्नट सू्कल, म्यागे्नट प्रोग्राम िा 

सू्कलमा आिेदन वदन सक्छन्। 

• विद्यार्थीहरू जुन सुकै सू्कलमा भाग वलन इचु्छक भए पवन, त्यसको िास्ता नगरी, सबै नयााँ JCPS विद्यार्थीहरू र 

सरेका विद्यार्थीहरूले आिेदन वदन आिश्यक छ। 

• यवद िपाइाँ छनोट के्षत्रमा बसु्नहुन्छ भने, िपाइाँले िर नवजक िा टाढाको विद्यालयको विकल्प रोज्न सकु्न हुनेछ। 

• आमाबाबुले सू्कललाई आफनो बालबावलकाको पवहलो रोजाइको रूपमा संकेि गरेमा JCPS ले एउटै िरका 

दाजुभाइ/वदवदबवहनीहरूलाई प्रार्थवमक विद्यालय के्षत्रमा साँगै राख्छन्।  

• वजल्लाले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा राख्दा अविभािकको रोजाई, ठाउाँ , विद्यार्थीको िरको ठेगाना र विद्यार्थी वनकायको 

विविििालाई पवन विचार गदाछ। 

 

• िरको ठेगाना र विद्यार्थी वनकायको विविििालाई पवन विचार गदाछ। 

• िपाईले आफ्नो अध्यागमन ब्लस्र्थवि र/िा एक वनविि, वनयवमि, र रािको पयााप्त वनिासको पिााह नगरी 

बच्चालाई सू्कलको लावग दिाा गना सकु्नहुन्छ। 

 

ध्यान मदनुपने िहत्वपूर्ा कुरा प्र
ाथ

मम
र्क
 

मव
द्य

ाल
य
 

क्ष
त्र

ह
रू
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प्राथक्षिक क्षिद्यालय िेत्र िानक्षचत्र 
 
 
 

प्राथक्षिक क्षिद्यालय िेत्रहरू  

एथटान के्षत्र 

 

 बैलार्ड के्षत्र 

र्स के्षत्र 

पूर्ाडञ्चल के्षत्र  

फेयरर्ले के्षत्र 

 

फना क्रीर्क जोन 

इरोक्वाइस जोन 

 

 जेफरसनटाउन जोन  

 

मूर के्षत्र 

 पीआरपी जोन  

 

सेनेर्का जोन 

 

दमक्षणी के्षत्र 

उपत्यर्का के्षत्र                          

 

वैगनर जोन 

 

 
 

 

 
 

 

 

Resides Elementary Schools Choice Zone 

प्र
ाथ

मम
र्क
 

मव
द्य

ाल
य
 

क्ष
त्र
 

म
ान

मच
त्र
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 Schools 

 
 

 

Atherton Elementary Zone 

Bloom Elementary .............................................. 18 

Camp Taylor Elementary ..................................... 19 

Shelby Academy ................................................ 19 

Ballard Elementary Zone 

Chancey Elementary .......................................... 20 

Dunn Elementary ............................................... 21 

Norton Commons Elementary .............................. 21 

Norton Elementary ............................................. 22 

Portland Elementary ........................................... 22 

Zachary Taylor Elementary .................................. 23 

Wilder Elementary .............................................. 23 

Doss Elementary Zone 

Crums Lane Elementary ...................................... 24 

Kenwood Elementary ......................................... 25 

Layne Elementary .............................................. 25 

Maupin Elementary ............................................ 26 

Stonestreet Elementary ....................................... 26 

Trunnell Elementary ........................................... 27 

Eastern Elementary Zone 

Atkinson Academy .............................................. 28 

Bowen Elementary .............................................. 29 

Byck Elementary ................................................ 29 

Hite Elementary ................................................. 30 

Lowe Elementary ............................................... 30 

Middletown Elementary ...................................... 31 

Stopher Elementary ........................................... 31 

Fairdale Elementary Zone 

Auburndale Elementary .....................................32 

Coral Ridge Elementary .................................... 33 

Fairdale Elementary .......................................... 33 

Minors Lane Elementary.................................... 34 

Fern Creek Elementary Zone 

Bates Elementary ..............................................35 

Fern Creek Elementary ..................................... 36 

Price Elementary ............................................. 36 

Wheeler Elementary .......................................... 37 

Wilt Elementary ................................................ 37 

Iroquois Elementary Zone 

Cane Run Elementary ....................................... 38 

Frayser Elementary ...........................................39 

Gutermuth Elementary .......................................39 

Hazelwood Elementary ..................................... 40 

Jacob Elementary ............................................ 40 

Mill Creek Elementary ........................................ 41 

Rutherford Elementary ...................................... 41 

Semple Elementary ............................................ 42 

Jeffersontown Elementary Zone 

Cochrane Elementary....................................... 43 

Farmer Elementary .......................................... 44 

Jeffersontown Elementary ................................. 44 

Tully Elementary ................................................45 

Watterson Elementary ........................................45 

Wheatley Elementary ........................................ 46 

Moore Elementary Zone 

Hartstern Elementary ........................................47 

Luhr Elementary .............................................. 48 

Smyrna Elementary .......................................... 48 

Pleasure Ridge Park Elementary Zone 

Eisenhower Elementary .................................... 49 

Greenwood Elementary .................................... 50 

Kerrick Elementary ........................................... 50 

King Elementary ................................................ 51 

Sanders Elementary .......................................... 51 

Shacklette Elementary ...................................... 52 

Wellington Elementary ...................................... 52 

Wilkerson Elementary....................................... 53 

Seneca Elementary Zone 

Cochran Elementary......................................... 54 

Engelhard Elementary ...................................... 55 

Goldsmith Elementary ....................................... 55 

Indian Trail Elementary ...................................... 56 

Klondike Lane Elementary ................................. 56 

McFerran Preparatory Academy ........................ 57 

Southern Elementary Zone 

Blake Elementary ............................................. 58 

Blue Lick Elementary ......................................... 59 

Laukhuf Elementary .......................................... 59 

Okolona Elementary ......................................... 60 

Rangeland Elementary ...................................... 60 

Slaughter Elementary ........................................ 61 

Valley Elementary Zone 

Dixie Elementary .............................................. 62 

Johnsontown Rd . Elementary ............................. 63 

Kennedy Elementary ........................................ 63 

Medora Elementary .......................................... 64 

Waggener Elementary Zone 

Breckinridge-Franklin Elementary....................... 65 

Chenoweth Elementary..................................... 66 

Field Elementary ............................................... 66 

Alex R . Kennedy Elementary .............................. 67 

St . Matthews Elementary .................................... 67 
 

 

Audubon Traditional Elementary ......................... 69 

Brandeis Elementary ......................................... 70 

Brown, J . Graham, School ................................. 70 

Carter Traditional Elementary ............................. 71 

Coleridge-Taylor Elementary .............................. 71 

Foster Traditional Elementary ............................. 72 

Greathouse/Shryock 

Traditional Elementary ................................ 72 

Hawthorne Elementary ..................................... 73 

Lincoln Elementary 

Performing Arts School ............................... 73 

Schaffner Traditional Elementary ........................ 75 

Whitney Young Elementary ................................ 75 

Schools alphabetized by last name 

प्राथमिक विद्यालयमा एक झलकिा 
 प्र

ाथ
मि

क
 मर्

द्य
ाल

य
 ए

क
 झ

ल
क

ि
ा 
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Trunnell Elementary 

The Academy @ Shawnee 

00% New West End Middle 

Network 1 

Maupin Elementary 
Kennedy Elementary 
King Elementary 

Network 2 
Cochran Elementary 
Engelhard Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Network 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge/Franklin Elementar 
Byck Elementary 

Portland Elementary 

Coral Ridge Elementary 
Johnsontown Rd. 

Elementary 
Kenwood Elementary 

Iroquois High 

Cane Run Elementary 

Frayser Elementary 

Gutermuth Elementary 

  
 

छनोट के्षत्र (कालो रेखा) मित्र बसे्न मर्द्याथीहरूसँग घर नमिक या टाढाको प्राथमिक, मनम्निाध्यमिक, र्ा िाध्यमिक तोककएको मर्द्यालयिा िान ेछनोट हुन्छ। 

आगिन ककन्र्रगाटडन मर्द्याथीहरू, JCPS का नयाँ मर्द्याथीहरू, र्ा छनोट के्षत्रिा ठेगाना पररर्तडन िएका मर्द्याथीहरूल ेआफ्नो घर नमिक र्ा टाढाको स्कूल चयन गनडको लामग एउटा आर्देन परूा गननडपछड।त्यहाँ कन न ैपरू्डमनर्ाडररत मर्द्यालय छैन।मर्द्याथीहरूले र्ार्षडक रूपिा आफ्नो चयन अपर्ेट गनड सक्छन्।  

सबै मर्द्याथीहरूले म्याग्नटे र स्थानान्तरणका लामग पमन आर्ेदन कदन सक्छन्। 

 

  

 
 सिानता • पहुाँच • सरलता • क्षिक्षिधता • छन ट गनुडहोस् 

    
1  Academy @ Shawnee Middle  

 New West End Middle  

Network 1 
Maupin Elementary 
Kennedy Elementary 
King Elementary 

Network 2 
Cochran Elementary 
Engelhard 
Elementary 
McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary 

Network 3 
Atkinson Academy 
Breckinridge-Franklin 
Elementary Byck Elementary 
Portland Elementary 

 

तलको उदाहरणले बलार्ड हाई स्कूल च्र्ाइस िोनिा बसे्न मर्द्याथीको प्राथमिक मर्द्यालय छनौटहरू देखाउँछ। यस मर्द्याथीको घर नमिकको मर्कल्पहरू पोटडल्याण्र्, 

एटककन्सन, ब्रेककनररि-फ्रैं कमलन र बाइक हुन्। मतनीहरूका टाढा-टाढाका मर्कल्पहरू चान्सी, र्न, नॉटडन किन्स, नॉटडन, र्ाइल्र्र र िाचरी टेलर हुन्। मर्द्याथीहरूले 

उनीहरूको घर नमिकको मर्कल्पहरू र्ा टाढा-टाढाका मर्कल्पहरू रैंक गनछेन,् दनर्ै होइन। 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 
100% 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
45% 

 
 

100% 

 

 

 
 

Crums Lane Elementary Dixie Elementary Auburndale Elementary 

Academy @ Shawnee High Layne Elementary Kennedy Elementary Fairdale Elementary 

Medora Elementary Minors Lane Elementary 

छनौट क्षेत्र 

Ballard High 

Choice Zone 

Ballard High 

Resides Zone 

 

 

 

 

Kennedy  

 

Maupin  

Semple Elementary Wilkerson Elementary 

Rutherford Elementary Wellington Elementary 

Mill Creek Elementary Shacklette Elementary 

Jacob Elementary Sanders Elementary 

Hazelwood Elementary King Elementary 

Kerrick Elementary 

Greenwood Elementary 

Eisenhower Elementary 

Olmsted North/South Academy Farnsley Middle 

Meyzeek Middle Conway Middle 

Pleasure Ridge Park High 

Trunnell Elementary Stonestreet Elementary 

Maupin Elementary 

Lassiter Middle Stuart Academy 
Stuart Academy 

कफ
र्

र
 

ढ
ाँच

ाह
रू
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Thomas Jefferson Middle 

Crosby Middle 

Norton Elementary Shelby Academy 

Luhr Elementary Bates Elementary 

Ramsey Middle Ramsey Middle 

Moore Middle 
Carrithers Middle 

Newburg Middle 
Kammerer Middle Highland Middle 

Fern Creek High Jeffersontown High Moore High Atherton High Ballard High Academy @ Shawnee 

Cochran Elementary Blake Elementary Byck Elementary Alex Kennedy Elementary 

Engelhard Elementary Blue Lick Elementary Hite Elementary St. Matthews Elementary 

Goldsmith Elementary Laukhuf Elementary Lowe Elementary 

 
 

  

 
      

 
100% 

 
100% 

 
100% 

100% 100% 100% 

 

   
 

48% 
52% 

 

 
47% 

55% 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watterson Elementary 
 
 
 

100% 100% 

 

 
 

 
 

100% 

 
 

 
38% 

53% 

 
  

 

62% 100% 
 

 
 

   

 
  

Network 2 Network 3 

Fern Creek Elementary Cochrane Elementary 
Smyrna Elementary 

Camp Taylor Elementary 
Norton Commons 

Elementary 

Indian Trail Elementary Okolona Elementary Middletown Elementary 

Klondike Lane Elementary 
Rangeland Elementary 

Stopher Elementary 

Network 3 Choice Zone Options 

Portland Elementary 

Byck Elementary 

Network 2 Choice Zone Options 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Portland Elementary 

 

Byck Elementary 

 
Breckinridge-Franklin 

Elementary 

 

Atkinson Academy 

Network 2 Choice Zone Options 

Wheatley Elementary 

McFerran Preparatory 
Academy 

Engelhard Elementary 

Cochran Elementary 

Network 1 Choice Zone Options 

King Elementary 

Kennedy Elementary 

Maupin Elementary 

Slaughter Elementary 

McFerran Preparatory 
Academy 

Field Elementary Bowen Elementary 
Knight Middle 

Chenoweth Elementary Atkinson Academy 
Thomas Jefferson Middle 

Noe Middle 

Breckinridge-Franklin 
Elementary 

Echo Trail Middle (NEW) 

Southern High Seneca High 

Westport Middle 

Wheatley Elementary 
Waggener High Eastern High 

 Watterson Elementary 
Wilder Elementary 

Wilt Elementary 
Tully Elementary 

Zachary Taylor Elementary 
Wheeler Elementary Jeffersontown Elementary 

Portland Elementary 

Price Elementary Farmer Elementary 

Echo Trail Middle (NEW) 
Dunn Elementary Bloom Elementary 

Harstern Elementary 
Chancey Elementary Meyzeek Middle 

New West End Middle 

F
eed

er P
atern

s 

Atkinson Academy 
 

Breckinridge-Franklin 
Elementary 
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Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary 

Schools Choice Zone 

Camp Taylor Elementary 

Address: 1446 Belmar Drive, Louisville, KY 40213 Phone: (502) 485-8222 
Principal: John Shanton Student Enrollment: 447 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/camptaylorelementary 

 हामी साना सममपात छ ौं शैमक्षर्क प्रवीणता तफा  सबै मवद्याथीहरू। हामी मनरन्तर मवमशर 

आवश्यर्कताहरू पमहचान गरेर, योजनाहरू मवर्कास गरेर, र सू्कल समुदायलाई 

मशमक्षत गने लक्ष्य राख्दछ ौं। सबै मवद्याथीहरू मवश्वव्यापी समुदायर्का उत्पादर्क 

सदस्यहरू हुन् भनेर सुमनमित गनार्का लामग र्कायायोग्य र्कदमहरू चाल्ने। 

 सू्कल हाइलाइट्स 

 

•  पूणा-समय टेक्नोलोजी, पुस्तर्कालय मममडया, र्कला र मानमवर्की, र 
शारीररर्क मशक्षा (पीई) प्रमशक्षर्कहरू प्रदान गदाछ 

• अनुदान प्राप्तर्कताा[सम्पादन गने] (5x5 Fund for the Arts Grant) 
मवद्याथीहरू थथानीय र्कला सौंगठनहरूर्को प्रदशानमा भाग मलन्छन्। 

• साौंसृ्कमतर्क रूपमा सबै मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गदाछ 

    मवमवि वातावरण 

 परामशा र इन-सू्कल नेतृत्व अवसरहरूर्को साथसाथै सह-एड बासे्कटबल, 

मचयरमलमडौंग, चेस क्लब, मवद्याथी समहत सू्कल र पमछ-सू्कल गमतमवमिहरूर्को 

एर्क मवसृ्तत शृ्ौंर्ला प्रदान गदाछ। सरर्कार, र्कला क्लब, बैंड, ऑरे्कस्टि ा वामषार्क 
(Disney Musical, Girls on the Run, 4-H, Junior 
Achievement (JA), Every 1 Reads, robotics team, the 
Male Empowerment Program, र  the Ladies of Camp 
Taylor)

 

  
 
 
 
 

 

                  क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल   

           Shelby Academy 

Address: 735 Ziegler Street, Louisville, KY 40217 Phone: (502) 485-8327  
Principal: Dr. Jimica Howard Student Enrollment: 452  
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home 

 

 
Bloom Elementary 

Address: 1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204 Phone: (502) 485-8211 
Principal: Dr. Jack Jacobs Student Enrollment: 523 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home 

 
 
हामी मशक्षाथीहरूर्को हाम्रो समुदायलाई मजमे्मवार र आत्ममनभार नागररर्क हुन 

सशक्त र सौंलग्न गना सममपात छ ौं हामी हाम्रो पाठ्यक्रममा मवद्याथीहरूर्को जीवन र 

अनुभवहरू रे्कम्भित गरेर साौंसृ्कमतर्क पमहचान र व्यम्भक्तत्वर्को सम्मान गदाछ ौं। 
हामी प्रते्यर्क मवद्याथी सफल हुन आवश्यर्क र्क शल, ज्ञान, र मवशेषज्ञता मवर्कास 

सुमनमित गना प्रमतबद्ध छन्। हामी हाम्रो शार्का लाई माया गछौं, र हामी हरेर्क मदन 

र्काम गदाछ ौं मर्क हामी सबै सँगै तैछौं! 

सू्कल हाइलाइट्स 

•  हामी शार्का  हरू ह ौं! सुरमक्षत, सहयोगी, जवाफदेही, 

मजमे्मवार (ADL) र दयालु

Workshop Model tailored to individual student 
needs 

• मवशेष के्षत्रहरू: र्कला, पुस्तर्कालय / मममडया, सौंगीत; शारीररर्क 

मशक्षा; मवज्ञान, सौंगीत, ईम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM); र 

मथएटर 

• र्कोर्करररु्कलर गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरलीमडौंग, सुरक्षा 
गस्ती, सामुदामयर्क बगैंचा, मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम 

(STLP), दु्रत स्मरण/अर्कादममर्क टोली 

• दोस्रो भाषा (ईएसएल) र्कायाक्रमर्को रूपमा अङ््कगे्रजी (ESL)

 प्राथममर्क मवद्यालय Blom, हामी जीवन-समृद्ध अवसरहरू प्रदान गदाछ ौं तामर्क 
मवद्याथीहरू आफैं र्को उत्तम सौंस्करण बन्न सशक्त हुन्छन्। हाम्रो दृमरर्कोण व्यम्भक्तगत 

मवद्याथी वृम्भद्धमा मवश्व नेता बने्न हो। Tहाम्रो मसके्न समुदायले मवद्याथीहरूलाई मसक्न मन 

पराउन र प्रवीणता प्राप्त गना समग्र दृमरर्कोण प्रदान गरेर मशक्षार्को महत्वलाई महत्व मदन 
उते्प्रररत गदाछ। 

सू्कल हाइलाइट्स 

•  पूणा-समय सौंगीत, शारीररर्क मशक्षा (पीई), से्पमनश, पुस्तर्कालय, र्कला र 

टेक्नोलोजी मशक्षर्कहरू प्रदान गदाछ 

•      ताइ क्वोन डो, चेस, बासे्कटबल, मचयरमलमडौंग, मममडया क्लब, डि ामा क्लब, योङ्क       

        रेम्ब्रान््टस, र अर्कादममर्क टोली समहत सू्कल पमछर्का र्कायाक्रमहरू प्रदान गदाछ 

 अनुदान-मवजेता सू्कल बगैंचा र्कक्षा मनदेशनमा समावेश गररएर्को छ र रामरि य 

रूपमा मान्यता प्राप्त छ Food is Elementary प्रथम शे्णीर्का मवद्याथीर्का लामग 

र्कायाक्रम 

 

 बमलयो र्कक्षा र्कोठा र सामुदामयर्क समथानर्को साथ समक्रय रूपमा सौंलग्न 

अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ 

दोस्रो भाषा र्कायाक्रमर्को रूपमा अङ््कगे्रजी

कुनै िृणा नभएको विद्यालयहरूको लावग संगठनसाँग साझेदारी गदै 

  विद्यार्थीहरूको लावग कला एकीकरण 

 (k-5)
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Bloom •  •   •  •  •   

Camp Taylor •    •  •  •   

Shelby •    •  •  •  •  
 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/camptaylorelementary
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home
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Resides Elementary Schools 

Dunn Elementary 

Address: 2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207 Phone: (502) 485-8240 
Principal: Dr. Tracy Barber Student Enrollment: 472 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home 

In-Network Choice Zone Elementary 

Schools Choice Zone 

  

 

 i हामी साक्षरता, सौंख्यात्मर्कता, प्रभावर्कारी र्कमु्यमनरे्कटर, उदीयमान अने्वषर्क, तयार र 

लमचलो मशक्षाथी, मवश्वव्यापी र साौंसृ्कमतर्क रूपमा सक्षम नागररर्क, र उत्पादर्क 

सहयोगीर्को के्षत्रमा टेक्नोलोजी र्क शल समावेश गदाछ ौं।            

सू्कल हाइलाइट्स 

 हामी व्यम्भक्तगत मशक्षा प्रदान गदाछ ौं  (Passion Projects, Genius Hour) र दोस्रो 

भाषार्को रूपमा अङ््कगे्रजी (USL), र पररयोजना मा आिाररत मशक्षा (PBL) 

 मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ्क, र्कला र गमणत (STEAM) प्रयोगशाला; र्कला र 

मानमवर्की; स्पामनस; पुस्तर्कालय; र शारीररर्क मशक्षा (PE) 

 जसै्त र्कायाक्रमहरू माफा त जीवनर्को लामग तयार नेताहरूर्को मवर्कास गदाछ Franklin 

Covey’s Leader in Me (उच्च प्रभावर्कारी व्यम्भक्तहरूर्को 7 बानीहरूबाट नेतृत्व 

मसद्धान्तहरू एर्कीरृ्कत गदाछ)

 

 बमलयो अमभभावर्क मशक्षर्क सौंगठनले अमभभावर्कसँग साझेदारी गरेर्को छ । 

 र समुदाय[सम्पादन गने] 

 र्कमाचारीहरू, मवद्याथीहरू र पररवारहरूर्को लामग साँझर्का र्कायाक्रमहरू सम्बन्धहरू 

बढाउने र बमलयो सू्कल सौंसृ्कमत सौंरक्षण गने गमतमवमिहरूमा सौंलग्न हुन 

 चेस क्लब, अर्कादममर्क र समस्या समािान टोली, ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, बासे्कटबल, 

मचयरलीमडौंग, र र्कायाक्रमहरू प्रदान गदाछ( Girls Who Code Club, Student 

Ambassador Program, Student Technology Leadership Program (STLP)), 

क्रस-र्कन्टि ी, फुटबल, झण्डा फुटबल, रे्कटा स्काउट्स, गला स्काउट्स,  

बच्चाहरू, रोबोमटक्स, र अमिर्कर्को लामग ईौंटहरू 

 मसर्काइ प्रदशान गना प्रयोग गररने मवमभन्न प्रर्कारर्का प्रमवमिहरू प्रदान गदाछ, 
(Chromebooks, iPads, Google Classroom, Osmos, Flipgrid, 
Green Screen, iMovie, र र्कोमडङ्क र्कायाक्रमहरू 

 व्यम्भक्तगत मवद्याथी रुमचहरूसँग सम्बम्भन्धत वास्तमवर्क-मवश्व पररदृश्यहरू प्रयोग गरेर 

अविारणाहरूर्को गमहरो समझ मवर्कास गना सबै मवद्याथीहरूलाई प्रदान गररएर्को सौंविान 

र्कक्षाहरू

 
 

  
 

क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल   
 
 

 
 
 
Chancey Elementary 

Address: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 Phone: (502) 485-8387 

 

Norton Commons Elementary 

Address: 10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 Phone: (502) 485-8367 
Principal: Allyson Vitato Student Enrollment: 546 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons 

Principal: Tioka Ivory Student Enrollment: 553 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home 

 

 

  
हामी सहयोगी र नवीन अनुभवहरू माफा त मसके्न पे्रम रे्ती गदाछ ौं। हाम्रो उदे्दश्य २१ 

औौं शताब्दीर्का मशक्षाथीहरूलाई सुरमक्षत, मवमवि, हेरचाह गने र पारस्पररर्क 

सम्मानजनर्क वातावरणमा हुर्कााउनु हो। हामी मवश्वास गदाछ ौं मर्क सबैलाई मसके्न 

आनन्दर्को अनुभव गने अमिर्कार छ, र हामी हाम्रा मवद्याथीहरूर्को मवमवितार्को उत्सव 

मनाउन गवा गदाछ ौं। हामी शैमक्षर्क उतृ्करतार्को लामग प्रमतबद्ध छ ौं मर्कनमर्क हामी 

स्वीर्कार गदाछ ौं मर्क मशक्षा सौंसारलाई पररवतान गने मागा हो। 

सू्कल हाइलाइट्स 
 

 समू्पणा बच्चासम्म पुग्न र मसर्काउन साझेदारर्को रूपमा पररवारहरूलाई स्वागत गदाछE 

•        पररयोजना-आिाररत मशक्षण गमतमवमिहरू माफा त व्यम्भक्तगत रुमचहरू र मसके्न शैलीहरू अँगालेर      

          मवद्याथीहरूलाई सौंलग्न गदाछ 

 प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली मसके्न अवसरहरू प्रदान गदाछ (Primary Talent Pool; K–5) 

 सङ्गीत, र्कला, र्कल्याण र २१ औौं शताब्दीर्को मममडया लाइबे्ररी सेन्टरमा मवशेष 

के्षत्र मनदेशन प्रदान गदाछ 

 समथानर्को िेरै स्तरहरू प्रदान गदाछ (MTSS) सबै तहर्का मवद्याथीहरूलाई 

उनीहरूर्को शैमक्षर्क, सामामजर्क र भावनात्मर्क आवश्यर्कताहरू पूरा गना थप 

मनदेशन प्रदान गने 

•       दोस्रो भाषा (ईएसएल) र्कायाक्रमर्को रूपमा अमग्रम र्कायाक्रम र अङ््कगे्रजी(ESL) 

 

 टेक्नोलोजीर्को साथ मनदेशन इन्यूज गदा  हाम्रा मवद्याथीहरूर्को व्यम्भक्तगत 

आवश्यर्कताहरू पूरा गनाछ (k-5):र्कम्प्युटर ल्याब आईयाड (,iPad) , 1:1 

Chromebook. 

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: रोबोमटक्स, क्रस-र्कन्टि ी, रनमा रे्कटीहरू, बुर्क क्लब, 

फुटबल, टेमनस, 

 मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), मचयरमलमडौंग, बासे्कटबल, ब्यान्ड, 

आरे्कस्टि ा, अर्कादममर्क टोली, मवद्याथी पररषद, र क्लबहरू जसै्त ( Garden 

Club, and Girl Scouts) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

यो हाम्रो लक्ष्य हो मर्क हाम्रा सबै मवद्याथीहरू मजमे्मवार नागररर्कहरू हुनेछन् जसले स्वति समस्या 

समािान र लचीलापन प्रदशान गछा न्। 

हाम्रो ममशन र्कठोर मनदेशन, जानबूझर्कर मशक्षा, र साथार्क सम्बन्धर्को माध्यमबाट एर्क सशक्त र 

नवीन समुदायर्को उदाहरण मदनु हो। 

 

सू्कल हाइलाइट्स 

  मशक्षण प्रयोगशाला, सौंगीत, पुस्तर्कालय, र्कला, शारीररर्क मशक्षा 

 मवशेष के्षत्र र्कायाक्रमर्को भागर्को रूपमा क्लब प्रोग्राममौंग समावेश गदाछ, जसले 

मवद्याथीहरूलाई उच्च-रुमच पाठ्यक्रम के्षत्रहरूमा सौंविान र्कक्षाहरू प्रदान गदाछ 

 मवद्याथीर्को उपलम्भब्ध बढाउन अमभभावर्क र समुदायसँग बमलयो साझेदारी

 

 
 

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: रोबोमटक्स क्लबहरू (K–5), मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व 

र्कायाक्रम (STLP), शतरौंज क्लब, अर्कादममर्क टीम, बैंड, ऑरे्कस्टि ा, बासे्कटबॉल, 

चीयरलीमडौंग, Beta क्लब, क्रस-र्कन्टि ी, र अन्य। मवद्याथीहरूर्को रुमचर्को आिारमा 

वामषार्क रूपमा पररवतान प्रस्ताव गररएर्का गमतमवमिहरू 

 नॉटान र्कमन्स वाईएमसीएसँग साझेदारीर्को माध्यमबाट समू्पणा बच्चालाई मशमक्षत गना 

प्रोत्साहन गदाछ, जसले मवद्याथीहरू, र्कमाचारीहरू र पररवारहरूर्को लामग प्रोग्राममौंग 

प्रदान गदाछ जसै्त र्कसरत बुिवार र दोस्रो र्कक्षामा प डी र्कक्षाहरू (Norton 

Commons YMCA) 

 दोस्रो भाषा र्कायाक्रमर्को रूपमा अङ््कगे्रजी (ESL)
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Chancey •  •   •  •  •   

Dunn •  •   •  •  •   

Norton Commons •  •  •  •  •  •   

Norton •  •   •  •  •   

Portland •    •  •  •   

Zachary Taylor •    •  •  •   

Wilder •  •   •  •  •   

 

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons
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Norton Elementary 

Address: 8101 Brownsboro Road, Louisville, KY 40241 Phone: (502) 485-8308 
Principal: Marcella Minogue Student Enrollment: 728 Web: 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home 

Zachary Taylor Elementary 

Address: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 Phone: (502) 485-8336 Principal: 
Dwayne Roberts Student Enrollment: 308 Web: 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home 

 
 

 
 जहाँ सबै मवद्याथीहरू उच्च स्तरमा मसक्छन्।  रु्कनै अपवाद छैन! रु्कनै बहाना छैन! 

