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जेफरसन काउन्टी पब्लिक 
स्कू लका सबै विद्ार्थीहरूले 
आफ्ो पकूर्ण क्षमतामा पुग्न र 
हाम्ो विविध, साझा संसारको 
विचारशटील, जजम्ेिार 
नागररकको रूपमा योगदान 
गन्ण तयार, सशक्त, र उत्प्रेररत 
स्ातक छन्।
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प्रिन्टिङ गरने बवेला स्कू लको जारकारी सबै ठिक छ।   
यठि तपाईँसँग क्रै रिश्न भए कृपया ससधै स्कू ललाई सम्पक्ष  गर््षहोस्।

सामाग्रीहरू
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जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ल (JCPS) ले उच्च 
विद्ालयका विद्ार्थीहरूलाई कलेज, कररयर र 
जटीिनको लावग कठोर पाठ्यक्रम, रोमाञ्चक कररयर 
माग्णहरू, र शशक्षार्थीहरूलाई चुनौतटी ददने र संलग्न 
गराउने ह्ान्स-अन ससकाइ अिसरहरू प्योग गररे 
तयार गददैछ। हामटीलाई र्ाहा छ कक एउटै साइज 
सबैमा कफट हुँ दैन, र हामटी विविन्न विद्ालय सेदटङहरू, 
काय्णक्रमहरू, र गवतविछधहरू प्दान गन्ण पाउुँदा गि्ण गछछौं 
जसले तपाईंको बच्चालाई उनटीहरूको पकूर्ण क्षमतामा 
पुग्न सशक्त र प्ेररत गछ्ण।

चाह ेतपाईंको बच्चा JCPS मा नयाुँ होस् िा हामटीसुँग 
आफ्ो शशक्षा जारटी राखेको होस्, हामटी िास्तविक-
विश्व अनुप्योगहरू िएका र जटीिनमा मकूल सामग्टी 
ल्ाउन संलग्न, ह्ान्डस-अन ससक््रे अवसरहरू 
माफ्ण त उनटीहरूको रुचचहरू अन्ेषर गन्ण मद्दत गन्ण 
तत्पर छौं। 

सबै JCPS हाई स्कू लहरूले विद्ार्थीहरूलाई कलेज 
के्रकडट कमाउने र क्ाररयर र प्ाविछधक शशक्षा (CTE) 
पाठ्यक्रमहरू शलने अिसर प्दान गद्णछ। लुईसभिलको 
एक्रे डेमरी हाई स्कू लको 15 मा सफलताको लावग 
विद्ार्थीहरू लाई सेट अप गन्णको लावग उनटीहरू 
व्ािहाररक काय्ण अनुिि र उद्ोग प्मारपत्र प्ाप्त 
गन्णको लावग लुईसविलको व्ापार समुदायसुँग 
साझेदारटीमा क्ाररयर-आधाररत शशक्षा समुदाय हन्।  

JCPS ले पररिारहरूलाई वबविन्न म्ाग्न्रेट स्कू ल 
र काय्यक्रमहरू माफ्ण त अझ बढटी विद्ालय छनोट 
विकल्पहरू प्दान गद्णछ जसले विशेष व्ािसाछयक 
माग्णहरूमा ध्ान केज्रित गद्णछ र विशेष ससकाइ 
िातािरर प्दान गद्णछ। 

तपाईंले आफ्ो बच्चाको लावग उत्तम विद्ालय 
उपयुक्त िएको पकहचान गदा्ण, जान्नुहोस् कक हाम्ा 
प्त्ेक विद्ालयमा तरीनवटा मुख्य स्तम्भहरूमा 
दनरन्तर ध्ान केज्रित गनने समवपपि त र अनुििटी शशक्षक र 
कम्णचारटीहरू छन्, जसले शशक्षामा हाम्ो पररित्णनकारटी 
दृष्टिकोरहरूको लावग JCPS राष््रिय मान्यता प्ाप्त 
गरकेो छ: सफलता सरीप, जातरीय समानता, र 
संस्कृ तत र जलवायुको ब्ाकप्ाक।

हामटी उपलब्ध विकल्पहरूको िटीडको समटीक्षा गन्णको 
लावग पल शलनुहोस् र कसरटी उनटीहरू तपाईंको 
बच्चाको ससकाउने शैलटी र चासोसुँग पङ््क्तबद्ध 
गनु्णहोस्। 

JCPS स्ातकहरू कलेज छात्रिृत्त्त मा हरके बष्ण लाखौं 
डलर कमाउुँछन् र प्त्ेक क्षेत्रमा तपाईंकल्पना गन्ण 
सक्ुहन्छ रोमाञ्चक क्ाररयरमा जाने - लुइसविल र 
विश्व िरमा हो। हामटी देख्नको लावग उत्ाकहत छौं कक 
तपाईंको बच्चाको यात्राले उनटीहरूलाई शलन्छ ककनकक 
उनटीहरू संसारमा आफ्ो छाप बनाउन खोजछन्।

TM

Dr. Marty Pollio 
सुपररटेनेन् 
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ल

JCPS मा स्ागत छ!
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अब सुरु गरौ
JCPS सुँग 23 उच्च तवद्ालयहरू छन्, जसमा प्ार्वमक आिासटीय ठेगानाहरू र 7 म्ाग्न्रेट 
स्कू लहरू सेिा गनने 16 व्ापक उच्च विद्ालयहरू समािेश छन्। िैकल्ल्पक विद्ालय र 
काय्णक्रमहरूको बारमेा वििररहरू पृष्ठ 74–79 मा उपलब्ध छन्।

हाल JCPS विद्ालयमा आठौं कक्षामा िना्ण िएका विद्ार्थीहरूलाई उनटीहरूको प्ार्वमक 
आिासटीय ठेगानाको आधारमा स्चाशलत रूपमा हाई स्कू लमा िना्ण गररनेछ जबसम् 
उनटीहरूले अकको विद्ालयमा आिेदन ददएर स्टीकार गरनेन्। 

हामटी बुझछौं कक पररिारहरूले आफ्ो बच्चाको शशक्षाको लावग विकल्पहरू पाउन चाहन्छन्, 
जसमा उनटीहरूको बसोबास गनने विद्ालय बाहके अन्य विकल्पहरू समािेश हन सकछन्। 
आठौं कक्षाका वबद्ार्थीहरूको लावग जो एक स्कू लको लावग जो उनको ठेगानाको सेिाको 
लावग लागकू हन्छ, JCPS नेटिक्ण  स्कू लहरू, लुइसविलेको एकेडमटीहरू, म्ाग्नेट स्कू लहरू, र 
म्ाग्नेट काय्णक्रमहरू सकहत विकल्प प्दान गद्णछ। 

तपाईंको बच्चासुँग प्त्ेक हाई स्कू लमा स्कू ल विकल्पहरू, काय्णक्रमहरू, र प्सादहरूको 
समटीक्षा, र हाई स्कू ल छछ तपाईंको बच्चाको लक्ष्य र िविष्य योजनाहरूसुँग पङ््क्तबद्ध 
गनु्णहोस्।
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तपाईं आफ्ो बच्ालाई स्कू लको लाप्ग पनर आरिवासर स्थिवत र/वा नरश्चित, 
नरयप्ित, र पया्षप्त राप्रि नरवासको लाप्ग िता्ष गर्ष सक््हुन्छ।

तपाईंको अकको चरण 
क्रे  क्रे  हुन्ड?
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1

2

तवकल्प खोज्ुहोस्ड।

तपाईंको स्कू ल छनौट गनु्यहोस्ड।

ननव्रेदन गनु्य।वा तपाईंल्रे स्कू ललाई 
सम्पक्य  गनु्य पछ्य।

तपाईं स्तः िना्य 
हुनुहुन्रेछ

यदद तपाईंल्रे आफ्ो 
बसोबास गनने तवद्ालय:

यदद तपाईं न्रेटवक्य  
स्कू ल, म्ाग्न्रेट स्कू ल, 
वा म्ाग्न्रेट प्ोग्ाम 
रोज्ुहुन्छ िन्रे:

तपाईंको बच्चासुँग

यदद तपाईं JCPS नडस्ट्रिक्टमा 
नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको हाई 
स्कू लमा रहन चाहानुहन्छ, तपाईं 
पकहले नयाँ तवद्ार्थी दता्यको 
बारमेा त्ो स्कू ल (नडस्ट्रिक्ट 
हैन) लाई सम्पक्ण  गनु्ण पछ्ण। 
विद्ालयलाई ठेगानाको प्मार 
चाकहन्छ।

यदद तपाईंको छनौट 
तपाईंको स्कू ल रहन्छ, 
कुनै आिेदन आिश्यक 
छैन। यदद तपाईं हाल 
आठौं कक्ामा िना्य 
हुनुिएको छ िन्रे तपाईं 
तपाईंको आिासटीय 
विद्ालयमा स्चाशलत 
रूपमा िना्ण हनुहनेछ।

यदद तपाईंको छनोट तपाईंको बसोबास 
गनने विद्ालय सटीमा िन्दा बाकहर छ िने, 
आिेदन अिछधमा आिेदन ददनुहोस्: 
नोि्रेम्बर 1-नडस्रेम्बर 15, 2021।

आिेदन अिछधको दौरान आिेदन गनने 
विद्ार्थीहरू अतप्ल 1, 2022 द्ारा 
आफ्ो आिेदनको स्थिवतको बारमेा 
सकूचचत गररनेछ।
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तवकल्प खोज गनु्यहोस्ड

बसोबास स्कू ल

रवेटवक्ष  स्कू ल

ल्इसप्भलको एकवे डेिीहरू

म्ागरवेट स्कू ल

म्ागरवेट रिोग्ाि
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कसररी छनौट गनने

तपाईंको बच्चाको लावग कुन प्कारको ससकाइ 
सेदटङले राम्ो काम गछ्ण ननण्यय गनु्यहोस्ड।

प्त्ेक हाई स्कू लमा छनोट विकल्पहरू, काय्णक्रमहरू, 
र प्स्तािहरूको समरीक्ा गनु्यहोस्ड, र वतनटीहरूलाई 
उच्च विद्ालय पछछ तपाईंको बच्चाको रुचच र जटीिन 
लक्ष्यहरूसुँग पङ््क्तबद्ध गनु्णहोस्।

तपाईँको स्कू लको यदद यातायात प्दान गछ्ण कक नाइुँ  
हेन्यको लावग चेक गनु्णहोस्।

स्कू लको शोकेसमा उपस्थिवत िएर अजै र्प कुरा 
खोज्ुहोस्ड। कृपया र्प वििररको लावग 
jefferson.kyschools.us मा जान्नुहोस्।
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JCPS मा प्ार्वमक आिासटीय ठेगानाहरू प्दान गनने 16 आवासरीय उच्च तवद्ालयहरू 
छन्। त्हाुँ धेर ैमहान काय्णक्रमहरू, विकल्पहरू, र अिसरहरू हाई स्कू ल मा रहन्छन्। 
विद्ार्थीहरू जो आफ्ो दनिास स्कू  मा िाग शलन छनौट गन्णको लावग आिेदन गन्णको 
लावग छैन तर सटीधै स्कू ल सम् पुग्नु पछ्ण।

बसोबास स्कू ल

फास्ट तथ्यहरू आववेिर आवश्यक छैर् यातायात रििार गररन्छ*

*सािान्य 1 िाइल, प्भरि यठि तपाईँ स्कू ल रजजकै बस््हुन्छ भरवे तपाईँलाई 
यातायात रििार गररिैर।
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बसोबास स्
कूल

1. एकेडेमटी @ शिनटी ...................................... पेज 26–27
2. एर्रटन ........................................................ पेज 28–29
3. बालाड्ण ......................................................... पेज 30–31
4. डोस ............................................................. पेज 36–37
5. इस्टन्ण ........................................................... पेज 40–41
6. फेयरडेल ..................................................... पेज 42–43
7. फन्ण क्ररीक .................................................... पेज 44–45
8. आईरोककयुओइस ....................................... पेज 46–47
9. जेफरसनटाउन ............................................. पेज 50–51
10. मेररयन सटी मकूर ............................................. पेज 54–55
11. प्ेजर ररज पाक्ण  ........................................ पेज 56–57
12. सेनेका ......................................................... पेज 58–59
13. साउर्टन्ण ..................................................... पेज 60–61
14. भ्ालटी.......................................................... पेज 62–63
15. िैगनर .......................................................... पेज 66–67
16. िेस्से्टन्ण ......................................................... पेज 68–69

पकूण्ष ववद्ालय वववरणको लाप्ग पृष्ठ रम्बरहरू हरे््षहोस्।

बसोबास हाई स्कू ल

िाथिको ववद्ालय रम्बरहरू प्रेज 15 िा रहकेो रक्ासँग िवेल खान्छ।
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JCPS वित्र 16 व्ापक हाई स्कू लहरू तरीन िौगोसलक न्रेटवक्य हरूमा सुँगठठत छन्। 
यदद तपाईंको बच्चाले आफ्ो दनिास स्कू ल छनौट गददैन, अकको विकल्प तपाइुँको 
नेटिक्ण  स्कू लहरू वित्र हने्णको लावग हो। विद्ार्थीहरू आफ्ो नेटिक्ण  वित्र कुनै पदन 
स्कू लमा आिेदन ददन सकछन्। प्त्ेक नेटिक्ण  वित्र विद्ालयहरूको सकूचटीको लावग 
नक्ा हनेु्णहोस्। 

*सािान्य 1 िाइल, प्भरि यठि तपाईँ स्कू ल रजजकै बस््हुन्छ भरवे तपाईँलाई 
यातायात रििार गररिैर।

न्रेटवक्य  स्कू ल

फास्ट तथ्यहरू आववेिर आवश्यकता यातायात रििार गररन्छ*
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बसोबास हाई स्कू ल

ववद्ालयको रािको छेउिा रहकेा रम्बरहरू िाथिको रक्ा रम्बरहरूसँग सम्बन्धित छर्। 

नेटिक्ण  1

नेटिक्ण  2

नेटिक्ण  3
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लुइसविलको एकेडेमटीहरू 15 JCPS हाई स्कू लहरू कक सबै विद्ार्थीहरूलाई धेर ैह्ान्सन अनुििहरू, 
व्ापार साझेदारहरूसुँग काम गन्णको लावग अनुमवत ददनको लावग क्ाररयर-आधाररत शशक्षा समुदायहरू 
(जस्तै उड्डयन, स्ास्थ्य विज्ान, ईल्जिदनयरर, उत्पादन, पाक, र धेर ैधेर)ै हन्। वतनटीहरूले िास्तविक संसारमा 
मुख्य विषयहरूमा ससककरहकेा छन्। 

एकेडेमटीहरूले नयाुँ प्कारको शैजक्षक अनुिि प्दान गछ्णन् - टे्कडशनल प्विछधहरूबाट गकहरो ससकाइमा 
पररित्णन जसले स्ातकहरूलाई कलेज, कररयर र जटीिनको लावग राम्ोसुँग तयार पाछ्ण। प्त्ेक विद्ार्थीका 
लावग लािहरूमा व््क्तगत ससकाइ अनुिि समािेश हन्छ; हातमा, पररयोजना आधाररत शशक्षामा 
सहिावगता; 21औ ंशताब्टीको आिश्यक सटीपहरूको विकास; र GE उपकरर, UPS, नोट्णन हले्थकेयर, र 
100 िन्दा धेर ैअन्य जस्ता व्िसायहरूसुँग कामको अनुिि गद्णछ। विद्ार्थीको कररयर एकेडेमटीमा चार 
िष्णको अिछधमा, उनटीहरूले दनम्नमा िाग शलने अिसर पाउनेछन्: 

• उद्ोग र कलेज क्षेत्र यात्राहरू
• जब शैडोइंग अनुिि
• समरिोक्ण को माध्मबाट सहकारटी, शशकु्ता, िा इन्न्णशशप िुक्तान गररयो 
• कलेज के्रकडट र उद्ोग प्मारपत्र कमाउने क्षमता
• पोस्टसेकेनरटी संक्रमर योजना र सफलताको सटीपको ब्ाकप्ाक

विद्ार्थीहरूले लुइसविल स्कू लको एकेडेमटीहरूमा आिेदन ददन आिश्यक पददैन यदद यो उनटीहरूको 
बसोबास गनने स्कू ल हो। यदद यो उनटीहरूको नेटिक्ण  वित्रको विद्ालय हो िने, विद्ालयमा आिेदन 
आिश्यक छ। विद्ार्थीहरूलाई यातायात उपलब्ध गराइनेछ यदद छनोटको स्कू ल वतनटीहरूको तोककएको 
बसोबास स्कू ल िा वतनटीहरूको नेटिक्ण  वित्र बस्े विद्ालय हो।*

*सािान्य 1 िाइल, प्भरि यठि तपाईँ स्कू ल रजजकै बस््हुन्छ भरवे तपाईँलाई 
यातायात रििार गररिैर।

लुइसभिलको एक्रे डेमरीहरू

फास्ट तथ्यहरू यठि स्कू ल बसछ भरवे, क्रै आववेिर आवश्यक छैर

यठि रवेटवक्ष  स्कू ल, आववेिर आवश्यक छ

द्बै बसोबास र रवेटवक्ष  स्कू लहरूको लाप्ग यातायात रििार गररयो*
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पकूण्ष ववद्ालय वववरणको लाप्ग पृष्ठ रम्बरहरू हरे््षहोस्।

1. एकेडेमटी @ शिनटी ..............................................................पेज  26–27
2. एर्रटन ................................................................................पेज 28–29
3. बालाड्ण .................................................................................पेज  30–31
4. डोस .....................................................................................पेज  36–37
5. फेयरडेल .............................................................................पेज  42–43
6. फन्ण क्ररीक ............................................................................पेज  44–45
7. आईरोककयुओइस ...............................................................पेज 46–47
8. जेफरसनटाउन .....................................................................पेज  50–51
9. मेररयन सटी मकूर .....................................................................पेज 54–55
10. प्ेजर ररज पाक्ण  ................................................................पेज  56–57
11. सेनेका .................................................................................पेज  58–59
12. साउर्टन्ण .............................................................................पेज  60–61
13. भ्ालटी..................................................................................पेज  62–63
14. िैगनर ..................................................................................पेज  66–67
15. िेस्से्टन्ण .................................................................................पेज  68–69

ल
्इसप्भल

क
ो एकवेडेिीहरू

लुइसभिल हाई स्कू लको एक्रे डेमरीहरू
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जकूननयर उपलब्धि द्ारा 3DE

3DE प्स्तुत गददै 

3DE ले डायनावमक केस चुनौवतहरू माफ्ण त एकककृत शशक्षा प्दान गद्णछ जसमा विद्ार्थीहरू एकसार् 
समकूहबद्ध हन्छन् र व्िसायहरूले सामना गरररहकेो िास्तविक, ित्णमान समस्ालाई सम्ोधन गनने 
योजनाहरू विकास गन्ण आफ्ा सार्टीहरूसुँग सहकाय्ण गन्ण व्िसायहरूद्ारा “कवमशन” गररन्छ। 
प्त्ेक 3DE विद्ार्थी 16 केस चुनौवतहरू र चार बष्णको बखत िररष्ठ पररयोजनामा िाग शलनेछन्। 

3DE लुइसविलको एकेडेमटीहरूको विकास हो जसले जजल्ाको ब्ाकप्ाक अफ सक्ेस स्स्ल 
स्तम्भलाई समर््णन गद्णछ। काय्णक्रमले केस चुनौतटी काय्ण माफ्ण त विद्ार्थीहरूलाई व्िसाय सञ्चालनमा 
र्प पकूर्ण रूपमा एकरीकृत गररे विद्ालयहरूको व्ापार साझेदारटीको प्योग र विस्तार गद्णछ, जसले 
पाठ्यक्रम विकासमा साझेदारहरूको गकहरो संलग्नतालाई पदन सहज बनाउुँछ। यो संलग्नताले सम्न्ध 
दनमा्णरको लावग र्प अिसरहरू मात्र प्दान गददैन तर विद्ार्थीहरूलाई उनटीहरूको छनौट माग्ण वित्र र 
बाकहरका व्िसाय सञ्चालनहरूको गकहरो बुझाइको सार् स्ातक गन्ण मद्दत गद्णछ। 

3DE वित्र मामला चुनौतटी कामको माध्मबाट प्दश्णन सटीप धेर ैब्ाकप्ाक योग्य कलाकृवतहरू 
उत्पादन गनने छ ककनकक विद्ार्थीहरू दक्षताहरूको विकास हन्छ कक उनटीहरूलाई उत्तर माध्वमक 
जटीिनको संक्रमरको लावग तत्परता वतर प्गवत गद्णछ। 

3DE काय्णक्रम एकेडेमटी @ शिनटी र भ्ालटी हाई स्कू लहरू 2021-22 शैजक्षक िष्णमा शुरू ियो। यदद 
तपाईं एकेडेमटी @ शिनटी िा भ्ालटी हाई स्कू लमा िाग शलन रुचच राख्नुहन्छ र न त तपाईंको स्कू ल 
रहन्छ, तपाईं स्कू लमा आिेदन गन्णको लावग आिश्यक छ। अलग आिेदन 3DE काय्णक्रममा िाग 
शलनको लावग आिश्यक छैन। काय्णक्रम पछछल्ा िष्णहरूमा अवतररक्त ग्ेड, र सम्भावित अवतररक्त 
स्कू लहरूको लावग विस्तार हनेछ। 
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एक्रे डेमरी @ शवनरी 

एकेडेमटी @ शिनटीले 3DE काय्णक्रमको काया्णन्यनसुँगै नयाुँ उचाइमा उक्लने तयारटीमा छ। शिनटीले 
कररयर एकेडेमटी माग्णहरूमा संलग्न, विन्नता, र मापदण्डमा आधाररत दनपुरता माफ्ण त आफ्ा 
विद्ार्थीहरूको आिश्यकतालाई कसरटी राम्ोसुँग पकूरा गनने िनेर मकूल्ाङ्कन गन्ण अभ्ासका राष््रिय 
स्तरहरू प्योग गरकेो छ। 3DE सुँग काम माफ्ण त, शशक्षकहरूलाई र्प स्ोतहरू उपलब्ध गराइनेछ 
जसले सबै कक्षाकोठाहरूमा विद्ार्थी संलग्नताको स्तर बढाउनका सार्ै आलोचनात्मक सोचका 
लावग अिसरहरू प्दान गद्णछ। शिनटीमा विद्ार्थीहरूको ताशलकाहरू 3DE समायोजन गन्ण कडजाइन 
गररएको छ, केस चुनौतटी सहयोग र सम्न्न्धत स्तन्त्र अनुसन्धान, लेखन, र प्स्तुतटीकरर विकासको 
लावग बढेको समय प्दान गददैछ। बशलयो क्रस-वििागटीय टटीवमङ्गको परररामको रूपमा, एकेडेमटी 
@ शिनटीमा शशक्षकहरू र स्टाफ विद्ार्थीहरूलाई चुनौतटी ददईरहछेन् कक िास्तविक व्िसायको 
चुनौवतहरूलाई सामना गनने ज्ान, ससद्धान्तहरू, र सटीपहरूलाई उनटीहरू आफ्ो कोरमा ससक्को लावग 
अन्ेषर गन्णको लावग र प्ाविछधक शशक्षा (CTE), र विशेष क्षेत्र पाठ्यक्रमहरू खोजजरहकेा छन्। यो 
सबै जोकडएको छ!

