
BURMESE 

DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရ ိုင္၏ မူၾက ိဳတန္း အြန္္ ိုင္း စာရင္းသြင္းမ ႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မၾကာခဏအေမးမ ားေသာ 
ေမးခြန္းမ ား 

2023-2024 ခိုႈႏွစ ္  Pre-K အြန္္  ိုငး္ကစံမး္မ  ပါဝင္သမူ ား 
ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ က္အ္က္မ ားမွာ 2023-2024 Pre-K အြန္္ ိုင္းကံစမ္းမ တြင္ ပါ၀င္ရန္စ တ္၀င္စားသည့္ 
မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသူမ ားအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း္ိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည့္စံိုစြာ ျဖည့္ဆြက္ရမည့္အခ က္အ္က္မ ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္အဆင့္မ ားအတြက္ ဤစာရြက္စာတမ္းရွ  က န္ရွ ေသာ အခန္းမ ားအား္ံိုးကို  ဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေသခ ာေစပါ။ 

ေက ာင္းသားတစေ္ယာက္သည ္မႀူက ိဳသ ို႔ တက္ေရာက္ႈႏို င္ရန ္မညသ္ည့္ အသကအ္ရြယ္ရ ွရမညန္ညး္။ 
2023-2024 ေက ာင္းပညာသင္ႈႏွစ္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီရန္အတြက္ငွာ သင့္ကေ္း၏ ေမြးေန႔သည္ ေဖာ္ျပပါ ရက္စြြဲ သ ို႔မဟိုတ္ 
ရက္စြြဲၾကားအတြင္း ျဖစ္သင့္ေပသည္ -   စက္တင္ဘာ္ 2 ရက္၊ 2018 ခိုႈွႏစ္ - စက္တင္ဘာ္  1 ရက္၊ 2019 ခိုႈႏွစ္ 

ကၽြႈ္ႏိုပ္၏ကေ္းသည ္Dekalb ေကာငတ္ ီေက ာင္းအိုပ္ခ ိဳပ္ေရးနယေ္ျမ (DCSD) ဇိုန၏္ ျပင္ပတြင ္ေနထ ိုငသ္ျူဖစ္ပါက သူ/သူမသည ္ဤမႀူက ိဳ 
အစအီစဥတ္ြင ္တကေ္ရာကခ္ြင့္ရႈႏ ိုင္ပါမည္္ ား။ 
မရပါ။ သင့္ ေနအ မ္  ္ပ္စာသည္ DeKalb ေကာင္တီေက ာင္းခရ ိုင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇံိုအတြင္း မရွ ္ွ င္ သင္သည္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ 
အရည္အခ င္းမျပည့္မီေပ။ သင့္  ္ပ္စာသည္ DCSD ဇံိုအတြင္း ရွ ၊မရွ  သင္ မေသခ ာ္ွ င္ အတည္ျပိဳရန္ အတြက္ School Locator (ေက ာင္း 
တည္ေနရာျပ) သ ို႔ သြားေရာက္ပါ။ 

ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းထကပ္ ို၍ ေ္ ွာကထ္ားခြင့္ျပိဳပါသ္ား။ 
မျပိဳပါ။ သင့္အေနႈႏွင့္ သင့္တင့္ပါက အထူးျပိဳေက ာင္းတစ္ေက ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ ေနအ မ္ေက ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ စာရင္းသြင္းေကာင္း 
စာရင္းသြင္းႈႏ ိုင္ပါသည္။ သင့္သည္ ဘာသာရပ္တစ္ခိုခို အထူးျပိဳေက ာင္း တစ္ခိုတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ေရြးခ ယ္ၿပီး  သင့္အား ေရြးခ ယ္မခံရ္ွ င္ 
ေစာင့္ဆ ိုင္းမ စာရင္းတြင္ အ္ ိုအေ္ ာက္ ထားရ ွမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းတက္သည့္ ပထမရက္သတၱပတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင့္ home school 
(သမရ ိုးက  စာသင္ခန္းတြင္း သင္ယူမ မဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္ ေနရာရ ွ္ွ င္ သင့္ home school (သမရ ိုးက  စာသင္ခန္းတြင္း 
သင္ယူမ မဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း) တြင္ တစ္ေနရာစာ စာရင္းသြင္းရန္ သင့္အားႀက ိဳဆ ိုပါသည္။ 

