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TM

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ि (JCPS) चुनौती 
हरू र हरेचाह, सहयोगी वातावरणको भित्र प्रिावी 
लिक्षण र सार्षक अनुिव हरूको माध्यमबाट 
बढ्नको िाभग प्रत्ेक लिक्षारथी सङ्िग्न छन्। 
हामी अद्वितीय स्कू ि सेद्टङ््स, काय्षक्रम, र 
गभतभवधि हरूको माध्यमबाट ससकाउने अवसर 
हरूको ककससमको अवसर प्रदान गद्षछौं र सिक्त 
बनाउनको िाभग तपाईँको बच्ािाई आफ्ो 
सबैिन्ा ठूिो क्षमता सम्म पुग्नको िाभग हो।

यो 91 एलिमेन्टरी स्कू िमा, JCPS िे लिक्षारथीको 
हरके प्रकारको िाभग भविेद्दत िैक्क्षक अनुिव 
प्रदान गद्षछ। तपाईँको बच्ािाई कफट हुने स्कू ि 
पकहचान गनु्षहोस्, प्रत्ेक स्कू ि तीन मुख्य भपिर 
स्थिर फोकस राहा छ: सफिता सीप, जातीय 
समानता, र संस्कृ तत र जिवायुकरो ब्ाकप्ाक।

हाम्ा िगनिीिता र उच् अनुिव लिक्षा, अग्रणी 
लिक्षा टेक्ोिोजी, अपार पररवार समर्षन सेवा हरू, 
र आमन्त्रित पररसर हरू JCPS तपाईँको बच्ाको 
िाभग ससक् र बढ्नको िाभग असािारण थिान 
बनाउँछ। जबकक पठन र गक्णत जस्ै कोर भबरय 
हरूमा ठोस सीप द्नमा्षण, हाम्ो एलिमेन्टरी भवद्ारथी 
हरू पद्न किा, भवश्व िारा हरू, र पररयोजना 
सहयोग र खेिको माध्यमबाट आत्मभवश्वास र 
सामाक्जक सीपको द्नमा्षणको अवसर हरूको िाभग 
पेि गररन्छ।

हामी उपिब्ध भवकल्प हरूको िीडको समीक्षा 
गन्षको िाभग समय लिनुहोस् र कसरी उनी हरू 
तपाईँको बच्ाको ससक्े िैिी र रुचचको क्षेत्र 
हरूसँग राम्ोसँग प पङ््क्तबद्ध गन्षको िाभग हो।

हामी तपाईंको बच्ािाई लिक्क्षत गन्ष र उनी 
हरूिाई उदीयमान आभवष्ारक, उत्ादक सहयोगी 
हरू, प्रिावकारी सञ्ारकमथी हरू, भवश्वव्ापी र 
सांस्कृ भतक रुपमा सक्षम नागररक हरू, र तयार र 
िचीिा लिक्षारथी बन्न मद्दत गन्षको िाभग तत्र छौं।

Dr. Marty Pollio
सुपररटेने्न्ट
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ि

JCPS मा स्ागत छ!



एलिमेन्टरी स्कू ि छनौट   5

JCPS मा 91 वटा एलिमेन्टरी स्कू ि रहेका छन,् जसमा सबै पठन, िेखन, गक्णत, भवज्ान, र 
सामाक्जक अध्ययन जस्ा मुख्य भबरय हरूमा ध्यान केक््रित छ - जबकक किा, टेक्ोिोजी, र भवश्व 
िारा हरू जस्ा अन्य भबरय हरूको िाभग भवद्ारथी हरूिाई पररचय गराउँछ। 

हाम्ा अधिकांि एलिमेन्टरी भवद्ािय हरू मध्ये 13 "क्लस्टर" - भवलिष्ट िौगोलिक क्षेत्र भित्र 
अवस्थित चार देखख आठ एलिमेन्टरी भवद्ािय हरूको समकूहमा समकूकहककृ त गरीएको छ। तपाईँको 
बच्ािाई उनी हरूको नाभमत क्लस्टरमा स्कू िमा ससटको ग्ारने्टी छ, जुन तपाईँको बच्ाको घरको 
ठेगानाविारा द्निा्षररत हुन्छ।

जबकक अधिकांि एलिमेन्टरी भवद्ाियका भवद्ारथी हरू आफ्ो क्लस्टरमा स्कू ि हरू मध्येमा छनौट 
गन्ष छनौट गछ्षन्, JCPS िे तपाईँको बच्ाको ससकाउने िैिी वा रुचचको क्षेत्रसँग सबै िन्ा राम्ो मेि 
खानेको िाभग िेर ैअन्य काय्षक्रम हरू प्रदान गद्षछ। हामी एलिमेन्टरी म्ागनेट स्कू ि हरू र म्ागनेट 
काय्यक्रम हरूकरो छनौट प्रदान गद्षछौं कक राष्टीय स्रमा मान्यता प्राप्त छ र प्रदि्षन किाबाट स्ास्थ्य 
र कफटनेसको सारसारै परम्परागत म्ागनेट स्कू ि हरूिाई उच् संरचचत वातावरणमा ब्ाक-टू-
आिारिकूत लिक्षामा जोड द्दने सबै कुरामा ध्यान केक््रित छ।

अब सुरु गरौ
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अकको चरण

तपाईँकरो बच्ाकरो आवेदन प्क्क्रया सजजिरो यरो सुक्नश्चित 
गन्यकरो िातग, ककृ पया क्नम्न नरोट गनु्यहरोस्:

तपाईँ आफ्ो बच्ा स्कू लको लागग पनन आप्िासन स्थिवत र/िा ननश्चित, ननरगमत र परानुप्त 
रागरि ननिासको लागग दतानु गननु सक्ुहुन्छ।

आवेदन अवधिको:  
नरोभेम्बर 1, 2021 –  
क्िसेम्बर 15, 2021।

तपाईँको बच्ाको 
िाभग भवकल्प।

तपाईँको िद्ािय(हरू)। 

1 2 3

यद्द तपाईँिे यो समयमा आवेदन गनु्षियो िने, 
अतप्ि 1, 2022 देखख तपाईँिे तपाईँको बच्ाको 
स्कू िको असाइनमेन्ट प्राप्त गनु्षहुन्छ। पकहल्ो 
पटक JCPS एलिमेन्टरी स्कू ि प्रवेि हँुदा सबै 
भवद्ारथीिाई आवेदन आवश्यक छ।

ककंडरगाट्षनमा प्रवेि गनने सबै 
भवद्ारथी हरू वा भवद्ारथी हरू जो 
पकहिे JCPS स्कू िमा िाग लिएका 
छैनन् कडिट्रिक वा JCPS एलिमेन्टरी 
भवद्ाियमा स्कू िको िाभग आवेदन 
गनु्ष अधघ अनिाइन दता्ष गनु्ष पछ्ष।

उनीहरूिे दता्ष गररसकेपधछ, 
ककंडरगाट्षनमा प्रवेि गनने भवद्ारथी 
हरू आफ्ो क्लस्टरको सार सारै 
कुनै म्ागनेट स्कू ि वा म्ागनेट 
काय्षक्रम भित्र स्कू ि हरूमा आवेदन 
द्दन सकछन्।

आवेदन JCPS एलिमेन्टरी 
भवद्ाियमा पकहिो पटक प्रवेि 
गनने सबै भवद्ारथी हरूको िाभग 
आवश्यक छ, उनी हरू कुन स्कू िमा 
िाग लिन रुचच राखछन्, र भवद्ारथी 
हरूको िाभग जो ठेगाना पररवत्षन 
िएको छ।

छनौट गनु्यहरोस् खरोज गनु्यहरोस् एप्ाई
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तवकल्प खरोज गनु्यहरोस्

स्कू ल क्लस्टर 

म्ागनेट स्कू ल

म्ागनेट प्ोग्ाम
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क्र प्रकारको शिक्ा िातािरण तपाईँको बच्ाको 
लागग सबैभन्ा राम्ो काम गरनुछ क्नण्यय गनु्यहरोस।् 

विकल्प छरौट सममक्ा गनु्यहरोस,् कारनुक्रम, र 
प्रत्वेक स्कू लमा अफर, र आफ्ो बच्ाको चासो र 
लक्ष्यसँग पङ््तिबद्ध गरनुछ।

तपाईँको स्कू लको रदर रातारात प्ररार गछनु वक राइँ 
हेन्यकरो लागग चवेक गर्नुहोस्।

कसरी छनौट गनने

स्कू लको िोकवे समा उप्थिगत भएर अजै थप क्रा 
खरोज्ुहरोस।् कृपरा थप वििरणको लागग 
jefferson.kyschools.us मा जान््होस्
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क्लस्टर के हरो?
क्लस्टर िनेको भवलिष्ट िौगोलिक क्षेत्र भित्र अवस्थित चार देखख आठ JCPS एलिमेन्टरी 
भवद्ािय हरू को समकूह हो। प्रत्ेक भवद्ारथीिाई आफ्ो क्लस्टरमा स्कू िमा ससटको 
ग्ारने्टी छ, जो आफ्ो घरको ठेगानाविारा द्निा्षररत गरीन्छ। 

स्कू ि क्लस्टर 

*सामान्य 1 माइल, गभरि रठद तपाईँ स्कू ल नक्जकै बस्ुहुन्छ भने तपाईँलाई रातारात प्दान गररदैन।

फास्ट तथ्यहरू आिेदन आिश्यकता विद्ार्थीको क्लस्टर गभरि सबै माध्यगमक विद्ालर 
हरूको लागग रातारात प्दान गररएको छ*
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आवेदन प्रकक्रयामा गनने बेिा, तपाईँ एलिमेन्टरीताको क्रमविारा तपाईँको नाभमत क्लस्टरमा स्कू ि 
हरूको दजा्षको िाभग सोधिनेछ।

तपाईँिे अन्य दुई भवकल्पमा पद्न एप्ाई गन्ष सक्ुहुन्छ, जस्ै म्ागनेट स्कू ि वा स्कू ि 
आिाररत म्ागनेट काय्षक्रम। ककृ पया दता्ष र आवेदन प्रकक्रयाको बेिा द्नम्नमा भवचार गनु्षहोस्:  

• आवेदन JCPS एलिमेन्टरी भवद्ाियमा पकहिो पटक प्रवेि गनने सबै भवद्ारथी हरूको िागी 
आवश्यक छ, उनी हरू कुन स्कू िमा िाग लिन रुचच राखछन्। 

• ककंडरगाट्षनमा प्रवेि गनने सबै भवद्ारथी हरू वा भवद्ारथी हरू जो पकहिे JCPS स्कू िमा िाग 
लिएका छैनन् स्कू िको िाभग आवेदन गनु्ष अधघ, क्जल्ासँग अनिाइन दता्ष गनु्ष पछ्ष।

• JCPS क्लस्टर स्कू िमा िाईबकहनी हरूिाईसँगै राखछ जब आमाबाबुिे आफ्ो पकहिो 
छनौटको रूपमा िाईको स्कू ि िाई सङ्केत गद्षछ। क्जल्ािे आमाबाबुको छनौट, ठाउँ, 
भवद्ारथीको घरको ठेगाना, र भवद्ारथी द्नकायको भवभवितािाई भवचार गद्षछ जब स्कू ि 
हरूमा भवद्ारथी हरू राखछन्। क्षमता बािाको कारण, सबै पररवार हरू वा आफ्ो पकहिो 
स्कू ि छनौट प्राप्त गन्ष सकै्नन्।

नोट गन्षको िाभग महत्वपकूण्ष

स्
कूल

 क्ल
स्ट

र 
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िेन एलिमेन्टरीमा, हामी भवश्वास गछछौं कक प्रत्ेक बच्ािाई 
उच् स्रमा ससक् सकछौं। िेनको कम्षचारी सबै भवद्ारथी 
हरूिाई पढाउने क्जम्मेवारी स्ीकार गद्षछन् ताकक उनी हरू आफ्ो 
अधिकतम िैक्क्षक क्षमता प्राप्त गन्ष सकछन्। िेनमा, प्रत्ेक 
भवद्ारथी व््क्तको रूपमा मकूल्वान छ र सहकारी र अरुको सम्मान 
गन्षको िाभग प्रोत्ाकहत गररन्छ। 

िेन हाउस प्रणािी बलियो स्कू ि समुदायको द्नमा्षणिाई बढावा 
द्दन्छ जहाँ िामो समयसम्म चल्े सम्बन्ध लिक्षक हरू र भवद्ारथी 
हरूिाई मात्र निई सबै सरोकारवािा हरूसँग भवकससत गररन्छ। 
भवद्ारथी हरूिाई उपिस्ब्ध, साहस, दृढ संकल्प, अखण्डता, र 
आिावादको रूपमा आजीवन सीप, ससक्को िाभग समुदायिाई 
थिानीय र भवश्वव्ापी स्रमा सेवा पररयोजना हरूको माध्यमबाट 
बर्ष िर कफता्ष द्दने हो।

मरोटरो: िेन नेता हरू गन्ष सकछन् र उच् स्र मा हाससि हुनेछ।  

स्कू ि हाइिाइट: 

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि (HPSE) को रूपमा  
मान्यता प्राप्त

• पकूण्ष समय टेक्ोिोजी लिक्षक, SMART बोड्ष, प्रत्ेक कक्षा 
कोठामा तीन भवद्ारथी कम्प्कूटर, र टेक्ोिोजी आिाररत 
काय्षक्रमविारा कम्षचारी कम्प्कूटर ल्ाबसँग व्ापक टेक्ोिोजी 
एकीकरणको रखरखाव गद्षछ 

• स्ण्ष-स्र भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP)  
प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी परररद सकहत भवद्ारथी नेतकृत्व अवसर प्रदान गद्षछ

• अभग्रम काय्षक्रम, नागररक सगाई, नेिनि बीटा क्लब, र मेरिो 
िीडरलिप फाउने्सनको C.S.I. पकहिो कक्षाका भवद्ारथी हरू 
को उपयोग िेन हाउस प्रणािी प्रदान गद्षछ

• िलिबि, र्ियाक, बासे्टबि, चीयरिीकडंग, ितरजं, र िैक्क्षक 
टीम सकहत स्कू ि पधछ गभतभवधि हरूको दायरा प्रदान गद्षछ

िेन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 फरोन: (502) 485-8290
तप्न्न्सपि: Cassandra Hayes तवद्ार्थी भना्य: 349
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne
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क्ल
स्ट

र 1
मेिरोरा एलिमेन्टरी
ठेगाना: 11801 Deering Road, Louisville, KY 40272 फरोन: (502) 485-8298
तप्न्न्सपि: Beth Palmer तवद्ार्थी भना्य: 442
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Medora

स्टोनट्रिीटमा, हामी भवधि हरू र प्रभवधि हरू िगाईएको छ र 21औ ं
िताब्दिका लिक्षारथी हरूिाई पािना गन्षको िाभग भवश्वव्ापी 
अभ्ास गररएको छ िागकू गररे JCPS मा सबै िन्ा राम्ो एलिमेन्टरी 
भवद्ािय हुन प्रभतबद्ध छौं। हामी हरेचाह र पोरण वातावरण प्रदान 
गद्षछौं जहाँ भवद्ारथी हरू आफ्ो पकूण्ष क्षमता सम्म पुग्न सकछन्। 
स्टोनट्रिीट भवद्ारथी हरूिाई उनी हरूिाई उचचत द्नण्षय गन्ष र 
समुदायमा क्जम्मेवार नागररक बन्नको िाभग सीपको भवकासमा 
मद्दत गद्षछ। 

मरोटरो: आज ससक्े, िोलि नेतकृत्व गनने

स्कू ि हाइिाइट: 

• दोस्ो िारा (ESL) द्नददेिन को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टोिी, िलिबि, क्रस कन्रिी, बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, 
ब्ान्, र आकने ट्रिा सकहत भवद्ारथी गभतभवधि हरू, प्रदान गद्षछ

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• पाररवाररक घटना हरू, गक्णत र साक्षरता रात हरू, 
प्रभतिा िो, र सान्ासँग नाश्ा सारै भविेर पतन 
र वसन् घटना हरू सकहत प्रस्ाव गद्षछ 

• प्रारम्भिक हरेचाह र लिक्षा सबै स्टार 
काय्षक्रमको रूपमा मान्यता प्राप्त 

• सकक्रय अभििावक लिक्षक संघ (PTA) बाट समर्षन प्राप्त 

• पठन ररकिरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• दयािु स्कू ि हरू पररयोजना प्रदान गद्षछ

स्टरोनस्ट्ीट एलिमेन्टरी
ठेगाना: 10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 फरोन: (502) 485-8333
तप्न्न्सपि: Donnie Boemker तवद्ार्थी भना्य: 423
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/stonestreet

मेडोरा एलिमेन्टरीमा, हामी पोरण वातावरण हो कक स्ास्थ्य र 
कल्ाण, सामाक्जक योग्ता, र प्रत्ेक भवद्ारथीको िाभग िैक्क्षक 
उपिस्ब्धिाई बढावा द्दनको िाभग प्रयास गद्षछौं। हामी सुरक्क्षत 
र पोरण वातावरण प्रदान, िैक्क्षक र सामाक्जक बकृधद्ध पकहचान, र 
ससक्ेको अकको स्रको िाभग प्रत्ेक भवद्ारथी तयार गद्षछ। मेडोरा 
प्रत्ेक भवद्ारथीको प्रदि्षन दैद्नक अनुगमन र अनुसन्धान आिाररत 
अभ्ास िागकू गद्षछ। यो तररकािे भवद्ारथी हरू ससक् ससकाउन 
हाम्ो िक्ष्य हो। स्टाफ, आमा बुबा, र समुदायसँग साझेदारीको 
माध्यमबाट, हामी सुद्नस्चित गद्षछौं कक प्रत्ेक भवद्ारथी आफ्ो 
उच्तम क्षमतासम्म पुगछ।

मरोटरो: आज म जे पद्न गछु्ष यो मेरो िेर ैराम्ो बन्नको िाभग लिन्छ। 
हामी सम्माद्नत, क्जम्मेवार र ससक्को िाभग तयार छौं।

स्कू ि हाइिाइट: 

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• मिाई स्कू िमा नेताको रूपमा मान्यता प्राप्त छ जहाँ हामी 
ससक् र स्टीफन आर कोिीको 7 बानी व्वहार कक्षा कोठा 
समुदाय बनाउन र हाम्ा सबै भवद्ारथी हरूमा नेतकृत्व सीप खेती 
गन्षमा ध्यान केक््रित गद्षछौं। हामी 7 बानी हरू ससकाउन र 
घर र स्कू िमा उनी हरूिाई िागकू गनने तररका हरू छिफि 
गन्षको िाभग म पाठ्यक्रममा नेताको उपयोग गछु्ष।

• हाम्ो एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि (कक्षा तीनको माध्यमबाट 
ककंडरगाट्षन) र प्रभतिािािी र प्रभतिािािी (ग्रेड चार र 
पाँच) हाम्ो क्जिा प्रभतिािािी र प्रभतिािािी संसािन 
लिक्षक हरूको िाभग बलियो ससक्े अवसर प्रदान गद्षछ। 
कक्षा लिक्षक हरू द्दनिरर र पाठ्यक्रम िरमा ससकाईको 
समकृद्ध र गभतको िाभग िेदिाव सुद्नस्चित गद्षछ। 

• हाम्ो पठन प्रयोगिािा मोडेिको उपयोग गरी दोस्ो कक्षाको 
भवद्ारथी हरूको माध्यमबाट ककंडरगाट्षनको िाभग हस्क्षेप 
पढाइ प्रदान गद्षछ। भवद्ारथी हरू अभतररक्त द्नददेलित 
पठनपाठ, जानाजानी फोनीक्स/िदि काम पार िेखन समर्षन 
प्राप्त गन्ष तीन से्टिन हरूको माध्यमबाट घुमाउनुहोस्।

• क्रोमबुक, आइप्ाड, SMART बोड्ष हरू, भवज्ान, टेक्ोिोजी, 
ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) ल्ाब, र गुगि प्रमाक्णत 
लिक्षक हरूसँग 21औ ंितादिी टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ

• भविेर क्षेत्र हरू STEM ल्ाब, िारीररक लिक्षा (PE), 
किा र मानभवकी, र पुस्कािय िाभमि छन्।

• बासे्टबि, िलिबि, क्रस कन्रिी, फुटबि, र 
चचयरलिकडङ्ग सकहत िेर ैखेि हरू प्रदान गद्षछ 

• सारै िेर ैक्लब हरू, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व 
काय्षक्रम (STLP), सुरक्षा गश्ी, धछटो सम्झना, 
भगटार क्लब, ब्ान्, र आकने ट्रिा प्रदान गद्षछ 

• अन्य गभतभवधि हरू टककी रिोट, क्षेत्र द्दवस, पेनकेक्स र PJs, 
वसन् फ्ाइ, मुटुको िाभग जम्प रोप, साइकि रोकडयो, 
प्रभतिा िो, Y5210, क्ाररयर द्दवस, घडी D.O.G.S., 
किर रन, र गक्णत/साक्षरता रात िाभमि छन्।

• अत्धिक सकक्रय, पुरस्ार भवजेता अभििावक 
लिक्षक संघ (PTA) बाट समर्षन प्राप्त 

• सुभविा हरू 12 बेिारमाइन साक्षरता पररयोजना 
लिक्षक हरू, 7 बढ्दो संख्यात्मक लिक्षक हरू, र 
5 गक्णतीय कडजाइन सहयोग लिक्षक हरू

• पकूण्ष-समय मानससक स्ास्थ्य कोच र असािारण 
बाि लिक्षा (ECE) काया्षन्वयन कोच, जो पररवार 
र स्टाफ सबै भवद्ारथी हरूको भवभवि आवश्यकता 
हरूिाई पकूरा गन्षको िाभग समर्षन गद्षछ



18   एलिमेन्टरी स्कू ि छनौट

मभजन: हाम्ो रुिनेि समुदाय सबै सदस् हरूिाई आफ्ो पकूण्ष क्षमता 
सम्म पुग्न र सकारात्मक भवश्व पररवत्षक बन्न चुनौती द्दन्छ।

मरोटरो: उत्कृ ष्टताको अपेक्षा गनु्षहोस्: पुग्नुहोस्, ससकाउनुहोस्, सफि 
हुनुहोस्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्जल्ा पहि र द्नददेिात्मक काय्षक्रम हरूको माध्यमबाट िैक्क्षक 
अनुिव प्रदान गद्षछ: पुि गक्णत र जान ररचड्षसन पठन 

• भवद्ारथी नेतकृत्व काय्षक्रम प्रदान गद्षछ, 
भवद्ारथी परररद काय्षक्रम सकहत

• झण्डा फुटबि, फुटबि, बासे्टबि, िलिबि, चचयरलिकडङ्ग, 
नकृत् द्टम, िैक्क्षक टोिी, चेस क्लब, र भवज्ान क्लब 
सकहत िेर ैअभतररक्त गभतभवधि हरू प्रदान गद्षछ

• भवश्व िारा कक्षा (स्ेद्नि)

• साक्षरता र गक्णत नाइट सकहत पाररवाररक घटना हरू, प्रदान गद्षछ 

• दोस्ो िारा काय्षक्रमको रूपमा अंग्रेजी (ESL) 

• लिडरमा भम काय्षक्रम

ट्रुनेि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 7609 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214     फरोन: (502) 485-8337
तप्न्न्सपि: Stephanie Smith     तवद्ार्थी भना्य: 458
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/trunnell
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हामी पेिेवर लिक्षण समुदायको सहयोगी अध्ययन, भविेरज्ता 
आदान प्रदान, र पेिेवर संवादको माध्यमबाट िैक्क्षक आकांक्षा 
हरू, उपिस्ब्ध, र बलियो नेतकृत्व र लिक्षणको माध्यमबाट भवद्ारथी 
हरूको प्राब्प्तको माध्यमबाट लिक्षक हरूको ज्ान र ज्ानमा सुिार 
गन्ष समभपटि त छौं। 

मरोटरो: कडक्सी डे्गन समुदायको मुटु र िभवष्य हो।

स्कू ि हाइिाइट: 

•  एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि र अभग्रम काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• स्ातक प्रोफाईि - पकहचान सफिता सीपको ब्ाकप्ाकमा 
पकहचान सफिताको सीप बकृधद्ध गन्षको िाभग कडजाइन 
गररएको प्रामाक्णक लिक्षा अनुिव हरूमा आिाररत गकहरो 
लिक्षाको उत्ादन हरू र किाककृ भत हरू प्रदान गद्षछ 

• दैद्नक त्वरण र जानबकूझेर सानो समकूह द्नददेिन, अभग्रम काय्षक्रम, 
भवस्ाररत स्कू ि सेवा (ESS), िेक्क्सया कोर 5, र अध्ययन 
टापु लिक्षण सफ्टवेयरको माध्यमबाट उपचार प्रदान गद्षछ 

• स्कू ि िर एककककृ त टेक्ोिोजीको उपयोग गद्षछ; मोबाइि 
क्रोमबुक काट्ष र सबै कक्षा हरू र भविेर क्षेत्र कक्षा हरूमा 

SMART बोड्ष हरू; हाम्ो पुस्कािय/टेक्ोिोजी के्रिमा 
नवीनतम SMART बोड्ष टेक्ोिोजी। अभतररक्त कक्षा 
टेक्ोिोजी हरू कागजात क्ामेरा, ससकाउने के्रि हरूको िाभग 
ल्ापटप, इिेक्टोद्नक पाठक हरू, र आईप्ाड हरू सामेि छन्।

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), ब्ान्, केटा हरू 
र केटी हरू बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, िलिबि, क्रस कन्रिी, 
भवद्ारथी सल्ाहकार परररद, गुणस्रको माने्छ र मैन टू मैन 
(M2M) सल्ाह काय्षक्रम, र िेर ैपुरस्ार पहि/काय्षक्रममा 
केक््रित प्रदान गद्षछ। नागररकता, नेतकृत्व, र उपस्थिभत, जस्ै 
प्रत्ेक कक्षा र DOJO पुरस्ारको िाभग हप्ताको भवद्ारथी हुन्

• पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक संघ (PTA) र उत्कृ ष्ट 
पररवार संसािन के्रि (FRC) बाट समर्षन प्राप्त गद्षछ 

• सबै भवद्ारथी हरू PATHS हरू सामाक्जक/िावनात्मक 
लिक्षा काय्षक्रमको िाभग दैद्नक उजागर छन्।

क्िक्ी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 फरोन: (502) 485-8238
तप्न्न्सपि: Shawn Purlee तवद्ार्थी भना्य: 321
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Dixie

   स्कू ि प्रोफाइि

क्लस्टर 2

कडक्सी

आइजनहावर

फोस्टर रेिकडिनि

ग्रीनवुड

जोनसटाउन रोड

केनेडी मोने्टसरी

स्ान्स्ष

भवल्करसन
अ

भग्र
म 

क
ाय

्षक्र
म

अ
भग्र

म 
बा

ि
बा

लि
क

ा प्र
ोग्र

ाम

दो
स्

ो ि
ार

ा क
ाय

्षक्र
मक

ो रू
पम

ा अ
ंग्रेज

ी

भव
स्

ारर
त 

स्
कूि

 स
ेवा

 ह
रू

पर
रव

ार 
स्

ोत
 स

ेन्ट
र

क
पड

ा

बा
ि

 स
ंवि

्षन 
क

ाय
्षक्र

म

 • •  • • •
 •    •  • • 
 •      • • • 
 •     • •    
       • • • •
 •   • • •   •
 •     • •    
 • • • • • •  

क्ल
स्ट

र 2

DIXIE

SANDERS

FOSTER

WILKERSON

EISENHOWER

JOHNSONTOWN RD

GREENWOOD

KENNEDY

KENNEDY

D
IX

IE
 H

W
Y I 64 EAST

I 64 WEST

KY 841

I 6
5 

N
O

R
TH

I 65 SO
UTH

I 264 EAST
BARDSTOWN RD

I 264 WEST

PRESTO
N HW

Y

OUTER LOOP

I 265 SOUTH
I 265 NORTH

TAYLORSVILLE RDS 
3R

D
 S

T

TE
R

R
Y 

R
D

S 
4T

H
 S

T

HIKES LN

SHELBYVILLE RD

POPLAR LEVEL RD

G
R

AD
E LN

RIVER RD

GREENBELT
 H

W
Y

WATTERSON TRL

N
EW

 C
U

T R
D

C
AN

E 
R

U
N

 R
D

NEWBURG RD
S 

H
U

R
ST

BO
U

R
N

E 
PK

Y

S 
7T

H
 S

T

BLEVINS GAP RD

N
ATIO

N
AL TPKE

W BROADWAY

W MARKET ST

BANK ST

THIXTON LN

SIX MILE LN

3R
D S

TR
EET R

D

BROWNSBORO RD

BE
AR

CA
M

P 
RD

WESTPORT RD

LEXINGTON RD

BILLTOW
N RD

EASTERN PKY

BL
U

E 
LI

C
K 

R
D

FEGENBUSH LN

S 
15

TH
 S

T

MUD LN

E INDIAN TRLTA
YL

O
R

 B
LV

D

M
AN

SL
IC

K 
R

D

LA GRANGE RD

RALPH AVE

SO
UTH PARK RD

BAXTER AVE

E OAK ST

7T
H S

TR
EE

T 
RD

DO
RSEY LN

E MAIN ST

M
IN

O
R

 L
N

BRISCOE LN

LO
W

ER
 R

IV
ER

 R
D

M
O

SER
 R

D

M
IT

CH
EL

L 
HI

LL
 R

D

D
O

VE
R

 R
D

WEAVERS RUN

LEES LN

PAYNE ST

HESS LN

O
LD

 BAR
D

STO
W

N
 R

D

BETHANY LN

GARDINER LN

VALLEY STATION RD

FERNDALE RD

JENNINGS LN

BATES RD

BLANTON LN

KRAMERS LN

ADAMS ST

MEADOW DR

KY-841 RAMP

N
 4

1S
T 

ST
BUNSEN PKY

KY 841

SI
X 

M
IL

E 
LN

S 
3R

D
 S

T

I 64 EAST
DI

XI
E 

HW
Y

KY 841

I 6
5 

SO
U

TH

OUTER LOOP

I 265 SOUTH

PR
ESTO

N
 H

W
Y

S 
3R

D
 S

T

FERN VALLEY RD

M
AN

SLIC
K R

D

PALATKA RD

Date Saved: 8/31/2021 11:59

JCPS Elementary Cluster 1



20   एलिमेन्टरी स्कू ि छनौट

ईसाइनहावर एलिमेन्टरीमा, हामी लिक्षारथी हौं! नेता हरू! ईगि! हामी 
सबै भवद्ारथी हरूिाई उनी हरूको िोकतान्त्रिक समाजमा उत्ादक 
नागररक बन्नको िाभग आवश्यक िैक्क्षक र सामाक्जक सीप हरू प्राप्त 
गन्ष मद्दतको िाभग अवसर प्रदान गन्ष कोससस गद्षछौं। हाम्ो स्कू ि 
सुरक्क्षत र पोरण वातावरण प्रदान गद्षछ कक सबै भवद्ारथी हरूको 
िाभग सफिताको समर्षन गद्षछ। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्रोमबुकसँग 21औ ंितादिी टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ; 
भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर र गक्णत (STEM) ल्ाब; 
कक्षाकोठा काय्षिािा हरू; आईप्ाड; SMART 
बोड्ष हरू; र गुगि प्रमाक्णत लिक्षक हरू 

• पररयोजना आिाररत लिक्षामा लिक्षाको िाभग बक 
संथिानविारा प्रलिक्क्षत सबै कम्षचारी हरूसँग भवद्ारथी 
हरूको िाभग गहन लिक्षा अनुिवको िाभग प्रभतबद्ध 

• द्तु लिक्षा अवसर हरूसँग बलियो अभग्रम 
काय्षक्रम र प्रभतिा पकूि कक्षा हरू

• वर्षिरर अभतररक्त पाठ्यक्रम क्रस कन्रिी, िलिबि, 
बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, झण्डा फुटबि, तीरदंाजी, गोल्फ, 
टेद्नस, केटी ि्क्त, ब्ान्, आकने ट्रिा, रोबोद्टक्स, कराटे, 
नाटक, सुरक्षा गश्ी, र भवद्ारथी परररद िाभमि छन्। 

• संवि्षन काय्षक्रम हरू STEM ल्ाब, िारीररक लिक्षा (PE), 
किा, सङ्गीत, फे्न्च, र पुस्कािय िाभमि छन्।

• सामुदाधयक साझेदारीमा स्कू ि हरूमा कडज्ी, 
उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि हरू, िुइसभििको 
पकहिो टी, र िुइसभविे चचक़ियाघर िाभमि छन्।

• द्नजीककृ त लिक्षा द्नददेि, हस्क्षेप, असािारण बाि 
लिक्षा (ECE) सेवा हरू, अध्ययन विीप, मोबी अधिकतम, 
र धछटो पाठकको माध्यमबाट समधरटि त गद्षछ 

आइजनहावर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258 फरोन: (502) 485-8244
तप्न्न्सपि: Conni J. Strange तवद्ार्थी भना्य: 568
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower

हामी पािनकता्ष हौं! हाम्ो भमिन छ "मुटु छुनुहोस्, द्दमाग 
ससकाउनुहोस्।" फोस्टर सुद्नस्चित गन्षको िाभग प्रयास गद्षछ कक सबै 
भवद्ारथी हरू िैक्क्षक, सामाक्जक र िावनात्मक रूपमा सफि हुन्छन्। 
सँगै, हामी भवद्ारथी हरूिाई सफि र उत्ादक जीवन जीउनको िाभग 
आवश्यक सीप हरूसँग सुसक्जित गननेछौं, यस प्रकार यो सुद्नस्चित 
गरी कक उनी हरू किेज र/वा आफ्ो छनौटको क्ाररयरको िाभग 
तयार छन्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• परम्परागत म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ (फोस्टरको 
रेिकडिनि म्ागनेट काय्षक्रममा भवद्ारथी हरू रेिकडिनि म्ागनेट 
मध्य भवद्ाियमा िाग लिनको िाभग रियाक मा छन्।)

• समान नीभतको उपयोग गद्षछ

• भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), नाटक, 
बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, नकृत्, आकने ट्रिा, गाना बजाने, 
र भवस्ाररत स्कू ि सेवा हरू (ESS) सकहत िेर ैिैक्क्षक 
र अभतररक्त पाठ्यक्रम गभतभवधि हरू, प्रदान गद्षछ 

• प्रत्ेक भवद्ारथी िारीररक लिक्षा (PE), किा, सङ्गीत, 
पुस्कािय, कम्प्कूटर प्रयोगिािा, र सामाक्जक सीप वग्ष प्रत्ेक 
हप्ता सकहत छ अिग भविेर क्षेत्र वग्ष हरूमा िाग लिन्छन्।

• क्रोमबुकसँग प्रत्ेक कक्षामा SMART बोड्ष टेक्ोिोजी प्रदान 
गद्षछ, र मोबाइि आईप्ाड प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ 

• 40-एक़ि पररसरमा सुन्र सुभविा हरू राखछ

फरोस्टर टे्क्िशनि एकेिमी
ठेगाना: 1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8253
तप्न्न्सपि: Letisha Young तवद्ार्थी भना्य: 573
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home
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ग्रीनवुड एलिमेन्टरीमा, हाम्ो भमिनको िाभग भवद्ारथी हरूिाई 
िैक्क्षक र सामाक्जक रुपमा मध्य भवद्ाियको िाभग र बाकहर पद्न 
तयार छ। हामी सुरक्क्षत, न्यायोचचत ससकाउने वातावरण, उच् 
अपेक्षा हरूिाई बढावा र प्रत्ेक कक्षामा सबै भवद्ारथी हरूको 
िाभग उच् गुणस्रीय लिक्षा प्रदान गननेछौं। ग्रीनवुड लिक्षण, 
ससकाइ र सकारात्मक स्कू ि संस्कृ भतको उच् स्रको िाभग मोडेि 
स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त गररनेछ। ग्रीनवुड भवद्ारथी हरू 
सहयोगी, अभिनव, ग्ोबि, र िचचिा राजदकूत हरू हुनेछन्, जसिे 
सकारात्मक स्कू ि र समुदायिाई असर गद्षछ। 

मरोटरो: समुदाय, करुणा, प्रभतबद्धता

स्कू ि हाइिाइट: 

• अभग्रम काय्षक्रम, भवस्ाररत स्कू ि सेवा (ESS), 
र अनुसन्धान आिाररत हस्क्षेप/समर्षन सकहत 
सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप र 

• समर्षन (PBIS) द्नष्ासँग िागकू गन्षको िाभग मान्यता प्राप्त 
सबै लिक्षारथी हरूको िाभग िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• सुरक्षा गस्ी र भवद्ारथी राजदकूत हरूको रूपमा यस्ो 
काय्षक्रमको माध्यमबाट नेतकृत्विाई बढावा द्दन्छ

• बासे्टबि, फुटबि, चीयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, िलिबि, 
ब्ान्, आकने ट्रिा, सुरक्षा गश्ी, नाटक, र िैक्क्षक द्टम 
सकहत स्कू िपधछ गभतभवधि हरू, को सरणी प्रदान गद्षछ 

• अग्रणी स्ास्थ्य संवि्षन स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त (HPSE) 

• SMART प्रभवधि, आईप्ाड, र प्रत्ेक भवद्ारथीको 
िाभग क्रोमबुकको माध्यमबाट टेक्ोिोजी 
िनी िैक्क्षक अनुिव प्रदान गद्षछ

• वाभरटि क ग्रीनवुड किर वाक, फि महोत्व, खाना पकाउने 
नाइट हरू, नकृत् हरू, र भवद्ारथी िोकेस सकहत अद्वितीय 
पररवार र सामुदाधयक काय्षक्रम हरू प्रदान गद्षछ 

ग्ीनवुि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 फरोन: (502) 485-8260
तप्न्न्सपि: Jamiera Johnson तवद्ार्थी भना्य: 438
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood

जोनसन्टाउन रोडका भवद्ारथी हरू दक्ष लिक्षारथी हुन् जो कारण, 
करुणा, र समझको आिारमा द्नण्षय गन्ष सक्षम छन्। 

ममसन: जोनसन्टाउन रोड सबैिाई आिोचनात्मक र उत्ादकत्वको 
िाभग हरेचाह र सहयोगी ससकाउने वातावरणको सोच्नको िाभग 
चुनौती द्दन्छ।

