BURMESE
အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား (FAQ)
1.

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေက ာင္းေရြးခ ယ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းမႈသည္ မည္သည့္အခ ်ိန္၌ ျဖစ္ပါသနည္း။ နံနက္ ၉နာရီ၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ - ညေန၄နာရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွစ္

2.

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခနွစ္ စာသင္နွစ္အတြက္ လြတ္လပ္စာြ စာရင္းေပးသြင္းမႈ ကာလအတြငး္ ၌ မည္သည့္ School Choice သင္တန္းအစီအစဥ္မ ားအား ကမ္းလွမ္းထားပါသနည္း။
Arabia Mountain အထက္တန္းေက ာင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက ာင္း နည္းပညာဆ်ိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းခင္းုႏွင့္ Magnet အစီအစဥ္၊ ပဋ်ိညာဥ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ိဘမွ ေက ာင္းသားအတြက္ ေက ာင္းေျပာင္းေပးရန္
ေတာင္းဆ်ိမႈ၊ Coralwood/Hawthorne မ်ိတ္ဖက္၊ Ronald McNair Discovery ေလ့လာမႈ အကယ္ဒမီ၊ House Bill 251၊ ဘာသာစကား ုႏွစ္မ ်ိမးျဖင့္ တစ်ိက္မတ္မတ္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၊ ုႏ်ိင္ငံတကာ
အေျခခံပညာ ေနာက္ဆးစာေမးပြ
ံ
ြဲ အစီအစဥ္၊ Magnet၊ ဘက္စဖြ
ံ ံ႕ၿဖ်ိမးေရး မူႀက်ိမေက ာင္း၊ Senate Bill 10၊ Theme ုႏွင့္ ကေလးငယ္ သင္ၾကားေရးဌာနတ်ိ႔အပါအဝင္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ ားအားလံးက်ိ
ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။

3.

အြန္လ်ိင္းမွတဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသလား။ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသည္၊ အြနလ
္ ်ိင္းေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ http://www.yourchoicedekalb.orgတြင္ ရရွုႏ
်ိ ်ိင္ပါသည္။

4.

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေက ာင္းေရြးခ ယ္မႈ ေလွ ာက္လာႊ မ ားက်ိ မည္သည့္အခ ်ိန္ုႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွ်ိုႏ်ိင္မည္နည္း။
အြန္လ်ိင္းမွတစ္ဆင့္ http://www.yourchoicedekalb.org

5.

မည္သည့္ေနရာမ ားတြင္ ကၽြုႏ္ပ္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသနည္း။
သင္၏ က်ိယ္ပ်ိင္ကြန္ပ ်ဴတာ (အြနလ
္ ်ိင္း)၊ ေဒသတြငး္ စာၾကည့္တက္
်ိ (အြန္လ်ိင္း)၊ School Choice အတြက္ လြတလ
္ ပ္စာြ စာရင္းေပးသြငး္ ရန္ ေနရာမွတစ္ဆင့္ - 1192 Clarendon Ave၊ Avondale Estates၊
GA 30002 (လက္တေလာ က်ိဗစ္-၁၉ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအေပၚ အေျခခံ၍)

6.

School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ ာက္ထားရန္ အီးေမးလ္လ်ိပ္စာတစ္ခက်ိ ကၽြုႏ္ပ္ လ်ိအပ္ပါသလား။
လ်ိအပ္ပါသည္။ School Choice အစီအစဥ္ အြန္လ်ိင္းအေကာင့္အသစ္တစ္ခက်ိ ဖြင့ရ
္ န္ အီးေမးလ္လ်ိပ္စာုႏွင့္ စကားဝွကက
္ ်ိ လ်ိအပ္ပါသည္။

7.

