बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूल्स (Baltimore County Public Schools)

ममडल स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरू
BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा गएर अनलाइन आवेदन मदनुहोस्

आवेदन पेश गने अन्तिम मममि:

नोभेम्बर 06, 2020
सबै आवेदनहरू यो मममिसम्म पेश गरिएको हुनुपर्छ ।
म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा गएर अनलाइन आवेदन मदनुहोस्
सेप्टेम्बर 16, 2020 मध्यान्हदे ल्टि नोभेम्बर 06, 2020 मदउँ सो 1 बजेसम्म
अनलाइन आवेदन मदन स्क्यान गनुछहोस्।

कृपया आवेदन चक्रभरि सन्दभछको रूपमा यो ब्रोसि िाख्नुहोस्।

आवेदन पूरा गनुयअमि र्ो ब्रोसरका सबै
जानकारी ध्यानपूवयक पढ् नुहोस्।

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

बारम्बार सोमिने प्रश्नहरू
म्याग्नेट कार्यक्रमहरू के-के हुन्?
म्याग्नेट कायछक्रमहरू मवषयवस्तु उन्मुख कायछक्रमहरू
हुन् जुन म्याग्नेट आवेदन प्रमक्रयामार्छि पहुुँच गरिएको
हुनुपर्छ । मिनीहरूले मवमभन्न रूमच, प्रमिभा ि
योग्यिाहरू भएका मवद्यार्थीहरूलाई गमहिाइका अनुभव
ि पृर्थक िोजाइहरू उपलब्ध गिाउुँ र्न् । सबै म्याग्नेट
कायछक्रमहरूले प्रवर्द्छ न ि ग्रेजुएसनको लामग बाल्टीमोि
काउण्टी पन्तिक स्कूल्सका आवश्यकिाहरू पूिा
गर्छ न्।
ममडल स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरूमा क-कसले
आवेदन मदन सक्नुहुन्छ?
बान्तल्टमोि काउण्टी पन्तिक इमलमेन्टिी स्कूल उपन्तस्क्र्थि
हुन योग्य हुने मवद्यार्थीहरूले आवेदन मदन सक्नुहुन्र्।

कृपया प्रवेश ग्रेड स्तिका प्रमिबन्धहरू बािे सचेि
हुनुहोस्। आवेदनहरू आउने ग्रेड 6 का मवद्यार्थीहरूको
मात्र स्वीकाि गरिन्र्।
घिबािमवहीन भएका मवद्यार्थीहरू अन्य कुनै पमन
मवद्यार्थीले जसिी नै म्याग्नेट कायछक्रममा आवेदन मदन
हकदाि र्न्।
के मैले आवेदनमा एकभन्दा िेरै म्याग्नेट कार्यक्रम
चर्न गनय सक्छु ?
सक्नुहुन्र्। कृपया प्रमि आवेदक एउटा आवेदन मात्र
पेश गनुछहोस्। िपाईं आवेदनमा धेिैमा िीन (3) वटा
म्याग्नेट कायछक्रम चयन गनछ सक्नुहुन्र्। आफ्ना
चयन(हरू) लाई ध्यानपूवछक मचन्ह लगाउनुहोस्। कृपया
आवेदनहरू आउने ग्रेड 6 का मवद्यार्थीहरूको मात्र
स्वीकाि गरिन्र् भनी सचेि िहनुहोस्।
के मैले आफ्नो आवेदन फ्याक्स वा इ-मेल गनय
सक्नुहुन्छ?
सक्नुहुन्न। आवेदनहरू म्याग्नेट अनलाइन आवेदनको
वेबसाइटमार्छि नोभेम्बर 06, 2020 मा मदउँ सो 1
बजेसम्म अनलाइनमा पेश गरिएको हुनुपर्छ ।
मेरो आवेदन प्राप्त गनुयभर्ो भनी मैले
कसरी थाहा पाउने?
अनलाइन आवेदकहरूले इमेल गरिएको प्रान्तिको
प्रमाणीकिण प्राि गनुछहुनेर्।
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के मैल आफ्नो कार्यक्रमका छनोट(हरू) पररवर्यन
गनय सक्छु ?
कायछक्रम चयन(हरू) मा गरिएका कुनै पमन परिविछन
आवेदन पेश गने अल्टिम मममर्, नोभेम्बर 6, 2020
मदउँ सो 1 बजेसम्म अनलाइनमा गनुछपर्छ ।
इमलमेन्टरी म्याग्नेट कार्यक्रमहरूमा हाल भनाय भएका
मवद्याथीहरूले अमिमान्य स्थान मनर्ोजन प्राप्त
गछय न्?
गदै नन्। ममडल स्कूल म्याग्नेट कायछक्रमहरूमा आवेदन
मदन योग्य हुने सबै मवद्यार्थीहरूले आवेदन प्रमक्रयामा
बिाबि महत्त्व प्राि गर्छ न्।