मभजन: जोनसन्टाउन रोडमा, हामी सम्मानजनक, क्जम्मेवार, र 
िचचिा लिक्षारथी हौं।

मरोटरो: आज ससक्े, िोलि नेतकृत्व गनने

स्कू ि हाइिाइट: 

•  एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि र उन्नत लिक्षारथी हरूको 
िाभग हस्क्षेप र क्षमताको सबै स्र हरूको िाभग 
समर्षनको िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• SMART बोड्ष हरू, आइप्ाड, 1:1 भवद्ारथी हरू सबै 
कक्षा हरू, प्रोजेक्टर, ट्क्ानर, कागजात क्ामेरा, र 
अपडेटेड कम्प्कूटर ल्ाबमा क्रोमबुकसकहत अपडेटेड 
टेक्ोिोजीसँग भवद्ारथी केक््रित लिक्षा प्रदान गद्षछ

• रान्तष्टय एलिमेन्टरी सम्मान समाज, भवद्ारथी परररद, 
सुरक्षा गस्ी, र सामुदाधयक सेवा पररयोजना 
हरू सकहत नेतकृत्व अवसर प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टोिी (द्तु सम्झना र िभवष्य समस्ा समािान), 
ब्ान्, आकने ट्रिा, बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, िलिबि, 
क्रस कन्रिी, नाटक क्लब, गायक, र संवि्षन क्लब 
सकहत िेर ैअभतररक्त गभतभवधि हरू, प्रदान गद्षछ 

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• लिक्षण, सि्क्तकरण, नेतकृत्व, र लिक्षा (TELL) र उन्नत 
ED सवनेक्षणमा अभििावक सन्ुन्तष्टमा उच् दर 

• कम्प्कूटर कोकडङ्गमा प्रभतयोभगता हरूसँग भवद्ारथी 
हरूको िाभग VEX रोबोद्टक्स काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) को 
िाभग धछमेकी डायनाक्राफ्ट कम्पनीसँग साझेदार

• िुइसभवि भवश्वभवद्ािय (UofL) ABRI काय्षक्रमसँग साझेदारी

• उत्कृ ष्ट अभििावक लिक्षक संघ (PTA) बाट समर्षन प्राप्त 
गद्षछ, जो स्कू ि वर्ष िर गभतभवधि हरू प्रायोजक

जरोनसटाउन ररोि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 7201 Johnsontown Road    फरोन: (502) 485-8278
तप्न्न्सपि: Stephen Howard                तवद्ार्थी भना्य: 255
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown
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हाम्ो भमिन भवश्वव्ापी नागररक हुनको िाभग हाम्ा भवद्ारथी हरूिाई 
तयार गन्षको िाभग प्रामाक्णक लिक्षाको अवसर प्रदान गरी सम्पकूण्ष 
बच्ािाई लिक्क्षत गनु्ष हो। यो काम वास्वमा पि िुरू हुन्छ 
जब तपाईँको बच्ा यो संसारमा प्रवेि गद्षछ। तपाईँ, अभििावक 
को रूपमा, तपाईँको बच्ाको पकहिो लिक्षक हो, र तपाईँ उनको 
सफितामा महत्वपकूण्ष िकूभमका खेल्ुहुन्छ। हामी तपाईँिाई तपाईँको 
बच्ाको लिक्षामा महत्वपकूण्ष साझेदारको रूपमा स्ागत छ। 

मरोटरो: द्टमवक्ष िे सपनाको काम गद्षछ

स्कू ि हाइिाइट: 

•  एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि, अभग्रम काय्षक्रम, भवस्ाररत स्कू ि 
सेवा (ESS), र अनुसन्धान आिाररत हस्क्षेप/समर्षन सकहत 
सबै लिक्षारथी हरूको िाभग िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• अभतररक्त गभतभवधि हरू: ब्ान्, सुजुकी वायलिन, बासे्टबि, 
चचयरलिकडंग, नकृत् टीम, चरण द्टम, झण्डा फुटबि, िैक्क्षक 
द्टम, आकने ट्रिा, सुरक्षा गस्ी, रनमा केटी हरू, िलिबि, 

ककककफट फुटबि, द्तु सम्झना, केटी स्ाउट्स, गुणस्रीय 
काय्षक्रमको पुरुर, र युवा सजिन िावक काय्षक्रम छन्

• रोबोद्टक्स, भवद्ारथी परररद, पोडकास्ट क्लब, उपहार द्दएकी केटी 
हरू, गाड्षन क्लब, दया चािक दि, केटी हरू जो कोड, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), दयािु दि, र पया्षवरण 
क्लब सकहत क्लब हरूको भवस्कृत भवभविता प्रदान गद्षछ

• आईप्ाड, क्रोमबुक, डेस्टप कम्प्कूटर, र SMART 
प्ानि सकहत प्रत्ेक कक्षामा 1:1 प्रभवधि प्रदान गद्षछ

• उच् संिग्न अभििावक लिक्षक संघ (PTA) बाट समर्षन प्राप्त 
गद्षछ, जो स्कू ि वर्ष िर गभतभवधि हरू प्रायोजक गछ्षन्

स्ान्स्ष एलिमेन्टरीमा, हाम्ो भमिन लिक्क्षत, सिक्त, र हाससि गन्ष र 
आजीवन लिक्षारथी बन्न सबै भवद्ारथी हरूिाई प्रेररत सहयोगी लिक्षा 
समुदाय प्रदान गन्षको िाभग हो। हामी तररकामा ससकाउँछौं कक प्रत्ेक 
भवद्ारथीिाई उच् स्रमा जान्नको िाभग संिग्न छ। उच् अपेक्षा 
हरू, प्रामाक्णक लिक्षा, र समानता स्ान्स्षमा हो कक हाम्ा भवद्ारथी 
हरूिाई आत्मभवश्वास, तयार, र दयािु हुन अनुमभत द्दन्छन्।

मरोटरो: हामी सफिता छान्छौं - हरके भवद्ारथी, हरके द्दन, िए पद्न यो 
लिन्छ!

स्कू ि हाइिाइट: 

• िैक्क्षक द्टम, आच्षरी, िलिबि, बासे्टबि, चचयरलिकडङ्ग, 
क्रस-कन्रिी, दौडमा केटी हरू, र रोबोद्टक्स सकहत 
अभतररक्त गभतभवधि हरूको दायरा प्रदान गद्षछ

• वीसबग्ष सुजुकी वायलिन काय्षक्रम, ब्ान्, र आकने ट्रिा 
सकहत भविेर वाद्य्रि काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• SMART बोड्ष, क्रोमबुक, प्रोजेक्टर, ट्क्ानर, कागजात 
क्ामेरा, र क्रोम ल्ाब सकहत अपडेटेड टेक्ोिोजीसँग 
उच् स्र, भवद्ारथी केक््रित लिक्षा प्रदान गद्षछ

• भविेर क्षेत्र हरू CSP (दयािु स्कू ि हरू पररयोजना), 
किा, सङ्गीत, पुस्कािय/मीकडया, क्रोम ल्ाब/भवज्ान, 
टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) सामेि छन्।

• भवद्ारथी परररद, न्यकूजकास्ट टीम, सुरक्षा गस्ी, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), र ग्रेड-स्र सामुदाधयक 
नेतकृत्व पररयोजना सकहत भवद्ारथी नेतकृत्व अवसर प्रदान गद्षछ

• पाररवाररक घटना हरू, गक्णत र साक्षरता रात हरू, 
प्रभतिा िो, भविेर पतन र वसन् घटना हरू, र 
भवद्ारथी पुरस्ार मान्यता सकहत प्रदान गद्षछ

• हाम्ो STAR पररवार संसािन के्रि (FRC) को माध्यमबाट 
पररवारको समर्षन सेवा हरू प्रदान गद्षछ

स्ान्डस्य एलिमेन्टरी
ठेगाना: 8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 फरोन: (502) 485-8322
तप्न्न्सपि: Alison Dahlgren  तवद्ार्थी भना्य: 373
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders

केनेिी मरोने्टसरी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8280
तप्न्न्सपि: Diyana Jones तवद्ार्थी भना्य: 460
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedy-montessori
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भवल्करसन एलिमेन्टरीिे हाम्ा भवद्ारथी हरूिाई क्जल्ा, आम बुवा, 
र समुदायसँग साझेदारीमा आवश्यक समर्षनसँग घेरा हािेको छ 
ताकक हाम्ो हरेचाहमा प्रत्ेक भवद्ारथीिाई उच् स्रमा प्राप्त गनने 
अवसर छ र भवल्करसनिाई आफ्ो लिक्षामा अकको चरणको िाभग 
तयार छ। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• चररत्रको छ भपिरहरूिाई मान्यता द्दन्छ: भवश्वसनीयता, 
क्जम्मेवारी, हरेचाह, सम्मान, द्नष्पक्षता, र नागररकता

• माससक िहर सिामा भवद्ारथी हरूको उपिस्ब्ध सम्मान 

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• बासे्टबि, चचयरलिकडंग, िलिबि, क्रस कन्रिी, िैक्क्षक टोिी, 
र किा क्लब सकहत िेर ैस्कू िपधछ गभतभवधि हरू प्रदान गद्षछ 

• भवद्ारथी डेस्टप कम्प्कूटर, SMART बोड्ष हरू, र कागजात 
क्ामेरा सकहत हरके कक्षामा टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ

• उच् संिग्न अभििावक लिक्षक संघ (PTA) बाट समर्षन 
प्राप्त गद्षछ, जो स्कू ि वर्ष िर गभतभवधि हरू प्रायोजक गछ्षन् 

• भवद्ारथी राजदकूत र सुरक्षा गस्ी सकहत 
नेतकृत्व अवसर हरू प्रदान गद्षछ 

तवल्करसन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5601 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 फरोन: (502) 485-8351
तप्न्न्सपि: Traci Durbin  तवद्ार्थी भना्य: 440
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home

क्ल
स्ट

र 2
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केन रनमा, हामी सम्पकूण्ष बच्ािाई पढाउनमा भवश्वास गद्षछौं। प्रत्ेक 
द्दन, हामी सुरक्क्षत, उत्ेजक, र चुनौतीपकूण्ष िैक्क्षक अनुिव प्रदान 
गन्षको िाभग सुद्नस्चित गद्षछौं कक सबै भवद्ारथी हरू संक्रमणको िाभग 
तयार छन्। हाम्ो िक्ष्य हाम्ा भवद्ारथी हरूिाई स्त्रि, आजीवन 
लिक्षारथी बन्न र उनी हरूिाई 21औ ंितादिीको सीसँगप सुसक्जित 
गन्षको िाभग उनी हरूिाई आफ्ो जीवन िर सफि हुन आवश्यक छ। 

मरोटरो: द्दमागमा िभवष्यसँग लिक्षण

स्कू ि हाइिाइट: 

• सानो वग्ष आकार प्रदान गद्षछ

• स्कू िपधछ गभतभवधि हरू र खेि हरू प्रदान गद्षछ

• क्रोमबुक, आईप्ाड, र अन्य टेक्ोिोजी 
हरूिाई द्नददेिनमा एककककृ त गद्षछ

• पुस्कािय, िारीररक लिक्षा (PE), किा, 
सङ्गीत, र भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र 
गक्णत (STEM) प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ

• कडज्ी सङ्गीत स्कू ि

• सबै भवद्ारथी हरूको िाभग ताजा फि र 
तरकारी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• पररवार समर्षन सेवा हरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

केन रन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8223
तप्न्न्सपि: Michael Alexander तवद्ार्थी भना्य: 331
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home
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क्ल
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मरोटरो: क्रम्स िेन एलिमेन्टरी हरेचाह र दयािु समुदायमा कठोर 
िैक्क्षक पाठ्यक्रमसँग आफ्ो अकको स्रको िाभग हाम्ा भवद्ारथी 
हरूिाई तयार गन्षको िाभग समभपटि त छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्रम्स िेन एलिमेन्टरी सानो कक्षाको आकारको 
भवद्ािय हो जसमा प्रत्ेक 20 मा पाँचौं कक्षाको 
कक्षाको माध्यमबाट भवद्ारथी हरू छन्।

• लिक्षक हरू पढ्ने र गक्णतमा दैद्नक भवद्ारथी 
हरूको साना समकूह हरूसँग काम, गहन व््क्तगत 
र सानो समकूहको समर्षन प्रदान गछ्ष।

• क्रम्स िेन भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP) सदस् 
हरू राज्य स्रमा पधछल्ो दि बर्ष हरू मध्ये आठ क्जतेका छन्।

• फ्ाल्क फुटबि, चेस, चचयरलिकडंग, िलिबि, बासे्टबि, 
सुरक्षा गस्ी, भवद्ारथी परररद, ब्ान्, आकने ट्रिा, 
फुटबि, STLP, र न्यकूजकास्ट द्टम सकहत िेर ैअभतररक्त 
पाठ्यक्रम हरू भवद्ारथी हरूको िाभग उपिब्ध छन्।

• भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, गक्णत (STEM) 
ल्ाब सबै ग्रेड स्रमा गकहरो लिक्षाको िाभग 
भवद्ारथी हरूको अवसर प्रदान गद्षछ। 

• क्रोमबुक, आइप्ाड, र टेक्ोिोजीको नवीनतम 
रूप हरू सकक्रय रूपमा दैद्नक वास्भवक दुद्नया 
ससक्मा भवद्ारथी हरू संिग्न हुन्छ।

• क्रम्स िेन पररसर िवन र मैदानको िाभग िेर ै
अपडेटसँग पुनद्नटि िभमटि त गररएको छ।

• क्रम्स िेन एलिमेन्टरी पररवार हरू माससक पररवार नाइट, 
िोज, छुकटि हरूको िाभग भविेर गभतभवधि हरू, र उत्वमा िाग 
लिन पररवार हरूिाई स्ागत गद्षछ। क्रम्स िेन अभििावक 
लिक्षक संघ (PTA) सकक्रय रूपमा पररवारको िाभग अभतररक्त 
रमाईिो गभतभवधि हरूसँग स्कू ि िाई समर्षन गद्षछ।

• क्रम्स िेन दयािु स्कू ि काय्षक्रममा िाग लिन्छ, 
सचेतना रणनीभत हरू भवद्ारथी हरूको वकृधद्ध र 
भवकास साप्ताकहक समर्षन गन्ष सकछ। 

• क्रम्स िेन एलिमेन्टरी साप्ताकहक PAW उत्व प्रत्ेक 
िुक्रवार अभतररक्त रमाईिो ससकाउने गभतभवधि हरू 
र सबै भवद्ारथी हरूको िाभग उत्व सँग छ। 

• सबै क्रम्सिेन भवद्ारथीहरू ताजा फि र तरकारी काय्षक्रममा 
िाग लिने र कडज्ी सङ्गीतमा हुने अवसर छ।

• क्रम्स िेन एलिमेन्टरी समुदाय को साझेदारहरूसँग 
सहयोगमा नेतकृत्व र प्रभतन्तष्त सजिन काय्षक्रमको 
मकहिाहरूसँग नेतकृत्विाई प्रोत्ाकहत गद्षछ।

क्रम्स िेन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8236
तप्न्न्सपि: Anna Byrd तवद्ार्थी भना्य: 381
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home

यहाँ गुटेमु्षरमा, हामी भवद्ारथीहरूको हरेचाहमा माद्नन्छ कक उनीहरू 
हाम्ो आफ्ै धरए। हामी उत्कृ ष्ट िैक्क्षक अवसरहरू, उच् योग् 
स्टाफ, र गभतभवधिहरू र घटनाहरू भवद्ारथीको आवश्यकताहरू 
र चासोको ककससमको पकूरा गन्षको िाभग प्रदान गद्षछौं। यो हाम्ो 
भमिन सुरक्षा, सुरक्क्षत, र हरेचाह वातावरणमा सबै भवद्ारथीहरूको 
सफि सामाक्जक र िैक्क्षक भबकासको िाभग उच् गुणस्रीय, 
भवकासको िाभगउपयुक्त अनुिव प्रदान गन्षको िाभग हो। 

मरोटरो: गुटरमुर: महान द्दमाग, सकारात्मक दृन्तष्टकोण!

स्कू ि हाइिाइट: 

• भवभवि, बहुसांस्कृ भतक सेद्टङ्गमा आकर्षक, 
मापदण्ड आिाररत द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• चार पकूण्षकालिक लिक्षकहरू र दुई द्वििारी 
सहयोगी प्रलिक्षकहरूसँग दोस्ो िारा (ESL) 
काय्षक्रमको रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ

• पकहिो चरण पररवार धरयेटर र दृश्य किा काय्षक्रमसँग 
सहयोगमा स्कू ि धरयेटर उत्ादनमा कडज्ी प्रदान गद्षछ

• साप्ताकहक पाठक धरयेटर, कल्ाण, 
पुस्कािय/भमकडया, र किा

• पररयोजना आिाररत गकहरो लिक्षाको 
िाभग िेर ैअवसरहरू प्रदान गद्षछ 

• अभतररक्त पाठ्यक्रम चचयरलिकडंग, बासे्टबि, क्रस-
कन्रिी, ब्ान्, आकने ट्रिा, र िैक्क्षक टोिी सामेि छन्।

• पठन ररकिरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• दयािु स्कू िहरू पररयोजना प्रदान गद्षछ

• 16 िन्ा बढी भबभिन्न िाराहरू बोल्े

गुटरमुर् एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8261
तप्न्न्सपि: Heather Scott तवद्ार्थी भना्य: 359
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Gutermuth
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मरोटरो: जहाँ केररक-टेरी बढ्छ 

स्कू ि हाइिाइट: 

• िनी, आकर्षक, मापदण्ड आिाररत द्नददेिन प्रदान गद्षछ 

• पढ्न ससकाउन क्लाससक बाि साकहत् प्रयोग गद्षछ 

• गक्णत पाठ्यक्रम र सामग्री प्रदान गद्षछ कक 
संख्या, ढाँचा, र समस्ाको समािानको प्रत्ेक 
भवद्ारथीको वैचाररक समझ द्नमा्षण गद्षछ

• िैक्क्षक टोिी, िलिबि, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
क्रस कन्रिी, र अचा्षरी प्रदान गद्षछ 

• प्रत्ेक कक्षामा से्टटको किाको प्रभवधि प्रदान गद्षछ 

• पररवार समर्षन सेवा हरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• अत्धिक कुिि लिक्षकहरू जो कक्षामा र गैर 
परम्परागत द्नददेि (NTI) को समयमा कठोर र 
सान्भिटि क लिक्षा प्रदान गन्ष सुसक्जित प्रदान गद्षछ

• साक्षरता र गक्णत नाइटहरू, प्रभतिा िो, चाडपव्षहरू, र 
पररवार को िन्च सकहत पाररवाररक घटनाहरू, प्रदान गद्षछ

• दयािु स्कू ि काय्षक्रमको िाभग पायिट

• सकक्रय अभििावक लिक्षक संघ (PTA)

मभजन: उत्कृ ष्टताको िहरी नेतकृत्व स्कू ि

मरोटरो: हामी जीवनको िाभग नेताहरू बनाउँछौं! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• मान्यता प्राप्त िाइटहाउस - भम मा स्कू ि नेता

• लिडरलिप एकेडेमी म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान 
गद्षछ - स्टीफन कोवेको 7 बानीहरूमा एलिमेन्टरी 
क्लस्टर 1 देखख 5 को िाभग ध्यान केक््रित

• भवद्ारथी अधिकारीहरू र कक्षाको राजदकूतहरूको माध्यमबाट 
भवद्ारथीहरूको िाभग नेतकृत्वको अवसर प्रदान गद्षछ

• पाचँ-ग्रेड कल्

• सामाक्जक िावनात्मक लिक्षा, भवद्ारथी ससकाउने छनौट, 
सल्ाह काय्षक्रम, र द्नजीककृ त लिक्षा योजनाहरू प्रदान गद्षछ

• द्दक्षान् शकृंखिा, अभतररक्त खेि र गभतभवधिहरू, र 
सांस्कृ भतक उत्रदायी लिक्षण प्रदान गद्षछ

• िेक्क्सया र ड्ीम बक्स काय्षक्रमहरू, हरके कक्षामा 
SMART बोड्षहरू, कागजात क्ामेरा, आईप्ाड, र 
प्रत्ेक भवद्ारथीको िाभग क्रोमबुक जस्ा टेक्ोिोजीको 
उपयोग गरी भवद्ारथी केक््रित लिक्षा प्रदान गद्षछ

• पुनथिा्षपना अभ्ास (RP) र सकारात्मक व्वहार 
हस्क्षेप र समर्षन (PBIS) स्कू ि

• ताजा फि र तरकारी अनुदान

• पररवार उन्ुख: वर्ष िर पररवार रात अवसरहरू

ममि क्क्रक एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8301
तप्न्न्सपि: La’Queisha Bonds तवद्ार्थी भना्य: 468
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home

केररक एलिमेन्टरी
ठेगाना: 2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8284
तप्न्न्सपि: Dr. LaWanda Hazard तवद्ार्थी भना्य: 375
वेब: http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/
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मरोटरो: च्ाम्म्पयन्सको समुदाय - हामी तपाईंको बच्ामा 
च्ाम्म्पयनको भवकास गछछौं।

स्कू ि हाइिाइट: 

• सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप र समर्षन (PBIS) को 
काया्षन्वयनको िाभग राष्टमन्िविारा मान्यता प्राप्त 

• पुनथिा्षपना अभ्ास (RP) स्कू ि 

• स्कू िहरूमा सङ्गीतको िाभग कडज्ी अनुदान सम्माद्नत 

• ककडरगाट्षनको िाभग ग्रेड-3 का भवद्ारथीहरूको िाभग जो 
उपहार र प्रभतिािािी काय्षक्रमको िाभग योग् हुनको 
िाभग पहँुच िैक्क्षक क्षमता (RAP) काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• 14 िन्ा बढी भवद्ारथीहरूविारा बोलिने 
िाराहरूसँग भवभवि जनसङ्ख्या 

• प्रत्ेक कक्षाकोठामा SMART बोड्ष 

• सचेतना, आन्ोिन, र सङ्गीतमा फोकस (3M) 

• भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत 
(STEAM) ल्ाब प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक द्टम, बासे्टबि, फुटबि, चेस, र रनमा केटीहरूको 
रूपमा अभतररक्त गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

श्ाकिेट एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5310 Mercury Drive, Louisville, KY 40258 फरोन: (502) 485-8325 
तप्न्न्सपि: Kevin Garner तवद्ार्थी भना्य: 360
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette

वेलिंगटनको उत्री स्टार भवद्ारथीहरूको नभतजा सुिार गन्षको िाभग 
हो। हामी िीर्ष प्रदि्षन िैक्क्षक संथिा हो कक हरेचाह वातावरण 
प्रदान गद्षछ, कल्ाणको संस्कृ भत खेती गन्षको िाभग, र ससक्को 
िाभग प्रेम छ कक िोलिको नेता बन्नको िाभग भवद्ारथीहरूिाई 
जग बसाल्दछ। हाम्ो भमिन सबै भवद्ारथीहरू समुदाय, उपिस्ब्ध, 
टीमवक्ष , र सफिताको मकूल् ससकाउनको िाभग हो। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• धछटो िद्नटि ङ्ग म्ागनेट काय्षक्रमको िाभग 
स्ास्थ्य र कल्ाण प्रदान गद्षछ 

• स्ास्थ्य र कल्ाण लिक्षा र व्ापार साझेदारी, 
पररवार नाइटहरू, र क्षेत्र यात्राहरूको माध्यमबाट 
क्ाररयर अन्वेरण प्रदान गद्षछ

• क्रोमबुक, आइप्ाड, र दुई कम्प्कूटर प्रयोगिािाहरू सकहत 
लिक्षाको बकृधद्ध गन्षको िाभग नवीनतम टेक्ोिोजीको उपयोग हो

• द्टम खेिहरू, फोक्ष को िाभग क्षेत्र, भवद्ारथी परररद, 
ितरजं, िैक्क्षक द्टम, र भवविान समाज सकहत अभतररक्त 
पाठ्यक्रम गभतभवधिहरूको, भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ 

• सामुदाधयक सेवाको माध्यमबाट पररयोजना आिाररत 
लिक्षा, माया सकहत िोकको खाना प्ाकेक्जङ्ग र 
ल्ुकेभमयासँग बच्ाहरूिाई सहयोग गन्षको िाभग 
भबरामीहरूको िाभग पेनीसको िाभग प्ाकेन् सकहत हो

• भवद्ारथी र पररवार जो िैक्क्षक, सामाक्जक, मानससक 
स्ास्थ्य, र आधरटि क सहयोगको सार सहयोगको जरूरत 
छ हाम्ो माग्षदि्षन सल्ाहकार, पररवार सन्सािन के्रि 
(FRC), र स्कू ि नस्षको माध्यमबाट सेवा गररन्छ।

वेलिंगटन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 4800 Kaufman Lane, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8343 
तप्न्न्सपि: Brandi Carney  तवद्ार्थी भना्य: 380
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wellington
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औबन्षडेि एलिमेन्टरीमा, हामी व््क्तगत, कठोर, र प्रामाक्णक, 
वास्भवक दुद्नया अनुप्रयोगहरूसँग ससकाउने वातावरण प्रदान गद्षछ 
प्रत्ेक भवद्ारथीिाई आफ्ो क्षमतासम्म पुग्न सिक्त बनाउनको िाभग 
हो। हाम्ो स्टाफ सहयोग, रचनात्मकता, र उत्कृ ष्टताको ससकाउने 
वातावरणिाई बढावा द्दन्छ। सबै औबन्षडेि एलिमेन्टरी भवद्ारथीहरू 
आजीवन लिक्षारथीहरू जो क्जम्मेवार छन्, हाम्ो भवभवि, प्रभतस्िथी 
दुद्नयामा नागररकहरूको हरेचाह बन्नको िाभग प्रेररत गररनेछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• पठन काय्षिािा, गक्णत काय्षिािा, द्नददेलित पठन, भवज्ान 
मोड्ुि, र भवश्व स्रीय लिक्षण मापदण्ड सकहत अभग्रम काय्षक्रम 

• भवद्ारथीहरूको िाभग संवि्षन गभतभवधिहरू अनुसन्धान 
आिाररत द्नददेिात्मक अभ्ासहरूको उपयोग गद्षछ

• दृश्य र प्रदि्षन किा काय्षक्रमको इभतहास र प्रिंसा प्रदान गद्षछ

• कक्षाकोठा र कम्प्कूटर ल्ाबमा अत्ािुद्नक प्रभवधि प्रदान गद्षछ

• अभििावक र पररवार सगाई गभतभवधिहरू, स्कू ि आिाररत 
द्नण्षय (SBDM) परररद, र स्यंसेवक अवसरहरूको 
माध्यमबाट अभििावक संिग्नतािाई बढावा द्दन्छ 

• रान्तष्टय एलिमेन्टरी सम्मान समाज, सुरक्षा गस्ी, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), बासे्टबि, 
चचयरिीकडंग, िलिबि, फुटबि, ब्ान्, आकने ट्रिा, गाना 
बजाने, र िेर ैिेर ैसकहत अभतररक्त र सह-पाठ्यक्रम 
गभतभवधिहरूको, भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• बच्ा केक््रित ससकाउने वातावरण बनाउनमा ध्यान 
केक््रित र प्रभतबद्ध कम्षचारी प्रदान गद्षछ

औबन्यिेि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214 फरोन: (502) 485-8204
तप्न्न्सपि: KaTonya Parker तवद्ार्थी भना्य: 596
वेब: http://auburndale.jcps.schooldesk.net
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फे्जर एलिमेन्टरी भवद्ािय पररवार सम्पकूण्ष बच्ाको भवकास गन्ष 
प्रभतबद्ध छ, हाम्ा नेताहरूिाई उनीहरूको प्रभतिा पाउन सिक्त 
बनाउन, र उच् िैक्क्षक उपिस्ब्ध र सबैको िागो बकृधद्ध सुद्नस्चित 
गन्ष हो। हाम्ो स्कू ि दि्षन सबै फे्जर भवद्ारथीहरू िैक्क्षक र 
सामाक्जक रूपमा वैश्श्वक नागररकहरूको रूपमा नेतकृत्व गन्षको िाभग 
तयार संक्रमण हुनेछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• भम मा नेता िागकू गद्षछ, जो स्टाफ, भवद्ारथीहरू, र 
पररवारहरूिाई अत्धिक प्रिाविािी माद्नसहरूको 7 
बानीहरूको लिक्षणको माध्यमबाट आफ्ो व््क्तगत नेतकृत्व 
क्षमताहरूको भवकास गन्षको िाभग ि्क्त प्रदान गद्षछ

• पाँचौं कक्षाको माध्यमबाट पकहिोमा सानो कक्षा 
आकार काय्षक्रम (20 भवद्ारथीहरू) प्रदान गद्षछ 

• किा, सङ्गीत, भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत 
(STEAM) ल्ाब, र पकूण्ष-समय पुस्कािय प्रदान गद्षछ 

• सबै ग्रेड स्र मा 1:1 टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ

• सबै समकूहहरूको िाभग िचचिो र द्नजीककृ त लिक्षाको 
अवसर प्रदान गन्षको िाभगसानो समकूह, अनुसन्धान 
आिाररत पठन र गक्णत द्नददेि िागकू गद्षछ 

• माइन्अप पाठ्यक्रम सकहत कल्ाणको बढावा द्दन्छ, र पकूण्ष 
समय नस्ष र मानससक स्ास्थ्य व्वसायी प्रदान गद्षछ 

• दोस्ो िारा (ESL) काय्षक्रमको रूपमा अभग्रम 
काय्षक्रम र अंग्रेजी प्रदान गद्षछ र पुरा तररकािे सबै 
लिक्षारथीहरूिाई संिग्न गन्षको िाभग समर्षन गद्षछ

• सह-एड इंरिाम्कूरि बासे्टबि, फुटबि, आत्मा द्टम, 
सम्मानको पुरुर, उपहार G.I.R.L.S., भवद्ारथी टेक्ोिोजी 
नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), भवद्ारथी प्रकािस्ंि द्टम, 
र पन्ा गस्ी सकहत, भवद्ारथीहरू संिग्न गन्षको 
िाभग गभतभवधिहरूको शकृंखिा प्रदान गद्षछ

फे्जर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 फरोन: (502) 485-8255
तप्न्न्सपि: Sarah Carmichael-Miller तवद्ार्थी भना्य: 284
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser

याककू ब एलिमेन्टरीमा, हामी स्कू ि प्रदान गनने काम गछछौं जहाँ 
भवद्ारथीहरू, पररवारहरू, र लिक्षकहरू फस्टाउँछन्। हाम्ो 
भमिन ससक्को िाभग जुनकून जिाउनु हो, हाम्ा भवद्ारथीहरू र 
पररवारहरूसँग सम्बन्धमा िगानी, र प्रत्ेक भवद्ारथीमा व््क्तगत 
सफितािाई प्रेररत गनु्ष हो।
मरोटरो: #JaguarStrides, #BeYourBEST
स्कू ि हाइिाइट: 
• साक्षरता र गक्णत लिक्षाको क्रममा भवद्ारथीहरूको 

भबभिन्न आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग 
साना-समकूह द्नददेिनमा ध्यान केक््रितसँग काय्षिािा 
मोडेिको माध्यमबाट भवतररत गररन्छ।

• सबै एलिमेन्टरी अपवाद बाि लिक्षा (ECE) भवद्ारथीहरूको 
िाभग दोस्ो िारा (ESL) को रूपमा अंग्रेजी, भवस्ाररत 
स्कू ि सेवाहरू (ESS), र अभग्रम काय्षक्रम सबै 
भवद्ारथीहरूको िाभग िैक्क्षक सफिता सुद्नस्चित 
गन्षको िाभग पकूण्ष सह लिक्षण मोडेि प्रदान गद्षछ

• हामी मोिन अभ्ास र गभतभवधिहरूमा द्दमागको उपयोगको 
माध्यमबाट आफ्ो िेम्स्टबुिर प्रणािीको सुदृढीकरण 
गररे प्रत्ेक भवद्ारथीको क्षमता आकिन गछछौं। यसको 
अभतररक्त, सबै भवद्ारथीहरू सानफोड्ष सद्ावको उपयोग गरी 
सामाक्जक/िावनात्मक पाठहरूको माध्यमबाट आत्मभवश्वास, 
सम्बन्ध, र आत्म-द्नय्रिण द्नमा्षण गन्ष जान्छन्।

• सुरक्षा गस्ी, भवद्ारथी परररद, वा जुद्नयर भबटा क्लबमा 
सामेि िएर हाम्ो भवद्ाियमा नेताहरूको रूपमा संिग्न 
हुनको िाभग भवद्ारथीहरूको िाभग अवसर प्रदान गद्षछ

• स्कू िपधछ सजिनहरूको एकेडेमी, उदयमा केटीहरू, 
र मध्यवतथी भवद्ारथीहरूको िागी रनमा केटीहरू 
प्रदान गद्षछ, आत्मभवश्वास, सम्मानजनक छनौट, 
र स्थि बानीको भवकासमा ध्यान केक््रित छ

• बासे्टबि, बेसबि, झण्डा फुटबि, फुटबि, कोरस, 
से्टप क्लब, चेस क्लब, द्तु सम्झना, केटीहरू कोड, र 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP) सकहत 
अभतररक्त गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि उत्कृ ष्टता (HPSE) को 
रूपमा मान्यता प्राप्त छ जहाँ हामी भवद्ारथीहरूको 
िाभग स्थि छनौटिाई सुदृढ बनाउँछौं

• हामी पुरा समय स्कू ि नस्ष र पररवार संसािन के्रि (FRC) 
समग्र बच्ा र पररवारको आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको 
िाभग समन्वयक छ। यसबाहके, हाम्ो FRC खाँचोमा 
परकेा पररवारहरूको िाभग खाना पेन्रिी प्रदान गद्षछ।

जाककू ब एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 फरोन: (502) 485-8271
तप्न्न्सपि: Karen Waggoner  तवद्ार्थी भना्य: 403
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob
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केनवुड एलिमेन्टरी हरेचाह र सुरक्क्षत वातावरण हो कक सम्पकूण्ष 
बच्ािाई लिक्क्षत गन्षको िाभग राम्ो चररत्र, क्जम्मेवारी, र प्रत्ेक 
भवद्ारथीमा िैक्क्षक सफिताको प्रचार गनने प्रयास गद्षछ। केनवुड 
भवद्ारथीहरू ईमानदारी कायम राख्ेछन्, प्रिावी ढंगिे संवाद, र 
महत्वपकूण्ष भवचारक/समस्ा समािान गननेहरू बन्नेछन्। केनवुड 
भवद्ारथीहरू, अभििावकहरू, र कम्षचारीहरूविारा केन्टकीमा सबैिन्ा 
वांधछत स्कू िहरू मध्ये हुनेछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• राज्य र क्ारके्टरको रान्तष्टय स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त 

• द्नददेि सुद्नस्चित गन्षको िाभग काय्षिािा दृन्तष्टकोणको माध्यम 
बाट भवतररत कक ससकाइ इ्विटीमा फोकससँग भवद्ारथीहरूको 
व््क्तगत आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्ष द्नजीककृ त छ।

• दोस्ो िारा (ESL) सेवाको रूपमा अभग्रम काय्षक्रम र 
अंग्रेजीको समर्षन र पुरा तररकािे सबै लिक्षारथीहरूिाई 
संिग्न गन्षको िाभग प्रस्ाव गद्षछ

• सबै कक्षाहरू र भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत 
(STEM) ल्ाबमा राज्यको किाको प्रभवधि प्रदान गद्षछ, 1:1 
सबै ग्रेडमा क्रोमबुक देखख भवद्ारथी अनुपात सकहत हुन्छ

• मास्टर लिक्षकहरू जो साप्ताकहक प्रोफेिनि िद्नटि ङ्ग 
कम्ुद्नटी (PLCs) मा िाग लिन्छन् प्रत्ेक भवद्ारथीको 
आवश्यकताहरूिाई कसरी पकूरा गनने द्निा्षरण गन्षको िाभग; 
िेर ैलिक्षकहरू रान्तष्टय बोड्ष प्रमाणीकरण कमाएका छन्।

• दृश्य किा र सङ्गीत काय्षक्रम प्रदान गद्षछ कक सङ्गीत, 
आन्ोिन, नाटक, र दृश्य किामा द्नददेि प्रदान गद्षछ

• STEM ल्ाब प्रदान गद्षछ कक महत्वपकूण्ष सोच, समस्ा 
समािान, रोबोद्टक्स, र प्रोग्राभमङ्गमा द्नददेि प्रदान गद्षछ

• गभतभवधिहरू र क्लबहरू कक भबभिन्न रुचचहरू र क्ाररयर 
माग्षहरूको अन्वेरण गन्षको िाभग भवद्ारथीहरूिाई 
अनुमभतको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• आघात सवेदनिीि स्कू ि र घकृणा आन्ोिनको 
िाभग कुनै ठाउँको सदस्को रूपमा नाभमत छ

• हाम्ो पररवार राजदकूत, पकूण्ष-समय नस्ष, र पररवार 
संसािन के्रि (FRC) पररवारसँग सङ्गठन सारी सम्पकूण्ष 
बच्ाको आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग हो

केनवुि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214  फरोन: (502) 485-8283 
तप्न्न्सपि: Jill Handley तवद्ार्थी भना्य: 562
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood

एमसीफेरान प्प्रपेरटेरी एकेडेमी छनौट स्कू ि फरक क्षमताहरूसँग 
भवद्ारथीहरूको आवश्यकताहरूको सेवामा केक््रित छ। ससकाउने 
वातावरणको पेिकि गद्षछ कक संरचचत र व्वस्थित सेद्टङ्गमा 
जोड द्दन्छ, हाम्ो भमिन हाम्ा भवविानहरूिाई िैक्क्षक, सामाक्जक, 
र मध्य भवद्ाियको िाभग िावनात्मक रुपमा तयार गनु्ष हो। सँगै, 
हामी अभिजात वग्ष एकेडेमी बन्ने िक्ष्य राखछौं कक स्थिरता, इरादा, 
र सहयोगको संस्कृ भतको माध्यमबाट उच् गुणस्रीय लिक्षण 
अनुिवहरूमा सबै भवद्ारथीहरूिाई संिग्न गद्षछ। फाल्कन्स सोअर!

