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ေ ရ ြးခ်ယ္ေ ရြးဝက္ဘ္ ဆိုက္္ မွတစ္ဆင္   အြန္ဆ ိုင္ ြးေ က္််ာင္ ြး ေ ရ ြးခ်ယ္ေ ရြးဆဆိုငရ်ာ ေ လွ််ာက္္ႊ ်ာ ြသ ံို ြး  ပဳ  ခင္ ြး 

သင့္  မ ွာ မိဘဆင့္  ခံအေကွာင့္  တစ္ခုရ ိၿပ ီး သင္၏ဝင္အ့ရွာက္အ့ရီးကိိုယအ့္ရီးေခ်ကအလက ်ွာီးကိို သရိ ိပါက ေဆင့္   7 ကိို ဆကလကလ ုပ္အ့ဆွာငပါ။ 

လက္ရိ DPS မိသွာီးစ္ိုမ်ွာီးသည္ ၎တို့အိေက်ွာင့္ီးသွာီး၏ သက္အ့သခံကတနပံါတ္ို ေသံိုီး့ ပဳ့ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ မိဘဆင့္  ခံဝက္ဆ ု့ကိ္ အေကွာင ့ ္တစ္ခု  

့ ပဳလိုပ့္ ့ိ့ု ငိပါသည္။  

လက္ရိ DPS တတင္ တက္အ့ရွာအက အေသွာ မိသွာီးစ္ိုမ်ွာီးသည္လည့္ီး အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသက္အ့သခံကတနံပါတတ စ္ခုရရ ိရန္အတတက္ အေထွာကအကူ ့ ဖစ္ ည ့ ္ 

စ္ွာရြကစွာတမ့္ီးမ်ွာီး ့ င ့ ္ေတူ ေႀကိအဳ့က်ွာင့္ီးေပ့္ ့ ့ အံ့ရီး ပံိုစံ္တစ္ခုကိို တငငွ္ာီးၿပ ီးအ့ေွာက္ မိဘဆင့္  ခံအေကွာင ့ တ္စ္ခု 

့ ပဳလိုပ့္ ့ိ့ု ငိ ည့္ ဖစ္္ သည္။ ေႀကိအဳ့က်ွာင့္ီးေပ့္ ့ ့ အံ့ရီး ပံိုစံ္မ်ွာီး ့ င ့ ္ပတ္က္၍ ပိိုမို့သိရိ ိလို့သိည္ ွ်ာီးရ ိပါက အ့ရြီးခ်ယ မ ့ င ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးေပ့္ ့ ့ အံ့ရီး႐ံုံးိုီး သိိုေမဟိုတ္ DPS အ့က်ွာင့္ီးတစ္ခုခိုသိိုေ ဆက္က္ယ့္ ့ိ့ု ငိပါသည္။   

သင့္  မ ွာ မိဘဆင့္  ခံအေကွာင့္  တစ္ခုရ ိပါက သိိုေမဟိုတ္ အ့က်ွာင့္ီး အ့ရြီးခ်ယ္အ့ရီးအေကွာင့္  တစ္ခု ဖန္တ ီးထွာီးပါက သင္၏စ္ကွာီးဝ က္ို ့ ပန္လည္ 

သတ ရတ္ န္အတတက္ ဤစ္ွာရြကအ ဆံ့ ိ့ု ီးတတင္ စ္ကွာီးဝ က္ ့ ပန္လည္္တ ရတအ့္ရီး က္ညန္ၾကွာီးခ်က ွ်ာီး ကိို ကိိုီးကွာီးပါ။ 

သင့္  မ ွာ မိဘဆင့္  ခံအေကွာင့္  တစ္ခု မရ ိလ ်ငလည့္ီး အ့က်ွာင့္ီး အ့ရြီးခ်ယအ့္ရီးအေကွာင့္  တစ္ခု ဖန္တ ီး၍ အ့ကွ်ာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ္အ့ရီး 

လိုပငေ့္ီးစ္ငတတင္ ပါဝင့္ ့ိ့ ိုငပါသည္။ အ့ေွာက္ကတ င္အ့ဖွာ့့္ ပထွာီးအ့သွာ ေဆင့္  မ်ွာီးကိို အ့ဆွာရငက္ပါ -  

မွတရန္ - သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ ကတ  ့ိ့ု ္ပတိ ုေစ္ေစ္တစ္ခုတတင္ ရ ိ ့ င ့ ္ၿပ ီး ့ ဖစ့္္ ့ိ့ု ငိပါက သင္ည္ သင ့ ္အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာကိို တငငင့္္ီးရေ္ အ့ရြီးခ်ယ မ ့ င ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးေပ့္ ့ ့ အံ့ရီး႐ုံးံိုီး သိိုေမဟိုတ္ DPS အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္ခု ့ င ့ ္ ပူီးအ့ပါင့္ီးအ့ဆွာရငက္္ န္လိ ုေပ္ည္။   

ေ က္််ာင္ ြးေ ရ ြးခ်ယ္ေ ရြးေြက္်ာငတစ္ခို ဖနတတြး  ခင္ ြး 

1.  Create a SchoolChoice account (ေ က္််ာင္ ြးေ ရ ြးခ်ယ္ေ ရြးေြက္်ာင္  တစ္ခို ဖနတတြး  ခင္ ြး) လင့္  ခိ္ ု ့ ့ ့ ပိပါ။ 

 

2. ေသံ့ ိ့ု ီး့ ပဳ၍အရသွာ ေ ီးအ့မီးလလ ိပစွာတစ္ခု ့ င့္   လိိုေပ္ည့္  စ္ကွာီးဝ ကတ စ္ခု ထည့္  တသင့္ီးၿပ ီး တတိယေတကက္ကတ င္ သင္၏စ္ကွာီးဝ က္ 

ကိို ေတည့္ ပဳၿပ ီးအ့ေွာက္  Create account (ေြက္်ာင္  ဖနတတြးရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။ စ္ကွာီးဝ ကတ ိတိကက်် သတ ရတ္ွာီး့ ခင့္ီး မရ ိပါ။ 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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ေတည့္ ပဳစ္ွာကိို သင့္  ေ ီးအ့မီးလ္ိုေ ပိိုအေပီးတသွာီးမည့္ ဖစ္ၿပ ီး အ့ေွာကပါဖန္ွ္ာီး့ ပင္ိ ု သင္ ့ မင္အ့တတေရမည့္ ဖစ္္ည္။ 

သင္၏အ့က်ွာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ္အ့ရီး အေကွာင့္  ကိို ေတည့္ ပဳရေ္ ေ ီးအ့မီးလ္ဲကိို ဝငပ္ါမည္။ 

 

သင္ည္ schoolchoice@dpsk12.org မ  ေ ီးအ့မီးလတ စ္္အ့စ္ွာင့္  ကိို လကခံရရ ိပါလိမ့္  မည္။ သင္၏ေ ီးအ့မီးလအ ဝငငတင္ ေ ီးအ့မီးလတ စ္္အ့စ္ွာင္ ကိို 

အမတတေရပါက သင္၏ေသံ့ ိ့ု ီးမလိိုသည့္   ေ ီးအ့မီးလ္ို စ္စ္အ့္ဆီးပါ။ သင္၏အေကွာင့္  ကိို ေတည့္ ပဳရေ္ အဤေရွာကိို ့ ့ ့ ပိပါ ကိို 

့ ့ ့ ပိၿပ ီး အ့က်ွာင့္ီး အ့ရြီးခ်ယ္အ့ရီး ဝင္အ့ရွာက္အ့ရီးစ္ွာမ်က့္ ့ ့ ွာသိိုေ ့ ပေ္၍ အ့ရွာက္ရိတသွာီးမည့္ ဖစ္္ည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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သင့္  အေကွာင့္  ကိို ေတည့္ ပဳလိိုက္ည့္ ့ င့္   သင္ည္ သင္၏ေ ီးအ့မီးလ့္ ့ င့္   ေသစ္ဖ န္တ ီးထွာီးအ့သွာ စ္ကွာီးဝ က္ို ေသံ့ ိ့ု ီး့ ပဳ၍ Sign in 

(ဝင္ေ ရ်ာက္္) ့ ့ိ့ ိုင ည့္ ဖစ္္ည္။ 

 

3. သင္၏မိသွာီးစ္ို ကိိုယအ့္ရီးေခ်ကအလက္ ဖန္တ ီးရေ္ Let’s Get Started (စ္တင ္ၾက္စ္ဆို႔ ခလိုတ္) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။ 

 

4. သင္၏ေခ်ကအလက ်ွာီးေွာီး ထည့္  တသင့္ီးၿပ ီး Next (ေ ရွ႕သဆို႔)  ခလိုတ္ို ့ ့ ့ ပိပါ။ အခရပပင့္   (*) ရ ိအ့သွာေတကက ်ွာီးကိို 

့ ဖည့္  တသင့္ီးရပါမည္။ 

 4A. အ့ေွာက္ိုေအက်အေသွာစ္ွာရင့္ီးကိို ေသံ့ ိ့ု ီး့ ပဳ၍ သင့္  ၏ Relationship to students (ေ က္််ာင္ ြးသ/ူသ်ာြးမ််ာြး်ားႏ ငွ္   

ေ တ်ာ ္စ္ပပံ ို)  ကိို ထည့္  တသင့္ီးပါ။ 



 

 pg. 4 

SchoolChoice 2021-2022 

 

 4B. သင္၏  First name (ပထမြမည္) ့ ့ င့္    Last name (ေ န်ာက္ဆ  ံို ြးြမည္) ကိို ထည့္  တသင့္ီးပါ။ 

 4C. Home Address (ြဆမ္ဆပစ်ာ) ၎ကိို ေႀကံ့ ပဳထွာီးအ့သွာ စ္ွာရင့္ီးမ  အ့ရြီးခ်ယ့္ ့ိ့ ိုငပါသည္။  

 

သင္၏လိပစွာကိို ့ ့ ့ ပိၿပ ီးအ့ေွာက္ ေ ခွာီးလိပစွာေတကက ွ်ာီးတတင္ က်န္္ရအိ့အေသွာ သင္၏လိပစွာကိို ့ ဖည့္  ပစ္က္င့္  သည္။  

ေက်ံ့ဳ့ ီးဝငပါက Apartment (တဆိုက္ခန္ ြး)၊ Unit (ေြဆ်ာင္)၊ သဆို႔မဟိုတ္ Suite Number (ြခန္ ြးနံပါတ္)  တိိုေကိို 

