BURMESE

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး
ေၾကာ္ျငာစာေစာင္
အတန္ူးမ ာူး - သငယ္တန္ူးႀကဳမွ ရွစတ
္ န္ူး အထ
၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ စာသင္ႏွစ္ လြတ္လပ္စြာ
စာရင္ူးေပူးသြငူး္ ျခင္ူး

School Choice လြတ္လပ္စာြ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ
အကအညီေပူးမည့္ ေနရာ 1192 Clarendon Avenue၊

ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္ - ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊

Avondale Estates, GA 30002

၂၀၂၁ခုနွစ္

ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္ - ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္၊

အြနလ
္ င
ု ူး္ တြင္ ေလွ ာက္ထာူးရန္ -

၂၀၂၁ခုနွစ္

မနက္ 9:00 နာရီ - ညေန 4:00 နာရီ

http://www.yourchoicedekalb.org

**လတ္တေလာ ကူးစက္ေရာဂါ
ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးအေပၚ အေျခခံ၍ မ က္နွာခ င္ူး္ုင္
အကအညီေပူးမည့္ ရက္စြဲြမ ာူး ေျပာင္ူးလြဲနင
ု ္ပါသည္။

School Choice အစီအစဥ္္င
ု ရ
္ ာ သတင္ူးအခ က္အလက္-

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

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

School Choice ေနာက္က သည့္
စာရင္ူးသြင္ူးသမ ာူးအတြက္ -

မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး
•

Edward L. Bouie, Sr.

•

Marbut

•

Narvie J. Harris

•

Oakcliff

•

Robert Shaw

•

Wynbrooke

အလယ တန ူးကျောင ူး
•

The Champion School

မြဲလက္မတ
ွ ္ ရလဒ္မ ာူး ထုတျ္ ပန္မႈ - မတ္လ ၂၆ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနစ
ွ ္ @ ညေန ၅နာရီ

BURMESE

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး္ုင္ရာ သတင္ူးအခ က္အလက္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး

Edward L. Bouie Sr.
မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး
Narvie J. Harris
မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး

လပ္စာ

ေက ာင္ူးခ န္

ေက ာင္ူးေလ့လာေရူး ခရီူးစဥ္

အထူးျပဳဘာသာရပ္္င
ု ရ
္ ာ

ရက္စြြဲမ ာူးနွင့္ အခ န္မ ာူး

ေက ာင္ူးခြြဲမ ာူး

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

5100 Rock Springs Road

မနက္ 7:45 နာရီ

Lithonia, GA 30038

-

(678) 676-8202

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Browns Mill မလတန ူးကျောင ူး

ေနာက္္ံုူးရ

Fairington မလတန ူးကျောင ူး

သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Flat Rock မလတန ူးကျောင ူး

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Murphey Candler မလတန ူးကျောင ူး

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

3981 McGill Drive

မနက္ 7:50 နာရီ

Decatur, GA 30034

-

(678) 676-9202

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA
ေနာက္္ံုူးရ
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္
ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု

Chapel Hill မလတန ူးကျောင ူး
Cedar Grove မလတန ူးကျောင ူး
Oak View မလတန ူးကျောင ူး

ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ
နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

Marbut မလတန္ူးေက ာင္ူး

5776 Marbut Road

အတန္ူးမ ာူး -

Lithonia, GA 30058

-

သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး

(678) 676-8802

ေန႔လည္ 2:05 နာရီ

မနက္ 7:30 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA
ေနာက္္ံုူးရ
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္
ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု

Panola Way မလတန ူးကျောင ူး
Stoneview မလတန ူးကျောင ူး
Woodridge မလတန ူးကျောင ူး

ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ
နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

Oakcliff မလတန္ူးေက ာင္ူး

3150 Willow Oak Way

မနက္ 7:45 နာရီ

အတန္ူးမ ာူး -

Doraville, GA 30340

-

သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး

(678) 676-3102

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA
ေနာက္္ံုူးရ
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္
ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု

Cary Reynolds မလတန္ူးေက ာင္ူး
Doraville United မလတန ူးကျောင ူး
Hightower မလတန ူးကျောင ူး

ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Robert Shaw
မလတန္ူးေက ာင္ူး
အတန္ူးမ ာူး သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး
Wynbrooke Elementary

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

385 Glendale Road

မနက္ 7:45 နာရီ

Scottdale, GA 30079

-

(678) 576-6002

ေန႔လည္ 2:15 နာရီ

440 Wicksbury Way
Stone Mountain, GA

အတန္ူးမ ာူး -

30087

သငယ္တန္ူးႀကဳ - ၅တန္ူး

(678) 676-5002

Champion

5265 Mimosa Drive

အတန္ူးမ ာူး - 6 - 8

ေနာက္္ံုူးရ
သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္
ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

School

အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Stone Mountain. GA
30087
(678) 875-1502

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

မနက္ 7:45 နာရီ
ေန႔လည္ 2:15 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA

Allgood မလတန ူးကျောင ူး
Dunaire မလတန ူးကျောင ူး
Indian Creek မလတန ူးကျောင ူး
Jolly မလတန ူးကျောင ူး
Rowland မလတန ူးကျောင ူး

