बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूल्स (Baltimore County Public Schools)

Elementary School Magnet Programs
BCPSX म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा गएर अनलाइन आवेदन ददनुहोस्

आवेदन पेश गने अल्टिम दमदि:

नोभेम्बर 06, 2020
सबै आवेदनहरू यो मिमिसम्म पेश गरिएको हुनुपर्छ ।
म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा गएर अनलाइन आवेदन ददनुहोस्
सेप्टेम्बर 16, 2020 मध्यान्हदे ल्टि नोभेम्बर 06, 2020 ददउँ सो 1 बजेसम्म

अनलाइन आवेदन मदन स्क्यान
गनुछहोस्।

कृपर्ा आवेदन चक्रभरर सन्दभयको रूपमा र्ो ब्रोसर राख्नुहोस्।

चरण 1

आवेदन पूरा गनुयअदि र्ो ब्रोसरका सबै जानकारी
ध्यानपूवयक पढ् नुहोस्।

आवेदनहरू अनलाइनमा
नोभेम्बर 06, 2020 ददउँ सो 1:00 बजेसम्म पेश
गनय सक्नुहुन्छ।

बारम्बार सोदिने प्रश्नहरू
म्याग्नेट कार्यक्रमहरू के हुन्?
म्याग्नेट कायछक्रिहरू मवषयवस्तु उन्मुख कायछक्रिहरू हुन्
जुन म्याग्नेट कायछक्रि प्रमक्रयािार्छि पहुुँच गरिएको
हुनुपर्छ । मिनीहरूले मवमवध रूमच, प्रमिभा ि योग्यिाहरू
भएका मवद्यार्थीहरूलाई गमहिाइका अनुभव ि पृर्थक
िोजाइहरू उपलब्ध गिाउुँ र्न्। सबै म्याग्नेट कायछक्रिहरूले
प्रवर्द्छ न ि ग्रेजुएसनको लामग बाल्टीिोि काउण्टी पब्लिक
स्कूल्सका आवश्यकिाहरू पूिा गर्छ न्।
इदलमेन्टरी स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरूमा क-कसले
आवेदन ददन सक्नुहुन्छ?
बाब्लल्टिोि काउण्टी पब्लिक इमलिेन्टिी स्कूल उपब्लस्क्र्थि हुन
योग्य हुने मवद्यार्थीहरूले आवेदन मदन सक्नुहुन्र्। कृपया

प्रवेश ग्रेड स्तिका प्रमिबन्धहरू बािे सचेि हुनुहोस् (पृष्ठ 3
हेनुछहोस्)।
घिबािमवहीन भएका मवद्यार्थीहरू अन्य कुनै पमन मवद्यार्थीले
जसिी नै म्याग्नेट कायछक्रििा आवेदन मदन हकदाि र्न्।
के मैले आवेदनमा एकभन्दा िेरै म्याग्नेट कार्यक्रम चर्न
गनय सक्छु ?
सक्नुहुन्र्। कृपया प्रमि आवेदक एउटा आवेदन िात्र पेश
गनुछहोस्। िपाईं आवेदनिा धेिैिा िीन (3) वटा म्याग्नेट
कायछक्रि चयन गनछ सक्नुहुन्र्। आफ्ना चयन(हरू) लाई
ध्यानपूवछक मचन्ह लगाउनुहोस्। कृपया प्रवेश ग्रेड स्तिका
प्रमिबन्धहरू बािे सचेि हुनुहोस्(पृष्ठ 3 हे नुछहोस्)।
के मैले आफ्नो आवेदन फ्याक्स वा इ-मेल गनय
सक्नुहुन्छ?
सक्नुहुन्न। आवेदनहरू म्याग्नेट अनलाइन आवेदन
प्रणालीिार्छि नोभेम्बर 06, 2020 मा ददउँ सो 1
बजेसम्म अनलाइनमा पेश गरिनुपर्छ ।
मेरो आवेदन प्राप्त गनुयभर्ो भनी मैले कसरी
थाहा पाउने?
अनलाइन आवेदकहरूले इ-िेल गरिएको प्राब्लिको
प्रिाणीकिण प्राि गनुछहुनेर्।
मैले मेरो कार्यक्रम चर्न(हरू) पररवियन गनय सक्छु ?
कायछक्रि चयन(हरू) िा गरिएका कुनै पदन परिविछन
नोभेम्बर 06, 2020 को आवेदन ददने अल्टिम दमदिमा
ददउँ सो 1 बजेसम्म अनलाइनिा गनुछपर्छ ।

