
အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာင္ူးမ ာူး 
ေၾကာ္ျငာစာေစာင္ 

အတနူ္းမ ာူး -  သ ငယတ္နူ္းႀက ဳမ ွရစွတ္နူ္း အထ  
 

2023 - 2024 စာသငႏွ္စ ္လြတလ္ပစ္ြာ စာရငူ္းေပူးသြငူ္းျခငူ္း 

ဇန္န၀ါရီလ 6 ရက္၊ 2023 - ေဖဖ၀ါရီလ 10 ရက္၊ 2023 

အြနလ္ ိုင္ူးတြင ္ေလ ွာကထ္ာူးရန ္- 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

School Choice အစအီစဥ္္  ိုငရ္ာ သတင္ူးအခ ကအ္လက-္ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

 

School Choice ေနာကက္ သည့္ 
စာရငူ္းသြင္ူးသ မ ာူးအတြက္ - 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ 10 ရက္၊ 2023 ခိုႏွစ္၊ ညေန 4ူး01 
နာရီ မ ွၾသဂိုတ္လ 25 ရက္ေန႔၊ 2023 ခိုႏွစ္ ညေန 4 
နာရ ီ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

School Choice ္ကသ္ြယရ္န ္- 

678-676-0035 သ ို႔မဟိုတ္ 678-676-0050 

 မ လတန္ူးေက ာငူ္းမ ာူး 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

အလယ္တနူ္းေက ာငူ္း 

• The Champion School 

 

မဲလကမ္တွ ္ရလဒမ္ ာူး ထိုတျ္ပနမ္ႈ -  မတလ္ 24 ရက၊္ 2023 @ ညေန 5:00 နာရ ီ
 

 

EURMESB  

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice


အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူး္ ိုင္ရာ သတင္ူးအခ က္အလက္ 
 

အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း လ ပစ္ာ ေက ာငူ္းခ  န ္
ေက ာငူ္းေလလ့ာေရူး ခရူီးစဥ ္
ရကစ္ြဲမ ာူးနငွ့္ အခ  နမ္ ာူး 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္္  ိုငရ္ာ 
ေက ာငူ္းခြဲမ ာူး 

Edward L. Bouie Sr. 
မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  

သ ငယတ္နူ္းႀက ဳ  - 
၅တနူ္း 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia၊ GA 30038 

(678) 676-8202 

မနက ္၇:၄၅ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Browns Mill 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Fairington 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Flat Rock 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Murphey Candler 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Narvie J. Harris 
မ လတနူ္းေက ာငူ္း 

အတနူ္းမ ာူး -  PreK – 
5 

3981 McGill Drive 
Decatur၊ GA 30034 

(678) 676-9202 

မနက ္၇:၅၀ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Chapel Hill 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Cedar Grove 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Oak View 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး Marbut 

မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  PreK – 

5 

5776 Marbut Road 
Lithonia၊ GA 30058 

(678) 676-8802 

မနက ္၇:၃၀ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၀၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Panola Way 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Stoneview 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Woodridge 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး Oakcliff 

မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  PreK – 

5 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

မနက ္၇:၄၅ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Cary Reynolds 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 
Doraville United 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Hightower 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး Robert Shaw 

မ လတနူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  PreK – 

5 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

မနက ္၇:၄၅ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Allgood 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Dunaire 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 
Indian Creek 

မ လတန္ူးေက ာင္ူး 
Jolly မ လတန္ူးေက ာငူ္း 

Rowland 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Wynbrooke 
Elementary School 
အတနူ္းမ ာူး -  PreK – 

5 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  

30087 
(678) 676-5002 

မနက ္၇:၄၅ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

Pine Ridge 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Princeton 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Rock Chapel 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 
Shadow Rock 
မ လတန္ူးေက ာင္ူး 

Champion 
အလယတ္နူ္းေက ာငူ္း 
အတနူ္းမ ာူး -  6 – 8 

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain. GA  

30087 
(678) 875-1502 

မနက ္၈:၅၀ နာရ ီ
- 

ေန႔လည္ ၃:၅၀ နာရ ီ

အပ္ဒ တ္မ ာူးႏွင့္ 
ေက ာင္ူးခရီူးစဥ္မ ာူးအတြက္ 
ေက ာင္ူးဝက္ဘ္္ ိုက္က ို 

စစ္ေ္ူးပါ 

အာူးလံိုူးေသာ DeKalb 
အလယတ္န္ူးေက ာင္ူးမ ာူး 

 



အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာငူ္း၏ ေနာက္ခသံမ ိုငူ္း 
DeKalb ခ႐ို ိုင္ ေက ာင္ူးအိုပ္ခ ဳပ္ေရူးအဖြ႕ဲ၏ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္သည္ ၁၉၉၆ခိုႏွစ္တြင္ စတင္ခ့ဲၿပီူး မ ဘမ ာူးႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ ယခင္ 
ပညာေရူးစြမ္ူးေ္ာင္ခ က္မ ာူးျဖင့္ မကန္႔သတ္ထာူးသည့္ ပညာေရူး္ ိုင္ရာ ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးလ က္ရွ သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမင့္မာူးေသာ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး၊ 
မ ဘမ ာူး၏ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္မႈနွင့္ စ န္ေခၚမႈရွ ေသာ သင္ယ မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ ာူးက ို ေလ့လာလ ိုက္စာူးရန္ စ တ္ဝင္စာူးမႈမ ာူးအေပၚ အေျခခံထာူးပါသည္။ DeKalb Count School District တြင္ 
Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Tradition- al Theme Elementary Schools, ႏွင့္ Champion Traditional Theme Middle 
School ေက ာင္ူးမ ာူး အပါအဝင္ DeKalb County, Georgia ၏ ေနရာေပါင္ူးစိုံတြင္ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၇ေက ာင္ူး ရွ သည္။ 

အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာငူ္း၏ အစ တ္အပ ိုငူ္းမ ာူး 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး္ ိုသည္မွာ အနီူးပတ္ဝန္ူးက င္ရွ  အျခာူး စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ မ လတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူး သ ို႔မဟိုတ္ ေက ာင္ူးခ႐ို ိုင္ တစ္ဝွမ္ူးရွ  
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးအ္င့္မွ မ လတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ ို႔ အတြက္ ရည္႐ိုြယ္သည့္ ရပ္႐ိုြာလ မႈအသ ိုင္ူးအဝ ိုင္ူးအတြင္ူးမွ စာသင္ေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးျဖစ္ၿပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ မ ဘမ ာူးတ ို႔၏ 
လ ိုအပ္ခ က္မ ာူးျဖင့္ ျပည့္မီက ိုက္ညီမႈရွ ေစရန္ ဒီဇ ိုင္ူးေရူး္ြထဲာူးသည့္ တမ ထ ူးျခာူးေသာ အစ တ္အပ ိုင္ူး ပါဝင္မႈမ ာူးေၾကာင့္ ထင္ရွာူးသည္။ အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသည္ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ အ္င့္ျမင့္မာူးစြာ ဖြဲ႕စည္ူးတည္ေ္ာက္ထာူးသည့္ မ ေဘာင္တစ္ခိုအတြင္ူးတြင္ ပညာရပ္ဘာသာတစ္ခိုထက္မကေသာ ပညာေရူး အစီအစဥ္ တစ္ခိုအာူး 
ကမ္ူးလွမ္ူးေထာက္ပ့ံေပူးႏ ိုင္ရန္ ဒီဇ ိုင္ူးေရူး္ြဲထာူးျခင္ူး ျဖစ္သည္။ အ မ္တြင္ ေလ့လာေရူး စီမံခ က္မ ာူး ႏွင့္ ကမာၻ႔ ဘာသာစကာူးတစ္ခိုျဖင့္ ရင္ူးႏီွူးထ ေတြ႕ မႈတ ို႔ အပါအဝင္ ဤစ န္ေခၚမႈရွ ေသာ 
အစီအစဥ္အတြင္ူး၌ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အဓ က ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္သ မ ာူး ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္ူးစိုံ သင္႐ို ိုူးၫႊန္ူးတမ္ူးျဖင့္ ၫႊန္ၾကာူးပ ို႔ခ ေသာ ဤခ ဥ္ူးကပ္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈနည္ူးလမ္ူးသည္ 
သိုေတသနအာူး ပ ို၍ဗဟ ိုျပဳေသာ လက္ေတြ႕လိုပ္ေ္ာင္မ ာူးႏွင့္ ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ေဝဖန္သိုံူးသပ္ျခင္ူးတ ို႔က ို ေ္ာင္႐ိုြက္ရမည့္ ပေရာဂ က္မ ာူးက ို အာူးေပူးသည္။ သင္ၾကာူးေရူး 
အစီအစဥ္မ ာူးက ို အာူးျဖည့္ေရူးႏွင့္ ေက ာင္ူးအာူး ပ့ံပ ိုူးေရူးတ ို႔တြင္ မ ဘမ ာူးသည္ အထ ူး အေရူးပါသည့္ အစ တ္အပ ိုင္ူးျဖစ္သည္။ 

အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာငူ္းအတြက ္ျဖည့္စြကေ္က ာငူ္းမ ာူး 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူးသာူးလက္ခံႏ ိုင္မႈေနရာ အကန္႔အသတ္ရွ သည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး အဓ က လက္ခံသည္။ 
အနီူးအနာူး ရပ္ရြာလ မႈအသ ိုင္ူးအ၀ ိုင္ူးအတြင္ူးမွ ေနရာအၾကပ္္ံိုူးျဖစ္ေနသည့္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသည္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးသ ို႔ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးလႊဲေျပာင္ူးေပူးသည့္ 
ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအျဖစ္ တည္ရွ မည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးခြတဲစ္ခို၏ စာရင္ူးေပူးသြင္ူးမႈ က ္င္ူးမည္္ ိုလွ င္ ေက ာင္ူးခြသဲည္ အထ ူးျပဳေက ာင္ူးခြဲ တည္ေနရာတစ္ခိုအေနျဖင့္္ 
ဝန္ေ္ာင္မႈေပူးန ိုင္ေတာ့မည္ မဟိုတ္ေပ။ ဤ္ံိုူးျဖတ္ခ က္အာူး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလိုပ္ျခင္ူးျဖစ္သည္။ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသည္ DeKalb ေကာင္တီ ေက ာင္ူးခရ ိုင္ တစ္၀ွမ္ူးမွ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး လက္ခံသည္။ 

အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာငူ္းတစ္ေက ာငူ္း၏ အထ ူး အစ တ္အပ ိုငူ္းပါ၀င္မႈမ ာူး 
• မ ဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈအာူး လ ိုအပ္သည္ 
• အဓ က ဘာသာရပ္မ ာူးေပၚတြင္ အာရံိုစ ိုက္သည္ 
• ျမင့္မာူးေသာ ပညာေရူး စံခ  န္စံညႊန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေမွ ာ္မွန္ူးခ က္မ ာူး 
• ကမၻာ့ ဘာသာစကာူးတစ္ခိုျဖင့္ ရင္ူးႏီွူးထ ေတြ႕ မႈ 
• တင္ူးၾကပ္ေသာ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး 
• တ ညီ၀တ္စံို ယ နီေဖာင္ူး/တင္ူးၾကပ္ေသာ ၀င္စာူး္င္ယင္မႈစည္ူးမ ဥ္ူးကိုဒ္အာူး လ ိုအပ္သည္ 
• ေတြူးေခၚေ၀ဖန္ျခင္ူး ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ူးတ ို႔အေပၚ အဓ က အာရံိုစ ိုက္သည္ 
• အလ ိုအေလ ာက္ျပဳလိုပ္ထာူးသည့္ စာဖတ္ အစီအစဥ္ (မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး) 
• ေႏြရာသီ စာေပဖတ္ရႈျခင္ူး ႏွင့္ သခ ်ၤာဘာသာရပ္္ ိုင္ရာ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး လ ိုအပ္သည္ 
• စ န္ေခၚမႈရွ ေသာ ေန႔စဥ္ အ မ္စာေပူးမႈမ ာူး လ ိုအပ္သည္ 
• က ်ဴတ ိုရီရယ္ အစီအစဥ္မ ာူး 
• လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈအာူး အေျခခံသည့္ သင္ၾကာူးပ ို႔ခ မႈ 
• လိုပ္ငန္ူးစဥ္ ေရူး္ြမဲႈမ ာူး 
• ဘာသာပညာရပ္တစ္ခိုထက္မကေသာ သင္ၾကာူးပ ို႔ခ မႈ 

အစဥအ္လာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာငူ္း လမူ္းညႊန္ခ က္မ ာူး 
• မ ဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ ို႔အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ စာရင္ူးသြင္ူးမည္ဟို မွတ္ယ ထာူးပါသည္။ 
• ေက ာင္ူးမွ လက္ခံခ က္က ို ရရွ ျပီူးသည္ႏွင့္တစ္ျပ ဳင္နက္ ေက ာင္ူးသာူးတစ္ဦူးသည္ သ /သ မ၏ ေနရာခ မႈအာူး ထ န္ူးသ မ္ူးႏ ိုင္ရန္ ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ံိုူးေန႔အာူး ေသခ ာေပါက္ 

တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
• မ ဘမ ာူးအေနႏွင့္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ မ ဘမ ာူး၏ ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မႈ ၀န္ေ္ာင္မႈနာရီခ  န္မ ာူးအာူး 

ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ တစ္ခ  န္တည္ူးတြင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူး ႏွင့္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး 
တစ္ေက ာင္ူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးပါလွ င္ မ ဘျဖစ္သ သည္ မ ဘ္ ိုင္ရာ ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈ ဝန္ေ္ာင္မႈ နာရီခ  န္မ ာူးအတြက္ ခရစ္ဒစ္အာူး ရရွ ႏ ိုင္ရန္အတြက္ငွာ ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီရွ  
မ ဘ္ ိုင္ရာ ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္မႈ ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီခ  န္မ ာူးအာူး 50% စီ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

• ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အပ္ႏံွထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ သတ္မွတ္ထာူးေသာ ယ နီေဖာင္ူးက ို ဝတ္္င္ရမည္ ျဖစ္သည္ 
• ္က္လက္အပ္ႏံွမႈသည္ မ ဘ ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈနာရီအေရအတြက္နွင့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေက ာင္ူးေခၚႀက မ္ျပည့္မီမႈတ ို႔အပါအဝင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၏ 

စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူးနွင့္ သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးက ို လ ိုက္နာျခင္ူးအေပၚ မ တည္မည္ ျဖစ္သည္ 
• ေက ာင္ူးမွေပူးအပ္ေသာ အလိုပ္တာဝန္မ ာူးက ို သ /သ မ တတ္စြမ္ူးသမွ  အေကာင္ူး္ိုံူး ေ္ာင္႐ိုြက္ရမည္ 
• ေက ာင္ူး ပံိုမွန္ တက္ေရာက္ျပီူး၊ အခ  န္မီွ ေရာက္ရွ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးဝင္ူးအတြင္ူးမွ အႀက မ္မ ာူးစြာ ထြက္ခြာမႈမ ာူးက ို ေရွာင္က ဥ္ရမည္ 
• ေက ာင္ူးတက္ရက္ တစ္ရက္တာ၏ အ္ိုံူးတြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ေက ာင္ူးမွခြင့္ျပဳထာူးသည့္ လိုပ္ငန္ူးတြင္ ပါဝင္မႈ အၿပီူးတြင္ ေက ာင္ူးပရဝိုဏ္မွ အခ  န္တ က စြာ ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္သည္။ 
• ေက ာင္ူးနွင့္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ပံိုစံျဖင့္ သ /သ မ က ိုယ္တ ိုင္ ျပဳမ ေနထ ိုင္ရမည္ 
• လက္ရွ အပ္ႏံွထာူးၿပီူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးႏွင့္အညီ လ ိုက္နာေ္ာင္ရြက္ၿပီူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ထ ိုအထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး အစီအစဥ္၌ ္က္လက္ပါဝင္ႏ ိုင္မည္ ျဖစ္သည္ 
• အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ဝင္ခြင့္ေနရာအာူး ျငင္ူး္န္လ ိုက္ပါက  သ ို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ထာူးေသာ စာရင္ူးသြင္ူးရမည့္ရက္စြတဲြင္ ျပည့္သြာူးျခင္ူးမရွ ပါက ေက ာင္ူးသာူးအေနျဖင့္ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္မည့္  ေက ာင္ူးအပ္ႏံွကာလအတြင္ူး ျပန္လည္ ေလွ ာက္ထာူးရပါမည္ 

ဤလမူ္းၫႊန္ခ ကမ္ ာူးအာူး ထ နူ္းသ မူ္းႏ ိုင္သမ ွ ကာလပတလ္ိုူံး စာရငူ္းသြငူ္းထာူးသည့္ ေက ာငူ္းသာူးသည ္ေက ာငူ္းေနေပ ာ္ကာ စာေတာ္ႏ ိုင္မည္ျဖစသ္ည။္ ဤသတမ္ွတခ္ ကမ္ ာူး မျပည့္မီပါက 
၎ေက ာငူ္းသာူးအေနျဖင့္ သ /သ မ၏ ေနအ မ္တကေ္ရာက္မႈ ဧရ ယာေက ာငူ္းသ ို႔ တက္ေရာက္ရန ္လ ိုအပမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ 

 



ေက ာငူ္းသာူးေရြူးခ ယ္မႈ လိုပင္နူ္းစဥ္အာူး ျခံဳငံိုေလလ့ာမႈ 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး၌ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး အလ ိုအေလ ာက္ျပဳလိုပ္ထာူးေသာ ေရြူးခ ယ္မႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္တစ္ခိုမွတစ္္င့္ ေရြူးခ ယ္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
လက္ခံႏ ိုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထ ိုင္ခံိုေနရာထက္ပ ိုျပီူး ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး မ ာူးျပာူးေနခ့ဲပါလွ င္ ေရြူးခ ယ္မခံခ့ဲရေသာ အ္ ိုပါေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး ေနရာခ ထာူးမည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ လက္ခံႏ ိုင္ေသာ ေက ာင္ူးသာူးထ ိုင္ခံိုေနရာေအာက္ ေလ ာ့နည္ူးေနခ့ဲလွ င္မ  DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ိုင္အေနႏွင့္ အာူးလံိုူးေသာ 
အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးက ို အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသ ို႔ တက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္မ  ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္ ေက ာ္လြန္ျပီူးမွ 
တင္သြင္ူးလာသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး ႏွင့္ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူးမွ 
ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးတ ို႔သည္ အလ ိုအေလ ာက္ ေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အျပီူးေနာက္တြင္ ၎တ ို႔ထံ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွ မည္ျဖစ္သည္။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း ေလ ွာကထ္ာူးရန္ အရည္အခ ငူ္းျပည့္မွီမႈ သတ္မတွ္ခ က္မ ာူး 
• မ ႀက ဳမွ အတန္ူး ငါူးတန္ူးအထ  အတန္ူးမ ာူးတြင္ စာရင္ူးသြင္ူးမည္ျဖစ္ၿပီူး၊ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထ ူးျပဳေက ာင္ူးအတြက္ ျဖည့္စြက္ မ လတန္ူးေက ာင္ူး ေက ာင္ူးတက္ဧရ ယာအတြင္ူး 
ေနထ ိုင္သည့္ အာူးလိုံူးေသာ DeKalb ၊ လက္ရွ ၊ ပိုဂၢလ က ႏွင့္ အ မ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးတ ို႔သည္ မဲအစီအစဥ္အတြင္ူး ပါဝင္ေ္ာင္႐ိုြက္၍ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အစဥ္အလာ 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမ ာူး၌ ေလွ ာက္ထာူးရန္ အရည္အခ င္ူး ျပည့္မီွသည္။ ၎တ ို႔သည္ ေလွ ာက္လႊာ ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ၎ရက္မတ ိုင္မီွတြင္ School 
Choice အြန္လ ိုင္ူး ေလွ ာက္လႊာအာူး ျဖည့္စြက္ျပီူး၊ တင္သြင္ူးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
• အတန္ူး 6 ၊ 7 ႏွင့္ 8 သ ို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီူး၊ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ိုင္၌ ေနထ ိုင္သည့္ DeKalb ၊ လက္ရွ ၊ ပိုဂၢလ က ႏွင့္ အ မ္ေက ာင္ူး ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး အာူးလံိုူးသည္ 
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးရန္ ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ School Choice  အြန္လ ိုင္ူးေလွ ာက္လႊာအာူး သတ္မွတ္ခ  န္အမီ 
သ ို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ  န္ မတ ိုင္မီ School Choice အြန္လ ိုင္ူးေလွ ာက္လႊာက ို ျပည့္စိုံစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီူး ေပူးပ ို႔ၿပီူးျဖစ္ရမည္။ 

 
• လြတ္လပ္စြာ ေလွ ာက္ထာူးႏ ိုင္သည့္ကာလအတြင္ူးတြင္ ေက ာင္ူးတြင္လက္ရွ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေမာင္ႏွစ္မ တစ္ဦူးဦူးအတြက္ ၎တ ို႔၏မ ဘမွ ေက ာင္ူးေလွ ာက္လႊာက ို 
ျဖည့္စြက္ေပူးခ့ဲၿပီူး ယင္ူးေက ာင္ူးသာူးသည္လည္ူး သတ္မွတ္ထာူးသည့္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ င္ူးျပည့္မီပါက ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈတြင္ ပါဝင္ေကာင္ူး ပါဝင္ႏ ိုင္ပါသည္။ 

 
• ေက ာင္ူးခြတဲစ္ခိုသည္ ေက ာင္ူးခြအဲျဖစ္ ္က္လက္ရပ္တည္ႏ ိုင္ျခင္ူး မရွ ေတာ့ပါက ယင္ူးေက ာင္ူးခြဲမွ ေက ာင္ူးသာူးသစ္မ ာူးက ို ေက ာင္ူးအပ္ႏံွေပူးမည္ မဟိုတ္ပါ သ ို႔ေသာ္ 
ေက ာင္ူးသာူးေဟာင္ူးမ ာူး၏ ေမာင္ႏွစ္မမ ာူးမွာမ  သတ္္မွတ္ထာူးသည့္ အထ ူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူးတြင္ အပ္ႏံွေကာင္ူး အပ္ႏံွႏ ိုင္ပါသည္။ 

