
2023-2024 Elementary Reliefs Schools का 

बारम्बार सोधिने प्रश्न 

 

2023 को शरद ऋतुमा, CMS ले निम्न इनलमेन्टरी सू्कल्समा भीडभाड कम गिन तीि वटा ियााँ 45-कक्षाकोठाका 

प्राथनमक नवद्यालयहरू खोल्िे छ। यी ियााँ नवद्यालयहरूको निमानण 2017 बन्डद्वारा सम्भव भएको नथयो। ियााँ 

नवद्यालयहरू 2023-24 मा K-4 (वा PreK-4) को रूपमा खुल्िे छि् र 2024-25 मा K-5 (वा PreK-5) बने्न छि्। 

यसको अथन यनद तपाईंको 2023-24 नवद्यालय वर्नमा पााँच ं गे्रडमा अध्ययि गिे नवद्याथी हुिुहुन्छ भिे, उिीहरूले 

आफ्िो अन्तिम वर्नका लानग नवद्यालयहरू पररवतनि गिुन पदैि। 

 

1. Hidden Valley, JW Grier, Newell र Reedy Creek। ियााँ नवद्यालय Northridge Middle 

School को छेउमा रहेको 7515 The Plaz मा हुिे छ। 

 

2. Windsor Park, Idlewild, Winterfield, Albemarle Rd। ियााँ नवद्यालय Farm Pond Lane off 

Albemarle Rd 5932 मा हुिे छ। 

 

3. Elon Park, Hawk Ridge र Ballantyne। ियााँ नवद्यालय Ardrey Kell High School को सडक 

पारी 11000 Beau Riley Rd मा हुिे छ। 

 

प्रश्न: नयााँ धिद्यालयको सीमाहरू कस्तो हुने छ? 

उत्तर: तपाईं CMS योजिाबद्ध वेबसाइटमा ियााँ नवद्यालयका सीमाहरूको िक्सा र नववरण फेला पािन सकु्नहुन्छ। यी 

कागजातहरूले तपाईंको नवद्यालयले कनत्तको राहत पाइरहेको छ भने्न कुरा र नफडर प्याटिनहरूमा भएका कुिै पनि 

सम्भानवत पररवतनिहरू पनि देखाउाँछि्। 

 

प्रश्न: यी सीमाहरू कसरी धनर्णय गररएको धियो? 

उत्तर: बोडनको प्राथनमकताहरू भिेको घरदेन्तख नवद्यालयसम्मको दुरी कम गिुन, नफडर प्याटिनहरूलाई एकसाथ 

राख्िु, सामानजक आनथनक रूपमा नवनवध नवद्यालयहरू नसजनिा गिुन र हाम्रा भविहरू र सुनवधाहरूको उपयोग 

बढाउिु हो। पररदृश्यहरू फेबु्रअरी र जुलाई 2022 बीचको इिपुटको लानग समुदायमा प्रसु्तत गररयो। 11,000 

भन्दा बढी मानिसहरू CMS इमेलहरू, सामानजक नमनडया, वेबसाइट र नभनडयो रेकनडनङहरूको माध्यमबाट पुगें। 

1,200 भन्दा बढी मानिसहरूलाई सवेक्षणहरू, बैठकहरू, कायनक्रमहरू, अिलाइि म्यानपङ उपकरण, इमेलहरू 

र फोि कलहरू माफन त प्रनतनक्रया उपलब्ध गराइयो। प्राप्त गररएका सबै प्रनतनक्रयामा आधाररत भई, अगस्ट 9, 

2022 मा  

नशक्षा पररर्द्लाई अन्तिम नसफाररस गररएको नथयो। बोडनले अगस्ट 23, 2022 मा नसफाररस गररएको 

पररवतनिहरू स्वीकार गिन मतदाि गर्यो। नवगत बैठकका सामग्रीहरू CMS योजिाबद्ध वेबसाइटमा फेला पािन 

सनकन्छ। 

 

प्रश्न: हामीलाई नयााँ धिद्यालय र उपस्थिधिका नयााँ सीमाहरू धकन आिश्यक पछण ? 

