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प्रिन्टिङ गर्ने बेला स्कूलको जानकारी सबै ठिक छ।
यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्न भए कृपया सिधै स्कूललाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
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TM

JCPS मा स्वागत छ!
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल (JCPS) ले उच्च
विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कलेज, करियर र
जीवनको लागि कठोर पाठ्यक्रम, रोमाञ्चक करियर
मार्गहरू, र शिक्षार्थीहरूलाई चुनौती दिने र संलग्न
गराउने ह्यान्ड्स-अन सिकाइ अवसरहरू प्रयोग गरेर
तयार गर्दैछ। हामीलाई थाहा छ कि एउटै साइज
सबैमा फिट हुँ दैन, र हामी विभिन्न विद्यालय सेटिङहरू,
कार्यक्रमहरू, र गतिविधिहरू प्रदान गर्न पाउँ दा गर्व गर्छौं
जसले तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा
पुग्न सशक्त र प्रेरित गर्छ।
चाहे तपाईंको बच्चा JCPS मा नयाँ होस् वा हामीसँग
आफ्नो शिक्षा जारी राखेको होस्, हामी वास्तविकविश्व अनुप्रयोगहरू भएका र जीवनमा मूल सामग्री
ल्याउन संलग्न, ह्यान्ड ्स-अन सिक्ने अवसरहरू
मार्फ त उनीहरूको रुचिहरू अन्वेषण गर्न मद्दत गर्न
तत्पर छौं।
सबै JCPS हाई स्कूलहरूले विद्यार्थीहरूलाई कलेज
क्रेडिट कमाउने र क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा (CTE)
पाठ्यक्रमहरू लिने अवसर प्रदान गर्दछ। लुईसभिलको
एकेडेमी हाई स्कूलको 15 मा सफलताको लागि
विद्यार्थीहरू लाई सेट अप गर्नको लागि उनीहरू
व्यावहारिक कार्य अनुभव र उद्योग प्रमाणपत्र प्राप्त
गर्नको लागि लुईसभिलको व्यापार समुदायसँग
साझेदारीमा क्यारियर-आधारित शिक्षा समुदाय हुन्।
JCPS ले परिवारहरूलाई बिभिन्न म्याग्नेट स्कूल
र कार्यक्रमहरू मार्फ त अझ बढी विद्यालय छनोट
विकल्पहरू प्रदान गर्दछ जसले विशेष व्यावसायिक
मार्गहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र विशेष सिकाइ
वातावरण प्रदान गर्दछ।
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तपाईंले आफ्नो बच्चाको लागि उत्तम विद्यालय
उपयुक्त भएको पहिचान गर्दा, जान्नुहोस् कि हाम्रा
प्रत्येक विद्यालयमा तीनवटा मुख्य स्तम्भहरूमा
निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्ने समर्पि त र अनुभवी शिक्षक र
कर्मचारीहरू छन्, जसले शिक्षामा हाम्रो परिवर्तनकारी
दृष्टिकोणहरूको लागि JCPS राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त
गरेको छ: सफलता सीप, जातीय समानता, र
संस्कृति र जलवायुको ब्याकप्याक।
हामी उपलब्ध विकल्पहरूको भीडको समीक्षा गर्नको
लागि पल लिनुहोस् र कसरी उनीहरू तपाईंको
बच्चाको सिकाउने शैली र चासोसँग पङ्क्तिबद्ध
गर्नुहोस्।
JCPS स्नातकहरू कलेज छात्रवृत्ति मा हरेक बर्ष लाखौं
डलर कमाउँ छन् र प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईंकल्पना गर्न
सक्नुहुन्छ रोमाञ्चक क्यारियरमा जाने - लुइसभिल र
विश्व भरमा हो। हामी देख्नको लागि उत्साहित छौं कि
तपाईंको बच्चाको यात्राले उनीहरूलाई लिन्छ किनकि
उनीहरू संसारमा आफ्नो छाप बनाउन खोज्छन्।

Dr. Marty Pollio
सुपरिटेन्डेन्ट
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल

अब सुरु गरौ
JCPS सँग 23 उच्च विद्यालयहरू छन्, जसमा प्राथमिक आवासीय ठे गानाहरू र 7 म्याग्नेट
स्कूलहरू सेवा गर्ने 16 व्यापक उच्च विद्यालयहरू समावेश छन्। वैकल्पिक विद्यालय र
कार्यक्रमहरूको बारेमा विवरणहरू पृष्ठ 74–79 मा उपलब्ध छन्।
हाल JCPS विद्यालयमा आठौं कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको प्राथमिक
आवासीय ठे गानाको आधारमा स्वचालित रूपमा हाई स्कूलमा भर्ना गरिनेछ जबसम्म
उनीहरूले अर्को विद्यालयमा आवेदन दिएर स्वीकार गरेनन्।
हामी बुझ्छौं कि परिवारहरूले आफ्नो बच्चाको शिक्षाको लागि विकल्पहरू पाउन चाहन्छन्,
जसमा उनीहरूको बसोबास गर्ने विद्यालय बाहेक अन्य विकल्पहरू समावेश हुन सक्छन्।
आठौं कक्षाका बिद्यार्थीहरूको लागि जो एक स्कूलको लागि जो उनको ठे गानाको सेवाको
लागि लागू हुन्छ, JCPS नेटवर्क स्कूलहरू, लुइसविलेको एकेडमीहरू, म्याग्नेट स्कूलहरू, र
म्याग्नेट कार्यक्रमहरू सहित विकल्प प्रदान गर्दछ।
तपाईंको बच्चासँग प्रत्येक हाई स्कूलमा स्कूल विकल्पहरू, कार्यक्रमहरू, र प्रसादहरूको
समीक्षा, र हाई स्कूल छि तपाईंको बच्चाको लक्ष्य र भविष्य योजनाहरूसँग पङ्क्तिबद्ध
गर्नुहोस्।
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तपाईंको अर्को चरण
के के हुन्?

तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्कूलको लागि पनि आप्रवासन स्थिति र/वा निश्चित,
नियमित, र पर्याप्त रात्रि निवासको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
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1
तपाईंको बच्चासँग

विकल्प खोज्नुहोस्।

2
तपाईंको स्कूल छनौट गर्नुहोस्।

यदि तपाईंले आफ्नो
बसोबास गर्ने विद्यालय:

तपाईं स्वतः भर्ना
हुनुहुनेछ

वा तपाईंले स्कूललाई
सम्पर्क गर्नु पर्छ।

यदि तपाईंको छनौट
तपाईंको स्कूल रहन्छ,
कुनै आवेदन आवश्यक
छै न। यदि तपाईं हाल
आठौं कक्षामा भर्ना
हुनुभएको छ भने तपाईं
तपाईंको आवासीय
विद्यालयमा स्वचालित
रूपमा भर्ना हुनुहुनेछ।

यदि तपाईं JCPS डिस्ट्रिक्टमा
नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको हाई
स्कूलमा रहन चाहानुहुन्छ, तपाईं
पहिले नयाँ विद्यार्थी दर्ताको
बारेमा त्यो स्कूल (डिस्ट्रिक्ट
हैन) लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ।
विद्यालयलाई ठे गानाको प्रमाण
चाहिन्छ।

यदि तपाईं नेटवर्क
स्कूल, म्याग्नेट स्कूल,
वा म्याग्नेट प्रोग्राम
रोज्नुहुन्छ भने:
निवेदन गर्नु।
यदि तपाईंको छनोट तपाईंको बसोबास
गर्ने विद्यालय सीमा भन्दा बाहिर छ भने,
आवेदन अवधिमा आवेदन दिनुहोस्:
नोभेम्बर 1-डिसेम्बर 15, 2021।
आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गर्ने
विद्यार्थीहरू अप्रिल 1, 2022 द्वारा
आफ्नो आवेदनको स्थितिको बारेमा
सूचित गरिनेछ।
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हाईस्
स्
कू लछनोट
छनोट
88 हाई
कू ल

विकल्प खोज गर्नुहोस्
बसोबास स्कूल

नेटवर्क स्कूल

लुइसभिलको एकेडेमीहरू

म्यागनेट स्कूल

म्यागनेट प्रोग्राम
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10 हाई
हाईस्
स्
कू लछनोट
छनोट
10
कू ल

कसरी छनौट गर्ने

तपाईंको बच्चाको लागि कुन प्रकारको सिकाइ
सेटिङले राम्रो काम गर्छ

निर्णय गर्नुहोस्।

प्रत्येक हाई स्कूलमा छनोट विकल्पहरू, कार्यक्रमहरू,
र प्रस्तावहरूको समीक्षा

गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई

उच्च विद्यालय पछि तपाईंको बच्चाको रुचि र जीवन
लक्ष्यहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्।

तपाईँको स्कूलको यदि यातायात प्रदान गर्छ कि नाइँ

हेर्नको लागि चेक गर्नुहोस्।

स्कूलको शोकेसमा उपस्थिति भएर अजै थप कुरा

खोज्नुहोस्। कृपया थप विवरणको लागि

jefferson.kyschools.us मा जान्नुहोस्।
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बसोबास स्कूल
फास्ट तथ्यहरू

आवेदन आवश्यक छै न्

यातायात प्रदान गरिन्छ*

JCPS मा प्राथमिक आवासीय ठे गानाहरू प्रदान गर्ने 16 आवासीय उच्च विद्यालयहरू
छन्। त्यहाँ धेरै महान कार्यक्रमहरू, विकल्पहरू, र अवसरहरू हाई स्कूल मा रहन्छन्।
विद्यार्थीहरू जो आफ्नो निवास स्कू मा भाग लिन छनौट गर्नको लागि आवेदन गर्नको
लागि छै न तर सीधै स्कूल सम्म पुग्नु पर्छ।

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।
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बसोबास स्कूल

बसोबास हाई स्कूल
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

एकेडेमी @ शवनी.......................................
एथरटन.........................................................
बालार्ड..........................................................
डोस..............................................................
इस्टर्न............................................................
फेयरडेल......................................................
फर्न क्रीक.....................................................
आईरोकियुओइस........................................
जेफरसनटाउन..............................................
मेरियन सी मूर.............................................
प्लेजर रिज पार्क .........................................
सेनेका..........................................................
साउथटर्न......................................................
भ्याली..........................................................
वैगनर...........................................................
वेस्स्टेर्न..........................................................

पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज
पेज

26–27
28–29
30–31
36–37
40–41
42–43
44–45
46–47
50–51
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
66–67
68–69

माथिको विद्यालय नम्बरहरू पेज 15 मा रहेको नक्सासँग मेल खान्छ।
पूर्ण विद्यालय विवरणको लागि पृष्ठ नम्बरहरू हेर्नुहोस्।
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नेटवर्क स्कूल
फास्ट तथ्यहरू

आवेदन आवश्यकता

यातायात प्रदान गरिन्छ*

JCPS भित्र 16 व्यापक हाई स्कूलहरू तीन भौगोलिक नेटवर्क हरूमा सँगठित छन्।
यदि तपाईंको बच्चाले आफ्नो निवास स्कूल छनौट गर्दैन, अर्को विकल्प तपाइँ को
नेटवर्क स्कूलहरू भित्र हेर्नको लागि हो। विद्यार्थीहरू आफ्नो नेटवर्क भित्र कुनै पनि
स्कूलमा आवेदन दिन सक्छन्। प्रत्येक नेटवर्क भित्र विद्यालयहरूको सूचीको लागि
नक्सा हेर्नुहोस्।

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।
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नेटवर्क स्कूल

बसोबास हाई स्कूल

PS High Schools नेटवर्क 1

नेटवर्क 2
नेटवर्क 3
BASE HIGH
SCHOOLS

3
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Demographics 9-6-19

नेटवर्क हाई स्कूल

नेटवर्क 1

नेटवर्क 2

नेटवर्क 3

4. डोस

7. फर्न क्रीक

1. एकेडेमी @ शवनी

6. फेयरडेल

9. जेफरसनटाउन

2. एथरटन

8. आईरोकियुओइस

10. मेरियन सी मूर

3. बालार्ड

11. प्लेजर रिज पार्क

12. सेनेका

5. इस्टर्न

14. भ्याली

13. साउथटर्न

15. वैगनर

16. वेस्स्टेर्न

विद्यालयको नामको छे उमा रहेका नम्बरहरू माथिको नक्सा नम्बरहरूसँग सम्बन्धित छन्।
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लुइसभिलको एकेडेमीहरू
फास्ट तथ्यहरू

यदि स्कूल बस्छ भने, कुनै आवेदन आवश्यक छै न
यदि नेटवर्क स्कूल, आवेदन आवश्यक छ
दुबै बसोबास र नेटवर्क स्कूलहरूको लागि यातायात प्रदान गरियो*

लुइसभिलको एकेडेमीहरू 15 JCPS हाई स्कूलहरू कि सबै विद्यार्थीहरूलाई धेरै ह्यान्ड्सन अनुभवहरू,

व्यापार साझेदारहरूसँग काम गर्नको लागि अनुमति दिनको लागि क्यारियर-आधारित शिक्षा समुदायहरू

(जस्तै उड्डयन, स्वास्थ्य विज्ञान, ईन्जिनियरि, उत्पादन, पाक, र धेरै धेर)ै हुन्। तिनीहरूले वास्तविक संसारमा
मुख्य विषयहरूमा सिकिरहेका छन्।

एकेडेमीहरूले नयाँ प्रकारको शैक्षिक अनुभव प्रदान गर्छन् - ट्रेडिशनल प्रविधिहरूबाट गहिरो सिकाइमा

परिवर्तन जसले स्नातकहरूलाई कलेज, करियर र जीवनको लागि राम्रोसँग तयार पार्छ। प्रत्येक विद्यार्थीका
लागि लाभहरूमा व्यक्तिगत सिकाइ अनुभव समावेश हुन्छ; हातमा, परियोजना आधारित शिक्षामा

सहभागिता; 21औ ं शताब्दीको आवश्यक सीपहरूको विकास; र GE उपकरण, UPS, नोर्टन हेल्थकेयर, र
100 भन्दा धेरै अन्य जस्ता व्यवसायहरूसँग कामको अनुभव गर्दछ। विद्यार्थीको करियर एकेडेमीमा चार
वर्षको अवधिमा, उनीहरूले निम्नमा भाग लिने अवसर पाउनेछन्:
• उद्योग र कलेज क्षेत्र यात्राहरू
• जब शैडोइं ग अनुभव

• समरवोर्क को माध्यमबाट सहकारी, शिक्षुता, वा इन्टर्नशिप भुक्तान गरियो
• कलेज क्रेडिट र उद्योग प्रमाणपत्र कमाउने क्षमता

• पोस्टसेकेन्डरी संक्रमण योजना र सफलताको सीपको ब्याकप्याक
विद्यार्थीहरूले लुइसभिल स्कूलको एकेडेमीहरूमा आवेदन दिन आवश्यक पर्दैन यदि यो उनीहरूको
बसोबास गर्ने स्कूल हो। यदि यो उनीहरूको नेटवर्क भित्रको विद्यालय हो भने, विद्यालयमा आवेदन

आवश्यक छ। विद्यार्थीहरूलाई यातायात उपलब्ध गराइनेछ यदि छनोटको स्कूल तिनीहरूको तोकिएको
बसोबास स्कूल वा तिनीहरूको नेटवर्क भित्र बस्ने विद्यालय हो।*

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।
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लुइसभिलको एकेडेमीहरू

लुइसभिल हाई स्कूलको एकेडेमीहरू
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

एकेडेमी @ शवनी............................................................... पेज
एथरटन................................................................................. पेज
बालार्ड.................................................................................. पेज
डोस...................................................................................... पेज
फेयरडेल.............................................................................. पेज
फर्न क्रीक............................................................................. पेज
आईरोकियुओइस................................................................ पेज
जेफरसनटाउन...................................................................... पेज
मेरियन सी मूर..................................................................... पेज
प्लेजर रिज पार्क ................................................................. पेज
सेनेका.................................................................................. पेज
साउथटर्न.............................................................................. पेज
भ्याली.................................................................................. पेज
वैगनर................................................................................... पेज
वेस्स्टेर्न.................................................................................. पेज

26–27
28–29
30–31
36–37
42–43
44–45
46–47
50–51
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
66–67
68–69

पूर्ण विद्यालय विवरणको लागि पृष्ठ नम्बरहरू हेर्नुहोस्।
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जूनियर उपलब्धि द्वारा 3DE
3DE प्रस्तुत गर्दै
3DE ले डायनामिक केस चुनौतिहरू मार्फ त एकिकृत शिक्षा प्रदान गर्दछ जसमा विद्यार्थीहरू एकसाथ
समूहबद्ध हुन्छन् र व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको वास्तविक, वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने
योजनाहरू विकास गर्न आफ्ना साथीहरूसँग सहकार्य गर्न व्यवसायहरूद्वारा “कमिशन” गरिन्छ।

प्रत्येक 3DE विद्यार्थी 16 केस चुनौतिहरू र चार बर्षको बखत वरिष्ठ परियोजनामा भाग लिनेछन्।
3DE लुइसभिलको एकेडेमीहरूको विकास हो जसले जिल्लाको ब्याकप्याक अफ सक्सेस स्किल

स्तम्भलाई समर्थन गर्दछ। कार्यक्रमले केस चुनौती कार्य मार्फ त विद्यार्थीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा
थप पूर्ण रूपमा एकीकृत गरेर विद्यालयहरूको व्यापार साझेदारीको प्रयोग र विस्तार गर्दछ, जसले

पाठ्यक्रम विकासमा साझेदारहरूको गहिरो संलग्नतालाई पनि सहज बनाउँ छ। यो संलग्नताले सम्बन्ध
निर्माणको लागि थप अवसरहरू मात्र प्रदान गर्दैन तर विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको छनौट मार्ग भित्र र
बाहिरका व्यवसाय सञ्चालनहरूको गहिरो बुझाइको साथ स्नातक गर्न मद्दत गर्दछ।

3DE भित्र मामला चुनौती कामको माध्यमबाट प्रदर्शन सीप धेरै ब्याकप्याक योग्य कलाकृतिहरू
उत्पादन गर्ने छ किनकि विद्यार्थीहरू दक्षताहरूको विकास हुन्छ कि उनीहरूलाई उत्तर माध्यमिक
जीवनको संक्रमणको लागि तत्परता तिर प्रगति गर्दछ।

3DE कार्यक्रम एकेडेमी @ शवनी र भ्याली हाई स्कूलहरू 2021-22 शैक्षिक वर्षमा शुरू भयो। यदि
तपाईं एकेडेमी @ शवनी वा भ्याली हाई स्कूलमा भाग लिन रुचि राख्नुहुन्छ र न त तपाईंको स्कूल
रहन्छ, तपाईं स्कूलमा आवेदन गर्नको लागि आवश्यक छ। अलग आवेदन 3DE कार्यक्रममा भाग

लिनको लागि आवश्यक छै न। कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा अतिरिक्त ग्रेड, र सम्भावित अतिरिक्त
स्कूलहरूको लागि विस्तार हुनेछ।
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एकेडेमी @ शवनीले 3DE कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै नयाँ उचाइमा उक्लने तयारीमा छ। शवनीले
करियर एकेडेमी मार्गहरूमा संलग्न, भिन्नता, र मापदण्डमा आधारित निपुणता मार्फ त आफ्ना

3DE प्रोग्राम

एकेडेमी @ शवनी

विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई कसरी राम्रोसँग पूरा गर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्न अभ्यासका राष्ट्रिय
स्तरहरू प्रयोग गरेको छ। 3DE सँग काम मार्फ त, शिक्षकहरूलाई थप स्रोतहरू उपलब्ध गराइनेछ
जसले सबै कक्षाकोठाहरूमा विद्यार्थी संलग्नताको स्तर बढाउनका साथै आलोचनात्मक सोचका

लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ। शवनीमा विद्यार्थीहरूको तालिकाहरू 3DE समायोजन गर्न डिजाइन

गरिएको छ, केस चुनौती सहयोग र सम्बन्धित स्वतन्त्र अनुसन्धान, लेखन, र प्रस्तुतीकरण विकासको
लागि बढेको समय प्रदान गर्दैछ। बलियो क्रस-विभागीय टीमिङ्गको परिणामको रूपमा, एकेडेमी
@ शवनीमा शिक्षकहरू र स्टाफ विद्यार्थीहरूलाई चुनौती दिईरहेछन् कि वास्तविक व्यवसायको

चुनौतिहरूलाई सामना गर्ने ज्ञान, सिद्धान्तहरू, र सीपहरूलाई उनीहरू आफ्नो कोरमा सिक्नको लागि
अन्वेषण गर्नको लागि र प्राविधिक शिक्षा (CTE), र विशेष क्षेत्र पाठ्यक्रमहरू खोजिरहेका छन्। यो
सबै जोडिएको छ!

