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DeKalb ေက ာင္ တေက  ာငင္း အပုင္ ်ဳပငေရင္းးနငေမ  
 ူၾက ်ဳ္းငင္း အြးင  ္ာုငင္း  ွစ ရာငင္းသြာငင္း ႈ 

 ၾက ္ဏ ေ င္းေ  ္ရွ ေသ  ေ င္း္ြးငင္း   င္း 
 
2020-2021  ၾူက ်ဳ္းငင္း အြးင္  ာုငင္း ကစံ ငင္း ႈအ္ြာငင္း ပါ၀ာငၾကသ ူ  င္း 
ဤစကငရွာငသညင ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းအ္ြာငင္း  ေးရ ္စင္ု ရရွ ထ င္းေၾက ာငင္း သ ု႔ ဟု င္ ေးရ ္ ထ င္းေပင္းေၾက ာငင္း အသ ေပင္းအေၾက ာငင္းၾက င္း ႈက ု  
္ကင္ံရရွ ထ င္းမပတင္းး၊ 2020-2021 အြးင္ ုာငင္း ကံစ ငင္း ႈ ္ုပငားငင္းစစငအ္ြာငင္း  ပါ၀ာငၾက ညင    ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္းထံသ ု႔  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္း   
ေထ ကငပံ ေပင္းရးင မ စငသညငသည္။ အ င္း္ုံင္းအ္ြကင အေရင္းၾကတင္းေသ  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္း (Important Information for All)  ဟု   
ေ္ါာငင္းစစင္ပငထ င္းသညင  ေး ကငဆုံင္းအပ ုာငင္းအ င္း ေသ္  ေပါကင  ္ငရႈေပင္းပါသည္။  

ကစံ ငင္း  အ္ြာငင္း  ကြ  ငပုင္ ကေ္င္းသညင ေးရ ္ စင္ အု င္း ရရွ ္   ္ ွာင ကြ  ငပုငအေး ွာင  ေး ကငထပင  ညငသညင အဆာင    င္းက ု  

ဆကင္ကငေဆ ာငရြကငရ ညငးညငင္းသည္။  
အကနင၍ သာင္ကေ္င္းသညင ကံစ ငင္း ႈအ္ြာငင္း ထ ုာင္ံုေးရ ္စင္ုအ င္း ရရွ ္  ္ွ ာင    င္း ၾက  တအ္  းငအ္ြာငင္း သာင ထံသ ု႔ ေက  ာငင္း ွ  

ဆကငသြနင္  ညင မ စငသညငသည္။  အကနင၍ စ ရြကငစ ္ ငင္းသညင  ္ငရႈ၍ ရမ စငေး္ွ ာင သ ု႔ ဟု င္ သကင္ ငင္းေက  င္ြးငေး္ွ ာင  

စ ရြကငစ ္ ငင္းအ င္း ေး ကငထပငမပးင္ညငပ ု႔ေပင္း  ု႔ ေက  ာငင္း ွ ေ္ ာငင္းဆ ေုက ာငင္း ေ္ ာငင္းဆ ုေပ ညငသည္။   ထ ု႔မပာင က းငရွ ေးေသ   
စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္းက ု္ညငင္း အတင္းေ င္း္င ွ္စငဆာင  အတ္ကငထေရ းစငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ေပင္းပု ႔ေပင္းရးင ေက  ာငင္း ွ ေ္ ာငင္းဆ ု ညင မ စငသညငသည္။  

က းငရွ ေးေသ  စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္း္ စ ရာငင္းအ င္း ကံစ ငင္း ႈအမပတင္းေး ကင ြ္ာင   ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္း အ င္း္ုံင္းထံသ ု႔ ေပင္းပု ႔္  မပတင္းး၊ ဇြးင္ 30 ရကငး၊  
2020 ္ြာင္ညငင္း ေး ကငထပင္စငၾက  င ေပင္းပ ု႔္  သညငး၊ ထ ု႔မပာင  ူၾက ်ဳ္းငင္းအ္ြကင ္ရ ုာင၀ကငဘငဆ ုဒငမ စငသညင  ေ  ငမပပါ ္ညငင္း အ္ြနင္က ူ  

