
থিম সু্কলের প্রচারপত্র 

গ্রেড:  থপ্র-গ্রে গ্রিলে অষ্টম 
 

SY 2023 - 2024 উনু্মক্ত ভথতি 

6 জানুয়ারি, 2023 - 10 ফেব্রুয়ারি, 2023 

অনোইলন আলেদন েরুন: 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

সু্কে পছলের েম িসূথচর তিয: 

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

 

সু্কে পছলে থেেথিত ভথতি: 

ফেব্রুয়ারি 10, 2023 রিকাল 4:01 টা 

ফেকক 25 আগস্ট, 2023 রিকাল 4:00 টা 

পর্ যন্ত 

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

সু্কে চলেলসর গ্র াগাল াগ: 

678-676-0035 িা 678-676-0050 

 এথেলমন্টাথর সু্কে 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

থমথডে সু্কে 

• The Champion School 

 

েটাথরর ফোফে গ্র থদন প্রোথিত হলে:  24 মাচি, 2023 @ থেোে 5:00টা 
 

 

BENGALI 
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রেম সু্কলগুকলাি তেয 
 

থিম সু্কলের ঠিোনা সু্কলের সমে 

পথরদি িলনর 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 

- 

দুপুি 2:15টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 2:15টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 2:05টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 2:15টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 2:15টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 2:15টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

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 

- 

দুপুি 3:50টা 

হালনাগাদ এিং সু্কল ভ্রমকেি 

জনয সু্ককলি ওকয়িসাইট 

ফদখুন 

সমস্ত DeKalb রমরিল সু্কল 

 



ঐথতহযগত থিম সু্কলের ইথতহাস 

DeKalb County School District-এি প্রোচরলত রেম সু্কল ফপ্রাগ্রাম 1996 সাকল শুরু হয় এিং িািা-মা ও রিক্ষােীকদি কাকে রিক্ষাি এমন এক 

পেন্দ রনকয় আকস র্া আকগি রিক্ষাগত েলােকলি উপি রনর্যি ককি না। এই ফপ্রাগ্রামটট উচ্চািা, িািা-মাকয়কদি সম্পৃক্ততা এিং সমসযািহুল 

রিক্ষাি অরর্জ্ঞতা অজযন কিাি ইচ্ছাি উপকি রনর্যিিীল। DeKalb County School District-এি সাতটট প্রোগত রেম সু্কল িকয়কে র্াি মকযয 

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

Champion Traditional Theme Middle School জর্জযয়াি ফিকযাল্ব কাউরিি রিরর্ন্ন স্থাকন অিরস্থত িকয়কে। 

প্রিাগত থিম সু্কলের উপাদান 

প্রোগত রেম সু্কল হল ফকান কমুযরনটটি মকযয োকা এমন সু্কল র্া রিক্ষােী ও অরর্র্াককদি চারহদা পূিে কিকত পািাি মত অননয বিরিকযযি 

জনয পার্শ্ যিতী অঞ্চকলি এরলকমিারি সু্ককলি রিক্ষােীকদি িা পুকিা সু্কল রিরিকেি রমিল সু্ককলি রিক্ষােীকদি আকৃয ককি। প্রোগত রেকমি সু্কল 

রিক্ষােীকদি িযাপক, সুগটিত পরিকিকি আন্তঃরিষয়ক রিক্ষাগত ফপ্রাগ্রাম অোি কিকত রিজাইন কিা হয়। রিক্ষােীিা চযাকলর্জং ফপ্রাগ্রাকমি 

সর্িয়র্াকি অংিগ্রহে ককি, র্াি মকযয িাড়ীি কাকজি ফপ্রাকজে এিং রিকর্শ্ি র্াষাি সকে পরিরচরত অন্তর্ভ যক্ত িকয়কে। আন্তঃ-পািিরমক 

আরেককি জনয আকিা ফিরি গকিষো ফকর্িক কাজ ও হাকত-কলকম প্রককেি িযিস্থা কিা র্ায় র্াি জনয সমসযা সমাযান এিং জটটল 

রচন্তার্ািনা কিা দিকাি। রপতামাতািা এই ফপ্রাগ্রাকমি একটট গুরুত্বপূে য অে ফকননা তাাঁিা রনকদযিনামূলক ফপ্রাগ্রাম িলিতকিকে কাজ কিকিন 

এিং সু্কলকক সহায়তা কিকিন। 

প্রিাগত এথেলমন্টাথর থিম সু্কলের জনয ফীডার সু্কে 

প্রোগত এরলকমিারি রেম সু্কল প্রযানতঃ এমন সু্কল ফেকক রিক্ষােী পায় ফর্গুরলকত স্থানার্াি িকয়কে। টিক পার্শ্ যিতী কমুযরনটটকত োকা ত্রাকেি 

সিকেকক ফিরি দিকাি োকা এরলকমিারি সু্কলগুরল এরলকমিারি রেম সু্ককলি েীিাি সু্কল রহসাকি কাজ কিকি। ফকান েীিাি সু্ককলি র্রতয ককম 

