BURMESE
မၾကာခဏ ေမ့ေ
1.

2019-2020 ခ္းစမ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ာတာကမ

ႊတမ

ပမစာာ စာမမမ့ေပ့

ေ
် မ့ေမးေ
ထ

ာမမ့မႈ

မႈသညမ မမႈသညမ

ာေမ့ခာေ့မ မငာ့္းမ်မ ာေႏ မငာ့ (FAQ)

မႈသညမ် ာခငထေမ၌ ႏ စမပပ

ေမႈသညမ့။ ေံေကမ 9:00 ောမီ၊ ဇေမေဝပမီ

7 မကမ - မႈသညေေ 4:00 ောမီ၊ ေ ေ ဖဝပမီ

၊ ေ ေ ဖဝပမီ

8 မကမ၊ 2019

ခ္းစမ
2.

2019-2020 ခ္းစမ ာတာကမ
ပမထဂမမမမငာ့ာာ့

ႊတမ

ပမစာာ စာမမမ့ေပ့

ာမမ့မႈကာ

၌ မမႈသညမ

Coralwood/Hawthorne မထတမ ကမ၊ Ronald McNair Discovery ေ
Montessori ၊ Senate Bill 10 ၊ Theme ၊ ္းမမ် ာေစာပထမမ့ ေ
3.

ာာေမ

4.

2019-2020 ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ေ

5.

ထမမ့မးတဆမမ် က ာ္မပမေ

းငာကမတမမ္ထမမပပ

မမႈသညမ

မႈသညမ်ေေမာမငာ့တာမမ က ာ္မပမ ေ

းငာကမတမမ္ထမမပပ

ပမေ

8.

ထာပမ

ာကးမ၍ က ာ္မပမ၏ကေ

့

းငာကမော့္ထမမပပ

မႈသညမ၊ ာာေမ

မႈသညမ်ာခငထေမ ္းမမ် မမႈသညမ

ထမမ့)၊ ေဒ
မ

စမတစမခာာ့ ာာေမ

ထပမစာကထ

ထာပမပပ

းငာကမတမမမေမာတာကမ မထဘ၏ာေကာမမ်ကထ က ာ္မပမ
းငာကမ

ႊာာ

မႈသညမ ပဂု

ထကေကငာမမ့

့ မထဘ

ာမမႈသညမာခငမမ့ႏပမႈသညမ်မီမႈဆထမမမာ

ထ႔မုတမ ေောထမမမးေကငာမမ့ စာ

ထ႔မုတမ တမာ့ဝမမာပမေထေမ့

ည

မႈသညမ

းငာကမော့္ထမမပပ

12.

