
BURMESE 

  

 
လကခ္ရံရ ွိေၾကာငး္ အတညျ္ပဳခ်က ္2021-2022 DCSD ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတ္စညး္ကမး္ 

DeKalb ေကာင္တီခရွိိုင္ေက်ာင္းသည္ DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ကွိို  to၎၏ မွိသားစိုမ်ားထံသွိို႔ ေက်ာင္းစာသင္ႏ စ္ ႏ စ္စပွိိုင္းတြင္ 
ႏ စ္စဥစ္ီစဥေ္ပးအပ္ေလ့ရ ွိပါသည္။ DCSD ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တြင္ ခရွိိုင္၊ အျပဳအမူ ေမ ်ာ္လင့္ခ်င္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏ င့္ မွိဘ တွိို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏ င့္ တာဝန္ဏတၲရားမ်ား တွိို႔ႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး အဓွိက အခ်က္အလက္မ်ားကွိို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 2021-2022 ေက်ာင္းစာသင္ႏ စ္အတြက္  
ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ကွိို ခရွိိုင္မ  မွိသားစိုမ်ားအားလံိုးထံသွိို႔ အီလက္ထေရာနစ္ပံိုစံျဖင့္ ေပးပွိို႔သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ ၎သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လင့္ခ္၌ ရယူႏွိိုင္ၿပီး ဘာသာျပန္္ ွိိုထားသည့္ ပံိုစံမ်ားကွိိုလည္း စီစဥ္ေပးမညျ္ဖစပ္ါသည္ - https://www.dekalbschoolsga.org/student-support-
intervention/student-relations. 

အ္ွိိုပါ ကၽြႏ္ိုပ္တွိို႔၏ အီလက္ထေရာနစ္ပံိုစံျဖင့္ ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း  ကွိို အေၾကာင္းရငး္ တစ္ခိုခိုေၾကာင့္ သင္ မရရ ွိႏွိိုင္ခခ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
သင့္ကေလး၏ေက်ာငး္ သွိို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းသား ္က္္ံေရး ဌာနသွိို႔ 678-676-1811 ျဖင့္ ေခၚ္ွိို္က္သြယ္ျခင္းျဖင့္မွိတၲၲဴကူးပံိုႏ ွိပ္ထိုတ္ထားသည့္ 2021-
2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ကွိိုရယပူါ။ ထွိို႔အျပင္ studentrelations@dekalbschoolsga.org သွိို႔လည္း အီးေမးလ္ေပးပွိို႔ျခင္းျဖင့္ 
ပံိုႏ ွိပ္ထိုတ္ထားသည့္မွိတၲၲဴတစ္ေစာင္ကွိို ေတာင္း ွ္ိိုႏွိိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္းသား၏ နာမည္အျပည့္အစံို ႏ င့္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္း ကွိိုပါ 
သင့္ေတာင္း ွ္ိိုမ ႏ င့္အတူ ထည့္သြင္းေရးသားပါ၊ ထွိို႔ေနာက္ မွိတၲၲဴ တစ္ေစာင္ကွိို ေက်ာင္းသား၏ ပရွိိုဖွိိုင္းလ္ေပၚရ ွိ မူလလွိပ္စာသွိို႔ ေပးပွိို ႔ေပးပါမည္။ 

မွိဘ/အိုပ္ထွိန္းသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္  ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း  ကွိို ဖတ္ရ ဳရန္၊ ၎အား သင့္ေက်ာင္းသားႏ င့္အတူ 
ျပန္သံိုးသပ္္န္းစစ္ျခင္းႏ င့္ ေ္ြးေႏြးျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ သင္၌ တာဝနရ္ ွိပါသည္။   ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း  ထခတြင္ ပါဝင္သည့္ အေရးႀကီး 
အခ်က္အလက္မ်ားမ ာ - 

· FERPA, PPRA, ESSA, Section 504 ႏ င့္ IDEA မ်ား အပါအဝင ္ ဖယဒ္ရယ ္ ဥပေဒအရ မွိဘ ႏ င့္ ေက်ာငး္သား အခြင့္အေရးမ်ား 
အသွိေပးခ်ကမ္်ား 

