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2021 ခ ုႏွစ္ ုိႏ ဝင္ဘာလ 

DeKalb ေကာင္တီခရိ င္ေက ာင္းရွိ 504-အရည္အခ င္းျပည့္မီသည့္ ေက ာင္းသား၏ မိဘအေနျဖင့္ ဤစာသည္ ပ ဂၢလိကုႏွင့္ 
ျပည္သူပိ င္ေက ာင္း ေရြးခ ယ္မႈအား စြမ္းေဆာင္ရန္ သင္၏ ေရြးခ ယ္မႈမ ားအေၾကာင္းကိ  သင့္ထံ အသိေပးျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 
ျပည္နယ္ဥပေဒေအာက္တြင္ Georgia ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခ ့ေသာ 2007 (SB10) ုွႏင့္ 2021 (SB47) 
ျပင္ဆငခ္ က္ ထ တြင္ 1973 ျပနလ္ည္ထူ ေထာင္ေရး အတ္ဥပဒ ပ ဒ္မ 504 ေအာက္၌ အထူးပညာေရး ုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားကိ  
လက္ခံရရွိသည့္ ေက ာင္းသားမ ား၏မိဘမ ားသည္ သတ္မွတ္စံမ ားုႏွင့္ အရည္အခ င္း ကိ က္ညီပါက မိမိတိ ႔ေနထိ င္သည့္ ခရိ င္အတြင္းရွ ိ
အျခား ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းသိ ႔၊ မိမိတိ ႔ ေနထိ င္သည့္ ခရိ င္အျပင္ဘက္ရွိ အျခား ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းသိ ႔၊ ျပည္နယ္ပညာေရးဘ တ္ အဖြ ႕မ ွ
လည္ပတ္သည့္ နားမၾကား သိ ႔မဟ တ္ မ က္မျမင္မ ားအတြက္ ျပည္နယ္ေက ာင္း မ ားတစ္ခ ခ သိ ႔ သိ ႔မဟ တ္ Georgia အထူးလိ အပ္မႈ 
ပညာသင္ဆ  (GSNS) ထ တြင္ ပါဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွိထားသည့္ ပ ဂၢလိကေက ာင္းတစ္ခ သိ ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေရြးခ ယ္ုိႏ င္ပါသည္။ 

Georgia အထူး လိ အပ္မႈ ပညာသင္ဆ  (GSNS) အစီအစဥ္ (ခရိ င၏္ ေက ာငး္ေရြးခ ယမ္ႈ ဝဘဆ္ိ ဒေ္ပၚတြင ္ဥပေဒျပဳ အထကလ္ႊတေ္တာ္ 
ဥပေဒမၾူကမး္ 10 ဟ လညး္ေခၚသည)္ သည္ တစ္ဦးခ င္းဆိ င္ရာ ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) သိ ႔မဟ တ္ အပိ ဒ္ 504 အာခံအစီအစဥ္တြင္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ Georgia ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းမ ား၌ တက္ေရာက္ၾကေသာ အထူးလိ အပ္မႈရွသိည့္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ 
ရရွိုိႏ င္ေသာ ေက ာင္းေရြးခ ယ္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ ွာကလ္ႊာလ ပင္နး္စဥသ္ည ္အြနလ္ိ ငး္ျဖစေ္ၾကာငး္၊ ထိ ႔အျပင ္ေရြးခ ယမ္ႈ 
သည္ မ ုႏႈိကျ္ခငး္အားျဖင့္ျဖစၿ္ပးီ ရရွုိႏိ ငသ္ည့္ ထိ ငခ္ံ အေပၚတြငသ္ာ မတူညေ္ၾကာငး္ သရိွထိားရန ္အေရးႀကးီပါသည္။ 

