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လြယ္ကူေသာ 
အကိုးအကားလမ္းညႊန္ 

DPS 
ဒင္းဗားအစိုုးရေက်ာင္းမ်ား

ကိုုလိုုရာဒိုုျပည္နယ္၊ ဒင္းဗားေကာင္တီႏွင့္ ဒင္းဗားျမိဳ႔မွ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းေပါင္း 200 ေက်ာ္သည္ေက်ာင္း
သူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးလွ်က္ရိွသည္။

ECE 
အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး

ECE ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ 
အသံုးျပဳသြားပါမည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အသက္ 
3-4 ႏွစ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

GT  
ပါရမီရွင္ႏွင့္လူရည္ခၽြန္မ်ား

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ထူးခၽြန္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ 
အလားအလာ ျပသႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
သင္ယူေလ့လာမႈပိုုင္းဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မည့္ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား 
လိုုအပ္သည့္အတြက္ ယင္းလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ 
ျဖည့့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

HGT 
အထူး ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္

ပံုုမွန္ စာသင္ခန္းျဖင့္ မအပ္စပ္သည့္ ပညာေရးဆိုုင္ရာ 
ထူးခၽြန္မႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားသည့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္း 
သားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

EAL  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး

အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္၊ အျခားဘာသာစကား 
ေျပာဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
ပံ့ပိုးေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

SPF 
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈအေျခခံမူေဘာင္

ေက်ာင္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ္ခံရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခခံမူေဘာင္ရိွ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အေထြေထြစြမ္းေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း အမ်ဳးိအစားမ်ား

ခရိုုင္မွ စီမံခန္႔ခဲြေသာ ေက်ာင္းမ်ား
DPS ႏွင့္ ၎၏ပညာေရးဘုုတ္အဖဲြ႕မွ လည္ပတ္၊ 
ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္

› MAGNETေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အထူးသင္ယူေလ့လာေရးပံုုစံတစ္ရပ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္အေပၚ 
အေလးေပးပါသည္။ အလားတူ နယ္ပယ္တစ္ရပ္အား 
အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရိွေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ 
မ်ားကုိပံ့ပိုုးေပးၿပီး ေက်ာင္း၏သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္ 
ျပင္ပရိွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
 
› ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားကုိDPS 
ပညာေရးဘုုတ္အဖြ ဲ႔ႏွင့္ ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးဌာနတိုု႔မွ 
သတ္မွတ္ေပးထားျပီး ၎တိုု႔သည္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈအပိုုင္း၊ အခ်နိ္ဇယားႏွင့္ အသံုုး
စရိတ္လ်ာထားမႈအပိုုင္းတိုု႔တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု အေကာင္းဆံုုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ေျပာင္းသာျပင္သာ ပိုုရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ခ်ာတာ(ကုုိယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္း) မ်ား
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားမွ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္

› ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) အားလံုးသည္ 
ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား ပညာေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔ႏွင့္ 
ေက်ာင္းခရိုင္မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ 
အလားတူပညာေရး စြမ္းေဆာင္မႈစံႏႈန္းမ်ားကို 
လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။
 
› ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ 
ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳမူဝါဒမ်ားကို 
လြတ္္လပ္စြာ ဒီဇိုင္းေရးဆဲပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
 
› အခ်ဳ႕ိေသာခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား)
သည္ အိမ္နီးခ်င္း ရပ္ကြက္နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ 
နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။

DPS အား တေစ့ တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

92,000+
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

2009  ခုုႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုုလ္ဝင္တန္း 
ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္  

 35% ခန္႔တုုိးတက္ခဲ့သည္

46% ထက္ပုုိေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ အျခား 
ဘာသာတစ္စကားတစ္မ်ဳးိမ်ဳးိကိုု 

ေျပာဆိုုၾကပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ  

မတူကဲြျပားေသာဘာသာစကား

180 
တိုု႔ကိုု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္
ေက်ာင္းေပါင္း  

200
DPS ႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ပါ
#everychildsucceeds

5



ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္ (SPF) ကုိနားလည္ 
က်င့္သံုုးေနပါသည္။

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပအေျခခံမူေဘာင္ SPF သည္ မည္သည္ကို 
တိုင္းတာေပးသနည္း။
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ၎၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပုံဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္ကို သုံးသပ္ရာတြင္  
DPS အေနျဖင့္ မတူညီေသာ က႑ေျခာက္ရပ္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္-

› ေက်ာင္းသူ/သားေအာင္ျမင္မႈ (အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း)- 
ေက်ာင္္းသူ/သားမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္နယ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ မည္သိုု႔ စြမ္းေဆာင္မႈရိွပံုု

› ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အခ်နိ္ႏွွင့္အလိုုက္ တိုုးတက္လာမႈ(ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ)- 
တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ ျပည္နယ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ တိုုးတက္မႈ

› ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ မိဘတိုု႔ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ-   
ေက်ာင္းအေနျဖင့္  မိဘမ်ား၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပံုု။ 

› တန္းတူညီမွ်မႈ 
ေနာက္ခံဇစ္ျမစ္၊ လူမ်ဳးိ သိုု႔မဟုုတ္ သန္စြမ္းမႈအေပၚ အေျခမခံဘဲ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား မည္သိုု႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပံုု

› အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ(အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း)- 
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္အထက္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား  ျပင္ဆင္ေပးေနပုံ

› အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ (ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ)  
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတိုု႔အတြက္ အခ်နိ္ႏွင့္အမွ်အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ျပင္ဆင္ေပးပုံ

ဝက္ဘ္- spf�dpsk12�org
အီးေမးလ္- spf@dpsk12�org
 
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုငိ္ေသာ 
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပ အေျခခံမူေဘာင္ (SPF) ကို အသုံးျပဳသည္။ ယင္းကိရိယာသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ 
အားသာခ်က္ႏွင့္ တုိးတက္ရန္ လုိအပ္သည့္က႑မ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘ မ်ားထံ အဖိုးတန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ကူညီေပးပါသည္။  

ယင္းသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွ မည္သည့္ေက်ာင္းသည္ ၎တို႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏုငိ္ေသာ နည္းနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ မိဘမ်ားအား ၎တို႔၏ အနီးဝန္းက်င္တြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းကို စတင္ၾကည့္ရႈရန္ 
တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။   
အခ်နိ္အတုိင္းအတာတစ္ခုုအတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ မည္သိုု႔ စြမ္းေဆာင္ေနပါသနည္း။ 
ဥပမာ- စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေက်ာင္းသူ/သားဦးေရ မည္မွ်အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။

ဖြ ံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္မည္ သုုိ႔လ့ုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ 
ဥပမာ- ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သူဦးေရ တုိးလာျခင္း/ ေလ်ာ့လာျခင္း

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပ
အေျခခံမူေဘာင္ (SPF )

အေၾကာင္းရွင္းျပထားေသာ 
ဗီဒီယိုပါဝင္သည့္ DPS ၏ SPF 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
 ပိုမိုသိရိွလုိသည္မ်ားရိွပါက  

spf�dpsk12�org�
သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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အေထြေထြအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
က႑အားလံုးတြင္ရရိွေသာ ရမွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအမွတ္အေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေထြေထြအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၅-ခုအနက္ 
တစ္ခုကို ရရိွပါမည္။

ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း( 80မွ 100%)အထိ- ေက်ာင္းသည္ ပညာေရး 
တိုုးတက္မႈအပိုုင္း ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမႈအပိုုင္းႏွင့္ မိဘမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရေစသည့္ 
အပိုုင္းအျပင္ အျခားက႑မ်ားတြင္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိျပည့္မီျခင္း (51မွ 79%)အထိ- ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ 
စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းေသာ္လည္း တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑မ်ား 
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း(40 မွ 50%)အထိ- 
ေက်ာင္းမွာလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းဘဲတိုုးတက္ေအာင္ 
လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ နယ္ပယ္ အခ်ဳ႕ိရိွေနသည္။ "ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း"ဆိုသည္မွာ 
DPS သည္ အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တိုးတက္လာေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။

ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း (34 မွ 39%)အထိ - 
ေက်ာင္းတြင္ ဦးစားေပးအာရံုုစိုုက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ ရိွေနသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ 
DPS မွ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ပံ့ပိုုးေပးရန္ အျခား 
ထပ္ေဆာင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုု သတ္မွတ္ေပးသည္။ 

တိုုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း- 
(0 မွ 33%)အထိ-  ေက်ာင္း၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၏ 
ေအာက္တြင္ သိသိသာသာေရာက္ေနျပီး ေနာက္ထပ္ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားလိုုအပ္ေနပါသည္။ 
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္တိုုးတက္လာေစရန္ လိုုအပ္ေသာ 
သိသာထင္ရွားသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ DPS မွ ထိေရာက္ေသာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳ ိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ 
ဆက္တိုုက္ က်ဆင္းေနပါလွ်င္ DPS မွ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုု လိုုအပ္သလိုု 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပညာေရးဘုုတ္အဖဲြ႔
တိုု႔မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရးအသိုုက္အဝန္းတိုု႔၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
အေကာင္းဆံုုးျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအား ျပန္လည္စတင္ရန္ 
လိုုအပ္လိမ့္မည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ေကာင္း ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္ပါသည္။

2016 SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ SPF အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံကို အသုံးျပဳ၍ ဤေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုံ၏အေပၚဆုံးအပိုင္းသည္ 
ေက်ာင္း၏ “အေထြေထြ” အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပသည္။ 
ေအာက္ဆုံးအပိုင္းသည္ “ေက်ာင္းသူ/သား၏ပညာေရးဖံြ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ”ကုိျပသည္။ ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
သင့္ကေလးအတြက္ မည္သည့္ေက်ာင္းမွာ 
အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္
ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ။

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
ေက်ာင္းသူ/သား၏ ပညာေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည ္ေက်ာင္း၏အေထြေထြအဆင့္သတ္
မွတ္ခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ အညႊန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ေလးခုအနက္ တစ္ခုကိုလက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။

 
ေက်ာ္လြန္ျခင္း- 80 မွ 100% အထိ
ျပည့္မီျခင္း-  51 မွ 79% အထိ
ခ်ည္းကပ္လာျခင္း-  34 မွ 50% အထိ
ျပည့္မီမႈမရိွျခင္း-  0 မွ 33% အထိ

ေက်ာင္းမ်ားကို မည္သုိ႔အဆင့္သတ္မွတ္သနည္း။ 
SPF သည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တိုးတက္မႈႏွစ္ရပ္လုံး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလွ်ပ္တျပက္အတြင္း သိရိွေစႏုငိ္ရန္ အေရာင္ျဖင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ 
စနစ္ကိုအသုံးျပဳသည္။ ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပီးခဲ့ေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က႑တစ္ခုုစီတြင္ ေက်ာင္းမွ ရရိွသည့္ ရမွတ္ပမာဏအေပၚအေျခခံ၍ 
သတ္္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ပညာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား
ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ား 21 ရာစုုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရိွေစရန္ DPS မွ ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား (CAS) အား 
အသံုုးခ်လွ်က္ ရိွအပါသည္။

› ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အတန္းတစ္တန္းခ်င္းစီတုိင္းတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမည့္ အရာမ်ားကိုု ရွင္းလင္းစြာ 
နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သင္ယူေလ့လာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ပုုိမုုိမ်ားျပားလာစဥ္၊ စံႏႈန္းမ်ားမွာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္တိုု႔အတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ လိုုအပ္သည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ ကၽြမ္္းက်င္မႈမ်ားကိုု သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

› ပိုုမိုုနက္ရႈငိ္းစြာ နားလည္ေစရန္ အေလးေပးပါသည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္ 
ေစရန္ အေရးပါသည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတိုု႔အား တိုုးတက္လာေစရန္  အေလးေပးပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အလြ
တ္က်က္မွတ္ျခင္းကိုုေက်ာ္လြန္၍ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္လာႏိ္ုုင္ေစရန္ ႏွင့္ အတန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုုက္ 
အေရးအႀကီးဆံုုးေသာ အတတ္ပညာမ်ား နက္နက္နဲနဲ နားလည္ေစရန္ စိန္ေခၚမႈျပဳပါသည္။

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတိုုင္းတာခ်က္မ်ား (CMAS) မွာ ကိုုလိုုရာဒိုု  ျပည္နယ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခ်နိ္ညိႇသည့္ CMAS သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ လိုုအပ္သည့္ 
အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ေသာ ခဲြျ ုခုမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္း ဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတိုု႔အေပၚ 
အထူးအေလးေပးပါသည္။

› ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာေရးတိုုးတက္မႈရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ DPS အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္
ျမင္ရန္လမ္းမွန္ေပၚတြြင္ေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ 21 ရာစုုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ ကိုုလိုုရာဒိုုပညာေရး 
ေအာင္ျမင္မႈ တိုုင္းတာခ်က္မ်ားကိ္ုု ေထာက္ကူပ့ံပိုးေပးထားသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးတိုုးတက္မႈမ်ားကိုု 
တိုုင္းတာရန္ ကြ ဲျပားသည့္ တိုုင္းတာမႈပံုုစံတစ္ရပ္အား လိုုအပ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကိုု လိုုအပ္သလိုု ခ်နိ္ဆ 
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

› အေလးေပးအာရံုုစိုုက္ရန္အပိုုင္းမွာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကိုုလိုုရာဒိုုပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ 
တိုုင္းတာခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သည္အထိ အတန္းတစ္တန္းၿပီး 
တစ္တန္း ေရွ႕ဆက္သြားစဥ္ တိုုးတက္မႈကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးျပီး တိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုုင္းမ်ားကိုုလည္း 
ေဖာ္ထုုတ္ေပးသည္။ စံႏႈန္းမ်ား ပိုုမိုုျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္္ 
လိုုအပ္ေသာ အဓိ္ပယ္ရိွသည့္ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကိုု အခ်နိ္မွန္ အစဥ္တစိုုက္ ျပဳလုုပ္ေပးရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုုင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုုင္းတြင္ ပါရမီႏွင့္ 
အစြမ္းအစရိွၿပီး ၎တိုု႔အား အေကာင္းဆံုုး ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစမည့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ္ုု ရရိွပိုုင္ခြင့္ရိွသည္ဟုု 
ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔က ယံုုၾကည္ပါသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုု႔ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဘဝတြင္ 
ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစရန္ လိုုအပ္သည့္ ပညာေရးအသိသညာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကိုု 
ႂကြယ္ဝေစမည့္ ကမာၻ အဆင့္မီပညာေရးကို ရရိွစမည္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္၊ သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုုပ္္တိုု႔က 
တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သင့္ကေလးပညာေရးအေပၚ သင္မွ မည္သိုု႔ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္သည္တိုု႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား သိလိုုပါက၊ standards�dpsk12�orgသိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ စစ္ေဆးေရးဆိုုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ မြမ္းမံမႈမ်ား အပါအဝင္ CMAS ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုုသည္မ်ားရိွပါက  
standards�dpsk12�org/assessments� သိုု႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းမ်ားအား 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပးသည့္ 
ပံုုစံေျပာင္းလဲမႈရိွပါသလား။

ေက်ာင္းမ်ားမည္သိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုု ျပသရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ လံုုလံုုေလာက္ေလာက္
 မရိွခဲ့သည့္အတြက္ 2015 ခုုႏွစ္က ကၽြႏ္ုုပ္ 
တိုု႔တြင္ SPF မရိွခဲ့ပါ။ TCAP မွ CMASသိုု႔ 
ေျပာင္းခဲ့သည့္အခ်နိ္မွစ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
မည္သိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎တိုု႔ 
တိုုးတက္မႈအား ျပသရန္ လံုုေလာက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔တြင္ ယခုုရိွ 
ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္အား ေျဖရွင္းသည့္ 
ဒင္းဗား 2020 ရည္မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္အား 
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏုုပ္္တိုု႔မွ 
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံမူေဘာင္
သိုု႔ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုုင္ရာညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ကို 
ထပ္ေပါင္းထည္ခဲ့ပါသည္။ ယခုုအခါသမယတြင္ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ အသားအေရာင္ရိွ ေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆင္းရဲေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ာ၊ဘာသာစကား 
ကြ ဲျပားေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ 
မသန္မစြမ္းေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားကိုု ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ 
ပိုုမိုု၍တာဝန္ယူမႈ ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုုင္းအား ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရိွစရန္ အုုတ္ျမစ္ ခိုုင္မာေစေရး ရည္မွန္းခ်က္အား 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေစာပိုုင္း 
ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈအစီအစဥ္ေပၚတြင္ 
အေလးေပးသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွစ္ဆခန္႔ပင္ 
ဆတိုုးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ 
မိဘမ်ား စိတ္ေၾကနပ္မႈရရိွေစေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝ
င္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားေအာက္တြင္ 
မိဘမ်ားစိတ္ေၾကနပ္မႈရရိွေစေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား 
စိတ္ေၾကနပ္မႈရရိွေစေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး 
ညႊန္းကိန္းမ်ားေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံမူေ
ဘာင္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအတြက္  
spf�dpsk12�org� သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္ကို 
နားလည္ေအာင္လုုပ္ပါ
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ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း
ကေလးတုိင္း ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူမႈအသုုိက္အဝန္းမွ ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ မိတ္ဖက္၊ ရန္ပုံေငြရွာေဖြမႈ အဖြ ဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ DPS 
ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘဝမ်ားအေပၚသိသာ ထင္ရွားျပီး တုိင္းတာႏိုင္သည့္ 
ေကာင္းက်ဳးိရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပ့ံပုုိးမႈမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါသည္။ 
မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား စာသင္ခန္း အတြင္း စာေတာ္၍၊ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ သူတုိ႔၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိ ွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္လည္း ရိွေနေစမည္။ မိမိတုိ႔အားလုံးသည္ DPS တြင္ပါဝင္ေသာ 
အစိတ္အပုုိင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ သင္မည္သုိ႔ 
ပ့ံပုိးကူညီႏိုင္မည္ကုိ သိရိွရန္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ www�dpsfoundation�org�သုိ႔ သြားၾကည့္ပါ။



ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး

1� သုေတသန
သင္စိတ္ဝင္စားႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာပါ။ သင္ေနရာရရိွရန္ 
ေသခ်ာသည့္ သင္ေနထုုိင္ရာနယ္ေျမတြင္းေက်ာင္းမ်ားကုုိ အရင္ စၾကည့္ပါ။ 
(schoolmatch�dpsk12�org) တြင္ ရရိွႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးလမ္းညႊန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းတပ္စဲြမႈလမ္းညႊန္အား အသုုံးျပဳပါ။ ႏိုုဝင္ဘာလ 9 ရက္တြင္ 
ေက်ာင္းေကာင္း ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားျပသပဲြကုိ တက္ေရာက္ျပီး 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဆီသုုိ႔ အစီအစဥ္ဆဲြသြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ 

2�  ဦ းစားေပးေရ ြ း ျခင္ း
သင့္ ဦးစားေပးေက်ာင္းငါးေက်ာင္းအား အဆင့္လုုိက္ ေဖာ္ျပၿပီး ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ 
မႈေဖာင္ပုုံစံကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါေစ။

3� အျပီ းသတ္ျခင္း
2017 ခုုႏွစ္ 5 ရက္ေန႔တြင္ သင့္ ဦးစားေပး ေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းအား 
အဆင့္လုုိက္ ေဖာ္ျပျပီး ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေဖာင္ပုုံစံတစ္ခုုလံုုးကုိ  ျဖည့္စြက္ပါ။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၎တုုိ႔ေနထုုိင္ရာ နယ္ေျမရိွေက်ာင္းမ်ားအျပင္ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားကုုိလည္း ဦးစားေပးတက္ေရာက္ 
လုုိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုုင္သည္။