· မသငမ္ေနရ တကေ္ရာကမ္  ဥပေဒအရ မွိဘတာဝနမ္်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာနး္ခ်ကအ္ရ မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ေသ အစရီငခ္တံငျ္ပမ ၊ ESSA ႏ င့္ 
ကလပအ္သငး္မ်ား သွိို႔မဟိုတ ္အဖြခ႕အစညး္မ်ား ထခတြင ္ေက်ာငး္သား မပါဝငရ္န ္္ံိုးျဖတေ္ရြးခ်ယမ္  အတြက ္မွိဘ အခြင့္အေရး အပါအဝင္ 
ျပညန္ယ ္ဥပေဒ လွိိုအပခ္်ကမ္်ား 

· ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္၊ ထွိို႔အျပင ္ ခရွိိုင ္ ၾကားနာျခငး္ လိုပင္နး္စဥ ္ ႏ င့္ မသနမ္စြမး္ျဖစသ္ည့္ ေက်ာငး္သားမ်ား၏ 
စညး္ကမး္ခ်ကမ္်ားအပါအဝင ္စညး္ကမး္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ်ားႏ င့္ပတသ္ကသ္ည့္ အခ်ကအ္လက ္

· အငတ္ာနက ္ႏ င့္ နညး္ပညာ္ွိိုငရ္ာအသံိုးျပဳမ ၏ ေမ ် ာ္လင့္ခ်ကမ္်ားတွိို႔ျဖစပ္ါသည။္ 
 
ေအာက္တြင္ လက္မ တ္ေရးထွိိုးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္သည္  2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ကွိို လက္ခံရရ ွိေၾကာင္း 
အသွိအမ တ္ျပဳပါသည္။ စာရြက္စာတမ္း၊ ဘတ္စည္းကမ္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဘတ္စကား က်င့္ဝတ္စည္း ကမ္းမ်ား၊ ႏ င့္ လံိုၿခံဳမ ္ွိိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ်ား 
တွိို႔၏ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကွိို မဟာဌာနမ  အဖြခ႕ဝင္မ်ား သွိို႔မဟိုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား တွိို႔က ျပန္လည္သံိုး သပ္မ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
စာရြက္စာတမ္းႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္၏ ကေလးႏ င့္ ေ္ြးေႏြးမည္ျဖစ္ သည့္အျပင္ ကၽြႏ္ိုပ္၏ ကေလးသည္ 2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ 
က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ကွိို သွိရ ွိနားလည္ရန္ လွိိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၎အား လွိိုက္နာရန္၊ လူကွိိုယ္တွိိုင္ကွိိုယ္က်ျဖင့္ ႏ င့္ အြန္လွိိုင္းနည္းပညာ ္ွိိုင္ရာျဖင့္ 
သင္ၾကားပွိို႔ခ်မ  ေက်ာင္းခ ွ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ လွိိုက္နာရမည့္ ကၽြႏ္ိုပ္ကေလး၏ ေက်ာင္းမ  သတ္မ တ္ထားသည့္ အျခားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကွိိုလည္း  
လွိိုက္နာလိုပ္ေ္ာင္ရန္လွိိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ိုပ္နားလည္ပါသည္။  က်င့္ဝတ္မ  ကၽြႏ္ိုပ္နားမလည္သည့္ အစွိတ္အပွိိုင္းမ်ားကွိို မဟာဌာန သွိို႔မဟိုတ္ 
ဝန္ထမ္းအဖြခ႕ဝငမ္်ားအာ ရ င္းလင္းေစရန္လည္း ကၽြႏ္ိုပ္ တွိိုက္တြန္းႏ ွိးေ္ာ္ ပါသည္။ သည့္အျပင္ 2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ကွိို 
အသွိအမ တ္ျပဳ လက္ခံျခင္း မျပဳပါက 2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ထခတြင ္ ပါဝငသ္ည့္ အခ်ကအ္လက ္ မ်ားႏ င့္စပလ္်ဥး္၍ 
ကၽြႏ္ိုပက္ေလး၏ မညသ္ည့္တာဝနဝ္တရၲားကွိိုမ ်   လြတၿ္ငွိမး္ ခြင့္ရ ွိမည ္မဟိုတေ္ၾကာငး္ကွိိုလညး္ ကၽြႏ္ိုပန္ားလညပ္ါသည။္ 

 

 

 