म हाल इदलमेन्टरी स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमको प्रिीक्षा
सूचीमा भएमा, के मैले फेरर आवेदन ददन सक्छु ?
2020-2021 मवद्यालय वषछका प्रिीक्षा सूचीिा भएका
मवद्यार्थीहरू समहि 2021-2022 मवद्यालय वषछको लामग
म्याग्नेट कायछक्रििा भनाछ खोज्ने सबै मवद्यार्थीहरूले आवेदन
मदनुपर्छ । कृपया प्रवेश ग्रेड स्तिका प्रमिबन्धहरू बािे सचेि

हुनुहोस्। (पृष्ठ 3 हेनुछहोस्)।

इदलमेन्टरी स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रममा भएका
दवद्याथीहरूका सहोदरहरूले प्राथदमक स्थान दनर्ोजन
प्राप्त गनुयहुन्छ?
सहोदिको प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजन हालको समान
म्याग्नेट कार्यक्रममा ठूलो सहोदि हुने ि मकन्डिगाटे न
आवेदकले स्क्र्थान मनयोजन खोमजिहेका वषछको अवमधिा
म्याग्नेट कायछक्रििा जारी राख्ने मकन्डिगाटे न
आवेदकहरूलाई िात्र लागू हुन्र् (मवविणहरूको लामग यो
ब्रोसिको पृष्ठ 5 हेनुछहोस्)। अन्यर्था, प्रत्येक आवेदन
प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजन प्राि नगने सिान म्याग्नेट
कायछक्रि(हरू)िा आवेदन मदने संयुक्त व्यब्लक्त समहि
स्विन्त्र रूपिा ि सहोदिहरूसुँग प्रमक्रया गरिन्र्।
म्याग्नेट मूल्याङ्कन छ?
इमलिेन्टिी आवेदकहरूको लामग कुनै पमन म्याग्नेट
िूल्याङ्कन र्ै न। आवेदकहरू आवेदनको सियिा काउण्टी
पब्लिक इमलिेन्टिी स्कूलिा उपब्लस्क्र्थि हुन योग्य हुनुपर्छ ।
दवद्याथीहरू स्थान दनर्ोजनमा कसरी चर्न
गररन्छ?
उपलब्ध दसटहरू पदहले प्रार्थमिकिाका स्क्र्थान
मनयोजनहरूले भरिन्र्। बाुँकी िहेका सबै उपलब्ध मसटहरू
भनछ ि प्रिीक्षा सूची मनिाछण गनछ अमनयमिि लोटिी सञ्चालन
गरिन्र्। (सुपरिवेक्षक मनयि 6400 हेनुछहोस्: अमिरिक्त

जानकािीको लामग म्याग्नेट कायछक्रिहरू।)

मलाई मेरो भनाय ल्टस्थदि बारे कदहले र कसरी सूदचि
गररनेछ?
अमभभावकहरूलाई भनाछ मनणछयहरू बािे इिेल िार्छि
सूमचि गरिनेर्। म्याग्नेट मनणछयहरू र्ेब्रुअिी 05, 2021
(मिमि परिविछन गने मवषय) सम्म उपलब्ध गिाइनेर्।

दवद्याथीहरूलाई म्याग्नेट कार्यक्रमहरू सदहि सबै दवद्यालर्हरूमा भएका
दवशेष दशक्षा र िण्ड 504 सहार्िा सेवाहरूमा पहुँच छ।
कार्यक्रम चर्नका कुनै पदन पररवियन नोभेम्बर 6, 2020 मा 1 बजेसम्म
अनलाइनमा गनुयपछय ।

