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အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းမ်ား
စာရင္းသြင္းရန္လမ္းညႊန္
စာ
အလယ္တန္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားစာရင္း
DPS တြင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း� 3

Denver Green ေက်ာင္း Northfield

STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Lake

စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ Schoolchoice����������������� 4

Denver Justice အထက္တန္းေက်ာင္း

STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Sunnyside

ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား��������������������������������� 6

Denver ဘာသာစကားေက်ာင္း – Gilpin
Campus

အသစ္ West အထက္တန္းေက်ာင္း

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ���������������������������������������10
သင့္ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ို
ကိုက္ညီေစျခင္း့္ ����������������������������������������12
ခရိုင္ေျမပံု ������������������������������������������������16

Denver အႏုပညာသင္တန္းေက်ာင္း
Denver ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာ
ေရးဒီဇိုင္း ေက်ာင္း

အသစ္ West အလယ္တန္းေက်ာင္း

အေရွ႕ေတာင္

DELTA အထက္တန္းေက်ာင္း

Dora Moore

Denver Green ေက်ာင္း အေရွ႕ေတာင္

DSST- Cole အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST- Cole အလယ္တန္းေက်ာင္း

Denver ဘာသာစကားေက်င္း – Whiteman
ပရ၀ုတ္

အေရွ႕ေျမာက္ အေ၀း

DSST- Conservatory Green အထက္တန္း
ေက်ာင္း

DSST- Byers အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST- Byers အလယ္တန္းေက်ာင္း

Montbello ရွိ DCIS

DSST- Conservatory Green အလယ္တန္း
ေက်ာင္း

George Washington အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST- Montview အထက္တန္းေက်ာင္း

Hamilton အလယ္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ မူေဘာင္တြင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ာ������������������������������������������18

Collegiate ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း အကယ္ဒမီ
Dr. Martin Luther King, Jr. ကနဦးပညာ
ေရးေကာလိပ္
DSST- Green Valley Ranch အထက္တန္း
ေက်ာင္း

DSST- Montview အလယ္တန္းေက်ာင္း
East အထက္တန္းေက်ာင္း

Grant Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္း
Highline အကယ္ဒမီ - Southeast ေက်ာင္း

DSST- Green Valley Ranch အလယ္တန္း
ေက်ာင္း

Emily Griffith အထက္တန္းေက်ာင္း

Hill Campus သိပၸံႏွင့္ အႏုပညာသင္တန္း
ေက်ာင္း

Manual အထက္တန္းေက်ာင္း

Merrill အလယ္တန္းေက်ာင္း

Noel Campus ရွိ DSST အလယ္တန္းေက်ာင္း

McAuliffe အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္း

Place Bridge အကယ္ဒမီ

McAuliffe Manual အလယ္တန္းေက်ာင္း

Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူျခင္း
ေက်ာင္း

Farrell B. Howell
Florida Pitt Waller
KIPP Northeast Denver ေခါင္းေဆာင္မႈ
အကယ္ဒမီ
KIPP အေရွ႕ေျမာက္ Denver အလယ္တန္း
ေက်ာင္း
Legacy Options အထက္တန္းေက်ာင္း
Marie L. Greenwood အကယ္ဒမီ
McGlone အကယ္ဒမီ

Morey အလယ္တန္းေက်ာင္း
Northfield အထက္တန္းေက်ာင္း
Odyssey Denver ေက်ာင္း

Slavens ေက်ာင္း
South အထက္တန္းေက်ာင္း

PREP အကယ္ဒမီ

Thomas Jefferson အထက္တန္းေက်ာင္း

RiseUp ဥပစာေက်ာင္း

အေနာက္ေတာင္

Whittier
William (Bill) Roberts

Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္း
Denver ၏ American Indian အကယ္ဒမီ

Montbello အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္
နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

အေနာက္ေျမာက္

Bear Valley အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္း

Noel Community အႏုပညာသင္တန္းေက်ာင္း

AUL Denver

Denver ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာေရးစင္တာ

Bryant Webster ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးအသံုးျပဳ
ECE-8 ေက်ာင္း

DSST- College View အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST- College View အလယ္တန္းေက်ာင္း

CEC ကနဦးပညာေရးေကာလိပ္

Excel အကယ္ဒမီ – Denver

Colorado အထက္တန္းေက်ာင္း
ေထာက္ပံ့ – Osage

Florence Crittenton

Compassion Road အကယ္ဒမီ

John F. Kennedy အထက္တန္းေက်ာင္း

Northeast ကနဦးေကာလိပ္
Omar D. Blair
အသစ္ Robert F. Smith STEAM Academy
STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Green Valley
Ranch
STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Montbello
STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Rise
Vista အကယ္ဒမီ

အေရွ႕ေျမာက္ အနီး
Bruce Randolph

Colorado အထက္တန္းေက်ာင္း
ေထာက္ပံ့ – GES
Contemporary Learning အကယ္ဒမီ
The CUBE
Wyman ရွိ ၂၁ ရာစုသင္ယူမႈအတြက္ Denver
စင္တာ
Denver ကိုယ္ေတြ႔အသံုးခ် သင္ၾကားေရး
ေက်ာင္း

5280 အထက္တန္းေက်ာင္း

Denver Montessori
အငယ္တန္း/အႀကီးတန္း အထက္တန္းေက်ာင္း
Denver အြန္လိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း
Girls Athletic Leadership အထက္တန္း
ေက်ာင္း
Girls Athletic Leadership အလယ္တန္း
ေက်ာင္း
Lake အလယ္တန္းေက်ာင္း
North အထက္တန္းေက်ာင္း
North အထက္တန္းေက်ာင္း ထိေတြ႕
လုပ္ေဆာင္မႈ စင္တာ
Skinner အလယ္တန္းေက်ာင္း

Compass အကယ္ဒမီ

Grant Ranch
Kepner Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္း
KIPP Denver ေကာလိပ္
KIPP Sunshine Peak အကယ္ဒမီ
Kunsmiller အႏုပညာသင္တန္းေက်ာင္း
Wyatt အကယ္ဒမီ
STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Federal

STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Kepner
STRIVE Prep – SMART အကယ္ဒမီ
STRIVE ျပင္ဆင္မႈေက်ာင္း – Westwood
Summit အကယ္ဒမီ

စာရင္းသြင္းလမ္းညႊန္တြင္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လမ္းညႊန္ပံုႏွိပ္ၿပီးကတည္းက ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ DPS
ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လမ္းညႊန္တစ္ခု ျဖစ္ရန္မရည္ရြယ္ပါ။ DPS သည္ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါရွိေသာ ျပင္ပေၾကာ္ျငာ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔) ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ တာ၀န္မယူပါ။

2

DPS တြင္ေက်ာင္းတစ္
ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မိသား

ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခဲြေသာ ေက်ာင္းမ်ား

DPS ႏွင့္သူ၏ ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ လည္ပတ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ပံ့ပိုးမႈတ႔ိုကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။
■

ဘုတ္အဖဲြ႕ႏွင့္ Colorado ပညာေရးဌာနမွ အဆင့္ေပးထားေသာ

စုမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ဆန္းသစ္တီထြင္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ၀န္
ထမ္းမ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ရသံုးေငြမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏

အတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးကိုက္ညီရန္ လိုက္ေလ်ာ

က္စီအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး

ညီေထြမႈကို တိုးျမွင့္ေပးထားသည္။

ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အမွန္ပင္ယံုၾကည္သည္။ သင္၏ေက်ာင္းကို စတင္

အခ်ိဳ႕ခရိုင္မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ DPS ပညာေရး

■

ခရိင
ု မ
္ ွ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီးျခားသင္ယမ
ူ ႈ
ပံစ
ု ံ (သိ)႔ု ပညာေရးလိအ
ု ပ္ခ်က္ (သိ)႔ု ဘံစ
ု တ
ိ ၀
္ င္စားမႈဧရိယာ

ရွာေဖြေသာအခါ စဥ္းစားရမည့္အရာမ်ားကို ေအာက္
တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ရွေ
ိ သာေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ရပ္ကြ

ဦးစြာပထမ သင္၏ရပ္ကြက္ေက်ာင္း ကိုအနီးကပ္
ေလ့လာပါ။ သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိတြင္
တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏
ရပ္ကြက္ေက်ာင္း (သို႔) နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းတြင္ က်ိ
န္းေသေနရာတစ္ေနရာ ရရွိမည္။ သင္၏ရပ္ကြက္ေ
က်ာင္းကို သိရွိရန္ သင့္လိပ္စာကို schoolfinder.

