ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18
ECE:- 2017 ခုႏွစ္ မတ္လ 20 ရက္မွ 2018 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 13 ရက္အထိ
သူငယ္တန္း-12 တန္း 2017 မတ္လ 20 ရက္ မွ 2017 ၾသဂုတ္လ 31 ရက္အထိ

ECE 32017 ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ
လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 3
ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ျဖည့္စြက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

1. DPS ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာပါ။ သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္စီစစ္ေလ့လာရန္ အေရးၾကီးသည္။ သင့္ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအား ရွာေဖြႏုိင္ေရးအတြက္
ရင္းျမစ္မ်ားရရွိရန္ schoolchoice.dpsk12.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ သင့္ကေလးမွ ၄င္းတို႔က်ရာေက်ာင္းတြင္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တက္ေရာက္ရန္ လိုပါသည္။

2. သင္ပုိမိုႏစွ ္သက္ေသာေက်ာင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ သြားေရာက္လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္၊ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးပိုမိုေလ့လာသိရွိနိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရရွိရန္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။

3. ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုစံအား ျဖည့္စြက္ျပီး လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို စုေဆာင္းပါ။ ေအာက္ပါ အေရးၾကီးစာရင္းအား ကိုးကားစရာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ ECE4 အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္- စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပျခင္း မရွိပါက သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေနရာအား DPS မွ ရုတ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။

4. သင္၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံႏွင့္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုသ႔ို ျပန္လည္ေပးပိ႔ပု ါ။
• သင္အႏွစ္သက္ဆုံး DPS ေက်ာင္း

• ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အပ္ႏွံေရးရုံး၊ ပင္မရုံးခန္း- 3131 Eliot St., Denver, 80211
• ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အပ္ႏွံမႈရုံး၊ အေရွ႕ေျမာက္ရုံးခန္း- Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St., Building 5, Room 144, Denver, 80249
• ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားရန္ - ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေဖာင္ပံုစံမ်ားအား စာတိုက္၊ အီးေမးလ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖက္စ္တ႔မ
ို ွတဆင့္ ေပးပို႔၍မရပါ။

5.

ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံမ်ားကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ကံစမ္းမဲေရြးသကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင့္ေဖာင္ပုံစံတင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ 2017-18 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္
ေက်ာင္း၌ေနရာတစ္ေနရာရွိပါက သင့္ေက်ာင္းသူ/သားအား ေနာက္စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရန္ ေထာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းတစ္ခုရွိေနပါက ယင္းေက်ာင္းသူ/သားအား
ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းေနာက္ဆံးု တြင္ ေပါင္းထည့္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ အေရးၾကီးစာရင္း
သင္၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေဖာင္ပံုစံအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သင့္ကေလးအတန္းအဆင့္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းပါ။ မျပည့္စံုေသာ ေဖာင္ပံုစံမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြကေ
္ ပးမည္
မဟုတ္ပါ။
လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အသက္အရြယ္အေထာက္အထား

ေမြးလက္မွတ္၊
2017-18
တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ
အတန္းအဆင့္

ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာလုပ္သည့္မွတ္တမ္း
၊ တရားဝင္လက္မွတ္ပါေသာ
ေဆးရံုမွတ္တမ္း၊
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ I-94
(ေရာက္ရွိ/ထြက္ခြာမွတ္တမ္းေဖာင္
ပံုစံ)

ေနရပ္လိပ္စာသက္ေသ

ဝင္ေငြအေထာက္အထား

လုပ္ငန္းလိပ္စာပါေသာ ေရမီးသံုးစြဲစရိတ္

ရက္ 30 စာ လစာခ်က္လက္မွတ္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊ 2016

ေကာက္ခံခ်က္ေျပစာမ်ား၊ သက္တမ္းမကုန္

ခုႏွစ္ အခြန္ျပန္တမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္

ေသးေသာ အငွား/ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္၊

နာရီေပါင္းႏွင့္ ေပးႏႈန္းတို႔အားေဖာ္ျပထားသည့္

ပိုင္ဆိုင္မႈျပ စာရြက္စာတမ္း၊ လက္ရွိေခ်းေငြ

စာေခါင္းစီးပါ ကုမၸဏီအလုပ္ရွင္ထံမွစာ။ ရရွိႏုိင္ပါက

စာရင္းရွင္းတမ္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္ေတာင္းခံလႊာ

အလုပ္မွရရွိျခင္း မဟုတ္သည့္၀င္ေငြ အေထာက္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္အမည္၊ သက္တမ္းကုန္ရက္ႏွင့္

