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जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू लहरू (JCPS) 
मया, हयामटी हयाम्या प्त्ेक विद्यार्थीहरूको लयावग उच्च 
अपेषियाहरू छन् र गिनुसँग स्कू ल, कयायनुक्रम, र 
गवतविधिहरूको ककससमको प्स्याि गननुको लयावग 
तपयाईंको बच्चयालयाई संलग्न गननुको लयावग हो। 

JCPS 168 स्कू लहरूमया लगभग 100,000 
विद्यार्थीहरूलयाई अनौठो शशषिया अिसर प्दयान 
गदनुछ। JCPS सँग दुई दजनुनभन्या बढटी मयाध्यवमक 
विद्यालयहरू छन् जसले लैङ्वगक-विशशष्ट 
विद्यालय ियातयािरण, िेररजोन इनोिेटटि लटनिं गसँग 
सयाझेदयारटीमयाफनु त उन्नत प्विधि, बयाह्रौं कषियासम्म एउटै 
विद्यालयमया जयारटी रयाख्े अिसर, र िेर ैिेर ैरोमयाञ्चक 
कयायनुक्रमहरू प्दयान गदनुछ।

हयाम्या सबै स्कू लहरू तटीन प्मुख स्म्भहरूमया अटल 
फोकस सयाझया: सफलतया सरीप, जयातरीय समयानतया, 
र संस्कृ वत र जलियायुको ब्याकप्याक। मध्य 
विद्यालयकया विद्यार्थीहरूले आफ्ो शैक्षिक र 
अन्तरव्यक्तिगत सटीपहरू टनमयानुण गननु जयारटी रयाख्ेछन् 
ककनभने शशषिकहरूले उनटीहरूलयाई समयान समर्नुन 
प्दयान गननु र नेतृत्वलयाई प्ोत्याकहत गनने ठयाउँमया भेट्छन्।

तपयाईंको बच्चयाले JCPS मया आफ्ो शशषिया जयारटी 
रयाखेको होस् िया क्जल्यामया नययाँ होस्, हयामटी प्त्ेक 
विद्यार्थीको शैक्षिक विकयासप्वतको हयाम्ो दृढ 
प्वतबद्धतयालयाई झल्याउने मयाध्यवमक विद्यालयमया एक 
रोमयाञ्चक संक्रमण प्दयान गननु तत्पर छरौं। 

हयाम्या शशषिकहरू छैठरौं कषियाकया वबद्यार्थीहरूलयाई 
उनटीहरू मध्य विद्यालयको चुनौवतहरूमया शलनको 
लयावग विश्यासको टनमयानुणमया मद्दत गननुको लयावग 
समवपपि त छन् र सयातरौं र आठरौं कषियाकया वबद्यार्थीहरू 
हयाई स्कू लको कयामको लयावग तययार छन्। तर JCPS 
मध्य विद्यालयहरू मयाधर्ल्ो र तल्ो ग्ेडको 
वबचको खयाडल मयात्र पुल गददैनन् - हयामटी जयान्छरौं 
कक मध्य विद्यालय बषनुहरू व्यक्तिगत र शैक्षिक 
बृधद्धको अटवितटीय अिधि हो। हयाम्या विद्यार्थीहरूले 
नययाँ प्वतभयाहरू पत्या लगयाउँछन्, नययाँ विचयारहरू 
अन्ेषण गछनुन्, र पढयाइ, लेखन, गक्णत, विज्यान र 
सयामयाक्जक अध्ययनहरूमया मयात्र होइन कलया, संगटीत, 
प्विधि, विश् भयाषयाहरू, क्याररयर अन्ेषण, र कलेज 
तययारटीमया पटन नययाँ सटीपहरू विकयास गछनुन्। 

JCPS पररियारको भयागको रूपमया, तपयाईंले हयाम्ो 
समुदयायमया विद्यार्थी, पररियार, व्यिसयाय र संस्याहरूको 
लयावग उज्ज्वल भविष्य ससजनुनया गननु सषिम पयानने ऊजयाजा, 
उद्देश्य, जोश र गिजा सयाझया गनुनुहुनेछ!

Dr. Marty Pollio 
सुपररटेने्न् 
जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल
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JCPS मया स्यागत छ!
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JCPS ले रयाष्ट्रिय मयान्यतया प्याप्त शशषिक र कयायनुक्रमहरू भएकया 27 मयाध्यममक विद्यालयहरू 
प्दयान गदनुछ। हयामटी हयाम्ो क्जल्या भरमया सबै भन्या रयाम्ो सेिया विद्यार्थीहरूलयाई छनौटको सरणटी 
प्दयान गननुमया गिनु छ। हयामटीले रखेयांककत गरकेया विद्यालय छनोटहरूको समटीषिया गननु र वतनटीहरू 
तपयाईंको बच्चयाको व्यक्तिगत लक्ष्य र योजनयाहरूसँग कसरटी वमल्ोजुल्ो छन् भनटी हनेनु हयामटी 
तपयाईंलयाई आमष्ट्रित गछछौं। तपयाईं पटन खुलया घरहरूको समयमया हयाम्ो स्कू लहरूमया जयान 
सक्ुहुन्छ र आफैं को लयावग देख् सक्ुहुन्छ कक कवत रयाम्ो क्जल्या हयाई स्कू ल, पोस्टसेकेन्रटी 
शशषिया, र क्याररयर सफलतया को लयावग विद्यार्थीहरू लयाई तैययार गदनुछ।

अब सुरु गरौ
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तपाईँ आफ्ो बच्ा स्कू लको लाप्ग पनर आरिवासर स्थिवत र/वा नरश्चित, नरयप्ित र पया्षप्त 
राप्रि नरवासको लाप्ग िता्ष गर्ष सक््हुन्छ।

तपयाईंको अकको चरण 
के के हुन्?
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1

2

स्कू ल विकल्प अन्ेषण

तपयाईंको स्कू ल छनौट गनुजाहोस्।

एक ददेखि दुई तपयाईं 
विद्यालयहरूमया लयागकू गनुजाहोस्।

िया, यदद तपयाईं 
जजल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ 
भने, तपयाईंले पदहले 
दतयाजा गनुजापछजा:

तपयाईं स्तः भनयाजा 
हुनुहुनेछ।*

तपयाईं स्तः  
भनयाजा हुनुहुनेछ।**

यदद तपयाईंले आफ्ो 
बसोबयास गनने विद्यालय 
छनौट गनुजाभयो भने: 

यदद तपयाईं म्याग्ेट 
विद्यालय रोज्ुहुन्छ भने:

यदद तपयाईं हयाल पयारम्पररक 
म्याग्ेट प्यार्ममक विद्यालयमया  
भनयाजा हुनुभएको छ र तपयाईं 
ट्देडिशनल म्याग्ेट मयाध्यममक 
विद्यालयमया जयाने छनौट 
गनुजाहुन्छ भने:

तपयाईंको बच्चयासँग, प्यार्वमक विद्यालयमया जस्ो नभई, मध्य 
विद्यालयमया कुनै क्लस्टरहरू छैनन्।

यटद तपयाईंको स्कू ल छनौट 
तपयाईंको स्कू ल रहन छैन, तपयाईं दुई 
म्याग्नेट स्कू लहरूको लयावग आिेदन 
अिधिको लयावग लयागकू गननुको लयावग 
चयन गननु सक्ुहुन्छ।

यटद तपयाईं JCPS स्कू ल क्जल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ र तपयाईंको मध्य 
विद्यालयमया रहन चयाहयानुहुन्छ, तपयाईं पकहले नययाँ वबद्यार्थी दतयाजाको बयारमेया 
त्ो स्कू ल (जजल्या हैन) लयाई सम्पकनु  गनुनु पछनु। विद्यालयलयाई ठेगयानयाको 
प्मयाण चयाकहन्छ।

यटद तपयाईं हयाल JCPS टे्कडशनल 
म्याग्नेट प्यार्वमक विद्यालयमया भनयानु 
हुनुभएको छ भने, कुनै आिेदन 
आिश्यक पददैन ककनभने तपयाईं तपयाईंको 
घरको ठेगयानयामया सेिया गनने ट्देडिशनल 
म्याग्ेट मयाध्यममक विद्यालयमया 
स्चयाशलत रूपमया भनयानु हुनुहुनेछ।  
 
**यटद तपयाईं हयाल टे्कडशनल म्याग्नेट 
प्यार्वमक विद्यालयमया भनयानु हुनुहुन्न भने 
तपयाइँले टे्कडशनल म्याग्नेट मयाध्यवमक 
विद्यालयमया आिेदन टदनुपछनु। 

यटद तपयाईंको विद्यालय छनोट 
तपयाईंको बस्े विद्यालय हो भने, कुनै 
आिेदन आिश्यक पददैन। 

*यटद तपयाईं हयाल JCPS पयाँचरौं 
ग्ेडरको रूपमया भनयानु हुनुहुन्छ भने 
तपयाईं तपयाईंको विद्यालयमया 
स्चयाशलत रूपमया भनयानु हुनुहुनेछ। 

म्याग्नेट आिेदन अिधि  
नोभेम्बर 1, 2021- 
डिसेम्बर 15, 2021 हो।

आिेदन अिधिको दौरयान आिेदन गनने 
विद्यार्थीहरू अवप्ल 1, 2022 वियारया 
आफ्ो आिेदनको स्स्वतको बयारमेया 
सकूचचत गररनेछ।
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विकल्प िोज गनुजाहोस्

बसोबयास स्कू ल

म्यागनेट स्कू ल

म्यागनेट प्ोग्याम
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कसररी छनौट गनने

कुन प्कयारको शशषिया ियातयािरण तपयाईँको 
बच्चयाको लयावग सबैभन्या रयाम्ो कयाम गदनुछ 
डनणजाय गनुजाहोस।् 

विकल्प छनौट सममक्या गनुजाहोस,् कयायनुक्रम, र 
प्त्ेक स्कू लमया अफर, र आफ्ो बच्चयाको चयासो 
र लक्ष्यसँग पङ्क्तिबद्ध गदनुछ।

तपयाईँको स्कू लको यटद ययातयाययात प्दयान गछनु कक 
नयाइँ हदेनजाको लयावग चेक गनुनुहोस्।

स्कू लको शोकेसमया उपस्स्वत भएर अजै र्प 
कुरया िोज्ुहोस।् कृपयया र्प वििरणको लयावग  
jefferson.kyschools.us मया जयान्नुहोस्।
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JCPS 21 मध्य विद्यालयहरू बसछन् र जेफरसन कयाउन्टीको वबद्यार्थी आिश्यकतयाहरू लयाई सेिया गननु 
मध्य विद्यालयहरू बसछन्। प्त्ेक ठेगयानया मध्य विद्यालयको लयावग तोककएको छ, र त्ो त्ो ठेगयानयाको 
लयावग स्कू ल रहन्छ। 

यटद तपयाईंको विद्यालय छनोट तपयाईंको बस्े विद्यालय हो भने, कुनै आिेदन आिश्यक पददैन। यटद  
तपयाईं हयाल JCPS पयाँचरौं ग्ेडरको रूपमया भनयानु हुनुहुन्छ भने तपयाईं तपयाईंको विद्यालयमया स्चयाशलत रूपमया 
भनयानु हुनुहुनेछ।

कुन विद्यालयले तपयाईंको ठेगयानयामया सेिया टदन्छ भनेर पत्या लगयाउन, JCPS जनसयांख्यिकीय कयाययानुलयलयाई 
(502) 485-3050 मया कल गनुनुहोस्, िया https://apps.jefferson.kyschools.us 
/demographics/schoolfinder.aspx मया जयानुहोस्।

यटद तपयाईंको बसोबयास गनने विद्यालयमया तपयाईं भयाग शलन चयाहयानु भएको म्याग्नेट कयायनुक्रम छ भने, तपयाईंले 
त्ो म्याग्नेट कयायनुक्रममया आिेदन टदनुपछनु। (म्याग्नेट कयायनुक्रमहरूको लयावग पकृष्ठ 44–47 हनेुनुहोस्।) 

यटद तपयाईं JCPS स्कू ल क्जल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ र तपयाईंको मध्य विद्यालयमया रहन चयाहयानुहुन्छ, तपयाईं 
पकहले नययाँ विद्यार्थी दतयानुको बयारमेया स्कू ल (जजल्या हैन) लयाई सम्पकनु  गनुनु पछनु। विद्यालयलयाई ठेगयानयाको 
प्मयाण चयाकहन्छ।

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

बसोबयास स्कू ल

फयास्ट तथ्यहरू हालको JCPS पाँचौं कक्ाका लाप्ग 
क्रै आववेिर आवश्यक छैर

यातायात रििार गररन्छ*



जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल   11

!

NOE

FROST

RAMSEY

KNIGHT

CROSBY

CONWAY

SHAWNEE

LASSITER

KAMMERER

HIGHLAND

MOORE 

CARRITHERS
OLMSTED NORTH

OLMSTED SOUTH

WESTERN MIDDLE

WESTPORT MIDDLE

THOMAS JEFFERSON

JCPS Middle Schools

Demographics 9-6-19

0 5 102.5 Miles

Base Middle Schools

FARNSLEY

STUART

MEYZEEK

NEWBURG

JCPS बस्े मयाध्यममक विद्यालयहरू
एकेडेमटी @ शिनटी ........................................................................... पृष्ठ 12 
कैररर्सनु वमकडल स्कू ल ..................................................................... पृष्ठ 13 
कोनिे वमकडल स्कू ल ........................................................................ पृष्ठ 14 
क्रसबटी वमकडल स्कू ल ....................................................................... पृष्ठ 15  
फयाननुस्े वमकडल स्कू ल ..................................................................... पृष्ठ 16  
रोबटनु फ्रस्ट छैठरौं ग्ेड एकेडेमटी ......................................................... पृष्ठ 17 
हयाईल्याण्ड वमकडल स्कू ल ................................................................ पृष्ठ 18
कयामेररे वमकडल स्कू ल ...................................................................... पृष्ठ 20
नयाइट वमकडल स्कू ल ......................................................................... पृष्ठ 21
लयाससटर वमकडल स्कू ल .................................................................... पृष्ठ 22 
मेजटीक वमकडल स्कू ल....................................................................... पृष्ठ 23 
मैररयन सटी. मकूर स्कू ल ...................................................................... पृष्ठ 24 
न्यकूबगनु वमकडल स्कू ल ........................................................................ पृष्ठ 25  
नोई वमकडल विद्यालय ...................................................................... पृष्ठ 26 
फे्रडररक कयानकून ओल्मसे्टड एकेडेमटी उत्र ....................................... पृष्ठ 27 
फे्रडररक कयानकून ओल्मसे्टड एकेडेमटी दक्षिण ................................... पृष्ठ 28 
रयामसे वमकडल विद्यालय ................................................................... पृष्ठ 29 
सु्टअटनु एकेडेमटी ................................................................................. पृष्ठ 30 
र्ोमस जेफरसन वमकडल स्कू ल ....................................................... पृष्ठ 19 
िेससे्टननु कलयाको लयावग वमकडल विद्यालय ........................................ पृष्ठ 31 
िेस्टपोटनु वमकडल स्कू ल .................................................................... पृष्ठ 33 

बसोबास स्
कूल

मध्य विद्यालयहरू बसछन्



12   मध्य विद्यालय छनोटहरू

एकेडेमटी @ शिनटी हियाई र इन्जिटनयररङ समयािेश गनने हलमयाकनु  कयायनुक्रमहरूमया विद्यार्थीहरूलयाई सेिया 
टदने एउटया एयरोस्ेस वमडल र हयाई स्कू ल हो। हयाम्ो मध्य विद्यालयकया विद्यार्थीहरू विस्याररत ससकयाउने 
समयको 15 टदनको दौरयान ियास्विक दुटनयया उड्डयन अनुभिमया संलग्न छन्, कयायनुक्रममया स्टीकृवतपधछ िसन्त 
सेमेस्टरमया 5 टदन र गमथीमया 10 टदन सकहत हो। हयामटी उनटीहरूलयाई हयाई स्कू ल र बयाकहर पटन सफल हुनको 
लयावग आिश्यक मुयि सटीपहरूको विकयासमया मद्दत गररे विद्यार्थीहरू लयाई तययार गननु प्वतबद्ध छरौं।

स्कू ल हयाइलयाइट:

एकेिदेमरी @ शिनरी

विद्यार्थी भनयाजा: 484 
वप्न्सिपल: Kymberly Rice  
फोन: (502) 485-8326
ठदेगयानया: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle

स्कू ल प्ोफयाइलहरू बसछन्

• विद्यार्थीहरूलयाई पररयोजनया-आियाररत विज्यान, 
प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया, र गक्णत 
(STEAM) पयाठ्यक्रममया सयामग्टी षिेत्रहरू जडयान 
गननु संलग्न गरयाउन एयरोस्ेस इन्जिटनयररङ 
म्याग्नेट कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ।

• सयानया कषियाको आकयारले व्यक्तिगत शशषिया 
र पयाररियाररक संलग्नतयाको लयावग विशयाल 
अिसरहरू प्दयान गदनुछ।

• बहु वमशलयन डलर सुवििया निटीकरण 
चशलरहकेो छ कक अवतररति अत्यािुटनक शशषिया 
प्योगशयालयाहरू र उपकरणहरू प्दयान गदनुछ।

• संयुति मध्य र उच्च विद्यालय ढयाँचया विद्यार्थीहरू 
छैठरौं देखख बयाह्रौं कषिया सम्म विद्यार्थीहरूको एउटै 
समकूह सँग रहन को अिसर प्दयान गदनुछ।

• सबै विद्यार्थीहरूले रयाष्ट्रिय प्ोजेक्ट लटीड द 
िे (PLTW) गेटिे टु टेक्ोलोजटी पयाठ्यक्रम र 
च्यालेजिर लटनपि ङ सेन्र कयायनुक्रमहरूमया  
भयाग शलन्छन्।

• विस्याररत ससक्े अिसरहरू प्दयान गदनुछ 
जसमया विद्यार्थीहरूले पररचचत उडयानहरू, रकेट 
टनमयानुण र प्षिेपण, उडयान ससमुलेटर प्शशषिण, र 
ओररएक्न्यररङ र नेवभगेसन चुनौतटीहरू मयाफनु त 
एयरोस्ेस अन्ेषण गछनुन्
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कैररर्सनु मध्य विद्यालयमया, हयाम्ो लक्ष्य भनेको प्भयािकयारटी र आकषनुक शशषिण र ससकयाइ रणनटीवतहरू 
मयाफनु त प्त्ेक विद्यार्थीको उपलब्धि र िृधद्ध बढयाउनु हो। सँगै, हयामटी कठोर शैक्षिक मयापदण्डको उपयोग 
गननुको लयावग हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई उत्पयादनशटील नयागररकहरूको लयावग जो ससक्को लयावग प्वतबद्ध छन्।

मोटो: एक धछमेकी सेटटंगमया शैक्षिक उतृ्ष्टतया

स्कू ल हयाइलयाइट:

कैररर्सजा ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 598
ठदेगयानया: 4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299  
फोन: (502) 485-8224 
वप्न्सिपल: M. Denise Franklin-Williams, Ed.D. 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers

• सबै ग्ेड स्रहरूमया अवग्म कयायनुक्रम  
प्स्याि गदनुछ

• भेररजोन अवभनि ससकयाउने स्कू लको रूपमया, हयामटी 
सबै विद्यार्थीहरू र शैक्षिक स्टयाफहरूलयाई आफ्ै 
आईप्याड र डेटया योजनया स्कू ल र घरमया शशषियाको 
अिसरहरूलयाई बढयाउनको लयावग प्दयान गदनुछरौं।

• सम्बन्ध टनमयानुण गननु विद्यार्थी र शशषिकहरूको 
लयावग दैटनक सल्याह अिधि प्दयान गदनुछ

