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High Achievers Magnet Program 

အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မ ွီမႈ ႏ င့္ ဆက္လကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား 

DeKalb County School District မ ဘမ်ားအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ကေလး အ မ္တြင္ သင္ယူေရးႏ င့္ 
ေက်ာင္းလိုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေရးအတြက္ ကေလးအား အားေပးရန္ ေက်ာင္းမ  
တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည္။ 

• မလူတန္းေက်ာငး္အစွီအစဥ ္ အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ - High Achievers Magnet အစွီအစဥ္သ ို႔ 
ေလ ်ာက္္ားသူအားလို းသည္ ေဆာင္းဥွီးစာသင္ႏ စ္တြင္ အဓ က ဘာသာရပ္မ်ား၌ ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ (သ ို႔မဟိုတ္ 
ယင္းႏ င့္အ္က္) ရ  ရမည္။ ဂရ တ္ ၄-၆ တက္မည့္ DeKalb ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရ  စာသင္ႏ စ္တြင္ 
စာဖတ္စြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္) ႏ င့္ သခ််ၤာစြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ 
ယင္းအ္က္)က ို အေျခခ ရမ တ ္ အ္က္ (ပ္မ) M.A.P တြင္ ရရ  ရမည္။ DeKalb County School District တြင္ 
စာရင္းမသြင္း္ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း လက္ရ  စာသင္ႏ စ္တြင္ စာဖတ္စြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း 
(သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္) ႏ င့္ သခ််ၤာစြမ္းရည္ရမ တ ္၇၅ ရာခ ိုငႏ္ႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္)က ို အေျခခ ရမ တ ္အ္က ္
(ပ္မ) M.A.P တြင္ ရရ  ရမည္။ 

• မလူတန္းေက်ာငး္အစွီအစဥ ္ ဆက္လကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား - ျမင့္မားစြာ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ႏ ိုင္သူမ်ားအတြက္ Magnet အစွီအစဥ္ ၌ စာရင္းသြင္း္ားေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
တစ္ႏ စ္လ ်င္ အစွီအစဥ္တစ္ေလ ်ာက္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ား၌ အတန္း၏ပ်မ္းမ ်အမ တ္ (GPA) 3.0 (သ ို႔မဟိုတ္ အ္က္) 
အား ္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က ္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား 
္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ 
အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည္ ျဖစ္သည္။ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလ ်ာက္ သတ္မ တ္ 
GPA ေအာက္ ေလ်ာ့ကာ ရရ  သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥ္မ်ား 
ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ 
လ ိုအပ္သည္။ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ ၃.၀ က ို စာသင္ႏ စ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆက္တ ိုက္ မျပည့္မွီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Magnet 
အစွီအစဥ္မ  ္ြက္ခြာရမည္ျဖစ္ၿပွီး ၎တ ို႔၏ ပင္မေက်ာင္းတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဥွီးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပရ ိုမ ိုးရ င္း 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း 
ႏႈတ္္ြက္ၿပွီး ပင္မေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

•  အလယတ္နး္ ႏ င့္ အ္က္တနး္ ေက်ာငး္ အစွီအစဥတ္ြငပ္ါဝငရ္န ္ လ ိုအပခ္်က္ ျမင့္မားစြာ 
ေအာင္ျမင္စြမ္းဆာင္ႏ ိုင္သူမ်ားအတြက္ Magnet အစွီအစဥ္သ ို႔ ေလ ်ာက္္ားသူမ်ားသည္ ေဆာင္းဥွီးစာသင္ႏ စ္အတြက္ 
ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ား၌ ဂ်ွီပွီေအ ၃.၀ (သ ို႔မဟိုတ္ အ္က္) ရ  ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂရ တ ္ ၇-၉ တက္မည့္ DeKalb 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရ  စာသင္ႏ စ္တြင္ စာဖတ္စြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္) ႏ င့္ 
သခ််ၤာစြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္)က ို အေျခခ ရမ တ ္ အ္က္ (ပ္မ) M.A.P တြင္ 
ရရ  ရမည္။ 
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DeKalb County School District ေက်ာင္းတြင္ မအပႏ္  ္ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရ  စာသင္ႏ စ္တြင္ 
စာဖတ္စြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းအ္က္) ႏ င့္ သခ််ၤာစြမ္းရည္ရမ တ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္း (သ ို႔မဟိုတ္ 
ယင္းအ္က္)က ို အေျခခ ရမ တ ္အ္က္ (ပ္မ) M.A.P တြင္ ရရ  ရမည္။ အတန္း၏အဆင့္အလ ိုက္ ကနဥွီးလ ိုအပ္သည့္ 
ဘာသာရပ္မ်ားက ို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပွီးေျမာက္ေဆာင႐္ြက္္ားႏ ိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