 

सू्कल हाइलाइट्स 

 2017 मा रामरि य स्तरमा उच्च प्रदशान मवद्यालय2017  (National Blue Ribbon 

School) 

 सबै गे्रड स्तरहरूमा प्रमतभाशाली मवद्याथीहरूर्को लामग सौंविान 

गमतमवमिहरू(Advance Program Primary Talent Pool)  

 र्कला र सौंगीत दुवैमा प्रमामणत मशक्षर्कहरू मनयुक्त गदाछ, सबै मवद्याथीहरूर्को लामग 

र्कला र्कायाक्रमलाई समृद्ध गदाछ 

 क्रोमबुर्क, आइयाड र ल्यापटपर्को प्रयोगमाफा त दैमनर्क मसर्काइमा प्रमवमि समावेश 

गदाछ 

 

 अमतररक्त गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, फुटबल, भमलबल, 

झण्डा फुटबल, क्रस-र्कन्टि ी, अर्कादममर्क टोली, चेस क्लब, रोबोमटक्स, 

बगैंचा क्लब, डि ामा क्लब, र ब्यान्ड 

 

 पाँच ौं र्कक्षार्का मवद्याथीहरूर्को लामग ब्यान्ड र आरे्कस्टि ा र्कक्षाहरू समावेश 

गदाछ 

 

 सू्कलव्यापी फ्ाौंसीसी मनदेश; मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ्क र गमणत 

(STEM) ;  पुस्तर्कालय मममडया सेन्टर दोस्रो भाषा र्कायाक्रम र पररयोजना-

आिाररत मशक्षार्को रूपमा अङ््कगे्रजीमा रे्कम्भित छ (ESL ;PBL) 

 वामषार्क र्कला र सौंगीत महोत्सव, जसले मवद्याथीहरूर्को व्यम्भक्तगत प्रमतभार्को 

उत्सव मनाउँदछ 

 पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघिारा प्रायोमजत र्कायाक्रमहरू 
(PTA) 

हाम्रा र्कमाचारीहरूले सबै मवद्याथीहरूलाई आज प्राप्त गना र भोमलर्को नेतृत्व गना दैमनर्क 

रूपमा र्काम गछा न्. Zachary Taylor र्कमाचारीहरूले सबै मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को 

पूणा क्षमतामा पुग्नर्को लामग बमलयो जग मनमााण गनेछन् र यो सुमनमित गनेछन् मर्क आजर्को 

मशक्षार्को लामग उच्च अपेक्षाहरूले आजीवन मशक्षाथीहरूर्को लामग भवन िर्कहरू प्रदान 

गदाछ। 

सू्कल हाइलाइट्स 

 ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, सौंगीत, शारीररर्क मशक्षा, र्कला, र पुस्तर्कालय मममडया प्रदान गदाछ 

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: रोबोमटक्स क्लब, म्भक्वर्क ररर्कल, समस्या समािान, 

बासे्कटबल, मचयरमलमडौंग, क्रस-र्कन्टि ी, समुदाय-प्रायोमजत रे्कटा स्काउट / रे्कटी 

स्काउट्स, सुरक्षा गस्ती 

 अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA), थथानीय चचा र व्यवसायहरूर्को समथान

 

 पूणा-समय मानमसर्क स्वास्थ्य परामशादाता र सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप 

समथान गदाछ (PBIS) प्रमामणत व्यवहार समथान र्कमाचारीर्को साथ पूणा 

                          -समय सर्कारात्मर्क र्काया रे्किर्को साथ 

 मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ्क, र्कला र गमणत (STEAM) 

 पररयोजनामा आिाररत मसर्काइलाई सहयोग पु¥याउन र्कम्प्युटर ल्याब 

र्ोल्नुहोस् (PBL) र STEAM सबै तहर्का लामग रे्कन्टर्की मवज्ञान रे्कििारा 

मसजाना गररएर्का र्कायाक्रमहरू 

 प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली समथान सेवाहरूर्को साथ प्राथममर्क प्रमतभा  

पूल र अमग्रम र्कायाक्रम 

 दोस्रो भाषा र्कायाक्रमर्को रूपमा अङ््कगे्रजी

 

  

 
 

Portland Elementary 

  Address: 3410 Northwestern Pkwy., Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8313 

Principal: Michelle Perkins Student Enrollment: 249 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland 

Wilder Elementary 

Address: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 Phone: (502) 485-8350 
Principal: Bill Perkins Student Enrollment: 560 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder 

 

यो एर्क पूणा रूपमा व्यम्भक्तगत वातावरण हो जहाँ मशक्षाथीहरूले अनुभवहरू प्राप्त 

गदाछन् जुन उनीहरूर्को मवमशर भावनात्मर्क, साौंसृ्कमतर्क र शैमक्षर्क आवश्यर्कताहरू 

अनुरूप हुन्छन्। 

हामी मवश्वास गदाछ ौं मर्क प्रते्यर्क मवद्याथीसँग फस्टाउने, बढ्ने र प्राप्त गने अवसर छ चाहे 

मतनीहरूर्को सुरुर्को ठाउँ मर्कन नहोस्। 

सू्कल हाइलाइट्स 

 व्यम्भक्तगत आवश्यर्कताहरू पूरा गने अनुरूप मनदेशन प्रदान गना सानो-वगा-साइज 

मवर्कल्प 

 पूणा-समय र्कला, शारीररर्क मशक्षा, पुस्तर्कालय, र दयालु सू्कल र्कायाक्रम (CSP) 

 िेरै इन-सू्कल र सामुदामयर्क सेवा प्रदायर्कहरू माफा त व्यापर्क मागादशान र 

मानमसर्क स्वास्थ्य प्रोग्राममौंग 

 मवश्वमवद्यालयसँग सहर्काया गदाछ (University of Louisville (UofL) Signature 

Partnership) र्कक्षार्कोठामा नवीन अभ्यासहरू लागू गने मशक्षर्कहरूलाई समथान 

गना र 25 अत्यािुमनर्क भचुाअल लमनिंग हेडसेटहरूर्को साथ भचुाअल लमनिंग ल्याब 

प्रदान गदाछ 

 एर्क मुहम्मद अली रे्कि शाम्भन्त बगैंचा, गे्रड-स्तरीय बगैंचाहरू राख्दछ 

(Muhammad Ali Center Peace Garden)  एर्क स्वथथ र हररयो 

सू्कलर्को लामग 2015 पुरस्कार मजत्यो  

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: पयाावरण क्लब, Girls on the Run, Metro 

United Way (Ready 4K and Lincoln Foundation), बासे्कटबल, 

चीयरलीमडौंग, अर्कादममर्क टोली, मपयानो पाठ, सौंगीत मवस्फोट, मवद्याथी 

टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP) 

  र्कला र्कायाक्रम र ताजा फल र तरर्कारी र्कायाक्रमर्को लामग 5×5 र्कोषमा 

भाग मलन्छ (5x5 Fund for the Arts) 

 साझेदारी[सम्पादन गने]: Louisville Nature Center, Oxmoor 

Farms and Food Literacy Project, Parklands of Floyd Fork, 
Louisville Metro Parks (ECHO), NEC “Love the ‘Ville” 
partner school Humana, Elevate Portland (UofL College of 
Business), Yum! Brands 

 दोस्रो भाषा (ईएसएल) र्कायाक्रमर्को रूपमा अङ््कगे्रजी

 
हामीले 1957 देम्भर् पूवी जेफरसन र्काउन्टीमा मवद्याथीहरूलाई गुणस्तरीय मशक्षा प्रदान 

गरेर्का छ ौं. हाम्रा मवद्याथीहरूले लगातार हाम्रो सू्कललाई मध्य मवद्यालयर्को लामग तयार र 

तयार छोड्छन्।  आमाबाबु र पूवा मवद्याथीहरूले हाम्रो सू्कलमा आफ्नो अनुभवर्को बारेमा 

सर्कारात्मर्क रु्करा गछा न्। हाम्रो ममशन यो हो मर्क मवद्याथीहरूसँग एर्क ठोस आिार हुनेछ 

तामर्क उनीहरू तयार हुन्छन् 

बदमलँदो समाजमा नेतृत्व गने । हामी हाम्रा मवद्याथीहरूलाई पे्ररणादायी, सान्दमभार्क र 

व्यापर्क गुणस्तर मशक्षा प्रदान गरेर उनीहरूर्को पूणा क्षमतामा पुग्न सशक्त बनाउँछ ौं। 

अन्तमा, हामी मवद्याथीहरूलाई मजमे्मवारी मसर्काउँछ ौं र मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को 

सवाशे्ष्ठ हुन चुन ती मदन्छ ौं। 

सू्कल हाइलाइट्स 
 

 प्राथममर्क प्रमतभा पूल, अमग्रम र्कायाक्रम, र दोस्रो भाषार्को रूपमा अौंगे्रजी 

(ESL)  

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: चीयरलीमडौंग, बासे्कटबल, र्कोरस, युवा रेम्ब्रान््टस, 

क्रस-र्कन्टि ी, टि ्यार्क, अर्कादममर्क टोली, सुरक्षा गस्ती, रे्कटा स्काउट्स, रे्कटी 

स्काउट्स, र मवद्याथी पररषद

 

 पठन पाठनर्का लामग दुई पुरस्कार (Mayor's Top Apple Award) 

 

 पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघिारा प्रायोमजत मामसर्क र्कायाक्रमहरू (PTA) 

 र्कला; सौंगीत; लैमटन; मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ्क र गमणत (STEM); स्पामनस; ऑरे्कस्टि ा; 

बैंड; शारीररर्क मशक्षा[सम्पादन गने] (PE); र पुस्तर्कालय 

 वाईएमसीए बाल सौंविान र्कायाक्रम ( CEP)  सू्कल अमघ र पमछ बच्चार्को हेरचाह 

 2016 में सू्कल ऑफ मडम्भस्टौंक्शन ( Kentucky Department of Education )

B
allard

 Z
o
n
e 

 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder
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Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

Choice Zone 

Kenwood Elementary  

 Address: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214 Phone: (502) 485-8283  

Principal: Jill Handley     Enrollment 578   

Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood 

 

केनर्नर् प्राथमिक एक हरेचाह र सनरमक्षत र्ातार्रण हो िसले प्रत्येक मर्द्याथीिा 

राम्रो चररत्र,मिम्िेर्ारी र शैमक्षक सफलतालाई बढार्ा दददँ ैसम्पूणड बच्चालाई 

मशमक्षत गनड प्रयास गछड। केनर्नर् मर्द्याथीहरूले मनष्ठा कायि राखे्नछन्,प्रिार्कारी 

रूपिा सञ्चार गनेछन्, र आलोचनात्िक मचन्तक/सिस्या सिार्ानकताडहरू हुनेछन्। 

केनर्नर् केन्टकी िरिा मर्द्याथी,अमििार्क र किडचारीहरू हरुको सबैिन्दा 

िनपने स्कूलहरू िध्ये एक हुनेछ। 

 मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

• रामिय ESEA मर्मशष्ट मर्द्यालय, पररर्ार िैत्री प्रिामणत मर्द्यालय, र 
घृणाको लामग कननै ठाउँ नरहकेो स्कूलको रूपिा िान्यता प्राप्त। 

• सिानतार सिारे्शीकरणिा ध्यान केमन्ित गदै मर्द्याथीहरूको आर्श्यकताहरू 

पूरा गने व्यमिगत मशक्षा सनमनमित गनड कायडशाला दमृष्टकोण िाफड त साांस्कृमतक 

रूपिा सान्दर्िडक मनदशेनहरू कदइन्छ। 

• राज्य र रामिय चररत्र मर्द्यालयको रूपिा िान्यता प्राप्त। 

• एर्िान्स कायडक्रि र दोस्रो िाषा (ESL)को रूपिा अांगे्रिी उपलब्र् छ। 

प्रते्यक विद्यार्थीका आिश्यकिाहरू कसरी पूरा गने भने्न वनिाारण गना साप्तावहक 

व्यािसावयक लवनाङ कमु्यवनटीहरू (PLCs) मा भाग वलने मास्टर वशक्षकहरूलाई 

वनयुक्त गररा न्छ; यसकालागी िेरै वशक्षकहरूले रावरि य बोडा बाट प्रमाणपत्र प्राप्त 

गरेका छन्। 

एक दृश्य कला र संगीि कायािम प्रदान गदाछ जसले संगीि, चाल, नाटक, र 

दृश्य कलाहरूमा वनदेशन प्रदान गदाछ। 

• एक STEM ल्याब प्रदान गदडछ िसले िहत्र्पूणड सोच,सिस्या सिार्ान, रोबोरटक्स, र 

प्रोग्रामिङिा मनदशेन प्रदान गररन्छ। 

• मर्द्याथीहरूलाई मर्मिन्न रुमचहरू र कररयर िागडहरू अन्रे्षण गनड अननिमत कदने  

गमतमर्मर्हरू र क्लबहरूको मर्स्तृत श्ृांखला प्रदान गररन्छ। 

•  ट्रिा सेन्सेरटि स्कूल र नो प्लेस टन हटे िनििेन्टको सदस्यको रूपिा तोककएको। 

•  हाम्रो पररर्ार रािदतू, पूणड-सिय नसड, र पररर्ार स्रोत केन्ि (FRC) सांयोिक ले  

सम्पूणड बच्चाको आर्श्यकताहरू पूरा गनड पररर्ारहरूसँग सिन्र्य गदडछन्। 

 

 
 

 

क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल  
 

 
Crums Lane Elementary 

 

 

Layne Elementary 
 Address: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8290               
Principal: Cassandra Hayes Enrollment: 377                       

 Web https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 

 प्रते्यर्क पमहलो र्कक्षादेम्भर् पाँच ौं र्कक्षार्को र्कक्षार्कोठामा २० जना मवद्याथी भएर्को 

सानो र्कक्षा साइजर्को मवद्यालय 

 मशक्षर्कहरूले दैमनर्क मवद्याथीहरूर्को सानो समूहसँग पढ्न र गमणतमा र्काम 

गछा न्, गहन व्यम्भक्तगत र सानो-समूह समथान प्रदान गछा न् 

 मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रमहरूर्को मेमेबरहरूले राज्य स्तरमा दस 

वषामधे्य आठ वषा मजत्यो  (Crums Lane Student Technology 

Leadership Program (STLP)  

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: झण्डा फुटबल, चेस, मचयरमलमडङ्क, भमलबल, 

बासे्कटबल, सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी पररषद, ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, फुटबल, 

एसटीएलपी, नू्यजर्कास्ट टोली, मामसर्क पाररवाररर्क रातहरू, लौंच, मवशेष छुट्टी 

गमतमवमिहरू, र उत्सवहरू 

 
 

 

  
लेन प्रार्थवमकमा,प्रते्यक बच्चाले उच्च स्तरमा वसक्न सक्छन भने्न हामी 

विश्वास गछौं। लेनका कमाचारीहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई वसकाउने 

वजमे्मिारी स्वीकार गछा न् िावक उनीहरूले आफ्नो अविकिम शैवक्षक 

क्षमिा हावसल गना सकून्। लेन मा, प्रते्यक विद्यार्थीलाई एक विशेर् 

व्यब्लक्तको रूपमा हेररन्छ र अरूप्रवि सहयोगी र आदर गना प्रोत्सावहि 

गररन्छ। Layne House System ले एउटा बवलयो विद्यालय 

समुदायको वनमााणलाई प्रिद्धान गछा  जहााँ वशक्षक र विद्यार्थी मात्र 

नभएर सबै सरोकारिालाहरूसाँग दीिाकालीन सम्बन्ध विकास गररन्छ। 

विद्यार्थीहरूले िर्ाभरर सेिा पररयोजनाहरू माफा ि स्र्थानीय र 

विश्वव्यापी रूपमा समुदायलाई वफिाा वदंदा उपलब्लि,साहस,दृढिा, 

सत्य, वनष्ठा र आशािावद जस्ता जीिनभरका सीपहरू वसक्छन्। 

            विद्यालय हाइलाइटहरू 

 पूणा-समय टेक्नोलोजी वशक्षक र टेक्नोलोजी-आिाररि कायािमहरूमा पहुाँच 

  

 मवद्याथी नेतृत्व अवसरहरू: मवद्याथी पररषद, सुरक्षा गस्ती, र रामरि य बीटा क्लब 

 

   उन्नत र्कायाक्रम ( Layne House प्रणाली) पमहलो र्कक्षार्का मवद्याथीहरूर्का लामग 

नागररर्क सौंलग्नता र पठन र्कायाक्रमहरू प्रयोग गदाछ  (Civic Engagement/  

                    Metro Leadership Foundation’s C.S.I. ) 
 

•        मर्द्याथी गमतमर्मर्हरू: िमलबल, बास्केटबल, फन टबल, मचयरमलमर्ङ, चेस,      

    आटड क्लब, र शैवक्षक टोली 

•    दोस्रो िाषा (ESL) कायडक्रिको रूपिा अङ्ग्गे्रिी
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  Doss Zone 

 
Address: 3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8236  

Principal: Tanesha Franklin Enrollment 374  

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home 

 

 दयालु सू्कल र्कायाक्रम, र मवज्ञान, प्रमवमि, ईम्भन्जमनयररङ््क र 

गमणत प्रयोगशालाहरू प्रदान गदाछ (STEM 

 सबै मवद्याथीहरूर्को लामग अमतररक्त रमाईलो मसके्न 

गमतमवमिहरू र उत्सवहरूर्को साथ शुक्रवारमा मामसर्क 

उत्सवहरू (PAW) 

 नेतृत्व र प्रमतमष्ठत सज्जन र्कायाक्रमर्का ममहलाहरू 
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https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne


26  Elementary School Choices Elementary School Choices  27  

 

Maupin Elementary  
Address: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8310 
Principal: Charita Kimbrough Student Enrollment: 251 
Web: http://maupin.jcps.schooldesk.net 

 

 

Trunnell Elementary 
 Address: 7609 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214  Phone: (502) 485-8337 
Principal: Stephanie Smith Student Enrollment: 431  

Web:  https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/trunnell-elementary-school/home 

 

हाम्रो मिशन िनेको बौमिक मिज्ञासा, करुणा र आत्िमर्श्वासलाई प्रज्र्मलत गने 

मसकाइ अननिर्हरूिा सांलग्न मर्द्याथीहरूसँग हरेचाह गने सिनदाय मनिाडण गननड 

हो। हािीले उच्च शैमक्षक सीपहरू, अरूलाई िद्दत गने दया, र उनीहरू बसे्न, काि 

गने र खेल्ने ठाउँिा फरक पानड सके्न क्षिता हामसल गनड आफूिा मर्श्वास राखे्न 

मशक्षाथीहरूको सिनदाय मसिडना गने र कदगो बनाउने लक्ष्य राख्छौं। Maupin 

Elementary को पररर्ार उन्िनख सिनदाय छ, र प्रत्येक मर्द्याथीले आफूलाई 

चामहने व्यमिगत ध्यान प्राप्त गदडछ। स्टाफ, आिाबाबन र सिनदायसँग साझेदारीको 

िाध्यिबाट, हािी प्रत्यके मर्द्याथीले िहानतािा ल्याएको सनमनमित गनेछौं।  

स्कूल हाइलाइट्स  

 मर्ज्ञान, प्रमर्मर्, इमन्िमनयररङ्, कला, र गमणत (STEAM) समहत प्रमर्मर्िा दमैनक 

पहुचँ। 

 टोली कायड कौशल मर्कास गनड ध्यान केमन्ित गननडहोस्। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• मर्श्व िाषा कक्षा (स्पेमनस) 

• दोस्रो िाषा (ESL) कायडक्रिको रूपिा अांगे्रिी 

• लीर्र इन िी कायडक्रि िाफड त मर्द्याथी नतेृत्र्का अर्सरहरू पाररर्ाररक साक्षरता र गमणत 

रामत्र कायडक्रि समहत शीषडक I सेर्ाहरू प्रदान गदडछ 

 

 
 

 

 
 

Stonestreet Elementary 

Address: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8333 
Principal: Donnie Boemker Student Enrollment: 439 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stonestreet-elementary/home 

 

 

स्टोनमस्ट्रटिा, हािी २१ औं शताब्दीका मर्द्याथीहरूलाई पालनपोषण गनड 

मर्श्वव्यापी रूपिा अांगालो र अभ्यास गररएका मर्मर्हरू र प्रमर्मर्हरू लागू 

गरेर JCPS िा उत्कृष्ट प्राथमिक मर्द्यालय बन्न प्रमतबि छौं। हािी हरेचाह 

गने र पालनपोषण गने र्ातार्रण प्रदान गदडछौं िहाँ मर्द्याथीहरूले 

उनीहरूको पूणड क्षितािा पनग्न सक्छन्। Stonestreet ले मर्द्याथीहरूलाई 

उपयनि मनणडय मलन र सिनदायिा मिम्िेर्ार नागररक बन्न सक्षि बनाउने 

सीपहरू मर्कास गनड िद्दत गछड।  

 

स्कूल हाइलाइट्स  

 

 दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 
 

 मर्द्याथी गमतमर्मर्हरू: शैमक्षक टोली,िमलबल,क्रस-

कन्ट्री,बास्केटबल,मचयरमलमर्ङ,ब्यान्र् र अकेस्ट्रा 

 हेल्थ प्रमोशन सू्कल अफ एब्लिलेन्स (HPSE) 

 पाररिाररक िटनाहरू: गवणि र साक्षरिा रािहरू, 

प्रविभा शो, सान्तासाँग बे्रकफास्ट, र विशेर् पिन र 

िसन्त कायािमहरू। 

 प्रारब्लिक हेरचाह र वशक्षा अल-स्टार कायािम 

 सविय अवभभािक वशक्षक संि (PTA) 

 ररवडङ ररकभरी प्रोग्राम र दयालु विद्यालय पररयोजना 
(CSP) 

 

 विशेर् के्षत्रहरू: कला, वडवजटल साक्षरिा, पुस्तकालय 

वमवडया, शारीररक वशक्षा (PE), संगीि  

 िैकब्लल्पक सोच रणनीवि (PATHS) कायािम, OLWEUS, 

मेन्टरवशप, र मानवसक स्वास्थ्य परामशा प्रिद्धान माफा ि 

सामावजक भािनात्मक विकास 

 विद्यार्थी गविविविहरू: बासे्कटबल, वचयरवलवडङ, डि म 

कोर्प्ा, गला बॉस, मौवपन वमसेस, से्टप टीम, ब्यान्ड, आकेस्टि ा, 

सुरक्षा गस्ती, फस्टा टी, रोबोवटि, वफल्ड डे, गवणि/साक्षरिा 

गविविविहरू 

 पाररिाररक स्रोि केन्द्र (FRC) ले खाना फूड पेन्टि ी र अन्य 

पाररिाररक सहयोग प्रदान गदाछ। 

 विद्यार्थी, पररिार र कमाचारीहरूको लावग साइटमा 

वचवकत्सा/दन्त उपचार  

 दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी, पूणा-समय 

मानवसक स्वास्थ्य व्यिसायी र असािारण बाल वशक्षा 

(ECE) कायाान्वयन प्रवशक्षण हाम्रो टि नेल समुदायले सबै 

सदस्यहरूलाई उनीहरूको पूणा 

हाम्रो समुदायले सबै सदस्यहरूलाई 

उनीहरूको पूणा क्षमिामा पुग्न र 

सकारात्मक विश्व  पररििानकिाा बन्न चुनौिी 

वदन्छ। 

सू्कल हाइलाइट्स 

• कायािमहरू माफा ि शैवक्षक अनुभिहरू 

प्रदान गदाछ (Bridges Math र EL 
Education Reading) 

• विद्यार्थी गविविविहरू: केटा स्काउट्स, 

केटी स्काउट्स, फ्याग फुटबल, फुटबल, 

बासे्कटबल, भवलबल,वचयरवलवडङ, नृत्य 

टोली, शैवक्षक टोली, चेस क्लब, विज्ञान 

क्लब 
 

http://maupin.jcps.schooldesk.net/
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Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

Bowen Elementary 
 Address: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 Phone: (502) 485-8213 
Principal: Lisa Wathen Student Enrollment: 695  

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home 

Choice Zone हामी एर्क "ममा नेता" सू्कल हो र हामी मवश्वास गदाछ ौं मर्क हाम्रो 
सू्कल समुदायर्को प्रते्यर्क सदस्यर्को महानता छ हामी हाम्रा 

मवद्याथीहरू, र्कमाचारीहरू र पररवारहरूलाई उनीहरूर्को पूणा 

क्षमतामा पुग्न सशक्त बनाउँछ ौं जबमर्क अन्ततः  उनीहरूर्को आवाज 

फेला पाछौं। हामीसँग पाँच मुख्य मवश्वासहरू छन् जसले हामीले गने 

हरेर्क रु्करालाई मनयिण गदाछ: 

                                                                                                                        मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

• पररवतान मबाट सुरु हुन्छ । 

• हामी मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को आफ्नै मसर्काईर्को 
नेतृत्व गना सशक्त बनाउँछ ौं। 

• मशक्षर्कहरू र पररवारहरूले समू्पणा व्यम्भक्तर्को मवर्कास 
गना साझेदारी गछा न्। 

सू्कल हाइलाइट्स 

• मवद्याथीहरूलाई साप्तामहर्क र्कला, सौंगीत, पुस्तर्कालय, 
शारीररर्क मशक्षा, र से्पमनशमा भाग मलने अवसरहरू 

प्रदान गदाछ (k-2)

 

 

 
 

 

 

Byck Elementary 
Address: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8221 
Principal: Carla Kolodey Student Enrollment: 285 
Web: http://jcps.schooldesk.net/byck 

 

J. B. Atkinson Academy 
Address: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8203 
Principal: Arivia Parks Student Enrollment: 314 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson 

हािी सुक्षनक्षित गछौं क्षक सबै क्षिद्याथीहरूको 

सहयोगी सिुदाय छ जसले उच्च गुणस्तरको 

क्षसकाइ िातािरणिा चररत्र क्षिकासलाई सशि, 

सौंलग्न र प्रोत्साहन क्षदन्छ। 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू  

• ग्लोबल गेम चेन्जर पाठ्यक्रम प्रदान गदाछ। (Global Game Changers)  यो 
CASEL िारा अनुमोमदत सामामजर्क भावनात्मर्क पाठ्यक्रम हो। मवद्याथीहरूले 

उदासीनतालाई सम्बोिन गना रणनीमतहरू मवर्कास गदाा उनीहरूर्को समुदायमा 

राम्रो प्रज्वमलत गने तररर्काहरू अनुसन्धान गछा न्। यो सू्कल मदनर्को समयमा 

सबै मवद्याथीहरूलाई प्रस्ताव गररएर्को छ। र्कायाक्रमर्को मवस्तार पमन सू्कल पमछ 

प्रस्ताव गररएर्को छ।  

 

हािी सबै मर्द्याथीहरूलाई मर्श्व-स्तरीय अकादमिकिा आर्ाररत गनणस्तरीय मशक्षा प्रदान गदडछौं 

िापदण्र्, उपलमब्र्को लामग उच्च अपेक्षा, र मर्मर्र्ता र सिनदायको सम्िान। हािी आिीर्न 

मसकाइ, शारीररक/िार्नात्िक स्र्ास््य, र पररर्ार र सिनदायलाई सिथडन गद ैसम्पूणड बच्चालाई 

मशक्षा कदएर सबै मर्द्याथीहरूलाई कलेि- र कररयर-तयार हुन तयार गनड प्रमतबि छौं। 
 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू  

 लाइटहाउस स्कूलले 21 औं शताब्दीको नेतृत्र् र िीर्न कौशल मसकाउँछ (Leader in 

Me (LiM)) 

 लनइसमिल मसग्नेचर पाटडनरमशप स्कूल मर्श्वमर्द्यालय (University of 

Louisville (UofL)) 

 पहँुच र्कायाक्रमले प्रमवमिमा आिाररत मसर्काइ, मवद्याथी र उनीहरूर्का 

पररवारहरूलाई सेवाहरूर्को दायरा प्राप्त गने अवसरहरू प्रदान गदाछ जसै्त-

साइट शारीररर्क र मानमसर्क स्वास्थ्य सेवाहरू, पाररवाररर्क मशक्षा र्कायाशालाहरू, 

र मवद्याथीहरूर्को लामग मवस्ताररत सू्कल पमछ मसर्काइ अवसरहरू। 

 साौंसृ्कमतर्क रूपमा मवमवि र वास्तमवर्क जीवन सन्दभाहरू प्रयोग गरी 

राज्य स्तरहरूसँग बमलयो सम्बन्ध र्कायम गदाछ 

 मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मवद्याथी नेतृत्व टोली, मचयरमलमडङ्क, 

ब्यान्ड, से्टप टोली, अरे्कस्टि ा, गभनासा र्कप, र मवज्ञान, प्रमवमि, 

इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत प्रयोगशाला (STEAM) 

