BURMESE

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရိုင္၏ မူၾကိဳတန္း အြန္
္ ိုင္း စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
မၾကာခဏအေမးမ ားေသာ ေမးခြန္းမ ား
2022-2023 မူၾကိဳတန္း အြန္
္ င
ို း္ အၾကိဳကစ
ံ မ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သမ
ူ ား

ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ က္အ္က္မ ားမွာ 2022-2023 Pre-K အြန္္င
ို ္းကံစမ္းမတြင္ ပါ၀င္ရန္စတ္၀င္စားသည့္ မဘမ ား/အိုပထ
္ န္းသူမ ားအေနျဖင့္
စာရင္းသြင္းျခင္း္ိုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ျပည့္စိုစ
ံ ြာ ျဖည့္ဆက
ြ ရ
္ မည့္အခ က္အ္က္မ ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္အဆင့္မ ားအတြက္ ဤစာရြကစ
္ ာတမ္းရွ က န္ရွေသာ
အခန္းမ ားအား္ံိုးကို ဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေသခ ာေစပါ။
ေက ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ မူႀကိဳသ႔ို တက္ေရာက္ႈႏိုင္ရန္ မည္သည့္ အသက္အရြယရ
္ ွရမည္နည္း။
2022-2023 ေက ာင္းပညာသင္ႈႏွစ္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီရန္အတြက္ငာွ သင့္ကေ္း၏ ေမြးေန႔သည္ ေဖာ္ျပပါ ရက္စြဲ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ရက္စြဲၾကားအတြင္း
ျဖစ္သင့္ေပသည္ - စက္တင္ဘာ္ 2 ရက္၊ 2017-စက္တင္ဘာ္ 1 ရက္၊ 2018။
ကၽြႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းသည္ Dekalb ေကာင္တီ ေက ာင္းအိုပခ
္ ိဳပေ
္ ရးနယ္ေျမ (DCSD) ဇိုန၏
္ ျပင္ပတြင္ ေနထင
ို သ
္ ျူ ဖစ္ပါက သူ/သူမသည္ ဤမူႀကိဳ အစီအစဥ္တြင္
တက္ေရာက္ခြင့ရ
္ ႈႏိုငပ
္ ါမည္္ား။
မရပါ။ သင့္ ေနအမ္္ပ္စာသည္ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရင
ို ္အတြက္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ဇံိုအတြင္း မရွ္ွ င္ သင္သည္ ပါ၀င္ရန္အတြက္
အရည္အခ င္းမျပည့္မီေပ။ သင့္ ္ပ္စာသည္ DCSD ဇံိုအတြင္း ရွ၊မရွ သင္ မေသခ ာ္ွ င္ အတည္ျပိဳရန္ အတြက္ School Locator (ေက ာင္း တည္ေနရာျပ) သ႔ို
သြားေရာက္ပါ။
ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းထက္ပ၍
ို ေ္ွ ာက္ထားခြင့ျ္ ပိဳပါသ္ား။
မျပိဳပါ။ သင့္အေနႈႏွင့္ သင့္တင့္ပါက အထူးျပိဳေက ာင္းတစ္ေက ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သင့္ ေနအမ္ေက ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ စာရင္းသြင္းေကာင္း
စာရင္းသြင္းႈႏိုင္ပါသည္။ သင့္သည္ ဘာသာရပ္တစ္ခခ
ို ို အထူးျပိဳေက ာင္း တစ္ခတ
ို ြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ေရြးခ ယ္ၿပီး သင့္အား ေရြးခ ယ္မခံရ္ွ င္
ေစာင့္ဆင
ို ္းမစာရင္းတြင္ အ္ိုအေ္ ာက္ ထားရွမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းတက္သည့္ ပထမရက္သတၱပတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင့္ home school (သမရိုးက
စာသင္ခန္းတြင္း သင္ယူမမဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္ ေနရာရွ္ွ င္ သင့္ home school (သမရိုးက စာသင္ခန္းတြင္း သင္ယူမမဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္
တစ္ေနရာစာ စာရင္းသြင္းရန္ သင့္အားႀကိဳဆပ