၀ာငေရ ကငၾကညင ရႈ  ုာငပါသညင - www.dekalbschoolsga.org/pre-k  (က ုင္းက င္းၾကညင ရႈရးငအ္ြကင)သည္။ 

ကစံ ငင္း ႈ္ ပုငားငင္းစစငအ္ြာငင္း ကြ  ငပုင္ ကေ္င္းအ င္း ေစ ာင ဆ ာုငင္းစ ရာငင္းအ္ြာငင္း  ထညင သြာငင္း္  ္  ွာင ကြ  ငပုငအေး ွာင  ေး ကငထပင  

 ညငသညင အဆာင    င္းက  ုဆကင္ ကငေဆ ာငရြကငရ ညငးညငင္းသည္။ 
ထ ုာင္ံုေးရ  ကံစ ငင္း ႈအ္ြာငင္း ေရြင္း္ နင ္ံရေသ  ေက  ာငင္းသ င္း   င္း  ွးငသ ွ သညင  အ္ ုအေ္  ကင   ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းအ္ြာငင္းသ ု႔   
ေရ ကငရွ သြ င္း ညင မ စငသညငသည္။ စစငစ္ ငစးစငသညင ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းေပင္ြာင ေက  ာငင္းသ င္း   င္းအ င္း းံပါ္ငအစစငအ္ ုကင  စတစစငေပင္းသြ င္း ညင   

မ စငသညငသည္။ ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းေပငရွ      ္ ု႔ကေ္င္း္ ေးရ ္ ထ င္း ႈးံပါ္ငအ င္း   ဘ/အုပငထ းငင္းသူ   င္းထံသ ု႔ အတင္းေ င္း္ငေပင္းပ ု႔၍  

အသ ေပင္းအေၾက ာငင္းၾက င္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  ထ ုာင္ံုေးရ    င္း မာာငင္းဆးငင္း္ံရသညင အ္ါ သ ု႔ ဟု င္  ္ကင ႊ္္ငအရႈံင္း္ံ္ ုကငသညင အ္ါ္ြာင္ညငင္း   
ေက  ာငင္းအေး ွာင  ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းေပင ွ ေး ကငထပင  သ င္းစု္စငစုထ ံအသ ေပင္းအေၾက ာငင္းၾက င္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။ အဆ ုပါအ္  းင  သာင အေး ွာင  
သာင ကေ္င္း္ ထ ုာင္ံုေးရ အ င္း ေသ္  ေစရးငအ္ြကငာွ  ေး ကငထပငေသ  အဆာင    င္းက ု ေဆ ာငရြကငေပင္း  ု႔ ္ ုအပင ညင မ စငသညငသည္။  ေက  ာငင္းသညင 
စ ရာငင္းသြာငင္း ႈဆ ုာငရ  ္ ၀းင္ံ္စငစတင္းက ု ္ ၀းင္းင႔အပငထ င္း ညငမ စငမပတင္းး၊ ထ ု႔ေး ကင အတင္းေ င္း္င ွ္စငဆာင  အတ္ကငထေရ းစငးညငင္း္ ငင္းအသံုင္းမပ်ဳ၍  
စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္းအ င္း ေပင္းပ ု႔ရးငအ္ြကငာွ    ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္းထံသ ု႔ ညႊးငၾက င္း္ ကင   င္း အသ ေပင္းအေၾက ာငင္းၾက င္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  
 
2020-2021  ၾူက ်ဳ္းငင္း အြးင္  ာုငင္း ကစံ ငင္း ႈ္ ြာင  ပါ၀ာင္   သညင  ေ္ ွ ကငထ င္းသအူသစင   င္း 
ဤစကငရွာငသညင 2020-2021 အြးင္ ုာငင္း ကံစ ငင္း ႈ ္ုပငားငင္းစစငအ္ြာငင္း  ပါ၀ာင  ုာင္  မ္ာငင္း ရွ သည ငး၊ ထ ု႔မပာင/သ ု႔ ဟု င္  ေဒသ္ံေက  ာငင္းသ ု႔   

ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္း ေ္ွ  ကင ႊ္ ္စငေစ ာငအ င္း ေပင္းပ ု႔ထ င္းေသ    ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္းထံသ ု႔  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္း   ေထ ကငပံ ေပင္းရးင   
မ စငသညငသည္။ အ င္း္ုံင္းအ္ြကင အေရင္းၾကတင္းေသ  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္း (Important Information for All)  ဟု   ေ္ါာငင္းစစင္ပငထ င္းသညင    

ေး ကငဆုံင္းအပ ုာငင္းအ င္း ေသ္  ေပါကင  ္ငရႈေပင္းပါသည္။  

အကနင၍ ကြ  ငပုင္  ု႔  သ င္းစသုညင ကစံ ငင္း ႈအ္ြာငင္း  ပါ၀ာင္   မ္ာငင္း ရွ ပါက ကြ  ငပုင္ ကေ္င္း  ၾူက ်ဳ္းငင္း ထ ာုင္ ံုေးရ ္စင္ အု င္း ရရွ ရးငအ္ြကင ကြ  ငပုင 
 ညငသ ု႔ ေ္ ွ ကငထ င္း  ုာင ညငးညငင္းသည္။  
ထ ုာင္ံုေးရ  ရရွ   ုာငေသင္းမ္ာငင္း ရွ း၊ ရွ  ၾကညင ရႈရးငအ္ြကင စတင္းစြ ပထ ဆံုင္း ေက  ာငင္းသ ု႔ ဆကငသြနငမ္ာငင္းမ ာင  စ္ာငပါသည္။  အကနင၍   ြာင ေပင္းထ င္းေသ    

ေးရ ္စင္ ု က းငရွ ေးေသင္း္ွ ာင ေက င္းဇူင္းမပ်ဳမပတင္း ေး ကငေ င္း္ြးငင္းအ င္း ဆကင္ကင ၾကညင ရႈသြ င္းေပင္းပါသည္။  အကနင၍ ထ ုာင္ံုေးရ    င္း  ရရွ   ုာငေ္  ္ွ ာင ူ  
သာင အေး ွာင  ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္းေ္ွ  ကင ႊ္  ္စငေစ ာငအ င္း မ ညင စြကငက း၊ ထ ု႔ေး ကင ေက  ာငင္း္ စ ရာငင္းသြာငင္း ႈဆ ုာငရ  ္ ၀းင္ံထံသ ု႔  

အတင္းေ င္း္င ွ္စငဆာင  အတ္ကငထေရ းစငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ေပင္းပ ု႔ေပင္း  ုာငပါသညငသည္။  ေက  ာငင္း္ စ ရာငင္းသြာငင္း ႈဆ ုာငရ  ္ ၀းင္ ံ ွ   ညငသူ ညင၀ါမ စငေၾက ာငင္း  
သာင ေသ္   သ ရွ ္ွ ာင ူ ေက င္းဇူင္းမပ်ဳမပတင္း ေက  ာငင္းသ ု႔ ဆကငသြနငပါသည္။  ေစ ာင ဆ ုာငင္းစ ရာငင္း ေ္ွ  ကင ႊ္ အ င္း ္ရ ုာင္  ၾူက ်ဳ္းငင္း၀ကငဘငဆ ုဒငေပငရွ  “Apply  
Now (န္ုေ္ွ  ကငထ င္းရးင)” ္ကငဘငေအ ကငး၊ စ   ကင ွ ္ ေအ ကငေမ္္ြာင ေ္ြြင္ ေတြ႕ ရွ   ုာငပါသညငသည္။ www.dekalbschoolsga.org/pre-k. 