4� တင္သြင္ း ျခင္ း
ေဖာင္ပံုုစံအား လက္မွတ္ႏွင့္ရက္စြထဲည့္ျပီး  2017 ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
31ေနာက္ဆံုးထား၍တင္ျပပါ။ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမိဘမ်ားဆိုင္ရာဆင့္ခံ 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္လႊာကို ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ေပးရန္ 
လက္ရိွဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စာရြက္ျဖင့္ 
ေဖာင္ပံုစံမ်ားကို မည္သည့္ DPS ေက်ာင္း၌မဆို တင္သြင္းႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္အပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈရံုုး (Choice and Enrollment Services 
office)၊ လိပ္စာ 3131 N�Eliot St�(North High School အထက္တန္းေက်ာင္းေဘး) 
သို႔မဟုတ္ Evie Dennis Campus ရိွ 4800 Telluride St�, Building 5 ၌ ေပးပို႔ႏိုင္ 
သည္။

သင္ႏွင့္ သင့္ေက်ာင္းသား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ား

 သင့္ျပကၡဒိန္ကို 
အမွတ္အသားျပဳထားပါ-

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈကာလမွာ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္မည္ 

ျဖစ္သည။္ 2017 ခုုႏွစ္ 5 ရက္မွ 
31 ရက္ထိ

ထုုိ႔ေနာက္ မည္သည္တုုိ႔ျဖစ္လာမည္နည္း။

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ ဲ႔မွ သင့္ကေလးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ဦးစားေပးေက်ာင္းငါးေက်ာင္းကုိ ၎တုိ႔၏ ေနရာလြတ္ရရိွႏိုုင္မႈ၊ ေက်ာင္းခရုုိင္မွ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ေမြးခ်င္းညီအစ္ကုုိေမာင္ႏွမမ်ား 
တက္ေရာက္ေနရာေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ဦးစားေပးျခင္း) ႏွင့္ ခ်င့္ခ်န္ိၾကည့္ရႈသြား 
မည္ျဖစ္သည္။ ရရိွႏိုင္သည့္ေနရာထက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း
သူမ်ားပုိမ်ားေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 
၎တုိ႔က်ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းအား မဲနံပါတ္စနစ္ျဖင့္ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၎တုိ႔အႏွစ္သက္ဆုံး 
ေက်ာင္းတြင္ ေနရာရပါက အပ္ႏံွေပးမည္ျဖစ္သည္။

2017 ခုႏွစ္၊ မတ္လအလယ္တြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအပ္ႏံွခဲ့ေသာ 
ေက်ာင္းအေၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားထံအသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆုိင္းရမည့္ စာရင္းရိွပါကလည္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား ရရိွလုုိပါက  
schoolchoice@dpsk12�org သုုိ႔ အီးေမးလ္ပုုိ႔ပါ။

ဝက္ဘ္- SchoolChoice�dpsk12�org 
ဖုုန္း- 720-423-3493

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုုံးသည္ ၎တုုိ႔ ေနာက္ခံဇစ္ျမစ္မွာ မည္သုုိ႔ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒင္းဗားျမိဳ ႔မည္သည့္ 
အပုုိင္းတြင္ေနထုုိင္သည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ပညာေရးကုိ ရရိွပုုိင္ခြင့္ရိ ွသည္ဟုု ဒင္းဗားအစုုိးရေက်ာင္းမ်ားက 
ယုုံၾကည္ထားပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိအား သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမပုုိင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မဟုုတ္ဘဲျပင္ပရိွ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ မည္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမဆုုိ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ေနထုုိင္ရာနယ္ေျမရိွ ေက်ာင္းမ်ားကုိ သိရိွရန္ schoolfinder�dpsk12�org�သိုု ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ မိသားစုုမ်ားမွ ၎တုုိ႔ ကေလးတစ္ေယာက္စီတုုိင္းအတြက္ ဦၤးစားေပး ေက်ာင္း ၅ 
ေက်ာင္းအား သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈပုုံစံကုိ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေနာက္တြင္ DPS မွ မိသားစုုမ်ား 
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈဆုုိင္ရာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရရိွႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းေနရာလြတ္တုုိ႔အေပၚ 
မူတည္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကုုိ ခြတဲမ္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 
၎တုုိ႔ ႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ႏိုုင္မည့္ အေရအတြက္ကုိ အမ်ားဆုုံးျဖစ္ေစရန္ DPS ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈစနစ္အား 
ပုုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 2017-2018 ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး ရာသီမွာ 2017 ခုုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ 5 ရက္ေန႔မွ 31 ရက္ေန႔အထိျဖစ္သည္။
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ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္-
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

› သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 
၎တုုိ႔ ေနထုုိင္ရာနယ္ေျမပုုိင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ 
ဖုုိ႔ရာ ေနရာတစ္ေနရာရရိွရမည္ဟုု အာမခံပါသည္။ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား အတြင္းရိွ မိမိတက္လုုိရာ 
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုုင္ရမည္ဟုု အာမမခံေသာ္လည္း 
ယင္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းတြင္ 
ေနရာတစ္ေနရာရရိွမည္ဟုု အာမခံပါသည္။

› အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ ေနထုုိင္ရာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ
ေက်ာင္း၌တက္ေရာက္ေစလုိပါက သင္၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ 
ပုံစံတြင္ နံပါတ္-၁ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ အလြယ္တကူ စာရင္းေပး 
လုိက္ရုံသာ ျဖစ္ပါသည္။

› ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
သူတုိ႔ အထူး ေရြးခ်ယ္လုိေသာ ေက်ာင္း၌၊ ေနရာထုိင္ခုံ 
ရိွပါက ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရေစျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္က 
အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းကုိ နံပါတ္-1ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္း 
အျဖစ္ သင္၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ပုံစံတြင္ မေဖာ္ျပပါကႏွင့္ 
သင့္ကေလးသည္ သင္၏ အျခားေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ျပီးျဖစ္ေနပါက၊ 
သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ 
အာမခံခ်က္ အခြင့္အလမ္းကုိ ဆုံးရႈ ံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

› အခ် ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈဆုုိင္ရာ 
ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား ရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- 
စမ္းသပ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈဆုုိင္ရာ 
အဆင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ခ်င္းစီ၏ 
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ရိွ 
ေက်ာင္းအသီးသီး၏ အေၾကာင္းႏွင့္ schoolmatch�dpsk12�org 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင့္ကေလးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေဖာင္ပုုံစံအား တင္သြင္းရန္ 
လုုိ-မလုုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေမးလုုိသည္မ်ားရိွပါက ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္
အပ္ႏံွေရးဌာနသုုိ႔ဆက္သြယ္ပါရန္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အခ်ဳ ိ႔ေသာ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအတြင္းတြင္ တည္ရိွပါသည္။ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္ေန သည့္ 
နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ယင္းနယ္ေျမအတြင္း သီးသန္႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းတြင္သာ 
မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေနရာခ်ထားေပးသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမတြင္ ေအာက္ပါတိုု႔အပါအဝင္အက် ိဳးေက်းဇူးအမ်ားအျပားရိွေစပါသည္။

•  စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္ခြင့္ ပိုုမ်ားလာျခင္း

•  ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုုမိုုရရိွလာႏိုုင္ျခင္း

•   ေက်ာင္းရိွရာနယ္ေျမတြင္မေနထိုုင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထက္ ဦးစားေပးခံရျခင္း

•  ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္ အမ်ဳးိမ်ဳးိကို တက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း

ကၽြႏုုပ္္မွာ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအတြင္းရိွ-မရိွ မည္သိုု႔ 
သိရိွႏိုုင္ပါသနည္း။
schoolfinder�dpsk12�org ဝက္ဘ္ဆိုုက္ရိွ သင္ေနထိုုင္ရာ နယ္ေျမရိွေက်ာင္းအား ရွာပါဆိုုသည့္ 
အကြက္ထဲတြင္ သင့္လိပ္စာအား ရိုုက္ထည့္ပါ။

မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုုစံမ်ားကိုုအြန္
လိုုင္းျဖင့္တင္သြင္းရန္ DPS ကတိုုက္တြန္းထားပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေရးမွတ္ရန္ မလိုုအပ္ဘဲ ေဖာင္ပံုုစံမ်ားကို ေက်ာင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ အပ္ႏံွေရးစင္တာသိုု႔ သယ္ေဆာင္လာရန္ မလိုုသည့္အတြက္ ၎မွာ 
ပိုုမိုုျမန္ဆန္လြယ္ကူပါသည္။
 
ထိုု႔ျပင္ DPS အတြက္ ေဒတာမ်ားအား လူပုုဂၢ ိဳလ္မ်ားမွကိုုယ္တိုုင္ ထည့္သြင္းရန္ 
မလိုုအပ္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုုမ်ားက ၎တိုု႔၏ ကေလးမ်ားက်ရာေက်ာင္းမ်ားကိုု 
အခ်နိ္အနည္းငယ္အတြင္း သိရိွရမည္ျဖစ္သည္။
 
မိသားစုုအသီးသီးမွ myportal�dpsk12�org လိပ္စာျဖင့္မိဘဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုုက္သိုု႔ 
ဝင္ေရာက္၍ 2017 ခုုႏွစ္ဇန္နဝါရီ 5 ရက္မွ 31 အတြင္း ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုုစံအား 
အြန္လိုုင္းမွတဆင့္ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။

အြန္လုုိင္းသုုံး၍ တင္သြင္းပါ။
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လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုုက္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္တိုးတက္ေစျခင္း 
(AVID)
လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုု္က္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ တိုုးတက္ေစျခင္း (AVID) မွာ 2003 
ခုုႏွစ္တြင္ DPS သိုု႔စတင္မိတ္ဆက္ အသံုုးျပဳခဲ့သည့္ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး သင္ၾကားေရးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းတစ္ခြင္သင္ယူေလ့လာေရး ပံုုစံမ်ားကိုု တိုုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပံုုေဖာ္ထားသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုုလည္း ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ 
ယင္းအလြန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ AVID 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ AVID ေရြးခ်ယ္စရာ စာသင္ခန္းမ်ားကို DPS မူလတန္း၊ 
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 25 ေက်ာ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အေမရိကန္-ဌာေနတုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူပံပုုိး
ကူညီေရးအစီအစဥ(္NASSP) 
အေမရိကန္-တုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပံ့ပိုုးကူညီေရးအစီအစဥ္ 
(NASSP)ႏွင့္ ဦးစားေပးေက်ာင္းမ်ားမွအစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတူညီေသာ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အတူစုစည္း၍ပံပုုိးကူညီမႈမ်ားေပးသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒင္းဗား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္-
အင္ဒီးယန္း၊ သို႔မဟုတ္ အလာစကား ဌာေနေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း
အားျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား လိုုအပ္ပါက NASSP သိုု႔720-
423-2042 အားေခၚဆိုုဆက္သြယ္ပါ။

ဝိဇၹာပညာ ဦးစားေပး ေက်ာင္းမ်ား 
ဝိဇၨာပညာဦးစားေပးေက်ာင္းမ်ားမွာ အနုုပညာ (အျမင္ပိုုင္းအနုုပညာ၊ဇာတ္ရံုု
အနုုပညာ၊အက၊ဂီတ)ေလ့လာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေရးပိုုင္းမွ 
ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ သိပံၺဆိုုင္ရာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေျခာက္တန္းမွ 
ဆယ့္ႏွစ္တန္းအတြက္ အႏုုပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္ 
arts�dpsk12�org/school-locator သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ဒင္းဗားက်န္းမာေရးေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား
ဒင္းဗားက်န္းမာေရးေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား သည္ မည္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမဆို ကိုယ္ကာယ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေစ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုုင္သည့္ေဆးခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဘာသာ ႏွစ္မ် ိဳး အစီအစဥ္မ်ား 
ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳးိ အစီအစဥ္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳးိ 
သံုးစြႏဲိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္း ရေစၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ဒုတိယ ဘာသာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ စာႏွစ္မ်ဳးိ တတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

စူးစမ္းသင္ယူေလ့လာေရးအစီအစဥ ္
စူးစမ္းသင္ယူေလ့လာေရးအစီအစဥ္သည္ သမားရိုးက် ပို႔ခ်မႈမ်ား ျဖစ္သည့္၊ အဓိက 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ ကမာၻရိွ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာတြင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေက်ာင္းခန္းျပင္ပရိွ ကမာၻႀကီးကို စူးစမ္းေလ့လာမႈအား ပ့ံပုုိးပါသည္။

အေျခခံ အကယ္ဒမီမ်ား 
အေျခခံ အကယ္ဒမီ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သမားရိုးက် ခ်ည္းကပ္သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
သခ်ၤာ၊ အဖတ္၊ အေရး၊ စာလံုးေပါင္း၊ စာဖြ ဲ႔စည္းပံု၊ သဒၵါ၊ စည္းကမ္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ …
စသည္တို႔ကို အေလးေပး သင္ယူေလ့လာေစသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ -သိပၸ ံ ပညာေရးအစီအစဥ ္(IB)
ႏိုုင္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၺ ံ ပညာေရးအစီအစဥ္ (IB) မွ DPS ေက်ာင္း ၁၁ ေက်ာင္းတြင္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပင္းထန္သည့္ သင္ရိုုးကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ယင္းသင္ရိုုးကို 
ကမာၻတဝွမ္းတြင္ အစဥ္တစိုုက္အသံုုးျပဳလွ်က္ရိွၿပီး ဂရုုတစိုုက္ ပံုုေဖာ္လွ်က္ရိွပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸသံင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ၾကား- ေလ့လာမႈ၏ 
ႏိုင္ငံတကာဖက္ အျမင္ကို အေလးထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာ စကားကို အျပည့္အဝ ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္ဒီပလိုုမာတန္းတိုု႔တြင္ သင္ၾကားေသာ 
ႏိုုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၺပံညာေရးပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲတိုုးတက္ လာသည့္ 
ယေန႔ေခတ္ကမာၻႀကီးတြင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရိွေစရန္ ျပင္ဆင္ 
ႏိုုင္ေရးအတြက္ ၎တိုု႔၏ အသိဉာဉာဏ္ပိုုင္း၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးပိုုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က ္
ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကိုု ပ်ဳးိေထာင္ 
ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပး ေက်ာင္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထူးျခားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး၊ စာသင္ခန္းအားကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုးႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးသည္။ 
ဤေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို မတူကဲြျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္  
ႏိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းေပးၿပီး၊ ယင္းသည္ ၎တို႔ကို 
အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမာၻ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

MONTESSORI အစီအစဥ ္
Montessori မြန္တက္ဆိုရီ အစီအစဥ္ ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ သဘာဝအေလ်ာက္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို မိမိကိုု္ယ္တိုုင္ ေလ့လာေသာ ဝန္းက်င္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ပံ့ပိုးေပးေသာ 
နည္းနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ DPS ေက်ာင္းမ်ား၏ Montessoriအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကေလးမ်ားကို တီထြင္တန္တီးမႈ၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ အခ်နိ္ကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း 
အရည္အေသြးမ်ားကို ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အေလးေပးကူညီသည္။

သိပၸ ံ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား 
သိပၸ ံ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားက သိပၸႏံွင့္ နည္းပညာ ပညာေရးအေပၚ အထူး အေလးေပး 
သည္။ အထူးျပဳဆရာမ်ား၊အထူးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား
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ဒင္းဗား ပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေကာလိပ္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြ ဲရ့ၿပီးေျမာက္သူ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ အနာဂတ္ စင္တာမ်ားမွာ 
DPS အထက္တန္း ေက်ာင္း 12 ခု၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တည္ရိွၿပီး၊ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ျပဳ ကူညီေပးပါသည္။ 
ပညာသင္ဆုမ်ားကို DPS အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 4 ႏွစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထူးခၽြန္သည့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

www�denverscholarship�org
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DPS အတြင္း မူႀကိဳေက်ာင္း
အသက္ 3 ႏွစ္ႏွင့္ 4 ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

ဝက္ဘ္- EarlyEducation�dpsk12�org
ဖုန္း - 720-423-2678

မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာအရ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ကူညီေပးၿပီး၊ 
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ျပင္ဆင္ 
ေပးသည္။ DPS ၏ အေစာပိုုင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားက  အရည္ 
အေသြး ျပည့္မီသည့္ ေန႔တစ္ဝက္ႏွင့္ တစ္ေန႔လံုး မူႀကိဳတန္း မ်ားကို 
DPS ေက်ာင္း 80 ေက်ာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္။ DPS 
မူႀကိဳ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေက်ာင္းသားအားလံုးမသန္စြမ္း 
ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဒီဇိုင္း ေရးဆဲြထား 
သည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ကေလးပို႔လိုေသာ မိသားစုမ်ား အားလံုးသည္ 
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ေဖာင္ပံုစံကို တင္သြင္းရမည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီျခင္း
ေအာက္တိုဘာ 1 ရက္ေန႔ မတိုင္မီသုုိ ့မဟုုတ္ေအာက္တုုိဘာ 1 ရက္ေန႔ 
တြင္ အသက္ 4 ႏွစ္ျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ 4-ႏွစ္ 
မူႀကိဳေက်ာင္းအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေအာက္တိုဘာ 1 
ရက္ေန႔ မတိုင္မီ သုုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္တုုိဘာ 1 ရက္ေန႔ တြင္ အသက္ 
3 ႏွစ္ ျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ 3-ႏွစ္ အရြယ္ မူႀကိဳ 
ပညာေရးအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ယင္းကို သီးသန္႔ DPS မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ပိုမိုသိရိွလိုပါက သင္စိတ္ဝင္စား 
သည့္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းအေစာပိုင္း 
ပညာေရးဌာနသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 

ကုန္က်စရိတ္
မူႀကိဳေက်ာင္းလခအားမိသားစုဦးေရႏွင့္ ဝင္ေငြ အေပၚအေျခခံ၍ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းလခ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ 
ပညာသင္ဆုမ်ား ရရိွႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားအတြက္ 
အေစာပိုုင္းပညာေရးဌာနအား ဆက္သြယ္ပါ။

မည္သို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏိုင္ပါသနည္း။
မူႀကိဳေက်ာင္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ 
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေက်ာင္းဝင္ 
ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို သိရိွလိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ 10-11 သို႔ 
သြားပါ။ သီးသန္႔ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္  
စာမ်က္ႏွာ 25-98 ကို ၾကည့္ရႈပါ။
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DPS ေက်ာင္းမ်ားရိွ သူငယ္တန္း
အသက္ 5 ႏွစ္ကေလးမ်ားအတြက္

