
BURMESE 

 

(SCHOOL CHOICE) 

ေလ ် ွ်ာက္္ ွ်ာားခ်ကလ္ပုင္န္ားစဥ ္- အစမ  စွ်ာရငာ္းသြငာ္းျပ ားသည့္အ္ ိအဆင့္ 10 ဆင့္ 

1. လိအုပေ္သွ်ာ စွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာား်ားႏ င့္ အခ်ကအ္လက္မ်ွ်ာားကိ ုစေုဆွ်ာင္ားပါ - သတ္သတ္မ တ္မ တ ္အစ အစဥ္အခ်ိ်ိဳ႕တြင ္
္ပ္ေဆွ်ာင္ားလိုအပ္ခ်က္လည္ား ရ ိ်ားႏိုင္သည္။ ေက်ားဇ ားျပ်ိဳၿပ ား ၫႊန္ၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာား အွ်ာားလုံားကိုား အေသအခ်ွ်ာ ဖတ္ရႈပါ။ 
DeKalb ေကွ်ာငတ္ ေက်ွ်ာငာ္းခရိငုတ္ြင္ လက္ရ  ိစွ်ာရင္ားသြင္ား္ွ်ာသ  
• ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ID နံပါတ ္(ဂဏန္ား 7 လံုား) – ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ကိုယ္ေရားမ တ္တမ္ား အစ ရင္ခံစွ်ာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ 
• မိဘျဖစ္သ ၏ အ ားေမားလ္လိပ္စွ်ာ 
DeKalb ေကွ်ာငတ္ ေက်ွ်ာငာ္းခရိငုသ္ို႔ အသစေ္ရွ်ာက္ရ လိွ်ာသ  သို႔မဟုတ ္ျပနလ္ညေ္ရွ်ာကရ္ ိလွ်ာသ  
• မိဘျဖစ္သ ၏ အ ားေမားလ ္လိပ္စွ်ာ 
• ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ား အေ္ွ်ာက္အ္ွ်ာား - ဂတ္စ္၊ ေရ၊ လ ်ပ္စစ္မ တွ်ာစွ်ာရြက္ (အမ်ွ်ာားဆံုားရက္ေပါင္ား ၆၀ သက္တမ္ားရ ိ)၊ အေပါင္စွ်ာခ််ိဳပ ္/  

အိမ္င ွ်ာားစွ်ာခ််ိဳပ္ 
o အ္က္တြင ္ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္အတိုင္ား မိဘျဖစ္သ သည္ သ တုိ႔၏အမည္ျဖင့္ ေန္ုိင္ေၾကွ်ာင္ားအေ္ွ်ာက္အ္ွ်ာား မရ ိပါက School 

Choice ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ား  က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာပံုစံကိ ုလိုအပ္ပါသည္။ ပံုစံမ်ွ်ာားကိ ုဤေနရွ်ာတြင ္ေတြ႔်ားႏိုင္္ပါသည္ 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 
က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာတြင ္ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည္ ့စွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာား အွ်ာားလုံားကို ယ ေဆွ်ာင္လွ်ာပါ။ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည္မ်ွ်ာားမ လြြဲ၍ 
အျခွ်ာားစွ်ာရြက္စွ်ာတမာ္းမ်ွ်ာားကိ ုတငသ္ြင္ားျခငာ္းသည္ ေလ ် ွ်ာကလ္ႊွ်ာကိ ုသတမ္ တခ္်ကမ္ျပည့္မ  ျဖစေ္စပါမည္။ 

• ေမြားစွ်ာရင္ား 
• လက္ရ  ိေဆွ်ာင္ားဥ ားရွ်ာသ  ေက်ွ်ာင္ားစွ်ာသင္်ားႏ စ္ဝက္အတြက္ ကိုယ္ေရားမ တ္တမ္ား အစ ရင္ခံစွ်ာ 
• M.A.P. ျမင့္မွ်ာားေအွ်ာင္ျမင္စြွ်ာ စြမ္ားေဆွ်ာင္်ုိားႏင္သ မ်ွ်ာား magnet အစ အစဥ္ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရွ်ာအတြက္ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားမ သွ်ာလ ်င ္စစ္ေဆားမႈ 

