
 

ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္လုပင္နာ္းစဥ ္- အစမ  စွ်ာရငာ္းသြငာ္းျပ ားသည့္အ္ိ အဆင့္ 10 ဆင့္ 

1. လိအုပေ္သွ်ာ စွ်ာရြကစ္ွ်ာတမာ္းမ်ွ်ာား်ားႏ င့္ အခ်ကအ္လကမ္်ွ်ာားကိ ုစေုဆွ်ာငာ္းပါ - သတ္သတ္မ တ္မ တ္ အစ အစဥ္အခ်ိ်ိဳ႕တြင္ ္ပ္ေဆွ်ာင္ားလုိအပ္ခ်က္လည္ား 
ရ ိ်ုိားႏင္သည္။ ေက်ားဇ ားျပ်ိဳၿပ ား ၫႊန္ၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာား အွ်ာားလုံားကိုား အေသအခ်ွ်ာ ဖတ္ရႈပါ။ 
DeKalb ေကွ်ာငတ္ ေက်ွ်ာငာ္းခရိငုတ္ြင ္လကရ္  ိစွ်ာရငာ္းသြငာ္း္ွ်ာသ  
 ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ID နံပါတ္ (ဂဏန္ား 7 လံုား) – ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ကိုယ္ေရားမ တ္တမ္ား အစ ရင္ခစံွ်ာတြင ္ၾကည့္ရႈပါ 
 မိဘျဖစ္သ ၏ အ ားေမားလ္ လိပ္စွ်ာ 
DeKalb ေကွ်ာငတ္ ေက်ွ်ာငာ္းခရိငုသ္ို႔ အသစေ္ရွ်ာကရ္ လိွ်ာသ  သို႔မဟတု ္ျပနလ္ညေ္ရွ်ာကရ္ လိွ်ာသ  
 မိဘျဖစ္သ ၏ အ ားေမားလ္ လိပ္စွ်ာ 
 ေန္ိုင္သည့္လိပ္စွ်ာ သက္ေသ - ဓါတ္ဆ ၊ ေရ၊ မ ားေဘလ္ (အမ်ွ်ာားဆံုား လြန္ခခ့သည့္ ၂လ)၊ ေခ်ားေငြ/အင ွ်ာားစွ်ာခ််ိဳပ္ 

o အ္က္တြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္အတိုင္ား မိဘျဖစ္သ သည္ သ တုိ႔၏အမည္ျဖင့္ ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ားအေ္ွ်ာက္အ္ွ်ာား မရ ိပါက School Choice 
ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ား က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာပံုစံကိ ုလိုအပ္ပါသည္။ ပံုစံမ်ွ်ာားကုိ ဤေနရွ်ာတြင္ ေတြ႔်ားႏိုင္္ပါသည္ www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/forms-and-brochures/ 
က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာတြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္ စွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာား အွ်ာားလံုားကို ယ ေဆွ်ာင္လွ်ာပါ။ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ာားသညမ္်ွ်ာားမ လြခ၍ 
အျခွ်ာားစွ်ာရြကစ္ွ်ာတမာ္းမ်ွ်ာားကိ ုတငသ္ြငာ္းျခငာ္းသည ္ေလ ်ွ်ာကလ္ႊွ်ာကိ ုသတမ္ တခ္်ကမ္ျပည့္မ  ျဖစေ္စပါမည။္ 

 ေမြားစွ်ာရင္ား 
 လက္ရ ိ ေဆွ်ာင္ားဥ ားရွ်ာသ  ေက်ွ်ာင္ားစွ်ာသင္်ားႏ စ္ဝက္အတြက္ ကိုယ္ေရားမ တ္တမ္ား အစ ရင္ခစံွ်ာ 
 M.A.P. ျမင့္မွ်ာားေအွ်ာင္ျမင္စြွ်ာ စြမ္ားေဆွ်ာင္်ုိားႏင္သ မ်ွ်ာား magnet အစ အစဥ္ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရွ်ာအတြက္ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားမ သွ်ာလ ်င္ စစ္ေဆားမႈ 

