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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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JCPS मा स्वागत छ!
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूलहरू (JCPS)
मा, हामी हाम्रा प्रत्येक विद्यार्थीहरूको लागि उच्च
अपेक्षाहरू छन् र गर्वसँग स्कूल, कार्यक्रम, र
गतिविधिहरूको किसिमको प्रस्ताव गर्नको लागि
तपाईंको बच्चालाई संलग्न गर्नको लागि हो।
JCPS 168 स्कूलहरूमा लगभग 100,000
विद्यार्थीहरूलाई अनौठो शिक्षा अवसर प्रदान
गर्दछ। JCPS सँग दुई दर्जनभन्दा बढी माध्यमिक
विद्यालयहरू छन् जसले लैङ्गिक-विशिष्ट
विद्यालय वातावरण, वेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंगसँग
साझेदारीमार्फ त उन्नत प्रविधि, बाह्रौं कक्षासम्म एउटै
विद्यालयमा जारी राख्ने अवसर, र धेरै धेरै रोमाञ्चक
कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ।
हाम्रा सबै स्कूलहरू तीन प्रमुख स्तम्भहरूमा अटल
फोकस साझा: सफलता सीप, जातीय समानता,
र संस्कृति र जलवायुको ब्याकप्याक। मध्य
विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक र
अन्तरव्यक्तिगत सीपहरू निर्माण गर्न जारी राख्नेछन्
किनभने शिक्षकहरूले उनीहरूलाई समान समर्थन
प्रदान गर्न र नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने ठाउँ मा भेट्छन्।

हाम्रा शिक्षकहरू छै ठौं कक्षाका बिद्यार्थीहरूलाई
उनीहरू मध्य विद्यालयको चुनौतिहरूमा लिनको
लागि विश्वासको निर्माणमा मद्दत गर्नको लागि
समर्पि त छन् र सातौं र आठौं कक्षाका बिद्यार्थीहरू
हाई स्कूलको कामको लागि तयार छन्। तर JCPS
मध्य विद्यालयहरू माथिल्लो र तल्लो ग्रेडको
बिचको खाडल मात्र पुल गर्दैनन् - हामी जान्दछौं
कि मध्य विद्यालय बर्षहरू व्यक्तिगत र शैक्षिक
बृद्धिको अद्वितीय अवधि हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूले
नयाँ प्रतिभाहरू पत्ता लगाउँ छन्, नयाँ विचारहरू
अन्वेषण गर्छन्, र पढाइ, लेखन, गणित, विज्ञान र
सामाजिक अध्ययनहरूमा मात्र होइन कला, संगीत,
प्रविधि, विश्व भाषाहरू, क्यारियर अन्वेषण, र कलेज
तयारीमा पनि नयाँ सीपहरू विकास गर्छन्।
JCPS परिवारको भागको रूपमा, तपाईंले हाम्रो
समुदायमा विद्यार्थी, परिवार, व्यवसाय र संस्थाहरूको
लागि उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सक्षम पार्ने ऊर्जा,
उद्देश्य, जोश र गर्व साझा गर्नुहुनेछ!

तपाईंको बच्चाले JCPS मा आफ्नो शिक्षा जारी
राखेको होस् वा जिल्लामा नयाँ होस्, हामी प्रत्येक
विद्यार्थीको शैक्षिक विकासप्रतिको हाम्रो दृढ
प्रतिबद्धतालाई झल्काउने माध्यमिक विद्यालयमा एक
रोमाञ्चक संक्रमण प्रदान गर्न तत्पर छौं।

Dr. Marty Pollio
सुपरिटेन्डेन्ट
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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अब सुरु गरौ
JCPS ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त शिक्षक र कार्यक्रमहरू भएका 27 माध्यमिक विद्यालयहरू
प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो जिल्ला भरमा सबै भन्दा राम्रो सेवा विद्यार्थीहरूलाई छनौटको सरणी
प्रदान गर्नमा गर्व छ। हामीले रेखांकित गरेका विद्यालय छनोटहरूको समीक्षा गर्न र तिनीहरू
तपाईंको बच्चाको व्यक्तिगत लक्ष्य र योजनाहरूसँग कसरी मिल्दोजुल्दो छन् भनी हेर्न हामी
तपाईंलाई आमन्त्रित गर्छौं। तपाईं पनि खुला घरहरूको समयमा हाम्रो स्कूलहरूमा जान
सक्नुहुन्छ र आफैंको लागि देख्न सक्नुहुन्छ कि कति राम्रो जिल्ला हाई स्कूल, पोस्टसेकेन्डरी
शिक्षा, र क्यारियर सफलता को लागि विद्यार्थीहरू लाई तैयार गर्दछ।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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तपाईंको अर्को चरण
के के हुन्?

तपाईँ आफ्नो बच्चा स्कूलको लागि पनि आप्रवासन स्थिति र/वा निश्चित, नियमित र पर्याप्त
रात्रि निवासको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
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1
स्कूल विकल्प अन्वेषण

तपाईंको बच्चासँग, प्राथमिक विद्यालयमा जस्तो नभई, मध्य
विद्यालयमा कुनै क्लस्टरहरू छै नन्।

2
तपाईंको स्कूल छनौट गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले आफ्नो
बसोबास गर्ने विद्यालय
छनौट गर्नुभयो भने:

यदि तपाईं म्याग्नेट
विद्यालय रोज्नुहुन्छ भने:

तपाईं स्वतः भर्ना
हुनुहुनेछ।*

एक दे खि दु ई तपाईं
विद्यालयहरूमा लागू गर्नुहोस्।

यदि तपाईंको विद्यालय छनोट
तपाईंको बस्ने विद्यालय हो भने, कुनै
आवेदन आवश्यक पर्दैन।

यदि तपाईंको स्कूल छनौट
तपाईंको स्कूल रहन छै न, तपाईं दुई
म्याग्नेट स्कूलहरूको लागि आवेदन
अवधिको लागि लागू गर्नको लागि
चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

*यदि तपाईं हाल JCPS पाँचौं
ग्रेडरको रूपमा भर्ना हुनुहुन्छ भने
तपाईं तपाईंको विद्यालयमा
स्वचालित रूपमा भर्ना हुनुहुनेछ।

वा, यदि तपाईं
जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ
भने, तपाईंले पहिले
दर्ता गर्नुपर्छ:

म्याग्नेट आवेदन अवधि
नोभेम्बर 1, 2021डिसेम्बर 15, 2021 हो।
आवेदन अवधिको दौरान आवेदन गर्ने
विद्यार्थीहरू अप्रिल 1, 2022 द्वारा
आफ्नो आवेदनको स्थितिको बारेमा
सूचित गरिनेछ।

यदि तपाईं हाल पारम्परिक
म्याग्नेट प्राथमिक विद्यालयमा
भर्ना हुनुभएको छ र तपाईं
ट्रेडिशनल म्याग्नेट माध्यमिक
विद्यालयमा जाने छनौट
गर्नुहुन्छ भने:
तपाईं स्वतः
भर्ना हुनुहुनेछ।**
यदि तपाईं हाल JCPS ट्रेडिशनल
म्याग्नेट प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना
हुनुभएको छ भने, कुनै आवेदन
आवश्यक पर्दैन किनभने तपाईं तपाईंको
घरको ठे गानामा सेवा गर्ने ट्रेडिशनल
म्याग्नेट माध्यमिक विद्यालयमा
स्वचालित रूपमा भर्ना हुनुहुनेछ।
**यदि तपाईं हाल ट्रेडिशनल म्याग्नेट
प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनुहुन्न भने
तपाइँ ले ट्रेडिशनल म्याग्नेट माध्यमिक
विद्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ।

यदि तपाईं JCPS स्कूल जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको मध्य
विद्यालयमा रहन चाहानुहुन्छ, तपाईं पहिले नयाँ बिद्यार्थी दर्ताको बारेमा
त्यो स्कूल (जिल्ला हैन) लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ। विद्यालयलाई ठे गानाको
प्रमाण चाहिन्छ।
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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विकल्प खोज गर्नुहोस्
बसोबास स्कूल

म्यागनेट स्कूल

म्यागनेट प्रोग्राम
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कसरी छनौट गर्ने

कुन प्रकारको शिक्षा वातावरण तपाईँको
बच्चाको लागि सबैभन्दा राम्रो काम गर्दछ
निर्णय गर्नुहोस्।
विकल्प छनौट समिक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम, र
प्रत्येक स्कूलमा अफर, र आफ्नो बच्चाको चासो
र लक्ष्यसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।

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।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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बसोबास स्कूल
फास्ट तथ्यहरू

हालको JCPS पाँचौं कक्षाका लागि
कुनै आवेदन आवश्यक छै न

यातायात प्रदान गरिन्छ*

JCPS 21 मध्य विद्यालयहरू बस्छन् र जेफरसन काउन्टीको बिद्यार्थी आवश्यकताहरू लाई सेवा गर्न
मध्य विद्यालयहरू बस्छन्। प्रत्येक ठे गाना मध्य विद्यालयको लागि तोकिएको छ, र त्यो त्यो ठे गानाको
लागि स्कूल रहन्छ।
यदि तपाईंको विद्यालय छनोट तपाईंको बस्ने विद्यालय हो भने, कुनै आवेदन आवश्यक पर्दैन। यदि
तपाईं हाल JCPS पाँचौं ग्रेडरको रूपमा भर्ना हुनुहुन्छ भने तपाईं तपाईंको विद्यालयमा स्वचालित रूपमा
भर्ना हुनुहुनेछ।
कुन विद्यालयले तपाईंको ठे गानामा सेवा दिन्छ भनेर पत्ता लगाउन, JCPS जनसांख्यिकीय कार्यालयलाई
(502) 485-3050 मा कल गर्नुहोस्, वा https://apps.jefferson.kyschools.us
/demographics/schoolfinder.aspx मा जानुहोस्।
यदि तपाईंको बसोबास गर्ने विद्यालयमा तपाईं भाग लिन चाहानु भएको म्याग्नेट कार्यक्रम छ भने, तपाईंले
त्यो म्याग्नेट कार्यक्रममा आवेदन दिनुपर्छ। (म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको लागि पृष्ठ 44–47 हेर्नुहोस्।)
यदि तपाईं JCPS स्कूल जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको मध्य विद्यालयमा रहन चाहानुहुन्छ, तपाईं
पहिले नयाँ विद्यार्थी दर्ताको बारेमा स्कूल (जिल्ला हैन) लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ। विद्यालयलाई ठे गानाको
प्रमाण चाहिन्छ।

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

Base Middle Schools

बसोबास स्कूल

मध्य विद्यालयहरू बस्छन्
KAMMERER
WESTPORT MIDDLE
SHAWNEE

WESTERN MIDDLE
MEYZEEK

CROSBY
NOE

FARNSLEY

HIGHLAND

OLMSTED NORTH

NEWBURG

CARRITHERS

OLMSTED SOUTH
CONWAY

THOMAS JEFFERSON
RAMSEY
MOORE
LASSITER

!

STUART
FROST

KNIGHT

JCPS बस्ने माध्यमिक विद्यालयहरू
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स्कूल प्रोफाइलहरू बस्छन्

एकेडेमी @ शवनी
विद्यार्थी भर्ना: 484
प्रिन्सिपल: Kymberly Rice
फोन: (502) 485-8326
ठे गाना: 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle
एकेडेमी @ शवनी हवाई र इन्जिनियरिङ समावेश गर्ने हलमार्क कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सेवा
दिने एउटा एयरोस्पेस मिडल र हाई स्कूल हो। हाम्रो मध्य विद्यालयका विद्यार्थीहरू विस्तारित सिकाउने
समयको 15 दिनको दौरान वास्तविक दुनिया उड्डयन अनुभवमा संलग्न छन्, कार्यक्रममा स्वीकृतिपछि वसन्त
सेमेस्टरमा 5 दिन र गर्मीमा 10 दिन सहित हो। हामी उनीहरूलाई हाई स्कूल र बाहिर पनि सफल हुनको
लागि आवश्यक मुख्य सीपहरूको विकासमा मद्दत गरेर विद्यार्थीहरू लाई तयार गर्न प्रतिबद्ध छौं।

स्कूल हाइलाइट:
• विद्यार्थीहरूलाई परियोजना-आधारित विज्ञान,
प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला, र गणित
(STEAM) पाठ्यक्रममा सामग्री क्षेत्रहरू जडान
गर्न संलग्न गराउन एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ
म्याग्नेट कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
• साना कक्षाको आकारले व्यक्तिगत शिक्षा
र पारिवारिक संलग्नताको लागि विशाल
अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
• बहु मिलियन डलर सुविधा नवीकरण
चलिरहेको छ कि अतिरिक्त अत्याधुनिक शिक्षा
प्रयोगशालाहरू र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।
• संयुक्त मध्य र उच्च विद्यालय ढाँचा विद्यार्थीहरू
छै ठौं देखि बाह्रौं कक्षा सम्म विद्यार्थीहरूको एउटै
समूह सँग रहन को अवसर प्रदान गर्दछ।

12

मध्य विद्यालय छनोटहरू

• सबै विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय प्रोजेक्ट लीड द
वे (PLTW) गेटवे टु टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम र
च्यालेन्जर लर्नि ङ सेन्टर कार्यक्रमहरूमा
भाग लिन्छन्।
• विस्तारित सिक्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ
जसमा विद्यार्थीहरूले परिचित उडानहरू, रकेट
निर्माण र प्रक्षेपण, उडान सिमुलेटर प्रशिक्षण, र
ओरिएन्टियरिङ र नेभिगेसन चुनौतीहरू मार्फ त
एयरोस्पेस अन्वेषण गर्छन्

बसोबास स्कूल

कैरिथर्स मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 598
ठे गाना: 4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299		
फोन: (502) 485-8224
प्रिन्सिपल: M. Denise Franklin-Williams, Ed.D.
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers
कैरिथर्स मध्य विद्यालयमा, हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रभावकारी र आकर्षक शिक्षण र सिकाइ रणनीतिहरू
मार्फ त प्रत्येक विद्यार्थीको उपलब्धि र वृद्धि बढाउनु हो। सँगै, हामी कठोर शैक्षिक मापदण्डको उपयोग
गर्नको लागि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनशील नागरिकहरूको लागि जो सिक्नको लागि प्रतिबद्ध छन्।
मोटो: एक छिमेकी सेटिं गमा शैक्षिक उत्कृष्टता