ကၽြႈ္ႏိုပ္၏ကေ္းသည ္သငူယတ္န္း တကရ္န ္အရညအ္ခ ငး္ျပည့္မီေသာ္္ညး္ အစ ိုးရမ ွေထာက္ပံေ့သာ မႀူက ိဳ အစအီစဥ္တစ္ခိုတြင ္မပါဝငခ္ြဲ့္  ွင ္
မူႀက ိဳအစအီစဥသ္ ို႔ စာရင္းသြင္းႈႏို င္ပါ သ္ား။ 
2023-2024 ပညာသင္ႈႏွစ္အတြက္ မူ္တန္းႀက ိဳေက ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ႈႏို င္ရန္  သင့္ကေ္းတြင္ ၄င္းတ ို႔၏ 
သူငယ္တန္းစာသင္ႈႏွစ္က ို (တြြဲဖက္သင္ၾကားထားသည့္) မူႀက ိဳ စာသင္ခန္းတစ္ခိုအတြင္း ကိုန္ဆံိုးရန္ ္ ိုအပ္ခ က္က ို ေဖာ္ထိုတ္ေပးသည့္ 
တစ္ဦးခ င္း ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) တစ္ခိုရ ွရမည္ျဖစ္သည္။ 

မူႀက ိဳတြင္စာရင္းသြင္းရနအ္တြက ္ကၽြႈ္ႏိုပ္၏ကေ္းက ို အ မသ္ာတြင ္အေပါအ့ေ္းစြန္႔တတေ္အာင ္ေ့္က င့္ေပးထားရမည္္ ား။ 
သင့္ကေ္းအား အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ခၽြတ္ ြ္ဲျခင္းႈႏွင့္ အ မ္သာတက္ရာတြင္  ္ိုအပ္ခ က္မ ားက ို  က ိုယ္တ ိုင္္ိုပ္ေဆာင္ႈႏ ိုင္မည္ဟို 
ေမွ ာ္္င့္ထားသည္။ မူၾက ိဳတန္းသ ို႔ မတက္ေရာက္မီတြင္ ကေ္းမ ားအား အ မ္သာ အေပါ့အေ္းသြားတတ္ရန္ ေ့္က င့္ထားေပးသင့္ပါသည္။ 
မေတာ္တဆက စၥရပ္တစ္ခိုခို ျဖစ္ေပၚပါက မ ဘမ ားအား ေခၚဆ ိုမည္ ျဖစ္ျပီး၊ မ မ တ ို႔ကေ္းအား အ၀တ္္ြဲေပးရန္အတြက္ မ ဘမ ားအေနႈႏွင့္ 
ေက ာင္းသ ို႔ ္ာေရာက္ေပးဖ ို႔ ္ ိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ င္း ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) သ ို႔မဟိုတ္ 504 အစီအစဥ္၏ 
အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္မထားခံရသည့္ ေက ာင္းသားမ ားအား ေဘာင္းဘီကြဲ့သို ႔ ခါးေမွ ာ့ အေ္ွ ာ့အတင္းပါသည့္ဒ ိုင္ပါမ ားက ို 
ဝတ္ဆင္မထားရပါ။ အဆ ိုပါကေ္းသည္ စိုေပါင္းစာသင္ခန္းတစ္ခိုအတြင္း ရ ွမည္ျဖစ္ၿပီး အထူး္ ိုအပ္ခ က္မ ားအတြက္ ဆရာ/္က္ေထာက္က 
သူ/သူမ အား အကူအညီေပးႈႏ ိုင္သည္။ 

ကၽြႈ္ႏိုပ္သည ္DCSD ဝနထ္မ္းတစဥ္ီးဆ ို္ ွင ္Pre-K ကံစမ္းမြဲသ ို႔ အ္ ိုအေ္ ာကစ္ာရငး္သြငး္ျခင္းခံရပါသ္ား။ 
မရပါ။ သင္သည္ DCSD ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္္ွ င္္ည္း အျခားသူမ ား ေက ာ္ျဖတ္ရသည့္ ကံစမ္းမ ္ိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အဆင့္အတ ိုင္း 
ေက ာ္ျဖတ္ရမည္။ သို ႔ေသာ္္ည္း မူႀက ိဳကံစမ္းမြဲက ို ဝန္ထမ္းမ ား မဝင္ေရာက္ႈႏို င္ခင္တြင္ သီးျခားသတ္မွတ္ခ က္မ ားရ ွသည္။ DeKalb မူၾက ိဳတန္း 
ကံစမ္းမြဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ ား ပါ၀င္မ  မွတ္စိုအား ရယူ္ ိုပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ ေက ာင္းအိုပ္ သ ို႔မဟိုတ္ Early Childhood (ကေ္းဘ၀ 
အေစာပ ိုင္းကာ္) ရံိုးခန္းသ ို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

