
BURMESE 

DeKalb ေကာငတ္ီေက ာငး္ခရ ိုင၏္ အြန္္  ိုငး္ေ္ ွာက္္ႊာ္ိုပင္န္းစဥမ္ွ ၾက ိဳဆ ိုပါ၏။ 
 

အြန္္ ိုင္းေ္ွ ာက္္ႊာ ္ိုပ္ငန္းစဥ္အား သင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပိဳမီ ေက းဇ းျပိဳျပီး ္ ိုအပသ္ည့္ စာရြကစ္ာတမ္းမ ား်ားႏွင့္ အခ က္အ္က္မ ားအား စိုေဆာငး္ေပးပါ။ 2022-2023 အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ အရည္အခ င္းျပည့္မွီသ  
မ ၾက ိဳတန္းမ ား၏ ကစံမ္းမဲကာ္မွာ စကတ္ငဘ္ာ္ 2 ရက္၊ 2017- စကတ္ငဘ္ာ္ 1 ရက္၊ 2018 အတြင္း ျဖစသ္ည။္ 

မ ႀက ိဳကစံမး္မဲ (Pre-K Lottery) ္ိုပင္နး္စဥ ္အဆင့္မ ား 

1. အြန္္ ိုင္းတြင္ ေ္ွ ာက္္ ားရန္ အတြက္ မ ဘျဖစ္သ ၏ အီးေမး္္္  ပ္စာ ္ ိုအပ္ပါသည။္ 
2. ေအာကတ္ြင္စာရင္းျပိဳေဖာ္ျပ္ားေသာ ္ ိုအပသ္ည့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား အပ္္ိုဒတ္င္သြင္းေပးပါ။ 
3. အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားခ က္အား ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ သင့္ အီးေမး္္ ်ွားႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္ မ ဘဆ ိုင္ရာ အီ္က္္ ေရာနစ ္ဒက္ရွ္ဘိုဒ ္အား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးပါ။ 
4. အကယ္၍ ္ ိုငခ္ံိုေနရာ ခ ီးျမငွ့္ျခင္းခံရ္ွ င္ သင့္ ္ ိုင္ခံိုေနရာအား 14 ရကအ္တြင္း ္က္ခ ံသ ို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆနေ္ပးပါ။ 
5. အကယ္၍ ္က္ခံမညဆ္ ိ္ု ွ င္ ္ ိုအပသ္ည့္ ေနာက္ဆကတ္ြဲ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား သင၏္ အေကာင့္ အတြင္းသ ို႔ စာရင္းသြင္းခြင့္ကာ္ျဖစသ္ည့္ ဧျပီ္ 11-29 ရက္၊ 2022 အတြငး္ အပ္္ ိုဒတ္ငသ္ြင္းေပးရမည္ 
ျဖစ္သည။္ 
6. အကယ္၍ သငသ္ည္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းအတြင္း၌ ေနရာခ ္ားျခင္းခံရ္ွ င ္္ ိုင္ခံိုေနရာ ခ ္ားေပးအပ္မႈ ရရွ ်ားႏ ိုင္ေျခ်ွားႏင့္ ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲညႊန္ၾကားခ က္မ ားတ ို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက ္သင္ ့အီးေမး္္အား 
အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးပါ။ 
7. မ ဘ ်ွားႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္ အိုပ္္  နး္သ မွ စာရင္းသြင္းမႈ္ ိုပင္န္းစဥ္ မျပည့္စံိုမခ င္း ကေ္းမ ားအေနျဖင့္ မ ႀက ိဳေက ာင္းသ ို႔ တရား၀င ္စာရင္းသြင္းခြင့္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေက ာင္းစတက္ရေသာ ပ္မေန႔တြင္ နနံက္ (၁၀) 
နာရီမတ ိုင္မီအခ  န္တြင္ ေက ာင္းသ ို႔ ္ာမတက္ေရာက္ေသာ မ ႀက ိဳ (Pre-K) အတန္းရ ွ ၄င္း၏ေနရာအား အျခားတစဥ္ီးျဖင့္ အစား္ ိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစအီစဥ၏္ သတမ္တွခ္ ကစ္ညး္မ ဥး္မ ား 

