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ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၅ 
ဒီအမ္ပီအက္စ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ပါ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ 

 
မည္သည့္ကေလးမွ် ေနာက္က်မက်န္ရစ္ရ (အဲန္စီအလ္ဲဘီ)(No Child Left Behind (NCLB)) ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဥပေဒအရ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ ၤ်ာဘာသာရပ္တို ့၌ 
“ျပဳျပင္တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ဆဲ” ေက်ာင္းမ်ားသည္ ခ႐ုိင္အတြင္း႐ိွ ဤျပည္ေထာင္စုအစိုးရဥပေဒကုိ လုိက္နာရန္မလုိအပ္သည့္ အျခားေက်ာင္းတစ္ခုသုိ ့ 
ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ  ့ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ မိသားစုမ်ားအား ကမ္းလွမ္းရမည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အုိက္အုိဝါျပည္နယ္၏အရည္အေသြးစစ္ေဆးမုွ စာေမးပြတဲို ့မွ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရမွတ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ်ၤာတုိ ့တြင္ ၎တုိ ၏့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ျပည့္မီမွု႐ိွမ႐ွိဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုိက္အုိဝါပညာေရးဌာနမွ တရားဝင္သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဒီေမာရိစ္ လူထုေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္) (Des 
Moines Public Schools (DMPS)) သည္ ဇူလုိင္လအတြင္း အခ်ိန္တစ္ခုခုအထိ ရ႐ိွလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သို ့ ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ “ျပဳျပင္တုိးတက္ဆဲ” 
ဟူသည့္ တရားဝင္စာရင္းထဲမွ ဖယ္ဖ်က္ခံရရန္ သူတို ့ ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့၏ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ေက်ာင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွုကုိ ကမ္းလွမ္းရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ ့ သိထားပါသည္။ 
  
“ျပဳျပင္တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ဆဲ” ဟူသည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္းစုအစိုးရ၏စံႏုွန္းကုိ ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ အမွတ္ရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့၏ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
အုိက္အုိဝါျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အျပည့္အဝကုိက္ညီမွု ႐ိွဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မုွ အစီအစဥ္မွတဆင့္ သင္တုိ ့ေက်ာင္းသားကုိ အျခား ဒီအမ္ပီအက္စ္ 
ေက်ာင္းသုိ ့ေျပာင္းေ႐ႊ  ့ဖို ့ စဥ္းစားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သိ႐ွိထားရန္ အေရးႀကီးသည္၊ 

 သင့္မူရင္းေက်ာင္းသည္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ ၤ်ာဘာသာရပ္တို ့ကို သြန္သင္ရန္ အပိုဝန္ထမ္းမ်ား ခန္ ့အပ္ႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္းစုအစိုးရထံမွ ရ႐ိွသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ရန္ပံုေငြမရ႐ိွသည့္အတြက္ ဤက့ဲသုိ ့ေသာ အပုိဝန္ထမ္းမ်ား မ႐ိွပါ။ 

 သင့္မူရင္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းမတက္မီႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္ အထူးနည္းျပေပးမုွအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မုွမ်ား (အက္စ္အီးအက္စ္) 
(Supplemental Educational Services (SES)) ကုိ ေပးႏုိင္ခြင့္႐ွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ရ႐ိွသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ွိသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ရန္ပံုေငြမရ႐ိွသည့္အတြက္ အက္စ္အီးအက္စ္ ကုိ မေပးႏုိင္ပါ။  

 ဒီေမာရိစ္တြင္  သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၌သာ အဂၤလိပ္စာကုိ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္သင္ၾကားျခင္း (အီးအက္စ္အလ္ဲ) (English as a Second 
Language (ESL)) အစီအစဥ္႐ိွသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္းတြင္ အီးအက္စ္အလ္ဲ အစီအစဥ္႐ွိခ်င္မွ႐ွိမည္။ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ အီးအက္စ္အဲလ္ 
ဝန္ေဆာင္မွု လက္႐ွိရ႐ိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး သူတုိ ့ကုိ ဤအစီအစဥ္မ႐ိွသည့္ေက်ာင္းသုိ ့ေျပာင္းေ႐ႊ  ့လုိလွ်င္ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကုိ တရားဝင္ သင္ျငင္းဆုိရပါလိမ့္မည္။ 