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


BURMESE 

ကၽြႈ္ႏိုပ္၏ကေ္းတြင ္IEP တစ္ခိုရ ွၿပးီ ္ကရ္ ွတြင ္DCSD သ ို႔ စာရငး္သြင္းမထားပါ။ သူ/သူမက ို ကစံမ္းမြဲတြင ္ေရြးခ ယ္္ ိုက္္ ွင ္သတူ ို႔သည ္
ကၽြႈ္ႏိုပ္၏ home school တြင ္က န္ရ ွေနမည္္ား။ 
အကယ္၍ ္က္ရ ွ တစ္ဦးခ င္းပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခို (IEP) ရ ွေသာ ေ္ွ ာက္ထားသူတစ္ဦးက ို အစပ ိုင္းမွ ေတာက္ပမ  (BFTS) 
အေထြေထြပညာေရး မူႀက ိဳ စာသင္ခန္းသို ႔  တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ ယ္ခံရပါက အဆ ိုပါေ္ွ ာက္ထားသူက ို ေက ာင္းသား၏ 
တစ္ဦးခ င္း္ ိုအပ္ခ က္မ ားအေပၚ အေျခခံေသာ BFTS ပါဝင္သည့္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းသ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရႈႏ ိုင္သည္။ မွတ္ခ က္ -  
ဘာသာရပ္တစ္ခိုခို အထူးျပိဳေက ာင္းမ ားတြင္ BFTS ပါ၀င္သည့္ စာသင္ခန္းမ ား မပါ၀င္ပါ။ 

ကြ ႈႏ္ိုပ္၏ သံိုးႈႏွစ္အရြယ ္ကေ္းသည ္္ကရ္ွ  IEP ရရွ ထားျပးီ၊ DCSD အထးူခြ ငး္ခ က ္္ ိုအပခ္ ကမ္ ား အတနး္ထြဲတြင ္စာရင္းသြင္းထားျပးီ 
ျဖစပ္ါက ကြ ႈ္ႏိုပ္အေနႈွႏင့္ မူၾက ိဳတနး္အတြက ္စာရငး္ေပးသြငး္ဖ ို႔ ္ ိုအပပ္ါေသးသ္ား။ 
မ  ္ိုအပ္ပါ။ မၾူက ိဳတန္း ကံစမ္းမြဲအစီအစဥ္မွ ေက ာင္းသားမ ားအား ကံစမ္းမြဲျဖင့္ က ပန္း ေရြးခ ယ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ဦးခ င္းပညာေရး အစီအစဥ္မ ား 
(IEP) ရရွ ထားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားမွာမူ ေက ာင္းသား၏ တမူထူးျခားခ က္အေျခအေန၊ တစ္ဦးခ င္းစီ၏ ္ ိုအပ္ခ က္၊ ေက ာင္းသား 
ပံ့ပ ိုးေထာက္ပံ့မ မ ား ႈွႏင့္ ေက ာင္းသား၏ IEP အရ  ္ိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မ  အေျခအေနမ ား အစရွ သည္တ ို႔အေပၚမူတည္ကာ IEP အဖြြဲ႕၏ 
ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မ အားျဖင့္ အထူးပညာေရးအတြင္း ေနရာခ စီစဥ္ေပးမ အား ္က္ခံရရွ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မူၾက ိဳတန္း ကံစမ္းမြဲအစီအစဥ္တြင္ 
မပါ၀င္မီခင္၌ အကယ္၍ သင့္ကေ္း၏  ္ိုအပ္ခ က္မ ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံိုးျဖစ္သည့္ ကေ္းဘ၀ အေစာပ ိုင္း 
အစီအစဥ္မ ားႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ ား ရွ ပါက သင့္ကေ္း၏ IEP အမ မန္ေနဂ ာ၊ Special Education (အထူးပညာေရး)ဆ ိုင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ သ ို႔မဟိုတ္ Department of Exceptional Education (အထူးခြ င္းခ က္ပညာေရးဌာန) @ 
https://www.dekalbschoolsga.org/exceptional-education သ ို႔ ဆက္သြယ္ရန္ အၾကံျပိဳေထာက္ခံအပ္ပါသည္။ 

