BURMESE

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး
ေၾကာ္ျငာစာေစာင္
အတန္ူးမ ာူး - သငယ္တန္ူးႀကဳမွ ရွစတ
္ န္ူး အထ
၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ စာသင္ႏွစ္ လြတလ
္ ပ္စာြ စာရင္ူးေပူးသြငူး္ ျခင္ူး
ဇန္နဝါရီ ၇ ၂၀၂၂ - ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ၂၀၂၂
အြနလ
္ င
ို ူး္ တြင္ ေလွ ာက္ထာူးရန္ http://www.yourchoicedekalb.org

School Choice ေနာက္က သည့္
စာရင္ူးသြငူး္ သမ ာူးအတြက္ ဖေဖော ဝါရီ ၅ ၂၀၂၂ - သြဂိုတ ၃၁ ၂၀၂၂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

School Choice အစီအစဥ္္င
ို ရ
္ ာ သတင္ူးအခ က္အလက္-

School Choice ္က္သယ
ြ ရ
္ န္ -

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice

678-676-0035 သို႔မဟိုတ္ 678-676-0050
မနက္ ၈:၃၀ နာရီ - ေန႔ခင္ူး ၅:၀၀ နာရီ

မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး
•

Edward L. Bouie, Sr.

•

Marbut

•

Narvie J. Harris

•

Oakcliff

•

Robert Shaw

•

Wynbrooke

အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး
•

The Champion School

မဲလက္မတ
ွ ္ ရလဒ္မ ာူး ထိုတျ္ ပန္မႈ - မတ္ ၂၅ ၂၀၂၂ ညေန ၅ူး၀၀ နာရီ

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး္ိုင္ရာ သတင္ူးအခ က္အလက္

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး
Edward L. Bouie Sr.
မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး - သငယ္တန္ူးႀကဳ
- ၅တန္ူး

ေက ာင္ူးေလ့လာေရူး ခရီူးစဥ္ ရက္စမ
ြဲ ာူးနွင့္

အထူးျပဳဘာသာရပ္္င
ို ရ
္ ာ

လပ္စာ

ေက ာင္ူးခ န္

အခ န္မ ာူး

ေက ာင္ူးခြမ
ဲ ာူး

5100 Rock Springs Road

မနက္ ၇ူး၄၅ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Fairington မလတန္ူးေက ာင္ူး

Lithonia၊ GA 30038

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Flat Rock မလတန္ူးေက ာင္ူး

(678) 676-8202

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Murphey Candler

Browns Mill မလတန္ူးေက ာင္ူး

မလတန္ူးေက ာင္ူး

မနက္ ၇:၅၀ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Chapel Hill မလတန္ူးေက ာင္ူး

Decatur၊ GA 30034

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Cedar Grove မလတန္ူးေက ာင္ူး

(678) 676-9202

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Oak View မလတန္ူးေက ာင္ူး

Narvie J. Harris

3981 McGill Drive

မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး - PreK – 5

Marbut မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး - PreK – 5

Oakcliff မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး - PreK – 5

5776 Marbut Road

မနက္ ၇:၃၀ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Panola Way မလတန္ူးေက ာင္ူး

Lithonia၊ GA 30058

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Stoneview မလတန္ူးေက ာင္ူး

(678) 676-8802

ေန႔လည္ ၂:၀၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Woodridge မလတန္ူးေက ာင္ူး

3150 Willow Oak Way

မနက္ ၇:၄၅ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Doraville, GA 30340

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

(678) 676-3102

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Cary Reynolds မလတန္ူးေက ာင္ူး
Doraville United
မလတန္ူးေက ာင္ူး
Hightower မလတန္ူးေက ာင္ူး

Allgood မလတန္ူးေက ာင္ူး
Robert Shaw

385 Glendale Road

မနက္ ၇:၄၅ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Dunaire မလတန္ူးေက ာင္ူး

မလတန္ူးေက ာင္ူး

Scottdale, GA 30079

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Indian Creek မလတန္ူးေက ာင္ူး

အတန္ူးမ ာူး - PreK – 5

(678) 576-6002

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Jolly မလတန္ူးေက ာင္ူး
Rowland မလတန္ူးေက ာင္ူး

Wynbrooke Elementary

440 Wicksbury Way

မနက္ ၇:၄၅ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

School

Stone Mountain, GA 30087

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

အတန္ူးမ ာူး - PreK – 5

(678) 676-5002

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Champion

5265 Mimosa Drive

မနက္ ၈:၅၀ နာရီ

နည္ူးပညာအသံိုူးျပဳ ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး

Stone Mountain. GA 30087

-

ေနာက္္ံိုူးရ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

အတန္ူးမ ာူး - ၆ – ၈

(678) 875-1502

ေန႔လည္ ၃:၅၀ နာရီ

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ိုက္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Pine Ridge မလတန္ူးေက ာင္ူး
Princeton မလတန္ူးေက ာင္ူး
Rock Chapel မလတန္ူးေက ာင္ူး
Shadow Rock မလတန္ူးေက ာင္ူး

