
BURMESE 

တစ္ၿပ ိဳငတ္ည္းျဖစေ္သာ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ အတြက္ လ ိုအပ္မႈမ ားက ို ဖယ ္္ား ပစ္ န္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ လကူ ိုယတ္ ိုင္ျဖင့္ 
သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား လာမည့္ ၾသဂိုတလ္၊ 2021 ခိုု္ႏစ္ မ္စတင္မည္ျဖစပ္ါသည္၊ သ ို႔ေသာ္လည္း ခ  ိုငမ္္ မ သားစိုမ ားအား လကူ ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ 
ေလလ့ာသငယ္မူႈအား ျငင္းပယ္ၿပ း အြနလ္ ိုင္း နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ ေ ြးခ ယ္မ ားတြင္ ပါဝငသ္ည့္ ေ ြးခ ယ္ခြင့္က ို ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အြန္လ ိုင္း နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ ေ ြးခ ယမ္ ားသည္ ေက ာင္းသားမ ားအား  FLEX Academy ၊ Georgia အြန္လ ိုင္းနည္းပညာဆ ိုင ္ာ ေက ာင္းမ္ 
အြန္လ ိုင္း နည္းပညာဆ ိုင္ ာျဖင့္ ဆ ာ၊မမ ား တ ို႔မ္တဆင့္၊ သ ို႔မဟိုတ္ ခ  ိုင္ေက ာင္းမတ္ဆင့္ ခန္႔အပ္္ားသည့္ အြနလ္ ိုင္း နည္းပညာဆ ိုင ္ာျဖင့္ 
ဆ ာ၊မမ ား တ ို႔မတ္ဆင့္ ေလလ့ာသငယ္ူခြင့္   ္ မည္ျဖစပ္ါသည။္ 
မ ဘမ ားအေနျဖင္ ့ကေလး တစ္္  းစ  အတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ ကမ္ခ မ္  ေအာက္ပါ အခ က္မ ားက ို ္ည့္သြင္းစ္္းစားသင့္သည္ - 

• အကယ္၍ လကူ ိုယတ္ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယမူႈအား ျငင္းပယ္ၿပ း အြနလ္ ိုင္း နည္းပညာ ျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္မူႈက ို 
သင့္ကေလးအတြက္ သင ္ေ ြးခ ယခ္ခ့ပါက ဝန္္ မ္းေ း ာု္ႏင့္ အခ  န္ဇယားေ း ာမ ားေၾကာင့္ ေ ြးခ ယ္မႈမ္ာ  
ပညာသင္ု္ႏစ္၏ု္ႏစ္ဝက္စာ သင္ကာလ-ၾကာ ည္္ ေဆာင္ ြကမ္ႈျဖစသ္ည္။  သင့္ကေလးအတြက္ 
စာသင္ု္ႏစ္၏ဒိုတ ယု္ႏစ္ဝက္ကာလအတြက္ လကူ ိုယတ္ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသငယ္ူမႈ ေ ြးခ ယ္မႈ သ ို႔ ေျပာင္းလခ န္ 
ုႏ ိုဝငဘ္ာလ 2021 ခိုု္ႏစ္တြင္ ျပိဳလိုပခ္ြင့္  ္ ပါမည္။ 

• အြန္လ ိုင္း နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္ူမႈသည္ ေက ာင္းသားတ ိုင္းအတြက ္အေကာင္းဆံိုး မဟိုတ္ပါ။ အခ  ိဳ႕ေသာ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ အြနလ္ ိုင္း နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္မူႈ ပတ္ဝန္းက င္္ခတြင ္ပညာေ းပ ိုင္းဆ ိုင္ ာ၊ 
လူမႈေ းဆ ိုင ္ာ သ ို႔မဟိုတ္ စ တခ္ံစားမႈဆ ိုင ္ာ ေကာင္းမြနစ္ြာအလ ိုကသ္င့္ျပိဳမူျခင္း မျပိဳလိုပု္ႏ ိုင္ပါ။ မ ဘမ ားအေနျဖင့္ 
2021-2022 ခိုု္ႏစ္ ေက ာင္းစာသငု္္ႏစ္အတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မခ မ္   အြနလ္ ိုငး္ နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသင္ယမူႈ 
ပတဝ္န္းက င္္ ခတြင္ မ မ တ ို႔၏ကေလး မညက္ခ့သ ို႔ ခ  တ္ဆကပ္ါဝငသ္ည္ု္ႏင့္ စြမ္းေဆာငု္ႏ ိုင္သညက္ ို ္ည့္သြင္းစ္္းစား 
သင့္ပါသည။္ 

• အလယတ္န္းု္ႏင့္ အ္ကတ္န္းေက ာင္းသားမ ားသည္ FLEX Academy ၊ Georgia အြန္လ ိုင္းနည္းပညာဆ ိုင္ ာ 
ေက ာင္းမ္ အြန္လ ိုင္း နည္းပညာဆ ိုင္ ာ သင ္ ိုးမတ္ဆင့္၊ သ ို႔မဟိုတ္ ခ  ိုင္ေက ာင္းမတ္ဆင့္ သ ို႔မဟိုတ္ မ မ တ ို႔၏ 
ေဒသခံ ေက ာင္းမ ား၌ ခန္႔အပ္္ားသည့္ FLEX Academy ဆ ာ၊မမ ား တ ို႔မ္တဆင့္ တက္ေ ာက္ုႏ ိုင္ပါသည။္ 
မ္တခ္ က္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ အျခားေက ာင္းမ ားမ္ ဆ ာ၊မတ ို႔က သင္ၾကားမႈျပိဳလိုပု္ႏ ိုင္သည္။ 

