
BURMESE 

အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္  ေက ဘ ပ်ူး  ဘူးအ ေးကဘ ပ်ူး လကပကကိ်ု ပစဘ ေစဘ ပ် 

အတနပူး  ဘူး -    ႀကက အတနပူး ွ ာွစပတနပူးအထက 

2019 - 2020 လြတပလပပစြဘ အဖြ် ပ့စဘာ ပ်ူးာြ် ပူး ္ကဘလ -  
ဇနပန၀ါာီလ 7 ာကပ၊ 2019 -္ ေဖဖ၀ါာီလ 8 ာကပ၊ 2019 

School Choice ၀ကပဳ ပ္ ကိုဒပ -  
http://dekalbschoolsga.org/school-choice 

အြနပလကိ်ု ပူးတြ ပ္်  ေလွ ဘကပထဘူးာနပ -  
✲  http://www.yourchoicedekalb.org 

School Choice လြတပလပပစြဘ အဖြ် ပ့စဘာ်ပူးာြ် ပူး အ္တြကပ 
က ညီ ေထဘကပပပ ့ေပူးာညပ ့တညပ ေနာဘ -  

1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA  30002 

ဇနပန၀ါာလီ 7 ာကပ၊ 2019 -္ ေဖဖ၀ါာလီ 8 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာ ီ- ည ေန 4:00 နဘာ ီ

  လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူး 
* Edward L. Bouie, Sr. 
* Marbut 
* Narvie J. Harris 
* Oakcliff 
* Robert Shaw 
* Wynbrooke 
 
အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး 
* The Champion School 
 

School Choice္ ေနဘကပက ာညပ့ စဘာ်ပူးာြ် ပူးာ   ဘူးအတြကပ -  

 ေဖ ေဖဖ၀ါာီလ 9 ာကပ၊ 2019 – းာဂိုတပလ 31 ာကပ၊ 2019 

 လဲကပ တွပ ာလဒပ  ဘူး ထိုတပျပနပ  ္-   တပလ 22 ာကပ၊ 2019 @ ည ေန 5:00 နဘာ ီ

( ေက ဘ်ပူး ောြူးရ ယပ )္ 



BURMESE 

အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္ ေက ဘ်ပူး  ဘူးအ ေးကဘ်ပူး အရ ကပအလကပ  ဘူး  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္  ေက ဘ်ပူး  ဘူး 

(THEME SCHOOLS) 
လကပပစဘ  ေက ဘ်ပူးရ ကနပ  ဘူး  

လွညပ့ပတပ ေလ့လဘ ောူးရာူီးစီပ္  ေန္စ
္စြ ဲ ဘူး ႏွွ် ပ့ အရ ကနပ  ဘူး  

အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္ ျဖညပ့စြကပ
ကပ္  ေက ဘ်ပူး  ဘူး (THEME FEEDER 

SCHOOLS) 

Edward L. Bouie Sr. 
  လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

 
အတနပူး  ဘူး - 
  းကက  - 5 

5100 Rock Springs Road 
Lithonia, GA  30038 

(678) 676-8202 

 နကပ 7:45 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 2:15 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 17 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -္ ေန္လညပ 
ဇနပန၀ါာီလ 24 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -္ ေန္လညပ 
ဇနပန၀ါာီလ 31 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -္ ေန္လညပ 

Browns Mill   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Fairington   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Flat Rock   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Murphey Candler 
  လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Narvie J. Harris   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
 

အတနပူး  ဘူး - 
  းကက  - 5 

3981 McGill Drive 
Decatur, GA  30034 

(678) 676-9202 

 နကပ 7:50 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 2:15 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 16 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10;00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 17 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 18 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 

Chapel Hill   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Cedar Grove   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Oak View   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Marbut   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 

အတနပူး  ဘူး -  
  းကက  - 5 

5776 Marbut Road 
Lithonia, GA  30058 

(678) 676-8802 

 နကပ 7:30 နဘာီ. 
- 

 ေန္လညပ 2:05 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 10 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 17 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 31 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ. -  နကပ 10:00 နဘာီ 

Panola Way   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Redan   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Stoneview   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Woodridge   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Oakcliff   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 

အတနပူး  ဘူး - 
  းကက  - 5 

3150 Willow Oak Way 
Doraville, GA  30340 

(678) 676-3102 

 နကပ 7:45 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 2:15 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 10 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 17 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ -   နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 31 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:00 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 

Dresden   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Pleasantdale   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Cary Reynolds   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Robert Shaw   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 

အတနပူး  ဘူး - 
  းကက  - 5 

385 Glendale Road 
Scottdale, GA  30079 

(678) 576-6002 

 နကပ 7:45 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 2:15 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 11 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 8:30 နဘာီ -  နကပ 9:30 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 18 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 8:30 နဘာီ. -  နကပ 9:30 နဘာီ. 
ဇနပန၀ါာီလ 25 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 8:30 နဘာီ -  နကပ 9:30 နဘာီ 

Allgood   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
Avondale   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
Dunaire   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 

Hambrick   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
Indian Creek   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 

Jolly   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
McLendon   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
Rockbridge   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 
Rowland   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး 

Wynbrooke   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 

အတနပူး  ဘူး -  
  းကက  - 5 

440 Wicksbury Way 
Stone Mountain, GA  30087 

(678) 676-5002 

 နကပ 7:45 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 2:15 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 16 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 8:30 နဘာီ -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 24 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 8:30 နဘာီ. -  နကပ 10:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 29 ာကပ၊ 2019 
ည ေန 6:00 နဘာီ - ည 7:30 နဘာီ 

Pine Ridge   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Princeton   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Rock Chapel   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 
Shadow Rock   လတနပူး ေက ဘ်ပူး 

Champion အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 

အတနပူး  ဘူး - 
6 - 8 

5265 Mimosa Drive 
Stone Mountain. GA  30087 

(678) 875-1502 

 နကပ 8:50 နဘာ ီ
- 

 ေန္လညပ 3:50 နဘာ ီ

ဇနပန၀ါာီလ 15 ာကပ၊ 2019 
 နကပ 9:30 နဘာီ -  နကပ 11:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 16 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:30 နဘာီ -  နကပ 11:00 နဘာီ 
ဇနပန၀ါာီလ 17 ာကပ၊ 2019 

 နကပ 9:30 နဘာီ -  နကပ 11:00 နဘာီ 

အဘူးလပိုူး ောဘ DeKalb 
အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူး  



BURMESE 

 

အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး ္ ေနဘကပရပာ ကိ်ု ပူး  
DeKalb္ ေကဘ်ပတီ္ ေက ဘ်ပူးရာကို်ပ  အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး အစီအစီပာညပ 1996 ၌ စတ်ပရဲ့ျရ်ပူးျဖစပျပီူး၊  ကဳ  ဘူးႏွွ်ပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးတကို္ အတြကပ ယရ်ပ ပညဘ ောူး္ ေ္ဘ်ပာြကပရ ကပ  ဘူးျဖ်ပ့ 
ကနပ္ာတပထဘူးျရ်ပူး ာွက ောဘ ပညဘ ောူး က္ို်ပာဘ္ ောြူးရ ယပ ္တစပရိုအျဖစပ ၀နပ ေ္ဘ်ပ ္ ေပူးလ ကပာွက ေပာညပ_ ဤအစီအစီပာညပ္ျ ်ပ့ ဘူး ောဘ္ ေ ွ ဘပ ွနပူးရ ကပ  ဘူး၊  ကဳ  ဘူး  ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္ ႏွွ်ပ့ စကနပ ေရဖ ္ာွက ောဘ 
ာ်ပယ  ေလ့လဘ ္ အ ေတြ႕အးကပ   ဘူးအဘူး္ ေလ့လဘလကိုကပစဘူးာနပ စကတပပါ၀်ပစဘူး ္ အစာွကာညပတကို္အ ေပဖတြ်ပ အ ေျရရပထဘူးျရ်ပူး္ျဖစပာညပ္သည္။ DeKalb္ ေကဘ်ပတီ၊ Georgia   ဧာကယဘ ေဒာ အာီူးာီူး၌ တညပာွကးက ောဘ 
Edward L. Bouie, Sr. ၊ Marbut ၊ Narvie J. Harris ၊ Oakcliff ၊ Robert Shaw ၊ Wynbrooke အစာွကာညပ့ အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူး ႏွွ်ပ့ Champion အစီပအလဘ 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး အစာွကာညပတကို္ အပါအ၀်ပ DeKalb္ ေကဘ်ပတီ ေက ဘ်ပူးရာကို်ပ၌ အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး ရိုႏွွစပ ေက ဘ်ပူး ာွက ေပာညပ္သည္။  
 