भ्ालरी हाई स्कू ल 

भ्ालटी हाई स्कू लको पुनजा्णगरर 3DE को पररचयसुँग जारटी छ। भ्ालटीले यस इमससपि ि ससकाइ 
अनुििलाई आफ्ा विद्ार्थीहरूलाई सान्दविपि क, प्ामाजरक, प्ोजेक्ट-आधाररत अनुप्योगहरू र 
िास्तविक-विश्व केस चुनौतटीहरू प्दान गन्ण प्योग गननेछ जसले कक्षाकोठाको पखा्णलहरूिन्दा 
बाकहरको जटीिनको अन्तरसम्न्धलाई प्वतवबन्म्त गद्णछ। शशक्षकहरू र प्शासकहरू तरटीकाहरूको 
लावग कक 3DE कोर र CTE कक्षाहरूलाई वबद्ार्थीहरूको लावग जटीिनमा आउनको लावग उत्ाकहत 
छन्, िास्तविक दुदनयाको लावग सबै हाई स्कू ल कोस्णहरूको प्योज्यता खुलासा हन्छ। उपत्काका 
कम्णचारटीहरू सबै विद्ार्थीहरूको आिश्यकताहरू पकूरा गन्ण र माध्वमक उत्तरोत्तर प्यासहरूमा सफल 
हन आिश्यक सटीपहरू विकास गनने अन्तरविषय ससकाइ माफ्ण त समवपपि त सहयोगटी र विविध समुदाय 
हन नयाुँ वमशनको पछाकड एकजुट छन्। भ्ालटी हाई स्कू ल पकहले नै ठाउुँमा िौवतक र प्शासदनक 
पकूिा्णधार नयाुँ स्तरमा 3DE को लावग आिश्यक सहयोगको सुविधाको लावग छ र अछधक पकूर्ण 
काय्णक्रम काया्णन्यनको लावग तयार छ। भ्ालटी आफ्ा विद्ार्थीहरूलाई स्ातक देख्नको लावग 
उनटीहरू कसरटी उनटीहरू आफ्ो पढाईको चौडाईलाई उनटीहरूका सपनाहरूको खोजमा सहनको लावग 
बुझ्नको लावग हने्णको लावग देखछन्।

3DE रिोग्ाि
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जजल्ािर सातवटा म्ाग्न्रेट हाईस्कू ल छन्। म्ाग्नेट उच्च विद्ालयहरूले सम्पकूर्ण-विद्ालय दृष्टिकोर 
प्दान गद्णछ। JCPS िरका विद्ार्थीहरूले आिेदन ददनैपछ्ण, र चुम्क विद्ालयहरूमा स्टीकार गररएका 
विद्ार्थीहरूका लावग बस यातायात उपलब्ध गराइन्छ।* म्ाग्नेट आिेदन पेस गदा्ण विद्ालयमा 
असाइनमेन्को ग्यारने्टी हुँ दैन। 

जजल्ा वित्र, म्ाग्नेट विद्ालयहरूले विविन्न सामाजजक आछर्पि क पृष्ठिकूवम, जावत र शैजक्षक उपलब्ब्ध 
स्तरका विद्ार्थीहरूलाई आकवषपि त गछ्णन्। म्ाग्नेट स्कू लहरू विषय आधाररत शशक्षा को विशेष दनददेशन 
प्दान गद्णछ कक विद्ार्थी कहत, प्वतिा, र क्षमताहरूलाई अपटील गद्णछ। म्ाग्नेट स्कू लहरू शशक्षरमा 
निाचारको बढािा, अवििािकको सहिावगतामा िृछद्ध, अछधक विद्ार्थी सगाई, र विविध विद्ार्थी 
दनकायहरू कक उच्च विद्ार्थी उपलब्ब्धको लावग नेतृत्व गद्णछ।

सातिटा म्ाग्नेट हाई स्कू लहरू मध्े दुईले आफ्ो चुम्कको रूपमा रेिनडशनल काय्यक्रम प्स्ताि गछ्णन्। 
परम्परागत काय्णक्रमसुँग उच्च संरचचत, कफता्ण गन्णको लावग आधारिकूत शशक्षाको िातािरर प्दान गद्णछ:

• कोर विषयहरू र ग्ेड स्तर पाठ्यक्रममा ध्ान ददन्छ।  
• उच्च शैजक्षक मापदण्ड, उचचत आचरर, नागररकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड ददए। 
• उच्च संरचचत, व्िस्थित कक्षाहरू जसलाई रातटी होमिक्ण  र स्कू ल दनयमहरू (डे्स कोड सकहत) 

को सख्त पालन आिश्यक छ। 
• वमशन अनुदेशात्मक दृष्टिकोरमा केज्रित छ कक विद्ार्थीहरूलाई आधारिकूत ज्ानको दनमा्णर र 

मौशलक सटीपमा उच्च क्षमता हाससल गन्ण सकछ। 

केहटी म्ाग्नेट स्कू लहरूले आिेदन प्कक्रयाको िागको रूपमा र्प जानकारटीको लावग सोध्न सकछन्, 
जस्तै विद्ार्थीको कामको नमकूना िा परटीक्षर स्ोरहरू हो। यदद विद्ालयलाई र्प जानकारटी चाकहन्छ 
िने, कृपया तुरुन्तै जिाफ ददनुहोस् र जानकारटी ससधै विद्ालयमा पठाउनुहोस्। यदद अनुरोध गररएको 
जानकारटी विद्ालयमा पेश गरटीएको छैन िने आिेदन अधकूरो मादननेछ। बटलर टे्कडशानल हाई स्कू ल 
र लुइसविल पुरुष हाई स्कू ल लटरटी प्रालटीको उपयोग; यटी विद्ालयहरूमा आिेदनको सार् कुनै र्प 
जानकारटी पेश गन्ण आिश्यक छैन।

*सािान्य 1 िाइल, प्भरि यठि तपाईँ स्कू ल रजजकै बस््हुन्छ भरवे तपाईँलाई यातायात रििार गररिैर। 
यातायात ब्ाउर स्कू लको लाप्ग रििार गररएको छैर।

म्ागन्रेट स्कू ल

फास्ट तथ्यहरू आववेिर आवश्यकता यातायात रििार गररन्छ*
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*सािान्य 1 िाइल, प्भरि यठि तपाईँ स्कू ल रजजकै बस््हुन्छ भरवे तपाईँलाई 
यातायात रििार गररिैर।

म्ागन्रेट प्ोग्ाम

फास्ट तथ्यहरू आववेिर आवश्यकता यातायात रििार गररन्छ*

JCPS विशेष हाई स्कू लहरूको विशेष पेशेिर माग्णमा ध्ान केज्रित िा विशेष शशक्षर िातािरर 
प्दान गननेको लावग विशेषता काय्णक्रम प्दान गद्णछ। 

एक्रे डेमरी @ शवनरी  
उडान र वैमाननकी—यो काय्णक्रम पायलट लाइसेन्सको लावग अग्रटी उड्डयन प्शशक्षरको 
पकहलो चरर पकूरा गन्णको लावग सक्षम बनाउुँछ। विद्ार्थीहरूले कक्षाकोठा दनददेशनहरू, उडान 
ससमुलेशनहरू, र स्थिर-विङ विमानहरूमा उडान समयको दायरा माफ्ण त उड्डयनको प्ाविछधक 
ज्ान र सटीपहरू प्ाप्त गछ्णन्। उडान स्कू ल विद्ार्थीहरू आफ्ो पायलट लाइसेन्स वतर घण्ा 
कमाउन सकछन्।

एर्ट्यन हाई स्कू ल
अन्तरा्यष्ट्रिय स्ातक—अन्तरा्णष््रिय स्ातक (IB) काय्णक्रम अन्तरा्णष््रिय ददमाग विद्ार्थीहरू जो 
ग्हको साझा अवििािकत्वको मान्यता गररे राम्ो संसार बनाउनमा मद्दत विकससत गद्णछ। 

फ्रे यरडेल हाई स्कू ल
ननजामतरी स्रेवाहरू (कानकून/सरकाररी स्रेवा, फायर, पुसलस, EMS)—दनजामतटी सेिा क्ाररयर 
विषयिस्तु काय्णक्रमहरूले विद्ार्थीहरूलाई समाजको सेिा गन्ण र जटीिनको समग् गुरस्तर िृछद्ध 
गन्ण आिश्यक सटीपहरू विकास र लागकू गनने अिसरहरू प्दान गद्णछ। 

िाररी उपकरण तवज्ान (हेिरी इक्विपम्रेन्ट अपरटेर/नडज्रेल म्रेकाननक)—यो काय्णक्रमले 
विद्ार्थीहरूलाई िारटी उपकरर मेससनरटी सञ्चालन र मम्णत गन्ण आिश्यक सटीपहरू विकास गनने 
अिसर ददएर दनमा्णर क्षेत्रको लावग तयार गद्णछ।

आईरोनकयुओइस हाई स्कू ल
ब्स्ल्ड रेिड्डस अप्रेंदटसशशप एक्रे डेमरी —द स्स्ल्ड टे्ड्स अपरेंदटसशशप एकेडेमटी दनमा्णर, 
इलेक्टटीकल, प्न्म्िं ग, चचनाई, र िेल्ल्डिं गमा क्ाररयरको लावग तयारटीमा प्ाविछधक प्शशक्षर 
प्दान गद्णछ। उद्ोग प्मारहरू कमाउने विद्ार्थीहरूले प्शशकु् TRACK काय्णक्रममा िाग शलने 
अिसर पाउनेछन्।
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स्रेन्रेका हाई स्कू ल
अब्यन ककृ ति तवज्ान टेक्ोलोजरी—विद्ार्थीहरू पशु र वबरुिा विज्ान सार्ै िन्यजन्तु 
व्िथिापन जान्दछन्। पशु विज्ान माग्ण पशु चचककत्ा चचककत्ा सार्ै घोडा र सानो पशु 
विज्ानमा केज्रित छ। िनस्पवत विज्ान माग्णमा हररतगृह व्िथिापन, जलटीय खेतटी, र पुष्प र 
ल्ानसे्प कडजाइन समािेश छ। िन्यजन्तु व्िथिापन माग्णमा विद्ार्थीहरू िन्यजटीि पुनिा्णस 
अध्यन; आिास दनमा्णर र हादन; वबरुिा, माटो, र पानटी गुरस्तर; प्दकूषर र प्दकूषर; र िनमा 
निटीकररटीय अभ्ास छन्। दनददेशनमा प्योगशालाहरू, क्षेत्रटीय अनुििहरू, विद्ार्थीहरूद्ारा 
सञ्चाशलत व्िसायहरू, पय्णिेजक्षत कृवष अनुििहरू, र अमेररकाका िविष्यका ककसानहरू 
(FFA) माफ्ण त नेतृत्व विकास समािेश छन्। विद्ार्थीहरू मर ेसे्टट विश्वविद्ालयको 
माध्मबाट दोहोरो के्रकडट कमाउने क्षमता छ।

साउर्टन्य हाई स्कू ल
अटोमोदटि मम्यतसम्भार र टक्कर मम्यत प्ातवधिकहरू—यो काय्णक्रमले विद्ार्थीहरूलाई 
मोटर िाहन मम्णत र टक्कर मम्णतमा क्ाररयरको लावग तयार गद्णछ। पाठ्यक्रममा आजको 
उन्नत सिारटी साधन व्िथिापन प्रालटी मम्णत, सेिा र मम्णतका लावग आिश्यक प्ाविछधक 
प्शशक्षर समािेश छ। विद्ार्थीहरूले पकूर्ण रूपमा सुसज्जित मम्णत पसलमा सेिा डेस्, प्ेषर 
काया्णलय, र पाट््णस वििाग कसरटी चलाउने िन्ने आधारिकूत कुराहरू पदन ससकछन्। 

म्रेससन टूल र डाइ टेक्ोलोजरी—विद्ार्थीहरू दनमा्णर र मेससदनिं ग उद्ोगमा क्ाररयरको लावग 
तयारटी गछ्णन्। सबै प्कारका दनमा्णर प्कक्रयाहरू छलफल गररन्छ ताकक विद्ार्थीहरूले लिुत्प्न् 
िा रखेाचचत्रहरूमा आधाररत पररशुद्ध िागहरू उत्पादन गन्ण मेससन उपकररहरू सेटअप गन्ण 
र सञ्चालन गन्ण सकछन्। काय्णक्रमले विद्ार्थीहरूलाई टे्कडशनल मेससन उपकररहरू जस्तै 
खराद, वमल र सतह ग्ाइनरहरू, सार्ै कम्प्ुटर-एडेड ड्ाब्टिङ (CAD), कम्प्ुटर-एडेड 
मैन्युफ्ाक्चररङ (CAM), र कम्प्ुटरटीकृत संख्यात्मक दनयन्त्रर (CNC) मा सटीपहरू विकास 
गनने अिसर ददन्छ। 

व्रेट्स्ट्रेन्य हाई स्कू ल
प्ारम्म्भक कल्रेज (एघारौं र बाह्ौं कक्षा मात्र)—प्ारन्म्भक कलेज काय्णक्रम जेफरसन 
समुदाय र प्ाविछधक कलेज (JCTC) बाट विविन्न पाठ्यक्रमहरूमा 60 िन्दा बढटी दन: शुल्क, 
हस्तान्तरर कलेज के्रकडट कमाउन ददन्छ। 

कसलनररी कला—यो काय्णक्रम रसुे्टरने्, संथिाहरू, खाना सेिा, आवतथ्य, र खानपान सार्ै 
खाना र पेय संचालनसुँग सम्न्न्धत क्ाररयरमा सफलताको लावग आिश्यक कौशल 
सेटलाई सम्ोधन गद्णछ।
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JCPS मा 23 हाई स्कू लहरू छन्, जसमा 16 वटा हाई स्कू लहरू रहकेा छन् जुन 
प्ार्वमक आिासटीय ठेगाना र 7 म्ाग्न्रेट स्कू लहरूको सेिा गद्णछन्।

स्कू ल प्ोफाइल
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एकेडेमटी @ शिनटीको समृद्ध इवतहास छ। यो 1927 मा पस्चिम लुइसविलका विद्ार्थी र पररिारहरूको सेिा 
गन्ण दनमा्णर गररएको छर्यो। JCPS ले $41 वमशलयन डलर िन्दा बढटी लगानटी गररएको छ हाम्ो ऐवतहाससक 
प्मुख विद्ालयलाई 21औ ंशताब्टीको ससकाउने िातािररमा मोडल बनाउन सककन्छ। शिनटी संयुक्त राज्य 
अमेररकामा मात्र संघटीय उड्डयन दनयमन (FAR) दनजटी पायलट लाइसेन्स कोस्ण प्दान गद्णछ। लामो हाम्ो उड्डयन 
काय्णक्रमको लावग सम्ादनत, शिनटी स्ास्थ्य र मानि सेिा, अन्तरकक्रयात्मक वमकडया, र विमान रखरखाि 
मा अवतररक्त शशक्षाको अिसरहरूसुँग विद्ार्थीहरूलाई प्दान गन्ण लुइसविल काय्णक्रमको एकेडेमटीमा सामेल 
हनुियो। फे्शम्ान एकेडेमटी, 3DE मोडेल स्कू लले विद्ार्थीहरूलाई अन्तरविषय र पररयोजनामा आधाररत 
प्ामाजरक र सान्दविपि क ससकाइ अनुििहरू प्दान गररे एकेडेमटीहरूलाई समर््णन गननेछ। हाम्ो एकेडेमटीसुँगै, 
हामटी सम्ान र अवग्म काय्णक्रम कक्षाहरूसुँगै सङ्गटीत र दृश्य कलामा विद्ार्थीहरूलाई संलग्न गनने अिसर 
प्दान गद्णछौं। शिनटी तयारटीको लावग र सफलताको लावग विद्ार्थीहरूलाई सशक्त बनाउनको लावगरोमाञ्चक 
अिसरहरूको ककस्म प्दान गद्णछ। हाम्ा विद्ार्थीहरूले हाम्ो सकारात्मक विद्ालय संसृ्वत र समुदायलाई 
बढािा ददने प्ामाजरक ससकाइ अनुििहरूमा संलग्न हनेछन्। सामाजजक वमकडयामा हामटीलाई पछ्ाउनुहोस्:  
@ShawneeAcademy र #SOAR हामटीसुँग!

स्कू ल हाइलाइट: 
• टोलटी-आधाररत गवतविछधहरूमा संलग्न हनुहोस्, तपाईंको नेतृत्व कौशल विकास गनु्णहोस्, आफ्ो 

श्क्तहरू पकहचान गनु्णहोस् र बढाउनुहोस्, र ह्ान-अन, प्ोजेक्ट-आधाररत ससकाइ माफ्ण त 21औ ं
शताब्टीका आिश्यक सटीपहरू ससक्ुहोस्। 

• सबै फे्शम्ान विद्ार्थी सफलतालाई प्ोत्ाकहत गन्णको लावग कडजाइन गररएको ताजा सेवमनार कोस्णमा 
िाग शलन्छन्। यस कोस्णको दौरान, विद्ार्थीहरूलाई क्ाररयर माग्णहरूको अन्ेषर र आफ्ो माध्वमक र 
पोस्टसेकेनरटी योजनाको लावग माग्णदश्णन प्ाप्त गनने अिसर हनेछ।

• शिनटी दोहोरो के्रकडट पाठ्यक्रमको ककहल्ै विस्तार सकूचटी प्दान गद्णछ।
• शिनटी JCPS मा मात्र उडान र एरोनॉदटक् क्ाररयर माग्ण जहाुँ विद्ार्थीहरू प्ाविछधक ज्ान र उड्डयनको 

सटीप प्ाप्त गन्णको लावग स्कू ल हो। विद्ार्थीहरूले दनजटी पाइलटको शलखखत परटीक्षा ददन र उनटीहरूको 
दनजटी पाइलटको इजाजतपत्र वतर उडान समय प्ाप्त गनने अिसर पाउनेछन्।

• 3DE मोडेल अब शिनटीमा लागकू िइरहकेो छ। 3DE विद्ार्थी सगाई, समझ, र प्दश्णन बढाउनको लावग 
विद्ार्थी अनुििहरूलाई पुन कडजाइन गन्णको लावग केस पद्धवत दृष्टिकोरको उपयोग गद्णछ। 3DE ले 
लुइसविल मोडेलको एकेडेमटीहरूलाई प्ामाजरक र सान्दविपि क ससकाइ अनुििहरू प्दान गन्ण समर््णन गननेछ 
जुन अन्तरविषय र पररयोजनामा आधाररत छन्।



जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ल  27

एकवेडेिी @
 श

वरी

धछटो तथ्य

तप्न्सिपल: Kym Rice
एक्रे डेमरी कोच: Rachelle Wood
तवद्ार्थी िना्य: 450
फोन: (502) 485-8326
ठेगाना: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212
व्रेब: shawnee.jcps.schooldesk.net

www.jefferson.kyschools.us
Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

उड्डयन, अन्तरक्रियषात्मक मिक्ियषा 
कलषा, र क्निषामाण (A.I.M.) एकेिेिी स्षास्थ्य र िषानव सेवषा एकेिेिी

विमान मम्मत प्ाविधिक

नौसेना जूननयर ररजि्म अफिसस्म 
ट्रेननंग कोर (JROTC)

सहयोगी स्ा�

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

स्चालन ईन्जिननयरर प्ारम्भिक बाल शशक्ा

उडान र िैमाननकी

ग्ाफिक फडजाइन

ग्लोबल पषाथवे



28   हाई स्कू ल छनोट

एर्रटन हाई स्कू ल शैजक्षक उपलब्ब्ध र सांसृ्वतक प्शंसाको धनटी विरासत छ कक लगिग 100 बष्ण 
सम् फैशलएको छ। लुइसविल स्कू लको एकेडेमटीको रूपमा, एर्रटन पदन विद्ार्थीहरूलाई क्ाररयर 
केज्रित, हातमा शशक्षाको लावग रोमाञ्चक अिसर प्दान गद्णछ; इन्न्णशशप र रोजगारको अिसरको 
माध्मबाट िास्तविक दुदनया काम अनुििहरू; 21औ ंशताब्टीको महत्वपकूर्ण काम र जटीिन सटीपको 
विकास; र सामुदाछयक सहिावगता गद्णछ। एर्रटन अन्तरा्णष््रिय स्तररय (IB) काय्णक्रम प्दान गद्णछ, 
जसले अन्तरसांसृ्वतक समझ र सम्ान माफ्ण त राम्ो र अछधक शाष्न्तमय संसार ससज्णना गन्ण मद्दत 
गनने सोधपुछ गनने, जानकार र हरेचाह गनने युिाहरूलाई विकास गनने लक्ष्य राखछ। IB काय्णक्रमले 
विद्ालयहरूलाई आशािादटी र खुला ददमागका सार् चुनौतटीहरूको जिाफ ददने, आफै् पकहचानमा 
विश्वस्त हने, नैवतक दनर्णयहरू गनने, हाम्ो साझा मानिताको उत्ि मनाउन अरूसुँग सामेल हने, र के 
लागकू गन्ण तयार छन्, असल गोलाकार विद्ार्थीहरू विकास गन्ण मद्दत गनने आकांक्षा राखछ। वतनटीहरू 
िास्तविक संसार, जदटल र अप्त्ाशशत पररस्थिवतहरूमा ससकछन्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• विद्ार्थीहरूलाई सम्ान काय्णक्रम, अवग्म काय्णक्रम, र IB काय्णक्रममा अिसरहरूको सार् मुख्य 

सामग्टी क्षेत्रहरू वित्र एकाइहरू आिश्यक छन्।
• एर्रटन हाई स्कू ल IB वल्ड्य स्कू ल विद्ालय हो। एर्रटन IB प्स्ताि गनने मात्र JCPS 

जजल्ा हाई स्कू ल हो। केन्करीमा केिल चार IB स्कू लहरू छन्। कक्षा 9 र 10 मा त्प्-IB 
पाठ्यक्रमहरूले विद्ार्थीहरूलाई काय्णक्रमको लावग तयार पाछ्णन्। उन्नत प्ेसमेन् (AP) को 
विपरटीत, IB ले आफ्ो पाठ्यक्रम पकूरा गरकेा विद्ार्थीहरूलाई मात्र IB परटीक्षा ददन अनुमवत 
ददन्छ। कलेज र विश्वविद्ालयहरू IB कडप्ोमाको मकूल् र शैजक्षक गकहराई, चौडाई, र कठोरता 
यो प्वतदनछधत्व गद्णछ।

एर्रटन
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

हेल्थ सषाइन्स एकेिेिी मिक्ियषा आरमा एकेिेिीइन्जिक्नयरर एकेिेिी

 उड्डयन मम्मत प्ाविधिक

इलेक्ट्रिकल इले्रिोननक्स ईन्जिननयररङ

सहयोगी स्ा� छायांकन र विफडयो ननमा्मणएयरोस्ेस ईन्जिननयरर

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW) 
जैि चचफकत्ा विज्ान

ग्ाफिक फडजाइन

एि
रटर

तवद्ार्थी िना्य: 1,500 
तप्न्सिपल: Dr. Stephanie Fluhr
एक्रे डेमरी कोच: Kyle Chandler 

फोन: (502) 485-8202
ठेगाना: 3000 Dundee Road, Louisville, KY 40205
व्रेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html

धछटो तथ्य
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बालाड्ण हाई स्कू ल कठोर र अनुशाससत शैजक्षक िातािररको काया्णन्यनको माध्मबाट विद्ार्थीहरू, 
अवििािकहरू, र समुदायको आिश्यकताहरूलाई पकूरा गन्णको लावग हामटी शैजक्षक, कला, र एर्लेदटक्मा 
उतृ्टिताको लामो समयदेखख परम्परामा दनमा्णर गन्ण जारटी राखेका छौं। बालाड्ण राष्टिय मेररट फाइनशलस्ट 
र गिन्णर विद्ान काय्णक्रम सहिागटीहरूको सङ्ख्याको लावग राज्यमा शटीष्ण स्कू लहरूको बटीचमा क्रम 
जारटी छ। बालाड्ण सबै जेफरसन काउन्टी गैर-चयदनत विद्ालयहरूको उच्च राज्य मकूल्ाङ्कन स्ोरहरू 
छन्, र विद्ार्थीहरूले िावषपि क रूपमा SAT, उन्नत प्ेसमेन् (AP), र ACT परटीक्षरहरूमा केन्करी र 
यकू.एसको औसतलाई पछाकड पाछ्णन्। 2018-19 विद्ालय िष्णको लावग िाल-टु-िालएकेडेमटी स्कू लको 
रूपमा खोशलएका 11 मकूल JCPS उच्च विद्ालयहरू मध्े 1 को रूपमा ब्ालाड्णले लुइसविल पहलको 
एकेडेमटीहरूमा नेतृत्व गरररहकेो छ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• बालाड्णको विविध पाठ्यक्रम काय्णक्रम माफ्ण त, सबै विद्ार्थीहरूले सकारात्मक शैजक्षक अनुििको 

लावग अिसर पाउनेछन् जुन वतनटीहरूको संज्ानात्मक विकासको विकससत चररहरू पकूरा गन्ण 
अनुककू ल छ।

• बालाड्ण AP पाठ्यक्रमहरूको सार्सार्ै अवग्म काय्णक्रम (वगटेिड र ट्ालेने्ड), सम्ान काय्णक्रम, र 
असाधारर बाल शशक्षा (ECE) काय्णक्रमको दनरन्तर विस्तार हने सकूचटी प्दान गद्णछ। 

• बालाड्णले सबै निौं-कक्षा विद्ार्थीहरूलाई बालाड्य 101 पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ। यो सेमेस्टर-
लामो पाठ्यक्रम विद्ार्थी प्यासहरूलाई समर््णन गन्ण, विद्ार्थीको सफलतालाई प्ोत्ाकहत गन्ण, र 
व््क्तगत र शैजक्षक सटीपहरू सुधार गन्ण कडजाइन गररएको हो। विद्ार्थीहरूले र्प पाठ्यक्रमहरू र 
व््क्तगत पोस्टसेकेनरटी योजना तफ्ण  काम गनने बार ेसकूचचत दनर्णय गन्ण सक्षम हनेछन्। नवतजाको 
रूपमा, विद्ार्थीहरूसुँग ब्ालाड्णमा क्ाररयर माग्ण छनौट गनने विकल्प छ।

