
BENGALI 

থিম সু্কলের প্রচারপত্র 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে গ্রিলে অষ্টম 
 

SY 2021 - 2022 ওলপন এনলরােলমন্ট 

7 জানুয়ারী, 2021 - 5 ফেব্রুয়ারী, 2021 

অনোইলন আলেদন েরুন: 

http://www.yourchoicedekalb.org 

 

সু্কে চলেস গ্রপ্রাোলমর তিয: 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-

choice 

সু্কল চয়য়স ওয়েন এনয়রালয়েন্ট 

সহায়তার স্থান: 

1192 Clarendon Avenue, 

Avondale Estates, GA 30002 

7 জানুয়ারী, 2021 - 5 ফেব্রুয়ারী, 2021 

সকাল 9:00 টা – বিকাল 4:00 টা 

**িততোন অবতোরীর অিস্থার বিবিয়ত 

েুয়িােুবি সহায়তার তাবরি িদলায়ত 

োয়র। 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

সু্কল চয়য়স ফলট এনয়রালয়েন্ট: 

 এথেলমন্টাথর সু্কে 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

 

থমথডে সু্কে 

• The Champion School 

 

েটাথরর ফোফে গ্রে থদন প্রোথিত হলে: 26 মাচচ, 2021 থেোে 5:0 0টা 
 

 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice


BENGALI 

বিে সু্কলগুয়লার তিয 
 

থিম সু্কলের ঠিোনা সু্কলের সমে 

পথরদি চলনর তাথরখ ও 

সমে Theme Feeder Schools 

Edward L. Bouie Sr. 

Elementary School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia, GA 30038 

(678) 676-8202 

সকাল 7:45টা 
- 

দুেুর 2:15টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Browns Mill ES 
Fairington ES 
Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

Narvie J. Harris 

Elementary School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA 30034 

(678) 676-9202 

সকাল 7:50টা 
- 

দুেুর 2:15টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Chapel Hill ES 
Cedar Grove ES 

Oak View ES 

Marbut Elementary 

School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA 30058 

(678) 676-8802 

সকাল 7:30টা 
- 

দুেুর 2:05টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Panola Way ES 
Stoneview ES 
Woodridge ES 

Oakcliff Elementary 

School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

সকাল 7:45টা 
- 

দুেুর 2:15টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Cary Reynolds ES 
Doraville United ES 

Hightower ES 

Robert Shaw 

Elementary School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

সকাল 7:45টা 
- 

দুেুর 2:15টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Allgood ES 
Dunaire ES 

Indian Creek ES 
Jolly ES 

Rowland ES 

Wynbrooke 

Elementary School 

গ্রেড: থপ্র-গ্রে- 5 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA 30087 

(678) 676-5002 

সকাল 7:45টা 
- 

দুেুর 2:15টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

Pine Ridge ES 
Princeton ES 

Rock Chapel ES 
Shadow Rock ES 

Champion Middle 

School 

গ্রেড: 6 - 8 

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain. GA 30087 

(678) 875-1502 

সকাল 8:50টা 
- 

দুেুর 3:50টা 

িাচচ তয়াল টচ যর TBA 

আেয়েয়টর জনয সু্কয়লর 

ওয়য়িসাইট ফদিুন 

সেস্ত DeKalb বেবেল সু্কল 

 



BENGALI 
 
ঐথতহযগত থিম সু্কলের ইথতহাস 

DeKalb County School District-এর প্রিাচবলত বিে সু্কল ফপ্রাগ্রাে 1996 সায়ল শুরু হয় এিং অবিিািক ও বিক্ষািীয়দর কায়ে বিক্ষার এেন এক 

েেন্দ বনয়য় আয়স যা আয়ের বিক্ষােত েলােয়লর উের বনিতর কয়র না। এই ফপ্রাগ্রােটট উচ্চািা, অবিিািকয়দর সম্পকৃ্ততা এিং সেসযািহুল 

বিক্ষার অবিজ্ঞতা অজতন করার ইচ্ছার উেয়র বনিতরিীল। The DeKalb County School District-এর সাতটট প্রিােত বিে সু্কল রয়য়য়ে যার েয়যয 

Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schools, and 

Champion Traditional Theme Middle School জর্জতয়ার ফেকযাল্ব কাউবন্টর বিবিন্ন স্থায়ন অিবস্থত রয়য়য়ে। 

 

প্রিাগত থিম সু্কলের উপাদান 

প্রিােত বিে সু্কল হল ফকান কেযুবনটটর েয়যয িাকা এেন সু্কল যা বিক্ষািী ও অবিিাকয়দর চাবহদা েূরণ করয়ত োরার েত অননয বিবিয়যযর জনয 

োর্শ্ তিতী অঞ্চয়লর এবলয়েন্টাবর সু্কয়লর বিক্ষািীয়দর িা েয়ুরা সু্কল বেবিয়ের বেেল সু্কয়লর বিক্ষািীয়দর আকৃয কয়র। প্রিােত বিয়ের সু্কল 

বিক্ষািীয়দর িযােক, সুেটিত েবরয়িয়ি আন্তঃবিষয়ক বিক্ষােত ফপ্রাগ্রাে অোর করয়ত বেজাইন করা হয়। বিক্ষািীরা চযায়লর্জং ফপ্রাগ্রায়ের 