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး  အစကတပအပကိ်ု ပူး  ဘူး 
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး က္ိုာညပ ွဘ အနီူးပတပ၀နပူးက ်ပာွက အျရဘူး စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး ွ   လတနပူး ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ာကို္ ဟိုတပ္ ေက ဘ်ပူးရာကို်ပ တစပ၀ွ ပူးာွက အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူးအ္်ပ့ ွ 
  လတနပူး ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးတကို္အဘူး စြ ဲေ္ဘ်ပာညပ့ ာပပာြဘလ  ္အာကို်ပူးအ၀ကို်ပူးအတြ်ပူး ွ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူးျဖစပျပီူး၊္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ႏွွ်ပ့  ကဳ  ဘူးတကို္  လကိုအပပရ ကပ  ဘူးျဖ်ပ့္ျပညပ့ ွီကကိုကပညီ ္ာွက ေစာနပ 
ဒီဇကို်ပူး ောူး ြ္ထဲဘူးာညပ့ တ  ထ ူးျရဘူး ောဘ အစကတပအပကို်ပူး ပါ၀်ပ ္  ဘူး ေးကဘ်ပ့်ွဘ ထ်ပာွဘူးာညပ္သည္။  အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးာညပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအတြကပ အ္်ပ့ျ ်ပ့ ဘူးစြဘ 
ဖြ႕ဲစညပူးတညပ ေ္ဘကပထဘူး ောဘ အျပ်ပအ္်ပတစပရိုအတြ်ပူး အလပိုူးစပိုပါ၀်ပ၀င္၍ ပညဘာပပဳဘာဘတစပရိုထကပ က ောဘ ပညဘ ောူး အစီအစီပ တစပရိုအဘူး က ပူးလွ ပူး ေထဘကပပပ့ ေပူးႏွကို်ပာနပ 
ဒီဇကို်ပူး ောူး ြ္ထဲဘူးျရ်ပူး္ျဖစပာညပ္သည္။  အက ပစဘ စီ ပရ ကပ  ဘူး ႏွွ်ပ့ က ၻဘ့ ဳဘာဘစကဘူးတစပရိုျဖ်ပ့ ာ်ပူးႏွွီူးထက ေတြ႕  ္တကို္ အပါအ၀်ပ ဤစကနပ ေရဖ ္ာွက ောဘ အစီအစီပအတြ်ပူး၌္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ တကပးကြ ောဘ 
ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပာ   ဘူး္ျဖစပးက ေပာညပ္သည္။  ဳဘာဘာပပ ေပါ်ပူးစပို ာ်ပာကိုူးညႊနပူးတ ပူးျဖ်ပ့ ညႊနပးကဘူးပကို္ရ  ောဘ ဤရ ီပူးကပပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္နညပူးလ ပူးာညပ ပကို၀င္၍ ာို ေတာနအဘူး ဗဟကိုျပ  ောဘ အက ပစဘတဘ၀နပ ေပူးအပပ ္  ဘူး 
ႏွွ်ပ့္ျပာနဘ ေျဖာွ်ပူးျရ်ပူး၊္ ေ၀ဖနပာပိုူးာပပျရ်ပူးတကို္ကကို လကိုအပပာညပ့ လကပ ေတြ႕ စီ ပရ ကပ  ဘူး ာကို္ ပကို ကို ီီူးတညပထဘူးျရ်ပူးျဖစပာညပ္သည္။  ဤအစီအစီပတြ်ပ  ကဳ  ဘူးာညပ ာ်ပးကဘူး ္ အစီအစီပအဘူး 
တြနပူးအဘူး ေပူး ေ္ဘ်ပာြကပာနပ ႏွွ်ပ့ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူးာကို္ ပပ့ပကိုူး ေပူးာနပ္ ေ္ဘ်ပာြကပာ ညပျဖစပာဘ  ကဳ  ဘူးာညပ အစီအစီပ  အ ောူးးကီူး ောဘ အစကတပအပကို်ပူးတစပရို္ျဖစပ ေပာညပ္သည္။  
 
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးအတြကပ္ ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး   
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူးာညပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူးလကပရပႏွကို်ပ ္ ေနာဘ အကနပ္အာတပာွကာညပ့ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး ွ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး အဓကက လကပရပာညပ္သည္။  အနီူးအနဘူး 
ာပပာြဘလ  ္အာကို်ပူးအ၀ကို်ပူးအတြ်ပူး ွ္ ေနာဘအးကပပ ပ္ိုူးျဖစပ ေနာညပ့   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူးာညပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူးာကို္္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးလႊဲ ေျပဘ်ပူး ေပူးာညပ့္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူး  ဘူးအျဖစပ 
တညပာွက ညပျဖစပာညပ္သည္။ အကယပ၀င္၍္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူး  စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္ႏွ္နပူးာညပ္ ေလ ဘက့ ာြဘူးရဲ့လွ ်ပ အ က္ိုပါျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူးအ ေနႏွွ်ပ့ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးာကို္ 
္ကပလကပျပီူး္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး္ျဖညပ့စြကပလႊဲ ေျပဘ်ပူးႏွကို်ပ ္ ာွကရ ်ပ ွ ာွက ေတဘ့ ညပျဖစပာညပ္သည္။  ဤ ပ္ိုူးျဖတပရ ကပအဘူး ႏွွစပစီပ္ျပ လိုပပျရ်ပူးျဖစပာညပ္သည္။  အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူးာညပ 
DeKalb္ ေကဘ်ပတီ္ ေက ဘ်ပူးရာကို်ပ တစပ၀ွ ပူး ွ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး လကပရပာယ ာညပ္သည္။  
 
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူး  အထ ူး အစကတပအပကိ်ု ပူးပါ၀်ပ ္  ဘူး  

•  ကဳ  ဘူး  ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္အဘူး လကိုအပပာညပ  
• အဓကက ဳဘာဘာပပ  ဘူး ေပဖတြ်ပ အဘာပိုစကိုကပာညပ  
• ျ ်ပ့ ဘူး ောဘ ပညဘ ောူး စပရ ကနပစပညႊနပူး  ဘူး ႏွွ်ပ့္ ေ ွ ဘပ ွနပူးရ ကပ  ဘူး  
• က ၻဘ့ ဳဘာဘစကဘူးတစပရိုျဖ်ပ့ ာ်ပူးႏွွီူးထက ေတြ႕  ္ 
• တ်ပူးးကပပ ောဘ အ  အက ်ပ့စညပူး  ီပူးကိုဒပ 
• တ ညီ၀တပစပို ယ နီ ေဖဘ်ပူး/တ်ပူးးကပပ ောဘ ၀်ပစဘူး္်ပယ်ပ ္စညပူး  ီပူးကိုဒပအဘူး လကိုအပပာညပ 
•  ေတြူး ေရဖ ေ၀ဖနပျရ်ပူး ႏွွ်ပ့္ျပ နဘ ေျဖာွ်ပူးတကို္အ ေပဖ အဓကက အဘာပိုစကိုကပာညပ 
• အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူးာညပ့ စဘဖတပ အစီအစီပ (  လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူး) 
•  ေႏွြာဘာီ စဘ ေပဖတပာ္ျရ်ပူး ႏွွ်ပ့ ာရ ်ၤဘဳဘာဘာပပ က္ို်ပာဘ လ္ပပာွဘူး ေ္ဘ်ပာြကပ ္  ဘူး လကိုအပပာညပ  
• စကနပ ေရဖ ္ာွက ောဘ္ ေန္စီပ အက ပစဘ ေပူး ္  ဘူး လကိုအပပာညပ  
• က ်ဴတကိုာီာယပ အစီအစီပ  ဘူး  
• လ္ပပာွဘူး ေ္ဘ်ပာြကပ ္အဘူး အ ေျရရပာညပ့ ာ်ပးကဘူးပကို္ရ   ္
• “လိုပပ်နပူးစီပ”္စစီီပ ောူး ြ္ရဲ ကပ  ဘူး  
• ဳဘာဘပညဘာပပတစပရိုထကပ က ောဘ ာ်ပးကဘူးပကို္ရ  ္ 

 
အစီပအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး လ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူး  

•  ကဳ  ဘူး ႏွွ်ပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးတကို္အ ေနႏွွ်ပ့ တစပႏွွစပတဘ စဘာ်ပူးာြ်ပူးာနပ ကတကက၀တပျပ ရ ကပအဘူး ထဘူးာွကဖကို္္ ေ ွ ဘပလ်ပ့ထဘူးာညပ္သည္။ 
•  ေက ဘ်ပူး ွ လကပရပရ ကပကကို ာာွကျပီူးာညပႏွွ်ပ့တစပျပက ်ပနကပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူးတစပီီူးာညပ ာ /ာ   ္ ေနာဘရ  ္အဘူး ထကနပူးာက ပူးႏွကို်ပာနပ္ ေက ဘ်ပူး  ပထ ပ္ိုူး ေန္အဘူး္ ောရ ဘ ေပါကပ 
တကပ ောဘကပာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  

•  ကဳ  ဘူးအ ေနႏွွ်ပ့ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူးတြ်ပ စဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ောဘ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအတြကပ  ကဳ  ဘူး  ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္ 
၀နပ ေ္ဘ်ပ ္နဘာီရ ကနပ  ဘူးအဘူး္ျဖညပ့စြကပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  အကယပ၀င္၍္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွွ   ဘူးာညပ တစပျပက ်ပတညပူး က္ိုာလကို အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူး ႏွွ့်ပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ 
အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူးတြ်ပ စဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူးပါလွ ်ပ  ကဳျဖစပာ ာညပ  ကဳ က္ို်ပာဘ ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္ ၀နပ ေ္ဘ်ပ ္ နဘာီရ ကနပ  ဘူးအတြကပ ရာစပဒစပအဘူး 
ာာွကႏွကို်ပာနပအတြကပ်ွဘ္ ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူးစီာွက  ကဳ က္ို်ပာဘ ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္ ၀နပ ေ္ဘ်ပ ္နဘာီရ ကနပ  ဘူးအဘူး 50% စီ္ျဖညပ့စြကပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  

•  ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ ၎တကို္ စဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္ ေက ဘ်ပူး ွ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ တ ညီ၀တပစပို ယ နီ ေဖဘ်ပူးအဘူး ၀တပ္်ပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ 
•  ကဳ  ဘူး  ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပ ္ ၀နပ ေ္ဘ်ပ ္နဘာီရ ကနပ  ဘူး ႏွွ်ပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ္ ေက ဘ်ပူးပပို ွနပတကပ ောဘကပ ္တကို္ အပါအ၀်ပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး  စညပူး  ီပူးစညပူးက ပူး  ဘူး ႏွွ်ပ့ 
ကနပ္ာတပရ ကပ  ဘူးတကို္ႏွွ်ပ့အညီ လကိုကပနဘ ေ္ဘ်ပာြကပာညပ့အ ေပဖတြ်ပ ္ကပလကပ စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္အဘူး ပ္ိုူးျဖတပ ေပ ညပ္သည္။ 

