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DeKalb County ေက ်ာင္  း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန ္ေဘ ေပၚကဗဟ 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ် 15 ရကင္ ြာင အသပငျဘာင္ ာငျဘၚ္  ္်ပဌငန္ေ္်ာငရြကငေဌျခာင္ နွ်  
း ဗဟိ ်ဌ၏ အျနာငအသပင္  ္်ပဌငအသပငုႏာွငင ေ္်ာငဘဟငငအသပငကဗဟ ကာင ဘငေပဘ သေငပါသည္။ 

 

 
DeKalb ပၚရာငပဟဌနငရွဗ အပဟဗ္ရေက ်ာင္ ရ္ဟ္ 

FY17 နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚ 
ျဘဌငေေငသဟ္္ သဘင္  ျဘဌငေေငျဘာင္ ာငသေငင ရကငပြကန ်္ 

ေနေ 25 ရကင္  ဇြဌငေ 1 ရကင္  ဇြဌငေ 7 ရကင္  ဇြဌငေ 8 ရကင္  ဇြဌငေ 9 ရကင္  ဇြဌငေ 14 ရကင္  ဇြဌငေ 21 ရကင ုွႏာငင ဇြဌငေ 27 ရကင္  2016 
ခဟုွႏပင 

 
DeKalb ၏ အျနာငသေင 
ကၽြုႏငဟဘင္ ဗဟိ၏ သာငန္သ္ အသဗဟာင္ အပဗဟာင္ ကဗဟ ဘေ်ေရ္ ဗ္ဟာငရ် အေက်ာင္ ဟ္္္ န ်္ ဘဗဟာင္ ဗဟာငေပရဌင ္ဌင္ ၚ္ ေဘ္ုႏဗဟာငရဌင ျ္ပငဘ သေငပါသည္။ 
 
DeKalb ၏ ္်ပဌငသေင ေက ်ာင္ သ်္န ်္ ေအ်ာငျနာငန္္ ဘဗဟနဗဟ ျနာငငန်္ေသ် ဘေ်ေရ္္ အေဟဘငုွႏာငင ေရရွေင သာငန္ေေငေ်ေရ္သဗဟိ းၚ္ ္ေင
းၚ္ ္ေငုႏဗဟာငေရ္ကဗဟ ေသခ ်ေဟဘငေ္်ာငေဘ္ရဌင ျ္ပငဘ သေငပါသည္။ 
 
DeKalb ၏ ေ္်ာငဘဟငငနွ် ္ဌင္ ၚ္ ္ ေအ်ာငျနာင္  အေက်ာင္ ဟ္္္  ျ္ပငရနေင ျ္ပငဘ သေငပါသည္။ 
 
1. DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင ESEA ၏ က႑ 112 ျဘေငဌနင္ ပငပွနင္ နဗမ ဘ ပာငန္ အပၚအပးင၏ ္ဗဟ္္ကင္ြ႕္ျ္ဗ ္န္္ြာင 

နဗမန ်္ ဘ ပာငရဌင ေ္ င်ျဘဘ ္ဗဟိကဗဟ ္်ပဌငန္ ေ္်ာငရြကငသြ်္ဘ နေင-   
A. ုွႏပငဘ င္ေေင Title l နဗမ ဘ ပာငန္/ေဘ ေပၚ အပေင္ အေပ္ းကၚ္ းကဘငေရ္ပါသည္။ 
B. Title l အပေင္ အေပ္ းကဗ ္ာငပၚပးငန္ းကၚ္ းကဘငေရ္ပါသည္။ 
C. ပကငမင္ ဗဟငငုွႏာငင နၚငၚန် အန  ဗ္ န  ဗ္ နွ္္ာငင နဗမန ်္ုွႏာငင ္ကငသြနငေရ္ပါသည္။ 

 
2. DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင ESEA ၏ က႑ 1116 ေက ်ာင္ ေဟဘငာဌင္ပးင ျဘဌငေေငသဟ္္သဘငေရ္ုွႏာငင ္ဗဟ္္ကင

္ဗဟ္္ကငေရ္္ြာင နဗမန ်္ ဘ ပာငရဌင ေ္ င်ျဘဘ ္ဗဟိကဗဟ ္်ပဌငန္ ေ္်ာငရြကငသြ်္ဘ နေင-   
A. ုွႏပငပးင ပဟပေင္ က်္ေသ် LEA ဗ္ဟ္ ္ကငန္ အပၚအပးင အပေင္ အေပ္ (CLIP)ကဗဟ းကၚ္ းကဘငေရ္ပါသည္။ 
B. ္ကငေကငေဟဘငေ္်ာငေဌသေငင ဟ္ဌငိျဘဌငန္န ်္ကဗဟ ေပနွ ရဌင နဗမန ်္အ်္ အခြာငငအေနင္ ေက်ာင္ န ်္ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္ျခာင္ ပါသည္။ 
C. အပေင္ အေပ္န ်္အ ြ္ာင္  နဗမန ်္အ ြ္ကင ပက်္ျဘဌငန ်္/မ်သ်ျဘဌငန ်္ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္ျခာင္ ပါသည္။ 