• तटीन फरक एकेडेमटीहरू िर नौ पार्व्रे तवकल्पसँग बालाड्ण विद्ार्थीहरूलाई व््क्तगत रूपबाट 
उनटीहरू चासो कक काय्णक्रमको लावग अिसर छ। सबै एकेडेमटीहरूमा विद्ार्थीहरू अदद्तटीय 
अनुििहरूबाट लाि उठाउुँछन्, जस्तै हातमा प्शशक्षर र उद्ोग पेशेिरहरूबाट सल्ाह ददन्छ। यटी 
अनुििहरूले उनटीहरूलाई िास्तविक-विश्व सटीप र व्ािहाररक ज्ान ददन्छ र कलेज र कररयर 
सफलताको लावग फाइदा प्दान गद्णछ। िख्णरका माग्ण र्पहरूमा अन्तरकक्रयात्मक वमकडया, 
एयरोस्पेस इल्जिदनयररङ, र प्ोजेक्ट लटीड द िे (PLTW) बायोमेकडकल विज्ान समािेश छ।

बालाड्य
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

STEM एकेिेिी मिक्ियषा आरमा एकेिेिीव्षापषार सेवषा एकेिेिी

दृश्य र प्रदरमान कलषा

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

एयरोस्ेस ईन्जिननयरर छायांकन र विफडयो ननमा्मणशशक्क र ससकाइ

माकके नटङ

साइबर इन्जिननयरर ग्ाफिक फडजाइन

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW) 
जैि चचफकत्ा विज्ान

ब्ान्ड, कोरस, आकके स्ट्ा, धिएटर, 
िोटोग्ािी, विजुअल आट्म

अन्तरफरियात्मक वमफडया

तवद्ार्थी िना्य: 1,985 
तप्न्सिपल: Jason Neuss
एक्रे डेमरी कोच: Clay Harned 

फोन: (502) 485-8206
ठेगाना: 6000 Brownsboro Road, Louisville, KY 40222 
व्रेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard

बाल
ाड्ष



32   हाई स्कू ल छनोट

Butler
Traditionalबटलर रेिनडशानल

टे्कडशनल म्ागनेट काय्णक्रम उच्च संरचचत शशक्षा िातािररमा कठोर शैजक्षक पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ कक 
अछधकतम विद्ार्थी उपलब्ब्धको लावग आिश्यक छ। टे्कडशनल काय्णक्रम उच्च शैजक्षक मापदण्ड, उचचत 
आचरर, नागररकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड जोड राखेर विद्ार्थीको िृछद्धमा योगदान गद्णछ। 
मुख्य विषयहरू फोकस र महत्वपकूर्ण सोचमा जोर विद्ार्थीहरूलाई आधारिकूत ज्ानको दनमा्णर र मौशलक 
सटीपमा उच्च क्षमता हाससल गन्णमा मद्दत गछ्ण।

हाम्ो वमशन समाजको सकूचचत, जजम्ेिार, योगदान सदस्हरू उत्पादन गन्णको लावग हो। यो गन्णको लावग, 
हामटी सुरजक्षत र संरचचत ससकाउने िातािरर प्दान गद्णछौं कक सकारात्मक आत्म-अिधारराको बढािा 
ददन्छ र आत्म प्ेररा र उच्च शैजक्षक उपलब्ब्ध थिायटी हन्छ। बटलर छोडेपछछ, पकूि्ण विद्ार्थीहरूले उनटीहरू 
कलेजको लावग र उनटीहरूको अगाकड रहकेो जटीिनको लावग राम्ोसुँग तयार छन् िन्ने कुरा र्ाहा पाएर 
आराम गन्ण सकछन्।

म्ाग्न्रेट काय्यक्रम हाइलाइटहरू: 
• टे्कडशानल शशक्षा र संरचचत शशक्षा िातािररमा कठोर कलेज-तयारटी पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ
• उन्नत प्ेसमेन् (AP) पाठ्यक्रम र सम्ान काय्णक्रम प्दान गद्णछ
• लुइसविल विश्वविद्ालय (UofL) र जेफरसन समुदाय र प्ाविछधक कलेज (JCTC) माफ्ण त दोहोरो-

के्रकडट पाठ्यक्रमहरू प्दान गद्णछ
• सेना कदनष्ठ ररजि्ण अछधकारटी प्शशक्षर कोर (JROTC) काय्णक्रम प्दान गद्णछ

 
क्ाररयर माग्य प्स्ताव:

• सहयोगरी स्ास्थ्य: यस काय्णक्रमले नससपि ङ, फामनेसटी प्ाविछधक, खेलकुद औषछध/एर्लेदटक 
प्शशक्षक, चचककत्ा सहायक, EKG प्ाविछधक, फ्ेबोटोवमस्ट, र िेटेररनरटी सहायक जस्ता क्षेत्रहरूमा 
क्ाररयरको लावग तयारटीमा सटीप प्शशक्षर र अनुििात्मक ससकाइ अिसरहरू प्दान गद्णछ। 

• आमथी JROTC: नागररकता, चररत्र र नेतृत्वमा फोकस गददै, JROTC काय्णक्रमहरू आंशशक रूपमा 
सैन्य सेिाहरूद्ारा प्ायोजजत छन्। समुदाय र शैजक्षक संथिाहरूसुँग साझेदारटी माफ्ण त सामुदाछयक 
सेिामा जोड ददइन्छ।

• तप्-नसससि ङ: यो क्ाररयर माग्णले विद्ार्थीहरूलाई आधारिकूत स्ास्थ्य विज्ान ससद्धान्तहरू र 
प्ाविछधक सटीपहरू स्ास्थ्य सेिा कररयरहरूको समर््णन र तयारटीमा लागकू गन्ण तयार गद्णछ।
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तवद्ार्थी िना्य: 1,492
तप्न्सिपल: William Allen

फोन: (502) 485-8220
ठेगाना: 2222 Crums Lane, Louisville, KY 40216 
व्रेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler

Butler
Traditional

बटल
र ट्वडश

ारल

• ईन्जिननयरर: ईल्जिदनयरर क्ाररयर-र्टीम्ड पाठ्यक्रमहरू विद्ार्थीहरूलाई क्ाररयर लक्ष्य र उद्ोग 
प्मारपत्र प्ाप्त गन्णको लावग माग्ण प्दान गद्णछ।

• शशक्क र ससकाइ: यो पार्िे सम्भावित क्ाररयरको रूपमा शशक्षरमा रुचच राख्ने 
विद्ार्थीहरूको लावग कडजाइन गररएको हो। यो विद्ार्थीहरूको लावग कक्षामा गवतविछधहरूको 
ककस्ममा िाग शलनको लावग धेर ैअिसर प्दान गद्णछ। त्हाुँ ज्ानको दनमा्णर, शशक्षरको लावग 
स्िािको विकास, र शशक्षर र ससकाइमा प्वतवबम्मा जोड ददइएको छ। विद्ार्थीहरूले सामग्टी-
विशेष विछध पाठ्यक्रमहरूको लावग आधारको रूपमा सेिा गन्ण आकष्णक, मानक-आधाररत 
पाठहरू र मकूल्ाङ्कनहरू कडजाइन गन्ण आिश्यक ज्ान र सटीपहरू प्ाप्त गननेछन्।

• व्रेब तवकास/प्शासन: यस पार्िेमा अन्तरकक्रयात्मक मस्टिवमकडया उत्पादनहरू र सेिाहरू 
ससज्णना गनने, कडजाइन गनने र उत्पादन गनने समािेश छ। यस माग्णमा कडजजटल रूपमा उत्पन्न िा 
कम्प्ुटर-पररषृ्त वमकडयाको विकास र व्ापार, प्शशक्षर, सञ्चार, र माकने दटङमा प्योग हने िेब 
मापदण्डहरूको पालना समािेश हनेछ। सबै प्कार र आकारको सुँगठनहरू कडजजटल वमकडया, 
िेबपृष्ठहरू, र िेबसाइटहरूलाई विद्मान र सम्भावित ग्ाहकहरूसुँग कुराकानटी गन्ण, लेनदेन ट्याक 
गन्णको लावग, र सहकमथीहरूसुँग सहयोग गन्णको लावगप्योग गद्णछ। यो माग्ण विद्ार्थीहरूलाई 
क्ाररयरको विस्तृत शृंखलामा शलडरहरूको रूपमा िाग शलनको लावग तैयार छ र उनटीहरूको 
शशक्षालाई अगाकड बढाउनको लावग तयार गररएको काय्णबलमा प्िेश गन्णको लावग तैयार गद्णछ।

• न्रेटवक्य  प्शासन: यो पार्िेको पाठ्यक्रम विद्ार्थीहरूलाई नयाुँ प्शासन समर््णन सटीप ससक् िा 
अिस्थित कम्प्कूटर सकूचना प्रालटी सटीप अपग्ेड गन्ण मद्दत गद्णछ। विद्ार्थीहरूले उचचत आकारको 
कम्प्ुटरमा नेटिककपि ङ सटििेयर थिापना गन्ण, साधारर सि्णर िातािररको लावग सटििेयर 
कष्फिगर गन्ण र यसलाई िौवतक नेटिक्ण मा सहटी रूपमा जडान गन्ण, सरल नेटिककपि ङ िातािरर 
व्िथिापन गन्ण, प्िािकारटी रूपमा समस्ा दनिारर गन्ण, नयाुँ प्योगकता्णहरू र्प्न र सुरक्षा 
सरोकारहरूमा, र नेटिक्ण  प्शासनको क्षेत्रमा नैवतक/पेशेिर मापदण्डहरू वित्र काम उपस्थित हन 
सक्षम हनेछन्।
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सेन्ट्ल हाई स्कू ल म्ाग्नेट कररयर एकेडेमटी (MCA) ले लुइसविलका केहटी प्वतिाशालटी 
विद्ार्थीहरूलाई होस्ट गछ्ण। विद्ार्थीहरूलाई प्वतस्पधा्णत्मक प्कक्रया माफ्ण त िना्णको लावग छनोट 
गररन्छ जसमा उपलब्ब्ध परटीक्षर स्ोरहरू, ग्ेड पोइन् औसत (GPA), व््क्तगत दनबन्धहरू, र 
शशक्षक ससफाररसहरू समािेश हन्छन्। जजल्ामा गिन्णर विद्ानहरूको दोस्ो-सिकोच्च सङ्ख्या 
के्रिटीयमा छ। सेन्ट्ल मने्सरटी शशक्षा प्दान गन्ण केन्करीमा दुई उच्च विद्ालयहरू मध्े हो। के्रिटीय 
पदन मजबकूत क्ाररयर काय्णक्रम, दश माग्ण सकहत र (2020मा नयाुँ) मुहम्द अलटी सामाजजक 
न्यायको संथिान प्दान गद्णछ। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• पकूव्यकल्रेज पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ जसमा दुई कठोर शैजक्षक काय्णक्रमहरू (मोने्सरटी र 

मुहम्द अलटी इन्स्टिच्ुट अफ सोशल जन्स्टस) र एकाग्ताका चार क्षेत्रमा दश क्ाररयर 
काय्णक्रमहरू समािेश छन्: व्िसाय, कानकून, प्विछध, र स्ास्थ्य सेिाहरू

• AP क्ापस्टोन (संगोष्री/अनुसन्ान), दुई बष्णको पाठ्यक्रम कलेजको शैजक्षक मागहरू 
र अवतररक्त उन्नत प्ेसमेन् (AP) पाठ्यक्रमको विस्तृत विविधताको लावग विद्ार्थीहरूलाई 
तैयार गद्णछ

• लुइसविले विश्वविद्ालय (UofL), जेफरसन समुदाय र प्ाविछधक कलेज (JCTC), र मोरहडे 
राज्य विश्वविद्ालय (MSU) को माध्मबाट दोहोरो कल्रेज क्र्रे नडट पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ; 
स्कू लको मेकडकल काय्णक्रमहरू माफ्ण त प्ारन्म्भक कलेज अिसरहरू प्दान गद्णछ

• नौसेना कदनष्ठ ररजि्ण अछधकारटी प्शशक्षर कोर (NJROTC) प्दान गद्णछ

स्रेन्टरल हाई स्कू ल म्ाग्न्रेट 
क्ाररयर एक्रे डेमरी
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तवद्ार्थी िना्य: 1,337
तप्न्सिपल: Dr. Tamela Compton 

फोन: (502) 485-8226
ठेगाना: 1130 West Chestnut Street, Louisville, KY 40203
व्रेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central

सवेटि
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ाररयर एकवेडेिी

• सहयोगरी स्ास्थ्य 
• साइबर इन्जिननयरर 
• दन्त सहायता 
• व्वस्ापन र उद्मशरीलता 
• माकने दटङ  

• मोन्ट्रेसररी शशक्ा 
• मुहम्मद अलरी सामाजजक न्ाय संस्ान

क्ाररयर र प्ातवधिक शशक्ा (CTE) 
प्स्तातवत काय्यक्रमहरू:

अन् काय्यक्रमहरू प्स्तुत:

• नौस्रेना JROTC  
• तप्-कानकून शशक्ा 
• तप्-नसससि ङ 
• शशक्क र ससकाइ 
• पशु चचनकत्ा सहायक
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डोस हाई स्कू लमा हाम्ो दृष्टि हो: िािुक हनुहोस्। संलग्न हनुहोस्। आफैं को उतृ्टि संस्रर 
बन्नुहोस्। हाम्ो वमशन िनेको विद्ार्थी संलग्नतालाई अछधकतम बनाउने प्ामाजरक ससकाइ 
अिसरहरूलाई प्ेररत गनने, ससज्णना गनने र पालनपोषर गनने हो। हाम्ो लक्ष्य प्त्ेक एक ददन प्त्ेक 
विद्ार्थीको लावग सम्भि सबै िन्दा राम्ो शशक्षा प्दान गन्ण र वतनटीहरूलाई विद्ालयको साुँचो िाग 
जस्तै महसुस गनने मौका ददनु हो। हामटी महान स्कू लमा चार महान एकेडेमटीहरू छन्, र प्त्ेक विद्ार्थी 
चार एकेडेमटीहरू मध्े एक सुँग सम्द्ध हनेछन्। डोसमा विद्ार्थीहरूको समग् सफलतामा हाम्ो 
स्ावमत्व महत्त्वपकूर्ण छ। एकेडेमटीमा आफकू लाई संलग्न गररे, विद्ार्थीहरू सबै सामग्टी क्षेत्रहरूमा यात्रा 
गनने प्ामाजरक ससकाइ अनुििमा पकूर्ण रूपमा संलग्न हनेछन् र यसले स्कू लमा अझ बशलयो समग् 
आनन्द ल्ाउनेछ। एकेडेमटीहरू शैजक्षक अनुििको नयाुँ प्कारको पेशकश - कलेज, क्ाररयर, र 
जटीिनको लावग गहन शशक्षा र संक्रमर तत्परताको लावग टे्कडशनल प्विछध र िातािररबाट पारटी हो।

स्कू ल हाइलाइट: 
• पररयोजना-आिाररत ससकाइ: विद्ार्थीहरूले प्ामाजरक, िास्तविक-विश्व समस्ाहरू 

समाधान गन्ण काम गदा्ण कक्षा सामग्टीसुँग संलग्न हन्छन्।  
• साना ससकाइ समुदायहरू: विद्ार्थीहरू स्यं चयदनत क्ाररयर एकेडेमटीहरू मा सुँगठठत छन् 

कक विद्ार्थीहरू र शशक्षकहरूको सानो टटीमको रूपमा काय्ण गद्णछ, अछधक दनजटीकृत ससक्े 
अनुिि प्दान गद्णछ।

• कोर कक्ाहरू: विद्ार्थीहरूले ऐल्छिक पाठ्यक्रमहरूको अवतररक्त अङ्ग्ेजटी, गजरत, विज्ान र 
सामाजजक अध्यनहरू पकूरा गछ्णन्। टे्कडशनल, उन्नत, सम्ान र उन्नत प्ेसमेन् (AP) पाठ्यक्रम 
उपलब्ध छन्। 

• दोहोरो क्र्रे नडट: विद्ार्थीहरू प्त्ेक क्ाररयर माग्ण वित्र प्स्ताि दोहोरो के्रकडट कोस्णिोक्ण मा िाग 
शलनको लावग प्ोत्ाकहत गररन्छ।

• उद्ोग प्माणरीकरण: विद्ार्थीहरू प्त्ेक क्ाररयर माग्ण वित्र राष््रिय प्मारपत्रको लावग  
तयार छन्।

• काय्य आिाररत शशक्ा: विद्ार्थीहरू GE उपकरर, कक्षा अछधदनयम, गटि हाउस, क्राउन 
प्ाजा, पापा जोन, तोशशबा, नट्णन हले्थकेयर, त्रयटी स्ास्थ्य सेिाहरू, र अछधकको रूपमा 
थिानटीय व्ापार साझेदारटीको सार् सहयोगमा प्ामाजरक माग्ण अिलोकन र रोजगारको 
अिसरमा संलग्न छन्।

डोस
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

व्षापषार र शरक्षा प्रतिष्षानSTEM एकेिेिी रेक र क्िजषाइन एकेिेिी

वित्ीय सेिाहरू फडजजटल फडजाइन र खेल विकास

शशक्क र ससकाइ

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

स्चालन ईन्जिननयरर

सहयोगी स्ा�

माकके नटङ

सूचना समि्मन र सेिाहरू

तवद्ार्थी िना्य: 996
तप्न्सिपल: Todd Stockwell
एक्रे डेमरी कोच: Tina Carraro 

फोन: (502) 485-8239
ठेगाना: 7601 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214
व्रेब: http://doss.jcps.schooldesk.net/

डोस
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ड्कूपन् म्ानुअल हाई स्कू ल जजल्ाव्ापटी चुम्क स्कू ल हो कक एक गवतशटील, विषय, विविध शशक्षा 
समुदाय प्दान गद्णछ कक कठोर शैजक्षक, प्ाविछधक, र कलात्मक कलेज-तयारटी म्ाग्नेट काय्णक्रमहरूमा 
केज्रित छ। म्ानुअल विद्ार्थीहरूलाई विशेष व््क्तगत म्ाग्नेट पाठ्यक्रमको ककस्ममा िाग शलँदा 
अदद्तटीय व््क्तगत र शैजक्षक बृछद्ध अनुिि गनने अिसर प्दान गद्णछ। म्ानुअल विद्ार्थीहरूलाई पाुँच 
म्ाग्नेट काय्णक्रमहरू मध्ेमा विशेष शशक्षासुँग बशलयो शशक्षाविदह्रुको संयोजनको अिसर प्दान गद्णछ: 
हाई स्कू ल/विश्वविद्ालय (HSU), पत्रकाररता र संचार (J&C), गजरत/विज्ान/टेक्ोलोजटी (MST), दृश्य 
कला (VA), र युिा प्दश्णन कला विद्ालय (YPAS)। अवग्म काय्णक्रम योग्य विद्ार्थीहरूको लावग पदन 
उपलब्ध छ। युदनिससपि टटी अफ लुइसविल (UofL) सुँग काम गनने सम्न्ध माफ्ण त, सबै काय्णक्रमहरूमा 
योग्य विद्ार्थीहरूले के्रकडटको लावग कलेज पाठ्यक्रमहरू शलन सकछन्। म्ानुअल हाई स्कू ल विद्ार्थीको 
शैजक्षक सफलताको लावग राष््रिय मान्यता प्ाप्त विद्ालय हो र 1991 देखख मान्यता प्ाप्त यकू.एस स्कू ल 
अफ एक्टीलेन्स िएको छ। यसका अवतररक्त, म्ानुअल विद्ार्थीहरूले परटीक्षर स्ोर, छात्रिृत्त्त प्ाप्त 
गननेहरूको संख्या, र संख्यामा जजल्ा, राज्य, र राष््रिय तथ्याङ्कहरूमा शटीष्ण, राष््रिय योग्यता विद्ानहरूको 
थिानमा रहन जारटी राखछन्। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• जजल्ािरका विद्ार्थीहरूलाई सञ्चार, कलेज तयारटी, गजरत/विज्ान/प्विछध, दृश्य कला र प्दश्णन 

कला काय्णक्रमहरू प्दान गद्णछ
• अभग्म काय्यक्रम र 30 उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू प्दान गद्णछ र कुनै पदन केन्करी हाई 

स्कू ल को उच्चतम ACT औसत छ 
• राज्यमा सबै िन्दा धेर ैरा्रिरीय म्रेररट स्रेमरीफाइनसलस्टको सार्सार्ै धेर ैराज्यपाल विद्ानहरू र 

कलाको लावग गिन्णर स्कू लको लावग सबैिन्दा धेर ैविद्ार्थीहरू छनौट गररएको छ
• कल्रेज क्र्रे नडट वग्य UofL र क्ाम्पबलेविल विश्वविद्ालयसुँग साझेदारटीको माध्मबाट उपलब्ध छन।्
• YPAS को लावग शैजक्षक कक्षाहरू प्दान गद्णछ, र म्ानुअल विद्ार्थीहरू व्ापक कला कक्षाहरूमा 

िना्ण गन्ण सकछन्।

ड्कूपॉन्ट मैनुअल
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म्ाग्न्रेट काय्यक्रमहरू र माग्यहरू: 
• हाई स्कू ल/तवश्वतवद्ालय (HSU): विद्ार्थीहरूले मुख्य म्ाग्नेट आिश्यकताहरू 

िन्दा बाकहरका विषयहरूको अन्ेषर माफ्ण त कठोर उदार कला अनुिि प्ाप्त 
गछ्णन्। कलेज तयारटी पाठ्यक्रम र UofL को दनकटताले AP र दोहोरो-के्रकडट 
पाठ्यक्रमहरूको लावग अिसरहरू सहज बनाउुँछ। 

• पत्रकाररता र संचार (J&C): िास्तविक दुदनयाको अनुिि र दश्णकहरूलाई जोड 
दददै, यो काय्णक्रम राज्यको कलाको प्विछध र पेशेिर साझेदारटी विद्ार्थीहरूलाई 
मास्टर संचार र वमकडया सटीपमा मद्दत गन्णको लावग प्दान गद्णछ। 

• गशणत/तवज्ान/प्तवधि (MST): काय्णक्रमले जटीिन विज्ान, बायोटेक्ोलोजटी, 
माइक्रोबायोलोजटी, अष्टिक्, आधुदनक िौवतकरी, रोबोदटक्, र कम्प्ुटर 
प्ोग्ावमङमा कठोर पाठ्यक्रमको अनुसन्धानमा आधाररत पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ। 
विश्वविद्ालयका िैज्ादनकहरू र इल्जिदनयरहरूद्ारा माग्णदश्णनले कलेज स्तरको 
अनुसन्धानलाई सहज बनाउुँछ। 

• भिजुअल आट्ड ्यस (VA): कठोर, विशेष दृश्य कला पाठ्यक्रम चचत्र, चचत्रकला, 
मकूवतपि कला, कपडा, मुद्रर दनमा्णर, र कम्प्कूटर सहायता प्ाप्त कडजाइन शावमल छ। 
प्ामाजरक दश्णकहरूको लावग दृश्य कलामा जोड ददएर, वबद्ार्थीहरू हाई स्कू ल 
स्तरमा दृश्य कलाको लावग शैजक्षक र व्ािसाछयक मापदण्डहरूलाई पार गदा्ण 
रचनात्मक समस्ा समाधान गनने कौशल ससकछन्। 

• युवा प्दश्यन कला तवद्ालय (YPAS): स्कू ल वििररमा पकृष् 70 हनेु्णहोस्।

तवद्ार्थी िना्य: 1,952
तप्न्सिपल: Dr. Michael Newman

फोन: (502) 485-8241
ठेगाना: 120 West Lee Street, Louisville, KY 40208
व्रेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual

