
ESEMBUR  

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး 
ေၾကာ္ျငာစာေစာင္ 

အတနူ္းမ ာူး - သ ငယတ္နူ္းႀက ဳမ ွရစွတ္န္ူး အထ  
 

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ စာသငႏ္ွစ္ လြတ္လပစ္ြာ  
စာရငူ္းေပူးသြငူ္းျခငူ္း 

ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္ - ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊ 
၂၀၂၁ခုနွစ ္  

အြနလ္ ငုူ္းတြင္ ေလ ွာကထ္ာူးရန ္- 

http://www.yourchoicedekalb.org 
 

School Choice အစအီစဥ္္  ငုရ္ာ သတငူ္းအခ ကအ္လက-္ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

School Choice လြတ္လပ္စြာ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ 

အက အညီေပူးမည့္ ေနရာ - 

1192 Clarendon Avenue၊ 

Avondale Estates, GA 30002 

ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္ - ေဖေဖာ္ဝါရလီ ၅ရက္၊  
၂၀၂၁ခုနွစ္ 

မနက္ 9:00 နာရီ - ညေန 4:00 နာရီ 

**လတ္တေလာ က ူးစက္ေရာဂါ  
ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးအေပၚ အေျခခံ၍ မ က္နွာခ င္ူး္ ုင္ 
အက အညီေပူးမည့္ ရက္စြြဲမ ာူး ေျပာင္ူးလြဲန ငု္ပါသည္။ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

School Choice ေနာက္က သည္ ့ 
စာရင္ူးသြင္ူးသ မ ာူးအတြက္ - 
 

 မ လတနူ္းေက ာငူ္းမ ာူး 
• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

အလယ တန ူးကျောင ူး 
• The Champion School 

 

မြဲလကမ္တွ ္ရလဒမ္ ာူး ထတုျ္ပနမ္ႈ - မတလ္ ၂၆ရက၊္ ၂၀၂၁ခနုစွ ္@ ညေန ၅နာရ ီ
 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice


ESEMBUR  

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး  ္ုင္ရာ သတင္ူးအခ က္အလက ္
 

အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း လ ပစ္ာ ေက ာငူ္းခ  န ္
ေက ာငူ္းေလလ့ာေရူး ခရူီးစဥ ္
ရကစ္ြြဲမ ာူးနငွ့္ အခ  နမ္ ာူး 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္္  ငုရ္ာ 
ေက ာငူ္းခြြဲမ ာူး 

Edward L. Bouie Sr.  
မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး - 

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia, GA  30038 

(678) 676-8202 

မနက္ 7:45 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Browns Mill မ လတန ူးကျောင ူး 
Fairington မ လတန ူးကျောင ူး 
Flat Rock မ လတန ူးကျောင ူး 

Murphey Candler မ လတန ူးကျောင ူး 

Narvie J. Harris  
မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA  30034 

(678) 676-9202 

မနက္ 7:50 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Chapel Hill မ လတန ူးကျောင ူး 
Cedar Grove မ လတန ူးကျောင ူး 

Oak View မ လတန ူးကျောင ူး 

Marbut မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA  30058 

(678) 676-8802 

မနက္ 7:30 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:05 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Panola Way မ လတန ူးကျောင ူး 
Stoneview မ လတန ူးကျောင ူး 
Woodridge မ လတန ူးကျောင ူး 

Oakcliff မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA  30340 

(678) 676-3102 

မနက္ 7:45 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Cary Reynolds မ လတန္ူးေက ာင္ူး 
Doraville United မ လတန ူးကျောင ူး 

Hightower မ လတန ူးကျောင ူး 

Robert Shaw 
မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA  30079 

(678) 576-6002 

မနက္ 7:45 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Allgood မ လတန ူးကျောင ူး 
Dunaire မ လတန ူးကျောင ူး 

Indian Creek မ လတန ူးကျောင ူး 
Jolly မ လတန ူးကျောင ူး 

Rowland မ လတန ူးကျောင ူး 

Wynbrooke Elementary 
School 

အတနူ္းမ ာူး -  
သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ - ၅တနူ္း 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  

30087 
(678) 676-5002 

မနက္ 7:45 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

Pine Ridge မ လတန ူးကျောင ူး 
Princeton မ လတန ူးကျောင ူး 

Rock Chapel မ လတန ူးကျောင ူး 
Shadow Rock မ လတန ူးကျောင ူး 

Champion 
အလယ္တနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး - 6 - 8 

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain. GA  

30087 
(678) 875-1502 

မနက္ 8:50 နာရီ 
- 

ေန႔လည္ 3:50 နာရီ 

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ 
ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA 

ေနာက္္ံုူးရ 
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္ 

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ ုက္က ု 
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ 

အာူးလုံူးေသာ DeKalb 
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး 



ESEMBUR  

 

အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း၏ ေနာကခ္သံမ ငုူ္း 
DeKalb ခရ ုင ္ေက ာင္ူးအုပ္ခ ဳပ္ေရူးအဖြြဲ႕၏ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္သည ္၁၉၉၆ခုနွစ္တြင္ စတင္ခြဲ့ၿပီူး မ ဘမ ာူးနွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက ္ယခင ္ 
ပညာေရူးစြမူ္းေ္ာင္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ကန္႔သတထ္ာူးျခင္ူး မရွ ေသာ ပညာေရူး္ ုင္ရာ ေရြူးခ ယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးလ က္ရွ သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမင့္မာူးေသာ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး၊  
မ ဘမ ာူး၏ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္မႈနွင့္ စ န္ေခၚမႈရွ ေသာ သငယ္ မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ ာူးက  ုေလလ့ာလ ုက္စာူးရန္ စ တဝ္င္စာူးမႈမ ာူးအေပၚ အေျခခံထာူးပါသည္။ DeKalb ေကာငတ္ီ၊ Georgia ၏ ဧရ ယာေဒသ  
အသီူးသူီး၌ တည္ရွ ၾကေသာ Edward L. Bouie, Sr. ၊ Marbut ၊ Narvie J. Harris ၊ Oakcliff ၊ Robert Shaw ၊ Wynbrooke အစရွ သည္ ့အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး  
ႏွင့္ Champion အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္အလယတ္န္ူးေက ာင္ူး အစရွ သညတ္ ု႔ အပါအ၀င္ DeKalb ေကာငတ္ီေက ာငူ္းခရ ုင္၌ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ခုႏွစ္ေက ာင္ူး  
ရွ ေပသည္။ 
 
အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း၏ အစ တအ္ပ ငုူ္းမ ာူး 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး္ သုည္မွာ အနီူးပတ္၀န္ူးက င္ရွ  အျခာူး စာသငေ္က ာင္ူးမ ာူးမ ွမ လတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူး သ ု႔မဟုတ ္ေက ာငူ္းခရ ငု ္တစ္၀ွမ္ူးရွ   
အလယ္တနူ္းေက ာင္ူးအ္င့္မွ မ လတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ ု႔အာူး စြြဲေ္ာငသ္ည့္ ရပ္ရြာလ မႈအသ ုင္ူးအ၀ ုငူ္းအတြင္ူးမ ွစာသင္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာငူ္းျဖစ္ျပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင္ ့မ ဘမ ာူးတ ု႔၏  
လ ုအပ္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ျပည့္မီွက ကု္ညီမႈရွ ေစရန ္ဒီဇ ုင္ူးေရူး္ြြဲထာူးသည့္ တမ ထ ူးျခာူးေသာ အစ တ္အပ ုင္ူး ပါ၀င္မႈမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ထင္ရွာူးသည္။ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသည ္ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ အ္င့္ျမင့္မာူးစြာ ဖြြဲ႕စည္ူးတည္ေ္ာကထ္ာူးေသာ အျပင္အ္င္တစ္ခုအတြငူ္း အလံုူးစံုပါ၀င္၍ ပညာရပဘ္ာသာတစ္ခုထက္မကေသာ ပညာေရူး အစီအစဥ္ တစ္ခုအာူး  
ကမ္ူးလွမ္ူးေထာက္ပံ့ေပူးႏ ုင္ရန္ ဒီဇ ုင္ူးေရူး္ြြဲထာူးျခင္ူး ျဖစ္သည္။ အ မ္စာ စီမံခ က္မ ာူး ႏွင္ ့ကမၻာ ့ဘာသာစကာူးတစ္ခုျဖင့္ ရင္ူးႏီွူးထ ေတြ႕ မႈတ ု႔ အပါအ၀င္ ဤစ န္ေခၚမႈရွ ေသာ အစီအစဥ္အတြင္ူး၌  
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည ္တက္ၾကြေသာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္သ မ ာူး ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္ူးစံ ုသင္ရ ူုးညႊနူ္းတမူ္းျဖင့္ ညႊန္ၾကာူးပ ု႔ခ ေသာ ဤခ ဥူ္းကပ္ေ္ာင္ရြက္မႈနည္ူးလမူ္းသည ္ပ ု၍  
သုေတသနအာူး ဗဟ ုျပဳေသာ အ မ္စာတာ၀နေ္ပူးအပ္မႈမ ာူး ႏွင္ ့ျပသနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ေ၀ဖန္သံုူးသပ္ျခင္ူးတ ု႔က ု လ ုအပသ္ည့္ လက္ေတြ႕ စီမံခ က္မ ာူး သ ု႔ ပ မု  ုဦူးတညထ္ာူးျခင္ူးျဖစ္သည္။  
ဤအစီအစဥ္တြင္ မ ဘမ ာူးသည ္သင္ၾကာူးမႈ အစီအစဥ္အာူး တြနူ္းအာူးေပူးေ္ာင္ရြက္ရန ္ႏွင့္ စာသင္ေက ာင္ူးသ ု႔ ပံ့ပ ုူးေပူးရန္ ေ္ာငရ္ြက္ရမည္ျဖစ္ရာ မ ဘမ ာူးသည္ အစီအစဥ၏္ အေရူးၾကီူးေသာ  
အစ တ္အပ ုင္ူးတစ္ခ ုျဖစ္ေပသည္။ 
 
အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္းအတြက ္ျဖည့္စြကေ္က ာငူ္းမ ာူး 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည ္ေက ာင္ူးသာူးလက္ခံႏ ုင္မႈေနရာ အကန္႔အသတ္ရွ သည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမ ွေက ာငူ္းသာူးမ ာူးအာူး အဓ က လက္ခံသည္။ အနီူးအနာူး  
ရပ္ရြာလ မႈအသ ုင္ူးအ၀ ငု္ူးအတြင္ူးမွ ေနရာအၾကပ္္ံုူးျဖစ္ေနသည္ ့မ လတနူ္းေက ာင္ူးမ ာူးသည ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတနူ္းေက ာငူ္းမ ာူးသ ု႔ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးလႊြဲေျပာင္ူးေပူးသည့္  
ျဖည့္စြက္ေက ာငူ္းမ ာူးအျဖစ္ တည္ရွ မည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးခြြဲတစခ္ု၏ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ က ္ငူ္းမည္္  ုလွ င ္ေက ာင္ူးခြြဲသည ္အထ ူးျပဳေက ာင္ူးခြြဲ တည္ေနရာတစ္ခုအေနျဖင့္္  
ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးန ုင္ေတာ့မည ္မဟတု္ေပ။ ဤ္ံုူးျဖတ္ခ က္အာူး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္ူးျဖစ္သည္။ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယတ္န္ူးေက ာင္ူးသည ္DeKalb ေကာငတ္ီ ေက ာင္ူးခရ ငု ္တစ္၀ွမ္ူးမ ွ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး လက္ခံရယ သည္။ 
 
အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္းတစေ္က ာငူ္း၏ အထ ူး အစ တအ္ပ ငုူ္းပါ၀ငမ္ႈမ ာူး 
• မ ဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈအာူး လ ုအပ္သည္ 
• အဓ က ဘာသာရပ္မ ာူးေပၚတြင္ အာရံုစ က္ုသည္ 
• ျမင့္မာူးေသာ ပညာေရူး စခံ  န္စံညႊန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေမွ ာမ္ွန္ူးခ က္မ ာူး 
• ကမၻာ ့ဘာသာစကာူးတစ္ခုျဖင့္ ရင္ူးႏွီူးထ ေတြ႕ မႈ 
• တင္ူးၾကပ္ေသာ အမ အက င့္စည္ူးမ ဥ္ူးကုဒ္ 
• တ ညီ၀တ္စံ ုယ နီေဖာင္ူး/တင္ူးၾကပ္ေသာ ၀င္စာူး္င္ယင္မႈစည္ူးမ ဥ္ူးကုဒ္အာူး လ အုပ္သည္ 
• ေတြူးေခၚေ၀ဖန္ျခင္ူး ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးတ ု႔အေပၚ အဓ က အာရံုစ က္ုသည္ 
• အလ ုအေလ ာက္ျပဳလုပ္ထာူးသည့္ စာဖတ ္အစီအစဥ ္(မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး) 
• ေႏြရာသ ီစာေပဖတ္ရႈျခင္ူး ႏွင္ ့သခ ်ၤာဘာသာရပ္္ ုင္ရာ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး လ ုအပ္သည္ 
• စ န္ေခၚမႈရွ ေသာ ေန႔စဥ္ အ မ္စာေပူးမႈမ ာူး လ ုအပ္သည္ 
• က ်ဴတ ုရီရယ ္အစီအစဥ္မ ာူး 
• လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈအာူး အေျခခံသည္ ့သင္ၾကာူးပ ု႔ခ မႈ 
• လုပ္ငန္ူးစဥ္ ေရူး္ြြဲမႈမ ာူး 
• ဘာသာပညာရပ္တစ္ခုထက္မကေသာ သင္ၾကာူးပ ု႔ခ မႈ 

 
အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း လမူ္းညႊနခ္ ကမ္ ာူး 
• မ ဘမ ာူး ႏွင္ ့ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ ု႔အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ကတ က၀တ္ျပဳခ က္အာူး ထာူးရွ ဖ ု႔ ေမွ ာ္လင့္ထာူးသည္။ 
• ေက ာင္ူးမွ လက္ခံခ က္က ု ရရွ ျပီူးသည္ႏွင့္တစ္ျပ ဳင္နက ္ေက ာင္ူးသာူးတစ္ဦူးသည္ သ /သ မ၏ ေနရာခ မႈအာူး ထ န္ူးသ မ္ူးႏ ုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ုံူးေန႔အာူး ေသခ ာေပါက ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
• မ ဘမ ာူးအေနႏွင့္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ မ ဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ  န္မ ာူးအာူး ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍  

ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ တစ္ျပ ဳင္တည္ူး္ ုသလ  ုအထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူး ႏွင့ ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးပါလွ င ္မ ဘျဖစ္သ သည္  
မ ဘ  ္ုင္ရာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈ နာရီခ  န္မ ာူးအတြက္ ခရစ္ဒစ္အာူး ရရွ ႏ ုင္ရနအ္တြက္ငွာ ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီရွ  မ ဘ  ္ုင္ရာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ  န္မ ာူးအာူး 50% စီ ျဖည့္စြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

• ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အပ္ႏွံထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ သတ္မွတ္ထာူးေသာ ယ နီေဖာင္ူးက  ုဝတ္္င္ရမည္ ျဖစ္သည္ 
• ္က္လက္အပ္ႏွံမႈသည္ မ ဘ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္သည္ ့ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီအေရအတြက္နွင့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေက ာင္ူးေခၚႀက မ္ျပည့္မမီႈတ ု႔အပါအဝင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ စည္ူးမ ဥူ္းမ ာူးနွင့္ သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးက ု 

