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ई� अपर �ूल

यँहा महान कुराह� भइरहेका छ।          
कडा �नद�शा�क समथर्न | पा�रवा�रक समूह | �ा�रयर मागर्ह�       

ई� �वद्याथ�ह�ले कलेज र उद्योग साझदेारह�को �नवेशबाट �सजर्ना ग�रएका र हाई 
�ूलको �ातकभ�दा बािहरको सफलताको ला�ग �वद्याथ�ह�लाई तयार पानर्मा केि�द्रत 
राि��य र �ानीय श्रम मागह� अनु�प �व�भ�न िक�समका ब�लयो क�रयर मागर् 
कायर्क्रमह�मा भाग �लन सक्छन।् ई�को ला�ग अिद्वतीय, �वद्याथ�ह�ले पाक कला, 
�ि� हरेचाह, सूचना प्र�व�ध, बायोमेिडकल र प्रयोगशाला �ा� �व�ान, �श�ण र 
�सकाइ, र �यापार अ�यन गनर् सक्छन।्

हामी शै��क �ानह� भ�दा बढी छौ ं

ई� अपर �ूलको ल� भनेको �वद्याथ�ह�लाई �ढ भएर, 
उदे्द�पूणर् �पमा सोचेर, र आफ्नो र अ�को ला�ग वकालत 
गरेर आफ्नो भ�व�को �ज�ा �लन स�म पानुर् हो। ई�का 
�वद्याथ�ह�का ला�ग �वद्यालय समय बढाउने, �वदेशी भाषा 
अ�यन, एकतफ� दोहोरो भाषा कायर्क्रम, र उ�नत पाठ्यक्रम 
प्रदान गरेर कडा अ�यन यो� वातावरण प्रदान गनर् प्र�तबद्ध 
छ। पुन�ार्पना अ�ासह� आजीवन, शाि�तमय सम�ा 
समाधान गनर् प्रवद्धर्न ग�र�छ। हरेक िढन ३०-�मनेट 
"पा�रवा�रक समूह" ले दईु वय�ह�लाई �वद्याथ�ह�को सानो 
समूहसँग स��ध बढाउन साथ ैएकता र प्राकृ�तक समथर्न 
प्रणालीलाई प्रवद्धर्न गरन बढावा िद�छ। 

�वद्याथ� समथर्न के�द्र समुदाय-आधा�रत संगठनह�सँग जडान 
प्रदान गदर्छ र रोचे�र �व��वद्यालयसँगको शै��क 
साझदेारीले �वद्यालयका सब ैघटकह� बढाउँछ। जसमा 
रोचे�र  मेिडकल ि��नकको अन-�ा�स �व��वद्यालय 
समावेश छ �यसमा कुनै प�न ई� का �वद्याथ�लाई �नःशु� 
सेवाह� प्रदान गदर्छ। ई�मा अ�तर-शै��क खेलह�को ठूलो 
चयन छ, र चालक �श�ा क�ाह� प्रदान ग�र�छ। 

ठेगाना: 1801 East Main Street, 14609 
फोन: 585-288-3130
वेबसाइट: www.rcsdk12.org/east
इमेल: eastupperinfo@rcsdk12.org
ग्रेड: 9–12
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https://www.rcsdk12.org/Domain/10171


ए � ड स न  � ा � र य र

ए �द  टे � ो ल ो ज ी       
ह ा ई  �ू ल

आफ्नो भ�व� आ�व�ार गनुर्होस ्
�ा�रयर र कलेज तयारीको �लडर। रोजगारी शदो�वङ र इ�टनर्�शप। ब�लयो �यापार 
साझदेारह�

एिडसनमा �वद्याथ�ह�ले चार फरक �ा�रयर मागर्ह� म� ेएउटा पछ्याउँछन्, जहा ँ
उनीह�ले हात ेता�लम र काममा अनुभव पाउनेछन जनु उनीह�को क�ा �नद�शनसँग 
जोिडएर क�ाह�लाई थप सा�द�भक र रोमा�क बनाउँछ। प्र�येक मागर् 
�वद्याथ�ह�लाई �ातक प�छ �ा�रयर �ते्र वा कलेजमा जानको ला�ग तयार गनर् 
योजना  ग�रएको हो।
�तनीह�को �भ�डयो यहा ँहनेुर्होस र �तनीह�को अ�तरिक्रया�क वेबसाइट हनेुर्होस।

