NEPALI

एजेन्डा
Stone Mountain र Clarkston क्लस्टरको कार्यक्षत्र
े को समार्ोजन
बबहीिार, नोभेम्बर 30, 2017

बेलक
ु ा 6:30 िे खि 8:30 बजेसम्म

Clarkston High School
बेलक
ु ा 6:00 बजे िे खि 6:35 बजेसम्म

साइन इन िनह
ुय ोस ्

लबी

बेलक
ु ा 6:35 पि
ू ायह्न बजे िे खि 7:05 पि
ू ायह्न बजेसम्म

स्िाित तर्था संक्षक्षप्त वििरण

अडडटोररर्म

बेलक
ु ा 7:10 पि
ू ायह्न बजे िे खि 8:25 पि
ू ायह्न बजेसम्म

साना समह
ू मा सझ
ु ाि संकलन

ननधायररत कक्षाकोठाहरू

द्वितीर्क मापिण्ड

प्रार्थलमक मापिण्ड
1.

भौिोललक ननकटता

2.

लिक्षण क्षमता

3.

अपेक्षक्षत भनाय सङ्खख्र्ा

1.

सरु क्षा तर्था ट्राक्रर्क अिस्र्था

2.

अनिल्लो पटक िरे को कार्यक्षेत्र समार्ोजन

3.

वििेष कार्यिमहरूको सन्तल
ु न

4.

स्कूल क्रर्डर सम्बन्धन

5.

अक्षत नछमेकी स्कूलहरू

6.

प्रभािकारी तर्था लमतव्र्र्ी कार्यसञ्चालन

साना समह
ू का लागि ध्र्ान दिनुपने कुराहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू

1.

तपाईंलाई Clarkston र Stone Mountain क्लस्टरका विद्र्ार्थीहरूका लागि ध्र्ान दिनुपने कुरा र सबैभन्िा उपर्ुक्त
विकल्पहरू कुन-कुन हो जस्तो लाग्छ?

2.

प्रत्र्ेक विकल्पका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के-के हुन ्?
सझ
ु ाि संकलन बैठकका सहभािीहरूका लागि आधारभत
ू ननर्महरू

•
•
•

कमयचारीहरूले मागर्थ उल्ल्लखित मापिण्डसँि सम्बल्न्धत सझ
ु ाि एिम ् प्रनतक्रिर्ालाई मात्र ध्र्ानमा राख्न सक्नेछन ्
स्कूल प्रणालीका कमयचारीहरूले सबै उपर्ुक्त सुझाि एिम ् प्रनतक्रिर्ाहरू ललनेछ र नतनमागर्थ विचार िनेछ

विकल्पहरू तर्ार पािाय कमयचारीहरूले विलभन्न पररप्रेक्ष्र् र लोल्जल्स्टकल सीमाहरूको सन्तुलन लमलाउनुपने भएकाले
सबै सुझािहरूलाई समार्ोजन िनय सक्रकँिै न

•
•

कृपर्ा एक-अकायको विचारहरूको सम्मान िनह
ुय ोस ्

कुनै पनन प्रश्न भएमा, नोट काडयमा लेिेर, िा िेबसाइट मार्यत िा (तल उल्लेखित ठे िानामा) मेल मार्यत पेस िनह
ुय ोस ्

चरण 3 को बैठक सम्बन्धी जानकारी
जनिरी 11, 2018 – Rockbridge Elementary School
6:30 p.m.− 8:30 p.m सम्म

कमयचारीले सझ
ु ाएको र्ोजनाको प्रस्तत
ु ीकरण

अनलाइन सम्पकय:
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

पत्राचार ठे िाना:
1780 Montreal Rd.
Tucker, GA 30084