•  ေက ဘ်ပူးလိုပပ်နပူး အက ပစဘတဘ၀နပရ  ွတပ ္  ဘူး အဘူးလပိုူးကကို ာ /ာ   တတပစြ ပူးႏွကို်ပာ ွ  အ ေကဘ်ပူး ပ္ိုူး းကက ူးစဘူး ေ္ဘ်ပာြကပာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  
•  ေက ဘ်ပူး ပပို ွနပ တကပ ောဘကပျပီူး၊ အရ ကနပ ွီ္ ောဘကပာွကာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  အလြနပအက ်ဴူး လကပ ွတပထကိုူးထြကပရြဘျရ်ပူး  ဘူးကကို္ ောွဘ်ပာွဘူးာ ညပ္သည္။  
•  ေက ဘ်ပူးတကပာကပ တစပ ေန္တဘ အ ပ္ိုူးတြ်ပ ာကို္ ဟိုတပ ရြ်ပ့ျပ ထဘူးာညပ့္ ေက ဘ်ပူး လ္ပပာွဘူး ေ္ဘ်ပာြကပ ္တစပရိုအတြ်ပူး ပါ၀်ပ ေ္ဘ်ပာြကပျပီူးာညပ့ ေနဘကပတြ်ပ္ ေက ဘ်ပူးနယပ ေျ  ွ ရ ကပရ ်ပူး 
ထြကပရြဘာ ညပ္သည္။  

• စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူးႏွွ်ပ့ ာ်ပ့ ေတဘပ ောဘ အ  အက ်ပ့ႏွွ်ပ့အညီ  က ကကကိုယပကကို္ျပ    ေ္ဘ်ပာြကပာ ညပ္သည္။ 
• လကပာွကတြ်ပ စဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူးျပီူး္ ေကဘ်ပူး ြနပ ောဘ ာပပတညပ ္အ ေျရအ ေန ာွက ေန ောဘ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ အ က္ိုပါ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး အစီအစီပ၌ ္ကပလကပ ပါ၀်ပ ေကဘ်ပူး 
ပါ၀်ပႏွကို်ပ ညပျဖစပာညပ္သည္။  

• အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး၌္ ေနာဘရ  ္္ျ််ပူးပယပရပရဲ့ာလွ ်ပ ာကို္ ဟိုတပ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ စဘာ်ပူးာြ်ပူး ေန္စြအဲ ွီ စဘာ်ပူးာြ်ပူး္ျဖညပ့စြကပျရ်ပူး ာွကလွ ်ပ 
အ က္ိုပါ ေက ဘ်ပူးာဘူးာညပ္ ေနဘကပလဘ ညပ့ လြတပလပပစြဘ အဖြ်ပ့စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္ကဘလအတြ်ပူး အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးအတြကပ္ျပနပလညပ ေလွ ဘကပထဘူး ္္ျပ ာ ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။ 

 

ဤလ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူးအဘူး ထကနပူးာက ပူးႏွကိ်ု ပာ  ွ ကဘလပတပလပိုူး စဘာ်ပူးာြ် ပူးထဘူးာညပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူးျဖစပာ ာညပ္  ေအဘ်ပျ ်ပ ောဘ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး 
အ ေတြ႕အးကပ အဘူး ႏွစွပာကပ ေပ ဘပာႊ် ပႏွကိ်ု ပ ညပျဖစပာညပ္သည္။  ဤာတပ တွပရ ကပ  ဘူးအဘူး္ျပညပ့ ွ ီေအဘ်ပ္  ေ္ဘ်ပာြကပႏွကိ်ု ပျရ်ပူး ာွကာညပ့္ျဖစပစီပတြ် ပ   
၎ ေက ဘ်ပူးာဘူးအ ေနႏွွ်ပ့ ာ /ာ   ္ ေနအက ပတကပ ောဘကပ  ္ဧာကယဘ ေက ဘ်ပူးာကို္ တကပ ောဘကပာနပ လကိုအပပ ညပျဖစပာညပ္သည္။ 



BURMESE 

 
 

 ေက ဘ်ပူးာဘူး ောြူးရ ယပ  ္လိုပပ် နပူးစီပအဘူး္ျရပ ်ပို ေလလ့ဘ  ္
အစ ပီအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး၌္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ္ ောြူးရ ယပ ္ လိုပပ်နပူးစ ပီတစပရို ွတစပ္ ပ့်္ ောြူးရ ယပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  အကယပ၀င္၍ 
လကပရပႏွကို ပ် ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးထကို ပ်ရပို ေနာဘထကပပကိုျပီူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး   ဘူးျပဘူး ေနရ့ဲပါလွ ပ်္ ောြူးရ ယပ ရပရ့ဲာ ောဘ အ္ကိုပါ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးအဘူး   ေစဘ ပ့်္ကို ပ်ူးစဘာ ပ်ူးအတြ ပ်ူး္ ေနာဘရ ထဘူး ညပ္
ျဖစပာညပ္သည္။  အကယပ၀င္၍္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ လကပရပႏွကို ပ် ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးထကို ပ်ရပို ေနာဘ ေအဘကပ္ ေလ ဘ့နညပူး ေနရ့ဲလွ ပ်   DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်အ ေနႏွွ ပ့် အဘူးလပိုူး ောဘ 
အာညပအရ ပ်ူးျပညပ့ ွီာညပ့္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးကကို အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူးာကို္ တကပ ောဘကပ ေစ ညပျဖစပာညပ္သည္။  ဤအ ေျရအ ေနတြ ပ်  ္ ေနဘကပ္ပိုူးာတပ ွတပာကပ္ ေက ဘပလြနပျပီူး ွ 
တ ပ်ာြ ပ်ူးလဘာညပ့္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး ထညပ့ာြ ပ်ူးစ ပီူးစဘူး ေပူး ္ လိုပပ်နပူးစ ပီျဖ ပ့်္ ေ္ဘ ပ်ာြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ ္ ောြူးရ ယပရပာ ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး 
ႏွွ ပ့်္ ေစဘ ပ့်္ကို ပ်ူးစဘာ ပ်ူးအတြ ပ်ူး ွ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးတကို္ာညပ အလကိုအ ေလ ဘကပ္ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစ ပီအျပီူး ေနဘကပတြ ပ် ၎တကို္ထပ အာက ေပူးအ ေးကဘ ပ်ူးးကဘူးရ ကပအဘူး လကပရပာာွက ညပျဖစပာညပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး္ ေလ ွဘကပထဘူးာနပ အာညပအရ ်ပူးျပညပ့ ွ ီ ္ာတပ တွပရ ကပ  ဘူး  
•   းကက  ွ အတနပူး ်ါူးတနပူးအထက အတနပူး  ဘူးတြ ပ် စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူး ညပျဖစပျပီူး၊ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အထ ူးျပ  ေက ဘ ပ်ူးအတြကပ္ျဖညပ့စြကပ   လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး   ေက ဘ ပ်ူးတကပဧာကယဘအတြ ပ်ူး္
 ေနထကို ပ်ာညပ့ အဘူးလပိုူး ောဘ DeKalb ၊ လကပာွက၊ ပိုဂၢလကက ႏွွ ပ့် အက ပ ေက ဘ ပ်ူး္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးတကို္ာညပ  ဲအစီအစ ပီအတြ ပ်ူး ပါ၀ ပ် ေ္ဘ ပ်ာြကပ၀င္၍ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အစ ပီအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ 
  လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး  ဘူး၌္ ေလွ ဘကပထဘူးာနပ အာညပအရ ပ်ူး္ျပညပ့ ီွ ေပာညပ္သည္။  ၎တကို္ာညပ္ ေလွ ဘကပလႊဘ္ ေနဘကပ္ပိုူးာတပ ွတပာကပတြ ပ် ာကို္ ဟိုတပ ၎ ေန္စြ ဲ တကို ပ် ီွတြ ပ် School Choice 
အြနပလကို ပ်ူး ေလွ ဘကပလႊဘအဘူး္ျဖညပ့စြကပျပီူး၊ တ ပ်ာြ ပ်ူးာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
• အတနပူး 6 ၊ 7 ႏွွ ပ့် 8 ာကို္ တကပ ောဘကပးက ညပျဖစပျပီူး၊ DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်၌္ ေနထကို ပ်ာညပ့ DeKalb ၊ လကပာွက၊ ပိုဂၢလကက ႏွွ ပ့် အက ပ ေက ဘ ပ်ူး္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူး အဘူးလပိုူးာညပ 
အစ ပီအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ ပ်ူး၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးာနပ္ ေလွ ဘကပထဘူး ေကဘ ပ်ူး္ ေလွ ဘကပထဘူးႏွကို ပ် ညပျဖစပာညပ္သည္။  ၎တကို္ာညပ္ ေလွ ဘကပလႊဘ္ ေနဘကပ္ပိုူးာတပ ွတပာကပတြ ပ် 
ာကို္ ဟိုတပ ၎ာကပ တကို ပ် ီွတြ ပ် School Choice အြနပလကို ပ်ူး္ ေလွ ဘကပလႊဘအဘူး္ျဖညပ့စြကပျပီူး၊ တ ပ်ာြ ပ်ူးာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  
 
• အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူးတစပရို၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးထဘူးးကာညပ့္ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ   ဘူးာညပ အကယပ၀င္၍  ကဳျဖစပာ  ွ လြတပလပပစြဘ အဖြ ပ့်စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူး ္ စကပာွ ပ်အ ေတဘအတြ ပ်ူး  
 ေက ဘ ပ်ူးာဘူးျဖစပာ အတြကပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး္ ေလွ ဘကပလႊဘတစပ ေစဘ ပ်အဘူး္ျဖညပ့စြကပ ေပူးရ့ဲျပီူး၊ အကယပ၀င္၍္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးျဖစပာ ာညပ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး၌ 
စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးာနပ အာညပအရ ပ်ူးျပညပ့ ီွပါလွ ပ်္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစ ပီအတြကပ အာညပအရ ပ်ူးျပညပ့ ီွ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
•  ေက ဘ ပ်ူးတစပ ေက ဘ ပ်ူးာညပ္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ ပ်ူး  ဟိုတပ ေတဘ့ာညပ့အရါတြ ပ် ၎ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ ပ်ူး ွ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးာစပ  ဘူးအဘူး စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူး ေတဘ့ ညပ  ဟိုတပ ေပ၊ ာကို္ ောဘပလညပ  
ျပနပလညပလဘ ောဘကပလဘးကာညပ့္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူး ္ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ   ဘူး ွဘ   ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးာနပ   ေလွ ဘကပထဘူး ေကဘ ပ်ူး  
 ေလွ ဘကပထဘူးႏွကို ပ် ေပာညပ္သည္။  
 