ထည့္  တသင့္ီးပါ။ 

4D. သင့္ ့ စ္္က္အ့သွာ Contact Preference ( ဥတြးစ္်ာြးေ ပြး ဆက္က္ြယ္ေ ရြး ြခ်က္အလက္္) ကိို ထည့္  တသင့္ီးၿပ ီး 

ေေည့္ီးဆံ့ ိ့ု ီး ဖိုေ့္ီးေပံါတ္ တစ္ခုကိို ထည့္  တသင့္ီးပါ။  စ္ွာသွာီးကိို သင့္ ့ စ္္က္အ့သွာေည့္ီးလမ့္ီးေ ဖစ္္ အ့ရြီးခ်ယလရ ်င္ 

ထိိုမက္အ့ဆ ခ့့်္ ့ င့္   ေခ်ကအလကအ တတက္ ေဖိိုီးေခမ်ွာီး ကိုန္္မ်ည့္ ဖစ္္အ့ၾကွာင့္ီး မ တ္ွာီးပါ။  ထိိုေေ ပင္ စ္ွာသွာီးကိို 

အ့ရြီးခ်ယ့္ ခင့္ီး့ ဖင့္   ေလိိုအ့လ ွ်ာကအ သံ့  ဖင့္   ဖိုေ့္ီးအ့ခၚဆိိုမမ မ်ွာီး ့ င့္  /သိိုေမဟိုတ္ စ္ွာသွာီးမ်ွာီးကိို လကခရံယူရေ္ 

အသဘွာတူသည္။ 
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5.  Next (ေ ရွ႕သဆို႔)  ခလိုတ္ို ့ ့ ့ ပိၿပ ီးအ့ေွာက္ ထည့္  တသင့္ီးထွာီးအ့သွာလိပစွာမ ွာ အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးလိပစွာ မ ေ္/မမ ေ္ စ္ေစ္ ရ 

ေတည့္ ပဳတသွာီး မည့္ ဖစ္္ည္။ သင့္  ေွာီး သင္၏လိပစွာ မ န္န္္ မရ ိ/မရ ိကိို ေတည့္ ပဳအ့ပီးပါရေ္ အ့တွာင့္ီးဆိိုတသွာီးမည့္ ဖစ္္ည္။ 

ထိိုသိိုေမ ဖစ္ပါက ေဆင့္   6 ကိို ဆက္က္ွာီးပါ။  

5A. Confirm Address (လဆပစ်ာက္ဆို ြတည္  ပဳရန္) သင္၏လိပစွာေတတက္ ပငအမ တအ သွာီးကိို မ န္္ န္္ည့္   အ့ေရွာတတင္ ရ ိအ့အေေွာင္ 

လိုပ္အ့ဆွာငပါ။ အ့ေွာကပါေမူေွာတတင္ စ္ေစ္္ည္ “E 47th Ave” ကိိုသွာ သရိ ိၿပ ီး “East 47th Ave” ကိို သရိ ိ့ ခင့္ီး မဟိုတပါ။ Confirm 

(ြတည္  ပဳရန္) ကိို အ့ရြီးခ်ယၿပ ီး ေဆင့္   6 ကိို ဆက္က္ွာီးပါ။ 

 

5B.    (တိိုကခေ့္ီး၊ ေခေ့္ီး စ္သည့္  ့  ဖင့္  ) အေဆွာငနပံါတ္ မပါရ ိလ ်င္၊ ေကယ္၍ စ္ွာပိိုေေမ တ္ို မသရိ ိလ ်င္ သိိုေမဟိုတ္ လိပစွာမ ွာ 

လူအ့ေရငပက္ ဟိုတဘ ဲ စ္ ီးပပွာီးအ့ရီးရငပက့္္ ဖစ္္အ့ေပါက စ္ေစ္ ရ လိပစွာမ်ွာီးကိို မ ီးအ့မွာင့္ီးထိိုီး့ ပတသွာီးမည့္ ဖစ္္ည။္ လိပစွာေွာီး 

မမ န္ ကန္္ည့္  တသင့္ီးခဲ ပါက ယခငစွာမ်က့္ ့ ့ ွာသိိုေ ့ ပငန္ွ္ာီးၿပ ီး သင္၏လိပစွာေွာီး ေမ ေ့္ ပငဆငေ္္ Fix Address (လဆပစ်ာ  ပငဆငရန္) ကိို 

့ ့ ့ ပိပါ။  

 

5C.    လိပစွာေွာီး မ န္ ရန္္ န္္ န္္ည့္  တသင့္ီးၿပ ီးပါက ဆကလက္ အ့ဆွာရငက္္ေ္ Use Address (လဆပစ်ာက္ဆို ြသ ံို ြး  ပဳရန္)  ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  
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6. ေ ခွာီးဖန္ွ္ာီး့ ပငတစ္ခုတတင္ သင္၏အ့ကွ်ာင့္ီးသ/ူသွာီး ေခ်ကအ လက ်ွာီးကိို ထည့္  တသင့္ီးပါ - First Name (ပထမြမည္)၊ 

(ေက်ံ့ဳ့ ီးဝငပါက) Middle Name (ြလယအ မည္)၊ Last Name (ေ န်ာက္ဆ  ံို ြးြမည္), Birth Date (ေ မမြးသက္ရၠ်ာဇ္)  ့ ့ င့္   

Gender (လဆင္) ။ 

 

6A. သင္၏အ့က်ွာင့္ီးသွာီးမ ွာ လက္ရတိက္အ့ရွာက္အ့အေသွာ DPS အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတစ္္တ ီး့ ဖစ္ပါက 

၎တိိုေ၏အ့က်ွာင့္ီးသွာီး ID ကိို သင္လိ ်င္ Student ID Number (Lunch Number) (ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြး ID နံပါတ္ 

(ေ န႔လယစ်ာ နံပါတ္) တိိုေကိို ထည့္  တသင့္ီးပါ။ ၎မ ွာ မ ဖအစ္ ေလိုပအ့္ဆွာငစရွာ မလိိုပါ။ သင္၏အ့က်ွာင့္ီးသွာီးမ ွာ 

လက္ရိတကအ့္ရွာက္အ့အေသွာ DPS အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတစ္္တ ီး မဟိုတပါက ေဆင့္   6B ကိို ဆက္က္ွာီးပါ။ 

 

မွတရန္ - သင္၏အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးမ ွာ လက္ရိတကအ့္ရွာကအ့္အေသွာ DPS အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတစ္တ္ ီး့ ဖစ္ၿပ ီး သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ ID 

ကိို ထည့္  တသင့္ီးလိိုကပါက ေခ်ကအ လက ်ွာီးသည္ IC မ ွာ ရ ိအ့သွာ ေခ်ကအ လက ်ွာီး ့ င့္   လ ံို ြးဝက္ဆိုက္ည တရမည္ - ပထမေမည္၊ 

အ့ေွာကဆ ံ့ိ့ု ီးေမည္၊ အ့ပမီးသကၠရွာဇ့္ ့ င့္   အ့က်ွာင့္ီးသွာီး ID ြ်ာြးလ ံို ြး ကိိုကည  ရမည္။ 

 

ထည့္  တသင့္ီးထွာီးအ့သွာေခ်ကအလက ်ွာီးသည္ သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး IC မ တတ မ့္ီး့ ့ င့္   မကိိုကည  လ ်င္ အ့ေွာကပါေတိိုင့္ီး 

မ ွာီးအ့အေၾကွာင့္ီး ့ ပသသည့္  မက္အ့ဆ ခ့်္တစ္ခု ရရ ိမည့္ ဖစ္္ည္။ မ ွာီးအ့အေၾကွာင့္ီး့ ပသသည့္  မကအ့္ဆ ခ့်္တစ္ခုကိို 

သငရ္ ိပါက မည္္ည့္  ေခ်ကအ လက္ မ ွာီးအ့အေၾကွာင့္ီး စ္စ္္အ့ဆီးရေ္ သင့္  အကလီးတက္အ့ရွာက္အ့အေသွာအ့က်ွာင့္ီး သိိုေမဟိုတ္ 
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အ့ရြီးခ်ယ္အ့ရီးရံ့ိ့ု ီးသိိုေ ဆက္က္ယ့္ ့ိ့ ိုငပါသည္ သိိုေမဟိုတ္ အ့ရ ႕ဆက္ေ္ Create New Student (ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးသစ္္ 

ဖနတတြးရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  

 

6B.  သင့္  အကလီး၏ Current Grade (လက္ရ ရဆြတန္ ြး) ့ ့ င့္   အ့ေွာက္ိုေအက်အေသွာစ္ွာရင့္ီးမ  Grade Applying to 

(ေ လွ််ာက္္်ာြးမည္  ြတန္ ြးက္ဆို) ထည့္  တသင့္ီးပါ။ သင့္  အကလီးေွာီး လက္ရိတကအ့္ရွာကအ့္အေသွာ DPS 

အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတစ္တ္ ီး ့ င့္   ကိိုကည  အ့ေွာငလုပ္အ့ဆွာင့္ ့ိ့ ိုငပါက သင့္  ေတတက္ အ့ေွာကပါေတကက ်ွာီးကိို ႀကိတဳင့္ ဖည ့ ္ပစ္က္က္ွာီး 

မည့္ ဖစ္္ည္။ 

 

 

6C. ေကယ္၍ သင့္  အကလီးသည္ သင္ည့္  တသင့္ီးထွာီးအ့သွာ လိပစွာေ ပင္ တ ခွာီးတစ္အ့္ေရွာမ ွာ အ့ေထိိုငပါက New Address 

(လဆပစ်ာသစ္္)  ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။ ထိိုသိိုေမဟိုတပါက 6D ကိို ဆကလ ုပ္အ့ဆွာငပါ။ 
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6C.1. လိပစွာသငစ္တင္ အ့ရီးတသင့္ီးပါ။ အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီး ့ င့္  ေတူ မည္္ူအ့ေထိိုင္ည္္ို အ့ေွာက္ိုေအက်အေသွာစ္ွာရင့္ီးမ  

အ့ရြီးခ်ယၿပ ီး Next (ေ ရွ႕သဆို႔) ခလိုတ္ို ့ ့ ့ ပိပါ။ 

 

 

လိပစွာကိို မ န္ ရန္္ န္္ န္္ည့္  တသင့္ီးထွာီးခဲ ပါက Use Address (လဆပစ်ာက္ဆို ြသ ံို ြး  ပဳရန္)  သိိုေမဟိုတ္ Confirm (ြတည္  ပဳရန္) ကိို 

့ ့ ့ ပိၿပ ီး ေဆင့္   8 ကိို ဆက္က္ွာီးပါ။ ထိိုသိိုေမဟိုတပါက လိပစွာကိို ေတည့္ ပဳရန္အတတက္ ေဆင့္   5 ကိို မ  ့ ငမ့္ီးပါ။ 

6D. သင္ည္ အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးတစ္္တ ီးမက ရ ိအ့သွာ မိဘ/ေိုပ္ိေ့္ီး သတူစ္္တ ီး့ ဖစ္လရ်င္ Add Another Student 

(ြ ခ်ာြးေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးတစ္္ဥတြး ေ ပါင္ ြးထည္  ရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  

ထိိုသိိုေမဟိုတပါက Next (ေ ရွ႕သဆို႔) ခလိုတ္ို ့ ့ ့ ပိၿပ ီး အ့ေွာကအ ဆင့္  ကိို ဆကလ ကလ ုပ္အ့ဆွာငပါ။ 
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6D.1. 

အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးသစ္္ ေခ်ကအလက ွ်ာီးကိို ထည့္  တသင့္ီးၿပ ီး Next (ေ ရွ႕သဆို႔) ခလိုတ္ို ့ ့ ့ ပိပါ။ 

(ေ ခွာီးအ့ကွ်ာင့္ီးသွာီးတစ္္တ ီး ထပ္ည့္  ရေ္ Add Another Student (ြ ခ်ာြးေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးတစ္ဥ္တြး 

ေ ပါင္ ြးထည္  ရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိၿပ ီး ေဆင့္   6D ကိို အ့ေွာကတ စ္အ့္ခါက္ လိုပ္အ့ဆွာငပါ)။  

ထိိုအ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးသည္ ေ ခွာီးလပိစွာတစ္ခုတတင္ အ့ေထိိုငပါက New Address (လဆပစ်ာသစ္္) ကိို ့ ့ ့ ပိၿပ ီး 

ေဆင့္   6C ကိို မ  ့ ငမ့္ီးပါ။ 

 

သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ ကိိုယအ့္ရီးေခ်ကအ လက ်ွာီး ဖန္တ ီးစ္ငတတင္ မဆသ်ာြးစ္ို က္ို ဆယ္ေ ရြးြခ်က္အလက္္ စ္ွာမ်က့္ ့ ့ ွာဆ သိိုေ အ့ရွာက္႐ုံး ိတသွာီးခဲ လ ်င္ 

ပငမစ္ွာမ်က့္ ့ ့ ွာကို့ ိ့ ့ ့ ပိ္၍  ေဆင ့ ္ 7သိ့ု ိေ အ့႐ုံး ႕ဆက္က္ွာီးပါ။ 

 

႐ွိႏွဆ်ားႏ ငွ  ္ၿပတြးသ်ာြး သံိုြးစစ္ြဲသမ်ူ်ာြးြအတက္္ ေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈ 

6D.1. 
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7.  သင ့ ္တတင္ မိဘဆင ့ ္ခံဝက္ဆ ု့အိကအကွာင့္   တစ္ခု႐ုံး ိလ ်င္ ဝင္အ့ရွာကလ ု့က္ိည့္  ့ င ့ ္  Home (ပငမ) စ္ွာမ်က့္ ့ ့ ွာဆ သိိုေ 

အ့ရွာက္႐ုံး ိတသွာီး မည့္ ဖစ္္ည္။ Add New Student Application (ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးသစ္္ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈက္ို ဆ ေ ပါင္ ြးထည  ္ရန္) 

ကို့ ိ့ ့ ့ ပိ့္ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ အ့က်ွာင့္ီးသွာီး တစ္္တ ီးေတတက္ အ့လ ်ွာက္ွာီးမမတစ္ခုကိို စ္တင့္ ပဳလိုပ့္ ့ိ့ု ငိပါသည္။   

 

8. ဤမ်က့္ ့ ့ ွာ့ ပငငတင္ သင္ည္ ေမိ္အ့ထွာငစုေတတင့္ီး႐ုံး ိ အ့က်ွာင့္ီးသူ/သွာီးမ်ွာီးေွာီးလံိုီးကိို အ့တတေရမည့္ ဖစ္္ည္။ 

ပထမအေက်ွာ တတင္ ပါဝင ည ့ ္ အ့ကွ်ာင့္ီးသ/ူသွာီးကိို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္၍ အ့ေွာကပါေခ်ကအ လက္ို ေတည့္ ပဳၿပ ီးအ့ေွာက္  Next 

(ေ ႐ွိႏွ႕သဆို႔) ကို့ ိ့ ့ ့ ပိပါ။  
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ေ န်ာက္ဖနြ်ာြး  ပင္ငတင ္သငြည္ သင  ္ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြး ေ လွ််ာက္္်ာြးရန္ ြရည္အခ်င္ ြး  ပည  ္မတေ သ်ာ DPS ႐ွိႏွဆ ေ က္််ာင္ ြးမ််ာြးြ်ာြးလံိုြး၏ 

ေ   မပံိုတစ္ခို႐ွိႏွဆမည္  ဖစ္ြည္။ 

 

ဤစ္ေစ္္ည္ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီး၏ Projected School (ရည္စစြးထ်ာြးေ သ်ာ ေ က္််ာင္ ြး)့ ့ င ့ ္ Neighborhood or Zone School 

(ြနတြးဝန္ ြးက္င်္ သဆို႔မဟိုတ္ နယ္ေ   ေမက္််ာင္ ြး)ကို့ ိအေပၚ ဘယဘက္အ့ထွာင့္   (ေေ အ့ရွာငအတကက္)့ ဖင ့ ္ အ့ဖွာ့့္ ပမည့္ ဖစ္္ည္။ 

အဤကွ်ာင့္ီးမ်ွာီးကိို အ့ကွ်ာင့္ီးစ္ွာရင့္ီးတတင္ ေ ပွာအ့ရွာင္ ေတကက့္ ဖင ့ ္လည့္ီး စ္ စ္တအ့္ရီးဆဆထဲွာီးမည္ ့ ဖစ္္ည္။  သင္ Projected 

School (ရည္စစြးထ်ာြးေ သ်ာ ေ က္််ာင္ ြး) သည္ DPS Zone and Transition (DPS  နယ္ေ   မ်ားႏ ငွ  ္ ြက္ြူးေြ  ပ်ာင္ ြး) ့ ဖစ္လရ်င္ 

သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးေတတက္ အ့ေရွာတစ္ခုရ႐ုံး ိရေ္ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မတတင္ ပါဝငေ္္ လိိုေပ္ည္ဟု ဆိ့ု လိိိုသည္။ 

(အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကိို သင့္ ့ င ့ ္ေေ ီးဆံိုီးအ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးေလိိုက္ ေလိိုအေလ်ွာက္ အ့ဖွာ့့္ ပထွာီးသည့္ ဖစ္္အ့သွာ့္လည့္ီး) Distance 

(ြအက္်ာေြဝြး) ကိို ကလစ့္္ ့ ့ ပိ့္ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကိို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယစစ္္ ုတ့္ ့ိ့ု ငိ္ည္။ သင္၏ Favorite (ြႀက္ဆကဳ္ဆ ိံုြးေ က္််ာင္ ြး) 

ေ ဖစ္္ သင္ သတ ရတ္ွာီးအ့သွာ အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကို့ ိSchool Finder (အ့က်ွာင့္ီး႐ုံး ွာအ့အပဖရီး) ကိရိယွာ့ ဖင ့ ္ စ္စ္္ ုတ္႐ုံး ွာအ့ပဖ ့ိ့ု ငိ္ည္။ 

9. အ့ရြီးခ်ယၿပ ီး အ့ကွ်ာင့္ီး 12 အ့က်ွာင့္ီးေထ ိအ့လ ်ွာက္ွာီး ့ိ့ု ငိ္ည္။ 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. စ္ွာမ်က့္ ့ ့ ွာအ့ေွာကအ့့္ ခေထ ိဆဆ၍ဲ Next (ေ ႐ွိႏွ႕သဆို႔) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  

 

11. သငအႀကိကဳဆ ံုီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မ့ ဖစ္အ့္စ္ရေ္ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကို့ ိ#1 ့ ဖင ့ ္ ေဆင ့ ္သတ ရတပါ။ သင္ည္ 

အ့က်ွာင့္ီးတစ္အ့္က်ွာင့္ီးကို့ ိတစ္ႀကိမ္ွာ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ့္ ့ိ့ု ငိပါသည္။  မွတြ ်ာြးရန္ - အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကို့ ိေစ္ ေစ္တ့္  ပန္လုပ္ေ္ သင္ည္ 

Select School (ေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယရန္) စ္ကွာီးစ္ိုကို့ ိ့ ပန္လည္အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္မည္။  အ့ကွ်ာင့္ီးမ်ွာီးကိို ပိိုမိို ့ စ္က္အ့္သွာ 

ေစ္ ေစ္တအတိိုင့္ီး စ္ ၿပ ီးသည့္ ့ င ့ ္ Next (ေ ႐ွိႏ႕ွသဆို႔) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  

 

 

ေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈ ေ လွ််ာက္္်ာြး  ခင္ ြး 

သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးေတတက္ အ့လ ွ်ာက္ွာီးသည ့ ္ အ့က်ွာင့္ီး့ ့ င ့ ္ ေတေ့္ီးအ့ပၚတတင္ မူတည္၍ သင ့ ္အ့လ ွ်ာက္ွာီးမမသည္ အ့ေွာက္ကတ င္ 

အ့ဖွာ့့္ ပထွာီးသည္ ့ ့ င ့ ္ ေေည့္ ီးငယ္ တကွာ့ ခွာီး ့ိ့ု ငိ္ည္။  ECE3 အ့လ ်ွာက္ွာီးမမ ေဆင့္  မ်ွာီး ၊ ECE4 အ့လ ်ွာက္ွာီးမမ ေဆင ့ ္မ်ွာီး ၊ 

သိိုေမဟိုတ္  သငူယတ ေ့္ီး - 12 တေ့္ီး အ့လ ်ွာက္ွာီးမမ ေဆင ့ ္မ်ွာီး စ္သည္တိုေေေက္ တစ္ခုခိုကိို အ့႐ုံး ႕ဆက္အ့ဆွာင္ပ႐ုံးကပါ။ 
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ECE3 ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈ ြဆင  ္မ််ာြး 

1. အ့လ ်ွာက္ွာီးမမ ေစိ္တအ ပိိုင့္ီးေ ဖစ္္ Basic Information (ေြ  ခခံ ြခ်က္အလက္္)ကိို ့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးမည ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကိို မ်က့္ ့ ့ ွာ့ ပင္ိ င ပတင္ အ့ခါင့္ီးစ္ ီးအေန္ ဖင ့ ္ ့ ပသမည့္ ဖစ္္ည္။ လိိုေပ္အ့သွာ အ့မီးပခေ့္ီးေွာီးလံိုီးတတင္ 

