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Stone Mountain and Clarkston क्लस्टरहरूमा स्कूल डिस्ट्स्िक्टहरूको समार्ोजनको बारेमा छलफल गनय DeKalb काउन्टी स्कूल डिस्ट्स्िक्टले तीनवटा सावयजननक 
बठैक आर्ोजना गरै्दछ। 

नर्ााँ ननर्मयत Rockbridge Elementary School जनवरी 3, 2018 रे्दखि िोल्ने र्ोजना छ। र्सलाई अस्थार्ी रूपमा 2.5 वर्यका लागग पहहलेको Wadsworth 
क्र्ाम्पसमा साररएको गथर्ो। नर्ााँ स्थार्ी भवनमा पहहलो शैक्षक्षक वर्य सन ्2018 को शरर्द ऋतुरे्दखि सुरू हुाँरै्दछ। 

र्ो नर्ााँ तथा पहहलेभन्र्दा ठूलो भवनमा पर्ायप्त ठाउाँ  भएकाले Stone Mountain and Clarkston क्लस्टरका स्कूलहरूमा ववद्र्ाथीहरूको अत्र्गधक चापलाई 
सुव्र्वस्ट्स्थत गनयका लागग स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन गनय र्सफाररस गररएको छ। सन ्2018 को शरर्द ऋतुरे्दखि लाग ूहुने र्स स्कूल कार्यक्षेत्र समार्ोजन कार्यले 
सम्भवतः ती क्लस्टरका नछमेकी स्कूलहरूलाई प्रभाव पानय सक्छ। 

 

प्रभाव पनय सक्ने एर्लमेन्टरी स्कूलहरू: 
▪ Allgood ES (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Dunaire ES (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Hambrick ES (Stone Mountain क्लस्टरमा) 
▪ Indian Creek ES (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Jolly ES (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Rockbridge ES (Stone Mountain क्लस्टरमा) 
▪ Stone Mill ES (Stone Mountain क्लस्टरमा) 
▪ Stone Mountain ES (Stone Mountain क्लस्टरमा) 

प्रभाव पनय सक्ने र्मिल स्कूलहरू: 
▪ Freedom ES (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Stone Mountain MS (Stone Mountain क्लस्टरमा) 

 
प्रभाव पनय सक्ने हाई स्कूलहरू: 

▪ Clarkston HS (Clarkston क्लस्टरमा) 
▪ Stone Mountain HS (Stone Mountain क्लस्टरमा) 

 

स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन कार्य समुर्दार्को तीन चरणको ववशेर् सहर्ोग तथा सुझावको आधारमा गररन्छ। समुर्दार्को सुझाव र्लने तीन ैवटा चरण सम्पन्न भएपनछ, 
स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजनको सम्बन्धमा ननरीक्षकले र्सफाररस गरेको र्ोजनालाई स्वीकृत गनयका लागग फेब्रअुरी 2018 मा बोिय समक्ष प्रस्ततु गररनेछ। 

ध्र्ान हर्दनपुने कुरा: तीन ैचरणमा प्राप्त सम्पणूय हटप्पणीहरू स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन सम्बन्धी तल उस्ट्ल्लखित मापर्दण्िहरूमा सीर्मत रहनेछन:् 
 

1. सुरक्षा तथा िाफफक अवस्था 
2. अनिल्लो पटक गरेको कार्यक्षेत्र 

समार्ोजन 
3. अक्षत नछमेकी स्कूलहरू 

 

4. ववशेर् कार्यक्रमहरु, अथायत,् कक्षाकोठामा बढी ठाउाँ  चाहहने ववशेर् आवश्र्कता भएका ववद्र्ाथीहरूलाई 
सहार्ता गने कार्यक्रमहरू 

5. स्कूल फफिर सम्बन्धन 
6. प्रभावकारी तथा र्मतव्र्र्ी कार्यसञ्चालन 

सवयसाधारणको सझुाव: चरण 1 (नोभेम्बर 2, 2017, सााँझ 6:30 बजे Freedom MS मा) 
र्स बठैकको उदे्दश्र् समुर्दार्साँग ननम्नर्लखित जानकारी आर्दान-प्रर्दान गनुय हो: 
 

1. स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन गने र्सफाररस गनुयका ववर्भन्न कारक तत्त्वहरूको संक्षक्षप्त वववरण 
2. प्रभाव पनय सक्ने स्कूल तथा स्कूलका कार्यक्षेत्रहरूको सूची 
3. स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन प्रफक्रर्ा तथा मापर्दण्िको सम्बन्धमा समुर्दार्बाट र्लइने/समुर्दार्लाई हर्दइने सामान्र् तथा प्राथर्मक जानकारी  