 ေက ဘ်ပူးရ ကနပ  ဘူး ႏွွ် ပ့္ ေက ဘ်ပူးပညဘာ်ပႏွစွပ 
အစ ပီအလဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူးအတြကပ စီ ပလညပပတပ ္အရ ကနပ  ဘူး ႏွွ ပ့်္ ေက ဘ ပ်ူးျပကငဒကနပတကို္ ွဘ္ ေယဳိုယ အဘူးျဖ ပ့်္ ေက ဘ ပ်ူးစနစပ  ဘူး ွ ပပိုစပ  ဘူးျဖ ပ့် အတ တ ပ ပ်္ျဖစပာညပ္သည္။ 
္ ောြူးရ ယပ ္ျပ လိုပပႏွကို ပ် ောဘ တကိုူးရ ႕ဲထဘူးာညပ့္ ေန္အစီအစ ပီ  ဘူး၊ လ္ပပာွဘူး ေ္ဘ ပ်ာြကပ ္  ဘူး ႏွွ ပ့် က ်ဴတကိုာီာယပ  ဘူးတကို္အဘူး ာာွက ေကဘ ပ်ူး ာာွကႏွကို ပ် ေပာညပ္သည္။  
 
ာယပယ ပိုက္ ေ္ဘ်ပ ောူး 
လတပတ ေလဘအျဖစပ္ပိုူး လကပာွက DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူး   ၀ါဒအဘူး လကိုကပနဘာ ညပျဖစပာညပ္သည္။    ကဳ  ဘူးအ ေနႏွွ ပ့်္ ေက ူးဇ ူးျပ ျပီူး ာတကျပ ာ ညပ ွဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ 
  လတနပူး ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးအတြကပ ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး လကပာွက ဖြ႕ဲစညပူးထဘူးာညပႏွွ ပ့်အညီ ္ကပလကပ္ ေထဘကပပပ့ ေပူးာြဘူး ညပျဖစပာညပ္သည္။  အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ 
  လတနပူး ေက ဘ ပ်ူး ွ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးာညပ အနီူးာပပကြကပ ွ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူးာကို္ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး ္ကပလကပ ာာွကာြဘူး ညပျဖစပာညပ္သည္။  Champion 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ ပ်ူးာကို္ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး လကပာွက ဖြ႕ဲစညပူးထဘူးာညပ့အတကို ပ်ူး ္ကပလကပ္ ေ္ဘ ပ်ာြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  လကပာွက္ ေက ဘ ပ်ူးပညဘာ ပ်ႏွွစပအတြ ပ်ူးတြ ပ် 
အလယပတနပူး ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးာညပ Champion အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ ပ်ူးာကို္ ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအတြကပ်ွဘ ာတပ ွတပထဘူးာညပ့ အႀကက ၊အပကို္  တညပ ေနာဘ  ဘူးာကို္ 
အစီာ ပ်ရပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွ ွ  ဘူး  
  းကက တနပူး ွ အတနပူး 4 အထက၊ ႏွွ ပ့် အတနပူး 6 ႏွွ ပ့် 7 တကို္တြ ပ် တကပ ောဘကပ ေနာညပ့ လကပာွက စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးထဘူး ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူး ္ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ   ဘူးာညပ အကယပ၀င္၍  ကဳျဖစပာ  ွ 
စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူး ္အတြကပ္ ေလွ ဘကပထဘူးရ့ဲျပီူး၊္ ေက ဘ ပ်ူးအပပထကို ပ်ရပို ေနာဘလြတပ  ဘူး က နပာွက ေနရ့ဲလွ ပ် တ ညီ ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူး၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးရြ ပ့်အဘူး ာာွက ေကဘ ပ်ူး ာာွကႏွကို ပ် ေပာညပ္သည္။  အကယပ၀င္၍   ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ  
  ေက ဘ ပ်ူးအပပ ေနာဘရ ရြ ပ့်အဘူး  ာာွကႏွကို ပ်လွ ပ်    ဲလကပ ွတပ ောြူးရ ယပ ္အ ေတဘအတြ ပ်ူး္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးျဖစပာ အဘူး္ ောြူးရ ယပာညပ့ အစီအစ ပီအတကို ပ်ူးပ ပ်္ ေ ဘ ပ်ႏွွ တစပီီူးစီအဘူး္ ေစဘ ပ့်္ကို ပ်ူးစဘာ ပ်ူးအတြ ပ်ူး၌္
 ေနာဘရ ထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ ္ ေက ူးဇ ူးျပ ျပီူး ာတကျပ ာ ညပ ဘွ ဤ ေထဘကပပပ ့ေဖဘပျပရ ကပာညပ   းကက တနပူး္ ေလ ွဘကပထဘူးာ   ဘူး ာကို္ ဟိုတပ အတနပူး 5 ႏွွ် ပ့ 8 တြ် ပ လကပာွက စဘာ်ပူးာြ် ပူးထဘူးာညပ့  
 ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွ ွာွကာ ္  ေလ ွဘကပထဘူးာ   ဘူး ာကို္  ွဟိုတပ္  ေနဘကပက ၀င္၍္ ေလ ွဘကပထဘူးာ   ဘူးာကို္ ာကပ ောဘကပ ာ္ွက ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။  
 
တ ညီ ောဘ္ ေ ြူး ေန္ာွကးကျပီူး၊ တ ညီ ောဘ ေက ဘ ပ်ူး ႏွွ ပ့် တ ညီ ောဘ အတနပူး အ္ ပ့်အတြကပ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ ္ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ   ဘူး ွဘ   အကယပ၀င္၍   ေ ြူးရ ပ်ူးတစပီီူး ွ   ောြူးရ ယပရပာျပီူး  
 ေက ဘ ပ်ူးအပပထကို ပ်ရပို ေနာဘလြတပတစပရိုလညပူး က နပာွက ေန ောူးလွ ပ်  ကဳ/အိုပပထက ပူးာ  ္ ောြူးရ ယပ ္အဘူးျဖ ပ့် တစပျပက ပ်တညပူး္ ေက ဘ ပ်ူးအပပ ေနာဘရ ရြ ပ့်အတြကပ ထညပ့ာြ ပ်ူးစ ပီူးစဘူး ေပူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ 
္ ေလွ ဘကပလႊဘ ေပဖတြ ပ် “အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူးတစပ ေက ဘ ပ်ူးအတြကပ လကပာွက္ ေလွ ဘကပထဘူးာညပ့္ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ  (Sibling currently applying for a theme school)”္
ဟို္ ေဖဘပျပ ေပူးျပီူး၊္ ေ ြူးရ ပ်ူးတစပီီူးစီအတြကပ္ ေတဘ ပ်ူး္ကိုထဘူး ောဘ အရ ကပအလကပ  ဘူးအဘူး္ျဖညပ့စြကပ ေပူးာနပ ွဘ  ကဳ/အိုပပထကနပူးာ   တဘ၀နပပ ပ်္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
 ေလ ွဘကပလႊဘ ေပဖတြ် ပ္  ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွ ွ အ  က ူးအစဘူး အ ေျရအ ေနတစပရိုရိုအဘူး္ ေဖဘပျပ ေပူးာနပ ပ ကပကြကပရဲလ့ ွ်ပ   စဘာ်ပူးာြ် ပူး အ္တြကပ္  ေလ ွဘကပထဘူးာညပ့္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွ ွ အ  က ူးအစဘူး  ဘူး အဘူးလပိုူး  ွ
ဤ ေဖဘပျပရ ကပအဘူး ဖယပာဘွူးပစပ ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။  ၎ ေ ြူးရ ်ပူး  ဘူးအဘူး စဘာ်ပူးာြ် ပူး အ္တြကပ္  ေလ ွဘကပထဘူးာညပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး တစပီ ူီးရ ်ပူး အ ေနႏွွ်ပ့ာဘ  လဲကပ တွပႏွကက္ပ၀င္၍   ေနာဘရ ာြဘူး ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။ 
္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွ ွ္ကိ်ု ပာဘ ီူီးစဘူး ေပူး အ္ဘူး လကပရပာာွကာနပအတြကပ် ဘွ တ ည ီောဘ ကဳ ျဖစပာ ကပ်ပ တ ည ီောဘ  ကဳ  အ ေကဘ်ပ့တစပရို ေပဖ၌္ ေ ြူးရ ်ပူး  ဘူး အဘူးလပိုူးအတြကပ ာူီးျရဘူး္ ေလ ွဘကပလႊဘ  ဘူးအဘူး္
ျဖညပ့စြကပ ေပူးာ ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။  
 
ဤ ေထဘကပပပ့ ေဖဘပျပရ ကပ  ာညပာြယပရ ကပ  ဘူးအာ “ ေ ြူးရ ပ်ူး ေ ဘ ပ်ႏွွ ”္္ကိုာညပ ွဘ  ကဳ(  ဘူး) ွ တာဘူး၀ ပ် အိုပပထကနပူးာ   ဘူးအျဖစပ အ ညပျပ ထဘူးာညပ့ တ ညီ ောဘ အက ပ ေထဘ ပ်စိုအတြ ပ်ူး္ ေနထကို ပ်ာ  
 ကာဘူးစို၀ ပ်တစပီီူးအဘူး ္ကိုလကိုျရ ပ်ူး္ျဖစပာညပ္သည္။  ီပ ေဒ ောူးာဘ အ ေထဘကပအထဘူး စဘာြကပစဘတ ပူး  ဘူးအဘူး္ ေထဘကပပပ့ ေပူးာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  



BURMESE 

  

