
থিম সু্কলের প্রচারপত্র 

গ্রেড:  থপ্র-লে গ্রিলে অষ্টম 
 

SY 2022 - 2023 ওলপন এনলরােলমন্ট 

7 জানুয়ারী, 2021 - 5 গ্রেব্রুয়ারী, 2022 

অনোইলন আলেদন েরুন: 

http://www.yourchoicedekalb.org 

সু্কে চলয়স গ্রপ্রাোলমর তিয: 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

 

সু্কে চলয়স গ্রেট এনলরােলমন্ট: 

5ফেব্রুয়ারি 2022 –  31 অগাস্ট, 2022 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

সু্কে চলয়লসর গ্র াগাল াগ: 

678-676-0035 বা 678-676-0050 

সকাল 8:30 – দুপুি 1:30 

 এথেলমন্টাথর সু্কে 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

থমথডে সু্কে 

• The Champion School 

 

েটাথরর েোেে গ্র  থদন প্রোথিত হলে:  25 মাচচ , 2022 @ থেোে 5:00টা 
 

 

BENGALI 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice


রিম সু্কলগুফলাি তিয 
 

থিম সু্কলের ঠিোনা সু্কলের সময় 

পথরদি চলনর তাথরখ ও 

সময় 

Theme Feeder 

Schools 

Edward L. Bouie Sr. 

Elementary School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

5100 Rock Springs Road 

Lithonia, GA 30038 

(678) 676-8202 

সকাল 7:45টা 

- 

দুপুি 2:15টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Browns Mill ES 

Fairington ES 

Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

Narvie J. Harris 

Elementary School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

3981 McGill Drive 

Decatur, GA 30034 

(678) 676-9202 

সকাল 7:50টা 

- 

দুপুি 2:15টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Chapel Hill ES 

Cedar Grove ES 

Oak View ES 

Marbut Elementary 

School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

5776 Marbut Road 

Lithonia, GA 30058 

(678) 676-8802 

সকাল 7:30টা 

- 

দুপুি 2:05টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Panola Way ES 

Stoneview ES 

Woodridge ES 

Oakcliff Elementary 

School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

3150 Willow Oak Way 

Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

সকাল 7:45টা 

- 

দুপুি 2:15টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Cary Reynolds ES 

Doraville United ES 

Hightower ES 

Robert Shaw 

Elementary School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

385 Glendale Road 

Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

সকাল 7:45টা 

- 

দুপুি 2:15টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Allgood ES 

Dunaire ES 

Indian Creek ES 

Jolly ES 

Rowland ES 

Wynbrooke 

Elementary School 

গ্রেড:  থপ্র-লে- 5 

440 Wicksbury Way 

Stone Mountain, GA 

30087 

(678) 676-5002 

সকাল 7:45টা 

- 

দুপুি 2:15টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

Pine Ridge ES 

Princeton ES 

Rock Chapel ES 

Shadow Rock ES 

Champion Middle 

School 

গ্রেড:  6 – 8 

5265 Mimosa Drive 

Stone Mountain. GA 

30087 

(678) 875-1502 

সকাল 8:50টা 

- 

দুপুি 3:50টা 

ভার্চ ুয়াল টচ যি TBA 

আপফেফটি জন্য সু্কফলি 

ওফয়বসাইট দদখুন্ 

সমস্ত DeKalb রমরেল 

সু্কল 

 



ঐথতহযগত থিম সু্কলের ইথতহাস 

DeKalb County School District-এি প্রিার্রলত রিম সু্কল দপ্রাগ্রাম 1996 সাফল শুরু হয় এবং অরভভাবক ও রিক্ষািীফদি কাফে রিক্ষাি এমন্ 

এক পেন্দ রন্ফয় আফস যা আফগি রিক্ষাগত েলােফলি উপি রন্ভিু কফি ন্া। এই দপ্রাগ্রামটট উচ্চািা, অরভভাবকফদি সম্পৃক্ততা এবং 

সমসযাবহুল রিক্ষাি অরভজ্ঞতা অজনু্ কিাি ইচ্ছাি উপফি রন্ভিুিীল। DeKalb County School District-এি সাতটট প্রিাগত রিম সু্কল িফয়ফে 

যাি মফযয Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schools, 

and Champion Traditional Theme Middle School জর্জয়ুাি দেকযাল্ব কাউরিি রবরভন্ন স্থাফন্ অবরস্থত িফয়ফে। 

প্রিাগত থিম সু্কলের উপাদান 

প্রিাগত রিম সু্কল হল দকান্ কমুযরন্টটি মফযয িাকা এমন্ সু্কল যা রিক্ষািী ও অরভভাকফদি র্ারহদা পূিণ কিফত পািাি মত অন্ন্য ববরিফযযি 

জন্য পার্শ্বুতী অঞ্চফলি এরলফমিারি সু্কফলি রিক্ষািীফদি বা পুফিা সু্কল রেরিফেি রমেল সু্কফলি রিক্ষািীফদি আকৃয কফি। প্রিাগত রিফমি 

সু্কল রিক্ষািীফদি বযাপক, সুগটিত পরিফবফি আন্তঃরবষয়ক রিক্ষাগত দপ্রাগ্রাম অোি কিফত রেজাইন্ কিা হয়। রিক্ষািীিা র্যাফলর্জং 