Pine Ridge မလတန ူးကျောင ူး

ေနာက္္ံုူးရ

Princeton မလတန ူးကျောင ူး

သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

Rock Chapel မလတန ူးကျောင ူး

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

Shadow Rock မလတန ူးကျောင ူး

နည္ူးပညာအသံုူးျပဳ

မနက္ 8:50 နာရီ
ေန႔လည္ 3:50 နာရီ

ေလ့လာေရူးခရီူးစဥ္မ ာူး TBA
ေနာက္္ံုူးရ

အာူးလံုူးေသာ DeKalb

သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူးအတြက္

အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး

ေက ာင္ူး ဝက္ဘ္္ုက္ကု
ၾကည့္ရႈစစ္ေ္ူးပါ

BURMESE
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ ေနာက္ခသ
ံ မင
ု ူး္
DeKalb ခရုင္ ေက ာင္ူးအုပ္ခ ဳပ္ေရူးအဖြြဲ႕၏ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္သည္ ၁၉၉၆ခုနစ
ွ ္တြင္ စတင္ခ့ၿြဲ ပီူး မဘမ ာူးနွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ ယခင္
ပညာေရူးစြမူး္ ေ္ာင္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ကန္႔သတ္ထာူးျခင္ူး မရွေသာ ပညာေရူး္ုင္ရာ ေရြူးခ ယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးလ က္ရသည္
ွ
။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမင့္မာူးေသာ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး၊
မဘမ ာူး၏ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္မႈနွင့္ စန္ေခၚမႈရွေသာ သင္ယမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ ာူးကု ေလ့လာလုက္စာူးရန္ စတ္ဝင္စာူးမႈမ ာူးအေပၚ အေျခခံထာူးပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ၊ Georgia ၏ ဧရယာေဒသ
အသီူးသီူး၌ တည္ရွၾကေသာ Edward L. Bouie, Sr. ၊ Marbut ၊ Narvie J. Harris ၊ Oakcliff ၊ Robert Shaw ၊ Wynbrooke အစရွသည့္ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး
ႏွင့္ Champion အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး အစရွသည္တ႔ု အပါအ၀င္ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင္၌ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ခုႏွစ္ေက ာင္ူး
ရွေပသည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ အစတ္အပင
ု ူး္ မ ာူး
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး္သ
ု ည္မွာ အနီူးပတ္၀န္ူးက င္ရွ အျခာူး စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူး သ႔မ
ု ဟုတ္ ေက ာင္ူးခရင
ု ္ တစ္၀ွမူး္ ရွ
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးအ္င့္မွ မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ႔အ
ု ာူး စြြဲေ္ာင္သည့္ ရပ္ရာြ လမႈအသုင္ူးအ၀ုငူး္ အတြင္ူးမွ စာသင္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးျဖစ္ျပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ မဘမ ာူးတ႔၏
ု
လုအပ္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ျပည့္မွီကက
ု ္ညီမႈရွေစရန္ ဒီဇုင္ူးေရူး္ြထ
ြဲ ာူးသည့္ တမထူးျခာူးေသာ အစတ္အပုငူး္ ပါ၀င္မႈမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ထင္ရွာူးသည္။ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသည္
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ အ္င့္ျမင့္မာူးစြာ ဖြြဲ႕စည္ူးတည္ေ္ာက္ထာူးေသာ အျပင္အ္င္တစ္ခုအတြငူး္ အလံုူးစံုပါ၀င္၍ ပညာရပ္ဘာသာတစ္ခထ
ု က္မကေသာ ပညာေရူး အစီအစဥ္ တစ္ခုအာူး
ကမ္ူးလွမ္ူးေထာက္ပံ့ေပူးႏုင္ရန္ ဒီဇုင္ူးေရူး္ြထ
ြဲ ာူးျခင္ူး ျဖစ္သည္။ အမ္စာ စီမံခ က္မ ာူး ႏွင့္ ကမၻာ့ ဘာသာစကာူးတစ္ခုျဖင့္ ရင္ူးႏွီူးထေတြ႕ မႈတ႔ု အပါအ၀င္ ဤစန္ေခၚမႈရေသာ
ွ
အစီအစဥ္အတြင္ူး၌
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ တက္ၾကြေသာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရက
ြ ္သမ ာူး ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္ူးစံု သင္ရူးု ညႊနူး္ တမ္ူးျဖင့္ ညႊန္ၾကာူးပ႔ခ
ု ေသာ ဤခ ဥ္ူးကပ္ေ္ာင္ရက
ြ ္မႈနည္ူးလမ္ူးသည္ ပု၍
သုေတသနအာူး ဗဟုျပဳေသာ အမ္စာတာ၀န္ေပူးအပ္မႈမ ာူး ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ေ၀ဖန္သုူးံ သပ္ျခင္ူးတ႔က
ု ု လုအပ္သည့္ လက္ေတြ႕ စီမံခ က္မ ာူး သ႔ု ပမ
ု ု ဦူးတည္ထာူးျခင္ူးျဖစ္သည္။
ဤအစီအစဥ္တြင္ မဘမ ာူးသည္ သင္ၾကာူးမႈ အစီအစဥ္အာူး တြနူး္ အာူးေပူးေ္ာင္ရက
ြ ္ရန္ ႏွင့္ စာသင္ေက ာင္ူးသ႔ု ပံ့ပုူးေပူးရန္ ေ္ာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ရာ မဘမ ာူးသည္ အစီအစဥ္၏ အေရူးၾကီူးေသာ
အစတ္အပုငူး္ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ျဖည့္စက
ြ ေ
္ က ာင္ူးမ ာူး
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူးသာူးလက္ခံႏုင္မႈေနရာ အကန္႔အသတ္ရွသည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး အဓက လက္ခံသည္။ အနီူးအနာူး
ရပ္ရာြ လမႈအသုင္ူးအ၀င
ု ္ူးအတြငူး္ မွ ေနရာအၾကပ္္ုူးံ ျဖစ္ေနသည့္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသ႔ု ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးလႊြဲေျပာင္ူးေပူးသည့္
ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအျဖစ္ တည္ရွမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးခြြဲတစ္ခု၏ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ က ္င္ူးမည္္ုလွ င္ ေက ာင္ူးခြသ
ြဲ ည္ အထူးျပဳေက ာင္ူးခြြဲ တည္ေနရာတစ္ခုအေနျဖင့္္
ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးနုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤ္ံုူးျဖတ္ခ က္အာူး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္ူးျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသည္ DeKalb ေကာင္တီ ေက ာင္ူးခရင
ု ္ တစ္၀ွမူး္ မွ
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး လက္ခံရယသည္။
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၏ အထူး အစတ္အပင
ု ူး္ ပါ၀င္မမ
ႈ ာူး
•

မဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရက
ြ ္မႈအာူး လုအပ္သည္

•

အဓက ဘာသာရပ္မ ာူးေပၚတြင္ အာရံုစက
ု ္သည္

•

ျမင့္မာူးေသာ ပညာေရူး စံခ န္စံညႊန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး

•

ကမၻာ့ ဘာသာစကာူးတစ္ခုျဖင့္ ရင္ူးႏွီူးထေတြ႕ မႈ

•

တင္ူးၾကပ္ေသာ အမအက င့္စည္ူးမ ဥ္ူးကုဒ္

•

တညီ၀တ္စံု ယနီေဖာင္ူး/တင္ူးၾကပ္ေသာ ၀င္စာူး္င္ယင္မႈစည္ူးမ ဥ္ူးကုဒ္အာူး လအ
ု ပ္သည္

•

ေတြူးေခၚေ၀ဖန္ျခင္ူး ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးတ႔အ
ု ေပၚ အဓက အာရံုစက
ု ္သည္

•

အလုအေလ ာက္ျပဳလုပ္ထာူးသည့္ စာဖတ္ အစီအစဥ္ (မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး)

•

ေႏြရာသီ စာေပဖတ္ရႈျခင္ူး ႏွင့္ သခ ာ်ၤ ဘာသာရပ္္ုင္ရာ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး လုအပ္သည္

•

စန္ေခၚမႈရွေသာ ေန႔စဥ္ အမ္စာေပူးမႈမ ာူး လုအပ္သည္

•

က ်ဴတုရီရယ္ အစီအစဥ္မ ာူး

•

လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈအာူး အေျခခံသည့္ သင္ၾကာူးပု႔ခ မႈ

•

လုပ္ငန္ူးစဥ္ ေရူး္ြြဲမႈမ ာူး

•

ဘာသာပညာရပ္တစ္ခုထက္မကေသာ သင္ၾကာူးပု႔ခ မႈ

အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူး
•

မဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတု႔အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ကတက၀တ္ျပဳခ က္အာူး ထာူးရွဖု႔ ေမွ ာ္လင့္ထာူးသည္။

•

ေက ာင္ူးမွ လက္ခံခ က္ကု ရရွျပီူးသည္ႏွင့တ
္ စ္ျပဳင္နက္ ေက ာင္ူးသာူးတစ္ဦူးသည္ သ/သမ၏ ေနရာခ မႈအာူး ထန္ူးသမ္ူးႏုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ံုူးေန႔အာူး ေသခ ာေပါက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