ေရး ေပးရန္ အေလးေပးေသာ သံလိုက္ေက်ာင္းမ်ား (သို႔)

dpsk12.org တြင္ရိုက္ထည့္ၿပီးသိရွိႏိုင္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ သင္ယခုတက္ေရာက္ေနေသာ
ေက်ာင္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို
စိတ္ဝင္စားပါက သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို
စူးစမ္းရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုရွိသည္■

က္ျပင္ပတြင္ ေနထိင
ု ေ
္ သာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သယ္ယပ
ူ ေ
႔ုိ ဆာင္
အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ အႏုပညာအာရံု
စိုက္မႈ၊ Montessori, ျမင့္မားေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီ၊
ႏွင့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး ေက်ာင္းမ်ား (သို႔) အစီအစဥ္မ်ား။

အစိုးရေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ား

လြပ္လပ္စြာ လည္ပတ္ေသာ ျပည္သူ႔ေက်ာင္းမ်ားကို လြပ္လပ္
ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမႈဳးမ်ား ဘုတ္အဖဲြ႕မွ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။
■

အတြက္ တာ၀န္ရွိၿပီးလွ်င္ ျပည္နယ္မွစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္း
မ်ား၏ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အတိုင္းလိုက္နာ
သည္။

ဤစာရင္းသြငး္ လမ္းညႊနတ
္ င
ြ ္ DPS အတြငး္ ရွေ
ိ သာ
မူလတန္းေက်ာင္းတိင
ု း္ ၏ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္သယ
ြ ္

■

ရန္လပ
ိ စ
္ ာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား အပါအဝင္ အခ်က္

ေဒသမ်ားအလိုက္ ငါးပိုင္း ပိုင္းထားသည္။
■

schoolfinder.dpsk12.org ကို၀င္ေရာက္ပါ။
သင္သည္ ေက်ာင္းမ်ားကို လိပ္စာ၊ အစီအစဥ္မ်ား
(သို႔) အကၡရာစဥ္အလိုက္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

■

သင္စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေ
ျပာဆိုပါ။ ေက်ာင္းဦးေဆာင္သူမ်ားႏွႈ့္ စကားေျပာဆို
ျခင္းထက္ ေကာင္းေသာအခြင့္အေရးမရွိပါ။ ပိုမိုသိလို
ပါက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီကို ဆက္သြယ္ပါ။

သင္သည္ သင္စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္
ၿပီးသည္ႏွင့္ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စုစည္းစာရင္းသြင္းမႈ
စနစ္ျဖစ္ေသာ SchoolChoice သို႔၀င္ေရာက္ရန္ အဆင္
သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ ေနာက္လာမည့္ SchoolChoice ၀င္းဒိုးသည္
ဇန္န၀ါရီ ၁၅ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ျဖစ္ပါမည္။

ေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရးအစီအစဥ္
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအေျခခံမူ၀ါမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီ

အလက္မ်ားပါရွိသည္။ သင့္ရွာေဖြမႈကို လြယ္ကူစြာစုစ
ည္းႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕၏ေယဘုယ်

ေထာက္ပံ့ေက်ာင္း အားလံုးသည္ DPS ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕

ေထြမႈရွိသည္။
■

ေထာက္ပံ့ေက်ာင္း အားလံုးသည္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသား
အားလံုးကို မွ်တစြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ တာ၀န္ယူသည္။ အခ်ိဳ႕
ေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ တစ္ခုကို၀န္ေဆာ
င္မႈေပးသည္ (သို႔)သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္
ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးသည္။

လမ္းေၾကာင္း ေက်ာင္းမ်ား
■ လမ္းေၾကာင္း ေက်ာင္းမ်ား ကို ျပည္နယ္ (သို႔) ေထာက္ပံ့ေရးမွ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ လမ္းေၾကာင္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား ဒီပလိုမာႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေနာက္ပိုင္း အခြင
့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ ပညာေ
ရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးကမ္းသည္။ လမ္းေၾကာင္း
ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ပံုမွန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္စာလွ်င္ ႏွစ္
စဥ္၌ ခရက္ဒစ္ပိုမို ရယူႏိုင္ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးသည္။

ပိုမိုသိလိုပါက စာမ်က္ႏွာ ၄ ကိုၾကည့္ပါ။
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စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ SCHOOLCHOICE
ဝက္ဘ္ဆိုက္- SchoolChoice.dpsk12.org
ဖုန္း- ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၉၃

DPS သည္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး၌ Denver တြင္ေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို သာတူညီမွ် ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိ

လုပ္ေဆာင္ပံု

သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ သူတို႔၏ရပ္ကြက္

သင့ေ
္ က်ာင္းသားအတြက္

ေက်ာင္း (သို႔) သူတို႔၏ စာရင္းသြင္းဇုန္တြင္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ စာရင္းသြင္းမႈ

အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းကို ရွာပါ

ကိုရရန္အာမခံသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြ
င္ မတူေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္လိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္း
စာရင္းသြင္း စနစ္ျဖစ္ေသာ SchoolChoice သို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ DPS အစီအစဥ္

■

လက္ကိုင္ဖုန္းတြင္ အလြယ္တကူ
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း School
Finder ကို schoolfinder.
dpsk12.org တြင္သံုးပါ။

■

စာရင္းသြင္းရန္လမ္းညႊန္ကို ဖတ္ပါ

■

ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပါ

တစ္ခုတြင္ရွိေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈကို အာမ မခံႏုိင္ပါ၊
မူႀကိဳမိသားစုမ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည္။

သင့္ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကိုရွာပါ
အကယ္၍သင္သည္

Denver

မေရြးခ်ယ္ရေသးဘဲ
သြင္းရန္

လိုအပ္ပါက

တိုက္ရိုက္

တြင္ေနထိုင္ၿပီး

သင့္ေက်ာင္းသားကို
သင့္လိပ္စာႏွင့္

စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။

schoolfinder.dpsk12.org

သင့္ရပ္ကြက္
ကိုက္ညီမႈရွိေသာ

သင္၏

သို႔၀င္ေရာက္ပါ။

နယ္နမိတ္ေက်ာင္းကို

လက္ရွိေက်ာင္းႏွစ္အတြက္

စာရင္း

ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကို

ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကို
စာရင္းသြင္းလိုပါက

သတ္မွတ္ရန္

သင့္ SchoolChoice ေလွ်ာက္လာႊ ကို

ေက်ာင္းအပ္သည့္

အြနလ
္ င
ုိ း္ တြငတ
္ င္သင
ြ း္ ၍
ေလွ်ာက္ထားပါ

ေန႔မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား အတြက္ေက်ာင္းရံုးခန္းကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။
Denver ၏အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သီးသန္႔ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အတြက္
သာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ေက်ာင္းတြင္က်ိန္းေသ တစ္ေနရာရေအာင္ စာရင္းသြင္း
မႈ ဇုန္မ်ားျဖင့္ (သို႔) ပထ၀ီေဒသမ်ားအလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ zoneအကယ္၍သင္သည္
Denver သို႔မၾကာမီက ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၿပီး သင္သည္ ယခု စာရင္းသြင္းမႈဇုန္ အတြင္းတြင္
ေနထိုင္ပါက (သို႔) သင္သည္လက္ရွိေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ သင့္ရပ္ကြက္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္

တက္ေရာက္လိုပါက

■

အေကာင့္တစ္ခုကို dps.schoolmint.