দপ্রাগ্রাফমি সর্িয়ভাফব অংিগ্রহণ কফি, যাি মফযয বাড়ীি কাফজি দপ্রাফজে এবং রবফর্শ্ি ভাষাি সফে পরিরর্রত অন্তভচ কু্ত িফয়ফে। আন্তঃ-

পািিরমক আরেফকি জন্য আফিা দবরি গফবষণা দকর্িক কাজ ও হাফত-কলফম প্রকফেি বযবস্থা কিা যায় যাি জন্য সমসযা সমাযান্ এবং 

জটটল রর্ন্তাভাবন্া কিা দিকাি। রপতামাতািা এই দপ্রাগ্রাফমি একটট গুরুত্বপূণ ু অে দকন্ন্া তা াঁিা রন্ফদুিন্ামূলক দপ্রাগ্রাম বলবতকিফণ কাজ 

কিফবন্ এবং সু্কলফক সহায়তা কিফবন্। 

প্রিাগত এথেলমন্টাথর থিম সু্কলের জনয েীডার সু্কে 

প্রিাগত এরলফমিারি রিম সু্কল প্রযান্তঃ এমন্ সু্কল দিফক রিক্ষািী পায় দযগুরলফত স্থান্াভাব িফয়ফে। টিক পার্শ্বুতী কমুযরন্টটফত িাকা ত্রাফণি 

সবফিফক দবরি দিকাি িাকা এরলফমিারি সু্কলগুরল এরলফমিারি রিম সু্কফলি েীোি সু্কল রহসাফব কাজ কিফব। দকান্ েীোি সু্কফলি ভরত ু

কফম দগফল, েীোি সু্কলটট আি রিম েীোি সাইট রহসাফব কাজ কিফত পািফব ন্া। এই রসদ্ধান্তটট বারষকুভাফব দন্য়া হয়। রিম রমেল সু্কলটট 

পুফিা DeKalb County School District দিফক রিক্ষািী পায়। 

প্রিাগত থিম সু্কলের থেলিষ বেথিষ্টয 

 অরভভাবফকি সম্পকৃ্ততাি প্রফয়াজন্ 

 দকাি রবষয়সমূফহ দজাি দদয়া 

 উচ্চমাফন্ি পিন্ মান্ ও প্রতযািা 

 রবর্শ্ ভাষাি সফে পরিরর্রত 

 কফিাি আর্িণরবরয 

 প্রফয়াজন্ীয় অরভন্ন / কফিাি দপাষাক দকাে 

 জটটল রর্ন্তাভাবন্া এবং সমসযাি সমাযাফন্ দজাি দদয়া 

 অফটাফমফটে রিরেং দপ্রাগ্রাম (প্রািরমক সু্কল) 

 প্রফয়াজন্ীয় গ্রীষ্মকালীন্ পিন্ এবং গরণফতি কাজ 

 প্রফয়াজন্ীয় র্যাফলর্জং প্ররতরদফন্ি দহামওয়াক ু

 টটউফটারিয়াল দপ্রাগ্রাম 

 কাযকুলাপ রভরিক রন্ফদুিন্া 

 এফজন্ডা প্ল্যান্াি 

 আন্তরবষুয়ক রন্ফদুি 

প্রিাগত থিম সু্কলের থনলদচথিো 

 অরভভাবক এবং রিক্ষািীফদি কাে দিফক এক বেফিি জন্য এন্ফিালফমফিি দায়বদ্ধতা িাকা প্রতযারিত 

 একবাি ভরত ুদন্য়া হফল, দকান্ রিক্ষািীফক অবিযই তাি দপ্ল্সফমি বজায় িাখাি জন্য সু্কফলি প্রিম রদফন্ উপরস্থত িাকফত হফব 

 অরভভাবকফদিফক অবিযই রিম সু্কফল ভরত ুিাকা রিক্ষািীফদি জন্য অরভভাবক রন্ফয়াজফন্ি কাফজি সময় সম্পূণ ু কিফত হফব। যরদ 

ভাইফবান্িা দকান্ রিম এরলফমিারি সু্কফল ও রিম রমেল সু্কফল একইসফে ভরত ুহয়, তাহফল অরভভাবকিা অরভভাবক রন্ফয়াজন্ কাফজি 

ঘণ্টাি জন্য দিরেট দপফত প্রফতযকটট সু্কফল অরভভাবক রন্ফয়াজন্ কাফজি সমফয়ি 50% সম্পূণ ু কিফবন্। 

 রিক্ষািীিা দয রিম সু্কফল ভরত ুহফব দসই সু্কফলি মফন্ান্ীত ইউরন্েম ু পিাটা আবরিযক। 

 ভরত ুিাকা র্ারলফয় যাওয়া রিম সু্কফলি রন্য়মন্ীরত এবং প্রফয়াজন্ীয়তা পূিফণি উপি রন্ভিুিীল, যাি মফযয অরভভাবক রন্ফয়াজফন্ি সময় 

সমূ্পণ ু কিা এবং রিক্ষািীি উপরস্থরতও অন্তভচ কু্ত িফয়ফে। 

 রিক্ষািীি সামিযু অনু্যায়ী সু্কফলি সব কাজ সম্পূণ ু কিাি দর্যা কিফত হফব। 

 রন্য়রমত এবং সময় মত সু্কফল আসফত হফব। অতযরযক অনু্পরস্থত িাকা এড়াফত হফব। 

 সু্কফলি দিফষ বা সু্কফলি দকান্ অনু্ফমারদত কাযকুলাফপি অংি রন্ফল দসটট দিষ হওয়াি পফি সত্ত্বি সু্কফলি প্রােণ দেফড় র্ফল দযফত হফব। 