•

မဘမ ာူးအေနႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ မဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ န္မ ာူးအာူး ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ တစ္ျပဳင္တည္ူး္ုသလု အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူး ႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးပါလွ င္ မဘျဖစ္သသည္
မဘ္ုင္ရာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈ နာရီခ န္မ ာူးအတြက္ ခရစ္ဒစ္အာူး ရရွႏုင္ရန္အတြက္ငွာ ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီရွ မဘ္ုင္ရာ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ န္မ ာူးအာူး 50% စီ ျဖည့္စြက္ရမည္
ျဖစ္သည္။

•

ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အပ္ႏွံထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ သတ္မွတ္ထာူးေသာ ယနီေဖာင္ူးကု ဝတ္္င္ရမည္ ျဖစ္သည္

•

္က္လက္အပ္ႏွံမႈသည္ မဘ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီအေရအတြက္နွင့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေက ာင္ူးေခၚႀကမ္ျပည့္မမ
ီ ႈတု႔အပါအဝင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူးနွင့္ သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးကု
လုက္နာျခင္ူးအေပၚ မတည္မည္ ျဖစ္သည္

•

ေက ာင္ူးမွေပူးအပ္ေသာ အလုပ္တာဝန္မ ာူးကု သ/သမ၏ အေကာင္ူး္ံုူးစြမ္ူးရည္ျဖင့္ ၿပီူးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေ္ာင္ရမည္

•

ေက ာင္ူး ပံုမန
ွ ္ တက္ေရာက္ျပီူး၊ အခ န္မွီ ေရာက္ရရမည္
ွ
ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးဝင္ူးအတြင္ူးမွ အႀကမ္မ ာူးစြာ ထြက္ခာြ မႈမ ာူးကု ေရွာင္က ဥ္ရမည္

•

ေက ာင္ူးတက္ရက္ တစ္ေန႔တာ အ္ံုူးတြင္ သု႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထာူးသည့္ ေက ာင္ူး လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈတစ္ခုအတြင္ူး ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္ျပီူးသည့္ေနာက္တြင္ ေက ာင္ူးနယ္ေျမမွ ခ က္ခ င္ူး ထြက္ခာြ ရမည္။

•

ေက ာင္ူးနွင့္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ပံစ
ု ံျဖင့္ သ/သမ ကုယ္တုင္ ျပဳမေနထုင္ရမည္

•

လက္ရွအပ္ႏွံထာူးၿပီူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးႏွင့္အညီ လုက္နာေ္ာင္ရြက္ၿပီူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ထုအထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္၌ ္က္လက္ပါဝင္ႏုင္မည္ ျဖစ္သည္

•

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ဝင္ခြင့္ေနရာအာူး ျငင္ူး္န္လုက္ပါက သု႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ စာရင္ူးသြင္ူးရမည့္ရက္စြဲြတြင္ ျပည့္သာြ ူးျခင္ူးမရွပါက ေက ာင္ူးသာူးအေနျဖင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ထပ္မံ
ဖြင့္လွစ္မည့္ ေက ာင္ူးအပ္ႏွံကာလအတြင္ူး ျပန္လည္ ေလွ ာက္ထာူးရပါမည္

ဤလမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူးအာူး ထန္ူးသမ္ူးႏုငသ
္ မွ ကာလပတ္လုူးံ စာရင္ူးသြငူး္ ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ စာသင္ေက ာင္ူး အေတြ႕အၾကံဳအာူး
ႏွစသ
္ က္ေပ ာ္ရင
ႊ ္ႏုငမ
္ ည္ျဖစ္သည္။ ဤသတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ာူးအာူး ျပည့္မေ
ွီ အာင္ ေ္ာင္ရြကႏ
္ ုင္ျခင္ူးမရွသည့္ ျဖစ္စဥ္တြငမ
္ ၎ေက ာင္ူးသာူးအေနႏွင့္ သ/သမ၏ ေနအမ္တက္ေရာက္မႈ
ဧရယာေက ာင္ူးသ႔ု တက္ေရာက္ရန္ လအ
ု ပ္မည္ျဖစ္သည္။

BURMESE
ေက ာင္ူးသာူးေရြူးခ ယ္မႈ လုပင
္ န္ူးစဥ္အာူး ျခံဳငံုေလ့လာမႈ
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး အလအ
ု ေလ ာက္ျပဳလုပ္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မႈ လုပ္ငန္ူးစဥ္တစ္ခုမွတစ္္င့္ ေရြူးခ ယ္သာြ ူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
လက္ခံႏုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထုင္ခုေ
ံ နရာထက္ပုျပီူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး မ ာူးျပာူးေနခြဲပ
့ ါလွ င္ ေရြူးခ ယ္မခံခြဲ့ရေသာ အ္ုပါေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး ေနရာခ ထာူးမည္
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ လက္ခံႏုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထုင္ခုေ
ံ နရာေအာက္ ေလ ာ့နည္ူးေနခြဲလ
့ ွ င္မ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင္အေနႏွင့္ အာူးလံုူးေသာ
အရည္အခ င္ူးျပည့္မီွသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးကု အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသ႔ု တက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္မ ေနာက္္ုူးံ သတ္မွတ္ရက္ ေက ာ္လန
ြ ္ျပီူးမွ
တင္သြငူး္ လာသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမႈ လုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေ္ာင္ရက
ြ ္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး ႏွင့္ ေစာင့္္ုငူး္ စာရင္ူးအတြငူး္ မွ
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးတ႔သ
ု ည္ အလုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ုပ္ငန္ူးစဥ္အျပီူးေနာက္တြင္ ၎တ႔ထ
ု ံ အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွမည္ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးရန္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မမ
ွီ ႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ာူး
•

မၾကဳမွ အတန္ူး ငါူးတန္ူးအထ အတန္ူးမ ာူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးမည္ျဖစ္ျပီူး၊ သတ္မတ
ွ ထ
္ ာူးေသာ အထူးျပဳေက ာင္ူးအတြက္ ျဖည့္စက
ြ ္ မလတန္ူးေက ာင္ူး ေက ာင္ူးတက္ဧရယာအတြင္ူး

ေနထုင္သည့္ အာူးလံုူးေသာ DeKalb ၊ လက္ရွ၊ ပုဂၢလက ႏွင့္ အမ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ႔သ
ု ည္ မြဲအစီအစဥ္အတြင္ူး ပါ၀င္ေ္ာင္ရက
ြ ္၍ သတ္မတ
ွ ္ထာူးေသာ အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္
မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး၌ ေလွ ာက္ထာူးရန္ အရည္အခ င္ူး ျပည့္မွီေပသည္။ ၎တ႔သ
ု ည္ ေလွ ာက္လႊာ ေနာက္္ုူးံ သတ္မတ
ွ ္ရက္တြင္ သ႔မ
ု ဟုတ္ ၎ရက္မတုင္မွီတြင္ School Choice အြနလ
္ ုငူး္
ေလွ ာက္လႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြငူး္ ရမည္ျဖစ္သည္။
•

အတန္ူး 6 ၊ 7 ႏွင့္ 8 သ႔ု တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီူး၊ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင၌
္ ေနထုင္သည့္ DeKalb ၊ လက္ရွ၊ ပုဂလ
ၢ က ႏွင့္ အမ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး အာူးလံုူးသည္

အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တ႔သ
ု ည္ ေလွ ာက္လႊာ ေနာက္္ုူးံ သတ္မွတ္ရက္တြင္ သ႔မ
ု ဟုတ္
၎ရက္မတုင္မွီတြင္ School Choice အြန္လင
ု ္ူး ေလွ ာက္လႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြငူး္ ရမည္ျဖစ္သည္။
•

အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ခု၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးၾကသည့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ အကယ္၍ မဘျဖစ္သမွ လြတ္လပ္စြာ အဖြငစ
့္ ာရင္ူးသြငူး္ မႈ စက္ရင
ွ ္အေတာအတြင္ူး

ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သအတြက္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္လႊာတစ္ေစာင္အာူး ျဖည့္စက
ြ ္ေပူးခြဲ့ျပီူး၊ အကယ္၍ ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သသည္ သတ္မွတထ
္ ာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌
စာရင္ူးသြငူး္ ရန္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီပါလွ င္ ေက ာင္ူးသာူးေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ုပ္ငန္ူးစဥ္အတြက္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီမည္ ျဖစ္သည္။
•

ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးသည္ ျဖည့္စက
ြ ္ေက ာင္ူး မဟုတ္ေတာ့သည့္အခါတြင္ ၎ျဖည့္စြကေ
္ က ာင္ူးမွ ေက ာင္ူးသာူးသစ္မ ာူးအာူး စာရင္ူးသြင္ူးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ၊ သ႔ေ
ု သာ္လည္

ျပန္လည္လာေရာက္လာၾကသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြငူး္ ရန္ ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး
ေလွ ာက္ထာူးႏုင္ေပသည္။
ေက ာင္ူးခ န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္
အစဥ္အလာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးအတြက္ စီမံလည္ပတ္မႈအခ န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးျပကၡဒန္တ႔မ
ု ွာ ေယဘုယ အာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးစနစ္မ ာူးမွ ပံုစံမ ာူးျဖင့္ အတတပင္ ျဖစ္သည္။
ေရြူးခ ယ္မႈျပဳလုပ္ႏုင္ေသာ တူးု ခ ြဲ႕ထာူးသည့္ ေန႔အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး ႏွင့္ က ်ဴတုရီရယ္မ ာူးတ႔အ
ု ာူး ရရွေကာင္ူး ရရွႏုင္ေပသည္။
သယ္ယပု႔ေ္ာင္ေရူး
လတ္တေလာအျဖစ္္ုူးံ လက္ရွ DeKalb ေကာင္တီ သယ္ယပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူး မ၀ါဒအာူး လုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မဘမ ာူးအေနႏွင့္ ေက ူးဇူးျပဳျပီူး သတျပဳရမည္မွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္
မလတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ သယ္ယပု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ ဖြြဲ႕စည္ူးထာူးသည္ႏွင့္အညီ ္က္လက္ ေထာက္ပံ့ေပူးသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမွ
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အနီူးရပ္ကက
ြ ္မွ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးသ႔ု ပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူးအာူး ္က္လက္ ရရွသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ Champion အထူးျပဳဘာသာရပ္
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသ႔ု ပု႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ ဖြြဲ႕စည္ူးထာူးသည့္အတုငူး္ ္က္လက္ ေ္ာင္ရက
ြ ္သာြ ူးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွ စာသင္နွစ္ ကာလအတြင္ူးတြင္
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ Champion အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသ႔ု သယ္ယပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူးအတြက္ ႀကဳ္ုေခၚယရန္ ေရြူးခ ယ္ထာူးေသာ ၿဂဳဟ္တုျဖင့္ သတ္မွတထ
္ ာူးသည့္
တည္ေနရာမ ာူးသ႔ု သတင္ူးပ႔ရ
ု မည္ ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး
မၾကဳတန္ူးမွ အတန္ူး 4 အထ၊ ႏွင့္ အတန္ူး 6 ႏွင့္ 7 တ႔တ
ု ြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ လက္ရွ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ အကယ္၍ မဘျဖစ္သမွ
စာရင္ူးသြငူး္ မႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးခြဲ့ျပီူး၊ ေက ာင္ူးအပ္ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္မ ာူး က န္ရွေနခြဲလ
့ ွ င္ တညီေသာ ေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြငူး္ ခြင့အ
္ ာူး ရရွေကာင္ူး ရရွႏုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အာူး မရရွႏုင္လွ င္မ မြဲလက္မတ
ွ ္ေရြူးခ ယ္မအ
ႈ ေတာအတြင္ူး ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သအာူး ေရြူးခ ယ္သည့္ အစီအစဥ္အတုင္ူးပင္ ေမာင္ႏွမတစ္ဦူးစီအာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးအတြငူး္ ၌
ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ူးဇူးျပဳျပီူး သတျပဳရမည္မာွ ဤေထာက္ပေ
ံ့ ဖာ္ျပခ က္သည္ မၾကဳတန္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး သ႔မ
ု ဟုတ္ အတန္ူး 5 ႏွင့္ 8 တြင္ လက္ရွ စာရင္ူးသြငူး္ ထာူးသည့္
ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမရွသ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး သ႔မ
ု ွမဟုတ္ ေနာက္က ၍ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသ႔ု သက္ေရာက္မရ
ႈ မည္
ွ
မဟုတေ
္ ပ။
တညီေသာ ေမြူးေန႔ရွၾကျပီူး၊ တညီေသာေက ာင္ူး ႏွင့္ တညီေသာ အတန္ူး အ္င့္အတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးတစ္ဦူးမွ ေရြူးခ ယ္ခံရျပီူး
ေက ာင္ူးအပ္ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္တစ္ခလ
ု ည္ူး က န္ရွေနေသူးလွ င္ မဘ/အုပထ
္ မ္ူးသ၏ ေရြူးခ ယ္မႈအာူးျဖင့္ တစ္ျပဳင္တည္ူး ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အတြက္ ထည့္သြငူး္ စဥ္ူးစာူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။
"အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ လက္ရွ ေလွ ာက္ထာူးေသာ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ" ကု ေလွ ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ တစ္ဥူးီ စီအတြက္ ေတာင္ူး္ုထာူးေသာ
အခ က္အလက္ကု ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရန္မွာ မဘ/အုပထ
္ န္ူးသ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ေလွ ာက္လာႊ ေပၚတြင္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ အမ ဳူးအစာူး အေျခအေနတစ္ခခ
ု အ
ု ာူး ေဖာ္ျပေပူးရန္ ပ က္ကြကခ
္ လ
ြဲ့ ွ င္မ စာရင္ူးသြငူး္ မႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ အမ ဳူးအစာူးမ ာူး
အာူးလံုူးမွ ဤေဖာ္ျပခ က္အာူး ဖယ္ရာွ ူးပစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ေမြူးခ င္ူးမ ာူးအာူး စာရင္ူးသြငူး္ မႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး တစ္ဥူးီ ခ င္ူး အေနႏွင့သ
္ ာ မြဲလက္မတ
ွ ႏ
္ ႈက၍
္
ေနရာခ သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ္င
ု ရ
္ ာ ဦူးစာူးေပူးမႈအာူး လက္ခရ
ံ ရွရန္အတြကင
္ ာွ တညီေသာမဘျဖစ္သကပင္ တညီေသာ မဘ အေကာင့္တစ္ခေ
ု ပၚ၌ ေမြူးခ င္ူးမ ာူး အာူးလံုူးအတြက္
သီူးျခာူး ေလွ ာက္လာႊ မ ာူးအာူး ျဖည့္စက
ြ ေ
္ ပူးရမည္ ျဖစ္သည္။
ဤေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပခ က္၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္မ ာူးအရ “ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ” ္သ
ု ည္မွာ မဘ(မ ာူး)မွ တရာူး၀င္ အုပထ
္ န္ူးသမ ာူးအျဖစ္ အမည္ျပဳထာူးသည့္ တညီေသာ အမ္ေထာင္စအ
ု တြင္ူး ေနထုင္သ
မသာူးစု၀င္တစ္ဥူးီ အာူး ္လ
ု ုျခင္ူး ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရူးရာ အေထာက္အထာူး စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။