आवेदन
जानकारी
इमलिेन्टिी स्कूल म्याग्नेट कायछक्रिहरूका आवेदन
सेप्टेम्बि 16, 2020 िा 12 िध्यान्हिा सुरु हुने गिी म्याग्नेट
कायछक्रिको वेबसाइट
(tinyurl.com/BCPSMagnet)िार्छि अनलाइनिा
उपलब्ध गिाइनेर्। आवेदनहरू नोभेम्बर 06, 2020 िा
मदउुँ सो 1 बजेसम्म अनलाइनिा पेश गररनुपछय ।
म्याग्नेट भनाछहरू प्रमक्रया सुपरिवेक्षक मनयि 6400
अनुसाि सञ्चालन गरिन्र्: म्याग्नेट कायछक्रिहरू।
अमभभावकहरूलाई सुपरिवेक्षक मनयि 6400 ि सबै
आवेदन सािग्रीहरू ध्यानपूवछक सिीक्षा गनछ दृढिापूवछक
अनुिोध गरिन्र्। आवेदन पेश गनुछअमघ, आिाबुवा ि
मवद्यार्थीहरूलाई आवेदन जानकािी बैठकिा उपब्लस्क्र्थि हुन
ि प्रत्येक रूमचको कायछक्रििा जानकािी सिीक्षा गनछ
प्रोत्सामहि गरिन्र्।
2021–2022 मवद्यालय वषछिा बाब्लल्टिोि काउण्टी पब्लिक
इमलिेन्टिी स्कूल उपब्लस्क्र्थि हुन योग्य आवेदकहरू
केन्द्रीकृि अमनयमिि लोटिी प्रमक्रयािार्छि स्क्र्थान
मनयोजनको लामग चयन गरिन्र्।
2021-2022 मवद्यालय वषछिा मकन्डे गाटे न प्रवेशको उिेि
आवश्यकिाहरू पूिा नगने आवेदकहरू प्रािब्लिक
भनाछका लामग योग्य ठहरिनुपर्छ । मकन्डिगाटे न जाुँचिा
प्रािब्लिक भनाछ अनुिोध गने पत्रको प्रमिमलमप म्याग्नेट
आवेदनिा अपलोड गरिनुपर्छ । (अमिरिक्त जानकािीको

लामग यो ब्रोसिको पृष्ठ 5 हेनुछहोस्)

कृपया प्रमि आवेदक एउटा आवेदन िात्र पेश गनुछहोस्।
िपाईंले आवेदनिा धेिैिा िीन (3) वटा कायछक्रि चयन
गनछ सक्नुहुन्र्। कृपया प्रवेश ग्रेड स्तिका प्रमिबन्धहरू बािे
सचेि हुनुहोस्। (पृष्ठ 3 हेनुछहोस्।)

आवेदनहरू नोभेम्बर 06, 2020
मा ददउँ सो 1 बजेसम्म
अनलाइनमा पेश गररनुपछय ।

Elementary School Magnet Programs
अदिररक्त कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी अनलाइनमा (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा उपलब्ध छ।

िपाईंका बच्चाका रूदचहरूसँग उपर्ुक्त मेल िाने म्याग्नेट कार्यक्रम (हरू) पदहचान गनय िलका
कार्यक्रमका दववरणहरू पढ् नुहोस्।

चरण 2

इदलमेन्टरी स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरूका लादग कुनै भनाय मूल्याङ्कनहरू छै नन्। बाल्टिमोर काउण्टी इदलमेन्टरी स्कूल उपल्टस्थि हुन र्ोग्य आवेदकहरूलाई केन्द्रीकृि अदनर्दमि
लोटरी प्रदक्रर्ामाफयि स्थान दनर्ोजनको लादग चर्न गररन्छ।

अिरायदरिर् ब्याकालररर्ट प्राथदमक वषयका कार्यक्रम
Wellwood International School
Pikesville 21208
ग्रेड K – 2 को लामग स्वीकाि गिे का आवे दनहरू
Woodmoor इदलमेन्टरी स्कूल (IB उम्मेदवार दवद्यालर्)
Gwynn Oak 21207
ग्रेड K - 2 को लामग स्वीकाि गिे का आवे दनहरू

अन्तिाछमरिय रूपिा पमहचान गरिएको IB प्रार्थमिक वषछका कायछक्रिको भागको रूपिा,
मवद्यार्थीहरूले मवमवध संस्कृमिहरूको सचेिना बढाएि र् वटा टि ान्समडमसब्लिनिी
मवषयवस्तुको कमठन सोधपूर्िा आधारिि अध्ययनिार्छि र्थप अन्तिाछमरिय रूपिा ियाि
हुनुहुन्र्। यी मवषयवस्तुहरू सबै सािग्रीका क्षेत्रहरू इम्बेड गरिन्र् ि मवद्यार्थीहरूलाई
पमहलो अनुभवहरूिार्छि मिनीहरू वरिपरिका मवश्वको भावना बनाउन प्रोत्सामहि गदै सबै
संस्कृमिहरूिा मवश्वव्यापी रूपिा लागू गरिन्र्। मवद्यार्थीहरू उनीहरूको मवश्वव्यापी
सचेिना परिष्कृि गने कायछ परियोजनाहरूिा संलग्न हुनुको सार्थसार्थै Wellwood
International िा फ्रान्सेली भाषा ि Woodmoor Elementary िा स्पेमनस भाषाको
सञ्चािात्मक मवकासिा सहभागी हुन्र्न्।

