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Stone Mountain এবং Clarkston এর ক্লাস্টার পনুডবিনযাসসর ডবষস়ে আস াচনার জনয ডিনটি সবিজনীন সো ঘ াষণা করসে DeKalb County School District। 

সাসবক Wadsworth কযাম্পাসস 2.5 বেসরর জনয অস্থা়েীোসব স্থানান্তসরর পর 3 জান়ুোডর 2018 িাডরসে Rockbridge Elementary School এর নিুন স্থাপনা চা  ু

হসব। নিুন স্থা়েী স্থাপনায় প্রথম পূণি সু্ক  বষি 2018 সাস র শরৎ ঘথসক শরু ুহসব। 

এই নিুন, বহৃত্তর স্থাপনার মাধ্যসম স্থান বডৃির েস  Stone Mountain এবং Clarkston এর ক্লাস্টাসর েডিির জনয ঘে ডেড় িা পুনডবিনযাস করার সপুাডরশ করা হসে। ডিডিক্ট 

পুনডবিনযাসসর এই সপুাডরশ, শরৎ 2018 ঘথসক কােিকর হসব, ো ক্লাস্টারগসু ার সু্কস র ওপর সম্ভাবয প্রোব ঘে সব। 

 

ঘেসব এড সমন্টাডর সু্কস র ওপর প্রোব পড়সি পাসর: 
▪ Allgood ES (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Dunaire ES (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Hambrick ES (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 
▪ Indian Creek ES (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Jolly ES (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Rockbridge ES (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 
▪ Stone Mill ES (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 
▪ Stone Mountain ES (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 

ঘেসব ডমি  সু্কস র ওপর প্রোব পড়সি পাসর: 
▪ Freedom MS (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Stone Mountain MS (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 

 
ঘেসব হাই সু্কস র ওপর প্রোব পড়সি পাসর: 

▪ Clarkston HS (Clarkston ক্লাস্টাসর) 
▪ Stone Mountain HS (Stone Mountain ক্লাস্টাসর) 

 

ডিসডিক্ট পুনডবিনযাস প্রডি়ো িমবধ্িমানোসব ডনডদিষ্ট কডমউডনটি প্রডিডিয়ার ডিনটি রাউন্ড দ্বারা চাড ি হ়ে। কডমউডনটি প্রডিডিয়ার ডিনটি রাউন্ড সমাপ্ত হস  সপুাডরনসেনসিন্ট-প্রস্তাডবি 

ডিসডিক্ট পুনডবিনযাস পডরকল্পনা অনসুমাদসনর জনয 2018 সাস র ঘেব্রু়োডরসি ঘবাসিি  ঘপশ করা হসব। 

দ্রষ্টবয: ডিনটি রাউসন্ডর সমস্ত মন্তবয ডনসচ িাড কােুক্ত ডিসডিক্ট পনুডবিনযাসসর মানদসে সীমাবি থাকসব: 
 

1. ডনরাপত্তা এবং োন চ াচস র অবস্থা 
2. আসগর ডিসডিক্ট পুনডবিনযাস 
3. আসশপাসশর/সডিডহি এ াকা 

 

4. ডবসশষ কমিসূডচ, অথিাৎ, ডবসশষ চাডহদা সম্পি ডশক্ষাথীসদর প্রসয়াজন ডমোসি অডিডরক্ত ঘেডণকক্ষ বা স্থান প্রস়োজন 
হস  ঘসসব কমিসূডচ 

5. সু্কস র ডেিার সংেডুক্ত 
6. দক্ষ এবং সােয়ী কমিকাে 

 

সবিজনীন প্রডিডিয়ার: রাউন্ড 1 (নসেম্বর 2, 2017, সন্ধ্যা 6:30 োয় Freedom MS-এ) 

এই ববঠসকর উসেশয হ  ডনম্নরূপ কডমউডনটি ঘথসক িথয সংগ্রহ ও িাসদর িথয প্রদান: 
 

1. ডিডিক্ট পনুডবিনযাসসর সপুাডরসশর ঘক্ষসে েূডমকা পা নকারী উপাদানসমূসহর সংডক্ষপ্ত ডববরণ 

2. প্রোডবি হসি পাসর এমন সু্ক  এবং েডিি/উপডস্থডি এ াকার িাড কা 

3. ডিডিক্ট পনুডবিনযাস প্রডিয়া ও মানদে সম্পসকি  কডমউডনটি ঘথসক সাধ্ারণ ও প্রাথডমক িথয গ্রহণ এবং িাসদরসক অনরুপূ িথয প্রদান  
 

