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  ၀၅/၂၂/၁၉ တြင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ - TP 

 
ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငနး္စဥ္ ေယဘယု်ေလလ့ာျခငး္ - 
 
Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ား (DPS) ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ DPS ပညာေရးဘုတအ္ဖဲြ႕ ႀကိဳပို႔မူ၀ါဒ 
EEAA ေအာက္ရွ ိမတွ္ေက်ာက္ႏွင့္ မကိကု္ညီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုလက္ရွလိမး္ေၾကာငး္မ်ားတြင ္အပိုစြမ္းေဆာင
ာင္ႏိုင္မႈ ရွလိာပါက ၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏုိင္ေစသည့္ ခၽြငး္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ လပု္ငန္းစဥ္ တစ္ခကုိထုားရွိပါသည္။  
 
DPS ပညာေရးဘတုအ္ဖဲြ႕ ႀကိဳပို႔မူ၀ါဒ EEAA သည္ အရည္အခ်ငး္ျပည့္မီမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မတွထ္ားသည္ - 

• သူငယ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ နယ္နမတိ္ေက်ာင္းမွ (၁) 
မိုင္ထက္ပိုေ၀းေသာ ေနရာတြင္ေနရမည္။ 

• ေျခာကတ္နး္၊ ခႏွုစ္တန္းႏွင့္ ရွစ္တနး္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတူို႔၏ နယ္နမတိ္ေက်ာင္းမွ (၂.၅) 
မိုင္ထက္ပိုေ၀းေသာ ေနရာတြင္ေနရမည္။ 

• ကိုးတန္းမ ွ၁၂ တနး္အထ ိေက်ာငး္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ နယ္နမတိ္ေက်ာင္းမွ (၂.၅) 
မိုင္ထက္ပိုေ၀းေသာ ေနရာတြင္ေနရမည္။ 

 
ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငနး္စဥ္ အရည္အခ်ငး္မ်ား - 
 
ေလာေလာဆယ္ ေက်ာငး္ႀကိဳပို႔ အရည္အခ်င္းမတွ္ေက်ာကက္ို ျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ ေက်ာငး္သားမ်ား၏ မိဘမ်ား/ 
အုပထ္ိန္းသူမ်ားသည္ မဘိေပၚတယ္မတွဆင့္ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ တစ
တစ္ခကုို အြနလ္ိုင္းတြင ္တငသ္ြင္းႏိငု္သည္။  ေအာက္ပါမတွ္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ကိကု္ညီပါက ခၽ
ခၽြင္းခ်က္ေတာငး္ဆိုမႈကိ ုအတည္ျပဳေပးမည္ - 

1. ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားရမည္ 

2. လက္ရွိလမ္းေၾကာငး္ႏွင့္ မွတတ္ိုင္မ်ားကို ရရွိႏုိင္သည္   

သတိျပဳရန ္- ခၽြငး္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခအုတြက္ လမး္ေၾကာငး္ျပငဆ္င္ျခင္း (သို႔) 
ထပထ္ည့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ မဟတု္ပါ 

3. လမ္းေၾကာင္းကို ၀နေ္ဆာင္မႈေပးရန္ ထားရွိသည့္ယာဥ္ေပၚတြင္ ေနရာတစခ္ုရႏုိင္သည္ 

 ခၽြင္းခ်က္မ်ားကို ခရးီလမ္းဆံုးတစ္ခတုြင္ တစပ္တလ္ွ်င ္ငါးရက္ တသမတတ္ည္းအတြက္ ျပဳလပု္ေပးမည္။    
o အကယ၍္ ႀကိဳပို႔ ခၽြငး္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈသည္ အိမမ္ွေက်ာင္းသို႔ႏွင့္ ေက်ာငး္မွအမိ္သို႔ ႀက

ႀကိဳပို႔အတြကျ္ဖစ္ၿပီး အပိုစြမ္းေဆာင္ႏိငု္မႈသည္ တစ္ခု (သို႔) ေနာက္တစခ္ု အတြကသ္ာ အတည္ျပဳႏုိင္ပါက လမ
လမ္းေၾကာင္း ရာွေဖြျခငး္ဌာန၏ ၀နထ္မ္းသည္ မိဘ/အုပထ္ိန္းသူမ်ားထံ ဆကသ္ြယ္ၿပးီ တစ္ေၾကာင္းတည္း ႀက
ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈ ခၽြင္းခ်ကအ္တည္ျပဳမႈကို လက္ခံႏုိင္သည္ 
(သို႔) ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခလုံုးအား ျငင္းပယ္ေပးရနက္ို အတည္ျပဳ ေမးျမန္းမည္။ 



 ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆုိမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းညႊန္မ်ား  
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  ၀၅/၂၂/၁၉ တြင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ - TP 

 ေက်ာငး္သားမ်ားကိ ုသူ
သတူို႔လိပ္စာေပၚလိကု၍္ လက္ရွအိနီးဆံုး မွတတ္ိုငတ္စ္ခတုြင္ ထားရွိသည္။  မွတတ္ိုငအ္သစ္မ်ားကို ဖနတ္ီးမည္မဟတု္ပါ။ 
o အကယ၍္ ေက်ာင္းသား၏လိပ္စာအရ လက္ရွိ ရွိေနေသာ မတွတ္ိုငက္ို မလိလုားပါက မဘိသည္ ခၽ

ခၽြင္းခ်က္ေတာငး္ဆိုမႈ ပံုစံတြင္ ေတာင္းဆိလုိုေသာ မတွတ္ိုငတ္ည္ေနရာကိ ုသတ္မတွ္ေပးရမည္။  
 မိဘသည္ ေက်ာင္းသားကို မွတတ္ိုငသ္ို႔ (သို႔) မွတတ္ိုင္မ ွ

ပို႔ရန္ႀကိဳရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ တာ၀နယ္ူပါသည္။ ယငး္တြင္ ေက်ာင္းကား ေနာကက္်သည့္အခါ 
(သို႔) ေက်ာငး္သားသည္ မတွတ္ိုင္သို႔ ေရာက၍္ မိ
မိဘမရွသိည့္အခါ ေက်ာင္းသားကိလုာေရာက္ ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပျ္ခင္းအတြက ္အျ
အျခားစီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပေ္ပးရန္ တာ၀နယ္ူမႈ ပါ၀ငသ္ည္။ 

ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ တငသ္ြင္းမႈႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား - 

၂၀၁၉-၂၀ ေက်ာင္းႏွစအ္တြက္ ႀကိဳပို႔ ခၽြငး္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားကိုေအာက္ပါ အခ်နိ္ဇယားအတိုင္း တင္သြင္းႏိငု္သည္။ 
• တနလၤာေန႔၊ ဇလူိုငလ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ မွ ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလိုငလ္ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ – ဤ “ေစာေစာ” အခ်ိနအ္ပိုင္းတြင္ တ

တငသ္ြင္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လကခ္ံစဥ္းစားၿပီး ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂတုလ္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ တြ
တြငဆ္ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးမည္။  

• တနလၤာေန႔၊  ၾသဂတုလ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ မွ ေသာၾကာေန႔၊ ဧၿပလီ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၀ – ဤ “ပံုမွန္” 
အခ်ိနအ္ပိုင္း တြငတ္င္သြင္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိ ုလက္ခံစဥး္စားၿပးီ ေနာကဆ္ံုး ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ား၏ ဆံ
ဆံုးျဖတ္မႈကို ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြငး္ ဧၿပလီ ၃၀ ရက ္၂၀၂၀ ထကေ္နာက္မက်ေစဘ ဲဆက္သြယ၍္ အသိေပးမည္။ 

 

ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကိုမဘိေပၚတယ္ မွတဆင့္ အြနလ္ိုငး္ျဖင့္သာ လက
လက္ခံေပးသည္။ သင္ေတာင္းဆိုမႈကိ ုတငသ္ြငး္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆကသ္ြယ္ျခင္းအားလံုးကိ ုမိ
မိဘေပၚတယအ္ေကာင့္တြင ္ပါရွိထားေသာ အီးေမးလ္လပိ္စာမွ တစဆ္င့္ဆကသ္ြယ္ပါမည္။ 

