
 
BURMESE 

ျမင့္မာားေသာေအာငျ္မငသ္ူမ ာား မဂၢနက္ အစီအစဥ ္(High Achievers Magnet Program) 

အရည္အခ င္ားျပည့္မီမႈ ႏွင့္ ဆက္လက္တက္ေရာက္မႈဆ ိုင္ရာ လမာ္းၫႊန္ခ ကမ္ ာား 

DeKalb County School District မ ဘမ ာားအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ကေလား အ မ္တြင္ သင္ယူေရားႏွင့္ 
ေက ာင္ားလိုပ္ငန္ားမ ာားတြင္လည္ား တက္ႂကြစြာပါဝင္ေရားအတြက္ ကေလားအာား အာားေပားရန ္ ေက ာင္ားမွ 
တ ိုက္တြန္ားလ ိုပါသည္။ 

• မူလတနာ္းေက ာငာ္းအစအီစဥအ္တြက္ အရည္အခ ငာ္းျပည့္မီမႈ -  High Achievers Magnet အစီအစဥ္သ ို႔ 
ေလွ ာက္္ာားသူအာားလို ားသည္ ေဆာင္ားဦားစာသင္ႏွစ္တြင္ အဓ က ဘာသာရပ္မ ာား၌ ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ 
(သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္) ရွ ရမည္။ ဂရ တ္ ၄-၆ တက္မည္ ့ DeKalb ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ 
လက္ရွ စာသင္ႏွစ္တြင္ စာဖတ္စြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္) ႏွင့္ 
သခ ်ၤာစြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္)က ို  အေျခခ ရမွတ္ အ္က္  (ပ္မ) M.A.P 
တြင္ ရရွ ရမည္။ DeKalb County School District ေက ာင္ားတြင္ မအပ္ႏွ ္ာားသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ 
လက္ရွ စာသင္ႏွစ္တြင္ စာဖတ္စြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္) ႏွင့္ 
သခ ်ၤာစြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္)က ို အေျခခ ရမွတ ္ အ္က္ (ပ္မ) M.A.P 
တြင္ ရရွ ရမည္။ 

• မူလတနာ္းေက ာငာ္းအစအီစဥ ္ ဆက္လက္တကေ္ရာက္မႈဆ ိုငရ္ာ လမ္ားညႊနခ္ က္မ ာား -  ျမင့္မာားစြာ 
ေအာင္ျမင္စြမ္ားေဆာင္ႏ ိုင္သူမ ာားအတြက္ Magnet အစီအစဥ္ ၌ စာရင္ားသြင္ား္ာားေသာ 
မူလတန္ားေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ တစ္ႏွစ္လွ င္ အစီအစဥ္တစ္ေလွ ာက္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ ာား၌ 
အတန္ား၏ပ မ္ားမွ အမွတ္ (GPA) 3.0 (သ ို႔မဟိုတ ္ အ္က္) အာား ္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ပညာေရားစြမ္ားေဆာင္ခ က္ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအာား ္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား 
စာသင္ႏွစ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည္ ျဖစ္သည္။ 
အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစ္ေလွ ာက္ သတ္မွတ္ GPA ေအာက္ ေလ ာ့ကာ ရရွ သည့္ 
မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညီေရား အစီအစဥ္မ ာား ေ္ာက္ပ ့ေပားသြာားမည္ျဖစ္သည္။ 
မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။  ပ မ္ားမွ  ဂ ီပီေအ  
၃.၀ က ို စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တ ိုက္ မျပည့္မီသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည ္ Magnet အစီအစဥ္မွ 
္ြက္ခြာရမည္ျဖစ္ၿပီား ၎တ ို႔၏ ပင္မေက ာင္ားတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရွင္ား 
စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားျဖင့္ ျပည့္မွီက ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ 
ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အလယတ္န္ားႏွင့္ အ္က္တနာ္း ေက ာငာ္း အစီအစဥ ္ အရည္အခ င္ားျပည့္မီမႈ:  ျမင့္မာားစြာ 
ေအာင္ျမင္စြမ္ားဆာင္ႏ ိုင္သူမ ာားအတြက္  Magnet အစီအစဥ္သ ို႔ ေလွ ာက္္ာားသူမ ာားသည္ 
ေဆာင္ားဦားစာသင္ႏွစ္အတြက္ ပင္မ ဘာသာရပ္မ ာား၌ ဂ ီပီေအ ၃.၀ (သ ို႔မဟိုတ ္ အ္က္) ရွ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဂရ တ္ ၇-၉ တက္မည့္ DeKalb ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ လက္ရွ စာသင္ႏွစ္တြင္ စာဖတ္စြမ္ားရည္ရမွတ္ 
၇၅ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္) ႏွင့္ သခ ်ၤာစြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ ္ ယင္ားအ္က္)က ို 
အေျခခ ရမွတ ္အ္က္ (ပ္မ) M.A.P တြင ္ရရွ ရမည္။ 



