
 BURMESE 

International Baccalaureate အထကတ္နး္ေက ်ာငး္ အစအီစဥ ္ ်ား 

အရညအ္ခ ငး္ျပည့္   ီႈ ႏ င့္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရ်ာက ္ႈဆ ိုငရ္်ာ လ း္ညႊနခ္ က ္ ်ား 

• IB ျပငဆ္ငေ္ရး အထကတ္နး္ေက ်ာငး္ အစအီစဥ ္(ဂရ တ ္၉ႏ င့္ ၁၀) အရညအ္ခ ငး္ ျပည့္  ီႈ 

o International Baccalaureate ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္္  ို႔ ေလ  ်ာကထ္်ား္ူအ်ားလို း္ည ္
ေဆ်ာငး္ဦးစ်ာ္င္ႏ စ္တြင္     တက္ေရ်ာက္ခခ့္ ည့္ ဂရ တ္၏ အဓ ကဘ်ာ္်ာရပ္  ်ားတြင္ ဂ ီပီေအ 
(GPA) ၃.၀ ႏ င့္ အထက ္ ရရ  ထ်ားရ ည္ျဖစ္္ည္။ တစ္ဆယ္ ဂရ တ ္ ေလ  ်ာကထ္်ား္ူ  ်ား္ည္ 
ႏ ိုင္င ျခ်ားဘ်ာ္်ာစက်ားအတြက္ အနည္းဆို း ခရက္ဒစ ္၁ခို ၿပီးစီးထ်ားရ ည္ျဖစ္္ည။္ 

o အရညအ္ခ င္းျပည့္ ီ္ည့္ ေလ  ်ာကထ္်ား္ူ  ်ားအ်ားလို း္ည္ School Choice အြန္လ ိုင္း 
ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာက ို www.yourchoicedekalb.org တြင္ ျဖည့္စြက္ရ ည့္အျပင ္ ထပတ္ ိုး IB 
စ်ာ႐ြက္ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာက ိုလညး္ ဤ School Choice ဝကဘ္္ဆ ိုကတ္ြင္ ျဖည့္စြကရ္ ည္ျဖစ္္ ည္ 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/။ IB 
စ်ာ႐ြက္ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာစ်ာအ တက္ ို ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ား္ည့္ တစ္ေက ်ာင္းခ င္းစီ၏ IB 
အီးေ းလ ပ္စ်ာ္ ို႔ အီးေ းလေ္ပးပ ို႔ရ ည္။ 

o အြနလ္ ိုင္းေလ  ်ာကလ္ႊ်ာႏ င့္ စ်ာေလ  ်ာကလ္ႊ်ာအျပင္ ဆရ်ာ ၂ဦး၏ ေထ်ာက္ခ စ်ာ  ်ားက ိုလည္း ေအ်ာက္ပါ 
School Choice ဝကဘ္ဆ္ ိုကတ္ြင္ ေဖ်္ာျပထ်ား္ည့္ IB စ်ာ႐ြက ္ ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာပါ 
လ ္းၫႊန္ခ က္  ်ားအတ ိုင္း ထည့္္ြင္းေပးပ ို႔ရ ည္။ http://www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/forms-and- brochures/. 