•  အလယတ္နး္ႏ င့္ အ္ကတ္နး္ေက်ာငး္ အစွီအစဥ ္ ဆက္လကတ္ကေ္ရာကရ္န ္ လမး္ၫႊနခ္်ကမ္်ား ျမင့္မားစြာ 
ေအာင္ျမင္ စြမ္းေဆာင္ႏ ိုငသ္ူမ်ားအတြက္ Magnet အစွီအစဥ္တြက္ အပ္ႏ  ခြင့္ရသည့္ အလယ္တန္းႏ င့္ 
အ္က္တန္းေက်ာင္းသားအားလို းသည္ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္းတြင္ 
အနည္းဆို း အမ တ္ ၇၁မ တ္ ရရမည္ျဖစၿ္ပွီး စာသင္ႏ စ္ေတာက္ေလ ်ာက္ ခ်မ တ္္ားသည့္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအတ ိုင္း 
ျပည့္မွီရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား ္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည ္
ျဖစ္သည္။ မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ 
အစမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလ ်ာက္ သတ္မ တ္ GPA ေအာက္ ေလ်ာ့ကာ ရရ  သည့္ 
မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥ္မ်ား ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမ ်  ဂ်ွီပွီေအ 
(GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္းတြင္ အနည္းဆို း အမ တ္ ၇၁မ တ္ မရသည့္အျပင္ သ ို႔မဟိုတ ္
စာသင္ႏ စ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆက္တ ိုက္ ခ်မ တ္္ားသည့္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအတ ိုင္း မျပည့္မွီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
Magnet အစွီအစဥ္မ  ္ြက္ခြာရမည္ျဖစၿ္ပွီး ၎တ ို႔၏ ပင္မေက်ာင္းတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဥွီးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပရ ိုမ ိုးရ င္း 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း 
ႏႈတ္္ြက္ၿပွီး ပင္မေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• မြဲလကမ္ တက္ စမး္မႈဆ ိုငရ္ာတြင္ ေမြးခ်ငး္ေမာငႏ္ မမ်ားအတြက္ အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ ဦးစားေပးမႈဆ ိုငရ္ာ 
လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ား - ေမြးခ်င္းေမာင္ႏ မမ်ားက ိုသာလ ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား က်ပန္း ေရြးခ်ယ္မႈ မြဲလိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ် တ္ဆက္္ားမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ျပင္ ၎ေမြးခ်င္းေမာင္ႏ မႏ စ္ဦးစလို းသည္ 
ဦးစားေပးမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မ ွီမႈဆ ိုင္ရာ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားႏ င့္ က ိုက္ညွီရမည္ျဖစ္သည္။ 

• မ တခ္်က ္- Magnet အစွီအစဥ္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ေနရာ ကမ္းလ မ္းခ်က္အား ေလ ်ာက္္ားသူမ  
ျငင္းပယ္လ ိုက္ေသာအခါတြင္ ္ ိုေက်ာင္းသားျဖစ္သူသည္ ေနာက္တစ္ႀက မ္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းမႈ 
မတ ိုင္မွီအ္  Magnet အစွီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ ေလ ်ာက္္ားန ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ 

• အေျခခ  M.A.P ရမ တ္ မ်ားက ို လက္ရ  စာသင္ႏ စ္၏ M.A.P ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚ ပ္မ စွီမ ခန္႔ခြြဲမႈမ  ္ိုတ္ယူ္ားသည္။ 



 BURMESE 

အ္ူးျပဳ Magnet အစွီအစဥ ္

အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ ႏ င့္ ဆက္လကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ား 

DeKalb County School District မ ဘမ်ားအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ကေလး အ မ္တြင္ သင္ယူေရးႏ င့္ 
ေက်ာင္းလိုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေရးအတြက္ ကေလးအား အားေပးရန္ ေက်ာင္းမ  
တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည္။ 