အာူးလံိုူးေသာ DeKalb
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး

အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ ေနာက္ခသ
ံ မင
ို ူး္
DeKalb ခ႐ိုိုင္ ေက ာင္ူးအိုပ္ခ ဳပ္ေရူးအဖြ႕ဲ ၏ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္သည္ ၁၉၉၆ခိုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီူး မဘမ ာူးႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ ယခင္
ပညာေရူးစြမ္ူးေ္ာင္ခ က္မ ာူးျဖင့္ မကန္႔သတ္ထာူးသည့္ ပညာေရူး္ိုင္ရာ ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးလ က္ရွသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမင့္မာူးေသာ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး၊
မဘမ ာူး၏ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္မႈနွင့္ စန္ေခၚမႈရွေသာ သင္ယမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ ာူးကို ေလ့လာလိုက္စာူးရန္ စတ္ဝင္စာူးမႈမ ာူးအေပၚ အေျခခံထာူးပါသည္။ DeKalb Count School District တြင္
Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Tradition- al Theme Elementary Schools, ႏွင့္ Champion Traditional Theme Middle
School ေက ာင္ူးမ ာူး အပါအဝင္ DeKalb County, Georgia ၏ ေနရာေပါင္ူးစိုံတြင္ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၇ေက ာင္ူး ရွသည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ အစတ္အပင
ို ္ူးမ ာူး
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး္ိုသည္မွာ အနီူးပတ္ဝန္ူးက င္ရွ အျခာူး စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူး သို႔မဟိုတ္ ေက ာင္ူးခ႐ိုိုင္ တစ္ဝွမ္ူးရွ
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးအ္င့္မွ မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတို႔ အတြက္ ရည္႐ိုြယ္သည့္ ရပ္႐ိုြာလမႈအသိုင္ူးအဝိုင္ူးအတြင္ူးမွ စာသင္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးျဖစ္ၿပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ မဘမ ာူးတို႔၏
လိုအပ္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ျပည့္မီကိုက္ညီမႈရွေစရန္ ဒီဇိုင္ူးေရူး္ြထ
ဲ ာူးသည့္ တမထူးျခာူးေသာ အစတ္အပိုင္ူး ပါဝင္မႈမ ာူးေၾကာင့္ ထင္ရွာူးသည္။ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသည္
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ အ္င့္ျမင့္မာူးစြာ ဖြဲ႕စည္ူးတည္ေ္ာက္ထာူးသည့္ မေဘာင္တစ္ခိုအတြင္ူးတြင္ ပညာရပ္ဘာသာတစ္ခိုထက္မကေသာ ပညာေရူး အစီအစဥ္ တစ္ခိုအာူး
ကမ္ူးလွမ္ူးေထာက္ပံ့ေပူးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္ူးေရူး္ြဲထာူးျခင္ူး ျဖစ္သည္။ အမ္တြင္ ေလ့လာေရူး စီမံခ က္မ ာူး ႏွင့္ ကမာၻ႔ ဘာသာစကာူးတစ္ခိုျဖင့္ ရင္ူးႏွီူးထေတြ႕ မႈတို႔ အပါအဝင္ ဤစန္ေခၚမႈရွေသာ
အစီအစဥ္အတြင္ူး၌ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အဓက ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္သမ ာူး ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္ူးစိုံ သင္႐ိုိုူးၫႊန္ူးတမ္ူးျဖင့္ ၫႊန္ၾကာူးပို႔ခ ေသာ ဤခ ဥ္ူးကပ္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈနည္ူးလမ္ူးသည္
သိုေတသနအာူး ပို၍ဗဟိုျပဳေသာ လက္ေတြ႕လိုပ္ေ္ာင္မ ာူးႏွင့္ ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ေဝဖန္သိုံူးသပ္ျခင္ူးတို႔ကို ေ္ာင္႐ိုြက္ရမည့္ ပေရာဂ က္မ ာူးကို အာူးေပူးသည္။ သင္ၾကာူးေရူး
အစီအစဥ္မ ာူးကို အာူးျဖည့္ေရူးႏွင့္ ေက ာင္ူးအာူး ပံ့ပိုူးေရူးတို႔တြင္ မဘမ ာူးသည္ အထူး အေရူးပါသည့္ အစတ္အပိုင္ူးျဖစ္သည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ျဖည့္စက
ြ ေ
္ က ာင္ူးမ ာူး
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူးသာူးလက္ခံႏိုင္မႈေနရာ အကန္႔အသတ္ရွသည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး အဓက လက္ခံသည္။
အနီူးအနာူး ရပ္ရြာလမႈအသိုင္ူးအ၀ိုင္ူးအတြင္ူးမွ ေနရာအၾကပ္္ံိုူးျဖစ္ေနသည့္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသို႔ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးလႊဲေျပာင္ူးေပူးသည့္
ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအျဖစ္ တည္ရွမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးခြတ
ဲ စ္ခို၏ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ က ္င္ူးမည္္ိုလွ င္ ေက ာင္ူးခြသ
ဲ ည္ အထူးျပဳေက ာင္ူးခြဲ တည္ေနရာတစ္ခိုအေနျဖင့္္
ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးနိုင္ေတာ့မည္ မဟိုတ္ေပ။ ဤ္ံိုူးျဖတ္ခ က္အာူး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလိုပ္ျခင္ူးျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသည္ DeKalb ေကာင္တီ ေက ာင္ူးခရိုင္ တစ္၀ွမ္ူးမွ
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး လက္ခံသည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၏ အထူး အစတ္အပင
ို ူး္ ပါ၀င္မမ
ႈ ာူး


မဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈအာူး လိုအပ္သည္



အဓက ဘာသာရပ္မ ာူးေပၚတြင္ အာရံိုစိုက္သည္



ျမင့္မာူးေသာ ပညာေရူး စံခ န္စံညႊန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး



ကမၻာ့ ဘာသာစကာူးတစ္ခိုျဖင့္ ရင္ူးႏွီူးထေတြ႕ မႈ



တင္ူးၾကပ္ေသာ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး



တညီ၀တ္စံို ယနီေဖာင္ူး/တင္ူးၾကပ္ေသာ ၀င္စာူး္င္ယင္မႈစည္ူးမ ဥ္ူးကိုဒ္အာူး လိုအပ္သည္



ေတြူးေခၚေ၀ဖန္ျခင္ူး ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးတို႔အေပၚ အဓက အာရံိုစိုက္သည္



အလိုအေလ ာက္ျပဳလိုပ္ထာူးသည့္ စာဖတ္ အစီအစဥ္ (မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး)



ေႏြရာသီ စာေပဖတ္ရႈျခင္ူး ႏွင့္ သခ ာ်ၤ ဘာသာရပ္္ိုင္ရာ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး လိုအပ္သည္



စန္ေခၚမႈရွေသာ ေန႔စဥ္ အမ္စာေပူးမႈမ ာူး လိုအပ္သည္



က ်ဴတိုရီရယ္ အစီအစဥ္မ ာူး



လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈအာူး အေျခခံသည့္ သင္ၾကာူးပို႔ခ မႈ



လိုပ္ငန္ူးစဥ္ ေရူး္ြမ
ဲ ႈမ ာူး



ဘာသာပညာရပ္တစ္ခိုထက္မကေသာ သင္ၾကာူးပို႔ခ မႈ

အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူး


မဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတို႔အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ စာရင္ူးသြင္ူးမည္ဟို မွတ္ယထာူးပါသည္။



ေက ာင္ူးမွ လက္ခံခ က္ကို ရရွျပီူးသည္ႏွင့္တစ္ျပဳင္နက္ ေက ာင္ူးသာူးတစ္ဦူးသည္ သ/သမ၏ ေနရာခ မႈအာူး ထန္ူးသမ္ူးႏိုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ံိုူးေန႔အာူး ေသခ ာေပါက္
တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။



