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FY17 GEORGIA ESEA စမီ ခန႕္ခ ြဲေရ်ား ျျျ်္ားပယေ္ ကာျ်္ား ာရာ်ား ျစ္ာဝငာ ေက်ာျ်္ား်ေျခ်ေန်ာ်ား မ အေ  ေပ်ားစာ 
 

စကာ္ျအ္ာဝ 6 ရက၊္ 2016 ခိုုွႏစ္ 
 

ေဝ်ားစာ်ား်ပေ္ ာ မ အ(မ်ာ်ား)/ ိ်ုပေ္ န်္ား (ူမ်ာ်ား)ချ္္်ာ :  
 

1965 ခိုုႏွစ္ မဝူာန္်ားုႏွျ္ႏ မူဝာန္်ားဝ န ္ပလာေရ်ား ်ကာ္ေပေဒ (ESEA)  လ္ ေဂ်ာ္ဂ်ီရာ ESEA က ိုကလ္ီမႈ ာရာ်ား ျေ္က်ာျ္်ားာ ျ္  ျ္ ကာ်ားေပ်ားမႈ ုႏွျ္ႏ/  ို႔ 
 က္ေမ ်ားမႈဝိုပ္ျန္်ား်ျပျ္ ေက်ာျ္်ား ဂိုး္ေရာျ္်ေျခ်ေနာ ို႔်ာ က္ ေက်ာျ္်ား ာ်ားေက်ာျ္်ား မူ်ာ်ားက ို မလ္  ို႔ေကာ
မလ ္ ို႔ေကာျ္်ားစ ာ ျပျ္ငျဝ္ိုပ္ေငာျ္ပ ိုာ ို႔ုႏွျ္ႏပ ာ္ က္ါပီ်ား ်ငျ္ႏ I ေက်ာျ္်ားာစခ္ိုာ ျ္  ျ္ ကာ်ားေန လ္ႏ ကေဝ်ားမ်ာ်ားရွ  ူ မ အမ်ာ်ား (  ို႔) ိ်ုပေ္ န္်ား ူမ်ာ်ားက ို ်
်  ေပ်ား  ာ်ားရန္ ဝ ို်ပ္ပ  လ္္   
 

Georgia   ESEA Flexibility Waiver   2015 ျပန္ဝလ္ဖ ြဲ႕စလ္်ားမႈာ ျ္ ာ က် လ္ႏ Title I ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ ္ငို၊ ာေီ်ားစာ်ားေပ်ား   ို
  ို႕မဟိုာ ္်ေဝ်ားေပ်ားေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား်ျဖစ္ ငက္ဝက္  ာ္မာွ္ခ ရပ ဝ မ္ႏမလ္္  ျျျ္်ားပယေ္ ကာျ္်ား ာရာ်ား ျ္ စာဝငာ လ္ ေကာဝ ပု္ႏွျ္ႏ ် က္ေမ ်ား မ္်ားေက်ာ
် က္ေမ ်ား မ္်ားေက်ာျ္်ား ် ျ္ႏစ မ္်ားေငာျု္ႏ ိုျ္မႈ လငန္ျပခ်က္ (CCRPI)က ို ေက်ာျ္်ားာစေ္က်ာျ္်ားစီ  ာ ိုျ္်ားာာမႈစနစ ္လ္ Georgiaရွ  
ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား်ာ်ားဝို ်ား်ာ က္ ာျ္ျပမႈ ကာ္ျဖစ္ျပီ်ား ေက်ာျ္်ား ာ်ားမ်ာ်ား ေကာဝ ပ္ ုႏွျ္ႏ/  ို႕မဟိုာ္ ် က္ေမ ်ား မ္်ားေ ကာျ္်ားရာာ ျ္ ေ်ာျ္
ေ်ာျ္ျမျေ္စရန္ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား မလ ္ ို႕ ျပျင္ျ္ေနပို က ို စီစစ္ု ေက်ာျ္်ားာစ္ေက်ာျ္်ားစီ်ာ က္ ်မွာက္ ို 0-100 ေ  ပ ႏပ ို်ားေပ်ားော်ားပ  လ္္  
 