အကနင၍ ေက  ာငင္း္ြာင ထ ာုင္ ံုေးရ ္စင္  ုက းငရွ ေးေသင္း္ ွာင စ ရာငင္းသြာငင္းရးငအ္ြကင ေး ကငထပင ညငသညင အဆာင    င္းက  ုေဆ ာငရြကငရ ညငးညငင္းသည္။ 
ေ  ငမပထ င္းသညင  ္ာင ္င https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/.ေပင္ြာင က္စင ွ ပငမ္ာငင္းမ ာင  2020-2021   
ေက  ာငင္းသ င္းသစင စ ရာငင္းသြာငင္း ႈ ေ္ွ  ကင ႊ္ ေ  ာငအ င္း ပံုရ ပငေန ာငင က ကရနငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  မ ညင စြကင  ုာငပါသညငသည္။  



RMESEBU  

2020-2021 ေက  ာငင္းသ င္းသစင စ ရာငင္းသြာငင္း ႈ ေ္ ွ ကင္ ႊ ေ  ာငအ င္း ကြ  ငပုင မ ညင စြကငမပတင္းသညင ေး ကင  ညငသညင္ ု႔ မ စင္   ညငးညငင္းသည္။  
စ ရာငင္းသြာငင္း ႈ ္ ုပငားငင္းစစငအ င္း မပတင္းေမ  ကငေဆ ာငရြကငရးငအ္ြကင ္  ုအပငသညင  စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္း ွာင သကငဆ ုာငေသ  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္းက ု  
 ွ ေ၀အသ ေပင္းရးငအ္ြကငာွ  သာင္ ေဒသ္ံေက  ာငင္းသညင သာင ထံသ ု႔ ဆကငသြနင္  ညင မ စငသညငသည္။  

 ၾူက ်ဳ္းငင္း္ြာင စ ရာငင္းသြာငင္းရးငာ ွ ေက  ာငင္းသ င္း္စငစတင္းအ္ြကင  ညငသညင  စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္းအ င္း ္ အုပငသးညငင္းသည္။  
ေ  ငမပပါ္ာင ္င https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ေပင္ြာင က္စင ွ ပငမ္ာငင္းအ င္းမ ာင  ္ ုအပငေသ  စ ရြကငစ ္ ငင္း   င္း  အ င္း္ံုင္း္   

မပတင္းမပညင စံုေသ  စ ရာငင္း္စင္ုအ င္း ေ္ြြင္ ေတြ႕ ရွ ရ ညငမ စငသညငသည္။ 
 
အ င္း္ံုင္းအ္ြကင အေရင္းၾကတင္းေသ  သ္ာငင္းအ္ ကငအ္ကင   င္း  

က းငင္း  ေရင္းဆ ာုငရ  က ကြနငေဆင္း ေ္ ွ ကင္ ႊ ေ  ာင 3231 အ င္း ေက  ာငင္းစ္ာင္   းငအ တ ကြ  ငပုင ေထ ကငပံ ေပင္း  ုာင္   မ္ာငင္း ရွ ္  ွာင  ညငသ ု႔ 
မ စင္   ညငးညငင္းသည္။  
DCSD  ူဝါဒ ကေ  ငမပသညင ွ  ကေ္င္း္စငစတင္းသညင ေက  ာငင္းစ္ာင္ကငသညင  ရကင ၃၀ အ္ြာငင္း သ ု႔ ဟု္င သကင္ ငင္းကုးငဆံုင္းသညင  ရကငအ္ြာငင္း  
၄ာငင္း္ ု႔္က းငင္း  ေရင္း က ကြနငေဆင္းထု င္းပံုစံ 3231 ရ ွရ ညငမ စငသညငသည္။ Covid-19 ကပငေဘင္းေၾက ာင ာွ  ဤစ ရြကငစ ္ ငင္းအ င္း  
အတ္ကငထေရ းစငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ရနူး၊ ေပင္းပ ု႔ရးငအ္ြကင သာင အ္ကငအ္ ရွ ္ွ ာင ေက င္းဇူင္းမပ်ဳမပတင္း သာင္ေက  ာငင္းသ ု႔ အတင္းေ င္း္ငေပင္းပ ု႔ပါသည္။  ္ရ ုာငအေး ွာင   
COVID-19 ကပငေဘင္း အေမ္အေးအ င္း ဆကင္ကင ေ္ ္ ေစ ာင ၾကညင သြ င္း ညင မ စငမပတင္းး၊ DeKalb ေက ာင္တ က းငင္း  ေရင္းဘု င္အ ြ ြင္ ေတြ႕း၊ ေရ ေါ  
ထ းငင္း္ ်ဳပငေရင္း  ွာင  က ကြနငေရင္း စာင္    င္းး၊  ွာင  ္ူထုက းငင္း  ေရင္းရ း အစရွ သညင္ ု႔ထံ ွ ္ ငင္းညႊးင္ ကင   င္းအေပင္ြာင အေမ္္မံပတင္း  
အး ေါ္ငဆုံင္းမ ္င္ ကင   င္းက ု ္  ွ္ငသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  ေက  ာငင္း   င္း မပးင္ညင ြာင ္ွစငမပတင္းသညင ွစ၍ ရကငေပါာငင္း 30  အ္ြာငင္း   