 
BURMESE 

DeKalb County School District ေက ာင္ားတြင္ မအပ္ႏွ ္ာားသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ 
လက္ရွ စာသင္ႏွစ္တြင္ စာဖတ္စြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္) ႏွင့္ 
သခ ်ၤာစြမ္ားရည္ရမွတ္ ၇၅ ရာခ ိုင္ႏႈန္ား (သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားအ္က္)က ို အေျခခ ရမွတ ္ အ္က္ (ပ္မ) M.A.P 
တြင္ ရရွ ရမည္။ အတန္ား၏အဆင့္အလ ိုက္ ကနဦားလ ိုအပ္သည့္ ဘာသာရပ္မ ာားက ို ေအာင္ျမင္စြာ 
ၿပီားေျမာက္ေဆာင္႐ိုြက္္ာားႏ ိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အလယတ္န္ားႏွင့္ အ္ကတ္န္ားေက ာင္ား အစီအစဥ္ ဆက္လက္သင္ယူေရား လမာ္းၫႊန္ခ က္မ ာား  ျမင့္မာားစြာ 
ေအာင္ျမင္ စြမ္ားေဆာင္ႏ ိုင္သူမ ာားအတြက္ Magnet အစီအစဥ္တြက္ အပ္ႏွ ခြင့္ရသည့္ အလယ္တန္ားႏွင့္ 
အ္က္တန္ားေက ာင္ားသာားအာားလို ားသည္  ပ မ္ားမွ  ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္၊ 
ဘာသာတ ိုင္ားတြင္ အနည္ားဆို ား အမွတ္ ၇၁မွတ္  ရရမည္ျဖစ္ၿပီား  စာသင္ႏွစ္ေတာက္ေလွ ာက္ ခ မွတ္္ာားသည့္ 
စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအတ ိုင္ား ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရားစြမ္ားေဆာင္ခ က္ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအာား 
္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား စာသင္ႏွစ္၀က္တစ္ခိုစာအတြက္ 
အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည္ ျဖစ္သည္။ မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ 
ကြန္ဖရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ ပညာအရည္အခ င္ား သတ္မွတ္ခ က္ မျပည့္မီသည့္ 
မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညီေရား အစီအစဥ္မ ာား ေ္ာက္ပ ့ေပားသြာားမည္ျဖစ္သည္။ 
ပ မ္ားမွ  ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္ားတြင္ အနည္ားဆို ား အမွတ္ ၇၁မွတ္ 
မရသည့္အျပင္ သ ို႔မဟိုတ္ စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တ ိုက္ ခ မွတ္္ာားသည့္ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအတ ိုင္ား 
မျပည့္မီသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ္ြက္ခြာရမည္ျဖစ္ၿပီား ၎တ ို႔၏ 
ပင္မေက ာင္ားတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည္ 
ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္၏ မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရွင္ား စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားျဖင့္ 
ျပည့္မွီက ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား 
ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• မြဲလက္မွတက္ စမ္ားမႈဆ ိုင္ရာတြင္ ေမြားခ ငာ္းေမာင္ႏွမမ ာားအတြက္ အရည္အခ ငာ္းျပည့္မီမႈ  ဦားစာားေပားမႈဆ ိုင္ရာ 
လမ္ားၫႊန္ခ ကမ္ ာား -  ေမြားခ င္ားေမာင္ႏွမမ ာားက ိုသာလွ င္ ေက ာင္ားသာားမ ာား က ပန္ား ေရြားခ ယ္မႈ 
မြဲလိုပ္ငန္ားစဥ္အတြင္ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ  တ္ဆက္္ာားမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ျပင္ 
၎ေမြားခ င္ားေမာင္ႏွမႏွစ္ဦားစလ ိုားသည္ ဦားစာားေပားမႈအတြက္ အရည္အခ င္ားျပည့္မွီႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ငွာ 
အရည္အခ င္ားျပည့္မွီမႈဆ ိုင္ရာ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအာား ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• မွတ္ခ က-္  Magnet အစီအစဥ္ ေက ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရာ ကမ္ားလွမ္ားခ က္အာား ေလွ ာက္္ာားသူမ ွ
ျငင္ားပယ္လ ိုက္ေသာအခါတြင္ ္ ိုေက ာင္ားသာားျဖစ္သူသည္ ေနာက္တစ္ႀက မ္ လြတ္လပ္စြာ စာရင္ားေပားသြင္ားမႈ 
မတ ိုင္မီအ္  Magnet အစီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ ေလွ ာက္္ာားန ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ 