स्कूल हाइलाइट:
• सबै ग्रेड स्तरहरूमा अग्रिम कार्यक्रम
प्रस्ताव गर्दछ

• परिवार उन्मुख सेवाहरूको होस्टसँग सामुदायिक
स्कूल कार्यक्रम प्रदान गर्दछ

• भेरिज़ोन अभिनव सिकाउने स्कूलको रूपमा, हामी • हप्तामा पाँच दिन पूर्ण-समय मानसिक स्वास्थ्य
सल्लाहकार प्रदान गर्दछ
सबै विद्यार्थीहरू र शैक्षिक स्टाफहरूलाई आफ्नै
आईप्याड र डेटा योजना स्कूल र घरमा शिक्षाको • केन्टकी संगीत शिक्षक एसोसिएशन (KMEA)
अवसरहरूलाई बढाउनको लागि प्रदान गर्दछौं।
ब्यान्ड, गायक, र आर्केस्ट्रामा विशिष्ट रेटिं ग्स;
यो पनि केहि मध्य विद्यालय मार्च ब्यान्डको
• सम्बन्ध निर्माण गर्न विद्यार्थी र शिक्षकहरूको
प्रदान गर्दछ
लागि दैनिक सल्लाह अवधि प्रदान गर्दछ
• गुगल र एपल शिक्षक प्रमाणपत्र हासिल
गरेका उच्च योग्यता भएका शिक्षकहरूलाई
कायम राख्छ
• साउथविक सामुदायिक केन्द्र, जेफरसनटाउन
समुदाय, स्थानीय विश्वविद्यालयहरू, गुणस्तरका
पुरुषहरू, र R.I.S.E. मा केटीहरूसँग धेरै
सामुदायिक साझेदारीहरू (आत्म अभिव्यक्ति को
माध्यम बाट व्याख्या को क्रान्तिकारी) हुन्

• आर्चरी, बास्केटबल, भलिबल, बेसबल,
सफ्टबल, नृत्य, कदम टीम, चीयरलीडिं ग,
रोबोटिक्स, ट्र्याक, क्रस कन्ट्री, फुटबल, छिटो
सम्झना, र शतरंज सहित धेरै क्लबहरू र
अतिरिक्त गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ

• विद्यार्थी नेतृत्व अवसरहरूमा बीटा क्लब, सम्मान
रोल, कालो विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी परिषद,
विद्यार्थी प्रविधि नेतृत्व कार्यक्रम (STLP), र
भेरिज़ोन विद्यार्थी टेक टोली समावेश छन्।
जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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कोनवे मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 797
प्रिन्सिपल: Greg Fehr
फोन: (502) 485-8233
ठे गाना: 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258
वेब: http://conway.jcps.schooldesk3.net
हाम्रो मिशन भनेको हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जीवनमा सफल हुन तयार र प्रेरित गर्न हेरचाह गर्ने
वातावरणमा गुणस्तरीय सिकाइ अनुभवहरू प्रदान गर्नु हो।
स्कूल हाइलाइट:
• भेरिज़ोन अभिनव शिक्षा स्कूल — सबै विद्यार्थीहरू
आईप्याड र डाटा योजना प्राप्त गर्न हो।

• दुबै सामाजिक र शैक्षिक, अतिरिक्त पाठ्यक्रम
क्लबहरूको पूर्ण सरणी

• योग्य विद्यार्थीहरूको लागि अग्रिम कार्यक्रम
प्रस्ताव गर्दछ

• सबै विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरूलाई पूरा
गर्नको लागि असाधारण ग्राहक सेवा

• मिडिया सेन्टर एउटा अपडेटेड लर्नि ङ कमन्स स्पेस
हो। पुस्तकहरूको विविध संग्रहको साथ, यसले
लचिलो सिट, प्रोजेक्ट स्पेस, र प्रविधिमा पहुँच
प्रदान गर्दछ।

• विद्यार्थी टेक्नोलोजी नेतृत्व कार्यक्रम (STLP)
प्रयोग र स्कूल र समुदाय को आवश्यकताहरू
को लागि टेक्नोलोजी आधारित समाधान को
निर्माण को माध्यम बाट बिद्यार्थी शिक्षा र
उपलब्धि सशक्त बनाउन परियोजना आधारित
शिक्षा सिद्धान्तहरूको उपयोग गर्दछ।

• हामी हाम्रो कौगर दिवस हस्तक्षेप अवधिको
दौरान सिक्नको लागि व्यक्तिगत दृष्टिकोण
प्रदान गर्दछौं।
• पुरस्कार विजेता आर्केस्ट्रा, ब्यान्ड, र चेस टोली
• प्रतिस्पर्धात्मक एथलेटिक टोलीहरूमा फुटबल,
बेसबल, बास्केटबल, फुटबल, क्रस-कन्ट्री,
ट्र्याक, चियरलिडिङ, नृत्य, र भलिबल
समावेश छन्।
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• युवा सेवा केन्द्र (YSC) ले कोनवे विद्यार्थीहरूलाई
समस्या समाधान गर्न र सिकाइमा परेका
अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्छ।

बसोबास स्कूल

क्रसबी मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 1,023
प्रिन्सिपल: Kara Ammerman, Ed.D.
फोन: (502) 485-8235
ठे गाना: 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243
वेब: http://schools.jefferson.kyschools.us/middle/crosby
क्रसबी मिडिल स्कूल को मिशन सान्दर्भि क र कठोर निर्देशन हो कि तैयार र विद्यार्थीहरूलाई उत्पादक
नागरिक र भविष्यका नेताहरू बन्न प्रेरित गर्न को लागि हो। हामी विश्वास गर्छौं कि शैक्षिक प्रक्रिया
सबैभन्दा पूरा हुन्छ जब उद्यम विद्यार्थी, अभिभावक, र स्कूलको संयुक्त प्रयास हो। हाम्रा कार्यक्रमहरूले
सबै विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक र भावनात्मक रूपमा उत्कृष्ट हुने अवसर प्रदान गर्दछ। क्रसबीमा प्रत्येक
विद्यार्थी एक अद्वितीय व्यक्ति हो जसलाई हामी हाई स्कूलमा संक्रमणको लागि तयार गर्छौं र - अझ
महत्त्वपूर्ण - जीवन हो।
मिसन: शैक्षिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा सफल बन्नको लागि बृद्धिलाई समर्थन गर्ने
विद्यार्थीहरूमा बलियो सम्बन्ध भएको वातावरण प्रदान गर्न हो
भिजन: क्रसबी विद्यार्थीहरू शैक्षिक, सामाजिक रूपमा, र आजीवन शिक्षार्थीहरू को रूप मा भावनात्मक
रूपमा सफल हुनको लागि आफ्नो क्षमता मा विश्वस्त हुनेछन्।
मुख्य मान: संचार, सहयोग, सँगति, उत्सव
मोटो: सबै समयमा
स्कूल हाइलाइट:
• योग्य विद्यार्थीहरूको लागि अग्रिम कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ
• उच्च-प्रदर्शन गर्ने, गणितीय झुकाव भएका
विद्यार्थीहरूलाई उच्च प्रतिस्पर्धी विशिष्ट
गणित विद्वान (DMS) कार्यक्रमको साथ
समृद्ध बनाउँ छ
• नवीन विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला,
र गणित (STEAM) कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• STEAM कार्यक्रम कोडिङ, इन्जिनियरिङ्,
रोबोटिक्स, डिजिटल संगीत, डिजिटल कला,
विद्यार्थी प्रविधि नेतृत्व कार्यक्रम (STLP), र
गुगल कक्षाकोठा निर्देशन जस्ता आकर्षक
पाठ्यक्रमहरूसँग समर्थि त छ।

• शिक्षकहरू को एक उच्च योग्य कर्मचारीहरू
जो हासिल वा राष्ट्रीय बोर्ड र/वा गुगल
प्रमाणपत्रको पछि गरिरहेछ
• स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरहरूमा
प्रतिस्पर्धा गर्ने गतिविधिहरूको विस्तृत
दायराका साथै अतिरिक्त पाठ्यक्रम
क्लबहरू र खेलहरू प्रदान गर्दछ
• हाम्रो क्रसबी फोर C's (सञ्चार, सहयोग,
एकरूपता, र उत्सव) लाई जोड दिने
दर्शनलाई पछ्याउँ छ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई
उनीहरूको क्षमतालाई अधिकतम बनाउन
सशक्त बनाउछ

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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फ़ार्नस्ले मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 1,025
प्रिन्सिपल: Carolyn B. Smith
फोन: (502) 485-8242
ठे गाना: 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Farnsley
मिसन: फ़ार्नस्ले मध्य विद्यालय समुदायले आजीवन विद्यार्थी सफलतालाई प्रोत्साहन गर्ने सुरक्षित वातावरण
प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूको विशिष्टता लाई चिन्छौं र शिक्षाविद्हरु र सामाजिक कौशलको
विकासमा विद्यार्थी केन्द्रित उत्कृष्टतालाई बढावा दिनको लागि प्रतिबद्ध छौं।
भिजन: फ़ार्नस्ले मध्य विद्यालय केन्टकी मा प्रमुख माध्यमिक विद्यालय हुनेछ!
मोटो: म अद्वितीय छु । म उत्कृष्टताको खोजीमा छु । विकास गरिरहेको छु । म आजीवन शिक्षार्थी हुँ। सँगै, हामी
फ़ार्नस्ले हो।
स्कूल हाइलाइट:
• गणित/विज्ञान/प्रविधि (MST) म्याग्नेट
कार्यक्रम, अग्रिम कार्यक्रम, र शैक्षिक, कला,
रचनात्मकता, र नेतृत्वको क्षेत्रमा उपहार र
प्रतिभाशाली कार्यक्रम
• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूल (VILS)
1-देखि-1 आइप्याड र सबै विद्यार्थी र निर्देशात्मक
कर्मचारीहरूलाई घर र विद्यालयमा सिक्ने
अवसरहरू बढाउनको लागि डेटा योजना
• एकेडेमी अन्वेषण: फ़ार्नस्ले लुइसभिलको
एकेडेमीहरूलाई पंक्तिबद्ध एकेडेमीहरू को
अन्वेषण प्रदान गर्नको लागि पहिलो स्कूलहरू
मध्ये हो! हाम्रो गणित, विज्ञान, ईन्जिनियरि, र
टेक्नोलोजी (STEM) कार्यक्रमहरू क्यारियर
अन्वेषणको समर्थन गर्दछ कि डिजाइनिं ग र संचार
(उदाहरणको लागि, डिजिटल मिडिया, ग्राफिक
कला, वित्तीय साक्षरता, पत्रकारिता, वार्षि क
पुस्तक, फिल्म अध्ययन); निर्माण र सिर्जना
(जस्तै, रोबोटिक्स र VEX रोबोटिक्स, STEM,
ईन्जिनियरिको माध्यम बाट कोडिं ग); हेरचाह र
खोज (जस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर रचना, CPR,
चिकित्सा अन्वेषण); र अग्रणी र विकासशील
(जस्तै, व्यवसाय व्यवस्थापन, वित्त, मार्के टिङ)।
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• सामुदायिक विद्यालय साइट छ कि पछि स्कूल
कार्यक्रम र सम्पूर्ण परिवार र समुदाय को लागि
सेवाहरू प्रदान गर्दछ
• पुरस्कार-विजेता र राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त
शैक्षिक र नेतृत्व टोलीहरू (जस्तै, विद्यार्थी प्रविधि
नेतृत्व कार्यक्रम (STLP) टोली, टेक टोली, बीटा
क्लब, बेस्ट बडीज, BSU, LGBTQ+, केन्टकी
युनाइटेड नेशनल असेंबली (KUNA), केन्टकी
युवा सभा (KYS), र अन्य
• बास्केटबल, बेसबल, र ट्र्याक र फील्ड सहित
40 भन्दा बढी अतिरिक्त गतिविधिहरू/
एथलेटिक्स कि राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, र जिला
च्याम्पियनशिप, पकड
• फराकिलो हरियो ठाउँ , माइल हिड् ने ट्रयाक,
बेसबल/सफ्टबल डायमन्ड, र फुटबल र फुटबल
मैदानहरू भएको क्याम्पस

बसोबास स्कूल

रोबर्ट फ्रस्ट
छै ठौं ग्रेड एकेडेमी
विद्यार्थी भर्ना: 393
प्रिन्सिपल: Monica Hunter
फोन: (502) 485-8256
ठे गाना: 4601 Valley Station Road, Louisville, KY 40272
वेब: sites.google.com/view/froststuart/home
समुदायसँगको साझेदारीमा, रोबर्ट फ्रोस्ट छै ठौं-कक्षा एकेडेमीले विद्वानहरूलाई 21औ ं शताब्दीका
नेताहरू बन्न सक्षम बनाउँ छ जसले नयाँ उचाइहरूमा SOAR उठ् छन्। हामी सफल, सँगठित, प्राप्त, र
सम्मानजनक (SOAR) छौं। हामी प्रत्येक विद्वानलाई विद्यालय वर्षको अन्त्यसम्ममा पढाइ, गणित र
लेखनमा निपुण भएर SOAR गर्ने लक्ष्य राख्छौं।
मोटो: हामी सिक्नको लागि आविष्कार गर्दैछौं!
स्कूल हाइलाइट:
• स्कूल मात्र छै ठौं कक्षाका
विद्वानहरूबाट बनेको छ।
• योग्य विद्यार्थीहरूलाई अग्रिम
कार्यक्रम कक्षाहरू प्रदान गर्दछ
• शारीरिक शिक्षा (PE) कक्षाहरूमा
अत्याधुनिक उपकरणहरूको साथ
फिटनेस प्रयोगशाला प्रदान गर्दछ

• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूलको रूपमा,
हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको
आफ्नै आईप्याड प्रदान गर्छौं जुन विद्यालय
वर्षको दौडान उनीहरूसँग विद्यालयमा
जाने र विद्यालयबाट यात्रा गर्ने गर्दछ।
• विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, कला, र
गणित (STEAM) प्रोग्रामिंग प्रदान गर्दछ

• केटाहरू र केटीहरू क्लब कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ
• ब्यान्ड, अर्केस्ट्रा र कोरस प्रदान गर्दछ
• सल्लाहकार कार्यक्रम, कक्षा कार्यक्रममा
नाश्ता, र एथलेटिक्स, क्लबहरू, र
शैक्षिक टीमहरूको दायरा प्रदान गर्दछ

