
မိသားစုုမ်ားႏွင့ ္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
လက္စဲြစာအုပ္

၂၀၁၉-၂၀

မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အကူအညီလိုင္း  ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄



ဤလက္္စဲြစာအုပ္တြင္

စာမ်က္ႏွာ ၄ 

Denver 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ 
ၾကိဳဆုိပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္လိုတာ၀န္ယူထားပါသလ ဲ  ၆
၂၀၁၉-၂၀ ေက်ာင္းႏွစ္ ျပကၡဒိန ္  ၇
၂၀၁၉-၂၀ ခရိုင္ေျမပံ ု  ၈

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ 

DPS ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
သင့္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းတြင္ 
သင္ဘယ္လိုပါ၀င္မလ ဲ  ၁၂

DPS တြင္ ဘယ္လိုပါ၀င္မလ ဲ  ၁၃

သင့္ကေလး၏ဆရာႏွင့္ဘယ္လုိဆက္သြယ္မလဲ   ၁၅

ဘယ္လိုအျမဲအသိေပးမႈေတြရေစမလဲ   ၁၆

စာမ်က္ႏွာ ၁၈  

သင့္ေက်ာင္းသားကို 
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရိွေနေစျခင္း
ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား   ၂၀

အကဲျဖတ္ျခင္း   ၂၁

တက္ေရာက္မႈ   ၂၂

အမူအက်င့ ္  ၂၂

သင္ခန္းစာ   ၂၂

၂၀၂၀ ဘြဲ႕ယူရန္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား   ၂၃

၂၀၂၀ ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း ဘြဲ႕ယူရန္အတန္း 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား   ၂၄



စာမ်က္ႏွာ ၂၆  

အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ   ၂၈

တိုးခ်ဲ႕သင္ယူမႈႏွင့္ 
ဥပစာေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား     ၂၉

အစားအစာႏွင့္  
အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   ၃၀

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ   ၃၀

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား   ၃၁

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ   ၃၂

စာမ်က္ႏွာ ၃၄  

မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တက္ေရာက္မႈ   ၃၆

အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း  ၃၇

စည္းကမ္း   ၃၈

စာရင္းသြင္းမႈ    ၃၉

ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း   ၄၀

က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာျခင္း   ၄၁

အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ    ၄၂

မျဖစ္မေနသတင္းပို႔သူမ်ား   ၄၂

မိဘ အျပဳအမူ   ၄၃

ေက်ာင္းသား အျပဳအမူ   ၄၃

ေက်ာင္းသား မွတ္တမ္းမ်ား   ၄၄

ေက်ာင္းလံုျခံဳေရး   ၄၅

ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စကားျပန္ဆိုမႈမ်ား   ၄၆

ရာသီဥတု   ၄၇

ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား   ၄၇

စာမ်က္ႏွာ ၄၈ 

အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္မ်ား 

ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား



Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ 
ၾကိဳဆုိပါသည္
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သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လူသစ္ျဖစ္ေစ၊ (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာ
င္းမ်ားတြင္သင္၏မိသားစု အဆက္ဆက္မွတက္ေရာက္လာသည္ ျဖစ္ေစ၊ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းတံခါးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုအတြက္ ဖြင့္ထားပါသည္။

ဤလက္စဲြစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၏ေယဘုယ်အျမင္၊ DPS ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ 
သင့္အတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အျပင္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒအခ်ိဳ႕၏ 
ေယဘုယ်အျမင္ကိုလည္း သိရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ဤလက္စဲြစာအုပ္သည္္ 
သင့္ကိုသင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အၾကံေပးေျပာဆိုသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္အေထာက္အကူေပးမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈေသခ်ာေစရန္ 
ခရိုင္တစ္ခုလံုးတြင္သူတို႔အတြက္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား 
ရႏို္င္သည္ကိုနားလည္ေစသည္။ 

သင့္ေက်ာင္းသားႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ 
အက်ံဳး၀င္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ သာတူညီမွ် ပညာေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
မည္သို႔ေပးရမည့္အေပၚတြင္ သင္တို႔၏တံု႔ျပန္ခ်က္ကို ၾကားလိုပါသည္။ 
အကယ္၍ သင့္ထံတြင္ ဤလက္စဲြစာအုပ္အတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ား 
(သို႔) အၾကံေပးခ်က္မ်ားရွိပါက communications@dpsk12.org သို႔ 
အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္လိုတာ၀န္ယူထားပါသလ ဲ  ၆

၂၀၁၉-၂၀ ရိုးရာေက်ာင္းႏွစ္ ျပကၡဒိန ္  ၇

၂၀၁၉-၂၀ ခရိုင္ေျမပံ ု  ၈

ဤအပိုင္းတြင္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘယ္လိုတာ၀န္ယူထားပါသလဲ
Denver ျပည္သူ႔ေက်ာင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တာဝန္ ႏွင့္ ၅-ႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
အစီအမံတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေထာက္အကူေပးရာတြင္ 
ေနာက္ခံေမာင္းႏွင္အားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ -
ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္သည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တာ၀န္
Denver ျပည္သူ႔ေက်ာင္းမ်ား၏ တာ၀န္မွာ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘက္စံုလူမႈအဖဲြ႕အစည္းတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္
လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

DENVER အစီအမံ ၂၀၂၀
Denver အစီအမံ ၂၀၂၀ သည္ Denver ျပည္သူ႔ေက်ာင္းမ်ား၏ ၅-ႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအမံျဖစ္သည္။ 
ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္သည္ ဟူေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း DPS သည္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈကြာဟခ်က္မ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားအားလံုး ကိုေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ တိက်ေသာပန္းတိုင္ငါးခု 
အတိုင္းေဆာင္ရြက္သည္။ 

ေဒသတိုင္းတြင္ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းမ်ား

၂၀၂၀ တြင္ ၈၀% ေသာ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခရိုင္၏ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မူေဘာင္ကိုသံုးေသာ 
ေဒသမွသတ္မွတ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းတြင္ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္

၂၀၂၀ တြင္ ၈၀% ေသာ DPS အဆင့္-သုံး ရသူမ်ားသည္ အဖတ္ႏွင့္အေရးတြင္ အဆင့္ျမင့္ (သုိ႔) ပုိျမင့္ေသာအဆင့္တြင္ရိွလိမ့္မည္။

ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဆင္သင့္

၂၀၂၀ တြင္ DPS အဆင့္ကုိးျဖင့္စတင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေလးႏွစ္တာ ဘဲြ႕ယူႏႈန္းသည္ ၉၀% သုိ္႔တုိးတက္လာလိမ့္မည္။ 
၂၀၂၀ တြင္ တုိးျမွင့္လာေသာ ျပည္နယ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ တင္းက်ပ္မႈျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေကာလိပ္ႏွင့္အလုပ္အကုိင္အတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ ဘဲြ႔ယူသည့္ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဆ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ကေလး ဘက္စံုပညာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈ

DPS သည္ ကေလး၏ဘက္စံုတိုးတက္မႈကိုအားေပးေသာ သာတူညီမွ် ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ က်န္းမာျခင္း၊ 
ပံ့ပိုးမႈရေစျခင္း၊ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈရွိေစျခင္း၊ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးဆိုင္ရာအသိဥာဏ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ားရရွိေစရန္
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

အခြင့္အေရးရရွိမႈကြာဟခ်က္ကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ရန္

၂၀၂၀ တြင္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ႏွင့္ လက္တင္ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဘဲြ႕ယူႏႈန္းသည္ ၂၅% တိုးျမွင့္လာလိမ့္မည္။ 
အဆင့္-သံုး အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ႏွင့္ လက္တင္ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အဖတ္ႏွင့္အေရးကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ၂၅% 
တိုးျမွင့္လာလိမ့္မည္။

၁

၂

၃

၄

၅
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၂၀၁၉-၂၀ ရိုးရာ ေက်ာင္းႏွစ္ ျပကၡဒိန္

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၉
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉ 
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ဇူလိုင္ ၂၀၁၉
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ေက်ာင္းပထမေန႔

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ဧျပီ 2020 
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

မတ္ ၂၀၂၀
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ေမ ၂၀၂၀
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ဇြန္ ၂၀၂၀
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ေက်ာင္းေနာက္ဆံုးေန႔

၂၀၁၉-၂၀ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ ျပကၡဒိန္သည္ ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ ျပဌာန္းခ်က္အရ 
အကယ္၍အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားေသာ 
အခ်ိန္ထက္ပို၍ ေက်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ရပါက ခံယူထားေသာ ၂၀၁၉-၂၀ ျပကၡဒိန္ကို ဥပေဒမွတရား
၀င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ေက်ာင္းအပိုတက္ရက္မ်ားကို လံုေလာက္ေအာင္ စေနေန႔မ်ား၊ 
အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း၊ (သို႔) လက္ရွိေက်ာင္း ျပကၡဒိန္အဆံုးတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို 
ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သတိျပဳရန ္- ေထာက္ပံ့ေက်ာင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား၏ 
ျပကၡဒိန္မ်ားသည္ ဤျပကၡဒိန္ႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္သည္။ ေက်ာင္း၏ တိက်ေသာ ေက်ာင္းႏွစ္ျပကၡဒိန္ကို 
သိရွိရန္ သင့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၌ ေမးျမန္းပါ။

ေက်ာင္းသားမဟုတ္သူမ်ား ဆက္သြယ္မႈေန႔မ်ား

ေမ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ တြင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္

အစီအစဥ္ဆဲြျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပညာသည္ေန႔မ်ား 
(ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အတန္းမရွိ၊ စုစုေပါင္း ၁၁.၅ ရက္)
ၾသဂုတ္ ၉၊ ၁၂-၁၆၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၂၊ ဇန္နဝါရီ ၆၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄၊ ဧၿပီ ၆၊ 
ေမ ၂၉ (ေန႔ဝက္)

ဗဟိုအေနျဖင့္ ေပးကမ္းေသာ ပညာသည္သင္ယူျခင္းေန႔မ်ား 
ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄

ေက်ာင္းသားမဟုတ္သူမ်ား ဆက္သြယ္မႈေန႔မ်ား အေသးစိတ္ - ဆရာမ်ား 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စီစဥ္မႈအတြက္ အနည္းဆံုး ငါးရက္ ကိုအက်ိဳးရွိစြာျဖန္႔ေ၀ေပါင္း 
ထည့္သည္၊ ေက်ာင္းမွညႊန္ၾကားေသာ ပညာသည္တိုးတက္မႈ အတြက္ ၂.၅ ရက္ (ထိုမွ 
၀.၅ ရက္ကို SLT ညႊန္ၾကားမႈအတြက္) သံုးရက္ကို ေဒတာျပဳစုျခင္း/ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 
အတြက္ ထားရွိသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား- SLT သည္ ေက်ာင္းသားမဟုတ္သူႏွင့္ ပညာသည္မ်ားကို 
မည္သည့္ေန႔မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ဗဟိုအေနျဖင့္ ေပးကမ္းေသာ ပညာသည္သင္ယူျခင္းအတြက္ တက္ေရာက္မႈသည္ 
ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္၏ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပင္ႏိုင္မႈသည္ ထိုရက္မ်ား၌ဆရာတက္ေရာက္မႈကို လိုအပ္လိမ့္မည္၊ 
ေနာက္ထပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ပညာသည္ သင္ယူမႈစင္တာ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ plc.dpsk12.org တြင္ေပးထားပါသည္။

အတန္းေစာလႊတ္ရက ္
ေမ ၂၉ တြင္ အတန္းမ်ားေစာေစာ လႊတ္ပါမည္။

စာသင္ကာလၿပီးဆံုးလွ်င္ အစီရင္ခံစာ ကတ္ျပားမ်ား ရရွိမည္။
မူလတန္းေက်ာင္း၊ ECE-၈ ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသုံးလပတ္ - ႏုိ၀င္ဘာ ၈၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ 
၂၁၊ ေမ ၂၉။
၆-၁၂၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ကုိးပတ္- ေအာက္တုိဘာ ၁၈၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ မတ္ ၆၊ ေမ ၂၉။
၆-၁၂၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ပတ္ - စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ 
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁၊ ဧၿပီ ၁၀၊ ေမ ၂၉။

၃

MS/HS ခ်ိန္းဆိုရန္မလိုေသာစာရင္းသြင္းျခင္း
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၈ ရက္

ပိတ္ရက္ / အတန္းမ်ားမရွိ
အလုပ္သမားေန႔ - စက္တင္ဘာ ၂
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ - ႏုိဝင္ဘာ ၂၈
ခရစ္စမတ္ေန႔ - ဒီဇင္ဘာ ၂၅
ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ - ဇန္န၀ါရီ ၁
မာတင္လူသာဘုရင္ ဂ်ဴနီယာ ေန႔ - ဇန္န၀ါရီ ၂၀
သမၼတမ်ားေန႔ - ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၇
Cesar Chavez ေန႔ - မတ္ ၃၁
Memorial ေန႔ - ေမ ၂၅

မိသားစု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေန႔
ေအာက္တိုဘာ ၁၈ (အခ်ိန္ျပည့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အတန္းမရွိ)။ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိသားစု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားကို 
ေက်ာင္းအဖဲြ႔အစည္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ျပင္ႏိုင္သည္။ 
SLT သည္ေႏြဦးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မိသားစု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ 
ေန႔တစ္ေန႔လိုအပ္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ (သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားဆက္သြယ္မႈ 
အခ်ိန္အားလံုးကို မေလ်ာ့ေပါ့ေစပါ)

အားလပ္ရက္ / အတန္းမ်ားမရွိ

စာသင္ႏွစ္ဝက္ ရက္မ်ား

ေက်ာင္းသား သတင္းပို႔ရန္ေန႔မ်ား

၈၁

၉၃.၅

၁၇၄.၅

၁

၂

စုစုေပါင္းရက္မ်ား

ဆရာသတင္းပို႔ရန္ေန႔မ်ား

၉၀

၉၇

၁၈၇

၁

၂

စုစုေပါင္းရက္မ်ား

၁
စခ်ိန္ - ၂၁ ၾသဂုတ္ 19
အဆံုးသတ္မည့္ရက္စြဲ - 
ဒီဇင္ဘာ 20

၂
စခ်ိန္ - ဇန္န၀ါရီ 7
အဆံုးသတ္မည့္ရက္စြဲ - 
ေမ ၂၉
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▼ ECE ေက်ာင္း

■ မူလတန္းေက်ာင္း

 ECE မွ အတန္း ၈ ေက်ာင္းအထ ိ
အလယ္တန္းေက်ာင္း

● K မွ အတန္း ၁၂ ေက်ာင္းအထိ

▲ အတန္း ၆ မွ အတန္း ၁၂ ေက်ာင္းအထိ

◆ အထက္တန္းေက်ာင္း

 ခဲြေဝထားေသာပရ၀ုတ္

အဆင့္မ်ားသည္ ေဝမွ်ထားေသာပရ၀ုတ္တြင္ စာရင္းပါရွိၿပီး 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာျခင္းမရွိပါ။

၂၀၁၉-၂၀ ခရိုင္ေျမပံ ု
ေသာ့
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီ၏ ပညာေရးသည္ 
DPS၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
မိသားစုမ်ားအၾကား တာဝန္ခဲြေ၀ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို 
သိရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖဲြ႔အစည္းသည္ ပညာတတ္ေျမာက္၊ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္မ်ား 
ရလာသည့္အခါ ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္သည္အထိ 
ႀကိဳးစားေသာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ 
အတူတကြဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ 
ႀကီးၾကပ္သူမိဘစကား၀ိုင္း တြင္၀င္ေရာက္ရန္ 
သင့္ေက်ာင္းသား၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ေလးနက္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးရရွိသည္မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
သင့္ကိုသင့္ေက်ာင္းသား၏ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ဆင့္စီတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရရွိေစလိုသည္။ 