आवेदन जानकारी
ममडल स्कूल म्याग्नेट कायछक्रमहरूको आवेदन सेप्टेम्बि 16,
2020 मदउुँ सो 12 बजे सुरु हुनेगिी म्याग्नेट कायछक्रमहरूको
वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मार्छि
अनलाइन उपलब्ध हुनेर्। आवेदनहरू नोभेम्बर 6,
2020 मदउुँ सोको 1 बजेसम्म अनलाइन पेश गरिएको
हुनुपछय ।

म्याग्नेट ममडल स्कूल्सका मवद्याथीहरूका
सहोदरहरूले अमिमान्य स्थान मनर्ोजन प्राप्त
गछय न्?
गदै नन्। धेिै जना समहि सहोदिहरू ममडल स्कूल
म्याग्नेट कायछक्रमका स्क्र्थान मनयोजनहरूका प्रमिमनमध
होइनन्।

म्याग्नेट भनाछहरूको प्रमक्रया सुपरिवेक्षकको मनयम 6400
अनुसाि सञ्चालन गरिन्र्: म्याग्नेट कायछक्रमहरू।
अमभभावकहरूलाई सुपरिवेक्षकको मनयम 6400 ि सबै
आवेनका सामग्रीहरू ध्यानपूवछक समीक्षा गनछ दृढिापूवछक
अनुिोध गरिन्र्। आवेदन पेश गनुछअमघ, आमाबुवा ि
मवद्यार्थीहरूलाई आवेदन जानकािी बैठकमा उपन्तस्क्र्थि हुन
ि प्रत्येक रूमचको कायछक्रमका जानकािी समीक्षा गनछ
प्रोत्सामहि गरिन्र्।

म्याग्नेट मूल्याङ्कन छ?
ममडल स्कूल आवेदकहरूको लामग कुनै म्याग्नेट
मूल्याङ्कनहरू र्ै नन् । आवेदकहरू आवेदनको
समयमा बान्तल्टमोि काउण्टी पन्तिक ममडल स्कूलमा
उपन्तस्क्र्थि हुन योग्य हुनुपर्छ ।

ममडल स्कूल म्याग्नेट कायछक्रमहरूका कुनै भनाछ मूल्याङ्कन
र्ै न। 2021-2022 मवद्यालय वषछको लामग बान्तल्टमोि
काउण्टी पन्तिक ममडल स्कूलमा उपन्तस्क्र्थि हुन योग्य
आवेदकहरूलाई केन्द्रीकृि अमनयममि लोटिी प्रमक्रयाबाट
स्क्र्थान मनयोजनको लामग चयन गरिन्र्।

मवद्याथीहरू स्थान मनर्ोजनको लामग कसरी
चर्न गररन्छ?
उपलब्ध मसटहरू पमहले प्रार्थममकिाका स्क्र्थान
मनयोजनहरूले भरिन्र्। बाुँकी िहेका सबै उपलब्ध
मसटहरू भनछ ि प्रिीक्षा सूची मनमाछण गनछ अमनयममि
लोटिी सञ्चालन गरिन्र्। (सुपरिवेक्षक मनयम 6400

हेनुछहोस्:अमिरिक्त जानकािीको लामग म्याग्नेट
कायछक्रमहरू।)

मलाई मेरो भनाय ल्टस्थमर् बारे कमहले र कसरी
सूमचर् गररनेछ?
अमभभावकहरूलाई र्ेब्रुअिी 5, 2021 (मममि परिविछन
हुन सक्र्) सम्म भनाछ मनणछयहरू बािे इमेल मार्छि
सूमचि गरिनेर् ।

कृपया प्रमि आवेदक एउटा आवेदन मात्र पेश गनुछहोस्।
िपाईं आवेदनमा धेिैमा िीन (3) वटा म्याग्नेट कायछक्रम
चयन गनछ सक्नुहुन्र्।
सबै आवेदनहरू नोभेम्बर 6, 2020 सम्म पेश गररएको
हुनुपछय ।
फ्याक्स वा इमेल गरिएका आवेदनहरूलाई प्रमक्रया
गरिुँ दै न।

आवेदकहरूलाई भनाछको लामग चयन गरिन्र्
वा अमनयममि लोटिी प्रमक्रयाबाट
प्रिीक्षा सूचीमा िान्तखन्र्।