• အေျခခ  M.A.P ရမတွ္ မ ာားက ို လက္ရွ စာသင္ႏွစ္၏ M.A.P ဆန္ားစစ္ခ က္အေပၚ ပ္မ စီမ ခန္႔ခြြဲမႈမွ 
ိ္ုတ္ယူ္ာားသည္။ 



 
BURMESE 

အ္ာူးျပဳ Magnet အစအီစဥ ္

အရညအ္ခ ငာ္းျပည့္မမီႈ ႏွင့္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမာ္းၫႊနခ္ ကမ္ ာား 

DeKalb County School District မ ဘမ ာားအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ကေလား အ မ္တြင ္ သင္ယေူရားႏွင့္ 
ေက ာင္ားလိုပ္ငနာ္းမ ာားတြင္လည္ား တက္ႂကြစြာပါဝငေ္ရားအတြက္ ကေလားအာား အာားေပားရန္ ေက ာင္ားမွ 
တ ိုကတ္ြန္ားလ ိုပါသည္။ 

• မလူတနာ္းေက ာငာ္းအစအီစဥအ္တြက္ အရညအ္ခ ငာ္းျပည့္မမီႈ -  အ္ူားစ တ္ဝင္စာားမႈအလ ိုက္ အ္ူား သင္ၾကာားပ ို႔ခ မႈ 
အစီအစဥမ္ ာား (ဆ ိုလ ိုသည္မွာ၊ သခ ်ၤာ၊ သ ပၸ ပညာ၊ သိုခိုမအနိုပညာ၊ နည္ားပညာ၊ အစရွ သျဖင္)့ က ို 
ေလွ ာက္္ာားသူမ ာားသည္ ေဆာင္ားဦား စာသင္ႏွစ္အတြက္ အဓ က ဘာသာရပမ္ ာားတြင္ စိုစိုေပါင္ားရမတွ္ ၈၀ (၃.၀ ဂ ီပေီအ) 
ရရွ ရမည္ ျဖစသ္ည္။ မူၾက ဳ ႏွင္ ့သူငယတ္န္ား ေက ာင္ားသာား ေလွ ာက္္ ာားသမူ ာားအေနႏွင့္မူ အရည္အခ င္ားျပည့္မီမႈဆ ိုငရ္ာ 
စ သတ္မတွ္ခ က္မ ာားျဖင့္ ျပည့္မွီက ိုက္ညီရန္ မလ ိုအပေ္ပ။ 

