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u
2016- 17စာသင်�ှစ်
ေကျာင်းေ�ွ းချယ်မ� လု ပ်ေဆာင်ချက်ကိုေအာင်ြမင်စွာြဖည့ ်စွက်ြခင်းအတွ က်အချက်များ
1.

DPSေကျာင်းများ�ှ င့ ်အစီ အစဥ်များအေ�ကာင်းသင်ယူေလ့ လာပါ။ သွ ားေရာက်ပါ /school-a-choose-to-how/org.12dpsk.schoolchoice//:http သို ့
သင့်ေကျာင်းသားအတွ က် အေကာင်းဆုံးသင့်ေတာ်မည့်ေကျာင်းကို �ှာေဖွ ရာတွ င်ကူညီ �ိုင်သည့် ရင်းြမစ်များကို �ှာေဖွ ရန်ြဖစ်သည်။ သင့်ေကျာင်းသားသည် သူ တို ့၏
သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေကျာင်းတွ င် စာသင်�ှစ်တစ်ေလ�ာက်လုံး တက်ေရာက်လိမ့်မည်ဟု ေမ�ာ်လင့ ်ရပါသည်။

2.

သင်၏ ထိ ပ်ဆုံးေ�ွးချယ်ထားသည့ ်ေကျာင်းများကို သွ ားေရာက်ပါ။ ထို ေကျာင်းကို သိ �ှိရန်ခရီ းသွ ားလာြခင်းများ၊
ဖွ င့်ထားသည့ ်အိမ်များ�ှ င့ ်အြခားအခွ င့်အလမ်းများကို �ှာေဖွ ရန်ေကျာင်းများကို တို က်�ု ိ က်ဆက်သွယ်ပါ။

3.

Round2 ေကျာင်းေ�ွးချယ်သည့်ေဖါင်ကိုြဖည့်�ပီ း လို အပ်သည့်စာ�ွက်စာတမ်းကို စုေဆာင်းပါ။ Round 2 စာရင်းကို ေအာက်တွင် ရည်��န်းအေနြဖင့်သုံးပါ။ သင့်အချိန်ယူပါ။

4.

Round2 ေကျာင်းေ�ွးချယ်မ�သည် အရင်လာေရာက်ပါက အရင်ေဆာင်�ွက်ေပးမ� ေပ�တွ င်အေြခခံ �ပီ းလု ပ်ေဆာင်ေပးသည်။ ကံ စမ်းမဲ ပုံစံ မပါဝင်ပါ။ ေကျာင်း ၂၀၁၆-၁၇
ပညာသင်�ှစ်အတွ က် သင် ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်အချိန်တွင် တက်ေရာက်�ိုင်ပါက သင့်ေကျာင်းသားအား ေနာက်�ှစ်အတွ က်စာရင်းသွ င်းရန် အတည်�ပေပးလိ မ့်မည်။
ေစာင့ ်ဆိုင်းစာရင်း�ှိပါက ေကျာင်းသားေစာင့ ်ဆိုင်းစာရင်းအဆုံးတွ င်ထည့ ်သွင်းလိ မ့်မည်။

5.

Round2 ေကျာင်းေ�ွးချယ်သည့်ေဖါင်�ှင့် လို အပ်သည့်စာ�ွက်စာတမ်းကို သင်၏�ှ စ်သက်ဆုံးေကျာင်းကို လ�ဲေြပာင်းေပးသည်
• ECE-3 �ှ င့် ECE-4: မတ်လ 21 ရက်၊ 2016 မှ ဧ�ပီ 14 ရက်၊ 2017
• သူ ငယ်တန်း-၁၂ တန်းအဆင့်- မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၆ မှ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆
ေကျာင်းေ�ွးချယ်မ� ေဖါင်များကို ေမးလ်၊ အီ းေမးလ်၊ သို ့မဟုတ် ဖက်စ်ြဖင့ ်မတင်�ိုင်ပါ။

လို အပ်သည့ ်စာ�ွ က်စာတမ်းစာရင်း
ေကျာင်းေ�ွးချယ်မ�ေဖါင်ကိုေဆာင်�ွက်ရန် Denverြပည်သူပို င်ေကျာင်းများအတွ က် သင့ ်ေကျာင်းသားအဆင့ ်ကိုစီ ထားြခင်းကို �� န်ြပေပးသည့ ်
စာ�ွက်စာတမ်းများကို တင်ြပပါ။ မြပည့ ်စုံထားသည့ ်ေဖါင်ပုံစံ များကို မလု ပ်ထားပါ။ မှ တ်ချက်- 1 Roundေဖါင်ပုံစံ တင်ြပပါက သင်သည်
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချက်အလက်များကို ြပန်တင်ြပရန်မလို အပ်ပါ။