 
ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထပ္ေဆာင္းအေသးစိတမ္်ား  
 
အ၀ါေရာင္ေက်ာင္းကားကိစုီးရန္ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ +Pass တစ္ခကုို လိအုပလ္ိမ့္မည္။ +Pass 
အစီအစဥ္အေၾကာင္း ပိုမိသုရိွိရန္ ဤေနရာကိုႏိွပ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္းသားတြင္ +Pass 
မရွိပါက ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခကုို ျပဳလပု္ထားၿပီျဖစၿ္ပီး အလုပလ္ုပ္ရက္ (၇) ရကအ္တြင္း သ
သင့္ေက်ာငး္သား၏ ေက်ာင္းသို႔ ပတ္စက္ိုပို႔ေပးမည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ယာ
ယာယီပတ္စတ္စ္ခကုို ေက်ာင္းေရွ႕ရံုးခန္းမွ ရယူႏုိင္သည္။ အကယ၍္ သင့္ေက်ာင္းသားတြင ္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစႏ္ွစက္ +Pass 
တစ္ခုရရွထိားပါက ထိုပတ္စက္ို ဆက္လကတ္ရား၀င္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကိ ု+Passadmin@dpsk12.org 
သို႔တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။  
 

http://transportation.dpsk12.org/pluspass/
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အကယ၍္သင့္ေက်ာငး္သားကို (လမ္းဆံု သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းလပိ္စာ တစ္ခုျဖင့္ သတမ္ွတထ္ားေသာ) နယ္နမတိ္မတွတ္ိုင္ 
တြငထ္ားရွိၿပီး  
သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ သင့္ေလွ်ာကလ္ႊာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေက်ာငး္တြင္တက္ၿပးီ သတ္မတွထ္ားေသာ မတွတ္ိုင္မ
္မွစီးပါက သငသ္ည္ ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္မ်ားကိ ုျပနလ္ည္ေလွ်ာကထ္ားရန ္မလ
မလိုေၾကာငး္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မတွသ္ားထားပါ။ အက
အကယ၍္ ေျပာင္းလမဲႈ တစစ္ံုတစ္ရာရွိပါက သငသ္ည္ မဘိေပၚတယ္မတွစဆ္င့္  ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေလွ် ာက္လႊာကိ ုတင
တငသ္ြင္းရန္လိုပါသည္။ 
 
အကယ၍္သင့္ေက်ာငး္သားကို (လမ္းနံပါတ ္သို႔မဟတု္ လမ္းအမည္ႏငွ့္ သတမ္ွတထ္ားေသာ) 
အထးူပညာေရး မတွတ္ိုငတ္စ္ခု တြင္ထားရွိၿပးီ အ၀ါေရာငဘ္တ္စ္ (သို႔) အျခားႀကိဳပို႔ယာဥ္ကို စီးပါက  
တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစတ္ြင္ သင့္မတွတ္ိုင္ ရရွႏိုိင္မႈကို အာမ မခႏံိုင္ပါ။ အက
အကယ၍္သငသ္ည္ ေနာကေ္က်ာငး္ႏွစအ္တြက ္၀န္ေဆာင္မႈကိုရရွိလိပုါက သငသ္ည္ ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အသ
အသစ္တစ္ခုကိ ုတငသ္ြင္းရန္လိုပါသည္။   

 

ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အဆင့္ေျပာင္းလျဲခင္းမ်ား 
 
ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရုပသ္ိမ္းႏိငု္သည္ -  
 

1. အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ ယာဥ္ေပၚတြင္ထုိင္ရန္ လိအုပသ္ည္။ 
2. လက္ရွိမတွ္တိငု္ကိ ုပယ္ဖ်ကလ္ုိက္သည္။  
3. ေက်ာငး္သား၏ ယာ

ယာဥ္ေပၚ၌အျပဳအမသူည္ ေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး သ/ူသူမကိုယတ္ိုငႏ္ွင့္ အျခားသမူ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ထိ
ထိခိကု္ေစ လာႏုိင္သည္။ 

 

အကယ၍္ ေက်ာင္းသား၏ စးီနင္းမႈကို ရပု္သမိ္းရနလ္ိအုပပ္ါက အနးီကပ္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ရက္စဲြမွ စတင္၍ ရု
ရုပ္သိမး္မႈအစဥလ္ိုကက္ို ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ရက္ကိ ုၾကည့္၍ဆံုးျဖတ္မည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအတ
အတည္ျပဳထားေသာ ခၽြင္းခ်က္ေက်ာငး္သားသည္ ရုပသ္မိ္းရန္ ပထမဆံုးျဖစလ္ိမ့္မည္။ ထိုေက်ာင္းသား၏ မဘိ (သို႔) 
အုပထ္ိန္းသူအား ေျပာင္းလမဲႈ စတငျ္ဖစ္ေပၚေသာ ရကက္ို အိုင္စတီြင္ ေပးထားေသာ ဆက
ဆက္သြယ္ရန ္အခ်က္အလက္မ်ားအရ DPS ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမ ွအေၾကာင္းၾကားမည္။ 