ထာပမခငကမမငာ့ာာ့

ထာေ

ႊာ္းမမ် စာမာကမစာတမမ့ ာေောကမာော့မငာ့ကထ ာာေမ

မႈသညမ။ ေ ာမႏပော့

ေောကမကင

မႈသညမ။

ေကငာမမ့

ာာ့ပပမမႈသညမ။

ထ႔ေ

ာမႏမာ့

ာ့မငာ့ေမာ့ခငးမစပီ့

စနမ့စာ့

ံ့

ပမေပ့္ထမမပပ

မႈသညမ)၊ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈပမထဂမမမ မငာ့ာတာကမ

ႊ

ထာပမပပ

မႈသညမ။

ံ့

မႈသညမ 2019 - 2020 ခ္းစမေကငာမမ့စာ

မမ္းစမာတာကမ ေ

းငာကမ

ႊာမငာ့ ေ

းငာကမတမမ္ထမမမေမ ာေ

ာ့မငာ့ာာ့ မမႈသညမ

းငာကမ

မႈသညမ်ာခငထေမ ္းမမ် မမႈသညမ

ႊာမငာ့ကထ

မႈသညမ့ ေောကမကင
ာာ့

းငာကမ

မႈသညမ်ေောကမ္းမမ် ေကငာမမ့

မႈသညမ။ ေောကမကင

မႈသညမ် ေ

မႈသညမ်ေေမာတာမမ က ာ္မပမမးာေ ာ

ကမမးထ ေေေထမမ

ည ႏ စမမပပမမႈသညမ။

ထမးထမမမႈသညမေမႈသညမ့။

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

့၏ာမမႈသညမ ာခငမမ့္းမ်မ ႏပမႈသညမ်မီ
တမမးထပပ

မႈသညမ် မမႈသညမ

မႈသညမ် ပမထဂမမမ၌တာမမမဆထ

မမ ေ

းငာကမော့ေပ့ ္ထမမပပ

မႈသညမ။

မႈသညမ။

ေမႈသညမ့။

ာ့ မငာ့ကထ ေမာ့ခငးမပပ

မႈသညမ် ေေမာမငာ့တာမမ ႏပမ

မႈသညမ။

ပမပပ

၊ 2019 ခ္းစမေဲေတာမမ ႏပမ

ေမႈသညမ့။

ပမမမႈသညမႏ စမပပ

-ၾ

ဂတမ

မႈသညမ။ ာေႏ မ

ဒမမငာ့ကထ

၊ 2019 ခ္းစမတာမမ ႏပမ

ပမ

ာမမႈသညမ် မတမ

ာာ့မမႈသညမႏ စမ

22 မကမ၊ 2019 ခ္းစမ၊ မႈသညေေ 5:00 ောမီ ေောကမပထမမ့တာမမ

မႈသညမ။

ာ့။

ႊာမငာ့ကထ ေေမာခငော့မႈာတာကမ စနမ့စာ့

ာ့ေစာမမ်ဆထမမ့မႈစာမမမ့မငာ့ကထ ေေမာခငော့စပီ့

းငာကမော့

ာ့။

ာ ေပ့ပထ႔မပပမမႈသညမ။

ာ ကံစမမ့မဲေဆမငာ့ကထ ဇာေမ

ကမခံပပမမႈသညမ

မႈသညမ် ေ

းငာကမော့ ္ထမမပပ

ာတာမမ့ ္းမမ် ေထေေ႔ကစစပီ့ DeKalb ေကာမမတီခမထမမေကငာမမ့၌

ာ့။

မမ်ကေ

ထ႔ ေမာ့ခငးမပပ

ာမမႈသညမ် မတမ

ာမမ့ႏခမမ့ ကာ

ာ့။

ပမမေမ့စနမာာ့ႏ မမ် ေကငာမမ့

ထာပမမမႈသညမဆထပပက ေောကမေပမေ

မႈသညမ် ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ေ

ကမခံပပ

ထမမ့ႏ မမ်

းငာကမော့္ထမမပပ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမ၏ ကေနီ့ ကံစမမ့မဲေဆမငာ့ကထ
14.

ႊာမငာ့ကထ မမးထ္ထမမ

ာ့။

ထာပမခငကမမငာ့ကထ မမႈသညမ

မႈသညမ် ာမမႈသညမာခငမမ့စံမငာ့ာေပဖ ာေႏခခံစပီ့

ငာကမ ကငပေမ့ ကံစမမ့မဲေဆ ေမာ့ခငးမမႈ

မ ႏ မမ် ေပ့ပထ႔

းငာကမ

ထပမစာ္းမမ် စကာ့ဝးကမကထ

ပမစာာ စာမမမ့ေပ့

မႈသညမ့ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမ၏ ာမငထမ့ာစာ့တစမမငထမ့စီ၌ ေမာ့ခငးမမႈ ာကေမ႔ာ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမ ကံစမမ့မဲေဆမငာ့ကထ မမႈသညမ
ာီ့ေမ့

မ

ံ့ကထ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ဝဘမဆထဒမတာမမ မမးထ္ထမမပပ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမေဲေတာမမ ပပဝမမမေမ ေကငာမမ့
ာ

13.

ာမႏမာ့

မႈသညမ။

မမးညႏခမမ့ ႏ စမပပက ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမာတာကမ က ာ္မပမ ေ

ႊတမ

ႊာ္းမမ် စာမာကမစာတမမ့ ာေောကမာော့မငာ့ကထ စာတထကမႏ မမ် က ာ္မပမ ေပ့ပထ႔္ထမမပပ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမတစမေေမာေကမပထစပီ့ က ာ္မပမေ
ထ႔ေ

ႊဲေေႏပာမမ့ႏခမမ့ ေတာမမ့ဆထမႈ၊

ေမႈသညမ့။

ထာပမပပ

စမတစမခာတာကမ မထဘမငာ့ ာာ့

ေ

ေ

ာ့

မႈသညမ။

မႈသညမ။ ကေ

းငာကမ

မာ့ႏ စမ ေကငာမမ့

ာ့။

ထမမ့ာေကာမမ် ာမမ်မေမ ာီ့ေမ့

10.

