
အန္လိုင◌္း 
စာရင◌္းသင◌္း
◌ျခင◌္း 
ေ◌က်ာင◌္းသား
သစ္

သည္ သင◌့ေ္ကလး
(မ်ား) 
ကုိေ◌က်ာင္◌းတင္စာ
ရင္◌းသင္◌းရန ္ 
အဆင္ေ◌◌ျပျမန္ဆန ္
ေ◌သာ 
နည္◌းလမ္◌းတစ္ခု
ကုိ 
ေ◌ပးကမ္◌းသည္။

ထပ္တိုးစာရင္◌းသင္
◌းအခ်က္အ လက္က ို 
သိလိပုါက (သုိ႔) 
အ န္လို င္◌း 
စာရင္◌းသင္◌းမႈ
ကုိ ◌ျဖည့◌ြ္စက္စဥ္ 
ေ◌မးြခန◌္းမ်ား 
(သုိ႔) 
◌ျပႆနာမ်ားရိွပါက 
သင◌့ေ္◌က်ာင္◌းကုိ 
ဆက္သ ယ္ပါ။  

1. ေ◌လာဂ့္အင္ 

🖱 အီးေ◌မးလ္တ င္ ေ◌ပးထားေ◌သာ လင◌့ခ္္ကို ေ◌က်ာင္◌း 
(သုိ႔) စာရင္◌းသင္◌း◌ျခင္◌း ဝနေ္◌ဆာင္မႈမ်ားမွ 
ပုိေ႔ပး◌ျခင္◌း◌ျဖစ္သည္ 

အကယ္၍သင္ အီးေ◌မးလ္မရရိွပါက စပန ္ (သုိ႔) ဂ်န႔္ 
ဖုိလ္ဒါထဲတင္ စစ္ၾကည့◌ပ္ါ               

*ျရးခ်ယ္မႈ/ဇုန ္ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားသည္ 
https://schoolchoice.dpsk12.org/ တင္ရွိေ◌သာ 
ေ◌ရးခ်ယ္မႈႏ◌ငွ◌့စ္ာရင္◌းသင္◌းမႈ ဝနေ္◌ဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ 
ဝင္ေ◌ရာက္ပါ

🖱 လင◌့ခ္္ကိုြဖင◌့ပ္ါ၊ ေဘရာက္ဇာ Chrome (သု◌႔ိ) Firefox 
ကုိသံ◌းုပါ 

ေ◌အာက္ပါစာရက္စာတမ္◌းမ်ားကုိ တငင္သြင္◌းရန ္ အဆင္သင◌့ထ္ားရိွပါ

🖱 တရားဝင္လိပ္စာ ေအထာက္အ ထား

🖱 ေ◌က်ာင္◌းသား(မ်ား) ေ◌ြမးစာရင္◌းအတည္◌ျပဳခ်က္

🖱 ကာကယ္ေ◌ဆးထုိးသည့◌ ္မွတ္တ မ္◌းမ်ား

၂။ ဘာသာစကားေ◌ရးခ်ယ္မႈ 

🖱 သင္◌ႏ◌စွ္သက္ေ◌သာ ဘာသာစကားကုိေ◌ရးခ်ယ္ပါ။ 

*အ န္လို င္◌းစာရင္◌းသင္◌း◌ျခင္◌းကုိ သင◌့ဘ္ာသာစကား◌ျဖင◌့ ္
ကူညီေ◌ဆာင္ရက္ေ◌ပးရန ္ သင◌့ေ္◌က်ာင္◌းထံ ေ◌ခၚဆုိပါ။

၃။ အီလေက္ထ ရာနစ္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္

သင္၏ “အီလေက္ထ ရာနစ္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္” ကုိပီသြစာထုိးပါ 

🖱 Submit (တငင္သြင္◌းမည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။ 

ဝင္◌းဒိးုအသစ္တစ္ခု ြပင◌့လ္ာမည္

🖱 Begin (စမည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။

*၆၀ မိနစ္ၾကာ လပ္ုေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းမရိွပါက 
သင◌့ဝ္င္ေ◌ရာက္မႈအပုိင္◌း အခိ်န◌္ျပည့◌သားလိမ့◌မ္ည္။ 
သင္သည္ ထက္သ ားၿပီး ေ◌နာက္တ စ္ခ်ိန္မ ွ◌ျပန္လုပ္ရန ္ လိအုပ္ပါက သိမ္◌းရန ္ 
အမွတ္ရပါ။ သိမ္◌းထားေ◌သာ ေ◌လွ်ာက္လ ႊ◌ာသုိ႔ျပနင္သြားရန ္ 
သင◌့အီ္းေ◌မးလ္တ င္ ေ◌ပးထားေ◌သာ လင◌့ခ္္ကိုအသံ◌းု◌ျပဳပါ။ 

