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आदरणीय Perry Hall इलिमेन्टरी स्कूिका पररवारहरू:
बाल्टिमोर काउण्िी पल्लिक स्कूटस (BCPS) िे Rossville Boulevard र Gum Spring Road (सेप्टेम्बर 2022 मा उद्घाटन हुने अनमु ान
गररएको छ) र प्रलिस्थापन Red House Run इलिमेन्टरी स्कूि (सेप्टेम्बर 2023 मा उद्घाटन हुने अनुमान गररएको छ) चौराह नलिकै अवलस्थि नयााँ
उत्तर पूर्व क्षेत्रको इल्िमेन्िरी स्कूिको ल्िमावण र उद्घाििको घोषणा गिे अत्यन्तै उत्साह छ। यी दईु र्िा पररयोजिाहरूिे यस क्षेत्रमा आठ र्िा
इल्िमेन्िरी स्कूिहरूमा धेरै भीड कम गिेछि्।
सीमा अध्ययनमा सहभागी हुने विद्यालयहरूमा Elmwood, Fullerton, Joppa View, McCormick, Perry Hall, Red House
Run, Shady Spring र Vincent Farm इलिमेन्टरी स्कूिहरू समावेश हुन्छन्।
ियााँ उत्तर पूर्व क्षेत्र र Red House Run इलिमेन्टरी स्कूल्सको सीमा प्रलिया सेप्टेम्बर 2021 मा सुरु हुनेछ र माचच 2022 मा लिक्षा पररषद्मा
लनर्चयको िालग लसफाररस प्रस्ततु गररिेछ। यो गमीमा सीमा अध्ययि सल्मल्त पल्हचाि गररिेछ र सेप्िेम्बर 2021 मा आयोिना गररनेछ। सेप्टेम्बर र
लिसेम्बरको बीचमा, समूह नोभेम्बरमा सावचिलनक िानकारी बैठक आयोिना गने सलहि समूहको काम साझा गनच, समुदायका सदस्यहरूसाँग कुरा गनच
र िानकारी िम्मा गिव सात पिक भेि्िेछ। फे ब्रअ
ु री र माचव 2022 मा, लिक्षा पररषदि
् े सावचिलनक सनु वु ाई आयोिना गने सलहि सलमलिको लसफाररस
बारे लवचार गने र कदम चाल्ने कायच गनेछ।
म सीमा अध्ययन प्रवियामा कसरी संलग्न हुन सक्छु?
o सीमा अध्ययि सल्मल्तमा सेर्ा ल्दिे आफ्िो इच्छा व्यक्त गिवका िाल्ग आफ्िो प्रधािाध्यापकिाई जुन 18, 2021 भन्दा लििा नगरी
सम्पकव गिुवहोस्। सहभाल्गता सील्मत छ; लवद्याियहरू सबै अनुरोधहरू उपिब्ध गराउन सक्षम नहुन सक्छन्।
o सल्मल्तका सदस्यहरूिाई संिग्ि भएका सबै ल्र्द्यार्थी र ल्र्द्याियहरूका इच्छाहरू प्रकि गिव प्रल्तबद्ध हुि अिुरोध गररन्छ।
o सेप्िेम्बरबाि, सीमा अध्ययन सलमलिका बैठकहरू अनिाइन (िाइभ र रेकिच गररएको) हेनुचहोस्।
o सीमा अध्ययि सल्मल्तका बैठकहरूमा उपल्स्र्थत हुिुहोस् र अर्िोकि गिुवहोस् (बैठकहरू सवचसाधारर्का िालग खुिा हुन्छि्; िर सलमलि
लियाकिापहरूमा सहभागी हुने कायच सलमलिका सदस्यहरूमा सीलमि छ)।
o सल्मल्तका ड्राफ्ि ल्सफाररसहरू समीक्षा गिव र सीमा पररर्तविका ल्र्चारहरू बारे कमवचारी र सल्मल्तका सदस्यहरूसाँग कुरा गिव िोभेम्बरमा
सार्वजल्िक जािकारी सत्रमा उपल्स्र्थत हुिुहोस्।
o सल्मल्तका ड्राफ्ि ल्सफाररसहरूमा इिपुि उपिलध गराउि िोभेम्बरमा सुरु हुिे अििाइि सर्ेक्षणमा सहभागी हुिुहोस्।
o ल्िक्षा पररषद् का बैठकहरूमा उपल्स्र्थत हुिुहोस् र सर्वसाधारणको ल्िप्पणीमा सहभागी हुिुहोस्।
o इिपिु प्रदाि गिव ल्िक्षा पररषद् र सीमा अध्ययि सल्मल्तिाई इ-मेि पठाउनहु ोस्।
o सीमा पररर्तविको ल्िणवयमा ल्र्िेष ल्िक्षा पररषद् को सर्वसाधारणको सिु र्ु ाईमा उपल्स्र्थत हुिहु ोस् (फे ब्रअ
ु री 2022)।
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सीमा अध्ययन सवमविमा कसले सेिा प्रदान गछछ र उनीहरूको भूवमका के हो?