Pre-K ကံစမး္မြဲေ္ ွာကထ္ားရန ္ေက ာငး္သားတစဥ္းီအတြက ္မည္သည့္စာရြကစ္ာတမး္မ ား ္ ိုအပမ္ညန္ညး္။ 
ေမြးဖြားမ  အေထာက္အထား၊ တရားဝင္ အိုပ္ထ န္းမ  အေထာက္အထား (အကယ္၍ မ ဘ/အိုပ္ထ န္းသူ၏ အမည္သည္ ေမြးစာရင္းတြင္မရ ွပါက)၊ 
မ ဘ/အိုပ္ထ န္းသူ၏ အေထာက္အထားႈွႏင့္ ေနထ ိုင္ခြင့္ အေထာက္အထား။  အေသးစ တ္အခ က္အ္က္မ ားပါရွ ေသာ 
္ ိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ ားအား ိ္ုံး၏ ျပည့္စိုံေသာစာရင္းက ို "္ ိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ ား" ခ ိ္ုတ္က ိုႈႏွ ပ္ျခင္းျဖင့္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေအာက္ပါ္င့္ခ္ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ တြင္ ေတြ႕ရွ ႈႏ ိုင္ပါသည္။ 

2023-2024 Pre-K အြန္္  ိုင္းကံစမ္းမ ေ္ ွာက္ထားရန ္ကၽြႈႏို္ပအ္ဆင့္သင့္ျဖစေ္နပါသျဖင့္ အျခားမည္သည့္အရာ္ိုပ္ေဆာင္ရန ္္ို အပပ္ါသနည္း။ 
ဤစာတမ္း၏က န္ရွ ေသာအပ ိုင္းက ို အျပည့္အစိုံဖတ္ရ ၿပီး ကံစမ္းမြဲေ္ွ ာက္္ႊာဝင္းဒ ိုးက ိုဖြင့္ေသာအခါ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ္င့္ခ္တြင္ရွ ေသာ 
“ယခိုေ္ွ ာက္ထားပါ(Apply Now)” ခ ိ္ုတ္က ို ႈႏွ ပ္ပါ။ ၎သည္ သင္ Pre-K ကံစမ္းမြဲေ္ွ ာက္ ႊ္ာက ို စတင္သည့္ ဝဘ္ဆ ိုက္သ ို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ႀက ိဳဆ ိုေရးစာမ က္ႈႏွာတြင္ ေ္ွ ာက္ ႊ္ာ္ိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင့္အား ကူညီရန္ ္မ္းၫႊန္ခ က္မ ားႈႏွင့္ 
ဗီဒီယ ိုမ ားက ို သင္ေတြ႕ရွ ပါ္ မ့္မည္။ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 

2023-2024 မၾူက ိဳတန္း အြန္္  ိုငး္ ကစံမး္မ အတြငး္ ပါ၀ငၾ္ကသူမ ား 
ဤစက္ရွင္သည္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းအတြင္း၌ ေနရာတစ္ခို ရရွ ထားေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ ေနရာခ ထားေပးေၾကာင္း အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားမ က ို 
္က္ခံရရွ ထားျပီး၊ 2023-2024 အြန္္ ိုင္း ကံစမ္းမ  ္ိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ ပါ၀င္ၾကမည့္ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသူမ ားထံသ ို႔ 
သတင္းအခ က္အ္က္မ ား ေထာက္ပ့ံေပးရန ္ျဖစ္သည္။ အား္ံိုးအတြက ္အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ က္အ္က္မ ား (Important 
Information for All) ဟို ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေနာက္ဆံိုးအပ ိုင္းအား ေသခ ာေပါက္ ဖတ္ရ ေပးပါ။ 

ကံစမ္းမြဲအတြငး္၌ ကြ ႈႏ္ိုပ္၏ကေ္းသည ္ေနရာတစခ္ိုအား  ရရွ ခြဲ့္ ွင ္ကြ ႈႏ္ိုပ္အေနႈႏွင့္ ေနာက္ထပ ္ မညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို 
ဆက္္ ကေ္ဆာင္ရြကရ္မညန္ည္း။ 
အကယ္၍ သင့္ကေ္းသည္ ကံစမ္းမြဲတြင္ ထ ိုင္ခိုံေနရာရရွ ၿပီး သင္တက္ေရာက္  ္ိုပါက၊ ေက းဇူးျပိဳ၍ 10 ရက္အတြင္း သင္၏ မ ဘ ဒက္ရွ္ဘိုတ္ 
တြင္ရွ ေသာ ္က္ခံခ ိ္ုတ္က ို ႈႏွ ပ္ပါ။ အကယ္၍ ျငင္းပယ္ရန္ သင္ ေ႐ြးခ ယ္ပါက၊ ေက းဇူးျပိဳ၍ 10 ရက္အတြင္း ျငင္းပယ္ရန္ခ္ိုတ္က ို ႈႏွ ပ္ပါ။ 
အကယ္၍ စာရြက္စာတမ္းသည္ ဖတ္ရ ၍မရျဖစ္ေန္ွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ သက္တမ္းေက ာ္္ြန္ေန္ွ င္ စာရြက္စာတမ္းအား ေနာက္ထပ္ျပန္္ည္ပ ို႔ေပးဖ ို႔ 
ေက ာင္းမွ ေတာင္းဆ ိုေကာင္း ေတာင္းဆ ိုေပမည္။   https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/ တြင္ေတြ႕ရေသာ DeKalb 
ေကာင္တီအြန္္ ိုင္းမွတ္ပိုံတင္ျခင္းေပၚတယ္က ိုအသိုံးျပိဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ "ေက ာင္းသားသစ္" အြန္္ ိုင္း မွတ္ပိုံတင္ျခင္း္ိုပ္ငန္းစဥ္က ို 
အၿပီးသတ္ရပါမည္။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/exceptional-education
https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/
https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/


