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सुश्री Vickie B. Turner, बोर्ड अध्यक्ष 

श्री Diijon DaCosta, उपाध्यक्ष 

सुश्री Anna Hill 

श्री Marshall D. Orson 

सुश्री Deirdre Pierce 

सुश्री Allyson Gevertz 

सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिवेक्षक र्ा. Joyce Morley 

प्रसे निमन्त्रणा     सम्पकड : 

Portia Kirkland, 678-427-4898 

िोभेम्बि 05, 2021 Carla Parker, 404-734-1717 

DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT ल ेE-SPLOST को वहृत ्गुरुयोजिा, प्रस्तानवत नवद्यालय परियोजिाहरू तथा सधुािहरूका लानग आगामी 

कदमहरूको बािेमा घोषणा गिड गइिहकेो छ 

STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District का अनधकािीहरूले नर्नस्िक्ट नभरका नवद्यालयहरू तथा संिचिाहरूको सुधािको खाका 

प्रदाि गदै सोमबाि, िोभेम्बि 8 का ददि बृहत् गुरुयोजिाको कायाडन्त्वयिको बािेमा घोषणा गिे छि् । नवद्यालयहरू तथा संिचिाहरूको सुधािका लानग भखडिै 

अिुमोदि गरिएको E-SPLOST (Education- Special Purpose Local Option Sales Tax) को कोश प्रयोग गरििेछ । 

नमनत:  सोमबाि, िोभमे्बि 8, ददउँसो 2:45 

कहा:ँ  DeKalb County School District, Administrative and Instructional Complex । 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, 

GA 30083 

वक्ताहरू: 

DCSD की सपुरिन्त्टेन्त्र्ेन्त्ट Cheryl Watson-Harris DeKalb नशक्षा सनमनत 

DeKalb नशक्षा सनमनतका अध्यक्ष Vickie Turner 

“हामी पािदर्शडता तथा सिोकािवालाको सहभानगता प्रनत नििन्त्ति रूपमा प्रनतबद्ध छौं, यस प्रनतबद्धताको नहस्साको रूपमा, हामीले अिुमोददत E-SPLOST 

कोषलाई नििन्त्तिता ददिका निनम्त योजिा बिाएका रूपान्त्तिण परियोजिाहरूको बािेमा कुिा सुन्न हामी समुदायलाई निमन्त्रणा गरििहिे छौं,” DeKalb की 

सुपरिन्त्टेन्त्र्ेन्त्ट Cheryl Watson-Harris ले भनु्नभयो । 

E-SPLOST को बािेमा जािकािी 

DeKalb County का मतदाताहरूद्वािा िोभेम्बि 2 मा E-SPLOST को प्रस्ताव पारित भएको नथयो जसमा 81 प्रनतशत मत प्रस्ताव अिुमोदि गिे पक्षमा 

पिेको नथयो । E-SPLOST को व्यवस्था अिुसाि अको पाँच वषडसम्मका लानग DeKalb काउन्त्टीमा खरिद गरिएका वस्तुहरू तथा सेवाहरूमा एक प्रनतशत खरिद 

तथा प्रयोग कि लागे्नछ । DCSD का लानग यो E-SPLOST नििन्त्तिता हो । E-SPLOST को V (पाँचौं) कोश सङ्कलि जुलाई 2017 देनख जूि 2022 सम्म 

चल्िेछ । E-SPLOST को VI (छैठ )ँ सङ्कलि जुलाई 2022 देनख जूि 2027 सम्म चल्िेछ भिेि तय गरिएको छ । DCSD ले अिुमाि गिेको छ दक यो किल े

$660 नमनलयि देनख $700 नमनलयि बिाबिको िाजस्व तथा कोश उठाउिेछ ि उक्त िकम नवद्यालय सुधाि तथा कायडक्रम सुधाि परियोजिाहरूमा प्रयोग 

गरििेछ । 
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E-SPLOST का परियोजिाहरूमा Cross Keys नभर ियाँ उच्च नवद्यालय निमाडण गिे; एउटा ियाँ माध्यानमक नवद्यालय, उच्च नवद्यालय ि िनजकैको 

Dresden आधािभूत नवद्यालयहरू सनहत Sequoyah नवद्यालय समूह बिाउिे; McNair उच्च नवद्यालयलाई Career Tech Academy मा रूपान्त्तिण गिे; 

Dunaire तथा Allgood आधािभूत नवद्यालयहरूलाई एक आपसमा गाभेि प्रािनम्भक नसकाइ केन्त्रको साथमा ियाँ नवद्यालय बिाउिे, Hawthorne आधािभूत 

नवद्यालयलाई पुिर्िडमाडण गिे कुिाहरू पछडि् ।  

अन्त्य परियोजिाहरूमा Avondale High School लाई ियाँ भवि तथा िङ्गशालामा सािेि प्रदशडिी कलाको एकेर्ेमी बिाउिे; Towers High School को 

रूपान्त्तिणको साथमा साइबि प्रनवनध तथा इनन्त्जनियरिङ एकेर्ेमी स्थापिा गिे; Dresden Elementary School लाई पुिर्िडमाडण गिे; Stoneview 

Elementary School लाई पुिर्िडमाडण गिे; Jolly Elementary School लाई पुिर्िडमाडण गिे, Austin आधािभूत नवद्यालयलाई दकन्त्र्िगाटडि देनख गे्रर् 8 

सम्म बिाउिे; प्रािनम्भक नसकाइ केन्त्रहरू थप गिे; ि प्रानवनधक पूवाडधािहरूमा थप सुधाि गिे कुिाहरू पछडि् । 

थप जािकािीका लानग, कृपया www.dekalbschoolsga.org/e-splost मा जािुहोला । 

### 

http://www.dekalbschoolsga.org/e-splost

