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कार्यसूची
कार्वक्षेत्रको समार्ोजि ककि?

कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा
चरण 3 का टटप्पणीहरू

कार्वक्षेत्र समार्ोजिको मापदण्ि
कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको र्ोजिा
चरण 3 सािो समूहमा प्रनिकिर्ा संकलि



▪ New John R. Lewis एललमेन्टरी
स्कूल अगस्ट 2019 मा खुल्दै

▪ केही समर्मा लागग Fernbank 

एललमेन्टरी स्कूल र Briar

Vista एललमेन्टरी स्कूल 
पठाइएका वर्द्र्ार्थीहरूलाई 
फेरर Cross Keys क्लस्टर 
एललमेन्टरी स्कूलमा 
समार्ोजि गररिेछ।

▪ Fernbank एललमेन्टरी स्कूलमा 
सर्ौं लसटहरू उपलब्ध हुिेछि  

कार्वक्षेत्रको समार्ोजि 
ककि?

Druid Hills क्लस्टर एललमेन्टरी स्कूल
एललमेन्टरी उपस्स्िति क्षेत्र
क्लस्टर
(हाई स्कूल िर्था लमिल स्कूलको कार्वक्षेत्र)

एमोरी पररलिष्टहरू (मुद्दाका विषर् हुनेेनने  )

Legend

माइल

Druid Hills क्लस्टर 
एललमेन्टरीको कार्यके्षत्र समार्ो ने

वर्द्र्माि उपस्ट्स्र्थनि क्षेत्र
सोमर्ार, अक्टोबर 01, 2018

Fernbank एललमेन्टरी
स्कूलको उपस्ट्स्र्थनि के्षत्र



कार्वक्षेत्रको
समार्ोजि ककि?

▪Fernbank एललमेन्टरी 
स्कूलबाट करी 250 जिा 
र Briar Vista एललमेन्टरी
स्कूलबाट करीब 60 जिा 
वर्द्र्ार्थी Cross Keys 
क्लस्टरमा फककिँ दैछि  

▪ वर्द्र्ार्थीको चाप Laurel 
Ridge एललमेन्टरी स्कूल 
(112%) र McLendon 
एललमेन्टरी स्कूल (95%) 
मा बढी भएकाले

Druid Hills क्लस्टर 
एललमेन्टरीको कार्यके्षत्र समार्ो ने

वर्द्र्माि उपस्ट्स्र्थनि क्षेत्र
सोमर्ार, अक्टोबर 01, 2018

Fernbank एललमेन्टरी
स्कूलको उपस्ट्स्र्थनि के्षत्र
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एमोरी पररलिष्टहरू (मुद्दाका विषर् हुनेेनने  )

Legend

माइल
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कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा
▪सामुदानर्क बैठकको प्रकिर्ा
▪सबैजिा समाि रूपमा सहभागी हुिेछि  
▪बैठकहरू ठूलो सामूटहक प्रस्िुनि देखाएर सुरू 
हुिेछि  

▪स-सािा समूहलाई छुट्टा-छुटै्ट सत्रहरूमा वर्भाजि 
गररिेछ

▪स-सािा समूहहरूलाई िाललम प्राप्ि कमवचारीले 
सहार्िा गिेछि  

▪प्रकिर्ामा समाििा
▪मापदण्िको बारेमा केस्ट्न्िि छलफल गररिेछ



कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा

चरण 1
पररचर् र 
प्रनिकिर्ा

(अक्टोबार 1, 

2018)

Druid Hills MS

चरण 2
र्ैकस्ट्ल्पक 
वर्कल्पहरू

(अक्टोबर 25, 

2018)

Druid Hills MS

चरण 3
कमवचारीहरूले

लसफाररस गरेको 
र्ोजिा

(िोभेम्बर 28, 

2018)
Druid Hills MS

बोर्यको
पहहलो प्रस्िुति

निरीक्षकको 
लसफाररस

(जिर्री 7, 2019)

AIC

बोर्यको
अनुेमोदने
निरीक्षकको 
लसफाररस

(फेब्रअुरी 2019)
AIC

चरण 1-3 मा सार्वजनिक बैठकहरू बस्िेछ र अिलाइि माफव ि
प्रनिकिर्ा ललइिेछ

www.dekalbschoolsga.org/redistricting



कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा
▪ पटहलो चरण – Druid Hills MS– अक्टोरब 1, 2018