အရ ကနပျပညပ့ ၀နပထ ပူး  ဘူး  က ေလူး  ဘူး  
 ေအဘကပ ေဖဘပျပပါ္ ေဖဘပျပရ ကပ  ဘူးာညပ အိုပပထကနပူးာ  ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ် အိုပပထကနပူးာ  ွဘ ရာကို ပ်  အရ ကနပျပညပ့၀နပထ ပူးတစပီီူး္ျဖစပ ေနာညပ့  ကဳျဖစပာ   က ေလူးထပာကို္ာဘလွ ပ် ာကပ ောဘကပ ္ 
ာွက ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  ဤ ေဖဘပျပရ ကပ  ဘူးာညပ   းကက  အစီအစ ပီ  ဘူးာကို္ ာကပ ောဘကပ ္  ာွက ေပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူး ႏွွ ပ့် အထ ူးျပ ာပလကိုကပ အစီအစ ပီ  ဘူးာကို္ ္ကပႏွြယပ ေနာညပ့္ ေအဘကပပါ စဘပကိုဒပ 3 ႏွွ ပ့် 4 တကို္အာ အိုပပထကနပူးာ  ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ်အိုပပထကနပူးာ  ွဘ ရာကို ပ်  
အရ ကနပျပညပ့၀နပထ ပူးတစပီီူးျဖစပ ေနာညပ့ အ ေျရအ ေနတြ ပ် ၎က ေလူးျဖစပာ အဘူး ၎   ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ်အိုပပထကနပူးာ  အလိုပပလိုပပ ေနာညပ့ စဘာ ပ် ေက ဘ ပ်ူးာကို္ 
တကပ ောဘကပရြ ပ့်ျပ  ညပျဖစပာညပ၊  ာကို္  ွဟိုတပ အကယပ၀င္၍ က ေလူးျဖစပာ ထပ၌ တစပီ ူီးရ ်ပူးစအီလကိုကပ ပညဘ ောူး အစအီစီပ (“IEP”)္ာွကပါလ ွ်ပ ၎  IEP အဘူး ာ်ပ့တ်ပ့စြဘ 
အ ေကဘ်ပထညပ ေဖဘပ ေ္ဘ်ပာြကပ ေပူးႏွကို်ပာညပ့ ရာကိ်ု ပ ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူး၌ တကပ ောဘကပရြ် ပ့ျပ  ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူးျဖစပာ အဘူး စဘာ ပ်ူး ာြ ပ်ူး ီွတြ ပ်္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး္ ေနာဘရ အပပ ္ ာပိုူးရနပူးာကို္ 
အ ေးကဘ ပ်ူးးကဘူးာ ညပျဖစပာညပ္သည္။ ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး ရာကို ပ် ွ္ ေထဘကပပပ့ ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ၊ အကယပ၀င္၍ ၀နပထ ပူး ႏွွ ပ့် က ေလူးျဖစပာ ာညပ အျရဘူး ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်အတြ ပ်ူး၌္
 ေနထကို ပ် ေနာညပ့တကို ပ် က ်ဴာွ ပ်ရ္ ေပူး ေရ  ္အဘူး လကိုအပပ ညပ ဟိုတပ ေပ္သည္။  ဤ ောြူးရ ယပ ္ာညပ္ ေက ဘ ပ်ူးအ ေျရစကိုကပာညပ့ ၀နပထ ပူး  ဘူးာကို္ာဘလွ ပ် ာာွကႏွကို ပ် ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူး ႏွွ ပ့် အထ ူးျပ ာပလကိုကပ အစီအစ ပီ  ဘူးာကို္ ္ကပႏွြယပ ေနာညပ့္ ေအဘကပပါ စဘပကိုဒပ 3 ႏွွ ပ့် 4 တကို္အာ အိုပပထကနပူးာ  ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ်အိုပပထကနပူးာ  ွဘ ရာကို ပ်  
အရ ကနပျပညပ့၀နပထ ပူးတစပီီူးျဖစပ ေနာညပ့ အ ေျရအ ေနတြ ပ် ၎က ေလူးျဖစပာ အဘူး ၎   ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ်အိုပပထကနပူးာ  အလိုပပလိုပပ ေနာညပ့ စဘာ ပ် ေက ဘ ပ်ူး ္ ေဒါ ပ် တပ  
ျဖညပ့စြကပပကပတနပအတြ ပ်ူးာွက အျရဘူး္ ေက ဘ ပ်ူးတစပ ေက ဘ ပ်ူးာကို္ တကပ ောဘကပရြ ပ့်ျပ  ညပျဖစပာညပ၊  ာကို္  ွဟိုတပ အကယပ၀င္၍ က ေလူးျဖစပာ ထပ၌ IEP ာွကပါလ ွ်ပ ၎  IEP အဘူး ာ်ပ့တ်ပ့စြဘ 
အ ေကဘ်ပထညပ ေဖဘပ ေ္ဘ်ပာြကပ ေပူးႏွကို်ပာညပ့ ရာကိ်ု ပ ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူး၌ တကပ ောဘကပရြ် ပ့ျပ  ညပ္ ျဖစပာညပ.္သည္။ ဗဟကိုာပိုူးရနပူး ၀နပထ ပူး  ဘူးအ ေနႏွွ ပ့် ၎၀နပထ ပူး  အလိုပပရြ ပ် ေနာဘ ွ   ေဒါ ပ် တပ္
ျဖညပ့စြကပပကပတနပအတြ ပ်ူး တညပာွက ေနာညပ့္ျဖညပ့စြကပပကပတနပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူးအဘူး တကပ ောဘကပ ေကဘ ပ်ူး တကပ ောဘကပႏွကို ပ် ေပ ညပ္သည္။  ဤစဘပကိုဒပရြအဲတြ ပ်ူး္ ေဖဘပျပထဘူးာညပ့ အရြ ပ့်အလ ပူး ွ  က ကအတြကပ က က 
အက က ူးာယ ာနပ ္ႏွၵာွက ောဘ ၀နပထ ပူးတစပီီူးာညပ အထ ူးစီ ပရနပ္ရြဲာ  ွ ထိုတပျပနပ၊ ထိုတပ ေ၀ထဘူးျပီူး၊ ရာကို ပ် ၊ ထကို္ျပ ပ်္ ေက ဘ ပ်ူးတစပ ေက ဘ ပ်ူးရ ပ်ူးစီ  စီ ပ ောူး္ြဲ ္ကနပ္ာတပရ ကပ  ဘူးတကို္အတြကပ 
က က ူး ေးကဘ ပ်ူးာ ပ့် ေတဘပစြဘ တဘ၀နပရပ ္ာွက ောဘ အရ ကနပစဘာ ပ်ူးတစပရိုႏွွ ပ့်အညီ္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး္ ေနာဘရ အပပ ္ာပိုူးရနပူးာကို္ အ ေးကဘ ပ်ူးးကဘူးာ ေပ ညပ၊ ထကို္ျပ ပ် ္ကပလကပ္ ေဖဘပျပထဘူးာညပ ွဘ အ္ကိုပါ ောဘ 
အရ ကနပစဘာ ပ်ူးာညပ အာစပ်ွဘူးာ ပူးရနပ္အပပာ   ဘူးအတြကပ ၎တကို္အဘူး ်ွဘူးာ ပူးရနပ္အပပာညပ့ ေန္စြဲ ွဘ အ္ကိုပါ အရ ကနပစဘာ ပ်ူးႏွွ ပ့်အညီျဖစပ ောဘ ေးကဘ ပ့််ွဘ ၎တိုက္အတြကပ္ ေနာဘရ စီစ ပီ ္ ာွကာ ေပ ညပ၊ 
ထကို္ျပ ပ် ္ကပလကပ ေဖဘပျပထဘူးာညပ ွဘ အ္ကိုပါအရ ကနပစဘာ ပ်ူးအဘူး စတ ပ်အ ေကဘ ပ်ထညပ ေဖဘပ ေ္ဘ ပ်ာြကပာညပ့ ပထ ႏွွစပအဘူး ရ ကနပညွက ္ျပ ႏွကို ပ် ညပျဖစပျပီူး၊ 2019-2020္ ေက ဘ ပ်ူးပညဘာ ပ်ႏွွစပအတြကပ 
အာညပအရ ပ်ူးျပညပ့ ီွ ောဘ လကပာွက ၀နပထ ပူး  ဘူးအဘူးလပိုူးအတြကပ အ္ ပ် ေျပစီစ ပီႏွကို ပ်ာညပ့အတကို ပ်ူးအတဘအထက ဤ  ၀ါဒစဘပကိုဒပ ေန္စြဲ ွ လကိုအပပာညပႏွွ ပ့်အညီ္ျပ ပ်္ ပ်ႏွကို ပ် ေပာညပ္သည္။  
ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး ရာကို ပ် ွ္ ေထဘကပပပ့ ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။  အကယပ၀င္၍ ၀နပထ ပူး ႏွွ ပ့် က ေလူးျဖစပာ ာညပ အျရဘူး ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်အတြ ပ်ူး၌္ ေနထကို ပ် ေနာညပ့တကို ပ် က ်ဴာွ ပ်ရ္ ေပူး ေရ  ္အဘူး 
လကိုအပပ ညပ ဟိုတပ ေပ္သည္။ ဤတြ ပ်္ျဖညပ့စြကပပကပတနပ ေက ဘ ပ်ူးတစပရိုာကို္ တကပ ောဘကပာနပ ရြ ပ့်ျပ ရ ကပာာွကာညပ့္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး  ဘူးာညပ္ ေက ဘ ပ်ူး္ကပလကပ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးရြ ပ့်ာာွကာနပအတြကပ်ွဘ္ ေက ဘ ပ်ူးႏွွ ပ့် 
ရာကို ပ် ွ္ ေထဘကပရပထဘူးာညပ့ အ  အက ပ့်ပကို ပ်ူး္ကို ပ်ာဘ စပရ ကနပစပညႊနပူး  ဘူး၊္ ေက ဘ ပ်ူးတကပ ောဘကပ ္ ႏွွ ပ့် အရ ကနပ ွနပ ္တကို္ကကို လကိုကပနဘာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  
 
