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वप्रन्ट गने समयमा विद्यालयको जानकारी सही हुन्छ। 

तपाईंसौँग कुनै पवन प्रश्न िएमा सीिै विद्यालयमा सम्पकष  गनुषहोस्। 

Jefferson County Public Schools (JCPS) ले आफ्ना 

हाइ सू्कलका विद्यार्थीहरूलाई कविन पाठ्यिम, 

रोमाञ्चक कररयर मागषहरू र विक्षार्थीहरूलाई चुन ती 

वदने र संलग्न गराउने प्रायोवगक वसकाइ अिसरहरू 

प्रयोग गरेर कलेज, क्याररयर र 

जीिनका लावग तयार गराउौँ दै छ। एउटा साइज सबैका 

लावग उपयुक्त हुौँदैन िने्न हामीलाई र्थाहा छ र हामी 

तपाईंको बच्चाको पूणष सम्भािनालाई सिक्त बनाई 

पे्ररणा वदने विविन्न अवद्वतीय विद्यालय सेवटङ्ग, कायषिम 

र गवतविविहरू प्रस्ताि गनष पाएकोमा गिष गछछौँ । 

हामीले जेफरसन काउन्टी विक्षा बोडष (Jefferson 

County Board of Education, JCBE) ले हाम्रो नयाौँ 

सू्कल रोजाइको प्रस्ताि 

स्वीकार गछष  िने्न अपेक्षा गरेका छ ौँ, जसले West 

Louisville का विद्यार्थीहरूलाई घर नवजकैको विद्यालयमा 

अध्ययन गने विकल्प उपलि गराउौँछ, विद्यालयका 

मागषहरूको िविष्यिाणी बढाउनका वनब्धि वफडर 

ढाौँचाहरूलाई सुव्यिब्धथर्थत गछष , रावष्टि य उतृ्कष्ट 

अभ्याससौँग 

राम्ररी वमल्दोजुल्दो हुने म्यागे्नट रणनीवत (magnet 

strategy) थर्थापना गछष  र िर्षरै थर्थापना िएको 

रोजाइको के्षत्रमा विद्यालयहरू आिश्यक स्रोतहरू 

उपलि गराउौँछ। 

तपाईंको बच्चा JCPS मा नयाौँ िएपवन िा हामीसौँग 

आफ्नो विक्षा जारी रारे्पवन, हामीले उनीहरूलाई 

िास्तविक संसारका एब्धिकेसनहरू िएका 

अनुभिजन्य अध्ययनका अिसरहरूमा संलग्न िएर र 

जीिनमा मूल सामरी ल्याएर उनीहरूका रुवचहरू 

अने्वर्ण गनषमा मद्दत गने अपेक्षा राख्दछ ौँ। 

JCPS का सबै हाइ सू्कलले विद्यार्थीहरूलाई कलेज 

िेवडट आजषन गनष र कररयर तर्था प्राविविक विक्षा 

(CTE) पाठ्यिमहरू वलन अिसर प्रदान गछष न्। 

Academies of Louisville िनेका हाम्रा 15 िटा हाइ 

सू्कलमा िएका कररयर-वर्थम िएका अध्ययन 

समुदायहरू हुन् जसले विद्यार्थीहरूलाई 

व्यािहाररक कायष अनुिि र उद्योगका प्रमाणपत्रहरू हावसल 

गनषका लावग Louisville को व्यिसाय समुदायसौँग साझेदारी 

गदाष सफलताका लावग तयार गराउौँछ। 

JCPS ले पररिारहरूलाई विविन्न म्यागे्नट सू्कलहरू 
तथा काययक्रमहरूमाफष त र्थप सू्कल रोजाइका 

विकल्पहरू पवन उपलि गराउौँछ जसले विविष्ट पेिेिर 

पार्थिेहरूमा ध्यान वदन्छ र विविष्ट अध्ययन िातािरहरू 

उपलि गराउौँछ। 

तपाईंले आफ्नो बच्चालाई लावग उपयुक्त हुने 

उतृ्कष्ट विद्यालय पवहचान गने िममा, हाम्रा 

प्रते्यक विद्यालयहरूमा 

मुख्य तीन स्तम्भहरूमा ध्यान केब्धित गने समवपषत र 

अनुििी विक्षक तर्था कमषचारीहरू छन् जसले विक्षामा 

हाम्रो पररितषनकारी दृवष्टकोणहरूका लावग JCPS रावष्टि य 

मान्यता प्राप्त गरेको छ िनी जानु्नहोस्: सफलताका 
सीपहरू, जातीय समानता र संसृ्कवत तथा 

जलिायुको ब्याकप्याक। 

 हामीलाई उपलि हुने िेरै विकल्पहरूको समीक्षा गनष 

केही समय वलनुहोस् र वतनीहरू तपाईंको बच्चाको 

अध्ययन िैली र रुवचहरूमा कवत्तको उतृ्कष्ट रूपमा 

वमल्दोजुल्दो हुन्छन् िनी वनिाषरण गनुषहोस्। 

JCPS रेजुएटहरूले प्रते्यक िर्ष कलेज छात्रिृवत्तहरूमा 

लार् ौँ डलर कमाउौँछन् र Louisville मा र विश्विरर —

तपाईंले कल्पना गनष सके्न हरेक के्षत्रका रोमाञ्चक 

कररयरहरूमा अगावड बढ्दै जान्छन्। हामी तपाईंको 

बच्चाको यात्राले उहाौँलाई संसारमा आफ्नो छाप बनाउन 

र्ोजे्न िममा कहाौँ लैजान्छ िनेर हेनष उत्सावहत छ ौँ। 
 

डा. Marty Pollio 

सुपररटेने्डन्ट 

Jefferson County Public Schools 

TM 
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सुरु गर ौँ 
JCPS का 24 िटा हाइ सू्कल छ जसले सबै पृष्ठिूवमका विद्यार्थीहरूले सावमप्यताको 

अनुिूवत पाउन सक्छन् िनी सुवनवित गछष  । 

JCPS विद्यालयमा हाल आि ौँ रेडमा िनाष िएका विद्यार्थषहरूले आिेदन नवदौँदासम्म र 

उनीहरूलाई अको विद्यालयले स्वीकार नगदाषसम्म उनीहरूलाई उनीहरूको िेगानाअनुसार 

वनिाषररत हाइ सू्कलमा स्वचावलत रूपमा नामाङ्कन गररने छ। आगामी विद्यालय िर्षका लावग, 

नयाौँ सू्कल रोजाइ योजनाका कारण विद्यार्थीहरूको ररसाइड्स हाइ सू्कल पररितषन िएको 

हुन सक्छ। अनलाइन उपकरण प्रयोग गरी तपाईं बसे्न िाउौँका लावग वनिाषरण गररएको हाइ 

सू्कल फेला पानुषहोस्। 

हामी पररिारहरूले आफ्ना बच्चाको विक्षाका लावग उनीहरूको ररसाइड्स 

सू्कल्सबाहेकको रोजाइ समािेि हुन सके्न विकल्पहरू होस् िने्न चाहन्छन् िने्न कुरा 

बुझ्दछ ौँ। यसका लावग नयाौँ 

आगामी चरणहरू 

समीक्षाका विकल्पहरू 
आफ्नो बच्चासौँग बसेर समीक्षा गनुषहोस् र तपाईंको रोजाइका विद्यालयहरूमा यातायात सुवििा 

उपलि छ िा छैन िने्नबारे बुझ्नुहोस्। 
 

विद्यालय छनोट गनुयहोस् 
a. तपाईलें आफ्नो ररसाइड्स सू्कल छनोट गनुयभयो भने: 

• हालका विद्याथीहरू: कुनै आिेदन आिश्यक छैन। तपाईंलाई स्वतः  िनाष गररने छ। 

• JCPS मा नयाौँ: तपाईं JCPS मा नयाौँ हुनुहुन्छ िने विद्यालयमा सम्पकष  गनुषहोस् (वडस्ट्रिक्ट 
होइन)। िेगानाको प्रमाण आिश्यक छ। 

b. तपाई ंरोजाइको के्षत्रमा बसु्नहुन्छ भने:* 

• तपाईं आफ्नो घर नवजकको विकल्पमा पने विद्यालय िा एकदमै टाढाका विद्यालयमा जान 

सकु्नहुन्छ। 

 

c. तपाईलें नेटिकय  सू्कल, म्यागे्नट सू्कल िा म्यागे्नट काययक्रम छनोट गनुयभयो भने: 

• आिेदन वदनुहोस्: तपाईंको रोजाइ तपाईंको ररसाइड्स सू्कलको सीमािन्दा 

बावहरको छ िने, आिेदन वदने अिविमा आिेदन वदनुहोस्: नोभेम्बर 1–वडसेम्बर 
16, 2022. आिेदन वदने अिविमा आिेदन वदने विद्यार्थीहरूलाई 

अविल 2023 सम्म उनीहरूको आिेदनको ब्धथर्थवतका बारेमा सूवचत 

गराइने छ। 

*िर्षरै वसजषना गररएकोरोजाइको के्षत्रसम्बन्धी र्थप जानकारीका लावग, 

विद्यालय िषय 2023-24, JCPS ले रोजाइको के्षत्रमा बसे्न विद्याथीहरूलाई घर नवजकैको विद्यालयमा 
जाने विकल्प पवन िदान गरररहेको छ। आि ौँ-रेडका विद्यार्थीहरूले नेटिकष  सू्कल्स, लुइसविलका 

एकेडेमी, म्यागे्नट सू्कल्स र म्यागे्नट कायषिमहरूमा पवन आिदेन वदन सक्छन्। 

प्रते्यक हाइ सू्कलमा सू्कलका विकल्प, कायषिम र प्रस्तािहरू समीक्षा गनुषहोस् र वतनीहरूलाई हाइ 

सू्कलपवछ बच्चाका लक्ष्य र िािी योजनाहरूसौँग पङ््गब्धक्तबद्ध गनुषहोस्। 

 

JCPS 
SchoolFinder 

आफ्नो स्माटषफोनमा यो QR Code थक्यान गनुषहोस्। 

 
तपाईंले अध्यागमनको ब्धथर्थवत र/िा वनवित, वनयवमत र पयाषप्त रात्रीसमयको वनिास 

जे-जस्तो िएपवन विद्यालयका लावग आफ्नो बच्चाको दताष गनष सकु्नहुन्छ। 

रोजाइको के्षत्र 

ररसाइड्स 
सू्कल्स 

रोजाइ
को के्षत्र 

एकेडेवमक्स 
अफ लुइसवभल 

1 

2 

म्यागे्न 
सू्कल्स 

म्यागे्नट 
काययक्रमहरू 

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/student-assignment-proposal/home
https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/student-assignment-proposal/home
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दताय गने र कसरी आिेदन िवक्रया 
 

तपाईं वनम्न थर्थानहरूमा आफैौँ  गएर आिेदन वदन सकु्नहुन्छ: 

• JCPS सू्कल रोजाइ कायायलय: 4309 Bishop Lane 

• अपोइन्टमेन्टहरूको अनुसार मात्र JCPS स्याटेलाइट कायायलयहरू 

— क्यावलफोवनषया सामुदावयक केि: 1600 W. Saint Catherine Street 

(502) 485-8746 

— Academy @ Shawnee: 4018 W. Market Street 

(502) 485-6787 

• JCPS दोस्रो भाषाको रूपमा अङ््गरेजी (ESL) कायायलय: 

1325 Bluegrass Avenue 

 
 

अनलाइनमाफय त दताय गनुयहोस् 
• पवहले नै JCPS सू्कलमा िनाष िएका विद्यार्थीहरूलाई फेरर दताष गनष 

आिश्यक पदैन। 

• तपाईं JCPS मा नयाौँ हुनुहुन्छ र आफ्नो ररसाइड्स हाइ सू्कलमा उपब्धथर्थत 

हुन चाहनुहुन्छ िने, तपाईंले नयाौँ विद्यार्थीको दताषको बारेमा सबैिन्दा 

पवहला विद्यालयमा सम्पकष  गनुषपछष  (वडब्धरि क्टमा होइन)। विद्यालयलाई 

िेगानाको प्रमाण आिश्यक पने छ। 

• तपाईं JCPS मा नयाौँ हुनुहुन्छ र म्यागे्नट सू्कल िा म्यागे्नट कायषिममा 

उपब्धथर्थत हुन चाहनुहुन्छ िने, JCPS को विद्यालय रोजाइ कायाषलयको 

वडब्धरि क्ट िा अनलाइनमा दताष गनुषहोस्। 

• दताष पूरा िएपवछ, JCPS ले तपाईंको जानकारी प्रमावणत गरी 

तपाईंलाई तपाईंको आिेदन पूरा गनषका लावग इमेल पिाउने छ जुन 

पूरा गनष वदन लाग्छ। 

 

आिेदन वदनुहोस् 

तपाईं आफ्नो घरको िेगाना प्रदान गने विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा 

उपब्धथर्थत हुन चाहनुहुन्छ िने, तपाईंले आिेदन पूरा गनुषपछष । पररिारहरूलाई 

अनलाइनमाफष त आिेदन वदन प्रोत्सावहत गररन्छ तर आफैौँ  गएर आिेदन वदने 

विकल्पहरू उपलि छन्। 

सम्झनुपने वमवतहरू 
विद्यालयहरूको प्रदिषन हुने वमवत: अक्टोबर 15, 2022 

आिेदनहरू रु्ला हुने वमवत: नोभेम्बर 1, 2022 

आिेदनको अब्धिम वमवत: वडसेम्बर 16, 2022 

सूचना स्वीकृवत हुने वमवत: अविल 2023 
SchoolMint 

1 

2 

 

• म्यागे्नट आिेदन पेि गनुषियो िने िनाषको ग्यारेन्टी हुौँदैन र गलत जानकारी पेि 

गनुषियो िने आिेदन अमान्य िहर हुने छ। 

• विद्यार्थीहरूसौँग आफ्ना नेटिकष वित्रको विद्यालयका लावग आिेदन वदने विकल्प हुन्छ। 

• प्रतीक्षा सूचीहरू िरै्वपचे्छ राब्धर्ौँदैन। 

• म्यागे्नट आिेदनहरू म्यागे्नट आिेदनको अिविमा मात्र सम्पादन गनष 

सवकन्छ। पररितषनहरू गररएमा, एकदमै हालैका पररितषनहरूका बारेमा 

मात्र विचार गररन्छ। 

• म्यागे्नट सू्कलका हाल िा भूतपूिय विद्याथीहरूका सहोदरहरूले आिेदन 
िवक्रयामा िाथवमकता िाप्त गदैनन्। तर पवन, वचठ्ठा उपयोग गने 

म्यागे्नटमा आिेदन वदइरहेका एउटै जन्म वमवत देर्ाउने सहोदरहरू 

(जुब्धिया, 
वतब्धिया आवद) का लावग िररएका आिेदनहरू एउटै आिेदन मावनने छ। यी 

अिथर्थाहरूमा, आमाबुिाले प्रते्यक बच्चाका लावग छुटै्ट आिेदन पेि गनुषपछष ।  

• विद्यार्थीहरू विद्यालय िा कायषिममा सहिागी हुनका लावग जेफसषन काउन्टीमै 

बसु्नपछष । पररिारहरू एक िाउौँदेब्धर् अको िाउौँमा सदै हुनुहुन्छ िने, उनीहरूले 

JCPS सू्कल रोजाइ कायाषलयलाई (502) 485-6250 मा सम्पकष  गनुषपछष । 

• तपाईंले अध्यागमनको ब्धथर्थवत र/िा वनवित, वनयवमत र पयाषप्त रात्रीसमयको 

वनिास जे-जस्तो िएपवन विद्यालयका लावग आफ्नो बच्चाको दताष गनष 

सकु्नहुन्छ। 

नोट गनष महत्त्वपूणष छ 

http://jcps-apply.com/
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ASE HIGH 
SCHOOLS 

नेटिकय  

1 

2 

3 

डेमो 

 

 

JCPS ररसाइड्स हाइ सू्कल्स 
 

 

Jefferson County Public Schools मा 16 ररसाइड्स हाइ सू्कल्स छन् जुन प्रार्थवमक 
आिासीय िेगानाहरू प्रदान गने तीन ि गोवलक नेटिकष हरूमा व्यिब्धथर्थत छन्। 

तपाईंको बच्चाले आफ्नो ररसाइड्स सू्कल छनोट नगरेमा, अको विकल्प िनेको तपाईंको 
नेटिकष  वित्रका विद्यालयहरूको र्ोजी गनुष हो। विद्याथीहरूले आफ्नो नेटिकष  वित्रका 
कुनै पवन विद्यालयमा आिेदन वदन सक्छन्। प्रते्यक नेटिकष वित्रका विद्यालयहरूको 
सूचीका लावग नक्सा हेनुषहोस्। 

 
*यातायात सामान्यतया विद्यालयले तोवकएको 1 माइल वित्र बसोबास गने विद्यार्थीहरूका लावग 

उपलि गराइने छैन। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Doss 

6. फेयरडेल 

8. इरोकोइ 

11. िेजर ररज पाकष  

14. भ्याली 

16. िेरनष** 

7. फनष विक 

9. जेफरसनटाउन 

10. मेररयन सी मूर 

12. सेनेका (Seneca) 

13. साउर्थनष 

1. Academy @ Shawnee 

2. एर्थटषन 

3. ब्यालाडष 

5. इरनष 

15. िेजेनर (Waggener) 

 

**िेरनष हाइ सू्कलले विद्यालय िर्ष 2023-24 को अिविमा नि ौँ रेडका विद्यार्थीहरू स्वीकार गरररहेको 
छैन र विद्यालय िर्ष 2024-25 मा पूणष रूपमा म्यागे्नट सू्कलमा थर्थानािरण गररने छ। 

विद्यालयको नामको छेउमा रहेका नम्बरहरू मावर्थको नक्साका नम्बरहरूसौँग सम्बब्धन्धत छन्। 

3 

1 

15 5 

2 
12 9 

16 8 

11 

14 

4 
7 

13 
10 

6 

0 2.5 5 10 माइल 

नेटिकय  हाइ सू्कल्स 

ररसाइड्स सू्कल्स 

दु्रततथ्यहरू आिेदन आिश्यक छैन उपलि गराइएको यातायात* 

नेटिकय  1 नेटिकय  2 नेटिकय  3 
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समानता• पहुौँच • बुझ्न सवजलो • विवििता • रोजाइ 
 

 

चोइस जोन (कालो रूपरेर्ा) वित्र बसोबास गने 

विद्यार्थीहरूसौँग घर नवजकको इवलमेन्टरी, वमडल िा 

हाइ सू्कल िा टाढाको वनवदषष्ट गररएको विद्यालयमा जाने 

विकल्प हुने छ। 

आगामी नयाौँ विद्यार्थी, Jefferson County Public 

Schools का नयाौँ विद्यार्थी, रोजाइको के्षत्रमा िेगाना 

पररितषन गरेका 

विद्यार्थीहरूले आफ्नो घर नवजक िा टाढाको विद्यालय 

चयन गनषका लावग आिेदन पूरा गनुषपछष । पूिषवनिाषररत 

विद्यालय छैन। विद्यार्थीहरूले िावर्षक रूपमा आफ्नो 

चयन अपडेट गनष सक्छन्। 

सबै विद्यार्थीले म्यागे्नट र टि ान्सफरहरूका लावग आिेदन 

वदन पवन सक्छन्। 

 
 
 
 

 
दायाौँवतरको उदाहरणले ब्यालाडष हाइ सू्कल चोइस 

जोनमा बसे्न विद्यार्थीको हाइ सू्कल रोजाइहरूलाई 

देर्ाउौँछ। 

यो विद्यार्थीको घर नवजकको विकल्प िनेको 

Academy @ Shawnee High हो। उनीहरूको 

टाढाको विकल्प िनेको ब्यालाडष हाइ सू्कल हो। 

 

 
 Academy @ Shawnee Middle  

 नू्य िेर इन्ड वमडल  

नेटिकय  1 

माउवपन इवलमेन्टरी 
(Maupin Elementary) 
केनेडी इवलमेन्टरी 
(Kennedy Elementary) 
वकङ्ग इवलमेन्टरी (King 
Elementary) 

नेटिकय  2 

कोचरान इवलमेन्टरी (Cochran 
Elementary) एन्जलहाडष इवलमेन्टरी 
(Engelhard Elementary) 
म्याकफेरन वप्रपरेटरी एकेडेमी व्हीटली 
इवलमेन्टरी (McFerran Preparatory Academy 
Wheatley Elementary) 

नेटिकय  3 
एटवकन्सन एकेडेमी (Atkinson Academy) 

बे्रवकनररज-फ््रयाङ्कवलन इवलमेन्टरी बाइक 
इवलमेन्टरी (Breckinridge-Franklin 
Elementary Byck Elementary) 

पोटषल्याण्ड इवलमेन्टरी (Portland Elementary) 

चोइस जोन सू्कल्स 

Academy @ Shawnee High 
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*यातायात सामान्यतया विद्यालयले तोवकएको 1 माइल वित्र बसोबास गने 

