BURMESE

(SCHOOL CHOICE)

ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္လပ
ု င
္ န္ားစဥ္ - အစမ စွ်ာရင္ားသြငား္ ျပားသည့္အ္ိ အဆင့္ 10 ဆင့္
1.

လိအ
ု ပ္ေသွ်ာ စွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာား်ားႏင့္ အခ်က္အလက္မ်ွ်ာားကို စုေဆွ်ာင္ားပါ - သတ္သတ္မတ္မတ္ အစအစဥ္အခ်ိ်ိဳ႕တြင္
္ပ္ေဆွ်ာင္ားလိုအပ္ခ်က္လည္ား ရိ်ားႏိုင္သည္။ ေက်ားဇားျပ်ိဳၿပား ၫႊန္ၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာား အွ်ာားလံုားကိုား အေသအခ်ွ်ာ ဖတ္ရႈပါ။
DeKalb ေကွ်ာင္တေက်ွ်ာင္ားခရိင
ု တ
္ ြင္ လက္ရိ စွ်ာရင္ားသြင္ား္ွ်ာသ
•

ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ID နံပါတ္ (ဂဏန္ား 7 လံုား) – ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာား ကိုယ္ေရားမတ္တမ္ား အစရင္ခံစွ်ာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ

•

မိဘျဖစ္သ၏ အားေမားလ္လိပ္စွ်ာ

DeKalb ေကွ်ာင္တေက်ွ်ာင္ားခရိင
ု သ
္ ႔ို အသစ္ေရွ်ာက္ရလ
ိ ွ်ာသ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္ေရွ်ာက္ရိလွ်ာသ
•

မိဘျဖစ္သ၏ အားေမားလ္ လိပ္စွ်ာ

•

ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ား အေ္ွ်ာက္အ္ွ်ာား - ဂတ္စ္၊ ေရ၊ လ်ပ္စစ္မတွ်ာစွ်ာရြက္ (အမ်ွ်ာားဆံုားရက္ေပါင္ား ၆၀ သက္တမ္ားရိ)၊ အေပါင္စွ်ာခ််ိဳပ္ /
အိမ္ငွ်ာားစွ်ာခ််ိဳပ္
o

အ္က္တင
ြ ္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္အတိုင္ား မိဘျဖစ္သသည္ သတို႔၏အမည္ျဖင့္ ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ားအေ္ွ်ာက္အ္ွ်ာား မရိပါက School
Choice ေန္ိုင္ေၾကွ်ာင္ား က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာပံုစံကို လိုအပ္ပါသည္။ ပံုစံမ်ွ်ာားကို ဤေနရွ်ာတြင္ ေတြ႔်ားႏိုင္ပါသည္
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
က်မ္ားက်ိန္လႊွ်ာတြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္ စွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာား အွ်ာားလံုားကို ယေဆွ်ာင္လွ်ာပါ။ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည္မ်ွ်ာားမလြြဲ၍
အျခွ်ာားစွ်ာရြက္စွ်ာတမ္ားမ်ွ်ာားကို တင္သြင္ားျခင္ားသည္ ေလ်ွ်ာက္လွ်ာႊ ကို သတ္မတ္ခ်က္မျပည့္မ ျဖစ္ေစပါမည္။

•

ေမြားစွ်ာရင္ား

•

လက္ရိ ေဆွ်ာင္ားဥားရွ်ာသ ေက်ွ်ာင္ားစွ်ာသင္်ားႏစ္ဝက္အတြက္ ကိုယ္ေရားမတ္တမ္ား အစရင္ခံစွ်ာ

•

M.A.P. ျမင့္မွ်ာားေအွ်ာင္ျမင္စြွ်ာ စြမ္ားေဆွ်ာင္်ားႏိုင္သမ်ွ်ာား magnet အစအစဥ္ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခင
ြ ့္ေနရွ်ာအတြက္ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားမသွ်ာလ်င္ စစ္ေဆားမႈ
ရမတ္မ်ွ်ာား လိုအပ္ပါသည္

2.