भ्याली हाई स्कूल
भ्याली हाई स्कूलको पुनर्जागरण 3DE को परिचयसँग जारी छ। भ्यालीले यस इमर्सिभ सिकाइ
अनुभवलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सान्दर्भि क, प्रामाणिक, प्रोजेक्ट-आधारित अनुप्रयोगहरू र
वास्तविक-विश्व केस चुनौतीहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्नेछ जसले कक्षाकोठाको पर्खालहरूभन्दा

बाहिरको जीवनको अन्तरसम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। शिक्षकहरू र प्रशासकहरू तरीकाहरूको

लागि कि 3DE कोर र CTE कक्षाहरूलाई बिद्यार्थीहरूको लागि जीवनमा आउनको लागि उत्साहित

छन्, वास्तविक दुनियाको लागि सबै हाई स्कूल कोर्सहरूको प्रयोज्यता खुलासा हुन्छ। उपत्यकाका

कर्मचारीहरू सबै विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र माध्यमिक उत्तरोत्तर प्रयासहरूमा सफल
हुन आवश्यक सीपहरू विकास गर्ने अन्तरविषय सिकाइ मार्फ त समर्पि त सहयोगी र विविध समुदाय
हुन नयाँ मिशनको पछाडि एकजुट छन्। भ्याली हाई स्कूल पहिले नै ठाउँ मा भौतिक र प्रशासनिक
पूर्वाधार नयाँ स्तरमा 3DE को लागि आवश्यक सहयोगको सुविधाको लागि छ र अधिक पूर्ण

कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार छ। भ्याली आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्नातक देख्नको लागि

उनीहरू कसरी उनीहरू आफ्नो पढाईको चौडाईलाई उनीहरूका सपनाहरूको खोजमा सहनको लागि
बुझ्नको लागि हेर्नको लागि देख्छन्।
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म्यागनेट स्कूल
फास्ट तथ्यहरू

आवेदन आवश्यकता

यातायात प्रदान गरिन्छ*

जिल्लाभर सातवटा म्याग्नेट हाईस्कूल छन्। म्याग्नेट उच्च विद्यालयहरूले सम्पूर्ण-विद्यालय दृष्टिकोण
प्रदान गर्दछ। JCPS भरका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिनैपर्छ, र चुम्बक विद्यालयहरूमा स्वीकार गरिएका
विद्यार्थीहरूका लागि बस यातायात उपलब्ध गराइन्छ।* म्याग्नेट आवेदन पेस गर्दा विद्यालयमा
असाइनमेन्टको ग्यारेन्टी हुँ दैन।

जिल्ला भित्र, म्याग्नेट विद्यालयहरूले विभिन्न सामाजिक आर्थि क पृष्ठभूमि, जाति र शैक्षिक उपलब्धि

स्तरका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षि त गर्छन्। म्याग्नेट स्कूलहरू विषय आधारित शिक्षा को विशेष निर्देशन
प्रदान गर्दछ कि विद्यार्थी हित, प्रतिभा, र क्षमताहरूलाई अपील गर्दछ। म्याग्नेट स्कूलहरू शिक्षणमा
नवाचारको बढावा, अभिभावकको सहभागितामा वृद्धि, अधिक विद्यार्थी सगाई, र विविध विद्यार्थी
निकायहरू कि उच्च विद्यार्थी उपलब्धिको लागि नेतृत्व गर्दछ।

सातवटा म्याग्नेट हाई स्कूलहरू मध्ये दुईले आफ्नो चुम्बकको रूपमा ट्रेडिशनल कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छन्।

परम्परागत कार्यक्रमसँग उच्च संरचित, फिर्ता गर्नको लागि आधारभूत शिक्षाको वातावरण प्रदान गर्दछ:
• कोर विषयहरू र ग्रेड स्तर पाठ्यक्रममा ध्यान दिन्छ।

• उच्च शैक्षिक मापदण्ड, उचित आचरण, नागरिकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड दिए।
• उच्च संरचित, व्यवस्थित कक्षाहरू जसलाई राती होमवर्क र स्कूल नियमहरू (ड्रेस कोड सहित)
को सख्त पालन आवश्यक छ।

• मिशन अनुदेशात्मक दृष्टिकोणमा केन्द्रित छ कि विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत ज्ञानको निर्माण र
मौलिक सीपमा उच्च क्षमता हासिल गर्न सक्छ।

केही म्याग्नेट स्कूलहरूले आवेदन प्रक्रियाको भागको रूपमा थप जानकारीको लागि सोध्न सक्छन्,

जस्तै विद्यार्थीको कामको नमूना वा परीक्षण स्कोरहरू हो। यदि विद्यालयलाई थप जानकारी चाहिन्छ
भने, कृपया तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस् र जानकारी सिधै विद्यालयमा पठाउनुहोस्। यदि अनुरोध गरिएको
जानकारी विद्यालयमा पेश गरीएको छै न भने आवेदन अधूरो मानिनेछ। बटलर ट्रेडिशानल हाई स्कूल

र लुइसभिल पुरुष हाई स्कूल लटरी प्रणालीको उपयोग; यी विद्यालयहरूमा आवेदनको साथ कुनै थप
जानकारी पेश गर्न आवश्यक छै न।

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यातायात प्रदान गरिदैन।
यातायात ब्राउन स्कूलको लागि प्रदान गरिएको छै न।
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नम्बरहरू माथिको नक्सासँग सम्बन्धित छन्।
पूर्ण विद्यालय विवरणको लागि पृष्ठ नम्बरहरू हेर्नुहोस्।
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म्यागनेट प्रोग्राम
फास्ट तथ्यहरू

आवेदन आवश्यकता

यातायात प्रदान गरिन्छ*

JCPS विशेष हाई स्कूलहरूको विशेष पेशेवर मार्गमा ध्यान केन्द्रित वा विशेष शिक्षण वातावरण
प्रदान गर्नेको लागि विशेषता कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
एकेडेमी @ शवनी

उडान र वैमानिकी—यो कार्यक्रम पायलट लाइसेन्सको लागि अग्रणी उड्डयन प्रशिक्षणको

पहिलो चरण पूरा गर्नको लागि सक्षम बनाउँ छ। विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा निर्देशनहरू, उडान

सिमुलेशनहरू, र स्थिर-विङ विमानहरूमा उडान समयको दायरा मार्फ त उड्डयनको प्राविधिक
ज्ञान र सीपहरू प्राप्त गर्छन्। उडान स्कूल विद्यार्थीहरू आफ्नो पायलट लाइसेन्स तिर घण्टा
कमाउन सक्छन्।

एथर्टन हाई स्कूल

अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक—अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक (IB) कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय दिमाग विद्यार्थीहरू जो
ग्रहको साझा अभिभावकत्वको मान्यता गरेर राम्रो संसार बनाउनमा मद्दत विकसित गर्दछ।
फेयरडेल हाई स्कूल

निजामती सेवाहरू (कानून/सरकारी सेवा, फायर, पुलिस, EMS)—निजामती सेवा क्यारियर
विषयवस्तु कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई समाजको सेवा गर्न र जीवनको समग्र गुणस्तर वृद्धि
गर्न आवश्यक सीपहरू विकास र लागू गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ।

भारी उपकरण विज्ञान (हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर/डिजेल मेकानिक)—यो कार्यक्रमले

विद्यार्थीहरूलाई भारी उपकरण मेसिनरी सञ्चालन र मर्मत गर्न आवश्यक सीपहरू विकास गर्ने
अवसर दिएर निर्माण क्षेत्रको लागि तयार गर्दछ।
आईरोकियुओइस हाई स्कूल

स्किल्ड ट्रेड् स अप्रेंटिसशिप एकेडेमी —द स्किल्ड ट्रेड्स अपरेंटिसशिप एकेडेमी निर्माण,

इलेक्ट्रीकल, प्लम्बिं ग, चिनाई, र वेल्डिंगमा क्यारियरको लागि तयारीमा प्राविधिक प्रशिक्षण
प्रदान गर्दछ। उद्योग प्रमाणहरू कमाउने विद्यार्थीहरूले प्रशिक्षु TRACK कार्यक्रममा भाग लिने
अवसर पाउनेछन्।

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।
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अर्बन कृषि विज्ञान टेक्नोलोजी—विद्यार्थीहरू पशु र बिरुवा विज्ञान साथै वन्यजन्तु

व्यवस्थापन जान्दछन्। पशु विज्ञान मार्ग पशु चिकित्सा चिकित्सा साथै घोडा र सानो पशु

विज्ञानमा केन्द्रित छ। वनस्पति विज्ञान मार्गमा हरितगृह व्यवस्थापन, जलीय खेती, र पुष्प र

ल्यान्डस्केप डिजाइन समावेश छ। वन्यजन्तु व्यवस्थापन मार्गमा विद्यार्थीहरू वन्यजीव पुनर्वास

अध्ययन; आवास निर्माण र हानि; बिरुवा, माटो, र पानी गुणस्तर; प्रदू षण र प्रदू षण; र वनमा

म्यागनेट प्रोग्राम

सेनेका हाई स्कूल

नवीकरणीय अभ्यास छन्। निर्देशनमा प्रयोगशालाहरू, क्षेत्रीय अनुभवहरू, विद्यार्थीहरूद्वारा

सञ्चालित व्यवसायहरू, पर्यवेक्षित कृषि अनुभवहरू, र अमेरिकाका भविष्यका किसानहरू
(FFA) मार्फ त नेतृत्व विकास समावेश छन्। विद्यार्थीहरू मरे स्टेट विश्वविद्यालयको
माध्यमबाट दोहोरो क्रेडिट कमाउने क्षमता छ।
साउथटर्न हाई स्कूल

अटोमोटिभ मर्मतसम्भार र टक्कर मर्मत प्राविधिकहरू—यो कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई

मोटर वाहन मर्मत र टक्कर मर्मतमा क्यारियरको लागि तयार गर्दछ। पाठ्यक्रममा आजको

उन्नत सवारी साधन व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत, सेवा र मर्मतका लागि आवश्यक प्राविधिक

प्रशिक्षण समावेश छ। विद्यार्थीहरूले पूर्ण रूपमा सुसज्जित मर्मत पसलमा सेवा डेस्क, प्रेषण
कार्यालय, र पार् ट्स विभाग कसरी चलाउने भन्ने आधारभूत कुराहरू पनि सिक्छन्।

मेसिन टू ल र डाइ टेक्नोलोजी—विद्यार्थीहरू निर्माण र मेसिनिं ग उद्योगमा क्यारियरको लागि

तयारी गर्छन्। सबै प्रकारका निर्माण प्रक्रियाहरू छलफल गरिन्छ ताकि विद्यार्थीहरूले ब्लुप्रिन्ट
वा रेखाचित्रहरूमा आधारित परिशुद्ध भागहरू उत्पादन गर्न मेसिन उपकरणहरू सेटअप गर्न

र सञ्चालन गर्न सक्छन्। कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई ट्रेडिशनल मेसिन उपकरणहरू जस्तै
खराद, मिल र सतह ग्राइन्डरहरू, साथै कम्प्युटर-एडेड ड्राफ्टिङ (CAD), कम्प्युटर-एडेड

मैन्युफ्याक्चरिङ (CAM), र कम्प्युटरीकृत संख्यात्मक नियन्त्रण (CNC) मा सीपहरू विकास
गर्ने अवसर दिन्छ।

वेस्स्टेर्न हाई स्कूल

प्रारम्भिक कलेज (एघारौं र बाह्रौं कक्षा मात्र)—प्रारम्भिक कलेज कार्यक्रम जेफरसन

समुदाय र प्राविधिक कलेज (JCTC) बाट विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा 60 भन्दा बढी नि: शुल्क,
हस्तान्तरण कलेज क्रेडिट कमाउन दिन्छ।

कलिनरी कला—यो कार्यक्रम रेस्टुरेन्ट, संस्थाहरू, खाना सेवा, आतिथ्य, र खानपान साथै

खाना र पेय संचालनसँग सम्बन्धित क्यारियरमा सफलताको लागि आवश्यक कौशल
सेटलाई सम्बोधन गर्दछ।
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स्कूल प्रोफाइल
JCPS मा 23 हाई स्कूलहरू छन्, जसमा 16 वटा हाई स्कूलहरू रहेका छन् जुन
प्राथमिक आवासीय ठे गाना र 7 म्याग्नेट स्कूलहरूको सेवा गर्दछन्।
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पूर्ण विद्यालय विवरणको लागि पृष्ठ नम्बरहरू हेर्नुहोस्।
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एकेडेमी @ शवनीको समृद्ध इतिहास छ। यो 1927 मा पश्चिम लुइसभिलका विद्यार्थी र परिवारहरूको सेवा
गर्न निर्माण गरिएको थियो। JCPS ले $41 मिलियन डलर भन्दा बढी लगानी गरिएको छ हाम्रो ऐतिहासिक

प्रमुख विद्यालयलाई 21औ ं शताब्दीको सिकाउने वातावरणमा मोडल बनाउन सकिन्छ। शवनी संयुक्त राज्य

अमेरिकामा मात्र संघीय उड्डयन नियमन (FAR) निजी पायलट लाइसेन्स कोर्स प्रदान गर्दछ। लामो हाम्रो उड्डयन
कार्यक्रमको लागि सम्मानित, शवनी स्वास्थ्य र मानव सेवा, अन्तरक्रियात्मक मिडिया, र विमान रखरखाव

मा अतिरिक्त शिक्षाको अवसरहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्न लुइसभिल कार्यक्रमको एकेडेमीमा सामेल
हुनुभयो। फ्रेशम्यान एकेडेमी, 3DE मोडेल स्कूलले विद्यार्थीहरूलाई अन्तरविषय र परियोजनामा आधारित
प्रामाणिक र सान्दर्भि क सिकाइ अनुभवहरू प्रदान गरेर एकेडेमीहरूलाई समर्थन गर्नेछ। हाम्रो एकेडेमीसँगै,

हामी सम्मान र अग्रिम कार्यक्रम कक्षाहरूसँगै सङ्गीत र दृश्य कलामा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गर्ने अवसर

प्रदान गर्दछौं। शवनी तयारीको लागि र सफलताको लागि विद्यार्थीहरूलाई सशक्त बनाउनको लागिरोमाञ्चक
अवसरहरूको किस्म प्रदान गर्दछ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले हाम्रो सकारात्मक विद्यालय संस्कृति र समुदायलाई

बढावा दिने प्रामाणिक सिकाइ अनुभवहरूमा संलग्न हुनेछन्। सामाजिक मिडियामा हामीलाई पछ्याउनुहोस्:
@ShawneeAcademy र #SOAR हामीसँग!

स्कूल हाइलाइट:
• टोली-आधारित गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस्, तपाईंको नेतृत्व कौशल विकास गर्नुहोस्, आफ्नो
शक्तिहरू पहिचान गर्नुहोस् र बढाउनुहोस्, र ह्यान्ड-अन, प्रोजेक्ट-आधारित सिकाइ मार्फ त 21औ ं
शताब्दीका आवश्यक सीपहरू सिक्नुहोस्।

• सबै फ्रेशम्यान विद्यार्थी सफलतालाई प्रोत्साहित गर्नको लागि डिजाइन गरिएको ताजा सेमिनार कोर्समा

भाग लिन्छन्। यस कोर्सको दौरान, विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर मार्गहरूको अन्वेषण र आफ्नो माध्यमिक र
पोस्टसेकेन्डरी योजनाको लागि मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने अवसर हुनेछ।

• शवनी दोहोरो क्रेडिट पाठ्यक्रमको कहिल्यै विस्तार सूची प्रदान गर्दछ।

• शवनी JCPS मा मात्र उडान र एरोनॉटिक्स क्यारियर मार्ग जहाँ विद्यार्थीहरू प्राविधिक ज्ञान र उड्डयनको
सीप प्राप्त गर्नको लागि स्कूल हो। विद्यार्थीहरूले निजी पाइलटको लिखित परीक्षा दिन र उनीहरूको
निजी पाइलटको इजाजतपत्र तिर उडान समय प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्।

• 3DE मोडेल अब शवनीमा लागू भइरहेको छ। 3DE विद्यार्थी सगाई, समझ, र प्रदर्शन बढाउनको लागि
विद्यार्थी अनुभवहरूलाई पुन डिजाइन गर्नको लागि केस पद्धति दृष्टिकोणको उपयोग गर्दछ। 3DE ले

लुइसभिल मोडेलको एकेडेमीहरूलाई प्रामाणिक र सान्दर्भि क सिकाइ अनुभवहरू प्रदान गर्न समर्थन गर्नेछ
जुन अन्तरविषय र परियोजनामा आधारित छन्।

26 हाई स्कूल छनोट

कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

एकेडेमी @ शवनी

एकरेडेमी र मयार्गहरू

कक्षा 10–12
उड्डयन, अन्तरक्रियात्मक मिक्िया
कला, र क्निामाण (A.I.M.) एकेिेिी

स्ास्थ्य र िानव सेवा एकेिेिी

विमान मम्मत प्ाविधिक

सहयोगी स्ा�

स्चालन ईन्जिननयरर

प्ारम्भिक बाल शशक्ा

उडान र िैमाननकी

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

ग्ाफिक फडजाइन

ग्लोबल पाथवे
नौसेना जूननयर ररजि्म अफिसस्म
ट्रेननं ग कोर (JROTC)

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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छिटो तथ्य

प्रिन्सिपल: Kym Rice

एकेडेमी कोच: Rachelle Wood
विद्यार्थी भर्ना: 450

फोन: (502) 485-8326

ठे गाना: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212
वेब: shawnee.jcps.schooldesk.net
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एथरटन
एथरटन हाई स्कूल शैक्षिक उपलब्धि र सांस्कृतिक प्रशंसाको धनी विरासत छ कि लगभग 100 बर्ष

सम्म फैलिएको छ। लुइसभिल स्कूलको एकेडेमीको रूपमा, एथरटन पनि विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर
केन्द्रित, हातमा शिक्षाको लागि रोमाञ्चक अवसर प्रदान गर्दछ; इन्टर्नशिप र रोजगारको अवसरको

माध्यमबाट वास्तविक दुनिया काम अनुभवहरू; 21औ ं शताब्दीको महत्वपूर्ण काम र जीवन सीपको
विकास; र सामुदायिक सहभागिता गर्दछ। एथरटन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरिय (IB) कार्यक्रम प्रदान गर्दछ,
जसले अन्तरसांस्कृतिक समझ र सम्मान मार्फ त राम्रो र अधिक शान्तिमय संसार सिर्जना गर्न मद्दत

गर्ने सोधपुछ गर्ने, जानकार र हेरचाह गर्ने युवाहरूलाई विकास गर्ने लक्ष्य राख्छ। IB कार्यक्रमले

विद्यालयहरूलाई आशावादी र खुला दिमागका साथ चुनौतीहरूको जवाफ दिने, आफ्नै पहिचानमा

विश्वस्त हुने, नैतिक निर्णयहरू गर्ने, हाम्रो साझा मानवताको उत्सव मनाउन अरूसँग सामेल हुने, र के
लागू गर्न तयार छन्, असल गोलाकार विद्यार्थीहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने आकांक्षा राख्छ। तिनीहरू
वास्तविक संसार, जटिल र अप्रत्याशित परिस्थितिहरूमा सिक्छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• विद्यार्थीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम, अग्रिम कार्यक्रम, र IB कार्यक्रममा अवसरहरूको साथ मुख्य
सामग्री क्षेत्रहरू भित्र एकाइहरू आवश्यक छन्।

• एथरटन हाई स्कूल IB वर्ल्ड स्कूल विद्यालय हो। एथरटन IB प्रस्ताव गर्ने मात्र JCPS

जिल्ला हाई स्कूल हो। केन्टकीमा केवल चार IB स्कूलहरू छन्। कक्षा 9 र 10 मा प्रि-IB

पाठ्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रमको लागि तयार पार्छन्। उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) को
विपरीत, IB ले आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई मात्र IB परीक्षा दिन अनुमति

दिन्छ। कलेज र विश्वविद्यालयहरू IB डिप्लोमाको मूल्य र शैक्षिक गहिराई, चौडाई, र कठोरता
यो प्रतिनिधित्व गर्दछ।

28 हाई स्कूल छनोट

एथरटन

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
इन्जिक्नयरर एकेिेिी

हेल्थ साइन्स एकेिेिी

मिक्िया आरमा एकेिेिी

एयरोस्ेस ईन्जिननयरर

सहयोगी स्ा�

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

उड्डयन मम्मत प्ाविधिक

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

ग्ाफिक फडजाइन

इलेक्ट्रिकल इले्रिोननक्स ईन्जिननयररङ

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW)
जैि चचफकत्ा विज्ान

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,500

प्रिन्सिपल: Dr. Stephanie Fluhr

www.jefferson.kyschools.us

एकेडेमी कोच: Kyle Chandler

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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फोन: (502) 485-8202

ठे गाना: 3000 Dundee Road, Louisville, KY 40205

वेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html
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बालार्ड
बालार्ड हाई स्कूल कठोर र अनुशासित शैक्षिक वातावरणको कार्यान्वयनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरू,

अभिभावकहरू, र समुदायको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामी शैक्षिक, कला, र एथलेटिक्समा
उत्कृष्टताको लामो समयदेखि परम्परामा निर्माण गर्न जारी राखेका छौं। बालार्ड राष्टिय मेरिट फाइनलिस्ट
र गभर्नर विद्वान कार्यक्रम सहभागीहरूको सङ्ख्याको लागि राज्यमा शीर्ष स्कूलहरूको बीचमा क्रम

जारी छ। बालार्ड सबै जेफरसन काउन्टी गैर-चयनित विद्यालयहरूको उच्च राज्य मूल्याङ्कन स्कोरहरू
छन्, र विद्यार्थीहरूले वार्षि क रूपमा SAT, उन्नत प्लेसमेन्ट (AP), र ACT परीक्षणहरूमा केन्टकी र

यू.एसको औसतलाई पछाडि पार्छन्। 2018-19 विद्यालय वर्षको लागि वाल-टु -वालएकेडेमी स्कूलको
रूपमा खोलिएका 11 मूल JCPS उच्च विद्यालयहरू मध्ये 1 को रूपमा ब्यालार्डले लुइसभिल पहलको
एकेडेमीहरूमा नेतृत्व गरिरहेको छ।

स्कूल हाइलाइट:
• बालार्डको विविध पाठ्यक्रम कार्यक्रम मार्फ त, सबै विद्यार्थीहरूले सकारात्मक शैक्षिक अनुभवको
लागि अवसर पाउनेछन् जुन तिनीहरूको संज्ञानात्मक विकासको विकसित चरणहरू पूरा गर्न
अनुकूल छ।

• बालार्ड AP पाठ्यक्रमहरूको साथसाथै अग्रिम कार्यक्रम (गिफ्टेड र ट्यालेन्टेड), सम्मान कार्यक्रम, र
असाधारण बाल शिक्षा (ECE) कार्यक्रमको निरन्तर विस्तार हुने सूची प्रदान गर्दछ।

• बालार्डले सबै नवौं-कक्षा विद्यार्थीहरूलाई बालार्ड 101 पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ। यो सेमेस्टर-

लामो पाठ्यक्रम विद्यार्थी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न, विद्यार्थीको सफलतालाई प्रोत्साहित गर्न, र

व्यक्तिगत र शैक्षिक सीपहरू सुधार गर्न डिजाइन गरिएको हो। विद्यार्थीहरूले थप पाठ्यक्रमहरू र
व्यक्तिगत पोस्टसेकेन्डरी योजना तर्फ काम गर्ने बारे सूचित निर्णय गर्न सक्षम हुनेछन्। नतिजाको
रूपमा, विद्यार्थीहरूसँग ब्यालार्डमा क्यारियर मार्ग छनौट गर्ने विकल्प छ।

