
BURMESE 

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရ ိုင္၏ မူၾက ိဳတန္း အြန္္  ိုင္း စာရငး္သြင္းမ ႈႏွင့္ပတသ္က္ျပးီ 
မၾကာခဏအေမးမ ားေသာ ေမးခြန္းမ ား 

2022-2023 မၾူက ိဳတနး္ အြန္္  ိုငး္ အၾက ိဳကစံမး္မဲအစအီစဥတ္ြင ္ပါ၀ငသ္မူ ား 
ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ ကအ္္က္မ ားမွာ 2022-2023 Pre-K အြန္္ ိုင္းကစံမ္းမ တြင္ ပါ၀င္ရန္စ တ္၀င္စားသည့္ မ ဘမ ား/အိုပထ္ နး္သမူ ားအေနျဖင့္ 
စာရင္းသြင္းျခင္း္ိုပင္န္းစဥတ္ြင္ ျပည့္စံိုစြာ ျဖည့္ဆြကရ္မည့္အခ က္အ္က္မ ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္အဆင့္မ ားအတြက္ ဤစာရြကစ္ာတမ္းရွ  က နရ္ွ ေသာ 
အခန္းမ ားအား္ံိုးကို  ဖတ္ၿပးီေၾကာင္း ေသခ ာေစပါ။ 

ေက ာငး္သားတစေ္ယာကသ္ည ္မႀူက ိဳသ ို႔ တကေ္ရာကႈ္ႏို ငရ္န ္မညသ္ည့္ အသကအ္ရြယရ္ ွရမညန္ညး္။ 
2022-2023 ေက ာင္းပညာသင္ႈွႏစ္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီရန္အတြက္ငာွ သင့္ကေ္း၏ ေမြးေန႔သည္ ေဖာ္ျပပါ ရကစ္ြဲ သ ို႔မဟိုတ္ ရကစ္ြၾဲကားအတြင္း 
ျဖစ္သင့္ေပသည္ -   စကတ္ငဘ္ာ္ 2 ရက၊္ 2017-စကတ္ငဘ္ာ္ 1 ရက၊္ 2018။ 

ကၽြႈ္ႏိုပ၏္ကေ္းသည ္Dekalb ေကာငတ္ ီေက ာငး္အိုပခ္ ိဳပေ္ရးနယေ္ျမ (DCSD) ဇိုန၏္ ျပငပ္တြင ္ေနထ ိုငသ္ျူဖစပ္ါက သ/ူသမူသည ္ဤမႀူက ိဳ အစအီစဥတ္ြင ္
တကေ္ရာကခ္ြင့္ရႈႏ ိုငပ္ါမည္္ ား။ 
မရပါ။ သင့္ ေနအ မ္္  ပ္စာသည္ DeKalb ေကာငတ္ီေက ာင္းခရ ိုင္အတြက္ သတ္မတွထ္ားေသာ ဇံိုအတြင္း မရွ ္ ွ င္ သငသ္ည္ ပါ၀င္ရန္အတြက ္
အရည္အခ င္းမျပည့္မီေပ။ သင့္ ္ ပ္စာသည္ DCSD ဇံိုအတြင္း ရွ ၊မရွ  သင္ မေသခ ာ္ွ င္ အတည္ျပိဳရန ္အတြက္ School Locator (ေက ာင္း တည္ေနရာျပ) သ ို႔ 
သြားေရာက္ပါ။ 

ေက ာငး္တစေ္က ာငး္ထကပ္ ို၍ ေ္ ွာကထ္ားခြင့္ျပိဳပါသ္ား။ 
မျပိဳပါ။ သင့္အေနႈွႏင့္ သင့္တင့္ပါက အထူးျပိဳေက ာင္းတစေ္က ာင္းတြင္ျဖစေ္စ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ ေနအ မ္ေက ာင္းတြင္ျဖစေ္စ စာရင္းသြင္းေကာင္း 
စာရင္းသြင္းႈႏ ိုင္ပါသည။္ သင့္သည္ ဘာသာရပတ္စ္ခိုခို အထူးျပိဳေက ာင္း တစခ္ိုတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ေရြးခ ယ္ၿပီး  သင့္အား ေရြးခ ယမ္ခံရ္ွ င္ 
ေစာင့္ဆ ိုင္းမ စာရင္းတြင္ အ္ ိုအေ္ ာက္ ထားရ ွမည္ျဖစသ္ည္။ ေက ာင္းတကသ္ည့္ ပထမရက္သတပၱတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင့္ home school (သမရ ိုးက  
စာသင္ခန္းတြင္း သငယ္ူမ မဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္ ေနရာရ ွ္ွ င္ သင့္ home school (သမရ ိုးက  စာသငခ္န္းတြင္း သငယ္ူမ မဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္ 
တစေ္နရာစာ စာရင္းသြင္းရန္ သင့္အားႀက ိဳဆ ိုပါသည။္ 