ို ါသည္။
ကၽြႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းသည္ သူငယ္တန္း တက္ရန္ အရည္အခ င္းျပည့္မေ
ီ သာ္္ည္း အစးို ရမွ ေထာက္ပေ
ံ့ သာ မူႀကိဳ အစီအစဥ္တစ္ခတ
ို ြင္ မပါဝင္ခ္
ဲ့ ွ င္ မူႀကိဳအစီအစဥ္သ႔ ို
စာရင္းသြငး္ ႈႏိုင္ပါ သ္ား။
2022-2023 ပညာသင္ႈႏွစ္အတြက္ မူ္တန္းႀကိဳေက ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ႈႏိုင္ရန္ သင့္ကေ္းတြင္ ၄င္းတ႔၏
ို သူငယ္တန္းစာသင္ႈႏွစ္ကို
(တြဖ
ဲ က္သင္ၾကားထားသည့္) မူႀကိဳ စာသင္ခန္းတစ္ခိုအတြင္း ကိုနဆ
္ ိုးံ ရန္ ္အ
ို ပ္ခ က္ကို ေဖာ္ထတ
ို ္ေပးသည့္ တစ္ဦးခ င္း ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
တစ္ခိုရွရမည္ျဖစ္သည္။
မူႀကိဳတြငစ
္ ာရင္းသြငး္ ရန္အတြက္ ကၽြႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းကို အမ္သာတြင္ အေပါ့အေ္းစြန႔တ
္ တ္ေအာင္ ေ့္က င့္ေပးထားရမည္္ား။
သင့္ကေ္းအား အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ခၽြတ္
္ ဲျခင္းႈႏွင့္ အမ္သာတက္ရာတြင္ ္ိုအပ္ခ က္မ ားကို ကယ
ို ္တင
ို ္
္ ိုပေ
္ ဆာင္ႈႏိုင္မည္ဟို ေမွ ာ္ ္င့္ထားသည္။
မူၾကိဳတန္းသ႔ို မတက္ေရာက္မတ
ီ ြင္ ကေ္းမ ားအား အမ္သာ အေပါ့အေ္းသြားတတ္ရန္ ေ့္က င့္ထားေပးသင့္ပါသည္။ မေတာ္တဆကစၥရပ္တစ္ခိုခို ျဖစ္ေပၚပါက
မဘမ ားအား ေခၚဆိုမည္ ျဖစ္ျပီး၊ မမတ႔က
ို ေ္းအား အ၀တ္္ဲေပးရန္အတြက္ မဘမ ားအေနႈႏွင့္ ေက ာင္းသ႔ို ္ာေရာက္ေပးဖ႔ို ္ိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ င္း
ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) သ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအစဥ္၏ အစတ္အပိုင္းတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္မထားခံရသည့္ ေက ာင္းသားမ ားအား ေဘာင္းဘီကသ
ဲ့ ႔ို ခါးေမွ ာ့
အေ္ွ ာ့အတင္းပါသည့္ဒိုင္ပါမ ားကို ဝတ္ဆင္မထားရပါ။ အဆိုပါကေ္းသည္ စိုေပါင္းစာသင္ခန္းတစ္ခိုအတြင္း ရွမည္ျဖစ္ၿပီး အထူး္အ
ို ပ္ခ က္မ ားအတြက္
ဆရာ/္က္ေထာက္က သူ/သူမ အား အကူအညီေပးႈႏိုင္သည္။
ကၽြႈႏ္ိုပသ
္ ည္ DCSD ဝန္ထမ္းတစ္ဥးီ ဆ္
ို ွ င္ Pre-K ကံစမ္းမဲသ႔ို အ္အ
ို ေ္ ာက္စာရင္းသြငး္ ျခင္းခံရပါသ္ား။
မရပါ။ သင္သည္ DCSD ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္္ွ င္္ည္း အျခားသူမ ား ေက ာ္ျဖတ္ရသည့္ ္ိုပင
္ န္းစဥ္အဆင့္အဆင့္အတိုင္း ေက ာ္ျဖတ္ရမည္။ သို႔ေသာ္္ည္း
မူႀကိဳကစ
ံ မ္းမဲကို ဝန္ထမ္းမ ား မဝင္ေရာက္ႈႏိုင္ခင္တင
ြ ္ သီးျခားသတ္မတ
ွ ္ခ က္မ ားရွသည္။ DeKalb မူၾကိဳတန္း ကံစမ္းမဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ ား ပါ၀င္မ မွတ္စိုအား
ရယူ္ိုပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ ေက ာင္းအိုပ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ Early Childhood (ကေ္းဘ၀ အေစာပိုင္းကာ္) ရံိုးခန္းသ႔ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။

BURMESE
ကၽြႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းတြင္ IEP တစ္ခရ
ို ွၿပီး ္က္ရွတြင္ DCSD သ႔ို စာရင္းသြငး္ မထားပါ။ သူ/သူမကို ကံစမ္းမဲတြင္ ေရြးခ ယ္္က
ို ္
္ ွ င္ သူတ႔သ
ို ည္ ကၽြႈႏ္ိုပ၏
္ home