ফগকল, েীিাি সু্কলটট আি রেম েীিাি সাইট রহসাকি কাজ কিকত পািকি না। এই রসদ্ধান্তটট িারষ যকর্াকি ফনয়া হয়। রেম রমিল সু্কলটট পুকিা 

DeKalb County School District ফেকক রিক্ষােী পায়। 

প্রিাগত থিম সু্কলের থেলিষ বেথিষ্টয 

• িািা-মাকয়কদি সম্পৃক্ততাি প্রকয়াজন 

• ফকাি রিষয়সমূকহ ফজাি ফদয়া 

• উচ্চমাকনি পিন মান ও প্রতযািা 

• রির্শ্ র্াষাি সকে পরিরচরত 

• ককিাি আচিেরিরয 

• প্রকয়াজনীয় অরর্ন্ন / ককিাি ফপাষাক ফকাি 

• জটটল রচন্তার্ািনা এিং সমসযাি সমাযাকন ফজাি ফদয়া 

• অকটাকমকটি রিরিং ফপ্রাগ্রাম (প্রােরমক সু্কল) 

• প্রকয়াজনীয় গ্রীষ্মকালীন পিন এিং গরেকতি কাজ 

• প্রকয়াজনীয় চযাকলর্জং প্ররতরদকনি ফহামওয়াকয 

• টটউকটারিয়াল ফপ্রাগ্রাম 

• কার্ যকলাপ রর্রিক রনকদযিনা 

• একজন্ডা প্ল্যানাি 

• আন্তরি যষয়ক রনকদযি 

প্রিাগত থিম সু্কলের থনলদিথিো 

• িািা-মা এিং রিক্ষােীকদি কাে ফেকক এক িেকিি জনয এনকিালকমকিি দায়িদ্ধতা োকা প্রতযারিত 

• একিাি র্রতয ফনয়া হকল, ফকান রিক্ষােীকক অিিযই তাি ফপ্ল্সকমি িজায় িাখাি জনয সু্ককলি প্রেম রদকন উপরস্থত োককত হকি 

• িািা-মাকয়কদিকক অিিযই রেম সু্ককল র্রতয োকা রিক্ষােীকদি জনয িািা-মা রনকয়াজকনি কাকজি সময় সম্পূে য কিকত হকি। র্রদ 

র্াইকিানিা ফকান রেম এরলকমিারি সু্ককল ও রেম রমিল সু্ককল একইসকে র্রতয হয়, তাহকল িািা-মাকয়িা অরর্র্ািক রনকয়াজন কাকজি 

ঘণ্টাি জনয ফিরিট ফপকত প্রকতযকটট সু্ককল অরর্র্ািক রনকয়াজন কাকজি সমকয়ি 50% সম্পন্ন কিকিন। 

• রিক্ষােীিা ফর্ রেম সু্ককল র্রতয হকি ফসই সু্ককলি মকনানীত ইউরনেম য পিাটা আিরিযক। 

• র্রতয োকা চারলকয় র্াওয়া রেম সু্ককলি রনয়মনীরত এিং প্রকয়াজনীয়তা পূিকেি উপি রনর্যিিীল, র্াি মকযয িািা-মা রনকয়াজকনি সময় 

সম্পূে য কিা এিং রিক্ষােীি উপরস্থরতও অন্তর্ভ যক্ত িকয়কে। 

• রিক্ষােীি সামে যয অনুর্ায়ী সু্ককলি সি কাজ সম্পূে য কিাি ফচযা কিকত হকি। 

• রনয়রমত এিং সময় মত সু্ককল আসকত হকি। অতযরযক অনুপরস্থত োকা এড়াকত হকি। 

• সু্ককলি ফিকষ িা সু্ককলি ফকান অনকুমারদত কার্ যকলাকপি অংি রনকল ফসটট ফিষ হওয়াি পকি সত্ত্বি সু্ককলি প্রােে ফেকড় চকল ফর্কত হকি। 

• সু্ককলি মত উপরু্ক্ত আচিে কিকত হকি। 

• িতযমাকন র্রতয োকা এিং িাযযতা পূিে কিা রিক্ষােীিা ফসই রেম সু্কল ফপ্রাগ্রাকম অংিগ্রহে কিা চারলকয় ফর্কত পাকি। 

• র্খন ফকান রেম সু্ককলি ফপ্ল্সকমি িারতল কিা হকি িা রনয যারিত ফির্জকিিন তারিকখি মকযয পূিে কিা হকি না, তখন রিক্ষােীকক 

আিরিযকর্াকি পিিতী র্রতযি পি য খুলকল তখন আকিদন কিকত হকি। 

এই থনলদিথিোগুথে  তক্ষণ পরূণ েরা হলে ততক্ষণ ভথতি হওো থিক্ষািীরা সু্কে গ্রিলে সফে অথভজ্ঞতা োভ েরলত পারলে। এই 