मवद्याथीहरूलाई म्याग्नेट कार्यक्रमहरू समहर् सबै मवद्यालर्हरूमा भएका
मवशेष मशक्षा र िण्ड 504 सहार्र्ा सेवाहरूमा पहुँच छ।

कृपर्ा अमर्ररक्त जानकारीको लामग

कार्यक्रम चर्न(हरू) मा कुनै पमन पररवर्यन
आवेदन पेश गने अल्टिम मममर्, नोभेम्बर 6, 2020 मदउँ सोको 1 बजेसम्म
अनलाइनमा गनुयपछय ।

वा BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूलाई

हाम्रो वेबसाइट
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
(443) 809-4127 मा फोन गनुयहोस् ।

ममडल स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरू
कृपर्ा र्पाईंको बच्चाका रूमचहरूमा उत्कृष्ट मेल िाने म्याग्नेट कार्यक्रम(हरू) पमहचान गने र्लको
कार्यक्रमका मववरणहरू पढ् नुहोस्। कृपर्ा आवेदनहरू आउने ग्रेड 6 का मवद्याथीहरूका मात्रै
स्वीकार गररन्छ भनी ध्यान मदनुहोस्।
कररर्र र व्यावसामर्क अध्यर्नहरू

ल्याण्ड् सडाउन (Lansdowne)
मवद्यार्थीहरूले मवमभन्न करियि पार्थ ि क्षे त्रहरूसुँ ग सम्बन्तन्धि वास्तमवक
संसािका अवस्क्र्थाहरूका कक्षाकोठा धािणाहरू लागू गर्छ न्,
अल्पकामलन ि दीघछकामलन करियि लक्ष्र्थहरू स्क्र्थापना गर्छ न्,
कले जका मवकल्पहरू अन्वेषण गर्छ न् ि मवत्तीय साक्षििा मवकास
गर्छ न्। मवद्यार्थीसुँ ग स्क्र्थानीय व्यवसायी ि सिकािी मनकायहरूमा जाने
ि मसकाइ मक्रयाकलापहरूमा आधारिि ह्याण्ड् स -अन, परियोजनाको
अनुभव मलने अवसि हुन्र्। मिनीहरूले पाहुनचा न्तिकि ि स्विन्त्र
खोजीबाट हाइ स्कूल, कलेज ि करियि र्नोटहरू पमन अन्वे षण
गर्छ न्।
िोजपूणय

पाकछभाइल (Parkville)
मवद्यार्थीहरूले आवे दन मदइएको व्यवहारिक आवेदनहरूमा
इन्तन्जमनयरिङ, वािाविणीय इन्तन्जमनयरिङ (SEAS), व्यापक सञ्चाि ि
मभजुअल/ग्रामर्क कलाहरू अन्वेषण गर्छ न्। मवद्यार्थीहरू आफ्नो
पमहलो वषछको अवमधमा सबै क्षे त्रहरूमा सहभागी हुन्र्न् ि लोटिीद्वािा
ग्रेड 7 मा अध्ययनका दु ई वटा पार्थवे ि ग्रे ड 8 मा एउटा पार्थवेमा
मनमदछ ष्ट गरिन्र्। इन्तन्जमनयरिङसुँ ग सम्बन्तन्धि पार्थवेहरूले पू वछइन्तन्जमनयरिङ पाठ्यक्रम ि अको युगका मवज्ञान मानकहरू समामवष्ट
गर्छ न्।
फाइन आट्य स

मडयि पाकछ (Deer Park)
मवद्यार्थीहरूले कायछसम्पादन वा मभजुअ कलाहरूमा पार्थवे चयन गनछ
सक्र्न्। नृ त्य, र्ाल्टिक संगीर्*, स्वर सं गीर् ि मथएटर
कलाहरूमा, मवद्यार्थीहरूलाई मवमभन्न प्रकािका दशछकहरूका लामग
व्यन्तक्तगि ि सममष्ट कायछसम्पादनहरूको लामग ियाि पारिन्र्।
मवद्यार्थीहरूले मर्थएटि कलाहरूको अन्तिम पिीक्षा पास गिे ि हाइ
स्कूल र्ाइन आट्छ स ग्रे जुएसन क्रेमडट आजछन गनछ सक्र्न्। मभजुअल
आट्य समा, मवद्यार्थीहरूले मचत्र कोने, पेन्तन्टङ्ग, मूमिछ बनाउने, मप्रन्ट गने
ि सेिाममकका क्षे त्रहरूमा सीपहरू मवकास गर्छ न्।

