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སློབ་མའ་ིསློབ་ཞུགས་ར་ེཞུ། 
མྰ་ཧྰ་ཐན་ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭ་ད་ེནི་སྤུས་ཚད་མཐློ་ལ་བཟློ་སྟབས་ཆུང་བའི་གཞུང་གི་སློབ་ཆུང་གཉསི་ལས་གྲུབ། མྰ་ཧྰ་ཐན་གི་ཤར་སྨད་ལ་ཆགས་ཡློད་ཅིང་། བིས་པ་ཁང་ནས་སློབ་རིམ་ལྔ་པའི་བར་གི་བིས་པ་ཚོ་ལ།  

སློབ་སློང་ལ་སློ་བ་སེ་ཐབས་སློབ་ཁིད་བེད་པ་རེད། 

ངེད་སློབ་གྲྭའི་སློར། 

 ཁིད་མཁན་དགེ་རྒན་ཉམས་མློང་ལྡན་ལ། ཁདི་ཡུལ་འཛནི་གྲྭའི་སློབ་མ་ཉུང་བ། འཛནི་གྲྭ་རེའི་མི་གྲངས་༢༥ལས་མ་ིབརྒལ།
 ཁིད་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་བརློད་སིང་ན་ིསློབ་མའི་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་རིག་བློ་སློ་འབེད་པ་དང་གནད་དློན་ཐག་གཅློད་པའི་ནུས་པ་གསློ་སློང་བེད་པ།
 ཁིད་ཚན་གི་་སྣ་ཁ་་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཞིང་། གླུ་དབངས་དང་། ཧྥ་རན་སིའི་སད། མཛེས་རྩལ། ལུས་རྩལ། བདེ་ཐང་བཅས་ཡློད།
 སློབ་གྲྭར་འདུག་པའི་ཉནི་དང་སློབ་སློང་གི་དུས་ཡུན་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་བ།

རེ་ཞུའི་གསལ་བེད། 
མིག་སྔར་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀས་བིས་པ་ཁང་གི་རིམ་པ་དང་། ལློ་རིམ་དང་པློ་དང་གཉིས་པའི་སློབ་མ་བསྡུ་རུབ་བེད། རེ་ཞུ་ཡི་གེ་ལ་མིང་ཐློ་བཀློད་རེས། གཤམ་གི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་སློད་ནས་ཡར་སློད་ཆློག 

 སློབ་གྲྭ་ཚོགས་པའི་རིང་ལ་མི་དངློས་གློང་དུ་བརློད་པའི་ས་གནས་དེར་སློད་ཡློང་བའམ། ཡང་ན་སྦྲགས་ཐློག་ནས་གློང་གི་ས་གནས་དེར་སྐུར།
 གློག་རྡུལ་འདྲ་བཤུ་བས་རེས་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཡིག་སམ་འདིའི་ནང་ལ་ admissions@manhattancharterschool.org སྐུར།
 འདིེར་ (212) 533-2820 བརྙན་སེལ་སྐུར།

རེ་ཞུའི་ཡིག་ཆ་ཡར་སློད་རེས་འདིར་ (212) 533-2743 ཁ་པར་བཏང་ནས་ཁློ་ཚོ་རུ་འཕློད་ཡློད་མེད་བལྟ་དགློས། 

མཚམས་འཇློག་དུས་ཚོད་དང་རྒྱན་འཕེན་ཚུལ། 
རེ་ཞུའི་མཚམས་འཇློག་དུས་ཚདོ་ནི་༢༠༡༥ལློའི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡ཉིན་ག་ིཕི་དྲློ་ཚུ་ཚོད་ལྔ་པ། མཚམས་མ་འཇློག་སྔློན་ལ་འཕློད་ཟིན་པའི་རེ་ཞུ་རྣམས་རྒྱན་འཕེན་དགློས། རྒྱན་འཕེན་པའི་དུས་ཚོད་༢༩༡༥ལློའི་ཟླ་
༤ཡིན། མཇུག་འབྲས་སྦྲགས་ཐློག་ནས་རེ་འདུན་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་བསྐུར་ཡློང་བ་རེད། མཚམས་འཇློག་རེས་བསྐུར་བའི་རེ་ཞུ་དག་རེས་སྣློན་མངི་ཐློའི་ནང་དུ་འཇློག་རྒྱུ་ཡནི་ཞངི་། སློབ་མ་རྣམས་རེས་འཁློར་གི་
ལམ་ནས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