ကၽြႈ္ႏိုပ၏္ကေ္းသည ္သငူယတ္နး္ တကရ္န ္အရညအ္ခ ငး္ျပည့္မေီသာ္္ညး္ အစ ိုးရမ ွေထာကပ္ံေ့သာ မႀူက ိဳ အစအီစဥတ္စခ္ိုတြင ္မပါဝငခဲ့္္  ွင ္မႀူက ိဳအစအီစဥသ္ ို႔ 
စာရငး္သြငး္ႈႏို ငပ္ါ သ္ား။ 
2022-2023 ပညာသငႈွ္ႏစ္အတြက္ မူ္ တန္းႀက ိဳေက ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ႈႏို င္ရန္  သင့္ကေ္းတြင္ ၄င္းတ ို႔၏ သူငယတ္န္းစာသငႈွ္ႏစ္က ို 
(တြဖဲက္သင္ၾကားထားသည့္) မူႀက ိဳ စာသငခ္န္းတစခ္ိုအတြင္း ကိုနဆ္ံိုးရန္ ္ ိုအပ္ခ ကက္ ို ေဖာ္ထိုတ္ေပးသည့္ တစ္ဦးခ င္း ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) 
တစခ္ိုရ ွရမည္ျဖစသ္ည္။ 

မႀူက ိဳတြငစ္ာရငး္သြငး္ရနအ္တြက ္ကၽြႈႏ္ိုပ၏္ကေ္းက ို အ မသ္ာတြင ္အေပါအ့ေ္းစြန္႔တတေ္အာင ္ေ္က့ င့္ေပးထားရမည္္ ား။ 
သင့္ကေ္းအား အဝတ္အစားဝတဆ္ငျ္ခင္း၊ ခၽြတ္္ ဲျခင္းႈွႏင့္ အ မသ္ာတကရ္ာတြင္ ္ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို  က ိုယ္တ ိုင္္ ိုပေ္ဆာင္ႈႏ ိုင္မညဟ္ို ေမွ ာ္္င့္ထားသည။္ 
မူၾက ိဳတန္းသ ို႔ မတက္ေရာက္မတီြင္ ကေ္းမ ားအား အ မသ္ာ အေပါ့အေ္းသြားတတ္ရန ္ေ္က့ င့္ထားေပးသင့္ပါသည္။ မေတာ္တဆက စၥရပတ္စခ္ိုခို ျဖစ္ေပၚပါက 
မ ဘမ ားအား ေခၚဆ ိုမည္ ျဖစ္ျပီး၊ မ မ တ ို႔ကေ္းအား အ၀တ္္ ဲေပးရန္အတြက္ မ ဘမ ားအေနႈွႏင့္ ေက ာင္းသ ို႔ ္ာေရာက္ေပးဖ ို႔ ္ ိုအပ္မည္ ျဖစသ္ည။္ တစ္ဦးခ င္း 
ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) သ ို႔မဟိုတ္ 504 အစီအစဥ္၏ အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မတွ္မထားခံရသည့္ ေက ာင္းသားမ ားအား ေဘာင္းဘကီဲသ့ို ႔ ခါးေမွ ာ့ 
အေ္ွ ာ့အတင္းပါသည့္ဒ ိုင္ပါမ ားက ို ဝတဆ္င္မထားရပါ။ အဆ ိုပါကေ္းသည ္စိုေပါငး္စာသငခ္န္းတစခ္ိုအတြင္း ရ ွမညျ္ဖစ္ၿပီး အထူး္ ိုအပ္ခ က္မ ားအတြက္ 
ဆရာ/္ကေ္ထာက္က သ/ူသူမ အား အကူအညီေပးႈႏ ိုင္သည။္ 

ကၽြႈ္ႏိုပသ္ည ္DCSD ဝနထ္မး္တစဥ္းီဆ ိ္ု  ွင ္Pre-K ကစံမး္မဲသ ို႔ အ္ ိုအေ္ ာကစ္ာရငး္သြငး္ျခငး္ခရံပါသ္ား။ 
မရပါ။ သငသ္ည္ DCSD ဝနထ္မ္းတစ္ဦးျဖစ္္ွ င္္ ည္း အျခားသမူ ား ေက ာ္ျဖတ္ရသည့္ ္ိုပင္န္းစဥ္အဆင့္အဆင့္အတ ိုင္း ေက ာ္ျဖတရ္မည။္ သို ႔ေသာ္္ည္း 
မူႀက ိဳကစံမ္းမဲက ို ဝနထ္မ္းမ ား မဝငေ္ရာက္ႈႏို င္ခငတ္ြင္ သီးျခားသတ္မတွ္ခ က္မ ားရ ွသည။္ DeKalb မူၾက ိဳတန္း ကစံမ္းမတဲြင္ ၀နထ္မ္းမ ား ပါ၀င္မ  မတွ္စိုအား 
ရယူ္  ိုပါက ေက းဇးူျပိဳျပီး သင့္ ေက ာင္းအိုပ္ သ ို႔မဟိုတ္ Early Childhood (ကေ္းဘ၀ အေစာပ ိုင္းကာ္) ရံိုးခန္းသ ို႔ ဆက္သြယပ္ါ။ 

https://dcsd-planning.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=3b118214dbc447e6bf14b7b69d292993