(*मडयि पाकछको यान्तन्त्रक संगीिले न्तरिङ उपकिहरू वा मपयानोको
अध्ययन समावेश गदै न। आवेदकहरूसुँग उपकिण प्ले गनछ एक वा
दु ई वषछको पूवछ अनुभव हुनुपर्छ ।)
स्वास्थ्य मवज्ञानहरू

गोल्डे न रिङ्ग (Golden Ring) िर्था नर्थछवेर एकेडे मी
(Northwest Academy)
मवद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य स्याहाि प्रदायकका साझेदािीहरू ि सघन
कक्षाकोठा मनदे शनबाट प्रमामणक अनुभवहरू समावेश गने कमठन
शैमक्षक कायछक्रममा स्वास्थ्य मवज्ञानहरूको क्षे त्रमा परिमचि गिाइन्र्।
मवद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य स्याहाि मर्ल्डको साधािण प्रकायछ ि संस्क्र्थाको
सार्थसार्थै मानव शिीि ि यसका संिचना, प्रकायछ ि प्रणालीहरू बािे
अध्ययनमा सोमलड र्ाउन्डे शन प्राि गर्छ न्। यो कायछक्रम हाइ स्कूल
स्वास्थ्य मवज्ञानहरूका कायछ क्रमहरूमा सर्लिाको लामग
मवद्यार्थीहरूलाई ियाि गर्छ । (कायछक्रमको सामग्री प्रत्येक स्क्र्थानमा

र्िक हुन सक्र्।)

अिर्रामष्टिर् ब्याकालररर्ट ममडल वषयको कार्यक्रम
(International Baccalaureate Middle Years
Programme)

न्तरम्मसछ िन (Stemmers Run) िर्था मवन्डसोि ममल
(Windsor Mill)
ममडल रिभि (Middle River) (IB उम्मेदवािको मवद्यालय)

अििाछ मष्टिय रूपमा पमहचान गरिएको IB ममडल वषछ कायछ क्रमको
भागको रूपमा, मवद्यार्थीहरू र्थप समक्रय, अििाछ मष्टिय िहमा प्रवृत्त
अध्ययनकिाछ हरू बन्न सबै सामग्री क्षे त्रहरूमा अिि-मवषयक
मवश्वव्यापी फ्रेमवकछमा सं लग्न हुन्र्न्। IB फ्रेमवकछले मवद्यार्थीहरूलाई
समक्रयमशल, गन्तिि ि प्रमिमबन्तम्बि मवचािकहरू हुन उनीहरूको
क्षमिालाई परिष्कृि गिी स्क्र्थानीयको व्यापक दायिा, िाष्टि ि मवश्वव्यापी
समस्याहरू अन्वेषण गनछ समर्थछ बनाउुँ र्। IB मशक्षाको महत्त्वपूणछ
भाग स्क्र्थानीय ि मवश्वव्यापी सामुदायमा दोस्रो भाषा ि सेवाको
अमभग्रहण हो।
कानून र मवमिर्

लोच िे भन (Loch Raven)
मवद्यार्थीहरूले 21औं शिाब्दीमा आमर्थछक साक्षििा ि कानूनी प्रणालीका
व्यापक प्रकािका शीषछक ि समस्यामा आधारिि अध्ययन
मक्रयाकलापहरू अन्वेषण गर्छ न् । कायछ क्रमले मवद्यार्थीहरूलाई हाइ
स्कूल मवत्तीय, कानू न ि सम्बन्तन्धि करियि ि प्रामवमधक
कायछक्रमहरूमा सर्लिाको लामग ियाि गर्छ ।
व्यापक सञ्चारहरू

मडयि पाकछ (Deer Park)
मवद्यार्थीहरूलाई टे मलमभजन ि िे मडयो ब्रोडकान्तरङ, मभमडयो
उत्पादन, डे स्कटप प्रकाशन गने ि वेब मडजाइन समहि सञ्चाि
प्रमवमधको प्रयोगमा मनदे शन उपलब्ध गिाइन्र्।
कलाहरूको अन्वेषण सम्पादन गने

लोच िे भन (Loch Raven)
मवद्यार्थीहरूलाई न्तरल प्यान आघाि ि मर्थएटि (डि ामा, गमिमवमध ि
संगीि सन्तम्ममलि) समावेश हुने मवमभन्न प्रकािका अवसिहरू उपलब्ध
गिाइन्र्। मवद्यार्थीहरूलाई व्यन्तक्तगि ि सममष्ट कायछसम्पादनहरूको
लामग ियाि गरिन्र् ि मवमभन्न प्रकािका दशछ कहरूको लामग सम्पादन
गनछ आवश्यक पर्छ ।