विद्यार्थीहरूका लावग उपलि गराइने छैन। 

 
एकेडेवमक्स अफ लुइसविल 15 Jefferson County Public Schools हाइ सू्कल्सवित्र कररयर-

वर्थम िएका अध्ययन समुदायहरू (जसै्त उड्डयन, स्वास्थ्य विज्ञान, इब्धन्जवनयररङ््ग, वनमाषण, 

पाककला र अन्य 

िेरै) हुन् जसले सबै विद्यार्थीहरूलाई र्थप प्रायोवगक प्राप्त गनष, व्यापार साझेदारहरूसौँग काम गने र 

उनीहरूले मूल विर्यहरूमा वसवकरहेका कुराहरू िास्तविक संसारमा जडान गने अनुमवत वदन्छ। 

एकेडेमीहरूले परम्परागत प्रविविहरूलाई कलेज, कररयर र जीिनका लावग स्नातकहरू राम्रोसौँग 

तयार गने गवहयो वसकाइमा थर्थानािरण गदै नयाौँ प्रकारको िैवक्षक अनुिि प्रदान गछष । प्रते्यक 

विद्यार्थीका लािहरूमा व्यब्धक्तगत वसकाइ अनुिि समािेि हुन्छ; प्रायोवगक, पररयोजनामा 

आिाररत विक्षामा सहिावगता हुने; 21 औ ंिताब्दीका आिश्यक सीपहरूको विकास; र GE 

उपकरण, UPS, नटोन हेल्थकेयर र 100 िन्दा बढी अन्य व्यिसायहरूसौँग काम गने अनुिि। 

विद्यार्थीको कररयर एकेडेमीमा चार िर्षको अिविमा, उनीहरूले वनम्नमा िाग वलने अिसर पाउने 

छन्: 

• औद्योवगक र कलेजको थर्थलगत भ्रमणहरू 

• जब िेडोइङ्ग 

•  SummerWorks माफष त िुक्तान सह-कायष, विक्ष्यमानता िा इनटनषविप  

• कलेज िेवडट र उद्योग प्रमाणीकरणहरू आजषन गने क्षमता  

• पोरसेकेन्डरी टि ाब्धन्जसन योजना र सफलताका सीपहरूले िररएको ब्याकप्याक 

 विद्यार्थीहरूले एकेडेमी अफ लुइसविल सू्कल (Academies of Louisville Program) उनीहरूको 

ररसाइड्स सू्कल िएमा उक्त सू्कलमा आिेदन वदन आिश्यक पदैन। यो उनीहरूको 

नेटिकष वित्रको विद्यालय िएमा, विद्यालयमा आिेदन वदन आिश्यक पछष । रोजाइको विद्यालय 

उनीहरूको वनवदषष्ट ररसाइड्स सू्कल िा उनीहरूको नेटिकष वित्रको ररसाइड्स सू्कल िएमा 

विद्यार्थीहरूलाई यातायात उपलि गराइन्छ।* 

3DE ले डाइनावमक मावमला चुन तीहरूमाफष त एकीकृत विक्षा प्रदान गदषछ जसमा विद्यार्थीहरू 

एकसार्थ समूहबद्ध हुन्छ र योजनाहरूको विकास गनष आफ्ना सार्थीहरूसौँग सहकायष गनषका लावग 

व्यिसायबाट कवमिन वलइन्छ। प्रते्यक 3DE विद्यार्थी चार िर्षको अिविमा 16 िटा केस चुन ती र 

वसवनयर पररयोजनामा सहिागी हुने छन्। 

3DE एकेडेवमक्स अफ लुइसविलको इिोलुिन हो जसले वडब्धरि क्टको सफलताका सीपहरूको 

स्तम्भको ब्याकप्याकलाई समर्थषन गछष । कायषिमले केस चुन ती कायषमाफष त व्यिसाय 

सञ्चालनहरूमा विद्यार्थीहरूलाई र्थप पूणष रूपमा एकीकृत गरेर विद्यालयका व्यािसावयक 

साझेदारहरूको प्रयोग गछष  र बढाउौँछ, जसले पाठ्यिम विकासमा साझेदारको गहन 

संलग्नतालाई पवन सहज बनाउौँछ। यो संलग्नताले सम्बन्ध बनाउने अवतररक्त अिसरहरू मात्र 

निई रेजुएट गने विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको छनोटको पार्थिेवित्र र बावहरका व्यािसावयक 

सञ्चालनहरूलाई गहन तररकाले बुझेर विज्ञापनहरू उपलि गराउौँछ। 

विद्यार्थीहरूले दक्षताहरूको विकास गने िएकाले 3DE वित्र मावमला चुन ती 

कायषमाफष त प्रदिषन गररएका सीपहरूले केही ब्याकप्याक-माननीय विल्पकृवतहरू 

उत्पादन गने छन् जसले वतनीहरूलाई पोर-सेकेन्डरी जीिनमा संिमणका लावग 

तत्परतातफष  अवघ बढाउौँछ। 

3DE विद्यालयहरू तपाईंका ररसाइड्स सू्कल निएमा, तपाईंले आिेदन वदनुपछष । 3DE 

कायषिममा सहिागी हुन छुटै्ट आिेदन आिश्यक पदैन। कायषिम आगामी िर्षहरूमा र्थप 

रेडहरू र सम्भावित रूपमा र्थप विद्यालयहरूमा विस्तार हुनेछ। 

• Academy @ Shawnee 

• जेफरसनटाउन हाइ सू्कल (Jeffersontown High School (2022-23 मा लन्च िएको) 

• भ्याली हाइ सू्कल (Valley High School) 

वद एकेडेवमक्स अफ लुइसवभल जुवनयर उपलस्ट्िद्वारा 3DE 

दु्रत तथ्यहरू ररसाइड्स सू्कल िएमा, आिेदन आिश्यक पदेन 

 
नेटिकष  सू्कल िएमा, आिेदन आिश्यक पछष  

यातायात ररसाइड्स र नेटिकष  सू्कल्स दुिैका लावग उपलि गराइयो* 
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तयारी गरेका छन्।  

  
 

 

*यातायात सामान्यतया विद्यालयले तोवकएको 1 माइल वित्र बसोबास गने 

विद्यार्थीहरूका लावग उपलि गराइने छैन। 
 

Jefferson County Public Schools का आठ िटा वडस्ट्रिक्ट-व्यापी म्यागे्नट हाइ सू्कलहरू छन्, 

जसमधे्य दुई िटा duPont म्यानुअलमा अिब्धथर्थत छन्। म्यागे्नट हाइ सू्कलहरूले समर-विद्यालय पद्धवत 

उपलि गराउौँछन्। Jefferson County Public Schools का विद्यार्थीहरूले आिेदन वदनुपछष  र म्यागे्नट 

सू्कलहरूमा स्वीकृत गररएका विद्यार्थीहरूलाई यातायात उपलि गराइन्छ।* म्यागे्नट आिेदन पेि 

गनाषले विद्यालयमा असाइनमेन्टको ग्यारेण्टी वदौँदैन। 

म्यागे्नट सू्कलहरूले वर्थम िएको विक्षाका वििेर्ीकृत वनदेिन प्रदान गदषछन् जसले विद्यार्थीको रुवच, 

क िल र क्षमताहरूको अपील गछष । उनीहरूले विक्षण, बढ्दो अवििािकीय संलग्नता, उतृ्कष्ट विद्यार्थी 

संलग्नता र। 
 

विविन्न विद्यार्थी संगिनहरूमा निप्रितषन पवन बढािा वदन्छन् जसले उच्च विद्यार्थीको उपलब्धि हावसल 

गछष । 

आि िटामधे्य दुई िटा हाइ सू्कलहरूले आफ्नो म्यागे्नट अनुसार परम्परागत कायषिमको प्रस्ताि 

गछष न्। परम्परागत कायषिमले उच्च रूपमा संरवचत, ब्याक-टु-बेवसक्स अध्ययन िातािरण उपलि 

गराउौँछ। 

केही म्यागे्नट सू्कलहरूले आिेदन प्रवियाको िागको रूपमा अवतररक्त जानकारीका लावग अनुरोि गनष 

सक्छन्, जसै्त: विद्यालय कायष नमुना िा परीक्षण स्कोरहरू। विद्यालयलाई र्थप जानकारी आिश्यक 

िएमा, कृपया वछटै्ट जिाफ वदनुहोस् र वसिै विद्यालयमा जानकारी 

पिाउनुहोस्। अनुरोि गररएको जानकारी विद्यालयमा पेि नगररएको र्ण्डमा आिेदनहरू अपूणष 

मावनने छ। उनीहरूले लोटरी प्रणाली प्रयोग गने िएकाले बटलर टि ेवडिनल हाइ सू्कल (Butler 

Traditional High School) र लुइसविल माले हाइ सू्कल (Louisville Male High School) मा 

आिेदनहरूका लावग कुनै अवतररक्त जानकारी आिश्यक पदैन। 

 

म्यागे्न सू्कल्स 

1. ब्राउन, जे राहम, सू्कल .............................................................................. 24 

2. बटलर परम्परागत ..................................................................................................... 26 

3. सेन्टि ल हाइ सू्कल म्यागे्नट कररयर एकेडेमी ............................................................ 28 

4. DuBois, W.E.B., हाइ एकेडेमी ................................................................................. 33 

5. duPont म्यानुअल ....................................................................................................... 34 

5a. duPont म्यानुअलमा युर्थ प्रफवमषङ्ग आट्षस सू्कल ................................................. 64 

6. रेस जेम्स एकेडेमी अफ एक्सीलेन्स ............................................................. 44 

7. लुइसविल मेल ........................................................................................................... 48 

विद्यालयहरूलाई अब्धिम नाम अनुसार िणाषनुिममा सूचीबद्ध गररन्छ। 

*यातायात सामान्यतया विद्यालयले तोवकएको 1 माइल वित्र बसोबास गने 

विद्यार्थीहरूका लावग उपलि गराइने छैन। 

Jefferson County Public Schools ले वििेर् हाइ सू्कलहरूवित्रका वििेर् कायषिमहरूको प्रस्ताि 

गछष  जसले वििेर् पेिेिर पार्थिेमा ध्यान वदन्छ िा वििेर्ीकृत वसकाइ िातािरण उपलि गराउौँछ। 

एथटयन हाइ सू्कल 
इन्टरनेसनल ब्याकालररयट— इन्टरनेसनल ब्याकालररयट (IB) कायषिमले अिराषवष्टि य 

तहमा प्रिृत्त विद्यार्थीहरूको विकास गदषछ जसले साझा िानेट अवििािकत्व पवहचान गरेर 

उतृ्कष्ट संसार वसजषना गनष मद्दत गनुषहुन्छ। 

िेरनय हाइ सू्कल 
वनम्न कुराहरू नोट गनुयहोस््ः  िेरनष हाइ सू्कलले विद्यालय िर्ष 2023-24 को 
अिविमा नि ौँ रेडका विद्यार्थीहरू स्वीकार गरररहेको छैन र विद्यालय िर्ष 2024-25 

मा पूणष रूपमा म्यागे्नट सू्कलमा थर्थानािरण गररने छ। 

अली कलेज (Early College) (11 औ र 12 औ रेड मात्र)—विद्यार्थीहरूले जेफसषन जेफरसन 

कमू्यवनटी एण्ड टेब्धक्नकल कलेज (Jefferson Community and Technical College, JCTC) का 

विविन्न पाठ्यिमहरूमा 60 िन्दा बढी वनः िुल्क, थर्थानािरणयोग्य कलेज िेवडटहरू आजषन 

गनष सक्छन्। 

 कू्यवलनेरी आट्यस (Culinary Arts) —विद्यार्थीहरूले रेरुरेन्ट, संथर्थागत र्ाद्य सेिा, अवतवर्थ 

सत्कार तर्था र्ानवपन र र्ाद्य तर्था पेय पदार्थषका कायषहरूसौँग सम्बब्धन्धत कररयरहरूका लावग 

म्यागे्न सू्कल्स म्यागे्नट काययक्रमहरू 

दु्रत तथ्यहरू आिश्यक आिेदन उपलि गराइएको यातायात* दु्रत 

तथ्यहरू 

आिश्यक आिेदन उपलि गराइएको यातायात* 
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Jefferson County Public Schools का 24 िटा हाइ सू्कलहरू छन्, जसमा 

प्रार्थवमक वनिास िेगानाहरू वदने 16 िटा ररसाइड्स हाइ सू्कल 

र 8 िटा म्यागे्नट सू्कलहरू पदयछन्। 

 
 

 

सेन्टि ल हाइ सू्कल म्यागे्नट कररयर 
एकेडेमी (MCA) 

Doss 30 

DuBois, W.E.B., हाइ एकेडेमी 33 

duPont म्यानुअल 34 

इरनष 36 

फेयरडेल (Fairdale) 38 

फनष िीक (Fern Creek) 40 

इरोकोइ 42 

रेस जेम्स एकेडेमी अफ 
एक्सीलेन्स 

जेफरसनटाउन 46 

लुइसविल मेल 48 

मूर, माररयन सी, सू्कल (Moore, Marion C., School)50 

िेजर ररज पाकष  (Pleasure Ridge Park) 52 

सेनेका (Seneca) 54 

साउर्थनष (Southern) 56 

भ्याली (Valley) 58 

िेजनर (Waggener) 60 

िेरनष (Western)* 62 

duPont म्यानुअलमा युर्थ प्रफवमषङ्ग आट्षस 
सू्कल 

*Western High School ले 2023-24 को विद्यालय िर्षको अिविमा नि  ंरेडका विद्यार्थीहरूलाई 

स्वीकार गरररहेको छैन र 2024-25 को विद्यालय िर्षमा फूल म्यागे्नट सू्कलमा पारगमन हुने छ। 

विविष्ट सू्कल रोजाइहरू 

1. चाफी, जवजषया, वकिोरवकिोरी अवििािक कायषिम ...................... 66 

2. लाइबे्ररी हाई सू्कल (Liberty High School) .............................................. 66 

3. पार्थफाइन्डर सू्कल अफ इन्नोिेसन (Pathfinder School of Innovation)67 

4. वफवनक्स सू्कल अफ वडस्किरी (Phoenix School of Discovery) ........ 67 

विद्यालयहरू अब्धिम नामद्वारा िणाषनुिम अनुसार सूचीबद्ध गररएका छन्। 

विद्यालयका िोफाइलहरू 
वि

द्य
ाल

य
क

ा 

प्र
ोफ

ाइ
ल

ह
रू

 

28 

44 

64 

 पृष्ठ 

नम्बर 

एकेडेवमक्स 

अफ लुइसविल 

म्यागे्नट 

सू्कल  

Academy @ Shawnee 18   

एर्थटषन 20   

ब्यालाडष 22   

ब्राउन, जे राहम, सू्कल  24   

बटलर परम्परागत 26   
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1927 मा West Louisville का पररिारहरूलाई सेिा वदन वनमाषण गररएको The Academy @ 

Shawnee ले हाम्रो ऐवतहावसक फ्ल्यागविप सू्कललाई 21 औ ंिताब्दीको वसकाइ िातािरणमा 

रूपािरण गनषका लावग निीकरणमा $41 वमवलयनिन्दा बढी लगानी गरेको छ। Shawnee ले 

संघीय उड्डयन प्रस्ताि गने एक मात्र Jefferson County Public Schools सू्कल िएको ग रि प्राप्त 

गरेको छ 

एकेडेमी र पार्थिेहरू 
रेड 9 

 

वनयमहरू (FAR) प्राइिेट पायलट लाइसेन्स पाठ्यिम, जहाौँ विद्यार्थीहरूले   

उड्डयनको प्राविविक ज्ञान र सीपहरू प्राप्त गनष सक्छन्। 

हाम्रो उड्डयन कायषिमका लावग लामो समयसम्म सम्मावनत, Shawnee ले विद्यार्थीहरूलाई 

स्वास्थ्य र मानि सेिा, स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग, रावफक वडजाइन र विमान ममषतसम्भारमा र्थप 

कुरा वसके्न अिसरहरू प्रदान गनष 

एकेडेमी अफ लुइसविल कायषिममा सामेल ियो। Freshman Academy, एक 3DE मोडेल सू्कलले, 

विद्यार्थीहरूलाई प्रामावणक र सान्दविषक अिरविर्य र पररयोजनामा आिाररत वसकाइका 

अनुििहरू प्रदान गरेर एकेडेमीहरूलाई समर्थषन गदषछ। 

हाम्रा एकेडेमीहरूसवहत, हामी सम्मान, डूअल िेवडट र अवरम कायषिमका कक्षाहरू सारै्थ संगीत र 

दृश्य कलामा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गने अिसरहरू प्रदान गदषछ ौँ। Shawnee ले विद्यार्थीहरूलाई 

सफलताका लावग तयार पानष र सिक्त बनाउन विविन्न रोमाञ्चक अिसरहरू प्रदान गदषछ। हाम्रा 

विद्यार्थीहरू हाम्रो सकारात्मक विद्यालय संसृ्कवत र समुदायलाई बढािा वदने प्रामावणक वसकाइ 

अनुििहरूमा संलग्न हुने छन्। सामावजक वमवडयामा हामीलाई पछ्याउनुहोस्: हामीसौँग 

@ShawneeAcademy र #SOAR! 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• विद्यार्थीका सबल पक्षहरू पवहचान र विकास गने वसकाइमा आिाररत प्रायोवगक (PBL) 

पररयोजनामाफष त विकवसत नेतृत्व र टोलीकायषका सीपहरू 

• कररयर मागषहरू पत्ता लगाउन र सेकेन्डरी र पोरसेकेन्डरी योजना वनदेिन प्राप्त गनष सबै 

नयाौँ मावनसहरूका लावग क्याररयर अने्वर्ण 

• दोहोरो िेवडट पाठ्यिमहरूको सूची विस्तार गने 

• उडान र एयरोनवटक्स मागय 

— विद्यार्थीहरू वनजी पाइलटको वलब्धर्त परीक्षा वदन सक्छन् र आफ्नो वनजी पाइलटको 

इजाजतपत्रका लावग आिश्यक उडान समय प्राप्त गनष सक्छन्। 

— सू्कल क्याम्पसमा केन्टकीको मात्र उडान वसमु्यलेटरको घर 

• जुवनयर उपलस्ट्िद्वारा 3DE 

— अिर-विर्यक PBL अनुििहरूले विद्यार्थी संलग्नता, िारणा र कायषसम्पादन बढाउौँछ। 

• व्यिथर्थापन र उद्यमिीलता 

रेड 10–12 
 

  

 
ग्लोबल पाथिे 

 

 
रावफक वडजाइन 

 
उडान र एयरोनवटक्स 

 
स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग 

 

एयरिाफ्टको 

ममषतसम्भार 

प्राविविक 

उड्डयन, अन्तवक्रय यात्मक वमवडया 
कला र उत्पादन (A.I.M.) 