▪ उद्देश्र्: बोिवद्र्ारा स्र्ीकृि मापदण्ि लभत्र रहेर सामुदार्को सुझार् एर्म   
प्रनिकिर्ा प्राप्ि गिे

▪ दोस्रो चरण – Druid Hills MS– अक्टोबर 25, 2018

▪ उद्देश्र्: बोिवद्र्ारा स्र्ीकृि मापदण्िको आधारमा स्कूलको कार्वक्षेत्र 
समार्ोजिको सम्बन्धमा प्रस्िुि वर्कल्पहरूको बारेमा सामुदार्को सुझार् 
एर्म   प्रनिकिर्ा प्राप्ि गिे

▪ िेस्रो चरण – Druid Hills MS– िोभेम्बर 28, 2018

▪ उद्देश्र्: बोिवद्र्ारा स्र्ीकृि मापदण्िको आधारमा कमवचारीद्र्ारा लसफाररस 
गररएको र्ोजिाको बारेमा सामुदार्को सुझार् एर्म   प्रनिकिर्ा प्राप्ि गिे



कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा
र्स प्रकिर्ाको पररणाम स्र्रूप निस्ट्म्ििे बोिव▪ द्र्ारा स्र्ीकृि 
ररडिस्ट्स्िस्ट्क्टङ र्ोजिा अगस्ट 2019 बाट प्रभार्कारी हुिेछ।
5 ▪ कक्षामा जािे वर्द्र्ार्थीहरू सामु आफ्िो पुरािै स्कूलमै 
पढ्िे वर्कल्प हुिेछ, जसका लागग उिीहरूलाई र्ािार्ािको 
सुवर्धा प्रदाि गररिे छैि
सुपरररे्क्षकहरूको लसफाररस सार्वजनिक संलग्ि▪ िाका सबै 
िीिर्टा राउण्िका प्रनिकिर्ामा आधाररि छ र आज रािी 
(राउण्ि िीि) मा प्रस्िुि गररए वर्कल्पहरू जस्िो वर्ल्कुल 
िदेखखि सक्छ।
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चरण 3 मा प्राप्ि भएका टटप्पणीहरू
▪Carahan Rd र Scott Blvd कररिोरहरूका िाकफकको बारे र 
भार्ी वर्कासको प्रभार् बारे समग्र सरोकार
▪विकल्प 1- Briar Vista मन्टेश्िरी र प्रारस्भिक लसकाइ केन्र लस यनेा 
गनुेयहोस  : अनिररक्ि प्रारस्ट्म्भक-लसकाइका अर्सरहरू उपलब्ध 
गराउाँछ, भीिबाट आराम टदन्छ।
▪विकल्प 2- अखण्र् तनमेकहरूको तनेमायणमा केस्न्रि हुनेे: बढी 
भीिबाट आराम उपलब्ध गराउाँछ, Medlock र आसन्ि 
नछमेकहरूलाई साँगसाँग ैराख्छ र वर्कल्प 1 भन्दा
रुचाइएकोमा पछव
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कार्वक्षेत्र समार्ोजिको मापदण्ि
▪बोिवको िीनि AD: स्कूलको कार्वके्षत्रमा गररएको 
पररर्िविले प्रार्थलमक िर्था द्वर्िीर्क मापदण्िलाई 
पररभाविि गदवछ

▪प्रार्थलमक मापदण्ि लोस्ट्जस्ट्स्टक्समा आधाररि
▪भौगोललक निकटिा 
▪ लिक्षण क्षमिा
▪अपेक्षक्षि भिाव सङ्खख्र्ा

ध्र्ाि टदिुपिे कुरा: अन्र् मापदण्िहरूमा पनि ध्र्ाि टदिुपिे 
भएकाले वर्द्र्ार्थीहरूलाई सधैँ िस्ट्जकको स्कूलमा निटदवष्ट िगररि 
सक्छ



कार्वक्षेत्र समार्ोजिको मापदण्ि
▪द्वर्िीर्क मापदण्ि, जब प्रार्थलमक मापदण्िले 
एकभन्दा बढी वर्कल्प इंगगि गछव
▪सुरक्षा िर्था िाकफक अर्स्र्था
▪अनिल्लो पटक गरेको कार्वक्षेत्र समार्ोजि
▪वर्ििे कार्विमहरूको सन्िुलि, (जस्िै, ESOL, 
स्कूल छिौट, आटद)