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

 



থনে িাচন প্রক্রিো সামথেে থচত্র 

প্রোগত রেম সু্ককলি আকিদনকািীিা একটট স্বয়ংর্িয় রনি যাচন প্রর্িয়াি মাযযকম রনি যারচত হকি। র্রদ আসন সংখযাি ফেকক 

আকিদনকািীি সংখযা ফিরি হকয় র্ায় তাহকল ফর্সি রিক্ষােীকদি রনি যাচন কিা হল না তাকদিকক অকপক্ষা তারলকায় িাখা হকি। 

র্রদ আসন সংখযাি ফেকক আকিদনকািীি সংখযা কম হয়, তাহকল DeKalb County School District সি ফর্াগয আকিদনকািীকক 

রেম সু্ককল র্রতয ফনকি। এই পরিরস্থরতকত, সময়সীমা ফপরিকয় র্াওয়াি পকি জমা ফদয়া আকিদনগুরল রিকিচনা ককি ফদখা হকি। 

রনি যারচত এিং অকপক্ষা তারলকায় োকা আকিদনকািীিা স্বয়ংর্িয় রনি যাচন প্রর্িয়া সম্পূে য হওয়াি পকি রিজ্ঞরি পাকি। 

থিম সু্কলে আলেদন েরার গ্র াগযতা 

• DeKalb, িতযমান, ফিসিকািী এিং ফহাম সু্ককলি সি রিক্ষােী, র্ািা পঞ্চম ফেেীি মাযযকম রপ্ররকন্ডািগাকটযকন র্রতয হকি এিং 

িনাক্ত কিা রেম েীিাি এরলকমিারি সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চকল িাস ককি, তািা লটারিকত অংিগ্রহকেি ফর্াগয এিং মকনানীত 

প্রোগত রেম এরলকমিারি সু্ককল র্রতযি আকিদন কিকত পাকি। তািা অিিযই আকিদকনি সময়সীমায় িা তাি আকগই সু্কল চকয়স 

অনলাইন আকিদনটট সম্পূে য কিকি এিং জমা ফদকি। 

 

• DeKalb, িতযমান, ফিসিকািী, এিং ফহাম সু্ককলি ফর্ সি রিক্ষােীিা 6, 7, এিং 8 ফগ্রকি র্রতয হকি ও DeKalb County School 

District-এ িাস ককি, তািা প্রোগত রেম রমিল সু্ককল র্রতযি জনয আকিদন কিকত পাকি। তািা অিিযই আকিদকনি সময়সীমায় 

িা তাি আকগই সু্কল চকয়স অনলাইন আকিদনটট সম্পূে য কিকি এিং জমা ফদকি। 

 

• ফকান রেম সু্ককল র্রতয োকা রিক্ষােীি র্াইকিানিা রনি যাচন প্রর্িয়াি ফর্াগয হকি র্রদ িািা-মাকয়িা ফসই রিক্ষােীি জনয ওকপন 

এনকিালকমি ফসিন চলাকালীন রেম সু্ককলি আকিদন সম্পূে য ককিন। এিং র্রদ ফসই রিক্ষােী মকনানীত রেম সু্ককল র্রতয হওয়াি 

ফর্াগয হন। 

 

• র্খন ফকান সু্কল আি েীিাি সু্কল োকক না, তখন এই েীিাি সু্কলটট ফেকক আসা নতভন রিক্ষােীকদি র্রতয কিা হকি না: 

র্াইকহাক, রেকি আসা রিক্ষােীকদি র্াইকিানিা মকনানীত রেম সু্ককল র্রতয হকত পাকি। 

সু্কলের সমে এেং সু্কলের েছর 

প্রোগত রেম সু্ককলি কাকজি সময় এিং সু্ককলি কযাকলন্ডাি সচিাচি সু্কল রসকস্টকমি অনুরূপই হকয় োকক। ঐর্চ্ছক সম্প্রসারিত 

রদকনি ফপ্রাগ্রাম, কার্ যকলাপ এিং প্ররিক্ষে উপলর্য হকত পাকি। 

পথরেহন 

িতযমাকন DeKalb কাউরি পরিিহে নীরত অনুসিে কিা হকি। িািা-মাকয়িা, অনুগ্রহ ককি মকন িাখকিন ফর্ এরলকমিারি রেম 

সু্ককলি রিক্ষােীকদি পরিিহকেি রিষয়টট িতযমাকন ফর্িকমর্াকি বতিী কিা আকে ফসর্াকিই ফদয়া হকি। এরলকমিারি রেম সু্ককলি 

রিক্ষােীিা পার্শ্ যিতী অঞ্চল ফেকক মকনানীত রেম সু্কল অিরয পরিিহে পাওয়া চারলকয় র্াকি। িতযমাকন Champion Theme Middle 

School র্া গিন আকে ফসই অনুসাকি পরিিহে পরিকষিা চালু োককি। িতযমান সু্কল িষ য চলাকালীন, রমিল সু্ককলি রিক্ষােীিা 