ေ္ွ  ကင ႊ္ ေ  ာငအ င္း ေထ ကငပံ ေပင္း  ုာငမ္ာငင္း  ရွ ္ွ ာင သ ု႔ပါက ေ္ွ  ကင ႊ္ ေ  ာင သ ု႔ ဟု င္ က ကြနငေဆင္းအ္ြကင ္  းငင္းဆ ုထ င္း ႈ  

အေထ ကငအထ င္း  ပါရွ ဘ  ကေ္င္းသညင အ္းငင္းသ ု႔ မပးင္ ညင္ကငေရ ကင  ုာင ညင  ဟု င္ေပသည္။  ္  းငင္းဆ ုထ င္း ႈအမပတင္းေး ကင   
ေး ကငထပငစတ မံပာငဆာင ႈ ေ္ွ  ကင ႊ္ ေ  ာင  ပါရွ ပါက္ညငင္း ကေ္င္းသညင ေက  ာငင္း မပးင္ညင္ကငေရ ကင  ုာင ညင  ဟု င္ေပသည္။ အဆ ုပါ ပံုစံ  
 ေပင္းထ င္းသညင အ္ြကင ကေ္င္းသညင ၁၀ ရကငဆကင  ္ုကင ပ ကငကြကင္ွ ာင  ူႀက ်ဳအ္းငင္းရ ွ ကေ္င္း္ ထ ုာင္ံုေးရ က ု ္ကင္ႊ င္္ံရ ညင မ စငသညငသည္။ 

အကနင၍ အၾက င္းအ ရံုး၊ အမ ာငအ ရံုး၊ သြ င္းဘကငဆ ာုငရ   ာွင  အဟ ရဆ ာုငရ  ေ္ ွ ကင္ ႊ ေ  ာင 3300 အ င္း ေက  ာငင္းစ္ာင္   းငအ တ  ကြ  ငပုင   
ေထ ကငပံ ေပင္း  ုာင္   မ္ာငင္း ရွ ္  ွာင  ညငသ ု႔ မ စင္   ညငးညငင္းသည္။  
ဤပံုစံက ု ကေ္င္းေက  ာငင္းစ္ကငသညင ွ ရကငေပါာငင္း ၉၀ အ္ြာငင္း သ ု႔ ဟု င္ သကင္ ငင္းကုးငဆံုင္း ညင ရကင္ြာင မ ညင သြာငင္းရ ညငဟု DCSD ေပင္စတက   
ေ  ငမပထ င္းသညငသည္။ Covid-19 ကပငေဘင္းေၾက ာင ာွ  ဤစ ရြကငစ ္ ငင္းအ င္း အတ္ကငထေရ းစငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ရနူး၊ ေပင္းပ ု႔ရးငအ္ြကင သာင  
အ္ကငအ္ ရွ ္ွ ာင ေက င္းဇူင္းမပ်ဳမပတင္း သာင္ေက  ာငင္းသ ု႔ အတင္းေ င္း္ငေပင္းပ ု႔ပါသည္။  ္ရ ုာငအေး ွာင  COVID-19 ကပငေဘင္း အေမ္အေးအ င္း  ဆကင္ကင   