BURMESE 

ကစံမး္မ ္ ိုပင္နး္စဥအ္တြငး္ ကြ ႈႏ္ိုပ၏္ကေ္းအား ေစာင့္ဆ ိုငး္စာရငး္အတြငး္၌ ထည့္သြငး္ခြဲ့္  ွင ္ ကြ ႈ္ႏိုပအ္ေနႈွႏင့္ ေနာကထ္ပ ္မညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို 
ဆက္္ ကေ္ဆာငရ္ြကရ္မညန္ညး္။ 
ထ ိုင္ခံိုေနရာ  ကံစမ္းမ အတြင္း ေရြးခ ယ္မခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ား မွန္သမွ သည္ အ္ ိုအေ္ ာက္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းအတြင္းသ ို႔ ေရာက္ရွ သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ သင္၏ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းနံပါတ္က ို ရယူရန္ သင္၏ Parent Portal သ ို႔ ဝင္ေရာက္ပါ။ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ား ျငင္းဆန္းခံရသည့္အခါ သ ို႔မဟိုတ ္
္က္္ ႊတ္အရ ံးခံ္ ိုကသ္ည့္အခါ တြင္္ည္း ေက ာင္ းအေနႈွႏင့္  ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေပၚမွ ေနာက္ထပ္မ သားစိုတစ္စိုထံ အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားသြား 
မည္ ျဖစ္သည။္  အဆ ိုပါအခ  န္၌ သင့္အေနႈွႏင့္  သင့္ကေ္း၏ ထ ိုင္ခံိုေနရာအား ေသခ ာေစရန္အတြက္ငွာ ေနာက္ထပ္ေသာ အဆင့္မ ားက ို 
ေဆာင္ရြက္ေပးဖ ို႔ ္ ိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းသည ္ စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ို  တာ၀န္ခန္႔အပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထ ို႔ေနာက္ 
အီးေမး္္မွတစဆ္င့္ အီ္ကထ္ေရာနစ္နည္း္မ္း အသံိုးျပိဳ၍ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား  ေပးပ ို႔ရန္အတြက္ငွာ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသူမ ားထသံ ို႔  
ညႊန္ၾကားခ က္မ ား အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

2023-2024 မၾူက ိဳတနး္ အြန္္  ိုငး္ ကစံမး္မ တြင ္မပါ၀ငခ္ြဲသ့ည့္ ေ္ ွာကထ္ားသအူသစမ္ ား 
ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပေပးသြားမည့္ အခ ကအ္္က္မ ားမွာ ေဒသခံေက ာင္းတြင္ 2023-2024 အြန္္ ိုင္း ကံစမ္းမြဲ ္ိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါ၀င္ႈႏို င္ေသာ 
မ ဘ/အိုပ္ထ န္းသမူ ား ႈွႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္ ေစာင့္ဆို င္သည္း့စာရင္း ျဖစ္သည္။ အား္ံိုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ ကအ္္က္မ ား (Important 
Information for All) ဟို ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေနာကဆ္ံိုးအပ ိုင္းအား ေသခ ာေပါက္ ဖတ္ရ ေပးပါ။ 