ေက ာငူ္းခ  န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာငူ္းပညာသင္ႏွစ ္
အစဥ္အလာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးအတြက္ စီမံလည္ပတ္မႈအခ  န္မ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးျပကၡဒ န္တ ို႔မွာ ေယဘိုယ အာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးစနစ္မ ာူးမွ ပံိုစံမ ာူးျဖင့္ အတ တ ပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေရြူးခ ယ္မႈျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ေသာ တ ိုူးခ ႕ဲထာူးသည့္ ေန႔အစီအစဥ္မ ာူး၊ လႈပ္ရွာူးေ္ာင္ရြက္မႈမ ာူး ႏွင့္ က ်ဴတ ိုရီရယ္မ ာူးတ ို႔အာူး ရရွ ေကာင္ူး ရရွ ႏ ိုင္ေပသည္။ 

သယ္ယ ပို ႔ေ္ာင္ေရူး 
လတ္တေလာအျဖစ္္ံိုူး လက္ရွ  DeKalb ေကာင္တီ သယ္ယ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူး မ ၀ါဒအာူး လ ိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မ ဘမ ာူးအေနႏွင့္ ေက ူးဇ ူးျပဳျပီူး သတ ျပဳရမည္မွာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ 
မ လတန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအတြက္ သယ္ယ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ  ဖြ႕ဲစည္ူးထာူးသည္ႏွင့္အညီ ္က္လက္ ေထာက္ပ့ံေပူးသြာူးမည္ျဖစ္သည္။ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးမွ 
ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ အနီူးရပ္ကြက္မွ သတ္မွတ္ထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးသ ို႔ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ္က္လက္ ရရွ သြာူးမည္ျဖစ္သည္။ Champion အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ 
အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသ ို႔ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး လက္ရွ  ဖြ႕ဲစည္ူးထာူးသည့္အတ ိုင္ူး ္က္လက္ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွ  စာသင္ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 
သတ္မွတ္ေက ာင္ူးကာူးေရာက္မည့္ေနရာမ ာူးက ို တင္ျပအသ ေပူးရမည္ျဖစ္ၿပီူး ယင္ူးေနရာႏွင့္ Champion Theme အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးက ို ေျပူး္ြေဲပူးမည္ျဖစ္သည္။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္းသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ ငူ္းေမာင္ႏွမမ ာူး 
မ ၾက ဳတန္ူးမွ အတန္ူး 4 အထ ၊ ႏွင့္ အတန္ူး 6 ႏွင့္ 7 တ ို႔တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ လက္ရွ  စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးသည္ အကယ္၍ မ ဘျဖစ္သ မွ 
စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက္ ေလွ ာက္ထာူးခ့ဲျပီူး၊ ေက ာင္ူးအပ္ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး က န္ရွ ေနခ့ဲလွ င္ တ ညီေသာ ေက ာင္ူး၌ စာရင္ူးသြင္ူးခြင့္အာူး ရရွ ေကာင္ူး ရရွ ႏ ိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ 
ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အာူး မရရွ ႏ ိုင္လွ င္မ  မဲလက္မွတ္ေရြူးခ ယ္မႈအေတာအတြင္ူး ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သ အာူး ေရြူးခ ယ္သည့္ အစီအစဥ္အတ ိုင္ူးပင္ ေမာင္ႏွမတစ္ဦူးစီအာူး 
ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး၌ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ ို႔ ေ္ာင္႐ိုြက္ေပူးမႈသည ္မ ႀက ဳအ႐ိုြယ ္ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူး သ ို႔မဟိုတ ္လက္ရွ တြင ္ဂရ တ္ ၅ႏွင့္ ၈တြင ္တကေ္ရာကေ္နသည့္ 
သ မ ာူး၏ ေမြူးခ ငူ္းမ ာူး သ ို႔မဟိုတ ္ေနာကက္ မ ွေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူးအတြက ္မဟိုတပ္ါ။ 

တ ညီေသာ ေမြူးေန႔ရွ ၾကျပီူး၊ တ ညီေသာေက ာင္ူး ႏွင့္ တ ညီေသာ အတန္ူး အ္င့္အတြက္ ေလွ ာက္ထာူးသ  ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူးမွာမ  အကယ္၍ ေမြူးခ င္ူးတစ္ဦူးမွ ေရြူးခ ယ္ခံရျပီူး 
ေက ာင္ူးအပ္ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္တစ္ခိုလည္ူး က န္ရွ ေနေသူးလွ င္ မ ဘ/အိုပ္ထ မ္ူးသ ၏ ေရြူးခ ယ္မႈအာူးျဖင့္ တစ္ျပ ဳင္တည္ူး ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ ခြင့္အတြက္ ထည့္သြင္ူးစဥ္ူးစာူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။ 
"အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးအတြက္ လက္ရွ  ေလွ ာက္ထာူးေသာ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ" က ို ေလွ ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမ တစ္ဦူးစီအတြက္ ေတာင္ူး္ ိုထာူးေသာ 
အခ က္အလက္က ို ျပည့္စံိုေအာင္လိုပ္ရန္မွာ မ ဘ/အိုပ္ထ န္ူးသ ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ေလ ွာကလ္ႊာေပၚတြင္ ေမြူးခ ငူ္းေမာင္ႏွမ အမ  ဳ ူးအစာူး အေျခအေနတစခ္ိုခိုအာူး ေဖာ္ျပေပူးရန္ ပ ကက္ြက္ခဲလ့ ွငမ္  စာရငူ္းသြငူ္းမႈအတြက္ ေလ ွာကထ္ာူးသည့္ ေမြူးခ ငူ္းေမာင္ႏွမ အမ  ဳ ူးအစာူးမ ာူး 
အာူးလံိုူးမ ွဤေဖာ္ျပခ ကအ္ာူး ဖယ္ရာွူးပစ္မည္ ျဖစသ္ည။္ ၎ေမြူးခ ငူ္းမ ာူးအာူး စာရငူ္းသြငူ္းမႈအတြက ္ေလ ွာကထ္ာူးသည့္ ေက ာငူ္းသာူး တစဥ္ူီးခ ငူ္း အေနႏွင့္သာ မဲလက္မတွ္ႏ ႈက၍္ 
ေနရာခ သြာူးမည္ ျဖစသ္ည။္ ေမြူးခ ငူ္းေမာငႏွ္မ္ ိုင္ရာ ဥူီးစာူးေပူးမႈအာူး လကခ္ံရရွ ရန္အတြက္ငာွ တ ညီေသာမ ဘျဖစသ္ ကပင ္တ ညီေသာ မ ဘ အေကာင့္တစခ္ိုေပၚ၌ ေမြူးခ ငူ္းမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက ္
သူီးျခာူး ေလွ ာကလ္ႊာမ ာူးအာူး ျဖည့္စြကေ္ပူးရမည ္ျဖစ္သည။္ 

ဤကဲ့သ ို႔ ေ္ာင္႐ိုြက္ေပူးႏ ိုင္ရန္အတြက္ ဤကဲ့သ ို႔ ေ္ာင္႐ိုြက္ေပူးႏ ိုင္ရန္အတြက္ " ေမြူးခ င္ူး" ္ ိုသည္မွာ မ ဘ(မ ာူး) မွ တရာူးဝင္အိုပ္ထ န္ူးေနသည့္ အ မ္တစ္ခိုတည္ူးတြင္ အတ တကြေနထ ိုင္သည့္ 
မ သာူးစိုဝင္က ို ္ ိုလ ိုသည္။ ဥပေဒေရူးရာ အေထာက္အထာူး စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး ေထာက္ပ့ံေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 



