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वप्रन्ट गदाष सू्कल जार्कारी सही छ। 

यवद तपाइँसँग कन रै् प्रश्नहरू छर्् भरे् कृपया वसिै विद्यालयलाई सम्पकष  गर्नषहोस्।

जेफसषर् काउन्टी पब्लिक सू्कलहरू (JCPS) मा, हामी हाम्रा प्रते्यक विद्याथीहरूबाट 

उच्च अपेक्षाहरू राखछ  ंर गिषका साथ तपाईंको बच्चालाई संलग्न गराउर् विवभन्न 

विद्यालय, कायषक्रमहरू र गवतविविहरू प्रस्ताि गछौं। 

JCPS ले 168 विद्यालयहरूमा लगभग 100,000 विद्याथीहरूलाई अवितीय वसकाइ 

अिसरहरू प्रदार् गदषछ। JCPS सँग दनई दजषर् भन्दा बढी माध्यवमक विद्यालयहरू 

छर्् जसले लैविक-विवशष्ट विद्यालय िातािरण, Verizon Innovative Learning सँग 

साझेदारी माफष त पररषृ्कत प्रविवि, उही विद्यालयमा जारी राखे्न अिसर प्रदार् गदषछ। 

 

जेफरसर् काउन्टी बोर्ष  अफ एजनकेशर् (JCBE) ले हाम्रो र्याँ सू्कल छर्ोट 

प्रस्तािलाई अर्नमोदर् गरेकोमा हामी गिष गछौं, जसले िेस्ट लनइसवभलका 

विद्याथीहरूलाई घर र्वजकको विद्यालयमा जारे् विकल्प प्रदार् गदषछ, सू्कल 

पथहरूको पूिाषर्नमार्ता बढाउर् वफर्र ढाँचाहरूलाई ब्लस्टि मलाइर् गदषछ, चनम्बक 

स्थापर्ा गदषछ। रणर्ीवत जसले रावष्टि य उतृ्कष्ट अभ्यासहरूसँग राम्रोसँग पङ््कब्लिबद्ध 

गदषछ, र र्याँ स्थापर्ा गररएको छर्ोट के्षत्रका विद्यालयहरूलाई आिश्यक स्रोतहरू 

प्रदार् गदषछ। 

 

हाम्रा सबै विद्यालयहरूले तीर् मनख्य स्तम्भहरूमा अटल फोकस साझा गछष र््: 

सफलताको झोला, जातीय समार्ता, र संसृ्कवत र जलिायन। मध्य विद्यालयका 

विद्याथीहरूले उर्ीहरूको शैवक्षक र अन्तरव्यब्लिगत सीपहरू वर्माषण गर्ष जारी 

राखे्नछर्् वकर्भरे् वशक्षकहरूले उर्ीहरूलाई समार् समथषर् प्रदार् गर्ष र रे्तृत्वलाई 

प्रोत्सावहत गरे् ठाउँमा भेट्छर््।

तपाईको बच्चाले JCPS मा आफ्र्ो वशक्षा जारी राखेको होस् िा 

वजल्लामा र्याँ होस्, हामी प्रते्यक विद्याथीको शैवक्षक 

विकासप्रवतको हाम्रो दृढ प्रवतबद्धतालाई झल्काउरे् माध्यवमक 

विद्यालयमा एक रोमाञ्चक संक्रमण प्रदार् गर्ष तत्पर छ ।ं 

हाम्रा वशक्षकहरू छैठ  ंकक्षाका विद्याथीहरूलाई मि्य 

विद्यालयका चनर् तीहरू सामर्ा गर्ष र सात  ंर आठ  ंकक्षाका 

विद्याथीहरूलाई हाई सू्कलको कामको लावग तयार छर्् भर्ी 

सनवर्वित गर्ष आिश्यक आत्मविश्वास वर्माषण गर्ष मद्दत गर्ष 

समवपषत छर््। 

तर JCPS माध्यवमक विद्यालयले गदैर्र्् 

केिल मावथल्लो र तल्लो कक्षाहरू बीचको खार्ललाई कम 

गर्नषहोस्—हामीलाई थाहा छ वक मध्य विद्यालय िर्षहरू 

व्यब्लिगत र शैवक्षक िृब्लद्धको एक अवितीय अिवि हो। हाम्रा 

विद्याथीहरूले र्याँ प्रवतभाहरू पत्ता लगाउँछर््, र्याँ विचारहरू 

अने्वर्ण गछष र््, र पढाइ, लेखर्, गवणत, विज्ञार् र सामावजक 

अध्ययर्हरूमा मात्र होइर् कला, संगीत, प्रविवि, विश्व 

भार्ाहरू, कररयर अने्वर्ण, र कलेजको तयारीमा पवर् र्याँ 

सीपहरू विकास गछष र््। 

JCPS पररिारको एक भागको रूपमा, तपाईंले ऊजाष, उदे्दश्य, 

जोश, र गिष साझा गर्नषहुरे्छ 

 

 

 

Dr. Marty Pollio 
सनपररटेने्डन्ट 

जेफरसर् काउन्टी पब्लिक सू्कलहरू

TM 
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 सनरु गर  ँ
JCPS सँग दनई दजषर्भन्दा बढी माध्यवमक विद्यालयहरू छर््, जसले गदाष सबै पृष्ठभूवमका विद्याथीहरूले आफ्र्ो सम्बन्धको भािर्ा पाउर् 

सक्छर््। रावष्टि य रूपमा मान्यता प्राप्त वशक्षकहरू र कायषक्रमहरूको साथ, हामी वजल्लाभर हाम्रा विद्याथीहरूलाई उतृ्कष्ट सेिा प्रदार् गर्ष 

विकल्पहरूको एरे प्रदार् गर्ष पाउँदा गिष गछौं। 2023-24 विद्यालय िर्षको लावग र्याँ, JCPS ले च्िाइस जोर्मा बसे्न विद्याथीहरूलाई घर 

र्वजक िा टाढाको विद्यालयमा जारे् विकल्प प्रदार् गरररहेको छ।

अको चरणहरू 

समीक्षा विकल्प 
तपाइँको बच्चाको लावग कन र् प्रकारको वसकाइ िातािरणले राम्रो काम गछष  वर्णषय गर्नषहोस्, र प्रते्यक विद्यालयमा * विद्यालय विकल्पहरू, 

कायषक्रमहरू, र/िा प्रस्तािहरू अने्वर्ण गर्नषहोस्। 

 

विद्यालय छानु्नहोस् 
प्रते्यक विद्याथीले JCPS मा आबद्धताको भािर्ा पाउर्नहुरे्छ। तपाइँको बच्चाको लावग त्यो ठाउँ खोज्नको लावग, उर्ीहरूको आिश्यकता र 

आकांक्षाहरूसँग वमल्रे् विद्यालयहरूको सूची कम्पाइल गरेर सनरु गर्नषहोस् र उपलब्ध यातायात विकल्पहरू जाँच गर्नषहोस्। 

 

a.वर्िासी विद्यालय 
हालका विद्याथीहरू: कन रै् आिेदर् आिश्यक छैर्। तपाईं स्वतः  भर्ाष हुर्नहुरे्छ। 

JCPS मा र्याँ: यवद तपाईं JCPS मा र्याँ हुर्नहुन्छ भरे् विद्यालय (वजल्ला होइर्) मा सम्पकष  गर्नषहोस्। ठेगार्ाको प्रमाण आिश्यक छ। 

b. छर्ोट के्षत्र* 
तपाइँ या त तपाइँको घर र्वजकको विकल्प िा तपाइँको ठेगार्ाको लावग तोवकएको विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् सक्ननहुन्छ जनर् टाढा छ। यो केिल छैठ  ं

कक्षाका विद्याथीहरू, वजल्लामा र्याँ माध्यवमक विद्यालयका विद्याथीहरू, िा र्याँ ठेगार्ा भएका माध्यवमक विद्यालयका विद्याथीहरूको लावग मात्र 

हो। 

c.म्यागे्नट सू्कल 
आिेदर् वदर्नहोस्: यवद तपाइँको छर्ोट तपाइँको बसोबास गरे् विद्यालय सीमा भन्दा बावहर छ भरे्, तपाइँ दनईिटा म्यागे्नट विद्यालयहरू चयर् गर्ष 

सक्ननहुन्छ। आिेदर् अिविमा आिेदर् वदर्नहोस्: र्ोभेम्बर 1-वर्सेम्बर 16, 2022। आिेदर् अिविमा आिेदर् वदरे् विद्याथीहरूलाई उर्ीहरूको 

आिेदर्को ब्लस्थवत अवप्रल 2023 सम्ममा सूवचत गरररे्छ। 

d.परम्परागत चनम्बक सू्कल 
*तपाइँ स्वतः  भर्ाष हुर्नहुरे्छ**: यवद तपाइँ हाल JCPS परम्परागत चनम्बक प्राथवमक विद्यालयमा भर्ाष हुर्नहुन्छ भरे्, कन रै् आिेदर् आिश्यक पदैर्। 

तपाइँ तपाइँको घरको ठेगार्ामा सेिा गरे् परम्परागत चनम्बक माध्यवमक विद्यालयमा स्वचावलत रूपमा भर्ाष हुर्नहुरे्छ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छर्ोट के्षत्र

 

छनोट के्षत्र चुम्बक 
काययक्रमहरू 

म्यागे्नट 
सू्कलहरू 

बसे्न 
विद्यालयहरू 

1 

2 

 

• चनम्बक आिेदर् पेस गदाष भर्ाषको ग्यारेन्टी हँुदैर्, र गलत जार्कारी पेश गदाष आिेदर् 

रद्द हुरे्छ। 

•  प्रवतक्षा सूचीहरू िर्ष देब्लख िर्षसम्म राब्लखएको छैर्। 

•  चनम्बक अर्नप्रयोगहरू चनम्बक आिेदर् अिविमा मात्र सम्पादर् गर्ष सवकन्छ। यवद 

पररितषर्हरू गररन्छ भरे्, भखषरका पररितषर्हरू मात्र विचार गररन्छ. 

•  िर्यमान िा भूर्पूिय म्यागे्नट सू्कलका विद्यार्थीहरूका भाइबवहनीहरूले आिेदन 

प्रवक्रयामा प्रार्थवमकर्ा प्राप्त िदैनन्। यद्यवप, एउटै जन्मवमवर् साझा िने 

दाजुभाइहरूका लावि आिेदनहरू (जुम्ल्याहा, वटि पे्लट्स, इत्यावद) जो चुम्बकमा 

आिेदन वदइरहेका छन् जसले वचठ्ठा प्रयोि िदयछ एक आिेदनको रूपमा 

व्यिहार िररनेछ। यी अिस्र्थामा, आमाबाबुले प्रते्यक बच्चाको लावि छुटै्ट 

आिेदन पेश िनुयपछय । 

• आिेदर् अिविमा आिेदर् वदरे् विद्याथीहरूलाई उर्ीहरूको आिेदर्को ब्लस्थवत अवप्रल 2023 

सम्ममा सूवचत गरररे्छ। 

• विद्याथीहरू म्यागे्नट सू्कल िा कायषक्रममा भाग वलर् जेफरसर् काउन्टीको बावसन्दा हुर्नपछष । 

यवद पररिारहरू स्थार्ान्तरण गदैछर्् भरे्, वतर्ीहरूले (502) 485-6250 मा JCPS सू्कल 

छर्ोट कायाषलयमा सम्पकष  गर्नषपछष । 
 

र्ोट गर्ष महत्त्वपूणष 

 

* भखषरै वसजषर्ा गररएको छर्ोट के्षत्रको बारेमा थप जार्कारीको 

लावग, यो QR कोर् आफ्र्ो स्माटषफोर्बाट स्यार् गर्नषहोस्। 

** यवद तपाइँ हाल परम्परागत चनम्बक प्राथवमक विद्यालयमा भर्ाष 

हुर्नहुन्न भरे् तपाइँले परम्परागत चनम्बक माध्यवमक विद्यालयमा 

आिेदर् वदर्नपछष । 

 



 

Jefferson County Public Schools  7 

याद िनय वमवर्हरू 
विद्यालयहरूको प्रदशषर्ी: अक्टोबर १५, २०२२ 

आिेदर् खनल्ला: र्ोभेम्बर 1, 2022 

आिेदर् समय सीमा: वर्सेम्बर 16, 2022 

स्वीकृवत सूचर्ा: अवप्रल २०२३ 
SchoolMint 

 

कसरी दताष गरे् 
 

 

अर्लाइर् दताष गर्नषहोस् 
पवहले JCPS विद्यालयमा पढेका विद्याथीहरूले फेरर दताष गर्नष पदैर्। 

यवद तपाईं JCPS मा र्याँ हुर्नहुन्छ र आफ्र्ो बसोबासको माध्यवमक विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् चाहर्नहुन्छ भरे्, तपाईंले र्याँ  

विद्याथी दताषको बारेमा पवहले विद्यालय (वजल्ला होइर्) मा सम्पकष  गर्नषपछष । विद्यालयलाई ठेगार्ाको प्रमाण चावहन्छ। 

यवद तपाईं JCPS मा र्याँ हुर्नहुन्छ र म्यागे्नट सू्कल िा म्यागे्नट कायषक्रममा भाग वलर् चाहर्नहुन्छ भरे्, वजल्लामा JCPS  

विद्याथी असाइर्मेर््ट अवफस िा अर्लाइर्मा दताष गर्नषहोस्।एक पटक दताष पूरा भएपवछ, JCPS ले तपाईंको जार्कारी प्रमावणत गरे्छ 

 

 

           वर्िेदर् गर्नष 
यवद तपाइँ तपाइँको घरको ठेगार्ा प्रदार् गरे् विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा जार् चाहार्नहुन्छ भरे्, तपाइँले एक आिेदर् पूरा गर्नषपछष ।  

पररिारहरूलाई र्याँ पे्लटफमष प्रयोग गरेर अर्लाइर् आिेदर् वदर् प्रोत्सावहत गररन्छ (SchoolMint), तर वर्म्न व्यब्लिगत आिेदर् विकल्पहरू 

 पवर् उपलब्ध छर््। 

 

JCPS School Choice Office: 4309 Bishop Lane 

 

JCPS Satellite Offices (अपोइन्टमेन्ट िारा मात्र) 

 

California Community Center: 1600 W . Saint Catherine Street 

(502) 485-8746 

 

Academy @ Shawnee: 4018 W . Market Street 

(502) 485-6787 

 

JCPS English as a Second Language (ESL) Office: 

1325 Bluegrass Avenue 
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अने्वर्ण गर्नषहोस् 
 
एक्सप्लोर पाथिेजले माध्यवमक विद्यालयमा याररयर र प्राविविक वशक्षा (CTE) को पररचय माफष त वसकाइ र संलग्नताको 

लावग स्पष्ट फोकस प्रदार् गदषछ। मोरे्लले विद्याथीहरूको लावग उदे्दश्य र दृवष्ट प्रदार् गदषछ र वसजषर्ा गदषछ 

छैठ देंब्लख बाह् -ंकक्षाको माध्यवमक र उच्च विद्यालय बीचको पनलको रूपमा सेिा गरेर वसके्न बाटो। संलग्नता, एक्सपोजर, र 

इब्लिटी अने्वर्ण को मनटन हो। लक्ष्य भरे्को हाम्रा विद्याथीहरूलाई छर्ोटहरू र अिसरहरू चाँरै् उर्ीहरूलाई उर्ीहरूको 

भविष्यको बारेमा उत्सावहत गराउर्न हो।  अने्वर्ण मध्य विद्यालयका बालबावलकाहरूको सामावजक र भािर्ात्मक 

आिश्यकताहरूलाई ध्यार्मा राखेर वर्जाइर् गररएको वथयो। हामी जान्दछ  ंवक विद्याथीहरू फवलफाप हुन्छर्् जब 

उर्ीहरूसँग उर्ीहरूको वसकाइमा छर्ोटहरू हुन्छर्् र उर्ीहरूले आफ्र्ोपर्को भािर्ा महसनस गछष र््। अने्वर्ण माफष त, 

विद्याथीहरूले छैठ  ंकक्षामा पथिे प्रस्तािहरूको घनमाउरो माध्यमबाट जारे्छर््। त्यसपवछ छैठ  ंकक्षाको अन्त्यमा, 

वतर्ीहरूले विशेर् छर्ोट समारोहमा आफ्र्ो सात -ं र आठ -ंकक्षा मागष छर् ट गरे्छर््।  

अको दनई िर्षमा, विद्याथीहरूले पररयोजर्ामा आिाररत वसकाइ, अवतवथ ििाहरू, स्थार्ीय उच्च विद्यालयहरूमा वफल्ड 