ဝက္ဘ္- EarlyEducation�dpsk12�org
ဖုုန္း- 720-423-2678

DPS ေက်ာင္းမ်ားက အရည္အေသြးျမင့္ သူငယ္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး၊ ကေလးမ်ား 
ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ သင္ၾကားေလ့လာမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွေစႏိုင္ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ ေန႔ တစ္ဝက္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္နယ္က ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒင္းဗားရိွ ကေလးမ်ားအားလံုး အတြက္ ေန႔တစ္ဝက္ 
သူငယ္တန္းကို DPS မူလတန္းေက်ာင္း တိုင္းတြင္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားအားလုုံးတြင္ ေက်ာင္းလခေပးရသည့္တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္းႏွင့္ သီးသန္ ့ 
အခ်ဳ႕ိေက်ာင္းမ်ားကအဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီျခင္း
ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 5 ႏွစ္ျပည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး DPS ေက်ာင္း၊ ေန႔တစ္ဝက ္
သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔လံုး သူငယ္တန္းေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ DPS က အဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္း အစီအစဥ္မ်ား 
ကိုလည္း သီးသန္႔အခ်ဳ ိ႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္။ အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္လက္မ်ား 
ေနာက္ထပ္လုုိအပ္ပါက DPS မွ ပင္ကိုုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ေလးမ်ားဌာနအား 720-423-2056 မွတဆင့္ 
ဆက္သြယ္ပါ သိုု႔မဟုုတ္ GT�dpsk12�org သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ကုန္က်စရိတ္
တစ္ေန႔လုုံးတက္ရသည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း လခမွာ မိသားစုု လူဦးေရႏွင့္ ဝင္ေငြအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေက်ာင္းလခ 
ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား ရရိွႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားအတြက္ အေစာပိုုင္းပညာေရး 
ဌာနအား ဆက္သြယ္ပါ။

မည္သို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏိုင္ပါသနည္း။
သူငယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုလွ်င ္စာမ်က္ႏွာ 10-11 သို႔ သြားပါ။ သီးသန္႔ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက ္စာမ်က္ႏွာ 25-98 ကို ၾကည့္ရႈပါ။

အဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္း
DPS မ်ားရိွ အဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္း(ADK) အစီအစဥ္သည္ အရည္အခ်င္း သာလြန္အဆင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သူငယ္တန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု  
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ တစ္ႏွစ္တာ magnetအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ADK ဆိုသည္မွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ 
အေထြေထြပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္အစီအစဥ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းထားေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ေပးသည္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုခဲြထားပါသည္။ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔အစီအစဥ္နမူနာမ်ားေလ့လာရန္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလည္သြားသင့္ပါသည္။ ADK အစီအစဥ္ကို Edison၊ Gust၊ Escalante-Biggs၊ Palmer၊ Stedman၊ 
အေစာပိုင္းပညာေရးအတြက္ Stephen Knight စင္တာႏွင့္ William (Bill) Roberts တို႔တြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီျခင္း
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာဌာနအေနျဖင့္ လက္ရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အေစာပိုင္းေဆာင္းဦးရာသီ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ 
သူငယ္တန္း ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ADK အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အားကစား-အေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ား/ 
ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအပါအဝင္ မ်ားျပားသည့္အညႊန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ျခားနားပါသည္။ အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းအဆင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအစီအစဥ္ ပထမတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ၍ မရေပ။

မည္သို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏိုင္ပါသနည္း။
ကေလးအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းမႈႏွင့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ကေလးကို သာလြန္သည့္အဆင့္ရိွသည္ဟု ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက  
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေစာပိုင္းပညာေရးအတြက္ Edison၊ Gust၊ Escalante Biggs၊ Palmer၊ Stedman၊ William (Bill) Roberts 
သို႔မဟုတ္ Stephen Knight စင္တာတို႔တြင္ရိွေသာ ADK အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ADK ေလွ်ာက္လႊာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းဆီသို႔ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ဆိုင္ရာ ဌာနႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရိွမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖုန္း 720-423-2056 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ GT�dpsk12�org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

“ ကၽြႏုပ္္၏ ေက်ာင္းၿပီးခ်နိ္ 

ေနာက္ပုုိင္း အႀကိဳက္ဆုံး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ 

ပန္းခ်ဆီဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ကၽြႏုပ္္စိတ္ထဲတြင္ရိွေနေသာ 

အရာမ်ားကုိ ျပသႏုငိ္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ၄င္းကို ႏွစ္သက္ 

ရျခင္းျဖစ္သည္။”
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ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ-္ transportation�dpsk12�org
ဖုန္း- 720-423-4600

DPS သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈရိွေရးႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသို႔ 
လံုျခံဳစြာေရာက္ရိွျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရိွရန္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈွ 
ရရိွေစရန္ ေထာက္ကူေပးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ လက္ရိွေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့
 အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ပုုံမွန္အဆင့္
မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား(K-5တန္း) သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမွ 1 မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာ 
အကြာအေဝးတြင္ ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (6-8 တန္း) သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမွ 2�5  မိုင္ထက္ 
ကြာေဝးေသာ အကြာ အေဝးတြင္ ေနထိုင္ပါက ပုုံမွန္အဆင့္သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (9-12 တန္း) သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ ေရာက္ေန ျပီး ေက်ာင္းမွ 3�5 မိုင္ထက္ 
ကြာေဝးေသာ အကြာအေဝးတြင္ ေနထိုင္ပါက RTD သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အထ
က္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လစဥ္ေဒသဆိုင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခရိုင္ (RTD) လက္မွတ္ကို ၎တို႔၏ေက်ာင္းမွ အခမဲ့ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 
RTD ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုပါက transportation�dpsk12�org� သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ား
ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ယင္းနယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

SUCCESS EXPRESS -  ေဝးလံေသာအေရွ႕ေျမာက္ ဖ်ားပိုင္းမွ အေရွ႕ေျမာက္အနီးရိွ ေဒသတစ္ခုလံုး ေျပးဆြေဲန ေသာ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ား
သည္ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္တစ္ခုစီသို႔ အသြားအျပန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

SOUTHWEST EXPRESS - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ျပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကို ၾကိဳပို႔ေပးပါသည္။

ေဝးလံေသာအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ-  ဘတ္စ္ကားစနစ္သည္ ေဝးလံေသာအေရွ႕ေတာင္ဖက္ မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ (Holm, Samuels ႏွင့္ Shoemaker) တို႔မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳပို႔ေပးပါသည္။ 

GREATER PARK HILL/STAPLETON အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ-  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သည္ Park Hill/
Stapleton နယ္ေျမရိွ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳပို႔ေပးပါသည္။

ဤနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား အတြက ္transportation�dpsk12�org� သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ခ်ာတာ(ကုုိယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္း) မ်ား
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) မွ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ DPS ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ သို႔မဟုတ္ မခ်ဳပ္ဆိုုမည္ စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) 
၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုသိရိွလိုပါက ဤလမ္းညြန္ခ်က္ပါ ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ားက႑ကို ၾကည့္ရႈပါ။

MAGNET ေက်ာင္းမ်ား 
Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ စာရင္းအပ္ႏံွထားျပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီသည့္အျပင္ Magnet သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
နယ္ေျမအတြင္းေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤလမ္းညြန္ခ်က္၏ 
ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ားက႑ စာမ်က္ႏွာ 25-98 တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသားအျပင္ 
ေက်ာင္းမွ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ အျခားသီးသန္႔ ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳးိအစားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
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အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား -

အထူး ပညာေရး
DPS  မွ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အရပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမွ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အိမ္နီးခ်င္းနယ္ေျမေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္အထူး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးကို သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ကဲ့သို႔ စင္တာ-အေျချပဳအစီအစဥ္ကို 
ေထာက္ပံ့ေပးထားပါ သည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အခြင့္အလမ္းရရွေိရး ဖုန္း 720-423-3437 သို႔ ေခၚဆိုပါ 
သို႔မဟုတ ္StuTrans@dpsk12�org သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA)
အဂၤလိပ္-ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ား၏ နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားမွ  အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကားကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေရး(ELA) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မပံ့ပိုးေပးသည့္အခါ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ELA နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး 
၎တို႔နယ္ေျမေက်ာင္းဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 
အဂၤလိပ္-ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ELA နယ္ေျမေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအတြက္  ela�dpsk12�org� သို႔ ဝင္ေရာက္ 
ၾကည့္ရႈပါ။

ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
DPS က မိသားစုမ်ား၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အေကာင္းဆံုး 
လိုက္ဖက္သည့္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ တန္ဖိုးထားပါသည္။ ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းေ 
ဒသေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့
မကိုက္ညီေသာ္ျငား လက္ရိွေျပးဆြေဲနေသာဘတ္စ္ကားကို စီးႏွင္းလိုပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဆိုင္ရာ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ ေနရာလြတ္မ်ားရိွလွ်င္ ခၽြင္းခ်က္ခြင့္ျပဳမည္ 
ျဖစ္သည္။ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်နိ္ အနည္းဆံုး တစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို transportation�dpsk12�org တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

 
+PASS 
DPS မွ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးရရိွရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကို စီးေနေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ +Pass ကို ေန႔တိုင္း အသံုးျပဳၾကရန္ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ 
+Plus pass သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘတ္စ္ကားစီးခြင့္ 
ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ရွာေဖြေရးစနစ္အျဖစ္ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အစားထိုး 
ျဖည့္စြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ယာယီသြားလာခြင့္ လက္မွတ္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းရံုးခန္းကိုဆက္သြယ္ 
ပါ။ မွတ္သားရန္ - မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိဘဆိုင္ရာ ဆင့္ခံအေကာင့္ကိုဝင္ေရာက္ျပီး ၎တို႔ ကေလး 
၏ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ +Pass မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အဝါေရာင္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကိုစီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၏မိဘမ်ားသည္ အခ်နိ္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ မြမ္းမံမႈမ်ားကို ဘတ္စ္ကား လက္ကမ္းစာေစာင္မွတစ္ဆင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
ေျပးဆြေဲနေသာဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ကားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊၊ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုမ်ားေၾကာင့္ 15  မိနစ္ေက်ာ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက မိဘမ်ားထံ 
စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ အသံတို႔ျဖင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေက်ာင္း
သူေက်ာင္းသားမ်ား၏မိဘမ်ားကို ၎တို႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္လာေရာက္အပ္ႏွံေသာအခါ ေပးထားခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ 
အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဘတ္စ္ကားလက္ကမ္းစာေစာင္ရရိွႏိုင္ရန္ အလိုေလွ်ာက္ စာရင္းထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘတ္စ္ကား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္အသစ္
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ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၀က္ဘ္- GT�dpsk12�org
ဖုန္း- 720-423-2056

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
DPS ေက်ာင္းမ်ားရိွ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား၊ 
အရည္အခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစြမ္းအစမ်ားသည္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရန္ 
အထူးရင္းျမစ္မ်ားလိုအပ္ေလာက္ေအာင္ထူးျခားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
သက္တူရြယ္တူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ထက္သာလြန္၍ ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း 
သားမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား (GT) သတ္မွတ ္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား လက္ရိွအသက္အရြယ္အရည္အခ်င္းမ်ားထက္ သာလြန္ေနေၾကာင္း 
ျပသေသာ အညြန္းကိန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ ေက်ာင္းခရိုင္အညြန္းကိန္းမ်ားတြ
င္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း အခ်က္အလက္၊ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ၊ 
လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္အေထာက္အထားမ်ားကို မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူ 
မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္တိုင္ အဆိုျပဳခ်က္အရ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ လူရည္ခၽြန္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရရိွႏိုင္သနည္း။
ပထမတန္းမွ အ႒မတန္းအထိသင္ၾကားေသာ DPS ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ပင္ကိုယ္ 
စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးထားျပီး 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကိုု သင္ၾကားသည့္ဆရာတစ္ဦးမွ 
အခ်က္လက္မ်ားကိုု ေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းေျပာျပေပးႏိုုင္ပါသည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရ ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၎တို႔ထူးခၽြန္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သာလြန္သည့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည္ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ 
တစ္ေက်ာင္း မတူညီၾကသျဖင့္ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) တစ္ေက်ာင္းစီ၏ 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီ ရွင္မ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကို 
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္မ်ား တြင္ 
မည္သို႔အပ္ႏံွရမည္နည္း။
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပထမတန္းမွ အ႒မတန္း 
အထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်ာင္း၌ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္ျပီးမည္သည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္ အျခားျဖည့္စြက္အပ္ႏံွျခင္း မ်ဳးိ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မလိုအပ္ေပ။ 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူ 
ကိုယ္ထေက်ာင္း) အသီးသီးမွ၎တိုု႔ ပိုု႔ခ်မည့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ပါရမီ 
ရွင္မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အား ၎တိုု႔ စိတ္တိုုင္းက် သတ္မွတ္ဆံုုးျဖတ္ပါသည္။ 

ပိုမို သိရိွႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ေလ့လာရမည္နည္း။
သင့္ ကေလးတက္ေရာက္မည့္ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ 
ဆက္သြယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။
 

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ(HGT) အစီအစဥ္

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္- GT�dpsk12�org
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HGT အစီအစဥ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ပထမတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ား၊ ထူးျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းတစ္ခုႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဤအစီအစဥ္မွေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုကိုေ 
ထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ HGT အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို 
၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ 
ဆရာ/မမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပိုု႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

HGT အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ရရိွႏိုင္သနည္း။
Carson၊ Cory၊ Edison၊ Gust၊ Lena Archuleta၊ Ebert ရိွ Polaris၊ Southmoor 
ႏွင့္ Teller မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား

မည္သူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနမွ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို HGT အျဖစ္ ေဆာင္ဦးကာလ အေစာပိုင္းတြင္သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ သူငယ္တန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ ဆဌမတန္းရိွ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလိုေလ်ာက္ စစ္ေဆးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားအတန္းမ်ားရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈ 
ခံယူရန္အတြက္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘမ်ား/
အုပ္ထိ္န္းသူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွေထာက္ခံ
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္အဆိုျပဳခ်က္အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ 

HGT အစီအစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကို မည္သို႔ 
အပ္ႏံွရမည္ နည္း။
ေက်ာင္းအပ္ႏံွဖို႔အတြက္ ကေလးအား magnetပညာေရးရရိွခံစားႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ 
အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္သည္။ ကေလးအား 
magnet ပညာေရးရရိွခံစားႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ Cory၊ Edison၊ Gust၊ Lena Archuleta၊ Ebert မွ Polaris၊ 
Southmoor ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Teller မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရိွHGTအစီအစဥ္ 
အားထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုုင္ပါသည္။ HGT ေလွ်ာက္လႊာသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းဆီအားေက်းဇူးျပဳျပီး မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ 
မိသားစုဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရိွမည္ 
ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
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ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းႏွင့္ဘဝတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္း
က်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA) အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူ
သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူရာတြင္္ အဓိကအေၾကာင္း အရာနယ္ပယ္မ်ားမွာ 
အသိပညာတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ 
ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။  

မည္သူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ မေျပာဆိုေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတတ္ကၽြမ္းမႈ 
မရိွေသးသည့္ အတြက္ ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေသာအခ်နိ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားသစ္မ်ားအားလံုး၏ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ သူ/သူမ၏မိသားစုေျပာဆိုေသာ 
ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ 
အိမ္သံုးဘာသာစကားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာ (HLQ) ကို ျဖည့္ေပးရပါသည္။  
အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာ စကားတစ္မ်ဳးိကို 
HLQ ေပၚတြင္ ေရးျဖည့္ပါက ကေလး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကို 
ေက်ာင္းမွ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး သူ/သူမ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အလိုက္ဖက္ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကံျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ ELA အစီအစဥ္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏မတူညီသည့္အမ်ဳးိအစား မ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။
DPS ေက်ာင္းမ်ား၌ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဓိကအစီအစဥ္ သံုး မ်ဳးိမွာ -

› ELA-S အစီအစဥ္မ်ားကို စပိန္ဘာသာ စကားေျပာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
မ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားပါ သည္။ ၎တို႔တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို စပိန္ဘာသာႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ပိုမိုေလ့လာေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကား 
ပို႔ခ်မႈပမာဏမ်ားျပားလာျပီး ဘာသာစကားႏွစ္ မ်ဳးိစလံုးတြင္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ 
ေစပါသည္။

› ELA-E (ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား) 
မွာ အထူးေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား 
ေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  ELA-E အစီအစဥ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
အျပင္ အျခားဘာသာစကားေျပာဆိုေသာ သူမ်ားအတြက္ စီမံထားပါသည္။

›  ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ေန႔တာသင္ၾကားရေသာ 
သင္တန္းမ်ား အားလံုးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳးိစလံုးျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါ သည္။ 

အစီအစဥ္ကို ပဓာနမထားဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအားလံုး 
သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္အခ်နိ္ကာလတစ္ခု 
ရိွမည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ELA အစီအစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုပါက သင္ 
စိတ္ဝင္စားသည့္ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္းမွ ျပဳစုထားေသာ ELA 
အစီအစဥ္မ်ားစာရင္းတစ္ခုကို ela�dpsk12�org/parent-portal/programs တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သို႔ 
ရရိွႏိုင္သနည္း။
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေသာအခ်နိ္တြင္ အိမ္သံုးဘာသာစကား ေမးခြန္းလႊာကို ျဖည့္ပါ။ 
သင့္ကေလးအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါက 
သင့္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလး၏ ELA အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ပံုစံတစ္ေစာင္ကို 
ပို႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ကေလးအတြက္ သင္လိုခ်င္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ရန္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA)

DPS ႏွစ္ဘာသာတတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္-

DPS ႏွစ္ဘာသာတတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္သည္ 
အထက္တန္း ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္အျပင္ 
အထက္တန္းျပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိ 
သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္မ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို 
တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း 
သားမ်ား ရရိွသည့္ ဆုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

 ပိုမိုသိရိွလိုပါက  
ela�dpsk12�org/resources-2/seal-of-biliteracy/  
သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။



အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဟူသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။
DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္သား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎တြင္ (အၾကား အျမင္ခ်ဳ ိ႔ယြင္းသူ မ်ား အပါအဝင္) 
အထူးေေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လိုင္စင္ရ အထူးပညာေရး 
ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အကူ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုကုသသူမ်ား အျပင္ စကား/
ဘာသာစကားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေရးဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသသူမ်ား 
ထံမွလည္း အကူအညီမ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။

မည္သူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရိွ-မရိွကို သတ္မွတ္ထားသည့္ 
မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာ ပံုမွန္ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဤအကဲျဖတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၎တို႔ကေလး၏ခံစားရရိွ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိသားစုမ်ားထံ
ေပးပို႔ထား ပါသည္။

အထူးပညာေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရရိွႏိုင္သနည္း။
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) အပါအဝင္ DPS ေက်ာင္းမ်ား အားလံုး 
တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာမ်ားအရ အထူး ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို 
ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ 
မွ အတန္အသင့္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား၊ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ 
အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရိွပါသည္။

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္
အရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အထူးပညာေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္မည္သို႔ ရရိွႏိုင္သနည္း။
အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ 
တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္အပ္ႏံွစရာ မလိုပါ။ ၎အစား မိသားစုမ်ားသည္၎တို႔ 
ကေလး၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး DPS မွ ပံုမွန္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီး
စီးသြားသည္ ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ၎တို႔၏ ကေလးရရိွႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ အထူး 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္ခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု 
သင္ယံုၾကည္ပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္၍ 
သင့္ကေလးေျဖဆိုရမည့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေၾကာင္းကို စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

သင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း
သား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ  
 
အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္-  STS�dpsk12�org
PHONE: 720-423-3437



ရုတ္ခ်ည္းအျမင္ သေကၤတမ်ား
 
ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ DPS ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းစီ၏ ပံ့ပိုုးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ 
တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမ်ား ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ကို
ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ စုစည္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီတြင္ မည္သို႔ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏိုင္သည္ကို သိရိွႏိ္ုင္ရန္ ဤသေကၤတမ်ား ကို ၾကည့္ပါ။

ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္အသားအျပင္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ အျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအ
မ်ဳးိအစား မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မတူညီသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ဳးိအစားမ်ားဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 16-17 ကို ၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္မ်ား
ဒင္းဗားအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 
၎တို႔၏အခ်နိ္ကုန္ဆံုးရန္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားကို 
လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသျပီး ၎တို႔၏ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားတိုးတက္မႈကို 
အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ အေတြအၾကံဳမ်ားတိုးပြားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
ပိုမိုပူးေပါင္းလာေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္၊ 
ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မ်ား၊ ေက်ာင္းအားလပ္ခ်နိ္မ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာ
အစားအေသာက္ႏွင့္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ DPS ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ 
သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ နံနက္စာ ႏွင့္ ေန႔လည္စာေကၽြးေမြးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးပါ 
သည္။ ေက်ာင္းအခ်ဳ ိ႔သည္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း စာသင္ခန္းအတြင္း နံနက္စာ၊ 
ေက်ာင္းၿပီးခ်နိ္ သြားရည္စာ၊ ညေနစာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈကို 
လည္း အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို နံနက္စာအခမဲ့ ေကၽြးေမြးသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စံု
DPS အတြင္းရိွ အခ်ဳ ိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိက်ေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံု ယူနီေဖာင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဆိုုင္ရာ လိုက္နာရမည့္က်င့္ထံုးမ်ား ရိွသည္။ ခရိုင္တစ္ခုလံုးအတြက္ 
ေက်ာင္းဝတ္စုုံဆိုုင္ရာ မူဝါဒ မရိွပါ။ သတင္း အခ်က္အလက္ ထပ္မံလိုုအပ္ပါက 
ဆိုင္ရာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA) ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဤသေကၤတသည္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္မ်ားပိုု႔ခ်ေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ 
ေပးကမ္းထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်ာင္းသို႔ 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ ela�dpsk12�org/parent-portal/ programs  
သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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The following schools will open
 in the 2017-18 school year:

Geographic regions have been noted for reference

BOYS SCHOOL OF DENVER
NORTHWEST 

STRIVE PREP – FAR 
NORTHEAST ELEMENTARY 

FAR NORTHEAST 

STRIVE PREP – SOUTHWEST 
ELEMENTARY

SOUTHWEST

For details for all schools, including contact 
information, transportation, meal offerings, dress 
codes, school performance ratings and more, see 

all school profiles on pages 27-98.