ड्
कूपॉटि

 िैर्अ
ल

धछटो तथ्य
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इस्टन्ण हाई स्कू लमा, विद्ार्थीहरूले आफ्ो प्वतिा पत्ता लगाउुँछन् र उदार कलाको पकूर्ण स्पेक्टम, 
अत्ाधुदनक प्विछध, अवतररक्त अिसरहरू, र कठोर पाठ्यक्रमहरूद्ारा उनटीहरूलाई कलेज, कररयर, र 
समुदायका लावग शलडरको रूपमा सशक्त बनाउुँछन्। ईस्टन्णले बेलगाम शशक्षा/कलेज र सबै उत्तरदाछयत्व 
प्रालटीको लावग क्ाररयरको तयारटीमा उच्च प्दश्णन स्कू ल हनको लावग पुरस्ार कमाएको छ। यो 
अिाड्ण कलेज र कररयरका लावग विद्ार्थीहरूलाई तयार पानने अगुिा हने विद्ालयहरूलाई ददइन्छ। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• उन्नत, सम्ान, र व्ापक: शशक्षाविदह्रु तरीन काय्यक्रमहरू सामेल छन्।
• कलेज दोहोरो क्र्रे नडट पाठ्यक्रम र 23 उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू विद्ार्थीहरूलाई 

अमकूल् कलेज के्रकडट कमाउने मौका ददन्छन् जबकक हाई स्कू लमा हो। 
• व्ापार र सकूचना प्तवधि (BIT) काय्यक्रम पकूिथीको लावग अदद्तटीय छ। यो 27 वबद्ार्थीहरूको 

लावग उपलब्ध विविन्न कक्षाहरू प्दान गद्णछ। पकूिथी हाई स्कू लको BIT काय्णक्रमलाई केन्करी र 
देशमा सबै िन्दा राम्ो मादनएको छ। 

• पुरस्ार-तवज्रेता कला काय्यक्रमल्रे विद्ार्थीहरूलाई िाद् सङ्गटीत, प्दश्णन कला, र दृश्य 
कलाहरू अन्ेषर गन्ण प्ोत्ाहन ददन्छ। 

क्ाररयर र प्ातवधिक शशक्ा माग्यहरू:
• स्रेना कननष् ररजव्य अधिकाररी प्शशक्ण कोर (JROTC): विद्ार्थीहरू नागररकता, चररत्र र 

नेतृत्वमा केज्रित हन्छन्। JROTC काय्णक्रमहरू आंशशक रूपमा सैन्य सेिाहरूद्ारा प्ायोजजत छन्। 
समुदाय र शैजक्षक संथिाहरूसुँग साझेदारटी माफ्ण त सामुदाछयक सेिामा जोड ददइन्छ।

• उपिोक्ता र पररवार स्रेवाहरू: विद्ार्थीहरू मानि सेिाहरू, उपिोक्ता सेिाहरू, उपिोक्ता 
संरक्षर, सल्ाह, शशक्षा, र प्शशक्षर सार्ै सामाजजक र सामुदाछयक सेिाहरूको लावग क्ाररयर 
क्षेत्रहरूको लावग के्रिटीय ज्ान र सटीपको विकास हो।

इस्टन्य
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धछटो तथ्य

• छायांकन र भिनडयो ननमा्यण: विद्ार्थीहरूले विकडयोहरू र ससनेमेटोग्ाकफक अविव््क्तको 
दनमा्णर र उत्पादन माफ्ण त नाटकरीय जानकारटी, विचार, मुड र िािनाहरू सञ्चार गन्ण सटीपहरू 
दनमा्णर गछ्णन्।

• कम्प्ुटर तवज्ान/कम्प्ुटर प्ोग्ाभमङ: विद्ार्थीहरू कम्प्कूटर ससद्धान्त, कम्प्ुदट समस्ा 
र समाधान, र कम्प्कूटर प्रालटी र प्योगकता्ण इन्रफेसको कडजाइनमा ध्ान केज्रित। 
विद्ार्थीहरूलाई AP के्रकडट कमाउने अिसर पदन ददईन्छ।

• ग्ानफक नडजाइन: विद्ार्थीहरूलाई सटीप र लागकू हन्छ कक ससद्धान्तहरू र प्विछधहरू लाई प्िािटी 
ढंगले संचार/सकूचना र प्ाकेजजङ्ग उत्पादनहरू व्ापार र उपिोक्ता दश्णकहरू दुबै कडजजटल र 
अन्य ढाुँचाहरूमा संचारको लावग ध्ान केज्रित गद्णछ।

• हाई स्कू ल अफ तबजन्रेस™: विद्ार्थीहरूलाई छ िटा पाठ्यक्रमहरूको द्रतु शृंखला माफ्ण त 
कलेज-प्ेररत व्िसाय प्शासनमा पररचय गराइन्छ जसले विद्ार्थीहरूलाई ह्ान-अन माकने दटङ, 
व्िथिापन, वित्त, र अर््णशास्त्र पाठ्यक्रमहरूको सार् चुनौतटी ददन्छ। काय्णक्रमले पदन दोहोरो 
अिसर प्दान गद्णछ।

• सकूचना समर््यन र स्रेवाहरू: विद्ार्थीहरूले कम्प्ुदटङ प्रालटीको कडजाइनमा सटीपहरूको 
विस्तृत दायरा दनमा्णर गछ्णन्। पाठ्यक्रमहरूले कम्प्ुटर हाड्णिेयर र सटििेयर कम्पोनेन्हरूको 
ससद्धान्तहरूमा दनददेशन समािेश गद्णछ। 

• न्रेटवक्य  सुरक्ा: विद्ार्थीहरूले सबै नेटिक्ण  उपकररहरू, सि्णरहरू, र डेस्टप कम्प्ुटरहरू सकहत 
लोकल एररया नेटिक्ण  (LAN) लाई ठटीकसुँग कडजाइन, थिापना, सुरजक्षत र मम्णत गन्ण ससकछन्।

• व्रेब तवकास/प्शासन: विद्ार्थीहरूले अन्तरकक्रयात्मक मस्टिवमकडया उत्पादनहरू र सेिाहरू 
ससज्णना, कडजाइन, र उत्पादन गछ्णन्। यो कडजजटल रूपमा उत्पन्न िा कम्प्कूटर-संिछधपि त  
वमकडयाको विकास र िेब मापदण्डको पालनको रूपमा व्ापार, प्शशक्षर, संचार, र माकने दटमा 
प्योग गररन्छ। 

तवद्ार्थी िना्य: 2,069
तप्न्सिपल: Heather Orman

फोन: (502) 485-8243
ठेगाना: 12400 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243
व्रेब: http://www.easterneagles.org/

इस्ट
र्ष
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फेयरडेल हाई स्कू लले आफ्ा विद्ार्थीहरूलाई स्ातकपछछ सफलता खोज्न तयार गनने गि्ण गनने परम्परा छ, 
चाह ेवतनटीहरू कलेजमा जाुँदै छन् िा कररयरमा हो। िारटी राजमाग्ण दनमा्णर र सामुदाछयक आपतकालटीन 
सेिाहरू (पुशलस, फायर, र EMS) जस्ता पेशाहरूका लावग उच्च सम्ादनत चुम्क काय्णक्रमहरूको लावग 
लामो समयसम् सम्ादनत, फेयरडेलले 2018-19 स्कू ल िष्णमा लुइसविल काय्णक्रमको एकेडेमटीमा सामेल 
ियो। यो काय्णक्रम िास्तविक दुदनया अनुिि र ससविल सेिा, साि्णजदनक सेिा, र िैश्श्वक सेिा क्ाररयर 
एकेडेमटीहरू मा सार् सार्ै फे्शम्ानको लावग चौर्ो एकेडेमटीमा ससक्े अिसरहरूसुँग विद्ार्थीहरूलाई 
प्दान गद्णछ।

1958 मा आफ्ो ित्णमान स्कू लको ढोका खोलै्, फेयरडेल हाई स्कू ल 1962 मा आफ्ो पकहलो कक्षा 
स्ातक हो। शुिंकर बुलडग हो, र यसको स्कू ल रगं नौसेना दनलो र सुन हो। फेयरडेलको समुदाय, पटक 
मानको चाटको रूपमा जादनन्छ, अब लुइसविले मेट्ोको सटीमाहरूमा स्थित छछमेकलाई मादनन्छ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• शशक्षाविदह्रु म्ाग्न्रेट काय्यक्रम र चार प्रेश्रेवर क्ाररयर तविय काय्यक्रमहरूको विकास र 

समाजको सेिा र जटीिनको समग् गुरस्तर बृछद्ध गन्णको लावग आिश्यक सटीपहरूलाई लागकू गनने 
अिसरहरू प्दान गन्णको लावग प्दान गद्णछ। 

• फेयरडेल हाई स्कू ल क्ाम््रिज इन्टरन्रेशनल स्कू ल, हो, विश्वव्ापटी समस्ा समाधान र 
नागररकतामा ध्ान केज्रितसुँग छ। 

• फेयरडेल ठाउुँमा धेर ैअनौठा समर््यन काय्यक्रमहरू सारा बच्चा, जस्तै RISE हस्तक्षेप र संिध्णन 
प्रालटीको विकासको लावग छ। विद्ालयले सामाजजक र िािनात्मक आिश्यकताहरूलाई समर््णन 
गन्ण माइनफुलनेस काय्णक्रम पदन प्दान गद्णछ जसले ठूलो शैजक्षक र क्ाररयर सफलताको लावग 
नेतृत्व गद्णछ।

फ्रे यरडेल
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

ग्लोबल सेवषा एकेिेिी ललोकसेवषा प्रतिष्षानक्नजषाििी सेवषा एकेिेिी

िायर साइंस / िायर िाइनटंग

कानून प्ित्मन सेिाहरू

क्ाम््रिज अन्तरा्मष्ट्रिय अध्ययन सहयोगी स्ास्थ्य/प्ासेन्ट 
फकयर टरेक्निससयन

साइबर इन्जिननयरर फडजेल इन्जिन प्ाविधिक

आवतथ्य, यात्ा, पय्मटन, र मनोरजिन

शशक्क र ससकाइ

दृश्य र प्दश्मन कला 

िारी उपकरण विज्ान

तवद्ार्थी िना्य: 1,398
तप्न्सिपल: Brandy Corbin
एक्रे डेमरी कोच: Dave Myers

फोन: (502) 485-8248
ठेगाना: 1001 Fairdale Road, Louisville, KY 40118
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home

फवेयरडेल
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हाम्ो वमशन िनेको कलेज, कररयर र नागररकताको लावग तयारटी सुदनस्चित गनु्ण हो। 1923 पछछ, हाम्ो स्कू ल 
शैजक्षक प्कक्रयामा सबै साझेदारहरूको लावग हाम्ा वबद्ार्थीहरूलाई उनटीहरूको सपनाहरूलाई प्ाप्त गन्णमा 
मद्दतको लावग उच्च अपेक्षाहरू सेट गररएको छ। लुइसविल स्कू लको एकेडेमटी र मोडेल प्ोफेशनल लदनपि ङ 
कम्ुदनटटीको रूपमा, फन्ण क्ररीकले प्त्ेक विद्ार्थीलाई उनटीहरूको पकूर्ण बौछद्धक क्षमतामा पुग्न र पोस्टसेकेनरटी 
सफलताको लावग तयार हनका लावग प्त्ेक कक्षाकोठा र काय्णक्रमलाई अनुककू ल बनाउनु पछ्ण िन्ने विश्वास 
गछ्ण। हाम्ा एकेडेमटीहरू र व्ापार साझेदारटीहरूले विद्ार्थीहरूलाई कलेज के्रकडटहरू र उद्ोग प्मारपत्रहरू 
कमाउन अनुमवत ददँदै प्ामाजरक, ह्ान्स-अन अनुििहरू र िविष्यका क्ाररयर अिसरहरू प्दान गछ्णन्। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• हाम्ो फ््रे शम्ान एक्रे डेमरीमा, विद्ार्थीहरू क्ाररयर माग्ण छनौट र त्ो बाटोसुँग तटीन पाठ्यक्रमको न्यकूनतम 

शलनको लावग आिश्यक छ। तटीन पाठ्यक्रमको पकूरा क्ाररयर तयारटीको रूपमा विद्ार्थीको चचत्रर गद्णछ। 
चौर्ो कक्षाले विद्ार्थीलाई पार्िे कम्पशलटरको रूपमा चचत्रर गछ्ण।

• फन्ण क्ररीक आइिरी प्स एक्रे डेमरी रा्रिको शटीष्ण कलेजहरूसुँग उच्च प्ाप्त विद्ार्थीहरू लाई जोड्ने 
गररएको हो। काय्णक्रमको लक्ष्य यटी विद्ार्थीहरूलाई जानकारटी, माग्णदश्णन, माग्णदश्णन, र यटी अविजात 
संथिाहरूलाई स्टीकृवत प्ाप्त गनने माध्महरू प्दान गनु्ण हो।

एक्रे डेमरी र माग्यहरू:
• सञ्ार: संचार एकेडेमटीले विद्ार्थीहरूलाई कडजजटल वमकडया, व्िसाय, र/िा प्विछधमा चार विशेष, 

गहन, क्रवमक पाठ्यक्रमहरूको कोर प्दान गद्णछ। 
• ईन्जिननयरर, कम्प्कूटर तवज्ान, र सरीप रेिडहरू: लुइसविले विश्वविद्ालय (UofL’s) स्पटीड स्कू लसुँग 

हाम्ो सहयोग हाम्ो वबद्ार्थीहरूको ज्ान र कम्प्कूटर विज्ानमा रुचचको बढािा ददन विश्वविद्ालय 
सल्ाहकारहरू प्दान गद्णछ। पोस्टसेकेनरटी संथिाहरूसुँग अवतररक्त साझेदारटी विद्ार्थीहरूलाई कम्प्कूटर 
विज्ानमा दोहोरो के्रकडटको लावग विकल्प प्दान गद्णछ। स्चालन ईल्जिदनयरर र मेकादनकल कडजाइनर 
माग्ण कम्प्कूटर प्ोग्ावमिं ग, रोबोदटक् ईल्जिदनयरर, र कम्प्कूटर सहायता प्ाप्त कडजाइन एकरीकृत छ। 
हाम्ो सटीप टे्डहरूको सम्न्धमा, हाम्ा अष्ग्न विज्ान विद्ार्थीहरू फन्ण क्ररीक फायर कडपाट्णमेन् (FCFD) 
सुँगै हाम्ो स्कू लबाट सडक पार, साप्ताकहक प्शशक्षर भ्रमर सकहत सकहत वमलेर काम गद्णछन्। यटी 
विद्ार्थीहरूले उनटीहरूको प्शशक्षर अनुििहरू माफ्ण त अन्तरा्णष््रिय एकेडेमटी अफ इमजनेन्सटी कडस्प्ाच 
(IAED) प्मारटीकरर प्ाप्त गननेछन्।

• शशक्ा, सामुदाभयक र स्रेवा: नयाुँ व््क्तको रूपमा, विद्ार्थीहरूले आफ्ो बाुँकरी तटीन िष्णको लावग 
अध्यन गनने बाटो छनोट गनु्ण अछघ यस एकेडेमटीमा सबै तटीन माग्णहरू अन्ेषर गननेछन्। विद्ार्थीहरूले पकूरा 
िएपछछ उद्ोग प्मारपत्रहरू कमाउन सकछन्।

• जुननयर ररजि्य अनफसस्य रेिननङ कोर््य (JROTC) काय्यक्रमहरू: नागररकता, चररत्र, र नेतृत्वमा 
ध्ान केज्रित गददै, JROTC काय्णक्रमहरूले समुदाय र शैजक्षक संथिाहरूसुँग साझेदारटीको माध्मबाट 
सामुदाछयक सेिालाई जोड ददन्छ।

फन्य क्रीक
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कक्ा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्ा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

सञ्ार एकेिेिी शरक्ा, सिुदाय, र सेवा प्रतिष्ान
ईन्जिक्नयररंग, कम्प्यूरर 

तवज्ान, र सीप टे्ि एकेिेिी

कम्प्ुटर विज्ान

मेकाननकल फडजाइनर

प्लम्बर सहायक

उपिोक्ा र पररिार व्यिस्ापनछायांकन र विफडयो ननमा्मण

ग्ाफिक फडजाइन

स्चालन ईन्जिननयरर

िायर साइंस / िायर िाइनटंग

फकलनरी र खाना सेिाहरू

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता प्ारम्भिक बाल शशक्ा

समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी 
प्शशक्ण कोर (JROTC)

धछटो तथ्य

तवद्ार्थी िना्य: 1,764
तप्न्सिपल: Rebecca Nicolas
एक्रे डेमरी कोच: Sara Wilson-Abell

फोन: (502) 485-8251
ठेगाना: 9115 Fern Creek Road, Louisville, KY 40291
व्रेब: http://jcps-ferncreekhigh.campuscontact.com/Home

फ
र्ष क्

रीक
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आईरोककयुओइस हाई स्कू लमा हाम्ो वमशन शैजक्षक श्क्त, िािनात्मक लचटीलापन, र सामाजजक 
जजम्ेिारटीको बढािा ददनको लावग हो। हामटी सबै विद्ार्थीहरूलाई अिसरहरूको लावग उचचत पहुँच प्दान 
गन्णको लावगप्वतबद्ध छौं जुन सांसृ्वतक रूपमा सटीप कम्णचारटी र विविध कहतधारकहरूद्ारा चैन्म्पयन छन्। 
आईरोककयुओइस 2018 मा लुइसविलको एकेडेमटीमा सन्म्शलत विद्ार्थीहरूलाई सम्भावित क्ाररयर 
माग्णको ककससमको लावग अन्ेषर र तयारटीको अिसर प्दान गन्णको लावग हो। एकेडेमटीहरू विद्ार्थीहरूलाई 
वबलु्कल दनजटीकृत शैजक्षक अनुििहरू मा संलग्न गन्णको लावग अनुमवत ददन्छ कक धेर ैसामग्टी क्षेत्रहरूलाई 
समेट्छ र कक्षाको शशक्षाको लावग प्ासंवगकता ल्ाउुँछ। आफ्ो एकेडेमटीको सदस्को रूपमा, 
विद्ार्थीहरूलाई सानो समुदायको िविष्यको सफलताको समर््णनको लावग समवपपि तको आनन्द शलन्छन्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• 54 िन्दा बढटी देशहर बाट 41 िन्दा बढटी िाषाहरू बोल्े विद्ार्थीहरूसुँग, आईरोककयुओइस हाई 

स्कू लमा सांस्कृ ततक तवतविता सबै विद्ार्थीहरूलाई िरपर को दुदनयाको बारमेा जान्नको लावग 
अदद्तटीय अिसरहरूको लावग अनुमवत ददन्छ।

• सानो ससक््रे समुदाय—विद्ार्थी र शशक्षकहरूको सानो टटीमहरू दनजटीकृत, क्रस-पाठ्यक्रम ससकाउने 
अनुिि प्दान गद्णछ।

• शैशक्क पाठ्यक्रमहरूमा सम्ान, अवग्म, उन्नत थिान (AP), र दोहोरो के्रकडट समािेश छ।
• कलेज के्रकडट र उद्ोग प्मारपत्रहरू कमाउने पाठ्यक्रमहरू सकहत विविन्न वैकन्ल्पक पाठ्यक्रमहरू 

प्स्ताि गररन्छ।
• तबल्डस्य प्शशक्तुा एक्रे डेमरील्रे विद्ार्थीहरूलाई हाम्ो विद्ालयका विविन्न काय्णथिलहरूमा काम 

गदा्ण ससकमथी, चचनाई, प्न्म्ङ, िेल्ल्डङ, र दनमा्णरसम्न्धटी विद्ुतटीय क्षेत्रमा अनुिि प्दान गद्णछ। 
TRACK माग्णहरूमा विद्ार्थीहरू थिानटीय रोजगारदाताहरूसुँग उनटीहरूलाई अनुििको घण्ा 
उनटीहरूलाई यटी माग क्षेत्रहरूमा आफ्ो प्शशक्षर पकूरा गन्णको लावग जारटी राख्नको लावग सक्षम 
बनाउनको लावग प्शशकु्तामा िाग शलन सकछन्।

• कसलनररी र खाद् स्रेवा माग्यमा विद्ार्थीहरू कसरटी स्कू लको पररसरमा पुरा तररकाले सुसज्जित 
िान्सामा खाना पकाउने र प्ेट र्ाल्े ससकछन्। विद्ार्थीहरू उद्ोग प्मारपत्र र पोषरको सार्सार्ै 
व्ापार र सेिा विविन्न रसुे्टरने् र कशलनरटी िातािररसुँग सम्न्न्धत मकूल कुराको समझ प्ाप्त गद्णछ। 
विद्ार्थीहरू कशलनरटी र खाना सेिा उद्ोगमा काम गन्णको लावग ज्ान र सटीपसुँग सुसज्जित यस 
काय्णक्रमबाट स्ातक छ।

आईरोनकयुओइस



जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ल  47

धछटो तथ्य

www.jefferson.kyschools.us
Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

िषानव सेवषा प्रतिष्षानएकेिेिी बनषाउनुहलोस्तबल्डसमा प्रशरक्िुषा एकेिेिी

ननमा्मण विद्युत TRACK

प्लम्बर सहायक

छायांकन र विफडयो ननमा्मणव्यािसाधयक ससकममी TRACK

चचनाई TRACK

िेल्डर प्िेश स्तर

फकलनरी र खाना सेिाहरू

प्ारम्भिक बाल शशक्ाप्शासननक समि्मन

वमससन यन्त्रको वबध्या

तवद्ार्थी िना्य: 1,066
तप्न्सिपल: Dr. Toetta Taul
एक्रे डेमरी कोच: Carmen Bellefant

फोन: (502) 485-8269
ठेगाना: 4615 Taylor Boulevard, Louisville, KY 40215
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home

आ
ईरोनक

य्ओ
इस
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जे ग्ाहम ब्ाउन स्कू ल जजल्ा दनददेशशत K–12 म्ाग्नेट स्कू लको रूपमा विद्ार्थीहरू जो स्-दनददेशशत 
शशक्षर िातािररमा पदन काम गद्णछ। विद्ार्थीहरू पं्क्तबद्ध, कलेज तयारटी, उदार कला पाठ्यक्रम 
आत्म-दनददेशशत शशक्षाको हाम्ो चार ससद्धान्तमा आधाररतमा संलग्न छ: स्तन्त्रता, सहानुिकूवत, पहल, र 
निटीनता। हाम्ो अकादवमक काय्णक्रमले आलोचनात्मक, खुला विचारधारा र सृजनात्मक चचन्तकहरूको 
खेतटी गद्णछ जो जोखखम शलन इछुिक छन् र नयाुँ ज्ानको लावग उत्ुक छन्। हाम्ो ससकाइ िातािररले 
दयालु, सकहष्ु र सम्ानजनक मानिहरू विकास गछ्ण जसले सांसृ्वतक विविधताको कदर गछ्ण र 
समुदायमा योगदान गद्णछ। ग्ेड स्तर शैजक्षक प्दश्णन र उमेर उपयुक्त सामाजजक सटीप यो अनौपचाररक 
शैजक्षक सेदटङ्गमा सफलताको लावग अपेजक्षत छ। 

म्ाग्न्रेट काय्यक्रम हाइलाइटहरू: 
• विद्ार्थीहरूलाई उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरूको सकूचटी प्दान गररन्छ जसको लावग 

उनटीहरूलाई कलेज के्रकडट कमाउने अिसर छ। 
• विद्ार्थीहरू कल्रेज र स्ानरीय तवश्वतवद्ालयहरूमा दोहोरो क्र्रे नडट कक्ाहरू शलन सकछन् र 

सोफोमोर िष्णको रूपमा प्ारन्म्भक अनलाइन हो।
• विद्ार्थीहरूलाई 90-वमनेटको िैकल्ल्पक ब्लक तासलका प्योग गरटी दनधा्णररत गररएको छ।
• स्रेवा ससकाइ पाठ्यक्रममा एकककृत छ र स्कू ल िरमा सबै विद्ार्थीहरूको लावग आिश्यक छ।
• विद्ार्थीहरू कक्षा सहयोग र सल्ाहको माध्मबाट ग्ेड स्तर िरमा अन्तरकक्रया गद्णछन।
• विद्ार्थीहरू पररयोजना-आिाररत ससकाइमा, संलग्न हन्छन्, जसले उनटीहरूलाई प्ामाजरक, 

िास्तविक-विश्व ससक्े अनुििहरूको लावग अिसर प्दान गद्णछ। 
• विद्ार्थीहरू हाम्ो आत्म ननददेशशत लननिं ग फ््रे मवक्य मा, पकहचान कौशल हाससल, जो सफलता 

कौशलको ब्ाकप्ाकसुँग जोकडएको छ। यो ढाुँचा विद्ार्थीहरूको लावग सफलताको कौशलको 
पकहचान गद्णछ कक उनटीहरूलाई समुदायको लावग योगदानकता्ण हनको लावग तयार गद्णछ।