བསྡུ་ལེན་བེད་པའི་གློ་རིམ། 
བསྡུ་ལེན་བ་མིན་རྒྱན་འཕེན་པའ་ིསློ་ནས་ཐག་གཅློད་པ། སློབ་གྲྭ་ཚང་མས་གཤམ་ག་ིགློ་རིམ་ལ་བརེན་ནས་འློག་ག་ིསློབ་མ་རྣམས་དང་པློ་ནས་གདམ་པ། 

1. ཕུ་ནུ་མིང་སིང་སློབ་གྲྭའ་ིའདའིི་ནང་ཞུགས་ཟིན་པའི་སློབ་མ།
2. བིས་པ་ཁང་རེ་ཞུ་བས་པའི་སློབ་མས་དབིན་སད་ལས་ད་དུང་སད་རིགས་གཞན་པ་ཞིག་བཤད་ཤསེ་པ། ལློ་རིམ་དང་པློ་ནས་གཉིས་པའི་བར་གི་སློབ་མས་དབིན་སད་སློབ་སློད་བེད་མཁན་གི་

ཞབས་འདེབས་དང་དུ་བངས་པ།
a. སློབ་གྲྭའི་མངའ་ཁློངས་༡སི་ཁུལ་གི་ནང་ལ་བསྡད་ཡློད་པ།
b. སློབ་གྲྭའི་མངའ་ཁློངས་༡སི་ཁུལ་གི་ཕི་ལ་བསྡད་ཡློད་པ།

3. ཁྱིམ་ནང་དུ་དབིན་སད་གཙོ་བློ་བཤད་པའི་སློབ་མ་ཡིན་དགློས་པ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭའི་མངའ་ཁློངས་༡སི་ཁུལ་གི་ནང་ལ་བསྡད་པ།
4. ཆ་རེན་གཞན་དག་ཚང་མ་འཛོམས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་བིས་པ་ཁང་ནས་ལློ་རིམ་གཉིས་པའི་བར་དུ་ཞུགས་པ།

གློང་གི་གློ་རིམ་སྔ་ཕི་སིག་སྟངས་ལ་སྔློན་ཐློབ་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཁློ་ཐག་རེད། ད་ེམིན་གནས་ཚུལ་གཞན་པའི་སབས་ལ་འདེམ་ཐབས་གཉིས་པ་བེད་སད། དེ་འདེམ་ཚུལ་ནི་ལློ་རིམ་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་18%མིང་
ཐློ་སྟློང་པ་བཞག་བ་རེད། མངི་ཐློ་སྟློང་བ་དེ་ཁྱད་དུ་ ཁྱིམ་དུ་དབིན་ཇི་ལས་ད་དུང་སད་རིགས་གཞན་པ་ཞིག་ཤློད་བཞིན་ཡློད་ཅེས་རེ་ཞུ་ཡི་གེའི་ཐློག་གསལ་བཤད་བེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁ་གཏད་པ་རེད། ལློ་རིམ་དང་
པློ་ནས་གཉིས་པའི་བར་གི་སློབ་མིག་སྔར་དབིན་ཇི་སློབ་སློང་བེད་མཁན་གི་ཞབས་ཞུ་དང་དུ་བངས་དགློས། 
དང། ལློ་རིམ་དང་པློ་ནས་གཉིས་པའི་བར་ལ་དབིན་སད་སློབ་སློང་བེད་མཁན་གི་ཞབས་ཞུ་དང་དུ་བངས་ཅེས་  

མཐློང་ཆུང་མིན་པའི་གསལ་བཤད། ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭས་རིགས་རྒྱུད།  མི་རིགས་ཀི་རིགས་རྒྱུད། ཕློ་མློ། ལུས་སློན། རིག་པ། རྒྱུགས་འབྲས། ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་། ལུས་རྩལ་གི་ནུས་པ། མི་རིགས། ཆློས་ལུགས། ཁག་རྒྱུན། 
ཡང་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་གང་རུང་གིས་སློབ་མ་སུ་ལ་ཡང་མཐློང་ཆུང་བ་རྒྱུ་མིན། དེ་ལྟར་བས་ན་ཡང་ཁམིས་དང་མི་མཐུན་པ་རེད། སློབ་མ་བསྡུ་ལེན་བེད་མིན་དང་། སློབ་གྲྭརརེ་ཞུ་སློད་ཆློག་མིན་ལ། སློབ་
གྲྭས་སློབ་མའམ་ཁྱམི་བདག་༼སློབ་ཞུགས་རྒྱུགས་ལེན་དང་། ངློ་རྒྱུག རྩློམ་ཡགི གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཚོགས་འདུན་ལ་ཞུགས་པ༽བཅས་་བེད་པའི་བའི་རེ་བ་གང་ཡང་མི་འདློན། 