• गुगल र एपल शशषिक प्मयाणपत्र हयाससल  
गरकेया उच्च योग्यतया भएकया शशषिकहरूलयाई 
कयायम रयाखछ

• सयाउर्विक सयामुदयाधयक केन्द्र, जेफरसनटयाउन 
समुदयाय, स्यानटीय विश्विद्यालयहरू, गुणस्रकया 
पुरुषहरू, र R.I.S.E. मया केटटीहरूसँग िेर ै
सयामुदयाधयक सयाझेदयारटीहरू (आत्म अवभव्यक्ति को 
मयाध्यम बयाट व्ययायिया को क्रयाष्टन्तकयारटी) हुन्

• विद्यार्थी नेतृत्व अिसरहरूमया बटीटया क्लब, सम्मयान 
रोल, कयालो विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी पररषद, 
विद्यार्थी प्विधि नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), र 
भेररजोन विद्यार्थी टेक टोलटी समयािेश छन्।

• पररियार उन्ुख सेियाहरूको होस्टसँग सयामुदयाधयक 
स्कू ल कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ 

• हप्तयामया पयाँच टदन पकूणनु-समय मयानससक स्यास्थ्य 
सल्याहकयार प्दयान गदनुछ

• केन्की संगटीत शशषिक एसोससएशन (KMEA) 
ब्यान्, गयायक, र आकने सट्यामया विशशष्ट रटेटंग्स;  
यो पटन केकह मध्य विद्यालय मयाचनु ब्यान्को 
प्दयान गदनुछ

• आचनुरटी, बयासे्टबल, भशलबल, बेसबल, 
सफ्टबल, नृत्, कदम टटीम, चटीयरलटीकडंग, 
रोबोटटक्स, ट््ययाक, क्रस कन्ट्टी, फुटबल, धछटो 
समझनया, र शतरजं सकहत िेर ैक्लबहरू र 
अवतररति गवतविधिहरू प्दयान गदनुछ

बसोबास स्
कूल
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• भेररजोन अवभनि शशषिया स्कू ल — सबै विद्यार्थीहरू 
आईप्याड र डयाटया योजनया प्याप्त गननु हो।

• योग्य विद्यार्थीहरूको लयावग अवग्म कयायनुक्रम 
प्स्याि गदनुछ

• वमकडयया सेन्र एउटया अपडेटेड लटनपि ङ कमन्स स्ेस 
हो। पुस्कहरूको विविि संग्हको सयार्, यसले 
लचचलो ससट, प्ोजेक्ट स्ेस, र प्विधिमया पहँुच 
प्दयान गदनुछ। 

• हयामटी हयाम्ो कौगर टदिस हस्षिेप अिधिको 
दौरयान ससक्को लयावग व्यक्तिगत दृष्टष्टकोण 
प्दयान गदनुछरौं।

• पुरस्यार विजेतया आकने सट्या, ब्यान्, र चेस टोलटी 

• प्वतस्ियानुत्मक एर्लेटटक टोलटीहरूमया फुटबल, 
बेसबल, बयासे्टबल, फुटबल, क्रस-कन्ट्टी, 
ट््ययाक, चचयरशलकडङ, नृत्, र भशलबल  
समयािेश छन्।

• दुबै सयामयाक्जक र शैक्षिक, अवतररति पयाठ्यक्रम 
क्लबहरूको पकूणनु सरणटी

• सबै विद्यार्थीहरूको आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया 
गननुको लयावग असयाियारण ग्याहक सेिया 

• विद्यार्थी टेक्ोलोजटी नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP) 
प्योग र स्कू ल र समुदयाय को आिश्यकतयाहरू 
को लयावग टेक्ोलोजटी आियाररत समयाियान को 
टनमयानुण को मयाध्यम बयाट वबद्यार्थी शशषिया र 
उपलब्धि सशति बनयाउन पररयोजनया आियाररत 
शशषिया ससद्धयान्तहरूको उपयोग गदनुछ। 

• युिया सेिया केन्द्र (YSC) ले कोनिे विद्यार्थीहरूलयाई 
समस्या समयाियान गननु र ससकयाइमया परकेया 
अिरोिहरू हटयाउन मद्दत गछनु।

विद्यार्थी भनयाजा: 797
वप्न्सिपल: Greg Fehr  
फोन: (502) 485-8233
ठदेगयानया: 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258 
िेब: http://conway.jcps.schooldesk3.net

हयाम्ो वमशन भनेको हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई जटीिनमया सफल हुन तययार र प्ेररत गननु हरेचयाह गनने 
ियातयािरणमया गुणस्रटीय ससकयाइ अनुभिहरू प्दयान गनुनु हो। 

स्कू ल हयाइलयाइट:

कोनिे ममडिल स्कू ल
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क्रसबटी वमकडल स्कू ल को वमशन सयान्वभपि क र कठोर टनददेशन हो कक तैययार र विद्यार्थीहरूलयाई उत्पयादक 
नयागररक र भविष्यकया नेतयाहरू बन्न प्ेररत गननु को लयावग हो। हयामटी विश्यास गछछौं कक शैक्षिक प्कक्रयया 
सबैभन्या पकूरया हुन्छ जब उद्म विद्यार्थी, अवभभयािक, र स्कू लको संयुति प्ययास हो। हयाम्या कयायनुक्रमहरूले 
सबै विद्यार्थीहरूलयाई शैक्षिक र भयािनयात्मक रूपमया उतृ्ष्ट हुने अिसर प्दयान गदनुछ। क्रसबटीमया प्त्ेक 
विद्यार्थी एक अटवितटीय व्यक्ति हो जसलयाई हयामटी हयाई स्कू लमया संक्रमणको लयावग तययार गछछौं र - अझ 
महत्त्वपकूणनु - जटीिन हो।

ममसन: शैक्षिक, सयामयाक्जक र भयािनयात्मक रूपमया सफल बन्नको लयावग बृधद्धलयाई समर्नुन गनने 
विद्यार्थीहरूमया बशलयो सम्बन्ध भएको ियातयािरण प्दयान गननु हो 
मभजन: क्रसबटी विद्यार्थीहरू शैक्षिक, सयामयाक्जक रूपमया, र आजटीिन शशषियार्थीहरू को रूप मया भयािनयात्मक 
रूपमया सफल हुनको लयावग आफ्ो षिमतया मया विश्स् हुनेछन्। 
मुख्य मयान: संचयार, सहयोग, सँगवत, उत्ि 
मोटो: सबै समयमया

स्कू ल हयाइलयाइट:

क्रसबरी ममडिल स्कू ल

• योग्य विद्यार्थीहरूको लयावग अवग्म कयायनुक्रम 
प्दयान गदनुछ

• उच्च-प्दशनुन गनने, गक्णतटीय झुकयाि भएकया 
विद्यार्थीहरूलयाई उच्च प्वतस्िथी विशशष्ट 
गक्णत विवियान (DMS) कयायनुक्रमको सयार् 
समृद्ध बनयाउँछ

• निटीन विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया, 
र गक्णत (STEAM) कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• STEAM कयायनुक्रम कोकडङ, इन्जिटनयररङ्, 
रोबोटटक्स, कडक्जटल संगटीत, कडक्जटल कलया, 
विद्यार्थी प्विधि नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), र 
गुगल कषियाकोठया टनददेशन जस्या आकषनुक 
पयाठ्यक्रमहरूसँग समधर्पि त छ।

• शशषिकहरू को एक उच्च योग्य कमनुचयारटीहरू 
जो हयाससल िया रया्रिटीय बोडनु र/िया गुगल 
प्मयाणपत्रको पधछ गरररहछे

• स्यानटीय, रयाज्य, षिेत्रटीय र रयाष्ट्रिय स्रहरूमया 
प्वतस्ियानु गनने गवतविधिहरूको विस्ृत 
दयायरयाकया सयार्ै अवतररति पयाठ्यक्रम 
क्लबहरू र खेलहरू प्दयान गदनुछ

• हयाम्ो क्रसबटी फोर C's (सञ्चयार, सहयोग, 
एकरूपतया, र उत्ि) लयाई जोड टदने 
दशनुनलयाई पछ्याउँछ हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई 
उनटीहरूको षिमतयालयाई अधिकतम बनयाउन 
सशति बनयाउछ

विद्यार्थी भनयाजा: 1,023 
वप्न्सिपल: Kara Ammerman, Ed.D.  
फोन: (502) 485-8235
ठदेगयानया: 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 
िेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/middle/crosby

बसोबास स्
कूल
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फयानजास्े ममडिल स्कू ल

• गणणत/विज्यान/प्विधि (MST) म्याग्ेट 
कयायजाक्रम, अमग्म कयायजाक्रम, र शैक्षिक, कलया, 
रचनयात्मकतया, र नेतृत्वको क्ेत्रमया उपहयार र 
प्वतभयाशयालरी कयायजाक्रम

• भेररजोन इनोिेदटि लडनिं ग स्कू ल (VILS) 
1-देखख-1 आइप्याड र सबै विद्यार्थी र टनददेशयात्मक 
कमनुचयारटीहरूलयाई घर र विद्यालयमया ससक्े 
अिसरहरू बढयाउनको लयावग डेटया योजनया

• एकेिदेमरी अन्ेषण: फयाननुस्े लुइसवभलको 
एकेडेमटीहरूलयाई पंक्तिबद्ध एकेडेमटीहरू को 
अन्ेषण प्दयान गननुको लयावग पकहलो स्कू लहरू 
मध्ये हो! हयाम्ो गक्णत, विज्यान, ईन्जिटनयरर, र 
टेक्ोलोजटी (STEM) कयायनुक्रमहरू क्याररयर 
अन्ेषणको समर्नुन गदनुछ कक कडजयाइटनंग र संचयार 
(उदयाहरणको लयावग, कडक्जटल वमकडयया, ग्याकफक 
कलया, वित्टीय सयाषिरतया, पत्रकयाररतया, ियावषपि क 
पुस्क, कफल्म अध्ययन); टनमयानुण र ससजनुनया 
(जस्ै, रोबोटटक्स र VEX रोबोटटक्स, STEM, 
ईन्जिटनयररको मयाध्यम बयाट कोकडंग); हरेचयाह र 
खोज (जस्ै, स्यास्थ्य विज्यान, शरटीर रचनया, CPR, 
चचककत्या अन्ेषण); र अग्णटी र विकयासशटील 
(जस्ै, व्यिसयाय व्यिस्यापन, वित्, मयाकने टटङ)।

• सयामुदयामयक विद्यालय सयाइट छ कक पधछ स्कू ल 
कयायनुक्रम र सम्पकूणनु पररियार र समुदयाय को लयावग 
सेियाहरू प्दयान गदनुछ

• पुरस्यार-विजेतया र रयाष्ट्रिय रूपमया मयान्यतया प्याप्त 
शैक्षिक र नेतृत्व टोलटीहरू (जस्ै, विद्यार्थी प्विधि 
नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP) टोलरी, टदेक टोलरी, बरीटया 
क्लब, बेस्ट बिरीज, BSU, LGBTQ+, केन्की 
युनयाइटेड नेशनल असेंबलटी (KUNA), केन्की 
युिया सभया (KYS), र अन्य

• बयासे्टबल, बेसबल, र ट््ययाक र फील्ड सकहत 
40 भन्या बढरी अवतररक्त गवतविधिहरू/
एर्लेदटक्स कक रया्रिटीय, रयाज्य, षिेत्रटीय, र क्जलया 
च्याम्म्पयनशशप, पकड

• फरयाककलो हररयो ठयाउँ, मयाइल कहड्ने ट्ययाक, 
बेसबल/सफ्टबल डयायमन्, र फुटबल र फुटबल 
मैदयानहरू भएको क्याम्पस

विद्यार्थी भनयाजा: 1,025 
वप्न्सिपल: Carolyn B. Smith  
फोन: (502) 485-8242
ठदेगयानया: 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Farnsley

ममसन: फयाननुस्े मध्य विद्यालय समुदयायले आजटीिन विद्यार्थी सफलतयालयाई प्ोत्याहन गनने सुरक्षित ियातयािरण 
प्दयान गदनुछ। हयामटी हयाम्या विद्यार्थीहरूको विशशष्टतया लयाई चचन्छरौं र शशषियाविदह्रु र सयामयाक्जक कौशलको 
विकयासमया विद्यार्थी केक्न्द्रत उतृ्ष्टतयालयाई बढयािया टदनको लयावग प्वतबद्ध छरौं।  
मभजन: फयाननुस्े मध्य विद्यालय केन्की मया प्मुख मयाध्यवमक विद्यालय हुनेछ! 
मोटो: म अटवितटीय छु। म उतृ्ष्टतयाको खोजटीमया छु। विकयास गरररहकेो छु। म आजटीिन शशषियार्थी हँु। सँगै, हयामटी 
फयाननुस्े हो।

स्कू ल हयाइलयाइट:
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• स्कू ल मयात्र छैठरौं कषियाकया 
विवियानहरूबयाट बनेको छ।

• योग्य विद्यार्थीहरूलयाई अवग्म 
कयायनुक्रम कषियाहरू प्दयान गदनुछ

• शयारटीररक शशषिया (PE) कषियाहरूमया 
अत्यािुटनक उपकरणहरूको सयार् 
कफटनेस प्योगशयालया प्दयान गदनुछ

• केटयाहरू र केटटीहरू क्लब कयायनुक्रम  
प्दयान गदनुछ

• ब्यान्, अकने सट्या र कोरस प्दयान गदनुछ

• सल्याहकयार कयायनुक्रम, कषिया कयायनुक्रममया 
नयाश्या, र एर्लेटटक्स, क्लबहरू, र 
शैक्षिक टटीमहरूको दयायरया प्दयान गदनुछ

• भेररजोन इनोिेटटि लटनिं ग स्कू लको रूपमया, 
हयामटी सबै विद्यार्थीहरूलयाई वतनटीहरूको 
आफ्ै आईप्याड प्दयान गछछौं जुन विद्यालय 
िषनुको दौडयान उनटीहरूसँग विद्यालयमया 
जयाने र विद्यालयबयाट ययात्रया गनने गदनुछ।

• विज्यान, प्विधि, ईन्जिटनयरर, कलया, र 
गक्णत (STEAM) प्ोग्यावमंग प्दयान गदनुछ

रोबटजा फ्रस्ट  
छैठौं ग्ेि एकेिदेमरी

विद्यार्थी भनयाजा: 393
वप्न्सिपल: Monica Hunter  
फोन: (502) 485-8256
ठदेगयानया: 4601 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 
िेब: sites.google.com/view/froststuart/home

समुदयायसँगको सयाझेदयारटीमया, रोबटनु फ्रोस्ट छैठरौं-कषिया एकेडेमटीले विवियानहरूलयाई 21औ ंशतयाब्टीकया 
नेतयाहरू बन्न सषिम बनयाउँछ जसले नययाँ उचयाइहरूमया SOAR उठ्छन्। हयामटी सफल, सँगठठत, प्याप्त, र 
सम्मयानजनक (SOAR) छरौं। हयामटी प्त्ेक विवियानलयाई विद्यालय िषनुको अन्त्यसम्ममया पढयाइ, गक्णत र 
लेखनमया टनपुण भएर SOAR गनने लक्ष्य रयाखछरौं।

मोटो: हयामटी ससक्को लयावग आविष्यार गददैछरौं! 

स्कू ल हयाइलयाइट: 

बसोबास स्
कूल
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• अन्तरयानुष्ट्रिय अध्ययन म्याग्नेट कयायनुक्रम  
प्दयान गदनुछ

• हयाईलैंड अन्तरयानुष्ट्रिय स्यातक (IB) मध्य िषनु 
कयायनुक्रम (MYP) स्कू ल हो।

• हयाम्ो लशलत कलया िैकन्ल्पक कयायनुक्रम को भयाग 
को रूप मया पुरस्यार विजेतया ब्यान्, आकने सट्या, 
कोरस, र दृश्य कलया कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ।

• छैठरौं, सयातरौं र आठरौं कषियाहरूमया स्ेनटी  
टनददेशनहरू प्दयान गदनुछ

• दोहोरो-भयाषया स्ेटनश इमसनुन सट््ययान् 
प्दयान गदनुछ, जसले प्यार्वमक विद्यालयकया 
विद्यार्थीहरूलयाई स्ेटनश भयाषयामया केहटी मुयि 
शैक्षिक विषयहरू ससक् जयारटी रयाख्  
अनुमवत टदन्छ

• सयात-अिधिको टदन प्दयान गदनुछ जसमया 
विद्यार्थीहरूले विवभन्न सम्बम्न्धत कलया,  
हस्षिेप, संििनुन, र लशलत कलया कषियाहरूमया 
भयाग शलन सकछन्

• शशषिकहरू को एक उच्च योग्य कमनुचयारटी, जो 
रया्रिटीय बोडनु प्मयाक्णत र/िया गुगल प्मयाणपत्र 
शयावमल छन्

• विद्यार्थीहरूलयाई शयारटीररक, बौधद्धक र  
सयामयाक्जक रूपमया विकयास र िृधद्ध गननु मद्दत गननु 
खेलकुद र अवतररति क्लबहरूको विस्ृत शृंखलया 
प्दयान गदनुछ।

• युिया सेिया केन्द्र (YSC) बयाियाहरू लयाई हटयाउनको 
लयावग मदद गदनुछ तयाकक विद्यार्थीहरू बयाियाहरूलयाई 
पयार गननु र समस्याहरूलयाई हल गननु सकछन्।

हयाईल्याण्ड ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 826
वप्न्सिपल: Chris Burba  
फोन: (502) 485-8266
ठदेगयानया: 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205 
िेब: www.highlandmiddle.com

हयाइल्याण्ड वमकडल स्कू लमया, हयाम्ो वमशन उच्च शैक्षिक र सयामयाक्जक मयापदण्डहरू लयाई पढयाउनको लयावग 
हो कक स्कू ल समुदयायको प्त्ेक सदस् अधिक अन्तरयानुष्ट्रिय टदमयाग बन्छ र आजटीिन शशषिया र सयामुदयाधयक 
क्जम्मेियारटीको लयावग इच्या विकससत गदनुछ।

मोटो: हयामटी हयाइल्याण्ड गिनु छरौं! 