school တြင္ က န္ရွေနမည္္ား။
အကယ္၍ ္က္ရွ တစ္ဦးခ င္းပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခို (IEP) ရွေသာ ေ္ွ ာက္ထားသူတစ္ဦးကို အစပင
ို ္းမွ ေတာက္ပမ (BFTS) အေထြေထြပညာေရး မူႀကိဳ
စာသင္ခန္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ ယ္ခရ
ံ ပါက အဆိုပါေ္ွ ာက္ထားသူကို ေက ာင္းသား၏ တစ္ဥးီ ခ င္း္ိုအပ္ခ က္မ ားအေပၚ အေျခခံေသာ BFTS ပါဝင္သည့္
စာသင္ခန္းတစ္ခန္းသ႔ို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရႈႏိုင္သည္။ မွတခ
္ က္ - ဘာသာရပ္တစ္ခိုခို အထူးျပိဳေက ာင္းမ ားတြင္ BFTS ပါ၀င္သည့္ စာသင္ခန္းမ ား မပါ၀င္ပါ။
ကြ ႈႏ္ိုပ၏
္ သံိုးႈႏွစအ
္ ရြယ္ ကေ္းသည္ ္က္ရွ IEP ရရွထားျပီး၊ DCSD အထူးခြ င္းခ က္ ္အ
ို ပ္ခ က္မ ား အတန္းထဲတြင္ စာရင္းသြငး္ ထားျပီး ျဖစ္ပါက ကြ ႈႏ္ိုပအ
္ ေနႈႏွင့္
မူၾကိဳတန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြငး္ ဖ႔ို ္အ
ို ပ္ပါေသးသ္ား။
မ္ိုအပ္ပါ။ မူၾကိဳတန္း ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွ ေက ာင္းသားမ ားအား ကံစမ္းမဲျဖင့္ က ပန္း ေရြးခ ယ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ဦးခ င္းပညာေရး အစီအစဥ္မ ား (IEP)
ရရွထားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားမွာမူ ေက ာင္းသား၏ တမူထးူ ျခားခ က္အေျခအေန၊ တစ္ဦးခ င္းစီ၏ ္ိုအပ္ခ က္၊ ေက ာင္းသား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မမ ား ႈႏွင့္
ေက ာင္းသား၏ IEP အရ ္အ
ို ပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မ အေျခအေနမ ား အစရွသည္တ႔အ
ို ေပၚမူတည္ကာ IEP အဖြဲ႕၏ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မွတမ
္ အားျဖင့္
အထူးပညာေရးအတြင္း ေနရာခ စီစဥ္ေပးမအား ္က္ခရ
ံ ရွၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မူၾကိဳတန္း ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တင
ြ ္ မပါ၀င္မီခင္၌ အကယ္၍ သင့္ကေ္း၏
္ိုအပ္ခ က္မ ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆိုးံ ျဖစ္သည့္ ကေ္းဘ၀ အေစာပိုင္း အစီအစဥ္မ ားႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ ား ရွပါက သင့္ကေ္း၏ IEP
အမမန္ေနဂ ာ၊ Special Education (အထူးပညာေရး)ဆင
ို ္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ သ႔မ
ို ဟိုတ္ Department of Exceptional Education
(အထူးခြ င္းခ က္ပညာေရးဌာန) @ https://www.dekalbschoolsga.org/exceptional-education သို႔ ဆက္သြယရ
္ န္ အၾကံျပိဳေထာက္ခံအပ္ပါသည္။
What documents are required for a student to apply for the Pre-K lottery? Pre-K ကံစမ္းမဲေ္ွ ာက္ထားရန္ ေက ာင္းသားတစ္ဥးီ အတြက္
မည္သည့္စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား ္အ
ို ပ္မည္နည္း။
ေမြးဖြားမ အေထာက္အထား၊ တရားဝင္ အိုပ္ထန္းမ အေထာက္အထား (အကယ္၍ မဘ/အိုပထ
္ န္းသူ၏ အမည္သည္ ေမြးစာရင္းတြငမ
္ ရွပါက)၊ မဘ/အိုပထ
္ န္းသူ ၏
အေထာက္အထားႈႏွင့္ ေနထိုငခ
္ ြင့္ အေထာက္အထား။ အေသးစတ္အခ က္အ္က္မ ားႈႏွင့အ
္ တူ ္ိုအပ္ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား အား္ံိုး၏ ျပီးျပည့္စံိုေသာ
