अद्यावपधक र्ररएको 10.30.21

गृह पहुँच के न्द्र (HAC) मा
म्याग्नेट एप्लिके सन पहुँच गने

चरण 1: तपाईको
ं अप्ििावक प्रयोगकताा र पासवर्ा प्रयोग गरेर गृह पहुँच के न्द्र (HAC) मा िग इन गनाहन ोस्। पासवर्ाहरू के स संवेदनप्िि हन् िनी ध्यान प्दननहोस्।
HAC मा िग इन गना यहाुँ प्लिक गनाहन ोस्।
यप्द तपाईको
ं बच्चा…
❑

ग्रेर् k-11 मा हाि नामाङ् प्कत रहेको र PPS उपप्थित िइरहेको िएमा, ििाई आफ्नो
बच्चाको पवद्यािर् वा अपििावक हटिाइनबाट 412-529-HELP (4357) मा आफ्नो
ं
HAC ित्र्ारित्रहरू (प्रर्ोर्किाग र िासवर्ग) प्राप्त र्नग सक्नहु न्छ।

❑

िहर प्नवासी हाि प्नजी, थिानीय नसारी वा चाटार प्वद्याियमा उपप्थित िइरहेको वा हाि PPS PreK कायाक्रममा उपप्थित िइरहेको िएमा, ििाईिें िवू ग-दिाग प्रपक्रर्ा िरू ा
र्रे िपछ आफ्नो HAC ित्र्ारित्रहरू प्राप्त र्नहुग ने छ। ििाई ंम्र्ाग्नेट कार्गक्रममा आवेदन पदन सक्नुिन्दा अपि र्ो कुराको आवश्र्किा िछग ।
Https://www.pghschools.org/enrollment मा जानहु ोस् र र्ो प्रपक्रर्ा सरुु र्नगिु न्दा अर्ापर् “नर्ाुँ नामाङ् कन मार्गदशगक” को समीक्षा पिनहु ोस्।

❑

PPS को िाप्ग नयाुँ, ििाईिें िूव-ग दिाग प्रपक्रर्ा िरू ा र्रे िपछ आफ्नो HAC ित्र्ारित्रहरू प्राप्त र्नुगहने छ। ििाई ंम्र्ाग्नेट कार्गक्रममा आवेदन पदन सक्नुिन्दा अपि र्ो कुराको आवश्र्किा

िछग । Https://www.pghschools.org/enrollment मा जानुहोस् र र्ो प्रपक्रर्ा सुरु र्नुगिन्दा अर्ापर् “नर्ाुँ नामाङ् कन मार्गदशगक” को समीक्षा पिनुहोस्।

चरण 2: तपाईिें म्याग्नेट एप्लिके सन पूरा गरररहननिएको
प्वद्यािीिाई चयन गनाहन ोस्।

चरण 3: रप्जथरेसन थक्रीनमा प्लिक गनाहन ोस्, त्यसपप्छ म्याग्नेट आवेदन फाराम पहुँच
गना 'नामाङ् कन अपर्ेट गनाहन ोस्' मा प्लिक गनाहन ोस्। सनरु गनाका िाप्ग म्याग्नेट
एप्लिके सनको छे उमा रहेको 'सरुन गनानहोस्' मा प्लिक गनाहन ोस्।

चरण 4: आवेदन पूरा गनाहन ोस्!

िग इन गनेबारे प्रश्नहरू छन्? अपििावक हटिाइनिाई 412-529-HELP (4357) मा सम्िकग र्नुगहोस्।
म्याग्नेट कायाक्रमहरूबारे प्रश्नहरू छन्? म्र्ाग्नेट कार्ागिर्िाई सम्िकग र्नुगहोस्, magnetoffice@pghschools.org वा 412-529-3991
पिट्सबर्ग िपलिक स्कू ल्स (PPS) िे आफ्नो कार्गक्रमहरू, पक्रर्ाकिािहरू वा रोजर्ारमा जापि, रङ, उमेर, पसद्धान्ि, धमग, पिङ् र् (िैङ्पर्क िपहचान वा अपिव्र्पि िर्ार्ि),
र्ौन झुकाव, वंश, रापरिर् मूि, वैवापहक पस्िपि, र्िगवस्िा वा अिाङ् र्िाको आधारमा िेदिाव र्दैन र लवार् स्काउट र अन्र् पनपदगष्ट र्ुवा समुहहरूिाई समान िहुँच उििलध र्राउुँछ। सोधिुछहरू पवद्यािी सेवाहरूका िापर् 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh,
PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org मा सहार्क सुिररवेक्षक, शीर्गक IX समन्वर्क वा धारा 504/ADA शीर्गक II समन्वर्किाई वा 412-529-HELP (4357) मा पनदेपशि र्नग सपकन्छ।