BURMESE
အခ န္ျပည့္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ အုပထ
္ န္ူးသမဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ တရာူး၀င္ အုပထ
္ န္ူးသမွာ ခရုင္၏ အခ န္ျပည့္၀န္ထမ္ူးတစ္ဥူးီ ျဖစ္ေနသည့္ မဘျဖစ္သ၏ ကေလူးထံသ႔သ
ု ာလွ င္ သက္ေရာက္မႈ
ရွမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ မၾကဳ အစီအစဥ္မ ာူးသ႔ု သက္ေရာက္မႈ မရွေပ။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ အထူးသင္ၾကာူးေရူး အစီအစဥ္မ ာူးနွင့္ စပ္လ ဥ္ူးေသာ ေအာက္ပါ စာပုဒ္ ၃ နွင့္ ၄ တ႔က
ု ု လုက္နာလ က္ ခရုင္ အခ န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဥူးီ ျဖစ္သည့္
အုပ္ထန္ူးသမဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ တရာူးဝင္ အုပထ
္ န္ူးသ၏ ကေလူးကသ
ု ာလွ င္ မဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပထ
္ န္ူးသအာူး အလုပ္ခန္႔အပ္ထာူးေသာ ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခင
ြ ့ျ္ ပဳမည္ ျဖစ္သည္၊ သ႔မ
ု ဟုတ္
ကေလူးတြင္ တစ္ဦူးခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (“IEP”) ရွလွ င္ ကေလူး၏ IEP ကု သင့္ေလ ာ္စာြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုင္ေသာ ခရုင္ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့ျ္ ပဳမည္ ျဖစ္သည္။
ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သအာူး စာရင္ူးမသြင္ူးမွတ
ီ ြင္ ေက ာင္ူးသာူး ေနရာခ အပ္မႈ ရံုူးခန္ူးသ႔ု အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူးအာူး ခရုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပူးမည္ မဟုတ္ေပ၊ အကယ္၍
၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရုင္အတြင္ူး၌ ေနထုင္ေနသည့္တုင္ က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤေရြူးခ ယ္မႈသည္ ေက ာင္ူးအေျခစုက္သည့္
၀န္ထမ္ူးမ ာူးသ႔သ
ု ာလွ င္ ရရွႏုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ အထူးသင္ၾကာူးေရူး အစီအစဥ္မ ာူးနွင့္ စပ္လ ဥ္ူးေသာ ေအာက္ပါ စာပုဒ္ ၃ နွင့္ ၄ တ႔က
ု ု လုက္နာလ က္ ခရုင္ အခ န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဥူးီ ျဖစ္သည့္
အုပ္ထန္ူးသမဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ တရာူးဝင္ အုပထ
္ န္ူးသ၏ ကေလူးကသ
ု ာလွ င္ မဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပထ
္ န္ူးသအာူး အလုပ္ခန္႔အပ္ထာူးေသာ ေက ာင္ူးႏွင့္ အ္င့္တ ေက ာင္ူးခြသ
ြဲ တ္မတ
ွ ္ပုစ
ံ ံအတြင္ူးမွ
အျခာူးေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္၊ သ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလူးတြင္ တစ္ဥူးီ ခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (“IEP”) ရွလွ င္ ကေလူး၏ IEP ကု သင့္ေလ ာ္စာြ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုင္ေသာ ခရုင္ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့ျ္ ပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုရုူးံ ဝန္ထမ္ူးမ ာူးသည္ ဝန္ထမ္ူး အလုပ္တည္ေနရာ၏ အ္င့္တ ေက ာင္ူးခြြဲသတ္မတ
ွ ္ပုစ
ံ ံအတြင္ူး တည္ရွေသာ
ေက ာင္ူးခြြဲပုစ
ံ ံရွသည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတြင္ တက္ေရာက္နုင္ပါသည္။ ဤ အပုဒ္ခြဲြတင
ြ ္ ေဖာ္ျပထာူးေသာ အခြင့အ
္ ေရူးကု မမကယ
ု တ
္ ုင္ ရယလုေသာ ဝန္ထမ္ူးသည္ ေက ာင္ူးအုပ္ခ ဳပ္ေရူးမွ်ဴူးအဖြြဲ႕နွင့္
ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးခ င္ူးစီ၏ အစီအမံေရူး္ြမ
ြဲ ႈ္ုင္ရာ လုအပ္ခ က္မ ာူးအတြက္ ေက ာင္ူးႀကီူးၾကပ္ေရူးမူးမွ ထုတျ္ ပန္ျပီူး ျဖန္႔ေဝထာူးသည့္ အခ န္ဇယာူးနွင့အ
္ ညီ ေက ာင္ူးသာူးေရူးရာ
တာဝန္ေပူးအပ္မႈရုူးံ ခန္ူးသ႔ု အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္၊ ထုအခ န္ဇယာူးမွာ မမ၏ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရက္စအ
ြြဲ ရ အ္ုပါ အခ န္ဇယာူးနွင့္ ကက
ု ည
္ ီေနမည့္ ဝန္ထမ္ူးအသစ္မ ာူးအတြက္
လုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ က္ျပည့္မီသည့္ လက္ရွ ဝန္ထမ္ူးမ ာူးအာူးလံုူးနွင့္ လက
ု ္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အ္ုပါ အခ န္ဇယာူး၏
ပထမႏွစ္အာူး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရက
ြ ္မႈကု ဤမဝါဒကု ခ မွတသ
္ ည့္ ရက္စအ
ြြဲ ရ လုအပ္သည့္အတုငူး္ အတာအထ ခ န္ညွရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူးအာူး ခရုင္မွ
ေထာက္ပံ့ေပူးမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရုင္အတြင္ူး၌ ေနထုင္ေနသည့္တုင္ က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤတြင္
ျဖည့္စြက္ပက္တန္ေက ာင္ူးတစ္ခသ
ု ႔ု တက္ေရာက္ရန္ ခြင့ျ္ ပဳခ က္ရရွသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူး္က္လက္ စာရင္ူးသြငူး္ ခြင့ရ
္ ရွရန္အတြက္ငာွ ေက ာင္ူးႏွင့္ ခရုင္မွ ေထာက္ခံထာူးသည့္
အမအက င့္ပုင္ူး္ုင္ရာ စံခ န္စံညႊန္ူးမ ာူး၊ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ အခ န္မွန္မႈတု႔ကု လက
ု ္နာရမည္ျဖစ္သည္။
ဤေဖာ္ျပခ က္လက္ေအာက္တြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးသ႔ု တက္ေရာက္လုသည့္ ကေလူးမ ာူးအေနႏွင့္မ မြဲလက္မတ
ွ က
္ ံစမ္ူးမႈသ႔ု ၀င္ေရာက္ျပီူး၊