एकेडेमी 

 

 

 

 

 

 
प्रारब्धम्भक बाल्यािथर्था विक्षा 

 
व्यिथर्थापन र 

उद्यमिीलता 

 
सम्बद्ध स्वास्थ्य 

हेल्थ एण्ड हयू्मन सवभयससय 
एकेडेमी 

 

िधानाध्यापक: Kym Rice 

एकेडेमी कोच: Rachelle Wood 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  432 (रेड9–12) 

फोन: (502) 485-8326 

ठेगाना: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 

िेबसाइट: http://shawnee.jcps.schooldesk.net 

िीघ्र तथ्यहरू 

A
cad

em
y @
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aw

n
ee 

फे्रसम्यान एकेडेमी 

 

नेिी जुवनयर ररजिष अवफससष टि ेवनङ्ग कर््प्ष 
(JROTC) 

https://shawnee.jcps-ky.com/
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Atherton 

 
एर्थटषन हाई सू्कल (Atherton High School) मा लगिग 100 िर्षको िैवक्षक उपलब्धि र सांसृ्कवतक 

प्रिंसाको समृद्ध सम्पदा छ। एकेडेवमक्स अफ लुइसविल सू्कल (Academies of Louisville school) 

रूपमा, एर्थटषनले विद्यार्थीहरूलाई कररयर केब्धित, प्रायोवगक वसकाइ; 

इन्टनषविप र रोजगार अिसरहरू माफष त िास्तविक-संसार कायषका अनुििहरू; 21 औ ं

िताब्दीका महत्त्वपूणष रोजगार तर्था जीिनका सीपहरूको विकास; र सामुदावयक संलग्नताका 

लावग रोमाञ्चक अिसरहरू पवन प्रदान गदषछ। 

एर्थटषन अिराषवष्टि य स्नातक (International Baccalaureate, IB) कायषिम प्रदान गने एकमात्र 

Jefferson County Public Schools हाई सू्कल हो जसले विद्यालयहरूलाई आिािादी र रु्ला 

सोचका सार्थ चुन तीहरूको जिाफ वदने, आफ्नो पवहचानमा विश्वस्त रहेको, नैवतक वनणयहरू 

वलने, हाम्रो साझा मानिता मनाउन अन्य सौँग सामेल हुने र आफूले िास्तविक संसार, जवटल र 

अप्रत्यावित पररब्धथर्थवतहरूमा वसकेको कुराहरू लागू गनष तयार िएका पूणष विकवसत विद्यार्थीहरू 

विकास गनष मद्दत गनष चाहन्छ। 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• मूल सामरी के्षत्रवित्र आिश्यक एकाइहरू 

• सम्मान कायषिम, अवरम कायषिम र IB कायषिमका अिसरहरू 

• IB िर्ल्य  सू्कल (IB World School) 

— अिरसांसृ्कवतक बुझाइ र सम्मान माफष त र्थप िाब्धिपूणष विश्व वसजषना गनषमा मद्दत 

गने सोिपुछ गने, जानकार, हेरचाह गने युिाहरूको विकास गदषछ 

— रेड न  र दिमा Pre-IB पाठ्यिमहरू 

— IB परीक्षाहरू पाठ्यिम पूरा गनष आकब्धस्मक 

— IB वडिोमाहरूले प्रवतवनवित्व गने िैवक्षक गवहराइ, च डाइ र किोरतालाई कलेज र 

विश्वविद्यालयहरूले मान्यता वदन्छ। 

 

 

ए
र्थ
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विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,467 

िधानाध्यापक: Dr. Stephanie Fluhr 

एकेडेमी कोच: Kyle Chandler 
 

फोन: (502) 485-8202 

ठेगाना: 3000 Dundee Road, Louisville, KY 40205 

िेबसाइट: http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html 

िीघ्र तथ्यहरू 

http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html
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ब्यालाई 
 
 
 

ब्यालाडष हाई सू्कल (Ballard High School)ले किोर र अनुिावसत िैवक्षक िातािरणको 

कायाषन्वयन माफष त विद्यार्थी, अवििािक र समुदायका आिश्यकताहरू पूरा गनष प्रयास 

गछष  

वकनवक हामीले िैवक्षक, कला र एर्थलेवटक्समा उतृ्कष्टताको लामो समयदेब्धर् चवलरहेको 

परम्परामा वनमाषण गनष जारी राख्छ ौँ। ब्यालाडषले रावष्टि य मेररट फाइनल र गिनषर स्कोलसष 

कायषिमका सहिागीहरूको सङ््गयाका लावग राज्यको िीर्ष विद्यालयहरूमा िमबद्ध गनष 

जारी राख्छ। ब्यालाडषमा सबै जेफरसन काउन्टी गैर-चयवनत विद्यालयहरूको उच्च राज्य 

मूल्याङ्कन स्कोरहरू छन् र विद्यार्थीहरूले 

िावर्षक रूपमा SAT, उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement) र ACT परीक्षणहरूमा केन्टकी 

र संयुक्त राज्यको औसतलाई पछावड पाछष न्। ब्यालाडषले एकेडेमी अफ लुइसविल पहलमा 11 

म वलक Jefferson County Public Schools हाई सू्कलहरूमधे्य एकको रूपमा नेतृत्व गरररहेको छ 

जुन िाल-टु-िाल एकेडेमी सू्कलको रूपमा र्ोवलएको छ। 

तीन विविन्न एकेडेमीहरूमा दस मागष विकल्पहरूका सार्थ, बलाडषका विद्यार्थीहरूले व्यब्धक्तगत 

रूपमा रुवच राखे्न कायषिमहरू पछ्याउने म का पाउौँछन्। सबै एकेडेमीका विद्यार्थीहरूले 

प्रायोवगक प्रविक्षण र उद्योग पेिेिरहरूबाट सल्लाह जस्ता अनुपम अनुििहरूबाट लाि 

उिाउौँछन्। यी अनुििहरूले उनीहरूलाई िास्तविक संसारका सीपहरू र व्यािहाररक ज्ञान वदन्छ 

र कलेज र कररयरमा सफलताका लावग लाि उपलि गराउौँछ। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• ब्यालाडषको विविि पाठ्यिम कायषिम माफष त, सबै विद्यार्थीहरूले सकारात्मक िैवक्षक 

अनुििको लावग अिसर पाउने छन् जुन वतनीहरूको संज्ञानात्मक विकासको विकवसत 

चरणहरू पूरा गनष अनुकूल छ। 

• ब्यालाडषले AP पाठ्यिमहरूको सार्थसारै्थ अवरम कायषिम (प्रवतिािाली र मेिािी), 

सम्मान कायषिम र असािारण बाल विक्षा (ECE) कायषिमको वनरिर विस्तार हुने सूची 

प्रदान गदषछ। 

• ब्यालाडय  101 

— न  ंकक्षाका विद्यार्थीहरूका लावग 

— सेमेरर-लामो पाठ्यिम जसले विद्यार्थी प्रयासहरूलाई समर्थषन गदषछ, विद्यार्थीको 

सफलतालाई प्रोत्सावहत गदषछ, र व्यब्धक्तगत र िैवक्षक सीपहरू सुिार गदषछ। 

— विद्यार्थीहरूलाई सूवचत पाठ्यिम वनणषयहरू वलनमा मद्दत गदषछ 

— व्यब्धक्तगत पोरसेकेण्डरी योजनामा सहायता गदषछ 

• िर्षरका मागष र्थपहरू: सम्बद्ध स्वास्थ्य र रु्द्रा सेिाहरू/फेसन  

विद्याथी नामाङ्कन्ः  2,026 

िधानाध्यापक: Jason Neuss एकेडेमी 

कोच: Clay Harned 
 

फोन: (502) 485-8206 

ठेगाना: 6000 Brownsboro Road, Louisville, KY 40222 

िेबसाइट: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard 

िीघ्र तथ्यहरू 
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J. Graham Brown School 
 
 
 

J. राहम ब्राउन सू्कलले स्वयं-वनदेवित वसकाइ िातािरणमा फराउने विद्यार्थीहरूको लावग 

वजल्लाव्यापी K-12 म्यागे्नट सू्कलको रूपमा सेिा गदषछ। विद्यार्थीहरू स्व-वनदेवित विक्षाको हाम्रो 

चार वसद्धािहरूमा आिाररत एक पङ््गब्धक्तबद्ध कलेज तयारी उदार कला पाठ्यिममा संलग्न 

हुन्छन्: स्वतन्त्रता, समानुिूवत, पहल, र निीनता। 

हाम्रो अकादवमक कायषिमले आलोचनात्मक, रु्ला विचारिारा र सृजनात्मक वचिकहरूको 

रे्ती गदषछ जो जोब्धर्म वलन इचु्छक छन् र नयाौँ ज्ञानको लावग उतु्सक छन्। हाम्रो वसकाइ 

िातािरणले दयालु, सवहषु्ण, र सम्मानजनक मानिहरूको विकास गछष  जसले सांसृ्कवतक 

विविितालाई महत्त्व वदन्छ र समुदायमा योगदान वदन्छ। यस अन पचाररक िैवक्षक सेवटङ्गमा 

सफलताको लावग रेड-स्तरको िैवक्षक कायषसम्पादन र उमेर-उपयुक्त सामावजक सीपहरू 

अपेवक्षत छन्। 
 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement) पाठ्यिमहरूले कलेज िेवडट अिसर प्रदान गदषछ। 

• कलेज र थर्थानीय विश्वविद्यालयहरूमा दोहोरो-िेवडट कक्षाहरू र सोफोमोर िर्षको 

रूपमा अनलाइन 

• 90-वमनेट िैकब्धल्पक ब्लक तावलका 

• सेिा विक्षा आिश्यक र पाठ्यिममा एकीकृत 

• िस-रेड सहयोग र सल्लाह 

• प्रोजेक्ट-आिाररत लवनषङ्ग (PBL) ले प्रामावणक, िास्तविक-विश्व समस्या समािान गने सीपहरू 

वसकाउौँछ। 

• हाम्रो स्व-वनदेवित लवनिंग फे्रमिकष मा पवहचान गररएका सीपहरू प्राप्त गरेर 

विद्यार्थीहरूलाई समुदायमा योगदानकताष हुन तयार गदषछ। 

• विद्यार्थीको नेतृत्वमा हुने समे्मलनहरू लक्ष्यहरू वनिाषरण र टि ्यावकङ्गमा केब्धित 

हुन्छन् र वसके्न प्रवियामा आत्म-प्रवतवबब्धम्बत हुन्छन्। 

• स्व-वनदेवित लवनिंग िोकेसहरूले पररयोजनाहरू प्रदिषन गने र विद्यार्थीहरूले समुदायमा 

बनाइरहेको विन्नता देर्ाउने अिसर प्रदान गदषछ। 

 

कररयर पाथिे 

• कम्पु्यटर विज्ञान  
विद्याथी नामाङ्कन्ः  232 (रेड9–12) 

िधानाध्यापक: Angela Parsons 

 
फोन: (502) 485-8216 

ठेगाना: 546 South First Street, Louisville, KY 40202 िेबसाइट: 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ 
mybrownschool/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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बटलर परम्परागत 
 

 

परम्परागत चुम्बक कायषिमले उच्च संरवचत वसकाइ िातािरणमा किोर िैवक्षक पाठ्यिम प्रदान 

गदषछ जुन अविकतम विद्यार्थी उपलब्धिको लावग आिश्यक छ। परम्परागत कायषिमले उच्च 

िैवक्षक स्तर, उवचत आचरण, नागररकता र आत्म-अनुिासनको विकासमा र्थप जोड वदएर 

विद्यार्थीको िृब्धद्धमा योगदान पुर्याउौँछ। मुय विर्यहरूमा ध्यान केब्धित र आलोचनात्मक सोचमा 

जोडले विद्यार्थीहरूलाई आिारिूत ज्ञान वनमाषण गनष र आिारिूत सीपहरूमा उच्च दक्षता हावसल 

गनष मद्दत गछष । 

हाम्रो वमिन िनेको समाजको सूवचत, वजमे्मिार, योगदानकताष सदस्यहरू उत्पादन गनुष हो। यो 

गनषको लावग, हामी एक सुरवक्षत र संरवचत वसकाइ िातािरण प्रदान गदषछ  ंजसले सकारात्मक 

आत्म-अििारणालाई बढािा वदन्छ र आत्म-पे्ररणा र उच्च िैवक्षक उपलब्धिलाई वनरिरता वदन्छ। 

बटलर छोडेपवछ, पूिष विद्यार्थीहरूले उनीहरू कलेजको लावग र उनीहरूको अगावड रहेको 

जीिनको लावग राम्रोसौँग तयार छन् िने्न कुरा र्थाह पाएर आराम गनष सक्छन्। 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• परम्परागत विक्षा र किोर कलेज-तयारी पाठ्यिम 

• सम्मान कायषिम र उन्नत थर्थान (AP) पाठ्यिमहरू 

• लुइसविल विश्वविद्यालय (UofL) र जेफरसन सामुदावयक र प्राविविक कलेज (JCTC) माफष त 

दोहोरो-िेवडट पाठ्यिमहरू 

कररयर मागहरू 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य 

— सीपका प्रविक्षण र अनुििात्मक वसकाइका अिसरहरू 

— नवसषङ्ग, फामेसी प्राविविक, रे्लकुद और्वि/एर्थलेवटक प्रविक्षक, वचवकत्सा सहायक, 

EKG प्राविविक, फे्लबोटोवमर र िेटेररनरी सहायक कररयरका लावग विद्यार्थीहरूलाई 

तयार पाछष  

• सेना Junior Reserve Officers Training Corps 

— नागररकता, िणष र नेतृत्वमा ध्यान केब्धित गदषछ 

— समुदायहरू र िैवक्षक संथर्थाहरूका सार्थ साझेदारीहरू माफष त सामुदावयक सेिामा 

जोड वदन्छ 

• वि-नवसयङ्ग 

— विद्यार्थीहरूलाई आिारिूत स्वास्थ्य विज्ञान वसद्धािहरू र प्राविविक सीपहरूमा 

अिेदन वदनका लावग तैयार गनुषहोस्। 

• स्वचालन इस्ट्न्जवनयररङ्ग 

— विद्यार्थीहरूले इब्धन्जवनयररङ्ग कररयर-वर्थम िएका पाठ्यिमहरू माफष त 

कररयर लक्ष्यहरू र उद्योगका प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गछष न्। 

• विक्षण तथा अध्ययन 

— कक्षाकोिाका वियाकलापहरूमा सहिागी हुने अिसरहरू 

— ज्ञानको वनमाषण, विक्षणका लावग स्विािको विकास र विक्षण तर्था अध्ययनका 

प्रवतवबम्बहरूमा जोड वदनुहोस् 

— संलग्नता, मापदण्डमा आिाररत अभ्यास र मूल्याङ्कनहरू वडजाइन गनषवसकु्नहोस् 

• िेब विकास/ििासन (Web Development/Administration) 

— अिरवियात्मक मब्धिवमवडया उत्पादन तर्था सेिाहरू वसजषना, वडजाइन र 

उत्पादन गनुषहोस् 

— वडवजटल रूपमा उत्पन्न िा कम्प्पु्यटर-पररिविषत वमवडया विकास गनुषहोस् र व्यापार, 

प्रविक्षण, सञ्चार र बजारीकरणमा प्रयोग हुने िेब मानकहरूको पालना गनुषहोस् 

— विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको विक्षालाई अगावड बढाउन िा कररयरको व्यापक 

दायरामा नेताहरूको रूपमा कायषबलमा प्रिेि गनष तयार गनुषहोस् 

• सञ्जाल ििासन 

— नयाौँ प्रिासन समर्थषन सीपहरू वसकु्नहोस् िा अिब्धथर्थत कम्प्पु्यटर सूचना प्रणाली 

सीपहरू अपरेड गनुषहोस् 

— नेटिवकष ङ्ग सफ्टिेयर थर्थापना गनष वसकु्नहोस्, सािारण सिषर िातािरणको लावग 

सफ्टिेयर कब्धिगर गनुषहोस् र यसलाई ि वतक नेटिकष  र र्थपमा जडान गनुषहोस् 

• व्यिस्थापन र उद्यमिीलता 

— योजना बनाउन, व्यिब्धथर्थत गनष, वनदेिन वदन र फमष िा संथर्थाका प्रकायष र 

प्रवियाहरू वनयन्त्रण गनष वसकु्नहोस् 

— व्यिथर्थापन वसद्धािको वनदेिन, मानि संसािन व्यिथर्थापन तर्था व्यिहार, लेर्ा तर्था 

अन्य पररमाणात्मक विवि, र्रीद तर्था रसद, संगिन तर्थआ उत्पादन, बजारीकरण र 

व्यापार वनणषय वलने 

फोन: (502) 485-8220 

ठेगाना: 2222 Crums Lane, Louisville, KY 40216 

िेबसाइट: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler 

बट्लर 
परम्परागत 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,432 

िधानाध्यापक: William Allen 

िीघ्र तथ्यहरू 
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सेन्टिल हाइ सू्कल म्यागे्नट 
कररयर एकेडेमी 

 
 
 

सेन्टि ल हाइ सू्कल म्यागनेट कररयर एकेडेमी (Central High School Magnet Career Academy, 

MCA) ले लुइसविलमा केही अविक प्रवतिािाली विद्यार्थीहरूलाई होर गदषछ। विद्यार्थीहरू 

परीक्षण अङ्कहरूको उपलब्धि, औसत रेड पोइन्ट (grade point average, GPA), व्यब्धक्तगत 

वनबन्धहरू र विक्षकका वसफाररसहरू समािेि गने प्रवतस्पिाषत्मक प्रवियामाफष त िनाषका लावग 

चयन गररन्छ। सेन्टि लसौँग वजल्लामा गिनषर विद्यार्थीहरूको दोस्रो-उच्च नम्बर, िोस कररयर-

विर्यिसु्त म्यागे्नट कायषिम माफष त मने्टसे्वरी विक्षा र 11 कररयर पार्थिे प्रस्ताि गनषका लावग दुई 

िटा केन्टकी हाइ सू्कलहरू (Kentucky high schools) मधे्य एउटा छन्। 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• कविन वि-कलेज पाठ्यक्रम 

• वनम्न के्षत्रहरूको केिकरणः  व्यिसाय; कानुन; विज्ञान, प्राविविक, इब्धन्जवनयररङ्ग र गवणत 

(STEM); स्वास्थ्य सेिाहरू र विक्षण तर्था अध्ययनमा 11 कररयर कायषिमहरू (Eleven 
career programs) 

• AP क्यापरोन (सेवमनार/अनुसन्धान) 

— दुई-िर्षको कोसष 

— कलेजको एकेडेवमक मागहरूका लावग विद्यार्थीहरूलाई तयार गने 

— उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement) पाठ्यिमहरूको प्रकार 

• युवनिवसषटी अफ लुइसविल (University of Louisville,UofL), जेफरसन कमू्यवनटी एण्ड 

टेब्धक्नकल कलेज (Jefferson Community and Technical College, JCTC) र मोरहेड रेट 

युवनिवसषटी (Morehead State University, MSU) माफष त दोहोरो के्रवडट पाठ्यक्रमहरू; 

विद्यालयको मेवडकल कायषिमहरूको माध्यमबाट अली कलेजका अिसरहरू प्रस्ताि गछष  

• न्यािी जुवनयर ररजिष अवफसरस टि ेवनङ्ग कर््प्ष (NJROTC) 

• मने्टस्वरी अध्ययन 

कररयर मागहरू 
• व्यिस्थापन र उद्यमिीलता 

• बजारीकरण 

— र्ररदकताषको व्यिहार र गवतिीलता, बजारीकरण अनुसन्धानको वसद्धाि, माग 

विशे्लर्ण, लागत-पररमाण तर्था लािको सम्बन्ध र र्थप कुराहरूका बारेमा 

जानु्नहोस्। 

• साइबर इस्ट्न्जवनयररङ्ग 

— प्रोरावमङ्गको वमश्रण, साइबरसुरक्षा, हाडषिेयर इब्धन्जवनयररङ्ग 

— अनुसन्धान, वडजाइन, विकास र कम्प्पु्यटर प्रणालीहरू तर्था िागहरूको जाौँच गनुष 

— रोबोवटक्स, इलेकटि ोवसटी र सुरक्षासम्बन्धी सरोकारहरू अने्वर्ण गनुषहोस्। 

• दन्त सहायता 

— दि वचवकत्सकहरूको वनरीक्षण तर्था दि स्वास्थ्य वचवकत्सकअिगषतका 

वबरामी स्याहार, दि रेवडयोराफहरू (एक्स-रे फोटोराफहरू), दि कायषविवि 

उपकरण र कायाषलय प्रिासवनक कायषहरूका बारेमा जानु्नहोस् 

• नेभी Junior Reserve Officers Training Corps 

— वसद्धाि तर्था समुद्री विज्ञानको अभ्यास र 

U.S. न्यािीको जीिनका बारेमा वसख्नुहोस् 

• वि-मध्यम 

• वि-नवसयङ्ग 

— विद्यार्थीहरूलाई आिारिूत स्वास्थ्य विज्ञान वसद्धािहरू र प्राविविक 

सीपहरूमा अिेदन वदनका लावग तैयार गनुषहोस्। 

— पिु वचवकत्सक सहायता 

— पिु नवसषङ्ग स्याहार, पिु स्वास्थ्य तर्था पोर्ण, पिु ह्यान्डवलङ्ग, ब्धिवनकल 

पार्थलोजी, रेवडयोलोजी, िल्यवियासम्बन्धी सहायता, ब्धिवनकल प्रयोगिाला 

प्रवियाहरू र र्थप कुराहरूका बारेमा जानु्नहोस्। 

• विक्षण तथा अध्ययन 

— कक्षाकोिाका वियाकलापहरूमा सहिागी हुने अिसरहरू 

— ज्ञानको वनमाषण, विक्षणका लावग स्विािको विकास र विक्षण तर्था अध्ययनका 

प्रवतवबम्बहरूमा जोड वदनुहोस् 

— संलग्नता, मापदण्डमा आिाररत अभ्यास र मूल्याङ्कनहरू वडजाइन 

गनषवसकु्नहोस् 

 
विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,230 

िधानाध्यापक: Dr. Tamela Compton 
 

फोन: (502) 485-8226 

ठेगाना: 1130 West Boylston Street, Worcester, MA 40203 

िेबसाइट: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central 

िीघ्र तथ्यहरू 
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Doss 

 
Doss का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो राम्रो संस्करणहरू बनाउन, उत्सावहत गनष, संलग्न हुन र 

अत्यि हुनका लावग प्रोत्साहन गररएको छ। हाम्रो वमसन िनेको विद्यार्थी संलग्नता बढाउने 

िास्तविक अध्ययन अिसरहरूको प्रोत्साहन वदनु, वसजषना र पे्रररत गनुष हो। हाम्रो प्रते्यक एक 

वदनको उदे्दश्य िनेको प्रते्यक विद्यार्थीका लावग सम्भाव्य पूणष राम्रो विक्षा उपलि गराउनु हो र 

वतनीहरूलाई सू्कलको सत्य िाग हो िनी महसुस गराउनका लावग म का वदनु हो। 

हामीसौँग एउटा रेट सू्कलमा चार िटा रेड एकेडेमीहरू छन् र विद्यार्थी चार िटा 

एकेडेमीहरूमधे्य एउटासौँग सम्बद्ध हुने छ। विद्यार्थी स्वावमत्व वतनीहरूको समर सफलतामा 

Doss मा महत्वपूणष छ। विद्यार्थीहरूले आफुलाई एकेडेमीका लावग संलग्न गराउदै, विद्यार्थीहरू 

सबै सामरी के्षत्रहरूमा जाने र सू्कलका लावग बवलयो समर सिुवष्ट वदइने प्रामावणक अध्ययन 