ဤအပိုင္းသည္ DPS ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို 
အၾကမ္းဖ်င္းေဖၚျပထားသည္။

ဤအပိုင္းတြင္

သင့္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းတြင္ သင္ဘယ္လိုပါ၀င္မလ ဲ  ၁၂

DPS တြင္ဘယ္လိုပါ၀င္မလ ဲ  ၁၃

သင့္ကေလး၏ ဆရာႏွင့္ဘယ္လိုဆက္သြယ္မလ ဲ  ၁၅

ဘယ္လိုအျမဲအသိေပးမႈေတြရေစမလ ဲ  ၁၆
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သင့္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းတြင္ 
သင္ဘယ္လိုပါဝင္မလဲ
မိသားစုမ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (သို႔) ေကာ္မီတီမ်ား တြင္ပါ၀င္ျခင္း (သို႔) သူတို႔ေက်ာင္းတြင္ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔ကေလး၏ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ 

မိဘ-ေခါင္းေဆာင္မႈ အုပ္စုမ်ား 

DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မိဘေခါင္းေဆာင္မႈ အုပ္စုမ်ားရွိပါသည္။ 

ပူးေပါင္းေက်ာင္းေကာ္မတီ (သို႔) ေက်ာင္းတာဝန္ခံေကာ္မီတီ
တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းတာဝန္ခံေကာ္မီတီ (SAC) ဟုေခၚေသာ ပူးေပါင္းေက်ာင္းေကာ္မတီ (CSC) တြင္ ေက်ာင္းဦးေဆာင္မႈ
အဖဲြ႕မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ DPS ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မူ၀ါဒ သည္ CSC (သို႔) SAC ကိုတည္ေထာင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ 
ေက်ာင္းအားလံုးကို လိုအပ္သည္။

မိဘဆရာအသင္း
မိဘဆရာအသင္း (PTA) သည္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားႏွင့္တကြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ 
အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ PTA သည္မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို သူတို႔၏ကေလးမ်ားကို 
အၾကံျပဳေျပာဆိုရန္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အရင္းအျမစ္ကြန္ယက္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
အကူအညီမ်ားကိုေပးသည္။ ေနာက္ထပ္သိလိုပါက Denver ေကာင္စီ PTSA ကို ၃၀၃-၄၂၀-၇၈၂၀ (သို႔) 
denvercouncilptsa@copta.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တက္ေျမာက္ေရး မိဘအၾကံေပး ေကာ္မတီ
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တက္ေျမာက္ေရး (ELA) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား 
တက္ေျမာက္ေရး မိဘအၾကံေပး ေကာ္မတီ (ELA PAC) တစ္ခုပင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းသည္မိသားစုမ်ားႏွင့္  
ပညာေပးသူမ်ားပါ၀င္ၿပီး ELA PAC ၏ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ELA ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးသပ္၍ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား နက္နဲေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ျဖစ္သည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ (သုိ႔) ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ မိဘမ်ား ႏွင့္/(သုိ႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားသည္ 
စိတ္သေဘာထားပုိေကာင္းမြန္မႈ ရရိွၿပီး ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈပုိမုိရေၾကာင္း သုေတသနမွေတြ႕ရိွသည္။ DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္စီမံကိန္းမ်ား ကုိျဖစ္ေစ (သုိ႔) ဆက္လက္ရိွေနမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။ မည္သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ရႏုိင္သည္ကုိ သိရိွရန္ သင့္ေက်ာင္းကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင့္ေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ သင္သည္ 
face.dpsk12.org/volunteer-services သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္ (သို႔) ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၀၂ ကိုဆက္သြယ္၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။



DPS တြင္ ဘယ္လိုပါဝင္မလဲ
DPS တြင္ေက်ာင္းအဆင့္လုိက္ ပါဝင္မႈသာမက ခရုိင္အဆင့္လုိက္ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ 

ဘုတ္အဖဲြ႕ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္ရန္

Denver ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕သည္ DPS အတြက္မူဝါဒ ခ်မွတ္ေသာ အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ဘုတ္အဖဲြ႕၏ 
အာဏာႏွင့္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားသည္။ ဘုတ္အဖဲြ႕သည္ 1860 Lincoln 
လမ္းတြင္ရွိ Emily Griffith ပရ၀ုတ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္  
ျပည္သူ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၿပီး ျပည္သူအားလံုးကို သိရွိေစသည္။ အကယ္၍သင္သည္ 
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သည္ကိ ု
ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက board.dpsk12.org ကို၀င္ေရာက္ပါ။

ခရိုင္တာဝန္ခံေကာ္မီတီကိုပူးေပါင္းရန္

ခရုိင္တာ၀န္ခံေကာ္မီတီ (DAC) သည္ အသုံးစရိတ္၊ ခရုိင္တုိးတက္မႈအစီအမံမ်ား၊ ေက်ာင္း 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒ တြင္ရာထားေသာ (သုိ႔) ဘုတ္အဖဲြ႕ႏွင့္/(သုိ႔) 
ႀကီးၾကပ္ေရးမႈဳ းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားကိစၥမ်ား က့ဲသုိ႔အရာမ်ားကုိ အၾကံေပးႏုိင္ေသာ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားႀကီးၾကပ္သည့္ ေကာ္မီတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ DAC အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသိရိွရန္ 
board.dpsk12.org/district-accountability-committee သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။

ႀကီးၾကပ္သူမိဘစကားဝိုင္းတြင္ပါ၀င္ရန္

ႀကီးၾကပ္သူမိဘစကားဝိုင္း သည္ ႀကီးၾကပ္သူကို DPS မိသားစုမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အလြန္အသံုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စကားဝိုင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ပြင့္လင္းေသာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ခရိုင္အစပ်ိဳးေသာ့ခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ုျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈကို 
ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးျခင္း ႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္ မိသားစုမ်ားကို 
ကိရိယာမ်ားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

မိသားစု ဦးေဆာင္မႈေကာလိပ္အတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

မိသားစု ဦးေဆာင္မႈေကာလိပ္သည္ ပညာေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဦးေဆာင္မႈမ်ားကို 
ျမွင့္တင္သည္။ DPS မိသားစုမ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ေဆြးေႏြးပဲြကိုမဆို 
တက္ေရာက္ရန္ၾကိဳဆိုပါသည္။ အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေသာက႑တစ္ခုစီသည္ 
ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းမွ မိသားစုတိုင္းကို သူတို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ စြမ္းရည္ကိုအိမ္တြင္၊ 
ေက်ာင္းတြင္ ႏွင့္ DPS တစ္ဝွမ္းတြင္ ျမွင့္တင္ရန္ စုစည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ELA ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း မိဘအၾကံေပးေကာ္မီတီ အစည္းအေဝးကိုပူးေပါင္းရန္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ေရး ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း မိဘအၾကံေပးေကာ္မီတီ 
(ELA DAC) အစည္းအေဝးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကား 
ေျပာဆိုသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကိစၥမ်ား 
အတြက္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္ခြင့္ရေစသည္။ ဤအစည္းအေဝးမ်ားသည္ 
ႀကီးၾကပ္သူမိဘစကားဝိုင္း၊ မိသားစု ဦးေဆာင္မႈေကာလိပ္ ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္တာ၀န္ခံေသာ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

မိသားစုႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းအ
ကူအညီလုိင္း ၇၂၀-၄၂၃-

၃၀၅၄ သို႔ဆက္ပါ (သို႔) DPS 
တြင္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ပါဝင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား၊ 
ပတ္သက္ရာမ်ား (သို႔) ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ face.

dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးလွ်င္
သင့္ကေလးကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ဟာဘယ္လိုေနသလဲ ဆုိသည္ကုိေျပာဆုိပါ -
• ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ေျပာပါ။
• သင့္ကေလး၏ အားသာခ်က္ကိုခ်ီးက်ဴးပါ။
• တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားကို ဘယ္လိုေျပာဆိုရမည္ကို သင့္ကေလးအားေျပာပါ။
• သူ႔အား ေအာင္ျမင္ေအာင္ သင္ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္လိုကူညီရမလဲ ဆိုသည္ကို သင့္ကေလးအား ေမးပါ။

ေဆြးေႏြးပြဲ မစမီ
သင့္ကေလးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ႏိုင္သည ္-

• ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလဲ? 
သင့္မွာဘာစိန္ေခၚမႈေတြ ရွိပါသလဲ?

• သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ဟာ ဘာေတြပါလဲ?
• သင္ ကၽြႏု္ပ္ကို သင့္ဆရာကို ဘာမ်ားေျပာေစခ်င္သလဲ?

သင့္ကေလး၏ အလုပ္ကုိသုံးသပ္ရန္။ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ေမးပါ -
• ကေလး၏ ပညာေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

စိုးရိမ္ေနပါသလား။
• သင္ရိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးစရာ ရွိပါသလား။
• ကၽြႏု္ပ္၏ကေလးအား ဘယ္လိုအကဲျဖတ္သည္ကို 

ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသလား?

သင့္ကေလး၏ ဆရာႏွင့္ ဘယ္လိုဆက္သြယ္မလဲ

မိဘဆရာ အိမ္သို႔လာေရာက္ျခင္းအစီအစဥ္

မိဘဆရာ အိမ္သို႔လာေရာက္ျခင္းအစီအစဥ္ (PTHV) သည္ဆရာမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအၾကား အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ျခင္းကို 
ဦးတည္သည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္၊ ပန္းျခံ (သို႔) စာၾကည့္တိုက္ တို႔ကဲ့သို႔ 
ေက်ာင္းျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ PTHV အစီအစဥ္သည္ သင့္ကေလး၏ဆရာ ကိုသိရွိရန္ႀကီးက်ယ္ေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ၿပီး 
ဆရာအေနႏွင့္လည္း  သင့္ကေလး၏ ေရွ႕ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစသည္။ 

မိသားစု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

DPS သည္ မိသားစု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေက်ာင္းႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမႈသည္ သင့္ကို  
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အက်ိဳးရွိေစၿပီး သင့္ကေလး၏ ဆရာအတြက္လည္း သူသည္ သင့္ကေလးေအာင္ျမင္ရန္ ဘယ္လိုကူညီရမည္ကို 
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစသည္။

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း 
သင့္ကေလး၏ဆရာကိုေမးပါ -
• စာသင္ခန္းအတြင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ကေလးဘယ္လုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ?
• ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး၏ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အည့ံဆုံးဘာသာရပ္မ်ားဟာ ဘာေတြပါလဲ? သူဘယ္လုိတုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါမည္လဲ?
• ကၽြႏု္ပ္ကေလး၏ အဆင့္အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားဟာ ဘာေတြပါလဲ? ထိုစံညႊန္းမ်ား ကိုေဖၚျပတဲ့ သင္ခန္းစာဥပမာတစ္ခုကို 

သင္ျပႏိုင္ပါသလား?
• ကၽြႏု္ပ္ကေလး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အတန္းတြင္းရွိ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ဘယ္လို ႏႈိင္းယွဥ္ပါသလဲ?
• ကၽြႏု္ပ္ကေလးဟာ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားကို ဘယ္လို အျပန္အလွန္ျပဳမူပါသလဲ?
• အိမ္စာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ဘယ္ေလာက္အထိ ကူညီေပးသင့္ပါသလဲ?
• ေနာက္က်မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အပါအဝင္ အိမ္စာ မူဝါဒ။
• ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးဟာ သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားပါသလား?
• ကၽြႏု္ပ္ သင့္ကို အေကာင္းဆံုးဘယ္လို ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ပါသလဲ?

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမလဲ



ဘယ္လိုအျမဲ 
အသိေပးမႈေတြရေစမလဲ

DPS အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ

DPS ဆက္သြယ္မႈကိုထားရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ 

• bit.ly/OurDPSWeekly သို႔သြားေရာက္ၿပီး အပတ္စဥ္ DPS သတင္းလႊာကိုမွာၾကားပါ။

• ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း သတင္းႏွင့္လက္ရွိအရာမ်ားအတြက္ dpsk12.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

• လူမႈမီဒီယာတြင္ DPS ကိုလိုက္ပါ -

ေက်ာင္းအေျခခံေသာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား

မ်ားစြာေသာ DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိမ္သို႔ပို႔ေပးေသာ အပတ္စဥ္ ပံုႏွိပ္ထားေသာ 
စာတဲြမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖါင္းမ်ား၊ 
အပတ္စဥ္အီးေမးလ္ႏွင့္ အက္ပ္မ်ား ရွိပါသည္။ သင့္ေက်ာင္းကို တိုက္ရုိက္ေခၚပါ 
(သို႔) သင့္ေက်ာင္းေရွ႕ရံုးခန္း သို႔သြားေရာက္၍ လက္ရွိအရာမ်ားရယူရန္ႏွင့္ 
အျမဲတန္းထိေတြ႕မႈရွိေနေစရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကို သိရွိေအာင္လုပ္ပါ။ 

EDUCA ေရဒီယို၊ တီဗီြ ႏွင့္ သတင္းစာ

၂၀၀၉ တြင္တည္ေထာင္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အေဝးေရာက္ 
ရံုးခန္း၏ တာ၀န္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
အၾကားတြင္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ကြာဟမႈမ်ားကို ကူးလူးေပးရန္ျဖစ္သည္။  DPS 
သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို EDUCA ၏အေဝးေရာက္ 
ပလက္ေဖါင္းမ်ားျဖစ္ေသာ တီဗီြ၊ ေရဒီယို၊  သတင္းစာ၊ လူမႈမီဒီယာ ႏွင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ တဆင့္ ဘာသာစကားမ်ားစြာျဖင့္ ေပးကမ္းသည္။ 
ပို၍သိလိုပါက educaradio.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ၊ Facebook တြင္ EDUCA ကိုႀကိဳက္ၿပီး 
Twitter တြင္ @EducaRadioDPS ေနာက္သို႔လိုက္ပါ။ ဝင္ေရာက္ရန္ (သို႔) EDUCA 
ပလက္ေဖါင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာအၾကံျပဳလိုပါက EDUCA@dpsk12.org 
သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ 

မိသားစု ပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား

မိသားစုႏွင့္အဖဲြ႔အစည္း စီစဥ္မႈ (FACE) စင္တာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား ကို ပိုင္းျခားသိျမင္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရေစရန္ 
စီးပြါးေရးဖူလံုမႈ ႏွင့္သူတို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တိုးျမွင့္ေစရန္ 
အခမဲ့တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
ဘ႑ာေရးနည္းျပသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ကူညီမႈ၊ GED ပံ့ပိုးမႈ၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါ၀င္သည္။ FACE စင္တာသည္ ေ၀းကြာေသာ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ Denver 
အေနာက္ေတာင္ တည္ေနရာႏွစ္ခုတြင္ရွိသည္။

@DenverPublicSchools @DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools @DPSNewsNow
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မိသားစုႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းအကူအညီလုိ
င္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ဆက္ပါ (သို႔) 
DPS တြင္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ပါဝင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား၊ 
ပတ္သက္ရာမ်ား (သို႔) ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ face.

dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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မိဘမ်ားေပၚတယ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေပၚတယ္

မိဘမ်ားေပၚတယ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေပၚတယ္တို႔သည္ 
အြန္လိုင္းကိရိယာမ်ား ျဖစ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အစဥ္သိရွိႏိုင္ေစၿပီး ေက်ာင္းသား၏တိုးတက္မႈ 
ကိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ႏွင့္သင္ခန္းစာမ်ား  
လက္ရွိအဆင့္ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သံုးသပ္ရန္