 
3. DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟ ိ်ဌသေင ေက ်ာင္သ်္န ်္ ဘေ်ေရ္ ေအ်ာငျနာငန္ုႏွာငင ေက ်ာင္ ပြနင္ေ္်ာငရေင ္ဗဟ္္ကငေပရဌင
္ဗဟ္္ကငေပရဌင ကဗေရ်ကငေသ် နဗမ ဘ ပာင ေ္ဘငရွ်္နန္ ်္ကဗဟ ပၚပးင အေက်ာငအကေငေ္ င်ရ်္ြာင Title I, Part A ေက ်ာင္န ်္ကဗဟ က္
က္ရဌင ေဗဟအဘငေသ် ေဗွိုႏဗ္ာင္ေ္်ာငရြကငနန္ ်္္ ဌေင္ဘေ် အကအ္ေၚန ်္ုွႏာငင အျခ်္ဘ္ငဘဗဟ္ နန္ ်္ကဗဟ ေ္ င်ျဘဘ အ္ဗဟာင္ ဘ္ငဘဗဟ္ေဘ္သြ်္ဘ နေင-   

 
ကပါသည္။ နဗမ ဘ ပာငန္အ ြ္ကင ရဟ္္ အေျချဘ  ဘ္ငဘဗဟ္ န္ - (Title I င ရဗဟကင္ ်္ ေကငေက်ကင င ရဗဟကင္ ်န ်္္ OFP ္်ပဌငန္ ေ္်ာငရြကငသ္န ်္္ း
း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ္ကင္ ေ္ရ္ုွႏာငင ပၚန္အဟဘငခ  ဘငေရ္ ဘ္ငဘဗဟ္ န္)ပါသည္။ 
ခပါသည္။ နဗမ ေဗွု္ႏဗာင္ ေ ြ္္ ေုႏြ္ န္/ ဘ ပာငန္ကဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္သေငင း ဗဟိ ်ဌ္ပငပွနင္  နဗမ ပာင္ ် 5ခဟပါသည္။ 
ဂပါသည္။ ေက ်ာင္ အ္ာငင နဗမ ္ကင္ ေ္ရ္ 36---ေက ်ာင္ နွ န္ေငက်္သေငငအ ဗ္ဟာင္  ေငသ ြ္ာင္  နဗမ ပာင္ ်န ်္ပါသည္။ 
ွ ပါသည္။ Title I ဌေင္ ဘေ် ဗ္ဟာငရ် ဘ္ငဘဗဟ္ န္ုွႏာငင ေဟဘငာဌင္  က႑န ်္ပါသည္။ 



BURMESE 

 
 

DeKalb County ေက ်ာင္  း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန ္ေဘ ေပၚကဗဟ 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ် 15 ရကင္ ြာင အသပငျဘာင္ ာငျဘၚ္  ္်ပဌငန္ေ္်ာငရြကငေဌျခာင္ နွ်  
း ဗဟိ ်ဌ၏ အျနာငအသပင္  ္်ပဌငအသပငုႏာွငင ေ္်ာငဘဟငငအသပငကဗဟ ကာင ဘငေပဘ သေငပါသည္။ 

 

ာပါသည္။ Title I ခြာငငျဘ ေရ္ုွႏာငင သာငးက်္ေရ္ ေက ်ာင္ အဟဘင၏ ကဗဘငသၚ္ ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြက 
ပပါသည္။ Title I အဘငငဗ္ ငန ်္ကဗဟ ေပနွ ရဌင ေပးင Title I ေက ်ာင္ အဟဘင အပေင္ အေပ္န ်္ က ာင္ ဘေရ္ပါသည္။ 
 

