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၂၀၂၁-၂၀၂၂ ျမင့္မာားေအာငျ္မင္္ စာ ္စမာ္းေဆာငႏ္ိုင္သမူ်ာားအာား အထာူး သငၾ္ကာားပို႔ခ်မႈ အ္အီ္ဥ္ (Magnet Program) 

အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မီမႈႏွင့္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာက္မႈဆိုငရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်ကမ္်ာား 

DeKalb ခရိုင္ ေက်ာင္ားအုပ္ခ််ဳပ္မႈအဖစြဲ႕သည္ မိဘမ်ာားအာား မိမိတို႔ကေလား၏ ေနအိမ္၌ သင္ယူေလ့လာမႈ 
အေတစ႕အႀကံ်ဳမ်ာားတစင္ေသာ္လည္ားေကာင္ား၊ ေက်ာင္ားတစင္ား လႈပ္ရွာားမႈမ်ာား၌ လုပ္အာားေပားျခင္ားျဖင့္ေသာ္လည္ားေကာင္ား ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္ရန္ 
မ်ာား္စာ တိုက္တစန္ားအာားေပားသည္။ 

• မူလတနာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ - ျမင့္မာားေအာင္ျမင္္စာ ္စမ္ားေဆာင္ႏိုင္သူမ်ာားအာား အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္ 
(High Achievers Magnet Program) အတစက္ ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာား အာားလံုားသည္ ပင္မဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ပ်မ္ားမွ်ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ 
(GPA) 3.0 (သုိ႔မဟုတ္ အထက္) ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ အတန္ား 4 - 6 သို႔ အတန္ားျမင့္လာေသာ DeKalb ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 2020-
2021 ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္အတစင္ား ေဆာင္ရစက္ခြဲ့ေသာ M.A.P. အကြဲျဖတ္္္္ေဆားမႈေပၚတစင္ အေျခခံျပီား ္ု္ုေပါင္ား ္ာဖတ္ျခင္ား ရမွတ္ 75 
္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္)၊ ္ု္ုေပါင္ား သခ််ၤာရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္) ရရွိရမည္ 
ျဖ္္သည္။ DeKalb ေကာင္တီေက်ာင္ားခရိုင္ ္ာသင္ေက်ာင္ားတ္္ခု၌ ္ာရင္ားသစင္ားထာားျခင္ား မရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား အာားလံုားသည္လည္ား 
2020-2021 ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္အတစင္ား ေဆာင္ရစက္ခြဲ့ေသာ M.A.P. အကြဲျဖတ္္္္ေဆားမႈေပၚတစင္ အေျခခံျပီား ္ု္ုေပါင္ား ္ာဖတ္ျခင္ား 
ရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္)၊ ္ု္ုေပါင္ား သခ််ၤာရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္) 
ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• မူလတနာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ ဆကလ္ကတ္က္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ လမာ္းညႊန္ခ်က္မ်ာား - ျမင့္မာား္စာ ေအာင္ျမင္္စမ္ားေဆာင္ႏိုင္သူမ်ာားအတစက္ 
အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္ ၌ ္ာရင္ားသစင္ားထာားေသာ မူလတန္ားေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ တ္္ႏွ္္္ီလွ်င္ အ္ီအ္ဥ္တ္္ေလွ်ာက္ ပင္မ 
ဘာသာရပ္မ်ာား၌ အတန္ား၏ပ်မ္ားမွ်အမွတ္ (GPA) 3.0 (သို႔မဟုတ္ အထက္) အာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ရမည္ျဖ္္သည္။ 
ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ရည္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားကို ္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာ 
ေ္ာင့္ၾကည့္ကာလ သတ္မွတ္မည္ ျဖ္္သည္။ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္မႈကာလတ္္ေလွ်ာက္ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားေအာက္တစင္ GPA ရရွိသည့္ ေက်ာင္ားသာားမွန္သမွ်ထံသို႔ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား 
ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။  အတန္ား၏ 
အဆင့္မ်ာားသတ္မွတ္ေသာ ကာလဆက္တိုက္ ႏွ္္ခု သို႔မဟုတ္ ္ာသင္ႏွ္္၀က္ ႏွ္္ခု အျပီားေနာက္ 3.0 GPA မရရွိေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ထစက္ခစာျပီား၊ မိမိတို႔ ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆို ပရိုမိုားရွင္ား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ 
ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ 
ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 
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• အလယ္တနာ္း ႏွင့္ အထကတ္နာ္းေက်ာငာ္းအ္ီအ္ဥဆ္ိုငရ္ာ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ - ျမင့္မာား္စာ ေအာင္ျမင္္စမ္ားေဆာင္ႏိုင္သူမ်ာား 
အထူားျပ်ဳမဂၢနက္ အ္ီအ္ဥ္ (High Achievers Magnet Program) အတစက္ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာား အာားလံုား သည္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ 
ေဆာင္ားရာသီ ္ာသင္ႏွ္္၀က္ ပ်မ္ားမွ်ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 (သို႔မဟုတ္ အထက္) ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ အတန္ား 7 - 9 သို႔ 