उत्तर: नवद्याथीहरू र कमनचारीको सङ्या भविको स्थािभन्दा बढी हुाँदा हामी भीडभाड कम गिे कुरामा ध्याि 

नदन्छ ाँ। हामी नवद्याथीहरू, कमनचारी र कक्षाकोठाको सङ्या जस्ता कारकहरू र क्याफे्टररया जस्ता साझा गररएको 

स्थािहरूको आकारमा आधाररत रहेर नवद्यालयको क्षमता मापि गछछाँ । धेरै अवस्थाहरूमा, स्थाि बढाउिका लानग 

मोबाइल कक्षाकोठा प्रयोग गररएको छ तर हामी मोबाइलहरूको प्रयोग कम गिन चाहन्छ ाँ। नछमेकी नवद्यालयको 

https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-hidden-valley-jw-grier-newell/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-windsor-winterfield-idlewild-road/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-elon-hawk-ridge-polo-relief/
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx


उपन्तस्थनत कसैको बसोबासको आधारमा निधानरण गररएको हुिाले, ियााँ नवद्यालय खुल्दा यी सीमाहरू पुि: बिाउि 

आवश्यक हुन्छ। ियााँ नवद्यालयहरू खोल्िे र हालका नवद्यालयहरूलाई राहत नदिे अवसर भिेको नवद्याथीहरूका 

लानग थप स्थाि नसजनिा गिुन र ध्याि नदिु, समग्रमा राम्रो शैनक्षक वातावरण र अिुभव नसजनिा गिुन हो। यसले टर ानफक 

जाम पनि कम गछन । 

 

प्रश्न: के यसले सबै धिद्यािीहरूलाई प्रभाि पाछण ? 

उत्तर: पुि:निनदनष्ट गररएको के्षत्रहरूमा बसोबास गिे नवद्याथीहरू मात्र प्रभानवत हुिे छि्। अन्य सबै नवद्याथीहरूले 

आफ्िो हालको नवद्यालय असाइिमेन्टहरू राख्छि्। 

 

प्रश्न: के म अझै पधन यािायाि प्राप्त गछछण ? 

उत्तर: गिुनहुन्छ, तपाईंको बच्चाले अझै पनि आफ्िो ियााँ तोनकएको नवद्यालयमा यातायात प्राप्त गिुन हुिे छ। 

प्रश्न: यधि मेरो बच्चा 2023-24 धिद्यालय िर्णमा पााँच ौं गे्रडमा हुनछहुन्छ िर अको बच्चा िेस्रो गे्रडमा हुनछहुन्छ 

भने के गने? 

उत्तर: तपाईंसाँग दुईवटा नवकल्प छ: तपाईंको पााँच ं गे्रडको नवद्याथी आफ्िो हालको नवद्यालयमा रहिे छि् र 

तपाईंको तेस्रो गे्रडको नवद्याथी भखनरै नियुक्त गररएको नवद्यालयमा जािे छि् वा तपाईं आफ्िो बालबानलकाहरूलाई 

उिीहरूको हालको नवद्यालयमा एकसाथ राख्न आफ्िो तेस्रो गे्रडको नवद्याथीका लानग स्थािािरण गिे अिुरोधमा 

राख्न सकु्नहुन्छ। स्थािािरणहरूबारे जािकारी यहााँ पाउि सनकन्छ। 

 

प्रश्न: यधि मलाई अको धिद्यालयमा पछन:धनधिणष्ट गररन्छ िर म मेरो हालको धिद्यालयमा बस्न चाहेमा के गने? 

उत्तर: तपाईंले आफ्िो हालको नवद्यालयमा रहिका लानग स्थािािरण गिे अिुरोध गिन  सकु्नहुन्छ र ती निणनयहरू 

क्षमताको आधारमा गररन्छ। CMS ले नछमेकको उपन्तस्थनत के्षत्रको सट्टा लटरीमा आधाररत रहिे Magnet 

schools (cmschoice.org) को व्यापक प्रकार पनि प्रस्ताव गछन । 

 

तपाईंको हालको नवद्यालयसाँग सम्बन्ध भएको हुिाले नवद्यालयहरू पररवतनि गिन एकदमै कठीि हुि सक्छ भने्न कुरा 