 GSNS အၾကာင္းုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကိ  Georgia ပညာေရး ဌာန ဝဘ္ဆိ ဒ္ 
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx ေပၚရွိ 
စာရြက္စာတမ္းေျမာက္မ ားစြာတြင ္ ျပန္လည္ဆန္းစစပ္ါရန္ မဘိမ ားအား တိ က္တြန္းုႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 2022-2023 
စာသင္ုွႏစ္အတြက္ ပညာေတာ္သင္ပမာဏကိ  ဂ ်ဴလိ င္ 2022 အလယ္ခန္႔တြင္ Georgia ပညာေရးဌာန၏ ဝဘ္စာမ က္ုွႏာသိ ႔ 
သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈုိႏ င္ပါသည္။ 

504-အရည္အခ င္းျပည့္မီသည့္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ Georgia အထူးလိ အပ္မႈ ပညာသင္ဆ  ပရိ ဂရမ္တြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီရန္ 
ေက ာင္းသားသည္ သတ္မွတ္ခ က ္သံ းခ စလံ းုႏွင့္ ကိ က္ညီရပါမည္ - 

ေက ာငး္သား သတမ္တွခ္ က ္ 1- ေက ာင္းသား၏ မိဘသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ Georgia ၌ ေနထိ င္ၿပီး အနည္းဆံ း ျပကၡဒနိ္ုႏွစ ္
တစ္ုႏွစ္ ေနထိ င္သည့္သူျဖစ္ရပါမည္၊ သိ ႔ေသာ္လည္း ေက ာင္းသား၏မိဘသည္ ယခင္ုႏွစ္အတြင္း Georgia ၌ တပ္စြ ထားေသာ 
စစ္တပ္ထ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာငေ္နေသာ စစ္မႈထမ္း တစ္ဦးျဖစပ္ါက အဆိ ပါ တစ္-ုႏွစ္ သတ္မွတ္ခ က္ုႏွင့္ မသက္ဆိ င္ပါ၊ ထိ ႔အျပင္ 

ေက ာငး္သား သတမ္တွခ္ က ္ 2- ေက ာငး္သားသည္ ယခင္ေက ာင္းစာသင္ုွႏစ္တြင္ Georgia ျပည္သူပိ င္ေက ာင္း၌ တက္ေရာက္သူ 
ျဖစ္ရပါမည္။ ယခင္ေက ာင္းစာသင္ုွႏစ္တြင္ တက္ေရာက္မႈ ဆိ သည္မွာ ေက ာင္းသားအား ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းစနစ္ျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေက ာင္းစာသင္ုွႏစ္တစ္ုွႏစ္စီအတြက္ ေအာက္တိ ဘာလုႏွင့္ မတ္လတြင္ ျပဳလ ပ္သည္ ့ FTE ပရိ ဂရမ္ ေရတြက္ခ ိန္တြင္ 
ရန္ပံ ေငြေထာက္ပံ့မႈ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအတြက္ အနည္းဆံ းတစ္ႀကိမ္ စာရင္းသြင္းမႈ ုွႏင့္ တင္ျပ ခံရသ ူျဖစ္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ ားျဖစ္ပါက ယခင္ုွႏစ္ ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္ တက္ေရာက္မႈ မသက္ဆိ င္ပါ - 

• ေက ာင္းသား၏မိဘသည ္ ယခင္ုႏွစ္အတြင္း Georgia ၌ တပ္စြ ထားေသာ စစ္တပ္ထ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
စစ္မႈထမ္း တစ္ဦးျဖစ္ရပါမည္၊ သိ ႔မဟ တ္ 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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• ေက ာင္းသားသည္ ယခင္ုႏွစ္အတြင္း၌ တရားစီရငပ္ိ င္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားရံ းက ထ တ္ျပန္ေသာအမိန္႔ုႏွင့္အညီ 
ေမြးစားျခင္း ခံရပါက သိ ႔မဟ တ္ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္မႈမွ အၿမ တမ္း အ ပ္ထိန္းမႈအျဖစ္ ထားရွိခံသူ၊ သိ ႔မဟ တ္ 

