BURMESE

(SCHOOL CHOICE)

လြတ္လပ္္ြြာ ္ြာရင္းေပးသြငး္ ျခင္း ၂၀၂၁ခုႏွ္္- အတခ််ဳပမ
္ ွတ္သြားရန္ အခ်က္အလက္မ်ြား
အခ်န္မေ
ီ ရြာက္ရေသြာ
ွ
ေလွ်ြာက္လြာႊ မ်ြား - ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ နံနက္ ၉နြာရီ - ေဖေဖြာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ ညေန ၄နြာရီ
ဤအခ်န္ကြာလအတြင္း၌ လအပ္ေသြာ ္ြာရြက္္ြာတမ္းမ်ြားအြားလံးုႏွင့္အတူ တင္လြာေသြာ ေလွ်ြာက္လႊြာမ်ြားမွြာ အခ်န္မွီပါသည္။ ေလွ်ြာက္လႊြာမ်ြားအြားလံးက အြန္လင္္းမွတဆင့္
ေပးပ႔ရန္ လအပ္သည္။
ေလွ်ြာက္လြာႊ ၾကည့္ရႈရန္ https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
သတျပ်ဳရန္:

1.

သံး္ြသ
ြဲ ူအသ္္မ်ြားအေနျဖင့္ အေကြာင့္အသ္္ ဖြင့္ရပါမည္

2.

မွန္ကန္ေသြာ အီးေမးလ္လပ္္ြာ တ္္ခက ေပးပါ

၃. အေၾကြာင္းၾကြားမႈအြားလံးက အီးေမးလ္ျဖင့္သြာလွ်င္ ေပးပ႔ပါမည္

၄။ သင္၏ ေလွ်ြာက္လႊြာအတြက္ အီးေမးလ္ ုႏွင့္ ဒက္ရွ္ဘတ္ အမွြာ္ြာမ်ြားတြင္ မၾကြာခဏ ္္္ေဆးၾကည့္ရႈပါ

School Choice ဝက္ဘဆ
္ က္က ၾကည့္ရႈရန္ www.dekalbschoolsga.org/school- choice
ေက်ြာင္းေလ့လြာေရးခရီး္ဥ္မ်ြား နည္းပညြာအသံးျပ်ဳ
ကံ္မ္းေရြးခ်ယ္မႈ အေျဖရလဒ္မ်ြားက အီးေမးလ္ျဖင့္သြာလွ်င္ ေပးပ႔ပါမည္ - မတ္လ ၂၆ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ ညေန ၅နြာရီ ေနြာက္ပင္း။
** ပရဂရမ္ အမ််ဳးအ္ြားအပ္္ တ္္ခ္ီအတြက္ ပထမဆံး ေရြးခ်ယ္မက
ႈ သြာလွ်င္ မတ္လ 26ရက္ေန႔ တြင္ ကံ္မ္းမြဲ ျပ်ဳလပ္မည္ ျဖ္္သည္။ ဒတယ ုႏွင့/္ သ႔မဟတ္ တတယအႀကမ္
ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ်ြားကမူ ေ္ြာင့္ဆင္းမႈ္ြာရင္း ၿပီးဆံးသြြားသည့္ေနြာက္ ထင္ခေနရြာက်န္
ံ
မသ
ွ ြာလွ်င္ ကံ္မ္းမြဲ ျပ်ဳလပ္မည္ ျဖ္္သည္။
ေနြာက္က်ေသြာ ေလွ်ြာက္လႊြာမ်ြားက ေဖေဖြာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ ညေန ၄နြာရီ ၁မန္္မွ ၾသဂတ္လ ၃၁ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ ညေန ၄နြာရီအထ လက္ခံပါမည္။ ေ္ြာင့္ဆင္း္ြာရင္း
ကန္ဆးသြ
ံ ြားၿပီးသည့္ေနြာက္ ေက်ြာင္းအပ္ခြင့ေ
္ နရြာ က်န္ရမွ
ွ သြာလွ်င္ ေနြာက္က်ေသြာ ေလွ်ြာက္လြာႊ မ်ြားက လက္ခေ
ံ ဆြာင္ရြက္ပါမည္။