BURMESE 

ကၽြႈ္ႏိုပ၏္ကေ္းတြင ္IEP တစခ္ိုရ ွၿပးီ ္ကရ္ ွတြင ္DCSD သ ို႔ စာရငး္သြငး္မထားပါ။ သ/ူသမူက ို ကစံမး္မဲတြင ္ေရြးခ ယ္္  ိုက္္  ွင ္သတူ ို႔သည ္ကၽြႈႏ္ိုပ၏္ home 
school တြင ္က နရ္ ွေနမည္္ ား။ 
အကယ္၍ ္က္ရ ွ တစဥ္ီးခ င္းပညာေရးအစီအစဥတ္စ္ခို (IEP) ရ ွေသာ ေ္ွ ာကထ္ားသူတစ္ဦးက ို အစပ ိုင္းမွ ေတာကပ္မ  (BFTS) အေထြေထြပညာေရး မူႀက ိဳ 
စာသင္ခန္းသို ႔  တကေ္ရာကရ္န္ ေရြးခ ယ္ခရံပါက အဆ ိုပါေ္ွ ာက္ထားသကူ ို ေက ာင္းသား၏ တစ္ဥးီခ င္း္ ိုအပခ္ ကမ္ ားအေပၚ အေျခခံေသာ BFTS ပါဝငသ္ည့္ 
စာသင္ခန္းတစ္ခန္းသ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရႈႏ ိုင္သည။္ မတွခ္ က္ -  ဘာသာရပတ္စခ္ိုခို အထူးျပိဳေက ာင္းမ ားတြင္ BFTS ပါ၀ငသ္ည့္ စာသငခ္န္းမ ား မပါ၀င္ပါ။ 

ကြ ႈ္ႏိုပ၏္ သံိုးႈွႏစအ္ရြယ ္ကေ္းသည ္္ကရ္ွ  IEP ရရွ ထားျပးီ၊ DCSD အထးူခြ ငး္ခ က ္္ ိုအပခ္ ကမ္ ား အတနး္ထဲတြင ္စာရငး္သြငး္ထားျပးီ ျဖစပ္ါက ကြ ႈႏ္ိုပအ္ေနႈွႏင့္ 
မၾူက ိဳတနး္အတြက ္စာရငး္ေပးသြငး္ဖ ို႔ ္ ိုအပပ္ါေသးသ္ား။ 
မ္ ိုအပ္ပါ။ မူၾက ိဳတန္း ကစံမ္းမဲအစီအစဥ္မွ ေက ာင္းသားမ ားအား ကစံမ္းမဲျဖင့္ က ပနး္ ေရြးခ ယ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ တစဥ္ီးခ င္းပညာေရး အစီအစဥမ္ ား (IEP) 
ရရွ ထားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားမွာမူ ေက ာင္းသား၏ တမူထးူျခားခ က္အေျခအေန၊ တစ္ဦးခ င္းစီ၏ ္ ိုအပ္ခ က္၊ ေက ာင္းသား ပံ့ပ ိုးေထာကပ္ံ့မ မ ား ႈွႏင့္ 
ေက ာင္းသား၏ IEP အရ ္ ိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မ  အေျခအေနမ ား အစရွ သညတ္ ို႔အေပၚမတူညက္ာ IEP အဖြ႕ဲ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မတွမ္ အားျဖင့္ 
အထူးပညာေရးအတြင္း ေနရာခ စစီဥေ္ပးမ အား ္က္ခရံရွ ၾကျခင္း ျဖစ္သည။္ မူၾက ိဳတန္း ကံစမ္းမဲအစီအစဥတ္ြင္ မပါ၀င္မီခင္၌ အကယ္၍ သင့္ကေ္း၏ 
္ ိုအပခ္ ကမ္ ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံိုးျဖစ္သည့္ ကေ္းဘ၀ အေစာပ ိုင္း အစီအစဥမ္ ားႈွႏင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင ္ေမးခြန္းမ ား ရွ ပါက သင့္ကေ္း၏ IEP 
အမ မနေ္နဂ ာ၊ Special Education (အထူးပညာေရး)ဆ ိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ သ ို႔မဟိုတ္ Department of Exceptional Education 
(အထူးခြ င္းခ က္ပညာေရးဌာန) @ https://www.dekalbschoolsga.org/exceptional-education သ ို႔ ဆကသ္ြယရ္န္ အၾကံျပိဳေထာက္ခံအပ္ပါသည္။ 