အခ  နျ္ပည့္ ၀နထ္မူ္းမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ အိုပ္ထ န္ူးသ မ ဘ သ ို႔မဟိုတ္ တရာူး၀င္ အိုပ္ထ န္ူးသ မွာ ခရ ိုင္၏ အခ  န္ျပည့္၀န္ထမ္ူးတစ္ဦူး ျဖစ္ေနသည့္ မ ဘျဖစ္သ ၏ ကေလူးထံသ ို႔သာလွ င္ သက္ေရာက္မႈ 
ရွ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ က္မ ာူးသည္ မ ၾက ဳ အစီအစဥ္မ ာူးသ ို႔ သက္ေရာက္မႈ မရွ ေပ။ 

အထ ူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ magnet အစီအစဥ္မ ာူးႏွင့္ စပ္လ င္ူးၿပီူး အပ ိုဒ္ ၃ႏွင့္ အပ ိုဒ္ ၄အရ မ ဘတစ္ဦူးဦူး သ ို႔မဟိုတ္ တရာူးဝင္အိုပ္ထ န္ူးသ  တစ္ဦူးဦူးသည္ ျပည္နယ္၏ 
အခ  န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဦူးျဖစ္ပါက ယင္ူးတ ို႔၏ ကေလူးသည္ ၎ မ ဘအလိုပ္လိုပ္ေနသည့္ေက ာင္ူး သ ို႔မဟိုတ္ ကေလူးသည္ တစ္ဦူးခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (IEP) ရွ ပါက ယင္ူး IEP က ို 
ပ့ံပ ိုူးေပူးႏ ိုင္သည့္ ျပည္နယ္ေက ာင္ူးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးသာူးျဖစ္သ အာူး စာရင္ူးမသြင္ူးမီွတြင္ ေက ာင္ူးသာူး ေနရာခ ထာူးေရူး ရံိုူးခန္ူးသ ို႔ အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္ျဖစ္သည္။ 
သယ္ယ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ိုင္မွ ေထာက္ပ့ံေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သ သည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရ ိုင္အတြင္ူး၌ ေနထ ိုင္ေနသည့္တ ိုင္ ေက ာင္ူးလခ 
ေပူးေခ စရာမလ ိုပါ။ ဤေရြူးခ ယ္မႈသည္ ေက ာင္ူးအေျခစ ိုက္သည့္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူးသာလွ င္ ရရွ ႏ ိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးမ ာူးႏွင့္ အထ ူးသင္ၾကာူးေရူး အစီအစဥ္မ ာူးနွင့္ စပ္လ ဥ္ူးေသာ ေအာက္ပါ စာပ ိုဒ္ ၃ နွင့္ ၄ တ ို႔က ို လ ိုက္နာလ က္ ခရ ိုင္ အခ  န္ျပည့္ဝန္ထမ္ူးတစ္ဦူးျဖစ္သည့္ 
အိုပ္ထ န္ူးသ မ ဘ သ ို႔မဟိုတ္ တရာူးဝင္ အိုပ္ထ န္ူးသ ၏ ကေလူးက ိုသာလွ င္ မ ဘ သ ို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထ န္ူးသ အာူး အလိုပ္ခန္႔အပ္ထာူးေသာ ေက ာင္ူးႏွင့္ အ္င့္တ  ေက ာင္ူးခြသဲတ္မွတ္ပံိုစံအတြင္ူးမွ 
အျခာူးေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္၊ သ ို႔မဟိုတ္ ကေလူးတြင္ တစ္ဦူးခ င္ူးသီူးသန္႔ ပညာေရူး အစီအစဥ္ (“IEP”) ရွ လွ င္ ကေလူး၏ IEP က ို သင့္ေလ ာ္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏ ိုင္ေသာ ခရ ိုင္ေက ာင္ူး၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟ ိုရံိုူးဝန္ထမ္ူးမ ာူးသည္ ဝန္ထမ္ူး အလိုပ္တည္ေနရာ၏ အ္င့္တ  ေက ာင္ူးခြသဲတ္မွတ္ပံိုစံအတြင္ူး တည္ရွ ေသာ 
ေက ာင္ူးခြပံဲိုစံရွ သည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတြင္ တက္ေရာက္န ိုင္ပါသည္။ ဤ အပ ိုဒ္ခြတဲြင္ ေဖာ္ျပထာူးေသာ အခြင့္အေရူးက ို မ မ က ိုယ္တ ိုင္ ရယ လ ိုေသာ ဝန္ထမ္ူးသည္ ေက ာင္ူးအိုပ္ခ ဳပ္ေရူးမွ်ဴူးအဖြဲ႕နွင့္ 
ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးခ င္ူးစီ၏ အစီအမံေရူး္ြမဲႈ္ ိုင္ရာ လ ိုအပ္ခ က္မ ာူးအတြက္ ေက ာင္ူးႀကီူးၾကပ္ေရူးမ ူးမွ ထိုတ္ျပန္ျပီူး ျဖန္႔ေဝထာူးသည့္ အခ  န္ဇယာူးနွင့္အညီ ေက ာင္ူးသာူးေရူးရာ 
တာဝန္ေပူးအပ္မႈရံိုူးခန္ူးသ ို႔ အေၾကာင္ူးၾကာူးရမည္၊ ထ ိုအခ  န္ဇယာူးမွာ မ မ ၏ အလိုပ္ခန္႔အပ္မႈရက္စြအဲရ အ္ ိုပါ အခ  န္ဇယာူးနွင့္ က ိုက္ညီသည့္ ဝန္ထမ္ူးအသစ္မ ာူးအတြက္ 
လ ိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ က္ျပည့္မီသည့္ လက္ရွ  ဝန္ထမ္ူးမ ာူးအာူးလံိုူးနွင့္ လ ိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အ္ ိုပါ 
အခ  န္ဇယာူး၏ ပထမႏွစ္အာူး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရြက္မႈက ို ဤမ ဝါဒက ို ခ မွတ္သည့္ ရက္စြအဲရ လ ိုအပ္သည့္အတ ိုင္ူးအတာအထ  ခ  န္ညွ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သယ္ယ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ိုင္မွ ေထာက္ပ့ံေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သ သည္ အျခာူးေသာ ေက ာင္ူးခရ ိုင္အတြင္ူး၌ ေနထ ိုင္ေနသည့္တ ိုင္ ေက ာင္ူးလခ 
ေပူးေခ စရာမလ ိုပါ။ ဤတြင္ ျဖည့္စြက္ပက္တန္ေက ာင္ူးတစ္ခိုသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွ သည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေက ာင္ူး္က္လက္ စာရင္ူးသြင္ူးခြင့္ရရွ ရန္အတြက္ငွာ ေက ာင္ူးႏွင့္ 
ခရ ိုင္မွ ေထာက္ခံထာူးသည့္ အမ အက င့္ပ ိုင္ူး္ ိုင္ရာ စံခ  န္စံညႊန္ူးမ ာူး၊ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ အခ  န္မွန္မႈတ ို႔က ို လ ိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤပ့ံပ ိုူးေပူးမႈေအာက္တြင္ အထ ူးျပဳေက ာင္ူး တက္ေရာက္လ ိုသည့္ ကေလူးမ ာူးသည္ ကံစမ္ူးအစီအစဥ္သ ို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီူး ယင္ူးေက ာင္ူးႏွင့္ သက္္ ိုင္သည့္ အျခာူးေက ာင္ူးအပ္ႏံွေရူး 
လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးအာူးလိုံူးက ို လ ိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယ ပ ို႔ေ္ာင္ေရူးအာူး ခရ ိုင္မွ ေထာက္ပ့ံေပူးမည္ မဟိုတ္ေပ။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္ူး ႏွင့္ ကေလူးျဖစ္သ သည္ အျခာူးေသာ 
ေက ာင္ူးခရ ိုင္အတြင္ူး၌ ေနထ ိုင္ေနသည့္တ ိုင္ ေက ာင္ူးလခ ေပူးေခ စရာမလ ိုပါ။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပေ္က ာငူ္း ေလ ွာကလ္ႊာ လိုပ္ငနူ္းစဥ ္
ဤလ ပ္စာတြင္ အြန္လ ိုင္ူးမွတစ္္င့္ ေလွ ာက္ထာူးပါ http://yourchoicedekalb.org က ိုယ္ပ ိုင္ကြန္ပ ်ဴတာ၊ စာၾကည့္တ ိုက္ ကြန္ပ ်ဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ School Choice အစအီစဥ ္
႐ိုိုူံးခနူ္းတြင ္ ေလွ ာကထ္ာူးပါ။ 

