
 
 

2023-2024 ကံစမး္မ ဲလြတ္လပစ္ြြာ ေလ  ြာက္ ြားာုိးႏငသ္ည့္ ျပကၡဒိန ္
 

ေန႔စြဲ ပြဲအစအီစဥ ္
ဇန္န၀ါရီလ 6 ရက္၊ 2023 ခုားႏ စ္၊  နံနက္ 
9:00 နြာရီ 

School Choice လြတလ္ပစ္ြြာ ေလ  ြာက ္ြားာုိးႏငသ္ည့္ 2023  ေလ  ြာက္လႊြာတင္ားႏိုင္သည့္ 
ကြာလ စတင္ခ ိန ္

ေဖေဖြ္ာဝါရီ 10 2023 ညေန ၄း၀၀ နြာရ ီ “အခ နိမ္”ီ တငသ္ြငး္ရန ္ေနြာက ္ုးံရက၊္ေက ြာင္းေ႐ြးြးခ ယ္မႈေလ  ြာက္လႊြာ 

ေဖေဖြ္ာဝါရီ 10 2023 ညေန ၄း၀၁ နြာရ ီ
မ  

ၾသဂုတ္လ 25 ရက္၊ 2023 ခုားႏ စ္  ညေန 4း00 နြာရီ 

ေနြာကက္ ေသြာ ေလ  ြာကလ္ႊြာမ ြားကို လက္ခံခဲ့သည္။ ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္း ကုန္ ုံး ၿပီးေနြာက္ 
 ိုင္ခုံတစ္ခု ရာုိးႏင္ခဲ့ပါက ေနြာက္က ေလ  ြာက္လႊြာ မ ြားကို ေ ြာင႐္ြးြက္ေပးပါမည္။ 

မတ္လ 20 2023 အ ကတ္နး္ေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြးြးခ ယမ္ႈ ကစံမး္မ ဲ
မတ္လ ၂၁ 2023 အလယတ္နး္ေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြးြးခ ယမ္ႈ ကစံမး္မ ဲ
မတ္လ 23 2023 မလူတနး္ေက ြာငး္ ပ မ ေ႐ြးြးခ ယမ္ႈ ကစံမး္မ ဲ
မတ္လ 24 2023 
 
ညေန ၅း၀၀ နြာရီ ေနြာက္ပိုင္း 

ပ မဥးီစြားေပး ကစံမး္မရဲလြာဒမ္ ြားကိ ုမဘိမ ြား၏ အးီေမးလလ္ပိစ္ြာားႏ င့္ ေလ  ြာကလ္ႊြာ 
ဒကရ္ ္ဘတု ္စြာတိကုပ္ုးံသို႔ ေပးပို႔ပါမည။္ **ပ မ ဥးီစြားေပး ေ႐ြးြးခ ယမ္ႈမ ြားကိသုြာ ကနဥးီ 
ကစံမး္မတဲြင ္ ည့္သြငး္ ြားပါသည။္ ဒုတိယ ားႏ င့္ တတိယ ဦးစြားေပး ကံစမ္းမႈမ ြားကို 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းားႏ င့္ ေနြာက္က ေလ  ြာက္လႊြာမ ြားကို ေ ြာင္႐ြးြက္ၿပီးသည့္ေနြာက္ 
အစီအစဥ္အတြက္ ေက ြာင္းသြားေနရြာမ ြား လစ္လစ္ေနမ သြာ ေ ြာင္႐ြးြက္ပါမည္။ 

မတလ္ 31 ရက၊္ 2023 ခာုးႏ စ ္ မတ္လ 24 ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ေသြာ ကနဦး ကံစမ္းမဲားႏႈိက္ျခင္းရလဒ္မ ြားအတြက္ 
 ိငုခ္ုေံနရြာလကခ္ျံခငး္ ေနြာက ္ုးံရက။္ ေ႐ြးြးခ ယ္ေရးစြာတြင္ ေဖြာ္ျပ ြားေသြာ 
ေနြာက္ ုံးရက္မ  လက္ခံျခင္း မရ ိေသြာ  ိုင္ခုံေနရြာမ ြားကို အလိုအေလ ြာက္ 
 ုံးရႈံးသြြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းတြင္ စြာရင္းသြင္း ြားေသြာ အစီအစဥ္အတိုင္း 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းသြင္း ြားေသြာ ေလ  ြာက္ ြားသူမ ြားကို ေပးအပ္သည္။ 