वटि पहरू, र वतर्ीहरूको जोशसँग जोर््रे् सफलता क शल कलाकृवतको यापस्टोर् ब्याकप्याक वसजषर्ा गरे् अर्नभि 

गरे्छर््। 

अने्वर्ण भरे्को याररयर छर् ट गरे् विद्याथीहरूको बारेमा होइर्; िेरै विद्याथीहरू सवजलै विचे्छद हुर् सके्न समयमा यो 

हातमा वसकाइ र विद्याथी छर् टको बारेमा हो। 

 

अने्वर्ण गर्नष अवघ, विद्याथीहरूले कला- र संगीत-आिाररत ऐब्लच्छकहरू वलरे् िा रोबोवटक्स िा स्वास्थ्य सेिा जस्ता CTE 

ऐब्लच्छकहरू पछ्याउरे् बीच छर् ट गर्नषपर्थ्यो। अब, कोर् र स्टावफंगको कारण, बच्चाहरु दनबै पाउर् सक्छर््। यो एउटा 

सबैको लावग जीत। 

एक्सप्लोर सू्कलमा भाग वलर्को लावग, कृपया विशेर् विद्यालयमा प्रिेशका लावग आिश्यकताहरूमा ध्यार् वदर्नहोस्। 

अने्वर्ण सू्कलहरूमा सबै विद्याथीहरूले अने्वर्ण वसके्न अर्नभिमा पहँुच पाउरे्छर््; विद्याथीहरूले आफैं  अने्वर्णको लावग 

आिेदर् वदर् आिश्यक पदैर्। अने्वर्ण चनम्बक िा िैकब्लल्पक कायषक्रम होइर्। वर्जाईर् वथंवकङ्क र मा ध्यार् केब्लित गर्ष 

माध्यवमक विद्यालयमा संरचर्ात्मक वशक्षाको यो र्याँ तररका हो 

िास्तविक संसारका अर्नभिहरू। हाल, त्यहाँ केन्टकी वर्पाटषमेन्ट अफ एजनकेशर् (KDE) याररयर क्लस्टरहरूसँग 

पङ््कब्लिबद्ध पाँचिटा मागषहरू छर््। आठ JCPS मध्य विद्यालयहरूले एकेरे्मीहरूसँग जोवर्रे् बाटोहरूको र्मूर्ाहरू 

प्रस्ताि गछष र्् 

उच्च विद्यालय स्तरमा लनइसवभल प्रस्तािहरूको। हामी 2023-24 विद्यालय िर्षमा थप विद्यालयहरूलाई अर्बोर्ष गरे् आशा 

गछौं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
व्यापार र सञ्चार: विद्याथीहरूले व्यापार, रे्तृत्व, र माकेवटङ्कका सबै पक्षहरू वसके्नछर््। यस मागषमा रहेका विद्याथीले व्यब्लिगत वित्त, 

उद्यमशीलता, वर्वजटल र्ागररकता, माकेवटङ्क र विज्ञापर्, सञ्चार र पत्रकाररता, वबक्री रणर्ीवतहरू विकास गर्ष, र व्यापार योजर्ामा 

ध्यार् केब्लित गर्ष सक्छर््। 

उपभोिा विज्ञार्: विद्याथीहरूले व्यब्लिगत िृब्लद्ध, पाररिाररक गवतशीलता, र प्रारब्लम्भक बाल्यकालको विकासको जवटलता पत्ता लगाउर् 

सक्छर््। वतर्ीहरूले रोजगार योग्यता र अथषशास्त्रसँग मार्िीय सम्बन्धको अर्नसन्धार् गरे्छर््। वतर्ीहरूले पाक र खार्ा सेिाहरू साथै 

फेसर् र वभत्री वर्जाइर्को संसारहरू अने्वर्ण गरे्छर््। अन्तमा, विद्याथीहरूले कृवर् व्यिसायको संसार पत्ता लगाउर् सक्छर््, जहाँ 

उर्ीहरूले हाम्रो प्राकृवतक संसारमा पाइरे् प्रणालीहरूमा ध्यार् केब्लित गरे्छर््, खाद्य विज्ञार्देब्लख र्िीकरणीय ऊजाषसम्म। 

स्वास्थ्य सेिा विज्ञार्: विद्याथीहरू वचवकत्सा के्षत्रमा केब्लित गवतविविहरूमा संलग्न हुरे्छर््। प्राथवमक उपचार/सीपीआरदेब्लख, जीिविज्ञार्, 

खेलकन द और्वि, स्वास्थ्य सेिामा बहुमनखी याररयरहरू, विद्याथीहरूले आजको मेवर्कल सेवटङ्कमा मात्र होइर् जीिर्मा पवर् सफल हुर् 

आिश्यक परे् सीपहरू वसके्नछर््। 

सािषजवर्क सेिा: विद्याथीहरूले स्थार्ीय, राज्य र रावष्टि य समनदायहरूसँग सम्बब्लन्धत सरकारी संरचर्ा, कारू्र् र वशक्षाको अने्वर्ण 

गरे्छर््। विद्याथीहरूले र्क्कली परीक्षणहरू, विपद् योजर्ाहरू, र आपतकालीर् प्रवतवक्रया पररदृश्यहरू अर्नभि गरे्छर्् र उर्ीहरूले 

सकारात्मक पररितषर् ल्याउर् काम गदाष रे्तृत्व क शल विकास गरे्छर््। 

इब्लन्जवर्यररङ््क र वर्जाइर्: विद्याथीहरूले सनरुदेब्लख अन्त्यसम्म वर्जाइर् प्रवक्रयाको बारेमा वसके्नछर््। वतर्ीहरूले रोबोवटक्स, कोवर्ङ्क, 

िास्तनकला, वर्माषण, थ्रीर्ी ग्रावफक वर्जाइर्, र वर्माषण मोरे्लहरू जस्ता माध्यमहरू माफष त वसक्नको लावग ज्ञार् लागू गरे्छर््।

JEFFERSON COUNTY 

PUBLIC SCHOOLS 
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 समार्ता • पहँुच • बनझे्न सवजलो • विवििता • विकल्प 

 

 
तपाइँ या त तपाइँको घर र्वजकको विकल्प िा तपाइँको ठेगार्ाको लावग 

तोवकएको विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् सक्ननहुन्छ जनर् टाढा छ। 

छैठ  ंकक्षामा आउरे् विद्याथीहरू, JCPS मा र्याँ विद्याथीहरू िा छर् ट 

के्षत्रमा ठेगार्ा पररितषर् भएका विद्याथीहरूले आफ्र्ो घर र्वजक िा 

टाढाको विद्यालय चयर् गर्षको लावग आिेदर् पूरा गर्नषपछष । त्यहाँ कन रै् 

पूिषवर्िाषररत विद्यालय छैर्। विद्याथीहरूले िावर्षक रूपमा आफ्र्ो चयर् 

अद्यािविक गर्ष सक्छर््। 

सबै विद्याथीहरूले म्यागे्नट र स्थार्ान्तरणका लावग पवर् आिेदर् वदर् 

सक्छर््। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 दायाँको उदाहरणले ब्यालार्ष हाई सू्कल च्िाइस जोर्मा बसे्न विद्याथीको 

माध्यवमक विद्यालय छर्ोटहरू देखाउँछ। यो विद्याथीको घर र्वजकको 

विकल्पहरू हुर््  नू्य िेस्ट एन्ड वमवर्ल सू्कल िा एकेरे्मी @ शािर्ी। 

(the New West End Middle School;the Academy @ Shawnee). 

वतर्ीहरूको टाढाको विकल्प Kammerer Middle School हो। 

विद्याथीहरूले आफ्र्ो घर र्वजकका विकल्पहरूलाई क्रमबद्ध गरे्छर््। 

यद्यवप Academy @ Shawnee एउटा चनम्बक विद्यालय हो, वजल्ला 

छर्ोट के्षत्रका विद्याथीहरूका लावग थप विकल्पहरू प्रदार् गर्ष प्रवतबद्ध 

छ। वर्माषण क्षमताको आिारमा Academy @ Shawnee चयर् गरे् 

विद्याथीहरूलाई वजल्लाले स्वतः  भर्ाष गरे्छ।

 

 
 Academy @ Shawnee Middle  

 New West End Middle  

Network 1 

Maupin Elementary Kennedy Elementary King Elementary 

Network 2 

Cochran Elementary Engelhard Elementary 

McFerran Preparatory Academy Wheatley Elementary 

Network 3 

Atkinson Academy 

Breckinridge-Franklin Elementary Byck Elementary 

Portland Elementary 

 

Academy @ Shawnee High 

छनोट के्षत्रका विद्यालयहरू 
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 मध्य विद्यालयहरू 

Resides Schools* 

Carrithers Middle School ........................................................................... 16 

Conway Middle School ............................................................................. 17 

Crosby Middle School ................................................................................ 18 

Echo Trail (Opening in 2023-24) ................................................................ 19 

Farnsley Middle School** ......................................................................... 20 

Thomas Jefferson Middle School................................................................ 33 

Kammerer Middle School ........................................................................... 21 

Knight Middle School ................................................................................ 22 

Lassiter Middle School .............................................................................. 23 

Meyzeek Middle School** ......................................................................... 24 

Moore, Marion C ., School .......................................................................... 25 

New West End Middle School*** (Opening in 2023-24) ............................. 26 

Newburg Middle School** ........................................................................ 27 

Noe Middle School ................................................................................... 28 

Olmsted Academy North ........................................................................... 29 

Olmsted Academy South ........................................................................... 30 

Ramsey Middle School .............................................................................. 31 

Stuart Academy ........................................................................................ 32 

Westport Middle School ............................................................................ 34 

 

 

Magnet Schools 

Academy @ Shawnee ............................................................................... 37 

Barret Traditional Middle School ................................................................ 38 

Brown, J . Graham, School .......................................................................... 39 

DuBois, W .E .B ., Middle Academy .............................................................. 40 

Highland Middle School ............................................................................ 41 

Grace James Academy of Excellence ......................................................... 42 

Jefferson County Traditional Middle School ................................................ 43 

Johnson Traditional Middle School ............................................................. 44 

Western Middle School for the Arts ........................................................... 45 

 
* अन्तिम नाम द्वारा िर्णमाला सू्कलहरू 

** म्यागे्नट कायणक्रम बसे्न प्रस्ताि गर्णछ 

*** सटीक स्थान वनर्ाणरर् गनण

* यवद तपाइँ तपाइँको विद्यालयको र्वजकमा, सामान्यतया 1 माइल वभत्र बस्ननहुन्छ भरे् 

यातायात प्रदार् गररएको छैर्। 

Resides Schools 

Magnet Schools 

Traditional Magnet Schools 

दु्रर् 

र्थ्यहरू 

म्यागे्नट बस्छ 

परम्परािर् 
चुम्बकहरू 

हालको पाँच  ंकक्षाका लावग कन रै् आिेदर् आिश्यक छैर् आिेदर् 

आिश्यक छ 

हाल परम्परागत प्राथवमक चनम्बकमा भर्ाष भएका विद्याथीहरूको 

लावग कन रै् आिेदर् आिश्यक छैर् 

विद्यालय बाहेक सबै विद्यालयमा यातायात उपलब्ध गराइएको छ J. Graham Brown * 
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म्यागे्नट सू्कलहरू (Magnet)  

 

 

 
 

यवद तपाईको विद्यालय छर्ोट तपाईको बसोबास गरे् विद्यालय हो भरे्, कन रै् आिेदर् 

आिश्यक पदैर्। यवद तपाइँ हाल JCPS पाँच  ंकक्षाको विद्याथीको रूपमा भर्ाष 

हुर्नभएको छ भरे् तपाइँ तपाइँको बसोबास गरे् विद्यालयमा स्वचावलत रूपमा भर्ाष 

हुर्नहुरे्छ। 

कन र् विद्यालयले तपाइँको ठेगार्ा प्रदार् गदषछ भरे्र पत्ता लगाउर्, (502) 485-3050 मा 

JCPS जर्सांब्लख्यकी कायाषलयलाई कल गर्नषहोस् िा JCPS SchoolFinder मा 

जार्नहोस्। 

यवद तपाइँको बसोबास गरे् विद्यालयमा तपाइँले भाग वलर् चाहार्न भएको चनम्बक 

कायषक्रम छ भरे् तपाइँले त्यो चनम्बक कायषक्रममा आिेदर् वदर्नपछष । (चनम्बक 

कायषक्रमहरूको लावग पृष्ठ 46-47 हेर्नषहोस्.) 

 

 
JCPS 

SchoolFinder 

 यवद तपाइँ JCPS वजल्लामा र्याँ हुर्नहुन्छ र तपाइँको बसोबासको माध्यवमक विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् चाहर्नहुन्छ भरे्, 

तपाइँले र्याँ विद्याथी दताषको बारेमा पवहले त्यो विद्यालय (वजल्ला होइर्) लाई सम्पकष  गर्नषपछष । विद्यालयलाई ठेगार्ाको प्रमाण 

चावहन्छ. 

 

 
म्यागे्नट सू्कलहरूले एक अवितीय पाठ्यक्रमको लावग समू्पणष-विद्यालय दृवष्टकोण प्रदार् गदषछ। म्यागे्नट सू्कलहरूले विर्य-

आिाररत वशक्षाको विशेर् वर्देशर् प्रदार् गदषछ जसले विद्याथीको रुवच, प्रवतभा र क्षमताहरूलाई अपील गदषछ। वजल्ला वभत्र, 

चनम्बक विद्यालयहरूले विवभन्न सामावजक आवथषक पृष्ठभूवम, जावत र शैवक्षक उपलब्लब्ध स्तरका विद्याथीहरूलाई आकवर्षत 

गछष र््। 

परम्परागत चनम्बक विद्यालयहरू मधे्य एकमा स्वीकार गररएका विद्याथीहरू उर्ीहरूको वशक्षाको माध्यमबाट प्रगवत गदाष पनर्: 

आिेदर् र्गरी त्यस कायषक्रममा उर्ीहरूको वशक्षा पूरा गर्ष टि ्याकमा छर््। 

परम्परागत कायषक्रमले उच्च संरवचत, ब्याक-टू-आिारभूत वशक्षाको िातािरण प्रदार् गदषछ: 

उच्च शैवक्षक मापदण्ड, उवचत आचरण, र्ागररकता र आत्म-अर्नशासर्को विकासमा जोर् वदइयो। 

व्यिब्लस्थत कक्षा कोठाहरू जसमा रातको गृहकायष र सू्कल वर्यमहरू (र्ि ेस कोर्हरू सवहत) को कर्ा पालर्ा आिश्यक 

पदषछ। 

विद्याथीहरूलाई आिारभूत ज्ञार् वर्माषण गर्ष र आिारभूत सीपहरूमा उच्च दक्षता हावसल गर्ष मद्दत गरे् वर्देशात्मक 

दृवष्टकोणहरूमा केब्लित एउटा वमशर्। 
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  Carrithers Middle School 
विद्याथीहरू: 586 

ठेगार्ा: 4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299 

फोर्: (502) 485-8224 

वप्रन्तिपल : M . Denise Franklin-Williams, Ed .D . 