အစီရင္ခံစာကတ္ျပား ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား -  
အစီရင္ခံစာကတ္ျပားမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိုၾကည့္ရန္

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏွင့္အျပဳအမူ  
တက္ေရာက္မႈအေသးစိတ္၊ ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ အျပဳအမူကုိစစ္ရန္။

အျခားအဂၤါရပ္မ်ား-
• DPS ႏွင့္္ျပည္နယ္စာေမးပဲြရလဒ္မ်ား
• ေက်ာင္းသား ဘဲြ႕ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိမႈ ႏွင့္ ELA 

အဆင့္၊ ႏွင့္ သင့္ေက်ာင္း၏ SPF ရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ရန္
• သင္ႏွင့္ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ 

ရႏုိင္ေသာအျခားကိရိယာမ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားကုိစူးစမ္းရွာေဖြမည္။

မိဘမ်ားေပၚတယ္ (သို႔) ေက်ာင္းသားေပၚတယ္ 
ကိုဘယ္လိုဝင္ေရာက္မလဲ

မိသားစုမ်ားသည္ မိဘမ်ားေပၚတယ္ ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားေပၚတယ္မ်ားကို အင္တာနက္ရွိသည့္ 
မည္သည့္ေနရာမဆိုတြင ္myportal.dpsk12.org 
သို႔ဝင္ေရာက္၍ (သို႔) iOS ႏွင့္ အန္ဒရိုက္အတြက္ 
ရႏိုင္ေသာ မုိဘိုင္းအက္ပ္ app (“DPS Portal”) 
ျဖင့္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ DPS သံုးသူအမည္ႏွင့္စကားဝွက္တို႔ကိုသံုး၍ 
ေလာ့ဂ္အင္လုပ္ႏိုင္သည္။

အေကာင့္တစ္ခုကိုဖန္တီးမည္

မိဘေပၚတယ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ 
myportal.dpsk12.org ကုိဝင္ေရာက္၍ “Create an 
Account” ကုိႏိွပ္ပါ။ သင္သည္ အီးေမးလ္လိပ္စာတစ္ခု 
ႏွင့္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ ID နံပါတ္လုိအပ္လိမ့္မည္။

အကယ္၍သင္သည္ သင့္အေကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက (သို႔) နည္းပညာပံ့ပိုးမႈလိုအပ္ပါက 
ေပၚတယ္အဖဲြ႕ကိ ုPortalTeam@dpsk12.org သို႔ 
အီးေမးလ္ပို႔ပါ။
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ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား   ၂၀

အကဲျဖတ္ျခင္း   ၂၁

တက္ေရာက္မႈ   ၂၂

အမူအက်င့္   ၂၂

သင္ခန္းစာ   ၂၂

၂၀၂၀ ဘြဲ႕ယူရန္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား   ၂၃

ဘြဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
၂၀၂၁ ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းအတန္းမ်ား   ၂၄

သင့္ေက်ာင္းသားကုိ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရိွေနေစျခင္း

ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ DPS ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ေသာ ပထမဆံုးရက္မွစတင္၍ 
အဆင့္အျမင့္ဆံုးကိုရရွိၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေကာလိပ္၊ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝအတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္မည့္ 
ဘဲြ႕ယူသည့္အဆင့္အထိေရာက္ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 
စင္စစ္တြင္ ခရိုင္၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္တြင္ရွိ 
ပန္းတိုင္ ငါးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Denver အစီအစဥ္ 
၂၀၂၀ သည္ သင့္ေက်ာင္းသားကို တင္းၾကပ္ေသာ 
သင္ခန္းစာႏွင့္ ျမင့္မားေသာစံညႊန္းမ်ား ကိုေက်ာ္ျဖတ္၍  
ေကာလိပ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မည့္ 
ဘဲြ႕ယူႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤအပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဘိဓမၼာ ႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္ေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီပလိုမာတစ္ခုကို 
ရယူရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရာထားသည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္
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ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
DPS သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ Colorado ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (CAS) ေပၚတြင္အေျခခံသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာကမာၻတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ ဘက္စံုပညာေရးကို ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဆင့္တစ္ခုစီတြင္ ဘာေတြသင္ယူရမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
နားလည္ေစသည္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဲြ႕ရၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေစရန္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္စီတြင္ မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔လိုသည္ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။

ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ဦးတည္သည္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ အလြတ္က်က္မွတ္ ထားယံုမဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရန္၊ အေရးႀကီးဆံုး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ပိုမိုေလးနက္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ရေစရန္စိန္ေခၚသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

သင္သည္ေအာက္ပါအၾကံေပးခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အိမ္တြင္သင့္ကေလးသင္ယူမႈ အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ -

• အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ သင့္ကေလးဘာသင္ယူရမည္ကို သိရွိၿပီး သင့္ကေလး၏ဆရာႏွင့္ သင္ယူမႈပန္းတိုင္မ်ား 
အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုပါ။

• သင့္ကေလးကို ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းသင္ယူေစရာတြင္ အေျဖရွာျခင္း၌ တီထြင္မႈနည္းစနစ္ မ်ိဳးစံုပါ၀င္ေသာ 
စမ္းသပ္ျပဳျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုပ္တတ္ရန္ အားေပးပါ။

• သင့္ကေလးကို သူတို႔၏တစ္ေန႔တာ ႏွင့္အိမ္စာအေၾကာင္း (သို႔) သူတို႔ဘယ္လိုသင္ယူေနသလဲ 
ဆိုသည္ကို ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ ကိုေလ့က်င့္ေပးပါ။

• စားေသာက္ဆိုင္မီႏူးဖတ္ျခင္း (သို႔) အပိုေၾကးတြက္ခ်က္ျခင္း စေသာ ေန႔စဥ္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အတူလုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။

• သင့္ကေလး၏ အေျဖကိုရွင္းလင္းခိုင္းျခင္း၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုအတိုခ်ဳပ္ခုိင္းျခင္း (သို႔) 
လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ခုိင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။

• ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳခ်ိန္ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း (သို႔) ကုန္စံုဆိုင္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေငြေခ်ျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ 
တကယ္လက္ေတြ႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ 
သင့္ကေလး၏သင္ယူမႈကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးႏိုင္သည္ကို ပိုမိုသိရွိရန္ 
standards.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။



အကဲျဖတ္ျခင္း
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္တြင္ရွိေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ား ကိုကၽြမ္းက်င္မႈရွိမရွိ ႏွင့္ ဘဲြ႕ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚ 
ေရာက္မေရာက္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ား 
အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုေပးသည္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ခရိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို ကေလးမ်ားအား 
ပိုေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ႏွင့္ ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္သည္ 
ဟုျဖစ္ေစရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကို 
မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမည္ ကိုသိေစသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ စုစည္းအကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ 
သင္ယူျခင္းတိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား

 စုစည္းအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား သည္ အပိုင္းလိုက္၊ စာသင္ႏွစ္ဝက္ (သို႔) ေက်ာင္းႏွစ္အဆံုးတို႔ 
ကဲ့သို႔အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခုအၿပီးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 
ဥပမာမ်ားမွာ ႏွစ္ဝက္ (သို႔) ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြ၊ ေနာက္ဆံုးစီမံခ်က္ (သို႔) Colorado 
ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာမ်ား (CMAS) စာေမးပဲြတို႔ျဖစ္သည္။ CMAS 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ Colorado ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး 
ယင္းတို႔ကို ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အသံုးျပဳသည္။ 

သင္ယူျခင္းတိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း သည္ ဆရာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား 
ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ဆဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုညႊန္းသည္။ 
ထိုအကဲျဖတ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သင္ယူရာတြင္လိုက္ႏိုင္မႏိုင္ ႏွင့္ နားလည္မႈရွိမရွိ ကိုေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ သင္ယူျခင္းတိုးတက္မႈကို 
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ရန္ႏွင့္ 
ဗဟုသုတျပန္႕ပြါးရန္ မည္သို႔ ကူညီႏိုင္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေစသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ား

ျပည္နယ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအားလံုးကို ေက်ာင္းသားမ်ား စာရြက္ႏွင့္ခဲတံျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္သည္မွလဲြ၍ အြန္လိုင္းတြင္ စီမံျပဳလုပ္ေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလိုေသာ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိဘမ်ားဆိုင္ရာ ေရွာင္ရွားျခင္းမူဝါဒကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို 
မိဘေပၚတယ္တြင္ (သို႔) သင္၏ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ

ကေလးအားလံုးသည္ ပင္ကိုယ္ဥာဏ္၊ အလားအလာႏွင့္ အျမင့္မားဆံုးအဆင့္အထိ 
ေရာက္ေအာင္ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။ 
ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေကာလိပ္၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ 
ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ ကမာၻ႕အဆင့္မွီပညာေရး ကိုရရွိေစသည္။ DPS သည္ CMAS 
ႏွင့္အျခားအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို မွီခုိ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၁ ရာစုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ 
ဘဲြ႕ယူရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေစ သည္။ CMAS သည္ေက်ာင္းဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆရာမ်ားအား ေက်ာင္းသားတိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ကူညီသည္။ ျမင့္မားေသာစံခ်ိန ္
စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေအာင္ျမင္ရန္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ႏွင့္ 
အခ်ိန္မွီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးႏုိင္မႈသည္ ယခင္ထက္စာလွ်င္ပို၍ အေရးႀကီးလာၿပီး 
မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လုပ္သင့္သည္ကို CMAS မွကူညီဆံုးျဖတ္ေပးသည္။

သင့္ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလး၏ 

သင္ယူမႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ပါ။ 
သင္သည္ အကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခုစီ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရာထားေသာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းျပကၡဒိန္မ်ား ႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္အတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
အခ်ိန္ဇယားကို standards.
dpsk12.org/assessments 

တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
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တက္ေရာက္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ရွိစဥ္ 
အေကာင္းဆံုးသင္ယူႏိုင္သည္။ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားလာပါက 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္ယူသည့္အရာကို ေလ့က်င့္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းဆံုးရံႈးသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ တက္ေရာက္မႈအားနည္းေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ေနာက္က် 
က်န္ရစ္ခဲ့ဖို႔မ်ားသည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု 
ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းတြင္ 
အခ်ိန္မွန္ရွိေနၿပီး ေကာင္းစြာသင္ယူရန္ 
အတြက္တာဝန္ရွိသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးရာခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာင္းျပင္ပအခ်ိန္မ်ားတြင္  
အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။

အမူအက်င့္
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ေက်ာင္းႏွစ ္
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ ထပ္မံညြန္ျပျခင္း 
တို႔ကိုလိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ 
အျပဳအမူသည္ သူ၏သင္ယူမႈ (သို႔) အျခားသူမ်ား 
၏သင္ယူမႈကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါက 
သူသည္အမ်ား၏ ေနာက္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီအတြက္ အတန္းတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈကို လမ္းေၾကာင္းေပးမည့္ သင္ယူမႈႏွင့္ 
အျပဳအမူပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားရန္ 
မိသားစုမ်ား၊ ဆရာမ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

သင္ခန္းစာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ကို အတန္းထဲတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္စီတြင္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္ျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ႏုိင္ေစမည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ား ကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ 
အတန္းတစ္တန္းစီအတြက္  သင္ယူမႈပန္းတိုင္မ်ားကို 
နားလည္ရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ေသာအခါ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ထံ ေျပာဆိုႏိုင္မႈသည္ 
အေရးႀကီးသည္။
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၂၀၂၀ ဘြဲ႕ယူရန္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ဘြဲ႕ယူရန္အတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္အက်ံဴး၀င္သည္။ 
ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ဘဲြ႕ယူရန္အတြက္ တိက်ေသာ သင္တန္းအေရအတြက္ကို 
ၿပီးဆံုးရန္လိုအပ္သည္။ ဘဲြ႕ယူရန္အတြက္ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
အားလံုးေပါင္း ၂၄ ခရက္ဒစ္္အပိုင္း ရွိရမည္၊ ယင္းသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီကို ဘက္စံုပညာေရး 
ရေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္သည္ ခရက္ဒစ္အပိုင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးသင္ခန္းစာ 
လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ယူဆႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ခၽြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္သင္၏ 
ေက်ာင္းတြင္ေမးျမန္းပါ။

၂၄ ခရက္ဒစ္အပိုင္း (၂၄၀ စာသင္ခ်ိန္) သည္ အတန္း ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တို႔တြင္ ေအာက္ပါအပိုင္းမ်ားအလိုက္ လိုအပ္သည္။

ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ  
ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ၄ ပိုင္း -
• အဂၤလိပ္စာ ၁ တစ္ပိုင္း။

• အဂၤလိပ္စာ ၂ တစ္ပိုင္း။

• ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဆင့္္ျမင့္အေရးအသား တစ္ပိုင္း (သို႔) ကမာၻစာေပ 
၁ ႏွင့္ ၂။

• အျခားအဆင့္ျမင့္ ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ တစ္ပိုင္း

သတိျပဳရန ္- ELA ၂ အဖတ္ (သို႔) တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ယူထားေသာ ELD 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတစ္ခု သည္ အဆင့္္ျမင့္ ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည္။

လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား 
ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ သံုးပိုင္းလိုအပ္သည္ -
• U.S. တြင္ တစ္ပိုင္း သမိုင္း။

• ျပည္သူ႔နီတိ ½ ပိုင္း

• အျခားလူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား 1½ ခရက္ဒစ္အပိုင္း။

သိပၸံပညာ 
• အနည္းဆံုး ဘူမိသိပၸံ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ (သို႔) ရူပေဗဒ တို႔မွ ၂ ပိုင္း 

အပါအဝင္ သံုးပိုင္း။

သခၤ်ာ 
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ရိွစဥ္ ေလးပုိင္းၿပီးဆုံးရမည္၊ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ - 

• အကၡရာသခၤ်ာ ၁ တစ္ပိုင္း (သို႔) ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ။

• ဂ်ီၾသေမႀထီ တစ္ပိုင္း (သို႔) ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ။

• အကၡရာသခၤ်ာ ၂ တစ္္ပိုင္း(သို႔) ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ။

• အတည္ျပဳထားေသာ သင္ခန္းစာ စာရင္းမွ အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာ တစ္္ပိုင္း။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရး
• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရး၊ အက၊ အငယ္တန္းအရန္ အရာရွိသင္တန္းခဲြ 

(JROTC) (သို႔) DPS အားကစား တစ္ခုခုတို႔မွ တစ္ပိုင္းလိုအပ္သည္။

ပန္းခ်ီ (သို႔) CTE
• အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ျပဇတ္ (သို႔) စက္မႈလက္မႈအလုပ္အကိုင္ပညာေရး 

(CTE) တြင္ တစ္ပိုင္း လိုအပ္သည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ
• ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ခုနစ္ပုိင္း၊ ထုိအထဲမွ ႏွစ္ပုိင္းသည္ အဖဲြ႔အစည္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈသင္ယူျခင္း တုိ႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။

သတိျပဳရန္ - ဒီပလိုမာရရန္ လုိအပ္ေသာ ၂၄ ပိုင္းထဲမွ ၂၂ ပိုင္းကို 
အတန္းထဲ၌ သင္ၾကားမႈ ျဖင့္သာရႏိုင္သည္။