 সু্কফলি মত উপযুক্ত আর্িণ কিফত হফব। 

 বতমুাফন্ ভরত ুিাকা এবং বাযযতা পূিণ কিা রিক্ষািীিা দসই রিম সু্কল দপ্রাগ্রাফম অংিগ্রহণ কিা র্ারলফয় দযফত পাফি। 

 যখন্ দকান্ রিম সু্কফলি দপ্ল্সফমি বারতল কিা হফব বা রন্য ুারিত দির্জফিিন্ তারিফখি মফযয পূিণ কিা হফব ন্া, তখন্ রিক্ষািীফক 

আবরিযকভাফব পিবতী ভরতিু পব ু খুলফল তখন্ আফবদন্ কিফত হফব। 

এই থনলদচথিোগুথে  তক্ষণ পূরণ েরা হলে ততক্ষণ ভথতচ হওয়া থিক্ষািীরা সু্কে গ্রিলে সেে অথভজ্ঞতা োভ েরলত পারলে। 

এই চাথহদাগুথে পূরণ না েরা হলে, থিক্ষািীলে তার ঘলরর উপথিথত অঞ্চলের সু্কলে গ্র লত হলে। 



থনে চাচন প্রক্রিয়া সামথেে থচত্র 

প্রিাগত রিম সু্কফলি আফবদন্কািীিা একটট স্বয়ংর্িয় রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়াি মাযযফম রন্ব ুারর্ত হফব। যরদ আসন্ সংখযাি দিফক 

আফবদন্কািীি সংখযা দবরি হফয় যায় তাহফল দযসব রিক্ষািীফদি রন্ব ুার্ন্ কিা হল ন্া তাফদিফক অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। 

যরদ আসন্ সংখযাি দিফক আফবদন্কািীি সংখযা কম হয়, তাহফল DeKalb County School District সব দযাগয আফবদন্কািীফক 

রিম সু্কফল ভরত ুদন্ফব। এই পরিরস্থরতফত, সময়সীমা দপরিফয় যাওয়াি পফি জমা দদয়া আফবদন্গুরল রবফবর্ন্া কফি দদখা হফব। 

রন্ব ুারর্ত এবং অফপক্ষা তারলকায় িাকা আফবদন্কািীিা স্বয়ংর্িয় রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়া সম্পূণ ু হওয়াি পফি রবজ্ঞরি পাফব। 

থিম সু্কলে আলেদন েরার গ্র াগযতা 

 DeKalb, বতমুান্, দবসিকািী এবং দহাম সু্কফলি সব রিক্ষািী, যািা পঞ্চম দীণীি মাযযফম রপ্ররকন্ডািগাফটুফন্ ভরত ুহফব এবং 

িন্াক্ত কিা রিম েীোি এরলফমিারি সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চফল বাস কফি, তািা লটারিফত অংিগ্রহফণি দযাগয এবং মফন্ান্ীত 

প্রিাগত রিম এরলফমিারি সু্কফল ভরতিু আফবদন্ কিফত পাফি। তািা অবিযই আফবদফন্ি সময়সীমায় বা তাি আফগই সু্কল র্ফয়স 

অন্লাইন্ আফবদন্টট সম্পূণ ু কিফব এবং জমা দদফব। 

 

 DeKalb, বতমুান্, দবসিকািী, এবং দহাম সু্কফলি দয সব রিক্ষািীিা 6, 7, এবং 8 দগ্রফে ভরত ুহফব ও DeKalb County School 

District-এ বাস কফি, তািা প্রিাগত রিম রমেল সু্কফল ভরতিু জন্য আফবদন্ কিফত পাফি। তািা অবিযই আফবদফন্ি সময়সীমায় 

বা তাি আফগই সু্কল র্ফয়স অন্লাইন্ আফবদন্টট সম্পূণ ু কিফব এবং জমা দদফব। 

 

 দকান্ রিম সু্কফল ভরত ুিাকা রিক্ষািীি ভাইফবান্িা রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়াি দযাগয হফব যরদ অরভভাবকিা দসই রিক্ষািীি জন্য 

ওফপন্ এন্ফিালফমি দসিন্ র্লাকালীন্ রিম সু্কফলি আফবদন্ সম্পূণ ু কফিন্। এবং যরদ দসই রিক্ষািী মফন্ান্ীত রিম সু্কফল ভরত ু

হওয়াি দযাগয হন্। 

 

 যখন্ দকান্ সু্কল আি েীোি সু্কল িাফক ন্া, তখন্ এই েীোি সু্কলটট দিফক আসা ন্তচ ন্ রিক্ষািীফদি ভরত ুকিা হফব ন্া: 

যাইফহাক, রেফি আসা রিক্ষািীফদি ভাইফবান্িা মফন্ান্ীত রিম সু্কফল ভরত ুহফত পাফি। 

সু্কলের সময় এেং সু্কলের েছর 

প্রিাগত রিম সু্কফলি কাফজি সময় এবং সু্কফলি কযাফলন্ডাি সর্িার্ি সু্কল রসফস্টফমি অন্ুরূপই হফয় িাফক। ঐর্চ্ছক সম্প্রসারিত 