स्कू ल हयाइलयाइट:
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• र्ोमस जेफरसन मध्य विद्यालय (TJMS) 
क्जल्या को मयात्र कडक्जटल र ग्ोबल नेतृत्व 
चुम्बक कयायनुक्रम, जो टनम्न पयाठ्यक्रमहरू प्दयान 
गदनुछ प्दयान गदनुछ:

 ° डिजजटल आटजा—वमचशत वमकडयया, रखेयाचचत्र, 
फोटोग्याफी, एटनमेसन, कडक्जटल कडजयाइन, 
3-D प्प्क्न्ङ DR एटनमेसन, कडक्जटल 
कडजयाइन, 3-D प्प्क्न्ङ

 ° डिजजटल ममडियया—क्यामेरया कोण, प्कयाश 
तत्व, हररयो स्क्रिन, िेब कडजयाइन, विज्यापन

 ° डिजजटल संगरीत—कडक्जटल सम्पयादन, 
कडक्जटल रचनया र सहयोग, ध्वटन कडजयाइन

 ° गेममङ—खेल टनमयानुण प्विधि, गेम कडजयाइन, 
जयाभयास्क्रिप्टको सयार् कोकडङ

 ° रोबोदटक्स —LEGO रोबोट, VEX IQ, र 
VEX EDR 

 ° िेलको ियाइि विश्व—टटीम खेल, स्यास्थ्य र 
पोषण, व्यक्तिगत प्शशषिण

• हयामटी 1:1 क्रोमबुक स्कू ल हरौं।

• षिेत्रटीय अनुभिहरू, पयार्िे प्ोफेशनलहरूमया 
पहँुच, द लटीडर इन मटी पयाठ्यक्रम, र जुटनयर 
उपलब्धि (JA) सकहतको नेतृत्व मयागनु  
प्स्याि गदनुछ

• पैटट्यट प्याइड एकेडेमटीले छैठरौं कषियाकया 
विद्यार्थीहरूलयाई मयाध्यवमक विद्यालयमया 
सफल पररितनुन गननु मद्दत गछनु। छैठरौं कषियाकया 
विद्यार्थीहरू सयातरौं र आठरौं कषियाहरूबयाट अलग 
हुन्छन् तयाकक वतनटीहरूको टोलटी शशषिकहरूले 
विशेष गरटी छैठरौं-कषियाकया विद्यार्थीहरूको 
लयावग सयामयाक्जक-भयािनयात्मक पयाठहरू मयाफनु त 
वतनटीहरूलयाई समर्नुन गननुमया ध्ययान केक्न्द्रत  
गननु सककू न्। (अपोइन्मेन् वियारया भ्रमणहरू 
उपलधि छन्।)

• उन्नत प्ेसमेंट पयाठ्यक्रमहरू र उपहयार र 
प्वतभयाशयालटी कयायनुक्रम प्स्याि गदनुछ

• TJMS िदथी स्कू ल हो र डे्स कोड नटीवतको 
मयाध्यमबयाट विद्यार्थी अवभव्यक्तिको  
समर्नुन गदनुछ।

• TJMS बयासे्टबल, बेसबल, फुटबल, ट्ययाक, 
कदम टटीम, र चटीयरलटीकडंग सकहत खेलको 
व्ययापक चयन प्दयान गदनुछ।

• गवतविधिहरू: रोबोटटक्स, एटनमे, बुक 
क्लबहरू, गेवमङ, चेस (रयाज्य च्याम्म्पयन), 
शैक्षिक टोलटी, कलया, बटीटया, विद्यार्थी पररषद, 
LGBTQ, इक्विटटी, र िेर ैअधिक

र्ोमस जेफरसन  
ममडिल स्कू ल

मोटो: पैटट्यट अब, देशभति सदयाको लयावग

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल

विद्यार्थी भनयाजा: 966
वप्न्सिपल: Joshua Bourgeois  
फोन: (502) 485-8273
ठदेगयानया: 1501 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 
िेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home
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कयामेरदेर ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 808
वप्न्सिपल: David Armour  
फोन: (502) 485-8279
ठदेगयानया: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 
िेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home

कममेरर मध्य विद्यालयमया, हयाम्ो प्यार्वमक फोकस शैक्षिक उपलब्धि हो। जब तपयाइँ हलिे र कषिया 
कोठया को मयाध्यम बयाट कहंड्नुहुन्छ, तपयाईं रोमयाञ्चक, ध्ययान केक्न्द्रत, र उच्च संरचचत विद्यार्थी स्कू ल 
भरमया ससक्े नोटटस गनुनुहुनेछ।

मोटो: हयाम्या वबद्यार्थीहरू हयाससल गछनुन् ककनकक हयामटी हयाम्ो आदशनु ियाक्, "उतृ्ष्टतया को अपेषिया 
हो," जो दुबै हयाम्या विद्यार्थीहरू र हयाम्या शशषिकहरू को लयावग लयागकू हुन्छ पयालन गदनुछरौं। 

स्कू ल हयाइलयाइट:

• शैक्षिक टोलटी, एटनमे/मंगया, वबटया क्लब, चेस, 
ड्यामया क्लब, वपङ पङ् क्लब, भविष्य समस्या 
समयाियान गनने, वगतयार क्लब, ज्ययाज ब्यान्, 
फोटोग्याफी क्लब, क्विक ररकल, र इयरबुक 
सकहत 20 भन्या बढटी अवतररति विद्यार्थी 
गवतविधिहरू प्दयान गदनुछ

• उपलधितयाको आियारमया, योग्य विद्यार्थीहरूले 
धछमेकी ब्यालयाडनु हयाईमया के्रकडटको लयावग 
कषियाहरू शलन सकछन्।

• रोजगयार रयाष्ट्रिय मयान्यतया प्याप्त शशषिकहरू, 
जस मध्ये िेर ैप्याप्त िया रया्रिटीय बोडनु 
प्मयाणटीकरण पछ्याइरहछेन्

• पुरस्यार-विजेतया ब्यान्, गयायक, र अकने सट्या 
कयायनुक्रमहरू प्दयान गदनुछ

• सुरक्षित र नयागररक विद्यालय कयायनुक्रममया 
भयाग शलन्छन्

• योग्यतया भएकया विद्यार्थीहरूकया सयार्ै उन्नत, 
सम्मयान र मयानक पयाठ्यक्रमहरूकया लयावग 
विशशष्ट गक्णत विवियान (DMS) कयायनुक्रम 
प्दयान गदनुछ



जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल   21

• पुनस्यानुपनया अभ्यासकया लयावग क्जल्या-टनियानुररत 
नमकूनया मध्य विद्यालय (RP)

• विद्यार्थी केक्न्द्रत ससकयाइमया केक्न्द्रत छ कक 
सकक्रय रूप दखख पयाठ्यक्रम र अकयानुलयाई 
पररयोजनया आियाररत शशषिया जस्ै 
अिसरहरूसँग विद्यार्थीहरूलयाई संलग्न गदनुछ

• प्त्ेक िषनु सम्बम्न्धत कलयाहरू मयाफनु त 
विद्यार्थीहरूलयाई दुई विज्यान, प्विधि, 
इन्जिटनयररङ्, कलया, र गक्णत (STEAM) मया 
आियाररत पयाठ्यक्रमहरू प्दयान गदनुछ

• 1:1 स्कू ल को रूपमया, सबै विद्यार्थीहरूलयाई 
स्कू लको टदनको समयमया प्योगको लयावग 
प्याप्त हुन्छ। गुगल कषिया कलयाकृवतहरू प्स्ुत 
गननुको लयावग प्योग गररन्छ कक सफलतया 
सटीपको ब्याकप्याक विद्यार्थीहरूलयाई प्दशनुन 
गदनुछ।

• कलया, सहकमथी ट्ुटोररङ, शयारटीररक शशषिया 
(PE), अनुककू लटी PE र अनुककू लन कलया, 
स्यास्थ्य, ब्यान्, आकने सट्या, कलया र मयानविकी, 
र कोरस सकहत सबै विद्यार्थीहरूको लयावग 
ऐन्च्कहरूको विस्ृत शृंखलया प्दयान गदनुछ

• शैक्षिक टोलटी, विद्यार्थी प्विधि नेतृत्व कयायनुक्रम 
(STLP), चचयरशलकडङ, से्टप टोलटी, केटया र 
केटटीहरूको बयासे्टबल, ियावषपि क पुस्क, झण्डया 
र ट्याकल फुटबल, क्रस-कन्ट्टी, भशलबल, 
िनुविपि द्या, ट््ययाक र फुटबल सकहत िेर ैविद्यार्थी 
गवतविधिहरू प्दयान गदनुछ

• स्कू ल िषनु भर स्कू ल पधछ नयाइट क्लबहरू 
प्दयान गदनुछ। नयाइट क्लबहरू विद्यार्थीहरूको 
रुचचको आियारमया वभन्न हुन्छन् तर आटनु क्लब, 
नयाइट केयर, नयाटक, तटीरदंयाजटी, नयाइटलटी 
समयाचयार, विज्यान प्विधि नेतृत्व कयायनुक्रम 
(STLP)/टेक क्लब, र सयामुदयाधयक बगैंचया 
समयािेश छन्।

• विद्यार्थीहरूलयाई जम्स्टस नयाउ लटनपि ङ हबहरूमया 
भयाग शलने अिसर प्दयान गदनुछ, युियाहरूलयाई 
प्णयालटीगत समस्याहरू समयाियान गननु एकसयार् 
आउन र लुइसवभलमया अझ न्ययायपकूणनु समुदयाय 
ससजनुनया गननु मद्दत गननु सशति बनयाउँछ

नयाइट ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 437
वप्न्सिपल: Jeronda Majors  
फोन: (502) 485-8287
ठदेगयानया: 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 
िेब: http://knight.jcps-ky.com

ममसन: इक्विटटी र समयानुभकूवतमया आियाररत ससकयाइ समुदयाय हुनको लयावग हयामटी प्त्ेक विद्यार्थीलयाई 
सयामयाक्जक, भयािनयात्मक र शैक्षिक रूपमया संलग्न र सशति बनयाउँछरौं

मोटो: जहयाँ उतृ्ष्टतया जयारटी छ 

स्कू ल हयाइलयाइट:

विद्यार्थी भनयाजा: 808
वप्न्सिपल: David Armour  
फोन: (502) 485-8279
ठदेगयानया: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 
िेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home

बसोबास स्
कूल
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लयाससटर ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 965
वप्न्सिपल: Jon Cesler  
फोन: (502) 485-8288
ठदेगयानया: 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214 
िेब: http://jcps_lassiter.campuscontact.com/

लयाससटरमया, हयामटी हयाम्ो सुरक्षित र संरचचत शशषियाको ियातयािरण, उच्च शैक्षिक अपेषियाहरू, र सकयारयात्मक 
स्कू ल संसृ्वतको लयावग पररचचत छरौं। लयाससटर मेरो स्कू ल मया नेतया हो जहयाँ विद्यार्थीहरू लयाई 21औ ं
शतयाब्टीको नेतृत्व र जटीिन कौशल व्यक्तिगत सशक्तिकरण र व्यक्तिगत बृधद्धको लयावग पढयाईन्छ।

मोटो: लयाससटर — जहयाँ हरके विद्यार्थी हयाई स्कू लको लयावग तययार छ 

स्कू ल हयाइलयाइट:

• भररजोन अवभनि लटनिं ग स्कू ल कक प्त्ेक 
विद्यार्थी आईप्याड र मयाससक डयाटया योजनयासँग 
विद्यार्थीहरूको लयावग घरमया अनुसन्धयान र स्कू ल 
को कयाम गननुको लयावग प्दयान गदनुछ

• प्वतष्टष्ठत क्याम््रिज अन्तरयानुष्ट्रिय विवियान 
कयायनुक्रम, अन्तरयानुष्ट्रिय स्यातक (IB) भन्या िेर ै
कलेज र विश्विद्यालयहरूवियारया मयान्यतया प्याप्त 
विश्को अग्णटी उन्नत कयायनुक्रम पयाठ्यक्रम 
प्दयान गदनुछ। AP कषियाहरू भयाषया कलया,  
गक्णत, विज्यान र सयामयाक्जक अध्ययनहरूमया 
उपलधि छन्।

• िेर ैरयाष्ट्रिय बोडनु प्मयाक्णत शशषिकहरू र एपल 
र गुगल प्मयाक्णत शशषिकहरू समयािेश गनने उच्च 
योग्य संकयाय रयाखछ

• विद्यार्थीहरूलयाई कलया, ब्यान्, कोरस, 
रचनयात्मक लेखन, आकने सट्या, र वभकडयो 
उत्पयादनमया कषियाहरू प्दयान गररे कलयात्मक र 
रचनयात्मक अवभव्यक्तिलयाई प्ोत्याहन टदन्छ

• हयाम्ो शैक्षिक र द्तु समझनया टटीमहरू (विगत तटीन 
बषनु को लयावग षिेत्रटीय गभननुर कप च्याम्म्पयन्स) 
मया भयाग शलनको लयावग चुनौतटी विद्यार्थीहरू टदन्छ

• बटीटया क्लब, रयाष्ट्रिय सम्मयान समयाज, र विद्यार्थी 
पोषण सल्याहकयार पररषद प्दयान गदनुछ

• आचनुरटी, बेसबल, बयासे्टबल, चटीयरलटीकडंग, 
क्रस कन्ट्टी, झण्डया फुटबल, फुटबल, सफ्टबल, 
ट्ययाक, भशलबल, स्यास्थ्य, र शयारटीररक शशषिया 
(PE) मया भयाग शलने अिसर प्दयान गरटी एर्लेटटक 
गवतविधि र टटीम िकनु लयाई प्ोत्याकहत गदनुछ

• खयानया पकयाउने, नयाटक, केटटीहरू जो कोड र 
खेल, रन मया केटटीहरू, वमनक्रयाफ्ट, रोबोटटक्स, 
सुरक्षित ससटर, विद्यार्थी पररषद, विद्यार्थी 
टेक्ोलोजटी नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), ियावषपि क 
पुस्क, र अगयाकड कहस्ैटनक उपलब्धिहरू  
सकहत िेर ैक्लबहरू र स्कू ल पधछ कयायनुक्रमहरू 
प्दयान गदनुछ
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• गक्णत, विज्यान र प्विधि (MST)  
म्याग्नेट कयायनुक्रम

• बटीजगक्णत र ज्ययावमवत सकहत  
उन्नत-स्रको गक्णत

• अवग्म कयायनुक्रम र प्वतभयाशयालटी  
विद्यार्थीहरूको लयावग प्ोग्यावमंग

• रोबोटटक्स र ईन्जिटनयरर, प्सयाद रयाज्य र 
रयाष्ट्रिय स्रमया पुरस्यार प्याप्त गननुको  
लयावग जयाटनन्छ

• पररयोजनया नेतृत्व मयागनु (PLTW)

• टेक्ोलोजटी-एप ससजनुनयाकतयानुहरू, कोकडंग, र 
अमेजन भविष्य ईन्जिटनयसनु पयाटनुनर

• विज्यान मेलया र STEM ससकयाइको प्दशनुन

• सयामुदयाधयक विद्यालय कयायनुक्रमको आयोजनया 
गनुनुहोस् जसले सम्पकूणनु पररियारको लयावग 
विद्यालय पधछकया कयायनुक्रमहरू र सेियाहरू 
प्दयान गदनुछ

• प्वतस्ियानुत्मक शैक्षिक टोलटीहरू र नेतृत्व 
अिसरहरू, केन्की संयुति रया्रि संघ 
(KUNA), केन्की युिया सभया (KYA), र रयाष्ट्रिय 
जुटनयर बटीटया क्लब, गक्णत गणनयाहरू, विज्यान 
ओलम्म्पययाड, गभननुर कप, बहस, भविष्य 
समस्या समयाियान, र द्तु समझनया सकहत

• 30 भन्या बढटी अवतररति कक्रययाकलयापहरू, 
क्लबहरू, र प्वतस्िथी एर्लेटटक  
टोलटीहरू संयुति

मेजरीक ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 1,001
वप्न्सिपल: Dr. Ronda George  
फोन: (502) 485-8299
ठदेगयानया: 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203 
िेब: http://meyzeek.jcps-ky.com

मेजटीक मध्य विद्यालय सन्तुशलत पयाठ्यक्रम प्दयान गदनुछ जसमया सबै विद्यार्थीहरू लयाई आलोचनयात्मक 
सोच्न र अकयादवमक उतृ्ष्टतया को लयावग चुनौतटी टदईन्छ। मेजटीकको ऐवतहयाससक प्वतष्टष्ठत गक्णत, 
विज्यान, टेक्ोलोजटी र ईन्जिटनयरर (STEM) कयायनुक्रम शहर भरबयाट सबै भन्या प्वतभयाशयालटी 
विवियानहरूलयाई आकवषपि त गदनुछ र असयाियारण अनुभि STEMको षिेत्रमया गवतशटील भविष्यको लयावग 
उनटीहरूलयाई तैययार गननुको लयावग कडजयाइन प्दयान गदनुछ। मेजटीक अनुभि STEM पकूछतयाछ र अन्ेषण को 
बढयािया टदन्छ जबकक एक सयार् कलयात्मक अवभव्यक्ति को एकीकरणको क्रममया ससकयाउने शैलटी र एक 
विविि शशषिया समुदयायको कहतहरूलयाई सम्बोिन गननु हो। मेजटीकको अटवितटीय समुदयाय, िनटी ईवतहयास, 
र टनरन्तर सफलतया ईन्धन स्कू ल को भयािनया हो कक मेजटीक रहस्पकूणनुको रूपमया जयाटनन्छ।

मोटो: आज एक शशषियार्थी। भोशल शलडर।

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल
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• पययानुिरण विज्यान म्याग्नेट कयायनुक्रम प्दयान 
गदनुछ, विद्यार्थीहरूलयाई प्योगशयालयाहरू, 
पररयोजनयाहरू, षिेत्र ययात्रयाहरू, र हयातहरूमया 
गवतविधिहरूको मयाध्यमबयाट पययानुिरण विज्यान 
ससकयाउने अनुभिको विस्ृत शृंखलयामया संलग्न 
गननुको लयावग मकूर को प्चुर मयात्रयामया हररयो 
ठयाउँको उपयोग गननुको लयावग अनुमवत टदन्छ 

• प्ोजेक्ट लटीड द िे (PLTW), जो कषिया सगयाई 
र उत्याह बढयाउँछ, सहयोग चलयाउँछ, र "आहया! 
षिणहरू" र गकहरो समझ। विद्यार्थीहरूले 
ईन्जिटनयररङ् र बयायोमेकडकल विज्यानमया 
PLTW कया गवतविधिहरूमया संलग्न हुनयाले, 
उनटीहरूलयाई हयाईस्कू ल र त्सभन्या  
बयाकहरकया शशषियाहरू हनेनु सक्े सम्भयािनयाहरू 
प्दयान गररन्छ।

• कडजयाइन र मोडशलको लयावग अिसरहरू प्दयान 
गदनुछ रचनयात्मकतयाको प्भयाि र उनटीहरूको 
जटीिनमया निटीनतयाको समझको विकयास गननु

• VEX रोबोटटक्स प्ेटफयामनु प्दयान गदनुछ, 
कडजयाइन, टनमयानुण, र कयायनुक्रम ियास्विक 
दुटनयया िस्ुहरू, जस्ै ट्याकफक बत्टी, टोल 
बकूर्, र रोबोट हवतययार

• वमकडल स्कू ल र हयाई स्कू ल वबद्यार्थीहरूको 
क्याम्पस सयाझया शैक्षिक फोकसमया 
स्स्रतयाको समर्नुनको अटवितटीय संरचनया।

• हयाम्या सम्बम्न्धत कलया पयाठ्यक्रम हयाई स्कू ल 
पषि मया हयाम्या एकेडेमटीहरू दपनुण तयाकक 
विद्यार्थीहरू उनटीहरू हयाई स्कू लमया सयानने 
प्स्यािको अन्ेषण गननु सकछन् झलक प्याप्त 
गननु सकछन्।

मैररयन सरी. मकूर स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 2,396
वप्न्सिपल: Traci M. Hunt  
फोन: (502) 485-8304
ठदेगयानया: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 
िेब: http://moore.jcps.schooldesk.net

मैररयन सटी मकूर स्कू लमया हयाम्ो संसृ्वत हयाम्ो वमशन र दशनुनबयाट उपजटी। हयामटी विद्यालय हुनको 
लयावग प्ययास गदनुछरौं जहयाँ विद्यार्थीहरू बन्न चयाहन्छन्, ियस्हरू कयाम गननु चयाहन्छन्, र समुदयायलयाई 
उनटीहरूकया बच्चयाहरू उपस्स्त हुन पयाउँदया गिनु छ। हयामटी लुइसवभलको शहरमया सबै भन्या ठूलो स्कू ल 
हो र गिनुसँग बयाह् देखख ग्ेड छ सेिया। तपयाईंको बच्चया सयात बषनुको लयावग हयामटीसँग हुन सकछ, जो मकूर 
को संयुति स्कू ल मोडेलको अटवितटीय लयाभ हो। 

स्कू ल हयाइलयाइट:
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• गक्णत/विज्यान/प्विधि (MST) म्याग्नेट कयायनुक्रम 
सयार्ै इन्जिटनयररङ् पयाठ्यक्रम र अवग्म कयायनुक्रम

• सुविियाहरू विद्यार्थीहरू 21 भयाषयाहरू बोल्े 

• विश् प्ससद्ध VEX रोबोटटक्स र  
ईन्जिटनयररङ् कयायनुक्रम

• केन्की संगटीत शशषिक संघ (KMEA) अकने सट्या, 
ब्यान्, र कोरसमया विशशष्ट मकूल्याङ्कनहरू