အ္ုပါေက ာင္ူးႏွင့္သက္္င္
ု သည့္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူး၀င္ခင
ြ ့္ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး အာူးလံုူးကု လက
ု ္နာေ္ာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သယ္ယပ႔ေ
ု ္ာင္ေရူးအာူး ခရုင္မွ ေထာက္ပေ
ံ့ ပူးမည္ မဟုတ္ေပ။
အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သသည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရင
ု ္အတြင္ူး၌ ေနထုငေ
္ နသည့္တုင္ က ်ဴရွင္ခ ေပူးေခ မႈအာူး လုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္လာႊ လုပင
္ န္ူးစဥ္
ကုယ္ပုင္ ကြန္ပ ်ဴတာ၊ ေဒသတြငူး္ စာၾကည့္တုက္မွ ကြန္ပ ်ဴတာကု အသံုူးျပဳျခင္ူး၍ သ႔မ
ု ဟုတ္ School Choice ပရုဂရမ္မ ာူး ရံုူးခန္ူး၌ အြနလ
္ ုင္ူးမွ ေလွ ာက္ထာူးျခင္ူးျဖင့္ http://yourchoicedekalb.org
တြင္ အြနလ
္ ုငူး္ ေလွ ာက္လာႊ ကု ျဖည့္ပါ။
ေလွ ာက္ထာူးမႈၿပီူးစီူးရန္အတြက္ေလွ ာက္လႊာနွင့္အတ စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူး၏ မတ်ဴမ ာူး (ေနထုင္ခင
ြ ့္ အေထာက္အထာူး၊ ေမြူးစာရင္ူး၊ ကယ
ု ္ေရူးမွတတ
္ မ္ူး အစီရင္ခံစာ၊ အစရွသျဖင္)့ ကု
ေနာက္္ုူးံ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္အမီ ေပူးပ႔ရ
ု န္/အပ္လုဒ္လုပ္ရန္ မဘ/အုပထ
္ န္ူးသ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အာူးလံုူးေသာ ေထာက္ပံ့ စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး School Choice ရံုူးခန္ူးသ႔ု
ေနာက္္ုူးံ သတ္မွတ္ရက္အမွီ တင္သြင္ူးျခင္ူး မျပဳရေသူးမွီအထ သင္၏ ေလွ ာက္လႊာအာူး ျပီူးျပည့္စံုသည္ဟု သတ္မွတ္မည္ မဟုတေ
္ ပ ။ တင္သြငူး္ ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္ူးမ ာူး အာူးလံုူးသည္ DeKalb
ေကာင္တီ ေက ာင္ူးခရင
ု ၏
္ ပင
ု ္
္ င
ု မ
္ ျႈ ဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင၌
္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ ေနထုင္ရာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူး (မဘ သ႔မ
ု ဟုတ္ တရာူး၀င္အုပ္ထန္ူးသ အမည္ျဖင့္ရွသည့္
လက္ရွ ဓာတ္ေငြ႕ ၊ လွ ပ္စစ္မီူး၊ ေရ ေငြေတာင္ူးခံလႊာမ ာူး၊ အေပါင္စာခ ဳပ္ သ႔မ
ု ဟုတ္ အမ္ငာွ ူးသေဘာတညီခ က္မ ာူး)အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လဖ
ီ န
ု ူး္ ေဘလ္ ေငြေတာင္ူးခံလာႊ မ ာူး၊
ဘဏ္ထြက္
္ ခ
ု က္မ ာူး၊ ေကဘယ္ၾကဳူး ေငြေတာင္ူးခံလာႊ မ ာူး အစရွသည္တ႔က
ု မ
ု ေနထင
ု ရ
္ ာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူးအျဖစ္ လက္ခမ
ံ ည္မဟုတေ
္ ပ။
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင၌
္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွသည့္ မၾကဳ မွ အတန္ူး ငါူးတန္ူးအထ အတန္ူးမ ာူးတြင္ ေလွ ာက္ထာူးမည္ျဖစ္ေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး အာူးလံုူးသည္
ေလွ ာက္လႊာလုပ္ငန္ူးစဥ္အာူး ျပီူးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ငွာ အသအမွတ္ျပဳ ေမြူးစာရင္ူး မတ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင၌
္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွဘြဲ လက္ရွ ဂရတ္ 1 - 7 အတြင္ူးရွသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအေနႏွင့္မ ေလွ ာက္လႊာလုပင
္ န္ူးစဥ္အာူး ျပီူးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ငာွ လက္ရွ
လတ္တေလာအျဖစ္္ုူးံ ေက ာင္ူးသာူးမွတတ
္ မ္ူး အစီရင္ခံစာ ၏ မတ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပံ့ေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။
အလအ
ု ေလ ာက္ျပဳလုပထ
္ ာူးေသာ ထီကစ
ံ မ္ူးမႈ/ေရြူးခ ယ္မႈ လုပင
္ န္ူးစဥ္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးရွ မည္သည့္အတန္ူးမ္ုအတြက္ သ႔မ
ု ဟုတ္ အတန္ူးအာူးလံုူးအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသ အေရအတြကသ
္ ည္ ေက ာင္ူးခြဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည့္ ရရွနုင္ေသာေနရာ
အေရအတြက္ထက္ ေက ာ္လြန္ပါကDeKalb ခရုင္ ေက ာင္ူး အုပ္ခ ဳပ္ေရူးအဖြ႕ြဲ အုပ္ခ ဳပ္ေရူးနွင့္ သင္ၾကာူးေရူး ပူးေပါင္ူးအေ္ာက္အအံု၌အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး
အလုအေလ ာက္စနစ္သုူးံ ေရြူးခ ယ္ေရူးလုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေရြူးခ ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္ူးသြငူး္ မႈအတြက္ ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ အာူးလံုူးေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး
ေနရာခ ျပီူးသည့္အထ ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး၌ ေရြူးခ ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလအ
ု ေလ ာက္ျပဳလုပထ
္ ာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္ူးစဥ္၌ ခ ဳ႕ ယြငူး္ မႈမ ာူး ရွခြဲသ
့ ည့္ျဖစ္စဥ္တြငမ
္ အလအ
ု ေလ ာက္
ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္ူးစဥ္အာူး ျပန္လည္ ေ္ာင္ရက
ြ မ
္ ည္ျဖစ္ျပီူး၊ ကနဦူး ေရြူးခ ယ္မႈ သ႔မ
ု ဟုတ္ ေစာင့္္င
ု ူး္ စာရင္ူး နံပါတ္သည္ အသစ္ေသာ ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္ူးစဥ္ေပၚမတည္ျပီူး အေျပာင္ူးအလြဲ
ရွေကာင္ူး ရွႏုငေ
္ ပသည္။