What documents are required for a student to apply for the Pre-K lottery? Pre-K ကစံမး္မဲေ္ ွာကထ္ားရန ္ေက ာငး္သားတစဥ္းီအတြက ္
မညသ္ည့္စာရြကစ္ာတမး္မ ား ္ ိုအပမ္ညန္ညး္။ 
ေမြးဖြားမ  အေထာက္အထား၊ တရားဝင ္အိုပ္ထ န္းမ  အေထာက္အထား (အကယ္၍ မ ဘ/အိုပထ္ န္းသ၏ူ အမညသ္ည္ ေမြးစာရင္းတြငမ္ရ ွပါက)၊ မ ဘ/အိုပထ္ နး္သူ၏ 
အေထာက္အထားႈွႏင့္ ေနထ ိုငခ္ြင့္ အေထာက္အထား။ အေသးစ တ္အခ က္အ္က္မ ားႈွႏင့္အတူ ္ ိုအပ္ေသာ စာရြကစ္ာတမ္းမ ား အား္ံိုး၏ ျပီးျပည့္စံိုေသာ 
စာရင္းအား “Online Registration Process (အြန္္  ိုင္း စာရင္းသြင္းမ  ္ိုပ္ငန္းစဥ္)” ခ္ိုတ္အား ႈွႏ ပ္ျခင္းျဖင့္ သ ို႔မဟိုတ္ ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္တြင္ ရယႈူႏ ိုင္မည္ျဖစပ္ါသည္ 
- https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 

2022-2023 Pre-K အြန္္  ိုငး္ကစံမး္မ ေ္ ွာကထ္ားရန ္ကၽြႈႏို္ပအ္ဆင့္သင့္ျဖစေ္နပါသျဖင့္ အျခားမညသ္ည့္အရာ္ိုပေ္ဆာငရ္န ္္ို အပပ္ါသနညး္။ 
ဤေ္ွ ာကထ္ားမ တြင္ ယင္းစာရြက္စာတမ္းဆို င္ရာ သတ ေပးမ က ို ဖတရ္ ၿပီးေနာက္ အြန္္ ိုင္း စာရင္းသြင္းမ ္ ိုပင္န္းစဥအ္တြက္ အဆင့္မ ားက ို 
ဆက္္က္္ ိုပ္ေဆာငရ္ပါမည။္ အေသးစ တ္အခ က္အ္က္မ ားအား ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ ရွ ရသည့္ “Online Registration Process (အြန္္  ိုင္း 
စာရင္းသြင္းမ  ္ိုပင္န္းစဥ)္” ခ္ိုတ္အား ႈွႏ ပ္ျခင္းျဖင့္ ရယႈူႏ ိုင္မည္ျဖစ္ပါသည ္- https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 

2022-2023 မၾူက ိဳတနး္ အြန္္  ိုငး္ ကစံမး္မ အတြငး္ ပါ၀ငၾ္ကသမူ ား 
ဤစက္ရငွ္သည္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းအတြင္း၌ ေနရာတစခ္ို ရရွ ထားေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ ေနရာခ ထားေပးေၾကာင္း အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားမ က ို ္က္ခရံရွ ထားျပီး၊ 
2022-2023 အြန္္  ိုင္း ကံစမ္းမ  ္ိုပင္နး္စဥ္အတြင္း၌ ပါ၀င္ၾကမည့္ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသမူ ားထံသ ို႔ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား ေထာကပ္ံ့ေပးရန္ ျဖစသ္ည။္ 
အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ ကအ္္ကမ္ ား (Important Information for All) ဟို ေခါင္းစဥတ္ပထ္ားသည့္ ေနာက္ဆံိုးအပ ိုင္းအား ေသခ ာေပါက္ 
ဖတရ္ ေပးပါ။ 