၂၀၁၆-၁၇ �ွိ အဆင္ ◌့
ECE-3
DPS အတွ က်သတင်း )သည် 3 ြဖစ်ရမည်

ေကျာင်းေ�ွ းချယ်မ� ေဖါင်
သည် မိ ဘ/အုပ်ထိန်းသူ မှ ြဖည့်ေပး�ပီ းလက်မှတ်ထိုးထားသည်
အသက်သက်ေသခံ
ေမွ းစာရင်း၊ ေရြဖန်းမဂ� လာမှတ်တမ်း၊တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးသည့်ေဆး�ုံ မှတ်တမ်း၊
�ို င်ငံကူ းလက်မှတ် သို ့မဟုတ် I-94
လိ ပ်စာသက်ေသ
ဝန်ေဆာင်မ�လိ◌်ပ်စာပါသည့်လက်�ှိမီတာေပးေဆာင်သည့်စာ�ွက်၊ မှန်ကန်သည့်
ငှ ားရမ်းစာချုပ်၊ အာမခံ �ပသည့်အရာ၊ အေရာင်းေငွ ေတာင်းခံ လ� ာ၊
လက်�ှိအေပါင်စာချုပ်၊ ပို င်ဆိုင်မ�အခွ န်အသိ ေပးစာ သို ့မဟုတ် သင့်အမည်၊
ကုန်ဆုံးရက်�ှင့ ် ပို င်ဆိုင်သည့်ေနရပ်လိပ်စာေဖာ်ြပသည့်
လက်မှတ်ထိုးထားသည့်စာချုပ်
ေကျာင်းလခေဖါင်ပုံစံ (ပါဝင်ခဲ့သည်)
ဝင်ေငွ သက်ေသရက္ ၃၀ အ�တင္ ◌း လစာေ◌ပးစာြရက္ ၊ ၂၀၁၅ အြခ�္ေ◌ြင◌ျပ�္ေ◌ပးစာ၊
သို ့မဟုတ် အလုပ်ချိန်နာရီ �ှင့ ်ေပးေငွ ကိုေဖာ်ြပထားသည့် ကုမ� ဏီေခါင်းစီ းပါသည့်
အလုပ်�ှင်မှစာ
�ှ င့ ်
မည်သည့်အလုပ်ဝင်ေငွ မဟုတ်သည့်သက်ေသ
( TANF၊ အစားအစာတံ ဆိ ပ်ေခါင်းများ၊ ကေလးအေထာက်အပံ့ စသည်)

ECE-4

သူ ငယ်တန်း

)သည် 4
ြဖစ်ရမည်
ေအာက်တိုဘာ
၁ ရက်၊ ၂၀၁၆)

)သည် 5 ြဖစ်ရမည်
ေအာက်တိုဘာ
၁ ရက်၊ ၂၀၁၆)

ပထမ –၁၂တန်း

X

X

)အဆင့ ်အားလု ံ း)

ေအာက်တိုဘာ
၁ ရက်၊ ၂၀၁၆)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ECE�ှ င့ ် Kတွ င်သာ

X

X

ECE- 4သာ

X

ECE- 4သာ

X

X

အထက်ပါတို ့ကိုမရ�ို င်ပါက ဝင်ေငွ ကျမ်းကျိန်ေရးသားချက်ကိုတင်ြပ�ို င်�ပီ း
အေြခခံ ေကျာင်းများတွ င် အွ န်လိုင်းတွ င်ရ�ို င်ပါသည်။
Denverမူ �ကိ ေကျာင်းအစီ အစဥ် (DPP) ေလ�ာက်လ�ာ (ပါဝင်ခဲ့သည်)
မိ ခင်ဘာသာစကားစစ်တမ်းေမးခွ န်းလ� ာ

X

X

ေ◌ြရးခ်ယ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွ င္◌့ စာရင္◌း�သင္◌း◌ျခင္◌းဝ�္ေ◌ဆာင� ႈမ်ား�ုံ း 720 -423- 3493http ://schoolchoice.dpsk12.org

ေကျာင်းေ�ွ းချယ်ေရး ပု ံ စံ ၂ -၂၀၁၆-၁၇ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်
ECE-3 �ှ င့ ် ECE-4: မတ်လ 2016 ,21 �ှ င့ ် ဧ�ပီ 2017 ,14
သူ ငယ်တန်းအဆင့ ်-th12: မတ် 2016 ,21�ှ င့ ် ဩဂု တ် 2016 ,31
DPSေကျာင်းသားအို င်ဒီ #:

ေကျာင်းသားအချက်အလက် ေမွ းစာရင်း�ှ င့ ်လိပ်စာသက်ေသသည် ထို ေဖါင်တွင်ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။
ေကျာင်းသားအမ�္
မျ ိုး�ို းအမ�္

ပထမအမည်

လမ်း

အခန်း#

ေကျာင်းသား၏မူ လအိ မ်လိပ်စာေမွ းေန ့- (mm/dd/yyyy)

�မိ ့

လက်�ှိအသက်-

အလယ်အမည်

 ေယာက်ျားေလး
 မိ န်းကေလး

ြပည်နယ်

ဇစ်ကုဒ်

လက်�ှိအဆင့ ်-

/
/
16-17 အတွ က်အဆင့ ်ေလ�ာက်ြခင်း (ေကျးဇူ း�ပ�ပီ းေဘာက်စ်တစ်ခုကို အမှ တ်အသားလု ပ်ပါ) ECE-3 4-ECE Kindergarten ပထမတန်း ဒု တိ ယတန်း တတိ ယတန်း ၄တန်း ၅တန်း ၆တန်း ၇တန်း ၈တန်း ၉တန်း ၁ဝတန်း ၁၁တန်း ၁၂တန်း
မျိုး�ွ ယ်စု/လူ မျိုး
ဤသတင်းအချက်အလက်ကို ဖက်ဒရယ်ဥပေဒအရ လို အပ်သည် ေမးခွ န်းများကို ေြဖဆို ရန် ပျက်ကွက်ပါက လူ မျ ိုး/မျ ိုး�ွယ်စုအချက် သို ့မဟု တ် ေတွ �့ ှ ိ သူကို သင့်အတွ က် ေဖာ်ထုတ်ရာတွ င်
ဦးစားေပးသုံးရာတွ င်ရလဒ် ထွ က်လာမည်။