• र्कला र मानमवर्की मा प्रमशक्षर्कहरु र्को रोजगार (नाटर्क, नृत्य, र्कला, र सौंगीत) 

साथै पुस्तर्कालय मममडया, प्रमवमि, र शारीररर्क मशक्षा (PE) 

• प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली सेवाहरू प्रदान गदाछ 

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणतमा रे्कम्भित टेक्नोलोजी-िनी मसर्काउने 

वातावरण प्रदान गदाछ (STEM) 

Eastern Zone 

 मिद्यालय प्रोफाइल 

 

 तीन देम्भर् पाँच जना मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को रुमचर्को 

आिारमा ऐम्भिर्कमा भाग मलन अनुममत मदएर मवद्याथी 

छन टलाई समथान गदाछ (र्कला; सौंगीत; नेतृत्व; 

मवज्ञान,टेक्नोलोजी, ईम्भन्जमनयररङ््क, र्कला र गमणत [STEAM]) 

 मशक्षार्को सबै पक्षहरूमा टेक्नोलोजी इन्यूमजौंगमा ध्यान 

रे्कम्भित गदै शैमक्षर्क टेक्नोलोजीमा नवीनतम मवशेषताहरू। 

हाम्रो मडमजटल लमनिंग ल्याब गुगल क्लासरूम र सफलता 

र्क शलर्को ब्यार्कयार्क माफा त मनदेशनमा रे्कम्भित छ 

(Google Classroom / Backpack of Success Skills) 

 ब्यान्ड, बासे्कटबल, मचयरमलमडौंग, क्रस-र्कन्टि ी समहत 

अमतररक्त गमतमवमिहरूर्को दायरा प्रदान गदाछ, 

र्कोमडङ्क, आरे्कस्टि ा, समस्या-समािान, म्भक्वर्क ररर्कल, फुटबल, 

मवद्याथी र्कायाबल, मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम, र 

भमलबल 

 पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघले पररवारहरूलाई 

मवद्यालयर्का गमतमवमिहरूमा सौंलग्न गराउन मामसर्क 

र्कायाक्रमहरू प्रायोजन गदै 

E
astern

 Z
o
n
e 

 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson
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Hite Elementary 
Address: 12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 Phone: (502) 485-8267 
Principal: Sheridan Barnett Student Enrollment: 452 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hiteelementaryfamilysite 

Middletown Elementary 
 Address: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 Phone: (502) 485-8300 
Principal::  Danielle DoellingEnrollment::  536                              Web:: 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown 

 

 

यो एर्क पाररवाररर्क ठाउँ हो जहाँ सफलता मात्र मवर्कल्प हो! हामी बढ्न र आजीवन 

मसके्नहरू हुन पे्रररत छ ौं। यो मान हाम्रो मवद्यालयर्को हरेर्क पक्षमा छ, अमभभावर्क, 

र्कमाचारी र समुदायले साझा गरेर्को मागादशार्क मवश्वास। हामी साँचै्च मवश्वास गछौं मर्क 

मनरन्तर सुिारले हामीलाई हाम्रो सबैभन्दा राम्रो बन्न र हाम्रो समू्पणा समुदायलाई सुिार 

गना नेतृत्व गदाछ। हामी समावेशी वातावरणमा अरूर्को सेवामा गवा गछौं।School  

 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू  

• सानो वगा आर्कार र अनुसन्धान आिाररत मनदेशन प्रदान गदाछ 

 पमहलो- र दोस्रो-र्कक्षार्का मवद्याथीहरू र सबै मवद्याथीहरूर्को लामग सामामजर्क-

भावनात्मर्क मशक्षार्को लामग पठन ररर्कभरी र्कायाक्रम प्रदान गदाछ।

 

• पूणा-समय टेक्नोलोजी मशक्षर्कर्को साथ पररषृ्कत टेक्नोलोजी मनदेशन प्रदान 

गदाछ 

• अनुसन्धानमा आिाररत मनदेशन प्रदान गदाछ 

• होमरूम र मवशेष समूह प्रदान गदाछ, जसले पररवारर्को भावना मसजाना गदाछ, 

मवद्याथीहरूलाई पररयोजना-आिाररत मसर्काइमा चुन ती मदन्छ (PBL) र 

सहर्कारी मशक्षालाई बढावा मदन्छ।  

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, भमलबल, फुटबल, मचयरमलमडङ्क, आरे्कस्टि ा, 

मफल्ड-टू-फोर्का , दु्रत सम्प्झना, शैमक्षर्क टोली 

• दोस्रो भाषा र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी (ESL)

 

हाम्रो ममशन भनेर्को सबै मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को क्षमतामा पुग्न र भमवष्यर्का 

मागहरू पूरा गना चुन ती मदएर हरेर्क बच्चामा प्रमतभा पत्ता लगाउनु हो। 

               मर्द्यालय हाइलाइटहरू  

• पुरसृ्कत मशक्षर्कहरू िारा र्कमाचारी 

• वामषार्क गे्रड-स्तरीय नाटर्क/सौंगीतहरू 

• पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: शैमक्षर्क टोली, फुटबल, बासे्कटबल, क्रस-र्कन्टि ी, 

भमलबल, रे्कटीहरू र्को र्कोड, द डमा रे्कटीहरू, मचयरमलमडङ्क, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, 

चेस, सू्कल पमछर्को समृम्भद्ध र्कायाक्रमहरू 

• मसद्धान्तहरू माफा त मवद्याथीहरूमा नेतृत्व क्षमतार्को मवर्कास गछा  (Leader in 

Me)

 

•  प्राथममर्क प्रमतभा पूल मवद्याथीहरूर्को लामग अमग्रम र्कायाक्रम र सबै गे्रड स्तरहरूमा 
प्रमतभाशाली मवद्याथीहरूर्को लामग समृम्भद्ध अवसरहरू 

•  मवद्याथीर्को उपलम्भब्ध बढाउन अमभभावर्क र समुदायसँग बमलयो साझेदारी 

•  पाँच ौं र्कक्षार्का मवद्याथीहरूर्को लामग ब्यान्ड र अरे्कस्टि ा अवसरहरू 

•  पूणा-समय र प्रमामणत मवशेष के्षत्र र्कला, सौंगीत, शारीररर्क मशक्षा (PE), फ्ाने्सली, र 

पुस्तर्कालय मममडया मशक्षर्कहरू 

•  दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
 

 
 

 

Lowe Elementary 
Address: 210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 Phone: (502) 485-8293 
Principal: Sean Russell Student Enrollment: 565 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary 

 
Stopher Elementary 
Address: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 Phone: (502) 485-8281 

Principal: Melissa Shearon Student Enrollment: 743 

  

 

 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/stopherelementary/home

हाम्रो ममशन भनेर्को सान्दमभार्क, व्यापर्क, गुणस्तरीय, र व्यम्भक्तगत मनदेशनहरू प्रदान 

गनुा हो जसले हाम्रा मवद्याथीहरूलाई मशक्षार्को लामग आजीवन पे्रम मवर्कास गना मशमक्षत 

गना, तयार गना र पे्ररणा मदनु हो। लोव इमलमेन्टरी एर्क ठाउँ हो जहाँ मवद्याथीहरू 

बढ्नेछन् र उनीहरूर्को क्षमता पत्ता लगाउनेछन्, 

दुबै ब म्भद्धर्क र भावनात्मर्क रूपमा, सबै र्कमाचारीहरूर्को मागादशानमा उनीहरूलाई 

भमवष्यर्को मशक्षार्को लामग तयार गना। 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

• उतृ्करता प्रमाणीर्करण सू्कल (रामरि य अमभभावर्क सौंलग्नता) 

• रे्कन्टर्की मडपाटामेन्ट अफ एजुरे्कशन (KDE) िारा अनुर्करणीय मवद्यालय वातावरण, 

सुरक्षा, र उपलम्भब्ध र 2017-18 र 2018-19 ग्रीष्महरूमा लगाइएर्का िेरै पढ्ने 

ममनेटहरूर्को लामग राज्यमा उतृ्करर्को रूपमा मविानर्को सर्का ल सू्कलर्को रूपमा 

मान्यता प्राप्त।

 

 

• र्कला, सौंगीत, शारीररर्क मशक्षा (PE), र पुस्तर्कालय मममडया समहत मवशेष के्षत्र र्कक्षाहरू 

प्रदान गदाछ 

 • विद्यार्थी गविविविहरू: शैवक्षक टोली, पुस्तक ओलब्लम्पयाडहरू, चेस क्लब, आकेस्टि ा, 

ब्यान्ड, गायक, बासे्कटबल, वचयरवलवडङ, िस-कन्टि ी, दौडने क्लब, फुटबल, नाटक 

क्लब, आटा क्लब, रोबोवटि, र थप 

 • दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 

हामी प्रते्यर्क मशक्षाथीलाई हेरचाह, सहयोगी वातावरण मभत्र प्रभावर्कारी मशक्षण र 

अथापूणा अनुभवहरू माफा त मवर्कास गना चुन ती मदन्छ ौं र सौंलग्न गछौं तामर्क सबै 

मवद्याथीहरू तयार, सशक्त, र उनीहरूर्को पूणा क्षमतामा पुग्न र हाम्रो मवमवि, साझा 

सौंसारर्को मवचारशील, मजमे्मवार नागररर्कर्को रूपमा योगदान गना पे्रररत हुन्छन्। 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

• उतृ्करता मवद्यालय ( 2014 Blue Ribbon ) 

• प्राथममर्क प्रमतभा पूल अमग्रम र्कायाक्रम, सबै मवद्याथीहरूर्को लामग ल्यामटन 
मनदेशन 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• प्रदान गदाछ MakerSpace (मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत 

[STEAM]), सौंगीत, प्रमवमि, पुस्तर्कालय, र्कला, र शारीररर्क मशक्षा (PE) सबै 

मवद्याथीहरूलाई

  

 

• आमाबाबु र समुदायसँग बमलयो साझेदारी 

• र्कक्षा तीन देम्भर् पाँच सम्मर्का लामग क्लब प्रोग्राममङ्क 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: वामषार्क ब्रोडवे जुमनयर सौंगीत; मेयर र्कप 
प्रमतयोमगताहरू मजते्न दु्रत सम्प्झना र भमवष्य समस्या समािान समहत शैमक्षर्क 

टोली; मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), जसलाई राज्य स्तरमा 

सुनर्को दजाा मदइएर्को छ; बासे्कटबल; जयजयर्कार; फुटबल; झण्डा फुटबल; 

टि ्यार्क; क्रस-र्कन्टि ी; रोबोमटक्स; चेस; नृत्य; र र्कायाक्रमहरू जसै्त Bricks 4 
Kidz; Science Matters; Kicks Soccer Academy; fencing; Drama 
by George; Girl Scouts; Boy Scouts; National Elementary Honor 
Society; STEAMPunks; Gifted Girls 

E
astern

 Z
o
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary
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Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

Coral Ridge Elementary 
 Address: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 Phone: (502) 485-8234 
Principal: Brian Davis Student Enrollment: 537 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coralridge/home 

Choice Zone कोरल ररिको लक्ष्य िनेको पालनपोषण यनि र्ातार्रण प्रदान गननड हो िहाँ 

सबै मर्द्याथीहरूले उनीहरूको उच्चति क्षितािा सफलता हामसल गनेछन्। 

                                                                                 मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

• प्राथमिक पनन: मर्िाइन कायडक्रि प्रस्तार् गदडछ, िसिा 22:1 मर्द्याथी-

मशक्षक अननपात,मर्द्याथीको सफलतालाई सहयोग गनड फूल-टाांइि 

मनदशेात्िक कोच, र मर्द्याथी-मशक्षक/मर्मर् तामलिको लामग लनइसमिल 

मर्श्वमर्द्यालय (UofL)सँग साझेदारी। 

• प्रमर्मर्, िानमर्की, पनस्तकालय, र शारीररक मशक्षा (PE) मशकाइहरू 

प्रदान गदडछ। 

 

 
• प्रमर्मर्, िानमर्की, पनस्तकालय, र शारीररक मशक्षा (PE) मशकाइहरू प्रदान गदडछ। 

• दोस्रो िाषाअांगे्रिी (ESL)िएका मर्द्याथीहरूलाई थप सेर्ाहरू प्रदान गररन्छ। 

• शैमक्षक टोली, ECHO बामहरी मर्ज्ञान मशक्षा, बास्केटबल, फन टबल, क्रस-कन्ट्री, 

मचयरमलमर्ङ, मर्द्याथी टेक्नोलोिी नेतृत्र् कायडक्रि (STLP), मर्श्व उत्सर्, र्ननर्र्डद्या 

समहत स्कूलको सियिा र कांक्षा सकेपमछ क्लब र र्ेरै प्रकारका गमतमर्मर्हरू 

उपलब्र् गदडछ। 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
          क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल  

 

Fairdale Elementary फेयरर्ेल प्राथमिक 
Address: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 Phone: (502) 485-8247 
Principal: Charles D. Atkinson Student Enrollment: 593 

                         Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdaleelementary/home 

 

 
Auburndale Traditional Elementary 

Address: 5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214 Phne: (502) 485-8204 

फेयरर्ेल एमलिेन्टरीिा,हाम्रा मर्द्याथीहरू आफ्नो क्षिता पूरा गनड,मनम्निाध्यमिक 

मर्द्यालय-तयार हुन,र प्रिार्कारी र मिम्िेर्ार नागररक बन्न पूणड रूपिा तयार 

हुनेछन्। हािी हरेचाह गने र सहयोगी सिनदायिा व्यापक,िापदण्र्-आर्ाररत, 

गनणस्तरीय मनदशेन प्रदान गछौं िसिा सबै मर्द्याथीहरूलाई आलोचनात्िक मचन्तकहरू, 

प्रिार्कारी सञ्चारकिीहरू,स्र्तन्त्र मशक्षाथीहरू,र मिम्िेर्ार नागररकहरू बन्न मशमक्षत र 

प्रेररत गररन्छ। 

 

Principal:KaTonya Parker                                                         Enrollment: 572 

Web: http://auburndale.jcps.schooldesk.net 
मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

  आिको सबैिन्दा प्रिार्कारी पाठ्यक्रि र मनदशेनात्िक प्रमर्मर्हरू प्रयोग गने उच्च योग्य मशक्षकहरूबाट ररडर्ांग,गमणत,मर्ज्ञान र सािामिक अध्ययनहरूिा मशकाईहरू प्रदान  

  गदडछ। 
 

  सबै मर्द्याथीहरूलाई कर्ाईसाथ  फे्रन्च िाषा अमन मर्ज्ञान,प्रमर्मर्, इमन्िमनयररङ्, र गमणत (STEM)कोलागी मनदशेनहरू प्रदान गदडछ। 

  सांगीत, कला, फेयरर्ेल सांयनि राि, शामन्त सेना, पनस्तकहरूको यनि, चेस क्लब, एकेर्ेमिक टोली, रोबोरटक्स, आकेस्ट्रा, ब्यान्र्, बास्केटबल, फन टबल, र्ननर्ाडिी, मिि, र मचयरमलमर्ङ  

  प्रदान गदडछ। 
 
 

अबनडर्ेल एमलिेनटरी िा,हािी प्रत्येक मर्द्याथीलाई उनीहरूको आफ्नै क्षितािा 

पनग्न सशि बनाउनको लामग प्रािामणक,र्ास्तमर्क-मर्श्व अननप्रयोगहरूको साथ एक 

व्यमिगत,कर्ा,र आकषडक मसकाइ र्ातार्रण प्रदान गदडछौं। हाम्रा किडचारीहरूले 

सहयोगी,रचनात्िकता र उत्कृष्टताको मसकाइ र्ातार्रणलाई बढार्ा कदन्छन्। 

अबनडर्ेल प्राथमिकका सबै मर्द्याथीहरूलाई आिीर्न मशक्षाथी बन्न प्रेररत गररन्छ 

िो हाम्रो  

 

 

 

 

 

 

मर्मर्र्,प्रमतस्पर्ी सांसारिा मिम्िेर्ार,से्नहियी नागररकहरू बन्न मिम्िेर्ारी मलन्छन। 

मर्द्यालय हाइलाइटहरू 

 • ररमर्ङ र्कडशॉप,गमणत कायडशाला,मनदमेशत पठन,मर्ज्ञान िोड्यनलहरू,र मर्श्व-स्तरीय 

मशक्षण िापदण्र्हरू समहत अननसन्र्ानिा-आर्ाररत मशकाई अभ्यासहरू प्रयोग गररन्छ। 

 • एर्िाांस प्रोग्रािका मर्द्याथीहरूको लामग सिृमििनलक गमतमर्मर्हरू प्रस्तार् गदडछ। 

  दशृ्य र प्रदशडन कला कायडक्रिको इमतहास र प्रशांसा प्रदान गदडछ। 

  कक्षाकोठा र कम्प्यनटर प्रयोगशालािा अत्यार्नमनक प्रमर्मर् उपलब्र्। 

 • अमििार्क र पाररर्ाररक सांलग्नता गमतमर्मर्हरू, स्कूल-आर्ाररत मनणडय 

बनाउने (SBDM)काउमन्सल,र स्र्यांसेर्क अर्सरहरू िाफड त अमििार्कको 

सांलग्नतालाई बढार्ा कदन्छ। 

 • अमतररि र सह-पाठ्यक्रि गमतमर्मर्हरू: रामिय प्राथमिक सम्िान सिाि, 

सनरक्षा गस्ती,मर्द्याथी टेक्नोलोिी नेतृत्र् कायडक्रि (STLP), बास्केटबल, 

मचयरमलमर्ङ, िमलबल, फन टबल, ब्यान्र्, आकेस्ट्रा, गायन,र थप 

 • बाल-केमन्ित मसकाइ र्ातार्रण मसिडना गनडिा केमन्ित हरेचाह गने र 

प्रमतबि किडचारीहरू उपलब्र् गदडछ। 
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Auburndale 
अअअअअअअअ  

•   •  •  •  •  •  

Coral Ridgeअअअअ 
अअअ 

•   •  •  •  •   

Fairdale अअअअअअअ •  •   •  •  •  •  

Minors Lane 
अअअअअअअअ अअअ 

•   •  •  •  •   
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http://auburndale.jcps.schooldesk.net/


 

Fern Creek 

Zone Resides Elementary 

Schools 

Choice Zone 

S C H O O L
P R O F I L E S   

 

Minors Lane Elementary 
Address: 8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219 Phone: (502) 485-8303 
Principal: Ramon Wales Student Enrollment: 305 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/ 

 
 

हामी हाम्रा मवद्याथीहरूलाई मध्य मवद्यालयर्को लामग तयार गने लक्ष्य राख्छ ौं मर्कनभने 

हामी मवश्वास गछौं, हामसल गछौं र सफल हुन्छ ौं! हामी मवमवितालाई अँगाल्छ ौं, भमवष्यर्का 

नेताहरूलाई सशक्त बनाउँछ ौं, र समू्पणा बच्चालाई मशमक्षत गछौं। 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

• केन्टकी शैवक्षक स्तरहरू वसकाउन अंगे्रजी/भार्ा कला र गवणि दुिैमा कठोर 

पाठ्यिम 

• विद्यार्थीहरूको व्यब्लक्तगि आिश्यकिाहरू पूरा गना व्यब्लक्तगि र फरर्क वनदेशनहरू 

• दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 

• सामुदावयक विद्यालय: पररिारहरूको लावग शैवक्षक र मनोरञ्जन सू्कल पवछ 

गविविविहरू 

• सामुदावयक साझेदारहरू प्रयोग गरेर टू्यटोररङ, गृहकाया मद्दि, र समृब्लद्ध 

गविविविहरूको लावग सू्कल पवछको कायािम

 

 • एर्क सकारात्मक, सहयोगी, र सुरवक्षि वसकाइ िािािरण प्रिद्धान गना 
पुनस्र्थाापना अभ्यास र सकारात्मक व्यिहार हस्तके्षप र समर्थान (PBIS) 

• अविररक्त वियाकलापहरू: बासे्कटबल, फुटबल, इयरबुक , म्भक्वर्क क्लब

ररर्कल, सु्टडेन्ट टेक्नोलोजी मलडरमसप प्रोग्राम (STLP), द डमा रे्कटीहरू, 
मवद्याथी पररषद्, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा 

• मवशेष के्षत्र वगा: र्कला र सौंगीत; मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत 
(STEM) प्रयोगशाला; पुस्तर्कालय मममडया 

• मवद्याथी र पाररवाररर्क आवश्यर्कताहरू पूरा गना पूणा-समय मानमसर्क स्वास्थ्य 
व्यवसायी, सू्कल नसा, र पररवार स्रोत रे्कि (FRC) समन्वयर्क 
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Bates •  •   •  •  •   

Fern Creek •    •  •  •   

Price •    •  •  •  •  

Wheeler •  •   •  •  •   

Wilt •   •  •  •  •  •  

Bates Elementary 
Address: 7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 Phone: (502) 485-8208 
Principal: Alecia Dunn Student Enrollment: 565 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates 
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 समू्पणा बालबामलर्कामा ध्यान रे्कम्भित गरी पाररवाररर्क अनुरू्कल 

शैमक्षर्क वातावरणर्को रूपमा, हामी प्रते्यर्क मवद्याथीर्को शैमक्षर्क, सामामजर्क, र 
भावनात्मर्क आवश्यर्कताहरू मवर्कास गछौं। हाम्रा र्कायाक्रमहरूमा प्रते्यर्क मवद्याथीर्को 

क्षमतालाई अमिर्कतम बनाउन र शैमक्षर्क सफलतामा पुगे्न क्षमता बढाउन Stephen 

Covey र्को 7 बानीहरू प्रयोग गरेर मवद्यालयव्यापी दृमरर्कोण समावेश छ। 

मर्कन्डरगाटानदेम्भर् पाँच ौं र्कक्षासम्म हाम्रा मवद्याथीहरूमा नेतृत्व र्क शल मनमााण गनामा 

ध्यान रे्कम्भित गदै हामी मी सू्कलमा रामरि य रूपमा मान्यता प्राप्त नेता ह ौं। 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्रमामणत मशक्षर्कहरू (National Board Certified Teachers, Google 

Certified Level I and II Teachers, and Apple Certified Teachers) 

Jan Richardson's Guideed Reading Model मा, मवभेमदत मनदेमशत पठन 

मनदेशन प्रदान गदै। मशक्षर्कहरू रे्कन्टर्की पढाइ पररयोजनामा सौंलग्न छन्। 

• साना-समूह, व्यम्भक्तगत, र र्कक्षार्कोठा मागामनदेशन माफा त 

र्कलेज/क्याररयर, सामामजर्क-भावनात्मर्क, र सौंक्रमण सेवाहरू प्रदान 

गने दुई पूणा-समय प्रमामणत सल्लाहर्कारहरूसँग व्यापर्क परामशा 

र्कायाक्रम।

 

 • विद्यार्थी प्रविवि नेिृत्व कायािम (STLP) मा पहुाँच; विज्ञान, प्रविवि, 

इब्लन्जवनयररङ्, र गवणि (STEM); र विद्यार्थीको नेिृत्वमा नू्यजकास्ट 

उत्पादन (WBES) हररयो ब्लिनको सार्थ 

• पूणा-समय संगीि, कला, र नाटक वशक्षकहरू सारै्थ ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, गायर्क,  

र सौंगीत मथएटर प्रदशानहरू समहत र्कला र्कायाक्रम प्रदशान गदै। 

• मवद्याथीहरूले अनुदानर्को माध्यमबाट सहर्कायामा प्रत्यक्ष र्कला प्रदशानहरू 

अनुभव गछा न्- the 5x5 Fund for the Arts Grant  (StageOne 
Family Theatre, Kentucky Center, Kentucky Shakespeare 
Festival, the Louisville Orchestra). 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, टेमनस, फुटबल, क्रस-

र्कन्टि ी, दु्रत सम्प्झना, भमवष्य समस्या समािान, सुरक्षा गस्ती, G.I.F.T.E.D. 

रे्कटी समूह, पाँच ौं-र्कक्षा सेवा मशक्षा पररयोजनाहरू, ब्यार्कयार्क राजदूतहरू 

 • विद्यार्थी लाइटहाउस टोलीले मावसक विद्यालयव्यापी LEAD समे्मलनहरू 

विकास र सञ्चालन गर्दछ। 
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मवद्यालय प्रोफाइलहरू 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/home?authuser=0
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates
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Fern Creek Elementary 
Address: 8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 Phone: (502) 485-8250 
Principal: Tonya Arnold Student Enrollment: 723 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home 

Wheeler Elementary 
Address: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 Phone: (502) 485-8349 
Principal: Penny Espinosa Student Enrollment: 611 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wheeler-elementary/ 

हामी एर्क सुरमक्षत, पोषण गने शैमक्षर्क समुदाय प्रदान गना प्रमतबद्ध छ ौं जहाँ सबै 

सदस्यहरूलाई उनीहरूर्को उच्चतम क्षमता हामसल गना अमिर्कार मदइएर्को छ। 

    विद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्रते्यर्क बच्चालाई अन ठो उपहार र प्रमतभा साझा गने नेतार्को रूपमा पमहचान 

गदै। यो सामामजर्क-भावनात्मर्क मसर्काइ प्रमक्रयाले मवद्याथीहरूलाई अथापूणा 

सम्बन्धहरू मनमााण गना र उनीहरूर्को मशक्षार्को स्वाममत्व मलन आवश्यर्क 21-
शताब्दीर्का सीपहरू प्रदान गदाछ। (Leader in Me) 

• प्रामामणर्क सौंलग्नता र र्कठोरतालाई बढावा मदने साौंसृ्कमतर्क रूपमा उत्तरदायी 
मनदेशन 

• मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), एमनमे क्लब, एरे्कडेममर्क टोली, नेतृत्व 
टोली, मवद्याथी गाडा  टोली, र मवद्याथी पररषद् प्रस्ताव गदाछ। 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: बासे्कटबल, गायर्क,Girls Who Code, She 
Became, जयजयर्कार, Tigers on the Run, फुटबल 

• उपहार प्राप्त र प्रमतभाशाली मशक्षा, प्राथममर्क प्रमतभा पूल, र अमग्रम र्कायाक्रम 

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क र गमणत (STEM); र्करुणा पररयोजना, दृश्य 
र्कला, सौंगीत, व्यावहाररर्क जीवन/स्वास्थ्य 

• अमभभावर्क सौंलग्नता टोली जसले मामसर्क पाररवाररर्क सगाई रातहरू प्रदान 
गदाछ 

• दताा गररएर्को नसा (RN), मानमसर्क स्वास्थ्य व्यवसायी, सामामजर्क/भावनात्मर्क 
परामशा, र स्टाफमा साइट-आिाररत मचमर्कत्सर्क 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

 
Wheeler provides a rigorous curriculum that is aligned with national 
standards. All of our students are supported in their learning 
progression and provided additional time, as needed, to master 
learning targets. Students demonstrating mastery are provided 
opportunities to extend and deepen their learning. 
Ongoing assessments in each content area provide you and your 
child’s teacher with valuable information regarding individual student 
abilities and instructional needs. 

