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आर्थयक वर्य17 जर्जययाको ESEA परिवर्यनशील छु ट सम्बन्धी ववद्यालयको अवस्थाबािे अवििावक पत्र
सेप्टेम्बि 06, 2016
आदिणीय आमाबुवा(हरू)/अवििावक(हरू):
सन् 1965 को प्राथवमक र्था माध्यवमक वशक्षा ऐन (ESEA) अनुसाि उपावध I पाएको ववद्यालयमा उपवस्थर् िइिहेका बालबावलकाका
आमाबुवा वा अवििावकहरूलाई उनीहरूको बालबावलकाको ववद्यालयले कलेज ि/वा करियिका लावि कस्र्ो र्यािी िरििहेको छ, साथै
जर्जययाको ESEA परिवर्यनशील छु ट अन्र्ियर् ववद्यालयको उपावधको वस्थवर् बािे जानकािी ििाउनु पदयछ ।
2015 को जर्जययाको इएसइए परिवर्यनशील छु टको नवीकिण अन्र्ियर्, उपावध I पाएका वनविर् ववद्यालयहरू सफल, प्राथवमकर्ा वा के वन्िर्
ववद्यालयको रूपमा र्ोककनेछन् । छु टले कलेज ि करियि र्यािी काययसम्पादन सूचक (सीसीआिपीआई) लाई जर्जययाका सबै ववद्यालयहरूमा
ववस्र्ृर् रिपोटय कार्य बनाउन प्रयोि िनय कदन्छ, जसमा ववद्यालयले कलेज ि/वा करियिमा सफल हुनका लावि कवर् िाम्रोसँि र्यािी िरििहेको छ
िनी हिे क ववद्यालयलाई मापन िनय 0-100 को बीचमा स्कोि उपलब्ध ििाउँ छ ।
ववद्यालय वर्य 2015 को सीसीआिपीआई स्कोि सबै ववद्यालयहरूको उपलवब्ध, प्रिवर्, उपलवब्ध अन्र्ि ि चुनौर्ीका वस्थवर्हरूको एउटा साि
हो । वर्वस्िक्ट रिपोटयले शैवक्षक वर्य 2015 का लावि CCRPI स्कोि प्राथवमक ववद्यालयको 64.8, वनम्न माध्यवमक ववद्यालयको (MS) 66.3 ि
माध्यवमक ववद्यालयको लावि 71.8 हो िन्ने जनाउछ। सबै ववद्यालयहरूको समग्र सीसीआिपीआई स्कोि 67.7 िहेको छ । र्पाईं आफ्नो बच्चाको
ववद्यालयको स्थान यहाँ फे ला पानय सक्नुहुन्छः http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Accountability/Pages/default.aspx
प्राथवमकर्ा ववद्यालय ि के वन्िर् ववद्यालयहरूले िाज्यव्यापी मूल्याङ्कनहरूमा ववद्याथीको उपलवब्धका आधािमा आफ्नो स्थान प्राप्त िछयन् ।
ववद्यालयहरूले उनीहरूको स्थान प्राथवमकर्ा वा के वन्िर् ववद्यालय स्थानबाट बावहरिने मापदण्र् पूिा निदायसम्म धािण िदयछन् । सफल
ववद्यालयहरू वार्र्यक रूपमा पवहचान िरिन्छन् ।


सफल ववद्यालयहरू उपावध I पाएका त्यस्र्ा ववद्यालयहरू हुन् जो िाज्यको सबैिन्दा िाम्रो िने ववद्यालयहरू वा उच्च प्रिवर्मा िहेका
ववद्यालयहरू मध्येमा पदयछन् । वर्नीहरू वार्र्यक रूपमा पवहचान िरिन्छन् । सबैिन्दा िाम्रो िने सफल ववद्यालयहरू िाज्यको
सीसीआिपीआईको अंशको रूू़पमा िहेका िाज्यव्यापी मूल्याङ्कनहरूमा दक्षर्ाका सम्बन्धमा "सबै ववद्याथीहरू" समूहको उपलवब्धका
आधािमा िाज्यमा िहेका उपावध I पाएका ववद्यालयहरू मध्येमा उत्कृ ष्ट 5% मा पदयछन् । सबैिन्दा बढी प्रिवर् िने सफल
ववद्यालयहरू िाज्यको सीसीआिपीआईको अंशको रूू़पमा िहेका िाज्यव्यापी मूल्याङ्कनहरूमा वर्ौं देवि "सबै ववद्याथीहरू" समूहको
काययसम्पादनमा सुधाि ल्याउनमा िएको प्रिवर्का आधािमा िाज्यमा िहेका उपावध I पाएका ववद्यालयहरू मध्येमा उत्कृ ष्ट 10% मा
पदयछन् ।