2015 စာ ျု္ႏွစ္်ာ က္ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား်ာ်ားဝို ်ား CCRPI ရမာွ ္လ္ ေ်ာျ္ျမျမ္ႈ၊ ဝိုပေ္ငာျ္မႈ၊ ေ်ာျ္ျမျ္မႈ က ြဲျပာ်ားမႈုႏွျ္ႏ စ န္ေခ္မႈ
စ န္ေခ္မႈမ်ာ်ားက ို ေပ ျ္်ားော်ားျချ္်ား ျဖစပ္  လ္္ ္ဟ ိုျွာန  ာျ္ျပခ်က ္လ ္2015 ပလာ ျ္ုႏစွ္်ာ က္ မဝူာန္်ားေက်ာျ္်ား (ES) 64.8, ်ဝယာ္န္်ားေက်ာျ္်ား 
(MS) 66.3 ုႏွျ္ႏ ်ေကာ္န္်ားေက်ာျ္်ား (HS) 71.8 CCRPI ရမာွက္ ို လငန္ျပပ  လ္္  ္ဟ ိုုန  ေက်ာျ္်ား်ာ်ားဝို ်ား်ာ က္ ပ်မ္်ားမွ်ရမာွ ္လ္ 67.7 ျဖစ္ပ  လ္္   
 ျ္ႏကေဝ်ား  ေက်ာျ္်ား ာမ္ာွ္မႈက ို ေဖာ္ျပပ  လ္္ http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-
Assessment/Accountability/Pages/default.aspx 
 

ာေီ်ားစာ်ားေပ်ားေက်ာျ္်ားမ်ာ်ားုွႏျ္ႏ ်ေဝ်ားေပ်ားေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္ ျပလ္နယ္်ုွႏ ႕ စီစစ္်ကြဲျဖာ္မႈာ ျ္ ေက်ာျ္်ား ာ်ားမ်ာ်ား  ေ်ာျ္ျမျ္မႈက ို ်ေျခခ ု  ာ္မာွ္ခ ရပ  လ္္ 
 ာ္မာွ္ခ ရပ  လ္္   ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္ ာေီ်ားစာ်ားေပ်ား   ို႕မဟိုာ္ ်ေဝ်ားေပ်ား ေက်ာျ္်ား်ေျခ်ေန်ာ က္ ်ေ က္ စ ် ာ ိုျ္်ား မျဖစမ္ီ 
မျဖစ္မီ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ ္္ာ ို႕  ေနရာ ာ္မာွမ္ႈက ို ေ န္်ားော်ားပ  လ္္   ငိုရေက်ာျ္်ား ာ်ားမ်ာ်ားက ို ုႏွစစ္ာေ္ ်  ် မွာ္ျပ ော်ားပ  လ္္    
 

 Tital I ငိုရေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္    ာေျရ္ွာ်ားေ ာ ဝိုပေ္ငာျ္ခ်က္်ျမျ္ႏမ်ာ်ားျဖျ္ႏ ေက်ာျ္်ား   ို႕မဟိုာ ္ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ားက ို ျပလ္နယ္  ်ျမျ္ႏငို ်ား်ျ
်ျမျ္ႏငို ်ား်ျဖစ္ ျမွျႏာျေ္နပ  လ္္ ္ာ ို႕်ာ်ား ုႏွစစ္ာေ္ ်  ်မာွ္ျပ ပ ္ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္ ာေီ်ားစာ်ားေပ်ား   ို႕မဟိုာ္ ်ေဝ်ားေပ်ား ေက်ာျ္်ား်ေျခ်ေ
ေက်ာျ္်ား်ေျခ်ေန်ာ က္ ်ေ က္ စ ်ာ ိုျ္်ား မျဖစ္မီ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္ ္ာ ို႕  ေနရာ ာမ္ာွ္မႈက ို ေ န္်ားော်ားပ  လ္္ ျပလန္က ္ CCRPI   
်စ ာ္်ပ ိုျ္်ားျဖစ္ေ ာ ျပလ္နယ္်ုွႏ ႕ စီစစမ္ႈမ်ာ်ားာ ျ္ ုႏစွ္ေပ ျ္်ားမ်ာ်ားစ ာေက်ာ္ျပီ်ား "ေက်ာျ္်ား ာ်ား်ာ်ားဝို ်ား" ဒိုာ    
ဝိုပေ္ငာျ္ခ်ကာ္ ို်ားာက္ရန္ စ မ္်ားေ်ာျ္ရလ္ုႏွျ္ႏ ာ ို်ားာက္မႈ ဝိုပ္ေငာျခ္်ကမ္်ာ်ားက ို ်ေျခခ ကာ ျပလ္နယ္ရွ  10% ာ ျ္ ်ငျ္ႏျပျ္ ဝို
ဝိုပေ္ငာျ္ခ်က္ ာ ို်ားာကမ္ႈာ ျ္ ပ  ျ္ပ  လ္္  