अनुििमा पूणष रूपमा संलग्न हुने छन्। 

एकेडेमीकहरूले कलेज, कररयर र जीिनका लावग परम्परागत प्रविविहरू र िातािरणहरूबाट 

गवहरो अध्ययन गनष तर्था पररितषन तयारी गनष वसफ्ट—नयाौँ प्रकारका िैवक्षक अनुिि प्रस्ताि गछष । 

सू्कल हाइलाइटहरू 

• िोजेक्टमा आधाररत अध्ययन (PBL) ले प्रमावणक, िास्तविक-विश्व समस्या-समािान 

गने सीपहरू वसर्ाउौँछ। 

• छोटो अध्ययन समुदाय्ः  र्थप व्यब्धक्तवगकरण गररएको अध्ययन अनुििका लावग सानो 

टोलीहरूका रूपमा कररयर एकेडेमीहरूको कायष आफैौँ  चयन गररयो। 

• परम्परागत, विकास, सम्मान र उन्नत स्थान वनयोजन (Advanced Placement) कोसयहरू 

• प्रते्यक कररयर पार्थिेवित्र दोहोरो-के्रवडट पाठ्यिम 

• विद्यार्थीहरू कररयर-वििेर् रावष्टि य उद्योगको िमाणपत्रका लावग तैयार छन्। 

• काममा आधाररत अध्ययन्ः  जसै्त GE उपकरणहरू, कक्षा ऐन, गाि हाउस, िाउन 

िाजा, पापा जोन्स, टुवसबा, नोटोन स्वास्थ्य स्याहार, वत्रलोजी स्वास्थ्य सेिाहरू र र्थप 

कुराहरू थर्थानीय व्यिसाय साझेदारीसवहत सहकायषमा प्रमावणक पार्थिे अिलोकन र 

रोजगारी अिसरहरू 
 

D
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विद्याथी नामाङ्कन्ः  945 

िधानाध्यापक: जुली चेनसेलर (Julie 

Chancellor) ऐकेडेमी कोच्ः  वटना 

करारो (Tina Carraro) 
 

फोन: (502) 485-8239 

ठेगाना: 7601 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214 

िेबसाइट: http://doss.jcps.schooldesk.net/ 

िीघ्र तथ्यहरू 

https://www.dosshighschool.com/
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W.E.B. DuBois 
High Academy 

 
ब्वाइजका लावग लैंवगक-वििेष म्यागे्नट W.E.B. DuBois High Academy िनेको 2018 मा 

र्ोवलएको बाह्र रेडमाफष त छ रेडको िूवमका वनिाषह गने निप्रितषनिील सू्कल हो। सबै पुरुर् 

विद्यार्थीहरूका लावग रु्ल्ला हुन्छ, हाम्रो निप्रितषनिील अध्ययन िातािरणले दुिै कडा र 

संलग्नता िएका अफरोसेब्धन्टि क (Afrocentric), बहु-सांसृ्कवतक, पाठ्यिम प्रस्ताि गछष । हाम्रो 

वमसन िनेको प्रते्यक युिालाई संलग्न हुन, अिरोिहरू हटाउन र अविकार वदनका लावग 

उतृ्कष्टता प्रदान हो। हामीले प्रते्यक विद्यार्थीहरूले िृब्धद्ध, र्थप गवणत वििेर्ज्ञ, पािकहरू, 

लेर्कहरू हुने छन्, आफ्नो घरहरू र समुदायहरूमा मोडेलहरू, श्रोताहरू र 

नेतृत्वकताषहरूको राम्रो िूवमका वनिाषह गने छन् िनी देर्ाउने ग्यारेण्टी वदन्छ ौँ। 

सू्कल हाइलाइटहरू 

• वजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल 

• प्रमाणमा आधाररत अनुसन्धान र संसृ्कवतसम्बन्धी िवतवक्रयािील विक्षण ियोग गनुयहोस् 

हुनेछन् 

• वभत्री भागका नीवतहरू्ः  साक्षरता, संयात्मक, सामावजक विज्ञानहरू, 

टेक्नोलोजी उपयोग, विदेिी िार्ा बोल्ने 

• दृढ़ता, लचीलापन, अिसर, अनुिासन र सहानुिूवत समािेि गरी नेतृत्व 

वििेषताहरूमा केब्धित हुनुहोस् 

• रेजुएसनको सहयोगीको वडरीले विद्यार्थीहरू आजषनका लावग लीड गनष सके्न जेफसषन 

जेफरसन कमू्यवनटी एण्ड टेब्धक्नकल कलेज (Jefferson Community and Technical 

College, JCTC) सौँग साझेदारीमाफष त दोहोरो-के्रवडट अिसरहरू 
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विद्याथी नामाङ्कन्ः  172 (रेड9-10) 

िधानाध्यापक: डा. मोनीका हन्टर (Dr. Monica Hunter) 

 
फोन: (502) 485-7600 

ठेगाना: 3901 Atkinson Square Drive, Louisville, KY 40218 

िेबसाइट: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy 

िीघ्र तथ्यहरू 

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy
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duPont म्यानुअल 
 
 
 

duPont Manual High School वजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल हो जसले कविन िैवक्षक, प्राविविक र 

आवटषब्धरक कलेज वप्रपरेटरी म्यागे्नट कायषिमहरूमा केब्धित गवतिील, अिरविर्य, विविि 

वसकाइ समुदाय उपलि गराउौँछ। 

म्यानुअलले विद्यार्थीहरूलाई पाौँच िटा म्यागे्नट कायषिमहरू मधे्य एउटामा वििेर्ीकृत वनदेिनको 

सार्थ बवलयो एकेडेमीहरू संयोजन गने अिसर प्रदान गछष । हाइ सू्कल/युवनिवसषटी (High 

School/University, HSU), पत्रकाररता र समुदाय (Journalism and Communications, J&C), 

गवणत/विज्ञान/प्रविवि (Mathematics/Science/Technology, MST), दृश्यात्मक कलाहरू (Visual 

Arts, VA) र युर्थ पफष वमङ्ग आट्षस सू्कल (Youth Performing Arts School, YPAS)। उन्नत कायषिम 

योग्य विद्यार्थीहरूका लावग पवन उपलि छ। युवनिवसषटी अफ लुइसविल (UofL) सौँग काम गने 

सम्बन्धमाफष त, सबै कायषिममा योग्य विद्यार्थीहरूले िेवडटका लावग कलेजका पाठ्यिमहरू वलन 

सक्छन्। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• वजल्लाव्यापी सञ्चार, कलेज तयारी, गवणत/विज्ञान/प्रविवि 

(Math/Science/Technology, MST), दृश्य कला र प्रदिषन कला कायषिमहरू 

• उन्नत कायषिम र 30 उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement, AP) पाठ्यिमहरू 

• कुनै पवन केन्टकी हाइ सू्कलको उच्चतम Highest औसत 

• गिनषसष सू्कल फर द आट्षस, नेिनल मेररट सेवमफाइनल, गिनषर स्कॉलसष, गिनषसष सू्कल 

फर आट्षस राज्यमा सबैिन्दा िेरै विद्यार्थीहरू चयन 

• कलेज-िेवडट कक्षाहरू UofL र क्याम्पबेलविल युवनिवसषटीका साझेदारीहरू माफष त 

उपलि छन् 

• YPAS का िैवक्षक कक्षाहरू उपलि गराउौँछ 

• व्यापक कलाका कक्षाहरू 

म्यागे्नट काययक्रम (Magnet Programs) र पाथिे (Pathways) 

• हाइ सू्कल/युवनभवसयटी (High School/University, HSU) 

— मुय म्यागे्नट आिश्यकताहरू बाहेकका अनुिासनहरूको अने्वर्णमाफष त 

कविन उदार कलाहरूको अनुिि 

— कलेज तयारी पाठ्यिमको माग गने 

— UofL को वनकटताले AP र दोहोरो-िेवडट पाठ्यिमहरूका लावग अिसरहरूको सुवििा 

वदन्छ। 

 

• पत्रकाररता र समुदाय (Journalism and Communication, J&C) 

— िास्तविक संसारका अनुिि तर्था दिषकहरूलाई महत्त्व वदन्छ 

— विद्यार्थीहरूलाई सञ्चार र सञ्जाल सीपहरूमा मद्दत गनषका लावग 

अत्यािुवनक प्रविवि र व्यािसावयक साझेदारहरू 

• गवणत/विज्ञान/िविवध (Mathematics/Science/Technology, MST) 

— जीि विज्ञान, बायोटेक्नोलोजी, माइिोबायोलोजी, अविक्स, आिुवनक 

ि वतकिास्त्र, रोबोवटक्स र कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्गमा कविन पाठ्यिमको 

अनुसन्धानमा आिाररत पाठ्यिम 

— कलेज स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका िैज्ञावनक र इब्धन्जवनयररङ्ग 

सल्लाहकारमाफष त सहज बनाइयो 

• दृश्य कलाहरू (Visual Arts, VA) 

— कविन, वििेर् पाठ्यिमले रेर्ावचत्र, वचत्रकला, मूवतषकला, कपडा, 

वप्रन्टमेवकङ्ग र कम्प्पु्यटर सहायतायुक्त वडजाइन समाविष्ट गछष  

— हाइ सू्कल स्तरमा दृश्य कलाका लावग िैवक्षक र व्यािसावयक स्तरहरू पार 

गदाष रचनात्मक समस्या समािान गने सीपहरू वसकाउौँछ। 

• युथ पफय वमङ्ग आट्यस सू्कल (Youth Performing Arts School, YPAS) 

—  पृष्ठ 64मा हेनुषहोस् 

 
विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,933 

िधानाध्यापक: डा.  Michael Newman 

 
फोन: (502) 485-8241 

ठेगाना: 120 West Lee Street, Louisville, KY 40208 

िेबसाइट: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual 

िीघ्र तथ्यहरू 
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इरनय 
 

 

इरनष हाइ सू्कलमा, अध्ययनकताषहरूले आफ्नो प्रवतिाहरू पत्ता लगाउौँछन् र उदार कला तर्था 

अवतररक्त अिसर, अत्यािुवनक प्रविवि र कविन पाठ्यिममाफष त उनीहरूलाई नेताको रूपमा सिक्त 

बनाउने र कलेज, कररयर र समुदायका लावग उनीहरूलाई तयार गने व्यापक से्पक्टि ममाफष त आफ्नो 

क्षमताहरू बवलयो बनाउौँछन्। 

इरनषले सबै उत्तरदावयत्व प्रणालीका लावग अवनयब्धन्त्रत अध्ययन/कलेर तर्था कररयर तयारीमा उच्च 

प्रदिषन गने विद्यालय िएकोमा पुरस्कार पाएको छ। यो अिाडष कलेज तर्था कररयरका लावग 

विद्यार्थीहरूलाई तयार पाने कायषमा नेतृत्वकताषहरू हुने विद्यालयहरूलाई वदइन्छ। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• ऐकेडेमीहरूले वनम्न तीन िटा काययक्रम समािेि गछष : उन्नत, सम्मान र व्यापक। 

• हाइ सू्कलमा हुौँदा कलेज दोहोरोके्रवडट पाठ्यक्रमहरू र 23 उन्नत स्थान वनयोजन 
(Advanced Placement, AP) पाठ्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई अमूल्य कलेज िेवडट प्राप्त 

गने अिसर वदन्छ। 

• व्यिसाय र जानकारी िविवध (Business and Information Technology, BIT) काययक्रम 
इरनषका लावग अनुपम छ। यसले विद्यार्थीहरूका लावग 27 िटा फरक कक्षाहरूमा प्रदान गछष । 

इरनष हाइ सू्कलको BIT कायषिमलाई केन्टकीका सार्थसारै्थ देिमा पवन सबैिन्दा राम्रो मावनएको 

छ। 

• अिाडय  वजते्न कलाहरूको काययक्रमले विद्यार्थीहरूलाई िाद्य सङ्गीत, प्रदिषन कला र दृश्य 

कलाहरू अने्वर्ण गनष प्रोत्साहन गछष । 

कररयर मागहरू 
• आमी जुवनयर ररजभय अवफससय टि ेवनङ्ग कर््प्य (Army Junior Reserve Officers Training 

Corps, JROTC) 

— नागररकता, िणष र नेतृत्वमा ध्यान केब्धित गछष  

— आंविक रूपमा सैन्य सेिाहरूद्वारा प्रायोवजत 

— समुदायहरू र िैवक्षक संथर्थाहरूका सार्थ साझेदारीहरू माफष त सामुदावयक सेिामा जोड 

वदन्छ 

• उपभोक्ता र पाररिाररक सेिाहरू 

— मानि सेिा, उपिोक्ता सेिा, उपिोक्ता सुरक्षा, सल्लाह, विक्षा र प्रविक्षण समािेि गदै 

कररयरका के्षत्रहरूमा केब्धित ज्ञान र सीपहरू विकास गनुषहोस् 

— उपलि समाज र सामुदावयक सेिाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गनुषहोस् 

• वसनेम्याटोराफी र वभवडयो उत्पादन 

— विवडयोहरू र वसनेमेटोरावफक अविव्यब्धक्तको वनमाषण र उत्पादन माफष त नाटकीय 

जानकारी, विचार, मुड, र िािनाहरू सञ्चार गनष वसकु्नहोस् 

• कम्पु्यटर िोरावमङ्ग 

— कमु्यटर वसद्धाि र कम्प्पु्यवटङ्ग समस्या/समािानहरूमा ध्यान वदनुहोस् 

— कम्प्पु्यटर प्रणाली र प्रयोगकताष इन्टरफेसहरूका वडजाइनहरूको बारेमा जानु्नहोस् 

— AP िेवडट प्राप्त गने अिसर 

• रावफक वडजाइन 

— विचार र जानकारीलाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चार गनषका लावग वसद्धाि र 

प्रविविहरूको बारेमा जानु्नहोस् 

— व्यापार र उपिोक्ता दिषकहरूलाई वडवजटल रूपमा र अन्य ढाौँचाहरूमा 

उत्पादनहरू कसरी प्याकेज गने वसकु्नहोस् 

• व्यिसायको हाइ सू्कल™ 

— कलेज-पे्रररत व्यिसाय प्रिासनको पररचय 

— छ िटा पाठ्यिमको दु्रत शंृ्रर्लाले प्रायोवगक बजारीकरण, व्यिथर्थापन, वित्त र 

अर्थषिास्त्र पाठ्यिमहरू वलएका विद्यार्थीहरूलाई चुन ती वदन्छ। 

— दोहोरो-िेवडटका अिसरहरू 

• जानकारी सहायता र सेिाहरू 

— कम्प्पु्यवटङ्ग प्रणालीहरूको वडजाइनमा ध्यान वदनुहोस् 

— कम्प्पु्यटर हाडषिेयर र सफ्टिेयर कम्पोनेन्टहरू, एल्गोररदमहरू, 

डाटाबेसहरू, र दूरसंचारका वसद्धािहरूमा वनदेिन 

• नेटिकय  सुरक्षा 

— सबै नेटिकष  उपकरणहरू, सिषरहरू, र डेस्कटप कम्प्पु्यटरहरू सवहत लोकल एररया 

नेटिकष  (LAN) को वडजाइन, थर्थापना, सुरवक्षत र ममषत गनष वसकु्नहोस्। 

• िेब विकास/ििासन (Web Development/Administration) 

— अिरवियात्मक मब्धिवमवडया उत्पादन तर्था सेिाहरू वसजषना, वडजाइन र 

उत्पादन गनुषहोस् 

— वडवजटल रूपमा वसजषना गररएको िा कम्प्पु्यटर-पररषृ्कत वमवडयाको विकास गनुषहोस् 

र व्यिसाय, प्रविक्षण, सञ्चार र माकेवटङ्गमा प्रयोग गररए अनुसार, िेब 

मापदण्डहरूको पालना गनुषहोस् 

 
विद्याथी नामाङ्कन्ः  2,051 

िधानाध्यापक: डा. Heather Orman 

 
फोन: (502) 485-8243 

ठेगाना: 12400 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 

िेबसाइट: http://www.easterneagles.org/ 

िीघ्र तथ्यहरू 
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फेयरडेल 
 

 

फेयरडेल हाइ सू्कल (Fairdale High School) रेजुएिन पवछको सफलता र्ोज्न आफ्ना सबै 

विद्यार्थीहरूले तयारी गने परम्पराप्रवत ग रिाब्धन्वत छ। िारी राजमागष वनमाषण र सामुदावयक 

आपतकालीन सेिाहरू (प्रहरी, अरी र EMS) जस्ता व्यिसायहरूका लावग उच्च रूपमा सम्मावनत 

म्यागे्नट कायषिमहरूका लावग लामो समयसम्म सम्मावनत, Fairdale 2018-19 विद्यालय िर्षको 

एकेडेमी अफ लुइसविल कायषिममा सामेल ियो। 

 यो कायषिमले विद्यार्थीहरूलाई नागररक सेिा, सािषजवनक सेिा र विश्वव्यापी कररयर 

एकेडेमीहरूका सारै्थ फे्रिम्यानका लावग च र्थो एकेडेमीमा िास्तविक संसारको अनुिि र अध्ययन 

अिसरहरू उपलि गराउौँछ। 

1958 मा आफ्नो ितषमान-वदनका विद्यालय डोरहरू र्ोलै्द, फेयरडेल हाइ सू्कल (Fairdale High 

School) ले 1962 मा आफ्नो पवहलो कक्षामा रेजुएट गर्यो। मस्कट िनेको बुलडग हो र यसको 

विद्यालयका रङ्गहरू नेिी नीलो र सुन रङ्गका हुन्छन्। Fairdale को समुदाय, जुन एक पटक 

म्यान वलक िनेर वचवनन्थ्यो, अब लुइसविल मेटि ोको सीमानामा रहेको वछमेक मावनन्छ। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• चार िटा पेिेिर कररयर-वर्थम िएका कायषिमहरू 

• क्याब्धिज अिराषवष्टि य विद्यालय (Cambridge International school) विश्वव्यापी 

समस्या समािान र नागररकतामा केब्धित छ 

• RISE हस्तके्षप र समृब्धद्ध प्रणाली जस्ता अवद्वतीय सहायता कायषिमहरू 

• सामावजक-िािनात्मक आिश्यकताहरूमा सहायता गने सजगता कायषिमहरू 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,406 

िधानाध्यापक: Brandy Corbin 

एकेडेमी कोच: Dave Myers 

 

फोन: (502) 485-8248 

ठेगाना: 1001 Fairdale Road, Louisville, KY 40118 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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फनयवक्रक 

 
हाम्रो लक्ष्य िनेको कलेज, कररयर र नागररकताका लावग तयारी सुवनवित गनुष हो। 1923 देब्धर्, 

हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सपनाहरू हावसल गनषमा मद्दत गनषका लावग िैवक्षक प्रगवतमामा सबै 

साझेदारहरूका लावग उच्च अपेक्षाहरू वनिाषरण गरेको छ। एकेडेवमक्स अफ लुइसविल र पेिागत 

अध्ययन 

समुदायहरू अनुसार, फनष विकले विद्यार्थीको पूणष ब ब्धद्धक क्षमतामा पुग्न र पोर-सेकेन्डरी सफलताका 

लावग तयार हुन प्रते्यक कक्षाकोिा र कायषिम टेलर गररएको हुनुपछष । हाम्रा एकेडेमी र व्यािसावयक 

साझेदारहरूले विद्यार्थीहरूलाई कलेज िेवडट र उद्योग प्रमाणीकरणहरू हावसल गनष अनुमवत वदएर 

विश्वसनीय, प्रायोवगक अनुमवत र िािी कररयरसम्बन्धी अिसरहरू उपलि गराउौँछन्। 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• फे्रसम्यान एकेडेमी (Freshman Academy) 

— विद्यार्थीहरूलाई उपलि हुने कररयर पार्थिेहरूमा आफ्ना रुवचहरू परीक्षण गनष अनुमवत वदने 

— एकेडेमीले उनीहरूको व्यब्धक्तवगकरण अध्ययन पार्थिेसौँग उतृ्कष्ट रूपमा वफट 

हुने विद्यार्थीको वनणषयमा समाप्त हुन्छ 

• Ivy प्लस एकेडेमी 

— राष्टि का िीर्ष कलेजहरूमा उच्च-उपलब्धि हावसल गने विद्यार्थीगरूसौँग जोवडने 

— जानकारी, मागषवनदेिन, वनरीक्षण र सिोतृ्कष्ट वनदेिनहरूमा स्वीकृवत प्राप्त गने माध्यमहरू 

प्रदान गने 

एकेडेमी र पाथिेहरू 

• सञ्चारहरू 

— वडवजटल वमवडया, व्यिसाय र/िा प्रविविमा चार मुय वििेर्ीकृत, इने्टब्धन्सि, िवमक 

पाठ्यिमहरू 

• इस्ट्न्जवनयररङ्ग, कम्पु्यटर विज्ञान र दक्ष टि ेडहरू 

— युवनिवसषटी अफ लुइसविलको (UofL) स्पीड सू्कलसौँगको सहकायषमा प्रदान 

गररएका विश्वविद्यालयका प्रविक्षकहरू 

— अवतररक्त पोर-सेकेन्डरी संथर्थाहरूसौँगका साझेदारीहरू माफष त कम्प्पु्यटर विज्ञान दोहोरो-