ေ္ ္ ေစ ာင ၾကညင သြ င္း ညင မ စငမပတင္းး၊ DeKalb ေက ာင္တ က းငင္း  ေရင္းဘု င္အ ြ ြင္ ေတြ႕း၊ ေရ ေါ ထ းငင္း္ ်ဳပငေရင္း  ွာင  က ကြနငေရင္း စာင္    င္းး၊  ွာင   

္ူထုက းငင္း  ေရင္းရ း အစရွ သညင္ ု႔ထံ ွ ္ ငင္းညႊးင္ ကင   င္းအေပင္ြာင အေမ္္ံမပတင္း အး ေါ္ငဆုံင္းမ ္င္ ကင   င္းက ု ္  ွ္ငသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  
 ေက  ာငင္း   င္း မပးင္ညင ြာင ္စွငမပတင္းသညင ွစ၍ ရကငေပါာငင္း 30 အ္ြာငင္း ေ္ွ  ကင ႊ္ ေ  ာငအ င္း ေထ ကငပံ ေပင္း  ုာငမ္ာငင္း  ရွ ္ွ ာင သ ု႔ပါက ကေ္င္းသညင  
အ္းငင္းသ ု႔ မပးင္ညင္ကငေရ ကင  ုာင ညင  ဟု င္ဘ  အစတအစစငအ္ြာငင္း ွ ထြကင္ြ ရသညင ရ္ဒငက ု ရရွ ေက ာငင္း ရရွ   ုာငပါသညငသည္။  

 ႀူက ်ဳေက  ာငင္းသ င္း   င္းအ္ြကင ေက  ာငင္းေ္င္  းင  ဝူါဒ္စင္  ုရ ွပါသ္ င္းသည္။ 
ရွ ပါသညငး၊  ူၾက ်ဳေက  ာငင္းသ င္း   င္းအ္ြကင ေက  ာငင္းေ္င္  းငဆ ုာငရ   ူ၀ါဒ္စင္ု ရွ ပါသညငသည္။  COVID-19 ေၾက ာင ာွ  ေက  ာငင္းေ္င္  းငဆ ုာငရ   
 ြ ငင္း ံမပာငဆာင္ ကငအ္  ်ဳြင္ ေတြ႕က ု ထု္ငမပးငထ င္းမပတင္း မ စငပါသညငသည္။ ေက  ာငင္းသ င္း   င္းအ င္း  ူၾက ်ဳအ္းငင္းေး႔္ြာင ပါ၀ာငေဆ ာငရြကငၾကရးင ေ ွ  င ွးငင္းထ င္းမပတင္းး၊  

ဤေး႔္ြာင 1 း ရတၾက မ ာင ေသ  ပံုရ ပငေန ာငင က ကရနငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ပ ု႔္ သာငၾက င္း ႈ ပါ၀ာင ညင မ စငမပတင္းး၊ ၎ေး ကင ြ္ာင က းငရွ ေးေသ အ္  းငအ င္း  
 ူၾက ်ဳဆရ မ စငသ ူွ ညႊးငၾက င္းသညင  ေးအ  ငအ္ြာငင္း ေး႔စ စင ္ႈပငရွ င္းေဆ ာငရြကင ႈ   င္းက ု ေဆ ာငရြကငသြ င္းရ ညင မ စငပါသညငသည္။   
္  းငင္းဆ ုစတစစငထ င္း ႈ   င္းေၾက ာင  သ ု႔ ဟု င္ အမ္ င္းေသ  ၾက ်ဳ္ာင သ ရွ   ုာငသညင  အစတအစစင   င္းေၾက ာင  သာင္းငင္း   င္းအ င္း ္ြ္ငသြ င္းသညင  ေး႔   င္း ြ္ာင ူ  
 ွ္င္ ငင္း္ာငရ ုကငကူင္းထ င္းေသ  င က ကရနင သာင္းငင္းစ    င္းအ င္း ေး ကင ွ မပးင္ညင  ၾကညင ရႈ  ုာင ညင   မ စငပါသညငသည္။   ေက  ာငင္း   င္း   