 သင့္မူရင္းေက်ာင္းအတြက္ မိသားစုမ်ားသည္ အခမဲ့/ေလ်ာ့ေစ်း အစားအစာအတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျဖည့္စြက္စရာမလုိေပ။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင္႐့ွိသည့္ေက်ာင္းသုိ ့ 
ေျပာင္းေ႐ႊ ့မည့္ မိသားစုမ်ားသည္ သူတုိ ့၏ေက်ာင္းသားမ်ား အခမ့ဲ/ေလ်ာ့ေစ်း အစားအစာရ႐ိွဖို ့အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖည့္စြက္ရမည့္အျပင္ အတည္ျပဳခံရဖုိ ့ 
လည္း လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္လိမ့္မည္။ 

 ေက်ာင္းႏွစ္စတင္ၿပီးမွ သင့္ေက်ာင္းသားကုိ သူတုိ ့၏ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္းမွ နာဂုိမူလေက်ာင္းသုိ ့ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ ့လုိပါက ခ႐ုိင္၏ေျပာင္းေ႐ႊ ့ 
မွုလမ္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္ – တစ္နည္းအားျဖင့္ နာဂုိမူလေက်ာင္း၌ သင့္ေက်ာင္းသားတက္ရမည့္ အတန္းတြင္ ေနရာလြတ္မ႐ိွေတာ့ပါက 
ေက်ာင္းသားသည္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လအထိ နာဂုိမူလေက်ာင္းသို ့ေျပာင္းေ႐ႊ ့မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 

 သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္မွုအတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းအသြားတစ္လမ္း၊ အျပန္တစ္လမ္းစီအတြက္ ဘစ္ကားေပၚတြင္ မိနစ္ ၆၀ 
ေက်ာ္ခန္ ့စီးရေပလိမ့္မည္။ 

 
ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွုအတြက္ သင့္ေလ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ ့မွုအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားမွာ၊ 

ေက်ာင္း ၂၀၁၄-၁၅ ၃ တန္းမွ ၅ တန္း စုစုေပါင္း ကၽြမ္းက်င္မွု % – စာဖတ္ 
 

၂၀၁၄-၁၅ ၃ တန္းမွ ၅ တန္း စုစုေပါင္း ကၽြမ္းက်င္မွု % – 
သခၤ်ာ 

 
ေဒါင္းေထာင္ (Downtown) ေက်ာင္း* ၈၉.၅၂% ၈၇.၉၀% 
ဂ်က္ဖာဆန္ (Jefferson) ၈၃.၄၉% ၈၂.၅၅% 
မိုး (Moore) ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ 
*မွတ္ခ်က္၊  ေဒါင္းေထာင္ေက်ာင္းသည္ ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးစာသင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ ့၏ ၂၀၁၅-၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္မွာ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၅ မွ ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၆ 
အထိျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ခ်ိနႏွ္စ္တေလွ်ာက္အတြင္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အခ်ဳိ ့႐ွိပါလိမ့္မည္။ 
 