Elementary School

High School

Middle School

ECE-8 School

ECE-12 School

6-12 School

Shared Campus
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information, transportation, meal offerings, dress 
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all school profiles on pages 25-98.
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ECE-12 School

6-12 School
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ေအာက္ပါေက်ာင္းမ်ားအား 2017-18 ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ပါမည္-

ကုိးကားႏုငိ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမအပိုင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထား ပါသည္။

ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း
အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား မူလတန္းေက်ာင္း 
အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား 

STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း– အေနာက္ေတာင္ပိုင္း မူလတန္းေက်ာင္း
အေနာက္ေတာင္ပုိင္း

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္၊ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အစားအေသာက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ 
တူညီဝတ္စုံဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ေက်ာင္းအားလုံး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရိွလုိပါက ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး၏ 
အေနအထားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ 27-98 တြင္ၾကည့္ရႈႏုငိ္ပါသည္။

မူလတန္းေက်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း 

အလယ္တန္းေက်ာင္း

အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး ECE – 8 တန္းေက်ာင္း

အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး ECE – 12 တန္းေက်ာင္း

6-12 ေက်ာင္း 

ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ား
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“ ကၽြႏုပ္္ေက်ာင္းရိွ ဆရာ/မမ်ားအားလုံးကုိ  
ယုံၾကည္ႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏုပ္္သည္ 
လုံျခဳမံႈရိွသည္ဟု ခံစားရပါသည္။” 



အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေဒသ

360 အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Ford ရိွDCIS

Escalante-Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Farrell B� Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Highline 
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းအကယ္ဒမီေက်ာင္း

John Amesse 

KIPP Montbello အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း

Lena Archuleta

Marie L� Greenwood  
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Marrama

Maxwell

McGlone Academy

Monarch Montessori 

Oakland

Omar D� Blair

Sandra Todd-Williams 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

SOAR

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း 
- ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း 
မူလတန္းေက်ာင္း
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360 အကယ္ဒမီေက်ာင္း
360 အကယ္ဒမီေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံုျပီး 
ႏွစ္သက္ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေသာဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္၊ ကိုယ္ကာယ၊ စာရိတၱ 
စသည္တို႔ ေကာင္းမြန္လာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေပးသည့္ ကေလးဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားသည့္ 
မူလတန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  စီမံကိန္းကို အေျခခံသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး သင္ရိုးညႊန္တမ္း၊စာေပႏွင့္သခ်ၤာ 
တို႔တြင္ တိုက္ရိုက္ပို႔ခ်သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား စသည္တိုု႔မွတဆင့္ 360 အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ အတန္းအဆင့္တြင္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ Academy 360 ေက်ာင္းသည္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ မတူကဲြျပားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး၊ ပါရမီရွင္ ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွသည္၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေနရသူမ်ား၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္ 
ရိွသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ 
ထူးျခားခ်က္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားအလိုက္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား  •

Lucy Calkins အေရးအသား  •  Singapore သခ်ၤာ  •  ေယာဂ  •  ၾကင္နာမႈျပ အမွတ္တမဲ့ အျပဳအမူ  •  BrainWise  •   

Wilson ေဖာင္ေဒးရွင္း  •  LLI  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သိပၸအံေလးထားပို႔ခ်မႈ  •

စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး  •  က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾက႔ခိုင္ေရးအေလးထားမႈ

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FORD ရိွ DCIS
Ford ရိွ ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးစင္တာ (DCIS) သည္ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  အေရွ႔ေျမာက္ဒင္းဗားရိွ မိသားစုမ်ား 

အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္

ငန္းႏွင့္ဘဝတေလွ်ာက္လုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျပီး ေအာင္ျမင္မႈကြာျခားခ်က္မ်ားကိုု အဆံုုးသတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးဆံုး 

ဘြ ဲ႔ရသည့္အခါ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ဘာသာေပါင္းစံု ေျပာဆိုတတ္ကၽြမ္း၍၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုအၾကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ၿပီး၊ 

ပို၍ ရႈပ္ေထြး ေပြလီလာသည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ ဦးေဆာင္မႈေနရာ ရယူႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေပးသည္။ Ford ရိွ DCIS သည္ ၎တို႔၏ 

လူမႈအသိုက္အဝန္းအျပင္ ေလာကကို ေန႔၊ ညမျပတ္ သြားေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ အတန္းငယ္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ပညာေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈအေတြ႔ အၾကံဳမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္လိုက္ပါသည္။ Ford ရိွ DCIS သည္ 21 ရာစုအတြက္ေ 

က်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားရိွျပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 

ျမွင့္မားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ကစားပညာမ်ား  •  

သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္  •  ႏိင္ုငံတကာေရးရာ အေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Eric Brucz 

303-574-1360
academy-360�org
12000 E� 47th Ave� 
 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 210

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Ginger Conroy 

720-424-7300
dcisatford�dpsk12�org
14500 Maxwell Place  
 
တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 441

Success 
Express -

Success 
Express -

60% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ESCALANTE-BIGGS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Escalante -Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ မူႀကိဳႏွင့္သူငယ္ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အတြက္ အခိုင္မာဆံုးအုတ္ျမစ္ေကာင္းရေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြထဲားေသာ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ 
မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရိွေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ 
သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ Escalante-Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႔စည္းထားေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက ္
အေစာပိုင္းကေလး ဘဝပညာေရး(ECE)ကို မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ခ်တိ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား 
အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားကိုု ပိုမိုသိရိွလိုပါက eba�dpsk12�org တြင္ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသုံး တစ္ေန႔လံုု့းသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  Model 1 စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ (ECE)

FARRELL B� HOWELL
Farrell B�Howell ေက်ာင္းတြင္ အႏုပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ထား သည့္ ပညာေရးကို အေကာင္းမြန္ဆံုးပိုု႔ခ်ေပးေနၿပီး ကေလးတစ္ဦး 

ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အထူးအာရံုုစိုုက္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား အဆိုႏွင့္ဂီတ 

ပစၥည္းမ်ားေပါင္းစပ္၍လည္းေကာင္း အျမင္ႏွင့္ မီဒီယာအႏုပညာ၊ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရး၊ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ 

ေပါင္းစပ္၍လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳးိရိွေစသည္။ သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ားမွာ အေစာပိုုင္း 

ကေလးဘဝပညာေရး (ECE) မွသည္ ၈-တန္းအထိ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသံုး တစေ္န႔လံုုးသူငယ္တနး္  •  ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္အႏုပညာမ်ား  •  သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေလးထားျခင္း  •  ဒင္းဗားသခ်ၤာဆရာ/မမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သခ်ၤာဘာသာ ခ်တိ္ဆက္သင္ၾကားမႈ  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ မီးထြန္းသင္ၾကားမႈ  •  ဝိဇၹာ (အႏုပညာ) အေလးထားမႈ  •  သုုခုုမပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •     

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ 

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Eric Love 

720-424-4620
eba�dpsk12�org
5300 Crown Blvd� 
 
အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းအတြက္ 
Magnetပညာေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
ECE မွ K အတန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 389

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Rachel Massey 

720-424-2740
howell�dpsk12�org 
14250 E� Albrook Drive 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 863

Success 
Express -

Success 
Express -

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

55% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ 8-တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
နားလည္လြယ္ျပီး ျပည့္စံု ႂကြယ္ဝေသာ ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားအားလံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၿပီး၊ 21-ရာစုအတြက္ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ ေရရွည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ား ပညာရပ္ပိုင္း အတူမွ်ေဝ ခံယူထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စကားရည္လုပြ ဲ  •  ျပဇာတ္  •

နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •

DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- စီမံကိန္းျဖင့္ လမ္းညႊန္ျပျခင္း ပ်ဳးိ(K-5) ႏွင့္ နည္းပညာသို႔ 

ဝင္လမ္း (အလယ္တန္းေက်ာင္း)  •  တစ္ကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •

 အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Charles Babb 

720-424-2840
waller�dpsk12�org
21601 E� 51st ေနရာ

6-8 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဝးလံေသာ 
အေရွ႔ေျမာက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 892

Success 
Express -

GREEN VALLEY
Green Valley ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ေက်ာင္းသားတိုင္း၊  မိနစ္တိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္း" ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ 
ဘဝတစ္သက္တာ လံုး ေလ့လာသင္ယူမႈျပဳမည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအျဖစ္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သံႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ သူတို႔၏ 
ေလ့လာသင္ယူမႈ တိုးတက္ေစရန္ မိမိဘာသာ တာဝန္ယူၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ စိန္ေခၚမႈ ျပဳၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေစ၍ ေကာလိပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ အေလးေပးထားပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ဘာသာရပ္တိုင္း၌ အတန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျပသႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရိွသည့္၊ လံုျခံဳသည့္ ဝန္းက်င္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 
အသိုက္အဝန္းစသည္ျဖင့္၊ လူတိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္၊ ေလးစားသည္၊ ခ်းီေျမႇာက္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္တြန္းေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

သခ်ၤာႏွင့္ စာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ (K-5)  •  တုုိးခ် ဲထ့ားေသာ စာသင္ေန႔  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •

ECE Model 1 စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ (ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Trina McManus 

720-424-6710
greenvalley�dpsk12�org
4100 Jericho St� 
 
တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 789

Success 
Express -

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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HIGHLINE အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းအကယ္ဒမီ
Highline Academy သည္ ပညာေရးပိုုင္း၊ကိုုယ္ရည္ ကိုုယ္ေသြးပိုုင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဝဆိုုင္ရာတိုးတက္လာေရးအေပၚ အထူး
အေလးေပးထားေသာလစ္ဘရယ္ဘာသာရပ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းရိွသည့္ DPS၏အခမဲ့ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) ျဖစ္ျပီး 
ECE မွ ေလးတန္းထိ သင္ၾကားေပးေနေသာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမာၻ႔တစ္ဝန္းလံုးမွေက်ာင္းသူေက်ာင္း
သားမ်ား ပညာေရးကိုအထူးေလ့လာ လိုက္စားေသာ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ သင္တန္းငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တကိုယ္ေရ  ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈတို႔ကို အထူးဂရုုစိုုက္ေသာ 
အသိုက္အဝန္းျဖစ္သည္။ Highline Southeast သည္ အေျခခံအတန္းမ်ားရိွ ခရိုင္အဆင့္ ပ်မ္းမွ်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 
အေရွ႔ေျမာက္ေဒသသို႔လည္း အလားတူေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္က်ဥ္းလာေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  တစ္ေန႔လုုံး သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •

REACH စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  မူလတန္းႏွင့္ 

အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kelly Brandon 

720-485-5172
highlineacademy�org/north 
east-campus
19451 E� Maxwell Place ခ်ာတာ 
(ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 4 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 399

Success 
Express -

JOHN AMESSE
John Amesse ေက်ာင္းသည္ ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားၿပီး အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ 

ငါးတန္းအထိ သူတို႔၏အျမင့္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ရရိွေစရန္ အခြင့္အလမ္းအမ်ားအျပား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနပါသည္။ 

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာဆရာ/မမ်ားမွ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ျခင္းျဖင့္ သာယာလွပေစ 

ေသာေၾကာင့္ John Amesse ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ အထြဋ္အထိတ္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ 

ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ စနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈဆက္လက္တိုး

ပြားလာေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ John Amesse ေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကိုင္ 

သင္ယူျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  သခ ၤ်ာပညာရွင္မ်ား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ (အတန္း 2-5)  •  Lucy Calkins 

အဖတ္/အေရး စာသင္ခန္း  •  ေပါင္းကူး သခ်ၤာ စာသင္ခန္း  •  အဆံုးမရိွေသာ သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာအား 

ပညာရွင္မ်ားမွ -အေလးထားသည့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အစီအစဥ္  •  အပတ္စဥ္စာၾကည့့္တိုက္ပညာ၊ အႏုပညာႏွင့္ ဂီတ 

ျပႆနာ-အေျခခံေသာ သင္ၾကားေရး  •  STEM  အေလးထားေသာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား  •  လူမႈေရး-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (PATHS)  •  EL ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာစကားတိုးတက္ေရး အေထာက္အပံ့  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

Success 
Express -

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Charmaine Keeton 

720-424-9988
johnamesse�dpsk12�org
5440 Scranton St�  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 480

83% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

79% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

40% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

35% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း
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KIPP MONTBELLO အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း
KIPP Montbello မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခ အခမဲ့ အစိုးရခ်ာတာ(ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ)ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အထူးစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ေကာင္းေသာ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္း ကြန္ရက္ ျဖစ္သည့္ "ဗဟုသုတသည္ အာဏာခြန္အားျဖစ္သည္" ဟူသည့္ အစီအစဥ္ (KIPP) 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။  KIPP Montbello မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကား ေပး၍၊ 
အမူအက်င့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားကို ေကာလိပ္သို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ႏွင့္ ျဖတ္သန္း 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ KIPP Montbello မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးထားၿပီး၊ အမူအက်င့္ ႏွင့္ လူမႈ-စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကိုု အေလးေပး 
သည္။ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထုူး အာရံုုစိုုက္သင္ၾကားသည့္ ေကာလိပ္ပညာေရးပိုု္င္းျပင္ဆင္ေပးသည့္ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း မ်ားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူေနၾကျပီး ဆရာ/မမ်ားမွ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြ ဲ႔ငယ္အလိုုက္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္ႏွင့္ 
နည္းပညာတိ္ုု႔ျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုုက္ျပင္ဆင္ေပးေသာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္ မ်ားကိုု ရရိွေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တုုိးခ် ဲ့
ထားေသာေက်ာင္းခ်နိ္ႏွင့္ စာသင္ႏွစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သခ်ၤာတြင္ ပို၍ ေလ့လာရန္ အခ်နိ္ 
ရရိွေစသည္။ စပိန္ဘာသာႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ပညာအတြက္လည္း အခ်နိ္ပို ရရိွေစသည္။ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
စိတ္ထက္သန္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုစိတ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  
လူမႈေရး မွ်တမႈ  •  ဒုတိယအဆင့္ လူမႈအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္းတမ္း  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lindsey Lorehn 

720-452-2551
kippcolorado�org/kme
4635 Walden St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 3 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 324

Success 
Express -

LENA ARCHULETA
Archuleta မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ ေမတၱာထားျပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား၊ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ထက္ျမက္ေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ တမူထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
အစြမ္းအစမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝန္ ထမ္းမ်ားမွ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေနပါသည္။ Archuleta သည္ OWL ႏွင့္ AVID ကဲ့သို႔ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ ေသာအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္ အသင့္ျဖစ္လာေစရန္ 
အေလးထားစြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။  အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး (ECE) ႏွင့္ သမားရိုးက် သူငယ္တန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Escalante-Biggs Academy ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဘက္စံု အႏုပညာအစီအစဥ္  •  အရိွန္ျမင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •   
အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား  •  ေတြးေခၚမႈ သင္ၾကားေရး  •  Goldberg အဖတ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးအစီအစဥ္  •  
ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား  •  သခ်ၤာကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရး  •  စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ေျမပံု  •   
အေျခခံအဆင့္ စာေရးနည္း  •  IBM E-Mentor အစီအစဥ္ (5)  •  
 တစ္ကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •
အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္  •  အႏုပညာ အေလးထားျခင္း  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  
အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား  •  မိခင္ဘာသာစကားမွ အသြင္ကူးေျပာင္းလာေစေသာ ညြန္ၾကားခ်က္ (TNLI)

ပါရမီရွင္မ်ားအထူးပညာေရးအစီအစဥ္မွာ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါက 
စာမ်က္ႏွာ 18 ကုိၾကည့္ပါ။

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Yolanda Ortega 
 
720-424-9888
lenaarchuleta�com
16000 E� Maxwell Place   
အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnetပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
1 မွ 5 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 518

Success 
Express -

KIPP Montbello ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ပဥၥမတန္းမွ စတင္ပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားအပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္တြင္ 
ၾကည့္ရႈပါ။

KIPP Montbello ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အလယ္တန္းေက်ာင္း

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

74% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

60% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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MARIE L� GREENWOOD အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Marie L�Greenwood အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစြမ္းကုန္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ျမင့္မားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစေရး 

တိုု႔အေပၚ အေလးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စံႏႈန္းအေျချပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ ပို႔ခ်၍ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸတံို႔ကို အထူး 

အေလးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တတ္ေျမာက္မႈ ကြာဟေနျခင္း နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္လည္း သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလယ္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ထိပ္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ Marie 

L�Greenwood Academy ေက်ာင္းသည္ အေဝးအေရွ႔ေျမာက္ ေဒသ 6-တန္းမွ 8-တန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွရာ နယ္ေျမအတြင္း 

ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဆရာ/မတစ္ဦး သင္ၾကားျခင္း  •   

ျပင္ပ ပညာေရး  •  တစ္ကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

Beacon ေက်ာင္း (6-8)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rachel Payne 

720-424-6630
greenwood�dpsk12�org
5130 Durham Court

ေဝးလံေသာအေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
1 မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 626