ေလွ ာက္ထာူးမႈၿပီူးစီူးရန္အတြက္ေလွ ာက္လႊာနွင့္အတ   စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူး၏ မ တ ်ဴမ ာူး (ေနထ ိုင္ခြင့္ အေထာက္အထာူး၊ ေမြူးစာရင္ူး၊ က ိုယ္ေရူးမွတ္တမ္ူး အစီရင္ခံစာ၊ အစရွ သျဖင့္) က ို 
ေနာက္္ ံိုူးသတမ္တွ္ရကအ္မီ ေပူးပ ို႔ရန္/အပ္လိုဒ္လိုပ္ရန္ မ ဘ/အိုပ္ထ န္ူးသ ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အာူးလံိုူးေသာ ေထာက္ပ့ံ စာရြက္စာတမ္ူးမ ာူးအာူး School Choice ရံိုူးခန္ူးသ ို႔ 
ေနာက္္ံိုူးသတ္မွတ္ရက္အမီွ တင္သြင္ူးျခင္ူး မျပဳရေသူးမီွအထ  သင္၏ ေလွ ာက္လႊာအာူး ျပီူးျပည့္စံိုသည္ဟို သတ္မွတ္မည္ မဟိုတေ္ပ ။ တငသ္ြငူ္းေသာ စာရြက္စာတမူ္းမ ာူး အာူးလံိုူးသည ္DeKalb 
ေကာငတ္ီ ေက ာငူ္းခရ ိုင္၏ ပ ိုင္္  ိုင္မႈျဖစလ္ာမည္ ျဖစသ္ည။္ 

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ိုင္၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွ ေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ ေနထ ိုင္ရာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူး (မ ဘ သ ို႔မဟိုတ္ တရာူး၀င္အိုပ္ထ န္ူးသ  
အမည္ျဖင့္ရွ သည့္ လက္ရွ  ဓာတ္ေငြ႕ ၊ လွ ပ္စစ္မီူး၊ ေရ ေငြေတာင္ူးခံလႊာမ ာူး၊ အေပါင္စာခ ဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္ အ မ္ငွာူးသေဘာတ ညီခ က္မ ာူး)အာူး ေထာက္ပ့ံေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လဖီိုနူ္းေဘလ ္
ေငြေတာငူ္းခလံႊာမ ာူး၊ ဘဏထ္ြက္္  ိုခ က္မ ာူး၊ ေကဘယ္ၾက ဳ ူး ေငြေတာငူ္းခလံႊာမ ာူး အစရွ သညတ္ ို႔က ိုမ  ေနထ ိုငရ္ာေနရာ သက္ေသအေထာက္အထာူးအျဖစ္ လက္ခမံည္မဟိုတ္ေပ။ 

DeKalb Country School District တြင္ တက္ေရာက္ေနျခင္ူးမရွ ဘဲ မ ႀက ဳတန္ူးမွ ဂရ တ္ ၁အထ  ေလွ ာက္ထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးရာတြင္ ေမြူးစာရင္ူး မ တ ်ဴမွန္တစ္စိုံက ို 
တင္သြင္ူးရမည္ျဖစ္သည္။ 

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ိုင္၌ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးျခင္ူးမရွ ဘဲ လက္ရွ  ဂရ တ္ 1 - 7 အတြင္ူးရွ သည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအေနႏွင့္မ  ေလွ ာက္လႊာလိုပ္ငန္ူးစဥ္အာူး ျပီူးျပည့္စံိုေစရန္အတြက္ငွာ 
လက္ရွ  လတ္တေလာအျဖစ္္ံိုူး ေက ာင္ူးသာူးမွတ္တမ္ူး အစီရင္ခံစာ ၏ မ တ ်ဴတစ္ေစာင္အာူး ေထာက္ပ့ံေပူးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အလ ိုအေလ ာကျ္ပဳလိုပထ္ာူးေသာ ထကီံစမူ္းမႈ/ေရြူးခ ယမ္ႈ လိုပ္ငနူ္းစဥ ္

အထ ူးျပဳေက ာင္ူးရွ  မည္သည့္ ဂရ တ္တန္ူးတြင္ မ္ ို ရွ ရင္ူးစြဲ ခိုံေနရာထက္ ေက ာ္လြန္သည္အထ  ေက ာင္ူးခြဲမ ာူးမွ ေလွ ာက္လႊာမ ာူးေရာက္ရွ လာပါက Dekalb Country District အိုပ္ခ ဳပ္ေရူးႏွင့္ 
သင္ၾကာူးေရူးအဖြ႕ဲမွ အလ ိုအေလ ာက္ ေ႐ိုြူးခ ယ္ေရူးလိုပ္ငန္ူးစဥ္ျဖင့္ အထ ူးျပဳေက ာင္ူးေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး ေ႐ိုြူးခ ယ္သြာူးမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္ူးသြင္ူးမႈအတြက္ ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ 
ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ အာူးလံိုူးေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး ေနရာခ ျပီူးသည့္အထ  ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးအတြင္ူး၌ ေရြူးခ ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အလ ိုအေလ ာကေ္႐ိုြူးခ ယမ္ႈ လိုပ္ငနူ္းစဥတ္ြင္ 
ခြၽတ္ေခ ာ္မႈမ ာူးရွ ပါက ယငူ္း လိုပ္ငနူ္းစဥ္က ို ျပန္လည္ေ္ာင္႐ိုြက္မညျ္ဖစ္ၿပူီး ကနဥူီး ေ႐ိုြူးခ ယထ္ာူးမႈမ ာူး သ ို႔မဟိုတ္ ေစာင့္္ ိုငူ္းစာရငူ္းနပံါတမ္ ာူး ေျပာငူ္းလဲသြာူးႏ ိုင္ပါသည။္ 
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ေက ာငူ္းအပထ္ ိုငခ္ံိုေနရာမ ာူး ျဖန္႔ေ၀မႈ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္မ လတနူ္းေက ာငူ္းမ ာူး 
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူး၌၊ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခိုစီ၌ ထာူးရွ မည့္ စိုစိုေပါင္ူး ထ ိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမီ၌ 
္ံိုူးျဖတ္သည္။ 