မဘမ ာူးအေနႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ မဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ န္မ ာူးအာူး
ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ တစ္ခ န္တည္ူးတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူး ႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး
တစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးပါလွ င္ မဘျဖစ္သသည္ မဘ္ိုင္ရာ ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈ ဝန္ေ္ာင္မႈ နာရီခ န္မ ာူးအတြက္ ခရစ္ဒစ္အာူး ရရွႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီရွ
မဘ္ိုင္ရာ ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈ ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီခ န္မ ာူးအာူး 50% စီ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။



ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အပ္ႏွံထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ သတ္မွတ္ထာူးေသာ ယနီေဖာင္ူးကို ဝတ္္င္ရမည္ ျဖစ္သည္



္က္လက္အပ္ႏွံမႈသည္ မဘ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီအေရအတြက္နွင့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေက ာင္ူးေခၚႀကမ္ျပည့္မီမႈတို႔အပါအဝင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏
စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူးနွင့္ သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးကို လိုက္နာျခင္ူးအေပၚ မတည္မည္ ျဖစ္သည္



ေက ာင္ူးမွေပူးအပ္ေသာ အလိုပ္တာဝန္မ ာူးကို သ/သမ တတ္စြမ္ူးသမွ အေကာင္ူး္ိုံူး ေ္ာင္႐ိုြက္ရမည္



ေက ာင္ူး ပံိုမွန္ တက္ေရာက္ျပီူး၊ အခ န္မွီ ေရာက္ရွရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးဝင္ူးအတြင္ူးမွ အႀကမ္မ ာူးစြာ ထြက္ခြာမႈမ ာူးကို ေရွာင္က ဥ္ရမည္



ေက ာင္ူးတက္ရက္ တစ္ရက္တာ၏ အ္ိုံူးတြင္ သို႔မဟိုတ္ ေက ာင္ူးမွခြင့္ျပဳထာူးသည့္ လိုပ္ငန္ူးတြင္ ပါဝင္မႈ အၿပီူးတြင္ ေက ာင္ူးပရဝိုဏ္မွ အခ န္တက စြာ ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္သည္။



ေက ာင္ူးနွင့္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ပံိုစံျဖင့္ သ/သမ ကိုယ္တိုင္ ျပဳမေနထိုင္ရမည္



လက္ရွအပ္ႏွံထာူးၿပီူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးႏွင့္အညီ လိုက္နာေ္ာင္ရြက္ၿပီူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ထိုအထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္၌ ္က္လက္ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္



အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ဝင္ခြင့္ေနရာအာူး ျငင္ူး္န္လိုက္ပါက သို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ စာရင္ူးသြင္ူး ရမည့္ရက္စြဲတြင္ ျပည့္သြာူးျခင္ူးမရွပါက ေက ာင္ူးသာူးအေနျဖင့္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေက ာင္ူးအပ္ႏွံကာလအတြင္ူး ျပန္လည္ ေလွ ာက္ထာူးရပါမည္

ဤလမ္ူးၫႊနခ
္ က္မ ာူးအာူး ထန္ူးသမ္ူးႏိုငသ
္ မွ ကာလပတ္လိုံူး စာရင္ူးသြငူး္ ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူးသည္ ေက ာင္ူးေနေပ ာ္ကာ စာေတာ္ႏင
ို မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ ဤသတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ာူး မျပည့္မပ
ီ ါက
၎ေက ာင္ူးသာူးအေနျဖင့္ သ/သမ၏ ေနအမ္တက္ေရာက္မႈ ဧရယာေက ာင္ူးသ႔ို တက္ေရာက္ရန္ လအ
ို ပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက ာင္ူးသာူးေရြူးခ ယ္မႈ လိုပင
္ န္ူးစဥ္အာူး ျခံဳငံိုေလ့လာမႈ
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး အလိုအေလ ာက္ျပဳလိုပ္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္တစ္ခိုမွတစ္္င့္ ေရြူးခ ယ္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
လက္ခံႏိုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထိုင္ခံိုေနရာထက္ပိုျပီူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး မ ာူးျပာူးေနခဲ့ပါလွ င္ ေရြူးခ ယ္မခံခဲ့ရေသာ အ္ိုပါေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး ေနရာခ ထာူးမည္
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထိုင္ခံိုေနရာေအာက္ ေလ ာ့နည္ူးေနခဲ့လွ င္မ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရိုင္အေနႏွင့္ အာူးလံိုူးေသာ
အရည္အခ င္ူးျပည့္မီွသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးကို အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသို႔ တက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္မ ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္ ေက ာ္လြန္ျပီူးမွ
တင္သြင္ူးလာသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး ႏွင့္ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူးမွ
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးတို႔သည္ အလိုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အျပီူးေနာက္တြင္ ၎တို႔ထံ အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွမည္ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးရန္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မမ
ွီ ႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ာူး


မႀကဳမွ အတန္ူး ငါူးတန္ူးအထ အတန္ူးမ ာူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးမည္ျဖစ္ၿပီူး၊ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထူးျပဳေက ာင္ူးအတြက္ ျဖည့္စြက္ မလတန္ူးေက ာင္ူး ေက ာင္ူးတက္ဧရယာအတြင္ူး

ေနထိုင္သည့္ အာူးလိုံူးေသာ DeKalb ၊ လက္ရွ၊ ပိုဂၢလက ႏွင့္ အမ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတို႔သည္ မဲအစီအစဥ္အတြင္ူး ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္၍ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အစဥ္အလာ
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး၌ ေလွ ာက္ထာူးရန္ အရည္အခ င္ူး ျပည့္မွီသည္။ ၎တို႔သည္ ေလွ ာက္လႊာ ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္တြင္ သို႔မဟိုတ္ ၎ရက္မတိုင္မွီတြင္ School
Choice အြန္လိုင္ူး ေလွ ာက္လႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြင္ူးရမည္ျဖစ္သည္။


အတန္ူး ၆ ၊ ၇ ႏွင့္ ၈ သို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီူး၊ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရိုင္၌ ေနထိုင္သည့္ DeKalb ၊ လက္ရွ၊ ပိုဂၢလက ႏွင့္ အမ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး အာူးလံိုူးသည္

အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ School Choice အြန္လိုင္ူးေလွ ာက္လႊာအာူး သတ္မွတ္ခ န္အမီ
သို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ န္ မတိုင္မီ School Choice အြန္လိုင္ူးေလွ ာက္လႊာကို ျပည့္စိုံစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီူး ေပူးပို႔ၿပီူးျဖစ္ရမည္။


လြတ္လပ္စြာ ေလွ ာက္ထာူးႏိုင္သည့္ကာလအတြင္ူးတြင္ ေက ာင္ူးတြင္လက္ရွတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေမာင္ႏွစ္မ တစ္ဦူးဦူးအတြက္ ၎တို႔၏မဘမွ ေက ာင္ူးေလွ ာက္လႊာကို

ျဖည့္စြက္ေပူးခဲ့ၿပီူး ယင္ူးေက ာင္ူးသာူးသည္လည္ူး သတ္မွတ္ထာူးသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မီပါက ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈတြင္ ပါဝင္ေကာင္ူး ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။


ေက ာင္ူးခြတ
ဲ စ္ခိုသည္ ေက ာင္ူးခြအ
ဲ ျဖစ္ ္က္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္ူး မရွေတာ့ပါက ယင္ူးေက ာင္ူးခြဲမွ ေက ာင္ူးသာူးသစ္မ ာူးကို ေက ာင္ူးအပ္ႏွံေပူးမည္ မဟိုတ္ပါ သို႔ေသာ္