School Highlights 

• In addition to National Board, Google, and school administration 
certifications, teachers endorsed in gifted education, competency-
based education, personalized learning, English as Second 
Language (ESL) Program, Project-Based Learning (PBL), and 
literacy development 

• Focuses on personalized learning environments, developing 
student agency, and real-world content application 

 

• Student activities: award-winning Academic Team, student 
council, chess, basketball, cross-country, running club, 
cheerleading, soccer, pom squad, Suzuki Method violin, cello, 
guitar 

• Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM); 
visual arts; practical living; and music integrated with drama and 
dance 

• Health Promotion School of Excellence (HPSE) 

• Offers National Elementary Honor Society 

• Award-winning Parent Teacher Association (PTA) provides 
family engagement activities 

• Leader in Me programming teaches students leadership 
skills 

• Comprehensive guidance program to support social and emotional 
development 

 
 

 

 

 

Price Elementary 
Address: 5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 Phone: (502) 485-8315 
Interim Principal: Shuvon Ray Student Enrollment: 418 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price 

Wilt Elementary 
Address: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 Phone: (502) 485-8353 
Principal: Ben Pinnick Student Enrollment: 477 
Web: www.wiltwildcats.com 

 हामी प्रते्यर्क मवद्याथीर्को शैमक्षर्क, सामामजर्क, भावनात्मर्क, र रचनात्मर्क 

क्षमतार्को मवर्कास गरेर उनीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गना प्रमतबद्ध छ ौं। हाम्रो 

लक्ष्य भनेर्को मवद्याथीहरूलाई आफ्नो पूणा क्षमतामा पुग्न र जीवनभर हाम्रो 
समाजमा योगदान मदन तयार हुने आजीवन मसर्काउनेहरू बन्न मद्दत गनुा हो। 

हामी मनरन्तर शैमक्षर्क सफलतार्को लामग वातावरण प्रदान गना लगनशील रूपमा 

र्काम गना प्रमतबद्ध छ ौं। 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

• K-3 मवद्याथीहरूर्को लामग अमग्रम तयारी र्कायाक्रमले व्यम्भक्तगत/सानो-
समूह मनदेशन र मवमभन्न प्रर्कारर्का आर्कषार्क, चुन तीपूणा, र उते्तजर्क 

मसर्काइ अनुभवहरू माफा त उच्च प्रदशान गने प्राथममर्क 

मवद्याथीहरूर्को क्षमतालाई पोषण मदन्छ।

 

• मागादशान र्कायाक्रम जसले प्रभावर्कारी रूपमा मवद्याथीहरूमा नेतृत्व 

र्क शल मवर्कास गदाछ 

मवद्याथी गमतमवमिहरू: ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, शैमक्षर्क 

टोली, र्कला मशमवर, नृत्य, रोबोमटक्स 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• मामसर्क फ्ाइडे क्लबहरू 

 

हाम्रो ममशन मशमक्षत र सुरमक्षत मसर्काइ वातावरण प्रदान गनुा हो। हामी मवश्वास गछौं 

मर्क सबै मवद्याथीहरूले सामामजर्क / भावनात्मर्क व्यवहार र मनोवृमत्तमा सर्कारात्मर्क 

वृम्भद्ध अनुभव गनेछन् 

शैमक्षर्क उपलम्भब्धर्को उच्च स्तरमा पुग्न चुन ती मदइनेछ। अमभभावर्क, मवद्याथी र 

मशक्षर्कहरूले समुदायसँग र्काम गरेर सुरमक्षत र समतामूलर्क मसर्काइ वातावरण 

मसजाना गना सक्छन् जसमा सबै मवद्याथीहरूले मसक्न सक्छन् र समाजर्को उत्पादर्क 

सदस्य बन्न सक्छन्। हामी मवद्याथीहरू जहाँ राम्रो गोल, चुन तीपूणा मसर्काइ वातावरण 

प्रदान गदाछ ौं 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

• पार्का -जस्तो सेमटौंगले मजमे्मवार नागररर्कतालाई प्रोत्साहन गछा । 

• सबै मवषयहरूमा मनरन्तर रूपमा राज्य प्रवीणता उपायहरू मामथ, प्राथममर्क 

मवद्यालयहरूमा उपम्भथथमतर्को लामग शीषा तहमा, र र्कम र्कमाचारीर्को र्कारोबार

 

• दुई थ्रीडी मप्रन्टरहरू जुन मवद्याथीहरूले CAD र िेरै र्कोमडङ्क र्कायाक्रमहरू 

माफा त प्रयोग गछा न् 

• प्राइमरी ट्यालेन्ट पूलर्का लामग तोमर्कएर्को मगफे्टड र ट्यालेने्टड (GT) मशक्षर्क र 

GT मवद्याथीहरूर्को पमहचान 

• समक्रय अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) ले मवद्यालय गमतमवमिहरू प्रायोमजत गदाछ 

र मवद्यालय पहलहरूलाई समथान गदाछ (रे्ल मैदान मवस्तार, साइनेज माफा त 

स न्दयीर्करण, मवद्याथीहरूर्को लामग मवज्ञान स्रोत पहँुच) 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: तीरौंदाजी, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, क्रस-र्कन्टि ी, 

नाटर्क,Fellowship of Christian Athletes, Jump Rope for Heart, Girls 

Who Code, Quick Recall, समस्या समािान, रोबोमटक्स, सुरक्षा गस्ती, 

फुटबल, मवद्याथी सरर्कार, रु्कश्ती 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी
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https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price
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Resides Elementary 

Schools Choice Zone 

Frayser Elementary 
Address: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 Phone: (502) 485-8255 
Principal: Sarah Carmichael-Miller Student Enrollment: 320 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser 

 समू्पणा बच्चार्को मवर्कास गना, हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूर्को प्रमतभा र्ोज्न सशक्त बनाउन, र 

सबैर्का लामग उच्च शैमक्षर्क उपलम्भब्ध र वृम्भद्ध सुमनमित गना प्रमतबद्ध छन्। हाम्रो दृमर भनेर्को सबै 

Frayser मवद्याथीहरू शैमक्षर्क र सामामजर्क रूपमा मवश्वव्यापी नागररर्कर्को रूपमा नेतृत्व गना 

तयार हुनेछन्. 

      विद्यालय हाइलाइटहरू 

 

 
 
 
सबै विद्यार्थीहरूको लावग लवचलो र व्यब्लक्तगि वसकाइ अिसरहरू प्रदान गना सानो-समूह, अनुसन्धान-आिाररि  

पठन र गवणि वनदेशनहरू लागू गदाछ। 

MindUp पाठ्यिम सवहि, कयाण प्रिद्धान गदाछ, र पूणा-समय नसा र मानवसक स्वास्थ्य व्यिसायी छ 

अवग्रम कायािम र अंगे्रजी दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा र समर्थान गदाछ 

गविविविहरू: सह-एड इन्टि ामुरल बासे्कटबल, फुटबल, ब्लिररट टीम, मेन अफ अनर, वगफे्टड G.I.R.L.S.,  

विद्यार्थी टेक्नोलोजी नेिृत्व कायािम (STLP), विद्यार्थी लाइटहाउस टोली, पन्जा 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gutermuth Elementary 
Address: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8261 
Principal: Heather Scott Student Enrollment: 369 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/gutermuth-elementary/home 

 

 
 

 
 
 
Cane Run Elementary 
Address: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8223 
Principal: Christie Horn Student Enrollment: 330 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home 

हामी मवद्याथीहरूलाई हाम्रो आफ्नै जसै्त हेरचाह गना मवश्वास गछौं। हामी उतृ्कर 
शैमक्षर्क अवसरहरू प्रदान गदाछ ौं, उच्च योग्य र्कमाचारीहरू, 

र मवद्याथीर्को मवमभन्न आवश्यर्कता र रुमचहरू पूरा गना गमतमवमिहरू र 

र्कायाक्रमहरू। उच्च गुणस्तर, मवर्कासात्मर्क रूपमा उपयुक्त अनुभवहरू प्रदान 

गनुा हाम्रो ममशन हो 

सुरमक्षत, सुरमक्षत र हेरचाह गने वातावरणमा सबै मवद्याथीहरूर्को सफल 

सामामजर्क र शैमक्षर्क वृम्भद्धर्को लामग। 

                विद्यालय हाइलाइटहरू 

साप्तामहर्क पाठर्क मथएटर, र्कल्याण, पुस्तर्कालय मममडया, र मवज्ञान, प्रमवमि, 
इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: मचयरमलमडङ्क, बासे्कटबल, क्रस-र्कन्टि ी, ब्यान्ड, 
आरे्कस्टि ा, Girls who Game, Student Technology Leadership 

Program (STLP), र फुटबल 

• ररमडङ्क ररर्कभरी र्कायाक्रम र दयालु मवद्यालय पररयोजना 

• Full-time Nurse, Family Resource Coordinator, पूणा-समय नसा, पाररवाररर्क 
सौंसािन समन्वयर्क, र मानमसर्क स्वास्थ्य मचमर्कत्सर्क 

 

हामी समू्पणा बच्चालाई पढाउनमा विश्वास गछौं। प्रते्यक वदन, हामी सबै विद्यार्थीहरू  

सङ्िमणका लावग ियार छन् भनी सुवनविि गना सुरवक्षि, उते्तजक, र चुनौिीपूणा 

शैवक्षक अनुभिहरू प्रदान गना काम गछौं। हाम्रो लक्ष्य हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई 

आत्मवनभार, आजीिन वसकारु हुन ियार पानुा र उनीहरूलाई जीिनभर सफल हुन 

आिश्यक पने २१औाँ शिाब्दीको वसकाइ सीपहरूसाँग सुसब्लिि पानुा हो। 

विद्यालय हाइलाइटहरू  

• सानो वगा आर्कार प्रदान गदाछ 

• सू्कल पमछ गमतमवमिहरू र रे्लहरू प्रस्ताव गदाछ

 
 
 

• टेक्नोलोजी-पररषृ्कत शैमक्षर्क अनुभवहरू प्रदान गदाछ 

• पुस्तर्कालय, शारीररर्क मशक्षा (PE), र्कला, सौंगीत, र मवज्ञान, प्रमवमि, 

इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) प्रयोगशाला प्रदान गदाछ। 

•  सबै मवद्याथीहरूर्को लामग ताजा फलफूल र तरर्कारी र्कायाक्रम प्रस्ताव गदाछ 

• पाररवाररर्क सहयोग सेवाहरूर्को मवसृ्तत शृ्ौंर्ला प्रदान गदाछ 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 

 • बहुविि पररयोजना-आिाररि लवनिंग (PBL) अिसरहरूको सार्थ एर्क विविि 

बहुसांसृ्कविक सेवटङमा संलग्न, मानक-आिाररि वनदेशन 

• चार पूणा-समय मशर््कषर्क र दुई मिभाषी सहयोगी प्रमशक्षर्कहरूर्को साथ 
दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• Disney in Schools मथएटर र दृश्य र्कला र्कायाक्रम सौंग सहर्काया मा 
मथएटर उत्पादन (State One Theater) 

 

• 21+ बोमलने भाषाहरू 

Iroquois Zone 
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Cane Run •  •  •  •  •  •  •  

Frayser •    •  •  •   

Gutermuth •    •  •  •  •  

Hazelwood •   •  •  •  •   

Jacob •   •  •  •  •   

Mill Creek •   •  •  •  •  •  

Rutherford •   •  •  •  •  •  

Semple •    •  •  •   

 

नेिृत्व कायािमहरू लागू गदाछ जसले कमाचारी, विद्यार्थी र पररिारहरूलाई 

उच्च प्रभािकारी व्यब्लक्तहरूको 7 बानीहरू वसकाएर व्यब्लक्तगि नेिृत्व 

क्षमिाहरू विकास गना सशक्त  बनाउाँछ।

सानो कक्षाको आकार कायािम (२० विद्यार्थीहरू) पवहलोदेब्लख पााँचौ ंकक्षासम्म 

पूणा-समय पुस्तकालय र कला, संगीि, विज्ञान, प्रविवि, इब्लन्जवनयररङ्, कला, र 

गवणि (STEAM)  प्रयोगशाला
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Hazelwood Elementary 
Address: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 Phone: (502) 485-8264 
Principal: Courtney Grace Student Enrollment: 384 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home 

Mill Creek Elementary 
Address: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8301 
Principal: LaQueisha Bonds Student Enrollment: 425 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill- 

creek-leadership-academy/home 
 

हाम्रा लक्ष्यहरू सबै मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गने, प्रते्यर्क मवद्याथीले 

उनीहरूर्को पूणा क्षमतामा पुगे्न सुमनमित गना, र हाम्रा मवद्याथीहरू आफ्नो जीवनर्को 

अर्को चरणहरूमा सफल हुन तयार छन् भनी प्रमतज्ञा गनुा हो। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• • साना र्कक्षार्को आर्कार र अनुसन्धानमा आिाररत मनदेशन 

• • पमहलो र दोस्रो र्कक्षार्का मवद्याथीहरूर्का लामग पढ्ने ररर्कभरी र्कायाक्रम र सबै 
मवद्याथीहरूर्को लामग सामामजर्क भावनात्मर्क मशक्षा 

• • पूणा-समय प्रमवमि मशक्षर्क

 

• होमरूम र मवशेष समूह प्रदान गदाछ, जसले पररवारर्को भावना मसजाना गदाछ, 
मवद्याथीहरूलाई प्रोजेक्ट-आिाररत लमनाङ्क (PBL) लाई चुन ती मदन्छ, र सहर्कारी 

मशक्षालाई बढावा मदन्छ। 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, भमलबल, फुटबल, मचयरमलमडङ्क, आरे्कस्टि ा, 
मफल्ड-टू-फोर्का , दु्रत सम्प्झना, शैमक्षर्क टोली 

•  दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
हाम्रो दृमर उतृ्करता र्को शहरी नेतृत्व सू्कल हुनु हो। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• मान्यता प्राप्त लाइटहाउस—मी सू्कलमा नेता 

• मवद्याथी अमिर्कारीहरू र र्कक्षार्कोठा राजदूतहरू माफा त मवद्याथीहरूर्को लामग 

नेतृत्व अवसरहरू प्रदान गदाछ 

• सामामजर्क-भावनात्मर्क मसर्काइ, मवद्याथी मसर्काइ मवर्कल्पहरू, मागादशान 

र्कायाक्रमहरू, र व्यम्भक्तगत मशक्षा योजनाहरू प्रदान गदाछ।

 

• दीक्षान्त शृङ््कर्ला, अमतररक्त रे्लरु्कद र गमतमवमिहरू, पाँच ौं-र्कक्षा क्लबहरू, पाररवाररर्क रात 

अवसरहरू, र साौंसृ्कमतर्क रूपमा उत्तरदायी मशक्षण 

• लेम्भक्सया र डि ीम बक्स प्रोग्रामहरू र दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• पुनथथाापना अभ्यास (RP) र सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान (PBIS) सू्कल 

• ताजा फलफूल र तरर्कारी अनुदान

 

 
 

 
 

Jacob Elementary 
Address: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 Phone: (502) 485-8271 
Principal: Karen Waggoner Student Enrollment: 454 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob 

 
Rutherford Elementary 
Address: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 Phone: (502) 485-8320 

Principal: Dr. Kenya Natsis Student Enrollment: 427 

• मवद्याथी नेतृत्व अवसरहरूमा सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी पररषद, र जुमनयर बीटा 
क्लब समावेश छन् (Junior Beta Club) 

Web: http://rutherford.jcps.schooldesk.net 

हामी एउटा मवद्यालय प्रदान गना र्काम गछौं जहाँ मवद्याथी, पररवार र मशक्षर्कहरू फल्छन्। हाम्रो 

ममशन भनेर्को मसके्न जोश जगाउने, हाम्रा मवद्याथी र पररवारसँगर्को सम्बन्धमा लगानी गने, र 

प्रते्यर्क मवद्याथीमा व्यम्भक्तगत सफलतालाई पे्रररत गने हो। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• साक्षरता र गमणत मनदेशन र्कायाशाला मोडेल माफा त साना-समूह मनदेशनहरूमा ध्यान रे्कम्भित 

गररन्छ। 

• सबै प्राथममर्क असािारण बाल मशक्षा (ECE), दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, 

मवस्ताररत मवद्यालय सेवाहरूर्को लामग सह-मशक्षण मोडेल

 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू:Gentlemen's Academy, Girls on the Rise, Girls 
on the Run, बासे्कटबल, बेसबल, झण्डा फुटबल, फुटबल, र्कोरस, से्टप 

क्लब, चेस क्लब, दु्रत सम्प्झना,Girls Who Code, Student Technology 
Leadership Program (STLP) 

• स्वास्थ्य प्रवद्धान सू्कल अफ एक्सीलेन्स (HPSE) 

• पूणा-समय सू्कल नसा, पररवार स्रोत रे्कि (FRC सौंयोजर्क, र र्ाना यान्टि ी

हाम्रो प्राथममर्क फोर्कस भनेर्को हाम्रा सबै मवद्याथीहरू सफल छन् भनी सुमनमित 

गना पररवारहरूसँग र्काम गनुा हो। हामी दृढतापूवार्क मवश्वास गछौं मर्क समुदाय र 

हाम्रो मवद्यालयर्को बीचमा र्कडा पररश्म र रु्ला सञ्चारर्को माध्यमबाट, मवद्याथीहरू 

आफ्नो उच्चतम क्षमतामा पुगे्नछन् र समाजमा महत्त्वपूणा योगदान गने जीवनभर, 

स्वति मशक्षाथी बने्नछन्। 

 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• मवद्याथीहरूले अमग्रम र्कायाक्रममा आफ्नो आलोचनात्मर्क-सोचे्न सीपहरू 

मवर्कास गछा न्। 

• सामुमहर्क मशक्षणिारा पररषृ्कत सामहत्यमा आिाररत पाठ्यक्रम

 

• पूणा-समय मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) मशक्षर्क 

 होमरूम र मवशेष समूहीर्करण, सहर्कारी मशक्षा प्रवद्धान गना दोस्रो भाषा (ESL) 

र्कायाक्रम र पररयोजना-आिाररत मशक्षा (PBL) र्को रूपमा अौंगे्रजी माफा त मवद्याथीहरूर्को 

आवश्यर्कता अनुरूप। 

• मवमवि, बहुसाौंसृ्कमतर्क सेमटङ्कमा सौंलग्न, मानर्क-आिाररत मनदेशन 

• चार पूणा-समय मशक्षर्क र तीन मिभाषी सहयोगी प्रमशक्षर्कहरू समहत दोस्रो भाषा 

(ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• १६ भाषाहरू बोमलन्छन्
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob
http://rutherford.jcps.schooldesk.net/


 

 

Semple Elementary 
Address: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 Phone: (502) 485-8324 
Principal: Danielle Randle Student Enrollment: 570 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars 

Jeffersontown 
Zone 

 
 
 
 
 

 
Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

हामी प्रते्यर्क मवद्याथीलाई शैमक्षर्क, सामामजर्क र भावनात्मर्क रूपमा उनीहरूर्को 

उच्चतम क्षमतामा पुग्न मशमक्षत गनेछ ौं। एर्क सुरमक्षत र प्रदान गदै हेरचाह गने वातावरण, 

हाम्रा र्कमाचारीहरूले मवद्याथीहरूलाई हाम्रो सिै ँपररवतानशील समाजमा उत्पादर्क 

नागररर्क बन्न सीपहरू मवर्कास गना मद्दत गछा न्। मवद्याथीहरूले मवमभन्न प्रर्कारर्का 

मसर्काउने शैलीहरू र मनदेशनात्मर्क रणनीमतहरूलाई सम्बोिन गने मापदण्ड-आिाररत 

गे्रमडङ्क र मवभेमदत मनदेशनहरूिारा सममथात शैमक्षर्क अनुभवहरूबाट लाभ उठाउँछन्। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• मलाई व्यम्भक्तगत मनदेशन

एर्क पूणा-समय सू्कल नसा रोजगार 

• ररमडङ्क ररर्कभरी प्रोग्राम र अौंगे्रजीलाई दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा 

प्रस्ताव गदाछ 

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) प्रयोगशाला 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, से्टप टोली, ब्यान्ड, 

आरे्कस्टि ा, सुरक्षा गस्ती, शैमक्षर्क टोली, Girls on the Run, सौंगीत, मवद्याथी 

प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), नेतृत्व टोलीहरू, Games Club, Drama 

Club, Vex Robotics, गायर्क, दयालु मवद्यालय पररयोजना (CALM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल   

Choice Zone 

 
 

 

Cochrane Elementary 
Address: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 Phone: (502) 485-8231 
Principal: Jason Hobbs Student Enrollment: 443 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane 
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मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• मवद्याथीहरूलाई सफलतार्का सीपहरू समामहत गने र अविारणाहरूर्को 
गमहरो बुझाइ बढाउने गमहरो मसर्काइ गमतमवमिहरू अने्वषण गनार्का लामग 

सौंविान, प्रवेग, र व्यम्भक्तगत मसर्काइ अवसरहरू उपलब्ध गराइन्छ भनी 

सुमनमित गदाछ। 

• सबै सामग्री के्षत्रहरूमा मभन्न र र्कठोर मनदेशनहरू प्रदान गदाछ 

• अन्तरमक्रयात्मर्क बोडाहरू, क्रोमबुर्कहरू, आईयाडहरू, र गुगल क्लासरूम 

समहत, पाठ्यक्रममा उन्नत प्रमवमिहरू एर्कीरृ्कत गदाछ। 

• जुमनयर मबटा क्लब समहत, अमतररक्त मक्रयार्कलापहरूर्को मवसृ्तत शृ्ौंर्ला 

प्रदान गदाछ,, Yearbook, Backpack Team, safety patrol, Quick 
Recall, Girls Who Code, र एर्क पुरस्कार मवजेता मवद्याथी टेक्नोलोजी 

नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP) 

• मवद्याथीहरूलाई आरे्कस्टि ा र ब्यान्ड समहत मभजुअल र प्रदशान र्कला 
अवसरहरू प्रदान गदाछ 

• मवद्याथीिारा उत्पामदत मबहानर्को समाचार प्रसारण मार्फत सञ्चारर्को के्षत्रमा 

मवद्याथीहरूलाई पररचय गराउँछ 

मवद्याथीहरूर्को लामग र्कला अनुभवहरू प्रदान गने अनुदान प्राप्त भयो (5x5 
Fund for the Arts Grant) 

 

 • अंगे्रजीलाई दोस्रो भार्ा (ESL) वनदेशनको रूपमा प्रदान गदाछ 

 मवद्याथी उपलम्भब्ध बढाउन अमभभावर्क र समुदायसँग बमलयो साझेदारी र्कायम •
राख्छ 
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Cochrane •   •  •  •  •   

Farmer •  •  •  •  •  •  •  

Jeffersontown •  •   •  •  •   

Tully •  •  •  •  •  •   

Watterson •    •  •  •   

Wheatley •    •  •  •  •  
 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane
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Farmer Elementary 
Address: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 Phone: (502) 485-8625 
Principal: Dr. Shannon Conlon Student Enrollment: 728 
Web: http://farmer.jcps-ky.com/ 

Tully Elementary 
Address: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 Phone: (502) 485-8338 
Principal: Rachel Works Student Enrollment: 724 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully 

 

हामी सबै मवद्याथीहरूर्का लामग मनलाई समृद्ध बनाएर र पोषण, बाल-रे्कम्भित वातावरणमा 

र्कल्पनालाई प्रज्वमलत गरेर जीवनभर उदे्दश्यपूणा मशक्षार्को मवर्कास गना प्रमतबद्ध छ ौं। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• न  प्रमामणत मशक्षर्कहरू समहत मास्टर मशक्षर्कहरूिारा प्रदान गररएर्को 
व्यम्भक्तगत मशक्षा  (National Board),  आठ पुरस्कार मवजेता मशक्षर्कहरू 

(Excellence in Classroom ; Educational Leadership ) ,  2021 एर्क 

पुरस्कार मवजेता मशक्षर्क  (Milken Educator). साथै, पूणा-समय नसा (RN) र 

पूणा-समय मानमसर्क स्वास्थ्य पेशेवरलाई रोजगार मदन्छ। 

 • विद्यालयव्यापी रूपमा संरवचि साक्षरिा दृवरकोण अपनाइयो 

• सबै मवद्याथीहरू मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM); व्यावहाररर्क 
जीवन; मनदेशन; र्कला; र सौंगीत र्कक्षाहरू। पाँच ौं-र्कक्षार्का मवद्याथीहरूसँग पमन 

ब्यान्ड वा आरे्कस्टि ामा भनाा हुने अन ठो अवसर छ, जुन मा पढाइन्छ Ramsey 
Middle School. 

• सबै मवद्याथीहरू शब्दावली र ज्ञान मनमााण गना मडजाइन गररएर्का के्षत्रीय 
यात्राहरूमा भाग मलन्छन्।

 

• बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, क्रस-र्कन्टि ी, जुमनयर बीटा क्लब, इके्वम्भस्टि यन क्लब प्रदान 

गदाछ; दु्रत सम्प्झना, समस्या समािान, सौंगीत समूह, सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी पररषद 

(VEX Robotics) 

• वामषार्क मवशेष र्कायाक्रमहरू, जसै्त अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) वार्क-ए-थोन र 

र्कलर रन, आमा-छोरा र बुबा-छोरी रातहरू, पुस्तर्क चररत्र मदवस, धु्रवीय एक्सपे्रस, 

STEM रात, मवद्याथी र्कला प्रदशानी, र सौंगीत वाचन। (Suzuki) 

• हाम्रा सबैभन्दा उले्लर्नीय र भर्ारर्का मवद्याथी उपलम्भब्धहरू हाम्रा जुमनयर बीटा 

सदस्यहरूबाट हुन्। टेक्नोलोजी र रोबोमटक्स टोलीहरू 2021 राज्य च्याम्भम्पयन 

हुन्, जसले रोबोमटक्स टोलीलाई लगातार चार वषा राज्य च्याम्भम्पयन बनाएर्को छ। 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 

मवद्यालयले मवद्याथीहरूलाई आत्ममनभार, आजीवन मसके्न र उत्पादर्क, हेरचाह गने 

नागररर्क बन्नर्को लामग उच्च शैमक्षर्क र सामामजर्क स्तरहरूमा हामसल गना सशक्त 

बनाउँछ। मवद्यालय, घर र सामुदामयर्क साझेदारीले प्रते्यर्क मवद्याथीर्को मनरन्तर 

मवर्कासमा सर्कारात्मर्क प्रभाव पाछा । 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• • मवद्याथीहरूले सफलतार्का सीपहरू समामहत गने र अविारणाहरूर्को 

गमहरो बुझाइ बढाउने गमहरो मसर्काइ गमतमवमिहरू अने्वषण गना सौंविान, 

प्रवेग, र व्यम्भक्तगत मसर्काइ अवसरहरू उपलब्ध गराए। 

• • सबै सामग्री के्षत्रहरूमा मभन्न र र्कठोर मनदेशनहरू प्रदान गदाछ 

• • दश रामरि य बोडा  प्रमामणत मशक्षर्कहरू; र्कक्षा र्कोठा र शैमक्षर्क नेतृत्व 

(ExCEL) पुरस्कार मवजेताहरूमा दुई उतृ्करता; र JCPS सौंगीत, र्कला, 

र शारीररर्क मशक्षा (PE) वषार्का मशक्षर्कहरू 

• • मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयर प्रदान गदाछ 

 

ठूलो घाँसे रे्ल के्षत्र, बहुउदे्दश्यीय र्कोठा, र र्कलार्का लामग तोमर्कएर्को परे्टा समहत 

मवशाल र भर्ारै पुनमनाममात सुमविाहरू 

• मभजुअल र प्रदशान र्कला अवसरहरू 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: शैमक्षर्क टोली, आटा क्लब, एने्सम्बल, ब्यान्ड, र्कोरस, 

टि ्यार्क, क्रस-र्कन्टि ी, बासे्कटबल, गर्ल्ा हू र्कोड, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम 

(STLP), मचयरमलमडङ्क समहत 

• आमाबाबु र समुदायसँग बमलयो साझेदारी 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
 

 

 

 

 

 
Jeffersontown Elementary 
Address: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 Phone: (502) 485-8274 
Principal: Brooke Schilling Student Enrollment: 687 

Watterson Elementary 
Address: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 Phone: (502) 485-8342 
Principal: Michael Hill Student Enrollment: 493 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home                     

 

विद्यालयले उतृ्कर वशक्षण अभ्यासहरू, रचनात्मकिा, प्रविवि, र गवहरो-वसकाइका 

अिसरहरू प्रयोग गरेर सबै सामग्री के्षत्रहरूमा दक्ष विद्यार्थीहरू वसजाना गदाछ। 

हामी हाम्रो हेरचाह, सकारात्मक संसृ्कविमा गिा गछौं जसले विद्यार्थीहरूलाई 

उनीहरूको क्षमिामा पुग्न पोर्ण गना मवद्यालय हाइलाइटहरू  

विद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्रविभाशाली र प्रविभाशाली वशक्षा र अवग्रम कायािम 

• सबै गे्रड स्तरहरूमा िेवनश वनदेशन

 

• विस्ताररि कला र मानविकी कायािमले विद्यार्थीहरूलाई िावर्ाक प्रदशानहरूमा प्रविभा 

प्रदशान गना अनुमवि वदन्छ 

ब्यान्ड; आकेस्टि ा; दृश्य कला; विज्ञान, प्रविवि, इब्लन्जवनयररङ्, कला, र गवणि (STEAM); 

र अविररक्त वियाकलापहरूको एर्क विसृ्ति विविििा 

• बावहरी कक्षाकोठा प्रदान गदाछ 

• पुरस्कार-विजेिा अवभभािक वशक्षक संि (PTA) ले मावसक पाररिाररक रमाइलो 

रािहरू प्रायोवजि गदाछ। 

• दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी

हामी विश्वास गछौं वक सबै विद्यार्थीहरूसाँग उनीहरूको उतृ्कर हावसल गने अवसर छ। हामी एर्क 

CARE सू्कल हौ ंजसले सबै विद्यार्थीहरूसाँग काम गना र उनीहरूलाई उनीहरू हुन सके्न उतृ्कर 

हुन अनुमवि वदन प्रयास गछा । हाम्रो वमशन भनेको सबै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको उच्चिम 

शैवक्षक, सामावजक/भािनात्मक, र शारीररक क्षमिामा पुग्न मद्दि गनुा  हो।

 क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• उपहार प्राप्त र प्रमतभाशाली र्कायाक्रम र प्राथममर्क प्रमतभा पूल 

• मवस्ताररत र्कला र मानमवर्की र्कायाक्रम 

• रामरि य प्राथममर्क सम्मान समाज 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा मवसृ्तत अौंगे्रजी 

 

 • मानवसक स्वास्थ्य सल्लाहकार र 

सामावजक / भािनात्मक परामर्श 

 • सकारात्मक वसकाइ िािािरण र प्रते्यक 

विद्यार्थीको िृब्लद्ध र विकासमा ध्यान केब्लन्द्रि 

गदाछ 

 • लीडर इन मी सू्कल, जुन विद्यार्थीहरूलाई 

उनीहरूको सामावजक/भािनात्मक 

कयाणमा सहयोग गना वडजाइन गररएको 

हो 

 • विद्यार्थी गविविविहरू: पुरस्कार विजेिा 

शैवक्षक टोली, ब्यान्ड, आकेस्टि ा, विद्यार्थी 

पररर्द्, प्रविवि कायािमहरू, बासे्कटबल, 

िस-कन्टि ी, नृत्य टोली, नाटक क्लब, 

फुटबल 
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http://farmer.jcps-ky.com/
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home
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Wheatley Elementary 
Address: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 Phone: (502) 485-8348 
Principal: Keisha Fulson Student Enrollment: 304 
Web: https://wheatley.jcps-ky.com/ 

