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John R. Lewis Elementary School এর বিবিক্ট পুনবি িনযোস 

অলক্টোির 24, 2018 সন্ধ্যো 7:40 – 8:30 

Cross Keys High School 

 

 

ছ োট গ্রুলপর মলনোবনলিশ করোর প্রশ্নসমূহ 

1. Cross Keys and Chamblee clusters এর শিক্ষার্থীদের জন্য ক ান্ শিষদে মদন্াশন্দিি  রা িা তাদের জন্য 

ক ান্ শি ল্প আপশন্ কেরা মদন্  দরন্? 

2. প্রশতটি শি দল্পর খ ুঁটিন্াটি  ী  ী? 

a. শি ল্প 1 – John R. Lewis Elementary এর োদর্থ নন্ দিযর প্রশত গুরুত্ব প্রোন্ 

b. শি ল্প 2 – েংলগ্ন এলা ােমূদের শেদ  গুরুত্ব প্রোন্  

 

সহোয়তোকোরী অংশগ্রহণকোরীলের জনয মূ  নীবত 

•  ম মচারীরা ক িল ওপদর উদেশখত শন্র্ মাে /মান্েণ্ড েম্পশ মত প্রশতক্রিো শিদিচন্া  রদত পারদিন্  

• স্ক ল শেদেদমর  ম মচারীরা েমস্ত যর্থাযর্থ প্রশতক্রিো গ্রের্ এিং শিদিচন্া  রার িযাপাদর প্রশতশ্রুশতিদ্ধ  

• শি ল্প প্রর্েদন্  ম মচারীরা অিিযই শিশিন্ন েৃটিিশি এিং কযৌক্রি  েীমািদ্ধতার কপ্রশক্ষদত িারোময রক্ষা 

 রদিন্, েি প্রশতক্রিো অন্তিভ মি  রা যাদি ন্া  

• অন্ গ্রে  দর এদ  অদন্যর মতামতদ  শ্রদ্ধা  রদিন্  

• কন্াি  াদডমর মাধ্যদম শলশখতিাদি, অর্থিা ওদেিোইি িা ডা  কযাদে (শন্দচ তাশল ািভি) েমস্ত প্রশ্ন জমা 

কেদিন্  
 

John R. Lewis Elementary বিবিক্ট পুনবি িনযোস – জনসভো #3 

নলভম্বর 27, 2018 – Cross Keys High School  

সন্ধ্যো 7:00 – 8:30  

কম িচ্োরীলের সুপোবরশকৃত পবরকল্পনো উপস্থোপনো 

সন্ধ্যো 6:30– 8:30  বনিন্ধ্ন  ক্রজম লশি 

সন্ধ্যো 7:00 – 7:30  স্বোগ্ত এিং সংবিপ্ত বিিরণ  
 

ক্রজম 

সন্ধ্যো 7:40 – 8:30  ছ োট গ্রুপলক সহোয়তো শন্ধ্ মাশরত ক্লােরুম 

প্রোথবমক বনণ িোয়ক/মোনেণ্ড  মোধ্যবমক বনণ িোয়ক/মোনেণ্ড  

1. কিৌেশল  নন্ িয 

2. পাঠোন্ েক্ষমতা 

3. অন্ শমত িশতম 

 1. শন্রাপত্তা এিং যাতাোদতর অিস্থা 

2. পূদি মর শডেটিক্ট প ন্শি মন্যাে 

3. শিদিষ  ম মেূশচদত িারোময 

4. স্ক ল শিডাদরর শিন্যাে 

5. েংলগ্ন এলা া 

6. েক্ষ ও োশ্রেী পশরচালন্া 

অন্লাইদন্ জশরদপ অংি শন্দত, ডান্ শেদ র 

QR ক াদড স্কযান্  রুন্ িা এখাদন্ যান্: 
www.dekalbschoolsga.org/redistricting 

 
(জশরদপর েমাশি ন্দিম্বর 1, 2018) 