 

 ျပလ္နယ္  CCRPI   ်စ ာ္်ပ ိုျ္်ား   ို႕မဟိုာ ္60 ရာခ ိုျု္ႏႈန္်ားေ်ာက္ ေဝ်ားုႏွစာ္ာ အ ြဲ႕ယူ
အ ြဲ႕ယမူႈ ုႏျွ္ႏ ်ေကာ္န္်ားေက်ာျ္်ားမ်ာ်ားျဖစ္ေ ကာျ္်ား ျပလ္နယ္်ုွႏ ႕ စီစစ္်ကြဲျဖာ္မႈာ ျ ္ကျ မ္်ားက်ျမ္ႈ စလ္်ားမ်ာေ္်ားမ်ာ်ား်ာ ိုျ္်ား 
"ေက်ာျ္်ား ာ်ား ်ာ်ားဝို ်ား" ိ်ုပ္စို  ေ်ာျ္ျမျ္မႈက ို ်ေျခခ ု ျပလ္နယရ္ွ  Title I - 5% ရွ  ာေီ်ားစာ်ားေပ်ားေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား ျဖစ္ပ  လ္္္ 

 

 ်ေဝ်ားော်ား ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား လ္ ျပလန္ယ္မွ CCRPI   ာစ္စ ာာ္စပ္ ိုျ္်ားျဖစ္ လ္ႏ ျပလ္နယ္်ာ ိုျ္်ား်ာာျဖျ္ႏ ်ကြဲျဖစ္စ
်ကြဲျဖစစ္စ္ေင်ားခ်ကာ္ ို႔ာ ျ္ ာာ္ေျမာကက္ ်မ္်ားက်ျ္မႈက်င န မ္ႏပ ်ား လ္ႏ ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈျဖျ္ႏ ိ်ုပ္စိုခ ြဲ (  ို႔) ိ်ုပ္စိုခ ြဲမ်ာ်ားရွ  လ္ႏ ျပ
ျပလ္နယ္်ာ ျ္်ားမွ ်ငျ္ႏ I ေက်ာျ္်ားာ ို႔  ်န မ္ႏင ို်ား 10% ာ ို႔ာ ျ္ ပ  ျ္ က လ္္ 

 

 

ေဒ ကာ္ာ R. Stephen Green 
လငန္ ကာ်ားေရ်ားမွ ်ား 

Dr. Lisa Martin  
ပလာေရ်ားုွႏျ္ႏ  ျရ္ ို်ားလငန္်ားာမ္်ား ာာ နခ္  ် ကီ်ား
် ကီ်ားာန္်ား ်ရာရွ  
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မွာခ္်က္ -  ES = မဝူာန္်ားေက်ာျ္်ား၊ MS = ်ဝယာ္န္်ားေက်ာျ္်ားုႏွျ္ႏ HS = ်ေက္ာန္်ားေက်ာျ္်ား             *က ိုကလ္ ီလ္ႏ  ျ္ ကာ်ားေရ်ား ပ  ိုဂရမ္ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား 