• IB ျပငဆ္ငေ္ရး အထကတ္နး္ေက ်ာငး္ အစအီစဥ ္ (ဂရ တ ္ ၉ႏ င့္ ၁၀) ဆကလ္က္္ ငယ္ေူရး  
လ း္ၫႊနခ္ က ္ ်ား ဝင္ခြင့္ရ္ည့္ ေက ်ာငး္္်ားအ်ားလို း္ည္ ပ  း္    ဂ ပီီေအ (GPA) ၃.၀ ္ ို႔ ဟိုတ ္
ယင္းႏ င့္အထက္၊ ဘ်ာ္်ာတ ိုင္းတြင္ အနည္းဆို း အ  တ ္၇၁  တ ္ရရ ည္ျဖစ္ၿပီး စ်ာ္င္ႏ စ္ေတ်ာကေ္လ  ်ာက ္
ခ   တထ္်ား္ည့္ စ ္ တ္  တ္ခ က္  ်ားအတ ိုငး္ ျပည့္ ီရ ည္ျဖစ္္ ည္။ ပည်ာေရးစြ ္းေဆ်ာငခ္ က္ 
စ ္တ္  တ္ခ က္  ်ားအ်ား ထ န္း္  ္းထ်ားႏ ိုင္ျခင္း ရ  ေ္်ာ ေက ်ာငး္္်ား  ်ားအ်ား 
စ်ာ္င္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစ်ာအတြက္ အစ း္ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလလ့်ာ ႈအတြင္း ေနရ်ာခ ထ်ား ည ္ ျဖစ္္ ည္။ 
  ဘ  ်ားအေနႏ င့္ အ်ားလ ိုးေ္်ာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြခ  ်ား္ ို႔ တကေ္ရ်ာက္ရန ္ လ ိုအပ္္ ည္။ 
ပည်ာေရးစြ ္းေဆ်ာင္ခ က ္ စ ္တ္  တ္ခ က ္ ်ားျဖင့္ ျပည့္  ီက ိုက္ညီျခင္း ရ  ေ္်ာ ေက ်ာင္း္်ား  ်ား 
  န္္   အတြက္ ပ ပ့ ိုးေထ်ာက္ပ ့ ႈ အစီအစဥ္  ်ားအ်ား ေထ်ာက္ပ ့ေပး္ြ်ား ည္ျဖစ္္ ည္။ ပ  း္    ဂ ီပေီအ (GPA) 
၃.၀ ္ ို႔ ဟိုတ ္ယင္းႏ င့္အထက္၊ ဘ်ာ္်ာတ ိုင္းတြင္ အနည္းဆို း အ  တ္ ၇၁  တ ္ ရ္ည့္အျပင ္္ ို႔ ဟိုတ ္
စ်ာ္င္ႏ စ ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆကတ္ ိုက္ ခ   တထ္်ား္ည့္ စ ္တ္  တ္ခ က္  ်ားအတ ိုင္း  ျပည့္ ီ္ည့္ 
ေက ်ာငး္္်ား  ်ား္ည ္ International Baccalaureate အစအီစဥ္   ထြက္ခြ်ာရ ည္ျဖစ္ၿပီး ၎တ ို႔၏ 
ပင္ ေက ်ာင္းတြင္္်ာ ျပနလ္ည္တက္ေရ်ာက္ရ ည္ျဖစ္္ ည္။ 
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 BURMESE 

• IB ဒပီလ ို ်ာ အထကတ္နး္ေက ်ာငး္ အစအီစဥ ္ (ဂရ တ ္ ၁၁ႏ င့္ ၁၂) တကေ္ရ်ာကရ္န ္ လ ိုအပ္္ ည့္ 
အရညအ္ခ ငး္ 

o International Baccalaureate ဒီပလ ို ်ာက ို ေလ  ်ာကထ္်ား္ည့္ ေက ်ာငး္္်ားအ်ားလို း္ည ္
ေဆ်ာငး္ဦးစ်ာ္င္ႏ စ္တြင္     တက္ေရ်ာက္ခခ့္ ည့္ ဂရ တ္၏ အဓ ကဘ်ာ္်ာရပ္  ်ားတြင္ ဂ ီပီေအ 
(GPA) ၃.၂ ္ ို႔ ဟိုတ္ ယငး္ႏ င့္အထက္ ရရ  ထ်ားရ ည္ျဖစ္ၿပီး ဤ School Choice ဝကဘ္္ဆ ိုက္ပါ IB 
ဒီပလ ို ်ာစ်ာ႐ြက္ ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာတြင္ ေဖ်္ာျပထ်ား္ည့္ ႏ ိုင္င ျခ်ားဘ်ာ္်ာတန္းႏ င့္ 
အဆင့္ျ င့္အတန္း  ်ားလည္း ၿပီးဆို းထ်ားရ ည္ျဖစ္္ ည္www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/forms-and-brochures/။  