School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ ာက္ထားရန္ မ်ိဘအေကာင့္တစ္ခက်ိ ကၽြုႏ္ပ္ လ်ိအပ္ပါသလား။
လ်ိအပ္ပါသည္။ အြနလ
္ ်ိင္းျဖင့္ School Choice ေလွ ာက္ထားမႈအသစ္တြင္ မ်ိဘမ ား အားလံးသည္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စာသင္ုႏွစ္အတြက္ ေလွ ာက္လႊာမ ား ေပးပ်ိ႔ုႏ်ိင္ရန္ အေကာင့္တစ္ခ ဖြင့ရ
္ န္
လ်ိအပ္သည္။

8.

အကယ္၍ ကၽြုႏ္ပ္၏ကေလးသည္ ပဂၢလ်ိကေက ာင္း သ်ိ႔မဟတ္ ေနအ်ိမ္မွေက ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါက School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသလား။
ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသည္။ ကေလး၏ မ်ိဘ သ်ိ႔မဟတ္ တရားဝင္အပ္ထ်ိန္းသူသည္ လြတ္လပ္စာြ စာရင္းေပးသြင္းသည့္ အခ ်ိန္ုႏွင့္ ထ်ိ႔ေနာက္ပ်ိင္းတြင္ DeKalb ခရ်ိင္ ေက ာင္းအပ္ခ မပ္မႈအဖြ႕ြဲ ၌ လက္ရွ်ိ
ေနထ်ိင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

9.

School Choice အစီအစဥ္တစ္ခခ င္းစီအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆ်ိင္ရာ လ်ိအပ္ခ က္မ ားက်ိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္ ရွာေဖြုႏ်ိင္သနည္း။
အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆ်ိင္ရာ လ်ိအပ္ခ က္မ ားအားလံးက်ိ School Choice ဝက္ဘ္ဆ်ိဒ္http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ တြင္ ရရွ်ိုႏ်ိင္ပါသည္

10.

ေလွ ာက္လႊာုႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ ားက်ိ စာတ်ိက္ျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္ ေပးပ်ိ႔ုႏ်ိင္ပါသလား။
မေပးပ်ိ႔ုႏ်ိင္ပါ။ ေလွ ာက္လႊာုႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ ားက်ိ အြနလ
္ ်ိင္းျဖင့္သာ ေပးပ်ိ႔ရပါမည္။

11.

School Choice တစ္ခထက္ပ်ိၿပီး ကၽြုႏ္ပ္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသလား။
ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈ စံုႏႈန္းမ ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ကေလး အရည္အခ င္းျပည့္မီသည့္ မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မဆ်ိ သင္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိင္ပါသည္။
သ်ိ႔ေသာ္ျငားလည္း School Choice အစီအစဥ္၏ အမ ်ိမးအစားတစ္မ ်ိမးစီ၌ ေရြးခ ယ္မႈအကန္႔အသတ္ ရွ်ိပါသည္။

12.

School Choice အစီအစဥ္ထတ
ြဲ ြင္ ပါဝင္ရန္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ မည္သ႔်ိ ေရြးခ ယ္ပါသနည္း။
အလ်ိအေလ ာက္စနစ္သးံ က ပန္း ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈ လပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ ေရြးခ ယ္ပါသည္။

13.

School Choice အစီအစဥ္ ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ားက်ိ မည္သည့္အခ ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပမလပ္ပါသနည္း။
School Choice အစီအစဥ္၏ ကနဦး ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ားက်ိ လာမည့္ မတ္လ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ထြဲတြင္ ျပမလပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖရလဒ္မ ားအား မတ္လ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခနွစ္ ညေန ၅နာရီေနာက္ပင္
်ိ းတြင္
အီးေမးလ္ ေပးပ်ိ႔သြားပါမည္။ အကယ္၍ လ်ိအပ္မည္ဆ်ိပါက ေနာက္ထပ္ ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ားက်ိ ဇြန္ - ၾသဂတ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ က င္းပပါမည္။

14.