အႀကီးတန္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ခရက္ဒစ္ခ်ိန္ ၁၈၀ နာရီရွိရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
မည္သည့္ ႏွစ္တြင္မဆို အခ်ိန္ျပည့္အတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ၇၀ အထိရယူႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အကယ္၍ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ သူတို႔၏အစပိုင္းႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ (သို႔) အငယ္တန္းႏွစ္၌ ခရက္ဒစ္နည္းေနပါက 
ေနာက္အႀကီးတန္းႏွစ္မ်ားတြင္ ခရက္ဒစ္ ၇၀ နာရီ (သို႔) ပို၍ရေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ အခ်ိန္မွီဘဲြ႕ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘဲြ႕ယူရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းမွအတည္ျပဳထားေသာ  အဖဲြ႔အစည္း၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္/(သို႔) 
၀န္ေဆာင္မႈသင္ယူျခင္းအေတြ႕အၾကံဳ ကို အမ်ားဆံုးစာသင္ခ်ိန္ နာရီ ၂၀ (ႏွစ္ပိုင္း) အထိ ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 
ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္သင္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ကန္႔သတ္မႈမရွိပါ။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ အခ်ိန္ပိုယူရန္လိုၿပီး သူတို႔၏ ဘဲြ႕ယူျခင္းသည္ ငါးႏွစ္ေျမာက္ (သို႔) 
ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္အထိ)။
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ဘြဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၂၀၂၁ 
ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းအတန္းမ်ား
ဘဲြ႕ရယူရန္နီးကပ္လာသည့္အေလွ်ာက္ DPS ဒီပလိုမာတစ္ခုသည္ ဘဲြ႕ရရိွၿပီးအလုပ္အင္အား
သို႔ျဖစ္ေစ၊ စစ္မႈထမ္းရန္ျဖစ္ေစ၊ အထူးစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေအာင္လက္မွတ္မ်ားအတြက္ 
ဆက္လက္တက္ေရာက္ေသာ သင္တန္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္သည ္
ျဖစ္ေစ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကိုမဆို ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ 
ေသခ်ာေစလိုသည္။

၂၀၂၁ အတန္းမွစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေကာလိပ္၊ အလုပ္အကိုင္ (သို႔) အလုပ္ခြင္ တြင္ေအာင္ျမင္ေစရန္ 
ဘာလိုအပ္သည္ကိုေဖၚျပေသာ ဘဲြ႕ယူရန္လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား ရွိသည္ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ 
အတန္းတြင္း၌ရွိေသာအခိ်န္အတြက္ ရေသာအဆင့္မ်ားကို အာရံုစိုက္မႈနည္းၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ 
ဘဝအတြက္လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုရေစရန္ ပိုမိုအာရံုစိုက္သည္။ 

DPS ဒီပလုိမာတစ္ခုရရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ရမည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးစီ၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္ (ICAP) ကုိၿပီးေျမာက္ရမည္။

ICAP

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေျခာက္တန္းမွ စတင္၍ သူတုိ႔၏ ICAP မ်ားကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေစျခင္း၊ လက္ရိွျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ 
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ၾကသည္။ တစ္ဦးစီ၏အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္ 
လုပ္ေသာကိရိယာျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပန္းတုိင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေကာလိပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရးအစီအစဥ္၊ 
ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈ၊ ေငြေၾကးအေထာက္အကူ ႏွင့္ မရိွမျဖစ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သူတုိ႔၏ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
လမ္းေၾကာင္း၏ ရႈေထာင့္အားလုံးအတြက္ ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ ဤမူေဘာင္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံကုိ 
ဖန္တီးေပးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏အနာဂတ္ေကာလိပ္ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စူးစမ္းထားေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ 
သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ားရႏုိင္မႈ ကုိျမင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္။ သူတုိ႔၏အႀကီးတန္းၿပီးဆုံးလွ်င္ ဘဲြ႕ယူရန္အတြက္ ICAP လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းရန္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအစဥ္ကုိ ဝင္ေရာက္ရမည္။

သင္ခန္းစာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းလြန္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ လက္ခံမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
တင္းၾကပ္ေသာသင္ခန္းစာ ေလ့လာမႈတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္မႈမ်ိဳးစံုရွိေသာ သင္ခန္းစာခရက္ဒစ္ ၂၄ 
ပိုင္းကိုၿပီးေျမာက္ရမည္။ လိုအပ္ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္ -

• အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၀ိဇၨာ ေလးပိုင္း

• သခ်ၤာ ေလးပိုင္း

• သိပၸံ သံုးပိုင္း

• လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား သံုးပိုင္း

• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရး တစ္ပိုင္း

• အႏုပညာအပိုင္း (သို႔) အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ 
စက္မႈလက္မႈအလုပ္အကိုင္ပညာေရး (CTE) တစ္ပိုင္း။

• အတည္ျပဳထားေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရွစ္ပိုင္း။ *
* ေလးႏွစ္တကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္လုိသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏စိတ္ႀကိဳက္ ဘာသာရပ္မ်ား၏ 
အပိုင္းအေနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကား လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပည့္မီရမည္။ ပိုမိုသိလိုပါက ေက်ာင္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ထံ ေမးျမန္းပါ။

ICAP ၿပီးေျမာက္မႈ သင္ခန္းစာ ၿပီးေျမာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္မႈျပသျခင္း



ေကာလိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး အလုပ္အကိုင္အတြက္ 
မည္သို႔ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိလိုပါက 
ေက်ာင္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
ဆရာမ်ားထံေမးျမန္းၿပီး collegeandcareer.dpsk12.org 
သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

ကၽြမ္းက်င္မႈ

ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေၾကာင္းကိုျပသျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းရည ္
ႏွင့္ၾကံဆမႈအခ်ိဳ႕ကိုသင္ယူခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကိုလက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္းကို 
ျပသျခင္းဟုဆို္လိုသည္။ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာေတြသင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ကို 
ျပသရန္နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္မႈမီႏူးကို ကၽြမ္းက်င္မႈျပသရန္ 
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ DPS မွ ဘဲြ႕ရရွိရန္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ အဂၤလိပ္စာ၊ 
သခ်ၤာကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္/(သို႔) အလုပ္အကိုင္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို DPS ကၽြမ္းက်င္မႈမီႏူးမွ 
တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပို၍ ၿပီးေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ျပသရလိမ့္မည္။ ယင္းမီႏူးကို အြန္လုိင္း 
collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu တြင္ရႏိုင္သည္။

အိ္မ္ဆက္သြယ္မႈ 

DPS တြင္ မိသားစုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေက်ာင္းတြင္ ကေလးေအာင္ျမင္မႈ 
ရေစရန္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလး သင္ယူၿပီးေအာင္ျမင္ရန္ 
သင္လုပ္ႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းေသာအရာအခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပထားသည္။

• သင့္ကေလးကို ပညာေရးသည္တန္ဘိုးရွိၿပီး မိသားစုတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းေသာ အသိကိုေပးပါ။

• သင့္ကေလးႏွင့္ သူတို႔၏ ေက်ာင္းေန႔အေၾကာင္း 
ေန႔စဥ္စကားေျပာဆိုပါ။ သူတို႔၏စိတ္ဝင္စားမႈ၊ အားသာခ်က္ ႏွင့္ 
ပင္ကိုယ္ဥာဏ္မ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ သင့္ကေလးႏွင့္ ေကာလိပ္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းေျပာဆိုပါ။

• သင့္ကေလးကို ေန႔စဥ္ေက်ာင္းကိုအခ်ိန္မွန္တက္ေစၿပီး 
သင္ယူရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ပါေစ။

• အိမ္စာကိုလုပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကိုသတ္မွတ္ေပးပါ။

• ေန႔စဥ္ စာဖတ္ေစပါ။

• သင့္ကေလး၏ဆရာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအျမဲတန္းရွိေနေအာင္ 
ပံုမွန္ညိွႏိႈင္းပါ။ မိသားစုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ပါ (သို႔) 
မိဘဆရာအိမ္သို႔လာေရာက္ျခင္းကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ပါ။

• မိဘေပၚတယ ္myportal.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး သင့္ကေလး၏ 
အိမ္စာလုပ္ထားမႈမ်ား၊ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈကို သိရွိႏိုင္သည္။

25



အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
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အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ   ၂၈

တိုးခ်ဲ႕သင္ယူမႈႏွင့္ ဥပစာေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား   ၂၉

အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   ၃၀

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ   ၃၀

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား   ၃၁

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ   ၃၂

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ 
အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္သည္ အတန္းထဲတြင္ႏွင့္ 
အျခားသင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ရေသာ္လည္း သူတို႔၏ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈသည္ 
DPS မွေပးေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပၚတြင္လည္း 
မူတည္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ လံုျခံဳၿပီးစိတ္ခ်ရေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အာဟာရျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ 
အေရးပါေသာဘာသာစကား ႏွင့္ အထူးပညာေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္ DPS အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သာတူညီမွ်အခြင့္အလမ္း ကိုရေစရန္ 
ကူညီသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရာထားသည္။

ဤအပိုင္းတြင္
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အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ
ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ေပါင္းစပ္ပါက ေက်ာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည္။ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ (ELA) အစီအစဥ္သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားကို 
သင္ယူစဥ္အတြင္း အဓိကေနရာမ်ားတြင္ ဗဟုသုတတိုးတက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ 
ဆရာမ်ားမွညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သီးသန္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈပံ့ပိုးျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုး ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရွိေသးေသာသူမ်ားသည္ ELA အစီအစဥ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည္။ စာရင္းသြင္းရာတြင္ 
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားတစ္ခု (သို႔) 
ဘာသာစကားမ်ားကိုသိရွိရန္ အိမ္သံုးဘာသားစကား ေမးခြန္းပံုစံ (HLQ) ကိုျဖည့္စြက္ရမည္။ အကယ္၍ 
HLQ တြင္ျဖည့္ထားေသာဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမဟုတ္ပါက ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ 
အဂၤလိပ္စာတြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ ကိုခန္႔မွန္း၍ သူ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးကိုက္ညီေသာ အစီအစဥ္ကို 
အၾကံေပးမည္။ ထုိေနာက္မိဘမ်ားသည္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ပံုစံ (PPF) ကိုသံုး၍ ELA အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။ 
မိဘမ်ားသည္ ဤေရြးခ်ယ္မႈကို PPF အသစ္တစ္ခုကို ျဖည့္စြက္၍ အခ်ိန္မေရြးျပင္ႏိုင္သည္။

DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွိေသာ ELA အစီအစဥ္မ်ား

ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးအစီအစဥ္မ်ား ဟုသိထားေသာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေသာ မိခင္ဘာသားစကား (TNLI) အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ပထမဘာသာစကားသည္ စပိန္စကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ TNLI အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ စပိန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအဂၤလိပ္စာတြင္ ပုိမုိကၽြမ္းက်င္လာသည္ႏွင့္ အမွ် အဂၤလိပ္
လုိညႊန္ၾကားခ်က္ပုိမ်ားလာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘာသာစကားႏွစ္ခုစလုံးကုိ တတ္ေျမာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
TNLI ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမဘာသာစကားသည္ စပိန္စကားမဟုတ္ပါက သူတုိ႔သည္ 
အဂၤလိပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ဒုတိယ ဘာသာစကားအေနျဖင့္ ရရွိလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္ကိုဒုတိယဘာသာ စကားအေနျဖင့္သင္ေသာ (ESL) အစီအစဥ္မ်ား သည္ မည္သည့္ဘာသာစကား ကိုမဆို 
ေျပာဆိုေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးသည္ အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ၿပီး ဆရာမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားကို သင္ရန္အတြက္ အထူးသင္တန္းကို ၿပီးေျမာက္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ 
ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေျပာဆိုေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကိုမူတည္၍ ထိုေက်ာင္းသည္ ထပ္မံအကူအညီေပးႏိုင္ေသာ 
မိခင္ဘာသာစကားေျပာေသာ ဆရာကိုထားရွိမည္။

Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး အစီအစဥ္သည္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းမႈဆု ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးထားျခင္းတို႔ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးေသာ ေရရွည္အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူအားလံုးသည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး (ELD) အတြက္ 
သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ေန႔စဥ္အတန္းကိုတက္ရမည္၊ ၎သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာဖတ္ရန္ ႏွင့္ ေရးရန္ 
အေျခခံကိရိယာမ်ားကို ေပးသည္။ 

ELA ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင့္ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ။ 
ေက်ာင္းရွိ ELA အစီအစဥ္မ်ား၏ စာရင္းကို ela.dpsk12.org/ela-programs 
တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ၇၂၀-၄၂၃-၂၀၄၀ သို႔ေခၚပါ။
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DPS မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သမရိုးက် ေက်ာင္းေန႔ႏွင့္ ႏွစ္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ 
သင္ယူမႈ အေတြ႕အၾကံဳကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိၾကသည္။ 
မ်ားစြာေသာေက်ာင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မီႏွင့္ 
ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏွင့္နားရက္မ်ား 
(သို႔) ေႏြရာသီတြင္ အစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးသည္။ 
ထိုအစီအစဥ္မ်ား သည္ေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုျခံဳၿပီး 
ေနခ်င္စဘြယ္ျဖစ္ေသာေနရာတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းရန္ႏွင့္ 
သူတို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈကိုတိုးျမွင့္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လည္းေပးသည္။

DISCOVERY LINK

Discovery Link သည္ DPS ေက်ာင္း ၄၀ တြင္ထားရိွေသာ လုိင္စင္ရ 
ေက်ာင္းခ်ိန္မတုိင္မီ၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေႏြရာသီစခန္းခ် 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ Discovery Link တြင္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ၊ 
အစာအာဟာရ၊ သခ်ာၤ၊ စာေပ၊ သိပၸ၊ံ ၀ိဇၨာ ႏွင့္လူမႈေရး စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ 
သင္ယူမႈမ်ားအပါအ၀င္ လက္ေတြ႕သင္ယူမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
Discovery Link တြင္အိမ္စာအကူအညီ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ 
သြားရည္စာ၊ ရြယ္တူခ်င္း၊ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိတည္ေထာင္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။ Discovery Link သည္ပုံေသအခေၾကးေငြျဖစ္ၿပီး 
ကန္႔သတ္ထားေသာ က်ဴရွင္အကူအညီ ရႏုိင္ပါသည္။ 
ၾကြယ္၀ေစေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ အပုိေဆာင္း စရိတ္ ျဖင့္ရႏုိင္ပါသည္။ 
Discovery Link သည္ ကေလးထိန္းအကူအစီအစဥ္ (CCAP) ကုိလက္ခံသည္။ 
ပုိမုိသိရိွလုိပါက discoverylink.dpsk12.org သုိ႔၀င္ေရာက္ပါ။

အဖဲြ႔အစည္းမိတ္ဖက္မ်ား

DPS သည္လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္ ကတိျပဳထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
မိတ္ဖက္မ်ားစြာႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍သင့္ေက်ာင္းကို 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္မိတ္ဖက္မ်ား 
ရႏိုင္သည္ကိုစံုစမ္းပါ၊ (သို႔) Denver ေက်ာင္းအၿပီးအစီအစဥ္ 
ခ်မွတ္သည့္အရာအတြက္ fcps.civicore.com/map သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။ 

တိုးခ်ဲ႕သင္ယူမႈႏွင့္ 
ဥပစာေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား
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က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
DENVER က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျခခံေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား

DPS သည္ Denver က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျခခံေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား ၁၇ ခုကို လည္ပတ္မႈျပဳလုပ္သည္။ 
ယင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဆးခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
မိဘလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူညီမႈပံုစံကို တင္သြင္းၿပီးေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို ထိုစင္တာမ်ားတြင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 
ကာယစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အားကစားကာယ၊ ထိခုိက္မႈ (သို႔) နာမက်န္းမႈ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊ ဓါတ္ခဲြခန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
ေဆးညႊန္းႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအၾကံေပးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံေလွ်ာက္ထားျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပရ၀ုတ္မ်ားတြင္ 
တည္ရွိသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက denverhealth.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

• Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္း၊  
2285 S. Federal Blvd.