সর্িয়িায়ি অংিগ্রহণ কয়র, যার েয়যয িাড়ীর কায়জর ফপ্রায়জে এিং বিয়র্শ্র িাষার সয়ে েবরবচবত অন্তিচ তক্ত রয়য়য়ে। আন্তঃ-োিিবেক 

আবেয়কর জনয আয়রা ফিবি েয়িষণা ফকর্িক কাজ ও হায়ত-কলয়ে প্রকয়ের িযিস্থা করা যায় যার জনয সেসযা সোযান এিং জটটল বচন্তািািনা 

করা দরকার। বেতাোতারা এই ফপ্রাগ্রায়ের একটট গুরুত্বেূণ ত অে ফকননা তা াঁরা বনয়দতিনােূলক ফপ্রাগ্রাে িলিতকরয়ণ কাজ করয়িন এিং সু্কলয়ক 

সহায়তা করয়িন। 

 

প্রিাগত এথেলমন্টাথর থিম সু্কলের জনয ফীডার সু্কে 

প্রিােত এবলয়েন্টাবর বিে সু্কল প্রযানতঃ এেন সু্কল ফিয়ক বিক্ষািী োয় ফযগুবলয়ত স্থানািাি রয়য়য়ে। টিক োর্শ্ তিতী কেুযবনটটয়ত িাকা ত্রায়ণর 

সিয়িয়ক ফিবি দরকার িাকা এবলয়েন্টাবর সু্কলগুবল এবলয়েন্টাবর বিে সু্কয়লর েীোর সু্কল বহসায়ি কাজ করয়ি। ফকান েীোর সু্কয়লর িবতত কয়ে 

ফেয়ল, েীোর সু্কলটট আর বিে েীোর সাইট বহসায়ি কাজ করয়ত োরয়ি না। এই বসদ্ধান্তটট িাবষ তকিায়ি ফনওয়া হয়। বিে বেেল সু্কলটট েুয়রা 

DeKalb County School District ফিয়ক বিক্ষািী োয়। 

 

প্রিাগত থিম সু্কলের থেলিষ বেথিষ্টয 

• অবিিািয়কর সম্পকৃ্ততার প্রয়য়াজন 

• ফকার বিষয়সেূয়হ ফজার ফদওয়া 

• উচ্চোয়নর েিন োন ও প্রতযািা 

• বির্শ্ িাষার সয়ে েবরবচবত 

• কয়িার আচরণবিবয 

• প্রয়য়াজনীয় অবিন্ন / কয়িার ফোষাক ফকাে 

• জটটল বচন্তািািনা এিং সেসযার সোযায়ন ফজার ফদওয়া 

• অয়টায়েয়টে বরবেং ফপ্রাগ্রাে (প্রািবেক সু্কল) 

• প্রয়য়াজনীয় গ্রীষ্মকালীন েিন এিং েবণয়তর কাজ 

• প্রয়য়াজনীয় চযায়লর্জং প্রবতবদয়নর ফহােওয়াকত 

• টটউয়টাবরয়াল ফপ্রাগ্রাে 

• কায তকলাে বিবিক বনয়দতিনা 

• এয়জন্ডা প্ল্যানার 

• আন্তবি তষয়ক বনয়দতি 

 

প্রিাগত থিম সু্কলের থনলদচথিো 

• অবিিািক এিং বিক্ষািীয়দর কাে ফিয়ক এক িেয়রর জনয এনয়রালয়েয়ন্টর দায়িদ্ধতা িাকা প্রতযাবিত 

• একিার িবতত ফনওয়া হয়ল, ফকান বিক্ষািীয়ক অিিযই তার ফপ্ল্সয়েন্ট িজায় রািার জনয সু্কয়লর প্রিে বদয়ন উেবস্থত িাকয়ত হয়ি 

• অবিিািকয়দরয়ক অিিযই বিে সু্কয়ল িবতত িাকা বিক্ষািীয়দর জনয অবিিািক বনয়য়াজয়নর কায়জর সেয় সম্পূণ ত করয়ত হয়ি। যবদ 

িাইয়িানরা ফকান বিে এবলয়েন্টাবর সু্কয়ল ও বিে বেেল সু্কয়ল একইসয়ে িবতত হয়, তাহয়ল অবিিািকরা অবিিািক বনয়য়াজন কায়জর 

ঘন্টার জনয ফিবেট ফেয়ত প্রয়তযকটট সু্কয়ল অবিিািক বনয়য়াজন কায়জর সেয়য়র 50% সম্পূণ ত করয়িন। 

• বিক্ষািীরা ফয বিে সু্কয়ল িবতত হয়ি ফসই সু্কয়লর েয়নানীত ইউবনেে ত েরাটা আিবিযক। 

• িবতত িাকা চাবলয়য় যাওয়া বিে সু্কয়লর বনয়েনীবত এিং প্রয়য়াজনীয়তা েূরয়ণর উের বনিতরিীল, যার েয়যয অবিিািক বনয়য়াজয়নর সেয় 

সম্পূণ ত করা এিং বিক্ষািীর উেবস্থবতও অন্তিচ তক্ত রয়য়য়ে। 

• বিক্ষািীর সােি তয অনুযায়ী সু্কয়লর সি কাজ সম্পণূ ত করার ফচযা করয়ত হয়ি। 

• বনয়বেত এিং সেয় েত সু্কয়ল আসয়ত হয়ি। অতযবযক অনুেবস্থত িাকা এড়ায়ত হয়ি। 

• সু্কয়লর ফিয়ষ িা সু্কয়লর ফকান অনুয়োবদত কায তকলায়ের অংি বনয়ল ফসটট ফিষ হওয়ার েয়র সত্ত্বর সু্কয়লর প্রােণ ফেয়ড় চয়ল ফযয়ত হয়ি। 