इन्टररे्ट: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers 

 
Carrithers Middle School मा, हाम्रो लक्ष्य भरे्को प्रभािकारी र आकर्षक वशक्षण र वसकाइ रणर्ीवतहरू माफष त 

प्रते्यक विद्याथीको उपलब्लब्ध र िृब्लद्ध बढाउर्न हो। सँगै, हामी हाम्रा विद्याथीहरूलाई वसकाइप्रवत प्रवतबद्ध उत्पादक 

र्ागररक बन्न तयार गर्ष कठोर शैवक्षक स्तरहरू प्रयोग गछौं।

  Conway Middle School 
विद्याथीहरू: 732           

 वप्रन्तिपल l: Jeannie Lett  

फोर्: (502) 485-8233 

ठेगार्ा: 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258 

इन्टररे्ट: http://conway.jcps.schooldesk3.net 

 
Conway Middle School को वमशर् भरे्को हाम्रा विद्याथीहरूलाई जीिर्मा सफल हुर् तयार पार्ष र पे्रररत गर्षको लावग 

हेरचाह गरे् िातािरणमा गनणस्तरीय वसकाइ अर्नभिहरू प्रदार् गर्नष हो। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 
अवग्रम कायषक्रम 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

विद्याथी र वशक्षक बीच सम्बन्ध वर्माषण गर्ष दैवर्क 

सल्लाह अिवि 

सामनदावयक साझेदारहरूले साउथविक सामनदावयक 

केि, जेफरसर्टाउर् समनदाय, स्थार्ीय 

विश्वविद्यालयहरू, र गनणस्तरका मावर्सहरू समािेश 

छर््। 

पूणष-समय मार्वसक स्वास्थ्य सल्लाहकार 

केन्टकी म्यनवजक एजनकेटसष एसोवसएसर् (KMEA) 

ब्यान्ड, कोयर र आकेस्टि ामा विवशष्ट मूल्याङ्कर्हरू 

केही मध्य विद्यालय मावचषङ्क ब्यान्ड मधे्य एक प्रस्ताि 

गदषछ

 
विद्याथी गवतविविहरू: िर्नविषद्या, बासे्कटबल, भवलबल, 

बेसबल, सफ्टबल, रृ्त्य, से्टप वटम, वचयरवलवर्ङ्क, 

रोबोवटक्स, टि ्याक, क्रस-कन्टि ी, फन टबल, ब्लिक ररकल, 

चेस 

अने्वर्ण अिवि विकल्पहरूमा तीरंदाजी, चेस, लेगो, 

खार्ा पकाउरे्, र विचे्छदर् समािेश छ। 

विद्याथी रे्तृत्व अिसरहरू: बीटा क्लब, सम्मार् रोल, 

ब्ल्याक विद्याथी संघ, विद्याथी पररर्द, विद्याथी प्रविवि 

रे्तृत्व कायषक्रम (STLP), Verizon विद्याथी टेक टोली 

पूणष रूपमा कायष गरे् विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, र 

गवणत (STEM) सम्बब्लन्धत कला रोटेशर्को प्रयोगशाला 

भाग

अवग्रम कायषक्रम 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

लवचलो वसट, प्रोजेक्ट से्पस, र टेक्नोलोजी पहँुचको 

साथ अपरे्ट गररएको वमवर्या सेन्टर 

पनरस्कार विजेता आकेस्टि ा, ब्यान्ड, र चेस टोली 

यनिा सेिा केि (YSC) ले वसकाइ अिरोिहरू हटाउर् 

मद्दत गदषछ।

विद्याथी गवतविविहरू: फन टबल, बेसबल, बासे्कटबल, फन टबल, 

क्रस-कन्टि ी, टि ्याक, वचयरवलवर्ङ्क, रृ्त्य, भवलबल, र 

सामावजक/शैवक्षक क्लबहरू 

विद्याथी टेक्नोलोजी रे्तृत्व कायषक्रम (STLP) टोलीले वर्वजटल 

उत्पादर्हरू अर्लाइर् न्यायका लावग पाँच राज्य च्याब्लम्पयर्वशप 

पनरस्कारहरू कमाए। 

क गर रे् हस्तके्षप अिविहरू माफष त वसक्नको लावग व्यब्लिगत 

दृवष्टकोण
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 Crosby Middle School 
विद्याथीहरू: 1,025 

 वप्रन्तिपल : Kara Ammerman, Ed .D .  

फोर्: (502) 485-8235 

ठेगार्ा: 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 

इन्टररे्ट: http://bit.ly/CrosbyCougarsHub 

 
क्रसबी वमर्ल सू्कलको वमशर् भरे्को सान्दवभषक र कठोर वर्देशर्हरू प्रदार् गर्नष हो जसले विद्याथीहरूलाई 

उत्पादक र्ागररक र भविष्यका रे्ताहरू बन्न पे्रररत गदषछ। विद्याथी, अवभभािक र विद्यालयको संयनि प्रयासमा 

शैवक्षक प्रवक्रया सबैभन्दा पूणष हुन्छ भने्न हामी विश्वास गछौं। हाम्रा कायषक्रमहरूले सबै विद्याथीहरूलाई शैवक्षक र 

भािर्ात्मक रूपमा उतृ्कष्ट हुरे् अिसर प्रदार् गदषछ।. Crosby मा प्रते्यक विद्याथी एक अवितीय व्यब्लि हो 

जसलाई हामी हाई सू्कलमा संक्रमणको लावग तयार गछौं र - अझ महत्त्वपूणष - जीिर्। 

विद्यालय हाइलाइटहरू

ECHO Trail Middle School 
2023-2024 खनलै्द 

 
वप्रब्लिपल, आविकाररक विद्यालयको र्ाम, र सम्पकष  जार्कारी शरद 2022 मा घोर्णा गरररे्छ। यो जार्कारी  

छापे्न समयमा उपलब्ध वथएर्। इको टि ेल मध्य विद्यालय 2023-24 विद्यालय िर्षको सनरुमा छैठ  ंकक्षाका  

विद्याथीहरूको उद्घाटर् कक्षाको साथ खनल्रे्छ। यो वर्म्न दनई विद्यालय िर्षहरूमा, कक्षा ६ देब्लख ८ सम्म,  

सेिा वदरे् पूणष माध्यवमक विद्यालयमा बढ्रे्छ। 

हामी इको टि ेल रेवसर््स र च्िाइस जोर्का विद्याथीहरूलाई सेिा वदरे्छ ।ं Floyds Fork को Parklands  

को छेउमा अिब्लस्थत, Echo Trail को बावहरी भाग प्राकृवतक िातािरणलाई पूरक बर्ाउर् र विद्याथीहरूलाई  

विद्यालयको याम्पस र Parklands िारा प्रदार् गररएको वसकाइ र अर्नभिहरूमा संलग्न हुर्को लावग  

पहँुच प्रदार् गर्ष वर्जाइर् गररएको हो। 
 

अवग्रम कायषक्रम 

उच्च प्रवतस्पिी विवशष्ट गवणत वििार् (DMS) 

कायषक्रम 

विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत 

(STEAM) कायषक्रम कोवर्ङ्क, ईब्लन्जवर्यररङ््क, 

रोबोवटक्स, वर्वजटल संगीत, वर्वजटल कला, विद्याथी 

टेक्नोलोजी रे्तृत्व कायषक्रम (STLP), र गनगल कक्षा 

वर्देशर् िारा समवथषत।

स्थार्ीय, राज्य, के्षत्रीय र रावष्टि य स्तरहरूमा प्रवतस्पिाष 

गरे् विद्याथी गवतविविहरू, क्लबहरू, र खेलकन द 

टोलीहरूको विसृ्तत दायरा 

हाम्रो क्रसबी फोर C's (सञ्चार, सहयोग, एकरूपता, 

र उत्सि) लाई जोर् वदरे् दशषर्लाई पछ्याउँछ हाम्रा 

विद्याथीहरूलाई उर्ीहरूको क्षमतालाई अविकतम 

बर्ाउर् सशि बर्ाउर्।

थप रूपमा, भिर्को वभत्री भाग मध्य विद्यालय टोलीहरूमा सार्ा वसकाइ समनदायहरूलाई 

 समथषर् गर्ष पोर्हरूमा वर्जाइर् गररएको छ।  

हामी ए हुरे्छ  ं JCPS Explore Pathway School - हामी इको टि ेलको साझेदार हाई सू्कलसँग 

 पङ््कब्लिबद्ध मागषहरू भएको विद्यालय हुरे्छ ।ं
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Farnsley Middle School 
विद्याथीहरू: 1,041  

वप्रन्तिपल : Carolyn B . Smith  

फोर्: (502) 485-8242 

ठेगार्ा: 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216  

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson. 

kyschools.us/farnsleymiddleschool/home 

 
हामी एक सनरवक्षत िातािरण प्रदार् गदषछ  ंजसले आजीिर् विद्याथी  

सफलतालाई प्रोत्साहर् वदन्छ। हामी हाम्रा विद्याथीहरूको विवशष्टता 

 पवहचार् गछौं र वशक्षाविद्हरूमा विद्याथी केब्लित उतृ्कष्टता र सामावजक  

सीपहरूको विकासलाई बढािा वदर् प्रवतबद्ध छर््। हामी एकेरे्मीहरूसँग  

पङ््कब्लिबद्ध गरे् मागष अने्वर्ण गरे् प्रस्ताि गरे् पवहलो विद्यालयहरू मधे्य एक 

 ह  ंLouisville को, विद्याथीहरूलाई ह्यान््डस-अर्, आकर्षक वसकाइ अर्नभिहरू 

 प्रदार् गदै। 

 

 

              Kammerer Middle School 
 

विद्याथीहरू: 721  

वप्रन्तिपल : Shannon Corrigan       फोर्: (502) 485-8279 

ठेगार्ा: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222  

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.  

kyschools.us/kammerer-middle/home 

 
Kammerer Middle School मा, हाम्रो प्राथवमक फोकस शैवक्षक  

उपलब्लब्ध हो। तपाईं हलिे र कक्षाकोठाहरू माफष त  

वहंर््दा, तपाईंले सू्कलभरर रोमाञ्चक, केब्लित, र उच्च संरवचत 

 विद्याथीहरूको वसकाइ देखर्नहुरे्छ।. 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 
गवणत/विज्ञार्/प्रविवि (MST) चनम्बक कायषक्रम, अवग्रम 

कायषक्रम, र शैवक्षक, कला, रचर्ात्मकता, र रे्तृत्व को के्षत्र 

मा उपहार र प्रवतभाशाली कायषक्रम 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

केन्टकी म्यनवजक एजनकेटसष एसोवसएसर् (KMEA) ब्यान्ड, 

कोयर र आकेस्टि ामा विवशष्ट मूल्याङ्कर्हरू 

पनरस्कार-विजेता र रावष्टि य मान्यता प्राप्त शैवक्षक र रे्तृत्व 

टोलीहरू: विद्याथी प्रविवि रे्तृत्व कायषक्रम (STLP) र 

अन्य कायषक्रमहरू: Quick Recall/Future Problem 

Solvers, Tech Team, Beta Club, Best Buddies, 

MLKU (Black Student Union [BSU]), LGBTQ+, 
Kentucky United Nations Assembly (KUNA), 

Kentucky Youth Assembly (KYA). 

 

 

 
मागष अने्वर्ण प्रस्तािहरू 

सामनदावयक विद्यालय साइट जसले समू्पणष पररिार र 

समनदायको लावग सू्कल पवछ कायषक्रमहरू र सेिाहरू 

प्रदार् गदषछ 

बासे्कटबल, बेसबल, र टि याक र वफल्ड सवहत रावष्टि य, 

राज्य, के्षत्रीय र वजल्ला च्याब्लम्पयर्वशपहरू आयोजर्ा गरे् 

40 अवतररि वक्रयाकलाप/एथलेवटक्स 

याम्पसमा फरावकलो हररयो ठाउँ, १-माइल वहर््रे् 

टि याक, बेसबल/सफ्टबल र्ायमण्ड, र फन टबल र फन टबल 

मैदार्हरू समािेश छर््।. 

शैवक्षक टोली, एवर्मे/मंगा, बीटा क्लब, चेस, र्ि ामा 

क्लब, वपङ्क-पङ्क क्लब, भविष्य समस्या समािार् 

गरे्, वगटार क्लब, ज्याज ब्यान्ड, फोटोग्राफी क्लब, 

ब्लिक ररकल, र इयरबनक सवहत 20 विद्याथी 

गवतविविहरू। 

पनरस्कार-विजेता ब्यान्ड, कोयर, र अकेस्टि ा 

कायषक्रमहरू

अवग्रम 

कायषक्रम, सम्मार् कायषक्रम, विवशष्ट गवणत वििार् (DMS) 

 कायषक्रम, र सनरवक्षत र र्ागररक विद्यालय कायषक्रम 

मागष अने्वर्ण प्रस्तािहरू

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FARNSLEY MIDDLE SCHOOL 

 

 

 
 

 

 
Lorem ipsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KAMMERER MIDDLE SCHOOL 

 

 

 
 

 

 
Lorem ipsum 
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Knight Middle School 
 

विद्याथीहरू: 448  

वप्रन्तिपल : Jeronda Majors                   फोर्: (502) 485-8287 

ठेगार्ा: 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 

इन्टररे्ट: http://knight.jcps-ky.com 
 

हाम्रो वमशर् भरे्को इब्लिटी र समार्नभूवतमा आिाररत वसकाउरे् समनदाय हुर्न हो वकर्वक हामी प्रते्यक विद्याथीलाई 

सामावजक, भािर्ात्मक र शैवक्षक रूपमा संलग्न र सशि बर्ाउँछ ।ं 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

  Lassiter Middle School 
विद्याथीहरू: 1,015 

 वप्रन्तिपल l: Dr . Jason S . Detre               फोर्: (502) 485-8288 

ठेगार्ा: 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214 

इन्टररे्ट: http://jcps_lassiter.campuscontact.com/ 
 

हामी हाम्रो सनरवक्षत र संरवचत वसकाइ िातािरण, उच्च शैवक्षक अपेक्षाहरू, र सकारात्मक विद्यालय संसृ्कवतका  

लावग पररवचत छ ।ं Lassiter मेरो सू्कलमा एक रे्ता हो जहाँ विद्याथीहरूलाई 21 औ ंशताब्दीको रे्तृत्व र जीिर् 

 सीपहरू वसकाइन्छ जसले व्यब्लिगत सशब्लिकरण र व्यब्लिगत िृब्लद्धको लावग रे्तृत्व गदषछ।

पनर्स्थाषपर्ा अभ्यासका लावग वजल्ला-वर्िाषररत र्मूर्ा 

मध्य विद्यालय (RP) 

विद्याथी-केब्लित वशक्षामा ध्यार् केब्लित गदषछ जसले 

विद्याथीहरूलाई पाठ्यक्रम र पररयोजर्ा-आिाररत 

वसकाइ (PBL) जस्ता अिसरहरूसँग सवक्रय रूपमा 

संलग्न गराउँछ। 

प्रते्यक िर्ष सम्बब्लन्धत कलाहरू माफष त विद्याथीहरूलाई 

दनई विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत 

(STEAM) मा आिाररत पाठ्यक्रमहरू प्रदार् गदषछ। 

ऐब्लच्छकहरूको विसृ्तत दायरा: कला, सहकमी 

टू्यटोररङ्क, शारीररक वशक्षा (पीई), अर्नकूली पीई र 

अर्नकूलर् कला, स्वास्थ्य, ब्यान्ड, आकेस्टि ा, कला र 

मार्विकी, कोरस 

विद्याथी गवतविविहरू: शैवक्षक टोली, विद्याथी प्रविवि 

रे्तृत्व कायषक्रम (STLP), वचयरवलवर्ङ्क, चरण टोली, 

केटा र केटीहरूको बासे्कटबल, िावर्षक पनस्तक, झण्डा 

र ट्याकल फन टबल, क्रस-कन्टि ी, भवलबल, आचषरी, 

टि ्याक, फन टबल

विद्यालय िर्षभरर विद्यालय पवछ र्ाइट क्लबहरू प्रस्ताि 

गदषछ। र्ाइट क्लबहरू विद्याथीहरूको रुवचको 

आिारमा फरक-फरक हुन्छर्् तर यसमा आटष क्लब, 

र्ाइट केयर, र्ि ामा, आचषरी, र्ाइटली नू्यज, 

एसटीएलपी/टेक क्लब र सामनदावयक बगैंचा समािेश 

छर््। 

जब्लस्टस र्ाउ लवर्षङ्क हब सहभावगता अिसरहरूले 

यनिाहरूलाई प्रणालीगत समस्याहरू समािार् गर्ष र 

लनइसवभलमा अझ न्यायपूणष समनदाय वसजषर्ा गर्ष मद्दत 

गर्ष एकसाथ आउर् सशि बर्ाउँछ।

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 
Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

प्रवतवष्ठत याब्लिज अन्तराषवष्टि य वििार् कायषक्रम प्रदार् 

गदषछ, अन्तराषवष्टि य स्नातक भन्दा बढी कलेज र 

विश्वविद्यालयहरू िारा मान्यता प्राप्त विश्वको अग्रणी 

उर््र्त कायषक्रम पाठ्यक्रम। 

(आईबी)। उन्नत कायषक्रम कक्षाहरू भार्ा कला, गवणत, 

विज्ञार्, र सामावजक अध्ययर्हरूमा उपलब्ध छर््। 

कला, ब्यान्ड, कोरस, रचर्ात्मक लेखर्, आकेस्टि ा, र 

वभवर्यो उत्पादर् कक्षाहरूमा कलात्मक र रचर्ात्मक 

अवभव्यब्लिलाई प्रोत्साहर् वदन्छ। 

हाम्रा शैवक्षक र द्रनत सम्झर्ा टोलीहरूमा भाग वलर् 

विद्याथीहरूलाई चनर् ती वदन्छ (विगत तीर् िर्षदेब्लख 

के्षत्रीय गभर्षर कप च्याब्लम्पयर्हरू)