• विद्ार्थीहरू तवद्ार्थी न्रेतकृत्वको सम्म्रेलनमा िाग शलन्छन्। यटी सम्ेलनहरूले विद्ार्थीहरूलाई 
लक्ष्यहरू सेट गन्ण, ट््याककङ लक्ष्यहरू, र ससक्े प्कक्रयामा आत्म-प्वतवबम्मा संलग्न गद्णछ।

• विद्ार्थीहरू ससकाईको प्दश्यनरीमा, संलग्न, हाम्ो स्-दनददेशशत लदनिं ग शोकेस, जो उनटीहरूलाई 
कक्षाबाट प्ामाजरक शशक्षा प्दश्णन गनने अिसर प्दान गद्णछ। 

ज्रे. ग्ाहम ब्ाउन स्कू ल
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• विद्ार्थीहरू हाम्ो P.I.R.A.T.E. मा िाग सलन्छन्ड 1:1 यन्त्रहरू काय्यक्रम, जसको 
माध्मबाट उनटीहरूलाई ससक्को लावग प्योग गन्णको लावग आईप्ाड िा क्रोमबुक 
जारटी गररन्छ।

• विद्ार्थीहरूले हाम्ो स्-दनददेशशत लदनिं ग फे्मिक्ण  र जजल्ाको ब्ाकप्ाक अफ सक्ेस 
स्स्लहरूमा पकहचान गररएका सटीपहरू प्दश्णन गन्ण आिश्यक पनने प्ततरक्ा प्नक्रयामा 
िाग शलन्छन्।   

क्ाररयर माग्य प्स्ताव:
• कम्प्ुटर तवज्ान
• नडजजटल ग्रेम नडजाइन र तवकास

तवद्ार्थी िना्य: 738 (K–12)
तप्न्सिपल: Angela Parsons

फोन: (502) 485-8216
ठेगाना: 546 South First Street, Louisville, KY 40202
व्रेब: http://www.mybrownschool.org

ज
वे. ग्ाहि ब्ाउर स्

कूल

धछटो तथ्य
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जेफरसनटाउन हाई स्कू लमा, विद्ार्थीहरू लुइसविलको पकूर्ण एकेडेमटी अनुििमा डुबेका छन्! जब 
विद्ार्थीहरू वतनटीहरूको टे्कडशनल कक्षाहरू (अङ्ग्ेजटी, गजरत, विज्ान, र सामाजजक अध्यन) मा 
कठोर, व््क्तगत दनददेशनहरूमा संलग्न हन्छन्, उनटीहरूलाई उनटीहरूको रोजाइको कररयर माग्णसुँग प्त्क्ष 
रूपमा सम्न्न्धत िास्तविक-विश्व सटीपहरू विकास गनने अिसर पदन ददइन्छ। पुरस्ार विजेता कला 
र सङ्गटीत काय्णक्रमहरूसुँग, दोहोरो र उन्नत प्ेसमेन् (AP) प्सादको ककस्म, खेल र क्लबको विस्तृत 
विविधता, र अदद्तटीय काम आधाररत शशक्षा अिसरहरू, जेफरसनटाउन हाई स्कू लमा सबैको लावग साुँच्चै 
केकह छ। विद्ार्थीहरू एकबष्ण वबताउनेछन् हाई स्कू लको अनुककू लन र फे्शम्ान एकेडेमटीमा क्ाररयर 
विकल्पहरूको अन्ेषर गद्णछ। त्हाुँबाट, विद्ार्थीहरू दनमा्णर र कडजाइन एकेडेमटी िा व्िसाय र स्ास्थ्य 
विज्ान एकेडेमटीमा प्िेश गररे एउटा सानो ससकाइ समुदायको सदस् बन्नेछन्। वतनटीहरूको एकेडेमटी 
वित्र, विद्ार्थीहरूले उनटीहरूको एकेडेमटीसुँग सटीधै सम्न्न्धत कररयर माग्णको बारमेा ससकै् चुनौतटीपकूर्ण 
पाठ्यक्रममा िाग शलनेछन्: इल्जिदनयररङ्, िेल्ल्डङ, CAD, मेससदनस्ट अपरटेर, िा जुदनयर ररजि्ण अकफसस्ण 
टे्दनङ कर््ण (JROTC) दनमा्णर र कडजाइन विद्ार्थीहरू िा वबरामटी हरेचाह टेक, पकूि्ण नससिं ग, सम्द्ध स्ास्थ्य, 
व्ापार, िा व्ापार र स्ास्थ्य विज्ान विद्ार्थीहरूको लावग माकने दट हन्। जेफरसनटाउन हाई स्कू लमा चार 
िष्ण पकूरा गरपेछछ, विद्ार्थीहरूले उदे्दश्यको िािनाका सार् छोड्नेछन्, तर अझ महत्त्वपकूर्ण कुरा, उनटीहरूले 
समाजको उत्पादक सदस् बन्न आिश्यक सटीप र ज्ान प्ाप्त गरकेा छन्- चाह ेउनटीहरू काय्णबलमा सामेल 
हनेछन् िा उनटीहरूको शशक्षालाई अगाकड बढाउनेछन्। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• विद्ार्थी र शशक्षकहरूको सानो टटीम ननजरीककृ त ससकाई अनुिव प्दान गद्णछ। यसमा समवपपि त 

एकेडेमटी त्प्स्न्सपल र एकेडेमटी सल्ाहकार पदन समािेश छ।
• त्हाुँ सल्ाहकार अवसरहरू छन् कक विद्ार्थीहरूलाई जटीिन सटीपको लावग उनटीहरूलाई काय्णबल 

िा पोस्टसेकेनरटी शशक्षामा प्िेशको लावग तैयार गन्णको लावग सार्ै संिध्णन अिसरहरूको लावग 
ताकक विद्ार्थीहरूलाई व््क्तगत रुचचहरूको विशाल विविधताको अन्ेषर गन्ण सकछन्। 

• दोहोरो - क्र्रे नडट कक्ाहरू विश्वविद्ालयहरूको ककससमसुँग साझेदारटीमा पेश गररन्छ, र त्हाुँ 
अवग्म काय्णक्रम र AP काय्णक्रममा कठोर पाठ्यक्रम छन्।

• एक्रे डेमरी अनुिव—विद्ार्थीहरूले फे्सम्ान एकेडेमटीमा आफ्ो समय वबवतसकेपछछ कररयरको 
रुचचको आधारमा आफ्ो एकेडेमटी छनौट गननेछन्। आफ्ो एकेडेमटी वित्र, उनटीहरू जावगर छाया, 
क्ाररयर विकल्पहरू अन्ेषर, व्ापार साझेदारहरूसुँग काम, काम आधाररत शशक्षा मा िाग 
शलन्छन्, र अनुिि पररयोजना आधाररत शशक्षा को कक्षा र िास्तविक दुदनयाको बटीच सम्न्ध 
बनाउनको लावग हो।

ज्रेफरसनटाउन
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

व्षापषार र स्षास्थ्य 
तवज्षान एकेिेिी

सहयोगी स्ा�

माकके नटङमेकाननकल फडजाइनर

ई-िाजणज्य

मशीननस्ट अपररेटर

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयनमेकाननकल इन्जिननयर

समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी 
प्शशक्ण कोर (JROTC)

शशक्क र ससकाइ 
(उद्ाटन 2022-23)

क्निषामाण र क्िजषाइन एकेिेिी

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

िेन्लं्डग मम्मत टरेनिीशशयन

तवद्ार्थी िना्य: 948
तप्न्सिपल: Jarrad Durham
एक्रे डेमरी कोच: Ashley Conway

फोन: (502) 485-8275
ठेगाना: 9600 Old Six Mile Lane, Louisville, KY 40299
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home

ज
वेफ

रसरटाउर
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लुइसविल मेल हाई स्कू ल विद्ार्थी केज्रित, कलेज तयारटी, जजल्ाव्ापटी टे्कडशनल म्ाग्नेट हाई स्कू ल 
र केन्करीमा शटीष्ण रटेेड उच्च विद्ालयहरू मध्े हो। 1856 देखख, लुइसविल मेल आफ्ो विद्ार्थीहरूको 
लक्ष्य र महत्वाकांक्षाको समर््णन गन्ण प्वतबद्ध रहकेो छ। त्ो प्वतज्ा शैजक्षक अनुििमा प्वतवबन्म्त हन्छ 
कक कुशल आजटीिन शशक्षार्थीहरू, आलोचनात्मक चचन्तकहरू, समस्ा हल गननेहरू, र अदद्तटीय संरचचत 
िातािररको वित्र विद्ार्थी सफलता, अनुशासन, देशि्क्त, टे्कडशनल मकूल्हरू, र समाजको सेिामा 
जोड ददने संचारकमथीहरूको लावग अटल प्वतबद्धताको प्दश्णन गद्णछ। हाम्ो वमशन व्ापक र चुनौतटीपकूर्ण 
प्टीकोलेज पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ कक शैजक्षक अखण्डता र उतृ्टितालाई बढािा ददन्छ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• कठोर कल्रेज-तयाररी पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ कक पारपंररक सेदटिं गमा कलेज र छात्रिृत्त्तको 

अिसरको लावग विद्ार्थीहरूलाई तैयार गद्णछ 
• 21 उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू सार्ै अन्य उन्नत-स्तर पाठ्यक्रमहरू प्स्ताि गद्णछ 
• लुइसविल विश्वविद्ालय (UofL) माफ्ण त दोहोरो-क्र्रे नडट पाठ्यक्रमहरू प्दान गद्णछ 
• सेना कदनष्ठ ररजि्ण अछधकारटी प्शशक्षर कोर (JROTC) काय्णक्रम प्दान गद्णछ

 
रेिनडशनल म्ाग्न्रेट काय्यक्रम:

टे्कडशनल म्ागनेट काय्णक्रम उच्च संरचचत शशक्षा िातािररमा कठोर शैजक्षक पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ 
कक अछधकतम विद्ार्थी उपलब्ब्धको लावग आिश्यक छ। रेिनडशनल काय्यक्रम उच्च शैजक्षक मापदण्ड, 
उचचत आचरर, नागररकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड जोड राखेर विद्ार्थीको िृछद्धमा 
योगदान गद्णछ। मुख्य विषयहरू फोकस र महत्वपकूर्ण सोचमा जोर विद्ार्थीहरूलाई आधारिकूत ज्ानको 
दनमा्णर र मौशलक सटीपमा उच्च क्षमता हाससल गन्णमा मद्दत गछ्ण। 

 

लुइसतवल माल्रे
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क्ाररयर माग्य प्स्ताव:
• अकाउनन्टिं ग
• आमथी JROTC
• छायांकन र भिनडयो ननमा्यण
• कम्प्कूटर प्ोग्ाभमिं ग भमसरित हाइतब्ड
• व्वस्ापन र उद्मशरीलता
• शशक्क र ससकाइ

तवद्ार्थी िना्य: 1,987
तप्न्सिपल: Dr. William Foster

फोन: (502) 485-8292
ठेगाना: 4409 Preston Highway, Louisville, KY 40213
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home

ल
्इसववल

 िाल
वे

धछटो तथ्य
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मैररयन सटी मकूरमा, लुइसविल स्कू ल को एक अकादमटीहरू, हाम्ो संसृ्वत हाम्ो वमशन र दृष्टि बाट 
उत्पन्न हन्छ। दृष्टि िनेको मैररयन सटी मकूर त्ो विद्ालय हनेछ जहाुँ विद्ार्थीहरू बन्न चाहन्छन्, 
ियस्हरूले काम गन्ण चाहन्छन्, र समुदायले आफ्ा बच्चाहरूलाई उपस्थित गराउन पाउुँदा गि्ण 
छ। हामटी लुइसविलमा सबै िन्दा ठूलो स्कू ल हो र गि्णसुँग ग्ेड छबाट बाह् छ। तपाईंको बच्चा 
सात बष्ण सम् हामटीसुँग हन सकछ। यो मकूरको संयुक्त स्कू ल मोडेलको अदद्तटीय लाि हो। मकूरले 
लुइसविल पहलको एकेडेमटीमा नेतृत्व गरररहकेो छ। मकूरको एकेडेमटीहरूमा फे्सम्ान एकेडेमटी 
समािेश छ; स्ास्थ्य विज्ान एकेडेमटी; विज्ान, प्विछध, ईल्जिदनयरर, र गजरत (STEM) एकेडेमटी; 
र सामुदाछयक एकेडेमटी। यटी एकेडेमटीहरूमा, हामटी हाल दनम्न पृष्ठमा देखखए अनुसार 14 क्ाररयर 
माग्ण विकल्पहरू प्स्ताि गद्णछौं। मुरमा, विद्ार्थीहरूले कफल्ड दट्पहरू, जावगरको छायाहरू, 
इन्न्णशशपहरू, सम्भावित प्शशक्ुहरू, र वतनटीहरूको क्ाररयर छनौटहरूसुँग सम्न्न्धत अन्य काय्ण-
आधाररत ससकाइ अनुििहरूका सार् िास्तविक काय्ण अनुििहरूमा िाग शलन सक्षम हनेछन्। मकूर 
15 िन्दा धेर ैब्ापाररक साझेदारहरूमा छ, र हामटी यटी सबै समयमा जोड्दै छौं। यटी साझेदारहरू 
हाम्ो क्ाररयर छनौट माग्णमा सल्ाहमा मद्दत र ित्णमान मागहरू र प्िृत्त्तहरूसुँग वमवतसम् छन्। 
यटी व्ापार साझेदारहरू पदन हाम्ो विद्ार्थी संलग्नता अिसरहरूको धेर ैहोस्ट छ। हामटी तपाइुँलाई 
#KNOWMOORE को लावग प्ोत्ाकहत गद्णछौं र कविटर र इ्टिाग्ाम फलो  
Instagram@mooremustangs र @tracimorrishunt मा हामटीलाई पछ्ाउनुहोस्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• सहायक त्प्स्न्सपल, सल्ाहकार, र मुख्य शशक्कहरूको टोलरीको सार् समवपपि त काय्णकारटी 

त्प्स्न्सपल प्त्ेक एकेडेमटीको विकासको लावग प्वतबद्ध छन्।
• मुख्य पाठ्यक्रमहरूको अततररक्त, स्कू लले तवभिन्न प्कारका ऐल्छिकहरू प्दान गद्णछ जुन 

तपाईंको माग्ण, क्ाररयर, र व््क्तगत रुचचहरूसुँग नजजकबाट पङ््क्तबद्ध हन्छ। शैजक्षक 
पाठ्यक्रमहरू सम्ान, अवग्म, र उन्नत प्ेसमेन् (AP) कक्षाहरू, दुबै शैजक्षक र क्ाररयर 
पाठ्यक्रमहरू मा उद्ोग प्मारपत्र संगै दोहोरो के्रकडट पाठ्यक्रमहरूको माध्मबाट कलेज 
के्रकडट कमाउने क्षमतासुँग सामेल छन्।

• फ््रे शम्ान संगोष्री पाठ्यक्रम तपाईं ससक्को लावग पहल र तपाईंको शशक्षाको लावग पहल 
र जजम्ेिारटीलाई बढािा ददनको लावग कडजाइन गररएको छ, प्िािकारटी टटीम िक्ण  र संचार, 
महत्वपकूर्ण सोच, र केकह िास्तविक जटीिन कौशलको सार्सार्ै हाम्ो युिाहरूद्ारा आज सख्त 
आिश्यक कौशलको समस्ाको समाधान गद्णछ।

म्रेररयन सरी मकूर
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

सषािुदषामयक एकेिेिी STEM एकेिेिी हेल्थ सषाइन्स एकेिेिी

सहयोगी स्ा�
िायु सेना जूननयर ररजि्म अधिकारी 

प्शशक्ण कोर (JROTC)

ससविल इन्जिननयररङ

क्लिननकल मेफडकल सहायक छायांकन र विफडयो ननमा्मण

औद्योवगक विद्युत सहायक

दक् ट्रेड ननमा्मण विद्युतीय TRACK

फकलनरी र खाना सेिाहरू

कशलनरी TRACK

िामकेसी टरेनिीशशयनव्यिस्ापन र उद्यमशीलता

शशक्क र ससकाइ प्प्-नसससि ङ

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW) 
जैि चचफकत्ा विज्ान

तवद्ार्थी िना्य: 2,539
तप्न्सिपल: Traci M. Hunt
एक्रे डेमरी कोच: Jeanne Meredith

फोन: (502) 485-8304
ठेगाना: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228
व्रेब: mooremustangs.com

िवेररयर सी िकूर
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खुशटी ररज पाक्ण  (PRP) हाई स्कू लको वमशन विद्ार्थीहरूलाई समवपपि त र आफ्ो कक्षा कोठा, 
क्ाररयर, र समुदायमा संलग्न हन सशक्त बनाउनको लावग हो। हामटी लुइसविल पहलको एकेडेमटीमा 
बाटोको नेतृत्व गददै छन्। PRP को चार एकेडेमटीसुँगै, हामटी सम्ान काय्णक्रम र PRP अवग्म काय्णक्रम 
प्दान गद्णछौं। PRP को शटीष्ण अवग्म काय्णक्रम स्कू लको रूपमा लामो परम्परा छ, र अनुििटी 
शशक्षकहरूले प्वतिाशालटी र प्वतिाशालटी विद्ार्थीहरूलाई उनटीहरूको पकूर्ण क्षमतामा पुग्न प्ोत्ाकहत 
गछ्णन्। हाम्ा अवग्म काय्णक्रमका विद्ार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा चुनौतटी ददइन्छ र उनटीहरूलाई कलेजमा 
सफल हन अनुमवत ददने कठोर पाठ्यक्रममा अभ्स्त हन्छन्। PRP विद्ार्थीहरूसुँग हाम्ा विजुअल र 
प्दश्णन कला पाठ्यक्रमहरूमा आफ्ा सटीपहरू प्दश्णन गनने धेर ैअिसरहरू छन्। कक्षाहरू छर्एटर, नृत्, 
आकने स्ट्ा, ब्ान, ग्ाकफक कडजाइन, गाना बजाने िाला, र दृश्य कला सामेल छन्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• सानो ससकाइ समुदाय—विद्ार्थी र शशक्षकहरूको सानो टोलटीले व््क्तगत ससकाइ अनुिि 

प्दान गद्णछ।
• कोर कक्ाहरू—अङ्ग्ेजटी, गजरत, विज्ान, र सामाजजक अध्यनका सार्ै ऐल्छिक र फे्शम्ान 

सेवमनार पाठ्यक्रम
• फ््रे शम्ान स्रेभमनार पाठ्यक्रमल्रे विद्ार्थीहरूलाई अवतररक्त, सह-पाठ्यक्रम, खेलकुद, र अन्य 

विद्ालय-प्ायोजजत गवतविछधहरूमा पररचय गराउुँछ। विद्ार्थीहरू PRP को बाटो प्स्ताि को 
अन्ेषर र फे्शम्ान सेवमनार पाठ्यक्रममा एकेडेमटी छनौट हनेछ। 

• PRP विद्ार्थीहरूले आफ्ो रोजाइको क्ाररयर माग्णमा उद्ोग प्मारटीकरर र/िा दोहोरो के्रकडट 
कमाउने अिसरहरू पाउनेछन्, जसले वतनटीहरूलाई पोस्ट-सेकेनरटी शशक्षा िा रोजगारटीको लावग 
आिेदन गदा्ण आफ्ा सार्टीहरूको बटीचमा अलग देखखन अनुमवत ददन्छ। 

• पुरस्ार-विजेता भिजुअल र प्दश्यन कला कक्षाहरूमा छर्एटर, नृत्, आकने स्ट्ा, ब्ान, 
ग्ाकफक कडजाइन, गायन, र दृश्य कलाहरू समािेश छन्।

• स्ास्थ्य विज्ान प्योगशाला, CAD प्योगशाला, र िेल्ल्डिं ग प्योगशाला सकहत धेर ैहातमा 
ससकाउन्रे वातावरण होस्ट गद्णछ

 प््रेजर ररज पाक्य
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

व्षापषार र संचषार एकेिेिी हेल्थ सषाइन्स एकेिेिी
क्निषामाण, ईन्जिक्नयरर, र 

क्िजषाइन एकेिेिी

सहयोगी स्ा� िास्तु प्विधि

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

िेल्डर प्िेश स्तर

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

माकके नटङ

शशक्क र ससकाइ

दृश्य र प्दश्मन कला

ग्ाफिक फडजाइन

िामकेसी टरेनिीशशयन

तवद्ार्थी िना्य: 1,566
तप्न्सिपल: Sheri Duff
एक्रे डेमरी कोच: Josh Lightle

फोन: (502) 485-8311
ठेगाना: 5901 Greenwood Road, Louisville, KY 40258
व्रेब: www.ridgetalk.com

 प्
वेज

र ररज
 पाक्ष

धछटो तथ्य
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सेनेका हाई स्कू ल सकारात्मक, हरेचाह गनने समुदाय हो जहाुँ कम्णचारटी सदस्हरू र विद्ानहरू विश्वव्ापटी 
समाजमा सफलताको लावग अनुकररटीय मोडेल बन्न प्वतबद्ध छन्। हाम्ो वमशन िनेको कलेज र 
क्ाररयर लक्ष्यहरूका लावग विद्ानहरूलाई राज्यको शैजक्षक मापदण्डहरूद्ारा मापन गनने हो। हामटी 
िातािरर र समर््णनको प्रालटी सबै विद्ानहरू सफल छन् सुदनस्चित गन्णको लावग प्वतबद्ध छौं। हामटी 
एकेडेमटी अफ लुइसविल पहलमा वित्ता-देखख-वित्ता एकेडेमटी स्कू लको रूपमा खोशलएका मकूल 11 JCPS 
उच्च विद्ालयहरू मध्े 1 को रूपमा नेतृत्व गरररहकेा छौं। एकेडेमटीहरूको सार्मा, हामटी अवग्म काय्णक्रम 
र उन्नत थिान (AP) कक्षाहरू प्स्ताि गद्णछौं।

स्कू ल हाइलाइट: 
• साना ससकाउन्रे समुदाय—विद्ानहरू र च्ान्म्पयन्सको सानो टटीमहरू व््क्तगत शशक्षा अनुिि 

प्दान गद्णछ।
• कोर कक्ाहरू—अङ्ग्ेजटी, गजरत, विज्ान, सामाजजक अध्यन, सेनेका 101, र ऐल्छिक
• सबै फे्शम्ान स्रेन्रेका 101 शलनेछन्। यो बष्णको पाठ्यक्रम कैररयर अन्ेषर र विकासको 

सार्सार्ै आिश्यक सफलता सटीप, जस्तै कसरटी पहल र जजम्ेिारटी, प्िािकारटी टटीम िक्ण  र 
संचार, आलोचनात्मक सोच, र समस्ाको समाधान गन्णको लावग ससकाउुँछ। यो कोस्णले तपाईंलाई 
िररष्ठ िष्णहरू माफ्ण त कुन एकेडेमटीमा िना्ण गनु्णहनेछ र तपाईंले हाई स्कू ल पछछ कुन व््क्तगत, 
कलेजजएट र व्ािसाछयक यात्रा सुरु गन्ण चाहनुहन्छ िन्ने बार ेसकूचचत दनर्णय गन्ण मद्दत गद्णछ।

• जजल्ाको एकमात्र अब्यन एग्री-साइसि टेक्ोलोजरी म्ाग्न्रेट काय्यक्रम प्दान गद्णछ जहाुँ 
विद्ार्थीहरूले पशु र बोटविज्ानका सार्ै िन्यजन्तु व्िथिापन ससकछन्। पशु विज्ान माग्ण पशु 
चचककत्ा चचककत्ा सार्ै घोडा र सानो पशु विज्ानमा केज्रित छ। िनस्पवत विज्ान माग्णमा 
हररतगृह व्िथिापन, जलटीय खेतटी, र पुष्प र ल्ानसे्प कडजाइन समािेश छ। िन्यजन्तु 
व्िथिापन माग्णमा विद्ार्थीहरू िन्यजटीि पुनिा्णस अध्यन; आिास दनमा्णर र हादन; वबरुिा, माटो, 
र पानटी गुरस्तर; प्दकूषर र प्दकूषर; र िनमा निटीकररटीय अभ्ास छन्। दनददेशनमा प्योगशालाहरू, 
क्षेत्रटीय अनुििहरू, विद्ार्थीहरूद्ारा सञ्चाशलत व्िसायहरू, पय्णिेजक्षत कृवष अनुििहरू, र 
अमेररकाका िविष्यका ककसानहरू (FFA) माफ्ण त नेतृत्व विकास समािेश छन्। विद्ार्थीहरू मर े
से्टट विश्वविद्ालयको माध्मबाट दोहोरो के्रकडट कमाउने क्षमता छ।