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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हाईल्याण्ड मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 826
प्रिन्सिपल: Chris Burba
फोन: (502) 485-8266
ठे गाना: 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205
वेब: www.highlandmiddle.com
हाइल्याण्ड मिडिल स्कूलमा, हाम्रो मिशन उच्च शैक्षिक र सामाजिक मापदण्डहरू लाई पढाउनको लागि
हो कि स्कूल समुदायको प्रत्येक सदस्य अधिक अन्तर्राष्ट्रिय दिमाग बन्छ र आजीवन शिक्षा र सामुदायिक
जिम्मेवारीको लागि इच्छा विकसित गर्दछ।
मोटो: हामी हाइल्याण्ड गर्व छौं!
स्कूल हाइलाइट:
• अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन म्याग्नेट कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ
• हाईलैंड अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक (IB) मध्य वर्ष
कार्यक्रम (MYP) स्कूल हो।
• हाम्रो ललित कला वैकल्पिक कार्यक्रम को भाग
को रूप मा पुरस्कार विजेता ब्यान्ड, आर्केस्ट्रा,
कोरस, र दृश्य कला कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
• छै ठौं, सातौं र आठौं कक्षाहरूमा स्पेनी
निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ
• दोहोरो-भाषा स्पेनिश इमर्सन स्ट् र्यान्ड
प्रदान गर्दछ, जसले प्राथमिक विद्यालयका
विद्यार्थीहरूलाई स्पेनिश भाषामा केही मुख्य
शैक्षिक विषयहरू सिक्न जारी राख्न
अनुमति दिन्छ
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• सात-अवधिको दिन प्रदान गर्दछ जसमा
विद्यार्थीहरूले विभिन्न सम्बन्धित कला,
हस्तक्षेप, संवर्धन, र ललित कला कक्षाहरूमा
भाग लिन सक्छन्
• शिक्षकहरू को एक उच्च योग्य कर्मचारी, जो
राष्ट्रीय बोर्ड प्रमाणित र/वा गुगल प्रमाणपत्र
शामिल छन्
• विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक, बौद्धिक र
सामाजिक रूपमा विकास र वृद्धि गर्न मद्दत गर्न
खेलकुद र अतिरिक्त क्लबहरूको विस्तृत श्रृंखला
प्रदान गर्दछ।
• युवा सेवा केन्द्र (YSC) बाधाहरू लाई हटाउनको
लागि मदद गर्दछ ताकि विद्यार्थीहरू बाधाहरूलाई
पार गर्न र समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छन्।

विद्यार्थी भर्ना: 966
प्रिन्सिपल: Joshua Bourgeois
फोन: (502) 485-8273
ठे गाना: 1501 Rangeland Road, Louisville, KY 40219
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home

बसोबास स्कूल

थोमस जेफरसन
मिडिल स्कूल

मोटो: पैट्रियट अब, देशभक्त सदाको लागि
स्कूल हाइलाइट:
• थोमस जेफरसन मध्य विद्यालय (TJMS)
जिल्ला को मात्र डिजिटल र ग्लोबल नेतृत्व
चुम्बक कार्यक्रम, जो निम्न पाठ्यक्रमहरू प्रदान
गर्दछ प्रदान गर्दछ:
°° डिजिटल आर्ट—मिश्रित मिडिया, रेखाचित्र,
फोटोग्राफी, एनिमेसन, डिजिटल डिजाइन,
3-D प्रिन्टिङ DR एनिमेसन, डिजिटल
डिजाइन, 3-D प्रिन्टिङ
°° डिजिटल मिडिया—क्यामेरा कोण, प्रकाश
तत्व, हरियो स्क्रिन, वेब डिजाइन, विज्ञापन
°° डिजिटल संगीत—डिजिटल सम्पादन,
डिजिटल रचना र सहयोग, ध्वनि डिजाइन
°° गेमिङ—खेल निर्माण प्रविधि, गेम डिजाइन,
जाभास्क्रिप्टको साथ कोडिङ
°° रोबोटिक्स —LEGO रोबोट, VEX IQ, र
VEX EDR
°° खेलको वाइड विश्व—टीम खेल, स्वास्थ्य र
पोषण, व्यक्तिगत प्रशिक्षण
• हामी 1:1 क्रोमबुक स्कूल हौं।
• क्षेत्रीय अनुभवहरू, पाथवे प्रोफेशनलहरूमा
पहुँच, द लीडर इन मी पाठ्यक्रम, र जुनियर
उपलब्धि (JA) सहितको नेतृत्व मार्ग
प्रस्ताव गर्दछ

• पैट्रियट प्राइड एकेडेमीले छै ठौं कक्षाका
विद्यार्थीहरूलाई माध्यमिक विद्यालयमा
सफल परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। छै ठौं कक्षाका
विद्यार्थीहरू सातौं र आठौं कक्षाहरूबाट अलग
हुन्छन् ताकि तिनीहरूको टोली शिक्षकहरूले
विशेष गरी छै ठौं-कक्षाका विद्यार्थीहरूको
लागि सामाजिक-भावनात्मक पाठहरू मार्फ त
तिनीहरूलाई समर्थन गर्नमा ध्यान केन्द्रित
गर्न सकून्। (अपोइन्टमेन्ट द्वारा भ्रमणहरू
उपलब्ध छन्।)
• उन्नत प्लेसमेंट पाठ्यक्रमहरू र उपहार र
प्रतिभाशाली कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दछ
• TJMS वर्दी स्कूल हो र ड्रेस कोड नीतिको
माध्यमबाट विद्यार्थी अभिव्यक्तिको
समर्थन गर्दछ।
• TJMS बास्केटबल, बेसबल, फुटबल, ट्रयाक,
कदम टीम, र चीयरलीडिं ग सहित खेलको
व्यापक चयन प्रदान गर्दछ।
• गतिविधिहरू: रोबोटिक्स, एनिमे, बुक
क्लबहरू, गेमिङ, चेस (राज्य च्याम्पियन),
शैक्षिक टोली, कला, बीटा, विद्यार्थी परिषद,
LGBTQ, इक्विटी, र धेरै अधिक

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल

19

कामेररे मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 808
प्रिन्सिपल: David Armour
फोन: (502) 485-8279
ठे गाना: 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home
कममेरर मध्य विद्यालयमा, हाम्रो प्राथमिक फोकस शैक्षिक उपलब्धि हो। जब तपाइँ हलवे र कक्षा
कोठा को माध्यम बाट हिं ड् नुहुन्छ, तपाईं रोमाञ्चक, ध्यान केन्द्रित, र उच्च संरचित विद्यार्थी स्कूल
भरमा सिक्ने नोटिस गर्नुहुनेछ।
मोटो: हाम्रा बिद्यार्थीहरू हासिल गर्छन् किनकि हामी हाम्रो आदर्श वाक्य, "उत्कृष्टता को अपेक्षा
हो," जो दुबै हाम्रा विद्यार्थीहरू र हाम्रा शिक्षकहरू को लागि लागू हुन्छ पालन गर्दछौं।
स्कूल हाइलाइट:
• शैक्षिक टोली, एनिमे/मंगा, बिटा क्लब, चेस,
ड्रामा क्लब, पिङ पङ् क्लब, भविष्य समस्या
समाधान गर्ने, गितार क्लब, ज्याज ब्यान्ड,
फोटोग्राफी क्लब, क्विक रिकल, र इयरबुक
सहित 20 भन्दा बढी अतिरिक्त विद्यार्थी
गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ
• उपलब्धताको आधारमा, योग्य विद्यार्थीहरूले
छिमेकी ब्यालार्ड हाईमा क्रेडिटको लागि
कक्षाहरू लिन सक्छन्।
• रोजगार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त शिक्षकहरू,
जस मध्ये धेरै प्राप्त वा राष्ट्रीय बोर्ड
प्रमाणीकरण पछ्याइरहेछन्
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• पुरस्कार-विजेता ब्यान्ड, गायक, र अर्केस्ट्रा
कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ
• सुरक्षित र नागरिक विद्यालय कार्यक्रममा
भाग लिन्छन्
• योग्यता भएका विद्यार्थीहरूका साथै उन्नत,
सम्मान र मानक पाठ्यक्रमहरूका लागि
विशिष्ट गणित विद्वान (DMS) कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ

बसोबास स्कूल

नाइट मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 437
प्रिन्सिपल: Jeronda Majors
फोन: (502) 485-8287
ठे गाना: 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229
वेब: http://knight.jcps-ky.com
मिसन: इक्विटी र समानुभूतिमा आधारित सिकाइ समुदाय हुनको लागि हामी प्रत्येक विद्यार्थीलाई
सामाजिक, भावनात्मक र शैक्षिक रूपमा संलग्न र सशक्त बनाउँ छौं
मोटो: जहाँ उत्कृष्टता जारी छ
स्कूल हाइलाइट:
• पुनर्स्थापना अभ्यासका लागि जिल्ला-निर्धारित
नमूना मध्य विद्यालय (RP)
• विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइमा केन्द्रित छ कि
सक्रिय रूप दखि पाठ्यक्रम र अर्कालाई
परियोजना आधारित शिक्षा जस्तै
अवसरहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गर्दछ
• प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित कलाहरू मार्फ त
विद्यार्थीहरूलाई दुई विज्ञान, प्रविधि,
इन्जिनियरिङ्, कला, र गणित (STEAM) मा
आधारित पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ
• 1:1 स्कूल को रूपमा, सबै विद्यार्थीहरूलाई
स्कूलको दिनको समयमा प्रयोगको लागि
प्राप्त हुन्छ। गुगल कक्षा कलाकृतिहरू प्रस्तुत
गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ कि सफलता
सीपको ब्याकप्याक विद्यार्थीहरूलाई प्रदर्शन
गर्दछ।
• कला, सहकर्मी ट्युटोरिङ, शारीरिक शिक्षा
(PE), अनुकूली PE र अनुकूलन कला,
स्वास्थ्य, ब्यान्ड, आर्केस्ट्रा, कला र मानविकी,
र कोरस सहित सबै विद्यार्थीहरूको लागि
ऐच्छिकहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ

• शैक्षिक टोली, विद्यार्थी प्रविधि नेतृत्व कार्यक्रम
(STLP), चियरलिडिङ, स्टेप टोली, केटा र
केटीहरूको बास्केटबल, वार्षि क पुस्तक, झण्डा
र ट्याकल फुटबल, क्रस-कन्ट्री, भलिबल,
धनुर्वि द्या, ट्र्याक र फुटबल सहित धेरै विद्यार्थी
गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ
• स्कूल वर्ष भर स्कूल पछि नाइट क्लबहरू
प्रदान गर्दछ। नाइट क्लबहरू विद्यार्थीहरूको
रुचिको आधारमा भिन्न हुन्छन् तर आर्ट क्लब,
नाइट केयर, नाटक, तीरंदाजी, नाइटली
समाचार, विज्ञान प्रविधि नेतृत्व कार्यक्रम
(STLP)/टेक क्लब, र सामुदायिक बगैंचा
समावेश छन्।
• विद्यार्थीहरूलाई जस्टिस नाउ लर्नि ङ हबहरूमा
भाग लिने अवसर प्रदान गर्दछ, युवाहरूलाई
प्रणालीगत समस्याहरू समाधान गर्न एकसाथ
आउन र लुइसभिलमा अझ न्यायपूर्ण समुदाय
सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सशक्त बनाउँ छ

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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लासिटर मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 965
प्रिन्सिपल: Jon Cesler
फोन: (502) 485-8288
ठे गाना: 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214
वेब: http://jcps_lassiter.campuscontact.com/
लासिटरमा, हामी हाम्रो सुरक्षित र संरचित शिक्षाको वातावरण, उच्च शैक्षिक अपेक्षाहरू, र सकारात्मक
स्कूल संस्कृतिको लागि परिचित छौं। लासिटर मेरो स्कूल मा नेता हो जहाँ विद्यार्थीहरू लाई 21औ ं
शताब्दीको नेतृत्व र जीवन कौशल व्यक्तिगत सशक्तिकरण र व्यक्तिगत बृद्धिको लागि पढाईन्छ।
मोटो: लासिटर — जहाँ हरेक विद्यार्थी हाई स्कूलको लागि तयार छ
स्कूल हाइलाइट:
• भरिजोन अभिनव लर्निंग स्कूल कि प्रत्येक
विद्यार्थी आईप्याड र मासिक डाटा योजनासँग
विद्यार्थीहरूको लागि घरमा अनुसन्धान र स्कूल
को काम गर्नको लागि प्रदान गर्दछ
• प्रतिष्ठित क्याम्ब्रिज अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान
कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक (IB) भन्दा धेरै
कलेज र विश्वविद्यालयहरूद्वारा मान्यता प्राप्त
विश्वको अग्रणी उन्नत कार्यक्रम पाठ्यक्रम
प्रदान गर्दछ। AP कक्षाहरू भाषा कला,
गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनहरूमा
उपलब्ध छन्।
• धेरै राष्ट्रिय बोर्ड प्रमाणित शिक्षकहरू र एपल
र गुगल प्रमाणित शिक्षकहरू समावेश गर्ने उच्च
योग्य संकाय राख्छ
• विद्यार्थीहरूलाई कला, ब्यान्ड, कोरस,
रचनात्मक लेखन, आर्केस्ट्रा, र भिडियो
उत्पादनमा कक्षाहरू प्रदान गरेर कलात्मक र
रचनात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छ
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• हाम्रो शैक्षिक र द्रुत सम्झना टीमहरू (विगत तीन
बर्ष को लागि क्षेत्रीय गभर्नर कप च्याम्पियन्स)
मा भाग लिनको लागि चुनौती विद्यार्थीहरू दिन्छ
• बीटा क्लब, राष्ट्रिय सम्मान समाज, र विद्यार्थी
पोषण सल्लाहकार परिषद प्रदान गर्दछ
• आर्चरी, बेसबल, बास्केटबल, चीयरलीडिं ग,
क्रस कन्ट्री, झण्डा फुटबल, फुटबल, सफ्टबल,
ट्रयाक, भलिबल, स्वास्थ्य, र शारीरिक शिक्षा
(PE) मा भाग लिने अवसर प्रदान गरी एथलेटिक
गतिविधि र टीम वर्क लाई प्रोत्साहित गर्दछ
• खाना पकाउने, नाटक, केटीहरू जो कोड र
खेल, रन मा केटीहरू, मिनक्राफ्ट, रोबोटिक्स,
सुरक्षित सिटर, विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी
टेक्नोलोजी नेतृत्व कार्यक्रम (STLP), वार्षि क
पुस्तक, र अगाडि हिस्पैनिक उपलब्धिहरू
सहित धेरै क्लबहरू र स्कूल पछि कार्यक्रमहरू
प्रदान गर्दछ