School Choice အစအစဥ္မ်ွ်ာား်ားႏင့္ ေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားကိေ
ု လ့လွ်ာပါ – သင့္ကေလား၏ သင္ယေလ့လွ်ာမႈပံုစံ၊ အွ်ာားသွ်ာခ်က္၊ စိတ္ပါ၀င္စွ်ာားမႈမ်ွ်ာားတို႔်ားႏင့္
အစအစဥ္မွ်ာ ကိုက္ညမႈရိပါေစ။

3.

အစအစဥ္ ကံစမ္ား ေရြားခ်ယ္မဆ
ႈ ိုငရ
္ ွ်ာ အရည္အခ်င္ားျပည့္မမႈ စံသတ္မတ္ခ်က္မ်ွ်ာား၊ ေရြားခ်ယ္မႈ လုပင
္ န္ားစဥ္်ားႏင့္ ကံစမ္ားမြဲပုားံ မ်ွ်ာားကို ေလ့လွ်ာၾကည့္ရႈပါ။
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/

4.

သယ္ယပိ႔ေ
ု ဆွ်ာင္ေရား မ၀ါဒကို ္ည့္သြငား္ စဥ္ားစွ်ာားပါ။

5.

သင့္အစအစဥ္မ်ွ်ာား ်ားႏင့္ ေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားကို ေရြားခ်ယ္ပါ။

6.

http://www.yourchoicedekalb.org သိ႔ု သြွ်ာားေရွ်ာက္ပါ။ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားရန္အတြက္ ယခုေလ်ွ်ာက္ရန္ /လက္မတ္္ားို ဝင္ရန္ ခလုတက
္ ို ်ားႏိပ္ပါ။
DeKalb အနုပညွ်ာ အ္က္တန္ားေက်ွ်ာင္ား (၈ တန္ား မ ၁၂ တန္ား အ္ိ) နင့္ DeKalb အနုပညွ်ာ မလတန္ားေက်ွ်ာင္ား (၄ တန္ား မ ၇ တန္ား အ္ိ)
အစမ္ားစိစစ္မႈခံယရန္ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားသမ်ွ်ာားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆွ်ာင္ရမည္မွ်ာ
o

ပ္မအဆင့္ - School Choice အြန္လိုင္ား ေလ်ွ်ာက္လႊွ်ာကို တင္သြင္ားပါ

o

ဒုတိယအဆင့္ - အစမ္ားေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ စွ်ာတြြဲ္ုပ္ကို ေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္ရိုက္ စွ်ာတိုက္မတစ္ဆင့္ပို႔ပါ သို႔မဟုတ္ ေပားပို႔ပါ။

IB ျပင္ဆင္မႈ (အတန္ား 9, 10) ်ားႏင့္ IB ဒပလိုမွ်ာ (အတန္ား ၁၁၊ ၁၂) Tucker High ၊ Druid Hills High သို႔မဟုတ္ MLK Jr
အ္က္တန္ားေက်ွ်ာင္ားမ်ွ်ာားသို႔ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားသမ်ွ်ာားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆွ်ာင္ရမည္မွ်ာ
o

ပ္မအဆင့္- School Choice အြန္လိုင္ား ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ကို တင္သင
ြ ္ားပါ။

o

ဒုတိယအဆင့္- IB ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္ စွ်ာမ်က္်ားႏွ်ာမ်ွ်ာားကုိ အားေမားလ္တစ္ခုတည္ား်ားႏင့္ IB ေက်ွ်ာင္ား တစ္ေက်ွ်ာင္ားစသို႔ သားျခွ်ာား
တင္သင
ြ ္ားပါ။

BURMESE

(SCHOOL CHOICE)