রদফন্ি দপ্রাগ্রাম, কাযকুলাপ এবং প্ররিক্ষণ উপলভয হফত পাফি। 

পথরেহন 

বতমুাফন্ DeKalb কাউরি পরিবহণ ন্ীরত অন্ুসিণ কিা হফব। অরভভাবকিা, অন্ুগ্রহ কফি মফন্ িাখফবন্ দয এরলফমিারি রিম 

সু্কফলি রিক্ষািীফদি পরিবহফণি রবষয়টট বতমুাফন্ দযিকমভাফব বতিী কিা আফে দসভাফবই দদয়া হফব। এরলফমিারি রিম সু্কফলি 

রিক্ষািীিা পার্শ্বুতী অঞ্চল দিফক মফন্ান্ীত রিম সু্কল অবরয পরিবহণ পাওয়া র্ারলফয় যাফব। বতমুাফন্ Champion Theme Middle 

School যা গিন্ আফে দসই অন্ুসাফি পরিবহণ পরিফষবা র্ালু িাকফব। বতমুান্ সু্কল বষ ু র্লাকালীন্, রমেল সু্কফলি রিক্ষািীিা 

Champion Theme Middle School-এ যাওয়াি পরিবহফণি জন্য রন্ব ুারর্ত সযাফটলাইট রপকআপ স্থাফন্ি কিা জান্াফব। 

থিম সু্কলের থিক্ষািীলদর ভাইলোন 

রপ্ররকন্ডািগাফটুফন্ 4,6, 7ম দগ্রফে ভরত ুরিক্ষািীফদি ভাইফবান্ফদিফক একই সু্কফল ভরত ুদন্য়া দযফত পাফি যরদ অরভভাবক ভরতিু 

আফবদন্ কফিন্ এবং আসন্ উপলভয িাফক। যরদ ভাইফবান্ফদি দপ্ল্সফমি উপলব্ধ ন্া িাফক, তাহফল প্রফতযক ভাইফবান্ফক 

লটারিফত রন্ব ুারর্ত িম অন্ুসাফি অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। অনুেহ েলর মলন রাখলেন এই েলদােস্তঠট থপ্র-

থেন্ডারগালটচলনর আলেদনোরী ো 5ম অিো 8ম গ্রেলড ভথতচ থিক্ষািীর ভাইলোন অিো গ্রদরীলত আলেদনোরীলদর 

গ্রক্ষলত্র খালট না। 

একই সু্কল ও দগ্রে স্তফিি জন্য আফবদন্কািী ভাইফবাফন্িা, যাফদি জন্ম তারিখ একই, তাফদিফক অরভভাবক/বাবা-মাফয়ি রবর্াফি 

একই সাফি দপ্ল্সফমি দদয়াি কিা ভাবা হফত পাফি যরদ একজন্ ভাইফবান্ফক রন্ব ুার্ন্ কিা হয় ও আসন্ উপলব্ধ িাফক। আফবদন্ 

েিফম “ভাইফবান্ বতমুাফন্ দকান্ রিম সু্কফলি জন্য আফবদন্ কিফে” কিাটট রলফখ দদয়া এবং প্রফতযক ভাইফবাফন্ি জন্য র্াওয়া 

তিয দদয়াি দারয়ত্ব অরভভাবক/বাবা-মাফয়ি। 

আলেদনপলত্র ভাইলোন সম্পথেচত গ্রোন থিথত থনলদচি েরলত না পারলে এই েলদােস্তঠট ভথতচর আলেদন েরা গ্রোন 

ধরলনর ভাইলোলনর উপলরই খাটলে না। ভাইলোনলে ভথতচর জনয আলেদন েরা এেে থিক্ষািী থহসালে েটাথরলত 

গ্রেো হলে। ভাইলোলনর জনয অোথধোর গ্রপলত, এেই অথভভােেলে আেথিযেভালে এেই অথভভােলের 

অযাোউন্ট গ্রিলে সে ভাইলোলনর জনয আোদা আোদা আলেদন সম্পূণ চ েরলত হলে। 

এই বফন্দাবফস্তি জন্য “ভাইফবান্” বলফত এমন্ দকান্ পরিবাফিি সদসযফক দবাঝায় দয একই বারড়ফত িাফক এবং যাি জন্য বাবা-

মা(িা) আইরন্ অরভভাবক রহসাফব িফয়ফেন্। আইরন্ ন্রিপত্র দদয়া আবরিযক। 

 



পূণ চ-সমলয়র েমীলদর সন্তান 

রন্ম্নরলরখত বফন্দাবস্তগুরল শুযুমাত্র এমন্ রিশুফদি দক্ষফত্র প্রফযাজয হফব যাফদি তত্ত্বাবযান্কািী বাবা মা অিবা আইরন্ অরভভাবক 

রেরিেটটি একজন্ পূণ ু সমফয়ি কমী। এই বফন্দাবস্তগুরল রপ্র-ফক দপ্রাগ্রাফমি দক্ষফত্র প্রফযাজয ন্য়। 

রিম সু্কল এবং মযাগফন্ট দপ্রাগ্রাম সংিান্ত ন্ীফর্ দদয়া অন্ুফচ্ছদ 3 ও 4-এি িতসুাফপফক্ষ, দকান্ রিশুি তত্ত্বাবযায়ক বাবা মা অিবা 