• ျပည္နယ္ဥပေဒထ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိ င္း ေက ာင္းသားသည္ မၾကာေသးမွီက ပညာသင္ဆ တစ္ခ အတြက္ 
အရည္အေသြးျပည့္မီခ ့သူ ျဖစရ္ပါမည္၊ ုႏွင့္ 

ေက ာငး္သား သတမ္တွခ္ က ္ 3- ေက ာင္းသားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေန တစ္ခ  သိ ႔မဟ တ္ တစ္ခ ထက္ပိ ၿပီး 
ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး ယခင္ ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္အတြင္း သက္ေရာက္ေစာ 504 အစီအစဥ္ ကိ  ရရွိထားသ ူျဖစ္ရပါမည္ - 

1. အာရံ စူးစိ က္မႈ ခ ိဳ႕ယြင္းမႈ လြန္က ေသာ ေရာဂါ (ADHD) ၊ အာရံ စူးစိ က္မႈ ခ ိဳ႕ယြင္းမႈ ေရာဂါ (ADD) ၊ 
2. အထီးက န္ စိတ္ေဝဒနာ ေရာငစ္ဥ္ ေရာဂါ၊ 
3. စိတ္ၾကြ ေရာဂါ၊ 
4. ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ 
5. ဦးေုွႏာက္ခ ိဳ႕ယြင္းျခင္း ေရာဂါ၊ 
6. အသက္ရွ်ဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ ေရာဂါ၊ 
7. နားပင္းျခင္း၊ 
8. ေရာဂါလကၡဏာေပါင္းစ ၊ 
9. မူးယစ္ေဆး သိ ႔မဟ တ္ အရက္ စြ ျခင္း၊ 
10. အာရံ ခံ ုႏွစ္မ ိဳး ခ ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ 
11. စာဖတ္ခက္ေရာဂါ၊ 
12. စိတ္ခံစားမႈဆိ င္ရာ သိ ႔မဟ တ္ အျပဳအမူဆိ င္ရာ ခ ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ 
13. ဝက္ရူးျပန္ ေရာဂါ၊ 
14. အၾကားအာရံ ခ ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ 
15. ဉာဏ္ရည္ဆိ င္ရာ မသန္စြမ္းမႈ၊ 
16. ႂကြက္သားမ ား တျဖည္းျဖည္း ႀကဳံလွီလာသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါ၊ 
17. သီးျခားေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈ မသန္စြမ္းျခင္း၊ 
18. ေမြးရာပါေက ာ႐ိုးိ း အေျမ းကြၽံ ေရာဂါ၊ 
19. ဦးေုွႏာက္ထိခိ က္ဒဏ္ရျဖစျ္ခင္း 
20. အျမင္အာရံ  ခ ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ သိ ႔မဟ တ္ 
21. အမ ိဳးသား အဖြ ႕အစည္း က န္းမာေရး မ ိဳးရိ းဗီဇ (National Institutes of Health’s Genetic) ုႏွင့္ ရွားပါးေရာဂါ 

သတင္းအခ က္အလက္ စင္တာ (Rare Diseases Information Center) ၏ ရွားပါးေရာဂါမ ားစာရင္း တိ ႔ မ ွ
ေဖာ္ထ တ္ထားသည့္ ရွားပါးေရာဂါ တစ္ခ ခ ။ 

