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အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



▪ New John R. Lewis 

မူလတန္းေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ၾသဂုတ္လ 2019

▪ Fernbank ES & Briar Vista ES တြင္

ေလာေလာဆယ္ ေနရာခ်ထားခံရေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ Cross Keys 

Clusteer မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔

ျပန္လည္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။

▪ Fernbank ES တြင္

ေက်ာင္းသားမ်ားစြာအတြက္

ခံုေပါင္းရာခ်ီ ရွိေနပါသည္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကိုဘာေၾကာ

င့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

Druid Hills Cluster မူလတန္းေက်ာင္း

မူလတန္းတက္ေရာက္ရန္ ဧရိယာမ်ား

Cluster

(အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္ နယ္ေျမ)

Emory သိမ္းပုိက္မႈမ်ား (တရားစြဲဆုိထားမႈအေပၚ မူတည္သည္)

ေျမပံုအညႊန္း

ခရီးမိုင္မ်ား

Druid Hill Cluster မူလတန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း။

လက္ရွိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရသည့္ ဧရိယာမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္၊ 2018 ခုႏွစ္

Fernbank ES 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရမည့္

နယ္ေျမဧရိယာ



ေက်ာင္းနယ္ေျမကိုဘာေၾကာ

င့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

▪ Fernbank ES မွ

ေက်ာင္းသားေပါင္း 250 ဦးခန္႔၊

Briar Vista ES မွ

ေက်ာင္းသားေပါင္း 60 ခန္႔သည္

Cross Keys Cluster သုိ႔

ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္။

▪ Laurel Ridge ES (112%) ႏွင့္

McLendon ES (95%) တြင္

လက္ခံႏုိင္သည့္ေက်ာင္းသား

အေရအတြက္ကုိ

ေက်ာ္လြန္ေနသည္

Druid Hill Cluster မူလတန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း။

လက္ရွိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရသည့္ ဧရိယာမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္၊ 2018 ခုႏွစ္

Fernbank ES 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရမည့္

နယ္ေျမဧရိယာ

Druid Hills Cluster မူလတန္းေက်ာင္း

မူလတန္း တက္ေရာက္ရန္ ဧရိယာမ်ား

Cluster

(အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္ နယ္ေျမ)

Emory သိမ္းပုိက္မႈမ်ား (တရားစြဲဆုိထားမႈအေပၚ မူတည္သည္)

ေျမပံုအညႊန္း

ခရီးမိုင္မ်ား



အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

▪လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္

▪လူတုိင္း သာတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ရမည္

▪အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အုပ္စုႀကီးဖြဲ႔၍

တင္ျပေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စတင္ပါမည္

▪အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ က႔ငယ္မ်ားလည္း

ပါဝင္ပါမည္

▪ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက

အုပ္စုငယ္မ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးပါမည္

▪လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွ်တမႈရွိေစရမည္

▪ စံနႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးပါမည္



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္

ပထမအႀကိမ္

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္း

(ေအာက္တုိဘာလ 1 

ရက္၊ 2018)

Druid Hills MS

ဒုတိယအႀကိမ္

အျခား နည္းလမ္းမ်ား

(ေအာက္တုိဘာလ 25 

ရက္၊ 2018)

Druid Hills MS

တတိယအႀကိမ္

ဝန္ထမ္းမ်ား

အႀကံျပဳေသာ

အစီအစဥ္

(ႏုိဝင္ဘာလ 28 ရက္၊

2018)

Druid Hills MS

ဘုတ္အဖြဲ႔

ပထမအႀကိမ္

ဖတ္ရႈျခင္း

ႀကီးၾကပ္ေရးမဴွး၏

အႀကံျပဳခ်က္

(ဇန္နဝါရီလ 7 ရက္၊

2019)

AIC

ဘုတ္အဖြ႔ဲ

အတည္ျပဳျခင္း

ႀကီးၾကပ္သူ၏

အႀကံျပဳခ်က္

(ေဖေဖာ္ဝါရီလ 2019)