4.  DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင ေ္ င်ျဘဘ  အျခ်္ ဘရဗဟဂရနငန ်္ျ္ာငင နဗမ ဘ ပာငန္ ဌေင္ း   ်န ်္ုွႏာငင Part A ြ္ာင နဗမ ဘ ပာငန္ 
ဌေင္ း   ်န ်္ကဗဟ ဗ္ဟ္ ျနွာငင ဘဗဟာင္ ျခ်္ ေ္်ာငရြကငသြ် ္ဘ နေင-  [ေ္ င်ျဘဘ  ကေငငသြာင္ ဘရဗဟဂရနငန ်္- ကေေ္ာနငန ်္ ေရွ္းၚ္္ြ႕္ျ္ဗ ္န္ အ
အပၚအပးင္ နဗသ်္ပဟ ဘေ်ေဘ္အပၚအပးင္ န္းကဗ  ကေေ္ာနငန ်္အ္ြကင ေဌအဗနင သာငးက်္န္ အပၚအပးငန ်္ုွႏာငင ျဘေငဌ
ျဘေငဌနငနွ ေ္်ာငရြကငက်္ေသ် န္းကဗ  အပၚအပးငန ်္-  

 
A. နဗမ ဘ ပာငန္ ဌေင္ း   ်န ်္ကဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္ရဌင သ င္နွ င္က်္ေသ် ပဌငေ္်ာငန ်္နွ ေ္်ာငရြကငဘ နေငပါသည္။ 

 
5. DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင နဗမ ဘ ပာငန္္ ုႏပွငဘ္ငေေင ပၚပပငအကကျ္္ငန္ုႏွာငင နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚ အက  ဗ္

အက  ဗ္သကငေရ်ကငနန္ ်္ျ္ာငင ေခ ာင္ပၚ I Part A ေက ်ာင္န ်္၏ အရေငအေသြ္ကဗဟ ္ဗဟ္ျနာွငငရ်္ြာင ေ္ င်ျဘဘ ္ဗဟိကဗဟ ္်ပဌငန္
္်ပဌငန္ ေ္်ာငရြကငေဌဘ သေငပါသည္။  ပၚပပငအကကျ္္ငန္္ြာင နဗမ ဘ ပာင ေ္ဘငရွ်္န္န ်္္ြာင နဗမန ်္နွ ဘဗဟနဗဟေက်ာင္နြဌငပြ် ဘ ပ
ဘ ပာငုႏဗဟာငရဌင အခကငအခကန ်္ကဗဟ ေ္ င်ျဘေဘ္ျခာင္ ဘ ပာငဘ နေင (အက္္သျ္ာငင ပၚ္ဘြ်္ေရ္ အခကငအခကန ်္ရွဗေသ် နဗမန ်္္ ကဗဟနငအဂ္  ခ  ဗ
ခ  ဗ႕နြာင္ေဌေသ် နဗမန ်္္ အဂေ္ဗဘငပ် ကၽြနင္က ာငန္ အခကငအခကရွဗေသ် နဗမန ်္္ ဘေ်္္ငေျန်ကငန္ အခကငအခကရွဗေသ် နဗမန ်္ သဗဟိ
သဗဟိန ဟ္င ေ္န  ဗ္ ေရ္ ေဌ်ကငခ္ေးက်ာငင အခကငအခကရွဗေသ် နဗမန ်္အ္ြကင ပးင္ပ်္သဟ္္သဘငေဘ္ဘ နေင)  ေက ်ာင္း ဗဟိ ်ဌသေင ဘဗဟနဗဟ ကဗ
ကဗေရ်ကငေသ် နဗမ ဘ ပာငန္အ္ြကင ဌေင္း   ်န ်္ ္ဌင္ ၚ္ေရ္္ြကရဌငုႏာွငင ေဗဟအဘငဘ က (နဗမ ဘ ပာငန္ျ္ာငင) နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚကဗဟ ျဘ
ျဘဌငေေငသဟ္္သဘငရဌင  ေဘ္ငရွ်္နန္ ်္ုွႏာငင နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚ ပၚပပငအကကျ္္ငန္ ရေငငန ်္ကဗဟ သဟ္္ဘ နေငပါသည္။ 