• तीन फरक एकेडेमीहरू भर नौ पाथवे विकल्पसँग बालार्ड विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपबाट
उनीहरू चासो कि कार्यक्रमको लागि अवसर छ। सबै एकेडेमीहरूमा विद्यार्थीहरू अद्वितीय

अनुभवहरूबाट लाभ उठाउँ छन्, जस्तै हातमा प्रशिक्षण र उद्योग पेशेवरहरूबाट सल्लाह दिन्छ। यी
अनुभवहरूले उनीहरूलाई वास्तविक-विश्व सीप र व्यावहारिक ज्ञान दिन्छ र कलेज र करियर
सफलताको लागि फाइदा प्रदान गर्दछ। भर्खरका मार्ग थपहरूमा अन्तरक्रियात्मक मिडिया,

एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ, र प्रोजेक्ट लीड द वे (PLTW) बायोमेडिकल विज्ञान समावेश छ।

30 हाई स्कूल छनोट

बालार्ड

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
व्ापार सेवा एकेिेिी

STEM एकेिेिी

मिक्िया आरमा एकेिेिी

शशक्क र ससकाइ

एयरोस्ेस ईन्जिननयरर

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

साइबर इन्जिननयरर

ग्ाफिक फडजाइन

माककेनटङ

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW)
जैि चचफकत्ा विज्ान

अन्तरफरियात्मक वमफडया

दृश्य र प्रदरमान कला

ब्ान्ड, कोरस, आककेस्ट्ा, धिएटर,
िोटोग्ािी, विजुअल आट्म

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,985

www.jefferson.kyschools.us

प्रिन्सिपल: Jason Neuss

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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एकेडेमी कोच: Clay Harned
फोन: (502) 485-8206

ठे गाना: 6000 Brownsboro Road, Louisville, KY 40222

वेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard
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Butler
बटलर ट्रेडिशानल
Traditional
ट्रेडिशनल म्यागनेट कार्यक्रम उच्च संरचित शिक्षा वातावरणमा कठोर शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ कि
अधिकतम विद्यार्थी उपलब्धिको लागि आवश्यक छ। ट्रेडिशनल कार्यक्रम उच्च शैक्षिक मापदण्ड, उचित

आचरण, नागरिकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड जोड राखेर विद्यार्थीको वृद्धिमा योगदान गर्दछ।
मुख्य विषयहरू फोकस र महत्वपूर्ण सोचमा जोर विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत ज्ञानको निर्माण र मौलिक
सीपमा उच्च क्षमता हासिल गर्नमा मद्दत गर्छ।

हाम्रो मिशन समाजको सूचित, जिम्मेवार, योगदान सदस्यहरू उत्पादन गर्नको लागि हो। यो गर्नको लागि,
हामी सुरक्षित र संरचित सिकाउने वातावरण प्रदान गर्दछौं कि सकारात्मक आत्म-अवधारणाको बढावा

दिन्छ र आत्म प्रेरणा र उच्च शैक्षिक उपलब्धि स्थायी हुन्छ। बटलर छोडेपछि, पूर्व विद्यार्थीहरूले उनीहरू
कलेजको लागि र उनीहरूको अगाडि रहेको जीवनको लागि राम्रोसँग तयार छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर
आराम गर्न सक्छन्।

म्याग्नेट कार्यक्रम हाइलाइटहरू:
• ट्रेडिशानल शिक्षा र संरचित शिक्षा वातावरणमा कठोर कलेज-तयारी पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ

• उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रम र सम्मान कार्यक्रम प्रदान गर्दछ

• लुइसभिल विश्वविद्यालय (UofL) र जेफरसन समुदाय र प्राविधिक कलेज (JCTC) मार्फ त दोहोरोक्रेडिट पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ

• सेना कनिष्ठ रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर (JROTC) कार्यक्रम प्रदान गर्दछ

क्यारियर मार्ग प्रस्ताव:
• सहयोगी स्वास्थ्य: यस कार्यक्रमले नर्सि ङ, फार्मेसी प्राविधिक, खेलकुद औषधि/एथलेटिक

प्रशिक्षक, चिकित्सा सहायक, EKG प्राविधिक, फ्लेबोटोमिस्ट, र भेटेरिनरी सहायक जस्ता क्षेत्रहरूमा

क्यारियरको लागि तयारीमा सीप प्रशिक्षण र अनुभवात्मक सिकाइ अवसरहरू प्रदान गर्दछ।

• आर्मी JROTC: नागरिकता, चरित्र र नेतृत्वमा फोकस गर्दै, JROTC कार्यक्रमहरू आं शिक रूपमा

सैन्य सेवाहरूद्वारा प्रायोजित छन्। समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूसँग साझेदारी मार्फ त सामुदायिक
सेवामा जोड दिइन्छ।

• प्रि-नर्सि ङ: यो क्यारियर मार्गले विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य विज्ञान सिद्धान्तहरू र
प्राविधिक सीपहरू स्वास्थ्य सेवा करियरहरूको समर्थन र तयारीमा लागू गर्न तयार गर्दछ।
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• ईन्जिनियरि: ईन्जिनियरि क्यारियर-थीम्ड पाठ्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर लक्ष्य र उद्योग

विद्यार्थीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो विद्यार्थीहरूको लागि कक्षामा गतिविधिहरूको

किस्ममा भाग लिनको लागि धेरै अवसर प्रदान गर्दछ। त्यहाँ ज्ञानको निर्माण, शिक्षणको लागि

स्वभावको विकास, र शिक्षण र सिकाइमा प्रतिबिम्बमा जोड दिइएको छ। विद्यार्थीहरूले सामग्रीविशेष विधि पाठ्यक्रमहरूको लागि आधारको रूपमा सेवा गर्न आकर्षक, मानक-आधारित
पाठहरू र मूल्याङ्कनहरू डिजाइन गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपहरू प्राप्त गर्नेछन्।

बटलर ट्रेडिशानल

प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि मार्ग प्रदान गर्दछ।

• शिक्षक र सिकाइ: यो पाथवे सम्भावित क्यारियरको रूपमा शिक्षणमा रुचि राख्ने

• वेब विकास/प्रशासन: यस पाथवेमा अन्तरक्रियात्मक मल्टिमिडिया उत्पादनहरू र सेवाहरू

सिर्जना गर्ने, डिजाइन गर्ने र उत्पादन गर्ने समावेश छ। यस मार्गमा डिजिटल रूपमा उत्पन्न वा

कम्प्युटर-परिष्कृत मिडियाको विकास र व्यापार, प्रशिक्षण, सञ्चार, र मार्केटिङमा प्रयोग हुने वेब
मापदण्डहरूको पालना समावेश हुनेछ। सबै प्रकार र आकारको सँगठनहरू डिजिटल मिडिया,

वेबपृष्ठहरू, र वेबसाइटहरूलाई विद्यमान र सम्भावित ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्न, लेनदेन ट्रयाक
गर्नको लागि, र सहकर्मीहरूसँग सहयोग गर्नको लागिप्रयोग गर्दछ। यो मार्ग विद्यार्थीहरूलाई

क्यारियरको विस्तृत श्रृंखलामा लिडरहरूको रूपमा भाग लिनको लागि तैयार छ र उनीहरूको

शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि तयार गरिएको कार्यबलमा प्रवेश गर्नको लागि तैयार गर्दछ।

• नेटवर्क प्रशासन: यो पाथवेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई नयाँ प्रशासन समर्थन सीप सिक्न वा

अवस्थित कम्प्यूटर सूचना प्रणाली सीप अपग्रेड गर्न मद्दत गर्दछ। विद्यार्थीहरूले उचित आकारको
कम्प्युटरमा नेटवर्कि ङ सफ्टवेयर स्थापना गर्न, साधारण सर्भर वातावरणको लागि सफ्टवेयर

कन्फिगर गर्न र यसलाई भौतिक नेटवर्क मा सही रूपमा जडान गर्न, सरल नेटवर्कि ङ वातावरण

व्यवस्थापन गर्न, प्रभावकारी रूपमा समस्या निवारण गर्न, नयाँ प्रयोगकर्ताहरू थप्न र सुरक्षा

सरोकारहरूमा, र नेटवर्क प्रशासनको क्षेत्रमा नैतिक/पेशेवर मापदण्डहरू भित्र काम उपस्थित हुन
सक्षम हुनेछन्।

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,492

प्रिन्सिपल: William Allen

Butler
Traditional

फोन: (502) 485-8220

ठे गाना: 2222 Crums Lane, Louisville, KY 40216

वेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler
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सेन्टरल हाई स्कूल म्याग्नेट
क्यारियर एकेडेमी
सेन्ट्रल हाई स्कूल म्याग्नेट करियर एकेडेमी (MCA) ले लुइसभिलका केही प्रतिभाशाली

विद्यार्थीहरूलाई होस्ट गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फ त भर्नाको लागि छनोट
गरिन्छ जसमा उपलब्धि परीक्षण स्कोरहरू, ग्रेड पोइन्ट औसत (GPA), व्यक्तिगत निबन्धहरू, र
शिक्षक सिफारिसहरू समावेश हुन्छन्। जिल्लामा गभर्नर विद्वानहरूको दोस्रो-सर्वोच्च सङ्ख्या

केन्द्रीयमा छ। सेन्ट्रल मन्टेसरी शिक्षा प्रदान गर्न केन्टकीमा दुई उच्च विद्यालयहरू मध्ये हो। केन्द्रीय
पनि मजबूत क्यारियर कार्यक्रम, दश मार्ग सहित र (2020मा नयाँ) मुहम्मद अली सामाजिक
न्यायको संस्थान प्रदान गर्दछ।

स्कूल हाइलाइट:
• पूर्वकलेज पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ जसमा दुई कठोर शैक्षिक कार्यक्रमहरू (मोन्टेसरी र

मुहम्मद अली इन्स्टिच्युट अफ सोशल जस्टिस) र एकाग्रताका चार क्षेत्रमा दश क्यारियर
कार्यक्रमहरू समावेश छन्: व्यवसाय, कानून, प्रविधि, र स्वास्थ्य सेवाहरू

• AP क्यापस्टोन (संगोष्ठी/अनुसन्धान), दुई बर्षको पाठ्यक्रम कलेजको शैक्षिक मागहरू

र अतिरिक्त उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमको विस्तृत विविधताको लागि विद्यार्थीहरूलाई
तैयार गर्दछ

• लुइसभिले विश्वविद्यालय (UofL), जेफरसन समुदाय र प्राविधिक कलेज (JCTC), र मोरहेड
राज्य विश्वविद्यालय (MSU) को माध्यमबाट दोहोरो कलेज क्रेडिट पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ;
स्कूलको मेडिकल कार्यक्रमहरू मार्फ त प्रारम्भिक कलेज अवसरहरू प्रदान गर्दछ

• नौसेना कनिष्ठ रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर (NJROTC) प्रदान गर्दछ
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सेन्टरल हाई स्कूल म्याग्नेट क्यारियर एकेडेमी

क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा (CTE)
प्रस्तावित कार्यक्रमहरू:
•
•
•
•
•

सहयोगी स्वास्थ्य
साइबर इन्जिनियरि
दन्त सहायता
व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
मार्केटिङ

•
•
•
•
•

नौसेना JROTC
प्रि-कानून शिक्षा
प्रि-नर्सि ङ
शिक्षक र सिकाइ
पशु चिकित्सा सहायक

अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत:
• मोन्टेसरी शिक्षा
• मुहम्मद अली सामाजिक न्याय संस्थान

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,337

प्रिन्सिपल: Dr. Tamela Compton
फोन: (502) 485-8226

ठे गाना: 1130 West Chestnut Street, Louisville, KY 40203

वेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central
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डोस
डोस हाई स्कूलमा हाम्रो दृष्टि हो: भावुक हुनुहोस्। संलग्न हुनुहोस्। आफैंको उत्कृष्ट संस्करण
बन्नुहोस्। हाम्रो मिशन भनेको विद्यार्थी संलग्नतालाई अधिकतम बनाउने प्रामाणिक सिकाइ

अवसरहरूलाई प्रेरित गर्ने, सिर्जना गर्ने र पालनपोषण गर्ने हो। हाम्रो लक्ष्य प्रत्येक एक दिन प्रत्येक
विद्यार्थीको लागि सम्भव सबै भन्दा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई विद्यालयको साँचो भाग

जस्तै महसुस गर्ने मौका दिनु हो। हामी महान स्कूलमा चार महान एकेडेमीहरू छन्, र प्रत्येक विद्यार्थी
चार एकेडेमीहरू मध्ये एक सँग सम्बद्ध हुनेछन्। डोसमा विद्यार्थीहरूको समग्र सफलतामा हाम्रो

स्वामित्व महत्त्वपूर्ण छ। एकेडेमीमा आफूलाई संलग्न गरेर, विद्यार्थीहरू सबै सामग्री क्षेत्रहरूमा यात्रा
गर्ने प्रामाणिक सिकाइ अनुभवमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुनेछन् र यसले स्कूलमा अझ बलियो समग्र
आनन्द ल्याउनेछ। एकेडेमीहरू शैक्षिक अनुभवको नयाँ प्रकारको पेशकश - कलेज, क्यारियर, र

जीवनको लागि गहन शिक्षा र संक्रमण तत्परताको लागि ट्रेडिशनल प्रविधि र वातावरणबाट पारी हो।

स्कूल हाइलाइट:
• परियोजना-आधारित सिकाइ: विद्यार्थीहरूले प्रामाणिक, वास्तविक-विश्व समस्याहरू
समाधान गर्न काम गर्दा कक्षा सामग्रीसँग संलग्न हुन्छन्।

• साना सिकाइ समुदायहरू: विद्यार्थीहरू स्वयं चयनित क्यारियर एकेडेमीहरू मा सँगठित छन्
कि विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूको सानो टीमको रूपमा कार्य गर्दछ, अधिक निजीकृत सिक्ने
अनुभव प्रदान गर्दछ।

• कोर कक्षाहरू: विद्यार्थीहरूले ऐच्छिक पाठ्यक्रमहरूको अतिरिक्त अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र

सामाजिक अध्ययनहरू पूरा गर्छन्। ट्रेडिशनल, उन्नत, सम्मान र उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रम
उपलब्ध छन्।

• दोहोरो क्रेडिट: विद्यार्थीहरू प्रत्येक क्यारियर मार्ग भित्र प्रस्ताव दोहोरो क्रेडिट कोर्सवोर्क मा भाग
लिनको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ।

• उद्योग प्रमाणीकरण: विद्यार्थीहरू प्रत्येक क्यारियर मार्ग भित्र राष्ट्रिय प्रमाणपत्रको लागि
तयार छन्।

• कार्य आधारित शिक्षा: विद्यार्थीहरू GE उपकरण, कक्षा अधिनियम, गल्ट हाउस, क्राउन

प्लाजा, पापा जोन, तोशिबा, नर्टन हेल्थकेयर, त्रयी स्वास्थ्य सेवाहरू, र अधिकको रूपमा
स्थानीय व्यापार साझेदारीको साथ सहयोगमा प्रामाणिक मार्ग अवलोकन र रोजगारको
अवसरमा संलग्न छन्।
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डोस

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
STEM एकेिेिी

व्ापार र शरक्ा प्रतिष्ान

रेक र क्िजाइन एकेिेिी

सहयोगी स्ा�

वित्ीय सेिाहरू

फडजजटल फडजाइन र खेल विकास

स्चालन ईन्जिननयरर

शशक्क र ससकाइ

सूचना समि्मन र सेिाहरू

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

माककेनटङ

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 996

प्रिन्सिपल: Todd Stockwell

www.jefferson.kyschools.us

एकेडेमी कोच: Tina Carraro

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

फोन: (502) 485-8239

ठे गाना: 7601 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214
वेब: http://doss.jcps.schooldesk.net/

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल 37

ड्यूपॉन्ट मैनुअल
ड्यूपन्ट म्यानुअल हाई स्कूल जिल्लाव्यापी चुम्बक स्कूल हो कि एक गतिशील, विषय, विविध शिक्षा

समुदाय प्रदान गर्दछ कि कठोर शैक्षिक, प्राविधिक, र कलात्मक कलेज-तयारी म्याग्नेट कार्यक्रमहरूमा
केन्द्रित छ। म्यानुअल विद्यार्थीहरूलाई विशेष व्यक्तिगत म्याग्नेट पाठ्यक्रमको किस्ममा भाग लिँ दा

अद्वितीय व्यक्तिगत र शैक्षिक बृद्धि अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। म्यानुअल विद्यार्थीहरूलाई पाँच

म्याग्नेट कार्यक्रमहरू मध्येमा विशेष शिक्षासँग बलियो शिक्षाविद्हरुको संयोजनको अवसर प्रदान गर्दछ:

हाई स्कूल/विश्वविद्यालय (HSU), पत्रकारिता र संचार (J&C), गणित/विज्ञान/टेक्नोलोजी (MST), दृश्य
कला (VA), र युवा प्रदर्शन कला विद्यालय (YPAS)। अग्रिम कार्यक्रम योग्य विद्यार्थीहरूको लागि पनि
उपलब्ध छ। युनिभर्सि टी अफ लुइसभिल (UofL) सँग काम गर्ने सम्बन्ध मार्फ त, सबै कार्यक्रमहरूमा

योग्य विद्यार्थीहरूले क्रेडिटको लागि कलेज पाठ्यक्रमहरू लिन सक्छन्। म्यानुअल हाई स्कूल विद्यार्थीको
शैक्षिक सफलताको लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विद्यालय हो र 1991 देखि मान्यता प्राप्त यू.एस स्कूल
अफ एक्सीलेन्स भएको छ। यसका अतिरिक्त, म्यानुअल विद्यार्थीहरूले परीक्षण स्कोर, छात्रवृत्ति प्राप्त

गर्नेहरूको संख्या, र संख्यामा जिल्ला, राज्य, र राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूमा शीर्ष, राष्ट्रिय योग्यता विद्वानहरूको
स्थानमा रहन जारी राख्छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई सञ्चार, कलेज तयारी, गणित/विज्ञान/प्रविधि, दृश्य कला र प्रदर्शन
कला कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ

• अग्रिम कार्यक्रम र 30 उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ र कुनै पनि केन्टकी हाई
स्कूल को उच्चतम ACT औसत छ

• राज्यमा सबै भन्दा धेरै राष्ट्रीय मेरिट सेमीफाइनलिस्टको साथसाथै धेरै राज्यपाल विद्वानहरू र
कलाको लागि गभर्नर स्कूलको लागि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू छनौट गरिएको छ

• कलज
े क्रेडिट वर्ग UofL र क्याम्पबेलभिल विश्वविद्यालयसग
ँ साझेदारीको माध्यमबाट उपलब्ध छन्।
• YPAS को लागि शैक्षिक कक्षाहरू प्रदान गर्दछ, र म्यानुअल विद्यार्थीहरू व्यापक कला कक्षाहरूमा
भर्ना गर्न सक्छन्।
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• हाई स्कूल/विश्वविद्यालय (HSU): विद्यार्थीहरूले मुख्य म्याग्नेट आवश्यकताहरू

ड्यूपॉन्ट मैनुअल

म्याग्नेट कार्यक्रमहरू र मार्गहरू:
भन्दा बाहिरका विषयहरूको अन्वेषण मार्फ त कठोर उदार कला अनुभव प्राप्त
गर्छन्। कलेज तयारी पाठ्यक्रम र UofL को निकटताले AP र दोहोरो-क्रेडिट
पाठ्यक्रमहरूको लागि अवसरहरू सहज बनाउँ छ।

• पत्रकारिता र संचार (J&C): वास्तविक दुनियाको अनुभव र दर्शकहरूलाई जोड
दिदै, यो कार्यक्रम राज्यको कलाको प्रविधि र पेशेवर साझेदारी विद्यार्थीहरूलाई
मास्टर संचार र मिडिया सीपमा मद्दत गर्नको लागि प्रदान गर्दछ।

• गणित/विज्ञान/प्रविधि (MST): कार्यक्रमले जीवन विज्ञान, बायोटेक्नोलोजी,
माइक्रोबायोलोजी, अप्टिक्स, आधुनिक भौतिकी, रोबोटिक्स, र कम्प्युटर

प्रोग्रामिङमा कठोर पाठ्यक्रमको अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ।
विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरूद्वारा मार्गदर्शनले कलेज स्तरको
अनुसन्धानलाई सहज बनाउँ छ।

• भिजुअल आर्ट्स (VA): कठोर, विशेष दृश्य कला पाठ्यक्रम चित्र, चित्रकला,

मूर्ति कला, कपडा, मुद्रण निर्माण, र कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन शामिल छ।
प्रामाणिक दर्शकहरूको लागि दृश्य कलामा जोड दिएर, बिद्यार्थीहरू हाई स्कूल
स्तरमा दृश्य कलाको लागि शैक्षिक र व्यावसायिक मापदण्डहरूलाई पार गर्दा
रचनात्मक समस्या समाधान गर्ने कौशल सिक्छन्।

• युवा प्रदर्शन कला विद्यालय (YPAS): स्कूल विवरणमा पृष्ठ 70 हेर्नुहोस्।

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,952

प्रिन्सिपल: Dr. Michael Newman
फोन: (502) 485-8241

ठे गाना: 120 West Lee Street, Louisville, KY 40208

वेब: https://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual
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इस्टर्न
इस्टर्न हाई स्कूलमा, विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा पत्ता लगाउँ छन् र उदार कलाको पूर्ण स्पेक्ट्रम,

अत्याधुनिक प्रविधि, अतिरिक्त अवसरहरू, र कठोर पाठ्यक्रमहरूद्वारा उनीहरूलाई कलेज, करियर, र

समुदायका लागि लिडरको रूपमा सशक्त बनाउँ छन्। ईस्टर्नले बेलगाम शिक्षा/कलेज र सबै उत्तरदायित्व
प्रणालीको लागि क्यारियरको तयारीमा उच्च प्रदर्शन स्कूल हुनको लागि पुरस्कार कमाएको छ। यो
अवार्ड कलेज र करियरका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्ने अगुवा हुने विद्यालयहरूलाई दिइन्छ।

स्कूल हाइलाइट:
• उन्नत, सम्मान, र व्यापक: शिक्षाविद्हरु तीन कार्यक्रमहरू सामेल छन्।