့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။  

 

1A. သင္ည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးေေက္ အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္အ့္က်ွာင့္ီးတတင္ ေခ်ေိ့္ ပည ့ ္ဝန္မ့္္ီးတစ္္တ ီး့ ဖစ္ပါက Yes 

(ဟိုတြည္) ကို့ ိအ့ပ႐ုံးီးခ်ယၿပ ီး Employee name (ဝနမ္္ ြးြမည္) ကိို ထည ့ ္တသင့္ီးၿပ ီးအ့ေွာက္ အ့ေွာက္ိုေက်လွာအ့သွာစ္ွာရင့္ီးမ  

အ့က်ွာင့္ီးေမည္္ို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယပါ။ သင ့ ္အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မသည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ ေတေ့္ီး့ ့ င ့ ္ ကိိုကည  ရန္ လိိုပါ (တပမွာ - သင္ည္ Ashley 

Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး) – ECE-3 Full Day (ECE-3 ြခ် ဆန္  ပည  ္ေ က္််ာင္ ြး)  ဟူ၍ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ မလိိုပါ။ 

သင္ည္ Ashley Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး) ကိိုသွာ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ လိိုသည္။ 

2. Additional Application Questions (ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈဆို ဆငရ်ာ ထပတဆ ိုြးေ မြးမခန္ ြးမ််ာြး) ဟို ေမညအ့္ပီးထွာီးအ့သွာ ေထကပါ 

မ်က့္ ့ ့ ွာ့ ပင္႐ုံးို့ကိခ်က္၏ အ့ေွာက္အ့့ ခ႐ုံး ိ ေ ပွာအ့ရွာင္ ေတေ့္ီးကိို ကလစ့္္ ့ ့ ပိပါ။  

 
 

1A 
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2A. ေြ  ခေြနြေရမြးေ သ်ာ ေ မြးမခန္ ြးမ််ာြး - သင့္ မင့္ ့ိ့ ိုင္ည္ သိိုေမဟိုတ္ မ မင့္ ့ိ့ ိုင္ည ့ ္ အေ့ ခအေေေရ အ့မီးအ့သွာ 

အ့မီးပခေ့္ီးေေည့္ီးငယ္ ႐ုံး ိပါသည္။  တပမွာ - သင္ည္ (HGT အ့က်ွာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီး့ ဖစ္္အ့သွာ Polaris ကဲ သိ့ု ေိ) 

ေရအည္အတသီး့ ပည ့ ္မ အ့သွာ အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီးကိို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယခဲ  ပါက ြိုတတ ရက္အ့ပၚလွာ အ့သွာ မကအ့္ဆ ခ့်္တစ္ခုကိို 

အ့တတေရမည့္ ဖစ္္ည္။ သင့္  အ့ကွ်ာင့္ီးသွာီး၏ ေရည္အခ်င့္ီးသည္ မည္ည္ ့ ္အ့က်ွာင့္ီးအ့ကွ်ာင့္ီး့ ့ င ့ ္ ကိိုကည  သည္္ို အမသခ်ွာပါက 

အ့က်ီးဇူီး့ ပဳ၍ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသိ့ု ေိ တိိုက္႐ိုံးိုက္ ဖိုေ့္ီးအ့ခၚဆိ့ု ပိါ။ သင္ည္ Montessori အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီးကို့ ိ

အ့လ ်ွာက္ွာီးမည္ဆု ့လိ ်င္ သင ့ ္ေွာီး သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ ယခင္ Montessori အ့က်ွာင့္ီး အေတတေေႀကံ့ဳ့  ့ င့္  ပတ္က္၍ 

အ့မီး့ မေ့္ီးပါလိမ့္  မည္။  

 

2B. ECE-3 သည္ က် ်ဴ႐ုံး အငအ့  ခ ပဳ ေစ္ ေစ္တတစ္ခု ့ ဖစ္ပါသည္။ သင္ည္ ဤက႑တတင္ ECE 3 က် ်ဴရ ငလမ့္ီးညႊန္ခက် ်ွာီး ့ င ့ ္ ့ ့မေ့္ီးမ်ွာီးကိို 

ၾကည ့ ္႐ုံးမ ့ိ့ု ငိပါသည္။ သင္ည္ သင ့ ္ဝင္အ့ပငဆိ့ု ငိွ္ာ ေခ်ကအ လက ်ွာီးကိို ပဖင ့ ္ဟထိုတ္အ့ဖွာ့္ၿပ ီး 

က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ထွာကပံ  မမရယရူန္လည့္ီးအ့ကွာင့္ီး၊ က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ထွာကပံ  မမမရယူဘ ဲက် ်ဴ႐ုံး င္အ့ၾကီးေ ပည ့ ္ေဝ အ့ပီးအ့ခ်ရန္လည့္ီးအ့ကွာင့္ီး 

အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ့္ ့ိ့ု ငိ္ည္။ သင္ည္ DPS ေယနိမိတအ တတင့္ီး အ့ေထိိုင့္ ခင့္ီး မဟိုတပါက သင္ည္ က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ၾကီးေ ပည ့ ္ေဝ အ့ပီးအ့ခ်ရေ္ 

တွာဝေ္႐ုံး ိသည္။   

 
 

2C. သင္ည္ အေထွာကအ ပံ ရယူလို့လိ င္် သင္၏ Household Size (ြဆမ္ေ ထ်ာငစို ြမ႐ွိႏယအ စ္်ာြး) ့ ့ င ့ ္ သင္၏ ေမိ္အ့ထွာငစုေတတင့္ီး႐ုံး ိ 

မိသွာီးစ္ိုဝငတု့င္ိ့ီးေတတက္ Income (ဝင္ေ မင) (ေလိုပ ရရသည ့ ္ဝင္အ့ပင ့ င ့ ္ ေလိုပလ ုပ့္ ခင့္ီးမ  မဟိုတ္ည ့ ္ ဝင္အ့ပင) မ်ွာီးကို့ ိ

ထည ့ ္တသင့္ီးရမည္။ 
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3. ထိိုအေေွာက္ သင္ည္ သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ အ့ပမီးစ္ွာရင့္ီးအေထွာကအ ထွာီး ့ င ့ ္ လိပစွာအေထွာကအ ထွာီးတိိုေကိို တင့္ ပရေ္ လိိုသည္။  

 

 
 

4. အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာ၏ အ့ေွာကဆ ံုီးေပိိုင့္ီးကို့ ိဆကလ ုပ္အ့ဆွာငပါ - SchoolChoice Acknowledgement 

(ေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈဆို ဆငရ်ာ ြသဆေ ပြးခ်က္္) DPS တတင္ လက္ရိတက္အ့ရွာက္အ့အေသွာ အ့ပမီးခ်င့္ီးမ်ွာီး၊ 

တစ္္တ ီးခ်င့္ီးေလို့ကိပညွာအ့ရီး ေစ္ ေစ္တ္၊ ေမိ့္ ပငပ (ယွာယ ) အ့ေရွာခ်ထွာီးမမ၊ ေခမဲ  ့ င ့ ္ အ့ဈီးအ့လ ်ွာ ထွာီးအ့သွာ ေစ္ွာီးေစ္ွာ 

သတ ရတခ်က ်ွာီး ့ င ့ ္ပတ္က္၍ အ့ေွာကဆ ကကတ ဲအ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို အ့့ ဖပါ။ 
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5. student language (ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးဘ်ာသ်ာစ္က္်ာြး) ့ ့ င ့ ္ instruction preferences (ပဆို႔ခ်မႈဆဆိုငရ်ာ ဥတြးစ္်ာြးေ ပြးမႈမ််ာြး) 

အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို ဆကလ က္အ့့ ဖဆိ့ု ပိါ။  

5A. ECE ေစ္ ေစ္တအခ် ဳ ိ႕ (ေွာီးလံိုီးမဟိုတ္) တတင္ အ့ေေဝကအတေ့္ီးမ်ွာီး ႐ုံး ိသည့္ ဖစ္္ွာ သင့္  ေွာီး ေေံက္ သိိုေမဟိုတ္ အ့ေေလည္ 

သငတေ့္ီးမ်ွာီးကိို ပိိုမိို ့ စ္္ကပါသလွာီးဟို အ့မီး့ မေ့္ီးခံရ ့ိ့ု ငိပါသည္။ သင္၏ ့ ့ စ္္က မသည္ သင ့ ္အကလီးေွာီး အ့က်ွာင့္ီးတတင္ 

အ့ေရွာခ်ထွာီးမမအေပၚ သက္အ့ရွာက ည္ ဟိုတ္ကဲ သိ့ု ေိ သင့္  ့  ့ စ္္က မေတိိုင့္ီး ရ႐ုံး ိမည္ဟုလည့္ီး ေွာမမခံ ့ိ့ု ငိပါ။ 

5B. သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ Spanish (စ္ပဆနစက္်ာြး)အ့့ ပွာၾကွာီးလ င္် ရ႐ုံး ိ ့ိ့ု ိငပါက သင္ည္ ပိိုေခ်ခ်က ်ွာီးကိ့ု  ိေဂၤလိပ္ သိိုေမဟိုတ္ 

စ္ပိန္ဘွာသွာစ္သည့္ ဖင ့ ္ အ့ရြီးခ်ယ့္ ့ိ့ ိုင္ည့္   ေပခင့္  ေလမ့္ီးရ ိသည္။ 

 

6. ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြး၏ လမ်ူ ဳ ဆြး/တဆိုင္ ြးရင္ ြးသ်ာြး  အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို အ့့ ဖဆိ့ု ပိါ။ ဤေခ်ကအလက္ို အ့ကွ်ာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ မ အ့ေရွာခ်ထွာီးအ့ရီး 

ရက္ည္္ယခ်က္ ေတတက္ ေသံ့ ိ့ု ီး့ ပဳထွာီး့ ခင့္ီးမဟိုတဘ ဲ ေခ်ကအလက္ အ့ကွာကယ ူအ့ရီး ့ င ့ ္ စိ္စ္စစ္ခဲ့ ဖွာမမေတတက ္

လိိုေပ့္ ခင့္ီး့ ဖစ္္အ့ၾကွာင့္ီး မ တ္ွာီးပါ။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ေြေအထေအထက္််ာင္ ြးေ ရ ြးခ်ယမႈဆဆိုငရ်ာ မဆဘ/ြိုပ္ဆန္ ြးသ ူေသဘ်ာတညူတခ်က္္ ကိို ၾကည ့ ္႐ုံးမသံိုီးသပပါ။ 

