अॅटलाांटा मराठी शाळा De Sana Middle School येथे भरते.

महाराष्ट्रातील मराठी शाळा बांद होत असल्याचे दद
ु ै वी वास्तव आपण सध्या अनुभवतो आहोत. या
पार्शववभूमीवर, परदे शात राहणारी मराठी मांडळी आपल्या पुढच्या पपढीला मराठी अवगत होण्यासाठी
ततकडे अत्यांत चाांगल्या प्रकारे मराठी शाळा चालवत आहे त. अॅटलाांटा मराठी शाळा हे त्याचेच एक

उदाहरण. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या शाळे बद्दल शाळे तील शशक्षिका रीना चव्हाण याांनी
शलहहलेला हा लेख, नुकत्याच होऊन गेलेल्या मराठी राजभार्षा हदनातनशमत्ताने प्रशसद्ध करत आहोत.

प्रयत्ने वाळूचे कण रगडडता तेलही गळे ’ या म्हणीचा अथव खरा करून दाखवणाऱ्या आणण सामहू हक

प्रयत्नाांना आलेल्या यशाचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आमची अॅटलाांटा मराठी शाळा. आज नॉथव
अमेररकेतील मराठी शाळाांपैकी सवाांत मोठी मराठी शाळा म्हणन
ू आमची शाळा नावाजली गेली आहे .

साता समुद्रापार वसलेल्या नयाया पपढीला आपली मातभ
ा ार्षा शलहहता व वाचता यावी हे ध्येय,
त्यासाठीची दरू दृष्ट्टी आणण नऊ-दहा वर्षाांच्या पररश्रमाांचे फळ म्हणजे, जॉर्जवया राज्याचे प्रमाणन
(Accreditation) शमळालेली आमची मराठी शाळा.

या मराठी शाळे ची कल्पना वांद
ा ा पपत्रे आणण शैलेंद्र पपत्रे याांची. अमेररकेत राहणाऱ्या मुलाांना
आपल्यासारखे मराठी बोलता, ककांबहुना थोड्या प्रमाणात शलहहता आणण वाचता आले तर ककती बरे
होईल; अगदी आपल्यासारखे नाही, तरी आपली ५० टक्के बोलीभार्षा जरी याांना कळली तरी बरे

होईल असे त्याांना वाटू लागले आणण त्याांनी आपली ही कल्पना चचन्मय शमशनच्या कशमटीवर काम
करणारे शेखर कातनटकर याांच्यासमोर माांडली. त्याांनी सहमती हदल्यावर शशिकाांची शोधाशोध सुरू

झाली. अांजली दे शपाांडे याांनी शशकपवण्याची तयारी दशवपवली. अशा प्रकारे ऑगस्ट २००९ मध्ये
अॅटलाांटात २६ मुले, एक वगव आणण एकमेव शशक्षिका अांजली याांच्यासमवेत मराठी शाळा सुरू झाली.

मदतीसाठी वांद
ु धा त्याांनीच स्वतः
ा ा, शैलेंद्र आणण पवजय दे शपाांडे हे बरोबरीला होतेच. अभ्यासक्रमसद्
आखला. सरु
ु वातीला फक्त एकच वगव असल्याने लहान मल
ु े आणण मोठी मल
ु े एकत्र असत.

लहानां मल
ु ाांना शशकपवताना त्याांच्या कलाने घेणे हे फार महत्त्वाचे होते. त्यासाठी त्याांना एक चचत्र

दाखन
ू त्यावरून त्याांना बोलते कसे करता येईल, याकडे लि हदले जात असे. हे च चचत्र मोठ्या

मल
ु ाांना दाखवन
ू त्याांना त्यावरून मराठी भार्षेबद्दल शशकपवले जात असे. मराठी शाळे चे मख्
ु य
उद्हदष्ट्ट होते आणण अजन
ू ही आहे ते म्हणजे मल
ु ाांनी मराठीत बोलणे. शलखाणावर भर तसा कमीच.