AIC

ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္တြင္ စံုညီအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါမည္

www.dekalbschoolsga.org/redistricting



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

▪ ပထမအႀကိမ္ – Druid Hills MS – ေအာက္တုိဘာလ 1 ရက္၊ 2018

▪ ရည္ရြယ္ခ်က္-ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ စံႏႈန္းအတြင္းဝင္သည့္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းထံမွအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းခံရန္

▪ ဒုတိယအႀကိမ္ – Druid Hills MS – ေအာက္တုိဘာလ 25 ရက္၊ 2018

▪ ရည္ရြယ္ခ်က္-ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍

တင္ျပထားေသာ ေက်ာင္းနယ္ေျမျပန္လည္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားအေပၚလူမႈအဖြဲ႔အစည္းထံမွ အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္

▪ တတိယအႀကိမ္ – Druid Hills MS – ႏုိဝင္ဘာလ 28 ရက္၊ 2018

▪ ရည္ရြယ္ခ်က္-ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

အၾကံျပဳထားေသာအစီအစဥ္အေပၚလူမႈအဖြဲ႔အစည္းထံမွ

အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

▪ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာေသာဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳလိုက္သည့္

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၾသဂုတ္လ

2019 မွ စတင္၍သက္ေရာက္ အက်ံဳးဝင္ပါမည္

▪5 တန္း၊ သို႔တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ လက္ရွိ

မိမိတက္ေရာက္ဆဲ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

ေက်ာင္းသုိ႔ အႀကိဳ၊ အပုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ

▪ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္

သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးမွ ရရွိေသာ

အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ အေျခခံထားကာယေန႔ညတင္ျပသည့္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လားလားမွ် သက္ဆုိင္မည္ မဟုတ္ပါ (တတိယအႀကိမ)္



အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွ မွတ္ခ်က္မ်ား

▪Clifton Rd ႏွင့္ Scott Blvd လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္

ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ် စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္

အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း

▪ေရြးခ်ယ္စရာ 1 - Briar Vista Montessori ႏွင့္ Early Learning Center ကို တည္ေထာင္ရန္ -

ကေလးဘဝတြင္ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုိမိုပံ့ပိုးေပးၿပီး

ေက်ာင္းသားဦးေရျပည့္က်ပ္ေနမႈကုိ အနည္းငယ္သာ သက္သာရာ

ရေစသည္။

▪ေရြးခ်ယ္စရာ 2 - နဂိုရိွရင္းစြဲ အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚအာရုံစိုက္သည္ -

ေက်ာင္းသားဦးေရျပည့္က်ပ္မႈကုိ ပုိ၍ သက္သာရာရေစမည့္အျပင္ Medlock 

ႏွင့္ ကပ္လ်က္ အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းမ်ားကို အတူတကြျဖစ္ေစကာ ေရြးခ်ယ္စရာ

1 ထက္ ပို၍သေဘာက်သည္



အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး

စံႏႈန္းမ်ား

▪ဘုတ္အဖြဲ႔မူဝါဒ AD- ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရမည့္ေနရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္

အဓိကႏွင့္ သာမည စံႏႈန္းမ်ားဟူ၍သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္

▪လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကုိ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ေသာအဓိကစံႏႈန္း

▪ နယ္ေျမေဒသ နီးစပ္မႈ

▪ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း

▪ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအေရအတြက္

မွတ္ခ်က္-အျခားစံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္အနီးဆုံးေက်ာင္းသိ႔ု အျမဲသတ္မွတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။



ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး

စံႏႈန္းမ်ား

▪အဓိကစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အရလုပ္ေဆာင္ရမည့္

နည္းလမ္းတစ္ခုထက္ပုိေနပါကအသုံးျပဳရန္ သာမညစံႏႈန္းမ်ား

▪ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးပံုစံမ်ား

▪ယခင္ ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း

▪အထူးအစီအစဥ္မ်ားအား မွ်တေအာင္ခ်ိန္ညႇိျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ- ESOL၊