အ့က်ွာင့္ီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မဆိ့ု ငိွ္ာဝက္ဆ ု့ကိ္႐ုံး ိ အသဘွာတူည ခ်က္ို ၾကည ့ ္႐ုံးမရေ္ ယင့္ီးအ့ေရွာကိို အ့ရွာက္႐ုံး ိအ့စ္မည ့ ္ လင ့ ္ခိ္ ု 

9A 

9B 
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့ ့ိ့  ပ္ န္လု့သိည္။ ၎ေ ပင္ ECE မ ွာ က် ်ဴ႐ုံး အငအ့  ခ ပဳ ေစ္ ေစ္တတစ္ခု ့ ဖစ္္ည္္ု့ ိသငနွာီးလည္အ့ၾကွာင့္ီး ေတည့္ ပဳရေ္ သင ့ ္ေွာီး 

အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီး အ့မီး့ မေ့္ီးမည့္ ဖစ္္ည္။ 

 

 
 

8. အ့ရ ႕ဆက္ေ့္ ့ င ့ ္ သင ့ ္အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာတငငင့္္ီးရေ္ ေ ရွ႕သဆို႔ ကိို ့ ့ ့ ိပပါ။  

 

ECE4 ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈ ြဆင  ္မ််ာြး 

1. အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာေစိ္တအ ပိိုင့္ီး Basic Information (ေြ  ခခံ ြခ်က္အလက္္)ကိို ့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။ သင္ည္ အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာ၏ 

ဤေပိို့္င့္ီး့ ့ င ့ ္ ပတ္က္၍ ေကေူည လို့ေိပပါက အ့က်ီးဇူီး့ ပဳ၍ ေေနရ်ာအတင္ အ့တတေရ ိရသည ့ ္ 2020-2021 
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မိသွာီးစ္ိုမ်ွာီးေတတက္ အ့ကွ်ာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ မ ဆိိုငွ္ာ အေအတထတထလမ့္ီးညႊန္္ို အ့က်ီးဇူီး့ ပဳ၍ ကိိုီးကွာီးပါ။ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးမည ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကိို မ်က့္ ့ ့ ွာ့ ပင္ိ င ပတင္ အ့ခါင့္ီးစ္ ီးအေေ ့ ဖင ့ ္ ့ ပသမည့္ ဖစ္္ည္။  

သင္ည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ အ့ကွ်ာင့္ီးမ်ွာီးေေက္ အ့က်ွာင့္ီးတစ္အ့္ကွ်ာင့္ီးတတင္ ေခ်ေိ့္ ပည ့ ္ဝန္မ့္္ီးတစ္တ္ ီး့ ဖစ္ပါက  Yes 

(ဟိုတြည္)ကို့ ိအ့ပ႐ုံးီးခ်ယၿပ ီး Employee name (ဝနမ္္ ြးြမည္) ကိို ထည ့ ္တသင့္ီးၿပ ီးအ့ေွာက္ အ့ေွာက္ိုေက်လွာအ့သွာစ္ွာရင့္ီးမ  

အ့က်ွာင့္ီးေမည္္ို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယပါ။ သင ့ ္အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မသည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ ေတေ့္ီး့ ့ င ့ ္ ကိိုကည  ရန္ လိိုပါ (တပမွာ- သင္ည္ Ashley 

Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး) – ECE-4 Full Day (ECE-4 ြခ် ဆန္  ပည  ္ေ က္််ာင္ ြး) ဟူ၍ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ မလိိုပါ။ 

သင္ည္ Ashley Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး)ကိိုသွာ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ လိိုသည္။ 

 

2. Additional Application Questions (အ့လ ်ွာက္ွာီးမမဆိ့ု ငိွ္ာ ထပတိ ုီးအ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီး) ဟို ြမည္ေ ပြးထ်ာြးေ သ်ာ ြထက္ပါ မ်က္္ ်ားႏ  ွ်ာ  ပင္ 

႐ွိႏို ဆက္ခက်္္၏ ေ ြ်ာက္္႐ွိႏွဆ ြ ပ်ာေ ရ်ာင္ ြတန္ ြးက္ဆို က္လစ္္ ်ားႏ  ွဆပပါ။ သင္ည္ ဒင္ ြးဗ်ာြးမူႀက္ဆေဳ က္််ာင္ ြး ြစ္တြစ္ဥ္ေ လွ််ာက္္ႊ ်ာက္ဆို 

ေ အတ႔ရပါမည္။ ဒင့္ီးဗွာီးေစ္ို့ိ့ ီးအရက်ွာင့္ီးမ်ွာီးသည္ ကတ  ့ိ့ု ္ပတိ ုေ မိသွာီးစ္ိုမ်ွာီးေတတက္ အ့စ်္ီး မေ့္ီးသင ့ ္တင့္  အ့သွာ ECE-4 

အ့ပ႐ုံးီးခ်ယစရွာမ်ွာီး အ့ပီး ့ိ့ု င္ိအ့စ္ရေ္ ဒင့္ီးဗွာီး မူႀကိေဳစ္ ေစ္တ့္ ့ င ့ ္ ပူီးအ့ပါင့္ီးထွာီးပါသည္။  

3. ြခန္ ြး I - မဆသ်ာြးစ္ိုြခ်က္အလက္မ််ာြး မဆဘ/ြိုပ္ဆန္ ြးသ ူပထမြမည္ ့ ့ င ့ ္ ေ န်ာက္ဆ  ံို ြးြမည္ ့ ့ င ့ ္ ဖိုန္ ြးနံပါတ္ ထည ့ ္တသင့္ီးပါ။ 

သကဆ ု့ငိပါက ဒိုတိယ မိဘ/ေိုပ္ိေ့္ီးသေူတတက္ ေလွာီးတေူခ်ကအ လက ွ်ာီး အ့ပီးပါ။ သင ့ ္အကလီး၏လမ်ူ ဳ ဆြး/တဆိုင္ ြးရင္ ြးသ်ာြး ေခ်ကအ လက္၊ 

ြဓဆက္ ဘ်ာသ်ာစ္က္်ာြး ့ ့ င ့ ္ ြဆင္မတင္ေ   ပ်ာေ သ်ာ ဘ်ာသ်ာစ္က္်ာြး တိိုေကိိုထည ့ ္တသင့္ီးပါ။ သင့္   အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၊ မိသွာီးစ္ိုတိိုေ ့ င ့ ္ 

ေေ ီးစ္ပဆံ ုီး သကဆ ု့င္ိအ့သွာ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယစရွာ တစ္ခု မ႐ုံး ိပါက Other (ြ ခ်ာြး)ကို့ ိအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္၍ အ့ေွာက္ကတ င့္ ပထွာီးအ့သွာ ေတကက္ကတ င္ 

သ ီး့ ခွာီးအ့ဖွာ့့္ ပပါ။ 
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4. ြပဆိုင္ ြး II - သိုေ တသေနလ လ်ာမႈဆဆိုငရ်ာ ပူြးေ ပါင္ ြးေ ဆ်ာရငရက္မႈ DPP ့ ့ င့္  ့  ပဳလိုပ္ည ့ ္ သိုအ့တသအေလ လွာမမတတင္ သင္ 

ပါဝငလု့သိည္ သိိုေမဟိုတ္ မပါဝငလိ ု့္သည္္ို အ့ဖွာ့့္ ပပါ။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ြပဆိုင္ ြး III - ဝင္ေ မငဆဆိုငရ်ာ သတင ္ြးြခ်က္အလက္္ ECE 4 သည္ က် ်ဴ႐ုံး အငအ့  ခ ပဳ ေစ္ ေစ္တတစ္ခု ့ ဖစ္ပါသည္။ ECE 4 က် ်ဴရ ငညႊန္ၾကွာီး 

ခ်က ်ွာီး ့ င ့ ္ ့ ့မေ့္ီးမ်ွာီးကိို ဤက႑တတင္ ၾကည ့ ္႐ုံးမ ့ိ့ု ငိပါသည္။ သင္ည္ သင ့ ္ဝင္အ့ပငဆိ့ု ငိွ္ာ ေခ်ကအ လက ်ွာီးကိို 

ပဖင ့ ္ဟထိုတ္အ့ဖွာ့္ၿပ ီး က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ထွာကပံ  မမရယူရန္လည့္ီးအ့ကွာင့္ီး၊ က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ထွာကပံ  မမမရယူဘ ဲက် ်ဴ႐ုံး င္အ့ၾကီးေ ပည ့ ္ေဝ 

အ့ပီးအ့ခ်ရန္လည့္ီးအ့ကွာင့္ီး အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ့္ ့ိ့ု င္ိ သည္။ သင္ည္ DPS ေယနမိိတအ တတင့္ီး အ့ေထိိုင့္ ခင့္ီး မဟိုတပါက သင္ည္ 

က် ်ဴ႐ုံး င္အ့ၾကီးေ ပည ့ ္ေဝ အ့ပီးအ့ခ်ရေ္ တွာဝေ္႐ုံး ိသည္။   
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5A. သင္ည္ အေထွာကအ ပံ ရယလူို့လိ င္် သင္၏ Household Size (ြဆမ္ေ ထ်ာငစို ြမ႐ွိႏယအ စ္်ာြး) ့ ့ င ့ ္ သင္၏ ေမိ္အ့ထွာငစုေတတင့္ီး႐ုံး ိ 

မိသွာီးစ္ိုဝငတု့င္ိ့ီးေတတက္ Income (ဝင္ေ မင)(ေလိုပ ရရသည ့ ္ဝင္အ့ပင ့ င ့ ္ ေလိုပလ ုပ့္ ခင့္ီးမ  မဟိုတ္ည ့ ္ ဝင္အ့ပင) မ်ွာီးကို့ ိ

ထည ့ ္တသင့္ီးရမည္။ 

 
 

 

 

 

 
5B. ထိိုအေေွာက္ သင္ည္ သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ အ့ပမီးစ္ွာရင့္ီးအေထွာကအ ထွာီး ့ င ့ ္ လိပစွာအေထွာကအထွာီးတိိုေကိို တင့္ ပရေ္ လိိုသည္။  

သင္ည္ ဒင့္ီးဗွာီးၿမိ႕ဳ ့ င ့ ္ စ္ ရငစုထတဲတင္ အ့ေထိိုငၿပ ီး က် ်ဴရ င္အ့ထွာကပံ  မမကိို အ့လ ်ွာက္ွာီးလို့ပိါက ရက္ 30 ဆကတ ိုက္ ဝင္အ့ပငအေထွာက္ 