याचदरम्यान म्हणजेच (२००९-२०१०) असे लिात आले, की अॅटलाांटा मराठी शाळे सारख्या अजन
ू
अनेक शाळा अमेररकेतील बऱ्याच शहरात आहे त. सांपण
ू व अमेररकेतील मराठी शशकणाऱ्या मल
ु ाांना

एकच अभ्यासक्रम असावा, असा प्रयत्न सन
ु ांदाताई टुमणे करतात. सन
ु ांदाताईंनी हा अभ्यासक्रम
भारती पवद्यापीठाच्या सहयोगाने आणण सहमतीने तयार केला होता. अभ्यासक्रम प्रमाणणत असावा,

परीिा घेतल्या जायायात अशी पालकाांचीही मागणी होतीच. त्यानुसार सुनांदाताईंशी सांपकव साधन
ू

आणण वैभव साठे याांच्या मदतीने बह
ा न्महाराष्ट्र मांडळ (बीएमएम) आणण भारती पवद्यापीठ याांच्या

वतीने तयार केलेला अभ्यासक्रम शाळे ला शमळाला. सुनांदाताईंनी ‘बीएमएम’ परीिेसाठी अभ्यासक्रम
पाठवला आणण मराठी शाळे त ‘बीएमएम’च्या परीिा घेणे अचधकातपणे सुरू झाले. मराठी शाळे साठी
ही एक महत्त्वाची पायरी होती

मे २०११ पयांत मराठी शाळा ‘चचन्मय शमशन’तफे भरपवण्यात येत होती; पण ‘चचन्मय शमशन’च्या
बदलत्या तनयमानुसार फक्त मराठी भार्षा शशकपवण्यासाठी, सणवार साजरा करण्यासाठी चचन्मय
शमशन उपलब्ध नयाहती. मराठी भार्षा शशकण्यावर भर दे ण्यात यावा, असे बऱ्याच पालकाांना वाटत

होते. त्यासाठी शाळे च्या कायवकत्याांनी शाळे साठी दस
ु री जागा शोधायला सुरुवात केली. शाळे तील
मुले, शशिक आणण वगव वाढू लागले. शाळे च्या यायवस्थापनात सुसूत्रता यावी म्हणून २०११ मध्ये
मराठी शाळे ची सशमती स्थापन केली गेली. या सशमतीमध्ये शैलेंद्र पपत्रे, अांजली दे शपाांड,े वांद
ा ा पपत्रे,

पल्लवी आमडेकर, पवजय दे शपाांड,े सुखदा तपशाळकर, सुरेंद्र तपशाळकर आणण सुदशवन दे साई असे
सभासद होते.

२०११-१२ या वर्षावसाठी अॅटलाांटाजवळच्या कशमांगमधील (Cumming) ‘पायने ग्रयाू ह शमडल स्कूल’मध्ये

(Piney Grove Middle School) मराठी शाळे चे वगव भरू लागले. त्या शाळे च्या तनयमानुसार
लायबबशलटी इन्शुरन्स - पवमा घेणे आवर्शयक होते. अॅटलाांटा महाराष्ट्र मांडळाच्या सशमतीने आणण

पवर्शवस्ताांनी यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आणण मराठी शाळे साठी पवमा उपलब्ध करून हदला.
शाळा अजूनही छोट्या प्रमाणात सुरू होती आणण शाळे नेच तयार केलेला अभ्यासक्रम शशकवला जात
असे.

मुलाांची सांख्या हळूहळू १०० च्या वर जाऊ लागली. शशिक, स्वयांसेवक म्हणून त्याांचे नवीन पवचार
आणण कल्पना घेऊन पुढे येऊ लागले. ‘पायने ग्रूयाह’मध्येच भरणाऱ्या तशमळ शाळे ला तेयाहा जॉर्जवया
राज्याचे प्रमाणन शमळाले होते. त्यापासन
ू स्फूती घेऊन वांद
ू
ा ा पपत्रे आणण राज पराांजपे याांनी खप

प्रयत्नाांनी २०१६ मध्ये अॅटलाांटा मराठी शाळे ला प्रमाणन शमळवन
ू हदले. मराठी शाळे चा अभ्यासक्रम

पण
ू व केल्यानांतर हायस्कूलसाठी पवद्याथी फॉरीन लँ ग्वेज चे क्रेडडट घेऊ शकतात. मराठी शाळे साठी
ही अजन
ू एक जमेची बाजू होती. २०१६ पासन
ू मराठी शाळा ‘डी सना शमडल स्कूल’मध्ये (De
Sana Middle School) दर रपववारी सकाळी १० ते दप
ु ारी १२ पयांत भरते.