1. ကေ္းျဖစ္သ သည္ စကတ္င္ဘာ္ 1 ရက၊္ 2022 တြင္ အသက္ ေ္း်ွားႏစ္ ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည။္ 
2. ကေ္းျဖစ္သ သည္ DeKalb ေကာငတ္ေီက ာင္း၏ ေက ာင္းတက္ခြင့္ဇံိုအတြင္း ေန္ ိုငသ္  ျဖစရ္မည္ျဖစ္သည။္ 
3. အကယ္၍ သငသ္ည ္်ွားႏစ္ျမႊာပ း၊ သံိုးျမႊာပ း အစရွ သညတ္ ို႔၏ မ ဘျဖစ္္ ွ င္ ကေ္းတစ္ဥးီစီအတြက္ ေ္ွ ာက္္ ႊာတစ္ေစာင္စီ တငသ္ြင္းေပးရန္ ္ ိုအပမ္ည္ ျဖစသ္ည္။ အကယ္၍ စာရင္းေပၚ၌ သင့္ကေ္းသည္ နပံါတ ္22 အား 

ရရွ ခဲ့္ ွ င္ အျမႊာကေ္း တစ္ဦးအတြက ္္ ိုငခ္ံိုေနရာ တစ္ေနရာအား ္က္ခံ၍ က န္ေနာက္တစ္ဦးအား ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေပၚ၌ ေနရာခ ္ား်ားႏ ိုင္ေသာ ေရြးခ ယခ္ြင့္ရရွ မည္ ျဖစသ္ည။္ ေနာက္္ပ္ ဒိုတ ယေရြးခ ယ္စရာမွာမ  
အျမႊာ်ွားႏစ္ဦးစ္ံိုးအတြက ္္ ိုင္ခံိုေနရာ ရရွ သည့္အ္  ေစာင့္ဆ ိုင္းရန ္ျဖစသ္ည္။ 

္ိုပင္နး္စဥ ္

ေ္ွ ာက္္ ားသ မ ားအေန်ွားႏင့္ ဘယဘ္က္ရွ  “Apply Now (ယခို ေ္ွ ာက္္ ားရန္)” ခ္ိုတ္အား ်ွားႏ ပ္္ ိုက္ရံိုျဖင့္ အြန္္  ိုင္း ကစံမ္းမ ဲေ္ွ ာက္္ႊာ်ွားႏင့္ အျခားေသာ ကစံမ္းမဲဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္္ကမ္ ား အား္ံိုးအား 
၀င္ေရာက္ရယ ်ားႏ ိုင္မည္ျဖစသ္ည္။  2022-2023 ေက ာင္းပညာသင်ွ္ားႏစ္အတြက္ မ ၾက ိဳတန္း ကစံမ္းမဲ ေ္ွ ာက္္ႊာအား အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ္  8 ရက္၊ 2022 မွ စတင္၍ ၀ငေ္ရာက္ရယ ်ားႏ ိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အဂၤါေန႔၊ မတ္္  8 ရက္၊ 2022 တြင္ 
စာရင္းပ တ္မည္ ျဖစသ္ည။္ အကယ္၍ သငသ္ည္ ေ္ွ ာက္္ ႊာအား တစ္္  ိုငတ္ည္း ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္်ားႏ ိုင္ျခင္း မရွ ္ ွ င္ သင့္ အခ ကအ္္ကမ္ ားအား သ မ္းဆည္း္ားကာ ေနာက္မွ ျပန္္ ည္္ ာေရာက္ ျဖည့္စြက္်ားႏ ိုင္ပါသည္၊ သ ို႔ေသာ္ 
အဂၤါေန႔၊ မတ္္  8 ရက္၊ 2022 အမွ ီတင္သြင္းရမည္ျဖစသ္ည။္ အဂၤါေန႔၊ မတ္္  8 ရက၊္ 2022 ေက ာ္္ြန္ပါကမ  ကံစမ္းမဲ ေ္ွ ာက္္ ႊာမ ားအား မညသ္ည့္အေၾကာင္းအရင္းအတြက္ေၾကာင့္မဆ ို ္ကခ္ံေပးမည ္မဟိုတ္ေပ။ 