मरोटरो: जहाँ फाल्कन सोअर उच्!

स्कू ि हाइिाइट: 

• िैक्क्षक उपिस्ब्ध, नेतकृत्व, र व्वहारको िाभग पुरस्ार ब्ाज 

• डे्स कोडको उपयोग गद्षछ कक कपडा, बद्नयान 
र सम्बन्ध सकहत आवश्यक छ 

• धछटो सम्झना, समस्ा समािान, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व 
काय्षक्रम (STLP)/रोबोद्टक्स द्टम, रनमा केटीहरू, भवज्ान क्लब, र 
सुरक्षा गस्ी सारै बासे्टबि, बेसबि, र चचयरिीकडंग प्रदान गद्षछ

मैकफेरन तप्परटेरी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 फरोन: (502) 485-8297
तप्न्न्सपि: Georgia Taylor  तवद्ार्थी भना्य: 698
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran
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माइनस्ष िेन एलिमेन्टरीमा, हामी मध्य भवद्ाियको िागी हाम्ा 
भवद्ारथीहरूिाई तयार गनने िक्ष्य राखदछौं ककनकक हामी भवश्वास 
गछछौं, प्राप्त गद्षछौं, र सफि हुन्छौं! हाम्ो भमिन हो "हामी 
भवभवितािाई अँगालछौं, िभवष्यका नेताहरूिाई सिक्त बनाउँछौं, र 
सम्पकूण्ष बच्ािाई लिक्क्षत गद्षछौं।" 

मरोटरो: हामी भवश्वास, हाससि, र सफि।

स्कू ि हाइिाइट: 

• लिक्षा काय्षिािा दृन्तष्टकोणको माध्यमबाट पठाइएको छ 
सुद्नस्चित गन्षको िाभग कक लिक्षा द्नजीककृ त र भवद्ारथीहरूको 
व््क्तगत आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग फरक छ।

• क्रोमबुक र अन्रकक्रयात्मक फ्ैट प्ानिसँग, सबै कक्षाहरूमा 
अत्ािुद्नक िैक्क्षक टेक्ोिोजीको उपयोग गद्षछ

• सबै ग्रेड स्र मा 1:1 टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ

• अंग्रेजी दोस्ो िारा (ESL) सेवाहरूको रूपमा 
अंग्रेजी लिक्षारथीहरूिाई समर्षन प्रदान गद्षछ

• लिक्षण, गकृहकाय्ष मद्दत, र संवि्षन गभतभवधिहरूको िाभग 
21औ ंितादिीपधछ स्कू ि काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• साना-समकूह लिक्षण र सबै ग्रेड स्रमा लिक्षा प्रदान गद्षछ

• पढाइमा भवद्ारथीको बकृधद्ध गन्षको िाभग पठन 
ररकिरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• पुनथिा्षपना अभ्ास र सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप 
र समर्षन (PBIS) संरचचत, सुरक्क्षत वातावरणमा 
भवद्ारथीहरूिाई समर्षन गन्षको िाभग प्रयोग गररन्छ।

• बासे्टबि, फुटबि क्क्लद्नक, इयरबुक क्लब, द्तु सम्झना, 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), बासे्टबि, 
रन मा केटीहरू, भवद्ारथी परररद, ब्ान्, आकने ट्रिा, र गाना 
बजाने सकहत गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ 

• सङ्गीत/किा, टेक्ोिोजी, पुस्कािय, र िारीररक 
लिक्षा (PE) पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरू माफ्ष त 
बािवाडीको िाभग लिक्षकहरू प्रदान गद्षछ 

• हामी पुरा समय मानससक स्ास्थ्य व्वसायी, स्कू ि नस्ष, 
र पररवार संसािन के्रि (FRC) समग्र बच्ा र पररवारको 
आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग समन्वयक छ।

सेम्पिे एलिमेन्टरी समुदाय प्रत्ेक भवद्ारथी िैक्क्षक, सामाक्जक, 
र िावनात्मक रूपमा आफ्ो उच्तम क्षमता सम्म पुग्न लिक्क्षत 
हुनेछ। सुरक्क्षत र हरेचाह गनने वातावरण प्रदान गददै, हाम्ा 
कम्षचारीहरू हाम्ो सँिै पररवत्षन हुने समाजमा उत्ादक नागररक 
बन्न सीपको भवकासमा भवद्ारथीहरूिाई सहायता गद्षछन्। 
भवद्ारथीहरू िैक्क्षक अनुिवहरूबाट मापदण्ड आिाररत ग्रेकडङ्ग 
र भविेद्दत द्नददेिबाट ससकाउने र द्नददेिात्मक रणनीभतहरूको 
ककससमिाई सम्बोिनबाट िािान्तन्वत गररन्छ। 

मरोटरो: जहाँ स्टार चिम्कन जान्छन्

स्कू ि हाइिाइट: 

• सानो समकूह हस्क्षेप र संवि्षन सत्रको माध्यमबाट दैद्नक 
आिारमा भवद्ारथीहरूको भवभवि आवश्यकताहरूिाई 
पकूरा गन्ष व््क्तगत द्नददेि प्रदान गद्षछ

• भवस्ाररत लिक्षाको िाभग िेर ैअवसर प्रदान गद्षछ 

• पकूण्ष-समय स्कू ि नस्ष रोजगार 

• पठन ररकिरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) 
ल्ाब र िेर ैकक्षाहरू मा िेर ैकम्प्कूटर र क्रोमबुक पहँुच, 
SMART बोड्षहरू र िेर ैटेक्ोिोजी आिाररत काय्षक्रमहरूको 
सारमा व्ापक टेक्ोिोजी एकककरणको रखरखाव गद्षछ

• बासे्टबि, चचयरिीकडंग, कदम टीम, 
ब्ान्, र आकने ट्रिा प्रदान गद्षछ

• सुरक्षा गस्ी, िैक्क्षक टीम, रन मा केटीहरू, सङ्गीत, 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), नेतकृत्व 
द्टमहरू, खेि क्लब, नाटक क्लब, िेक्स रोबोद्टक्स, गाना 
बजानेवािे, र CALM (दयािु स्कू िहरू) प्रदान गद्षछ

• सेम्पिे दोस्ो िारा (ESL) काय्षक्रमको रूपमा अंग्रेजी 
प्रदान गद्षछ कक सांस्कृ भतक रूपबाट हाम्ा भवद्ारथीहरू 
र स्टाफिाई भवभविता द्दन्छ। हाम्ो ESL काय्षक्रम 
भवद्ारथी र पररवार जो अभतररक्त िाराको रूपमा अंग्रेजी 
ससकै् छन् समर्षन गद्षछ। यहाँ सेम्पिेमा, हामी सबै 
संस्कृ भतहरू कक हाम्ो िवनमा प्रभतद्नधित्व गरीरहछेौं।

सेम्पि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 फरोन: (502) 485-8324
तप्न्न्सपि: Danielle Randle  तवद्ार्थी भना्य: 536
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars
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माइनर िेन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219 फरोन: (502) 485-8303
तप्न्न्सपि: Ramon Wales  तवद्ार्थी भना्य: 307
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/home?authuser=0
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लिेक एलिमेन्टरीमा, हामी सकक्रय रूपमा चुनौती, संिग्न, र प्रत्ेकको 
पकूरा क्षमता सम्म पुग्नको िाभग प्त्ेक ददन सार्षक लिक्षामा प्त्ेक 
तवद्ार्थीकरो समर्षन गछ्ष। हामी द्नददेिनमा फोकस गद्षछौं कक 
मापदण्डमा आिाररत छ र भवभवि लिक्षण िैिीसँग भवद्ारथीहरूको 
आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको प्रयास गछ्ष। हामी भवश्वास गछछौं  
कक भवद्ारथीहरू पकहिे आउँछन् र हरेचाह, सहयोगी स्कू ि समुदाय 
प्रदान गद्षछन्। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• सानो समकूह हस्क्षेप र संवि्षन सत्रको माध्यमबाट दैद्नक 
आिारमा भवद्ारथीहरूको भवभवि आवश्यकताहरूिाई 
पकूरा गन्ष व््क्तगत द्नददेि प्रदान गद्षछ

• क्रोमबुक र अन्रकक्रयात्मक फ्ैट प्ानिसँग, सबै 
कक्षाहरूमा अत्ािुद्नक िैक्क्षक टेक्ोिोजी छ 

• भविेर क्षेत्रहरू किा, सङ्गीत, पुस्कािय, िारीररक 
लिक्षा, दयािु स्कू िहरू पररयोजना, र भवज्ान, टेक्ोिोजी, 
ईन्न्द्नयरर, गक्णत (STEM) ल्ाब सामेि छन्। 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, LG&E ईन्न्द्नयरर क्लब, भवद्ारथी काउन्न्सि, 
सुरक्षा गस्ी, बासे्टबि, फुटबि, ड्ामा क्लब, केटीहरूको कोड, 
ताई विोन डो, र भवद्ारथी टेक्ोिोजी लिडरलिप प्रोग्राम (STLP) 
सकहत िेर ैअभतररक्त पाठ्यक्रमहरू भवद्ारथीहरूिाई प्रदान गररन्छ।

• सबै भवद्ारथीहरू STEM ल्ाबमा ईन्न्द्नयरर कडजाइन प्रकक्रयाको 
उपयोग, रोबोद्टक्स, कोकडङ्ग, हररयो स्कीन टेक्ोिोजी, कडक्जटि 
किा र ग्राकफक कडजाइन, र कडक्जटि सङ्गीतको उपयोगसँगै गछ्ष। 

• एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि (कक्षा तीन देखख बािवाडी) 
र अभग्रम काय्षक्रम (ग्रेड चार र पाँच) 

• दोस्ो िारा (ESL) सेवाहरूको रूपमा अंग्रेजी जो भवद्ारथीहरूको 
िाभग उनीहरूिाई प्रस्ावको आवश्यक गररएको छ।

• पुनथिा्षपना अभ्ास र सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप 
र समर्षन (PBIS) संरचचत, सुरक्क्षत वातावरणमा 
भवद्ारथीहरूिाई समर्षन गन्षको िाभग प्रयोग गररन्छ।

ब्ेक एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219  फरोन: (502) 485-8210
तप्न्न्सपि: Susan Glenn तवद्ार्थी भना्य: 471 
वेब: https://jcps-blake.campuscontact.com
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क्ल
स्ट

र 5

भबिु लिकिो चाटना एलिमेन्टरीमा, हामी भवश्वास गछछौं कक 
बच्ाहरू पकहिे आउँछन्। हामी सुरक्क्षत, भवद्ारथी केक््रित ससकाउने 
वातावरण प्रदान गद्षछ कक आकर्षक लिक्षासँग सबै भवद्ारथीहरूिाई 
उच् िैक्क्षक, सामाक्जक, िावनात्मक, र िारीररक स्रमा प्राप्त 
गन्षको िाभग प्रेररत गद्षछ। हाम्ो द्नददेि मापदण्ड संचालित र 
अनुसन्धान आिाररत छ, वग्षकाय्ष कक दुवै बहुमकूल् र आकर्षक 
प्रदान छ। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• प्रभवधि, िारीररक लिक्षा (PE), पुस्कािय, र 
किा र मानभवकी कक्षाहरू प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथीहरू ताजा फि र तरकारी काय्षक्रममा पहँुच छ।

• भवद्ारथी गभतभवधिहरू ब्ान्, आकने ट्रिा, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), रोबोद्टक्स, 
क्रस कन्रिी, फुटबि, िैक्क्षक टोिी, िाग्नुहोस्! 
िुइसभिि रन!, बासे्टबि, र चचयरिीकडंग।

• सबै भवद्ारथीहरू को िागी क्रोमबुकको िागी 1:1 अनुपात 
सकहत कक्षा कोठामा िीर्ष-द्निान टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ

तबिु लिक एलिमेन्टरी
ठेगाना: 9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 फरोन: (502) 485-8212
तप्न्न्सपि: Amy Uhlman तवद्ार्थी भना्य: 431
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home

कोरि ररजको भमिन पोरण वातावरण प्रदान गद्षछ जहाँ सबै 
भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो उच्तम क्षमताको िाभग सफिता  
प्राप्त हुनेछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• एलिमेन्टरी ररकडजाइन काय्षक्रम प्रदान गद्षछ, जसमा 
20:1 भवद्ारथी-देखख-लिक्षक अनुपात, पकूण्ष-समय द्नददेिक 
कोच भवद्ारथी सफित को समर्षन गन्षको िाभग, र 
िुइसभिि भवश्वभवद्ािय (UofL) भवद्ारथी लिक्षक/भवधि 
प्रलिक्षणको िाभग साझेदारीको सुभविा प्रदान गद्षछ 

• प्रभवधि, मानभवकी, पुस्कािय, र िारीररक 
लिक्षा (PE) द्नददेिन प्रदान गद्षछ 

• दोस्ो िारा (ESL) भवद्ारथीहरूको रूपमा अंग्रेजीको 
िाभग अभतररक्त सेवाहरू प्रदान गद्षछ 

• क्लब र गभतभवधिहरूको दौरान र स्कू िको समयमा, 
िैक्क्षक द्टम, रोबोद्टक्स, ECHO बाकहरी भवज्ान लिक्षा, 
बासे्टबि, फुटबि, क्रस कन्रिी, कदम नकृत् द्टम, 
चचयरिीकडंग, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), 
भवश्व उत्व, र प्रभतिा िो सकहत दायरा प्रदान गद्षछ

• राज्यको अत्ािुद्नक टेक्ोिोजी प्रदान गद्षछ, जहाँ चाँडै सबै 
भवद्ारथीहरू कुनै पद्न समय (1:1 भवद्ारथी/क्रोमबुक- आईप्ाड 
अनुपात) मा आफ्ो इिेक्टोद्नक उपकरण पहँुच गन्ष सक्षम 
हुनेछन्। हामी पद्न िवन िरमा वाई - फाई SMART बोड्ष 
टेक्ोिोजी, र SMART क्क्लकर प्रणािी सुभविा छ।

करोरि ररज एलिमेन्टरी
ठेगाना: 10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 फरोन: (502) 485-8234
तप्न्न्सपि: Brian Davis तवद्ार्थी भना्य: 520
वेब: http://coralridge.jcps.schooldesk.net
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फेयरडेि एलिमेन्टरीमा, हाम्ा भवद्ारथीहरू आफ्ो क्षमता पकूरा गन्ष, 
मध्य भवद्ाियको िाभग तयार हुन, र प्रिावकारी र क्जम्मेवार नागररक 
बन्नको िाभग पकूण्ष रूपमा तयार हुनेछन्। हामी हरेचाह र सहयोगी 
समुदायमा व्ापक, मापदण्ड आिाररत, गुणस्रीय लिक्षा प्रदान 
गद्षछौं जसमा सबै भवद्ारथीहरू लिक्क्षत छन् र महत्वपकूण्ष भवचारक, 
प्रिावी संचारक, स्त्रि लिक्षारथी, र क्जम्मेवार नागररक बन्नको िाभग 
प्रेररत छन्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• 7 बाट एलिमेन्टरी क्लस्टर 1 को िाभग अन्रा्षन्तष्टय/
सांस्कृ भतक अध्ययन र िारा म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• पढ्ने, गक्णत, भवज्ान, र उच् योग् लिक्षकहरू जो आजको 
सबैिन्ा प्रिावी पाठ्यक्रम र द्नददेिात्मक प्रभवधिहरूको 
उपयोगबाट सामाक्जक अध्ययनमा द्नददेि प्रदान गद्षछ 

• टेक्ोिोजी-िनी लिक्षा वातावरण प्रदान गद्षछ जुन SMART 
प्ानि, कागजात क्ामेरा, वेबक्ाम, र 500 िन्ा बढी क्रोमबुक 
र आईप्ाड भवद्ारथीको उपयोगको िाभग समावेि गद्षछ 

• कठोर फ्ान्सेिी र भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत 
(STEM) सब ैभवद्ारथीहरूको िाभग लिक्षा प्रदान गद्षछ

• सङ्गीत, किा, फेयरडेि संयुक्त राष्ट संघ, िान्तन् सेना, 
ककताबहरूको िडाई, चेस क्लब, िैक्क्षक द्टम, रोबोद्टक्स, 
आकने ट्रिा, ब्ान्, बासे्टबि, फुटबि, आच्षरी, क्जम, र 
चचयरिीकडंग सकहत भवद्ारथी गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ 

फेयरिेि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 फरोन: (502) 485-8247
तप्न्न्सपि: Charles D. Atkinson तवद्ार्थी भना्य: 582
वेब: http://fairdale.jcps.schooldesk.net

हजेिवुड एलिमेन्टरी भवद्ाियमा हाम्ा िक्ष्यहरू सबै लिक्षारथीहरूको 
आवश्यकताहरू िाई पकूरा गन्षको िाभग, सुद्नस्चित गन्षको िाभग कक 
प्रत्ेक भवद्ारथीिाई आफ्ो पकूण्ष क्षमतामा पुग्नको िाभग, र प्रभतज्ा 
गन्षको िाभगकक हाम्ा भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो जीवनको अकको चरणमा 
सफि हुनको िाभग तयार छन्। 

मरोटरो: आिाको ककरण

स्कू ि हाइिाइट: 

• सानो वग्ष आकार प्रदान गद्षछ 

• पकहिो र दोस्ो कक्षाका भवद्ारथीहरूको िाभग 
पठन ररकिरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• SMART बोड्ष, आईप्ाड, ल्ापटप कम्प्कूटर, र पकूण्ष-समय 
टेक्ोिोजी लिक्षकसँग उन्नत टेक्ोिोजी द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• अनुसन्धान आिाररत द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• होमरुम र भविेर समकूह, जो पररवारको िावना पैदा 
गद्षछ, पररयोजना आिाररत लिक्षासँग भवद्ारथीहरूिाई 
चुनौती द्दन्छ, र सहकारी लिक्षािाई बढावा द्दन्छ

• भवद्ारथी गभतभवधिहरू बासे्टबि, िलिबि, फुटबि, चचयरिीकडंग, 
आकने ट्रिा, धछटो सम्झना, र िैक्क्षक द्टम सामेि छन्।

हेजिवुि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 फरोन: (502) 485-8264
तप्न्न्सपि: Courtney Grace तवद्ार्थी भना्य: 431
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home
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हाम्ो एलिमेन्टरी फोकस पररवारहरूसँग काम गन्षको सुद्नस्चित 
गन्षको िाभग कक हाम्ा सबै भवद्ारथीहरू सफि छन्। हामी दृढ 
भवश्वास गद्षछौं कक कडा मेहनत र समुदाय र हाम्ो स्कू िको बीच 
खुल्ा संचारको माध्यमबाट, रदरफोड्ष एलिमेन्टरीमा भवद्ारथीहरू 
आफ्ो उच्तम क्षमता सम्म पुग्नेछन् र आजीवन, स्त्रि लिक्षारथी 
बन्नेछन् जसिे समाजमा महत्वपकूण्ष योगदान द्दन्छन्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• भवद्ारथीहरू अभग्रम काय्षक्रममा आफ्ो 
महत्वपकूण्ष सोच सीपको भवकास गछ्षन्।

• द्टम लिक्षण विारा बकृधद्ध साकहत् आिाररत पाठ्यक्रम प्रदान गद्षछ 

• पाररवाररक संसािन के्रि (FRC) को माध्यमबाट 
स्कू िपधछ खेि र अन्य गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टोिी, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व 
काय्षक्रम (STLP), र चेस क्लब प्रदान गद्षछ 

• पढ्ने, गक्णत, भवज्ान, र उच् योग् लिक्षकहरू जो आजको 
सबैिन्ा प्रिावी पाठ्यक्रम र द्नददेिात्मक प्रभवधिहरूको 
उपयोगबाट सामाक्जक अध्ययनमा द्नददेि प्रदान गद्षछ

• SMART बोड्षहरू, आइप्ाड, क्रोमबुक, ल्ापटप कम्प्कूटर, 
र एक पकूण्ष समय भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत 
(STEM) लिक्षकसँग उन्नत टेक्ोिोजी लिक्षा प्रदान गद्षछ 

• अनुसन्धान आिाररत द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• होमरूम र भविेर समकूह प्रदान गद्षछ, पररयोजना 
आिाररत लिक्षासँग भवद्ारथीहरूको आवश्यकताहरूको 
अनुरूप, जो सहकारी लिक्षािाई बढावा द्दन्छ

• भवद्ारथी गभतभवधिहरू बासे्टबि, फुटबि, 
चचयरिीकडंग, आकने ट्रिा, र ब्ान् सामेि छन्।

रदरफरोि्य एलिमेन्टरी
ठेगाना: 301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 फरोन: (502) 485-8320 
तप्न्न्सपि: Dr. Kenya Natsis तवद्ार्थी भना्य: 466
वेब: http://rutherford.jcps.schooldesk.net
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क्ाम्प टेिर एलिमेन्टरी िैक्क्षक दक्षता भतर सबै भवद्ारथीहरू सान्ष 
समभपटि त छ। हामी भबिेर गरी भबिेर आवश्यकताहरूको पकहचान 
गररे, योजनाहरूको भवकास गररे, र सबै भवद्ारथीहरूिाई भवश्वव्ापी 
समुदायको उत्ादक सदस्हरू हो िन्ने सुद्नस्चित गन्षको िाभग 
काय्षयोग् कदम चािेर स्कू ि समुदायिाई लिक्क्षत गनने िक्ष्य छ। 

मरोटरो: जहाँ साहससक ससक्े सुरु हुन्छ

स्कू ि हाइिाइट: 

• पकूण्ष-समय टेक्ोिोजी, पुस्कािय भमकडया, किा र मानभवकी, 
र िारीररक लिक्षा (PE) प्रलिक्षकहरू प्रदान गद्षछ 

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर को प्राप्तकता्ष; भवद्ारथीहरू 
थिानीय किा संगठनहरूविारा प्रदि्षनमा िाग लिन्छन्।

• सांस्कृ भतक भवभवि वातावरणमा सबै भवद्ारथीहरूको 
आवश्यकताहरूिाई पकूरा गद्षछ 

• 21औ ंितादिीको ससकाईको िाभग टेक्ोिोजी प्रदान 
गद्षछ, कक्षा कोठा SMART बोड्ष र अकडयो वकृधद्ध प्रणािी 
सकहत, र 1:2 टेक्ोिोजी-देखख-भवद्ारथी अनुपात गद्षछ

• सल्ाह र स्कू िमा नेतकृत्वको अवसरहरूको सार सारै सह-
एड बासे्टबि, चचयरिीकडंग, चेस क्लब, भवद्ारथी सरकार, 
किा क्लब, ब्ान्, आकने ट्रिा, वाभरटि क कडज्ी सङ्गीत, 
केटीहरू सकहत स्कू ि र पधछ स्कू ि गभतभवधिहरूको भवस्कृत 
शकृंखिा प्रदान गद्षछ। रन मा, 4-H, जकूद्नयर उपिस्ब्ध (JA), 
प्रत्ेक 1 पढ्छ, रोबोद्टक्स द्टम, पुरुर सि्क्तकरण 
काय्षक्रम, र लिभवर टेिर काय्षक्रमको मकहिाहरू हो

क्ाम्प टेिर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1446 Belmar Drive, Louisville, KY 40213 फरोन: (502) 485-8222
तप्न्न्सपि: John Shanton तवद्ार्थी भना्य: 416
वेब: http://camptaylor.jcps.schooldesk.net
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मरोटरो: #CTheSuccess 

स्कू ि हाइिाइट: 

• थिानीय भवश्वभवद्ाियहरू र प्रदि्षन किा समकूहहरूको 
द्नकटता किा घटनाहरूमा िाग लिने र िेर ैसमकूहहरूसँग 
अन्रकक्रयाको िाभग अद्वितीय अवसर प्रदान गद्षछ

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर प्राप्त ियो 

• प्रत्ेक कक्षामा SMART बोड्षहरूको उपयोग गद्षछ; 
कक्षाकोठा कम्प्कूटर र पुरा तररकािे सुसक्जित 
कम्प्कूटर प्रयोगिािा, प्स 200 िन्ा बढी 
आईप्ाडसँग दुई नयाँ आईप्ाड काट्ष प्रदान गद्षछ 

• भवद्ारथी परररद, सुरक्षा गस्ी, नाटक, ब्ान्, आकने ट्रिा, 
बासे्टबि, दौ मा केटीहरू, र स्कू िव्ापी छुटिी सङ्गीत 
सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ। क्लबको 
शकृंखिा प्रदान गद्षछ, ितरजं, लिल्प, साइकि चिाउने, कहड्ने, 
फोटोग्राफी, सांकेभतक िारा, क्रोिै, र बागवानी सकहत हो 

• ड्कूपन्ट म्ानुअि हाई स्कू ि र यसको बीटा क्लबसँग साझेदारी 
स्कू ि को रूपमा काय्ष गद्षछ, जहाँ हाई स्कू िका भवद्ारथीहरू 
द्दउँसोको समयमा साना भवद्ारथीहरूिाई सल्ाह द्दन्छन् 

• काकडटि नि क्लब, सबै तेस्ो, चौरो, र पाँचौं कक्षाका 
भवद्ारथीहरूको िाभग हप्तामा घण्ा कोच्ान भवद्ारथीहरूसँग 
जोड्ने 150 किेज भवद्ारथीहरूको िाभग सल्ाहकार 
काय्षक्रममा, किेज र क्ाररयर तयारी गक्णत र पढ्ने 
जस्ा भबरयहरूमा छिफि गन्षको िाभग प्रस्ाव 
गद्षछ, र छिफि गनने अवसर प्रदान गद्षछ

• एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ 

• क्रोिै िुइसभिि भवश्वभवद्ािय र पेिेवर भवकास स्कू ि हो कक 
साइटमा टेक्ोिोजी सक्षम सकक्रय लिक्षा (TEAL) कक्षा कोठा 
छ कक संरक्षक लिक्षकहरूको िाभग प्रत्ेक हप्ता पाँच किेज 
कक्षाहरूिाई प्रदान गद्षछ हस्ाक्षर साझेदारी पहि स्कू ि हो।

• एक अत्ािुद्नक, पकहिो प्रकारको, आफ्ो प्रकारको 
पकहिो, िचु्षअि ररयलिटी (VR) प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ 
जहाँ 25 भवद्ारथीहरू VR को दुद्नयामा कदम चालछन्। 
भवद्ारथीहरू समयमा कफता्ष जान सक्ुहुन्छ, ऐभतहाससक 
थििहरूको यात्रा, वा यहाँ सम्म कक िुइसभवि (UofL) 
बासे्टबि खेिको भवश्वभवद्ाियमा कोट्षसाइड हो।

करोचरन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 फरोन: (502) 485-8230
तप्न्न्सपि: De’Nay Speaks तवद्ार्थी भना्य: 305
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran
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िारतीय रेिि एलिमेन्टरीमा, सकूक्ष्म समाज म्ागनेट स्कू ि, हाम्ो 
काकडटि नल्स सहयोग, सिरैं प्रयास, सम्मानजनक र क्जम्मेवार 
नागररक हुन्, र जान्नको िाभग उत्ुक छन् (CARE)। हामी सबै 
भवद्ारथीहरूिाई लिक्क्षत, उनीहरूिाई आजीवन लिक्षारथी र 
क्जम्मेवार नागररक बन्नको िाभग प्रोत्ाकहत गददै। सँगै, हामी िैक्क्षक 
उत्कृ ष्ट र सामुदाधयक उत्ाही काय्षक्रम जसमा सबै भवद्ारथीहरू 
कुिि स्रमा प्रदि्षन गरीरहकेा छन्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• रान्तष्टय पुरस्ार-भवजेता माइक्रोसोसाइटी 
म्ागनेट काय्षक्रम एलिमेन्टरी क्लस्टर 6

• माइक्रोसोसाइटी माग्षद्नददेिन ससद्धान्: भवद्ारथी आवाज 
र छनौट, गररे ससकै्, उद्मी िावना, वास्भवक भवश्व 
अनुिवहरू, लिक्षकहरूको रूपमा सुभविा, साझा क्जम्मेवारी 
र प्राधिकरण, योगदानकता्षको रूपमा साझेदार 

• हामी 1:1 क्रोमबुकहरू पकहिो देखख पाँचौं 
कक्षा सम्म प्रदान गद्षछौं।

• सँगै, हामी िैक्क्षक उत्कृ ष्ट र सामुदाधयक उत्ाही 
काय्षक्रम जसमा सबै भवद्ारथीहरू पाँचौं कक्षा 
को पकूरापधछ सीप स्रमा प्रदि्षन गररनेछ।

• भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), 
िैक्क्षक टोिी, रोबोद्टक्स, र खेिकुद टीमहरू सकहत 
अभतररक्त गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ 

• स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि उत्कृ ष्टता (HPSE) र 
हररयो स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त 

• किा र मानभवकी, कम्प्कूटर सीप, िारीररक लिक्षा (PE), 
र सङ्गीत सकहत भविेर क्षेत्रहरूमा लिक्षा प्रदान गद्षछ

इन्न्डयन टे्ि एलिमेन्टरी 
ठेगाना: 3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 फरोन: (502) 485-8268
तप्न्न्सपि: Joseph Wood  तवद्ार्थी भना्य: 487
वेब: http://indiantrail.jcps.schooldesk.net
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H. B. वि एलिमेन्टरी तपाईंको बच्ािाई स्टार भवद्ारथी बन्नको 
िाभग आवश्यक सबै कुरा प्रदान गद्षछ। हाम्ो अभिनव काय्षक्रमहरू 
र अभतररक्त पाठ्यक्रम गभतभवधिहरूको दायरा कौिि द्नमा्षण, 
नयाँ रुचचहरू पत्ा िगाउन, र प्रभतिाको भवकासको िाभग तपाईंको 
बच्ािाई प्रेररत गद्षछ। H. B. वि मा, हाम्ा लिक्षकहरू यो सुद्नस्चित 
गन्षको िाभग प्रयास गद्षछन् कक प्रत्ेक भवद्ारथी मास्टरको आिारिकूत 
ज्ानको बलियो आिार बनाउनको िाभग सबै मुख्य भवरयहरूमा  
मास्टर हो। 

मरोटरो: सुपर स्टारहरूको घर! 

स्कू ि हाइिाइट:

• पाँचौं कक्षा, कागजात क्ामेरा, SMART बोड्ष, वायरिेस 
इन्टरनेट पहँुच, र आईप्ाडको माध्यमबाट ककंडरगाट्षनको िाभग 
1:1 क्रोमबुकको उपयोगको माध्यम बट द्नददेि समकृद्ध बनाउँछ 

• सानो वग्ष आकार काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• सारी नेतकृत्व मध्यथिता, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम 
(STLP), भवद्ारथी परररद, सारै पुरस्ार भवजेता िैक्क्षक टोिी 
र रोबोद्टक्स द्टम सकहत भवद्ारथी नेतकृत्व अवसर प्रदान गद्षछ 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, क्रस कन्रिी, बासे्टबि, चीयरिीकडंग, 
फुटबि, टेद्नस, रनमा केटीहरू, सम्मानको पुरुर, र GEMs 
केटीहरू सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ

• बाकहरी बगरैंचा, ससमसार, अनुसन्धानमा आिाररत भवज्ान 
प्रयोगिािा सारै पररयोजना िीड द वे ककट (PLTW) को सार 
गहन लिक्षा प्रयोगिािाको माध्यमबाट भवज्ान लिक्षा प्रदान गद्षछ 

• पुरस्ार भवजेता सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप र समर्षन 
(PBIS) र पुनथिा्षपना अभ्ास (RP) स्कू ि, वि पररयोजना 
आिाररत लिक्षामा ध्यान केक््रित र भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो 
कडक्जटि ब्ाकप्ाकको भवकासमा मद्दत गद्षछ।

• किाको िाभग केन्टकी के्रिसँग सहयोगमा 
किा एकीकरण प्रदान गद्षछ

• वध 21FUN क्लब पकहिे र पधछ दोस्ो काय्षक्रमको माध्य बाट 
पाँचौ कक्षाका भवद्ारथीहरूको िाभग हो। भवद्ारथीहरू सोमबार देखख 
भबकहबार सम्म भबद्ािय र मंगिबार र बुिबार भबहान िेद्टन्छन्। 
पढाई र गक्णतको रूपमा कोर िैक्क्षक भवरयहरूमा राज्य र थिानीय 
स्रहरूसँग अभतररक्त सहायता प्राप्त गन्षको िाभग, भवद्ारथीहरूिाई 
पद्न आफ्ो द्नयभमत िैक्क्षक काय्षक्रमहरूको पकूरक संवि्षन 
गभतभवधिहरूको भवस्कृत सरणीमा िाग लिनेछन्। काय्षक्रम वयस् 
पररवारको सदस्हरूको िाभग िैक्क्षक अवसरहरू प्रदान गद्षछ। 
ककनिने 21FUN क्लब अभतररक्त िैक्क्षक समर्षन िाभमि छ, 
भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो िैक्क्षक प्रगभतको आिारमा पठाइन्छ।

सिाउजतेर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219 फरोन: (502) 485-8328
तप्न्न्सपि: Stacey Rowan तवद्ार्थी भना्य: 399
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter
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यो हाम्ो भमिन सुरक्षा, सुरक्क्षत, र हरेचाह वातावरणमा सबै 
भवद्ारथीहरूको सफि सामाक्जक र िैक्क्षक भबकासको िाभग उच् 
गुणस्रीय, भवकासको िाभगउपयुक्त अनुिव प्रदान गन्षको िाभग 
हो। हाट्षस्टन्ष एलिमेन्टरीमा, हामी जान्छौं कक भवद्ारथीहरूको 
ससकाउने िैिी फरक हुन सकछ। हामीिे हाम्ा बकृहत् िैक्क्षक 
काय्षक्रमहरूिाई पकूँजीकरण गन्ष र ग्रेड-पाँच कक्षाहरूबाट 
ककंडरगाट्षनमा सफिताको िाभग प्रत्ेक भवद्ारथीको सीखनेको 
क्षमतािाई अधिकतम बनाउनको िाभग कडजाइन गरकेा छौं।

स्कू ि हाइिाइट: 

• सन्ुलित पाठ्यक्रम प्रदान गद्षछ सुद्नस्चित गन्षको 
िाभग कक सबै भवद्ारथीहरू सफि छन् 

• प्रत्ेक व््क्तगत भवद्ारथीको द्नरन्र बकृधद्धको द्नगरानी

• कक्षा कम्प्कूटर, SMART बोड्षहरू, पुरा तररकािे 
सुसक्जित कम्प्कूटर प्रयोगिािा, र वायरिेस 
इन्टरनेट कनेब्क्टभवटीसँग द्नददेि बकृधद्ध

• सुद्नस्चित गद्षछ कक िीर्षक I दोस्ो िारा (ESL) को रूपमा 
अंग्रेजी, र असािारण बाि लिक्षा (ECE) टोिीहरू भमिेर काम 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, सुरक्षा गश्ी, भवद्ारथी परररद, स्कू िहरूमा 
कडज्ी सङ्गीत, गाड्षन क्लब, भवज्ान क्लब, र पाररस्थिभतकी 
क्लब सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ 

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर प्राप्त ियो, 
जो किाकारहरूमा द्नवास र किा अनुिवहरूको 
मेजबानी गन्षको िाभग प्रयोग गररन्छ 
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हाट्यस्टन्य एलिमेन्टरी 
ठेगाना: 5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219  फरोन: (502) 485-8262
तप्न्न्सपि: Duan Wright तवद्ार्थी भना्य: 453
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home
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िाखुफ एलिमेन्टरी थिान हो जहाँ लिक्षारथीहरू लिडर बन्छन्। हामी 
भवश्वास गछछौं िाखुफ एलिमेन्टरी सबै भवद्ारथीहरूको िाभग प्रभतस्िथी 
संसारमा क्जम्मेवार वयस् बन्नको िाभग आवश्यक सीपको भवकास 
गररे सफिताको िाभग उनीहरूिाई तयार पानने लिक्षा प्रदान गद्षछ। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• 1:1 भवद्ारथी चौरो र पाँचौं कक्षामा क्रोमबुक

• प्रत्ेक ग्रेड स्रको िाभग भमकडया के्रि र आईप्ाडमा क्रोमबुक 
ल्ाब सकहत िीर्ष टेक्ोिोजीको पहँुच प्रदान गद्षछ 

• साप्ताकहक भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर र गक्णत 
(STEM) प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ; पुस्कािय 
भमकडया; दृश्य किा; र िारीररक लिक्षा (PE) 

• िुइसभिि आकने ट्रिा, केन्टकी ओपेरा, िुइसभिि ब्ािे, र केन्टकी 
िेक्सभपयरसँग सहकाय्ष गररे किा र मानभवकी द्नददेििाई बढाउँछ 

• िैक्क्षक टोिी, भवद्ारथी नेतकृत्व द्टम', बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
चेस, सुरक्षा गश्ी, ब्ान्, आकने ट्रिा, र भवद्ारथी परररद 
सकहत िेर ैअभतररक्त गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ

• िैक्क्षक संवि्षन र हस्क्षेप अधघ, दौरान, र स्कू ि पधछ प्रदान गद्षछ 

• भवद्ाियव्ापी भबहान बैठकको माध्यमबाट 
भवद्ारथी उपिस्ब्ध मान्यता

• माससक स्कू िव्ापी सारी-द्नमा्षण सल्ाह 
पहिसँग ग्रेड स्र िर समुदाय बनाउँछ

िाखुफ एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 फरोन: (502) 485-8289
तप्न्न्सपि: Joanna Sells तवद्ार्थी भना्य: 575
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home

िुहर एलिमेन्टरी भवद्ािय हरेचाह स्कू िको वातावरणमा आकर्षक, 
भवकासको िाभग उपयुक्त ससकाई अनुिव प्रदान गरी िभवष्यको िाभग 
भवद्ारथीहरूिाई तयार गद्षछ। आमा बुबा र समुदायसँग साझेदारीमा 
काम गददै, हामी भवद्ारथीहरूको आवश्यकताहर िाई सुद्नस्चित गन्षको 
िाभग कक उनीहरू सबै आफ्ो क्षमता सम्म पुग्न सक्छन्। 

मरोटरो: प्रत्ेक भवद्ारथी गणना, हरके पि माभमिा।

स्कू ि हाइिाइट: 

• हाम्ो K–5 कक्षा लिक्षकहरू पढ्ने र गक्णतको िाभग 
काय्षिािा दृन्तष्टकोणको उपयोग गद्षछ, जसमा सानो 
समकूहको द्नददेि िाभमि छ र सुद्नस्चित गद्षछ कक प्रत्ेक 
भवद्ारथीको आवश्यकताहरूिाई पकूरा गररन्छ।

• हाम्ो कक्षाहरूको प्रत्ेक अन्रकक्रयात्मक फ्ैट प्ानि, 
SMART चारभैतर ध्वद्न प्रणािी, र वायरिेस कागजात 
क्ामेरासँग ससकाई अनुिव बकृधद्धसँग सुसक्जित छ।

• दयािु स्कू िहरू पररयोजना सहिागी — जहाँ प्रत्ेक भवद्ारथी 
संघर्षको समािान र रणनीभतहरूसँग द्नददेि प्राप्त गद्षछ अरुसँग 
काम गन्षको िाभग सारै िावनाहरूिाई भवद्नयभमत गन्षको िाभग हो

• हामी अरुसँग राम्ोसँग काम गनने महत्व मा जोड द्दन्छौं। हाम्ा 
भवद्ारथीहरूिाई भवभिन्न सामाक्जक कौिि र चररत्र िक्षणमा 
द्नददेि प्राप्त गन्षको िाभग आजीवन सीपको रूपमा अरुसँग 
काम गन्षमा आफ्ो क्षमता द्नमा्षण गन्षको िाभग हो। हाम्ा 
भवद्ारथीहरूिाई हाम्ो सकारात्मक व्वहार िेर काड्ष काय्षक्रमको 
माध्यमबाट आफ्ो व्वहारको िाभग दैद्नक मान्यता प्राप्त छ।

• हाम्ो भविेर क्षेत्र वग्षहरू लिक अनुसकूचीको उपयोग गन्षको िाभग 
भवद्ारथीहरूिाई अधिक गकहराई, हातमा STEAM (भवज्ान, 
टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत), दृश्य किा, सङ्गीत, 
र िारीररक लिक्षाको िाभग अनुिव गन्षको िाभग अनुमभत द्दन्छ।

• हाम्ो किा काय्षक्रम 5x5 अनुदानमा हाम्ो सहिाभगताको 
माध्यमबाट बकृधद्ध िएको छ कक किाकारहरूको द्नवासमा हाम्ो 
भवद्ारथीहरूसँग हातमा काम गन्षको िाभग अवसरहरूको रूपमा 
हाम्ो क्षेत्रमा संग्रहाियहरूको यात्राको िाभग अनुमभत द्दन्छ।

• हाम्ो पाररवाररक संसािन के्रि (FRC) स्कू ि पधछ गभतभवधिहरू 
र बासे्टबि, चचयरिीकडंग, िलिबि, फुटबि, क्रस कन्रिी, 
टेद्नस, धछटो सम्झना, िभवष्य समस्ाको समािान, सै्कबि, 
बच्ाहरूको िाभग ईंटहरू, रोबोद्टक्स िाभमि छन् कक पररवारको 
सहिाभगता अवसरहरूको केटीहरू जो कोड, ब्ान्, आकने ट्रिा, 
किा क्लब, र भवद्ारथी परररद भवस्कृत भवभविता प्रदान गद्षछ।

• हामी लिडर इन मी काय्षक्रममा हाम्ो सहिाभगताको माध्यमबाट सबै 
भवद्ारथीहरूमा नेतकृत्व सीपको पकहचान र द्नमा्षण गरीरहकेा छौं।

• हामी असािारण बाि लिक्षा (ECE) सेवाहरू र दोस्ो िारा 
(ESL) सेवाहरूको रूपमा अंग्रेजीको ककमि प्रदान गद्षछौं। 
हामी संघीय कोर िीर्षक हो I स्कू िको रूपमा स्कू ि िरमा 
अभतररक्त भवद्ारथी समर्षन प्रदान गन्षको िाभग प्राप्त गद्षछौं।

िुहर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 फरोन: (502) 485-8295
तप्न्न्सपि: Sarah Williams तवद्ार्थी भना्य: 490
वेब: bit.ly/luhrlions
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हामी STARR भवविान हौं! हामी S — आत्म द्नय्रिण, T — टीमवक्ष , 
A — जवाबदेही, R — िचीिापन, R — सम्मानको िाभग प्रभतबद्ध 
छौं! हामी STARR भवविानहरू, सबै द्दन, हरके द्दन हो! 