အထား(မိသားစုယာယီ ေထာက္ပံ့ေၾကး (TANF)၊

ပို္င္ဆိုင္မႈတည္ရွိရာလိပ္စာတို႔ပါဝင္ေသာ

အစားအေသာက္ကူပြန္၊ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး၊

လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္

စသည္)

ECE(မူလတန္းအၾကိဳပညာေရးအတန္း)-3
2017 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ 1









ရက္ေန႔တြင္ 3 ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

အိမ္သံုးဘာသာစကားျဖင့္ ေမးခြန္းလႊာ

အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားကို



ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

ECE(မူလတန္းအၾကိဳပညာေရးအတန္း)- 4
2017 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ 1

DPS


ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြကသ
္ ာ

ရက္ေန႔တြင္ 4 ႏွစ္ ျပည့္ရမည္
သူငယ္တန္း
2017 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ 1
ရက္ေန႔တြင္ 5 ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

လိုအပ္သည္။
DPS
ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြက္
သာ လိုအပ္သည္။
DPS

အတန္းမ်ား 1 တန္း - 12 တန္း

ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြက္
သာ လိုအပ္သည္။

DPS ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြက္သာ

အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားကို

လိုအပ္သည္။

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

DPS
ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြကသ
္ ာ
လိုအပ္သည္။
DPS

DPS ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြက္သာ

ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအတြကသ
္ ာ

လိုအပ္သည္။

လိုအပ္သည္။
ECE4 အတြက္သာလိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏
ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ား





ECE3 ႏွင့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံရွိ သင္တန္းဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရမည္။

အတန္းမ်ားအားလံုး

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အတန္းအားလုံးအတြက္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Office of Choice and Enrollment Services  720-423-3493

 schoolchoice.dpsk12.org



ECE 3-

ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18

2017 ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ
လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 3
ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

2017 ခုႏွစ္ မတ္လ 20 ရက္မွ 2018 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 13 ရက္အထိ

DPS ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္#-

1. ေက်ာင္းသူ/သား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္းသူ/သား၏အမည္
ေယာက္်ားေလး
အမည္ေနာက္ဆုံးစာလုံး

အမည္ေရွ႕ဆုံးစာလုံး

အမည္အလယ္စာလုံး

အမည္အလယ္စာလုံးမရွိ

မိန္းကေလး

ေက်ာင္းသူ/သား၏ အဓိကအိမလ
္ ိပ္စာ (ဤလိပ္စာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္) လမ္း

တိုက္ခန္း #

ေမြးသကၠရာဇ္- (လ/ ရက္/ ႏွစ)္
/

ျမိဳ႕

ျပည္နယ္

လက္ရွိအသက္

စာတိုက္နယ္ေျမနံပါတ္

လက္ရွိတက္ေရာက္ေနသည့္အတန္း -

/
လူမ်ိဳး/မ်ိဳးႏြယ္ (ေက်ာင္းသူ/သားအသစ္မ်ားသာ)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက သင့္ဇစ္ျမစ္ကို စံုစမ္းသိရွိရန္အတြက္ သင့္ မူလ မ်ိဳးႏြယ္စု/လူမ်ိဳးနွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရလိမ့္မည္
သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းသူတစ္ဦးအားအသံုးျပဳရလိမ့္မည္။

သင့္ကေလးသည္ စပိန္ေပၚတူဂီမ်ိဳးႏြယ္စု သို ့မဟုတ္ လက္တင္မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ပါသလား။ ဟုတ္ကဲ့