सम्झनुहोस्: कार्यक्रम चर्न(हरू) मा
कुनै पमन पररवर्यन
आवेदन पेश गने अल्टिम मममर्,

कलाहरू सम्पादन गने

सुदब्रुक (Sudbrook)
मवद्यार्थीहरू नृत्य, यान्तन्त्रक संगीि (ब्याण्ड वा न्तरिङहरू)*, मुखको
संगीि वा मर्थएटि कलाहरूमा सहभागी हुन सक्र्न्।
मवद्यार्थीहरूलाई व्यन्तक्तगि ि सममष्ट कायछसम्पादनहरूको लामग
ियाि गरिन्र् ि मवमभन्न प्रकािका दशछकहरूको लामग सम्पादन गनछ
आवश्यक पर्छ । मवद्यार्थीहरूले मर्थएटि कलाहरूको अन्तिम पिीक्षा
पास गिे ि हाइ स्कूल र्ाइन आट्छ स ग्रे जुएसन क्रेमडट आजछन गनछ
सक्र्न्।

सुदब्रुकका (यान्तन्त्रक सं गीि (ब्याण्ड/न्तरिङहरू) मा मगटाि वा मपयानो
समावेश हुुँ दैन। आवेदकहरूसुँग उपकिण प्ले गनछ एक वा दु ई
वषछको पू वछ अनुभव हुनुपर्छ ।)
STEM

मडप मक्रक (Deep Creek), मडयि पाकछ, लोच िे भन, साउर्थवेर
िर्था सुदब्रोक
नवप्रविछनीय STEM पाठ्यक्रम प्रयोग गिे ि, मवद्यार्थीहरू वास्तमवकमवश्व, समस्यामा आधारिि मक्रयाकलापहरूबाट मवज्ञान, प्रमवमध,
इन्तन्जमनयरिङ ि गमणिमा सं लग्न हुन्र्न्। STEM करियिहरूका
मवश्वसनीय अवस्क्र्थाहरूमा आधारिि ह्याण्ड् स-अन परियोजनाहरूले
मवद्यार्थीहरूलाई आफ्ना उत्साहहरू आमवष्काि गनछ ि पार्थवेहरूलाई
आशाजनक भमवष्यमा अन्वेषण गनछ मद्दि गर्छ ।
b[Zo snf

सुदब्रोक िर्था लोच िे भन
मवद्यार्थीहरूले मचत्र कोने, पेन्तन्टङ्ग, मुमिछ बनाउने, मप्रन्ट गने, मडमजटल
मममडया ि से िाममकहरू सीपहरू मवकास गनछसार्थ कलाको मवश्वको
धेिै पक्षहरू अन्वे षण गर्छ न्।

(कायछक्रमको सामग्री प्रत्येक स्क्र्थानमा र्िक हुनसक्र्)
मवश्व भाषाहरू

मडयि पाकछ िर्था सु दब्रोक
मवद्यार्थीहरूले अध्ययनको भाषाका साुँ स्कृमिक पक्षहरूबािे अध्ययन
गदाछ भाषा सीपहरू ि प्रवाह बढाउुँ र्न् । मडयि पाकछले िे मनश
प्रस्ताव गर्छ । सुदब्रु कले फ्रेन्च, जापानी ि िेमनश प्रस्तावहरू गर्छ ।

मवद्याथीहरूलाई म्याग्नेट कार्यक्रमहरू समहर्
सबै मवद्यालर्हरूमा भएका मवशेष मशक्षा र
िण्ड 504 सहार्र्ा सेवाहरूमा पहुँच छ।
IEP वा िण्ड 504 र्ोजना अिगय र्

नोभेम्बर 6, 2020 मदउँ सो 1 बजेसम्म

आवश्यक र वर्यमान सम्बल्टिर् सेवाको

अनलाइनमा

रूपमा र्ार्ार्ार्को हकदार भएका

गररएको

मवद्याथीहरू म्याग्नेट स्कूल र्था

हुनुपछय ।

कार्यक्रमसम्मको र्ार्ार्ार्का लामग र्ोग्य
छन्।

3

मवशेष म्याग्नेट कार्यक्रममा र्ार्ार्ार्को लामग र्पाईंको बच्चाको र्ोग्यर्ा मनिायरण गनय र्लका
जानकारी पढ् नुहोस्।

म्याग्नेट र्ार्ार्ार् सम्बिी जानकारी
र्ार्ार्ार् बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूल्सद्ववारा उपलब्ध गराइनेछ भनी म्याग्नेट कार्यक्रममा भनायले ग्यारे ण्टी गदै न।
Deep Creek Middle School
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112