हामी बुझछ ाँ। तपाईंले ियााँ नवद्यालयलाई अवसर नदिुहुन्छ भिी हामी आशा गछौं। तपाईंको बच्चा आफ्िो नछमेकी 

साथीहरूसाँग भखनरै निनदनष्ट गररएको नवद्यालयमा सम्भानवत रूपमा उपन्तस्थत हुिु हुिे छ तानक उिीहरूले एकसाथ 

पारगमि गिे छि्। हामी नशफ्ट सहज बिाउि आफूले सके जनतको प्रयास गिे छ ाँ र तपाईंलाई तपाईंको ियााँ 

नवद्यालय जाि र त्यहााँको प्रधािाध्यापक र नशक्षकहरूलाई भेट्ि प्रोत्साहि गछछाँ । 

 

प्रश्न: नयााँ धिद्यालयहरूका लाधग घण्टी बजे्न समय िाधलका कछ न हुने छ? 

उत्तर: यातायात नवभागले सुपररवेक्षकको स्वीकृनत नलएर घण्टी बजे्न तानलका निधानरण गदनछ। यो सामान्यतया आगामी 

नवद्यालय वर्नका लानग सू्कल छिोट आवेदि अवनध अनघ पूरा हुन्छ। 

 

प्रश्न: नयााँ धिद्यालयका प्रिानाध्यापक र धिक्षक को बन्नछहुने छ? 

उत्तर: यी निणनयहरू अझैसम्म भएका छैिि् र वसि ऋतुमा निधानरण गररिे छ। केही नशक्षकहरू प्रभानवत 

नवद्यालयहरूबाट आएका हुि सक्छि् तर बोडन नियमि P-ASG/R मा सीमा स्थापिा गररएको छ। 

 

प्रश्न: नयााँ धिद्यालयहरूमा कस्तो पाठ्यक्रम र कायणक्रम हुने छ? 

उत्तर: यी निणनयहरू अझैसम्म भएका छैिि् र सामान्यतया यस के्षत्रमा माग र अन्य कायनक्रमहरूको आधारमा 

निधानरण गररन्छ। तपाईंलाई नवचारहरूका साथ योजिाबद्ध नवभागलाई सम्पकन  गिन स्वागत छ: 

planning@cms.k12.nc.us. 

 

https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://cmschoice.org/
https://cmschoice.org/
http://go.boarddocs.com/nc/cmsnc/Board.nsf/goto?open&id=CFQJBL4C67BB
mailto:planning@cms.k12.nc.us


प्रश्न: नयााँ धिद्यालयका नामहरू के-के हुन्? 

उत्तर: नवद्यालयहरूको िाम राखे्न निणनयहरू सञ्चारका िीनतहरू र मागननिदेशिहरू (cms.k12.nc.us) अिुसार 

बिाइन्छ। 

 

प्रश्न: नयााँ धिद्यालयहरूले Pre-K प्रस्ताि गने छन्? 

उत्तर: हामी Pre-K प्रस्ताव गिे लक्ष्य राख्छ ाँ तर ती निणनयहरू नवद्यालय क्षमताको आधारमा गररन्छ र वसि 

ऋतुमा घोर्णा गररन्छ। 

 

प्रश्न: िपाईौं यस के्षत्रको नयााँ धिकास र िृस्िका लाधग कसरी योगिान गिै हुनछहुन्छ? 

उत्तर: हामी ियााँ आवासीय नवकासहरू टर ्याक गछछाँ  र प्रते्यक नवद्यालयमा ल्याउिे ियााँ नवद्याथीहरूको सङ्या 

अिुमाि गछछाँ। नवद्याथी िामाङ्कि अिुमािहरू यी ियााँ नवकासहरूलाई ध्यािमा राखेर बिाइन्छ। 

 
 

तपाईंसाँग थप प्रश्नहरू वा नवचारहरू छि् भिे, तपाईं योजिाबद्ध नवभागलाई planning@cms.k12.nc.us मा 

सम्पकन  गिन सकु्नहुन्छ। 

https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
mailto:planning@cms.k12.nc.us