आफ्नो भ�व� खो�हुोस््

एिडसन �ा�रयर र टे�ोलोजी हाई �ूलले हाई �ूल �श�ा 
भ�दा बढी प्रदान गदर्छ। यस �वद्यालयमा �ा�रयर र 
प्रा�व�धक �श�ा (�स िट इ) वा िक्रिटकल र समयबद्ध 
�श�ाको समृद्ध इ�तहास छ  भ�न मन पराउँछ। एिडसनमा 
�वद्याथ�ह�सँग आफ्नो भ�व� आ�व�ार गन� अवसर ��छ र 
यसलाई बनाउनको ला�ग आव�क आधार प्रधान गछर्। नया ँ
पुन�न�मत �ा�सले अ�याध�ुनक (�स िट इ) �सकाउने 
ठाउँह�, नया ँपु�कालय र मेकर �ेस प्रदान गदर्छ।

एिडसन �श�ा�व�ह� भ�दा बढी छ। (ए �प) पाठ्यक्रम 
प्र�ावह� र �वदेशी भाषा अ�यनको अ�त�र�, 
�वद्याथ�ह�ले प्रा�व�धक प्र�श�ण र कायर्-आधा�रत �श�ामा 
भाग �लन सक्छन।् �तनीह�को (�स िट इ)पाथवेले हाई 
�ूलका क�ाह�लाई प्रा�व�धक �सकाइ, �नगरानी, जा�गरको 
शदो�वङ, र �वद्याथ�ह�लाई अगािड ब�न मद्दत गनर् सश�ु 
को-अपह�सँग जो�दछ। �तनीह�को (�स िट इ)पाथवेले हाई 
�ूलका क�ाह�लाई प्रा�व�धक �सकाइ, �नगरानी, जा�गरको 
शदो�वङ, र �वद्याथ�ह�लाई अगािड ब�न मद्दत गनर् सश�ु 
को-अपह�सँग जो�दछ। �ब, खेलकुद, र अ�य अ�त�र� 
िक्रयाकलापह�मा भाग �लनुको अ�त�र� तपा�ले उद्योग 
प्रमाणह� र कलेज के्रिडटह� कमाउन स�ु��छ। यो सब ै
�मलाएर तपा�ले एक प्रकारको फरक शै��क अनुभव 
पाउनु�नेछ�

ठेगाना: 655 Colfax Street, 14606 
फोन:  585-324-9700
वेबसाइट: www.rcsdk12.org/edison
इमेल: edisoninfo@rcsdk12.org
गे्रड: 9–12
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https://www.youtube.com/watch?v=2kWRSWJ8nM0
https://sites.google.com/rcsd121.org/recruitment-at-edison/home?authuser=0


फ्र� क�लन हाई �ूल

 गवर् र उ�कृ �ता मा आधा�रत
 �वद्याथ� संल�ता । सकारा�क स��ध । समृद्ध इ�तहास

सिक्रय, सकारा�क र सा�ृं�तक �पमा सा�द�भक स��धह� �सकाउने वातावरण 
बढाइ�छ, जहा ँ�श�ा�व�ह� सामा�जक-भावना�क समथर्न, र �न��ताले उपलि�धलाई 
बढावा िद�छ र पो�-सेके�डरी सफलताको मागर्को ला�ग जीवन सीपह� बढाउँछ। ए�प 
पाठ्यक्रम प्र�ावह� साथ ै�वदेशी भाषा अ�यन, र िद�ृश�ण कायर्क्रमको सीलको 
अ�त�र�, �वद्याथ�ह�ले एथलेिट�, �वद्याथ� सरकार, ग्रीनहाउस �ब, आउटडोर �ब, 
�सम �ब, सा�रता �ब, र अ�य धरैेमा प�न भाग �लन सक्छन।् धरैे �बह�का 
अ�त�र�, फ्र� क�लनले क�ा ९-१२ को ला�ग �ूल प�छ एक श�ै�क र टू्यटो�रङ कायर्क्रम 
प्रदान गदर्छ।

