
BURMESE 

အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္မ ား (FAQ) 
1. ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုွႏစ္ School Choice အတြက္ မည္သည့္အခ ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းုႏ်ိ င္ပါသနည္း။ မနက ္၉း၀၀ နာရ ီဇန္နဝါရီ ၇ရက ္- ညေန ၄း၀၀ နာရ ီေဖေဖာ္ဝါရ ီ၄ရက ္၂၀၂၂ 
2. ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုွႏစ္ စာသင္ုွႏစ္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းမႈ ကာလအတြင္း၌ မည္သည့္ School Choice အစီအစဥ္မ ားအား ကမ္းလွမ္းထားပါသနည္း။ 

Arabia Mountain အထက္တန္းေက ာင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက ာင္း နည္းပညာဆ်ိ င္ရာ လမ္းေၾကာင္းခင္းုွႏင့္ Magnet အစီအစဥ္၊ ပဋ်ိညာဥ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ိဘမွ ေက ာင္းသားအတြက္ ေက ာင္းေျပာင္းေပးရန္ 
ေတာင္းဆ်ိ မႈ၊ Coralwood/Hawthorne မ်ိတ္ဖက္၊ Ronald McNair Discovery ေလ့လာမႈ အကယ္ဒမီ၊ House Bill 251၊ ဘာသာစကား ုွႏစ္မ ်ိမးျဖင့္ တစ်ိ က္မတ္မတ္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၊ ုႏ်ိ င္ငံတကာ 
အေျခခံပညာ ေနာက္ဆ ံးစာေမးပြြဲ အစီအစဥ္၊ Magnet၊ Montessori၊ Senate Bill 10၊ Theme ုွႏင့္ ကေလးငယ္ သင္ၾကားေရးဌာနတ်ိ ႔အပါအဝင္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ ားအားလ ံးက်ိ  ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ 

3. အြန္လ်ိ င္းမွတဆင့္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသလား။ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသည္။ အြန္လ်ိ င္းေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ  http://www.yourchoicedekalb.org တြင္ ရရွ်ိုႏ်ိ င္ပါသည္။ 
4. ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ေက ာင္းေ႐ြးြးခ ယ္မႈ ေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ  မည္သည့္အခ ်ိန္ုွႏင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွ်ိုႏ်ိ င္မည္နည္း။ 

အြန္လ်ိ င္းမွတစ္ဆင့္ http://www.yourchoicedekalb.org 
5. မည္သည့္ေနရာမ ားတြင္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသနည္း။ သင့္က်ိ ယ္ပ်ိ င္ ကြန္ပ ်ဴတာ (အြန္လ်ိ င္း) ုွႏင့္ နီးစပ္ရာ စာၾကည့္တ်ိ က္ (အြန္လ်ိ င္း) 
6. School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ ာက္ထားရန္ အီးေမးလ္လ်ိပ္စာတစ္ခ က်ိ  ကြၽု္ႏ ပ္ လ်ိ အပ္ပါသလား။ 

လ်ိ အပ္ပါသည္။ School Choice အစီအစဥ္၏ အြန္လ်ိ င္းအေကာင့္အသစ္တစ္ခ က်ိ  ဖြင့္ရန္ အီးေမးလ္လ်ိပ္စာုွႏင့္ စကားဝွက္က်ိ  လ်ိ အပ္ပါသည္။ 
7. School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ ာက္ထားရန္ မ်ိဘအေကာင့္တစ္ခ က်ိ  ကၽြု္ႏ ပ္ လ်ိ အပ္ပါသလား။ 

လ်ိ အပ္ပါသည္။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စာသင္ုွႏစ္တြင္ မ်ိဘအားလ ံးသည္ အြန္လ်ိ င္းမွတစ္ဆင့္ School Choice အစီအစဥ္သစ္တြင္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ရန္အတြက္ အေကာင့္ဖြင့္ရပါမည္။ 
8. အကယ္၍ ကြၽု္ႏ ပ္၏ကေလးသည္ ပ ဂၢလ်ိကေက ာင္း သ်ိ ႔မဟ တ္ ေနအ်ိမ္မွေက ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါက School Choice အစီအစဥ္အတြက္ ကြၽု္ႏ ပ္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသလား။ 

ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသည္။ ကေလး၏ မ်ိဘ သ်ိ ႔မဟ တ္ တရားဝင္အ ပ္ထ်ိန္းသူသည္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းသည့္ အခ ်ိန္ုွႏင့္ ထ်ိ ႔ေနာက္ပ်ိ င္းတြင္ DeKalb ခရ်ိ င္ ေက ာင္းအ ပ္ခ မပ္မႈအဖြြဲ႕၌ လက္ရွ်ိ ေနထ်ိ င္သူ 
ျဖစ္ရပါမည္။ 

9. School Choice အစီအစဥ္တစ္ခ ခ င္းစီအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆ်ိ င္ရာ လ်ိ အပ္ခ က္မ ားက်ိ  မည္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ုႏ်ိ င္ပါသနည္း။ 
အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆ်ိ င္ရာ လ်ိ အပ္ခ က္မ ားအားလံ းက်ိ  School Choice ဝက္ဘ္ဆ်ိ ဒ္ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ တြင္ ရရွ်ိုႏ်ိ င္ပါသည္ 

10. ေလွ ာက္လႊာုွႏင့္ စာ႐ြးြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ ားက်ိ  စာတ်ိ က္မွ ေပးပ်ိ ႔ုႏ်ိ င္ပါသလား။ 
မေပးပ်ိ ႔ုႏ်ိ င္ပါ။ ေလွ ာက္လႊာမ ားုွႏင့္ စာ႐ြးြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ ားက်ိ  အြန္လ်ိ င္းမွသာ ေပးပ်ိ ႔ရပါမည္။ 

11. School Choice အစီအစဥ္ တစ္ခ ထက္ပ်ိ ၿပီး ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသလား။ 
ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသည္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈ စံုႏႈန္းမ ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ကေလး အရည္အခ င္းျပည့္မီသည့္ မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မဆ်ိ  သင္ ေလွ ာက္ထားုႏ်ိ င္ပါသည္။ သ်ိ ႔ေသာ္ 
School Choice အစီအစဥ္၏ အမ ်ိမးအစားတစ္ခ စီ၌ ေ႐ြးြးခ ယ္မႈအကန႔္အသတ္ ရွ်ိပါသည္။ 

12. School Choice အစီအစဥ္ထြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ  မည္သ်ိ ႔ ေ႐ြးြးခ ယ္သနည္း။ 
အလ်ိ အေလ ာက္စနစ္သ ံး က ပန္း ကံစမ္းေ႐ြးြးခ ယ္မႈျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ  ေ႐ြးြးခ ယ္ပါသည္။ 

13. School Choice အစီအစဥ္ ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ားက်ိ  မည္သည့္အခ ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပမလ ပ္ပါသနည္း။ 
School Choice အစီအစဥ္၏ ကနဦး ကံစမ္းေ႐ြးြးခ ယ္မႈမ ားက်ိ  လာမည့္ မတ္လ ၂၀၂၂ ခ ုွႏစ္ထြဲတြင္ ျပမလ ပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရလာဒ္မ ားက်ိ  မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၀၂၂ရက္ ညေ န ၅း၀၀ နာရီေနာက္ပ်ိ င္းတြင္ 
အီးေမးလ္ျဖင့္ ပ်ိ ႔ေပးပါမည္။ လ်ိ အပ္ပါက ဇြန္-ၾသဂ တ္ ၂၀၂၂ တြင္ ထပ္မံမြဲုႏႈ်ိက္ေပးပါမည္။ 