http://www.manhattancharterschool.org/
mailto:admissions@manhattancharterschool.org
mailto:admissions@manhattancharterschool.org
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སློབ་མའ་ིར་ེཞུའ་ིརའེུ་མགི 

 སློབ་གྲྭ 
མྰ་ཧྰ་ཐན་ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭ་ལ་ས་ཆ་མི་གཅིག་པའི་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཡློད། ཁྱེད་ཀིས་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ལ་རེ་ཞུ་འབུལ་བའམ་དུས་གཅིག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་གཉསི་ལ་རེ་ཞུ་འབུལ་ཆློག ཁྱདེ་ཉདི་ཀིས་སློབ་གྲྭ་གང་གདམ་པ་ཡིན། 
*༼མ་ཐ་ཡང་སློབ་གྲྭ་གཅགི་གདམ་དགློས༽

ར་ེཞུའ་ིལློ་རམི།༼   ༢༩༡༥-༢༠༡༦  སློབ་ལློ *:            བིས་པ་ཁང།            ལློ་རིམ་དང་པློ།            ལློ་རིམ་གཉིས་པ།            ལོ་རིམ་གསུམ་པ་ 
ང་ཚོས་ལློ་རིམ་༣–༥བར་གི་རེ་ཞུ་བསྡུ་ལེན་མི་བདེ་པ་ཡིན། 

སློབ་མས་མིག་སྔར་སློབ་གྲྭ་གང་དུ་ཡི་གེ་འདློན་བཞིན་ཡློད།:  _____________________________________________________________ 

སློབ་མ།  
མངི་།*: _________________________བར་མངི་། : ____________རུས།*: ___________________  གསབ་མངི: __________ 

སེས་པའ་ིདུས་ཚདོ།*:    ཟླ: _________ ཚསེ: _____ ལློ: ________     ཕློ་མློ། *:            ཕློ།            མློ། 
བིས་པ་ཁང་གི་སློབ་མའི་སེས་ཚོད་ངེས་པར་དུ་༢༠༡༠ལློའི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས་༣༡གམ་དའེི་ཡར་སྔློན་ལ་ཡིན་དགློས། 

སློབ་མའི་ཁྱིམ་དབིན་སད་ལས་གཞན་སད་རིགས་གཞན་པ་ཞིག་བཤད་ཤེས་པ་རེད་དམ།   
 རེད།མ་རེད།            གལ་ཏེ་བཤད་ཤེས་པ་ཡིན་ན་དབིན་སད་སློབ་སློང་བེད་མཁན་གི་ཞབས་ཞུ་དང་དུ་བངས་བཞིན་ཡློད་དམ།            ཡློད།             མེད། 

རགིས་རྒྱུད།:       མ་ེགངི་དབནི་ཏ་ིཔ།            ཡ་གངི་། མ་ིནག            ས་ིཕན་མ།ི            ཞ་ཝ་ེདབའི་མ།ི ཞ་ིབད་ེརྒྱ་མཚའོ་ི གངི་ཕན་དག་ག་ིགདློད་མའ་ིམ།ི  མ་ིདཀར་། 

ཁྱིམ་གི་སྡློད་གནས།*: ཁློམ་ལམ་ས་གནས།: __________________________________________  ཁང་པའི་སློ་རགས།:_________________ 
གྲློང་ཁྱེར།: _______________________________________ གིང་།: ___________  སྦྲགས་གཏློང་ཁུལ་ཨང་།: _________________ 
གལ་ཏེ་གནས་སབས་སྡློད་སའམ་གཏན་སྡློད་ཁུལ་སློབ་གྲྭའི་མངའ་ཁློངས་༡པློའི་སི་ཁུལ་ལ་ཡློད་ན། བསལ་འདེམས་པའི་རྒྱན་འཕེན་བརསྔློན་ཐློབ་ཀ་ིདབང་ཡློད། དེ་ལས་མང་བའི་བརྡ་འཕིན་དགློས་ན། སློབ་གྲྭ་དང་
འབེྲལ་བ་བ་རློགས། 