• कलेज दोहोरो क्रेडिट पाठ्यक्रम र 23 उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूलाई
अमूल्य कलेज क्रेडिट कमाउने मौका दिन्छन् जबकि हाई स्कूलमा हो।

• व्यापार र सूचना प्रविधि (BIT) कार्यक्रम पूर्वीको लागि अद्वितीय छ। यो 27 बिद्यार्थीहरूको

लागि उपलब्ध विभिन्न कक्षाहरू प्रदान गर्दछ। पूर्वी हाई स्कूलको BIT कार्यक्रमलाई केन्टकी र
देशमा सबै भन्दा राम्रो मानिएको छ।

• पुरस्कार-विजेता कला कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई वाद्य सङ्गीत, प्रदर्शन कला, र दृश्य
कलाहरू अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।

क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा मार्गहरू:
• सेना कनिष्ठ रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर (JROTC): विद्यार्थीहरू नागरिकता, चरित्र र

नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छन्। JROTC कार्यक्रमहरू आं शिक रूपमा सैन्य सेवाहरूद्वारा प्रायोजित छन्।

समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूसँग साझेदारी मार्फ त सामुदायिक सेवामा जोड दिइन्छ।

• उपभोक्ता र परिवार सेवाहरू: विद्यार्थीहरू मानव सेवाहरू, उपभोक्ता सेवाहरू, उपभोक्ता

संरक्षण, सल्लाह, शिक्षा, र प्रशिक्षण साथै सामाजिक र सामुदायिक सेवाहरूको लागि क्यारियर
क्षेत्रहरूको लागि केन्द्रीय ज्ञान र सीपको विकास हो।

40 हाई स्कूल छनोट

निर्माण र उत्पादन मार्फ त नाटकीय जानकारी, विचार, मुड र भावनाहरू सञ्चार गर्न सीपहरू
निर्माण गर्छन्।

इस्टर्न

• छायांकन र भिडियो निर्माण: विद्यार्थीहरूले भिडियोहरू र सिनेमेटोग्राफिक अभिव्यक्तिको

• कम्प्युटर विज्ञान/कम्प्युटर प्रोग्रामिङ: विद्यार्थीहरू कम्प्यूटर सिद्धान्त, कम्प्युटि समस्या
र समाधान, र कम्प्यूटर प्रणाली र प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित।
विद्यार्थीहरूलाई AP क्रेडिट कमाउने अवसर पनि दिईन्छ।

• ग्राफिक डिजाइन: विद्यार्थीहरूलाई सीप र लागू हुन्छ कि सिद्धान्तहरू र प्रविधिहरू लाई प्रभावी
ढंगले संचार/सूचना र प्याकेजिङ्ग उत्पादनहरू व्यापार र उपभोक्ता दर्शकहरू दुबै डिजिटल र

अन्य ढाँचाहरूमा संचारको लागि ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

• हाई स्कूल अफ बिजनेस™: विद्यार्थीहरूलाई छ वटा पाठ्यक्रमहरूको द्रुत श्रृंखला मार्फ त

कलेज-प्रेरित व्यवसाय प्रशासनमा परिचय गराइन्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई ह्यान्ड-अन मार्केटिङ,
व्यवस्थापन, वित्त, र अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमहरूको साथ चुनौती दिन्छ। कार्यक्रमले पनि दोहोरो
अवसर प्रदान गर्दछ।

• सूचना समर्थन र सेवाहरू: विद्यार्थीहरूले कम्प्युटिङ प्रणालीको डिजाइनमा सीपहरूको

विस्तृत दायरा निर्माण गर्छन्। पाठ्यक्रमहरूले कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर कम्पोनेन्टहरूको
सिद्धान्तहरूमा निर्देशन समावेश गर्दछ।

• नेटवर्क सुरक्षा: विद्यार्थीहरूले सबै नेटवर्क उपकरणहरू, सर्भरहरू, र डेस्कटप कम्प्युटरहरू सहित
लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) लाई ठीकसँग डिजाइन, स्थापना, सुरक्षित र मर्मत गर्न सिक्छन्।

• वेब विकास/प्रशासन: विद्यार्थीहरूले अन्तरक्रियात्मक मल्टिमिडिया उत्पादनहरू र सेवाहरू
सिर्जना, डिजाइन, र उत्पादन गर्छन्। यो डिजिटल रूपमा उत्पन्न वा कम्प्यूटर-संवर्धि त

मिडियाको विकास र वेब मापदण्डको पालनको रूपमा व्यापार, प्रशिक्षण, संचार, र मार्केटिमा
प्रयोग गरिन्छ।

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 2,069

प्रिन्सिपल: Heather Orman
फोन: (502) 485-8243

ठे गाना: 12400 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243
वेब: http://www.easterneagles.org/

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल 41

फेयरडेल
फेयरडेल हाई स्कूलले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्नातकपछि सफलता खोज्न तयार गर्ने गर्व गर्ने परम्परा छ,
चाहे तिनीहरू कलेजमा जाँदै छन् वा करियरमा हो। भारी राजमार्ग निर्माण र सामुदायिक आपतकालीन

सेवाहरू (पुलिस, फायर, र EMS) जस्ता पेशाहरूका लागि उच्च सम्मानित चुम्बक कार्यक्रमहरूको लागि

लामो समयसम्म सम्मानित, फेयरडेलले 2018-19 स्कूल वर्षमा लुइसभिल कार्यक्रमको एकेडेमीमा सामेल
भयो। यो कार्यक्रम वास्तविक दुनिया अनुभव र सिविल सेवा, सार्वजनिक सेवा, र वैश्विक सेवा क्यारियर
एकेडेमीहरू मा साथ साथै फ्रेशम्यानको लागि चौथो एकेडेमीमा सिक्ने अवसरहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई
प्रदान गर्दछ।

1958 मा आफ्नो वर्तमान स्कूलको ढोका खोल्दै, फेयरडेल हाई स्कूल 1962 मा आफ्नो पहिलो कक्षा

स्नातक हो। शुभंकर बुलडग हो, र यसको स्कूल रंग नौसेना निलो र सुन हो। फेयरडेलको समुदाय, पटक
मानको चाटको रूपमा जानिन्छ, अब लुइसविले मेट्रोको सीमाहरूमा स्थित छिमेकलाई मानिन्छ।

स्कूल हाइलाइट:
• शिक्षाविद्हरु म्याग्नेट कार्यक्रम र चार पेशेवर क्यारियर विषय कार्यक्रमहरूको विकास र

समाजको सेवा र जीवनको समग्र गुणस्तर बृद्धि गर्नको लागि आवश्यक सीपहरूलाई लागू गर्ने
अवसरहरू प्रदान गर्नको लागि प्रदान गर्दछ।

• फेयरडेल हाई स्कूल क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनल स्कूल, हो, विश्वव्यापी समस्या समाधान र
नागरिकतामा ध्यान केन्द्रितसँग छ।

• फेयरडेल ठाउँ मा धेरै अनौठा समर्थन कार्यक्रमहरू सारा बच्चा, जस्तै RISE हस्तक्षेप र संवर्धन

प्रणालीको विकासको लागि छ। विद्यालयले सामाजिक र भावनात्मक आवश्यकताहरूलाई समर्थन
गर्न माइन्डफुलनेस कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ जसले ठू लो शैक्षिक र क्यारियर सफलताको लागि
नेतृत्व गर्दछ।
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फेयरडेल

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
क्नजाििी सेवा एकेिेिी

ग्लोबल सेवा एकेिेिी

ललोकसेवा प्रतिष्ान

िायर साइं स / िायर िाइनटं ग

क्ाम््रिज अन्तरा्मष्ट्रिय अध्ययन

सहयोगी स्ास्थ्य/प्ासेन्ट
फकयर टरेक्निससयन

कानून प्ित्मन सेिाहरू

साइबर इन्जिननयरर

फडजेल इन्जिन प्ाविधिक

आवतथ्य, यात्ा, पय्मटन, र मनोरजिन

िारी उपकरण विज्ान

शशक्क र ससकाइ

दृश्य र प्दश्मन कला

छिटो तथ्य
www.jefferson.kyschools.us

विद्यार्थी भर्ना: 1,398
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68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

प्रिन्सिपल: Brandy Corbin

एकेडेमी कोच: Dave Myers
फोन: (502) 485-8248

ठे गाना: 1001 Fairdale Road, Louisville, KY 40118

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home
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फर्न क्रीक
हाम्रो मिशन भनेको कलेज, करियर र नागरिकताको लागि तयारी सुनिश्चित गर्नु हो। 1923 पछि, हाम्रो स्कूल
शैक्षिक प्रक्रियामा सबै साझेदारहरूको लागि हाम्रा बिद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सपनाहरूलाई प्राप्त गर्नमा
मद्दतको लागि उच्च अपेक्षाहरू सेट गरिएको छ। लुइसभिल स्कूलको एकेडेमी र मोडेल प्रोफेशनल लर्नि ङ

कम्युनिटीको रूपमा, फर्न क्रीकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई उनीहरूको पूर्ण बौद्धिक क्षमतामा पुग्न र पोस्टसेकेन्डरी
सफलताको लागि तयार हुनका लागि प्रत्येक कक्षाकोठा र कार्यक्रमलाई अनुकूल बनाउनु पर्छ भन्ने विश्वास
गर्छ। हाम्रा एकेडेमीहरू र व्यापार साझेदारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई कलेज क्रेडिटहरू र उद्योग प्रमाणपत्रहरू
कमाउन अनुमति दिँ दै प्रामाणिक, ह्यान्ड्स-अन अनुभवहरू र भविष्यका क्यारियर अवसरहरू प्रदान गर्छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• हाम्रो फ्रेशम्यान एकेडेमीमा, विद्यार्थीहरू क्यारियर मार्ग छनौट र त्यो बाटोसँग तीन पाठ्यक्रमको न्यूनतम

लिनको लागि आवश्यक छ। तीन पाठ्यक्रमको पूरा क्यारियर तयारीको रूपमा विद्यार्थीको चित्रण गर्दछ।

चौथो कक्षाले विद्यार्थीलाई पाथवे कम्पलिटरको रूपमा चित्रण गर्छ।

• फर्न क्रीक आइभी प्लस एकेडेमी राष्ट्रको शीर्ष कलेजहरूसँग उच्च प्राप्त विद्यार्थीहरू लाई जोड् ने

गरिएको हो। कार्यक्रमको लक्ष्य यी विद्यार्थीहरूलाई जानकारी, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, र यी अभिजात
संस्थाहरूलाई स्वीकृति प्राप्त गर्ने माध्यमहरू प्रदान गर्नु हो।

एकेडेमी र मार्गहरू:
• सञ्चार: संचार एकेडेमीले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल मिडिया, व्यवसाय, र/वा प्रविधिमा चार विशेष,
गहन, क्रमिक पाठ्यक्रमहरूको कोर प्रदान गर्दछ।

• ईन्जिनियरि, कम्प्यूटर विज्ञान, र सीप ट्रेडहरू: लुइसविले विश्वविद्यालय (UofL’s) स्पीड स्कूलसँग
हाम्रो सहयोग हाम्रो बिद्यार्थीहरूको ज्ञान र कम्प्यूटर विज्ञानमा रुचिको बढावा दिन विश्वविद्यालय

सल्लाहकारहरू प्रदान गर्दछ। पोस्टसेकेन्डरी संस्थाहरूसँग अतिरिक्त साझेदारी विद्यार्थीहरूलाई कम्प्यूटर
विज्ञानमा दोहोरो क्रेडिटको लागि विकल्प प्रदान गर्दछ। स्वचालन ईन्जिनियरि र मेकानिकल डिजाइनर
मार्ग कम्प्यूटर प्रोग्रामिं ग, रोबोटिक्स ईन्जिनियरि, र कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन एकीकृत छ।

हाम्रो सीप ट्रेडहरूको सम्बन्धमा, हाम्रा अग्नि विज्ञान विद्यार्थीहरू फर्न क्रीक फायर डिपार्टमेन्ट (FCFD)
सँगै हाम्रो स्कूलबाट सडक पार, साप्ताहिक प्रशिक्षण भ्रमण सहित सहित मिलेर काम गर्दछन्। यी

विद्यार्थीहरूले उनीहरूको प्रशिक्षण अनुभवहरू मार्फ त अन्तर्राष्ट्रिय एकेडेमी अफ इमर्जेन्सी डिस्प्याच
(IAED) प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नेछन्।

• शिक्षा, सामुदायिक र सेवा: नयाँ व्यक्तिको रूपमा, विद्यार्थीहरूले आफ्नो बाँकी तीन वर्षको लागि

अध्ययन गर्ने बाटो छनोट गर्नु अघि यस एकेडेमीमा सबै तीन मार्गहरू अन्वेषण गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूले पूरा
भएपछि उद्योग प्रमाणपत्रहरू कमाउन सक्छन्।

• जुनियर रिजर्भ अफिसर्स ट्रेनिङ कोर्प्स (JROTC) कार्यक्रमहरू: नागरिकता, चरित्र, र नेतृत्वमा

ध्यान केन्द्रित गर्दै, JROTC कार्यक्रमहरूले समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूसँग साझेदारीको माध्यमबाट

सामुदायिक सेवालाई जोड दिन्छ।
44 हाई स्कूल छनोट

फर्न क्रीक

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
सञ्ार एकेिेिी

शरक्ा, सिुदाय, र सेवा प्रतिष्ान

ईन्जिक्नयररं ग, कम्प्यूरर
तवज्ान, र सीप ट्ेि एकेिेिी

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

उपिोक्ा र पररिार व्यिस्ापन

स्चालन ईन्जिननयरर

ग्ाफिक फडजाइन

फकलनरी र खाना सेिाहरू

कम्प्ुटर विज्ान

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

प्ारम्भिक बाल शशक्ा

िायर साइं स / िायर िाइनटं ग

मेकाननकल फडजाइनर

प्लम्बर सहायक

ग्लोबल पाथवे
समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी
प्शशक्ण कोर (JROTC)
www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,764

प्रिन्सिपल: Rebecca Nicolas

एकेडेमी कोच: Sara Wilson-Abell
फोन: (502) 485-8251

ठे गाना: 9115 Fern Creek Road, Louisville, KY 40291

वेब: http://jcps-ferncreekhigh.campuscontact.com/Home
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आईरोकियुओइस
आईरोकियुओइस हाई स्कूलमा हाम्रो मिशन शैक्षिक शक्ति, भावनात्मक लचीलापन, र सामाजिक

जिम्मेवारीको बढावा दिनको लागि हो। हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई अवसरहरूको लागि उचित पहुँ च प्रदान

गर्नको लागिप्रतिबद्ध छौं जुन सांस्कृतिक रूपमा सीप कर्मचारी र विविध हितधारकहरूद्वारा चैम्पियन छन्।
आईरोकियुओइस 2018 मा लुइसभिलको एकेडेमीमा सम्मिलित विद्यार्थीहरूलाई सम्भावित क्यारियर

मार्गको किसिमको लागि अन्वेषण र तयारीको अवसर प्रदान गर्नको लागि हो। एकेडेमीहरू विद्यार्थीहरूलाई
बिल्कु ल निजीकृत शैक्षिक अनुभवहरू मा संलग्न गर्नको लागि अनुमति दिन्छ कि धेरै सामग्री क्षेत्रहरूलाई
समेट्छ र कक्षाको शिक्षाको लागि प्रासंगिकता ल्याउँ छ। आफ्नो एकेडेमीको सदस्यको रूपमा,

विद्यार्थीहरूलाई सानो समुदायको भविष्यको सफलताको समर्थनको लागि समर्पि तको आनन्द लिन्छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• 54 भन्दा बढी देशहर बाट 41 भन्दा बढी भाषाहरू बोल्ने विद्यार्थीहरूसँग, आईरोकियुओइस हाई

स्कूलमा सांस्कृतिक विविधता सबै विद्यार्थीहरूलाई वरपर को दुनियाको बारेमा जान्नको लागि
अद्वितीय अवसरहरूको लागि अनुमति दिन्छ।

• सानो सिक्ने समुदाय—विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सानो टीमहरू निजीकृत, क्रस-पाठ्यक्रम सिकाउने
अनुभव प्रदान गर्दछ।

• शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा सम्मान, अग्रिम, उन्नत स्थान (AP), र दोहोरो क्रेडिट समावेश छ।

• कलेज क्रेडिट र उद्योग प्रमाणपत्रहरू कमाउने पाठ्यक्रमहरू सहित विभिन्न वैकल्पिक पाठ्यक्रमहरू
प्रस्ताव गरिन्छ।

• बिल्डर्स प्रशिक्त
षु ा एकेडेमीले विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो विद्यालयका विभिन्न कार्यस्थलहरूमा काम
गर्दा सिकर्मी, चिनाई, प्लम्बिङ, वेल्डिङ, र निर्माणसम्बन्धी विद्युतीय क्षेत्रमा अनुभव प्रदान गर्दछ।

TRACK मार्गहरूमा विद्यार्थीहरू स्थानीय रोजगारदाताहरूसँग उनीहरूलाई अनुभवको घण्टा

उनीहरूलाई यी माग क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रशिक्षण पूरा गर्नको लागि जारी राख्नको लागि सक्षम
बनाउनको लागि प्रशिक्षुतामा भाग लिन सक्छन्।

• कलिनरी र खाद्य सेवा मार्गमा विद्यार्थीहरू कसरी स्कूलको परिसरमा पुरा तरिकाले सुसज्जित

भान्सामा खाना पकाउने र प्लेट थाल्ने सिक्छन्। विद्यार्थीहरू उद्योग प्रमाणपत्र र पोषणको साथसाथै

व्यापार र सेवा विभिन्न रेस्टुरेन्ट र कलिनरी वातावरणसँग सम्बन्धित मूल कुराको समझ प्राप्त गर्दछ।
विद्यार्थीहरू कलिनरी र खाना सेवा उद्योगमा काम गर्नको लागि ज्ञान र सीपसँग सुसज्जित यस
कार्यक्रमबाट स्नातक छ।

46 हाई स्कूल छनोट

आईरोकियुओइस

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
तबल्डसमा प्रशरक्ुिा एकेिेिी

एकेिेिी बनाउनुहलोस्

िानव सेवा प्रतिष्ान

व्यािसाधयक ससकममी TRACK

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

फकलनरी र खाना सेिाहरू

ननमा्मण विद्युत TRACK

प्शासननक समि्मन

प्ारम्भिक बाल शशक्ा

चचनाई TRACK

वमससन यन्त्रको वबध्या

प्लम्बर सहायक

िेल्डर प्िेश स्तर

छिटो तथ्य
www.jefferson.kyschools.us

विद्यार्थी भर्ना: 1,066
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प्रिन्सिपल: Dr. Toetta Taul

एकेडेमी कोच: Carmen Bellefant
फोन: (502) 485-8269

ठे गाना: 4615 Taylor Boulevard, Louisville, KY 40215

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home
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जे. ग्राहम ब्राउन स्कूल
जे ग्राहम ब्राउन स्कूल जिल्ला निर्देशित K–12 म्याग्नेट स्कूलको रूपमा विद्यार्थीहरू जो स्व-निर्देशित

शिक्षण वातावरणमा पनि काम गर्दछ। विद्यार्थीहरू पंक्तिबद्ध, कलेज तयारी, उदार कला पाठ्यक्रम

आत्म-निर्देशित शिक्षाको हाम्रो चार सिद्धान्तमा आधारितमा संलग्न छ: स्वतन्त्रता, सहानुभूति, पहल, र

नवीनता। हाम्रो अकादमिक कार्यक्रमले आलोचनात्मक, खुला विचारधारा र सृजनात्मक चिन्तकहरूको
खेती गर्दछ जो जोखिम लिन इच्छु क छन् र नयाँ ज्ञानको लागि उत्सुक छन्। हाम्रो सिकाइ वातावरणले
दयालु, सहिष्णु र सम्मानजनक मानवहरू विकास गर्छ जसले सांस्कृतिक विविधताको कदर गर्छ र

समुदायमा योगदान गर्दछ। ग्रेड स्तर शैक्षिक प्रदर्शन र उमेर उपयुक्त सामाजिक सीप यो अनौपचारिक
शैक्षिक सेटिङ्गमा सफलताको लागि अपेक्षित छ।

म्याग्नेट कार्यक्रम हाइलाइटहरू:
• विद्यार्थीहरूलाई उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरूको सूची प्रदान गरिन्छ जसको लागि
उनीहरूलाई कलेज क्रेडिट कमाउने अवसर छ।

• विद्यार्थीहरू कलेज र स्थानीय विश्वविद्यालयहरूमा दोहोरो क्रेडिट कक्षाहरू लिन सक्छन् र
सोफोमोर वर्षको रूपमा प्रारम्भिक अनलाइन हो।

• विद्यार्थीहरूलाई 90-मिनेटको वैकल्पिक ब्लक तालिका प्रयोग गरी निर्धारित गरिएको छ।

• सेवा सिकाइ पाठ्यक्रममा एकिकृत छ र स्कूल भरमा सबै विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक छ।
• विद्यार्थीहरू कक्षा सहयोग र सल्लाहको माध्यमबाट ग्रेड स्तर भरमा अन्तरक्रिया गर्दछन।

• विद्यार्थीहरू परियोजना-आधारित सिकाइमा, संलग्न हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई प्रामाणिक,
वास्तविक-विश्व सिक्ने अनुभवहरूको लागि अवसर प्रदान गर्दछ।

• विद्यार्थीहरू हाम्रो आत्म निर्दे शित लर्निंग फ्रेमवर्क मा, पहिचान कौशल हासिल, जो सफलता

कौशलको ब्याकप्याकसँग जोडिएको छ। यो ढाँचा विद्यार्थीहरूको लागि सफलताको कौशलको
पहिचान गर्दछ कि उनीहरूलाई समुदायको लागि योगदानकर्ता हुनको लागि तयार गर्दछ।

• विद्यार्थीहरू विद्यार्थी नेतृत्वको सम्मेलनमा भाग लिन्छन्। यी सम्मेलनहरूले विद्यार्थीहरूलाई
लक्ष्यहरू सेट गर्न, ट्र्याकिङ लक्ष्यहरू, र सिक्ने प्रक्रियामा आत्म-प्रतिबिम्बमा संलग्न गर्दछ।