• चयाटनुडनु केटया स्याउट टु्प (#491) भएको एकमयात्र 
JCPS स्कू ल

• फौरशेशयया, GE उपकरणहरू, र न्युबगनु केटयाहरू र 
केटटीहरू क्लबसँग बशलयो सयामुदयाधयक सयाझेदयारटी

• फुटबल, बयासे्टबल र बेसबलमया ब्याक-टू-
ब्याक क्जल्या च्याम्म्पयनहरू

• न्युबगनुले विद्यार्थीहरूलयाई स्यानटीय, षिेत्रटीय र 
रयाष्ट्रिय स्रहरूमया शैक्षिक प्वतयोवगतयाहरूमया 
उतृ्ष्ट हुन मद्दत गछनु।

• ड्ोन कोसनुको सयार् बयाकहरटी कषियाकोठया रयाखछ

• भशलबल, चचयर, फुटबल, क्रस-कन्ट्टी, बेसबल, 
सफ्टबल, बयासे्टबल, टेटनस, आचनुरटी, फुटबल, 
खेलकुद, र नृत् प्स्याि गदनुछ

• भेररजोन इनोिेटटि लटनिं ग स्कू लको रूपमया,  
हयामटी सबै विद्यार्थीहरूलयाई कषियाकोठयामया र  
घरमया मयाससक डेटया समर्नुनको सयार् आइप्याड 
प्दयान गछछौं।

• भेररजोन र प्ोजेक्ट लेड द िे (PLTW) सँगको 
सयाझेदयारटीले विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, र 
गक्णत (STEM) अिसरहरू र विद्यार्थीहरूकया 
लयावग नययाँ प्विधि ल्याउने, अत्यािुटनक  
इनोभेसन ल्याबलयाई वित् पोवषत गरकेो छ।

• JAF, इंक, न्युबगनुसँग हयाम्ो समुदयाय सयाझेदयारटीको 
लयावग िन्यियाद स्कू ल लयाइसेन्स प्याप्त छ, हयाम्ो 
स्कू ल वभत्र पकूणनु रूपले पररचयालन नयाई पसल 
छ। Kutz 4 Kidz एउटया ठयाउँ हो जहयाँ हयाम्या 
विद्यार्थीहरूले कपयाल कयाट्न सकछन्।

• न्यकूबगनुले मेइजर, अमेजन, लोिे, क्याशलफोटनपि यया 
कोठरटीहरू, र जैप्ोस जस्या संस्याहरूसँगको 
सयामुदयाधयक सयाझेदयारटीमया गिनु गछनु जसले हयाम्ो 
विद्यालय वभत्र SACC—विद्यार्थी उपलब्धि 
सयामुदयामयक केन्द्र ससजनुनया गननु मद्दत गयको। 
SACC हयाम्ो वबद्यार्थी र पररियार लयाई कपडया, 
जुत्या, र हयाम्ो स्कू लमया सयाइटमया तयाजया 
उत्पयादनहरूको लयावग पहँुच प्दयान गरटी  
समर्नुन गदनुछ। 

न्कूबगजा ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 973
वप्न्सिपल: Nicole Adell  
फोन: (502) 485-8306
ठदेगयानया: 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 
िेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home

न्युबगनु वमकडल स्कू लमया, हयामटी विद्यार्थीहरूको ज्यानको लयावग उनको खोजमया प्ेरणया र टटीम िकनु , 
आलोचनयात्मक सोच, र आत्म-अनुशयासनको मयाध्यमबयाट आत्मविश्यासको बढयािया टदनको रूपमया 
विद्यार्थीहरू हयाम्ो िैश्श्क समयाजको योगदयान सदस् बन्नको लयावग लक्ष्य रयाखदछरौं।

मभजन: विद्यार्थी सफलतया 

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल
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• दृश्य र प्दशनुन कलया म्याग्नेट कयायनुक्रम, जो 
ब्यान्, कोरस, नृत्, नयाटक, आकने सट्या, र 
वभजुअल आट्नुस मया धछटो कषियाहरू शयावमल 
छन् प्दशनुन गदनुछ

• शैक्षिक, कलया, रचनयात्मकतया, र नेतृत्व मया 
उतृ्ष्टतया हयाससल गनने विद्यार्थीहरूको लयावग 
क्जल्याको मयात्र मध्य विद्यालय उपहयार र 
प्वतभयाशयालटी चुम्बक कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• अवग्म कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• लिक तयाशलकयाको उपयोग गदनुछ कक 
अनुदेशयात्मक समय अधिकतम र अवतररति 
शैक्षिक संििनुनको लयावग अिसर प्दयान गदनुछ

• हयाई स्कू ल के्रकडटको लयावग बटीजगक्णत I र 
ज्ययावमवत प्स्याि गदनुछ

• उच्च योग्य संकयायमया िेर ैरयाष्ट्रिय बोडनु 
प्मयाक्णत शशषिकहरू र वगफे्टड शशषियामया 
अनुमोटदत शशषिकहरू समयािेश छन्

• रयाष्ट्रिय जुटनयर बटीटया क्लब, विद्यार्थी प्विधि 
नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), केन्की संयुति 
रया्रि संघ (KUNA), केन्की युिया सभया 
(KYA), र सेिया-शशषिया पररयोजनयाहरू  
मयाफनु त विद्यार्थी नेतृत्वको लयावग अिसरहरू 
प्दयान गदनुछ

• एर्लेटटक्स, शैक्षिक प्वतयोवगतयाहरू, र 
चयासोको क्लबमया 40 भन्या बढटी अवतररति 
पयाठ्यक्रम गवतविधिहरूको मयाध्यमबयाट 
शयारटीररक, बौधद्धक, र सयामयाक्जक  
विकयासको लयावग अिसरहरूको विस्ृत 
विविितया प्दयान गदनुछ

नोई ममडिल विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 1,354
वप्न्सिपल: Jennifer Cave  
फोन: (502) 485-8307
ठदेगयानया: 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe

विविितया, रचनयात्मकतया, र अकयादवमक उतृ्ष्टतया - यटी मोई मध्य स्कू लको विशेषतयाहरू हुन्। चुनौतटीपकूणनु 
पयाठ्यक्रमहरू र प्त्ेक बच्चया को व्यक्तिगत प्वतभया प्दयान गररे, मोईहयाई स्कू लको मयांगहरूको लयावग तैययार छ 
जबकक उनटीहरूको युिया उत्याह र संसयारमया फरक पयानने इच्याको सम्मयान गदनुछ। नोईको वमशन विद्यार्थी केक्न्द्रत 
ियातयािरणको मयाध्यम बयाट सबै गवतविधिको लक्ष्य को रूपमया विद्यार्थी सफलतयामया ध्ययान केक्न्द्रत गनुनु हो; 
अंतःविषय टटीम शशषिण सँगठन; र कमनुचयारटी, अवभभयािक र समुदयायको सहयोगटी प्ययास गदनुछ। 

मोटो: शशषियामया 'NOE-टटकयाऊ' फरक!

स्कू ल हयाइलयाइट:
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• अवभनि ल्याब- ओकुलस Go VR हडेसेट,  
HTC Vive प्ो इमससपि भ VR हडेसेट,  
3D प्प्न्र, कोकडंग ककट, कडक्जटल वमकडयया 
उपकरण, र क्यामेरया 

• भेररजोन इनोिेटटि लटनिं ग स्कू लको रूपमया, 
हयामटी सबै विद्यार्थीहरूलयाई उनटीहरूको आफ्ै 
आईप्याड प्दयान गदनुछरौं, जुन उनटीहरूसँगै 
विद्यालयमया जयाने र जयाने ययात्रया गदनुछ

• एकल शलंग सेटटंगमया STEAM पयाठ्यक्रमको 
लयाभसँग युिया पुरुषहरूलयाई प्दयान गदनुछ

• हयाम्या कयायनुक्रमहरू, क्लबहरू, र 
गवतविधिहरूलयाई विद्यार्थीहरूलयाई शैक्षिक सटीप 
र नेतृत्व षिमतयाहरूको टनमयानुणमया मद्दत

• विद्यार्थी टेक्ोलोजटी नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), 
कोकडंग, मेकयाटनकल ईन्जिटनयरर, कडक्जटल 
कडजयाइन, र रोबोटटक्स सयार्ै आकने सट्या, ज्ययाज 
ब्यान्, शो कोइर, र रयाजदकूत कोयर सकहत पकूणनु 
संगटीत कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• अवतररति पठन र गक्णत हस्षिेप र संििनुन 
दैटनक पेश गरटीन्छ

• विद्यार्थी र कमनुचयारटीहरू बटीचको सम्बन्ध सुदृढ 
गननु पुनस्यानुपनया अभ्यासहरू (RP) लयागकू गदनुछ

• अवग्म कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• विज्यान, प्विधि, ईन्जिटनयरर, कलया, र गक्णत 
(STEAM) म्याग्नेट कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ 

फे्रिररक कयानकून ओल्मसे्टि 
एकेिदेमरी उत्तर

विद्यार्थी भनयाजा: 547
वप्न्सिपल: Tonkeyta Rodgers  
फोन: (502) 485-8331
ठदेगयानया: 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/olmstednorth

हयाम्ो वमशन भनेको विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया, र गक्णत (STEAM) मया क्याररयरहरूको 
अन्ेषणलयाई प्ोत्याहन गनुनु हो, सयान्वभपि क, कठोर टनददेशनहरू प्दयान गररे महत्वपकूणनु सोच, सहयोग, र 
निटीनतयामया आियाररत हो। सँगै, हयामटी प्त्ेक विद्यार्थीलयाई कलेज र क्याररयरको लयावग संलग्न, प्ेररत, 
सशति, र तययार हुने लक्ष्य रयाखछरौं। ओल्मसे्टड एकेडेमटी नर्नुमया हयाम्ो संसृ्वत हयाम्या युियाहरूलयाई कठोर 
टनददेशन प्दयान गनने हयाम्ो वमशनवियारया संचयाशलत छ - STEAM-केक्न्द्रत अन्ेषणको मयाध्यमबयाट सहयोग र 
समयािेशटीकरणलयाई प्ोत्याकहत गनने - निटीन भविष्य कडजयाइन गननु हो।

मोटो: आफ्ो सयाँचो नर्नु खोज्ुहोस्

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल
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फे्रिररक कयानकून ओल्मसे्टि 
एकेिदेमरी दणक्ण

विद्यार्थी भनयाजा: 642
वप्न्सिपल: Angela Allen  
फोन: (502) 485-8270
ठदेगयानया: 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214 
िेब: www.OASbrave.com

मुयि विषयहरूमया शैक्षिक प्िटीणतयाको अवतररति, फे्रडररक कयानकून ओल्मसे्टड एकेडेमटी सयाउर्कया युिया 
मकहलयाहरूले विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया र गक्णत (STEAM) सटीपहरूमया टनपुण हुनेछन्; कलया 
को लयावग एक समझ र प्शंसया; र वतनटीहरूको विविि समुदयायहरूलयाई अर्नुपकूणनु सेिया प्दयान गनने षिमतया 
टदन्छ। हयाम्ो दृष्टष्ट STEAM-आियाररत शशषिया मयाफनु त 21औ ंशतयाब्टीको सटीपले सुसज्जित ओल्मसे्टड 
एकेडेमटी सयाउर् छोड्ने हयाम्या प्त्ेक युिया मकहलयाहरूको लयावग हो।

स्कू ल हयाइलयाइट:

• सबै बयाशलकया सयािनुजटनक मयाध्यवमक विद्यालय

• युिया मकहलयाहरूको STEAM एकेडेमटी STEAMमया 
आियाररत कोर पयाठ्यक्रम, निटीन टेक्ोलोजटी 
पयाठ्यक्रम, र दृश्य र प्दशनुन कलया प्दयान गदनुछ

• टेक्ोलोजटी पयाठ्यक्रमहरूमया रोबोटटक्स, FUSE, 
TechFit, प्ोग्यावमंग, प्ोजेक्ट लटीड द िे (PLTW), 
विद्यार्थी टेक्ोलोजटी लटीडरशशप प्ोग्याम (STLP), र 
मस्कटिवमकडयया सयामेल छन्

• ब्यान्, कोरस, अकने सट्या, वपययानो, र उन्नत कलया 
सकहत वभजुअल र प्दशनुन कलयाहरूको एरदे  
प्दयान गदनुछ

• क्लब र खेलहरूमया शैक्षिक टोलटी, ियातयािरणटीय 
क्लब, बयाइक क्लब, फोटोग्याफी क्लब, रयाइटसनु 
क्लब, बयासे्टबल, भशलबल, फुटबल, सफ्टबल, 
नृत्, चचयर, र से्टप टोलटी समयािेश छन्

• सयामुदयाधयक सयाझेदयारटी कयायनुक्रममया नेतृत्व 
कयायनुक्रममया मकहलयाहरू सयामेल छन्; केटटीहरू 

R.I.S.E. मया (आत्म-अवभव्यक्तिको मयाध्यमबयाट 
व्ययायियाहरू क्रयांवतकयारटी); मकहलया आधर्पि क नेतृत्व 
कयायनुक्रम; युिया लेखक ग्टीनहयाउस; केन्की संयुति 
रया्रि संघ (KUNA); वबटया; केन्की विज्यान केन्द्र; 
दयया एकेडेमटी विज्यान, प्विधि, ईन्जिटनयरर, र 
गक्णत (STEM) सयाझेदयारटी; र केनु्ककययानया STEM 
सयाझेदयारटीको केटटी स्याउट्स हो।

• अमेररकयाको केन्कीको पकहलो म्याग्नेट 
स्कू लहरूले रयाष्ट्रिय रूपमया प्मयाक्णत म्याग्नेट स्कू ल

• 1:1 स्कू ल को रूप मया, ओल्मसे्टड एकेडेमटी 
दक्षिण (OAS) मया प्त्ेक विद्यार्थी एक उपकरण 
उनटीहरूलयाई प्त्ेक कषियामया तोककएको छ। 
यो हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई एक कडक्जटल शशषिया 
प्ेटफमनु र शशषिकहरूसँग जो सबै सयामग्टी 
षिेत्रहरूमया कयायनुक्रमहरू को सरणटीको मयाध्यमबयाट 
कडक्जटल शशषियाको कयाययानुन्यनसँग प्दयान गदनुछ।
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• बयाटो अन्ेषण गनुजाहोस्: आफ्ो प्कयारको 
पकहलो मध्य विद्यालय लुइसवभलको 
एकेडेमटीहरूसँग पंक्तिबद्ध मयागनु अन्ेषण प्स्याि 
गननुको लयावग हो! हयाम्ो निटीन कयायनुक्रम कहत र 
योग्यतयाको विद्यार्थी अन्ेषण समर्नुन। हयाम्या 
अटवितटीय टोलटीहरू पटन प्त्ेक रोक्जएको बयाटोमया 
जोकडएकया छन्। 

 ° रोबोदटक्स र इन्जिडनयररङ् (अत्यािुटनक 
VEX रोबोटटक्स र प्वतस्ियानु टोलटी)

 ° हदेल्थकेयर सयाइसि (नससपि ङ, CPR, एनयाटॉमटी, 
मेकडकल कडटेब्क्टभस)

 ° व्यापयार मल्रीमरीडियया (कडक्जटल वमकडयया, 
ग्याकफक कलया, वित्टीय सयाषिरतया)

• सेिया ससकयाउने: समुदयाय आियाररत, अन्तःविषय 
सेिया-ससकयाउने पररयोजनयाहरू र बहुमकूल् षिेत्र 
ययात्रया अिसरहरू को मयाध्यम बयाट विद्यार्थीहरूलयाई 
सशति बनयाउँछ

• समर्जान: एम्बेडेड विद्यार्थी सफलतया समय (SST) 
को दौरयान एम्बेडेड संििनुन र हस्षिेप अिसर 
प्दयान गदनुछ। हयामटीसँग घरवभत्रै मयानससक  
स्यास्थ्य व्यिसयायटी र पयाररियाररक स्ोत केन्द्र 
(FRC) पटन छ।

• नययाँ सुविियाहरू: अत्यािुटनक, उच्च प्विधि, 
ियातयािरण मैत्रटी भिन प्दयान गदनुछ

• छैठौं ग्ेि एकेिदेमरी: मध्य विद्यालयमया संक्रमण 
कम गननुको लयावग छुटै् पखेटयामया छैठरौं कषियाकया 
विद्यार्थीहरूलयाई स्यानयान्तरण गदनुछ र प्त्ेक 
विद्यार्थीलयाई समुदयाय को टनमयानुणको लयावग टटीम 
प्दयान गदनुछ

• कलया: पुरस्यार विजेतया ब्यान्, आकने सट्या, गयानया 
बजयाने ियालया, दृश्य कलया, र धर्एटर कयायनुक्रम 
प्दयान गदनुछ

• एर्लेदटक्स: हरके जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक 
स्कू लहरू (JCPS) वमकडल स्कू ल खेलकुदकया 
लयावग अिसरहरू सकहतको सफल एर्लेटटक 
कयायनुक्रम होस्ट गदनुछ

• अवतररक्त पयाठ्यक्रम: क्यापेलया कोयर, शैक्षिक 
टटीम, एटनमे क्लब, MLKU (कयालो विद्यार्थी 
संघ), सबैभन्या रयाम्ो सयार्टी, चेस टटीम, कोकडंग, 
खयानया पकयाउने, नयाटक, कक्रस्चियन एर्लटीटहरू 
को फेलोशशप, R.I.S.E., मया केटटीहरू, GSTA, 
हरैटी पॉटर क्लब, जुटनयर बटीटया क्लब, सहकमथी 
मध्यस्कतयानु, रमैकयास्ट प्सयारण टटीम, रयामसेज्ययाज 
ब्यान्, कहसयात्मक कदम, स्टयार ियासनु क्लब, 
विद्यार्थी पररषद, दृश्य कलया समयाज, विद्यार्थी 
आियाज सवमवत, र अधिक

रयामसे ममडिल विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 1,060 
वप्न्सिपल: Dr. Terra Greenwell  
फोन: (502) 485-8391
ठदेगयानया: 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 
िेब: jcps-ramsey.campuscontact.com

ममसन: असयाियारण शैक्षिक अनुभि प्दयान गननु जसले विद्यार्थीहरूलयाई सशति शशषियार्थीहरू, सेिया-विचयार 
भएकया नेतयाहरू, र विश्व्ययापटी रूपमया क्जम्मेियार नयागररकहरू विकयास गररे उनटीहरूको जुनकूनहरू पछ्याउन 
तययार गदनुछ 
मभजन: रयामसे वमकडल स्कू ल JCPS मया प्मुख मध्य विद्यालय हुनेछ।  
मोटो: महयान हुन सेिया!

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल
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सु्टअटजा एकेिदेमरी

विद्यार्थी भनयाजा: 830
वप्न्सिपल: Monica Hunter 
फोन: (502) 485-8334
ठदेगयानया: 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 
िेब: sites.google.com/view/froststuart/home

समुदयायसँग सयाझेदयारटीमया, सु्टअटनु एकेडेमटी को वमशन विवियानहरूलयाई 21औ ंशतयाब्टीकया नेतयाहरू जो 
हयाई स्कू लको लयावग तययार छन् सशति बनयाउनको लयावग हो।

मोटो: हयामटी ससक्को लयावग आविष्यार गददैछरौं!