• မလူတနာ္းေက ာငာ္းအစအီစဥ ္ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာကမ္ႈဆ ိုငရ္ာ လမာ္းညႊနခ္ ကမ္ ာား -  အ္ူားစ တ္ဝင္စာားမႈအလ ိုက္ အ္ူား 
သင္ၾကာားပ ို႔ခ မႈ အစအီစဥတ္စခ္ိုတြင္ စာရင္ားေပားသြင္ားေသာ မူလတန္ားေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ 
စာသင္ႏွစတ္စေ္လွ ာက္လ ိုား၌ အဓ က ဘာသာရပ္မ ာားတြင္ စိုစိုေပါင္ားရမွတ္ ၈၀ (၃.၀ ဂ ပီီေအ) က ို  
္ န္ားသ မ္ား္ာားန ိုငရ္မည္ ျဖစသ္ည္။ ပညာေရားစြမ္ားေဆာင္ခ က္ စ သတ္မတွခ္ က္မ ာားအာား ္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ 
ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား စာသငႏွ္စ္၀ကတ္စ္ခိုစာအတြက ္ အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္မႈကာလတစေ္လွ ာက္ သတမ္ွတ္ GPA ေအာက္ ေလ ာက့ာ ရရွ သည့ ္
မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညီေရား အစီအစဥ္မ ာား ေ္ာကပ္ ့ေပားသြာားမည္ျဖစသ္ည္။ 
မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ ကြနဖ္ရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပသ္ည္။ အဆင့္သတမ္ွတေ္သာ 
ကာလ ႏွစ္ခိုဆက္တ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပညာသင္ကာလႏွစခ္ိုဆကတ္ ိုက္ ၿပီားေသာအခါတြင ္ စိုစိုေပါငာ္း ပ မ္ားမွ  က နာ္းဂဏန္ား 
ရမတွ္ 80 (၃.၀ ဂ ီပေီအ) အာား ္ န္ားသ မာ္းန ိုငမ္ႈမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည ္ Magnet အစအီစဥ္မ ွ ႏိုတ္္ြက္ၿပီား 
မ မ တ ို႔ေနအ မေ္က ာင္ားတြင္ စာရင္ားသြင္ားရမည ္ ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည ္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္၏ 
မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရငွာ္း စ သတမ္တွ္ခ ကမ္ ာားျဖင့ ္ ျပည့္မွကီ ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ 
အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပနလ္ည ္ တကေ္ရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

• အလယတ္နာ္းႏွင့္ အ္ကတ္နာ္း ေက ာငာ္း အစအီစဥ ္အရညအ္ခ ငာ္းျပည့္မမီႈ:  ေလွ ာက္္ ာားသူမ ာားအာားလို ားသည ္အဓ က 
ဘာသာရပ္မ ာားတြင္ ေဆာင္ားဥာီး စာသငႏွ္စ္၌ ပ မ္ားမွ  ဂ ီပေီအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္ ရရွ ရမည ္
ျဖစ္သည္။ 

• အလယတ္နာ္းႏွင့္ အ္ကတ္နာ္းေက ာငာ္း အစအီစဥ ္ ဆကလ္ကသ္ငယ္ေူရား လမာ္းၫႊနခ္ ကမ္ ာား  
အ္ူားစ တဝ္ငစ္ာားမႈအလ ိုက္ Magnet အစအီစဥမ္ ာားတြင ္ စာရင္ားေပားသြင္ားေသာ အလယတ္န္ားနငွ့္ အ္က္တန္ား 
ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ အဓ က ဘာသာရပမ္ ာားတြင္ စိုစိုေပါင္ား ဂ ီပီေအ ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ ္ အ္က္၊ က န္ားဂဏန္ားအရ 
အန မ့္ဆ ိုား အဆင့္သတမ္ွတခ္ က ္ ၇၁ က ို ္ န္ားသ မ္ား္ာားန ိုင္ၿပာီး စာသင္ႏွစ္တစ္ေလွ ာက္လ ိုား၌ အဆင့္ျမွင့္တငေ္ရား 
စ သတ္မတွ္ခ က္မ ာားနွင့္ က ိုက္ညရီမည ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရားစြမ္ားေဆာငခ္ က ္ စ သတ္မတွ္ခ ကမ္ ာားအာား 
္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား စာသင္ႏွစ္၀ကတ္စခ္ိုစာအတြက္ 
အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည ္ ျဖစ္သည။္ မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ 
ကြနဖ္ရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တကေ္ရာကရ္န္ လ ိုအပ္သည္။ ပညာအရည္အခ င္ား သတမ္ွတခ္ က ္ မျပည့္မီသည့္ 
မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လကတ္ြြဲကူညီေရား အစအီစဥမ္ ာား ေ္ာက္ပ ေ့ပားသြာားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အဆင့္သတ္မတွ္ေသာ ကာလ ႏွစ္ခိုဆကတ္ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပညာသငက္ာလႏွစ္ခိုဆက္တ ိုက္ ၿပီားေသာအခါတြင ္စိုစိုေပါင္ား 
ဂ ီပီေအ  ၃.၀ က န္ားဂဏန္ားအရ သတမ္ွတ္အဆင္ ့ ၇၁ က ို ္ န္ားသ မ္ားန ိုင္မႈမရွ ေသာ၊ အဆင့္ျမွင့္တငေ္ရား 
စ သတ္မတွ္ခ က္မ ာားနွင့္ က ိုက္ညမီႈမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည ္ Magnet အစီအစဥမ္ွ ႏိုတ္္ြက္ၿပီား 
မ မ တ ို႕ေနအ မေ္က ာင္ားတြင ္ စာရင္ားသြင္ားရမည ္ ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည္ ေက ာငာ္းပညာသင္ႏွစ္၏ 
မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရငွာ္း စ သတမ္တွ္ခ ကမ္ ာားျဖင့ ္ ျပည့္မွကီ ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ 
အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပနလ္ည ္ တကေ္ရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။  မတွခ္ က-္  Magnet အစီအစဥတ္ြင ္ စာရင္ားသြင္ား္ာားသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည ္ လ ိုအပသ္ည္ ့magnet 
သ ို႔မဟိုတ ္ magnet credit ရယူရန္ ေကာလ ပ္မခွြင့္ျပဳ္ာားသည့္ အတန္ားမ ာား သ ို႔မဟိုတ ္ magnet အစအီစဥ ္
ဒီပလ ိုမာတ ဆ ပ ္က ို ၿပီားစီားရမည္ျဖစသ္ည္။ 