मुलाांना आपली सांस्काती जपता यावी, त्याांना सणवार भारतीय पद्धतीने साजरे करता यावेत, यासाठी

आपले सगळे सण (सांक्राांत, गुढीपाडवा, गणपती, दसरा आणण हदवाळी) शाळे त साजरे केले जातात.
या सणाांचे महत्त्व, त्यामागील पौराणणक कथा, सामार्जक महत्त्व पवद्यार्थयाांना आवजून
व साांचगतले

जाते. कांदील, पणती, झेंडूची फुले, आपट्याची पाने, गणपतीची मत
ू ी, मोदक आदी मुलाांकडून
हस्तकलेतून करून घेतले जाते.

आता आमची मराठी शाळा झपाट्याने मोठी होत आहे . २०१७-१८ या शैिणणक वर्षावमध्ये जवळपास
१६० पवद्याथी पटावर आहे त. ३० शशिक आणण आठ शशिक सहायक (Teaching Assistants)
स्वयांसेवक म्हणून आपला वेळ दे तात. जे पवद्याथी शाळे चा अभ्यासक्रम पूणव करतात, ते पुढील

वर्षी शशिक सहायक म्हणन
ू काम करण्यासाठी शाळे त येतात. तसे काम करताना या माजी
पवद्यार्थयाांनासद्
ु धा खप
ू मजा येते आणण त्याांचे काम बघन
ू , पढ
ु ची पपढी मराठी भार्षेच्या वद्
ा धीसाठी

काम करताना पाहून एक समाधानही शमळते. वगावतल्या पवद्यार्थयाांच्या सांख्येनस
ु ार ककमान दोन
शशिक आणण एक शशिक सहायक शमळून वगावचे काम पाहतात.

शाळे चे स्वतःचे एक सुसज्ज ग्रांथालयदे खील आहे . मुलाांना वाचनाची गोडी लागावी म्हणून गोष्ट्टीची,
अथवा अभ्यासाची पुस्तके शाळे ने उपलब्ध करून हदली आहे त. कपवता कामत आणण मोनाली नायक
या दोघी ग्रांथालयाचे काम पाहतात. आज आमच्या ग्रांथालयात जवळजवळ एक हजारपेिा जास्त

पुस्तके उपलब्ध आहे त. कफरते ग्रांथालय वगाव-वगावतून कफरून मुलाांना पुस्तके घेऊन जाण्यासाठी
उद्युक्त करते.

‘मी शशकणार मराठी’ असा अॅटलाांटा
मराठी शाळे चा छान लोगो आहे .

www.atlantamarathishala.org हे शाळे चे स्वतांत्र असे सांकेतस्थळ आहे . शाळे च्या कामकाजाची
माहहती, ऑनलाइन ट्यूशन फी पेमेंट्स, प्रत्येक वगावचे आठवड्याचे अहवाल, शाळे चे कॅलें डर अशा
अनेक सुपवधा पालकाांना आणण पवद्यार्थयाांना या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे त.

२०१७-१८ मध्ये शाळे च्या सशमतीमध्ये बदल करण्यात आले. वांद
ा ा पपत्रे, अांजली दे शपाांडे आणण पवजय

दे शपाांडे ही अनुभवी मांडळी आता शाळे चे पवर्शवस्त म्हणून काम पाहातात. रशसका जोशी या
मुख्याध्यापपका आणण राज पराांजपे हे यायवस्थापक म्हणून काम पाहतात. अर्र्शवनी रे गे, कपवता
कामत, पल्लवी चयाहाण, मनीर्षा सबनीस, मेघनाद चचत्रे आणण राहुल जोग हे सशमती सभासद
शाळे च्या कामात मदत करतात.
आज एक मराठी शाळे ची शशक्षिका म्हणून हा लेख शलहहताना आणण मराठी शाळा कशी घडली हे

तुम्हा सवाांना साांगताना खप
ू अशभमान वाटतो. मी गेली सहा वर्षे अॅटलाांटा मराठी शाळे त शशकवत

आहे . माझा प्रवास ककलबबल वगावपासून ते ‘बीएमएम’पयांतचा. मुलाांना शशकवताना मलासुद्धा खप
ू
काही शशकायला शमळाले. या मल
ु ाांशी आणण या शाळे शी माझे ऋणानब
ु ांध जुळले गेले. माझी लेखणी
आणण माझा आत्मपवर्शवास मला पन्
ु हा शमळाला. अशा या मराठी शाळे चा आम्हा अॅटलाांटावासीयाांना
खप
ू अशभमान आहे .

रीना चव्हाण
अॅटलाांटा मराठी शाळा

