ဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ- 2017-18

အတန္း 1 တန္း မွ -12
တန္းထိ

2017 မတ္လ 20 ရက္ မွ 2017 ၾသဂုတ္လ 31 ရက္အထိ

DPS ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္#-

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

အမည္ေရွ႕ဆုံးစာလုံး

အမည္အလယ္စာလုံး

အမည္အလယ္စာလုံးမရွိ

မိန္းကေလး

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

တိုက္ခန္း #

ေမြးသကၠရာဇ္ - (လ/ရက္/ႏွစ)္
/

ျမိဳ႕

ျပည္နယ္

စာတိုက္နယ္ေျမနံပါတ္

လက္ရွိ အသက္ -

/
ေက်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေက်ာင္းသူ/သားအား လက္ရွိမည္သည့္ေနရာတြင္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံထားသနည္း။ DPS ေက်ာင္းအမည္- _______________________________________________

လက္ရွိအတန္း- ____________

ညႊန္ၾကားခ်က္သံုး ဘာသာစကား
ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စကားသာေျပာဆိုသည္
 ကၽြန္ေတာ္/မ၏ကေလးသည္ စပိန္ဘာသာစကား ေျပာဆိုတတ္ျပီး ၄င္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း (“ELA-E”) စသည္တ႔ိုကို သင္ယူေလ့လာေနစဥ္တြင္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကား

ေစလိုပါသည္။
 ကၽြန္ေတာ္/မ၏ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုကိုေျပာတတ္ျပီး ၄င္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရး၊အဖတ္၊ အေျပာ၊နားေထာင္ျခင္း (“ELA-E”) စသည္တ႔ိုကိုသင္ယူေလ့လာေနစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားေစလိုသည္။
အထူးပညာေရး
ဤေက်ာင္းသားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္စီစဥ္ထားေသာ ပညာေရးအစီစဥ္ရ(IEP) ရွိပါသလား တက္ခဲ့ဖူးပါသည္ မတက္ခဲ့ဖူးပါ
504 အစီအစဥ္ရွိေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ IEP ရွိေသာေက်ာင္းသူ/သားအား ယင္းေက်ာင္းသူ/သား၏အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ပညာေရးအတန္းမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔
ပို႔ေပးပါမည္။

2. 2017-18 ပညာသင္ႏွစ္ရွိ အတန္း သင့္ကေလးေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အတန္းအား ေရြးခ်ယ္ပါ။
1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

3. ဦးစားေပးေက်ာင္း သင့္ကေလး တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းကို ေက်းဇူးျပဳ၍ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပပါ။
ေက်ာင္းအမည္ -

4. မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအား ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ မ်ား
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ပထမအမည္

ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု

တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူဟုတ္ပါသလား။



ဟုတ္ပါသည္
အေရးေပၚကိစၥတစ္ခုခုရွိလာပါက အထက္ပါပုဂၢိဳလ္အား  ပထမဆက္သြယ္ပါ  ဒုတိယဆက္သြယ္ပါ
မူလဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္-

အိမ္ လက္ကိုင္ဖုန္း အလုပ္

အျခားဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း-

အိမ္ လက္ကိုင္ဖုန္း အလုပ္

မဟုတ္ပါ
အီးေမးလ္

ေက်ာင္းသား အိမ္လိပ္စာႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ပါက မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ အိမ္လိပ္စာ
လမ္း

တိုက္ခန္း#

ျမိဳ ့

ျပည္နယ္

စာတိုက္နယ္ေျမနံပါတ္

5. မိဘသေဘာတူညီခ်က္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး ေဖာင္ပုံစံျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘ/ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္ လုိအပ္ပါသည္။
ဤဒုတိယအသုတ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း၊ ဤေဖာင္ပုံစံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားအားလုံးသည္ ကၽြန္ေတာ္/မသိရွိထားသေရြ႔ တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤဒုတိယအသုတ္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ ေတာင္းခံခ်က္သည္ ရရွိႏုိင္ေသာေနရာေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း၊ မိမိတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ DPS တြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏုိင္ပါက မိမိကေလးအား ေက်ာင္းေနရာခ်ထားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
နားလည္ထားပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ကၽြန္ေတာ္/မကေလးသည္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္းမရွိပါက ကၽြန္ေတာ္/မသည္ ဤေဖာင္ပုံစံျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားလွ်င္ပင္ သူ/သူမ အား အပ္ႏွံခြင့္ရ
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါသည္၊ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါသည္၊ ဤေလွ်ာက္ထားမႈအား အတည္ျပဳလွ်င္ ပထမအသုတ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ
“ထိုင္ခုံေနရာ” အပါအဝင္ သူ/သူမ၏ လက္ရွိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အနီးအနားရွိေက်ာင္းတြင္ ရရွိထားေသာ ထုိင္ခုံေနရာကို ရုတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအမည္ (ပံုႏွိပ္စာလံုးျဖင့္) -_____________________________________
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္ -

_________________________________________________________
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