ပ ဒမ္ 504 အစအီစဥ ္ေလ ွာကလ္ႊာ လ ပင္နး္စဥ ္–  

ဥပေဒပ ဒ္မ 20-2-2114 (SB 47 မွတဆင့္) ေျပာင္းလ မႈသည္ ပ ဒ္မ 504 အစီအစဥ္မွ တဆင့္ Georgia အထူး လိ အပ္မႈ ပညာသင္ဆ  
အတြက ္အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေက ာင္းသားအား သတ္မွတ္ခ က္မ ားုႏွင့္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ လိ အပ္သည္ 
ပ ဒ္မ 504 အစီအစဥ္ GSNS ဆ အတြက္ မိမိတိ ႔၏ေက ာင္းသားက အရည္အခ င္းျပည့္မီသည္ဟ  ယံ ၾကည္ေသာ မိဘမ ားသည္ ပ ဒ္မ 504 
အစီအစဥ္ အတည္ျပဳခ က္ ေဖာင္ ကိ  GaDOE ၏ ဝဘ္ဆိ ဒ္ေပၚတြင္ ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေဖာင္ကိ  ေဒသခံေက ာင္း၏ 
504 ဥကၠဌ သိ ႔မဟ တ္ DeKalb ေကာင္တီ ခရိ င္ေက ာင္း၏ ပ ဒ္မ 504 ရံ းခန္း သိ ႔ တင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ 
(Section504@dekalbschoolsga.org)။ ခရိ င္၏ 504 ကိ ယ္စားလွယ္မွ ပ ဒ္မ 504 အစီအစဥ္ကိ  အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ GaDOE သိ ႔ 
တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္သြင္းမႈတြင္ ေက ာင္းသားသည္ အရည္အခ င္းအားလံ းုႏွင့္ ျပည့္မီခ ့ပါက GaDOE မ ွ
အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာေက ာင္းသား၏ ဆ ေၾကး အခ က္အလက္မ ားကိ  ပညာသင္ဆ  ေလွ ာက္လႊာသိ ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
mailto:Section504@dekalbschoolsga.org
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ေက ာင္းသူ၊ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ GSNS အစီအစဥ္ုႏွင့္ ကိ က္ညီပါက ေက ာင္းသား၏ လက္ရွိ ျပငပ္ေက ာင္းမွ ေျပာင္းခြင့္ကိ  မိဘမွ 
ေတာင္းဆိ ုႏိ င္သည္- 

• မိမိတိ ႔ ေနထိ င္သည္ ့ ခရိ င္အတြင္းရွိ အျခား ျပည္သူပိ င္ေက ာင္း။ DCSD ထ တြင္ ဤသိ ႔ေသာ ေက ာင္းေျပာင္းျခင္း 
အမ ိဳးအစားကိ  ေက ာင္းေရြး ခ ယ္မႈ လႊတ္လပ္စြာ စာရင္းသြင္းမႈ ကာလအတြင္း (DCSD ေလ ွာကလ္ႊာ ဝငး္ဒိ းခ နိမ္ာွ 
ဇနန္ဝါရလီ 7 ရက၊္ 2022 ခ ုႏွစ ္– ေဖေဖၚဝါရလီ 4 ရက၊္ 2022 ခ ုွႏစ)္  ၌ ျပဳလ ပ္ပါသည္၊ သိ ႔မဟ တ္ 

• မိမိတိ ႔ ေနထိ င္သည့္ ခရိ င္အျပငဘ္က္ရွိ အျခား ျပည္သူပိ င္ခရိ ငေ္က ာင္း (ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ 
GaDOE ဝဘ္ဆိ ဒ္တြင္ ၾကည့္ရွဳပါ) သိ ႔မဟ တ္ 

• ျပည္နယ္ပညာေရးဘ တ္ အဖြ ႕မွ လည္ပတ္သည္ ့မ က္မျမင္ သိ ႔မဟ တ္ နားမၾကား ေက ာင္းမ ားတစ္ခ ခ ၊ သိ ႔မဟ တ္ 
• GSNS ထ တြင္ ပါဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွိထားသည့္ ပ ဂၢလိကေက ာင္း (ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ GaDOE 