Moore Zone  
 
 
 
 
 
 

Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

हामी उतृ्करतार्को लामग प्रमतबद्ध मशक्षाथीहरूर्को समुदाय ह ौं। हामी हाम्रा 

मवद्याथीहरूलाई जीवनभर प्रमतस्पिाा गना र समाजमा योगदान मदन मशमक्षत गना र तयार 

गना जानबूझर्कर, उच्च-गुणस्तरर्को मनदेशन प्रदान गना सहयोगी रूपमा र्काम गने वाचा 

गछौं। हामी प्रते्यर्क मवद्याथीले माध्यममर्क मवद्यालयमा प्रवेश गरेपमछ सबै मुख्य 

मवषयहरूमा (पढाइ, लेर्न, गमणत, मवज्ञान र सामामजर्क अध्ययन) तेस्रो र्कक्षा पूरा 

गरेपमछ गे्रड स्तरमा पढ्ने लक्ष्य राख्छ ौं।

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: मचयरमलमडङ्क, डि म र्कोर्प्ा, मवद्याथी प्रमवमि 

नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), पाररवाररर्क गमतमवमिहरू, समथान 

सेवाहरू

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 क्ष ि द्य ा ल य  प्र ो फ ा इ ल ह रू   

Choice Zone 

 
 
 

 

Hartstern Elementary 
Address: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 Phone: (502) 485-8262 
Principal: Duan Wright Student Enrollment: 518 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home 

 

सबैर्को सफल सामामजर्क र शैमक्षर्क वृम्भद्धर्को लामग उच्च गुणस्तरीय, मवर्कासात्मर्क 

रूपमा उपयुक्त अनुभवहरू प्रदान गनुा हाम्रो ममशन हो। 

मवद्याथीहरू सुरमक्षत, सुरमक्षत र हेरचाह गने वातावरणमा। मवद्याथीहरूर्को मसर्काइ 

शैली फरर्क हुन सक्छ भनी हामी बुझछ ौं। हामीले सफलतार्को र्कक्षार्कोठार्को लामग 

प्रते्यर्क मवद्याथीर्को मसर्काइ सिावनालाई अमिर्कतम बनाउन र अमिर्कतम 

बनाउन हाम्रा व्यापर्क शैमक्षर्क र्कायाक्रमहरू मडजाइन गरेर्का छ ौं। (Pre K-5) 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• सनु्तमलत पाठ्यक्रमले मवद्याथीर्को सफलता सुमनमित गछा । 

• व्यम्भक्तगत मवद्याथी वृम्भद्ध मनगरानी गदाछ 

• 

शीषार्क I, दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, र असािारण 

बाल मशक्षा (ECE) टोलीहरू बीचर्को सहर्काया 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी पररषद र 
क्लबहरू (Disney Musical in Schools, Garden Club, Science 
Club, Ecology Club) 

• • र्कलार्कारहरूर्को मनवास र र्कला अनुभवहरू होस्ट गनार्को 

लामग र्कला अनुदान प्राप्त भयो ( 5x5 Fund for the Arts 
Grant) 
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home


 

 
Luhr Elementary 
Address: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 Phone: (502) 485-8295 
Principal: Sarah Williams Student Enrollment: 515 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home 

Pleasure Ridge Park Zone 
 

Resides Elementary Schools 

मवद्यालयले हेरचाह गने मवद्यालय वातावरण मभत्र आर्कषार्क, मवर्कासात्मर्क रूपमा 

उपयुक्त मसर्काइ अनुभवहरू प्रदान गरेर मवद्याथीहरूलाई भमवष्यर्को लामग तयार गछा । 

आमाबाबु र समुदायसँग साझेदारीमा र्काम गदै, हामी मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू 

पूरा गछौं मर्क उनीहरू सबै आफ्नो क्षमतामा पुग्न सक्छन्। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

•  मवद्याथीहरूले टोली र्काया र्क शलहरू मनमााण गना मवमभन्न सामामजर्क सीपहरू 
र चररत्र मवशेषताहरूमा मनदेशन प्राप्त गछा न्, र हाम्रो सर्कारात्मर्क व्यवहार 

प्रणाली माफा त व्यवहारर्को लामग दैमनर्क मान्यता प्राप्त हुन्छन्। (Lion Card) 

• •िर्क-तामलर्का मवशेष के्षत्रहरू: मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत 
(STEAM); दृश्य र्कला; सौंगीत; र शारीररर्क मशक्षा (PE) 

• र्कला र्कायाक्रमलाई अनुदानमा हाम्रो सहभामगता माफा त पररषृ्कत गररएर्को 
छ जसले र्कलार्कारहरूलाई मनवासमा र्काम गना अनुममत मदन्छ। हाम्रा 

मवद्याथीहरू र नमजरै्कर्का सौंग्रहालयहरू भ्रमण गने अवसरहरू

 

• पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC) सू्कल पमछर्का गमतमवमिहरू र 
पाररवाररर्क सौंलग्नतार्का अवसरहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, 

भमलबल, फुटबल, टेमनस, दु्रत सम्प्झना, भमवष्यर्को समस्या समािान, 

स््क्रयाबल, बच्चाहरूर्को लामग ईौंटहरू, रोबोमटक्स, रे्कटीहरू हु 

र्कोड, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, आटा क्लब। , मवद्याथी पररषद 

 

• नेतृत्व र्कायाक्रमहरू माफा त सबै मवद्याथीहरूमा नेतृत्व र्क शल 

पमहचान र मनमााण गनुाहोस् (Leader in Me) 

 

• असािारण बाल मशक्षा (ECE), दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को 

रूपमा अौंगे्रजी, र प्रस्तामवत अमतररक्त मवद्याथी समथान सेवाहरू

In-Network Choice Zone Elementary Schools 
Choice Zone 

 
 
 
 

 

 
 

Smyrna Elementary 
Address: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 Phone: (502) 485-8329 
Principal: Dr. Adrian Oldham Ford Student Enrollment: 463 
Web: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/ 

 

 
Eisenhower Elementary 

  
 
 
 

Address: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258 Phone: (502) 485-8244 Principal: Conni J. Strange
 Student Enrollment: 590 Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower 

हाम्रो विद्यालयका कमाचारी, अवभभािक र समुदाय प्रविबद्ध साझेदारहरू हुन्, जसले 

हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शैवक्षक प्रिीणिा हावसल गना र सामावजक, भािनात्मक र 

शारीररक रूपमा सफल जीिनभर वशक्षार्थी बन्नको लावग विकास गने सुवनविि गदाछ। 

हामी प्रते्यक बच्चालाई a प्रयोग गरेर वशवक्षि गनेछौ ं

केन्टकी प्रदशान मानकहरूमा आिाररि चुनौिीपूणा, व्यापक पाठ्यिम। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  
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हामी मशक्षाथी ह ौं! नेताहरु! 

ईगलहरू! हामी सबै मवद्याथीहरूलाई उत्पादनशील बन्नर्को लामग आवश्यर्क शैमक्षर्क 

र सामामजर्क सीपहरू प्राप्त गना मद्दत गने अवसरहरू प्रदान गने प्रयास गछौं। 

हाम्रो लोर्कताम्भिर्क समाजर्का नागररर्कहरू। हाम्रो मवद्यालयले सबै मवद्याथीहरूर्को 

सफलतालाई समथान गने सुरमक्षत र पालनपोषण गने वातावरण प्रदान गदाछ। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• दमक्षणपमिम जेफरसन र्काउन्टीमा शीषा-प्राप्त मवद्यालयहरू मधे्य एर्क 

• मवद्याथीहरूर्को लामग गमहरो मसर्काइ अनुभवहरूर्को लामग प्रमतबद्ध। 
सबै र्कमाचारीहरूलाई पररयोजनामा आिाररत मशक्षामा तामलम 

मदइएर्को छ। (Buck Institute for Learnin (PBL)) 

• प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली र्कायाक्रम र त्वररत मसर्काइ 

अवसरहरूर्को साथ प्रमतभा पूल र्कक्षाहरू 

•  दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 

• वषाभरर्का अमतररक्त पाठ्यक्रमहरू: क्रस-र्कन्टि ी, भमलबल, बासे्कटबल, 
मचयरमलमडङ्क, फ्ल्याग फुटबल, आचारी, गल्फ, टेमनस, गला पावर, ब्यान्ड, 

आरे्कस्टि ा, रोबोमटक्स, र्कराटे, नाटर्क, सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी पररषद् 

• सौंविान र्कायाक्रमहरू: मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) 
प्रयोगशाला; शारीररर्क मशक्षा (पीई); र्कला; सौंगीत; फ्ाने्सली; पुस्तर्कालय 

मममडया 

• सामुदामयर्क साझेदारी: Disney in Schools, Health Promotion Schools 
of Excellence, First Tee of Louisville, the Louisville Zoo 

• मनदेशन, हस्तके्षप, र सेवाहरू माफा त सममथात व्यम्भक्तगत मशक्षा 

(Exceptional Child Education (ECE) services, Study Island, 
Moby Max, Accelerated Reader) 
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मिद्यालय प्रोफाइल 
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Eisenhower •    •  •  •  •  

Greenwood •    •  •  •   

Kerrick •    •  •  •   

King •    •  •  •   

Sanders •    •  •  •   

Shacklette •   •  •  •  •   

Wellington •    •  •  •  •  

Wilkerson •   •  •  •  •   

 

 

 •  विद्यार्थी, कमाचारी र पररिारका लावग आत्मीयिाको भािना प्रिद्धान गने 

विद्यालयव्यापी हाउस प्रणालीको प्रयोग गदाछ 

 •  पूणा-समय पुस्तकालय वमवडया; संगीि; दयालु विद्यालय पररयोजना 

(CSP); र विज्ञान, प्रविवि, इब्लन्जवनयररङ्, कला, र गवणि (STEAM) 

प्रयोगशाला 

 • समुदायमा वसकाइ केन्द्रहरूसाँग साझेदारी (the Louisville Zoo; the 

Parklands of Floyds Fork Park Outdoor Classroom) 

 • अनुदानको माध्यमबाट कलामा बढेको एिपोजर (5x5 Fund for the 

Arts Grant) 

 

 • गवणि र पढाइमा साना फोकस समूहहरू माफा ि सबै विद्यार्थीहरूको लावग 

अविररक्त समर्थान 

 • विद्यार्थीहरूको नेिृत्वमा समे्मलनहरू जसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना 

उपलब्लिहरू, िृब्लद्धका के्षत्रहरू साझा गना र आफ्ना अवभभािकहरूसाँग जान 

अनुमवि वदन्छ 

 •  विद्यार्थी गविविविहरू: दु्रि सम्ल्झना र समस्या समािान गने टोलीहरू, 

विद्यार्थी प्रविवि नेिृत्व कायािम (STLP), रोबोवटि, विस्ताररि विद्यालय 

सेिाहरू (ESS), ब्यान्ड, आकेस्टि ा, बासे्कटबल, भवलबल, फुटबल, 

वचयरवलवडङ 

 • दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mattiebluhrelementary/home
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Greenwood Elementary 
Address: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 Phone: (502) 485-8260 
Principal: Jamiera Johnson Student Enrollment: 457 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood 

King Elementary 
Address: 4325 Vermont Ave., Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8285 
Principal: Marlon Miller Student Enrollment: 305 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kingelementary/home 

 

हाम्रो ममशन भनेर्को मवद्याथीहरूलाई मध्य मवद्यालय र बामहरर्का लामग शैमक्षर्क र 

सामामजर्क रूपमा तयार हुन तयार पानुा हो। हामी प्रते्यर्क र्कक्षार्कोठामा सबै 

मवद्याथीहरूर्का लामग उच्च अपेक्षाहरू र उच्च-गुणस्तरर्को मनदेशन प्रवद्धान गदै, 

सुरमक्षत, समतामूलर्क मसर्काइ वातावरण प्रदान गनेछ ौं। ग्रीनवुड उच्च स्तरर्को 

मशक्षण, मसर्काइ, र सर्कारात्मर्क मवद्यालय सौंसृ्कमतर्को लामग नमूना मवद्यालयर्को 

रूपमा मान्यता प्राप्त हुनेछ। मवद्याथीहरू सहयोगी, नवीन, मवश्वव्यापी, र लमचलो 

राजदूतहरू हुनेछन् जसले सू्कल र समुदायलाई सर्कारात्मर्क रूपमा प्रभाव पाछा । 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• अमग्रम र्कायाक्रम, मवस्ताररत मवद्यालय सेवा (ESS), दोस्रो भाषा (ESL) 

र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, र अनुसन्धानमा आिाररत हस्तके्षपहरू/समथानहरू 
प्रस्ताव गदाछ। 

• सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान (PBIS) मनष्ठार्का साथ लागू गनार्को लामग 

मान्यता प्राप्त 

• सुरक्षा गस्ती र मवद्याथी राजदूत जस्ता र्कायाक्रमहरू माफा त नेतृत्वलाई बढावा 

मदन्छ

 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: बासे्कटबल, फुटबल, मचयरमलमडङ्क, क्रस-

र्कन्टि ी, भमलबल, ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, सुरक्षा गस्ती, नाटर्क, शैमक्षर्क टोली 

• अग्रणी स्वास्थ्य प्रवद्धान सू्कल अफ एक्सीलेन्स (HPSE) 

• वामषार्क पैदल यात्रा, पतन महोत्सव, र्ाना पर्काउने रातहरू, नृत्यहरू, र 

मवद्याथी प्रदशानहरू समहत अमितीय पाररवाररर्क र सामुदामयर्क 

र्कायाक्रमहरू प्रदान गदाछ।

 

मवद्यालयले र्कठोर, आर्कषार्क मनदेशनहरू प्रदान गदाछ र मसर्काइमा बािाहरू 

हटाउँछ तामर्क मवद्याथीहरूले सफलता हामसल गने आफ्नै क्षमतामा मवश्वास गना 

सरू्कन्। हाम्रो लक्ष्य सबै मवद्याथीहरूर्को लामग शैमक्षर्क प्रवीणता प्रदशान गने, व्यम्भक्तगत 

प्रमतभा मवर्कास गने, र हाम्रो मवद्यालय र समुदायमा नेतृत्व प्रदशान गने हो। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• मवद्याथीहरूलाई सहयोग प्रदान गना स्रोत मशक्षर्क र मिभाषी सहयोगी प्रमशक्षर्कर्को 

साथमा अौंगे्रजी भाषा मशक्षाथीहरू (ELLs) र्को लामग दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रम 
 
 

 
Sanders 
Elementary 

 
• सामुदामयर्क घटनाहरू र साझेदारीहरू: पृथ्वी मदवस समुदाय सफाई; 

मामसर्क पाररवाररर्क घटनाहरू (Decode Project; ECHO School; 
Global Game Changers; The Hope Buss; Change Today; 
Change Tomorrow, Ladies of Leadership (LOL) with Central 
High School) 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, ममनी-मचयर, एरे्कडेममर्क 

टोली, ग्लोबल गेम चेन्जरहरू अफ-सू्कल र्कायाक्रम, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व 

र्कायाक्रम (STLP), King Student Newscast, र एर्क पुरस्कार मवजेता नृत्य 

टोली.

Address: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 Phone: (502) 485-8322 
Principal: Alison Dahlgren Student Enrollment: 435 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders 

 
 

 

 

क्षिद्यालय 

हाइलाइटहरू  

Kerrick Elementary 
Address: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8284 
Principal: Dr. LaWanda Hazard Student Enrollment: 390 
Web: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/ 

• हाम्रो ममशन भनेर्को एर्क सहयोगी मशक्षा समुदाय प्रदान गनुा हो जसले मशक्षा मदन्छ, 

सशक्त बनाउँछ, र सबै मवद्याथीहरूलाई प्राप्त गना र जीवनभर मसके्नहरू बन्न पे्रररत 

गदाछ। हामी उच्च-गुणस्तरर्को, अनुसन्धानमा आिाररत मनदेशनहरू प्रदान गदाछ ौं 
तामर्क मवद्याथीहरूले उच्च स्तरमा मसक्न सरू्कन्। हामी सर्कारात्मर्क, समतामूलर्क 

सौंसृ्कमत प्रवद्धान गछौं जहाँ उच्च अपेक्षाहरू, प्रामामणर्क मसर्काइ, र समथान 

आिारहरू हुन् जसले हाम्रा मवद्याथीहरूलाई आत्ममवश्वास, तयार र दयालु नेताहरू 

बन्न अनुममत मदन्छ।

 

 

 

• मवशेष वाद्य र्कायाक्रम: भायोमलन र्कायाक्रम (Weisberg Suzuki), ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा  

• मवशेष के्षत्रहरू: दयालु मवद्यालय पररयोजना (CSP); र्कला; सौंगीत; पुस्तर्कालय मममडया; क्रोम 

ल्याब/मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) 

• मवद्याथी नेतृत्व अवसरहरू: मवद्याथी पररषद, Newscast टोली, सुरक्षा गस्ती, मवद्याथी 

टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), गे्रड-स्तर सामुदामयर्क नेतृत्व पररयोजना

• पढ्न वसकाउन क्लावसक बाल सावहत्य प्रयोग गदाछ 

• गवणि पाठ्यिम र सामग्रीहरू प्रदान गदाछ जसले प्रते्यक विद्यार्थीको संख्या, ढााँचा, र 

समस्या समािानको अििारणात्मक समझ वनमााण गदाछ। 

• शैवक्षक टोली, भवलबल, बासे्कटबल, वचयरवलवडङ, िस-कन्टि ी, र आचारी प्रदान गदाछ 

• दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी र पररिार समर्थान सेिाहरूको विसृ्ति दायरा

 

• कक्षाकोठामा र गैर-परम्परागि वनदेशन (NTI) को समयमा कठोर र 

सान्दवभाक वनदेशनहरू प्रदान गना सुसब्लिि उच्च कुशल वशक्षकहरू प्रदान 
गदाछ। 

• पाररिाररक िटनाहरू, साक्षरिा र गवणि रािहरू, प्रविभा प्रदशान, 

चाडपवाहरू, र पाररवाररर्क र्ाजाहरू समहत 

• दयालु मवद्यालय र्कायाक्रमर्को लामग पायलट समक्रय अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ 
(PTA)

. 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• नेतृत्व र्क शल मसकु्नहोस् (Leader in Me Program). 

• अमतररक्त र मवद्याथी गमतमवमिहरू: शैमक्षर्क टोली, िनुमवाद्या, भमलबल, 
बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, क्रस-र्कन्टि ी, द डमा रे्कटीहरू, रोबोमटक्स, 

गमणत र साक्षरता रातहरू, प्रमतभा प्रदशान, क्याररयर डे, मफल्ड डे, 
मवशेष मगरावट र वसन्त घटनाहरू, मवद्याथी पुरस्कार मान्यताहरू

  

• पररवार स्रोत रे्कि (STAR FRC), पूणा-समय मानमसर्क स्वास्थ्य व्यवसायी, र 
असािारण बाल मशक्षा (ECE) र्कायाान्वयन र्कोच माफा त समथान सेवाहरू 

 • दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 
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Shacklette Elementary 
Address: 5310 Mercury Drive, Louisville, KY 40258 Phone: (502) 485-8325 
Principal: Kevin Garner Student Enrollment: 294 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette 

Wilkerson Elementary 
Address: 5601 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8351 
Principal: Sara Alvey Student Enrollment: 531 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home 

 

हामी तपाईौंर्को बच्चामा च्याम्भम्पयन मवर्कास गछौं। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान (PBIS) र्को र्कायाान्वयनर्को लामग 

रारि मौंडल िारा मान्यता प्राप्त 

• एर्क पुनथथाापना अभ्यास (RP) सू्कल 

• मवद्यालयहरूमा सौंगीतर्का लामग मडज्नी अनुदान प्रदान गररयो 

• प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली र्कायाक्रमर्को लामग योग्य हुन सके्न मवद्याथीहरूर्को 
लामग पहँुच शैमक्षर्क सिावना (RAP) र्कायाक्रम (K-3)

 

• 14+ मवद्याथीहरूले बोल्ने भाषाहरू 

• माइन्डफुलनेस, आन्दोलन र सौंगीतमा फोर्कस गनुाहोस्  (3M) 

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) प्रयोगशाला 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: शैमक्षर्क टोली, बासे्कटबल, फुटबल, चेस, र थप 
Girls on the Run, र अमिर्क 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

हाम्रो लक्ष्य भनेर्को सुरमक्षत, हेरचाह गने, र सहयोगी मसर्काइ वातावरण प्रदान 

गनुा हो जहाँ सबै मवद्याथीहरूले उच्च स्तरमा मसके्नछन्। आमाबाबु, अमभभावर्क 

र सामुदामयर्क साझेदारहरूसँग सँगै, हामी प्रते्यर्क बच्चार्को शैमक्षर्क र 

सामामजर्क-भावनात्मर्क वृम्भद्ध र मवर्कासर्को लामग प्रमतबद्ध छ ौं। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• चररत्रर्को छवटा स्तिहरू पमहचान गदाछ: मवश्वसनीयता, मजमे्मवारी, 

हेरचाह, सम्मान, मनष्पक्षता, र नागररर्कता

 

• प्राथममर्क प्रमतभा पूल, अमग्रम र्कायाक्रम, र अौंगे्रजी दोस्रो भाषा (ESL) 

र्कायाक्रमर्को रूपमा 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, आटा क्लब, 
ब्यान्ड, सुरक्षा गस्ती, शैमक्षर्क टोली, र थप 

• अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) िारा प्रायोमजत र्कायाक्रमहरू

 

 
 

 
 

Wellington Elementary 
Address: 4800 Kaufman Lane, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8343 
Principal: Brandi Carney Student Enrollment: 399 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wellington-elementary/ 
homehome 

 

विद्यालयले विद्यार्थीको नविजा सुिाछा । हामी एर्क उच्च प्रदशान गने शैवक्षक संस्र्था 

बने्न लक्ष्य राख्छौ ंजसले हेरचाह गने िािािरण प्रदान गदाछ, कयाणको संसृ्कवि 

खेिी गदाछ, र पे्रम जगाउाँछ। 

वसकाइ जसले विद्यार्थीहरूलाई भोवलको नेिा बने्न जग राख्छ। हाम्रो वमशन भनेको 

सबै विद्यार्थीहरूलाई समुदाय, उपलब्लि, टोली काया, र सफलिाको मूय वसकाउनु 

हो। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• अमतररक्त मक्रयार्कलाप: टोली रे्लरु्कद, Field to Fork, मवद्याथी पररषद्, चेस, 

शैमक्षर्क टोली, मविान समाज 

• सामुदामयर्क सेवा माफा त पररयोजना-आिाररत लमनाङ्क (PBL), अमनर्काल 
पीमडतहरूर्को लामग र्ाना यारे्कमजङ्क र लु्यरे्कममया भएर्का 

बालबामलर्काहरूलाई सहयोग गना साझेदारी समहत (Love the hungry 

गनुाहोस्; Pennies for Patients) 

• मागादशान सल्लाहर्कार, पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC), र सू्कल नसाहरूले मवद्याथी र 

   पररवारहरूलाई शैमक्षर्क, सामामजर्क, मानमसर्क स्वास्थ्य, र आमथार्क सहयोग प्रदान गछा न्। 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी
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म ि द्य ा लय  प्र ो फ ा इ ल   

 

          Seneca Zone  
 
 
 
 

 
Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

 

Engelhard Elementary 
Address: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 Phone: (502) 485-8246 
Principal: Dr. Ryan McCoy Student Enrollment: 266 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ 

Choice Zone 
The विद्यालयले व्यािहाररक जीिन, कला र मानविकी, र दयालु विद्यालय 
पररयोजना समािेश गने बृहि् पाठ्यिम प्रदान गदाछ। हामी कायािमका सबै 

पक्षहरूमा अवभभािकहरूको समर्थान, चासो र सहभावगिालाई स्वागि गदाछौ।ं 

हाम्रो पररिार स्रोि केन्द्र (FRC) र अवभभािक वशक्षक संि (PTA) ले पररिारका 

सबै सदस्यहरूलाई सकारात्मक जीिनभर वसकाइ अनुभिहरूमा भाग वलन िेरै 

सेिाहरू, कायाशालाहरू, र गविविविहरू प्रदान गदाछ। हाम्रो सुन्दर सुवििा वभत्र, 

अवभभािक, विद्यार्थी, र  टी

 क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

 

•साना र्कक्षाहरू र पूणा-समय, साइटमा नसा 

• सबै मवद्याथीहरूर्को लामग मवभेमदत मनदेशन 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

•पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC) ले बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क र चेस क्लब लगायत िेरै मवद्याथी 

गमतमवमिहरू प्रदान गदाछ। 

• मवद्याथी पररषद् प्रस्ताव गदाछ

 

 
 

 

 

 
 
 
        

Goldsmith Elementary 
Address: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 Phone: (502) 485-8258 
Principal: Jessica Carter Student Enrollment: 609 
Web: www.goldsmithelementary.com 

 

 
 
Cochran Elementary 
Address: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 Phone: (502) 485-8230 
Principal: De’Nay Speaks Student Enrollment: 313 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran 

यहाँ, सबै बच्चाहरूले मसक्छन्। 

हामीले हाम्रो मवमवि सौंसृ्कमतलाई अँगालेर्का छ ौं। हामी यहाँ मवद्याथीहरूर्को जीवन 

सुिार गना आएर्का छ ौं। मवद्याथीहरूले आफ्नो पूणा क्षमतामा पुग्न र अर्को स्तरमा 

लैजानर्को लामग स्वति समस्या-समािान गने सीपहरू प्रदशान गदै सौंक्रमण 

गनेछन्। हामी गवार्का साथ थथामपत गछौं 

 सम्मान, मजमे्मवारी, र सफलतार्को लामग तयार! (3R) यो हाम्रो दृमर हो मर्क हरेर्क 

मदन, प्रते्यर्क मवद्याथी उतृ्कर हुन्छ. 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

 

 

• जुनून पररयोजनाहरू र पररयोजना-आिाररत मशक्षा (PBL) माफा त व्यम्भक्तगत 
मशक्षामा जोड 

•  मवशेष के्षत्रहरू: र्कला र मानमवर्की, सौंगीत, प्रमवमि, से्पमनश, पुस्तर्कालय मममडया, 

र शारीररर्क मशक्षा (PE) 

•  रे्कन्टर्कीमा पमहलो अमेररर्कन हाटा एसोमसएसन मटमचङ्क गाडानर्को घर। 
मवद्याथीहरूले बगैंचा र र्ाना पर्काउने अनुभवहरूर्को आनन्द मलन्छन्। 

•  अौंगे्रजी भाषा मसके्नहरूर्को लामग दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा राम्रोसँग 
सममथात अौंगे्रजीर्को घर, जसमा नयाँ आगमन इर्काई, अमभभावर्कीय सहयोग, र 

सह-मशक्षण समावेश छ

हामी संसृ्कवि र जलिायु, कक्षा कोठा, सहयोग, र समुदायमा कडा मेहनि 

गछौं। हामी सबैका लावग हेरचाह गने, सहयोगी र समािेशी िािािरण उपलि 

गराउने प्रयास गदाा हामी दैवनक रूपमा सफल हुन कवटबद्ध 

छौ।ं(#CTheSuccess ) 

           क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• थथानीय मवश्वमवद्यालयहरू र प्रदशान र्कला समूहहरूसँगर्को 

मनर्कटताले र्कला र्कायाक्रमहरूमा भाग मलन र िेरै समूहहरूसँग 

अन्तरमक्रया गने अमितीय अवसरहरू प्रदान गदाछ। 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: मवद्याथी पररषद्, सुरक्षा गस्ती, नाटर्क, 

ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, बासे्कटबल, द डमा रे्कटीहरू, सू्कलव्यापी छुट्टी 

सौंगीत, चेस, मशल्प, साइर्कल चलाउने, महड्ने, फोटोग्राफी, 

साौंरे्कमतर्क भाषा, क्रोसेट, र बागवानी

 

 • प्रार्थवमक प्रविभा पूल र दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी 

• एर्क साझेदारी विद्यालयको रूपमा सेिा गदाछ जहााँ हाई सू्कलका 

विद्यार्थीहरूले वदउाँसो साना विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह (duPont वदन्छन् 
Manual High School/Beta Club) 

• युमनभमसाटी अफ लुइसमभल (UofL) सँग हस्ताक्षर साझेदारी पहल सू्कल र 

टेक्नोलोजी इनेबल्ड एम्भक्टभ लमनाङ्क (TEAL) र्कक्षार्कोठा रहेर्को व्यावसामयर्क 

मवर्कास मवद्यालय। 

• आफ्नो मर्कमसमर्को पमहलो भचुाअल ररयामलटी (VR) ल्याब: समयमै फर्का नुहोस्, 

ऐमतहामसर्क थथलहरूर्को यात्रा गनुाहोस्, वा UofL बासे्कटबल रे्लमा 

र्कोटासाइडमा बसु्नहोस्। 

• र्कला अनुदानर्को लामग र्कोष प्राप्त भयो (5x5 Fund Arts grant)

•मवमवि र जीवन्त मवद्याथी मनर्काय र 60 देशहरू, बोल्ने भाषाहरू प्रमतमनमित्व गने 

सामग्री( 25+) 

• च थो- र पाँच ौं-र्कक्षा लूपर्को रूपमा मवद्याथी र मशक्षर्क सम्बन्धहरूमा उच्च मूल्य 