Champion Theme Middle School-এ র্াওয়াি পরিিহকেি জনয রনি যারচত সযাকটলাইট রপকআপ স্থাকনি কো জানাকি। 

থিম সু্কলের থিক্ষািীলদর ভাইলোন 

রপ্ররকন্ডািগাকটযকন 4,6, 7ম ফগ্রকি র্রতয রিক্ষােীকদি র্াইকিানকদিকক একই সু্ককল র্রতয ফনয়া ফর্কত পাকি র্রদ িািা-মা র্রতযি 

আকিদন ককিন এিং আসন উপলর্য োকক। র্রদ র্াইকিানকদি ফপ্ল্সকমি উপলব্ধ না োকক, তাহকল প্রকতযক র্াইকিানকক 

লটারিকত রনি যারচত িম অনুসাকি অকপক্ষা তারলকায় িাখা হকি। অনুেহ েলর মলন রাখলেন এই েলোেস্তঠট থপ্র-

থেন্ডারগালটিলনর আলেদনোরী ো 5ম অিো 8ম গ্রেলড ভথতি থিক্ষািীর ভাইলোন অিো গ্রদরীলত আলেদনোরীলদর 

গ্রক্ষলত্র খালট না। 

একই সু্কল ও ফগ্রি স্তকিি জনয আকিদনকািী র্াইকিাকনিা, র্াকদি জন্ম তারিখ একই, তাকদিকক অরর্র্ািক/িািা-মাকয়ি রিচাকি 

একই সাকে ফপ্ল্সকমি ফদয়াি কো র্ািা হকত পাকি র্রদ একজন র্াইকিানকক রনি যাচন কিা হয় ও আসন উপলব্ধ োকক। আকিদন 

েিকম “র্াইকিান িতযমাকন ফকান রেম সু্ককলি জনয আকিদন কিকে” কোটট রলকখ ফদয়া এিং প্রকতযক র্াইকিাকনি জনয চাওয়া 

তেয ফদয়াি দারয়ত্ব অরর্র্ািক/িািা-মাকয়ি। 

আলেদনপলত্র ভাইলোন সম্পথেিত গ্রোন থিথত থনলদিি েরলত না পারলে এই েলোেস্তঠট ভথতির আলেদন েরা গ্রোন 

ধরলনর ভাইলোলনর উপলরই খাটলে না। ভাইলোনলে ভথতির জনয আলেদন েরা এেে থিক্ষািী থহসালে েটাথরলত 

গ্রফো হলে। ভাইলোলনর জনয অোথধোর গ্রপলত, এেই োো-মালেলদরলে আেথিযেভালে এেই োো-মালেলদর 

অযাোউন্ট গ্রিলে সে ভাইলোলনর জনয আোদা আোদা আলেদন সম্পন্ন েরলত হলে। 

এই িকন্দািকস্তি জনয “র্াইকিান” িলকত এমন ফকান পরিিাকিি সদসযকক ফিাঝায় ফর্ একই িারড়কত োকক এিং র্াি জনয িািা-

মা(িা) আইরন অরর্র্ািক রহসাকি িকয়কেন। আইরন নরেপত্র ফদয়া আিরিযক। 

 



পূণ ি-সমলের েমীলদর সন্তান 

রনম্নরলরখত িকন্দািস্তগুরল শুযুমাত্র এমন রিশুকদি ফক্ষকত্র প্রকর্াজয হকি র্াকদি তত্ত্বািযানকািী িািা-মা অেিা আইরন অরর্র্ািক রিরিেটটি 

একজন পূে য সমকয়ি কমী। এই িকন্দািস্তগুরল রপ্র-ফক ফপ্রাগ্রাকমি ফক্ষকত্র প্রকর্াজয নয়। 

রেম সু্কল এিং মযাগকনট ফপ্রাগ্রাম সংিান্ত নীকচ ফদয়া অনুকচ্ছদ 3 ও 4-এি িতযসাকপকক্ষ, ফকান রিশুি তত্ত্বািযায়ক িািা-মা অেিা আইরন 

অরর্র্ািক রিরিকেি পূে য সমকয়ি কমী হকল ফস এমন সু্ককল র্রতয হকত পাকি ফর্খাকন তাি িািা-মা অেিা আইরন অরর্র্ািক কাজ ককিন; িা 

র্রদ রিশুটটি ফকান ইর্ন্ডরর্জয়ুালাইজি এিভ ককিন ফপ্রাগ্রাম ("IEP") োকক, তাহকল এমন ফকান রিরিে সু্ককল র্রতয হকত পাকি, র্া রিশুটটি IEP 

র্োর্ের্াকি আকিাপ কিকত পাকি। সন্তানকক র্রতয কিাকনাি আকগই অরেস অে স্টভ কিি অযাসাইনকমিকক জারনকয় িাখা আিরিযক। 