 
A. န္ေငောြုွႏာငင ဘရဗဟဂရနင ျ္ပငေျန်ကငေရ္ ပၚပပငန္န ်္သေင နဗမ ဘ ပာငန္ အရေငအေသြ္  ေက်ာင္ နြဌငေ်ေပရဌင နဗမန ်္နွ 

နဗမန ်္နွ ေဘ္သေငင အခ ကငအေကင ပဟေ္်ာငန္န ်္ျ္ာငင သာငရဗဟ္ ေရိုဌင္ ္နင္ ုွႏာငင ဘေရ င်္ကငရွာငဌနင သာငန္ေရ္ အးကၚ္ ္ဌင္  င ရဗဟကင္ ်ုွႏာငင 
င ရဗဟကင္ ်ုွႏာငင ္ကငငရနင ဘရဗဟဂရနင ရဟ္္ နွ ေြနငက္ေအ်ာင ေ္်ာငရြကငေဘ္က်္သေငငအ ဗ္ဟာင္  ျ္ပငျဘၚ္  ဘရဗဟဂရနင ပၚပပငန္ ြ္ာင ဘ ပာငနေင 
ဘ ပာငနေင ျ္ပငဘ သေငပါသည္။ း ဗဟိ ်ဌသေင း ဗဟိ ်ဌ၏ ပကငမင္ ဗဟငင္ ြာင ိ်ဌ္ပငပွနင္  ပပင္ နင္ န ်္နွ ရရွဗေသ် နဗမန ်္၏ ဟ္ဌင

ဟ္ဌငိျဘဌငခ ကငန ်္ကဗဟ ္ကငေကင ပဟေ္်ာင္ သြ် ္ဘ နေငပါသည္။ 
B. း ဗဟိ ်ဌ္ပငပွနင္  ပပင္ နင္ ေက်ကငန္န္နွ နဗမန ်္၏ ဟ္ဌငိျဘဌငန္ပါသည္။  

 
6. DeKalb County ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင ေ္ င်ျဘဘ  ေဘ္ငရွ် ္နန္ ်္နွ္္ာငင ကဗေရ်ကငေသ် နဗမ ဘ ပာငနုွ္ႏာငင ေက ်ာင္သ်္
ေက ်ာင္သ်္ ဘေ်ေရ္ ေအ်ာငျနာငန္ ္ဗဟ္္ကငေပရဌင ဘ ပာငက်္ေသ် ေက ်ာင္န ်္္ နဗမန ်္ုွႏာငင အ္ြကိအပေင္န ်္ နဗ္ င္ကင္ြကိျ
နဗ္င္ ကင္ ြကိျခာင္ ပသေင္ ဗဟိကဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ရဌင ေက ်ာင္ုႏွာငင နဗမ၏ ပြနင္ရေငကဗဟ ခဗဟာငန်ေသ် နဗမ ဘ ပာငန္အ္ြကင ္ြကိပေင္္ေငေ္်ကငသြ်္ဘ နေငပါသည္။   

 
ကပါသည္။ ေက ်ာင္း ဗဟိ်ဌသေင Title I Part A ေက ်ာင္န ်္၏ အက္အေၚျ္ာငင ငပ်ဘဗဟငင္ ြာင ေ္ င်ျဘက်္ေသ် ္်ပ
္်ပဌငန ်္ကဗဟ န္ေဘ္ျခာင္ျ္ာငင အေးက်ာင္အရ်န ်္ကဗဟ ဌ်္ေေငေပရ်္ြာင ေက ်ာင္း ဗဟိ ်ဌ သဗဟိန ဟ္င သကင္ဗဟာငရ် ေက ်ာင္န ်္
ေက ်ာင္န ်္နွ ပဌငေ္်ာငေဘ္က်္သေငင ကေေ္န ်္၏ နဗမန ်္က္ အက္အေၚန ်္ ဘ္ငဘဗဟ္ေဘ္သြ်္ဘ နေင -- 

 
 ျဘေငဌနင၏ ဘေ်ေရ္ အေးက်ာင္အရ် ပသ္္ငနွ္ငခ ကငန ်္္ 
 ျဘေငဌနင၏ ဘေ်ေရ္ ေအ်ာငျနာငန္ ပ္သ္ငနွ္ ငခ ကငန ်္္ 
 အေွေငငက  အကကျ္္ငန္ အဘ အပာင ျဘေငဌနငုႏွာငင ေငသဘေ်ေရ္ အကကျ္္ငန္န ်္္ 



BURMESE 

 
 

DeKalb County ေက ်ာင္  း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန ္ေဘ ေပၚကဗဟ 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ် 15 ရကင္ ြာင အသပငျဘာင္ ာငျဘၚ္  ္်ပဌငန္ေ္်ာငရြကငေဌျခာင္ နွ်  
း ဗဟိ ်ဌ၏ အျနာငအသပင္  ္်ပဌငအသပငုႏာွငင ေ္်ာငဘဟငငအသပငကဗဟ ကာင ဘငေပဘ သေငပါသည္။ 

 

 Part A ၏ ေဗဟအဘငခ ကငန ်္္ 
 ၎္ဗဟိ ကေေ္၏ ္ဗဟ္္ကငေဟဘငေ္်ာငန္န ်္ကဗဟ ေပ်ာငငးကေငငဘဟ္ုႏွာငင 
 သာငးက်္သ္္ နဗမုွႏာငင အပဟရွနငန်ပာငန ်္ုွႏာငင အေဟဘငေဟဘငဘဟ-္ 