राख्छ 

•मवद्याथी गमतमवमिहरू: नाटर्क, र्कोरस, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, रोबोमटक्स, फुटबल, क्रस-

र्कन्टि ी, बासे्कटबल, शैमक्षर्क टोलीहरू, र थप
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Cochran •    •  •  •   

Engelhard •    •  •  •  •  

Goldsmith •    •  •  •   

Indian Trail •    •  •  •  •  

Klondike Lane •  •  •  •  •  •  •  

McFerran •  •  •  •  •  •  •  
 

• सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान (PBIS) र्कायाक्रम 

(स्वणा-स्तर) 

• आमाबाबु र समुदायसँग बमलयो साझेदारी 

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran
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Indian Trail Elementary 
Address: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 Phone: (502) 485-8268 
Principal: Joseph Wood Student Enrollment: 534 
Web: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net 

McFerran Preparatory Academy 
Address: 1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 Phone: (502) 485-8297 
Principal: Lakeasha Jones Student Enrollment: 577 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran 

 

हामी एर्क माइक्रो सोसाइटी म्यागे्नट सू्कल ह ौं।हाम्रो मोटोहरू सहयोग, सिैं प्रयास 
गनुाहोस्, सम्मानजनर्क र मजमे्मवार नागररर्क बनु्नहोस्, र मसक्न उतु्सर्क हुनुहोस् 

(CARE)। हामी सबै मवद्याथीहरूलाई मशमक्षत गछौं, उनीहरूलाई जीवनभर मशक्षाथी 

र मजमे्मवार नागररर्क बन्न प्रोत्सामहत गछौं। सँगै, हामी एर्क शैमक्षर्क रूपमा उतृ्कर र 

समुदाय-उत्साही र्कायाक्रमर्को पररर्कल्पना गछौं जसमा सबै मवद्याथीहरूले प्रवीण 

स्तरमा प्रदशान गरररहेर्का छन्। 

            क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

•  MicroSociety Magnet Program मा मवद्याथीहरूलाई प्रस्ताव गररएर्को छ 

Seneca, Southern, and Moore (रामरि य पुरस्कार मवजेता र्कायाक्रम). 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम 
(STLP), शैमक्षर्क टोली, रोबोमटक्स, रे्लरु्कद टोलीहरू 

• • हेल्थ प्रमोशन सू्कल अफ एम्भक्सलेन्स (HPSE) र ग्रीन सू्कलर्को 
रूपमा मान्यता प्राप्त 

• • मवशेष के्षत्रहरू: र्कला र मानमवर्की, र्कम्प्युटर सीप, शारीररर्क 
मशक्षा (PE), र सौंगीत 

• • दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

यो फरर्क क्षमता भएर्का मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गनामा 

रे्कम्भित छनोट मवद्यालय हो। सौंरमचत र व्यवम्भथथत सेमटङ्कमा जोड मदने 
मसर्काइ वातावरण प्रदान गदै। हाम्रो ममशन भनेर्को हाम्रा मविानहरूलाई 

शैमक्षर्क, सामामजर्क र भावनात्मर्क रूपमा मध्य मवद्यालयर्को लामग तयार 

गनुा हो। सँगै, हामी एर्क एमलट एरे्कडेमी बने्न लक्ष्य राख्छ ौं जसले सबै 

मवद्याथीहरूलाई म्भथथरता, मनसाय र सहर्कायार्को सौंसृ्कमत माफा त उच्च-

गुणस्तरर्को मसर्काइ अनुभवहरूमा सौंलग्न गराउँछ।

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• शैमक्षर्क उपलम्भब्ध, नेतृत्व, र व्यवहारर्को लामग पुरस्कार ब्याज 

• भेस्ट र टाई समहत वदी आवश्यर्क पने डि ेस र्कोड प्रयोग गदाछ 

• बासे्कटबल, बेसबल, र मचयरमलमडङ्क, दु्रत सम्प्झना, समस्या समािान,               

मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP)/रोबोमटक्स टोली, द डमा रे्कटीहरू,       

मवज्ञान क्लब, र सुरक्षा गस्ती प्रदान गदाछ 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
 
 

 

 
 

Klondike Lane Elementary 
Address: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218 Phone: (502) 485-8286 
Principal: Mark Boyer Student Enrollment: 421 
Web: http://jcps-klondike.campuscontact.com/ 

 

हाम्रो वमशन सबै विद्यार्थीहरूको लावग अनुसन्धान-सुवचि अभ्यासहरू र 21 औ ं

शिाब्दीको सीपहरूको विकास माफा ि िृब्लद्ध प्रदशान गना हो। हाम्रा स्टाफ सदस्यहरूले 

सबै शैवक्षक के्षत्रहरूमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अविकिम क्षमिामा पुगे्न कुरा सुवनविि 
गना वसकाइको अनुगमन गछा न्, र हामी सांसृ्कविक रूपमा उत्तरदायी िािािरण 

विकास गनामा गिा गछौं जुन विद्यालय र समुदायको स्रोि हो।. 

              क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

 • दोस्रो भार्ा (ESL) कायािमको रूपमा अंगे्रजी  

 • बाल संििान कायािम (CEP)/YMCA माफा ि विद्यालय अवि/पवछको हेरचाह 

• सामुदामयर्क योग्य मवद्यालय जसले मवद्याथीहरूलाई रु्कनै शुल्क 

नमलई मबहानर्को र्ाजा र र्ाजा उपलब्ध गराउँछ 

• र्कला, सौंगीत, फ्ाने्सली, शारीररर्क मशक्षा, र पुस्तर्कालय मममडया 
रे्किमा पहँुच 

• र्कक्षा चारबाट सुरु हुने अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू प्रदान गदाछ 

• शीषार्क I, रु्कनै शुल्क नलागे्न मवद्यालय
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Southern Zone  
Blue Lick Elementary 
Address: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 Phone: (502) 485-8212 
Principal: Amy Uhlman Student Enrollment: 442 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home 

 
Resides Elementary 

Schools Choice Zone 

 
हामी मवश्वास गछौं मर्क बच्चाहरु पमहलो आउँछन्। हामी सबै मवद्याथीहरूलाई उच्च 

शैमक्षर्क, सामामजर्क, भावनात्मर्क र शारीररर्क स्तरहरूमा हामसल गना पे्रररत गने 

आर्कषार्क मनदेशनहरूर्को साथ सुरमक्षत, मवद्याथी-रे्कम्भित मसर्काइ वातावरण प्रदान 

गछौं। हाम्रो मनदेशन मानर्क-सौंचामलत र अनुसन्धानमा आिाररत छ, जसले मूल्यवान 

र आर्कषार्क दुवै प्रर्कारर्को र्कक्षार्काया प्रदान गदाछ। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्रमवमि, शारीररर्क मशक्षा (PE), पुस्तर्कालय, र र्कला र मानमवर्की र्कक्षाहरू 

ताजा फलफूल र तरर्कारी र्कायाक्रम

 

• क्लब र गमतमवमिहरू: ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), रोबोमटक्स, 

क्रस-र्कन्टि ी, फुटबल, शैमक्षर्क टोली, सुरक्षा गस्ती, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क 

• सबै र्कक्षाहरूमा चररत्र मशक्षा मसर्काइन्छ 

• पढाइ र गमणतमा सबै मवद्याथीहरूर्को लामग सानो समूह समथान 

• पाररवाररर्क सौंलग्नता र्कायाक्रमहरू: चलमचत्र रातहरू, मशल्प रातहरू, मवशेष र्ाजा, पतन 

महोत्सव, र थप 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 

 
 

 
 

Laukhuf Elementary 
Address: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 Phone: (502) 485-8289 
Principal: Joanna Sells Student Enrollment: 577 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home 

 

 
 

Blake Elementary 
Address: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 

Principal: Susan Glenn 

Web: https://jcps-blake.campuscontact.com 

 
 
 
 

 
Phone: (502) 485-8210 

Student Enrollment: 500 

यो एर्क ठाउँ हो जहाँ मशक्षाथीहरू नेता बन्छन्। हामी मवश्वास गछौं मर्क हाम्रो 
मवद्यालयले सबै मवद्याथीहरूलाई प्रमतस्पिाात्मर्क सौंसारमा मजमे्मवार वयस्क बन्न 

आवश्यर्क सीपहरू मवर्कास गरेर सफलतार्को लामग तयार पाने चुन तीपूणा मशक्षा 

प्रदान गदाछ। 

           क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• मवद्याथी प्रमवमि टोलीले मवद्याथी र र्कमाचारीहरूलाई प्रामवमिर्क सहयोग उपलब्ध 

गराउन मद्दत गछा  

•  र्कला र सौंगीतमा साप्तामहर्क मनदेशन; मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, 
र्कला, र गमणत (STEAM); पुस्तर्कालय; र साक्षरता र नाटर्क (सामामजर्क 

सीपहरूमा ध्यान रे्कम्भित गदै)

 

• पुरस्कार मवजेता PTA 

• जस्ता र्कायाक्रमहरूसँग सहर्काया गरेर र्कला र मानमवर्की मनदेशनहरू 
बढाउँछ Stage One, Louisville Orchestra, Kentucky Opera, 
Louisville Ballet, and Kentucky Shakespeare 

• अमतररर््कत मक्रयार्कलापहरू: शैमक्षर्क टोली, मवद्याथी नेतृत्व टोली, 

बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, चेस, सुरक्षा गस्ती, द डमा रे्कटीहरू, 

ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, आटा क्लब, मडज्नी पे्लAcademic enrichment and 
interventions before, during, and after school 

• सू्कलव्यापी मबहान बैठर्कहरू माफा त मवद्याथी उपलम्भब्धहरू पमहचान 

गदाछ

,  
 
 

हामी प्रते्यर्क मवद्याथीर्को पूणा क्षमतामा पुग्नर्को लामग हरेर्क मदन अथापूणा मशक्षामा प्रते्यर्क 

मवद्याथीलाई समक्रय रूपमा चुन ती मदन्छ ौं, सौंलग्न गछौं र समथान गछौं। हामी 

मापदण्डमा आिाररत मनदेशनमा ध्यान रे्कम्भित गछौं र मवमभन्न मसर्काइ शैली भएर्का 

मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गने प्रयास गछौं। हामी मवश्वास गछौं मर्क 

मवद्याथीहरू पमहले आउँछन् र हेरचाह गने, सहयोगी मवद्यालय समुदाय प्रस्ताव गछा न्। 

               

              क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• साना-समूह हस्तके्षप र सौंविान सत्रहरू 

•  मवशेष के्षत्रहरू: र्कला; सौंगीत; पुस्तर्कालय मममडया; शारीररर्क मशक्षा (पीई); दयालु 
मवद्यालय पररयोजना; मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) प्रयोगशाला

 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, मवद्याथी पररषद, सुरक्षा गस्ती, 

बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, फुटबल, डि ामा क्लब, गर्ल्ा हू र्कोड, ताए 

क्वोन डो, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP) 

• इम्भन्जमनयररङ्क मडजाइन प्रमक्रया (STEM ल्याब), रोबोमटक्स, र्कोमडङ्क, 
हररयो म्भस्क्रन प्रमवमि, मडमजटल र्कला र ग्रामफर्क मडजाइन, र मडमजटल 

सौंगीत 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रम, प्राथममर्क प्रमतभा पूल, र अमग्रम 
र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• पुनथथाापना अभ्यास र सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान 
(PBIS) 

• पमहचान भएर्का मवद्याथीहरूर्को लामग साप्तामहर्क प्रमतभाशाली र 
प्रमतभाशाली र्कक्षा 

• मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP) ले मवगत िेरै वषादेम्भर् राज्य-
स्तरीय प्रमतयोमगताहरूमा प्रमतस्पिाा गदै आएर्को छ।. 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी
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Blake •   •  •  •  •   

Blue Lick •   •  •  •  •   

Laukhuf •  •  •  •  •  •   

Okolona •   •  •  •  •   

Rangeland •   •  •  •  •   

Slaughter •   •  •  •  •  •  
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Okolona Elementary 
Address: 7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 Phone: (502) 485-8309 
Principal: Karen Stearman Student Enrollment: 311 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona 

Slaughter Elementary 
Address: 3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219 Phone: (502) 485-8328 
Principal: Stacey Rowan Student Enrollment: 381 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter 

 

हाम्रो ममशन भनेर्को प्रते्यर्क मवद्याथीलाई एर्क अमितीय मसर्कारुर्को रूपमा 

मूल्याङ्कन गनुा र सुरमक्षत र हेरचाह गने वातावरण मभत्र आर्कषार्क मसर्काइ 

अवसरहरू प्रदान गनुा हो। हाम्रो दृमरर्कोण भनेर्को सबै मवद्याथीहरूले समाजर्को 
उत्पादर्क सदस्य बन्नर्को लामग प्रामामणर्क मसर्काइ अनुभवहरू माफा त सामामजर्क, 

भावनात्मर्क र शैमक्षर्क रूपमा मवर्कास गनेछन्। हाम्रो सू्कल 2019 मा "मी सू्कलमा 

अगुवा" बन्यो र 2022 मा "लाइटहाउस प्रमाणीर्करण" प्राप्त गयो। यो नेतृत्व 

मोडेलले हाम्रा मवद्याथी, र्कमाचारी र समुदायमा चररत्र र नेतृत्वर्को सौंसृ्कमतलाई 

एर्कीरृ्कत गना मद्दत गछा । 

 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• उपम्भथथमत, व्यवहार, पाठ्यक्रम/मूल मानर्क, र गमहरो मसर्काइमा फोर्कस गनुाहोस् 

• शैमक्षर्क र अमतररक्त अवसरहरूर्को मवसृ्तत शृ्ौंर्लार्को साथ हेरचाह गने, 

पालनपोषण गने वातावरण प्रदान गदाछ 

• प्रते्यर्क मवद्याथीर्को मवमवि आवश्यर्कताहरू पूरा गना "सबै हातहरू डेर्कमा" 
दृमरर्कोण प्रयोग गदाछ

 • गमणत र पढाइ, मवस्ताररत मवद्यालय सेवाहरू (ESS), दोस्रो भाषार्को 

रूपमा अौंगे्रजीमा साना फोर्कस समूहहरू माफा त मवद्याथीहरूलाई अमतररक्त 

समथान प्रदान गर्दछ। (ESL) र्कायाक्रम, र सू्कलव्यापी बाघ समय हस्तके्षप 

र्कायाक्रम 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू; चेस क्लब, शैमक्षर्क टोली, 4-एच, स्पोटा थट्यामर्कङ्क 
क्लब, क्यामलडोस्कोप क्याम्प, सुरक्षा गस्ती, रे्कटा र रे्कटी स्काउट्स, द डमा 

रे्कटीहरू, ममहनार्को नेता, र पररवार स्रोत रे्कि (FRC) िारा प्रायोमजत सू्कल 

पमछ र्कायाक्रमहरू 

• मवद्याथीहरू साप्तामहर्क मभजुअल र प्रदशान र्कला (र्कला र सौंगीत), 
शारीररर्क मशक्षा (PE), पुस्तर्कालय, र मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, 

र गमणत (STEAM) मा उपम्भथथत हुन्छन्। 

• र्कला अनुदानर्को लामग र्कोष माफा त र्कलार्को लामग बढ्दो एक्सपोजर प्रदान 
गदाछ, जसले मवद्यालयलाई मनवासमा र्कलार्कारहरू र भ्रमण गने 

र्कलार्कारहरूलाई होस्ट गना अनुममत मदन्छ। (5x5 Fund for the Arts)

 

मवद्यालयले तपाइँर्को बच्चालाई स्टार मवद्याथी बन्न आवश्यर्क पने सबै रु्करा प्रदान 

गदाछ। हाम्रा नवीन र्कायाक्रमहरू र अमतररक्त मक्रयार्कलापहरूर्को दायराले 

तपाईौंर्को बच्चालाई सीपहरू मवर्कास गना, नयाँ रुमचहरू पत्ता लगाउन र प्रमतभा 

मवर्कास गना उते्प्रररत गछा । हाम्रा मशक्षर्कहरूले आिारभूत ज्ञानर्को बमलयो जग 

मनमााण गना प्रते्यर्क मवद्याथीले सबै मुख्य मवषयहरूमा महारत हामसल गरेर्को 
सुमनमित गना प्रयास गछा न्।. 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• सानो र्कक्षार्को आर्कार र्कायाक्रम, पररयोजना-आिाररत मशक्षा (PBL) अवसरहरू, र 

दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 

• मपयर मध्यथथ, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), मवद्याथी पररषद्, साथै 

पुरस्कार-मवजेता शैमक्षर्क टोली र रोबोमटक्स टोली समहत मवद्याथी नेतृत्व अवसरहरू 

प्रदान गदाछ। 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, क्रस-र्कन्टि ी, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, 

फुटबल, टेमनस, द डमा रे्कटीहरू, सम्मानर्का पुरुषहरू, र GEMsर्का रे्कटीहरू

 

• बामहरी बगैंचा, मसमसार के्षत्र, अनुसन्धानमा आिाररत मवज्ञान 

प्रयोगशाला, र प्रोजेक्ट लीड द वे मर्कट्स (PLTW) र्को साथ गमहरो 

मसर्काइ प्रयोगशाला माफा त मवज्ञान मशक्षा। 

•  पुरस्कार मवजेता सर्कारात्मर्क व्यवहार हस्तके्षप र समथान (PBIS) र 
पुनथथाापना अभ्यास (RP) सू्कल 

• रे्कन्टर्की सेन्टर फर द आट्ाससँगर्को सहर्कायामा र्कला एर्कीर्करण 

प्रस्ताव गदाछ 

• Slaughter 21FUN CLUB र्कक्षा दुई देम्भर् पाँच सम्मर्को मवद्यालय 
अमघ र पमछर्को र्कायाक्रम हो जसले पढाइ र गमणत जस्ता मुख्य शैमक्षर्क 

मवषयहरूमा सौंविान गमतमवमिहरूर्को मवसृ्तत शृ्ौंर्ला र अमतररक्त 

सहायता प्रदान गदाछ। मवद्याथीहरू सोमबारदेम्भर् मबहीबार मवद्यालय 

पमछ र मौंगलबार र बुिबार मवद्यालय अमघ भेट्छन्।  21FUN CLUB 

अमतररक्त शैमक्षर्क समथान समावेश गदाछ, मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को 

शैमक्षर्क प्रगमतर्को आिारमा सन्दभा गररन्छ। वयस्क पररवारर्का 
सदस्यहरूले पमन र्कायाक्रम माफा त शैमक्षर्क अवसरहरू पहँुच गना 

सक्छन्. 

 
 

 

 
 

Rangeland Elementary 
Address: 1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 Phone: (502) 485-8317 
Principal: Dr. Mashelle Kiggins Student Enrollment: 439 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/rangeland/home 

 

हामी STARR मविानहरू ह ौं! हामी आत्म-मनयिण, टीमवर्का , जवाफदेमहता, 

लमचलोपन, सम्मान गना प्रमतबद्ध छ ौं! हामी STARR मविानहरू, सबै मदन, हरेर्क 

मदन! 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• मवद्याथीहरूर्का लामग लमचलो मसट मवर्कल्पहरूर्को साथ नवाचारहरूर्को मवद्याथी-

मडजाइन र्कक्षाहरू 

• मवद्याथीहरूर्को लामग आवाज, छनोट, र पेमसङ्कलाई बढावा मदने व्यम्भक्तगत मशक्षा 

समावेश गदाछ 

• शैमक्षर्क र पाठ्यक्रम:: Exceptional Child Education (ECE), गमणत र पढाइ 

हस्तके्षप, EL Reading Framework and Jan Richardson Guided Reading, 
illustrative math, Writing with Jennifer Serravallo, पढाइ र गमणत र्कक्षाहरू 

माफा त समावेश सामामजर्क अध्ययन र मवज्ञान 

• मवद्याथीहरूर्को नेतृत्वमा समे्मलनहरू जसले मवद्याथीहरूलाई आफ्ना 

उपलम्भब्धहरू, वृम्भद्धर्का के्षत्रहरू र लक्ष्यहरू आफ्ना 

अमभभावर्कहरूसँग साझा गना अनुममत मदन्छ। 

• स्वास्थ्य प्रवद्धान सू्कल अफ एक्सीलेन्स (HPSE) 

•  मवद्याथी गमतमवमिहरू: दु्रत सम्प्झना र समस्या समािान गने 

टोलीहरू, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), रोबोमटक्स, 

मवस्ताररत मवद्यालय सेवाहरू (ESS), ब्यान्ड, आरे्कस्टि ा, बासे्कटबल, 

टि ्यार्क, भमलबल, फुटबल, टेमनस, मचयरमलमडङ्क, आटा क्लब, 

रेर्कडारहरू, सानो मफडलसा 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी
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विद्यालय प्रोफाइल 

Valley Zone  
 
 
 
 
 

 
Resides Elementary Schools 

 

Johnsontown Road Elementary 
Address: 7201 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8278 
Principal: Stephen Howard Student Enrollment: 298 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

Choice Zone 

हाम्रा मवद्याथीहरू दक्ष मशक्षाथीहरू हुन् जसले तर्का , र्करुणा र समझमा आिाररत 

मनणायहरू मलन सक्षम छन्. 

 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्राथममर्क प्रमतभा पोर्री र उन्नत मशक्षाथीहरूर्का लामग शैमक्षर्क र्कायाक्रमर्का 

साथै क्षमतार्का सबै स्तरहरूर्को लामग हस्तके्षप र समथानहरू प्रदान गदाछ। 

• रामरि य प्राथममर्क सम्मान समाज, मवद्याथी पररषद्, सुरक्षा गस्ती, र सामुदामयर्क-
सेवा पररयोजनाहरू समहत नेतृत्व अवसरहरू 

अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: शैमक्षर्क टोली (मछटो सम्प्झना र भमवष्यर्को समस्या 

समािान), ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, भमलबल, क्रस-र्कन्टि ी, 

डि ामा क्लब, गायर्क, सौंविान क्लबहरूHealth Promotion School of 
Excellence (HPSE) 

मशक्षण, सशम्भक्तर्करण, अग्रणी, र मसर्काइ (TELL) र अमग्रम ED सवेक्षणहरूमा 

अमभभावर्क सनु्तमरमा उच्च मूल्याङ्कन

 

 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, VEX रोबोमटक्स र्कायाक्रम, र पे्रम सामामजर्क/ 
भावनात्मर्क मशक्षा र्कायाक्रम छन ट गनुाहोस् 

 

• विज्ञान, प्रविवि, इब्लन्जवनयररङ्, र गवणि (STEM) र लुइसवभल ABRI कायािमको लावग 
कम्पनीसाँग  साझेदारहरू (Dynacraft Company

 

• अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) प्रायोमजत गमतमवमिहरु 

 

• र्ाँचोमा परेर्का पररवारहरूलाई ब्यार्कयार्कमा साप्तामहर्क आशीवााद प्रदान गदाछ

 

 
 

  

 
 
 

Dixie Elementary 
Address: 10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8238 

 
Kennedy Elementary 
Address: 3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8280 
Principal: Diyana Jones Student Enrollment: 421 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedycubs/ 

Principal: Shawn Purlee Student Enrollment: 309 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dixieelementary/home 

हाम्रो ममशन भनेर्को हाम्रा मवद्याथीहरूलाई मवश्वव्यापी नागररर्क बन्नर्को लामग 
प्रामामणर्क मसर्काइ अवसरहरू प्रदान गरेर समू्पणा बालबामलर्कालाई मशमक्षत गनुा हो। 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: ब्यान्ड, भायोमलन, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, 
नृत्य टोली, से्टप टोली, झण्डा फुटबल, शैमक्षर्क टोली, आरे्कस्टि ा, सुरक्षा 

गस्ती 

हामी सहयोगी अध्ययन, विशेर्ज्ञिा आदानप्रदान, र व्यािसावयक संिाद माफा ि 

वशक्षकहरूको सीप र ज्ञान सुिार गना समवपाि व्यािसावयक वसकाइ समुदाय हौ।ं 

हामी सुिार गछौं 

बवलयो नेिृत्व र वशक्षण माफा ि विद्यार्थीहरूको शैवक्षक आकांक्षा, उपलब्लि र 

प्राब्लप्त। 

         क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• पढाइ र गमणतर्को लामग जानाजानी सानो-समूह मनदेशन, प्राथममर्क प्रमतभा पूल, 
अमग्रम र्कायार््करम, दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, मवस्ताररत 

मवद्यालय सेवाहरू (ESS), र र्कायाक्रमहरू जसै्त। Lexia Core 5; Jan 
Richardson/Jen Serravollo Literacy 

• हेल्थ प्रमोशन सू्कल अफ एम्भक्सलेन्स (HPSE) 

• पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) र उतृ्कर 

पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC)

मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), ब्यान्ड, बासे्कटबल, 

मचयरमलमडङ्क, भमलबल, क्रस-र्कन्टि ी, मवद्याथी सल्लाहर्कार 

पररषद्, मेन अफ क्वामलटी र म्यान टु म्यान (M2M) मागादशान 

र्कायाक्रमहरू, र नागररर्कता, नेतृत्व, र उपम्भथथमतमा रे्कम्भित बहु 

पुरस्कार पहल/र्कायाक्रमहरू, जसै्त प्रते्यर्क र्कक्षार्को लामग 
हप्तार्को मवद्याथी र DOJO पुरस्कारहरू 

• सबै मवद्याथीहरू दैमनर्क सामामजर्क-भावनााात्मर्क मसर्काइ 

र्कायाक्रममा पछा न्(PATHS) 

• "ऊजाा बस" मवद्यालयर्को रूपमा मान्यता प्राप्त, जसले मवद्यालय र 
जीवन दुवैमा लागू हुने वृम्भद्ध मानमसर्कतार्को सर्कारात्मर्क प्रवद्धान 

माफा त सामामजर्क-भावनात्मर्क मशक्षालाई समथान गदाछ।

यो र्काम तपाईौंर्को बच्चाले यस सौंसारमा प्रवेश गने क्षणबाट सुरु हुन्छ। 

तपाईौं, अमभभावर्कर्को रूपमा, तपाईौंर्को बच्चार्को पमहलो मशक्षर्क हुनुहुन्छ, 

र तपाईौंले उनीहरूर्को सफलतामा महत्त्वपूणा भूममर्का रे्ल्नुहुन्छ। हामी 

तपाईौंलाई तपाईौंर्को बच्चार्को मशक्षामा हामीसँग एर्क महत्वपूणा साझेदारर्को 

रूपमा स्वागत गदाछ ौं। 

  

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• प्राथममर्क प्रमतभा पूल, अमग्रम र्कायाक्रम, मवस्ताररत मवद्यालय सेवाहरू 

(ESS), दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी, र अनुसन्धानमा 

आिाररत हस्तके्षपहरू/समथानहरू

patrol, Girls on the Run, भमलबल, Kickfit Soccer, Quick Recall, Girl 
Scouts, Men of Quality Program,  Young Gentlemen Club’s. 