मरोटरो: राम्ो अब िुरू हुन्छ!

स्कू ि हाइिाइट: 
• भवद्ारथीहरूको िाभग िचचिो बस्े भवकल्प छ कक 

नवाचारको भवद्ारथी कडजाइन कक्षाहरू प्रदान गद्षछ

• द्नजीककृ त लिक्षा कक आवाज, छनौट, र भवद्ारथीहरूको 
िाभग पेससङ्गिाई बढावा द्दन्छ

• भवद्ारथी नेतकृत्वका सम्मेिनहरू प्रदान गद्षछ कक भवद्ारथीहरूिाई 
उनीहरूका अभििावकहरूसँग उनीहरूको उपिस्ब्धहरू, बकृधद्धको 
आफ्ो क्षेत्रहरू, र उनीहरूको अकको कदम (िक्ष्य) साझा गन्षको 
िाभग अनुमभत द्दन्छ 

• लिक्षाभवद ्र पाठ्यक्रम व्ापक (K–5) सामेि छन्; असािारण 
बाि लिक्षा (ECE); गक्णत र पठन हस्क्षेप (K–5); 
iRead, कम्प्कूटर आिाररत हस्क्षेप (K–2); ESL (K–5); 
K–1 साक्षरता प्रयोगिािा; र प्रत्ेक 1 पढ्छ (3–4)।

• भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) संवि्षन र VEX 
रोबोद्टक्स टीम प्रदान गद्षछ र अन्रकक्रयात्मक प्ानिहरू, 
SMART बोड्षहरू, आइप्ाड, क्रोमबुक, र अकडयो वकृधद्धको 
माध्यमबाट पाठ्यक्रममा टेक्ोिोजी सम्म्मलित गद्षछ

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त 

• िैक्क्षक र एरिेद्टक गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ, धछटो 
सम्झना र समस्ा समािान टीमहरू सकहत, भवद्ारथी टेक्ोिोजी 
नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), रोबोद्टक्स, भवस्ाररत स्कू ि सेवा 
(ESS), ब्ान्, आकने ट्रिा, बासे्टबि, रियाक, िलिबि, फुटबि, 
टेद्नस, चचयरिीकडंग, किा क्लब, रकेड्षर, र सानो कफडिर

रने्जल्ाण्ड एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 फरोन: (502) 485-8317
तप्न्न्सपि: Dr. Mashelle Kiggins तवद्ार्थी भना्य: 402
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/rangeland

ओकोिोना एलिमेन्टरीको भमिन अद्वितीय लिक्षारथीको रूपमा 
प्रत्ेक भवद्ारथीको मकूल् र सुरक्क्षत र हरेचाह गनने वातावरण भित्र 
ससकाउने आकर्षक अवसरहरू प्रदान गन्षको िाभग हो। हाम्ो दृन्तष्ट 
यो हो कक सबै ओकोिोना भवद्ारथीहरू सामाक्जक, िावनात्मक, र 
िैक्क्षक क्रममा समाजको उत्ादक सदस् बन्नको िाभग प्रामाक्णक 
लिक्षा अनुिवहरूको माध्यमबाट भवकास हुनेछ। ओकोिोना 
एलिमेन्टरी 2019 मा स्कू िमा लिडर बन्नुियो। यो नेतकृत्व मोडेि 
हाम्ो भवद्ारथीहरू, स्टाफ, र समुदाय मा चररत्र र नेतकृत्वको संस्कृ भत 
डा. स्टीफन आर कोिीको 7 प्रिाविािी माद्नसहरूको बानीको 
ससद्धान्मा आिाररत एकीककृ त गन्षमा सहायता गद्षछ। म मा 
लिडर 7 बानीहरूिाई एलिमेन्टरी भवद्ािय सेद्टंगमा ल्ाउँछ जहाँ 
भवद्ारथीहरूिाई सानो उमेरमा यी महत्वपकूण्ष जीवन सीपको भवकास 
गन्षको िाभग िुरू गन्ष सकछन्। यो मोडेि हाम्ो स्कू ि समुदायको 
भवश्वास र मकूल्हरूिाई अँगािेको छ। हामी भवश्वास गद्षछौं कक 
सबै भवद्ारथीहरू लिडर हुन सकछन्, चाह ेयो सामुदाधयक सेवा, 
किा, टेक्ोिोजी, उपिस्ब्ध, वा अन्य तरीकाहरूको माध्यम बाट 
हो। हामी भवश्वास गछछौं कक 7 बानीहरूको भवकास सकारात्मक 
हाम्ो स्कू ि समुदायमा आफरैं को सबै िन्ा राम्ो संस्रण हुनको 
िाभग हाम्ा सबै भवद्ारथीहरूिाई प्रिाभवत गद्षछ।

मरोटरो: हरके बच्ा, हरके द्दन, जे िए पद्न यो लिन्छ! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• ABCDs मा फोकस: उपस्थिभत, व्वहार, पाठ्यक्रम/कोर मानक, 
र गकहरो लिक्षा

• िैक्क्षक र अभतररक्त पाठ्यक्रम अवसरहरूको भवस्कृत शकृंखिासँग 
हरेचाह, पोरण वातावरण प्रदान गद्षछ 

• गक्णत र पठन, भवस्ाररत स्कू ि सेवाहरू (ESS), र 
भवद्ाियव्ापी टाईगर समय हस्क्षेप काय्षक्रममा साना फोकस 
समकूहहरूको माध्य बाट भवद्ारथीहरूको िाभग अभतररक्त समर्षन 
प्रदान गद्षछ 

• ितरजं क्लब, िैक्क्षक टोिी, 4-H, खेि ट्ट्ाकक क्लब, 
क्ालिडोस्ोप लिभवर, सुरक्षा गस्ी, केटा र केटी स्ाउट्स, 
दौडमा केटीहरू, मकहनाको नेता, र पररवार संसािन के्रि (FRC) 
स्कू िविारा काय्षक्रम पधछ प्रायोक्जत सकहत गभतभवधिहरूको 
दायरा प्रदान गद्षछ

• प्रत्ेक भवद्ारथीको भवभवि आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग 
"डेकमा सबै हात" दृन्तष्टकोणको उपयोग गद्षछ 

• कक्षाहरू SMART प्ानिहरूसँग सुसक्जित छन्, र 1:1 
क्रोमबुक देखख भवद्ारथी अनुपात छ।

• भवद्ारथी दृश्य र प्रदि्षन किा (किा र सङ्गीत) को प्रिंसाको 
इभतहासमा िाग लिन्छन्; िारीररक लिक्षा (PE); पुस्कािय; र 
भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) ल्ाब 
पटक हप्ता। 

• किा अनदुानको िाभग 5x5 कोरको माध्यमबाट किाको िाभग 
बकृधद्ध जोखखम प्रदान गद्षछ, जो स्कू ििाई किाकारहरूको 
द्नवासमा र किाकारहरूको मजेबानी गन्ष को िाभग अनमुभत द्दन्छ 

ओकरोिरोना एलिमेन्टरी
ठेगाना: 7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 फरोन: (502) 485-8309
तप्न्न्सपि: Karen Stearman तवद्ार्थी भना्य: 310
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona
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भवल्ट एलिमेन्टरीमा हाम्ो भमिन लिक्क्षत र सबै भवद्ारथीहरूको 
िाभग सुरक्क्षत ससकाउने वातावरण प्रदान गन्षको िाभग हो। हामी 
भवश्वास गछछौं कक प्रत्ेक भवद्ारथी सामाक्जक/िावनात्मक व्वहार र 
दृन्तष्टकोणमा सकारात्मक बकृधद्ध अनुिव र िैक्क्षक उपिस्ब्धको उच् 
स्रसम्म पुग्न चुनौती हुनेछ। समुदायसँग काम गददै, हामी भवश्वास 
गछछौं कक आमा बुबा, भवद्ारथीहरू, र लिक्षकहरू एक सुरक्क्षत र 
न्यायसंगत ससकाउने वातावरण बनाउन सकछन् जसमा सबै भवद्ारथीहरू 
ससक् र समाजको उत्ादक सदस् बन्न सकछन्। हामी राम्ो गोि, 
चुनौतीपकूण्ष ससकाउने वातावरण प्रदान गद्षछौं जहाँ भवद्ारथीहरू आफ्ो 
लिक्षा र सफिताको िाभग क्जम्मेवार छन्।

मरोटरो: जहाँ प्रयास उत्कृ ष्टता बन्छ

स्कू ि हाइिाइट: 

• िगातार सबै भवरय क्षेत्रहरूमा मानकीककृ त राज्य आकिनविारा 
मापनको रूपमा दक्षताको राज्य मापन माधर प्रदि्षन गद्षछ

• िैक्क्षक टोिी सकहत भवद्ारथी गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा 
प्रदान गद्षछ; बासे्टबि; जयजयकार; क्रस कन्रिी; िनुभवद्ा; 
नाटक; ईसाई एरिीटहरूको फेिोलिप; मुटुको िाभग रस्ी 
जम्प; केटीहरू जो कोड; सङ्गीत द्नमा्षताहरू; रोबोद्टक्स; सुरक्षा 
गस्ी; SNAC टोिी; भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत 
(STEM); भवद्ारथी सरकार; र अन्य स्कू ि पधछ काय्षक्रमहरू 

• संस्कृ भत र जिवायुको समर्षन गद्षछ कक समर्षनको समुदाय 
भित्र सम्बम्न्धत र व््क्तगत सफितािाई प्रोत्ाकहत गद्षछ

• नामांककत प्रभतिािािी र प्रभतिािािी (GT) एलिमेन्टरी 
प्रभतिा पकूिको िाभग लिक्षक र GT भवद्ारथीहरूको पकहचान 

• 1:1 पकहिो कक्षाबाट बािवाडी मा आईप्ाड; 
1:1 K–5 Chromebook पहँुच; 1:1 कक्षा 
मिाट्ष प्ानि टेक्ोिोजी; 3D प्प्रन्टर

तवल्ट एलिमेन्टरी
ठेगाना: 6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 फरोन: (502) 485-8353
तप्न्न्सपि: Ben Pinnick तवद्ार्थी भना्य: 474
वेब: www.wiltwildcats.com

स्टाफ, आमा बुबा, र स्मिना्ष एलिमेन्टरीको समुदाय प्रभतबद्ध साझेदार 
छन्, यो सुद्नस्चित गददै कक हाम्ा भवद्ारथीहरू िैक्क्षक प्रवीणता हाससि 
गन्ष र सामाक्जक, िावनात्मक, र िारीररक रूपबाट सफि आजीवन 
लिक्षारथी बन्नको िाभग हो। हामी केन्टकी प्रदि्षन मानकमा आिाररत 
चुनौतीपकूण्ष, व्ापक पाठ्यक्रमको उपयोग गरी प्रत्ेक बच्ािाई 
लिक्क्षत गननेछौं।

स्कू ि हाइिाइट: 

• पकूण्ष-समय पुस्कािय भमकडया, सङ्गीत, दयािु स्कू ि 
पररयोजना (CSP) सहिाभगता, र भवज्ान, प्रभवधि, 
ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEM) ल्ाब प्रदान गद्षछ

• िुइसभिि चचकडयाखाना र फ्ोयड्स फोक्ष  पाक्ष  
बाकहरी कक्षाको पाक्ष ल्ाण्डसँग साझेदारी कायम राखछ 
भवद्ारथीहरूको सामाक्जक र िैक्क्षक सफिता बकृधद्ध गन्ष

• दैद्नक कक्षाकोठा द्नददेिनमा खुसी बच्ाहरूको 7 बानी िाभमि छ

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोरको माध्यमबाट किाको िाभग 
बकृधद्ध जोखखम प्रदान गद्षछ, जो स्कू ििाई किाकारहरूको 
द्नवासमा र किाकारहरूको मेजबानी गन्ष को िाभग अनुमभत द्दन्छ

• गक्णत र पठनमा सानो फोकस समकूहहरूको माध्यमबाट सबै 
भवद्ारथीहरूको िाभग अभतररक्त समर्षन प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी नेतकृत्वको सम्मेिन प्रदान गद्षछ कक 
भवद्ारथीहरूिाई उनीहरूका अभििावकहरूसँग उनीहरूको 
उपिस्ब्धहरू, बकृधद्धको क्षेत्रहरू, र अकको चरणहरू 
(िक्ष्य) साझा गन्षको िाभग अनुमभत द्दन्छ

• िैक्क्षक र एरिेद्टक गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिासँग 
हरेचाह, पोरण वातावरण प्रदान गद्षछ, धछटो सम्झना र समस्ा 
समािान टीमहरू सकहत, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम 
(STLP), रोबोद्टक्स, भवस्ाररत स्कू ि सेवा (ESS), ब्ान्, 
आकने ट्रिा, बासे्टबि, िलिबि, फुटबि, र चीयरलिकडंग

स्मिना्य एलिमेन्टरी
ठेगाना: 6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 फरोन: (502) 485-8329
तप्न्न्सपि: Dr. Adrian Oldham Ford  तवद्ार्थी भना्य: 469
वेब: https://jcps-smyrna.campuscontact.com/



एलिमेन्टरी स्कू ि छनौट   43

"हरके बाि माभमिा" िैक्क्षक आिार र वातावरण प्रदान 
गन्षको िाभग हाम्ो भमिन प्रभतभबम्म्बत गद्षछ जुन सकारात्मक 
आत्म-सम्मान र समर्षन लिक्षािाई बढावा द्दन्छ ताकक हाम्ा 
भवद्ारथीहरूिाई उत्ादक, क्जम्मेवार, समाजको हरेचाह गनने सदस् 
बन्न मद्दत गन्ष सकोस्। एिेक्स आर केनेडीमा, हामी सबै िन्ा अप-
टू-डेट भवद्ारथी र स्टाफको िाभग उपिब्ध पाठ्यक्रमको उपयोगमा 
गव्ष गछछौं। हाम्ो कठोर साक्षरता पाठ्यक्रम, पकूछताछ आिाररत 
गक्णत र भवज्ान काय्षक्रमसँग भमिेर, अधिक िैक्क्षक सफिताको 
िाभग ससकाई अधिकतम हुनेछ। हामी दैद्नक स्कू िको वातावरण 
बनाउनको िाभग प्रयास गद्षछौं कक आत्म-सम्मान बकृधद्ध गद्षछ, 
भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउँछ, र ससक्ेमा खुिीिाई बढावा द्दन्छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) 
ल्ाब र कक्षाकोठा लिक्षकहरूको बीच सहयोगी सेद्टंगमा 
प्रत्ेक भवद्ारथीिाई हप्तामा दुई पटक लिक्षा प्रदान गद्षछ। 

• STEAM, किा, िारीररक लिक्षा (PE), र पुस्काियमा 
िुक्रवार ऐन्छिकको माध्यमबाट भवद्ारथी छनौट प्रदान गद्षछ 

• पहिा चरण पररवार धरयेटर, िुइसभवि भवश्वभवद्ािय (UofL) 
ररपट्षरी कम्पनी, केन्टकी िेक्सभपयर, र िुइसभिि आकने ट्रिासँग 
सहयोगमा किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर मा िाग लिन्छ

• 1:1 ककंडरगाट्षनमा आइप्ाड

• 1:1 क्रोमबुक पकहिो देखख पाँचौं कक्षा सम्म 

• 1:1 सबै K-5 कक्षाहरूमा मिाट्ष प्ानि टेक्ोिोजी 

• उच् योग् लिक्षकहरूिाई रोजगार, िेर ैपकहिे नै 
राष्टीय बोड्ष र प्रिासन प्रमाण पत्र कमाईएकोसँग

एिेक् आर केनेिी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 फरोन: (502) 485-6950
तप्न्न्सपि: Patrick Sivori तवद्ार्थी भना्य: 351
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy
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सम्पकूण्ष बच्ामा ध्यान केक््रितसँग पररवारको अनुककू ि िैक्क्षक 
वातावरणको रूपमा, बेट्स एलिमेन्टरी प्रत्ेक भवद्ारथीको िैक्क्षक, 
सामाक्जक, र िावनात्मक आवश्यकताहरूको भवकास गद्षछ। हाम्ा 
काय्षक्रमहरूमा स्टीफन कोिीको 7 को बानीहरूको उपयोग गरी 
प्रत्ेक भवद्ारथीको क्षमता बकृधद्ध गन्ष र िैक्क्षक सफिता सम्म पुग्नको 
िाभग भवद्ाियव्ापी दृन्तष्टकोण िाभमि छ। हामी म स्कू िमा रान्तष्टय 
मान्यता प्राप्त नेता पाँचौं कक्षाको माध्यमबाट हाम्ा भवद्ारथीहरू 
ककंडरगाट्षनभित्र नेतकृत्व सीप द्नमा्षणमा ध्यान केक््रित गरीरहकेा छौं।

मरोटरो: आज ससकै्। िोलिको नेतकृत्व! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• हामी राष्टीय बोड्ष प्रमाक्णत लिक्षकहरू, गुगि प्रमाक्णत स्र I 
र II लिक्षकहरू, र एप्पि प्रमाक्णत लिक्षकहरूसँग संग राष्टीय 
स्र मा पं्क्तबुधद्ध व््क्तगत लिक्षा प्रदान गद्षछौं। हाम्ा सबै 
लिक्षकहरू जान ररचड्षसनको द्नददेलित पठन मोडेिमा प्रलिक्क्षत 
गररएको छ अिग द्नददेलित पठन द्नददेिन प्रदान गरीएको 
छ। लिक्षकहरू केन्टकी पठन पररयोजनामा संिग्न छन्। 

• भवद्ारथीहरू दुई पकूण्ष-समय प्रमाक्णत परामि्षदाताहरू जो 
किेज/क्ाररयर, सामाक्जक-िावनात्मक र संक्रमण सेवाहरू 
सानो समकूह, व््क्तगत, र कक्षाको माग्षदि्षनको माध्यमबाट 
भवतरणसँग व्ापक परामि्ष काय्षक्रम प्रदान गररन्छ। 

• व्ापक, असािारण बाि लिक्षा, उन्नत/उपहार र प्रभतिािािी 
काय्षक्रम, र एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथीहरूिाई भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र 
गक्णत (STEM) सकहत दैद्नक लिक्षाको िागको रूपमा 
टेक्ोिोजीको उपयोग छ। प्रत्ेक कक्षा अन्रकक्रयात्मक 
फ्ैट प्ानि, अथिायी आईप्ाड, र क्रोमबुक प्रयोगिािा 
छ। भवद्ारथीहरू क्रोमबुक र आइप्ाड दैद्नक पहँुच, भवद्ारथी 
नेतकृत्व टेक्ोिोजी काय्षक्रम (STLP), र हरी स्कीनसँग 
भवद्ारथी नेतकृत्व न्यकूजकास्ट उत्ादन (WBES) गद्षछ। 

• पकूण्ष समय सङ्गीत, किा, र नाटक लिक्षकहरूसँगै 
ब्ान्, आकने ट्रिा, गाना बजाने वािा, र सङ्गीत धरएटर 
प्रदि्षनसँग व्ापक प्रदि्षन किा काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोरसँग, भवद्ारथीहरू 
पहिा चरण पररवार धरयेटर, केन्टकी के्रि, केन्टकी 
िेक्सभपयर महोत्व, र िुइसभिि आकने ट्रिासँग 
सहयोगमा प्रत्क्ष किा प्रदि्षनको अनुिव गद्षछ।

• द्दएका खेिकुद, क्लब, र अभतररक्त गभतभवधिहरूमा 
अवसर द्दन्छ: बासे्टबि, चचयरिीकडंग, टेद्नस, फुटबि, 
क्रस कन्रिी, धछटो सम्झना, िभवष्य समस्ा समािान, 
सुरक्षा गस्ी, G.I.F.T.E.D. केटी समकूह, पाँचौं कक्षा सेवा 
ससकाउने पररयोजनाहरू, र ब्ाकप्ाक राजदकूतहरू

• हामी सकक्रय अभििावक लिक्षक संघ (PTA) छ, स्कू ि वर्ष िर 
पररवार सगाई गभतभवधिहरू प्रदान गछ्ष।

• भवद्ारथी िाइटहाउस स्टीफन कोिीको 7 बानीहरूको उपयोग गरी 
माससक, स्कू िव्ापी LEAD सम्मेिनहरूको भवकास र चिाउँछ।

बेट्स एलिमेन्टरी
ठेगाना: 7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 फरोन: (502) 485-8208
तप्न्न्सपि: Alecia Dunn तवद्ार्थी भना्य: 550
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates

 

जेफरसनटाउन एलिमेन्टरी सबै िन्ा राम्ो लिक्षण अभ्ासहरू, 
रचनात्मकता, टेक्ोिोजी, र गकहरो ससक्े अवसरहरूको उपयोगको 
माध्यमबाट सबै सामग्री क्षेत्रहरूमा कुिि लिक्षारथीहरू ससज्षना 
गद्षछ। हामी हाम्ो हरेचाह, सकारात्मक संस्कृ भतमा गव्ष गद्षछौं कक 
उनीहरू को क्षमता सम्म पुग्नको िाभग पोरण गन्षको िागी कडजाइन 
गररएको हो। 

मरोटरो: द्टमवक्ष िे सपनाको काम गद्षछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• उपहार र प्रभतिािािी लिक्षा र अभग्रम काय्षक्रम सेवाहरू  
प्रदान गद्षछ 

• सबै ग्रेड स्रमा स्ेद्नि लिक्षा प्रदान गद्षछ

• भवस्ाररत किा र मानभवकी काय्षक्रम प्रदान 
गद्षछ भवद्ारथीहरूिाई वाभरटि क प्रदि्षनको बखत 
प्रभतिा को प्रदि्षनको अवसर द्दन्छ 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, भिजुअि आट्ष, र STEAM काय्षक्रमहरू सारै 
बाह्य कक्रयाकिापहरूको भवस्कृत भवभविता प्रदान गद्षछ

• अन्रकक्रयात्मक प्ानिहरू, क्रोमबुक, र ककंडिको 
माध्यमबाट पाठ्यक्रममा टेक्ोिोजी समावेि गद्षछ

• बाकहरी कक्षा प्रदान गद्षछ 

• पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक संघ (PTA) 
समुदाय र अभििावक सगाईको पािन गन्ष माससक 
पाररवाररक रमाईिो रातहरू प्रायोक्जत छ।

जेफरसनटाउन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 फरोन: (502) 485-8274
तप्न्न्सपि: Brooke Schilling तवद्ार्थी भना्य: 628
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home
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फाम्षर एलिमेन्टरी द्दमाग समकृद्ध र पोरण, बच्ा केक््रित वातावरणमा 
कल्पनाको प्रज्वलित गररे सबै भवद्ारथीहरूको िाभग उदे्दश्यपकूण्ष 
लिक्षाको जीवनकािको भवकासको िाभग प्रभतबद्ध छ। हामी सम्पकूण्ष 
बच्ािाई लिक्षामा केक््रित छौं। 

मरोटरो: द्दमागिाई सोच्नको िाभग, हात बनाउनको िाभग, र माया 
गन्षको िाभग द्दििाई प्रोत्ाकहत गददै।

स्कू ि हाइिाइट: 

• 2007 पधछ उत्कृ ष्टताको िाभग समभपटि त: फाम्षर मास्टर लिक्षकहरू 
विरा प्रदान गररएको द्नजीककृ त लिक्षा प्रदान गद्षछ, नौ राष्टीय 
बोड्ष प्रमाक्णत लिक्षकहरू सकहत, आठ लिक्षकहरू कक्षा 
कोठा र िैक्क्षक नेतकृत्व पुरस्ा मा उत्कृ ष्टताबाट सम्माद्नत, र 
लिक्षक गक्णत र भवज्ान लिक्षणमा उत्कृ ष्टताको िाभग राष्टपभत 
पुरस्ारबाट सम्माद्नत। ककसानको स्टाफमा पकूण्ष-समय नस्ष 
(RN) र पकूण्ष-समय मानससक स्ास्थ्य पेिेवर पद्न सामेि छन्।

• आज पाठक र िोलि लिडर: फाम्षर मात्र JCPS एलिमेन्टरी 
भवद्ािय हो कक साक्षरता लिक्षणको िाभग स्कू िव्ापी 
दृन्तष्टकोणको रूपमा संरचचत साक्षरता अपनाईएको छ।

• सम्पकूण्ष बाि माभमिा: सबै भवद्ारथीहरू भवज्ान, प्रभवधि, 
ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) मा िाग लिन्छन्; व्ावहाररक 
जीवन; माग्षदि्षन; किा; र सङ्गीत कक्षाहरू। पाँचौं कक्षाका 
भवद्ारथीहरूको या त ब्ान् वा आकने ट्रिा, जो रामसे भमकडि 
स्कू िमा पढाईन्छ, उनीहरूिाई अधिक आत्मभवश्वास बढ्दो मध्यम 
भवद्ारथी बन्नको िाभग िना्ष गन्षको िाभग अद्वितीय अवसर छ! 

• संसारमा प्ग: ककसानमा भवद्ारथीको उपकरण अनुपात 1:1 
हो, र सबै कक्षाहरू अन्रकक्रयात्मक फ्ैट प्ानिहरू छन्।

• सबै भवद्ारथीहरू िदिाविी र ज्ानको द्नमा्षणको िाभग 
कडजाइन गरीएको क्षेत्र यात्राहरूमा िाग लिन्छन्। 

• फाम्षर खेि, क्लब, र बासे्टबि सकहत गभतभवधिहरूको ककमि 
प्रदान गद्षछ; जयजयकार; क्रस कन्रिी; जुद्नयर बीटा क्लब, 
घु़िसवारी क्लब; धछटो सम्झना; समस्ा समािान; सङ्गीतको 
टुक्रा; उनी बन्यो, भवद्ारथी परररद, र VEX रोबोद्टक्स।

• फाम्षर — महान ठाउँ हुन! वाभरटि क भविेर घटनाहरू, जस्ै 
अभििावक लिक्षक संघ (PTA) वाक-ए-रोन र दौड, 
आमा-छोरा र बुबा-छोरी नाइट्स, पुस्क चररत्र द्दवस, 
ध्ुवीय एक्सप्रेस, STEM रात, भवद्ारथी किा प्रदि्षनी, 
र सुजुकी गायन, द्नयभमत डै्गन राष्टसँगै ल्ाउन स्कू ि 
बर्षिर हाम्ो स्कू ि समुदायिाई मनाउन हो।

• #WeAreFarmer: हाम्ो सबैिन्ा उल्ेखनीय र िख्षरको 
भवद्ारथी उपिस्ब्धहरू हाम्ो जकूद्नयर बीटा सदस्हरू बाट छन्। 
टेक्ोिोजी र रोबोद्टक्स टोिीहरू 2021 राज्य च्ाम्म्पयन हुन्, 
रोबोद्टक्स टीम राज्य िगातार चार बर्ष च्ाम्म्पयन बनाउँदै। राज्य 
2021 मा, फाम्षर सेवा लिक्षा र 2D कडजाइनमा दोस्ो, गहनामा 
चौरो थिान, र रचनात्मक िेखनमा पाँचौं थिान राखखयो।

फ्ामर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 फरोन: (502) 485-8625
तप्न्न्सपि: Dr. Shannon Conlon तवद्ार्थी भना्य: 739
वेब: http://farmer.jcps-ky.com/

फन्ष क्रीक एलिमेन्टरी सुरक्क्षत, पोरण िैक्क्षक समुदाय प्रदान गन्ष 
प्रभतबद्ध छ जहाँ सबै सदस्हरूिाई आफ्ो उच्तम क्षमता प्राप्त 
गन्षको िाभग सिक्त छन्।

मरोटरो: लिक्षारथीहरूको बाि केक््रित समुदाय

स्कू ि हाइिाइट: 

• मिाई स्कू िमा लिडर कक प्रत्ेक बच्ािाई अद्वितीय उपहार र 
साझा गन्षको िाभग प्रभतिासँग लिडरको रूपमा मान्यता छ। यो 
सामाक्जक र िावनात्मक लिक्षा प्रकक्रया सार्षक सम्बन्ध द्नमा्षण 
र आफ्ो लिक्षाको स्ाभमत्व लिनको िाभग आवश्यक 21 
ितादिी सीपसँग भवद्ारथीहरूिाई सुसक्जित गद्षछ।

• आईप्ाड, क्रोमबुक, र SMART प्ानिको उपयोगको 
माध्यमबाट द्नयभमत कक्षा द्नददेिनमा टेक्ोिोजी एकीककृ त 

• प्रामाक्णक सगाई र कठोरतािाई बढावा द्दने सांस्कृ भतक 
उत्रदायी द्नददेि प्रदान गद्षछ। यो उच् योग् लिक्षकहरूबाट 
प्रदान गररएको छ, िेर ैलिक्षकहरू सकहत जो रान्तष्टय बोड्ष 
प्रमाक्णत छन्। 

• भवद्ारथी प्रभवधि नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), किा क्लब, पुस्क 
क्लब, एद्नमे क्लब, िैक्क्षक टोिी, भबहान प्रसारण, नेतकृत्व 
टोिी, भवद्ारथी गाड्ष द्टम, र भवद्ारथी परररद सकहत िेर ैभवद्ारथी 
क्लबहरू, होस्ट गद्षछ

• बासे्टबि, गाना बजाउने, केटीहरू जो कोड, चचयरिीकडंग, 
र्ियाक, क्रस कन्रिी, र फुटबि सकहत वर्ष िरमा िेर ैअभतररक्त 
गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ 

• उपहार/प्रभतिािािी लिक्षा र अभग्रम काय्षक्रम सेवाहरू  
प्रदान गद्षछ

• अभििावक सगाई टीम माससक पाररवाररक सगाई नाइट  
प्रदान गद्षछ

• मानससक स्ास्थ्य व्वसायी र साइट आिाररत चचककत्क 
प्रदान गद्षछ 

फन्य क्ररीक एलिमेन्टरी
ठेगाना: 8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 फरोन: (502) 485-8250
तप्न्न्सपि: Tonya Arnold तवद्ार्थी भना्य: 665
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home 
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व्ीिर कठोर पाठ्यक्रम प्रदान गद्षछ कक रान्तष्टय मापदण्डसँग 
पं्क्तबद्ध छ। हाम्ा भवद्ारथीहरूको सबै आफ्ो लिक्षा प्रगभतमा 
समधरटि त छन् र अभतररक्त समय प्रदान गररएको छ, आवश्यकता 
अनुसार, मास्टर सीखने िक्ष्यको िाभग हो। महारत प्रदि्षन गनने 
भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो लिक्षाको भवस्ार र गकहरो गन्षको िाभग 
अवसर प्रदान गररन्छ। प्रत्ेक सामग्री क्षेत्रमा चलिरहकेो आकिन 
तपाईं र तपाईंको बच्ाको लिक्षक व््क्तगत भवद्ारथी क्षमताहरू र 
अनुदेिात्मक आवश्यकताहर को बारमेा बहुमकूल् जानकारीसँग  
प्रदान गद्षछ। 

मरोटरो: सबै िन्ा राम्ोको उम्मीद, सफिताको उत्ादन!

