BENGALI
Mrs. Vickie B. Turner, পর্দের
ষ
সভাপতি
Mr. Diijon DaCosta, পর্দের
ষ
সহ-সভাপতি
Mrs. Anna Hill
Mr. Marshall D. Orson
Mrs. Deirdre Pierce
Mrs. Allyson Gervertz
Dr. Joyce Morley

Mrs. Cheryl Watson-Harris, সুপাতরদেদেে

মিমিয়া উপদেষ্টা
5 নদভম্বর, 2021

য াগাদ াগ:
Portia Kirkland, 678-427-4898
Carla Parker, 404-734-1717

DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT E-SPLOST মিস্তৃত িাস্টার প্ল্যান, প্রস্তামিত স্কুল প্রকল্প এিং
উন্নমতর জনয পরিতী পেদেপগুমল য াষণা করদি
STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District-এর আতিকাতরকরা সসামবার, 8 নদভম্বর, সম্প্রতি
অনুদমাতেি E-SPLOST (তিক্ষা- তবদির্ উদেিয স্থানীয় তবকল্প সসলস ট্যাক্স) দ্বারা অর্ায়দনর
ষ
জনয সেট্-বযাপী স্কুল
ৃ
এবং পতরকাঠাদমাগি উন্নতির রূপদরখা তেদয় একটট্ তবস্িি মাোর প্ল্যাদনর স ার্ণা করদি একটট্ সংবাে সদেলন
করদবন।
কখন: 8 নদেম্বর, যসািিার, েুপুর 2:45
যকাথায়: DeKalb County School District, Administrative and Instructional Complex. 1701 Mountain
Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 30083
িক্তা:
DCSD সুপামরনদেনদিন্ট Cheryl Watson-Harris DeKalb মিো পষেষ
DeKalb মিো পষদের
ষ
সোপমত Vickie Turner
DeKalb সুপাতরনদট্নদেে Cheryl Watson-Harris বদলদেন, “স্বচ্ছিা এবং সম্পৃক্তিার প্রতি আমাদের চলমান
অঙ্গীকাদরর অংি তহসাদব, আমরা অনুদমাতেি E-SPLOST িহতবদলর িারাবাতহকিার অংি তহসাদব আমাদের
পতরকল্পনা করা রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুতল সম্পদকষ জানার জনয কতমউতনটট্দক আমন্ত্রণ জানাচ্ছচ্ছ৷"
E-SPLOST সম্পদকষ
E-SPLOST গণদভাট্টট্ 2 নদভম্বর DeKalb কাউতের সভাট্ারদের 81 িিাংি সভাদট্ পাস হদয়তেল৷ E-SPLOST
আগামী পাাঁচ বেদরর জনয DeKalb কাউতেদি ক্রয়কৃি পণয ও পতরদর্বার উপর এক িিাংি তবক্রয় এবং বযবহার
কর আদরাপ করদব। এই E-SPLOST হল DCSD-এর জনয একটট্ িারাবাতহকিা। E-SPLOST V িহতবল সংগ্রহ জুলাই
2017 সর্দক জুন 2022 পর্ন্ত
ষ চদল। E-SPLOST VI িহতবল সংগ্রহ জুলাই 2022 সর্দক জুন 2027 পর্ন্ত
ষ চলদব।
DCSD-এর অনুমান, কর সর্দক $660 তমতলয়ন সর্দক $700 তমতলয়ন আয় এবং স্কুদলর উন্নতি এবং সপ্রাগ্রাম
বতিিকরণ
ষ
প্রকদল্পর খরচ আসদব।
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E-SPLOST প্রকল্পগুতলর মদিয Cross Keys High School তনমাণ;
ষ একটট্ নিু ন তমেল স্কুল, হাই স্কুল এবং কাোকাতে
সেসদেন প্রার্তমক স্কুল সহ একটট্ সসদকায়াহ স্কুল ক্লাোর তিতর করা; McNair High School-সক একটট্ কযাতরয়ার
সট্ক একাদেতমদি পতরণি করা; Dunaire এবং Allgood প্রার্তমক তবেযালয়দক একটট্ প্রার্তমক তিক্ষা সকন্দ্র সহ
একটট্ নিু ন স্কুদল একীভূ ি করা এবং Hawthorne Elementary পুনতনমষ াণ
ষ করা।
অনযানয প্রকল্পগুতলর মদিয রদয়দে Avondale High School পতরবদিষ একটট্ নিু ন ভবন এবং সেতেয়াম পারফতমংষ
আট্ষ স একাদেতমদি পতরণি করা; Towers High School- রূপান্তর কদর একটট্ সাইবার প্রর্ুচ্ছক্ত ও প্রদকৌিল
একাদেতম স্থাপন; Dresden Elementary School পুনতনমষ াণ;
ষ Stoneview Elementary School পুনতনমষ াণ;
ষ Jolly
Elementary School-এর পুনতনমষ াণ,
ষ Austin Elementary-সি একটট্ K-8 তিতর করা; অতিতরক্ত প্রার্তমক তিক্ষা
সকন্দ্র; এবং অতিতরক্ত প্রর্ুচ্ছক্তগি অবকাঠাদমা উন্নতি।
আদরা িদর্যর জনয সেখুন: www.dekalbschoolsga.org/e-splost।
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