• မူလတန္းေက ာင္း ေက ာင္းသားမ ားသည္ ခ  ိုငေ္က ာင္းတစ္ဝန္းလံိုးုႏ္င့္ မ မ တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ား၌ ခန္းအပ္္ ားသည့္ 
ဆ ာ၊မမ ားတ ို႔မ္ ကမ္းလ္မ္းသင္ၾကားေပးေသာ ေက ာင္း-အေျချပိဳ အြန္လ ိုင္းနညး္ပညာဆ ိုင္ ာ ေလလ့ာသင္ၾကားမႈ 
သင ္ ိုးမ ား္ခတြင္ တက္ေ ာကပ္ါဝငု္ႏ ိုင္ပါသည္။ 

• အြန္လ ိုင္းနည္းပညာဆ ိုင္ ာျဖင့္ ကမ္းလမ္္းသင္ၾကားေပးေသာ သင္  ိုးမ ားသည္ ေက ာင္း၌ လကူ ိုယတ္ ိုင္ 
တက္ေ ာကသ္ည့္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္   ္ ုႏ ိုင္မႈမ ား္က္ အကန္႔အသတ္ ပ ို ္ ုႏ ိုင္သည။္ ္ပမာအားျဖင့္၊  
International Baccalaureate ၊ Montessori ၊ Dual Language Immersion ၊ သ ပၸံဆ ိုင္ ာ က   ယာမ ားု္ႏင့္ 
နည္းစနစမ္ ား (STT)၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေလလ့ာမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေန ာခ ္ ားမႈမ ား အခ  ိဳ႕၊ ကမၻာ ့ဘာသာစကား 
သငတ္န္းမ ား အခ  ိဳ႕ ု္ႏင့္ စြမ္းေဆာင္ ည္-အေျချပိဳ သငတ္န္းမ ားအခ  ိဳ႕ တ ို႔က ို အြန္လ ိုင္း နည္းပညာျဖင့္ 
ကမ္းလ္မး္သင္ၾကားျခင္း မျပိဳလိုပပ္ါ။ 

• မ သားစိုတစ္စိုသည ္အြနလ္ ိုင္း နည္းပညာဆ ိုင ္ာျဖင့္ ေလ့လာသငယ္ူမႈက ို ေ ြးခ ယ္ခခ့ လ္ င္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ 
တစ္ၿပ ိဳငတ္ည္းျဖစေ္သာ (ဆ ာမ္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈက ို တ ိုက ္ ိုက္္ ိုတလ္ႊင့္ျခင္း) ုႏ္င့္ တစ္ၿပ ိဳငတ္ည္းျဖင့္မဟိုတေ္သာ 
(ဆ ာမ္ သင္ၾကားပ ို႔ခ  သည့္ အခ  န္အတြင္း၌ မဟိုတ္ေသာ) ေလလ့ာသငယ္ူမႈမ ား္ခတြင္ အျပည့္အဝ 
တက္ေ ာကပ္ါဝင ္ပါမည။္ ေန႔စ္္ တက္ေ ာက္မႈက ို ၾကည့္ ္ိဳစစေ္ဆးမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 
အဆ ိုပါ အခ က္အလက္မ ားက ို မ သားစိုမ ားသ ို႔ လာမည့္ ဇြနလ္ 25  က၊္ 2021 ခိုု္ႏစ ္တြင ္Infinite Campus မ္တဆင့္ ုႏ္င့္ ေက ာင္း မကဆ္င္ဂ ာ 
(School Messenger) အသ ေပးခ က္ မတ္ဆင့္ ေပးပ ို႔ေပးမည္ ျဖစပ္ါသည္။ မ မ တ ို႔၏ ကေလးမ ားအတြက ္လကူ ိုယတ္ ိုငျ္ဖင့္ ေလလ့ာသငယ္မူႈအား 
ျငငး္ပယၿ္ပ း အြနလ္ ိုငး္ နညး္ပညာ ျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္မူႈက ို ေ ြးခ ယေ္သာ မ သားစိုမ ားကသာလ ္င ္Infinite Campus (မ ဘေပၚတယလ္)္ ခ္တြင ္
  ္ ုႏ ိုငေ္သာ အြနလ္ ိုငး္ ေၾကာ္ျငာ ခ ကက္ ို ျဖည့္စြက ္မညျ္ဖစပ္ါသည။္ ျငငး္ပယျ္ခငး္-ေ ြးခ ယမ္ႈ ေဖာငပ္ံိုစကံ ို ေနာကဆ္ံိုး္ားေပးပ ို႔  မည့္ေန႔မာ္ ဇလူ ိုငလ္ 
2  က၊္ 2021 ခိုု္ႏစ၊္ ည 11:59 နာ  အခ  နျ္ဖစပ္ါသည။္ 
 
အကယ္၍ Infinite Campus ္ခတြင္ သင္ မ ဘေပၚတယ္လ ္အေကာင့္ မ ္ ခခ့ပါက သ ို႔မဟိုတ္ အကူအည လ ိုအပ္ခခပ့ါက ေဒသခံေက ာင္းသ ို႔ 
အလိုပ ္က္မ ား အတြင္း၌  678-676-  ျဖင့္ ေခၚဆ ိုုႏ ိုင္ပါသည။္ 
 
Infinite Campus ္ခတြင္ မ ဘေပၚတယ္လ္ အေကာင့္ တစ္ခိုဖြင့္ န္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ုႏ္ ပ္ပါ -  
https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Finfinite-campus%2F&data=04%7C01%7CLupe_McMurray%40dekalbschoolsga.org%7C15b90105c0344a0188ea08d93b16c5b2%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637605791258724570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BlcEy5RsCSW6R2s2CV5lQ9wEVpr9PgvdxS0Tq2SEeDg%3D&reserved=0

	Phone Number: 