ေ္ွ ာက္္ ႊာအား ျဖည့္စြကခ္  နတ္ြင္ သင့္အေန်ွားႏင့္ ေရြးခ ယ္မႈ တစ္ခိုကို သာ္ွ င္ ျပိဳ္ိုပ္ခြင့္ ရွ မည္ ျဖစသ္ည။္ သငသ္ည္ သင္ ေ္ွ ာက္္ ားေသာ ေက ာင္းတက္ခြင့္ဇံိုအတြင္း ေန္ ိုငသ္  ျဖစ္ရမည ္ျဖစ္သည။္ ကံစမ္းမဲအား 
ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ ္ ိုငခ္ံိုေနရာ တစေ္နရာအား ္ကခ္ံရရွ သည်ွ္ားႏင့္တစ္ျပ ိဳငန္က္ မ ဘျဖစသ္ သည္ က န္ရွ ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား ကံစမ္းမဲ ပ္ကေ္ဖာင္းေပၚသ ို႔ အပ္္ိုဒတ္ငသ္ြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည။္ ဤကာ္အတြင္း 
အခ က္အ္က္မ ား အား္ံိုးအား အတည္ျပိဳစစေ္ဆးသြားမည္ ျဖစသ္ည။္ အကယ္၍ အခ က္အ္က္မ ားအား မွားယြင္းစြာ တငသ္ြင္း္ား္ွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ ေ္ွ ာက္္ ႊာအား ပံ့ပ ိုးရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား ္ံိုေ္ာကစ္ြာ 
ေ္ာကပ္ံ့ေပးဖ ို႔ သင္ ပ ကက္ြက္ခဲ့္ ွ င္ သ ို႔ပါက သင္၏ မ ၾက ိဳတန္း ္ ိုင္ခံိုေနရာအား ္က္္ ႊတဆ္ံိုးရံႈးမည္ ျဖစသ္ည။္ ေက းဇ းျပိဳျပီး ဤစာမ က်ွ္ားႏာေပၚမ ွRequired Documents (္ ိုအပေ္သာ စာရြက္စာတမ္းမ ား) စာရင္းအား 
ျပန္္ည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးပါ။ 

ေ္ွ ာက္္ ႊာအား တငသ္ြင္းရနအ္တြက ္ေက းဇ းျပိဳျပီး “Apply Now (ယခို ေ္ွ ာက္္ ားရန္)” ခ္ိုတ္အား ်ွားႏ ပ္ေပးပါ။ 

**ေ္ ွာက္္ ႊာတစေ္စာင ္တငသ္ြငး္ျခငး္အားျဖင့္ အစအီစဥအ္တြငး္ ္ကခ္၀ံငေ္ရာကခ္ြင့္ ရရွ မညဟ္ို အာမ မခေံပ။ 



BURMESE 

မ ႀက ိဳ (Pre-K) အတြက ္္ ိုအပေ္သာစာရြကစ္ာတမး္မ ား 

ကစံမး္မဲတြင ္္ည့္သြငး္စဥး္စား်ားႏို ငရ္နအ္တြက ္္ို အပေ္သာ စာရြကစ္ာတမး္မ ားကို  အြန္္  ိုငး္ စာရငး္သြငး္မႈ ္ိုပင္နး္စဥအ္တြငး္ အပ္္ ိုဒ ္္ိုပေ္ပးပါရန ္္ ိုအပပ္ါသည။္ 

1. ေမြးစာရငး္ အေ္ာကအ္္ား သင့္ကေ္းသည ္စကတ္ငဘ္ာ္ 1 ရက္၊ 2022 တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ၎မတ ိုင္မတီြင္ အသက္ ေ္း်ွားႏစ္ ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

• ေမြးဖြားျခင္း သက္ေသခံ္ က္မတွ္ မ ရငး္ ၊ ေမြးဖြားသည့္ ေဆးရံိုမွ အရွင္ေမြး္က္မတွ္ ၊ အစ မ္းေရာငက္တ္၊ ပန္းေရာငက္တ္ သ ို႔မဟိုတ္ I-94 ဖက္ဒရယ္ကတ္ ၊ သ ို႔မဟိုတ ္ကေ္းငယ္၏ ပတ္စ္ပ ို႔ (္ ိုစာရြက္စာတမ္းမ ား၏ 
မ တ ၱဴမ ားအား ္က္မခံပါ) 

2. တရား၀င ္အိုပ္္  နသ္ ျဖစေ္ၾကာငး္ မတွပ္ံိုတငအ္ေ္ာကအ္္ား (တင္ျပ်ားႏို င္မညဆ္ို ပါက) 

• ကေ္း၏ေမြးစာရင္းတြင္ သင့္အမညမ္ပါ၀င္မသွာ ္ို အပ္ပါမည ္

3. မ ဘ ၊ အိုပ္္  နး္သ ျဖစေ္ၾကာငး္ မတွပ္ံိုတငအ္ေ္ာကအ္္ား 

• ေဂ ာ္ဂ ီယာ ယာဥေ္မာင္း္ ိုင္စင၊္ သ ို႔မဟိုတ္ သကတ္မ္းမကိုနေ္သးေသာ U.S. ပတစ္္ပ ို႔ ID တစ္ခိုကဲသ့ို ႔ေသာ ျပည္နယ္ သ ို႔မဟိုတ္ အစ ိုးရမ ွ္ိုတေ္ပးသည့္ သက္တမ္းမကိုန္ေသးေသာ ဓါတပ္ံို ID 