स्रेन्रेका
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तवद्ार्थी िना्य: 1,245
तप्न्सिपल: Michael Guy
एक्रे डेमरी कोच: Mary Louise Pozaric

फोन: (502) 485-8323
ठेगाना: 3510 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220
व्रेब: http://seneca.jcps.schooldesk.net/
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कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

कृति तवज्षान र नेिृत्व एकेिेिी कषानयून र आईरी एकेिेिी

साइबर इन्जिननयरर

प्प्-कानून शशक्ा

पशु विज्ान प्णाली सहयोगी स्ा�

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता
पया्मिरण विज्ान/प्ाकृवतक 

संसािन प्णाली

बागिानी र िनस्वत विज्ान प्णाली

कृवि शक्क्, संरचनात्मक, 
प्ाविधिक प्णाली

समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी 
प्शशक्ण कोर (JROTC)

स्षास्थ्य र शरक्षा प्रतिष्षान

प्ारम्भिक बाल शशक्ा

प्प्-नसससि ङ

शशक्क र ससकाइ
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साउर्टन्ण हाई स्कू लको वमशन सहयोगटी प्कक्रया ससकाउनेमा ध्ान केज्रित गन्णको लावग प्योग गरररहकेो 
छ, यो सुदनस्चित गरटीरहकेो छ कक सबै विद्ार्थीहरूलाई 21औ ंशताब्टीको कौशलको विकास होस् ताकक 
उनटीहरू कलेज र क्ाररयरको लावग तयार हनेछन्। साउर्टन्ण हाई स्कू लको मुटुमा कलेज- र क्ाररयर-
तयार विद्ार्थीहरूको विकास र स्ातक गनने हाम्ो दृष्टिकोर हो। दजक्षरटी लुइसविल पहलको एकेडेमटीमा 
बाटोको नेतृत्व गददैछ। हामटी विद्ार्थी केज्रित छौं, जान्दछौं कक शशक्षर मात्र हन्छ यदद सबै विद्ार्थीहरू 
जान्दछन्। विद्ार्थीहरूले आफकू ले रोजेको जुनसुकै क्षेत्रमा सफल हने अिसर पाउने आशा गन्ण सकछन्। 
उनटीहरूले आफ्ा शशक्षकहरूलाई सबै विद्ार्थीहरूले ससक्े कुरा सुदनस्चित गन्ण दृढ, दनष्पक्ष र एकरूप िएर 
सहयोगटी प्यास प्योग गनने अपेक्षा गन्ण सकछन्। दजक्षरटी एक समुदाय अनुिकूवत छ र चाुँडै यसको निाचार र 
सबै विद्ार्थीहरूको लावग चचन्ताको लावग ज्ात हुँ दैछ। विद्ार्थी र शशक्षकहरू समान रूपमा राज्य र राष््रिय 
स्तरमा उनटीहरूको कामको लावग मान्यता प्ाप्त गददैछन्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• दजक्षरटी मा चार एक्रे डेमरीहरूसँग, हामटी 13 उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू प्स्ताव गद्णछौं।
• सबै फे्शम्ान सल्ाहकार अवधि तोकाइनेछ जहाुँ वतनटीहरूले सल्ाहकार र सहपाठटीहरूको 

सानो समकूहसुँग िेट्ने अिसर पाउनेछन्। क्ाररयर अन्ेषर र विकास को सार्सार्ै, यो अिछध 
आिश्यक सफलता कौशल ससकाउुँछ, कसरटी पहल र जजम्ेिारटी, प्िािकारटी टटीम िक्ण  र संचार, 
आलोचनात्मक सोच, र समस्ाको समाधान गननेको लावग हो। यस अनुििले तपाईंलाई सकूचचत 
दनर्णय गन्णको लावग मद्दत पुया्णउनेछ कक तपाईं एकेडेमटीमा तपाईंको सोफोमोरकेो लावग िररष्ठ 
बष्णहरूको माध्मबाट िना्ण गनु्णहनेछ र कुन व््क्तगत, कलेजजयट, र पेशेिर यात्रा तपाईं हाई 
स्कू लपछछ लगन चाहानुहन्छ। 

• जजल्ाको मात्र मोटर वाहन मम्यत र प्काश मम्यत माग्यमा विद्ार्थीहरू हातमा प्शशक्षर प्ाप्त गदा्ण 
हाम्ो साइट मोटर िाहन मम्णत पसलमा काम गददै छ। विद्ार्थीहरूले मम्णत पसलको िातािररमा 
पररचय गराउुँदा र उपकररहरू कसरटी सुरजक्षत रूपमा सञ्चालन गनने िनेर बुझदा उनटीहरूले आफ्ो 
सटीपहरू दनमा्णर गछ्णन्। विद्ार्थीहरू उद्ोग प्मारपत्रहरूको सार् स्ातक हन्छन् र मोटर िाहन 
उद्ोगमा क्ाररयर सुरु गन्ण तयार हन्छन्।

• iGen एक्रे डेमरीका विद्ार्थीहरूले विद्ालयको क्ाम्पसमा पकूर्ण रूपमा सञ्चालन हने कक्षा ऐन 
फेडरल के्रकडट युदनयन शाखामा काम गदा्ण िास्तविक-विश्व काय्ण अनुिि माफ्ण त वित्तटीय साक्षरता 
प्ाप्त गछ्णन्। शाखामा काम गनने विद्ार्थीहरूले कक्षा ऐनसुँग िुक्तान गररएको ग्टीष्मकालटीन 
प्शशक्षर काय्णक्रम पकूरा गन्ण आिश्यक छ। धेर ैदजक्षरटी स्ातकहरूले काय्णक्रम पकूरा गरदेेखख कक्षा 
अछधदनयमको सार् पकूर्ण-समय क्ाररयर सुरु गरकेा छन्।

साउर्टन्य
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एकरे डेमी र मयार्गहरू

क्निषामाण, ईन्जिक्नयरर, रेक्लोललोजी, 
र नेिृत्व (METaL) एकेिेिीiGen व्षापषार एकेिेिीअरलोिलोटरभ इन्जिक्नयररङ एकेिेिी

अटोमोनटि मम्मतसभिार 
र प्काश मम्मत

सेना कननष्ठ ररजि्म अधिकारी 
प्शशक्ण कोर (JROTC)वित्ीय सेिाहरू

एन्ट्ी-लेिल कोशलजन ररपेयर पेन्टर सहयोगी स्ास्थ्य (खेल चचफकत्ा)  
(उद्ाटन 2022-23)

आवतथ्य, यात्ा, पय्मटन, र मनोरजिन

प्िेश-स्तर गैर-संरचनात्मक 
क्वत र मम्मत प्ाविधिक मशीननस्ट अपररेटर

साइबर इन्जिननयरर 
(2023-24 को अन्त्य)

तवद्ार्थी िना्य: 1,319
तप्न्सिपल: Tyler Shearon
एक्रे डेमरी कोच: James McCabe

फोन: (502) 485-8330
ठेगाना: 8620 Preston Highway, Louisville, KY 40219
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home

साउिटर्ष

धछटो तथ्य
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1936 मा थिावपत, उपत्का हाई स्कू लको विशशटि इवतहास, जटीिन्त ित्णमान, र आशाजनक िविष्य 
छ! हाम्ो दृष्टि हाम्ा सबै विद्ार्थीहरूको लावग दयालु र उत्पादक नागररकहरूको लावग लावग स्ातकको 
लावग हो। उपत्काको वमशन सहायक र विविध समुदायको बाटोको माध्मबाट सबै वबद्ार्थीहरूको 
आिश्यकताहरूलाई पकूरा गन्णको लावग समवपपि त हनको लावग हो कक पोस्टसेकेनरटी प्यासहरूमा सफल 
हनको लावग कौशलको विकास गद्णछ। लुइसविल स्कू लको एकेडेमटीको रूपमा, घाटटी विद्ार्थीहरूलाई 
चुनौतटीपकूर्ण शैजक्षक कक्षाहरू, रोमाञ्चक क्ाररयर माग्णहरू, र पुरस्ार विजेता अवतररक्त प्सादको 
ककस्म प्दान गद्णछ। हाम्ो सामुदाछयक साझेदारको सहयोगसुँग, हाम्ा वबद्ार्थीहरूलाई निटीनतम 
टेक्ोलोजटीसुँग काम गनने मौका छ, बहमकूल् रोजगारको अनुिि प्ाप्त गन्णको लावग, र आफ्ो छनौटको 
क्ाररयर क्षेत्रहरूमा कनेक्शनको विकास गन्णको लावग हो। र यो त्हाुँ रोककदैन! उपत्का जुदनयर 
अचचिमेन् (JA) द्ारा प्वतष्ष्ठत काय्णक्रम 3DE को घर हो। यो इमससपि ि ससकाइ अनुििले हाम्ा 
विद्ार्थीहरूलाई सान्दविपि क, प्ामाजरक, पररयोजना-आधाररत अनुप्योगहरू र िास्तविक-विश्व केस स्टडटी 
चुनौतटीहरू प्दान गद्णछ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• प्ततनष्त कल्रेज तवद्ान काय्यक्रम—यस कुलटीन काय्णक्रममा स्टीकृत विद्ार्थीहरूले अकादवमक 

उतृ्टिता, नेतृत्व, र सफल हन ड्ाइिको सम्भािना देखाउुँछन्। विद्ार्थीहरूले कठोर पाठ्यक्रमहरू 
शलन्छन्, उपत्कामा उनटीहरूको िष्णहरूमा माग्णदश्णन गन्ण मद्दतको लावग सल्ाहकार प्ाप्त गछ्णन्, 
र उनटीहरूलाई कलेज माफ्ण त उतृ्टिता हाससल गन्ण र्प सहयोग र अिसरहरू प्दान गररन्छ। त्हाुँ 
विद्ार्थीहरूको लावग उनटीहरूको नेतृत्व िकूवमका र सामुदाछयक सेिा संलग्नता बढाउने अिसरहरू 
पदन हनेछन्। 

• JA 3DE बाट—भ्ालटी द्ारा यस पहलसुँग बाटोको नेतृत्व गददै हनुहन्छ! विद्ार्थीहरूले निटीन 
ससकाइ विछधहरू प्योग गररे जदटल समस्ाहरू समाधान गन्ण सहकाय्ण गननेछन्।

• हाम्ो फ््रे शम्ान एक्रे डेमरी आगमन निौं कक्षाका विद्ार्थीहरूलाई उनटीहरू मध् विद्ालय बाट 
सहज संक्रमर बनाउनको लावग र सफलतापकूि्णक हाई स्कू ल नेविगेट गन्णको लावग सहयोगको सार् 
प्दान गद्णछ।

• भ्ालटीमा, विद्ार्थीहरूले दोहोरो-क्र्रे नडट पाठ्यक्रमहरूमा िना्य गररे िा उन्नत स्ान (AP) 
पाठ्यक्रमहरू शलएर कलेज के्रकडट कमाउने अिसर छ। 

• भ्ालटी लुइसभिल स्कू लको एक्रे डेमरी, हो, त्सैले विद्ार्थीहरूलाई उद्ोग प्मारपत्र र 
कलेज के्रकडट कमाउने अिसर छ ककनकक उनटीहरू हाम्ो क्ाररयर र प्ाविछधक शशक्षा (CTE) 
काय्णक्रमहरूसुँग स्ास्थ्य विज्ान, पशु चचककत्ा, कम्प्कूटर कोकडिं ग को काय्णक्रमहरूसुँग आफ्ो 
िायदा ककू द शुरू, व्ापार, र उद्ोग व्ापार गद्णछ।

भ्ालरी
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व्षापषार र उद्लोग एकेिेिी हेल्थ सषाइन्स एकेिेिी

सहयोगी स्ा� 
(खेल चचफकत्ा) प्प्-नसससि ङ

क्लिननकल चचफकत्ा सहायता
पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW) 

जैि चचफकत्ा विज्ान

कम्प्ूटर प्ोग्ावमंग
(खेल फडजाइन र विकास)

विद्युत प्ाविधिक

EKG टरेनिोलोजी / प्ाविधिक पशु चचफकत्ा सहायकपया्मिरण ननयन्त्रण प्णाली 
प्ाविधिक (HVAC)

फ्ेबोटोमी प्ाविधिकव्यिस्ापन र उद्यमशीलता

नौसेना जूननयर ररजि्म अफिसस्म 
ट्रेननंग कोर (JROTC)

ग्लोबल पषाथवे

भ्
ाल

ी

तवद्ार्थी िना्य: 924
तप्न्सिपल: Mike Kelly
एक्रे डेमरी कोच: Marla Paschal

फोन: (502) 485-8339
ठेगाना: 10200 Dixie Highway, Louisville, KY 40272
व्रेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home



64   हाई स्कू ल छनोट64   हाई स्कू ल छनोट



जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कू ल  65

क्रे टाहरूको लातग सलङ्ड ग-तवशशष्ट म्ाग्न्रेट: W.E.B. डुबोइस एकेडेमटी अविनि ग्ेड छबाट बाह्को 
लावग सेिा गरररहकेो छ कक 2018 मा खोशलएको स्कू ल हो। सबै पुरुष विद्ार्थीहरूका लावग खुला, 
हाम्ो निटीन ससकाइ िातािररले कठोर र आकष्णक दुिै ककससमको अफ्ोसेन्न्ट्क, बहसांसृ्वतक 
पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ। हाम्ो वमशन संलग्न, बाधाहरू लाई हटाउन, र उतृ्टिता प्ाप्त गन्णको लावग 
प्त्ेक युिा लाई सशक्त बनाउनु हो। हामटी ग्यारने्टी ददन्छौं कक प्त्ेक विद्ार्थी बृछद्ध को प्दश्णन, 
अछधक कुशल गजरतज्हरू, पाठकहरू, लेखकहरू, र िक्ताहरू बन्ने, जबकक पनटी राम्ो रोल मोडेल, 
शोताहरू, र उनटीहरूका घरहरू र समुदायहरूमा नेता बन्ने छन्।

स्कू ल हाइलाइट: 
• जजल्ाव्ापटी म्ाग्नेट स्कू लहरू

• प्विछधको लावग 1:1 अनुपात प्दान गद्णछ कक सुदनस्चित गद्णछ कक प्त्ेक विद्ार्थी व््क्तगत 
उपकरर (क्रोमबुक िा आईप्ाड) प्ाप्त गद्णछ।

• डुबोइस एकेडेमटी प्मारमा आधाररत अनुसन्धान र सांसृ्वतक रूपबाट उत्तरदायटी शशक्षरबाट 
विद्ार्थीहरूलाई सकक्रय रूपमा संलग्न गन्णको लावग उनटीहरूलाई शशक्षार्थी र आत्म-जागरूक 
युिाहरूको रूपमा बढ्छन्। कोर ससद्धान्तहरू साक्षरता, संख्यात्मकता, सामाजजक विज्ान, 
टेक्ोलोजटीको उपयोग, र विदेशटी िाषा बोल्े जोड ददन्छन्।

• विद्ार्थीहरूले दृढता, लचचलोपन, पहल, अनुशासन, र समानुिकूवत जस्ता नेतृत्व विशेषताहरूमा 
ध्ान केज्रित गररे गि्ण प्दश्णन गछ्णन्।

W.E.B. डुबोइस अकादमरी

धछटो तथ्य

तवद्ार्थी िना्य: 600
तप्न्सिपल: Robert Gunn

फोन: (502) 485-7600
ठेगाना: 3307 East Indian Trail, Louisville, KY 40213
व्रेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy

W
.E.B. डुबोइस अ

क
ाििी
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िैगनर प्ेररत ियस्हरू र तयार विद्ार्थीहरूको गि्णको घर हो जसले समाजलाई फाइदा पुर् याउन आफ्ो 
विविध प्वतिा र व््क्तगत ससकाइ अनुिि प्योग गन्ण सशक्त छन्। िैगनरले लुइसविलको एकेडेमटीहरूमा 
नेतृत्व गरररहकेो छ, तटीन क्ाररयर-केज्रित ससकाइ समुदायहरू प्स्तुत गददै छन्। कठोर त्प्-कलेज 
पाठ्यक्रमले कलेज के्रकडट प्ाप्त गनने धेर ैअिसरहरू, विद्ार्थीहरूलाई हजारौं डलर ट्कूशन बचत गनने र 
कलेज कडग्टी काय्णक्रम सफलतापकूि्णक पकूरा गन्ण आिश्यक अनुििको सार् तयार गनने हाम्ो क्ाररयर माग्ण 
विकल्पहरूलाई पकूरक बनाउुँछ। िैगनर मजबकूत एर्लेदटक्, लशलत कला, र अवतररक्त काय्णक्रमहरू प्दान 
गद्णछ र पाठ्यक्रममा सेिा शशक्षा एकरीकृत गद्णछ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• िैगनरमा फ््रे शम्ान एक्रे डेमरील्रे JCPS र केन्करीमा पकहलो मान्यता प्ाप्त एकेडेमटी बन्न राष््रिय 

क्ाररयर एकेडेमटी गठबन्धन (NCAC) मोडेल स्थिवत कमाएको छ। मोडेल स्थिवत एकेडेमटीहरूलाई 
सम्ादनत गरटीएको छ कक एकेडेमटी र हाई स्कू ल सफलताको लावग विद्ार्थीहरूलाई तैयार गन्णमा 
रा्रिटीय स्तरमा मान्यता प्ाप्त सिकोत्तम अभ्ासहरूलाई प्दश्णन गद्णछ।

• सबै फे्शम्ान व््क्तहरूले िष्ण लामो कररयर तवकल्प पाठ्यक्रम, शलन्छन्, जसले विद्ार्थीहरूलाई 
हाम्ो प्त्ेक कररयर माग्णको नमकूना शलन अनुमवत ददन्छ; बाह्ौं ग्ेड एकेडेमटीको माध्मबाट आफ्ो 
दशौंको बारमेा एक सकूचचत दनर्णय गनु्णहोस्; र हाई स्कू ल पछछ आफ्ो व््क्तगत, कलेज, र 
व्ािसाछयक जटीिन कल्पना गन्ण सुरु गनु्णहोस्। 

• िैगनर स्ास्थ्य तवज्ानर आईटरी र कानकून एक्रे डेमरीहरूल्रे अत्ाधुदनक ल्ाबहरू, अत्ाधुदनक 
प्विछधहरू, र व््क्तगत शशक्षा र सम्न्धहरूलाई महत्त्व ददने शशक्षक र प्शासकहरूको आफ्ै मुख्य 
टोलटीसुँग उच्च-मांग क्ाररयर माग्णहरू प्दान गद्णछ। 

• दनददेशन पररयोजना आिाररत; छ; अकादमटी विषयिस्तुको सन्दि्णमा ससकाइएको; र अर््णपकूर्ण 
व्ापार, पोस्टसेकेनरटी, र सामुदाछयक साझेदारटीसुँग एकरीकृत छन्।

• लुइसभिल स्कू लको एक्रे डेमरीको, रूपमा, िैगनरसुँग 15 िन्दा बढटी व्ापार साझेदारहरू छन् जसले 
हाम्ा विद्ार्थीहरूलाई कफल्ड दट्पहरू, मेन्ररङ, नक्कलटी अन्तिा्णता्णहरू, ररज्युमे लेखन, जावगरको 
छायाहरू, सशुल्क इन्न्णशशपहरू, र प्शशकु्हरू प्दान गछ्णन्।

• हाम्ो ससकाइ िातािररले दयालु, सकहष्ु र सम्ानजनक मानिहरू विकास गछ्ण जसले सांसृ्वतक 
विविधतालाई महत्त्व ददन्छ र सेिा-ससकाइ अिसरहरू माफ्ण त समुदायमा योगदान ददन्छ।

• िैगनर उन्नत प््रेसम्रेन्ट (AP) पाठ्यक्रम र लुइसविले विश्वविद्ालय (UofL), पस्चिमटी केन्करी 
विश्वविद्ालय (WKU), सुशलिान विश्वविद्ालय, र जेफरसन समुदाय र प्ाविछधक कलेज (JCTC) 
को माध्मबाट दोहोरो क्र्रे नडट पाठ्यक्रम प्दान गद्णछ।

• िैगनर स्ातक राष््रिय मान्यता प्ाप्त उद्ोग प्माणरीकरण र इंटन्यशशप अनुिवसँग पोस्टसेकेनरटी 
प्यासहरू शुरू गद््णछन्।

वैगनर
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कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

आईरी र कषानयून एकेिेिीहेल्थ सषाइन्स एकेिेिी

सहयोगी स्ास्थ्य  
(खेल चचफकत्ा) कम्प्ूटर प्ोग्ावमंग

EKG टरेनिोलोजी / प्ाविधिक प्प्-कानून शशक्ा

शशक्क र ससकाइप्प्-नसससि ङ

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW) 
जैि चचफकत्ा विज्ान िेब विकास/प्शासन

वैगरर

धछटो तथ्य

तवद्ार्थी िना्य: 851
तप्न्सिपल: Dr. Sarah Hitchings
एक्रे डेमरी कोच: Chesney West

फोन: (502) 485-8340
ठेगाना: 330 South Hubbards Lane, Louisville, KY 40207
व्रेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/high/waggener/
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व्रेट्स्ट्रेन्य

िेस्से्टन्ण हाई स्कू लले आफ्ो शशक्षा र कररयर लक्ष्यहरूका लावग तयार िएका सबै विद्ार्थीहरूलाई 
संलग्न गराउन, तयारटी गन्ण र स्ातक गन्ण प्यास गछ्ण। यो गन्णको लावग, िेस्से्टन्ण योद्धा माग्ण आज ससक्मा 
व्स्त हनु छ, िोशल सफलताको लावग सशक्त छ। विद्ार्थीहरूले अलथी कलेज, पाक कला, ससकमथी, 
ग्ाकफक कडजाइन, व्िथिापन र उद्मशटीलता, र सहयोगटी स्ास्थ्यलगायत पस्चिमटीका धेर ैकाय्णक्रमहरूमा 
संलग्न हन सकछन्। यसको अवतररक्त, उनटीहरूको चार बष्ण मा, विद्ार्थीहरू 60 कलेज के्रकडट, शशक्षर 
मुक्त कमाउन सक्ुहन्छ! पस्चिमटी अवग्म काय्णक्रम, व्ापक काय्णक्रम, र सम्ान काय्णक्रम प्दान गद्णछ। 
र्प रूपमा, िेस्टन्ण लुइसविल रोटरटी मेन्ररङ काय्णक्रम प्दान गनने दुई विद्ालयहरू मध्े एक हो, जसले 
विद्ार्थीहरूलाई हाई स्कू लपछछ जटीिनमा पररित्णन गन्ण मद्दत गद्णछ।

स्कू ल हाइलाइट: 
• सानो ससक््रे समुदाय—विद्ार्थी र शशक्षकहरूको सानो टटीमहरू दनजटीकृत, क्रस-पाठ्यक्रम ससकाउने 

अनुिि प्दान गद्णछ।
• सबै फे्सम्में जोखखम र प्स्तावित क्ाररयर माग्णहरू मध्े प्त्ेकमा अनुििको लावग अिसर 

ददइनेछ। फ््रे शम्ान एक्रे डेमरी क्ाररयर अन्ेषर र विकास र आिश्यक सफलता कौशल, जस्तै 
कसरटी पहल र जजम्ेिारटी, प्िािकारटी टटीम िक्ण  र संचार, महत्वपकूर्ण सोच, र समस्ाको समाधानमा 
जोड ददन्छ। यटी अिसरहरूले फे्शम्ानहरूलाई उनटीहरूले िररष्ठ िष्णहरू माफ्ण त कुन क्ाररयर 
एकेडेमटीमा िना्ण गनने बार ेसकूचचत दनर्णय गन्ण मद्दत गननेछ।

• आवासरीय बढ़ईगरीररी माग्यमा, विद्ार्थीहरूलाई दनमा्णरमा व्ािहाररक अनुिि प्ाप्त छ ककनकक 
उनटीहरू प्ाविछधक ज्ान र सटीपहरूलाई काठको संरचना र कफकस्चरको थिापना र मम्णतको लावग 
लागकू गछ्णन्। विद्ार्थीहरू जो उनटीहरू िास्तविक संसारमा कोर विषयहरूमा ससककरहकेा छन् र ज्ान र 
सटीप सुँग दनमा्णर उद्ोगमा क्ाररयर शुरू गन्णको लावग स्ातक गन्ण सक्षम छन्।

