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BUFFALO PUBLIC SCHOOLS

सेप्टे म्बर २०१९
प्रिय वर्तमान पब्लिक स्कूि (BPS) कक्षा ४, ६ र ८ अभििावक / संरक्षक / हे रचाहकर्ातहरू:
यदि र्पाईको बच्चाको भिक्षाको िागि ओल्म्म्स्टे ड भमडि / उच्च माध्यभमक प्रवद्यािय (# 156) वा भसटी अनसत स्कूि (# 195) िाई प्रवचार िनत चाहानुहुन्छ िने,
तपाईसँग वततमान ४, ६ , र ८ कक्षा बच्चाको होम स्कूलमा अको वर्त २०२०-२०२१ दतातको लागग ननयममत स्कूल ददनमा प्रवेश परीक्षा परू ा गने ववकल्प छ।
र्पाईिाई यो प्रवकल्म्प छनौट िनत बाध्यर्ा छै न। िननबार मेक-अप सेिनका िागि ओल्म्म्स्टे ड भमडि / हाई स्कूि (# 156)

अक्टोबर २६ र्ाररक बबहान ८:०० बजे वर्तमान ४ र ६ कक्षाका प्रवद्यार्थीहरूिे उपब्स्र्थर् हुन सक्नुहुन्छ र १:०० बजे अपराह्न कक्षा ८ प्रवद्यार्थीहरू उपब्स्र्थर् हुन
सक्छन ्। परीक्षण क्यािेन्डर र अन्य िवेि मापिण्डको बारे मा जानकारीको िागि BPS वेबसाइट हे नह
ुत ोस ्।
www.buffaloschools.org

ब्क्िक: “Olmsted 156/City Honors 195 Admissions”

प्रवद्यार्थीहरूिाई मात्र एक पटक परीक्षा पूरा िनत अनुमनर् दिइन्छ। िब
ु ै प्रवद्याियहरूमा िवेि योग्यर्ाको िागि

एकमात्र परीक्षण ियोि िररन्छ। २०२०-२०२१

मा ५, ७ र ९ कक्षामा िनात हुने बबद्यार्थीहरूको िागि स्कूिमा परीक्षण उपिलध छ। अन्य ग्रेड स्र्रहरूमा सीभमर् ओपननङ्िमा रुगच राख्ने BPS अभििावकहरूको
अनुसूगचर् िननवारमा उनीहरूको बच्चाको पूणत परीक्षण हुनुपित छ। र्ी प्रववरणहरूको िागि BPS वेबसाइट हे नह
ुत ोस ्।
कुनै थप एप्ललकेशन आवश्यक पदै न यदद तपाईको BPS बच्चा यो प्रवेश परीक्षाको लागग बस्दछ। नर्नीहरू स्वचाभिर् रूपमा िब
ु ै ओल्म्म्स्टे ड भमडि / हाई स्कूि
(# 156) र भसटी अनसत स्कूि (#195)) मा सम्िाप्रवर् भसटको िागि विीकृर् हुनेछन ्। ककनभने, खल
ु ा सीटहरू सीममत छन ्, सबै वततमान बीपीएस ८ कक्षाले
उनीहरूको स्कूल काउन्सलरसँग रे गुलर हाई स्कूल अहे ड एप्ललकेशन पूरा गनुप
त नेछ।

यदि र्पाई बच्चाको होम स्कूिमा िवेि परीक्षा पूरा िनत चाहानुहुन्छ िने, र्ि अनुमनर् पची पूरा िरी हस्र्ाक्षर िनह
ुत ोस ्। कृपया एक ब्जम्मेवार व्यब्क्र्को सार्थ
फाराम र्पाईको बच्चाको स्कूिको मुख्य कायातियमा ित्यक्ष सेप्टे म्बर २०, २०१९ भित्र फफर्ात िनह
ुत ोस ्। िर्ात िररएको अभििावकिाई व्यब्क्र्िर् स्कूिमा
परीक्षाको भमनर् सूगचर् िररनेछ। अक्टोबर र नोिेम्बरको अवगधमा परीक्षण पूणत हुनेछ।
िश्न वा समर्थतनका िागि, कृपया Ms. Walker िाई 816-1583 मा कि िनह
ुत ोस ्।

२०२०-२१ मा ग्रेड ५,७, र ९ मा िवेि िने बबद्यार्थीहरूको
िागि फ्रेडररक ि ओल्म्म्स्टे ड भमडि / हाई स्कूि पी.एस. # 156
र भसटी अनसत पी.एस. # 195 िवेि परीक्षण िर्ात
प्रवद्यार्थीको नाम

जन्मभमनर्

प्रवद्यार्थी स्टुडेन्ट ID नम्बर
वर्तमान प्रवद्यािय

वर्तमान ग्रेड

िर् वर्तको स्कूि (२०१८-१९)

ग्रेड िर् वर्त (२०१८-१९)

अभििावक / संरक्षकको नाम

फोन नम्बर

सबै लागू भए जानतमा चेक गनुह
त ोस ् - मेरो बच्चाको:
प्रविेर् भिक्षा आईईपी ________ ५०४ एडीए योजना ________ ENL (अंग्रेजी नयााँ िार्ाको रूपमा) सेवाहरू _________
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