स्कू ि हाइिाइट: 

• नेिनि बोड्ष, गुगि, र स्कू ि प्रिासन प्रमाणपत्रको सार सारै 
उपहार द्दईएको लिक्षा, योग्ता आिाररत लिक्षा, द्नजीककृ त लिक्षा, 
अंग्रेजी दोस्ो िारा लिक्षा, पररयोजना आिाररत लिक्षा, र साक्षरता 
भवकासमा अनुमोद्दत लिक्षकहरूसँग लिक्षकहरूिाई रोजगार 

• 1:1 क्रोमबुक, मिाट्षबोड्ष, क्क्लयर टच प्ानि, र सबै कक्षाहरूमा 
अकडयो बकृधद्धसँग उन्नत टेक्ोिोजी समावेि गद्षछ

• द्नजीककृ त ससकाउने वातावरण र प्रत्ेक भवद्ारथी 
भित्र लिडरको भवकासमा फोकस

• पुरस्ार भवजेता िैक्क्षक टोिी, भवद्ारथी परररद, चेस, 
सुजुकी भवधि वायलिन, सेिो, र भगटार प्रदान गद्षछ

• भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) प्रदान गद्षछ; दृश्य 
किा; व्ावहाररक जीवन; र सङ्गीत नाटक र नकृत्सँग एकीककृ त

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त

• रान्तष्टय एलिमेन्टरी सम्मान समाज प्रदान गद्षछ

• बासे्टबि, क्रस कन्रिी, दौड क्लब, चचयरिीकडंग, फुटबि, र 
पोम टोिी सकहत एरिेद्टक गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

• पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक संघ (PTA) 
पररवार संिग्नता गभतभवधिहरू प्रदान

व्ीिर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 फरोन: (502) 485-8349
तप्न्न्सपि: Penny Espinosa  तवद्ार्थी भना्य: 613
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wheeler

वाटस्षनमा, हामी भवश्वास गद्षछौं कक सबै भवद्ारथीहरूिाई कडा 
मेहनत गररे र आफ्ो सबै िन्ा राम्ो प्रयास गररे प्राप्त गनने अवसर 
छ। हामी CARE स्कू ि हो कक सबै भवद्ारथीहरूसँग काम गन्षको िाभग 
र उनीहरूिाई हुनसकछ कक सबै िन्ा राम्ो हुनको िाभग प्रयास गनने 
कोससस गद्षछौं। हाम्ो भमिन सबै भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो उच्तम 
िैक्क्षक, सामाक्जक/िावनात्मक, र िारीररक क्षमता सम्म पुग्न मद्दत 
गनु्ष हो।

स्कू ि हाइिाइट: 

• उपहार र प्रभतिािािी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• तेस्ो कक्षाका भवद्ारथीहरू माफ्ष त ककंडरगाट्षनको 
िाभग एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ 

• अन्कक्रटि यात्मक द्टिी, 1:1 क्रोमबुक, आईप्ाड, र वधिटि त अकडयोको 
माध्यमबाट अत्ािुद्नक टेक्ोिोजीको उपयोग गद्षछ

• भवस्ाररत किा र मानभवकी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• रान्तष्टय एलिमेन्टरी सम्मान समाज प्रदान गद्षछ

• दोस्ो िारा (ESL) काय्षक्रमको रूपमा भवस्कृत अंग्रेजी प्रदान गद्षछ

• पुरस्ार भवजेता िैक्क्षक टोिी र ब्ान्, आकने ट्रिा, 
भवद्ारथी परररद, खेिकुद, र टेक्ोिोजी काय्षक्रम 
सकहत भवद्ारथी गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

• रान्तष्टय बोड्ष, गुगि, र स्कू ि प्रिासन 
प्रमाणपत्रसँग लिक्षकहरूिाई रोजगार 

• क्रस-कन्रिी, ब्ान्, आकने ट्रिा बासे्टबि, नकृत् टोिी, नाटक क्लब, 
र फुटबि सकहत अभतररक्त गभतभवधिहरूको दायरा प्रायोजक

• मानससक स्ास्थ्य सल्ाहकारहरू र सामाक्जक/
िावनात्मक परामि्ष प्रदान गद्षछ 

• सकारात्मक ससकाउने वातावरण र भवकास र 
हरके भवद्ारथीको भवकासमा ध्यान केक््रित

वाटस्यन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 फरोन: (502) 485-8342
तप्न्न्सपि: Michael Hill तवद्ार्थी भना्य: 455
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary
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स्कू ि हाइिाइट: 

• भवद्ारथीहरूिाई संवि्षन, त्वरण, र व््क्तगत लिक्षाको 
अवसर प्रदान गररएको छ गकहरो लिक्षा गभतभवधिहरू कक 
सफिताको सीपिाई समेट्ने र अविारणाहरूको गकहरो समझ 
बढाउनको िाभग अन्वेरण गन्षको िाभग सुद्नस्चित गद्षछ

• सबै सामग्री क्षेत्रहरूमा भविेद्दत र कठोर द्नददेि प्रदान गद्षछ

• उन्नत टेक्ोिोजी, अन्रकक्रयात्मक बोड्षहरू, क्रोमबुक, 
आईप्ाड, र गुगि कक्षा सकहत, पाठ्यक्रममा एककककृ त गद्षछ

• आकने ट्रिा र ब्ान् सकहत दृश्य र प्रदि्षन किा 
अवसरहरूसँग भवद्ारथी प्रदान गद्षछ

• जकूद्नयर बीटा क्लब, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, क्रस 
कन्रिी, फुटबि, ईयरबुक, ब्ाकप्ाक टीम, सुरक्षा गश्ी, 
धछटो सम्झना, केटीहरू जो कोड, र पुरस्ार भवजेता 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP) सकहत 
अभतररक्त गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी उत्ादन भबहान समाचार प्रसारणको माध्यमबाट 
संचारको क्षेत्रमा भवद्ारथीहरूिाई पररचय

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर को प्राप्तकता्ष, जो 
भवद्ारथीहरूको िाभग किा अनुिव प्रदान गद्षछ

• दोस्ो िारा (ESL) द्नददेिन को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउन आमा बुबा र समुदायसँग 
बलियो साझेदारी कायम राखछ

करोके्रन एलिमेन्टरी 
ठेगाना: 2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299  फरोन: (502) 485-8231
तप्न्न्सपि: Jason Hobbs तवद्ार्थी भना्य: 459
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane
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हाइट पाररवाररक ठाउँ हो, जहाँ सफिता मात्र एकमात्र भवकल्प 
हो! हाइट एलिमेन्टरीमा, हामी बढ्न र आजीवन लिक्षारथी बन्नको 
िाभग प्रेररत छौं। यो मान हाम्ो स्कू िको हरके पक्षको माध्यमबाट 
भपरोलिएको छ, माग्षदि्षक भवश्वास आमा बुबा, कम्षचारी, र 
समुदायविारा साझाको रूपमा सेवा गछ्ष। हामी साँच्ै भवश्वास गद्षछौं 
कक द्नरन्र सुिारिे हामीिाई हाम्ो सबैिन्ा राम्ो स्यं र अन्त हाम्ो 
सम्पकूण्ष समुदाय िाई सुिार गन्षको िाभग नेतकृत्व गद्षछ। हामी समावेिी 
वातावरणमा अरुको िाभग सेवामा गव्ष गछछौं। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• पकूरा समय कम्प्कूटर, सङ्गीत', िारीररक लिक्षा (PE) र 
कल्ाण, किा, र पुस्कािय लिक्षकहरू प्रदान गद्षछ

• आमा बुबा र समुदाय बाट समर्षनको उच् स्र प्राप्त गद्षछ 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, एकेडेभमक टीम, फें ससंग, क्रस कन्रिी, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी लिडरलिप प्रोग्राम (STLP), जाम ब्ान्, र 
पुरस्ार भवजेता जंकयाड्ष हक्स सङ्गीत जुत्ा प्रदान गद्षछ 

हाइट एलिमेन्टरी
ठेगाना: 12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 फरोन: (502) 485-8267
तप्न्न्सपि: Sheridan Barnett तवद्ार्थी भना्य: 449
वेब: http://hite.jcps.schooldesk.net

क्लोन्ाइक िेन एलिमेन्टरीमा हाम्ो भमिन सबै भवद्ारथीहरूको िाभग 
अनुसन्धान सकूचचत अभ्ासहरू र 21औ ंितादिी सीपको भवकासको 
माध्यमबाट वकृधद्ध प्रदि्षन गन्षको िाभग हो। हाम्ा स्टाफ सदस्हरूिाई 
सुद्नस्चित गन्षको िाभगकक भवद्ारथीहरूिाई सबै िैक्क्षक क्षेत्रहर मा 
आफ्ो अधिकतम क्षमता सम्म पुग्नको िाभग द्नगरानीको द्नगरानी, 
र हामी सांस्कृ भतक रूप देखख उत्रदायी वातावरण हो कक स्कू ि र 
समुदायको िाभग संसािनको भवकासमा गव्ष िागछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• दोस्ो िारा (ESL) द्नददेिन को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टोिी, क्लबहरू, बासे्टबि, चीयरिीकडंग, 
क्रस कन्रिी, िुइँ हकी, फुटबि, रोबोद्टक्स, र आच्षरी 
सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर प्राप्त ियो, जो 
भवद्ारथीहरूको िाभग किा अनुिव प्रदान गद्षछ 

• SMART बोड्षहरू, कागजात र कडक्जटि क्ामेरा, मोबाइि 
आईप्ाड से्टिन, र क्रोमबुक सकहत भवद्ारथीहरूको िाभग 
टेक्ोिोजीको भवस्कृत शकृंखिाको रखरखाव गद्षछ। प्रत्ेक कक्षामा 
कम्ीमा तीन भवद्ारथी डेस्टप कम्प्कूटरसँग सुसक्जित छ।

• पुनथिा्षपना अभ्ास (RP) को माध्यमबाट 
कक्षा समुदायको द्नमा्षणमा जोड द्दन्छ

क्लरोन्डाइक िेन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218  फरोन: (502) 485-8286
तप्न्न्सपि: Mark Boyer  तवद्ार्थी भना्य: 439
वेब: http://jcps-klondike.campuscontact.com/
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प्राइस एलिमेन्टरी आफ्ो िैक्क्षक, सामाक्जक, िावनात्मक, 
र रचनात्मक क्षमताको भवकास गररे प्रत्ेक भवद्ारथीको 
आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग प्रभतबद्ध छ। हाम्ो िक्ष्य 
भवद्ारथीहरूिाई आजीवन लिक्षारथी बन्नको िाभग जो आफ्ो 
पकूण्ष क्षमतामा पुग्न र जीवन िर हाम्ो समाजमा योगदान गन्षको 
िाभग तयार गररएको हो। हामी द्नरन्र िैक्क्षक सफिताको 
िाभग वातावरण प्रदान गन्ष िगनपकूव्षक काम गन्ष प्रभतबद्ध छौं। 

मरोटरो: मकूल् P.R.I.D.E., मकूल् तरीका

स्कू ि हाइिाइट: 

• एलिमेन्टरी क्लस्टर 7 को माध्यम बाट 13 को िाभग 
भिजुअि आट््षस म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ, 
भवद्ारथीहरूिाई पुरस्ार-भवजेता पररयोजनाहरूको 
भवकास गन्षको िाभग अनुमभत द्दईन्छ कक उनीहरूको 
लिक्षा हो। यो काय्षक्रम गक्णत, भवज्ान, सामाक्जक 
अध्ययन, पठन, र िेखन पाठ्यक्रमसँग एककककृ त छ।

• तेस्ो कक्षाका भवद्ारथीहरू माफ्ष त ककंडरगाट्षनको िाभग अभग्रम 
तयारी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ। यो काय्षक्रम व््क्तगत/
सानो-समकूह द्नददेिन र आकर्षक, चुनौतीपकूण्ष, र उत्ेजक 

ससकाउने अनुिवहरूको भवस्कृत भवभविताको माध्यमबाट 
उच् प्रदि्षन एलिमेन्टरी भवद्ारथीहरूको क्षमताहरूिाई पोरण 
गद्षछ कक उनीहरूको चासो र क्षमताहरूिाई बकृधद्ध गद्षछ।

• माग्षदि्षन काय्षक्रम प्रदान गद्षछ कक प्रिावी ढंगिे स्कू िको 
भवद्ारथी द्नकायको बीच नेतकृत्व सीपको भवकास गद्षछ

• िैक्क्षक र एरिेद्टक गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ, 
जस्ै ब्ान्, आकने ट्रिा, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
िैक्क्षक टीम, किा लिभवर, नकृत्, र रोबोद्टक्स 

• दोस्ो िारा (ESL) कक्षाहरू को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ 

• िुक्रवार क्लबहरूिाई मकहनामा एक पटक 
भवद्ारथीहरूिाई उनीहरूको भबभिन्न चासोहरूिाई 
उजागर गन्षको िाभग प्रस्ाव गद्षछ 

प्ाइज एलिमेन्टरी
ठेगाना: 5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 फरोन: (502) 485-8315
अन्तररम प्धानाध्ापक: Shuvon Ray तवद्ार्थी भना्य: 400
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price

रोबटा्ष बी टुिी को कम्षचारी भबभिन्न लिक्षामा आिाररत आकर्षक 
पाठ्यक्रमको माध्यमबाट सबै भवद्ारथीहरूको िाभग गुणस्रीय 
लिक्षा प्रदान गद्षछ। भवद्ारथीहरू स्त्रि, आजीवन लिक्षारथी र 
उत्ादक, हरेचाह गनने नागररक बन्नको िाभग उच् िैक्क्षक र 
सामाक्जक स्रमा हाससि गन्षको िाभग सिक्त हुनेछन्। स्कू ि, 
घर, र सामुदाधयक साझेदारी प्रत्ेक र प्रत्ेक भवद्ारथीको 
चलिरहकेो भवकासमा सकारात्मक प्रिाव छ।

ममसन: जान्नको िाभग महान ठाउँ! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• भवद्ारथीहरूिाई संवि्षन, त्वरण, र व््क्तगत लिक्षाको 
अवसर प्रदान गररएको छ गकहरो लिक्षा गभतभवधिहरू कक 
सफिताको सीपिाई समेट्ने र अविारणाहरूको गकहरो समझ 
बढाउनको िाभग अन्वेरण गन्षको िाभग सुद्नस्चित गद्षछ

• सबै सामग्री क्षेत्रहरूमा भविेद्दत र कठोर द्नददेि प्रदान गद्षछ 

• उन्नत टेक्ोिोजी, अन्रकक्रयात्मक बोड्षहरू, क्रोमबुक, 
आईप्ाड, र गुगि कक्षा सकहत, पाठ्यक्रममा एककककृ त गद्षछ 

• दि रान्तष्टय बोड्ष प्रमाक्णत लिक्षकहरू सकहत कुिि 
लिक्षकहरू सुभविाहरू; कक्षा र िैक्क्षक नेतकृत्व (ExCEL) 
पुरस्ार भवजेतामा दुई उत्कृ ष्टता; र JCPS सङ्गीत, 
किा, र िारीररक लिक्षा (PE) वर्षको लिक्षकहरू हो 

• भवज्ानको बोस्टन संग्रहाियविारा भवज्ान, टेक्ोिोजी, 
ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ 

• भविाि र नयाँ मम्षत सुभविाहरू, ठूिो घाँसे खेि क्षेत्र, 
बहुउदे्दश्यीय कोठा, र किाको िाभग नाभमत पखेटा सकहत 

• दृश्य र प्रदि्षन किा अवसरहरूसँग भवद्ारथी प्रदान गद्षछ

• िैक्क्षक द्टम, किा क्लब, टुक्रा, ब्ान्, कोरस, र्ियाक, 
क्रस-कन्रिी, बासे्टबि, केटीहरूको कोड, भवद्ारथी 
टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम, र चचयरिीकडंग सकहत 
अभतररक्त गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउन आमा बुबा र समुदायसँग 
बलियो साझेदारी कायम राखछ

टरुिी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3300 College Drive, Louisville, KY 40299 फरोन: (502) 485-8338
तप्न्न्सपि: Rachel Works तवद्ार्थी भना्य: 768
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully
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बोवेन एलिमेन्टरी भवद्ाियमा, भवद्ारथीहरूिाई ससक्को आजीवन 
प्रेम र व््क्तगत उपिस्ब्धको िाभग प्रभतबद्धताको भवकास गछ्ष। 
हाम्ा भवद्ारथीहरू आफ्ो व््क्तगत क्षमताको खोज, महत्वपकूण्ष 
चचन्कहरू र िोलिको चुनौभतहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग तैयार समस्ा 
समािानकता्ष बन्न हो। हामीिे गनने हरके द्नण्षय बच्ाहरूको िाभग के 
राम्ोको बारमेा छ। बोवेन भवद्ारथीहरू दया, आत्मभवश्वास, साहस, र 
िैय्षको भवकास गन्षको िाभग ककनकक हामी यी गुणहरूिाई आफैिाई 
मोडेि छ। जब हाम्ा भवद्ारथीहरू बोवेन छोड्छन्, उनीहरू जो पद्न 
चुनौतीको िाभग आउछन् को िाभग तयार छन्। 

मरोटरो: पकृथ्ीमा सबैिन्ा ठूिो स्कू ि! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• किा, पुस्कािय, सङ्गीत, िारीररक लिक्षा (PE), 
र स्ेद्निमा भविेर क्षेत्र द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथीहरू पद्न भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, किा, 
र गक्णत (STEAM) ल्ाब मा अत्धिक आकर्षक र 
सहयोगी समस्ा समािान पाठ्यक्रम मा िाग लिन्छन्।

• लिक्षाको सबै पहिुहरू मा टेक्ोिोजी इन्फ्ुक्जंगमा ध्यानको 
सार िैक्क्षक टेक्ोिोजीमा नवीनतम सुभविाहरू छ। 
हाम्ो कडक्जटि लिक्षा प्रयोगिािा गुगि कक्षा र सफिता 
सीपको ब्ाकप्ाकको माध्यमबाट द्नददेिमा केक््रित छ 

• ब्ान्, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, बच्ाहरू जो कोड, 
आकने ट्रिा, समस्ा समािान, धछटो सम्झना, फुटबि, भवद्ारथी 
काय्षबि, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), र 
िलिबि सकहत अभतररक्त गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

• पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक संघ (PTA), 
माससक गभतभवधिहरू स्कू ि गभतभवधिहरूमा संिग्न 
पररवारहरूिाई प्रायोक्जत समेटेको छ

बरोवेन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 फरोन: (502) 485-8213
तप्न्न्सपि: Lisa Wathen तवद्ार्थी भना्य: 680
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home
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चान्सी एलिमेन्टरीमा, हामी सहयोगी र अभिनव अनुिवहरूको 
माध्यमबाट ससक् को प्रेम खेती हो। हाम्ो भमिन सुरक्क्षत, भवभवि, 
हरेचाह, र पारस्ररक सम्मान वातावरण मा 21औ ंितादिीको 
लिक्षारथी पोरण गन्षको िाभग हो। हामी भवश्वास गछछौं कक 
सबैिाई लिक्षाको आनन्को अनुिवको अधिकार छ, र हामी हाम्ा 
भवद्ारथीहरूको भवभविता मनाउनमा गव्ष गद्षछौं। हामी िैक्क्षक 
उत्कृ ष्टताको िाभगप्रभतबद्ध छौं ककनकक हामी मान्यता द्दन्छौं कक 
लिक्षा संसार पररवत्षन गनने बाटो हो। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• पररवार सम्म पुग्न र सम्पकूण्ष बच्ािाई पढाउन 
साझेदारको रूपमा स्ागत गद्षछ

• पररयोजना आिाररत लिक्षा गभतभवधिहरूको माध्यमबाट 
व््क्तगत रुचचहरू र ससकाउने िैिीहरूिाई 
अँगािेर भवद्ारथीहरूिाई संिग्न गद्षछ

• प्रारभमक प्रभतिा पकूि र K–5 भवद्ारथीहरूको िाभग 
प्रभतिािािी र प्रभतिािािी लिक्षाको अवसर प्रदान गद्षछ

• समर्षनको बहु-स्रीय प्रणािी (MTSS) आफ्ो िैक्क्षक, 
सामाक्जक, र िावनात्मक आवश्यकताहरू िाई पकूरा गन्षको 
िाभग सबै स्रका भवद्ारथीहरूिाई अभतररक्त द्नददेिन प्रदान 
गन्षको िाभग प्रदान गद्षछ

• िैक्क्षक सफिता सुद्नस्चित गन्षको िाभग दोस्ो िारा (ESL) 
सेवाहरूको रूपमा अभग्रम काय्षक्रम र अंग्रेजी प्रदान गद्षछ

• सङ्गीत, किा, कल्ाण, र 21औ ंितादिी भमकडया पुस्कािय 
के्रिमा भविेर क्षेत्र द्नददेिन प्रदान गद्षछ

• कम्प्ुटर ल्ाब, आईप्ाड काट्ष, र K–5 भवद्ारथीहरूको िाभग  
1:1 क्रोमबुक सकहत टेक्ोिोजीको सार द्नददेिनहरूिाई 
इन्फ्कूज गद्षछ हाम्ा भवद्ारथीहरूको व््क्तगत आवश्यकताहरू 
पकूरा गनु्षपछ्ष 

• रोबोद्टक्स, क्रस कन्रिी, दौडमा केटीहरू, बुक क्लब, फुटबि, 
टेद्नस, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), 
चचयरिीकडंग, बासे्टबि, ब्ान्, आकने ट्रिा, िैक्क्षक टीम, 
भवद्ारथी परररद, गाड्षन क्लब, र केटी स्ाउट्स  स्कू ि संवि्षन 
गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ।

चान्सी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 फरोन: (502) 485-8387 
तप्न्न्सपि: Tioka Ivory तवद्ार्थी भना्य: 539
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home

सुनार प्रारभमकमा, सबै बच्ाहरू जान्नेछन्। हामी हाम्ो भवभवि 
संस्कृ भतिाई अंगालछौं। हामी यहाँ भवद्ारथीहरूको जीवन सुिार 
गन्षको िाभग छौं। भवद्ारथीहरू सुनार पढ्ने, िेखन, र ग्रेड स्रमा 
कम्प्ुद्टबाट संक्रमण हुनेछ। हामी गव्षका सार हाम्ा प्रत्ेक 
भवद्ारथीमा तीन रुपैयाँ भबस्षन्छौं: सम्मान, क्जम्मेवारी, र सफिताको 
िागी तयार! सुनार प्रारभमकमा, यो हाम्ो दृन्तष्ट हो कक हरके द्दन, 
प्रत्ेक भवद्ारथी उत्कृ ष्टता छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• दुबै स्ेद्नि भवसज्षन र द्नयभमत काय्षक्रम प्रदान 
गद्षछ। स्ेनी भवसज्षन भवद्ारथीहरू स्ेद्निमा 
गक्णत र भवज्ान द्नददेिन प्राप्त गद्षछ। 

• प्रारभमक क्लस्टर 8 बाट 13 मा अन्रा्षन्तष्टय र 
सांस्कृ भतक अध्ययन काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• भवभवि र जीवन् भवद्ारथी द्नकाय र 60 देिहरूको प्रभतद्नधित्व 
गनने स्टाफ, 25 िन्ा बढी िाराहरू बोलै्द प्रदान गद्षछ 

• चौरो र पाँचौं कक्षा कक्षा पािको रूपमा भवद्ारथी 
र लिक्षक सम्बन्धमा उच् मकूल् राखछ 

• जीवन् टेक, एरिेद्टक, र स्कू ि को समयमा र पधछ 
िलित किा प्रसाद। भवद्ारथीहरू नाटक, कोरस, 
ब्ान्, आकने ट्रिा, रोबोद्टक्स, फुटबि, क्रस कन्रिी, 
बासे्टबि, िैक्क्षक टोिी, र अधिकमा हुन सकछ।

• केन्टकीमा पकहिो अमेररकन हाट्ष एसोससएिन 
लिक्षण गाड्षनको घर हो। भवद्ारथीहरू बागवानी र 
खाना पकाउने अनुिवहरूको आनन् लिन्छन्।

• अंग्रेजी िारा लिक्षारथीहरूको िाभग राम्ोसँग समधरटि त 
काय्षक्रमको घर, जो नवागमन इकाई, अभििावकीय 
समर्षन, र सह लिक्षण अनुिवहरू सामेि छन् 

• स्ण्ष स्र सकारात्मक व्वहार हस्क्षेप र समर्षन (PBIS) 
काय्षक्रमको घर 

• सञ्ार योजना, जसमा स्कू ि वेबसाइट 
(goldsmithelementary.com); समावेि छ; बलियो 
सामाक्जक भमकडया उपस्थिभत; र दैद्नक, भवद्ारथी उत्ादन 
अनिाइन समाचार िो

गरोल्डस्मिर् एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 फरोन: (502) 485-8258
तप्न्न्सपि: Dr. Jeremy Renner तवद्ार्थी भना्य: 602
वेब: www.goldsmithelementary.com

क्ल
स्ट

र 10



52   एलिमेन्टरी स्कू ि छनौट

भमडिटाउन प्रारभमकको भमिन सबै बच्ाहरूिाई आफ्ो क्षमतामा 
पुग्न र िभवष्यको मागहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग चुनौती द्दएर प्रत्ेक 
बच्ामा प्रभतिाको खोज गन्षको िाभग हो।

स्कू ि हाइिाइट: 

• पुरस्ार भवजेता लिक्षकहरू विारा कम्षचारी 

• प्रत्ेक वर्ष ग्रेड स्र नाटक/सङ्गीत प्रस्ुत गद्षछ 

• गभतिीि, पुरस्ार भवजेता अभििावक 
लिक्षक संघ (PTA) प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टीम, फुटबि, बासे्टबि, क्रस कन्रिी, िलिबि, 
केटीहरूको कोड, रनमा केटीहरू, चचयरिीकडंग, 
ब्ान्, आकने ट्रिा, र ितरजं सकहत अभतररक्त 
गभतभवधिहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ 

• स्कू ि पधछ संवि्षन काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• लिडरमा ससद्धान्हरूको माध्यमबाट 
भवद्ारथीहरूमा नेतकृत्व क्षमताको भवकास 

• चौरो र पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरूको िाभग 
अभग्रम काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• प्रारभमक भवद्ारथीहरूको िाभग प्रभतिा पकूि र सबै ग्रेड स्रमा 
प्रभतिािािी भवद्ारथीहरूको िाभग संवि्षन अवसर प्रदान गद्षछ

• 1:1 क्रोमबुक र सबै कक्षाहरू मा फ्ैट प्ानि 
बोड्ष सकहत, टेक्ोिोजीसँग द्नददेि रहता

• भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउन आमा बुबा र समुदायसँग 
बलियो साझेदारी कायम राखछ

• ब्ान् र आकने ट्रिा पाँचौं कक्षाको भवद्ारथीहरूको िाभग अवसर

• किा, सङ्गीत, िारीररक लिक्षा (PE), फे्न्च, र पुस्काियको 
क्षेत्रहरूमा पकूण्ष समय र प्रमाक्णत भविेर क्षेत्र लिक्षकहरूको रोजगार 

ममििटाउन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 फरोन: (502) 485-8300
तप्न्न्सपि: Danielle Doelling तवद्ार्थी भना्य: 524
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown

नोट्षन प्रारभमक जहाँ सबै भवद्ारथीहरू उच् स्रमा जान्छन्। कुनै 
अपवाद छैन। केकह बहाना नबनाऊ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• 2017 अनुकरणीय उच् प्रदि्षन रान्तष्टय लियु ररबन स्कू ि 

• चौरो र पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरूको िाभग 
अभग्रम काय्षक्रम कक्षाहरू प्रदान गद्षछ

• सबै ग्रेड स्रमा प्रभतिािािी भवद्ारथीहरूको िाभग 
प्रारभमक भवद्ारथीहरू र संवि्षन गभतभवधिहरूको 
िाभग प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ 

• दुबै किा र सङ्गीतमा प्रमाक्णत लिक्षकहरूको रोजगार, 
सबै भवद्ारथीहरूको िाभग किा काय्षक्रम समकृद्ध

• क्रोमबुक, आईप्ाड, र ल्ापटपको उपयोगको माध्यमबाट 
दैद्नक लिक्षामा टेक्ोिोजी समावेि गद्षछ

• बासे्टबि, चचयरलिकड, फुटबि, िलिबि, झण्डा फुटबि, 
क्रस कन्रिी, िैक्क्षक टोिी, चेस क्लब, रोबोद्टक्स, बगरैंचा 
क्लब, नाटक क्लब, र आिुद्नक ब्ान् सकहत िैक्क्षक र 
एरिेद्टक अभतररक्त गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

• पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरूको िाभग ब्ान् र 
आकने ट्रिा कक्षाहरूिाई िाभमि गद्षछ 

• भवद्ाियव्ापी फे्न्च द्नददेिन र भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, 
र गक्णत (STEM) प्रयोगिािा सारै पुस्कािय भमकडया के्रि कक 
पररयोजना आिाररत लिक्षा गभतभवधिहरूमा केक््रित प्रदान गद्षछ 

• वाभरटि क किा र सङ्मगीत होत्व होस्ट गद्षछ, जसिे 
भवद्ारथीहरूको व््क्तगत प्रभतिा मनाउँछ

• पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक संघ (PTA) द्नयभमत 
नोट्षन पररवार र समुदाय संिग्न काय्षक्रम प्रायोजकहरू

नट्यन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 8101 Brownsboro Road, Louisville, KY 40241 फरोन: (502) 485-8308
तप्न्न्सपि: Marcella Minogue तवद्ार्थी भना्य: 695
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home
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स्टोफेर प्रारभमकमा, हामी चुनौती र हरेचाह, सहयोगी वातावरणको 
भित्र प्रिावी लिक्षण र सार्षक अनुिवहरूको माध्यमबाट बढ्नको 
िाभग प्रत्ेक भवद्ारथीिाई संिग्न गद्षछौं ताकक सबै भवद्ारथीहरूिाई 
तैयार, सिक्त, र उनीहरूको पकूण्ष क्षमता सम्म पुग्नको िाभग 
प्रेररत र हाम्ो भवभविको भवचारिीि, क्जम्मेवार नागररकको रूपमा 
योगदान, साझा संसार गद्षछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• 2014 लिकू ररबन उत्कृ ष्टता को स्कू ि नामाकरण

• एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ

• चौरो र पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरूको 
िाभग अभग्रम काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• प्रत्ेक वसन्मा ब्रॉडवे जकूद्नयर सङ्गीत प्रस्ुत गद्षछ

• िैक्क्षक टोिी, धछटो सम्झना र िभवष्य समस्ा समािान 
सकहत, जो मेयर कप प्रभतयोभगताहरू क्जतेको छ

• भवद्ारथी प्रभवधि नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), जो राज्य स्रमा 
स्ण्ष स्थिभतबाट सम्माद्नत गररएको प्रदान गद्षछ

• सबै भवद्ारथीहरूिाई ल्ाद्टन लिक्षा प्रदान गद्षछ

• मेकरइपेस (भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत 
[STEAM]), सङ्गीत, प्रभवधि, पुस्कािय, किा, र 
िारीररक लिक्षा (PE) सबै भवद्ारथीहरूिाई प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउन आमा बुबा र समुदायसँग 
बलियो साझेदारी कायम राखछ

• उच् ब्ाज पाठ्यक्रम क्षेत्रहरूमा संवि्षन अवसर 
प्रदान गद्षछ कक पाँचौं कक्षाको माध्यमबाट तेस्ोमा 
भवद्ारथीहरूको िाभग क्लब प्रोग्राभमंग प्रदान गद्षछ

• बासे्टबि, चचयरलिकड,, फुटबि, झण्डा फुटबि, र्ियाक, 
क्रस कन्रिी, रोबोद्टक्स, चेस, नकृत्, ईंटहरू 4 ककड्स, 
भवज्ान माभमिा, ककक्स फुटबि एकेडेमी, बाड, जज्ष विारा 
नाटक, केटी स्ाउट्स, केटा सकहत स्ाउट्स, रान्तष्टय 
प्रारभमक सम्मान समाज, STEAMPunks, र उपहार द्दएर 
केटीहरू अभतररक्त गभतभवधिहरूको शकृंखिा प्रदान गद्षछ

स्टरोफेर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 फरोन: (502) 485-8281
तप्न्न्सपि: Brigitte Owens तवद्ार्थी भना्य: 752
वेब: http://stopher.jcps.schooldesk.net

नट्षन कमन्स प्रारभमकमा, यो हाम्ो िक्ष्य हो कक हाम्ा सबै 
भवद्ारथीहरू स्त्रि समस्ा समािान र िचीिापन प्रदि्षन 
गनने क्जम्मेवार नागररकहरू हुनेछन्। हाम्ो भमिन कठोर द्नददेि, 
जानबकूझदो लिक्षा, र सार्षक सम्बन्धको माध्यमबाट सिक्त र 
अभिनव समुदायको उदाहरण हो। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• राज्यको किा स्कू ि सुभविा, अन्रकक्रयात्मक 
प्रोजेक्टर, अकडयो वकृधद्ध उपकरणहरू, र प्रत्ेक कक्षा 
कोठामा िचु्षअि डेस्टप कम्प्कूटर सकहत 

• कम्प्कूटर प्रदान गद्षछ; सङ्गीत; किा; पुस्कािय; 
भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, गक्णत 
(STEAM); र िारीररक लिक्षा (PE) कक्षाहरू 

• भविेर काय्षक्रमको िागको रूपमा क्लब प्रोग्राभमंग, 
जो उच् ब्ाज पाठ्यक्रम क्षेत्रहरूमा संवि्षन 
कक्षाहरूसँग भवद्ारथीहरूिाई प्रदान गद्षछ 

• भवद्ारथी उपिस्ब्ध बढाउन आमा बुबा र समुदायसँग 
बलियो साझेदारी कायम राखछ

• रोबोद्टक्स क्लबहरू (कक्षा पाँच देखख ककंडरगाट्षन), 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), चेस 
क्लब, िैक्क्षक टीम, ब्ान्, आकने ट्रिा, बासे्टबि, 
चीयरिीकडंग, बीटा क्लब, क्रस कन्रिी, र अन्य सकहत 
भवद्ारथी गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ। गभतभवधिहरू 
भवद्ारथी कहतमा आिाररत वाभरटि क पररवत्षन प्रस्ाव छ

• नट्षन कमन्स YMCA, जो भवद्ारथी, कम्षचारी, र कसरत 
बुिवार जस्ै पररवारहरू र दोस्ो कक्षामा पौडी 
कक्षाहरूको िाभग प्रोग्राभमंग प्रदान गद्षछ साझेदारीको 
माध्यमबाट सम्पकूण्ष बच्ाको लिक्षािाई बढावा द्दन्छ 

नट्यन कमन्स एलिमेन्टरी
ठेगाना: 10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 फरोन: (502) 485-8367
तप्न्न्सपि: Allyson Vitato तवद्ार्थी भना्य: 574
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons
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हामी सुद्नस्चित गद्षछौं कक सबै भवद्ारथीहरू िाई एक सहायक 
समुदाय छ कक सिक्त, संिग्न, र उच् गुणस्रीय लिक्षा वातावरणमा 
चररत्र भवकास िाई प्रोत्ाकहत गद्षछ। हामी प्रभतिा भवकास म्ागनेट 
काय्षक्रम, जो ग्ोबि खेि पररवत्षकहरूिाई िाभमि गररएको 
छ, भवद्ारथीहरूिाई सकक्रय ससकाईको ससद्धान्, िेर ैबुधद्धमानी, र 
अधिकको िाभग प्रदान गद्षछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• किा र मानभवकी (नाटक, नकृत्, किा, र सङ्गीत) 
सारै पुस्कािय भमकडया, टेक्ोिोजी, र िारीररक 
लिक्षा (PE) मा प्रलिक्षकहरूिाई रोजगार 

• उपहार र प्रभतिािािी सेवाहरू प्रदान गद्षछ 

• क्लबको दौरान र ब्ान्, आकने ट्रिा, िैक्क्षक टोिी, केटा स्ाउट्स, 
चचयरिीकडंग, बासे्टबि, चेस क्लब, र्ियाक, गाना बजाने, भवद्ारथी 
परररद, प्रभतिा िो, र रान्तष्टय प्रारभमक सम्मान समाज सकहत 
स्कू िको समयमा र गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ  

• किा अनुदानको िाभग 5x5 कोर प्राप्त ियो, जो ब्ाकको 
किा र मानभवकी लिक्षा दुबै किाकारहरूको द्नवासमा 
र किाकारहरूको आगमन प्रदान गररे बकृधद्ध गद्षछ 

• भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) गभतभवधिहरूमा 
केक््रित टेक्ोिोजी िनी लिक्षा वातावरण प्रदान गद्षछ

• अभििावक लिक्षक संघ (PTA), स्कू ि आिाररत 
द्नण्षय (SBDM) परररद, र स्यंसेवक अवसरहरूको 
माध्यमबाट अभििावक संिग्नतािाई बढावा द्दन्छ

• CASEL-अनुमोद्दत सामाक्जक िावनात्मक पाठ्यक्रम, ग्ोबि 
खेि पररवत्षक प्रदान गद्षछ। भवद्ारथीहरू उदासीनतासँग िड्ने 
रणनीभतहरूको भवकास गदा्ष आफ्ो समुदायमा राम्ो प्रज्वलित 
गनने तररकामा अनुसन्धानमा डूभबएका छन्। यो स्कू ि द्दनको 
समयमा सबै भवद्ारथीहरूको िाभग प्रस्ाव गररएको छ। 
काय्षक्रमको भवस्ार पद्न स्कू िपधछ प्रस्ाव गररएको छ। 

बायकरी एलिमेन्टरी 
ठेगाना: 2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 फरोन: (502) 485-8221
तप्न्न्सपि: Carla Kolodey तवद्ार्थी भना्य: 316
वेब: http://jcps.schooldesk.net/byck
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कोिररज- टेिर मलोंटेसरी प्रारभमक िैक्क्षक सेद्टंग छ कक 
मोने्टसरी भवधि र सामाक्जक न्यायमा द्नकहत लिक्षा प्रदान गद्षछ। 
भवद्ारथीहरूिाई व््क्तगत रूपमा ससकाईको स्रसँग मेि खाने 
वैज्ाद्नक रूपमा कडजाइन मोने्टसरी सामग्रीको उपयोग गररे 
पढाईन्छ। हामी हाम्ा भवद्ारथीहरूिाई सकेसम्म िेर ैसमुदाय 
र सांस्कृ भतक अनुिवहरू प्रदान गद्षछौं, र हामी ससकाउने 
गभतभवधिहरूिाई वास्भवक दुद्नयाँको पररस्थिभतहरूसँग सम्बम्न्धत 
गद्षछौं ताकक सबै भवद्ारथीहरू बढ्छन्, उनीहरूको क्षमता सम्म 
पुगछन्, र सफि हुन्छन्।

मरोटरो: जहाँ हामी बच्ािाई पछ्ाउँछौं 

स्कू ि हाइिाइट: 

• प्रारभमक क्लस्टर 9 को माध्यमबाट 13 को िाभग 
लिक्षा को िाभग मोने्टसरी दृन्तष्टकोण प्रदान गद्षछ

• हातमा र अनुिवात्मक लिक्षा प्रदान गद्षछ कक धछटो 
वा व््क्तगत िैक्क्षक सफिताको िाभग गभत छ

• 3- र 4-बरने बच्ाहरूको िाभग लिक्षण आिाररत 
मोने्टसरी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• ब्ान्, दृश्य किा, र भवज्ान, टेक्ोिोजी, पठन, ईन्न्द्नयरर, 
किा, र गक्णत (STREAM) भविेर क्षेत्रहरू सकहत 
किाको अनुिवको िाभग िेर ैअवसरहरू प्रदान गद्षछ

• मध्यवतथी भवद्ारथीहरू थिानीय र क्षेत्रीय गन्व्हरू, जस्ै 
पाइन माउने्टन, केन्टकीको यात्राहरू प्रदान गद्षछ

• मोने्टसरी सह-लिक्षणको समर्षनको िाभग 
अभतररक्त द्नददेिक सहायकहरू प्रदान गद्षछ

• भवज्ान क्लब, चेस क्लब, बासे्टबि टीम, चचयरिीकडंग, 
फुटबि, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), भवद्ारथी 
आवाज टीम, िैक्क्षक टोिी, रोबोद्टक्स, चरण टीम, भवद्ारथी 
बगैचा, र क्लकस्ष क्लब सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू 
प्रदान गद्षछ (भवद्ारथी उठाएको चचकन पभत), र िेखन क्लब

करोिररज-टेिर मरोने्टसरी एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 फरोन: (502) 485-8232
तप्न्न्सपि: Dr. Marcia Carmichael-Murphy तवद्ार्थी भना्य: 395
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home

मभजन: हामी सहयोगको संस्कृ भत भित्र आफ्ो लिक्षाको प्रामाक्णक 
स्ाभमत्व लिनको िाभग हाम्ा िावी नेताहरू खेती गननेछौं।

ममसन: हामी हाम्ा भवभवि समुदायमा उच् स्र र नवीन सोचिाई 
बढावा द्दनेछौं। 

हामी तवश्ास गछछौं: सबै भवद्ारथीहरू उच् स्रमा जान्नेछन्।
सबै लिक्षकहरू कठोर स्रमा द्नददेिन प्रदान गननेछन्।  
सबै भवद्ारथीहरू आफ्ो लिक्षाको स्ाभमत्व लिनेछन्।  
सबै स्टाफ, भवद्ारथीहरू, र आमाबाबु सहयोगको संस्कृ भत भित्र  
काम गननेछन्।

हामी साक्षरता, संख्या, प्रिावकारी कम्ुद्नकेटर, उिरते 
आभवष्ारक, तयार र िचचिो लिक्षारथी, भवश्वव्ापी र सांस्कृ भतक 
रूपमा सक्षम नागररक, र उत्ादक सहयोगीको क्षेत्रमा महारत 
सीपसँग भवद्ारथीहरूको कडक्जटि ब्ाकप्ाक पैककंग गददैछौं। 

मरोटरो: आज ससक्े, िोलि नेतकृत्व गनने

स्कू ि हाइिाइट: 

• हामी जुनकून पररयोजनाहरू, क्जद्नयस घण्ा, र पररयोजना 
आिाररत लिक्षाको माध्यम बाट द्नजीककृ त लिक्षा प्रदान गद्षछौं। 
भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) 
ल्ाब; किा र मानभवकी; स्ेनी; पुस्कािय; र िारीररक 
लिक्षा (PE) कक्षाहरू प्रमाक्णत लिक्षकहरूविारा पढाईन्छ। 

• हामी जीवन काय्षक्रमको िाभग फ्रैं कलिन कोिीको 
को लिडरमा नेताको माध्यमबाट भवकास गरीरहकेा 
छौं, जो अत्धिक प्रिाविािी माद्नसहरूको 7 
बानीहरूबाट नेतकृत्व ससद्धान्हरूिाई एकीककृ त गद्षछ।

• हामी बलियो अभििावक लिक्षक संघ (PTA) 
अभििावक र समुदायसँग भवद्ारथीको उपिस्ब्ध 
बकृधद्ध गन्षको िाभग साझेदारी बनाए।

• हामी स्टाफ, भवद्ारथीहरू, र पररवारहरूको िाभग सम्बन्धहरूिाई 
बढावा द्दन र हाम्ो बलियो स्कू ि संस्कृ भतको संरक्षणमा 
संिग्न हुनको िाभग िेर ैसाँझ घटनाहरू होस्ट गद्षछौं। 

• हामी केटीहरू जो कोड क्लब, भवद्ारथी राजदकूत काय्षक्रम, 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), चेस क्लब, 
िैक्क्षक र समस्ा समािान द्टम, ब्ान्, आकने ट्रिा, 
बासे्टबि, चीयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, फुटबि सकहत 
भवद्ारथीहरूको िाभग रोचक अवसरहरूको ककससमको प्रस्ाव 
गद्षछ, झण्डा फुटबि, केटा स्ाउट्स, केटी स्ाउट्स, 
बच्ाहरूको िाभग ईंटहरू, रोबोद्टक्स, र अधिक।

• सबै कक्षाहरू SMART बोड्षहरू र अकडयो 
वकृधद्ध प्रणािीसँग सुसक्जित छन्। 

• भवद्ारथीहरू क्रोमबुक, आइप्ाड, गुगि कक्षा, 
ओमिोस, फ्फ्पभग्रड, हररयो पदा्ष, आइमुिी, र कोकडङ्ग 
काय्षक्रम सकहत, आफ्ो लिक्षा को प्रदि्षन को िागी 
टेक्ोिोजी मोडको ककससमको उपयोग गद्षछ। 

• संवि्षन कक्षाहरू सबै भवद्ारथीहरूिाई अविारणाहरूको 
गकहरो समझको भवकासको िाभग प्रदान गररन्छ। यी 
कक्षाहरू वास्भवक दुद्नयामा िागकू हुन्छ र प्रत्ेक 
भवद्ारथीको व््क्तगत चासोको िाभग सान्भिटि क छन्।

िरुन्न एलिमेन्टरी
ठेगाना: 2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207 फरोन: (502) 485-8240
तप्न्न्सपि: Dr. Tracy Barber तवद्ार्थी भना्य: 480
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home
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हाम्ो भमिनको िाभग लिक्क्षत, तयार, र हाम्ा भवद्ारथीहरू िाई 
ससक्को िाभग आजीवन प्रेमको भवकासको िाभग प्रेररत गन्ष 
सान्भिटि क, व्ापक, गुणस्रीय, र व््क्तगत द्नददेि प्रदान गन्षको 
िाभग हो। िोवे प्रारभमक ठाउँ हो जहाँ भवद्ारथीहरू बढ्छन् र 
उनीहरूको क्षमता, बौधद्धक र िावनात्मक दुबै पत्ा िगाउँछन्, सबै 
स्टाफको माग्षदि्षनको सार उनीहरूिाई आफ्ो िभवष्य को लिक्षाको 
िाभगतयार गन्षको िाभग हो। 

मरोटरो: जहाँ लिक्षा साहससक िुरू हुन्छ!