রিরিকেি তিে ফেকক পরিিহে প্রদান কিা হকি না। টটউিকনি জনয ফকান টাকা লাগকি না এমনরক র্রদ কমী ও তাাঁি সন্তান অনয ফকান সু্কল 

রিরিকেও িাস ককিন। এই রিকেটট শুযুমাত্র সু্ককল কাজ কিা কমীকদি জনযই উপলব্ধ োককি। 

রেম সু্কল এিং মযাগকনট ফপ্রাগ্রাম সংিান্ত নীকচ ফদওয়া অনুকচ্ছদ 3 ও 4-এি িতযসাকপকক্ষ, ফকান রিশুি তত্ত্বািযায়ক িািা-মা অেিা আইরন 

অরর্র্ািক রিরিকেি পূে য সমকয়ি কমী হকল ফস এমন সু্ককল র্রতয হকত পাকি, ফর্ সু্কলটট তাি অরর্র্ািককি কাকজি সু্ককলি র্াটটযকাল রেিাি 

যা াঁকচি মকযযই পকড়; িা, র্রদ রিশুটটি ফকান IEP োকক, তাহকল এমন ফকান রিরিে সু্ককল র্রতয হকত পাকি, র্া রিশুটটি IEP র্োর্ের্াকি 

আকিাপ কিকত পাকি। ফসন্ট্রাল অরেকসি কমীিা কমীি কাকজি স্থাকনি র্ারচযকাল েীিাকিি যা াঁকচ পড়া েীিাি সু্কলগুরলকত ফর্কত পাকিন। উপ-

অনুকচ্ছদটটকত িরে যত সুকর্াগসুরিযা ফপকত ইচ্ছভক কমীকক অরেস অে স্টভ কিি অযাসাইনকমিকক জানাকত হকি, ফর্টট সুপারিকিকন্ডকিি 

প্রকারিত ও জািী কিা সময়সূরচ অনুসাকি হয়, র্াকত রিরিে ও আলাদা আলাদা সু্ককলি পরিকেনাি চারহদাগুরল ফদয়া োকক; তকি তা এই 

িতযসাকপকক্ষ ফর্ এইিকম সময়সূরচ নতভন রনর্কু্তকদি কোও তভ কল োককি র্াাঁিা রনকজকদি রনকয়াকগি তারিকখি জনয এইিকম সময়সূরচ ফমকন 

চলকত িাযয োককিন, এিং অরযকন্তু প্রেম িেকি এইিকম সময়সূরচি িাস্তিায়ন এই নীরতি তারিকখি প্রকয়াজনীয়তা অনুসাকি এমনর্াকি 

সংকিাযন কিা হকি র্াকত 2023-24 সু্কল িকষ যি জনয সি ফর্াগয িতযমান কমীকদিকক তাি আওতায় আনা র্ায়। রিরিকেি তিে ফেকক পরিিহে 

প্রদান কিা হকি না। টটউিকনি জনয ফকান টাকা লাগকি না এমনরক র্রদ কমী ও তাাঁি সন্তান অনয ফকান সু্কল রিরিকেও িাস ককিন। এতদ্দ্বািা 

ফর্সি রিক্ষােীিা ফকান েীিাি যা াঁকচি সু্ককল উপরস্থত োকাি অনুমরত পাকি তাকদিকক সু্ককল র্রতয োকাি জনয আিরিযকর্াকি সু্কল এিং রিরিে 

অনুকমারদত আচিে, উপরস্থরত ও সময়রনষ্ঠতাি আদি য িজায় িাখকত হকি। 

এই িকন্দািকস্তি অযীকন রেম সু্ককল র্রতয হকত চাওয়া রিশুকদি লটারিকত প্রকিি কিা এিং ফসই সু্ককলি ফক্ষকত্র প্রকর্াজয অনযানয র্রতযি প্রর্িয়া 

ফমকন চলা আিরিযক। রিরিকেি তিে ফেকক পরিিহে প্রদান কিা হকি না। টটউিকনি জনয ফকান টাকা লাগকি না এমনরক র্রদ কমী ও তাাঁি 

সন্তান অনয ফকান সু্কল রিরিকেও িাস ককিন। 

থিম সু্কলের আলেদন প্রক্রিো 

িযর্ক্তগত কম্পম্পউটাি, স্থানীয় লাইকেরিি কম্পম্পউটাি িযিহাি ককি http://yourchoicedekalb.org ফেকক অেিা সু্কে চলেস 

গ্রপ্রাোম অথফলস অনলাইকন আকিদন সম্পূে য করুন। 

আকিদনটট সম্পূে য কিাি জনয আলেদলনর সালি সি নরেি নকল (িাসস্থাকনি প্রমাে, জন্ম িংসাপত্র, রিকপাটয কািয, ইতযারদ) সময়সীমাি মকযয 

জমা ফদয়া/আপকলাি কিা িািা-মা/আইরন অরর্র্ািককি দারয়ত্ব। সময়সীমাি মকযয সহায়ক সি নরেগুরল সু্কল চকয়স অরেকস জমা না পড়কল 