အကယ၍္ကြ ႈ္ႏိုပတ္ ို႔မ သားစိုသည္ ကစံမး္မ အတြငး္၌ ပါ၀ငခ္ြဲျ့ခငး္မရွ ပါက ကြ ႈ္ႏိုပ၏္ကေ္း  မၾူက ိဳတနး္ ထ ိုငခ္ံိုေနရာတစခ္ိုအား ရရွ ရနအ္တြက ္ကြ ႈ္ႏိုပ ္
မညသ္ ို႔ ေ္ ွာကထ္ားႈႏ ိုငမ္ညန္ညး္။ 
ထ ိုင္ခံိုေနရာ ရရွ ႈႏ ိုင္ေသးျခင္း ရွ ၊မရွ  ၾကည့္ရ ရန္အတြက ္ဦးစြာပထမဆံိုး ေက ာင္းသ ို႔ ဆကသ္ြယ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ အကယ္၍ ဖြင့္ေပးထားေသာေနရာတစ္ခို 
က န္ရွ ေနေသး္ွ င္  ေက းဇူးျပိဳျပီး ေနာက္ေမးခြန္းအား ဆက္္ က္ ၾကည့္ရ သြားေပးပါ။  အကယ္၍ ထ ိုင္ခံိုေနရာမ ား မရရွ ႈႏ ိုင္ေတာ့္ ွ င္မူ  သင့္အေနႈွႏင့္ 
ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေ္ွ ာက္္ ႊာ တစ္ေစာင္အား  ျဖည့္စြက္ကာ၊ ထ ို႔ေနာက္ ေက ာငး္၏ စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခံထံသ ို႔ အီးေမး္္မွတစ္ဆင့္ 
အီ္ကထ္ေရာနစ္နည္း္မ္းျဖင့္ ေပးပ ို႔ေပးႈႏ ိုင္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းမ ဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ခံမွာ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း  သင္ ေသခ ာမသ ရွ ္ွ င္မူ 
ေက းဇူးျပိဳျပီး  ေက ာင္းသ ို႔ ဆက္သြယပ္ါ။ ခ႐ ိုင္ Pre-K ဝဘ္ဆ ိုက္ရွ  ၿခိဳံငိုံသိုံးသပ္ခ ကတ္ဘ၏္ေအာက္ေျခတြင္ ေစာင့္ဆ ိုင္းစာရင္းေ္ွ ာက္္ႊာက ို 
ေတြ႕ရွ ႈႏ ိုင္ပါသည္။ www.dekalbschoolsga.org/pre-k။ 

အကယ၍္ ေက ာငး္တြင ္ထ ိုငခ္ံိုေနရာတစခ္ို က နရ္ွ ေနေသး္ ွင ္ စာရငး္သြငး္ရနအ္တြက ္ေနာကထ္ပမ္ညသ္ည့္အဆင့္မ ားက ို ေဆာငရ္ြကရ္မညန္ညး္။ 
2023-2024 ေက ာင္းသားသစ္စာရင္းသြင္းးျခင္းက ို ျပည့္စံိုေစရန္ ေအာက္ေဖၚျပ္င္h့ttps://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-
students/္င့္ကို ႈွႏ ပ္ကာ ျဖည့္သြင္းႈႏို င္ပါသည္။ 

မၾူက ိဳတနး္တြင ္စာရငး္သြငး္ရနင္ာွ ေက ာငး္သားတစဥ္းီအတြက ္မညသ္ည့္ စာရြကစ္ာတမး္မ ား အား ္ ိုအပသ္နညး္။ 
ေအာက္ပါ္င့္ခ္ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/.တြင္ေတြ႕ရွ ရေသာ "္ ိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမး္မ ား" တကဘ္္က ိုႈွႏ ပ္ျခင္းျဖင့္ 
္ ိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ ားအား္ိုံး၏ ျပည့္စိုံေသာစာရင္းက ို ရွာေဖြေတြ႕ရွ ႈႏ ိုင္ပါသည္။  

2023-2024 ေက ာငး္သားသစ ္စာရငး္သြငး္မ  ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာငအ္ား  ကြ ႈ္ႏိုပ ္ျဖည့္စြကျ္ပးီသည့္ေနာက္ မညသ္ညတ္ ို႔ ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
သင့္ေဒသခံေက ာင္းသည္ ေနာကထ္ပ္ေသာအဆင့္မ ားႈွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ထ ံဆကသ္ြယ္ပါမည္။ 

