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Druid Hills Cluster မလူတနး္ အ္း်း္မ္းးအတးအ္း  အ္း်း္နာ္ နမး န နလ္ည္ တ္မတ္္န ်း္ 

 အးအ္တတို းလ 25 ရအ္၊  2018   ည န  7:00 နးရ ီ– 8:30 နးရ ီ

Druid Hills အလာ္တနး္ အ္း်း္ 

 

 
အိ စ္ိ် ာ္မ္းးတး် း္ အဓတအ ဆးး  းးမည္းး  မး းနး္မ္းး 

1. Druid Hills Cluster ရ္တး  အ္း်္း းးမ္းးအးး အ အး်္းဆ ိး ေန္ ဆး်္မမန ဳး   း ည္းး  ရးး ္ာ္မမ  တိ႔မဟိတ္ အးရ ိစတိအ္မမ အ ုးန စ္ ည္ဟိ  ်္ 
ထ်္နမ်္ာူဆ ပ နည္း။ 

2.  ရးး ္ာ္စရးတစ္ ိစီီ၏ အးး း ္အ္ အးးနည္း ္အ္အတိး  န း ပ 
a.  ရးး ္ာ္မမ 1 – Briar Vista ES မ္ Briar Vista Montessori  ္်္း အ စး တိ်္းး  လးလးမမ စ်္တး  တိ႔း  န း်္းလ္ းးးန ်္း 
b.  ရးး ္ာ္မမ 2 –  အတတအတတိ်္းန စ္  း အတမ္နီးနးးန ်္း တစ္ ပး ူအ  ၚ အးရ ိစတိအ္မမ 
c.  ရးး ္ာ္မမ 3 – ဟန္ ္အ္ညီ  း စးရ်္း း်္းန ်္းအ  ၚ အးရ ိစတိအ္မမ 

 
 ပေ်အူ္ညီ  း ူမ္းးအတးအ္း အ န    တ္မတ္္ထးး ည္းး စည္းမ္ဥး္မ္းး 

• ေန္ထမ္းမ္းး ည္ အထအ္တး် ္း   း္န ထးး  း စ  မန္း ္်္း စ ္လ္ဥ္း ည္း အၾအ န ဳ ္အ္အတိ း ထညး္ း် ္းစဥ္းစးး တိ်္ ပ ည္  
•  အ္း်္းစနစ္ီ၏ ေန္ထမ္း ည္  ်္း လ္း္မ္န္အန္ ည္း အၾအ န ဳ ္အ္အးးလိ းအတိ လအ္  ရာူ၍ စဥ္းစးး ိ း  ္ရန္အတးအ္ အတတန ဳထးး ပ ည္  
• ေန္ထမ္းမ္းး ည္ အန းးနည္းလမ္းမ္းးအိတ စီမ  ရးဆးရ္းတး်္ ရမ ထး်္းမ္တဳးစိ  ္်္းး  ထးအ္ း  ိတ႔ ဆး်္ ရးဆတိ်္ရး အန္႔ တ္ ္အ္မ္းးအတိ 

မ္္တ အး်္ထည္း း် ္းစဥ္းစးးရမည္န စ္ ည္းအတးအ္ အၾအ န ဳ ္အ္အးးလိ းအတိ ထညး္ း် ္းစဥ္းစးး၍ မရ ပ  
• တစ္ အ္ းးီ၏   ုးထးးအနမ်္မ္းးအိတး  လးစးး ပ  
•  မး းန္းအးးလ ိးအိတ မ္တ္စိအတ္မ္းး၊ ေု္ဆိတအ္၊ စး  ိတ႔မဟိတ္ အီး မးလ္ ( အးအ္တး်္း   း္န ထးး ည္) မ္တစ္ဆ်္း စးန ်္း ရး းးး   း ိတ႔ ပ  

 
တတတာအႀအတမး္ အစည္းအ ေးအ္်း္ ရနး္ အ ္အ္အလအ္း  
 တေိ်္ု းလး ာလး ရအ္၊း  2018 – Druid Hills MS  
ညး 7:00း −း လ:30း  
ေနထ္မး္ီ၏း  အႀအ န ဳ ထးအ္   ္အ္း အစအီစဥး္ အ  ၚး တ်န္ မမ 

ည န 6:30 မ ္ည 7:00  စးရ်း္ း် း္ရန ္ အးးအစးး န္းမ ဧည္း ည္ စး်္း န္း  

ည န 7:00 မ ္ည 7:30  ႀအတဳဆိတန ်း္ ္် ္း အအ္ဥး္ ္ဳ န္ ်း္  
 

အးးအစးး န္းမ 

ည န 7:40 မ ္ည 8:30  အိ စ္ိ် ာ္မ္းး း႕္၍ အူညီန ်း္  တ္မ္တ္ထးး  း စး ်္ န္းမ္းး 

အဓတအး စ  မနး္   းမညး စ  မနး္  
1. နာ္ နမ မ  နီးစ ္မမ 

2.  ်္ၾအးး ိတ႔ ္  း ိတ်္မည္း ဆရး၊ ဆရးမ 
အ ရအတးအ္ ္်္း အန းး ်္ၾအးး ရးဆတိ်္ရး 
အ ထးအ္အအူ ရ်္းနမစ္မ္းး 

3.  မ္္း္မ္န္းထးး ည္းး  အ္း်္းအ ္ ္ မမအ ရအတးအ္ 

 1.  ုးအ်္း ရး ္်္း ားဥ္ ၾအး းးးလးမမ 
  ိစ မ္းး 

2. ာ ်္း  အ္း်္းနာ္ နမး န န္လည္ တ္မ္တ္မမ  ိစ  
3. အထူး အစီအစဥ္မ္းး အိတ 

ဟန္ ္အ္ညီ အး်္ ္တန္ညညတမမ 

4. ဆအ္လအ္တအ္ ရးအ္ရန္ 
 တ္မ္တ္ထးး  းနာ္ နမ 
မ   အ္း်္းမ္းး ္်္း  ူး  ပ်္း ္တတ္ဆအ္မမ 

5. နဂတိရ္တရ်္းစး ္အတမ္နီး ္်္း အ္း်္းမ္းး 
6. ထတ ရးအ္္ ီး တးအ္ န အတိအ္  း 

လိ ္ ဆး်္ ္အ္မ္းး 

အးန္လိတ်္းစစ္တမ္းး  န ဆိတရန္း ညးုအ္ရ္တး QRး အိမ္အိတး စ
စအန္ တ္ ပး  ိတ႔မဟိတ္း   း္န  ပး လတ ္စး ိတ႔း ေ်္ ရးအ္း ၾအည္းရမ ပ 

www.dekalbschoolsga.org/redistricting 
 

(္  ဳ် ိ လးလး ္အ္ ည္း  တိေ်္ုးလး ငး  ရအ္၊း ာ0ငလး တး်္း 
 တတ္ ပ တးးမည္္) 
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