ေထွာီးကိို တငငင့္္ီးရန္လိ ုေပ ည္။  ဤဝင္အ့ပငအေထွာကအ ထွာီးသည္ ေိုပ္ိေ့္ီးသတူစ္္တ ီးစ္ ေတတက္ ေလိုပ့္ ့ င ့ ္ ေလိုပ ရမဟိုတ္အ့သွာ 

ဝင္အ့ပငမ်ွာီးေတတက္ လိိုေပ ည့္ ဖစ္္ည္။ 
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*** သငြည္ စ္်ာရ က္စ်ာတမ္ ြးမ််ာြးက္ဆို တင္ငြင္ ြး၍မရပါက္ စ္ခရငမ္ေ ြ်ာက္္ေ   ခရွဆ Save Progress (တို ဆ ြးတက္မႈက္ို ဆ သဆမ္ ြးထ်ာြးရန္) 

က္ို ဆ  ်ားႏ  ွဆပၿပတြး ေ က္််ာင္ ြးသို ဆ႔ဆက္က္ြယပါ၊  ေ က္််ာင္ ြးြပ္ ်ားႏ  ွေံ ရြးစ္ငတ်ာတစ္ခိုသဆို႔ အသ်ာြးပါ သဆို႔မဟိုတ ္ြက္ြူညတေ တ်ာင္ ြးရ နအ အတက္္ 

ေ ရ ြးခ်ယ္ေ ရြး်ားႏ ငွ  ္ ေ က္််ာင္ ြး ြပ္ ်ားႏ  ွေံ ရြး႐ွိႏံိုြး 720-423-3493 သဆို႔ ဆက္က္ြယပါ။*** 

6. ြပဆိုင္ ြး IV - သငကအ ်ားႏ ္ ိုပတဆ ို႔ေြၾက္်ာင္ ြး မည္ြို ဆ႔ၾက္်ာြးသဆခ  ြဲသည္ကဆို ေ   ပ်ာ  ပပါ - DPP ေွာီး သင္၎တိိုေအေၾကွာင့္ီး 

မည္္ု့ေိၾကွာီးသခဲိ ၿပ ီး မည္ည္ ့ ္ ရင့္ီး့ မစ္ ်ွာီးမ  သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ မူႀကိကဳိို ရ ွာအ့အပဖရြီးခ်ယ့္ ့ိ့ု ငိေ္္ ကူည ခဲ သည္္ို 

ေသအိ့ပီးပါ။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. ြပဆိုင္ ြး V - DPP မဆဘ ေသဘ်ာတညူတခ်က္္ & သတင္ ြးြခ်က္အလက္္ ထိုတ္  ပန္ ခ်က္ ္- ဤအသဘွာတညူ ခ်က္ည္ DPS 

အ့က်ွာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ မ အသဘွာတူည ခ်က့္ ့ င ့ ္ သ ီး့ ခွာီးစ္ ့ ဖစ္္ည္။ အ့မီး့ မေ့္ီးစ္ရွာတစ္ခုခို႐ုံး ိပါက DPP သိိုေ 303.595.4377 

ဖိုေ့္ီး့ ဖင ့ ္ ဆက္က္ယပါ သိိုေမဟိုတ္ dpp.org တတင္ ဝင္အ့ရွာကၾ ကည ့ ္႐ုံးမပါ။  အဤလ ်ွာကလ ႊ့ွာပံိုစံ္ကိို တစ္္အ့ယွာက္အ့ယွာက ရ သင ့ ္ေွာီး 

ကူည ့ ဖည ့ ္ပစ္က္အ့ပီးပါက အ့ေွာကဆ ံုီးအ့မီးပခေ့္ီးေတတက္ Yes (ဟိုတက ြဲ  )ကိို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယၿပ ီး ့ ပငဆင္အ့ပီးသ၏ူ ေမည္ ထည ့ ္တသင့္ီးပါ။  

https://dpp.org/
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8. အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာ၏ အ့ေွာကဆ ံုီးေပိိုင့္ီးကို့ ိဆကလ ုပ္အ့ဆွာငပါ - SchoolChoice Acknowledgement (ေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈဆို ဆငရ်ာ 

ြသဆေ ပြးခ်က္္) DPS တတင္ လက္ရိတက္အ့ရွာကအ့္အေသွာ အ့ပမီးခ်င့္ီးမ်ွာီး၊ တစ္္တ ီးခ်င့္ီးေလို့ကိပညွာအ့ရီး ေစ္ ေစ္တ္၊ ေမိ့္ ပငပ (ယွာယ ) 

အ့ေရွာခ်ထွာီးမမ၊ ေခမဲ  ့ ့ င ့ ္ အ့ဈီးအ့လ ်ွာ ထွာီးအ့သွာ ေစ္ွာီးေစ္ွာ သတ ရတခ်က ်ွာီး ့ င ့ ္ပတ္က္၍ အ့ေွာကဆ ကကတ ဲအ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို 

အ့့ ဖပါ။ 

 

 

 

9. ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးဘ်ာသ်ာစ္က္်ာြး ့ ့ င ့ ္ ပဆို႔ခ်မႈဆဆိုငရ်ာ ဥတြးစ္်ာြးေ ပြးမႈမ််ာြး အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို ဆကလ ကအ့့္ ဖဆိ့ု ပိါ။  

 

9A. ECE ေစ္ ေစ္တအခ် ဳ ိ႕ (ေွာီးလံိုီးမဟိုတ္) တတင္ အ့ေေဝကအတေ့္ီးမ်ွာီး ႐ုံး ိသည့္ ဖစ္္ွာ သင့္  ေွာီး ေေံက္ သိိုေမဟိုတ္ အ့ေေလည္ 

သငတေ့္ီးမ်ွာီးကိို ပိိုမိို ့ စ္္ကပါသလွာီးဟို အ့မီး့ မေ့္ီးခံရ ့ိ့ု ငိပါသည္။ သင္၏ ့ ့ စ္္က မသည္ သင ့ ္အကလီးေွာီး အ့က်ွာင့္ီးတတင္ 

အ့ေရွာခ်ထွာီးမမအေပၚ သက္အ့ရွာက ည္ ဟိုတ္ကဲ သိ့ု ေိ သင့္  ့  ့ စ္္က မေတိိုင့္ီး ရ႐ုံး ိမည္ဟုလည့္ီး ေွာမမခံ ့ိ့ု ငိပါ။ 
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9B. သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ Spanish (စ္ပဆနစက္်ာြး) အ့့ ပွာၾကွာီးလ င္် ရ႐ုံး ိ ့ိ့ု ိငပါက သင္ည္ ပိိုေခ်ခ်က ်ွာီးကိ့ု  ိေဂၤလိပ္ သိိုေမဟိုတ္ 

စ္ပိန္ဘွာသွာစ္သည့္ ဖင ့ ္ အ့ရြီးခ်ယ့္ ့ိ့ ိုင္ည့္   ေပခင့္  ေလမ့္ီးရ ိသည္။ 

 

10. ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြး၏ လမ်ူ ဳ ဆြး/တဆိုင္ ြးရင္ ြးသ်ာြး  အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို အ့့ ဖဆိ့ု ပိါ။ ဤေခ်ကအလက္ို အ့ကွ်ာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ မ အ့ေရွာခ်ထွာီးအ့ရီး 

ရက္ည္္ယခ်က္ ေတတက္ ေသံ့ ိ့ု ီး့ ပဳထွာီး့ ခင့္ီးမဟိုတဘ ဲ ေခ်ကအလက္ အ့ကွာကယ ူအ့ရီး ့ င ့ ္ စိ္စ္စစ္ခဲ့ ဖွာမမေတတက ္

လိိုေပ့္ ခင့္ီး့ ဖစ္္အ့ၾကွာင့္ီး မ တ္ွာီးပါ။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ေြေအထေအထက္််ာင္ ြးေ ရ ြးခ်ယမႈဆဆိုငရ်ာ မဆဘ/ြိုပ္ဆန္ ြးသ ူေသဘ်ာတညူတခ်က္္ ကိို ၾကည ့ ္႐ုံးမသံိုီးသပပါ။ 

အ့က်ွာင့္ီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မဆိ့ု ငိွ္ာဝက္ဆ ု့ကိ္႐ုံး ိ အသဘွာတူည ခ်က္ို ၾကည ့ ္႐ုံးမရေ္ ယင့္ီးအ့ေရွာကိို အ့ရွာက္႐ုံး ိအ့စ္မည ့ ္ လင ့ ္ခိ္ ု 

့ ့ိ့  ပ္ န္လု့သိည္။ ၎ေ ပင္ ECE မ ွာ က် ်ဴ႐ုံး အငအ့  ခ ပဳ ေစ္ ေစ္တတစ္ခု ့ ဖစ္္ည္္ု့ ိသငနွာီးလည္အ့ၾကွာင့္ီး ေတည့္ ပဳရေ္ သင ့ ္ေွာီး 

အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီး အ့မီး့ မေ့္ီးမည့္ ဖစ္္ည္။ 

 

9A 

9B 
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12. အ့ရ ႕ဆက္ေ့္ ့ င ့ ္ သင ့ ္အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာတငငင့္္ီးရေ္ ေ ရွ႕သဆို႔ ကိို ့ ့ ့ ိပပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သငူယတ န္ ြးမွ 12 တန္ ြးထဆ ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈြဆင  ္မ််ာြး 

1. အ့လ ်ွာက္ွာီးမမ ေစိ္တအ ပိိုင့္ီးေ ဖစ္္ Basic Information (ေြ  ခခံ ြခ်က္အလက္္)ကိို ့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးမည ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးကိို မ်က့္ ့ ့ ွာ့ ပင္ိ င ပတင္ အ့ခါင့္ီးစ္ ီးအေန္ ဖင ့ ္ ့ ပသမည့္ ဖစ္္ည္။ အ့ေွာက္ကတ င္ ေဝါအ့ရွာင့္ ဖင ့ ္ 

အ့ဖွာ့့္ ပထွာီးအ့သွာ လိိုေပအ့္သွာ အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးေွာီးလံိုီးကိို ့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။   
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1A. သင္ည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ အ့က်ွာင့္ီးမ်ွာီးေေက္ အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္အ့္က်ွာင့္ီးတတင္ ေခ်ေိ့္ ပည ့ ္ဝန္မ့္္ီးတစ္္တ ီး့ ဖစ္ပါက Yes 

(ဟိုတြည္) ကို့ ိအ့ပ႐ုံးီးခ်ယၿပ ီး Employee name (ဝနမ္္ ြးြမည္)ကိို ထည ့ ္တသင့္ီးၿပ ီးအ့ေွာက္ အ့ေွာက္ိုေက်လွာအ့သွာစ္ွာရင့္ီးမ  