ဘိုတ္အဖြ႕ဲ မ ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ  န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစ ိုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး K – 5  အတြင္ူးရွ  ကေလူးမ ာူးအာူး ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ ခ  န္တြင္ 
ေနရာခ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက္ မရရွ ႏ ိုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူးတစ္ေက ာင္ူးစီအတြက္ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ ထ ိုင္ခိုံ အေရအတြက္သည္ ထ ိုင္ခိုံေနရာအကန႔္အသတ္ သ ို႔မဟိုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွ သည္တ ို႔ေၾကာင့္ 
ေနရာအခက္အခဲ ႀကီူးမာူးစြာ ရွ ေနသည့္ စာသင္ေက ာင္ူးမ ာူးေပၚတြင္ အေျခခံၿပီူး ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ျဖန႔္ေဝသြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ က ပန္ူး မဲေရြူးခ ယ္မႈ လိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူး၊ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစိုမဲေပူးမႈတ ို႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာသံိုူးပံိုခြ၍ဲ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးအပ္ေနရာခ မႈအာူး 
လက္ခံရရွ ျခင္ူးမရွ ေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မွန္သမွ အာူး ၎က ပန္ူး မဲေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူး ၎တ ို႔အာူး ေရြူးခ ယ္ခ့ဲသည့္ အစီအစဥ္အတ ိုင္ူးပင္ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤေ႐ိုြူးခ ယ္မႈ လမ္ူးၫႊန္ခ က္မ ာူးသည္ မ လတန္ူးႀက ဳ အစီအစဥ္မ ာူးအတြက္ အႀကဳံူးမဝင္ပါ။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ ္အလယတ္နူ္းေက ာငူ္း 
ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ အတန္ူးအ္င့္တစ္ခိုစီ၌ ထာူးရွ မည့္ စိုစိုေပါင္ူး ထ ိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူးအာူး မဲေ္ာင္ရြက္ျခင္ူး မျပဳမီွ၌ ္ံိုူးျဖတ္သည္။ 

ဘိုတ္အဖြ႕ဲ မ ၀ါဒ JBCC ေပၚအေျခခံခ က္အရ အခ  န္ျပည့္ ေက ာင္ူးအေျခစ ိုက္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ အတန္ူး 6 – 8  အတြင္ူးရွ  ကေလူးမ ာူးအာူး ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ ခ  န္တြင္ 
ေနရာခ ေ္ာင္ရြက္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူးသည္ ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၏ ကေလူးမ ာူး အာူးလံိုူးအတြက္ မရရွ ႏ ိုင္လွ င္ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးသြင္ူးထာူးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ မ လတန္ူးေက ာင္ူး တစ္ေက ာင္ူးစီထံသ ို႔  အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး ဂရ တ္ ၆ ေက ာင္ူးသာူးူး ဦူးေရ၏ ၅၀% မွ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ ဂရ တ္ ၆ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူး၏ 
ညီမွ ေသာ ရာခ ိုင္ႏႈန္ူးတစ္ခိုျဖင့္ ခြဲေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရ တ္ ၆  ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး အမ ာူးစိုသည္ မ မ တ ို႔၏ ေနအ မ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရ ယာမ ာူးမွ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ 
ထ ိုင္ခံိုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္က ို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တ ို႔၏ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးေနအ မ္ တက္ေရာက္မႈဧရ ယာမွ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူး၏ တစ္၀က္အာူး ျဖည့္စြက္ရန္ 
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ဂရ တ္ ခိုႏွစ္တန္ူး ႏွင့္ ရွစ္တန္ူး ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးထံသ ို႔ ခြင့္ျပဳရန္ငွာ 50%-50% ေနရာခ မႈ တစ္ခိုအာူး အသံိုူးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရ တ္ ၇ ႏွင့္ ဂရ တ္ ၈ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူး 
အမ ာူးစိုသည္ မ မ တ ို႔၏ ေနအ မ္ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူး တက္ေရာက္မႈဧရ ယာမ ာူးမွ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ ထ ိုင္ခံိုမ ာူး၏ အျခာူးတစ္၀က္က ို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မဲေရြူးခ ယ္မႈ 
လိုပ္ငန္ူးစဥ္အေတာအတြင္ူးတြင္ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး ၀န္ထမ္ူးမ ာူး၊ လက္ရွ စာရင္ူးသြင္ူးထာူးေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး၏ ေမြူးခ င္ူးေမာင္ႏွမမ ာူး၊ ယခင္ကေသာ 
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး ႏွင့္ အမ ာူးစို ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးတ ို႔ အပါအ၀င္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေနရာေလူးပံိုခြ၍ဲ ေနရာခ ထာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ ႏွင့္ 
အမ ာူးစိုမဲေပူးမႈ အဖြင့္မ ာူးအာူး ပါ၀င္ေသာ အလယ္တန္ူးေက ာင္ူးမ ာူးအၾကာူး ခြဲေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ မညီမွ ေသာ ထ ိုင္ခံိုအေရအတြက္မ ာူး ေနရာရရွ လာခ  န္တြင္၊ က န္ရွ ေနေသာ 
ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူးအာူး ထ ိုင္ခံိုေနရာအကန္႔အသတ္ သ ို႔မဟိုတ္ မ ာူးစြာေသာ စာရင္ူးသြင္ူးမႈ အစရွ သည္တ ို႔ ရွ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ငွာ ေနရာအခက္အခဲ ၾကီူးမာူးစြာ ရွ ေနသည့္အေပၚမ တည္ျပီူး 
္ ိုဒ္ေနရာမ ာူးသ ို႔ ျဖန္႔ေ၀သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူးရွ  မည္သည့္အတန္ူးအတြက္မ္ ို ေလွ ာက္ထာူးသ  အေရအတြက္သည္ ေက ာင္ူးခဲြ၏ အစီအစဥ္ခ ထာူးသည့္ ရရွ န ိုင္ေသာ 
ေက ာင္ူးအပ္ခြင့္ေနရာ အေရအတြက္ထက္ ေက ာ္လြန္လွ င္ အလ ိုအေလ ာက္ က ပန္ူး ကံစမ္ူး/ေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္က ို လိုပ္ေ္ာင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေစာင့္္ ိုငူ္းစာရငူ္း 
ထ ိုင္ခိုံေနရာအာူးလိုံူးျပည့္သြာူးပါက က န္ရွ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးအာူး အလ ိုအေလ ာက္စနစ္ျဖင့္ ္က္လက္ေ႐ိုြူးခ ယ္ေတာ့မည္ မဟိုတ္ဘဲ ယင္ူးတ ို႔က ို မဲစနစ္ပါ အစီအစဥ္အတ ိုင္ူး 
ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးတြင္ ထည့္သြင္ူးေပူးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဲလက္မွတ္ကံစမ္ူးမႈအာူး ျပဳလိုပ္ျပီူးသည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေက ာင္ူးအပ္ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္မ ာူး ရရွ လာခ့ဲလွ င္ အ္ ိုပါ 
ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ာူးအာူး သတ္မွတ္ထာူးေသာ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ  ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးျဖင့္ ေနရာျဖည့္သြာူးမည္ ျဖစ္သည္ (အတန္ူးအ္င့္အလ ိုက္၊ ျဖည့္စြက္ေက ာင္ူးအလ ိုက္)။ 
အထ ူးျပဳေက ာင္ူးမ ာူး၏ အလ ိုအေလ ာက္ က ပန္ူး/ ေ႐ိုြူးခ ယ္မႈ စတင္သည့္ေန႔မွ ၾသဂိုတလ္ 25, 2023. ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးအာူး School Choice အစီအစဥ္မ ာူးရံိုူးခန္ူးတြင္ ထာူးရွ မည္ ျဖစ္သည္။ 
Students will not be placed after ၾသဂိုတလ္ 25, 2023 အထ  ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးမ ာူးသည္ အက ဳံူးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သ ို႔ရာတြင ္ေဂ ာ္ဂ ယီာ သ ငယတ္နူ္းအႀက ဳ  အစအီစဥ္ႏွင့္ ပတသ္က၍္ 
ျပည္နယလ္မူ္းညႊန္ခ က္မ ာူးအရ ေက ာငူ္းအပခ္ြင့္ေနရာမ ာူး ရရွ လာသည္ႏွင့္အမွ  ေစာင့္္ ိုငူ္းစာရငူ္းရွ  သ ငယ္တနူ္းအႀက ဳ  ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူးအာူး စာသင္ႏွစ္ကာလတစ္ေလ ွာက္လံိုူး 
ေနရာခ ထာူးမညျ္ဖစ္သည။္ 

