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 सेप्टेम्बर 2018 

 

प्रिय वर्तमान बफ्लो पब्ललक स्कूल (बीपीएस) 4th, 6th, र 8th गे्रड आमाबाबु / संरक्षक / हेरप्रवचारकर्ात: 
यदि र्पाई आफ्नो बालबाललकाको लिक्षाको लागि ओल्म्म्स्टेड लमडल / हाई स्कूल (# 156) वा लसटी अनसत स्कूल (# 195) मा इच्छा राखु्नहुन्छ भने, 
र्पाईको वर्तमान चार, ६ वा आठ ग्रेडमा अध्ययनरर् बच्चाहरुले आफ्नो ननयलमर् प्रवद्यालय दिनको िौडानमा अको स्कूल वर्त 2019-20 को लागि िवेि 
परीक्षा पूरा िन ेप्रवकल्म्प छ। र्पाईलाई यो प्रवकल्म्प छनौट िने पछत भन्ने बाध्यर्ा छैन। र्पाईले अझै पनन नोभेम्बर 3 मा बबहान आठ बजे ओल्म्म्स्टेड 
लमडल / हाई स्कूल (#156) मा िननबार मेक-अप सेसनमा वर्तमान चार र ६ ग्रेडका प्रवद्यार्थीहरू र एक बजे वर्तमान आठ ग्रेडको प्रवद्यार्थीहरूले भाि 
ललन छनौट िनत सक्नुहुनेछ। परीक्षण क्यालेन्डर र अन्य िवेि मापिण्डको बारेमा जानकारीकालागि बीपीएस वेबसाइट www.buffaloschools.org 

हेनुतहोस।्  

छात्रहरूलाई मात्र एक पटक परीक्षण िनत अनुमनर् दिइएको छ। एउटै एकल परीक्षण िवैु प्रवद्यालयहरूमा िवेि योग्यर्ाका लागि ियोि िररन्छ। 2019-

2020 मा 5th, 7th, र 9th ग्रेडमा िवेि िने प्रवद्यार्थीहरूको लागि इन-स्कूल टेब्स्टंि उपललध छ। बीपीएस आमाबाबुले अन्य स्र्रको लललमटेड 
ओपननङ्िमा इच्छा राखु्नहुन्छ भने अनुसूगचर् िननबारको अवगधमा उनीहरूको बच्चाको परीक्षण पूरा हुनुपछत। र्ी प्रववरणहरूका लागि BPS वेबसाइट 
हेनुतहोस।् 

यदि र्पाईको बीपीएस अध्ययनरर् बच्चाले यो िवेि परीक्षाको लागि बस्छ भने अन्य एब्प्लकेिन आवश्यक छैन। नर्नीहरू स्वर्ः सम्भाप्रवर् सीटको 
लागि ओल्म्म्स्टेड लमडल / हाई स्कूल (# 156) र लसटी अनसत स्कूल (195) मा स्र्थाननर् हुनेछन।् ककनकक खुला सीटहरू सीलमर् छन,् अन्य स्कूल छनौटको 
लागि सबै वर्तमान बीपीएस आठ ग्रेडरहरूले पनन उनीहरूको काउनसेलरको सार्थ रेिुलर हाई स्कूल अहेड एब्प्लकेिन पूरा िनुतपितछ कारण अब उनीहरुले 
िार्थलमक प्रवद्यालय छोड्िैछन।् 
यदि र्पाई आफ्नो बच्चालाई उनीहरूको होम स्कूलमा िवेि परीक्षा पूरा िराउन चाहानुहुन्छ भने, र्लको अनुमनर् पची पूरा िरी साइन इन िनुतहोस।् 
कृपया एक उत्तरिायी व्यब्क्र्लाई सेप्टेम्बर 21, 2018 सम्ममा र्पाईको बालबाललकाको स्कूलको मुख्य कायातलयमा यो फारम सीधा फकातउनुहोस।् िर्ात 
िररएका अलभभावकहरूलाई छुट्टा-छुट्टै स्कूलमा परीक्षण लमनर् सूगचर् िररनेछ। परीक्षण अक्टोबर र नोभेम्बर अवगधमा पूरा हुनेछ। 

िश्न वा समर्थतनका लागि, कृपया 816-3617 मा Ms. Calandra लाई कल िनुतहोस।् 
        __________________________________________________________________________________________________________ 

यस पचीको अधतकट्टी र्पाईको बच्चाको प्रवद्यालयको मुख्य कायातलयमा सेप्टेम्बर 21 सम्ममा फकातउनुहोस।् एक बच्चाको लागि एक पची। 

फे्रडरिक ल ओल्मस्टेड ममडल / हाई स्कूल पी.एस. # 156 ि मसटी अनसस पी. एस. # 195 

2019-20 मा गे्रड 5, 7, वा 9 मा प्रवशे गने ववद्यार्थीहरूको लागग # 195 प्रवेश पिीक्षा दर्ास। 

 

प्रवद्यार्थीको नाम जन्म लमनर् 

वर्तमान स्कूल गे्रड 

अनिल्म्लो वर्तको स्कूल (2017-18) गे्रड अनिल्म्लो वर्त (2017-18) 

आमाबाब ु/ संरक्षकको नाम   फोन नम्बर 

मेरो बच्चालाई लािू हुने सब ैकुरा हेनुतहोस:्   

प्रविेर् लिक्षा IEP ________        504 एडीए प्लान   ________     इएनएल (नयााँ भार्ाको रूपमा अंगे्रजी) सेवाहरु _________ 

 

Nepali 