အား္ံိုးအတြက ္အေရးၾကးီေသာ သတငး္အခ ကအ္္ကမ္ ား 

က နး္မာေရးဆ ိုငရ္ာ ကာကြယေ္ဆး ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာင ္3231 အား  ေက ာငး္စတငခ္  နအ္မီ  ကြ ႈ္ႏိုပ ္ေထာကပ္ံေ့ပးႈႏ ိုငခ္ြဲျ့ခငး္မရွ ္  ွင္ မညသ္ ို႔ 
ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
DCSD မူဝါဒ ကေဖာ္ျပသည္မွာ ကေ္းတစ္ဦးသည္ ေက ာင္းစတင္တကသ္ည့္ ရက္ ၃၀  အတြင္း သ ို႔မဟိုတ ္သကတ္မ္းကိုန္ဆံိုးသည့္ ရက္အတြင္း  
၄င္းတ ို႔၏က န္းမာေရး ကာကြယ္ေဆးထို းပံိုစံ 3231 ရ ွရမည္ျဖစ္သည။္ ဤစာရြက္စာတမ္းအား အီ္က္ထေရာနစ္ နည္း္မ္းျဖင့္ ရယူ၊ ေပးပ ို႔ရာတြင္ သင္ 
အခကအ္ခြဲတစ္စံိုတစ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ေက ာင္းသ ို႔ အီးေမး္္ေပးပ ို႔ပါ။ အကယ္၍ ေက ာင္းတက္ရက ္ပထမဆံိုးရက္မွစ၍ ရက္ 30 
အတြင္း ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပံ့ေပးခြဲ့ျခင္းမရွ ္ွ င ္ကေ္းျဖစ္သူသည္ ေ္ွ ာက္္ႊာေဖာင္ သ ို႔မဟိုတ္ ခ  န္းဆ ိုခ က ္အေထာက္အထား မပါရွ ဘြဲ 
အတန္းသ ို႔ ျပန္္ည္တက္ေရာက္ႈႏ ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ ခ  န္းဆ ိုထားမ အျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္စီမံျပင္ဆင္မ  ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္ မပါရွ ပါက္ည္း  
ကေ္းသည္ ေက ာင္း ျပန္္ည္တက္ေရာက္ႈႏ ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ။ အဆ ိုပါ ပံိုစံ မေပးထားသည့္အတြက္ ကေ္းသည္ ၁၀ ရက္ဆကတ္ ိုက္ ပ က္ကြက္္ ွ င္  
မူႀက ိဳအတန္းရ ွ ကေ္း၏ ထ ိုင္ခံိုေနရာက ို ္က္္ႊတခံ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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BURMESE 

အကယ၍္ အၾကားအာရံို၊ အျမငအ္ာရံို၊ သြားဘကဆ္ ိုငရ္ာ  ႈႏွင့္  အဟာရဆ ိုငရ္ာ ေ္ ွာက္္ ႊာေဖာင ္3300 အား 
ေက ာငး္စတငခ္  နအ္မီ ကြ ႈ္ႏိုပ ္ေထာကပ္ံေ့ပးႈႏ ိုငခ္ြဲျ့ခငး္မရွ ္  ွင္ မညသ္ ို႔ ျဖစ္္ ာမညန္ညး္။ 
ဤပံိုစံက ို ကေ္းေက ာင္းစတကသ္ည္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း သ ို႔မဟိုတ္ သက္တမ္းကိုနဆ္ံိုးမည့္ရက္တြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္ဟို 
DCSD ေပၚ္စကီ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစာရြက္စာတမး္အား အီ္ကထ္ေရာနစ္ နည္း္မ္းျဖင့္ ရယူ၊ ေပးပ ို႔ရာတြင္ သင္ 
အခကအ္ခြဲတစစ္ံိုတစ္ရာ ၾကံိဳေတြ႕ပါက ေက းဇူးျပိဳျပီး သင့္ေက ာင္းသ ို႔ အီးေမး္ေ္ပးပ ို႔ပါ။ အကယ၍္ ေက ာင္းတကရ္က္ 
ပထမဆံိုးရကမ္စွ၍ ရက ္90 အတြင္း ေ္ွ ာက္္ ႊာေဖာင္အား ေထာက္ပံေ့ပးခြဲ့ျခင္းမရွ ္ ွ င္ ကေ္းျဖစ္သသူည ္အတန္းသ ို႔ 
ျပန္္ညတ္ကေ္ရာက္ႈႏ ိုင္မည္ မဟိုတ္ေပ၊ ဤသ ို႔အားျဖင့္ ကေ္းသည္ အစအီစဥအ္တြင္းမွ ဖယရ္ွားေကာင္း ဖယရ္ွားခရံသည့္ရ္ဒ္ 
ရရွ ႈႏ ိုင္ပါသည္။ 