• DeKalb School of the Arts အစအီစဥ ္ ဆကလ္ကေ္ဆာင႐္ိုြကေ္ရား လမာ္းၫႊနခ္ ကမ္ ာား (ဂရ တ ္ 9 - ၁၂)-  
စာရင္ားသြင္ား္ာားသည့္ ေက ာင္ားသာားအာားလို ားသည ္ ပ မာ္းမွ  ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္၊ 
ဘာသာတ ိုင္ားတြင္ အနည္ားဆို ား အမတွ ္ ၇၁မတွ္ ရရမည့္အျပင္ စာသင္ႏွစ္ေတာက္ေလွ ာက ္ ခ မွတ္္ ာားသည့္ 
စ သတ္မတွ္ခ က္မ ာားအတ ိုင္ား ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရားစြမ္ားေဆာငခ္ က ္ စ သတ္မတွ္ခ ကမ္ ာားအာား 
္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား စာသင္ႏွစ္၀ကတ္စခ္ိုစာအတြက္ 
အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည ္ ျဖစ္သည။္ မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ 
ကြနဖ္ရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တကေ္ရာကရ္န္ လ ိုအပ္သည္။ ပညာအရည္အခ င္ား သတမ္ွတခ္ က ္ မျပည့္မီသည့္ 
မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လကတ္ြြဲကူညီေရား အစအီစဥမ္ ာား ေ္ာက္ပ ေ့ပားသြာားမည္ျဖစ္သည္။ ပ မ္ားမွ  ဂ ပီီေအ 
(GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ္ ယငာ္းႏွင့္အ္က္၊ ဘာသာတ ိုင္ားတြင္ အနည္ားဆို ား အမတွ္ ၇၁မတွ္ မရသည့္အျပင ္ သ ို႔မဟိုတ္ 
စာသင္ႏွစ္ ႏွစႏွ္စ္ဆကတ္ ိုက ္ ခ မွတ္္ ာားသည့ ္ စ သတမ္ွတခ္ က္မ ာားအတ ိုင္ား မျပည့္မသီည္ ့ ေက ာငာ္းသာားမ ာားသည ္
Magnet အစအီစဥမ္ွ ္ြကခ္ြာရမည္ျဖစ္ၿပီား ၎တ ို႔၏ ပင္မေက ာင္ားတြငသ္ာ ျပနလ္ညတ္ကေ္ရာကရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 
ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္တစ္ခိုစီအတြက္ စြမာ္းေဆာင္ခ က ္ ခရစဒ္စ ္ ႏွစ္ခိုအာား 
ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္ား လ ိုအပသ္ည္။ အကယ၍္ ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည ္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္၏ မည္သည့္ 
ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရငွ္ား စ သတ္မတွ္ခ က္မ ာားျဖင့္ ျပည့္မွကီ ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ 
အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပနလ္ည ္ တကေ္ရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

