BURMESE
ပတင္းေ ုႏွငး္ နြာက္ဆံးေ ပ ပင္မမ
စ ္းေမံမႈမခြားေ
( ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မႈ)

လႊတလ
္ ပ္္ြာစ ္ြာရင္းေ ပးေပစငးေ္ မႈ 2019
္တင္္ခ်ိန္ - ဇန္နဝါရီလ 7 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ နံနက္ 9:00 နြာရီ

ၿပီးေဆံးေ္ခ်ိန္ -

ဖ ဖဖဝါရီလ 8 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ ည န 4:00 နြာရီ

ဤဝင္းေဒ်ိးေး၌ လ်ိအပ္ ပြာ ္ြာရစက္္ြာတမ္းေမခြားေအြားေလံးေုႏွင္းအတင့္အတူ တင္လြာ ပြာ လွခြာက္လႊြာမခြားေ အ္ခ်ိန္မွန္ ပါပည္။

လွခြာက္လႊြာမခြားေအြားေလံးေက်ိ အစန္လ်ိင္္းေမွတဆင္း လွခြာက္တင္ရန္

လ်ိအပ္ပည္။
Senate Bill 10 (SB10) လွခြာက္လႊြာမခြားေက်ိ ဖ ဖဖဝါရီလ 28 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ ည န 4:00 နြာရီ အထ်ိ လက္္ံပါပည္။
မွတ္
္ ခက္ 1.

အပံးေ ပ ပင့္အတူ အပ္္မခြားေပည္ အ ကြာင္းအပ္္ ဖစငးရ
္ ပါမည္

2.

အပံးေ ပ ဆပဳဆဲ အီးေ မးေလ္ လ်ိပ္္ြာ ပးေပါ

3.

အ ၾကြာင္းေၾကြားေ္ခက္မခြားေအြားေလံးေက်ိ အီ
အီးေ မးေလ္ ဖင္းပြာလွခင္ ဆြာင္ရက
စ ပ
္ ည္။

4.

ပင္း အီးေ မးေလ္ အဝင္္ြာမခြားေက်ိ မၾကြာ္ဏ ၾကည္းရွ ္္္ ဆးေပါ

ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မႈ ဝႈ ္ဆဒ္
်ိ အတစက္ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
လွခြာက္လြာႊ အတစက္ http://www.yourchoicedekalb.org
ကခြာင္းေအြားေ လွညးပ
္ တ္ၾကည္းရွ ရန္ နရ္မ
စပဳဆဲ ခြားေ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice
္မ္းေပပ္ၾကည္းရွ ္င္းေအတစက္ လွခြာက္ထြားေပင့္အတူမခြားေပည္ DeKalb အထက္တန္းေဝ်ိဇဇြာ ကခြာင္းေ ုႏွငး္ (DSA) DeKalb အ ္္ံပညြာမင့္အတူလတန္းေ ကခြာင္းေမခြားေပ်ိရ (DESA) ပထမဦးေဆံးေ ပ လပ္ရ
မည္မွြာ

ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မႈ လွခြာက္လႊြာအြားေ အစနလ
္ ်ိင္းေမွတဆင္း လွခြာက္တင္ရမည္ ဖ္္ၿပီးေ ဒတ်ိးအ္ခက္မြာွ - ္မ္းေပပ္ၾကည္းရွ ္င္းေအတစက္ လွခြာက္လႊြာ အထပ္က်ိ ကခြာင္းေပ်ိရ တ်ိက္ရ်ိက္

္ြာတ်ိက္ ဖင္း ပ်ိရမဟတ္ ပးေပ်ိရ လြာပါ။
IB Prep (Gr. 9, 10) & IB Diploma (Gr. 11, 12) Tucker အထက္တန္းေ ပ်ိရမဟတ္ Druid Hills အထက္တန္းေ ပ်ိရမဟတ္ MLK, Jr. အထက္တန္းေ ကခြာင္းေမခြားေပ်ိရ
လွခြာက္ထြားေပင့္အတူမခြားေပည္ ပထမဦးေဆံးေ ပ လပ္ရ မည္မွြာ - ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မႈ လွခြာက္လႊြာအြားေ အစနလ
္ ်ိင္းေမွတဆင္း လွခြာက္တင္ရမည္။ ဒတ်ိး အ္ခက္မြာွ - IB လွခြာက္လႊြာ ္ြာရစက္မခြားေက်ိ
အီးေ မးေလ္ တ္္ ္ြာင္ ထပဳဆဲတစင္ IB ကခြာင္းေတ္္ ကခြာင္းေ္ီပရ်ိ ပီးေပန္ရ လွခြာက္တင္ပါ။
DSA & DESA ္မ္းေပပ္ၾကည္းရွ ္င္းေ ုႏွငး ္ IB Prep ပ်ိရမဟတ္ IB အြာင္လက္မတ
ွ ္ လွခြာက္လြာႊ ္ြာရစကမ
္ ခြားေ - ဖည္း္စက္ုႏ်ိင္ ပြာ pdf လွခြာက္လႊြာပံ္ံက်ိ ဒါင္းေလတ္းင့္အတူရန္
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. ** လွခြာက္လႊြာအြားေ ဆးဖ္ မလပ္ရ ပးေပါ။
DeKalb အ ္ြာပ်ိင္းေ ကြာလ်ိပ္ ကခြာင္းေ အကး္ဒမီ (Early College Academy) - pdf လွခြာက္လႊြာပံ္ံက်ိ ဒါင္းေလတ္.င့္အတူရန္http://www.deca.dekalb.k12.ga.us ** လွခြာက္လႊြာမခြားေက်ိ
DECA ပ်ိရ တ်ိက္ရက္
်ိ
ပးေပ်ိရရပါမည္။
ထြာက္ကင့္အတူ ပ ္င္တြာ