• မလူတန္းေက်ာငး္အစွီအစဥအ္တြက္ အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ - အ္ူးစ တ္ဝင္စားမႈအလ ိုက္ အ္ူး သင္ၾကားပ ို႔ခ်မႈ 
အစွီအစဥ္မ်ား (ဆ ိုလ ိုသည္မ ာ၊ သခ််ၤာ၊ သ ပၸ ပညာ၊ သိုခိုမအနိုပညာ၊ နည္းပညာ၊ အစရ  သျဖင့္) က ို 
ေလ ်ာက္္ားသူမ်ားသည္ ေဆာင္းဥွီး စာသင္ႏ စ္အတြက္ အဓ က ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိုစိုေပါင္းရမ တ္ ၈၀ (၃.၀ ဂ်ွီပွီေအ) 
ရရ  ရမည္ ျဖစ္သည္။ မူၾက ဳ ႏ င့္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေလ ်ာက္္ားသူမ်ားအေနႏ င့္မူ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆ ိုင္ရာ 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီရန ္မလ ိုအပ္ေပ။ 

• မလူတန္းေက်ာငး္အစွီအစဥ ္ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား - အ္ူးစ တ္ဝင္စားမႈအလ ိုက္ အ္ူး 
သင္ၾကားပ ို႔ခ်မႈ အစွီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ စာရင္းေပးသြင္းေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
စာသင္ႏ စ္တစ္ေလ ်ာက္လ ိုး၌ အဓ က ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိုစိုေပါင္းရမ တ္ ၈၀ (၃.၀ ဂ်ွီပွီေအ) က ို 
္ န္းသ မ္း္ားန ိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား ္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည ္
ျဖစ္သည္။ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလ ်ာက္ သတ္မ တ္ GPA ေအာက္ ေလ်ာ့ကာ ရရ  သည့္ 
မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥမ္်ား ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ အဆင့္သတ္မ တ္ေသာ 
ကာလ ႏ စ္ခိုဆက္တ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပညာသင္ကာလႏ စ္ခိုဆက္တ ိုက္ ၿပွီးေသာအခါတြင္ စိုစိုေပါင္း ပ်မ္းမ ် က န္းဂဏန္း 
ရမ တ္ 80 (၃.၀ ဂ်ွီပွီေအ) အား ္ န္းသ မ္းန ိုင္မႈမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ႏိုတ္္ြက္ၿပွီး 
မ မ တ ို႔ေနအ မ္ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဥွီးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ 
မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပရ ိုမ ိုးရ င္း စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ 
အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ အ္ူးသင္ၾကားပ ို႔ခ်မႈ အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း ႏႈတ္္ြက္ျပွီး၊ ေနအ မ္ေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ 
တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အလယ္တနး္ႏ င့္ အ္ကတ္နး္ ေက်ာငး္ အစွီအစဥ ္အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ: ေလ ်ာက္္ားသူမ်ားအားလို းသည္ အဓ က 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေဆာင္းဥွီး စာသင္ႏ စ္၌ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္ ရရ  ရမည ္
ျဖစ္သည္။ 

• အလယ္တနး္ႏ င့္ အ္က္တနး္ေက်ာငး္ အစွီအစဥ ္ ဆကလ္က္သငယ္ေူရး လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ား 
အ္ူးစ တ္ဝင္စားမႈအလ ိုက္ Magnet အစွီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းေပးသြင္းေသာ အလယ္တန္းန င့္ အ္က္တန္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဓ က ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိုစိုေပါငး္ ဂ်ွီပွီေအ ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ အ္က္၊ က န္းဂဏန္းအရ 
အန မ့္ဆ ိုး အဆင့္သတ္မ တ္ခ်က္ ၇၁ က ို ္ န္းသ မ္း္ားန ိုင္ၿပွီး စာသင္ႏ စ္တစ္ေလ ်ာကလ္ ိုး၌ အဆင့္ျမ င့္တင္ေရး 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားန င့္ က ိုက္ညွီရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား 
္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ 
အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည ္ ျဖစ္သည္။ မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ 
ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလ ်ာက္ သတ္မ တ္ GPA 
ေအာက္ ေလ်ာ့ကာ ရရ  သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥ္မ်ား 
ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အဆင့္သတ္မ တ္ေသာ ကာလ ႏ စ္ခိုဆက္တ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပညာသင္ကာလႏ စ္ခိုဆက္တ ိုက္ ၿပွီးေသာအခါတြင္ စိုစိုေပါင္း 
ဂ်ွီပွီေအ ၃.၀ က န္းဂဏန္းအရ သတ္မ တ္အဆင့္ ၇၁ က ို ္ န္းသ မ္းန ိုင္မႈမရ  ေသာ၊ အဆင့္ျမ င့္တင္ေရး 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားန င့္ က ိုက္ညွီမႈမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ႏိုတ္္ြက္ၿပွီး 
မ မ တ ို႕ေနအ မ္ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဥွီးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ 
မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပရ ိုမ ိုးရ င္း စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ 
အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း ႏႈတ္္ြက္ျပွီး၊ ေနအ မ္ေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည ္
တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မ တခ္်က ္ - Magnet အစွီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္း္ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
လ ိုအပ္သည့္ magnet သ ို႔မဟိုတ္ magnet credit ရယူရန ္ေကာလ ပ္မ ခြင့္ျပဳ္ားသည့္ အတန္းမ်ား သ ို႔မဟိုတ္ magnet 
အစွီအစဥ္ ဒွီပလ ိုမာတ ဆ ပ္ က ို ၿပွီးစွီးရမည္ျဖစ္သည္။ 