• সু্কয়লর েত উেযুক্ত আচরণ করয়ত হয়ি। 

• িততোয়ন িবতত িাকা এিং িাযযতা েূরণ করা বিক্ষািীরা ফসই বিে সু্কল ফপ্রাগ্রায়ে অংিগ্রহণ করা চাবলয়য় ফযয়ত োয়র। 

• যিন ফকান বিে সু্কয়লর ফপ্ল্সয়েন্ট িাবতল করা হয়ি িা বনয তাবরত ফরর্জয়িিন তাবরয়ির েয়যয েূরণ করা হয়ি না, তিন বিক্ষািীয়ক 

আিবিযকিায়ি েরিতী িবততর েি ত িুলয়ল তিন আয়িদন করয়ত হয়ি। 

 

এই থনলদচথিোগুথে েতক্ষণ পূরণ েরা হলে ততক্ষণ ভথতচ হওো থিক্ষািীরা সু্কে গ্রিলে সফে অথভজ্ঞতা োভ েরলত পারলে। এই 

চাথহদাগুথে পূরণ না েরা হলে, থিক্ষািীলে তার ঘলরর উপথিথত অঞ্চলের সু্কলে গ্রেলত হলে। 



BENGALI 
 

 

থনে চাচন প্রক্রিো সামথেে থচত্র 

প্রিােত বিে সু্কয়লর আয়িদনকারীরা একটট স্বয়ংর্িয় বনি তাচন প্রর্িয়ার োযযয়ে বনি তাবচত হয়ি। যবদ আসন সংিযার ফিয়ক আয়িদনকারীর সংিযা 

ফিবি হয়য় যায় তাহয়ল ফযসি বিক্ষািীয়দর বনি তাচন করা হল না তায়দরয়ক অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। যবদ আসন সংিযার ফিয়ক আয়িদনকারীর 

সংিযা কে হয়, তাহয়ল DeKalb County School District সি ফযােয আয়িদনকারীয়ক বিে সু্কয়ল িবতত ফনয়ি। এই েবরবস্থবতয়ত, সেয়সীো ফেবরয়য় 

যাওয়ার েয়র জো ফদওয়া আয়িদনগুবল বিয়িচনা কয়র ফদিা হয়ি। বনি তাবচত এিং অয়েক্ষা তাবলকায় িাকা আয়িদনকারীরা স্বয়ংর্িয় বনি তাচন 

প্রর্িয়া সম্পূণ ত হওয়ার েয়র বিজ্ঞবি োয়ি। 

 

থিম সু্কলে আলেদন েরার গ্রোগযতা 

• DeKalb, িততোন, ফিসরকারী এিং ফহাে সু্কয়লর সি বিক্ষািী, যারা েঞ্চে ফেণীর োযযয়ে বপ্রবকন্ডারোয়টতয়ন িবতত হয়ি এিং িনাক্ত করা বিে 

েীোর এবলয়েন্টাবর সু্কল উেবস্থবতর অঞ্চয়ল িাস কয়র, তারা লটাবরয়ত অংিগ্রহয়ণর ফযােয এিং েয়নানীত প্রিােত বিে এবলয়েন্টাবর সু্কয়ল িবততর 

আয়িদন করয়ত োয়র। তারা অিিযই আয়িদয়নর সেয়সীোয় িা তার আয়েই সু্কল চয়য়স অনলাইন আয়িদনটট সম্পূণ ত করয়ি এিং জো ফদয়ি। 

 

• DeKalb, িততোন, ফিসরকারী, এিং ফহাে সু্কয়লর ফয সি বিক্ষািীরা 6, 7, এিং 8 ফগ্রয়ে িবতত হয়ি ও DeKalb County School District-এ িাস 

কয়র, তারা প্রিােত বিে বেেল সু্কয়ল িবততর জনয আয়িদন করয়ত োয়র। তারা অিিযই আয়িদয়নর সেয়সীোয় িা তার আয়েই সু্কল চয়য়স 

অনলাইন আয়িদনটট সম্পূণ ত করয়ি এিং জো ফদয়ি। 

 

• ফকান বিে সু্কয়ল িবতত িাকা বিক্ষািীর িাইয়িানরা বনি তাচন প্রর্িয়ার ফযােয হয়ি যবদ অবিিািকরা ফসই বিক্ষািীর জনয ওয়েন এনয়রালয়েন্ট 

ফসিন চলাকালীন বিে সু্কয়লর আয়িদন সম্পূণ ত কয়রন। এিং যবদ ফসই বিক্ষািী েয়নানীত বিে সু্কয়ল িবতত হওয়ার ফযােয হন। 

 

• যিন ফকান সু্কল আর েীোর সু্কল িায়ক না, তিন এই েীোর সু্কলটট ফিয়ক আসা নতচন বিক্ষািীয়দর িবতত করা হয়ি না: যাইয়হাক, বেয়র 

আসা বিক্ষািীয়দর িাইয়িানরা েয়নানীত বিে সু্কয়ল িবতত হয়ত োয়র। 

 

