BURMESE

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရင
ို ၏
္ အြန္
္ ိုငး္ ေ္ွ ာက္္ာႊ ္ိုပင
္ န္းစဥ္မွ ၾကိဳဆိုပါ၏။
အြန္္င
ို ္းေ္ွ ာက္္ာႊ ္ိုပ္ငန္းစဥ္အား သင္ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမျပိဳမီ ေက းဇးျပိဳျပီး ္ိုအပ္သည့္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား်ားႏွင့္ အခ က္အ္က္မ ားအား စိုေဆာင္းေပးပါ။ 2022-2023 အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ အရည္အခ င္းျပည့္မွီသ
မၾကိဳတန္းမ ား၏ ကံစမ္းမဲကာ္မွာ စက္တင္ဘာ္ 2 ရက္၊ 2017- စက္တင္ဘာ္ 1 ရက္၊ 2018 အတြင္း ျဖစ္သည္။
မႀကိဳကစ
ံ မ္းမဲ (Pre-K Lottery) ္ိုပင
္ န္းစဥ္ အဆင့္မ ား
1.

အြန္္င
ို ္းတြင္ ေ္ွ ာက္္ားရန္ အတြက္ မဘျဖစ္သ၏ အီးေမး္္္ပ္စာ ္အ
ို ပ္ပါသည္။

2.

ေအာက္တင
ြ ္စာရင္းျပိဳေဖာ္ျပ္ားေသာ ္ိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား အပ္္ိုဒတ
္ င္သင
ြ ္းေပးပါ။

3.

အသေပးအေၾကာင္းၾကားခ က္အား ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ သင့္ အီးေမး္္ ်ားႏွင့္/သ႔မ
ို ဟိုတ္ မဘဆင
ို ္ရာ အီ္က္္ေရာနစ္ ဒက္ရ္ဘ
ွ ိုဒ္ အား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးပါ။

4.

အကယ္၍ ္ိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာ ခ ီးျမွင့ျ္ ခင္းခံရ္ွ င္ သင့္ ္င
ို ္ခိုေ
ံ နရာအား 14 ရက္အတြင္း ္က္ခံ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ျငင္းဆန္ေပးပါ။

5.

အကယ္၍ ္က္ခံမည္ဆ္
ို ွ င္ ္ိုအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား သင္၏ အေကာင့္ အတြင္းသ႔ို စာရင္းသြင္းခြင့က
္ ာ္ျဖစ္သည့္ ဧျပီ္ 11-29 ရက္၊ 2022 အတြငး္ အပ္္ိုဒတ
္ င္သြင္းေပးရမည္

ျဖစ္သည္။
6.

အကယ္၍ သင္သည္ ေစာင့္ဆင
ို ္းစာရင္းအတြင္း၌ ေနရာခ ္ားျခင္းခံရ္ွ င္ ္င
ို ္ခိုေ
ံ နရာ ခ ္ားေပးအပ္မႈ ရရွ်ားႏိုင္ေျခ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားတ႔အ
ို ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ သင့္ အီးေမး္္အား

အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးပါ။
7.

မဘ ်ားႏွင့္/သ႔မ
ို ဟိုတ္ အိုပ္
္ န္းသမွ စာရင္းသြင္းမႈ္ိုပင
္ န္းစဥ္ မျပည့္စိုမ
ံ ခ င္း ကေ္းမ ားအေနျဖင့္ မႀကိဳေက ာင္းသ႔ို တရား၀င္ စာရင္းသြင္းခြင့ရ
္ မည္မဟိုတ္ပါ။ ေက ာင္းစတက္ရေသာ ပ္မေန႔တြင္ နံနက္ (၁၀)

နာရီမတင
ို ္မီအခ န္တင
ြ ္ ေက ာင္းသ႔ို ္ာမတက္ေရာက္ေသာ မႀကိဳ (Pre-K) အတန္းရွ ၄င္း၏ေနရာအား အျခားတစ္ဦးျဖင့္ အစား္ိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္စည္းမ ဥ္းမ ား
1.

ကေ္းျဖစ္သသည္ စက္တင္ဘာ္ 1 ရက္၊ 2022 တြင္ အသက္ ေ္း်ားႏွစ္ ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

2.