မဟုတ္ပါ

မ်ိဳးႏြယ္စု (အက်ံဳး၀င္သည့္အရာအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ) -အေမရိကန္အင္ဒီးယန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလက္စကာေဒသခံ အာရွ လူမည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာဖရိကန္အေမရိကန္ ဟာဝုိင္ရီေဒသခံ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား လူျဖဴ
ယခင္တက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္းသူ/သားအား လက္ရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံထားသနည္း။ ေက်ာင္းအမည္- _________________________________ အတန္း- ____________ ျမဳိ႕၊ ျပည္နယ္၊ ______________________
ေက်ာင္းသားသည္ ယခင္က DPS ေက်ာင္းကို တက္ခဲ့ဖူးပါသလား။ တက္ခဲ့ဖူးပါသည္ မတက္ခဲ့ဖူးပါ
DPS ေက်ာင္း- _____________________________________________ အတန္း- __________ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္-___________
ညႊန္ၾကားခ်က္သံုး ဘာသာစကား
ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စကားသာေျပာဆိုသည္
 ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ကေလးသည္ စပိန္ဘာသာစကားေျပာဆိုျပီး ၄င္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရး၊အဖတ္၊အေျပာ၊နားေထာင္ျခင္း (“ELA-S”)စသည္တို႔ကို သင္ယူေလ့လာေနစဥ္တြင္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေစလိုသည္။
 ကၽြန္ေတာ္/မ၏ ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုကိုေျပာတတ္ျပီး ၄င္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရး၊အဖတ္၊အေျပာ၊နားေထာင္ျခင္း (“ELA-E”) စသည္တ႔ိုကိုသင္ယူေလ့လာေနစဥ္တြင္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားေစလိုသည္။
အထူးပညာေရး
ဤေက်ာင္းသားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္စီစဥ္ထားေသာ ပညာေရးအစီစဥ္ရ(IEP) ရွိပါသလား တက္ခဲ့ဖူးပါသည္ မတက္ခဲ့ဖူးပါ
504 အစီအစဥ္ရွိေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ IEP ရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအား ယင္းေက်ာင္းသူ/သား၏အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာေရးအတန္းမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေပးပါမည္။

2. ECE3 အစီအစဥ္ဦးစားေပး သင့္ကေလးတက္ေရာက္ေစလိုေသာ ေက်ာင္းစာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
ေက်ာင္းအမည္ ကၽြန္ေတာ္/မ ပိုမိုႏွစ္သက္သည္မွာ-

❏ အခ်ိန္ျပည့္အတန္း

❏ ေန႔တစ္ဝက္အတန္း

*AM/PM အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ လစ္လပ္မႈပမာဏအရ စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ။

3. မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအား ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ မ်ား
ပထမ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအမည္

ေက်ာင္းသားႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု

တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူဟုတ္ပါသလား။



ဟုတ္ပါသည္
အေရးေပၚကိစၥတစ္ခုခုရွိလာပါက အထက္ပါပုဂၢိဳလ္အား  ပထမ ဆက္သြယ္ပါ  ဒုတိယဆက္သြယ္ပါ

မဟုတ္ပါ

မူလဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္-

 အိမ္  လက္ကိုင္ဖုန္း  အလုပ္

အျခား ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-

 အိမ္  လက္ကိုင္ဖုန္း  အလုပ္

အီးေမးလ္

ေက်ာင္းသား အိမ္လိပ္စာႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ပါက မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ အိမ္လိပ္စာ
လမ္း

တိုက္ခန္း#

ျမိဳ ့

ဒုတိယမိဘ/အုပ္ထိန္းသူအမည္

ျပည္နယ္

ေက်ာင္းသားႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု

စာတိုက္နယ္ေျမနံပါတ္
တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူဟုတ္ပါသလား။



ဟုတ္ပါသည္
အေရးေပၚကိစၥတစ္ခုခုရွိလာပါက အထက္ပါပုဂၢိဳလ္အား  ပထမ ဆက္သြယ္ပါ  ဒုတိယဆက္သြယ္ပါ

မဟုတ္ပါ

အဓိကဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္-

 အိမ္  လက္ကိုင္ဖုန္း  အလုပ္

အျခား ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-

 အိမ္  လက္ကိုင္ဖုန္း  အလုပ္

အီးေမးလ္

ေက်ာင္းသား အိမ္လိပ္စာႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ပါက မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ အိမ္လိပ္စာ
လမ္း

