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FY17 GEORGIA ESEA ফ্লেক্সিবিবিটি ওয়েভায়েে ফ্লেয়ে স্কুয়িে অিস্থা িািামায়ে বিটি
06 সেপ্টেম্বর 2016
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক:
1965 োপ্টের এপ্রেপ্টমন্টাপ্রর এবং সেপ্টকন্ডাপ্রর প্রিক্ষা আইন (ESEA) অনুোপ্টর সে েব প্রিতামাতা বা অপ্রিিাবপ্টকর েন্তান টাইটে I স্কুপ্টে িপ্টে,
তাপ্টেরপ্টক েন্তানরা কপ্টেজ এবং/অথবা কমজীবপ্টনর
ম
জনয কতটা িাপ্টোিাপ্টব িস্তুত হপ্টয়প্টে সে প্রবষপ্টয়র িািািাপ্রি জর্জময়ার ESEA
সের্িপ্রবপ্রেটট ওপ্টয়িাপ্টরর অধীপ্টন স্কুপ্টের মোো
ম (designation) েম্পপ্রকত
ম অবস্থা জানাপ্টনা হপ্টব।
2015 োপ্টের জর্জময়ার ESEA সের্িপ্রবপ্রেটট ওপ্টয়িাপ্টরর নবায়ন অনুোয়ী প্রকেু টাইটে I স্কুেপ্টকপ্ররওয়ার্ম, িাইপ্টয়াপ্ররটট বা স াকাে মোোয়
ম
রাখাটা অবযাহত থাকপ্টব। ওপ্টয়িার জর্জময়ার েমস্ত স্কুপ্টের জনয বযািক প্রিপ্রিক প্ররপ্টিাটম কার্ম প্রহপ্টেপ্টব কপ্টেজ ও কমজীবপ্টনর
ম
িস্তুপ্রতমূেক িার রপ্টমন্স েূচক (CCRPI) বযবহার করপ্টত সেয়, ো িপ্রতটট স্কুে কপ্টেজ এবং/অথবা কমজীবপ্টন
ম
ে ে হওয়ার জনয
প্রিক্ষাথীপ্টেরপ্টক কতটা িাপ্টোিাপ্টব িস্তুপ্রত প্রনপ্টত েহায়তা করপ্টে তা মূেযায়ন কপ্টর 0-100 এর মপ্টধয সস্কার িোন কপ্টর।
2015 স্কুে বপ্টষরম জনয CCRPI সস্কার হে েমস্ত স্কুপ্টের অজমন, অগ্রগপ্রত, অজমপ্টনর সক্ষপ্টে ঘাটপ্রত এবং চযাপ্টেঞ্জ িপ্টয়প্টন্টর েমটি। প্রর্প্রিক্ট
প্ররপ্টিাটম অনুোপ্টর 2015 স্কুে বপ্টষ এপ্র
ম েপ্টমন্টাপ্রর স্কুপ্টের (ES) সস্কার 64.8, প্রমপ্রর্ে স্কুপ্টের (MS) 66.3 এবং হাই স্কুপ্টের (HS) 71.8। েমস্ত স্কুপ্টের
জনয প্রর্প্রিক্ট-এর CCRPI োমপ্রগ্রক সস্কার হে 67.7। এোোও আিপ্রন আিনার প্রিশুর স্কুপ্টের মোো
ম েম্পপ্টকম জানপ্টত িাপ্টরন এখাপ্টন:
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Accountability/Pages/default.aspx
িাইপ্টয়াপ্ররটট স্কুে এবং স াকাে স্কুেগুপ্রে সেট জুপ্টে প্রিক্ষাথীপ্টের অজমপ্টনর উির প্রিপ্রি কপ্টর মোো
ম িাপ্ত হয়। িাইপ্টয়াপ্ররটট স্কুে বা
স াকাে স্কুে সথপ্টক সবপ্ররপ্টয় োওয়ার মািকাটি িূরণ না করা িেন্ত
ম স্কুেগুপ্রের মোোর
ম
সকাপ্টনা িপ্ররবতমন হয় না। বাৎপ্ররক প্রিপ্রিপ্টত
প্ররওয়ার্ম স্কুে প্রনবাচন
ম
করা হয়।