स्कू ल हयाइलयाइट:

• सयातरौं र आठरौं कषियाकया विद्यार्थीहरूलयाई मयात्र 
अवग्म कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• सुविियाहरूमया क्जल्या मया सबै भन्या रयाम्ो को 
बटीच मया एर्लेटटक र अवतररति पयाठ्यक्रम 
गवतविधिहरूको ककस्म प्दयान गदनुछ

• शयारटीररक शशषिया (PE) कषियाहरूमया अत्यािुटनक 
उपकरणहरूको सयार् कफटनेस प्योगशयालया 
प्दयान गदनुछ

• अवभभयािक सगयाई र अवभभयािक रयातहरूको 
मयाध्यम बयाट सहभयावगतयाको लयावग अिसर प्दयान 
गदनुछ, प्पं्ंससपल र नेतृत्व टटीम, षिेत्र ययात्रयाहरू, 
स्यंसेिटी, र अवभभयािक-शशषिक सम्मेलनहरू 
सँग िेब ियातयानु गदनुछ

• अधिकयांश मध्य विद्यालयहरू भन्या सयानो 
कषियाको आकयार, पररयोजनयामया आियाररत 
ससकयाइ अिसरहरू, 1:1 प्विधि पहँुच, र सकक्रय 
र सहयोगटी शैक्षिक, व्यिहयार, सयामयाक्जक, र 
भयािनयात्मक हस्षिेपहरू र समृधद्ध प्दयान गननु 
रणनटीवतक फोकस प्दयान गदनुछ

• ब्यान्, आकने सट्या, र कोरस, सयार्ै केटयाहरू र 
केटटीहरूको क्लब कयायनुक्रमहरू प्स्याि गदनुछ

• भेररजोन इनोिेटटि लटनिं ग स्कू लको रूपमया, 
हयामटी सबै विद्यार्थीहरूलयाई वतनटीहरूको 
आफ्ै आईप्याड प्दयान गछछौं जुन विद्यालय 
िषनुको दौडयान उनटीहरूसँग विद्यालयमया जयाने र 
विद्यालयबयाट ययात्रया गनने गदनुछ।

• विज्यान, प्विधि, ईन्जिटनयरर, कलया, र गक्णत 
(STEAM) प्ोग्यावमंग प्दयान गदनुछ
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िेससे्टनजा कलयाको लयावग 
ममडिल विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 708
वप्न्सिपल: Hollie Smith  
फोन: (502) 485-8345
ठदेगयानया: 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212 
िेब: www.westernmiddlearts.com

• भेररजोन इनोिेटटि शशषिया स्कू ल

• बयाटो अन्ेषण गनुजाहोस्: िेस्टननु वमडल स्कू ल 
फर द आट्नुस लुइसवभलको एकेडेमटीहरूसँग 
वमल्ोजुल्ो मयागनुहरू अन्ेषण गनने प्स्याि गनने 
आफ्ो प्कयारको पकहलो मध्य विद्यालय हो! 
हयाम्ो कलयात्मक र निटीन कयायनुक्रमहरूले टनम्न 
सकहत क्याररयर विकल्पहरूलयाई समर्नुन गदनुछ:

 ° डिजयाइन र संचयार (से्टज उत्पयादन र 
कडजयाइन, रचनयात्मक लेखन, कफल्म टनमयानुण)

 ° डनमयाजाण र ससजजानया (कडक्जटल गटीत लेखन, 
कोररयोग्याफी, परम्परयागत र उदटीयमयान 
संगटीत समकूहहरू)

• उपहयार र प्वतभयाशयालटी विद्यार्थीहरूको लयावग 
अवग्म कयायनुक्रम र प्ोग्यावमंग शयावमल छ

• क्जल्याव्ययापटी दृश्य र प्दशनुन कलया म्याग्नेट 
रूपमया कयायनु गदनुछ

• ियाद् संगटीत, भोकल संगटीत, नृत्, नयाटक, र 
दृश्य कलयाहरू प्त्ेक विद्यार्थीको टदनको 
एम्बेडेड पषि हुन्।

• विद्यार्थीहरू प्दशनुन र अन्य शोकेस मया भयाग 
शलन्छन् बषनु भर जनतयाको लयावग खुलया गदनुछ।

• विद्यार्थी नेतृत्व अिसरहरूमया बटीटया क्लब, 
विद्यार्थी पररषद,् र विद्यार्थी प्विधि नेतृत्व 
कयायनुक्रम (STLP) समयािेश छन्।

• फोटोग्याफी क्लब, बयालबयाशलकयाको लशलत 
कलया क्लब, प्ोजेक्ट शलट, डयान्स टटीम, 
से्टप टटीम, कवितया क्लब, इयरबुक क्लब, 
रोबोटटक्स, बयासे्टबल, चटीयरलटीकडंग, नृत्को 
टुक्रया, भशलबल क्लब, फुटबल, र ट््ययाक सकहत 
अवतररति गवतविधिहरू प्दयान गदनुछ

• सम्पकूणनु पररियारको लयावग कयायनुक्रमको विस्ृत 
विविितयासँग सयामुदयाधयक स्कू ल प्दयान गदनुछ

कलयाको लयावग िेस्टननु वमडल स्कू लमया हयाम्ो वमशन शशक्षित र शैक्षिक र कलयामया प्दशनुनको मयाध्यमबयाट 
उनटीहरूलयाई सफल, दययालु, र हयाम्ो विविि संसयारमया रचनयात्मक नयागररकहरूको लयावग तययार गननुको 
लयावग प्ेररत गनुनु हो। हयामटी उच्च प्दशनुन स्कू ल हो कक रचनयात्मकतया र कल्पनयाको बढयािया टदन्छरौं जबकक 
हयाम्या विद्यार्थीहरूको इच्या दुबै शशषियाविद ्र दृश्य र प्दशनुन कलयामया उतृ्ष्टतया हयाससल गननुको लयावग 
बन्नको लयावग प्ययास गदनुछरौं।

मोटो: जहयाँ प्दशनुन नै सबै कुरया हो

स्कू ल हयाइलयाइट:

बसोबास स्
कूल
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िेस्टपोटजा ममडिल स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 1,130
वप्न्सिपल: Jodie Zeller  
फोन: (502) 485-8346
ठदेगयानया: 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222 
िेब: www.westportmiddle.com

िेस्टपोटनु वमकडल स्कू लमया, हयामटी विश्यास गछछौं कक हयामटी सुरक्षित र हरेचयाह गनने ियातयािरण प्दयान 
गरटी शैक्षिक र व्यक्तिगत बृधद्ध लयाई प्ोत्याकहत गररे प्त्ेक विद्यार्थी लयाई प्ेररत गननु सकछरौं। हयाम्ो 
वमशन सहयोगटी कोच विद्यार्थीहरू र अकयानु लगयातयार शशषिया समुदयाय टनमयानुण गननुको लयावग हो। यसले 
टनरन्तरतया, समुदयाय, सहयोग र कोचचङको हयाम्ो मकूल मयानहरू प्वतवबम्म्बत गदनुछ।

स्कू ल हयाइलयाइट:

• मोने्सरटी म्याग्नेट कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ। 
(यस कयायनुक्रमको बयारमेया र्प वििरणहरूको 
लयावग पकृष्ठ 47 हनेुनुहोस्।)

• इलसटे्टटभ गक्णत, अनुसन्धयानमया आियाररत 
पयाठ्यक्रम प्दयान गदनुछ

• िेस्टपोटनु JCPS अन्ेषण एकेडेमटी मयागनु 
पररयोजनयाको विद्यार्थीहरूलयाई सम्बम्न्धत 
कलया कषियाहरूको लयावग विद्यार्थी कहत 
र लुइसविलेको हयाई स्कू ल एकेडेमटीसँग 
गठबन्धनको मयागनुको अनुमवतको भयाग हो। 
यटी अिसरहरू आकने सट्या शयावमल छन्; ब्यान्; 
कोरल संगटीत; नयाटक; नृत्; शयारटीररक 
शशषिया (PE); स्यास्थ्य विज्यान; रोबोटटक्स; 
कोकडंग; विज्यान, प्विधि, ईन्जिटनयरर, र 
गक्णत (STEM); सयामयान्य प्विधि; क्याररयर 
विकल्प; अवफ्रकी अमेररकी इवतहयास; 
र दृश्य कलया अिसरहरू सयार्ै रयाम्ो 
सयार्टीहरूको रूपमया यस्ो कयायनुक्रम गदनुछ।

• लुइसवभल (UofL) हस्याषिर सयाझेदयारटी 
स्कू लको विश्विद्यालय को रूपमया  
सेिया गदनुछ

• रोबोटटक्स टोलटी, फुटबल, शैक्षिक टोलटी, 
सफ्टबल, फुटबल, र ल्याक्रोस सकहत 
व्ययापक अवतररति र एर्लेटटक  
गवतविधिहरू प्दयान गदनुछ

• सल्याहकयार प्ोग्यावमंग प्दयान गदनुछ कक 
सयामयाक्जक र भयािनयात्मक रूपमया केक्न्द्रत 
टटीमको मयाध्यमबयाट विद्यार्थीको समर्नुन 
प्दयान गदनुछ- र समुदयाय टनमयानुण पयाठ  
र अभ्यास

• विद्यार्थीहरूको ससकयाइको टनपुणतयालयाई 
समर्नुन गननु इम्बेडेड संििनुन र हस्षिेप 
प्णयालटीहरू प्दयान गदनुछ

बसोबास स्
कूल
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म्याग्ेट स्कू लहरूले अटवितटीय पयाठ्यक्रमको लयावग सम्पकूणनु-विद्यालय दृष्टष्टकोण प्दयान गदनुछ। 
म्याग्नेट स्कू लहरू विषय आियाररत शशषिया को विशेष टनददेशन प्दयान गदनुछ कक विद्यार्थी कहत, प्वतभया, र 
षिमतयाहरूलयाई अपटील गदनुछ। क्जल्या वभत्र, म्याग्नेट विद्यालयहरूले विवभन्न सयामयाक्जक आधर्पि क पृष्ठभकूवम, 
जयावत र शैक्षिक उपलब्धि स्रकया विद्यार्थीहरूलयाई आकवषपि त गछनुन्। 

परम्परयागत म्याग्ेट स्कू लहरू अन्य म्याग्नेट स्कू लहरूबयाट फरक छ कक उनटीहरू K–12 बयाट परम्परयागत 
म्याग्नेट स्कू लहरूलयाई पयाइपलयाइन प्दयान गदनुछन्। विद्यार्थीहरू परम्परयागत म्याग्नेट स्कू लहरूमया स्टीकयार 
गरटीएको छ कक कयायनुक्रममया आफ्ो शशषिया पकूरया गननुको लयावग टै्कमया छन्। वतनटीहरूले JCPS मयाफनु त प्गवत 
गदयानु परम्परयागत म्याग्नेट विद्यालयमया जयारटी रयाख् पुन आिेदन टदन आिश्यक पददैन। 

परम्परयागत कयायजाक्रमसँग उच्च संरचचत, कफतयानु गननुको लयावग आियारभकूत शशषियाको ियातयािरण प्दयान गदनुछ:

• कोर विषयहरू र ग्ेड स्र पयाठ्यक्रममया ध्ययान टदन्छ। 

• उच्च शैक्षिक मयापदण्ड, उचचत आचरण, नयागररकतया, र आत्म अनुशयासनको विकयासमया जोड टदए। 

• व्यिस्स्त कषियाहरू जसलयाई रयातटी होमिकनु  र स्कू ल टनयमहरू (डे्स कोड सकहत) को सख्त पयालन 
आिश्यक छ।

• वमशन अनुदेशयात्मक दृष्टष्टकोणमया केक्न्द्रत छ कक विद्यार्थीहरूलयाई आियारभकूत ज्यानको टनमयानुण र मौशलक 
सटीपमया उच्च षिमतया हयाससल गननु सकछ।

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

म्यागनेट स्कू ल

आिेदन म्ाग्वेट स्कू लहरू वा म्ाग्वेट काय्षक्रिहरूिा रुचच राख्वे सबै 
ववद्ार्थीहरूको लाप्ग, आिश्यक छ, त्ो बयाहदेक जो वत्षिारिा परम्परागत रिार्प्िक 
म्ाग्वेट स्कू लिा पनर परम्परागत म्ाग्वेट िध्य ववद्ालयिा जारी छ नक आफ्ो 
घरको िेगाराको सवेवािा जारी राख् चाहरवे ववद्ार्थीहरूको लाप्ग बाहके हो।

फयास्ट तथ्यहरू

यातायात रििार, जवे ग्ाहि ब्ाउर स्कू ल को बाहके*

3 म्याग्ेट स्कू लहरू
• जे. ग्याहम ब्याउन स्कू ल
• W.E.B. डुबोइस अकयादमटी
• ग्ेस जेम्स एकेडेमटी उतृ्ष्टतया

3 परम्परयागत म्याग्ेट स्कू लहरू
• ब्यारटे टे्कडशनल
• जेफरसन कयाउन्टी टे्कडशनल
• जॉनसन टे्कडशनल

JCPS ले मध्य विद्यालय स्रमया छ जजल्याव्यापरी म्याग्ेट स्कू लहरू प्दयान गदनुछ:
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म्
ागरवेट स्

कूल

नोट गननुको लयावग महत्वपकूणनु

• ितजामयान िया पकूिजा म्यागनेट स्कू ल विद्यार्थीहरूको भयाइबदहनरी आिेदन प्डक्रययामया 
प्यार्ममकतया प्याप्त गददैनन्। यद्वप, एउटै जन् वमवत (जुमल्याहया, तटीन, आटद) जो 
म्यागनेटको लयावग आिेदन टदइरहकेया छन् भयाईहरूको लयावग आिेदन आिेदनको 
रूपमया व्यिहयार गररनेछ। यटी अिस्यामया, आमया बुबया अझै पनटी प्त्ेक बच्चयाको 
लयावग अलग आिेदन पेश गनुनुपछनु।

• म्याग्ेट स्कू लहरूले आिेदन प्डक्रययाको भयागको रूपमया र्प जयानकयाररीको 
लयावग सोध्न सकछन्, जस्ै विद्यार्थीको कयामको नमकूनया िया परटीषिण स्ोरहरू हो। 
यटद विद्यालयलयाई र्प जयानकयारटी चयाकहन्छ भने, कृपयया तुरुन्तै जियाफ टदनुहोस् 
र जयानकयारटी ससिै विद्यालयमया पठयाउनुहोस्। यटद अनुरोि गररएको जयानकयारटी 
विद्यालयमया पेश गरटीएको छैन भने आिेदन अिकूरो मयाटननेछ।

• ट्देडिशनल म्याग्ेट मयाध्यममक विद्यालयमया भनयाजा भएकया विद्यार्थीहरू दुई 
JCPS पयारम्पररक म्याग्ेट उच्च विद्यालयहरू मध्ये एउटयामया भयाग सलन 
पयाइपलयाइनमया छन्: बटलर टे्कडशनल स्कू ल िया लुइसवभल मयाले हयाई। 
टे्कडशनल स्कू ल विद्यार्थीहरू आठरौं कषियामया आफ्ो स्कू ल प्यार्वमकतया  
संकेत हुनेछ।
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• मुयि विषयहरूमया उच्च-गुणस्र टनददेशन  
प्दयान गदनुछ

• शटीषनु-मकूल्याङ्कन गररएको शैक्षिक प्दशनुनको 
लयामो समयदेखख चशलरहकेो परम्परया

• ब्यारटे केयर कयायनुक्रमको मयाध्यमबयाट सेिया 
शशषिया मया स्कू लव्ययापटी जोड, जो समुदयायको 
सेियाको अिसरसँग विद्यार्थीहरूलयाई  
प्दयान गदनुछ 

• कलयामया उतृ्ष्ट सम्बम्न्धत कलया अिसरहरू; 
कोरस; सङ्गटीत; ब्यान्; आकने सट्या; विज्यान, 
प्विधि, इन्जिटनयररङ्, र गक्णत (STEM); 
शयारटीररक शशषिया (PE); र स्यास्थ्य

• पुरस्यार-विजेतया एर्लेटटक्स, बयासे्टबल, 
फुटबल, टेटनस, भशलबल, कफल्ड हक्ी, 
बेसबल, चचयर, नृत्, र गल्फमया क्जल्या र 
रयाज्य च्याम्म्पयनशशपहरू

म्यागनेट स्कू ल प्ोफयाइल 

ब्यारदेट ट्देडिशनल मध्य विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 636
वप्न्सिपल: Amy Strite  
फोन: (502) 485-8207
ठदेगयानया: 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206 
िेब: http://barret.jcps.schooldesk.net

ब्यारटे टे्कडशनल मध्य विद्यालय संरचचत ियातयािरण प्दयान गदनुछ कक प्त्ेक विद्यार्थीलयाई आफ्ो उच्चतम 
षिमतया सम्म पुग्नको लयावग सयांसृ्वतक विविितया, सिैं पररितनुन हुने दुटनययामया आजटीिन शशषियार्थी बन्ने 
अनुमवत टदन्छ। हयाम्ो वमशन हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई उतृ्ष्टतयाको पधछ लयाग्न, करुणया प्दशनुन गननु, व्यक्तिगत 
क्जम्मेियारटी वबकयास गननु, र अरुको सेियाको मयाध्यमबयाट सम्मयानको संसृ्वत टनमयानुण गननु ससकयाउनु हो।

मोटो: उतृ्ष्टतयाको परम्परया 

स्कू ल हयाइलयाइट: 



जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल   37

• क्जल्याव्ययापटी म्याग्नेट स्कू ल कषिया 12 बयाट 
ककंडरगयाटनुन सेिया

• विद्यार्थीहरू पंक्तिबद्ध, कलेज तययारटी, उदयार 
कलया पयाठ्यक्रम आत्म-टनददेशशत शशषियाको 
हयाम्ो चयार ससद्धयान्तमया आियाररतमया संलग्न छ: 
स्त्रितया, सहयानुभकूवत, पहल, र निटीनतया।

• शैक्षिक कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ जसले 
महत्वपकूणनु, खुलया टदमयाग, र रचनयात्मक विचयारक 
खेतटी गदनुछ जो जोखखम शलन र नययाँ ज्यानको 
लयावग उत्ुक छन्

• ससकयाउने ियातयािरण प्दयान गदनुछ कक दययालु, 
सकहष्ु, र सम्मयानजनक मयानिको विकयास 
गदनुछ जो सयांसृ्वतक विविितयाको मकूल् र 
समुदयायमया योगदयान गछनु

• ग्ेड स्र शैक्षिक प्दशनुन र उमेर उपयुति 
सयामयाक्जक सटीप यो अनौपचयाररक शैक्षिक 
सेटटङ्गमया सफलतयाको लयावग अपेक्षित छ।

• विद्यार्थीहरू हयाम्ो P.I.R.A.T.E. मया भयाग शलन्छन् 
1:1 य्रिहरू कयायनुक्रम, जसको मयाध्यमबयाट 
उनटीहरूलयाई ससक्को लयावग प्योग गननुको 
लयावग आईप्याड िया क्रोमबुक जयारटी गररन्छ।

• विद्यार्थीहरूलयाई 90 वमनेटको लिक तयाशलकया 
प्योग गरटी टनियानुररत गररएको छ।

• विद्यार्थीहरूले सयातरौं कषियाको रूपमया 
प्यारम्म्भक रूपमया हयाई स्कू ल के्रकडटको लयावग 
पयाठ्यक्रमहरू शलने अिसर छ।

जे. ग्याहम ब्याउन स्कू ल

विद्यार्थी भनयाजा: 738
वप्न्सिपल: Angela Parsons  
फोन: (502) 485-8216
ठदेगयानया: 546 South First Street, Louisville, KY 40202 
िेब: http://www.mybrownschool.org

आत्म डनददेणशत णशक्या: जे ग्याहम ब्याउन स्कू ल, मकूल म्यागनेट स्कू ल, स्-टनददेशशत शशषिण ियातयािरणमया 
पलयाउने विद्यार्थीहरूको लयावग क्जल्याव्ययापटी म्यागनेट स्कू ल हो। हयाम्ो वमशन अवभनि सोच खेतटी 
र सयांसृ्वतक उत्रदयायटी ससकयाउने ियातयािरण वभत्र स्त्रितया, सहयानुभकूवत, र पहलको पयालनपोषण 
छ। जे ग्याहम ब्याउन स्कू ल विद्यार्थीहरू "टनददेशशत टदमयाग र शशक्षित हृदय" आत्म टनददेशशत, आजटीिन 
शशषियार्थीहरू छन्।