BURMESE 

ေက်ာငး္သား ေႏြရာသ ီေက်ာငး္/အစအီစဥ ္တာ၀န၀္တရၱားမ်ား 
2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ မ်ားထခတြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ 
ျပည္နယ္၊ ေဒသခံ ႏ င့္ ဖယ္ဒရယ္အစွိိုးရ ဥပေဒ မ်ားအားလံိုးကွိို 2021-2022 ေက်ာင္းစာ သင္ႏ စ္ အတြင္းႏ င့္ လာမည့္ 2021-2022 ေႏြရာသ ီ
ပရွိိုဂရမ္မ်ားအားလံိုး အတြင္းတြင္ လွိိုက္နာေ္ာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္၌ တာဝန္ရ ွိသည္မ ာ ကၽြႏ္ိုပ္ နားလည္ေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္။  2021-2022 ေက်ာင္းစာ 
သင္ႏ စ္ အတြင္းႏ င့္ 2022 DeKalb ေကာင္တီ ခရွိိုင္ေက်ာင္း ေႏြရာသီေက်ာင္း/ပရွိိုဂရမ္မ်ား အားလံိုး အတြင္း၌ ခ ွ်ိဳးေဖာက္ခခ့ပါက  2021-2022 DCSD  
ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ ထခတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတွိိုင္း ေနာက္္က္တြခ္ ွိိုးက ွ်ိဳးအ္င့္မ်ားကွိို ခ်က္ခ်င္း ခံရမည္ကွိိုလည္း ကၽြႏ္ိုပ္ 
နားလည္ပါသည္။ 

 
DeKalb County ခ႐ိုွိိုငေ္က်ာငး္နယေ္ျမ 

ေက်ာငး္ လံိုျခံဳအႏၱရာယက္ငး္ေရး္ွိိုငရ္ာ ကတွိအာမခခံ်က ္
ကၽြႏ္ိုပ္တစ္ဦး၏ ေရြးခ်ယ္မ မ်ားႏ င့္ လိုပ္ေ္ာင္ခ်က္မ်ားသည္ DeKalb ေကာင္တီ ခရွိိုင္ေက်ာင္းတစ္ေလ ်ာက္လံိုးရ ွိ အျခားေသာ 
ေက်ာင္းသားေျမာက္မ်ားစြာတွိို႔ႏ င့္ ေပါင္းလွိိုက္သည့္အခါ ေျပာင္းလခတွိိုးတက္မ ကွိို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ကၽြႏ္ိုပ္ နားလည္ အတည္ျပဳပါသည္။  
ဤကတွိအာမခံခ်က္အား အသွိအမ တ္ျပဳလက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ိုပ္သည္ ကြ်ႏ္ိုပ္တွိို႔၏ ေက်ာင္းမ်ား လံိုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍ ေအာင္ျမင္မ မ်ား ျပဳလိုပ္ႏွိိုင္ေစရန္ 
ကြ်ႏ္ိုပ္၏ တစ္စွိတ္တစ္ပွိိုင္းအား ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကြ်ႏ္ိုပ္သည္ ေက်ာင္းသားေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ႏွိိုင္သည္ဟို ကြ်ႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။  ကြ်ႏ္ိုပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စရွိိုက္အမူအက်င့္အား ျပသႏွိိုင္သည္ဟို 
ကြ်ႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။  ကြ်ႏ္ိုပ္ ၾကွိဳးစားလိုပ္ေ္ာင္သည့္အခါတြင္ ကြ်ႏ္ိုပ္ ေအာင္ျမင္မည္ဟို ကြ်ႏို္ပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္၊ သွိို႔ျဖစ္ရာ ကြ်ႏ္ိုပ္သည္ ေန႔စဥ္ 
အေကာင္း္ံိုး ၾကွိဳးစား ေ္ာင္ရြက္သြားပါမည္။  ကြ်ႏ္ိုပ္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏွိိုင္ပါသည္။  ကြ်ႏ္ိုပ္ သင္ယူေလ့လာသြားပါမည္။  ကၽြႏ္ိုပ္၏ ေက်ာင္းလံိုၿခံဳမ အား 
္က္လက္ကူညီထွိန္းသွိမ္းရန္ ေက်ာင္းသား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအတြင္း၌ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကွိို လွိိုက္နာေ္ာင္ရြက္ရန္ ကတွိေပးအာမခံပါသည္။  
အတည္ ထိုတ္ျပန္ထားေသာ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ ွ်ိဳးေဖာက္မ သည္ ခရွိိုင္၏ တရားမ ်တေသာ စီရင္ၾကားနာမ တစ္ခိုအျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း တစ္္ယ္ 
(10) ရက္ အထွိ ေက်ာင္း္ွိိုင္းငံ့ခံရသည့္ ရလဒ္ ရရ ွိႏွိိုင္သည္ကွိို ကြ်ႏ္ိုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  ဤစီရင္မ လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေနာက္္က္တြခ 
အက ွ်ိဳး္က္မ်ားလည္း ရ ွိႏွိိုင္ျပီး၊ ဤတြင္ ေက်ာင္းမ  ကြ်ႏ္ိုပ္ ေက်ာင္းပယ္ထိုတ္ခံရျခင္း သွိို႔မဟိုတ္ အျခားေသာ ေက်ာင္း/အစီအစဥ္တစ္ခိုသွိို႔ ကြ်ႏ္ိုပ္ 
လႊခေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရျခင္းတွိို႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏွိိုင္ပါသည္။ 
 