ဇြန ္၁ - ၃၀ 2023 ဝန ္မး္ေက ြာငး္သြား အလပု ္ေျပြာင္းလဲျခင္း အတည္ျပဳခ က္ားႏ င့္ ေနရြာခ  ြားေရး 
အတည္ျပဳစြာမ ြားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ပါသည္။ **"အခ နိမ္ န"္ 
ေလ  ြာက ္ြားသမူ ြားအတြက ္ေလ  ြာကလ္ႊြာေနြာက ္ုးံရကမ္ ြာ ေဖေဖြ္ာဝါရ ီ10 ရက၊္ 2023 
ခာုးႏ စ ္ျဖစပ္ါသည။္ နြာကက္ ေသြာ EST ေလ  ြာကလ္ႊြာမ ြားသည ္ ိငုခ္ုရံရ ာုိိးႏငမ္ႈအေပၚ 
မတူညပ္ါသည။္ 

School Choice မ တပ္ုတံငရ္မည့္ေန႔စြမဲ ြားကို 
သရိ ာုိိးႏငရ္န ္ေက ြာငး္တစခ္ခု ငး္စ၏ီ 
ဝကဘ္ ္ိကုသ္ို႔ သြြားေရြာကၾ္ကည့္ရႈပါ 

 ိုင္ခုံမ ြားကို ေက ြာင္းမ ြား၏ ဝဘ္ ိုဒ္မ ြားတြင္ စြာရင္းသြင္းရနအ္တြက္ ေက ြာငး္တြင ္
စြာရငး္သြငး္ရန ္ေနြာက ္ုးံရက။္ ေက ြာင္း၏ဝဘ္ ိုဒ္တြင္ေဖြ္ာျပ ြားေသြာ ေနြာက္ ုံးေန႔တြင္ 
စြာရင္းသြင္းရန္အတြက္ “No Show” ရ ိသူတိုင္း၏  ိုင္ခုံကို  ုံးရႈံးသြြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းတြင္ စြာရင္းသြင္း  ြားေသြာ အစီအစဥ္အတိုင္း 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းသြင္း ြားေသြာ ေလ  ြာက္ ြားသူမ ြားကို ေပးအပ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လ 25 ရက္၊ 2023 ခုားႏ စ္ 
 
ညေန ၄း၀၀ နြာရ ီ

School Choice အစီအစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အ ုံးသတ္ျခင္း ဤသည္မ ြာ 
ေစြာင့္ ိုင္းစြာရင္းမ ြားားႏ င့္ ေနြာက္က ေသြာ ေလ  ြာက္လႊြာမ ြားမ  ေက ြာင္းသြားမ ြားကို 
ေနရြာခ ရန္ ေနြာက္ ုံးရက္ျဖစသ္ည္။ ဤရက္အ ိ ေနရြာခ  ြားျခင္း မခံရေသးသည့္ 
ေလ  ြာက္ ြားသူမည္သူမ ိုသည္ လြာမည့္စြာသင္ားႏ စ္အတြက္ 
ျပန္လည္ေလ  ြာက္ ြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 Call-In ပံပ့ိးုမႈကိ ု2023 ခုားႏ စ ္ဇန္နဝါရလီ 6 ရက္ေန႔မ  ဧၿပလီ 14 ရက္ေန႔အ ိ ရရ ိာုိးႏင္ပါသည္။ 
တနလၤြာ - ေသြာၾကြာ အြားလပ္ရက္ားႏ င့္ စေန တနဂၤေားႏြမ ြားမ လြ၍ဲ ေန႔စဥ ္မနက္ ၉း၀၀ နြာရီ မ  ညေန ၅း၀၀ 
နြာရီၾကြားတြင္ ေခၚ ိုာုိးႏင္ပါသည္။ 678-676-0035 / 0050 

ေက ြာငး္ေရြးခ ယမ္ႈ 

BURMESE 