 
बीटा क्लब, रावष्टि य सम्मार् समाज, र विद्याथी पोर्ण  

सल्लाहकार पररर्द प्रदार् गदषछ 

खेल अिसरहरू: तीरंदाजी, बेसबल, बासे्कटबल, 

 वचयरवलवर्ङ्क, क्रस-कन्टि ी, फ्ल्याग फन टबल, फन टबल, 

 सफ्टबल, टि ्याक, भवलबल 

विद्याथी गवतविविहरू: खार्ा पकाउरे्, र्ाटक, 

 केटीहरू हु कोर्  

र खेल, द र्मा केटीहरू, Minecraft, रोबोवटक्स, 

 सनरवक्षत वसटर, विद्याथी पररर्द, विद्याथी प्रविवि रे्तृत्व  

कायषक्रम (STLP), 

 िावर्षक पनब्लस्तका, एरे्लाने्ट वहसै्पवर्क उपलब्लब्धहरू
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                  Meyzeek Middle School 
 

विद्याथीहरू: 944  

वप्रन्तिपल : Charles Marshall                    फोर्: (502) 485-8299 

ठेगार्ा: 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203 

इन्टररे्ट: http://meyzeek.jcps-ky.com 
 

हामी एक सन्तनवलत पाठ्यक्रम प्रदार् गदषछ  ंजसमा सबै विद्याथीहरूलाई आलोचर्ात्मक रूपमा सोच्न र अकादवमक 

रूपमा उतृ्कष्ट हुर् चनर् ती वदइन्छ। Meyzeek ऐवतहावसक रूपमा प्रवतवष्ठत विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, र गवणत 

(STEM) कायषक्रमले शहर भरका सबैभन्दा प्रवतभाशाली वििार्हरूलाई आकवर्षत गदषछ र STEM को के्षत्रमा 

गवतशील भविष्यको लावग वतर्ीहरूलाई तयार गर्ष वर्जाइर् गररएको असािारण अर्नभि प्रदार् गदषछ। यो अर्नभिले 

विवभन्न वसकाउरे् समनदायको वसकाउरे् शैली र रुवचहरूलाई सम्बोिर् गर्ष कलात्मक अवभव्यब्लिलाई एकै साथ 

एकीकृत गदाष STEM अर्नसन्धार् र अने्वर्णलाई बढािा वदन्छ। 

 

                        Marion C. Moore School 
विद्याथीहरू: 1,015 (Grades 6–8) 

वप्रन्तिपल : Traci M . Hunt 

फोर्: (502) 485-8304 

ठेगार्ा: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 

इन्टररे्ट: http://moore.jcps.schooldesk.net 

 

हाम्रो संसृ्कवत हाम्रो वमशर् र दृवष्टकोणबाट उत्पन्न हुन्छ। हामी एउटा विद्यालय बने्न प्रयास गछौं जहाँ विद्याथीहरू बन्न  

चाहन्छर््, ियस्कहरूले काम गर्ष चाहन्छर््, र समनदायले आफ्र्ा छोराछोरीहरू उपब्लस्थत भएकोमा गिष गछष ।  

हामी लनइसवभल सहरको सबैभन्दा ठूलो विद्यालय ह  ंर गिषका साथ कक्षा ६ देब्लख १२ सम्म सेिा गछौं। तपाईंको बच्चा 

 हामीसँग हुर् सक्छ 

सात िर्षको लावग, जनर् मूरको संयनि विद्यालय मोरे्लको एक अवितीय लाभ हो। 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 
हाम्रो अवितीय समनदाय, समृद्ध इवतहास, र वर्रन्तर सफलताले सू्कलको भािर्ालाई इन्धर् वदन्छ जनर् Meyzeek 

Mystique भवर्न्छ। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

प्रस्तािहरू Project Lead The Way (PLTW), 

जसले कक्षाकोठाको संलग्नता र उत्साह बढाउँछ, 

सहकायषलाई बढाउँछ, र खोजका क्षणहरू र गवहरो 

समझलाई पे्रररत गछष । 

िास्तविक-विश्व िस्तनहरू वर्जाइर्, वर्माषण, र कायषक्रम गर्ष VEX 

रोबोवटक्स पे्लटफमष प्रदार् गदषछ, जसै्त 

टि ावफक लाइटहरू, टोल बनथहरू, र रोबोवटक हवतयारहरू

गवणत/विज्ञार्/प्रविवि (MST) चनम्बक कायषक्रम 

बीजगवणत र ज्यावमवत सवहत उन्नत-स्तरको गवणत 

प्रवतभाशाली र प्रवतभाशाली विद्याथीहरूको लावग अवग्रम 

कायषक्रम र प्रोग्रावमङ्क 

रोबोवटक्स र ईब्लन्जवर्यररङ््क प्रस्तािहरू राज्य र रावष्टि य 

स्तरमा पनरस्कार प्राप्त गर्षका लावग पररवचत छर्् 

पररयोजर्ा रे्तृत्व मागष (PLTW) 

टेक्नोलोजी-एप वसजषर्ाकताषहरू, कोवर्ङ्क, र Amazon 

Future Engineers पाटषर्र 

विज्ञार् मेला र STEM वसकाइको प्रदशषर्

दोस्रो भार्ाको रूपमा अंगे्रजी (ESL) 

सामनदावयक विद्यालय कायषक्रमले समू्पणष पररिारको लावग 

विद्यालय पवछका कायषक्रमहरू र सेिाहरू प्रदार् गदषछ। 

प्रवतस्पिी शैवक्षक टोलीहरू 

र रे्तृत्व अिसरहरू, केन्टकी संयनि राष्टि  संघ (कन र्ा), 

केन्टकी यनिा सभा (KYA), रावष्टि य जनवर्यर बीटा क्लब, 

म्याथकाउन््टस, साइि ओलब्लम्पयार्, गभर्षर कप, बहस, 

भविष्य समस्या समािार्, र द्रनत सम्झर्ा सवहत। 

30 अवतररि वक्रयाकलापहरू, क्लबहरू, र प्रवतस्पिी 

एथलेवटक टोलीहरू संयनि

विद्याथीहरूले ईब्लन्जवर्यररङ््क र बायोमेवर्कल विज्ञार्मा 

PLTW का गवतविविहरूमा संलग्न हुर्ाले, 

उर्ीहरूलाई हाईसू्कल र त्यसभन्दा बावहरका 

विद्यालयहरूमा हेर्ष सके्न सम्भािर्ाहरू प्रदार् 

गररन्छ। 

वतर्ीहरूको जीिर्मा रचर्ात्मकता र र्िीर्ताको 

प्रभािको बनझाइ विकास गर्ष वर्जाइर् र मोर्वलङ्कको 

लावग अिसरहरू प्रदार् गदषछ।

 

माध्यवमक विद्यालय र हाई सू्कलका विद्याथीहरू याम्पस साझा गरे् 

अवितीय संरचर्ाले शैवक्षक फोकसमा ब्लस्थरतालाई समथषर् गदषछ। 

सम्बब्लन्धत कला पाठ्यक्रमहरू, जो उच्च दपषण 

 सू्कल एकेरे्मीहरू, प्रस्तािहरू अने्वर्ण गरे् अिसर प्रदार् गर्नषहोस्. 
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New West End Middle School 
2023-24 खनलै्द 

 
वप्रब्लिपल, आविकाररक विद्यालयको र्ाम, स्थार्, र सम्पकष  जार्कारी पतर् 2022 मा घोर्णा गरररे्छ। यो जार्कारी 

छापे्न समयमा उपलब्ध वथएर्। 

िेस्ट एन्ड वमवर्ल सू्कल 2023-24 सू्कल िर्षको सनरुमा छैठ  ंकक्षाका विद्याथीहरूको उद्घाटर् कक्षाको साथ 

खनल्रे्छ। यो एक पूणष माध्यवमक विद्यालय बने्नछ, वर्म्न दनई विद्यालय िर्षहरूमा कक्षा ६ देब्लख ८ सम्म सेिा प्रदार् गदै। 

िेस्ट एन्ड वमर्ल सू्कलले िेस्ट एन्ड वमर्ल सू्कल रेवसरे्स् जोर्का विद्याथीहरूलाई सेिा वदरे्छ। विद्यालयको 

वर्जाइर् अत्यािनवर्क हुरे्छ, मध्य विद्यालय टोली मोरे्ललाई समथषर् गरे् सार्ा वसकाउरे् समनदायहरूमा ध्यार् 

केब्लित गदै।

               Newburg Middle School 
 

विद्याथीहरू: 943  

वप्रन्तिपल: Nicole Adell                          फोर्: (502) 485-8306 

ठेगार्ा: 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-

school/home 

 
हामी विद्याथीहरूलाई हाम्रो विश्वव्यापी समाजको योगदार्कताष सदस्य बने्न क्रममा टोली कायष, आलोचर्ात्मक सोच र  

आत्म-अर्नशासर् माफष त सफलता र आत्म-विश्वास प्रिद्धषर् गदै ज्ञार्को खोजीमा विद्याथीहरूलाई पे्रररत गरे् लक्ष्य राखछ ।ं 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 
िेस्ट एन्ड वमर्ल सू्कल एक JCPS एक्सप्लोर पाथिे सू्कल हुरे्छ जनर् िेस्ट एन्ड वमर्ल सू्कलको पाटषर्र हाई सू्कलसँग 

वमल्दोजनल्दो छ।

गवणत/विज्ञार्/प्रविवि (MST) चनम्बक कायषक्रम, अवग्रम 

कायषक्रम, र ईब्लन्जवर्यररङ््क पाठ्यक्रम 

विद्याथी संगठर्ले २१ भार्ा बोल्छ। 

विश्व प्रवसद्ध VEX रोबोवटक्स र ईब्लन्जवर्यररङ््क कायषक्रम 

केन्टकी संगीत वशक्षक संघ (KMEA) अकेस्टि ा, ब्यान्ड, 

र कोरसमा विवशष्ट मूल्याङ्कर्हरू 

चाटषर्ष केटा स्काउट टु्रप सवहतको JCPS सू्कल मात्र 

(Boy Scout Troop (#491) 

फन टबल, बासे्कटबल र बेसबलमा ब्याक-टू-प्याक वजल्ला 

च्याब्लम्पयर्हरू 

एथलेवटक अिसरहरू: भवलबल, वचयर, फन टबल, क्रस-

कन्टि ी, बेसबल, सफ्टबल, बासे्कटबल, टेवर्स, तीरंदाजी, 

फन टबल, eSports, रृ्त्य 

स्थार्ीय-, के्षत्रीय-, र रावष्टि य-स्तर शैवक्षक प्रवतस्पिाष 

अिसरहरू 

र्ि ोर् कोसषको साथ बावहरी कक्षा

Kutz 4 Kidz: राज्य-इजाजतपत्र, पूणष रूपमा सञ्चालर् र्ाई  

पसल जसले बच्चाहरूलाई वर्ः शनल्क कपाल काट्रे् प्रस्ताि 

 गदषछ 

विद्याथी उपलब्लब्ध सामनदावयक केि (SACC) ले विद्याथी र 

पररिारहरूलाई लनगा, जनत्ता र ताजा उत्पादर्हरू साइटमा  

नू्यबगषमा पहँुच प्रदार् गदषछ। सामनदावयक साझेदारहरू, जसै्त 

(Meijer, 
Amazon, Lowe’s, California Closets, and Zappos)  

पररयोजर्ाहरूले SACC स्टक राख्न मद्दत गदषछ। 

ह्यान््डस-अर् साइि, टेक्नोलोजी, इब्लन्जवर्यररङ्क, र गवणत  

(STEM) अिसरहरू र Verizon- र Project Lead the Way 

(PLTW) को वित्त पोवर्त इर्ोभेसर् ल्याबमा र्याँ प्रविवि 

Faurecia, GE Appliances, र Newburg Boys' and  

Girls' Club सँग बवलयो सामनदावयक साझेदारी 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा
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                             Noe Middle School 
 

विद्याथीहरू: 1,340  

वप्रन्तिपल: Jennifer Cave                              फोर्: (502) 485-8307 

ठेगार्ा: 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208 

इन्टररे्ट: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe 

 
विवििता, रचर्ात्मकता, र अकादवमक उतृ्कष्टता - यी Noe Middle School को विशेर्ता हुर््। चनर् तीपूणष 

पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराएर र प्रते्यक बालबावलकाको व्यब्लिगत प्रवतभालाई मान्यता वदएर, Noe ले विद्याथीहरूलाई 

उच्च विद्यालयको मागहरूका लावग तयार पादै उर्ीहरूको यनिा उत्साह र संसारमा फरक पारे् इच्छालाई सम्मार् गछष । 

हाम्रो वमशर् भरे्को विद्याथी-केब्लित िातािरण माफष त सबै गवतविविहरूको लक्ष्यको रूपमा विद्याथी सफलतामा ध्यार् 

केब्लित गर्नष हो; एक अन्तः विर्य टोली-वशक्षण संगठर्; र कमषचारी, अवभभािक र समनदायको सहयोगी प्रयास। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

  Olmsted Academy North 

विद्याथीहरू: 509  

वप्रन्तिपल: Tonkeyta Rodgers                    फोर्: (502) 485-8331 

ठेगार्ा: 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/olmstednorth/home 
 

हाम्रो वमशर् भरे्को विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत (STEAM) मा याररयरहरूको अने्वर्णलाई 

प्रोत्सावहत गर्नष हो जनर् आलोचर्ात्मक सोच, सहयोग र र्िीर्तामा आिाररत सान्दवभषक, कठोर वर्देशर्हरू  

प्रदार् गरेर। सँगै, हामी प्रते्यक विद्याथीलाई संलग्न, पे्रररत, सशि, 

र कलेज र याररयर को लागी तयार छ। 

हाम्रो संसृ्कवत हाम्रा यनिा पनरुर्हरूलाई कठोरता प्रदार् गरे् हाम्रो वमशर्िारा संचावलत छ 

वर्देशर् - STEAM-केब्लित अने्वर्ण माफष त सहयोग र समािेशलाई प्रोत्सावहत गरे् - र्िीर् भविष्य वर्जाइर् गर्ष।

वभजनअल र परफवमषङ्क आट्षस म्यागे्नट कायषक्रममा 

ब्यान्ड, कोरस, रृ्त्य, र्ाटक, अकेस्टि ा र वभजनअल 

आटषहरूमा द्रनत कक्षाहरू समािेश छर््। 

वशक्षाविद्, कला, रचर्ात्मकता र रे्तृत्वमा उतृ्कष्ट हुरे् 

विद्याथीहरूका लावग JCPS को एकमात्र माध्यवमक 

विद्यालय वगफे्टर् र ट्यालेने्टर् म्यागे्नट कायषक्रम 

अवग्रम कायषक्रम 

िक तावलका प्रयोग गदषछ 

बीजगवणत I र ज्यावमवत प्रदार् गदषछ 

हाई सू्कल के्रवर्ट को लागी

संकायले वगफे्टर् वशक्षामा अर्नमोवदत वशक्षकहरू 

समािेश गदषछ। 

विद्याथी रे्तृत्व अिसरहरू र सेिा-वशक्षा 

पररयोजर्ाहरू:National Junior Beta Club, Student 

Technology Leadership Program (STLP), 

Kentucky United Nations Assembly (KUNA), 

Kentucky Youth Assembly (KYA) 