प्राथवमकर्ामा पिे का ववद्यालयहरू िाज्यको CCRPI को अंशको रूपमा िहेका िाज्यव्यापी मूल्याङ्कनहरू प्राप्त वनपुणर्ाका
दृवष्टकोणले “सबै ववद्याथीहरू” को उपलवब्धको आधािमा उपावध I पाएका ववद्यालयहरू मध्येमा अवन्र्म 5% मा पदयछन् वा चािवर्े समूहमा 60 प्रवर्शर्िन्दा कम ग्र्याजुएशन दि िएका माध्यवमक ववद्यालयहरू पदयछन्।



के वन्िर् ववद्यालयहरू िाज्यको सीसीआिपीआईको अंशको रूपमा िहेका िाज्यव्यापी मूल्याङ्कनहरूमा दक्षर्ाका सम्बन्धमा न्यून
उपलवब्ध हावसल िने उपसूह वा उपसमूहहरू िएका िाज्यमा िहेका उपावध I पाएका ववद्यालयहरू मध्येमा अवन्र्म 10% मा
पदयछन्।
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NEPALI
िष्टव्य: ES = प्राथवमक ववद्यालय, MS = वनम्न माध्यवमक ववद्यालय, ि HS = माध्यवमक ववद्यालय
सफल ववद्यालयहरू
2015 का लावि सबैिन्दा िाम्रो प्रदशयन
DeKalb Early College Academy
2015 का लावि उच्च प्रिवर्
Robert Shaw Theme School
Champion Middle Theme School
Marbut Elementary School

*ववद्यालयको शैवक्षक प्रदशयन र्था यकद र्पाईंको
बच्चाको ववद्यालय प्राथवमकर्ा वा के वन्िर् ववद्यालयको
नाम कदइएको छ िने; शैवक्षक वर्यको अववध ििी के कस्र्ा शैवक्षक सहायर्ा प्रदान िरिनेछ िन्ने बािे मा थप
जानकािी र्पाईंले आफ्नो बच्चाको ववद्यालयबाट प्राप्त
िनुहु
य नेछ।

*के वन्िर् ववद्यालयहरू (जािी.)

Peachcrest ES (उपलब्धी)
Toney ES (उपलवब्ध)
Clarkston HS (उपलवब्ध)
Columbia HS (उपलवब्ध)
Cross Keys HS (ग्र्याजूएसन दि)
McNair HS (उपलवब्ध)
Redan HS (उपलवब्ध)
Towers HS (उपलवब्ध)
Destiny Achievers Academy of Excellence
(उपलवब्ध)
*के वन्िर् ववद्यालयहरू
Allgood ES (उपलवब्ध)
Bob Mathis ES (उपलवब्ध)
Browns Mill ES (उपलवब्ध)
Canby Lane ES (उपलवब्ध)
Clifton ES (उपलवब्ध)

नर्ोककएका अन्य ववद्यालयहरू
DeKalb Alternative
DeKalb Path Academy
DeKalb Prep Academy
International Community School
International Student Center
Leadership Prep Academy
Margaret Harris Comprehensive
UHS of Laurel Heights

*परिवर्यनशील वसकाइ काययक्रम ववद्यालयहरू

*प्राथवमकर्ा ववद्यालयहरू

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

नर्ोककएका ववद्यालयहरू
प्राथवमक ववद्यालयहरू

प्राथवमक ववद्यालयहरू

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

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
प्रवर्िाशाली
ववद्याथीहरूका लावि
Wadsworth Magnet
School
Woodridge ES
Woodward ES
Wynbrooke ES

वनम्न माध्यवमक
ववद्यालयहरू
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

माध्यवमक ववद्यालयहरू
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

अन्र्िवजल्ला स्थानान्र्िण ववकल्प कानूनको पालना र्ेकाल्ब काउन्टी स्कू ल वर्वस्िक्टमा पालना िरिएको छ । वर्वस्िक्टमा ववद्याथी स्थानान्र्ि
िनय धेिै ववद्याथीहरूले अनुिोध ििे का कािणले, धेिै जसो वैकवल्पक ववद्यालयहरूमा िाली ठाउँ वा बाँकी वसटहरू छैनन्। 2016-2017 का
व्यवस्थाहरूका लावि आवेदन पेश िनय हामी आमाबुवाहरूलाई सधै ँ स्वािर् िदयछौं । यकद वसटहरू उपलब्ध निएमा, ववद्याथीहरूलाई प्रवर्क्षा
सूचीमा िाविनेछ । यकद र्पाईंसँि थप प्रश्न वा सिोकािहरू छन् िने, कृ पया 678.676.0035 मा ववद्यालय छनोट िने सम्बन्धी कायायलयमा फोन
िनुयहोस्।
िवदीय,

Dr. Lisa Martin
पाठ्यक्रम र्था वनदेशनका लावि
शैवक्षक र्था जवाफदेवहर्ा सम्बन्धी मुख्य अवधकािी
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