အတန္ားျမင့္လာေသာ DeKalb ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 2020-2021 ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္အတစင္ား ေဆာင္ရစက္ခြဲ့ေသာ M.A.P. 
အကြဲျဖတ္္္္ေဆားမႈေပၚတစင္ အေျခခံျပီား ္ု္ုေပါင္ား ္ာဖတ္ျခင္ား ရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သုိ႔မဟုတ္ အထက္)၊ ္ု္ုေပါင္ား 
သခ််ၤာရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္) ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။  DeKalb ေကာင္တီေက်ာင္ားခရိုင္ ္ာသင္ေက်ာင္ားတ္္ခု၌ 
္ာရင္ားသစင္ားထာားျခင္ား မရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား အာားလံုားသည္လည္ား 2020-2021 ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္အတစင္ား ေဆာင္ရစက္ခြဲ့ေသာ 
M.A.P. အကြဲျဖတ္္္္ေဆားမႈေပၚတစင္ အေျခခံျပီား ္ု္ုေပါင္ား ္ာဖတ္ျခင္ား ရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္)၊ ္ု္ုေပါင္ား 
သခ််ၤာရမွတ္ 75 ္ုေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္ားအ္ု (သို႔မဟုတ္ အထက္) ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ အထက္တန္ားေက်ာင္ား ျမင့္မာား္စာ 
ေအာင္ျမင္ စ္မ္ားေဆာင္ႏိုင္သူမ်ာား အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအတစက္ ေလွ်ာက္ထာားေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္လည္ား 
အတန္ား၏အဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လိုအပ္ခ်က္ ဘာသာရပ္မ်ာားကို ေအာင္ျမင္္စာ ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ထာားႏိုင္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• အလယ္တနာ္း ႏွင့္ အထကတ္နာ္းေက်ာငာ္းအ္ီအ္ဥ ္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာက္မႈဆိုငရ္ာ လမာ္းညႊန္ခ်က္မ်ာား - ျမင့္မာားေအာင္ျမင္ စ္ာ 
္စမ္ားေဆာင္နိုင္သူမ်ာားအတစက္ အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားတစင္ ္ာရင္ားေပားသစင္ားထာားေသာ အလယ္တန္ားနွင့္ 
အထက္တန္ားေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ်ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 သို႔မဟုတ္ အထက္၊ 
ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၇၁ ကို  ထိန္ားသိမ္ားထာားနိုင္ၿပီား ပညာသင္ကာလတ္္ခု္ီ၏ အဆင့္တိုားျမွင့္မႈ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာား ္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာအတစက္ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတစင္ား ေနရာခ်ထာားမည္ ျဖ္္သည္။ 
မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား မွန္သမွ်အတစက္ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား 
ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ ပညာသင္ကာလ တ္္ခုခ်င္ား္ီအတစက္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ်ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ 3.0 
သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကို ပညာသင္ကာလႏွ္္ခုဆက္တိုက္ ထိန္ားသိမ္ားနိုင္မႈမရွိေသာ၊ 
အဆင့္တိုားျမွင့္မႈ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ႏုတ္ထစက္ၿပီား 
မိမိတုိ႔ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။  အကယ္၍ ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ 
ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆုိ ပရိုမိုားရွင္ား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ 
အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• မြဲလကမ္ွတက္ံ္မာ္းမႈဆိုငရ္ာ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ ေမစားခ်ငာ္းေမာငႏ္ွမ ဥာီး္ာားေပားမႈဆိငုရ္ာ လမာ္းညႊန္ခ်ကမ္်ာား - အျမႊာ 
ေမစားခ်င္ားေမာင္ႏွမမ်ာားကိုသာလွ်င္ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား က်ပန္ား ေရစားခ်ယ္မႈ မြဲလုပ္ငန္ား္ဥ္အတစင္ား ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္ရန္အတစက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထာားမည္ျဖ္္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎ေမစားခ်င္ားေမာင္ႏွမႏွ္္ဦား္လံုားသည္ ဦား္ာားေပားမႈအတစက္ အရည္အခ်င္ားျပည့္မွီႏိုင္ေ္ရန္အတစက္ငွာ 
အရည္အခ်င္ားျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• မွတခ္်က္ - အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္ ေက်ာင္ားအပ္ခစင့္ေနရာ ကမ္ားလွမ္ားခ်က္အာား ေလွ်ာက္ထာားသူမွ ျငင္ားပယ္လိုက္ေသာအခါတစင္ 
ထိုေက်ာင္ားသာားျဖ္္သူသည္ ေနာက္တ္္ႀကိမ္ လစတ္လပ္္စာ ္ာရင္ားေပားသစင္ားမႈ မတိုင္မီအထိ အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္တ္္ခုတစင္ 
ေလွ်ာက္ထာားနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