စာရင္းအား “Online Registration Process (အြန္
္ ိုင္း စာရင္းသြင္းမ ္ိုပ္ငန္းစဥ္)” ခ္ိုတ္အား ႈႏွပ္ျခင္းျဖင့္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္တင
ြ ္ ရယူႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္
- https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/
2022-2023 Pre-K အြန္
္ င
ို း္ ကံစမ္းမေ္ွ ာက္ထားရန္ ကၽြႈႏို္ပအ
္ ဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အျခားမည္သည့္အရာ္ိုပေ
္ ဆာင္ရန္ ္ိုအပ္ပါသနည္း။
ဤေ္ွ ာက္ထားမတြင္ ယင္းစာရြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ သတေပးမကို ဖတ္ရၿပီးေနာက္ အြန္္င
ို ္း စာရင္းသြင္းမ္ိုပင
္ န္းစဥ္အတြက္ အဆင့္မ ားကို
ဆက္္က္္ပ
ို ္ေဆာင္ရပါမည္။ အေသးစတ္အခ က္အ္က္မ ားအား ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ ရွရသည့္ “Online Registration Process (အြန္
္ င
ို ္း
စာရင္းသြင္းမ ္ိုပင
္ န္းစဥ္)” ခ္ိုတ္အား ႈႏွပ္ျခင္းျဖင့္ ရယူႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ - https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/

2022-2023 မူၾကိဳတန္း အြန္
္ င
ို း္ ကံစမ္းမအတြငး္ ပါ၀င္ၾကသူမ ား

ဤစက္ရင
ွ ္သည္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းအတြင္း၌ ေနရာတစ္ခို ရရွထားေၾကာင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေနရာခ ထားေပးေၾကာင္း အသေပးအေၾကာင္းၾကားမကို ္က္ခရ
ံ ရွထားျပီး၊
2022-2023 အြန္
္ င
ို ္း ကံစမ္းမ ္ိုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း၌ ပါ၀င္ၾကမည့္ မဘမ ား/အိုပ္ထန္းသူမ ားထံသ႔ို သတင္းအခ က္အ္က္မ ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား (Important Information for All) ဟို ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေနာက္ဆိုးံ အပိုင္းအား ေသခ ာေပါက္
ဖတ္ရေပးပါ။
ကံစမ္းမဲအတြငး္ ၌ ကြ ႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းသည္ ေနရာတစ္ခအ
ို ား ရရွခဲ္
့ ွ င္ ကြ ႈႏ္ိုပအ
္ ေနႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္အဆင့္မ ားကို ဆက္္က္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္နည္း။
အကယ္၍ သင္၏ကေ္းသည္ ကံစမ္းမအတြင္း ထိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာတစ္ခိုအား ရရွခဲ္
့ ွ င္ မ ားမၾကာမီအခ န္အတြင္း သင့္ထသ
ံ ႔ို ေက ာင္းမွ ဆက္သယ
ြ ္
္ ာမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ စာရြက္စာတမ္းသည္ ဖတ္ရ၍မရျဖစ္ေန္ွ င္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သက္တမ္းေက ာ္္ြနေ
္ န္ွ င္ စာရြက္စာတမ္းအား ေနာက္ထပ္ျပန္္ည္ပ႔ေ
ို ပးဖ႔ို ေက ာင္းမွ
ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆေ
ို ပမည္။ ထ႔ျို ပင္ က န္ရွေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ားကို္ည္း အီးေမး္္မွတစ္ဆင့္ အီ္က္ထေရာနစ္နည္း္မ္းျဖင့္ ေပးပို႔ေပးရန္
ေက ာင္းမွ ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္သည္။ က န္ရသည္
ွ
့ စာရြက္စာတမ္းမ ား စာရင္းကိုမူ ကံစမ္းမဲ မဲေဖာက္ျပီးေနာက္ အား္ံိုးေသာ မဘမ ား/အိုပထ