ဤ ေဖဘပျပရ ကပလကပ ေအဘကပတြ ပ် အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး တစပ ေက ဘ ပ်ူးာကို္ တကပ ောဘကပလကိုာညပ့ က ေလူး  ဘူးအ ေနႏွွ ပ့်    ဲလကပ ွတပကပစ ပူး ္ာကို္ ၀ ပ် ောဘကပျပီူး၊ 
အ္ကိုပါ ေက ဘ ပ်ူးႏွွ ပ့်ာကပ္ိုက ပ်ာညပ့ အျရဘူး ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူး၀ ပ်ရြ ပ့် လိုပပ်နပူးစ ပီ  ဘူး အဘူးလပိုူးကကို လကိုကပနဘ ေ္ဘ ပ်ာြကပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  ာယပယ ပကို္ ေ္ဘ ပ် ောူးအဘူး ရာကို ပ် ွ္ ေထဘကပပပ့ ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။  
အကယပ၀င္၍ ၀နပထ ပူး ႏွွ ပ့် က ေလူးျဖစပာ ာညပ အျရဘူး ောဘ္ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်အတြ ပ်ူး၌္ ေနထကို ပ် ေနာညပ့တကို ပ် က ်ဴာွ ပ်ရ္ ေပူး ေရ  ္အဘူး လကိုအပပ ညပ ဟိုတပ ေပ္သည္။ 
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး္ ေလ ွဘကပလႊဘ လိုပပ် နပူးစီပ 
ကကိုယပပကို ပ်ကြနပပ ်ဴတဘ၊္ ေဒာရပစဘးကညပ့တကိုကပ ွ ကြနပပ ်ဴတဘ အစာွကာညပတကို္အဘူး အာပိုူးျပ ျပီူး http://yourchoicedekalb.org ၌ အြနပလကို ပ်ူး္ ေလွ ဘကပလႊဘတစပ ေစဘ ပ်အဘူး္ျဖညပ့စြကပပါ၊ ာကို္ ွ ဟိုတပ School 
Choice အစအီစီပ  ဘူး ာပိုူးရနပူးတြ ပ် အြနပလကို ပ်ူး ွတစပ္ ပ့်္ ေလွ ဘကပထဘူး ္ျပ ပါ္သည္။  
 
 ေလွ ဘကပလႊဘအဘူး္ျပညပ့စပို ေစာနပအတြကပ်ွဘ္ ေလ ွဘကပလႊဘႏွွ် ပ့အတ  အဘူးလပိုူး ောဘ စဘာြကပစဘတ ပူး  ဘူး   ကတ ်ဴ  ဘူး ( ေနထကို ပ် ္ အ ေထဘကပအထဘူး၊္ ေ ြူးစဘာ ပ်ူး၊ အ ွတပအစီာ ပ်ရပစဘကဒပ 
အစာွကာညပတကို္)အဘူး္ ေနဘကပ္ပိုူးာတပ ွတပာကပအ ီွ တ ပ်ာြ ပ်ူး/အပပလိုဒပတ ပ်ာြ ပ်ူးာနပ ွဘ  ကဳ/တာဘူး၀ ပ် အိုပပထကနပူးာ   တဘ၀နပပ ပ်္ျဖစပာညပ္သည္။  အဘူးလပိုူး ောဘ္ ေထဘကပပပ့ စဘာြကပစဘတ ပူး  ဘူးအဘူး 
School Choice ာပိုူးရနပူးာကို္္ ေနဘကပ္ပိုူးာတပ ွတပာကပအ ီွ တ ပ်ာြ ပ်ူးျရ ပ်ူး  ျပ ာ ောူး ီွအထက ာ ပ် ္ ေလွ ဘကပလႊဘအဘူး္ျပီူးျပညပ့စပိုာညပဟို ာတပ ွတပ ညပ  ဟိုတပ ေပ ္သည္။ တ်ပာြ် ပူး ောဘ 
စဘာြကပစဘတ ပူး  ဘူး အဘူးလပိုူးာညပ DeKalb္ ေကဘ်ပတီ္  ေက ဘ်ပူးရာကိ်ု ပ  ပကိ်ု ပ္ ကိ်ု ပ ျ္ဖစပလဘ ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။  
 
DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးထဘူးျရ ပ်ူး ာွက ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ္ ေနထကို ပ်ာဘ ေနာဘ ာကပ ောအ ေထဘကပအထဘူး ( ကဳ ာကို္ ဟိုတပ တာဘူး၀ ပ်အိုပပထကနပူးာ  အ ညပျဖ ပ့်ာွကာညပ့ 
လကပာွက ဓဘတပ ေ ြ်႕ ၊ လွ ပပစစပ ီူး၊္ ော္ ေ ြ် ေတဘ ပ်ူးရပလႊဘ  ဘူး၊ အ ေပါ ပ်စဘရ  ပပ ာကို္ ဟိုတပ အက ပ်ွဘူးာ ေဳဘတ ညီရ ကပ  ဘူး)အဘူး္ ေထဘကပပပ့ ေပူးာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  တယပလဖီိုနပူး ေဳလပ္  ေ်ြ ေတဘ်ပူးရပလႊဘ  ဘူး၊ 
ဳဏပထြကပ္ ကိုရ ကပ  ဘူး၊္ ေကဳယပးကက ူး္ ေ်ြ ေတဘ်ပူးရပလႊဘ  ဘူး အစာွကာညပတကို္ကကို  ္  ေနထကိ်ု ပာဘ ေနာဘ ာကပ ောအ ေထဘကပအထဘူးအျဖစပ လကပရပ ညပ ဟိုတပ ေပ္သည္။  
 
DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးထဘူးျရ ပ်ူး ာွကာညပ့   းကက   ွ အတနပူး ်ါူးတနပူးအထက အတနပူး  ဘူးတြ ပ္်  ေလွ ဘကပထဘူး ညပျဖစပ ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး အဘူးလပိုူးာညပ  
 ေလွ ဘကပလႊဘလိုပပ်နပူးစ ပီအဘူး္ျပီူးျပညပ့စပို ေစာနပအတြကပ်ွဘ အာကအ ွတပျပ ္ ေ ြူးစဘာ ပ်ူး  ကတ ်ဴတစပ ေစဘ ပ်အဘူး္ ေထဘကပပပ့ ေပူးာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ်၌ စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူးထဘူးျရ ပ်ူး ာွကဳဲ လကပာွက ဂာကတပ 1 - 7 အတြ ပ်ူးာွကာညပ့္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအ ေနႏွွ ပ့်  ္ ေလွ ဘကပလႊဘလိုပပ်နပူးစ ပီအဘူး္ျပီူးျပညပ့စပို ေစာနပအတြကပ်ွဘ လကပာွက 
လတပတ ေလဘအျဖစပ္ပိုူး္ ေက ဘ ပ်ူးာဘူး ွတပတ ပူး အစီာ ပ်ရပစဘ    ကတ ်ဴတစပ ေစဘ ပ်အဘူး္ ေထဘကပပပ့ ေပူးာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ ထကီပစ ပူး ႈ္ ောြူးရ ယပ  ္လိုပပ် နပူးစီပ 
 
အကယပ၀င္၍္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး အ ောအတြကပာညပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူးတစပ ေက ဘ ပ်ူးအတြ ပ်ူးာွက ဂာကတပအ္ ပ့် တစပရိုရို ာကို္ ဟိုတပ အဘူးလပိုူးအတြကပ္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ ပ်ူး  ဘူး ွ ထိုတပလႊတပာညပ့ 
ာာွကႏွကို ပ် ောဘ္ ေနာဘထကို ပ်ရပိုလႊတပ  ဘူးအ ောအတြကပထကပ္ ေက ဘပလြနပ ေနရ့ဲလွ ပ် အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ ပ်ူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး္ ောြူးရ ယပာဘ၌ DeKalb္ ေကဘ ပ်တီ ေက ဘ ပ်ူးရာကို ပ် စီ ပအိုပပရ  ပပ ္ ႏွွ ပ့် 
ာ ပ်းကဘူးပကို္ရ  ္၌ အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ္ ောြူးရ ယပ ္ လိုပပ်နပူးစ ပီတစပရို ွတစပ္ ပ့်္ ောြူးရ ယပ ညပျဖစပာညပ္သည္။  စဘာ ပ်ူးာြ ပ်ူး ္အတြကပ္ ောြူးရ ယပ ရပာ ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ 
အဘူးလပိုူး ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး္ ေနာဘရ ျပီူးာညပ့အထက္ ေစဘ ပ့်္ကို ပ်ူးစဘာ ပ်ူးအတြ ပ်ူး၌ ္ ောြူးရ ယပရပာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ္ ောြူးရ ယပ လ္ိုပပ် နပူးစီပ၌ ရ က ႕ ယြ် ပူး  ္ ဘူး 
ာွကရဲာ့ညပ့ျဖစပစီပတြ် ပ   အလကိုအ ေလ ဘကပ္  ောြူးရ ယပ လ္ိုပပ် နပူးစီပအဘူး္ျပနပလညပ္  ေ္ဘ်ပာြကပ ညပျဖစပျပူီး၊ ကနီူီး္ ောြူးရ ယပ  ္ာကို္ ဟိုတပ္  ေစဘ်ပ့္ကိ်ု ပူးစဘာ်ပူး နပပါတပာညပ 
အာစပ ောဘ္ ောြူးရ ယပ လ္ိုပပ် နပူးစီပ ေပဖ  တညပျပူီး အ ေျပဘ်ပူးအလ ဲာွက ေကဘ်ပူး ာွကႏွကို်ပ ေပာညပ္သည္။  



BURMESE 

 ေက ဘ်ပူးအပပထကိ်ု ပရပို ေနာဘ  ဘူး္ျဖနပ္ ေ၀  ္ 
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူး  
 ေက ဘ်ပူးပညဘာ်ပႏွွစပ တစပႏွွစပစီတြ်ပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူး၌၊ အတနပူးအ္်ပ့တစပရိုစီ၌ ထဘူးာွက ညပ့ စိုစို ေပါ်ပူး ထကို်ပရပိုအ ောအတြကပ  ဘူးအဘူး  ဲ ေ္ဘ်ပာြကပျရ်ပူး  ျပ  ွီ၌ ပ္ိုူးျဖတပာညပ္သည္။   
 