ေက ာင္ူးသာူးေဟာင္ူးမ ာူး၏ ေမာင္ႏွစ္မမ ာူးမွာမ သတ္္မွတ္ထာူးသည့္ အထူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူးတြင္ အပ္ႏွံေကာင္ူး အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။
ေက ာင္ူးခ န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးအတြက္ စီမံလည္ပတ္မႈအခ န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးျပကၡဒန္တို႔မွာ ေယဘိုယ အာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးစနစ္မ ာူးမွ ပံိုစံမ ာူးျဖင့္ အတတပင္ ျဖစ္သည္။
ေရြူးခ ယ္မႈျပဳလိုပ္ႏိုင္ေသာ တိုူးခ ႕ဲ ထာူးသည့္ ေန႔အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး ႏွင့္ က ်ဴတိုရီရယ္မ ာူးတို႔အာူး ရရွေကာင္ူး ရရွႏိုင္ေပသည္။
သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူး
လတ္တေလာအျဖစ္္ံိုူး လက္ရွ DeKalb ေကာင္တီ သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူး မ၀ါဒအာူး လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မဘမ ာူးအေနႏွင့္ ေက ူးဇူးျပဳျပီူး သတျပဳရမည္မွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္
မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ ဖြ႕ဲ စည္ူးထာူးသည္ႏွင့္အညီ ္က္လက္ ေထာက္ပံ့ေပူးသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမွ
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အနီူးရပ္ကြက္မွ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးသို႔ ပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ္က္လက္ ရရွသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ Champion အထူးျပဳဘာသာရပ္
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသို႔ ပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ ဖြ႕ဲ စည္ူးထာူးသည့္အတိုင္ူး ္က္လက္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွ စာသင္ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္
သတ္မွတ္ေက ာင္ူးကာူးေရာက္မည့္ေနရာမ ာူးကို တင္ျပအသေပူးရမည္ျဖစ္ၿပီူး ယင္ူးေနရာႏွင့္ Champion Theme အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးကို ေျပူး္ြေ
ဲ ပူးမည္ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး
မၾကဳတန္ူးမွ အတန္ူး ၄ အထ၊ ႏွင့္ အတန္ူး ၆ ႏွင့္ ၇ တို႔တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ လက္ရွ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ အကယ္၍ မဘျဖစ္သမွ
စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးခဲ့ျပီူး ၊ ေက ာင္ူးအပ္ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး က န္ရွေနခဲ့လွ င္ တညီေသာ ေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးခြင့္အာူး ရရွေကာင္ူး ရရွႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အာူး မရရွႏိုင္လွ င္မ မဲလက္မွတ္ေရြူးခ ယ္မႈအေတာအတြင္ူး ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သအာူး ေရြူးခ ယ္သည့္ အစီအစဥ္အတိုင္ူးပင္ ေမာင္ႏွမတစ္ဦူးစီအာူး
ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး၌ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲသ
့ ႔ို ေ္ာင္႐ိုက
ြ ေ
္ ပူးမႈသည္ မႀကဳအ႐ိုြယ္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး သ႔မ
ို ဟိုတ္ လက္ရတြ
ွ င္ ဂရတ္ ၅ႏွင့္ ၈တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္
သမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးမ ာူး သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေနာက္က မွ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအတြက္ မဟိုတပ
္ ါ။
တညီေသာ ေမြူးေန႔ရွၾကျပီူး၊ တညီေသာေက ာင္ူး ႏွင့္ တညီေသာ အတန္ူး အ္င့္အတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးတစ္ဦူးမွ ေရြူးခ ယ္ခံရျပီူး
ေက ာင္ူးအပ္ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္တစ္ခိုလည္ူး က န္ရွေနေသူးလွ င္ မဘ/အိုပ္ထမ္ူးသ၏ ေရြူးခ ယ္မႈအာူးျဖင့္ တစ္ျပဳင္တည္ူး ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အတြက္ ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။
"အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ လက္ရွ ေလွ ာက္ထာူးေသာ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ" ကို ေလွ ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ တစ္ဦူးစီအတြက္ ေတာင္ူး္ိုထာူးေသာ
အခ က္အလက္ကို ျပည့္စံိုေအာင္လိုပ္ရန္မွာ မဘ/အိုပ္ထန္ူးသ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ေလွ ာက္လႊာေပၚတြင္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ အမ ဳူးအစာူး အေျခအေနတစ္ခခ
ို အ
ို ာူး ေဖာ္ျပေပူးရန္ ပ က္ကက
ြ ခ
္ လ
ဲ့ ွ င္မ စာရင္ူးသြငူး္ မႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ အမ ဳူးအစာူးမ ာူး
အာူးလံိုူးမွ ဤေဖာ္ျပခ က္အာူး ဖယ္ရာွ ူးပစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ေမြူးခ င္ူးမ ာူးအာူး စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး တစ္ဥူးီ ခ င္ူး အေနႏွင့သ
္ ာ မဲလက္မတ
ွ ႏ
္ ႈက၍
္ ေနရာခ သြာူးမည္
ျဖစ္သည္။ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ္င
ို ရ
္ ာ ဦူးစာူးေပူးမႈအာူး လက္ခရ
ံ ရွရန္အတြကင
္ ာွ တညီေသာမဘျဖစ္သကပင္ တညီေသာ မဘ အေကာင့္တစ္ခေ
ို ပၚ၌ ေမြူးခ င္ူးမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက္ သီူးျခာူး
ေလွ ာက္လႊာမ ာူးအာူး ျဖည့္စက
ြ ေ
္ ပူးရမည္ ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ေ္ာင္႐ိုြက္ေပူးႏိုင္ရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ ေ္ာင္႐ိုြက္ေပူးႏိုင္ရန္အတြက္ "ေမြူးခ င္ူး" ္ိုသည္မွာ မဘ(မ ာူး) မွ တရာူးဝင္အိုပ္ထန္ူးေနသည့္ အမ္တစ္ခိုတည္ူးတြင္ အတတကြေနထိုင္သည့္
မသာူးစိုဝင္ကို ္ိုလိုသည္။ ဥပေဒေရူးရာ အေထာက္အထာူး စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ န္ျပည့္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ အိုပ္ထန္ူးသမဘ သို႔မဟိုတ္ တရာူး၀င္ အိုပ္ထန္ူးသမွာ ခရိုင္၏ အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္ူးတစ္ဦူး ျဖစ္ေနသည့္ မဘျဖစ္သ၏ ကေလူးထံသို႔သာလွ င္ သက္ေရာက္မႈ
ရွမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ မၾကဳ အစီအစဥ္မ ာူးသို႔ သက္ေရာက္မႈ မရွေပ။
အထူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ magnet အစီအစဥ္မ ာူးႏွင့္ စပ္လ င္ူးၿပီူး အပိုဒ္ ၃ႏွင့္ အပိုဒ္ ၄အရ မဘတစ္ဦူးဦူး သို႔မဟိုတ္ တရာူးဝင္အိုပ္ထန္ူးသ တစ္ဦူးဦူးသည္ ျပည္နယ္၏
အခ န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဦူးျဖစ္ပါက ယင္ူးတို႔၏ ကေလူးသည္ ၎ မဘအလိုပ္လိုပ္ေနသည့္ေက ာင္ူး သို႔မဟိုတ္ ကေလူးသည္ တစ္ဦူးခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (IEP) ရွပါက ယင္ူး IEP ကို
ပံ့ပိုူးေပူးႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ေက ာင္ူးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သအာူး စာရင္ူးမသြင္ူးမွီတြင္ ေက ာင္ူးသာူး ေနရာခ ထာူးေရူး ရံိုူးခန္ူးသို႔ အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္ျဖစ္သည္။
သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရိုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရိုင္အတြင္ူး၌ ေနထိုင္ေနသည့္တိုင္ က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး
လိုအပ္မည္မဟိုတ္ေပ။ ဤေရြူးခ ယ္မႈသည္ ေက ာင္ူးအေျခစိုက္သည့္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူးသာလွ င္ ရရွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ magnet အစီအစဥ္မ ာူးႏွင့္ စပ္လ င္ူးၿပီူး အပိုဒ္ ၃ႏွင့္ အပိုဒ္ ၄အရ မဘတစ္ဦူးဦူး သို႔မဟိုတ္ တရာူးဝင္အိုပ္ထန္ူးသ တစ္ဦူးဦူးသည္ ျပည္နယ္၏
အခ န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဦူးျဖစ္ပါက ယင္ူးတို႔၏ ကေလူးသည္ ၎ မဘအလိုပ္လိုပ္ေနသည့္ ေဒါင္လိုက္ ေက ာင္ူးခြဲတြင္ူးရွ အျခာူးေက ာင္ူး သို႔မဟိုတ္ ကေလူးသည္ တစ္ဦူးခ င္ူးသီူးသန႔္ ပညာေရူး
အစီအစဥ္ (IEP) ရွပါက ယင္ူး IEP ကို ပံ့ပိုူးေပူးႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ေက ာင္ူးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဗဟိုရံိုူးဝန္ထမ္ူးမ ာူးသည္ ဝန္ထမ္ူး အလိုပ္တည္ေနရာ၏ အ္င့္တ
ေက ာင္ူးခြသ
ဲ တ္မွတ္ပံိုစံအတြင္ူး တည္ရွေသာ ေက ာင္ူးခြပ
ဲ ံိုစံရွသည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတြင္ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ ဤ အပိုဒ္ခတ
ြဲ ြင္ ေဖာ္ျပထာူးေသာ အခြင့္အေရူးကို မမကိုယ္တိုင္ ရယလိုေသာ
ဝန္ထမ္ူးသည္ ေက ာင္ူးအိုပ္ခ ဳပ္ေရူးမွ်ဴူးအဖြ႕ဲ နွင့္ ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးခ င္ူးစီ၏ အစီအမံေရူး္ြမ
ဲ ႈ္ိုင္ရာ လိုအပ္ခ က္မ ာူးအတြက္ ေက ာင္ူးႀကီူးၾကပ္ေရူးမူးမွ ထိုတ္ျပန္ျပီူး ျဖန္႔ေဝထာူးသည့္
အခ န္ဇယာူးနွင့္အညီ ေက ာင္ူးသာူးေရူးရာ တာဝန္ေပူးအပ္မႈရံိုူးခန္ူးသို႔ အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္၊ ထိုအခ န္ဇယာူးမွာ မမ၏ အလိုပ္ခန္႔အပ္မႈရက္စြဲအရ အ္ိုပါ အခ န္ဇယာူးနွင့္ ကိုက္ညီသည့္
ဝန္ထမ္ူးအသစ္မ ာူးအတြက္ လိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ က္ျပည့္မီသည့္ လက္ရွ ဝန္ထမ္ူးမ ာူးအာူးလံိုူးနွင့္
လိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အ္ိုပါ အခ န္ဇယာူး၏ ပထမႏွစ္အာူး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရြက္မႈကို ဤမဝါဒကို ခ မွတ္သည့္ ရက္စအ
ြဲ ရ လိုအပ္သည့္အတိုင္ူးအတာအထ
ခ န္ညွရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရိုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရိုင္အတြင္ူး၌ ေနထိုင္ေနသည့္တိုင္
ေက ာင္ူးလခ ေပူးေခ စရာမလိုပါ။ ဤတြင္ ျဖည့္စြက္ပက္တန္ေက ာင္ူးတစ္ခိုသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူး္က္လက္ စာရင္ူးသြင္ူးခြင့္ရရွရန္အတြက္ငွာ
ေက ာင္ူးႏွင့္ ခရိုင္မွ ေထာက္ခံထာူးသည့္ အမအက င့္ပိုင္ူး္ိုင္ရာ စံခ န္စံညႊန္ူးမ ာူး၊ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ အခ န္မွန္မႈတို႔ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။
ဤပံ့ပိုူးေပူးမႈေအာက္တြင္ အထူးျပဳေက ာင္ူး တက္ေရာက္လိုသည့္ ကေလူးမ ာူးသည္ ကံစမ္ူးအစီအစဥ္သို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီူး ယင္ူးေက ာင္ူးႏွင့္ သက္္ိုင္သည့္ အျခာူးေက ာင္ူးအပ္ႏွံေရူး
လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးအာူးလိုံူးကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယပို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရိုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ
ေက ာင္ူးခရိုင္အတြင္ူး၌ ေနထိုင္ေနသည့္တိုင္ ေက ာင္ူးလခ ေပူးေခ စရာမလိုပါ။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္လာႊ လိုပင
္ န္ူးစဥ္
ဤလပ္စာတြင္ အြန္လိုင္ူးမွတစ္္င့္ ေလွ ာက္ထာူးပါ http://yourchoicedekalb.org ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ ်ဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္ ကြန္ပ ်ဴတာ သို႔မဟိုတ္ School Choice အစီအစဥ္ ႐ိုိုူးံ ခန္ူးတြင္
ေလွ ာက္ထာူးပါ။
ေလွ ာက္ထာူးမႈၿပီူးစီူးရန္အတြက္ေလွ ာက္လႊာနွင့္အတ စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူး၏ မတ်ဴမ ာူး (ေနထိုင္ခြင့္ အေထာက္အထာူး၊ ေမြူးစာရင္ူး၊ ကိုယ္ေရူးမွတ္တမ္ူး အစီရင္ခံစာ၊ အစရွသျဖင့္) ကို
ေနာက္္ိုူးံ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္အမီ ေပူးပို႔ရန္/အပ္လိုဒ္လိုပ္ရန္ မဘ/အိုပ္ထန္ူးသ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အာူးလံိုူးေသာ ေထာက္ပံ့ စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး School Choice ရံိုူးခန္ူးသို႔
ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္အမွီ တင္သြင္ူးျခင္ူး မျပဳရေသူးမွီအထ သင္၏ ေလွ ာက္လႊာအာူး ျပီူးျပည့္စံိုသည္ဟို သတ္မွတ္မည္ မဟိုတေ
္ ပ။ တင္သင
ြ ူး္ ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္ူးမ ာူး အာူးလံိုူးသည္ DeKalb
ေကာင္တီ ေက ာင္ူးခရင
ို ္၏ ပင
ို ္
္ င
ို မ
္ ျႈ ဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရိုင္၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ ေနထိုင္ရာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူး (မဘ သို႔မဟိုတ္ တရာူး၀င္အိုပ္ထန္ူးသ
အမည္ျဖင့္ရွသည့္ လက္ရွ ဓာတ္ေငြ႕ ၊ လွ ပ္စစ္မီူး၊ ေရ ေငြေတာင္ူးခံလႊာမ ာူး၊ အေပါင္စာခ ဳပ္ သို႔မဟိုတ္ အမ္ငွာူးသေဘာတညီခ က္မ ာူး)အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လဖ
ီ န
ို ူး္ ေဘလ္
ေငြေတာင္ူးခံလာႊ မ ာူး၊ ဘဏ္ထက
ြ ္
္ ခ
ို က္မ ာူး၊ ေကဘယ္ၾကဳူး ေငြေတာင္ူးခံလႊာမ ာူး အစရွသည္တ႔က
ို မ
ို ေနထင
ို ရ
္ ာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူးအျဖစ္ လက္ခမ
ံ ည္မဟိုတေ
္ ပ။
DeKalb Country School District တြင္ တက္ေရာက္ေနျခင္ူးမရွဘဲ မႀကဳတန္ူးမွ ဂရတ္ ၁အထ ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးရာတြင္ ေမြူးစာရင္ူး မတ်ဴမွန္တစ္စိုံကို
တင္သြင္ူးရမည္ျဖစ္သည္။
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရိုင္၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွဘဲ လက္ရွ ဂရတ္ 1 - 7 အတြင္ူးရွသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအေနႏွင့္မ ေလွ ာက္လႊာလိုပ္ငန္ူးစဥ္အာူး ျပီူးျပည့္စံိုေစရန္အတြက္ငွာ
လက္ရွ လတ္တေလာအျဖစ္္ံိုူး ေက ာင္ူးသာူးမွတ္တမ္ူး အစီရင္ခံစာ ၏ မတ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။
အလိုအေလ ာက္ျပဳလိုပထ
္ ာူးေသာ ထီကစ
ံ မ္ူးမႈ/ေရြူးခ ယ္မႈ လိုပင
္ န္ူးစဥ္
အထူးျပဳေက ာင္ူးရွ မည္သည့္ ဂရတ္တန္ူးတြင္ မ္ို ရွရင္ူးစြဲ ခိုံေနရာထက္ ေက ာ္လြန္သည္အထ ေက ာင္ူးခြဲမ ာူးမွ ေလွ ာက္လႊာမ ာူးေရာက္ရွလာပါက Dekalb Country District အိုပ္ခ ဳပ္ေရူးႏွင့္
သင္ၾကာူးေရူးအဖြ႕ဲ မွ အလိုအေလ ာက္ ေ႐ိုြူးခ ယ္ေရူးလိုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ အထူးျပဳေက ာင္ူးေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေ႐ိုြူးခ ယ္သြာူးမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက္ ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ အာူးလံိုူးေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေနရာခ ျပီူးသည့္အထ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး၌ ေရြူးခ ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလအ
ို ေလ ာက္ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈ လိုပင
္ န္ူးစဥ္တင
ြ ္
ခြၽတ္ေခ ာ္မမ
ႈ ာူးရွပါက ယင္ူး လိုပင
္ န္ူးစဥ္ကို ျပန္လည္ေ္ာင္႐ိုက
ြ မ
္ ည္ျဖစ္ၿပီူး ကနဦူး ေ႐ိုြူးခ ယ္ထာူးမႈမ ာူး သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေစာင့္္င
ို ူး္ စာရင္ူးနံပါတ္မ ာူး ေျပာင္ူးလဲသာြ ူးႏိုငပ
္ ါသည္။