သင့ ်ေကျာင်းသားသည် စပိ န်စကားေြပာအေမရိ ကန် သို ့မဟု တ် လက်တင်အေမရိ ကလား။
 �ှိသည်
မ�ှိပါ
လူ မျိုး (ေလ�ာက်ထားသည့ ်အားလု ံ းကို ေ�ွ းပါ): 
အေမရိ ကားအိ ��ိယန်း သို ့မဟု တ် အလက်စကာေဒသခံ  အာ�ှ
 အြဖူေရာင်

ဟာဝို င်အီေဒသခံ သို ့မဟု တ် ပစိ ဖိတ်က�န်းသား
 အမဲ သို ့မဟု တ် အာဖရိ ကန်အေမရိ ကန်
ယခင် ေကျာင်းအချက်အလက်
ေကျာင်းသားသည် ယခင်က DPSေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတွ င် တက်ေရာက်ခဲ့ဖူ းပါသလား။ ဟု တ်သည်
မဟု တ်ပါ
DPSေကျာင်း- ___________________________________________အတန်း- __________စာသင်�ှစ်- __________________
ကျာင်းသားလက်�ှိမည်သည့ ်အတန်းတွ င်စာရင်းသွ င်းထားသနည်း။ DPSမဟု တ်ေကျာင်းအတန်း�မိ ၊့ တို င်းြပည်အခမဲ့ �ှ င့ ်ေစျးေလျာ့ သည့ ်ေန ့လည်စာ

 က��ု ◌် ပ်သည် လက်�ှိတွင် ေန့လည်စာ အခမဲ့ �ှ င့ ် ေလ�ာ့ရန် အစီ အစဥ်တွင် ပါဝင်ပါသည်၊ သို ့မဟုတ် ပါဝင်ရန် သင့်ေလျာ်ပါသည်။ ေဘာက်စ်ကိုအမှတ်အသားလုပ်ြခင်းြဖင့ ် သင်သည်

ေ�ွးချယ်ြခင်း�ှ င့ ်စာရင်းသွ င်းြခင်းဝန်ေဆာင်မ�ဝန်ထမ်းမှ FRLသတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီြခင်းအေနြဖင့် သင့ ်အေြခအေနကို စစ်ေဆးြခင်းကို သင်သေဘာတူ ရပါမည်။ သင့် FRL
ေလ�ာက်လ�ာမှတိ ကျသည့်အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ချက်ြပည့ ်မီသည့်အေြခအေနထက်ေကျာ်လွန်�ပီ းရယူ မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို ့ြပင်အချက်အလက်ကိုထိ န်းသိ မ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ �ှ င့ ်
ေစျးေလ�ာ့သည့်ေန့လည်စာအစီ အစဥ်အေ�ကာင်းအရာ အချက်အလက်များအတွ က် သို ့မဟုတ် သင် သတ်မှတ်ချက်ြပည့ ်မီပါက ဆုံးြဖတ်ရန်၊ ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း: http://bit.ly/FRLapplicationသို ့သွားပါ

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ အဆက်အသွ ယ် အချက်အလက်
#1 မိ ဘ/အု ပ်ထိန်း

သူ ၏ အမည် ေကျာင်းသား�ှ င့ ် ေတာ်စပ်ပုံ

မူ လ ဆက်သွယ်ရမည့ ် ဖု န်းနံ ပါတ်-

အိ မ်  ဆဲလ်  အလု ပ်

တြခား ဆက်သွယ်ရမည့ ် ဖု န်းနံ ပါတ်:

အိ မ်  ဆဲလ်  အလု ပ်

အီ းေမးလ်

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ ၏ အိ မ်လိပ်စာ၊ ေကျာင်းသားအိ မ်လိပ်စာ�ှ င့ ်မတူ ပါက
အခန်း #

လမ်း
အေရးေပ�ကိ စ�တွင် အထက်ပါလူ ကိုဆက်သွယ်ပါ  ပထမတန်း

�မိ ့

ြပည်နယ်

ဇစ်ကုဒ်

 ဒု တိ ယတန်း

2#မိ ဘ/အု ပ်ထိန်း

သူ ၏ အမည် ေကျာင်းသား�ှ င့ ် ေတာ်စပ်ပုံ

မူ လ ဆက်သွယ်ရမည့ ် ဖု န်းနံ ပါတ်-

အိ မ်  ဆဲလ်  အလု ပ်

တြခား ဆက်သွယ်ရမည့ ် ဖု န်းနံ ပါတ်:

အိ မ္  ဆဲလ္  အလု ပ္

အီ းေမးလ်

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ ၏ အိ မ်လိပ်စာ၊ ေကျာင်းသားအိ မ်လိပ်စာ�ှ င့ ်မတူ ပါက
အခန်း #

လမ်း
အေရးေပ�ကိ စ�တွင် အထက်ပါလူ ကိုဆက်သွယ်ပါ  ပထမတန်း

�မိ ့

ြပည်နယ်

 ဒု တိ ယတန်း

SCHOOL USE ONLY
ACCEPT

WAITLIST

FULL-DAY

HALF-DAY

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply): Student has IEP

Retained (repeating grade)

ELA-E

ELA-S

Form taken by (print name): ____________________________________________________ School #______________