BURMESE
ေက ာင္ူးအပ္ထင
ု ခ
္ ုေ
ံ နရာမ ာူး ျဖန္႔ေ၀မႈ
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၌၊ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခုစီ၌ ထာူးရွမည့္ စုစုေပါင္ူး ထုင္ခုအ
ံ ေရအတြက္မ ာူးအာူး မြဲေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္ူး မျပဳမွီ၌
္ံုူးျဖတ္သည္။
ဘုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး K – 5 အတြင္ူးရွ ကေလူးမ ာူးအာူး ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္မ ာူး ရရွခ န္တြင္
ေနရာခ ေ္ာင္ရြကသ
္ ာြ ူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံုူးအတြက္ မရရွႏုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးသြငူး္ ထာူးမည္
ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီအတြက္ ရရွႏုငေ
္ သာ ထုင္ခုံ အေရအတြက္သည္ ထုင္ခုေ
ံ နရာအကန္႔အသတ္ သ႔မ
ု ဟုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြငူး္ မႈ အစရွသည္တ႔ု
ရွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခြဲ ၾကီူးမာူးစြာ ရွေနသည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးေပၚတြင္ အေျခခံျပီူး ျဖည့္စက
ြ ္ေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈ
လုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူး၊ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစုမြဲေပူးမႈတ႔ု အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာသံုူးပံုခ၍
ြြဲ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံရရွျခင္ူးမရွေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမွန္သမွ အာူး ၎က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈလုပင
္ န္ူးစဥ္အေတာအတြငူး္ ၎တ႔အ
ု ာူး ေရြူးခ ယ္ခ့သ
ြဲ ည့္ အစီအစဥ္အတုင္ူးပင္
ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးသြငူး္ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေရြူးခ ယ္မႈလမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူးသည္ သငယ္တန္ူးႀကဳ ပရုဂရမ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွမည္ မဟုတ္ပါ။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခုစီ၌ ထာူးရွမည့္ စုစုေပါင္ူး ထုင္ခုအ
ံ ေရအတြက္မ ာူးအာူး မြဲေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္ူး မျပဳမွီ၌ ္ံုူးျဖတ္သည္။
ဘုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး 6 – 8 အတြင္ူးရွ ကေလူးမ ာူးအာူး ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္မ ာူး ရရွခ န္တြင္
ေနရာခ ေ္ာင္ရက
ြ သ
္ ာြ ူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံုူးအတြက္ မရရွႏုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးသြငူး္ ထာူးမည္
ျဖစ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္ မလတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးစီထံသ႔ု အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး အတန္ူး ေျခာက္တန္ူး ဦူးေရ၏ 50% မွ ရရွႏုင္ေသာ ဂရတ္ ေျခာက္တန္ူး ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူး၏
ညီမွ ေသာ ရာခုင္ႏႈန္ူးတစ္ခုျဖင့္ ခြေ
ြဲ ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အတန္ူး ေျခာက္တန္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး အမ ာူးစုသည္ မမတ႔၏
ု ေနအမ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မဧ
ႈ ရယာမ ာူးမွ ရရွႏုင္ေသာ
ထုင္ခုမ
ံ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္ကု ျဖည့္စက
ြ ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တ႔၏
ု အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးေနအမ္ တက္ေရာက္မႈဧရယာမွ ရရွႏုင္ေသာ ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူး၏ တစ္၀က္အာူး ျဖည့္စက
ြ ္ရန္
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ဂရတ္ ခုႏွစ္တန္ူး ႏွင့္ ရွစ္တန္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးထံသ႔ု ခြင့ျ္ ပဳရန္ငွာ 50%-50% ေနရာခ မႈ တစ္ခုအာူး အသံုူးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အတန္ူး ခုႏွစ္တန္ူး ႏွင့္ ရွစ္တန္ူး
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူး အမ ာူးစုသည္ မမတ႔၏
ု ေနအမ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရယာမ ာူးမွ ရရွႏုင္ေသာ ထုင္ခုမ
ံ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္ကု ျဖည့္စက
ြ ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မြဲေရြူးခ ယ္မႈ
လုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၊ လက္ရွစာရင္ူးသြငူး္ ထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး၊ ယခင္ကေသာ
အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစု ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးတ႔ု အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာေလူးပံုခြဲြ၍ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ရရွႏုင္ေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ႏွင့္
အမ ာူးစုမြဲေပူးမႈ အဖြင့မ
္ ာူးအာူး ပါ၀င္ေသာ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ခြြဲေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ မညီမွ ေသာ ထုင္ခအ
ုံ ေရအတြက္မ ာူး ေနရာရရွလာခ န္တြင္၊ က န္ရွေနေသာ
ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူးအာူး ထုင္ခုေ
ံ နရာအကန္႔အသတ္ သ႔မ
ု ဟုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွသည္တ႔ု ရွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခြဲ ၾကီူးမာူးစြာ ရွေနသည့္အေပၚမတည္ျပီူး
္ုဒ္ေနရာမ ာူးသ႔ု ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးရွ မည္သည့္အတန္ူးအတြက္မ္ု ေလွ ာက္ထာူးသ အေရအတြက္သည္ ေက ာင္ူးခြဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည့္ ရရွနုင္ေသာ
ေက ာင္ူးအပ္ခြင့ေ
္ နရာ အေရအတြက္ထက္ ေက ာ္လြန္လွ င္ အလုအေလ ာက္ က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္ကု လုပ္ေ္ာင္မည္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္္င
ု ူး္ စာရင္ူး
ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူး အာူးလံုူးအာူး ေနရာျဖည့္ျပီူးသည္ႏွင့္တစ္ျပဳင္နက္ အလုအေလ ာက္ျပဳလုပ္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အတြင္ူး ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအတြက္ ေရြူးခ ယ္မခံရသည့္
က န္ရွေနေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ ၎အလုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ုပ္ငန္ူးစဥ္ အေတာအတြင္ူး ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး ေရြူးခ ယ္ခြဲ့ေသာ အစီအစဥ္အတုင္ူးပင္
ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးတစ္ခုေပၚ၌ ေနရာခ ထာူးျခင္ူး ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မြဲလက္မတ
ွ က
္ ံစမ္ူးမႈအာူး ျပဳလုပ္ျပီူးသည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေက ာင္ူးအပ္ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္မ ာူး ရရွလာခြဲလ
့ ွ င္ အ္ုပါ
ထုင္ခုေ
ံ နရာမ ာူးအာူး သတ္မတ
ွ ထ
္ ာူးေသာ ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးျဖင့္ ေနရာျဖည့္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္ (အတန္ူးအ္င့္အလုက၊္ ျဖည့္စက
ြ ္ေက ာင္ူးအလုက)္ ။
ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးသည္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး၏ အလအ
ု ေလ ာက္ က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ ေရြူးခ ယ္မလ
ႈ ပ
ု ္ငန္ူးစဥ္ စသည့္ေန႔မၾွ သဂုတလ
္ ၃၁ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစအ
္ ထ သက္္င
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္ ။
ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးအာူး School Choice အစီအစဥ္မ ာူးရံုူးခန္ူးတြင္ ထာူးရွမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးကုၾသဂုတလ
္ ၃၁ရက္၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္ ေနာက္ပင
ု ူး္ တြင္ ေနရာခ ထာူးမည္မဟုတပ
္ ါ။ သ႔ရ
ု ာတြင္
ေဂ ာ္ဂ ယ
ီ ာ သငယ္တန္ူးအႀကဳ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူးအရ ေက ာင္ူးအပ္ခြင့ေ
္ နရာမ ာူး ရရွလာသည္ႏွင့အ
္ မွ ေစာင့္္င
ု ူး္ စာရင္ူးရွ သငယ္တန္ူးအႀကဳ
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး စာသင္ႏွစက
္ ာလတစ္ေလွ ာက္လုူးံ ေနရာခ ထာူးမည္ျဖစ္သည္။
အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးမႈ လုပင
္ န္ူးစဥ္
အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး မြဲလက္မတ
ွ ္ကစ
ံ မ္ူးမႈတြင္ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးထံသ႔ု အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး ေပူးပ႔သ
ု ြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္သည္
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ျပည့္စံုျပီူးေျမာက္ေစရန္ လုအပ္ေသာ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးကု မဘမ ာူးထံသ႔ု အသေပူးသြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ မဘမ ာူး/အုပထ
္ န္ူးသမ ာူးအေနျဖင့္ အေၾကာင္ူးတစ္စုတ
ံ စ္ရာေၾကာင့္ အပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္ူးစဥ္ကု ၿပီူးစီူးေအာင္လုပ္ေ္ာင္ရန္ ပ က္ကက
ြ ္မႈရွလွ င္ ကေလူး၏အမည္အာူး အတန္ူးစာရင္ူးမွ ဖယ္ရွာူးမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူးသည္ School Choice
အစီအစဥ္တစ္ခသ
ု ႔ု တက္ေရာက္ရန္ ေရြူးခ ယ္ခရ
ံ သည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူးလံုူးထံသ႔ု သက္ေရာက္မႈရွမည္ ျဖစ္သည္။