ေနာက္က သည့္ School Choice ေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ လက္ခံပါမည္လား။
လက္ခံပါမည္။ သ်ိ႔ေသာ္ျငားလည္း ေနာက္က သည့္ ေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ ေနရာခ ထားမႈအတြက္ စဥ္းစားသံးသပ္ေပးမည္ဟ အာမမခံပါ။ အကယ္၍ ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ား ျပမလပ္ၿပီး ေရြးခ ယ္ခံရေသာ
ေက ာင္းသားမ ားုႏွင့္ ေစာင့္ဆ်ိင္းစာရင္းဝင္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ ေနရာခ ထားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေနရာမ ား ရွ်ိေသးမည္ဆ်ိပါက ေနာက္က သည့္ ေလွ ာက္ထားသူမ ားက်ိ စဥ္းစားေပးုႏ်ိင္ပါသည္။
ေနာက္က သည့္ ေလွ ာက္ထားသူမ ား၏ ေနရာခ ထားေပးမႈုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး School Choice ရံးခန္းမွ မ်ိဘမ ားအား ဆက္သယ
ြ ္ပါလ်ိမ့မ
္ ည္။ ေနရာခ ထားေပးမႈမ ားက်ိ ၾသဂတ္လ ၃၀ရက္ေန႔၊ ၂၀၂၁ ခနွစ္၊
ညေန ၄:၀၀ နာရီေနာက္ပ်ိင္းတြင္ ရရွ်ိေတာ့မည္မဟတ္ပါ။

15.

မ်ိဘမ ားက်ိ မည္သ႔်ိ အေၾကာင္းၾကားမည္နည္း။
ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈ အေျဖရလဒ္မ ားုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး School Choice ရံးခန္းက ေလွ ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ င္းစီထသ
ံ ႔်ိ အီးေမးလ္ျဖင့္ အသ်ိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းသား၏
အခ က္အလက္မ ားက်ိ ဖန္းမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ျခင္း ျပမလပ္မည္မဟတ္ပါ။ ကံစမ္းေရြးခ ယ္သည့္ေန႔၌ ညေန ၅နာရီ ေနာက္ပ်ိင္းတြင္ http://www.yourchoicedekalb.org သ်ိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး သင့္ကေလး၏
ေရြးခ ယ္ေရး အေျခအေနက်ိ စစ္ေဆးရန္ “Dashboard” က်ိ ေရြးခ ယ္ပါ။

16.

အကယ္၍ အစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ ယ္ခံခ့ရ
ြဲ ပါက School Choice အစီအစဥ္္ ေက ာင္းဝက္ဘဆ
္ က္
်ိ ၌ မည္သည့္အခ ်ိန္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္ စာရင္းသြငး္ အပ္ုႏွံရပါမည္နည္း။
မ်ိဘမ ားအေနျဖင့္ လက္ခံမႈ အသ်ိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္စြဲြမ ားအတြင္း School Choice အစီအစဥ္္ ေက ာင္းဝက္ဘဆ
္ ်ိဒ္၌ စာရင္းသြငး္ အပ္ုႏွံရပါမည္၊ သ်ိ႔မဟတ္ပါက ေနရာက်ိ
အလ်ိအေလ ာက္ ပယ္ဖ က္လက္
်ိ မည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ဆ်ိင္းစာရင္းရွ်ိ ေနာက္ထပ္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ ေလွ ာက္ထားသူက်ိ ကမ္းလွမ္းသြားပါမည္။ စာရင္းသြင္းအပ္ုႏွံရမည့္ ရက္စြဲြအတ်ိအက မွာ ေရြးခ ယ္မႈ
အသ်ိေပးခ က္ထတ
ြဲ ြင္ ပါရွ်ိပါမည္။

17.