स्कू ि हाइिाइट: 

• रान्तष्टय अभििावक संिग्नता स्कू ि 
उत्कृ ष्टता प्रमाणपत्रको सम्माद्नत 

• अनुकरणीय स्कू ि जिवायु, सुरक्षा, र उपिस्ब्धको 
िाभग भवजेता सक्ष ि स्कू िको रूपमा लिक्षा 
केन्टकी भविाग (KDE) विारा मान्यता प्राप्त

• 2017-18 र 2018-19 को िाभग ग्रीष्ममा िग इन िेर ैपठन भमनेटको 
िाभग राज्यमा सव्षशेष्को रूपमा िैक्क्षक विारा मान्यता प्राप्त। 

• किा, सङ्गीत, िारीररक लिक्षा (PE), र पुस्कािय 
सकहत भविेर क्षेत्र वग्षहरूको ककमि प्रदान गद्षछ

• िैक्क्षक टोिी, पुस्क ओिम्म्पयाड्स, चेस क्लब, आकने ट्रिा, 
ब्ान्, गाना बजानेवािी, बासे्टबि, चीयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, 
दौड क्लब, फुटबि, नाटक क्लब, किा क्लब, रोबोद्टक्स, 
र िेर ैसकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ 

िरोवे एलिमेन्टरी
ठेगाना: 210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 फरोन: (502) 485-8293
तप्न्न्सपि: Sean Russell  तवद्ार्थी भना्य: 568
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary
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जाचरी टेिर प्रारभमक स्टाफ दैद्नक काम सबै भवद्ारथीहरूिाई 
आज हाससि गन्ष र िोलि नेतकृत्व गन्ष लिक्क्षतमा छन्। जाचरी टेिर 
स्टाफ सबै भवद्ारथीहरूको िाभग आफ्ो पकूण्ष क्षमतामा पुग्नको 
िाभग बलियो आिार द्नमा्षण र आजको लिक्षाको िाभग उच् 
अपेक्षाहरूिाई आजीवन लिक्षारथीहरूको िाभग द्नमा्षण लिकहरू 
प्रदान गद्षछ।

मरोटरो: आज हाससि गददै ... िोलिको नेतकृत्व गददै 

स्कू ि हाइिाइट: 

• ब्ान्, आकने ट्रिा, सङ्गीत, िारीररक लिक्षा, 
किा, र पुस्कािय/भमकडया प्रदान गद्षछ

• रोबोद्टक्स क्लब, धछटो सम्झना, समस्ा समािान, 
बासे्टबि, चचयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, समुदाय प्रायोक्जत 
केटा स्ाउट्स/केटी स्ाउट्स, र सुरक्षा गस्ीको रूपमा 
स्कू िपधछ गभतभवधिहरूको ककससमको प्रस्ाव गद्षछ।

• सबै कक्षाहरू SMART टेक्ोिोजी, क्रोमबुक, र आईप्ाडसँग 
समर्षन र पाठ्यक्रम र द्नददेिन बकृधद्ध गन्ष सुसक्जित छन्।

• उच् संिग्न अभििावक लिक्षक संघ (PTA) सारै थिानीय 
चच्षहरू र व्वसायहरूबाट समर्षन प्राप्त गद्षछ

• प्रमाक्णत व्वहार समर्षन स्टाफसँग पकूण्ष समय 
सकारात्मक काय्ष के्रिसँग सकारात्मक व्वहार 
हस्क्षेप समर्षन (PBIS) प्रदान गद्षछ

• पकूण्ष-समय मानससक स्ास्थ्य सल्ाहकार प्रदान गद्षछ

• पुस्कािय/भमकडया कक्षाहरू भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, 
किा, र गक्णत (STEAM) को िाभग अवसर प्रदान गद्षछ।

• पररयोजना आिाररत लिक्षा र सफिता सीपको 
ब्ाकप्ाकको काया्षन्वयनको समर्षनको िाभग 
खुिा कम्प्कूटर प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ

• प्रारभमक प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ

• उपहार र प्रभतिािािी समर्षन सेवाहरूसँग 
अभग्रम काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

जाचरी टेिर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 फरोन: (502) 485-8336
तप्न्न्सपि: Dwayne Roberts  तवद्ार्थी भना्य: 306
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home

वाइल्डरिे 1957 देखख पकूवथी जेफरसन काउन्टीका भवद्ारथीहरूिाई 
गुणस्रीय लिक्षा प्रदान गरकेा छन्। हाम्ा भवद्ारथीहरू िगातार 
हाम्ो भवद्ािय तयार र मध्य भवद्ाियको िाभग तयार छन्। आमा 
बुबा र पकूव्ष भवद्ारथीहरू हाम्ो स्कू िमा आफ्ो अनुिवको बारमेा 
सकारात्मक बोलछन्। वाइल्डरको भमिन यो हो कक भवद्ारथीहरूसँग 
ठोस आिार हुनेछ ताकक उनीहरू सँिै पररवत्षन हुने समाज 
मा नेतकृत्व गन्षको िाभग तैयार छन्। यो हाम्ा भवद्ारथीहरूिाई 
सिक्त बनाउनको िाभग गुणस्रीय लिक्षा प्रदान गररएको छ 
कक उनीहरूको पकूण्ष क्षमता सम्म पुग्न प्रेरणादायक, सान्भिटि क, र 
व्ापक छ। अन्मा, हामी भवद्ारथीहरूिाई क्जम्मेवारी ससकाउँछौं र 
भवद्ारथीहरूिाई उनीहरूको सबैिन्ा राम्ो हुन चुनौती द्दन्छौं।

मरोटरो: वाइल्डर वाइल्डकैट्स सिरैं आफ्ो सबै िन्ा राम्ो गन्ष!

स्कू ि हाइिाइट: 

• एलिमेन्टरी प्रभतिा पकूि प्रदान गद्षछ

• भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM) 
सबै भवद्ारथीहरूको िाभग प्रस्ाव गररएको छ

• चचयरिीकडंग, बासे्टबि, कोरस, युवा रमे्बान््स, 
क्रस कन्रिी, र्ियाक, िैक्क्षक टोिी, सुरक्षा गस्ी, 
केटा स्ाउट्स, केटी स्ाउट्स, र भवद्ारथी परररद 
सकहत िेर ैस्कू ि पधछ गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ

• उपिस्ब्ध पढ्नको िाभग दुई मेयरको 
िीर्ष एप्पि पुरस्ार कमाईयो

• उच् संिग्न, पुरस्ार भवजेता अभििावक लिक्षक 
संघ (PTA) स्कू ि गभतभवधिहरूमा पररवारहरूिाई 
संिग्न गन्ष माससक काय्षक्रम प्रायोजक

• किा, सङ्गीत, ल्ाद्टन, स्ेद्नि, आकने ट्रिा, ब्ान्, िारीररक 
लिक्षा (PE), र पुस्कािय भमकडया सेवाहरू प्रदान गद्षछ

• अभग्रम काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• YMCA बाि संवि्षन काय्षक्रम (CEP) पकहिे र 
पधछ स्कू ि चाइल्डकेयरको िाभग प्रदान गद्षछ 

• 2016 िेदिावको लिक्षा स्कू ि केन्टकी भविाग

• SMART बोड्ष, कागजात क्ामेरा, प्रत्ेक कक्षाकोठामा िेर ै
कम्प्कूटर से्टिनहरू, र िेर ैभवद्ारथीहरू को िागी िेर ैट्ालिेट 
र क्रोमबुक काट्ष सकहत िैक्क्षक टेक्ोिोजीमा नवीनतम 
सुभविाहरू हो। हाम्ो कक्षाहरूको सबै गुगि कक्षा र सफिता 
सीपको ब्ाकप्ाकको माध्यमबाट द्नददेिमा ध्यान केक््रित छ।

वाइल्डर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 फरोन: (502) 485-8350
तप्न्न्सपि: Bill Perkins  तवद्ार्थी भना्य: 528
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder
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J. B. एटककन्सन एकेडेमी भवश्वस्रीय िैक्क्षक मापदण्ड, उपिस्ब्धको 
िाभग उच् अपेक्षाहरू, र भवभविता र समुदायको िाभग सम्मानमा 
आिाररत गुणस्रीय लिक्षासँग सबै भवद्ारथीहरूिाई प्रदान गद्षछ। 
हामी आजीवन लिक्षा, िारीररक/िावनात्मक कल्ाण, र किेजको 
िाभग सबै भवद्ारथीहरूिाई तयार गन्षको िाभग प्रभतबद्ध छौं- र पररवार 
र समुदायको समर्षन गदा्ष सम्पकूण्ष बच्ािाई लिक्क्षत गररे क्ाररयरको 
िाभग तयार छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• म (LiM) िाइटहाउस स्कू िमा लिडरको रूपमा मान्यता 
प्राप्त छ, जो 21औ ंितादिीको नेतकृत्व र भवद्ारथीहरूिाई 
जीवन सीप ससकाउँछ र हरके बच्ा नेता हुन सकछ िन्ने 
भवचारमा आिाररत भवद्ारथी सि्क्तकरणको संस्कृ भत ससज्षना 
गद्षछ। डा. स्टीफन कोिीको विारा लिखखत िोकप्प्रय पाठमा 
आिाररत अत्धिक प्रिावी माद्नसहरूको 7 बानीहरूको बारमेा 
भवद्ारथीहरू, कम्षचारीहरू, र पररवारहरूिाई ससकाउँछन्।

• रीच काय्षक्रम प्रदान गद्षछ, जसिे टेक्ोिोजीमा आिाररत लिक्षा 
प्रदान गद्षछ सारै भवद्ारथीहरू र उनीहरूको पररवारको िाभग साइ 
मा िारीररक र मानससक स्ास्थ्य सेवाहरू, पाररवाररक लिक्षा 
काय्षिािाहरू, र भबस्ार पधछ भवद्ारथीहरूको िाभगभवस्ाररत 
सेवाहरू सकहत सेवाहरूको शकृंखिा प्राप्त गनने अवसर प्रदान गद्षछ

• हस्ाक्षर साझेदारी स्कू िको रूपमा िुइसभििे भवश्वभवद्ािय 
(UofL) को भवश्वभवद्ाियसँग सहयोगमा लिक्षण र लिक्षा 
काय्षक्रममा उत्कृ ष्टताको िाभग क्जल्ाव्ापी एकेडेमी प्रदान गद्षछ 

• सांस्कृ भतक भवभवि र वास्भवक जीवन सन्ि्षहरूको 
उपयोग राज्य मापदण्डसँग बलियो सम्बन्ध राखछ

• समुदाय भित्र बलियो साझेदारी भवद्ारथीहरू, पररवारहरू, र 
कम्षचारीहरूको िाभग संसािन र अवसर प्रदान गद्षछ।

• बासे्टबि, भवद्ारथी नेतकृत्व टीम, चचयरिीकडंग, ब्ान्, 
कदम टीम, आकने ट्रिा, गिन्षर कप र भवज्ान, टेक्ोिोजी, 
ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) ल्ाब सकहत 
भवद्ारथी गभतभवधिहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

J. B. एटक्कन्सन एकेिमी
ठेगाना: 2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 फरोन: (502) 485-8203
तप्न्न्सपि: Mike Losey तवद्ार्थी भना्य: 324
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson

स्कू ि प्रोफाइि

एटककन्सन
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आजीवन लिक्षारथीहरूको भवकासको िाभग, रकेकनररज-फ्रैं कलिन 
प्रारभमक भवद्ािय (BFES) मा हाम्ो समुदाय दयािु लिक्षा 
वातावरण खेती गद्षछ कक क्जज्ासा स्ाक्ष  र हरके भवद्ारथीमा 
िगनिाई बढावा द्दन्छ। रकेकनररज-फ्रैं कलिन कठोर ELA (EL) र 
गक्णत (दृष्टान् गक्णत) पाठ्यक्रमको चुनौती छ कक भवद्ारथीहरूिाई 
संिग्न गद्षछ र केन्टकी िैक्क्षक मानक (KAS) को गकहराई पकूरा गन्ष 
संिग्न गद्षछ। 

मरोटरो: सफिताको िाभग हाम्ो बाटो आिा!

स्कू ि हाइिाइट: 

• प्रारभमक क्लस्टर 8 को माध्यमबाट 13 को िाभग 
सन्चार म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• सानो वग्ष आकार काय्षक्रममा िाग लिन्छ 

• बाकहरी खेि ठाउँ र नयाँ खेि मैदान उपकरणको 
प्रिस्सँग दुई एकर पररसर प्रदान गद्षछ 

• किा, सङ्गीत, पुस्कािय भमकडया र टेक्ोिोजी, 
िारीररक लिक्षा (PE), र सन्चारमा प्रत्ेक हप्ता 
सम्बम्न्धत किा कक्षाहरू प्रदान गद्षछ 

• आकर्षक वातावरण प्रदान गद्षछ कक प्रत्ेक 
होमरूम र असािारण बाि लिक्षा (ECE) कक्षामा 
अन्रकक्रयात्मक दृश्य प्रदि्षन बोड्षहरू छन् 

• BFES मा आफ्ो काय्षका को दौरान प्रयोग गन्षको िाभग 
प्रत्ेक भवद्ारथी LTE- सक्षम क्रोमबुक प्रदान गद्षछ

• बासे्टबि, चचयरलिकड,, ब्ान्, िलिबि, दौडमा 
केटीहरू, पया्षवरण क्लब, धछटो सम्झना, र िभवष्य समस्ा 
हि गनने (जो िेर ैमेयर कप प्रभतयोभगताहरू क्जतेको 
छ) सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ

ब्ेक्कनररज-फ्रैं कलिन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1351 Payne Street, Louisville, KY 40206 फरोन: (502) 485-8215
तप्न्न्सपि: Dustin Whitis तवद्ार्थी भना्य: 335
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/BreckFrank/

चेनोवेर प्रारभमक हाम्ा भवद्ारथीहरूको आवश्यकताहरूको सबै 
सेवा र भवभविताको गिे िगाउने समभपटि त छ। चेनोवेरको प्रिासन र 
कम्षचारी व््क्तगत आवश्यकताहरूको आिारमा फरक लिक्षासँग 
प्रत्ेक र प्रत्ेक भवद्ारथी प्रदान गन्ष प्रभतबद्ध छन्। 

मरोटरो: चेनोवेर बच्ाहरू च्ाम्म्पयन बन्ने चाज्ष!

स्कू ि हाइिाइट: 

• द्नम्न क्षेत्रहरूमा प्रमाक्णत लिक्षकहरूविारा पढाईएको भविेर 
क्षेत्र कक्षाहरू प्रदान गद्षछ: भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, 
किा, र गक्णत (STEAM); िारीररक लिक्षा (PE)/
व्ावहाररक जीवन; पुस्कािय; सङ्गीत; र स्ेद्नि

• स्कू िको भवन्ग र पुरस्ार भवजेता आउटडोर 
कक्षा कोठा भवद्ारथीहरू हातमा, रचनात्मक लिक्षा 
वातावरणमा संिग्न गन्षको िाभग समभपटि त छन्। 

• स्कू िको सन्ाय र अभििावक लिक्षक संघ 
(PTA) िेर ैपुरस्ार कमाएका छन्।

• पठन ररकिरी र भवस्ाररत स्कू ि सेवा 
(ESS) काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• िैक्क्षक टोिी, प्रारभमक प्रभतिा पकूि, ब्ान्, आकने ट्रिा, सुरक्षा 
गस्ी, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, क्रस कन्रिी, टेक्ोिोजी 
क्लब, WCES प्रसारण द्टम, केटी स्ाउट्स, र केटा 
स्ाउट्स सकहत िेर ैअभतररक्त गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ 

• VEX रोबोद्टक्स, कफट बच्ाहरू क्लब, पया्षवरण 
क्लब, र द्नमा्षता अन्ररक्ष क्लब प्रदान गद्षछ

चेनरोवेर् एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 फरोन: (502) 485-8227 
तप्न्न्सपि: Laketa Clay  तवद्ार्थी भना्य: 463
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home
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कफल्ड प्रारभमकको भमिन समर्षनको समुदायको माध्यमबाट सबैको 
िाभग लिक्षा सुद्नस्चित गन्षको िाभग हो। हामी ग्ारने्टी, व्वहाय्ष, 
र सान्भिटि क पाठ्यक्रमको उपयोग गरी सहयोगी ढंगिे काम गछछौं 
सुद्नस्चित गन्षको िाभग कक सबै भवद्ारथीहरू कुिि र राम्री गोि 
हुनेछन् र सुरक्क्षत र सुरक्षात्मक वातावरणमा ससक्को िाभग  
भतखा्ष छ।

मरोटरो: नयाँ उचाइमा उड्दै!

स्कू ि हाइिाइट: 

• कुनै बच्ा बायाँ पछाकड (NCLB) लिकू ररबन स्कू िको 
रूपमा िैक्क्षक उत्कृ ष्टताको िाभग मान्यता प्राप्त 

• सबै भवद्ारथीहरूको िाभग दैद्नक संवि्षन र हस्क्षेप 
काय्षक्रमहरूको माध्यमबाट प्रभतन्तष्त लिक्षण प्रदान गद्षछ, 
मिाई के चाकहन्छ (WIN) समय र लिक्षक नेतकृत्व, ग्रेड-
स्र व्ावसाधयक लिक्षा समुदाय (PLCs) सकहत छ 

• भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), सुरक्षा 
गस्ी, र समुदाय आिाररत सेवा पररयोजनाहरूको 
माध्यमबाट भवद्ारथी नेतकृत्वको अवसर प्रदान गद्षछ 

• SMART बोड्ष, कागजात क्ामेरा, ल्ापटप, र अन्य सहायक 
टेक्ोिोजी सकहत स्कू ि िर एकीककृ त टेक्ोिोजीको उपयोग गद्षछ 

• अत्धिक सकक्रय अभििावक लिक्षक संघ (PTA), कक्रसेंट कहि 
व्वसाय, र भवभिन्न सामुदाधयक संगठनहरूबाट समर्षन प्राप्त गद्षछ 

• पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरू माफ्ष त ककंडरगाट्षनको 
िाभग मन्ाररन चचद्नयाँ कक्षाहरू प्रदान गद्षछ

• 3D प्प्रक्न्ट, िैक्क्षक टोिी, ब्ान्, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
चेस क्लब, कम्प्ुटर प्रोग्राभमंग, कम्प्कूटर टेक्ोिोजी, क्रस 
कन्रिी, पत्रकाररता, िेगो WeDo, आकने ट्रिा, रोबोद्टक्स, 
स्ाउद्टंग, फुटबि, वेब कडजाइन, र अभतररक्त सकहत 
अभतररक्त कक्रयाकिापहरूको भवस्कृत शकृंखिा प्रदान गद्षछ

क्फल्ड एलिमेन्टरी 
ठेगाना: 120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 फरोन: (502) 485-8252
तप्न्न्सपि: Dr. Deborah Rivera तवद्ार्थी भना्य: 391
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field

ममसन: कठोर, आकर्षक द्नददेिन प्रदान गन्ष र ससक्को िाभग 
बािाहरूिाई हटाउनको िाभग भवद्ारथीहरूिाई सफिता प्राप्त गन्षको 
िाभग आफ्ो क्षमतामा भवश्वास छ

मभजन: सबै भवद्ारथीहरूको िाभग िैक्क्षक दक्षता प्रदि्षन गन्षको िाभग, 
व््क्तगत प्रभतिाको भवकास, र हाम्ो स्कू ि र समुदाय िर नेतकृत्व 
प्रदि्षन गद्षछ

स्कू ि हाइिाइट: 

• दुई क्जल्ाव्ापी चुम्बक काय्षक्रम: दृश्य र प्रदि्षन किा 
काय्षक्रम र प्रभतिािािी र प्रभतिािािी काय्षक्रम 

• क्जल्ाको एकमात्र प्रारभमक िैक्क्षक प्रभतिािािी र 
प्रभतिािािी म्ागनेट काय्षक्रम — राजा उन्नत र प्रभतिािािी 
लिक्षारथीहरूिाई भविेद, पकूछताछ आिाररत, र प्रामाक्णक 
िैक्क्षक अनुिवहरूको माध्यमबाट उनीहरूको रुचच, क्षमता, र 
आवश्यकताहरू अनुरूप सिक्त बनाउँछ। प्रारभमक प्रभतिा 
पकूि, अभग्रम काय्षक्रम, र उपहार र प्रभतिािािीमा पकहचान 
गररएको भवद्ारथीहरू साप्ताकहक पुिआउट कक्षाहरू कक 
क्रस-पाठ्यक्रम संवि्षनमा ध्यान केक््रित प्राप्त गछ्ष।

• दृश्य र प्रदि्षन किा काय्षक्रम चचत्र, चचत्रकिा, नकृत्, 
प्रदि्षन, ब्ान् र आकने ट्रिा, र किा र अन्य प्रायोजकहरूको 
िाभग कोरको माध्यमबाट थिानीय किाकारहरू र 
किाकारहरूसँग सहयोगको िाभग अवसरहरू सामेि छन्।

• ग्रेड पाँच, आईप्ाड र सैमसंग ट्ालिेट, र प्रत्ेक कक्षा कोठामा 
मिाट्ष प्ानिहरूको माध्यमबाट ककंडरगाट्षनमा 1:1 क्रोमबुक देखख 
भवद्ारथी अनुपात सकहतको अत्ािुद्नक प्रभवधि प्रदान गद्षछ

• अंग्रेजी िारा लिक्षारथीहरू (ELLs) को िाभग दोस्ो िारा (ESL) 
काय्षक्रमको रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ। हामी वत्षमानमा संसािन 
लिक्षक र द्वििारी सहयोगी प्रलिक्षकको िाभग भवद्ारथीहरूिाई 
उनीहरूको िारा अधिग्रहणसँगै जान्छन् र बढ्छन् र हाम्ो स्कू िमा 
नयाँ सांस्कृ भतक अनुिवहरूिाई ल्ाउनको िाभग सहयोग प्रदान 
गर् को िाभग, सबैको िैक्क्षक अनुिविाई समकृद्ध बनाउछ।

• सामुदाधयक काय्षक्रम र साझेदारी, पकृथ्ी द्दवस 
सामुदाधयक सफाई, माससक पाररवाररक घटनाहरू, कडकोड 
पररयोजना, ECHO स्कू ि, नेतकृत्व को मकहिाहरू (LOL) 
के्रिीय हाई स्कू ि म्ागनेट क्ाररयर एकेडेमी (MCA), 
राम्ो पक्ष, र बन्षहाइम सकहत ककमि प्रदान गद्षछ

• अभतररक्त पाठ्यक्रम च्ाम्म्पयनलिप भवजेता बासे्टबि 
टीम, चचयरिीकडंग टीम, भमनी जयकार टीम, धछटो 
सम्झना र िभवष्य समस्ा समािानसँग एकेडेभमक टीम, 
पुरस्ार भवजेता नकृत् टीम, दृश्य किा, ट्रिीट एकेडेमी, 
जुद्नयर बीटा क्लब, र रप्नको िाभग सामेि छन्। 

मादटटि न िुर्र क्कङ्ग जकूक्नयर एलिमेन्टरी
ठेगाना: 4325 Vermont Avenue, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8285
तप्न्न्सपि: Marlon Miller तवद्ार्थी भना्य: 301
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/King/index.html
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हामी, िेल्ी पररवारको रूपमा, सि्क्तकरण र क्जम्मेवार र 
आत्मद्नि्षर नागररक हुन ससक्हरूको हाम्ो समुदाय संिग्न 
गन्ष समभपटि त छन्। िेल्ीमा, हामी सांस्कृ भतक पकहचान र हाम्ो 
पाठ्यक्रममा भवद्ारथीहरूको जीवन र अनुिव केक््रित गररे व््क्तत्व 
सम्मान गछ्ष। िेल्ी यो सुद्नस्चित गन्षको िाभग प्रभतबद्ध छ कक 
प्रत्ेक भवद्ारथी सीप, ज्ान, र सफि हुनको िाभग आवश्यक 
भविेरज्ताको भवकास गद्षछ। हामी हाम्ा िाक्ष िाई माया गछछौं, र 
हामी हरके द्दन काम गछछौं सुद्नस्चित गन्षको िाभग हामी सबै सार 
अगाकड पौडी खेलछौं! 

स्कू ि हाइिाइट: 

• हामी SHARKs हौं! सुरक्क्षत, उपयोगी, 
उत्रदायी, क्जम्मेवार, र दयािु

• भवरोिी मानहाद्न लिग (ADL) सँग घकृणा 
स्कू िको िाभग ठाउँ बन्नको िाभग

• कक्षा पाँचको माध्यमबाट ककंडरगाट्षनको िाभग किा 
एकककरण - िैक्क्षक सामग्री र किा नयाँ र रमाईिो तरीकामा 
भवद्ारथीहरूिाई संिग्न गन्षको िाभग गठबन्धन छ।

• 1:1 टेक्ोिोजी — प्रत्ेक भवद्ारथी र प्ेटफम्षहरूमा प्राभवधिक 
साक्षरताको भवकासको अवसरहरूको िाभग उपकरण

• काय्षिािा मोडेि — व््क्तगत भवद्ारथी 
आवश्यकताहरूको अनुरूप डाटा संचालित द्नददेि 

• भविेर क्षेत्रहरू किा समावेि; पुस्कािय भमकडया; 
सङ्गीत; िारीररक लिक्षा (PE); भवज्ान, प्रभवधि, 
ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM); र धरएटर।

• कोकोररकुिर गभतभवधिहरू बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
सुरक्षा गस्ी, सामुदाधयक बगैचा, भवद्ारथी टेक्ोिोजी 
नेतकृत्व काय्षक्रम, र धछटो सम्झना/िैक्क्षक टीम सामेि 
छन्। हामी हाम्ा भवद्ारथीहरू बट सुन्नको िाभग उत्ाकहत 
छौं कक कोकोररकुिर गभतभवधिहरू उनीहरू रुचच राखछन् 
ताकक हामी अवसरहरूिाई बढाउन सकछौं र उनीहरूिाई 
उनीहरूको अनौठो रुचच अनुसारको बनाउन सकछौं।

शेल्ी टे्क्िशनि एकेिमी 
ठेगाना: 735 Ziegler Street, Louisville, KY 40217 फरोन: (502) 485-8327
तप्न्न्सपि: Dr. Jimica Howard तवद्ार्थी भना्य: 640
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home

पोट्षल्ाण्ड पुरा तररकािे द्नजीककृ त वातावरण हो जहाँ 
लिक्षारथीहरूिाई अनुिव हो कक उनीहरूको भवलिष्ट िावनात्मक, 
सांस्कृ भतक, र िैक्क्षक आवश्यकताहरूको अनुरूप प्राप्त हुन्छ। 
हामी भवश्वास गछछौं कक प्रत्ेक भवद्ारथीिाई फस्टाउने, बढ्ने, र कुनै 
पद्न उनीहरूको िुरुवात थिान हाससि गनने अवसर छ। भवद्ारथीहरू 
आफ्ो लिक्षाको पछाकड प्रेरक ि्क्त हो, र उनीहरू स्-द्नददेलित 
लिक्षाको िाभग आवश्यक पारस्ररक कौििको अधिकारी हो। 
भवद्ारथीहरू आफ्ो ससकाईको चािक हुन्, उनीहरूको चासो, 
वत्षमान डाटा, र िक्ष्य सेद्टंग बाटोको नेतकृत्व गन्षको िाभग अनुमभत 
द्दन्छ। भवद्ारथीहरू सीखने, प्रामाक्णक काय्षहरू, र आकिनको 
परम्परागत भवधिहरूको आत्म चयद्नत प्रदि्षन सकहत, तरीकाहरूको 
ककससममा दक्षता देखाउन सक्ुहुन्छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• प्रारभमक क्लस्टर 7 को माध्यमबाट 13 को िाभग 
पया्षवरण अध्ययन म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• भविेरज्, अतुिनीय स्टाफ प्रदान गद्षछ कक कठोर, 
सान्भिटि क पाठ्यक्रम पया्षवरण भबज्ानसँग एकीककृ त 
कक व््क्तगत द्नददेिको माध्यमबाट भवतररत 
गररएको भवद्ारथीहरूिाई संिग्न गद्षछ

• व््क्तगत आवश्यकताहरूिाई पकूरा गद्षछ कक अनुरूप द्नददेिन 
प्रदान गन्षको िाभग सानो वग्ष आकारको भवकल्प प्रदान गद्षछ 

• भविेर क्षेत्रहरू: पकूण्ष-समय किा, िारीररक लिक्षा (PE), 
पुस्कािय, र दयािु स्कू ि काय्षक्रम (CSP)

• 1:1 टेक्ोिोजी पहँुचसँग ग्रेड दुईबाट पाँचमा 
प्रत्ेक भवद्ारथी प्रदान गद्षछ

• िेर ैस्कू ि र सामुदाधयक सेवा प्रदायकहर को माध्यमबाट 
व्ापक माग्षदि्षन र मानससक स्ास्थ्य प्रोग्राभमंग प्रदान गद्षछ

• िुइसभिि भवश्वभवद्ािय (UofL) हस्ाक्षर साझेदारीसँगै 
लिक्षकहरूको सहयोगको िाभग जो कक्षामा अभिनव 
अभ्ासहरूिाई िागकू गनने र 25 अत्ािुद्नक िचु्षअि िद्निं ग 
हडेसेटको सार िचु्षअि िद्निं ग प्रयोगिािा प्रदान गद्षछ

• सामुदाधयक साझेदारीको माध्यमबाट वातावरणमा आिाररत 
सेवा लिक्षा र सहयोगमा िाग लिन्छन् कक भवद्ारथीहरूिाई 
प्रयोग गन्षको िाभग र वास्भवक दुद्नयाको पररस्थिभतहरूमा 
द्दगो अभ्ासिाई िागकू गन्षको िाभग अनुमभत द्दन्छ

• मुहम्मद अिी के्रि िान्तन् गाड्षन र ग्रेड स्र बगरैंचा राखछ 

• पया्षवरण क्लब, रनमा केटीहरू, मेरिो युनाइटेड वे (रडेी 
4K र लिंकन फाउने्सन), बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
िैक्क्षक टीम, भपयानो पाठ, सांगीभतक भवस्ोट, र 
भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP) सकहत 
िेर ैसंवि्षन काय्षक्रम र गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ 

• किा काय्षक्रम र संयुक्त राज्य अमेररका 
ककृ भर भविाग (USDA) ताजा फि र तरकारी 
काय्षक्रमको िाभग 5x5 कोरमा िाग लिन्छन्

• साझेदारी िुइसभिि प्रककृ भत के्रि, अक्समकूर फाम्ष र खाद् 
साक्षरता पररयोजना, फ्ोयड फोक्ष को पाक्ष ल्ाण््डस, 
िुइसभिि मेरिो पाक्ष  (ECHO), NEC "भििेको प्रेम" सारी स्कू ि 
मानव, एलििेट पोट्षल्ाण्ड (UofL किेज अफ भबजनेस), यम! 
ब्ान्, र 2015 ग्रीन र स्थि स्कू ि पुरस्ारको प्राप्तकता्ष हो। 

परोट्यल्ाण्ड एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3410 Northwestern Parkway, Louisville, KY 40212 फरोन: (502) 485-8313
तप्न्न्सपि: Michelle Perkins तवद्ार्थी भना्य: 239
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland
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लिकूम एलिमेन्टरीमा, हामी जीवन-समकृद्ध अवसरहरू प्रदान गद्षछौं ताकक 
भवद्ारथीहरू आफरैं को सबै िन्ा राम्ो संस्रण बन्न सिक्त छन्। 
हाम्ो दृन्तष्ट व््क्तगत भवद्ारथी बकृधद्धमा भवश्व नेता बन्ने छ। लिकूम 
ससकाउने समुदाय भवद्ारथीहरूिाई ससक्को िाभग माया गन्षको िाभग 
प्रेररत गद्षछ र दक्षता प्राप्त गन्षको िाभग समग्र दृन्तष्टकोण प्रदान गरी 
लिक्षाको महत्विाई महत्व द्दन्छ। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• पकूण्ष-समय सङ्गीत, िारीररक लिक्षा (PE), स्ेद्नि, 
पुस्कािय, किा, र टेक्ोिोजी लिक्षकहरू प्रदान गद्षछ 

• ताए विोन डू, चेस, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, भमकडया 
क्लब, नाटक क्लब, युवा रमे्बान््टस, र िैक्क्षक टोिी 
सकहत स्कू िपधछ काय्षक्रमहरू प्रदान गद्षछ

• अनुदान भवजेता स्कू ि बगैचा कक्षाको लिक्षामा 
िाभमि छ र रान्तष्टय स्रमा मान्यता प्राप्त खाना 
पकहिो ग्रेडरको िाभग प्रारभमक काय्षक्रम हो। 

• बलियो कक्षा र समुदायको समर्षनसँग सकक्रय रूपमा 
संिग्न अभििावक लिक्षक संघ (PTA) प्रदान गद्षछ

ब्कूम एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204 फरोन: (502) 485-8211
तप्न्न्सपि: Dr. Jack Jacobs तवद्ार्थी भना्य: 516
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home
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एन्न्िहाड्ष व्ापक पाठ्यक्रम प्रदान गद्षछ कक पाँच पुरा तररकािे 
सुसक्जित प्रयोगिािाहरू (व्ावहाररक जीवन; किा र मानभवकी; 
भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, र गक्णत (STEM); दयािु 
स्कू िहरू पररयोजना; र टेक्ोिोजी)। एन्न्िहाड्ष समर्षन, ब्ाज, 
र काय्षक्रमको सबै पक्षमा आमा बुबा को सहिाभगता स्ागत 
गद्षछ। हाम्ो पररवार संसािन के्रि (FRC), हाम्ो अभििावक 
लिक्षक संघ (PTA) सँगै, िेर ैसेवाहरू, काय्षिािाहरू, र पररवारको 
सबै सदस्हरूिाई सकारात्मक आजीवन ससकाई अनुिवहरूमा 
िाग लिनको िाभग गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ। हाम्ो सुन्र सुभविा 
भित्र, आमा बुबा, भवद्ारथीहरू, र लिक्षकहरू भमिेर न्यानो र हरेचाह 
वातावरण छ कक प्रत्ेक भवद्ारथीिाई आफ्ो पकूरा क्षमताको िाभग 
भवकासको अवसरको िाभग अनुमभत द्दन्छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• सानो कक्षाहरू र पकूण्ष समय, साइटमा नस्ष प्रदान गद्षछ