္ န္းသူမ ားထံသ႔ို
ေပးပ႔ေ
ို ပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဖာ္ျပပါ မူၾကိဳတန္း ခရိုင၀
္ က္ဘဆ
္ ိုဒတ
္ င
ြ ္ အ္ြယတ
္ ကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ - www.dekalbschoolsga.org/pre-k တြင္
ကိုးကားခ က္အတြက္ အ္ြယတ
္ ကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

BURMESE
ကံစမ္းမ္ိုပင
္ န္းစဥ္အတြငး္ ကြ ႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္းအား ေစာင့္ဆင
ို း္ စာရင္းအတြငး္ ၌ ထည့္သြငး္ ခဲ္
့ ွ င္ ကြ ႈႏ္ိုပအ
္ ေနႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္အဆင့္မ ားကို
ဆက္္က္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္နည္း။
ထိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာ ကံစမ္းမအတြင္း ေရြးခ ယ္မခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ား မွနသ
္ မွ သည္ အ္ိုအေ္ ာက္ ေစာင့္ဆင
ို ္းစာရင္းအတြင္းသ႔ို ေရာက္ရသြ
ွ ားမည္ ျဖစ္သည္။
စစ္စတမ္စနစ္သည္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေပၚတြင္ ေက ာင္းသားမ ားအား နံပါတ္အစဥ္အ္က
ို ္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေပၚရွ မမတ႔က
ို ေ္း၏
ေနရာခ ထားမနံပါတ္အား မဘ/အိုပထ
္ န္းသူမ ားထံသ႔ို အီးေမး္္ေပးပ႔၍
ို အသေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာမ ား ျငင္းဆန္းခံရသည့္အခါ
သ႔မ
ို ဟိုတ္ ္က္္ႊတ္အရံးခံ္က
ို သ
္ ည့္အခါ တြင္္ည္း ေက ာင္ းအေနႈႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေပၚမွ ေနာက္ထပ္မသားစိုတစ္စထ
ို ံ အသေပးအေၾကာင္းၾကားသြား
မည္ ျဖစ္သည္။ အဆပ
ို ါအခ န္၌ သင့္အေနႈႏွင့္ သင့္ကေ္း၏ ထိုင္ခိုေ
ံ နရာအား ေသခ ာေစရန္အတြက္ငွာ ေနာက္ထပ္ေသာ အဆင့္မ ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးဖ႔ို
္ိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းသည္ စာရင္းသြင္းမဆိုငရ
္ ာ တာ၀န္ခတ
ံ စ္ဦးကို တာ၀န္ခန္႔အပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထ႔ေ
ို နာက္ အီးေမး္္မတ
ွ စ္ဆင့္
အီ္က္ထေရာနစ္နည္း္မ္း အသံိုးျပိဳ၍ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား ေပးပ႔ရ
ို န္အတြက္ငွာ မဘမ ား/အိုပထ
္ န္းသူမ ားထံသ႔ို ညႊန္ၾကားခ က္မ ား
အသေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

2022-2023 မူၾကိဳတန္း အြန္
္ င
ို း္ ကံစမ္းမတြင္ မပါ၀င္ခသ
ဲ့ ည့္ ေ္ွ ာက္ထားသူအသစ္မ ား

ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပေပးသြားမည့္ အခ က္အ္က္မ ားမွာ ေဒသခံေက ာင္းတြင္ 2022-2023 အြန္
္ င
ို ္း ကံစမ္းမဲ ္ိုပင
္ န္းစဥ္တြင္ မပါ၀င္ႈႏိုင္ေသာ
မဘ/အိုပထ
္ န္းသူမ ား ႈႏွင့/္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေစာင့္ဆင္
ို သည္း့စာရင္း ျဖစ္သည္။ အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား (Important Information
for All) ဟို ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေနာက္ဆိုးံ အပိုင္းအား ေသခ ာေပါက္ ဖတ္ရေပးပါ။
အကယ္၍ကြ ႈႏ္ိုပတ
္ ႔မ