■

ဇန္နဝါရီ ၁၅ မွ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၁
တြင္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူစဥ္ အေကာင့္
သို႔ ဝင္ေရာက္၍ သင္ႏွစ္သက္ရာ
ေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ

■

ဇန္နဝါရီ ၁၅ မွ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ ညေန
၄ နာရီအထိ အခ်ိန္မေရြး တင္သြင္း
ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္တစ္ခုကိုဖန္တီး၍

dps.schoolmint.net/signin သို႔ေလာ့ဂ္အင္လုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို ျဖည့္စြက္ပါ။

SCHOOLCHOICE
အကယ္၍သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းသားကို ရပ္ကြက္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ DPS ေက်ာင္း

net/signin တြင္ဖန္တီးပါ

တစ္ေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္ သင္ေလာေလာဆယ္ တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္း) ကို ေနာက္
ေက်ာင္းႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္လိုပါက သင္သည္ SchoolChoice တြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သည္။ SchoolChoice လုပ္ေဆာင္စဥ္ မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္သ
က္ရာေက်ာင္းမ်ား စာရင္းပါေသာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းရမည္။ DPS သည္ ထိုႏွ

သင့္ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ရန္

စ္သက္ရာ ေက်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေက်ာင္း၏ဝင္ခြင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရႏိုင္ေသာ

စာရင္းသြင္းပါ

ေနရာမ်ားေပၚတြင္လည္း တိုက္ဆိုင္ၾကည့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စနစ္ကို ေက်ာင္းသားအမ်ား
ဆံုး အေရအတြက္သည္ သူတို႔အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္
ဖန္တီးထားသည္။
၂၀၂၁-၂၀၂၂
၁၅

မွ

ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္

ေဖေဖၚ၀ါရီ

၁၆၊

၂၀၂၁

SchoolChoice

၏အဆိုင္း

တြင္ျပဳလုပ္ေပးမည္။

၁

သည္

သင္အေကာင့္တစ္ခုကို

ဇန္န၀ါရီ
ဖြင့္ၿပီး

dps.schoolmint.net/signin တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ဝင္းဒိုးကာလအတြင္း အခ်ိန္မေရြး
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
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■

၂၀၂၁ မတ္လကုန္တြင္ သင့္ေက်ာင္း
ေနရာခ်မႈ ရလဒ္မ်ား ကိုရရွိမည္

■

၂၀၂၁-၂၂ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ စာရင္း
သြင္းရန္ ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ

SCHOOLCHOICE
အဓိကရက္မ်ား
ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၁
SchoolChoice အဆိုင္း ၁
ေလွ်ာက္လႊာဖြင့္ရက္
ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၁
SchoolChoice ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ညေန ၄ နာရီတြင္ပိတ္မည္။
မတ္လကုန္၊ ၂၀၂၁
မိသားစုမ်ားကို ေက်ာင္းေနရာခ်မႈ
အသိေပးမည္
ဧၿပီလဆန္း၊ ၂၀၂၁
SchoolChoice အဆိုင္း ၂
ေလွ်ာက္လႊာဖြင့္ရက္
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ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား
တစ္ဦးခ်င္းစိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈျဖင့္

တစ္ဆင့္တိုးမႈ

(AVID)

သည္

အထူးသျဖင့္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္

အစဥ္အလာအရ လံုေလာက္စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာအုပ္စုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာလိပ္လမ္းေၾကာင္း
အတြက္ထားေပးေသာ K-၁၂ ေကာလိပ္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈစနစ္ျဖစ္သည္။ အဓိကနည္းဗ်ဴဟာမွာ အခြင့္အလမ္းကြာ
ဟမႈကို ပိတ္ဆို႔ရန္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ AVID ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏အလားအလာကို ျပည့္၀ေစရန္ ပညာ
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးပံ့ပိုးမႈတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထားရွိရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ AVID သည္ေက်ာင္း
သားမ်ားကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ဗဟုသုတမ်ားကို
ရရွိေစ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား သူတို႔၏ပညာေရးကို ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ စြမ္းအားမ်ားရရွိေစရန္ အလယ္တန္းေနာက္ပိုင္း
ေအာင္ျမင္မႈ ကိုျပင္ဆင္ေပးသည္။

အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်မႈ (AP) အတန္းမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာလိပ္အတြက္ျပင္ဆင္ရာ
တြင္ ေကာလိပ္ကဲ့သို႔ အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ တိက်ခိုင္မာစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ AP သည္ေကာလိပ္ဘုတ
္အဖဲြ႕မွ ဖန္တီးထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဲြ႕ႀကိဳေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု ေယဘု
ယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စံခ်ိန္မီ သင္တန္းမ်ားကိုေပးသည္။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ AP စာေမးပဲြအမွတ္မ်ား
ကို အရည္အခ်င္းမီရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခရက္ဒစ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ၀င္ေရာက္ရာ
တြင္ အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားမႈကို ရရွိ၍သူတို႔၏ ေကာလိပ္ႏွစ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္မႈကို သက္သာေစသည္။

အငယ္တန္း သီးသန္႔အရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ (JROTC) သည္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အက်င့္
စာရိတၱ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဘက္စံုပညာေရးကို သင္ၾကားေပးေသာ
စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးသည္သာမက JROTC
သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာလိပ္ (သို႔) အလုပ္ခြင္အပါအဝင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေနာက္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕လိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွတဆင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အဖဲြ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း
ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ ပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူၾကသည္။

DPS ေက်ာင္းမ်ားရွိ အႏုပညာ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပမႈအႏုပညာ (အျမင္အႏုပညာ၊ ျပဇတ္၊ အက၊ ဂီတ)
စာဖတ္ျခင္း၊
မ်ားျဖင့္