S.T.E.A.M.
Chatsworth School
Reisterstown 21136
ग्रेड K - 2 को लामग स्वीकाि गिे का आवे दनहरू
Cromwell Valley Elementary Magnet School
Towson 21286
ग्रेड K - 2 को लामग स्वीकाि गिे का आवे दनहरू

मवद्यार्थीहरूले BCPS को पाठ्यक्रि, S.T.E.A.M (मवज्ञान, प्रमवमध, इब्लन्जमनयरिङ, कला ि
गमणि) ि कम्प्युटि मवज्ञान एकीकृि गने पाठ्यक्रिको कमठन कायछक्रििा सञ्चाि, सहकायछ,
िहत्त्वपूणछ सोचाइ ि मसजछनशीलिा समहि 21औं शिाब्दीका सीपहरू मवकास गर्छ न्। संलग्न
हुने, ह्यण्ड् स अन, परियोजना-आधारिि वािाविणिा, मवद्यार्थीहरूले नवप्रविछन ि सिस्या
सिाधान गनेिा केब्लन्द्रि िही बहु-अनुशासनात्मक पहुुँचिार्छि मवश्वको पूणछ मवकमसि बुझाइ
मवकास गर्छ न्। कम्प्युटि मवज्ञान इिसछन कायछक्रिको भागको रूपिा, मवद्यार्थीहरूलाई
उहाुँहरूले कोड लेखेि सिस्याहरूको सिाधान गनछ दृढ िहे अनुसाि जानकािीको उत्पादक
बन्न सशक्त गिाइन्र्।

सहोदर प्राथदमकिाको स्थान दनर्ोजन
(2021-2022 मवद्यालय वषछको लोटिी स्क्र्थान मनयोजनपूवछ मकन्डिगाटे न
आवेदकहरूलाई िात्र लागू हुन्र्)
हालको सिान म्याग्नेट कायछक्रििा ठूलो सहोदि हुने ि मकन्डिगाटे न
आवेदकले स्क्र्थान मनयोजन खोमजिहे का वषछको अवमधिा म्याग्नेट
कायछक्रििा जािी िाख्ने मकन्डिगाटे न आवेदकहरूलाई सहोदिको
प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजन प्रदान गरिन्र्। सहोदि प्रार्थमिकिाको
स्क्र्थान मनयोजनहरू लोटिी चुनाव प्रमक्रयाअमघ गिाइन्र्।
2021-2022 मवद्यालय वषछिा सहोदि प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजनको
योग्य हुनको लामग, मकन्डिगाटे न आवेदकको िान्य आवेदन नोभे म्बर
06, 2020, आवेदन मदने अब्लन्ति मिमिसम्म BCPS म्याग्नेट
कायछक्रिहरूिा पेश गरिनुपर्छ । आवेदनिा ठूलो सहोदिको नाि,
विछिान ग्रेड ि म्याग्नेट स्कूल कायछ क्रि सिावेश हुनुपर्छ ।
अदिररक्त जानकारीको लादग सुपररवेक्षकको दनर्म 6400
हेनुयहोस्।

रादरिर् म्याग्नेट स्कूल मदहना – फेब्रुअरी 2020

BCPS म्याग्ने ट पोस्टि प्रमियोमगिा
Yumi D., ग्रेड 4
Cromwell Valley Elementary Magnet
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म्याग्नेट र्ािार्ाि सम्बन्धी जानकारी
र्ािार्ाि बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूल्सद्ववारा उपलब्ध गराइनेछ भनी म्याग्नेट कार्यक्रममा भनायले ग्यारे ण्टी गदै न।

चरण 3

दवशेष म्याग्नेट कार्यक्रममा र्ािार्ािको लादग िपाईंको बच्चाको र्ोग्यिा दनिायरण गनय िलका
जानकारी पढ् नुहोस्।