• विद्यार्थीहरू सिकाईको प्रदर्शनीमा, संलग्न, हाम्रो स्व-निर्देशित लर्निंग शोकेस, जो उनीहरूलाई
कक्षाबाट प्रामाणिक शिक्षा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
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माध्यमबाट उनीहरूलाई सिक्नको लागि प्रयोग गर्नको लागि आईप्याड वा क्रोमबुक
जारी गरिन्छ।

• विद्यार्थीहरूले हाम्रो स्व-निर्देशित लर्निंग फ्रेमवर्क र जिल्लाको ब्याकप्याक अफ सक्सेस
स्किलहरूमा पहिचान गरिएका सीपहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा प्रक्रियामा

जे. ग्राहम ब्राउन स्कूल

• विद्यार्थीहरू हाम्रो P.I.R.A.T.E. मा भाग लिन्छन् 1:1 यन्त्रहरू कार्यक्रम, जसको

भाग लिन्छन्।

क्यारियर मार्ग प्रस्ताव:
• कम्प्युटर विज्ञान

• डिजिटल गेम डिजाइन र विकास

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 738 (K–12)

प्रिन्सिपल: Angela Parsons
फोन: (502) 485-8216

ठे गाना: 546 South First Street, Louisville, KY 40202
वेब: http://www.mybrownschool.org
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जेफरसनटाउन
जेफरसनटाउन हाई स्कूलमा, विद्यार्थीहरू लुइसभिलको पूर्ण एकेडेमी अनुभवमा डु बेका छन्! जब

विद्यार्थीहरू तिनीहरूको ट्रेडिशनल कक्षाहरू (अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, र सामाजिक अध्ययन) मा

कठोर, व्यक्तिगत निर्देशनहरूमा संलग्न हुन्छन्, उनीहरूलाई उनीहरूको रोजाइको करियर मार्गसँग प्रत्यक्ष
रूपमा सम्बन्धित वास्तविक-विश्व सीपहरू विकास गर्ने अवसर पनि दिइन्छ। पुरस्कार विजेता कला

र सङ्गीत कार्यक्रमहरूसँग, दोहोरो र उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) प्रसादको किस्म, खेल र क्लबको विस्तृत

विविधता, र अद्वितीय काम आधारित शिक्षा अवसरहरू, जेफरसनटाउन हाई स्कूलमा सबैको लागि साँच्चै
केहि छ। विद्यार्थीहरू एकबर्ष बिताउनेछन् हाई स्कूलको अनुकूलन र फ्रेशम्यान एकेडेमीमा क्यारियर

विकल्पहरूको अन्वेषण गर्दछ। त्यहाँबाट, विद्यार्थीहरू निर्माण र डिजाइन एकेडेमी वा व्यवसाय र स्वास्थ्य
विज्ञान एकेडेमीमा प्रवेश गरेर एउटा सानो सिकाइ समुदायको सदस्य बन्नेछन्। तिनीहरूको एकेडेमी

भित्र, विद्यार्थीहरूले उनीहरूको एकेडेमीसँग सीधै सम्बन्धित करियर मार्गको बारेमा सिक्दै चुनौतीपूर्ण

पाठ्यक्रममा भाग लिनेछन्: इन्जिनियरिङ्, वेल्डिङ, CAD, मेसिनिस्ट अपरेटर, वा जुनियर रिजर्भ अफिसर्स

ट्रेनिङ कर्प्स (JROTC) निर्माण र डिजाइन विद्यार्थीहरू वा बिरामी हेरचाह टेक, पूर्व नर्सिं ग, सम्बद्ध स्वास्थ्य,
व्यापार, वा व्यापार र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यार्थीहरूको लागि मार्केटि हुन्। जेफरसनटाउन हाई स्कूलमा चार
वर्ष पूरा गरेपछि, विद्यार्थीहरूले उद्देश्यको भावनाका साथ छोड् नेछन्, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले

समाजको उत्पादक सदस्य बन्न आवश्यक सीप र ज्ञान प्राप्त गरेका छन्- चाहे उनीहरू कार्यबलमा सामेल
हुनेछन् वा उनीहरूको शिक्षालाई अगाडि बढाउनेछन्।

स्कूल हाइलाइट:
• विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सानो टीम निजीकृत सिकाई अनुभव प्रदान गर्दछ। यसमा समर्पि त
एकेडेमी प्रिन्सिपल र एकेडेमी सल्लाहकार पनि समावेश छ।

• त्यहाँ सल्लाहकार अवसरहरू छन् कि विद्यार्थीहरूलाई जीवन सीपको लागि उनीहरूलाई कार्यबल
वा पोस्टसेकेन्डरी शिक्षामा प्रवेशको लागि तैयार गर्नको लागि साथै संवर्धन अवसरहरूको लागि
ताकि विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रुचिहरूको विशाल विविधताको अन्वेषण गर्न सक्छन्।

• दोहोरो - क्रेडिट कक्षाहरू विश्वविद्यालयहरूको किसिमसँग साझेदारीमा पेश गरिन्छ, र त्यहाँ
अग्रिम कार्यक्रम र AP कार्यक्रममा कठोर पाठ्यक्रम छन्।

• एकेडेमी अनुभव—विद्यार्थीहरूले फ्रेसम्यान एकेडेमीमा आफ्नो समय बितिसकेपछि करियरको

रुचिको आधारमा आफ्नो एकेडेमी छनौट गर्नेछन्। आफ्नो एकेडेमी भित्र, उनीहरू जागिर छाया,
क्यारियर विकल्पहरू अन्वेषण, व्यापार साझेदारहरूसँग काम, काम आधारित शिक्षा मा भाग
लिन्छन्, र अनुभव परियोजना आधारित शिक्षा को कक्षा र वास्तविक दुनियाको बीच सम्बन्ध
बनाउनको लागि हो।
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जेफरसनटाउन

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
क्निामाण र क्िजाइन एकेिेिी

व्ापार र स्ास्थ्य
तवज्ान एकेिेिी

मशीननस्ट अपररेटर

सहयोगी स्ा�

समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी
प्शशक्ण कोर (JROTC)

ई-िाजणज्य

मेकाननकल फडजाइनर

माककेनटङ

मेकाननकल इन्जिननयर

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

शशक्क र ससकाइ
(उद्ाटन 2022-23)

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

िेन्ल्डं ग मम्मत टरेनिीशशयन

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

छिटो तथ्य

विद्यार्थी भर्ना: 948

प्रिन्सिपल: Jarrad Durham

एकेडेमी कोच: Ashley Conway
फोन: (502) 485-8275

ठे गाना: 9600 Old Six Mile Lane, Louisville, KY 40299

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home
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लुइसविल माले
लुइसभिल मेल हाई स्कूल विद्यार्थी केन्द्रित, कलेज तयारी, जिल्लाव्यापी ट्रेडिशनल म्याग्नेट हाई स्कूल

र केन्टकीमा शीर्ष रेटेड उच्च विद्यालयहरू मध्ये हो। 1856 देखि, लुइसभिल मेल आफ्नो विद्यार्थीहरूको

लक्ष्य र महत्वाकांक्षाको समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यो प्रतिज्ञा शैक्षिक अनुभवमा प्रतिबिम्बित हुन्छ
कि कुशल आजीवन शिक्षार्थीहरू, आलोचनात्मक चिन्तकहरू, समस्या हल गर्नेहरू, र अद्वितीय संरचित
वातावरणको भित्र विद्यार्थी सफलता, अनुशासन, देशभक्ति, ट्रेडिशनल मूल्यहरू, र समाजको सेवामा

जोड दिने संचारकर्मीहरूको लागि अटल प्रतिबद्धताको प्रदर्शन गर्दछ। हाम्रो मिशन व्यापक र चुनौतीपूर्ण
प्रीकोलेज पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ कि शैक्षिक अखण्डता र उत्कृष्टतालाई बढावा दिन्छ।

स्कूल हाइलाइट:
• कठोर कलेज-तयारी पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ कि पारंपरिक सेटिं गमा कलेज र छात्रवृत्तिको
अवसरको लागि विद्यार्थीहरूलाई तैयार गर्दछ

• 21 उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू साथै अन्य उन्नत-स्तर पाठ्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दछ

• लुइसभिल विश्वविद्यालय (UofL) मार्फ त दोहोरो-क्रेडिट पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ
• सेना कनिष्ठ रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर (JROTC) कार्यक्रम प्रदान गर्दछ

ट्रेडिशनल म्याग्नेट कार्यक्रम:
ट्रेडिशनल म्यागनेट कार्यक्रम उच्च संरचित शिक्षा वातावरणमा कठोर शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ

कि अधिकतम विद्यार्थी उपलब्धिको लागि आवश्यक छ। ट्रेडिशनल कार्यक्रम उच्च शैक्षिक मापदण्ड,
उचित आचरण, नागरिकता, र आत्म अनुशासनको विकासमा जोड जोड राखेर विद्यार्थीको वृद्धिमा

योगदान गर्दछ। मुख्य विषयहरू फोकस र महत्वपूर्ण सोचमा जोर विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत ज्ञानको
निर्माण र मौलिक सीपमा उच्च क्षमता हासिल गर्नमा मद्दत गर्छ।
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लुइसविल माले

क्यारियर मार्ग प्रस्ताव:
• अकाउन्टिं ग

• आर्मी JROTC

• छायांकन र भिडियो निर्माण

• कम्प्यूटर प्रोग्रामिं ग मिश्रित हाइब्रिड

• व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
• शिक्षक र सिकाइ

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,987

प्रिन्सिपल: Dr. William Foster
फोन: (502) 485-8292

ठे गाना: 4409 Preston Highway, Louisville, KY 40213

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home
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मेरियन सी मूर
मैरियन सी मूरमा, लुइसभिल स्कूल को एक अकादमीहरू, हाम्रो संस्कृति हाम्रो मिशन र दृष्टि बाट
उत्पन्न हुन्छ। दृष्टि भनेको मैरियन सी मूर त्यो विद्यालय हुनेछ जहाँ विद्यार्थीहरू बन्न चाहन्छन्,

वयस्कहरूले काम गर्न चाहन्छन्, र समुदायले आफ्ना बच्चाहरूलाई उपस्थित गराउन पाउँ दा गर्व
छ। हामी लुइसभिलमा सबै भन्दा ठू लो स्कूल हो र गर्वसँग ग्रेड छबाट बाह्र छ। तपाईंको बच्चा

सात बर्ष सम्म हामीसँग हुन सक्छ। यो मूरको संयुक्त स्कूल मोडेलको अद्वितीय लाभ हो। मूरले
लुइसभिल पहलको एकेडेमीमा नेतृत्व गरिरहेको छ। मूरको एकेडेमीहरूमा फ्रेसम्यान एकेडेमी

समावेश छ; स्वास्थ्य विज्ञान एकेडेमी; विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, र गणित (STEM) एकेडेमी;

र सामुदायिक एकेडेमी। यी एकेडेमीहरूमा, हामी हाल निम्न पृष्ठमा देखिए अनुसार 14 क्यारियर
मार्ग विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछौं। मुरमा, विद्यार्थीहरूले फिल्ड ट्रिपहरू, जागिरको छायाहरू,

इन्टर्नशिपहरू, सम्भावित प्रशिक्षुहरू, र तिनीहरूको क्यारियर छनौटहरूसँग सम्बन्धित अन्य कार्य-

आधारित सिकाइ अनुभवहरूका साथ वास्तविक कार्य अनुभवहरूमा भाग लिन सक्षम हुनेछन्। मूर
15 भन्दा धेरै ब्यापारिक साझेदारहरूमा छ, र हामी यी सबै समयमा जोड् दै छौं। यी साझेदारहरू

हाम्रो क्यारियर छनौट मार्गमा सल्लाहमा मद्दत र वर्तमान मागहरू र प्रवृत्तिहरूसँग मितिसम्म छन्।

यी व्यापार साझेदारहरू पनि हाम्रो विद्यार्थी संलग्नता अवसरहरूको धेरै होस्ट छ। हामी तपाइँ लाई
#KNOWMOORE को लागि प्रोत्साहित गर्दछौं र ट्विटर र इन्स्टाग्राम फलो

Instagram@mooremustangs र @tracimorrishunt मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्।

स्कूल हाइलाइट:
• सहायक प्रिन्सिपल, सल्लाहकार, र मुख्य शिक्षकहरूको टोलीको साथ समर्पि त कार्यकारी
प्रिन्सिपल प्रत्येक एकेडेमीको विकासको लागि प्रतिबद्ध छन्।

• मुख्य पाठ्यक्रमहरूको अतिरिक्त, स्कूलले विभिन्न प्रकारका ऐच्छिकहरू प्रदान गर्दछ जुन
तपाईंको मार्ग, क्यारियर, र व्यक्तिगत रुचिहरूसँग नजिकबाट पङ्क्तिबद्ध हुन्छ। शैक्षिक
पाठ्यक्रमहरू सम्मान, अग्रिम, र उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) कक्षाहरू, दुबै शैक्षिक र क्यारियर

पाठ्यक्रमहरू मा उद्योग प्रमाणपत्र संगै दोहोरो क्रेडिट पाठ्यक्रमहरूको माध्यमबाट कलेज
क्रेडिट कमाउने क्षमतासँग सामेल छन्।

• फ्रेशम्यान संगोष्ठी पाठ्यक्रम तपाईं सिक्नको लागि पहल र तपाईंको शिक्षाको लागि पहल
र जिम्मेवारीलाई बढावा दिनको लागि डिजाइन गरिएको छ, प्रभावकारी टीम वर्क र संचार,

महत्वपूर्ण सोच, र केहि वास्तविक जीवन कौशलको साथसाथै हाम्रो युवाहरूद्वारा आज सख्त
आवश्यक कौशलको समस्याको समाधान गर्दछ।
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मेरियन सी मूर

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
सािुदामयक एकेिेिी

हेल्थ साइन्स एकेिेिी

STEM एकेिेिी

फकलनरी र खाना सेिाहरू

सहयोगी स्ा�

िायु सेना जूननयर ररजि्म अधिकारी
प्शशक्ण कोर (JROTC)

कशलनरी TRACK

क्लिननकल मेफडकल सहायक

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

िामकेसी टरेनिीशशयन

ससविल इन्जिननयररङ

शशक्क र ससकाइ

प्प्-नसससि ङ

औद्योवगक विद्युत सहायक

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW)
जैि चचफकत्ा विज्ान

दक् ट्रेड ननमा्मण विद्युतीय TRACK

छिटो तथ्य
www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

विद्यार्थी भर्ना: 2,539

प्रिन्सिपल: Traci M. Hunt

एकेडेमी कोच: Jeanne Meredith
फोन: (502) 485-8304

ठे गाना: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228
वेब: mooremustangs.com
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प्लेजर रिज पार्क
खुशी रिज पार्क (PRP) हाई स्कूलको मिशन विद्यार्थीहरूलाई समर्पि त र आफ्नो कक्षा कोठा,

क्यारियर, र समुदायमा संलग्न हुन सशक्त बनाउनको लागि हो। हामी लुइसभिल पहलको एकेडेमीमा
बाटोको नेतृत्व गर्दै छन्। PRP को चार एकेडेमीसँगै, हामी सम्मान कार्यक्रम र PRP अग्रिम कार्यक्रम
प्रदान गर्दछौं। PRP को शीर्ष अग्रिम कार्यक्रम स्कूलको रूपमा लामो परम्परा छ, र अनुभवी

शिक्षकहरूले प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा पुग्न प्रोत्साहित

गर्छन्। हाम्रा अग्रिम कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा चुनौती दिइन्छ र उनीहरूलाई कलेजमा
सफल हुन अनुमति दिने कठोर पाठ्यक्रममा अभ्यस्त हुन्छन्। PRP विद्यार्थीहरूसँग हाम्रा भिजुअल र

प्रदर्शन कला पाठ्यक्रमहरूमा आफ्ना सीपहरू प्रदर्शन गर्ने धेरै अवसरहरू छन्। कक्षाहरू थिएटर, नृत्य,
आर्के स्ट्रा, ब्यान्ड, ग्राफिक डिजाइन, गाना बजाने वाला, र दृश्य कला सामेल छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• सानो सिकाइ समुदाय—विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सानो टोलीले व्यक्तिगत सिकाइ अनुभव
प्रदान गर्दछ।

• कोर कक्षाहरू—अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, र सामाजिक अध्ययनका साथै ऐच्छिक र फ्रेशम्यान
सेमिनार पाठ्यक्रम

• फ्रेशम्यान सेमिनार पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त, सह-पाठ्यक्रम, खेलकुद, र अन्य
विद्यालय-प्रायोजित गतिविधिहरूमा परिचय गराउँ छ। विद्यार्थीहरू PRP को बाटो प्रस्ताव को
अन्वेषण र फ्रेशम्यान सेमिनार पाठ्यक्रममा एकेडेमी छनौट हुनेछ।

• PRP विद्यार्थीहरूले आफ्नो रोजाइको क्यारियर मार्गमा उद्योग प्रमाणीकरण र/वा दोहोरो क्रेडिट
कमाउने अवसरहरू पाउनेछन्, जसले तिनीहरूलाई पोस्ट-सेकेन्डरी शिक्षा वा रोजगारीको लागि
आवेदन गर्दा आफ्ना साथीहरूको बीचमा अलग देखिन अनुमति दिन्छ।

• पुरस्कार-विजेता भिजुअल र प्रदर्शन कला कक्षाहरूमा थिएटर, नृत्य, आर्के स्ट्रा, ब्यान्ड,
ग्राफिक डिजाइन, गायन, र दृश्य कलाहरू समावेश छन्।

• स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, CAD प्रयोगशाला, र वेल्डिंग प्रयोगशाला सहित धेरै हातमा
सिकाउने वातावरण होस्ट गर्दछ
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प्लेजर रिज पार्क

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
व्ापार र संचार एकेिेिी

हेल्थ साइन्स एकेिेिी

क्निामाण, ईन्जिक्नयरर, र
क्िजाइन एकेिेिी

छायांकन र विफडयो ननमा्मण

सहयोगी स्ा�

िास्तु प्विधि

माककेनटङ

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

ग्ाफिक फडजाइन

शशक्क र ससकाइ

िामकेसी टरेनिीशशयन

िेल्डर प्िेश स्तर

दृश्य र प्दश्मन कला

प्प्-नसससि ङ

छिटो तथ्य
www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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विद्यार्थी भर्ना: 1,566

प्रिन्सिपल: Sheri Duff

एकेडेमी कोच: Josh Lightle
फोन: (502) 485-8311

ठे गाना: 5901 Greenwood Road, Louisville, KY 40258
वेब: www.ridgetalk.com
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सेनेका
सेनेका हाई स्कूल सकारात्मक, हेरचाह गर्ने समुदाय हो जहाँ कर्मचारी सदस्यहरू र विद्वानहरू विश्वव्यापी
समाजमा सफलताको लागि अनुकरणीय मोडेल बन्न प्रतिबद्ध छन्। हाम्रो मिशन भनेको कलेज र

क्यारियर लक्ष्यहरूका लागि विद्वानहरूलाई राज्यको शैक्षिक मापदण्डहरूद्वारा मापन गर्ने हो। हामी

वातावरण र समर्थनको प्रणाली सबै विद्वानहरू सफल छन् सुनिश्चित गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौं। हामी

एकेडेमी अफ लुइसभिल पहलमा भित्ता-देखि-भित्ता एकेडेमी स्कूलको रूपमा खोलिएका मूल 11 JCPS

उच्च विद्यालयहरू मध्ये 1 को रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छौं। एकेडेमीहरूको साथमा, हामी अग्रिम कार्यक्रम
र उन्नत स्थान (AP) कक्षाहरू प्रस्ताव गर्दछौं।

स्कूल हाइलाइट:
• साना सिकाउने समुदाय—विद्वानहरू र च्याम्पियन्सको सानो टीमहरू व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव
प्रदान गर्दछ।

• कोर कक्षाहरू—अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सेनेका 101, र ऐच्छिक

• सबै फ्रेशम्यान सेनेका 101 लिनेछन्। यो बर्षको पाठ्यक्रम कैरियर अन्वेषण र विकासको

साथसाथै आवश्यक सफलता सीप, जस्तै कसरी पहल र जिम्मेवारी, प्रभावकारी टीम वर्क र

संचार, आलोचनात्मक सोच, र समस्याको समाधान गर्नको लागि सिकाउँ छ। यो कोर्सले तपाईंलाई
वरिष्ठ वर्षहरू मार्फ त कुन एकेडेमीमा भर्ना गर्नुहुनेछ र तपाईंले हाई स्कूल पछि कुन व्यक्तिगत,
कलेजिएट र व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारे सूचित निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।

• जिल्लाको एकमात्र अर्बन एग्री-साइन्स टेक्नोलोजी म्याग्नेट कार्यक्रम प्रदान गर्दछ जहाँ

विद्यार्थीहरूले पशु र बोटविज्ञानका साथै वन्यजन्तु व्यवस्थापन सिक्छन्। पशु विज्ञान मार्ग पशु
चिकित्सा चिकित्सा साथै घोडा र सानो पशु विज्ञानमा केन्द्रित छ। वनस्पति विज्ञान मार्गमा
हरितगृह व्यवस्थापन, जलीय खेती, र पुष्प र ल्यान्डस्केप डिजाइन समावेश छ। वन्यजन्तु

व्यवस्थापन मार्गमा विद्यार्थीहरू वन्यजीव पुनर्वास अध्ययन; आवास निर्माण र हानि; बिरुवा, माटो,

र पानी गुणस्तर; प्रदू षण र प्रदू षण; र वनमा नवीकरणीय अभ्यास छन्। निर्देशनमा प्रयोगशालाहरू,
क्षेत्रीय अनुभवहरू, विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरू, पर्यवेक्षित कृषि अनुभवहरू, र

अमेरिकाका भविष्यका किसानहरू (FFA) मार्फ त नेतृत्व विकास समावेश छन्। विद्यार्थीहरू मरे
स्टेट विश्वविद्यालयको माध्यमबाट दोहोरो क्रेडिट कमाउने क्षमता छ।
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सेनेका

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
कृति तवज्ान र नेिृत्व एकेिेिी