• Bruce Randolph ေက်ာင္း၊  3955 Steele St.
• Evie Dennis ပရ၀ုတ္၊ 4800 Telluride St.
• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.
• John F. Kennedy အထက္တန္းေက်ာင္း၊  

 
2855 S. Lamar St.

• Kepner ပရ၀ုတ္၊ 911 S. Hazel Court
• Kunsmiller အႏုပညာအကယ္ဒမီ  

2250 S. Quitman Way
• Lake ပရ၀ုတ္၊ 1820 Lowell Blvd.

• Manual အထက္တန္းေက်ာင္း၊ 1700 E. 28th Ave.
• Dr. Martin Luther King, Jr. Early ေကာလိပ္, 19535 E. 

46th Ave.
• Montbello ပရ၀ုတ္၊ 5000 Crown Blvd.
• North အထက္တန္းေက်ာင္း၊ 2960 Speer Blvd.
• Rachel B. Noel ပရ၀ုတ္၊ 5290 Kittredge St.
• Place Bridge အကယ္ဒမီ၊  

7125 Cherry Creek Drive North
• South အထက္တန္းေက်ာင္း၊ 1700 E. Louisiana Ave.
• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.
• West ပရ၀ုတ္၊ 951 Elati St.

အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အာဟာရျပည့္ ၿပီးက်န္းမာပါက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ပိုေကာင္းသည္ဟု 
သုေတသနမွ ေဖၚျပထားသည္။ DPS တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရသာမ်ိဳးစံုႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
အစားအေသာက္အတြက္ အာဟာရျပည့္ေသာ၊ အရသာရွိေသာ ႏွင့္အဆင္ေျပေသာ 
ေက်ာင္းအစားအစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ရရွိရန္ေသခ်ာေစသည္။ 

ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ အခမဲ့နံနက္စာကို ေန႔စဥ္ရရွိႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္းအစားအေသာက္ အျမည္းအမယ္မ်ား 
ႏွင့္အရန္ဟင္းမ်ားကို အစအဆံုးေက်ာင္းတြင္း၌ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းစိုက္သီးႏွံမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသထြက္ 
လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို မီႏူးမ်ားတြင္ပါေစၿပီး ေကၽြးေမြးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာစီစဥ္ထားပါသည္။ 
DPS သည္အစားအေသာက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်း (သို႔) မိသားစု၏ ဝင္ေငြႏွင့္လူဦးေရကိုလိုက္၍ အခမဲ့ကၽြႏု္ပ္တို႔ေကၽြးေမြးႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးေသာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေန႔လည္စာ အစီအစဥ္တြင္လည္းပါ၀င္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နံနက္စာ (သို႔) ေန႔လည္စာအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသိလိုပါက 
foodservices.dpsk12.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ၊ ယင္းေနရာတြင္အခမဲ့ႏွင့္/(သို႔) 
ေန႔လည္စာေလွ်ာ့ေစ်း အစီအစဥ္ကိုေလွ်ာက္ထားရန္၊ အစားအေသာက္အတြက္ 
အြန္လိုင္းေငြေခ်မႈအတြက္ ေငြထည့္ရန္ႏွင့္ မီႏူးတြင္ရွိေသာ 
အရာမ်ားကိုၾကည့္ရန္တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။



MEDICAID ႏွင့္ SNAP အကူအညီ 

DPS ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဌာနသည္ အခမ့ဲ (သုိ႔) ေစ်းသက္သာေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ ႏွင့္ 
ျဖည့့္စြက္အာဟာရအကူ အစီအစဥ္ (SNAP) ကုိ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကူညီသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
မိသားစုမ်ားကုိသူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသုံးခ်ရန္ကူညီသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ မည္သည့္ 
DPS ေက်ာင္းတြင္မဆုိ မိသားစုမ်ားသည္ တုိက္ရုိက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေသာ ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

Medicaid ႏွင့္ SNAP အကူႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုသိလိုပါက ၇၂၀-၄၂၃-၃၆၆၁ (သို႔) 
outreach@dpsk12.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား

အထူးပညာေရး 

ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ DPS ေက်ာင္းအားလံုးသည္ အနည္းငယ္မွ 
အေတာ္အသင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ထူးျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေပးေနပါသည္။ ေရြးထားေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗဟိုအေျခခံအစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးထားၿပီး ယင္းတို႔ကို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ 
တစ္ဦးစီအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။

IEP ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးေသာ အထူးစီမံျပဳလုပ္ထားေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အထူးသင္တန္းဆင္း ႏွင့္လိုင္စင္ရထားေသာ 
အထူးပညာေရးဆရာမ်ား ႏွင့္ ေလ့လာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ 
(နားမၾကား/ေလး ႏွင့္ မ်က္စိေကာင္းစြာမျမင္သူမ်ား အပါအဝင္)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သူနာျပဳမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ စကားေျပာ/ဘာသာစကား ႏွင့္ 
ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈ ကူသေပးသူမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လည္းရႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာမသန္မစြမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စံ ကိုသံုးသည့္ 
ယခင္ကျပဳလုပ္ထားသည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမွ ဆံုးျဖတ္သည္။ ဤအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
မိသားစုမ်ားသည္ သူတို႔ ကေလး၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိသည္။ အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ 
အထူးပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရန္ သင့္ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ။

ျပန္ထည္ထူေထာင္ေရး အက္ဥပေဒ အပိုင္း ၅၀၄ 

အပိုင္း ၅၀၄ သည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဥပေဒျဖစ္သည္၊ ယင္းသည္ 
မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္ရြယ္တူတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ “တူေသာရလဒ္ကိုရရွိရန္၊ 
တူေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုရရွိရန္ (သို႔) တန္းတူေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္” 
တို႔အတြက္ျပဳမူခြင့္ရွိေစသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္အတြက္ 
ေက်ာင္း၏ အပိုင္း ၅၀၄ ညွိႏႈိင္းေရးမႈဳး ထံသို႔ရည္ညႊန္းမည္။ အပိုင္း ၅၀၄ အဖဲြ႔သည္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကို စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္မည္။ အကယ္၍ထိုေက်ာင္းသားသည္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက အပိုင္း ၅၀၄ အဖဲြ႔သည္ ထုိေက်ာင္းသား၏ 
မသန္မစြမ္းမႈ(မ်ား)ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာအတားအဆီးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေနရာခ်ထားမႈ၊ 
၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ ပိုမိုသိလိုပါက studentequity.
dpsk12.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ (သို႔) သင့္ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းေခၚပါ။ 31



ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
DPS ၾကိဳပုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တာ၀န္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
လုံျခံဳေသာ၊ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ 
ႀကိဳပုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလုံျခံဳေရးသည္ 
ႀကီးက်ယ္ေသာ သင္ယူမႈအေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုတြင္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး 
ကေလးတုိင္းေအာင္ျမင္သည္ ကုိျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။

ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးကမ္းခ်က္မ်ား

ပံုမွန္ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အတန္း K-၅) သည္ သူတို႔ရပ္ကြက္နယ္နိမိတ ္
ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ၁ မိုင္ထက္ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက 
ပံုမွန္ေက်ာင္းကားစီးရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အတန္း ၆-၈) သည္သူတို႔ရပ္ကြက္နယ္နိမိတ ္
ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ၂ မိုင္ခဲြ ထက္ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက 
ပံုမွန္ေက်ာင္းကားစီးရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အတန္း ၉-၁၂) သည္သူတို႔ရပ္ကြက္ နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းသို႔ 
တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ၂ မိုင္ခဲြ ထက္ပိုေ၀းေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက အခမဲ့လစဥ္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေဒသ (RTD) ပတ္စ္တစ္ခုရရွိရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။

စာရင္းသြင္းဇုန္မ်ား
စာရင္းသြင္းဇုန္မ်ားအတြင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းဇုန္အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ 
ႀကိဳပုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုိရရိွသည္။ transportation.dpsk12.org တြင္ရိွေသာ "Families and Students 
Eligibility and Routing (မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း)" 
အပ္ုိင္းေအာက္တြင္ရိွ စာရင္းသြင္းဇုန္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဝင္ေရာက္ပါ။

အစိုးရေထာက္ပံ့ေက်ာင္း

အစိုးရေထာက္ပံ့ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ 
သူတို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ DPS ႏွင့္အတူ ကန္ထရိုက္လုပ္မည္ 
မလုပ္မည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္သည္။ အစိုးရေထာက္ပံ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကိုသိရွိရန္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းပါ။

သံလုိက္ ေက်ာင္းမ်ား

သံလိုက္အစီအစဥ္ကိုစာရင္းသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ စံႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး သံလုိက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္အတြင္းတြင္  
ေနထိုင္ပါက ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကိုရႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား

အထူးပညာေရး
ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းကားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္သာမက 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကို 
ေဘး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ (ALC) ျဖင့္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဗဟိုအေျခခံေသာအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ 
ေက်ာင္းသားကို သက္ဆိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္ေပးသည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ 
ကေလးအတြက္ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍သိလိုပါက ေက်ာင္းသားသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၃၇ သို႔ဆက္ပါ (သို႔) StuTrans@dpsk12.org သို႔အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

ရႏုိင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
မည္သူ႕ကုိဆက္သြယ္ 

ေမးျမန္းရမည္ကုိ သိရွိရန္ 
transportation.dpsk12.org 

သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။ သင့္ေက်ာင္းသား၏ 
ဘတ္စ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ +Pass 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၾကည့္ရန္ႏွင့္ 
ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္းကုိ 

တင္သြင္းရန္ မိဘေပၚတယ္သုိ႔ 
ေလာ့ဂ္အင္လုပ္ပါ။ 
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သင့္ေက်ာင္းသား၏ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈေရြးခ်ယ ္
စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိရန္ သင့္ေက်ာင္းကို 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ
နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား 
တက္ေျမာက္ေရး (ELA) ၀န္ေဆာင္မႈကို မေပးသည့္အခါ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ေနထိုင္သည့္ေနရာရွိ ELA 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ 
ထုိေက်ာင္းအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကိုရရွိရန္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီသည္။ ELA ေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ela.dpsk12.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ေက်ာင္းကားစီရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏မိသားစုမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ေက်ာင္းသားအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို တင္သြင္းႏိုင္သည္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ဟုေခၚသည္။ ထပ္မံအခ်က္အလက္မ်ားကို 
transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/
exception-request-process တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

+Pass
+Pass သည္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းကားကို 
အတက္အဆင္းလုပ္ေသာအခါ ကဒ္ဖတ္စက္ျဖင့္ဖတ္ေသာ 
ကဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ +Pass အစီအစဥ္ကို 
မိဘမ်ားသူတို႔ေက်ာင္းသား ဘတ္စ္ကားကို မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ အတက္အဆင္းလုပ္သည္ကို 
သိရွိရန္အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ DPS 
တြင္ေက်ာင္းကားစီးေသာ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ 
သူတို႔၏ +Pass ကိုေန႔စဥ္အသံုးျပဳရမည္။ ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို transportation.dpsk12.org/pluspass 
တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Bus Bulletin (ဘတ္စ္သတင္းလႊာ)
ေက်ာင္းကားစီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ 
သူတို႔ေက်ာင္းသား၏ ဘတ္စ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဘတ္စ္သတင္းလႊာမွတဆင့္ ရရွိမည္။ ဘတ္စ္မ်ားသည္ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း အေရးေပၚ (သို႔) ရာသီဥတုေၾကာင့္ 
၁၅ မိနစ္ထက္ပို၍ေနာက္က်ပါက မိသားစုမ်ားကို စာ၊ 
အီးေမးလ္ႏွင့္ စကားျဖင့္အသိေပးမႈမ်ားကို ေပးပို႔မည္။ ၾကိဳပို႔
ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားသည္ သူတို႔ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းအပ္ေသာအခါ 
ေပးထားေသာဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာေပၚတြင္အေျခခံ၍ 
ဘတ္စ္သတင္းလႊာကိုရရွိရန္ အလိုေလွ်ာက္စာရင္းသြင္းၿပီး 
ျဖစ္သည္၊ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘေပၚတယ္သို႔ 
ေလာ့ဂ္အင္လုပ္၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
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မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
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DPS တြင္ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးမႈသည္ 
သင့္ေက်ာင္းသားကို လံုျခံဳၿပီး မြန္ျမတ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ 
ေက်ာင္းသားအျပဳအမူ ေက်ာင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ မိဘလမ္းျပမႈတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္မူ၀ါဒမ်ားကို ထားရွျိခင္းျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းစာရင္းသြင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စကားျပန္ဆိုခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အျခားအရာမ်ားအပါအ၀င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏မိသားစုမ်ားက ပံ့ပိုးမႈအျပည့္အ၀ရရွသိည္ဟု  
ခံစားရေအာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ဤအပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား 
အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖၚျပထားသည္။

ဤအပိုင္းတြင္

တက္ေရာက္မႈ   ၃၆
အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း   ၃၇
စည္းကမ္း   ၃၈
စာရင္းသြင္းမႈ   ၃၉
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း   ၄၀
က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာျခင္း   ၄၁
အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ    ၄၂
မျဖစ္မေနသတင္းပို႔သူမ်ား    ၄၂
မိဘ အျပဳအမ ူ  ၄၃
ေက်ာင္းသား အျပဳအမူ   ၄၃
ေက်ာင္းသား မွတ္တမ္းမ်ား   ၄၄
ေက်ာင္းလံုျခံဳေရး   ၄၅
ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စကားျပန္ဆိုမႈမ်ား   ၄၆
ရာသီဥတု   ၄၇
ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား   ၄၇
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တက္ေရာက္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ 
ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ ေက်ာင္းကိုေန႔စဥ္မွန္မွန္ 
တက္ေရာက္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ Colorado ေက်ာင္း၏တက္ေရာက္မႈဥပေဒမ်ားအရ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကိုအသက္ ၁၇ ႏွစ္အထိ တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီရန္္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကို သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုး နာရီအေရအတြက္ 
တက္ေရာက္ရမည္။ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ နာရီအေရအတြက္မ်ားမွာ -

• အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းတြင္ ၁,၀၅၆ နာရီ။
• မူလတန္းတြင္ ၉၆၈ နာရီ။

• ရက္ျပည့္ သူငယ္တန္းတြင္ နာရီ ၉၀၀၊ (သို႔) ေန႔၀က္ သူငယ္တန္းတြင္ နာရီ  ၄၅၀။

COLORADO ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား -

• ယာယီထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ (သို႔) နာမက်န္းမႈ။
• ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း။
• ကိုယ္၊ စိတ္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊
• ရပ္ဆိုင္းမႈ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း (သို႔) ေက်ာင္းအပ္ျခင္းကိုျငင္းဆိုျခင္း။
• အလုပ္အတြက္ လက္မွတ္
• ျပည္သူ႕ေအဂ်င္စီမွ ဥပေဒေရးရာအုပ္ထိန္းထားမႈ
• ဘာသာေရးဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ား (သို႔) လိုက္နာမႈ
• ေက်ာင္းမွအတည္ျပဳထားေသာ အလုပ္ေက်ာင္းသားအစီအစဥ္။
• အိမ္အေျခခံေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္။

လက္ခံႏိုင္ေသာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား

လက္ခံႏိုင္ေသာ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုသည္ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ေက်ာင္း ႏွစ္ဘက္စလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာအခါမ်ားတြင္ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူ၊ (သို႔) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူထံမွ မွတ္ခ်က္ ကဲ့သို႔ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းလိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

ေက်ာင္းေျပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေျပးေလ့ရွိျခင္း

ေက်ာင္းေျပးျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာပ်က္ကြက္မႈ (သို႔) မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔) ေက်ာင္း၏ ခြင့္ျပဳမႈမပါေသာ 
ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ လက္မခံႏိုင္ေသာပ်က္ကြက္မႈ တစ္လတြင္ ေလးႀကိမ္ နွင့္/(သို႔) 
တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၀ ႀကိမ္ရွိပါက ထုိေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းေျပးေလ့ရွိသူဟု ယူဆသည္။ 

ေက်ာင္းသားပ်က္ကြက္မႈကို ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ တယ္လီဖုန္း၊ စာ၊ အစည္းအေဝး (သို႔) 
အိမ္သို႔လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ အသိေပးမည္။ ေက်ာင္းေျပးေလ့ရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏မိဘကို ပံ့ပိုးရန္ DPS 
သည္ယင္းေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းပ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္ လုပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  
ေက်ာင္းသား၏မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုးအစီအစဥ္ကိုလဲႊေျပာင္းေပးျခင္း (သို႔) 
တက္ေရာက္မႈ (သို႔) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း မ်ားပါဝင္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုေပးရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းကိုဆက္လက္၍တက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါက ေက်ာင္းေျပးမႈစီရင္ေသာ 
တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
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အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း
ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေႏွာက္ယွက္မႈ (သို႔) လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း အပါအ၀င္ 
မည္သည့္အႏိုင္က်င့္ျခင္း မ်ိဳးမဆိုမွ ကင္းလြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရမည္ဟု 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။ 

အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း ဆိုတာဘာပါလဲ?

အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း (သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုသံုး၍ အျခားတစ္ေယာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း (သို႔) အျခားတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္၊ 
စိတ္ (သို႔) စိတ္ခံစားမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ စာျဖင့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ (သို႔) လိုင္းေပၚတြင္ (သို႔) ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ (သို႔) 
ဟန္အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ ေႏွာက္ယွက္မႈဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ 
လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈ၊ က်ားမဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ (သို႔) ေဖၚျပခ်က္၊ လိင္လႊဲေျပာင္း အေျခအေန၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသား ဇာတိ၊ 
ျပည္တြင္းလာေရာက္ ေနထိုင္မႈ/ႏိုင္ငံသားအဆင့္၊ မ်ိဳး႐ုိး၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ၊ ဝါရင့္အေတႊ႕အႀကံဳရွိျခင္း အေျခအေန (သို႔) 
မသန္မစြမ္းႏုိင္မႈ မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသည့္အခါ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖင့္အေရးယူမည္။

လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ လက္ကိုင္ဖုန္း (သို႔) လွ်ပ္စစ္ကိရိယာ တစ္ခုခုမွတဆင့္ မည္သည့္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ိဳး (သို႔) အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳး 
မဆိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ စာမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား (သို႔) ရုပ္ပံုမ်ားကို အီးေမးလ္၊ ခ်က္ရြန္းမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္းပို႔စာတို၊ ဘေလာက္မ်ား၊ စာတို၊ 
၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား (သို႔) လူမႈမီဒီယာမ်ား မွတဆင့္ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားကို အႏုိင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လုိင္းေပၚတြင္အႏုိင္က်င့္ျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ DPS တြင္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ တုိ႔ကုိထားရိွသည္။ 

• DPS ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေျမေနရာမ်ား၊ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ (သို႔) အျခား DPS အတည္ျပဳထားေသာယာဥ္မ်ား (သို႔) အားကစားပဲြ (သို႔) 
တိုးခ်ဲ႕သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား စေသာေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြင္းတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

• အႏိုင္က်င့္ျခင္းအျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ 
ေက်ာင္းမွရပ္ဆိုင္းမႈ၊ ထုပ္ပယ္ျခင္း ႏွင့္/(သို႔) ဥပေဒျဖင့္အေရးယူရန္ လဲႊေျပာင္းေပးမႈ တို႔ပါ၀င္သည္။

• ေက်ာင္းအားလံုးတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းအျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ အစီအစဥ္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ သင္ယူရန္လက္ခံႏုိင္ေသာအျပဳအမူ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ အၾကံေပးေတြ႕
ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေစျခင္း ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။

• အႏုိင္က်င့္ျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘ (သုိ႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ကူညီရန္အတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ရႏုိင္ပါသည္။
• အႏိုင္က်င့္ျခင္းကိုခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ကူညီရန္ ေက်ာင္း စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား ရွိပါသည္။

သင့္ကိုျခိမ္းေျခာက္ေသာ အႏိုင္က်င့္ျခင္းအျပဳအမူတစ္ခုခုကို သင္သည္အမည္၀ွက္ျဖင့္ 
Safe2Tell သို႔ဖုန္း ၈၇၇-၅၄၂-၇၂၃၃ သို႔ေခၚျခင္း၊ Safe2tell.org သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း (သို႔) 
Safe2Tell အက္ပ္ကိုလက္ကိုင္ဖုန္းတြင္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္။

မိသားစုမ်ားက ဘယ္လိုကူညီႏိုင္သလဲ?

သင့္ေက်ာင္းတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍စိတ္ပူပန္မႈရွိပါက သင့္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္၊ လူမႈေရးလုပ္သား၊ ေက်ာင္း 
စိတ္ပညာရွင္ (သို႔) ဆရာအား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ယင္းကိစၥကိုေျပာဆိုပါ။ သင့္ေက်ာင္းသားကို အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေျပာဆိုၿပီး အကယ္၍ သူ (သို႔) သူမသည္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း (သို႔) လိုင္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း ခံရပါက 
ယံုၾကည္ရေသာလူႀကီး (သို႔) အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား အျမဲေျပာရန္သင္ေပးပါ။ အြန္လိုင္းတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လို
င္းေပၚတြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုသိလိုပါက ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ပါ -

• Cyberbullying.org
• Stopbullying.gov

• Safeschools.state.co.us
• Commonsensemedia.org
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စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာေရးဘုတ ္
အဖဲြ႕၏မူ၀ါဒမ်ားအားလံုးကို သံုးသပ္လိုပါက 
board.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။ ေက်ာင္း၏မူ၀ါဒ 
တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုပါကသင့္ေက်ာင္းကို 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍သင့္ထံတြင္ 
စည္းကမ္းေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္စရာမ်ားရွိပါက မိသားစုႏွင့္ 
အဖဲြ႕အစည္းအကူအညီဖုန္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄ သို႔ဆက္ပါ။

စည္းကမ္း
အက်ိဳးရိွေသာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမူ၀ါဒသည္ 
အတန္းမ်ားကုိ သင္ယူမႈအေထာက္အကူတုိးျမွင့္ရန္ ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ကင္းေသာ 
ပညာေရးကုိရေစရန္ ကူညီေပးသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းဆုိင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ား 
ကုိ အသက္ႏွင့္သင့္ေတာ္ေအာင္၊ 
ေက်ာင္းသား၏အျပဳအမူမွားယြင္းမႈ အတိမ္အနက္ 
ႏွင့္ ထိခုိက္ေစေသာသူတစ္ဦး ႏွင့္/(သုိ႔) 
အမ်ားအတြက္နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိ၍ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ 
သင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 
အဓိပၸါယ္ရိွၿပီး တုိးတက္မႈျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ 
ညႊန္ၾကားမႈမ်ားအရ ျပ ျဳပင္ေစရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏အမွားမ်ားမွ သင္ယူၿပီး ေက်ာင္းအဖဲြ႕အစည္းသုိ႔ 
ေပးဆပ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ရရိွသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
အျပဳအမူစည္းကမ္းမ်ား ကုိ ခရုိင္မူ၀ါဒႏွင့္ 
တစ္သမတ္တည္းျဖစ္သေရြ႕ ခံယူက်င့္သုံးႏုိင္သည္။

ရပ္ဆိုင္းမႈ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမူ၀ါဒ

DPS သည္ အထူးသျဖင့္အေစာပိုင္းပညာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရည္ရွည္ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းကို 
ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကို 
လက္ခံသည္။ ဥပေဒအရလိုအပ္သည္မွလဲြ၍ တတိယမွ ECE 
အတန္းတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားရန္ 
ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းပေပ်ာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စည္းကမ္းျပဳျပင္ေရး မူ၀ါဒကို 
ျပဳျပင္ထားပါသည္။

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားစည္းကမ္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေအာက္၌ ကာကြယ္မႈ 
အခ်ိဳ႕ရရွိၾကသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက သင့္ေက်ာင္း၏ ၅၀၄ ဆက္စပ္ေပးသူ 
(သို႔) အထူးပညာေရးကိစၥ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။



စာရင္းသြင္းမႈ
DPS သည္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးတြင္ သူတို႔၏ေနာက္ခံသမိုင္း 
(သို႔) Denver တြင္ေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ 
အရည္အခ်င္းရွိေသာေက်ာင္းမ်ားကို တူညီေသာဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္ဟု 
ယံုၾကည္သည္။ DPS ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ သူတို႔၏ရပ္ကြက္ေက်ာင္း 
(သို႔) သူတို႔၏ စာရင္သြင္းဇုန္တြင္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ စာရင္းသြင္းမႈ 
ကိုရရန္အာမခံသည္။ သို႔ေသာ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ 
ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအသစ္သို႔ တက္ေရာက္လိုပါက 
SchoolChoice သို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ DPS အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ရွိေသာ 
မူႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈကို အာမ မခံႏုိင္ပါ၊ 
မူႀကိဳမိသားစုမ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည္။

သင့္ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကိုရွာပါ

အကယ္၍သင္သည္ Denver တြင္ေနထိုင္ၿပီး သင့္ေက်ာင္းသားကို လက္ရွိေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ 
စာရင္းသြင္းလိုပါက သင့္လိပ္စာကို၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကိုတိုက္ရိုက္ 
စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။ သင္၏ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကို သတ္မွတ္ရန္ schoolfinder.
dpsk12.org သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။ စာရင္းသြင္းလိုပါက ေက်ာင္းအပ္သည့္ေန႔မ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား အတြက္ေက်ာင္းရံုးခန္းကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။

Denver ၏အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သီးသန္႔ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ေက်ာင္းတြင္က်ိန္းေသ တစ္ေနရာရေအာင္ 
စာရင္းသြင္းမႈ ဇုန္မ်ားျဖင့္ (သို႔) ပထ၀ီေဒသမ်ားအလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ 
အကယ္၍သင္သည္ Denver သို႔မၾကာမီက ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၿပီး သင္သည္ ယခု 
စာရင္းသြင္းမႈဇုန္ အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ပါက (သို႔) သင္သည္လက္ရွိေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ 
သင့္ရပ္ကြက္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လိုပါက 
အေကာင့္တစ္ခုကိုဖန္တီး၍ dps.schoolmint.net/signin သို႔ေလာ့ဂ္အင္လုပ္ၿပီး 
ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို ျဖည့္စြက္ပါ။

SCHOOLCHOICE

အကယ္၍သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းသားကုိ ရပ္ကြက္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ DPS ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ 
ေနာက္ေက်ာင္းႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္လုိပါက သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အြန္လုိင္းစာရင္းသြင္းစနစ္ 
ျဖစ္ေသာ SchoolChoice သုိ႔၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေက်ာင္းႏွစ္အတြက္ SchoolChoice 
၏အဆုိင္း ၁ သည္ ဇန္န၀ါရီ  ၁၅ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ  ၁၈၊ ၂၀၂၀ ျဖစ္သည္။

SchoolChoice လုပ္ေဆာင္စဥ္ မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိ 
ႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းမ်ား စာရင္းပါေသာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းရမည္။ DPS သည္ 
ထုိႏွစ္သက္ရာ ေက်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေက်ာင္း၏၀င္ခြင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရႏုိင္ေသာ 
ေနရာမ်ားေပၚတြင္လည္း တုိက္ဆုိင္ၾကည့္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စနစ္ကုိ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆုံး 
အေရအတြက္သည္ သူတုိ႔အႏွစ္သက္ဆုံးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။
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စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ SchoolChoice ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုသိလိုပါက schoolchoice.dpsk12.org 
သို႔၀င္ေရာက္ပါ (သို႔) ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၉၃ သို႔ေခၚဆိုပါ။ 
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ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပ ျဳခင္း
DPS အဖဲြ႔အစည္း၏အသင္း၀င္မ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပညာသင္ရန္ (သို႔) အလုပ္လုပ္ရန္ ထိုက္တန္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေက်ာင္းေျမေနရာမ်ား၊ DPS ရံုးတည္ေနရာမ်ား (သို႔) DPS ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ 
အရာမ်ားတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ကိုလက္မခံပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအသင္း၀င္မ်ား၏ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ 
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ကိုသည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ မူ၀ါဒ

ဖက္ဒရယ္ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ (ေခါင္းစဥ္ VI, ေခါင္းစဥ္ IX, အေမရိကန္ႏွင့္ မသန္မစြမ္းမႈမ်ား ဥပေဒ၊ အပိုင္း ၅၀၄ ႏွင့္ 
အသက္အလိုက္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ဥပေဒ) ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္၍ 
DPS သည္ ယင္း၏ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား(သို႔) လႈပ္ရွားမႈမ်ား (သို႔) အလုပ္အကိုင္အတြက္ လက္ခံျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ျခင္း 
(သို႔) သင္ၾကားျခင္း၌ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈ၊ က်ားမဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ 
လိင္လႊဲေျပာင္း အေျခအေန၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသား ဇာတိ၊ ျပည္တြင္းလာေရာက္ ေနထိုင္မႈ/ႏိုင္ငံသားအဆင့္၊ 
မ်ိဳး႐ုိး၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ၊ ဝါရင့္အေတြ႕အႀကံဳရွိျခင္း အေျခအေန သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းမႈ 
အေပၚအေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိပါ။ ထပ္မံ၍ DPS သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား (သို႔) အလုပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို 
မ်ိဳးရိုးဗီဇေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိပါ။ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းသည္ တားျမစ္ထားေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း 
ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ DPS သည္စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္း (သို႔) ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ (သို႔) ေႏွာက္ယွက္ျခင္းအတြက္ 
စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ပါ၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို အျပစ္ရွိသည္ဟုမယူဆပါ။ 

လက္ခံႏိုင္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား

DPS (သို႔) ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုေသာ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေသာ 
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္း (သို႔) ဌာနသို႔ လႈပ္ရွားမႈမစတင္မီ အနည္းဆံုး အလုပ္လုပ္ရက္ 
သံုးရက္ႀကိဳတင္ၿပီး ဆက္သြယ္ပါ။

ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဘုတ္စည္းမ်ဥ္း AC-
R1 တြင္ပါရွိသည္။ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဘုတ္မူ၀ါဒ AC-R2, GBA-R1 ႏွင့္ JB-R-1 မ်ားတြင္ပါရွိသည္။ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို DPS သည္ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္။ 

စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား

အထက္တြင္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား ကိုအေျခခံ၍ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ခရိုင္ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈညိွႏိႈင္းေရးမႈဳးထံ 
တင္ျပမည္ (သို႔) ျပင္ပတိုင္ၾကားမႈပံုစံကို သံုး၍တင္သြင္းမည္။

ခရိုင္ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ ညိွႏိႈင္းေရးမႈဳး 
Kristin Bailey, မွ်တမႈ ႏွင့္လံုျခံဳေရးအၾကံေပး 
Office of the General Counsel 
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203 
720-423-3517  |  reportdiscrimination@dpsk12.org