বেওোর্ড স্কুিগুবি হে সেেব টাইটে I স্কুে, সেগুপ্রে সেপ্টটর েপ্টবাচ্চ
ম িারেপ্রিতা
ম িেিনকারী
ম
স্কুে বা উপ্টেখপ্টোগযিাপ্টব উচ্চ
অগ্রগপ্রত েম্পন্ন স্কুে। এগুপ্রে বাৎপ্ররক প্রিপ্রিপ্টত প্রনবাচন
ম
করা হয়। েপ্টবাচ্চ
ম িারেপ্রিতা
ম িেিনকারী
ম
প্ররওয়ার্ম স্কুেগুপ্রে সেপ্টটর
CCRPI-এর অংি প্রহোপ্টবপ্টেট জুপ্টে মূেযায়প্টন িারেপ্রিতার
ম
সিপ্রক্ষপ্টত "েমস্ত প্রিক্ষাথী" গরুপ্টির অজমপ্টনর প্রিপ্রিপ্টত টাইটে I
স্কুেগুপ্রের মপ্টধয েপ্টবাচ্চ
ম 5%-এর মপ্টধয রপ্টয়প্টে। উচ্চ অগ্রগপ্রতর প্ররওয়ার্ম স্কুেগুপ্রে সেপ্টটর CCRPI-এর অংি প্রহোপ্টব সেট জুপ্টে
এক বেপ্টরর মূেযায়প্টনর "েমস্ত প্রিক্ষাথী" গরুপ্টির অজমপ্টনর প্রেক সথপ্টক উন্নপ্রতর প্রিপ্রিপ্টত টাইটে I স্কুেগুপ্রের মপ্টধয েপ্টবাচ্চ
ম
10%-এর মপ্টধয রপ্টয়প্টে।



প্রাইয়োবেটি স্কুিগুবি সেপ্টট "েমস্ত প্রিক্ষাথী" গরুপ্টির অজমপ্টনর প্রিপ্রিপ্টত সেট জুপ্টে প্রিক্ষাথীপ্টের মূেযায়প্টনর উির প্রিপ্রি
কপ্টর উন্নপ্রতর প্রেক সথপ্টক টাইটে I স্কুেগুপ্রের মপ্টধয েবপ্রন
ম ম্ন 5%-এর মপ্টধয রপ্টয়প্টে। এটা সেপ্টটর CCRPI বা 60 িতাংপ্টির প্রনপ্টচ
চার-বেপ্টরর েে প্রিপ্রিক গ্রযাজুপ্টয়িন হার েম্পন্ন হাই স্কুেেমূপ্টহর অংি।



ফ্ল াোস স্কুিগুবি রপ্টয়প্টে সেপ্টটর CCRPI-এর অংি প্রহোপ্টব সেপ্টটর টাইটে I স্কুেগুপ্রের েবপ্রন
ম ম্ন 10%-এর মপ্টধয, োপ্টের সেট
জুপ্টে মূেযায়প্টন িারেপ্রিতার
ম
সক্ষপ্টে প্রনম্ন অজমপ্টনর এক বা একাপ্রধক োবগরুি রপ্টয়প্টে।
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BENGALI
দ্রষ্টব্য: ES = এলিমেন্টারি স্কুল, MS = মিডল স্কুল, এবং HS = হাই স্কুল
রিওয়ার্ড স্কল
ু
2015 এ সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রদর্শনকারী
DeKalb Early College Academy
2015 এ সর্বোচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন
Robert Shaw Theme School
Champion Middle Theme School
Marbut Elementary School

* আপনি স্কল
ু ের শিক্ষাগত পারফরমেন্স এবং
সন্তানের স্কল
ু প্রাইয়োরিটি বা ফোকাস
স্কল
ু হলে সারা বছর জুড়ে কী প্রাতিষ্ঠানিক
সহায়তা থাকবে সম্পর্কে আপনার সন্তানের
স্কল
ু থেকে আরো তথ্য পাবেন।

*ফ্লেক্সিবল লার্নিং প্রোগ্রাম স্কুল

*প্রাইয়োরিটি স্কল
ু

*ফোকাস স্কল
ু
Allgood ES (অর্জন)
Bob Mathis ES (অর্জন)
Browns Mill ES (অর্জন)
Canby Lane ES (অর্জন)
Clifton ES (অর্জন)