 
ေ္ င်ျဘဘ ဗ္ဟိ အဘ အပာင ငအရ်ကဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္ရဌင ဘြကန ်္- 
 

1. Title l နဗမ ဘ ပာငန္ ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြကန ်္ (ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌုွႏာငင ေငသ ဗ္ဟာငရ်)ပါသည္။ 
2. ပဟပေင္ က်္ေသ် LEA ဗ္ဟ္ ္ကငန္ အပၚအပးင (CLIP) (ုွႏပငပးင)ပါသည္။ 
3. Title l နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚ အပေင္ အေပ္ (ုွႏပငပးင)ပါသည္။ 
4. ေဗဟကငေေ ်ေၚေကြရွဗသေငင သာငန္ေရ္ ဘရဗဟဂရနင အပေင္ အေပ္န ်္ (FLP)ပါသည္။ 
5. နဗမ အေဟဘငရဟေ္ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြကန ်္ (းဘန်- Georgia Milestone, Infinite Campus ပသျ္ာငငပါသည္။) 
6. ိ်ဌ္ပငပွနင္  Title I နဗမ ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြကပါသည္။  

 
ခပါသည္။ ေက ်ာင္း ဗဟိ ်ဌသေင ေက ်ာင္န ်္၏ အက္အေၚျ္ာငင နဗမန ်္ ကေေ္ာနငန ်္၏ ဘေ်ေရ္ 
ဘေ်ေရ္ ေအ်ာငျနာငန္ကဗဟ ္ဗဟ္ျနာွငငေဘ္ရဌင ပ်ေဘ သာင္ ဌင္ေဘ္နက္ကငသဗဟိေသ် ကေေ္ာနငန ်္ုွႏာငငအ္္ က္ေၚေဟဘငေ္်ာငရဌင ေဗဟအဘငသေငင အေ
ေဗဟအဘငသေငင အေက်ကငအက္ျဘ ဘပပေင္န ်္ုွႏာငင သာင္ ဌင္ေဘ္နန္ ်္ုွႏာငင သာငငေ္ င်ပြ် 
သာငငေ္ င်ပြ် ဌေင္ဘေ် သဟ္္ပြကန္ပသေင္ဗဟိျ္ာငင နဗမန ်္ ဘ ပာငေ်နက္ဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ေဘ္ဘ ေဗနငငနေင-   

      
1. သာငးက်္ေရ္ ဗ္ဟာငရ် ဌေင္ ပဌပငုွႏာငင အေက်ကငအက္ျဘ  ကဗရဗန်န ်္ျ္ာငင နဗမ ေေငက ာငငေဘ္ေရ္ကဗဟ ကနင္ ေွနင္ ေဘ္က်္

ကနင္ ေွနင္ ေဘ္က်္ဘ သေငပါသည္။ 
 
ဂပါသည္။ ေက ်ာင္း ဗဟသေင ေက ်ာငန ်္ုွႏာငင နဗမန ်္၏ အက္အေၚျ္ာငင ္ရ်န ်္
္ရ်န ်္္ ္ဘေငင ပဌငေ္်ာငန ္ပြနင္ရေငန ်္္ ေက ်ာင္အဟဘငန ်္ုွႏာငင အျခ်္ပဌငကနင္န ်္ကဗဟ ္ဌင္္္ ္ြက္ ကငအျ္
္ြက္ ကငအျ္ပင နဗမန ်္ုွႏာငငအ္ ္အေဟဘငေဟဘငရဌငုႏွာငင ္ကင္ ္ရဌင္  နဗမန ်္၏ အ္ဗဟ္္ဌင အသဟ္္ ပာငနန္ ်္ ေ ွင ဌင္ န္ုႏွာငင နဗမ ဘရဗဟ
နဗမ ဘရဗဟဂရနငန ်္ကဗဟ အေက်ာငအကေငေ္ င် ေ္်ာငရြကငဘဟုွ္ႏာငင နဗမန ်္ုွႏာငင ေက ်ာင္န ်္အးက်္ ပေင္ေဟ္္န ္္ေငေ္်ာငဘဟ္
္ေငေ္်ာငဘဟ္္ ဗဟိကဗဟေေင္ ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္သြ်္ဘ နေင-   