စာေရးျခင္းႏွင့္

စူးစမ္းေလ့လာေသာ

သိပၸံကဲ့သို႔ေသာ
နည္းစနစ္မ်ား။

arts.dpsk12.org/school-locator။

ပညာရပ္မ်ားအားလံုးတြင္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္

တိက်ခိုင္မာေသာ

ညႊန္ၾကားခ်က္

အႏုပညာေပးကမ္းမႈမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ အရွိန္ျမွင့္ျခင္း (ASCENT) သည္ ဥပေဒျပဳျပင္ျခင္း
ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာလိပ္က်ဴရွင္ခႏွင့္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ေကာလိပ္တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ (ေဆာင္းဦးႏွင့္ ေႏြဦး) ဖတ္စာအုပ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို DPS မွေပးႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳ
သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္စာရင္းသြင္းျခင္း အစီအစဥ္၏ တိုးခ်ဲ႕မႈအေနျဖင့္ ၂၀၀၉ တြင္ဥပေဒမွ အတည္ျပဳရန္လဲႊအပ္ၿပီး
ASCENT ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပညာေရးအစီအစဥ္ကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္
ရန္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ရွိစဥ္ ခရက္ဒစ္ရရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္း (သို႔) နည္းပညာေကာလိပ္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုကို
စာရင္းသြင္းရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။ ASCENT ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ
ဆိုင္ရာ၊ ႏွင့္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ အပါအ၀င္ ကေလးဘက္စံုပံ့ပိုးမႈမ်ားကို သူတို႔၏ေကာလိပ္ ပထမ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္
၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေရာေႏွာသင္ယူမႈ သည္ အြန္လိုင္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာႏွင့္ အစဥ္အလာျဖစ္ေသာ စာသင္ခန္းနည္းစနစ္မ်ားကို
ေပါင္းစပ္ထားသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာေရး (CTE) ဟုေခၚသည့္ ယခင္ကသိရွိထားေသာ CareerConnect
ေက်ာင္းအေျခခံ သင္ယူမႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို အဆင့္မ်ား
စြာတို႔ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေအာင္ျမင္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ယင္း
သင္တန္းမ်ားတြင္ နိဒါန္းပ်ိဳးေပးေသာ အတန္းမ်ားမွ ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္ (သို႔) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္
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အထားမ်ား

ရယူႏိုင္ရန္

အတန္းမ်ားအထိ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ပါဝင္သည္။

ေပးကမ္းႏိုင္သည့္

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး၊

လက္ေတြ႔

ေလာက ႏွင့္ စီမံကိန္းအေျခခံေသာ သင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

ပညာသည္အဆင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို

တတ္ကၽြမ္းၿပီး

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိလာသည္။ ေက်ာင္း
တိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ CTE အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္ ေအာက္ပါလင့္ခ္သို႔သြားပါ-

collegeandcareer.dpsk12.org။

CAREER DEVELOPMENT ဟုေခၚသည့္ ယခင္က အလုပ္အေျခခံ၍
သင္ယူေသာ CareerConnect သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ပိုမိုသိရွိ နားလည္လာ
သည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေစာလွ်င္စြာ
ထိေတြ႔မႈရွိေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေအာင္
ျမင္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္
ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ ကာလတို အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳယူျခင္း၊
နည္းလမ္းျပသမႈ ခံယူျခင္း၊ အလုပ္သင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအတြ
က္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အထက္တန္းပညာေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ Colorado
၏

လိုအပ္ခ်က္အျမင့္မားဆံုး

လုပ္ငန္းမ်ားရွိ

အက်ိဳးအျမတ္မယူေ

သာ အဖဲြ႔မ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အလုပ္အေျခခံေသာ
သင္ယူမႈ

အစီအစဥ္မ်ားကို

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အျပင္ Career Development အဖဲြ႔က ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိေရာ
က္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေသာေၾကာင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ CCS ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သိရွိနားလ
ည္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းစီ၌
လုပ္အကိုင္

ရရွိႏိုင္ေသာ
ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ)

Career

Development

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

(အ

လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏

အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာ
က္ေလ့လာပါ- collegeandcareer.dpsk12.org။

ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံေသာ

သင္ယူမႈ

သည္

ေက်ာင္းသားမ်ားကို

သင္ယူသည့္ဘာသာရပ္၏ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈကို ျပႏိုင္လာေသာအခါ
သူတို႔၏တိုးတက္မႈကို အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္သင္ယူမႈႏႈန္း ေပၚတြင္မူမတည္
ဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

တၿပိဳင္နက္စာရင္းသြင္းျခင္း သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အထက္တန္း
ေက်ာင္းတြင္

စာရင္းသြင္းစဥ္အတြင္း

ျပည္တြင္းေကာလိပ္မ်ားႏွင့္

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေစသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

သူတို႔၏ပံ့ပိုးမႈရွိေသာ

အထက္တန္းေက်ာင္း

ပတ္၀န္းက်င္ (သို႔) ေကာလိပ္ပရ၀ုတ္ အတြင္းတြင္ရွိစဥ္ ပညာေရးစိန္
ေခၚမႈမ်ားကို

ထိေတြ႕မႈရေသာေၾကာင့္

ေကာလိပ္ႏွင့္

အထက္တန္း

ေက်ာင္း ခရက္ဒစ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရရွိၾကသည္။ တစ္ၿပိဳင္
နက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကို္ DPS အထက္တန္းေက်ာင္းအားလံုးႏွင့္ DPS
ေထာက္ပံ့ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕တြင္ရရွိႏိုင္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္စာရင္းသြင္းျခင္း
ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ ေကာလိပ္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈႏွင့္
သူတို႔၏

တစ္ဦးစီအလုပ္အကိုင္ႏွင့္

ပညာေရးအစီအစဥ္

(ICAP)

ေပၚတြင္အေျခခံသည္၊ ၎မွာ ၂၀၂၁ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအတြက္ ဘဲြ႕ယူရန္

7

ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား

အဆက္

လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ ယင္းကိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏တိုင္ပင္မႈဳး

ခရက္ဒစ္ပိုရသည့္ အခြင့္အလမ္း (သို႔) အဆင့္ျမင့္ ရပ္တည္မႈကိုရသည္။

(သို႔) ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အာရံုစိုက္ေက်ာင္းမ်ား သည္စာသင္ခန္းမွ ျပင္ပ

ခရက္ဒစ္ျပန္ရယူျခင္း သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔ျပည့္စံုေအာင္

ေလာကသို႔ ဘက္စံုပညာေရးအေနျဖင့္ ဆက္စပ္ေပးေသာ ထူးျခားေ

မရရွိခဲ့ေသာ အတန္းမ်ားအတြက္ ခရက္ဒစ္ကို ရယူႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈေ

သာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း တစ္ခုကိုေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လွ်

ပးသည္။ DPS သည္ ခရက္ဒစ္ျပန္ရယူျခင္းကို ျပည္နယ္မွစီမံအုပ္ခ်ဳ

င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻတြင္ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ လိုအပ္သည့္

ပ္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း အားလံုးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ ကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပ

အြန္လိုင္းႏွင့္ ဆရာပံ့ပိုးမႈရွိေသာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ည္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာသည္။

DENVER ပညာသင္ဆု အေျခခံအုတ္ျမစ္ အနာဂတ္စင္တာမ်ား

MONTESSORI အစီအစဥ္မ်ား

သည္ DPS အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ညႊနၾ္ ကားသင္ယမ
ူ ႈ

ေလးႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ (သို႔) နည္းပညာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္

ကို ေစာင့ၾ္ ကည့ၿ္ ပီး ပံပ
့ းုိ မႈေပးသည္။ DPS Montessori အစီအစဥ္မ်ား

ပံ့ပိုးမႈေပးသည္။ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာ

သည္

သင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား ရယူၿပီး ေကာလိပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္

အခ်ိနစ
္ မ
ီ ျံ ခင္း ကၽြမး္ က်င္မမ
ႈ ်ားကို ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေစရန္ အာရံစ
ု က
ုိ လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္သည္။

ပါ။

အေမရိကန္ဖြား ေက်ာင္းသား ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ (NASSP) ႏွင့္အာရံု
စိုက္ေက်ာင္းမ်ား သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်း

ကူညီသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက denverscholarship.org ကို၀င္ေရာက္

ကနဦးေကာလိပ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေလာေလာဆယ္၌

သည္

ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္

ကေလးမ်ားကို

တီထင
ြ မ
္ ၊ႈ

ကေလးမ်ားကို

ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္

သဘာ၀အေလ်ာက္

ျပႆနာေျဖရွငး္ ျခင္း၊

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈ

လူမေ
ႈ ရးႏွင့္

မႈ ေ၀မွ်ျခင္းတုိ႔တြင္ အတူတကြ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုေ

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘဲြ႕ယူေသာအခါ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ၊

ပးသည္။ NASSP ၀န္ထမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခရုိင္အတြင္းရွိေ

တြဲဖက္ဒီဂရီ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခု၊ (သို႔) အနည္း

သာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုးကို ၀င္ေရာက္ခြင့္

ဆံုး ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္ ၆၀ ရယူႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးထားသည္။

ရေစသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေမရိကန္ဖြား အႏၵိယလူမ်ိဳးႏွင့္ Alaska

ကနဦးေကာလိပ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို Colorado ျပည္နယ္

ဌာေန ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဲြ႕ရယူႏႈန္းကို တိုးျမွင့္ရန္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုသိ

ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ စီစဥ္ဖန္တီးထားသည္။ ကနဦးေကာလိပ္ ေက်ာ

လိုပါက NASSP ကို ၇၂၀-၄၂၃-၂၀၄၁ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

င္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခရိုင္ ဘဲြ႕ယူရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးႏွစ္အတြင္း၌ အထက္တန္း

ကိုယ္ပိုင္သင္ယူမႈ သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီ၏ သင္ယူမႈလို

ေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခု၊ တဲြဖက္ဒီဂရီ၊ (သို႔) ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္

အပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစြာဆံုးျဖတ္ၿပီး

၆၀ ကိုရယူရမည္။

ထိုတစ္ေယာက္စီအတြက္

သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးထားေသာ

သင္ယူမႈ

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပး

စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူျခင္း သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းျပင္ပ

သည္။

ေလာကကို စူးစမ္းရွာေဖြရာတြင္ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားတြင္ရွိ အစဥ္
အလာအတိုင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို အသိုင္းအ၀ိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ တကယ့္
လက္ေတြ႕စီမံကိန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ပံ့ပိုးမႈေပးသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ (IB) အစီအစဥ္မ်ား သည္အဆင့္
ျမင့္ ပညာေရးသို႔ ပိုၿပီးျပည့္စံုေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုေပးသည္။ IB မူလ

ေကာလိပအ
္ ႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား သည္အထက္တန္းေက်ာင္းတြငရ
္ စ
ိွ ဥ္
ေကာလိပခ
္ ရက္ဒစ္ကရ
ုိ ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္းအၿပီး
ပညာေရးကိဆ
ု က္လက္ဖ႔ုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အာရံစ
ု က
ုိ သ
္ ည္။

စီမံကိန္းအေျခခံေသာ သင္ယူမႈ သည္ေက်ာင္းသားမ်ား စစ္မွန္ေသာ၊

တန္းႏွစ္မ်ား၊ အလယ္တန္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဒီပလိုမာ အစီအစဥ္မ်ားသည္

ဆဲြေဆာင္မႈရွိၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ ေမးခြန္း၊ ျပႆနာ (သို႔) စိန္ေခၚမႈတို႔ကို

ကမာၻတြင္တသမတ္တည္း အဆင့္ျမင့္ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားေသာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တုန္႔ျပန္ရာတြင္ တိုးခ်ဲ႕အခ်ိန္ကာလတြင္ အလုပ္လု

စိန္ေခၚႏိုင္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကို သင္ေပးသည္။ အျပည္ျပ

ပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသိဥာဏ္ရေစေသာ နည္းလမ္းျဖ

ည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ (IB) ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား

စ္သည္။

ကို သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကို အျပည့္အဝ
စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးၿပီး သင္ယူမႈႏွင့္ သင္ၾကားေရး၏
ႏိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားေပၚတြင္အာရံုစိုက္သည္။ IB ညႊန္ၾကားခ်က္သည္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမ
င္မႈရေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ဥာဏ္စြမ္းရည္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ စိတ္ခံစားမႈဆို
င္ရာႏွင့္ လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစသည္။ အထက္တန္းေက်ာ
င္းတြင္ IB သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စာေမးပဲြမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားသည္ ေကာလိပ္၀င္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ားထက္သာလြ
န္ၿပီး ေကာလိပ္အမ်ားစုႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
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၀န္ေဆာင္မႈသင္ယူျခင္း သည္ေစတနာ့၀န္ထမ္းကဲ့သို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္း
စီမံကိန္းအလုပ္ကို စာသင္ခန္းသင္ယူမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးသည္။

STEM သည္သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ာၤတို႔ကို ဘာသာ
ရပ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသံုးခ် ခ်ဥ္းကပ္နည္းတို႔ျဖင့္
သီးျခားဘာသာရပ္ ေလးမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးျခင္းကို အေျခခံသည္။

DENVER HEALTH ေက်ာင္းအေျခ
ခံေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား
Denver Health ေက်ာင္းအေျခခံေသာ က်န္းမာေရး
စင္တာမ်ားသည္ DPS ပရ၀ုတ္ ၁၈ ခုတြင္တည္ရွိၿပီး
မည္သည့
ည္ DPS ေက်ာင္းသားကိုမဆို သူတို႔၏ေက်ာ
င္း၊ အာမခံေၾကးအေျခအေန (သို႔) ေငြေၾကးေပးႏိုင္
မႈတို႔ ေပၚတြင္မူမတည္ဘဲ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈကိုေပးသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ေ
က်ာင္း၌ မရွိပါက သင္သည္ သင္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာ
တြင္ ရွိသည့္ စင္တာကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုစင္တာ
မ်ားသည္ ေအာက္ပါေနရာတို႔တြင္ တည္ရွိသည္■

ABRAHAM LINCOLN

(2285 S. Federal Blvd.)
■

BRUCE RANDOLPH

(3955 Steele St.)
■
■

EAST (1600 City Park Esplanade)
EVIE DENNIS ပရ၀ုတ္၊

(4800 Telluride St.)
■

FLORENCE CRITTENTON

(55 S. Zuni St.)
■

JOHN F. KENNEDY

(2855 S. Lamar St.)
■

KEPNER ပရ၀ုတ္၊ (911 S. Hazel Court)

■

KUNSMILLER

(2250 S. Quitman Way)
■

LAKE ပရ၀ုတ္၊ (1820 Lowell Blvd.)

■

MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

■

MARTIN LUTHER KING, JR. EARLY ေ
ကာလိပ္ (19535 E. 46th Ave.)

■

MONTBELLO ပရ၀ုတ္၊

(5000 Crown Blvd.)
■

NORTH (2960 Speer Blvd.)

■

NOEL ပရ၀ုတ္၊

(5290 Kittredge St.)
■

PLACE BRIDGE အကယ္ဒမီ၊

(7125 Cherry Creek Drive North)
■
■

SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)
THOMAS JEFFERSON

(3950 S. Holly St.)
■

WEST ပရ၀ုတ္၊ 951 (951 Elati St.)