• क्लबहरू: रोबोमटक्स, मवद्याथी पररषद्, पोडर्कास्ट क्लब, 

मगफे्टड गर्ल्ा, गाडेन क्लब, मर्कन्डनेस कु्र, गर्ल्ा हू र्कोड, सु्टडेन्ट 

टेक्नोलोजी मलडरमशप प्रोग्राम (STLP), पयाावरण क्लब 

• अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) िारा प्रायोमजत गमतमवमिहरू
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Dixie •   •  •  •  •   

Johnstown Road •   •   •  •  •  

Kennedy •  •   •  •  •   

Medora •  •   •  •  •  •  
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Medora Elementary 
Address: 11801 Deering Road, Louisville, KY 40272 Phone: (502) 485-8298 
Principal: Beth Palmer Student Enrollment: 462 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/medora-elementary/home 

 

हामी एर्क पोषण वातावरण प्राप्त गना र्कोमसस गछौं जसले स्वास्थ्य र र्कल्याण, 

सामामजर्क क्षमता, र शैमक्षर्क प्रवद्धान गदाछ। 

प्रते्यर्क मवद्याथीर्को लामग उपलम्भब्ध। हामी सुरमक्षत र पालनपोषण गने वातावरण 

प्रदान गछौं, शैमक्षर्क र सामामजर्क वृम्भद्धलाई मचने्न गछौं, र प्रते्यर्क मवद्याथीलाई अर्को 

स्तरर्को मसर्काइर्को लामग तयार गछौं। Medora ले प्रते्यर्क मवद्याथीर्को 

र्कायासम्पादन दैमनर्क अनुगमन गछा  र अनुसन्धानमा आिाररत अभ्यासहरू लागू 

गदाछ। मवद्याथीहरूलाई मसर्काउने तररर्का मसर्काउने हाम्रो लक्ष्य हो। र्कमाचारी, 

अमभभावर्क र समुदायसँगर्को साझेदारी माफा त, हामी यो सुमनमित गनेछ ौं 

             

          क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

 

• हेल्थ प्रमोशन सू्कल अफ एम्भक्सलेन्स (HPSE) 

• हेरचाह गने र्कक्षार्कोठा समुदायहरू मसजाना गना र हाम्रा सबै मवद्याथीहरूमा 

नेतृत्व र्क शल रे्ती गनामा रे्कम्भित (Leader in Me school) 

• प्राथममर्क प्रमतभा पूल, उपहार र प्रमतभाशाली र्कायाक्रम, दोस्रो भाषा (ESL) 
र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी  

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र गमणत (STEM) ल्याब र Google-

प्रमामणत मशक्षर्कहरू

 
 

• ररमडङ्क ल्याब मोडेल प्रयोग गरेर K-2 मवद्याथीहरूर्को लामग पढाइ हस्तके्षप। 

मवद्याथीहरूले थप प्राप्त गना तीन से्टशनहरू माफा त घुमाउँछन् 

मनदेमशत पठन पाठ, जानाजानी फोमनक्स/शब्द र्काया पाठ, र 

लेर्न समथान। 

• मवशेष के्षत्रहरूमा STEM ल्याब, शारीररर्क मशक्षा (PE), र्कला र मानमवर्की, र 

पुस्तर्कालय समावेश छन्। 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, भमलबल, क्रस-र्कन्टि ी, फुटबल, 
मचयरमलमडङ्क, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), सुरक्षा गस्ती, दु्रत 

सम्प्झना, मगटार क्लब, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, र र्कायाक्रमहरू जसै्त। Turkey Trot, 
Field Day, Jump Rope for Heart, Talent Show, Y5210, Career 
Day, Color Run, Science Night, Math/ Literacy Night 

• पुरस्कार मवजेता अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) 

• 12 “Bellarmine Literacy Project”  साक्षरता र्को मशक्षर्क, 7 “Increasing 

Numeracy” सौंख्यार्का मशक्षर्कहरू, and 5 “Mathematical Design” 
गमणत र्को सहयोग मशक्षर्क 

• पूणा-समय मानमसर्क-स्वास्थ्य र्कोच र असािारण बाल मशक्षा (ECE) 

र्कायाान्वयन र्कोच

Resides Elementary Schools 

In-Network Choice Zone Elementary Schools 

Choice Zone 
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Breckinridge/Franklin •    •  •  •   

Chenoweth •  •  •  •  •  •  •  

Field •    •  •  •   

Alex Kennedy •  •  •  •  •  •  •  

St. Matthews •  •   •  •  •  •  
 
 
 
 

Breckinridge-Franklin Elementary 
Address: 1351 Payne Street, Louisville, KY 40206 Phone: (502) 485-8215 
Principal: Dustin Whitis Student Enrollment: 268 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/special-area-bfes/home 

 

 हामी जीिन लामो वशक्षार्थीहरू विकास गछौं र एर्क दयालु वसकाइ िािािरण खेिी 
गछौं जसले वजज्ञासा जगाउाँछ र प्रते्यक विद्यार्थीमा लगनशीलिालाई बढािा वदन्छ। 

विद्यालयले कठोर ELA प्रयोग गछा  (Expeditionary Learning) र गवणि 

(Illustrative Mathematics) केन्टकी शैवक्षक मानकहरूको गवहराइ पूरा गना 

विद्यार्थीहरूलाई चुनौिी वदने र संलग्न गराउने पाठ्यिम (KAS). 

 मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• क्षिद्यालय हाइलाइटहरूParticipates in small class size program 

•  

• र्कला, सौंगीत, पुस्तर्कालय मममडया र प्रमवमि, शारीररर्क मशक्षा (PE), र सौंचारमा 

प्रते्यर्क हप्ता सम्बम्भन्धत र्कला र्कक्षाहरू प्रस्ताव गदाछ। 

•  प्रते्यर्क मवद्याथीलाई BFES मा आफ्नो र्कायार्कालमा प्रयोग गना LTE-सक्षम 
Chromebook प्रस्ताव गदाछ 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, ब्यान्ड, भमलबल, द डमा 

रे्कटीहरू, वातावरणीय क्लब, दु्रत सम्प्झना, भमवष्य समस्या समािानर्कतााहरू 

(जसले िेरै मेयर र्कप प्रमतयोमगताहरू मजतेर्को छ)

Waggener Zone 

 

म ि द्य ा लय  प्र ो फ ा इ ल   
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 • सानो कक्षाको आकार कायािममा भाग वलन्छ 

 

 • बावहरी खेल ठाउाँ  र नयााँ खेल मैदान उपकरणको सार्थ दुई एर्कर 

क्याम्पस 
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Chenoweth Elementary 
Address: 3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 Phone: (502) 485-8227 
Principal: Angela Burns Student Enrollment: 435 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home 

Alex R. Kennedy Elementary 
Address: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 Phone: (502) 485-6950 
Principal: Patrick Sivori Student Enrollment: 311 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy 

 

मवद्यालय सबै मवद्याथीहरूर्को आवश्यर्कताहरू पूरा गना र मवमवितालाई अँगाल्न 

सममपात छ। 

                   मवद्यालय हाइलाइटहरू  

• मनम्न के्षत्रहरूमा प्रमामणत मशक्षर्कहरूिारा पढाइएर्का मवशेष-के्षत्र र्कक्षाहरू प्रदान 

गदाछ: मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM); शारीररर्क 

मशक्षा (पीई) / व्यावहाररर्क जीवन; पुस्तर्कालय; सौंगीत; र से्पमनश 

• • समू्पणा मवौंग र एर्क पुरस्कार-मवजेता बामहरी र्कक्षार्कोठा मवद्याथीहरूलाई ह्यान्ड-

अन, रचनात्मर्क मसर्काइ वातावरणमा सौंलग्न हुन अनुममत मदन सममपात। 

• • पुरस्कार मवजेता सौंर्काय र अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA)

 

 • ररवडङ्क ररकभरी र विस्ताररि विद्यालय सेिा (ESS) कायािमहरू 

• विद्यार्थी गमतमवमिहरू: शैमक्षर्क टोली, प्राथममर्क प्रमतभा पोर्री, ब्यान्ड,  
अरे्कस्टि ा, सुरक्षा गस्ती, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, क्रस-र्कन्टि ी, टेक्नोलोजी 

क्लब, WCES, प्रसारण टोली, रे्कटी स्काउट्स, र रे्कटा स्काउट्सक्लबहरू 

जसै्त प्रस्ताव गदाछRobotics, Fit Kids Club, Environmental Club, 
Makers Space. 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
"प्रते्यर्क बाल माममलाहरू" ("Every Child Matters") 

ले हाम्रा मवद्याथीहरूलाई समाजर्को उत्पादर्क, 

मजमे्मवार, हेरचाह गने सदस्य बन्न मद्दत गना 
सर्कारात्मर्क आत्म-सम्मान र मसर्काइलाई समथान गने 

शैमक्षर्क आिार र वातावरण प्रदान गने हाम्रो 

ममशनलाई प्रमतमबम्भम्बत गदाछ। हामी आत्म-सम्मान 

बढाउने, मवद्याथीर्को उपलम्भब्ध बढाउने र मवद्यालयमा 

आनन्द बढाउने मवद्यालयर्को वातावरण मसजाना गना 

दैमनर्क प्रयास गछौं। 

मसके्न। हाम्रो र्कठोर साक्षरता पाठ्यक्रम र सोिपुछ-
आिाररत गमणत र मवज्ञान र्कायाक्रमहरूले ठूलो शैमक्षर्क 

सफलतार्को लामग मसर्काइलाई अमिर्कतम बनाउनेछ।

 

           मवद्यालय हाइलाइटहरू  

• प्रयोगशाला र र्कक्षार्का मशक्षर्कहरू बीचर्को सहयोगात्मर्क सेमटङ्कमा 

पामक्षर्क मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) 

मनदेशन 

• STEAM, र्कला, शारीररर्क मशक्षा (PE), र पुस्तर्कालयमा शुक्रबार 

ऐम्भिर्कहरू 

• जस्ता र्कम्पनीहरूसँगर्को सहर्कायामा र्कला अनुदानर्को लामग र्कोषमा 

भाग मलन्छ 5x5 Funds, StageOne Family Theatre, 
University of Louisville (UofL) Repertory Company, Kentucky 
Shakespeare, and the Louisville Orchestra 

 

 
 

 

 

Field Elementary 
Address: 120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 Phone: (502) 485-8252 
Principal: Dr. Deborah Rivera Student Enrollment: 390 
Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field 

St. Matthews Elementary 
Address: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 Phone: (502) 485-8321 
Principal: Scottie Collier Student Enrollment: 563 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home 

 

हाम्रो वमशन भनेको सहयोगको समुदाय माफा ि सबैका लावग वसके्न सुवनविि गनुा 

हो । हामी ग्यारेन्टी, व्यिहाया, र सान्दवभाक पाठ्यिम प्रयोग गरेर सबै विद्यार्थीहरू 

दक्ष र राम्ररी गोलाकार हुनुहोस् र सुरवक्षि र सुरक्षात्मक िािािरणमा वसके्न विखाा 

राख्नुहोस्। 

                 मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• नो चाइल्ड लेफ्ट मबहाइौंड  िू ररबन सू्कलर्को रूपमा शैमक्षर्क उतृ्करतार्का लामग 

मान्यता प्राप्त (No Child Left Behind (NCLB) Blue Ribbon School) 

• समहत सबै मवद्याथीहरूर्को लामग दैमनर्क सौंविान र हस्तके्षप र्कायाक्रमहरू 
माफा त मवमशर मशक्षण प्रदान गदाछ What I Need (WIN) , Professional 

Learning Communities (PLCs) उपयुक्त गे्रड स्तरहरूमा मशक्षर्कहरूर्को 

नेतृत्वमा 

• मवद्याथी टेक्नोलोजी नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP) र समुदायमा आिाररत सेवा 

पररयोजनाहरू माफा त मवद्याथी नेतृत्व अवसरहरू प्रदान गदाछ। 

• अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA), व्यवसाय, र मवमभन्न सामुदामयर्क सौंथथाहरूबाट 

समथान (Crescent Hill Business) 

•  मन्डाररन मचमनयाँ र्कक्षाहरू 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: थ्रीडी मप्रम्भन्टङ्क, शैमक्षर्क टोलीहरू, ब्यान्ड, बासे्कटबल, 

मचयरमलमडङ्क, चेस क्लब, र्कम्प्युटर प्रोग्राममङ्क, र्कम्प्युटर प्रमवमि, क्रस-र्कन्टि ी, फ्लोर 

हक्की, पत्रर्काररता, LEGO WeDo, आरे्कस्टि ा, रोबोमटक्स, स्काउमटौंग, फुटबल, वेब 

मडजाइन

हामी हाम्रा मवद्याथीहरूर्को मसर्काइ र चररत्रलाई सशक्त बनाउन प्रमतबद्ध छ ौं। हामी 

मवश्वास गछौं मर्क प्रते्यर्क व्यम्भक्त महत्त्वपूणा छ र हरेर्क पल महत्त्वपूणा छ। हाम्रो ममशन 

भनेर्को मवद्याथीहरूर्को लामग सेन्ट म्याथु्यज इमलमेन्टरीलाई दयालु र साहसी जीवनभर 

मशक्षाथीहरूर्को रूपमा मबमभन्न ज्ञान र उनीहरूर्को भमवष्यर्को लामग एर्क दृमर छोड्ने 

हो। 

मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• 2020 रामरि य मान्यता प्राप्त क्यारेक्टर सू्कल 

• र्कला, सौंगीत, फ्ाने्सली, र टेक्नोलोजी मनदेशन साथै एर्क बमलयो अमग्रम र्कायाक्रम 

/ उपहार र प्रमतभाशाली र्कायाक्रम प्रदान गदाछ।

  

• प्रते्यर्क मवद्याथी एर्क र्कक्षा सौंगीतमा भाग मलन्छ। 

 

• अमभभावर्कर्को सौंलग्नतार्को लामग उतृ्कर मवद्यालय (PTA) 

•  मवद्याथी गमतमवमिहरू: शैमक्षर्क टोली, ब्यान्ड, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, अरे्कस्टि ा, क्रस-

र्कन्टि ी, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), सुरक्षा गस्ती, चेस क्लब, रोबोमटक्स, 

र्कला क्लब, र समुदायमा आिाररत सेवा मसर्काइ पररयोजनाहरू 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

     W
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https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home


68  Elementary School Choices Elementary School Choices  69  

 

म ि द्य ा लय  प्र ो फ ा इ ल   

 

 
 
 

 प्रकार अनुसार प्राथक्षिक क्षिद्यालयहरू 
 

म्यागे्नट सू्कल (Magnet) 

  परम्परागि

 

 

क्षजल्लािा चुम्बक क्षिद्यालयहरु के कस्ता छन् ? 

त्यहाँ 11 मजल्लाव्यापी प्राथममर्क चुम्बर्क मवद्यालयहरू छन्। यी मवद्यालयहरूले मजल्ला भरर्का मवद्याथीहरू स्वीर्कार गछा न् र एर्क के्षत्र मभत्र 

पदैनन्। 

• Brandeis Elementary: मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) चुम्बर्क मवद्याथीहरूलाई पररयोजनामा आिाररत 

मसर्काइ अवसरहरूमा सौंलग्न गराउने 

• J. Graham Brown School: स्व-मनदेमशत मसर्काइ मवद्यालयले रचनात्मर्कता र नवीनतालाई प्रोत्साहन मदन्छ 

• Coleridge-Taylor Elementary: मोने्टसरी र्कायाक्रम स्व-मनदेमशत मशक्षा हो जसले मवर्कासर्का सबै के्षत्रहरूमा र्कठोर, आत्म-पे्रररत 

वृम्भद्धलाई बढावा मदन्छ। 

• Hawthorne Elementary: मा एर्क मात्र पूणा मोडेल से्पमनश इमसान चुम्बर्क हो। हरेर्क प्रते्यर्क मवद्याथीले गमणत, मवज्ञान, से्पमनश 

साक्षरता, र मवश्व भाषामा दोहोरो भाषा मसके्न अनुभव गनेछन्। 

• Lincoln Elementary Performing Arts School: प्रदशान र्कलामा रे्कम्भित एर्क मात्र सावाजमनर्क प्राथममर्क चुम्बर्क मवद्यालय 

• Whitney Young Elementary: अन्तराामरि य स्नातर्क (IB) मवद्यालयले मवद्याथीहरूलाई व्यापर्क र मवश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त IB 

प्राथममर्क वषा र्कायाक्रम (PYP) माफा त मचन्तर्क र मजज्ञासार्कताा बन्न प्रोत्सामहत गदाछ। 

त्यहाँ पाँच म्यागे्नट प्राथममर्क मवद्यालयहरू पमन छन्, Audubon, Carter, Foster, Greathouse/ Shryock,Schaffner, उनीहरूर्को 

चुम्बर्कर्को रूपमा परम्परागत र्कायाक्रम प्रस्ताव गदै. परम्परागत र्कायाक्रमले मनम्नर्को साथ उच्च सौंरमचत, ब्यार्क-टू-आिारभूत मसर्काइ वातावरण 

प्रदान गदाछ:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Audubon Traditional Elementary 

Address: 1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217 Phone: (502) 485-8205 
Principal: Erika Walker Student Enrollment: 616 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/audubon-traditional- elementary/home 

  • उच्च शैवक्षक स्तर, उवचि आचरण, नागररकिा, र आत्म-अनुशासनको विकास 

 •  रािको गृहकाया र सू्कल वनयमहरूको कडा पालना (पोशाक कोड सवहि) 

 • आिारभूि ज्ञान वनमााण गनुाहोस् र आिारभूि सीपहरूमा उच्च क्षमिा प्राप्त गनुाहोस् 

मवद्यालयले एर्क सौंरमचत, आत्म-अनुशामसत वातावरणमा एर्क चुन तीपूणा शैमक्षर्क 

र्कायाक्रम प्रदान गदाछ जसले परम्परागत मानहरू, उच्च अपेक्षाहरू, र डेटा-

सौंचामलत मनदेशनहरूलाई बढावा मदन्छ। हाम्रो पठन र गमणत मनदेशन मानर्क-

आिाररत, अनुसन्धान-आिाररत, र प्रमवमि सौंग एर्कीरृ्कत छन्. 

                                  मवद्यालय हाइलाइटहरू 

• समक्रय अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) जसले िेरै घण्टा सेवा दान गदाछ र 
शैमक्षर्क सामग्री र्ररद गदाछ 

• पररवार स्रोत रे्कि (FRC) लाई मवद्याथी र पररवारहरूलाई गैर-
शैमक्षर्क मसर्काइ अवरोिहरू पार गना मद्दत गने मजमे्मवारी मदइएर्को 

छ।

जुमनयर अमचभमेन्ट (JA), रे्कटा स्काउट्स, गला 

स्काउट्स, र्कल्चरल आट्ास एसेम्बली/र्कायाक्रम, र थप 

जस्ता सौंथथाहरू माफा त समुदायर्को सौंलग्नतालाई बढावा 

मदन्छ। 
 

• पाठ्यक्रम प्रस्तावहरू: र्कला र सौंगीत, ब्यान्ड र अरे्कस्टि ा, 
र्कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तर्कालय, र्कोरस, शारीररर्क 

मशक्षा (PE)/स्वास्थ्य, र मवज्ञान प्रयोगशाला, chorus, 
physical education (PE)/health, and science lab 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: ASL, आचारी, आटा क्लब, 
बासे्कटबल, मबटा क्लब, मचयरमलमडङ्क, र्कोरस, क्रस-

र्कन्टि ी, डि ामा क्लब, मफल्ड हक्की, गाडेमनङ्क क्लब, हेल्थ 

प्रमोशन सू्कल अफ एक्सलेन्स (HSPE), मवद्याथी पररषद्, 

र योग क्लब 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

Magnet Schools 

यािायाि व्यिस्र्था, 

बाहेक  J. Graham Brown School 
आिेदन आिश्यक छ दु्रत तथ्यहरू 

   M
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Brandeis Elementary 
Address: 2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8214 
Principal: Dr. Shervita West Student Enrollment: 
470 Web: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis 

Carter Traditional Elementary 
Address: 3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8225 
Principal: Jamie Wyman Student Enrollment: 
559 Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home 

 

लगनशीलताले हामी र्को ह ौं भनेर पररभामषत गछा ! हामी हाम्रा सबै मवद्याथीहरूलाई 

सुरमक्षत र सममथात मसर्काइ वातावरणमा उच्च गुणस्तरीय र र्कठोर मनदेशन प्रदान गना 

प्रमतबद्ध छ ौं जसले शैमक्षर्क सफलता र सामामजर्क प्रगमतलाई बढावा मदन्छ। हाम्रो लक्ष्य 

भनेर्को हाम्रा मवद्याथीहरूर्को जीवनलाई समृद्ध बनाउनु र उनीहरूर्को शैमक्षर्क वृम्भद्धलाई 

समथान गनुा हो। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• मजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल 

• मवज्ञान, प्रमवमि, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला, र गमणत (STEAM) 
अन्तरमक्रयात्मर्क र्कक्षा र्कोठा र प्रयोगशालाहरूमा

मवद्याथीहरूले समस्या समािानर्कताा र आलोचनात्मर्क 

मचन्तर्क बनेर आफ्नो मसर्काइलाई सहज बनाउँछन्। 

•  पररयोजना-आिाररत लमनाङ्क (PBL) वास्तमवर्क-मवश्व 
पररदृश्यहरू र मवद्यालय अमघ र पमछ-मवद्यालय सौंविान 

अवसरहरू प्रवद्धान गना 

•  र्कला, सौंगीत, मवश्व भाषा, र STEAM प्रयोगशालामा 
मवशेष के्षत्र र्कक्षाहरू, साथै अमतररक्त अवसरहरूर्को 

दायरा 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 

सू्कलले 1922 देम्भर् यसर्को मुख्य रूपमा अमफ्र्की-अमेररर्की समुदायमा 

मवद्याथीहरूलाई सेवा मदइरहेर्को छ। हाम्रो लक्ष्य भनेर्को सुरमक्षत मशक्षा सुमनमित गना 

मवद्याथी र र्कमाचारीहरूर्का लामग उच्च अपेक्षाहरू सेट गनुा हो। 

वातावरण जसले सबै मवद्याथीहरूलाई उच्च स्तरमा हामसल गना अनुममत मदन्छ। 

र्काटार एर्क न्यानो, सुरमक्षत थथान हो जसले मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को शम्भक्तर्को 

के्षत्रमा उतृ्कर हुन प्रोत्सामहत गछा  र उनीहरूलाई थप मद्दत चामहने के्षत्रमा समथान 

गदाछ। मवद्यालयले प्रते्यर्क मवद्याथीलाई सफल हुन मद्दत गना लगनशीलतार्का साथ 

र्काम गदाछ।

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• र्काटार परम्परागत प्राथममर्क मवद्यालयर्को अमभभावर्क मशक्षर्क सौंघ (PTA) 

 समक्रय छ, िेरै घण्टा सेवा दान गदै र िेरै शैमक्षर्क सामग्रीहरू र्ररद गदै। 

• पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC) लाई मवद्याथी र पररवारहरूलाई मसर्काइमा  

रहेर्का गैर-शैमक्षर्क अवरोिहरू पार गना मद्दत गने मजमे्मवारी मदइएर्को छ। 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: क्रस-र्कन्टि ी, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, भमलबल, 

 म्भक्वर्क ररर्कल, ब्यान्ड, अरे्कस्टि ा, र थप

 

 
 

 

 
 

J. Graham Brown School 
Address: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 Phone: (502) 485-8216 
Principal: Dr. Angela Parsons Student Enrollment: 240 (K–
5) Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mybrownschool/home 

Coleridge-Taylor Montessori Elementary 
Address: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 Phone: (502) 485-8232 
Principal: Dr. Marcia Carmichael-Murphy Student Enrollment: 392 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home 

 

द ओररवजनल म्यागे्नट सू्कल, यो स्वयं-वनदेवशि वसकाइ िािािरणमा फस्टाउने 

विद्यार्थीहरूका लावग वजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल हो। हाम्रो वमशन भनेको सांसृ्कविक 

रूपमा उत्तरदायी वसके्न िािािरण वभत्र निीन सोच र पालनपोर्ण गने स्विन्त्रिा, 

समानुभूवि र पहल हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूसाँग आत्म-वनदेवशि, आजीिन वसके्नहरूको 

"िका  वदमाग र वशवक्षि हृदय"  छ।

                   क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• मजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कलले र्कक्षा बाह्र मवद्याथीहरू माफा त मर्कन्डरगाटान 

सेवा गदैछ 

• एर्क शैमक्षर्क र्कायाक्रम प्रदान गदाछ जसले आलोचनात्मर्क, रु्ला मवचारिारा 

र रचनात्मर्क मचन्तर्कहरूर्को रे्ती गदाछ जो जोम्भर्म मलन इिुर्क छन् र 
नयाँ ज्ञानर्को लामग उतु्सर्क छन्।

•साौंसृ्कमतर्क मवमवितार्को र्कदर गने र समुदायमा योगदान गने 

दयालु, समहषु्ण र सम्मानजनर्क मानवहरू मवर्कास गने मसर्काइ 

वातावरण प्रदान गदाछ। 

• यस अन पचाररर्क शैमक्षर्क पररवेशमा सफलतार्को लामग गे्रड-
स्तरर्को शैमक्षर्क र्कायासम्पादन र उमेर-उपयुक्त सामामजर्क 

सीपहरू अपेमक्षत छन्। 

• मवद्याथीर्को नेतृत्वमा समे्मलन मदवस र स्व-मनदेमशत लमनिंग 

शोरे्कस 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

मवद्यालयमा एर्क शैमक्षर्क सेमटौंग छ जसले मोने्टसरी मवमि र 

सामामजर्क न्यायमा आिाररत मनदेशनहरू प्रदान गदाछ। 

मवद्याथीहरूलाई व्यम्भक्तगत मसर्काइ स्तरहरू ममलाउन वैज्ञामनर्क 

रूपमा मडजाइन गररएर्को मोने्टसरी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर 

मसर्काइन्छ। हामी हाम्रा मवद्याथीहरूलाई सरे्कसम्म िेरै सामुदामयर्क 

र साौंसृ्कमतर्क अनुभवहरू प्रदान गछौं र मसर्काइ गमतमवमिहरूलाई 

वास्तमवर्क-मवश्व पररम्भथथमतहरूसँग सम्बम्भन्धत गराउँदछ ौं तामर्क सबै 

मवद्याथीहरू बढ्छन्, उनीहरूर्को क्षमतामा पुग्छन् र सफल 
हुन्छन्। 

                  क्षिद्यालय हाइलाइटहरू  

• मशक्षामा मने्टसरी दृमरर्कोण 

•  इरतम शैमक्षर्क सफलतार्को लामग दु्रत वा व्यम्भक्तगत रूपमा 
चलाउने ह्यान््डस-अन र प्रयोगात्मर्क मशक्षा प्रदान गदाछ 

•  3- र 4 वषार्का बालबामलर्कार्का लामग टु्यसन-आिाररत मोने्टसरी 
र्कायाक्रम

ब्यान्ड समहत र्कला अनुभव गना िेरै मवशेष के्षत्र अवसरहरू प्रदान गदाछ; 

दृश्य र्कला; र मवज्ञान, प्रमवमि, पढाइ, इम्भन्जमनयररङ््क, र्कला र गमणत 

(स्टि ीम) 

• पाइन माउने्टन, रे्कन्टर्की जस्ता थथानीय र के्षत्रीय गन्तव्यहरूमा मध्यवती 
मवद्याथीहरूलाई यात्राहरू प्रदान गदाछ। 

• अमतररक्त मनदेशात्मर्क सहायर्कहरूले मोने्टसरी सह-मशक्षणलाई समथान 

गछा न् 

•  मवद्याथी गमतमवमिहरू: मवज्ञान क्लब, चेस क्लब, बासे्कटबल टोली, 

मचयरमलमडङ्क, फुटबल, मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम (STLP), मवद्याथी 

आवाज टोली, शैमक्षर्क टोली, रोबोमटक्स, र अन्य क्लबहरू जसै्त। Step 
Team, Student Garden, Clucker’s Club (student-raised 
chicken husbandry), Writing Club. 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी
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Foster Traditional Academy 
Address: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 Phone: (502) 485-8253 
Principal: Letisha Young Student Enrollment: 573 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home 

Hawthorne Elementary 
Address: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 Phone: (502) 485-8263 
Principal: Becca Haynes Student Enrollment: 409 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hawthorne-elementary/home 

 

हामी पालनपोषण ह ौं! हाम्रो ममशन "हृदय छुनुहोस्, मदमाग मसर्काउनुहोस्।" फोस्टरले 

सबै मवद्याथीहरूलाई शैमक्षर्क, सामामजर्क र भावनात्मर्क रूपमा सफल भएर्को सुमनमित 

गना प्रयास गछा । 

सँगै, हामी मवद्याथीहरूलाई सफल र उत्पादर्क जीवन मबताउन आवश्यर्क सीपहरू 

प्रदान गनेछ ौं, जसले गदाा उनीहरू र्कलेज र/वा आफ्नो रोजाइर्को क्याररयरर्को लामग 

तयार छन् भनी सुमनमित गनेछ ौं। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• परम्परागत चुम्बर्क र्कायाक्रममा मवद्याथीहरू परम्परागत चुम्बर्क 

माध्यममर्क मवद्यालयमा उपम्भथथत हुन टि ्यार्कमा छन्। 

•  एर्क समान नीमत प्रयोग गदाछ

 

• मवद्याथी गमतमवमिहरू: मवद्याथी प्रमवमि नेतृत्व र्कायाक्रम 

(STLP), नाटर्क, बासे्कटबल, मचयरमलमडङ्क, नृत्य, 
अरे्कस्टि ा, गायर्क, मवस्ताररत मवद्यालय सेवाहरू (ESS) 

• प्रते्यर्क मवद्याथी प्रते्यर्क हप्ता छवटा फरर्क मवशेष के्षत्र 

र्कक्षाहरूमा उपम्भथथत हुन्छन्। मवशेष के्षत्र र्कक्षाहरू: 

शारीररर्क मशक्षा (PE), र्कला, सौंगीत, पुस्तर्कालय, 

र्कम्प्युटर प्रयोगशाला, सामामजर्क सीपहरू 

• ४० एर्कड क्याम्पसमा सुन्दर सुमविाहरू 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

हामी यो से्पमनश मा पमन गछौं! यो हाम्रो दृमर हो मर्क प्रते्यर्क 

मवद्याथी मवश्वव्यापी र साौंसृ्कमतर्क रूपमा सक्षम मशक्षाथी बने्नछ। 

हाम्रो ममशन भनेर्को हामी दोहोरो भाषार्को वातावरणमा मसके्न 

अनुभवहरू रे्ती गनेछ ौं जसले हाम्रा मवद्याथीहरूलाई मिभाषी, 

मिभाषी र मिभाषी हुन तयार गनेछ। हामी बहुसाौंसृ्कमतर्क 

शैमक्षर्क अनुभव, र पररवार र समुदायसँग साझेदारीर्को 
माध्यमबाट हाम्रा र्कक्षार्कोठाहरूमा उच्च स्तरर्को मसर्काइ, 

पमहचान र मभन्नताहरूर्को मूल्याङ्कन गरेर यो सफलता सुमनमित 

गछौं। 

                              क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• रे्कवल पूणा-मोडेल से्पमनश मवसजान चुम्बर्क। प्रते्यर्क मवद्याथीले गमणत, 

मवज्ञान, से्पमनश साक्षरता, र मवश्व भाषामा दोहोरो भाषा मसके्न अनुभव 

गछा न्।

मिमशक्षण मान्यता प्राप्त गना र्काम गनुाहोस्(Seal of Biliteracy) 

• सौंग साझेदारी National Geographic  र सू्कलव्यापी 
एक्सप्लोररर्को मानमसर्कता 

• अौंशर्कामलर्क पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC) 
सौंयोजर्क र अौंशर्कामलर्क मानमसर्क स्वास्थ्य 

व्यवसायी 

• अमतररक्त मक्रयार्कलापहरू: क्रस-र्कन्टि ी, फुटबल, दु्रत 

सम्प्झना, द डमा रे्कटीहरू, र थप 

• दयालु मवद्यालय पररयोजना अपनाइयो र लुइसमभल शहर 
िारा 2019 सबैभन्दा स्वागतयोग्य मवद्यालयर्को रूपमा 
मान्यता प्राप्त 

 •  दोस्रो भार्ा (ESL) कायािम र पररयोजनामा आिाररि 

वशक्षाको रूपमा अंगे्रजी (PBL) 

 
 

Greathouse/Shryock Traditional Elementary 
Address: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 Phone: (502) 485-8259 
Principal: Karla Davis Student Enrollment: 
602 Web: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional 

 
 

 
Lincoln Elementary Performing Arts School 
Address: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 Phone: (502) 485-8291 

हामी एर्क सौंरमचत वातावरणमा एर्क र्कठोर शैमक्षर्क र्कायाक्रम प्रदान गदाछ ौं जसले 
मवद्याथीहरूलाई गे्रड स्तर वा मामथर्को माध्यममर्क मवद्यालयमा प्रवेश गना सक्षम 

बनाउँछ। 

• उच्च सौंरमचत, व्यवम्भथथत वातावरण जसमा डि ेस र्कोड समहत सू्कल 
मनयमहरूर्को र्कडा पालना आवश्यर्क छ 

Principal: Melissa Case Student Enrollment: 579 

Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lincolnelementary/home 

हाम्रो ममशन एर्क मनदेशात्मर्क दृमरर्कोणमा रे्कम्भित छ जसले मवद्याथीहरूलाई 
आिारभूत ज्ञान मनमााण गना र आिारभूत सीपहरूमा उच्च क्षमता प्राप्त गना 

मद्दत गदाछ। 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

•  शैमक्षर्क उतृ्करतार्को लामो इमतहास भएर्को मजल्लाव्यापी 

परम्परागत चुम्बर्क र्कायाक्रम 

• मशक्षामवद् र व्यवहारर्को लामग उच्च अपेक्षाहरू 

• र्कठोर शैमक्षर्क वातावरणमा मुख्य मवषयहरू र गे्रड-स्तरर्को 

पाठ्यक्रममा फोर्कस

 

• मवद्याथीहरूलाई मवमभन्न अमतररक्त पाठ्यक्रमहरू प्रदान गदाछ 

• मवद्याथी, अमभभावर्क र मवद्यालय बीच बमलयो साझेदारी सम्प्झ ता 

• अौंशर्कामलर्क पाररवाररर्क स्रोत रे्कि (FRC) सौंयोजर्क र अौंशर्कामलर्क 

मानमसर्क स्वास्थ्य सल्लाहर्कार 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

यो पमहलो सावाजमनर्क प्राथममर्क प्रदशान र्कला मवद्यालय हो। हामी 
मवद्याथीहरूलाई भमवष्यर्को सफलतार्को लामग उतृ्कर तयारी गनार्को लामग 

र्कठोर, र्कला-सौंक्रममत पाठ्यक्रम माफा त समू्पणा बच्चालाई मशक्षा मदन 

प्रमतबद्ध छ ौं। मवद्याथीहरू भोर्कल, वाद्य सौंगीत, नृत्य, नाटर्क, ब्यान्ड, 

आरे्कस्टि ा, मपयानो, र दृश्य र्कलाहरू समहत मवमभन्न र्कला मनदेशनहरूमा 

सौंलग्न हुन्छन्। हाम्रो प्रदशान र्कला पाठ्यक्रमले मुख्य मवषयहरूमा 

मनदेशनलाई पूरर्क बनाउँछ जबमर्क एर्क एर्कीरृ्कत बहु-सौंवेदी दृमरर्कोण 

माफा त प्रदशान र्कलाहरू राम्रोसँग अने्वषण गदाछ।. 