আইরন্ অরভভাবক রেরিফেি পূণ ু সমফয়ি কমী হফল দস এমন্ সু্কফল ভরত ুহফত পাফি দযখাফন্ তাি বাবা মা অিবা আইরন্ 

অরভভাবক কাজ কফিন্; বা যরদ রিশুটটি দকান্ ইর্ন্ডরভজয়ুালাইজে এেচ ফকিন্ দপ্রাগ্রাম ("IEP") িাফক, তাহফল এমন্ দকান্ 

রেরিে সু্কফল ভরত ুহফত পাফি, যা রিশুটটি IEP যিাযিভাফব আফিাপ কিফত পাফি। সন্তান্ফক ভরত ুকিাফন্াি আফগই অরেস অে 

স্টচ ফেি অযাসাইন্ফমিফক জারন্ফয় িাখা আবরিযক। রেরিফেি তিে দিফক পরিবহণ প্রদান্ কিা হফব ন্া। টটউিফন্ি জন্য 

দকান্ টাকা লাগফব ন্া এমন্রক যরদ কমী ও তা াঁি সন্তান্ অন্য দকান্ সু্কল রেরিফেও বাস কফিন্। এই রবকেটট শুযুমাত্র সু্কফল কাজ 

কিা কমীফদি জন্যই উপলব্ধ িাকফব। 

রিম সু্কল এবং মযাগফন্ট দপ্রাগ্রাম সংিান্ত ন্ীফর্ দদয়া অন্ুফচ্ছদ 3 ও 4-এি িতসুাফপফক্ষ, দকান্ রিশুি তত্ত্বাবযায়ক বাবা মা অিবা 

আইরন্ অরভভাবক রেরিফেি পূণ ু সমফয়ি কমরু্ািী হফল দস এমন্ সু্কফল ভরত ুহফত পাফি, দয সু্কলটট তাি অরভভাবফকি কাফজি 

সু্কফলি ভাটটুকাল েীোি যা াঁফর্ি মফযযই পফড়; বা, যরদ রিশুটটি দকান্ IEP িাফক, তাহফল এমন্ দকান্ রেরিে সু্কফল ভরত ুহফত 

পাফি, যা রিশুটটি IEP যিাযিভাফব আফিাপ কিফত পাফি। দসন্ট্রাল অরেফসি কমীিা কমীি কাফজি স্থাফন্ি ভাররু্কাল েীোফিি 

যা াঁফর্ পড়া েীোি সু্কলগুরলফত দযফত পাফিন্। উপ-অন্ুফচ্ছদটটফত বরণতু সুফযাগসুরবযা দপফত ইচ্ছচ ক কমীফক অরেস অে 

স্টচ ফেি অযাসাইন্ফমিফক জান্াফত হফব, দযটট সুপারিফিফন্ডফিি প্রকারিত ও জািী কিা সময়সূরর্ অনু্সাফি হয়, যাফত রেরিে 

ও আলাদা আলাদা সু্কফলি পরিকেন্াি র্ারহদাগুরল দদয়া িাফক; তফব তা এই িতসুাফপফক্ষ দয এইিকম সময়সূরর্ ন্তচ ন্ রন্যুক্তফদি 

কিাও তচ ফল িাকফব যা াঁিা রন্ফজফদি রন্ফয়াফগি তারিফখি জন্য এইিকম সময়সূরর্ দমফন্ র্লফত বাযয িাকফবন্, এবং অরযকন্তু প্রিম 

বেফি এইিকম সময়সূরর্ি বাস্তবায়ন্ এই ন্ীরতি তারিফখি প্রফয়াজন্ীয়তা অন্ুসাফি এমন্ভাফব সংফিাযন্ কিা হফব যাফত 2021-22 

সু্কল বফষিু জন্য সব দযাগয বতমুান্ কমীফদিফক তাি আওতায় আন্া যায়। রেরিফেি তিে দিফক পরিবহণ প্রদান্ কিা হফব ন্া। 

টটউিফন্ি জন্য দকান্ টাকা লাগফব ন্া এমন্রক যরদ কমী ও তা াঁি সন্তান্ অন্য দকান্ সু্কল রেরিফেও বাস কফিন্। এতদ্দ্বািা দযসব 

রিক্ষািীিা দকান্ েীোি যা াঁফর্ি সু্কফল উপরস্থত িাকাি অন্ুমরত পাফব তাফদিফক সু্কফল ভরত ুিাকাি জন্য আবরিযকভাফব সু্কল এবং 

রেরিে অন্ুফমারদত আর্িণ, উপরস্থরত ও সময়রন্ষ্ঠতাি আদি ু বজায় িাখফত হফব। 

এই বফন্দাবফস্তি অযীফন্ রিম সু্কফল ভরত ুহফত র্াওয়া রিশুফদি লটারিফত প্রফবি কিা এবং দসই সু্কফলি দক্ষফত্র প্রফযাজয অন্যান্য 

ভরতিু প্রর্িয়া দমফন্ র্লা আবরিযক। রেরিফেি তিে দিফক পরিবহণ প্রদান্ কিা হফব ন্া। টটউিফন্ি জন্য দকান্ টাকা লাগফব 