ရမ တ္မ်ွ်ာား လိုအပ္ပါသည္ 
 

2. School Choice အစ အစဥမ္်ွ်ာား်ားႏ င့္ ေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားကိေုလ့လွ်ာပါ – သင့္ကေလား၏ သင္ယ ေလ့လွ်ာမႈပုံစံ၊ အွ်ာားသွ်ာခ်က္၊ စိတ္ပါ၀င္စွ်ာားမႈမ်ွ်ာားတို႔်ားႏ င္ ့
အစ အစဥ္မ ွ်ာ ကိုက္ည မႈရ ိပါေစ။ 

 

3. အစ အစဥ ္ကံစမ္ား ေရြားခ်ယမ္ႈဆိုငရ္ွ်ာ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မ မႈ စသံတမ္ တ္ခ်က္မ်ွ်ာား၊ ေရြားခ်ယမ္ႈ လပုင္နာ္းစဥ္်ားႏ င့္ ကစံမ္ားမြဲပံုားမ်ွ်ာားကိ ုေလလ့ွ်ာၾကည့္ရႈပါ။ 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

 

4. သယယ္ ပို႔ေဆွ်ာငေ္ရား မ ၀ါဒကိ ု္ည့္သြငာ္းစဥာ္းစွ်ာားပါ။ 
 

5. သင့္အစ အစဥမ္်ွ်ာား ်ားႏ င့္ ေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားကိ ုေရြားခ်ယပ္ါ။ 
 

6.  http://www.yourchoicedekalb.org သို႔ သြွ်ာားေရွ်ာက္ပါ။  ေလ ် ွ်ာက္္ ွ်ာားရနအ္တြက္ ယခေုလ ်ွ်ာကရ္န္ /လက္မ တ္္ိာုးဝငရ္န္ ခလတုက္ိ ု်ားႏ ိပ္ပါ။ 
 

DeKalb အနုပညွ်ာ အ္ကတ္န္ားေက်ွ်ာငာ္း (၈ တနာ္း မ  ၁၂ တနာ္း အ္ိ) န င့္ DeKalb အနုပညွ်ာ မ လတနာ္းေက်ွ်ာင္ား (၄ တနာ္း မ  ၇ တနာ္း အ္ိ)  
အစမ္ားစိစစ္မႈခံယ ရန္ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားသ မ်ွ်ာားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆွ်ာင္ရမည္မ ွ်ာ 

o ပ္မအဆင့္ - School Choice အြန္လိုင္ား ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာကို တင္သြင္ားပါ 
o ဒတုိယအဆင့္ - အစမ္ားေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ စွ်ာတြြဲ္ုပ္ကိ ုေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္ရိုက ္စွ်ာတိုက္မ တစ္ဆင့္ပို႔ပါ သို႔မဟုတ ္ေပားပို႔ပါ။ 

IB ျပင္ဆင္မႈ (အတနာ္း 9, 10) ်ားႏ င့္ IB ဒ ပလိုမွ်ာ (အတနာ္း ၁၁၊ ၁၂)  Tucker High ၊ Druid Hills High သို႔မဟုတ္ MLK Jr 
အ္က္တန္ားေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားသို႔ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားသ မ်ွ်ာားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆွ်ာင္ရမည္မ ွ်ာ 

o ပ္မအဆင့္- School Choice အြန္လုိင္ား ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ကိ ုတင္သြင္ားပါ။ 
o ဒတုိယအဆင့္- IB ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က ္စွ်ာမ်က္်ားႏ ွ်ာမ်ွ်ာားကု ိအ ားေမားလ္တစ္ခုတည္ား်ားႏ င့္ IB ေက်ွ်ာင္ား တစ္ေက်ွ်ာင္ားစ သို႔ သ ားျခွ်ာား 

တင္သြင္ားပါ။ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.yourchoicedekalb.org/


BURMESE 

 

(SCHOOL CHOICE) 