အန္လိုင◌္းစာရင◌္းသင◌္း◌ျခင◌္းကုိ ဝငေ္◌ရာက္မည္

https://schoolchoice.dpsk12.org/


 ေ◌လွာ်က္လ ႊ◌ာ◌ျဖည့◌ြ္စက္◌ျခင◌္း

၄။ HOUSEHOLD TAB (အိမ္ေ◌ထာင္ုစ  အပုိင◌္း) 

အပုိင္◌းတစ္ခုစီတင္ အခ်က္အ လက္မ်ား ◌ျဖည့◌သင္◌းပါ

🖱 Home Phone (အိမ္ဖုန◌္းနပံါတ္)

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းသုိ႔ သားရန ္ Next (ျနာက္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

🖱 Student’s Primary Residence (ျက်ာင္◌းသား၏ 
မူေလနထုိင္ရာအရပ္)

လိပ္စာသည္ ေ◌အာက္ည ႊန◌္ျပမႈ ရလဒ္မ်ားတင္ မပါရိွပါက 
သက္ဆ ိုင္ရာအကက္အ တင္◌း လိပ္စာကုိ ရုိက္ထ ည့◌ပ္ါ။

🖱 Upload proof of address (လိပ္စာေအထာက္အ ထားကုိ 
တငင္သြင္◌းမည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ၊ သင္၏ တရားဝင္ 
လိပ္စာေအထာက္အ ထားကုိ တငင္သြင္◌းပါ

(အိမ္ငွားစာခဳ်ပ္၊ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ေအထာက္အ ထား၊ ဂက္စ္၊ ေ◌ရ၊ 
(သုိ႔) ေ◌ကဘယ္တ ို႔က့ဲသုိ႔ သံ◌းုစဲြ◌မႈ 
ေ◌ေြငတာင္◌းခံလႊ◌ာ)  

အိမ္ေ◌ထာင္ုစ အပုိင္◌းကုိ ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌သာအခါ

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းကုိသားရန ္ Save/Continue 
(သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။

သင္သည္ အပုိင္◌းအားလံ◌းုကုိ ◌ျဖည့◌ြ္စက္က ာ 
သိမ္◌းၿပီးသည္◌ႏ◌ငွ◌့ ္အပုိင္◌း(မ်ား) သည္ အျပာေ◌ရာင္ မွ 
အစိမ္◌းေ◌ရာင္သို႔ ေ◌◌ျပာင္◌းသားလိမ့◌မ္ည္။ 

 ၅။ PARENT TAB (မိဘ အပုိင◌္း) 

*ျက်ာင္◌းသားႏ◌ငွ◌့ ္အတေူ◌နထုိင္ေ◌သာ မိဘ/အပု္ထိန◌္းသူကုိ 
ထည့◌သင္◌းရမည္။

အပုိင္◌းတစ္ခုစီတင္ အခ်က္အ လက္မ်ား ◌ျဖည့◌သင္◌းပါ

🖱 Demographic (လဦူးေ◌ရဆုိင္ရာ)

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းသုိ႔ သားရန ္ Next (ျနာက္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

🖱 Contact Information (ဆက္သ ယ္ရန ္ အခ်က္အ လက္)

🖱 Save/Continue (သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

✔ အစိမ္◌းေ◌ရာင္ အမွန◌္ျခစ္ အမွတ္အ သားတစ္ခုက 
အပုိင္◌းအားလံ◌းုသည္ ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌ၾကာင္◌းကုိ 
ေ◌ဖာ◌◌္ျပသည္ 

မိဘမ်ား/အပု္ထိန◌္းသူမ်ား အားလံ◌းုထည့◌သင္◌း◌ျခင္◌း 
ၿပီးေ◌သာအခါ

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းကုိသားရန ္ Save/Continue 
(သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။



ဆင့◌ြ္ပား အိမ္ေ◌ထာင္ုစ မ်ား 

ေ◌က်ာင္◌းသား၏ မူေလနထုိင္ရာေ◌နရာတင္ မိဘ/အပု္ထိန◌္းသူ 
တစ္ေ◌ယာက္ေ◌နထုိင္◌ျခင္◌း မရိွပါက ထုိအကက္က ို 
အမွန္မျခစ္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့ ္◌ျပသပါ။

