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Hurmatli ota-onalar: 
 
Deer Park Middle Magnet maktabi sigʻimini yengillatish uchun Deer Park, Franklin, Northwest 
Academy, Pikesville hamda Windsor Mill oʻrta maktablarida yangi chegaralarni oʻrganish boʻyicha 
oʻrganish oʻtkaziladi.    
 
Bu yozda chegarani oʻrganish qoʻmitasi tuziladi va 2022 yil sentabrda yigʻilish oʻtkaziladi.  Sentabr 
va dekabr oylari orasida guruh olti marta uchrashadi, jumladan oktabr oyida guruhning ishlarini 
ulashish, hamjamiyat vakillari bilan uchrashish va maʼlumot toʻplash uchun ommaviy axborot 
uchrashuvi oʻtkaziladi. 2023 yil fevral va mart oylarida Taʼlim kengashi qoʻmitaning tavsiyalarini 
koʻrib chiqadi va amalga oshiradi, jumladan ommaviy tinglov oʻtkaziladi. 
 
Men chegarani oʻrganish jarayoniga qanday qoʻshilsam boʻladi? 

 
o Chegarani oʻrganish qoʻmitasida xizmat koʻrsatish qiziqishingizni bildirish uchun 

maktabingiz mudiriga 2022 yil 17-iyungacha murojaat qiling.  Ishtirok cheklangan; 
maktablar barcha soʻrovlarni ham qabul qilmasligi mumkin.  

o Qoʻmita aʼzolaridan barcha oʻquvchilar va jalb qilingan maktablarning manfaatlari uchun 
xizmat qilish soʻraladi.  

o Sentabrdan boshlab chegarani oʻrganish qoʻmitalari uchrashuvlarini onlayn tomosha qiling 
(jonli va yozuvda). 

o Chegarani oʻrganish qoʻmitalari uchrashuvlarida ishtirok eting va kuzating (uchrashuvlar 
omma uchun ochiq; ammo qoʻmita faoliyatida ishtirok etish faqat qoʻmita aʼzolari bilan 
cheklanadi). 

o Qoʻmitaning qoralama tavsiyalari bilan tanishish uchun oktabrda boʻlib oʻtadigan ommaviy 
axborot uchrashuvida ishtirok eting va chegarani oʻzgartirish mulohazalari haqida xodimlar 
va qoʻmita aʼzolari bilan suhbatlashing. 

o Qoʻmitaning qoralama tavsiyalariga maʼlumot taqdim etish uchun oktabrda boshlanadigan 
onlayn soʻrovnomada ishtirok eting. 

o Taʼlim kengashi uchrashuvlarida va umumiy ommaviy sharhlarda ishtirok eting. 
o Maʼlumot taqdim etish uchun Taʼlim kengashi va chegarani oʻrganish qoʻmitasiga e-xabar 

yuboring. 
o 2023 yil fevralda qabul qilinadigan chegarani oʻzgartirish qaroriga bagʻishlangan Taʼlim 

kengashining maxsus ommaviy tinglovida ishtirok eting. 
 

Chegarani oʻrganish qoʻmitasida kimlar ishtirok etadi va ularning vazifasi nimadan iborat? 
 

o Chegarani oʻrganish qoʻmitasi Maktablar boshligʻi, ijrochi direktorlari hamda maktablar 
mudirlarining maʼlumotlari va tavsiyalariga asosan Bosh nazoratchi tomonidan tayinlanadi.  
Qoʻmitada barcha jalb etilgan maktablardan barobar miqdorda vakillar ishtirok etadi va  

o uning oʻlchami har bir maktab uchun bitta oʻqituvchi va ikkita vakil (ota-ona va/yoki maktab 
hamjamiyatining boshqa vakillari) bilan cheklanadi. Mudirlar ovoz bermaydigan aʼzolar 
sifatida ishtirok etadi va jarayonni koʻmak berish maqsadida axborot bilan taʼminlaydi.  
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o Qoʻmita aʼzolari chegaralash jarayoniga jalb etilgan barcha bolalarning manfaatlariga eʼtibor 

qaratishi va oʻz shaxsiy manfaatlarini himoya qilishdan tiyilishlari lozim.  
o Aʼzolar oltita uchrashuvda ishtirok etish majburiyatini oladilar. Ular uchrashuvlardagi va 

ulardan tashqaridagi vaqtlarini hamjamiyatlari haqidagi axborotni sinchkovlik bilan oʻrganish 
va u haqida dolzarb maʼlumotlarni taqdim etishga sarflaydilar.  

o Aʼzolar qoʻmitaning ommaviy axborot uchrashuvida ishtirok etib, qoʻmitaning faoliyatini 
tushuntirishga yordam beradilar va chegarani oʻzgartirish mulohazalari haqida suhbatlar 
oʻtkazadilar. 
 

Qoʻmitada ishtirok etishga qiziqish bildirgan ota-onalar yoki oʻqituvchilar: 
 

o Tafsilotlarga boy maʼlumotlarni koʻrib chiqishga qiziqishlari lozim.  
o Barcha uchrashuvlarda ishtirok etish imkoniyatlaridan ishonchlari komil boʻlishi lozim. 
o Nafaqat oʻz hamjamiyati yoki oilasi, balki hududdagi barcha oʻquvchilarga gʻamxoʻrlik 

koʻrsatishlari lozim.  
 
Bu maʼlumotlar, shuningdek, Koʻp soʻraladigan savollar (KSS) BCPS veb-saytida “Yangiliklar” 
boʻlimida eʼlon qilinadi (https://www.bcps.org/). Bu sayt chegarani oʻzgartirish jarayoni davomida 
yangi maʼlumotlar bilan yangilanib turiladi, shuning uchun ular bilan tez-tez tanishib turish lozim. 
 
Chegarani oʻrganish qoʻmitasi haqida batafsil maʼlumot olish uchun mudiringizga 2022 yil 17-
iyungacha murojaat qiling. Yodda tuting, BCPS axborot olishning koʻp yoʻllarini taklif etadi va 
umumiy jarayonning bir qismi sifatida alohida xavotirlarni bildirishni soʻraydi. 
 
Oʻquv yilini biz bilan oʻtkazganingiz uchun katta rahmat. 
 
Hurmat ila, 
 
Dr. Michael Zarchin 
Maktablar boshligʻi 
Maktablar boshqarmasi 
 
Janob Pradeep “Pete” Dixit 
Ijrochi direktor 
Infratuzilmani boshqarish va strategik rejalashtirish boshqarmasi 
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Dr. Eric Minus, Ijrochi direktor, Maktablar boshqarmasi 
 Renee Crabbe xonim, Mudir vazifasini bajaruvchi, Deer Park Middle Magnet maktabi 
 Janob Brian Schiffer, Mudir, Franklin Middle maktabi 
 Janob Phillip Robinson, Mudir, Northwest Academy 
 Kalisha Miller xonim, Mudir, Pikesville Middle maktabi 
 Dr. Rodrick Hobbs, Mudir, Windsor Mill Middle maktabi 
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