o सीमा अध्ययि सल्मल्त समदु ायको सपु ररर्ेक्षक, कायचकारी लनदेिक र लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरूबाट इनपटु र लसफाररसहरूसाँग
सुपररवेक्षकद्वारा लनयुक्त गररएको हो। सलमलिसाँग सबै संिग्न लवद्याियहरूबाट समाि प्रल्तल्िल्धत्र् हुन्छ र प्रत्येक ल्र्द्याियबाि एउिा
ल्िक्षक र दईु र्िा प्रल्तल्िल्धको ल्र्स्तारमा सील्मत छ (आमाबुवा र/वा लवद्यािय समुदायका अन्य मालनसहरू)। प्रधानाध्यापकहरूिे मिदाि
नगने सदस्यहरूको रूपमा सेवा प्रदान गछच न् र प्रलियामा समथचन गनच िानकारी उपिब्ध गराउाँछि्।
o सल्मल्त सदस्यहरूिाई सीमा प्रल्ियाद्वारा प्रभाल्र्त हुिे र उिीहरूका व्यल्क्तगत इच्छाहरू प्रस्तुत गदाव प्रल्तरोध गिे सबै
बािबाल्िकाका इच्छाहरूमा ध्याि के ल्न्ित गिव अिुरोध गररन्छ।
o सदस्यहरू छर्िा बैठकमा उपल्स्र्थत हुि प्रल्तबद्ध हुन्छि्। उिीहरूिे ध्यािपूर्वक जािकारी ल्र्चार गिे र समुदाय बारे सान्दल्भवक ल्िरीक्षण
उपिलध गराउिे बैठकहरूमा र त्यहााँबाि बाल्हर समय ल्बताउाँछि्।
o सदस्यहरू सल्मल्तको काम बारे व्याख्या गिव र सीमा पररर्तविका ल्र्चारहरू बारे कुराकािीहरूमा संिग्ि हुि मद्दत गिे समुदायको सार्वजल्िक
जािकारी सत्रमा उपल्स्र्थत हुन्छि्।
सवमविमा सहभागी हुन इच्छुक आमाबुिा िा विक्षकहरू:
o उच्च रूपमा ल्र्स्तृत जािकारी समीक्षा गिे कायवमा इच्छुक हुिुपछव ।
o सबै बैठकहरूमा सम्बद्ध हुिे आफ्िो क्षमता बारे ल्िल्ित हुिुपछव ।
o क्षेत्र र्ररपररका हाम्रा ल्र्द्यार्थीहरूको स्याहार प्रदिवि गिवपु छव – र सामान्यिया आफ्नै समदु ाय वा पररवारको िालग वकािि गनचहु ुाँदैन।
प्रायः सोल्धिे प्रश्नहरू (FAQ हरू) साँगै यो िानकारी "के भइरहेको छ" खण्िमा BCPS वेबसाइटमा पोस्ट गररन्छ
(https://tinyurl.com/p7xunnbf)।
यो साइि ियााँ जािकारीको सार्थमा सीमा पररर्तविको प्रल्ियाभरर अद्यार्ल्धक गररिेछ, त्यसैिे प्रायः यसको सन्दभव ल्ििुहोस्।
सीमा अध्ययि सल्मल्त बारे र्थप जान्िका िाल्ग, कृ पया िुन 18, 2021 भन्दा लििा नगरी आफ्नो प्रधानाध्यापकिाई सम्पकच गनुचहोस्। कृ पया याद राख्नुहोस्,
BCPS िे िानकार रहन र समग्र प्रलियाको भागको रूपमा लवलिष्ट सरोकारहरूका िालग वकािि गनच धेरै िररकाहरू उपिलध गराउाँछ।
हामीसाँग ल्र्द्यािय र्षव साझा गिुवभएकोमा धन्यर्ाद। भर्दीय,
डा. George Roberts समुदायको
सुपररवेक्षक पूवी क्षेत्र
gr/ds
यसमा प्रल्तल्िल्प बिाइएको: िा. Darryl Williams, सुपररवेक्षक
सुश्री Linda Miller, प्रधानाध्यापक, PerryHall इलिमेन्िरी स्कूि
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