
 

SchoolChoice र युनिभर्सल निसू्कल (Universal 
Preschool, UPK) कोलोराडोमा अद्यावनिक 
 
आदरणीय आमाबुबा/अनभभावक जू्य, जिवरी 03, 2023 
 
DPS ले आफ्िो िारम्भिक बाल्यावस्था निक्षा कायसक्रमलाई थप नवद्याथी र पररवारहरूमा नवस्तार गररराख्न Colorado Department of Early 
Childhood (कोलोराडो िारम्भिक बाल्यावस्था नवभाग, “CDEC”) रँ्ग र्ाझेदारी गरररहेको छ। 

िारम्भिक बाल्यावस्था निक्षा वा ECE पनि भनििे निसू्कलले र्ािा बालबानलकालाई रं्ज्ञािात्मक, र्ामानजक र भाविात्मक रूपमा नवकनर्त हुि मद्दत 
गछस । यो मजबुत रं्स्थािले उिीहरूलाई इनलमेन्टरी वर्समा र्फलतापूवसक िवेि गिस र आफ्िो नर्काइको खुर्ीलाई निरन्तरता नदि तयार बिाउँछ। 

कोलोराडोका मतदाताहरूले र्ि् 2020 मा Proposition EE (िस्ताव EE) पाररत गरेपनछ गभिसर पोनलर्ले अनिल 2022 मा कािुिमा हस्ताक्षर 
गरेकाले ECE पररवारहरूका लानग SchoolChoice िनक्रया अनिल्ला वर्सहरूको भन्दा िेरै फरक हुिे छ। ियाँ राज्य कायसक्रम, युनिभर्सल 
निसू्कल (UPK) कोलोराडोअन्तगसत, पररवारहरूले DPS मा 80 भन्दा बढी नवद्यालयहरूमा वा निजी िदायकहरूमाफस त आफ्िा बच्चाहरूलाई 
गुणस्तरीय सै्वम्भिक निसू्कलमा नमलाउि CDEC को ियाँ आवेदि र लोटरी िनक्रया पालिा गिे छि्। िेरै थाहा िभएका कुराहरू छि्, त्यरै्ले 
पररवारहरूलाई यो ियाँ िनक्रया उतृ्कष्ट िेनभगेट गिसका लानग नछटै्ट आवेदि नदि िोत्सानहत गररन्छ। 
कृपया DPS ECE कायसक्रममा आवेदि नदि निम्न चरणहरू पालिा गिुसहोर््: 

ECE3: ECE4: 
1) DPS SchoolChoice वेबर्ाइट 

https://dps.schoolmint.net/ मा जिवरी 13 र 
फेबु्रअरी 14 (र्ाँझ 4:00 बजे बन्द हुन्छ) को नबचमा 
आवेदि नदिुहोर््। तपाईंले आवेदि नदि चाहेको बढीमा 12 
वटा कायसक्रम चयि गिुसहोर््। 

2) तपाईं थप कोर्का लानग योग्य हुिुहुन्छ वा हुिुहुन्न भिी हेिस 
UPK वेबर्ाइटमा जिवरी 17 र फेबु्रअरी 15 को नबचमा 
आवेदि नदिुहोर््। 

1) DPS SchoolChoice वेबर्ाइट 
https://dps.schoolmint.net/ मा जिवरी 13 र फेबु्रअरी 
14 (र्ाँझ 4:00 बजे बन्द हुन्छ) को नबचमा आवेदि नदिुहोर््। 
तपाईंले यहाँ नवद्यालयहरू चयि गिुस हुिे छैि- तपाईंले अको 
चरण पूरा िगरेर्म्म तपाईंका नवद्यालय छिोटहरू रेकडस  
गररिे छैिि्। 

2) तपाईंले आवेदि नदि चाहेका नवद्यालयहरू चयि गिस जिवरी 
17 र फेबु्रअरी 15 को नबचमा UPK वेबर्ाइटमा आवेदि 
नदिुहोर््। 

 
कृपया ियाँ राज्य कायासन्वयि िनक्रयामा DPS ECE लोटरी िणालीभन्दा फरक ECE4 आवेदिहरूका लानग ितीक्षा रू्ची हुिे छैि भने्न कुरामा ध्याि 
नदिुहोर््। राज्य निकायको रूपमा हामीले ियाँ CDEC कायसक्रम अिुपालिा गिुसपछस  र राज्य स्तरमा उपलब्ध गराइएका मागसनिदेिि पालिा गिुसपछस । 

राज्यको उद्िाटि युनिभर्सल निसू्कल (UPK) कोलोराडो कायसक्रमका बारेमा थप जािकारी https://cdec.colorado.gov/colorado-
universal-preschool मा फेला पािस र्नकन्छ। ियाँ नववरणहरू आउँदा र यहाँ DPS मा तपाईंको बच्चाको िैनक्षक यात्रा रु्रु गदास हामी तपाईंलाई 
अद्यावनिक गिे अपेक्षा गछछँ। तपाईंरँ्ग ियाँ आवेदि िनक्रयाको अवनिमा िश्नहरू छि् भिे कृपया CDEC लाई (800) 799 5876 मा र्म्पकस  
गिुसहोर््। 
  
भवदीय, 

Priscilla Hopkins 
Department of Early Education (िारम्भिक निक्षा नवभाग) 
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