वडट विकल्पहरू 

— स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग र मेकावनकल वडजाइनर पार्थिेहरूले कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग, 

रोबोवटक्स इब्धन्जवनयररङ्ग र कम्प्पु्यटर-सहायता वडजाइन एकीकृत गछष  

— अवग्न विज्ञान: फनष िीक फायर वडपाटषमेन्ट (FCFD) सौँग साप्तावहक तावलमहरू; इन्टरनेिनल 

एकेडेमी अफ इमजेन्सी वडथप्याच (IAED) प्रमाणपत्र प्राप्त गनुषहोस् 

• विक्षा, समुदाय र सेिा 

— उपिोक्ता र पररिार व्यिथर्थापन, पाक र र्ाद्य सेिाहरू, प्रारब्धम्भक बाल्यकाल विक्षा र 

समुद्री सेना जुवनयर ररजिष अवफससष टि ेवनङ्ग कोर्प्ष (Junior Reserve Officers Training 

Corps, JROTC) पार्थिेहरू प्रस्ताि गररयो 

— उद्योगका प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गने अिसर 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,709 िधानाध्यापक: 

Rebecca Nicolas एकेडेमी कोच: सारा 

विल्सन-एबेल 

 

फोन: (502) 485-8251 

ठेगाना: 9115 Fern Creek Road, Louisville, KY 40291 

िेबसाइट: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ 
fern-creek-high 

िीघ्र तथ्यहरू 
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इरोकोइ 
 

 

इरोक्वाइस हाइ सू्कल (Iroquois High School) मा हाम्रो लक्ष्य िनेको िैवक्षक बल, िािनात्मक 

लवचलोपन र सामावजक उत्तरदावयत्वलाई बढािा वदनु हो। हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई 

सांसृ्कवतक रूपमा दक्ष कमषचारी र विविि सरोकारिालाहरूद्वारा च्याब्धम्पयन िएका 

अिसरहरूमा समान पहुौँच उपलि गराउन प्रवतबद्ध छ ौँ। 

इरोक्वाइस विद्यार्थीहरूलाई विविन्न सम्भावित कररयर मागषहरू अने्वर्ण र तयार गने अिसर 

प्रदान गनषका लावग 2018 मा लुइसविलको एकेडेमीमा सामेल हुनुियो। एकेडेमीहरूले 

विद्यार्थीहरूलाई पूणष रूपमा व्यब्धक्तगत िैवक्षक अनुििहरूमा संलग्न हुने अनुमवत वदन्छ जसले 

िेरै सामरी के्षत्रहरू समेट्छ र कक्षाकोिाको वनदेिनमा सान्दविषकता ल्याउौँछ। उनीहरूको 

एकेडेमीको सदस्यको रूपमा, विद्यार्थीहरूले आफ्नो िािी सफलतामा सहायता गनष समवपषत 

सानो समुदायको आनन्द वलन्छन्। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 

• सांसृ्कवतक विविधता: 54+ देिका विद्यार्थीहरूले 41+ िार्ाहरू बोल्छन् 

• सानो वसकाइ समुदाय: व्यब्धक्तवगकरण गररएको िस-पाठ्यिम वसकाइ अनुिि 

• िैवक्षक पाठ्यक्रमहरू: सम्मान, अवरम, उन्नत थर्थान वनयोजन (AP) र दोहोरो-िेवडट 

• कलेज िेवडट र औद्योवगक प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गने पाठ्यिमहरू सवहत प्रस्ताि 

गररएका िैकस्ट्ल्पक पाठ्यक्रमहरू को विवििता। 

• वबर्ल्सय अिेस्ट्न्टवसप एकेडेमी 

— वसकमी, वचनाई, िब्धम्बङ्ग, िेब्धिङ्ग र इलेब्धक्टि कलमा प्रायोवगक अनुिि 

— टि ्याक पार्थिे विद्यार्थीहरूका लावग थर्थानीय रोजगारदाताहरूसौँग िएका 

प्रविकु्षता अिसरहरू 

• पाक र खाद्य सेिा मागय 

— पूणष रूपमा सुसब्धित, क्याम्पसको िान्साकोिामा र्ाना कसरी तयार गरी िेटमा 

राखे्न िने्नबारे जानु्नहोस् 

— उद्योगको प्रमाणपत्र, पोर्णसम्बन्धी बुझाइ र विविन्न रेरुरेन्ट र पाक िातािरणसौँग 

सम्बब्धन्धत व्यिसाय र सेिाका आिारिूत कुराहरू प्राप्त गनुषहोस्  

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,092 

िधानाध्यापक: डा. Toetta Taul 

एकेडेमी कोच: Carmen Bellefant 

 
फोन: (502) 485-8269 

ठेगाना: 4615 Taylor Boulevard, Louisville, KY 40215 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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रेस जेम्स एकेडेमी अफ 
एक्सीलेन्स 

 
 
 

अफ्रोसेब्धन्टि क STEAM पररपे्रक्ष्यको सार्थ वजल्लाव्यापी लैवङ्गक-विविष्ट म्यागे्नट: 

रेस जेम्स एकेडेमी अफ एक्सीलेन्सले निप्रितषनिील, गैर-परम्परागत, बहुसांसृ्कवतक, वलङ्ग-

विविष्ट िातािरणमा िैवक्षक उतृ्कष्टता प्रकावित गछष । उनीहरूले अफ्रोसेब्धन्टि क लेन्समाफष त 

कविन विज्ञान, प्रविवि, इब्धन्जवनयररङ््ग, कला र गवणत (STEAM) पाठ्यिमबारे अध्ययन गने 

िएकाले  

रेस जेम्सले Excelling in Math and Science (GEMS) लाई पररितषन एजेन्टहरूको रूपमा 

सिक्त बनाउने पररितषनिील अध्ययन थर्थानहरू वसजषना गछष  हामी हाम्रो सहयोग, लवचलोपन, 

म वलकता, इच्छा र कर्था (CROWN) मूल्यहरू एकीकृत िवगनी दृवष्टकोणमाफष त सामावजक र 

िािनात्मक सफलतामा केब्धित िएकाले समािेिीता र सिब्धक्तकरण हाम्रो विद्यालयको 

संसृ्कवतमधे्य सबैिन्दा अवघल्लो थर्थानमा रहेका छन्। हरेक GEM ले रेस जेम्स एकेडेमी अफ 

एक्सीलेन्समा गिषका सार्थ आफ्नो िाउन लगाउने छन्! हाम्रो वसररहूडमा सामेल हुन तयार 

हुनुहुन्छ?  

सू्कल हाइलाइटहरू 
• व्यब्धक्तवगकरण गररएका, विद्यार्थी-केब्धित वसकाइ प्रदान गनष आिुवनक 

कक्षाकोिा र वमवश्रत-विक्षा मोडेलहरू प्रयोग गनुषहोस्। 

• िेरै उद्योगका साझेदारहरू िएका मुय कक्षाहरूमा केब्धित िस-पाठ्यिम 
(STEAM)  

• समस्यामा आधाररत र पररयोजनामा आधाररत अध्ययन (PBL) का 

अिसरहरू माफष त समवर्थषत विद्यार्थीको आिाज, िकालत र सेिासम्बन्धी 

अध्ययनका िेटफमषहरू 

• अफ्रोसेस्ट्न्टिक मोडेलले विद्यार्थीहरूलाई िेरै लेन्सहरू माफष त संसार हेनष र अन्य 

व्यब्धक्तहरूका लावग िकालत गनष वसकाउौँछ। 

• हालको रेस जेम्स वमडल सू्कलका विद्यार्थीहरू दु्रत कररयर मागषसम्बन्धी कायषिममा 

हुने छन् (अने्वर्ण मागषहरूका कारणले)। 

• क्राउन बाहेक: लक्ष्य िनेको कररयर मागषसौँग पङ््गब्धक्तबद्ध हुने क्याम्पस बावहरका 

इन्टनषविप र सह-अिसरहरू कायाषन्वयन गनुष हो।  

कररयर मागयहरू 
• स्यास्थ्य विज्ञान 

— सह-अिसरहरू 

— उद्योग-वििेर् प्रमाणपत्र र दोहोरो-िेवडट अिसरहरू 

• इस्ट्न्जवनयररङ्ग र वडजाइन 

— थर्थानीय युवनिवसषटी र सामुदावयक साझेदारहरू िएको सहकायषमा  

— प्रारब्धम्भक कायषिमले विद्यार्थीहरूलाई सबै इब्धन्जवनयररङ्ग के्षत्रमा अनािृत 

गराउने लक्ष्य रायो जसकारण उनीहरूले सूवचत वनणषयहरू वलन सक्छन्। 

— इब्धन्जवनयररङ्ग प्रमाणपत्र र दोहोरो िेवडट अिसरहरू 

• डाटा विज्ञान/सूचना विज्ञान 

— माइिोसफ्ट िविष्य नेतृत्वसौँग सहकायष 

— उद्योग-वििेर् प्रमाणपत्र र दोहोरो-िेवडट अिसरहरू 

• अली कलेज कायषिम कायायन्वयन गने तफय  काम गने 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  2023 देब्धर् 2024 सम्म रु्ल्ला हुने 

िधानाध्यापक: Ronda Cosby 

 
फोन: (502) 485-8123 

ठेगाना: 1615 Preston Highway, Louisville, KY 40203 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/grace-james- 
academy-of-excelle/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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जेफरसनटाउन 
 

 

जेफरसनटाउन हाइ सू्कल (Jeffersontown High School) मा, विद्यार्थीहरू एकेडेमी अफ 

लुइसविलको पूणष अनुििमा तल्लीन छन्। जेफरसनटाउन हाइ सू्कलमा सबैका लावग अिाडष 

वजते्न कला तर्था संवगत कायषिम, विविन्न प्रकारका दोहोरो-िेवडट र उन्नत थर्थान वनयोजन (AP) 

प्रस्ताि, िृहत प्रकारका रे्लकुद तर्था िब र अवद्वतीय काममा आिाररत अध्ययन अिसरहरू 

सवहत साौँचै्च केही छ। 

विद्यार्थीहरूले हाइ सू्कलमा अनकूलन र फे्रिम्यान एकेडेमी (Freshman Academy) मा कररयर 

विकल्पहरू अने्वर्ण गदै िर्ष वबताउने छन्। त्यहाौँबाट, विद्यार्थीहरू वनमाषण र वडजाइन एकेडेमी 

िा व्यिसाय र स्वास्थ्य विज्ञान एकेडेमीमा प्रिेि गरेर सानो अध्ययन समुदायको सदस्य हुने छन्। 

आफ्नो एकेडेमीवित्र, विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो एकेडेमीसौँग सम्बब्धन्धत कररयर 

मागषहरूको बारेमा अध्ययन गने िममा चुन तीपूणष पाठ्यिममा सहिागी हुने छन्: वनमाषण र 

वडजाइन विद्यार्थीहरूका लावग इब्धन्जवनयररङ्ग, िेब्धिङ्ग, CAD, मेवसवनर अपरेटर, विक्षण तर्था 

अध्ययन िा जुवनयर ररजिष अवफससष टि ेवनङ्ग कोर्प्ष (Junior Reserve Officers Training Corps) िा 

व्यिसाय र स्वास्थ्य विज्ञानका विद्यार्थीहरूका लावग वबरामी स्याहार प्रविवि, सहयोगी स्वास्थ्य, 

विवत्तय सेिा िा िजारीकरण 

विद्यार्थीहरूले जेफरसनटाउन हाइ सू्कललाई उदे्दश्यको िािनाका सार्थ छोड्ने छन् र अझ 

महत्त्वपूणष कुरा, समाजको उत्पादक सदस्य हुन आिश्यक सीप र ज्ञान—उनीहरू कायषबलमा 

सामेल हुने िए तापवन िा आफ्नो विक्षालाई अगावड बढाउने िए तापवन।  

सू्कल हाइलाइटहरू 
• विद्यार्थी र विक्षकहरूको सानो टोलीले व्यस्ट्क्तवगकरण गररएको अध्ययन प्रदान 

गनुषहुन्छ। 

• सल्लाहकार अिसरहरू ले विद्यार्थीहरूलाई कायषबल िा पोर-सेकेन्डरी विक्षामा 

प्रिेि गनषका लावग तयार पाछष न्। 

• विविन्न विश्वविद्यालयहरूको साझेदारीमा दोहोरो-के्रवडट कक्षाहरू प्रदान गररन्छ 

• उन्नत काययक्रम र उन्नत स्थान वनयोजन (Advanced Placement, AP) िटा कक्षा 

• एकेडेमी अनुभि 

— फे्रिम्यान एकेडेमीपवछ कररयर रुवचहरूमा आिाररत एकेडेमी छनोट गनुषहोस् 

— िास्तविक विश्व अनुिि जब िेडोइङ्ग अिसर, कररयर र्ोजी, व्यापार साझेदारहरूसौँग 

काम, कायषमा आिाररत अध्ययन र पररयोजनामा आिाररत अध्ययन (Project-Based 

Learning) माफष त प्रदान गररन्छ। 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  953 िधानाध्यापक: 

Jarrad Durham एकेडेमी कोच: Ashley 

Conway 

 

फोन: (502) 485-8275 

ठेगाना: 9600 Old Six Mile Lane, Louisville, KY 40299 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high- school/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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लुइसवभल (Louisville) मेल (Male) 
 

 

लुइसविल मेल हाइ सू्कल (Louisville Male High School) िनेको विद्यार्थी केब्धित, कलेज 

तयारी, वजल्लाव्यापी परम्परागत म्यागे्नट हाइ सू्कल र केन्टकीमा िीर्ष-शे्रणीमा रहेका हाइ 

सू्कल्समधे्यको एक हो। 1856 बाट, लुइसविल मेल आफ्ना विद्यार्थीहरूको लक्ष्य र 

महत्वाकांक्षालाई समर्थषन गनष प्रवतबद्ध रहेको छ। त्यो प्रवतज्ञा िैवक्षक अनुििमा प्रवतवबब्धम्बत छ 

जसले विद्यार्थीको सफलता, अनुिासन, देििब्धक्त, परम्परागत मूल्यमान्यता,  

र समाजको सेिामा जोड वदने अवद्वतीय संरवचत िातािरणवित्र कुिल, आजीिन अध्ययनकताष, 

आलोचनात्मक वचिक, समस्या समािानकताष र सञ्चारकमीहरू वसजषना गने अटल प्रवतबद्धता 

देर्ाउौँछ। हाम्रो लक्ष्य िनेको िैवक्षक अर्ण्डता र उतृ्कष्टतालाई बढािा वदने व्यापक र चुन तीपूणष 

पूिषकलेज पाठ्यिम उपलि गराउनु हो। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• परम्परागत सेवटङ्गमा कविन कलेज-तयारी पाठ्यिम 

• 21 उन्नत स्थान वनयोजन (Advanced Placement) पाठ्यिम र अन्य उन्नत स्तरका 

पाठ्यिमहरू 

• युवनिवसषटी अफ लुइसविल (University of Louisville) माफष त दोहोरो के्रवडट पाठ्यिमहरू 

• आमी जुवनयर ररजिष अवफससष टि ेवनङ्ग कोर्प्ष (Army Junior Reserve Officers Training 

Corps, JROTC) कायषिम 
 

परम्परागत म्यागे्नट काययक्रम 
परम्परागत म्यागे्नट काययक्रमले अविकतम विद्यार्थीका उपलब्धिहरूका लावग आिश्यक उच्च 

संरवचत अध्ययन िातािरणमा कविन िैवक्षक पाठ्यिम उपलि गराउौँछ। परम्परागत 

कायषिमले उच्च िैवक्षक मापदण्ड, उवचत आचरण, नागररकता र आत्म-अनुिासनको 

विकासलाई जोड वददैौँ विद्यार्थीको विकासमा योगदान पुर्याउौँछ। मुय विर्यहरूमा 

ध्यानाकर्षण गनाषले र आलोचनात्मक सोचमा जोड वदनाले विद्यार्थीहरूलाई 

आिारिूत ज्ञान वनमाषण गनष र आिारिूत सीपहरूमा उच्च दक्षता हावसल गनष मद्दत गछष । 

 

कररयर मागहरू 
• लेखाविवध 

— वित्तीय कारोबारहरू विशे्लर्ण र रेकडषगनष वसकु्नहोस् र प्रबन्धक/मावलकहरूलाई 

पररणामहरूको बारेमा ररपोटष गनुषहोस् 

• सेना Junior Reserve Officers Training Corps 

— नेतृत्व, व्यब्धक्तगत विकास र व्यिहार, नागररकता, वनणषय वलने, स्वास्थ्य तर्था 

स्वथर्थता, प्रार्थवमक उपचार, टोली वनमाषण, सेिासम्बन्धी अध्ययन र िूगोलसम्बन्धी 

सीपहरू वनमाषण गनुषहोस्। 

• कम्पू्यटर िोरावमङ्ग बे्लने्डड हाइविड 

— एपहरू वडजाइन र वसजषना गनषवसकु्नहोस्, प्रोरावमङ्ग िार्ाहरूको समस्या 

वनिारण गनुषहोस् 

— यो कररयर मागषहरू पूरा िएपवछ, विद्यार्थीहरू प्रिेि-स्तरको पद लावग तयार हुने 

छन् िा कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्गमा आफ्नो विक्षा जारी राखे्न छन्। 

• इ-कमसय 

— उत्पादन, सेिा र ब्रान्डहरू प्रिद्धषन र वबिी गने उदे्दश्यले विविन्न वमवडयामा 

व्यािसावयक सने्दिहरूको वसजषना, कायाषन्वयन, प्रसारण र मूल्याङ्कन गनेबारे 

जानु्नहोस्। 

• व्यिस्थापन र उद्यमिीलता 

— योजना बनाउन, व्यिब्धथर्थत गनष, वनदेिन वदन र फमष िा संथर्थाका 

प्रकायष र प्रवियाहरू वनयन्त्रण गनष वसकु्नहोस् 

— व्यिथर्थापन वसद्धािको वनदेिन, मानि संसािन व्यिथर्थापन तर्था व्यिहार, लेर्ा 

तर्था अन्य पररमाणात्मक विवि, र्रीद तर्था रसद, संगिन तर्थआ उत्पादन, 

बजारीकरण र व्यापार वनणषय वलने 

•  PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

— अनुसन्धानका स्तरमा आिारिूत वचवकत्सा विज्ञान र जीि 

वचवकत्सासम्बन्धी सुवििाथर्थलहरूमा आिारिूत वचवकत्सा विज्ञानहरूका 

बारेमा जानु्नहोस् 

• विक्षण तथा अध्ययन 

— कक्षाकोिाका वियाकलापहरूमा सहिागी हुने अिसरहरू 

— ज्ञानको वनमाषण, विक्षणका लावग स्विािको विकास र विक्षण तर्था अध्ययनका 

प्रवतवबम्बहरूमा जोड वदनुहोस् 

— संलग्नता, मापदण्डमा आिाररत अभ्यास र मूल्याङ्कनहरू वडजाइन 

गनषवसकु्नहोस् 

 
विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,999 

िधानाध्यापक: Dr. William Foster 

 
फोन: (502) 485-8292 

ठेगाना: 4409 Preston Highway, Louisville, KY 40213 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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मेररयन सी मूर (Marion C. Moore) 
 

 
 

Marion C. Moore(मेररयन सी मूर), एकेडेवमक्स अप लुइसविल सू्कलमा, Louisville School को 

एकेडेमीमा, हाम्रो संसृ्कवत मेररयन सी मूर विद्यालयको विद्यार्थी हुन चाहने,ियस्कहरूले काम गनष 

चाहने र समुदायले आफ्नो बालबावलका उक्त विद्यालयमा गएमा गिष गने विद्यालय हुने छ िने्न 

हाम्रो लक्ष्यबाट उत्पन्न हुन्छ। 

हामी लुइसविलको सबैिन्दा िूलो विद्यालय ह ौँ र रेड छ देब्धर् बाह्रसम्म िएकोमा गिष गछछौँ । 

तपाईंको बच्चा हामीसौँग सात िर्षसम्म रहन सक्छ। यो मूर (Moore) को संयुक्त सू्कल 

मोडेलको अनुपम लाि हो। 

मूरले एकेडेवमक्स अफ लुइसविलको पहलअनुसार नेतृत्व गरररहेको छ। मूरका एकेडेमीहरूमा 

फे्रिम्यान एकेडेमी; स्वास्थ्य विज्ञान एकेडेमी; विज्ञान, प्रविवि, इब्धन्जवनयररङ्ग तर्था गवणत (STEM) 

एकेडेमी; र सामुदावयक एकेडेमी समािेि छ। यी एकेडेमीहरूमा, हामी हाल 12 कररयर मागष 

रोजाइहरू प्रस्ताि गछछौँ , जुन वनम्न पृष्ठमा देर्ाइएको छ। 

मूर मा, विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरू जाने िममा सम्भावित रूपमा कलेजका िेवडटहरू प्राप्त गदै 

थर्थलगत भ्रमण, जब िेडोइङ्ग, इन्टनषविप, सम्भावित प्रविकु्ष र आफ्नो कररयर रोजाइहरूसौँग 

