
 BURMESE 
 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ကစံမး္မဲ လြတလ္ပစ္ြြာ ေလ  ြာက ္ြားာုိးႏင္သည့္ ျပကၡဒနိ ္
 

ေန႔စြဲ ပြအဲစအီစဥ ္

ဇန္နဝါရီ ၇ရက္ ၂၀၂၂ မနက္ ၉း၀၀ နြာရ ီ School Choice လြတလ္ပစ္ြြာ ေလ  ြာက ္ြားာုိးႏငသ္ည့္ ၂၀၂၂ ေလ  ြာက္လႊြာတင္ားႏိုင္သည့္ 
ကြာလ စတင္္ ိန ္

ေဖေဖြ္ာဝါရီ ၄ ၂၀၂၂ ညေန ၄း၀၀ နြာရ ီ School Choice ေလ  ြာကလ္ႊြာမ ြားကို ေနြာက္ ုံး ြား ေလ  ြာက္ ြားရမည့္ အ္ ိန ္
ေဖေဖြ္ာဝါရီ ၄ ၂၀၂၂ ညေန ၄း၀၁ နြာရ ီ

မှှ   

ၾသဂုတ္ ၃၁ ၂၀၂၂ ညေန ၄း၀၀ နြာရ ီ

ေနြာကက္  ေလ  ြာကလ္ႊြာမ ြားကို လက္္ံပါသည္။ ေစြာင့္ ိုင္းမႈစြာရင္း 
ၿပီး ုံးသြြားသည့္ေနြာက္  ိုင္္ုံေနရြာက နမ္ သြာလ  င္ ေနြာကက္ ေလ  ြာက္လႊြာမ ြားကို 
ေ ြာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မတ္လ ၂၁ ၂၀၂၂ အ က္တနး္ေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြး္ ယမ္ႈ ကစံမး္မဲ 
မတ္လ ၂၂ ၂၀၂၂ အလယ္တနး္ေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြး္ ယမ္ႈ ကစံမး္မဲ 
မတ္လ ၂၄ ၂၀၂၂ မလူတန္းေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြး္ ယမ္ႈ ကစံမး္မဲ 
မတ္လ ၂၅ ၂၀၂၂ 
 
ညေန ၅း၀၀ နြာရီ ေနြာက္ပိုင္း 

ပ မဥးီစြားေပး ကစံမး္မဲရလြာဒမ္ ြားကို မဘိမ ြား၏ အီးေမးလလ္ပိစ္ြာားႏ င့္ ေလ  ြာက္လႊြာ 
ဒကရ္ ္ဘတု ္စြာတိုကပ္ုးံသို႔ ေပးပို႔ပါမည။္ **ပ မ ဥးီစြားေပး ေ႐ြး္ ယမ္ႈမ ြားကိသုြာ ကနဥးီ 
ကစံမး္မဲတြင ္ ည့္သြငး္ ြားပါသည။္ ဒုတိယ ားႏ င့္ တတိယ ဦးစြားေပး ကံစမ္းမႈမ ြားကို 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းားႏ င့္ ေနြာက္က ေလ  ြာက္လႊြာမ ြားကို ေ ြာင္႐ြက္ၿပီးသည့္ေနြာက္ 
အစီအစဥ္အတြက္ ေက ြာင္းသြားေနရြာမ ြား လစ္လစ္ေနမ သြာ ေ ြာင္႐ြက္ပါမည္။ 

ဧၿပလီ ၁ရက ္၂၀၂၂ ေနြာက ္ုံးေပးပို႔ရမည့္ေန႔စြမဲတလ္ ၂၅ရကေ္န႔တြင ္ေပးပို႔္ဲသ့ည့္ ကနဥးီကစံမး္မဲအတြက္ 
လက္္ံမည့္  ိုင္္ုံေနရြာ ေ႐ြး္ ယ္မႈစြာတြင္ ေဖြ္ာျပ ြားသည့္ ေနြာက္ ံုး ြားေပးပို႔ရမည့္ေန႔စြအဲမီ 
လက္္ံရရ ိျ္င္း မရ ိသည့္  ိုင္္ုံေနရြာ္  ြားမႈမ ြားသည္ အလိုအေလ ြာကပ္ ကျ္ပယၿ္ပးီျဖစက္ြာ 
ယင္းေနရြာမ ြားကုိ ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းပါ ေလ  ြာက္ ြားသူမ ြားအြား ေလ  ြာက္ ြားသည့္စြာရင္းပါ 
အစီအစဥ္အတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 