14. ေနာက္က သည့္ School Choice ေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ  လက္ခံပါမည္လား။ 
လက္ခံပါသည္။ သ်ိ ႔ေသာ္ ေနာက္က သည့္ ေလွ ာက္လႊာမ ားက်ိ  ေနရာခ ထားမႈအတြက္ စဥ္းစားသ ံးသပ္ေပးရန္ အာမမခံပါ။ အကယ္၍ ကံစမ္းေရြးခ ယ္မႈမ ား  ျပမလ ပ္ၿပီး ေရြးခ ယ္ခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ားုွႏင့္ 
ေစာင့္ဆ်ိ င္းစာရင္းဝင္ ေက ာင္းသားမ ားက်ိ  ေနရာခ ထားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေနရာမ ား ရွ်ိေသးမည္ဆ်ိ ပါက ေနာက္က သည့္ ေလွ ာက္ထားသူမ ားက်ိ  စဥ္းစားေပးုႏ်ိ င္ပါသည္။ ေနာက္က သည့္ 
ေလွ ာက္ထားသူမ ား၏ ေနရာခ ထားေပးမႈုွႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး School Choice ရံ းခန္းမွ မ်ိဘမ ားအား ဆက္သြယ္ပါလ်ိမ့္မည္။ ေနရာခ ထားေပးမႈမ ားက်ိ  ၾသဂ တ္လ ၃၀ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ ၀၀ ေန႔လည္ ၾသဂ တ္ 
၃၁ ၂၀၂၂ 

15. မ်ိဘမ ားက်ိ  မည္သ်ိ ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္နည္း။ 
ကံစမ္းေ႐ြးြးခ ယ္မႈ အေျဖရလာဒ္မ ားုွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး School Choice ႐ြး ံးခန္းက ေလွ ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ င္းစီထံသ်ိ ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ အသ်ိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းသား၏ 
အခ က္အလက္မ ားက်ိ  ဖ န္းမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ျခင္း ျပမလ ပ္မည္မဟ တ္ပါ။ ကံစမ္းမြဲဆ ျပမလ ပ္ၿပီးေနာက္ ညေန ၅း၀၀ နာရီ ေနာက္ပ်ိ င္းတြင္ ေအာက္ပါ http://www.yourchoicedekalb.org သ်ိ ႔ ေလာ့ဂ္အင္ 
ဝင္ေရာက္ၿပီး သင့္ကေလး၏ ေ႐ြးြးခ ယ္မႈအေျခအေနက်ိ  သ်ိရွ်ိရန္ “Dashboard” က်ိ  ေ႐ြးြးခ ယ္ပါ။ 

16. အကယ္၍ အစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ ယ္ခံခြဲ့ရပါက School Choice အစီအစဥ္္ ေက ာင္းဝက္ဘ္ဆ်ိ က္၌ မည္သည့္အခ ်ိန္တြင္ ကၽြု္ႏ ပ္ စာရင္းသြင္းအပ္ုံွႏရပါမည္နည္း။ 
ေက ာင္းလက္ခံစာ အသ်ိေပးခ က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရက္မ ားအတြင္း School Choice အစီအစဥ္အတြက္ မ်ိဘမ ားမွ မွတ္ပ ံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတင္ျဖစ္ပါက ယင္းခ ံေနရာက်ိ  ရရွ်ိေတာ့မည္ မဟ တ္ဘြဲ 
ေစာင့္ဆ်ိ င္းစာရင္းပါ အျခား ေလွ ာက္ထားသူတစ္ဦးအား ယင္းေနရာက်ိ  ေပးလ်ိ က္မည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းသြင္းအပ္ုံွႏရမည့္ ရက္စြြဲအတ်ိအက မွာ ေရြးခ ယ္မႈ အသ်ိေပးခ က္ထြဲတြင္ ပါရွ်ိပါမည္။ 