स्ास्थ्य र शरक्ा प्रतिष्ान

कानयून र आईरी एकेिेिी

पशु विज्ान प्णाली

सहयोगी स्ा�

साइबर इन्जिननयरर

पया्मिरण विज्ान/प्ाकृवतक
संसािन प्णाली

प्ारम्भिक बाल शशक्ा

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

बागिानी र िनस्वत विज्ान प्णाली

प्प्-नसससि ङ

प्प्-कानून शशक्ा

कृवि शक्क्, संरचनात्मक,
प्ाविधिक प्णाली

शशक्क र ससकाइ

समुद्ी कननष्ठ ररजि्म अधिकारी
प्शशक्ण कोर (JROTC)

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,245

www.jefferson.kyschools.us

प्रिन्सिपल: Michael Guy
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एकेडेमी कोच: Mary Louise Pozaric
फोन: (502) 485-8323

ठे गाना: 3510 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220
वेब: http://seneca.jcps.schooldesk.net/
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साउथटर्न
साउथटर्न हाई स्कूलको मिशन सहयोगी प्रक्रिया सिकाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेको

छ, यो सुनिश्चित गरीरहेको छ कि सबै विद्यार्थीहरूलाई 21औ ं शताब्दीको कौशलको विकास होस् ताकि
उनीहरू कलेज र क्यारियरको लागि तयार हुनेछन्। साउथटर्न हाई स्कूलको मुटुमा कलेज- र क्यारियर-

तयार विद्यार्थीहरूको विकास र स्नातक गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। दक्षिणी लुइसभिल पहलको एकेडेमीमा
बाटोको नेतृत्व गर्दैछ। हामी विद्यार्थी केन्द्रित छौं, जान्दछौं कि शिक्षण मात्र हुन्छ यदि सबै विद्यार्थीहरू

जान्दछन्। विद्यार्थीहरूले आफूले रोजेको जुनसुकै क्षेत्रमा सफल हुने अवसर पाउने आशा गर्न सक्छन्।

उनीहरूले आफ्ना शिक्षकहरूलाई सबै विद्यार्थीहरूले सिक्ने कुरा सुनिश्चित गर्न दृढ, निष्पक्ष र एकरूप भएर
सहयोगी प्रयास प्रयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छन्। दक्षिणी एक समुदाय अनुभूति छ र चाँडै यसको नवाचार र
सबै विद्यार्थीहरूको लागि चिन्ताको लागि ज्ञात हुँ दैछ। विद्यार्थी र शिक्षकहरू समान रूपमा राज्य र राष्ट्रिय
स्तरमा उनीहरूको कामको लागि मान्यता प्राप्त गर्दैछन्।

स्कूल हाइलाइट:
• दक्षिणी मा चार एकेडेमीहरूसँग, हामी 13 उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दछौं।

• सबै फ्रेशम्यान सल्लाहकार अवधि तोकाइनेछ जहाँ तिनीहरूले सल्लाहकार र सहपाठीहरूको

सानो समूहसँग भेट्ने अवसर पाउनेछन्। क्यारियर अन्वेषण र विकास को साथसाथै, यो अवधि

आवश्यक सफलता कौशल सिकाउँ छ, कसरी पहल र जिम्मेवारी, प्रभावकारी टीम वर्क र संचार,
आलोचनात्मक सोच, र समस्याको समाधान गर्नेको लागि हो। यस अनुभवले तपाईंलाई सूचित
निर्णय गर्नको लागि मद्दत पुर्याउनेछ कि तपाईं एकेडेमीमा तपाईंको सोफोमोरेको लागि वरिष्ठ
बर्षहरूको माध्यमबाट भर्ना गर्नुहुनेछ र कुन व्यक्तिगत, कलेजियट, र पेशेवर यात्रा तपाईं हाई
स्कूलपछि लगन चाहानुहुन्छ।

• जिल्लाको मात्र मोटर वाहन मर्मत र प्रकाश मर्मत मार्गमा विद्यार्थीहरू हातमा प्रशिक्षण प्राप्त गर्दा
हाम्रो साइट मोटर वाहन मर्मत पसलमा काम गर्दै छ। विद्यार्थीहरूले मर्मत पसलको वातावरणमा

परिचय गराउँ दा र उपकरणहरू कसरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर बुझ्दा उनीहरूले आफ्नो
सीपहरू निर्माण गर्छन्। विद्यार्थीहरू उद्योग प्रमाणपत्रहरूको साथ स्नातक हुन्छन् र मोटर वाहन
उद्योगमा क्यारियर सुरु गर्न तयार हुन्छन्।

• iGen एकेडेमीका विद्यार्थीहरूले विद्यालयको क्याम्पसमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने कक्षा ऐन

फेडरल क्रेडिट युनियन शाखामा काम गर्दा वास्तविक-विश्व कार्य अनुभव मार्फ त वित्तीय साक्षरता
प्राप्त गर्छन्। शाखामा काम गर्ने विद्यार्थीहरूले कक्षा ऐनसँग भुक्तान गरिएको ग्रीष्मकालीन

प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा गर्न आवश्यक छ। धेरै दक्षिणी स्नातकहरूले कार्यक्रम पूरा गरेदेखि कक्षा
अधिनियमको साथ पूर्ण-समय क्यारियर सुरु गरेका छन्।

60 हाई स्कूल छनोट

साउथटर्न

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
अरलोिलोटरभ इन्जिक्नयररङ एकेिेिी

iGen व्ापार एकेिेिी

क्निामाण, ईन्जिक्नयरर, रेक्लोललोजी,
र नेिृत्व (METaL) एकेिेिी

अटोमोनटि मम्मतसभिार
र प्काश मम्मत

वित्ीय सेिाहरू

सेना कननष्ठ ररजि्म अधिकारी
प्शशक्ण कोर (JROTC)

एन्ट्ी-लेिल कोशलजन ररपेयर पेन्टर

आवतथ्य, यात्ा, पय्मटन, र मनोरजिन

सहयोगी स्ास्थ्य (खेल चचफकत्ा)
(उद्ाटन 2022-23)

प्िेश-स्तर गैर-संरचनात्मक
क्वत र मम्मत प्ाविधिक

मशीननस्ट अपररेटर

साइबर इन्जिननयरर
(2023-24 को अन्त्य)

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 1,319

प्रिन्सिपल: Tyler Shearon
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एकेडेमी कोच: James McCabe
फोन: (502) 485-8330

ठे गाना: 8620 Preston Highway, Louisville, KY 40219

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home
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भ्याली
1936 मा स्थापित, उपत्यका हाई स्कूलको विशिष्ट इतिहास, जीवन्त वर्तमान, र आशाजनक भविष्य

छ! हाम्रो दृष्टि हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूको लागि दयालु र उत्पादक नागरिकहरूको लागि लागि स्नातकको
लागि हो। उपत्यकाको मिशन सहायक र विविध समुदायको बाटोको माध्यमबाट सबै बिद्यार्थीहरूको

आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि समर्पि त हुनको लागि हो कि पोस्टसेकेन्डरी प्रयासहरूमा सफल
हुनको लागि कौशलको विकास गर्दछ। लुइसभिल स्कूलको एकेडेमीको रूपमा, घाटी विद्यार्थीहरूलाई
चुनौतीपूर्ण शैक्षिक कक्षाहरू, रोमाञ्चक क्यारियर मार्गहरू, र पुरस्कार विजेता अतिरिक्त प्रसादको
किस्म प्रदान गर्दछ। हाम्रो सामुदायिक साझेदारको सहयोगसँग, हाम्रा बिद्यार्थीहरूलाई नवीनतम

टेक्नोलोजीसँग काम गर्ने मौका छ, बहुमूल्य रोजगारको अनुभव प्राप्त गर्नको लागि, र आफ्नो छनौटको
क्यारियर क्षेत्रहरूमा कनेक्शनको विकास गर्नको लागि हो। र यो त्यहाँ रोकिदैन! उपत्यका जुनियर
अचिभमेन्ट (JA) द्वारा प्रतिष्ठित कार्यक्रम 3DE को घर हो। यो इमर्सिभ सिकाइ अनुभवले हाम्रा

विद्यार्थीहरूलाई सान्दर्भि क, प्रामाणिक, परियोजना-आधारित अनुप्रयोगहरू र वास्तविक-विश्व केस स्टडी
चुनौतीहरू प्रदान गर्दछ।

स्कूल हाइलाइट:
• प्रतिष्ठित कलेज विद्वान कार्यक्रम—यस कुलीन कार्यक्रममा स्वीकृत विद्यार्थीहरूले अकादमिक

उत्कृष्टता, नेतृत्व, र सफल हुन ड्राइभको सम्भावना देखाउँ छन्। विद्यार्थीहरूले कठोर पाठ्यक्रमहरू
लिन्छन्, उपत्यकामा उनीहरूको वर्षहरूमा मार्गदर्शन गर्न मद्दतको लागि सल्लाहकार प्राप्त गर्छन्,

र उनीहरूलाई कलेज मार्फ त उत्कृष्टता हासिल गर्न थप सहयोग र अवसरहरू प्रदान गरिन्छ। त्यहाँ
विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूको नेतृत्व भूमिका र सामुदायिक सेवा संलग्नता बढाउने अवसरहरू
पनि हुनेछन्।

• JA 3DE बाट—भ्याली द्वारा यस पहलसँग बाटोको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ! विद्यार्थीहरूले नवीन
सिकाइ विधिहरू प्रयोग गरेर जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सहकार्य गर्नेछन्।

• हाम्रो फ्रेशम्यान एकेडेमी आगमन नवौं कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू मध्य विद्यालय बाट

सहज संक्रमण बनाउनको लागि र सफलतापूर्वक हाई स्कूल नेविगेट गर्नको लागि सहयोगको साथ
प्रदान गर्दछ।

• भ्यालीमा, विद्यार्थीहरूले दोहोरो-क्रेडिट पाठ्यक्रमहरूमा भर्ना गरेर वा उन्नत स्थान (AP)
पाठ्यक्रमहरू लिएर कलेज क्रेडिट कमाउने अवसर छ।

• भ्याली लुइसभिल स्कूलको एकेडेमी, हो, त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई उद्योग प्रमाणपत्र र

कलेज क्रेडिट कमाउने अवसर छ किनकि उनीहरू हाम्रो क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा (CTE)

कार्यक्रमहरूसँग स्वास्थ्य विज्ञान, पशु चिकित्सा, कम्प्यूटर कोडिं ग को कार्यक्रमहरूसँग आफ्नो

वायदा कूद शुरू, व्यापार, र उद्योग व्यापार गर्दछ।

62 हाई स्कूल छनोट

भ्याली

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
हेल्थ साइन्स एकेिेिी

व्ापार र उद्लोग एकेिेिी

कम्प्ूटर प्ोग्ावमं ग
(खेल फडजाइन र विकास)

सहयोगी स्ा�
(खेल चचफकत्ा)

प्प्-नसससि ङ

विद्युत प्ाविधिक

क्लिननकल चचफकत्ा सहायता

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW)
जैि चचफकत्ा विज्ान

पया्मिरण ननयन्त्रण प्णाली
प्ाविधिक (HVAC)

EKG टरेनिोलोजी / प्ाविधिक

पशु चचफकत्ा सहायक

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

फ्ेबोटोमी प्ाविधिक

ग्लोबल पाथवे
नौसेना जूननयर ररजि्म अफिसस्म
ट्रेननं ग कोर (JROTC)
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छिटो तथ्य

विद्यार्थी भर्ना: 924

प्रिन्सिपल: Mike Kelly

एकेडेमी कोच: Marla Paschal
फोन: (502) 485-8339

ठे गाना: 10200 Dixie Highway, Louisville, KY 40272

वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home
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केटाहरूको लागि लिङ्ग-विशिष्ट म्याग्नेट: W.E.B. डु बोइस एकेडेमी अभिनव ग्रेड छबाट बाह्रको
लागि सेवा गरिरहेको छ कि 2018 मा खोलिएको स्कूल हो। सबै पुरुष विद्यार्थीहरूका लागि खुला,
हाम्रो नवीन सिकाइ वातावरणले कठोर र आकर्षक दुवै किसिमको अफ्रोसेन्ट्रिक, बहुसांस्कृतिक

पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ। हाम्रो मिशन संलग्न, बाधाहरू लाई हटाउन, र उत्कृष्टता प्राप्त गर्नको लागि

प्रत्येक युवा लाई सशक्त बनाउनु हो। हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि प्रत्येक विद्यार्थी बृद्धि को प्रदर्शन,

अधिक कुशल गणितज्ञहरू, पाठकहरू, लेखकहरू, र वक्ताहरू बन्ने, जबकि पनी राम्रो रोल मोडेल,

W.E.B. डुबोइस अकादमी

W.E.B. डुबोइस अकादमी

श्रोताहरू, र उनीहरूका घरहरू र समुदायहरूमा नेता बन्ने छन्।

स्कूल हाइलाइट:
• जिल्लाव्यापी म्याग्नेट स्कूलहरू
• प्रविधिको लागि 1:1 अनुपात प्रदान गर्दछ कि सुनिश्चित गर्दछ कि प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत
उपकरण (क्रोमबुक वा आईप्याड) प्राप्त गर्दछ।

• डु बोइस एकेडेमी प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र सांस्कृतिक रूपबाट उत्तरदायी शिक्षणबाट
विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रूपमा संलग्न गर्नको लागि उनीहरूलाई शिक्षार्थी र आत्म-जागरूक
युवाहरूको रूपमा बढ् छन्। कोर सिद्धान्तहरू साक्षरता, संख्यात्मकता, सामाजिक विज्ञान,
टेक्नोलोजीको उपयोग, र विदेशी भाषा बोल्ने जोड दिन्छन्।

• विद्यार्थीहरूले दृढता, लचिलोपन, पहल, अनुशासन, र समानुभूति जस्ता नेतृत्व विशेषताहरूमा
ध्यान केन्द्रित गरेर गर्व प्रदर्शन गर्छन्।

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 600

प्रिन्सिपल: Robert Gunn
फोन: (502) 485-7600

ठे गाना: 3307 East Indian Trail, Louisville, KY 40213

वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy
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वैगनर
वैगनर प्रेरित वयस्कहरू र तयार विद्यार्थीहरूको गर्वको घर हो जसले समाजलाई फाइदा पुर्याउन आफ्नो

विविध प्रतिभा र व्यक्तिगत सिकाइ अनुभव प्रयोग गर्न सशक्त छन्। वैगनरले लुइसभिलको एकेडेमीहरूमा
नेतृत्व गरिरहेको छ, तीन क्यारियर-केन्द्रित सिकाइ समुदायहरू प्रस्तुत गर्दै छन्। कठोर प्रि-कलेज

पाठ्यक्रमले कलेज क्रेडिट प्राप्त गर्ने धेरै अवसरहरू, विद्यार्थीहरूलाई हजारौं डलर ट्यूशन बचत गर्ने र

कलेज डिग्री कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा गर्न आवश्यक अनुभवको साथ तयार गर्ने हाम्रो क्यारियर मार्ग

विकल्पहरूलाई पूरक बनाउँ छ। वैगनर मजबूत एथलेटिक्स, ललित कला, र अतिरिक्त कार्यक्रमहरू प्रदान

गर्दछ र पाठ्यक्रममा सेवा शिक्षा एकीकृत गर्दछ।

स्कूल हाइलाइट:
• वैगनरमा फ्रेशम्यान एकेडेमीले JCPS र केन्टकीमा पहिलो मान्यता प्राप्त एकेडेमी बन्न राष्ट्रिय

क्यारियर एकेडेमी गठबन्धन (NCAC) मोडेल स्थिति कमाएको छ। मोडेल स्थिति एकेडेमीहरूलाई
सम्मानित गरीएको छ कि एकेडेमी र हाई स्कूल सफलताको लागि विद्यार्थीहरूलाई तैयार गर्नमा
राष्ट्रीय स्तरमा मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम अभ्यासहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ।

• सबै फ्रेशम्यान व्यक्तिहरूले वर्ष लामो करियर विकल्प पाठ्यक्रम, लिन्छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई
हाम्रो प्रत्येक करियर मार्गको नमूना लिन अनुमति दिन्छ; बाह्रौं ग्रेड एकेडेमीको माध्यमबाट आफ्नो
दशौंको बारेमा एक सूचित निर्णय गर्नुहोस्; र हाई स्कूल पछि आफ्नो व्यक्तिगत, कलेज, र
व्यावसायिक जीवन कल्पना गर्न सुरु गर्नुहोस्।

• वैगनर स्वास्थ्य विज्ञानर आईटी र कानून एकेडेमीहरूले अत्याधुनिक ल्याबहरू, अत्याधुनिक

प्रविधिहरू, र व्यक्तिगत शिक्षा र सम्बन्धहरूलाई महत्त्व दिने शिक्षक र प्रशासकहरूको आफ्नै मुख्य
टोलीसँग उच्च-मांग क्यारियर मार्गहरू प्रदान गर्दछ।

• निर्देशन परियोजना आधारित; छ; अकादमी विषयवस्तुको सन्दर्भमा सिकाइएको; र अर्थपूर्ण
व्यापार, पोस्टसेकेन्डरी, र सामुदायिक साझेदारीसँग एकीकृत छन्।

• लुइसभिल स्कूलको एकेडेमीको, रूपमा, वैगनरसँग 15 भन्दा बढी व्यापार साझेदारहरू छन् जसले
हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई फिल्ड ट्रिपहरू, मेन्टरिङ, नक्कली अन्तर्वार्ताहरू, रिज्युमे लेखन, जागिरको
छायाहरू, सशुल्क इन्टर्नशिपहरू, र प्रशिक्षुहरू प्रदान गर्छन्।

• हाम्रो सिकाइ वातावरणले दयालु, सहिष्णु र सम्मानजनक मानवहरू विकास गर्छ जसले सांस्कृतिक
विविधतालाई महत्त्व दिन्छ र सेवा-सिकाइ अवसरहरू मार्फ त समुदायमा योगदान दिन्छ।

• वैगनर उन्नत प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रम र लुइसविले विश्वविद्यालय (UofL), पश्चिमी केन्टकी

विश्वविद्यालय (WKU), सुलिवान विश्वविद्यालय, र जेफरसन समुदाय र प्राविधिक कलेज (JCTC)
को माध्यमबाट दोहोरो क्रेडिट पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ।

• वैगनर स्नातक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग प्रमाणीकरण र इं टर्नशिप अनुभवसँग पोस्टसेकेन्डरी
प्रयासहरू शुरू गर्द्छन्।
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वैगनर

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
हेल्थ साइन्स एकेिेिी

आईरी र कानयून एकेिेिी

सहयोगी स्ास्थ्य
(खेल चचफकत्ा)

कम्प्ूटर प्ोग्ावमं ग

EKG टरेनिोलोजी / प्ाविधिक

प्प्-कानून शशक्ा

प्प्-नसससि ङ

शशक्क र ससकाइ

पररयोजना नेतृत्व बाटो (PLTW)
जैि चचफकत्ा विज्ान

िेब विकास/प्शासन

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 851

प्रिन्सिपल: Dr. Sarah Hitchings
एकेडेमी कोच: Chesney West
www.jefferson.kyschools.us
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फोन: (502) 485-8340

ठे गाना: 330 South Hubbards Lane, Louisville, KY 40207

वेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/high/waggener/
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वेस्स्टेर्न
वेस्स्टेर्न हाई स्कूलले आफ्नो शिक्षा र करियर लक्ष्यहरूका लागि तयार भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई

संलग्न गराउन, तयारी गर्न र स्नातक गर्न प्रयास गर्छ। यो गर्नको लागि, वेस्स्टेर्न योद्धा मार्ग आज सिक्नमा
व्यस्त हुनु छ, भोलि सफलताको लागि सशक्त छ। विद्यार्थीहरूले अर्ली कलेज, पाक कला, सिकर्मी,

ग्राफिक डिजाइन, व्यवस्थापन र उद्यमशीलता, र सहयोगी स्वास्थ्यलगायत पश्चिमीका धेरै कार्यक्रमहरूमा
संलग्न हुन सक्छन्। यसको अतिरिक्त, उनीहरूको चार बर्ष मा, विद्यार्थीहरू 60 कलेज क्रेडिट, शिक्षण

मुक्त कमाउन सक्नुहुन्छ! पश्चिमी अग्रिम कार्यक्रम, व्यापक कार्यक्रम, र सम्मान कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
थप रूपमा, वेस्टर्न लुइसभिल रोटरी मेन्टरिङ कार्यक्रम प्रदान गर्ने दुई विद्यालयहरू मध्ये एक हो, जसले
विद्यार्थीहरूलाई हाई स्कूलपछि जीवनमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।

स्कूल हाइलाइट:
• सानो सिक्ने समुदाय—विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सानो टीमहरू निजीकृत, क्रस-पाठ्यक्रम सिकाउने
अनुभव प्रदान गर्दछ।

• सबै फ्रेसम्में जोखिम र प्रस्तावित क्यारियर मार्गहरू मध्ये प्रत्येकमा अनुभवको लागि अवसर

दिइनेछ। फ्रेशम्यान एकेडेमी क्यारियर अन्वेषण र विकास र आवश्यक सफलता कौशल, जस्तै

कसरी पहल र जिम्मेवारी, प्रभावकारी टीम वर्क र संचार, महत्वपूर्ण सोच, र समस्याको समाधानमा

जोड दिन्छ। यी अवसरहरूले फ्रेशम्यानहरूलाई उनीहरूले वरिष्ठ वर्षहरू मार्फ त कुन क्यारियर

एकेडेमीमा भर्ना गर्ने बारे सूचित निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।

• आवासीय बढ़ईगीरी मार्गमा, विद्यार्थीहरूलाई निर्माणमा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त छ किनकि

उनीहरू प्राविधिक ज्ञान र सीपहरूलाई काठको संरचना र फिक्स्चरको स्थापना र मर्मतको लागि

लागू गर्छन्। विद्यार्थीहरू जो उनीहरू वास्तविक संसारमा कोर विषयहरूमा सिकिरहेका छन् र ज्ञान र
सीप सँग निर्माण उद्योगमा क्यारियर शुरू गर्नको लागि स्नातक गर्न सक्षम छन्।

• कलिनरी आर्ट्स पाथवेका विद्यार्थीहरूले स्कूलको क्याम्पसमा पूर्ण रूपमा सुसज्जित

भान्साकोठामा खाना कसरी तयार गर्ने र प्लेट गर्ने भनेर सिक्छन्। विद्यार्थीहरू उद्योग प्रमाणपत्र र