�ानले हाम्रो बाटो उ�ालो बनाउँछ

फ्र� क�लन हाई �ूल १०० वषर्भ�दा बढी समयदे�ख 
रोचे�रको इ�तहासको िह�ा भएको छ। प�रवार, �वद्यालय 
र समुदायसँगको साझदेारीमा, फ्र� क�लन सब ै�वद्याथ�ह�लाई 
उ� गुण�रको �श�ा र समाजको उ�ादक सद� ब�न 
तयार भएका �ातक �वद्याथ�ह�लाई समान प�ँच प्रदान गनर् 
सम�पत छ।फ्र� क�लन सा�ृं�तक र भा�षक �व�वधता, गिहरो 
�वद्याथ� संल�ता, र जीवनभर �सकाइको खोजीलाई समथर्न 
गनर् प्र�तबद्ध छ।

फ्र� क�लनको ला�ग अिद्वतीय कायर्क्रम (एफ.िहउ.एन)् हो। 
यसमा फ्रा�क�लन अपर ९ र १० का �वद्याथ�ह�लाई �ूल 
प�छ  खोज समय प्रधान ग�र�छ। यस �ूल प�छको 
कायर्क्रमको अव�धमा, �वद्याथ�ह�ले आफ्ना प�रयोजनाह�मा 
काम गछर्न्, �ा�रयर र कलेज अ�वेषणमा संल� ��छन्, र 
�व�भ�न ग�त�व�धह� प्रदशर्न गछर्न जसले उनीह�लाई 
उनीह�को अ�यनमा सीध ैमद्दत गदर्छ। यसको ल� 
भनेको �वद्याथ�को �सकाइलाई रमाइलो, ह्यान्�स-अन 
ग�त�व�धह� र �वद्याथ�ह�लाई सफलताको बाटोको ला�ग 
आव�क सीप र के्रिडटह� प्रदान गनर् मद्दत गनर् गृहकायर् 
�नद�शन प्रदान गनुर् हो।

ठेगाना: 950 Norton Street, 14621
फोन:  585-467-3131
वेबसाइट:  www.rcsdk12.org/franklin
इमेल:  franklinupperinfo@rcsdk12.org 
गे्रड: 9–12
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जे� मोनरो 
अपर �ूल

सहरको र�न 
िद्वप�ीयता फोकस । सामुदा�यक �वद्यालय । �वद्याथ� नेताह�  
मोनरो �ाटर् (खेलकुद प्रमुख, एथलेिट�, र रीजे�ट �� याक) कायर्क्रम एन.�स.ए.ए 
िदशा�नद�शह� पूरा गदार् र खेल मैदान भ�दा बािहर खेलकुद स��धी अवसरह�को 
ला�ग तयारी गदार् �वद्याथ�ह�लाई रीजे�ट िड�लोमा प्रा�त गनर् मद्दत गनर् योजनाले 
ग�रएको एउटा अनौठो मागर् हो। यो एक प्रकारको श�ै�क कायर्क्रमले उ�नत 
भारो�ोलन, मेकाट�ो�न�, र आपतकालीन प्र�तिक्रया ज�ा धेरै अिद्वतीय वैकि�क 
क�ाह� प्रदान गदर्छ, जुन �वद्याथ�ह�ले प्राथ�मक उपचार र �स �प आर 
प्रमाणीकरण र कलेज के्रिडट प्रा�त गन� �वद्याथ�ह�मा प�रणत ��छ।

आज हाम्रो समुदाय, भोली साहारा संसार  

ज�े मोनरो अपर �ूल शहरको गहना हो िकनभने यसका 
�वद्याथ�ह�को उ�ल भ�व� ��छ� मोनरो उ�कृ� �स�े अवसर 
प्रदान गदर्छ। नवीकरण ग�रएको �वद्यालयले अ�याध�ुनक सु�वधाह� 
प्रदान गदर्छ जहा ँकमर्चारी, �वद्याथ� र प�रवारह�ले एकअकार्लाई 
स�ान र हेरचाह गन� �सकाउने समुदायको �सजर्ना  गछर्न।् मोनरोले 
ब�लयो शै��क कायर्क्रमह�, �ाि�यन�शप एथलेिटक टोलीह�, र 
अिद्वतीय सा�ृं�तक अनुभवह� प्रदान गदर्छ।