Copy given to parent/guardian

Date received: ______/______/2016

Address verified in IC

Time received: _____:_____ am/pm

Date Scanned to OCES: ______/______/2016

ေ◌ြရးခ်ယ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွ င္◌့ စာရင္◌း�သင္◌း◌ျခင္◌းဝ�္ေ◌ဆာင� ႈမ်ား�ုံ း 720 -423- 3493http ://schoolchoice.dpsk12.org

ဇစ်ကုဒ်

ေကျာင်းေ�ွ းချယ်ေရး ပု ံ စံ ၂ -၂၀၁၆-၁၇ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်
ECE-3 �ှ င့ ် ECE-4: မတ်လ 2016 ,21 �ှ င့ ် ဧ�ပီ 2017 ,14
သူ ငယ်တန်းအဆင့ ်-th12: မတ် 2016 ,21�ှ င့ ် ဩဂု တ် 2016 ,31
ေကျာင်းသားအမည်:
DPSေကျာင်းသား အို င်ဒီ #:

ညီ အစ်ကိုေမာင်�ှ မများ အိ မ်ေထာင်စုတွ င်ေနထို င်သည့ ် DPSေကျာင်း သားစာရင်း . ေမာင်�ှ မတစ်ေယာက်စီအတွ က်
ြခားနားသည့ ်ေကျာင်း ေ�ွ း ချယ်မ�ေဖါင်သည် လို အပ်သည်။ တူ ညီသည့ ်လိပ်စာတွ င်ေနထို င်သည့ ်ေမာင်�ှ မသားချင်း များသာစာရင်း လု ပ်ပါ။
ေမာင်�ှမသားချင်းအမည် (ေနာက်ဆုံး၊ ေ�ှ ့ MI):

ေကျာင်းသား အို င်ဒီ#:

ကျား၊မ-

အတန်းများ-

ေကျာင်းအမည်-

အေထွ ေထွ ေကျာင်း ေ�ွ း ချယ်မ� မိ ဘ/အု ပ်ထိန်း သူ သေဘာတူ ညီမ� ေအာက်ပါေဘာက်စ်များကို ဖတ်� ပီ း စတင်ပါ
အာမခံ သူ များ:

် တ်ထားသည့်ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွ ေ�ကာင့်အာမခံ ြခင်းမ�ပပါ
ECE-3: ကန့သ
် တ်ထားသည့်ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွ ေ�ကာင့်အာမခံ ြခင်းမ�ပပါ
ECE-4: ကန့သ
် တ်ထားသည့်ေကျာင်းတွ င် စာရင်းသွ င်းမ� ကိုအာမခံ ထားခဲ့ သည်
သူ ငယ်တန်း (ရက်အြပည့်): က��်ုပ်သည် “ေ�ွးချယ်ြခင်း”မ�ပပါက အိ မ်နီးချင်းကန့သ
် တ်ထားသည့်ေကျာင်းတွ င် စာရင်းသွ င်းမ� ကိုအာမခံ ထားခဲ့ သည်
အတန်း 1-12: က��်ုပ်သည် “ေ�ွးချယ်ြခင်း”မ�ပပါက အိ မ်နီးချင်းကန့သ