स्कू ल हयाइलयाइट: 

म्
ागरवेट स्

कूल
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• क्जल्याव्ययापटी म्यागनेट विद्यालय

• प्विधिको लयावग 1:1 अनुपयात प्दयान गदनुछ 
कक सुटनस्चित गदनुछ कक प्त्ेक विद्यार्थी 
व्यक्तिगत उपकरण (क्रोमबुक िया आईप्याड) 
प्याप्त गदनुछ।

• डुबोइस एकेडेमटी प्मयाणमया आियाररत 
अनुसन्धयान र सयांसृ्वतक रूपबयाट उत्रदयायटी 
शशषिणबयाट विद्यार्थीहरूलयाई सकक्रय रूपमया 
संलग्न गननुको लयावग उनटीहरूलयाई शशषियार्थी र 
आत्म-जयागरूक युियाहरूको रूपमया बढ्छन्। 
कोर ससद्धयान्तहरू सयाषिरतया, संयियात्मकतया, 
सयामयाक्जक विज्यान, टेक्ोलोजटीको उपयोग, र 
विदेशटी भयाषया बोल्े जोड टदन्छन्।

• विद्यार्थीहरूले P.R.I.D.E. नेतृत्व 
विशेषतयाहरूमया ध्ययान केक्न्द्रत गररे, जस्ै 
दृढतया, लचचलोपन, पहल, अनुशयासन, र 
समयानुभकूवत गदनुछ।

W.E.B. िुबोइस अकयादमरी

विद्यार्थी भनयाजा: 600
वप्न्सिपल: Robert Gunn  
फोन: (502) 485-7600
ठदेगयानया: 3307 East Indian Trail, Louisville, KY 40213
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy

केटयाहरूको लयावग सलङ्ग-विणशष्ट म्याग्ेट: W.E.B. डुबोइस एकेडेमटी अवभनि मध्य विद्यालय 
हो कक 2018-19 स्कू ल बषनु को दौरयान खोशलएको छ। सबै पुरुष विद्यार्थीहरूकया लयावग खुलया, 
हयाम्ो निटीन ससकयाइ ियातयािरणले कठोर र आकषनुक दुिै ककससमको अफ्रोसेन्न्ट्क, बहुसयांसृ्वतक 
पयाठ्यक्रम प्दयान गदनुछ। हयाम्ो वमशन संलग्न, बयाियाहरू लयाई हटयाउन, र उतृ्ष्टतया प्याप्त गननुको लयावग 
प्त्ेक युिया लयाई सशति बनयाउनु हो। हयामटी ग्ययारने्टी टदन्छरौं कक प्त्ेक विद्यार्थी बृधद्ध को प्दशनुन, 
अधिक कुशल गक्णतज्हरू, पयाठकहरू, लेखकहरू, र ितियाहरू बन्ने, जबकक पनटी रयाम्ो रोल मोडेल, 
शोतयाहरू, र उनटीहरूकया घरहरू र समुदयायहरूमया नेतया बन्ने छन्।

स्कू ल हयाइलयाइट: 
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• क्जल्याव्ययापटी म्याग्नेट स्कू ल िषनु 2022-23 
को लयावग छैठरौं, सयातरौं, र आठरौं कषियाकया 
विद्यार्थीहरूलयाई स्टीकयार गददै

• भेररजोन इनोिेटटि लटनिं ग स्कू ल को रूपमया 1:1 
प्विधि प्दयान गददै

• गैर-टे्कडशनल, कठोर, अनुसन्धयान-/ 
प्मयाण-आियाररत, र विद्यार्थी-केक्न्द्रत  
ससकयाइ अभ्यासहरू

• क्रस पयाठ्यक्रम STEAM िेर ैविज्यान, 
टेक्ोलोजटी, ईन्जिटनयरर, र गक्णत (STEM) 
उद्ोग सयाझेदयारटीसँग फोकस

• विद्यालयको पखयानुलभन्या बयाकहर कररयर 
अन्ेषणकया अिसरहरू (मयाससक षिेत्र  
ययात्रयाहरू, शटनबयार आउटटङहरू, र भचुनुअल 
ससकयाइ अनुभिहरू)

• विद्यार्थीको चयासो र अनुरोिमया आियाररत 
अवतररति गवतविधिहरू (जस्ै, STEM,  
खेल, कलया)

• विद्यार्थी आियाज, िकयालत, र सेिया-ससकयाइ 
प्ेटफमनुहरू समस्या-/पररयोजनया-आियाररत 
ससकयाइ अिसरहरू मयाफनु त समधर्पि त छन्।

ग्ेस जेम्स एकेिदेमरी उत्कृ ष्टतया

विद्यार्थी भनयाजा: 300
वप्न्सिपल: Ronda Cosby  
फोन: (502) 485-8123
ठदेगयानया: 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203 
िेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us
/grace-james-academy-of-excelle/home

अफ्रोसेन्ट्ट्क STEAM पररप्ेक्ष्यसँग सलंग-विणशष्ट म्याग्ेट: अफ्रोसेन्न्ट्क STEAM पररप्ेक्ष्यसँग 
शलंग-विशशष्ट म्याग्नेट: ग्ेस जेम्स एकेडेमटीको उतृ्ष्टतया अवभनि, गैर-टे्कडशनल, बहुसयांसृ्वतक, 
शलंग-विशशष्ट ियातयािरणमया शैक्षिक उतृ्ष्टतया उज्ययालो पयाछनु। ग्ेस जेम्स पररितनुनकयारटी ससकयाउने 
ठयाउँहरू ससजनुनया गदनुछ जहयाँ गक्णत र विज्यान (GEMS) मया एक्सेशलंग गनने केटटीहरू पररितनुन एजेन्को 
रूपमया सशति हुन्छन् ककनकक उनटीहरू एक कठोर विज्यान, टेक्ोलोजटी, ईन्जिटनयरर, कलया, र गक्णत 
(STEAM) अफ्रोसेन्न्ट्कलेन्सको मयाध्यमबयाट पयाठ्यक्रम ससकछन्। समयािेशटीतया र सशक्तिकरण हयाम्ो 
विद्यालय संसृ्वतको अग्पङ्क्तिमया छन् ककनकक हयामटी हयाम्ो सहयोग, लचचलोपन, मौशलकतया, इच्या, 
र कर्या (CROWN) मकूल्हरू एकीकृत भवगनटी दृष्टष्टकोण मयाफनु त सयामयाक्जक र भयािनयात्मक सफलतयामया 
केक्न्द्रत हुन्छरौं। प्त्ेक GEM ले गिनुकया सयार् ग्ेस जेम्स एकेडेमटी अफ एक्सटीलेन्समया आफ्ो CROWN 
लगयाउनेछन्!हयाम्ो बहनपनमया सयामेल हुनको लयावग तययार हुनुहुन्छ?

मोटो: बोल्ड हुनुहोस्। संचयाशलत हुनुहोस्। तपयाईं हुनुहोस्! 

स्कू ल हयाइलयाइट: 

म्
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• टे्कडशनल शशषिया प्दयान गदनुछ

• ियावषपि क देशभक्ति कयायनुक्रम प्दयान गदनुछ

• विद्यार्थी उपस्स्वत क्जल्यामया मध्य 
विद्यालयहरू मध्ये उच्च रहन्छ।

• विद्यार्थी टेक्ोलोजटी नेतृत्व कयायनुक्रम 
(STLP), रोबोटटक्स, युिया सेिया केन्द्र (YSC) 
सल्याहकयार पररषद, संगटीत धर्एटर, वबटया 
क्लब, आटनु क्लब, बयासे्टबल, फुटबल, 
चचयरशलकडङ, कफल्ड हक्ी, फुटबल, सकहत 
गवतविधि र एर्लेटटक्स नृत् टोलटी, क्रस-
कन्ट्टी, ट््ययाक, बेसबल, सफ्टबल, कुस्टी, 
पौडटी, र आचनुरटीको विस्ृत शृंखलया प्दयान गदनुछ

• पुरस्यार विजेतया ब्यान्, कोरस, र आकने सट्या 
प्दयान गदनुछ

जेफरसन कयाउन्री 
ट्देडिशयानल मध्य विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 885
वप्न्सिपल: Brent Conner 
फोन: (502) 485-8272
ठदेगयानया: 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204 
िेब: http://jctms.jcps.schooldesk.net

जेफरसन कयाउन्टी टे्कडशनल मध्य विद्यालय (JCTMS) मया, हयाम्या कमनुचयारटी, अवभभयािक र समुदयायले 
हयाम्या विद्यार्थीहरूलयाई शशषिया टदने क्जम्मेियारटी सयाझया गछनुन्। सँगै, हयामटी संरचचत ियातयािरण वभत्र उच्चतम 
शैक्षिक अपेषियाहरूको लयावग कयाम गदनुछरौं कक नयागररकतया, आत्म-अनुशयासन, देशभक्ति, र सबैको लयावग 
सम्मयानलयाई बढयािया टदन्छ। हयामटी JCTMS को लयावग असयाियारण विद्यालय हुनको लयावग लक्ष्य रयाखछरौं 
कक विद्यार्थीहरूलयाई कौशल, ज्यान, र दृष्टष्टकोण प्दयान गननुको लयावग प्वतबद्ध छ कक उनटीहरू अकको 
शैक्षिक स्रको लयावग तययार छन् र हयाम्ो समयाजमया क्जम्मेियार नयागररक बन्नको लयावग हो।

मोटो: जहयाँ परम्परयालयाई सम्मयान गररन्छ र भविष्य सुरु हुन्छ 

स्कू ल हयाइलयाइट: 
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• टे्कडशनल शशषिया प्दयान गदनुछ, जसले 
उच्च शैक्षिक स्रहरू, उचचत आचरण, 
नयागररकतया, र आत्म-अनुशयासनमया प्त्ेक 
टदन स्कू ल गिनु मयानहरूमया जोड टदन्छ

• ब्यान्, आकने सट्या, चेस, रोबोटटक्स, 
एकेडेवमक टटीम, ग्टीन टटीम, सयामयाक्जक 
न्ययाय पयाठ्यक्रम, ड्म, क्याररयर छनौट, 
विद्यार्थी नेतृत्व, र बटीजगक्णत 1 कया लयाइमन 
टटी जॉनसन आत्मया सकहत िेर ैविद्यार्थी 
गवतविधिहरू, प्दयान गदनुछ

• विद्यार्थी नेतृत्व अिसर प्दयान गदनुछ, विद्यार्थी 
टेक्ोलोजटी नेतृत्व कयायनुक्रम (STLP), सयार्टी 
सयार्टीहरू, र जग रयाजदकूतहरू सकहत

• एर्लेटटक गवतविधिहरूको शृंखलया, 
चचयरलटीकडंग, नृत् टटीम, कदम टटीम, क्रस 
कन्ट्टी, केटयाहरू र केटटीहरू बयासे्टबल, 
केटटीहरूको भशलबल, केटटीहरूको सफ्टबल, 
केटयाहरूको बेसबल, ट््ययाक, र फुटबल 
सकहत दयायरया प्दयान गदनुछ

• नययाँ पयाठ्यक्रम प्स्यािहरू: ग्ोबल स्टडटीज, 
AA स्टडटीज, सोशल जम्स्टस क्लयास, र 
इयरबुक/प्कयाशन

जोसिन ट्देडिशनल 
मध्य विद्यालय

विद्यार्थी भनयाजा: 839
वप्न्सिपल: Dr. April Brooks  
फोन: (502) 485-8277
ठदेगयानया: 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 
िेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson

जोन्सन टे्कडशनल मध्य विद्यालय एउटया सुरक्षित समुदयाय ससजनुनया गननु प्वतबद्ध छ जहयाँ सबै 
ककशोरककशोरटी र ियस्हरूलयाई सम्मयान गररन्छ र आजटीिन शशषियार्थी र नेतया बन्न सशति 
हुन्छ। टे्कडशनल स्कू लको रूपमया, हयामटी छयात्रिृप्त्, देशभक्ति, शशष्टयाचयार, सम्मयान, क्जम्मेियारटी, र 
नयागररकतया को अिियारणयाहरूको लयावग समवपपि त छरौं। हयामटी प्त्ेक विद्यार्थीको लयावग मौशलक 
कौशल, नयागररकतयामया बृधद्ध र नैवतक र आध्ययात्त्मक मकूल्हरूमया व्यक्तिगत व्यिहयारको लयावग 
क्जम्मेियारटी, र व्यक्तिगत उपलब्धि र प्वतस्ियानुको भयािनयामया उच्चतम संभि षिमतयाको विकयासको 
लयावग प्ययास गदनुछरौं।

मोटो: JTMS — जहयाँ सबैजनया कोकह छन्! 

स्कू ल हयाइलयाइट: 

म्
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म्
ागरवेट रिोग्ाि

म्याग्ेट कयायजाक्रमहरू के हुन्, र वतनरीहरू म्याग्ेट विद्यालयहरूबयाट 
कसररी मभन्न छन्? 
म्याग्नेट कयायनुक्रमहरू विशेष विषय (जस्ै प्विधि) मया केक्न्द्रत हुन्छन् िया विशेष ससकयाइ 
ियातयािरण प्दयान गदनुछ (जस्ै सबै-केटयाहरू िया सबै-केटटीहरू)। म्याग्नेट कयायनुक्रममया 
स्टीकृत विद्यार्थीहरू स्कू लको पकूणनु-समय विद्यार्थी बन्छन् जसले यसलयाई प्दयान गदनुछ 
र सबै कषियाहरूको लयावग स्कू लमया उपस्स्त हुन्छ। केहटी चुम्बक कयायनुक्रमहरूले क्जल्या 
भरकया विद्यार्थीहरूबयाट आिेदनहरू स्टीकयार गछनुन्; अन्य विशशष्ट षिेत्रहरूबयाट आिेदन 
स्टीकयार गछनु।

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

म्यागनेट प्ोग्याम

फयास्ट तथ्यहरू आववेिर आवश्यकता यातायात रििार गररन्छ*

नोट गननुको लयावग महत्वपकूणनु

म्याग्ेट कयायजाक्रमहरूले आिेदन प्डक्रययाको भयागको रूपमया र्प जयानकयाररीको 
लयावग सोध्न सकछ, जस्ै विद्यार्थीको कयामको नमकूनया िया परटीषिण स्ोरहरू हो। 
यटद विद्यालयलयाई र्प जयानकयारटी चयाकहन्छ भने, कृपयया तुरुन्तै जियाफ टदनुहोस् र 
जयानकयारटी ससिै विद्यालयमया पठयाउनुहोस्। यटद अनुरोि गररएको जयानकयारटी पेस 
गररएको छैन भने आिेदन अपकूणनु मयाटननेछ।
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एयरोस्ेस ईन्जिडनयरर
स्कू ल: एकेिमरी @ शयािनरी ले जजल्याभरकया विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ।

यस कयायनुक्रमले विद्यार्थीहरूलयाई पररयोजनया-आियाररत विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया, र गक्णत 
(STEAM) पयाठ्यक्रममया STEAM मयाफनु त सयामग्टी षिेत्रहरू जडयान गननु कडजयाइन गररएको छ। सबै 
विद्यार्थीहरूले रयाष्ट्रिय प्ोजेक्ट लटीड द िे (PLTW) गेटिे टु टेक्ोलोजटी पयाठ्यक्रम र च्यालेजिर लटनपि ङ 
सेन्र कयायनुक्रमहरूमया भयाग शलन्छन्।
 
डिजजटल र िैन्श्वक नेतकृत्व
स्कू ल: र्ोमस जेफरसन जजल्याव्यापरी विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ। 

िैश्श्क र कडक्जटल युगमया कलेज/क्याररयर तत्परतयामया नेतृत्वमया जोडसँग, यो कयायनुक्रम विद्यार्थीहरूको 
लयावग ियास्विक दुटनयया कौशल सेटहरूलयाई विकससत गदनुछ। उनटीहरू एकैसयार् 21औ ंशतयाब्टीको 
कडक्जटल टेक्ोलोजटीको उपयोग गरटी पयारस्ररक समझ बृधद्ध गननु, समस्याहरू समयाियान गननु, र नैवतक 
टनणनुयहरूको मुल्याकन गननुको लयावग सहयोग गननुको लयावग प्भयािटी ढंगबयाट कुरयाकयानटी गननु ससकछन्। 
विद्यार्थीहरूसँग उनटीहरूको व्यक्तिगत शैक्षिक आिश्यकतयाहरू र रुचचहरू अनुसयार मयागनु अनुककू शलत गनने 
अिसर हुन्छ। जब वतनटीहरू विस्ृत पयाठ्यक्रम प्स्यािहरू मयाफनु त अधघ बढ्छन्, विद्यार्थीहरूले नेतृत्वमया 
आफ्ो फोकस जयारटी रयाखछन् र सयार्ै उनटीहरूको व्यक्तिगत रूपमया चयन गररएकया मयागनुहरूमया अवतररति 
ज्यान र अनुभि प्याप्त गददै, जुन ियास्विक-विश् सेटटङमया विद्यार्थीहरूको ससकयाइलयाई प्दशनुन गननु 
क्यापस्टोन अनुभिमया पररणत हुन्छ।
 
पययाजािरण णशक्या
स्कू ल: मेररयन सरी मकूर ले जजल्याभरकया विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ, तर ययातयाययात 
केिल मकूरको उपस्थिवत क्ेत्रमया बस्ेहरूलयाई प्दयान गररन्छ। 

यो कयायनुक्रम पययानुिरण र समस्याको समयाियानको अध्ययनसँग भौवतक र जैविक अिियारणयाहरू लयाई 
एकीकृत गदनुछ। बयाकहरटी अनुसन्धयान र षिेत्रटीय अध्ययनहरूवियारया पयाठहरू जटीिन्त हुन्छन्। विद्यार्थीहरू 
प्कृवतसँग मयानि अन्तरकक्रयया र कसरटी िैश्श्क नयागररक बन्ने बयारमेया आलोचनयात्मक सोच्न ससक् हो। 
यो 12 हप्तयाको पयाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूलयाई प्योगशयालयाहरू, पररयोजनयाहरू, षिेत्र ययात्रयाहरू, र हयातहरूमया 
गवतविधिहरूको मयाध्यमबयाट पययानुिरण विज्यान शशषिण अनुभिको विस्ृत शृंखलयामया संलग्न गननुको लयावग 
मकूरको प्चुर मयात्रयामया हररयो ठयाउँको उपयोग गननुको लयावग अनुमवत टदन्छ। कयायनुक्रम पकूरया गर ेपधछ, मकूर मया 
हयाई स्कू लमया पढ्ने वबद्यार्थीहरूको बटीच एग्टीवबयोटेक्ोलोजटी ससस्टम मयागनुमया जयारटी रयाख्े अिसर छ।

म्यागनेट प्ोग्याम प्ोफयाइल
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फयाइन कलया  
स्कू ल: हयाइल्याण्ड यो कयायजाक्रम जजल्याव्यापरी विद्यार्थीहरूलयाई प्दयान गदजाछ, तर ययातयाययात 
मयात्र विद्यार्थीहरू जो हयाइल्याण्डको उपस्थिवत क्ेत्रमया बस्ेको लयावग प्दयान गररीन्छ।

विद्यार्थीहरूले कोरल सङ्गटीत, ब्यान्, र अकने सट्या समयािेश गरटी पुरस्यार-विजेतया संगटीत कयायनुक्रममया 
सयामेल हुन सकछन्। दृश्य कलया कयायनुक्रम दृश्य, कलया (2D र 3D ) मया विशेष, गहन अध्ययनसँग 
विद्यार्थीहरू लयाई प्दयान गदनुछ, र विद्यार्थीहरूलयाई सयामुदयाधयक प्दशनुनटी र प्दशनुनको अिसरमया भयाग 
शलनको लयावग प्ोत्याकहत गररन्छ।
 