လ ုက္နာျခင္ူးအေပၚ မ တည္မည္ ျဖစ္သည ္
• ေက ာင္ူးမွေပူးအပ္ေသာ အလုပ္တာဝန္မ ာူးက ု သ /သ မ၏ အေကာင္ူး္ံုူးစြမ္ူးရည္ျဖင့္ ၿပီူးေျမာက္ေအာင ္လုပ္ေ္ာင္ရမည္ 
• ေက ာင္ူး ပံုမနွ္ တက္ေရာက္ျပီူး၊ အခ  နမ္ွ ီေရာက္ရွ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးဝင္ူးအတြင္ူးမွ အႀက မ္မ ာူးစြာ ထြက္ခြာမႈမ ာူးက ု ေရွာင္က ဥ္ရမည္ 
• ေက ာင္ူးတက္ရက ္တစ္ေန႔တာ အ္ံုူးတြင ္သ ု႔မဟုတ ္ခြင့္ျပဳထာူးသည္ ့ေက ာင္ူး လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈတစ္ခုအတြင္ူး ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္ျပီူးသည့္ေနာက္တြင္ ေက ာင္ူးနယ္ေျမမွ ခ က္ခ င္ူး ထြက္ခြာရမည္။ 
• ေက ာင္ူးနငွ္ ့သင့္ေလ ာ္ေသာ ပံစုံျဖင့္ သ /သ မ က ုယ္တ ုင္ ျပဳမ ေနထ ုင္ရမည္ 
• လက္ရွ အပ္ႏွံထာူးၿပီူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးႏွင့္အညီ လ ုက္နာေ္ာင္ရြက္ၿပီူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည ္ထ ုအထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္၌ ္က္လက္ပါဝင္ႏ ုင္မည္ ျဖစ္သည္ 
• အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ဝင္ခြင့္ေနရာအာူး ျငင္ူး္န္လ ုက္ပါက  သ ု႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ စာရင္ူးသြင္ူးရမည့္ရက္စြြဲတြင္ ျပည့္သြာူးျခင္ူးမရွ ပါက ေက ာင္ူးသာူးအေနျဖင့္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ထပ္မ ံ 

ဖြင့္လွစ္မည့္  ေက ာင္ူးအပ္ႏွံကာလအတြင္ူး ျပန္လည ္ေလွ ာက္ထာူးရပါမည္ 
 
ဤလမူ္းညႊနခ္ ကမ္ ာူးအာူး ထ နူ္းသ မူ္းႏ ုငသ္မ ွ ကာလပတလ္ံုူး စာရငူ္းသြငူ္းထာူးသည့္ ေက ာငူ္းသာူးျဖစသ္ သည ္ေအာငျ္မငေ္သာ စာသငေ္က ာငူ္း အေတြ႕အၾကံဳအာူး  
ႏွစသ္ကေ္ပ ာ္ရႊင္ႏ ုငမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ ဤသတမ္တွခ္ ကမ္ ာူးအာူး ျပည့္မွေီအာင ္ေ္ာငရ္ြကႏ္ ုင္ျခငူ္းမရွ သည့္ ျဖစစ္ဥတ္ြငမ္  ၎ေက ာငူ္းသာူးအေနႏွင့္ သ /သ မ၏ ေနအ မတ္ကေ္ရာကမ္ႈ  
ဧရ ယာေက ာငူ္းသ ု႔ တကေ္ရာကရ္န ္လ အုပမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ 



ESEMBUR  

 
 

ေက ာငူ္းသာူးေရြူးခ ယမ္ႈ လပုင္နူ္းစဥအ္ာူး ျခံဳ ငံုေလလ့ာမႈ 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး အလ အုေလ ာက္ျပဳလုပ္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မႈ လုပ္ငန္ူးစဥ္တစ္ခုမွတစ္္င့္ ေရြူးခ ယ္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ၍္  
လက္ခံႏ ုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထ ုင္ခံုေနရာထက္ပ ုျပူီး ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူး မ ာူးျပာူးေနခြဲပ့ါလွ င ္ေရြူးခ ယ္မခံခြဲ့ရေသာ အ္ ုပါေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းအတြင္ူး ေနရာခ ထာူးမည္  
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးသည ္လက္ခံႏ ုင္ေသာ ေက ာငူ္းသာူးထ ုင္ခံုေနရာေအာက ္ေလ ာ့နည္ူးေနခြဲလ့ွ င္မ  DeKalb ေကာငတ္ီေက ာငူ္းခရ ုင္အေနႏွင္ ့အာူးလံုူးေသာ  
အရည္အခ င္ူးျပည့္မီွသည့္ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးက  ုအထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္းသ ု႔ တက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္မ  ေနာက္္ ံုူးသတ္မွတ္ရက ္ေက ာ္လြန္ျပီူးမ ွ 
တင္သြငူ္းလာသည္ ့ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမႈ လုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး ႏွင္ ့ေစာင့္္ ုငူ္းစာရင္ူးအတြင္ူးမွ  
ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးတ ု႔သည္ အလ ုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အျပီူးေနာက္တြင္ ၎တ ု႔ထံ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ ကအ္ာူး လက္ခံရရွ မည္ျဖစ္သည္။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း ေလ ွာကထ္ာူးရန ္အရညအ္ခ ငူ္းျပည့္မွမီႈ သတမ္တွခ္ ကမ္ ာူး 
• မ ၾက ဳမ ွအတနူ္း ငါူးတန္ူးအထ  အတန္ူးမ ာူးတြင ္စာရငူ္းသြင္ူးမည္ျဖစ္ျပီူး၊ သတ္မတွထ္ာူးေသာ အထ ူးျပဳေက ာငူ္းအတြက ္ျဖည့္စြက္ မ လတနူ္းေက ာင္ူး ေက ာင္ူးတက္ဧရ ယာအတြင္ူး  
ေနထ ုင္သည္ ့အာူးလံုူးေသာ DeKalb ၊ လကရ္ွ ၊ ပုဂၢလ က ႏွင္ ့အ မ္ေက ာင္ူး ေက ာငူ္းသာူးမ ာူးတ ု႔သည္ မြဲအစီအစဥအ္တြင္ူး ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္၍ သတ္မတွ္ထာူးေသာ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ 
မ လတနူ္းေက ာင္ူးမ ာူး၌ ေလွ ာကထ္ာူးရန္ အရည္အခ င္ူး ျပည့္မွီေပသည္။ ၎တ ု႔သည္ ေလွ ာကလ္ႊာ ေနာက္္ံုူးသတ္မတွ္ရကတ္ြင ္သ ု႔မဟုတ ္၎ရက္မတ ုင္မွီတြင္ School Choice အြနလ္ ုငူ္း  
ေလွ ာကလ္ႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြငူ္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
• အတန္ူး 6 ၊ 7 ႏွင့္ 8 သ ု႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီူး၊ DeKalb ေကာငတ္ီေက ာငူ္းခရ ုင၌္ ေနထ ုင္သည့္ DeKalb ၊ လက္ရွ ၊ ပုဂၢလ က ႏွင့္ အ မ္ေက ာငူ္း ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး အာူးလံုူးသည ္ 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္အလယတ္န္ူးေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ေလွ ာကထ္ာူးေကာင္ူး ေလွ ာကထ္ာူးႏ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တ ု႔သည ္ေလွ ာကလ္ႊာ ေနာက္္ ံုူးသတ္မွတ္ရက္တြင္ သ ု႔မဟုတ္  
၎ရက္မတ ုင္မွီတြင္ School Choice အြန္လ ငု္ူး ေလွ ာကလ္ႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြငူ္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
• အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ခု၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးၾကသည့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ အကယ္၍ မ ဘျဖစသ္ မွ လြတ္လပ္စြာ အဖြင္စ့ာရင္ူးသြငူ္းမႈ စကရ္ငွ္အေတာအတြင္ူး  
ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သ အတြက ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာကလ္ႊာတစ္ေစာင္အာူး ျဖည့္စြက္ေပူးခြဲ့ျပီူး၊ အကယ္၍ ေက ာငူ္းသာူးျဖစ္သ သည္ သတ္မွတထ္ာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌  
စာရင္ူးသြင္ူးရန္ အရညအ္ခ င္ူးျပည့္မွီပါလွ င ္ေက ာင္ူးသာူးေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အတြက္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
• ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးသည ္ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူး မဟုတ္ေတာသ့ည့္အခါတြင ္၎ျဖည့္စြကေ္က ာင္ူးမ ွေက ာငူ္းသာူးသစ္မ ာူးအာူး စာရငူ္းသြင္ူးေတာ့မည ္မဟတု္ေပ၊ သ ု႔ေသာ္လည ္ 
ျပန္လည္လာေရာကလ္ာၾကသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ  သတမ္ွတ္ထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ စာရငူ္းသြငူ္းရန္ ေလ ွာက္ထာူးေကာင္ူး  
ေလွ ာကထ္ာူးႏ ုင္ေပသည္။ 
 