ိဳုတပအဖြ႕ဲ   ၀ါဒ JBCC္ ေပဖအ ေျရရပရ ကပအာ အရ ကနပျပညပ့္ ေက ဘ်ပူးအ ေျရစကိုကပ ၀နပထ ပူး  ဘူး  အတနပူး K – 5  အတြ်ပူးာွက က ေလူး  ဘူးအဘူး ထကို်ပရပို ေနာဘလြတပ  ဘူး ာာွကရ ကနပတြ်ပ္ ေနာဘရ  ေ္ဘ်ပာြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
အကယပ၀င္၍ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူးာညပ ၀နပထ ပူး  ဘူး  က ေလူး  ဘူး အဘူးလပိုူးအတြကပ  ာာွကႏွကို်ပလွ ်ပ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူးစီအတြကပ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ ထကို်ပရပို အ ောအတြကပာညပ ထကို်ပရပို ေနာဘအကနပ္အာတပ ာကို္ ဟိုတပ   ဘူးစြဘ ောဘ စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္ အစာွကာညပတကို္ ာွကာညပ့အတြကပ ေးကဘ်ပ့်ွဘ  
 ေနာဘအရကပအရဲ းကီူး ဘူးစြဘ ာွက ေနာညပ့ စဘာ်ပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး ေပဖတြ်ပ အ ေျရရပျပူီး္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူး  ဘူးအးကဘူး္ျဖနပ္ ေ၀ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  က ပနပူး  ဲ ောြူးရ ယပ ္ လိုပပ်နပူးစီပအ ေတဘအတြ်ပူးတြ်ပ 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး ၀နပထ ပူး၊္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွွ   ဘူး ႏွွ်ပ့ အ  ဘူးစို ဲ ေပူး ္တကို္ အပါအ၀်ပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး္ ေနာဘာပိုူးပပိုရြ၀ဲင္၍္ ေနာဘရ ထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ ္ ေက ဘ်ပူးအပပ ေနာဘရ  ္အဘူး 
လကပရပာာွကျရ်ပူး ာွက ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ  ွနပာ ွ အဘူး ၎က ပနပူး  ဲ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစီပအ ေတဘအတြ်ပူး ၎တကို္အဘူး္ ောြူးရ ယပရဲ့ာညပ့ အစီအစီပအတကို်ပူးပ်ပ္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
ဤ ောြူးရ ယပ ္ လ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူးာညပ   းကက အစီအစီပာကို္ ာကပ ောဘကပ ္  ာွက ေပ္သည္။ 
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး  
 ေက ဘ်ပူးပညဘာ်ပႏွွစပ တစပႏွွစပစီတြ်ပ အတနပူးအ္်ပ့တစပရိုစီ၌ ထဘူးာွက ညပ့ စိုစို ေပါ်ပူး ထကို်ပရပိုအ ောအတြကပ  ဘူးအဘူး  ဲ ေ္ဘ်ပာြကပျရ်ပူး  ျပ  ွီ၌ ပ္ိုူးျဖတပာညပ္သည္။   
 
ိဳုတပအဖြ႕ဲ   ၀ါဒ JBCC္ ေပဖအ ေျရရပရ ကပအာ အရ ကနပျပညပ့္ ေက ဘ်ပူးအ ေျရစကိုကပ ၀နပထ ပူး  ဘူး  အတနပူး 6 – 8  အတြ်ပူးာွက က ေလူး  ဘူးအဘူး ထကို်ပရပို ေနာဘလြတပ  ဘူး ာာွကရ ကနပတြ်ပ္ ေနာဘရ  ေ္ဘ်ပာြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
အကယပ၀င္၍ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူးာညပ ၀နပထ ပူး  ဘူး  က ေလူး  ဘူး အဘူးလပိုူးအတြကပ  ာာွကႏွကို်ပလွ ်ပ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ   လတနပူး ေက ဘ်ပူး တစပ ေက ဘ်ပူးစီထပာကို္  အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး အတနပူး္ ေျရဘကပတနပူး ီီူး ော  50%  ွ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ ဂာကတပ္ ေျရဘကပတနပူး ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူး  ညီ ွ  ောဘ 
ာဘရကို်ပႏွ္နပူးတစပရိုျဖ်ပ့ ရြ ဲေ၀ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  အတနပူး္ ေျရဘကပတနပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး အ  ဘူးစိုာညပ  က ကတကို္ ္ ေနအက ပ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး တကပ ောဘကပ ္ဧာကယဘ  ဘူး ွ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ ထကို်ပရပို  ဘူး  
အျရဘူးတစပ၀ကပကကို္ျဖညပ့စြကပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  ၎တကို္  အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး ေနအက ပ တကပ ောဘကပ ္ဧာကယဘ ွ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူး  တစပ၀ကပအဘူး္ျဖညပ့စြကပာနပ္ ောြူးရ ယပ ္အဘူး ဂာကတပ ရိုႏွွစပတနပူး ႏွွ်ပ့ 
ာွစပတနပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးထပာကို္ ရြ်ပ့ျပ ာနပ်ွဘ 50%-50%္ ေနာဘရ  ္ တစပရိုအဘူး အာပိုူးျပ ာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  အတနပူး ရိုႏွွစပတနပူး ႏွွ်ပ့ ာွစပတနပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး အ  ဘူးစိုာညပ  က ကတကို္ ္ ေနအက ပ 
အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး တကပ ောဘကပ ္ဧာကယဘ  ဘူး ွ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ ထကို်ပရပို  ဘူး  အျရဘူးတစပ၀ကပကကို္ျဖညပ့စြကပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။   ဲ ောြူးရ ယပ ္ လိုပပ်နပူးစီပအ ေတဘအတြ်ပူးတြ်ပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး ၀နပထ ပူး  ဘူး၊ 
လကပာွကစဘာ်ပူးာြ်ပူးထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ္ ေ ြူးရ ်ပူး ေ ဘ်ပႏွွ   ဘူး၊ ယရ်ပက ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူး ႏွွ်ပ့ အ  ဘူးစို္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးတကို္ အပါအ၀်ပ  
 ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး္ ေနာဘ ေလူးပပိုရြ၀ဲင္၍္ ေနာဘရ ထဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  ာာွကႏွကို်ပ ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ႏွွ်ပ့ အ  ဘူးစို ဲ ေပူး ္ အဖြ်ပ့  ဘူးအဘူး ပါ၀်ပ ောဘ အလယပတနပူး ေက ဘ်ပူး  ဘူးအးကဘူး ရြ ဲေ၀ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ 
 ညီ ွ  ောဘ ထကို်ပရပိုအ ောအတြကပ  ဘူး္ ေနာဘာာွကလဘရ ကနပတြ်ပ၊ က နပာွက ေန ောဘ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူးအဘူး ထကို်ပရပို ေနာဘအကနပ္အာတပ ာကို္ ဟိုတပ   ဘူးစြဘ ောဘ စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္ အစာွကာညပတကို္ ာွကာညပ့အတြကပ ေးကဘ်ပ့်ွဘ္
 ေနာဘအရကပအရဲ းကီူး ဘူးစြဘ ာွက ေနာညပ့အ ေပဖ  တညပျပီူး က္ိုဒပ ေနာဘ  ဘူးာကို္္ျဖနပ္ ေ၀ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ အကယပ၀င္၍္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူး အ ောအတြကပာညပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးတစပ ေက ဘ်ပူးအတြ်ပူးာွက 
အတနပူးအ္်ပ့ တစပရိုရို ာကို္ ဟိုတပ အဘူးလပိုူးအတြကပ္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး ွ ထိုတပလႊတပာညပ့ ာာွကႏွကို်ပ ောဘ္ ေနာဘထကို်ပရပိုလႊတပ  ဘူးအ ောအတြကပထကပ္ ေက ဘပလြနပ ေနရဲ့လွ ်ပ အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ 
က ပနပူး  ဲႈ ောြူးရ ယပ ္ လိုပပ်နပူးစီပတစပရိုအဘူး္ ေ္ဘ်ပာြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 
 ေစဘ်ပ့ က္ိ်ု ပူးစဘာ်ပူး  
ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူး အဘူးလပိုူးအဘူး္ ေနာဘျဖညပ့ျပီူးာညပႏွွ်ပ့တစပျပက ်ပနကပ အလကိုအ ေလ ဘကပျပ လိုပပထဘူး ောဘ္ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစီပအတြ်ပူး္ ေက ဘ်ပူးအပပ ေနာဘရ  ္အတြကပ္ ောြူးရ ယပ ရပာာညပ့ က နပာွက ေန ောဘ  
 ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ ၎အလကိုအ ေလ ဘကပ္ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစီပ အ ေတဘအတြ်ပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး္ ောြူးရ ယပရဲ့ ောဘ အစီအစီပအတကို်ပူးပ်ပ္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးတစပရို ေပဖ၌္ ေနာဘရ ထဘူးျရ်ပူး 
ရပာ ညပျဖစပာညပ္သည္။   ဲလကပ ွတပကပစ ပူး ္အဘူး္ျပ လိုပပျပီူးာညပ့ ေနဘကပ္ ေနဘကပထပပ ောဘ္ ေက ဘ်ပူးအပပထကို်ပရပို ေနာဘလြတပ  ဘူး ာာွကလဘရဲ့လွ ်ပ အ က္ိုပါ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူးအဘူး ာတပ ွတပထဘူး ောဘ   ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး ေပဖာွက 
  ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးျဖ်ပ့္ ေနာဘျဖညပ့ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ (အတနပူးအ္်ပ့အလကိုကပ၊္ျဖညပ့စြကပ ေက ဘ်ပူးအလကိုကပ)္သည္။္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးာညပ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး  ဘူး  အလကိုအ ေလ ဘကပ က ပနပူး 
 ဲႏွက္ကပႈ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစီပ္ ေန္စြ ဲွ းာဂိုတပလ 31 ာကပ၊ 2019အထက ာကပ ောဘကပ ္ ာွက ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ ္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူးအဘူး School Choice အစီအစီပ  ဘူးာပိုူးရနပူးတြ်ပ ထဘူးာွက ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  းာဂိုတပလ 31 ာကပ၊ 
2019 ေက ဘပလြနပျပီူးာညပ့ ေနဘကပတြ်ပ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး္ ေက ဘ်ပူးအပပ ေနာဘရ ရြ်ပ့ ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။  ာကို္ ောဘပလညပူး္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး ေပဖာွက   းကက  ေက ဘ်ပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးကကို   Georgia 
  းကက  ေက ဘ်ပူးအစအီစီပႏွွ် ပ့ပတပာကပျပီူး္ျပညပနယပ လ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူးႏွွ်ပ့အညီ္  ေက ဘ်ပူးစဘာ်ပႏွစွပတစပ ေလွ ဘကပ ထကိ်ု ပရပို ေနာဘလြတပ ာာွကလဘာညပႏွွ်ပ့္ ေနာဘရ  ေပူးာြဘူး ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။  
 