थप �पमा मोनरोका �वद्याथ�ह�सँग �ययूोकर्  �ब�लटरेसीको छाप प्रा�त 
गन� अवसर छ, जसले एकभ�दा बढी भाषाह�मा उ� �रको 
प्रवीणतालाई जनाउँछ। यो मागर्ले स्�या�नश र अ�गे्रजी दवैु भाषामा 
प�न, ले�ने, सु�ने र बोल्नमा िद्व�व�रता र द�तालाई बढावा िद�छ। 
कलेजमा आवेदन गदार् �ब�लटेरसीको छाप कमाउने �वद्याथ�ह�ले 
छुटै्ट फाइदा पाउँछन।्

मोनरो सामुदा�यक �वद्यालय हो जसले �श�ा, सामा�जक 
भावना�क, सेवा, यवुा �वकास र सामुदा�यक संल�ता एउटै 
छानामु�न �ाउँछ। मोनरोका �वद्याथ�ह�लाई प्रभावकारी 
सामा�जक-भावना�क समथर्न िद�छ जबिक �श�ण समयको हा�न 
कम गद� र �यि�गत शै��क समथर्न प्रदान गद�। यो �वशेष 
�ि�कोणले सुधा�रएको शै��क उपलि�ध, ब�लयो प�रवार र समग्र 
�� समुदायह�तफर्  लैजा�छ।

ठेगाना:  164 Alexander Street, 14607 
फोन: 585-232-1530
वेबसाइट:   www.rcsdk12.org/monroe 
इमेल:  monroeupperinfo@rcsdk12.org
गे्रड: 9–12
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ज ो से फ  स ी  
� व � न  � ा �े ट 

ह ा ई  �ू ल  
क मे � स मे � ट  

ए के डे म ी

� 

�वद्याथ�को सफलताको मागर्दशर्क गन� अ�तरार्ि��य �ातक 
अ�तरार्ि��य मान�सकता । ब� �ातक मागर् । कडा पाठ्यक्रम   

�व�नले आइ �ब को अ�त�र� उ�-�रको �वदेशी भाषा अ�यन र ब� ए �प 
पाठ्यक्रमह� प्रदान गदर्छ। �वद्यालयसँग ए�भट (�यि�गत माफर् त उ�न�त �नधार्रण) 
कायर्क्रम छ, जुन उ� श�ै�क �मता नभएका �वद्याथ�ह�लाई कलेज र क�रयर तयारीको 
ला�ग मद्दत गनर् योजनाले ग�रएको हो। कायर्क्रम दबु ैवैकि�क के्रिडट-असर गन� क�ा र 
�वद्यालय�यापी ए�भट फोकसको �पमा �वद्याथ�को �वकासमा सहायता गनर् रणनी�तह� र 
अ�ासह� प्रयोग गरी प्रदान ग�रएको छ। �व�नले िद्वभाषी क�ाह� साथ ैअिटजम 
�े��म िडसअडर्र कायर्क्रम �भत्र सिहत �वशेष �श�ा सेवाह�मा �यापक समथर्न प�न प्रदान 
गदर्छ।।