ဝဘ္ဆိ ဒ္တြင္ ၾကည့္ရွဳပါ)။ 

မဘိမ ားသည ္ ခရိ ငတ္ြငး္ရွ ိ သိ ႔မဟ တ ္ ခရိ ငျ္ပငပ္ရွ ိ ေက ာငး္မ ားသိ ႔ တစၿ္ပိဳငန္ကတ္ညး္ ေလ ွာကထ္ားုိႏ ငပ္ါသည။္ GSNS 
အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္ ရန္ပံ ေငြကိ  ျပည္နယ္ပညာေရး အဖြ ႔အစည္းမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပ ဂၢလိကေက ာင္းတစ္ေက ာင္းတြင္ 
က ်ဴရွင္ုႏွင့္ အခေၾကးေငြမ ားအျဖစသ္ာ အသံ းျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ပံ ေငြမ ားကိ  ခရိ င္-အျပင္ဘက္ရွိ က န္က စရိတ္မ ားကိ  ေထမိရန္၊ 
ခ ာတာေက ာင္းမ ား သိ ႔မဟ တ္ ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းေရြးခ ယ္မႈေအာက္ရွိ ရရွိုိႏ င္သည့္ အျခား ေရြးခ ယ္မႈမ ားအတြက္ အသံ းမျပဳုႏိ င္ပါ။ 

GSNS ေလွ ာက္လႊာကိ  DeKalb ေကာင္တီ ခရိ ငေ္က ာင္း ဝဘ္ဆိ ဒ္ www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ ၌လည္း 
ရယူုႏိ င္ပါသည္။ 

GSNS ပရိ ဂရမ္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ ေက ာင္းသား၏ မိဘ/အ ပ္ထိန္းသူ အေနျဖင့္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ 
ေက ာင္းသားကိ  ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္အတြင္း၌ ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းမွ အျခား ခြင့္ျပဳခ က္ရ ျပည္သူပိ င္ေက ာင္းသိ ႔ အရည္အေသြးျပည့္ 
မီေသာ ေက ာင္းစာသင္ုွႏစ္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔စြ မ ားအတိ င္း ေက ာင္းေျပာင္း ေရႊ႕ုိႏ င္သည္ - 

1. ုႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ 15 ရက္ - အေၾကာင္းအရာ ေလွ ာက္လႊာေဖာင္ တင္ရန္ မလိ ပါ။ 
2. ုႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ 15 ရက ္- အေၾကာင္းအရာမွတ္တမ္း ေဖာင္ တငရ္န္ လိ အပ္သည္ (GaDOE ဝဘ္ဆိ ဒ္တြင္ ေလွ ာက္လႊာေဖာင ္

ရယူုႏိ င္သည္)။ 
3. ုႏွစ္စဥ္ မတ္လ 4 ရက ္- အေၾကာင္းအရာမွတ္တမ္း ေဖာင္ တင္ရန္ လိ အပ္သည္။ 

အကယ္၍ မိဘ/ အ ပ္ထိန္းသူမွ ေက ာင္းသားအား ပ ဂၢလိကေက ာငး္ ေရြးခ ယမ္ႈ အခြင့္အလမး္ထ တြင္ ပါဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ ပ့ါက 
GSNS ပရိ ဂရမ္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ ေက ာင္းသား၏ မိဘ/ အ ပ္ထိန္းသူသည္ ပညာသင္ဆ  ေလွ ာက္လႊာအတြက္ 
အေၾကာင္းအရာ ေလွ ာက္လႊာေဖာင္ကိ  Georgia ပညာေရးဌာန (GaDOE) ထံသိ ႔ ေက ာင္းစာသင္ုႏွစ္အတြင္း၌ ေန႔လယ္ 12 နာရ၊ီ 
ဒဇီငဘ္ာလ 15ရက ္သိ ႔မဟ တ ္မတလ္ 4ရက္ ုွႏစစ္ဥ္ တင္ရပါမည္ ။ ဤေန႔စြ မ ား ေက ာ္လြန္ျပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္မူ 
ေလွ ာက္လႊာေဖာင္မ ားအား လက္ခံမည္ မဟ တ္ေပ။ 

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