सलंग-विणशष्ट र STEAM 
स्कू ल: ओल्मसे्टि एकेिदेमरी नर्जा (केटयाहरू) र ओल्मसे्टि एकेिदेमरी सयाउर् (केटरीहरू) ले 
जजल्याभरकया विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ।

शलङ्ग-विशशष्ट विद्यालयहरूले युिया पुरुष र मकहलयाहरूलयाई कठोर शैक्षिक पयाठ्यक्रममयाफनु त तययार 
पयाछनुन् जुन अकको पुस्याकया सटीपहरू प्योग गननुमया केक्न्द्रत हुन्छ। जोड नेतृत्व विकयासमया रयाखखएको 
छ कक ईन्जिटनयरर, टेक्ोलोजटी, कलया र मयानविकी, र विविि ियातयािरण वभत्र सेिया शशषियालयाई 
एकीकृत गदनुछ। 

ओल्मसे्टड एकेडेमटी नर्नु (केटयाहरूकया लयावग) ले विज्यान, प्विधि, इन्जिटनयररङ्, कलया र गक्णत 
(STEAM) प्दयान गदनुछ, जुन शशषियाको लयावग एउटया शैक्षिक दृष्टष्टकोण हो जसले विद्यार्थी सोिपुछ, 
संियाद र आलोचनयात्मक सोचलयाई मयागनुदशनुन गननु पहँुच वबनु्को रूपमया STEAM प्योग गदनुछ। 
ओल्मसे्टड एकेडेमटी सयाउर् (OAS) ले विद्यार्थीहरूलयाई व्यक्तिगत शशषिया र पररयोजनयामया आियाररत 
छनोटहरू सकहत मकूल शैक्षिक विषयहरूमया र विवभन्न ससकयाइ रणनटीवतहरू मयाफनु त एम्बेडेड STEAM 
शशषियामया संलग्न गदनुछ।

उपहयार र प्वतभयाशयालरी
स्कू ल: नोई ले जजल्याभरकया विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ। 
प्वतभयाशयालटी र प्वतभयाशयालटी चुम्बक विद्यार्थी छनौट, पररयोजनया-आियाररत टनददेशन, र नेतृत्व 
अिसरहरू मयाफनु त उन्नत शशषियार्थीहरूको अटवितटीय आिश्यकतयाहरू पकूरया गननु कडजयाइन गररएको 
हो। विद्यार्थीहरू केन्की शैक्षिक मयानक (KAS) मया ग्ेड स्र भन्या मयाधर् प्दशनुन र आफ्ो मनपनने 
ससकयाउने शैलटीहरूको लयावग टनददेशको मयाध्यमबयाट आफ्ो समझ गकहरो गननुको लयावगअपेक्षित छन्। 
कठोर शैक्षिक अपेषियाहरू, त्वरण, र व्यक्तिगत र सहकमथी असयाइनमेन्को संयोजन वबद्यार्थीहरूको 
शैक्षिक र रचनयात्मक प्वतभयाको विस्यार गदनुछ।

म्
ागरवेट रिोग्ाि
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अन्तरयाजाख्रिय अध्ययन  
स्कू ल: हयाइल्याण्ड जजल्याव्यापरी विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ। 

अन्तरयानुष्ट्रिय अध्ययन कयायनुक्रम विद्यार्थीहरूलयाई प्वतस्ियानुत्मक र अन्तरसम्बम्न्धत संसयारकया 
चुनौतटीहरू सयामनया गननु मद्दत गननु कडजयाइन गररएको हो। यो (a) पयाठ्यक्रममया अन्तरयानुष्ट्रिय मुद्दयाहरू 
र पररप्ेक्ष्यहरू समयािेश गररे, (b) सबै शशषियार्थीहरूलयाई दुई भयाषयाहरू (अंग्ेजटी र अकको विश् 
भयाषया) मया उच्च स्रको प्िटीणतयामया पुग्ने कुरया सुटनस्चित गररे, र (c) विवभन्न संसृ्वतहरूसँग 
मयाटनसहरूसँग विद्यार्थीहरूलयाई अन्तरकक्रयया गनने अिसरहरू उपलधि गरयाएर हयाससल गररन्छ। 

यो अन्तरयानुष्ट्रिय स्ररय (IB) कयायनुक्रम हो, जसको उदे्दश्य सबै IB कयायनुक्रमहरू जस्ै, अन्तरयानुष्ट्रिय 
विचयारियारया भएकया मयाटनसहरूलयाई विकयास गनने लक्ष्य रयाखछ जसले उनटीहरूको सयाझया मयानितया 
र ग्हको सयाझया अवभभयािकत्वलयाई मयान्यतया टदएर रयाम्ो र शयान्त संसयार ससजनुनया गननु मद्दत गदनुछ। 
IB शशषिया ससकयाउनेमया केक्न्द्रत छ, शशषिण र ससकयाईको लयावग प्भयािटी दृष्टष्टकोणको विकयास 
गदनुछ, िैश्श्क सन्भनु वभत्र कयाम गदनुछ, र महत्वपकूणनु सयामग्टीको अन्ेषण गदनुछ। IB दृष्टष्टकोण 
च्याम्म्पयनहरू चुनौतटीपकूणनु विचयारहरूसँग महत्वपकूणनु सगयाई हो। यसले भविष्यकया आविष्यारहरूको 
लयावग खुलया रहँदया विगतको प्गवतशटील सोचलयाई महत्त्व टदन्छ। IB स्कू लहरू सहयोगटी, 
विश्व्ययापटी समुदयाय शशषियाको लयावग रयाम्ो संसयार बनयाउनको लयावग वमशनवियारया एकजुट बनयाउनको 
लयावग प्वतबद्ध छन्। 

गणणत/विज्यान/प्विधि 
स्कू ल: विद्यार्थीहरूलयाई उनरीहरूको घरको ठदेगयानयाको आियारमया फयानजास्े, मेजरीक, िया 
न्कूबगजामया डनयुक्त गररन्छ।

गक्णत/विज्यान/प्विधि (MST) कयायनुक्रम गक्णत, विज्यान, इन्जिटनयररङ्, र प्विधिको लयावग 
केन्की एकेडेवमक मयानक (KAS) भन्या बयाकहर आफ्ो ससकयाइलयाई समृद्ध र विस्यार गनने 
अिसरहरू खोज्े क्जज्यासु विद्यार्थीहरूको लयावग कडजयाइन गररएको हो। कयायनुक्रममया प्िेशमया, 
विद्यार्थीहरूलयाई आफ्ो शशषियामया भयाग शलने र सहयोगटी समस्याको समयाियान, महत्वपकूणनु सोच, 
अनुसन्धयान, र उनटीहरूको टनष्षनुको सयािनुजटनक प्स्ुतटीकरणको मयाध्यमबयाट द्तु गवतमया सयानने 
अपेषिया गररन्छ। विद्यार्थीहरूलयाई समृधद्ध र शैक्षिक प्वतयोवगतयाहरूमया पहँुच छ। 

म्यागनेट प्ोग्याम प्ोफयाइल जयारटी रयायिो
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मोने्सररी 
स्कू ल: िेस्टपोटजा ले जजल्याभरकया विद्यार्थीहरूलयाई यो कयायजाक्रम प्दयान गदजाछ। 

मोंटेसरटी कयायनुक्रम विकयासको सबै षिेत्रहरूमया संज्यानयात्मक, भयािनयात्मक, सयामयाक्जक, र शयारटीररक-
कठोर, आत्म-प्ेररत िृधद्धको बढयािया टदन्छ। विद्यार्थीहरू स्त्रि रूपमया र समकूहहरूमया कयाम गछनुन् 
(प्यायः विशेष रूपमया कडजयाइन गररएको टनददेशनयात्मक सयामग्टीहरूकया सयार्), जसले वतनटीहरूलयाई 
रोल मोडेल र नेतयाहरूको रूपमया कयाम गननु अनुमवत टदन्छ। उनटीहरू आफैं  र आफ्ो पररिेश को 
सम्मयानजनक छन् र महत्वपकूणनु सोच र आत्म टनददेशशत शशषियामया संलग्न छन्। पयाठ्यक्रम चयार मुयि 
षिेत्रहरूमया दृढ आियार प्दयान गदनुछ: भयाषया कलया, गक्णत, विज्यान, र सयामयाक्जक अध्ययन गछनु। 
कषियाकोठयाको ियातयािरण वबद्यार्थीहरूलयाई टटीम िकनु , समस्या समयाियान गनने कौशल, आत्मविश्यास, 
आत्म-सम्मयान, र सयामयाक्जक जयागरूकतयाको विकयासको लयावग प्ोत्याकहत गदनुछ। स्त्रितया र प्श्नको 
लयावग समर्नुन टदईएको छ, गकहरो जयाँच गनुनुहोस्, र जडयान बनयाउनुहोस्, मोने्सरटी विद्यार्थीहरू 
आत्मविश्यास, उत्याहटी, र स्यं टनददेशशत शशषियार्थीहरू र नयागररकहरू जो दुिै आफैं  र उनटीहरूको 
समुदयायको लयावग उत्रदयायटी छन्। 

मभजुअल र प्दशजान कलया म्याग्ेट 
स्कू ल: नोई र कलयाको लयावग िेस्टनजा मध्य विद्यालय वबद्यार्थीहरूलयाई यो म्याग्ेट कयायजाक्रम 
प्दयान गदजाछ। 

दृश्य र प्दशनुन कलया म्याग्नेटले नृत्, नयाटक/धर्एटर, सङ्गटीत, र दृश्य कलयाहरूमया विशेष, गहन 
अध्ययनहरू प्दयान गदनुछ। विद्यार्थीहरूले आफ्ो कलयात्मक षिमतया विकयास गछनुन् र उच्च विद्यालय 
कलया चुम्बकमया सम्भयावित प्िेशको लयावग तययारटी गनने अिसरहरू छन्। विद्यार्थीहरूले केन्की 
एकेडेवमक सट्यान्डनुहरू (KAS) मया ग्ेड स्रभन्या मयाधर्को प्दशनुन गनने र उनटीहरूको मनपनने 
ससकयाउने शैलटी तफनु  गकहररएको टनददेशन मयाफनु त उनटीहरूको समझलयाई अझ गकहरो बनयाउने अपेषिया 
गररन्छ। कठोर शैक्षिक अपेषियाहरू, प्िेग, र व्यक्तिगत र सहकमथी असयाइनमेन्हरूको संयोजनले 
विद्यार्थीहरूलयाई उनटीहरूको शैक्षिक र रचनयात्मक प्वतभया विस्यार गननु मद्दत गदनुछ। 

नोट गननुको लयावग महत्वपकूणनु

म्याग्ेट कयायजाक्रमहरू भएकया केहरी विद्यालयहरूले आिेदन प्डक्रययाको भयागको रूपमया अवतररक्त 
जयानकयाररीको लयावग सोध्नेछन्, जस्ै विद्यार्थीको कयामकया नमकूनयाहरू िया परटीषिण स्ोरहरू। यटद स्कू ल 
तपयाईंलयाई अवतररति जयानकयारटीको लयावग सोध्ुहुन्छ, कृपयया तुरुन्तै जियाफ टदनुहोस् र सटीिया स्कू लमया 
जयानकयारटी पठयाउनुहोस्। यटद अनुरोि गररएको जयानकयारटी एक विद्यालयमया पठयाइएको छैन भने आिेदन 
अिकूरो मयाटननेछ। 

म्
ागरवेट रिोग्ाि
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जजल्यासँग अनलयाइन दतयाजा गनुजाहोस्।
• विद्यार्थीहरू जो पकहले एक JCPS स्कू ल मया भयाग शलएकया छन् दतयानु गननुको लयावग  

आिश्यक छैन। 

• यटद तपयाईं JCPS स्कू ल क्जल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ र तपयाईंको मध्य विद्यालयमया रहन 
चयाहयानुहुन्छ, तपयाईं पकहले नययाँ वबद्यार्थी दतयानुको बयारमेया त्ो स्कू ल (जजल्या हैन) लयाई 
सम्पकनु  गनुनु पछनु। विद्यालयलयाई ठेगयानयाको प्मयाण चयाकहन्छ। 

• यटद तपयाईं JCPS स्कू ल क्जल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ र म्याग्नेट स्कू ल िया म्याग्नेट कयायनुक्रममया 
भयाग शलन चयाहयानुहुन्छ, तपयाईं JCPS विद्यार्थी असयाइनमेन् कयाययानुलय िया अनलयाइनमया 
क्जल्यासँग दतयानु गनुनु पछनु। 

• एकपटक दतयानु पकूरया भएपधछ, JCPS ले तपयाईंको जयानकयारटी प्मयाक्णत गननेछ र तपयाईंलयाई 
तपयाईंको आिेदन बनयाउनको लयावग कोड पठयाउनेछ। यो प्कक्रयया दुई टदन सम्म लयाग्न सकछ। 

यदद तपयाईं तपयाईंको घरको ठदेगयानयाको सेिया गनने स्कू ल बयाहदेक स्कू लमया 
भयाग सलन चयाहयानुहुन्छ, तपयाईं आिेदन पकूरया गनुजा पछजा।
कृपयया टनम्न मध्ये कुनै पटन तररकयामया आिेदन टदनुहोस्: 

• www.jefferson.kyschools.us मया आिेदन गनुनुहोस्।

• भैवतकमया आिेदन* टनम्न मया:

• JCPS विद्यार्थी असयाइनमेन् कयाययाजालय 4309 Bishop Lane मया अिस्स्त छ

• क्याशलफोटनपि यया सयामुदयाधयक केन्द्र 1600 West Saint Catherine Street मया 
स्स्त JCPS उपग्ह कयाययाजालय

• 4018 West Market Street मया स्स्त एकेडेमटी @ शिनटीमया JCPS उपग्ह 
कयाययाजालय

• JCPS अङ्ग्ेजरी दोस्ो भयाषया (ESL) कयाययाजालयको रूपमया 1325 Bluegrass 
Avenue मया स्स्त छ 

आिेदन अिधि नोभेम्बर 1, 2021 बयाट डिसेम्बर 15, 2021 सम्म चलछ। आिेदन अिधिको 
दौरयान आिेदन गनने विद्यार्थीहरू अवप्ल 1, 2022 वियारया आफ्ो आिेदनको स्स्वतको बयारमेया 
सकूचचत गररनेछ।

कसररी एप्याई गनने

*ककृ पयया नोट गनुजाहोस्: COVID-19 स्ास्थ्य ससफाररसहरूको कारणलवे िता्ष/आववेिर अवचधलाई 
रिभाववत गर्ष सकछ, पररवारलाई कल गर्षको लाप्ग रिोत्ानहत गररन्छ (502) 313-HELP  
यठि यी साइटहरू आगिर भन्ा पनहलवे उपलब्ध छर्। सेटलयाइट कयाययानुलय मयात्र टनयुक्तिवियारया 
उपलधि छन्।
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नोट गननुको लयावग महत्वपकूणनु

• म्यागनेट आिेदन पेस म्यागनेट स्कू ल िया कयायनुक्रममया प्िेश को ग्ययारने्टी छैन। 

• प्तटीषिया सकूचटीहरू िषनु देखख िषनु सम्म रयाखखएको छैन। 

• म्याग्नेट अनुप्योगहरू मयात्र आिेदन अिधिको दौरयान सम्पयादन गननु सककन्छ। 
यटद पररितनुन आिेदनको लयावग बनयाईएको छ, केिल सबैभन्या भखनुरको 
पररितनुनहरूलयाई विचयार गररन्छ।

• ितजामयान िया पकूिजा म्यागनेट स्कू ल विद्यार्थीहरूको भयाइबदहनरी आिेदन प्डक्रययामया 
प्यार्ममकतया प्याप्त गददैनन्। यद्वप, एउटै जन् वमवत (जुमल्याहया, तटीन, आटद) 
जो म्यागनेटको लयावग लटरटीको उपयोगको लयावग आिेदन टदइरहकेया छन् तटी 
भयाइबकहनटीहरूको लयावग आिेदनको रूपमया व्यिहयार गररनेछ। यटी अिस्यामया, 
आमया बुबया अझै पनटी प्त्ेक बच्चयाको लयावग अलग आिेदन पेश गनुनुपछनु।

• गलत जयानकयारटी पेस गदयानु आिेदन शकून्य हुनेछ। 

• आिेदन अिधिको दौरयान आिेदन गनने विद्यार्थीहरू अवप्ल 1, 2022 वियारया आफ्ो 
आिेदनको स्स्वतको बयारमेया सकूचचत गररनेछ। 

• विद्यार्थीहरू म्यागनेट स्कू ल िया कयायनुक्रममया भयाग शलनको लयावग जेफरसन 
कयाउन्टीको टनियासटी हुनु पछनु। यटद पररियारहरू स्यानयान्तरण गददै छन् भने, कृपयया 
(502) 485-6250 मया विद्यार्थी असयाइनमेन् कयाययानुलयलयाई सम्पकनु  गनुनुहोस्।

क
सरी एप्

ाई गरने
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दोस्ो भयाषयाको रूपमया अंग्ेजटी (ESL) कयाययानुलय 1325 लिकूग्यास एिेन्यकूमया पररियारहरू जो 
अंग्ेजटीसँग मद्दत सेिया गदनुछ। ESL विभयाग विद्यार्थीहरू र पररियारसँग वमलेर कयाम गदनुछ सुटनस्चित 
गननुको लयावग कक अंग्ेजटी भयाषया शशषियार्थीहरू अंग्ेजटी दषितया प्याप्त गदनुछ। विभयागले भयाषया सेियाहरू 
प्दयान गदनुछ र शैक्षिक प्कक्रययामया बशलयो सम्बन्ध कयायम रयाख् मद्दतको लयावग पररियार र 
विद्यालयहरू बटीच सञ्चयारको सुवििया टदन्छ। भेटघयाट गननुको लयावग (502) 485-3623 मया ESL 
कयाययानुलयलयाई सम्पकनु  गनुनुहोस्।

न्कूकमर एकेिदेमरी
न्यकूकमर एकेडेमटी (NCA) स्यागतयोग्य र सम्मयानजनक ियातयािरण प्दयान गननुको लयावग छ कक 
JCPS क्जल्यामया आठरौं कषिया अंग्ेजटी भयाषया शशषियार्थीहरूको मयाध्यमबयाट छैठरौंको अटवितटीय भयाषयाई, 
शैक्षिक, र सयामयाक्जक/भयािनयात्मक आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गदनुछ। यटी विद्यार्थीहरू सयामयान्यतयया 
अमेररकी विद्यालयमया पढयाइको पकहलो िषनुमया हुन्छन्। वतनटीहरू सयामयान्यतयया अङ्ग्ेजटी 
प्िटीणतयाको प्यारम्म्भक स्रहरूमया हुन्छन् र उनटीहरूको मकूल देशहरूमया सटीवमत, िया अिरोधित, 
शैक्षिक अनुभिहरू हुन सकछन्।

विद्यार्थीहरूलयाई ESL इने्क सेन्रवियारया NCA मया पठयाइन्छ, जहयाँ गैर-अङ्ग्ेजटी भयाषया पृष्ठभकूवमकया 
सबै पररियारहरू पकहलो पटक JCPS स्कू ल क्जल्यामया प्िेश गदयानु दतयानु हुन्छन्। ESL सेिन 
केन्द्रमया, नययाँ विद्यार्थीहरूले अङ्ग्ेजटी भयाषयाको मकूल्याङ्कन पकूरया गछनुन्, र मध्य र हयाई स्कू लकया 
विद्यार्थीहरू जसले टनस्चित थ्ेसहोल्डभन्या कम अंक ल्याउनेछन् उनटीहरूलयाई NCA मया पठयाइन्छ। 
NCA मया भनयानु वबलु्ल स्ैन्च्क छ, र आमयाबयाबुले कुनै पटन समयमया ESL सेियाहरू मयाफ गननु 
सकछन्। NCA विद्यार्थीहरू देखख तटीन सेमेस्टर पधछ ESL कयायनुक्रमसँग अकको मध्य िया उच्च 
विद्यालयको लयावग संक्रमण गदनुछ।