• सबै भवद्ारथीहरूको िाभग फरक द्नददेिन प्रदान गद्षछ 

• दोस्ो िारा (ESL) कक्षाहरू को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ 

• पररवार संसािन के्रि (FRC) बासे्टबि, चचयरिीकडंग, 
र चेस क्लब सारै पररवार गभतभवधिहरू र समर्षन सेवाहरू 
सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ।

• भवद्ारथी परररद प्रदान गद्षछ

एन्जेिहाि्य एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 फरोन: (502) 485-8246
तप्न्न्सपि: Dr. Ryan McCoy तवद्ार्थी भना्य: 300
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/

हामी यरो स्ेक्नशमा पक्न गछछौं! हरोन्ष प्रारभमकमा, यो हाम्ो दृन्तष्ट 
हो कक प्रत्ेक भवद्ारथी भवश्वव्ापी र सांस्कृ भतक रूपमा सक्षम 
लिक्षारथीमा भवकससत हुनेछ। हाम्ो भमिन यो हो कक हामी दोहोरो 
िाराको वातावरणमा हाम्ा भवद्ारथीहरूिाई द्नरक्षर, द्विसांस्कृ भतक, 
र द्वििारी हुनको िाभग तयार पानने ससकाउने अनुिव खेती 
गननेछौं। हामी बहुसांस्कृ भतक िैक्क्षक अनुिवको माध्यमबाट हाम्ा 
कक्षाहरूमा मतिेदको मान्यता, र मान्यताको उच् स्रको िाभग 
क्जम्मेवारी लिएर, र पररवारहरू र समुदायसँग साझेदारी गररे यो 
सफिता सुद्नस्चित गद्षछौं। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• हरोन्ष JCPS मा मात्र पकूण्ष मोडेि स्ेनी भवसज्षन काय्षक्रम 
हो। प्रत्ेक भवद्ारथी जो हरोन्षमा आउँछ गक्णत, भवज्ान, 
स्ेद्नि साक्षरता, भवश्व िारा, र स्ेद्नि किा र संस्कृ भत 
वग्षको क्षेत्रहरूमा दोहोरो िारा लिक्षाको अनुिव हुनेछ।

• हरोन्षमा भवद्ारथीहरू भवश्व िारामा उच् 
भवद्ािय के्रकडट कमाउन सकछन्।

• अभतररक्त अवसरहरू ब्ान् र आकने ट्रिा, बासे्टबि/
चीयरिीकडंग, ईंटहरू 4 ककडजकू, चेस क्लब, बाि 
संवि्षन काय्षक्रम (CEP), क्रस कन्रिी, केटीहरू 
कोड, धछटो सम्झना, फुटबि क्लब, ताई विोन डो, 
टेद्नस, र भिकडयो गेम कडजाइन सामेि छन्।

• चेस, युवा रमे्बान््स, भवद्ारथी परररद, आकने ट्रिा, 
ब्ान्, सुरक्षा गस्ी, नाटक क्लब, सम्मानको पुरुर, 
कीमती मोती, र हरोन्ष बच्ाहरू कोयर सकहत िेर ै
अन्य भवद्ारथी क्लब र गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ

• उत्कृ ष्टताको स्ास्थ्य संवि्षन स्कू ि 
(HPSE) को रूपमा मान्यता प्राप्त

• हरोन्ष दयािु स्कू ि पररयोजना अपनाईएको छ र 
िुइसभिि िहर विारा 2019 मा सबैिन्ा स्ागत 
स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त धरयो।

हर्रोन्य एलिमेन्टरी
ठेगाना: 2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 फरोन: (502) 485-8263 
तप्न्न्सपि: Vacant (at time of printing) तवद्ार्थी भना्य: 418
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Hawthorne
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माउभपन प्रारभमकमा, हाम्ो भमिन बौधद्धक क्जज्ासा, करुणा, 
र आत्मभवश्वास जिाउने अनुिवहरूिाई ससक्मा संिग्न 
भवद्ारथीहरूसँग हरेचाह गनने समुदाय द्नमा्षण गनने हो। हामी 
ससकाउनेहरूको समुदाय जो आफुमा भवश्वासको उच् िैक्क्षक कौिि 
प्राप्त गन्षको िाभग बनाए राख्को िाभग िक्ष्य राखदछौं; दया अरूिाई 
मद्दत गन्ष; र हुन सकछ फरक बनाउनको िाभग उनीहरू बट्छन्, काम, 
र खेलछन्। माउभपन प्रारभमक पररवार उन्ुख समुदाय छ, र प्रत्ेक 
भवद्ारथी व््क्तगत ध्यान उनीहरूिाई आवश्यक छ।

मरोटरो: महानताको लागि उठ्नुहोस्

स्कू ि हाइिाइट: 

• किा, कडक्जटि साक्षरता, पुस्कािय, िारीररक 
लिक्षा (PE), र सङ्गीत: प्रमाक्णत लिक्षकहरूविारा 
ससकाइएको द्नम्न भविेर क्षेत्रहरू प्रदान गद्षछ।

• वैकन्ल्पक सोच रणनीभतहरू (PATHS) काय्षक्रम, दोस्ो 
चरण, र मानससक स्ास्थ्य परामि्षको बढावाको माध्यमबाट 
भवद्ारथीहरूको सामाक्जक र िावनात्मक भवकासको समर्षन गद्षछ

• बासे्टबि, केटा स्ाउट्स, चीयरिीकडंग, ड्म कोर, केटी 
स्ाउट्स, र अन्य नेतकृत्व अवसर सकहत अभतररक्त गभतभवधिहरू 

• होमरूम कक्षाकोठामा ठूिो फ्ैट प्ानिको अभतररक्त 
क्रोमबुकमा भवद्ारथीको पहँुच प्रदान गद्षछ 

• पररवार संसािन के्रि (FRC) खाना पेन्रिी र 
अन्य पररवारको समर्षन प्रदान गद्षछ।

• ठूिो, घाँसे खेि क्षेत्र सकहत सुन्र पररसर सुभविाहरू।

• स्कू िमा साइटमा चचककत्ा र भवद्ारथीहरू, पररवारहरू, र स्टाफको 
दन् आवश्यकताहरूको िाभग कल्ाण के्रि होस्ट गद्षछ।

माउतपन एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8310
तप्न्न्सपि: Charita Kimbrough तवद्ार्थी भना्य: 299
वेब: http://maupin.jcps.schooldesk.net

सेन्ट मैथ्कूज प्रारभमकमा, हामी हाम्ो भवद्ारथीहरूको लिक्षा र चररत्र 
सिक्त बनाउन प्रभतबद्ध छौं। हामी भवश्वास गछछौं कक हरके व््क्त छ 
र हरके पि गणना हुन्छ। हाम्ो भमिन भवद्ारथीहरूको िाभग भवभवि 
ज्ान र आफ्ो िभवष्यको िाभग दृन्तष्टसँग दयािु र साहसी आजीवन 
लिक्षारथीहरूको रूपमा सेन्ट मैथ्कूज प्रारभमक छोड्नको िाभग हो।

मरोटरो: महान अपेक्षाहरू, अनन् सभिावनाहरू

स्कू ि हाइिाइट: 

• 2020 रान्तष्टय मान्यता प्राप्त क्ारके्टर स्कू ि 

• किा, सङ्गीत, फे्न्च, र टेक्ोिोजी द्नददेिन सारै मजबकूत 
अभग्रम काय्षक्रम/उपहार र प्रभतिािािी काय्षक्रम प्रदान गद्षछ 

• प्रत्ेक भवद्ारथी कक्षा सङ्गीतमा िाग लिन्छन्। 

• रान्तष्टय अभििावक लिक्षक संघ (PTA) विारा उत्कृ ष्टताको अभििावक 
संिग्नता स्कू िको रूपमा मान्यता प्राप्त

• िैक्क्षक टीम, ब्ान्, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, आकने ट्रिा, क्रस 
कन्रिी, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व काय्षक्रम (STLP), सुरक्षा गस्ी, 
चेस क्लब, रोबोद्टक्स, किा क्लब, र समुदाय आिाररत सेवा-
ससकाउने पररयोजनाहरू सकहत भवद्ारथी गभतभवधिहरूको दायरा 
प्रदान गद्षछ

सेन्ट म्ाथ्यकूज एलिमेन्टरी
ठेगाना: 601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 फरोन: (502) 485-8321
तप्न्न्सपि: Scottie Collier तवद्ार्थी भना्य: 540
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home
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हामी उत्कृ ष्टताको िाभग प्रभतबद्ध लिक्षारथीहरूको समुदाय हौं। 
व्ीटिे प्रारभमकमा, हामी सहयोगी रूपमा काम गन्षको िाभग 
जानबकूझेर, उच् गुणस्रीय लिक्षा प्रदान गन्षको िाभग लिक्क्षत 
र हाम्ा भवद्ारथीहरूिाई प्रभतस्िा्ष गन्ष र जीवन िर समाजमा 
योगदान गन्षको िाभग तयार गन्षको िाभग प्रभतज्ा गद्षछौं। हामी 
प्रत्ेक भवद्ारथीको िागी तेस्ो कक्षाको पकूरामा ग्रेड स्रमा 
पढ्नको िाभग र सबै मुख्य भवरयहरूमा (पढ्ने, िेखन, गक्णत, 
भवज्ान, र सामाक्जक अध्ययनमा) मध्य भवद्ाियमा प्रवेि गन्षको 
िाभग िक्ष्य गछ्ष।

मरोटरो: प्रत्ेक भवद्ारथीको महत्व छ; हरके पि गणना हुन्छ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्जल्ाव्ापी गक्णत/भवज्ान/टेक्ोिोजी 
(MST) म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान गद्षछ

• Pदोस्ो िारा (ESL) कक्षाहरू को रूपमा अंग्रेजी प्रदान गद्षछ

• पररवार संसािन के्रि (FRC) प्रदान गद्षछ कक 
चचयरिीकडंग, ड्म कोर, र भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व 
काय्षक्रम (STLP) सारै पररवार गभतभवधिहरू र समर्षन 
सेवाहरू सकहत िेर ैभवद्ारथी गभतभवधिहरू, प्रदान गद्षछ

व्ीटिे एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 फरोन: (502) 485-8348
तप्न्न्सपि: Keisha Fulson तवद्ार्थी भना्य: 367
वेब: http://wheatley.jcps.schooldesk3.net

क्ल
स्ट

र 13
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जजल्ामा कुन म्ागनेट तवद्ाियहरू छन्? 
त्हाँ आठ क्जल्ाव्ापी प्रारभमक म्ागनेट स्कू िहरू छन्। यी स्कू िहरू 
क्जल्ा िरबाट भवद्ारथीहरूिाई स्ीकार गद्षछन् र क्लस्टर भित्र पददैन।

• जे ग्ाहम ब्ाउन स्कू ि, आत्म द्नददेलित लिक्षण स्कू ि हो कक 
रचनात्मकता र नवीनतािाई प्रोत्ाकहत गद्षछ

• ब्रैंक्िस प्ार्ममक, भवज्ान, टेक्ोिोजी, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत (STEAM) 
म्ागनेट कक पररयोजना आिाररत लिक्षा अवसरमा भवद्ारथीहरू संिग्न छ

• लिंकन प्ार्ममक प्दश्यन किा स्कू ि, केन्टकीको मात्र साव्षजद्नक 
प्रारभमक म्ागनेट स्कू ि प्रदि्षन किामा केक््रित छ 

• न्व्टनी युवा प्ार्ममक, अन्रा्षन्तष्टय स्ातक (IB) स्कू ि हो कक भवद्ारथीहरूिाई 
व्ापक, भवश्वव्ापी मान्यता प्राप्त IB प्रारभमक वर्ष काय्षक्रम (PYP) को 
माध्यमबाट भवचारक र क्जज्ासु बन्नको िाभग प्रोत्ाकहत गद्षछ।

रप रुपमा, त्हाँ चार म्ागनेट प्रारभमक भवद्ाियहरू छन् कक उनीहरूको 
म्ागनेटको रूपमा परम्परागत काय्षक्रम प्रदान गद्षछ। परम्परागत काय्षक्रमसँग उच् 
संरचचत, कफता्ष गन्षको िाभग आिारिकूत लिक्षाको वातावरण प्रदान गद्षछ: 

• कोर भवरयहरू र ग्रेड स्र पाठ्यक्रममा ध्यान द्दन्छ।  

• उच् िैक्क्षक मापदण्ड, उचचत आचरण, नागररकता, र 
आत्म अनुिासनको भवकासमा जोड द्दए। 

• उच् संरचचत, व्वस्थित कक्षाहरू जसिाई राती होमवक्ष  र स्कू ि 
द्नयमहरू (डे्स कोड सकहत) को सख्त पािन आवश्यक छ। 

• भमिन अनुदेिात्मक दृन्तष्टकोणमा केक््रित छ कक भवद्ारथीहरूिाई आिारिकूत 
ज्ानको द्नमा्षण र मौलिक सीपमा उच् क्षमता हाससि गन्ष सकछ। 

चार परम्परागत म्ागनेट प्रारभमक भवद्ाियहरू ऑिरुबरोन, काट्यर, ग्ेटहाउस/श्ीयरोक, 
र शेफ़नर छन्। यी स्कू िहरू भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो घरको ठेगानामा आिाररत 
स्ीकार गद्षछन्। फोस्टर र िेल्ी पद्न परम्परागत लिक्षा म्ागनेट काय्षक्रम प्रदान 
गद्षछ र भवद्ारथीहरूिाई परम्परागत काय्षक्रमहरूमा क्जल्ाव्ापी स्ीकार गद्षछ।

म्ागनेट स्कू ि

फास्ट तथ्यहरू आिेदन आिश्यकता रातारात प्दान,  
जे ग्ाहम ब्ाउन स्कू ल बाहके
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नोट गन्षको िाभग महत्वपकूण्ष

तपाईंको क्लस्टर भित्र स्कू िहरूको अभतररक्त, तपाईं आफ्ो बच्ाको िाभग हाम्ो प्रारभमक 
म्ागनेट स्कू िहरू मध्ये िाग लिनको िाभग आवेदन द्दन सक्ुहुन्छ। क्िसेम्बर 15, 2021 को 
माध्यमबाट नरोभेम्बर 1, 2021 को आवेदन अवि मा प्रारभमक म्ागनेट स्कू िहरूको िाभग 
आवेदन गनने सबै भवद्ारथीहरूिाई प्रवेिको िाभग िटरीमा सामेि गररनेछ। त्हाँ कुनै अभतररक्त 
चयन मापदण्ड वा प्रारभमक म्ागनेट स्कू ि प्रवेिको िाभग आवश्यक सामग्री छैन। यद्द तपाईं 
सुरुमा तपाईंसकूचीबद्ध स्कू िहरू मध्ये स्ीकार गररएको छैन, तपाईं अतप्ि 1, 2022 विारा प्रतीक्षा 
सकूचीमा तपाईंको ठाउँको बारमेा सकूचचत गररनेछ।

• वत्यमान वा पकूव्य म्ागनेट स्कू ि तवद्ार्थीहरूकरो भाइबदहनी आवेदन प्क्क्रयामा 
प्ार्ममकता प्ाप्त गददैनन्। यद्भप, एउटै जन् भमभत (जुम्ल्ाहा, तीन, आद्द) जो म्ागनेटको 
िाभग आवेदन द्दइरहकेा छन् िाईहरूको िाभग आवेदन आवेदनको रूपमा व्वहार गररनेछ। 
यी अवथिामा, आमा बुबा अझै पनी प्रत्ेक बच्ाको िाभग अिग आवेदन पेि गनु्षपछ्ष।

• ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्: भवद्ारथीहरू परम्परागत म्ागनेट स्कू िहरूमा स्ीकार गररयो र जे 
ग्राहम ब्ाउन स्कू िमा स्ीकार गररयो छ कक काय्षक्रममा आफ्ो लिक्षा पकूरा गन्षको गररयो 
रैिकमा छन्। उनीहरू परम्परागत म्ागनेट स्कू ि वा जे ग्राहम ब्ाउनमा जारी राख्को िाभग 
पुन आवेदन द्दनको िाभग JCPS को माध्यम बाट प्रगभतको आवश्यकता छैन। 

• चार प्रारभमक परम्परागत भवद्ाियहरू मध्येमा िना्ष भवद्ारथीहरू आफ्ो घरको ठेगानाको 
आिारमा ब्ारटे परम्परागत, जेफरसन काउन्टी परम्परागत, वा जरॉनसन परम्परागत मध्य 
भवद्ाियहरूमा िाग लिनको िाभग रैिकमा छन्। िेल्ी र फोस्टरमा परम्परागत म्ागनेट 
काय्षक्रममा भवद्ारथीहरू पद्न आफ्ो ठेगाना सेवा गद्षछ कक परम्परागत म्ागनेट मध्य 
भवद्ाियमा सीट प्राप्त गछ्ष।

म्
ागनेट स्

कूल

YOUNG

BROWN
CARTER

LINCOLN
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SCHAFFNER
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JCPS Elementary Magnet & Traditional Schools

Demographics 9-6-19
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Elementary Schools
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Magnet School
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प्कार अनुसार एलिमेन्टरी स्कू ि

म्ागरवेट स्कू ल

ट्रेवििरल
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ब्रैंकडस प्रारभमकमा, िगनिीिता हामी को हौं पररिाभरत! हामी, 
ब्रैंकडस प्रारभमकमा संकाय र स्टाफ, सुरक्क्षत र समधरटि त ससकाउने 
वातावरणमा िैक्क्षक सफिता र सामाक्जक प्रगभतिाई बढावा द्दने 
हाम्ा सबै भवद्ारथीहरूिाई उच् गुणस्रीय र कठोर द्नददेिन प्रदान 
गन्ष प्रभतबद्ध छौं। हाम्ो िक्ष्य हाम्ा भवद्ारथीहरूको जीवनिाई समकृद्ध 
बनाउन र उनीहरूको िैक्क्षक बकृधद्धिाई समर्षन गनु्ष हो। 

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्जल्ाव्ापी म्ागनेट भवद्ािय 

• भवद्ारथीहरू भवज्ान, प्रभवधि, ईन्न्द्नयरर, किा, र गक्णत 
(STEAM) अन्रकक्रयात्मक कक्षा र प्रयोगिािाहरूमा जान्छन्।

• भवद्ारथीहरू समस्ा समािानकता्ष र आिोचनात्मक 
चचन्कहरूविारा आफ्ो लिक्षाको सुभविा छ।

• पररयोजना आिाररत लिक्षा सुद्नस्चित गद्षछ कक भवद्ारथीहरूिाई 
उनीहरू वास्भवक दुद्नयाको स्थिभतमा के ससककरहकेा जोड्न 
सक्षम छन्। संवि्षन अवसरहरूको दौरान र स्कू ि पधछ 
आफ्ो ज्ानको भवस्ार गन्षको िाभग प्रदान गररन्छ। 

• किा, सङ्गीत, भवश्व िारा, र STEAM प्रयोगिािामा भविेर 
क्षेत्र कक्षाहरूको सारै सबै भवद्ारथीहरूको कहतहरूिाई पकूरा 
गन्षको िाभग अभतररक्त अवसरहरूको दायरा प्रदान गद्षछ

ब्रैंक्िस प्ार्ममक 
ठेगाना: 2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8214
तप्न्न्सपि: Dr. Shervita West तवद्ार्थी भना्य: 455
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis

स्कू ि प्रोफाइि

ऑडबोन रेिकडिनि संरचचत, आत्म अनुिाससत वातावरणमा 
परम्परागत मकूल्हरू, उच् अपेक्षाहरू, र डाटा संचालित 
द्नददेिनिाई चुनौतीपकूण्ष िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ। हाम्ो पठन 
र गक्णत द्नददेिन मापदण्ड आिाररत, अनुसन्धान आिाररत, र 
टेक्ोिोजीसँग एककककृ त छन्।

मरोटरो: उच् उड्ने, उच् प्रदि्षन। ऑडबोन ईगि

स्कू ि हाइिाइट: 

• अमेररकी सांकेभतक िारा (ASL) बाट योग क्लब सम्मको 
अभतररक्त पाठ्यक्रमहरू को ककमि प्रदान गद्षछ

• कद्नष् उपिस्ब्ध (JA), केटा स्ाउट्स, केटी 
स्ाउट्स, सांस्कृ भतक किा सम्मेिनहरू/काय्षक्रमहरू, 
र अधिक जस्ा संगठनहरूको माध्यमबाट 
सामुदाधयक सहिाभगताको बढावा द्दन्छ

• पाठ्यक्रम प्रस्ाव किा र सङ्गीत, ब्ान् र आकने ट्रिा, 
कम्प्कूटर प्रयोगिािा, पुस्कािय, कोरस, िारीररक लिक्षा 
(PE)/स्ास्थ्य, र भवज्ान प्रयोगिािा िाभमि छन्।

• अभतररक्त गभतभवधिहरू ASL, आच्षरी, किा क्लब, बासे्टबि, 
बीटा क्लब, चचयरिीकडंग, कोरस, क्रस कन्रिी, ड्ामा क्लब, 
फील्ड हकी, बागवानी क्लब, स्ास्थ्य संवि्षन स्कू िहरू 
उत्कृ ष्टता (HSPE), भवद्ारथी परररद, र योग क्लब सामेि छन्।

ऑिबरोन टे्क्िशनि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217 फरोन: (502) 485-8205
तप्न्न्सपि: Erika Walker तवद्ार्थी भना्य: 600
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/audubon

म्ागनेट स्कू ि
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जेसी आर काट्षर प्रारभमक 1922 पधछ यसको मुख्य रूपमा 
अभफ्की अमेररकी समुदायमा भवद्ारथीहरूिाई सेवा गरकेो छ। हाम्ो 
भमिन भवद्ारथीहरू र स्टाफको िाभग सुरक्क्षत लिक्षा वातावरण 
सुद्नस्चित सबै भवद्ारथीहरूिाई उच् स्रमा प्राप्त गन्षको िाभग 
अनुमभत द्दनको िाभग उच् अपेक्षाहरू सेट गनु्ष हो। काट्षर न्यानो, 
सुरक्क्षत ठाउँ हो कक भवद्ारथीहरूिाई बिको आफ्ो क्षेत्रहरूमा 
उत्कृ ष्टताको िाभग प्रोत्ाकहत गद्षछ र उनीहरूिाई ती क्षेत्रहरूमा 
समर्षन गद्षछ जहाँ उनीहरूिाई अभतररक्त मद्दत चाकहन्छ। जेसी 
आर काट्षर परम्परागत प्रारभमक प्रत्ेक भवद्ारथी सफि हुन मद्दत 
गन्ष िगनपकूव्षक काम गद्षछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

• काट्षर परम्परागत प्रारभमक भवद्ाियको अभििावक लिक्षक 
संघ (PTA) सकक्रय छ, सेवाको िेर ैघण्ा दान र िेर ैिैक्क्षक 
सामग्री खररद छ। 

• पाररवाररक संसािन के्रि (FRC) छ कक भवद्ारथीहरू 
र पररवारहरूिाई ससक्को िाभग गैर िैक्क्षक 
बािाहरूिाई सार काम गररएको छ

• क्रस कन्रिी, बासे्टबि, चचयरिीकडंग, िलिबि, धछटो 
सम्झना, ब्ान् र आकने ट्रिा, र अधिक सकहत भवद्ारथीहरूको 
िाभग िेर ैअभतररक्त गभतभवधिहरू प्रदान गद्षछ

काट्यर टे्क्िशनि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211 फरोन: (502) 485-8225
तप्न्न्सपि: Jamie Wyman तवद्ार्थी भना्य: 565
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home

ग्रेटहाउस/शोक रेिकडिनि एलिमेन्टरी, हामी संरचचत वातावरणमा 
कडा िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ कक भवद्ारथीहरूिाई ग्रेड स्रमा 
वा माधरल्ो भवद्ाियमा प्रवेि गन्षको िाभग सक्षम बनाउँछ। हाम्ो 
भमिन अनुदेिात्मक दृन्तष्टकोणमा केक््रित छ कक भवद्ारथीहरूिाई 
आिारिकूत ज्ानको द्नमा्षण र मौलिक सीपमा उच् क्षमता हाससि 
गन्षमा मद्दत गद्षछ।

स्कू ि हाइिाइट: 

ग्रेटहाउस/शोक रेिकडिनि एलिमेन्टरी परम्परागत लिक्षा प्रदान 
गद्षछ, जो ब्ाक-टू-बेससक्स ससक्े द्नम्नविारा भविेरता वातावरण 
प्रदान गद्षछ:

• क्जल्ाव्ापी रेिकडिनि म्ागनेट काय्षक्रम 
िैक्क्षक उत्कृ ष्टताको िामो इभतहाससँग 

• लिक्षाभवद र व्वहारको िाभग उच् अपेक्षाहरू

• कठोर िैक्क्षक वातावरणमा कोर भवरयहरू र ग्रेड स्र 
पाठ्यक्रममा ध्यान

• उच् संरचचत, व्वस्थित वातावरण हो कक डे्स कोड 
सकहत स्कू ि द्नयमहरूको पािनको आवश्यकता छ

• ग्रेटहाउस/शोक चार परम्परागत म्ागनेट प्रारभमक 
भवद्ाियहरू मध्ये हो जहाँ JCPS भवद्ारथीहरूिाई 
आफ्ो घरको ठेगानाको आिारमा तोककएको छ। 

• भवद्ारथीहरूिाई अभतररक्त पाठ्यक्रमहरूको ककमि प्रदान गद्षछ

• भवद्ारथी, अभििावक, र स्कू िको बीच 
बलियो साझेदारी सम्झौता

• अंिकालिक पररवार संसािन के्रि (FRC) संयोजक र 
अंिकालिक मानससक स्ास्थ्य सल्ाहकार भवद्ारथीहरू र 
पररवारहरूिाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गनु्षहोस्।

ग्ेटहाउस/श्रोक टे्क्िशनि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 फरोन: (502) 485-8259
तप्न्न्सपि: Karla Davis तवद्ार्थी भना्य: 622
वेब: sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional

म्
ागनेट स्

कूल
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केन्टकीको पकहिो साव्षजद्नक प्रारभमक किा किा स्कू िको 
रूपमा, लिङ्कन ससक्े किासँग जोकडएको पाठ्यक्रमको माध्यमबाट 
सम्पकूण्ष बच्ा िई लिक्क्षत गन्षको िाभग सबै िन्ा राम्ो िभवष्यको 
सफिताको िाभग भवद्ारथीहरूिाई तयार गन्षको िाभग प्रभतबद्ध 
छ। भवद्ारथी िोकि, वाद् सङ्गीत, नकृत्, नाटक, ब्ान्, आकने ट्रिा, 
भपयानो, र दृश्य किा सकहत किा द्नददेिनको ककससममा संिग्न छ। 
हाम्ो प्रदि्षन किा पाठ्यक्रम कोर भवरयहरूमा लिक्षाको पकूरक जबकक 
ससकाईको िाभग एककककृ त बहु-सम्ेदी दृन्तष्टकोणको माध्यमबाट 
प्रदि्षन किाको गहन अन्वेरणको पेिकि गद्षछ। प्रारभमक काय्षक्रम 
भवद्ारथीहरू प्रदि्षन किाको सबै क्षेत्रहरूमा द्नददेिन प्राप्त; जबकक 
चौरो र पाँचौं कक्षाका भवद्ारथीहरू स्कू ि बर्षको िाभग दुई प्रदि्षन 
किा ऐन्छिक छनौट गनु्षहोस्। अभििावक, भवद्ारथी, कम्षचारी, र 
समुदायका सदस्हरू बलियो िैक्क्षक, सामाक्जक, र िावनात्मक 
लिक्षा वातावरण बचपनको भवकासको िाभग प्रदान गन्षको िाभग 
प्रभतबद्ध गछ्ष।  

स्कू ि हाइिाइट: 

• क्जल्ाव्ापी म्ागनेट भवद्ािय

• अद्वितीय, राज्यको किा थिानहरू सबै िन्ा राम्ो किात्मक 
ससकाउने वातावरण प्रदान गद्षछ। जनवरी 2012 मा, 
LPAS िे आफ्ो 40,000 वग्ष फुट प्रदि्षन किा िाखा, 
जसमा 200 सीट ब्लाक बक्स धरएटर, दुई नकृत् सु्टकडयो, 
नाटक कोठा, भपयानो प्रयोगिािा, िोकि र इन्ट्रुिमेन्टि 
कोठा, र दृश्य किा कोठाको अनावरण गररयो।

• अग्रणी किा समकूहहरूसँग सामुदाधयक साझेदारी 
अद्वितीय अनुिव र द्नददेिन प्रदान गद्षछ। भवद्ारथीहरू 
दुबै स्कू िमा र बाकहरी थिानहरूमा, जस्ै किाको िाभग 
केन्टकी के्रिमा पेिेवर प्रदि्षनको अनुिव छ।

• पधछ स्कू ि द्नददेिन िुइसभिि ब्ािे र पकहिो 
चरण पररवार धरयेटर सकहत िेर ैसंगठनहरूबाट 
पेिेवर प्रलिक्षकहरूविारा प्रदान गररएको छ।

लिङ्कन प्ार्ममक प्दश्यन किा स्कू ि
ठेगाना: 930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 फरोन: (502) 485-8291
तप्न्न्सपि: Melissa Kasey Case तवद्ार्थी भना्य: 571
वेब: http://lincoln.jefferson.kyschools.us

जे ग्राहम ब्ाउन स्कू ि, मकूि म्ागनेट स्कू ि, स्-द्नददेलित लिक्षण 
वातावरणमा पिाउने भवद्ारथीहरूको िाभग क्जल्ाव्ापी म्ागनेट 
स्कू ि हो। हाम्ो भमिन अभिनव सोच खेती र सांस्कृ भतक उत्रदायी 
ससकाउने वातावरण भित्र स्त्रिता, सहानुिकूभत, र पहिको पािनपोरण 
छ। जे ग्राहम ब्ाउन स्कू ि भवद्ारथीहरू "द्नददेलित द्दमाग र लिक्क्षत 
हृदय" आत्म द्नददेलित, आजीवन लिक्षारथीहरू छन्।

स्कू ि हाइिाइट: 

• कडिट्रिक्टवाइड म्ागनेट भवद्ािय कक्षा 12 का 
भवद्ारथीहरूको माध्यमबाट ककंडरगाट्षन सेवा 

• िैक्क्षक काय्षक्रम प्रदान गद्षछ जसिे महत्वपकूण्ष, 
खुिा द्दमाग, र रचनात्मक भवचारक खेती गद्षछ जो 
जोखखम लिन र नयाँ ज्ानको िाभग उत्ुक छन् 

• ससकाउने वातावरण प्रदान गद्षछ कक दयािु, सकहष्ु, 
र सम्मानजनक मानवको भवकास गद्षछ जो सांस्कृ भतक 
भवभविताको मकूल् र समुदायमा योगदान गछ्ष 

• ग्रेड स्र िैक्क्षक प्रदि्षन र उमेर उपयुक्त सामाक्जक सीप यो 
अनौपचाररक िैक्क्षक सेद्टङ्गमा सफिताको िाभग अपेक्क्षत छ।

• चौरो कक्षामा िुरू, भवद्ारथीहरू हाम्ो P.I.R.A.T.E. मा िाग 
लिन्छन्। 1:1 य्रि काय्षक्रम, जसको माध्यमबाट उनीहरू आईप्ाड 
वा क्रोमबुक ससक्को िाभग प्रयोग गन्षको िाभग जारी गररन्छ।

• भवद्ारथीहरू भवद्ारथी नेतकृत्व सम्मेिन द्दवस र हाम्ो 
आत्म द्नददेलित लिक्षण िोकेसमा िाग लिन्छन्।

जे. ग्ाहम ब्ाउन स्कू ि
ठेगाना: 546 S. First Street, Louisville, KY 40202 फरोन: (502) 485-8216
तप्न्न्सपि: Angela Parsons तवद्ार्थी भना्य: 738
वेब: http://www.mybrownschool.org

म्ागनेट स्कू ि
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व्व्टनी युवा प्रारभमक फे्न्च भवसज्षन र अन्रा्षन्तष्टय स्ातक 
भवश्व भवद्ािय हो। हाम्ो भवश्वव्ापी मान्यता प्राप्त अन्रा्षन्तष्टय 
स्ातक प्रारभमक वर्ष काय्षक्रमको माध्यमबाट, हामी अन्रा्षन्तष्टय 
मन िएका नागररकहरू जो भवश्वको बारमेा क्जज्ासु बन्छौं। हाम्ो 
सोिपुछ आिाररत र अनुिासद्नक द्नददेिक द्दमाग संिग्न हामी 
संचारक, ससद्धान्, सन्ुलित, प्रभतभबम्म्बत, खुिा द्दमाग, हरेचाह, 
साहसी, जानकार, भवचारक र क्जज्ासु हुनको िाभग माग्षदि्षन 
गद्षछ। हाम्ो फे्न्च भवसज्षन काय्षक्रम केन्टकी राज्यमा पकहिो हो 
र हाम्ो उद्ाटन ककंडरगाट्षन कक्षासँगै 2019-20 िैक्क्षक बर्षमा 
िुरू ियो। फे्न्च भवसज्षन उच् उपज अनुदेिात्मक अभ्ासहरूमा 
द्नि्षर गद्षछ कक पररणामस्रूप द्तु साक्षरता वकृधद्ध, बहुिारावाद, 
र अत्धिक भवकससत न्यकूरोप्ाम्स्टककटी हो कक समस्ा समािान, 
रचनात्मकता, र बकृधद्ध िारा भवकासको समर्षन गद्षछ। गकहरो लिक्षा 
व्व्टनी युवामा हाम्ो भविेरता हो।

स्कू ि हाइिाइट: 

• अन्रा्षन्तष्टय स्ातक (स्कू िव्ापी)

• फे्न्च भवसज्षन

• भवश्व िारा — फे्न्च (स्कू िव्ापी)

• केटीहरू जो कोड, रनमा केटीहरू, भवद्ारथी टेक्ोिोजी नेतकृत्व 
काय्षक्रम (STLP), रोबोद्टक्स सकहत अभतररक्त पाठ्यक्रमहरू

• बासे्टबि सकहत अभतररक्त खेिहरू

न्व्टनी युवा प्ार्ममक

हामी िारीररक, सामाक्जक, िावनात्मक, र बौधद्धक कामको 
माध्यमबाट सम्पकूण्ष बच्ािाई लिक्षणको िाभग व्ापक दृन्तष्टकोण 
प्रदान गननेछौं। यो उच् संरचचत भवद्ाियको वातावरणको 
भित्र प्राप्त गररनेछ जहाँ भवद्ारथीहरूको उच् अपेक्षाहरू दैद्नक 
आवश्यकता हो। अनुदेि को JCPS कोर मकूल्हरूसँग अनुरूप, 
हामी हरेफेरको उपयोग र िेर ैभवद्ारथी द्नददेलित संरचचत ससकाई 
गभतभवधिहरूको सुभविा प्रदान गदा्ष सानो समकूह द्नददेिको माध्य 
बाट हातमा गभतभवधिहरूमा भवद्ारथीहरू संिग्न हुनेछ। यसबाहके, 
हामी आिारिकूत अविारणाहरू र लिक्षण र ससक्ेको िनी र कठोर 
तरीकाहरूमा मापदण्डहरूको िेर ैआिारिकूत स्भिहरूमा ध्यान 
केक््रित गननेछौं। सिरैंको रूपमा, िेफ़नरमा हाम्ो िक्ष्य लिक्षाको 
"अत्ािुद्नक" प्रत्ेक र हरके वर्ष हुनु पछ्ष!