ကစံမး္မဲအတြငး္၌ ကြ ႈ္ႏိုပ၏္ကေ္းသည ္ေနရာတစခ္ိုအား  ရရွ ခဲ့္  ွင ္ကြ ႈႏ္ိုပအ္ေနႈွႏင့္ ေနာကထ္ပ ္ မညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို ဆက္္ ကေ္ဆာငရ္ြကရ္မညန္ညး္။ 
အကယ္၍ သင္၏ကေ္းသည္ ကစံမ္းမ အတြင္း ထ ိုငခ္ံိုေနရာတစခ္ိုအား ရရွ ခဲ့္ ွ င္ မ ားမၾကာမီအခ  န္အတြင္း  သင့္ထသံ ို႔ ေက ာင္းမွ ဆက္သြယ္္ ာမည ္ျဖစသ္ည္။ 
အကယ္၍ စာရြက္စာတမ္းသည ္ဖတရ္ ၍မရျဖစေ္န္ွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ သကတ္မ္းေက ာ္္ြနေ္န္ွ င္ စာရြက္စာတမ္းအား ေနာကထ္ပ္ျပန္္ ည္ပ ို႔ေပးဖ ို႔ ေက ာင္းမွ 
ေတာင္းဆ ိုေကာင္း ေတာင္းဆ ိုေပမည။္ ထ ို႔ျပင္ က နရ္ွ ေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ားက ို္ည္း အီးေမး္မ္ွတစဆ္င့္ အီ္ကထ္ေရာနစန္ည္း္မ္းျဖင့္ ေပးပို ႔ေပးရန္ 
ေက ာင္းမွ ေတာင္းဆ ိုမည္ ျဖစသ္ည။္ က န္ရွ သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ ား စာရင္းက ိုမူ ကစံမ္းမ ဲမဲေဖာက္ျပီးေနာက္ အား္ံိုးေသာ မ ဘမ ား/အိုပထ္ န္းသူမ ားထသံ ို႔ 
ေပးပ ို႔ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဖာ္ျပပါ မူၾက ိဳတနး္ ခရ ိုင၀္က္ဘဆ္ ိုဒတ္ြင္ အ္ြယတ္ကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရ ႈႏ ိုင္မည္ ျဖစသ္ည္ - www.dekalbschoolsga.org/pre-k တြင္ 
ကို းကားခ က္အတြက ္အ္ြယတ္ကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရ ႈႏို င္ပါသည။္ 
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BURMESE 

ကစံမး္မ ္ ိုပင္နး္စဥအ္တြငး္ ကြ ႈႏ္ိုပ၏္ကေ္းအား ေစာင့္ဆ ိုငး္စာရငး္အတြငး္၌ ထည့္သြငး္ခဲ့္  ွင ္ ကြ ႈႏ္ိုပအ္ေနႈွႏင့္ ေနာကထ္ပ ္မညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို 
ဆက္္ ကေ္ဆာငရ္ြကရ္မညန္ညး္။ 
ထ ိုငခ္ံိုေနရာ  ကစံမ္းမ အတြင္း ေရြးခ ယမ္ခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ား မွနသ္မွ သည္ အ္ ိုအေ္ ာက္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းအတြင္းသ ို႔ ေရာက္ရွ သြားမည္ ျဖစသ္ည။္ 
စစ္စတမစ္နစ္သည္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေပၚတြင္ ေက ာင္းသားမ ားအား နံပါတ္အစဥ္အ္ ိုက္  စစီဥေ္ပးသြားမည္ ျဖစသ္ည္။ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေပၚရွ  မ မ တ ို႔ကေ္း၏ 
ေနရာခ ထားမ နပံါတ္အား မ ဘ/အိုပထ္ န္းသမူ ားထသံ ို႔  အီးေမး္ေ္ပးပ ို႔၍ အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည။္ ထ ိုငခ္ံိုေနရာမ ား ျငင္းဆန္းခံရသည့္အခါ 
သ ို႔မဟိုတ္ ္က္္ ႊတ္အရ ံးခံ္ ိုကသ္ည့္အခါ တြင္္ည္း ေက ာင္ းအေနႈွႏင့္  ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေပၚမွ ေနာကထ္ပ္မ သားစိုတစ္စိုထံ အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားသြား 
မည္ ျဖစသ္ည။္ အဆ ိုပါအခ  န္၌ သင့္အေနႈွႏင့္  သင့္ကေ္း၏ ထ ိုင္ခံိုေနရာအား ေသခ ာေစရန္အတြက္ငွာ ေနာကထ္ပေ္သာ အဆင့္မ ားက ို ေဆာင္ရြက္ေပးဖ ို႔ 
္ ိုအပမ္ည္ ျဖစသ္ည္။ ေက ာင္းသည္  စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုငရ္ာ တာ၀န္ခတံစဥ္ီးက ို  တာ၀န္ခန္႔အပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထ ို႔ေနာက္ အီးေမး္္မတွစ္ဆင့္ 
အီ္ကထ္ေရာနစန္ညး္္မ္း အသံိုးျပိဳ၍ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား  ေပးပ ို႔ရန္အတြက္ငွာ မ ဘမ ား/အိုပထ္ န္းသူမ ားထသံ ို႔  ညႊန္ၾကားခ က္မ ား 
အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစသ္ည္။ 