မပးင္ညင ြာင ္ွစငမပတင္းသညင ာွင ္စငမပ ်ဳာငးကင ေက  ာငင္းပည သာင ွစင္စငေ္ွ  ကင္ုံင္း ေက  ာငင္းသ င္း   င္းအေး ွာင  အ္  းငမပညင  သာငၾက င္းပ ု႔္  ႈ   င္း ြ္ာင  
္ကငေရ ကငပါ၀ာငရးင ေ ွ  င ွးငင္းထ င္းပါသညငသည္။  အကနင၍ ေဆင္းဘကငဆ ုာငရ  ္ြာင မပ်ဳ္ ကင  ရွ ဘ  ကေ္င္း္စငစတင္းသညင ဆနငရကငဆကင  ္ုကင  

ပ ကငကြကင္ွ ာင သ ု႔ ဟု င္ ေး ကငက ္ွ ာင Bright form the Start  ွ ထု င္မပးငသ င္ ွ္ငထ င္းသညင  ္ ငင္းညႊးင္ ကင   င္း ွာင အညတ ကေ္င္းအ င္း  
အ္းငင္း ွ ထု င္ ညငမ စငပါသညငသည္။  ထ ု႔မပာင အကနင၍ ကေ္င္းသညင အမ  ္ ငင္း္ ု  ္ု ေး ကငက ေ္ ရွ ေၾက ာငင္း သ ု႔ ဟု င္ ေက  ာငင္း ွ ေစ စြ   
ထြကင္ြ ေ္ ရွ ေၾက ာငင္း ေ္ြြင္ ေတြ႕ ရွ ရ္ွ ာင္ညငင္း အၾကံေပင္းအ္ ုာငပာင္ံ  ွာင /သ ု႔ ဟု င္ ္ူ ႈေရင္း္ုပငသ င္း ္စငစတင္းသညင   ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္းထံသ ု႔  
ဆကငသြနငအသ ေပင္း ညငမ စငသညငသည္။  



RMESEBU  

 ၾူက ်ဳ္းငင္း   ဘ   င္း/အပုငထ းငင္းသ ူ  င္း္ ု႔အ္ြကင အမ္ င္းေသ  ပါ၀ာငေဆ ာငရြကင ႈဆ ာုငရ  ကးင႔သ္င္  ကငစညငင္း  စငင္း   င္း ္စငစံု္စငရ   ရွ ပါေသင္းသ္ င္းသည္။ 
ရွ ပါသညငး၊ အးညငင္းဆံုင္း ္စင ွစင္ွ ာင  ွစငၾက  ငး၊ ထ ု႔မပာင ္ ုအပငပါက ၎ထကငၾက  ငရညငပ ု  ုမပတင္း စတစစငေရင္းဆြ ထ င္းသညင     ဘ/အုပငထ းငင္းသူ   

ေ္ြြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြင္းေ ြင္း ႈ   င္း  ွာင  ကြးင ရးင႔အစညငင္းအေ၀င္း   င္း အစရွ သညင  ္ု႔အ င္း္ုံင္း္ြာင   ဘ   င္း/အုပငထ းငင္းသူ   င္း ွ  ပါ၀ာငေဆ ာငရြကငေပင္းၾကရးင   

ေ ွ  င ွးငင္းထ င္းသညငသည္။  COVID-19 ကပငေဘင္းေၾက ာင ာွ  ေ္ြြင္ ေတြ႕ဆံုစညငင္းေ၀င္းပြ    င္းအ င္း ပံုရ ပငေန ာငင က ကရနငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  ေဆ ာငရြကင ညငမ စငသညငသည္။     
ေ္ြြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြင္းေ ြင္းပြ /ကြးင ရးင႔စညငင္းေ၀င္းပြ    င္း ေဆ ာငရြကင ညင အ္  းငအ င္း ေက  ာငင္း  ွာင /သ ု႔ ဟု င္  ူၾက ်ဳ္းငင္းဆရ မ စငသူ ွ သာင ထံသ ု႔  