o အရညအ္ခ င္းျပည့္ ီ္ည့္ ေလ  ်ာကထ္်ား္ူအ်ားလို း္ည ္School Choice အြန္လ ိုငး္ ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာက ို 
ဤလ ပ္စ်ာတြင္ ျဖည့္စြက္ရ ည့္အျပင္ www.yourchoicedekalb.org ေအ်ာက္ပါ School Choice 
ဝကဘ္္ဆ ိုကတ္ြင္ ေဖ်္ာျပထ်ား္ည့္ IB စ်ာ႐ြက ္ ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာက ိုလည္း ျဖည့္စြက္ရ ည္ 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/။ IB 
စ်ာ႐ြက္ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာစ်ာအ တက္ ို ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ား္ည့္ တစ္ေက ်ာင္းခ င္းစီ၏ IB 
အီးေ းလ ပ္စ်ာ္ ို႔ အီးေ းလေ္ပးပ ို႔ရ ည္။ 

o  အြနလ္ ိုင္းေလ  ်ာကလ္ႊ်ာႏ င့္ စ်ာေလ  ်ာကလ္ႊ်ာအျပင ္ဆရ်ာ ၂ဦး၏ ေထ်ာက္ခ စ်ာ  ်ားက ိုလည္း ေအ်ာက္ပါ 
School Choice ဝကဘ္ဆ္ ိုကတ္ြင္ ေဖ်္ာျပထ်ား္ည့္ IB စ်ာ႐ြက ္ ေလ  ်ာကလ္ႊ်ာပါ 
လ ္းၫႊန္ခ က္  ်ားအတ ိုင္း ထည့္္ြင္းေပးပ ို႔ရ ည္ http://www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/forms-and-brochures/။ 

• IB ဒပီလ ို ်ာ အထကတ္နး္ေက ်ာငး္ အစအီစဥ ္ (ဂရ တ ္ ၁၁ႏ င့္ ၁၂) ဆကလ္က္္ ငယ္ေူရး လ း္ၫႊန္ 
ဝင္ခြင့္ရ္ည့္ ေက ်ာင္း္်ားအ်ားလို း္ည ္ ပ  ္း    ဂ ီပေီအ (GPA) ၃.၀ ္ ို႔ ဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အထက္၊ 
ဘ်ာ္်ာတ ိုင္းတြင္ အနညး္ဆို း အ  တ ္၇၁  တ ္ရရ ည္ျဖစ္ၿပီး စ်ာ္င္ႏ စ္ေတ်ာက္ေလ  ်ာက္ ခ   တ္ထ်ား္ည့ ္
စ ္တ္  တ္ခ က္  ်ားအတ ိုင္း ျပည့္ ီရ ည္ျဖစ္္ ည္။ ပည်ာေရးစြ ္းေဆ်ာင္ခ က ္ စ ္တ္  တ္ခ က္  ်ားအ်ား 
ထ န္း္  ္းထ်ားႏ ိုင္ျခင္း ရ  ေ္်ာ ေက ်ာငး္္်ား  ်ားအ်ား စ်ာ္ငႏ္ စ္၀ကတ္စ္ခိုစ်ာအတြက ္
အစ ္းေစ်ာင့္ၾကည့္ေလလ့်ာ ႈအတြင္း ေနရ်ာခ ထ်ား ည ္ ျဖစ္္ ည္။   ဘ  ်ားအေနႏ င့္ အ်ားလ ိုးေ္်ာ 
ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြခ  ်ား္ ို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ လ ိုအပ္္ ည္။ ပည်ာေရးစြ ္းေဆ်ာင္ခ က္ စ ္ တ္  တ္ခ က္  ်ားျဖင့္ 
ျပည့္  ီက ိုက္ညီျခင္း ရ  ေ္်ာ ေက ်ာင္း္်ား  ်ား   န္္    အတြက ္ ပ ့ပ ိုးေထ်ာကပ္ ့ ႈ အစီအစဥ္  ်ားအ်ား 
ေထ်ာက္ပ ့ေပး္ြ်ား ည္ျဖစ္္ ည္။ ပ  ္း    ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ ္ ို႔ ဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အထက္၊ ဘ်ာ္်ာတ ိုင္းတြင္ 
အနည္းဆို း အ  တ္ ၇၁  တ္  ရ္ည့္အျပင ္ ္ ို႔ ဟိုတ္ စ်ာ္င္ႏ စ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆကတ္ ိုက္ ခ   တထ္်ား္ည့္ 
စ ္တ္  တ္ခ က္  ်ားအတ ိုင္း  ျပည့္ ီ္ည့္ ေက ်ာငး္္်ား  ်ား္ည္ International Baccalaureate 
အစီအစဥ္   ထြက္ခြ်ာရ ည္ျဖစ္ၿပီး ၎တ ို႔၏ ပင္ ေက ်ာင္းတြင္္်ာ ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္ရ ည္ျဖစ္္ည္။ 
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 BURMESE 