सम्बब्धन्धत अन्य कायषमाआिाररत अध्ययन अनुििहरूका सार्थ िास्तविक कायष अनुििहरूमा 

सहिागी हुने सक्षम हुने छन्। 

मूरमा 15+ व्यिसाय साझेदारहरू छन् र हामी यी सबै समय र्थप्दै छ ौँ। यी साझेदारहरूले हाम्रो 

कररयर छनोट मागषहरूमा सल्लाह वदन मद्दत गछष न् र हालको माग र प्रचलनहरूसौँग अद्यािविक 

छन्। यी व्यिसाय साझेदारहरूले हाम्रा िेरै विद्यार्थी संलग्नता अिसरहरू पवन आयोजना गछष न्। 

हामी तपाईंलाई #KNOWMOORE गनष र हामीलाई Twitter र Instagram @mooremustangs र 

@tracimorrishunt मा फलो गनष प्रोत्साहन गछछौँ । 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• बाटो, कररयर र व्यब्धक्तगत रुवचहरूसौँग सबैिन्दा नवजकको पङ््गब्धक्तबद्ध गने 

िैकब्धल्पकहरूको विसृ्तत विवििता 

• सम्मान, उन्नत काययक्रम, उन्नत स्थान वनयोजनसम्बन्धी (Advanced Placement ) कक्षाहरू 

• िैवक्षक तर्था कररयर पाठ्यिम र उद्योगका िमाणपत्रहरूमा दोहोरो के्रवडटका 

अिसरहरू 

• फे्रिम्यान सेवमनारले आजकाका युिाहरूलाई अत्यिै आिश्यक पने िास्तविक 

जीिनसौँग सम्बब्धन्धत सीपहरूका सारै्थ अध्ययन, प्रिािकारी टोली कायष र सञ्चार, 

आलोचनात्मक सोच र समस्या समािानका लावग पहल र वजमे्मिारी प्रिद्धषन गने सीपहरू 

वसकाउौँछ। 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,293 (रेड9 देब्धर्12 सम्म) 

िधानाध्यापक: Traci M. Hunt 

एकेडेमी कोच: Jeanne Meredith 

 
फोन: (502) 485-8304 

ठेगाना: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 

िेबसाइट: mooremustangs.com 

िीघ्र तथ्यहरू 
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पे्लजर ररज पाकय  (Pleasure Ridge Park) 

 
िेजर ररज पाकष  (Pleasure Ridge Park,PRP) हा[ सू्कलको लक्ष्य िनेको विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो 

कक्षाकोिा, कररयर र समुदायहरूमा समवपषत र संलग्न हुन सिक्त बनाउनु हो। हामी एकेडेवमक्स 

अफ लुइसविलको पहलअनुसार नेतृत्व गरररहेका छ ौँ।। 

Pleasure Ridge Park को चार एकेडेमीसवहत, हामी सम्मान कायषिम र Pleasure Ridge Park 

उन्नत कायषिम प्रस्ताि गरररहेका छ ौँ। Pleasure Ridge Park को िीर्ष उन्नत कायषिम सू्कल जसै्त 

लामो परम्परा छ र अनुििी विक्षकहरूले गुणी र प्रवतिािाली विद्यार्थीहरूलाई आफ्नोपूणष 

क्षमतामा पुग्न प्रोत्सावहत गछष न्। हाम्रा उन्नत कायषिमका विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोिामा चुन ती 

वदइन्छ र उनीहरूलाई कलेजमा सफल हुन अनुमवत वदने कविन पाठ्यिममा अभ्यस्त हुन्छन्। 

Pleasure Ridge Park का विद्यार्थीहरूसौँग हाम्रा दृश्य र प्रदिषन कलासम्बन्धी पाठ्यिमहरूमा 

आफ्ना सीपहरू प्रदिषन गने िेरै अिसरहरू छन्। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• विद्यार्थी र विक्षकहरूको सानो टोलीले व्यस्ट्क्तवगकरण गररएको अध्ययन प्रदान 

गनुषहुन्छ। 

• फेिम्यान सेवमनार माफष त अवतररक्त पाठ्यिम, सहपाठ्यिम, रे्लकुद र अन्य 

विद्यालय प्रायोवजत गवतविविहरूको पररचय 

• छनोट गररएको कररयर मागषमा उद्योगका िमाणपत्र र डुअल के्रवडट प्राप्त गने 

अिसरहरू 

• अिाडयवजते्न दृश्य र िदियन कलासम्बन्धी कक्षाहरू मा वर्थएटर, नृत्य, आकेरि ा, 

ब्यान्ड, रावफक वडजाइन, गायक र दृश्य कलाहरू समािेि छन्। 

• स्वास्थ्य विज्ञान ियोगिाला, CAD ियोगिाला र िेस्ट्र्ल्ङ्ग ियोगिाला लगायत विविन्न 

प्रायोवगक अध्ययन िातािरणहरू होर गछष । 
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विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,535 

िधानाध्यापक: Sheri Duff 

एकेडेमी कोच: Deanna Hawks 

फोन: (502) 485-8311 

ठेगाना: 5901 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 

िेबसाइट: www.ridgetalk.com 

िीघ्र तथ्यहरू 

http://www.ridgetalk.com/
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सेनेका (Seneca) 
 

 

सेनेका हाइ सू्कल (Seneca High School) सकारात्मक, हेरचाह गने समुदाय हो जहाौँ कमषचारी सदस्य र 

विद्यार्थीहरू विश्वव्यापी समाजमा सफलताका लावग उदाहरणीय मोडेल बन्न प्रवतबद्ध छन्। हाम्रो लक्ष्य 

िनेको राज्यका िैवक्षक मापदण्डहरूद्वारा मापन गररए अनुसार कलेज र कररयर लक्ष्यहरूका लावग 

विद्यार्थीहरू तयार गनुष हो। 

हामीसौँग चार िटा विन्न विन्न एकेडेमी र 12 िटामागष छन्। हाम्रा एकेडेमीहरूमा फे्रिम्यान 

एकेडेमी, कृवष विज्ञान र नेतृत्व एकेडेमी, स्वास्थ्य र विक्षा एकेडेमी, र कानुन र आइटी (IT) 

एकेडेमी पछष न्। 

सेनेका एकेडेमीहरू हाम्रा कक्षाकोिाहरूलाई समुदाय, कलेज र कररयरसौँग जोड्न प्रवतबद्ध छन्, जसले 

गदाष विद्यार्थीको संलग्नता र उपलब्धि बढ्छ। यो पूरा गनषका लावग, हामी विद्यार्थीहरूलाई अर्थषपूणष र 

सान्दविषक सामरीसौँग संलग्न गछछ; विद्यार्थीहरूलाई िास्तविक संसारका लावग िास्तविक सीपहरू 

उपलि गराउौँछ ौँ; विद्यार्थीहरूलाई र्ोज र कररयर अने्वर्णमा मागषदिषन गछछ; विद्यार्थी, कमषचारी, 

समुदाय, कलेज र कररयर बीचका सम्बन्ध र जडानहरूलाई बढािा वदन्छ ौँ; र हाम्रो समुदाय र व्यापार 

साझेदारहरूसौँग प्रायोवगक, िास्तविकसंसारका अध्ययन अनुििहरू प्रदान गरेर विद्यार्थीहरूलाई 

सिक्त बनाउछ ौँ। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• उन्नत काययक्रम, उन्नत स्थान वनयोजन (Advanced Placement ), 20+ दोहोरो-के्रवडटका अिसरहरू 

• सहरी कृवष विज्ञान िविवध मागय 

— यो मागष प्रदान गनषका लावग Jefferson County Public Schools सू्कल मात्र 

— पिु विज्ञान मागय—पिु वचवकत्सा, घोडा विज्ञान र सानो पिु विज्ञान 

— िनस्पवत विज्ञान मागय—हररतगृह व्यिथर्थापन, पुष्प र ल्यान्डसे्कप वडजाइन तर्था कृवर् 

वबिी र बजारीकरण 

— माछा र िन्यजनु्त मागय—बासथर्थान; िन्यजिु पुनिाषस; वबरुिा, माटो र पानीको गुणस्तर; 

एक्वाकल्चर ; प्रदूर्ण र सब्धम्मश्रण; र िनमा निीकरणीय अभ्यासहरू 

— कृवष उजाय मागय—उपिोक्तालाई कृवर् उत्पादनहरू पुर्याउन प्रयोग गररने जवटल 

प्रणाली र प्रविवि 

— अमेररकाका िविष्य वकसानहरू (Future Farmers of America, FFA) माफष त 

प्रयोगिाला, के्षत्रीय अनुिि, विद्यार्थीद्वारा सञ्चावलत व्यिसाय, वनरीक्षण गररएको कृवर् 

अनुिि र नेतृत्व विकास । 

— मुरे रेट युवनिवसषटी (Murray State University) माफष त दोहोरो के्रवडट प्राप्त गने सम्भािना 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,344 

िधानाध्यापक: Michael Guy 

एकेडेमी कोच: Emily Wirtzberger 

 
फोन: (502) 485-8323 

ठेगाना: 3510 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 

िेबसाइट: http://seneca.jcps.schooldesk.net/ 

िीघ्र तथ्यहरू  
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साउथनय (Southern) 
 

 

साउर्थनष हाइ सू्कलको लक्ष्य िनेको सबै विद्यार्थीहरूले 21 औ ंिताब्दीका सीपहरू विकास गछष न् 

जसकारण उनीहरू कलेज र कररयरका लावग तयार हुने छन् िने्न कुरा सुवनवित गदै अध्ययनमा 

केब्धित सहयोगपूणष प्रविया प्रयोग गनुष हो। 

साउर्थनषले एकेडेवमक्स अफ लुइसविलको पहलअनुसार नेतृत्व गरररहेको छ। हामी सबै 

विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेमा मात्र वसकाइ हुन्छ िने्न कुराको बारेमा र्थाहा पाउौँदै विद्यार्थीमा 

ध्यानाकर्षण गछछौँ  । विद्यार्थीहरूले आफूले छनोट गरेको कुनै पवन के्षत्रमा सफल हुने अिसर पाउने 

आिा गनष सक्छन्। उनीहरूले आफ्ना विक्षकहरूले दृढ, वनष्पक्ष र एकरूप हुौँदा सहयोगपूणष 

प्रयास प्रयोग गने अपेक्षा गनष सक्छन् 

साउर्थनषसौँग सामुदावयक अनुिूवत छ आफ्नो निप्रितषन र सबै विद्यार्थीको वचिाका लावग दु्रत रूपमा 

वचवनदैौँ आएको छ। विद्यार्थी र विक्षकहरूले समान रूपमा राज्य र रावष्टि य स्तरमा आफ्नो कामका 

लावग मान्यता प्राप्त गरररहेका छन्। 

सू्कल हाइलाइटहरू 

• चार एकेडेमी र 13 उन्नत स्थान वनयोजन (Advanced Placement ) सम्बन्धी पाठ्यिमहरू 

• मोटर िाहन ममयत र िकाि ममयत मागय 

— Jefferson County Public Schools मा यो मागष प्रदान गने विद्यालय मात्र 

— अटोमोवटि ममषत पसलको साइटमा काम गदाष प्रायोवगक प्रविक्षण प्राप्त गनुषहोस् 

— उपकरणहरू सुरवक्षत रूपमा सञ्चालन गनष वसकु्नहोस् 

— उद्योगमा स्नातक गरेको प्रमाणपत्र र मोटर िाहन उद्योगमा कररयर सुरु गने तयारी गररयो 

• iGen एकेडेमी (iGen Academy) 

— विद्यालयको क्याम्पसमा पूणष रूपमा सञ्चालन हुने कक्षा ऐन फेडरल िेवडट युवनयन 

िार्ामा काम गदाष वित्तीय साक्षरता प्राप्त गनुषहोस् (यस अिसरका लावग आिश्यक िुक्तान 

गररएको रीष्मकालीन प्रविक्षण कायषिम) 

— िेरै विद्यार्थीहरूले कायषिमबाट स्नातक गरेपवछ कक्षाको अविवनयमको सार्थ पूणष-समयका 

कररयरहरू सुरु गछष न् 

 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  1,397 िधानाध्यापक: 

डा. टायलर िेरोन Dr. Tyler Shearon 

एकेडेमी कोच: James McCabe जेम्स 

मेकाबे 

 

फोन: (502) 485-8330 

ठेगाना: 8620 Preston Highway, Louisville, KY 40219 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home 

िीघ्र तथ्यहरू 
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भ्याली (Valley) 
 

 
1937 मा आफ्नो पवहलो कक्षामा स्नातक गदै, भ्यालीको विविष्ट इवतहास, जीिि ितषमान र एक 

आिाजनक िविष्य छ। हाम्रो दृवष्टकोण िनेको हाम्रा सबै विद्यार्थीलाई दयालु र उत्पादक 

नागररकहरू हुन तयार गररएको स्नातक गनषका लावग हो। 

भ्यालीको उदे्दश्य िनेको पोर-सेकेन्डरी प्रयासहरूमा सफल हुनका लावग सीपहरू विकास गने 

मागषहरू माफष त सबै विद्यार्थीका आिश्यकताहरू पूरा गनष समवपषत सहयोगी र । 

विविि समुदाय बनु्न हो। एकेडेवमक्स अफ लुइसविलको रूपमा, भ्यालीले विद्यार्थीहरूलाई विविन्न 

चुन तीपूणष िैवक्षक कक्षा, रोमाञ्चक कररयर मागष र अिाडष वजते्न अवतररक्त पाठ्यिमहरू प्रदान 

गछष । हाम्रो सामुदावयक साझेदारीको सहयोगमा, 

हाम्रा विद्यार्थीहरूले निीनतम प्रविविसौँग काम गने, बहुमूल्य जावगर अनुिि प्राप्त गने र आफ्नो 

रोजाइका कररयर के्षत्रहरूमा जडानहरू विकास गने अिसर पाएका छन्। 

सारै्थ, यो त्यहाौँ रोवकदैन! भ्याली िनेको जुवनयर अवचिमेन्ट (Junior Achievement, JA) 

कायषिमद्वारा प्रवतवष्ठत 3DE को घर पवन हो। यो तल्लीनतासम्बन्धी अध्ययन अनुििले हाम्रा 

विद्यार्थीहरूलाई सान्दविषक, प्रामावणक, पररयोजनामाआिाररत अनुप्रयोग र िास्तविक संसारका 

मावमला अध्ययनसम्बन्धी चुन तीहरू उपलि गराउौँछ। 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• िवतवष्ठत कलेजका विद्याथीहरूको काययक्रम 

— कविन पाठ्यिम, सल्लाहकार मागषदिषन, बढ्दो नेतृत्व अिसर र सामुदावयक सेिा 

संलग्नता 

• Junior Achievement द्वारा 3DE 

— पररितषनिील विविहरू प्रयोग गरेर जवटल समस्याहरू समािान गनष सहयोग 

• उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement ) र दोहोरो-िेवडट पाठ्यिमहरू 

• स्वास्थ्य विज्ञान, पिु वचवकत्सा, कम्प्पु्यटर कोवडङ्ग, रे्ल वडजाइन र विकास, व्यिसाय, उद्योग 

व्यापार र नेिी Junior Reserve Officers Training Corps का के्षत्रहरूमा उद्योगका प्रमाणपत्र 

र कलेजका िेवडटहरू प्राप्त गने अिसरहरू। 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  978 

िधानाध्यापक: Jennie Currin  

एकेडेमी कोच: Marla Paschal 

 

फोन: (502) 485-8339 

ठेगाना: 10200 Dixie Highway, Louisville, KY 40272 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home 

िीघ्र तथ्यहरू 

भ्य
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home
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िेजेनर (Waggener) 
 

 

िेजनर िनकेो समाजलाई फाइदा पुर्याउन आफ्नो विविि प्रवतिा र व्यब्धक्तवगकरण गररएको 

अध्ययन अनुिि प्रयोग गनष सिक्त िएका पे्रररत ियस्क र तयारी विद्यार्थीहरूको गिष गनष लायक 

संथर्था हो। 

िेजेनर ले आि िटा फरक कररयर मागषहरू िएका दुई िटा कररयरमा केब्धित अध्ययन 

समुदायहरू प्रसु्तत गदै एकेडेवमक्स अफ लुइसविलअनुसार नेतृत्व गरररहेको छ। 

कविन वप्र-कलेज पाठ्यिमले कलेज िेवडट प्राप्त गने िेरै अिसर, टू्यिनमा विद्यार्थीहरूको 

हजार  ंडलर बचत गने र उनीहरूलाई कलेजको वडरी कायषिम सफलतापूिषक पूरा गनष 

आिश्यक अनुििको सार्थ तयार गने हाम्रा कररयर मागषका विकल्पहरूलाई पूरक बनाउौँछ। 

िेजेनर ले बवलयो एर्थलेवटक्स, लवलत कला र अवतररक्त पाठ्यिमसम्बन्धी कायषिमहरू प्रदान 

गछष  र पाठ्यिममा सेिा अध्ययन एकीकृत गछष । 

 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• रावष्टि य कररयर एकेडेमी गिबन्धन (NCAC) माफष त रावष्टि य रूपमा मान्यताप्राप्त 

फे्रिम्यान एकेडेमीलाई मोडेल ब्धथर्थवत नाम वदइएको छ। 

• 15+ व्यिसायका साझेदारहरूले थर्थलगत भ्रमण, मेन्टररङ्ग, झिूा अििाषताष, ररजुमे लेर्न, 

जब िेडोइङ्ग, िुक्तानी गररएका इन्टनषविप र प्रविकु्षताहरू प्रस्ताि गछष न्। 

• अध्ययन िातािरणले दयालु, सहनिील र सम्मानजनक मानिहरूको विकास गछष  

जसले सांसृ्कवतक विविितालाई महत्त्व वदन्छ र सेिासम्बन्धी अध्ययनका अिसरहरू 

माफष त समुदायमा योगदान पुर्याउौँछ। 

• चार थर्थानीय विश्वविद्यालयहरू माफष त उन्नत थर्थान वनयोजनसम्बन्धी Advanced 

Placement () पाठ्यिम र दोहोरो-िेवडट पाठ्यिमहरू 

• युवनिवसषटी अफ लुइसविल (University of Louisville), िेरनष केन्टकी युवनिवसषटी 

(Western Kentucky University), सुवलिान युवनिवसषटी र जेफरसन कमु्यवनटी एण्ड 

टेब्धक्नकल कलेज (Jefferson Community and Technical College।JCTC) माफष त रावष्टि य 

रूपमा मान्यताप्राप्त उद्योगको प्रमाणपत्र र इन्टनषविप अनुिि प्राप्त गने अिसरहरू। 

• िेजेनर स्नातकहरूले रावष्टि य रूपमा मान्यताप्राप्त उद्योगको प्रमाणपत्र र इन्टनषविप 

अनुििका सार्थ पोर-सेकेन्डरी प्रयासहरू सुरु गछष न्। 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  864 

िधानाध्यापक: Dr. Sarah Hitchings 

एकेडेमी कोच: Chesney West 

 

फोन: (502) 485-8340 

ठेगाना: 330 South Hubbards Lane, Louisville, KY 40207 

िेबसाइट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ 
waggenerhighschool/about 

िीघ्र तथ्यहरू 
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िेरनय (Western) 

 
वनम्न कुराहरूमा ध्यान वदनुहोस्: िेरनष हाइ सू्कलले विद्यालय िर्ष 2023-24 को अिविमा नि ौँ 
रेडका विद्यार्थीहरू स्वीकार गरररहेको छैन र विद्यालय िर्ष 2024-25 मा पूणष रूपमा म्यागे्नट 

सू्कलमा थर्थानािरण गररने छ। 

िेरनष हाइ सू्कलले आफ्नो विक्षा र कररयर लक्ष्यहरूका लावग तयार िएका सबै विद्यार्थीलाई 

संलग्न गराउन, तयारी गने र स्नातक गने प्रयास गछष । यो सुवनवित गनषका लावग, िेरनष िाररअर िे 

(Western Warrior Way) िनेको आजको अध्ययनमा संलग्न हुने र िोलीको सफलताका लावग 

सिक्त हुनु हो पछष ! 