• အေျခခံမ်ဥာ္းလိုငာ္း M.A.P. ရမွတမ္်ာား အာား 2020-2021 ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္အတစက္ M.A.P အကြဲျဖတ္္္္ေဆားမႈ ပထမဆံုားအၾကိမ္ 
္ီမံေဆာင္ရစက္မႈမွ ရယူမည္ျဖ္္သည္။ 
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2021-22 အထာူး္ိတပ္ါ၀င္္ ာားမႈ အထာူးသငၾ္ကာားပို႔ခ်မႈ အ္အီ္ဥ ္

အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ ႏွင့္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာက္မႈဆိုငရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်ကမ္်ာား 

DeKalb ေကာင္တီေက်ာင္ားခရိုင္သည္ မိဘမ်ာားအာား မိမိတုိ႔ကေလား၏ ေနအိမ္၌ သင္ယူေလ့လာမႈ အေတစ႕ 
အၾကံ်ဳမ်ာားတစင္ေသာ္လည္ားေကာင္ား၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္ား လႈပ္ရွာားေဆာင္ရစက္မႈမ်ာား၌ လုပ္အာားေပားပါ၀င္ျခင္ားျဖင့္ေသာ္လည္ားေကာင္ား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္မႈျပ်ဳရန္ မ်ာား္စာ တိုက္တစန္ားအာားေပားသည္။ 

• မူလတနာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ - အထူား္ိတ္ဝင္္ာားမႈအလိုက္ အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာား (ဆုိလုိသညမွ္ာ၊ 
သခ််ၤာ၊ သိပၸံပညာ၊ သုခုမအနုပညာ၊ နည္ားပညာ၊ အ္ရွိသျဖင့္) ကို ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာားသည္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ေဆာင္ားရာသီ 
ပညာသင္ကာလအတစက္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ကိန္ားဂဏန္ားရမွတ္ 80 (3.0 GPA) ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ မူၾကိ်ဳ ႏွင့္ သူငယ္တန္ား ေက်ာင္ားသာား 
ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာားအေနႏွင့္မူ အရည္အခ်င္ားျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီရန္ မလိုအပ္ေပ။ 

• မလူတနာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ ဆကလ္ကတ္က္ေရာကမ္ႈဆိငုရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်က္မ်ာား - အထူား္ိတ္ဝင္္ာားမႈအလိုက္ အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ 
အ္ီအ္ဥ္တ္္ခုတစင္ ္ာရင္ားေပားသစင္ားေသာ မူလတန္ားေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ ္ာသင္ႏွ္္တ္္ေလွ်ာက္လံုား၌ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ 
္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ကိန္ားဂဏန္ား ရမွတ္ 80 (3.0 GPA) ကို ထိန္ားသိမ္ားထာားနိုင္ရမည္ ျဖ္္သည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာား ္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာအတစက္ 
အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတစင္ား ေနရာခ်ထာားမည္ ျဖ္္သည္။ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္မႈကာလတ္္ေလွ်ာက္ GPA 3.0 ေအာက္ ရရွိသည့္ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအတစက္ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ 
ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ကာလ ႏွ္္ခုဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ 
ပညာသင္ကာလႏွ္္ခုဆက္တိုက္ ၿပီားေသာအခါတစင္ ္ု္ေုပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ကိန္ားဂဏန္ား ရမွတ္ 80 (3.0 GPA) အာား ထိန္ားသိမ္ားနိုင္မႈမရွိေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ႏုတ္ထစက္ၿပီား မိမိတုိ႔ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။  
အကယ္၍ ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆို ပရိုမုိားရွင္ား 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား 
ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• အလယ္တနာ္း ႏွင့္ အထက္တနာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ဆိငု္ရာ အရည္အခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ - ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာားအာားလံုားသည္ ပင္မ 
ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ေဆာင္ားရာသီ ပညာသင္ကာလ၌ ပ်မ္ားမွ် ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 သို႔မဟုတ္္ အထက္ ရရွိရမည္ ျဖ္္သည္။ 
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• အလယ္တနာ္း ႏွင့္ အထကတ္နာ္းေက်ာငာ္းအ္အီ္ဥ္ ဆက္လကတ္ကေ္ရာက္မႈဆိုငရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်ကမ္်ာား - အထူား္ိတ္ဝင္္ာားမႈအလိုက္ 
အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားတစင္ ္ာရင္ားေပားသစင္ားေသာ အလယ္တန္ားနွင့္ အထက္တန္ား ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ ပင္မ 
ဘာသာရပ္မ်ာားတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္ ပ်မ္ားမွ်အမွတ္ 3.0 သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၇၁ ကို 
ထိန္ားသိမ္ားထာားနိုင္ၿပီား ္ာသင္ႏွ္္တ္္ေလွ်ာက္လံုား၌ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖ္္သည္။ 
ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာား 
္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာအတစက္ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတစင္ား ေနရာခ်ထာားမည္ ျဖ္္သည္။ မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ 
ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရိွေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာား မွန္သမွ်အတစက္ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ကာလ 
ႏွ္္ခုဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ကာလႏွ္္ခုဆက္တိုက္ ၿပီားေသာအခါတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ 3.0၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ 
သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကို ထိန္ားသိမ္ားနိုင္မႈမရိွေသာ၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 
အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ႏုတ္ထစက္ၿပီား မိမိတို႕ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆို ပရိုမိုားရွင္ား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ 
ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ 
ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။  မွတ္ခ်က္ - အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ ္ီအ္ဥ္တ္္ခုတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားထာားသည့္ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ ခရ္္ဒ္္အမွတ္မ်ာားကို ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ အထူားျပ်ဳမဂၢနက္အ္ီအ္ဥ္ ဒီပလိုမာ တံဆိပ္အာား 
ရယူရန္အတစက္ငွာ လိုအပ္ေသာ အထူားျပ်ဳမဂၢနက္ ဘာသာရပ္မ်ာား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခစင့္ျပ်ဳထာားေသာ ေကာလိပ္အဆင့္ 
ဘာသာရပ္အ္ီအ္ဥ္မ်ာားကို ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• DeKalb ၀ဇိ ာအႏုပညာေက်ာငာ္း အ္အီ္ဥ ္ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာက္မႈဆိုငရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်ကမ္်ာား (ဂရတိ္ 8 – 12) - ္ာရင္ားသစင္ားထာားေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာားလံုားသည္ ္ာသင္ႏွ္္ကာလတ္္ေလွ်ာက္လံုား၌ ဘာသာရပ္မ်ာားအာားလံုားတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ်ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 
3.0 သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကို ထိန္ားသိမ္ားထာားနိုင္ၿပီား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖ္္သည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာား ္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာအတစက္ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတစင္ား ေနရာခ်ထာားမည္ ျဖ္္သည္။ 
မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။  ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား မွန္သမွ်အတစက္ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား 
ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ကာလ ႏွ္္ခုဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ကာလႏွ္္ခုဆက္တိုက္ 
ၿပီားေသာအခါတစင္ ဘာသာရပ္အာားလံုား၌  ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား 
သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကို ထိန္ားသိမ္ားနိုင္မႈမရိွေသာ၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 
အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ႏုတ္ထစက္ၿပီား မိမိတို႔ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 
ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္တ္္ခု္ီအတစက္ ္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ခရ္္ဒ္္ ႏွ္္ခုအာား ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရန္လည္ား လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆို ပရိုမိုားရွင္ား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ 
ျပည့္မီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ 
ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 