সু্কলের সমে এেং সু্কলের েছর 

প্রিােত বিে সু্কয়লর কায়জর সেয় এিং সু্কয়লর কযায়লন্ডার সচরাচর সু্কল বসয়েয়ের অনুরূেই হয়য় িায়ক। ঐর্চ্ছক সম্প্রসাবরত বদয়নর ফপ্রাগ্রাে, 

কায তকলাে এিং প্রবিক্ষণ উেলিয হয়ত োয়র। 

 

পথরেহন 

িততোয়ন DeKalb কাউবন্ট েবরিহণ নীবত অনুসরণ করা হয়ি।  অবিিািকরা, অনুগ্রহ কয়র েয়ন রািয়িন ফয এবলয়েন্টাবর বিে সু্কয়লর 

বিক্ষািীয়দর েবরিহয়ণর বিষয়টট িততোয়ন ফযরকেিায়ি বতরী করা আয়ে ফসিায়িই ফদওয়া হয়ি। এবলয়েন্টাবর বিে সু্কয়লর বিক্ষািীরা োর্শ্ তিতী 

অঞ্চল ফিয়ক েয়নানীত বিে সু্কল অিবয েবরিহণ োওয়া চাবলয়য় যায়ি। িততোয়ন Champion Theme Middle School যা েিন আয়ে ফসই 

অনুসায়র েবরিহণ েবরয়ষিা চাল ুিাকয়ি। িততোন সু্কল িষ ত চলাকালীন, বেেল সু্কয়লর বিক্ষািীরা Champion Theme Middle School-এ যাওয়ার 

েবরিহয়নর জনয বনি তাবচত সযায়টলাইট বেকআে স্থায়নর কিা জানায়ি। 

 

থিম সু্কলের থিক্ষািীলদর ভাইলোন 

বপ্রবকন্ডারোয়টতয়ন 4,6, 7ে ফগ্রয়ে িবতত বিক্ষািীয়দর িাইয়িানয়দরয়ক একই সু্কয়ল িবতত ফনওয়া ফযয়ত োয়র যবদ অবিিািক িবততর আয়িদন কয়রন 

এিং আসন উেলিয িায়ক। যবদ িাইয়িানয়দর ফপ্ল্সয়েন্ট উেলব্ধ না িায়ক, তাহয়ল প্রয়তযক িাইয়িানয়ক লটাবরয়ত বনি তাবচত িে অনুসায়র 

অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। অনুেহ েলর মলন রাখলেন এই েলদােস্তঠট থপ্রথেন্ডারগালটচলনর আলেদনোরী ো 5ম অিো 8ম গ্রেলড 

ভথতচ থিক্ষািীর ভাইলোন অিো গ্রদরীলত আলেদনোরীলদর গ্রক্ষলত্র খালট না। 

 

একই সু্কল ও ফগ্রে স্তয়রর জনয আয়িদনকারী িাইয়িায়নরা, যায়দর জন্ম তাবরি একই, তায়দরয়ক অবিিািক/িািা-োয়য়র বিচায়র একই সায়ি 

ফপ্ল্সয়েন্ট ফদওয়ার কিা িািা হয়ত োয়র যবদ একজন িাইয়িানয়ক বনি তাচন করা হয় ও আসন উেলব্ধ িায়ক। আয়িদন েরয়ে “িাইয়িান 

িততোয়ন ফকান বিে সু্কয়লর জনয আয়িদন করয়ে” কিাটট বলয়ি ফদওয়া এিং প্রয়তযক িাইয়িায়নর জনয চাওয়া তিয ফদওয়ার দাবয়ত্ব 

অবিিািক/িািা-োয়য়র। 

 

আলেদনপলত্র ভাইলোন সম্পথেচত গ্রোন থিথত থনলদচি েরলত না পারলে এই েলদােস্তঠট ভথতচর আলেদন েরা গ্রোন ধরলনর 

ভাইলোলনর উপলরই খাটলে না। ভাইলোনলে ভথতচর জনয আলেদন েরা এেে থিক্ষািী থহসালে েটাথরলত গ্রফো হলে। ভাইলোলনর 

জনয অোথধোর গ্রপলত, এেই অথভভােেলে আেথিযেভালে এেই অথভভােলের অযাোউন্ট গ্রিলে সে ভাইলোলনর জনয আোদা 

আোদা আলেদন সম্পূণ চ েরলত হলে। 

 

এই িয়ন্দািয়স্তর জনয “িাইয়িান” িলয়ত এেন ফকান েবরিায়রর সদসযয়ক ফিাঝায় ফয একই িাবড়য়ত িায়ক এিং যার জনয িািা-ো(রা) আইবন 

অবিিািক বহসায়ি রয়য়য়েন। আইবন নবিেত্র ফদওয়া আিবিযক। 
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পূণ চ-সমলের েমীলদর সন্তান 

বনম্নবলবিত িয়ন্দািস্তগুবল শুযুোত্র এেন বিশুয়দর ফক্ষয়ত্র প্রয়যাজয হয়ি যায়দর তত্ত্বািযানকারী িািা ো অিিা আইবন অবিিািক বেবিেটটর 

একজন েূণ ত সেয়য়র কেী। এই িয়ন্দািস্তগুবল বপ্র-ফক ফপ্রাগ্রায়ের ফক্ষয়ত্র প্রয়যাজয নয়। 

 

বিে সু্কল এিং েযােয়নট ফপ্রাগ্রাে সংিান্ত নীয়চ ফদওয়া অনুয়চ্ছদ 3 ও 4-এর িততসায়েয়ক্ষ, ফকান বিশুর তত্ত্বািযায়ক িািা ো অিিা আইবন 