ေ႐ြးခ်ယ္မွုအတြက္ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္မုွကုိ ခ႐ုိင္မွစီစဥ္ေပးပါမည္။ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွုအတြက္ ေလ်ာက္ထားလုိပါက တြလဲ်က္ပါေဖာင္ကုိျဖည့္စြက္၍ ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၀၁၅ (July 1, 
2015) မတုိင္မီ ျပန္ပုိ ့ေပးပါ။ ေနာက္က်သည့္ေဖာင္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ေဖာင္ျပန္ပုိ ့ရမည့္ လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ တြလဲ်က္ပါ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွု ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ေက်ာင္းသားကုိ မူရင္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ထား႐ွိလုိပါက သင့္အပိုင္းမွ ဘာမွလုပ္ေဆာင္စရာမလုိပါ။ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ ့၏ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ႏွင့္ မူရင္းေက်ာင္းမွ သူတို ့ရ႐ွိသည့္ ပညာေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့အထူးဂုဏ္ယူပါသည္။ တုိးတက္မွုမ်ား ဆက္လက္ရ႐ိွရန္အတြက္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ ့ ကုိယ္ကုိ အပ္ႏံွထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူမွုအတြက္ အက်ိဳး႐ိွေစမည့္ လုိအပ္သည့္ျပဳျပင္မုွမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ သင္တုိ ့၏အၿမဲ 
ေထာက္မကူညီေပးမုွမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ေက်းဇူးတင္႐ွိ အားထားသက့ဲသုိ ့ သင္တုိ ့၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။  
 

 



၂၀၁၅-၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွု    
 

Elementary School Choice 2015-16 FINAL in Burmese 

ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မုွ ေတာင္းဆုိခ်က္ေဖာင္ 
 

သင့္ေက်ာင္းသားကုိ လက္႐ိွေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ထား႐ိွလုိပါက သင့္အပုိင္းမွ ဘာမွလုပ္ေဆာင္စရာမလုိပါ။ 
 

ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲပါက ဤေဖာင္ကုိ ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၀၁၅ (July 1, 2015) ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ျပန္ပုိ ့ ေပးပါ။ 
ေနာက္က်သည့္ေဖာင္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

၁၊  သင့္ကေလး လက္႐ိွတက္ေနေသာ မူရင္းေက်ာင္း႐ိွ ႐ုံးခန္းသုိ ့ ဤေဖာင္ကုိ ျပန္ပုိ ့ေပးပါ 
၂၊  ဤေဖာင္ကုိ ခ႐ုိင္႐ုံးသုိ ့ ေအာက္ပါလိပ္စာျဖင့္ပုိ ့ႏုိင္သည္၊ 
 Des Moines Public Schools 
 Attn: Carla Miller 
 2323 Grand Avenue 
 Des Moines, Iowa 50312 

   သုိ ့မဟုတ္ 
၃၊ ခ႐ုိင္႐ုံး (အထက္ပါလိပ္စာ) သုိ ့လာေရာက္ပုိ ့ေပးႏုိင္သည္ 
 

သင့္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွု ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ သင့္ကုိ ဆက္သြယ္လာပါလိမ့္မည္။ သို ့မသာ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

သင့္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မွု ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးပါက သယ္ယူပို ့ေဆာင္မွုဌာနမွ သင့္ကို ဆက္သြယ္လာပါလိမ့္မည္။ 
 

သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ပထမဆံုး ေက်ာင္းတက္ရမည့္ေန ့ ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၅ (August 26, 2015) တြင္ သူတုိ ့၏ေက်ာင္းအသစ္၌ 
ေက်ာင္းစတက္ရပါလိမ့္မည္။  
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရလြယ္ေအာင္ ေရးသားပါ ! 
 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ နာမည္၊   
 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ဖုန္း၊   ဆက္သြယ္၍ရႏိုင္မည့္ ေနာကထ္ပ္ ဖုန္းနံပါတ္၊      
 

မိဘလက္မွတ္၊   
 

ေန ့စြဲ၊    

 
ေက်ာင္းသားနာမည္ အတန္း 

၂၀၁၅-၁၆ 

ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္း 
ပထမ ေ႐ြးခ်ယ္မုွ 

ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္း 
ဒုတိယ ေ႐ြးခ်ယ္မုွ 

ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည့္ေက်ာင္း 
တတိယ ေ႐ြးခ်ယ္မုွ 

     

     

     

     
 

ေက်ာင္းသုံးအတြက္သာ – လက္ခံရ႐ိွသည့္ေန ့၊     လက္ခံသူ (လက္မွတ္တုိ)၊     