က��်ုပ်သည် ထို ေကျာင်းကို “ေ�ွးချယ်ြခင်း”မ�ပရေသးပါက က��်ုပ်၏ေကျာင်းသားအား က��်ုပ်တို့အိမ်နီးချင်းေကျာင်း�ှိ (သူ ငယ်တန်းအတွ က်ရက်အြပည့်)
် တ်ထားသည့်ေကျာင်းထက် အြခားေကျာင်းတွ င်စာရင်းသွ င်းပါက
အာမခံ ထားသည့်စာရင်းသွ င်းမ� ြဖစ်ေ�ကာင်းနားလည်ထားသည်။ သို ့ေသာ်လည်း က��်ုပ်သည်ထိုေဖါင်ကိုြဖည့်�ပီ း က��်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကန့သ
် တ်ထားသည့်ေကျာင်းတွ င် က��်ုပ်ေကျာင်းသားအာမခံ ထားသည့်ထိုင်ခုံေနရာကို ေ�ွးချယ်ထား�ပီ းေပးအပ်ေနသည်။
က��်ုပ်သည် 1 Roundအတွ င်းသူ တို ့လက်ခံရ�ှိ�ပီ းသည့်ထိုင်ခုံအပါအဝင် အနီးနားကန့သ
DPSနယ်ေြမများတွ င်ေနထို င်သည့်လိပ်စာြဖစ်ပါက ယင်းသည်သိ�ှိရန်က��်ုပ်တာဝန်ြဖစ်ေ�ကာင်းနားလည်ထားပါသည်။ က��်ုပ်သည် ယင်းသို ့သွားြခင်းြဖင့ ် အတည်�ပ�ို င်ပါသည်- http://maps.dpsk12.org /
မှတ်ချက်- Denver�ှိအချ ို ့လိ ပ်စာများသည် Denverြပည်သူ့ေကျာင်းများနယ်ေြမ 1 �ှ င့ ်မတူ ညီ ပါ။
က��်ုပ်သည် အနီးနား�ှိေကျာင်းကို “ေ�ွးချယ်ြခင်း”�ပသည်ကိုနားလည်ပါက သယ်ယူပို ့ေဆာင်ြခင်းကို အာမခံ ြခင်းမ�ပပါ။ သယ်ယူပို ့ေဆာင်ြခင်းကို ECEတွ င်ေလ�ာက်ထားသည့်
ေကျာင်းသားများအတွ က်မေပး�ို င်ပါ။
က��်ုပ်သည် အစမ်းလုပ်ြခင်း၊ ေတွ ့ဆုံြခင်း၊ စမ်းသပ်ြခင်းစသည်တို့ကဲ့သို ့ က��်ုပ်ေကျာင်းသားအားသတ်မှတ်ချင်သည့်အစီ အစဥ်အတွ က် အရည်အချင်းြပည့ ်မီရန်လိုအပ်သည့်
ထပ်တိုးထားသည့်အဆင့်များကို ြပည့ ်စုံေစရန် က��်ုပ်၏တာဝန်ြဖစ်ေ�ကာင်းနားလည်ထားပါသည်။
က��်ုပ်မှ ၎င်းေကျာင်း/ပ�ို ဂရမ်အား ယခုပုံစံ တွ င် စာရင်းသွ င်းခဲ့ ေသာ်လည်း၊ က��်ုပ်၏ေကျာင်းသား သည် ပ�ို ဂရမ်အတွ က် အရည်အချင်းမမီ လ�င်၊ သို ့မဟုတ် သူ /သူ မအား ၎င်းပ�ို ဂရမ်တွင်
စာရင်းသွ င်းြခင်း သို ့မဟုတ် ေစာင့်ဆိုင်းြခင်း�ပလိ မ့်မည်မဟုတ်ေ�ကာင်း က��်ုပ်မှ နားလည်ပါသည်။
က��်ုပ်၏ေကျာင်းသားသည် သူ /သူ မ အ�ှ စ်သက်ဆုံး ေကျာင်းတွ င် တက်ေရာက်�ိုင်မည့် အာမခံ ချက်မ�ှိသည်အား က��်ုပ်မှ နားလည်ပါသည်။ 2 Roundေကျာင်းေ�ွးချယ်မ�သည် အရင်လာေရာက်ပါက
အရင်ေဆာင်�ွက်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
က��်ုပ်သည် က��်ုပ်ေကျာင်းသားမှ ေကျာင်း ေလ့ကျင့်ခန်းများစွ ာလက်မခံ �ို င်သည်ကို နားလည်ပါသည်။ ေကျာင်းေ�ွးချယ်မ�သည် မိ သားစုအားလုံးအတွ က် တူ ညီ သည့်အသုံး�ပ�ို င်မ�ေသချာေစရန်
အေကာင်းဆုံး�ှ စ်သက်သည့်ေကျာင်းတစ်ခုကို သာတက်ေရာက်ရန် ပုံစံ ချေပးထားသည်။
က��်ုပ်၏ေကျာင်းသားသည် လက်�ှိေနရာမ�ှိေတာ့သည့်ေကျာင်းများ၊ အစီ အစဥ်များတွ င် ေစာင့်ဆိုင်းစာရင်းတွ င်�ှိမည်ကိုက��်ုပ်နားလည်ပါသည်။
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတွ င်စာရင်းသွ င်းသည်�ှင့ ် က��်ုပ်၏ေကျာင်းသတ်မှတ်ထားသည့် လို အပ်ချက်များကို လို က်နာရန် က��်ုပ်၏တာဝန်ြဖစ်ေ�ကာင်း က��်ုပ်နားလည်ပါသည်။
က��်ုပ်လိပ်စာကို ေြပာင်းလဲ �ပီ း