ေက ာင္ူးအပ္ထင
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရာမ ာူး ျဖန္႔ေ၀မႈ
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၌၊ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခိုစီ၌ ထာူးရွမည့္ စိုစိုေပါင္ူး ထိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမီ၌
္ံိုူးျဖတ္သည္။
ဘိုတ္အဖြ႕ဲ မ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစိုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး K – 5 အတြင္ူးရွ ကေလူးမ ာူးအာူး ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွခ န္တြင္
ေနရာခ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက္ မရရွႏိုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္
ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီအတြက္ ရရွႏိုင္ေသာ ထိုင္ခိုံ အေရအတြက္သည္ ထိုင္ခိုံေနရာအကန႔္အသတ္ သို႔မဟိုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွသည္တို႔ေၾကာင့္
ေနရာအခက္အခဲ ႀကီူးမာူးစြာ ရွေနသည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးေပၚတြင္ အေျခခံၿပီူး ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ျဖန႔္ေဝသြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ က ပန္ူး မဲေရြူးခ ယ္မႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူး၊ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစိုမဲေပူးမႈတို႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာသံိုူးပံိုခ၍
ြဲ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး
လက္ခံရရွျခင္ူးမရွေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမွန္သမွ အာူး ၎က ပန္ူး မဲေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူး ၎တို႔အာူး ေရြူးခ ယ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အတိုင္ူးပင္ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္
ျဖစ္သည္။ ဤေ႐ိုြူးခ ယ္မႈ လမ္ူးၫႊန္ခ က္မ ာူးသည္ မလတန္ူးႀကဳ အစီအစဥ္မ ာူးအတြက္ အႀကဳံူးမဝင္ပါ။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခိုစီ၌ ထာူးရွမည့္ စိုစိုေပါင္ူး ထိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမွီ၌ ္ံိုူးျဖတ္သည္။
ဘိုတ္အဖြ႕ဲ မ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစိုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး ၆ – ၈ အတြင္ူးရွ ကေလူးမ ာူးအာူး ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွခ န္တြင္
ေနရာခ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက္ မရရွႏိုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္
ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးစီထံသို႔ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး ဂရတ္ ၆ ေက ာင္ူးသာူးူး ဦူးေရ၏ ၅၀% မွ ရရွႏိုင္ေသာ ဂရတ္ ၆ ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူး၏
ညီမွ ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္ူးတစ္ခိုျဖင့္ ခြေ
ဲ ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရတ္ ၆ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး အမ ာူးစိုသည္ မမတို႔၏ ေနအမ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရယာမ ာူးမွ ရရွႏိုင္ေသာ
ထိုင္ခံိုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးေနအမ္ တက္ေရာက္မႈဧရယာမွ ရရွႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူး၏ တစ္၀က္အာူး ျဖည့္စြက္ရန္
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ဂရတ္ ခိုႏွစ္တန္ူး ႏွင့္ ရွစ္တန္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးထံသို႔ ခြင့္ျပဳရန္ငွာ ၅၀%-၅၀% ေနရာခ မႈ တစ္ခိုအာူး အသံိုူးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရတ္ ၇ ႏွင့္ ဂရတ္ ၈ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး
အမ ာူးစိုသည္ မမတို႔၏ ေနအမ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရယာမ ာူးမွ ရရွႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံိုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မဲေရြူးခ ယ္မႈ
လိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၊ လက္ရွစာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး၊ ယခင္ကေသာ
အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစို ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးတို႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာေလူးပံိုခ၍
ြဲ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ရရွႏိုင္ေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ႏွင့္
အမ ာူးစိုမဲေပူးမႈ အဖြင့္မ ာူးအာူး ပါ၀င္ေသာ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ခြေ
ဲ ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ မညီမွ ေသာ ထိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူး ေနရာရရွလာခ န္တြင္၊ က န္ရွေနေသာ
ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူးအာူး ထိုင္ခံိုေနရာအကန္႔အသတ္ သို႔မဟိုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွသည္တို႔ ရွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခဲ ၾကီူးမာူးစြာ ရွေနသည့္အေပၚမတည္ျပီူး
္ိုဒ္ေနရာမ ာူးသို႔ ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးရွ မည္သည့္အတန္ူးအတြက္မ္ို ေလွ ာက္ထာူးသ အေရအတြက္သည္ ေက ာင္ူးခဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည့္ ရရွနိုင္ေသာ
ေက ာင္ူးအပ္ခြင့္ေနရာ အေရအတြက္ထက္ ေက ာ္လြန္လွ င္ အလိုအေလ ာက္ က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္ကို လိုပ္ေ္ာင္မည္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္္င
ို ူး္ စာရင္ူး
ထိုင္ခိုံေနရာအာူးလိုံူးျပည့္သြာူးပါက က န္ရွေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး အလိုအေလ ာက္စနစ္ျဖင့္ ္က္လက္ေ႐ိုြူးခ ယ္ေတာ့မည္ မဟိုတ္ဘဲ ယင္ူးတို႔ကို မဲစနစ္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္ူး
ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးတြင္ ထည့္သြင္ူးေပူးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဲလက္မွတ္ကံစမ္ူးမႈအာူး ျပဳလိုပ္ျပီူးသည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေက ာင္ူးအပ္ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွလာခဲ့လွ င္ အ္ိုပါ
ထိုင္ခံိုေနရာမ ာူးအာူး သတ္မွတ္ထာူးေသာ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးျဖင့္ ေနရာျဖည့္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္ (အတန္ူးအ္င့္အလိုက္၊ ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးအလိုက္)။
အထူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူး၏ အလိုအေလ ာက္ က ပန္ူး/ ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈ စတင္သည့္ေန႔မွ ၾသဂိုတ္ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးအာူး School Choice အစီအစဥ္မ ာူးရံိုူးခန္ူးတြင္ ထာူးရွမည္ ျဖစ္သည္။
Students will not be placed after ၾသဂိုတ္ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂ အထ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးမ ာူးသည္ အက ဳံူးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သ႔ရ
ို ာတြင္ ေဂ ာ္ဂ ယ
ီ ာ သငယ္တန္ူးအႀကဳ အစီအစဥ္ႏွင့ ္ ပတ္သက္၍
ျပည္နယ္လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူးအရ ေက ာင္ူးအပ္ခင
ြ ့ေ
္ နရာမ ာူး ရရွလာသည္ႏွင့အ
္ မွ ေစာင့္္င
ို ္ူးစာရင္ူးရွ သငယ္တန္ူးအႀကဳ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး စာသင္ႏွစက
္ ာလတစ္ေလွ ာက္လိုူးံ
ေနရာခ ထာူးမည္ျဖစ္သည္။
အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးမႈ လိုပင
္ န္ူးစဥ္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး မဲလက္မွတ္ကံစမ္ူးမႈတြင္ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးထံသို႔ အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး ေပူးပို႔သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္သည္
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ျပည့္စံိုျပီူးေျမာက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးကို မဘမ ာူးထံသို႔ အသေပူးသြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္ူးေၾကာင္ူးေၾကာင့္ မဘ/အိုပ္ထန္ူးသမ ာူးသည္ ကေလူးအာူး
ေက ာင္ူးမအပ္ႏွံႏိုင္ပါက ကေလူး၏ အမည္ကို အတန္ူးစာရင္ူးမွ ထိုတ္ပယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူးသည္ School Choice အစီအစဥ္တစ္ခိုသို႔ တက္ေရာက္ရန္
ေရြူးခ ယ္ခံရသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူးလံိုူးထံသို႔ သက္ေရာက္မႈရွမည္ ျဖစ္သည္။