पोषणको साथसाथै व्यापार र सेवा विभिन्न रेस्टुरेन्ट र कलिनरी वातावरणसँग सम्बन्धित मूल कुराको
समझ प्राप्त गर्दछ। विद्यार्थीहरू कलिनरी र खाना सेवा उद्योगमा काम गर्नको लागि ज्ञान र सीपसँग
सुसज्जित यस कार्यक्रमबाट स्नातक छ। विद्यार्थीहरूले कलिनरी क्याफेमा काम गर्दा र बरिस्ता
प्रमाणीकरण आर्जन गर्दा हेन ब्रदर्स कॉफी सँगको हाम्रो साझेदारी मार्फ त वास्तविक संसारको
कामको अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर पनि पाउँ छन्।
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वेस्स्टेर्न

एकरेडेमी र मयार्गहरू
कक्षा 9

फ्रेशम्यान एकरेडेमी

कक्षा 10–12
कललनरी, बढ़ईगीरी, र
ग्ाक्िक क्िजाइन एकेिेिी

स्ास्थ्य तवज्ान र व्ापार एकेिेिी

फकलनरी र खाना सेिाहरू

सहयोगी स्ा�

ग्ाफिक फडजाइन

व्यिस्ापन र उद्यमशीलता

आिासीय ससकममी सहायक

प्ासेन्ट फकयर टरेक्निससयन

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 800

प्रिन्सिपल: Anthony Sieg
एकेडेमी कोच: Rick Moir
फोन: (502) 485-8344

www.jefferson.kyschools.us

ठे गाना: 2501 Rockford Lane, Louisville, KY 40216
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युवा प्रदर्शन कला
विद्यालय
ड्यूपन्ट म्यानुअल हाई स्कूलमा रहेको युवा प्रदर्शन कला विद्यालय (YPAS) केन्टकीको सबैभन्दा व्यापक
प्रदर्शन कला हाई स्कूल हो, जहाँ विद्यार्थीहरूले भोलिका कलाकारहरू बन्नका लागि आफ्नो प्रतिभालाई
तालिम दिने, सिक्ने र पालनपोषण गर्ने छु ट्टै अवसर पाउँ छन्। कुनै शिक्षण आवश्यक छै न; यद्यपि,

विद्यार्थीहरूले भाग लिनको लागि अडिसन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा छनोट

गरिन्छ जसले उपलब्धि परीक्षण स्कोर, शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तिगत निबन्धहरू, शिक्षक सिफारिसहरू,
प्रदर्शन कला अडिसनहरू, र साइटमा लेखन प्रम्प्टको मूल्याङ्कन गर्दछ।

YPAS प्रदर्शन कलामा प्रमुखहरूसँग हाई स्कूल बिद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्न केन्टकीमा मात्र दुई स्कूलहरू
मध्ये एक हो। संकाय, आमा बुबा, पेशेवर कलाकारहरू, र सामुदायिक सदस्यहरूसँग विद्यार्थीहरूको
टीमको विकास, सही, र कुनै पनि नियमित कार्यक्रम स्कूल सेटिं गको लागि असामान्य कलात्मक

अनुभवहरूमा आफ्नो शिल्प अभ्यास गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूको सफलता कलात्मक कार्यक्रममा लागू
प्रतिबद्धता र अनुशासनमा स्थापित छ, र सफलता स्कूल को समृद्ध विविधता र रचनात्मक भावनाको
समझबाट बृद्धि भएको छ।

स्कूल हाइलाइट:
• प्रत्येक वर्ष, YPAS कलेज, विश्वविद्यालय, वा कन्जर्वेटरी प्रतिनिधिहरूको मेजबानी गर्दछ जो

पोस्टसेकेन्डरी प्रदर्शन कला कार्यक्रमहरूमा असाइनमेन्टको लागि YPAS वरिष्ठहरूलाई अडिसन

गर्दछ। यो दिन, कलेज र क्यारियर डे भनिन्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कार्यक्रमहरूमा
आवेदन दिन र अडिसन गर्न र विशेष छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गर्नका लागि धेरै कलेजहरू,
विश्वविद्यालयहरू, र संरक्षक प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

• YPAS पाठ्यपुस्तक कार्यसम्पादन कार्यक्रमले ह्यान्ड्स-अन कार्यसम्पादन अवसरहरूको साथमा
एक व्यापक कक्षाकोठा सिकाइ अनुभव प्रदान गर्दछ। सबै विद्यार्थीहरूलाई स्कूल पछिको प्रदर्शन

र क्षेत्रभरि प्रदर्शन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने टु रिङ कम्पनीहरूमा भाग लिने अवसर प्रदान गरिन्छ।

• आफ्नो कला शिक्षाको पूरकको लागि, विद्यार्थीहरू ड्यूपन्ट मैनुअल हाई स्कूलमा शैक्षिक
कक्षाहरू लिन्छन्।
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YPAS मा जिल्लाव्यापी कार्यक्रमहरू संरचना, दायरा, र निर्देशनमा विश्वविद्यालय

कार्यक्रमहरू जस्तै छन्। विद्यार्थीहरू स्टेजमा र कक्षामा उनीहरूलाई कलेज, कन्जर्वेटरी, र
परेको लागि तैयारमा गहन र विशाल पेशेवर प्रशिक्षणमा डू बिएको छ।
• ब्यान्ड: हावा र टक्कर उपकरण

युवा प्रदर्शन कला विद्यालय

YPAS मेजरहरू:

• नाच

• डिजाइन र उत्पादन (प्राविधिक थिएटर)
• गिटार

• संगीत थिएटर

• आर्केस्ट्रा: तारयुक्त उपकरण
• पियानो

• थिएटर (नाटक/अभिनय)
• भोकल संगीत

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 450

प्रशासनिक निर्दे शक: Cayce Crowder
प्रिन्सिपल: Dr. Michael Newman
फोन: (502) 485-8355

ठे गाना: 1517 South Second Street, Louisville, KY 40208
वेब: http://www.ypas.org
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कसरी एप्लाई गर्ने
जिल्लासँग अनलाइन दर्ता गर्नुहोस्।
• विद्यार्थीहरू जो पहिले एक JCPS स्कूल मा भाग लिएका छन् दर्ता गर्नको लागि
आवश्यक छै न।

• यदि तपाईं JCPS डिस्ट्रिक्टमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको हाई स्कूलमा रहन चाहानुहुन्छ,

तपाईं पहिले नयाँ विद्यार्थी दर्ताको बारेमा त्यो स्कूल (डिस्ट्रिक्ट हैन) लाई सम्पर्क गर्नु
पर्छ। विद्यालयलाई ठे गानाको प्रमाण चाहिन्छ।

• यदि तपाईं JCPS जिल्ला मा नयाँ हुनुहुन्छ र म्याग्नेट स्कूल वा म्याग्नेट कार्यक्रम मा भाग

लिन चाहानुहुन्छ, तपाईं JCPS विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालय वा अनलाइनमा जिल्लासँग
दर्ता गर्नु पर्छ।

• एकपटक दर्ता पूरा भएपछि, JCPS ले तपाईंको जानकारी प्रमाणित गर्नेछ र तपाईंलाई

तपाईंको आवेदन बनाउनको लागि कोड पठाउनेछ। यो प्रक्रिया दुई दिन सम्म लाग्न सक्छ।

यदि तपाईं तपाईंको घरको ठे गानाको सेवा गर्ने स्कूल बाहेक
स्कूलमा भाग लिन चाहानुहुन्छ, तपाईं आवेदन पूरा गर्नु पर्छ।
कृपया निम्न मध्ये कुनै पनि तरिकामा आवेदन दिनुहोस्:
• ww.jefferson.kyschools.us मा आवेदन गर्नुहोस्।
• भैतिकमा आवेदन* निम्न मा:

• JCPS विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालय 4309 Bishop Laneमा अवस्थित छ
• क्यालिफोर्नि या सामुदायिक केन्द्र 1600 West Saint Catherine Streetमा स्थित
JCPS उपग्रह कार्यालय

• 4018 West Market Streetमा स्थित एकेडेमी @ शवनीमा JCPS उपग्रह
कार्यालय

• JCPS अङ्ग्रेजी दोस्रो भाषा (ESL) कार्यालयको रूपमा 1325 Bluegrass
Avenueमा स्थित छ

*कृपया नोट गर्नुहोस्: COVID-19 स्वास्थ्य सिफारिसहरूको कारणले दर्ता/आवेदन अवधिलाई
प्रभावित गर्न सक्छ, परिवारलाई कल गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ (502) 313-HELP
यदि यी साइटहरू आगमन भन्दा पहिले उपलब्ध छन्। सेटलाइट कार्यालय मात्र नियुक्तिद्वारा
उपलब्ध छन्।

आवेदन अवधि नोभेम्बर 1, 2021 बाट डिसेम्बर 15, 2021 सम्म चल्छ। आवेदन अवधिको
दौरान आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरू अप्रिल 1, 2022 द्वारा आफ्नो आवेदनको स्थितिको बारेमा
सूचित गरिनेछ।
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कसरी एप्लाई गर्ने

नोट गर्नको लागि महत्वपूर्ण
• म्यागनेट आवेदन पेस म्यागनेट स्कूल वा कार्यक्रममा प्रवेश को
ग्यारेन्टी छै न।

• प्रतीक्षा सूचीहरू वर्ष देखि वर्ष सम्म राखिएको छै न।

• म्याग्नेट अनुप्रयोगहरू मात्र आवेदन अवधिको दौरान सम्पादन गर्न

सकिन्छ। यदि परिवर्तन आवेदनको लागि बनाईएको छ, केवल सबैभन्दा
भर्खरको परिवर्तनहरूलाई विचार गरिन्छ।

• वर्तमान वा पूर्व म्यागनेट स्कूल विद्यार्थीहरूको भाइबहिनी आवेदन
प्रक्रियामा प्राथमिकता प्राप्त गर्दै नन्। यद्यपि, एउटै जन्म मिति

(जुम्ल्याहा, तीन, आदि) जो म्यागनेटको लागि लटरीको उपयोगको लागि
आवेदन दिइरहेका छन् ती भाइबहिनीहरूको लागि आवेदनको रूपमा

व्यवहार गरिनेछ। यी अवस्थामा, आमा बुबा अझै पनी प्रत्येक बच्चाको
लागि अलग आवेदन पेश गर्नुपर्छ।

• गलत जानकारी पेस गर्दा आवेदन शून्य हुनेछ।

• आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरू अप्रिल 1, 2022 द्वारा
आफ्नो आवेदनको स्थितिको बारेमा सूचित गरिनेछ।

• विद्यार्थीहरू म्यागनेट स्कूल वा कार्यक्रममा भाग लिनको लागि जेफरसन

काउन्टीको निवासी हुनु पर्छ। यदि परिवारहरू स्थानान्तरण गरीरहेका छन्,
उनीहरू (502) 485-6250 मा विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालय सम्पर्क

गर्नु पर्छ।
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पाथफाइन्डर स्कूल
अफ इनोभेसन
पाथफाइन्डर स्कूल अफ इनोभेसन JCPS को छै टौं- बाह्रौं कक्षाका विद्यार्थीहरू को लागि पहिलो
व्यापक भर्चुअल स्कूल हो। विद्यार्थीहरूलाई मुख्य रूपमा डिजिटल वातावरणमा आधारित शैक्षिक
अनुभव मार्फ त भविष्यको लागि आफ्नो बाटो पत्ता लगाउन प्रोत्साहित गरिन्छ।

हाम्रो नेभिगेसन टीम विश्वास गर्दछ:
सबै पाथफाइन्डर इनोभेसन बिद्यार्थीहरू आत्म-प्रेरित, चुनौतीपूर्ण, र व्यक्तिगत शिक्षा मार्गको
माध्य बाट 21औ ं शताब्दीको विश्व समुदायको लागि स्वतन्त्र, जिम्मेवार, शिक्षित, र आत्मविश्वासी
योगदानकर्ता बन्ने छन्।

सिक्ने यात्रा हुनेछ:
कठोर र सान्दर्भि क शैक्षिक अनुभव र सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सामुदायिक
संलग्नता मार्फ त हाम्रो समाजमा रचनात्मक, जिम्मेवार, आत्म-प्रेरित, र आलोचनात्मक-सोच गर्ने
योगदानकर्ताहरू उत्पादन गर्नुहोस्। पाथफाइन्डर स्कूल अफ इनोभेसनले हाम्रा पाथफाइन्डरहरूलाई
विभिन्न पोस्टसेकेन्डरी अवसरहरू पछ्याउन बलियो आधार प्रदान गर्न अनुसन्धानमा आधारित निर्देशन,
डाटा-संचालित मूल्याङ्कन, र सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक र बारम्बार सम्बन्ध निर्माण मार्फ त
उपलब्धिको उदाहरणीय स्तरहरू उत्पादन गर्नेछ।
हाम्रा पाथफाइन्डर अन्वेषकहरू (विद्यार्थीहरू) हुन्:
•
•
•
•
•

आत्म-निर्देशित र सिक्नको लागि प्रतिबद्ध।
भर्चुअल वातावरणमा सहज सिकाइ।
पहुँ चयोग्य र उत्तरदायी।
उपलब्ध समर्थन सेवाहरूको फाइदा लिन इच्छु क।
जडान, साझेदारी, र सहयोग गर्नको लागि तयार छ।
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•
•
•
•
•

प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण क्षमता विकास गर्दै।
सबै सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सञ्चारमा लगानी गर्दै।
पथफाइन्डरको सकारात्मक आत्म अवधारणा र रचनात्मकताको बढावा।
निर्देशन, मूल्याङ्कन, हस्तक्षेप, र समृद्धि अवसरहरू ड्राइभ गर्न डाटा प्रयोग गर्दै।
व्यक्तिगत पथफाइन्डरको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि अनुकूलन छ।

विशेष स्कूल विकल्पहरू

हाम्रो पाथफाइन्डर गाइड (संकाय र कर्मचारी) को लागि प्रतिबद्ध छन्:

पाथफाइन्डर विद्यार्थीहरूले एसिन्क्रोनस (अन-डिमांड) निर्देशनहरू प्राप्त गर्छन् ताकि उनीहरूले
सिंक्रोनस (प्रत्यक्ष) समर्थन र गहन प्रगति अनुगमनको साथ आफ्नै गतिमा सिक्न सकून्।
पाथफाइन्डर स्कूल अफ इनोभेसनले प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक
र व्यवहारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न काम गर्छ, जसरी तिनीहरूले डिजिटल उपकरण र
स्रोतहरू प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा निर्देशनको लागि गर्नेछन्।
उन्नत प्लेसमेन्ट (AP), दोहोरो क्रेडिट, र क्यारियर र प्राविधिक शिक्षा (CTE) को पाठ्यक्रम
पाथफाइन्डर विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन उपलब्ध छन्।

पाथफाइन्डर स्कूल अफ इनोभेसनमा भर्नाको बारेमा थप जानकारीको लागि,
(502) 485-3335 मा विद्यार्थी सम्बन्धलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

छिटो तथ्य
विद्यार्थी भर्ना: 3,000

प्रिन्सिपल: Artie Dietz
फोन: (502) 485-3173

ठे गाना: 900 South Floyd Street, Louisville, KY 40203
वेब: https://psi.jcps-ky.com/
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विशेष स्कूल
विकल्पहरू
JCPS जेफरसन काउन्टी विद्यार्थीहरूको विभिन्न आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न अन्य स्कूल विकल्प
प्रदान गर्दछ। यी विद्यालयहरूमा प्रवेशको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, सम्पर्क विद्यार्थी
सम्बन्ध (502) 485-3335 मा छ।

लिबर्टी हाई स्कूल
लिबर्टी हाई स्कूल नयाँ बिग पिक्चर स्कूल हो कि ग्रेड सातबाट बाह्रमा विद्यार्थीहरूलाई भर्ना
गर्दछ। कार्यक्रमहरू शैक्षिक आवश्यकताहरू लाई पूरा गर्ने र अर्को ग्रेड स्तरमा संक्रमणमा
सहयोगको लागि प्रयासमा आफ्नो वर्तमान ग्रेड स्तरमा अतिरिक्त संसाधनहरूको जरूरत छ जो
विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। लिबर्टीले विद्यार्थीहरूलाई सानो
शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, व्यक्तिगत स्नातक योजनाहरू, जीवन कौशल शिक्षा, इन्टर्नशिप
अवसरहरू, र ह्यान्ड्स-अन सिकाइ अनुभवहरूको साथ सफल हुने अवसर प्रदान गर्दछ। लिबर्टीले
क्वार्टर शेड्यूलमा र ब्लक शेड्युलिङको साथ कक्षाहरू प्रदान गर्दछ। लिबर्टीका कक्षाहरू
त्रैमासिक रूपमा प्रस्ताव गरिन्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई स्नातकको लागि अतिरिक्त क्रेडिटहरू
कमाउने अवसर प्रदान गर्दछ।

डिस्कवरीको फीनिक्स स्कूल
फिनिक्स स्कूल अफ डिस्कभरी एक छनौट स्कूल हो जसले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू फरक
निर्देशनहरू मार्फ त पूरा गर्नमा विशेषज्ञता दिन्छ। फिनिक्स स्कूलले कक्षा छ दे खि ब्राह सम्मका
विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्छ। कक्षाहरू उच्च योग्यता भएका शिक्षकहरूद्वारा थोरै विद्यार्थी-शिक्षक
अनुपात प्रदान गर्ने सेटिङमा पढाइन्छ। शिक्षा अझ प्रविधि र हस्तक्षेप द्वारा विद्यार्थीहरूको
सामाजिक, भावनात्मक, र शैक्षिक आवश्यकताहरू लाई लक्षित गरी बृद्धि गरीएको छ।
विद्यालयको प्राथमिक फोकस कक्षा छ देखि ब्राह सम्मका विद्यार्थीहरूलाई राज्य प्रवीणता स्तरमा
पुग्नको लागि तयार पार्नु मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र उनीहरूलाई
हाईस्कूलपछिको जीवनमा सफल हुन आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्नु पनि हो।
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विशेष स्कूल विकल्पहरू

जर्जि या चाफ़ी किशोर अभिभावक कार्यक्रम
जर्जि या चाफ़ी किशोर अभिभावक कार्यक्रम (TAPP) किशोर गर्भावस्था र अभिभावकको कारण
स्कूल छोड् ने रोक्नको लागि डिजाइन गरीएको हो। जेफरसन काउन्टी भरि मिडिल र हाई
स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रम 1010 नेबरहुड प्लेसमा उपलब्ध छ।
1970 पछि, TAPP हजारौं युवा महिलाहरू लाई आफ्नो हाई स्कूल शिक्षा पूरा गर्न सक्षम बनाएको
छ। उपलब्धि TAPP को प्रमुख घटक हो, मान्यता प्राप्त कलेजहरू र प्राविधिक क्यारियर
कार्यक्रममा भर्ना हाम्रा स्नातकहरूको बढ् दो संख्यासँग छ। सानै उमेरमा आमा बन्नु स्कूलमा
सफलताको लागि धेरै बाधाहरू प्रस्तुत गर्दछ, जस्तै रोग, बच्चाहरूको हेरचाह मुद्दाहरू, यातायात,
र चिकित्सा हेरचाह को लागि पहुँ च। TAPP साइट मा यी र अन्य बहुमूल्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ
त्यसैले विद्यार्थीहरू लाई कहिल्यै क्याम्पस छोड् नको लागि छै न।
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दोस्रो भाषाको
रूपमा अंग्रेजी
दोस्रो भाषा (ESL) विभागको रूपमा अङ्ग्रेजी, 1325 ब्लूग्रास एवेन्यू मा स्थित छ, परिवारहरू जो
अङ्ग्रेजीसँग मद्दत सेवा गर्दछ। ESL विभाग विद्यार्थी र परिवारसँग मिलेर काम गर्दछ सुनिश्चित
गर्नको लागि कि अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थी (ELLs) अङ्ग्रेजी प्रवीणता प्राप्त गर्दछ। विभागले भाषा
सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ र शैक्षिक प्रक्रियामा बलियो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्न परिवार र
विद्यालयहरू बीच सञ्चारको सुविधा दिन्छ।
कसरी ESL बाट सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि जानकारीको लागि, कार्यालयमा एपोइन्टमेन्ट
बनाउँ नको लागि (502) 485-3623 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

न्यूकमर एकेडेमी
न्यूकमर एकेडेमी (NCA) ले JCPS जिल्लामा छै ठौंदे खि बाह्रौं-कक्षा ELLs को अद्वितीय भाषिक,
शैक्षिक, र सामाजिक/भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्वागतयोग्य र सम्मानजनक वातावरण
उपलब्ध गराउन खोज्छ। यी विद्यार्थीहरू सामान्यतया अमेरिकी विद्यालयमा पढाइको पहिलो
वर्षमा हुन्छन्। उनीहरू सामान्यतया “प्रवेश” स्तर (विश्व स्तरीय अनुदेशात्मक डिजाइन र आकलन
[WIDA] मा अङ्ग्रेजी प्रवीणताको 1.0 देखि 2.0 स्तर) मा छन् र उनीहरूको अघिल्लो देशहरूमा
सीमित, वा अवरुद्ध शैक्षिक अनुभव हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई ESL सेवन केन्द्र द्वारा NCA को
लागि पठाइएको छ, जहाँ गैर अङ्ग्रेजी भाषा पृष्ठभूमि पृष्ठभूमिको सबै परिवारहरू जब उनीहरू
पहिलो JCPS जिल्लामा प्रवेश दर्ता गर्छन्। ESL सेवन केन्द्रमा, नयाँ विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी
भाषाको मूल्याङ्कन पूरा गर्छन्, र मध्य र हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू जसले निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा
कम अंक ल्याउनेछन् उनीहरूलाई NCA मा पठाइन्छ। NCA मा नामांकन पूर्णतया स्वैच्छिक छ, र
आमाबाबुले कुनै पनि समयमा ESL सेवाहरू माफ गर्न सक्छन्। NCA विद्यार्थीहरू ESL कार्यक्रमसँग
अर्को मध्य वा हाई स्कूलमा संक्रमण पल्ट उनीहरू “उभरते” (2.1) वा WIDA परीक्षणमा उच्च स्तर
हासिल गरेपछि हो।
न्यूकमर एकेडेमीको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, स्कूल (502) 485-6324 मा सम्पर्क
गर्नुहोस्।
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दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी

ग्रेजुएटको लागि गति लिनुहोस्
स्नातक को गति (A2G) कार्यक्रम न्यूकमर एकेडेमीमा वरिष्ठ स्नातकको लागि डिजाइन
गरीएको हो। A2G कार्यक्रम वरिष्ठहरू व्यक्तिगत पाठ्यक्रममा भाग लिन अनुमति दिन्छ।
पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई बाँकी रहेका स्नातक आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि
परियोजना-आधारित सिकाइ र सामग्री स्तरहरूमा दक्षता हासिल गर्नमा केन्द्रित छ। A2G
कार्यक्रमको लागि योग्य हुन को लागि, विद्यार्थी वर्तमान मा एक ELL हुनु पर्छ, 18 वा
माथिको हुनु पर्छ, र 10 वा कम क्रेडिटको आवश्यकता हाई स्कूल स्नातक गर्नको लागि हो।
(502) 485-6324 मा नवागमन एकेडेमी कल गरेर थप जान्नुहोस्।

कृपया नोट गर्नुहोस्:
तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्कूलको लागि पनि आप्रवासन स्थिति र/वा निश्चित, नियमित, र
पर्याप्त रात्रि निवासको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
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असाधारण बाल शिक्षा (ECE) सेवाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि
अपाङ्गता शिक्षा अधिनियम (IDEA) र केन्टकी प्रशासनिक नियमहरू (KARs) को
साथमा उपलब्ध छन्। विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) मा वर्णि त
अनुसार उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि विशेष रूपबाट डिजाइन
गरिएको निर्देश प्राप्त हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थी स्कूलमा सेवा गरिन्छ कि उनीहरू भाग
लिन्छन् यदि असक्षम नभएसम्म IEP केहि अन्य व्यवस्थाको आवश्यकता छ।
ECE अभिभावक संसाधन केन्द्र आमाबाबुलाई विशेष शिक्षा प्रक्रिया बुझ्न मद्दत
गर्दछ। कर्मचारी आमाबुबालाई आफ्नो बच्चाको विद्यालयसँग साझेदारीमा काम गर्न
मद्दत गर्दछ। ECE वेबसाइट आकलन, IEP विकास, अभिभावक संसाधन, नियुक्ति,
कार्यक्रम, नीति र प्रक्रियाहरू, र https://www.jefferson.kyschools.us/
node/5131 मा छिटो कल लिस्टिं ग मा जानकारी प्रदान गर्दछ।

शैक्षिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि सेवाहरू

शैक्षिक अपाङ्गता
भएका विद्यार्थीहरूको
लागि सेवाहरू
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हाई स्कूल
छिटो सन्दर्भ गाइड
नेटवर्क 1
डोस

आईरोकियुओइस

भ्याली

• वित्तीय सेवाहरू

• व्यावसायिक सिकर्मी TRACK M
•	निर्माण विद्युत TRACK M

• सहयोगी स्वास्थ्य
(खेल चिकित्सा)

•	प्लम्बर सहायक M

• EKG टेक्नोलोजी / प्राविधिक
•	प्रि-नर्सि ङ

व्यापार र शिक्षा प्रतिष्ठान
• मार्केटिङ

बिल्डर्स प्रशिक्त
षु ा एकेडेमीले

हेल्थ साइन्स एकेडेमी

• शिक्षक र सिकाइ

• चिनाई TRACK M

•	क्लिनिकल चिकित्सा सहायता

• सहयोगी स्वास्थ्य

•	वेल्डर प्रवेश स्तर M

• फ्लेबोटोमी प्राविधिक

•	स्वचालन ईन्जिनियरि

मानव सेवा प्रतिष्ठान

• प्यासेन्ट कियर टेक्निसियन

• किलनरी र खाना सेवाहरू

• PLTW जैव चिकित्सा विज्ञान

STEM एकेडेमी

• प्रारम्भिक बाल शिक्षा

• पशु चिकित्सा सहायक

•	डिजिटल डिजाइन र खेल विकास

एकेडेमी बनाउनुहोस्

• सूचना समर्थन र सेवाहरू

• छायांकन र भिडियो निर्माण

• कम्प्यूटर प्रोग्रामिं ग

टेक र डिजाइन एकेडेमी

फेयरडेल

निजामती सेवा एकेडेमी

• फायर साइं स / फायर फाइटिं ग M
• कानून प्रवर्तन सेवाहरू M
ग्लोबल सेवा एकेडेमी

• क्याम्ब्रिज अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन
• साइबर इन्जिनियरि
• आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन, र मनोरन्जन
• शिक्षक र सिकाइ
• दृश्य र प्रदर्शन कला
लोकसेवा प्रतिष्ठान

• सहयोगी स्वास्थ्य/प्यासेन्ट
कियर टेक्निसियन
•	डिजेल इन्जिन प्राविधिक

•	भारी उपकरण विज्ञान M

•	प्रशासनिक समर्थन

• विद्युत प्राविधिक

•	मिसिन यन्त्रको बिध्या

• पर्यावरण नियन्त्रण प्रणाली
प्राविधिक (HVAC)

प्लेजर रिज पार्क

•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

व्यापार र संचार एकेडेमी
• छायांकन र भिडियो निर्माण
• मार्केटिङ
• शिक्षक र सिकाइ

ग्लोबल पाथवे

• नौसेना JROTC

वेस्स्टेर्न

• दृश्य र प्रदर्शन कला

कलिनरी, बढ़ईगीरी, र
ग्राफिक डिजाइन एकेडेमी

• सहयोगी स्वास्थ्य

• ग्राफिक डिजाइन

• प्यासेन्ट कियर टेक्निसियन

• आवासीय सिकर्मी सहायक

हेल्थ साइन्स एकेडेमी

• किलनरी र खाना सेवाहरू M

• फार्मेसी टेक्नीशियन

स्वास्थ्य विज्ञान र व्यापार एकेडेमी

•	प्रि-नर्सि ङ

• सहयोगी स्वास्थ्य

निर्माण, ईन्जिनियरि,
र डिजाइन एकेडेमी
•	वास्तु प्रविधि
• ग्राफिक डिजाइन
•	वेल्डर प्रवेश स्तर

82 हाई स्कूल छनोट

व्यापार र उद्योग एकेडेमी

•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
• प्यासेन्ट कियर टेक्निसियन

जिल्लाव्यापी म्याग्नेट कार्यक्रम
• प्रारम्भिक कलेज

= लुइसभिल स्कूलको एकेडेमी

M = जिल्लाव्यापी म्याग्नेट कार्यक्रम

नेटवर्क 2
फर्न क्रीक

ईन्जिनियरिं ग, कम्प्यूटर विज्ञान,
र सीप ट्रेड एकेडेमी
•	स्वचालन ईन्जिनियरि
• कम्प्युटर विज्ञान
• फायर साइं स / फायर फाइटिं ग
• मेकानिकल डिजाइनर
•	प्लम्बर सहायक

शिक्षा, समुदाय, र सेवा प्रतिष्ठान
• उपभोक्ता र परिवार व्यवस्थापन
• किलनरी र खाना सेवाहरू
• प्रारम्भिक बाल शिक्षा
• समुद्री JROTC
सञ्चार एकेडेमी

• छायांकन र भिडियो निर्माण
• ग्राफिक डिजाइन
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

जेफरसनटाउन

निर्माण र डिजाइन एकेडेमी
• मशीनिस्ट अपरेटर
• समुद्री कोर JROTC
• मेकानिकल डिजाइनर
• मेकानिकल इन्जिनियर
• शिक्षक र सिकाइ
(उद्घाटन 2022-23)
•	वेल्डिंग मर्मत टेक्नीशियन

व्यापार र स्वास्थ्य विज्ञान एकेडेमी
• सहयोगी स्वास्थ्य
• ई-वाणिज्य
• मार्केटिङ
• प्यासेन्ट कियर टेक्निसियन
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

मैरियन सी.
मूर स्कूल

सेनेका

• किलनरी र खाना सेवाहरू

• पर्यावरण विज्ञान/प्राकृतिक
संसाधन प्रणाली M

सामुदायिक एकेडेमी
• कलिनरी TRACK
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
• शिक्षक र सिकाइ

हेल्थ साइन्स एकेडेमी
• सहयोगी स्वास्थ्य
•	क्लिनिकल मेडिकल सहायक
• फार्मेसी टेक्नीशियन
•	प्रि-नर्सि ङ
• PLTW जैव चिकित्सा विज्ञान
STEM एकेडेमी

•	वायु सेना JROTC
• छायांकन र भिडियो निर्माण
• सिभिल इन्जिनियरिङ
• औद्योगिक विद्युत सहायक
• दक्ष ट्रेड निर्माण विद्युतीय TRACK

कृषि विज्ञान र नेतृत्व एकेडेमी
• पशु विज्ञान प्रणाली M

• बागवानी र वनस्पति विज्ञान प्रणाली M
• कृषि शक्ति, संरचनात्मक,
प्राविधिक प्रणाली
• समुद्री JROTC

स्वास्थ्य र शिक्षा प्रतिष्ठान
• सहयोगी स्वास्थ्य
• प्रारम्भिक बाल शिक्षा
•	प्रि-नर्सि ङ
• शिक्षक र सिकाइ

कानून र आईटी एकेडेमी
• साइबर इन्जिनियरि
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
•	प्रि-कानून शिक्षा

साउथटर्न

अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ एकेडेमी
• अटोमोटिभ मर्मतसम्भार र
प्रकाश मर्मत M

• एन्ट्री-लेभल कोलिजन रिपेयर पेन्टर M
•	प्रवेश-स्तर गैर-संरचनात्मक
क्षति र मर्मत प्राविधिक M
iGen व्यापार एकेडेमी
• वित्तीय सेवाहरू
• आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन, र मनोरन्जन
निर्माण, ईन्जिनियरि, टेक्नोलोजी,
र नेतृत्व (METaL) एकेडेमी
• आर्मी JROTC
• सहयोगी स्वास्थ्य (खेल चिकित्सा)
(उद्घाटन 2022-23)
• साइबर इन्जिनियरि
(2023-24 को अन्त्य)

• मशीनिस्ट
अपरेकाउन्टी
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नेटवर्क 3
एकेडेमी @ शवनी

उड्डयन, अन्तरक्रियात्मक मिडिया
कला, र निर्माण (A.I.M.) एकेडेमी
• विमान मर्मत प्राविधिक
•	स्वचालन ईन्जिनियरि
• उडान र वैमानिकी M
• ग्राफिक डिजाइन

स्वास्थ्य र मानव सेवा एकेडेमी
• सहयोगी स्वास्थ्य
• प्रारम्भिक बाल शिक्षा
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
ग्लोबल पाथवे

• नौसेना JROTC

एथरटन

इन्जिनियरि एकेडेमी
• एयरोस्पेस ईन्जिनियरि
• उड्डयन मर्मत प्राविधिक
• इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स
ईन्जिनियरिङ
हेल्थ साइन्स एकेडेमी
• सहयोगी स्वास्थ्य
• प्यासेन्ट कियर टेक्निसियन
• PLTW जैव चिकित्सा विज्ञान
मिडिया आर्ट एकेडेमी

• छायांकन र भिडियो निर्माण
• ग्राफिक डिजाइन
• अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन
अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक M
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बालार्ड

वैगनर

• शिक्षक र सिकाइ

• सहयोगी स्वास्थ्य
(खेल चिकित्सा)

व्यापार सेवा एकेडेमी
•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

हेल्थ साइन्स एकेडेमी

• मार्केटिङ

• EKG टेक्नोलोजी / प्राविधिक

• एयरोस्पेस ईन्जिनियरि

•	प्रि-नर्सि ङ

STEM एकेडेमी
• साइबर इन्जिनियरि

• PLTW जैव चिकित्सा विज्ञान
आईटी र कानून एकेडेमी

• PLTW जैव चिकित्सा विज्ञान

• कम्प्यूटर प्रोग्रामिं ग

• छायांकन र भिडियो निर्माण

• शिक्षक र सिकाइ

मिडिया आर्ट एकेडेमी
• ग्राफिक डिजाइन

• अन्तरक्रियात्मक मिडिया

भिजुअल र प्रदर्शन कला एकेडेमी
• ब्यान्ड, कोरस, आर्के स्ट्रा, थिएटर,
फोटोग्राफी, भिजुअल आर्ट

इस्टर्न

• आर्मी JROTC
• उपभोक्ता र परिवार सेवाहरू
• छायांकन र भिडियो निर्माण
• कम्प्युटर विज्ञान/कम्प्युटर प्रोग्रामिङ
• ग्राफिक डिजाइन
• हाई स्कूल अफ बिजनेस™
• सूचना समर्थन र सेवाहरू
• नेटवर्क सुरक्षा
•	वेब विकास/प्रशासन

•	प्रि-कानून शिक्षा
•	वेब विकास/प्रशासन

= लुइसभिल स्कूलको एकेडेमी

M = जिल्लाव्यापी म्याग्नेट कार्यक्रम

जिल्लाव्यापी म्याग्नेट स्कूलहरू
बटलर ट्रेडिशानल

ड्यूपॉन्ट मैनुअल

लुइसविल माले

• आर्मी JROTC

• पत्रकारिता र संचार (J&C)

• आर्मी JROTC

• सहयोगी स्वास्थ्य

•	स्वचालन ईन्जिनियरि

•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

• हाई स्कूल विश्वविद्यालय
• गणित, विज्ञान, र
टेक्नोलोजी (MST)

• नेटवर्क प्रशासन

•	भिजुअल आर् ट्स

• शिक्षक र सिकाइ

जे. ग्राहम ब्राउन

•	प्रि-नर्सि ङ

•	वेब विकास/प्रशासन

सेन्टरल हाई स्कूल
म्याग्नेट क्यारियर
एकेडेमी

• कम्प्युटर विज्ञान

•	डिजिटल गेम डिजाइन
र विकास

•	स्व-निर्देशित शिक्षा वातावरण

• अकाउन्टिं ग

• छायांकन र भिडियो निर्माण
• कम्प्यूटर प्रोग्रामिं ग
मिश्रित हाइब्रिड

•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता
• शिक्षक र सिकाइ

युवा प्रदर्शन
कला विद्यालय

• ब्यान्ड: हावा र टक्कर उपकरण
• नाच

•	डिजाइन र उत्पादन
(प्राविधिक थिएटर)

• सहयोगी स्वास्थ्य

• साइबर इन्जिनियरि

•	गिटार

• दन्त सहायता

• संगीत थिएटर

•	व्यवस्थापन र उद्यमशीलता

• आर्के स्ट्रा: तारयुक्त उपकरण

• मार्केटिङ

•	पियानो

• मोन्टेसरी शिक्षा

•	थिएटर (नाटक/अभिनय)

• मुहम्मद अली सामाजिक
न्याय संस्थान

•	भोकल संगीत

• नौसेना JROTC

• फार्मेसी टेक्नीशियन
•	प्रि-कानून शिक्षा
•	प्रि-नर्सि ङ

• शिक्षक र सिकाइ

• पशु चिकित्सा सहायक

विशेष स्कूल विकल्पहरू
• जर्जि या चाफ़ी किशोर
अभिभावक कार्यक्रम
•	प्रशासनिक समर्थन

• प्रारम्भिक बाल शिक्षा

•	प्रि-नर्सि ङ
(उद्योग प्रमाणीकरण मात्र)

•
•
•
•

पाथफाइन्डर स्कूल अफ इनोभेसन
लिबर्टी हाई स्कूल
न्यूकमर एकेडेमी
फिनिक्स स्कूल अफ डिस्कभरी
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प्रया सोधिने प्रश्नहरू
प्रश्न: म कसरी दर्ता र स्कूलहरूमा आवेदन दिन सक्छु ?
उत्तर: कुनै आवेदन तपाईंको हाई स्कूलमा बस्नको लागि आवश्यक छै न।
प्रश्न: स्कूल छनौट भनेको के हो?
उत्तर: JCPS स्कूल छनौट प्रणाली प्रदान गर्दछ कि आमाबुबालाई स्कूलमा लागू हुन्छ कि सबै
भन्दा राम्रो आफ्नो बच्चाको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दछ। हामी अभिभावकहरूलाई उनीहरूको
बच्चाको आवश्यकता र सिकाउने शैलीसँग मिल्ने विद्यालय वा कार्यक्रममा आवेदन दिन दिएर
शैक्षिक सफलता बढाउँ छौं।
प्रश्न: म कसरी म्याग्नेट विद्यालय वा म्याग्नेट कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन सक्छु ?
उत्तर: अनलाइन म्याग्नेट अनुप्रयोग कम्प्युटर, ट्याब्लेट, वा स्मार्ट फोनमा पहुँ च गर्न सकिन्छ। यदि
तपाईं इन्टरनेटको उपयोग छै न, तपाईं निकटतम हाई स्कूल वा 4309 Bishop Laneमा लाम
बिल्डिं गमा स्थित JCPS दर्ता साइट मा जान सक्नुहुन्छ। तपाइँ निम्न * मा पनि आवेदन
गर्न सक्नुहुन्छ:
• क्यालिफोर्नि या सामुदायिक केन्द्र 1600 West Saint Catherine Streetमा स्थित
JCPS उपग्रह कार्यालय
• JCPS उपग्रह कार्यालय एकेडेमी @ शवनीमा 4018 West Market Streetमा
स्थित छ
• 1325 Bluegrass Avenueमा स्थित JCPS अङ्ग्रेजी दोस्रो भाषा (ESL)
कार्यालयको रूपमा
*कृपया नोट गर्नुहोस्: COVID-19 स्वास्थ्य सिफारिसहरूको कारणले दर्ता/आवेदन अवधिलाई
प्रभावित गर्न सक्छ, परिवारलाई कल गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ (502) 313-HELP
यदि यी साइटहरू आगमन भन्दा पहिले उपलब्ध छन्। सेटलाइट कार्यालय मात्र नियुक्तिद्वारा
उपलब्ध छन्।

यदि तपाईं JCPS स्कूल जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको हाई स्कूलमा रहन चाहानुहुन्छ, तपाईं
पहिले नयाँ विद्यार्थी दर्ताको बारे मा स्कूल (जिल्ला हैन) लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ। विद्यालयलाई
ठे गानाको प्रमाण चाहिन्छ।
प्रश्न: कती म्यागनेट छनौटहरू म मेरो बच्चाको लागि पेश गर्न सक्छु ?
उत्तर: आमा बुबा आवेदनमा दुई म्यागनेट छनौट गर्नको लागि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
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प्रश्न: म कसरी मेरो निवास स्कूल पत्ता लगाउन सक्छु ?
उत्तर: JCPS वेबसाइटमा तपाईंको स्कूल खोज्नको लागि स्कूल खोजकको उपयोग गर्नुहोस्।
https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx

प्रया सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: म कसरी म्याग्नेट अनुप्रयोगलाई फरक विद्यालय वा कार्यक्रममा परिवर्तन गर्न सक्छु ?
उत्तर: अनलाइन म्याग्नेट आवेदन डिसेम्बर 15, 2021 सम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आवेदन अवधि
बन्द भएपछि परिवर्तन अनुमति छै न।

प्रश्न: मैले म्याग्नेटको लागि आवेदन गरेको छु , तर मेरो ठे गाना परिवर्तन भएको छ। म के गरूँ ?
उत्तर: (502) 485-6250 मा विद्यार्थी असाइनमेन्ट अफिस लाई कल गर्नुहोस् यदि ठे गाना परिवर्तनले
तपाईंको बच्चाको म्याग्नेट अनुप्रयोगलाई असर पार्नेछ। केहि विद्यालय वा कार्यक्रमहरूको सीमाहरू
छन्, र ठे गाना को परिवर्तन तपाईंको बच्चाको मतलब हुन सक्छ, यदि स्वीकार गरियो, फरक स्कूल
असाइनमेन्ट हुनेछ।
प्रश्न: म कहिले मेरो बच्चाको म्याग्नेट असाइनमेन्टको स्थिति थाहा पाउने छु ?
उत्तर: आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरू अप्रिल 1, 2022 द्वारा आफ्नो आवेदनको
स्थितिको बारेमा सूचित गरिनेछ।
प्रश्न: मैले म्यागनेट आवेदन अवधि छु टेको छु । मेरो विकल्प के हो?
उत्तर: तपाईंले डिसेम्बर 15, 2021 पछि आवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ; जे होस्, आवेदन मात्र विचार
गरिनेछ यदि स्कूल अतिरिक्त विद्यार्थीहरूको लागि खुल्ला छ। विद्यार्थीहरू सधैं आफ्नो निवास
विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्छन्।
प्रश्न: म अहिले जेफरसन काउन्टीमा बस्दिन तर स्कूल शुरू हुनु भन्दा पहिले त्यहाँ सार्नेछु। के म
मेरो बच्चाको लागी म्यागनेट आवेदन पेश गर्न सक्छु ?
उत्तर: तपाईं तपाईंको बच्चाको लागि तपाईंको स्कूल छनौट विकल्पको लागि विचार गर्नको म्यागनेट
आवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो बच्चा JCPS स्कूलमा भर्ना गर्न सक्नु अघि जेफरसन
काउन्टीमा निवासको प्रमाण प्रदान गर्नु पर्छ। अधिक जानकारीको लागि (502) 485-6250 मा
विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालयमा कल गर्नुहोस्।
प्रश्न: म जेफर्सन काउन्टी जान्छु स्कूल शुरू भएपछि हो। मेरो बच्चाको लागि म्यागनेट विकल्प
के हो?
उत्तर: 2022-23 शैक्षिक वर्षको शुरुवात पछि जेफरसन काउन्टीमा स्थानान्तरण गर्ने विद्यार्थीहरू
डिसेम्बर 31, 2022 को माध्यमबाट आफ्नो आगमनको समयमा म्याग्नेट स्कूल विकल्पको बारेमा
सोधपुछ गर्न सक्छन्। विद्यार्थीहरू सधैं आफ्नो निवास विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्छन्। अधिक
जानकारीको लागि (502) 485-6250 मा विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालयमा कल गर्नुहोस्।
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समान अवसर/सकारात्मक कार्य नियोक्ता समान शैक्षिक अवसर प्रदान
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