विद्यार्थीहरू अली कलेज, पाक कला, वसकमी, रावफक वडजाइन, व्यिथर्थापन तर्था उद्यमिीलता 

र सम्बद्ध स्वास्थ्य लगायत िेरनषमा विविन्न कायषिमहरूमा संलग्न हुन सक्छन्। चार िर्षमा, 

विद्यार्थीहरूले हाम्रो उन्नत, व्यापक, र सम्मान कायषिमहरू माफष त 60 कलेज िेवडट, वनः िुल्क 

टू्यिनसम्म, प्राप्त गनष सक्छन्। 

यसका सारै्थ, िेरनष लुइसविल रोटरी मेन्टररङ्ग कायषिम प्रस्ताि गने दुई Junior Reserve 

Officers Training Corps का विद्यालयहरू मधे्य एक हो, जसले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाइ 

सू्कलपवछको जीिनमा अझ राम्रो पररितषन ल्याउन मद्दत गछष । 

सू्कल हाइलाइटहरू 
• साना अध्ययन समुदायहरूले व्यब्धक्तगकरण गररएको अध्ययन अनुिि प्रदान गछष न्। 

• आिासीय वसकमी 

— कािको संरचना र वफक्स्चरहरू थर्थापना र ममषत गरेर वनमाषणमा व्यािहाररक 

अनुिि प्राप्त गनुषहोस् 

— वनमाषण उद्योगमा कररयर सुरु गनषका लावग ज्ञान तर्था सीपहरूमा स्नातक गनुषहोस 

• पाक कलाहरू 

— पूणष रूपमा सुसब्धित, क्याम्पसको िान्साकोिामा र्ाना कसरी तयार गरी िेटमा 

राखे्न िने्नबारे जानु्नहोस् 

— उद्योगको प्रमाणपत्र, पोर्णसम्बन्धी बुझाइ र विविन्न रेरुरेन्ट र पाक िातािरणसौँग 

सम्बब्धन्धत व्यिसाय र सेिाका आिारिूत कुराहरू प्राप्त गनुषहोस् 

— कू्यवलनेरी क्याफे (Culinary Café) मा काम गदाष बररस्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गनुषहोस्, जुन 

Heine Brothers Coffee (हेइन ब्रदसष कफी) सौँगको साझेदारीबाट सम्भि िएको हो। 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  863 

िधानाध्यापक: Michael Kelly 

एकेडेमी कोच: Rick Moir 

 

फोन: (502) 485-8344 

ठेगाना: 2501 Rockford Lane, Louisville, KY 40216 

िेबसाइट: https://www.jcpswesternhighschool.com 

िीघ्र तथ्यहरू 
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duPont म्यानुअलमा युथ 
िफवमङ्ग आटयस सू्कल 
(Youth Performing Arts 
School) 

 

duPont म्यानुअल हाइ सू्कलको युर्थ पफष वमङ्ग आट्षस सू्कल ( Youth Performing Arts School ) 

िनेको केन्टकीको सबैिन्दा व्यापक पफष वमङ्ग आट्षस हाइ सू्कल हो, जहाौँ विद्यार्थीहरूले िोलीका 

कलाकारहरू बन्नका लावग आफ्नो प्रवतिालाई प्रविवक्षत गने, वसके्न र पालनपोर्ण गने छुटै्ट 

अिसर पाउौँछन्। कुनै टू्यिन आिश्यक छैन; तर पवन, विद्यार्थीहरूले उपब्धथर्थत हुनका लावग 

अवडिन वदनुपछष । विद्यार्थीहरूलाई प्रवतस्पिाषत्मक प्रवियाद्वारा उपब्धथर्थत हुन छनोट गररन्छ जसले 

उपलब्धि परीक्षण प्राताङ्क, िैवक्षक उपलब्धि, व्यब्धक्तगत वनबन्ध, विक्षक वसफाररस, प्रदिषन 

कलाका अवडिन र अनसाइट वलब्धर्त प्रम्प्िको साइटमा मूल्याङ्कन गछष । 

Youth Performing Arts School िनेको केन्टकीमा हाइ सू्कलका विद्यार्थीहरूलाई प्रदिषन 

कलाहरूमा मुया विर्यहरू उपलि गराउने केन्टकीका दुई िटा विद्यालय मधे्य एक हो। 

विद्यार्थीहरूले कुनै पवन वनयमवत विद्यालय कायषिमको सेवटङ्गको असामान्य लात्मक 

अनुििहरूमा आफ्नो विल्प कलाको विकास, वसद्ध र अभ्यास गनषका लावगसंकाय, अवििािक, 

पेिेिर कलाकार र समुदायका सदस्यहरूसौँग वमलेर काम गछष न्। विद्यार्थीहरूको सफलता 

कलात्मक कायषिममा लागू गररएको प्रवतबद्धता र अनुिासनमा आिाररत छ र विद्यालयको समृद्ध 

विवििता र रचनात्मक िािनाको बुझाइले सफलतालाई बढाउौँछ। 

सू्कल हाइलाइटहरू 

• कलेज र कररयर वदिस 

— िावर्षक कायषिम 

— कलेज, विश्वविद्यालय िा संरक्षणिालाका प्रवतवनविहरूले पोर-सेकेन्डरी प्रदिषन 

कलाहरूको कायषिमहरूमा असाइनमेन्टका लावग Youth Performing Arts School 

िररष्ठहरूलाई अवडिन वदन्छन्। 

— कलेज, विश्वविद्यालय र संरक्षणिालाका प्रवतवनविहरूसौँग कायषिमका अनुप्रयोग तर्था 

अवडिनहरू र वििेर् छात्रिृवत्तहरू प्राप्त गनेबारे कुरा गने अिसर उपलि गराउौँछ। 

• Youth Performing Arts School पाठ्यपुस्तक िदियन काययक्रम 

— प्रायोवगक प्रदिषन अिसरहरूका सार्थ संयोवजत व्यापक कक्षाकोिामा गररने अध्ययन 

अनुिि 

— सबै विद्यार्थीले सू्कलपवछका प्रदिषन र के्षत्रीय र अिराषवष्टि य रूपमा प्रदिषन गने 

टुररङ्ग कम्पनीहरूमा सहिागी हुने अिसर पाएका छन्। 

• duPont म्यानुअल हाइ सू्कलमा वलइएका िैवक्षक कक्षाहरूको पूरक कलाहरूसम्बन्धी 

विक्षा। 

मुख्य विषयहरू 

Youth Performing Arts School का वजल्लाव्यापी कायषिमहरू संरचना, के्षत्र र 

वनदेिनमा विश्वविद्यालयका कायषिमहरू जसै्त छन्। विद्यार्थीहरू रेजमा र 

कक्षाकोिामा गहन र विसृ्तत व्यािसावयक प्रविक्षणमा तल्लीन छन् जसले 

उनीहरूलाई कलेज, संरक्षणिाला र यी बाहेकका थर्थानहरूका लावग तयार गछष । 

• ब्याण्ड: हािा र ठक्कर वदने उपकरणहरू 

• नाच 

• वडजाइन र उत्पादन (िाविवधक वथएटर) 

• वगतार 

• सङ्गीत वथएटर 

• अकेरिा: स्ट्रिङ्ग िाद्ययन्त्र 

• वपयानो 

• वथएटर (नाटक/अवभनय) 

• िाद्य सङ्गीत 

 

विद्याथी नामाङ्कन्ः  422 

ििासवनक वनदेिक: Cayce Crowder 

िधानाध्यापक: डा.  Michael Newman 

 
फोन: (502) 485-8355 

ठेगाना: 1517 South Second Street, Louisville, KY 40208 

िेबसाइट: http://www.ypas.org 

िीघ्र तथ्यहरू 
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वििेष सू्कल रोजाइहरू 
 

Junior Reserve Officers Training Corps ले जेफरसन काउन्टीका विद्यार्थीहरूको 

विविन्न आिश्यकताहरू पूरा गनषका लावग अन्य विद्यालयका विकल्पहरू प्रदान गछष न्। 

यी विद्यालयहरूका िनाषको बारेमा र्थप जानकारीका लावग, (502) 485-3335 मा विद्यार्थी 

सम्बन्धलाई सम्पकष  गनुषहोस्। 

जवजयया चाफी वकिोर अवभभािक काययक्रम (Georgia Chaffee 
Teenage Parent Program) 

जवजषया चाफी वकिोर अवििािक कायषिम (Georgia Chaffee Teenage Parent 

Program,TAPP) वकिोरािथर्थाको गिाषिथर्था र अवििािकत्वका कारण विद्यालय छाड्ने 

कायष रोक्नका लावग वडजाइन गररएको हो। जेफरसन काउन्टीिररका वमवडल र हाइ 
सू्कलका विद्याथीहरू लाई प्रस्ताि गररएको यो कायषिम 1010 नेबरहुड िेसमा 

उपलि छ। 1970 देब्धर्, Teenage Parent Program ले 

हजार  ंयुितीहरूलाई आफ्नो हाइ सू्कल विक्षा पूरा गनष सक्षम बनाएको छ। उपलब्धि 

िनेको मान्यता प्राप्त कलेज र प्राविविक कररयर कायषिमहरूमा िनाष हुने हाम्रा 

स्नातकहरूको बढ्दो सङ््गया सारै्थ Teenage Parent Program को मुय िाग हो। 

सानो उमेरमा आमा बन्नाले विद्यालयको सफलताका िेरै अिरोिहरू प्रसु्तत हुन्छ, जसै्त 

वबरामी हुने, बाल स्याहारमासमस्याहरू हुने, यातायात र वचवकत्सा स्याहारमा पहुौँच। 

Teenage Parent Program ले साइटमा यी र अन्य बहुमूल्य सेिाहरू उपलि गराउौँछ 

ताकी विद्यार्थीहरूले कवहलै्य पवन क्याम्पस छोड्न नपरोस्। 

वलबटी हाइ सू्कल (Liberty High School) 

वलबटी हाइ सू्कल िनेको एउटा नयाौँ वबग वपक्चर सू्कल (Big Picture School) हो जसले 

सातदेस्ट्ख बाह्र रेडसम्मका विद्यार्थीहरूलाई िनाष गछष । कायषिमहरू िैवक्षक 

आिश्यकताहरू पूरा गनष र अको रेडको स्तरमा पारगमन गनषमा मद्दत गनषका लावग 

विद्यार्थीहरूको हालको रेडको स्तरमा र्थप स्रोतहरू आिश्यक पने विद्यार्थीहरूलाई 

सहायता गनष वडजाइन गररएको हो। वलबटीले विद्यार्थीहरूलाई सानो वटचर-टु-रुडेन्ट 

अनुपात, व्यब्धक्तगकरण गररएका स्नातक योजना, जीिन सीपहरूसौँग सम्बब्धन्धत विक्षा, 

इन्टनषविप अिसर र प्रायोवगक अध्ययन अनुििहरूका सार्थ सफल हुने अिसर प्रदान 

गछष । वलबटीले तै्रमावसक तावलकामा र ब्लक तावलकाको सार्थ कक्षाहरू प्रदान गछष । 

वलबटीका कक्षाहरू विद्यार्थीहरूलाई स्नातकतफष  अवतररक्त िेवडटहरू प्राप्त गने अिसर 

प्रदान गदै तै्रमावसक रूपमा प्रस्ताि गररन्छ । 

पाथफाइन्डर सू्कल अफ इनोभेसन (Pathfinder School of Innovation) 

पार्थफाइन्डर सू्कल अफ इनोिेसन, Jefferson County Public Schools को रेड 6 

देस्ट्ख 12 सम्मका विद्यार्थीहरूका लावग मात्र व्यापक िचुषअल सू्कलले हाम्रा 

विद्यार्थीहरूलाई विविन्न पोर-सेकेण्डरीअिसरहरू पछ्याउनका लावग बवलयो आिार 

उपलि गराउन अनुसन्धानमा आिाररत वनदेिन र डाटामा आिाररत मूल्याङ्कनमाफष त 

उपलब्धिका उदाहरणीय स्तरहरू उत्पादन गने लक्ष्य रारे्को छ। पार्थफाइन्डरका 

विद्यार्थीहरूले अतुल्यकावलक (माग बमोवजम) वनदेिनहरू प्राप्त गछष न् जसकारण 

उनीहरूले तुल्यकावलक (प्रत्यक्ष) सहायता र गहन प्रगवत अनुगमनको 

सार्थ आफ्नै गवतमा अध्ययन सक्छन्। पार्थफाइन्डर सू्कल अफ इनोिेसन ले प्रते्यक 

विद्यार्थीको िैवक्षक, सामावजक, िािनात्मक र व्यिहाररक आिश्यकताहरू पूरा गनष काम 

गछष , जसरी उनीहरूले वडवजटल उपकरण र स्रोतहरू प्रयोग गरेर व्यब्धक्तगत रूपमा 

वनदेिनका लावग गने छन्। उन्नत थर्थान वनयोजन (Advanced Placement ), दोहोरो िेवडट 

र कररयर र प्राविविक विक्षा (Career and Technical Education, CTE) पाठ्यिमहरू 

पार्थफाइन्डरका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन उपलि छन्। 

वफवनक्स सू्कल अफ वडस्कभरी (Phoenix School of Discovery) 

वफवनक्स सू्कल अफ वडस्करी रोजाइ सू्कल हो जसले विद्यार्थीहरूका आिश्यकताहरू 

फरक वनदेिनहरू माफष त पूरा गनषमा वििेर्ज्ञता प्राप्त गरेको छ। वफवनक्स सू्कलले 

रेड 6 देब्धर् 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई िनाष गछष । कक्षाहरू उच्च योग्यता िएका 

विक्षकहरूद्वारा प्रते्यक एक विक्षकका लावग र्थोरै सङ््गयामा विद्यार्थीहरू प्रदान गने 

सेवटङ्गमा पढाइन्छ। विद्यार्थीहरूको सामावजक, िािनात्मक र िैवक्षक 

आिश्यकताहरूलाई लवक्षत गने प्रविवि र हस्तके्षपहरूद्वारा वनदेिनलाई अझ 

बढाइएको छ। विद्यालयको प्रार्थवमक केि वबन्दु िनेको रेड 6 देस्ट्ख 12 सम्मका 

विद्यार्थीहरूलाई राज्य प्रिीणता स्तरमा पुग्नका लावग तयार पानुष मात्र होइन तर 

उनीहरू जहाौँ छन् त्यहाौँका विद्यार्थीहरूका आिश्यकताहरू पूरा गनष र उनीहरूलाई 

हाइ सू्कलपवछको जीिनमा सफल हुन आिश्यक सीपहरू प्रदान गनुष हो। 

वि
वि

ष्ट
 स्क

ल
 र

ोज
ाइ

ह
रू

 



68 हाइ सू्कल रोजाइहरू Jefferson County Public Schools 69  

 
 

दोस्रो भाषाको रूपमा 
अङ््गरेजी 
1325 Bluegrass Avenue मा रहेको दोस्रो िार्ाको रूपमा अङ््गरेजी (English as a 

Second Language) 

विभागले अङ््गरेजीमा मद्दत चावहने पररिारहरूलाई सेिा वदन्छ। English as a Second 

Language वििागले अङ््गरेजी िार्ाका अध्ययनकताषहरू (English Language Learners, 

ELLs) ले अङ््गरेजी प्रिीणता हावसल गरेको कुरा सुवनवित गनषका लावग विद्यार्थी र 

पररिारहरूसौँग वमलेर काम गछष । वििागले िार्ा सेिाहरू पवन प्रदान गछष  र िैवक्षक 

प्रवियामा बवलयो सम्बन्ध कायम राख्नमा मद्दत गनषका लावग पररिार र विद्यालयहरू 

बीच सञ्चारलाई सहज बनाउौँछ। 

English as a Second Language सेिाहरू कसरी प्राप्त गने िने्नबारे जानकारीका लावग, 

अपोइन्टमेन्ट वलन 

(502) 485-3623 मा कायाषलयमा सम्पकष  गनुषहोस्। 

नू्यकमर एकेडेमी (Newcomer Academy) 

नू्यकमर एकेडेमी (Newcomer Academy, NCA) ले Jefferson County Public Schools 

वडब्धरि क्टमा रेड 6 देस्ट्ख 12 सम्मका English Language Learners को अवद्वतीय 

िावर्क, िैवक्षक र सामावजक-िािनात्मक आिश्यकताहरू पूरा गने स्वागतयोग्य र 

सम्मानजनक िातािरण प्रदान गनष चाहन्छ। यी विद्यार्थीहरू सामान्यतया संयुक्त 

राज्यको विद्यालयमा आफ्नो वनदेिनको पवहलो िर्षमा हुन्छन्। उनीहरू सामान्यतया 

"प्रिेि" स्तर (विश्व-स्तरीय वनदेिात्मक वडजाइन र मूल्याङ्कन [World-Class 

Instructional Design and Assessment, WIDA] मा अङ््गरेजी प्रिीणताको 1.0 देब्धर् 2.0 

स्तरसम्म) मा हुन्छन् र 

उनीहरूको अवघल्लो देिहरूमा सीवमत िा अिरोि, िैवक्षक अनुििहरू िएको हुन 

सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई English as a Second Language इने्टक सेन्टरद्वारा 

Newcomer Academy मा पिाइन्छ, जहाौँ गैर-अंरेजी-िार्ा पृष्ठिूवमका सबै 

पररिारहरूले पवहलो पटक Jefferson County Public Schools वडब्धरि क्टमा प्रिेि 

गदाष दताष गछष न्। English as a Second Language इने्टक सेन्टर मा, नयाौँ 

विद्यार्थीहरूले अङ््गरेजी िार्ासम्बन्धी मूल्याङ्कन पूरा गछष न् र वमडल र हाइ सू्कलका 

वनवित सीमािन्दा कम प्राताङ्क प्राप्त गने विद्यार्थीहरूलाई Newcomer Academyमा 

पिाइन्छ। Newcomer Academy मा िनाष पूणष रूपमा सै्वब्धच्छक छ, र आमाबाबुले कुनै 

पवन समयमा ESL सेिाहरू अस्वीकार गनष सक्छन्। Newcomer Academyका 

विद्यार्थीहरू World-Class Instructional Design and Assessment परीक्षणमा 

"उदीयमान" (2.1) िा सोिन्दा मावर्थको स्तर हावसल गरेपवछ English as a Second 

Language कायषिमको सार्थ अको वमडल िा हाइसू्कलमा जान्छन्। 

Newcomer Academy को बारेमा र्थप जानकारीका लावग, (502) 485-6324 मा 

सू्कलमा सम्पकष  गनुषहोस्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
एके्सलेरेट टु रेजुएट(Accelerate to Graduate) 

 

एके्सलेरेट टु रेजुएट (A2G) कायषिम नू्यकमर एकेडेमीमा स्नातक गने िररष्ठहरूका 

लावग वडजाइन गररएको हो। एके्सलेरेट टु रेजुएट कायषिमले िररष्ठहरूलाई 

व्यब्धक्तगत पाठ्यिममा िाग वलने अनुमवत वदन्छ। पाठ्यिम पररयोजनामा आिाररत 

विक्षा र दक्षता हावसल गने कुरामा केब्धित छ 

सबै स्नातक आिश्यकताहरू पूरा गनष सामरी मापदण्डहरूमा दोस्रो िार्ाको रूपमा 

अङ्गरेजी। एके्सलेरेट टु रेजुएट कायषिमका लावग योग्य हुन, विद्यार्थी हाल ELL, 18 िा 

सोिन्दा मावर्थको हुनुपछष , र हाइ सू्कलमा स्नातक गनष 10 िा सोिन्दा कम 

िेवडटहरू आिश्यक पछष । 

(502) 485-6324 मा नू्यकमर एकेडेमी मा फोन गरेर र्थप जानु्नहोस्। 
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िैवक्षक असक्षमता 
भएका विद्याथीहरूका 
लावग सेिाहरू 

 
 

असाधारण बाल विक्षा (Exceptional Child Education, ECE) सेिाहरू 

अपाङ्गता िएका विद्यार्थीहरूका लावग अपाङ्गता िएका व्यब्धक्तहरूको विक्षा ऐन 

(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) र केन्टकी प्रिासवनक 

वनयमहरू (Kentucky Administrative Regulations, KARs) अिगषत उपलि छन्। 

विद्यार्थीहरूले व्यब्धक्तगत विक्षा कायषिम (Individual Education Program, IEP) 

मा िणषन गररएअनुसार आफ्ना आिश्यकताहरू पूरा गनष वििेर् रूपमा वडजाइन 

गररएका वनदेिनहरू प्राप्त गछष न्। प्रते्यक विद्यार्थीलाई Individual Education 

Program मा कुनै अन्य व्यिथर्था आिश्यक नपदाषसम्म उनीनीहरू असक्षम 

निएको र्ण्डमा उपब्धथर्थत हुने छन् िनी विद्यालयमा सेिा प्रदान गररन्छ। 

ECE अवभभािक संसाधन केन्द्रले अवििािकहरूलाई वििेर् विक्षा प्रविया 

बुझ्नमा मद्दत गछष । कमषचारीले आमाबुिाहरूलाई आफ्नो बच्चाको विद्यालयसौँग 

साझेदारीमा काम गनष मद्दत गछष न्। ECE िेबसाइटले 

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131मा मूल्याङ्कन, Individual 

Education Program को विकास, आमाबुिाका स्रोत, थर्थान वनयोजन, कायषिम, 

नीवत तर्था प्रविया र दु्रत कलका सूचीहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गछष । 
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हाई सू्कलको दु्रत सन्दभय मागयदियक (High 
School Quick Reference Guide) 
विद्यालयहरू अब्धिम नामद्वारा िणाषनुिम अनुसार सूचीबद्ध गररएका छन्। 

 

 = एकेडेमी अफ लुइसवभल सू्कल 

T = वजल्लाव्यापी यातायात 

M = म्यागे्नट काययक्रम 

 
 

  
 

DOSS  
व्यािसावयक र िैवक्षक एकेडेमी 

• वित्तीय सेिाहरू 

• बजारीकरण 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

STEM एकेडेमी 

• स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

टेक एण्ड वडजाइन एकेडेमी 

• वडवजटल वडजाइन र रे्ल 
विकास 

फेयरडेल  
वसवभल सवभयस एकेडेमी 

• अवग्न विज्ञान / फायर फाइवटङ्ग T 

• कानुन प्रितषन सेिा T ग्लोबल 

सवभयस एकेडेमी 

• साइबर इब्धन्जवनयररङ्ग 

• आवतथ्य, यात्रा, पयषटन र मनोरञ्जन 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