အ့က်ွာင့္ီးေမည္္ို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယပါ။ သင ့ ္အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မသည္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ ေတေ့္ီး့ ့ င ့ ္ ကိိုကည  ရန္ လိိုပါ (တပမွာ - သင္ည္ Ashley 

Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး) – ECE-3 Full Day (ECE-3 ြခ် ဆန္  ပည  ္ေ က္််ာင္ ြး)  ဟူ၍ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ မလိိုပါ။ 

သင္ည္ Ashley Elementary (Ashley မူလတန္ ြးေ က္််ာင္ ြး) ကိိုသွာ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္ေ္ လိိုသည္။ 

2. Additional Questions (ထပတဆ ိုြးေ မြးမခန္ ြးမ််ာြး) ဟို ေမညအ့္ပီးထွာီးသည ့ ္ အ့ေွာကအ့့္ ခရ ိ ေ ပွာအ့ရွာငအတေ့္ီးကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  

2A. ေြ  ခေြနြေရမြးမခန္ ြးမ််ာြး - သင့္ မင့္ ့ိ့ ိုင္ည္ သိိုေမဟိုတ္ မ မင့္ ့ိ့ ိုင္ည ့ ္ အေ့ ခအေေေရ အ့မီးအ့သွာ 

အ့မီးပခေ့္ီးေေည့္ီးငယ္ ႐ုံး ိပါသည္။  တပမွာ - သင္ည္ (HGT အ့က်ွာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီး့ ဖစ္္အ့သွာ Polaris ကဲ သိ့ု ေိ) 

ေရအည္အတသီး့ ပည ့ ္မ အ့သွာ အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီးကိို အ့ပ႐ုံးီးခ်ယခဲ   ပါက ြိုတတ ရက္အ့ပၚလွာ အ့သွာ မကအ့္ဆ ခ့်္တစ္ခုကိို 

အ့တတေရမည့္ ဖစ္္ည္။ သင့္  အ့ကွ်ာင့္ီးသွာီး၏ ေရည္အခ်င့္ီးသည္ မည္ည္ ့ ္အ့က်ွာင့္ီး တစ္အ့္က်ွာင့္ီး့ ့ င ့ ္ ကိိုကည  သည္္ို အမသခ်ွာပါက 

အ့က်ီးဇူီး့ ပဳ၍ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသိ့ု ေိ တိိုက္႐ိုံးိုက္ ဖိုေ့္ီးအ့ခၚဆိ့ု ပိါ။ သင္ည္ Montessori အ့ကွ်ာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီးကို့ ိ

အ့လ ်ွာက္ွာီးမည္ဆု ့လိ ်င္ သင ့ ္ေွာီး သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ ယခင္ Montessori အ့က်ွာင့္ီးအေတတေေႀကံ့ဳ့  ့ င့္   ပတ္က္၍ 

အ့မီး့ မေ့္ီးပါလိမ့္  မည္။ အ့ေွာကဆ ံုီးအေန္ ဖင ့ ္ သင္အ့လ ်ွာက္ွာီးအ့သွာ အ့က်ွာင့္ီးသည္ ယခငတကအ့္ရွာကခဲ  ဖူီးအ့သွာ အ့ပမီးခ်င့္ီး႐ုံး ိသည ့ ္ 

အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးမ်ွာီးကိို တ ီးစ္ွာီးအ့ပီးသည ့ ္ အ့က်ွာင့္ီးတစ္္အ့က်ွာင့္ီး့ ဖစ္လရ်င္ သင္ည္ အ့ပမီးခ်င့္ီးေခ်ကအ လက ွ်ာီးကိို ထည ့ ္တသင့္ီးရေ္ 

လိိုေပ္ည္။  

2B. ထပတိ ုီးအ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးတတင္ သင္ည္အိမ္အ့ထွာငစုေသစ္တစ္ခုသိိုေ မၾကွာအ့သီးမ က အ့့ ပွာင့္ီးအ့ရႊ႕လွာလ ်င္ 

သင္အ့့ ပွာင့္ီးအ့ရႊ႕လွာသည ့ ္ရကကစဲ၊ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ ယခင္အ့က်ွာင့္ီး့ ့ င ့ ္ ယခင္အ့က်ွာင့္ီး၏တည္အ့ေရွာတိိုေကိို 

အ့ဖွာ့့္ ပရမည္။  

 

1A 
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2C. သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ DPS သိ့ု ေိ အ့့ ပွာင့္ီးလွာသည ့ ္ အ့ကွ်ာင့္ီးသွာီးသစ့္္ ဖစ္လရ်င္ သင့္  အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ 

အ့ပမီးစ္ွာရင့္ီးအေထွာကအ ထွာီး ့ င ့ ္ လိပစွာအေထွာကအ ထွာီးတိိုေကိို တင့္ ပရေ္ လိိုသည္။ ၎ေ ပင္ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ လက္႐ုံး ိ DPS 

အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတစ္တ္ ီး့ ဖစ္ၿပ ီး မၾကွာအ့သီးမ ကမ  အ့့ ပွာင့္ီးအ့႐ုံးႊ႕လွာသူ့  ဖစ္ပါက (သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ အ့က်ွာင့္ီးတတင္ 

သင ့ ္လိပစွာအေထွာကအ ထွာီးကို့ ိတင့္ ပထွာီးၿပ ီး မဟိုတလရ ်င္) အဤေရွာတတင္ လိပစွာအေထွာကအထွာီးကိိုလည့္ီး တင့္ ပရန္လိ ုသည္။ 

ဤျ ဖစ္စတ ်ွာီး ့ င ့ ္ သင္ည္ သကဆ ု့င္ိ့ ခင့္ီး မ႐ုံး ိပါက အ့က်ီးဇူီး့ ပဳ၍ ေဆင ့ ္ 3 ကို့ ိဆက္က္ွာီးပါ။  သင္ည္ ဤစ္ွာပ႐ုံးကစွာတမ့္ီးမ်ွာီးကိို 

ယခိုတင့္ ပ ့ိ့ု င္ိ့ ခင့္ီးမ႐ုံး ိလ ်င္ အ့ဆွာင့္ီးရွာသ  သင ့ ္အကလီး အ့က်ွာင့္ီးစ္မတက  တတင္ ဤစ္ွာပ႐ုံးကစွာတမ့္ီးမ်ွာီးကိို တင့္ ပရန္လိ ုသည္္ု့ ိ

သ႐ိုံး ိထွာီးရေ္ လိိုသည္။ သင္ည္ အ့လ ်ွာက္ွာီးရန္အတတက္ ထပတိ ုီးစ္ွာရြကစွာတမ့္ီးမ်ွာီး (တပမွာ - ေိုပ္ိေ့္ီးမမအေထွာကအထွာီး သိိုေမဟိုတ္ 

အ့ပမီးစ္ွာရင့္ီး အေထွာကအထွာီးဘွာသွာ့ ပေ္) ကိို တင္န္လု့ေိပပါက “Would you like to add another verification document” 

(ေ ခွာီးသက္အ့သခံစ္ွာရြကစွာတမ့္ီးမ်ွာီး တငငင့္္ီးလို့ပိါသလွာီး) အ့မီးပခေ့္ီးတတင္ ဟိုတ္ဲ  ကိို အ့ရြီးခ်ယပါ (အ့ေွာက္ကတ ငမ္ပါ)   

သင္ည္ သင ့ ဖ္ိုေ့္ီး့ ဖင့္   အ့လ ွ်ာက္ွာီးမည္ဆု့ပိါက Upload (ဖဆိုငတငရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိၿပ ီးအ့ေွာက္ ဤစ္ွာပ႐ုံးကစွာတမ့္ီးမွ်ာီးကိို 

ဓွာတပံု ႐ုံးိိုက့္ ့ိ့ု ငိ္ည္။ 

 

3. အ့လ ်ွာက္ွာီး့ ခင့္ီး၏ အ့ေွာက္ပအပိိုင့္ီးတစ္ခုကိို ဆက္က္ွာီးရေ္ SchoolChoice Acknowledgement (ေ က္််ာင ္ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈဆို ဆငရ်ာ 

ြသဆြမွတ္  ပဳ  ခင္ ြး) ဟို အ့ခါင့္ီးစ္တတ ပ္ွာီးအ့သွာ ေ ပွာအ့ရွာင တ့်္ီးကိို ကလစ့္္ ့ ့ ပိပါ။ လိိုေပ္အ့သွာအ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို 

အ့့ ဖပါ။  
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3A: သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတတင္ DPS အ့က်ွာင့္ီးတစ္ခု၌ လက္ရိတကအ့္ရွာက္အ့အေသွာ အ့ပမီးခ်င့္ီးတစ္အ့္ယွာက္ရိၿပ ီး 

အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာတတင္ ယခအငဖ္ွာ့့္ ပထွာီး့ ခင့္ီးမရ ိပါက ဟိုတ္ဲ  ကိို အ့ရြီးၿပ ီး အ့ပမီးခ်င့္ီး၏ ေွာမညအ ျ ပည ့ ္ေစံ္ို ့ င ့ ္ အ့ပမီးသကၠရွာဇိ္ု 

့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။ 

 
 
 

3B. အ့ရ ႕ဆက္က္ွာီးၿပ ီး သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ လက္ရိတတင္ ေ ခွာီးအ့က်ွာင့္ီးခ႐ိုံးိုငတစ္ခုခိုအ့က်ွာင့္ီးမ  ့ င္ုတေ္္ စ္တ့္ီးစ္ွာီးအ့န္ ခင့္ီး 

သိိုေမဟိုတ္ ့ ့ င္ုတခံြျ ခင့္ီးရ ိမရ ိကိို ဟိုတက ြဲ   သိ့ု ေိမဟိုတ္ မဟိုတပါ ကိို အ့ရြီးခ်ယ့္ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ အ့့ ဖၾကွာီးအ့ပီးပါ။ 

 

 
 

3C.  အ့ရ ႕ဆက္က္ွာီးၿပ ီး သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ IEP ေစ္ ေစ္တတစ္ခု ရ ိမရ ိကို့ ိဟိုတက ြဲ   သိ့ု ေိမဟိုတ္ မဟိုတပါ ကိို 

အ့ရြီးခ်ယ့္ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ အ့့ ဖၾကွာီးအ့ပီးပါ။ သင္ည္ ဟိုတ္ဲ  ကိို အ့ရြီးခ်ယပါက သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ IEP မိတ ်ဴတငငင့္္ီးရေ္ 