ပိုမိုသိလိုပါက denverhealth.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ဝက္ဘ္ဆိုက္- transportation.dpsk12.org
ဖုန္း- ၇၂၀-၄၂၃-၄၆၀၀
အီးေမးလ္- transportation@dpsk12.org

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တာ၀န္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား
ကို လံုျခံဳေသာ၊ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္

စာရင္းသြင္းဇုန္မ်ား
စာရင္းသြင္းဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္

■

ေသာ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလံုျခံဳ
ေရးသည္

ႀကီးက်ယ္ေသာ

ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး

အေရွ႕ေျမာက္ အနီးႏွင့္အေ၀း SUCCESS EXPRESS ႀကိဳပို႔မႈ
မ်ား- အေရွ႕ေျမာက္ အေ၀းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပတ္၀န္းက်င္ အနီး
တ၀ိုက္တြင္သီးသန္႔ လွည့္ပတ္ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေက်ာင္းကား

သင္ယူမႈအေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုတြင္

ႀကိဳပို႔မႈစနစ္မ်ားသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုစီရွိ DPS ေက်ာင္းမ်ားသို႔

ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္သည္က

ျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။

ေနထိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ယင္းဇုန္အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကိုရရွိသည္။

ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။
■

အေနာက္ေတာင္ EXPRESS- အေနာက္ေတာင္ အလယ္တန္း
ေက်ာင္း စာရင္းသြင္းမႈဇုန္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ထိုအလယ္တန္း
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးေသာ ႀကိဳပို႔မႈစနစ္။

■

အေနာက္ဖက္ စာရင္းသြင္းဇုန္- အေနာက္ဖက္ အလယ္တန္း
ေက်ာင္း စာရင္းသြင္းမႈဇုန္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ထိုအလယ္တန္း
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးေသာ ႀကိဳပို႔မႈစနစ္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါရွိေ
သာ ေက်ာင္း၏အေၾကာင္းအရာမ်ား အပိုင္းတြင္ရွိသည္။

■

ေ၀းေသာအေရွ႕ေတာင္ စာရင္းသြင္းဇုန္- ေ၀းေသာအေရွ႕ေတာင္
စာရင္းသြင္းဇုန္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပး
ေသာ ဘတ္စ္စနစ္။

■

စံခ်ိန္စံႏႈန္း
■

မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အဆင့္ K-၅) သည္ သူတို႔ရပ္ကြက္
နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ၁ မိုင္ထက္
ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ေက်ာင္းကားစီးရန္အတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။

■

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အဆင့္ ၆-၈) သည္သူတို႔

ႀကိဳပို႔မႈစနစ္။
ပိုမိုသိလိုပါက
transportation.dpsk12.org/eligibility-androuting သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး Enrollment Zone Transportation (စာရင္း
သြင္းဇုန္ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ) ရွိရာေအာက္သို႔သြားပါ။

သံလုိက္ ေက်ာင္းမ်ား

ထက္ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ေက်ာင္းကားစီးရန္

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီအစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ သံလိုက္

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အတန္း ၉-၁၂) (Success
Express ႀကိဳပို႔မႈမ်ား၏ အေရွ႕ေျမာက္ အနီးႏွင့္အေ၀း ျပင္ပတြင္ရွိ)
သည္ သူတို႔ရပ္ကြက္ နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး
ေက်ာင္းမွ ၂ မိုင္ခဲြ ထက္ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက ေဒသ
ဆိုင္ရာ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈခရိုင္ (RTD) အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္
မီသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ ေက်ာင္းမွလစဥ္ အခမဲ့ RTD ပတ္စ္ကိုရရွိသည္။
RTD ဘတ္စ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိလိုပါက

transportation.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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ေသာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ

ရပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ၂ မိုင္ခဲြ
အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။
■

GREATER PARK HILL/CENTRAL PARK အလယ္တန္းေ
က်ာင္း စာရင္းသြင္းဇုန္- Park Hill/Central Park ရပ္ကြက္တြင္ရွိ

အစီအစဥ္ကို

စာရင္းသြင္းထားေသာ

ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္

စံႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး

သံလုိက္ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ဇုန္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ပါက ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္
မႈကို ရႏိုင္ပါသည္။

အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား
အထူး ပညာေရး
DPS တြင္ရွိေသာ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍လုပ္ေဆာင္
ေပးသည္။ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကို ဗဟိုအေျချပဳ အစီအစဥ္တစ္ခု
ကို ဆက္ႏြယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ေပးသည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ကေလးအတြက္ၾကိဳပို႔
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍သိလိုပါက ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၃၇ (သို႔)

StuTrans@dpsk12.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ
နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမ်ားသည္

အဂၤလိပ္

ဘာသာစကား

တတ္ေျမာက္ေရး (ELA) ၀န္ေဆာင္မႈကို မေပးသည့္အခါ ေက်ာင္း
သားမ်ားသည္ သူတို႔ေနထိုင္သည့္ေနရာရွိ ELA ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး
ေသာေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ထုိေက်ာင္းအတြက္ ၾကိဳပို႔
ဝန္ေဆာင္မႈကိုရရွိရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္။ ELA ေက်ာင္း
တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္

ela.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငန္းစဥ္

ေက်ာင္းကားစီရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာ (သို႔) သူတို႔၏
ရပ္ကြက္ေက်ာင္း

ျပင္ပကို

“ေရြးခ်ယ္”

ေသာ

ေက်ာင္းသား

မ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္း
စားေပးရန္ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ဤေတာ
င္းဆိုမႈကို

အြန္လိုင္းမိဘေပၚတယ္

သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး“Transportation”
စြက္ႏိုင္သည္။

myportal.dpsk12.org

စာမ်က္ႏွာသို႔သြား၍

ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈအတြက္

transportation.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။

ျဖည့္

ပိုမိုသိရွိလိုပါက

+PASS

BUS BULLETIN

+Pass သည္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းကားကို အတက္အဆင္း

ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
မိဘမ်ားသည္ သူတို႔ေက်ာင္းသား၏ ဘတ္စ္၀န္
ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စင္စစ္အခ်ိန္တြင္ရွိ
ေသာ လက္ရွိျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
Bus Bulletin မွ တဆင့္ရရွိလိမ့္မည္။ ဘတ္စ္
မ်ားသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္၊ အေရး
ေပၚအေျခအေန (သို႔) ရာသီဥတုေၾကာင့္ ၁၅ မိနစ္
ထက္ပို၍ ေနာက္က်ပါက မိဘမ်ားကို စာတို၊ အီး
ေမးလ္ႏွင့္ အသံအသိေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔မ
ည္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္
သူတို႔ေက်ာင္းသားကို
ေက်ာင္းအပ္ေသာအခါ
ေပးထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ
ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ Bus Bulletin ကိုရရွိရန္
အလိုေလွ်ာက္ စာရင္းသြင္းၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ေသာအခါ ကတ္ဖတ္စက္ျဖင့္ဖတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကတ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ +Pass အစီအစဥ္ကို မိဘ
မ်ားက သူတို႔ေက်ာင္းသားမည္သည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတြင္ ဘတ္
စ္မွအဆင္းအတက္ လုပ္သည္ကို သိရွိရန္ဖန္တီးထားသည္။ DPS
တြင္ေက်ာင္းကားစီးေသာ

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းျပည့္မီ

သည့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ သူတို႔၏ +Pass ကိုေန႔စဥ္အသံုး
ျပဳရမည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို transportation.

dpsk12.org/pluspass တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္- မိဘမ်ားသည္ယခု

သူတို႔ကေလးမ်ား၏

ဘတ္စ္

လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ +Pass မွတ္တမ္းတင္ ေဒတာမ်ားကို မိဘေပၚ
တယ္သို႔ ေလာ့ဂ္အင္လုပ္၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
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သင့္ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ို
ကိုက္ညီေစျခင္း
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝက္ဘ္ဆိုက္- studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
ဖုန္း- ၇၂၀-၄၂၃-၂၀၅၆

