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टाइटल 1 एलीमेन्टरि स्कुलमा दाखिल ्गरिएका विद्यार्थीका अभििािकहरु:                                     मे 26, 2015 

 
अभमरिकी सङ्घीय सिकािको “No Child Left Behind” कानुन ्अनुसाि ्पढाई/गखितमा “सुधािको आिस्यकता” िएका स्कुल बाट 

विद्यार्थीहरूलाई त्यहह डिस्ट्स्िकको स्कुलहरुमा स्र्थानन्ति गनन सककन्छ।यो ननिनय Iowa Assessments मा विद्यार्थीहरूको स्कोिको 
आधािमा गरिन्छ। िी मोइन पस्ट्ललक स्कुलका कुन स्कुलहरूले 2014-15 को पढाई/गखितको लक्षमा पुग्न सक्यो सकेन िन्ने 
आधधकारिक जानकारि जुलाई िन्दा अनघ आयोिा भिक्षा वििाग बाट आउदैन। ति पनन कुनै स्कुलले लगाताि दइु बर्न त्यो लक्षमा 
पुग्नु पने हुनाले तपाईंको स्कुल पनन “सुधािमा” िहेको स्कुलमा पछन , ि तपाईंको स्कुलले 2015-16 को सत्रमा छनौट गने मौका 
हदन्छ।  

 

कृपया यो जानन िाखु्नहोि कक “सुधािमा” िएको िनन संनघय सिकािको माप्दण्ि अनुरुप हो। हाम्रो स्कुल आयोिा िाज्यको विननयम पूिा पालना गने 

आधधकारिक मान्यता पाएको स्कुल हो। यहद तपाईं तपाईंको नाननलाई िी मोइन पस्ट्ललक स्कुलको अको स्कुलमा स्र्थानन्ति गदै हुनुहुन्छ िने 

यो महत्िपुिन छ कक तपाईंले ननम्न कुिाहरू जान्नु पने हुन्छ:   

 तपाईंको अहहलेको मूल स्कुलले सङ्घीय सिकािको टाइटल 1 को आधर्थनक् सहायता पााँउछ जसले पढाई ि गखितका लाधग र्थप ्भिक्षि 

कमनचािीहरू प्रदान ्गनन सक्छ । तपाईंले छान्नु िएको नया स्कुललाई टाइटल 1 को आधर्थनक सहायता भमल्दैन ि यो सुबबधा छैन।  

 तपाईंको अहहलेको मूल स्कुलले सङ्घीय सिकािको टाइटल 1 को आधर्थनक् सहायता पााँउछ जसले Supplemental Educational 
Services (SES) अन्तगनत स्कुल अनघ ि पनछ बबिेर् टुटरिङ सेिा उपललध गिााँउछ। तपाईंले छान्नु िएको नया स्कुललाई 
टाइटल 1 को आधर्थनक सहायता भमल्दैन ि यो SES सेिा छैन।  

 िी मोइनका केही पहहचान गरिएका स्कुलहरुमा मात्र ESL कायनक्रम ्छ। तपाईंले छान्नु िएका स्कुलमा त्यो नहुन सक्छ। यहद 
तपाईंको नाननले अहहलेको स्कुलमा त्यो ESL सेिा भलदैछ िने ि अको स्कुलमा त्यो सेिा छैन िने तपाईंले आधधकारिक 
रुपमा त्यो सेिा अस्ट्स्िकाि गनुन पने हुन्छ।  

 तपाईंको मूल स्कुलमा free/reduced-price meals को काग्जात गरि िहनु पदैन। तपाईंले छान्नु िएका स्कुलमा गनुन पने 
हुन्छ ि त्यस सुबबधाका लाधग विद्यार्थीले स्िीकृती पाउनु पने हुन्छ।   

 यहद स्कुल सुरु िई सके पनछ फेरि पुिानै स्कुलमा सानुन पिेमा डिस्ट्स्िकको स्र्थानान्तिि ननदेिनहरू  पालना गनुन पनेछ - यसको अर्थन यहद 

मुल स्कुलमा तपाईंको नानन पढ्ने गे्रिमा ठााँउ छैन ्िने अगस्ट 2016 सम्म कुनुन पनेछ।  