2022-2023 မၾူက ိဳတနး္ အြန္္  ိုငး္ ကစံမး္မ တြင ္မပါ၀ငခဲ္သ့ည့္ ေ္ ွာကထ္ားသအူသစမ္ ား 
ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပေပးသြားမည့္ အခ က္အ္က္မ ားမွာ ေဒသခံေက ာင္းတြင္ 2022-2023 အြန္္  ိုင္း ကံစမ္းမဲ ္ိုပင္နး္စဥတ္ြင္ မပါ၀င္ႈႏို င္ေသာ 
မ ဘ/အိုပထ္ န္းသမူ ား ႈွႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္ ေစာင့္ဆို င္သည္း့စာရင္း ျဖစသ္ည။္ အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား (Important Information 
for All) ဟို ေခါင္းစဥ္တပထ္ားသည့္ ေနာကဆ္ံိုးအပ ိုင္းအား ေသခ ာေပါက္ ဖတရ္ ေပးပါ။ 

အကယ၍္ကြ ႈႏ္ိုပတ္ ို႔မ သားစိုသည ္ကစံမး္မ အတြငး္၌ ပါ၀ငခဲ့္ျခငး္မရွ ပါက ကြ ႈႏ္ိုပ၏္ကေ္း  မၾူက ိဳတနး္ ထ ိုငခ္ံိုေနရာတစခ္ိုအား ရရွ ရနအ္တြက ္ကြ ႈႏ္ိုပ ္မညသ္ ို႔ 
ေ္ ွာကထ္ားႈႏ ိုငမ္ညန္ညး္။ 
ထ ိုငခ္ံိုေနရာ ရရွ ႈႏ ိုင္ေသးျခင္း ရွ ၊မရွ  ၾကည့္ရ ရန္အတြက္ ဦးစြာပထမဆံိုး ေက ာငး္သ ို႔ ဆကသ္ြယ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ အကယ္၍ ဖြင့္ေပးထားေသာေနရာတစ္ခို 
က န္ရွ ေနေသး္ွ င္  ေက းဇူးျပိဳျပီး ေနာက္ေမးခြနး္အား ဆက္္က္ ၾကည့္ရ သြားေပးပါ။ အကယ၍္ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ား မရရွ ႈႏ ိုင္ေတာ့္ွ ငမ္ူ  သင့္အေနႈွႏင့္ 
ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေ္ွ ာက္္ ႊာ တစ္ေစာင္အား  ျဖည့္စြကက္ာ၊ ထ ို႔ေနာက္ ေက ာင္း၏ စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုငရ္ာ တာ၀န္ခထံသံ ို႔ အီးေမး္္မတွစဆ္င့္ 
အီ္ကထ္ေရာနစန္ညး္္မ္းျဖင့္ ေပးပ ို႔ေပးႈႏ ိုင္ပါသည။္ စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုငရ္ာ တာ၀န္ခမံွာ မညသ္ူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း  သင္ ေသခ ာမသ ရွ ္ ွ ငမ္ူ ေက းဇူးျပိဳျပီး  
ေက ာင္းသ ို႔ ဆကသ္ြယ္ပါ။ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္း ေ္ွ ာက္္ ႊာအား ခရ ိုင၏္ မူၾက ိဳတန္း၀ကဘ္ဆ္ ိုဒေ္ပၚရွ  “Apply Now (ယခိုေ္ွ ာကထ္ားရန္)” တကဘ္ေ္အာက္၊ 
စာမ ကႈွ္ႏာ၏ ေအာက္ေျခတြင ္ေတြ႕ ရွ ႈႏ ိုင္ပါသည။္ www.dekalbschoolsga.org/pre-k။ 

အကယ၍္ ေက ာငး္တြင ္ထ ိုငခ္ံိုေနရာတစခ္ို က နရ္ွ ေနေသး္ ွင ္ စာရငး္သြငး္ရနအ္တြက ္ေနာကထ္ပမ္ညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို ေဆာငရ္ြကရ္မညန္ညး္။ 
2022-2023 ေက ာင္းသားသစစ္ာရင္းသြင္းးျခင္းက ို ျပည့္စံိုေစရန္ ေအာကေ္ဖၚျပ္င့္ https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/ 
္င့္ကို ႈႏွ ပက္ာ ျဖည့္သြင္းႈႏို င္ပါသည္။ 

2022-2023 ေက ာငး္သားသစ ္စာရငး္သြငး္မ  ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာငအ္ား  ကြ ႈႏ္ိုပ ္ျဖည့္စြကျ္ပးီသည့္ေနာက ္မညသ္ညတ္ ို႔ ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
စာရင္းသြင္းမ  ္ိုပင္န္းစဥ္အား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္္ ိုအပသ္ည့္  စာရြက္စာတမ္းမ ားႈွႏင့္သက္ဆ ိုင္ေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ားက ို 
မွ ေ၀အသ ေပးရနအ္တြကင္ွာ သင္၏ ေဒသခေံက ာင္းသည္ သင့္ထံသ ို႔  ဆကသ္ြယ္္ာမည္ ျဖစသ္ည။္ 

မၾူက ိဳတနး္တြင ္စာရငး္သြငး္ရနင္ာွ ေက ာငး္သားတစဥ္းီအတြက ္မညသ္ည့္ စာရြကစ္ာတမး္မ ား အား ္ ိုအပသ္နညး္။ 
္ ိုအပေ္သာ စာရြက္စာတမ္းမ ား အား္ံိုး၏ ျပီးျပည့္စံိုေသာ စာရင္းအား ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ ရွ ရသည့္ “Lottery Process (ကံစမ္းမဲ ္ိုပ္ငန္းစဥ)္” 
တက္ဘေ္ပၚတြင္ က္စႈွ္ႏ ပ္ျခင္းျဖင့္ ရယူႈႏ ိုင္မည္ျဖစပ္ါသည္ - https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/. 