• အ္ကတ္နာ္းေက ာငာ္း အစအီစဥ ္ ဆကလ္ကတ္ကေ္ရာကေ္ရား လမာ္းၫႊနခ္ ကမ္ ာား – ဝငခ္ြင့္ရသည့္ 
ေက ာင္ားသာားအာားလို ားသည္သတ္မတွ္္ာားသည္ ့ တူညီဝတစ္ို က ို ေန႔တ ိုင္ား ဝတ္ရမည္၊ လူမႈလိုပင္န္ား နာရီ ၂၀ လိုပရ္မည၊္ 
ပ မ္ားမွ  ဂ ီပေီအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္၊ ဘာသာအာားလို ားတြင ္ ၇၁မတွ ္ အနည္ားဆို ား ရရမည္ျဖစ္ၿပီား 
စာသင္ႏွစ္ေတာက္ေလွ ာက္တြင္ ပ႐ို ိုမ ိုားရငွ္ားသတမ္ွတခ္ ကမ္ ာားက ို ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ားသာားႀကီားမ ာားသည ္
မ မ တ ို႔၏ ေလလ့ာမႈ ေမဂ ာအစီအစဥ္အလ ိုက္ သ ပၸ ၊ နည္ားပညာ၊ အင္ဂ ငန္ီယာ ႏွင္ ့ သခ ်ၤာ (STEM) စမီ ခ က္ 
တစခ္ိုအာားလည္ား ျပီားေျမာက္ေဆာငရ္ြကရ္မည ္ ျဖစသ္ည္။ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည ္ ပညာေရား ယွဥ္ျပ ဳငမ္ႈအတြင္ား 
ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္ရမည္ျဖစ္ျပီား၊ ေက ာင္ားသာား အဖြြဲ႕အစည္ားမ ာား ႏွင္/့သ ို႔မဟိုတ္ ေက ာင္ားသာားကလပမ္ ာားတြင္ 
ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ မ ဘမ ာားသည ္ စာသငႏွ္စ္ တစ္ႏွစ္စတီြင ္ မ ဘပါဝငမ္ႈ အခ  န္ ၁၀  နာရီ ျပည့္မီရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ပညာေရားစြမာ္းေဆာငခ္ က္ စ သတမ္ွတခ္ ကမ္ ာားအာား ္ န္ားသ မ္ား္ာားႏ ိုင္ျခင္ားမရွ ေသာ ေက ာင္ားသာားမ ာားအာား 
စာသင္ႏွစ္၀ကတ္စခ္ိုစာအတြက္ အစမ္ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြင္ား ေနရာခ ္ာားမည ္ျဖစသ္ည္။ 