ရမ တ္မ်ွ်ာား လိုအပ္ပါသည္ 

2. School Choice အစ အစဥမ္်ွ်ာား်ားႏ င့္ ေက်ွ်ာငာ္းမ်ွ်ာားကိေုလလ့ွ်ာပါ – သင့္ကေလား၏ သင္ယ ေလ့လွ်ာမႈပံုစံ၊ အွ်ာားသွ်ာခ်က္၊ စိတ္ပါ၀င္စွ်ာားမႈမ်ွ်ာားတုိ႔်ားႏ င့္ 
အစ အစဥ္မ ွ်ာ ကိုက္ည မႈရ ိပါေစ။ 

3. အစ အစဥ ္ကစံမာ္း ေရြားခ်ယမ္ႈဆိငုရ္ွ်ာ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မ မႈ စသံတမ္ တခ္်ကမ္်ွ်ာား၊ ေရြားခ်ယမ္ႈ လပုင္နာ္းစဥ်္ားႏ င့္ ကစံမာ္းမခပံုားမ်ွ်ာားကိ ုေလလ့ွ်ာၾကည့္ရႈပါ။ 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

4. သယယ္ ပို႔ေဆွ်ာငေ္ရား မ ၀ါဒကိ ု္ည့္သြငာ္းစဥာ္းစွ်ာားပါ။ 

5. သင့္အစ အစဥမ္်ွ်ာား ်ားႏ င့္ ေက်ွ်ာငာ္းမ်ွ်ာားကိ ုေရြားခ်ယပ္ါ။ 

6. ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ သြွ်ာားပါ http://www.yourchoicedekalb.org ယခေုလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားမည္/ဝငေ္ရွ်ာက္မည္ tab ကုိ်ားႏ ိပၿ္ပ ားေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားပါ။ 

ေအွ်ာကပ္ါ ေက်ွ်ာငာ္းမ်ွ်ာား DeKalb High School of the Arts (အတန္ား 8-12) ်ားႏ င့္ DeKalb Elementary School of the Arts (အတန္ား 4-7) သို႔ 
လ ေတြ႕စစ္ေဆားရန္ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားသ မ်ွ်ာား သည္ ေအွ်ာက္ပါတို႔ကုိ မျဖစ္မေန ေဆွ်ာင႐္ြက္ရမည ္ 

o ပ္မ- School Choice အြန္လိုင္ားေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာကို တင္သြင္ားပါ 
o ဒတုယိ- လ ေတြ႕စစ္ေဆားမႈ ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာ စွ်ာအိတ္ကုိ ေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ အ ားေမားလ္ေပားပို႔ပါ။ 

IB ျပငဆ္ငမ္ႈ (အတနာ္း 9, 10) ်ားႏ င့္ IB ဒ ပလိမုွ်ာ (အတနာ္း 11, 12) ေလ ်ွ်ာက္္ ွ်ာားသ မ်ွ်ာား Tucker High ၊ Druid Hills High သို႔မဟုတ္ MLK Jr 
အ္က္တန္ားေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာား အတြက ္- က်ိန္ားေသေဆွ်ာင္ရြက္ရမည္မ ွ်ာ - 

o ပ္မ - School Choice အြန္လိုင္ား ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ကို တင္သြင္ားပါ။ 
o ဒတုယိ - IB ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာ စွ်ာမ်က္်ားႏ ွ်ာမ်ွ်ာားကုိ IB ေက်ွ်ာင္ားတစ္ခုခ်င္ားစ သို႔ အ ားေမားလ္တစ္ခုတည္ား်ားႏ င့္ သ ားျခွ်ာား အ ားေမားလ္ေပားပို႔ပါ။ 

Arabia Mountain High School Magnet အစ အစဥ၏္ ဆရွ်ာေ္ွ်ာက္ခံစွ်ာ်ားႏ င့္ ဗ ဒ ယိ ုအင္တွ်ာဗ် ားမ်ွ်ာားကုိ ေဖွ်ာင္်ားႏ င့္ လက္ကမ္ားစွ်ာေစွ်ာင ္
စွ်ာမ်က္်ားႏ ွ်ာတြင္ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ာားသည့္အတိုင္ား ေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္႐ိုက ္ေပားပို႔ရမည္။ 

အကအူညီ 

လ ိုအပ္ပါသလ ား

။  

အကအူညီ 

လ ိုအပ္ပါသလ ား

။  

အကအူညီ 

လ ိုအပ္ပါသလ ား

။  

BURMESE 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.yourchoicedekalb.org/