အာက ေပူးအ ေးကဘ်ပူးးကဘူး  ္လိုပပ် နပူးစီပ 
အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူး  ဲလကပ ွတပကပစ ပူး ္တြ်ပ္ ောြူးရ ယပရပာ ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးထပာကို္ အာက ေပူးအ ေးကဘ်ပူးးကဘူးရ ကပအဘူး္ ေပူးပကို္ာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။ ဤအ ေးကဘ်ပူးးကဘူးရ ကပာညပ   ောြူးရ ယပ ္အဘူး္
ျပညပ့စပိုျပီူး ေျ ဘကပ ေစာနပ လကိုအပပ ောဘ လိုပပ်နပူးစီပ  ဘူးကကို  ကဳ  ဘူးထပာကို္ အာက ေပူးာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  အကယပ၀င္၍ အ ေးကဘ်ပူးတစပစပိုတစပာဘ ေးကဘ်ပ့  ကဳ  ဘူး/အိုပပထကနပူးာ   ဘူးာညပ စဘာ်ပူးာြ်ပူး ္လိုပပ်နပူးစီပအဘူး  
ျပီူး ေျ ဘကပ ေ္ဘ်ပာြကပာနပ ပ ကပကြကပရဲ့ပါလွ ်ပ က ေလူး အ ညပအဘူး စဘာ်ပရနပူးစဘာ်ပူး ွဘ ဖယပာွဘူးပစပ ညပျဖစပာညပ္သည္။ ္ ေအဘကပ ေဖဘပျပပါ လ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူးာညပ School Choice အစီအစီပတစပရိုာကို္ 
တကပ ောဘကပာနပ္ ောြူးရ ယပရပာာညပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူးလပိုူးထပာကို္ ာကပ ောဘကပ ္ာွက ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
 

➢ အကယပ၀င္၍္ ေက ဘ်ပူးာဘူးျဖစပာ ာညပ ၎ ေလွ ဘကပထဘူးာ အျဖစပ္ ောြူးရ ယပရပရဲ့ာ ောဘ အတနပူးအ္်ပ့တြ်ပ စဘာ်ပူးာြ်ပူးာနပအတြကပ ပာကို ကိုူးာွ်ပူး ကနပ္ာတပရ ကပ  ဘူးျဖ်ပ့္ျပညပ့ ွီကကိုကပညီ ္  ာွကပါလွ ်ပ  
 ေက ဘ်ပူးာဘူး ္ ေက ဘ်ပူးအပပ ေနာဘရ  ္အဘူး္ျ််ပူးပယပ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  ၎ ေက ဘ်ပူးအပပာနပထကို်ပရပို ေနာဘလြတပအဘူး္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး ေပဖာွက အျရဘူး အာညပအရ ်ပူးျပညပ့ ွီာညပ့  
 ေလွ ဘကပထဘူးာ တစပီီူးထပာကို္ က ပူးလွ ပူး ေပူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  

➢  ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ္ ေက ဘ်ပူးအပပ ေနာဘရ  ္အဘူး ထကနပူးာက ပူးႏွကို်ပာနပ္ ေက ဘ်ပူး  ပထ ပ္ိုူး ေန္တြ်ပ ာတပ ွတပထဘူး ောဘ အထ ူးျပ ဳဘာဘာပပ ေက ဘ်ပူးာကို္္ ောရ ဘ ေပါကပ တကပ ောဘကပာ ညပျဖစပာညပ္သည္။  
လစပလပပ ေနာာညပ့ ထကို်ပရပို ေနာဘ  ဘူးအဘူး္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး ွာ   ဘူးျဖ်ပ့္ျဖညပ့စြကပာြဘူး ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  

➢ းာဂိုတပလ 31 ာကပ၊ 2019 ေက ဘပပလြနပျပီူး ေနဘကပပကို်ပူး  ညပာညပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူးာစပကကို ွ  ၀်ပ ောဘကပရြ်ပ့ ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။ ္ ောြူးရ ယပ ရပာ ောဘ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ 2020 - 2021  
 ေက ဘ်ပူးပညဘာ်ပႏွွစပအတြကပ္ျပနပလညပ ေလွ ဘကပထဘူး ေကဘ်ပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးႏွကို်ပပါာညပ္သည္။္ ေစဘ်ပ့ က္ိ်ု ပူးစဘာ်ပူး ေပဖ  ွ  းကက တနပူး္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးအဘူး Georgia   းကက  ေက ဘ်ပူးအစအီစီပႏွွ် ပ့ပတပာကပျပီူး္
ျပညပနယပ လ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူးႏွွ်ပ့အညီ္  ေက ဘ်ပူးစဘာ်ပႏွွစပတစပ ေလွ ဘကပ ထကိ်ု ပရပို ေနာဘလြတပ ာာွကလဘာညပႏွွ် ပ့္ ေနာဘရ  ေပူးာြဘူး ညပ္ ျဖစပာညပ္သည္။္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး ေပဖ ွ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးာညပ 2019 - 
2020 အလကိုအ ေလ ဘကပ က ပနပူး  ဲ ောြူးရ ယပ ္လိုပပ်နပူးစီပအရ ကနပ ွ ၎တကို္ ္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး နပပါတပ ပါ၀်ပ ောဘ အာက ေပူးအ ေးကဘ်ပူးးကဘူးရ ကပအဘူး လကပရပာာွက ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  
အြနပလကို်ပူး ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ School Choice အစီအစီပ အြနပလကို်ပူး အ ေကဘ်ပ့ ွတ္်ပ့္ ေလဘ့ဂပအ်ပ၀်ပ ောဘကပျရ်ပူးျဖ်ပ့  က ကတကို္ ္ ေစဘ်ပ့ က္ို်ပူးစဘာ်ပူး အ ေျရအ ေနအဘူး းကညပ့ာ္ ေကဘ်ပူး 
းကညပ့ာ္ႏွကို်ပ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  

➢  ောြူးရ ယပရပာ ောဘ္ ေလွ ဘကပထဘူးာ   ဘူးာညပ အစီအစီပ စဘာ်ပူးာြ်ပူး္ ေနဘကပ ပ္ိုူး ာတပ ွတပာကပအ ွီ အစီအစီပအတြ်ပူး က ပူးလွ ပူးာညပ့္ ေနာဘရ  ္အဘူး လကပရပ ာကို္ ဟိုတပ္
ျ််ပူးပယပ ္္ျပ လိုပပာ ညပ္ျဖစပာညပ္သည္။  



BURMESE 

 

ျ် ပ်ူး္နပရ ကပ 
 
DeKalb္ ေကဘ်ပတီ ေက ဘ်ပူးရာကိ်ု ပ (DCSD) ာညပ စညပူး  ီပူး  ဘူး၊   ၀ါဒ  ဘူး၊ လိုပပ် နပူးစီပ  ဘူး္သည္။ အစအီစီပလ ပူးညႊနပရ ကပ  ဘူး၊္ ေန္စြ ဲ ဘူး၊ 
ာ်ပာကိုူးညႊနပူးတ ပူး  ဘူး ႏွွ်ပ့ ဳဘာဘာပပအစအီစီပ  ဘူး အစာွကာညပတကို္အပါအ၀်ပ အကနပ္အာတပ ာွက ောဘ ဤထိုတပ ေ၀ အ္တြ် ပူးာွက္  ေဖ
 ေဖဘပျပရ ကပတစပစပိုတစပာဘအဘူး းကက တ်ပာတက ေပူးျရ်ပူး ျပ ဳဲ ာကို္ ဟိုတပ ထကိုာကို္တဘ၀နပ ာွကဳဲ္ ေျပဘ်ပူးလႏဲွကို်ပာညပ ့အရြ် ပ့အ ောူးကကို 
ထကနပူးာက ပူးာာွကထဘူးာညပ္သည္။  
 
းကက တ်ပ  ာက ျ ်ပႏွကိ်ု ပ ောဘ အ ေျရအ ေန  ဘူး ေးကဘ်ပ့်ွဘ္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး  ညပာညပ့ School Choice အစအီစီပတြ်ပ က္ိ္ု
 ေနာဘရ ထဘူးာညပ့ အရြ်ပ့အဘူး DCSD   ွထကနပူးာက ပူးာာွကထဘူးာညပ္သည္။ 
 
ဤလကပက ပူးစဘ ေစဘ်ပအဘူး ဖတပာာ္နပ ပ ကပကြကပျရ်ပူး ေးကဘ်ပ့  ကဳ   ဘူး ႏွွ်ပ့္ ေက ဘ်ပူးာဘူး  ဘူးအဘူး ဤတြ်ပ္  ေဖဘပျပထဘူးာညပ့ 
စညပူး  ီပူးစညပက ပူး  ဘူး ႏွွ် ပ့ ကနပ္ာတပရ ကပ  ဘူးတကို္ ွ္ ျရြ် ပူးရ ကပက်ပူးလႊတပရြ်ပ့ျပ  ေပူး ညပ  ဟိုတပ ေပ္သည္။  
 
အာကပအာြယပ၊ က ဘူး၊  လက်ပအ  က ူးအစဘူး၊ လ   က ူး၊ အာဘူး ောဘ်ပ၊ ဳဘာဘ ောူး၊   လႏွကို်ပ်ပာဘူး၊  ာနပစြ ပူး  ္ာကို္ ဟိုတပ 
ကကိုယပအဂ်ၤါရ က ႕တဲ ့္ အစာွကာညပတကို္အ ေပဖ အ ေျရရပျပူီး ၎  ပညဘ ောူး အစအီစီပ  ဘူး၊ လ္ပပာဘွူး ေ္ဘ်ပာြကပ  ္ ဘူး ာကို္ ဟိုတပ 
အလိုပပရနပ္အပပ ္ က္ိ်ု ပာဘ   က ်ပ့စီပ  ဘူးတကို္တြ်ပ ရြျဲရဘူး္ကပ ပ္ျရ်ပူး  ျပ လိုိုပပာနပ ွဘ DeKalb္ ေကဘ်ပတ ီပညဘ ောူး ိဳုတပအဖြ႕ဲ  
  ၀ါဒပ်ပ္ ျဖစပာညပ္သည္။  
 

 