BURMESE 

 
 

• Arabia Mountain အထက္တနာ္းေက်ာငာ္း အ္အီ္ဥ ္ ဆက္လက္တက္ေရာကမ္ႈဆိငု္ရာ လမာ္းညႊနခ္်ကမ္်ာား – ္ာရင္ားေပားသစင္ားထာားေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာားလံုားသည္ ္ာသင္ႏွ္္တ္္ေလွ်ာက္လံုား၌ သတ္မွတ္ထာားေသာ ယူနီေဖာင္ားကို ေန႔္ဥ္ ဝတ္ဆင္ရမည္၊ 
လုပ္အာားေပားဝန္ေဆာင္မႈ နာရီ ၂၀ ၾကာ ျပီားေျမာက္ရမည္၊ ဘာသာရပ္အာားလံုားတစင္ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 
သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကုိ ထိန္ားသိမ္ားထာားနိုင္ၿပီား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္ ျဖ္္သည္။  ေက်ာင္ားသာားႀကီားမ်ာားသည္ မိမိတို႔၏ ေလ့လာမႈ ေမဂ်ာအ္ီအ္ဥ္အလိုက္ သိပၸံ၊ နည္ားပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ 
သခ််ၤာ (STEM) ္ီမံခ်က္ တ္္ခုအာားလည္ား ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။  ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ ပညာေရား ယွဥ္ျပိ်ဳင္မႈအတစင္ား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္ရမည္ျဖ္္ျပီား၊ ေက်ာင္ားသာား အဖစြဲ႕အ္ည္ားမ်ာား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္ားသာားကလပ္မ်ာားတစင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္ရမည္ 
ျဖ္္သည္။ မိဘမ်ာားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္ တ္္ႏွ္္္ီလွ်င္ မိဘဆိုင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ နာရီခ်ိန္ 10 နာရီအာား 
ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား ထိန္ားသိမ္ားထာားႏိုင္ျခင္ားမရွိေသာ 
ေက်ာင္ားသာားမ်ာားအာား ္ာသင္ႏွ္္၀က္တ္္ခု္ာအတစက္ အ္မ္ားေ္ာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတစင္ား ေနရာခ်ထာားမည္ ျဖ္္သည္။ 
မိဘမ်ာားအေနႏွင့္ အာားလံုားေသာ ကစန္ဖရန္႔ေဆစားေႏစားပစြဲမ်ာားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။  ပညာေရား္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ 
္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား မွန္သမွ်အတစက္ ပံ့ပိုားေထာက္ပံ့မႈ အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား 
ေထာက္ပံ့ေပားသစာားမည္ျဖ္္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ကာလ ႏွ္္ခုဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ကာလႏွ္္ခုဆက္တိုက္ 
ၿပီားေသာအခါတစင္ ဘာသာရပ္အာားလံုား၌ ္ု္ုေပါင္ား ပ်မ္ားမွ် ဂရိတ္ပစိ်ဳင့္အမွတ္ (GPA) 3.0 သို႔မဟုတ္ အထက္၊ ကိန္ားဂဏန္ားအရ အနိမ့္ဆံုား 
သတ္မွတ္အဆင့္ ၇၁ ကို ထိန္ားသိမ္ားနိုင္မႈမရိွေသာ၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 
အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ႏုတ္ထစက္ၿပီား မိမိတို႔ေနအိမ္ေက်ာင္ားတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားရမည္ ျဖ္္သည္။ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ 
ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္တ္္ခု္ီအတစက္ ္စမ္ားေဆာင္ခ်က္ ခရ္္ဒ္္ ႏွ္္ခုအာား ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရန္လည္ား လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္ားသာားတ္္ဦားသည္ ေက်ာင္ားပညာသင္ႏွ္္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတစင္ားတစင္မဆို ပရိုမိုားရွင္ား ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားျဖင့္ 
ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္ားမရွိပါလွ်င္ အဆိုပါေက်ာင္ားသာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္မွ ခ်က္ခ်င္ား ႏႈတ္ထစက္ျပီား၊ ေနအိမ္ေက်ာင္ားသို႔ 
ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