�व�ेषण, अनसु�धान, सेवा र �वकास

जो �वद्याथ�ह� श�ै�क �पमा चुनौती �लन चाहा�छन 
उ�नह�ले जोसेफ सी. �व�न �ा�ेट हाई �ूल लाई �वचार 
गनुर्पछर्। अ�तरार्ि��य �ातक(आइ �ब) कायर्क्रमले �सकाइ 
प्रिक्रयाको एक भागको �पमा मह�वपूणर् �व�ेषण, 
अनुस�धान सीप र सेवालाई प्रो�साहन गदर्छ, पाठ्यक्रम र 
मू�ाङ्कनह� जनु �व��यापी ४००० (आइ �ब) �वद्यालयह� 
बीच एक�प छन।् �व�नमा आर �स ए्स िड को एक मात्र 
(आइ �ब) कायर्क्रम छ, �व�नले �ातकह�लाई �ज�ासु, 
जानकार, र हेरचाह गन� िकशोराव�ाह�को �पमा �व��यापी 
अथर्त�त्रमा उ�कृ� बनाउन तयार गदर्छ। आइ �ब कायर्क्रम 
पूरा गन� र िड�लोमा कमाउने �वद्याथ�ह�लाई रोचे�र 
�व��वद्यालयमा आवेदन िदन प्रो�सािहत ग�र�छ, िकनिक 
�ीकृत आवेदकह�लाई चार वषर् पूणर् �श�ण छात्रविृ�ले 
स�ा�नत ग�र�छ।

�व�नले एक कडा श�ै�क कायर्क्रम र �यापक कला, संगीत, 
एथलेिटक,र अ�त�र� प्र�ावह� प्रधान गछर्। मेहनती, 
उ��ेरत, अनुशा�सत, र सफल ब�न किटबद्ध भएका, 
समाजका योगदानकतार् सद�ह�ले �व�नमा �ान 
पाउनेछन।्

ठेगाना: 501 Genesee Street, 14611 
फोन:  585-328-3440
वेबसाइट:  www.rcsdk12.org/wilson
इमेल: wilsoninfo@rcsdk12.org
गे्रड: 9–12
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न ो थर् इ � 
क ले ज 

� प्र पे रे ट र ी
ह ा ई  �ू ल

�वद्याथ�ह�लाई �तनीह�को आवाज प्रयोग ग�र सश� बनाउँदै
�या�थर प्राइड | सामुदा�यक �वद्यालय  | सामा�जक �याय

�वद्याथ�ह�ले मोनरो सामुदा�यक कलेज माफर् त ए�प र दोहोरो-के्रिडट पाठ्यक्रमह� �लन 
सक्छन्, जसले उनीह�लाई हाई �ूलमा कलेज के्रिडटह� कमाउन अनुम�त िद�छ। 
पाठ्यक्रमको अ�त�र�, नोथर्इ�ले �व�भ�न कला र संगीत पाठ्यक्रमह�, एथलेिट�, र 
अ�त�र� िक्रयाकलापह� प्रदान गदर्छ। सब ै�वद्याथ�ह� ज.ेआर.ओ.िट. �स माफर् त नेत�ृव 
�वकासमा जा�छन्, र ९-क�ाका �वद्याथ�ह�ले फे्रस�ान से�मनार क�ा माफर् त सफल �न 
के-के गनुर्पछर्  भ�ने कुरा �सक्छन।् सामा�जक, भावना�क, र मान�सक क�ाण 
प्राथ�मकता हो, र थप संवधर्न र संल�तालाई श�नबार �वद्यालय, रा�त्र �वद्यालय, र 
अवकाश सं�ानह� माफर् त प्राथ�मकता िदइ�छ, जुन वषर्भ�र प्र�ाव ग�र�छ।

समा�त रेखा स� धेरै बाटोह�

नोथर्इ� कलेज �प्रपेरेटरी हाई �ूल आजीवन �श�ाथ�ह�, 
अ�धव�ाह�, र नेताह�को पालनपोषण गन� सा�ृं�तक �पमा 
उ�रदायी पाठ्यक्रम उठाउन �वद्याथ�ह�को आवाजलाई बढावा 
िददैँ सब ै�ते्रमा �श�ा प्रदान गनर् प्र�तबद्ध छ। �वद्याथ� आवाज 
स�म�त माफर् त �वद्याथ�ह�लाई �वद्यालय समुदायको �व�ेषण 
गरेर, सम�ा र आव�कताह� पिहचान गरेर, अनुस�धान 
स�ालन गरेर, र स�ा�वत समाधानह� प्रशासन र �श�क 
नेताह�लाई प्र�तु गरेर नेत�ृव गन� अवसर प्रदान ग�र�छ। 
नोथर्इ� कलेजले एउटा नमूना �वद्यालय �सजर्ना गछर् जहा ँ
�वद्याथ�को आवाजले महत्�व रा�छ र उनीह�ले के गछर् भ�ने 
प्रभाव पाछर्, एम.आइ.के.�भ.ए पाठ्यक्रम माफर् त सामा�जक-
भावना�क �श�ा, स�ाहकारमा स��ध �नमार्ण, र �वद्याथ� 
क�ाण र नवौ ंक�ा �वकास एकेडेमी माफर् त प्र�यारोपण 
ग�रएको छ।