အား္ံိုးအတြက ္အေရးၾကးီေသာ သတငး္အခ ကအ္္ကမ္ ား  

က နး္မာေရးဆ ိုငရ္ာ ကာကြယေ္ဆး ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာင ္3231 အား  ေက ာငး္စတငခ္  နအ္မ ီ ကြ ႈႏ္ိုပ ္ေထာကပ္ံေ့ပးႈႏ ိုငခ္ဲျ့ခငး္မရွ ္  ွင ္မညသ္ ို႔ ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
DCSD မူဝါဒ ကေဖာ္ျပသည္မွာ ကေ္းတစဥ္ီးသည္ ေက ာင္းစတင္တကသ္ည့္ ရက္ ၃၀  အတြင္း သ ို႔မဟိုတ္ သကတ္မး္ကိုနဆ္ံိုးသည့္ ရက္အတြင္း  
၄င္းတ ို႔၏က န္းမာေရး ကာကြယ္ေဆးထို းပံိုစံ 3231 ရ ွရမည္ျဖစသ္ည္။ ဤစာရြကစ္ာတမ္းအား အီ္ကထ္ေရာနစ ္နည္း္မ္းျဖင့္ ရယ၊ူ ေပးပ ို႔ရာတြင္ သင္ 
အခက္အခတဲစ္စံိုတစ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ေက ာင္းသ ို႔ အီးေမး္ေ္ပးပ ို႔ပါ။ အကယ္၍ ေက ာင္းတကရ္က ္ပထမဆံိုးရက္မစွ၍ ရက္ 30 အတြင္း 
ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲျ့ခင္းမရွ ္ ွ င္ ကေ္းျဖစသ္သူည္ ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္ သ ို႔မဟိုတ္ ခ  န္းဆ ိုခ က္ အေထာက္အထား မပါရွ ဘဲ အတန္းသ ို႔ 
ျပန္္ညတ္က္ေရာကႈ္ႏ ိုင္မည ္မဟိုတ္ေပ။ ခ  န္းဆ ိုထားမ အျပီးေနာက္ ေနာကထ္ပစ္ီမံျပငဆ္င္မ  ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင ္မပါရွ ပါက္ည္း  ကေ္းသည္ ေက ာင္း 
ျပန္္ညတ္က္ေရာကႈ္ႏ ိုင္မည ္မဟိုတ္ေပ။ အဆ ိုပါ ပံိုစံ မေပးထားသည့္အတြက ္ကေ္းသည္ ၁၀ ရကဆ္ကတ္ ိုက္ ပ ကက္ြက္္ ွ င ္ မူႀက ိဳအတန္းရ ွ ကေ္း၏ 
ထ ိုငခ္ံိုေနရာက ို ္က္္ႊတခ္ံရမည္ ျဖစသ္ည္။ 
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BURMESE 

အကယ၍္ အၾကားအာရံို၊ အျမငအ္ာရံို၊ သြားဘကဆ္ ိုငရ္ာ  ႈွႏင့္  အဟာရဆ ိုငရ္ာ ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာင ္3300 အား ေက ာငး္စတငခ္  နအ္မ ီကြ ႈႏ္ိုပ ္
ေထာကပ္ံေ့ပးႈႏ ိုငခ္ဲျ့ခငး္မရွ ္  ွင ္မညသ္ ို႔ ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
ဤပံိုစံက ို ကေ္းေက ာင္းစတကသ္ညမ္ွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း သ ို႔မဟိုတ္ သကတ္မ္းကိုနဆ္ံိုးမည့္ရက္တြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္ဟို DCSD ေပၚ္စကီ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစာရြကစ္ာတမ္းအား အီ္ကထ္ေရာနစ္ နည္း္မ္းျဖင့္ ရယူ၊ ေပးပ ို႔ရာတြင ္သင္ အခက္အခတဲစစ္ံိုတစ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး 
သင့္ေက ာင္းသ ို႔ အီးေမး္ေ္ပးပ ို႔ပါ။ အကယ္၍ ေက ာင္းတက္ရက္ ပထမဆံိုးရက္မစွ၍ ရက္ 30 အတြင္း ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပံေ့ပးခဲ့ျခင္းမရွ ္ ွ င္ 
ကေ္းျဖစ္သသူည္ အတန္းသ ို႔ ျပန္္ ညတ္ကေ္ရာကႈ္ႏ ိုင္မည္ မဟိုတေ္ပ၊ ဤသ ို႔အားျဖင့္ ကေ္းသည ္အစီအစဥ္အတြင္းမွ ဖယ္ရာွးေကာင္း ဖယ္ရွားခံရသည့္ရ္ဒ ္
ရရွ ႈႏ ိုင္ပါသည။္ 