• DeKalb School of the Arts အစွီအစဥ ္ ဆကလ္ကေ္ဆာင႐္ြကေ္ရး လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ား (ဂရ တ ္ ၈ - ၁၂) - 
စာရင္းသြင္း္ားသည့္ ေက်ာင္းသားအားလို းသည္ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ 
ဘာသာတ ိုင္းတြင္ အနည္းဆို း အမ တ္ ၇၁မ တ္ ရရမည့္အျပင္ စာသင္ႏ စ္ေတာက္ေလ ်ာက္ ခ်မ တ္္ားသည့္ 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအတ ိုင္း ျပည့္မွီရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား 
္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ 
အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည ္ ျဖစ္သည္။ မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ 
ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလ ်ာက္ သတ္မ တ္ GPA 
ေအာက္ ေလ်ာ့ကာ ရရ  သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥ္မ်ား 
ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္းတြင္ 
အနည္းဆို း အမ တ္ ၇၁မ တ္ မရသည့္အျပင္ သ ို႔မဟိုတ္ စာသင္ႏ စ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆက္တ ိုက္ ခ်မ တ္္ားသည့္ 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအတ ိုင္း မျပည့္မွီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ္ြက္ခြာရမည္ျဖစၿ္ပွီး ၎တ ို႔၏ 
ပင္မေက်ာင္းတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္တစ္ခိုစွီအတြက္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ခရစ္ဒစ ္ႏ စ္ခိုအား ျပွီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လ ိုအပ္သည္။ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပ႐ ိုမ ိုးရ င္း 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း 
ႏႈတ္္ြက္ၿပွီး ပင္မေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အ္က္တနး္ေက်ာငး္ အစွီအစဥ ္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာကေ္ရး လမး္ၫႊနခ္်ကမ္်ား – ဝင္ခြင့္ရသည့္ 
ေက်ာင္းသားအားလို းသည္သတ္မ တ္္ားသည့္ တူညွီဝတ္စို က ို ေန႔တ ိုင္း ဝတ္ရမည္၊ လူမႈလိုပ္ငန္း နာရွီ ၂၀ လိုပ္ရမည၊္ 
ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ ဘာသာအားလို းတြင္ ၇၁မ တ္ အနည္းဆို း ရရမည္ျဖစ္ၿပွီး 
စာသင္ႏ စ္ေတာက္ေလ ်ာက္တြင္ ပ႐ ိုမ ိုးရ င္းသတ္မ တ္ခ်က္မ်ားက ို ျပည့္မွီရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားႀကွီးမ်ားသည္ 
မ မ တ ို႔၏ ေလ့လာမႈ ေမဂ်ာအစွီအစဥ္အလ ိုက္ သ ပၸ ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နွီယာ ႏ င့္ သခ််ၤာ (STEM) စွီမ ခ်က္ 
တစ္ခိုအားလည္း ျပွီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး ယ ဥ္ျပ ဳင္မႈအတြင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပွီး၊ ေက်ာင္းသား အဖြြဲ႕အစည္းမ်ား ႏ င့္/သ ို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းသားကလပ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မ ဘမ်ားသည္ စာသင္ႏ စ္ တစ္ႏ စ္စွီတြင္ မ ဘပါဝင္မႈ အခ် န္ ၁၀ နာရွီ ျပည့္မွီရမည ္
ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား ္ န္းသ မ္း္ားႏ ိုင္ျခင္းမရ  ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
စာသင္ႏ စ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ အစမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္း ေနရာခ်္ားမည္ ျဖစသ္ည္။ 