• IB အစအီစဥ ္  ထြကခ္ြ်ာျခငး္ - ပည်ာ ဆကလ္က္္ငယ္ူျခငး္ လ ္းၫႊန္ခ က ္ ်ားက ို  ျပည့္ ီျခင္း ္ ို႔ ဟိုတ ္
အစီအစဥတ္ြင္     စ တဆ္ႏၵအေလ ်ာက ္ ပါဝငလ္ ိုျခင္း ရ  ေတ်ာ့္ ည့္ ေက ်ာငး္္်ား  ်ားအေနျဖင့္     ၏ 
ပင္ ေက ်ာင္း္ည ္ လက္ရ  တက္ေရ်ာက္ေန္ည့္ IB ေက ်ာငး္  ဟိုတပ္ါက ယင္းေက ်ာင္း္်ား  ်ား္ည ္
၎တ ို႔၏ ပင္ ေက ်ာင္း္ ို႔ ျပန္ရ ည္ ျဖစ္္ ည္။ ေက ်ာငး္္်ား္ည ္ IB အစီအစဥ္တြင္ 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခငး္ ရ  ပါက IB ေက ်ာင္းတြင္ ဆကလ္က ္တက္ေရ်ာက္ႏ ိုင္ပါ။ 

• ေက ်ာငး္ေခၚႀက  /္အျပဳအ  ူ  ည္္ည့္ School Choice အစအီစဥတ္ြင္ ဆ ို တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရရ  ္ည့္ 
ေက ်ာငး္္်ား  ်ား္ည ္ ေက ်ာငး္တြင္ဆကလ္ကတ္က္ေရ်ာက္ခြင့္ရရန္အတြက္ DCSD ႏ င့္ 
ေဒ္ခ ေက ်ာင္း  ်ား၏ ေက ်ာင္းေခၚႀက  ္/အျပဳအ  ူဆ ိုင္ရ်ာ  ူဝါဒ  ်ားႏ င္ ့လ ္းၫႊန္  ်ားက ို လ ိုက္န်ာရ ည္။ 

o စည္းက ္းခ  ဳးေဖ်ာက္ျခငး္အဆင့္ ၃ ္ ို႔ ဟိုတ္ ယငး္ထက္ပ ိ္ု ည့္ စည္းက း္ခ  ဳးေဖ်ာက္ ႈ အဆင့္က ို 
အနည္းဆို း ္ို း (၃)ႀက  ္ ခ  ဳးေဖ်ာက္ပါက အစီအစဥ္  ေန၍ ထိုတ္ပယ္ခ ရႏ ိုင္္ည္။ 

o ေက ်ာငး္ေခၚႀက  ္ - အေၾက်ာင္းျပခ က္  ခ ိုငလ္ို ဘခ အနည္းဆို း အတန္းခ  န္ ငါး(၅)ႀက  ္ ပ ကက္ြက္ျခင္း 
္ ို႔ ဟိုတ္ ေန်ာက္က   ေရ်ာက္ျခင္း ေျခ်ာက္(၆)ႀက  ္ ျဖစ္ပြ်ားပါက အစီအစဥ္  ေန၍ 
ထိုတ္ပယခ္ ရႏ ိုင္္ည္။ 