မေပ့ပထ႔္ထမမပပ။ ေ

ပမ

ာမမ့ႏခမမ့ ပမထဂမမမ၊ International Baccalaureate ၊ Magnet ၊

ႊာမငာ့ မမးထ္ထမမမေမ http://www.yourchoicedekalb.org

မးထ ေကငာမမ့မငာ့ (စာမာကမႏ မမ် ေ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမာတာကမ တစမေကငာမမ့စီ၏ ာမမႈသညမာခငမမ့ႏပမႈသညမ်မီမႈဆထမမမာ

11.

းငာကမ

မႈသညမ်ေေမာတာမမ မမးထ္ထမမပပ

9.

းငာကမ

ထမမ့ႏ မမ် ေ

မမတေမ့

ေမႈသညမ့။

ထမမ့ႏ မမ် ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ေ

ာေကာမမ်တစမခ ာမမ်မေမ
ေ

ေမႈသညမ့။

ာစကာ့ ္းစမမငထမ့ႏ မမ်

ာမႈ စမမတာ (Early Learning Center) တထ႔ႏ စမပပ

းငာကမတမမမေမ က ာ္မပမ ာီ့ ေမ့

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမာတာကမ ေ
မႈသညမ။ ာာေမ

ာမႈ ာကးမဒမီ၊ House Bill 251 ၊ ဘာ

ည္စာၾကမႈသညမ်တထကမ (ာာေမ

မႈသညမ။ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမာ

ထာပမပပ

းမမ့ ေပ့ော့ပပ

ာမမ့မႈ ေေမာမငာ့ - 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမာတာကမ ေ
ထာပမပပ

7.

ာ စာမမမ့ေပ့

ထမမ့)၊ ႏပမႈသညမ

်

်

းငာကမတမမ္ထမမပပ

ႊာမငာ့ကထ မမႈသညမ

မမ
ထ ့ႏ မမ် http://www.yourchoicedekalb.org

မမ၏ ကထးမပထမမကာေမႏပ တာ (ာာေမ
6.

းငာကမ

ာ့။ ေ

ာာေမ

ႊတမ

မႈသညမ် ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမမငာ့က ကမမ့

့ကထ
ံ
Arabia Mountain ာေကမတေမ့ေကငာမမ့ Career Technology Pathway & Magnet Program ာပပာဝမမ၊ Charter ၊ ာ

ညမငာ့၏ ေေမာခငော့ေပ့မႈ္းမမ်ပတမ

ံ့

ပမေပ့မမႈသညမု ာာမ မခံပပ။ ာကးမ၍ ကံစမမ့မဲေဆမငာ့ႏပမ

ာာ့

မႈသညမ်ေောကမတာမမ ေောကမေပမေ

ာ ေထမမခံမငာ့ မးထေ

ကမစပီ့ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈမ့ခေမ
ံ ့မး မထဘမငာ့ာာ့ ဆကမ

ားမ

ပမစပီ့

့မမႈသညမဆထပပက ေောကမကင
ာပပ

မႈသညမ် ေ

းငာကမော့

ထမမ်မမႈသညမ။ ေေမာခငော့ေပ့မႈမငာ့

ည မငာ့ကထ

မႈသညမ ၾ

ဂတမ

30 မကမ၊ 2019၊ မႈသညေေ 4:00 ောမီ ေောကမပထမမ့တာမမ မမမးထ္ထမမေတာ်ပပ။
15.

မထဘမငာ့ မမႈသညမ

ထ႔ ၾကာ့

ထ္ထမမမမႈသညမေမႈသညမ့။

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈမ့ခေမ
ံ ့မး ကံစမမ့မဲေဆ ာေႏ မ
ေမ့မးတဆမမ် စီစနမာ
မမ်ကေ
16.