ခ််ီားျမ ျ္ႏခ  ေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား *ာေ်ီားစာ်ားေပ်ား ေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား ်ေရ်ားေပ်ားော်ားေ ာ ေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား (်ငက္) 

2016 ခိုုွႏစ္် ာ က ္်ျမျ္ႏင ို်ား စ မ်္ားေငာျမ္ႈ 
DeKalb Early College Academy 
 
2015 ခိုုွႏစ္် ာ က ္်ျမျ္ႏင ို်ား ာ ို်ားာကမ္ႈ 
Robert Shaw Theme School 
Champion Middle Theme School 
Marbut Elementary School 
 
*်ကယ္ု   ျ္ႏကေဝ်ား  ေက်ာျ္်ားက ို ်ေရ်ားေပ်ား   ို႕
  ို႕မဟိုာ ္်ေဝ်ားေပ်ား ေကာျ်္ားဟို ်မလေ္ပ်ားျပ်ီားပ က ေက်ာျ္
ေက်ာျ္်ားပလာေရ်ား ဝိုပေ္ငာျခ္်ကု္ႏျွ္ႏ ပာ ္က္ု
ပာ ္က္ု   ျ္ႏကေဝ်ား  ေက်ာျ်္ားမ ွ်ခ်က္် ဝကမ္်ာ်ား ုႏျွ္ႏ 
ုႏျွ္ႏ ာစု္ႏစွာ္ာာ ျ ္မလ ္လ္ႏ ပလာေရ်ား ်ေောက္်
်ေောက္် ပ ႏမ်ာ်ားက ို 
ေပ်ား်ပမ္လင္ ို လ္ႏ ်ခ်က္် ဝကမ္်ာ်ားစ ာကို  ရရွ မလ ္ျဖစပ္ 
စပ္  လ္္  

Peachcrest ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Toney ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Clarkston HS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Columbia HS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Cross Keys HS (အ ြဲ႔ရုႏႈန္်ား) 
McNair HS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Redan HS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Towers HS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Destiny Achievers Academy of Excellence 
(ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
 

* ်ေဝ်ားေပ်ား ေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား 
Allgood ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Bob Mathis ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Browns Mill ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Canby Lane ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Clifton ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 

Barack Obama ES, formally Clifton/Meadowview 
ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Kelly Lake ES 
Eldridge L. Miller (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Montclair ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
R. E. McNair Discovery Learning 
(ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Princeton ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Smoke Rise ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Snapfinger ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Stoneview ES (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Mary McLeod Bethune MS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Columbia MS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 
Freedom MS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ)  
Lithonia MS (ဝိုပ္က ိုျ္ေဖာ္ေငာျ္ုႏ ိုျ္မႈ) 

်ျခာ်ားေ ာ မ ာမ္ာွေ္ာ်ား လ္ႏ ေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား မ ာမ္ာွေ္ာ်ား လ္ႏ ေက်ာျ္်ားမ်ာ်ား 

DeKalb Alternative 
DeKalb Path Academy 
DeKalb Prep Academy 
International Community School 
International Student Center 
Leadership Prep Academy 
Margaret Harris Comprehensive 
UHS of Laurel Heights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

မဝူာန်္ားေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား မဝူာန်္ားေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား ်ဝယာ္န္်ားေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား ်ေကာ္န္်ားေက်ာျ်္ားမ်ာ်ား 
Avondale ES 
Briar Vista ES 
Brockett ES 
Cary Reynolds ES 
Cedar Grove ES 
Chapel Hill ES 
Columbia ES 
DESA 
Dresden ES 
Dunaire ES 
Edward L. Bouie ES 
Evansdale ES 
Fairington ES 
Fernbank ES 
Flat Rock ES 
Flat Shoals ES 
Hambrick ES 
Hawthorne ES 
Henderson Mill ES 
Hightower ES 
Huntley Hills ES 
Idlewood ES 
Indian Creek ES 
John R. Lewis ES 
Jolly ES 
Kingsley ES 
Laurel Ridge ES 