အသ ေပူးအေၾကာငူ္းၾကာူးမႈ လိုပင္နူ္းစဥ ္
အထ ူးျပဳဘာသာရပ္ေက ာင္ူး မဲလက္မွတ္ကံစမ္ူးမႈတြင္ ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးထံသ ို႔ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး ေပူးပ ို႔သြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္သည္ 
ေရြူးခ ယ္မႈအာူး ျပည့္စံိုျပီူးေျမာက္ေစရန္ လ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူးက ို မ ဘမ ာူးထံသ ို႔ အသ ေပူးသြာူးမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္ူးေၾကာင္ူးေၾကာင့္ မ ဘ/အိုပ္ထ န္ူးသ မ ာူးသည္ ကေလူးအာူး 
ေက ာင္ူးမအပ္ႏံွႏ ိုင္ပါက ကေလူး၏ အမည္က ို အတန္ူးစာရင္ူးမွ ထိုတ္ပယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူးသည္ School Choice အစီအစဥ္တစ္ခိုသ ို႔ တက္ေရာက္ရန္ 
ေရြူးခ ယ္ခံရသည့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူးလံိုူးထံသ ို႔ သက္ေရာက္မႈရွ မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေက ာင္ူးသာူးသည္ ေလွ ာက္ထာူးသ အတြက္ ေရြူးခ ယ္ထာူးသည့္ အတန္ူးတြင္ အပ္ႏံွရန္ အ္င့္ျမွင့္တင္ေရူး သတ္မွတ္ခ က္မ ာူးနွင့္ က ိုက္ညီမႈမရွ လွ င္ အ္ ိုပါ ေက ာင္ူးသာူး၏ ေနရာက ို 
ပယ္ခ မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေက ာင္ူးအပ္ရန္ထ ိုင္ခံိုေနရာလြတ္အာူး ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚရွ  အျခာူး အရည္အခ င္ူးျပည့္မီွသည့္ ေလွ ာက္ထာူးသ တစ္ဦူးထံသ ို႔ ကမ္ူးလွမ္ူးေပူးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေက ာင္ူး၏ ပထမ္ိုံူးေန႔တြင္ ေနရာရႏ ိုင္ရန္အတြက္  မ မ အာူး သတ္မွတ္ေပူးထာူးသည့္ အထ ူးျပဳေက ာင္ူးတြင္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနသည့္ 
ေနရာမ ာူးအာူး ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးပါ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ေပူးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 



 ေက ာင္ူးသာူးသစ္မ ာူးက ိုၾသဂိုတလ္ 25, 2023ေနာက္ပ ိုင္ူးတြင္ လက္ခံေတာ့မည္ မဟိုတ္ပါ ေရြူးခ ယ္မခံရေသာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2024 - 2025 ေက ာင္ူးပညာသင္ႏွစ္အတြက္ 
ျပန္လည္ေလွ ာက္ထာူးေကာင္ူး ေလွ ာက္ထာူးႏ ိုင္ပါသည္။ Georgia မ လတနူ္းႀက ဳ  အစအီစဥ္၏ လမူ္းၫႊန္ခ က္မ ာူးအရ ေစာင့္္ ိုငူ္းစာရငူ္းပါ မ လတနူ္းႀက ဳ ေလ ွာကထ္ာူးသ မ ာူးသည ္
တစႏွ္စ္ပတလ္ိုူံး ထ ိုင္ခိုံေနရာ လစလ္ပ္သညႏွ္င့္ ေနရာခ ထာူးေပူးမညျ္ဖစသ္ည္။ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးေပၚမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးသည္ 2023 - 2024 အလ ိုအေလ ာက္ က ပန္ူး 
မဲေရြူးခ ယ္မႈလိုပ္ငန္ူးစဥ္အခ  န္မွ ၎တ ို႔၏ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူး နံပါတ္ ပါ၀င္ေသာ အသ ေပူးအေၾကာင္ူးၾကာူးခ က္အာူး လက္ခံရရွ မည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လ ိုင္ူးႏွင့္ စာ႐ိုြက္ျဖင့္ 
ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ School Choice အစီအစဥ္၏ အြန္လ ိုင္ူးအေကာင့္သ ို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ၿပီူး မ မ တ ို႔၏ ေစာင့္္ ိုင္ူးစာရင္ူးက ို ၾကည့္ရႈႏ ိုင္ပါသည္။ 

 ေရြူးခ ယ္ခံရေသာ ေလွ ာက္ထာူးသ မ ာူးသည္ အစီအစဥ္ စာရင္ူးသြင္ူး ေနာက္္ံိုူး သတ္မွတ္ရက္အမီွ အစီအစဥ္အတြင္ူး ကမ္ူးလွမ္ူးသည့္ ေနရာခ မႈအာူး လက္ခံ သ ို႔မဟိုတ္ ျငင္ူးပယ္မႈ 
ျပဳလိုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျငငူ္း္နခ္ က ္

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္ူးခရ ိုင္ (DCSD) သည္ စည္ူးမ ဥ္ူးမ ာူး၊ မ ၀ါဒမ ာူး၊ လိုပ္ငန္ူးစဥ္မ ာူး။ အစီအစဥ္လမ္ူးညႊန္ခ က္မ ာူး၊ ေန႔စြဲမ ာူး၊ သင္ရ ိုူးညႊန္ူးတမ္ူးမ ာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ ာူး 
အစရွ သည္တ ို႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွ ေသာ ဤထိုတ္ေ၀မႈအတြင္ူးရွ  ေဖာ္ျပခ က္တစ္စံိုတစ္ရာအာူး ၾက ဳတင္သတ ေပူးျခင္ူးမျပဳဘဲ သ ို႔မဟိုတ္ ထ ိုသ ို႔တာ၀န္မရွ ဘဲ ေျပာင္ူးလဲႏ ိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရူးက ို ထ န္ူးသ မ္ူးရရွ ထာူးသည္။ 

ၾက ဳတင္ မသ မျမင္ႏ ိုင္ေသာ အေျခအေနမ ာူးေၾကာင့္ငွာ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး မည္သည့္ School Choice အစီအစဥ္တြင္မ္ ို ေနရာခ ထာူးသည့္ အခြင့္အာူး DCSD မွ ထ န္ူးသ မ္ူးရရွ ထာူးသည္။ 

ဤလက္ကမ္ူးစာေစာင္အာူး ဖတ္ရႈရန္ ပ က္ကြက္ျခင္ူးေၾကာင့္ မ ဘမ ာူး ႏွင့္ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအာူး ဤတြင္ ေဖာ္ျပထာူးသည့္ စည္ူးမ ဥ္ူးစည္ကမ္ူးမ ာူး ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ာူးတ ို႔မွ 
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