1. ေက ်ာင္  ပၚန္အဟဘငခ  ဘငသ္န ်္/ေက ်ာင္ အဟဘငန ်္ ုွႏာငင/သဗဟိန ဟ္ င သ င္နွ င္က်္ေသ် ပဌငကနင္ န ်္အ ြ္ကင ေပးင ေ ြ္္
ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြကန ်္ ေဟဘငေ္်ာငျခာင္ ျ္ာငင ေ္်ာငရြကငသြ် ္ဘ နေငပါသည္။ 

2. Title I န္ေင ပဌငကနင္ န ်္အ ြ္ကင ဘေရ င်္ကငရွာငဌနင သာငန္ေရ္ပါသည္။ 
3. Title I ခြာငငျဘ ေရ္ုွႏာငင သာငးက်္ေရ္ ေက ်ာင္ အဟဘင၏ ကဗဘငသၚ္ ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြကပါသည္။ 

 
 ပါသည္။ ေက ်ာင္း ဗဟ ိ်ဌသေင အကြ် အေပ္ ျ္ပငုႏဗဟာငေခ ုွႏာငင သာငငေ္ င်သေငအကဗ နဗမ ဘ ပာငန္ ဘရဗဟဂရနငန ်္ုွႏာငင ေ္ဘငရွ်္နန္ ်္
ေ္ဘငရွ်္နန္ ်္ကဗဟ ကေေ္ာနငန ်္ ေရွ္းၚ္္ြ္႕ျ္ဗ ္န္ အပၚအပးင္ နဗသ်္ပဟ ဘေ်ေဘ္အပၚအပးင္ န္းကဗ  ကေ
ကေေ္ာနငန ်္အ္ြကင ေဌအဗနင သာငးက်္န္ အပၚအပးငန ်္္ ္ရ် ဘရဗဟဂရနငအျ္ပင နဗမန ်္ုွႏာငင အပဗဟ္ရ န္းကဗ ုွႏာငင အျခ်္
အျခ်္အပၚအပးငန ်္ျ္ာငင ေ္ဘငရွ် ္န္န ်္ုွႏာငင ကေေ္ာနငန ်္၏ ဘေ်ေရ္္ြာင နဗမန ်္ အျဘေင
အျဘေငငအပ ဘ ပာငေ်ရဌင ဘ္ငဘဗဟ္ ္ဗဟကင္ ြဌင္ေဘ္သေငင နဗမ အရာင္အျနပင ပာင္ ်န ်္ပသေငင  အျခ်္ေဘ္ငရွ် ္န္န ်္ျ္ာငင ပၚန္ေရိုဌငးက်္ေဌဘ သေငပါသည္။ 

 



BURMESE 

 
 

DeKalb County ေက ်ာင္  း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန ္ေဘ ေပၚကဗဟ 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ် 15 ရကင္ ြာင အသပငျဘာင္ ာငျဘၚ္  ္်ပဌငန္ေ္်ာငရြကငေဌျခာင္ နွ်  
း ဗဟိ ်ဌ၏ အျနာငအသပင္  ္်ပဌငအသပငုႏာွငင ေ္်ာငဘဟငငအသပငကဗဟ ကာင ဘငေပဘ သေငပါသည္။ 

 

1. ရဟ္္ ုွႏာငင ္ကငငရနင ဘရဗဟဂရနငန ်္ (OFP) နွ ဘ္ငဘဗဟ္ န္န ်္ ေက်ကငဘ္ငျခာင္ ပါသည္။ 
2. ေငသ ဗ္ဟာငရ် ပာင္ ် ာ ္ခဟုွႏာငင ေက ်ာင္ ပာင္ ် သဟ္္ ္နငင-ေျခ်ကငခဟရွဗ နဗမပာင္ ်န ်္ကဗဟ နဗ

နဗမန ်္ ပာငေရ်ကငသဟ္္ ပြကခြာငငကဗဟ ဘ္ငဘဗဟ္ ျခာင္ ပါသည္။ 
3. ေိ္အ ြ္ကိအပေင္ ္ နဗမန ်္ုွႏာငင အပဟရွနငန် ဘ ပာငသ္န ်္၏ ေဗဟအဘငခ ကငန ်္ကဗဟ ေက်ကငဘ္ငေဘ္ရဌင ေငသ ဗ္ဟ

ေငသ ဗ္ဟာငရ် ပာင္ ်န ်္အ ြ္ကင ္ပငဘ င္ ္ပငရကင ေဌ်ကငက ဌ်ရၚန ်္အ ြ္ကင ဗ္ဟ္ ေဘ္ျခာင္ ပါသည္။ 
 