ဇြန ္၁ - ၃၀ ၂၀၂၂ ဝန ္မး္ေက ြာငး္သြား အလပု္ ေျပြာင္းလဲျ္င္း အတည္ျပဳ္ ကာ္းႏ င့္ ေနရြာ္  ြားေရး အတည္ျပဳစြာမ ြားကို 

အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ပါသည။္ **အ္ နိမ္ ီေလ  ြာက ္ြားရန ္ေနြာက ္ုးံ ြားေပးပို႔ရမည့္ ရကမ္ ြာ 
ေဖေဖြ္ာဝါရ ီ၄ရက ္၂၀၂၂ ္ာုးႏ စ ္ျဖစပ္ါသည။္ ္ြင့္ျပဳ္ ကမ္ ြာ ေနရြာရရ ာုိိးႏငမ္ႈေပၚ မတူညသ္ည။္ 

School Choice မ တပ္ုတံငရ္မည့္ေန႔စြမဲ ြားကိ ု
သရိ ာိးႏိုငရ္န ္ေက ြာငး္တစ္္ ု္  ငး္စ၏ီ 
ဝကဘ္ ္ိုကသ္ို႔ သြြားေရြာကၾ္ကည့္ရႈပါ 

ေက ြာငး္တြင္ ိငု္္ ုေံနရြာ ရယူရန္အတြက ္မ တ္ပုံတင္ရမည့္ ေနြာက္ ံုးသတ္မ တ္ရက္ကုိ 
ေက ြာင္းမ ြား၏ ဝက္ဘ္ ိုက္တြင္ ေဖြာ္ျပ ြားပါသည္။ ေက ြာင္းဝက္ဘ္ ိုက္တြင္ ေဖြာ္ျပ ြားသည့္ 
ေနြာက္ ံုးသတ္မ တ္ရက္တြင္ မ တ္ပုံတင္ရန္ " ေရြာက္မလြာသည့္ မည္သူမ ို" သည္ ၎ ၏ 
 ိုင္္ုံေနရြာကို  ုံးရႈံးရမညျ္ဖစၿ္ပးီ ယင္းေနရြာမ ြားကုိ ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းပါ 
ေလ  ြာက္ ြားသူမ ြားအြား ေလ  ြာက္ ြားသည့္စြာရင္းပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂ 
 
ညေန ၄း၀၀ နြာရ ီ

School Choice အစီအစဥ္ လုပ္ငနး္စဥ္ အ ုံးသတ္ျ္င္း ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းားႏ င့္ 
ေနြာက္က ေလ  ြာက္လႊြာမ ြားမ  ေက ြာင္းသြားမ ြားကုိ ေနရြာ္  ြားေပးမည့္ ေနြာက္ ံုးရက္ျဖစ္သည္။ 
ဤရက္အ  ိေနရြာ္  ြားျ္င္း မ္ရံေသးသည့္ ေလ  ြာက္ ြားသူမည္သူမ ိုသည္ 
လြာမည့္စြာသင္ားႏ စ္အတြက္ ျပန္လည္ေလ  ြာက္ ြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

• အကအူညရီယရူနအ္တြက္ ဇနန္ဝါရီ ၇ရက္မ  ဧၿပီ ၁၅ ၂၀၂၂  ိ ရရ ိာုိးႏင္ပါသည္။ 
တနလၤြာ - ေသြာၾကြာ အြားလပ္ရက္ားႏ င့္ စေန တနဂၤေားႏြမ ြားမ လြ၍ဲ ေန႔စဥ္ မနက္ ၉း၀၀ နြာရီ မ  ညေန ၅း၀၀ နြာရၾီကြားတြင္ 
ေ္ၚ ိုားႏိုင္ပါသည္။ 
678-676-0035 / 0050 