အကယ္၍ ေ◌က်ာင◌္းသား(မ်ား) သည္ ဤအုပ္ထိန◌္းသူႏ◌ငွ့◌ ္
အခိ်န္ပိုင◌္း အတူေ◌နထုိင္ပါက

🖱 လိပ္စာႏ◌ငွ◌့ ္ဖုန◌္းနပံါတ္က ို ထည့◌သင္◌းပါ

လိပ္စာသည္ ေ◌အာက္ည ႊန◌္ျပမႈ ရလဒ္မ်ားတင္ မပါရိွပါက 
သက္ဆ ိုင္ရာအကက္အ တင္◌း လိပ္စာကုိ ရုိက္ထ ည့◌ပ္ါ။

အကယ္၍ သငက္သြည္ ဤအုပ္ထိန◌္းသူ၏ လပိ္စာကုိ ေမပးလိပုါက

🖱 ထုိအကက္က ို အမွန◌္ျခစ္ပါ I will not provide an 
address for this parent (ကၽႏ◌◌္ပု္သည္ ဤမိဘ၏ 
လိပ္စာကုိ ေ◌ပးကမ္◌း◌ျခင္◌းမျပဳလိပုါ)

◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးသည္◌ႏ◌ငွ◌့္

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းသုိ႔ သားရန ္ Next (ျနာက္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

🖱 ဆကက္သြ ယ္ရန ္ အခ်က္အ လက္က ို ထည့◌သင◌္းပါ  

🖱 ၿပီးသားလွ်င္ Save/Continue (သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) 
ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

၆။ EMERGENCY CONTACT TAB (ေအရးေ◌ပၚဆကက္သြ ယ္မႈ 
အပုိင◌္း) 

ေအရးေ◌ပၚဆက္သ ယ္ရမည့◌ ္တစ္ဦးကုိထည့◌သင္◌းရန ္ 
စဥ္◌းစားပါ 

🖱 Add New Emergency Contact 
(ေအရးေ◌ပၚဆက္သ ယ္ရမည့◌သူ္ အသစ္ထည့◌မ္ည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

အပုိင္◌းတိငု္◌းတင္ အခ်က္အ လက္မ်ား ◌ျဖည့◌သင္◌းပါ

🖱 Demographics (လဦူးေ◌ရစာရင္◌းအခ်က္အ လက္)

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းသုိ႔ သားရန ္ Next (ျနာက္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

🖱 Contact Information (ဆက္သ ယ္ရန ္ အခ်က္အ လက္)

🖱 Save/Continue (သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

✔ အစိမ္◌းေ◌ရာင္ အမွန◌္ျခစ္ အမွတ္အ သားတစ္ခုက 
အပုိင္◌းအားလံ◌းုသည္ ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌ၾကာင္◌းကုိ 
ေ◌ဖာ◌◌္ျပသည္ 

ေအရးေ◌ပၚဆက္သ ယ္ရမည့◌ ္သူမ်ားအားလံ◌းု 
ထည့◌သင္◌းၿပီးသည့◌အ္ခါ

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းကုိသားရန ္ Save/Continue 
(သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။



 ၇။ STUDENT TAB (ျက်ာင◌္းသား အပုိင◌္း)

🖱 Add New Student (ျက်ာင္◌းသားသစ္ထည့◌မ္ည္) 
ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

စာရင္◌းသင္◌းမည့◌ ္ေ◌က်ာင္◌းသားတိငု္◌းအတက္ 
အပုိင္◌းတိငု္◌းတင္ အခ်က္အ လက္မ်ား ထည့◌သင္◌းပါ။ 

🖱 Student Age Verification (ျက်ာင္◌းသား 
အသက္အ တည္◌ျပဳခ်က္) - ေ◌ြမးြဖားေ◌သာ 
စာရက္စာတမ္◌း၊ ဥပမာ၊ ေ◌ြမးစာရင္◌း၊ 
ေ◌ဆးရံ◌မွုတ္တ မ္◌းမ်ား၊ ေ◌ရဖ်န◌္း◌ျခင္◌းမဂၤလာ 
မွတ္တ မ္◌း၊ ◌ႏ◌ိငု္ငံကူးလက္မွတ္