ေက ာငူ္းခ  နမ္ ာူး ႏွင့္ ေက ာငူ္းပညာသငႏွ္စ ္
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးအတြက ္စီမံလည္ပတ္မႈအခ  န္မ ာူး ႏွင္ ့ေက ာင္ူးျပကၡဒ န္တ ု႔မွာ ေယဘယု အာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးစနစ္မ ာူးမ ွပံုစံမ ာူးျဖင့္ အတ တ ပင္ ျဖစ္သည္။  
ေရြူးခ ယ္မႈျပဳလုပ္ႏ ုင္ေသာ တ ူုးခ ြဲ႕ထာူးသည္ ့ေန႔အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး ႏွင္ ့က ်ဴတ ုရီရယ္မ ာူးတ ု႔အာူး ရရွ ေကာင္ူး ရရွ ႏ ုင္ေပသည္။ 
 
သယယ္ ပု ႔ေ္ာငေ္ရူး 
လတတ္ေလာအျဖစ္္ံုူး လက္ရွ  DeKalb ေကာငတ္ီ သယ္ယ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူး မ ၀ါဒအာူး လ ုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။  မ ဘမ ာူးအေနႏွင္ ့ေက ူးဇ ူးျပဳျပီူး သတ ျပဳရမည္မွာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ 
မ လတနူ္းေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက ္သယယ္ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ  ဖြြဲ႕စည္ူးထာူးသည္ႏွင့္အည ီ္ကလ္က္ ေထာက္ပံ့ေပူးသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ွ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည ္အနီူးရပ္ကြက္မွ သတမ္ွတ္ထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးသ ု႔ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ္ကလ္က ္ရရွ သြာူးမည္ျဖစ္သည္။ Champion အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ 
အလယ္တနူ္းေက ာင္ူးသ ု႔ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ  ဖြြဲ႕စညူ္းထာူးသည့္အတ ုငူ္း ္က္လက္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွ  စာသင္နွစ ္ကာလအတြင္ူးတြင ္ 
အလယ္တနူ္းေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ Champion အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယတ္န္ူးေက ာင္ူးသ ု႔ သယယ္ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအတြက္ ႀက ဳ္ ုေခၚယ ရန ္ေရြူးခ ယထ္ာူးေသာ ၿဂ ဳဟတ္ုျဖင္ ့သတ္မွတထ္ာူးသည့္ 
တည္ေနရာမ ာူးသ ု႔ သတင္ူးပ ု႔ရမည္ ျဖစ္သည။္ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္းသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏွ္မမ ာူး 
မ ၾက ဳတန္ူးမ ွအတန္ူး 4 အထ ၊ ႏွင္ ့အတန္ူး 6 ႏွင့္ 7 တ ု႔တြင ္တက္ေရာက္ေနသည္ ့လက္ရွ  စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာငူ္းသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည ္အကယ၍္ မ ဘျဖစ္သ မ ွ 
စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက ္ေလွ ာကထ္ာူးခြဲ့ျပီူး၊ ေက ာင္ူးအပ္ထ ုင္ခံုေနရာလြတ္မ ာူး က န္ရွ ေနခြဲလ့ွ င ္တ ညီေသာ ေက ာငူ္း၌ စာရင္ူးသြငူ္းခြင့္အာူး ရရွ ေကာငူ္း ရရွ ႏ ုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ  
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အာူး မရရွ ႏ ုင္လွ င္မ  မြဲလက္မတွ္ေရြူးခ ယ္မႈအေတာအတြင္ူး ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သ အာူး ေရြူးခ ယသ္ည့္ အစီအစဥ္အတ ုင္ူးပင္ ေမာင္ႏွမတစ္ဦူးစီအာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရင္ူးအတြငူ္း၌  
ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ူးဇ ူးျပဳျပူီး သတ ျပဳရမညမ္ာွ ဤေထာကပ္ံေ့ဖာ္ျပခ ကသ္ည ္မ ၾက ဳတနူ္း ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူး သ ု႔မဟတု ္အတနူ္း 5 ႏွင့္ 8 တြင ္လကရ္ွ  စာရငူ္းသြငူ္းထာူးသည့္  
ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏွ္မရွ သ  ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူး သ ု႔မွမဟတု ္ေနာကက္ ၍ ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူးသ ု႔ သကေ္ရာကမ္ႈရွ မည္ မဟတုေ္ပ။ 
 
တ ညီေသာ ေမြူးေန႔ရွ ၾကျပီူး၊ တ ညီေသာေက ာင္ူး ႏွင့္ တ ညီေသာ အတန္ူး အ္င့္အတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသ  ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ  အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးတစ္ဦူးမ ွေရြူးခ ယ္ခံရျပီူး  
ေက ာင္ူးအပထ္ ုင္ခံုေနရာလြတ္တစ္ခုလညူ္း က န္ရွ ေနေသူးလွ င ္မ ဘ/အုပ္ထ မ္ူးသ ၏ ေရြူးခ ယ္မႈအာူးျဖင့္ တစ္ျပ ဳင္တညူ္း ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အတြက ္ထည့္သြငူ္းစဥ္ူးစာူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။  
"အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ လကရ္ွ  ေလွ ာက္ထာူးေသာ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ" က  ုေလွ ာကလ္ႊာတြင ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင္ ့ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ တစ္ဥူီးစီအတြက ္ေတာငူ္း္ ုထာူးေသာ  
အခ က္အလကက္ ု ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရန္မွာ မ ဘ/အုပ္ထ န္ူးသ ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
 
ေလ ွာကလ္ႊာေပၚတြင ္ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏွ္မ အမ  ဳ ူးအစာူး အေျခအေနတစခ္ခုအုာူး ေဖာ္ျပေပူးရန ္ပ ကက္ြကခ္ြဲလ့ ွငမ္  စာရငူ္းသြငူ္းမႈအတြက ္ေလ ွာကထ္ာူးသည့္ ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏ္ွမ အမ  ဳူးအစာူးမ ာူး  
အာူးလံုူးမ ွဤေဖာ္ျပခ ကအ္ာူး ဖယရ္ာွူးပစမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ ၎ေမြူးခ ငူ္းမ ာူးအာူး စာရငူ္းသြငူ္းမႈအတြက ္ေလ ွာကထ္ာူးသည့္ ေက ာငူ္းသာူး တစဥ္ူီးခ ငူ္း အေနႏွင့္သာ မြဲလကမ္တွႏ္ ႈက၍္  
ေနရာခ သြာူးမည ္ျဖစသ္ည။္ ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏ္ွမ္ ငုရ္ာ ဥူီးစာူးေပူးမႈအာူး လကခ္ရံရွ ရနအ္တြကင္ာွ တ ညေီသာမ ဘျဖစသ္ ကပင ္တ ညေီသာ မ ဘ အေကာင့္တစခ္ေုပၚ၌ ေမြူးခ ငူ္းမ ာူး အာူးလံုူးအတြက ္ 
သူီးျခာူး ေလ ွာကလ္ႊာမ ာူးအာူး ျဖည့္စြကေ္ပူးရမည ္ျဖစသ္ည။္ 
 
ဤေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပခ က္၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ာူးအရ “ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ” ္ သုည္မွာ မ ဘ(မ ာူး)မွ တရာူး၀င္ အုပ္ထ န္ူးသ မ ာူးအျဖစ္ အမည္ျပဳထာူးသည္ ့တ ညီေသာ အ မ္ေထာင္စအုတြင္ူး ေနထ ုင္သ   
မ သာူးစု၀ငတ္စ္ဥူီးအာူး ္ လု ုျခင္ူး ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရူးရာ အေထာက္အထာူး စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ 



ESEMBUR  

  