यािायाि Deep Creek, General John Stricker, Holabird
वा Stemmers Run Middle Schools मा अध्ययन गनछ जाने
मवद्यार्थीहरूको लामग उपलब्ध गिाइन्र्।
Deer Park Middle Magnet School
9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726

यािायाि मडयि पाकछ वा फ्र्याङ्कमलन ममडल स्कूलमा उपन्तस्क्र्थि
हुने क्षेत्रको मवद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गिाइएको र्।
गोल्डे न रर्ङ्ग मिडल स्कूल (Golden Ring Middle
School)
6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130

यातायात Deep Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall,
Sparrows Point वा Stemmers Run Middle Schools मा
अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइन्छ।
Lansdowne Middle School
2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411

यातायात Arbutus, Catonsville, Lansdowne वा
Woodlawn Middle Schools मा अध्ययन गनन जाने
ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइएको छ ।
Loch Raven Technical Academy
8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518

यातायात Cockeysville, Dumbarton, Hereford, Loch
Raven, Perry Hall, Pine Grove वा Ridgely Middle
Schools मा अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध
गराइएको छ।

Northwest Academy of Health Sciences
4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742

यातायात Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Pikesville, Southwest Academy,
Windsor Mill वा Woodlawn Middle Schools अध्ययन गनन
जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइएको छ।
Parkville Middle School &
Center of Technology
8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250

यातायात Deep Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Parkville,
Sparrows Point वा Stemmers Run Middle Schools मा
अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइन्छ ।

Sudbrook Magnet Middle School
4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720

यातायात Arbutus, Catonsville, Deer Park, Franklin,
Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville,
Southwest Academy, Windsor Mill वा Woodlawn
Middle Schools मा अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग
उपलब्ध गराइन्छ।
Windsor Mill Middle School
8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618

यातायात Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Southwest Academy, Windsor
Mill वा Woodlawn Middle schoolsमा अध्ययन गनन जाने
ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइन्छ।

Southwest Academy Magnet School
for Science and Engineering
6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825

यातायात Lansdowne Middle School वा Southwest
Academy मध्ये कुनै एकमा अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको
लावग उपलब्ध गराइन्छ।
Stemmers Run Middle School
201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177
यातायात Deep Creek, Dundalk, General John Stricker,

Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall,
Sparrows Point वा Stemmers Run Middle Schools मा
अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइन्छ।

Middle River Middle School
800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165

यातायात Deep Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall,
Sparrows Point वा Stemmers Run Middle schools मा
अध्ययन गनन जाने ववद्यार्थीहरूको लावग उपलब्ध गराइएको छ।

रामष्टिर् म्याग्नेट स्कूलको ममहना
फेब्रुअरी 2020

BCPS म्याग्ने ट पोरि प्रमियोमगिा
Gabriella G., ग्रेड 6
Loch Raven Technical Academy

र्ार्ार्ार्:
बान्तल्टमोि काउण्टी पन्तिक स्कूल्सले म्याग्नेट कायछक्रमको स्क्र्थापना गरिएको यािायािको क्षेत्रमा मनवास गने मवद्यार्थीहरूको लामग ममडल स्कूल म्याग्नेट कायछक्रमहरूमा आउने ि जाने यािायाि
उपलब्ध गिाउुँ र्। यािायाि मनमदछ ष्ट मवद्यालय साइटहरूमा अवन्तस्क्र्थि सीममि संख्याका मपक-अप गने पोइन्टहरूबाट उपलब्ध गिाइन्र्। अमभभावकहरू आफ्ना मवद्याथीहरूलाई उनीहरूको
मनमदय ष्ट मपक-अप गने पोइन्टमा आउने र जाने र्ार्ार्ार् उपलब्ध गराउन उिरदार्ी छन्।
नोट: मपक-अप गने पोइन्टहरू दू िी ि महुँड्ने अवस्क्र्थाहरूको सम्बन्धमा मनयममि बस मबसौनीहरू अनुसािको समान मागछदशछनहरू अिगछि पदै नन्। यसको सार्थै, मपक-अप गने पोइन्टहरूमा
मवद्यालयद्वािा मनिीक्षण उपलब्ध गिाइन्न।
र्ार्ार्ार् बाल्टिमोर काउण्टी पल्टिक स्कूलद्वारा स्थापना गररएको म्याग्नेट कार्यक्रमको र्ार्ार्ार् क्षेत्र बामहर उपलब्ध गराइन्न।
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म्याग्नेट आवेदन प्रमक्रर्ा
BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मा थप कार्यक्रम सम्बिी जानकारी प्राप्त गनुयहोस्