School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ သယ္ယူပ႔ေ
်ိ ဆာင္မက
ႈ ်ိ စီစဥ္ေပးပါမည္လား။
School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ DeKalb ေကာင္တီ၏ ေနာက္ဆးခ
ံ မွတ္ထားေသာ သယ္ယူပ႔ေ
်ိ ဆာင္ေရး မူဝါဒအတ်ိင္း စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂
စာသင္ုႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ေက ာင္းသားမ ားမွာ Arabia Mountain အထက္တန္းေက ာင္း၊ Champion Theme အလယ္တန္းေက ာင္း ုႏွင့္ Magnet အစီအစဥ္မ ားသ်ိ႔ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသင္ုႏွစ္
အသြားအျပန္ သယ္ယူပ႔ေ
်ိ ဆာင္ေရးအတြက္ မ်ိမတ
်ိ ႔ေ
်ိ ဒသအတြငး္ ရွ်ိ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အႀက်ိမ၊ အပ်ိ႔ ေနရာမ ားသ်ိ႔ သြားေရာက္သတင္းပ်ိ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Theme အေျခခံပညာမူလတန္းေက ာင္း
ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အ်ိမ္ခ င္းနီးကပ္သမ
ူ ားစလ က္ သယ္ယူပ႔ေ
်ိ ဆာင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

18.

School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ ေနရာခ ထားျခင္း မည္သည့္အခ ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံးသြားပါမည္နည္း။ ေနရာလြတ္မ ားက်ိ ၂၀၂၁ခနွစ္၊ ၾသဂတ္လ ၃၀ရက္ေန႔၊ ညေန၄နာရီ မတ်ိင္မီအထ်ိ
ျဖည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

19.

၂၀၁၅-၂၀၁၆ School Choice အစီအစဥ္မ ားုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ားက်ိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္ ရွာေဖြုႏ်ိင္ပါမည္နည္း။

20.

ေလာ့ဂ္အင္ုႏွင့္ နည္းပညာဆ်ိင္ရာ အကူအညီတ႔ုႏ
်ိ ွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြနး္ မ ားအတြက္ မည္သက
ူ ်ိ ကၽြုႏ္ပ္ ဆက္သယ
ြ ္ရပါမည္နည္း။

21.

ေလွ ာက္လႊာဆ်ိင္ရာ အကူအညီ သ်ိ႔မဟတ္ အစီအစဥ္ဆ်ိင္ရာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ မည္သက
ူ ်ိ ကၽြုႏ္ပ္ ဆက္သယ
ြ ္ရပါမည္နည္း။ လြတလ
္ ပ္စာြ စာရင္းသြငး္ ျခင္းကာလအတြင္း၌ ေက းဇူးျပမ၍ School

ေနာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ားက်ိ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ တြင္ ရရွ်ိုႏ်ိင္ပါသည္။
678-676-0050သ်ိ႔ ေခၚဆ်ိပါ

Choice ရံးခန္းသ်ိ႔ 678.676.0050 မွတစ္ဆင့္ ဖန္းေခၚဆ်ိပါ သ်ိ႔မဟတ္ School_Choice@dekalbschoolsga.orgသ်ိ႔ အီးေမးလ္ေပးပ်ိ႔ပါ

အကယ္၍ ေနာက္ဆးသတ္
ံ
မတ
ွ ရ
္ က္သည္ DCSD အပ္ခ မပ္ေရး ရံးခန္းမ ား၏ ရံးပ်ိတရ
္ က္တြင္ က ေရာက္ခြဲ့ပါက ေနာက္ဆးသတ္
ံ
မွတရ
္ က္
ေက ာ္လြန္သာြ းသည့္ေနာက္ ပထမဆံးရံးဖြင့သ
္ ည့္ေန႔တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ ားက်ိ စဥ္းစားသံးသပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အပ္ခ မပ္မအ
ႈ ဖြ႕ြဲ အေနျဖင့္
အခ ်ိနသ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ားက်ိ လ်ိအပ္သလ်ိ ေျပာင္းလြဲုႏ်ိင္သည့္ အခြင့အ
္ ေရးအား ထ်ိန္းသ်ိမး္ ထားသည္။ ေနာက္ဆးသတ္
ံ
မွတရ
္ က္က်ိ ေက ာ္လြနသ
္ ြားသည္မ ားအတြက္
မည္သည့္ ျခြငး္ ခ က္မွ ေပးလ်ိမ္မ
့ ည္မဟတ္ပါ။