SCHOOL USE ONLY:

တိုက္ခန္း #

ACCEPT

WAITLIST

FULL-DAY

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply):
Received by: Office Staff

District Staff

ျမိဳ႕

ျပည္နယ္

စာတိုက္နယ္ေျမနံပါတ္

HALF-DAY
Student has IEP

Retained (repeating grade)

ELA-E

ELA-S

Print Name: ________________________________________________________School #_______________

Date received: ___________________ Date Scanned to OCES: __________________

Copy given to parent/guardian

Office of Choice and Enrollment Services  720-423-3493

 Address verified in IC

 schoolchoice.dpsk12.org

ECE 3-

ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18

2017 ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ
လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 3
ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

2017 ခုႏွစ္ မတ္လ 20 ရက္မွ 2018 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 13 ရက္အထိ
ေက်ာင္းသူ/သားအမည္ -

4. ေမြးခ်င္းညီကိုေမာင္ႏွမ

DPS ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္#ေနရပ္လိပ္စာအတူတူတြင္ေနထိုင္ေသာ ေမြးခ်င္းညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားကိုသာ စာရင္းျပဳစုပါ။ သီးျခား ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုစံတစ္ေစာင္စီ လိုအပ္ပါသည္။

ေမြးခ်င္းညီကိုေမာင္ႏွမအမည္ (ေနာက္ဆံုး၊ ပထမ အလယ္)

ေက်ာင္းသားကဒ္#:

လိင္-

အတန္း -

ေက်ာင္းအမည္-

5. အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားႏွင့္ ေက်ာင္းလခဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား
ေက်ာင္းလခေထာက္ပံ့မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီရန္ မိသားစုမ်ားသည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းရွိရာ ခရိုင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒင္းဗားတြင္ ေနထိုင္သူမဟုတ္ပါက ေက်ာင္းလခ အျပည့္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ သင္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရေကာင္း ခံရမည္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၀င္ေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအလံုအေလာက္
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀င္ေငြကို သက္ေသခံေပးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင္မေပးႏိုင္ပါက သင္၏ေက်ာင္းလခပမာဏသည္ အျပည့္ေပးရမည့္ ေက်ာင္းလခပမာဏ အျဖစ္သို ့ျပန္လည္
ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။

 ကၽြန္ေတာ္/မ သည္ ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းရွိရာ ခရိုင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းလခ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားကာ

အိမ္ေထာင္စုရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း # ကို ၀ိုင္းပါ -(မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား +

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပီးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလခေထာက္ပံ့မႈအား အတိအက်တြက္ခ်က္ရန္ ေအာက္တြင္

ကေလးမ်ား)-

2

ဝင္ေငြပမာဏတစ္ခုအား ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သင္မေပးပါက သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား ျပည့္စံုမႈမရွိဟု

3

4

5

6

7

8

9

10

ယူဆမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အား ေက်ာင္းလခအျပည့္ေပးရန္ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ #1 အမည္ -_________________________________
•

စုစုေပါင္း လစဥ္ ၀င္ေငြ- အခြန္မေဆာင္ရေသးမီ ပမာဏ- မၾကာမီကရရွိထားသည့္ ၀င္ေငြ/လစာ/လုပ္အားခ
$_____________________.________
+

•

အလုပ္မွ ရရွိသည္မဟုတ္ေသာ စုစုေပါင္း လစဥ္ ၀င္ေငြ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားကိုယာယီေထာက္ပံ့မွဳ TANF ၊ ကေလးအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေငြ၊ ကြာရွင္းထားသည့္
ဖခင္ သို ့မဟုတ္ မိခင္မွ ကေလးအားပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေငြ၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအား အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြ၊ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားကိုေထာက္ပံ့သည့္ အစားအေသာက္၀ယ္ႏိုင္သည့္
အစိုးရကူပြန္စာရြက္မ်ားႏွင့္ စသည္မ်ား။
$_____________________.________

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ#2 အမည္ -____________________________________
•