မႀူက ိဳေက ာငး္သားမ ားအတြက ္ေက ာငး္ေခၚခ  န ္မဝူါဒတစခ္ို ရ ွပါသ္ား။ 
ရွ ပါသည၊္ မူၾက ိဳေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေက ာင္းေခၚခ  နဆ္ ိုငရ္ာ မူ၀ါဒတစ္ခို ရွ ပါသည။္ ကေ္းမ ားအား မူၾက ိဳတန္းေန႔အတြင္း ပါ၀င္ၾကရန္ ေမွ ာ္္င့္ထားျပီး၊ 
ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းပညာသင္ႈွႏစ္ တစ္ႈွႏစ္္ံိုးတြင္ အခ  န္ျပည့္တကေ္ရာက္ရန္ ေမွ ာ္မွန္းထားပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးဘကဆ္ ိုငရ္ာ ခြင့္ျပိဳခ က္ မရွ ဘဲ 
ကေ္းတစဥ္ီးသည ္ဆယရ္ကဆ္ကတ္ ိုက္  ပ ကက္ြက္္ ွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ ေနာကက္ ္ွ င ္Bright form the Start မွ ထိုတ္ျပနသ္တ္မတွထ္ားသည့္ 
္မ္းညႊနခ္ ကမ္ ားႈွႏင့္အညီ ကေ္းအား အတန္းမွ ထိုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည။္ ထ ို႔ျပင္ အကယ္၍ ကေ္းသည္ အျမတဲမ္း္ ိ္ု  ို ေနာက္က ေ္ရ့ွ ေၾကာင္း  သ ို႔မဟိုတ္ 
ေက ာင္းမွ ေစာစြာ ထြကခ္ြာေ့္ရွ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွ ရ္ွ င္္ ည္း  အၾကံေပးအတ ိုင္ပငခ္ံ ႈွႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္  ္မူ ေရး္ိုပ္သား  တစ္ဦးသည္ 
မ ဘမ ား/အိုပထ္ န္းသူမ ားထံသ ို႔  ဆကသ္ြယ္အသ ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

မၾူက ိဳတနး္ မ ဘမ ား/အိုပထ္ နး္သမူ ားတ ို႔အတြက ္အျခားေသာ ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြကမ္ ဆ ိုငရ္ာ  ကန္႔သတခ္ ကစ္ညး္မ ဥး္မ ား တစစ္ံိုတစရ္ာ ရွ ပါေသးသ္ား။ 
ရွ ပါသည၊္ အနည္းဆံိုး တစႈွ္ႏစ္္ွ င္ ႈွႏစ္ၾက မ၊္ ထ ို႔ျပင္ ္ ိုအပ္ပါက  ၎ထက္ၾက မ္ရည္ပ ိုမ ိုျပီး စီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္  မ ဘ/အိုပထ္ န္းသူ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးမ မ ား ႈွႏင့္  
ကြနဖ္ရန္႔အစည္းအေ၀းမ ား  အစရွ သညတ္ ို႔အား္ံိုးတြင္ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသူမ ားမ ွ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ေပးၾကရန္ ေမွ ာ္မွန္းထားသည္။ 
ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးပြ/ဲကြန္ဖရန္႕အစည္းအေ၀း အခ  န္မ ား ေရာက္ရွ ္ ွ င္ စာသင္ေက ာင္း ႈွႏင့္/သ ို႔မဟိုတ ္မူၾက ိဳတန္း ဆရာျဖစသ္ူသည္ သင့္ထံသ ို႔ 
အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ စစီဥထ္ားသည့္ေန႔ရကႈွ္ႏင့္ ေတြ႕ဆံိုရန္အခ  န္အား သင့္ထံ အသ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္မ မ ားသည္ 
တစန္ာရနီီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစသ္ည။္ 

ေမးေ္ေ့မးထ ေမးခြနး္ တြင ္ေဖာ္ျပမထားသည့္ ေမးခြနး္ ေမးခ င္္  ွင ္မညကဲ္သ့ ို႔ ္ိုပေ္ဆာငရ္မညန္ညး္။ 
PreKRecords@dekalbschoolsga.org တြင္ မူႀက ိဳရိုံးခနး္သို ႔ ္ြတ္္ ပစ္ြာ ဆကသ္ြယႈ္ႏို င္ပါသည ္