 

DSA ်ားႏ င့္ DESA လ ေတြ႕စစေ္ဆားမႈမ်ွ်ာား၊ IB ျပငဆ္ငေ္ရား သို႔မဟတု ္IB ဒ ပလိမုွ်ာ်ားႏ င့္ Arabia Mtn HS ေဒါငာ္းလပုလ္ပု်ုိ္ားႏငသ္ည့္/တညာ္းျဖတ်ုိ္ားႏငသ္ည့္ 
ေလ ်ွ်ာကလ္ႊွ်ာစွ်ာမ်က်္ားႏ ွ်ာမ်ွ်ာားကိ ုဤဝကဘ္ဆ္ိကုလ္ပိစ္ွ်ာတြင ္ရရ ်ုိိားႏငပ္ါသည ္http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-
brochures/ 

7. ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာအေျခအေန ေနွ်ာကဆ္ံုားရအခ်က္အလက္မ်ွ်ာား ်ားႏ င့္ အသိေပားအေၾကွ်ာင္ားၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာားကုိ သိရ ိ်ုိားႏင္ရအန္အတြက္ သင့္ အ ားေမားလ ္ဝငစ္ွ်ာ 
်ားႏ င့္ ေလ ်ွ်ာကလ္ႊွ်ာ ဒကရ္ ္ဘတုက္ိ ုမၾကွ်ာခဏ ၾကည့္ရႈစစေ္ဆားပါ။ ပံုမ န္ အ ားေမားလ္စစ္၍ အက္ပလ ေကားရ င္ားအတြင္ားသို႔ ေလွ်ာ့ဂ္အင္ 
ဝင္ေရွ်ာကၾ္ကည့္ရႈရနမ္ ွ်ာ သင၏္ တွ်ာ၀န္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည ္အ ားေမားလ္တစ္ေစွ်ာင္အွ်ာား လက္ခံရရ ိျခင္ား မရ ိလ ်င္ ေက်ားဇ ားျပ်ိဳၿပ ား သင္၏ 
အ ားေမားလ ္အေကွ်ာင့္မ  အမိႈက္စွ်ာ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန ္ဖိုလ္ဒါအွ်ာား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆားပါ။ အေျခအေနအသိေပားျခင္ားကခ့သို႔ေသွ်ာ 
ဆက္သြယ္ေျပွ်ာဆိုမႈအွ်ာားလံုားကိ ုေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာ ဒက္ရ ္ဘုတ္ဒ္ ္ိပ္ဆုံားရ ိ မက္ေဆ့ပံုား ္ခတြင္လည္ား ေတြ႕်ားႏိုင္ပါသည္။ 

8. မခ်ားႏႈိကမ္ည့္ေန႔ (မတ ္၂၅ရက ္၂၀၂၂) တြင ္သင့္ေလ ်ွ်ာက္္ ွ်ာားမႈသို႔ ေလွ်ာဂ့အ္ငဝ္ငေ္ရွ်ာကၿ္ပ ား ရလွ်ာဒမ္်ွ်ာားကိ ုစစေ္ဆားပါ။ သင္၏ အ ားေမားလ္်ားႏ င့္ School 
Choice ဒက္ရ ္ဘုတ္တို႔ကုိ ပံုမ န္ ေစွ်ာင့္ၾကည့္ရန္မ ွ်ာ သင္၏ တွ်ာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

9. အကယ၍္ ေလ ်ွ်ာက္္ ွ်ာားသ တစဥ္ ားအွ်ာား အစ အစဥတ္စခ္မု  လကခ္ခံခလ့ ်င ္အ ားေမားလမ္ တစဆ္င့္ ေပားပို႔မညျ္ဖစေ္သွ်ာ ေရြားခ်ယမ္ႈအသေိပားစွ်ာအတြငာ္း 
ေဖွ္်ာျပ္ွ်ာားသည္ ့ေနွ်ာကဆ္ံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ   အြနလ္ိငုာ္းဒကရ္ ္ဘတုေ္ပၚတြင ္Accept (လကခ္သံည)္ သို႔မဟတု ္Decline (ျငငာ္းဆနသ္ည)္ ကိ ု
ေရြားခ်ယေ္ပားပါ။ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရွ်ာကမ္ားလ မ္ားမႈကို လက္ခံၿပ ားသည္်ားႏ င့္ တစ္ၿပိ်ိဳင္နက္ ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာားတစ္ဥ ားသည္ မတ ည ေသွ်ာ ေက်ွ်ာင္ား်ားႏ စ္ေက်ွ်ာင္ား 
သို႔မဟုတ္ အစ အစဥ္ ်ားႏ စ္ခုတြင ္စွ်ာရင္ားသြင္ားျခင္ား မျပ်ိဳ်ုိားႏင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အျခွ်ာားေသွ်ာ ေရြားခ်ယ္မႈမ်ွ်ာားအွ်ာားလုံားကို ျငင္ားဆန္ၿပ ားသွ်ာား 
ျဖစ္သြွ်ာားမည္ျဖစ္သည္။ 