ကေ္းျဖစ္သသည္ DeKalb ေကာင္တေ
ီ က ာင္း၏ ေက ာင္းတက္ခင
ြ ့ဇ
္ ံိုအတြင္း ေန္ိုငသ
္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

3.

အကယ္၍ သင္သည္ ်ားႏွစ္ျမႊာပး၊ သံိုးျမႊာပး အစရွသည္တ႔၏
ို မဘျဖစ္္ွ င္ ကေ္းတစ္ဥးီ စီအတြက္ ေ္ွ ာက္္ႊာတစ္ေစာင္စီ တင္သြင္းေပးရန္ ္ိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စာရင္းေပၚ၌ သင့္ကေ္းသည္ နံပါတ္ 22 အား
ရရွခဲ္
့ ွ င္ အျမႊာကေ္း တစ္ဦးအတြက္ ္ိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာ တစ္ေနရာအား ္က္ခံ၍ က န္ေနာက္တစ္ဦးအား ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေပၚ၌ ေနရာခ ္ား်ားႏိုင္ေသာ ေရြးခ ယ္ခြင့ရ
္ ရွမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္္ပ္ ဒိုတယေရြးခ ယ္စရာမွာမ
အျမႊာ်ားႏွစ္ဦးစ္ံိုးအတြက္ ္င
ို ္ခိုေ
ံ နရာ ရရွသည့္အ္ ေစာင့္ဆင
ို ္းရန္ ျဖစ္သည္။
္ိုပင
္ န္းစဥ္

ေ္ွ ာက္္ားသမ ားအေန်ားႏွင့္ ဘယ္ဘက္ရွ “Apply Now (ယခို ေ္ွ ာက္္ားရန္)” ခ္ိုတ္အား ်ားႏွပ္္က
ို ္ရိုျံ ဖင့္ အြန္
္ ိုင္း ကံစမ္းမဲ ေ္ွ ာက္္ႊာ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကံစမ္းမဲဆင
ို ္ရာ အခ က္အ္က္မ ား အား္ံိုးအား
၀င္ေရာက္ရယ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 2022-2023 ေက ာင္းပညာသင္်ားႏွစ္အတြက္ မၾကိဳတန္း ကံစမ္းမဲ ေ္ွ ာက္္ာႊ အား အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ္ 8 ရက္၊ 2022 မွ စတင္၍ ၀င္ေရာက္ရယ်ားႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အဂၤါေန႔၊ မတ္္ 8 ရက္၊ 2022 တြင္
စာရင္းပတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေ္ွ ာက္္ႊာအား တစ္္င
ို တ
္ ည္း ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရက
ြ ္်ားႏိုင္ျခင္း မရွ္ွ င္ သင့္ အခ က္အ္က္မ ားအား သမ္းဆည္း္ားကာ ေနာက္မွ ျပန္္ည္္ာေရာက္ ျဖည့္စြက္်ားႏိုင္ပါသည္၊ သ႔ေ
ို သာ္
အဂၤါေန႔၊ မတ္္ 8 ရက္၊ 2022 အမွီ တင္သင
ြ ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤါေန႔၊ မတ္္ 8 ရက္၊ 2022 ေက ာ္္န
ြ ္ပါကမ ကံစမ္းမဲ ေ္ွ ာက္္ႊာမ ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းအတြက္ေၾကာင့္မဆို ္က္ခံေပးမည္ မဟိုတ္ေပ။
ေ္ွ ာက္္ႊာအား ျဖည့္စြကခ
္ န္တြင္ သင့္အေန်ားႏွင့္ ေရြးခ ယ္မႈ တစ္ခက
ို သာ္ွ
ို
င္ ျပိဳ္ပ
ို ္ခြင့္ ရွမည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္ ေ္ွ ာက္္ားေသာ ေက ာင္းတက္ခြင့ဇ
္ ိုအ
ံ တြင္း ေန္ိုငသ
္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကံစမ္းမဲအား
ေဆာင္ရက
ြ ္ျပီးေနာက္ ္ိုငခ
္ ိုေ
ံ နရာ တစ္ေနရာအား ္က္ခံရရွသည္်ားႏွင့္တစ္ျပိဳငန
္ က္ မဘျဖစ္သသည္ က န္ရွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား ကံစမ္းမဲ ပ္က္ေဖာင္းေပၚသ႔ို အပ္္ိုဒတ
္ င္သင
ြ ္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကာ္အတြင္း
အခ က္အ္က္မ ား အား္ံိုးအား အတည္ျပိဳစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အခ က္အ္က္မ ားအား မွားယြင္းစြာ တင္သြင္း္ား္ွ င္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သင့္ ေ္ွ ာက္္ႊာအား ပံ့ပိုးရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား ္ံိုေ္ာက္စြာ
ေ္ာက္ပံ့ေပးဖ႔ို သင္ ပ က္ကက
ြ ္ခ္
ဲ့ ွ င္ သ႔ပ
ို ါက သင္၏ မၾကိဳတန္း ္င
ို ္ခိုေ
ံ နရာအား ္က္္တ
ႊ ဆ
္ ိုးံ ရံႈးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက းဇးျပိဳျပီး ဤစာမ က္်ားႏွာေပၚမွ Required Documents (္ိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ား) စာရင္းအား
ျပန္္ည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးပါ။
ေ္ွ ာက္္ႊာအား တင္သင
ြ ္းရန္အတြက္ ေက းဇးျပိဳျပီး “Apply Now (ယခို ေ္ွ ာက္္ားရန္)” ခ္ိုတ္အား ်ားႏွပ္ေပးပါ။
**ေ္ွ ာက္္ာႊ တစ္ေစာင္ တင္သြငး္ ျခင္းအားျဖင့္ အစီအစဥ္အတြငး္ ္က္ခ၀
ံ င္ေရာက္ခြင့္ ရရွမည္ဟို အာမ မခံေပ။