आवेदन पूरा गनुयअमि र्ो ब्रोसरका सबै जानकारी ध्यानपूवयक पढ् नुहोस्।
चरणहरू

मक्रर्ाकलाप मववरणहरू

आवेदन र आवेदन प्रमक्रर्ाको समीक्षा गनुयहोस्

चरण 1:

• म्याग्नेट ब्रोसि ि आवेदन ध्यानपूवछक पढ् नुहोस्। आवेदन बुधबाि, सेप्टेम्बि 16, 2020 मा मध्यान्ह 12 बजेदेन्तख सुरु हुुँ दै
म्याग्नेट कायछक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) मार्छि उपलब्ध हुन्र्।
• आवेदन सम्बन्धी जानकािी बैठकमा उपन्तस्क्र्थि हुनुहोस् (पर्ामडको आविणमा हे नुछहोस्)।
• सुपरिवेक्षकको मनयम 6400 प्राि गनुछहोस् ि पढ् नुहोस्: म्याग्नेट कायछक्रमहरू।

रूमचका कार्यक्रमहरू चर्न गनुयहोस्

चरण 2:

• मवद्यार्थीको रूमच, प्रमिभा ि योग्यिाहरू मवचाि गनुछहोस्।
• यो म्याग्नेट ब्रोसिमा भएका म्याग्नेट कायछक्रम मवविणहरू पढ् नुहोस् ।
• रूमच लागेका कायछक्रमहरू बािे FAQ ि अन्य जानकािीको लामग म्याग्नेट कायछक्रमहरूको वेबसाइट
(tinyurl.com/BCPSMagnet) मा जानुहोस्।
• म्याग्नेट स्कूल ि रूमच लागेका कायछक्रमहरू बािे र्थप जान्नको लामग मवद्यालय वेबसाइटहरू समीक्षा गनुछहोस्।
• प्रवेश ग्रेड स्तिका प्रमिबन्धहरू (ग्रेड 6 का आवेदकहरू मात्र), भौगोमलक स्क्र्थान ि यािायाि उपलब्धिा बािे सचेि
िहनुहोस्।

ध्यानपूवयक आवेदन पूरा गनुयहोस्

चरण 3:

• सबै मनदे शनहरू ध्यानपूवछक पढ् नुहोस् ि त्यसको पालना गनुछहोस्। आवेदनको प्रत्येक खण्ड पूिा गनुछहोस्।
• आवेदनमा िीनवटा (3) भन्दा बढी कायछक्रम चयन नगनुछहोस्। ध्यानपूवछक चयनहरूमा मचन्ह लगाउनुहोस्।
• आवेदन सही िरिकाले पूिा गरिएको र् भनी सुमनमिि गनछ यसको समीक्षा गनुछहोस्।

नोट: कायछक्रम चयन(हरू) मा गरिएका कुनै पमन परिविछन आवेदन पेश गने अन्तिम मममि, नोभेम्बि 6, 2020 मदउुँ सो 1
बजेसम्म अनलाइनमा गनुछपर्छ ।

• र्पाईंका रे कडय हरूको लामग आवेदनको प्रमर्मलमप बनाउनुहोस्।

चरण 4:

BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको अनलाइन आवेदन वेब साइटमा गएि अनलाइन आवेदन
मदनुहोस्
(https://bcpsonlineapplication.com/apply/)
सेप्टेम्बि 16, 2020 का मदन मदउुँ सोको 12 बजेदेन्तख नोभेम्बि 6, 2020 का मदन मदउुँ सोको 1 बजेसम्म।

आवेदन मदन यहाुँ
स्क्यान गनुछहोस्।

म्याग्नेट मसट प्रस्तावहरू स्वीकार वा अस्वीकार गनय र्र्ार रहनुहोस्

चरण 5:

• अमभभावकहरूलाई र्ेब्रु अिी 5, 2021 (मममि परिविछन हुन सक्ने) सम्म भनाछ का मनणछयहरू बािे इमेल मार्छि सूमचि
गरिनेर् ।
• अमभभावकहरूले पमहचान गरिएको अन्तिम मममिसम्म स्वीकाि वा अस्वीकाि गनुछपर्छ वा प्रस्ताव िद्द गरिनेर्।
• एकपटक प्रािन्तिक मसट प्रस्तावहरू स्वीकाि वा अस्वीकाि गरिन्र्, उपलब्ध मसटहरू कायछक्रमको लामग प्रिीक्षा सूचीमा
मवद्यार्थीहरूलाई प्रस्ताव गरिनेर्। प्रिीक्षा सूचीबाट स्क्र्थान मनयोजन प्रस्तावहरू प्राि गने अमभभावकहरूसुँग प्रस्तावमा
प्रमिमक्रया जनाउन िीन (3) व्यवसामयक मदन हुन्र्। प्रमिमक्रया जनाउन असर्ल हुनुले मसटको जरिवाना लाग्नेर् ि स्क्र्थान
मनयोजन प्रिीक्षा सूचीमा भएको अको मवद्यार्थीलाई प्रस्ताव गरिनेर्।
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बाल्टिमोर काउण्टी स्कूल होल्टिङ
ममडल स्कूल म्याग्नेट कार्यक्रमहरू