17. School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ သယ္ယူပ်ိ ႔ေဆာင္မႈက်ိ  စီစဥ္ေပးပါမည္လား။ 
School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ DeKalb ေကာင္တီ၏ ေနာက္ဆံ းခ မွတ္ထားေသာ သယ္ယူပ်ိ ႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒအတ်ိ င္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စာသင္ုွႏစ္တြင္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ Arabia Mountain High School, Champion Theme Middle School ုွႏင့္ Magnet Programs ေက ာင္းမ ားုွႏင့္ ယင္းုွႏစ္အတြက္ ေဒသတြင္းတြင္ ၎တ်ိ ႔အား 
လာႀက်ိမရမည့္ေနရာမ ားက်ိ  သတင္းပ်ိ ႔ရပါမည္။ Theme အေျခခံပညာမူလတန္းေက ာင္း ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အ်ိမ္ခ င္းနီးကပ္သူမ ားစ လ က္ သယ္ယူပ်ိ ႔ေဆာင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

18. School Choice အစီအစဥ္မ ားအတြက္ ေနရာခ ထားျခင္း မည္သည့္အခ ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံ းသြားပါမည္နည္း။ လစ္လပ္ေနရာမ ားက်ိ  ညေန ၄း၀၀ နာရီ ၾသဂ တ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂တြင္ ေနာက္ဆ ံးထား 
ျဖည့္စြက္သြားပါမည္။ 

19. School Choice အစီအစဥ္ုွႏင့္ ပတ္သက္၍ ပ်ိ မ်ိ သ်ိလ်ိ သည္မ ားက်ိ  မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြရပါမည္နည္း။ 
ေနာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ားက်ိ  http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ တြင္ ရရွ်ိုႏ်ိ င္ပါသည္။ 
ေလာ့ဂ္အင္ုွႏင့္ နည္းပညာဆ်ိ င္ရာ အကူအညီတ်ိ ႔ုွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ ားအတြက္ မည္သူက်ိ  ကၽြု္ႏ ပ္ ဆက္သြယ္ရပါမည္နည္း။ 678-676-0050 သ်ိ ႔ ေခၚဆ်ိ ပါ 

20. ေလာ့ဂ္အင္ုွႏင့္ နည္းပညာဆ်ိ င္ရာ အကူအညီတ်ိ ႔ုွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ ားအတြက္ မည္သူက်ိ  ဆက္သြယ္ရပါမည္နည္း။ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းသြင္းျခင္းကာလအတြင္း၌ ေက းဇူးျပမ၍ School Choice 
ရံ းခန္းသ်ိ ႔ 678.676.0050 မွတစ္ဆင့္ ဖ န္းေခၚဆ်ိ ပါ သ်ိ ႔မဟ တ္ School_Choice@dekalbschoolsga.org သ်ိ ႔ အီးေမးလ္ေပးပ်ိ ႔ပါ 

အကယ္၍ ေနာကဆ္ံ းသတမ္တွရ္ကသ္ည ္DCSD အ ပခ္ မပေ္ရး ရံ းခနး္မ ား၏ ရံ းပ်ိတရ္ကတ္ြင ္က ေရာကခ္ြဲပ့ါက ေနာကဆ္ံ းသတမ္တွရ္က ္
ေက ာ္လြနသ္ြားသည့္ေနာက ္ပထမဆံ းရံ းဖြင့္သည့္ေန႔တြင ္စာရြကစ္ာတမ္းမ ားက်ိ  စဥး္စားသံ းသပေ္ပးမညျ္ဖစပ္ါသည။္ အခ ်ိနသ္တမ္တွခ္ ကမ္ ားက်ိ  
လ်ိ အပသ္လ်ိ  ေျပာငး္လြဲုႏ်ိ ငသ္ည့္ အခြင့္အေရးသည ္အ ပခ္ မပမ္ႈအဖြြဲ႕၏ အခြင့္အေရးျဖစပ္ါသည။္ ေနာကဆ္ ံးသတမ္တွရ္ကက္်ိ  ေက ာ္လြနပ္ါက 
မညသ္ည့္အတြကမ္ ွစဥး္စားေပးမည ္မဟ တပ္ါ။ 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
mailto:School_Choice@dekalbschoolsga.org