আপনাি আকিদনটটকক সম্পূে য িকল গেয কিা হকি না। জমা গ্রদো সে নথিগুথে DeKalb County School District-এর সম্পথিলত 

পথরণত হে। 

DeKalb County School District-এ র্রতয নয় এমন আকিদনকািীিা অিিযই িাসস্থাকনি প্রমাে ফদকিন (িতযমান গযাস, রিদুযত, জকলি রিল, 

িন্ধককি কাগজপত্র, িা িািা-মা অেিা আইরন অরর্র্ািককি নাকম ইজািাি চভ র্ক্ত)। োসিালনর প্রমাণ থহসালে গ্রটথেলফালনর থেে, েযালের 

গ্রেটলমন্ট, গ্রেথেলের থেে ইতযাথদ স্বীোর েরা হলে না। 

DeKalb County School District-এ র্রতয নয় অেচ প্রেম ফগ্রকিি মাযযকম রপ্র-রকন্ডািগাকটযকন আকিদন কিা সি রিক্ষােীকদিকক আকিদকনি 

প্রর্িয়া সম্পূে য কিাি জনয অিিযই জন্ম িংসাপকত্রি একটট নকল রদকত হকি। 

DeKalb County School District-এ র্রতয নয় এিং িতযমাকন ফগ্রি 1-7 োকা সি রিক্ষােীকদিকক আিরিযকর্াকি আকিদন প্রর্িয়া সম্পূে য কিকত 

সিকেকক সামাপ্ররতক রিকপাটয কািযটট রদকত হকির্ 

স্বেংক্রিে েটাথর/থনে িাচন প্রক্রিো 

র্রদ আকিদনকািীি সংখযা ফকান রেম সু্ককলি সি িা ফকান ফগ্রকিি জনয েীিাি সু্কলগুরলকত উপলব্ধ আসন সংখযাি ফেকক ফিরি হকয় র্ায় 

তাহকল DeKalb County School District Administrative and Instructional Complex-এ হওয়া একটট স্বয়ংর্িয় রনি যাচন প্রর্িয়াি মাযযকম 

রেম সু্ককলি আকিদনকািীিা রনি যারচত হকি। র্রতয হয়রন ফর্সি আকিদনকািীকদি তাকদিকক সি আকিদনকািীকক স্থান না ফদয়া পর্ যন্ত অকপক্ষা 

তারলকায় িাখা হকি। স্বেংক্রিে থনে িাচন প্রক্রিোে গ্রোন ত্রুঠট গ্রদখা থদলে, স্বেংক্রিে থনে িাচন প্রক্রিোঠট আোর েরা হলে এেং 

প্রারথিে থনে িাচন অিো অলপক্ষা তাথেোর সংখযাঠট নতুন থনে িাচন প্রক্রিোর পলর পাল্টালত পালর। 
 

http://yourchoicedekalb.org/


আসন থেতরণ 

এথেলমন্টাথর থিম সু্কে 

প্রকতযক সু্কল িকষ য রেম সু্কল রপেভ  ফমাট আসন সংখযা ফগ্রি স্তি রপেভ  কত হকি তা লটারিি আকগ রনয যািে কিা হয়। 

ফিািয নীরত JBCC-ি উপি রনর্যি ককি, পূে য সমকয়ি কমীকদি ফগ্রি K - 5-এ পড়া সন্তানিা আসন উপলব্ধ হকলই তাকত স্থান 

পাকি। র্রদ কমীকদি সি সন্তাকনি জনয আসন উপলব্ধ না োকক, তাহকল আকিদনকািীকদিকক অকপক্ষা তারলকায় িাখা হকি। 

প্ররতটট এরলকমিারি রেম সু্ককলি জনয উপলব্ধ আসন সংখযা েীিাি সু্কলগুরলি মকযয রিতিে ককি ফদয়া হয় ফর্টট আিাি ফকান 

সু্ককলি ফিরি র্রতযি চাপ িা স্থানার্াি োকাি দরুে সহায়তাি দিকাি পড়কি তাি উপি রনর্যিিীল। র্কেচ্ছ লটারি ককি রনি যাচকনি 

সময় রিক্ষােীকদিকক মূলতঃ রতনটট ফগাষ্ঠীকত ফেলা হকি, র্াি মকযয রেম কমী, র্াইকিান এিং অিায ফগাষ্ঠীগুরল অন্তর্ভ যক্ত িকয়কে। 

ফপ্ল্সকমি না পাওয়া আকিদনকািীকদিকক র্কেচ্ছ লটারিকত রনি যাচন প্রর্িয়ায় রনি যারচত হওয়াি িম অনুসাকি অকপক্ষা তারলকায় 

িাখা হকি। রনি যাচকনি এই রনকদযরিকাগুরল রপ্র-রকন্ডািগাকটযন ফপ্রাগ্রাকমি ফক্ষকত্র প্রকর্াজয নয়। 