Chatsworth School
222 New Avenue
Reisterstown 21136 • (410) 887-1103
यािायाि Cedarmere, Franklin, Glyndon, Owings
Mills, Reisterstown वा Timber Grove Elementary
Schools िा अध्ययन गनछ जाने मवद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध
गिाइन्र्।

बाल्टिमोर काउण्टी स्कूल होल्टिङ
Elementary School Magnet Programs
म्याग्नेट कायछक्रििा आवे दन मदुँ दा भौगोमलक स्क्र्थान ि यािायाि उपलब्धिा मवचाि गरिनु पर्छ ।

Cromwell Valley Elementary Magnet School
825 Providence Road
Towson 21286 • (410) 887-4888
यािायाि Halstead Academy, Hampton, Oakleigh,
Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa
Cresta वा West Towson Elementary Schools िा
अध्ययन गनछ जाने मवद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गिाइन्र्।
Wellwood International School
2901 Smith Avenue
Pikesville 21208 • (410) 887-1212
यािायाि Bedford, Fort Garrison, Milbrook, Summit
Park, Wellwood वा Winand Elementary Schools िा
अध्ययन गनछ जाने मवद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गिाइन्र्।
Woodmoor Elementary School
3200 Elba Drive
Gwynn Oak, 21207 • (410) 887-1320
यािायाि Arbutus, Baltimore Highlands, Bedford,
Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer Park,
Dogwood, Edmondson Heights, Featherbed
Lane, Halethorpe, Hebbville, Hernwood, Hillcrest,
Johnnycake, Lansdowne, Lyons Mill, Milbrook,
New Town, Powhatan, Randallstown, Relay,
Riverview, Scotts Branch, Westchester,
Westowne, Winand, Winfield, Woodbridge,
Woodmoor वा Woodholme elementary schools
िा अध्ययन गनछ जाने मवद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गिाइन्र्।

कृपर्ा सम्झनुहोस्: म्याग्नेट कार्यक्रममा नामांदकि सबै दवद्याथीहरूको दनर्दमि र

समर्ोदचि उपल्टस्थदि अपेक्षा गररन्छ।

र्ािार्ाि:
बाब्लल्टिोि काउण्टी स्कूलले म्याग्ने ट कायछक्रिको स्क्र्थापना गरिएको यािायाि क्षेत्रमभत्र मनवास गने मवद्यार्थीहरूको लामग इमलिेन्टिी स्कूल म्याग्नेट कायछक्रििा
आउन ि जान यािायाि उपलब्ध गिाउुँ र्। केही यािायाि घि मवद्यालय स्क्र्थानबाट सटल सेवाको रूपिा व्यवस्क्र्था मिलाइन्र्। यसले मवद्यार्थीहरू आर्ूलाई
मपक-अप गने ि म्याग्नेट कायछक्रििा लैजाने मनयमिि मर्िेकको बसिा यात्रा गनछ ि गृह मवद्यालयिा महुँ डेि जान आवश्यक गिाउन सक्र्।
मवद्यालयहरूले मवद्यालय खोल्नुपूवछ मवमशर यािायाि प्रावधानहरू बािे अमभभावकहरूलाई सूमचि गनेर्।
र्ािार्ाि बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूलद्वारा स्थापना गररएको म्याग्नेट कार्य क्रमको र्ािार्ाि क्षेत्र बादहर उपलब्ध गराइन्न।
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दकन्डरगाटे न सम्बन्धी जानकारी
निूना पत्र

दकन्डरगाटे न जाँचमा प्रारल्टिक भनाय
आवेदनको सियिा, मकन्डिगाटे न आवेदकहरूले 2021-2022 मवद्यालय वषछको िेरिल्याण्ड
िाज्य प्रवेशको उिेि आवश्यकिाहरू (सेप्टेम्बि 01, 2021 सम्म 5 वषछ उिेि) पूिा गनुछपर्छ वा
मिनीहरूलाई मकन्डिगाटे न जाुँचिा प्रािब्लिक भनाछको लामग उनीहरू जाने इमलिेन्टिी
स्कूलहरूिा आवेदन मदनुपर्छ ।
बच्चा सेप्टेम्बि 01, 2021 पमर् ि अक्टोबि 14, 2021 िा वा सोभन्दा अमघ 5 वषछ उिेिको
हुनुभयो भने बच्चालाई 2021-2022 मवद्यालय वषछिा मकन्डिगाटे न जाुँचिा प्रािब्लिक भनाछको
लामग िात्र मवचाि गनछ समकन्र्।