बसोबास स्कूल

मेज़ीक मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 1,001
प्रिन्सिपल: Dr. Ronda George
फोन: (502) 485-8299
ठे गाना: 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203
वेब: http://meyzeek.jcps-ky.com
मेज़ीक मध्य विद्यालय सन्तुलित पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ जसमा सबै विद्यार्थीहरू लाई आलोचनात्मक
सोच्न र अकादमिक उत्कृष्टता को लागि चुनौती दिईन्छ। मेज़ीकको ऐतिहासिक प्रतिष्ठित गणित,
विज्ञान, टेक्नोलोजी र ईन्जिनियरि (STEM) कार्यक्रम शहर भरबाट सबै भन्दा प्रतिभाशाली
विद्वानहरूलाई आकर्षि त गर्दछ र असाधारण अनुभव STEMको क्षेत्रमा गतिशील भविष्यको लागि
उनीहरूलाई तैयार गर्नको लागि डिजाइन प्रदान गर्दछ। मेज़ीक अनुभव STEM पूछताछ र अन्वेषण को
बढावा दिन्छ जबकि एक साथ कलात्मक अभिव्यक्ति को एकीकरणको क्रममा सिकाउने शैली र एक
विविध शिक्षा समुदायको हितहरूलाई सम्बोधन गर्न हो। मेज़ीकको अद्वितीय समुदाय, धनी ईतिहास,
र निरन्तर सफलता ईन्धन स्कूल को भावना हो कि मेज़ीक रहस्यपूर्णको रूपमा जानिन्छ।
मोटो: आज एक शिक्षार्थी। भोलि लिडर।
स्कूल हाइलाइट:
• गणित, विज्ञान र प्रविधि (MST)
म्याग्नेट कार्यक्रम
• बीजगणित र ज्यामिति सहित
उन्नत-स्तरको गणित
• अग्रिम कार्यक्रम र प्रतिभाशाली
विद्यार्थीहरूको लागि प्रोग्रामिंग
• रोबोटिक्स र ईन्जिनियरि, प्रसाद राज्य र
राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार प्राप्त गर्नको
लागि जानिन्छ
• परियोजना नेतृत्व मार्ग (PLTW)
• टेक्नोलोजी-एप सिर्जनाकर्ताहरू, कोडिं ग, र
अमेजन भविष्य ईन्जिनियर्स पार्टनर

• सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रमको आयोजना
गर्नुहोस् जसले सम्पूर्ण परिवारको लागि
विद्यालय पछिका कार्यक्रमहरू र सेवाहरू
प्रदान गर्दछ
• प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक टोलीहरू र नेतृत्व
अवसरहरू, केन्टकी संयुक्त राष्ट्र संघ
(KUNA), केन्टकी युवा सभा (KYA), र राष्ट्रिय
जुनियर बीटा क्लब, गणित गणनाहरू, विज्ञान
ओलम्पियाड, गभर्नर कप, बहस, भविष्य
समस्या समाधान, र द्रुत सम्झना सहित
• 30 भन्दा बढी अतिरिक्त क्रियाकलापहरू,
क्लबहरू, र प्रतिस्पर्धी एथलेटिक
टोलीहरू संयुक्त

• विज्ञान मेला र STEM सिकाइको प्रदर्शन
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मैरियन सी. मूर स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 2,396
प्रिन्सिपल: Traci M. Hunt
फोन: (502) 485-8304
ठे गाना: 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228
वेब: http://moore.jcps.schooldesk.net
मैरियन सी मूर स्कूलमा हाम्रो संस्कृति हाम्रो मिशन र दर्शनबाट उपजी। हामी विद्यालय हुनको
लागि प्रयास गर्दछौं जहाँ विद्यार्थीहरू बन्न चाहन्छन्, वयस्कहरू काम गर्न चाहन्छन्, र समुदायलाई
उनीहरूका बच्चाहरू उपस्थित हुन पाउँ दा गर्व छ। हामी लुइसभिलको शहरमा सबै भन्दा ठू लो स्कूल
हो र गर्वसँग बाह्र देखि ग्रेड छ सेवा। तपाईंको बच्चा सात बर्षको लागि हामीसँग हुन सक्छ, जो मूर
को संयुक्त स्कूल मोडेलको अद्वितीय लाभ हो।
स्कूल हाइलाइट:
• पर्यावरण विज्ञान म्याग्नेट कार्यक्रम प्रदान
गर्दछ, विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगशालाहरू,
परियोजनाहरू, क्षेत्र यात्राहरू, र हातहरूमा
गतिविधिहरूको माध्यमबाट पर्यावरण विज्ञान
सिकाउने अनुभवको विस्तृत श्रृंखलामा संलग्न
गर्नको लागि मूर को प्रचुर मात्रामा हरियो
ठाउँ को उपयोग गर्नको लागि अनुमति दिन्छ

• डिजाइन र मोडलिको लागि अवसरहरू प्रदान
गर्दछ रचनात्मकताको प्रभाव र उनीहरूको
जीवनमा नवीनताको समझको विकास गर्न

• प्रोजेक्ट लीड द वे (PLTW), जो कक्षा सगाई
र उत्साह बढाउँ छ, सहयोग चलाउँ छ, र "आहा!
क्षणहरू" र गहिरो समझ। विद्यार्थीहरूले
ईन्जिनियरिङ् र बायोमेडिकल विज्ञानमा
PLTW का गतिविधिहरूमा संलग्न हुनाले,
उनीहरूलाई हाईस्कूल र त्यसभन्दा
बाहिरका शिक्षाहरू हेर्न सक्ने सम्भावनाहरू
प्रदान गरिन्छ।

• मिडिल स्कूल र हाई स्कूल बिद्यार्थीहरूको
क्याम्पस साझा शैक्षिक फोकसमा
स्थिरताको समर्थनको अद्वितीय संरचना।
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• VEX रोबोटिक्स प्लेटफार्म प्रदान गर्दछ,
डिजाइन, निर्माण, र कार्यक्रम वास्तविक
दुनिया वस्तुहरू, जस्तै ट्राफिक बत्ती, टोल
बूथ, र रोबोट हतियार

• हाम्रा सम्बन्धित कला पाठ्यक्रम हाई स्कूल
पक्ष मा हाम्रा एकेडेमीहरू दर्पण ताकि
विद्यार्थीहरू उनीहरू हाई स्कूलमा सार्ने
प्रस्तावको अन्वेषण गर्न सक्छन् झलक प्राप्त
गर्न सक्छन्।

विद्यार्थी भर्ना: 973
प्रिन्सिपल: Nicole Adell
फोन: (502) 485-8306
ठे गाना: 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home

बसोबास स्कूल

न्यूबर्ग मिडिल स्कूल

न्युबर्ग मिडिल स्कूलमा, हामी विद्यार्थीहरूको ज्ञानको लागि उनको खोजमा प्रेरणा र टीम वर्क ,
आलोचनात्मक सोच, र आत्म-अनुशासनको माध्यमबाट आत्मविश्वासको बढावा दिनको रूपमा
विद्यार्थीहरू हाम्रो वैश्विक समाजको योगदान सदस्य बन्नको लागि लक्ष्य राख्दछौं।
भिजन: विद्यार्थी सफलता
स्कूल हाइलाइट:
• गणित/विज्ञान/प्रविधि (MST) म्याग्नेट कार्यक्रम
साथै इन्जिनियरिङ् पाठ्यक्रम र अग्रिम कार्यक्रम
• सुविधाहरू विद्यार्थीहरू 21 भाषाहरू बोल्ने
• विश्व प्रसिद्ध VEX रोबोटिक्स र
ईन्जिनियरिङ् कार्यक्रम
• केन्टकी संगीत शिक्षक संघ (KMEA) अर्केस्ट्रा,
ब्यान्ड, र कोरसमा विशिष्ट मूल्याङ्कनहरू
• चार्टर्ड केटा स्काउट ट्रुप (#491) भएको एकमात्र
JCPS स्कूल
• फौरेशिया, GE उपकरणहरू, र न्युबर्ग केटाहरू र
केटीहरू क्लबसँग बलियो सामुदायिक साझेदारी
• फुटबल, बास्केटबल र बेसबलमा ब्याक-टू ब्याक जिल्ला च्याम्पियनहरू
• न्युबर्गले विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय, क्षेत्रीय र
राष्ट्रिय स्तरहरूमा शैक्षिक प्रतियोगिताहरूमा
उत्कृष्ट हुन मद्दत गर्छ।
• ड्रोन कोर्सको साथ बाहिरी कक्षाकोठा राख्छ
• भलिबल, चियर, फुटबल, क्रस-कन्ट्री, बेसबल,
सफ्टबल, बास्केटबल, टेनिस, आर्चरी, फुटबल,
खेलकुद, र नृत्य प्रस्ताव गर्दछ

• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूलको रूपमा,
हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा र
घरमा मासिक डेटा समर्थनको साथ आइप्याड
प्रदान गर्छौं।
• भेरिज़ोन र प्रोजेक्ट लेड द वे (PLTW) सँगको
साझेदारीले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, र
गणित (STEM) अवसरहरू र विद्यार्थीहरूका
लागि नयाँ प्रविधि ल्याउने, अत्याधुनिक
इनोभेसन ल्याबलाई वित्त पोषित गरेको छ।
• JAF, इं क, न्युबर्गसँग हाम्रो समुदाय साझेदारीको
लागि धन्यवाद स्कूल लाइसेन्स प्राप्त छ, हाम्रो
स्कूल भित्र पूर्ण रूपले परिचालन नाई पसल
छ। Kutz 4 Kidz एउटा ठाउँ हो जहाँ हाम्रा
विद्यार्थीहरूले कपाल काट् न सक्छन्।
• न्यूबर्गले मेइजर, अमेजन, लोवे, क्यालिफोर्नि या
कोठरीहरू, र ज़ैप्पोस जस्ता संस्थाहरूसँगको
सामुदायिक साझेदारीमा गर्व गर्छ जसले हाम्रो
विद्यालय भित्र SACC—विद्यार्थी उपलब्धि
सामुदायिक केन्द्र सिर्जना गर्न मद्दत गर्यो।
SACC हाम्रो बिद्यार्थी र परिवार लाई कपडा,
जुत्ता, र हाम्रो स्कूलमा साइटमा ताजा
उत्पादनहरूको लागि पहुँच प्रदान गरी
समर्थन गर्दछ।
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नोई मिडिल विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 1,354
प्रिन्सिपल: Jennifer Cave
फोन: (502) 485-8307
ठे गाना: 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe
विविधता, रचनात्मकता, र अकादमिक उत्कृष्टता - यी मोई मध्य स्कूलको विशेषताहरू हुन्। चुनौतीपूर्ण
पाठ्यक्रमहरू र प्रत्येक बच्चा को व्यक्तिगत प्रतिभा प्रदान गरेर, मोईहाई स्कूलको मांगहरूको लागि तैयार छ
जबकि उनीहरूको युवा उत्साह र संसारमा फरक पार्ने इच्छाको सम्मान गर्दछ। नोईको मिशन विद्यार्थी केन्द्रित
वातावरणको माध्यम बाट सबै गतिविधिको लक्ष्य को रूपमा विद्यार्थी सफलतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो;
अंतःविषय टीम शिक्षण सँगठन; र कर्मचारी, अभिभावक र समुदायको सहयोगी प्रयास गर्दछ।
मोटो: शिक्षामा 'NOE-टिकाऊ' फरक!
स्कूल हाइलाइट:
• दृश्य र प्रदर्शन कला म्याग्नेट कार्यक्रम, जो
ब्यान्ड, कोरस, नृत्य, नाटक, आर्केस्ट्रा, र
भिजुअल आर् ट्स मा छिटो कक्षाहरू शामिल
छन् प्रदर्शन गर्दछ
• शैक्षिक, कला, रचनात्मकता, र नेतृत्व मा
उत्कृष्टता हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि
जिल्लाको मात्र मध्य विद्यालय उपहार र
प्रतिभाशाली चुम्बक कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• अग्रिम कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• ब्लक तालिकाको उपयोग गर्दछ कि
अनुदेशात्मक समय अधिकतम र अतिरिक्त
शैक्षिक संवर्धनको लागि अवसर प्रदान गर्दछ
• हाई स्कूल क्रेडिटको लागि बीजगणित I र
ज्यामिति प्रस्ताव गर्दछ
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• उच्च योग्य संकायमा धेरै राष्ट्रिय बोर्ड
प्रमाणित शिक्षकहरू र गिफ्टेड शिक्षामा
अनुमोदित शिक्षकहरू समावेश छन्
• राष्ट्रिय जुनियर बीटा क्लब, विद्यार्थी प्रविधि
नेतृत्व कार्यक्रम (STLP), केन्टकी संयुक्त
राष्ट्र संघ (KUNA), केन्टकी युवा सभा
(KYA), र सेवा-शिक्षा परियोजनाहरू
मार्फ त विद्यार्थी नेतृत्वको लागि अवसरहरू
प्रदान गर्दछ
• एथलेटिक्स, शैक्षिक प्रतियोगिताहरू, र
चासोको क्लबमा 40 भन्दा बढी अतिरिक्त
पाठ्यक्रम गतिविधिहरूको माध्यमबाट
शारीरिक, बौद्धिक, र सामाजिक
विकासको लागि अवसरहरूको विस्तृत
विविधता प्रदान गर्दछ

विद्यार्थी भर्ना: 547
प्रिन्सिपल: Tonkeyta Rodgers
फोन: (502) 485-8331
ठे गाना: 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/olmstednorth

बसोबास स्कूल

फ्रेडरिक कानून ओल्मस्टेड
एकेडेमी उत्तर

हाम्रो मिशन भनेको विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला, र गणित (STEAM) मा क्यारियरहरूको
अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्नु हो, सान्दर्भि क, कठोर निर्देशनहरू प्रदान गरेर महत्वपूर्ण सोच, सहयोग, र
नवीनतामा आधारित हो। सँगै, हामी प्रत्येक विद्यार्थीलाई कलेज र क्यारियरको लागि संलग्न, प्रेरित,
सशक्त, र तयार हुने लक्ष्य राख्छौं। ओल्मस्टेड एकेडेमी नर्थमा हाम्रो संस्कृति हाम्रा युवाहरूलाई कठोर
निर्देशन प्रदान गर्ने हाम्रो मिशनद्वारा संचालित छ - STEAM-केन्द्रित अन्वेषणको माध्यमबाट सहयोग र
समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने - नवीन भविष्य डिजाइन गर्न हो।
मोटो: आफ्नो साँचो नर्थ खोज्नुहोस्
स्कूल हाइलाइट:
• अभिनव ल्याब- ओकुलस Go VR हेडसेट,
HTC Vive प्रो इमर्सि भ VR हेडसेट,
3D प्रिन्टर, कोडिं ग किट, डिजिटल मिडिया
उपकरण, र क्यामेरा
• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूलको रूपमा,
हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै
आईप्याड प्रदान गर्दछौं, जुन उनीहरूसँगै
विद्यालयमा जाने र जाने यात्रा गर्दछ
• एकल लिं ग सेटिं गमा STEAM पाठ्यक्रमको
लाभसँग युवा पुरुषहरूलाई प्रदान गर्दछ

• विद्यार्थी टेक्नोलोजी नेतृत्व कार्यक्रम (STLP),
कोडिं ग, मेकानिकल ईन्जिनियरि, डिजिटल
डिजाइन, र रोबोटिक्स साथै आर्केस्ट्रा, ज्याज
ब्यान्ड, शो कोइर, र राजदू त कोयर सहित पूर्ण
संगीत कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• अतिरिक्त पठन र गणित हस्तक्षेप र संवर्धन
दैनिक पेश गरीन्छ
• विद्यार्थी र कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ
गर्न पुनर्स्थापना अभ्यासहरू (RP) लागू गर्दछ