Arabia Mountain အ္က္တန္ားေက်ွ်ာင္ား Magnet ပရိဂ
ု ရမ္ ေနွ်ာက္္ပ္ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္်ားႏင့္ အႀကံျပ်ိဳခ်က္ကို ဗဒယိုအင္တွ်ာဗ် ား
ေမားခြန္ားမ်ွ်ာားပံုစံတြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္အတိုင္ား ေက်ွ်ာင္ားသို႔ တိုက္ရိုက္ တင္သင
ြ ္ားရပါမည္။
DSA & DESA အစမ္ားေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားခ်က္၊ IB ျပင္ဆင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ IB ဒပလိုမွ်ာ နင့္ Arabia Mtn HS ေဒါင္ားလုဒ္ ရယနိင
ု ္ေသွ်ာ /
ျပင္ဆင္ေရားသွ်ာား်ားႏုိင္ေသွ်ာ ေလ်ွ်ာက္လွ်ာႊ စွ်ာမ်က္နွ်ာမ်ွ်ာားကို ဤေနရွ်ာတြင္ ရရန
ိ ိုငပ
္ ါသည္ http://www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/

7.

ေလ်ွ်ာက္လႊွ်ာအေျခအေန ေနွ်ာက္ဆံုားရအခ်က္အလက္မ်ွ်ာား ်ားႏင့္ အသိေပားအေၾကွ်ာင္ားၾကွ်ာားခ်က္မ်ွ်ာားကို သိရိ်ားႏိုင္ရအန္အတြက္ သင့္ အားေမားလ္ ဝင္စွ်ာ
်ားႏင့္ ေလ်ွ်ာက္လွ်ာႊ ဒက္ရ္ဘုတက
္ ို မၾကွ်ာခဏ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆားပါ။ ပံုမန္ အားေမားလ္စစ္၍ အက္ပလေကားရင္ားအတြင္ားသို႔ ေလွ်ာ့ဂ္အင္
ဝင္ေရွ်ာက္ၾကည့္ရႈရန္မွ်ာ သင္၏ တွ်ာ၀န္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အားေမားလ္တစ္ေစွ်ာင္အွ်ာား လက္ခံရရိျခင္ား မရိလ်င္ ေက်ားဇားျပ်ိဳၿပား သင္၏
အားေမားလ္ အေကွ်ာင့္မ အမိႈက္စွ်ာ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန္ ဖိုလ္ဒါအွ်ာား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆားပါ။ အေျခအေနအသိေပားျခင္ားကြဲ့သို႔ေသွ်ာ
ဆက္သယ
ြ ္ေျပွ်ာဆိုမႈအွ်ာားလုံားကို ေလ်ွ်ာက္လႊွ်ာ ဒက္ရ္ဘုတ္ဒ္ ္ိပ္ဆုံားရိ မက္ေဆ့ပံုား္ြဲတင
ြ ္လည္ား ေတြ႕်ားႏိုင္ပါသည္။

8.

ကံစမ္ား ေရြားခ်ယ္သည့္ေန႔ (မတ္လ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုနစ္) ၌ သင္၏ အက္ပလေကားရင္ားသိ႔ု ေလွ်ာ့ဂအ
္ င္ဝင္ျခင္ားျဖင့္ အေျဖရလဒ္မ်ွ်ာားကို စစ္ေဆားပါ။
သင္၏ အားေမားလ္်ားႏင့္ School Choice ဒက္ရ္ဘုတ္တို႔ကို ပံုမန္ ေစွ်ာင့္ၾကည့္ရန္မွ်ာ သင္၏ တွ်ာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။

9.

အကယ္၍ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားသတစ္ဥားအွ်ာား အစအစဥ္တစ္ခုမ လက္ခခ
ံ လ
ြဲ့ ်င္ အားေမားလ္မတစ္ဆင့္ ေပားပိ႔မ
ု ည္ျဖစ္ေသွ်ာ ေရြားခ်ယ္မအ
ႈ သိေပားစွ်ာအတြင္ား
ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားသည့္ ေနွ်ာက္ဆုားံ သတ္မတ္ရက္အမ အြန္လင
ို ္ားဒက္ရ္ဘုတ္ေပၚတြင္ Accept (လက္ခသ
ံ ည္) သိ႔မ
ု ဟုတ္ Decline (ျငင္ားဆန္သည္) ကို
ေရြားခ်ယ္ေပားပါ ။ ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခင
ြ ့္ေနရွ်ာကမ္ားလမ္ားမႈကို လက္ခံၿပားသည္်ားႏင့္ တစ္ၿပိ်ိဳင္နက္ ေက်ွ်ာင္ားသွ်ာားတစ္ဥားသည္ မတညေသွ်ာ
ေက်ွ်ာင္ား်ားႏစ္ေက်ွ်ာင္ား သို႔မဟုတ္ အစအစဥ္ ်ားႏစ္ခုတြင္ စွ်ာရင္ားသြငား္ ျခင္ား မျပ်ိဳ်ားႏိုင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အျခွ်ာားေသွ်ာ ေရြားခ်ယ္မႈမ်ွ်ာားအွ်ာားလံုားကို ျငင္ားဆန္ၿပားသွ်ာား
ျဖစ္သြွ်ာားမည္ျဖစ္သည္။