ာပါသည္။ ေက ်ာင္း ဗဟသေင ေက ်ာင္ုႏွာငင နဗမ ဘရဗဟဂရနငန ်္္ အပေင္အေပ္ဘြကန ်္ုွႏာငင အျခ်္ ေဘ္ငရွ်္န္န ်္ုွႏာငင ဘ္ငသကငသေငင အခ ကငအေကငန ်္
အခ ကငအေကငန ်္ကဗဟ ေသခ ် ေဟဘငေ္်ာငရဌင ေ္ င်ျဘဘ  ေဟဘငေ္်ာငခ ကငန ်္ကဗဟ ္်ပဌငန္ ေ္်ာငရြ
ေ္်ာငရြကငဘ ေဗနငငနေင္ ၎ကဗဟ ေ္်ာင္္ဗဟနေ္ဘ န္္ ေင္  ေျဘ်ာင္ေကေဘ္က်္သေငင ဘဟ္ပ္န ်္္ က်ေအဘဗဟာင္အျခ်္အဘ အပာင နဗမန ်္ ဌ်္
နဗမန ်္ ဌ်္ေေငုႏဗဟာငသေငင မ်သ်ပက်္ုွႏာငင ဌ်္ေေငေြနငေသ် ဘဟ္ေသဘဟပ္္ျ္ာငင ဘ ပာငေသ် ကေေ္န ်္၏ နဗမန ်္က္ ဘဗဟိေဘ္ဘ သေငပါသည္။ 

 
1. နဗမ ဘ ပာငန ္္ကငသြနငေရ္န ်္ကဗဟ အန  ဗ္ န  ဗ္ ေသ် မ်သ်ပက်္ုွႏာငင ဘဟပ္န္ ်္ျ္ာငင ေပန ွေဘ္ဘ နေင (းဘန်- အ္ြကိအပေင္  သ

သ္ာင္ ပ်္ ေကငကနင္ ပ်ေပ်ာင္  ပကငမင္ ဗဟငင္  ေ္နက္ြဌငရကင ပသျ္ာငင)ပါသည္။ 
2. နဗမန ်္ုွႏာငင ္ကငသြနငရဌင နၚငၚန် အန  ဗ္ န  ဗ္ ကဗဟ အသဟ္္ ျဘ ဘ နေငပါသည္။ 
3. ကဗဘင္ ဌင္  မ်သ်ပက်္ ္နငန  ဗ္ အ ြ္ကင ္ကင္ ေ္ရ္ဘဗဟာင္ ကဗဟ မ်သ်ျဘဌငေဘ္ဘ နေငပါသည္။ 
4. ိ်ဌ ေဘ ေပၚကဗဟ ုွႏပငဘ င္ေေင Title I နဗမ ေ ြ္္ ေုႏြ္ ဘြက္ ြာင ေပနွ သြ် ္ဘ နေငပါသည္။ 

 

ပပါသည္။ က႑ 118 ရွဗ နဗမ ဘ ပာင ေ္ဘငရွ်္နအ္္ြကင နဗမန ်္ 
ေ္်ာင္္ဗဟသေငငအ္ဗဟာင္ အျခ်္ သာငငေ္ င်သေငင ဘ္ငဘဗဟ္န္န ်္ကဗဟ ေက်ကငဘ္ငေဘ္ဘ နေငပါသည္။   

 
1. နဗမ ဘ ပာငန္ ဘြကန ်္ကဗဟ နဗမန ်္ ေပနွ က်္သေငင အေ ြ္္ အေခ န ်္အ ဗ္ဟာင္ ုွႏာငင ကဗဟအေ ြ္္ အေခ န ်္ကဟဗ ဘ္ငဘဗဟ္