অবিিািক বেবিয়ের েূণ ত সেয়য়র কেী হয়ল ফস এেন সু্কয়ল িবতত হয়ত োয়র ফযিায়ন তার িািা ো অিিা আইবন অবিিািক কাজ কয়রন; িা 

যবদ বিশুটটর ফকান ইর্ন্ডবিজয়ুালাইজে এেচ য়কিন ফপ্রাগ্রাে ("IEP") িায়ক, তাহয়ল এেন ফকান বেবিে সু্কয়ল িবতত হয়ত োয়র, যা বিশুটটর IEP 

যিাযিিায়ি আয়রাে করয়ত োয়র। সন্তানয়ক িবতত করায়নার আয়েই অবেস অে স্টচ য়েন্ট অযাসাইনয়েন্টয়ক জাবনয়য় রািা আিবিযক। 

বেবিয়ের তরে ফিয়ক েবরিহণ প্রদান করা হয়ি না, টটউিয়নর জনয ফকান টাকা লােয়ি না এেনবক যবদ কেী ও তা াঁর সন্তান অনয ফকান সু্কল 

বেবিয়েও িাস কয়রন। এই বিকেটট শুযুোত্র সু্কয়ল কাজ করা কেীয়দর জনযই উেলব্ধ িাকয়ি। 

 

বিে সু্কল এিং েযােয়নট ফপ্রাগ্রাে সংিান্ত নীয়চ ফদওয়া অনুয়চ্ছদ 3 ও 4-এর িততসায়েয়ক্ষ, ফকান বিশুর তত্ত্বািযায়ক িািা ো অিিা আইবন 

অবিিািক বেবিয়ের েূণ ত সেয়য়র কেী হয়ল ফস এেন সু্কয়ল িবতত হয়ত োয়র, ফয সু্কলটট তার অবিিািয়কর কায়জর সু্কয়লর িাটটতকাল েীোর 

যা াঁয়চর েয়যযই েয়ড়; িা, যবদ বিশুটটর ফকান IEP িায়ক, তাহয়ল এেন ফকান বেবিে সু্কয়ল িবতত হয়ত োয়র, যা বিশুটটর IEP যিাযিিায়ি আয়রাে 

করয়ত োয়র। ফসন্ট্রাল অবেয়সর কেীরা কেীর কায়জর স্থায়নর িাবচতকাল েীোয়রর যা াঁয়চ েড়া েীোর সু্কলগুবলয়ত ফযয়ত োয়রন। উে-

অনুয়চ্ছদটটয়ত িবণ তত সয়ুযােসুবিযা ফেয়ত ইচ্ছচক কেীয়ক অবেস অে স্টচ য়েন্ট অযাসাইনয়েন্টয়ক জানায়ত হয়ি, ফযটট সুোবরয়ন্টয়ন্ডয়ন্টর 

প্রকাবিত ও জারী করা সেয়সূবচ অনুসায়র হয়, যায়ত বেবিে ও আলাদা আলাদা সু্কয়লর েবরকেনার চাবহদাগুবল ফদওয়া িায়ক; তয়ি তা এই 

িততসায়েয়ক্ষ ফয এইরকে সেয়সূবচ নতচন বনযুক্তয়দর কিাও তচ য়ল িাকয়ি যা াঁরা বনয়জয়দর বনয়য়ায়ের তাবরয়ির জনয এইরকে সেয়সূবচ ফেয়ন 

চলয়ত িাযয িাকয়িন, এিং অবযকন্তু প্রিে িেয়র এইরকে সেয়সূবচর িাস্তিায়ন এই নীবতর তাবরয়ির প্রয়য়াজনীয়তা অনুসায়র এেনিায়ি 

সংয়িাযন করা হয়ি যায়ত 2021-22 সু্কল িয়ষ তর জনয সি ফযােয িততোন কেীয়দরয়ক তার আওতায় আনা যায়। বেবিয়ের তরে ফিয়ক েবরিহণ 

প্রদান করা হয়ি না। টটউিয়নর জনয ফকান টাকা লােয়ি না এেনবক যবদ কেী ও তা াঁর সন্তান অনয ফকান সু্কল বেবিয়েও িাস কয়রন। এতদ্দ্বারা 

ফযসি বিক্ষািীরা ফকান েীোর যা াঁয়চর সু্কয়ল উেবস্থত িাকার অনুেবত োয়ি তায়দরয়ক সু্কয়ল িবতত িাকার জনয আিবিযকিায়ি সু্কল এিং বেবিে 

অনুয়োবদত আচরণ, উেবস্থবত ও সেয়বনষ্ঠতার আদি ত িজায় রািয়ত হয়ি। 

 

এই িয়ন্দািয়স্তর অযীয়ন বিে সু্কয়ল িবতত হয়ত চাওয়া বিশুয়দর লটাবরয়ত প্রয়িি করা এিং ফসই সু্কয়লর ফক্ষয়ত্র প্রয়যাজয অনযানয িবততর প্রর্িয়া 

ফেয়ন চলা আিবিযক। বেবিয়ের তরে ফিয়ক েবরিহণ প্রদান করা হয়ি না। টটউিয়নর জনয ফকান টাকা লােয়ি না এেনবক যবদ কেী ও তাাঁর 

সন্তান অনয ফকান সু্কল বেবিয়েও িাস কয়রন। 

 