Success 
Express -

MARRAMA
Marrama မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိကထားေသာ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ 
5-တန္းအထိ ပို႔ခ်ေနေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Marrama ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ယင္း၏ ပို႔ခ်မႈမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳထားသည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားတြင္ အေျချပဳၿပီး၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အားသာခ်က္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဆာင္ရြက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ေတြ႔ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားမွ တဆင့္ေက်ာင္းသား ၏ 
တင္ျပမႈ၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သက္ေသတည္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို 
ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။ Marrama ေက်ာင္းက အတန္းတိုင္းတြင္ ပါရမီရွင္ ႏွင့္ ထူးခၽြန္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေန 
ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝိဇၹာႏွင့္ သိပၸပံညာရပ္မ်ားကို လက္ရိွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္၍ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ သင္ယူမႈ 
ပံုစံကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္၊ ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  တီးဝိုင္း  •  ဂီတ  • သံစံုတီးဝိုင္း  •  

နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိဉာဏ္ၾကြယ္ဝ ေစေရး သင္တန္းမ်ား  •  အႏုပညာျပပြမဲ်ား  •  စာေပအသင္းမ်ား  •  

မိသားစုည အခမ္းအနားပြမဲ်ား  •  အိမ္စာ ကူညီေျဖရွင္းေရး အဖြ ဲ႔  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သိပၸ ံ အေလးထားမႈ  •

MI-Sev စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ (K-5)  •  အတန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား အေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Merida Fraguada 

720-424-5820
marrama�dpsk12�org
19100 E� 40th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 575

Success 
Express -

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

23% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

28% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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MAXWELL
Jessie Whaley Maxwell သည္မွာ ကြ်ႏုုပ္္တုုိ႔ေက်ာင္း၏ နာမည္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားတိုင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို 
ရရိွပိုင္ခြင့္ရိွရမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရိွသည္။ Maxwell မူလတန္းေက်ာင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ထူးခၽြန္စြာေ 
အာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။  မိဘမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိုက္အဝန္းပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
လြတ္လပ္မႈ၊ နက္ရိႈင္းေသာေတြးေခၚမႈႏွင့္ သင္ၾကားေရးအေပၚ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈတို႔ တိုးပြားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူၾကိုေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •

စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  မူလတန္းမ်ားအတြက္ AN စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္  •   

အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  မိခင္ဘာသာစကားမွ အသြင္ကူးေျပာင္း ပို႔ခ်မႈ  (TNLI)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Nivan Khosravi 

720-424-5740
maxwell�dpsk12�org
14390 E� Bolling Dr� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 549

Success 
Express -

MCGLONE ACADEMY
McGlone အကယ္ဒမီ၊ 21-ရာစု ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ Montbello စင္တာသည္ ကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ဘာသာစကား ေနာက္ခံမွတဆင့္ ေက်ာင္းနယ္ေျမတြင္းရိွ မိသားစုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ TNLI မွတစ္ဆင့္ 
21 ရာစုဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္ေဆာက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Montbello လူမႈအသိုက္အဝန္းမွာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမား မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အထူးသင္ၾကားေနေပးစဥ္ ပညာေရးႏွင့္ 
အႏုပညာႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္လာေစေရးကို အထူးအေလးအနက္ထားေသာ ဆန္းသစ္ 
တီထြင္သည့္ ေက်ာင္းမိသားစုဝင္ ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ခိုင္မာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေရး၊ မတူညီသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နက္ရႈငိ္းစြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းေရးစသည္တို႔ကို အေလးအနက္ထားသည့္ ECE3- အ႒မတန္း အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဆက္တိုက္ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ ေကာလိပ္ 
ပညာေရး ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  တုုိးခ် ဲထ့ားေသာ ပညာသင္ႏွစ္  •  

ေပါင္းစည္းထားေသာ စာေပ  •  သခ ၤ်ာသင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ (3-5)  •  ေက်ာင္းခ်န္ိမတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်န္ိျပင္ပ က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •   

ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္လာေရးကို အေလးထားေသာ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္  •  နည္းပညာေပါင္းစည္းအသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ 

အေလးထားမႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိကဲြျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sara Goodall 

720-424-5660
mcglone�dpsk12�org
4500 Crown Blvd� 
 
တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း

6-7 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြ
က္ ေဝးလံေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ 7 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 845

Success 
Express -

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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  “ ကၽြႏုပ္္အတြက ္
ေက်ာင္းတြင္ျပီးေျမာက္  

ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စိန္ေခၚမႈအရိွဆုံး သင္ခန္းစာမွာ  

အာရုံစူးစုိက္ႏုငိ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရျခင္း 
ႏွင့္အကူအညီမပါဘဲ 

ေဆာင္ရြက္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။”
33



MONARCH MONTESSORI 
Monarch Montessori ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ဘဝတြင္ တိုးတက္ 
ေအာင္ျမင္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Dr�Maria Montessori ၏ ေလ့လာခ်က္အရ စိန္ေခၚယွဥ္ျပိဳင္ေသာ 
ပညာေရးအစီအစဥ္ မ်ားကိုု ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို "ယေန႔တြင္စိတ္ပါဝင္စား 
ေသာသင္ယူသူမ်ားျဖစ္လာ" ျပီး "မနက္ျဖန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား" ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ စာသင္ခ်နိ္ထပ္ျဖည့္ထားေသာေန႔ႏွင့္ 
ပညာသင္ႏွစ္ျဖည့္စြက္ ထားျခင္းသည္ ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်နိ္အတြင္းရိွ အထူးသင္တန္းမ်ား အျပင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာသင္ခန္းမ်ားကို 
အခ်နိ္ပိုေပးပါ သည္။ ကေလးမ်ားသည္ လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈ၊ အသက္အရြယ္ ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ သံုး-နာရီၾကာ 
စာသင္ခန္းတြင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏွစ္သက္ၾကသကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပင္းထန္ျမွင့္မားလာကာ ရင္းႏီွးေႏြးေထြးမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း 
အလိုက္စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားလည္း ရိွေစပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဆရာမ်ားကို 
သင္တန္းေပးထားသည့္ျပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မတူကြ ဲဲျပားမႈမွာသဘာဝသာျဖစ္သည္ဟုု နားလည္ထားသည့္အျပင္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္း၏ 
စူးစမ္းေလ့လာမႈကိုု လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ေပး 
ထားၿပီး၊ လက္ရိွ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပး ဝင္ခြင့္ျပဳသည္။တစ္ေန႔လုုံး 
သူငယ္တန္းသည္္ ေက်ာင္းလခ အေျချပဳအတန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ေက်ာင္းခရိုင္မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၏ ကုန္က် 
စားရိတ္မ်ားရိွမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ၾက့ံခုိင္ေရး  •  သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယားႏွင့္ သခ ၤ်ာ  •
အႏုပညာမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထားသည့္ ဆရာ/မဦးေဆာင္ေသာ စိတ္ၾကိဳက္ဘာသာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
Montessori မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရး 

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Rob Clemens 

303-712-2001
www�monarchm�com
4895 Peoria St� 
 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း  
မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 241

OAKLAND မူလတန္းေက်ာင္း
Oakland မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Montbello ႏွင့္ Green Valley Ranch နယ္ေျမရပ္ကြက္ေက်ာင္းမ်ားရိွ ECE-မွ 5 တန္း 
အထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးပညာေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရိွေသာ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ Oakland မူလတန္းေက်ာင္းရိွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုျခံဳမႈရိွေသာ၊ 
စိတ္ေခၚယွဥ္ျပိဳင္မႈရိွေသာ၊  ေလးစားစရာေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 
ေရာက္လာၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွသည့္၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားသည့္ ေတြးေခၚမႈမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖင့္၊ ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ပါ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းမွ 
အေကာင္းဆံုး ေအာင္ျမင္မႈရိွေနေစရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား မွ အတူတကြ ပူးတဲြ 
လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေႏြရာသီ ကူညီေပးေသာ ပညာရွင္မ်ား  •  အႏုုပညာ  •  

ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အိမ္စာ ကူညီေျဖရွင္းေရးအဖြ ဲ႔  •  မူလတန္းႏွင့္အလယ္အလတ္တန္း စိတ္ေဝဒနာေျဖရွင္းေရး အစီအစဥ္  •

DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္- စီမံခ်က္က လမ္းျပျခင္းပ်ဳးိ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI-Aut စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lisa Mahannah 

720-424-5070
oakland�dpsk12�org
4580 Dearborn St� 
 
 တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 389

Success 
Express -

49% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

40% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

30% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

28% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

34



OMAR D� BLAIR 
Omar D� Blair ဆိုသည္မွာ DPS စနစ္ထဲရိွ အမ်ားပိုင္၊ အခမဲ့ႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္မွာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမွင့္မားေသာ ပညာေရးကို ရရိွေစရမည္ျဖစ္ သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းအပါအဝင္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရမည့္ တာဝန္ရိွသည္ ဟု 
အျပည့္အဝယံုၾကည့္ပါ သည္။ Omar D� Blair ေက်ာင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ် 
ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ်ေဝထားေသာ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဉာဉာဏ္ပညာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ 
သတၱိ၊ ေမတၱာတရား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေလးစားမႈ၊ တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာစသည္တို႔ျဖင့္ ပံုသြင္းထားပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စာအေရးအသား တိုးတက္လာျခင္း (K-5)  •   
ညြန္ၾကားေပး ေသာ စာဖတ္နည္း (K-8)  •  DBQ စီမံကိန္း (6-8)  •  ေန႔စဥ္သံုးသခ်ၤာ (K-5)  •  သခ်ၤာအသံုးျပဳ NY (5-8)  •
သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ လူမႈေလ့လာ ေရးမ်ား(K-5)  •  သမိုင္းပညာေလ့လာေရး (6-8)  •  Scott Foresman သိပၸ ံ (K-5)  •
Prentice Hall သိပၸပံညာစူးစမ္းေလ့လာသူ (6-8)  •  စာရိတၱဆိုင္ရာ ပညာေရး- ဒုတိယေျခလွမ္း (K-5)  •  
ကေလးငယ္မ်ားအား သည္းခံစိတ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သင္ၾကားျခင္း (6-8)  •  အျမင္ပိုင္း  •  ဂီတ  •  စာၾကည့္တိုက္  •
သြားလာလႈပ္ရွားေရးႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာမ်ား  •  နည္းပညာႏွင့္ သုုေတသန  •  က်န္းမာေရး  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ကာယပညာေရး  •  မူလတန္းမ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္  •
ျပင္းထန္ေသာ K-2 အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား အစီအစဥ္

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kristen Lee 

303-371-9570
omardblaircharterschool�com
4905 Cathay St� 
 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

6-8ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
ေဝးလံေသာအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း  
မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 778

Success 
Express -

SANDRA TODD-WILLIAMS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Sandra Todd-Williams အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ မိသား စုမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္း 
အသိုက္အဝန္းအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေသာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ၾကား သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုင္ိရန္ အားထုတ္ 
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအား သူငယ္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လူမႈေရးအရ 
လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရလည္းေကာင္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ အေျခခံအု
တ္ျမစ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။  ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ မိသားစုမ်ား၊ လူထုုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းေမွ်ာ္မွန္း 
ခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္ - ေဘးကင္းလံုျခဳ၍ံ ေထာက္ပ့ံေပးႏုင္ိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ 
အလုိက္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားေသာ ကစားနည္းမ်ားျဖင့္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းျပီး 
တိက်ၾကပ္မတ္၍ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္အေလးေပးေသာ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသည္တုုိ႔အား 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ မူၾကိဳေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေခတ္မီ 
ေနာက္ဆံုးေပၚ အေဆာက္အဦးသစ္တစ္ခုတြင္ သင္ၾကားမည့္ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပုိင္းတြင္တည္ရိွေသာ DPS ၏ အေစာပိုင္း 
ကေလးဘဝ သင္ၾကားေရးစင္တာသစ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔တြင္ စာသင္ခန္းရွစ္ခုရိွပါသည္- ေန႔ဝက္အတန္းႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ 
သင္ၾကားသည့္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ ၄ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔လံုုးေျခာက္ရက္  
အျပည့္သင္ေပးေသာစာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာရွင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး 
စာသင္ခန္းတစ္ခန္း။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေက်ာင္းသူ/သား ၁၆ ဦးရိွျပီး အေစာပိုင္းပညာေရးအတြက္ 
ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ရထား ေသာ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးတို႔မွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး 
ေက်ာင္းသူ/သား ရွစ္ဦးလွ်င္ ဆရာတစ္ဦးႏႈန္းအခ် ိဳးကုိ အခ်န္ိတိုင္း ထိန္းထားႏုင္ိေစမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူၾကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူၾကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္အႏုပညာ  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ္  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံးမူၾကိဳေက်ာင္း  •  MI-Aut အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္ းအုပ္ ႀကီး-  LESLIE HARVEY

720-424-8240 
toddwilliams�dpsk12�org
4909 N� Cathay St� 

ပို ႔ခ်ေပးေသာ အတန္းမ်ား- ECE
ခန္႔မွန္းေျခေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- ၁၃၈

49% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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SOAR
SOAR ေက်ာင္းကို 2010 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစိုးရေက်ာင္းမ်ားထံမွ ရရိွႏိုင္သည္ထက္ပိုေသာ 
ေနရာတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ SOAR ေက်ာင္းသည္ အစိုးရမူလတန္း ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီးဒင္းဗားျမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးလံေသာအေရွ႔ေျမာက္ေဒသရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာပညာ

ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရန္ သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ SOAR ေက်ာင္းတြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွေသာ၊ 
ဘက္စံု ပညာေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္  သင္ၾကားေပးေနၿပီး၊ ယင္းတြင္ ေက်ာင္းခ်နိ္ တိုးခ် ဲ႔ သင္ၾကားျခင္း၊ ပညာေရး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအရ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အေလးေပးမႈႏွင့္ အႏုပညာ 
အတြက္ အထူးနက္ရိႈင္းစြာ အာရံုထား ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ SOAR ေက်ာင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးက ကေလးမ်ား၏ဘဝကို 
ေျပာင္းလဲေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားၾကၿပီး၊ ယင္းမွသာ ယင္း ကေလးမ်ားသည္ ကမာၻႀကီးကို 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လူမႈေရးအရ တာဝန္သိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း ျပဳစုမႈ  •  အႏုပညာ  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အသိဉာဉာဏ္ႂကြယ္ဝေစေရး  •  အက  •  ဂီတ  •  လူမႈေရး-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး  •  သိပၸ ံ  •  

လူမႈေလ့လာေရး  •  က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး  •  လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ ဲ႔စည္းေရး  •  ေက်ာင္း-အေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ  • 

ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •  သိပၸ ံ အေလးထားမႈ 

STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္ေဒသ 
မူလတန္းေက်ာင္း
STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - အေရွ႔ေျမာက္ ပိုင္းေဒသမူလတန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားသင္ၾကားေရးကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးလာေစရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာေရးခရီးဆီ ဦးတည္သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ သိခ်င္စိတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ၎တို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လႈ႔ေံဆာ္ေပးထားပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တမူထူးျခားေသာ ဆရာ/မႏွစ္ေယာက္သင္ၾကား သည့္ 
စံျပစာသင္ခန္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စုၾကီးဖြ ဲ႔ သင္ၾကားျခင္း၊ အုပ္စုငယ္ဖြ ဲ႔သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္း 
သင္ၾကားေရးအတြက္ နည္းပညာသံုးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရးေပးသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာေနရာတစ္ခု 
ဖန္တီးေပးပါသည္။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္ နက္ရိႈင္းစြာေတြးေခၚႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအပါအဝင္ စြမ္းရည္ဖံြ႔ၿဖိဳး  
တိုးတက္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္ျပီး အထူးသျဖင့္ အဖတ္၊ အေရး ႏွင့္ သခ်ၤာက႑တို႔တြင္ အေလးအနက္ထား 
ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ သခ်ၤာပညာရပ္တို႔ တြင္ သင္တန္းခ်နိ္တိုးခ်႕ဲအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  အႏုပညာ  •  တိုုးခ် ဲထ့ားေသာ ပညာသင္ႏွစ္  •   

တုုိးခ် ဲထ့ားေသာ စာသင္ရက္  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မ  •  အခ်နိ္ပို စာဖတ္ျခင္း/ စာေရးသားျခင္း/ သခ်ၤာ

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Laurie Godwin 

720-287-5100
soardenver�org
4800 Telluride St�, Building 4 
 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္း) 
 
သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း  
မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 432

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- ဆံုးျဖတ္ရန္

720-772-4300 
striveprep�org/our-schools
တည္ေနရာ - ဆံုးျဖတ္ရန္
 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း  
မွ 1 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 100

Success 
Express -

Success 
Express -

NEW SCHOOLေက်ာင္းသစ္

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

51% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသအနီးတဝိုက္

Ashley

Cole အႏုပညာႏွင့္သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္း

Columbine

Dora Moore 

ဒင္းဗားျမိဳ႕ျပစူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း 

Garden Place Academy

Gilpin Montessori

Hallett အကယ္ဒမီ

High Tech မူလတန္းေက်ာင္း

ဒင္းဗားျမိဳ႕Harrington ရိွ Inspire 
မူလတန္းပညာအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အကယ္ဒမီ

Isabella Bird လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္း

ပညာေရးႏွင့္ အသိဉာဏ္ၾကြယ္ဝေစေရး 
Montclair ေက်ာင္း 

ဒင္းဗား Odyssey ေက်ာင္း

Palmer

Park Hill

Ebert ရိွ Polaris 

REACH

Roots မူလတန္းေက်ာင္း

Smith

Stedman

Swansea

Swigert ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း

Teller

တကၠသိုလ္ပညာေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္  
ေပးေရးေက်ာင္း - Arapahoe

တကၠသိုလ္ပညာေရး 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း-Steele 

Westerly Creek

Whittier

William (Bill) Roberts

Wyatt အကယ္ဒမီ 
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ASHLEY
Ashley မူလတန္းေက်ာင္းသည္  လစ္ဘရယ္ ဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ပညာေရးကို တစိုုက္မတ္မတ္ပို႔ခ်ေပးေနခ်နိ္တြင္  

၂၁-ရာစု၌ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရိွေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္း ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ယင္းသည္ ဒင္းဗားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ 

ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ အိုင္ပက္ဒ္ (iPad) တစ္လံုးရိွသည့္ ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအားလံုးတြင္ အိုင္ပက္ဒ္တစ္ခုရိွၿပီး၊ 

ေက်ာင္းတစ္ေန႔တာလံုး အသံုးျပဳေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းတြင္ ဆရာ ၂ဦး ထားရိွသည့္ နည္းစနစ္ပံုုစံကိုလည္း ထူးျခားစြာ 

အသံုးျပဳထားပါသည္။ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရး၊ အဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ျခင္းပံုုစံကိုုအသံုုးျပဳျပီး ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းအေပၚအာရံုုစိုုက္ 

ေပးျခင္းတိုု႔ျဖင့္ ၎တိုု႔အားလံုုး၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု  ျဖည့္စည္းေပးႏိုုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ရိွပါသည္။ အထူး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္တိက်သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ Ashley ေက်ာင္းသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  

အႏုုသုုခုုမပညာလက္ရာေကာင္း  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •  သိပၸ ံ အေလးထားမႈ

 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

COLE အႏုပညာႏွင့္ သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္း
Cole အႏုပညာႏွင့္ သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ သမိုင္းဝင္ Cole အေဆာက္အအံုထဲတြင္ တည္ရိွျပီး အေစာပုုိင္းကေလးဘဝ 

ပညာေရးမွ ပဥၥမတန္းအထိ စာသင္မည့္ကေလးငယ္မ်ားကို ေႏြးေထြးလိႈက္လဲွစြာႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပါရမီရွင္ဆရာ/

မမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေရးကို အေလးေပးသင္ၾကားသည့္ 

အႏုပညာႏွင့္ သိပၸပံညာဗဟိုျပဳပညာေရးကို သင္ၾကားေပးပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ 

ၾကိုးစားလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ယင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရိွျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္း 

သားေအာင္ျမင္မႈ တိုးတက္လာေၾကာင္းကို မ်ားျပားသည့္ အညြန္းကိန္းမ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီ လာလွည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္း  •  စာၾကည့္တိုက္  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  သိပၸ ံ အေလးထားမႈ  •

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္  

 

2015 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာအေျခခံမူ ေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Zachary Rahn 
 
720-424-9748
ashley�dpsk12�org
1914 Syracuse St�  

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 444

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jennifer Jackson 
 
720-423-9120
colecasa�org
3240 Humboldt St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 557

ပုုံမွန္အဆင့္

Success 
Express -

38% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

34% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



COLUMBINE
Columbine မူလတန္းေက်ာင္းသည္ မတူကဲြျပားေသာေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာ အနီးဝန္းက်င္ရိွ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ေရွရွည္တည္ျမဲေသာ တမူထူးျခား ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္။ ဆရာ/
မမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္လူမႈဆက္ဆံေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားစြာထားရိွၿပီး 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာေစရန္ စံႏႈန္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာ ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏သင္ၾကားေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ဂုဏ္ျပဳပြမဲ်ား တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လာေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ အတူယွဥ္တြေဲနထိုင္ေသာ 
လူမႈ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအား နားလည္လက္ခံႏိုင္သည့္စိတ္ကို ေမြးျမဴေနစဥ္ ဘဝတစ္သက္တာသင္ၾကားသူမ်ားျဖစ္လာေစေသာ 
စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးလာေစမည့္ လံုျခံဳေသာ၊ တြန္းအားေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။

 
အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူၾကိုေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  • 
စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အက  •  
စာဖတ္အေပါင္းအသင္း  •  ပထမဆံုးေဂါက္သီးကစားေရး အစီအစဥ္  •  ကေလးဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳေရး အစီအစဥ္  • 
ေႏြရာသီ ပညာရွင္မ်ား  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း လိမၼာယဥ္ေက်းေရးႏွင့္ လက္တြကဲူညီေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
အသိဉာဉာဏ္ႂကြယ္ဝေစေရး အစီအစဥ္မ်ား  •  MI-SEV စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ (K-5)  •  
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သင္ၾကားေရး  •  ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေရး

 

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jason Krause 

720-424-8510
columbine�dpsk12�org
2540 E� 29th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 371

ပုုံမွန္အဆင့္

52% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

39



DORA MOORE 
Dora Moore ECE-8 ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ားဘက္စံု ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ႂကြယ္ဝေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တကိုယ္ေရေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ၊ အဆိုႏွင့္ 

တူရိယာေတးဂီတ၊ ကာယပညာႏွင့္ STEM အစီအစဥ္ကုုိ၊ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္းအတြက္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်ေပးေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  လူသားဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား  •  ဂီတ  •   

အက  •  နည္းပညာ  •  SOAR မွတစ္ဆင့္ ဒင္းဗားပန္းျခံမ်ားႏွင့္အပန္းေျဖျခင္း •  ျပဇာတ္  •  သိပၸပံညာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား  •  

အဆင့္ျမင့္ သခ်ၤာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား  •  STEM အစီအစဥ္  •  သခ်ၤာႏွင့္ အဖတ္ဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္း-အေျခစိုက္ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  အႏုုသုုခုုမပညာ  •   

DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- စီမံကိန္းျဖင့္လမ္းျပေပးျခင္း (K-5) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸ ံ (6-8) 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဒင္းဗားျမိဳ႔ျပစူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗား ၿမိဳ႔ျပစူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္းအေနျဖင့္ ယံုၾကည္သည္မွာ ကေလးမ်ား သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ မိမိတို႔ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
ကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရျပီးစူးစမ္းလိုစိတ္ကို ႏိႈးေဆာ္သည့္ လက္ေတြ႔စီမံကိန္းမ်ား 
အေပၚ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းအား ဒီဇိုုင္းဆြထဲားပါသည္။ ၎ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စူးစမ္းလိုုစိတ္အား ႏႈ ိုုးဆြေပးသည္။တက္ႂကြေသာ 
သင္ယူေလ့လာမႈအား အရိွန္အဟုုန္ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ အဖြ ဲ႔လိုုက္လုုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးသည့္အျပင္ စရိုုက္လကၡဏာေကာင္းမ်ားကိုု 
ပ်ဳးိေထာင္ေပးကာ ကေလးမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုုစိတ္ကို အေကာင္းဆံုုး အသံုုးခ်ထားပါသည္။  လက္ေတြ႔ကမာၻမွ ျပႆနာမ်ားကို 
နားလည္ေအာင္ ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို သင္ယူႏုငိ္ျခင္း၊မတူကြ ဲျပားသည့္အျမင္မ်ားကိ ု
နားလည္ႏိုုင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်ေစႏုငိ္ျခင္းႏွင့္ ၾကီးက်ယ္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကိုရရိွေစႏုငိ္ျခင္းတုိ႔ကိုု 
သင္ယူႏိုုင္ပါမည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
စူးစမ္းေလ့လာမႈဆုိင္ရာသင္ၾကားေရးပညာ  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  အကသင္တန္း  •   ျမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္တုိးခ်႕ဲေဆာင္ရြက္ေသာ နယ္ပယ္  •  (ပညာရပ္ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ) ကေလးဘက္စုံဖံြ႔ၿဖိဳးေရး  •  ျပင္ပ စြန္႔စားေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ မတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ 
ေနာက္ပုုိင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ  •  အႏုပညာအေလးေပးမႈ  •  လက္ေတြ႔စူးစမ္း ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြ 
ထားေသာ ဆန္းသစ္ ေလ့လာမႈအားေကာင္းေစေရးပံ့ပိုးမႈ  •  နည္းပညာ ဒီဇုိင္းကၽြမ္းက်င္မႈ  •  စတူဒီယို အႏုပညာေပါင္းစပ္  
ဖန္တီးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Karen Barker 

720-424-5300
doramoore�dpsk12�org
846 Corona St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 385

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Erin Sciscione 

720-424-2350
www�ddeschools�org
1860 Lincoln St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း မွ 
5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 400

ပုုံမွန္အဆင့္

60% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

40



GARDEN PLACE အကယ္ဒမီ
Garden Place အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေစာစီးစြာ ကေလးဘဝ ပညာေရးမွ 5-တန္းအထိ ပို႔ခ်သင္ၾကား ေပးေနေသာေက်ာင္း 

ျဖစ္သည္။ အကူအေျပာင္းကာလအတြင္း မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပို႔ခ်မႈကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အျမင္၊ အသံ၊ ရုပ္ပိုင္း၊ ပစၥည္း 

ကိရိယာပိုင္း အႏုပညာမ်ား အခ်ဳးိခ်ဳးိက်စြာ ေပါင္းစပ္ေပးထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းကို 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရရိွေစရန္၊ သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ျမိဳ႔တြင္းေက်ာင္းတစ္ခု 

ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ဳးိဆက္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မႈ 

ေကာင္းလာေစေရး၊ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတိုု႔အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနေစေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား 

ျဖစ္လာေစေရးတိုု႔အတြက္ သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  El Sistema: တေယာငယ္၊ တေယာလတ္၊ ဓမၼေတးအဖြ ဲ႔၊ 

တေယာၾကီး၊လူငယ္သံစံုတီးဝိုင္း (ECE-5)  •  အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ အစီအစဥ္  •  သခ်ၤာ က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

ေဘာလံုးႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈ  •  OWL နည္းပညာႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ  •  ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ဳးိေရး သင္ၾကားမႈ  •  ရိွတ္စပီးယားအသင္း  •  

စာဖတ္ကူညီသူမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား  •   

တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

GILPIN MONTESSORI အစိုးရေက်ာင္း
Gilpin Montessori အစိုးရေက်ာင္းသည္ အသက္ 3 ႏွစ္မွ 6 အတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား Montessori 
မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရးကို သင္ၾကား ေပးေနပါသည္။ မိမိတို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ဆန္ျပီး အသက္အရြယ ္
ေပါင္းစံု ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တြင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္ပါသည္။ ယင္းပညာေရး ဝန္းက်င္အား ႏိုုင္ငံတကာ 
တြင္ ပဲြတိုုးၿပီးျဖစ္ေသာ Montessori မြန္တက္ဆိုရီ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသင္ရိုုးညႊန္းတမ္းသည္ 
ကၽြႏ္ုုပ္္တိုု႔ မတူကဲြျပားမႈမ်ားျဖင့္ ေနထိုုင္ရာ ကမာၻၾကီးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဗဟုုသုုတ အသိသညာမ်ားကိုု ထဲထဲဝင္ဝင္ ခ်က္က် 
လက္က် သိရိွႏိုုင္ေစရန္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္အား တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားမွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 
အေၾကာင္းအရာ သစ္မ်ားႏွင့္အရည္အခ်င္းသစ္မ်ား ျပည့္ဝလာေအာင္ သင္ခန္းစာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ပို႔ခ်ေပးသည့္ အျပင္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို လႈ ံ႔ေဆာ္ေပးႏုငိ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီေရြးခ်ယ္ေပးျပီး 
စာသင္ခန္းအားစနစ္က်သည့္ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ က်င့္သံုးေနထိုင္မႈမ်ားကို အထူးအေလးေပးၿပီးကမာၻႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိသညာမ်ား 
ရိွလာေစရန္ႏွင့္ ကမာၻၾကီးအေပၚ ဂရုုတစိုုက္ ရိွရန္ အားေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္း စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ေန႔စဥ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  Montessori မြန္တက္ဆိုရီ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Salomon 

720-424-7220
gardenplace�dpsk12�org
4425 Lincoln St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 385

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  (Kimberly Riggins) 

720-424-7140
gilpin�dpsk12�org
2949 California St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 245

Success 
Express -

Success 
Express -

76% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

63% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

22% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

19% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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HALLETT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Hallett အကယ္ဒမီသည္ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား၊ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ တုံ႔ျပန္ေသာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေစေရးကို အေလးေပးသည့္ 
magnetပညာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Hallett ေက်ာင္းသည္တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာေရး ဝန္းက်င္ကို 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၿပီး  ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္း၏ တာဝန္ဝတၱရားကို မီးေမာင္းထုိးျပျပီး တာဝန္ေက်ပြန္ေစသည္။ 
မိမိတို႔ေက်ာင္းတြင္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးႏွင့္ အခ်နိ္ျပည့္ ႔လုုံးသူငယ္တန္းကို သင္ၾကားေပးၿပီး၊ 1တန္းမွ 5တန္းအထိ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 

18 ကုိၾကည့္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ/တီးဝုိင္း  •  နည္းပညာ  •  အက  •   
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခုိင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ တုိးတက္ေစမႈ(AVID)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  
ECE-Aut၊ ECE ပုံစံ 1 မူႀကိဳေက်ာင္း အေျချပဳအစီအစဥ္ (ECE)   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jason Sanders 

720-424-6070
hallett�dpsk12�org
2950 Jasmine St� 

Magnetပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 305

Magnetပညာေရးေက်ာင္း

26% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

26% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 



HIGH TECH မူလတန္းေက်ာင္း
High Tech မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးသည့္ တိက်ၾကပ္မတ္မႈရိွေသာ သမားရိုးက် ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳကိုရရိွေစမည္ျဖစ္ပါ

သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  

Singaporeသခ်ာၤ  •  သခ်ာၤအေလးေပးမႈ  •  အသက္ဝင္ေအာင္ေရးသားနည္း  •  စိတ္ကူးၾကည့္ပါ  •  အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ  

အျပဳအမူဆုိင္ရာၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေထာက္အပံ့ (PBIS)  •  ကေလးမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ 

အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး  •  စပိန္ဘာသာစကားအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  ေပါင္းစပ္ 

သင္ၾကားျခင္း  •  အတန္းအားလုံးတြင္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားတုိးပြားလာေစျခင္း  •  တစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ ေလ့လာ 

သင္ၾကားမႈ  •  ပုံစံ 1 စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  (ECE)၊ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ဳးိမ်ဳးိကဲြျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 

သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္(သူငယ္တန္း-5)  •  နည္းပညာတုိးတက္ေစေရး စီမံခ်က္အေျချပဳ သင္ၾကားနည္း  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

INSPIRE မူလတန္းေက်ာင္း
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအား ၎တို႔၏ အနာဂတ္အေပၚ ေကာင္းေသာအက်ဳးိသက္ေရာက္မႈရိွေအာင္  

ျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ Inspire မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုငိ္သည့္ ပညာေရး 

တစ္ခုကုိဖန္တီးရန္ ကေလးမ်ား၏ ဝါသနာ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင္ၾကားေရး ပုံစံမ်ားကုိ တြန္းအားေပး ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

Inspire မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚရန္၊ ဆန္းစစ္ရန္၊ ညွႏိႈငိ္းရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ အေျဖရွာရန္၊ ေတြ႔ရိွ 

ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ရန္ နည္းေပး လမ္းညႊန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာကို စုေပါင္းထားသည့္ သင္ၾကားနည္းျဖင့္  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေျချပဳ အစီအစဥ္သည္ 

ေဒသခံအသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ျခင္း၊ သိလိုစိတ္ကို ႏိႈးဆြျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား 

အတြက္ သင္ၾကားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အခ်နိ္မ်ားကို တုိးျမွင့္ေပးထားပါသည္။ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 

ရလဒ္မ်ားရရိွေစရန္ ကူညီေပးသည့္ လူသားအေျချပဳ ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ပုံစံခ်ေတြးေခၚျခင္းကို က်င့္သုံးၾကပါသည္။  

အစီအစဥ္မ်ား-
တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ပုံစံခ်ေတြးေခၚျခင္း  •  ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  • အေမရိကန္ သရုပ္ျပဘာသာစကား  •   

ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  ကေလးဘက္စုံဖံြ႔ၿဖိဳးေရး (ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

က်န္းမာေရး၊ေဘးကင္းလုံျခဳေံရး)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းသစ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Amy Gile 

720-424-2100
hightechelementary�dpsk12�org
8499 E� Stoll Place 
 
တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း

Stapleton မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 527

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Dr� Marisol Enriquez 

720-424-4850 
inspire�dpsk12�org
5500 Central Park Blvd�

Stapleton မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 1 တန္း။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 200

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

65% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

66% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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HARRINGTON ရိွ ဒင္းဗားႏုငိ္ငံတကာ အကယ္ဒမီေက်ာင္း  
Harrington ရိွဒင္းဗားႏုငိ္ငံတကာ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ မတူညီေသာပုံစံတစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳးိေက်း
ဇူးခံစားရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ မတူကဲြျပား မႈမ်ား၊ သူမတူသည့္ အရည္အေသြးမ်ား၊ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်းီက်ဴးသကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္စြမ္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ႏွင့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
သေဘာထားကို အေလးထားသည့္ လုံျခဳေံဘးကင္း၍ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွေစေသာ သင္ၾကားေရးအသုိက္အဝန္းတစ္ခုကုိ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ 
ေပးရန္ သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ 
ပိုမိုျငိမ္းခ်မ္းျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻၾကီးတစ္ခု ဖန္တီးႏုငိ္မည့္ စူးစမ္းေလ့လာလိုေသာ၊ အသိ ဉာဏ္ျပည့္ဝ၍ စာနာသနားစိတ္ရိွေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားအျဖစ္ ျပဳစုပ်ဳးိ ေထာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသာမက အျခားသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျပီး မတူညီေသာ ရႈေထာင့္ အျမင္မ်ားစြာကုိ 
ခ်င့္ခ်နိ္တြက္ခ်က္ႏုငိ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေဝဖန္ စဥ္းစားႏုငိ္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို ပ်ဳးိေထာင္ေပးသြား ပါမည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား လူမႈသိစိတ္ႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာသိစိတ္ရိွေသာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ၾကား သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ 
လုိအပ္ေသာ ခုိင္မာသည့္တန္ဖိုးမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ -သူငယ္တန္းမွ 
ပဥၥမတန္းအထိေက်ာင္း သူ/သားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ လက္ပ္ေတာ့တစ္လုံးႏႈန္း (1:1 Chromebooks) ျဖင့္ပံ့ပိုးေပးကာ 
ၾကပ္မတ္္၍ စူးစမ္းေလ့ လာမႈကို အေျခခံေသာ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား- 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  တစ္ေန ့လုုံးသူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ 
စကားသုံး တစ္ေန႔လုုံး သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  Beacon ေက်ာင္း  •  Playworks အစီအစဥ္  •  ကနဦးအခ်နိ္မွစ၍ 
အထူးေကာင္းမြန္ေသာမိဘႏွင့္ ကေလးမ်ား သင္တန္း (အသက္ 0-4 ႏွစ္)  •  သင္ၾကားပုုိ ့ခ်မႈ  •  ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸံသင္ရုုိး 
(IB) အေစာပုိင္းႏွစ္အစီအစဥ္  •  ကစားျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္ (အသက္ 0-3 ႏွစ္)  •  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
အကန္႔အသတ္မထားျခင္း

2015 ေက်ာင္းတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ISABELLA BIRD ရပ္ရြာေက်ာင္း
Isabella Bird ရပ္ရြာေက်ာင္း (IBCS) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ားရိွသည့္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား အတြက္ စိတ္ေစတနာ 
ထက္သန္ျပီး၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးေစသည့္၊ တိက်ၾကပ္မတ္ေသာသင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေပးရန္ျဖစ္သကဲ့ 
သို႔ ၎တုိ႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္အားစုေပါင္းစံုုပါဝင္ျပီး၊ႏွလံုးသား ကိုုယ္ခ်င္းစာတရား အေျချပဳထားသည့္အျပင္၊ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ ေလ့လာမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ထိန္းသိမ္းသည့္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ ျပဳမူက်င့္ၾကံမႈ
မ်ားသည္အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး မွသည္ 5-တန္းအထိ သင္ယူေနေသာ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
တစ္မူထူးျခားသည့္ဘက္စံုပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳကို ေပးသကဲ့သုိ႔ အဆင္ျမင့္ ပညာေရး အတြက္လည္း ခုိင္မာသည့္ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ကို ရရိွေစပါသည္။ IBCS ေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ ျပည့္ဝမႈရိွျပီးသကဲ့သိုု႔၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာတြင္လည္း တာဝန္သိသူ၊ယဥ္ေက်းမႈအရ အသိစိတ္ျပည့္ဝသူ ျဖစ္လာမည့္အျပင္ 
ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြး ႂကြယ္ဝသည့္ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 
အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  
ျပဇာတ္/ စြမ္းေဆာင္ရည္  •  စာနာေထာက္ထားသည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •   
အျပဳသေဘာဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း  •  အျပည့္အဝပူးေပါင္းပါဝင္ေရး အစီအစဥ္  •  စူးစမ္းေလ့လာေရးခ်တိ္ဆက္မႈ  •   
စပိန္ဘာသာစကား  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  ေက်ာင္းသားသစ္စင္တာ   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brian Ricker 

720-423-9900
isabellabird�dpsk12�org
2701 N� Lima St� 
 
Innovation School

Stapleton မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 567

Success 
Express -

ပုုံမွန္အဆင့္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  (Karin Johnson) 

720-424-6420
harrington�dpsk12�org
2401 E� 37th Ave� 
 
သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 418

19% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

23% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ပညာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး MONTCLAIR ေက်ာင္း 
ပညာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး Montclair ေက်ာင္း သည္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ခိုင္မာသည့္  