एथलेवटक्स, शैवक्षक प्रवतयोवगताहरू, र रुवचका 

क्लबहरूमा 40 अवतररि वक्रयाकलापहरू

विद्यालय हाइलाइटहरू 
 
Innovation Lab-Occulus Go VR हेर्सेटहरू, HTC 

Vive Pro इमवसषभ VR हेर्सेटहरू, 3D वप्रन्टरहरू, 

कोवर्ङ्क वकटहरू, वर्वजटल वमवर्या उपकरणहरू, र 

यामेराहरू 

स्टीम चनम्बक कायषक्रम र 

अवग्रम कायषक्रम 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

एकल-वलंग सेवटङ्कमा STEAM पाठ्यक्रमको 

फाइदाहरूका साथ यनिा पनरुर्हरूलाई प्रदार् गदषछ 

कायषक्रमहरू, क्लबहरू, र गवतविविहरूले शैवक्षक 

सीपहरू र रे्तृत्व क्षमताहरू वर्माषण गर्ष मद्दत गछष र््।

 
विद्याथी टेक्नोलोजी रे्तृत्व कायषक्रम (STLP), कोवर्ङ्क,  

मेकावर्कल इब्लन्जवर्यररङ्क, वर्वजटल वर्जाइर्, र रोबोवटक्सका  

साथै अकेस्टि ा, ज्याज ब्यान्ड, शो कोइर, र एमे्बसेर्र कोइर  

सवहतको पूणष संगीत कायषक्रम प्रदार् गदषछ। 

अवतररि पढाइ र गवणत हस्तके्षप र दैवर्क प्रस्तावित संििषर् 

विद्याथी-कमषचारी सम्बन्ध सनदृढ गर्ष पनर्स्थाषपर्ा अभ्यासहरू  

(RP) लागू गदषछ
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                   Olmsted Academy South 
 

विद्याथीहरू: 579  

वप्रन्तिपल: Synthia Shelby                          फोर्: (502) 485-8270 

ठेगार्ा: 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214 

इन्टररे्ट: www.OASbrave.com 
 

मनख्य विर्यहरूमा शैवक्षक प्रिीणताको अवतररि, यनिा मवहलाहरूसँग विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत 

(STEAM) सीपहरूमा महारत हुरे्छ; कलाको लावग बनझाइ र प्रशंसा; र वतर्ीहरूको विविि समनदायहरूलाई 

अथषपूणष सेिा प्रदार् गरे् क्षमता। हाम्रो दृवष्ट STEAM-आिाररत वशक्षा माफष त 21 औ ंशताब्दीको सीपहरूले सनसब्लित 

ओल्मसे्टर् एकेरे्मी साउथ छोर््रे् हाम्रा प्रते्यक यनिा मवहलाहरूको लावग हो। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

                      Ramsey Middle School 
 

विद्याथीहरू: 1,018  

वप्रन्तिपल : Katherine LaDuke                      फोर्: (502) 485-8391 

ठेगार्ा: 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 

इन्टररे्ट: jcps-ramsey.campuscontact.com 

 
हाम्रो वमशर् भरे्को असािारण शैवक्षक अर्नभि प्रदार् गर्नष हो जसले 

 विद्याथीहरूलाई सशि वशक्षाथीहरू, सेिा-विचार  

भएका रे्ताहरू, र विश्वव्यापी रूपमा वजमे्मिार र्ागररकहरू  

विकास गरेर उर्ीहरूको जनरू्र्लाई पछ्याउर् तयार गदषछ। 

 लनइसवभलको एकेरे्मीसँग वमलाएर एक्सप्लोर पाथिेज प्रस्ताि 

 गरे् रमे्स पवहलो माध्यवमक विद्यालय वथयो। गे्रर्-स्तर  

एकेरे्मीहरू समनदायको भािर्ा वर्माषण गर्ष व्यब्लिगत टोलीहरूको 

 साथ प्राथवमकबाट उच्च विद्यालयमा सफल संक्रमणको सनवििाको लावग  

भिर्को छन टै्ट भागहरूमा अिब्लस्थत छर््।  
सबै बावलका सािषजवर्क माध्यवमक विद्यालय 

स्टीम-इन्यनज्ड कोर पाठ्यक्रम, र्िीर् प्रविवि पाठ्यक्रमहरू, र 

दृश्य र प्रदशषर् कलाहरू 

टेक्नोलोजी पाठ्यक्रमहरू: रोबोवटक्स, प्रोग्रावमङ्क, प्रोजेक्ट लीर् 

द िे (PLTW), विद्याथी प्रविवि 

रे्तृत्व कायषक्रम (STLP), मब्लिवमवर्या 

वभजनअल र प्रदशषर् कला: ब्यान्ड, कोरस, आकेस्टि ा, वपयार्ो, 

उन्नत कला 

विद्याथी गवतविविहरू: शैवक्षक टोली, पयाषिरण क्लब, बाइक 

क्लब, फोटोग्राफी क्लब, लेखक क्लब, बासे्कटबल, भवलबल, 

फन टबल, सफ्टबल, रृ्त्य, जयकार, चरण टोली

सामनदावयक साझेदारी कायषक्रम: Women in 

Leadership Program; Girls on the R .I .S .E . 

(Revolutionizing Interpretations through Self-
Expression); Women’s Economic Leadership 

Program; Young Authors Greenhouse; Kentucky, 

United Nations Assembly (KUNA); Beta Club; 
Kentucky Science Center; Mercy Academy 

Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM) Partnership; and Girl Scouts 
of Kentuckiana STEM Partnership 

Nationally certified by Magnet Schools of America 

 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 
मागषहरू अने्वर्ण गर्नषहोस् 

इब्लन्जवर्यररङ्क र वर्जाइर्: अत्यािनवर्क VEX रोबोवटक्स र 

प्रवतस्पिाष टोलीहरू 

हेल्थकेयर साइि: र्वसषङ्क, सीपीआर, एर्ाटॉमी, मेवर्कल 

वर्टेब्लक्टभ्स 

व्यापार र संचार: वर्वजटल वमवर्या, ग्रावफक कला, वित्तीय 

साक्षरता 

समनदायमा आिाररत, अन्तः विर्य सेिा-वशक्षा 

पररयोजर्ाहरू र के्षत्र यात्रा अिसरहरू 

विद्याथी सफलता समय (SST), आन्तररक मार्वसक 

स्वास्थ्य व्यिसायी, र पाररिाररक स्रोत केि (FRC) को 

समयमा सब्लम्मवलत संििषर् र हस्तके्षप अिसरहरू। 

अत्यािनवर्क, र्मसे्त

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Verizon Innovative Learning School: सबै विद्याथीहरूका  

लावग एकीकृत िायरलेस प्रविविसवहतको Chromebooks 

पनरस्कार-विजेता ब्यान्ड, आकेस्टि ा, गायक, दृश्य कला, र वथएटर 

कायषक्रमहरू 

हरेक JCPS वमवर्ल सू्कल खेलकन दका लावग अिसरहरू सवहत 

सफल एथलेवटक्स कायषक्रम 

अवतररि पाठ्यक्रमहरू: Academic Team, Anime Club, 

MLKU (Black Student Union [BSU]), Best Buddies,  

Chess Team, coding, drama, Fellowship of Christian 

Athletes, Girls on the R .I .S .E ., Gay Straight Trans 
 Alliance  

(GSTA), Harry Potter Club, Junior Beta Club, Peer 

Mediators, RAMcast Broadcast Team, Ramsey Jazz Band, 
Rampage Steppers, Star Wars Club 
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   Stuart Academy 

विद्याथीहरू: 1,117  

वप्रन्तिपल: Darren Dawson                             फोर्: (502) 485-8334 

ठेगार्ा: 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 

इन्टररे्ट: sites.google.com/view/froststuart/home 
 

समनदायसँगको साझेदारीमा, हाम्रो वमशर् भरे्को वििार्हरूलाई 21 औ ंशताब्दीका रे्ताहरू बन्न सक्षम 

बर्ाउर्न हो जो हाई सू्कलको लावग तयार छर््। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 

 

 

            Thomas Jefferson Middle School 
 

विद्याथीहरू: 900  

वप्रन्तिपल: Joshua Bourgeois                           फोर्: (502) 485-8273 

ठेगार्ा: 1501 Rangeland Rd ., Louisville, KY 40219  

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools. us/thomas-jefferson-

middle/home 

 

अवग्रम कायषक्रम (सात -ं र आठ -ंकक्षा विद्याथीहरू मात्र) 

वजल्लामा उतृ्कष्ट मधे्यका सनवििाहरूमा विवभन्न एथलेवटक 

र अवतररि वक्रयाकलापहरू प्रदार् गदषछ 

शारीररक वशक्षा (PE) कक्षाहरूले आिनवर्क 

उपकरणहरू सवहत वफटरे्स प्रयोगशाला प्रयोग गछष र््।

अविकांश JCPS मध्य विद्यालयहरू भन्दा सार्ो कक्षाको 

आकार; पररयोजर्ा-आिाररत वशक्षा (PBL) अिसरहरू; 

र सवक्रय र सहयोगी शैवक्षक, व्यिहार, सामावजक, र 

भािर्ात्मक हस्तके्षप र संििषर् 
ब्यान्ड, अकेस्टि ा, र कोरस र कायषक्रमहरू प्रदार् गदषछ 

जसै्त

Thomas Jefferson Middle School (TJMS) ले आफ्र्ो अवभर्ि 

 वर्वजटल र ग्लोबल वलर्रवशप प्रोग्रामलाई  

लनइसवभलको एकेरे्मीसँग वमलाएर एक्सप्लोर पाथिे सू्कलमा 

 रूपान्तरण गदैछ। यो अवभर्ि कायषक्रमले विद्याथी 

हरूलाई उर्ीहरूको रुवच र योग्यताहरूको पहँुच,  

अिसर र अने्वर्ण प्रदार् गदषछ। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 
अवभभािकको संलग्नता र संलग्नताका अिसरहरू: 

अवभभािक रातहरू, वप्रब्लिपल र रे्तृत्व टोलीसँग िेब 

िाताषहरू, के्षत्र यात्राहरू, स्वयंसेिा, र अवभभािक-वशक्षक 

समे्मलर्हरू

Boys’ and Girls’ क्लब 

Verizon Innovative Learning School: सबै 

विद्याथी/कमषचारीहरूको लावग iPad र रे्टा योजर्ा 

विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत (STEAM) 

प्रोग्रावमङ्क

मागष अने्वर्ण प्रस्तािहरू 

दैवर्क सम्बब्लन्धत कला कक्षाहरूमा ब्यान्ड, अकेस्टि ा, 

गायक, र शारीररक वशक्षा (PE) समािेश छ। 

प्यावटि यट प्राइर् एकेरे्मीले छैठ  ंकक्षाका 

विद्याथीहरूलाई माध्यवमक विद्यालयमा सफल 

पररितषर् गर्ष मद्दत गछष । छैठ  ंकक्षाका विद्याथीहरू 

सात  ंर आठ  ंकक्षाहरूबाट अलग हुन्छर्् तावक 

वतर्ीहरूको टोली वशक्षकहरूले विशेर् गरी छैठ -ं

कक्षाका विद्याथीहरूका लावग सामावजक-भािर्ात्मक 

पाठहरू माफष त वतर्ीहरूलाई समथषर् गर्षमा ध्यार् 

केब्लित गर्ष सकूर््। (अपोइन्टमेन्टिारा भ्रमणहरू 

उपलब्ध छर््।)

 

 
अवग्रम कायषक्रम र प्रवतभाशाली र प्रवतभाशाली कायषक्रम 

TJMS एक रवहत विद्यालय हो र यसले र्ि ेस कोर् र्ीवत माफष त 

विद्याथीको अवभव्यब्लिलाई समथषर् गदषछ। 

खेलकन द: बासे्कटबल, बेसबल, वचयरवलवर्ङ्क, फन टबल, से्टप टीम, 

टि ्याक 

गवतविविहरू: रोबोवटक्स, एवर्मे, बनक क्लबहरू, गेवमङ्क, चेस 

(राज्य च्याब्लम्पयर्), शैवक्षक टोली, कला, बीटा क्लब, विद्याथी 

पररर्द, LGBTQ, इब्लिटी, र थप
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Westport Middle School 
 

 

विद्याथीहरू: 1,185  

वप्रन्तिपल: Jodie Zeller  

फोर्: (502) 485-8346 

ठेगार्ा: 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222 

इन्टररे्ट: www.westportmiddle.com 

 
हामी विश्वास गछौं वक हामी प्रते्यक विद्याथीलाई सनरवक्षत र प्रदार् गरेर पे्रररत 

 गर्ष सक्छ  ंहेरचाह गरे् िातािरण जसले शैवक्षक र व्यब्लिगतलाई बढािा वदन्छ 

िृब्लद्ध। हाम्रो वमशर् भरे्को विद्याथीहरू र एकअकाषलाई एकरूपता वर्माषण गर्ष 

 सहयोगी रूपमा प्रवशवक्षत गर्नष हो वसके्न समनदाय। यसले हाम्रो ब्लस्थरता, समनदाय, 

 सहयोग,र कोवचङ्क। Westport विद्याथीहरूलाई अर्नमवत वदरे् पररयोजर्ाको वहस्सा हो  

सम्बब्लन्धत कला िगषहरूको मागष पङ््कब्लिबद्ध 

विद्याथी रुवचहरू र लनइसवभलको हाई सू्कल एकेरे्मीहरू। (JCPS Explore Academy Pathway) 

  

 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 
मोने्टसरी चनम्बक कायषक्रम 

(कायषक्रम वििरणहरूको लावग पृष्ठ 47 हेर्नषहोस्।) 

इलस्टि ेवटभ गवणत, अर्नसन्धार्मा आिाररत पाठ्यक्रम 

प्रदार् गदषछ 

मागष अने्वर्ण प्रस्तािहरू 

सम्बब्लन्धत कला अिसरहरू: आकेस्टि ा; ब्यान्ड; कोरल 

संगीत; र्ाटक; रृ्त्य; शारीररक वशक्षा (पीई); स्वास्थ्य 

विज्ञार्; रोबोवटक्स; कोवर्ङ्क; विज्ञार्, प्रविवि, 

इब्लन्जवर्यररङ््क, र गवणत (STEM); सामान्य प्रविवि; 

याररयर विकल्प; अविकी-अमेररकी इवतहास; दृश्य 

कला अिसरहरू; उत्तम साथीहरू; र अविक

 
लनइसवभल विश्वविद्यालय (UofL) हस्ताक्षर साझेदारी सू्कल 

विद्याथी गवतविविहरू: रोबोवटक्स टोली, फन टबल, शैवक्षक टोली, सफ्टबल, 

 फन टबल, ल्याक्रोस, र थप 

सल्लाहकार कायषक्रम जसले सामावजक र माफष त समथषर् प्रदार् गदषछ 

भािर्ात्मक रूपमा केब्लित टोली- र समनदाय-वर्माषण पाठ र अभ्यास 

एमे्बरे्र् संििषर् र हस्तके्षप प्रणाली 
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Academy @ Shawnee 
 

 

विद्याथीहरू: 110 (Grades 6–8) 

वप्रन्तिपल: Kymberly Rice 

फोर्: (502) 485-8326 

ठेगार्ा: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212  

इन्टररे्ट: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/ AcademyShawneeMiddle 

 

The Academy @ उड्डयर् र इब्लन्जवर्यररङ्क समािेश  

गरे् हलमाकष  कायषक्रमहरूमा विद्याथीहरूलाई सेिा वदरे्  

चनम्बक माध्यवमक विद्यालय र एयरोसे्पस हाई सू्कल हो। 

 हामी विद्याथीहरूलाई हाई सू्कल र त्यसभन्दा पछावर्  

सफल हुर् आिश्यक परे् मनख्य सीपहरू विकास गर्ष  

मद्दत गरेर तयार गर्ष प्रवतबद्ध छ ।ं 

 

 

 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू 

 
वमवलयर् र्लर सनवििाको र्िीकरण भइरहेको छ जसले थप 

अत्यािनवर्क वसकाइ ल्याब र उपकरणहरू प्रदार् गरे्छ। 

Shawnee को संयनि माध्यवमक र हाई सू्कल ढाँचाले 

विद्याथीहरूलाई छैठ देंब्लख बाह्  ंकक्षासम्म विद्याथीहरूको एउटै 

समूहसँग रहरे् अिसर प्रदार् गदषछ। 

सबै विद्याथीहरूले रावष्टि य प्रोजेक्ट लीर् द िे (PLTW) गेटिे टन 

टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम र च्यालेन्जर लवर्षङ्क सेन्टर कायषक्रमहरूमा 

भाग वलन्छर््।
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Magnet Schools 

इब्लन्जवर्यररङ्क र वर्जाइर् 

स्वास्थ्य विज्ञार् (आउँदो २०२३-२४) 

व्यापार र संचार 

सामग्री के्षत्रहरू जर्ार् गर्ष पररयोजर्ा-आिाररत 

विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत 

(STEAM) पाठ्यक्रम प्रदार् गदषछ। 

सार्ा कक्षाको आकारले व्यब्लिगत वशक्षा र 

पाररिाररक संलग्नताका अिसरहरू प्रदार् गदषछ। 

विस्ताररत वसके्न अिसरहरू 

जसमा विद्याथीहरूले उड्डयर् इब्लन्जवर्यररङ्क, 

व्यिसाय र माकेवटङ्क, खेलकन द और्वि, र्वसषङ्क, र 

थप कन राहरू अने्वर्ण गछष र््। 
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                     Barret Traditional Middle School 
विद्याथीहरू: 634  