থিম সু্কলের আলেদন প্রক্রিো 

িযর্ক্তেত কম্পম্পউটার, স্থানীয় লাইয়েরীর কম্পম্পউটার িযিহার কয়র http://yourchoicedekalb.org ফিয়ক অিিা সু্কে চলেস গ্রপ্রাোম অথফলস 

অনলাইয়ন আয়িদন সম্পূণ ত করুন। 

 

আয়িদনটট সম্পণূ ত করার জনয আলেদলনর সালি সি নবির নকল (িাসস্থায়নর প্রোণ, জন্ম িংসােত্র, বরয়োটত কােত, ইতযাবদ) সেয়সীোর েয়যয 

জো ফদওয়া/আেয়লাে করা িািা ো/আইবন অবিিািয়কর দাবয়ত্ব। সেয়সীোর েয়যয সহায়ক সি নবিগুবল সু্কল চয়য়স অবেয়স জো না েড়য়ল 

আেনার আয়িদনটটয়ক সম্পূণ ত িয়ল েণয করা হয়ি না। জমা গ্রদওো সে নথিগুথে DeKalb County School District-এর সম্পথিলত 

পথরণত হে। 

 

DeKalb County School District-এ িবতত নয় এেন আয়িদনকারীরা অিিযই িাসস্থায়নর প্রোণ ফদয়িন (িততোন েযাস, বিদুযত, জয়লর বিল, 

িন্ধয়কর কােজেত্র, িা িািা ো অিিা আইবন অবিিািয়কর নায়ে ইজারার চচ র্ক্ত)। োসিালনর প্রমাণ থহসালে গ্রটথেলফালনর থেে, েযালের 

গ্রেটলমন্ট, গ্রেথেলের থেে ইতযাথদ স্বীোর েরা হলে না। 

 

DeKalb County School District-এ িবতত নয় অিচ প্রিে ফগ্রয়ের োযযয়ে বপ্রবকন্ডারোয়টতয়ন আয়িদন করা সি বিক্ষািীয়দরয়ক আয়িদয়নর 

প্রর্িয়া সম্পূণ ত করার জনয অিিযই জন্ম িংসােয়ত্রর একটট নকল বদয়ত হয়ি। 

 

DeKalb County School District-এ িবতত নয় এিং িততোয়ন ফগ্রে 1-7 িাকা সি বিক্ষািীয়দরয়ক আিবিযকিায়ি আয়িদন প্রর্িয়া সম্পূণ ত করয়ত 

সিয়িয়ক সাোপ্রবতক বরয়োটত কােতটট বদয়ত হয়িয 

 

স্বেংক্রিে েটাথর/থনে চাচন প্রক্রিো 

 

যবদ আয়িদনকারীর সংিযা ফকান বিে সু্কয়লর সি িা ফকান ফগ্রয়ের জনয েীোর সু্কলগুবলয়ত উেলব্ধ আসন সংিযার ফিয়ক ফিবি হয়য় যায়, 

তাহয়ল DeKalb County School District Administrative and Instructional Complex-এ হওয়া একটট স্বয়ংর্িয় বনি তাচন প্রর্িয়ার োযযয়ে বিে 

সু্কয়লর আয়িদনকারীরা বনি তাবচত হয়ি। িবতত হয়বন ফযসি আয়িদনকারীয়দর তায়দরয়ক সি আয়িদনকারীয়ক স্থান না ফদওয়া েয তন্ত অয়েক্ষা 

তাবলকায় রািা হয়ি। স্বেংক্রিে থনে চাচন প্রক্রিোে গ্রোন ত্রুঠট গ্রদখা থদলে, স্বেংক্রিে থনে চাচন প্রক্রিোঠট আোর েরা হলে এেং প্রারথিে 

থনে চাচন অিো অলপক্ষা তাথেোর সংখযাঠট নতুন থনে চাচন প্রক্রিোর পলর পাল্টালত পালর। 



BENGALI 

  আসন থেতরণ 

 

এথেলমন্টাথর থিম সু্কে 

প্রয়তযক সু্কল িয়ষ ত বিে সু্কল বেেচ  ফোট আসন সংিযা ফগ্রে স্তর বেেচ  কত হয়ি তা লটাবরর আয়ে বনয তারণ করা হয়। 

 

ফিােত নীবত JBCC-র উের বনিতর কয়র, েূণ ত সেয়য়র কেীয়দর ফগ্রে K - 5-এ েড়া সন্তানরা আসন উেলব্ধ হয়লই তায়ত স্থান োয়ি। যবদ কেীয়দর 

সি সন্তায়নর জনয আসন উেলব্ধ না িায়ক, তাহয়ল আয়িদনকারীয়দরয়ক অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। 

 

প্রবতটট এবলয়েন্টাবর বিে সু্কয়লর জনয উেলব্ধ আসন সংিযা েীোর সু্কলগুবলর েয়যয বিতরণ কয়র ফদওয়া হয় ফযটট আিার ফকান সু্কয়লর ফিবি 

িবততর চাে িা স্থানািাি িাকার দরুণ সহায়তার দরকার েড়য়ি তার উের বনিতরিীল। যয়িচ্ছ লটাবর কয়র বনি তাচয়নর সেয় বিক্ষািীয়দরয়ক েূলতঃ 