দ্রষ্টবয: এই প্রথম রাউসন্ডর ববঠসক সবিসাধ্ারসণর ডবসবচনার জনয ঘকান পডরকল্পনা ঘপশ করা হসব না। প্রাপ্ত সব মন্তবয স্টাে কিৃিক ডবসেষণ ও সমন্বয় করা হসব এবং ডিডিক্ট পনুডবিনযাসসর 

ডিনটি ডবকল্প বিডর কসর ডদ্বিী়ে ববঠসক কডমউডনটির প্রডিডি়োর জনয উপস্থাপন করা হসব। 

সবিজনীন প্রডিডিয়ার: রাউন্ড 2 (নসেম্বর 30, 2017, সন্ধ্যা 6:30 োয় Freedom MS-এ) 

এই ববঠসকর উসেশয হ  সম্ভাবয ডিডিক্ট পনুডবিনযাসসর জনয ডিনটি ডবকল্প উপস্থাপন, এবং প্রডিটি ডবকসল্পর ডবডেি উপাদাসনর ওপর কডমউডনটির / প্রডিডি়ো গ্রহণ করা। 

দ্রষ্টবয: এই ডদ্বিী়ে-রাউসন্ডর ববঠসকর মন্তবয সম্ভাবয ডিডিক্ট পনুডবিনযাসসর জনয একটি স্টাে-প্রস্তাডবি ডবকল্প বিডর করসি বযবহার করা হসব, ো িৃিী়ে রাউসন্ড সপিাবজনীন মন্তবয এবং 

প্রডিডিয়ার জনয উপস্থাপন করা হসব। 

সবিজনীন প্রডিডিয়া: রাউন্ড 3 (জানয়ুাডর 11, 2017, সন্ধ্যা 6:30 োয় Freedom MS-এ) 
 

এই িৃিীয় ও চূড়ান্ত-রাউসন্ডর উসেশয হ  ববঠসক সম্ভাবয ডিডিক্ট পুনডবিনযাসসর জনয একটি স্টাে-প্রস্তাডবি ডবকল্প উপস্থাপন, এবং এই ডবকসল্পর ওপর কডমউডনটির প্রডিডিয়া গ্রহণ করা। 

ILAGNEB  
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দ্রষ্টবয: উপস্থাডপি একক ডবকল্পটিসি ডদ্বিীয় রাউসন্ড উপস্থাডপি ঘকান একক ডবকসল্পর প্রডিে ন থাকসি হসব এমন নয়। বরং, এই ডবকল্পটি হসব প্রথম এবং ডদ্বিীয় রাউন্ড ঘথসক সংকড ি 

সব সবিজনীন মন্তসবযর ডেডত্তসি প্রণীি এবং স্টাসের ডবসেষণ সম্বড ি। ডবসবচয পডরকল্পনার ডনডদিষ্ট উপাদাসনর সাসথ সম্পডকি ি কডমউডনটির প্রডিডিয়ায় এই একক ডবকসল্পর প্রোব/ে াে  

থাকসব। এোই  চূডান্ত পডরকল্পনা হসি হসব এমনটি ন়ে। 

সপুাডরনসেনসিন্ট-প্রস্তাডবি ডিসডিক্ট পুনডবিনযাস পডরকল্পনা 

সবিজনীন প্রডিডিয়ার (এবং ডবসশষ কসর সবসচস়ে সাম্প্রডিক স্টাে-প্রস্তাডবি ডবকল্প) সবকটি রাউন্ড ঘথসক কডমউডনটির প্রডিডি়োর ডেডত্তসি সপুাডরনসেনসিন্ট প্রস়োজন মসন করস  িাসি 

পডরবিিন আনসবন এবং ঘবাসিি র অনসুমাদসনর জনয সপুাডরনসেনসিন্ট-প্রস্তাডবি ডিডিক্ট পনুডবিনযাসসর পডরকল্পনা জমা ঘদসবন। 

 

ঘবাসিি র অনসুমাদন (ঘেব্রুয়াডর 2018) 

ঘবাসিি র অনসুমাদন ঘেব্রু়োডর 2018 নাগাদ প্রিযাডশি, এবং ঘকান েডিি/উপডস্থডি-এ াকা সমন্ব়ে কােিকর হসব শরৎ 2018 নাগাদ। 

 

ডবস্তাডরি িসথযর জনয অনগু্রহ কসর ঘদেনু www.dekalbschoolsga.org/redistricting । 

ILAGNEB  

http://www.dekalbschoolsga.org/redistricting