အခ  န္ျပည့္ ၀နထ္မူ္းမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ အုပ္ထ န္ူးသ မ ဘ သ ု႔မဟတု္ တရာူး၀င္ အုပ္ထ နူ္းသ မွာ ခရ ုင္၏ အခ  န္ျပည့္၀န္ထမူ္းတစ္ဥူီး ျဖစ္ေနသည္ ့မ ဘျဖစ္သ ၏ ကေလူးထသံ ု႔သာလွ င ္သက္ေရာက္မႈ  
ရွ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ မ ၾက ဳ အစီအစဥ္မ ာူးသ ု႔ သက္ေရာက္မႈ မရွ ေပ။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ အထ ူးသင္ၾကာူးေရူး အစီအစဥ္မ ာူးနွင့္ စပ္လ ဥူ္းေသာ ေအာက္ပါ စာပ ုဒ္ ၃ နွင့္ ၄ တ ု႔က ု လ ုက္နာလ က ္ခရ ုင ္အခ  န္ျပည့္ဝန္ထမူ္းတစ္ဥူီးျဖစ္သည္ ့ 
အုပ္ထ န္ူးသ မ ဘ သ ု႔မဟုတ ္တရာူးဝင္ အုပ္ထ န္ူးသ ၏ ကေလူးက သုာလွ င ္မ ဘ သ ု႔မဟုတ္ အုပ္ထ နူ္းသ အာူး အလုပ္ခန္႔အပ္ထာူးေသာ ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည ္ျဖစ္သည္၊ သ ု႔မဟုတ ္ 
ကေလူးတြင ္တစ္ဦူးခ င္ူးသူီးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ ္(“IEP”) ရွ လွ င ္ကေလူး၏ IEP က ု သင့္ေလ ာ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏ ုင္ေသာ ခရ ုင္ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည ္ျဖစ္သည္။  
ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သ အာူး စာရငူ္းမသြင္ူးမွတီြင ္ေက ာငူ္းသာူး ေနရာခ အပ္မႈ ရံုူးခန္ူးသ ု႔ အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္ျဖစ္သည္။ သယယ္ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပူးမည ္မဟတု္ေပ၊ အကယ္၍  
၀န္ထမ္ူး ႏွင္ ့ကေလူးျဖစ္သ သည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရ ုင္အတြင္ူး၌ ေနထ ုင္ေနသည့္တ ုင ္က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လ ုအပ္မညမ္ဟုတ္ေပ။ ဤေရြူးခ ယ္မႈသည္ ေက ာင္ူးအေျခစ ုက္သည့္  
၀န္ထမ္ူးမ ာူးသ ု႔သာလွ င ္ရရွ ႏ ုင္မည ္ျဖစ္သည္။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ အထ ူးသင္ၾကာူးေရူး အစီအစဥ္မ ာူးနွင့္ စပ္လ ဥူ္းေသာ ေအာက္ပါ စာပ ုဒ္ ၃ နွင့္ ၄ တ ု႔က ု လ ုက္နာလ က ္ခရ ုင ္အခ  န္ျပည့္ဝန္ထမူ္းတစ္ဥူီးျဖစ္သည့္  
အုပ္ထ န္ူးသ မ ဘ သ ု႔မဟုတ ္တရာူးဝင္ အုပ္ထ န္ူးသ ၏ ကေလူးက သုာလွ င ္မ ဘ သ ု႔မဟုတ္ အုပ္ထ နူ္းသ အာူး အလုပ္ခန္႔အပ္ထာူးေသာ ေက ာင္ူးႏွင့္ အ္င့္တ  ေက ာင္ူးခြြဲသတ္မတွ္ပံုစံအတြင္ူးမ ွ 
အျခာူးေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္၊ သ ု႔မဟုတ ္ကေလူးတြင ္တစ္ဥူီးခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (“IEP”) ရွ လွ င ္ကေလူး၏ IEP က  ုသင့္ေလ ာ္စြာ  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏ ုင္ေသာ ခရ ုင္ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည။္ ဗဟ ုရံုူးဝန္ထမ္ူးမ ာူးသည္ ဝန္ထမ္ူး အလုပ္တည္ေနရာ၏ အ္င့္တ  ေက ာင္ူးခြြဲသတ္မတွ္ပံုစံအတြင္ူး တည္ရွ ေသာ  
ေက ာင္ူးခြြဲပုံစံရွ သည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတြင ္တကေ္ရာက္န ုင္ပါသည္။   ဤ အပ ုဒ္ခြြဲတြင ္ေဖာ္ျပထာူးေသာ အခြင့္အေရူးက  ုမ မ က ယုတ္ ုင ္ရယ လ ုေသာ ဝန္ထမူ္းသည ္ေက ာငူ္းအုပ္ခ ဳပ္ေရူးမွ်ဴူးအဖြြဲ႕နွင့္ 
ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးခ င္ူးစီ၏ အစီအမံေရူး္ြြဲမႈ္ ုင္ရာ လ ုအပ္ခ ကမ္ ာူးအတြက ္ေက ာငူ္းႀကီူးၾကပ္ေရူးမ ူးမွ ထုတျ္ပန္ျပီူး ျဖန္႔ေဝထာူးသည့္ အခ  န္ဇယာူးနွင့္အည ီေက ာင္ူးသာူးေရူးရာ  
တာဝန္ေပူးအပ္မႈရံုူးခန္ူးသ ု႔ အေၾကာငူ္းၾကာူးရမည္၊ ထ ုအခ  န္ဇယာူးမာွ မ မ ၏ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရက္စြြဲအရ အ္ ုပါ အခ  န္ဇယာူးနွင့္ က ကုည္ီေနမည္ ့ဝန္ထမ္ူးအသစ္မ ာူးအတြက္  
လ ုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက ္သတမ္ွတ္ခ က္ျပည့္မီသည့္ လက္ရွ  ဝန္ထမ္ူးမ ာူးအာူးလံုူးနွင့္ လ ကု္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အ္ ုပါ အခ  န္ဇယာူး၏  
ပထမႏွစ္အာူး လက္ေတြ႕ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေ္ာင္ရြက္မႈက  ုဤမ ဝါဒက ု ခ မွတသ္ည္ ့ရက္စြြဲအရ လ ုအပသ္ည့္အတ ုငူ္းအတာအထ  ခ  န္ညွ ရမည္ျဖစ္သည္။   သယယ္ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ုင္မွ  
ေထာက္ပံ့ေပူးမည ္မဟုတ္ေပ။ အကယ၍္ ၀န္ထမ္ူး ႏွင္ ့ကေလူးျဖစ္သ သည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရ ုင္အတြင္ူး၌ ေနထ ုင္ေနသည့္တ ုင ္က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လ ုအပ္မညမ္ဟုတ္ေပ။ ဤတြင ္ 
ျဖည့္စြက္ပကတ္န္ေက ာင္ူးတစ္ခသု ု႔ တက္ေရာက္ရန ္ခြင့္ျပဳခ က္ရရွ သည္ ့ေက ာငူ္းသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူး္ကလ္က ္စာရငူ္းသြငူ္းခြင့္ရရွ ရန္အတြက္ငာွ ေက ာင္ူးႏွင့္ ခရ ုင္မွ ေထာက္ခံထာူးသည့္  
အမ အက င့္ပ ုင္ူး္ ုင္ရာ စံခ  န္စံညႊန္ူးမ ာူး၊ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္မႈ ႏွင္ ့အခ  န္မွန္မႈတ ု႔က  ုလ ကု္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ဤေဖာ္ျပခ က္လက္ေအာကတ္ြင ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးသ ု႔ တကေ္ရာကလ္ ုသည့္ ကေလူးမ ာူးအေနႏွင့္မ  မြဲလက္မတွက္ံစမ္ူးမႈသ ု႔ ၀င္ေရာက္ျပီူး၊ 
အ္ ုပါေက ာငူ္းႏွင့္သက္္ု င္သည့္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူး၀င္ခြင္ ့လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး အာူးလံုူးက  ုလ ကု္နာေ္ာင္ရြက္ရမည ္ျဖစ္သည္။ သယယ္ ပ ု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ုင္မွ ေထာက္ပံေ့ပူးမည ္မဟတု္ေပ။ 
အကယ္၍ ၀န္ထမူ္း ႏွင္ ့ကေလူးျဖစ္သ သည ္အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရ ငု္အတြင္ူး၌ ေနထ ုငေ္နသည့္တ ုင္ က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လ ုအပမ္ည္မဟတု္ေပ။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း ေလ ွာကလ္ႊာ လပုင္နူ္းစဥ ္
က ုယ္ပ ုင္ ကြန္ပ ်ဴတာ၊ ေဒသတြင္ူးစာၾကည့္တ ုက္မွ ကြန္ပ ်ဴတာက ု အသံုူးျပဳျခင္ူး၍ သ ု႔မဟတု ္School Choice ပရ ုဂရမ္မ ာူး ရံုူးခန္ူး၌ အြနလ္ ုင္ူးမ ွေလွ ာကထ္ာူးျခင္ူးျဖင့္ http://yourchoicedekalb.org 
တြင ္အြနလ္ ုငူ္း ေလွ ာက္လႊာက  ုျဖည့္ပါ။ 
 