🖱 Immunizations (ကာကယ္ေ◌ဆးထုိး◌ျခင္◌းမ်ား) - 
မွတ္တ မ္◌းမ်ား တငင္သြင္◌းပါ

⭐ ေ◌ဝမ်ွထားေ◌သာ အပု္ထိန◌္းမႈ - ေ◌က်ာင္◌းသားသည္ 
အပု္ထိန◌္းသူႏ◌စ္ွဦးစလံ◌းုႏ◌ငွ◌့ ္သီး◌ျခား◌ျဖစ္ေ◌သာ 
အိမ္ေ◌ထာင္ုစ မ်ားတင္ ေ◌နထုိင္ပါက Secondary 
Household (ဆင◌့ြ္ပားအိမ္ေ◌ထာင္ုစ ) အကက္က ို 
Relationships - Parent/Guardians (ေတာ◌စ္ပ္ပံ◌မ်ုား - 
မိဘ/အပု္ထိန◌္းသူမ်ား) အပုိင္◌းတင္ အမွန◌္ျခစ္ပါ။

✔ အစိမ္◌းေ◌ရာင္ အမွန◌္ျခစ္ အမွတ္အ သားတစ္ခုက 
အပုိင္◌းအားလံ◌းုသည္ ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌ၾကာင္◌းကုိ 
ေ◌ဖာ◌◌္ျပသည္ 

ေ◌က်ာင္◌းသားအပုိင္◌း ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌သာအခါ

🖱 ေ◌နာက္အ ပုိင္◌းကုိသားရန ္ Save/Continue 
(သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။

သင္ယခုထက္လ ိုက္ၿပီး ေ◌နာက္တ စ္ေ◌န႔တင္ ◌ျပန္လာ၍ 
ေ◌က်ာင္◌းသားအပုိင္◌းကုိ ◌ျဖည့◌ြ္စက္လ ိုပါက Save/Continue 
(သိမ္◌း/ဆက္လ ုပ္မည္) ကုိႏ◌ွပိ္ရန ္ အမွတ္ရပါ။ 
ယခုအထိထည့◌သင္◌းထားေ◌သာ အခ်က္အ လက္အ ားလံ◌းုကုိ 
သိမ္◌းလိမ့◌မ္ည္။

၈။ COMPLETED TAB (ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌သာ အပုိင◌္း)

🖱 Online Registration Summary 
(အ န္လို င္◌းစာရင္◌းသင္◌း◌ျခင္◌း အက်ဥ္◌းခဳ်ပ္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ
PDF သည္ ဝင္◌းဒိးုအသစစ္တြင္ ြပင◌့လ္ာလိမ့◌မ္ည္

🖱 သင◌့အ္ခ်က္အ လက္က ို ◌ျပန္သ◌ံးုသပ္ပါ

🖱 သင◌့မွ္တ္တ မ္◌းအတက္ Online Registration 
Summary PDF (အ န္လို င္◌းစာရင္◌းသင္◌း◌ျခင္◌း 
အက်ဥ္◌းခဳ်ပ္ PDF) မိတဴၱကုိသိမ္◌းၿပီး ပရင◌့ထု္တ္ပါ၊ 
(သုိ႔) အီးေ◌မးလ္ပို႔ပါ

                        
🖱 ဝင္◌းဒိးုကုိပိတ္ပါ၊ Completed (ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌သာ) 

အပုိင္◌း သုိ႔ျပနင္သြားပါ

*မပါရိွေ◌သးေ◌သာ (သုိ႔) မမွန္ကနေ္◌သာ အခ်က္အ လက္မ်ားကုိ 
ဖန္သား◌ျပင္ထိပ္ရွိ အပု◌ငိ္◌းအကန႔္ ကုိႏ◌ွပိ္ကာ Edit (ျပင္မည္) 
ကုိေ◌ရးခ်ယ္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့ ္အမွန◌္ျပင္ဆင္◌ႏ◌ိငု္သည္။

အပုိင္◌းအားလံ◌းုကုိ ◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌သာအခါ

🖱 Submit (တငင္သြင္◌းမည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ။

🖱 Confirm (အတည္◌ျပဳမည္) ကုိႏ◌ွပိ္ပါ

အန္လိုင◌္း စာရင◌္းသင◌္း◌ျခင◌္းကုိ ယခု◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးပါၿပီ
 
သင္သည္ အ န္လို င္◌း စာရင္◌းသင္◌း◌ျခင္◌း 
◌ျဖည့◌ြ္စက္ၿပီးေ◌ၾကာင္◌း အီးေ◌မးလ္ 
အသိေ◌ပးခ်က္တ စ္ေ◌စာင္ ရရိွလိမ့◌မ္ည္