Denverြပည်သူပို င်ေကျာင်းများ�ှိဖိုင်တွင်

က��်ုပ်ေကျာင်းသား၏လက်�ှိေကျာင်းတွ င်

ေကျာင်းဝန်ထမ်း�ှ င့ ်အတူ

မူ ရင်းလိ ပ်စာ�ှ င့ ်ကိုက်ညီြခင်းမ�ှိပါက

က��်ုပ်လိပ်စာကို ြပင်ဆင်ရန်

က��်ုပ်တာဝန်ြဖစ်သည်။

ယင်းသည်
က��်ုပ်သည်

လိ ပ်စာအသစ်စာ�ွက်စာတမ်းေပးြခင်းြဖင့်

လိ ပ်စာကို မြပင်ဆင်ပါက

က��်ုပ်ေကျာင်းသား၏

ေကျာင်းေ�ွးချယ်မ�ေဖါင်ကိုမလုပ်ေဆာင်�ိုင်ပါ။
ထို ေဖါင်တွင်စာရင်းသွ င်းထားသည့် မူ လအိ မ်လိပ်စာသည် က��်ုပ်ေကျာင်းသား လက်�ှိေနထို င် သည့်ေနရာြဖစ်ေ�ကာင်း က��်ုပ်နားလည်ထားပါသည်။ လိ ပ်စာမှားယွ င်းမ� သည် စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းြဖစ်လာ�ပီ း
သတ်မှတ်ထားသည့်ေကျာင်းမှ ေကျာင်းထုတ်ြခင်းြဖစ်�ိုင်ပါသည်။
ECE/ Kinderေလ�ာက်ထားသူ များ only: ေပးထားသည့်ဝင်ေငွ အချက်များအားလုံးသည် မှန်ကန်�ပီ း ဝင်ေငွ အားလုံးကို တင်ြပ�ပီ းေ�ကာင်း က��်ုပ်မှန်ကန်ေ�ကာင်းသက်ေသခံ ပါသည် က��်ုပ်သည်
ထို အချက်အလက်သည် ဗဟို အစို းရ�ှ င့ ်ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွ များကို လက်ခံြခင်းအတွ က်ေပးအပ်ထား�ပီ း ထို ေကျာင်းမှတာဝန်�ှိသူများသည် ေလ�ာက်လ�ာတွ င် အချက်အလက်များကို စစ်ေဆး�ို င်�ပီ း
က��်ုပ်ေကျာင်းသား၏ အခမဲ့ �ှ င့ ်ေဈးေလ�ာ့ ေန့လည်စာအေြခအေနကို ထုတ်ေပးရန် ေနာက်ထပ်သေဘာတူ �ို င်ပါသည်။ က��်ုပ်ကေလး(များ) သည်
ဆည်းပူ းထားသည့်အကျ ိုးေကျးဇူ းကို ေပျာက်ဆုံးေစသည့်မှာယွ င်းသည့်အချက်အလက်ကိုေပးမိ ပါက က��်ုပ်တရားစွဲ ဆိုခံ ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်းနားလည်ပါသည်။ စာသင်�ှစ်စတင်သည်�ှင့ ်တစ်�ပိ င်နက်
က��်ုပ်အားေငွ ေတာင်းခံ လ� ာပို ့ထားသည့် ေကျာင်းလခအြပည့်အတွ က် က��်ုပ်တွင်တာဝန်�ှိ�ပီ း(က��်ုပ်လစဥ်ဝင်ေငွ ေပ�အေြခခံ သည့် ေ�ွးချယ်မ��ှင့ ်စာရင်းသွ င်းမ� ဝန်ေဆာင်မ�များ�ုံ းမှတွ က်ချက်ထားသကဲ့ သို )့
လစဥ်ေ�ကးကို ေပးေဆာင်ရန်အတွ က် သေဘာတူ ထားပါသည်။

ေ◌ြရးခ်ယ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွ င္◌့ စာရင္◌း�သင္◌း◌ျခင္◌းဝ�္ေ◌ဆာင� ႈမ်ား�ုံ း 720 -423- 3493http ://schoolchoice.dpsk12.org

Round 2 ေကျာင်းေ�ွ းချယ်ေရး ပု ံ စံ : ECE-3 (ေအာက်တိုဘာ 1, 2016 တွင် အသက် 3 �ှ စ်ြပည့ ်ရမည်)

၂၀၁၆-၁၇ စာသင်�ှစ်

ေကျာင်းသားအမည်:
DPS ေကျာင်းသား အို င်ဒီ #:

အိ မ်ေထာင်စုအေရအတွ က်�ှင့ ် ေကျာင်းလခအချက်အလက်
မိ သားစုများသည် အများပို င်ေကျာင်းနယ်ေြမအတွ င်း ေနထို င်ရမည်ြဖစ်�ပီ း ေကျာင်းလခအေထာက် အပံ့ အတွ က် အရည်ချင်း ြပည့ ်ရမည်။ Denver မဟုတ်ေသာ ေနထို င်သူများသည် ေကျာင်းလခအြပည့ ်ေပးရမည်။
သင်သည်�ှစ်စဥ် စာရင်းစစ်ြခင်းတွ င် ပါဝင်ရန် ေ�ွးချယ်�ိုင်ပါသည်။အကယ်၍ေ�ွးချယ်ခဲ့လ�င်၊ ေအာက်�ှိ ဝင်ေငွ ေဖာ်ြပသည့ ် လု ံ ေလာက်ေသာ စာ�ွက်စာတမ်းများ ြဖည့ ်ဆီးေပးရန် လို ပါလိ မ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဝင်ေငွ ေဖာ်ြပသည့ ် စာ�ွက်စာတမ်းများမြဖည့ ်ဆည်းေပး�ို င်လ�င်၊ အြပည့ ်ေပးရမည့ ် ေကျာင်းလခပမာဏအထိ သင်၏ ေကျာင်းလခအဆင့ ်ကို ြပန်ထိန်း�ှ ိ ရပါမည်။
�
က��်ု ပ်သည် Denver အများပို င်ေကျာင်းနယ်ေြမအတွ င်း ေနထို င်သူြဖစ်�ပီ း ေကျာင်းလခအေထာက်အပံ့ ကို ေတာင်းခံ ပါသည်။ေနာက်�ပီ း
ေအာက်ပါအချက်အလက် များကို လည် း ြဖည့ ်�ပီ းပါ�ပီ ။. တိ ကျသည့ ် ေကျာင်းလခအေထာက်အပံ့ ကို တွ က်ချက်�ိုင်ရန်

ဝင်ေငွ ပမာဏကို ေအာက် တွင်ြဖည့ ်ပါ။ သင်သည် လို အပ်သည့ ်အချက် အလက် အားလု ံ းကို မေပး�ို င်ပါက သင့ ်ေလ�ာက် ထားမ� သည်မြပည့ ်စုံပဲ သင်သည်
ေကျာင်းလခအခေ�ကးေငွ ကိုအြပည့ ်ေပးရမည်။

သင့ ်အိမ်ေထာင်စု�ှိ လူ အေရအတွ က်စုစု ေပါင်း# ကို ဝို င်းပါ
(မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ များ + ကေလးများ):
2 3
4
5
6
7
8
9 10

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ #1 အမည်:
•

လစဥ် စု စု ေပါင်း ဝင်ေငွ (အခွ န်မေဆာင်မှီ ပမာဏ) မ�ကာမီ က အများဆု ံ း ဝင်ေငွ /လစာ/လု ပ်အားခများ

$

.

+
•

အလု ပ်မလု ပ်ေသာလ လစဥ် စု စု ေပါင်းဝင်ေငွ

TANF၊ ကေလးအေထာက်အပံ့ ၊ စားစရိ တ်၊ အလု ပ်လက်မဲ့၊ SNAP၊ စသည်။

$

.