ন্া এমন্রক যরদ কমী ও তা াঁি সন্তান্ অন্য দকান্ সু্কল রেরিফেও বাস কফিন্। 

থিম সু্কলের আলেদন প্রক্রিয়া 

বযর্ক্তগত কম্পম্পউটাি, স্থান্ীয় লাইফেিীি কম্পম্পউটাি বযবহাি কফি http://yourchoicedekalb.org দিফক অিবা সু্কে 

চলয়স গ্রপ্রাোম অথেলস অন্লাইফন্ আফবদন্ সম্পূণ ু করুন্। 

আফবদন্টট সম্পূণ ু কিাি জন্য আলেদলনর সালি সব ন্রিি ন্কল (বাসস্থাফন্ি প্রমাণ, জন্ম িংসাপত্র, রিফপাটু কােু, ইতযারদ) 

সময়সীমাি মফযয জমা দদয়া/আপফলাে কিা বাবা মা/আইরন্ অরভভাবফকি দারয়ত্ব। সময়সীমাি মফযয সহায়ক সব ন্রিগুরল সু্কল 

র্ফয়স অরেফস জমা ন্া পড়ফল আপন্াি আফবদন্টটফক সম্পূণ ু বফল গণয কিা হফব না। জমা গ্রদয়া সে নথিগুথে DeKalb 

County School District-এর সম্পথিলত পথরণত হয়। 

DeKalb County School District-এ ভরত ুন্য় এমন্ আফবদন্কািীিা অবিযই বাসস্থাফন্ি প্রমাণ দদফবন্ (বতমুান্ গযাস, রবদুযত, 

জফলি রবল, বন্ধফকি কাগজপত্র, বা বাবা মা অিবা আইরন্ অরভভাবফকি ন্াফম ইজািাি র্চ র্ক্ত)। োসিালনর প্রমাণ থহসালে 

গ্রটথেলোলনর থেে, েযালের গ্রেটলমন্ট, গ্রেথেলের থেে ইতযাথদ স্বীোর েরা হলে না। 

DeKalb County School District-এ ভরত ুন্য় অির্ প্রিম দগ্রফেি মাযযফম রপ্র-রকন্ডািগাফটুফন্ আফবদন্ কিা সব রিক্ষািীফদিফক 

আফবদফন্ি প্রর্িয়া সম্পূণ ু কিাি জন্য অবিযই জন্ম িংসাপফত্রি একটট ন্কল রদফত হফব। 

DeKalb County School District-এ ভরত ুন্য় এবং বতমুাফন্ দগ্রে 1-7 িাকা সব রিক্ষািীফদিফক আবরিযকভাফব আফবদন্ প্রর্িয়া 

সম্পূণ ু কিফত সবফিফক সামাপ্ররতক রিফপাটু কােটুট রদফত হফবয 

স্বয়ংক্রিয় েটাথর/থনে চাচন প্রক্রিয়া 

যরদ আফবদন্কািীি সংখযা দকান্ রিম সু্কফলি সব বা দকান্ দগ্রফেি জন্য েীোি সু্কলগুরলফত উপলব্ধ আসন্ সংখযাি দিফক দবরি 

হফয় যায় তাহফল DeKalb County School District Administrative and Instructional Complex-এ হওয়া একটট স্বয়ংর্িয় 

রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়াি মাযযফম রিম সু্কফলি আফবদন্কািীিা রন্ব ুারর্ত হফব। ভরত ুহয়রন্ দযসব আফবদন্কািীফদি তাফদিফক সব 

আফবদন্কািীফক স্থান্ ন্া দদয়া পযনু্ত অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। স্বয়ংক্রিয় থনে চাচন প্রক্রিয়ায় গ্রোন ত্রুঠট গ্রদখা থদলে, 

স্বয়ংক্রিয় থনে চাচন প্রক্রিয়াঠট আোর েরা হলে এেং প্রারথিে থনে চাচন অিো অলপক্ষা তাথেোর সংখযাঠট নত ন 

থনে চাচন প্রক্রিয়ার পলর পাল্টালত পালর। 

http://yourchoicedekalb.org/


আসন থেতরণ 

এথেলমন্টাথর থিম সু্কে 

প্রফতযক সু্কল বফষ ু রিম সু্কল রপেচ  দমাট আসন্ সংখযা দগ্রে স্তি রপেচ  কত হফব তা লটারিি আফগ রন্য ুািণ কিা হয়। 

দবাে ুন্ীরত JBCC-ি উপি রন্ভিু কফি, পূণ ু সমফয়ি কমীফদি দগ্রে K - 5-এ পড়া সন্তান্িা আসন্ উপলব্ধ হফলই তাফত স্থান্ পাফব। 

যরদ কমীফদি সব সন্তাফন্ি জন্য আসন্ উপলব্ধ ন্া িাফক, তাহফল আফবদন্কািীফদিফক অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। 

প্ররতটট এরলফমিারি রিম সু্কফলি জন্য উপলব্ধ আসন্ সংখযা েীোি সু্কলগুরলি মফযয রবতিণ কফি দদয়া হয় দযটট আবাি দকান্ 

সু্কফলি দবরি ভরতিু র্াপ বা স্থান্াভাব িাকাি দরুণ সহায়তাি দিকাি পড়ফব তাি উপি রন্ভিুিীল। যফিচ্ছ লটারি কফি রন্ব ুার্ফন্ি 

সময় রিক্ষািীফদিফক মূলতঃ রতন্টট দগাষ্ঠীফত দেলা হফব, যাি মফযয রিম কমী, ভাইফবান্ এবং অবায দগাষ্ঠীগুরল অন্তভচ কু্ত িফয়ফে। 