• अग्रिम कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• हाम्रा कार्यक्रमहरू, क्लबहरू, र
• विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, कला, र गणित
गतिविधिहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सीप
(STEAM) म्याग्नेट कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
र नेतृत्व क्षमताहरूको निर्माणमा मद्दत
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फ्रेडरिक कानून ओल्मस्टेड
एकेडेमी दक्षिण
विद्यार्थी भर्ना: 642
प्रिन्सिपल: Angela Allen
फोन: (502) 485-8270
ठे गाना: 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214
वेब: www.OASbrave.com
मुख्य विषयहरूमा शैक्षिक प्रवीणताको अतिरिक्त, फ्रे डरिक कानून ओल्मस्टेड एकेडेमी साउथका युवा
महिलाहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला र गणित (STEAM) सीपहरूमा निपुण हुनेछन्; कला
को लागि एक समझ र प्रशंसा; र तिनीहरूको विविध समुदायहरूलाई अर्थपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने क्षमता
दिन्छ। हाम्रो दृष्टि STEAM-आधारित शिक्षा मार्फ त 21औ ं शताब्दीको सीपले सुसज्जित ओल्मस्टेड
एकेडेमी साउथ छोड् ने हाम्रा प्रत्येक युवा महिलाहरूको लागि हो।
स्कूल हाइलाइट:
• सबै बालिका सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय
• युवा महिलाहरूको STEAM एकेडेमी STEAMमा
आधारित कोर पाठ्यक्रम, नवीन टेक्नोलोजी
पाठ्यक्रम, र दृश्य र प्रदर्शन कला प्रदान गर्दछ

R.I.S.E. मा (आत्म-अभिव्यक्तिको माध्यमबाट
व्याख्याहरू क्रांतिकारी); महिला आर्थि क नेतृत्व
कार्यक्रम; युवा लेखक ग्रीनहाउस; केन्टकी संयुक्त
राष्ट्र संघ (KUNA); बिटा; केन्टकी विज्ञान केन्द्र;
दया एकेडेमी विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, र
गणित (STEM) साझेदारी; र केन्टुकियाना STEM
साझेदारीको केटी स्काउट् स हो।

• टेक्नोलोजी पाठ्यक्रमहरूमा रोबोटिक्स, FUSE,
TechFit, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट लीड द वे (PLTW),
विद्यार्थी टेक्नोलोजी लीडरशिप प्रोग्राम (STLP), र
• अमेरिकाको केन्टकीको पहिलो म्याग्नेट
मल्टिमिडिया सामेल छन्
स्कूलहरूले राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित म्याग्नेट स्कूल
• ब्यान्ड, कोरस, अर्केस्ट्रा, पियानो, र उन्नत कला
• 1:1 स्कूल को रूप मा, ओल्मस्टेड एकेडेमी
सहित भिजुअल र प्रदर्शन कलाहरूको एर्रे
दक्षिण (OAS) मा प्रत्येक विद्यार्थी एक उपकरण
प्रदान गर्दछ
उनीहरूलाई प्रत्येक कक्षामा तोकिएको छ।
• क्लब र खेलहरूमा शैक्षिक टोली, वातावरणीय
यो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एक डिजिटल शिक्षा
क्लब, बाइक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, राइटर्स
प्लेटफर्म र शिक्षकहरूसँग जो सबै सामग्री
क्लब, बास्केटबल, भलिबल, फुटबल, सफ्टबल,
क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमहरू को सरणीको माध्यमबाट
नृत्य, चियर, र स्टेप टोली समावेश छन्
डिजिटल शिक्षाको कार्यान्वयनसँग प्रदान गर्दछ।

• सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा नेतृत्व
कार्यक्रममा महिलाहरू सामेल छन्; केटीहरू
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बसोबास स्कूल

रामसे मिडिल विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 1,060
प्रिन्सिपल: Dr. Terra Greenwell
फोन: (502) 485-8391
ठे गाना: 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299
वेब: jcps-ramsey.campuscontact.com
मिसन: असाधारण शैक्षिक अनुभव प्रदान गर्न जसले विद्यार्थीहरूलाई सशक्त शिक्षार्थीहरू, सेवा-विचार
भएका नेताहरू, र विश्वव्यापी रूपमा जिम्मेवार नागरिकहरू विकास गरेर उनीहरूको जुनूनहरू पछ्याउन
तयार गर्दछ
भिजन: रामसे मिडिल स्कूल JCPS मा प्रमुख मध्य विद्यालय हुनेछ।
मोटो: महान हुन सेवा!
स्कूल हाइलाइट:
• बाटो अन्वेषण गर्नुहोस्: आफ्नो प्रकारको
पहिलो मध्य विद्यालय लुइसभिलको
एकेडेमीहरूसँग पंक्तिबद्ध मार्ग अन्वेषण प्रस्ताव
गर्नको लागि हो! हाम्रो नवीन कार्यक्रम हित र
योग्यताको विद्यार्थी अन्वेषण समर्थन। हाम्रा
अद्वितीय टोलीहरू पनि प्रत्येक रोजिएको बाटोमा
जोडिएका छन्।
°° रोबोटिक्स र इन्जिनियरिङ् (अत्याधुनिक
VEX रोबोटिक्स र प्रतिस्पर्धा टोली)
°° हेल्थकेयर साइन्स (नर्सि ङ, CPR, एनाटॉमी,
मेडिकल डिटेक्टिभ्स)
°° व्यापार मल्टीमीडिया (डिजिटल मिडिया,
ग्राफिक कला, वित्तीय साक्षरता)
• सेवा सिकाउने: समुदाय आधारित, अन्तःविषय
सेवा-सिकाउने परियोजनाहरू र बहुमूल्य क्षेत्र
यात्रा अवसरहरू को माध्यम बाट विद्यार्थीहरूलाई
सशक्त बनाउँ छ
• समर्थन: एम्बेडेड विद्यार्थी सफलता समय (SST)
को दौरान एम्बेडेड संवर्धन र हस्तक्षेप अवसर
प्रदान गर्दछ। हामीसँग घरभित्रै मानसिक
स्वास्थ्य व्यवसायी र पारिवारिक स्रोत केन्द्र
(FRC) पनि छ।

• नयाँ सुविधाहरू: अत्याधुनिक, उच्च प्रविधि,
वातावरण मैत्री भवन प्रदान गर्दछ
• छै ठौं ग्रेड एकेडेमी: मध्य विद्यालयमा संक्रमण
कम गर्नको लागि छु ट्टै पखेटामा छै ठौं कक्षाका
विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरण गर्दछ र प्रत्येक
विद्यार्थीलाई समुदाय को निर्माणको लागि टीम
प्रदान गर्दछ
• कला: पुरस्कार विजेता ब्यान्ड, आर्केस्ट्रा, गाना
बजाने वाला, दृश्य कला, र थिएटर कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ
• एथलेटिक्स: हरेक जेफरसन काउन्टी पब्लिक
स्कूलहरू (JCPS) मिडिल स्कूल खेलकुदका
लागि अवसरहरू सहितको सफल एथलेटिक
कार्यक्रम होस्ट गर्दछ
• अतिरिक्त पाठ्यक्रम: क्यापेला कोयर, शैक्षिक
टीम, एनिमे क्लब, MLKU (कालो विद्यार्थी
संघ), सबैभन्दा राम्रो साथी, चेस टीम, कोडिं ग,
खाना पकाउने, नाटक, क्रिश्चियन एथलीटहरू
को फेलोशिप, R.I.S.E., मा केटीहरू, GSTA,
हैरी पॉटर क्लब, जुनियर बीटा क्लब, सहकर्मी
मध्यस्थकर्ता, रैमकास्ट प्रसारण टीम, रामसेज्याज
ब्यान्ड, हिसात्मक कदम, स्टार वार्स क्लब,
विद्यार्थी परिषद, दृश्य कला समाज, विद्यार्थी
आवाज समिति, र अधिक
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स्टुअर्ट एकेडेमी
विद्यार्थी भर्ना: 830
प्रिन्सिपल: Monica Hunter
फोन: (502) 485-8334
ठे गाना: 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272
वेब: sites.google.com/view/froststuart/home
समुदायसँग साझेदारीमा, स्टुअर्ट एकेडेमी को मिशन विद्वानहरूलाई 21औ ं शताब्दीका नेताहरू जो
हाई स्कूलको लागि तयार छन् सशक्त बनाउनको लागि हो।
मोटो: हामी सिक्नको लागि आविष्कार गर्दैछौं!
स्कूल हाइलाइट:
• सातौं र आठौं कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई मात्र
अग्रिम कार्यक्रम प्रदान गर्दछ

• ब्यान्ड, आर्केस्ट्रा, र कोरस, साथै केटाहरू र
केटीहरूको क्लब कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दछ

• सुविधाहरूमा जिल्ला मा सबै भन्दा राम्रो को
बीच मा एथलेटिक र अतिरिक्त पाठ्यक्रम
गतिविधिहरूको किस्म प्रदान गर्दछ

• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूलको रूपमा,
हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको
आफ्नै आईप्याड प्रदान गर्छौं जुन विद्यालय
वर्षको दौडान उनीहरूसँग विद्यालयमा जाने र
विद्यालयबाट यात्रा गर्ने गर्दछ।

• शारीरिक शिक्षा (PE) कक्षाहरूमा अत्याधुनिक
उपकरणहरूको साथ फिटनेस प्रयोगशाला
प्रदान गर्दछ
• अभिभावक सगाई र अभिभावक रातहरूको
माध्यम बाट सहभागिताको लागि अवसर प्रदान
गर्दछ, प्रि ंसिपल र नेतृत्व टीम, क्षेत्र यात्राहरू,
स्वयंसेवी, र अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनहरू
सँग वेब वार्ता गर्दछ
• अधिकांश मध्य विद्यालयहरू भन्दा सानो
कक्षाको आकार, परियोजनामा आधारित
सिकाइ अवसरहरू, 1:1 प्रविधि पहुँच, र सक्रिय
र सहयोगी शैक्षिक, व्यवहार, सामाजिक, र
भावनात्मक हस्तक्षेपहरू र समृद्धि प्रदान गर्न
रणनीतिक फोकस प्रदान गर्दछ
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• विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, कला, र गणित
(STEAM) प्रोग्रामिंग प्रदान गर्दछ

बसोबास स्कूल

वेस्स्टेर्न कलाको लागि
मिडिल विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 708
प्रिन्सिपल: Hollie Smith
फोन: (502) 485-8345
ठे गाना: 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212
वेब: www.westernmiddlearts.com
कलाको लागि वेस्टर्न मिडल स्कूलमा हाम्रो मिशन शिक्षित र शैक्षिक र कलामा प्रदर्शनको माध्यमबाट
उनीहरूलाई सफल, दयालु, र हाम्रो विविध संसारमा रचनात्मक नागरिकहरूको लागि तयार गर्नको
लागि प्रेरित गर्नु हो। हामी उच्च प्रदर्शन स्कूल हो कि रचनात्मकता र कल्पनाको बढावा दिन्छौं जबकि
हाम्रा विद्यार्थीहरूको इच्छा दुबै शिक्षाविद् र दृश्य र प्रदर्शन कलामा उत्कृष्टता हासिल गर्नको लागि
बन्नको लागि प्रयास गर्दछौं।
मोटो: जहाँ प्रदर्शन नै सबै कुरा हो
स्कूल हाइलाइट:
• भेरिजोन इनोवेटिव शिक्षा स्कूल
• बाटो अन्वेषण गर्नुहोस्: वेस्टर्न मिडल स्कूल
फर द आर् ट्स लुइसभिलको एकेडेमीहरूसँग
मिल्दोजुल्दो मार्गहरू अन्वेषण गर्ने प्रस्ताव गर्ने
आफ्नो प्रकारको पहिलो मध्य विद्यालय हो!
हाम्रो कलात्मक र नवीन कार्यक्रमहरूले निम्न
सहित क्यारियर विकल्पहरूलाई समर्थन गर्दछ:
°° डिजाइन र संचार (स्टेज उत्पादन र
डिजाइन, रचनात्मक लेखन, फिल्म निर्माण)
°° निर्माण र सिर्जना (डिजिटल गीत लेखन,
कोरियोग्राफी, परम्परागत र उदीयमान
संगीत समूहहरू)
• उपहार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको लागि
अग्रिम कार्यक्रम र प्रोग्रामिंग शामिल छ
• जिल्लाव्यापी दृश्य र प्रदर्शन कला म्याग्नेट
रूपमा कार्य गर्दछ

• वाद्य संगीत, भोकल संगीत, नृत्य, नाटक, र
दृश्य कलाहरू प्रत्येक विद्यार्थीको दिनको
एम्बेडेड पक्ष हुन्।
• विद्यार्थीहरू प्रदर्शन र अन्य शोकेस मा भाग
लिन्छन् बर्ष भर जनताको लागि खुला गर्दछ।
• विद्यार्थी नेतृत्व अवसरहरूमा बीटा क्लब,
विद्यार्थी परिषद्, र विद्यार्थी प्रविधि नेतृत्व
कार्यक्रम (STLP) समावेश छन्।
• फोटोग्राफी क्लब, बालबालिकाको ललित
कला क्लब, प्रोजेक्ट लिट, डान्स टीम,
स्टेप टीम, कविता क्लब, इयरबुक क्लब,
रोबोटिक्स, बास्केटबल, चीयरलीडिं ग, नृत्यको
टु क्रा, भलिबल क्लब, फुटबल, र ट्र्याक सहित
अतिरिक्त गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ
• सम्पूर्ण परिवारको लागि कार्यक्रमको विस्तृत
विविधतासँग सामुदायिक स्कूल प्रदान गर्दछ
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मध्य विद्यालय
विद्यालय छनोटहरू
छनोटहरू
32 मध्य

बसोबास स्कूल

वेस्टपोर्ट मिडिल स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 1,130
प्रिन्सिपल: Jodie Zeller
फोन: (502) 485-8346
ठे गाना: 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222
वेब: www.westportmiddle.com
वेस्टपोर्ट मिडिल स्कूलमा, हामी विश्वास गर्छौं कि हामी सुरक्षित र हेरचाह गर्ने वातावरण प्रदान
गरी शैक्षिक र व्यक्तिगत बृद्धि लाई प्रोत्साहित गरेर प्रत्येक विद्यार्थी लाई प्रेरित गर्न सक्छौं। हाम्रो
मिशन सहयोगी कोच विद्यार्थीहरू र अर्का लगातार शिक्षा समुदाय निर्माण गर्नको लागि हो। यसले
निरन्तरता, समुदाय, सहयोग र कोचिङको हाम्रो मूल मानहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ।
स्कूल हाइलाइट:
• मोन्टेसरी म्याग्नेट कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
(यस कार्यक्रमको बारेमा थप विवरणहरूको
लागि पृष्ठ 47 हेर्नुहोस्।)