 BURMESE 

မ ဘမ်ားအေနႏ င့္ အားလ ိုးေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ ပညာအရည္အခ်င္း 
သတ္မ တ္ခ်က္ မျပည့္မွီသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညွီေရး အစွီအစဥ္မ်ား 
ေ္ာက္ပ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမ ် ဂ်ွီပွီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းႏ င့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္းတြင္ 
အနည္းဆို း အမ တ္ ၇၁မ တ္ မရသည့္အျပင္ သ ို႔မဟိုတ္ စာသင္ႏ စ္ ႏ စ္ႏ စ္ဆက္တ ိုက္ ခ်မ တ္္ားသည့္ 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအတ ိုင္း မျပည့္မွီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ္ြက္ခြာရမည္ျဖစၿ္ပွီး ၎တ ို႔၏ 
ပင္မေက်ာင္းတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္တစ္ခိုစွီအတြက္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ခရစ္ဒစ ္ႏ စ္ခိုအား ျပွီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လ ိုအပ္သည္။ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏ စ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္းတြင္မဆ ို ပ႐ ိုမ ိုးရ င္း 
စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မ ွီက ိုက္ညွီျခင္းမရ  ပါလ ်င္ အဆ ိုပါေက်ာင္းသားသည္ Magnet အစွီအစဥ္မ  ခ်က္ခ်င္း 
ႏႈတ္္ြက္ၿပွီး ပင္မေက်ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• မြဲလကမ္ တက္ စမး္မႈဆ ိုငရ္ာတြင္ ေမြးခ်ငး္ေမာငႏ္ မမ်ားအတြက္ အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွီမႈ ဦးစားေပးမႈဆ ိုငရ္ာ 
လမ္းၫႊနခ္်ကမ္်ား - ေမြးခ်င္းေမာင္ႏ မမ်ားက ိုသာလ ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား က်ပန္း ေရြးခ်ယ္မႈ မြဲလိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ် တ္ဆက္္ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင်းသည် ေအာက္ေဖာ္ျပပါတ ို႔၌ ေက်ာင္းအပ္္ ိုင္ခ ိုေနရာ 
ေလ ်ာက္္ားသည့္ ေလ ်ာက္္ားသူမ်ားသ ို႔ သက္ဆ ိုင္ျခင္း မရ  ေပ - 

o DeKalb Elementary School of Arts ဂရ တ္ ၄-၇ 

o DeKalb School of Arts (ဂရ တ္ ၈-၁၂) 

o Arabia Mountain အ္က္တန္းေက်ာင္း – ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏ မမ်ားသည္ ၎ေမြးခ်င္းေမာင္ႏ မဆ ိုင္ရာ 
ဥွီးစားေပးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မ ွီႏ ိုင္ေစရန္အတြက္င ာ တူညွီေသာ အတန္းအဆင့္ ႏ င့္ တူညွီေသာ 
အစွီအစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္္ ိုင္ခ ိုေနရာတစ္ခိုအတြက္ ေလ ်ာက္္ားရမည္ ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ျပင္ 
၎ေမြးခ်င္းေမာငႏ္ မႏ စ္ဥွီးစလ ိုးသည္ ဥွီးစားေပးမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မ ွီႏ ိုင္ေစရန္အတြက္င ာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မ ွီမႈဆ ိုင္ရာ စ သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မ ွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

မ တခ္်က ္- 

• Magnet အစွီအစဥ္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ေနရာ ကမ္းလ မ္းခ်က္အား ေလ ်ာက္္ားသူမ  ျငင္းပယ္လ ိုက္ေသာအခါတြင္ 
္ ိုေက်ာင္းသားျဖစ္သူသည္ ေနာက္တစ္ႀက မ္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္းေပးသြင္းမႈ/က စမ္းမြဲ မတ ိုင္မွီအ္  Magnet 
အစွီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ ေလ ်ာက္္ ားန ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ 

• Magnet အစွီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္း္ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လ ိုအပ္သည့္ magnet သ ို႔မဟိုတ္ magnet 
credit ရယူရန္ ေကာလ ပ္မ ခြင့္ျပဳ္ားသည့္ အတန္းမ်ား သ ို႔မဟိုတ္ magnet အစွီအစဥ္ ဒွီပလ ိုမာတ ဆ ပ္ က ို 
ၿပွီးစွီးရမည္ျဖစ္သည္။ 