नोथर्इ� �ा�समा पूणर् �पमा स�ालनमा रहकेो रोचे�र 
�ते्रीय �ा� के�द्र छ, जसले शारी�रक परी�ा, खोप, वाक-इन 
र �नधार्�रत अपोइ�टमे�टह�, औष�धह�, र परामशर् सिहत 
�व�भ�न सेवाह� प्रदान गदर्छ। प�रवार र सामुदा�यक जडान 
कायार्लयले �वद्याथ� र प�रवारलाई फ�ाउनका ला�ग बाधाह� 
हटाउन मद्दत गनर् सेवाह� प्रदान गदर्छ, जसमा खाना �या�ट�ी, 
कपडाह�, एज�ेसीह�मा प�ँच, र गृह �वद्यालय सहायक र 
हा�जरी समथर्न �वशेष�को सहयोग समावेश छ। नोथर्इ� 
कलेजमा प�न १५ भ�दा बढी एज�ेसी साझदेारह� छन्, जो 
मागर्दशर्न, समृिद्ध, र सामुदा�यक संल�तामा सहायक �न।्

ठेगाना: 4115 Lake Avenue, 14612 
फोन:  585-324-9273
वेबसाइट:  www.rcsdk12.org/ne
इमेल: neinfo@rcsdk12.org
गे्रड: 9–12
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�व��यापी �पमा स�म, कलेज-तयार �वद्याथ�ह� �ातक गद�
अ�भनव | कठोर �श�ा�वद् | सानो �वद्यालय वातावरण

प्र�येक �वद्याथ�ह�ले हाई �ूल वा एम �स �स �ा�समा चार वषर्को अव�धमा पूणर् 
पाठ्यक्रम लोड �लने अपे�ा ग�र�छ। कला, �ा�, माइक्रोस� अिफस, �यि�गत पैसा 
�यव�ापन, अ�ग्रेजी, �े�नश, �च�नया,ँ �यवसायको प�रचयका �ते्रमा कलेज 
के्रिडटसिहतको दोहोरो के्रिडट पाठ्यक्रमह� जुन ९ क�ामा सु� ��छ। क�ा ११ र १२ मा 
�वद्याथ�ह�ले एम �स �स �ा�समा �न:शु� क�ाह� �लनेछन।् �वद्यालयले 
�वद्याथ�ह�लाई सफल �न मद्दत गनर् ब�लयो समथर्न प्रणाली प्रदान गदर्छ।

कलेज आजै बाट सु� ��छ

हाई �ूलमा �ँदा कलेज जान चाहने �वद्याथ�ह� - कुनै 
�वक� नहेनुर्होस�् आर.�स. ए्स.िड मा एक मात्र हाई �ूल 
जसले प्रारि�क कलेज मोडेल प्रदान गदर्छ, रोचे�र अल� 
कलेजले �वद्याथ�ह�लाई चार वषर्मा रीजने्�स िड�लोमा र 
२४-६० कलेज के्रिडटह� कमाउने अवसर प्रदान गदर्छ। कडा 
कायर् न�ैतकता भएका �वद्याथ�ह� जो दईु वा चार-वषर्को 
कलेज िडग्रीमा अ�य भ�दा अगाडी  गनर् अ�य�धक उ��ेरत 
छन भने रोचे�र अल� कलेज इ�टरनेशनल हाई �ूललाई 
�वचार गनुर्पछर्। मोनरो सामुदा�यक कलेजसँग यसको घ�न� 
साझदेारीको मा�मबाट �वद्याथ�ह�ले सानो �वद्यालय 
वातावरणमा �यि�गत �ान पाउँछन।्