BURMESE
မႀကိဳ (Pre-K) အတြက္ ္အ
ို ပ္ေသာစာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား
ကံစမ္းမဲတြင္ ္ည့္သြငး္ စဥ္းစား်ားႏိုင္ရန္အတြက္ ္ိုအပ္ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားကို အြန္
္ င
ို း္ စာရင္းသြငး္ မႈ ္ိုပင
္ န္းစဥ္အတြငး္ အပ္္ဒ
ို ္ ္ိုပေ
္ ပးပါရန္ ္အ
ို ပ္ပါသည္။
1. ေမြးစာရင္း အေ္ာက္အ္ား သင့္ကေ္းသည္ စက္တင္ဘာ္ 1 ရက္၊ 2022 တြင္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ၎မတင
ို ္မတ
ီ ြင္ အသက္ ေ္း်ားႏွစ္ ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

•

ေမြးဖြားျခင္း သက္ေသခံ္က္မတ
ွ ္ မရင္း ၊ ေမြးဖြားသည့္ ေဆးရံိုမွ အရွင္ေမြး္က္မတ
ွ ္ ၊ အစမ္းေရာင္ကတ္၊ ပန္းေရာင္ကတ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ I-94 ဖက္ဒရယ္ကတ္ ၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ကေ္းငယ္၏ ပတ္စ္ပ႔ို (္စ
ို ာရြက္စာတမ္းမ ား၏
မတၱဴမ ားအား ္က္မခံပါ)

2.

တရား၀င္ အိုပ္
္ န္သျဖစ္ေၾကာင္း မွတပ
္ ိုတ
ံ င္အေ္ာက္အ္ား (တင္ျပ်ားႏိုင္မည္ဆပါက)
ို

•
3.

မဘ ၊ အိုပ္
္ န္းသျဖစ္ေၾကာင္း မွတပ
္ ိုတ
ံ င္အေ္ာက္အ္ား

•
4.

ကေ္း၏ေမြးစာရင္းတြင္ သင့္အမည္မပါ၀င္မသ
ွ ာ ္ိုအပ္ပါမည္

ေဂ ာ္ဂ ီယာ ယာဥ္ေမာင္း္င
ို ္စင္၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သက္တမ္းမကိုနေ
္ သးေသာ U.S. ပတ္စ္ပ႔ို ID တစ္ခက
ို သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ ျပည္နယ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အစိုးရမွ ္ိုတေ
္ ပးသည့္ သက္တမ္းမကိုန္ေသးေသာ ဓါတ္ပိုံ ID