पस्ट्ब्लक सवभयस एकेडेमी 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

• वडजेल वमवडयम हेिी टि कको 
वनरीक्षण, ममषत 
र सामान्य ममषत 

• िारी उपकरण विज्ञान T 

इरोकोइ  
वबर्ल्सय अिेस्ट्न्टवसप एकेडेमी 

• व्यािसावयक वसकमी टि ्याक 
T 

• वनमाषण विद्युतीय टि ्याक T 

• म्यासोन्री टि ्याक T 

• िम्बर सहायक T 

• िेिर प्रिेि-स्तर T मानि सेिा 

एकेडेमी 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

• पाक र र्ाद्य सेिाहरू 

• प्रारब्धम्भक बाल्यािथर्था विक्षा 

वक्रयट एकेडेमी 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• प्रिासवनक सहायता 

• मेकावनकल इब्धन्जवनयररङ्ग 

 
पे्लजर ररज पाकय  
वबजनेस एण्ड कमू्यवनकेिन्स 
एकेडेमी 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• बजारीकरण 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

हेल्थ साइन्स एकेडेमी 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

• फामेसी प्राविविक 

• वप्र-नवसषङ्ग 

म्यानुफेक्चररङ्ग, इस्ट्न्जवनयररङ््ग एण्ड 
वडजाइन एकेडेमी 

• कुिल व्यापार वनमाषण विद्युत 
टि ्याक 

• िासु्त प्रविवि 

• रावफक वडजाइन 

• िेिर प्रिेि-स्तर 

भ्याली  
हेल्थ साइन्स एकेडेमी 

• ब्धिवनकल वचवकत्सा सहायता 

• EKG टेक्नोलोजी/प्राविविक 

• फे्लबोटोमी प्राविविक 

• वप्र-नवसषङ्ग 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

• पिु वचवकत्सक सहायता 

वबजनेस एण्ड इन्डरिी 
एकेडेमी 

• वडवजटल वडजाइन र रे्ल 
विकास 

• कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग 

• विद्युत प्राविविक 

• पयाषिरण वनयन्त्रण प्रणाली 
प्राविविक (HVAC 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

ग्लोबल पाथिे 

• नेिी Junior Reserve Officers 
Training Corps 

िेरनय  
पाककला, वसकमी, र रावफक 
वडजाइन एकेडेमी 

वनम्न कुराहरू नोट गनुयहोस््ः  पविमी 
हाई सू्कलले 2023-24 विद्यालय 
िर्षमा नि  ंकक्षाका 
विद्यार्थीहरूलाई स्वीकार गरररहेको 
छैन। 

• पाक र र्ाद्य सेिाहरू 
M 

• रावफक वडजाइन 

• आिासीय वसकमी सहायक 

हेल्थ साइन्स एण्ड वबजनेस 
एकेडेमी 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

वजल्लाव्यापी म्यागे्नट 
काययक्रम 

• अली कलेज 

फनय वक्रक  
इस्ट्न्जवनयररङ््ग, कम्पु्यटर साइन्स 
र स्ट्स्कर्ल् टि ेडस एकेडेमी 

• स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग 

• कम्प्पु्यटर विज्ञान 

• अवग्न विज्ञान / अवग्न वनयन्त्रक 

• मेकावनकल वडजाइनर 

• िम्बर सहायक 

एजुकेिन, कमु्यवनटी एण्ड 
सवभयस एकेडेमी 

• उपिोक्ता र पाररिाररक सेिाहरू 

• पाक र र्ाद्य सेिाहरू 

• प्रारब्धम्भक बाल्यािथर्था विक्षा 

• मराइन JROTC 

कमू्यवनकेिन्स एकेडेमी 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• रावफक वडजाइन 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

 

जेफरसनटाउन  
वबर्ल् एण्ड वडजाइन एकेडेमी 

• मेवसवनर अपरेटर 

• समुद्री कोर JROTC 

• मेकावनकल वडजाइनर 

• मेकावनकल इब्धन्जवनयर 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

• िेब्धिङ्ग ममषत प्राविविक 

वबजनेस एण्ड हेल्थ साइन्स 
एकेडेमी 

• वित्तीय सेिाहरू 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य 

• बजारीकरण 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

मेररयन सी मूर 
(MARION C. MOORE) 

कमु्यवनटी एकेडेमी 

• पाक र र्ाद्य सेिाहरू 

• पाक टि ्याक 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

हेल्थ साइन्स एकेडेमी 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य 
(रे्लकूद और्वि) 

• ब्धिवनकल वचवकत्सा सहायक 

• फामेसी प्राविविक 

• वप्र-नवसषङ्ग 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

STEM एकेडेमी 

• Air Force JROTC 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• वसविल इब्धन्जवनयररङ्ग 

• Industrial Electrician Assistant 

• कुिल व्यापार वनमाषण विद्युत 
टि ्याक 

सेनेका (SENECA)  
आवरकल्चर एण्ड वलडरसीप 
एकेडेमी 

• जीि विज्ञान प्रणालीहरू T 

• िातािरणीय विज्ञान/ प्राकृवतक स्रोत 
प्रणालीहरू T 

• उद्यान-विज्ञान र िनस्पवत 
विज्ञान प्रणालीहरू T 

• कृवर् ऊजाष, संरचनात्मक, प्राविविक 
प्रणालीहरू 

• मराइन JROTC 

हेल्थ एण्ड एजुकेिन एकेडेमी 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य (रे्लकूद और्वि) 

• वप्र-नवसषङ्ग 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

ल एण्ड आइटी एकेडमी 

• बजारीकरण 

• कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• पूिष-कानून अध्ययन 

SOUTHERN  
अटोमोवटभ इस्ट्न्जवनयररङ्ग 
एकेडेमी 

• मोटर िाहन ममषत-सम्भार 
तर्थाand बत्ती ममषत T 

• िोवकएको िाग प्रिेि-
स्तरको जसै्त ममषत गने 
पेन्टर T 

• प्रिेि-स्तरको गैर-संरचनात्मक क्षवत र 
ममषत गने प्राविविज्ञ T 

iGen वबजनेस एकेडेमी 

• वित्तीय सेिाहरू 

• आवतथ्य, यात्रा, पयषटन र 
मनोरञ्जन 

म्यानुफेक्चररङ्ग, इस्ट्न्जवनयररङ्ग, टेक्नोलोजी 
एण्ड वलडरसीप (METaL) एकेडेमी 

• सेना Junior Reserve Officers Training 
Corps 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य (रे्लकूद और्वि) 

• मेवसवनर अपरेटर T 

नेटिकय  1 नेटिकय  2 
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 = एकेडेमी अफ लुइसवभल सू्कल 

T = वजल्लाव्यापी यातायात 

M = म्यागे्नट काययक्रम 
 

 

ACADEMY @  
SHAWNEE 
उड्डयन, अन्तवक्रय यात्मक 
वमवडया कला र उत्पादन 
(A.I.M.) एकेडेमी 

• एयरिाफ्टको 
ममषतसम्भार प्राविविक 

• स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग 

• उडान र एयरोनवटक्स T 

• रावफक वडजाइन 

हेल्थ एण्ड हयू्मन 
सवभयससय एकेडेमी 

• सम्बद्ध स्वास्थ्य 

• प्रारब्धम्भक बाल्यािथर्था विक्षा 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

ग्लोबल पाथिे 

• नेिी Junior Reserve Officers 
Training Corps 

 

ATHERTON  
इस्ट्न्जवनयररङ्ग एकेडेमी 

• एरोसे्पस इब्धन्जवनयररङ्ग 

• उड्डयन ममषत प्राविविक 

• इलेब्धक्टि कल इलेक्टि ोवनक्स 
इब्धन्जवनयररङ्ग 

हेल्थ साइन्स एकेडेमी 

• वबरामी स्याहार प्राविविज्ञ 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

वमवडया आट्यस एकेडेमी 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• रावफक वडजाइन 

• अिराषवष्टि य अध्ययन अिराषवष्टि य 
स्नातक एमM 

BALLARD  
वबजनेस सवभयससय एकेडेमी 

• रु्द्रा सेिाहरू 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• बजारीकरण 

साइन्स, टेक्नोलोजी, इस्ट्न्जवनयररङ्ग 
म्याथ (STEM) एकेडेमी 

• एरोसे्पस इब्धन्जवनयररङ्ग 

• साइबर इब्धन्जवनयररङ्ग 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

वमवडया आट्यस एकेडेमी 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• रावफक वडजाइन 

• अिरवियात्मक वमवडया 

 

इरनय 
• सेना Junior Reserve Officers 

Training Corps 

• उपिोक्ता र पाररिाररक 
सेिाहरू 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो उत्पादन 

• कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग 

• रावफक वडजाइन 

• व्यिसायको हाइ सू्कल™ 

• जानकारी सहायता र सेिाहरू 

• नेटिकष  सुरक्षा 

• िेब विकास/प्रिासन 

िेजेनर (WAGGENER) 

 
हेल्थ साइन्स एकेडेमी 

• EKG टेक्नोलोजी/प्राविविक 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

• वप्र-नवसषङ्ग 

आइटी एण्ड ल एकेडेमी 

• कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग 

• पूिष-कानून अध्ययन 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

• िेब विकास/प्रिासन 

जे राहम िाउन 
• कम्प्पु्यटर विज्ञान 

• वडवजटल गेम वडजाइन र 
विकास 

• स्व-वनदेवित विक्षा 
िातािरण 

 

बटलर परम्परागत 
• सम्बद्ध स्वास्थ्य 

• सेना Junior Reserve Officers 
Training Corps 

• स्वचालन इब्धन्जवनयररङ्ग 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• सञ्जाल प्रिासन 

• वप्र-नवसषङ्ग 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

• िेब विकास/प्रिासन 

 

सेन्टिल हाइ सू्कल म्यागे्नट 
कररयर एकेडेमी 
• वप्र-मध्यम 

• साइबर इब्धन्जवनयररङ्ग 

• दि सहायता 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• बजारीकरण 

• मोने्टसरी विक्षा 

• 

मुहम्मद अली सामावजक न्याय 

संथर्थान 

• नेिी Junior Reserve Officers 

Training Corps 

• फामेसी प्राविविक 

• पूिष-कानून अध्ययन 

• वप्र-नवसषङ्ग 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

• पिु वचवकत्सक सहायता 

W.E.B. DuBois High 
Academy 
• केटाहरूका लावग वलङ्ग विविष्ट 

म्यागे्नट 
 

DUPONT म्यानुअल 
• कम्प्पु्यटर प्रोरावमङ्ग 

• उपिोक्ता र पाररिाररक सेिाहरू 

• फेसन र आिररक वडजाइन 

• र्ाद्य सेिा र आहारिास्त्र 

• मेकावनकल इब्धन्जवनयररङ्ग 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

• हाई सू्कल विश्वविद्यालय 

• पत्रकाररता र सञ्चार 
(Journalism and 
Communication, J&C) 

• गवणत, विज्ञान र प्रविवि 
(MST) 

• दृश्यात्मक कला 
 

लुइसवभल मेल 
• इ-कमसष 

• PLTW जीि-वचवकत्सा विज्ञान 

• लेर्ाविवि 

• सेना Junior Reserve Officers Training 
Corps 

• वसनेम्याटोराफी र विवडयो 
उत्पादन 

• कम्प्पू्यटर प्रोरावमङ्ग वमवश्रत 
हाइवब्रड 

• व्यिथर्थापन र 
उद्यमिीलता 

• विक्षण तर्था अध्ययन 

 

रेस जेम्स एकेडेमी 
अफ एक्सीलेन्स 
• वलङ्ग-विविष्ट म्यागे्नट 

• अफ्रोसेब्धन्टि क विज्ञान, प्रविवि, 
ईब्धन्जवनयररङ््ग, कला, र गवणत 
(STEAM) पररपे्रक्ष्य 

 

युथ पफय वमङ्ग 
आट्यस सू्कल 
(Youth 
Performing Arts 
School) 
• ब्याण्ड: हािा र िक्कर वदने 

उपकरणहरू 

• नाच 

• वडजाइन र उत्पादन 
(प्राविविक वर्थएटर) 

• वगतार 

• सङ्गीत वर्थएटर 

• अकेरि ा: ब्धरिङ्ग िाद्ययन्त्र 

• वपयानो 

• वर्थएटर (नाटक/अविनय) 

• िाद्य सङ्गीत 

• जवजयया चाफी वकिोर 
अवभभािक काययक्रम 
(Georgia Chaffee 
Teenage Parent 
Program) 
• प्रिासवनक सहायता 

• प्रारब्धम्भक बाल्यािथर्था विक्षा 

• वलबटी हाइ सू्कल 

• नू्यकमर एकेडेमी (Newcomer Academy) 

• पाथफाइन्डर सू्कल अफ इनोभेसन 

• फोवनक्स सू्कल अफ वडस्कभरी 

विविष्ट सू्कल रोजाइहरू 

नेटिकय  3 वजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कल 
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SchoolMint 
 

SchoolMint नयाौँ प्राविविक िेटफमष हो जसले पररिारहरूलाई आफ्नो आिेदनको 

ब्धथर्थवत पत्ता लगाउन र Jefferson County Public Schools द्वाराव्यिब्धथर्थत सू्कल 

रोजाइ प्रणालीमा संलग्न हुने अनुमवत वदन्छ जसमा वनम्न कुराहरू समािेि छन्: 

• Jefferson County Public Schools मा नयाौँ विद्यार्थीहरूको लावग पूिष-आिेदन 

• मेरो िेगाना अपडेट गनुषहोस् 

• प्रार्थवमक आिेदन 

• दोहोरो वनिास चयन प्रविया 

• म्यागे्नट आिेदन 

• विद्यार्थी थर्थानािरण आिेदन 

• विद्यालयका दताष फारामहरू 

मोबाइल-अनुकूल र बहुिावर्क िेटफमषले उनीहरूको सू्कल रोजाइ विकल्पहरू 

बुझ्न र मागषवनदेिन गनष मद्दत गरेर पररिारहरूको लावग 2023-24 आिेदन प्रविया 

सरल बनाउने छ। आफ्नो छनोट प्रवियामा वचठ्ठा प्रयोग गने विद्यालयहरूका लावग 

सबै आिेदन सुरवक्षत र समतामूलक SchoolMint िेटफमषमा व्यिब्धथर्थत गररने छ। 

SchoolMint ले अब्धिम वमवत, आिेदनको ब्धथर्थवत र इमेल र पाि सने्दिमाफष त 

पिाउन सवकने र्थप कागजातहरू सम्बन्धी पररिारहरूलाई िास्तविकसमयमा 

वडब्धरि क्ट सञ्चार गने अनुमवत वदन्छ। 
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76 हाइ सू्कल रोजाइहरू 

आिश्यक कारबाही: 

http://jcps-apply.com/ मा विद्यालयका आिेदनहरू पेि गनषका लावग 

सबै पररिारले नयाौँ र्ाता वसजषना गनुषपछष  

http://jcps-apply.com/


 

 
 

िाय्ः  सोवधने िश्नहरू 
 

िश्न: म कसरी दताय र विद्यालयहरूमा आिेदन वदन सक्छु? 

उत्तर: Jefferson County Public Schools सू्कलहरूका लावग दताष र आिेदन वदनेबारे र्थप जानकारीका 

लावग पृष्ठ 6 हेनुषहोस्। म्यागे्नट सू्कल र कायषिमहरूमा आिेदन वदने जानकारी पवन ती पृष्ठहरूमा 

सूचीबद्ध गररएको छ। 

िश्न: सू्कल रोजाइ को अथय के हो? 

उत्तर: Jefferson County Public Schools ले सू्कल रोजाइ िणाली प्रदान गछष  जसले 

अवििािकहरूलाई आफ्नो बच्चाको आिश्यकताहरू पूरा गने विद्यालयमा आिेदन वदन वदन्छ। 

हामी अवििािकहरूलाई आफ्नो बच्चाको आिश्यकता र अध्ययन िैलीसौँग वमल्ने विद्यालय िा 

कायषिममा आिेदन वदन वदएर िैवक्षक सफलता बढाउौँछ ौँ। 2023-24 विद्यालय िर्षको नयाौँ, 

Jefferson County Public Schools ले रोजाइ के्षत्रमा बसे्न विद्यार्थीहरूलाई घर नवजक िा टाढाको 

विद्यालयमा जाने विकल्प पवन प्रदान गछष । 

िश्न: म मेरो बच्चाका लावग कवत म्यागे्नट रोजाइहरू पेि गनय सक्छु? 

उत्तर: अवििािकहरूले आिेदनमा दुई िटासम्म म्यागे्नट रोजाइहरू चयन गनष सक्छन्। 

िश्न: म कसरी फरक विद्यालय िा काययक्रममा आिेदन पररितयन गनय सक्छु? 

उत्तर: अनलाइन आिेदन वडसेम्बर 16, 2022 सम्म पररितषन गनष सवकन्छ। आिेदन अिवि समाप्त 

िएपवछ पररितषनहरू गनष अनुमवत वदइने छैन। 

िश्न: म मेरो ररसाइड्स सू्कल कसरी पत्ता लगाउन सक्छु? 

उत्तर: आफ्नो विद्यालय फेला पानषका लावग Jefferson County Public Schools िेबसाइटमा 

SchoolFinder उपकरण प्रयोग गनुषहोस्। (सू्कलफाइन्डर (SchoolFinder) QR कोड हेनुषहोस्।) 

िश्न: मैले आिेदन वदएौँ  तर मेरो ठेगाना पररितयन भएको छ। मैले के गने? 

उत्तर: िेगाना पररितषनले तपाईंको बच्चाको आिेदनलाई असर गछष  वक गदैन िने्न कुरा वनिाषरण 

गनषका लावग सू्कल रोजाइ कायाषलयमा (502) 485-6250 मा फोन गनुषहोस्। केही विद्यालय िा 

कायषिमहरूको सीमा हुन्छ। िेगाना पररितषन गनुषको अर्थष तपाईको बच्चा हुन सक्छ, 

िश्न: मेरो म्यागे्नट आिेदन अिवध छुटेको छु। मेरा विकल्पहरू के-के हुन्? उत्तर: तपाईं 

वडसेम्बर 16, 2022 पवछ म्यागे्नट आिेदन पेि गनष सकु्नहुन्छ तर विद्यालय र्थप विद्यार्थीहरूका 

लावग मात्र र्ोवलएको छ िने आिेदन मात्र आिेदन मात्र  

मावनने छ। विद्यार्थीहरू सिैं आफ्नो के्षत्र वित्रको विद्यालयमा उपब्धथर्थत हुन सक्छन्। (सू्कल रोजाइ QR 

कोड।) 

िश्न: म अवहले जेफरसन काउन्टीमा बसै्दन तर विद्यालय सुरु हुनुअवघ त्यहाौँ सने छु। के म मेरो 

बच्चाका लावग म्यागे्नट आिेदन पेि गनय सक्छु? उत्तर: तपाईं आफ्नो बच्चालाई आफ्नो सू्कल रोजाइ 

विकल्पका लागी विचार गनषका लागी म्यागे्नट आिेदन पेि गनष सकु्नहुन्छ। विद्यार्थीहरू सिैं आफ्नो के्षत्र 

वित्रको विद्यालयमा उपब्धथर्थत हुन सक्छन्। तपाईंको बच्चाले Jefferson County Public Schools सू्कलमा 

िनाष गनष सकु्नअवघ तपाईलें जेफरसन काउन्टीमा बसोबास गरेको प्रमाण उपलि गराउनुपछष । र्थप 

जानकारीका लावग (502) 485-6250 मा सू्कल रोजाइ कायाषलयमा फोन गनुषहोस्। 

िश्न: विद्यालय सुरु भएपवछ म जेफरसन काउन्टीमा सने छु। मेरो बच्चाका लावग म्यागे्नट 

विकल्पहरू के-के हुन्? 

उत्तर: 2023-24 विद्यालय िर्ष सुरु िएपवछ जेफरसन काउन्टीमा सने विद्यार्थीहरूले वडसेम्बर 31, 

2023 सम्म आफ्नो आगमनको समयमा म्यागे्नट सू्कल विकल्पको बारेमा सोिपुछ गनष सक्छन्। 

विद्यार्थीहरू सिैं आफ्नो के्षत्र वित्रको विद्यालयमा उपब्धथर्थत हुन सक्छन्। र्थप जानकारीका लावग (502) 

485-6250 मा सू्कल रोजाइ कायाषलयमा फोन गनुषहोस्। 

 

 

  

स्वीकार गररयो िने, फरक विद्यालय असाइनमेन्ट हुने छ। 

िश्न: मैले मेरो बच्चाको कामको बारेमा कवहले र कसरी थाहा पाउने छु? 

उत्तर: आिेदन अिविमा आिेदन वदने विद्यार्थीहरूलाई अवप्रल 2023 सम्ममा उनीहरूको 

आिेदनको ब्धथर्थवतको बारेमा पत्र, इमेल िा फोनद्वारा सूवचत गररने छ। 

JCPS 

SchoolFinder 

सू्कल रोजाइ 
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https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx
https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
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