⇒

ေက ာင္ူးသာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးသအတြက္ ေရြူးခ ယ္ထာူးသည့္ အတန္ူးတြင္ အပ္ႏရ
ွံ န္ အ္င့္ျမွင့္တင္ေရူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးနွင့္ ကုက္ညီမႈမရွလွ င္ အ္ုပါ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေနရာကု ပယ္ခ မည္ျဖစ္သည္။
၎ေက ာင္ူးအပ္ရန္ထုင္ခုေ
ံ နရာလြတ္အာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ အျခာူး အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသတစ္ဦူးထံသု႔ ကမ္ူးလွမ္ူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။

⇒

ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး ထန္ူးသမ္ူးႏုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ံုူးေန႔တင
ြ ္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသု႔ ေသခ ာေပါက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
လစ္လပ္ေနရသည့္ ထုင္ခံုေနရာမ ာူးအာူး ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးမွသမ ာူးျဖင့္ ျဖည့္စြက္သာြ ူးမည္ ျဖစ္သည္။

⇒

No new students will be admitted after August 31, 2021. ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2020 - 2021 ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏုင္ပါသည္။
သ႔ရ
ု ာတြင္ ေဂ ာ္ဂ ယ
ီ ာ သငယ္တန္ူးအႀကဳ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လမ္ူးညႊနခ
္ က္မ ာူးအရ ေက ာင္ူးအပ္ခြင့ေ
္ နရာမ ာူး ရရွလာသည္ႏွင့အ
္ မွ ေစာင့္္င
ု ူး္ စာရင္ူးရွ သငယ္တန္ူးအႀကဳ
ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးအာူး စာသင္ႏွစက
္ ာလတစ္ေလွ ာက္လုူးံ ေနရာခ ထာူးမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူးေပၚမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2021 - 2022 အလုအေလ ာက္ က ပန္ူး မြဲေရြူးခ ယ္မႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အခ န္မွ
၎တု႔၏ ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူး နံပါတ္ ပါ၀င္ေသာ အသေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွမည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လုင္ူးေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ School Choice အစီအစဥ္ အြန္လုင္ူး အေကာင့္မွတ္င့္
ေလာ့ဂ္အင္၀င္ေရာက္ျခင္ူးျဖင့္ မမတု႔၏ ေစာင့္္ုင္ူးစာရင္ူး အေျခအေနအာူး ၾကည့္ရႈေကာင္ူး ၾကည့္ရႈႏုင္မည္ ျဖစ္သည္။

⇒

ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသမ ာူးသည္ အစီအစဥ္ စာရင္ူးသြင္ူး ေနာက္္ံုူး သတ္မွတ္ရက္အမွီ အစီအစဥ္အတြင္ူး ကမ္ူးလွမ္ူးသည့္ ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံ သု႔မဟုတ္ ျငင္ူးပယ္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

BURMESE

ျငင္ူး္န္ခ က္
DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရုင္ (DCSD) သည္ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး၊ မ၀ါဒမ ာူး၊ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး။ အစီအစဥ္လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူး၊ ေန႔စြဲြမ ာူး၊ သင္ရုူးညႊန္ူးတမ္ူးမ ာူး
ႏွင့္ ဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ ာူး အစရွသည္တု႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွေသာ ဤထုတ္ေ၀မႈအတြင္ူးရွ ေဖာ္ျပခ က္တစ္စံုတစ္ရာအာူး
ၾကဳတင္သတေပူးျခင္ူးမျပဳဘြဲ သု႔မဟုတ္ ထုသု႔တာ၀န္မရွဘြဲ ေျပာင္ူးလြဲႏုင္သည့္ အခြင့္အေရူးကု ထန္ူးသမ္ူးရရွထာူးသည္။

ၾကဳတင္ မသမျမင္ႏုင္ေသာ အေျခအေနမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး မည္သည့္ School Choice အစီအစဥ္တြင္မ္ု ေနရာခ ထာူးသည့္
အခြင့္အာူး DCSD မွ ထန္ူးသမ္ူးရရွထာူးသည္။

ဤလက္ကမ္ူးစာေစာင္အာူး ဖတ္ရႈရန္ ပ က္ကက
ြ ္ျခင္ူးေၾကာင့္ မဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ဤတြင္ ေဖာ္ျပထာူးသည့္ စည္ူးမ ဥ္ူးစည္ကမ္ူးမ ာူး ႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးတု႔မွ ျခြင္ူးခ က္ကင္ူးလႊတ္ခြင့္ျပဳေပူးမည္ မဟုတ္ေပ။

အသက္အရြယ၊္ က ာူး၊မ လင္အမ ဳူးအစာူး၊ လမ ဳူး၊ အသာူးေရာင္၊ ဘာသာေရူး၊ မလႏုင္ငံသာူး၊ မသန္စြမ္ူးမႈ သု႔မဟုတ္ ကုယ္အဂ်ၤါခ ဳ႕တြဲ့မႈ
အစရွသည္တု႔အေပၚ အေျခခံျပီူး ၎၏ ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး သု႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ္ုင္ရာ မက င့္စဥ္မ ာူးတု႔တြင္
ခြြဲျခာူး္က္္ံျခင္ူး မျပဳလုုပ္ရန္မွာ DeKalb ေကာင္တီ ပညာေရူးဘုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ မ၀ါဒပင္ ျဖစ္သည္။