न्यकूकमर एकेडेमटीको बयारमेया अधिक जयानकयारटीको लयावग, स्कू ल (502) 485-6324 मया  
सम्पकनु  गनुनुहोस्।

दोस्ो भयाषयाको रूपमया अंग्ेजरी

ककृ पयया नोट गनुजाहोस्: तपयाईं आफ्ो बच्चयालयाई स्कू लको लयावग पटन आप्ियासन स्स्वत र/िया टनस्चित, 
टनयवमत, र पययानुप्त रयावत्र टनियासको लयावग दतयानु गननु सक्ुहुन्छ।

िोस्
ो भाराक

ो रू
पिा अ

ंग्वेज
ी
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असयाियारण बयाल णशक्या (ECE) सेियाहरू अपयाङ्गतया भएकया व्यक्तिहरूको लयावग अपयाङ्गतया 
शशषिया अधिटनयम (IDEA) र केन्की प्शयासटनक टनयमहरू (KARs) को सयार्मया उपलधि 
छन्। विद्यार्थीहरूलयाई व्यक्तिगत शशषिया कयायनुक्रम (IEP) मया िक्णपि त अनुसयार उनटीहरूको 
आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गननुको लयावग विशेष रूपबयाट कडजयाइन गररएको टनददेश प्याप्त हुन्छ। 
IEP फरक स्कू ल असयाइनमेन् को आिश्यकतया नभएसम्म प्त्ेक विद्यार्थी स्कू लमया सेिया 
गरटीन्छ कक उनटीहरू अषिम नभएमया भयाग शलन्छन्।

ECE अमभभयािक संसयािन केन्द्र आमयाबयाबुलयाई विशेष शशषिया प्कक्रयया बुझ्न मद्दत गदनुछ। 
कमनुचयारटी आमयाबुबयालयाई आफ्ो बच्चयाको विद्यालयसँग सयाझेदयारटीमया कयाम गननु मद्दत गदनुछ। 
ECE िेबसयाइट आकलन, IEP विकयास, अवभभयािक संसयािन, टनयुक्ति, कयायनुक्रम, नटीवत र 
प्कक्रययाहरू, र https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131 मया धछटो 
कल शलम्सं्टग मया जयानकयारटी प्दयान गदनुछ।

शैणक्क अपयाङ्गतया 
भएकया विद्यार्थीहरूको 
लयावग सेियाहरू 

श
ैजक्

क
 अ

पाङ्गता भएक
ा ववद्ार्थीहरू

क
ो ल

ाप्ग सवेवाहरू
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विशेष स्कू ल विकल्पहरू

पयार्फयाइन्डर स्कू ल 
अफ इनोभेसन

विद्यार्थी भनयाजा: 3,000
वप्न्सिपल: Artie Dietz  
फोन: (502) 485-3173
ठदेगयानया: 900 South Floyd Street, Louisville, KY 40203 
िेब: https://psi.jcps-ky.com/

पयार्फयाइन्र स्कू ल अफ इनोभेसन JCPS को छैटरौं- बयाह्रौं कषियाकया विद्यार्थीहरू को लयावग पकहलो 
व्ययापक भचुनुअल स्कू ल हो। विद्यार्थीहरूलयाई मुयि रूपमया कडक्जटल ियातयािरणमया आियाररत शैक्षिक 
अनुभि मयाफनु त भविष्यको लयावग आफ्ो बयाटो पत्या लगयाउन प्ोत्याकहत गररन्छ। 

हयाम्ो नेमभगेसन टरीम विश्वयास गदजाछ:

सबै पयार्फयाइन्र इनोभेसन वबद्यार्थीहरू आत्म-प्ेररत, चुनौतटीपकूणनु, र व्यक्तिगत शशषिया मयागनुको 
मयाध्य बयाट 21औ ंशतयाब्टीको विश् समुदयायको लयावग स्त्रि, क्जम्मेियार, शशक्षित, र आत्मविश्यासटी 
योगदयानकतयानु बन्ने छन्।

ससक्े ययात्रया हुनेछ:

कठोर र सयान्वभपि क शैक्षिक अनुभि र सबै शैक्षिक सरोकयारियालयाहरूको अर्नुपकूणनु सयामुदयाधयक 
संलग्नतया मयाफनु त हयाम्ो समयाजमया रचनयात्मक, क्जम्मेियार, आत्म-प्ेररत, र आलोचनयात्मक-सोच गनने 
योगदयानकतयानुहरू उत्पयादन गनुनुहोस्। पयार्फयाइन्र स्कू ल अफ इनोभेसनले हयाम्या पयार्फयाइन्रहरूलयाई 
विवभन्न पोस्टसेकेन्रटी अिसरहरू पछ्याउन बशलयो आियार प्दयान गननु अनुसन्धयानमया आियाररत 
टनददेशन, डयाटया-संचयाशलत मकूल्याङ्कन, र सबै सरोकयारियालयाहरूसँग सयार्नुक र बयारम्बयार सम्बन्ध टनमयानुण 
मयाफनु त उपलब्धिको उदयाहरणटीय स्रहरू उत्पयादन गननेछ।
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हयाम्या पयार्फयाइन्डर अन्ेषकहरू (विद्यार्थीहरू) हुन्:

• आत्म-टनददेशशत र ससक्को लयावग प्वतबद्ध।
• भचुनुअल ियातयािरणमया सहज ससकयाइ।
• पहँुचयोग्य र उत्रदयायटी।
• उपलधि समर्नुन सेियाहरूको फयाइदया शलन इचु्क।
• जडयान, सयाझेदयारटी, र सहयोग गननुको लयावग तययार छ।

हयाम्ो पयार्फयाइन्डर गयाइि (संकयाय र कमजाचयाररी) को लयावग प्वतबद्ध छन्:

• प्त्ेक व्यक्तिको पकूणनु षिमतया विकयास गददै।
• सबै सरोकयारियालयाहरूको अर्नुपकूणनु सञ्चयारमया लगयानटी गददै।
• पर्फयाइन्रको सकयारयात्मक आत्म अिियारणया र रचनयात्मकतयाको बढयािया।
• टनददेशन, मकूल्याङ्कन, हस्षिेप, र समृधद्ध अिसरहरू ड्याइभ गननु डयाटया प्योग गददै।
• व्यक्तिगत पर्फयाइन्रको आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गननुको लयावग अनुककू लन छ।

 
पयार्फयाइन्र विद्यार्थीहरूले एससन्क्रोनस (अन-कडमयांड) टनददेशनहरू प्याप्त गछनुन् तयाकक उनटीहरूले 
ससंक्रोनस (प्त्षि) समर्नुन र गहन प्गवत अनुगमनको सयार् आफ्ै गवतमया ससक् सककू न्। 

पयार्फयाइन्र स्कू ल अफ इनोभेसनले प्त्ेक विद्यार्थीको शैक्षिक, सयामयाक्जक, भयािनयात्मक 
र व्यिहयाररक आिश्यकतयाहरू पकूरया गननु कयाम गछनु, जसरटी वतनटीहरूले कडक्जटल उपकरण र 
स्ोतहरू प्योग गररे व्यक्तिगत रूपमया टनददेशनको लयावग गननेछन्।

उन्नत प्ेसमेन् (AP), दोहोरो के्रकडट, र क्याररयर र प्याविधिक शशषिया (CTE) को पयाठ्यक्रम 
पयार्फयाइन्र विद्यार्थीहरूलयाई अनलयाइन उपलधि छन्।

पयार्फयाइन्र स्कू ल अफ इनोभेसनमया भनयानुको बयारमेया र्प जयानकयारटीको लयावग,  
(502) 485-3335 मया विद्यार्थी सम्बन्धलयाई सम्पकनु  गनुनुहोस्।
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JCPS जेफरसन कयाउन्टी विद्यार्थीहरूको विवभन्न आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गननु अन्य स्कू ल 
विकल्प प्दयान गदनुछ। यटी विद्यालयहरूमया प्िेशको बयारमेया अधिक जयानकयारटीको लयावग, 
सम्पकनु  विद्यार्थी सम्बन्ध (502) 485-3335 मया छ।

सलबटथी हयाई स्कू ल 
शलबटथी हयाई स्कू लले कक्या सयात ददेखि बयाह्र सम्मकया विद्यार्थीहरूलयाई भनयानु गछनु। सयातरौं- 
निरौं कषिया को मयाध्यम बयाट कयायनुक्रमहरू सयातरौं, आठरौं, र नौ कषियाकया विद्यार्थीहरू जो 
शैक्षिक आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गननु को लयावग एक प्ययास मया आफ्ो ितनुमयान ग्ेड स्रमया 
अवतररति संसयािनहरूको जरूरत छ र अकको ग्ेड स्रमया संक्रमणमया सहयोगको लयावग 
कडजयाइन गरटीएको हो। शलबटथीले विद्यार्थीहरूलयाई सयानो शशषिक-विद्यार्थी अनुपयात, व्यक्तिगत 
स्यातक योजनयाहरू, जटीिन कौशल शशषिया, र ह्यान््स-अन ससकयाइ अनुभिहरूको सयार् सफल 
हुने अिसर प्दयान गदनुछ। शलबटथीले वियाटनुर शेड्कूलमया र लिक शेड्ुशलङको सयार् कषियाहरू 
प्दयान गदनुछ।

डिस्िररीको फीडनक्स स्कू ल 
कफटनक्स स्कू ल अफ कडस्भरटी एक छनौट स्कू ल हो जसले विद्यार्थीहरूको आिश्यकतयाहरू 
फरक टनददेशनहरू मयाफनु त पकूरया गननुमया विशेषज्तया टदन्छ। फीटनक्स ग्ेि छ ददेखि बयाह्रमया 
विद्यार्थी भनयानु छ। कषियाहरू उच्च योग्यतया भएकया शशषिकहरूवियारया र्ोर ैविद्यार्थी-शशषिक 
अनुपयात प्दयान गनने सेटटङमया पढयाइन्छ। शशषिया अझ प्विधि र हस्षिेप वियारया विद्यार्थीहरूको 
सयामयाक्जक, भयािनयात्मक, र शैक्षिक आिश्यकतयाहरू लयाई लक्षित गरटी बृधद्ध गरटीएको छ। 
विद्यालयको प्यार्वमक फोकस कषिया छ देखख ब्याह सम्मकया विद्यार्थीहरूलयाई रयाज्य प्िटीणतया 
स्रमया पुग्नको लयावग तययार पयानुनु मयात्र होइन, विद्यार्थीहरूको आिश्यकतयाहरू पकूरया गननु र 
उनटीहरूलयाई हयाईस्कू लपधछको जटीिनमया सफल हुन आिश्यक सटीपहरू प्दयान गनुनु पटन हो।

विशेष स्कू ल विकल्पहरू



जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल   57

जजजजि यया चयाफी डकशोर अमभभयािक कयायजाक्रम 
जक्जपि यया चयाफी ककशोर अवभभयािक कयायनुक्रम (TAPP) ककशोर गभयानुिस्या र अवभभयािकको 
कयारण स्कू ल छोड्ने रोक्को लयावग कडजयाइन गरटीएको हो। जेफरसन कयाउन्टी भरर ममडिल र 
हयाई स्कू लकया विद्यार्थीहरूलयाई प्स्याि गररएको यो कयायनुक्रम 1010 नेबरहुड प्ेसमया उपलधि 
छ। 1970 पधछ, TAPP हजयाररौं युिया मकहलयाहरू लयाई आफ्ो हयाई स्कू ल शशषिया पकूरया गननु सषिम 
बनयाएको छ। उपलब्धि TAPP को प्मुख घटक हो, मयान्यतया प्याप्त कलेजहरू र प्याविधिक 
क्याररयर कयायनुक्रममया भनयानु हयाम्या स्यातकहरूको बढ्दो संयियासँग छ। सयानै उमेरमया आमया 
बन्नु स्कू लमया सफलतयाको लयावग िेर ैबयाियाहरू प्स्ुत गदनुछ, जस्ै रोग, बच्चयाहरूको हरेचयाह 
मुद्दयाहरू, ययातयाययात, र चचककत्या हरेचयाह को लयावग पहँुच। TAPP सयाइट मया यटी र अन्य बहुमकूल् 
सेियाहरू प्दयान गदनुछ त्सैले विद्यार्थीहरू लयाई ककहल्ै क्याम्पस छोड्नको लयावग छैन। 
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प्यया सोधिने प्श्नहरू
प्श्न: म कसररी दतयाजा र स्कू लहरूमया आिेदन ददन सकछु? 
उत्तर: तपयाईंको बसोबयास मध्य विद्यालयमया उपस्स्त हुन कुनै आिेदन आिश्यक पददैन। 

प्श्न: स्कू ल छनौट भनेको के हो?  
उत्तर: JCPS स्कू ल छनौट प्णयालटी प्दयान गदनुछ कक आमयाबुबयालयाई स्कू लमया लयागकू हुन्छ कक सबै 
भन्या रयाम्ो आफ्ो बच्चयाको आिश्यकतयाहरूलयाई पकूरया गदनुछ। हयामटी अवभभयािकहरूलयाई स्कू ल िया 
कयायनुक्रममया रयाम्ोसँग उनटीहरूको बच्चयाको आिश्यकतयाहरू र उनटीहरूको ससकयाउने शैलटीको लयावग 
आिेदन टदएर शैक्षिक सफलतयालयाई बढयािया टदन्छरौं। 

प्श्न: म कसररी म्याग्ेट विद्यालय िया म्याग्ेट कयायजाक्रमको लयावग आिेदन ददन सकछु?
उत्तर: अनलयाइन म्याग्नेट अनुप्योग कमप्ुटर, ट्यालिेट, िया स्मयाटनु फोनमया पहँुच गननु सककन्छ। 
यटद तपयाईंसँग इन्रनेट पहँुच छैन भने, तपयाईं नक्जकको मयाध्यवमक विद्यालय िया 4309 Bishop 
Lane* मया रहकेो ल्याम वबन््ंडगमया अिस्स्त JCPS दतयानु सयाइटमया जयान सक्ुहुन्छ। 

तपयाईं पटन व्यक्तिगत रूपमया आिेदन गननु सक्ुहुन्छ* टनम्नमया:

• क्याशलफोटनपि यया सयामुदयाधयक केन्द्र 1600 West Saint Catherine Streetमया स्स्त 
JCPS उपग्ह कयाययाजालय 

• JCPS उपग्ह कयाययाजालय एकेडेमटी @ शिनटीमया 4018 West Market Streetमया स्स्त छ
• 1325 Bluegrass Avenueमया स्स्त JCPS ESL कयाययाजालय

यटद तपयाईं JCPS स्कू ल क्जल्यामया नययाँ हुनुहुन्छ र तपयाईंको मध्य विद्यालयमया रहन चयाहयानुहुन्छ, 
तपयाईं पकहले नययाँ विद्यार्थी दतयानुको बयारमेया स्कू ल (जजल्या हैन) लयाई सम्पकनु  गनुनु पछनु। 
विद्यालयलयाई ठेगयानयाको प्मयाण चयाकहन्छ।

*ककृ पयया नोट गनुजाहोस्: COVID-19 स्यास्थ्य ससफयाररसहरूको कयारणले दतयानु/आिेदन िधिलयाई 
प्भयावित गननु सकछ, पररियारलयाई कल गननुको लयावग प्ोत्याकहत गररन्छ (502) 313-HELP 
यटद यटी सयाइटहरू आगमन भन्या पकहले उपलधि छन्। सेटलयाइट कयाययानुलय मयात्र टनयुक्तिवियारया 
उपलधि छन्।
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प्श्न: कतरी म्यागनेट छनौटहरू म मेरो बच्चयाको लयावग पेश गनजा सकछु?  
उत्तर: आमया बुबया आिेदनमया दुई म्यागनेट छनौट गननुको लयावग छनौट गननु सक्ुहुन्छ। 

प्श्न: म कसररी म्याग्ेट अनुप्योगलयाई फरक विद्यालय िया कयायजाक्रममया पररितजान गनजा सकछु?  
उत्तर: अनलयाइन म्याग्नेट आिेदन डिसेम्बर 15, 2021 सम्म पररितनुन गननु सककन्छ। आिेदन अिधि 
बन् भएपधछ पररितनुन अनुमवत छैन। 

प्श्न: म कसररी मेरो डनियास स्कू ल पत्तया लगयाउन सकछु?  
उत्तर: JCPS िेबसयाइटमया तपयाईंको स्कू ल खोज्को लयावग स्कू ल खोजकको उपयोग गनुनुहोस्: 
https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx 

प्श्न: मैले म्याग्ेटको लयावग आिेदन गरदेको छु, तर मेरो ठदेगयानया पररितजान भएको छ। म के गरँू?  
उत्तर: (502) 485-6250 मया विद्यार्थी असयाइनमेन् अकफस लयाई कल गनुनुहोस् यटद ठेगयानया 
पररितनुनले तपयाईंको बच्चयाको म्याग्नेट अनुप्योगलयाई असर पयाननेछ। केकह विद्यालय िया 
कयायनुक्रमहरूको सटीमयाहरू छन्, र ठेगयानया को पररितनुन तपयाईंको बच्चयाको मतलब हुन सकछ, यटद 
स्टीकयार गररयो, फरक स्कू ल असयाइनमेन् हुनेछ। 

प्श्न: म कदहले मेरो बच्चयाको म्याग्ेट असयाइनमेन्को स्थिवत र्याहया पयाउने छु?  
उत्तर: आिेदन अिधिको दौरयान आिेदन गनने विद्यार्थीहरू अवप्ल 1, 2022 वियारया आफ्ो आिेदनको 
स्स्वतको बयारमेया सकूचचत गररनेछ। 

प्श्न: मैले म्यागनेट आिेदन अिधि छुटदेको छु। मेरो विकल्प के हो?  
उत्तर: तपयाईंले डिसेम्बर 15, 2021 पधछ आिेदन पेश गननु सक्ुहुन्छ; जे होस्, आिेदन मयात्र विचयार 
गररनेछ यटद स्कू ल अवतररति विद्यार्थीहरूको लयावग खुल्या छ। विद्यार्थीहरू सिैं आफ्ो टनियास 
विद्यालयमया उपस्स्त हुन सकछन्। 

प्श्न: म जेफसजान कयाउन्री जयानु्छ स्कू ल शुरू भएपधछ हो। मेरो बच्चयाको लयावग म्यागनेट विकल्प 
के हो?  
उत्तर: 2022-23 शैक्षिक िषनुको शुरुियात पधछ जेफरसन कयाउन्टीमया स्यानयान्तरण गनने विद्यार्थीहरू 
डिसेम्बर 31, 2022 को मयाध्यमबयाट आफ्ो आगमनको समयमया म्याग्नेट स्कू ल विकल्पको बयारमेया 
सोिपुछ गननु सकछन्। विद्यार्थीहरू सिैं आफ्ो टनियास विद्यालयमया उपस्स्त हुन सकछन्। अधिक 
जयानकयारटीको लयावग (502) 485-6250 मया विद्यार्थी असयाइनमेन् कयाययानुलयमया कल गनुनुहोस्। 

रिया सोचधरवे रिश्न
हरू



62   मध्य विद्यालय छनोटहरू62   मध्य विद्यालय छनोटहरू



जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल   63जेफरसन कयाउन्टी पब्लिक स्कू ल  63



64   मध्य विद्यालय छनोटहरू

ज
ेफ

रस
न 

क
याउ

न्
टी प

ब्लि
क

 स्
कूल

TM

समयान अिसर/सकयारयात्मक कयायनु टनयोतिया समयान शैक्षिक अिसर प्दयान

www.jefferson.kyschools.us