အေျခခံရေစရန္ႏွင့္ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွသည့္ေတြးေခၚမႈအျပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 

အား တုိက္တြန္း အားေပးပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရိွေအာင္ပံ့ပိုးေပးျပီး 

ေလ့လာေရးခရီးမ်ားမွသည္ ေဟာေျပာေပးမည့္ဧည့္သည္မ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာသူအုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ 

ဖြ ဲ႔စည္းေပးျခင္းအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔တြင္ အႏုပညာ၊ ဂီတႏွင့္ ကာယပညာမ်ားကုိ အခ်နိ္ျပည့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ား 

လည္းရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားေစၿပီး အဓိပၸါယ္ 

ျပည့္ဝ၍ အသိပညာႂကြယ္ေစသည့္ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္မွန္း 

ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုးတြင္ ၾကီးမားေသာ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားရိွလာၾကေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •   

အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ေစာစီးစြာအဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈအစီအစဥ္  •  သခ်ာၤအုပ္စုမ်ား  •   

အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာအစုအေဝးမ်ား  •  YMCA ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အစီအစဥ္မ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  

အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  ပညာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈကို အေျခခံေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဒင္းဗားရိွ ODYSSEY ေက်ာင္း
ဒင္းဗားရိွ Odyssey ေက်ာင္း သည္ သူငယ္တန္းမွ 8 တန္းအ ထိသင္ၾကားေပးေသာ၊စံုလင္ေထြျပားသည့္၊ လွ်က္စူးစမ္းေလ့လာေရး 

ဆုိင္ရာ အစိုးရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးခ်နိ္တုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရန္၊ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြး ေခၚတတ္ရန္ႏွင့္ လူမႈတာဝန္ 

သိတတ္ရန္တို႔အေပၚတြင္ အေလးေပးျခင္း ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူေရးကို နည္းေပးလမ္းညႊန္ျပဳေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ စူးစမ္းေလ့

လာမႈဆုိင္ရာသင္ၾကားမႈပုံစံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုုး ထုုတ္ယူသံုုးစြထဲားပါသည္။ 

တိက်မႈရိွျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ဝေသာစီမံကိန္းအေျချပဳ စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ားကို ျပည္နယ္၏ အေထြေထြ ပင္မစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

ခ်တိ္ဆက္ကာ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားပါသည္။ ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင္ 

အဖတ္ႏွင့္အေရးကို အေလးေပးျခင္း၊ တိက်အားေကာင္းသည့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္အစီအစဥ္၊ သုေတသနႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ 

အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္း၊ အႏုသုုခုုမပညာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာ

င္းျပင္ပကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းအျပင္စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပညာေရးတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  စူးစမ္းေလ့လာမႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားျခင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Ryan Kockler 

720-424-5380
montclair�dpsk12�org
1151 Newport St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 459

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Marnie Cooke 

303-316-3944
odysseydenver�org
6550 E� 21st Ave� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 234

ပုုံမွန္အဆင့္

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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PALMER
Palmerမူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားဗဟိုခ်က္ Mayfair အနီးဝန္းက်င္ရိွ ေက်ာင္းငယ္တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Palmer 

သည္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္သာမကဘဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္းေ 

အာင္ျမင္မႈရရိွရန္ လုိအပ္ေသာ ပညာေရးအေျခခံႏွင့္ စိတ္ကူး ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားရရိွေစရန္ကို အေလးထားျပီး ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွ၍ 

မတူကြ ဲျပားမႈရိွေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Palmer တြင္ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကေလးတုိင္းအား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 

အားေကာင္းရန္၊ စူးစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ပုံေဖာ္ဖန္တီးရန္ တို႔အတြက္ ေဝဖန္ပုိင္းျခားေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ အသိဉာဏ္ဖြ ံ႔ျဖိဳးေစေရး 

စြမ္းေဆာင္ေပးႏုငိ္သည့္ ပညာေရး တစ္ခုရရိွ သင့္သည္ဟု ကၽြႏုပ္္တုိ႔က ယုံၾကည္ထားပါသည္။

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  တစ္ေန႔လံုုးသူငယ္တန္း •  ကာယပညာ  •  စီမံခ်က္အေျချပဳ သင္ၾကားျခင္း  •  အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္း  •   

အႏုပညာ  •  အက  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ •  Lego သခ်ာၤႏွင့္ သိပၸ ံ  •  စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ်ာၤပညာဆုိင္ရာ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  •  အစပ်ဳ ိး မီးဖုိေခ်ာင္ (Scratch Kitchen)  •  ဒုတိယအဆင့္  •  CATCH Recess  •  

ဒင္းဗားျမိဳ႕ျပဥယ်ာဥ္မ်ား  •  အမုန္းအတြက္ေနရာမရွိ  •  ပုဂၢ ိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈအခ်က္အလက္မ်ား  •  ေပါင္းစပ္သင္ၾကားမႈ  •   

တစ္ကိုယ္ရည္သင္ၾကားမႈ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ ေနာက္ပုုိင္း အရည္အေသြးျမွင့္အစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းခ်နိ္မတုိင္မီႏွင့္ 

ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းYMCA အစီအစဥ္  •  ECE ပုံစံ 1 ႏွင့္ ECE-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား (ECE)

2015ေက်ာင္းတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

PARK HILL
Park Hill သည္ မတူကြ ဲြျပားသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ခုိင္မာ

ထက္သန္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ 

အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ 5-တန္းအထိ သင္ၾကားေနေသာ အစိုးရေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  Park Hill ေက်ာင္းသည္ 

ေက်ာင္းသားအားလံုး ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရန္ပံ့ပိုးေပးသကဲ့သုိ႔ အလုပ္အေပၚတာဝန္ေက်ျပီး ႀကိဳးစားသည့္ ဆရာမ်ား၊ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဆက္လက္ ရိွေနေစရန္ထိန္းသိမ္းထားကာ လူမႈအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရိွေစမည့္ 

မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ပါဝင္သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားလည္း ရိွေနသည္။  ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

အျပင္းအထန္ ေတြးေတာေစျခင္း၊ အလုပ္တာဝန္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အားလုံးတြင္ အေရးစြမ္းေဆာင္မႈကို 

တိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဒင္းဗား တိရိစာၦန္ရံု ႏွင့္ သိပၸစံံႏႈန္းမ်ားအတြက္ 

သဘာဝႏွင့္ သိပၸ ံျပတိုက္တို႔ ပါဝင္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ေဘာင္းလ္ဒါရိွ ကိုလိုရာဒိုတကၠသိုလ္၊ ဝိုင္ယိုးမင္းတကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ျပဳထားျပီး ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာေလာင္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသား-ဆရာအခ်ဳ ိ့ႏွင့္ အတန္းအရြယ္အစားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ Smithsonian ႏွင့္လည္းပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •   

နည္းပညာ  •  အက  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ္  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ ႔ခ်မႈ  •   

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Paula Bieneman 

720-424-5000
palmer�dpsk12�org
995 Grape St� 

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းအတြက္ 
Magnetပညာေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 313

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  (Ken Burdette) 

720-424-4910
parkhillelementary�org
5050 E� 19th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 624

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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EBERT ရိွ POLARIS 
ကမာၻသစ္ကို ရွာေဖြရာတြင္ ေျမာက္ဖက္ရိွ ဓူဝံၾကယ္သည္ လမ္းျပသည္သကဲ့သို႔ Polaris ေက်ာင္းသည္လည္း ပါရမီရွင္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္မူထူးကဲသည့္ အႏုပညာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္သင္ၾကားေပးျပီး 
ဓူဝံၾကယ္သကဲ့သိုု႔ အလင္းျပေပးေနပါသည္။ ဒင္းဗားၿမိဳ႔လယ္၏ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္၌ တည္ရိွေသာ Ebert ရိွ Polaris ေက်ာင္းသည္ 
မူလတန္းအရြယ္အထူးပါရမီရွင္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္၊ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ magnet ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားၿပီး Polaris အစီအစဥ္သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စူးစမ္း 
ေလ့လာလိုစိတ္ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စာေပ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸ ံ၊ လူမႈေရး 
ပညာစသည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအား တိက်ၾကပ္မတ္စြာ ေလ့လာႏုငိ္ရန္္ ျပင္ဆင္ေပးထားျပီး တစ္ခ်နိ္တည္းတြင္ အႏုပညာ၊ 
ဂီတ၊ ကာယပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္ေပးသည္။ ကေလး၏ ဘက္စံုၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းမႈကို အေလးေပးၿပီး Polaris 
ေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသားအား ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါကစာမ်က္ႏွာ 

18 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  နည္းပညာ  •  အသံပုိင္းဆုိင္ရာဂီတ  •    
အႏုပညာအေလးေပးမႈ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  အဆင္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ 
အႏုပညာေပါင္းစပ္မႈ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း

2015ေက်ာင္းတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

REACH ကုိယ္ပိုင္မူလတန္းေက်ာင္း 
REACH သည္ ေက်ာင္းသူ/သားတုိင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပဓာနမထားဘဲေ 

က်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးခ်င္း၏ ထူးျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္အေလးေပးေသာ 

ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးသင္ၾကားမႈ အေတြ႔အၾကဳမံ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံး အျပည့္အဝပါ ဝင္သင္ၾကားႏုငိ္သည့္ 

စာသင္ခန္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ REACH တြင္ “ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ရမည္” ျဖစ္ၿပီး ခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း 

ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးစီ၏မတူညီေသာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားေရးပံုစံႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေပးေသာ စီမံကိန္းအေျချပဳသင္ၾကားေရးမ်ားမွတဆင့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ 

သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ေလ့လာရန္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ အတန္းတိုင္းရိွ ဆရာမ်ားအဖြ ဲ႔သည္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အထူးၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားကို 

ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ မတူကဲြျပားေသာ ရြယ္တူအတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားျခင္း၊ ကစားျခင္းႏွင့္ 

ဖန္တီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ REACH ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ပညာေရးအရလည္းေကာင္း၊ ကာယပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ 

ပိုင္းဆုိင္ရာအရ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရလည္းေကာင္း ပုဂၢ ိဳလ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွႏုငိ္ရုံသာမက စာနာစိတ္၊ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း အရည္အေသြးမ်ားကုိလည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးေစႏုငိ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  လိုအပ္ခ်က္ အမ်ဳးိမ်ဳးိကဲြျပားသည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပံုစံ 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (ECE) 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Anne Sterrett 

720-424-7860
polarisprogram�dpsk12�org
410 Park Ave� အေနာက ္

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  1တန္းမွ 5 တန္း
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 333

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Moira Coogan 

720-668-9691 
reachpk5�org
940 Fillmore St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 4 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 182

Magnetပညာေရးေက်ာင္း

46% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

92% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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GETTING YOUR CHILD INTO PRESCHOOL IS EASY:

STEP 1 FIND A PRESCHOOL  
 Attend a Showcase or use our online tool at dpp.org.

STEP 2 ENROLL YOUR CHILD IN PRESCHOOL 
 Get information and meet school representatives at
 a Preschool Showcase.

STEP 3 SIGN-UP FOR TUITION SUPPORT  
 Sign-up at a Preschool Showcase, or at dpp.org.

Dahlia Campus for 
Health & Well-Being
Saturday, Jan. 14, 2017
10 am. to 2 p.m.

J. Churchhill Owen 
Boys & Girls Club 
Saturday, Jan. 14, 2017
10 a.m. to 2 p.m.

Quigg-Newton 
Community Center
Thursday, Jan. 19, 2017
4 p.m. to 8 p.m.

You’re invited to a FREE, FAMILY-FRIENDLY EVENT where local parents can 
explore their preschool options, enroll in a quality-rated program and sign up for 
tuition support—all in one place. 

With more than 250 preschool partners, the Denver Preschool Program can 
help you pick the best option for your child, and pay for it. We offer tuition support 
to all Denver families with a 4-year-old, regardless of income or neighborhood.

DPP.ORG  |  303.595.4DPP (4377)

NOW AT 3
LOCATIONS





ROOTS မူလတန္းေက်ာင္း
Roots မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းမ်ားကို ၎တို႔၏ ပညာေရး ဗဟိုခ်က္တြင္ ထားရိွပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်သူႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖန္တီးထားေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ၾကံဳေတြ႔ေနေစမည့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုုက္သင္ယူေလ့လာေရးအစီအစဥ္ထားရိွပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္စိန္ေခၚမႈရိွေစမည္ 

ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား မနိုုင္မနင္း ျဖစ္ေစမည္ မဟုုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 

အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ခ်နိ္တြင္ မိမိတို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႔ဘာသာ ခ်မွတ္တတ္သည့္ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရိွေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အခ်နိ္ကို မည္သို႔ အသံုးခ်ရမည္ကို သိရိွမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔တြင္ရိွသည့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထား ျခင္းေၾကာင့္ 

ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္သြားသူမ်ားသည္ ေကာလိပ္တြင္သာမက ေနာက္ပိုင္းကမာၻကိုပါဦးေဆာင္သြားႏုငိ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထပ္မံေလ့လာလုိသည္မ်ားရိွပါက rootselementary�org သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •   

ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာအႏုပညာ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ  

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Eve Bunevich 

720-593-1338
rootselementary�org
3350 Hudson St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္းမွ 3 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 167

DPS စာခ်ဳပ္

0% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

22% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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SMITH
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ မတူကဲြျပားေသာ သင္ၾကားေရး အသိုက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္သည္-လုံျခဳ ံေဘးကင္းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

သီးျခားခဲြထားပါသည္။ လူမႈ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းအတြင္းရိွ ကေလးတုိင္းေအာင္ျမင္ေရးကို ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း 

အာမခံေပးႏုငိ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ စာသင္သားအားလုံး၏ ပညာေရးႏွင့္ စိတ္ခံစား 

ခ်က္ဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ ့ျပန္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ခၽြင္းခ်က္မရိွဘဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိင္းအေပၚလုိအပ္ခ်က္

မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိင္းကို ၎တုိ႔၏ အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္တြန္းအားေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ သင္၏ အနီးဝန္းက်င္ရိွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 

ျဖစ္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူပါသည္ - အိမ္မွ အေဝးတြင္ရိွေသာ သင္၏အိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ဘဲေလးအက  •  တေယာ  •  

အားကစား  •  ရိွတ္စပီးယား  •  OWL မွတဆင့္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ နည္းပညာ  •  Girls on the Run အစီအစဥ္  •  ႏွစ္စဥ္စာအုပ္  •  

ေက်ာင္းသားေကာင္စီ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

STEDMAN
Stedmanေက်ာင္းသည္ သမုိင္းဝင္ Park Hill ဝန္းက်င္တြင္တည္ရိွၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ 

ငါးတန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၾကပ္မတ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ 

ေက်ာင္းခ်နိ္မတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Stedmanေက်ာင္းသည္ ယခုအခါတြင္ 

အေစာပိုင္းကေလးဘဝ အတန္းမွ ဒုုတိယတန္းအထိ စပိန္ဘာသာကုိေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလွ်က္ရိွသည္။ စပိန္ဘာသာစကားေျပာင္း 

လဲအသုံးျပဳျခင္း/ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကားအစီအစဥ္အား အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ ငါးတန္းသုိ႔တုိးခ်႕ဲအသုံးမျပဳမီ အထိ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္အဆင့္တစ္ဆင့္စီ ေပါင္းထည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္အဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္းအျပင္ တစ္တန္းမွ ငါး 

တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာေပါင္းစပ္မႈ   •  

Prometheanဘုတ္မ်ား  •  iPads  •  Chrome Books   •  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ စာေပေပါင္းစည္းမႈ  •   

CCSS စာေရးသားျခင္း (K-5)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကား  •   

စူးစမ္းေလ့လာေရး ဆုိင္ရာ သင္ၾကားနည္း

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Emily El Moudaffar 

720-424-4000
smith�dpsk12�org
3590 Jasmine St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 419

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Melissa Peterson 

720-424-3800
stedman�dpsk12�org
2940 Dexter St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 269

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

55% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

40% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

18% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

21% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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SWANSEA
Swansea မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာေသာ၊ ယုံၾကည္မႈရိွေသာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 

သင္ၾကားမူဆုိင္ရာနည္းလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွေစေရးတုိ႔အေပၚ အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ 

ရြက္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ Swansea ေက်ာင္းအေနျဖင့္ မတူကဲြျပားေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိၿပီး 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအျပင္ တစ္လမ္းသြား ႏွစ္ဘာသာသုံးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖင့္ 

မိခင္ဘာသာစကားတုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဖတ္၊ 

အေရး၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸႏံွင့္ လူမႈေရးပညာမ်ားကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္း အားေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သို႔ အႏုပညာ၊ 

နည္းပညာ၊ ဂီတႏွင့္ ကာယပညာကဲ့သို႔ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္သက္တာ ေလ့လာ 

သင္ၾကားသူမ်ားျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မတူကြ ဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိျပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ 

အသင့္ျဖစ္ေရးတုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  El Sistema  •  Playworks အစီအစဥ္  •   

မူလတန္းေက်ာင္း အတြက္ AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေရးအႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SWIGERT ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း
Swigert ႏုငိ္ငံတကာေက်ာင္းသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻႀကီးကိုဖန္တီးရန္ ဦးေဆာင္ႏုငိ္မည့္ အသိစိတ္ရိွေသာ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။ Swigert သည္ 
ဗဟုသုတျပည့္ဝေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေသာ၊ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ဤရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ပါသည္။ Swigert အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသည္ ကေလးတစ္ဦးစီအား ၎တို႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္အလားအလာမ်ား ျပည့္ဝေစရန္ စိန္ေခၚမႈရိွၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
Swigert ေက်ာင္းသည္ နည္းပညာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းရင္းျမစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး၊ 
အဆင့္ျမင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းမ်ား၊ စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေတာျခင္း အေလ့အက်င့္ 
မ်ားရရိွလာေအာင္လႈ ံ႔ေဆာ္ေပးပါသည္။ Swigert ေက်ာင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာမက မိမိအသိုက္အဝန္းႏွင့္ကမာၻေျမအတြက္ပါ 
ဂရုထားေသာေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း  •   
ႏုငိ္ငံတကာဝိဇၨာ-သိပၸပံညာ အစီအစဥ္  •  သခ်ာၤဘာသာရပ္ေပါင္းကူးအစီအစဥ္  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •   
စပိန္ဘာသာစကား  •  DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ရွာေဖြေပးေရးအစီအစဥ္- စီမံကိန္းက 
ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Gilberto Munoz 

720-424-3630
swansea�dpsk12�org
4650 Columbine St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 489

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Elizabeth Tencate 

720-424-4800
swigert�dpsk12�org
3480 Syracuse 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း
 