ေလွ ာကထ္ာူးမႈၿပီူးစီူးရန္အတြက္ေလွ ာကလ္ႊာနွင့္အတ   စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူး၏ မ တ ်ဴမ ာူး (ေနထ ုင္ခြင့္ အေထာက္အထာူး၊ ေမြူးစာရင္ူး၊ က ယု္ေရူးမတွတ္မ္ူး အစီရင္ခံစာ၊ အစရွ သျဖင္)့ က ု  
ေနာက္္ ံုူးသတမ္တွရ္ကအ္မ ီေပူးပ ု႔ရန္/အပ္လုဒ္လုပ္ရန ္မ ဘ/အုပ္ထ န္ူးသ ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။  အာူးလံုူးေသာ ေထာက္ပံ ့စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး School Choice ရံုူးခန္ူးသ ု႔ 
ေနာက္္ ံုူးသတ္မွတ္ရက္အမွီ တငသ္ြင္ူးျခင္ူး မျပဳရေသူးမွီအထ  သင္၏ ေလွ ာကလ္ႊာအာူး ျပီူးျပည့္စံုသည္ဟ ုသတ္မွတ္မည္ မဟတုေ္ပ ။ တငသ္ြငူ္းေသာ စာရြကစ္ာတမူ္းမ ာူး အာူးလံုူးသည ္DeKalb 
ေကာငတ္ ီေက ာငူ္းခရ ငု၏္ ပ ငု္္  ငုမ္ႈျဖစလ္ာမည္ ျဖစသ္ည။္ 
 
DeKalb ေကာငတ္ီေက ာင္ူးခရ ုင၌္ စာရငူ္းသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွ ေသာ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးသည ္ေနထ ုင္ရာေနရာ သက္ေသအေထာကအ္ထာူး (မ ဘ သ ု႔မဟတု္ တရာူး၀င္အုပ္ထ နူ္းသ  အမည္ျဖင့္ရွ သည့္ 
လက္ရွ  ဓာတ္ေငြ႕ ၊ လ ွပ္စစ္မီူး၊ ေရ ေငြေတာင္ူးခံလႊာမ ာူး၊ အေပါင္စာခ ဳပ ္သ ု႔မဟုတ ္အ မ္ငာွူးသေဘာတ ညီခ က္မ ာူး)အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ တယလ္ဖီနုူ္းေဘလ ္ေငြေတာငူ္းခလံႊာမ ာူး၊  
ဘဏထ္ြက္္  ခု ကမ္ ာူး၊ ေကဘယၾ္က ဳ ူး ေငြေတာငူ္းခလံႊာမ ာူး အစရွ သညတ္ ု႔က မု  ေနထ ငုရ္ာေနရာ သကေ္သအေထာကအ္ထာူးအျဖစ ္လကခ္မံညမ္ဟတုေ္ပ။ 
 
DeKalb ေကာငတ္ီေက ာင္ူးခရ ုင၌္ စာရငူ္းသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွ သည့္ မ ၾက ဳ မွ အတန္ူး ငါူးတနူ္းအထ  အတနူ္းမ ာူးတြင ္ေလွ ာကထ္ာူးမည္ျဖစ္ေသာ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူး အာူးလံုူးသည ္ 
ေလွ ာကလ္ႊာလုပ္ငန္ူးစဥ္အာူး ျပူီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ငွာ အသ အမတွ္ျပဳ ေမြူးစာရငူ္း မ တ ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
DeKalb ေကာငတ္ီေက ာင္ူးခရ ုင၌္ စာရငူ္းသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွ ဘြဲ လက္ရွ  ဂရ တ္ 1 - 7 အတြင္ူးရွ သည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအေနႏွင့္မ  ေလွ ာကလ္ႊာလုပင္န္ူးစဥ္အာူး ျပီူးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ငာွ လက္ရွ  
လတတ္ေလာအျဖစ္္ံုူး ေက ာငူ္းသာူးမတွတ္မ္ူး အစီရင္ခံစာ ၏ မ တ ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည ္ျဖစ္သည္။ 
 
အလ အုေလ ာကျ္ပဳလပုထ္ာူးေသာ ထကီစံမူ္းမႈ/ေရြူးခ ယမ္ႈ လပုင္နူ္းစဥ ္
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးရွ  မညသ္ည့္အတန္ူးမ္ ုအတြက္ သ ု႔မဟုတ ္အတန္ူးအာူးလံုူးအတြက္ ေလွ ာကထ္ာူးသ  အေရအတြကသ္ည ္ေက ာငူ္းခြဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည္ ့ရရွ န ုင္ေသာေနရာ  
အေရအတြက္ထက ္ေက ာ္လြန္ပါကDeKalb ခရ ုင ္ေက ာငူ္း အုပ္ခ ဳပေ္ရူးအဖြြဲ႕ အုပ္ခ ဳပ္ေရူးနွင့္ သင္ၾကာူးေရူး ပ ူးေပါင္ူးအေ္ာက္အအံု၌အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး  
အလ ုအေလ ာက္စနစ္သံုူး ေရြူးခ ယ္ေရူးလုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေရြူးခ ယ္မည ္ျဖစ္သည္။ စာရင္ူးသြငူ္းမႈအတြက ္ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ အာူးလံုူးေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး  
ေနရာခ ျပီူးသည့္အထ  ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းအတြင္ူး၌ ေရြူးခ ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလ အုေလ ာကျ္ပဳလပုထ္ာူးေသာ ေရြူးခ ယမ္ႈလပုင္နူ္းစဥ၌္ ခ  ဳ ႕ ယြငူ္းမႈမ ာူး ရွ ခြဲသ့ည့္ျဖစစ္ဥတ္ြငမ္  အလ အုေလ ာက ္ 
ေရြူးခ ယမ္ႈလပုင္နူ္းစဥအ္ာူး ျပနလ္ည ္ေ္ာငရ္ြကမ္ညျ္ဖစ္ျပူီး၊ ကနဥူီး ေရြူးခ ယမ္ႈ သ ု႔မဟတု ္ေစာင့္္ ငုူ္းစာရငူ္း နပံါတသ္ည ္အသစေ္သာ ေရြူးခ ယမ္ႈလပုင္နူ္းစဥေ္ပၚမ တညျ္ပူီး အေျပာငူ္းအလြဲ  
ရွ ေကာငူ္း ရွ ႏ ုငေ္ပသည။္ 



ESEMBUR  

ေက ာငူ္းအပထ္ ငုခ္ံုေနရာမ ာူး ျဖန္႔ေ၀မႈ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္မ လတနူ္းေက ာငူ္းမ ာူး 
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ ္တစ္ႏွစ္စီတြင ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၌၊ အတနူ္းအ္င့္တစ္ခုစီ၌ ထာူးရွ မည္ ့စုစုေပါင္ူး ထ ုင္ခံုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မြဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမွီ၌  
္ံုူးျဖတ္သည္။ 
 