လိိုေပ ည့္ ဖစ္္ည္။ 

 
 

3D: အ့ရ ႕ဆက္က္ွာီးၿပ  ေမိ့္ ပငပ အ့ေရွာခ်ထွာီးမမ ့ င ့ ္ ေခမဲ  သိိုေမဟိုတ ္အ့ဈီးအ့လ ်ွာ ထွာီးအ့သွာ ေစ္ွာီးေစ္ွာမ်ွာီးေတတက္ 

သတ ရတခ်က္ ကိိုကည  မမရ ိမရ ိ အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို အ့့ ဖဆိ့ု ပိါ။ 
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3E. အ့ရ ႕ဆက္က္ွာီးၿပ ီး သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးတတင္ အ့ေွာကပါလိိုေပ္ည ့ ္ အ့မီးပခေ့္ီးမ ွာ အ့ဖွာ့့္ ပထွာီးအ့သွာ 

အ့က်ွာင့္ီးတစ္အ့္က်ွာင့္ီးတတင္ တကအ့္ရွာက္အ့အေသွာ အ့ပမီးခ်င့္ီးတစ္္အ့ယွာကအ့္ယွာက္ရိမရ ိ အ့့ ဖဆိိုပါ။ ဟိုတ္ဲ  ဆိ့ု လိ ်င္ 

ေ မမြးခ်င္ ြး၏ န်ာမညအ ျ ပည  ္ြစ္ံို့ ့ င ့ ္ အ့ပမီးခ်င့္ီးတက္အ့ရွာကအ့္ေသည ့ ္ ေ က္််ာင္ ြးြမညတ္ိိုေကိို ့ ဖည ့ ္ပစ္ကပါ။  

 
 
3F. သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီး၏ မိခငဘွာသွာစ္ကွာီးကို့ ိအ့့ ပွာ့ ပပါ။ သင ့ ္အ့က်ွာင့္ီးသွာီးသည္ Spanish (စ္ပဆနစက္်ာြး) 

အ့့ ပွာၾကွာီးလ ်င္ ရ႐ုံး ိ ့ိ့ု ငိပါက သင္ည္ ပိိုေခ်ခ်က ွ်ာီးကို့ ိေဂၤလိပ္ သိိုေမဟိုတ္ စ္ပိန္ဘွာသွာစ္သည့္ ဖင ့ ္ အ့ရြီးခ်ယ့္ ့ိ့ ိုင္ည့္   

ေပခင့္  ေလမ့္ီးရ ိသည္။ 
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3G. လူမ် ိ ဳီး ့ င ့ ္ တိိုင့္ီးရင့္ီးသွာီးဆိ့ု ိငွ္ာ ေခ်ကအ လက ်ွာီးကိို အ့ကွ်ာင့္ီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ္အ့ရီးအ့ေရွာခ်ထွာီးမမဆိိုငွ္ာ ရည္ပ႐ုံးယခ်က ်ွာီးေတတက္ 

ေသံိုီး့ ပဳထွာီး့ ခင့္ီးမဟိုတဟ ု မ တ္ွာီးၿပ ီး လူမ် ိ ဳီး ့ င ့ ္ တိိုင့္ီးရင့္ီးသွာီးဆိ့ု ိငွ္ာ အ့မီးပခေ့္ီးမ်ွာီးကိို အ့့ ဖဆိိုပါ။  

 
 

3H. SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (ေ က္််ာင္ ြးေ ရ ြးခ်ယမႈဆဆိုငရ်ာ မဆဘ/ြိုပ္ဆန္ ြးသ ူေသဘ်ာတညူတခ်က္္) 

ကို့ ိအ့လ လွာသံိုီးသပပါ။ အ့က်ွာင့္ီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မဆိ့ု ငိွ္ာဝက္ဆ ု့ကိ္႐ုံး ိ အသဘွာတူည ခ်က္ို ၾကည ့ ္႐ုံးမရေ္ ယင့္ီးအ့ေရွာကိို 

အ့ရွာက္႐ုံး ိအ့စ္မည ့ ္ လင ့ ္ခိ္ ု ့ ့ိ့  ပ္ န္လု့သိည္။  သင္ည္ မိဘ/ေိုပ္ိေ့္ီးသ ူအ့က်ွာင့္ီးအ့ရြီးခ်ယ မ အသဘွာတညူ ခ်က္ို ဖတ္႐ုံးမၿပ ီးပါက 

ဟိုတက ြဲ  ကိို အ့ရြီးပါ။ အ့႐ုံး ႕ဆက္က္ွာီးရေ္ သင့္  ေမည္ ထည့္  တသင့္ီးၿပ ီး Next (ေ ႐ွိႏွ႕သို ဆ႔)  ကို့ ိ့ ့ ့ ပိပါ သိိုေမဟိုတ္ အ့ေွာငတစ္ခ် ိင န္တင္ 

အ့လ ်ွာကလ ႊ့ွာသိိုေ ့ ပန္လွာလို့လိ ်င္ Save Progress (တို ဆ ြးတက္မႈက္ို ဆ သဆမ္ ြးထ်ာြးရန္)  ကို့ ိ့ ့ ့ ပိပါ။   
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4. ြတည္  ပဳစ္်ာမ်က္္ ်ားႏ  ွ်ာ -  သင္၏ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မမ်ွာီးကို့ ိ့ ပန္လည္စစ္္အ့ဆီးၿပ ီးအ့ေွာက္ Submit (တင္ငြင္ ြးရန)္ ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။  
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5. သင္၏ အ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မမ်ွာီးကိို ့ ပန္လည္စစ္အ့္ဆီးရေ္ အ့ေွာကဆ ံုီး ေပခင ့ ္အေရီးတစ္ခု႐ုံး ိပါသည္ - ၎တို့ေိသည္ မ န္ေ္္အ့သွာ 

ေဆင ့ ္သတ ရတခ်က္ ေစ္ ေစ္တအတိိုင့္ီး ႐ုံး ိၿပ ီး အဤလ ်ွာက္ွာီးမမသည္ မ န္ေ္္အ့သွာ အ့က်ွာင့္ီးသ/ူသွာီးေတတက့္ ဖစ္္အ့ၾကွာင့္ီး 

အ့သခ်ွာအ့ေွာငလုပပါ။ ၿပ ီးတသွာီးပါက submit (တင္ငြင္ ြးရန္) ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။ 

ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈက္ဆို တင္ငြင္ ြးၿပတြးပါက္ သငြည္ ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးြအတက္္ ေ မ႐ွိႏြးခ်ယ္်ာြးေ သ်ာ ေ က္််ာင္ ြးမ််ာြးက္ို ဆ ၾက္ည  ္႐ွိႏႈ်ားႏ ို ဆင္၊   ပငဆင္ ်ားႏ ို ဆင္ 

သဆို႔မဟိုတ္ ပယဖက်္္ ်ားႏ ို ဆငမည  ္ ပငမစ္်ာမ်က္္ ်ားႏ  ွ်ာဆတသဆို႔   ပန္ေ ရ်ာက္က္ြ ်ာြးမည္  ဖစ္ြည္။  

Add New Student Application (ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးသစ္တစ္္ဥတြး ထပ္ည  ရ္န္) က္ို ဆ က္လစ္္ ်ားႏ  ွဆပ၍္ ြ ခ်ာြးေ က္််ာင္ ြးသ်ာြးတစ္္ဥတြးြအတက္ ္

ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈ ြသစ္တစ္ခိုက္ို ဆလည္ ြး ေဖနြ်ာြး  ပငမရ စ္တင္ေ လွ််ာက္္်ာြး်ားႏ ို ဆငမည္  ဖစ္ၿပတြး ေ က္််ာင္ ြးသ်ာြး၏ ြတန္ ြးေ ပၚ ေြ  ခခံ၍ 

ေ ြ်ာက္ပါေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယ္ ေ လွ််ာက္္်ာြးမႈဆို ဆငရ်ာ ညႊနၾက္်ာြးခ်က္မ််ာြးြတဆိုင္ ြး ဆက္္က္္ေ ဆ်ာင္မ႐ွိႏက္ပါ။ 
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စ္က္်ာြး၀ွက္္   ပန္ည္ြတမရတပါ 

 

အ့က်ွာင့္ီးအ့ပ႐ုံးီးခ်ယ မ အ့လ ွ်ာက္ွာီးအ့ရီးစ္ေစ္္ဲသိိုေ သင္ဝင္အ့ရွာက္ည ့ အ့္ပၚ မူတည္၍ သင္၏ စ္ကွာီးဝ က္ို ့ ပန္လည္္တ ရတေ္္ ေပခင ့ ္အေရီး 

့ ့ စ္ခု ႐ုံး ိသည္။ 

1. ေ က္််ာင္ ြးေ မ႐ွိႏြးခ်ယမႈဆို ဆငရ်ာ ေြက္်ာင္   - သင္ည္ ေ ီးအ့မီးလတ စ္ခုကို့သိံိုီး၍ အေကွာင့္  ့  ပဳလိုပခဲ  ကွာ သင္၏ မိဘဆင ့ ္ခံဝက္ဆ ု့ကိ္ 

ေခ်ကအ လက ်ွာီး သံိုီး၍ ဝင္အ့ရွာက္ွာီး့ ခင့္ီး မဟိုတလရ ်င္ သင ့ ္ေ ီးအ့မီးလလ ိပစွာကိို ထည ့ ္တသင့္ီး့ ခင့္ီး့ ဖင ့ ္ သင ့ ္ စ္ကွာီးဝ က္ို 

့ ပန္လည္္တ ရတ့္ ့ိ့ု ငိ္ည္။  
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2. မဆဘဆင  ္ခံဝက္ဘ္ ို ဆက္္ - သင္ည္ မိဘဆင ့ ္ခံဝက္ဆ ု့ကိ္ ေခ်ကအ လက ွ်ာီးကိို ေသံိုီး့ ပဳ၍ ဝင္အ့ရွာက္ွာီး့ ခင့္ီး့ ဖစ္လရ်င္ 

မိဘဆင ့ ္ခံဝက္ဆ ု့ကိ ရ သင္၏ အေကွာင့္  ဝင္အ့ရွာက္အ့ရီး ေခ်ကအ လက ွ်ာီးကိို ထိုတယ ူရေ္ Forgot your password 

(သင  ္စ္က္်ာြးဝွက္္ေ မ အသ်ာြးပါသလ်ာြး) သိ့ု ေိမဟိုတ္  Forgot your username (သင္၏ သံိုြးစစ္ြဲသ ူြမည္ကဆို ေ မ အသ်ာြးပါသလ်ာြး) 

ကိို ့ ့ ့ ပိပါ။ 

 