 
ध्र्ान हर्दनपुने कुरा: र्ो पहहलो चरणको बठैकमा सवयसाधारणको ववचारको लागग कुन ैपनन र्ोजनालाई प्रस्ततु गररने छैन। बठैकमा प्राप्त सब ैहटप्पणीहरूलाई स्कूलको 
कार्यक्षेत्र समार्ोजन सम्बन्धी तीन वटा ववकल्पहरू तर्ार पानय कचायरीको ववश्लेर्णसाँग संर्ोजन गररनेछ। ती तीनवटा ववकल्पहरूलाई र्दोस्रो बठैककमा समुर्दार्को सुझाव 
तथा पषृ्ठपोर्णको लागग प्रस्तुत गररनेछ। 
सवयसाधारणको सझुाव: चरण 2 (नोभेम्बर 30, 2017, सााँझ 6:30 बजे Freedom MS मा) 
र्स बठैकको उदे्दश्र् सम्भाववत कार्यक्षते्र समार्ोजन सम्बन्धी तीनवटा ववकल्पहरू प्रस्तुत गनुय र प्रत्रे्क ववकल्पका ववर्भन्न तत्वहरूको सम्बन्धमा समुर्दार्को 
सुझाव/पषृ्ठपोर्ण र्लन ुहो। 

ध्र्ान हर्दनपुने कुरा: र्स र्दोस्रो चरणको बठैकबाट प्राप्त हटप्पणीहरूलाई सम्भाववत कार्यक्षेत्रको समार्ोजनका लागग कमयचारीले र्सफाररस गरेको एउटा ववकल्प तर्ार पानय 
प्रर्ोग गररनेछ, जसलाई तेस्रो चरणको बठैकमा सवयसाधारणको हटप्पणी तथा सुझाव र्लनका लागग प्रस्ततु गररनेछ। 

सवयसाधारणको सझुाव: चरण 3 (जनवरी 11, 2018, सााँझ 6:30 बजे Freedom MS मा) 
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र्ो तेस्रो तथा अस्ट्न्तम चरणको बठैकको उदे्दश्र् सम्भाववत कार्यक्षेत्रको समार्ोजनका लागग कमयचारीले र्सफाररस गरेको एउटा ववकल्प प्रस्ततु गनुय र र्स ववकल्पको 
सम्बन्धमा समुर्दार्को सझुाव/पषृ्ठपोर्ण र्लन ुहो। 

ध्र्ान हर्दनपुने कुरा: तेस्रो चरणमा प्रस्तुत गररएको एकल ववकल्प र्दोस्रो चरणमा प्रस्तुत गररएको कुन ैपनन ववकल्पसाँग मेल निान पनन सक्छ। र्ो ववकल्प पहहलो 
चरण र र्दोस्रो चरणबाट संकलन गररएका सवयसाधारणका हटप्पणीहरूका साथ ैकमयचारीको ववश्लेर्णलाई ध्र्ानमा रािेर तर्ार पाररनेछ। र्ो एउटा ववकल्प प्रस्ततु गनायले 
ननहर्दयष्ट र्ोजनाका ववशेर् तत्वहरूको सम्बन्धमा समुर्दार्को केस्ट्न्ित सझुाव प्राप्त गनय सफकनेछ। र्ो र्ोजनालाई अस्ट्न्तम र्ोजना नहुन पनन सक्छ।  

ननरीक्षकले र्सफाररस गरेको स्कूल कार्यक्षते्रको समार्ोजन र्ोजना 
सब ैचरणबाट समुर्दार्को सुझाव तथा पषृ्ठपोर्ण (र ववशेर् रूपमा कमयचारीले र्सफाररस गरेको हालैको ववकल्प) को आधारमा, ननरीक्षकले आवश्र्क पररवतयनहरू गरेर 
स्कूलको कार्यक्षेत्र समार्ोजन र्ोजनालाई बोियको स्वीकृनतको लागग पेस गनुयहुनेछ। 
 
बोियको स्वीकृनत (फे्रब्रअुरी 2018) 
फेब्रअुरी 2018 मा बोियबाट स्वीकृनत प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ र स्कूलको कार्यक्षेत्रमा भएको कुन ैपनन पररवतयन सन ्2018 को शरर्द ऋतुरे्दखि लागू हुनेछ। 
 
पणूय वववरण तथा जानकारीका लागग www.dekalbschoolsga.org/redistricting मा जानहुोस।् 

ILAPEN  

http://www.dekalbschoolsga.org/redistricting

