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सेप्टेम्बर 27, 2017
सम्बन्धिा: अवभभािक जानकारी PSAT िूल्याङ्कन
आदरणीय आिाबुबा/अवभभािक ज्यू :
िैनचेस्टर विद्यालय सविवि बोर्ड को नीविको आधारिा, विशेर्गरी डनर्दे शन 150: राज्य र डिस्ट्स्टिक्ट मूल्याङ्कन र
अडििावक अप्ट आउटका अनुसार, हािी िपाईंलाई सूवचि गनड लेस्िरहे का छौं वक िैनचेस्टर स्कूल वर्स्स्टि क्टले
चााँ र्ै प्रारस्िक शैवक्षक अवभक्षििा जााँ च (PSAT) को आयोजना गनेछ। PSAT ले िपाईंको कलेज भनाड का
आिेदनहरूिफडका सफलिालाई गणना गदै न, िर SAT को लावग यो एक िूल्यिान अभ्यासको अिसर हो। यो
नेशनल िेररट छात्रिृविको लावग योग्यिा जााँ च पवन हो र केही उच्च अंक ल्याउने विद्यािीहरूले छात्रिृविको पै सा
वजत्न सक्नेछन्।
• ग्रेर् 10 का विद्यािीहरूलाई 11 अक्टोबर 2017 िा वबना शुल्क PSAT वलने िावलका बनाइएको छ
• ग्रेर् 11 का विद्यािीहरूले अक्टोबर 11, 2017 िा $ 25.00 शुल्किा PSAT वलन सक्छन् (ऐस्िक)
विद्यालयिा वििीय िर्डिा अध्ययन गने आफ्नो विद्यािीलाई PSAT िा सहभागी गराउन नचाहने
आिाबुिा/अवभभािकहरूले विद्यालयिा वलस्िि िा इिेलबाट सूचना वदई त्यसो गनड सक्नुहुनेछ। िी
विद्यािीहरूलाई लागू हुने जााँ चको अिवधिा पुनथिाड वपि गररनेछ िा िैकस्िक कायडक्रि उपलब्ध गराइनेछ।
PSAT िा भाग नवलने अवभभािक िा विद्यािीहरूलाई कुनै जररिाना लगाइनेछैन। यवद िपाईंसाँग िूल्याङ्कनको
बारे िा कुनै प्रश्नहरू छन् िा िप जानकारी चावहन्छ भने, कृपया आफ्नो बच्चाको प्रधानाध्यापकलाई सम्पकड
गनुडहोस्।
भिदीय,

Bolgen Vargas, Ed.D.
विद्यालय सुपररिेक्षक
यो विद्यालय सविवि म्यानचेस्टर बोर्ड को नीवि हो, यसको कायड , र यसको किडचारीहरूलाई, उिेर, वलङ्ग, जावि, रं ग, िै िावहक स्थिवि,
शारीररक िा िानवसक असक्षििा, धाविडक विश्वास , रावरिय िूल िा यौन झुकािको आधारिा रोजगारीिा, िा कुनै पवन कायड क्रि िा
वक्रयाकलापको सञ्चालन र व्यिथिापनिा म्यानचेस्टर स्कूल वर्स्स्टि क्टिा भे दभाि गररनेछैन शीर्डक IX को सिन्वयकिा Pamela Hogan
हुनुहुन्छ; 504 को सिन्वयक Dr. Chris Martin हुनुहुन्छ। सम्पकड जानकारीको लावग कृपया िावि हे नुडहोस् ।