စုစုေပါင္း လစဥ္ ၀င္ေငြ- အခြန္မေဆာင္ရေသးမီ ပမာဏ- မၾကာမီကရရွိထားသည့္ ၀င္ေငြ/လစာ/လုပ္အားခ
$_____________________.________
+

•

အလုပ္မွ ရရွိသည္မဟုတ္ေသာ စုစုေပါင္း လစဥ္ ၀င္ေငြ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားကိုယာယီေထာက္ပံ့မွဳ TANF ၊ ကေလးအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေငြ၊
ကြာရွင္းထားသည့္ ဖခင္ သို ့မဟုတ္ မိခင္မွ ကေလးအားပံုမွန္ေထာက္ပ့ေ
ံ ငြ၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအား အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြ၊ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားကိုေထာက္ပံ့သည္
့ အစားအေသာက္၀ယ္ႏိုင္သည့္ အစိုးရကူပြန္စာရြက္မ်ားႏွင့္ စသည္မ်ား။
$_____________________.________
=
စုစုေပါင္း $ _____________________.________

 ကၽြန္ေတာ္/မ သည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းရွိရာ ခရိုင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ ၀င္ေငြအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုစိတ္မရွိသည္ျဖစ္၍ ဒင္းဗား ေဒသခံေက်ာင္းလခကိအ
ု ျပည့္အဝေပးရန္
သေဘာတူညီပါသည္။
 ကၽြန္ေတာ္/မ သည္ ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းရွိရာ ခရိုင္ေဒသတြင္ေနထိုင္သူမဟုတ္၍ ေက်ာင္းလခအေထာက္အပံ့ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီပါသျဖင့္ ေက်ာင္းလခအျပည့္ေပးရန္ သေဘာတူညီပါသည္။

6. မိဘသေဘာတူညီခ်က္

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး ေဖာင္ပုံစံျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘ/ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္ လုိအပ္ပါသည္။

ဤဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း၊ “အေထြေထြေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္”တြင္ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္အားလုံးကို ဖတ္ရႈျပီး သေဘာတူညီေၾကာင္း၊ ဤေဖာင္ပုံစံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ ကၽြန္ေတာ္/မသိရွိထားသေရြ႔
တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤဒုတိယအသုတ္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ ေတာင္းခံခ်က္သည္ ရရွိႏုိင္ေသာ ေနရာေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတင္ျပေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ DPS တြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏုိင္ပါက မိမိကေလးအား ေက်ာင္းေနရာခ်ထားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ DPS မွ
ကြဲလြဲေနေသာအခ်က္အလက္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းလခအေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါသည္။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအမည္ (ပံုႏွိပ္စာလံုးျဖင့္) -_____________________________________
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္ -_________________________________________________________

ေန႕စြ_
ဲ ____________
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ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18

2017 ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ
လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 3

2017 ခုႏွစ္ မတ္လ 20 ရက္မွ 2018 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 13 ရက္အထိ

ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

ECE3 ေက်ာင္း/ အစီအစဥ္မ်ား
AM/PM အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းစီ၏ ရရွိႏိုင္မႈပမာဏအရ စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍မွတ္သားထားပါ။

FAR NORTHEAST DENVER SCHOOLS

NEAR NORTHEAST DENVER SCHOOLS

Amesse - Half Day
Escalante-Biggs - Half Day
Florida Pitt Waller - Half Day
Green Valley - Half Day
Maxwell - Half Day
Sandra Todd-Williams- Half Day

Ashley - Half Day
Cole Arts and Science Academy - Full Day
Columbine - Full Day
Garden Place Academy - Half Day
Garden Place Academy - Montessori Half Day
Hallett Fundamental Academy - Full Day
High Tech - Half Day
International Academy at Harrington- Half Day
Palmer - Half Day
REACH Charter School - Full Day
Smith Renaissance School - Full Day
Stedman - Half Day (Morning)

NORTHWEST DENVER SCHOOLS
Beach Court - Half Day
Centennial - Half Day
Cheltenham - Half Day
Colfax - Full Day
Columbian - Half Day
Cowell - Half Day
DCIS at Fairmont - Half Day
Eagleton - Half Day
Greenlee - Full Day
Trevista Horace Mann- Full Day
Qualification* Schools in Northwest Denver
Academia Ana Marie Sandoval - Half Day
Valdez Dual Language School - Full Day