$

.

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ #2 အမည်:
•

လစဥ် စု စု ေပါင်း ဝင်ေငွ (အခွ န်မေဆာင်မှီ ပမာဏ) မ�ကာမီ က အများဆု ံ း ဝင်ေငွ /လစာ/လု ပ်အားခများ

•

အလု ပ်မလု ပ်ေသာလ လစဥ် စု စု ေပါင်းဝင်ေငွ

+
TANF၊ ကေလးအေထာက်အပံ့ ၊ စားစရိ တ်၊ အလု ပ်လက်မဲ့၊ SNAP၊ စသည်။

$

.

=
စု စု ေပါင်း
�

$

.

က��်ု ပ်သည် Denver Public ေကျာင်းနယ်ေြမအတွ င်း ေနထို င်�ပီ း၊ က��်ု ပ်၏ဝင်ေငွ အချက်အလက်များကို ေဖာ်ြပရန်ဆ�� မ�ှိပါ၊ ေနာက်�ပီ း က��်ု ပ်က Denver ေနထို င်ြခင်း ေကျာင်းလခကို အများဆု ံ း
ေပးေဆာင်ရန် သေဘာတူ ပါသည်။

�

က��်ု ပ်သည် Denver အများပို င်ေကျာင်းနယ်ေြမအတွ င်း ေနထို င်သူမဟု တ်သည့ ်အြပင် ေကျာင်းလခအေထာက်အပံ့ အတွ က် အရည်အချင်းမြပည့ ် ပါ။ေနာက်�ပီ း က��်ု ပ်က ေကျာင်းလခအြပည့ ်ေပးေဆာင်ရန်
သေဘာတူ ပါသည်။

Denver အများပို င်ေကျာင်း၏ စရိ တ်သည် မူ လတန်း�ကိ ြဖည့ ်ဆည်းေပးရန် အချိန်ြပည့ ်အတွ က် 3-�ှ စ်အ�ွယ် ကေလးတစ်ဦးလ�င် တစ် လ $896 ြဖစ်�ပီ း ေန့တဝက်အတွ က် ကေလးတစ်ဦးလ�င် တစ် လ $448 ြဖစ် သည်။ DPS သည်
ေကာ်လိုရာဒို မူ လတန်း�ကိ ေကျာင်းအစီ အစဥ်၊ ေစာလ�င်စွာ စတင်မ��ှင့ ် အြခားကဲ့ သို ့ ထပ်ေပါင်းေငွ ေ�ကးေထာက်ပ့ ံ သည့ ်အရင်းအြမစ်များေ�ကာင့ ် ေကျာင်းလခ�� န်းထားများကို ကုန်ကျစရိ တ်ေအာက် ေလ�ာ့ ချေပး�ို င်သည်။
ေကျာင်းလခ�� န်းထားများကို ဘယ်လိုဆု ံ းြဖတ်သလဲ �ှင့ ် ပတ်သတ်�ပီ း ပို မို စုံလင်သည့ ် အချက်အလက်များအတွ က်၊ ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း ေ�ွးချယ်ေရး�ှ င့ ်စာရင်းသွ င်းဝန်ေဆာင်မ� �ုံ းကို ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ ေကျာင်းလခ�� န်းထားကို
ေမးလ်မှတဆင့ ် မတ်လ 2016 တွ င် အတည်�ပပါမည်။ သင်လက်ခံရ�ှ ိ ရန်သင့ ်ေလ�ာ်ေသာ ေကျာင်းလခအေထာက် အပံ့ ပမာဏကို ချဲ ့ထွ င်ရန်၊ လို အပ်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများအားလု ံ းကို သင်တင်ြပရပါမည်။ ေအာက်ပါတို ့သည်
သင်တစ်လစီ �ကိ တင်ေပးေဆာင်�ိုင်ေသာ ေကျာင်းလခ�� န်းထားြဖစ်သည်။

ဥပမာ: သင့ ်မှာ မိ သားစု ဝင် ေလးေယာက် �ှီ�ပီ း သင့ ်မိသားစု ၏ စု စု ေပါင်း လစဥ်ဝင်ေငွ (အခွ န်မေဆာင်မှီ) သည် $3,679ြဖစ်�ပီ း၊ ၎င်းသည် ေကာ်လံ Bတွ င် �ှ ိ သည်။ သင်ဟာ သင်၏ 3-�ှ စ်-အ�ွယ် ကေလးကို ေန့တဝက်
မူ �ကိ ေကျာင်း အစီ အစဥ်တွင် စာရင်းသွ င်းထားသည်။ သင်၏ ခန့မ် ှ န်းလစဥ် ေကျာင်းလခစရိ တ်သည် $30.60 ြဖစ်သည်