ထေပ့ႏခမမ့ ႏပမ

ဒမမငာ့္းမမ်ပတမ

ကမစပီ့ ေ

ပမမမႈသညမ မုတမပပ။ ကံစမမ့မဲေဆႏပမ

့၏ ေမာ့ခငးမမႈာေႏခာေေကထ

ညတစမနီ့ခငမမ့စီေံ

မႈသညမ

ကမခံႏခမမ့ ာ

ထေပ့ခငကမစာမမမ့ေဲေတာမမ ႏပ

ေပ့ော့

ႏမမမ့ပးမခံမမမႈသညမႏ စမစပီ့ ေစာမမ်ဆထမမ့ႏခမမ့စာမမမ့မးထ ာမမႈသညမာခငမမ့ႏပမႈသညမ်မီေ
ပပမးထပပ

မႏ မမ် ာ

ထေပ့ာေၾကာမမ့ၾကာ့ေပ့မမႈသညမ ႏ စမပပ

မႈသညမ။ ေကငာမမ့
ထ႔ ေ

ာ့ ာခငကမာ

ကမမငာ့ကထ

ာ်ဂမာမမ့ ဝမမေမာကမစပီ့

႔ထ မမႈသညမ

မႈသညမ်ာခပတာမမ က ာ္မပမ စာမမမ့

ာမမ့မပပမမႈသညမေမႈသညမ့။

မႈသညမ် ေေ႔မကမမငာ့ာတာမမ့ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမ ေကငာမမ့ေေမာ
ာ ာႏခာ့ ေ

းငာကမော့

ညတစမနီ့ာာ့ ကမမ့

းမမ့ေပ့မမႈသညမႏ စမ

႔ထ စာမမမ့

မႈသညမ။ စာမမမ့

ာမမ့ႏခမမ့ ႏပမ

ပမမပပမမႈသညမ

ထ႔မုတမ

ာမမ့ႏခမမ့ေေ႔စာက
ဲေ ထ ေမာ့ခငးမမႈ ာ

းငမမ ေထမမခံေေမာာတာကမ

ထေပ့ခငကမေဲေတာမမ ာတထာကင

မႈသညမ။

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမမငာ့ာတာကမ

းမးညပထ႔ေဆာမမမႈကထ စီစနမေပ့ပပမမႈသညမ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမမငာ့ာတာကမ DeKalb ေကာမမတီ၏ ေောကမဆံ့မ
ကာ

ထ႔ ာီ့ေမ့

ထမးထမေမ “Dashboard” ကထ ေမာ့ခငးမပပ။

ာကးမ၍ ပမထဂမမမာတာကမ ေမာ့ခငးမခံခဲေ်မပပက ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမ ေကငာမမ့ေေမာ
မထဘမငာ့

17.

းငာကမော့

ပမစပီ့ေောကမ မႈသညေေ 5:00 ောမီ ေောကမပထမမ့တာမမ ောာကမပပ http://www.yourchoicedekalb.org

ာတာမမ့တာမမ ေကငာမမ့

ပမထဂမမမမငာ့

ာ့မငာ့ာာ့ မထမထတ႔ေ
ထ ဒ

ထ႔ 2019 - 2020 ေကငာမမ့စာ

ာတာမမ့မးထ

မမ္းစမာတာမမ့

းမးညပထ႔ေဆာမမေမ့ကထ စီစနမေဆာမမမာကမေပ့မမႈသညမႏ စမပပ

တမမးတမော့

းမးညပထ႔ေဆာမမ ေမ့ာတာကမကထ ာ

ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမမငာ့ာတာကမ ေေမာခငော့ႏခမမ့ မမႈသညမ

19.

2019-2020 ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ ပမထဂမမမမငာ့ ာေၾကာမမ့္းမမ်ပတမ

20.

ေ

ာ်ဂမာမမ့ ္းမမ် ေမႈသညမ့ပမႈသညာဆထမမမာ ေောကမကညမႈ္းမမ် ပတမ

ကမ

21.