অন্যান্য অ-মনোনীত স্কল
ু
DeKalb Alternative
DeKalb Path Academy
DeKalb Prep Academy
International Community School
International Student Center
Leadership Prep Academy
Margaret Harris Comprehensive
UHS of Laurel Heights

*ফোকাস স্কল
ু (ক্রমশঃ)

Peachcrest ES (অর্জন)
Toney ES (অর্জন)
Clarkston HS (অর্জন)
Columbia HS (অর্জন)
Cross Keys HS (গ্র্যাজুয়েশনের হার)
McNair HS (অর্জন)
Redan HS (অর্জন)
Towers HS (অর্জন)
Destiny Achievers Academy of Excellence
(অর্জন)

Barack Obama ES, সাবেক
Clifton/Meadowview ES (অর্জন)
Kelly Lake ES
Eldridge L. Miller (অর্জন)
Montclair ES (অর্জন)
R. E. McNair Discovery Learning (অর্জন)
Princeton ES (অর্জন)
Smoke Rise ES (অর্জন)
Snapfinger ES (অর্জন)
Stoneview ES (অর্জন)
Mary McLeod Bethune MS (অর্জন)
Columbia MS (অর্জন)
Freedom MS (অর্জন)
Lithonia MS (অর্জন)

অ-মনোনীত স্কল
ু
এলিমেন্টারি স্কল
ু
Avondale ES
Briar Vista ES
Brockett ES
Cary Reynolds ES
Cedar Grove ES
Chapel Hill ES
Columbia ES
DESA
Dresden ES
Dunaire ES
Edward L. Bouie ES
Evansdale ES
Fairington ES
Fernbank ES
Flat Rock ES
Flat Shoals ES
Hambrick ES
Hawthorne ES
Henderson Mill ES
Hightower ES
Huntley Hills ES
Idlewood ES
Indian Creek ES
John R. Lewis ES
Jolly ES
Kingsley ES
Laurel Ridge ES

এলিমেন্টারি স্কল
ু

মিডল স্কল
ু

হাই স্কল
ু

Livsey ES
Marbut ES
McLendon ES
Midvale ES
Murphy Candler ES
Narvie J. Harris ES
Oakcliff ES
Oakview ES
Panola Way ES
Pine Ridge ES
Pleasantdale ES
Rainbow ES
Redan ES
Robert Shaw ES
Rock Chapel ES
Rockbridge ES
Rowland ES
Shadow Rock ES
Stone Mill ES
Stone Mountain ES
Wadsworth Magnet
School for High
Achievers
Woodridge ES
Woodward ES
Wynbrooke ES

Cedar Grove MS
Champion Middle
Theme
Chapel Hill MS
Druid Hills MS
Henderson MS
McNair MS
Miller Grove MS
Redan MS
Salem MS
Sequoyah MS
Stephenson MS
Stone Mountain MS
Tucker MS

Arabia Mountain HS
Cedar Grove HS
Druid Hills HS
Chamblee Charter HS
DeKalb Early College
Academy
Druid Hills HS
Elizabeth Andrews HS
Lakeside HS
Lithonia HS
Martin Luther King,
Jr. HS
Miller Grove HS
Southwest DeKalb HS
Stephenson HS
Stone Mountain HS
Tucker HS

ডিস্ট্রিক্ট এর মধ্যে বদলি সুবিধা সংক্রান্ত আইন DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর জন্য প্রযোজ্য। ডিস্ট্রিক্টে ব্যাপক
সংখ্যায় শিক্ষার্থী স্থান্তরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পছন্দের স্কুলসমূহের অনেকগুলোতেই স্থান বা আসন নেই। 2016-2017
সময়ে আসনের জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে পিতা-মাতাদেরকে সর্বদা স্বাগত জানানো হয়। আসন না থাকলে শিক্ষার্থীদেরকে
অপেক্ষমান তালিকাতে রাখা হবে। আপনার আরো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে অনুগ্রহ করে 678.676.0035 নম্বরে স্কুল চয়েস
অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
বিনীত,

Dr. Lisa Martin
চিফ অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড অ্যাকাউনট্যাবিলিটি অফিসার
ফর কারিকুলাম অ্যান্ড ইন্সট্রাকশন
পৃষ্ঠা
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