अमभभावकको ठे गाना
मिमि: ___/___/2020
प्रधानाध्यापकको नाि
जाने इमलिेन्टिी स्कूल
मवद्यालयको ठे गाना
आदिणीय (name of principal):

मकन्डिगाटे न जाुँचिा प्रािब्लिक भनाछको व्यवस्क्र्था मिलाउनको लामग, अदभभावकहरूले आफ्नो
बच्चा जाने इदलमेन्टरी स्कूलको प्रिानाध्यापकलाई पत्र पेश गनुयपछय पत्रिा बच्चाको पूणछ
नाि ि जन्ममिमि सिावेश हुनुपर्छ , अमभभावकको लामग जानकािी उपलब्ध गिाउनुपर्छ ,
जनवरी 2021 को जाुँच अपोइन्टिेन्ट अनुिोध गनुछपर्छ ि अमभभावकले पमन इमलिेन्टिी स्कूल
म्याग्नेट कायछक्रििा आवेदन मदुँ दै हुनुहुन्र् भनी उल्लेख गनुछपर्छ (दायाुँमिि निूना हेनुछहोस्)।

ि िेिो बच्चा, (full name), (date of birth) को मकन्डिगाटे न
जाुँचिा प्रािब्लिक भनाछको लामग अपोइन्टिेन्ट अनुिोध गनछ लेख्दै र्ु।
िैले 2021-2022 मवद्यालय वषछिा इमलिेन्टिी स्कूल म्याग्नेट कायछक्रििा
उपब्लस्क्र्थि हुन िेिो बच्चाको लामग पमन आवेदन मदने भएकोले िैले
जनविी 2021 िा हुने जाुँच अनुिोध गदै र्ु।

अमभभावकहरूले आफ्नो म्याग्नेट आवेदनसँग मकन्डिगाटे न जाुँ चिा प्रािब्लिक भनाछ अनुिोध
गने
पत्रको प्रदिदलदप अपलोड गने सिावेश गनुयपछय ।

ि मकन्डिगाटे न जाुँचिा प्रािब्लिक भनाछको लामग िेिो बच्चाको
अपोइन्टिेन्टको सम्बन्धिा िपाईंबाट सुन्ने अपेक्षा गदछ र्ु। ि (phone
number) वा (e-mail address) िा पहुुँच गनछ सक्र्ु ।
भवदीय,
अमभभावकको हस्ताक्षि

मकन्डिगाटे निा प्रािब्लिक भनाछको लामग आवेदन मदने
प्रािब्लिक बाल्यावस्क्र्थाको अमभभावक िागछदशछनहरू हेनुछहोस्।
(www.tinyurl.com/BCPSEarlyChild)

सहोदर प्राथदमकिाको स्थान दनर्ोजन
(2021-2022 मवद्यालय वषछको लोटिी स्क्र्थान मनयोजनपूवछ मकन्डिगाटे न आवेदकहरूलाई िात्र लागू हुन्र्)
हालको सिान म्याग्नेट कायछक्रििा ठूलो सहोदि हुने ि मकन्डिगाटे न आवेदकले स्क्र्थान मनयोजन खोमजिहेका वषछको अवमधिा म्याग्नेट कायछक्रििा जािी िाख्ने मकन्डिगाटे न
आवेदकहरूलाई सहोदिको प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजन प्रदान गरिन्र्। सहोदि प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजनहरू लोटिी चु नाव प्रमक्रयाअमघ गिाइन्र्।
2021-2022 मवद्यालय वषछिा सहोदि प्रार्थमिकिाको स्क्र्थान मनयोजनको योग्य हुनको लामग, मकन्डिगाटे न आवेदकको िान्य आवेदन नोभेम्बर 06, 2020, आवेदन मदने
अब्लन्ति मिमिसम्म BCPS म्याग्नेट कायछक्रिहरूिा पेश गरिनुपर्छ । आवेदनिा ठूलो सहोदिको नाि, विछिान ग्रेड ि म्याग्नेट स्कूल कायछक्रि सिावेश हुनुपर्छ ।

अदिररक्त जानकारीको लादग (tinyurl.com/BCPSMagnet) सुपररवेक्षकको दनर्म 6400 हेनुयहोस्।

म्याग्नेट कार्यक्रममा नामांदकि सबै
दवद्याथीहरूको दनर्दमि र समर्ोदचि
उपल्टस्थदि अपे क्षा गररन्छ।