10. ေနွ်ာကဆ္ံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ   သင့္ေက်ွ်ာငာ္းအပခ္ြင့္ေနရွ်ာအွ်ာား လကခ္ရံယ ရန ္ေက်ွ်ာငာ္းတြင ္စွ်ာရငာ္းသြငာ္းပါ။ ေနွ်ာကဆ္ံုားသတမ္ တရ္ကမ္်ွ်ာားအွ်ာား 
ေက်ွ်ာငာ္းတစေ္က်ွ်ာငာ္းစ ၏ ဝကဘ္ဆ္ိကုတ္ြင ္ေဖွ္်ာျပ္ွ်ာားပါသည။္ ပ္မအႀကိမ္ ကံစမ္ားေရြားခ်ယ္မႈ ရလဒ္မ်ွ်ာားအတြက္ စွ်ာရင္ားသြင္ားရန္ 
ေနွ်ာက္ဆုံားသတ္မ တ္ရက္မတိုင္မ  ငါားရက္တွ်ာ အခ်ိန္ရ ိသည္။ ေက်ွ်ာငာ္း၏ ဝကဘ္ဆ္ိုဒု ္သို႔မဟတု ္ေရြားခ်ယေ္ၾကွ်ာငာ္းအသေိပားစွ်ာတြင ္ေဖွ္်ာျပ္ွ်ာားေသွ်ာ 
ေနွ်ာကဆ္ံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ  ေက်ွ်ာငာ္းတြင ္စွ်ာရငာ္းမသြငာ္း္ွ်ာားေသွ်ာ ေလ  ်ွ်ာက္္ ွ်ာားသ မ နသ္မ ်၏ ေနရွ်ာမ်ွ်ာားကိ ုျပနလ္ညသ္မိာ္းဆညာ္း/ျငငာ္းဆနေ္ၾကွ်ာငာ္း 
အလိအုေလ်ွ်ာက ္သတမ္ တမ္ညျ္ဖစၿ္ပ ား ေစွ်ာင့္ဆိငုာ္းစွ်ာရငာ္းဝင ္ေလ ်ွ်ာက္္ ွ်ာားသ မ်ွ်ာားအွ်ာား ေစွ်ာင့္ဆိငုာ္းစွ်ာရငာ္းတြင ္ပါဝငသ္ည့္ အစ အစဥအ္တိငုာ္း 
ေပားအပသ္ြွ်ာားပါမည။္ မိဘမ ျဖစ္ေစ အလိုအေလ်ွ်ာက္ ျငင္ားဆန္မႈအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ ေနရွ်ာတစ္ခုအွ်ာား ျငင္ားဆန္ၿပ ားသည္်ားႏ င့္တစ္ၿပိ်ိဳင္နက္ 
ျပန္လည္ေနရွ်ာရယ ရန္မ ွ်ာ မျဖစ္်ုိားႏငေ္တွ်ာ့ေပ။ စွ်ာရင္ားသြင္ားရမည့္ ရက္စြခမ်ွ်ာားအွ်ာား ေက်ွ်ာင္ားဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မေတြ႕ရ ိပါက၊ ရက္ကုိ သိရ ိရန္ 
ေက်ွ်ာင္ားသို႔ ဖုန္ားေခၚဆိုရမည္မ ွ်ာ မိဘျဖစ္သ ၏ တွ်ာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနွ်ာက္္ ပ ္သတငာ္းအခ်ကအ္လကမ္်ွ်ာားအတြက ္School Choice ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရွ်ာက္ၾကည့္ရႈပါ 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