ေက ာင္ူးသာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးသအတြက္ ေရြူးခ ယ္ထာူးသည့္ အတန္ူးတြင္ အပ္ႏွံရန္ အ္င့္ျမွင့္တင္ေရူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွလွ င္ အ္ိုပါ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေနရာကို
ပယ္ခ မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေက ာင္ူးအပ္ရန္ထိုင္ခံိုေနရာလြတ္အာူး ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ အျခာူး အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသတစ္ဦူးထံသို႔ ကမ္ူးလွမ္ူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။



ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ိုံူးေန႔တြင္ ေနရာရႏိုင္ရန္အတြက္ မမအာူး သတ္မွတ္ေပူးထာူးသည့္ အထူးျပဳေက ာင္ူးတြင္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနသည့္
ေနရာမ ာူးအာူး ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးပါ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေပူးအပ္မည္ျဖစ္သည္။



ေက ာင္ူးသာူးသစ္မ ာူးကို ၾသဂိုတ္ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂ ေနာက္ပိုင္ူးတြင္ လက္ခံေတာ့မည္ မဟိုတ္ပါ ေ႐ိုြူးခ ယ္ျခင္ူးမခံရသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ စာသင္ႏွစ္အတြက္
ျပန္လည္ေလွ ာက္ထာူးႏိုင္သည္။ Georgia မလတန္ူးႀကဳ အစီအစဥ္၏ လမ္ူးၫႊနခ
္ က္မ ာူးအရ ေစာင့္္င
ို ူး္ စာရင္ူးပါ မလတန္ူးႀကဳ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ တစ္ႏွစပ
္ တ္လူးိုံ ထင
ို ခ
္ ေ
ိုံ နရာ
လစ္လပ္သည္ႏွင့ ္ ေနရာခ ထာူးေပူးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2022 - 2023 အလိုအေလ ာက္ က ပန္ူး မဲေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အခ န္မွ ၎တို႔၏
ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူး နံပါတ္ ပါ၀င္ေသာ အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွမည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္ူးႏွင့္ စာ႐ိုြက္ျဖင့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ School Choice အစီအစဥ္၏
အြန္လိုင္ူးအေကာင့္သို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ၿပီူး မမတို႔၏ ေစာင့္္ိုင္ူးစာရင္ူးကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။



ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ အစီအစဥ္ စာရင္ူးသြင္ူး ေနာက္္ံိုူး သတ္မွတ္ရက္အမွီ အစီအစဥ္အတြင္ူး ကမ္ူးလွမ္ူးသည့္ ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံ သို႔မဟိုတ္ ျငင္ူးပယ္မႈ
ျပဳလိုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျငင္ူး္န္ခ က္

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရိုင္ (DCSD) သည္ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး၊ မ၀ါဒမ ာူး၊ လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး။ အစီအစဥ္လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူး၊ ေန႔စြဲမ ာူး၊ သင္ရိုူးညႊန္ူးတမ္ူးမ ာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ ာူး
အစရွသည္တို႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွေသာ ဤထိုတ္ေ၀မႈအတြင္ူးရွ ေဖာ္ျပခ က္တစ္စံိုတစ္ရာအာူး ၾကဳတင္သတေပူးျခင္ူးမျပဳဘဲ သို႔မဟိုတ္ ထိုသို႔တာ၀န္မရွဘဲ ေျပာင္ူးလဲႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရူးကို ထန္ူးသမ္ူးရရွထာူးသည္။

ၾကဳတင္ မသမျမင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး မည္သည့္ School Choice အစီအစဥ္တြင္မ္ို ေနရာခ ထာူးသည့္ အခြင့္အာူး DCSD မွ ထန္ူးသမ္ူးရရွထာူးသည္။

ဤလက္ကမ္ူးစာေစာင္အာူး ဖတ္ရႈရန္ ပ က္ကြက္ျခင္ူးေၾကာင့္ မဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ဤတြင္ ေဖာ္ျပထာူးသည့္ စည္ူးမ ဥ္ူးစည္ကမ္ူးမ ာူး ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးတို႔မွ
ျခြင္ူးခ က္ကင္ူးလႊတ္ခြင့္ျပဳေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။

အသက္အရြယ္၊ က ာူး၊မ လင္အမ ဳူးအစာူး၊ လမ ဳူး၊ အသာူးေရာင္၊ ဘာသာေရူး၊ မလႏိုင္ငံသာူး၊ မသန္စြမ္ူးမႈ သို႔မဟိုတ္ ကိုယ္အဂ်ၤါခ ဳ႕တဲ့မႈ အစရွသည္တို႔အေပၚ အေျခခံျပီူး ၎၏ ပညာေရူး
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