10. ေနွ်ာက္ဆုားံ သတ္မတ္ရက္အမ သင့္ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့ေ္ နရွ်ာအွ်ာား လက္ခံရယရန္ ေက်ွ်ာင္ားတြင္ စွ်ာရင္ားသြငား္ ပါ။ ေနွ်ာက္ဆုားံ သတ္မတ္ရက္မ်ွ်ာားအွ်ာား
ေက်ွ်ာင္ားတစ္ေက်ွ်ာင္ားစ၏ ဝက္ဘဆ
္ ိုကတ
္ ြင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားပါသည္။ ပ္မအႀကိမ္ ကံစမ္ားေရြားခ်ယ္မႈ ရလဒ္မ်ွ်ာားအတြက္ စွ်ာရင္ားသြင္ားရန္
ေနွ်ာက္ဆံုားသတ္မတ္ရက္မတိုင္မ ငါားရက္တွ်ာ အခ်ိန္ရိသည္။ ေက်ွ်ာင္ား၏ ဝက္ဘ္ဆဒ
ို ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရြားခ်ယ္ေၾကွ်ာင္ားအသိေပားစွ်ာတြင္
ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ာားေသွ်ာ ေနွ်ာက္ဆုားံ သတ္မတ္ရက္အမ ေက်ွ်ာင္ားတြင္ စွ်ာရင္ားမသြငား္ ္ွ်ာားေသွ်ာ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားသမန္သမ်၏ ေနရွ်ာမ်ွ်ာားကို
ျပန္လည္သိမား္ ဆည္ား / ျငင္ားဆန္ေၾကွ်ာင္ား အလိအ
ု ေလ်ွ်ာက္ သတ္မတ္မည္ျဖစ္ၿပား ေစွ်ာင့္ဆိုင္ားစွ်ာရင္ားဝင္ ေလ်ွ်ာက္္ွ်ာားသမ်ွ်ာားအွ်ာား
ေစွ်ာင့္ဆိုငား္ စွ်ာရင္ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အစအစဥ္အတိုငား္ ေပားအပ္သြွ်ာားပါမည္။ မိဘမျဖစ္ေစ အလိုအေလ်ွ်ာက္ ျငင္ားဆန္မႈအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ
ေက်ွ်ာင္ားအပ္ခြင့္ ေနရွ်ာတစ္ခုအွ်ာား ျငင္ားဆန္ၿပားသည္်ားႏင့္တစ္ၿပိ်ိဳင္နက္ ျပန္လည္ေနရွ်ာရယရန္မွ်ာ မျဖစ္်ားႏိုင္ေတွ်ာ့ေပ။ စွ်ာရင္ားသြင္ားရမည့္ ရက္စြမ
ြဲ ်ွ်ာားအွ်ာား
ေက်ွ်ာင္ားဝက္ဘ္ဆိုက္တင
ြ ္ မေတြ႕ရိပါက၊ ရက္ကို သိရိရန္ ေက်ွ်ာင္ားသို႔ ဖုန္ားေခၚဆိုရမည္မွ်ာ မိဘျဖစ္သ၏ တွ်ာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

ေနွ်ာက္္ပ္ သတင္ားအခ်က္အလက္မ်ွ်ာားအတြက္ School Choice ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရွ်ာက္ၾကည့္ရႈပါ
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