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ဘာပါလဲ?
DPS တြငရ
္ ိွ ပင္ကယ
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ရည္ႏင
ွ ့္ ပါရမီ (GT) ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေစမႈတင
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္
ႏိင
ု မ
္ မ
ႈ ်ား ပါရမီႏင
ွ ့္ အလားအလာတိက
႔ု ုိ ထူးျခားစြာျပသႏိင
ု ေ
္ သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သူတ၏
႔ုိ
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို ကိက
ု ည
္ ေ
ီ စရန္လအ
ို ပ္ေသာ အထူးအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ဖန္တးီ ျပဳလုပေ
္ ပးထား
သည္။ GT သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္သည္ သိျမင္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ၊ စြမး္ ရည္ေဒတာ၊ တီထင
ြ ဖ
္ န္တးီ မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း
မ်ား၊ လုပေ
္ ဆာင္မအ
ႈ စုစႏ
ု င
ွ ့္ စြမး္ ေဆာင္မမ
ႈ ်ား အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ ျပသမႈမ်ားကို သင့ေ
္ တာ္သလို
အေျခခံထားသည္။ မိဘ/အုပထ
္ န
ိ း္ သူမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား (သိ)႔ု ကိယ
ု တ
္ င
ုိ တ
္ င္
သြငး္ မႈတက
႔ုိ ုိ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းသား၏ သက္ေသျပမႈကလ
ုိ ည္း ျပန္လည္သးုံ သပ္သည္။ သူငယ္တန္း၊
ဒုတယ
ိ တန္း ႏွင့္ ေျခာက္တန္းရွိ ေက်ာင္းသားအားလံးု သည္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္အတြက္ အားလံးု ႏွငဆ
့္ င
ုိ ္
ေသာ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ပါဝင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ၾကသည္။ အျခားအတန္းအဆင့မ
္ ်ားတြင္ ရွေ
ိ သာေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ ဌာန၏ ဝက္ဘဆ
္ က
ုိ တ
္ င
ြ ရ
္ ိွ စစ္ေဆးေသာ အက္ပလီေကးရွငး္ တစ္ခက
ု ုိ ၿပီးေျမာက္ေစရမည္။
ေက်ာင္းခရိုင္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာေက်ာင္း ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ဇုန္ေက်ာင္းမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ သူငယ္
တန္းမွ ရွစ္တန္းအထိတြင္ GT ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးကမ္းၿပီး ေက်ာင္းကို ပံ့ပိုးေပးေသာ GT ဆရာတစ္ေယာက္ရွိ
သည္။ အစိုးရေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ား အားလံုး၌ (K-၁၂) အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း
တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ဆက္သြယ္ရမည္ GT ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရွိသည္။ ေက်ာင္းခရိုင္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာေက်ာင္းႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္ဇုန္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ အထက္တန္း ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိေသာ သင္ယူ
သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ ေက်ာင္းတြင္းအဖဲြ႕မ်ား ရွိပါသည္။ GT (သို႔) HGT အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ K-၁၂
ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ သူတို႔၏ အားသားခ်က္ရွိေသာ ေနရာ(မ်ား)တြင္ အဆင့္ျမင့္သင္ယူမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို
ရရွိမည္။ GT အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းေပၚလိုက္၍ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္၊ ပိုမိုသိရွိရန္ ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ (သို႔)
ေက်ာင္း GT အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ GT အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါ။

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီ (HGT) အစီအစဥ္
ပထမတန္းမွ ရွစ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္
လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္အလာအတိုင္းျဖစ္ေသာ အတန္းမ်ားတြင္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက HGT အစီအစ
ဥ္သည္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီဌာနသည္ ေဆာင္းဦးတြင္ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ သိျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ကိုျပဳလုပ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို HGT(သို႔)
သံလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီမႈအတြက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။
ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သံလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီျခင္း (သို႔) ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္ျမင့္သည္ ဟုသတ္
မွတ္ခံရသည္ႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ Carson (ငါးတန္းအတြက္), Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Polaris,
Southmoor ႏွင့္/(သို႔) Teller မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္သည့္သူတို႔၏ SchoolChoice ေလွ်ာက္လႊာတြင္
HGT အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
HGT ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီကို ေက်းဇူးျပဳ၍ မဆက္သြယ္ပါႏွင့္၊ မိသားစုမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္
စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီဌာနကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျခင္း (သို႔) studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ (ELA)
ဝက္ဘ္ဆိုက္- ela.dpsk12.org
ဖုန္း- ၇၂၀-၄၂၃-၂၀၄၀

ELA ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ဘာပါလဲ?
ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ေပါင္းစပ္ပါက ေက်ာင္းႏွင့္
လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ (ELA) အစီအစဥ္သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားကို
သင္ယူစဥ္အတြင္း အဓိကေနရာမ်ားတြင္ ဗဟုသုတတိုးတက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာမ်ားမွညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သီးသန္႔ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈပံ့ပိုးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘယ္သူသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္းရွိပါသလဲ?
မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုး ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးေသာသူမ်ားသည္ ELA ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ား အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည္။ စာရင္းသြင္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား
တစ္ခု (သို႔) ဘာသာစကားမ်ားကိုသိရွိရန္ အိမ္သံုးဘာသားစကား ေမးခြန္းပံုစံ (HLQ) ကိုျဖည့္စြက္ရမည္။ အကယ္၍ HLQ တြင္ျဖည့္ထားေသာဘာသာစကား
သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမဟုတ္ပါက၊ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ကေလးအတြက္ ELA အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေက်ာင္းသည္ ကေလး၏ အဂၤလိပ္စာ
ကၽြမ္းက်င္မႈ

အဆင့္ကို

အကဲျဖတ္ၿပီး

ထိုေက်ာင္းသား၏

လုပ္ေဆာင္မႈကို

သံုးသပ္ကာ

သူသည္

ELA

အစီအဥ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီ မမီကိုဆံုးျဖတ္သည္။

ကဲြျပားေသာ ELA ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ ဘာပါလဲ?
DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အဓိကအစီအစဥ္သံုးမ်ိဳးရွိသည္။
■

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မိခင္ဘာသာစကား ညႊန္ၾကားခ်က္ (TNLI) အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပထမ ဘာသာစကားသည္ စပိန္စကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ားအတြက္ သုေတသနကို အေျခခံေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ TNLI အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ စပိန္
ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္ခုစလံုးကို တတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ သူတို႔အဂၤလိပ္စာတြင္ ပိုမို
ကၽြမ္းက်င္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဂၤလိပ္လိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ပိုမ်ားလာေစသည္။ TNLI ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ပထမဘာသာစကားသည္ စပိန္စကားမဟုတ္ပါက သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဒုတိယ ဘာသာစကားအေနျဖင့္ ရရိွလိမ့္မည္။

■

အဂၤလိပ္ကိုဒုတိယဘာသာ စကားအေနျဖင့္သင္ေသာ (ESL) အစီအစဥ္မ်ား သည္ မည္သည့္ဘာသာစကား ကိုမဆို ေျပာဆိုေသာ အဂၤလိပ္စာသင္
ယူသူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးသည္ အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ၿပီး ဆရာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားကို သင္ရန္အတြက္ အထူး
သင္တန္းေပးထားေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေျပာဆိုေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကိုမူတည္၍ ထိုေက်ာင္း
သည္ ထပ္မံအကူအညီေပးႏိုင္ေသာ မိခင္ဘာသာစကားေျပာေသာ ဆရာကိုထားရွိမည္။