• लुइसभिल (UofL) हस्ताक्षर साझेदारी
स्कूलको विश्वविद्यालय को रूपमा
सेवा गर्दछ

• इलस्ट्रेटिभ गणित, अनुसन्धानमा आधारित
पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ

• रोबोटिक्स टोली, फुटबल, शैक्षिक टोली,
सफ्टबल, फुटबल, र ल्याक्रोस सहित
व्यापक अतिरिक्त र एथलेटिक
गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ

• वेस्टपोर्ट JCPS अन्वेषण एकेडेमी मार्ग
परियोजनाको विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित
कला कक्षाहरूको लागि विद्यार्थी हित
र लुइसविलेको हाई स्कूल एकेडेमीसँग
गठबन्धनको मार्गको अनुमतिको भाग हो।
यी अवसरहरू आर्केस्ट्रा शामिल छन्; ब्यान्ड;
कोरल संगीत; नाटक; नृत्य; शारीरिक
शिक्षा (PE); स्वास्थ्य विज्ञान; रोबोटिक्स;
कोडिं ग; विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरि, र
गणित (STEM); सामान्य प्रविधि; क्यारियर
विकल्प; अफ्रिकी अमेरिकी इतिहास;
र दृश्य कला अवसरहरू साथै राम्रो
साथीहरूको रूपमा यस्तो कार्यक्रम गर्दछ।

• सल्लाहकार प्रोग्रामिंग प्रदान गर्दछ कि
सामाजिक र भावनात्मक रूपमा केन्द्रित
टीमको माध्यमबाट विद्यार्थीको समर्थन
प्रदान गर्दछ- र समुदाय निर्माण पाठ
र अभ्यास
• विद्यार्थीहरूको सिकाइको निपुणतालाई
समर्थन गर्न इम्बेडेड संवर्धन र हस्तक्षेप
प्रणालीहरू प्रदान गर्दछ
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म्यागनेट स्कूल
फास्ट तथ्यहरू

आवेदन म्याग्नेट स्कूलहरू वा म्याग्नेट कार्यक्रमहरूमा रुचि राख्ने सबै
विद्यार्थीहरूको लागि, आवश्यक छ, त्यो बाहेक जो वर्तमानमा परम्परागत प्राथमिक
म्याग्नेट स्कूलमा पनि परम्परागत म्याग्नेट मध्य विद्यालयमा जारी छ कि आफ्नो
घरको ठे गानाको सेवामा जारी राख्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि बाहेक हो।
यातायात प्रदान, जे ग्राहम ब्राउन स्कूल को बाहेक*

JCPS ले मध्य विद्यालय स्तरमा छ जिल्लाव्यापी म्याग्नेट स्कूलहरू प्रदान गर्दछ:
3 म्याग्नेट स्कूलहरू
• जे. ग्राहम ब्राउन स्कूल
• W.E.B. डु बोइस अकादमी
• ग्रेस जेम्स एकेडेमी उत्कृष्टता

3 परम्परागत म्याग्नेट स्कूलहरू
• ब्यारेट ट्रेडिशनल
• जेफरसन काउन्टी ट्रेडिशनल
• जॉनसन ट्रेडिशनल

म्याग्नेट स्कूलहरूले अद्वितीय पाठ्यक्रमको लागि सम्पूर्ण-विद्यालय दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
म्याग्नेट स्कूलहरू विषय आधारित शिक्षा को विशेष निर्देशन प्रदान गर्दछ कि विद्यार्थी हित, प्रतिभा, र
क्षमताहरूलाई अपील गर्दछ। जिल्ला भित्र, म्याग्नेट विद्यालयहरूले विभिन्न सामाजिक आर्थि क पृष्ठभूमि,
जाति र शैक्षिक उपलब्धि स्तरका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षि त गर्छन्।
परम्परागत म्याग्नेट स्कूलहरू अन्य म्याग्नेट स्कूलहरूबाट फरक छ कि उनीहरू K–12 बाट परम्परागत
म्याग्नेट स्कूलहरूलाई पाइपलाइन प्रदान गर्दछन्। विद्यार्थीहरू परम्परागत म्याग्नेट स्कूलहरूमा स्वीकार
गरीएको छ कि कार्यक्रममा आफ्नो शिक्षा पूरा गर्नको लागि ट्रैकमा छन्। तिनीहरूले JCPS मार्फ त प्रगति
गर्दा परम्परागत म्याग्नेट विद्यालयमा जारी राख्न पुन आवेदन दिन आवश्यक पर्दैन।
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।
• 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।
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*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।

म्यागनेट स्कूल

नोट गर्नको लागि महत्वपूर्ण
• वर्तमान वा पूर्व म्यागनेट स्कूल विद्यार्थीहरूको भाइबहिनी आवेदन प्रक्रियामा
प्राथमिकता प्राप्त गर्दै नन्। यद्यपि, एउटै जन्म मिति (जुम्ल्याहा, तीन, आदि) जो
म्यागनेटको लागि आवेदन दिइरहेका छन् भाईहरूको लागि आवेदन आवेदनको
रूपमा व्यवहार गरिनेछ। यी अवस्थामा, आमा बुबा अझै पनी प्रत्येक बच्चाको
लागि अलग आवेदन पेश गर्नुपर्छ।
• 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।
• ट्रेडिशनल म्याग्नेट माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू दु ई
JCPS पारम्परिक म्याग्नेट उच्च विद्यालयहरू मध्ये एउटामा भाग लिन
पाइपलाइनमा छन्: बटलर ट्रेडिशनल स्कूल वा लुइसभिल माले हाई।
ट्रेडिशनल स्कूल विद्यार्थीहरू आठौं कक्षामा आफ्नो स्कूल प्राथमिकता
संकेत हुनेछ।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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म्यागनेट स्कूल प्रोफाइल

ब्यारेट ट्रेडिशनल मध्य विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 636
प्रिन्सिपल: Amy Strite
फोन: (502) 485-8207
ठे गाना: 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206
वेब: http://barret.jcps.schooldesk.net
ब्यारेट ट्रेडिशनल मध्य विद्यालय संरचित वातावरण प्रदान गर्दछ कि प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफ्नो उच्चतम
क्षमता सम्म पुग्नको लागि सांस्कृतिक विविधता, सधैं परिवर्तन हुने दुनियामा आजीवन शिक्षार्थी बन्ने
अनुमति दिन्छ। हाम्रो मिशन हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्टताको पछि लाग्न, करुणा प्रदर्शन गर्न, व्यक्तिगत
जिम्मेवारी बिकास गर्न, र अरुको सेवाको माध्यमबाट सम्मानको संस्कृति निर्माण गर्न सिकाउनु हो।
मोटो: उत्कृष्टताको परम्परा
स्कूल हाइलाइट:
• मुख्य विषयहरूमा उच्च-गुणस्तर निर्देशन
प्रदान गर्दछ
• शीर्ष-मूल्याङ्कन गरिएको शैक्षिक प्रदर्शनको
लामो समयदेखि चलिरहेको परम्परा
• ब्यारेट केयर कार्यक्रमको माध्यमबाट सेवा
शिक्षा मा स्कूलव्यापी जोड, जो समुदायको
सेवाको अवसरसँग विद्यार्थीहरूलाई
प्रदान गर्दछ
• कलामा उत्कृष्ट सम्बन्धित कला अवसरहरू;
कोरस; सङ्गीत; ब्यान्ड; आर्केस्ट्रा; विज्ञान,
प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, र गणित (STEM);
शारीरिक शिक्षा (PE); र स्वास्थ्य
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• पुरस्कार-विजेता एथलेटिक्स, बास्केटबल,
फुटबल, टेनिस, भलिबल, फिल्ड हक्की,
बेसबल, चियर, नृत्य, र गल्फमा जिल्ला र
राज्य च्याम्पियनशिपहरू

म्यागनेट स्कूल

जे. ग्राहम ब्राउन स्कूल
विद्यार्थी भर्ना: 738
प्रिन्सिपल: Angela Parsons
फोन: (502) 485-8216
ठे गाना: 546 South First Street, Louisville, KY 40202
वेब: http://www.mybrownschool.org
आत्म निर्दे शित शिक्षा: जे ग्राहम ब्राउन स्कूल, मूल म्यागनेट स्कूल, स्व-निर्देशित शिक्षण वातावरणमा
पलाउने विद्यार्थीहरूको लागि जिल्लाव्यापी म्यागनेट स्कूल हो। हाम्रो मिशन अभिनव सोच खेती
र सांस्कृतिक उत्तरदायी सिकाउने वातावरण भित्र स्वतन्त्रता, सहानुभूति, र पहलको पालनपोषण
छ। जे ग्राहम ब्राउन स्कूल विद्यार्थीहरू "निर्देशित दिमाग र शिक्षित हृदय" आत्म निर्देशित, आजीवन
शिक्षार्थीहरू छन्।
स्कूल हाइलाइट:
• जिल्लाव्यापी म्याग्नेट स्कूल कक्षा 12 बाट
किंडरगार्टन सेवा
• विद्यार्थीहरू पंक्तिबद्ध, कलेज तयारी, उदार
कला पाठ्यक्रम आत्म-निर्देशित शिक्षाको
हाम्रो चार सिद्धान्तमा आधारितमा संलग्न छ:
स्वतन्त्रता, सहानुभूति, पहल, र नवीनता।
• शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान गर्दछ जसले
महत्वपूर्ण, खुला दिमाग, र रचनात्मक विचारक
खेती गर्दछ जो जोखिम लिन र नयाँ ज्ञानको
लागि उत्सुक छन्
• सिकाउने वातावरण प्रदान गर्दछ कि दयालु,
सहिष्णु, र सम्मानजनक मानवको विकास
गर्दछ जो सांस्कृतिक विविधताको मूल्य र
समुदायमा योगदान गर्छ

• ग्रेड स्तर शैक्षिक प्रदर्शन र उमेर उपयुक्त
सामाजिक सीप यो अनौपचारिक शैक्षिक
सेटिङ्गमा सफलताको लागि अपेक्षित छ।
• विद्यार्थीहरू हाम्रो P.I.R.A.T.E. मा भाग लिन्छन्
1:1 यन्त्रहरू कार्यक्रम, जसको माध्यमबाट
उनीहरूलाई सिक्नको लागि प्रयोग गर्नको
लागि आईप्याड वा क्रोमबुक जारी गरिन्छ।
• विद्यार्थीहरूलाई 90 मिनेटको ब्लक तालिका
प्रयोग गरी निर्धारित गरिएको छ।
• विद्यार्थीहरूले सातौं कक्षाको रूपमा
प्रारम्भिक रूपमा हाई स्कूल क्रेडिटको लागि
पाठ्यक्रमहरू लिने अवसर छ।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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W.E.B. डुबोइस अकादमी
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
केटाहरूको लागि लिङ्ग-विशिष्ट म्याग्नेट: W.E.B. डु बोइस एकेडेमी अभिनव मध्य विद्यालय
हो कि 2018-19 स्कूल बर्ष को दौरान खोलिएको छ। 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,
श्रोताहरू, र उनीहरूका घरहरू र समुदायहरूमा नेता बन्ने छन्।
स्कूल हाइलाइट:
• जिल्लाव्यापी म्यागनेट विद्यालय
• 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।
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• विद्यार्थीहरूले P.R.I.D.E. नेतृत्व
विशेषताहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, जस्तै
दृढता, लचिलोपन, पहल, अनुशासन, र
समानुभूति गर्दछ।

विद्यार्थी भर्ना: 300
प्रिन्सिपल: Ronda Cosby
फोन: (502) 485-8123
ठे गाना: 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203
वेब: https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us
/grace-james-academy-of-excelle/home

म्यागनेट स्कूल

ग्रेस जेम्स एकेडेमी उत्कृष्टता

अफ्रोसेन्ट्रिक STEAM परिप्रेक्ष्यसँग लिंग-विशिष्ट म्याग्नेट: अफ्रोसेन्ट्रिक STEAM परिप्रेक्ष्यसँग
लिं ग-विशिष्ट म्याग्नेट: ग्रेस जेम्स एकेडेमीको उत्कृष्टता अभिनव, गैर-ट्रेडिशनल, बहुसांस्कृतिक,
लिं ग-विशिष्ट वातावरणमा शैक्षिक उत्कृष्टता उज्यालो पार्छ। ग्रेस जेम्स परिवर्तनकारी सिकाउने
ठाउँ हरू सिर्जना गर्दछ जहाँ गणित र विज्ञान (GEMS) मा एक्सेलिं ग गर्ने केटीहरू परिवर्तन एजेन्टको
रूपमा सशक्त हुन्छन् किनकि उनीहरू एक कठोर विज्ञान, टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरि, कला, र गणित
(STEAM) अफ्रोसेन्ट्रिकलेन्सको माध्यमबाट पाठ्यक्रम सिक्छन्। समावेशीता र सशक्तिकरण हाम्रो
विद्यालय संस्कृतिको अग्रपङ्क्तिमा छन् किनकि हामी हाम्रो सहयोग, लचिलोपन, मौलिकता, इच्छा,
र कथा (CROWN) मूल्यहरू एकीकृत भगिनी दृष्टिकोण मार्फ त सामाजिक र भावनात्मक सफलतामा
केन्द्रित हुन्छौं। प्रत्येक GEM ले गर्वका साथ ग्रेस जेम्स एकेडेमी अफ एक्सीलेन्समा आफ्नो CROWN
लगाउनेछन्!हाम्रो बहनपनमा सामेल हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ?
मोटो: बोल्ड हुनुहोस्। संचालित हुनुहोस्। तपाईं हुनुहोस्!
स्कूल हाइलाइट:
• जिल्लाव्यापी म्याग्नेट स्कूल वर्ष 2022-23
को लागि छै ठौं, सातौं, र आठौं कक्षाका
विद्यार्थीहरूलाई स्वीकार गर्दै
• भेरिज़ोन इनोवेटिव लर्निंग स्कूल को रूपमा 1:1
प्रविधि प्रदान गर्दै
• गैर-ट्रेडिशनल, कठोर, अनुसन्धान-/
प्रमाण-आधारित, र विद्यार्थी-केन्द्रित
सिकाइ अभ्यासहरू
• क्रस पाठ्यक्रम STEAM धेरै विज्ञान,
टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरि, र गणित (STEM)
उद्योग साझेदारीसँग फोकस