ထပ္မံ၍ စြပ္စဲြထားေသာ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈလုပ္ရပ္မ်ား စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အေမရိကန္ ပညာေရးဌာန, 
Office for Civil Rights, 1244 Speer Blvd., 
Denver, CO 80204 သို႔တင္ျပမည္။

စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာကို dpsk12.info/
DPRcomplaintform တြင္ရွိ ျပင္ပတိုင္ၾကားမႈ ပံုစံကိုသံုး၍ 
အြန္လိုင္းတြင္ တင္သြင္းပါ။



က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာျခင္း 
DPS တြင္ က်န္းမာေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈကိုသိသာေသာ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ က်န္းမာသည့္ ကေလးမ်ားက 
ပိုမိုထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သလို ပိုမုိထက္ျမက္ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက လူ႔အသိုက္အဝန္းကို ပိုမိုက်န္းမာေစသည္ဟု 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါမွကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

ကူးစက္ေရာဂါမွကာကြယ္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမာေရး၏ 
အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ Colorado ဥပေဒအရ ေက်ာင္းတက္ေသာ 
ကေလးမ်ားသည္ ေရာဂါမွကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ လိုအပ္သည္။ 
Colorado က်န္းမာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွလိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအျပင္ 
ကူးစက္ေရာဂါမွကာကြယ္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးေကာ္မီတီမွ အၾကံျပဳထားေသာ 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၁၄-၁၂၈၈ အရ ခၽြင္းခ်က္မ်ားမွာ 
က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး (သို႔) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။

DPS ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို 
Colorado က်န္းမာေရးဘုတ္အဖဲြ႕အခ်ိန္ဇယားကိုလိုက္၍ သတ္မွတ္သည္။ မိဘ (သို႔) 
အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို သူတို႔၏ကေလးလိုအပ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား မရွိေသးပါက အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

ေဆးဝါးပံ့ပိုးမႈ

မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူက ေတာင္းဆို၍ ေက်ာင္းသားေဆးဝါး ထုတ္ေပးမႈ/ေဆးကုသျခင္း 
ေတာင္းဆိုမႈ  သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္တင္သြင္းပါက ေဆးဝါးႏွင့္ 
ေဆးကုသမႈမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးႏိုင္သည္။ ဤပံုစံသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတြင္ 
သူနာျပဳအတြက္လိုအပ္ေသာ မိဘသေဘာတူညီမႈ ကိုေပးရန္ (သို႔) ေဆးဝါးေပးႏိုင္ခြင့္ရွိရန္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးအားလံုးကို မူလေဆး၀ါးထည့္ေသာဘူးျဖင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တံဆိပ္ကပ္၍ သင့္ကေလး၏အမည္၊ ေဆး၀ါးအမည္၊ ေဆးညႊန္းႏွင့္ အႀကိမ္၊ 
ႏွင့္မည္သည့္ေန႔တြင္ သံုးစဲြျခင္းမွ ရပ္ရမည္ကိုေဖၚျပရမည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာေဆးေပးခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္သယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ 
တို႕ကိုျဖည့္စြက္ၿပီးပါက ပန္းနာရင္က်ပ္ရႈဳေဆး (သို႔) epinephrine (epi-pen) ကဲ့သို႔သူတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္အေရးေပၚ ေဆး၀ါးမ်ားကို သယ္ယူခြင့္ရွိသည္။

ေက်ာင္းက်န္းမာျခင္းမူ၀ါဒ

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားက်န္းမာေရး ႏွင့္ 
သာယာဝေျပာေရးကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာင္းအစားအေသာက္ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ အစားအေသာက္အားလံုးသည္ 
အေမရိကန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA) ေက်ာင္းတြင္း Smart Snacks 
အာဟာရ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ (သို႔) သာလြန္ရမည္။ ေက်ာင္းသာယာ၀ေျပာေရး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ foodservices.dpsk12.org 
သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း 
အခ်ိန္ဇယားမ်ား ႏွင့္ 

ျပည္နယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့့္္ 
ပတ္သက္၍ 

ပုိမုိသိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
coloradoimmunizations.com 

သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။ 
သင့္ကေလးအတြက္ေဆး၀ါး (သုိ႔) 

လုိအပ္ေသာ ပုံစံမ်ားကုိျဖည့္စြက္ရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိလုိပါကေက်းဇူးျပဳ၍ 

သင့္ေက်ာင္းသူနာျပဳရုံးခန္းသုိ႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။
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အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ
အင္တာနက္သည္ ပညာေရးအတြက္ အေရးပါေသာကိရိယာတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး DPS သည္ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကုိ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ 
ေပးထားသည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္လုိအပ္သည္။ 
တရားမဝင္၊ ညစ္ညမ္းေသာ (သုိ႔) မသင့္ေတာ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။ DPS 
သည္ အင္တာနက္ပါအရာမ်ားကုိ တရားမ၀င္၊ ညစ္ညမ္းေသာ ႏွင့္ 
မသင့္ေတာ္ေသာ အရာမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ရန္စိစစ္သည္။ 
၀င္ေရာက္ေသာ အင္တာနက္ပါအရာမ်ားအားလုံးကုိ DPS 
မွစုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ပုဂၢဳလ္ိေရးအရာမ်ားဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ 

Facebook, Google+ ႏွင့္ Twitter ကဲ့သို႔လူမႈမီဒီယာ မ်ားသည္အေရးႀကီးေသာ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အသံုး၀င္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး အားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမီဒီယာပတ္၀န္းက်င္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဆရာမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းစြာႏွင့္ ပညာရွင္ပီသစြာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကပါက ယင္းဆိုက္မ်ားသည္ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္/အသံုးျပဳသင့္သည္။ အကယ္၍ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အခ်င္းခ်င္းလူမႈမီဒီယာမွတဆင့္ ေႏွာက္ယွက္ခံ (သို႔) အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟုထင္ပါက 
သူတို႔သည္ ယင္းကိစၥကိုေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။

အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းမူ၀ါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အင္တာနက္အသံုးျပဳခြင့္ ႏွင့္ (သို႔) လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳခြင့္ ကိုရပ္စဲႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကို 
စည္းကမ္းေဖာက္ျခင္းအတြက္ အေရးယူမည္။

မျဖစ္မေနသတင္းပို႔သူမ်ား
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မျဖစ္မေန 
သတင္းပို႔သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မျဖစ္မေန 
သတင္းပို႔သူ သင္တန္းကို ႏွစ္စဥ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ကေလးညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သို႔) ဂရုမစိုက္ျခင္းျဖစ္ေနသည္ကို 
ေၾကာင္းက်ိဳးလံုေလာက္ေသာ သံသယျဖင့္ေတြ႕ရွိရပါက ဥပေဒအရ 
တိုင္ၾကားရန္လိုအပ္သည္။
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မိဘအျပဳအမူ
DPS သည္မိသားစုမ်ားအားလုံးကုိ သူတုိ႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အားေပးသည္။ 
မိဘ (သုိ႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ပညာရွင္ပီသျခင္း ေလးစားမႈရိွျခင္းအတြက္ နမူနာပုံစံျဖစ္ေစ၍ေက်ာင္း၏ 
သင္ၾကားျခင္း (သုိ႔) ေက်ာင္းပ့ံပုိးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေစခ်င္သည္။ 

ထိုအျပဳအမူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မလံုျခံဳ၊ အသံုးမ၀င္ေသာ (သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္ဖြယ္ပတ္၀န္းက်င္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူသည္ ဤမူ၀ါဒကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက သူ(သို႔)သူမကို ထိုအျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္၍သတိေပးမည္၊ 
သူ႕ကုိေက်ာင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးရန္ေခၚႏိုင္သည္၊ (သို႔) ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ကူညီလိုသည္၊ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္။ 

ေက်ာင္းသားအျပဳအမူ
ေက်ာင္းသား၏လံုျခံဳမႈသည္ DPS အတြက္ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးမႈျဖစ္ၿပီး  လံုျခံဳေသာပညာေရး 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းတုိင္း၌ တာ၀န္သိေသာ အျပဳအမူလိုအပ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၊ DPS အတည္ျပဳထားေသာယာဥ္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေက်ာင္းကားမွတ္တိုင္မ်ား (သို႔) ေက်ာင္းတာ၀န္ခံေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ရွိစဥ္ ေက်ာင္းသား၏ 
လံုျခံဳမႈမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္အရက္သံုးစဲြျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရက္၊ နာကုိးတစ္စ္၊ မာရီဂ်ဴရာနာ၊ တရားဝင္ေသာ္လည္း အခြင့္မရိွဘဲ (သုိ႔) အျခားတရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၊ 
DPS အတည္ျပဳထားေသာယာဥ္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းကားမွတ္တုိင္မ်ား (သုိ႔) ေက်ာင္းတာဝန္ခံေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း 
(သုိ႔) သုံးစဲြျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ ထုိအက်င့္ပ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ အေရးယူမႈမ်ားရိွသည္။

ေက်ာင္းသားဝတ္စံု
အဝတ္အစားသည္ ေက်ာင္း၏ပညာသင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ။ ယင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းမႈစံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး အမ်ားကိုေလးစားမႈရွိရမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တိက်ေသာ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု (သို႔) ေက်ာင္း၀တ္စံုမူ၀ါဒမ်ား အတြက္သင့္ကေလး၏ 
ေက်ာင္းကိုေမးျမန္းပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား
DPS သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုညီမွ်စြာထား၍ ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးရန္ရည္သန္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ဦးစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လံုျခံဳၿပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ 
ပညာေရးကိုရရန္ အခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လံုျခံဳေသာေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ကို ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းရန္ 
တာ၀န္ခဲြေ၀ယူၾကၿပီး အမ်ား၏ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းတြင္ မိဘ (သို႔) ေက်ာင္းသားအျပဳအမူကို 
ကိုင္တြယ္ရန္အကူအညီလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄ ဆက္ပါ၊(သို႔) ပိုသိလိုပါက 
face.dpsk12.org သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို 
အထူးအေရးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသား မွတ္တမ္းမ်ား မူ၀ါဒသည္ ၁၉၇၄ 
မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဥပေဒ (FERPA) ကိုလိုက္နာသည္။ 
DPS သည္ မိသားစုပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက္ဥပေဒအတြက္ 
ႏွစ္စဥ္အေၾကာင္းၾကားစာကို မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
သူတို႔၏ FERPA တြင္ရွိေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပးပို႔သည္။

မွတ္တမ္းမ်ားေတာင္းဆိုျခင္း

DPS မွထြက္ၿပီးေသာ (သုိ႔) စာရင္းသြင္းမႈမရိွေတာ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား (သုိ႔) အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ အြန္လုိင္း denverco.scriborder.com တြင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ေတာင္းဆုိမႈကုိတင္သြင္းၿပီးလွ်င္ သူတုိ႔သည္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၄၅ ရက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ DPS ေက်ာင္းတြင္ 
လက္ရိွစာရင္းသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလုိပါက မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား 
(သုိ႔) သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းတြင္ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 

မွတ္တမ္းမ်ားသံုးသပ္ျခင္း

မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆိုမႈကို 
စာျဖင့္ေရးသား၍ ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ မွတ္တမ္းမ်ားမထုတ္ေပးမီ 
စာေရးသားေတာင္းဆိုမႈလိုအပ္သည္ဟု ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားထုတ္ေပးျခင္း ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္ 
လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ကူးေရးမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေပၚတယ္ႏွင့္ မိဘေပၚတယ္တြင္ရွိ 
အျခားမွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္သည္။ တရား၀င္ကူးေရးမွတ္တမ္းမ်ား (သို႔) အျခားေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို 
အြန္လိုင္းတြင္ေတာင္းဆိုလိုပါက denverco.scriborder.com သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

မွတ္တမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း

မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္မတိက် (သို႔) အထင္မွားေစႏိုင္ပါက 
ေက်ာင္းမွျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စာျဖင့္ေရးသား ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ မွတ္တမ္း၏အပိုင္း 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပင္ရန္လုိသည္၊ ႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျပင္ရမည္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပရမည္။ 
အကယ္၍မွတ္တမ္းသည္ ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္းျပင္ရန္မလိုပါက DPS သည္ေတာင္းဆိုသူကို ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 
ေတာင္းဆိုသူထံ အေၾကာင္းၾကားမည္။ ထိုေနာက္ သူတို႔သည္ ျပင္ဆင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားသိခြင့္ရွိသည္။ 

ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈမရွိဘဲ ေဖၚျပျခင္း

ေက်ာင္းသား၏မွတ္တမ္းကို တရား၀င္ပညာေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအရာရွိမ်ားအား ေဖၚျပျခင္းသည္ 
မိဘသေဘာတူညီမႈကို ရယူရန္မလိုပါ။ DPS သည္ေဘးလုပ္ေဆာင္သူ၊ အဖဲြ႕အစည္းမိတ္ဖက္ (သို႔) အျခားေက်ာင္းခရိုင္မွ 
အရာရွိတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အကယ္၍သူတို႔တြင္ တရား၀င္ပညာေရးကိစၥရွိပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္သည္။ 

လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ား

DPS သည္ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ႀကီးၾကပ္ေရးမႈဳးထံ စာရင္းသြင္းခ်ိန္မွ 
ႏွစ္ပတ္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ကန္႔ကြက္ျခင္းမွလဲြ၍ လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပႏိုင္သည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚေဖၚျပျခင္း

DPS သည္ ပညာေရးမွတ္တမ္းတစ္ခုမွ ကိုယ္ပိုင္ခဲြျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အကယ္၍ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား (သို႔) အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္၏ က်န္းမာေရး (သို႔) 
လံုျခံဳမႈကိုကာကြယ္ရန္ အေရးၾကံဳလာပါက သင့္ေတာ္ေသာအဖဲြ႕သို႔ေဖၚျပႏိုင္သည္။
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ေက်ာင္းလံုျခံဳေရး
DPS သည္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳပတ္၀န္းက်င ္
တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္အထူးဂရုစိုက္ၿပီး အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းခရိုင္မ်ားထဲတြင္ 
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ထြက္ခြါသြားေစျခင္း

ထြက္ခြါသြားေစျခင္းသည္ မီးေဘးကဲ့သို႔ 
အႏၱရယ္အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမွ 
ကာကြယ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး၏ 
ျပင္ပသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

နားခုိရာထားျခင္း

နားခုိရာထားျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးဌာနမွ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး 
ေလေပြကဲ့သို႔ (သို႔) ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတု 
သတိေပးခ်က္မ်ားရွိပါက အႏၱရယ္က်ေရာက္၍ 
ထြက္ခြါသြားေသာေက်ာင္းသားမ်ား (သို႔) 
ေက်ာင္းေစာေစာလႊတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ထားရန္ျဖစ္သည္။

ပိတ္ထားျခင္း

ပိတ္ထားျခင္းကို ေက်ာင္းဧရိယာတြင္ အႏၱရယ္တစ္ခုကို 
ေဖၚထုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ 
အျပင္ဘက္တံခါးမ်ားအားလံုး ကိုေသာ့ခတ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းသို႔ 
အႏၱရယ္တစ္စံုတစ္ရာ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္သည္။ 
ပိတ္ထားျခင္း အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသို႔၀င္ေရာက္ျခင္း (သို႔) 
ေက်ာင္းမွထြက္ခြါျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