မႀူက ိဳေက ာငး္သားမ ားအတြက ္ေက ာငး္ေခၚခ  န ္မဝူါဒတစခ္ို ရ ွပါသ္ား။ 
ရွ ပါသည္၊ မူၾက ိဳေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေက ာင္းေခၚခ  နဆ္ ိုငရ္ာ မ၀ူါဒတစခ္ို ရွ ပါသည္။ ကေ္းမ ားအား မူၾက ိဳတနး္ေန႔အတြင္း 
ပါ၀င္ၾကရန္ ေမွ ာ္္င့္ထားျပီး၊ ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာငး္ပညာသင္ႈႏွစ္ တစႈွ္ႏစ္္ံိုးတြင ္အခ  န္ျပည့္တက္ေရာကရ္န္ 
ေမွ ာ္မွန္းထားပါသည္။ အကယ၍္ ေဆးဘကဆ္ ိုငရ္ာ ခြင့္ျပိဳခ က ္မရွ ဘြဲ ကေ္းတစ္ဦးသည ္ဆယရ္ကဆ္က္တ ိုက ္ ပ ကက္ြက္္ ွ င္ 
သ ို႔မဟိုတ္ ေနာက္က ္ွ င္ Bright form the Start မွ ထိုတ္ျပနသ္တမ္ွတထ္ားသည့္ ္မး္ညႊန္ခ ကမ္ ားႈွႏင့္အညီ ကေ္းအား 
အတန္းမွ ထိုတမ္ည္ ျဖစပ္ါသည္။ ထ ို႔ျပင္ အကယ၍္ ကေ္းသည ္အျမြဲတမ္း္ ိ္ု  ို ေနာကက္ ေ္ရ့ွ ေၾကာင္း  သ ို႔မဟိုတ္ ေက ာင္းမွ 
ေစာစြာ ထြကခ္ြာေ္ရ့ွ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွ ရ္ွ င္္ ည္း  အၾကံေပးအတ ိုင္ပငခ္ံ ႈွႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္  ္ူမ ေရး္ိုပသ္ား  တစဥ္ီးသည ္
မ ဘမ ား/အိုပထ္ န္းသူမ ားထသံ ို႔  ဆက္သြယအ္သ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

မၾူက ိဳတနး္ မ ဘမ ား/အိုပထ္ နး္သမူ ားတ ို႔အတြက ္အျခားေသာ ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြကမ္ ဆ ိုငရ္ာ  ကန္႔သတခ္ ကစ္ညး္မ ဥး္မ ား တစစ္ံိုတစရ္ာ 
ရွ ပါေသးသ္ား။ 
ရွ ပါသည္၊ အနည္းဆံိုး တစ္ႈႏွစ္္ ွ င္ ႈွႏစ္ၾက မ၊္ ထ ို႔ျပင္ ္ ိုအပပ္ါက  ၎ထက္ၾက မရ္ည္ပ ိုမ ိုျပီး စီစဥ္ေရးဆြြဲထားသည့္  
မ ဘ/အိုပထ္ န္းသူ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးမ မ ား ႈွႏင္ ့ ကြန္ဖရန္႔အစည္းအေ၀းမ ား  အစရွ သည္တ ို႔အား္ံိုးတြင ္မ ဘမ ား/အိုပထ္ န္းသမူ ားမွ  
ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္ေပးၾကရန္ ေမွ ာ္မနွ္းထားသည္။ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေႈႏြးပြြဲ/ကြနဖ္ရန႕္အစညး္အေ၀း အခ  န္မ ား ေရာကရ္ွ ္ွ င္ 
စာသင္ေက ာငး္ ႈႏွင့္/သ ို႔မဟိုတ္ မူၾက ိဳတန္း ဆရာျဖစ္သသူည ္သင့္ထံသ ို႔ အသ ေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ 
စီစဥ္ထားသည့္ေန႔ရကႈွ္ႏင့္ ေတြ႕ဆံိုရန္အခ  န္အား သင့္ထံ အသ ေပးမည္ ျဖစသ္ည္။ ဤေဆာင္ရြက္မ မ ားသည ္တစန္ာရနီီးပါးခန္႔ 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစသ္ည္။ 

ေမးေ္ေ့မးထ ေမးခြနး္ တြင ္ေဖာ္ျပမထားသည့္ ေမးခြနး္ ေမးခ င္္  ွင ္မညက္ြဲသ့ ို႔ ္ိုပေ္ဆာငရ္မညန္ညး္။ 
PreKRecords@dekalbschoolsga.org တြင ္မူႀက ိဳရိုံးခန္းသို ႔ ္ြတ္္ ပစ္ြာ ဆကသ္ြယႈ္ႏို င္ပါသည္ 