Arabia Mountain အ္က္တန္ားေက်ွ်ာငာ္း Magnet ပရိဂုရမ ္ ေနွ်ာက္္ပ ္ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္်ားႏ င္ ့အႀကံျပ်ိဳခ်က္ကုိ ဗ ဒ ယိုအင္တွ်ာဗ် ား 
ေမားခြန္ားမ်ွ်ာားပုံစံတြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္အတုိင္ား ေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္ရုိက ္တင္သြင္ားရပါမည္။  
DSA & DESA အစမာ္းေလ ် ွ်ာက္္ ွ်ာားခ်က၊္ IB ျပငဆ္ငမ္ႈ သို႔မဟုတ ္IB ဒ ပလိုမွ်ာ န င့္ Arabia Mtn HS  ေဒါငာ္းလဒု ္ ရယ နိငု္ေသွ်ာ  /  
ျပငဆ္ငေ္ရားသွ်ာား်ားႏုိင္ေသွ်ာ ေလ ် ွ်ာက္လႊွ်ာ စွ်ာမ်ကန္ ွ်ာမ်ွ်ာားကိ ုဤေနရွ်ာတြင ္ရရ နိိုငပ္ါသည္ http://www.dekalbschoolsga.org/school-
choice/forms-and-brochures/ 

 

7. ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာအေျခအေန ေနွ်ာက္ဆံုားရအခ်က္အလက္မ်ွ်ာား ်ားႏ င္ ့အသိေပားအေၾကွ်ာင္ားၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာားကို သိရ ိ်ားႏိုင္ရအန္အတြက ္သင့္ အ ားေမားလ ္ဝင္စွ်ာ  
်ားႏ င့္ ေလ ် ွ်ာကလ္ႊွ်ာ ဒက္ရ ္ဘုတက္ိ ုမၾကွ်ာခဏ ၾကည့္ရႈစစေ္ဆားပါ။ ပံုမ န္ အ ားေမားလ္စစ္၍ အက္ပလ ေကားရ င္ားအတြင္ားသို႔ ေလွ်ာ့ဂ္အင ္
ဝင္ေရွ်ာက္ၾကည့္ရႈရန္မ ွ်ာ သင္၏ တွ်ာ၀န ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အ ားေမားလ္တစ္ေစွ်ာင္အွ်ာား လက္ခံရရ ိျခင္ား မရ ိလ ်င ္ေက်ားဇ ားျပ်ိဳၿပ ား သင္၏  
အ ားေမားလ ္အေကွ်ာင့္မ  အမိႈက္စွ်ာ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန ္ဖိုလ္ဒါအွ်ာား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆားပါ။ အေျခအေနအသိေပားျခင္ားကြဲ့သို႔ေသွ်ာ 
ဆက္သြယ္ေျပွ်ာဆိုမႈအွ်ာားလံုားကို ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာ ဒက္ရ ္ဘုတ္ဒ ္္ိပ္ဆုံားရ  ိမက္ေဆ့ပုံား္ြဲတြင္လည္ား ေတြ႕်ားႏိုင္ပါသည္။ 

 

8. ကံစမ္ား ေရြားခ်ယသ္ည့္ေန႔ (မတလ္၂၆ ရက၊္ ၂၀၂၁ ခနု စ)္ ၌ သင၏္ အက္ပလ ေကားရ င္ားသို႔ ေလွ်ာဂ့အ္င္ဝငျ္ခင္ားျဖင့္ အေျဖရလဒမ္်ွ်ာားကိ ုစစ္ေဆားပါ။  
သင္၏ အ ားေမားလ္်ားႏ င့္ School Choice ဒက္ရ ္ဘုတ္တို႔ကုိ ပံုမ န ္ေစွ်ာင့္ၾကည့္ရန္မ ွ်ာ သင္၏ တွ်ာ၀န္ပင ္ျဖစ္သည္။ 

 

9. အကယ၍္ ေလ ်ွ်ာက္္ွ်ာားသ တစဥ္ ားအွ်ာား အစ အစဥတ္စခ္ုမ  လက္ခခံြဲလ့ ် င ္အ ားေမားလမ္ တစဆ္င့္ ေပားပို႔မညျ္ဖစ္ေသွ်ာ ေရြားခ်ယမ္ႈအသေိပားစွ်ာအတြင္ား  
ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္ ေနွ်ာက္ဆံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ   အြန္လိငု္ားဒကရ္ ္ဘုတ္ေပၚတြင္ Accept (လကခ္သံည)္ သို႔မဟတု ္Decline (ျငင္ားဆနသ္ည္) ကိ ု 
ေရြားခ်ယေ္ပားပါ ။ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရွ်ာကမ္ားလ မ္ားမႈကို လက္ခံၿပ ားသည္်ားႏ င့္ တစ္ၿပိ်ိဳင္နက ္ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာားတစ္ဥ ားသည္ မတ ည ေသွ်ာ  
ေက်ွ်ာင္ား်ားႏ စ္ေက်ွ်ာင္ား သို႔မဟုတ္ အစ အစဥ္ ်ားႏ စ္ခုတြင္ စွ်ာရင္ားသြငာ္းျခင္ား မျပ်ိဳ်ုိားႏင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အျခွ်ာားေသွ်ာ ေရြားခ်ယ္မႈမ်ွ်ာားအွ်ာားလုံားကို ျငင္ားဆန္ၿပ ားသွ်ာား 
ျဖစ္သြွ်ာားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