ဘ္ငဘဗဟ္ ေဘ္ုႏဗဟာငနေငင ရွဗသေငင န္ေငောြအရ ပၚပးငဘ နေငပါသည္။ 
 

သေမ်္္န္ 
 

ိ်ဌ္ပငပွနင္  နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚကဗဟ ေ္ င်ျဘဘ  နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚ ျဘဌငေေငသဟ္္သဘငနုွ္ႏာငင ျဘဌငေေငျဘာင္ ာငေရ္ ေ္ြ္ေုႏြ္ဘြကန ်္္ြာင Title 
I, Part A ဘရဗဟဂရနငန ်္္ြာင ဘ ပာငသေငင ကေေ္န ်္၏ နဗမန ်္ုွႏာငင သေမ်္္ျဘၚ္ ္ဌင္ၚ္ေဟဘငေ္်ာငခကငျဘၚ္ ျ္ပငဘ သေင- (ေဌိရကင) ေနေ 25 
ရကင္ ဇြဌငေ 1 ရကင္ ဇြဌငေ 7 ရကင္ ဇြဌငေ 8 ရကင္ ဇြဌငေ 9 ရကင ုႏွာငင ဇြဌငေ 14 ရကင္ ဇြဌငေ 21 ရကင ုႏာွငင ဇြဌငေ 27 ရကင္  2016 ခဟုႏွပင 
(အခ ဗဌင) နဌကင 9:00 ဌ်ရၚ - ေဌိေေင 11:00 ဌ်ရၚ္ ေဌိေေင 11:00 ဌ်ရၚ – ေဌိေေင 1:00 ဌ်ရၚ္ ေဌိေေင 1:00 ဌ်ရၚ - ေေဌ 3:00 ဌ်ရၚ္ 
ေေဌ 5:00 ဌ်ရၚ - ေ 7:00 ဌ်ရၚ ုႏာွငင ေေဌ 4:00 ဌ်ရၚ - ေေဌ 5:00 ဌ်ရၚပါသည္။  ငအပေင္အေပ္ဘြကန ်္ကဗဟ ေ္ င်ျဘဘ ေဌရ်န ်္ျ္ပငသေငင 
DeKalb County Board Room, McClendon ES, Stoneview ES ုႏွာငင Stephenson MS ္ဗဟိ္ြာင က ာင္ ဘခကငဘ သေင 
 
ငေဘ ေပၚကဗဟ DeKalb County ေက ်ာင း ဗဟိ ်ဌနွ ္်ပဌငန္က်္ျဘၚ္  2016 ခဟုွႏပင္  းသဂဟ္ င - 2017 ခဟုွႏပင္  းသဂဟ္ င က်ေအ ြ္ာင္  အ
အက  ္္ ပာငဘ ေဗနငငနေငပါသည္။  ေက ်ာင္ း ဗဟိ ်ဌသေင 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ်ေ 15 ရကင န ဗ္ဟာငနၚ ေခ ာင္ ပၚ I္ Part A ြ္ာင 
ဘ ပာငသေငင ကေေ္ နဗမန ်္က္ ငေဘ ေပၚကဗဟ ျ္ဌငိေပေဘ္ဘ ေဗနငငနေငပါသည္။ 

ပပင္ နင္  အကကျ္ င္န္ 



BURMESE 

 
 

DeKalb County ေက ်ာင္  း ဗဟိ ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန ္ေဘ ေပၚကဗဟ 2016 ခဟုွႏပင္  ပကင္ ာငမ် 15 ရကင္ ြာင အသပငျဘာင္ ာငျဘၚ္  ္်ပဌငန္ေ္်ာငရြကငေဌျခာင္ နွ်  
း ဗဟိ ်ဌ၏ အျနာငအသပင္  ္်ပဌငအသပငုႏာွငင ေ္်ာငဘဟငငအသပငကဗဟ ကာင ဘငေပဘ သေငပါသည္။ 

 

 
ကၽြုႏငဟဘင္ ဗဟိသေင သာငငကဗဟ ္ဌင္ ဗဟ္ က်္ဘ သေင္  သာငငကေငငသြာင္ န္သေငေေင္  ကၽြုႏငဟဘင္ ဗဟိအ ြ္ကင ္ဌင္ ဗဟ္ ရွဗဘ သေင 

1. သာငင္ြာင Title I ိ်ဌ နဗမ ဘ ပာငန္ ေဘ ေပၚုႏွာငင ဘ္ငသကင္  ေဌ်ကင္ ကင္ြက ေပ္ဌငခ ကင သဗဟိန ဟ္ င အးက္ျဘ ခ ကငန ်္ ရွဗဘ သေ်္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 
2. 1% နဗမ ဘ ပာငန္ Title I န္ေငောြ သဟ္္ပြကန္ကဗဟ မနငေဗဟ းကေငငေဗဟဘ သေကပါသည္။ 
 

 

 

 

 

 
3. ိ်ဌ ေဘ ေပၚ နဗမ ဘ ပာငန္ ျဘဌငေေငသဟ္္သဘငနုွ္ႏာငင ျဘဌငေေငျဘာင္ာငနန္ ်္ုွႏာငင ဘ္ငသကင္  သာငင္ြာင ေဌ်ကင္ကင္ ြက ေပ္ဌငခ ကင္ 
ေပ္ဌငခ ကင္ အေ္ြ္အေခ  သဗဟိန ဟ္ င အးက္ျဘ ခ ကငန ်္ ရွဗဘ သေ်္ပါသည္။ 

 
 

 

 

 

 

 