အသ ေပင္းအေၾက ာငင္းၾက င္းသြ င္း ညင မ စငမပတင္းး၊ င က ကရနငးညငင္း္ ငင္းအသံုင္းမပ်ဳသညင  ေ္ြြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြင္းေ ြင္းပြ /ကြးင ရးင႔စညငင္းေ၀င္းပြ က ု ္ ကငေရ ကငပါ၀ာင  ာုင ညင   
သကငဆ ုာငရ  ္ာင ္င   င္းက ု ေထ ကငပံ ေပင္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  (ေက  ာငင္း   င္း မပးင္ညင ြာင ္ွစငမပတင္းသညင ွာင ္စငမပ ်ဳာငးကင  
ဤ္ႈပငရွ င္းေဆ ာငရြကင ႈ   င္းသညင ္စငး ရတ္းင႔ ၾက မ ာင  ညငမ စငသညင)သည္။ 

ေက  ာငင္းစ္ာငသညင အ္ါ  ၾူက ်ဳေက  ာငင္းသ င္း   င္းအ္ြကင င က ကရနငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  အေ၀င္း  ွ သာငနေူ္ ္   ႈ အေ္ြြင္ ေတြ႕အၾက်ံဳ   င္းအ င္း  

ရာွငင္း္ာငင္းေမပ မပပါသည္။  
းညငင္းပည  အသံုင္းမပ်ဳရးင ္ ုဘ   ူၾက ်ဳေက  ာငင္းသ င္း   င္း အ င္း္ုံင္း ေဆ ာငရြကင  ုာင ညင  ရကငသ္ၱပ္င 4 ပ္ငၾက  အ  င္ြာငင္း ္ႈပငရွ င္းေဆ ာငရြကင ႈ   င္း  
စ ရြကင္စင္ုက ု ္ရ ုာင ွ ေထ ကငပံ ေပင္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။  င က ကရနငးညငင္း္ ငင္းမ ာင  သာငနူေ္ ္ စစငအေ္ အ္ြာငင္း ေ္င္းပ္င္ွ ာင္စငၾက  င  
ဤအ  င္ြာငင္း ္ႈပငရွ င္းေဆ ာငရြကင ႈ   င္းက ု ထု င္မပးငေပင္းသြ င္း ညငမ စငမပတင္းး၊ စ ေပး၊ သ္ ်ၤ /သ ပၸံး၊ ္ူ ႈေရင္း စ ္င္ံစ င္း ႈပ ုာငင္းဆ ုာငရ   ွာင   

အသကငအရြနငအ္ ုကင ပံု ွးငအ္ ုာငင္း ႈ္ပငရွ င္းေဆ ာငရြကင  ုာင ႈ/္ႈပငရွ င္း ႈ အစရွ သညင္ ု႔ ွာင  သကငဆ ုာငသညင  အနူအဆ   င္းက ု  
စူင္းစ ငင္းေ္ ္   ုာငရးငအ္ြကင မ စငသညငသည္။  ူၾက ်ဳဆရ သညင အတ္ကငထေရ းစငက ရ န ္စင္ ု္ုအ င္းမ ာင  ၀ာငေရ ကငရနူ  ုာင ညင  သာငနူေ္ ္  ႈ  
္ာင ္င္စင္ုအ င္း ေထ ကငပံ ေပင္းသြ င္း ညင မ စငသညငသည္။ 

FAQ ္ြာင ေ  ငမပ ထ င္းသညင  ေ င္း္ြးငင္း ေ င္း္ ာင္  ွာင  ညငက  သ ု႔ ္ပုငေဆ ာငရ ညငးညငင္းသည္။ 
 Office of Early Childhood (အေစ ပ ုာငင္းကေ္င္းဘ၀ဆ ုာငရ  ရံုင္း္းငင္း)  ထံ PreKRecords@dekalbschoolsga.org သ ု႔ ္ြ္ င္ပငစြ   

ဆကငသြနင  ုာငပါသညင 

mailto:at_PreKRecords@dekalbschoolsga.org

