
 BURMESE 

လြတလ္ပေ္သာ စာရငး္သြငး္မႈ 2022 – အခ်ကအ္လက္ အႏွစခ္််ဳပ ္

အခ််ိနမ္ ီေလွ် ာကလ္ႊာတငရ္မည့္ ကာလ - ဇနန္ဝါရ ီ၇ရက ္၂၀၂၂ မနက္ ၉း၀၀ နာရ ီ- ေဖေဖာ္ဝါရ ီ၄ရက ္၂၀၂၂ ညေန ၄း၀၀ နာရီ 

ဤအခ််ိနက္ာလအတြင္း၌ လ်ိိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအားလို းႏွင့္အတူ ေပးပ်ိို႔လာေသာ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားမွာ အခ််ိနမ္ွီပါသည။္ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားအားလ ိုးက်ိို 
အြန္လ်ိိုင္္းမွတဆင့္ ေပးပ်ိို႔ရန္ လ်ိိုအပသ္ည္။ 

ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိို ဤလ်ိပစ္ာတြင္ ရယပူါ https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ 
မတွခ္်က ္- 

1. အသ ိုးျပ်ဳသူ အသစ္မ်ားသည္ အေကာင့္အသစ္ ဖြင္ရ့ပါမည ္

2. အသ ိုးျပ်ဳဆဲ အီးေမးလ္ လ်ိပစ္ာေပးပါ 
3. အသ်ိေပးခ်ကအ္ားလို းက်ိို အးီေမးလျ္ဖင့္သာ ေပးပ်ိို႔ပါမည ္

4. သင၏္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အီးေမးလ ္ႏွင့္ ဒက္ရွ္ဘိုတ္ 
အမွာစာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ စစေ္ဆးၾကည့္ရႈပါ 

 School Choice ဝကဘ္ဆ္်ိိုကက္်ိို ဤလ်ိပစ္ာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

ေက်ာငး္ဝနး္တြငး္ လညပ္တျ္ခငး္ Virtual နည္းလမ္းျဖင့္ 

က စမး္မဲ ရလာဒမ္်ား အီးေမးလ္ျဖင့္သာ ေပးပ်ိို႔ပါမည္ - မတလ္၂၅ ၂၀၂၂ ညေန ၅း၀၀ နာရေီနာက္ပ်ိိုင္း 

** အစီအစဥ္ က႑တစ္ခိုခ်င္းစတီ်ိိုင္းအတြက္ ပထမ ေ႐ြးခ်ယမ္ႈမ်ားက်ိိုသာ မတလ္ ၂၅ရက္ေန႔ က စမ္းမဲတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစသ္ည ္ဒိုတ်ိယ ႏွင့္/သ်ိို႔မဟိုတ ္တတ်ိယအႀက်ိမ ္
ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ားက်ိိုမ ူေစာင့္ဆ်ိိုင္းမႈစာရင္း ၿပီးဆ ိုးသြားသည့္ေနာက္ ထ်ိိုင္ခ ိုေနရာက်န္မသွာလွ်င္ က စမ္းမဲ ျပ်ဳလိုပ္မည္ ျဖစသ္ည္။ 

ေနာကက္်မေွရာကရ္ွ်ိလာသည့္ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ား က်ိို ေဖေဖာ္ဝါရီလ၄ရက္ ၂၀၂၂ခိုႏွစ္ ညေန ၄း၀၁ နာရမီွ ၾသဂိုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂ခိုႏွစ္ ညေန ၄း၀၀နာရီ အထ်ိ လက္ခ ပါမည။္ 
ေနာကမ္ေွရာကလ္ာသည့္ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားက်ိို ေစာင့္ဆ်ိိုငး္မႈစာရငး္ ၿပးီဆ ိုးသြားသည့္ေနာက ္ထ်ိိုငခ္ ိုေနရာက်နမ္သွာလွ်င ္ေဆာင႐္ြကေ္ပးမညျ္ဖစပ္ါသည။္  

အထးူ အစအီစဥမ္်ား 

 ဆးီန်ိတလ္ႊတေ္တာ္၏ မၾူကမး္ ၁၀ (SB10) ထ်ိိုင္ခို ေနရာ ရရွ်ိႏ်ိိုင္မႈေပၚ မတူညသ္ည့္ က စမ္းမဲ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ေနာကဆ္ို းတငရ္မည့္ ေန႔စြ ဲ- ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ရက ္၂၀၂၂ ညေန ၄း၀၀ နာ ရီ  

