Nepali

एजेन्डा
Druid Hills Cluster एलिमेन्टरी स्कूिको कार्यक्षेत्र समार्ोजन
बिहीवार, अक्टोिर 25, 2018 िेिुकी 7:00 िजेदेखि 8:30 िजेसम्म
Druid Hills लमडि स्कूि
िेिुकी 6:30 पूवायह्न िजेदेखि 7:00 पूवायह्न िजेसम्म

साइन इन िनह
ुय ोस ्

िेिुकी 7:00 पूवायह्न िजेदेखि 7:30 पूवायह्न िजेसम्म

स्वाित तथा संक्षक्षप्त वववरण

जिम

िेिक
ु ी 7:40 िजेदेखि 8:30 िजेसम्म

साना समह
ू मा सझ
ु ाव संकिन

निर्धारित कक्षधकोठधहरू

प्राथलमक मापदण्ड
1.
2.
3.

जिम लबी

द्ववतीर्क मापदण्ड

िौिोवलक वनकटता
वशक्षण क्षमता
अपेवक्षत िनाा िङ्ख्या

1.
2.
3.

िुरक्षा तर्था टर ावफक अिस्र्था
अवििो पटक िरे को कायाक्षेत्र
िमायोजन
विशेष कायािमहरूको िन्तुलन

4.
5.
6.

स्कूल वफर्र िम्बिन
अक्षत वछमेकी स्कूलहरू
प्रिािकारी तर्था वमतव्ययी
कायािञ्चालन

साना समूहका िागि ध्र्ान ददनुपने कुराहरू सम्िन्धी प्रश्नहरू
1.

तपाईंलाई Druid Hills Cluster मा विद्यार्थीहरूका लावि के-के मुद्दा िा विकल्प उत्कृष्ट रूपमा ठीक छन् जस्तो लाग्छ?

2.

प्रत्येक विकल्पका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के-के हुन्?
a.

विकल्प 1 - Briar Vista ES लाई Briar Vista Montessori र प्रारम्भिक विकाइ केन्द्र (Early Learning Center) मा रूपान्तरण िने

b.

विकल्प 2 – अखण्ड वछमेक वनमाा णमा केम्भन्द्रत हुने

c.

विकल्प 3 – िन्तुवलत नामां कनमा केम्भन्द्रत हुने

सझ
ु ाव संकिन िैठकका सहभािीहरूका िागि आधारभत
ू ननर्महरू
•

कमाचारीहरूले मावर्थ उम्भिम्भखत मापदण्डिँि िम्बम्भित िुझाि एिम् प्रवतवियालाई मात्र ध्यानमा राख्न िक्नेछन्

•

स्कूल प्रणालीका कमाचारीहरूले िबै उपयुक्त िुझाि एिम् प्रवतवियाहरू वलनेछ र वतनमावर्थ विचार िनेछ

•

विकल्पहरू तयार पादाा कमाचारीहरूले विविन्न पररप्रेक्ष्य र लोवजम्भिकल िीमाहरूको िन्तुलन वमलाउनुपने िएकाले िबै िुझािहरूलाई िमायोजन िना
िवकँदै न

•

कृपया एक-अकाा को विचारहरूको िम्मान िनुाहोि्

•

िबै प्रशनहरूको जिाफ नोट कार्ा , िेबिाइट, पत्र िा इमेल (तल उम्भिम्भखत) माफात पठाउनुहोि्

चरण 3 को िैठक सम्िन्धी जानकारी
नोभेम्िर 28, 2018 – Druid Hills MS
िेिुकी 7:00 िजेदेखि 8:30 िजेसम्म

कमयचारीद्वारा सुझाववत र्ोजनाको प्रस्तुनतकरण

अिलधइि सर्वेक्षण भिा, दधयधाँपट्टी िहे को QR कोड
स्क्यधि गिह
ना ोस ् र्वध यस यूआिएल ् मध िधिनहोस ्:
www.dekalbschoolsga.org/redistricting
(सर्वेक्षण िोभेम्बि 1, 2018 मध बन्द हनन्छ)

1780 Montreal Road | Tucker, GA 30084 | www.dekalbschoolsga.org/redistricting