দপ্ল্সফমি ন্া পাওয়া আফবদন্কািীফদিফক যফিচ্ছ লটারিফত রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়ায় রন্ব ুারর্ত হওয়াি িম অন্ুসাফি অফপক্ষা তারলকায় 

িাখা হফব। রন্ব ুার্ফন্ি এই রন্ফদুরিকাগুরল রপ্র-রকন্ডািগাফটুন্ দপ্রাগ্রাফমি দক্ষফত্র প্রফযাজয ন্য়। 

থমডে থিম সু্কে 

প্রফতযক সু্কল বফষ ু রিম সু্কল রপেচ  দমাট আসন্ সংখযা দগ্রে স্তি রপেচ  কত হফব তা লটারিি আফগ রন্য ুািণ কিা হয়। 

দবাে ুন্ীরত JBCC-ি উপি রন্ভিু কফি, পূণ ু সমফয়ি কমীফদি দগ্রে 6-8-এ পড়া সন্তান্িা আসন্ উপলব্ধ হফলই তাফত স্থান্ পাফব। 

যরদ কমীফদি সব সন্তাফন্ি জন্য আসন্ উপলব্ধ ন্া িাফক, তাহফল আফবদন্কািীফদিফক অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। 

রিম রমেল সু্কফলি ষষ্ঠ দগ্রফেি দমাট জন্সংখযাি 50% ভরত ুকিাি জন্য উপলব্ধ আসন্গুরলি সমান্ অংি প্রফতযকটট রিম সু্কফলি 

জন্সংখযাি মফযয রবতিণ কিা হফব। অবাফয ষষ্ঠ দগ্রফেি আফবদন্কািীিা তাফদি ঘফিি রমেল সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চল দিফক 

উপলব্ধ আসফন্ি বারক অফযকু পূণ ু কিফব। সিম ও অযম দগ্রফেি আফবদন্কািীফদি কাফে অবাফয ঘফিি রমেল সু্কল উপরস্থরতি 

অঞ্চল দিফক উপলব্ধ আসফন্ি অফযকু পূণ ু কিাি রবকে দদয়াি জন্য 50%-50% রবতিণ বযবস্থাি সদ্ব্যবহাি কিা হয়। অবাফয 

সিম ও অযম দগ্রফেি আফবদন্কািীিা তাফদি ঘফিি রমেল সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চল দিফক উপলব্ধ আসফন্ি বারক অফযকু পূিণ 

কিফব। লটারি রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়া র্লাকালীন্ রিক্ষািীফদিফক র্ািটট দগাষ্ঠীফত স্থাপন্ কিা হফব, যাি মফযয রিফমি কমী, বতমুাফন্ রিম 

রিক্ষািী রহসাফব ভরত ুোত্রোত্রীফদি ভাইফবান্, আফগি রিম রিক্ষািী ও অবায রিক্ষািীিা অন্তভচ কু্ত িফয়ফে। উপলব্ধ রিম এবং 

অবাফয প্রাি আসন্গুরল অংিগ্রহণকািী রমেল সু্কফলি মফযয রবতিণ কিা হয়। অসম সংখযক আসন্ উপলব্ধ হফল; বারক 

আসন্গুরল স্থান্াভাব বা ভরতিু র্াফপি জন্য সবফিফক দবরি প্রফয়াজন্ীয়তা িাকা দক্ষত্রগুরলি মফযয রবতিণ কিা হফব। যরদ দকান্ 

রিম সু্কফলি একটট বা সব দগ্রফেি দক্ষফত্র েীোি সু্কফলি পরিকরেত উপলব্ধ আসন্ সংখযাি দিফক আফবদন্কািীি সংখযা দবরি 

হফয় যায় তাহফল একটট স্বয়ংর্িয় যফিচ্ছ লটারি/রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়া সম্পাদন্ কিা হফব। 

অলপক্ষা তাথেো 

একবাি সব আসন্গুরল পূণ ু হফয় দগফল, স্বয়ংর্িয় রন্ব ুার্ফন্ি সময় দযসব আফবদন্কািীফদি দপ্ল্সফমফিি জন্য রন্ব ুার্ন্ কিা 

হয়রন্ তাফদিফক স্বয়ংর্িয় রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়ায় দতালা ন্ম্বফিি িম অন্ুসাফি অফপক্ষা তারলকায় িাখা হফব। যরদ লটারি কিাি পফি 

অরতরিক্ত আসন্ উপলব্ধ হয়, তাহফল মফন্ান্ীত অফপক্ষা তারলকা দিফক (ফগ্রে দলফভল রপেচ , েীোি সু্কল রপেচ ) আফবদন্কািী 

রন্ফয় আসন্গুরল পূণ ু কিা হফব। অফপক্ষা তারলকাটট রিম সু্কলগুরলি স্বয়ংর্িয় যফিচ্ছ লটারি/রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়াি তারিখ দিফক 31 

আগে, 2022 পযনু্ত প্রফযাজয হফব। অফপক্ষা তারলকাটট সু্কল র্ফয়স দপ্রাগ্রামস অরেফস দঝালাফন্া হফব। 31লি আগে, 2022-

এি পফি আি দকান্ রিক্ষািীফক স্থান্ দদয়া হফব ন্া। তলে, জক্রজচয়া থপ্রথেন্ডারগালটচন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদচথিোর 

থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে পুলরা সু্কে েষ চ জলু়েই অলপক্ষা তাথেোয় িাো থপ্রথেন্ডারগালটচন আলেদনোরীলদরলে 

িান গ্রদয়া হলে। 

থেজ্ঞথির প্রক্রিয়া 

রিম সু্কফলি লটারিফত রন্ব ুারর্ত আফবদন্কািীফদি কাফে রবজ্ঞরি পািাফন্া হফব। রবজ্ঞরিটটফত বাবা-মাফদিফক রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়া 

সম্পূণ ু কিাি পদ্ধরতি বযাপাফি জান্াফন্া হফব। যরদ বাবা-মা/অরভভাবক দকান্ কািফণ ভরত ুপ্রর্িয়া সম্পূণ ু কিফত বযি ু হন্, 

তাহফল সন্তাফন্ি ন্ামটট দীণীি তারলকা দিফক সিাফন্া হফব। সু্কল র্ফয়স দপ্রাগ্রাফম উপরস্থত িাকফত রন্ব ুারর্ত সব রিক্ষািীফদি 

দক্ষফত্রই রন্ম্নরলরখত রন্ফদুরিকাগুরল প্রফযাজয হফব। 

 যরদ রিক্ষািীফক দয দগ্রে দলফভফলি জন্য রন্ব ুার্ন্ কিা হফয়ফে দসই দলফভফলি জন্য রিক্ষািী ক্লাফস ওিাি প্রফয়াজন্ীয়তা 

পূিণ ন্া কফি, তাহফল রিক্ষািীি দপ্ল্সফমি বারতল কিা হফব। আসন্টট অফপক্ষা তারলকায় িাকা পিবতী দযাগয 

আফবদন্কািীফক দদয়া হফব। 

 দপ্ল্সফমি যফি িাখাি জন্য রিক্ষািীফদিফক আবরিযকভাফব মফন্ান্ীত রিম সু্কফলি প্রিম রদফন্ উপরস্থত িাকফত হফব। 

আসন্টট অফপক্ষা তারলকায় িাকা পিবতী দযাগয আফবদন্কািীফক দদয়া হফব। 
 



 31লি আগে, 2022-এি পফি দকান্ ন্তচ ন্ রিক্ষািীফক ভরত ুদন্য়া হফব ন্া। রন্ব ুারর্ত ন্া হওয়া রিক্ষািীিা 2023 - 2024 

সু্কল বফষিু জন্য আবাি আফবদন্ কিফত পাফি। জক্রজচয়া থপ্রথেন্ডারগালটচন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদচথিোর 

থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে পুলরা সু্কে েষ চ জলু়েই অলপক্ষা তাথেোয় িাো থপ্র-থেন্ডারগালটচন 

আলেদনোরীলদরলে িান গ্রদয়া হলে। 2022 - 2023 স্বয়ংর্িয় যফিচ্ছ লটারি রন্ব ুার্ন্ প্রর্িয়াি সমফয় তাফদি 

অফপক্ষা তারলকায় িাকা ন্ম্বিটটও অন্তভচ কু্ত িাকফব। অন্লাইন্ ও কাগুফজ আফবদন্কািীিা সু্কল র্ফয়স দপ্রাগ্রামস 

অন্লাইন্ অযাকাউফি লগ ইন্ কফি তাফদি অফপক্ষা তারলকাি রস্থরত দদখফত পাফিন্। 

 রন্ব ুারর্ত আফবদন্কািীফদিফক দপ্রাগ্রাফম দির্জফিিফন্ি সময়সীমাি মফযযই দকান্ দপ্রাগ্রাফম প্রস্তারবত দপ্ল্সফমি গ্রহণ বা 

খারিজ কিফত হফব। 

থেথধেদ্ধ সতেীেরণ 

DeKalb County School District (DCSD) এই প্রকািন্াি রবষফয় দয দকাফন্া রববৃরত পরিবতনু্ কিাি অরযকাি সংিক্ষণ কফি 

দিফখফে, রকন্তু তা রন্য়ম, ন্ীরত, পদ্ধরত, দপ্রাগ্রাফমি রন্ফদুি, তারিখ, পািযিম এবং দকাফসিু অরগ্রম দন্াটটি বা বাযযবাযকতায় 

সীরমত ন্য়। 

DCSD অপ্রতযারিত পরিরস্থরতফত রিক্ষািীফদিফক দয দকাফন্া সু্কল র্ফয়স দপ্রাগ্রাফম রিক্ষািীফদি পািাফন্াি অরযকাি সংিক্ষণ কফি 

দিফখফে। 

এই তিযপত্রক পড়ফত বযি ু হফল এখাফন্ উরিরখত রবরয ও আবিযকতা অজান্া বফল রিক্ষািী ও রপতামাতািা অজহুাত রদফত 

পািফবন্ ন্া। 

DeKalb কাউরিি রিক্ষাপষফুদি ন্ীরত অন্ুসাফি বয়স, রলে, জারত, বণ ু, যম ু, জাতীয় উতস, অক্ষমতা বা প্ররতবন্ধীফদি প্ররত 

রিক্ষাগত দপ্রাগ্রাম, কাযকুলাপ বা কমসুংস্থাফন্ি দক্ষফত্র ববষময কিা যাফব ন্া। 

 
 