          क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

 

• मजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल 

• ४०,००० स्क्वायर फुटर्को प्रदशान र्कला शार्ामा २०० मसटर्को ब्ल्यार्क बक्स मथएटर,  

दुई डान्स सु्टमडयो, डि ामा र्कोठा, मपयानो प्रयोगशाला, भोर्कल र इनु्स्ट्रमेन्टल र्कोठा, र 

 मभजुअल आटा र्कोठा समावेश छ। 

• प्रमुर् र्कला समूहहरूसँगर्को सामुदामयर्क साझेदारीले मवद्याथीहरूलाई व्यावसामयर्क  

अनुभव मलन अनुममत मदन्छ 

सू्कलमा र बामहरर्का थथानहरूमा प्रदशानहरू, जसै्त रे्कन्टर्की सेन्टर फर द आट्ास। 

• Louisv समहत िेरै सौंथथाहरूर्का व्यावसामयर्क प्रमशक्षर्कहरूिारा प्रदान गररएर्को सू्कल-पिात 

मनदेशन
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Schaffner Traditional Elementary 
Address: 2701 Crums Lane, Louisville, KY 40216 Phone: (502) 485-8217 
Principal: Zachary Eckels Student Enrollment: 601 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home 

 

हामी शारीररर्क, सामामजर्क, भावनात्मर्क, र ब म्भद्धर्क र्काया माफा त समू्पणा बच्चालाई 

मसर्काउनर्को लामग एर्क व्यापर्क दृमरर्कोण प्रदान गनेछ ौं। यो उच्च सौंरमचत मवद्यालय 

वातावरण मभत्र प्राप्त हुनेछ जहाँ उच्च अपेक्षाहरू दैमनर्क आवश्यर्कता हो। 

मनदेशनर्का हाम्रा मूल मानहरूसँग एर्करूप हुन, हामी हेरफेरहरू प्रयोग गनेछ ौं र 
मवद्याथीहरूलाई साना-समूह मनदेशनहरू माफा त ह्यान्ड-अन गमतमवमिहरूमा सौंलग्न 

गनेछ ौं। हामी िेरै मवद्याथी-मनदेमशत सौंरमचत मसर्काइ गमतमवमिहरू पमन सहज 

बनाउनेछ ौं। हामी मसर्काउने र मसर्काउने समृद्ध र र्कठोर मवमिहरूमा आिारभूत 
अविारणाहरू र मापदण्डहरूर्का िेरै आिारभूत स्तिहरूमा पमन ध्यान रे्कम्भित 

गछौं। सिैं जसै्त, हाम्रो लक्ष्य हरेर्क वषा मनदेशनर्को "अत्यािुमनर्क" मा हुनु हो।. 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• शैमक्षर्क उतृ्करतार्को लामो समयदेम्भर् चमलआएर्को परम्परा 

• र्कठोर हस्तके्षप र समृम्भद्ध अवसरहरू 

• उच्च सौंरमचत मसर्काइ वातावरण 

• आत्म-अनुशासन अपेमक्षत 

• अमभभावर्कर्को सौंलग्नतार्को अपेक्षा गनुाहोस् 

• पूणा-समय हस्तके्षप मशक्षर्क 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी

 
 

 
 

 

 

Whitney Young Elementary 
Address: 3526 W. Muhammad Ali Blvd., Louisville, KY 40212 Phone: (502) 485-8354 
Principal: Erica Lawrence Student Enrollment: 210 
Web: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/ 

 

 
यो एर्क अन्तराामरि य स्नातर्क (IB) मवश्व मवद्यालय हो। IB प्राइमरी इयर प्रोग्राम 

(PYP) ले 3 देम्भर् 12 वषा सम्मर्का बालबामलर्काहरूर्को पालनपोषण गदाछ र युवा 
मवद्याथीहरूलाई जीवनभरर्को मसर्काइ यात्रामा हेरचाह गने, समक्रय सहभागीर्को 

रूपमा मवर्कास गछा । 

हाम्रो र्कायाक्रमले मवद्यालय जाने उमेरर्का मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को मसर्काइर्को 

स्वाममत्व मलन र उनीहरूलाई फरर्क बनाउन र फस्टाउनर्को लामग भमवष्यर्का 
लामग तयार हुने सीपहरू मवर्कास गना मद्दत गछा । 

मछटो पररवतान हुने सौंसारमा। 

थप जानर्कारीर्को लामग, भ्रमण गनुाहोस् www.ibo.org. हामी पूणा म्यागे्नट सू्कल 
ह ौं जसले जेफरसन र्काउन्टीर्को रु्कनै पमन ठाउँबाट यातायात प्रदान गदाछ। 

मवद्याथीहरूले मजल्लार्का अन्य IB म्यागे्नट सू्कलहरू, हाईल्याण्ड ममडल सू्कल र 

एथरटन हाई सू्कलमा आफ्नो IB मशक्षा जारी राखे्न अवसर पाउनेछन्।( 
Highland Middle School ; Atherton High School) 

 

क्षिद्यालय हाइलाइटहरू 

• 2010 मा रे्कन्टर्कीमा पमहलो प्राथममर्क IB मवश्व मवद्यालय 

• रे्कन्टर्कीर्को एर्क मात्र सावाजमनर्क IB प्राथममर्क मवद्यालय 

• सबै मवद्याथीहरूले फ्ाने्सली अध्ययन गछा न्, ग्लोबल गेम 
चेन्जरहरूमा भाग मलन्छन्, र मवशेष IB पाठ्यक्रम छन्।( Global 
Game Changers) 

• ब्यान्ड र अरे्कस्टि ा प्रस्ताव गदाछ 

• दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाक्रमर्को रूपमा अौंगे्रजी 
 

www.ibo.org Global Game 
Changers 

https://globalgamechangers.org/
http://www.ibo.org/
https://globalgamechangers.org/
https://globalgamechangers.org/
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यािायाि अपिाद संग प्रदान गररयो आिेदन आिश्यक छ दु्रत तथ्यहरू 

 

म ि द्य ा लय  प्र ो फ ा इ ल   

 

  

 

 

कुन चुम्बक कायडक्रिहरू उपलब्ध छन्? 
िेरै विद्यालयहरूले विशेर् वसकाइ फोकस िा शैली प्रदान गने विशेर् चुम्बक कायािमहरू प्रस्ताि गछा न्। चुम्बक कायािमहरू भएका 

विद्यालयहरूले त्यो विद्यालयको के्षत्रमा बसे्न विद्यार्थीहरूलाई सेिा वदन्छन्। यसले अन्य के्षत्रहरूमा बसोबास गनेहरूलाई पवन सेिा वदन्छ 

जो चुम्बक कायािमको विशेर् वसकाइ विर्यिसु्तको फाइदा वलन िा कुनै विशेर् विर्यमा केब्लन्द्रि हुन चाहन्छन्।. 

िाइक्रो सोसाइटी 
Indian Trail: Seneca, Southern, Moore  

र्कायाक्रमले मवद्याथीहरूलाई उनीहरूर्को आफ्नै मडजाइनर्को समुदायमा मजमे्मवार, हेरचाह गने, र उत्पादर्क नागररर्क बन्न 

प्रोत्सामहत गदाछ। एर्क र्कठोर शैमक्षर्क पाठ्यक्रम रे्कन्टर्की एरे्कडेममर्क मानर्कहरूसँग पङ््कम्भक्तबद्ध छ। यसले प्रते्यर्क मवद्याथीर्को 

मशक्षालाई सान्दमभार्क बनाउँदै वास्तमवर्क सौंसारसँग मसर्काइ जोड्छ। मवद्याथी उद्यमीहरूले सामान र सेवाहरू उत्पादन गछा न्, 

मनवाामचत अमिर्कारीहरूले र्कानूनहरू थथापना गछा न्, न्यायािीशहरूले मववादहरू मध्यथथता गछा न्, र पत्रर्कारहरूले 

र्कथाहरू टि ्यार्क गछा न्। मवद्याथीहरूलाई अर्को पुस्तार्का सीपहरू प्रदान गररन्छ जुन उनीहरूर्को भमवष्यर्को लामग आवश्यर्क 

हुन्छ। यसमा सञ्चार, आलोचनात्मर्क सोच, रचनात्मर्कता, पहल, र नवीनता समावेश छ। 

प्रक्षतभा क्षिकास 
Byck: मजल्लाव्यापी 
र्कायाक्रम समक्रय मसर्काइ, बहु बुम्भद्धमत्ता, मशक्षामा र्कला, एर्कीरृ्कत मवषयवसु्तहरू, पररयोजनामा आिाररत मशक्षा, र मवद्याथी 

छन टर्का मसद्धान्तहरूमा आिाररत छ। पाठ्यक्रमले र्कला र र्कठोर शैमक्षर्क अपेक्षाहरू सौंयोजन गदाछ। फलस्वरूप,  

मवद्याथीहरूले शैमक्षर्क, र्कलात्मर्क, र रचनात्मर्क प्रमतभाहरू मवर्कास गछा न्। सबै अमग्रम र्कायाक्रमर्का मवद्याथीहरूर्का  

लामग मवभेमदत मनदेशनर्का साथ प्रमतभाशाली र प्रमतभाशाली सेवाहरू प्रदान गररन्छ।

Magnet Programs Magnet Programs 

 

• िपाईंको के्षत्र वभत्रका विद्यालयहरूका अविररक्त, विद्यार्थीहरूले म्यागे्नट कायािमहरू प्रस्ताि गने िेरै 

विद्यालयहरूमधे्य एउटामा आिेदन वदन सक्छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो के्षत्रका विद्यालयहरूको 

अविररक्त दुईिटा चुम्बक कायािमहरूको लावग आिेदन वदन सक्छन्। 

• नोभेम्बर 1 देम्ि मिसेम्बर 16, 2022 सम्मको आिेदन अिमििा प्राथमिक चुम्बक 

कायाक्रिहरूको लामग आिेदन मदने सबै मिद्याथीहरूलाई भनााको लामग मचठ्ठािा 

सिािेश गररनेछ। प्रार्थवमक चुम्बक कायािम प्रिेशको लावग कुनै अविररक्त चयन मापदण्ड 

िा सामग्री आिश्यक पदैन। यवद िपाइाँलाई िपाइाँले सूचीबद्ध गरेको विद्यालयहरू मधे्य 

एकमा सुरुमा स्वीकार गररएन भने, िपाइाँलाई प्रविक्षा सूचीमा िपाइाँको स्र्थानको अवप्रल 2023 

सम्म सूवचि गररनेछ। 

• ितािान िा भूतपूिा चुम्बक कायाक्रिका मिद्याथीहरूका भाइबमहनीहरूले आिेदन 

प्रमक्रयािा प्राथमिकता प्राप्त गदैनन्। तर,एउटै जन्म वमवि (जुम्ल्याहा, वटि पे्लट्स, आवद) 

साझा गने भाइबवहनीहरूका लावग आिेदनहरू जसले एर्क कायािममा आिेदन वदइरहेका 

छन् विनीहरूलाई एउटै आिेदन मावननेछ। यी अिस्र्थामा, आमाबाबु/अवभभािकहरूले अझै 

पवन प्रते्यक बच्चाको लावग छुटै्ट आिेदन पेश गनुापछा । 

नोट गना महत्त्वपूणा 
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कृपया ध्यान क्षदनुहोस्: 

तपाईले आफ्नो बच्चालाई अध्यागमन म्भथथमत र/वा मनमित, मनयममत, र पयााप्त रातर्को मनवासर्को पवााह 

नगरी मवद्यालयर्को लामग दताा गना सकु्नहुन्छ। 

 
 

शैक्षिक असििता भएका क्षिद्याथीहरूको लाक्षग सेिाहरू 
 

असािारण बाल मशक्षा (ईसीई) सेवाहरू अपाङ्गता भएर्का मवद्याथीहरूर्का लामग अपाङ्गता मशक्षा ऐन (IDEA) र रे्कन्टर्की अन्तगात 

उपलब्ध छन्। 

प्रशासमनर्क मनयमन (KARs) (IEP). मवद्याथीहरूले व्यम्भक्तगत मशक्षा र्कायाक्रम (IEP) मा वणान गररए अनुसार आफ्ना 

आवश्यर्कताहरू पूरा गना मवशेष रूपमा मडजाइन गररएर्का मनदेशनहरू प्राप्त गछा न्। प्रते्यर्क मवद्याथीलाई मवद्यालयमा सेवा मदइन्छ 

यमद IEP लाई रु्कनै अन्य व्यवथथा आवश्यर्क पदैन भने मतनीहरू असक्षम नभएर्को र्ण्डमा उनीहरू उपम्भथथत हुने सू्कलमा छन्। 

The ECE Parent Resource Center मवशेष मशक्षा प्रमक्रया बुझ्न अमभभावर्कहरूलाई मद्दत गदाछ। र्कमाचारीहरूले अमभभावर्कहरूलाई 

उनीहरूर्को बच्चार्को मवद्यालयसँग साझेदारीमा र्काम गना मद्दत गछा न्। द 

ECE वेबसाइटले मूल्याङ्कन, IEP मवर्कास, अमभभावर्क स्रोतहरू, मनयुम्भक्त, र्कायाक्रमहरू, नीमत र प्रमक्रयाहरू, र दु्रत र्कल सूचीहरूमा 

जानर्कारी प्रदान गदाछ। https://www. jefferson.kyschools.us/node/5131. 

 

 

 

दोस्रो भाषाको रूपिा अौंगे्रजी 

अौंगे्रजी दोस्रो भाषा (ESL) र्कायाालय, मा म्भथथत छ  “Hazelwood Elementary School at 1325 

Bluegrass Avenue”, अङ््कगे्रजीमा मद्दत चामहने पररवारहरूलाई सेवा मदन्छ। ESL मवभागले अङ््कगे्रजी भाषा मसके्नहरूलाई 

अङ््कगे्रजी प्रवीणता हामसल गरेर्को सुमनमित गना मवद्याथी र पररवारहरूसँग ममलेर र्काम गछा । मवभागले भाषा सेवाहरू प्रदान गदाछ 

र शैमक्षर्क प्रमक्रयामा बमलयो सम्बन्ध र्कायम राख्न मद्दतर्को लामग पररवार र मवद्यालयहरू बीच सञ्चारर्को सुमविा मदन्छ। 

अपोइन्टमेन्ट मलनर्को लामग (502) 485-3623 मा ESL र्कायाालयमा सम्पर्का  गनुाहोस्। 
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आिश्यक कारबाही: 

मा सू्कल आिेदन पेश गना सबै पररिारहरूले नयााँ खािा वसजाना गनुापछा  

http://jcps-apply.com/ 

  
 

प्रारस्िक बाल्यकाल कायडक्रिहरू (JCPS Early Childhood) 

JCPS Early Childhood योग्यता मदशामनदेशहरू पूरा गने पररवारहरूलाई पूरा-मदन पूवा-सू्कल सेवाहरू प्रदान गदाछ। JCPS Early Childhood 

हप्तार्को पाँच मदन सञ्चालन गछा  र जेफरसन र्काउन्टी भरर िेरै थथानहरूमा 3,000 भन्दा बढी मवद्याथीहरूलाई सेवा मदन्छ। यस र्कायाक्रममा 

पररवारहरूलाई यातायात उपलब्ध छ। 

2023-24 मवद्यालय वषार्को लामग, हामीले अगस्ट 1, 2023 सम्म 4 िषड पुगेका क्षिद्याथीहरूलाई घरायसी आम्दानी क्षदशाक्षनदेशहरूको आधारिा 

सेिा क्षदनेछ ौं।  हामी पमन मवद्याथीहरूलाई समथान गनेछ ौं2023-24 मवद्यालय वषामा जुनसुरै्क समयमा 3 िा 4 िषडको उिेर हो र अपाङ्गता भएका 

व्यस्िहरू मशक्षा ऐन (IDEA) र रे्कन्टर्की प्रशासमनर्क मनयमहरू (KARs) अन्तगात उम्भल्लम्भर्त अपाङ्गताहरू छन्। 

हाम्रो र्कायाक्रमले सुमनमित गदाछ मर्क मवद्याथीहरूले मर्कन्डरगाटानमा सफल हुन तयार हुनर्का लामग मवमभन्न सीपहरू मवर्कास गछा न्। यी सीप सेटहरू 

मधे्य सबैभन्दा महत्त्वपूणा सामामजर्क-भावमनर्क मवर्कास हो। यो समानुभूमत र उनीहरूर्को साथी समूहसँग सफलतापूवार्क अन्तरमक्रया गने र 

वयस्कहरूसँग समजलैसँग सम्बन्ध राखे्न क्षमता हो। The Early Childhood र्कमाचारीहरूले प्रते्यर्क बच्चार्को मसके्न स्वाभामवर्क इिालाई अमिर्कतम 

बनाउँदछ र तपाइँलाई तपाइँर्को बच्चार्को पमहलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मशक्षर्कर्को रूपमा सम्मान गदाछ। 

 

प्रारम्भिर्क बाल्यर्काल र्कायाक्रममा आवेदन मदन समजलो छ। तपाईौं अनलाइन आवेदन गना सकु्नहुन्छ र आवश्यर्क र्कागजातहरू अपलोड गना 

सकु्नहुन्छ वा लाम भवन, 4309 मबशप लेनमा रहेर्को प्रारम्भिर्क बाल्यर्काल आवेदन रे्किमा जानुहोस्। आवेदनहरू सोमबारदेम्भर् शुक्रबार मबहान 8 

बजेदेम्भर् 4 बजेसम्म स्वीर्कार गररन्छ। थप जानर्कारीर्को लामग वा अपोइन्टमेन्ट मलनर्को लामग, (502) 485-7677 मा र्कल गनुाहोस्। 

 

SchoolMint 
 
 

SchoolMint एउटा नयाँ प्रमवमि पे्लटफमा हो जसले पररवारहरूलाई उनीहरूर्को आवेदन म्भथथमत टि ्यार्क गना अनुममत मदन्छ। 

यसले मतनीहरूलाई मनम्न समावेश गने व्यवम्भथथत मवद्यालय छनोट प्रणालीमा सौंलग्न हुन पमन मदन्छ: 

नयाँ मवद्याथीहरूर्को लामग पूवा-आवेदन 

• मेरो ठेगाना अपडेट गनुाहोस् 

• प्राथममर्क आवेदन 

• दोहोरो मनवास चयन प्रमक्रया 

• चुम्बर्क आवेदन 

• मवद्याथी थथानान्तरण आवेदन 

• मवद्यालय दताा फारमहरू 

मोबाइल-मैत्री र बहुभामषर्क पे्लटफमाले पररवारहरूर्का लामग २०२३-२४ आवेदन प्रमक्रयालाई सरल बनाउनेछ। 

उनीहरूर्को मवद्यालय छन ट मवर्कल्पहरू बुझ्न र नेमभगेट गना समजलो हुनेछ। आफ्नो छनोट प्रमक्रयामा मचठ्ठा प्रयोग गने 

मवद्यालयहरूर्को लामग सबै आवेदनहरू सुरमक्षत र न्यायसौंगत रूपमा व्यवम्भथथत गररनेछ  SchoolMint . SchoolMint 

समय सीमा, आवेदन म्भथथमत, र इमेल र पाठ सने्दश माफा त पठाउन समर्कने थप र्कागजातहरू बारे पररवारहरूलाई 

वास्तमवर्क-समय मजल्ला सञ्चारर्को लामग अनुममत मदन्छ।
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बारम्बार सोक्षधने प्रश्नहरू 

 
 

प्रश्न: म र्कसरी दताा र मवद्यालयहरूमा आवेदन मदन सक्छु? 

जवाफ: JCPS सू्कलहरूर्को लामग दताा र आवेदन गने बारे थप जानर्कारीर्को लामग पृष्ठ 6 हेनुाहोस्। म्यागे्नट सू्कल र 

र्कायाक्रमहरूमा आवेदन गने जानर्कारी पमन ती पृष्ठहरूमा सूचीबद्ध गररएर्को छ। 

प्रश्न: मवद्यालय छनोटर्को अथा रे्क हो? 

जवाफ: JCPS र्को मवद्यालय छनोट प्रणालीले अमभभावर्कहरूलाई उनीहरूर्को बालबामलर्कार्को आवश्यर्कता पूरा गने 

मवद्यालय छनोट गने अवसर प्रदान गदाछ। 2023-24 मवद्यालय वषामा नयाँ, JCPS ले छनोट के्षत्रमा बसे्न 

मवद्याथीहरूलाई घर नमजर्क वा टाढार्को मवद्यालयमा जाने मवर्कल्प पमन प्रदान गदाछ। 

प्रश्न: म मेरो बच्चार्को लामग र्कमत चुम्बर्क मवर्कल्पहरू पेश गना सक्छु? 

जवाफ: अमभभावर्कहरूले आवेदनमा दुईवटा चुम्बर्क मवर्कल्पहरू चयन गना सक्छन्। 

प्रश्न: म र्कसरी फरर्क मवद्यालय वा र्कायाक्रममा आवेदन पररवतान गना सक्छु? 

 जवाफ: एर्क अनलाइन आवेदन मडसेम्बर 16, 2022 सम्म पररवतान गना एर्कपटर्क आवेदन अवमि बन्द भएपमछ 

पररवतानहरूलाई अनुममत छैन। 

प्रश्न: म मेरो बसोबास सू्कल र्कसरी पत्ता लगाउन सक्छु? 

जवाफ: तपाईौंर्को बच्चार्को मवद्यालय फेला पाना वा थक्यान गना JCPS वेबसाइटमा SchoolFinder उपर्करण प्रयोग 

गनुाहोस्  JCPS SchoolFinder QR Code तल म्भथथत प्रश्न 

प्रश्न:: मैले आवेदन मदएँ, तर मेरो ठेगाना पररवतान भएर्को छ। म रे्क गरँू? 

जवाफ: सू्कल छनोटर्को र्कायाालयमा र्कल गनुाहोस् (502) 485-6250 ठेगाना पररवतानले तपाईौंर्को बच्चार्को आवेदनलाई 

असर गछा  मर्क भनेर मनिाारण गना। रे्कही मवद्यालय वा र्कायाक्रमहरूर्को सीमा हुन्छ। ठेगाना पररवतान गनुार्को मतलब 

तपाईौंर्को बच्चाले स्वीर्कार गरेमा, फरर्क मवद्यालय असाइनमेन्ट हुनेछ।

प्रश्न: मैले मेरो बच्चार्को र्कामर्को बारेमा र्कमहले र र्कसरी थाहा पाउनेछु? 

जवाफ: आवेदन अवमिमा आवेदन मदने मवद्याथीहरूलाई पत्र, इमेल वा फोनिारा अमप्रल २०२३ सम्ममा उनीहरूर्को  

आवेदनर्को म्भथथमतबारे सूमचत गररनेछ। 

प्रश्न: मैले चुम्बर्क आवेदन अवमि छुटेर्को छु। मेरो मवर्कल्प रे्क हो?  

जवाफ: तपाइँले मडसेम्बर 16, 2022 पमछ चुम्बर्क आवेदन पेश गना सकु्नहुन्छ, तर आवेदनलाई मात्र मवचार गररनेछ यमद 

 मवद्यालयमा थप मवद्याथीहरूर्को लामग रु्ला छ भने। मवद्याथीहरू सिैं आफ्नो मनवासर्को मवद्यालयमा उपम्भथथत हुन सक्छन्। 

प्रश्न: म अमहले जेफरसन र्काउन्टीमा बसै्दन तर मवद्यालय सुरु हुनु अमघ त्यहाँ सनेछु। रे्क म मेरो बच्चार्को लामग चुम्बर्क आवेदन 

 पेश गना सक्छु?  

 

जवाफ: तपाइँ तपाइँर्को बच्चालाई तपाइँर्को मवद्यालय छन ट मवर्कल्प र्को लागी मवचार गना र्को लागी एर्क चुम्बर्क आवेदन पेश गना 

सकु्नहुन्छ। मवद्याथीहरू सिैं आफ्नो के्षत्र मभत्रर्को मवद्यालयमा उपम्भथथत हुन सक्छन्। तपाईौंले मा बसोबासर्को प्रमाण प्रदान  

गनुापछा  Jefferson County तपाईौंर्को बच्चाले JCPS सू्कलमा भनाा हुन पमहले।सू्कल छनोटर्को र्कायाालयमा फोन गनुाहोस्  

(502) 485-6250 थप जानर्कारीर्को लामग। 

प्रश्न: मवद्यालय सुरु भएपमछ म जेफरसन र्काउन्टीमा सने छु। मेरो बच्चार्को लामग चुम्बर्क मवर्कल्पहरू रे्क हुन्? 

जवाफ: 2023-24 मवद्यालय वषा सुरु भएपमछ जेफरसन र्काउन्टीमा थथानान्तरण गने मवद्याथीहरूले मडसेम्बर 31, 2023  

सम्म आफ्नो आगमनर्को समयमा म्यागे्नट सू्कल मवर्कल्पर्को बारेमा सोिपुछ गना सक्छन्। मवद्याथीहरू सिैं आफ्नो के्षत्र मभत्रर्को 

मवद्यालयमा उपम्भथथत हुन सू्कल छनोटर्को र्कायाालयमा र्कल गनुाहोस् (502) 485-6250 थप जानर्कारीर्को लामग। 
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समान शैमक्षर्क अवसरहरू प्रदान गने समान अवसर/सर्कारात्मर्क र्काया मनयोक्ता 
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