Livsey ES 
Marbut ES 
McLendon ES 
Midvale ES 
Murphy Candler ES 
Narvie J. Harris ES 
Oakcliff ES 
Oakview ES 
Panola Way ES 
Pine Ridge ES 
Pleasantdale ES 
Rainbow ES 
Redan ES 
Robert Shaw ES 
Rock Chapel ES 
Rockbridge ES 
Rowland ES 
Shadow Rock ES 
Stone Mill ES 
Stone Mountain ES 
Wadsworth Magnet 
School for High 
Achievers 
Woodridge ES 
Woodward ES 
Wynbrooke ES  

Cedar Grove MS 
Champion Middle 
Theme 
Chapel Hill MS 
Druid Hills MS 
Henderson MS  
McNair MS 
Miller Grove MS 
Redan MS 
Salem MS 
Sequoyah MS 
Stephenson MS 
Stone Mountain MS 
Tucker MS 
 
 
 

Arabia Mountain HS 
Cedar Grove HS 
Druid Hills MS 
Chamblee Charter HS 
DeKalb Early College 
Academy 
Druid Hills MS 
Elizabeth Andrews HS 
Lakeside HS 
Lithonia HS 
Martin Luther King, Jr. HS 
Miller Grove HS 
Southwest DeKalb HS 
Stephenson HS 
Stone Mountain HS 
Tucker HS 

 

Intradistrict Tansfer Option (ေဒ ာ ျ္်ား ဝငြဲေျပာျ္်ားမႈ ေရ ်ားခ်ယ္ခ ျ္ႏ) စလ္်ားမ်ာေ္်ား လ္ DeKalb County ေက်ာျ္်ား္ဟ ိုု ာ  စလ္်ားကမ္်ား်ာ ိုျ္်ား ျဖစ္ပ 
ျဖစ္ပ  လ္္   ေဒ ်ာ ျ္်ား ေက်ာျ္်ား ာ်ား ဝငြဲေျပာျ္်ားမႈမ်ာ်ား်ာ က္  မ်ာ်ားျပာ်ားေ ာ ောာျ္်ားင ိုခ်က္မ်ာ်ားေ ကာျ္ႏ ေရ ်ားခ်ယ္ုႏ ိုျ ္လ္ႏ  ေက်ာျ္်ား်မ်ာ်ားစိုာ ျ္  ေနရာ မ
မရွ ောာႏပ ္ မ အမ်ာ်ား်ာ်ား 2016-2017 ်ာ က္ စာရျ္်ားေပ်ား  ျ္်ားရန္ ေဖာျမ္်ာ်ား ာျ ္ ျ္်ားုႏ ိုျရ္န္ ်ျမြဲ က  င ိုဝ်ကရ္ွ ပ  လ္္  ေနရာ မရွ ောာႏပ 
မရွ ောာႏပ က ေက်ာျ္်ား ာ်ားမ်ာ်ား်ာ်ား ေစာျ္ႏင ိုျ္်ားစာရျ္်ားာ ျ္ ော်ားရွ မလ္ ျဖစ္ပ  လ္္ ်ကယ္ု  ျ္ႏာ ျ္ ေနာကင္ကာ္ ြဲ ေမ်ားခ န္်ား   ို႕မဟိုာ္ ျပ နာ ာစ္စို ာ
ျပ နာ ာစ္စို ာစ္ရာ ရွ ပ က ေက််ားးူ်ားျပ ု School Choice Office (ေက်ာျ္်ားေရ ်ားခ်ယမ္ႈရို ်ား)  ို႕ 678.676.0035 မွာငျ္ႏ ငက ္ ယ္ပ ္ 
 

ေဝ်ားစာ်ားစ ာျဖျ္ႏ  
 
 
 
Dr. Lisa Martin 
ပလာေရ်ားုွႏျ္ႏ  ျရ္ ို်ားလငန္်ားာမ္်ား   
ာာ န္ခ  ် ကီ်ားာန္်ား ်ရာရွ  