Stedman - Full Day

SOUTHEAST DENVER SCHOOLS
Bradley International School - Half Day
Ellis - Half Day
Joe Shoemaker Elementary - Full Day
Lincoln: Montesorri Program - Half Day
McKinley-Thatcher - Half Day
Rocky Mountain Prep: Creekside - Half Day
Stephen Knight Center - Half Day

SOUTHWEST DENVER SCHOOLS
College View - Half Day
Denison Montessori - Half Day
Doull - Half Day
Force - Half Day
Godsman- Full Day
Gust - Full Day
Kaiser - Half Day
Pascual LeDoux Academy - Full Day
Pascual LeDoux Academy - Half Day

*အရည္အေသြးျပည့္မီေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအတြက္ ထပ္ေဆာင္းအဆင့္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

Office of Choice and Enrollment Services  720-423-3493

 schoolchoice.dpsk12.org

ECE 3-

ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18

2017 ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ
လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 3
ႏွစ္ ျပည့္ရမည္

2017 ခုႏွစ္ မတ္လ 20 ရက္မွ 2018 ခုႏွစ္ ဧျပီလ 13 ရက္အထိ
အေထြေထြေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္
အာမခံသူမ်ား -

ECE - အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပံုေငြေၾကာင့္ အာမမခံပါ
သူငယ္တန္း - ၁၂ တန္း- ကၽြန္ေတာ္/မသည္ “တက္ေရာက္ရန္ျငင္းပယ္သည္” ကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ အနီးဝန္းက်င္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ရရန္ အာမခံပါသည္။
သူငယ္တန္း - ၁၂ တန္း- ကၽြန္ေတာ္/မသည္ “တက္ေရာက္ရန္ျငင္းပယ္သည္” ကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးဇုန္တစ္ခုအတြင္းေနထိုင္ေသာ သူငယ္တန္းမွ ၁၂

တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ယင္းဇုန္အတြင္းရွိေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ ေက်ာင္းမ်ားအနက္

တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ေပးရန္ အာမခံေသာ္လည္း အျခားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အာမမခံပါ။

ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ေနထိုင္ရာ အနီးအနားရွိ ေက်ာင္း/ေက်ာင္းဇုန္အား “တက္ေရာက္ရန္ျငင္းပယ္သည္” ကိုေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိပါက ယင္းေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ဖို ့ရာ ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ကေလးအား အပ္ႏွံစာရင္းသြင္း
ိ သာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ဤေဖာင္ပုံစံကို ျဖည့္စြက္ျပီး အနီးအနားရွိေက်ာင္း/ ေက်ာင္းဇုန္မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္း အပ္ႏွံျပီးပါက ကၽြန္ေတာ္/မသည္
ေပးရန္ အာမခံသည္ဟု နားလည္သိရွိပါသည္။ သု႔ေ
ပထမအသုတအ
္ တြငး္ ရရွိထားေသာ ခံုေနရာအပါအဝင္ အနီးဝန္းက်င္က်ာင္းရွိ ကၽြန္ေတာ္/မ ကေလးရရွထ
ိ ားေသာ ခုံေနရာကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္/မ၏ ေနရပ္သည္ DPS ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိမရွိ သိရွိရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ http://maps.dpsk12.org/ ကို ၀င္ေရာက္ျပီး ယင္းအေၾကာင္းအရာကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဒင္းဗားခရုိင္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕လိပ္စာမ်ားသည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းခရိုင္ 1 ႏွင့္တစ္ေနရာတည္းတြင္မရွိပါ။
အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ေနထိုင္ရာ အနီးအနားရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအား“ ျငင္းပယ္ရန္” ေရြးခ်ယ္ခဲ့မိပါက ခရီးသြားလာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးမည္ဟု အာမ မခံႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ ECE
ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၾကိဳပိ႕ု ဝန္ေဆာင္မႈ မေပးပါ။
အစမ္းေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊လူေတြ ့စစ္ေမးျခင္း၊စစ္ေဆးျခင္း စသည္ ့ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ကေလး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီဖို ့ရာ လိုအပ္သည့္
ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကို ျပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္/မ ၏တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သိရွိပါသည္။
အကယ္၍ မိမိ၏ ကေလးအသက္သည္ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အရြယ္မဟုတ္ပါက သူ/သူမ တက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းအား ေဖာင္ပံုစံတြင္ စာရင္းျပဳထားခဲ့သည့္တိုင္ သူ/သူမအား ယင္းအစီအစဥ္တြင္
စာရင္းသြင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို ့မဟုတ္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတြင္ ထည့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။
မိမိ၏ ကေလးအား သူ/သူမ၏ စိတ္ၾကိဳက္အျဖစ္ဆံုးေက်ာင္းတြင္ ေသခ်ာေပါက္ထားေပးမည္ဟု အာမမခံေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သိရွိပါသည္။ ဒုတိယအသုတ္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံသည္ ဦးရာလူစနစ္ကို အေျခခံပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္/မ၏ ကေလးသည္ ေက်ာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ားစြာကို လက္ခံရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ မိသားစုမ်ားအားလုံးအတြက္ သာတူညီမွ်ရွိေစရန္ ဦးစားေပးအၾကိဳက္ဆုံးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္သာ
ေနရာခ်ထားေပးရန္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနရာမ်ားမရရွိႏုိင္ေသးပါက ကၽြန္ေတာ္/မကေလးအား ေက်ာင္း/အစီအစဥ္တစ္ခု၏ ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိပါသည္။
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးအားအပ္ႏွံလိုက္ျပီဆိုပါက ေက်ာင္း၏ ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္/မ၏ အိမ္လိပ္စာေျပာင္းလဲသြားျပီး ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းဖိုင္ရွိ အဓိကေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါက ကေလးလက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၏ ဝန္ထမ္းထံသို႔ အိမ္လိပ္စာအသစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပး၍ ေျပာင္းလဲတင္ျပရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ လိပ္စာကို ေျပာင္းလဲတင္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္/မကေလး၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေဖာင္ပုံစံကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဤေဖာင္ပံုစံေပၚတြင္ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပထားေသာ မူလအိမ္လိပ္စာမွာ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ ကေလးလက္ရွိ ေနထိုင္ရာ လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ ေနရပ္လိပ္စာအား မရိုးမသား လိမ္ညာျပင္ဆင္ခဲ့ပါက
စုံစမ္းစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္ရာေက်ာင္းမွ ကေလးအားထုတပ
္ ယ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ECE/သူငယ္တန္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သာ - ကၽြန္ေတာ္/မ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး မွန္ကန္ျပီး ၀င္ေငြမ်ားအားလံုးကို အစီရင္ခံထားေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္
ျပည္နယ္ ရန္ပံုေငြမ်ား လက္ခံရရွိရန္ ရည္ရြယရ
္ င္းအတြက္ ေပးရျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းေက်ာင္းမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္/မ
ကေလးအား အခမဲ ့ႏွင့္ေစ်းႏွဳန္းေလ်ာ့ေပါ့ ေပးေသာ ေန႔လည္စာ စားသံုးခြင့္ကိုေပးရန္ သေဘာတူညီႏိုင္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္/မ နားလည္ပါသည္။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားသိလ်က္ႏွင့္လိမ္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါက
သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို မိမိ ၏ကေလး(မ်ား)သည္ ဆံုးရွဳံးမည္ျဖစ္ျပီး မိမိလည္း တရားစြဲဆိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ စသည္ႏွင့္ မိမိအားေတာင္းခံထားေသာ ေက်ာင္းလခ
ပမာဏအျပည့္ကို ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ မိမိတာဝန္ ရွိေၾကာင္း နားလည္ပါသည္ (ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္အပ္ႏွံေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ျပီး မိမိလစဥ္ဝင္ေငြအေပၚမူတည္၍
တြက္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္)။
3 ႏွစ္သားအရြယ္ အေစာပိုင္းကေလးငယ္ဘဝပညာေရးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းလခလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆင့္မ်ား
3 ႏွစ္သားအရြယ္ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး အခ်ိန္ျပည့္မူၾကိဳ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ကုန္က်ေငြမွာ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ 1200 ကုန္က်ျပီး ေန႔တစ္ဝက္မူၾကိဳေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ 600
ကုန္က်ပါသည္။ ကိုလိုရာဒို ရင္ခြင္ပိုက္မူၾကိဳပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ခ်ိဳ ့တဲ့ေသာကေလးငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္ Head Start (ဦးစားေပးအစီအစဥ္) ႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားစသည့္ အပိုေဆာင္း ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္
အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ DPS(ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း) သည္ ေက်ာင္းလခႏွဳန္းထား မ်ားကို သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားမ်ားထက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းလခမ်ားကို မည္သို႔သတ္မွတ္ေပးသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာရံုးသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းပါ။ သင္ေပးသြင္းရမည့္ေက်ာင္းလခႏွဳန္းထားအား အီးေမလ္းပို ့၍ အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေထာက္အပံ့အား
အျပည့္အဝရရွိေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးကို သင္ေပးပို ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပမာဏသည္ လစဥ္ သင္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္
ေက်ာင္းလခႏွဳန္းထားျဖစ္လိမ့္မည္။
ဥပမာ - သင့္မွာ မိသားစုဝင္ 4 ဦးရွိျပီး သင့္မိသားစု၏လစဥ္အသားတင္ ဝင္ေငြမွာ (အခြန္မေဆာင္မီ) ေကာ္လံ B တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း 3,780 ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ 3 ႏွစ္အရြယ္ သင့္ကေလးငယ္အား
ေန႔ဝက္မူၾကိဳေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွံထားပါသည္။ သင္၏လစဥ္ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းလခမွာ 31 ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။