မဘ/အိုပ္
္ န္းသ ေဂ ာ္ဂီ ယာတြင္ ေန္င
ို ေ
္ ၾကာင္း အေ္ာက္အ္ား*

•

သင္၏ အမည္ျဖင့္ အေပါင္ခံျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတညီခ က္၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သင္၏ အမည္ျဖင့္ မီတာခ၊ ဂက္(စ)၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေရ က သင့္ေငြေတာင္းခံ္ႊာမ ား၊ ေကဘယ္္်ားႏ
္ ွင့္ ဖိုန္းေငြေတာင္းခံ္ႊာမ ားကို ္က္မခံပါ

*အကယ္၍ သင္သည္ တစ္စိုတ
ံ စ္ေယာက္်ားႏွင့္ အတေန္င
ို ္ၿပီး သင့္တြင္ သင့္အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိဳပ္း၊ ေပါင္်ားႏွံစာခ ိဳပ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အေ္ြေ္ြအသံိုးစရတ္ ေတာင္းခံ္ႊာမရွပါက၊ သင္သည္ ေအာက္ပါတ႔က
ို ို တင္ျပရမည္- ္က္မတ
ွ ္္ိုးၿပီး
်ားႏိုႀတီျပန္ဆ္
ို ားေသာ ေန္င
ို ္ခြင့က
္ မ္းက န္္က္မတ
ွ ္ ်ားႏွင့္ သင္်ားႏွင့္အတေန္င
ို ္သည့္ ပိုဂိဳ္္၏အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိုိဳပ္/အေပါင္စာခ ိဳပ္ ေဖာ္ျပခ က္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အသံိုးစရတ္ ေတာင္းခံ္ႊာ ်ားႏွင့္ အဆိုပါက မ္းက န္္ႊာ်ားႏွင့္ ကိုကည
္ သ
ီ ည့္
္ပ္စာကို ျပသ္ားသည့္ ကေ္း၏ အိုပ္္န္းသ အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပ္ားေသာ ေမး္္တစ္ေစာင္။
အကယ္၍ သင့္ကေ္း၏ အမည္ ေရြးခ ယ္ခရ
ံ ေၾကာင္း အီ္က္္ေရာနစ္ အသေပးအေၾကာင္းၾကားခ က္အား သင္ ္က္ခရ
ံ ရွခဲပ
့ ါက အြန္
္ င
ို း္ ေပၚတြငပ
္ င္ ္င
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရာအား သင္ ္က္ခေ
ံ ပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား (#5-#8) အား စာရင္းသြငး္ ကာ္ျဖစ္သည့္ ဧျပီ္ 11-29 ရက္၊ 2022 အတြငး္ အပ္္ဒ
ို တ
္ င္သြငး္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
5.

ကေ္း၏ ္မႈဖ္ံိုေရးကတ္ မရင္း သို႔မဟိုတ္ “ေတာင္းဆပ
ို င
ို ခ
္ ြင့က
္ ို စြန႔္
္ တ
ႊ ေ
္ ၾကာင္း တရားဝင္စာ”

•

“ေတာင္းဆိုပင
ို ္ခင
ြ ့က
္ ို စြန႔္
္ တ
ႊ ္ေၾကာင္း တရား၀င္စာ ္ိုအပ္ပါက စာရင္းသြင္းကာ္အတြင္း သင့္္ံ ေပးပ႔သ
ို ြားမည္

6.

ကေ္း၏ Peachcare card ကဒ္၊ Medicaid ကဒ္၊ က န္းမာေရးအာမခံကဒ္ , EBT ကဒ္ (food stamps) ်ားႏွင့/္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ TANF (ေ္ွ ာက္္ားခြင္ရ
့ ွ္ွ င္)

7.

ကိုယ္ခအ
ံ ားစနစ္ဆင္
ို ရာ ္က္မတ
ွ ္ (3231)

8.

အျမင္အာရိုဆ
ံ င္
ို ရာ၊ အၾကားအာရိုဆ
ံ င္
ို ရာ၊အာဟာရဆင
ို ရ
္ ာ ်ားႏွင့္ သြားဘက္ဆင္
ို ရာ စစ္ေဆးမႈ ္တ္မတ
ွ ္ (3300)

္ိုအပ္ေသာစာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားကို အတည္ျပိဳျခင္းအေပၚမတည္၍ မႀကိဳ (Pre-K) ္င
ို ခ
္ ိုံ ေနရာခ ္ားမႈမ ားအား ေဆာင္ရြကသ
္ ည္။