• कसलनररी आट्ड ्यस पार्व्रेका विद्ार्थीहरूले स्कू लको क्ाम्पसमा पकूर्ण रूपमा सुसज्जित 
िान्साकोठामा खाना कसरटी तयार गनने र प्ेट गनने िनेर ससकछन्। विद्ार्थीहरू उद्ोग प्मारपत्र र 
पोषरको सार्सार्ै व्ापार र सेिा विविन्न रसुे्टरने् र कशलनरटी िातािररसुँग सम्न्न्धत मकूल कुराको 
समझ प्ाप्त गद्णछ। विद्ार्थीहरू कशलनरटी र खाना सेिा उद्ोगमा काम गन्णको लावग ज्ान र सटीपसुँग 
सुसज्जित यस काय्णक्रमबाट स्ातक छ। विद्ार्थीहरूले कशलनरटी क्ाफेमा काम गदा्ण र बररस्ता 
प्मारटीकरर आज्णन गदा्ण हने ब्दस्ण कॉफरी सुँगको हाम्ो साझेदारटी माफ्ण त िास्तविक संसारको 
कामको अनुिि प्ाप्त गनने अिसर पदन पाउुँछन्।
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कक्षा 9

फ्रे शम्यान एकरे डेमी

कक्षा 10–12

एकरे डेमी र मयार्गहरू

स्षास्थ्य तवज्षान र व्षापषार एकेिेिी
कललनरी, बढ़ईगीरी, र 

ग्षाक्िक क्िजषाइन एकेिेिी

फकलनरी र खाना सेिाहरू

ग्ाफिक फडजाइन

आिासीय ससकममी सहायक

सहयोगी स्ा�

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

तवद्ार्थी िना्य: 800
तप्न्सिपल: Anthony Sieg
एक्रे डेमरी कोच: Rick Moir

फोन: (502) 485-8344 
ठेगाना: 2501 Rockford Lane, Louisville, KY 40216
व्रेब: https://www.jcpswesternhighschool.com

ववेसस्ट
वेर्ष
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ड्कूपन् म्ानुअल हाई स्कू लमा रहकेो युिा प्दश्णन कला विद्ालय (YPAS) केन्करीको सबैिन्दा व्ापक 
प्दश्णन कला हाई स्कू ल हो, जहाुँ विद्ार्थीहरूले िोशलका कलाकारहरू बन्नका लावग आफ्ो प्वतिालाई 
ताशलम ददने, ससक्े र पालनपोषर गनने छुटै् अिसर पाउुँछन्। कुनै शशक्षर आिश्यक छैन; यद्वप, 
विद्ार्थीहरूले िाग शलनको लावग अकडसन गनु्णपछ्ण। विद्ार्थीहरूलाई प्वतस्पधा्णत्मक प्कक्रयाद्ारा छनोट 
गररन्छ जसले उपलब्ब्ध परटीक्षर स्ोर, शैजक्षक उपलब्ब्ध, व््क्तगत दनबन्धहरू, शशक्षक ससफाररसहरू, 
प्दश्णन कला अकडसनहरू, र साइटमा लेखन प्म्टिको मकूल्ाङ्कन गद्णछ। 

YPAS प्दश्णन कलामा प्मुखहरूसुँग हाई स्कू ल वबद्ार्थीहरूलाई प्दान गन्ण केन्करीमा मात्र दुई स्कू लहरू 
मध्े एक हो। संकाय, आमा बुबा, पेशेिर कलाकारहरू, र सामुदाछयक सदस्हरूसुँग विद्ार्थीहरूको 
टटीमको विकास, सहटी, र कुनै पदन दनयवमत काय्णक्रम स्कू ल सेदटिं गको लावग असामान्य कलात्मक 
अनुििहरूमा आफ्ो शशल्प अभ्ास गन्ण सकछ। विद्ार्थीहरूको सफलता कलात्मक काय्णक्रममा लागकू 
प्वतबद्धता र अनुशासनमा थिावपत छ, र सफलता स्कू ल को समृद्ध विविधता र रचनात्मक िािनाको 
समझबाट बृछद्ध िएको छ। 

स्कू ल हाइलाइट: 
• प्त्ेक िष्ण, YPAS कलेज, विश्वविद्ालय, िा कजििनेटरटी प्वतदनछधहरूको मेजबानटी गद्णछ जो 

पोस्टसेकेनरटी प्दश्णन कला काय्णक्रमहरूमा असाइनमेन्को लावग YPAS िररष्ठहरूलाई अकडसन 
गद्णछ। यो ददन, कल्रेज र क्ाररयर डे िदनन्छ, हाम्ा विद्ार्थीहरूलाई उनटीहरूको काय्णक्रमहरूमा 
आिेदन ददन र अकडसन गन्ण र विशेष छात्रिृत्त्तहरू प्ाप्त गन्णका लावग धेर ैकलेजहरू, 
विश्वविद्ालयहरू, र संरक्षक प्वतदनछधहरूसुँग कुरा गनने अिसर प्दान गद्णछ।

• YPAS पाठ्यपुस्तक काय्यसम्पादन काय्यक्रमल्रे ह्ान्स-अन काय्णसम्पादन अिसरहरूको सार्मा 
एक व्ापक कक्षाकोठा ससकाइ अनुिि प्दान गद्णछ। सबै विद्ार्थीहरूलाई स्कू ल पछछको प्दश्णन 
र क्षेत्रिरर प्दश्णन गनने र अन्तरा्णष््रिय यात्रा गनने टुररङ कम्पनटीहरूमा िाग शलने अिसर प्दान गररन्छ।

• आफ्ो कला शशक्षाको पकूरकको लावग, विद्ार्थीहरू ड्कूपन् मैनुअल हाई स्कू लमा शैशक्क 
कक्ाहरू शलन्छन्।

युवा प्दश्यन कला 
तवद्ालय 
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YPAS म्रेजरहरू:

YPAS मा जजल्ाव्ापटी काय्णक्रमहरू संरचना, दायरा, र दनददेशनमा विश्वविद्ालय 
काय्णक्रमहरू जस्तै छन्। विद्ार्थीहरू से्टजमा र कक्षामा उनटीहरूलाई कलेज, कजििनेटरटी, र 
परकेो लावग तैयारमा गहन र विशाल पेशेिर प्शशक्षरमा डूवबएको छ।

• ब्ान: हावा र टक्कर उपकरण
• नाच 
• नडजाइन र उत्ादन (प्ातवधिक सर्एटर) 
• तगटार 
• संगरीत सर्एटर 
• आकने ट्रिा: तारयुक्त उपकरण 
• तपयानो 
• सर्एटर (नाटक/अभिनय)
• िोकल संगरीत

तवद्ार्थी िना्य: 450
प्शासननक ननददेशक: Cayce Crowder
तप्न्सिपल: Dr. Michael Newman

फोन: (502) 485-8355
ठेगाना: 1517 South Second Street, Louisville, KY 40208
व्रेब: http://www.ypas.org

धछटो तथ्य

य्वा रििश
्षर क

ल
ा ववद्ाल

य
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कसररी एप्ाई गनने
जजल्ासँग अनलाइन दता्य गनु्यहोस्ड।

• विद्ार्थीहरू जो पकहले एक JCPS स्कू ल मा िाग शलएका छन् दता्ण गन्णको लावग  
आिश्यक छैन। 

• यदद तपाईं JCPS कडन्स्ट्क्टमा नयाुँ हनुहन्छ र तपाईंको हाई स्कू लमा रहन चाहानुहन्छ, 
तपाईं पकहले नयाुँ विद्ार्थी दता्णको बारमेा त्ो स्कू ल (नडस्ट्रिक्ट हैन) लाई सम्पक्ण  गनु्ण 
पछ्ण। विद्ालयलाई ठेगानाको प्मार चाकहन्छ। 

• यदद तपाईं JCPS जजल्ा मा नयाुँ हनुहन्छ र म्ाग्नेट स्कू ल िा म्ाग्नेट काय्णक्रम मा िाग 
शलन चाहानुहन्छ, तपाईं JCPS विद्ार्थी असाइनमेन् काया्णलय िा अनलाइनमा जजल्ासुँग 
दता्ण गनु्ण पछ्ण। 

• एकपटक दता्ण पकूरा िएपछछ, JCPS ले तपाईंको जानकारटी प्माजरत गननेछ र तपाईंलाई 
तपाईंको आिेदन बनाउनको लावग कोड पठाउनेछ। यो प्कक्रया दुई ददन सम् लाग्न सकछ। 

यदद तपाईं तपाईंको घरको ठेगानाको स्रेवा गनने स्कू ल बाहेक 
स्कू लमा िाग सलन चाहानुहुन्छ, तपाईं आव्रेदन पकूरा गनु्य पछ्य।
कृपया दनम्न मध्े कुनै पदन तररकामा आिेदन ददनुहोस्: 

• ww.jefferson.kyschools.us मा आिेदन गनु्णहोस्।
• िैवतकमा आिेदन* दनम्न मा:

• JCPS तवद्ार्थी असाइनम्रेन्ट काया्यलय 4309 Bishop Laneमा अिस्थित छ
• क्ाशलफोदनपि या सामुदाछयक के्रि 1600 West Saint Catherine Streetमा स्थित 

JCPS उपग्ह काया्यलय
• 4018 West Market Streetमा स्थित एकेडेमटी @ शिनटीमा JCPS उपग्ह 

काया्यलय
• JCPS अङ्ड ग््रेजरी दोस्ो िािा (ESL) काया्यलयको रूपमा 1325 Bluegrass 

Avenueमा स्थित छ

आिेदन अिछध नोि्रेम्बर 1, 2021 बाट नडस्रेम्बर 15, 2021 सम् चलछ। आिेदन अिछधको 
दौरान आिेदन गनने विद्ार्थीहरू अतप्ल 1, 2022 द्ारा आफ्ो आिेदनको स्थिवतको बारमेा 
सकूचचत गररनेछ।

*ककृ पया नोट गनु्यहोस्ड: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको कारणलवे िता्ष/आववेिर अवथधलाई 
रिभाववत गर्ष सकछ, पररवारलाई कल गर्षको लाप्ग रिोत्ानहत गररन्छ (502) 313-HELP  
यठि यी साइटहरू आगिर भन्ा पनहलवे उपलब्ध छर्। सेटलाइट काया्णलय मात्र दनयु्क्तद्ारा 
उपलब्ध छन्।
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क
सरी एप्

ाई गरने

नोट गन्णको लावग महत्वपकूर्ण

• म्ागनेट आिेदन पेस म्ागनेट स्कू ल िा काय्णक्रममा प्िेश को  
ग्यारने्टी छैन।

• प्तटीक्षा सकूचटीहरू िष्ण देखख िष्ण सम् राखखएको छैन। 
• म्ाग्नेट अनुप्योगहरू मात्र आिेदन अिछधको दौरान सम्पादन गन्ण 

सककन्छ। यदद पररित्णन आिेदनको लावग बनाईएको छ, केिल सबैिन्दा 
िख्णरको पररित्णनहरूलाई विचार गररन्छ।

• वत्यमान वा पकूव्य म्ागन्रेट स्कू ल तवद्ार्थीहरूको िाइबदहनरी आव्रेदन 
प्नक्रयामा प्ार्भमकता प्ाप्त गददैनन्ड। यद्वप, एउटै जन्म वमवत 
(जुम्ल्ाहा, तटीन, आदद) जो म्ागनेटको लावग लटरटीको उपयोगको लावग 
आिेदन ददइरहकेा छन् तटी िाइबकहनटीहरूको लावग आिेदनको रूपमा 
व्िहार गररनेछ। यटी अिथिामा, आमा बुबा अझै पनटी प्त्ेक बच्चाको 
लावग अलग आिेदन पेश गनु्णपछ्ण।

• गलत जानकारटी पेस गदा्ण आिेदन शकून्य हनेछ। 
• आिेदन अिछधको दौरान आिेदन गनने विद्ार्थीहरू अतप्ल 1, 2022 द्ारा 

आफ्ो आिेदनको स्थिवतको बारमेा सकूचचत गररनेछ। 
• विद्ार्थीहरू म्ागनेट स्कू ल िा काय्णक्रममा िाग शलनको लावग जेफरसन 

काउन्टीको दनिासटी हनु पछ्ण। यदद पररिारहरू थिानान्तरर गरटीरहकेा छन्, 
उनटीहरू (502) 485-6250 मा विद्ार्थी असाइनमेन् काया्णलय सम्पक्ण  
गनु्ण पछ्ण।
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पार्फाइनर स्कू ल अफ इनोिेसन JCPS को छैटौं- बाह्ौं कक्षाका विद्ार्थीहरू को लावग पकहलो 
व्ापक िचु्णअल स्कू ल हो। विद्ार्थीहरूलाई मुख्य रूपमा कडजजटल िातािररमा आधाररत शैजक्षक 
अनुिि माफ्ण त िविष्यको लावग आफ्ो बाटो पत्ता लगाउन प्ोत्ाकहत गररन्छ। 

हाम्ो न्रेभिग्रेसन टरीम तवश्वास गद्यछ:

सबै पार्फाइनर इनोिेसन वबद्ार्थीहरू आत्म-प्ेररत, चुनौतटीपकूर्ण, र व््क्तगत शशक्षा माग्णको 
माध् बाट 21औ ंशताब्टीको विश्व समुदायको लावग स्तन्त्र, जजम्ेिार, शशजक्षत, र आत्मविश्वासटी 
योगदानकता्ण बन्ने छन्।

ससक््रे यात्रा हुन्रेछ:

कठोर र सान्दविपि क शैजक्षक अनुिि र सबै शैजक्षक सरोकारिालाहरूको अर््णपकूर्ण सामुदाछयक 
संलग्नता माफ्ण त हाम्ो समाजमा रचनात्मक, जजम्ेिार, आत्म-प्ेररत, र आलोचनात्मक-सोच गनने 
योगदानकता्णहरू उत्पादन गनु्णहोस्। पार्फाइनर स्कू ल अफ इनोिेसनले हाम्ा पार्फाइनरहरूलाई 
विविन्न पोस्टसेकेनरटी अिसरहरू पछ्ाउन बशलयो आधार प्दान गन्ण अनुसन्धानमा आधाररत दनददेशन, 
डाटा-संचाशलत मकूल्ाङ्कन, र सबै सरोकारिालाहरूसुँग सार््णक र बारम्ार सम्न्ध दनमा्णर माफ्ण त 
उपलब्ब्धको उदाहररटीय स्तरहरू उत्पादन गननेछ।

पार्फाइनर स्कू ल 
अफ इनोि्रेसन

हाम्ा पार्फाइनर अन््रेिकहरू (तवद्ार्थीहरू) हुन्ड:

• आत्म-दनददेशशत र ससक्को लावग प्वतबद्ध।
• िचु्णअल िातािररमा सहज ससकाइ।
• पहुँचयोग्य र उत्तरदायटी।
• उपलब्ध समर््णन सेिाहरूको फाइदा शलन इछुिक।
• जडान, साझेदारटी, र सहयोग गन्णको लावग तयार छ।
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धछटो तथ्य

तवद्ार्थी िना्य: 3,000
तप्न्सिपल: Artie Dietz

फोन: (502) 485-3173
ठेगाना: 900 South Floyd Street, Louisville, KY 40203
व्रेब: https://psi.jcps-ky.com/

ववश
वेर स्

कूल
 ववक

ल्प
हरू

हाम्ो पार्फाइनर गाइड (संकाय र कम्यचाररी) को लातग प्ततबद्ध छन्ड:

• प्त्ेक व््क्तको पकूर्ण क्षमता विकास गददै।
• सबै सरोकारिालाहरूको अर््णपकूर्ण सञ्चारमा लगानटी गददै।
• पर्फाइनरको सकारात्मक आत्म अिधाररा र रचनात्मकताको बढािा।
• दनददेशन, मकूल्ाङ्कन, हस्तक्षेप, र समृछद्ध अिसरहरू ड्ाइि गन्ण डाटा प्योग गददै।
• व््क्तगत पर्फाइनरको आिश्यकताहरूलाई पकूरा गन्णको लावग अनुककू लन छ।

 
पार्फाइनर विद्ार्थीहरूले एससन्क्रोनस (अन-कडमांड) दनददेशनहरू प्ाप्त गछ्णन् ताकक उनटीहरूले 
ससिं क्रोनस (प्त्क्ष) समर््णन र गहन प्गवत अनुगमनको सार् आफ्ै गवतमा ससक् सककू न्। 

पार्फाइनर स्कू ल अफ इनोिेसनले प्त्ेक विद्ार्थीको शैजक्षक, सामाजजक, िािनात्मक 
र व्िहाररक आिश्यकताहरू पकूरा गन्ण काम गछ्ण, जसरटी वतनटीहरूले कडजजटल उपकरर र 
स्ोतहरू प्योग गररे व््क्तगत रूपमा दनददेशनको लावग गननेछन्।

उन्नत प्ेसमेन् (AP), दोहोरो के्रकडट, र क्ाररयर र प्ाविछधक शशक्षा (CTE) को पाठ्यक्रम 
पार्फाइनर विद्ार्थीहरूलाई अनलाइन उपलब्ध छन्।

पार्फाइनर स्कू ल अफ इनोिेसनमा िना्णको बारमेा र्प जानकारटीको लावग, 
(502) 485-3335 मा विद्ार्थी सम्न्धलाई सम्पक्ण  गनु्णहोस्।
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JCPS जेफरसन काउन्टी विद्ार्थीहरूको विविन्न आिश्यकताहरूलाई पकूरा गन्ण अन्य स्कू ल विकल्प 
प्दान गद्णछ। यटी विद्ालयहरूमा प्िेशको बारमेा अछधक जानकारटीको लावग, सम्पक्ण  विद्ार्थी 
सम्न्ध (502) 485-3335 मा छ।

सलबटथी हाई स्कू ल
शलबटथी हाई स्कू ल नयाुँ वबग वपक्चर स्कू ल हो कक ग््रेड सातबाट बाह्रमा विद्ार्थीहरूलाई िना्ण 
गद्णछ। काय्णक्रमहरू शैजक्षक आिश्यकताहरू लाई पकूरा गनने र अकको ग्ेड स्तरमा संक्रमरमा 
सहयोगको लावग प्यासमा आफ्ो ित्णमान ग्ेड स्तरमा अवतररक्त संसाधनहरूको जरूरत छ जो 
विद्ार्थीहरूलाई समर््णन गन्णको लावग कडजाइन गररएको हो। शलबटथीले विद्ार्थीहरूलाई सानो 
शशक्षक-विद्ार्थी अनुपात, व््क्तगत स्ातक योजनाहरू, जटीिन कौशल शशक्षा, इन्न्णशशप 
अिसरहरू, र ह्ान्स-अन ससकाइ अनुििहरूको सार् सफल हने अिसर प्दान गद्णछ। शलबटथीले 
क्ाट्णर शेड्कूलमा र लिक शेड्ुशलङको सार् कक्षाहरू प्दान गद्णछ। शलबटथीका कक्षाहरू 
त्रैमाससक रूपमा प्स्ताि गररन्छ, जसले विद्ार्थीहरूलाई स्ातकको लावग अवतररक्त के्रकडटहरू 
कमाउने अिसर प्दान गद्णछ।

नडस्वररीको फीननक्स स्कू ल
कफदनक् स्कू ल अफ कडस्िरटी एक छनौट स्कू ल हो जसले विद्ार्थीहरूको आिश्यकताहरू फरक 
दनददेशनहरू माफ्ण त पकूरा गन्णमा विशेषज्ता ददन्छ। कफदनक् स्कू लले कक्ा छ देष्टख ब्ाह सम्का 
विद्ार्थीहरूलाई िना्ण गछ्ण। कक्षाहरू उच्च योग्यता िएका शशक्षकहरूद्ारा र्ोर ैविद्ार्थी-शशक्षक 
अनुपात प्दान गनने सेदटङमा पढाइन्छ। शशक्षा अझ प्विछध र हस्तक्षेप द्ारा विद्ार्थीहरूको 
सामाजजक, िािनात्मक, र शैजक्षक आिश्यकताहरू लाई लजक्षत गरटी बृछद्ध गरटीएको छ। 
विद्ालयको प्ार्वमक फोकस कक्षा छ देखख ब्ाह सम्का विद्ार्थीहरूलाई राज्य प्िटीरता स्तरमा 
पुग्नको लावग तयार पानु्ण मात्र होइन, विद्ार्थीहरूको आिश्यकताहरू पकूरा गन्ण र उनटीहरूलाई 
हाईस्कू लपछछको जटीिनमा सफल हन आिश्यक सटीपहरू प्दान गनु्ण पदन हो।

तवश्रेि स्कू ल 
तवकल्पहरू
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जजजसि या चाफी नकशोर अभििावक काय्यक्रम
जजजपि या चाफरी ककशोर अवििािक काय्णक्रम (TAPP) ककशोर गिा्णिथिा र अवििािकको कारर 
स्कू ल छोड्ने रोक्को लावग कडजाइन गरटीएको हो। जेफरसन काउन्टी िरर भमनडल र हाई 
स्कू लका तवद्ार्थीहरूलाई प्स्ताि गररएको यो काय्णक्रम 1010 नेबरहड प्ेसमा उपलब्ध छ। 
1970 पछछ, TAPP हजारौं युिा मकहलाहरू लाई आफ्ो हाई स्कू ल शशक्षा पकूरा गन्ण सक्षम बनाएको 
छ। उपलब्ब्ध TAPP को प्मुख घटक हो, मान्यता प्ाप्त कलेजहरू र प्ाविछधक क्ाररयर 
काय्णक्रममा िना्ण हाम्ा स्ातकहरूको बढ्दो संख्यासुँग छ। सानै उमेरमा आमा बन्नु स्कू लमा 
सफलताको लावग धेर ैबाधाहरू प्स्तुत गद्णछ, जस्तै रोग, बच्चाहरूको हरेचाह मुद्दाहरू, यातायात, 
र चचककत्ा हरेचाह को लावग पहुँच। TAPP साइट मा यटी र अन्य बहमकूल् सेिाहरू प्दान गद्णछ 
त्सैले विद्ार्थीहरू लाई ककहल्ै क्ाम्पस छोड्नको लावग छैन।

ववश
वेर स्

कूल
 ववक

ल्प
हरू
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दोस्ो िाषा (ESL) वििागको रूपमा अङ्ग्ेजटी, 1325 लिकूग्ास एिेन्यकू मा स्थित छ, पररिारहरू जो 
अङ्ग्ेजटीसुँग मद्दत सेिा गद्णछ। ESL वििाग विद्ार्थी र पररिारसुँग वमलेर काम गद्णछ सुदनस्चित 
गन्णको लावग कक अङ्ग्ेजटी िाषा शशक्षार्थी (ELLs) अङ्ग्ेजटी प्िटीरता प्ाप्त गद्णछ। वििागले िाषा 
सेिाहरू पदन प्दान गद्णछ र शैजक्षक प्कक्रयामा बशलयो सम्न्ध कायम राख्न मद्दत गन्ण पररिार र 
विद्ालयहरू बटीच सञ्चारको सुविधा ददन्छ।

कसरटी ESL बाट सेिाहरू प्ाप्त गन्णको लावग जानकारटीको लावग, काया्णलयमा एपोइन्मेन् 
बनाउुँनको लावग (502) 485-3623 मा सम्पक्ण  गनु्णहोस्।

न्कूकमर एक्रे डेमरी
न्यकूकमर एकेडेमटी (NCA) ले JCPS जजल्ामा छैठौंदेष्टख बाह्रौं-कक्ा ELLs को अदद्तटीय िावषक, 
शैजक्षक, र सामाजजक/िािनात्मक आिश्यकताहरू पकूरा गनने स्ागतयोग्य र सम्ानजनक िातािरर 
उपलब्ध गराउन खोजछ। यटी विद्ार्थीहरू सामान्यतया अमेररकरी विद्ालयमा पढाइको पकहलो 
िष्णमा हन्छन्। उनटीहरू सामान्यतया “प्िेश” स्तर (विश्व स्तरटीय अनुदेशात्मक कडजाइन र आकलन 
[WIDA] मा अङ्ग्ेजटी प्िटीरताको 1.0 देखख 2.0 स्तर) मा छन् र उनटीहरूको अछघल्ो देशहरूमा 
सटीवमत, िा अिरुद्ध शैजक्षक अनुिि हन सकछ। विद्ार्थीहरूलाई ESL सेिन के्रि द्ारा NCA को 
लावग पठाइएको छ, जहाुँ गैर अङ्ग्ेजटी िाषा पृष्ठिकूवम पृष्ठिकूवमको सबै पररिारहरू जब उनटीहरू 
पकहलो JCPS जजल्ामा प्िेश दता्ण गछ्णन्। ESL सेिन के्रिमा, नयाुँ विद्ार्थीहरूले अङ्ग्ेजटी 
िाषाको मकूल्ाङ्कन पकूरा गछ्णन्, र मध् र हाई स्कू लका विद्ार्थीहरू जसले दनस्चित थ्ेसहोल्डिन्दा 
कम अंक ल्ाउनेछन् उनटीहरूलाई NCA मा पठाइन्छ। NCA मा नामांकन पकूर्णतया स्ैल्छिक छ, र 
आमाबाबुले कुनै पदन समयमा ESL सेिाहरू माफ गन्ण सकछन्। NCA विद्ार्थीहरू ESL काय्णक्रमसुँग 
अकको मध् िा हाई स्कू लमा संक्रमर पटि उनटीहरू “उिरते” (2.1) िा WIDA परटीक्षरमा उच्च स्तर 
हाससल गरपेछछ हो। 