वप्रन्तिपल: Amy Strite                                फोर्: (502) 485-8207 

ठेगार्ा: 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206 

इन्टररे्ट: http://barret.jcps.schooldesk.net 

 
हामी एक संरवचत िातािरण प्रदार् गदषछ  ंजसले प्रते्यक विद्याथीलाई सांसृ्कवतक रूपमा विविि, सिैं पररितषर्शील 

संसारमा जीिर्भर वशक्षाथी बने्न क्रममा उर्ीहरूको उच्चतम क्षमतामा पनग्न अर्नमवत वदन्छ। हाम्रो वमशर् भरे्को 

हाम्रा विद्याथीहरूलाई उतृ्कष्टताको पवछ लाग्न, करुणा देखाउर्, व्यब्लिगत वजमे्मिारी विकास गर्ष, र अरूलाई सेिा 

माफष त सम्मार्को संसृ्कवत वर्माषण गर्ष वसकाउर्न हो। 

विद्यालय हाइलाइटहरू  

  J. Graham Brown School 
विद्याथीहरू: 221 (Grades 6–8) 

वप्रन्तिपल: Dr . Angela Parsons 

फोर्: (502) 485-8216 

ठेगार्ा: 546 South First Street, Louisville, KY 40202  

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ mybrownschool/home 

 
 स्व-वर्देवशत वशक्षा: जे। ग्राहम ब्राउर् सू्कल, म वलक म्यागे्नट सू्कल, विद्याथीहरूको लावग वजल्लाव्यापी चनम्बक सू्कल हो 

जसले 

स्व-वर्देवशत वसकाइ िातािरण। हाम्रो वमशर् भरे्को सांसृ्कवतक रूपमा उत्तरदायी वसके्न िातािरण वभत्र र्िीर् सोच र 

पालर्पोर्ण गरे् स्वतन्त्रता, समार्नभूवत र पहल हो। जे। ग्राहम ब्राउर् सू्कलका विद्याथीहरूसँग आत्म-वर्देवशत, आजीिर् 

वसके्नहरूको "तकष पूणष वदमाग र वशवक्षत हृदय" हुन्छ। 

मनख्य विर्यहरूमा उच्च गनणस्तर वर्देशर् 

शीर्ष-मूल्याङ्कर् गररएको शैवक्षक प्रदशषर्को लामो 

समयदेब्लख चवलरहेको परम्परा 

समनदाय-सेिा अिसरहरू प्रदार् गरे् ब्यारेट केयर 

कायषक्रम माफष त सेिा वसकाइमा सू्कलव्यापी जोर् 

कलामा उतृ्कष्ट सम्बब्लन्धत कला अिसरहरू; कोरस; 

संगीत; ब्यान्ड; आकेस्टि ा; विज्ञार्, प्रविवि, 

इब्लन्जवर्यररङ््क, र गवणत (STEM); शारीररक वशक्षा 

(पीई); र स्वास्थ्य

पनरस्कार-विजेता एथलेवटक्स, बासे्कटबल, फन टबल, 

टेवर्स, भवलबल, वफल्ड हक्की, बेसबल, वचयर, रृ्त्य, र 

गल्फमा वजल्ला र राज्य च्याब्लम्पयर्वशपहरू 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू  
वजल्लाव्यापी म्यागे्नट सू्कलले कक्षा १२ माफष त बालिार्ी 

सेिा गदैछ 

विद्याथीहरू स्व-वर्देवशत वशक्षा: स्वतन्त्रता, समार्नभूवत, 

पहल र र्िप्रितषर्का हाम्रा चार वसद्धान्तहरूमा 

आिाररत पङ््कब्लिबद्ध, कलेज तयारी, उदार कला 

पाठ्यक्रममा संलग्न हुन्छर््। 

एक शैवक्षक कायषक्रम प्रदार् गदषछ जसले 

आलोचर्ात्मक, खनला वदमाग, र रचर्ात्मक 

विचारकताषहरूलाई खेती गदषछ जो जोब्लखम वलर् इच्छन क 

छर्् र र्याँ ज्ञार्को लावग उत्सनक छर््। 

दयालन, सवहष्णन, र सम्मार्जर्क मार्ि विकास गरे् 

वसकाउरे् िातािरण प्रदार् गदषछ

 
गे्रर्-स्तरको शैवक्षक प्रदशषर् र 

 यस अर् पचाररक शैवक्षक सेवटङ्कमा सफलताको लावग उमेर-

उपयनि सामावजक सीपहरू अपेवक्षत छर््। 

90-वमरे्ट िक तावलका 

हाई सू्कल के्रवर्ट कमाउरे् अिसरहरू 

सात  ंकक्षाको रूपमा
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                      W.E.B. DuBois Middle Academy 
विद्याथीहरू: 421 (Grades 6–8) 

वप्रन्तिपल: Dr . Monica Hunter 

फोर्: (502) 485-7600 

ठेगार्ा: 3901 Atkinson Square Drive, Louisville, KY 40218 

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

 
केटाहरूका लावग वलि-विवशष्ट चनम्बक: हामी 2018-19 विद्यालय िर्षमा खोवलएको एउटा अवभर्ि माध्यवमक 

विद्यालय ह ।ं सबै पनरुर् विद्याथीहरूका लावग खनला, हाम्रो र्िीर् वसकाइ िातािरणले कठोर र आकर्षक दनिै 

वकवसमको अिोसेब्लन्टि क, बहुसांसृ्कवतक पाठ्यक्रम प्रदार् गदषछ। हाम्रो वमशर् संलग्न हुर्न, अिरोिहरू हटाउर् र 

प्रते्यक यनिालाई उतृ्कष्टता हावसल गर्ष सशि बर्ाउर्न हो। हामी ग्यारेन्टी वदन्छ  ंवक प्रते्यक विद्याथीले बवढ दक्ष 

गवणतज्ञ, पाठक, लेखक र ििा बने्न, अझ राम्रो रोल मोरे्ल, श्रोता र आफ्र्ो घर र समनदायमा रे्ता बने्न, िृब्लद्ध प्रदशषर् 

गरे्छ। 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू  

 Highland Middle School 
विद्याथीहरू: 816  

वप्रन्तिपल : Vanessa Green                फोर्: (502) 485-8266 

ठेगार्ा: 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205 

इन्टररे्ट: www.highlandmiddle.com 

 
हाम्रो वमशर् भरे्को उच्च शैवक्षक र सामावजक मापदण्डहरूमा वसकाउर्न हो तावक सू्कल समनदायका प्रते्यक सदस्यले 

अन्तराषवष्टि य रूपमा सोचे्न र आजीिर् वसकाइ र सामनदावयक वजमे्मिारीको इच्छा विकास गर्ष सकूर््। विद्याथीहरूले ब्यान्ड र 

अकेस्टि ा समािेश गरी पनरस्कार-विजेता संगीत कायषक्रममा सामेल हुर् सक्छर््। वभजनअल आट्षस कायषक्रमले 

 विद्याथीहरूलाई वभजनअल आट्षस (2D र 3D) मा विशेर्, गहर् अध्ययर् प्रदार् गदषछ, र विद्याथीहरूलाई सामनदावयक  

प्रदशषर्ी र प्रदशषर् अिसरहरूमा भाग वलर् प्रोत्सावहत गररन्छ। विद्याथीहरूले उपभोिा विज्ञार् (पाकर्ा र िातािरणीय) 

 र इब्लन्जवर्यररङ्क र वर्जाइर्को अने्वर्ण मागषहरू माफष त फाइर् आटष इमवसषभ अर्नभि पवर् पाउरे्छर््। 
 

विद्यालय हाइलाइटहरू  
वजल्लाव्यापी चनम्बक सू्कल 

2023-24 मा सनरु हँुदै, DuBois एक अने्वर्ण वमवर्ल 

सू्कल हुरे्छ, जसले पाक, व्यापार, र इब्लन्जवर्यररङ्क 

मागषहरू प्रदार् गदषछ। यसले र्नबोइस हाई सू्कल 

मागषहरू प्रवतवबब्लम्बत गरे्छ। 

विद्याथीहरूले P.R.I.D.E. दृढता, लवचलोपर्, पहल, 

अर्नशासर्, र समार्नभूवत जस्ता रे्तृत्व विशेर्ताहरूमा 

ध्यार् केब्लित गरेर।

DuBois एकेरे्मीले विद्याथीहरूलाई सवक्रय रूपमा 

संलग्न गराउर् प्रमाण-आिाररत अर्नसन्धार् र 

सांसृ्कवतक रूपमा उत्तरदायी वशक्षणबाट आकवर्षत 

गदषछ वकर्भरे् वतर्ीहरू वसके्न र आत्म-सचेत 

यनिाहरूको रूपमा बढ्दै जान्छर््। 

मूल वसद्धान्तहरूले साक्षरता, संख्यात्मकता, सामावजक 

विज्ञार्, प्रविविको प्रयोग, र विदेशी भार्ा बोल्रे्लाई 

जोर् वदन्छ।

पनरस्कार विजेता लवलत कला चनम्बक 

गे्रर् 6-8 को लावग उन्नत से्पवर्श ऐब्लच्छक 

उपभोिा विज्ञार्  

पाक कलाको साथ मागषहरू वर्जाइर् गर्नषहोस्, पयाषिरण 

व्यिस्थापर् 

रोबोवटक्स, 2D- र 3D-कला, र वर्जाइर् टेक्नोलोजी 

दैवर्क सामावजक भािर्ात्मक वशक्षा पाठ्यक्रम लागू 

गदषछ 

Verizon Innovative Learning School - वर्वजटल िादा 

90-वमरे्ट वर्देशात्मक अिविहरू हस्तके्षपहरू र 

इमे्बरे्र् संििषर्हरू सवहत

खेलकन द: वचयर, क्रस-कन्टि ी, गल्फ, फेब्लिङ्क, वफल्ड हक्की, 

बासे्कटबल, टेवर्स, फन टबल, भवलबल, प र्ी, आचषरी, फन टबल, 

बेसबल, सफ्टबल, गर्ल्ष ल्याक्रोस, फ्ल्याग फन टबल, टि ्याक र 

 के्षत्र 

अवतररि वक्रयाकलापहरू: Adventures 

 Club, Art Club, LGBTQ+ Alliance,  

Black Student Union, Quick Recall, Minecraft Club, 

 Racial Equity Committee, 

 Harry Potter Club, Garden Club, Creative Writing Club, 

मनब्लिम विद्याथी 

संघ
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                  Grace James Academy of Excellence 
विद्याथीहरू: 362  

वप्रन्तिपल: Ronda Cosby                         फोर्: (502) 485-8123 

ठेगार्ा: 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203 

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us 

/grace-james-academy-of-excelle/home 
 

 

 

एिो संसृ्कवतको पररपे्रक्ष्यमा वलि-विवशष्ट चनम्बक। हामी ह  ं

छैठ -ंदेब्लख बाह् -ंकक्षाको कायषक्रम जसले यसको GEMS  

(गर्ल्ष एके्सवलङ्क इर् म्याथ र साइंस) लाई समािेशी र  

व्यब्लिगत पाठ्यक्रम माफष त असीवमत सम्भािर्ाहरूलाई  

साहसपूिषक वजत्न सक्षम बर्ाउँछ। 

 

 

 

 

 

 

विद्यालय हाइलाइटहरू  

 

                      Jefferson County Traditional Middle School 
विद्याथीहरू: 883  

वप्रन्तिपल: Brent Conner                          फोर्: (502) 485-8272 

ठेगार्ा: 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204 

इन्टररे्ट: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jctms 

 
हाम्रा कमषचारी, अवभभािक र समनदाय सबैले हाम्रा विद्याथीहरूलाई वशक्षा वदरे् वजमे्मिारी साझा गछष र््। 

सँगै, हामी र्ागररकता, आत्म-अर्नशासर्, देशभब्लि, र सबैको सम्मार्लाई बढािा वदरे् संरवचत िातािरण वभत्र उच्चतम 

शैवक्षक अपेक्षाहरू वतर काम गछौं। हामी JCTMS को लावग एक असािारण विद्यालय बने्न लक्ष्य राखछ  ं

विद्याथीहरूलाई सीप, ज्ञार् र मर्ोिृवत्त प्रदार् गर्ष प्रवतबद्ध छ वक उर्ीहरू अको शैवक्षक स्तरको लावग तयार छर्् र हाम्रो 

समाजमा वजमे्मिार र्ागररक बन्न सक्छर््।

मागष अने्वर्ण प्रस्तािहरू 

आिनवर्क कक्षाकोठा र वमवश्रत वशक्षाले व्यब्लिगत, विद्याथी-

केब्लित वशक्षा प्रदार् गदषछ। 

एक क्रस-पाठ्यक्रम विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र 

गवणत (STEAM) िेरै उद्योग साझेदारहरूसँग कोर 

कक्षाहरूमा फोकस गदषछ। 

मोरे्लहरूमा प्रयोग गरररे् र्याँ टनक्राहरू विकास र वर्माषण 

गर्ष फोर्षसँग काम गररयो  (Ford Maverick) 

वचवकत्सा पेशेिरहरू िारा कक्षामा प्रस्तनतीकरणहरू (Fall 

City) 

विद्याथी आिाज, िकालत, र सेिा-वशक्षा पे्लटफमषहरू 

समस्या-आिाररत र पररयोजर्ा-आिाररत वशक्षा (PBL) 

अिसरहरू माफष त समवथषत 

विद्याथीहरूको रे्तृत्वमा समे्मलर्हरू /CROWN 

विद्याथी सिेक्षण र इर्पनटको लावग लाइर् 

GEMS सामनदावयक पहलहरू (Hearts for Humanity and 

Blue Ribbons Project) 
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— विद्याथीहरूले जोर् लनइसको गनर् टि बलको अििारणालाई 

सूवचत कायषहरू वसजषर्ा गर्ष प्रयोग गरे (जसै्त, र्क्कली 

शाब्लन्तपूणष विरोि आयोजर्ा गरे्, विर्यको बारेमा सािषजवर्क 

सेिा घोर्णा [PSA] वसजषर्ा गरे्, सांसदलाई पत्र पठाउरे्)। 

अिो मोरे्लले विद्याथीहरूलाई िेरै लेिहरू माफष त संसार 

हेर्ष र अरूको लावग िकालत गर्ष वसकाउँछ। 

िेस्ट लनइसवभल फूर् रे्जटषलाई सम्बोिर् गदै होस्ट गररएको 

टाउर् हल 

िावमषक वभन्नताहरूका साथी विद्याथीहरूलाई सूवचत गर्ष 

पाठ्यपनस्तकहरू वसजषर्ा गररयो 

अविकी र्ायस्पोराका समस्याहरूलाई सम्बोिर् गर्ष र्क्कली 

वबल (कारू्र्) वसजषर्ा गररयो 

बाँच्र्-वसके्न के्षत्र यात्राहरू बाहेक, विगतका अिसरहरूमा 

वर्म्न समािेश छर्् (CROWN): लनइसवभल विश्वविद्यालय 

(UofL) सू्कल अफ मेवर्वसर्: विद्याथीहरूले COVID 

अर्नसन्धार्मा मद्दत गरे। 

UofL स्पीर् सू्कल: इब्लन्जवर्यररङ्कका के्षत्रहरू बारे जान्ननहोस् 

GE: याररयर एक्सपोजर, GE मा भएका समस्याहरू माफष त 

काम गर्नषहोस्

विद्यालय हाइलाइटहरू  

 
परम्परागत वशक्षा 

िावर्षक देशभब्लि कायषक्रम 

विद्याथी हावजरी जेसीपीएस माध्यवमक विद्यालयहरूमा 

सबैभन्दा उच्च रहेको छ। 

पनरस्कार विजेता ब्यान्ड, कोरस, र अकेस्टि ा 

 

 

 

 

 
विद्याथी गवतविवि र एथलेवटक्स: विद्याथी प्रविवि रे्तृत्व कायषक्रम 

(STLP), रोबोवटक्स, यनिा सेिा केि (YSC) सल्लाहकार पररर्द, 

संगीत वथएटर, बीटा क्लब, आटष क्लब, बासे्कटबल, फन टबल, 

वचयरवलवर्ङ्क, वफल्ड हक्की, फन टबल, रृ्त्य टोली, क्रस-कन्टि ी , 

टि ्याक, बेसबल, सफ्टबल, कन स्ती, प र्ी, तीरंदाजी 
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                 Johnson Traditional Middle School 
 