 
BURMESE 

မ ဘမ ာားအေနႏွင့္ အာားလ ိုားေသာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြားေႏြားပြြဲမ ာားသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ 
ပညာအရည္အခ င္ား သတ္မွတ္ခ က္ မျပည့္မီသည့္ မည္သည့္ေက ာင္ားသာားမဆ ိုအတြက္ လက္တြြဲကူညီေရား 
အစီအစဥ္မ ာား ေ္ာက္ပ ့ေပားသြာားမည္ျဖစ္သည္။ ပ မ္ားမွ  ဂ ီပီေအ (GPA) ၃.၀ သ ို႔မဟိုတ ္ ယင္ားႏွင့္အ္က္၊ 
ဘာသာတ ိုင္ားတြင္ အနည္ားဆို ား အမွတ္ ၇၁မွတ ္ မရသည့္အျပင္ သ ို႔မဟိုတ ္ စာသင္ႏွစ ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တ ိုက္ 
ခ မတွ္္ာားသည့္ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအတ ိုင္ား မျပည့္မီသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ 
္ြက္ခြာရမည္ျဖစ္ၿပီား ၎တ ို႔၏ ပင္မေက ာင္ားတြင္သာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္တစ္ခိုစီအတြက္ စြမ္ားေဆာင္ခ က္ ခရစ္ဒစ ္ ႏွစ္ခိုအာား 
ျပီားေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္ား လ ိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ေက ာင္ားသာားတစ္ဦားသည္ ေက ာင္ားပညာသင္ႏွစ္၏ 
မည္သည့္ ကာလအေတာအတြင္ားတြင္မဆ ို ပ႐ို ိုမ ိုားရွင္ား စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားျဖင့္ ျပည့္မွီက ိုက္ညီျခင္ားမရွ ပါလွ င္ 
အဆ ိုပါေက ာင္ားသာားသည္ Magnet အစီအစဥ္မွ ခ က္ခ င္ား ႏႈတ္္ြက္ၿပီား ပင္မေက ာင္ားသ ို႔ ျပန္လည္ 
တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• မြဲလက္မွတက္ စမ္ားမႈဆ ိုင္ရာတြင္ ေမြားခ ငာ္းေမာင္ႏွမမ ာားအတြက္ အရည္အခ ငာ္းျပည့္မီမႈ  ဦားစာားေပားမႈဆ ိုင္ရာ 
လမ္ားၫႊန္ခ ကမ္ ာား -  ေမြားခ င္ားေမာင္ႏွမမ ာားက ိုသာလွ င္ ေက ာင္ားသာားမ ာား က ပန္ား ေရြားခ ယ္မႈ 
မြဲလိုပ္ငန္ားစဥ္အတြင္ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ  တ္ဆက္္ာားမည္ျဖစ္သည္။ ယင ားသည  
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတ ို႔၌ ေက ာင္ားအပ္္ ိုင္ခ ိုေနရာ ေလွ ာက္္ာားသည့္ ေလွ ာက္္ာားသူမ ာားသ ို႔ သက္ဆ ိုင္ျခင္ား 
မရွ ေပ - 

o DeKalb Elementary School of Arts ဂရ တ္ ၄-8 

o DeKalb School of Arts (ဂရ တ္ 9-၁၂) 

o Arabia Mountain အ္က္တန္ားေက ာင္ား – ေမြားခ င္ား ေမာင္ႏွမမ ာားသည္ 
၎ေမြားခ င္ားေမာင္ႏွမဆ ိုင္ရာ ဦားစာားေပားအတြက္ အရည္အခ င္ား ျပည့္မွီႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ငွာ 
တူညီေသာ အတန္ားအဆင့္ ႏွင့္ တူညီေသာ အစီအစဥ္အတြင္ား 
ေက ာင္ားအပ္္ ိုင္ခ ိုေနရာတစ္ခိုအတြက္ ေလွ ာက္္ာားရမည ္ ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ျပင္ 
၎ေမြားခ င္ားေမာင္ႏွမႏွစ္ဦားစလ ိုားသည္ ဦားစာားေပားမႈအတြက္ အရည္အခ င္ားျပည့္မွီႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ငွာ 
အရည္အခ င္ားျပည့္မွီမႈဆ ိုင္ရာ စ သတ္မွတ္ခ က္မ ာားအာား ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ က-္ 

• Magnet အစီအစဥ ္ေက ာင္ားအပ္ခြင့္ေနရာ ကမ္ားလွမ္ားခ က္အာား ေလွ ာက္္ာားသူမ ွ
ျငင္ားပယ္လ ိုက္ေသာအခါတြင္ ္ ိုေက ာင္ားသာားျဖစ္သူသည္ ေနာက္တစ္ႀက မ္ လြတ္လပ္စြာ 
စာရင္ားေပားသြင္ားမႈ/က စမ္ားမြဲ မတ ိုင္မီအ္  Magnet အစီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ ေလွ ာက္္ာားန ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ 

• Magnet အစီအစဥ္တြင ္ စာရင္ားသြင္ား္ာားသည့္ ေက ာင္ားသာားမ ာားသည္ လ ိုအပ္သည္ ့ magnet သ ို႔မဟိုတ္ 
magnet credit ရယူရန္ ေကာလ ပ္မွခြင့္ျပဳ္ာားသည့္ အတန္ားမ ာား သ ို႔မဟိုတ္ magnet အစီအစဥ္ 
ဒီပလ ိုမာတ ဆ ပ ္က ို ၿပီားစီားရမည္ျဖစ္သည္။ 