 ေအာကပ္ါ ေက်ာငး္မ်ား DeKalb High School of the Arts ႏွင့္ DeKalb Elementary School of the Arts သ်ိို႔ လေူတြ႕စစေ္ဆးရန္ ေလွ်ာကထ္ားသမူ်ား သည္ 
ေအာကပ္ါတ်ိို႔က်ိို မျဖစမ္ေန ေဆာင႐္ြကရ္မည ္ 

ပ ထမ - School Choice အြန္လ်ိိုင္းမွ ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိိုတငပ္ါ ထ်ိို႔ေနာက ္
ဒိုတ်ိယ - လူေတြ႕စစေ္ဆးမႈ ေလွ်ာကလ္ႊာ စာအ်ိတ္က်ိို ေက်ာင္းသ်ိို႔ တ်ိိုက္႐်ိိုက္ေပးပ်ိို႔ပါ။ 

ျဖည့္စြက္ႏ်ိိုငသ္ည့္ pdf ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိို ဤလ်ိပ္စာတြင ္ေဒါင္းလိုပလ္ိုပ္ပါ - http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/။ 

 Tucker, Druid Hills သ်ိို႔ ၊ သ်ိို႔မဟိုတ ္MLK, Jr. High Schools ရွ်ိ International Baccalaureate အစီအစဥ္မ်ား အတန္း 9-12 မ်ား အတြက္ ျပ်ဳလိုပရ္မညမ္ွာ - 
ပ ထမ - School Choice အြန္လ်ိိုင္းမွ ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိိုတငပ္ါ 
ဒိုတ်ိယ - IB ေလွ်ာက္လႊာ စာမ်ကႏွ္ာမ်ားက်ိို IB ေက်ာင္းတစ္ခိုခ်င္းစသီ်ိို႔ အီးေမးလတ္စ္ခိုတည္းႏွင့္ သီးျခား တင္သြင္းပါ။ 

ျဖည့္စြက္ႏ်ိိုငသ္ည့္ pdf ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိို ဤလ်ိပ္စာတြင ္ေဒါင္းလိုပလ္ိုပ္ပါ - http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/။ 

Arabia Mountain HS Magnet အစအီစဥသ္်ိို႔ ေလွ်ာကထ္ားသမူ်ား - Arabia Mountain HS Magnet အစီအစဥ္၏ ဗီဒယီ်ိို အငတ္ာဗ် း ေဒါင္းလိုဒႏွ္င့္ ဆရာေထာက္ခ စာတ်ိို႔က်ိို 
ၿပီးစီးေအာင ္ေဆာင႐္ြက္ထားရပါမည။္ လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ားက်ိို ဤလ်ိပစ္ာတြင္ ေတြ႕ရွ်ိႏ်ိိုင္ပါသည ္http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/။  

DeKalb Early College Academy: PDF ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလိုပ္ၿပီး ပရင့္လိုပ္ပါ http://www.deca.dekalb.k12.ga.us 
** ေလွ်ာကလ္ႊာက်ိို DECA သ်ိို႔ တ်ိိုက႐္်ိိုက္ တငသ္ြင္းရမည။္  

 ဝနထ္မး္ေက်ာငး္သား ေျပာငး္လဲျခငး္ ေလွ်ာကလ္ႊာ ဝနထ္မ္းအားလို းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄၊ ၂၀၂၂ ခိုႏွစ္ မတ်ိိုင္မီ ေလွ်ာကထ္ားရမည္ျဖစသ္ည္ 
https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ လသူားအရင္းအျမစ၏္ SY22-23 အတြက္ အလိုပ္ခန္႔ထားမႈ အတည္ျပ်ဳခ်က္ေပၚ မတူည္ၿပီး ဇြန္ ၁ရကေ္န႔ေနာက္ပ်ိိုင္းတြင္ EST 
ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားက်ိို ခြင့္ျပ်ဳႏ်ိိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည။္  

ကၽြႏ္ိုပတ္်ိို႔ထ  ဆကသ္ြယရ္န ္

 အကအူညရီယရူန ္မနက္ ၉း၀၀ နာရီ - ညေန ၅း၀၀ နာရီ ဖိုန္း 678-676-0050 

 အးီေမးလ ္- school_choice@dekalbschoolsga.org 

ေက်ာငး္အခ်ကအ္လက ္- ေက်ာင္းသ်ိို႔ တ်ိိုက္ရ်ိိုက္ ေခၚဆ်ိိုပါ 
သယယ္ပူ်ိို႔ေဆာငေ္ရး - 678-676-1333 

https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.deca.dekalb.k12.ga.us/
https://www.yourchoicedekalb.org/apply/