ကန္႔သတ္ထားျခင္း

ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ အႏၱရယ္ရိွေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု 
(သုိ႔) ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏၱရယ္ရိွေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုကုိ 
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတြင္းတြင္ (သုိ႔) ေက်ာင္းအနီးတြင္ 
ေတြ႕ရိွပါကျပဳလုပ္သည္။ အျပင္ႏွင့္အတြင္းတံခါးအားလုံးကုိ 
ေသာ့ခတ္ၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအတြင္းတြင္ရိွေနရမည္။ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္း အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ျခင္း (သုိ႔) 
ေက်ာင္းမွထြက္ခြါျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ေက်ာင္းေနရာ (သုိ႔) ေက်ာင္းေျမေနရာ 
အနီးအပါးတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေရးေပၚအေျခေနေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းမွဖယ္ရွားၿပီး အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အေရးေပၚဆက္သြယ္မႈ 
စာရင္းပါ လူႀကီးမ်ားထံသုိ႔သာ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လာေရာက္ေခၚေသာလူႀကီးမ်ားသည္ 
ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၊ ျပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ကဒ္၊ စစ္မႈထမ္းကဒ္ (သုိ႔) 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ က့ဲသုိ႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစုိးရထုတ္ ဓါတ္ပုံပါ 
သက္ေသခံယူလာရမည္။

ေက်ာင္းအေရးေပၚအျဖစ္အပ်က္တြင္ ဘာလုပ္ရမလဲ
• DPS ဝက္ဘ္ဆိုက္ dpsk12.org ကိုၾကည့္ၿပီး 

လက္ရွိအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ DPS လူမႈမီဒီယာ 
လိုင္းမ်ားကိုၾကည့္ပါ။

• မိသားစုႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းအကူအညီလိုင္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄ 
သို႔ဆက္ပါ။

• ေက်ာင္းသတင္း အသိေပးခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းတီဗီြ ႏွင့္ 
ေရဒီယိုမ်ားမွတဆင့္ သိရွိပါ။

• သင့္ကေလးကို ေခၚယူရန္လံုျခံဳေသာအခ်ိန္ႏွင့္ 
ေခၚယူရမည့္ေနရာမ်ားကို အသိေပးရန္ အလိုေလ်ာက္ 
ဖုန္းေခၚျခင္းႏွင့္/ (သို႔) စာသတင္းတိုေပးပို႔ျခင္း ကိုေစာင့္ပါ။

• သင့္ကေလးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို နားေထာင္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္
လည္ေပါင္းစည္းျခင္းေနရာသို႔လာလွ်င္ တရားဝင္အစိုးရ 
သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားယူလာပါ။

• သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းသို႔ မလာပါႏွင့္။ ယင္းသည္ 
ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစ၍ ေရွ႕ပိုင္းလာေရာက္သူမ်ားကို 
အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

• သင့္ကေလးကို (သို႔) သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကို 
ဖုန္းမဆက္ပါႏွင့္။ မလိုအပ္ေသာဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ 
အေရးေပၚဆက္သြယ္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ေက်ာင္းအေရးေပၚအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း
• သင့္ကေလးကုိ ေက်ာင္းအေရးေပၚလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အေၾကာင္းေျပာဆုိပါ၊ သုိ႔မွသာ သူတုိ႔သည္ အေရးေပၚ (သုိ႔) 
အၾကပ္အတည္းတြင္ ဘာေတြရင္ဆုိင္ရမည္ကုိ သိရိွမည္။

• သင့္ကေလး၏ ကေလးအေရးေပၚဆက္သြယ္မႈ 
အခ်က္အလက္ကို ေျပာင္းသည္ႏွင့္ 
ျပင္၍လက္ရွိျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
မသက္ဆိုင္ေသာ သူမ်ားထံသို႔ လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

• အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ ေဆး၀ါးသုံးစဲြေနပါက 
ေက်ာင္းတြင္အနည္းဆုံး သုံးရက္စာေဆးကုိ ေသခ်ာရိွေနပါေစ။

သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းတြင္ကန္႔သတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ေပၚလာပါက ဘာလုပ္မလဲ

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းတြင္ကန္႔သတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းၾကားခံရပါက ေက်ာင္းသို႔မလာပါႏွင့္။ 
သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအေျခအေနကုိ ေနာက္ထပ္သင့္အား 
အေၾကာင္းၾကား၍ ရႏုိင္ေသာေနရာတြင္ရိွေနပါ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အျဖစ္အပ်က္မၿပီးမျခင္း (သုိ႔) 
ျဖစ္ပြါးမႈေနရာသည္ လႊတ္ေပးရန္ လုံျခံဳမႈမရိွလာမျခင္း 
မလႊတ္ေပးပါ။ သင့္ကေလးကုိ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း 
ေနရာတြင္ ျပန္ေခၚရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။
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DPS သည္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမေျပာဆုိေသာ 
မိသားစုမ်ားအား ဘာသာျပန္ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ 
စကားျပန္ဆုိမႈမ်ားကုိ အခမ့ဲပ့ံပုိးရန္ 
ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ မည္သည့္ DPS မိဘ 
(သုိ႔) အုပ္ထိန္းသူမဆုိ သူတုိ႔၏ေက်ာင္းမွတဆင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 

စကားျပန္ဆိုမႈမ်ား

လူကိုယ္တိုင္၊ ဖုန္းျဖင့္ (သို႔) လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ 
စကားျပန္ဆိုမႈမ်ားကို DPS အဖဲြ႕အစည္းအစည္းအေ၀းမ်ား၊ 
CSC, ELA PAC, ELA DAC ႏွင့္ ဘုတ္အစည္းအေ၀းမ်ား ကဲ့သို႔ 
မည္သည့္ လိုအပ္ေသာ မိသားစုအစည္းအေ၀းမ်ား အတြက္မဆို 
ရႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္စကားျပန္ဆိုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေရးေပၚ (သို႔) မေမွ်ာ္လင့္ေသာမိသားစု ေက်ာင္းဆက္သြယ္ေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ရနိုင္ပါသည္။ 

ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ား

လိုအပ္ေသာမိသားစု ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္ 
စာမ်ား၊ ခြင့္ျပဳစာမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းလက္ကမ္းေၾကျငာႏွင့္ ဘရိုရွာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းအစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးစီအတြက္ 
ပညာေရးအစီအစဥ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားစသည္တို႔ကို 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈအတြက္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ 
စကားျပန္ဆိုမႈမ်ား

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆုိလုိပါက သင့္ေက်ာင္း၏ ပင္မရုံးခန္းသုိ႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ DPS မိသားစုမ်ား၏ 
အသုံးအမ်ားဆုံး ဘာသာစကားျဖင့္ 
ရရိွႏုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ခရုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
မိဘလမ္းညႊန္မ်ားကုိရယူရန္ dpsk12.org/
languages သုိ႔၀င္ေရာက္ပါ။
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ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိသားစုမ်ားကို စာသင္ခန္းမ်ားသို႔လာေရာက္ၾကည့္ရန္ အားေပးၿပီး 
မိသားစုေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ DPS ၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမွ 
ပါသည္ဟုယံုၾကည္သည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအတြင္းသို႔ မသမာေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မသက္ဆိုင္
သူမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သူမ်ားမရွိေစရန္ ဧည့္သည္မ်ားအားလံုးသည္ ေက်ာင္း၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ 
ေက်ာင္းရံုးခန္းကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလိုေသာ မိသားစုႏွင့္ 
အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းကို စစ္ေဆးေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထားရွိပါသည္။

ရာသီဥတု
ရာသီဥတုဆိုး၀ါးပါက DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပိတ္မည္ (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်ျခင္းမ်ားကို မိသားစုမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ နံနက္ေစာေစာ 
၅ နာရီတြင္ ဖုန္းျဖင့္အသိေပးရန္ျဖစ္သည္။

DPS သည္ေအာက္ပါ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်ျခင္း မ်ားကိုေၾကျငာသည္ -

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္းေခၚျခင္း၊ စာသတင္းတုိမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား 
ေပးထားေသာမိသားစုမ်ားသည္  ရာသီဥတုဆိုး၀ါးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်ျခင္း အသိေပးမႈအတြက္ ဖုန္းေခၚျခင္း၊ 
စာသတင္းတိုႏွင့္/(သို႔) အီးေမးလ္ကို သူတို႔ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ရရွိမည္။

DPS ပင္မစာမ်က္ႏွာ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်ျခင္းကို အနီေရာင္ “သတိေပးခ်က္” နဖူးစည္းစာတမ္းျဖင့္ ခရိုင္ပင္မစာမ်က္ႏွာ 
dpsk12.org ေၾကျငာသည္။

DPS လူမႈမီဒီယာ - ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ဖြင့္ရက္ေနာက္က်ျခင္းေၾကျငာခ်က္ကို Facebook ႏွင့္ Twitter တြင္အလွ်င္အျမန္တင္မည္။

သတင္း မီဒီယာ - DPS သည္ရာသီဥတုေၾကာင့္ ပိတ္ျခင္း (သို႔) ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းရန္ သတင္းမီဒီယာကို 
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားသည္။

ဘတ္စ္သတင္းလႊာ DPS ၏ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကိရိယာ သည္ ေက်ာင္းကားတစ္စံုတစ္ရာေနာက္က်မႈအတြက္ မိဘမ်ားကို အလိုေလ်ာက္ 
အေၾကာင္းၾကားသည္။

ခရိုင္ေက်ာင္းပိတ္မႈ (သို႔) ေနာက္က်ဖြင့္မႈ အေရးေပၚလိုင္း - ေက်ာင္းပိတ္မႈ (သို႔) ေနာက္က်ဖြင့္မႈ ေၾကျငာေသာသတင္းကို 
DPS ၏ေက်ာင္းပိတ္မႈ အေရးေပၚလိုင္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၂၀၀ တြင္ထားရွိၿပီး DPS ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈ အေရးေပၚလိုင္း ၇၂၀-၄၂၃-၄၆၀၀ 
တြင္လည္းထားရွိမည္။

ရာသီဥတုႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ေနာက္က်ဖြင့္ႏိုင္ေသာ 
ေက်ာင္းမ်ား၏စာရင္းႏွင့္ မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ 
www.dpsk12.org/weather ကိုေက်းဇူးျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ပါ။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအခြင့္အလမ္းမ်ားစာရင္း ႏွင့္ 
လုိအပ္ေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပံုစံမ်ားကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္  
face.dpsk12.org/volunteer-services သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
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အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္မ်ား  
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား

DPS တြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကေလးမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟုနားလည္သည္။ 
DPS ဌာနမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးပါသည္။

ဤအပိုင္းတြင္ သင္သည္ရႏိုင္ေသာ DPS အရင္း
အျမစ္မ်ားကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရာထားသည္။

ဤအပိုင္းတြင္

အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား   ၅၀
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အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား

မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အကူအညီလိုင္း

DPS ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြေမးခြန္းရွိပါသလား? 
အကူအညီလိုင္းသည္ စတင္ရန္အတြက္ 
အလြန္အသံုး၀င္ေသာေနရာျဖစ္သည္။

face.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄

တာ၀န္ခံမႈ၊ သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း 
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား 
(SPF)။

are.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၇၃၆

ေျပးခုန္ပစ္

အားကစားအခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ သတင္း။ 

athletics.dpsk12.org 

၇၂၀-၄၂၃-၄၂၄၀

ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔

ဘုတ္အဖြဲ႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းႏွင့္  
ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ (သို႔) 
တက္ေရာက္ရန္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို ေလ့လာသည္။

board.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၂၁၀

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေအာင္ျမင္မႈ

ေက်ာင္းသား၏ အနာဂတ္ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
မည္သို႔ျပင္ဆင္ရမည္ကိုေလ့လာပါ။

collegeandcareer.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၁၂၄၀ 

ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္စာရင္းသြင္းမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ မည္သို႔ရွာေဖြ၊ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား။

schoolchoice.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၄၉၃

ဆက္သြယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံသားအခ်က္အလက္မ်ားကို၀င္ေရာက္ရန္၊ 
မီဒီယာေတာင္းဆိုမႈမ်ား (သို႔) DPS စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို 
တုန္႔ျပန္မႈေပးရန္။

communications.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၄၁၄

DISCOVERY LINK

ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မီ ႏွင့္ေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီး (သို႔) 
အဖဲြ႕အစည္းအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား။

discoverylink.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၁၇၈၁

DPS ေဖာင္ေဒးရွင္း

လႈဳဒါန္းရန္ (သို႔) DPS ရန္ပံုေငြမိတ္ဖက္ကို 
မည္သို႔ပံ့ပိုးရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

dpsfoundation.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၅၃၃

ကနဦးအဆင့္ ကေလးငယ္ ပညာေရး (ECE)

အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၄ ႏွစ္၊ ႏွင့္ မူႀကိဳအတြက္ ကနဦးအဆင့္
ပညာေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္။

earlyeducation.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၂၆၇၈
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အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ၀င္လာ 
ေနထိုင္ျခင္းအခြင့္အေရးမ်ား၊ စင္တာအသစ္မ်ား၊ ဘာသာစကား 
ႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းမႈဆုႏွင့္ ELA မိဘအၾကံေပး ေကာ္မီတီမ်ားတြင္ 
မည္သို႔ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ela.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၂၀၄၀

အစားအစာႏွင့္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လည္စာမီႏူးမ်ား၊ အြန္လုိင္းတြင္အစားအေသာက ္
ေငြေခ်ရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာျခင္း အရင္းအျမစ္မ်ား။

foodservices.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၅၆၀၀

ေက်ာင္းရွာသည့္အရာ

သင့္ရပ္ကြက္ေက်ာင္းကိုရွာရန္၊ အစီအစဥ္ (သို႔) 
စိတ္၀င္စားမႈအလိုက္္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုရွာရန္ (သို႔) Denver 
တစ္၀ွမ္းတြင္ေက်ာင္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္။

schoolfinder.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၄၉၃ 

ေက်ာင္းသား စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အခြင့္အေရး

လူမႈေရး စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာပံ့မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသူနာျပဳ၊ 
အထူးပညာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအလုပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ပါရမီရွိမႈ၊ ၅၀၄ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ေခါင္းစဥ္အစီအစဥ္၊ 
Medicaid စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား။

studentequity.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၄၃၇

ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား

ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာကူးေရးျခင္းမ်ားကိုေတာင္းဆိုျခင္း

denverco.scriborder.com

၇၂၀-၄၂၃-၃၅၅၂

ႀကီးၾကပ္သူ၏ ရံုးခန္း

ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ (သို႔) ပိုမိုသိရွိေအာင္ေလ့လာရန္

၇၂၀-၄၂၃-၃၃၀၀

ဘာသာျပန္ဆိုမႈႏွင့္ စကားျပန္ဆိုမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ေျပာေသာမိဘႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈ (စာျဖင့္) စကားျပန္ဆိုမႈ (ႏႈတ္ျဖင့္) 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေတာင္းဆိုရန္ 
သင့္ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ။

၇၂၀-၄၂၃-၂၀၃၁

ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား။

transportation.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၄၆၀၀

DPS တြင္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္း

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္းမည္သို႔စတင္မည္၊ DPS သို႔မည္သို႔လႈဳဒါန္းမည္ 
ႏွင့္ရႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုစူးစမ္းသိရွိရန္ ေလ့လာပါ။

volunteerservices.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၀၀၂

DPS အတြက္အလုပ္လုပ္ရန္

DPS အဖဲြ႕သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းလဲမႈကို 
မည္သို႔လုပ္ႏိုင္သည္ကို ပိုမိုသိရွိရန္ ေလ့လာပါ။

careers.dpsk12.org

၇၂၀-၄၂၃-၃၂၀၀ 

dpsk12.org/communications/language-services

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
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