रोचे�र अल� कलेजमा सब ैप�ह�मा �व�वधता मनाइ�छ र 
स�ान ग�र�छ। �वद्याथ�ह�ले कडा श�ै�क चुनौतीह�को 
सामना गछर्न र दै�नक आधारमा सब ै�यि�गत 
�भ�नताह�लाई अगँाल्�छन।् पाठ्यक्रम अ�त�र�, रोचे�र 
अल� कलेजले एथलेिट�, �वद्याथ� सरकार, र जे.आर.ओ.िट 
सिहत �व�भ�न अ�त�र� िक्रयाकलापह� प्रदान गदर्छ।

ठेगाना: 200 Genesee Street, 14611 
फोन:   585-324-9010
वेबसाइट: www.rcsdk12.org/recihs
इमेल:  recihsinfo@rcsdk12.org
गे्रड: 9–12

र ो चे � र  
अ � ल  क ले ज
इं ट र न शे न ल  
ह ा ई  �ू ल  
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�ूल अफ द 
आरटस 

�श�ा�व�ह� द्वारा एक कला आधा�रत पाठ्यक्रम
ब�लयो �श�ा�वद् | कला�क प्र�तभा | कला को �छमेक
एस.्ओ.िट.ए ले सृजना�क कलाको �बजलुी र शै��क �सकाइको ऊजार्लाई एकसाथ 
�मलाउने शै��क दशर्नको साथ, कला-आधा�रत पाठ्यक्रमद्वारा पूरक पर�रागत 
�श�ा�व�ह� प्रदान गदर्छ। होछ�ाइन �ूल, ई��ान �ूल अफ संगीत, मेमो�रयल 
आटर् �ालरी र रोचे�र संग्रहालय र �व�ान के�द्र लगायत सामुदा�यक साझदेारह�सँग 
�वद्यालयको सहकायर्बाट शै��क र कला कायर्क्रमह� बढाइ�छ। �श�ा�वद र कलामा ए�प 
क�ाह�का अ�त�र� एस.्ओ.िट.ए का �वद्याथ�ह�ले �वद्यालय वषर्भ�र एथलेिट�, 
�बह� र प्रदशर्न कायर्क्रमह�मा भाग �लने अवसर प�न पाउँछन।्

आफ्नो �ानभासलाई जीव�त बनाउनहुोस

उ� श�ै�क उपलि�ध चाहने र आफ्नो कला�क प्र�तभा 
�वकास गनर् चाहने �वद्याथ�ह�ले �ूल अफ आ�सर् 
(एस.्ओ.िट.ए) मा आवेदन िदनुपछर्। एस.्ओ.िट.ए मा 
�वद्याथ�ह�ले पूणर् श�ै�क पाठ्यक्रमको भार बोक्छन त�ेो 
अ�त�र� कठोर ल�लत कलामा छवटा �वषयह� म� े
अनुक्रमको  रचना�क लेखन, न�ृय, नाटक, संगीत 
(इ���मे�टल र भोकल), �थएटर टे�ोलोजी, र �� कलाको 
अ�यन गन� मौका प्रा�त गछर्न।् प्र�येक सेमे�रमा, 
�वद्याथ�ह�ले आफ्नो प्रमुख अ�यन �ते्र �भत्र प्रदशर्न, 
शोकेस, रे�सटल र प्रदशर्नीह�मा भाग �लन आव�क छ। 
�यापक प्रदशर्न कला �ाले�डरको कारण, एस.्ओ.िट.ए 
�वद्याथ�ह�ले �श�ा िदन प्र�तबद्ध छन जुन �ूलको 
िदनभ�दा प�न राम्रोसँग �व�ार ��छ।

�ूल अफ द आ�सर्मा भनार् औपचा�रक अ�डसन 
प्रिक्रयामा आधा�रत छ। �वद्याथ�ह�ले एस.्ओ.�ट.ए 
आवेदन पूरा गरेप�छ अ�डसनको ला�ग �नधार्�रत ग�रनेछ। 
आवेदन �दनको ला�ग अि�तम �म�त �डसे�र १६, २०२२ 
हो। अ�डसनह� जनवरीको अि�तम ह�तामा �नेछन।् 
आवेदन सिहत थप जानकारीको ला�ग कृपया 
www.sotarochester.org मा जानुहोस।्