ထြာက္ကင့္အတူ ပ ္င္တြာပည္ ဇန္နဝါရီလ 7 ရက္၊ 2019 မွ ဖ ဖဖဝါရီလ 8 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္ အထ်ိဖစငးလ
္ ွ္္ပါပည္ - တနလၤြာ နရ - ပြာၾကြာ နရ၊ နံနက္ 9:00 နြာရီ -

ည န 4:00 နြာရီ၊ ပ်ိတ္ရက္မခြားေမွလႊပဳဆဲ ။ တည္ရွ်ိပည္း နရြာ 1192 Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002.
ထြာက္ကမ
င့္အတူ အ
ႈ တစက္ ဖန္းေ ္ဖဆ်ိရန္

ဇန္နဝါရီလ 7 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္ - ဇၿပီလ 15 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ နံနက္ 9:00 နြာရီ - ည န 5:00 နြာရီ။

ဖန္းေနံပါတ္ 678-676-0050
ကံ္မ္းေမပဳဆဲဆ အ ဖရလဒ္မခြားေက်ိ အီးေ မးေလ္ ဖင္းပြာလွခင္ ပးေပ်ိရပါမည္ - မတ္လ 22 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ ည န 5:00 နြာရီ
နြာက္ကခပည္း လွခြာက္လြာႊ မခြားေ က်ိ

ဖ ဖဖဝါရီလ 8 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ ည န 4:01 နြာရီ၊ ၾပဂတ္လ 30 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္၊ ည န 4:00 နြာရီ အထ်ိ

လက္္ံပါပည္။ နြာက္ကခပည္း လွခြာက္လႊြာ မခြားေက်ိ ္ြာင္းဆ်ိင္းေမႈ ္ြာရင္မခြားေ နရြာရရွ်ိပည္းအ္ါး၌ ပြာလွခင္ ္ဥ္းေ္ြားေပံးေပပ္မႈ ပ လပ္မည္ ဖ္္ပါပည္။
အလပ္ပမြားေ ဖ္္ ကခြာင္းေပြားေ လႊပဳဆဲ ပြာင္းေ ္င္းေ လွခြာက္လြာႊ မခြားေ အတစက္ http://www.yourchoicedekalb.org. ္စင္ ပ ထြာက္္ံ္ခက္မခြားေက်ိ ဇစန္လ 1 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္ နြာက္ပ်ိင္းေတစင္ပြာ
SY19-20 အတစက္ အလပ္္န္ရ ္င္းေ အတည္ ပ ္ခက္ အ ပဖတစင္အ ္္ံၿပီးေ လင့္အတူရအရင္းေအ မ္္ဆ်ိင္ရြာ ၿမ်ိ ႕ တြာ္ ္ီမံ္န္ရ္စပဳဆဲ ရးေ အဖစ႕ပဳဆဲ မွ ဆြာင္ရစက္ပစြားေမည္ ဖ္္ပါပည္။
ကၽစုႏ္ပ္တရအ
်ိ ြားေ ဆက္ပး
စ ရ
္ န္
ဖန္းေနံပါတ္ 678-676-0035/0050
ကခြာင္းေအ္ခက္အလက္ - ကခြာင္းေပ်ိရ တ်ိက္ရ်ိက္ ဖန္းေ ္ဖပါ
ပး္းပ
င့္အတူ ရ ်ိ ဆြာင္ ရးေ - 678-676-1333
အီးေ မးေလ္ school_choice@dekalbschoolsga.org
ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မရ
ႈ းေပ်ိ
ံ ရ ဇန္နဝါရီလ 7 ရက္၊ 2019 ္ုႏွ္္ မတ်ိင္မွီ ုႏွငး ္ ဧၿပီလ 15 ရက္၊
2019 ္ုႏွ္္ နြာက္ပင္
်ိ းေ။
1701 Mountain Industrial Boulevard
Stone Mountain, GA 30083

လႊတလ
္ ပ္္ြာစ ္ြာရင္းေ ပးေပစငးေ္ မႈ ကြာလအတစငးေ္ ကခြာင္းေ ရစးေ္ခး္မရ
ႈ းေလ်ိ
ံ ပ္
္ ြာ
1192 Clarendon Avenue
Avondale Estates, GA 30002
တနလၤြာ နရ - ပြာၾကြာ နရ၊ နံနက္ ္ 99 နြာရီ - ည န 4 99 နြာရီ အထ်ိ၊
ပ်ိတ္ရက္မခြားေမွလပဳဆဲႊ