न्यकूकमर एकेडेमटीको बारमेा अछधक जानकारटीको लावग, स्कू ल (502) 485-6324 मा सम्पक्ण  
गनु्णहोस्।

दोस्ो िािाको 
रूपमा अंग््रेजरी
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ककृ पया नोट गनु्यहोस्ड:
तपाईं आफ्ो बच्चालाई स्कू लको लावग पदन आप्िासन स्थिवत र/िा दनस्चित, दनयवमत, र 
पया्णप्त रावत्र दनिासको लावग दता्ण गन्ण सक्ुहन्छ।

ग््रेजुएटको लातग गतत सलनुहोस्ड

स्ातक को गवत (A2G) काय्णक्रम न्कूकमर एक्रे डेमरीमा वररष् स्ातकको लावग कडजाइन 
गरटीएको हो। A2G काय्णक्रम िररष्ठहरू व््क्तगत पाठ्यक्रममा िाग शलन अनुमवत ददन्छ। 
पाठ्यक्रमले विद्ार्थीहरूलाई बाुँकरी रहकेा स्ातक आिश्यकताहरू पकूरा गन्णका लावग 
पररयोजना-आधाररत ससकाइ र सामग्टी स्तरहरूमा दक्षता हाससल गन्णमा केज्रित छ। A2G 
काय्णक्रमको लावग योग्य हन को लावग, विद्ार्थी ित्णमान मा एक ELL हनु पछ्ण, 18 िा 
माछर्को हनु पछ्ण, र 10 िा कम के्रकडटको आिश्यकता हाई स्कू ल स्ातक गन्णको लावग हो।  
 
(502) 485-6324 मा निागमन एकेडेमटी कल गररे र्प जान्नुहोस्।

िोस्
ो भाराक

ो रू
पिा अ

ंग्वेज
ी
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असािारण बाल शशक्ा (ECE) सेिाहरू अपाङ्गता िएका व््क्तहरूको लावग 
अपाङ्गता शशक्षा अछधदनयम (IDEA) र केन्करी प्शासदनक दनयमहरू (KARs) को 
सार्मा उपलब्ध छन्। विद्ार्थीहरूलाई व््क्तगत शशक्षा काय्णक्रम (IEP) मा िजरपि त 
अनुसार उनटीहरूको आिश्यकताहरूलाई पकूरा गन्णको लावग विशेष रूपबाट कडजाइन 
गररएको दनददेश प्ाप्त हन्छ। प्त्ेक विद्ार्थी स्कू लमा सेिा गररन्छ कक उनटीहरू िाग 
शलन्छन् यदद असक्षम निएसम् IEP केकह अन्य व्िथिाको आिश्यकता छ।

ECE अभििावक संसािन क्रे न्द्र आमाबाबुलाई विशेष शशक्षा प्कक्रया बुझ्न मद्दत 
गद्णछ। कम्णचारटी आमाबुबालाई आफ्ो बच्चाको विद्ालयसुँग साझेदारटीमा काम गन्ण 
मद्दत गद्णछ। ECE िेबसाइट आकलन, IEP विकास, अवििािक संसाधन, दनयु्क्त, 
काय्णक्रम, नटीवत र प्कक्रयाहरू, र  https://www.jefferson.kyschools.us/
node/5131 मा छछटो कल शलन्स्टिं ग मा जानकारटी प्दान गद्णछ।

शैशक्क अपाङ्ड गता 
िएका तवद्ार्थीहरूको 
लातग स्रेवाहरू

श
ैजषि

क
 अ

पाङ्गता भएक
ा ववद्ािथीहरू

क
ो ल

ाप्ग सवेवाहरू
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हाई स्कू ल  
धछटो सन्दि्य गाइड

डोस
व्ापार र शशक्ा प्ततष्ान
•  वित्तटीय सेिाहरू
•  माकने दटङ
•  शशक्षक र ससकाइ
STEM एक्रे डेमरी
•  सहयोगटी स्ास्थ्य
• स्चालन ईल्जिदनयरर
• प्ासेन् ककयर टेस्क्ससयन
टेक र नडजाइन एक्रे डेमरी
• कडजजटल कडजाइन र खेल विकास
• सकूचना समर््णन र सेिाहरू

फ्रे यरडेल
ननजामतरी स्रेवा एक्रे डेमरी
• फायर साइंस / फायर फाइदटिं ग M
• कानकून प्ित्णन सेिाहरू M
ग्ोबल स्रेवा एक्रे डेमरी
• क्ान््रिज अन्तरा्णष््रिय अध्यन
• साइबर इल्जिदनयरर
• आवतथ्य, यात्रा, पय्णटन, र मनोरजिन
• शशक्षक र ससकाइ
• दृश्य र प्दश्णन कला
लोकस्रेवा प्ततष्ान
• सहयोगटी स्ास्थ्य/प्ासेन् 

ककयर टेस्क्ससयन
• कडजेल इल्जिन प्ाविछधक
• िारटी उपकरर विज्ान M

आईरोनकयुओइस
तबल्डस्य प्शशक्तुा एक्रे डेमरील्रे
• व्ािसाछयक ससकमथी TRACK M
• दनमा्णर विद्ुत TRACK M
• चचनाई TRACK M
• प्म्र सहायक M
• िेल्डर प्िेश स्तर M
मानव स्रेवा प्ततष्ान
• ककलनरटी र खाना सेिाहरू
• प्ारन्म्भक बाल शशक्षा
एक्रे डेमरी बनाउनुहोस्ड
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• प्शासदनक समर््णन
• वमससन यन्त्रको वबध्ा

प््रेजर ररज पाक्य
व्ापार र संचार एक्रे डेमरी
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• माकने दटङ
• शशक्षक र ससकाइ
• दृश्य र प्दश्णन कला
हेल्थ साइसि एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• प्ासेन् ककयर टेस्क्ससयन
• फामनेसटी टेक्टीशशयन
• त्प्-नससपि ङ
ननमा्यण, ईन्जिननयरर,  
र नडजाइन एक्रे डेमरी
• िास्तु प्विछध
• ग्ाकफक कडजाइन
• िेल्डर प्िेश स्तर

न्रेटवक्य   1

भ्ालरी
हेल्थ साइसि एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य  

(खेल चचककत्ा)
• ज्क्लदनकल चचककत्ा सहायता
• EKG टेक्ोलोजटी / प्ाविछधक
• फ्ेबोटोमटी प्ाविछधक
• त्प्-नससपि ङ
• PLTW जैि चचककत्ा विज्ान
• पशु चचककत्ा सहायक
व्ापार र उद्ोग एक्रे डेमरी
• कम्प्कूटर प्ोग्ावमिं ग
• विद्ुत प्ाविछधक
• पया्णिरर दनयन्त्रर प्रालटी 

प्ाविछधक (HVAC)
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
ग्ोबल पार्व्रे
• नौसेना JROTC

व्रेट्स्ट्रेन्य
कसलनररी, बढ़ईगरीररी, र 
ग्ानफक नडजाइन एक्रे डेमरी
• ककलनरटी र खाना सेिाहरू M
• ग्ाकफक कडजाइन
• आिासटीय ससकमथी सहायक
स्ास्थ्य तवज्ान र व्ापार एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• प्ासेन् ककयर टेस्क्ससयन
जजल्ाव्ापरी म्ाग्न्रेट काय्यक्रम
• प्ारन्म्भक कलेज
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स्रेन्रेका
ककृ ति तवज्ान र न्रेतकृत्व एक्रे डेमरी
• पशु विज्ान प्रालटी M
• पया्णिरर विज्ान/प्ाकृवतक 

संसाधन प्रालटी M
• बागिानटी र िनस्पवत विज्ान प्रालटी M
• कृवष श्क्त, संरचनात्मक, 

प्ाविछधक प्रालटी
• समुद्रटी JROTC
स्ास्थ्य र शशक्ा प्ततष्ान
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• प्ारन्म्भक बाल शशक्षा
• त्प्-नससपि ङ
• शशक्षक र ससकाइ
कानकून र आईटरी एक्रे डेमरी
• साइबर इल्जिदनयरर
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• त्प्-कानकून शशक्षा

साउर्टन्य
अटोमोदटि इन्जिननयररङ एक्रे डेमरी
• अटोमोदटि मम्णतसम्भार र  

प्काश मम्णत M
• एन्ट्टी-लेिल कोशलजन ररपेयर पेन्र M
• प्िेश-स्तर गैर-संरचनात्मक 

क्षवत र मम्णत प्ाविछधक M
iGen व्ापार एक्रे डेमरी
• वित्तटीय सेिाहरू
• आवतथ्य, यात्रा, पय्णटन, र मनोरजिन
ननमा्यण, ईन्जिननयरर, टेक्ोलोजरी, 
र न्रेतकृत्व (METaL) एक्रे डेमरी
• आमथी JROTC
• सहयोगटी स्ास्थ्य (खेल चचककत्ा) 

(उद्ाटन 2022-23)
• साइबर इल्जिदनयरर  

(2023-24 को अन्त्य)
• मशटीदनस्ट अपरटेर M

मैररयन सरी. 
मकूर स्कू ल
सामुदाभयक एक्रे डेमरी
• ककलनरटी र खाना सेिाहरू
• कशलनरटी TRACK
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• शशक्षक र ससकाइ
हेल्थ साइसि एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• ज्क्लदनकल मेकडकल सहायक
• फामनेसटी टेक्टीशशयन
• त्प्-नससपि ङ
• PLTW जैि चचककत्ा विज्ान
STEM एक्रे डेमरी
• िायु सेना JROTC
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• ससविल इल्जिदनयररङ
• औद्ोवगक विद्ुत सहायक
• दक्ष टे्ड दनमा्णर विद्ुतटीय TRACK

फन्य क्रीक
ईन्जिननयररिं ग, कम्प्कूटर तवज्ान, 
र सरीप रेिड एक्रे डेमरी
• स्चालन ईल्जिदनयरर
• कम्प्ुटर विज्ान
• फायर साइंस / फायर फाइदटिं ग
• मेकादनकल कडजाइनर
• प्म्र सहायक
शशक्ा, समुदाय, र स्रेवा प्ततष्ान
• उपिोक्ता र पररिार व्िथिापन
• ककलनरटी र खाना सेिाहरू
• प्ारन्म्भक बाल शशक्षा
• समुद्रटी JROTC
सञ्ार एक्रे डेमरी
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• ग्ाकफक कडजाइन
• व्िथिापन र उद्मशटीलता

ज्रेफरसनटाउन
ननमा्यण र नडजाइन एक्रे डेमरी
• मशटीदनस्ट अपरटेर
• समुद्रटी कोर JROTC
• मेकादनकल कडजाइनर
• मेकादनकल इल्जिदनयर
• शशक्षक र ससकाइ  

(उद्ाटन 2022-23)
• िेल्ल्डिं ग मम्णत टेक्टीशशयन
व्ापार र स्ास्थ्य तवज्ान एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• ई-िाजरज्य
• माकने दटङ
• प्ासेन् ककयर टेस्क्ससयन
• व्िथिापन र उद्मशटीलता

न्रेटवक्य   2

M   = जजल्ाव्ापरी म्ाग्न्रेट काय्यक्रम

= लुइसभिल स्कू लको एक्रे डेमरी
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एक्रे डेमरी @ शवनरी
उड्डयन, अन्तरनक्रयात्मक भमनडया  
कला, र ननमा्यण (A.I.M.) एक्रे डेमरी
• विमान मम्णत प्ाविछधक
• स्चालन ईल्जिदनयरर
• उडान र िैमादनकरी M
• ग्ाकफक कडजाइन
स्ास्थ्य र मानव स्रेवा एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• प्ारन्म्भक बाल शशक्षा
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
ग्ोबल पार्व्रे
• नौसेना JROTC

एर्रटन
इन्जिननयरर एक्रे डेमरी
• एयरोस्पेस ईल्जिदनयरर
• उड्डयन मम्णत प्ाविछधक
• इलेब्क्टकल इलेक्टोदनक्  

ईल्जिदनयररङ
हेल्थ साइसि एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• प्ासेन् ककयर टेस्क्ससयन
• PLTW जैि चचककत्ा विज्ान
भमनडया आट्य एक्रे डेमरी
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• ग्ाकफक कडजाइन
• अन्तरा्णष््रिय अध्यन  

अन्तरा्णष््रिय स्ातक M

बालाड्य
व्ापार स्रेवा एक्रे डेमरी
• शशक्षक र ससकाइ
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• माकने दटङ
STEM एक्रे डेमरी
• एयरोस्पेस ईल्जिदनयरर
• साइबर इल्जिदनयरर
• PLTW जैि चचककत्ा विज्ान
भमनडया आट्य एक्रे डेमरी
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• ग्ाकफक कडजाइन
• अन्तरकक्रयात्मक वमकडया
भिजुअल र प्दश्यन कला एक्रे डेमरी
• ब्ान, कोरस, आकने स्ट्ा, छर्एटर, 

फोटोग्ाफरी, विजुअल आट्ण

इस्टन्य
• आमथी JROTC
• उपिोक्ता र पररिार सेिाहरू
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• कम्प्ुटर विज्ान/कम्प्ुटर प्ोग्ावमङ
• ग्ाकफक कडजाइन
• हाई स्कू ल अफ वबजनेस™
• सकूचना समर््णन र सेिाहरू
• नेटिक्ण  सुरक्षा
• िेब विकास/प्शासन

वैगनर
हेल्थ साइसि एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य  

(खेल चचककत्ा)
• EKG टेक्ोलोजटी / प्ाविछधक
• PLTW जैि चचककत्ा विज्ान
• त्प्-नससपि ङ
आईटरी र कानकून एक्रे डेमरी
• कम्प्कूटर प्ोग्ावमिं ग
• त्प्-कानकून शशक्षा
• शशक्षक र ससकाइ
• िेब विकास/प्शासन

न्रेटवक्य   3
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बटलर रेिनडशानल
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• आमथी JROTC
• स्चालन ईल्जिदनयरर
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• नेटिक्ण  प्शासन
• त्प्-नससपि ङ
• शशक्षक र ससकाइ
• िेब विकास/प्शासन 

स्रेन्टरल हाई स्कू ल  
म्ाग्न्रेट क्ाररयर  
एक्रे डेमरी
• सहयोगटी स्ास्थ्य
• साइबर इल्जिदनयरर
• दन्त सहायता
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• माकने दटङ
• मोने्सरटी शशक्षा
• मुहम्द अलटी सामाजजक  

न्याय संथिान   
• नौसेना JROTC
• फामनेसटी टेक्टीशशयन      
• त्प्-कानकून शशक्षा
• त्प्-नससपि ङ
• शशक्षक र ससकाइ
• पशु चचककत्ा सहायक

ड्कूपॉन्ट मैनुअल
• हाई स्कू ल विश्वविद्ालय
• पत्रकाररता र संचार (J&C)
• गजरत, विज्ान, र  

टेक्ोलोजटी (MST)
• विजुअल आट््णस 

ज्रे. ग्ाहम ब्ाउन
• कम्प्ुटर विज्ान
• कडजजटल गेम कडजाइन  

र विकास
• स्-दनददेशशत शशक्षा िातािरर

लुइसतवल माल्रे
• अकाउजन्िं ग
• आमथी JROTC
• छायांकन र विकडयो दनमा्णर
• कम्प्कूटर प्ोग्ावमिं ग  

वमचशत हाइत्ब्ड
• व्िथिापन र उद्मशटीलता
• शशक्षक र ससकाइ
 

युवा प्दश्यन  
कला तवद्ालय 
• ब्ान: हािा र टक्कर उपकरर
• नाच
• कडजाइन र उत्पादन  

(प्ाविछधक छर्एटर)
• वगटार
• संगटीत छर्एटर
• आकने स्ट्ा: तारयुक्त उपकरर
• वपयानो
• छर्एटर (नाटक/अविनय)
• िोकल संगटीत

जजल्ाव्ापरी म्ाग्न्रेट स्कू लहरू

• जजजसि या चाफी नकशोर 
अभििावक काय्यक्रम
• प्शासदनक समर््णन
• प्ारन्म्भक बाल शशक्षा
• त्प्-नससपि ङ  

(उद्ोग प्मारटीकरर मात्र)

• पार्फाइनर स्कू ल अफ इनोि्रेसन
• सलबटथी हाई स्कू ल
• न्कूकमर एक्रे डेमरी
• नफननक्स स्कू ल अफ नडस्िररी

तवश्रेि स्कू ल तवकल्पहरू

M   = जजल्ाव्ापरी म्ाग्न्रेट काय्यक्रम

= लुइसभिल स्कू लको एक्रे डेमरी
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प्या सोधिन्रे प्श्नहरू
प्श्न: म कसररी दता्य र स्कू लहरूमा आव्रेदन ददन सकछु? 
उत्तर: कुनै आिेदन तपाईंको हाई स्कू लमा बस्को लावग आिश्यक छैन।

प्श्न: स्कू ल छनौट िन्रेको क्रे  हो?  
उत्तर: JCPS स्कू ल छनौट प्रालटी प्दान गद्णछ कक आमाबुबालाई स्कू लमा लागकू हन्छ कक सबै 
िन्दा राम्ो आफ्ो बच्चाको आिश्यकताहरूलाई पकूरा गद्णछ। हामटी अवििािकहरूलाई उनटीहरूको 
बच्चाको आिश्यकता र ससकाउने शैलटीसुँग वमल्े विद्ालय िा काय्णक्रममा आिेदन ददन ददएर 
शैजक्षक सफलता बढाउुँछौं। 
 
प्श्न: म कसररी म्ाग्न्रेट तवद्ालय वा म्ाग्न्रेट काय्यक्रमको लातग आव्रेदन ददन सकछु?
उत्तर: अनलाइन म्ाग्नेट अनुप्योग कम्प्ुटर, ट्ालिेट, िा स्माट्ण फोनमा पहुँच गन्ण सककन्छ। यदद 
तपाईं इन्रनेटको उपयोग छैन, तपाईं दनकटतम हाई स्कू ल िा 4309 Bishop Laneमा लाम 
तबन्ल्डिं गमा स्थित JCPS दता्ण साइट मा जान सक्ुहन्छ। तपाइुँ  दनम्न * मा पदन आिेदन  
गन्ण सक्ुहन्छ:

• क्ाशलफोदनपि या सामुदाछयक के्रि 1600 West Saint Catherine Streetमा स्थित 
JCPS उपग्ह काया्यलय 

• JCPS उपग्ह काया्यलय एकेडेमटी @ शिनटीमा 4018 West Market Streetमा  
स्थित छ

• 1325 Bluegrass Avenueमा स्थित JCPS अङ्ड ग््रेजरी दोस्ो िािा (ESL)  
काया्यलयको रूपमा

यदद तपाईं JCPS स्कू ल जजल्ामा नयाुँ हनुहन्छ र तपाईंको हाई स्कू लमा रहन चाहानुहन्छ, तपाईं 
पकहले नयाुँ विद्ार्थी दता्णको बार ेमा स्कू ल (जजल्ा हैन) लाई सम्पक्ण  गनु्ण पछ्ण। विद्ालयलाई 
ठेगानाको प्मार चाकहन्छ।

प्श्न: कतरी म्ागन्रेट छनौटहरू म म्रेरो बच्चाको लातग प्रेश गन्य सकछु? 
उत्तर: आमा बुबा आिेदनमा दुई म्ागनेट छनौट गन्णको लावग छनौट गन्ण सक्ुहन्छ। 

*ककृ पया नोट गनु्यहोस्ड: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको काररले दता्ण/आिेदन अिछधलाई 
प्िावित गन्ण सकछ, पररिारलाई कल गन्णको लावग प्ोत्ाकहत गररन्छ (502) 313-HELP 
यदद यटी साइटहरू आगमन िन्दा पकहले उपलब्ध छन्। सेटलाइट काया्णलय मात्र दनयु्क्तद्ारा 
उपलब्ध छन्।
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प्श्न: म कसररी म्ाग्न्रेट अनुप्योगलाई फरक तवद्ालय वा काय्यक्रममा पररवत्यन गन्य सकछु?  
उत्तर: अनलाइन म्ाग्नेट आिेदन नडस्रेम्बर 15, 2021 सम् पररित्णन गन्ण सककन्छ। आिेदन अिछध 
बन्द िएपछछ पररित्णन अनुमवत छैन।  

प्श्न: म कसररी म्रेरो ननवास स्कू ल पत्ता लगाउन सकछु? 
उत्तर: JCPS िेबसाइटमा तपाईंको स्कू ल खोज्नको लावग स्कू ल खोजकको उपयोग गनु्णहोस्। 
https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx

प्श्न: मैल्रे म्ाग्न्रेटको लातग आव्रेदन गरकेो छु, तर म्रेरो ठेगाना पररवत्यन िएको छ। म क्रे  गरँू?
उत्तर: (502) 485-6250 मा विद्ार्थी असाइनमेन् अकफस लाई कल गनु्णहोस् यदद ठेगाना पररित्णनले 
तपाईंको बच्चाको म्ाग्नेट अनुप्योगलाई असर पाननेछ। केकह विद्ालय िा काय्णक्रमहरूको सटीमाहरू 
छन्, र ठेगाना को पररित्णन तपाईंको बच्चाको मतलब हन सकछ, यदद स्टीकार गररयो, फरक स्कू ल 
असाइनमेन् हनेछ।  

प्श्न: म कदहल्रे म्रेरो बच्चाको म्ाग्न्रेट असाइनम्रेन्टको स्स्तत र्ाहा पाउन्रे छु? 
उत्तर: आिेदन अिछधको दौरान आिेदन गनने विद्ार्थीहरू अतप्ल 1, 2022 द्ारा आफ्ो आिेदनको 
स्थिवतको बारमेा सकूचचत गररनेछ। 

प्श्न: मैल्रे म्ागन्रेट आव्रेदन अवधि छुटेको छु। म्रेरो तवकल्प क्रे  हो? 
उत्तर: तपाईंले नडस्रेम्बर 15, 2021 पछछ आिेदन पेश गन्ण सक्ुहन्छ; जे होस्, आिेदन मात्र विचार 
गररनेछ यदद स्कू ल अवतररक्त विद्ार्थीहरूको लावग खुल्ा छ। विद्ार्थीहरू सधैं आफ्ो दनिास 
विद्ालयमा उपस्थित हन सकछन्।  

प्श्न: म अदहल्रे ज्रेफरसन काउन्टरीमा बब्दिन तर स्कू ल शुरू हुनु िन्दा पदहल्रे त्यहाँ साननेछु। क्रे  म 
म्रेरो बच्चाको लागरी म्ागन्रेट आव्रेदन प्रेश गन्य सकछु? 
उत्तर: तपाईं तपाईंको बच्चाको लावग तपाईंको स्कू ल छनौट विकल्पको लावग विचार गन्णको म्ागनेट 
आिेदन पेश गन्ण सक्ुहन्छ। तपाईं आफ्ो बच्चा JCPS स्कू लमा िना्ण गन्ण सक्ु अछघ जेफरसन 
काउन्टीमा दनिासको प्मार प्दान गनु्ण पछ्ण। अछधक जानकारटीको लावग (502) 485-6250 मा 
विद्ार्थी असाइनमेन् काया्णलयमा कल गनु्णहोस्। 

प्श्न: म ज्रेफस्यन काउन्टरी जानु्छ स्कू ल शुरू िएपधछ हो। म्रेरो बच्चाको लातग म्ागन्रेट तवकल्प 
क्रे  हो? 
उत्तर: 2022-23 शैजक्षक िष्णको शुरुिात पछछ जेफरसन काउन्टीमा थिानान्तरर गनने विद्ार्थीहरू 
नडस्रेम्बर 31, 2022 को माध्मबाट आफ्ो आगमनको समयमा म्ाग्नेट स्कू ल विकल्पको बारमेा 
सोधपुछ गन्ण सकछन्। विद्ार्थीहरू सधैं आफ्ो दनिास विद्ालयमा उपस्थित हन सकछन्। अछधक 
जानकारटीको लावग (502) 485-6250 मा विद्ार्थी असाइनमेन् काया्णलयमा कल गनु्णहोस्। 

रिया सोथधरवे रिश्न
हरू
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