▪स्कूल कफिर सम्बन्धि
▪अक्षि नछमेकी स्कूलहरू
▪प्रभार्कारी िर्था लमिव्र्र्ी कार्वसञ्चालि
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कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको र्ोजिा

समदुार्को पषृ्ठपोिणमा आधाररि:

▪ िाकफकका सरोकारहरू
▪ वर्ििे गरी र्ोजिाबद्ध धेरै

संख्र्ामा िर्ााँ हाउस्ट्जङ वर्कास 
सटहिको भार्ी भीिका गचन्िाहरू



कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको वर्कल्प

▪A: 23 Briar Vista ES 
वर्द्र्ार्थीहरूलाई 
Fernbank ES मा



▪B: 0 Laurel Ridge ES 
वर्द्र्ार्थीहरूलाई 
Briar Vista ES मा
▪C: 154 Laurel Ridge 

ES वर्द्र्ार्थीहरूलाई 
Fernbank ES मा
▪D: 46 McLendon ES 
वर्द्र्ार्थीहरूलाई 
Fernbank ES मा

कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको वर्कल्प



कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको र्ोजिा
सारांि

व्र्ाख्र्ा
कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको वर्कल्प

सनेुयपनेे
विद्र्ािीको
सङ्खख्र्ा

िहनेीर् 
कटौिी

223 -10



BRIAR VISTA ES मन्टेश्र्री 
• कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको 

र्ोजिामा, Briar Vista मन्टेश्र्री हालको 
मन्टेश्र्री कार्विममा नछमेकी 
वर्द्र्ालर्को रूपमा रहि जारी रहिेछ।

• समार्ोजि गररएका वर्द्र्ार्थीहरूसाँग 
र्ािार्ाि उपलब्ध गराइए बबिा Briar 
Vista ES को मन्टेश्र्री कार्विममा रहि 
वर्कल्प हुिेछ।



कार्यसूची
कार्वक्षेत्रको समार्ोजि ककि?

कार्वक्षेत्र समार्ोजि प्रकिर्ा
चरण 3 का टटप्पणीहरू

कार्वक्षेत्र समार्ोजिको मापदण्ि
कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको र्ोजिा
चरण 3 सािो समूहमा प्रनिकिर्ा संकलि



चरण 3 सािा समूहमा प्रनिकिर्ा संकलि
उद्देश्र्

बोिवद्र्ारा स्र्ीकृि मापदण्िको आधारमा सुझार् 
एर्म   प्रनिकिर्ा संकलि गिे

छलफलका लागग प्रश्िहरूको िङृ्खखला



1. कमवचारीद्र्ारा लसफाररस गररएको र्ोजिाको राम्रा र 
िराम्रा पक्षहरू के-के हुि   (जिसमुदार्को प्रनिकिर्ाको 
आधारमा)?

2. निरीक्षकले बोिवले अिुमोदि गरेका मापदण्िका 
सम्बन्धमा बोिव समक्ष ‘निरीक्षकको सुझार्’ पेि गिे 
भएकाले उहााँले सो मापदण्िसाँग सम्बस्ट्न्धि अन्र् कुि-
कुि कुराहरू ध्र्ाि टदिुपलाव?

चरण 3सािा समूहमा प्रनिकिर्ा संकलि
प्रश्िहरू



चरण 3 सािा समूहमा प्रनिकिर्ा संकलि
आधारभूि निर्महरू

▪सहार्कहरू िटस्र्थ सहभागीहरू हुि  
▪मापदण्िसाँग सम्बस्ट्न्धि सुझार् एर्म   प्रनिकिर्ालाई मात्र ध्र्ाि टदि सककन्छ
▪ DCSD ले सबै उपरु्क्ि सुझार् एर्म   प्रनिकिर्ाहरू ललिेछ र नििमागर्थ वर्चार 
गिेछ

▪र्ोजिाहरू िर्ार पादाव कमवचारीहरूले वर्लभन्ि पररपे्रक्ष्र् र लोस्ट्जस्ट्स्टकल 
सीमाहरूको सन्िुलि लमलाउिुपिे भएकाले सबै सुझार्हरूलाई समार्ोजि गिव 
सककाँ दैि

▪ एक-अकावका वर्चारहरूको सम्माि गिे
▪ कृपर्ा िोट कािवमा प्रश्िहरू लेख्िुहोस  
▪ प्रश्िहरूलाई www.dekalbschoolsga.org/redistricting रे्बसाइटमा सम्बोधि 
गररिेछ

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting


आइटदिुभएकोमा धन्र्र्ाद!

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