दवद्याथीहरूलाई म्याग्नेट कार्यक्रमहरू सदहि
सबै दवद्यालर्हरूमा भएका दवशेष दशक्षा र
िण्ड 504 सहार्िा सेवाहरूमा पहुँच छ।

कार्यक्रम चर्न(हरू) मा गररएका कुनै पदन पररविय न
आवेदन पेश गने अल्टिम दमदि, नोभेम्बर 6, 2020 मा
ददउँ सो 1 बजेसम्म अनलाइनमा
गनुयपछय ।

अदिररक्त जानकारीको लादग BCPSX म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको
वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा जानुहोस्
वा (443) 809-4127 मा फोन गनुयहोस्।
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आवेदन जानकारी बैठकहरू

इदलमेन्टरी स्कूल म्याग्नेट आवेदनहरू
र्ी बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूल्सको लाग स्वीकार गररर्ो
म्याग्नेट कायछक्रििा आवेदन मदुँ दा भौगोमलक स्क्र्थान ि यािायाि उपलब्धिा मवचाि गरिनुपर्छ ।

म्याग्नेट आवेदन प्रदक्रर्ा
बारे थप जान्नुहोस्!
शदनवार, सेप्टेम्बर 26, 2020
सत्र छनोट गनुयहोस्: दबहान 10 बजे वा ददउँ सो 1:00
बजे
वा

बुिवार, सेप्टेम्बर 30, 2020
सत्र छनोट गनुयहोस्: दबहान 10 बजे वा ददउँ सो 6:30
पूवायह्न बजे
BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरू
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204
(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

कार्यक्रमहरू भचुयअल रूपमा आर्ोजना गररनेछ।
अदभभावकहरू कार्यक्रमका इमेल
दनमन्त्रणा प्राप्त गनयको लादग BCPS म्याग्नेट कार्य क्रमहरूको
वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet)
मा दिाय
गनय सक्नुहुन्छ।

*जानकारी COVID-19 महामारीसँग सम्बल्टन्धि प्रदिबन्धहरूको आिारमा पररवियन हुन सक्छ।
कृपर्ा एकदमै हालका जानकारीको लादग BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet)को सन्दभय दलनुहोस्।

थप जानकारीको लादग, कृपर्ादवद्यालर्को वेबसाइट हे नुयहोस्:
दवद्यालर्

दवद्यालर् वेबसाइट

दवद्यालर्को इमेल

Chatsworth School

https://chatsworthes.bcps.org/

Jade Johnson
jjohnson7@bcps.org

Cromwell Valley Elementary Magnet School

https://cromwellvalleyes.bcps.org/

Cathy Thomas
cthomas4@bcps.org

Wellwood International School

https://wellwoodes.bcps.org/

Katie Lugli
klugli@bcps.org

Woodmoor Elementary School

https://woodmoores.bcps.org/

Brendan Penn
bpenn@bcps.org

म्याग्नेट आवेदनको प्रदक्रर्ा बारे प्रश्नहरूको जवाफ ददन म्याग्नेट कार्ायलर् कमयचारी आवेदन जानकारी बैठकहरूमा उपलब्ध हुनुहुनेछ।
िपाईं आवेदन जानकारी बैठकमा उपल्टस्थि हुन असक्षम हुनुभएमा, कृपर्ा दवद्यालर्मा र्सको म्याग्नेट कार्यक्रम बारे जानकारीको लादग सम्पकय गनुयहोस्।
िपाईं म्याग्नेट कार्यक्रमको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा गएर वा BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूलाई (443) 809-4127 मा फोन गरे र कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी
प्राप्त गनय पदन सक्नुहुन्छ।
गैर-दवभेद कथन: बाब्लल्टिोि काउण्टी मशक्षा बोडछ (Board of Education of Baltimore County) ले संघीय ि िाज्य कानूनिा उपलब्ध गिाइए अनुसाि उिेि; िङ; असक्षििा; लैमिक पमहचान
(अमभव्यब्लक्त समहि); वैवामहक ब्लस्क्र्थमि; िामरिय िर्था जामिय िूल; जाि; धिछ; लैमिक झुकाव; सेवामनवृत्त सैमनक ब्लस्क्र्थमि; वा यसको शैमक्षक कायछक्रि, सेवा वा िोजगािीको अन्य कुनै पमन मवशेषिाको
आधाििा भेदभाव गदै न।
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