■

ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး အစီအစဥ္သည္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းမႈဆု ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးထားျခင္း
တို႔ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ ေရရွည္အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ DPS တြင္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ စီစဥ္ေပး
ေသာ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး အစီအစဥ္တြင္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ အနည္းဆံု ၅၀% ကို စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ ပါရွိေစၿပီး ငါးတန္း
မွစ၍ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ စပိန္ဘာသာစကားဝိဇၨာ ႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္တစ္ခုကို စပိန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူအားလံုးသည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး (ELD) အတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ေန႔စဥ္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္
ကိုတက္ရမည္၊ ၎သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာဖတ္ရန္ ႏွင့္ေရးရန္ အေျခခံကိရိယာမ်ားကိုေပးသည္။
ELA အစီအစဥ္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ။ သင္သည္ ေက်ာင္းမွေပးေသာ ELA
အစီအစဥ္မ်ား၏ စာရင္းကို ela.dpsk12.org/ela-programs တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
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DPS
SEAL
OF
BILITERACY
(ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းမႈ ဆု)
DPS ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းမႈ ဆုသည္
အထက္တန္းေက်ာင္း ဘဲြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ၿပီး သင္ယူေလ့လာကာ အထက္တန္းေက်ာင္းဘဲြ႕ရ
ေသာအခါ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး (သို႔) ယင္းထက္ပိုရာ၌
ကၽြမ္းက်င္မႈကို ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက
ရယူႏိုင္ေသာ ဆုတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား
ပိုမိုသိလိုပါက ela.dpsk12.org/about-the-seal-ofbiliteracyသို႔၀င္ေရာက္ပါ။

ေက်ာင္းသားသစ္္ စင္တာမ်ား
ေက်ာင္းသားသစ္ စင္တာမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
အတြက္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းကို
ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းတက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ား၊ ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္အသစ္ကို ခ်ိန္ညိွရာတြင္ စာေရး
စာဖတ္ ပံ့ပိုးမႈလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဖန္တီး
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားသစ္
စင္တာမ်ား
သည္ Place Bridge အကယ္ဒမီ (K-၅), Merrill
အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ Abraham Lincoln အထက္တန္း
ေက်ာင္း၊ Montbello (၆-၁၂) ရွိ DCIS ႏွင့္ South
အထက္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ တည္ရွိသည္။

သင့္ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ို
ကိုက္ညီေစျခင္း အဆက္
အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝက္ဘ္ဆိုက္- studentequity.dpsk12.org/special-education
ဖုန္း- ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၃၇
အီးေမးလ္- sped@dpsk12.org

အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ဘာပါလဲ?
အထူးပညာေရးသည္ ပညာသင္ရာတြင္ မသန္မစြမး္ ျဖစ္မေ
ႈ ၾကာင့္ အထူးဖန္တးီ ထားေသာ ညႊနၾ္ ကား
မႈကုိ ရယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့မ
္ သ
ီ ည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစိးု ရမွခင
ြ ျ့္ ပဳထားေသာ အစီအ
စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းပညာေရး အစီအစဥ္အတြက္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီသည့္ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုက္ညီေစရန္ ပညာေရး ၀န္ေဆာ
င္မႈ မ်ားကိုေပးသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက တစ္ဦး
စီအတြက္ စီမံထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) သည္အထူးဖန္တီးထားေသာ ညႊန္ၾကားမႈကို ယင္း
ေက်ာင္းသားအား ေပးသည္။ ယင္းတြင္ သင္တန္းဆင္းႏွင့္ လိုင္စင္ရထားေသာ အထူးပညာေရး ဆရာ
မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူနာျပဳမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ စကားေျပာ/ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈ ကူသေပးသူမ်ားထံမွ
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လည္းရႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္သူသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္းရွိပါသလဲ?
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာမသန္မစြမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စံ ကိုသံုးသည့္ ယခင္ကျပဳလုပ္
ထားသည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမွ ဆံုးျဖတ္သည္။ ဤအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိသားစုမ်ားသည္ သူတို႔ ကေလး၏
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိသည္။

အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘယ္မွာရရွိႏုိင္ပါသလဲ?
ေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ား အပါအ၀င္ DPS ေက်ာင္းအားလံုးသည္ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား
တြင္ နားမၾကားျခင္းႏွင့္ နားေလးျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔) အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ စသည္တို႔အတြက္
အထူးအစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။ ကေလး၏ IEP အဖဲြ႕သည္ ထိုေက်ာင္းသား ယင္းအစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္မႈရွိမရွိကို
ဆံုးျဖတ္သည္။

အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္လို ၀င္ေရာက္ရမလဲ?
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္စာရင္းသြင္း ရသည္မဟုတ္ပါ။ မိသားစုမ်ား
သည္ သူတို႔ကေလး၏ သတ္မွတ္ထားခ်က္ျပည့္မီမႈကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ပါက DPS သည္
တရား၀င္အကဲျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ရမည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သူတို႔အား အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္
သည္။ အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု ယံုၾက
ည္ပါက သင့္ကေလးအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေသာ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းကို
ဆက္သြယ္ပါ။
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မူလတန္းေက်ာင္း

▲

အဆင့္ ၆ မွ အဆင့္ ၁၂ ေက်ာင္းအထိ

ECE မွ အဆင့္ ၈ ေက်ာင္းအထိ

◆

အထက္တန္းေက်ာင္း
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ခဲြေ၀ထားေသာပရ၀ုတ္

အဆင့္မ်ားသည္ ေ၀မွ်ထားေသာပရ၀ုတ္တြင္ စာရင္းပါရွိၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အဆင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါ။
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AP

မွတ္ခ်က္- West ကနဦးေကာလိပ္ ႏွင့္ West Leadership အကယ္ဒမီတို႔သည္
ေပါင္းစပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁-၂၂ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ West အထက္တန္းေက်ာင္း
(၉-၁၂) ႏွင့္ West အလယ္တန္းေက်ာင္း (၆-၈) တို႔ျဖစ္လာပါမည္။
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DSST- Henry အလယ္တန္းေက်ာင္း သည္ ၂၀၂၁-၂၂ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္
ပိတ္ပါမည္။
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စာရင္း

ေက်ာင္းစြမး္ ေဆာင္မႏ
ႈ င
ွ ့္

ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွခ
ိ သ
့ဲ ည္။ ယခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္
ထိအ
ု ခ်က္အလက္မ်ား မပါရွသ
ိ ည္ကုိ သင္သတိျပဳမိလမ
ိ မ
့္ ည္။
DPS ပညာေရးဘုတအ
္ ဖဲ႕ြ သည္ ၾသဂုတလ
္ ၊ ၂၀၊ ၂၀၂၀
တြင္ DPS ေက်ာင္းစြမး္ ေဆာင္မႈ မူေဘာင္ (SPF) အား
အသံးု ျပဳျခင္းကိုိ ရပ္တန္ရ
႔ န္ ဆႏၵျပဳခဲၾ့ ကၿပီး ေက်ာင္းခရိင
ု ္
အား Colorado ပညာေရးဌာန၏ SPF ကို DPS သီးသန္႔
ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဒက္ရဘ
္ွ တ
ု ႏ
္ င
ွ အ
့္ တူ
အသံးု ျပဳရန္ ညႊနၾ္ ကားခဲသ
့ ည္။ DPS ဆရာမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာ
င္သမ
ူ ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိင
ု သ
္ ည့္ ဒက္ရဘ
္ွ တ
ု ္
ကို ဖန္တးီ ေပးရန္ လုပေ
္ ဆာင္လ်ွ က္ရၿိွ ပီး ၎ကို ရရွသ
ိ ည္ႏင
ွ ့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိမ
ု ေ
ုိ ဝမွ် ေပးႏိင
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းအားအား COVID-19 ကပ္
ေရာဂါ၏ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ Colorado ပညာေရးဌာနသည္
၂၀၁၉-၂၀ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ SPF အဆင့္သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား
က ျပည္နယ္၏ SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရန္
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