विद्याथीहरू: 752  

वप्रन्तिपल: Keith Cathey                          फोर्: (502) 485-8277 

ठेगार्ा: 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 

इन्टररे्ट: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson 

 
हामी एक सनरवक्षत समनदाय वसजषर्ा गर्ष प्रवतबद्ध छ  ंजहाँ सबै वकशोरवकशोरी र ियस्कहरूलाई सम्मार् गररन्छ 

र आजीिर् वसकाउरे् र रे्ता बन्न सशि हुन्छ। परम्परागत विद्यालयको रूपमा, हामी छात्रिृवत्त, देशभब्लि, 

वशष्टाचार, सम्मार्, वजमे्मिारी, र र्ागररकताको अििारणामा समवपषत छ ।ं हामी प्रते्यक विद्याथीलाई आिारभूत 

सीपहरू, र्ागररकतामा िृब्लद्ध र रै्वतक र आध्याब्लत्मक मूल्यहरू, व्यब्लिगत व्यिहारको लावग वजमे्मिारी, र 

व्यब्लिगत उपलब्लब्ध र प्रवतस्पिाषको भािर्ामा उच्चतम सम्भि क्षमता विकास गर्ष प्रयास गछौं। 

 

 

 

 

                        Western Middle School for the Arts 
 

विद्याथीहरू: 654  

वप्रन्तिपलs: Hollie Smith                          फोर्: (502) 485-8345 

ठेगार्ा: 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212 

इन्टररे्ट: www.westernmiddlearts.com 

 
कलाको लावग हाम्रो वमशर् भरे्को वशक्षाविद् र कलामा प्रदशषर् माफष त विद्याथीहरूलाई हाम्रो विविि संसारमा सफल, 

 दयालन, र रचर्ात्मक र्ागररक बन्न तयार पार्ष वशवक्षत र पे्रररत गर्नष हो। हामी प्रयास गछौं 

 एक उच्च प्रदशषर् गरे् विद्यालय बन्नको लावग जसले रचर्ात्मकता र कल्पर्ालाई बढािा वदन्छ र हाम्रा विद्याथीहरूको  

शैवक्षक र वभजनअल र प्रदशषर् कला दनिैमा उतृ्कष्टता हावसल गरे् इच्छाहरू बढाउँछ। 

विद्यालय हाइलाइटहरू  

विद्यालय हाइलाइटहरू  
 जसले उच्च शैवक्षक मापदण्ड, उवचत आचरण, 

र्ागररकता र आत्म-अर्नशासर्मा केब्लित छ र हरेक 

वदर् विद्यालय PRIDE मार्हरूमा जोर् वदन्छ। 

विद्याथी गवतविविहरू: ब्यान्ड, आकेस्टि ा, चेस, 

रोबोवटक्स, शैवक्षक टोली, हररयो टोली, बीजगवणत 1, 

द्रनत गवणत, ई-सू्कल हाई सू्कल के्रवर्ट र्ामांकर् 

अिसरहरू

 

 
विद्याथी रे्तृत्व अिसरहरू: विद्याथी टेक्नोलोजी रे्तृत्व 

कायषक्रम (STLP), साथी वशक्षकहरू, जग राजदूतहरू 

एथलेवटक गवतविविहरू: वचयरवलवर्ङ्क, रृ्त्य टोली, 

चरण टोली, 

क्रस-कन्टि ी, केटाहरू र केटीहरूको बासे्कटबल, 

केटीहरूको भवलबल, केटीहरूको सफ्टबल, 

केटाहरूको बेसबल, टि ्याक, फन टबल 

र्याँ पाठ्यक्रम प्रस्तािहरू: ग्लोबल मनद्दाहरू, 

मार्विकीहरू, कोयर, र सामान्य संगीत

2023-24 मा वजल्लाव्यापी वभजनअल र प्रदशषर् कला 

म्यागे्नट सू्कल बने्नछ 

प्रवतभाशाली र प्रवतभाशाली विद्याथीहरूको लावग अवग्रम 

कायषक्रम र प्रोग्रावमङ्क 

Verizon Innovative Learning School 

िाद्य संगीत, भोकल संगीत, रृ्त्य, र्ाटक, र दृश्य 

कलाहरू दैवर्क वशक्षामा सब्लम्मवलत छर्् 

विद्याथीहरू प्रदशषर् र अन्य प्रदशषर्हरूमा भाग वलन्छर्् 

जनर् िर्षभरर जर्ताका लावग खनला हुन्छर््।

विद्याथी रे्तृत्व अिसरहरू: बीटा क्लब, विद्याथी पररर्द, र 

 विद्याथी प्रविवि रे्तृत्व कायषक्रम (STLP) 

विद्याथी गवतविविहरू: फोटोग्राफी क्लब, बाल लवलत कला 

 क्लब, प्रोजेक्ट लाइट, रृ्त्य टोली, से्टप टोली, कविता क्लब, 

 इयरबनक क्लब, रोबोवटक्स, बासे्कटबल, वचयरवलवर्ङ्क, र्ाि 

एिेम्बल, भवलबल क्लब, फन टबल, टि ्याक एण्ड वफल्ड, प र्ी 

 खेल्रे् र तीरंदाजी
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* यवद तपाइँ तपाइँको विद्यालयको र्वजकमा, सामान्यतया 1 माइल वभत्र बस्ननहुन्छ भरे् यातायात प्रदार् गररएको छैर्। 

 
वलि-विवशष्ट र STEAM** 

Olmsted Academy North (केटाहरू): वजल्लाव्यापी 

Olmsted Academy South (केटीहरू): वजल्लाव्यापी (**STEAM दवक्षणमा मात्र प्रस्ताि गररएको) 

वलि-विवशष्ट विद्यालयहरूले यनिा पनरुर् र मवहलाहरूलाई कठोर शैवक्षक पाठ्यक्रम माफष त तयार पाछष र्् जनर् अको पनस्ताका 

सीपहरू प्रयोग गर्षमा केब्लित हुन्छ। इब्लन्जवर्यररङ्क, प्रविवि, कला र मार्विकी, र विविि िातािरण वभत्र सेिा-वशक्षालाई 

एकीकृत गरे् रे्तृत्व विकासमा जोर् वदइन्छ। 

Olmsted Academy South (OAS) हामी विद्याथीहरूलाई विज्ञार्, प्रविवि, इब्लन्जवर्यररङ््क, कला, र गवणत (STEAM) 

वशक्षामा मनख्य शैवक्षक विर्यहरूमा र विद्याथीको व्यब्लिगत वशक्षा र पररयोजर्ामा आिाररत छर्ोटहरू सवहत विवभन्न 

वसकाइ रणर्ीवतहरू माफष त सब्लम्मवलत गछौं। 

प्रवतभाशाली र प्रवतभाशाली 

Noe: वजल्लाव्यापी 

प्रवतभाशाली र प्रवतभाशाली चनम्बक विद्याथी छर् ट, पररयोजर्ा-आिाररत वर्देशर्, र रे्तृत्व अिसरहरू माफष त उन्नत 

वशक्षाथीहरूको अवितीय आिश्यकताहरू पूरा गर्ष वर्जाइर् गररएको हो। विद्याथीहरूले केन्टकी एकेरे्वमक स्ट्यान्डर्षहरू 

(KAS) मा गे्रर् स्तरभन्दा मावथको प्रदशषर् गरे् र उर्ीहरूको मर्परे् वसकाउरे् शैलीहरू तफष  गवहररएको वर्देशर् माफष त 

उर्ीहरूको समझलाई अझ गवहरो बर्ाउरे् अपेक्षा गररन्छ। कठोर शैवक्षक अपेक्षाहरू, प्रिेग, र व्यब्लिगत र सहकमी 

असाइर्मेन्टहरूको संयोजर्ले विद्याथीहरूको शैवक्षक र रचर्ात्मक विस्तार गदषछ

गवणत/विज्ञार्/प्रविवि विद्यालय 
Farnsley: घरको ठेगार्ामा आिाररत 

Meyzeek: घरको ठेगार्ामा आिाररत Newburg: घरको ठेगार्ामा आिाररत 

विद्याथीहरूलाई उर्ीहरूको घरको ठेगार्ाको आिारमा Farnsley, Meyzeek िा Newburg मा वर्यनि गररन्छ. 

गवणत/विज्ञार्/प्रविवि (MST) कायषक्रम गवणत, विज्ञार्, ईब्लन्जवर्यररङ््क, र प्रविविको लावग केन्टकी एकेरे्वमक मार्क (KAS) 

भन्दा बावहर आफ्र्ो वसकाइलाई समृद्ध र विस्तार गरे् अिसरहरू खोजे्न वजज्ञासन विद्याथीहरूको लावग वर्जाइर् गररएको हो।. 

कायषक्रममा प्रिेश गरेपवछ, विद्याथीहरूले उर्ीहरूको वसकाइमा भाग वलरे् र सहयोगी समस्या समािार्, आलोचर्ात्मक 

सोच, अर्नसन्धार्, र उर्ीहरूको वर्ष्कर्षहरूको सािषजवर्क प्रस्तनतीकरणहरू माफष त द्रनत गवतमा अवघ बढ्रे् अपेक्षा गररन्छ। 

विद्याथीहरूलाई संििषर् र शैवक्षक प्रवतयोवगताहरूमा पहँुच छ। 

मोने्टसरी सू्कल (Montessori)  

Westport: वजल्लाव्यापी 
कायषक्रमले विकासका सबै के्षत्रहरूमा कठोर, आत्म-पे्रररत िृब्लद्धलाई बढािा वदन्छ - संज्ञार्ात्मक, भािर्ात्मक, सामावजक, र 

शारीररक। विद्याथीहरू काम गछष र्् 

स्वतन्त्र रूपमा र समूहहरूमा (अक्सर विशेर् रूपमा वर्जाइर् गररएको वर्देशर्ात्मक सामग्रीको साथ), जसले वतर्ीहरूलाई 

रोल मोरे्ल र रे्ताहरूको रूपमा कायष गर्ष अर्नमवत वदन्छ। वतर्ीहरू आफैं  र आफ्र्ो िरपरको सम्मार् गछष र्् र आलोचर्ात्मक 

सोच र आत्म-वर्देवशत वशक्षामा संलग्न पाठ्यक्रमले चार मनख्य के्षत्रहरूमा दृढ आिार प्रदार् गदषछ: भार्ा कला, गवणत, विज्ञार्, 

र सामावजक अध्ययर्। कक्षाकोठाको िातािरणले विद्याथीहरूलाई वटमिकष , समस्या समािार् गरे् सीपहरू, आत्म-विश्वास, 

आत्मसम्मार् र सामावजक चेतर्ा विकास गर्ष प्रोत्सावहत गछष । प्रश्न गरे्, गवहरो छार्वबर् गरे् र जर्ार्हरू बर्ाउरे् स्वतन्त्रता र 

समथषर् वदएर, मोने्टसरीका विद्याथीहरू आत्मविश्वासी, उत्साही, र आत्म-वर्देवशत वशक्षाथीहरू र र्ागररकहरू बन्न हुकष न्छर्् 

जो आफू र आफ्र्ो समनदाय दनिैप्रवत उत्तरदायी हुन्छर््। 

वभजनअल र प्रदशषर् कला म्यागे्नट सू्कल 

Noe: वजल्लाव्यापी 
दृश्य र प्रदशषर् कला चनम्बकले रृ्त्य, र्ाटक/वथएटर, संगीत, र दृश्य कलाहरूमा विशेर्, गहर् अध्ययर्हरू प्रदार् गदषछ। 

विद्याथीहरूले आफ्र्ो कलात्मक क्षमता विकास गछष र्् र उच्च विद्यालय कला चनम्बकमा सम्भावित प्रिेशको लावग तयारी गरे् 

अिसरहरू विद्याथीहरूले केन्टकी एकेरे्वमक स्ट्यान्डर्षहरू (KAS) मा गे्रर् स्तरभन्दा मावथको प्रदशषर् गरे् र उर्ीहरूको 

मर्परे् वसकाउरे् शैलीमा ध्यार् वदएर वर्देशर्हरूिारा उर्ीहरूको समझलाई अझ गवहरो बर्ाउरे् अपेक्षा गररन्छ। कठोर 

शैवक्षक अपेक्षाहरू, प्रिेग, र व्यब्लिगत र सहकमी असाइर्मेन्टहरूको संयोजर्ले विद्याथीहरूलाई उर्ीहरूको शैवक्षक र 

रचर्ात्मक प्रवतभा विस्तार गर्ष मद्दत गदषछ।

 

 

नोट िनय महत्त्वपूर्य: चुम्बक काययक्रमहरू भएका केही विद्यालयहरूले आिेदन प्रवक्रयाको भािको रूपमा 

अवर्ररक्त जानकारीको लावि सोधे्नछन्, जसै्त विद्यार्थीको कामका नमूनाहरू िा परीक्षर् स्कोरहरू। यवद कुनै 

विद्यालयले र्पाइँलाई र्थप जानकारीको लावि सोध्छ भने, कृपया रु्रुनै्त जिाफ वदनुहोस् र जानकारी वसधै 

विद्यालयमा पठाउनुहोस्। यवद अनुरोध िररएको जानकारी विद्यालयमा पठाइएन भने आिेदन अपूर्य मावननेछ। 

दु्रर् र्थ्यहरू 
आिेदर् आिश्यक छ यातायात उपलब्ध गराइएको छ * 

Magnet Programs 
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दोस्रो भार्ाको रूपमा अंगे्रजी 
दोस्रो भार्ाको रूपमा अंगे्रजी  (ESL) कायाषलय मा 1325 Bluegrass Avenue अङ््कगे्रजीमा मद्दत चावहरे् पररिारहरूलाई 

सेिा वदन्छ। ESL विभागले अङ््कगे्रजी भार्ा वशक्षाथीहरूले अङ््कगे्रजी प्रिीणता हावसल गरेको सनवर्वित गर्ष विद्याथी र 

पररिारहरूसँग वमलेर काम गदषछ। विभागले भार्ा सेिा र सनवििा प्रदार् गदषछ 

शैवक्षक प्रवक्रयामा बवलयो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्ष पररिार र विद्यालयहरू बीचको सञ्चार। अपोइन्टमेन्ट वलर्को लावग 

(502) 485-3623 मा ESL कायाषलयमा सम्पकष  गर्नषहोस्। 

 

Newcomer Academy 
The Newcomer Academy (NCA) छैठ -ंदेब्लख आठ -ंकक्षाको अवितीय भावर्क, शैवक्षक, र सामावजक/भािर्ात्मक 

आिश्यकताहरू पूरा गरे् स्वागतयोग्य र सम्मार्जर्क िातािरण प्रदार् गर्ष खोज्छ। 

JCPS वजल्लामा अंगे्रजी भार्ा वसके्नहरू। यी विद्याथीहरू सामान्यतया संयनि राज्य अमेररकामा पवहलो िर्षको वशक्षामा 

छर््। विद्यालय। वतर्ीहरू सामान्यतया अङ््कगे्रजी प्रिीणताको प्रारब्लम्भक स्तरहरूमा हुन्छर्् र वतर्ीहरूको मूल देशहरूमा 

सीवमत, िा अिरोवित, शैवक्षक अर्नभिहरू हुर् सक्छर््। 

 

विद्याथीहरूलाई ESL Intake Center िारा NCA मा पठाइन्छ, जहाँ गैर-अंगे्रजी भार्ा पृष्ठभूवमका सबै पररिारहरूले JCPS 

मा प्रिेश गदाष दताष गछष र््। र्याँ विद्याथीहरूले अंगे्रजी भार्ाको मूल्याङ्कर् पूरा गछष र््, र मध्य र उच्च विद्यालयका विद्याथीहरू 

जसले वर्वित सीमाभन्दा कम अंक प्राप्त गछष र्् NCA मा पठाइन्छ। NCA मा र्ामांकर् पूणषतया सै्वब्लच्छक छ, र आमाबाबनले 

कन रै् पवर् समयमा ESL सेिाहरू माफ गर्ष सक्छर््। NCA विद्याथीहरू एक देब्लख तीर् सेमेस्टर पवछ ESL कायषक्रमको साथ 

अको माध्यवमक िा उच्च विद्यालयमा सछष र््। 

Newcomer Academy मा थप जार्कारीको लावग, सू्कलमा सम्पकष  गर्नषहोस् 

(502) 485-6324 . 