स्कू ि हाइिाइट: 

• िेफ़नर रेिकडिनि एलिमेन्टरी िैक्क्षक 
उत्कृ ष्टताको िामो समयदेखख परम्परा छ। 

• सबै भवद्ारथीहरू कडा हस्क्षेप र सबै भवद्ारथीहरूको 
िाभग संवि्षन अवसरको कारण मध्य भवद्ािय िन्ा 
पकहिे ग्रेड स्रमा वा मारी छन् िनेर सुद्नस्चित गद्षछ 

• ससकाई सबै समयमा उच् संरचचत वातावरणमा हुन्छ।

• आत्म अनुिासन सबै भवद्ारथीहरूको दैद्नक अपेक्षा हो।

• आमाबुवा प्रभतबद्धता र िगातार संिग्नता 
सबै पररवारको अपेक्षा हो।

• हामी पकूण्ष-समय नस्ष र पकूण्ष-समय हस्क्षेप लिक्षक छ।

शेफ़नर टे्क्िशनि एलिमेन्टरी
ठेगाना: 2701 Crums Lane, Louisville, KY 40216 फरोन: (502) 485-8217
तप्न्न्सपि: Zachary Eckels तवद्ार्थी भना्य: 605
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home

म्
ागनेट स्

कूल

ठेगाना: 3526 W. Muhammad Ali Boulevard, Louisville, KY 40212  फरोन: (502) 485-8354
तप्न्न्सपि: Erica Lawrence   तवद्ार्थी भना्य: 226
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/home?authuser=0
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के म्ागनेट काय्यक्रम उपिब्ध छन्?
िेर ैJCPS स्कू िहरू भवलिष्ट म्ागनेट काय्षक्रमहरू कक भविेर लिक्षा फोकस वा िैिी 
प्रदान प्रदान गद्षछ। म्ागनेट काय्षक्रमहरूसँग स्कू िहरू भवद्ारथीहरू जो स्कू िको क्लस्टमा 
रहनको सार सारै जो अन्य क्लस्टरमा बट्छन् तर म्ागनेट काय्षक्रमको भविेर ससक्े 
भवरयको िाि उठाउन वा भवलिष्ट भवरयमा ध्यान केक््रित गन्ष सेवा प्रदान गद्षछ। 

म्ागनेट प्रोग्ाम

*हर्ोननु प्ार्गमकको दोहोरो भाषा स्ेनटी विसजनुन कारनुक्रमको लागग, रातारात मारि 13 क्लस्टर गभरि बस्े विद्ार्थीहरूको 
लागग प्दान गररन्छ। क्लस्टर 13 बानहर बस्े विद्ार्थीहरूको लागग रातारातको व्यिथिा गररएको छैन।

फास्ट तथ्यहरू आिेदन आिश्यकता रातारात अपिादसँग प्दान गररएको*
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म्
ागनेट प्ोग्ामनोट गन्षको िाभग महत्वपकूण्ष

तपाईंको क्लस्टर भित्र स्कू िहरूको अभतररक्त, तपाईं पद्न तपाईंको बच्ाको िाभग हाम्ो 
िेर ैस्कू िहरू मध्ये म्ागनेट काय्षक्रमहरूिाई पेि गन्षको िाभग आवेदन द्दन सक्ुहुन्छ। 
भवद्ारथीहरू आफ्ो क्लस्टरमा स्कू िहरूको अभतररक्त दुई म्ागनेट काय्षक्रमको िाभग 
आवेदन गन्ष सकछन्।

• क्िसेम्बर 15, 2021 करो माध्मबाट नरोभेम्बर 1, 2021 करो आवेदन अवधधमा 
प्ार्ममक म्ागनेट काय्यक्रमकरो िातग आवेदन गनने सबै तवद्ार्थीहरू प्वेशकरो 
िातग िटरीमा सामेि हुनेछन्। त्हाँ कुनै अभतररक्त चयन मापदण्ड वा प्रारभमक 
म्ागनेट काय्षक्रम प्रवेिको िाभग आवश्यक सामग्री छैन। यद्द तपाईं सुरुमा 
तपाईंसकूचीबद्ध स्कू िहरू मध्ये स्ीकार गररएको छैन, तपाईं अतप्ि 1, 2022 विारा 
प्रतीक्षा सकूचीमा तपाईंको ठाउँको बारमेा सकूचचत गररनेछ।

• वत्यमान वा पकूव्य म्ागनेट काय्यक्रम तवद्ार्थीहरूकरो भाइबदहनीहरू आवेदन 
प्क्क्रयामा प्ार्ममकता प्ाप्त गददैनन्। यद्भप, एउटै जन् भमभत (जुम्ल्ाहा, तीन, 
आद्द) जो काय्षक्रमको िाभग आवेदन द्दइरहकेा िाईबकहनीहरूको िाभग आवेदनको 
रूपमा व्वहार गररनेछ। यी अवथिामा, आमा बुबा अझै पनी प्रत्ेक बच्ाको िाभग 
अिग आवेदन पेि गनु्षपछ्ष।
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स्कू ि प्रोफाइि

शशक्ण र शशक्ामा उत्कृ ष्टताकरो िातग एकेिेमी
स्कू ि: जेबी एटक्कन्सन जजल्ाव्ापी तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

यो काय्षक्रम उच् प्रिावकाररता, अनुसन्धान आिाररत द्नददेिात्मक अभ्ास र लिक्षक व्ावसाधयक भवकास 
प्रदान गद्षछ। िुइसभिि भवश्वभवद्ािय (UofL) को भवश्वभवद्ाियसँग पारस्ररक रूपबाट िािदायक 
साझेदारीको माध्यमबाट, एटककन्सन िैक्क्षक उपिस्ब्ध, सामाक्जक बकृधद्ध, र प्रत्ेक भवद्ारथीको चररत्र भवकासको 
समर्षन गद्षछ। स्कू ििे पकूण्ष-समय पाररवाररक संसािन के्रि (FRC), स्कू िपधछ पहँुच काय्षक्रम, मानससक 
स्ास्थ्य सेवा, स्ास्थ्य स्कीद्नंग, र सल्ाह काय्षक्रम प्रदान गद्षछ प्रत्ेक भवद्ारथीिाई आफ्ो क्षमतासम्म पुग्न 
मद्दत प्रदान गद्षछ। 

सञ्ार
स्कू ि: ब्ेक्कनररज-फ्रैं कलिन क्लस्टर 8 बाट 13 मा तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ। 

यस काय्षक्रममा भवद्ारथीहरूिाई समकृद्ध र वास्भवक जीव को स्थिभतमा उनीहरूिाई िागकू गररे आफ्ो संचार 
सीपको भवस्ार गछ्ष। संचार भवद्ारथीहरू रचनात्मक संचार र कडक्जटि भमकडयामा सारै दृश्य र प्रदि्षन किा 
अनुिवहरूमा कामको माध्यमबाट आफ्ो नेतकृत्व, पारस्ररक, र संचार सीप बकृधद्ध गद्षछ। 

दरोहरोररो भाषा स्ेनी तवसज्यन 
स्कू ि: हर्रोन्य यस काय्यक्रम जजल्ाव्ापी प्दान गद्यछ, यातायातसँगै मात्र क्लस्टर 13 मा तवद्ार्थीहरूिाई 
प्दान गररएकरो छ।

हरोन्षको काय्षक्रम दैद्नक स्ेनी भवसज्षन अनुिव प्रदान गद्षछ कक भवद्ारथीहरूिाई पढ्न, िेख्, र स्ेद्निमा 
कुिितापकूव्षक बोल्को िाभग तैयार गद्षछ। भवद्ारथीहरू (पाँचौं कक्षाबाट ककंडरगाट्षन) स्ेनीमा दैद्नक गक्णत 
र भवज्ान लिक्षा प्राप्त, जबकक अन्य सामग्री क्षेत्रहरू अंग्रेजीमा पढाईन्छ। भवद्ारथीहरू स्ेद्नि किा वग्षमा 
सांस्कृ भतक संवि्षनबाट िाि उठाउँछन्, जो स्ेद्नि िारा र संस्कृ भत लिक्षासँग किाको संयोजन गद्षछ। यो 
काय्षक्रम दुबै भवद्ारथीहरूको िाभग जो दोस्ो िाराको रूपमा स्ेनी ससक्को िागी सारै दोस्ो िाराको रूपमा 
अंग्रेजी ससक्े भवद्ारथीहरूको िाभग िािदायक छ। हरोन्षको स्ेनी भवसज्षन भवद्ारथीहरू दोहोरो िारा समुदायको 
िारा ससकाई र भवभवि सांस्कृ भतक अनुिवहरूको समावेिको प्रिंसा सराहनासँग कहस्ा हो।

म्ागनेट प्रोग्ाम
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पया्यवरण अध्यन 
स्कू ि: परोट्यल्ाण्ड क्लस्टर 7 बाट 13 मा तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

वातावरणीय अध्ययन काय्षक्रमका भवद्ारथीहरू सामुदाधयक साझेदारीको माध्यमबाट वातावरण आिाररत सेवा 
लिक्षा र सहयोगमा िाग लिन्छन्, द्दगो अभ्ासहरूको प्रयोग जुन वास्भवक दुद्नयाको स्थिभतमा िागकू गररन्छ। 
ससक्ेमा र िारीररक, बाकहरी संसारको बारमेा ससकेर, भवद्ारथीहरूिाई वातावरणको िाभग सम्मानको भवकास 
र ज्ान र सीपसँग सुसक्जित छन् आफ्ो िैक्क्षक, सामाक्जक, र नागररक भवकासमा आफ्ो अधिकतम क्षमता 
प्राप्त गन्षको िाभग हो। बाकहरी लिक्षा अनुिव र हस्ाक्षर ग्रेड-स्र क्षेत्र अध्ययन भवद्ारथीहरूिाई आिोचनात्मक 
सोच्नको रूपमा सारै संिग्न भवश्वव्ापी नागररक बन्न मद्दत गछ्ष।

उपहार र प्ततभाशािी 
स्कू ि: मादटटि न िुर्र क्कंग जकूक्नयर यरो काय्यक्रम जजल्ाव्ापी प्दान गद्यछ।

माद्टटि न िकूरर ककंग जकूद्नयर मात्र प्रारभमक भवद्ािय हो कक यो काय्षक्रम क्जल्ाव्ापी प्रदान गद्षछ। प्रभतिािािी 
र प्रभतिािािी म्ागनेट काय्षक्रम महत्वपकूण्ष सोच रणनीभतहरू, पररयोजना आिाररत लिक्षा, प्रभतिा भवकास, 
र नेतकृत्वको अवसरको माध्यमबाट उन्नत लिक्षारथीको अद्वितीय आवश्यकताहरूिाई पकूरा गद्षछ। भवद्ारथीहरू 
उपयुक्त सारी समकूहहरूसँग सुद्नस्चित गन्षको िाभग काम गरररहछेन्, राजािे कुि स्कू ि क्लस्टर समकूह प्रदान 
गद्षछ। कठोर िैक्क्षक अपेक्षाहरू, त्वरण, र व््क्तगत र सहकमथी असाइनमेन्टको संयोजन भवद्ारथीहरूको 
िैक्क्षक र रचनात्मक प्रभतिाको भवस्ार गद्षछ। भवद्ारथीहरू आिोचनात्मक सोच्ने, उच् स्र मा प्रदि्षन, र सामग्री 
मापदण्ड र दक्षताको आफ्ो समझ गकहरो गन्षको िाभग अपेक्क्षत छन्।

स्ास्थ्य र कल्ाण 
स्कू ि: वेलिंगटन क्लस्टर 1 देन्ख 6 सम्मका तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

यो काय्षक्रम व्ापक स्ास्थ्य लिक्षामा भविेर अध्ययन प्रदान गद्षछ, भवद्ारथीहरूको व््क्तगत स्ास्थ्य र 
ििाइिाई बढावा द्दन्छ, र सम्बम्न्धत क्ाररयर र अनुिवहरू को अन्वेरण गद्षछ कक सीप र स्िावहरूिाई अकको 
स्रमा संक्रमणको िाभग आवश्यक छ। 

अन्तरा्यन््रिय/सांस्कृ ततक अध्यन र भाषा 
स्कू ि: यरो काय्यक्रम फेयरिेि (क्लस्टर 1 बाट 7) र गरोल्डस्मिर् (क्लस्टर 8 बाट 13) मा प्दान गररएकरो छ; 
स्ेनी तवसज्यन पक्न गरोल्डस्मिर् म्ागनेट काय्यक्रमकरो भागकरो रूपमा पेश गररन्छ।

भवश्वव्ापी प्रभतस्िथी र आपसमा जोकडएको संसारको चुनौभतहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग मद्दत गन्ष हो, यो 
काय्षक्रम कठोर पाठ्यक्रम अन्रा्षन्तष्टय संस्कृ भत, मुद्दाहरू, र दृन्तष्टकोणसँग जोकडएको प्रदान गद्षछ। काय्षक्रमिे 
कब्म्मा भवश्व िारामा उच् दक्षतामा जोड द्दन्छ। थिानीय र अन्रा्षन्तष्टय भवद्ाियहरू, व्वसायहरू, र 
संगठनहरूसँग साझेदार को माध्यमबाट, भवद्ारथीहरू प्रामाक्णक, अन्रा्षन्तष्टय समस्ा आिाररत र सेवा ससकाउने 
पररयोजनाहरू दुबै वस्ुत र अनुहारमा िाग लिन्छन्। 

म्
ागनेट प्ोग्ाम
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नेतकृत्व एकेिेमी 
स्कू ि: ममि क्ररीक क्लस्टर 1 देन्ख 5 सम्मका तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

स्टीफन कोवेको नेतकृत्व ससद्धान्हरूको माध्यमबाट, सेवा ससकाउने पररयोजनाहरू, सहकारी समकूहहरू, र स्कू ि 
देखख किेजको िाभग क्ाररयर पहिहरू, भवद्ारथीहरू उमेर उपयुक्त नेतकृत्व अविारणाहरू र अभ्ासहरूको िाभग 
जोखखम प्राप्त छ। भवद्ारथीहरूिाई पद्न आफ्ो क्षमतामा भवश्वास प्राप्त र नेतकृत्वको िकूभमकामा सेवा गन्षको िाभग 
आफ्ो क्षमता वकृधद्ध गद्षछ। 

गशणत/तवज्ान/प्तवधध 
स्कू ि: व्ीटिे यरो काय्यक्रम जजल्ाव्ापी प्दान गद्यछ।

गक्णत/भवज्ान/टेक्ोिोजी (MST) काय्षक्रम क्जज्ासु भवद्ारथीहरूको िाभग समकृद्ध र केन्टकी िैक्क्षक मापदण्ड 
िन्ा बाकहर आफ्ो लिक्षा भवस्ार गनने अवसरहरूको खोजीमा कडजाइन गररएको हो। काय्षक्रममा प्रवेिमा, 
भवद्ारथीहरूिाई आफ्ो लिक्षामा िाग लिने र सहयोगी समस्ाको समािान, महत्वपकूण्ष सोच, अनुसन्धान, र 
उनीहरूको द्नष्र्षको साव्षजद्नक प्रस्ुतीकरणको माध्यमबाट द्तु गभतमा सानने अपेक्षा गररन्छ। भवद्ारथीहरू 
संवि्षन र िैक्क्षक प्रभतयोभगताहरूको िाभग िगातार पहँुच छ। 

माइक्ररोसरोसाइटी
स्कू ि: भारतीय टे्ि क्लस्टर 6 र 7 मा तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

माइक्रोसोसाइटी काय्षक्रम भवद्ारथीहरूिाई आफ्ै कडजाइनको समुदायमा क्जम्मेवार, हरेचाह, र उत्ादक नागररक 
बन्नको िाभग प्रोत्ाकहत गद्षछ। कठोर िैक्क्षक पाठ्यक्रम केन्टकी िैक्क्षक मापदण्डसँग िक्क्तबद्ध वास्भवक 
दुद्नयासँग ससकाउने, प्रत्ेक भवद्ारथीको लिक्षा प्रासंभगक बनाउँछ। भवद्ारथी उद्मीहरू सामान र सेवाहरू 
उत्ादन, द्नवा्षचचत अधिकारीहरू कानकून थिाभपत, न्यायािीिहरू भववाद मध्यथिता, र पत्रकारहरूिाई कराहरू 
रियाक गछ्ष। माइक्रोसोसाइटी भवद्ारथीहरूिाई अकको पुस्ाको सीपहरू छन् कक संचार, आिोचनात्मक सोच, 
रचनात्मकता, पहि, र नवीनता सकहत आफ्ो िभवष्यको िाभग सिक्त छन्।

मरोने्टसरी
स्कू ि: केनेिी मरोने्टसरीि ेक्लस्टर 1 देन्ख 8 सम्म तवद्ार्थीहरूकरो सेवा गद्यछन्, र  करोिररज टेिरि े
क्लस्टर 9 देन्ख 13 सम्म तवद्ार्थीहरूकरो सेवा गद्यछन्। जजल्ाभरका तवद्ार्थीहरूिाई उनीहरूकरो ठेगानामा 
आधाररत तवद्ाियहरू मध्े एकमा तरोक्कएकरो छ।

आिोचनात्मक सोच र आत्म द्नददेलित लिक्षा मने्टसरी काय्षक्रमको बलियो फोकस हो। पाठ्यक्रम िारा किा, 
गक्णत, भवज्ान, र सांस्कृ भतक अध्ययनको रूपमा यस्ो कोर क्षेत्रहरूमा फम्ष आिार प्रदान गद्षछ। समकूहहरूको 
ककससममा सार काम गररे, भवद्ारथीहरू गैर प्रभतस्िथी वातावरणमा नेतकृत्व सीप प्राप्त गद्षछ कक टीम वक्ष , समस्ा 
समािान गनने सीप, आत्मभवश्वास, आत्म-सम्मान, र सामाक्जक जागरूकतािाई बढावा द्दन्छ। 

म्ागनेट प्रोग्ाम
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म्
ागनेट प्ोग्ामप्दश्यन र/वा दृश् किा 

स्कू ि: लिंकन जजिाव्ापी प्दश्यन किा म्ागनेट स्कू ि हरो, क्कंग जजिाव्ापी प्दश्यन र दृश् किा 
काय्यक्रम प्दान गद्यछ, र मकूल् क्लस्टर 7 देन्ख 13 सम्म तवद्ार्थीहरूकरो िातग दृश् किा काय्यक्रम 
प्दान गद्यछ।

प्रदि्षन र/वा भिजुअि आट््षस भवद्ारथीहरू नकृत्, नाटक/धरएटर, सङ्गीत, र/वा दृश्य किा मा भविेर, गहन 
अध्ययनमा संिग्न छन् आफ्ो किात्मक क्षमताको भवकास र मध्य भवद्ािय किा म्ागनेटमा सभिव 
प्रवेिको िाभग तयार गन्ष हो। 

प्ततभा तवकास 
स्कू ि: बाइक जजल्ाव्ापी तवद्ार्थीहरूिाई यरो काय्यक्रम प्दान गद्यछ।

प्रभतिा भवकास काय्षक्रम सकक्रय लिक्षा, िरे ैबौधद्धकता, लिक्षामा किा, एककककृ त भवरयवस्हुरू, पररयोजना 
आिाररत लिक्षा, र भवद्ारथी छनौटको ससद्धान्मा आिाररत छ। किा प्रिाभवत पाठ्यक्रम र कठोर िैक्क्षक 
अपके्षाहरूको सयंोजनको माध्यमबाट, भवद्ारथीहरू िकै्क्षक, किात्मक, र रचनात्मक प्रभतिाको भवकास गछ्ष। 
उपहार र प्रभतिािािी सवेाहरू सब ैअभग्रम काय्षक्रम भवद्ारथीहरूको िाभग भविदे्दत द्नददेिनसगैँ प्रदान गररन्छ। 

टे्क्िशनि शशक्ा 
स्कू ि: फरोस्टर र शेल्ी परम्परागत शशक्ा जजल्ाव्ापी प्स्ाव।

रेिकडिनि म्ागनेट काय्षक्रम उच् संरचचत लिक्षा वातावरणमा कठोर िैक्क्षक पाठ्यक्रम प्रदान गद्षछ कक 
अधिकतम भवद्ारथी उपिस्ब्धको िाभग आवश्यक छ। रेिकडिनि काय्षक्रम उच् िैक्क्षक मापदण्ड, उचचत 
आचरण, नागररकता, र आत्म अनुिासनको भवकासमा जोड जोड राखेर भवद्ारथीको वकृधद्धमा योगदान गद्षछ। 
मुख्य भवरयहरू फोकस र महत्वपकूण्ष सोचमा जोर भवद्ारथीहरूिाई आिारिकूत ज्ानको द्नमा्षण र मौलिक 
सीपमा उच् क्षमता हाससि गन्षमा मद्दत गछ्ष। 
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कसरी एप्ाई गनने
जजल्ासँग अनिाइन दता्य गनु्यहरोस्।
आवेदन गनु्ष िन्ा पकहिे, बािबालिकामा प्रवेि गनने सबै भवद्ारथीहरू जो पकहिे JCPS स्कू िमा िाग 
लिएका छैनन् क्जल्ा वा कुनै JCPS प्रारभमक भवद्ाियमा अनिाइन दता्ष गनु्ष पछ्ष। भवद्ारथीहरू जो 
पकहिे JCPS स्कू िमा िाग लिएका छन् र पकहिे नै दता्ष पकूरा गररयो फेरर दता्ष गन्षको िाभगआवश्यक 
छैन। पटक दता्ष पकूरा िएपधछ, JCPS तपाईंको जानकारी प्रमाक्णत गद्षछ र तपाईं तपाईंको आवेदन पकूरा 
गन्षको िाभग कोड पठाउनेछ। यो प्रकक्रया दुई द्दन सम्म िाग्न सकछ। 

तपाईं तपाईंको कोड प्राप्त गररसकेपधछ, बािबालिकामा प्रवेि गनने भवद्ारथीहरू आफ्ो क्लस्टरको 
सार सारै कुनै पद्न म्ागनेट स्कू िहरू वा म्ागनेट काय्षक्रमहरू भित्र स्कू िहरूमा आवेदन द्दन 
सकछन्। पत्ा िगाउनको िाभग कुन क्लस्टरिे तपाइँको ठेगाना प्रदान गद्षछ, JCPS जनसांख्ख्यकी 
काया्षिय (502) 485-3050 मा फोन गनु्षहोस् वा http://apps.jefferson.kyschools.us/
demographics/schoolfinder.aspx मा अनिाइन SchoolFinder प्रयोग गनु्षहोस्। 

आवेदन अनिाइन वा व्क्तिमा पकूरा गनु्यहरोस्।
पकहल्ो पटक JCPS एलिमेन्टरी स्कू ि प्रवेि हँुदा सबै भवद्ारथीिाई आवेदन आवश्यक छ। रप रुपमा, 
आवेदन प्रारभमक भवद्ारथीहरूको िाभग जो साररएको छ वा जो म्ागनेट वा म्ागनेट काय्षक्रममा िागकू 
गन्षको िाभग आवश्यक छ। 

अनिाइन आवेदन फारम र क्नददेशन जजल् करो वेबसाइट www.jefferson.kyschools.us 
मा र 4309 भबिप िेन मा स्थित पन्ीकरण साइटमा उपिब्ध छन्। तईइँ द्नम्न थिानहरूमा व््क्त* 
मा पद्न आवेदन द्दन सक्ुहुन्छ: 

• क्ालिफोद्नटि या सामुदाधयक के्रि,  
1600 W. St. Catherine Streetमा JCPS सेटिाइट काया्षिय

• JCPS स्ाटेिाइट काया्षिय एकेडेमी @  िवनीमा,  
4018 W. Market Street

• कुनै JCPS एलिमेन्टरी स्कू ि

• JCPS अंग्रेजी दोस्ो िारा (ESL) काया्षिय,  
1325 Bluegrass Avenueको रूपमा

*ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको कारणिे दता्ष/आवेदन अवधििाई प्रिाभवत 
गन्ष सकछ, पररवारिाई कि गन्षको िाभग प्रोत्ाकहत गररन्छ (502) 313-HELP यद्द यी साइटहरू 
आगमन िन्ा पकहिे उपिब्ध छन्। सेटिाइट काया्षिय मात्र द्नयु्क्तविारा उपिब्ध छन्।
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• www.jefferson.kyschools.us मा जानुहोस्, लिङ्क क्क्लक गनु्षहोस् र दता्ष गनु्षहोस् र 
िागकू गनु्षहोस्, र द्नददेिनहरू पािना गनु्षहोस्। 

• भवद्ारथी जसका आमाबुबा अकको काउन्टी वा अन्य राज्य बाट जेफरसन काउन्टीमा साददै छन् दता्ष 
गनु्षअधघ जेफरसन काउन्टीमा द्नवासको प्रमाण प्रदान गनु्षपछ्ष। अधिक जानकारीको िाभग, कि 
(502) 485-6250 वा askstudentassignment@jefferson.kyschools.us मा 
ईमेि पठाउनुहोस्।

क
सरटी एप्

ाई गनने

• म्ागनेट आवेदन पेस म्ागनेट स्कू ि वा काय्षक्रममा प्रवेि को ग्ारने्टी छैन। 

• प्रतीक्षा सकूचीहरू वर्ष देखख वर्ष सम्म राखखएको छैन। 

• म्ागनेट आवेदन मात्र म्ागनेट आवेदन अवधिको दौरान सम्पादन गन्ष सककन्छ। 
यद्द पररवत्षन आवेदनको िाभग बनाईएको छ, केवि सबैिन्ा िख्षरको 
पररवत्षनहरूिाई भवचार गररन्छ।

• वत्यमान वा पकूव्य म्ागनेट स्कू ि तवद्ार्थीहरूकरो भाइबदहनी आवेदन प्क्क्रयामा 
प्ार्ममकता प्ाप्त गददैनन्। यद्भप, एउटै जन् भमभत (जुम्ल्ाहा, तीन, आद्द) 
जो म्ागनेटको िाभग िटरीको उपयोगको िाभग आवेदन द्दइरहकेा छन् ती 
िाइबकहनीहरूको िाभग आवेदनको रूपमा व्वहार गररनेछ। यी अवथिामा, आमा 
बुबा अझै पनी प्रत्ेक बच्ाको िाभग अिग आवेदन पेि गनु्षपछ्ष।

• गित जानकारी पेस गदा्ष आवेदन िकून्य हुनेछ।

• आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गनने भवद्ारथीहरू अतप्ि 1, 2022 विारा आफ्ो 
आवेदनको स्थिभतको बारमेा सकूचचत गररनेछ। 

• भवद्ारथीहरू सिरैं आफ्ो क्लस्टर भित्र स्कू िमा उपस्थित हुन सकछन्। 

• भवद्ारथीहरू म्ागनेट स्कू ि वा काय्षक्रममा िाग लिनको िाभग जेफरसन 
काउन्टीको द्नवासी हुनु पछ्ष। यद्द पररवारहरू थिानान्रण गरीरहकेा छन्, उनीहरू 
(502) 485-6250 मा भवद्ारथी असाइनमेन्ट काया्षिय सम्पक्ष  गनु्ष पछ्ष।

नोट गन्षको िाभग महत्वपकूण्ष

ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्: तपाईं आफ्ो बच्ािाई स्कू िको िाभग पद्न आप्रवासन स्थिभत र/वा द्नस्चित, 
द्नयभमत, र पया्षप्त राभत्र द्नवासको िाभग दता्ष गन्ष सक्ुहुन्छ।
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असािारण बाि लिक्षा (ECE) सेवाहरू अपाङ्गता िएका व््क्तहरूको िाभग 
अपाङ्गता लिक्षा अधिद्नयम (IDEA) र केन्टकी प्रिासद्नक द्नयमहरू (KARs) को 
सारमा उपिब्ध छन्। भवद्ारथीहरूिाई व््क्तगत लिक्षा काय्षक्रम (IEP) मा वक्णटि त 
अनुसार उनीहरूको आवश्यकताहरूिाई पकूरा गन्षको िाभग भविेर रूपबाट कडजाइन 
गररएको द्नददेि प्राप्त हुन्छ। प्रत्ेक भवद्ारथी स्कू िमा सेवा गररन्छ कक उनीहरू िाग 
लिन्छन् यद्द असक्षम निएसम्म IEP केकह अन्य व्वथिाको आवश्यकता छ।

ECE अभििावक संसािन के्रि आमाबाबुिाई भविेर लिक्षा प्रकक्रया बुझ्न मद्दत 
गद्षछ। कम्षचारी आमाबुबािाई आफ्ो बच्ाको भवद्ाियसँग साझेदारीमा काम गन्ष 
मद्दत गद्षछ। ECE वेबसाइट आकिन, IEP भवकास, अभििावक संसािन, द्नयु्क्त, 
काय्षक्रम, नीभत र प्रकक्रयाहरू, र https://www.jefferson.kyschools.us/
node/5131 मा धछटो कि लिम्सं्टग मा जानकारी प्रदान गद्षछ।

श
ैक्षि

क
 अ

पाङ्गता भएक
ा विद्ार्थीहरू

क
ो ल

ागग सेिाहरू

शैशक्क अपाङ्गता भएका 
तवद्ार्थीहरूकरो िातग सेवाहरू 
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प्ारम्भिक बचपन 
काय्यक्रम
JCPS प्रारम्भिक बचपन योग्ता द्दिाद्नददेिहरू बैठक पररवारहरूिाई पकूरा द्दन पकूव्षस्कू िी 
सेवाहरू प्रदान गद्षछ। JCPS प्रारम्भिक बचपन हप्ताको पाँच द्दन संचालित हुन्छ र 
जेफरसन काउन्टी िरमा िेर ैथिानहरूमा 3,000 िन्ा बढी भवद्ारथीहरूको सेवा गद्षछ। 
यातायात यस काय्षक्रममा पररवारहरूको िाभग उपिब्ध छ।

स्कू ि वर्ष 2022-2023 को िाभग, हामी भवद्ारथीहरू जो अगस्ट 1, 2022 सम्म घरिेु 
आय ददशाक्नददेशहरूकरो आधार मा 4 बष्य पुराना सेवा गननेछौं। हामी ती भवद्ारथीहरूिाई 
जो 2022-2023 शैशक्क बष्य करो समयमा कुनै पक्न 3 वा 4 बष्यका उमेरका छन् र 
अपाङ्गता भएका व्क्तिहरूिाई अपाङ्गता लिक्षा ऐन (IDEA) र केन्टकी प्रिासद्नक 
द्नयमन (KARs)को अनुसार उल्ेखखत गररएको छ।

हाम्ो काय्षक्रम सुद्नस्चित गद्षछ कक भवद्ारथीहरू सीपको दायराको भवकास गन्षको 
िाभग उनीहरू ककंडरगाट्षनमा सफि हुनको िाभग तयार छन्। यी सीप सेटको सबैिन्ा 
महत्त्वपकूण्ष सामाक्जक-िावनात्मक भवकास छ—सहानुिकूभत र आफ्ो सारीहरूको समकूहसँग 
सफितापकूव्षक अन्रकक्रया र वयस्हरूसँग सक्जिै सम्बम्न्धत गनने क्षमता गद्षछ। प्रारम्भिक 
बचपन स्टाफ प्रत्ेक बच्ाको स्ािाभवक इछिा ससक् र तपाईं तपाईंको बच्ाको पकहिो 
र सबैिन्ा महत्त्वपकूण्ष लिक्षकको रूपमा सम्मान गन्षको िाभग िेर ैबनाउनुहुन्छ।

प्रारम्भिक बचपन काय्षक्रमको िाभग आवेदन गन्ष सक्जिो छ। तपाईं अनिाइन आवेदन 
र आवश्यक कागजातहरू अपिोड गन्ष सक्ुहुन्छ, वा तपाईं िाम भबन्लं्डग, 4309 भबिप 
िेनमा प्रारम्भिक बचपन आवेदन के्रि भ्रमण*  गन्ष सक्ुहुन्छ। आवेदनहरू भबहान 8 बजे 
देखख बेिुका 4 बजे, सोमबार देखख िुक्रवारसम्म स्ीकार गररन्छ। अधिक जानकारीको 
िाभग वा द्नयु्क्त गन्षको िाभग, कि (502) 485-7677 गनु्षहोस्।

प्ारम्भि
क

 बचपन क
ारनुक्र

म

*ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको कारणिे दता्ष/आवेदन 
अवधििाई प्रिाभवत गन्ष सकछ, पररवारिाई कि गन्षको िाभग प्रोत्ाकहत गररन्छ 
(502) 313-HELP यद्द यी साइटहरू आगमन िन्ा पकहिे उपिब्ध छन्।
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दरोस्रो भाषाकरो रूपमा 
अंग्ेजी
दोस्ो िाराको रूपमा अंग्रेजी (ESL) काया्षिय 1325 लिकूग्रास एवेन्यकूमा पररवारहरू जो 
अंग्रेजीसँग मद्दत सेवा गद्षछ। ESL भविाग भवद्ारथीहरू र पररवारसँग भमिेर काम गद्षछ 
सुद्नस्चित गन्षको िाभग कक अंग्रेजी िारा लिक्षारथीहरू अंग्रेजी दक्षता प्राप्त गद्षछ। भविाग 
िारा सेवाहरू प्रदान गद्षछ, र िैक्क्षक प्रकक्रयामा बलियो सम्बन्ध कायम राख् मद्दत गन्ष 
पररवारहरू र स्कू िहरूको बीच संचा को सुभविा गछ्ष। िेटघाट गन्षको िाभग  
(502) 485-3623 मा ESL काया्षियिाई सम्पक्ष  गनु्षहोस्।

दोस्
ो भाषाक

ो रू
पमा अ

ंग्ेज
टी

ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्:
तपाईं आफ्ो बच्ािाई स्कू िको िाभग पद्न आप्रवासन स्थिभत र/वा द्नस्चित, 
द्नयभमत, र पया्षप्त राभत्र द्नवासको िाभग दता्ष गन्ष सक्ुहुन्छ।
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प्या सरोधधने प्श्नहरू
प्श्न: म कसरी दता्य र स्कू िहरूमा आवेदन ददन सकछरु ? 
उत्तर: अनिाइन आवेदन कम्प्कूटर, ट्ालिेट, वा मिाट्ष फोनमा पहँुच गन्ष सककन्छ। यद्द तपाईंसँग इन्टरनेटको 
पहँुच छैन िने, तपाइँ व््क्त* नक्जकैको स्कू ि वा JCPS पंजीकरण साइट िाम भबन्लं्डग (4309 भबिप िेन) 
मा स्थित वा JCPS उपग्रह काया्षियहरू मध्ये, क्ालिफोद्नटि या सामुदाधयक के्रि (1600 मा आवेदन द्दन 
सक्ुहुन्छ पस्चिम सेन्ट क्ाररीन ट्रिीट) र एकेडेमी @ िवनी (4018 पस्चिम बजार ट्रिीट) हो।

 
प्श्न: स्कू ि छनौट भनेकरो के हरो? 
उत्तर: JCPS स्कू ि छनौट प्रणािी प्रदान गद्षछ कक आमाबुबािाई स्कू िमा िागकू हुन्छ कक सबै िन्ा 
राम्ो आफ्ो बच्ाको आवश्यकताहरूिाई पकूरा गद्षछ। हामी अभििावकहरूिाई स्कू ि वा काय्षक्रममा 
राम्ोसँग उनीहरूको बच्ाको आवश्यकताहरू र उनीहरूको ससकाउने िैिीको िाभग आवेदन द्दएर िैक्क्षक 
सफितािाई बढावा द्दन्छौं।  

प्श्न: कती म्ागनेट छनौटहरू म मेररो बच्ाकरो िातग पेश गन्य सकछरु ?
उत्तर: आमा बुबा आवेदनमा दुई म्ागनेट छनौट गन्षको िाभग छनौट गन्ष सक्ुहुन्छ। 

प्श्न: म कसरी फरक स्कू ि वा काय्यक्रमकरो िातग आवेदन पररवत्यन  
गन्य सकछरु ? 
उत्तर: अनिाइन आवेदन क्िसेम्बर 15, 2021 सम्म पररवत्षन गन्ष सककन्छ। आवेदन अवधि बन् िएपधछ 
पररवत्षन अनुमभत छैन।  

प्श्न: म कसरी मेररो क्नवास स्कू ि पत्ता िगाउन सकछरु ? 
उत्तर: JCPS वेबसाइटमा तपाईंको स्कू ि खोज्को िाभग स्कू ि खोजकको उपयोग गनु्षहोस्।

 

*ककृ पया नरोट गनु्यहरोस्: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको कारणिे दता्ष/आवेदन अवधििाई 
प्रिाभवत गन्ष सकछ, पररवारिाई कि गन्षको िाभग प्रोत्ाकहत गररन्छ (502) 313-HELP 
यद्द यी साइटहरू आगमन िन्ा पकहिे उपिब्ध छन्। सेटिाइट काया्षिय मात्र द्नयु्क्तविारा 
उपिब्ध छन्।
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प्श्न: मैिे आवेदन ददएकरो छरु , तर मेररो ठेगाना पररवत्यन भएकरो छ।  
म के गरँू? 
उत्तर: ठेगाना पररवत्षनिे तपाईंको बच्ाको आवेदनिाई असर पानने छ कक छैन िनेर द्निा्षरण गन्ष  
(502) 485-6250 मा भवद्ारथी असाइनमेन्ट काया्षियिाई कि गनु्षहोस्। केकह भवद्ािय वा 
काय्षक्रमहरूको सीमाहरू छन्, र ठेगाना को पररवत्षन तपाईंको बच्ाको मतिब हुन सकछ, यद्द स्ीकार 
गररयो, फरक स्कू ि असाइनमेन्ट हुनेछ।  

प्श्न: म मेररो बच्ाकरो असाइनमेन्टकरो बारमेा कदहिे र्ाहा पाउने छरु ? 
उत्तर: आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गनने भवद्ारथीहरू अतप्ि 1, 2022 विारा आफ्ो आवेदनको 
स्थिभतको बारमेा सकूचचत गररनेछ।  

प्श्न: मैिे म्ागनेट आवेदन अवधध छरु टेकरो छरु । मेररो तवकल्प के हरो? 
उत्तर: तपाईं क्िसेम्बर 15, 2021 पधछ म्ागनेट आवेदन पेि गन्ष सक्ुहुन्छ; यद्भप, आवेदन मात्र भवचार 
गररनेछ यद्द स्कू ि अभतररक्त भवद्ारथीहरूको िाभग खुल्ा छ। भवद्ारथीहरू सिरैं आफ्ो क्लस्टर भित्र 
स्कू िमा उपस्थित हुन सकछन्।

प्श्न: म अदहिे जेफरसन काउन्टीमा बस्दिन तर स्कू ि शुरू हुनु भन्ा 
पदहिे त्हाँ साननेछरु । के म मेररो बच्ाकरो िागी म्ागनेट आवेदन पेश  
गन्य सकछरु ?
उत्तर: तपाईं तपाईंको बच्ाको िाभग तपाईंको स्कू ि छनौट भवकल्पको िाभग भवचार गन्षको म्ागनेट 
आवेदन पेि गन्ष सक्ुहुन्छ। भवद्ारथीहरू सिरैं आफ्ो क्लस्टर भित्र स्कू िमा उपस्थित हुन सकछन्। तपाईं 
आफ्ो बच्ा JCPS स्कू िमा िना्ष गन्ष सक्ु अधघ जेफरसन काउन्टीमा द्नवासको प्रमाण प्रदान गनु्ष पछ्ष। 
अधिक जानकारीको िाभग (502) 485-6250 मा भवद्ारथी असाइनमेन्ट काया्षियमा कि गनु्षहोस्। 

प्श्न: म जेफस्यन काउन्टी जानु्छ स्कू ि शुरू भएपधछ हरो। मेररो बच्ाकरो 
िातग म्ागनेट तवकल्प के हरो? 
उत्तर: 2022-23 िैक्क्षक वर्षको िुरुवातपधछ जेफरसन काउन्टीमा थिानान्रण गनने भवद्ारथीहरूिाई 
क्िसेम्बर 31, 2022 को माध्यमबाट आफ्ो आगमनको समयमा म्ागनेट स्कू ि भवकल्पको बारमेा 
सोिपुछ गन्ष सकछन् भवद्ारथीहरू सिरैं आफ्ो क्लस्टर भित्र स्कू िमा उपस्थित हुन सकछन्। अधिक 
जानकारीको िाभग (502) 485-6250 मा भवद्ारथी असाइनमेन्ट काया्षियमा कि गनु्षहोस्। 

प्रा सोधिने प्श्न
हरू
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