အထူး အ္ီအ္ဥ္မ်ြား
Senate Bill 10 (SB10) ေက်ြာင္းအပ္ခြင့္ေနရြာ ရရွနင္မႈအေပၚ အေျခခံထြားေသြာ ကံ္မ္းေရြးခ်ယ္မႈ။ ေနြာက္ဆံးသတ္မွတ္ခ်န္ - ေဖေဖြာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္ ညေန ၄နြာရီ။
DeKalb အနပညြာ အထက္တန္းေက်ြာင္း ုႏွင့္ DeKalb အနပညြာ မူလတန္းေက်ြာင္း သ႔ အ္မ္း္္္္မခ
ႈ ံယရ
ူ န္ ေလ်ွြာက္ထြားသူမ်ြားအေနျဖင့္ လပ္ေဆြာင္ရမည္မွြာ
ပထမ - School Choice အြန္လင္းေလ်ွြာက္လႊြာအြား ေပးပ႔ပါ ထ႔ေနြာက္
ဒတယ - အ္မ္း္္္္မႈခံယူရန္ ေလွ်ြာက္လႊြာအထပ္က ေက်ြာင္းသ႔ တက္ရက္ ္ြာတက္ျဖင့္ သ႔မဟတ္ ကယ္တင္ ေပးပ႔ပါ။
ျဖည့္္ြက္၍ရေသြာ pdf ေလွ်ြာက္လႊြာက ဤေနရြာတြင္ ေဒါင္းလဒ္ယူပါ http://www.dekalbschoolsga.org/school- choice/forms-and-brochures/ ။
၉-၁၂ တန္း ုႏင္ငတ
ံ ကြာ အေျခခံပညြာအဆင့္ ေနြာက္ဆး္ြာေမးပြ
ံ
ြဲ အ္ီအ္ဥ္မ်ြားအတြက္ Tucker ၊ Druid Hills ၊ သမ
႔ ဟတ္ MLK, Jr. အထက္တန္းေက်ြာင္းမ်ြားသ႔ ေလွ်ြာက္ထြားသူမ်ြား
လပ္ေဆြာင္ရမည္မွြာ ပထမ - School Choice အြန္လင္း ေလွ်ြာက္လႊြာအြား တင္သြင္းပါ။
ဒတယ - IB ေလွ်ြာက္လြာႊ ္ြာမ်က္ုႏွြာမ်ြားအြား ္ြာအတ္တ္္ခတည္းအတြင္း ထည့္သင
ြ ္း၍ IB ေက်ြာင္း တ္္ေက်ြာင္း္ီသ႔ သီးျခြား တင္သင
ြ ္းပါ။
ျဖည့္္ြက္၍ရေသြာ pdf ေလွ်ြာက္လႊြာက ဤေနရြာတြင္ ေဒါင္းလဒ္ရယူပါ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures / ။
Arabia Mountain HS Magnet အ္ီအ္ဥ္ ေလွ်ြာက္တင္သူမ်ြား - Arabia Mountain HS Magnet အ္ီအ္ဥ္၏ ဗီဒီယ အင္တြာဗ် း ေဒါင္းလဒ္ုႏွင့္ ဆရြာေထြာက္ခံ္ြာတ႔က
ၿပီး္ီးရပါမည္။ ညြႊန္ၾကြားခ်က္မ်ြားက ဤေနရြာတြင္ ေတြ႔နင္ပါသည္ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
DeKalb Early College Academy - pdf ေလွ်ြာက္လႊြာအြား ဤေနရြာတြင္ ေဒါင္းလဒ္ဆြၿြဲ ပီး ထတ္ယပ
ူ ါ http://www.deca.dekalb.k12.ga.us
**ေလွ်ြာက္လႊြာက DECA သ႔ တက္ရက္ အပ္နွံရပါမည္။
ဝန္ထမ္းမဘမွ ေက်ြာင္းသြားအတြက္ ေက်ြာင္းေျပြာင္းေပးရန္ ေလွ်ြာက္လြာႊ ဝန္ထမ္းမ်ြားအြားလံး ေဖေဖြာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၂၁ခနွ္္၌ ဤေနရြာတြင္ ေလွ်ြာက္ထြားရပါမည္
https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ လူ႔္ြမ္းအြားအရင္းအျမ္္ဌြာနမွ SY21-22 အတြက္ အလပ္ခန္႔ထြားမႈအတည္ျပ်ဳခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေလွ်ြာက္လႊြာမ်ြားက အတည္ျပ်ဳရန္
ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ေနြာက္ပင္း ေဆြာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တ႔ထံ ဆက္သြယရ
္ န္
အကူအညီအတြက္ ဖန္းေခၚဆမႈအြား ၂၀၂၁ခုႏွ္္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ မွ ဧၿပီလ ၁၆ရက္အထ၊ နံနက္ ၉နြာရီမွ ညေန ၅နြာရီအတြင္း ေခၚဆနင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ဖန္း- 678-676-0035/50

ေက်ြာင္းအပ္လက္ခသ
ံ ည့္ အခ်န္အတြငး္ သြာလွ်င္ အကူအညီေပးမည့္ ္င္တြာ

တနလၤြာ—ေသြာၾကြာ၊ နံနက္ ၉နြာရီ – ညေန ၄နြာရီ

1192 Clarendon Avenue

အီးေမးလ္- school_choice@dekalbschoolsga.org

Avondale Estates, GA 30002
ေက်ြာင္းနွင့ဆ
္ င္ေသြာ သတင္းအခ်က္အလက္- ေက်ြာင္းသ႔ တက္ရက္ ေခၚဆပါ

သယ္ယပ
ူ ႔ေဆြာင္ေရး - 678-676-1333