ठेगाना: 45 Prince Street, 14607
फोन:  585-242-7682
वेबसाइट:  www.rcsdk12.org/sota
इमेल: sotainfo@rcsdk12.org
गे्रड: 7–12
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�ूल 
�वथआउट वल 

 एक गैर-पर�रागत �श�ाथ�ह�को समदुाय
कडा �श�ा�वद। सामुदा�यक सेवा । कायर्स�ादनमा आधा�रत

�वद्याथ�ह�ले प्र�येक वषर् �यापक सामुदा�यक सेवामा भाग �ल�छन ्र उनीह�को �सकाइ 
बढाउन सामुदा�यक स्रोतह� प्रयोग गनर् �सक्छन।् �स�नयार �वद्याथ�ह�ले एक वषर् लामो 
प�रयोजना पूरा गछर्न्, सावर्ज�नक प्रदशर्नीह� रा�छन्, र समुदाय �वशेष�ह�, �श�कह�, 
र �वद्याथ�ह�को समी�ा योजनामा आफ्नो कामको र�ा गछर्न।् ्र�येक �वद्याथ�सँग एक 
स�ाहकार ��छ जसले �नय�मत �यि�गत स�लेनह� स�ालन गदर्छ। �वद्याथ�ह�ले 
�वद्यालयमा सीधा यातायात प्रा�त गद�नन्; ब�, उनीह�लाई आरटीएस बस पास उपल�ध 
गराइ�छ जसले उनीह�लाई आफ्ना आव�कताह� पूरा गनर् समुदायभर यात्रा गनर् 
अनुम�त िद�छ।

�स�ुको कुनै सीमा �दैन

�ूल �वथओउट वल रा��को सबभै�दा पुरानो, गैर-
पर�रागत उ� �वद्यालयह� म� ेएक हो र �ययूोकर्  प्रदशर्न 
मानक क�सो�टयमको अशं हो। यो �श�ाथ�ह�को समुदाय 
हो जसले एकअकार्लाई �यवहार, �वद्यालय सं�ृ�त र 
�श�ा�व�ह�को उ� �रमा रा�छ। �वद्याथ�ह�ले कठोर 
�श�ा�व�ह� र पूणर् कायर्स�ादन-आधा�रत मू�ाङ्कनह�मा 
उ�कृ� �ने अपे�ा ग�र�छ। �वद्यालय �बना पखार्लले 
�श�ाथ�-केि�द्रत अ�तः�वषय दशर्नको साथ आलोचना�क 
सोच र �ज�वेार नाग�रकतालाई जोड िद�छ। 
�वद्याथ�ह�लाई �वद्यालयको �यव�ापन, �नणर्य �लने र 
सम�ा समाधानमा संल� �ने अवसरह� िदइ�छ।

�ा�सले �यायामशाला र िफटनेस कोठा र अ�याध�ुनक 
�व�ान र कला क�ाकोठाको �नमार्ण सिहत पुन�ार्पना 
गरेको छ। �ूल �वथओउट वल ले एन.�स.ए.ए  
ि�य�रङहाउसमा भाग �लदैन, �यसैले िड�भजन १ वा २ 
एथलेिटक छात्रविृ�को अपे�ा गन� �वद्याथ�ह�ले आवेदन 
िदनु अ�घ यसलाई �ानमा रा�नुपछर्।

�ूल �वथओउट वलमा भनार् एउटा छुटै्ट आवेदनमा 
आधा�रत छ जनु प्र�येक ८ औ ंक�ाका �वद्याथ�ह�लाई 
पठाइ�छ। आवेदन िदने अि�तम �म�त शकु्रबार, माचर् ३१, 
२०२३ हो। थप जानकारीको ला�ग कृपया �ूलमा स�कर्
गनुर्होस वा वेबसाइटमा जानुहोस।्

ठेगाना: 480 Broadway, 14607
फोन:  585-546-6732
वेबसाइट: www.rcsdk12.org/sww
इमेल: swwinfo@rcsdk12.org
ग्रेड:9–12
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