आवेदन जानकारी बैठकहरू

म्याग्नेट कायछक्रममा आवेदन मदुँ दा भौगोमलक स्क्र्थान ि यािायाि उपलब्धिा मवचाि गरिनुपर्छ ।

म्याग्नेट आवेदन प्रमक्रर्ा
बारे थप जान्नुहोस्!
शमनबार, सेप्टेम्बर 26, 2020
सत्र छनोट गनुयहोस्: मबहान 10 बजे वा मदउँ सो 1:00
बजे
वा

बुिबार, सेप्टेम्बर 30, 2020
सत्र छनोट गनुयहोस्: मबहान 10 बजे वा मदउँ सो 6:30
पूवायह्न बजे
कार्यक्रमहरू भचुयअल रूपमा आर्ोजना गररनेछ।
BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरू
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204
(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

अमभभावकहरू कार्यक्रमका इमेल
मनमिणा प्राप्त गनयको लामग BCPS म्याग्नेट कार्य क्रमहरूको
वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet)
मा दर्ाय
गनय सक्नुहुन्छ।

*जानकारी COVID-19 महामारीसँग सम्बल्टिर् प्रमर्बिहरूको आिारमा पररवर्यन हुन सक्छ।
कृपर्ा एकदमै हालका जानकारीको लामग BCPS म्याग्नेट कार्यक्रमहरूको वेबसाइट (tinyurl.com/BCPSMagnet) को सन्दभय मलनुहोस्।

र्थप जानकािीको लामग, कृपया मवद्यालयका वे ब साइटहरू हे नुछहोस्।
मवद्यालर्
Deep Creek Middle School
Deer Park Middle Magnet School

मवद्यालर् वेबसाइट
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/

Golden Ring Middle School

https://goldenringms.bcps.org/

Lansdowne Middle School

https://lansdownems.bcps.org/

Loch Raven Technical Academy

https://lochraventech.bcps.org/

Middle River Middle School

https://middleriverms.bcps.org/

Northwest Academy of Health Sciences

https://northwestms.bcps.org/

Parkville Middle School and Center of Technology
Southwest Academy Magnet School
for Science & Engineering
Stemmers Run Middle School
Sudbrook Magnet Middle School
Windsor Mill Middle School

https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://sudbrookms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/

मवद्यालर्को इमेल
Timothy Ward
tward2@bcps.org
Crystal Patillo
cpatillo2@bcps.org
Edralin Pagarigan
epagarigan@bcps.org
Shelby Small
ssmall@bcps.org
Michelle St. Pierre
stpierre2@bcps.orgm
Katie Judge
kjudge@bcps.org
Kimberly Miller
ksturdivant@bcps.org
Kevin Peck
kpeck@bcps.org
Chanel Paul
cpaul@bcps.org
Nicole Boyd
nboyd2@bcps.org
Eric Christian
echristian@bcps.org
April Magin
amagin@bcps.org

म्याग्नेट आवेदनको प्रमक्रर्ा बारे प्रश्नहरूको जवाफ मदन म्याग्नेट कार्यक्रमहरूका कमयचारी आवेदन जानकारी बै ठकहरूमा उपलब्ध हुनुहुनेछ।
र्पाईं आवेदन जानकारी बै ठकमा उपल्टस्थर् हुन असक्षम हुनुभएमा, कृपर्ा मवद्यालर्मा र्सको म्याग्नेट कार्यक्रम बारे जानकारीको लामग सम्पकय गनुयहोस्।
गैर-मवभेद कथन: बान्तल्टमोि काउण्टी मशक्षा बोडछ (Board of Education of Baltimore County) ले संघीय ि िाज्य कानूनमा उपलब्ध गिाइए अनुसाि उमेि; िङ; असक्षमिा; अमभव्यन्तक्त समहि लैमङ्गक पमहचान; वै वामहक
न्तस्क्र्थमि; िामष्टिय िर्था जामिय मू ल; जाि; धमछ; लै मङ्गक झुकाव; सेवामनवृत्त सैमनक न्तस्क्र्थमि; वा यसको शैमक्षक कायछक्रम, सेवा वा िोजगािीको अन्य कुनै पमन मवशे षिाको आधािमा भेदभाव गदै न।
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