থমডে থিম সু্কে 

প্রকতযক সু্কল িকষ য রেম সু্কল রপেভ  ফমাট আসন সংখযা ফগ্রি স্তি রপেভ  কত হকি তা লটারিি আকগ রনয যািে কিা হয়। 

ফিািয নীরত JBCC-ি উপি রনর্যি ককি, পূে য সমকয়ি কমীকদি ফগ্রি 6-8-এ পড়া সন্তানিা আসন উপলব্ধ হকলই তাকত স্থান পাকি। 

র্রদ কমীকদি সি সন্তাকনি জনয আসন উপলব্ধ না োকক, তাহকল আকিদনকািীকদিকক অকপক্ষা তারলকায় িাখা হকি। 

রেম রমিল সু্ককলি ষষ্ঠ ফগ্রকিি ফমাট জনসংখযাি 50% র্রতয কিাি জনয উপলব্ধ আসনগুরলি সমান অংি প্রকতযকটট রেম সু্ককলি 

জনসংখযাি মকযয রিতিে কিা হকি। অিাকয ষষ্ঠ ফগ্রকিি আকিদনকািীিা তাকদি ঘকিি রমিল সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চল ফেকক 

উপলব্ধ আসকনি িারক অকয যক পূে য কিকি। সিম ও অযম ফগ্রকিি আকিদনকািীকদি কাকে অিাকয ঘকিি রমিল সু্কল উপরস্থরতি 

অঞ্চল ফেকক উপলব্ধ আসকনি অকয যক পূে য কিাি রিকে ফদয়াি জনয 50%-50% রিতিে িযিস্থাি সদ্ব্যিহাি কিা হয়। অিাকয 

সিম ও অযম ফগ্রকিি আকিদনকািীিা তাকদি ঘকিি রমিল সু্কল উপরস্থরতি অঞ্চল ফেকক উপলব্ধ আসকনি িারক অকয যক পূিে 

কিকি। লটারি রনি যাচন প্রর্িয়া চলাকালীন রিক্ষােীকদিকক চািটট ফগাষ্ঠীকত স্থাপন কিা হকি, র্াি মকযয রেকমি কমী, িতযমাকন রেম 

রিক্ষােী রহসাকি র্রতয োত্রোত্রীকদি র্াইকিান, আকগি রেম রিক্ষােী ও অিায রিক্ষােীিা অন্তর্ভ যক্ত িকয়কে। উপলব্ধ রেম এিং 

অিাকয প্রাি আসনগুরল অংিগ্রহেকািী রমিল সু্ককলি মকযয রিতিে কিা হয়। অসম সংখযক আসন উপলব্ধ হকল; িারক 

আসনগুরল স্থানার্াি িা র্রতযি চাকপি জনয সিকেকক ফিরি প্রকয়াজনীয়তা োকা ফক্ষত্রগুরলি মকযয রিতিে কিা হকি। র্রদ ফকান 

রেম সু্ককলি একটট িা সি ফগ্রকিি ফক্ষকত্র েীিাি সু্ককলি পরিকরেত উপলব্ধ আসন সংখযাি ফেকক আকিদনকািীি সংখযা ফিরি 

হকয় র্ায় তাহকল একটট স্বয়ংর্িয় র্কেচ্ছ লটারি/রনি যাচন প্রর্িয়া সম্পাদন কিা হকি। 

অলপক্ষা তাথেো 

একিাি সি আসনগুরল পূে য হকয় ফগকল, স্বয়ংর্িয় রনি যাচকনি সময় ফর্সি আকিদনকািীকদি ফপ্ল্সকমকিি জনয রনি যাচন কিা 

হয়রন তাকদিকক স্বয়ংর্িয় রনি যাচন প্রর্িয়ায় ফতালা নম্বকিি িম অনুসাকি অকপক্ষা তারলকায় িাখা হকি। র্রদ লটারি কিাি পকি 

অরতরিক্ত আসন উপলব্ধ হয়, তাহকল মকনানীত অকপক্ষা তারলকা ফেকক (ফগ্রি ফলকর্ল রপেভ , েীিাি সু্কল রপেভ ) আকিদনকািী 

রনকয় আসনগুরল পূে য কিা হকি। অকপক্ষা তারলকাটট রেম সু্কলগুরলি স্বয়ংর্িয় র্কেচ্ছ লটারি/রনি যাচন প্রর্িয়াি তারিখ ফেকক 25 

আগে, 2023 পর্ যন্ত প্রকর্াজয হকি। অকপক্ষা তারলকাটট সু্কল চকয়স ফপ্রাগ্রামস অরেকস ফঝালাকনা হকি। 25 গ্রি আগে, 2023-

এি পকি আি ফকান রিক্ষােীকক স্থান ফদয়া হকি না। তলে, জক্রজিো থপ্রথেন্ডারগালটিন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদিথিোর 

থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে পুলরা সু্কে েষ ি জুল়েই অলপক্ষা তাথেোে িাো থপ্রথেন্ডারগালটিন আলেদনোরীলদরলে 