• မြဲလကမ္ွတက္ံ္မာ္းမႈဆိုငရ္ာ အရညအ္ခ်ငာ္းျပည့္မွီမႈ ေမစားခ်ငာ္းေမာငႏ္ွမ ဥာီး္ာားေပားမႈဆိငုရ္ာ လမာ္းညႊနခ္်က္မ်ာား -  အျမႊာ 
ေမစားခ်င္ားေမာင္ႏွမမ်ာားကိုသာလွ်င္ ေက်ာင္ားသာားမ်ာား က်ပန္ား ေရစားခ်ယ္မႈ မြဲလုပ္ငန္ား္ဥ္အတစင္ား ပါ၀င္ေဆာင္ရစက္ရန္အတစက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထာားမည္ျဖ္္သည္။  ဤသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔၌ ေက်ာင္ားအပ္ထိုင္ခံုေနရာ ေလွ်ာက္ထာားသည့္ ေလွ်ာက္ထာားသူမ်ာားသို႔ 
သက္ဆိုင္ျခင္ား မရွိေပ - 

o DeKalb ၀ိဇ ာအႏုပညာ မူလတန္ားေက်ာင္ား၊ ဂရိတ္ 4-7 

o DeKalb ၀ိဇ ာအႏုပညာေက်ာင္ား (ဂရိတ္ 8-12) 

o Arabia Mountain အထက္တန္ားေက်ာင္ား – အျမႊာ ေမစားခ်င္ား ေမာင္ႏွမမ်ာားသည္ ၎ေမစားခ်င္ားေမာင္ႏွမဆိုင္ရာ ဦား္ာားေပားအတစက္ 
အရည္အခ်င္ား ျပည့္မွီႏိုင္ေ္ရန္အတစက္ငွာ တူညီေသာ အတန္ားအဆင့္ ႏွင့္ တူညီေသာ အ္ီအ္ဥ္အတစင္ား 
ေက်ာင္ားအပ္ထိုင္ခံုေနရာတ္္ခုအတစက္ ေလွ်ာက္ထာားရမည္ ျဖ္္သည္။  ထို႔ျပင္ ၎ေမစားခ်င္ားေမာင္ႏွမႏွ္္ဦား္လံုားသည္ 
ဦား္ာားေပားမႈအတစက္ အရည္အခ်င္ားျပည့္မွီႏိုင္ေ္ရန္အတစက္ငွာ အရည္အခ်င္ားျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာားအာား 
ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 

မွတခ္်က္ - 
• အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္ ေက်ာင္ားအပ္ထိုင္ခံုေနရာခ်ထာားမႈ ကမ္ားလွမ္ားခ်က္အာား ေလွ်ာက္ထာားသူမွ ျငင္ားပယ္ခြဲ့သည့္ျဖ္္္ဥ္တစင္ 

ေက်ာငာ္းသာားျဖ္္သူသည္ ေနာက္လာမည့္ လစတ္လပ္ စ္ာ အဖစင့္ ေရစားခ်ယ္မႈ/မြဲလက္မွတ္ကံ္မ္ားမႈကာလ (ေႏစဦား 2022) မတိုင္မွီအထိ အထူား 
သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ အ္ီအ္ဥ္တ္္ခုတစင္ ေနရာခ်ထာားမႈအတစက္ ေလွ်ာက္ထာားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

• အထူား သင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ ္ီအ္ဥ္တ္္ခုတစင္ ္ာရင္ားသစင္ားထာားသည့္ ေက်ာင္ားသာားမ်ာားသည္ အထူားသင္ၾကာားပို႔ခ်မႈ ခရ္္ဒ္္အမွတ္မ်ာားအာား 
ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ အထူားျပ်ဳမဂၢနက္အ္ီအ္ဥ္ ဒီပလိုမာ တံဆိပ္အာား ရယူရန္အတစက္ငွာ လိုအပ္ေသာ အထူားျပ်ဳမဂၢနက္ ဘာသာရပ္မ်ာား 
သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခစင့္ျပ်ဳထာားေသာ ေကာလိပ္အဆင့္ ဘာသာရပ္အ္ီအ္ဥ္မ်ာားအာား ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရစက္ရမည္ ျဖ္္သည္။ 