4. မ ဘ/အိုပ္္  နး္သ  ေဂ ာ္ဂ ီယာတြင ္ေန္ ိုငေ္ၾကာငး္ အေ္ာကအ္္ား* 

• သင၏္ အမည္ျဖင့္ အေပါင္ခံျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတ ညီခ က္၊ သ ို႔မဟိုတ္ သင၏္ အမည္ျဖင့္ မတီာခ၊ ဂက္(စ)၊ သ ို႔မဟိုတ္ ေရ က သင့္ေငြေတာင္းခံ္ ႊာမ ား၊ ေကဘယ္္ ်ွ္ားႏင့္ ဖိုန္းေငြေတာင္းခံ္ ႊာမ ားက ို ္က္မခပံါ 

*အကယ္၍ သငသ္ည ္တစ္စံိုတစေ္ယာက္်ွားႏင့္ အတ ေန္ ိုင္ၿပီး သင့္တြင ္သင့္အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိဳပ္း၊ ေပါင္်ံွားႏစာခ ိဳပ ္သ ို႔မဟိုတ္ အေ္ြေ္ြအသံိုးစရ တ ္ေတာင္းခံ္ ႊာမရ ွပါက၊ သငသ္ည္ ေအာက္ပါတ ို႔က ို တင္ျပရမည္-  ္ကမ္တွ္္ ိုးၿပီး 
်ားႏ ိုႀတီျပနဆ္ ိ္ု ားေသာ ေန္ ိုင္ခြင့္က မ္းက  န္္ က္မတွ္ ်ားႏွင့္ သင်ွ္ားႏင့္အတ ေန္ ိုင္သည့္ ပိုဂ  ိဳ ္၏အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိုိဳပ္/အေပါင္စာခ ိဳပ္ ေဖာ္ျပခ က္ သ ို႔မဟိုတ ္အသံိုးစရ တ္ ေတာင္းခံ္ ႊာ ်ွားႏင့္ အဆ ိုပါက မ္းက  န္္ ႊာ်ွားႏင့္ က ိုကည္သီည့္ 
္ ပစ္ာက ို ျပသ္ားသည့္ ကေ္း၏ အိုပ္္ န္းသ  အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပ္ားေသာ ေမး္တ္စေ္စာင။္ 

အကယ၍္ သင့္ကေ္း၏ အမည ္ေရြးခ ယခ္ရံေၾကာငး္ အီ္ က္္ ေရာနစ ္အသ ေပးအေၾကာငး္ၾကားခ ကအ္ား သင ္္ကခ္ရံရွ ခဲပ့ါက အြန္္  ိုငး္ေပၚတြငပ္င ္္ ိုငခ္ံိုေနရာအား သင ္္ကခ္ေံပးရမညျ္ဖစျ္ပးီ၊ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
စာရြကစ္ာတမး္မ ား (#5-#8) အား စာရငး္သြငး္ကာ္ျဖစသ္ည့္ ဧျပီ္  11-29 ရက၊္ 2022 အတြငး္ အပ္္ ိုဒတ္ငသ္ြငး္ေပးရမည ္ျဖစသ္ည။္ 

5. ကေ္း၏ ္ မႈဖ ္ ံိုေရးကတ ္မ ရငး္ သို ႔မဟိုတ ္“ေတာငး္ဆ ိုပ ိုငခ္ြင့္က ို စြန္႔္ႊတေ္ၾကာငး္ တရားဝငစ္ာ” 

•  “ေတာင္းဆ ိုပ ိုင္ခြင့္က ို စြန္႔္ႊတ္ေၾကာင္း တရား၀ငစ္ာ ္ ိုအပပ္ါက စာရင္းသြင္းကာ္အတြင္း သင့္္ံ ေပးပ ို႔သြားမည ္

6. ကေ္း၏ Peachcare card ကဒ၊္ Medicaid ကဒ၊္ က နး္မာေရးအာမခကံဒ ္, EBT ကဒ ္(food stamps) ်ွားႏင့္/သ ို႔မဟိုတ ္TANF (ေ္ွ ာက္္ ားခြင့္ရွ ္ွ င)္ 
 

7. ကို ယခ္အံားစနစဆ္ို ငရ္ာ ္ကမ္တွ ္(3231) 
 

8. အျမငအ္ာရိုဆံို ငရ္ာ၊ အၾကားအာရိုဆံို ငရ္ာ၊အာဟာရဆ ိုငရ္ာ ်ွားႏင့္ သြားဘကဆ္ို ငရ္ာ စစေ္ဆးမႈ ္တမ္တွ ္(3300) 

္ ိုအပေ္သာစာရြကစ္ာတမး္မ ားက ို  အတညျ္ပိဳျခငး္အေပၚမ တည၍္ မ ႀက ိဳ (Pre-K)   ္ ိုငခ္ံို ေနရာခ ္ားမႈမ ားအား ေဆာငရ္ြကသ္ည္။ 