বতনটট ফোষ্ঠীয়ত ফেলা হয়ি, যার েয়যয বিে কেী, িাইয়িান এিং অিায ফোষ্ঠীগুবল অন্তিচ তক্ত রয়য়য়ে। ফপ্ল্সয়েন্ট না োওয়া আয়িদনকারীয়দরয়ক 

যয়িচ্ছ লটাবরয়ত বনি তাচন প্রর্িয়ায় বনি তাবচত হওয়ার িে অনুসায়র অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। বনি তাচয়নর এই বনয়দতবিকাগুবল বপ্রবকন্ডারোয়টতন 

ফপ্রাগ্রায়ের ফক্ষয়ত্র প্রয়যাজয নয়। 

 

থমডে থিম সু্কে 

প্রয়তযক সু্কল িয়ষ ত বিে সু্কল বেেচ  ফোট আসন সংিযা ফগ্রে স্তর বেেচ  কত হয়ি তা লটাবরর আয়ে বনয তারণ করা হয়। 

 

ফিােত নীবত JBCC-র উের বনিতর কয়র, েূণ ত সেয়য়র কেীয়দর ফগ্রে 6-8-এ েড়া সন্তানরা আসন উেলব্ধ হয়লই তায়ত স্থান োয়ি। যবদ কেীয়দর 

সি সন্তায়নর জনয আসন উেলব্ধ না িায়ক, তাহয়ল আয়িদনকারীয়দরয়ক অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। 

 

বিে বেেল সু্কয়লর ষষ্ঠ ফগ্রয়ের ফোট জনসংিযার 50% িবতত করার জনয উেলব্ধ আসনগুবলর সোন অংি প্রয়তযকটট বিে সু্কয়লর জনসংিযার 

েয়যয বিতরণ করা হয়ি। অিায়য ষষ্ঠ ফগ্রয়ের আয়িদনকারীরা তায়দর ঘয়রর বেেল সু্কল উেবস্থবতর অঞ্চল ফিয়ক উেলব্ধ আসয়নর িাবক অয়য তক 

েূণ ত করয়ি। সিে ও অযে ফগ্রয়ের আয়িদনকারীয়দর কায়ে অিায়য ঘয়রর বেেল সু্কল উেবস্থবতর অঞ্চল ফিয়ক উেলব্ধ আসয়নর অয়য তক েূণ ত 

করার বিকে ফদওয়ার জনয 50%-50% বিতরণ িযিস্থার সদ্ব্যিহার করা হয়। অিায়য সিে ও অযে ফগ্রয়ের আয়িদনকারীরা তায়দর ঘয়রর বেেল 

সু্কল উেবস্থবতর অঞ্চল ফিয়ক উেলব্ধ আসয়নর িাবক অয়য তক েূরণ করয়ি। লটাবর বনি তাচন প্রর্িয়া চলাকালীন বিক্ষািীয়দরয়ক চারটট ফোষ্ঠীয়ত 

স্থােন করা হয়ি, যার েয়যয বিয়ের কেী, িততোয়ন বিে বিক্ষািী বহসায়ি িবতত োত্রোত্রীয়দর িাইয়িান, আয়ের বিে বিক্ষািী ও অিায বিক্ষািীরা 

অন্তিচ তক্ত রয়য়য়ে। উেলব্ধ বিে এিং অিায়য প্রাি আসনগুবল অংিগ্রহণকারী বেেল সু্কয়লর েয়যয বিতরণ করা হয়। অসে সংিযক আসন 

উেলব্ধ হয়ল; িাবক আসনগুবল স্থানািাি িা িবততর চায়ের জনয সিয়িয়ক ফিবি প্রয়য়াজনীয়তা িাকা ফক্ষত্রগুবলর েয়যয বিতরণ করা হয়ি। যবদ 

ফকান বিে সু্কয়লর একটট িা সি ফগ্রয়ের ফক্ষয়ত্র েীোর সু্কয়লর েবরকবেত উেলব্ধ আসন সংিযার ফিয়ক আয়িদনকারীর সংিযা ফিবি হয়য় যায় 

তাহয়ল একটট স্বয়ংর্িয় যয়িচ্ছ লটাবর/বনি তাচন প্রর্িয়া সম্পাদন করা হয়ি। 

 

অলপক্ষা তাথেো 

একিার সি আসনগুবল েূণ ত হয়য় ফেয়ল, স্বয়ংর্িয় বনি তাচয়নর সেয় ফযসি আয়িদনকারীয়দর ফপ্ল্সয়েয়ন্টর জনয বনি তাচন করা হয়বন তায়দরয়ক 

স্বয়ংর্িয় বনি তাচন প্রর্িয়ায় ফতালা নম্বয়রর িে অনুসায়র অয়েক্ষা তাবলকায় রািা হয়ি। যবদ লটাবর করার েয়র অবতবরক্ত আসন উেলব্ধ হয়, 

তাহয়ল েয়নানীত অয়েক্ষা তাবলকা ফিয়ক (ফগ্রে ফলয়িল বেেচ , েীোর সু্কল বেেচ ) আয়িদনকারী বনয়য় আসনগুবল েূণ ত করা হয়ি। অয়েক্ষা 

তাবলকাটট বিে সু্কলগুবলর স্বয়ংর্িয় যয়িচ্ছ লটাবর/বনি তাচন প্রর্িয়ার তাবরি ফিয়ক 31 আগে, 2021 েয তন্ত প্রয়যাজয হয়ি। অয়েক্ষা তাবলকাটট 

সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রােস অবেয়স ফঝালায়না হয়ি। 31 আগে, 2021-এর েয়র আর ফকান বিক্ষািীয়ক স্থান ফদওয়া হয়ি না। তলে, জক্রজচো 

থপ্রথেন্ডারগালটচন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদচথিোর থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে পুলরা সু্কে েষ চ জুল়েই অলপক্ষা তাথেোে িাো 

থপ্রথেন্ডারগালটচন আলেদনোরীলদরলে িান গ্রদওো হলে। 

 

থেজ্ঞথির প্রক্রিো 

বিে সু্কয়লর লটাবরয়ত বনি তাবচত আয়িদনকারীয়দর কায়ে বিজ্ঞবি োিায়না হয়ি। বিজ্ঞবিটটয়ত িািা-োয়দরয়ক বনি তাচন প্রর্িয়া সম্পণূ ত করার 

েদ্ধবতর িযাোয়র জানায়না হয়ি। যবদ িািা-ো/অবিিািক ফকান কারয়ণ িবতত প্রর্িয়া সম্পূণ ত করয়ত িযি ত হন, তাহয়ল সন্তায়নর নােটট ফেণীর 

তাবলকা ফিয়ক সরায়না হয়ি। সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রায়ে উেবস্থত িাকয়ত বনি তাবচত সি বিক্ষািীয়দর ফক্ষয়ত্রই বনম্নবলবিত বনয়দতবিকাগুবল প্রয়যাজয হয়ি। 

 

⇒ যবদ বিক্ষািীয়ক ফয ফগ্রে ফলয়িয়লর জনয বনি তাচন করা হয়য়য়ে ফসই ফলয়িয়লর জনয বিক্ষািী ক্লায়স ওিার প্রয়য়াজনীয়তা েূরণ না কয়র, 

তাহয়ল বিক্ষািীর ফপ্ল্সয়েন্ট িাবতল করা হয়ি। আসনটট অয়েক্ষা তাবলকায় িাকা েরিতী ফযােয আয়িদনকারীয়ক ফদওয়া হয়ি। 

⇒ ফপ্ল্সয়েন্ট যয়র রািার জনয বিক্ষািীয়দরয়ক আিবিযকিায়ি েয়নানীত বিে সু্কয়লর প্রিে বদয়ন উেবস্থত িাকয়ত হয়ি। অয়েক্ষা তাবলকা 

ফিয়ক িূনয আসনগুবল েূরণ করা হয়ি। 

⇒ 31 আগে, 2021-এর েয়র ফকান নতচন বিক্ষািীয়ক িবতত ফনওয়া হয়ি না। বনি তাবচত না হওয়া বিক্ষািীরা 2020 - 2021 সু্কল িয়ষ তর জনয 

আিার আয়িদন করয়ত োয়র। জক্রজচো থপ্রথেন্ডারগালটচন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদচথিোর থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে 

পুলরা সু্কে েষ চ জুল়েই অলপক্ষা তাথেোে িাো থপ্রথেন্ডারগালটচন আলেদনোরীলদরলে িান গ্রদওো হলে। 2021 - 2022 

স্বয়ংর্িয় যয়িচ্ছ লটাবর বনি তাচন প্রর্িয়ার সেয়য় তায়দর অয়েক্ষা তাবলকায় িাকা নম্বরটটও অন্তিচ তক্ত িাকয়ি। অনলাইন 

আয়িদনকারীরা সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রােস অনলাইন অযাকাউয়ন্ট লে ইন কয়র তায়দর অয়েক্ষা তাবলকার বস্থবত ফদিয়ত োয়রন। 

⇒ বনি তাবচত আয়িদনকারীয়দরয়ক ফপ্রাগ্রায়ে ফরর্জয়িিয়নর সেয়সীোর েয়যযই ফকান ফপ্রাগ্রায়ে প্রস্তাবিত ফপ্ল্সয়েন্ট গ্রহণ িা িাবরজ করয়ত 

হয়ি। 
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DeKalb County School District (DCSD) এই প্রকািনার বিষয়য় ফয ফকায়না বিিবৃত েবরিততন করার অবযকার সংরক্ষণ 

কয়র ফরয়িয়ে, বকন্তু তা বনয়ে, নীবত, েদ্ধবত, ফপ্রাগ্রায়ের বনয়দতি, তাবরি, োিযিে এিং ফকায়স তর অবগ্রে ফনাটটি িা 

িাযযিাযকতায় সীবেত নয়। 

 
 

DCSD অপ্রতযাবিত েবরবস্থবতয়ত বিক্ষািীয়দরয়ক ফয ফকায়না সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রায়ে বিক্ষািীয়দর োিায়নার অবযকার 

সংরক্ষণ কয়র ফরয়িয়ে। 

 
 

এই তিযেত্রক েড়য়ত িযি ত হয়ল এিায়ন উবিবিত বিবয ও আিিযকতা অজানা িয়ল বিক্ষািী ও বেতাোতারা অজহুাত 

বদয়ত োরয়িন না। 

 
 

DeKalb কাউবন্টর বিক্ষােষ তয়দর নীবত অনুসায়র িয়স, বলে, জাবত, িণ ত, যে ত, জাতীয় উতস, অক্ষেতা িা প্রবতিন্ধীয়দর 

প্রবত বিক্ষােত ফপ্রাগ্রাে, কায তকলাে িা কে তসংস্থায়নর ফক্ষয়ত্র বিষেয করা যায়ি না। 

 