အသက် ၃ �ှ စ်ြပည့ ် မူ �ကိ ကေလး ေကျာင်းလခ လမ်း�� န်ချက်များ�ှ င့ ်��န်းထားများ
A

B

C

D

E

F

Denver တွ င် မေနသူ

& ေ�ွ းချယ်မ�
လစဥ် ဝင်ေငွ စုစု ေပါင်း
အိ မ်ေထာင်စုဝင်
အေရအတွ က်

အထိ

မှ

အထိ

မှ

အထိ

မှ

အထိ

မှ

2

2,425$

2,426$

3,186$

3,187$

3,983$

3,984$

4,514$

4,515$

9,425$

9,426$

3

3,051$

3,052$

4,018$

4,019$

5,023$

5,024$

5,692$

5,693$

11,887$

11,888$

4

3,677$

3,678$

4,850$

4,851$

6,063$

6,064$

6,871$

6,872$

14,348$

14,349$

5

4,303$

4,304$

5,682$

5,683$

7,103$

7,104$

8,050$

8,051$

16,513$

16,514$

6

4,929$

4,930$

6,514$

6,515$

8,143$

8,144$

9,228$

9,229$

19,271$

19,272$

7

5,555$

5,556$

7,346$

7,347$

9,183$

9,184$

10,407$

10,408$

21,732$

21,733$

8

6,181$

6,182$

8,178$

8,179$

10,223$

10,224$

11,586$

11,587$

24,193$

24,194$

အစီ အစဥ်

အထိ

ထက် ပိုများ

လစဥ် ေကျာင်းလခ

ECE-3 ေန ့တစ်ဝက်

ေကျာင်းလခ-အခမဲ့

30.60$

114.40$

206.70$

324.00$

412.50$

448.00$

ECE-3 တစ်ေနကု န်

ေကျာင်းလခ-အခမဲ့

61.20$

228.80$

413.40$

648.00$

825.00$

896.00$

ြပန်အမ်း မည် မဟု တ်သည့ ် စာရင်း သွ င်း အခေ�ကးေငွ (ပထမ ေငွ ေတာင်း ခံ ြခင်း တွ င်ပါဝင်ခဲ့သည်)

ေ◌ြရးခ်ယ္ေ◌ရး◌ႏ◌ွ င္◌့ စာရင္◌း�သင္◌းဝ�္ေ◌ဆာင� ႈ�ုံ း  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

Round 2 ေကျာင်းေ�ွ းချယ်ေရး ပု ံ စံ : ECE-3 (ေအာက်တိုဘာ 1, 2016 တွင် အသက် 3 �ှ စ်ြပည့ ်ရမည်)

၂၀၁၆-၁၇ စာသင်�ှစ်
0$

25$

35$

45$

ေကျာင်းသားအမည်:
DPS ေကျာင်
50$ းသား အို င်ဒီ #:
50$

ECE-3 အစီ အစဥ် ဦးစားေပးမ� များ
ေအာက်ပါစာမျက်�ှာသည် ECE-3 အစီ အစဥ်ကို ရ�ှိ�ိုင်ေသာ ေကျာင်းများစာရင်း ြဖစ်သည်။ အစီ အစဥ်�ှင့ ် ေနရာ ရ�ှိ�ိုင်ြခင်းသည်
ေြပာင်းလဲ �ိုင်သည်။
သင့်ကေလးကို သင်တက်ေရာက်ေစလို သည့် ေကျာင်း/အစီ အစဥ်ကို ေကျးဇူ း�ပ�ပီ း ေလးေထာင့ ်ကွက်ထဲတွင် ြဖည့်ပါ။
ေကျာင်း/အစီ အစဥ်၏ အမည်:
:က��်ု ပ်ပို�ှ စ်သက်သည်

❏

စာသင်ချိ န် အြပည့ ်

❏ စာသင်ချိ န် တဝက်

ေကျးဇုး�ပ၍ ေန ့/ည အစီ အစဥ်များ ေတာင်း ဆို ြခင်း ကို ေကျာင်း ၏ြဖစ်�ို င်ေြခေပ�၌သာ ထည့ ်သွင်း စဥ်း စားသည်။
ဤ Round 2 ေကျာင်းေ�ွ းချယ်ေရးပု ံ စံ ကို လက်မှတ်ထိုးြခင်းအားြဖင့ ်၊ Round 2 ေကျာင်းေ�ွ းချယ်မ�လုပ်နည်းများကို က��်ု ပ်လိုက်နာရန်
သေဘာတူ �ပီ း၊ ပု ံ စံ ထဲတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ် အချက်များအားလု ံ းကို ဖတ်���ပီ း သေဘာတူ ပါသည်။ ဤပု ံ စံ တွ င် တင်ြပခဲ့ ေသာ
အချက်များသည် က��်ု ပ်သိသမ� အေကာင်းဆု ံ း�ှ င့ ် အတိ ကျဆု ံ းြဖစ်သည်။ ထို ့ြပင် က��်ု ပ်သည် က��်ု ပ်၏ကေလးအတွ က်
ေကျာင်းေ�ွ းချယ်မ� ေကျာင်းတာဝန် ရလဒ်ေတွ ကို လက်ခံပါသည်။

DPS ကတင်ြပခဲ့ ေသာအချက်အလက်များကို စစ်ေဆးရန် �ကိ းစားမ��ပရန် မှ န်ကန်သည့ ် reserves �ှိေ�ကာင်း က��်ု ပ်နားလည်ပါသည်။
အကယ်၍ အေ�ကာင်းအရာ တိ ကျမ� အတည်မ�ပ�ို င်လ�င် က��်ု ပ်ကေလး၏ ေကျာင်းတာဝန်ကို အာမ မခံ ပါ။

မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ ၏ နာမည် (ေကျးဇူ း�ပ၍ ေဖာ်ြပပါ): _____________________________________________________
မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ လက်မှတ်: _____________________________________________________________
ရက်စွဲ: __________________

ေ◌ြရးခ်ယ္ေ◌ရး◌ႏ◌ွ င္◌့ စာရင္◌း�သင္◌းဝ�္ေ◌ဆာင� ႈ�ုံ း  720-423-3493  http://schoolchoice.dpsk12.org

60$