িান গ্রদো হলে। 

থেজ্ঞথির প্রক্রিো 

রেম সু্ককলি লটারিকত রনি যারচত আকিদনকািীকদি কাকে রিজ্ঞরি পািাকনা হকি। রিজ্ঞরিটটকত িািা-মাকদিকক রনি যাচন প্রর্িয়া 

সম্পূে য কিাি পদ্ধরতি িযাপাকি জানাকনা হকি। র্রদ িািা-মা/অরর্র্ািক ফকান কািকে র্রতয প্রর্িয়া সম্পূে য কিকত িযে য হন, 

তাহকল সন্তাকনি নামটট ফেেীি তারলকা ফেকক সিাকনা হকি। সু্কল চকয়স ফপ্রাগ্রাকম উপরস্থত োককত রনি যারচত সি রিক্ষােীকদি 

ফক্ষকত্রই রনম্নরলরখত রনকদযরিকাগুরল প্রকর্াজয হকি। 

 র্রদ রিক্ষােীকক ফর্ ফগ্রি ফলকর্কলি জনয রনি যাচন কিা হকয়কে ফসই ফলকর্কলি জনয রিক্ষােী ক্লাকস ওিাি প্রকয়াজনীয়তা 

পূিে না ককি, তাহকল রিক্ষােীি ফপ্ল্সকমি িারতল কিা হকি। আসনটট অকপক্ষা তারলকায় োকা পিিতী ফর্াগয 

আকিদনকািীকক ফদয়া হকি। 

 ফপ্ল্সকমি যকি িাখাি জনয রিক্ষােীকদিকক আিরিযকর্াকি মকনানীত রেম সু্ককলি প্রেম রদকন উপরস্থত োককত হকি। 

আসনটট অকপক্ষা তারলকায় োকা পিিতী ফর্াগয আকিদনকািীকক ফদয়া হকি। 
 



 25 গ্রি আগে, 2023-এি পকি ফকান নতভন রিক্ষােীকক র্রতয ফনয়া হকি না। রনি যারচত না হওয়া রিক্ষােীিা 2024 - 2025 

সু্কল িকষ যি জনয আিাি আকিদন কিকত পাকি। জক্রজিো থপ্রথেন্ডারগালটিন গ্রপ্রাোলমর জনয গ্রেলটর থনলদিথিোর 

থভথিলত আসন উপেব্ধ হলে পুলরা সু্কে েষ ি জুল়েই অলপক্ষা তাথেোে িাো থপ্র-থেন্ডারগালটিন 

আলেদনোরীলদরলে িান গ্রদো হলে। 2023 - 2024 স্বয়ংর্িয় র্কেচ্ছ লটারি রনি যাচন প্রর্িয়াি সমকয় তাকদি অকপক্ষা 

তারলকায় োকা নম্বিটটও অন্তর্ভ যক্ত োককি। অনলাইন ও কাগুকজ আকিদনকািীিা সু্কল চকয়স ফপ্রাগ্রামস অনলাইন 

অযাকাউকি লগ ইন ককি তাকদি অকপক্ষা তারলকাি রস্থরত ফদখকত পাকিন। 

 রনি যারচত আকিদনকািীকদিকক ফপ্রাগ্রাকম ফির্জকিিকনি সময়সীমাি মকযযই ফকান ফপ্রাগ্রাকম প্রস্তারিত ফপ্ল্সকমি গ্রহে িা 

খারিজ কিকত হকি। 

থেথধেদ্ধ সতেীেরণ 

DeKalb County School District (DCSD) এই প্রকািনাি রিষকয় ফর্ ফকাকনা রিিৃরত পরিিতযন কিাি অরযকাি সংিক্ষে ককি 

ফিকখকে, রকন্তু তা রনয়ম, নীরত, পদ্ধরত, ফপ্রাগ্রাকমি রনকদযি, তারিখ, পািযিম এিং ফকাকস যি অরগ্রম ফনাটটি িা িাযযিাযকতায় 

সীরমত নয়। 

DCSD অপ্রতযারিত পরিরস্থরতকত রিক্ষােীকদিকক ফর্ ফকাকনা সু্কল চকয়স ফপ্রাগ্রাকম রিক্ষােীকদি পািাকনাি অরযকাি সংিক্ষে ককি 

ফিকখকে। 

এই তেযপত্রক পড়কত িযে য হকল এখাকন উরিরখত রিরয ও আিিযকতা অজানা িকল রিক্ষােী ও রপতামাতািা অজহুাত রদকত 

পািকিন না। 

DeKalb কাউরিি রিক্ষাপষ যকদি নীরত অনুসাকি িয়স, রলে, জারত, িে য, যম য, জাতীয় উতস, অক্ষমতা িা প্ররতিন্ধীকদি প্ররত 

রিক্ষাগত ফপ্রাগ্রাম, কার্ যকলাপ িা কম যসংস্থাকনি ফক্ষকত্র বিষময কিা র্াকি না। 

 
 