ဘုတအ္ဖြြဲ႕ မ ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ  န္ျပည္ ့ေက ာင္ူးအေျခစ ုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတနူ္း K – 5  အတြင္ူးရွ  ကေလူးမ ာူးအာူး ထ ုင္ခံုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ ခ  န္တြင္  
ေနရာခ ေ္ာင္ရြကသ္ြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမူ္းမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံုူးအတြက္ မရရွ ႏ ုင္လွ င္ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းသြငူ္းထာူးမည္  
ျဖစ္သည္။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္မ လတနူ္းေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီအတြက္ ရရွ ႏ ုငေ္သာ ထ ုင္ခံ ုအေရအတြက္သည္ ထ ုင္ခံုေနရာအကန္႔အသတ္ သ ု႔မဟုတ ္မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြငူ္းမႈ အစရွ သညတ္ ု႔ 
ရွ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခြဲ ၾကီူးမာူးစြာ ရွ ေနသည္ ့စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးေပၚတြင ္အေျခခံျပီူး ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈ  
လုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူး၊ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး ႏွင္ ့အမ ာူးစုမြဲေပူးမႈတ ု႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာသံုူးပံုခြြဲ၍ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။  
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံရရွ ျခင္ူးမရွ ေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မွန္သမွ အာူး ၎က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈလုပင္န္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူး ၎တ ု႔အာူး ေရြူးခ ယခ္ြဲ့သည္ ့အစီအစဥ္အတ ုင္ူးပင္  
ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းသြငူ္းထာူးမည ္ျဖစ္သည္။ ဤ ေရြူးခ ယ္မႈလမူ္းညႊန္ခ က္မ ာူးသည ္သ ငယ္တနူ္းႀက ဳ ပရ ုဂရမ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွ မည္ မဟုတ္ပါ။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္အလယတ္နူ္းေက ာငူ္း 
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ ္တစ္ႏွစ္စီတြင ္အတနူ္းအ္င့္တစ္ခုစီ၌ ထာူးရွ မည္ ့စုစုေပါင္ူး ထ ုင္ခံုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မြဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမွီ၌ ္ံုူးျဖတသ္ည္။ 
 
ဘုတအ္ဖြြဲ႕ မ ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ  န္ျပည္ ့ေက ာင္ူးအေျခစ ုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတနူ္း 6 – 8  အတြင္ူးရွ  ကေလူးမ ာူးအာူး ထ ုင္ခံုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ ခ  န္တြင္  
ေနရာခ ေ္ာင္ရြကသ္ြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမူ္းမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံုူးအတြက္ မရရွ ႏ ုင္လွ င္ ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းသြငူ္းထာူးမည္  
ျဖစ္သည္။ 
 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္မ လတနူ္းေက ာင္ူး တစေ္က ာင္ူးစထီံသ ု႔  အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တနူ္းေက ာင္ူး အတန္ူး ေျခာကတ္နူ္း ဥူီးေရ၏ 50% မွ ရရွ ႏ ုင္ေသာ ဂရ တ ္ေျခာကတ္နူ္း ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူး၏  
ညီမွ ေသာ ရာခ ုင္ႏႈန္ူးတစ္ခုျဖင့္ ခြြဲေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အတန္ူး ေျခာကတ္န္ူး ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး အမ ာူးစုသည ္မ မ တ ု႔၏ ေနအ မ္ အလယတ္နူ္းေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရ ယာမ ာူးမ ွရရွ ႏ ုင္ေသာ  
ထ ုင္ခံုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္က  ုျဖည့္စြက္ရမည ္ျဖစ္သည္။ ၎တ ု႔၏ အလယတ္နူ္းေက ာင္ူးေနအ မ ္တက္ေရာက္မႈဧရ ယာမ ွရရွ ႏ ုင္ေသာ ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူး၏ တစ္၀က္အာူး ျဖည့္စြက္ရန ္ 
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ဂရ တ္ ခုႏွစ္တန္ူး ႏွင္ ့ရွစ္တနူ္း ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးထံသ ု႔ ခြင့္ျပဳရန္ငွာ 50%-50% ေနရာခ မႈ တစ္ခုအာူး အသံုူးျပဳရမည ္ျဖစ္သည္။ အတန္ူး ခုႏွစ္တန္ူး ႏွင္ ့ရွစ္တန္ူး  
ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူး အမ ာူးစုသည္ မ မ တ ု႔၏ ေနအ မ္ အလယ္တနူ္းေက ာင္ူး တက္ေရာကမ္ႈဧရ ယာမ ာူးမ ွရရွ ႏ ုင္ေသာ ထ ုင္ခံုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀ကက္ ု ျဖည့္စြက္ရမည ္ျဖစ္သည္။ မြဲေရြူးခ ယ္မႈ  
လုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၊ လက္ရွ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး၊ ယခငက္ေသာ  
အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစ ုေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးတ ု႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာေလူးပံုခြြဲ၍ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ရရွ ႏ ုင္ေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္ႏွင္ ့
အမ ာူးစုမြဲေပူးမႈ အဖြင့္မ ာူးအာူး ပါ၀င္ေသာ အလယ္တနူ္းေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ခြြဲေ၀သြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ မညီမွ ေသာ ထ ုင္ခံအုေရအတြက္မ ာူး ေနရာရရွ လာခ  န္တြင္၊ က န္ရွ ေနေသာ 
ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူးအာူး ထ ုင္ခံုေနရာအကန္႔အသတ ္သ ု႔မဟုတ ္မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွ သညတ္ ု႔ ရွ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခြဲ ၾကူီးမာူးစြာ ရွ ေနသည့္အေပၚမ တည္ျပီူး  
္ ုဒ္ေနရာမ ာူးသ ု႔ ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည။္ အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာင္ူးရွ  မညသ္ည့္အတန္ူးအတြက္မ္ ု ေလွ ာကထ္ာူးသ  အေရအတြက္သည္ ေက ာင္ူးခြဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည့္ ရရွ န ုင္ေသာ  
ေက ာင္ူးအပ္ခြင့္ေနရာ အေရအတြက္ထက ္ေက ာ္လြန္လွ င ္အလ ုအေလ ာက ္က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္က ု လုပ္ေ္ာင္မညျ္ဖစ္သည္။ 
 
ေစာင့္္ ငုူ္းစာရငူ္း 
ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူး အာူးလံုူးအာူး ေနရာျဖည့္ျပီူးသည္ႏွင့္တစ္ျပ ဳင္နက္ အလ ုအေလ ာက္ျပဳလပု္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယမ္ႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အတြင္ူး ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအတြက္ ေရြူးခ ယ္မခံရသည့္  
က န္ရွ ေနေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည ္၎အလ ုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္ အေတာအတြင္ူး ေလွ ာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး ေရြူးခ ယ္ခြဲ့ေသာ အစီအစဥ္အတ ုင္ူးပင ္ 
ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းတစခ္ုေပၚ၌ ေနရာခ ထာူးျခင္ူး ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မြဲလက္မတွက္ံစမ္ူးမႈအာူး ျပဳလုပ္ျပီူးသည့္ေနာက္ ေနာကထ္ပ္ေသာ ေက ာင္ူးအပထ္ ုင္ခံုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ လာခြဲလ့ွ င ္အ္ ုပါ  
ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူးအာူး သတ္မတွထ္ာူးေသာ ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းေပၚရွ  ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးျဖင့္ ေနရာျဖည့္သြာူးမည္ ျဖစ္သည ္(အတနူ္းအ္င့္အလ ုက၊္ ျဖည့္စြက္ေက ာငူ္းအလ ုက)္။ 
ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းသည ္အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး၏ အလ အုေလ ာက ္က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ ေရြူးခ ယ္မႈလပု္ငန္ူးစဥ ္စသည့္ေန႔မၾွသဂတုလ္ ၃၁ရက၊္ ၂၀၂၁ခနုွစအ္ထ  သက္္  ငုမ္ညျ္ဖစသ္ည ္။  
ေစာင့္္ ုင္ူးစာရငူ္းအာူး School Choice အစီအစဥ္မ ာူးရံုူးခနူ္းတြင ္ထာူးရွ မည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးက ုၾသဂတုလ္ ၃၁ရက၊္ ၂၀၂၁ခနုွစ ္ေနာကပ္ ငုူ္းတြင ္ေနရာခ ထာူးမညမ္ဟတုပ္ါ။ သ ု႔ရာတြင ္ 
ေဂ ာ္ဂ ယီာ သ ငယတ္နူ္းအႀက ဳ  အစအီစဥႏွ္င့္ ပတသ္က၍္ ျပညန္ယလ္မူ္းညႊနခ္ ကမ္ ာူးအရ ေက ာငူ္းအပခ္ြင့္ေနရာမ ာူး ရရွ လာသညႏွ္င့္အမ ွ ေစာင့္္ ငုူ္းစာရငူ္းရွ  သ ငယတ္နူ္းအႀက ဳ   
ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး စာသငႏွ္စက္ာလတစေ္လ ွာကလ္ံုူး ေနရာခ ထာူးမညျ္ဖစသ္ည။္ 
 