 यातायात सुबबधा उपललध हुन्छ, ति तपाईंको नाननले बसमा 60 भमनेट िन्दा बहढ आउन जान िधचननु पनेछ। 

 

तपाईंले स्कुल छनौटका लाधग पेि गनन सक्नु हुनेछ। 2015-16 का लाधग तपाईंको नाननलाई छान्न सक्न ेस्कुलहरू:  
School 2014-15 Combined Grades 3-5, 

 % Proficient – Reading 
2014-15 Combined Grades 3-5,  

%Proficient – Math 

Downtown School* 89.52% 
 

 

87.90% 

Jefferson 83.49% 
 

 

82.55% 

Moore Re-opening in August 2015 Re-opening in August 2015 

*Note:  the Downtown School is a continuous calendar school.  Their 2015-16 school year is August 12, 2015 – June 29, 2016 with a 
number of breaks during the school year. 

तपाईंले छान्नु िएका स्कुलमा यातायात सुबबधा डिस्ट्स्िकले उपललध गिााँउछ । यहद अको स्कुल छान्ने बबचाि छ िने यहााँ संगै िहेको फािम िरि 

जुलाई 1, 2015 सम्ममा फकानउनुहोस ्। ढिलो बुझाएको फारम स्वीकृती हुनेछैन। कसिी फािम बुझाउने िन्ने ननदेिन School Choice 
Request Form मा समाबेि छ। यहद तपाईंलाई तपाईंको नानन मुल स्कुल मै िहोस ्िन्ने छ िने केही पनन गनुन पदैन।   

 

हाभमलाई हाम्रा विद्यार्थीहरू ि उनीहरूले आफ्नै मुल स्कुल बाट पाएको भिक्षा बाट गौिि लागेको छ। हाभम लगाताि सुधािका लाधग प्रनतबद्ध छौ, 
ि विद्यार्थीहरूको हहतका लाधग परिितनन ्गनन तत्पि छौ। हामी तपाईंको समर्थनन ि सहयोगको कदि ्गछौ ि तपाईंको सुझािको स्िागत गदनछौ।  
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School Choice Request Form 
यढि तपाईंलाई तपाईंको नानन मुल स्कुल मै रहोस ्भन्ने छ भने केही पनन गनु ुपिैन।   
यढि अको स्कुल छान्ने हो भने जुलाई 1, 2015 भन्िा अनि यो फारम बुझाई सक्नु पनेछ। ढिलो बुझाएको फारम स्वीकृत 

हुन ेछैन।  
1. फारम अढहलेको तपाईंको नाननको मुल स्कुलको अफफसमा बुझाउनुहोस।्  
2. डिस्ट्स्िक अफफसको ननम्न ठेगानामा मेल गनुहुोस:् 

Des Moines Public Schools 

Attn:  Carla Miller 

2323 Grand Avenue 

Des Moines, Iowa 50312 

अथवा  
3. डिस्ट्स्िक अफफस (माथीको ठेगाना) मा फारम पुयाुउनुहोस ्। 

तपाईंले अनुिोध ्गनुन िएको स्कुल ियो िएन िन्ने स्ट्स्र्थनत तपाईंलाई जुलाई 24, 2015 नति सुधचत गरिन्छ, ि 
तपाईंले तपाईंको नाननलाई आफूले छानेको स्कुलमा 2015-16 सत्रलाई दतान गनन सक्न ुहुनेछ।  
 

तपाईंले अनुिोध ्गिेको नयााँ स्कुलमा स्िीकृत िएपनछ तपाईं लाई यातायात बबिाग ले संपकन  गनेछ।  
 

तपाईंको नाननले पहहलो हदन, अगस्ट 26, 2015, देखि नया स्कुल मा िीक्षि सुरु गनेछ।  
कृपया पढ्न सफकने गरर लेख्नहुोस!् 

अभििािकको नाम:्   

अभििािकको फोन:   िैकस्ट्ल्पक फोन नम्बि:  

 

अभििािकको सहह:   

तारिि :    

 

ववद्याथीको नाम ् ग्रेि (Grade)  

2015-16 

नयााँ स्कुल  

 पढहलो ववकल्प  

नयााँ स्कुल   

िोश्रो ववकल्प  

नयााँ स्कुल  

तशे्रो ववकल्प  
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