မသငမ္ေနရ ပညာေရး 
မသင္မေနရ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မ  က်င့္စဥ္၊ ႏ င့္ တက္ေရာက္မ / စည္းကမ္းမ်ားႏ င့္ပတ္သက္သည့္ Georgia ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားကွိို 
လွိိုက္နာမ  မရ ွိျခင္း၏ အကွ်ိဳးရလဒ္မ်ားႏ င့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကွိို ကၽြႏ္ိုပ္ နားလည္ၿပီး အတည္ျပဳပါသည္ (စာမ်က္ႏ ာ 39 ႏ င့္ 42 ရ ွိ 2021-2022 DCSD  
ေက်ာငး္သား၏ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္  ေနာက္ထပေ္သာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ရ ဳပါ)။ 
 

ေက်ာငး္သားအား စစတ္မး္မ်ားတြင ္ပါ၀ငေ္စရနအ္တြက ္သေဘာတခူြင့္ျပဳခ်က ္
ႏ စ္စဥ္ Georgia ပညာေရးဌာနသည္ ဂရွိတ္ 3တန္း မ  12တန္း အထွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္တမ္းမ်ား ေ္ာင္ရြက္ပါသည္။  စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ 
ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ ၊ စွိတ္ပွိိုင္း္ွိိုင္ရာ က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား၊ ကားေမာင္းသည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ 
ေလ့က်င့္ခန္း ႏ င့္ ဓာတ္စာ အစရ ွိသည့္တွိို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအား အမည္မေဖာ္လ ွ်ိဳ႕ ၀ က္ထွိန္းသွိမ္းထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပိုဂ ွိဳလ္ မညသ္ူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ထိုတ္ရန္ မလွိိုအပ္ေပ။  ဤစစ္တမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းခရွိိုင္အား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လွိိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ စမီံေမာင္းႏ င္ထားေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကွိို ပံ့ပွိိုးေထာက္ပံ့၊ အကချဖတ္သံိုးသပ္ႏွိိုင္မည့္ အခြင့္ကွိို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။   စစ္တမ္းမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေ္ာင္ရြက္မ သည္ 
မွိမွိေရြးခ်ယ္မ အရ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္း ျပင္္င္ခ်က္ အပွိိုဒ္ ႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး 2021-2022 DCSD  ေက်ာငး္သား၏ 
က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ စာမ်က္ႏ ာ 66 ေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကွိို ၾကည့္ရ ဳပါ။  ဤစစ္တမ္းသည္ ခရွိိုင္ လံိုျခံဳေရး္ွိိုငရ္ာ စာရင္းစစ္ထမံ  
စစ္တမ္းျဖင့္ သီးျခားျဖစ္ျပီး၊ ကြချပားျခားနားေပသည္၊ ၎ခရွိိုင္လံိုျခံဳေရးစစ္တမ္းမ ာမူ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံိုး ပါ၀င္ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
  Georgia ပညာေရးဌာန ရ ွိ Georgia ေက်ာင္းသား က်န္းမာေရး စစ္တမ္း ထခပါဝင္လိုပ္ေ္ာင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္၏ ကေလးအား ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးပါ။ 
 
  Georgia ပညာေရးဌာန ရ ွိ Georgia ေက်ာင္းသား က်န္းမာေရး စစ္တမ္း ထခပါဝင္လိုပ္ေ္ာင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္၏ ကေလးအား ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းသား အမည္   ေက်ာင္းသား၏ လက္မ တ္   
မွိဘ အမည္   မွိဘ၏ လက္မ တ္   

မွိဘ၏ ဖိုန္းနံပါတ္   