शैवक्षक असक्षमता भएका विद्याथीहरूको लावग सेिाहरू 

 
असािारण बाल वशक्षा (ECE) सेिाहरू अपािता भएका विद्याथीहरूका लावग अपािता भएका व्यब्लिहरू वशक्षा ऐर् (IDEA) 

र केन्टकी प्रशासवर्क वर्यमहरू (KARs) अन्तगषत उपलब्ध छर््।. विद्याथीहरूले व्यब्लिगत वशक्षा कायषक्रम (IEP) मा िणषर् 

गररए अर्नसार आफ्र्ा आिश्यकताहरू पूरा गर्ष विशेर् रूपमा वर्जाइर् गररएका वर्देशर्हरू प्राप्त गछष र््। प्रते्यक 

विद्याथीलाई सेिा वदइन्छ 

IEP लाई फरक विद्यालय असाइर्मेन्ट आिश्यक र्भएसम्म असक्षम र्भएको खण्डमा उर्ीहरू उपब्लस्थत हुरे् विद्यालयमा। 

 

The ECE Parent Resource Center विशेर् वशक्षा प्रवक्रया बनझ्न अवभभािकहरूलाई मद्दत गदषछ। कमषचारीहरूले 

अवभभािकहरूलाई उर्ीहरूको बच्चाको विद्यालयसँग साझेदारीमा काम गर्ष मद्दत गछष र््। ECE िेबसाइटले मूल्याङ््ककर्, IEP 

विकास, अवभभािक स्रोतहरू, वर्यनब्लि, कायषक्रमहरू, र्ीवत र प्रवक्रयाहरू, र द्रनत कल सूचीहरूमा जार्कारी प्रदार् गदषछ। 

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131 . 

 

 

 

Please Note: You may register your child for school regardless of immigration status and/or 

a fixed, regular, and adequate nighttime residence. 
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विशेर् सू्कल विकल्पहरू 

 

JCPS जेफरसर् काउन्टीका विद्याथीहरूको विवभन्न आिश्यकताहरू पूरा गर्ष अन्य विद्यालय विकल्पहरू 

प्रदार् गदषछ। यी विद्यालयहरूमा भर्ाषको बारेमा थप जार्कारीको लावग, विद्याथी सम्बन्धमा सम्पकष  गर्नषहोस् 
(502) 485-3335 . 

 

हाई सू्कल "वलबटी" (Liberty High School) 
Liberty High विद्यालय एउटा र्याँ वबग वपक्चर सू्कल हो जसले सातदेब्लख बाह् कक्षासम्मका विद्याथीहरूलाई 

भर्ाष गछष । (Big Picture School.) कायषक्रमहरू उर्ीहरूको हालको गे्रर् स्तरमा थप स्रोतहरू चावहरे् 

विद्याथीहरूलाई समथषर् गर्ष वर्जाइर् गररएको हो 

शैवक्षक आिश्यकताहरू पूरा गरे् प्रयासमा र अको कक्षा स्तरमा सरुिा गर्ष मद्दत गरे् प्रयासमा। Liberty 

विद्याथीहरूलाई सार्ो वशक्षक-विद्याथी अर्नपात, व्यब्लिगत रूपमा स्नातक योजर्ाहरू, जीिर् सीप वशक्षा, 

इन्टर्षवशप अिसरहरू, र ह्यान््डस-अर् वसकाइ अर्नभिहरूको साथ सफल हुरे् अिसर प्रदार् गदषछ।Liberty 

िाटषर शेडू्यल र िक शेड्यनवलङ्कको साथ कक्षाहरू प्रदार् गदषछ। हाम्रा कक्षाहरू तै्रमावसक रूपमा प्रस्ताि 

गररन्छ, जसले विद्याथीहरूलाई स्नातक तफष  अवतररि के्रवर्टहरू कमाउरे् अिसर प्रदार् गदषछ। 

 

पाथफाइन्डर सू्कल अफ इर्ोभेसर् (Pathfinder School of Innovation) 
The Pathfinder School of Innovation,   कक्षा ६ देब्लख १२ सम्मका विद्याथीहरूका लावग एक मात्र व्यापक 

भचनषअल विद्यालय, अर्नसन्धार्मा आिाररत वर्देशर् र रे्टा-संचावलत मूल्याङ्कर् माफष त उपलब्लब्धको अर्नकरणीय 

स्तरहरू उत्पादर् गरे् लक्ष्य हो जसले हाम्रा विद्याथीहरूलाई विवभन्न प्रकारका पोस्ट-सेकेन्डरी अिसरहरू 

पछ्याउर् बवलयो आिार प्रदार् गदषछ। 

Pathfinder विद्याथीहरूले एवसन्क्रोर्स (माँग-मा) वर्देशर्हरू प्राप्त गछष र्् तावक उर्ीहरूले वसंक्रोर्स (प्रत्यक्ष) 

समथषर्को साथ आफ्रै् गवतमा वसक्न सकूर््। 

र गहर् प्रगवत अर्नगमर्। The Pathfinder School of Innovation प्रते्यक विद्याथीको शैवक्षक, सामावजक, 

भािर्ात्मक र व्यिहाररक आिश्यकताहरू पूरा गर्ष काम गदषछ, जसरी वतर्ीहरूले व्यब्लिगत रूपमा 

वर्देशर्को लावग, वर्वजटल उपकरण र स्रोतहरू प्रयोग गछष र््। Advanced Placement (AP), दोहोरो के्रवर्ट, र 

याररयर र प्राविविक वशक्षा (CTE) पाठ्यक्रमहरू पाथफाइन्डर विद्याथीहरूलाई अर्लाइर् उपलब्ध छर््।

सू्कल अफ वर्स्किरी "वफवर्क्स" (The Phoenix School of Discovery) 
The Phoenix School of Discovery एक छर्ोट विद्यालय हो जनर् विभेवदत वर्देशर् माफष त विद्याथीहरूको आिश्यकताहरू 

पूरा गर्षमा विशेर्ज्ञता वदन्छ। विद्यालयले कक्षा ६ देब्लख १२ सम्मका विद्याथीहरूलाई भर्ाष गछष । 

कक्षाहरू उच्च योग्यता भएका वशक्षकहरूिारा थोरै विद्याथी-वशक्षक अर्नपात प्रदार् गरे् सेवटङ्कमा पढाइन्छ। वर्देशर् थप छ 

विद्याथीहरूको सामावजक, भािर्ात्मक, र शैवक्षक आिश्यकताहरूलाई लवक्षत गरे् प्रविवि र हस्तके्षपहरूिारा पररषृ्कत। 

विद्यालयको प्राथवमक फोकस कक्षा ६ देब्लख १२ सम्मका विद्याथीहरूलाई राज्य प्रिीणता स्तरमा पनग्नको लावग तयार पार्नष मात्र 

होइर् तर उर्ीहरू जहाँ छर्् त्यहाँका विद्याथीहरूको आिश्यकताहरू पूरा गर्ष र उर्ीहरूलाई हाई सू्कल पवछको जीिर्मा 

सफल हुर् आिश्यक सीपहरू प्रदार् गर्नष हो। 

 

वकशोर अवभभािक कायषक्रम "जवजषया चाफी" (Georgia Chaffee Teenage Parent 

Program) 

 
Georgia Chaffee Teenage Parent Program (TAPP) वकशोरािस्थाको गभाषिस्था र अवभभािकत्वको कारणले विद्यालय 

छोर््र्बाट रोक्नको लावग वर्जाइर् गररएको हो। जेफरसर् काउन्टी भरर मध्य र हाई सू्कलका विद्याथीहरूलाई प्रस्ताि गररएको 

कायषक्रम, यहाँ उपलब्ध छ  1010 Neighborhood Place . 1970 देब्लख, TAPP ले हजार  ंयनितीहरूलाई आफ्र्ो उच्च माध्यवमक 

वशक्षा पूरा गर्ष सक्षम बर्ाएको छ। उपलब्लब्ध एक प्रमनख घटक हो 

TAPP को, मान्यता प्राप्त कलेजहरू र प्राविविक याररयर कायषक्रमहरूमा भर्ाष हुरे् हाम्रा स्नातकहरूको बढ्दो संख्याको 

साथ। सारै् उमेरमा आमा हुर्नले वबमारी, बाल हेरचाह समस्याहरू, यातायात, र वचवकत्सा हेरचाहमा पहँुच जस्ता सू्कलमा 

सफलताको लावग िेरै अिरोिहरू प्रस्तनत गदषछ। TAPP ले साइटमा यी र अन्य बहुमूल्य सेिाहरू प्रदार् गदषछ तावक 

विद्याथीहरूले कवहले पवर् याम्पस छोर््र्न पदैर्।
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आिश्यक कारबाही: 

मा सू्कल आिेदन पेश िनय सबै पररिारहरूले नयाँ खार्ा 

वसजयना िनुयपछय  http://jcps-apply.com/ 

 
 

SchoolMint 

 

 

 

SchoolMint एउटा र्याँ प्रविवि पे्लटफमष हो जसले पररिारहरूलाई उर्ीहरूको आिेदर् ब्लस्थवत टि ्याक गर्ष र JCPS-

व्यिब्लस्थत विद्यालय छर् ट प्रणालीमा संलग्न हुर् अर्नमवत वदन्छ जसमा वर्म्न समािेश छर््: 

JCPS मा र्याँ विद्याथीहरूको लावग पूिष-आिेदर् 

मेरो ठेगार्ा अपरे्ट गर्नषहोस् 

प्राथवमक आिेदर् 

दोहोरो वर्िास चयर् प्रवक्रया 

चनम्बक आिेदर् 

विद्याथी स्थार्ान्तरण आिेदर् 

विद्यालय दताष फारमहरू 

मोबाइल-मैत्री र बहुभावर्क पे्लटफमषले उर्ीहरूको विद्यालय छर्ोट विकल्पहरू बनझ्न र रे्वभगेट गर्ष मद्दत गरेर 

पररिारहरूको लावग 2023-24 आिेदर् प्रवक्रयालाई सरल बर्ाउरे्छ। आफ्र्ो छर्ोट प्रवक्रयामा वचठ्ठा प्रयोग गरे् 

विद्यालयहरूका लावग सबै आिेदर्हरू सनरवक्षत र समन्यावयक SchoolMint पे्लटफमषमा व्यिब्लस्थत गरररे्छ। SchoolMint 

समय सीमा, आिेदर् ब्लस्थवत, र इमेल र पाठ सने्दश माफष त पठाउर् सवकरे् थप आिश्यक कागजातहरू बारे पररिारहरूलाई 

िास्तविक-समय वजल्ला सञ्चारको लावग अर्नमवत वदन्छ। 
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बारम्बार सोविरे् प्रश्नहरू 

 
प्रश्न: म कसरी दताष र विद्यालयहरूमा आिेदर् वदर् सक्छन ? 

जिाफ: JCPS सू्कलहरूको लावग दताष र आिेदर् गरे् बारे थप जार्कारीको लावग पृष्ठ 6 हेर्नषहोस्। म्यागे्नट सू्कल र 

कायषक्रमहरूमा आिेदर् गरे् जार्कारी पवर् ती पृष्ठहरूमा सूचीबद्ध गररएको छ। 

प्रश्न: विद्यालय छर्ोटको अथष के हो? 

जिाफ: JCPS को विद्यालय छर्ोट प्रणालीले अवभभािकहरूलाई उर्ीहरूको बालबावलकाको आिश्यकता पूरा गरे् 

विद्यालय छर्ोट गरे् अिसर प्रदार् गदषछ। 2023-24 विद्यालय िर्षमा र्याँ, JCPS ले छर्ोट के्षत्रमा बसे्न विद्याथीहरूलाई 

घर र्वजक िा टाढाको विद्यालयमा जारे् विकल्प पवर् प्रदार् गदषछ। 

प्रश्न: म मेरो बच्चाको लावग कवत चनम्बक विकल्पहरू पेश गर्ष सक्छन ? 

जिाफ: अवभभािकहरूले आिेदर्मा दनईिटा चनम्बक विकल्पहरू चयर् गर्ष सक्छर््। 

प्रश्न: म कसरी फरक विद्यालय िा कायषक्रममा आिेदर् पररितषर् गर्ष सक्छन ? 

 जिाफ: एक अर्लाइर् आिेदर् वर्सेम्बर 16, 2022 सम्म पररितषर् गर्ष एकपटक आिेदर् अिवि बन्द भएपवछ 

पररितषर्हरूलाई अर्नमवत छैर्। 

प्रश्न: म मेरो बसोबास सू्कल कसरी पत्ता लगाउर् सक्छन ? 

जिाफ: तपाईंको बच्चाको विद्यालय फेला पार्ष िा स्यार् गर्ष JCPS िेबसाइटमा SchoolFinder उपकरण प्रयोग गर्नषहोस्  

JCPS SchoolFinder QR Code तल ब्लस्थत प्रश्नQ: मैले आिेदर् वदएँ, तर मेरो ठेगार्ा पररितषर् भएको छ। म के गरँू? 

जिाफ: सू्कल छर्ोटको कायाषलयमा कल गर्नषहोस् (502) 485-6250 ठेगार्ा पररितषर्ले तपाईंको बच्चाको आिेदर्लाई 

असर गछष  वक भरे्र वर्िाषरण गर्ष। केही विद्यालय िा कायषक्रमहरूको सीमा हुन्छ। ठेगार्ा पररितषर् गर्नषको मतलब 

तपाईंको बच्चाले स्वीकार गरेमा, फरक विद्यालय असाइर्मेन्ट हुरे्छ।

प्रश्न: मैले मेरो बच्चाको कामको बारेमा कवहले र कसरी थाहा पाउरे्छन ? 

जिाफ: आिेदर् अिविमा आिेदर् वदरे् विद्याथीहरूलाई पत्र, इमेल िा फोर्िारा अवप्रल २०२३ सम्ममा उर्ीहरूको आिेदर्को ब्लस्थवतबारे 

सूवचत गरररे्छ। 

प्रश्न: मैले चनम्बक आिेदर् अिवि छन टेको छन । मेरो विकल्प के हो?  

जिाफ: तपाइँले वर्सेम्बर 16, 2022 पवछ चनम्बक आिेदर् पेश गर्ष सक्ननहुन्छ, तर आिेदर्लाई मात्र विचार गरररे्छ यवद विद्यालयमा थप 

विद्याथीहरूको लावग खनला छ भरे्। विद्याथीहरू सिैं आफ्र्ो वर्िासको विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् सक्छर््। 

प्रश्न: म अवहले जेफरसर् काउन्टीमा बसै्दर् तर विद्यालय सनरु हुर्न अवघ त्यहाँ सरे्छन । के म मेरो बच्चाको लावग चनम्बक आिेदर् पेश गर्ष 

सक्छन ? । 

प्रश्न: तपाइँ तपाइँको बच्चालाई तपाइँको विद्यालय छर् ट विकल्प को लागी विचार गर्ष को लागी एक चनम्बक आिेदर् पेश गर्ष सक्ननहुन्छ। 

विद्याथीहरू सिैं आफ्र्ो के्षत्र वभत्रको विद्यालयमा उपब्लस्थत हुर् सक्छर््। तपाईंले मा बसोबासको प्रमाण प्रदार् गर्नषपछष  Jefferson County 

तपाईंको बच्चाले JCPS सू्कलमा भर्ाष हुर् पवहले।सू्कल छर्ोटको कायाषलयमा फोर् गर्नषहोस् (502) 485-6250 थप जार्कारीको लावग। 

प्रश्न: विद्यालय सनरु भएपवछ म जेफरसर् काउन्टीमा सरे् छन । मेरो बच्चाको लावग चनम्बक विकल्पहरू के हुर््? 

जिाफ: 2023-24 विद्यालय िर्ष सनरु भएपवछ जेफरसर् काउन्टीमा स्थार्ान्तरण गरे् विद्याथीहरूले वर्सेम्बर 31, 2023 सम्म आफ्र्ो 

आगमर्को समयमा म्यागे्नट सू्कल विकल्पको बारेमा सोिपनछ गर्ष सक्छर््। विद्याथीहरू सिैं आफ्र्ो के्षत्र वभत्रको विद्यालयमा उपब्लस्थत 

हुर् सू्कल छर्ोटको कायाषलयमा कल गर्नषहोस् (502) 485-6250 थप जार्कारीको लावग।
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