ཕུ་ནུ་མིང་སིང་། མིག་སྔར་མྰ་ཧྰ་ཐན་ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭའམ་མྰ་ཧྰ་ཐན་ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭ་༢པར་ཡློད་པའི་ཕུ་ནུ་མངི་སིང་ག་ིམིང་།*: ________________________________ 
མིག་སྔར་མྰ་ཧྰ་ཐ་ྰཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭའམ་མྰ་ཧྰ་ཁྱད་དབང་སློབ་གྲྭ་༢པ་ལ་རེ་ཞུ་བེད་བཞིན་པའི་ཕུ་ནུ་མིང་སིང་གི་མིང་།  ༼ རེ་ཞུ་རེའུ་མིག་གཞན་པ་ཞིག་འབིྲ་དགློས: __________________ 

ཕ་མ། /ཁམིས་བཀློད་ལྟ་སློང་པ། (༡) མངི་།*____________________________________________________________________ 
སློབ་མ་དང་འབེྲལ་བ། *: ______________________ ཁ་པརཨ་་གྲངས།: _____________________________________________ 
ཁྱིམ་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།: ________________________  གློག་རྡུལ་ཡིག་སམ།: _________________________________________ 
ཕ་མ། /ཁམིས་བཀློད་ལྟ་སློང་པ། (༢) མངི་། ____________________________________________________________________ 
སློབ་མ་དང་འབེྲལ་བ།: _______________________  ཁ་པརཨ་་གྲངས།: _____________________________________________ 
ཁྱིམ་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།: ________________________  གློག་རྡུལ་ཡིག་སམ།: _________________________________________ 

ཕ་མ།/ཁིམས་མཁན་ལྟ་སློང་པས་མིང་ཐློ་འགློད་པ། 
ངས་རེ་ཞུ་འདིར་མངི་ཐློ་བཀློད་ནས། གློང་གི་ནར་མ་སློན་པའི་བིས་པ་དག་གི་ཕ་མ/ཁིམས་བཀློད་ལྟ་སློང་པ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན།  ནར་མ་སློན་པའི་བིས་པ་དེས་མྰ་ཧྰ་ཐན་སློབ་གྲྭ /མ་ཧྰ་སློབ་གྲྭ་༢པར་སློབ་སློང་བེད་
པར་བློར་བབ། 
__________________________________________  ___________________________ 
ཕ་མ།/ཁིམས་མཁན་ལྟ་སློང་པས་མིང་ཐློ་འགློད་པ། ______________________________________ ཚེས་གྲངས། ______________________ 

*སར་རགས་ཅན་གི་སྟློང་ཆ་དག(*) ངེས་པར་དུ་ཁ་སློང་དགློས། སར་རགས་མདེ་པའི་སྟློང་ཆ་ཁ་སློང་མིན་གང་མློས་ཡིན་ལ། ཁ་མ་སློང་ན་ཡང་སློབ་ཞུགས་རེ་ཞུ་ལ་གནློད་སློན་མེད། སློབ་གྲྭས་རེ་བར་ཁྱིམ་
བདག་དང་ཁིམས་མཁན་ལྟ་སློང་པ་ཚོས་འབེྲལ་གཏུག་བེད་ཐབས་འབིྲ་དགློས། གལ་ཏེ་མི་གྲངས་ཡློད་ན་ང་ཚོས་ལམ་སེང་ཁྱདེ་ཉདི་དང་འབེྲལ་བ་བེད་ཐུབ། 

ནང་ཁུལ་མ་གཏློགས་བེད་སད་བ་མི་ཆློག 
འཐད་པ།: _____________ CSD: _________ གསལ་བཤད།: _________________  

 Manhattan Charter School (100 Attorney St) Manhattan Charter School 2 (220 Henry St) 

2019-20 Enrollment 2018-19 Waitlist 2019-20 Enrollment 2018-19 Waitlist

http://www.manhattancharterschool.org/
mailto:admissions@manhattancharterschool.org
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