• विद्यालयको पर्खालभन्दा बाहिर करियर
अन्वेषणका अवसरहरू (मासिक क्षेत्र
यात्राहरू, शनिबार आउटिङहरू, र भर्चुअल
सिकाइ अनुभवहरू)
• विद्यार्थीको चासो र अनुरोधमा आधारित
अतिरिक्त गतिविधिहरू (जस्तै, STEM,
खेल, कला)
• विद्यार्थी आवाज, वकालत, र सेवा-सिकाइ
प्लेटफर्महरू समस्या-/परियोजना-आधारित
सिकाइ अवसरहरू मार्फ त समर्थि त छन्।
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जेफरसन काउन्टी
ट्रेडिशानल मध्य विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 885
प्रिन्सिपल: Brent Conner
फोन: (502) 485-8272
ठे गाना: 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204
वेब: http://jctms.jcps.schooldesk.net
जेफरसन काउन्टी ट्रेडिशनल मध्य विद्यालय (JCTMS) मा, हाम्रा कर्मचारी, अभिभावक र समुदायले
हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने जिम्मेवारी साझा गर्छन्। सँगै, हामी संरचित वातावरण भित्र उच्चतम
शैक्षिक अपेक्षाहरूको लागि काम गर्दछौं कि नागरिकता, आत्म-अनुशासन, देशभक्ति, र सबैको लागि
सम्मानलाई बढावा दिन्छ। हामी JCTMS को लागि असाधारण विद्यालय हुनको लागि लक्ष्य राख्छौं
कि विद्यार्थीहरूलाई कौशल, ज्ञान, र दृष्टिकोण प्रदान गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ कि उनीहरू अर्को
शैक्षिक स्तरको लागि तयार छन् र हाम्रो समाजमा जिम्मेवार नागरिक बन्नको लागि हो।
मोटो: जहाँ परम्परालाई सम्मान गरिन्छ र भविष्य सुरु हुन्छ
स्कूल हाइलाइट:
• ट्रेडिशनल शिक्षा प्रदान गर्दछ
• वार्षि क देशभक्ति कार्यक्रम प्रदान गर्दछ
• विद्यार्थी उपस्थिति जिल्लामा मध्य
विद्यालयहरू मध्ये उच्च रहन्छ।
• विद्यार्थी टेक्नोलोजी नेतृत्व कार्यक्रम
(STLP), रोबोटिक्स, युवा सेवा केन्द्र (YSC)
सल्लाहकार परिषद, संगीत थिएटर, बिटा
क्लब, आर्ट क्लब, बास्केटबल, फुटबल,
चियरलिडिङ, फिल्ड हक्की, फुटबल, सहित
गतिविधि र एथलेटिक्स नृत्य टोली, क्रसकन्ट्री, ट्र्याक, बेसबल, सफ्टबल, कुस्ती,
पौडी, र आर्चरीको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ

40

मध्य विद्यालय छनोटहरू

• पुरस्कार विजेता ब्यान्ड, कोरस, र आर्केस्ट्रा
प्रदान गर्दछ

म्यागनेट स्कूल

जोन्सन ट्रेडिशनल
मध्य विद्यालय
विद्यार्थी भर्ना: 839
प्रिन्सिपल: Dr. April Brooks
फोन: (502) 485-8277
ठे गाना: 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210
वेब: https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson
जोन्सन ट्रेडिशनल मध्य विद्यालय एउटा सुरक्षित समुदाय सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ जहाँ सबै
किशोरकिशोरी र वयस्कहरूलाई सम्मान गरिन्छ र आजीवन शिक्षार्थी र नेता बन्न सशक्त
हुन्छ। ट्रेडिशनल स्कूलको रूपमा, हामी छात्रवृत्ति, देशभक्ति, शिष्टाचार, सम्मान, जिम्मेवारी, र
नागरिकता को अवधारणाहरूको लागि समर्पि त छौं। हामी प्रत्येक विद्यार्थीको लागि मौलिक
कौशल, नागरिकतामा बृद्धि र नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यहरूमा व्यक्तिगत व्यवहारको लागि
जिम्मेवारी, र व्यक्तिगत उपलब्धि र प्रतिस्पर्धाको भावनामा उच्चतम संभव क्षमताको विकासको
लागि प्रयास गर्दछौं।
मोटो: JTMS — जहाँ सबैजना कोहि छन्!
स्कूल हाइलाइट:
• ट्रेडिशनल शिक्षा प्रदान गर्दछ, जसले
उच्च शैक्षिक स्तरहरू, उचित आचरण,
नागरिकता, र आत्म-अनुशासनमा प्रत्येक
दिन स्कूल गर्व मानहरूमा जोड दिन्छ
• ब्यान्ड, आर्केस्ट्रा, चेस, रोबोटिक्स,
एकेडेमिक टीम, ग्रीन टीम, सामाजिक
न्याय पाठ्यक्रम, ड्रम, क्यारियर छनौट,
विद्यार्थी नेतृत्व, र बीजगणित 1 का लाइमन
टी जॉनसन आत्मा सहित धेरै विद्यार्थी
गतिविधिहरू, प्रदान गर्दछ

• एथलेटिक गतिविधिहरूको श्रृंखला,
चियरलीडिं ग, नृत्य टीम, कदम टीम, क्रस
कन्ट्री, केटाहरू र केटीहरू बास्केटबल,
केटीहरूको भलिबल, केटीहरूको सफ्टबल,
केटाहरूको बेसबल, ट्र्याक, र फुटबल
सहित दायरा प्रदान गर्दछ
• नयाँ पाठ्यक्रम प्रस्तावहरू: ग्लोबल स्टडीज,
AA स्टडीज, सोशल जस्टिस क्लास, र
इयरबुक/प्रकाशन

• विद्यार्थी नेतृत्व अवसर प्रदान गर्दछ, विद्यार्थी
टेक्नोलोजी नेतृत्व कार्यक्रम (STLP), साथी
साथीहरू, र जग राजदू तहरू सहित

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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म्यागनेट प्रोग्राम
आवेदन आवश्यकता

यातायात प्रदान गरिन्छ*

म्याग्नेट कार्यक्रमहरू के हुन्, र तिनीहरू म्याग्नेट विद्यालयहरूबाट
कसरी भिन्न छन्?

म्यागनेट प्रोग्राम

फास्ट तथ्यहरू

म्याग्नेट कार्यक्रमहरू विशेष विषय (जस्तै प्रविधि) मा केन्द्रित हुन्छन् वा विशेष सिकाइ
वातावरण प्रदान गर्दछ (जस्तै सबै-केटाहरू वा सबै-केटीहरू)। म्याग्नेट कार्यक्रममा
स्वीकृत विद्यार्थीहरू स्कूलको पूर्ण-समय विद्यार्थी बन्छन् जसले यसलाई प्रदान गर्दछ
र सबै कक्षाहरूको लागि स्कूलमा उपस्थित हुन्छ। केही चुम्बक कार्यक्रमहरूले जिल्ला
भरका विद्यार्थीहरूबाट आवेदनहरू स्वीकार गर्छन्; अन्य विशिष्ट क्षेत्रहरूबाट आवेदन
स्वीकार गर्छ।

नोट गर्नको लागि महत्वपूर्ण
म्याग्नेट कार्यक्रमहरूले आवेदन प्रक्रियाको भागको रूपमा थप जानकारीको
लागि सोध्न सक्छ, 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 पेस
गरिएको छै न भने आवेदन अपूर्ण मानिनेछ।

*सामान्य 1 माइल, भित्र यदि तपाईँ स्कूल नजिकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई
यातायात प्रदान गरिदैन।
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म्यागनेट प्रोग्राम प्रोफाइल
एयरोस्पेस ईन्जिनियरि

स्कूल: एकेडमी @ शावनी ले जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई परियोजना-आधारित विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला, र गणित
(STEAM) पाठ्यक्रममा STEAM मार्फ त सामग्री क्षेत्रहरू जडान गर्न डिजाइन गरिएको छ। सबै
विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय प्रोजेक्ट लीड द वे (PLTW) गेटवे टु टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम र च्यालेन्जर लर्नि ङ
सेन्टर कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्छन्।

डिजिटल र वैश्विक नेतृत्व
स्कूल: थोमस जेफरसन जिल्लाव्यापी विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
वैश्विक र डिजिटल युगमा कलेज/क्यारियर तत्परतामा नेतृत्वमा जोडसँग, यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूको
लागि वास्तविक दुनिया कौशल सेटहरूलाई विकसित गर्दछ। उनीहरू एकैसाथ 21औ ं शताब्दीको
डिजिटल टेक्नोलोजीको उपयोग गरी पारस्परिक समझ बृद्धि गर्न, समस्याहरू समाधान गर्न, र नैतिक
निर्णयहरूको मुल्याकन गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि प्रभावी ढंगबाट कुराकानी गर्न सिक्छन्।
विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूको व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताहरू र रुचिहरू अनुसार मार्ग अनुकूलित गर्ने
अवसर हुन्छ। जब तिनीहरू विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तावहरू मार्फ त अघि बढ् छन्, विद्यार्थीहरूले नेतृत्वमा
आफ्नो फोकस जारी राख्छन् र साथै उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा चयन गरिएका मार्गहरूमा अतिरिक्त
ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्दै, जुन वास्तविक-विश्व सेटिङमा विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई प्रदर्शन गर्न
क्यापस्टोन अनुभवमा परिणत हुन्छ।

पर्यावरण शिक्षा
स्कूल: मेरियन सी मूर ले जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ, तर यातायात
केवल मूरको उपस्थिति क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई प्रदान गरिन्छ।
यो कार्यक्रम पर्यावरण र समस्याको समाधानको अध्ययनसँग भौतिक र जैविक अवधारणाहरू लाई
एकीकृत गर्दछ। बाहिरी अनुसन्धान र क्षेत्रीय अध्ययनहरूद्वारा पाठहरू जीवन्त हुन्छन्। विद्यार्थीहरू
प्रकृतिसँग मानव अन्तरक्रिया र कसरी वैश्विक नागरिक बन्ने बारेमा आलोचनात्मक सोच्न सिक्न हो।
यो 12 हप्ताको पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगशालाहरू, परियोजनाहरू, क्षेत्र यात्राहरू, र हातहरूमा
गतिविधिहरूको माध्यमबाट पर्यावरण विज्ञान शिक्षण अनुभवको विस्तृत श्रृंखलामा संलग्न गर्नको लागि
मूरको प्रचुर मात्रामा हरियो ठाउँ को उपयोग गर्नको लागि अनुमति दिन्छ। कार्यक्रम पूरा गरे पछि, मूर मा
हाई स्कूलमा पढ् ने बिद्यार्थीहरूको बीच एग्रीबियोटेक्नोलोजी सिस्टम मार्गमा जारी राख्ने अवसर छ।
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स्कूल: हाइल्याण्ड यो कार्यक्रम जिल्लाव्यापी विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दछ, तर यातायात
मात्र विद्यार्थीहरू जो हाइल्याण्डको उपस्थिति क्षेत्रमा बस्नेको लागि प्रदान गरीन्छ।
विद्यार्थीहरूले कोरल सङ्गीत, ब्यान्ड, र अर्केस्ट्रा समावेश गरी पुरस्कार-विजेता संगीत कार्यक्रममा
सामेल हुन सक्छन्। दृश्य कला कार्यक्रम दृश्य, कला (2D र 3D ) मा विशेष, गहन अध्ययनसँग
विद्यार्थीहरू लाई प्रदान गर्दछ, र विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक प्रदर्शनी र प्रदर्शनको अवसरमा भाग
लिनको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ।

म्यागनेट प्रोग्राम

फाइन कला

लिं ग-विशिष्ट र STEAM
स्कूल: ओल्मस्टेड एकेडेमी नर्थ (केटाहरू) र ओल्मस्टेड एकेडेमी साउथ (केटीहरू) ले
जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
लिङ्ग-विशिष्ट विद्यालयहरूले युवा पुरुष र महिलाहरूलाई कठोर शैक्षिक पाठ्यक्रममार्फ त तयार
पार्छन् जुन अर्को पुस्ताका सीपहरू प्रयोग गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। जोड नेतृत्व विकासमा राखिएको
छ कि ईन्जिनियरि, टेक्नोलोजी, कला र मानविकी, र विविध वातावरण भित्र सेवा शिक्षालाई
एकीकृत गर्दछ।
ओल्मस्टेड एकेडेमी नर्थ (केटाहरूका लागि) ले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला र गणित
(STEAM) प्रदान गर्दछ, जुन शिक्षाको लागि एउटा शैक्षिक दृष्टिकोण हो जसले विद्यार्थी सोधपुछ,
संवाद र आलोचनात्मक सोचलाई मार्गदर्शन गर्न पहुँच बिन्दुको रूपमा STEAM प्रयोग गर्दछ।
ओल्मस्टेड एकेडेमी साउथ (OAS) ले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत शिक्षा र परियोजनामा आधारित
छनोटहरू सहित मूल शैक्षिक विषयहरूमा र विभिन्न सिकाइ रणनीतिहरू मार्फ त एम्बेडेड STEAM
शिक्षामा संलग्न गर्दछ।

उपहार र प्रतिभाशाली
स्कूल: नोई ले जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली चुम्बक विद्यार्थी छनौट, परियोजना-आधारित निर्देशन, र नेतृत्व
अवसरहरू मार्फ त उन्नत शिक्षार्थीहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको
हो। विद्यार्थीहरू केन्टकी शैक्षिक मानक (KAS) मा ग्रेड स्तर भन्दा माथि प्रदर्शन र आफ्नो मनपर्ने
सिकाउने शैलीहरूको लागि निर्देशको माध्यमबाट आफ्नो समझ गहिरो गर्नको लागिअपेक्षित छन्।
कठोर शैक्षिक अपेक्षाहरू, त्वरण, र व्यक्तिगत र सहकर्मी असाइनमेन्टको संयोजन बिद्यार्थीहरूको
शैक्षिक र रचनात्मक प्रतिभाको विस्तार गर्दछ।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल

45

म्यागनेट प्रोग्राम प्रोफाइल

जारी राख्यो

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन

स्कूल: हाइल्याण्ड जिल्लाव्यापी विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र अन्तरसम्बन्धित संसारका
चुनौतीहरू सामना गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो (a) पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू
र परिप्रेक्ष्यहरू समावेश गरेर, (b) सबै शिक्षार्थीहरूलाई दुई भाषाहरू (अंग्रेजी र अर्को विश्व
भाषा) मा उच्च स्तरको प्रवीणतामा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गरेर, र (c) विभिन्न संस्कृतिहरूसँग
मानिसहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई अन्तरक्रिया गर्ने अवसरहरू उपलब्ध गराएर हासिल गरिन्छ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरिय (IB) कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य सबै IB कार्यक्रमहरू जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय
विचारधारा भएका मानिसहरूलाई विकास गर्ने लक्ष्य राख्छ जसले उनीहरूको साझा मानवता
र ग्रहको साझा अभिभावकत्वलाई मान्यता दिएर राम्रो र शान्त संसार सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
IB शिक्षा सिकाउनेमा केन्द्रित छ, शिक्षण र सिकाईको लागि प्रभावी दृष्टिकोणको विकास
गर्दछ, वैश्विक सन्दर्भ भित्र काम गर्दछ, र महत्वपूर्ण सामग्रीको अन्वेषण गर्दछ। IB दृष्टिकोण
च्याम्पियनहरू चुनौतीपूर्ण विचारहरूसँग महत्वपूर्ण सगाई हो। यसले भविष्यका आविष्कारहरूको
लागि खुला रहँ दा विगतको प्रगतिशील सोचलाई महत्त्व दिन्छ। IB स्कूलहरू सहयोगी,
विश्वव्यापी समुदाय शिक्षाको लागि राम्रो संसार बनाउनको लागि मिशनद्वारा एकजुट बनाउनको
लागि प्रतिबद्ध छन्।

गणित/विज्ञान/प्रविधि

स्कूल: विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको घरको ठे गानाको आधारमा फ़ार्नस्ले, मेज़ीक, वा
न्यूबर्गमा नियुक्त गरिन्छ।
गणित/विज्ञान/प्रविधि (MST) कार्यक्रम गणित, विज्ञान, इन्जिनियरिङ्, र प्रविधिको लागि
केन्टकी एकेडेमिक मानक (KAS) भन्दा बाहिर आफ्नो सिकाइलाई समृद्ध र विस्तार गर्ने
अवसरहरू खोज्ने जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रवेशमा,
विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शिक्षामा भाग लिने र सहयोगी समस्याको समाधान, महत्वपूर्ण सोच,
अनुसन्धान, र उनीहरूको निष्कर्षको सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणको माध्यमबाट द्रुत गतिमा सार्ने
अपेक्षा गरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई समृद्धि र शैक्षिक प्रतियोगिताहरूमा पहुँच छ।
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स्कूल: वेस्टपोर्ट ले जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
मोंटेसरी कार्यक्रम विकासको सबै क्षेत्रहरूमा संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, र शारीरिककठोर, आत्म-प्रेरित वृद्धिको बढावा दिन्छ। विद्यार्थीहरू स्वतन्त्र रूपमा र समूहहरूमा काम गर्छन्
(प्रायः विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको निर्देशनात्मक सामग्रीहरूका साथ), जसले तिनीहरूलाई
रोल मोडेल र नेताहरूको रूपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ। उनीहरू आफैं र आफ्नो परिवेश को
सम्मानजनक छन् र महत्वपूर्ण सोच र आत्म निर्देशित शिक्षामा संलग्न छन्। पाठ्यक्रम चार मुख्य
क्षेत्रहरूमा दृढ आधार प्रदान गर्दछ: भाषा कला, गणित, विज्ञान, र सामाजिक अध्ययन गर्छ।
कक्षाकोठाको वातावरण बिद्यार्थीहरूलाई टीम वर्क , समस्या समाधान गर्ने कौशल, आत्मविश्वास,
आत्म-सम्मान, र सामाजिक जागरूकताको विकासको लागि प्रोत्साहित गर्दछ। स्वतन्त्रता र प्रश्नको
लागि समर्थन दिईएको छ, गहिरो जाँच गर्नुहोस्, र जडान बनाउनुहोस्, मोन्टेसरी विद्यार्थीहरू
आत्मविश्वास, उत्साही, र स्वयं निर्देशित शिक्षार्थीहरू र नागरिकहरू जो दुवै आफैं र उनीहरूको
समुदायको लागि उत्तरदायी छन्।

म्यागनेट प्रोग्राम

मोन्टेसरी

भिजुअल र प्रदर्शन कला म्याग्नेट

स्कूल: नोई र कलाको लागि वेस्टर्न मध्य विद्यालय बिद्यार्थीहरूलाई यो म्याग्नेट कार्यक्रम
प्रदान गर्दछ।
दृश्य र प्रदर्शन कला म्याग्नेटले नृत्य, नाटक/थिएटर, सङ्गीत, र दृश्य कलाहरूमा विशेष, गहन
अध्ययनहरू प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो कलात्मक क्षमता विकास गर्छन् र उच्च विद्यालय
कला चुम्बकमा सम्भावित प्रवेशको लागि तयारी गर्ने अवसरहरू छन्। विद्यार्थीहरूले केन्टकी
एकेडेमिक स्ट्यान्डर्डहरू (KAS) मा ग्रेड स्तरभन्दा माथिको प्रदर्शन गर्ने र उनीहरूको मनपर्ने
सिकाउने शैली तर्फ गहिरिएको निर्देशन मार्फ त उनीहरूको समझलाई अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा
गरिन्छ। कठोर शैक्षिक अपेक्षाहरू, प्रवेग, र व्यक्तिगत र सहकर्मी असाइनमेन्टहरूको संयोजनले
विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक र रचनात्मक प्रतिभा विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ।

नोट गर्नको लागि महत्वपूर्ण
म्याग्नेट कार्यक्रमहरू भएका केही विद्यालयहरूले आवेदन प्रक्रियाको भागको रूपमा अतिरिक्त
जानकारीको लागि सोध्नेछन्, जस्तै विद्यार्थीको कामका नमूनाहरू वा परीक्षण स्कोरहरू। यदि स्कूल
तपाईंलाई अतिरिक्त जानकारीको लागि सोध्नुहुन्छ, कृपया तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस् र सीधा स्कूलमा
जानकारी पठाउनुहोस्। यदि अनुरोध गरिएको जानकारी एक विद्यालयमा पठाइएको छै न भने आवेदन
अधूरो मानिनेछ।
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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 स्कूल जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको मध्य विद्यालयमा रहन
चाहानुहुन्छ, तपाईं पहिले नयाँ बिद्यार्थी दर्ताको बारेमा त्यो स्कूल (जिल्ला हैन) लाई
सम्पर्क गर्नु पर्छ। विद्यालयलाई ठे गानाको प्रमाण चाहिन्छ।
• यदि तपाईं JCPS स्कूल जिल्लामा नयाँ हुनुहुन्छ र म्याग्नेट स्कूल वा म्याग्नेट कार्यक्रममा
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:
• www.jefferson.kyschools.us मा आवेदन गर्नुहोस्।
• भैतिकमा आवेदन* निम्न मा:
• JCPS विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालय 4309 Bishop Lane मा अवस्थित छ
• क्यालिफोर्नि या सामुदायिक केन्द्र 1600 West Saint Catherine Street मा
स्थित JCPS उपग्रह कार्यालय
• 4018 West Market Street मा स्थित एकेडेमी @ शवनीमा JCPS उपग्रह
कार्यालय
• JCPS अङ्ग्रेजी दोस्रो भाषा (ESL) कार्यालयको रूपमा 1325 Bluegrass
Avenue मा 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 गर्दै छन् भने, कृपया
(502) 485-6250 मा विद्यार्थी असाइनमेन्ट कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
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दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी (ESL) कार्यालय 1325 ब्लूग्रास एवेन्यूमा परिवारहरू जो
अंग्रेजीसँग मद्दत सेवा गर्दछ। ESL विभाग विद्यार्थीहरू र परिवारसँग मिलेर काम गर्दछ सुनिश्चित
गर्नको लागि कि अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थीहरू अंग्रेजी दक्षता प्राप्त गर्दछ। विभागले भाषा सेवाहरू
प्रदान गर्दछ र शैक्षिक प्रक्रियामा बलियो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दतको लागि परिवार र
विद्यालयहरू बीच सञ्चारको सुविधा दिन्छ। भेटघाट गर्नको लागि (502) 485-3623 मा ESL
कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी

दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी

न्यूकमर एकेडेमी
न्यूकमर एकेडेमी (NCA) स्वागतयोग्य र सम्मानजनक वातावरण प्रदान गर्नको लागि छ कि
JCPS जिल्लामा आठौं कक्षा अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थीहरूको माध्यमबाट छै ठौंको अद्वितीय भाषाई,
शैक्षिक, र सामाजिक/भावनात्मक आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दछ। यी विद्यार्थीहरू सामान्यतया
अमेरिकी विद्यालयमा पढाइको पहिलो वर्षमा हुन्छन्। तिनीहरू सामान्यतया अङ्ग्रेजी
प्रवीणताको प्रारम्भिक स्तरहरूमा हुन्छन् र उनीहरूको मूल देशहरूमा सीमित, वा अवरोधित,
शैक्षिक अनुभवहरू हुन सक्छन्।
विद्यार्थीहरूलाई ESL इन्टेक सेन्टरद्वारा NCA मा पठाइन्छ, जहाँ गैर-अङ्ग्रेजी भाषा पृष्ठभूमिका
सबै परिवारहरू पहिलो पटक JCPS स्कूल जिल्लामा प्रवेश गर्दा दर्ता हुन्छन्। 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 भर्ना बिल्कुल स्वैच्छिक छ, र आमाबाबुले कुनै पनि समयमा ESL सेवाहरू माफ गर्न
सक्छन्। NCA विद्यार्थीहरू देखि तीन सेमेस्टर पछि ESL कार्यक्रमसँग अर्को मध्य वा उच्च
विद्यालयको लागि संक्रमण गर्दछ।
न्यूकमर एकेडेमीको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, स्कूल (502) 485-6324 मा
सम्पर्क गर्नुहोस्।

कृपया नोट गर्नुहोस्: तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्कूलको लागि पनि आप्रवासन स्थिति र/वा निश्चित,
नियमित, र पर्याप्त रात्रि निवासको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल
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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।
IEP फरक स्कूल असाइनमेन्ट को आवश्यकता नभएसम्म प्रत्येक विद्यार्थी स्कूलमा सेवा
गरीन्छ कि उनीहरू अक्षम नभएमा भाग लिन्छन्।
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।
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पाथफाइन्डर स्कूल
अफ इनोभेसन
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/
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।
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हाम्रा पाथफाइन्डर अन्वेषकहरू (विद्यार्थीहरू) हुन्:
•
•
•
•
•

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

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

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।

पाथफाइन्डर विद्यार्थीहरूले एसिन्क्रोनस (अन-डिमांड) निर्देशनहरू प्राप्त गर्छन् ताकि उनीहरूले
सिं क्रोनस (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।

जेफरसन काउन्टी पब्लिक स्कूल

55

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 स्कूलले कक्षा सात दे खि बाह्र सम्मका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्छ। सातौंनवौं कक्षा को माध्यम बाट कार्यक्रमहरू सातौं, आठौं, र नौ कक्षाका विद्यार्थीहरू जो
शैक्षिक आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न को लागि एक प्रयास मा आफ्नो वर्तमान ग्रेड स्तरमा
अतिरिक्त संसाधनहरूको जरूरत छ र अर्को ग्रेड स्तरमा संक्रमणमा सहयोगको लागि
डिजाइन गरीएको हो। लिबर्टीले विद्यार्थीहरूलाई सानो शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, व्यक्तिगत
स्नातक योजनाहरू, जीवन कौशल शिक्षा, र ह्यान्ड्स-अन सिकाइ अनुभवहरूको साथ सफल
हुने अवसर प्रदान गर्दछ। लिबर्टीले क्वार्टर शेड्यूलमा र ब्लक शेड्युलिङको साथ कक्षाहरू
प्रदान गर्दछ।

डिस्कवरीको फीनिक्स स्कूल
फिनिक्स स्कूल अफ डिस्कभरी एक छनौट स्कूल हो जसले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू
फरक निर्देशनहरू मार्फ त पूरा गर्नमा विशेषज्ञता दिन्छ। फीनिक्स ग्रेड छ दे खि बाह्रमा
विद्यार्थी भर्ना छ। 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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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 पहुँच। TAPP साइट मा यी र अन्य बहुमूल्य
सेवाहरू प्रदान गर्दछ त्यसैले विद्यार्थीहरू लाई कहिल्यै क्याम्पस छोड् नको लागि छै न।
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एकेडेमी @ शवनी
ब्यारेट
जे ग्राहम ब्राउन
क्यारिथर्स
कोनवे
क्रसबी
W.E.B. डु बोइस अकादमी
फ़ार्नस्ले
फ्रोस्त
हाईल्याण्ड
ग्रेस जेम्स एकेडेमी
जेफरसन काउन्टी ट्रेडिशनल
थोमस जेफरसन
जॉनसन ट्रेडिशनल
कामेररे
नाइट
लेसिटर
मेज़ीक
मेरियन सी मूर
न्यूबर्ग
नोई
ओल्मस्टेड एकेडेमी नोर्थ
ओल्मस्टेड एकेडेमी साउथ
रामसे
स्टुअर्ट
वेस्स्टेर्न
वेस्टपोर्ट

कपडा

युवा सेवा केन्द्र

विस्तारित स्कूल सेवा हरू

दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी

अग्रिम कार्यक्रम
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प्रया सोधिने प्रश्नहरू
प्रश्न: म कसरी दर्ता र स्कूलहरूमा आवेदन दिन सक्छु ?
उत्तर: तपाईंको बसोबास मध्य विद्यालयमा उपस्थित हुन कुनै आवेदन आवश्यक पर्दैन।
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 स्कूल वा
कार्यक्रममा राम्रोसँग उनीहरूको बच्चाको आवश्यकताहरू र उनीहरूको सिकाउने शैलीको लागि
आवेदन दिएर शैक्षिक सफलतालाई बढावा दिन्छौं।
प्रश्न: म कसरी म्याग्नेट विद्यालय वा म्याग्नेट कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन सक्छु ?
उत्तर: अनलाइन म्याग्नेट अनुप्रयोग कम्प्युटर, ट्याब्लेट, वा स्मार्ट फोनमा पहुँच गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छै न भने, तपाईं नजिकको माध्यमिक विद्यालय वा 4309 Bishop
Lane* मा रहेको ल्याम बिल्डिं गमा अवस्थित JCPS दर्ता साइटमा जान सक्नुहुन्छ।
तपाईं पनि व्यक्तिगत रूपमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ* निम्नमा:
• 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 ESL कार्यालय
*कृपया नोट गर्नुहोस्: COVID-19 स्वास्थ्य सिफारिसहरूको कारणले दर्ता/आवेदन वधिलाई
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 मध्य विद्यालयमा रहन चाहानुहुन्छ,
तपाईं पहिले नयाँ विद्यार्थी दर्ताको बारेमा स्कूल (जिल्ला हैन) लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ।
विद्यालयलाई ठे गानाको प्रमाण चाहिन्छ।
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प्रश्न: कती म्यागनेट छनौटहरू म मेरो बच्चाको लागि पेश गर्न सक्छु ?
उत्तर: आमा बुबा आवेदनमा दुई म्यागनेट छनौट गर्नको लागि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
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: 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
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 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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