ေ

းငာကမ

ကမမငာ့ာတာကမ မမႈသညမ

ာာခငကမာ

ႊာေောကမကညမႈ

ာကးမ၍ ေောကမဆ့ံ
ေောကမဆ့ံ

ာာ့မမႈသညမႏ စမပပ

မႈသညမ။ 2019-2020 ေကငာမမ့စာ

ထေပ့

ာာ့မမႈသညမႏ စမပပ

မႈသညမ။ Theme ာေႏခခံပမႈသညာမည

တေမ့ေကငာမမ့ ေကငာမမ့

မမ္းစမ

းမတေမ့ေကငာမမ့ ္းမ်မ Magnet

ာ့မငာ့ာတာကမ ာထမမေီ့ော့ခငမမ့၏

မႈသညမ်ာခငထေမတာမမ စပီ့ဆံ့
ကမစပီ့ ေောကမေပမေ

ာာ့ပပမမႈသညမေမႈသညမ့။ ေေမာ
ာာခငကမာ

ပမမငာ့ကထ ၾ

ကမမငာ့ကထ မမႈသညမ

ဂတမ

30 မကမ၊ 2019 ခ္းစမ၊ မႈသညေေ 4:00 ောမီ ာေထ ႏ မႈသညမ်စာကမ

ာာ့မမႈသညမႏ စမ

မႈသညမ။

မႈသညမ်ေေမာတာမမ က ာ္မပမ မးာေ ာ္ထမမပပမမႈသညမေမႈသညမ့။

ကမမငာ့ကထ မမးထမေမ http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
ထ႔မုတမ ပမထဂမမမ ာခငကမာ

678.676.0050 ေမ့ေခဖဆထပပ

စီာတထမမ့ စီစနမေဆာမမမာကမေပ့

မႈသညမ် ာႀကထမ၊ာပထ႔ ေေမာမငာ့ကထ Arabia Mountain ာေကမတေမ့ေကငာမမ့၊ Champion Theme ာ

မႈသညမ။

18.

ေောကမေပမေ

ာ့။

းမးညပထ႔ေဆာမမေမ့ မညေပဖ

ထ႔မုတမ ောာကမပပ

တမမတ
း မ
မ ကမ

တမမတ
း မ
မ ကမကေမဆ့ံ

တမမတ
း မ
မ ကမကေမဆ့မႈ
ံ မငာ့ကထ

ထ႔ ာီ့ေမ့

မႈသညမ ာ
ာာ ့

ာပမ
ထ

မႈသညမ် ေမ့ခာေမ့မငာ့ ာတာကမ မမႈသညမ

ားမမပပမမႈသညမေမႈသညမ့။ 678-676-0050

ားမမပပမမႈသညမေမႈသညမ့။

ႊတမ

ပမစာာ စာမမမ့

ပမကစ
ထ ၥေၾကာမမ် DCSD ာပမခငမပမေမ့ မံ့ခေမ့မငာ့ ပထတမ

ထ ေႏပာမမ့
ာာ ့

ာမမ့ႏခမမ့ကာ

ထ႔ ေခဖဆထပပ
ာတာမမ့၌ ေကင့ဇည့ႏပမ၍ ေကငာမမ့ေမာ့ခငးမမႈ မံ့ခေမ့

ထ႔

မေပ့ပထ႔ပပ School_Choice@dekalbschoolsga.org

မႈသညမ်ေောကမ ပေမဆံ့ာ

တမမတ
း မ
မ ကမကေမဆ့မကမ
ံ
မငာ့ေကမ ေောကမကင

ည ာာ့ က ာ္မပမ ဆကမ

ညာာ့ က ာ္မပမ ဆကမ

္
ဲေ ထမမ

ပမ မ
ာ ်မ

မႈသညမ် ာခာမ်ာ
မ ေမ့ာာ့

မႈသညမမငာ့ာတာကမ မမႈသညမ

မႈသညမ်ေေ႔မငာ့တာမမ ကငေမာကမခပ
ဲေ် ပက

မႈသညမ်ေေ႔တမ
ာ မ စာမာကစ
မ ာတမမ့မငာ့ကထ စနမ့စာ့
ကမဝးမမမးေ
ထ ာ့

မႈသညမ် ႏခာမ့မ ခငကမမငး ေပ့

မႈသညမ။

မ
ထ မမ
် မႈသညမ မုတမပပ။

့ေပ့
ံ

ၾာ ့မမႈသညမႏ စမပပ

မႈသညမ။ ခမထမမာေေႏ မမ်