ို သားစိုသည္ ကံစမ္းမအတြငး္ ၌ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွပါက ကြ ႈႏ္ိုပ၏
္ ကေ္း မူၾကိဳတန္း ထင
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရာတစ္ခအ
ို ား ရရွရန္အတြက္ ကြ ႈႏ္ိုပ္ မည္သ႔ ို
ေ္ွ ာက္ထားႈႏိုငမ
္ ည္နည္း။
ထိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာ ရရွႈႏိုင္ေသးျခင္း ရွ၊မရွ ၾကည့္ရရန္အတြက္ ဦးစြာပထမဆံိုး ေက ာင္းသ႔ို ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ အကယ္၍ ဖြင့ေ
္ ပးထားေသာေနရာတစ္ခို
က န္ရေနေသး္ွ
ွ
င္ ေက းဇူးျပိဳျပီး ေနာက္ေမးခြနး္ အား ဆက္္က္ ၾကည့္ရသြားေပးပါ။ အကယ္၍ ထိုင္ခိုေ
ံ နရာမ ား မရရွႈႏိုင္ေတာ့္ွ င္မူ သင့္အေနႈႏွင့္
ေစာင့္ဆင
ို ္းစာရင္းေ္ွ ာက္္ႊာ တစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြကက
္ ာ၊ ထ႔ေ
ို နာက္ ေက ာင္း၏ စာရင္းသြင္းမဆိုငရ
္ ာ တာ၀န္ခထ
ံ သ
ံ ႔ို အီးေမး္္မတ
ွ စ္ဆင့္
အီ္က္ထေရာနစ္နည္း္မ္းျဖင့္ ေပးပ႔ေ
ို ပးႈႏိုင္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းမဆိုငရ
္ ာ တာ၀န္ခမ
ံ ွာ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သင္ ေသခ ာမသရွ္ွ င္မူ ေက းဇူးျပိဳျပီး
ေက ာင္းသ႔ို ဆက္သယ
ြ ္ပါ။ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္း ေ္ွ ာက္္ႊာအား ခရိုင၏
္ မူၾကိဳတန္း၀က္ဘဆ
္ ိုဒေ
္ ပၚရွ “Apply Now (ယခိုေ္ွ ာက္ထားရန္)” တက္ဘေ
္ အာက္၊
စာမ က္ႈႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေတြ႕ ရွႈႏိုင္ပါသည္။ www.dekalbschoolsga.org/pre-k။
အကယ္၍ ေက ာင္းတြင္ ထင
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရာတစ္ခို က န္ရေနေသး္ွ
ွ
င္ စာရင္းသြငး္ ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္အဆင့္မ ားကို ေဆာင္ရြကရ
္ မည္နည္း။
2022-2023 ေက ာင္းသားသစ္စာရင္းသြင္းးျခင္းကို ျပည့္စံိုေစရန္ ေအာက္ေဖၚျပ္င့္ https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/
္င့္ကႈႏွ
ို ပ္ကာ ျဖည့္သြင္းႈႏိုင္ပါသည္။
2022-2023 ေက ာင္းသားသစ္ စာရင္းသြငး္ မ ေ္ွ ာက္္ာႊ ေဖာင္အား ကြ ႈႏ္ိုပ္ ျဖည့္စြကျ္ ပီးသည့္ေနာက္ မည္သည္တ႔ို ျဖစ္္ာမည္နည္း။
စာရင္းသြင္းမ ္ိုပင
္ န္းစဥ္အား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္အတြက္ ္ိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားႈႏွင့သ
္ က္ဆင
ို ္ေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ားကို
မွ ေ၀အသေပးရန္အတြကင
္ ွာ သင္၏ ေဒသခံေက ာင္းသည္ သင့္ထံသ႔ို ဆက္သယ
ြ ္္ာမည္ ျဖစ္သည္။
မူၾကိဳတန္းတြင္ စာရင္းသြငး္ ရန္ငာွ ေက ာင္းသားတစ္ဥးီ အတြက္ မည္သည့္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား အား ္အ
ို ပ္သနည္း။
္ိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ား အား္ံိုး၏ ျပီးျပည့္စိုေ
ံ သာ စာရင္းအား ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ ရွရသည့္ “Lottery Process (ကံစမ္းမဲ ္ိုပ္ငန္းစဥ္)”
တက္ဘေ
္ ပၚတြင္ က္စ္ႈႏွပ္ျခင္းျဖင့္ ရယူႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ - https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/.

အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား
က န္းမာေရးဆင
ို ရ
္ ာ ကာကြယေ
္ ဆး ေ္ွ ာက္္ာႊ ေဖာင္ 3231 အား ေက ာင္းစတင္ခ န္အမီ ကြ ႈႏ္ိုပ္ ေထာက္ပေ
ံ့ ပးႈႏိုငခ
္ ဲျ့ ခင္းမရွ္ွ င္ မည္သ႔ို ျဖစ္္ာမည္နည္း။
DCSD မူဝါဒ ကေဖာ္ျပသည္မွာ ကေ္းတစ္ဦးသည္ ေက ာင္းစတင္တက္သည့္ ရက္ ၃၀ အတြင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ သက္တမ္းကိုနဆ
္ ိုးံ သည့္ ရက္အတြင္း
၄င္းတ႔၏
ို က န္းမာေရး ကာကြယ္ေဆးထိုးပံိုစံ 3231 ရွရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစာရြကစ
္ ာတမ္းအား အီ္က္ထေရာနစ္ နည္း္မ္းျဖင့္ ရယူ၊ ေပးပ႔ရ
ို ာတြင္ သင္
အခက္အခဲတစ္စိုတ
ံ စ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ေက ာင္းသ႔ို အီးေမး္္ေပးပ႔ပ
ို ါ။ အကယ္၍ ေက ာင္းတက္ရက္ ပထမဆံိုးရက္မစ
ွ ၍ ရက္ 30 အတြင္း
ေ္ွ ာက္္ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲျ့ ခင္းမရွ္ွ င္ ကေ္းျဖစ္သသ
ူ ည္ ေ္ွ ာက္္ႊာေဖာင္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ခ န္းဆိုခ က္ အေထာက္အထား မပါရွဘဲ အတန္းသ႔ို
ျပန္္ည္တက္ေရာက္ႈႏိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ ခ န္းဆိုထားမအျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္စီမံျပင္ဆင္မ ေ္ွ ာက္္ႊာေဖာင္ မပါရွပါက္ည္း ကေ္းသည္ ေက ာင္း
ျပန္္ည္တက္ေရာက္ႈႏိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ အဆိုပါ ပံိုစံ မေပးထားသည့္အတြက္ ကေ္းသည္ ၁၀ ရက္ဆက္တက
ို ္ ပ က္ကြက္
္ ွ င္ မူႀကိဳအတန္းရွ ကေ္း၏
ထိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာကို ္က္္တ
ႊ ခ
္ ံရမည္ ျဖစ္သည္။

BURMESE
အကယ္၍ အၾကားအာရံို၊ အျမင္အာရံို၊ သြားဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ႈႏွင့္ အဟာရဆင
ို ရ
္ ာ ေ္ွ ာက္္ာႊ ေဖာင္ 3300 အား ေက ာင္းစတင္ခ န္အမီ ကြ ႈႏ္ိုပ္
ေထာက္ပေ
ံ့ ပးႈႏိုငခ
္ ဲျ့ ခင္းမရွ္ွ င္ မည္သ႔ို ျဖစ္္ာမည္နည္း။
ဤပံိုစံကို ကေ္းေက ာင္းစတက္သည္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ သက္တမ္းကိုနဆ
္ ိုးံ မည့္ရက္တင
ြ ္ ျဖည့္သြင္းရမည္ဟို DCSD ေပၚ္စီက
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစာရြကစ
္ ာတမ္းအား အီ္က္ထေရာနစ္ နည္း္မ္းျဖင့္ ရယူ၊ ေပးပ႔ရ
ို ာတြင္ သင္ အခက္အခဲတစ္စံိုတစ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး
သင့္ေက ာင္းသ႔ို အီးေမး္္ေပးပ႔ပ
ို ါ။ အကယ္၍ ေက ာင္းတက္ရက္ ပထမဆံိုးရက္မစ
ွ ၍ ရက္ 30 အတြင္း ေ္ွ ာက္္ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပေ
ံ့ ပးခဲ့ျခင္းမရွ္ွ င္
ကေ္းျဖစ္သသ
ူ ည္ အတန္းသ႔ို ျပန္္ည္တက္ေရာက္ႈႏိုင္မည္ မဟိုတေ
္ ပ၊ ဤသ႔အ
ို ားျဖင့္ ကေ္းသည္ အစီအစဥ္အတြင္းမွ ဖယ္ရာွ းေကာင္း ဖယ္ရွားခံရသည့္ရ္ဒ္
ရရွႈႏိုင္ပါသည္။
မူႀကိဳေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေက ာင္းေခၚခ န္ မူဝါဒတစ္ခို ရွပါသ္ား။
ရွပါသည္၊ မူၾကိဳေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေက ာင္းေခၚခ န္ဆိုငရ
္ ာ မူ၀ါဒတစ္ခို ရွပါသည္။ ကေ္းမ ားအား မူၾကိဳတန္းေန႔အတြင္း ပါ၀င္ၾကရန္ ေမွ ာ္္င့္ထားျပီး၊
ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းပညာသင္ႈႏွစ္ တစ္ႈႏွစ္္ိုးံ တြင္ အခ န္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္ ေမွ ာ္မွန္းထားပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးဘက္ဆိုငရ
္ ာ ခြင့ျ္ ပိဳခ က္ မရွဘဲ
ကေ္းတစ္ဦးသည္ ဆယ္ရက္ဆက္တက
ို ္ ပ က္ကက
ြ ္
္ ွ င္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေနာက္က ္ွ င္ Bright form the Start မွ ထိုတ္ျပန္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္
္မ္းညႊနခ
္ က္မ ားႈႏွင့္အညီ ကေ္းအား အတန္းမွ ထိုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထ႔ျို ပင္ အကယ္၍ ကေ္းသည္ အျမဲတမ္း္္
ို ို ေနာက္က ေ့္ရွေၾကာင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္
ေက ာင္းမွ ေစာစြာ ထြကခ
္ ြာေ့္ရေၾကာင္
ွ
း ေတြ႕ရွရ္ွ င္္ည္း အၾကံေပးအတင
ို ္ပင္ခံ ႈႏွင့/္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ္ူမေရး္ိုပ္သား တစ္ဦးသည္
မဘမ ား/အိုပထ
္ န္းသူမ ားထံသ႔ို ဆက္သယ
ြ ္အသေပးမည္ျဖစ္သည္။
မူၾကိဳတန္း မဘမ ား/အိုပထ
္ န္းသူမ ားတ႔အ
ို တြက္ အျခားေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြကမ
္ ဆင
ို ရ
္ ာ ကန္႔သတ္ခ က္စည္းမ ဥ္းမ ား တစ္စိုတ
ံ စ္ရာ ရွပါေသးသ္ား။
ရွပါသည္၊ အနည္းဆံိုး တစ္ႈႏွစ္္ွ င္ ႈႏွစ္ၾကမ္၊ ထ႔ျို ပင္ ္ိုအပ္ပါက ၎ထက္ၾကမ္ရည္ပိုမိုျပီး စီစဥ္ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ မဘ/အိုပထ
္ န္းသူ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးမမ ား ႈႏွင့္
ကြနဖ
္ ရန္႔အစည္းအေ၀းမ ား အစရွသည္တ႔အ
ို ား္ံိုးတြင္ မဘမ ား/အိုပ္ထန္းသူမ ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးၾကရန္ ေမွ ာ္မွန္းထားသည္။
ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးပြ/ဲ ကြန္ဖရန္႕အစည္းအေ၀း အခ န္မ ား ေရာက္ရ္ွ
ွ င္ စာသင္ေက ာင္း ႈႏွင့္/သ႔မ
ို ဟိုတ္ မူၾကိဳတန္း ဆရာျဖစ္သူသည္ သင့္ထံသ႔ို
အသေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ စီစဥ္ထားသည့္ေန႔ရက္ႈႏွင့္ ေတြ႕ဆံိုရန္အခ န္အား သင့္ထံ အသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ရက
ြ ္မမ ားသည္
တစ္နာရီနီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
ေမးေ့္ေမးထ ေမးခြနး္ တြင္ ေဖာ္ျပမထားသည့္ ေမးခြနး္ ေမးခ င္္ွ င္ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို ္ိုပေ
္ ဆာင္ရမည္နည္း။
PreKRecords@dekalbschoolsga.org တြင္ မူႀကိဳရိုံးခန္းသို႔ ္ြတ္
္ ပ္စြာ ဆက္သြယႈႏ
္ ိုင္ပါသည္