အသ ေပူးအေၾကာငူ္းၾကာူးမႈ လပုင္နူ္းစဥ ္
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး မြဲလက္မတွ္ကစံမ္ူးမႈတြင္ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးထသံ ု႔ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ ကအ္ာူး ေပူးပ ု႔သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာငူ္းၾကာူးခ ကသ္ည ္ 
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ျပည့္စံုျပီူးေျမာက္ေစရန္ လ ုအပ္ေသာ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးက  ုမ ဘမ ာူးထံသ ု႔ အသ ေပူးသြာူးမည ္ျဖစ္သည္။ မ ဘမ ာူး/အုပ္ထ န္ူးသ မ ာူးအေနျဖင့္ အေၾကာင္ူးတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင္ ့အပ္ႏွံမႈ  
လုပ္ငန္ူးစဥ္က ု ၿပီူးစူီးေအာင္လုပ္ေ္ာင္ရန္ ပ က္ကြက္မႈရွ လွ င္ ကေလူး၏အမည္အာူး အတန္ူးစာရငူ္းမ ွဖယ္ရွာူးမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္ူးညႊနခ္ က္မ ာူးသည္ School Choice  
အစီအစဥ္တစ္ခုသ ု႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရြူးခ ယခ္ရံသည့္ ေက ာငူ္းသာူးမ ာူးအာူးလံုူးထသံ ု႔ သက္ေရာက္မႈရွ မည္ ျဖစ္သည္။ 
 

⇒ ေက ာင္ူးသာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးသ အတြက ္ေရြူးခ ယ္ထာူးသည့္ အတန္ူးတြင္ အပ္ႏွရံန ္အ္င့္ျမွင့္တင္ေရူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးနွင့္ က ုက္ညီမႈမရွ လွ င္ အ္ ုပါ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေနရာက  ုပယ္ခ မည္ျဖစ္သည္။ 
၎ေက ာင္ူးအပ္ရန္ထ ုင္ခံုေနရာလြတ္အာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ  အျခာူး အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ တစ္ဦူးထံသ ု႔ ကမ္ူးလွမ္ူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။ 

⇒ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး ထ န္ူးသ မ္ူးႏ ုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ုံူးေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသ ု႔ ေသခ ာေပါက ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။  
လစ္လပ္ေနရသည့္ ထ ုင္ခံုေနရာမ ာူးအာူး ေစာင့္္ ုင္ူးစာရင္ူးမွသ မ ာူးျဖင့္ ျဖည့္စြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ 

⇒ No new students will be admitted after August 31, 2021. ေရြူးခ ယ္မခရံေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2020 - 2021 ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္အတြက ္ျပန္လည္ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏ ုင္ပါသည္။ 
သ ု႔ရာတြင ္ေဂ ာ္ဂ ယီာ သ ငယ္တနူ္းအႀက ဳ  အစအီစဥႏ္ွင့္ ပတ္သက၍္ ျပညန္ယလ္မူ္းညႊနခ္ ကမ္ ာူးအရ ေက ာငူ္းအပခ္ြင့္ေနရာမ ာူး ရရွ လာသညႏ္ွင့္အမ ွ ေစာင့္္ ငုူ္းစာရငူ္းရွ  သ ငယတ္နူ္းအႀက ဳ   
ေလ ွာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး စာသငႏ္ွစက္ာလတစေ္လ ွာကလ္ံုူး ေနရာခ ထာူးမညျ္ဖစသ္ည။္ ေစာင့္္ ုင္ူးစာရင္ူးေပၚမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည ္2021 - 2022 အလ ုအေလ ာက ္က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အခ  နမ္ွ 
၎တ ု႔၏ ေစာင့္္ ုင္ူးစာရင္ူး နံပါတ ္ပါ၀င္ေသာ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွ မည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လ ုင္ူးေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည ္School Choice အစီအစဥ ္အြန္လ ုင္ူး အေကာင့္မွတ္င့္  
ေလာ့ဂ္အင္၀င္ေရာက္ျခင္ူးျဖင့္ မ မ တ ု႔၏ ေစာင့္္ ုငူ္းစာရင္ူး အေျခအေနအာူး ၾကည့္ရႈေကာင္ူး ၾကည့္ရႈႏ ုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

⇒ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ အစီအစဥ ္စာရင္ူးသြင္ူး ေနာက္္ုံူး သတ္မွတ္ရက္အမွီ အစီအစဥ္အတြင္ူး ကမ္ူးလွမ္ူးသည့္ ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံ သ ု႔မဟုတ ္ျငင္ူးပယ္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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ျငင္ူး္န္ခ က ္
 
 
 
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ုင္ (DCSD) သည္ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး၊ မ ၀ါဒမ ာူး၊ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး။ အစီအစဥ္လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူး၊ ေန႔စြြဲမ ာူး၊ သင္ရ ုူးညႊန္ူးတမ္ူးမ ာူး  
ႏွင့္ ဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ ာူး အစရွ သည္တ ု႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွ ေသာ ဤထုတ္ေ၀မႈအတြင္ူးရွ  ေဖာ္ျပခ က္တစ္စံုတစ္ရာအာူး 
ၾက ဳတင္သတ ေပူးျခင္ူးမျပဳဘြဲ သ ု႔မဟုတ္ ထ ုသ ု႔တာ၀န္မရွ ဘြဲ ေျပာင္ူးလြဲႏ ုင္သည့္ အခြင့္အေရူးက ု ထ န္ူးသ မ္ူးရရွ ထာူးသည္။ 
 

 
ၾက ဳတင္ မသ မျမင္ႏ ုင္ေသာ အေျခအေနမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး မည္သည့္ School Choice အစီအစဥ္တြင္မ္  ုေနရာခ ထာူးသည္ ့ 
အခြင့္အာူး DCSD မွ ထ န္ူးသ မ္ူးရရွ ထာူးသည္။ 
 

 
ဤလက္ကမ္ူးစာေစာင္အာူး ဖတ္ရႈရန္ ပ က္ကြက္ျခင္ူးေၾကာင့္ မ ဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ဤတြင ္ေဖာ္ျပထာူးသည္ ့စည္ူးမ ဥ္ူးစည္ကမ္ူးမ ာူး ႏွင့္  
ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးတ ု႔မွ ျခြင္ူးခ က္ကင္ူးလႊတ္ခြင့္ျပဳေပူးမည္ မဟုတ္ေပ။ 
 

 
အသက္အရြယ၊္ က ာူး၊မ လ င္အမ  ဳူးအစာူး၊ လ မ  ဳူး၊ အသာူးေရာင္၊ ဘာသာေရူး၊ မ လႏ ုင္ငံသာူး၊ မသန္စြမ္ူးမႈ သ ု႔မဟုတ ္က ုယ္အဂ်ၤါခ  ဳ႕တြဲ့မႈ 
အစရွ သည္တ ု႔အေပၚ အေျခခံျပီူး ၎၏ ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး သ ု႔မဟုတ ္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ္ ုင္ရာ မ က င့္စဥ္မ ာူးတ ု႔တြင္  
ခြြဲျခာူး္က္္ံျခင္ူး မျပဳလုုပ္ရန္မွာ DeKalb ေကာင္တီ ပညာေရူးဘုတ္အဖြြဲ႕၏ မ ၀ါဒပင္ ျဖစ္သည္။ 

 