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ စသည္ျဖင့္။)

▪ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္

သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမခံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ

▪အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းမ်ားကုိ မထိခုိက္ေစျခင္း

▪ထိေရာက္ၿပီး တြက္ေျခကိုက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား



အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

ရပ္ရြာလူထု၏အႀကံျပဳခ်က္ကို

အေျခခံထားသည-္

▪ ယာဥ္အသြားအလာအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ား

▪ အိမ္ယာအသစ္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္

အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္

ေက်ာင္းသားဦးေရ ျပည့္က်ပ္ႏုိင္သည့္

ျပႆနာရိွသည္



ဝန္ထမ္းမွ အႀကံျပဳထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ

▪A: Briar Vista ES 

ေက်ာင္းသား 23 

ဦးကုိ Fernbank ES 

သုိ႔ ေျပာင္းရန္



▪ B: Laurel Ridge ES မွ

ေက်ာင္းသား 0 ဦးကုိ Briar 

Vista ES သုိ႔ ေျပာင္းရန္

▪ C: Laurel Ridge ES မွ

ေက်ာင္းသား 154 ဦးကုိ

Fernbank ES သုိ႔ ေျပာင္းရန္

▪ D: McLendon ES မွ

ေက်ာင္းသား 46 ဦးကုိ

Fernbank ES သုိ႔ ေျပာင္းရန္

ဝန္ထမ္းမွ အႀကံျပဳထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ



ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္အစီအစဥ္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

ဝန္ထမ္းမွ အႀကံျပဳထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းျခ

င္း

ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသ

ာ ေလ်ာ့က်ႏႈန္း

223 -10



BRIAR VISTA ES MONTESSORI 

• ဝန္ထမ္းကအႀကံျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ထဲတြင္ Briar Vista 

Elementary သည္လက္ရွိ Montessori အစီအစဥ္အတုိင္း

အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ဆက္လက္

တည္ရွိေနပါမည္။

• နယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

Briar Vista ES ေက်ာင္းတြင္ Montessori အစီအစဥ္တြင္

ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အႀကိဳအပုိ႔

စီအစဥ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။



အစည္းအေဝးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းနယ္ေျမကုိဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသလဲ။

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

တတိယအႀကိမ္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရး စံႏႈန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္

တတိယအႀကိမ္ အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္



တတိယအႀကိမ-္အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ စံႏႈန္းအတြင္းကုိအေျခခံ၍

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္

ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းအစဥ္လိုက္



1. (ျပည္သူလူထု၏အၾကံျပဳခ်က္အေပၚအေျခခံလ်က္) 

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္၏

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကဘာေတြလဲ။

2. ႀကီးၾကပ္သူမွ သူသည္ ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔

ႀကီးၾကပ္သူမွ

အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္းဖြံၿဖိဳးလာပါသည္ဟု ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

ခြင့္ျပဳထားေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

မည္သည့္အျခားအရာမ်ားစဥ္းစားသင့္သနည္း။

တတိယအႀကိမ-္အုပ္စုငယ္ တံုျပန္ခ်က္

ေမးခြန္းမ်ား



တတိယအႀကိမ-္အုပ္စုငယ္၏အၾကံျပဳခ်က္

စည္းကမ္းမ်ား

▪ကူညီေပးမည့္သူမ်ားသည္ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေသာ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ရပါမည္

▪ စံႏႈန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ကိုသာထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္

▪ DCSD သည္သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္အားလုံးကို လက္ခံရယူ၍

စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္အတြက္ ကတိျပဳထားပါသည္

▪ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္မ်ား စီမံေရးဆြဲရာတြင္ ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံႏွင့္

ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

မွ်တေအာင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္အားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍

မရပါ

▪လူတစ္ဖက္သား၏သေဘာထားအျမင္ကုိ အေလးထားပါ

▪ မွတ္ခ်က္ကတ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရးပါ

▪ ေမးခြန္းမ်ားကို www.dekalbschoolsga.org/redistricting ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting


လာေရာက္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