MONTHLY GROSS INCOME
TUITION
LEVEL

B

A

C

D

F
Opt Out

E

Household
Size:

Up to

From

Up to

From

Up to

From

Up to

From

2

$2,470

$2,471

$3,204

$3,205

$4,005

$4,006

$4,539

$4,540

$9,479

$9,480

3

$3,108

$3,109

$4,032

$4,033

$5,040

$5,041

$5,712

$5,713

$11,928

$11,929

4

$3,746

$3,747

$4,860

$4,861

$6,075

$6,076

$6,885

$6,886

$14,378

$14,379

5

$4,385

$4,386

$5,688

$5,689

$7,110

$7,111

$8,058

$8,059

$16,827

$16,828

6

$5,023

$5,024

$6,516

$6,517

$8,145

$8,146

$9,231

$9,232

$19,277

$19,278

7

$5,663

$5,664

$7,346

$7,347

$9,183

$9,184

$10,407

$10,408

$21,732

$21,733

8

$6,304

$6,305

$8,178

$8,179

$10,223

$10,224

$11,586

$11,587

$24,193

$24,194

Up to

ECE TUITION PER MONTH

Non-Denver
Resident

Greater
than

A

B

C

D

E

F
Opt Out

Non-Denver
Resident

Half-Day

Tuition-Free

$31

$117

$212

$333

$424

$461

Full-Day

Tuition-Free

$63

$234

$425

$666

$848

$921

$50

$50

$60

Program:

NON-REFUNDABLE REGISTRATION FEE
Included in
first invoice:

$0

$25

$35

$45

Office of Choice and Enrollment Services  720-423-3493

 schoolchoice.dpsk12.org

။

။
၊
။
၊

၏

။

၍

၏

______________________________________________________________________________________

_________/_________/_________

1.

၊

။

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Amharic) ❏

၊
Tigrigna)

❏

-

၍

။___________________

❏

2.

၍

။

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Amharic) ❏

❏

၊
Tigrigna)
-

၍

။___________________

❏

3.

။

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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❏
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1) Date received: ________/________/ ________
2) Received by:___________________________________________________ School Number:_______________
3) Student ID #:________________________________
4) Date entered into HLQ/PPF/NCR tab in Infinite Campus: ________/________/ ________
5) Tear off page 1 and scan into IC with naming convention: Last Name, First Name ID# HLQ
6) Date scanned: ________/________/ ________
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