10. ေနွ်ာက္ဆံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ   သင့္ေက်ွ်ာငာ္းအပ္ခြင့္ေနရွ်ာအွ်ာား လကခ္ံရယ ရန ္ေက်ွ်ာငာ္းတြင ္စွ်ာရငာ္းသြငာ္းပါ။ ေနွ်ာကဆ္ံုားသတ္မ တ္ရက္မ်ွ်ာားအွ်ာား  
ေက်ွ်ာင္ားတစ္ေက်ွ်ာင္ားစ ၏ ဝက္ဘဆ္ိုကတ္ြင ္ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားပါသည။္ ပ္မအႀကိမ ္ကံစမ္ားေရြားခ်ယ္မႈ ရလဒ္မ်ွ်ာားအတြက ္စွ်ာရင္ားသြင္ားရန္  
ေနွ်ာက္ဆုံားသတ္မ တ္ရက္မတုိင္မ  ငါားရက္တွ်ာ အခ်ိန္ရ ိသည္။ ေက်ွ်ာင္ား၏ ဝကဘ္္ဆိုဒု္ သို႔မဟုတ ္ေရြားခ်ယ္ေၾကွ်ာငာ္းအသေိပားစွ်ာတြင္  
ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားေသွ်ာ ေနွ်ာက္ဆံုားသတမ္ တရ္ကအ္မ   ေက်ွ်ာငာ္းတြင ္စွ်ာရင္ားမသြငာ္း္ွ်ာားေသွ်ာ ေလ  ်ွ်ာက္္ွ်ာားသ မ နသ္မ ်၏ ေနရွ်ာမ်ွ်ာားကို  
ျပနလ္ညသ္ိမာ္းဆည္ား  /  ျငငာ္းဆန္ေၾကွ်ာငာ္း အလိအုေလ်ွ်ာက ္သတမ္ တ္မညျ္ဖစၿ္ပ ား ေစွ်ာင့္ဆိုင္ားစွ်ာရငာ္းဝင ္ေလ ် ွ်ာက္္ ွ်ာားသ မ်ွ်ာားအွ်ာား  
ေစွ်ာင့္ဆိုငာ္းစွ်ာရငာ္းတြင္ ပါဝငသ္ည့္ အစ အစဥအ္တိုငာ္း ေပားအပသ္ြွ်ာားပါမည။္ မိဘမ ျဖစ္ေစ အလိုအေလ်ွ်ာက ္ျငင္ားဆန္မႈအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ  
ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင္ ့ေနရွ်ာတစ္ခုအွ်ာား ျငင္ားဆန္ၿပ ားသည္်ားႏ င့္တစ္ၿပိ်ိဳင္နက္ ျပန္လည္ေနရွ်ာရယ ရန္မ ွ်ာ မျဖစ္်ုိားႏင္ေတွ်ာ့ေပ။ စွ်ာရင္ားသြင္ားရမည့္ ရက္စြြဲမ်ွ်ာားအွ်ာား  
ေက်ွ်ာင္ားဝက္ဘ္ဆိုက္တြင ္မေတြ႕ရ ိပါက၊ ရက္ကိ ုသိရ ိရန္ ေက်ွ်ာင္ားသို႔ ဖုန္ားေခၚဆိုရမည္မ ွ်ာ မိဘျဖစ္သ ၏ တွ်ာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနွ်ာက္္ ပ ္သတငာ္းအခ်က္အလကမ္်ွ်ာားအတြက္ School Choice ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရွ်ာက္ၾကည့္ရႈပါ 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