Stapleton မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 632

ပုုံမွန္အဆင့္

Success 
Express -

39% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

39% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

68% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

52



TELLER
Teller သည္ မတူကဲြျပားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား စုစည္းထားသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တြင္ အထူး ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရိွသူမ်ား အတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ရိွပါသည္။ ကြန္ဂရက္ပန္းျခံ ဗဟိုခ်က္မတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ အေစာပုိင္းကေလးဘဝ 
ပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ သင္ၾကား ေပးေနသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ လူမႈခံစားခ်က္ဆုိ္င္ရာ သင္ၾကားမႈ၊ စာရိတၱဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
အႏုပညာလိုက္စားျခင္းအပါအဝင္ ကေလးဘက္စုံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထား၊ ေလးစားမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈတို႔အား 
တန္ဖိုးထားက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ Teller ေက်ာင္းဂုဏ္သိကၡာကုိ တိုးတက္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  နည္းပညာ  •  
ဘတ္စကတ္ေဘာ  •  Peace Peer Recess ဦးေဆာင္မႈအစီအစဥ္  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •
အဆင့္လိုက္စာေပေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  Lindamood-Bell စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္  •   
ပန္းတုိင္ကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းအရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း  •  SPREE School Site အစီအစဥ္  •  
Balarat ျပင္ပပညာေရးအစီအစဥ္  •  အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္  •  ရိွတ္စပီးယား  •   
အစပ်ဳးိ တီးဝုိင္း  •  အဆင့္ျမင့္တီးဝိုင္း  •  ဓမၼေတး  •  တေယာ  •  ေက်ာင္းသားေကာင္စီ  •   
ငါးတန္းအဆင့္ ဦးေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အကယ္ဒမီ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက္ 
MIစင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာ အႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

တကၠသိုလ္ပညာေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - ARAPAHOE STREET
သည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးၿပီး 

ေလးႏွစ္တာ သင္ၾကားရသည့္ ေကာလိပ္ဘဲြ႕ႏွင့္ ဘဝအခြင့္အလမ္းတစ္ခုအတြက္ မူႀကိဳမွ ငါးတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ 

ဆင္ေပးသည့္ ပညာေရးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင္ ေကာလိပ္ပညာေရးသည္ 

သူငယ္တန္းကတည္းကပင္ စတင္သည္။ ေက်ာင္း၏အဓိက အားသာခ်က္မ်ားမွာ-သူငယ္တန္းေက်ာင္းစရိတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

စာသင္ႏွစ္ႏွင့္ စာသင္ရက္မ်ားပို မ်ားျခင္း၊ ေန႔စဥ္ သံုးနာရီၾကာ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ား၊ မိနစ္ ကိုးဆယ္ၾကာ သခ်ၤာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္၊ စနစ္က်ေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ အနီး အေရွ႔ေျမာက္ဘက္ပိုင္းအတြင္းေက်ာင္းသယ္ယူပုုိ႔ေ့ဆာင္ 

ေရးကားမ်ားကို အခမဲ့စီစဥ္ ေပးထားျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  သင္ၾကားပုုိ ့ခ်မႈ  •  လိုအပ္ခ်က္ အမ်ဳးိမ်ဳးိကဲြျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္  •  အႏုသုုခုုမပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Downs 

720-424-3560
teller�dpsk12�org
1150 Garfield St� 

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 475

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- John Argue 

303-292-0463
uprepschool�org
2409 Arapahoe St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 370

ပုုံမွန္အဆင့္

Success 
Express -

61% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

65% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

86% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

82% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း
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တကၠသိုလ္ပညာေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - STEELE STREET
သည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးျပီး 

ေလးႏွစ္တာ သင္ၾကားရသည့္ ေကာလိပ္ဘြ ဲ႔ႏွင့္ ဘဝအခြင့္အလမ္းတစ္ခုအတြက္ မူႀကိဳမွ ငါးတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ေပးသည့္ ပညာေရးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင္ ေကာလိပ္ပညာေရးသည္ 

သူငယ္တန္း ကတည္းကပင္ စတင္သည္။ ေက်ာင္း၏အဓိက အားသာခ်က္မ်ားမွာ-သူငယ္တန္းေက်ာင္း စရိတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

စာသင္ႏွစ္ႏွင့္ စာသင္ရက္မ်ားပို မ်ားျခင္း၊ ေန႔စဥ္ သံုးနာရီၾကာ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ား၊ မိနစ္ ကိုးဆယ္ၾကာ သခ်ၤာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္၊ စနစ္က်ေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဒင္းဗားျမိဳ႔အနီး အေရွ႔ေျမာက္ဘက္ပိုင္းအတြင္းေက်ာင္းသယ္ယူပုုိ႔ေ့ဆာင္ေရး

ကားမ်ားကို အခမဲ့စီစဥ္ ေပးထားျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ဂီတ  •  စပိန္ဘာသာစကား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

WESTERLY CREEK
Westerly Creek ေက်ာင္းသည္ Stapleton ေဒသ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ တည္ရိွေသာအလြန္စည္းရုုံးေသာ အသုုိင္းအ၀ုိင္းအားအက် ိဳးျပဳ 

ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းရိွ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာတိုုးတက္

မႈႏွင့္လူမႈဆက္ဆံေရးပိုုင္း  ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရိွလာေစရန္ႏွင့္ တစ္သက္တာသင္ယူေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ျပည္နယ္၏ အဓိကစံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ၎တြင္ 

စာေပပိုုင္း၊ ေန႔စဥ္သံုးသခ်ၤာ၊ TRACKS သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးသိပံၸတိုု႔ ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး (ECE) 

မွ ငါးတန္းအထိ ECE အေျခခံက်ဴရွင္ႏွင့္ အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းတို႔ကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-

မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •   

နည္းပညာ  •  အစုအဖဲြ႕လိုက္ ညႊန္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •  ဓမၼေတးအဖဲြ႕  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ ႔ခ်မႈ  •   

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Jessica Valsechi 
 
303-329-8412 
uprepschool�org
3230 E� 38th Ave� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 238

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jill Corcoran 

720-424-3160
westerlycreek�dpsk12�org
8800 E� 28th Ave� 

Stapleton မူလတန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 685

ပုုံမွန္အဆင့္

 
Success 
Express -

8% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

17% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

73% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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WHITTIER
Whittier ကို 1883 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ၎သည္ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ပညာေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Whittier ေက်ာင္းသည္ သုေတသနကုိအေျခခံေသာအေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ား 

ျဖစ္ထြန္းေစျပီး ျပည္နယ္၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည့္အျပင္၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈအားေကာင္းျပီး 

တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ Whittier ေက်ာင္း၏ အဓိက 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ေကာလိပ္ပညာတတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေသာအနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ 

ပညာေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအသင့္ရိွ ႂကြယ္ဝေနေစရန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းကို မတူညီေသာေဒသအမ်ဳးိမ်ဳးိမွ လာၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊  ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျပီး 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးကိုလည္း Whittier ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရရိွေစလိုပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

ေႏြရာသီ ပညာရွင္အစီအစဥ္  •  အဖတ္ဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Jai Palmer 

720-424-3040
whittier�dpsk12�org
2480 Downing St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

6-8 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ အေရွ႔ေျမာက္ပိုုင္းရိွ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 310

Success 
Express -

78% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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WILLIAM (BILL) ROBERTS
William (Bill) Roberts ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝပညာေရးမွရွစ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 
တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Bill Roberts ေက်ာင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား 
ဘက္စံု ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳစုသင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။တီထြင္ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းအား အားေပးျပီး 
လံုုျခံဳမႈရိွသည့္ အျပင္ တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေနသည့္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယေန႔ ေျပာင္းလဲေနေသာကမၻာၾကီးတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
ပိုု႔ခ်ေပးျခင္း၊ စာရိတၱပိုုင္း ပညာေရးအားပိုု႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မႈအား အရိွန္အဟုုန္ျမင့္တင္ေပးျခင္းတိုု႔
ကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး စိန္ခၚမႈမ်ားရိွသည့္အျပင္ တီထြင္ဖန္တီးကိုုလည္း အားေပးေသာ သင္ယူေလ့လာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု 
ဖန္တီးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ကို တန္ဖိုးထား၍ ၎တို႔၏ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမင့္မားေစျပီး အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္မည့္ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚသူမ်ားဝန္းရံေနေသာအသိုက္အဝန္း 
တစ္ခုတြင္ရိွျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ားရရိွႏုငိ္ပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမုိသိရိွလုိသည္မ်ားရိွပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ ႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  အက  •   
စပိန္ဘာသာစကား  •  နည္းပညာ  •  ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား  •  STEAM ဓာတ္ခြခဲန္း  •   
ကြင္းဆင္း အေတြ႔အၾကဳမံ်ား (6-8)  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •   
အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

WYATT အကယ္ဒမီ 
Wyatt အကယ္ဒမီသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ 

ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုုံးအား စိန္ေခၚျခင္းျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ေက်ာင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ Wyatt အကယ္ဒမီသည္  ေကာင္းမြန္ေသာသင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ျမင့္မားေသာ ပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိက် 

ေသခ်ာေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ သင္ၾကားေရး ဌာေနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Wyatt အကယ္ဒမီတြင္ 

ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ အဆင့္ျမင့္စာေပ၊ သခၤ်ာႏွင့္ လူမႈေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအျပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကား 

ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးရမည္ဟု သံႏိၷဌာန္ ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ကိုလည္း မိမိတို႔ ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္နွင့္ထပ္တူက်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားျပီး ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ား 

ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကိုလည္း တန္ဖုိးထားပါသည္။ Wyatt အကယ္ဒမီသည္ တစ္သက္တာေလ့လာသင္ၾကား 

သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိဘာသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ခြင့္ေပးရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ဂီတ(K-5)  •  ကာယပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး (K-8)  •  အႏုပညာ (6-8)  •  

ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္  •  နည္းပညာ  •  Reading Rocket အစီအစဥ္  •  စိန္ေခၚမႈေန႔ရက္ဦးေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (8)  •   

စာေပႏွင့္ သခ်ာၤဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ  •  အုပ္စုငယ္ဆုိင္ရာေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား  •  အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး  •   

ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ပညာရွင္မ်ား  •  ဓမၼေတး  •  အာဟာရအစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း YMCA အစီအစဥ္  •  

စကားရည္လုုျခင္း  •  အာေရဗ်ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Patricia Lea 

720-424-2640
billroberts�dpsk12�org
2100 Akron Way 

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းအတြက္ Magnet 
ပညာေရး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

Stapleton မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ- 
6-8 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
Greater Park Hill/Stapleton အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ တြင္ တည္ရိွသည္။ 
သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ 8 
တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 885

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Wesley Frakes

303-292-5515
wyattacademy�org
3620 Franklin St�  

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

6-8 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 438

ပုုံမွန္အဆင့္

Success 
Express -

72% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



အေနာက္ေျမာက္ေဒသ

Academia Ana Marie Sandoval 

Barnum 

Beach Court

Brown ႏုငိ္ငံတကာအကယ္ဒမီေက်ာင္း

Bryant Webster 
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိသုံးေက်ာင္း

Centennial 

César Chávez အကယ္ဒမီေက်ာင္း 

Cheltenham

Colfax

Columbian

Cowell

Fairmont ရိွ DCIS 

Eagleton

Edison

Fairview

Greenlee

Newlon

Horace Mann ရိွ Trevista 

Valdez
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ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL 
Academia Ana Marie Sandovalေက်ာင္းသည္ မတူကြ ဲျပားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ တမူထူးျခားေသာ ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာ 

စကား Montessori မြန္တက္ဆိုရီပညာေရးကုိ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အစီအစဥ္မွာ အသက္ 3 ႏွစ္မွ 12 

ႏွစ္ အရြယ္က ေလးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး 

စိတ္ဝင္စားေသာ တစ္သက္တာေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရံုသာမက၊ အျခားသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအား စိတ္ဝင္စား 

အသိအမွတ္ျပဳျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻတစ္ခုကို တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ 

လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျပီး ယေန႔ကမာၻအေၾကာင္းကို သိရိွနားလည္ကာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ 

ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ပညာေရးတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ေစရန္တြန္းအားေပးႏုငိ္မည့္မွ်တျပီး အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ 

ပညာေရးကို ပိုု႔ခ်ေပးပါသည္။

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလသုံး ဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကို ဇန္န၀ါရီလ 31 ရက္ေန႔၊ 2017 
ခုနွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမို သိရိွလုိပါက ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •   

စူးစမ္းေလ့လာေရးဆုိင္ရာလင့္ခ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကား  •   

Montessori မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BARNUM
Barnum မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ အေနာက္ ဘက္ရိွ Barnum ေဒသတြင္တည္ရိွေသာ မတူကဲြျပားမႈ ရိွသူမ်ားအား 

စုုစည္းထားသည့္ ျမိဳ႔ျပေက်ာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ Barnum ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ေက်ာင္းပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ 

ပိ္ုု႔ခ်လွ်က္ရိွသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကား တက္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္၊ နည္းပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္မီဒီယာ၊ 

ျပဇာတ္၊ ကာယပညာ၊ ဂီတ ႏွင့္ အသင့္အတင့္/ အလယ္ အလတ္၊အထူး ပညာေရး စသည္တိုု႔ ပါဝင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ျပဇာတ္  •  အက  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •   

DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ရွာေဖြေပးေရး အစီအစဥ္- အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္စီမံကိန္း  •  

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပိုု႔ခ်မႈ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေရးအႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Araceli O’Clair 

720-424-4370
sandoval�dpsk12�org
3655 Wyandot St� 

Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 431

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Elizabeth Grabois 

720-424-9590
barnum�dpsk12�org
85 Hooker St�  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 476

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

49% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မုွ > နီးစပ္လာသည္

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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BEACH COURT
Beach Court ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးငယ္သည္ လက္ရိွတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ရိွသူမ်ား 

ျဖစ္ေနမည့္္အျပင္ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 

ကိုလည္း ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ေက်ာင္းသားတိုင္း အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 

ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရိွေစရန္အတြက္ တိက်ၾကပ္မတ္မႈရိွျပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈ 

အေျချပဳ ပညာေရး အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုုပ္္တိုု႔၏ ခ်စ္ခင္ သေဘာေကာင္းျပီး ဂရုတစိုက္ 

ရိွေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အိမ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာႏိုင္ရန္အတြက္ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Beach Court ေက်ာင္းသည္ စပိန္ဘာသာ စကားေျပာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ ကူညီေပးသကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုးတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရိွေစရန္ 

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအပါအဝင္သခၤ်ာႏွင့္ စာေပဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း အထူးသင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ STEM ဓာတ္ခြခဲန္းႏွင့္ STEM သင္ၾကားနည္းမ်ားကို ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားသုံး၍ 

ႏံွ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ တစ္သက္တာ သင္ၾကားသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 
 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အက  •  ႀကိဳးတပ္တူရိယာ  •  ဓမၼေတး  •  ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွေသာ အေရးအသား  •  

သခ်ာၤ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BROWN ႏုငိ္ငံတကာအကယ္ဒမီေက်ာင္း 
Brown ႏိုင္ငံတကာ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ 

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးျပီး၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေပၚတြင္လည္း အေကာင္းျမင္ အယူအဆ ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား ရိွလာေအာင္ 

သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၹာ-သိပၸပံညာ (IB) အဖြ ဲ႔၏ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ  

မူလတန္းသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာသင္ခန္း 

အတြင္း သင္ၾကားေရးသာမက၊ လက္ေတြ႔ကမာၻႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ေစရန္ အထူးျပဳထားပါသည္။ ျပည္နယ္၏ 

အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္း၍ ကမာၻႏွင့္ခ်၍ီ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ က႑မ်ားကို ထည့္သြင္း ေလ့လာေစျပီး 

ခိုင္မာေသာ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ 

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  စာၾကည့္တိုက္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား  •

ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  အရိွန္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  Open Court စာဖတ္ျခင္း  •

ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၸ ံ ပညာေရး (IB)မူလတန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပိုု႔ခ့်မႈ  •

သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစေသာ အေရးအသား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ္  •  Indian အင္ဒီးယန္း အေလးေပး  •  

အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Leah Schultz-Bartlett 

720-424-9470
beachcourt�dpsk12�org
4950 Beach Court  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 294

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lynn Heintzman 

720-424-9250
brown�dpsk12�org
2550 Lowell Blvd� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 632

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

35% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

31% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

69% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

68% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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BRYANT-WEBSTER ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိသုံး ECE မွ 8 တန္းအထိေက်ာင္း
Bryant-Webster ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိသုံး ECE မွ 8 တန္းအထိေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိ 

တတ္ေျမာက္ေစျပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားျပီးခိုင္မာမႈရိွေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကို

က္ညီသည့္သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ မိမိတို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ 

ေက်ာင္းသား မိသားစုမ်ား၏ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားေသာ ေႏြးေထြးသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာႏွင့္ 

နည္းပညာမ်ား ပါဝင္ျပီး ဟန္ခ်က္ညီမွ်သည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလသုံး ဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကို ဇန္န၀ါရီလ 31 ရက္ေန႔၊ 2017 
ခုနွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရိွလုိပါက ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  

ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာအေမြအႏွစ္  •  နည္းပညာ  •အဆင့္လုိက္ စာေပေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ  •   

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •  ဂီတ  •  ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကား  •  အုပ္စုငယ္ လိုအပ္ခ်က္အေျချပဳ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ  •  Wilson စာဖတ္ျခင္းစနစ္  •  သိပၸပံြေဲတာ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ ႔ခ်မႈ  •   

TNLI နယ္ေျမအလယ္တန္းေက်ာင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CENTENNIAL 
Centennial ေက်ာင္းသည္ စာသင္ခန္းတြင္း အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိ္ုု တက္ႂကြစြာလုုပ္ေဆာင္ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေသာ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ Centennial ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ ကမာၻမွ လူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်တိ္ဆက္ေပးျပီး ၎တို႔၏ ဝန္းက်င္ကမၻာကိုလည္း အေလးထား အက်ဳးိျပဳသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ Centennial တြင္ရိွေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္မွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မွာ 
ေလးစားမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ရိွေရး၊ အဖြ ဲ႔လိုုက္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက် ိဳးျပဳလုုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းတိုု႔ကိုု ပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္အျပင္ 
ကၽြမ္းက်င္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈတိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို့ေက်ာင္းတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈႏွင့္ လံုုျခံဳမႈရိွျပီး အေကာင္းဆံုုး 
ေနထိုုင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ထံုုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကိုု ထံုုမႊမ္းထားပါသည္။ Centennial ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားအား အသိဉာဏ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုုရင္ဆိုုင္ေစျပီး အေရးပါေသာ တာဝန္မ်ားကိုု ယံုုၾကည္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခိုုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ Centennial ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   
စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  
ဂီတ  •  21 ရာစုသင္ၾကားေရးစင္တာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  စူးစမ္းေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားျခင္း  •
MI-SEV စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (K-5)၊ ပုံစံ 1 စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Pamela Liñan 

720-424-9170
bryantwebster�dpsk12�org
3635 Quivas St� 

Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

6-8 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 
အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 418

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Laura Munro 

720-424-8900
centennial�dpsk12�org
4665 Raleigh St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 439

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

58% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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CÉSAR CHÁVEZ အကယ္ဒမီ
César Chávez အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရိွျပီး သူငယ္တန္းမွ 8 တန္းအထိ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းလခ အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာ အစိုးရ ခ်ာတာ ( ကုိယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 

ျဖစ္သည္။ César Chávez အကယ္ဒမီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းျပီး 

စိန္ေခၚမႈႈရိွေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ျမင့္မားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ 

လူငယ္ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာသည့္အျပင္၊ ကမာၻ႔သ့ားေကာင္းရတနာႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား 

ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ César Chávez အကယ္ဒမီသည္ ေကာလိပ္မွဘဲြ႔ရျပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းအားပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
 အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အေရးပါ ေသာ အသိပညာ  •  Saxon သခ်ာၤ  •

 အခ်နိ္ျပည့္ 9 မိနစ္စာ စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္  •  စာဖတ္လမ္း (Reading Street)ဘာသာစကား အစီအစဥ္  •  

Pearson ထုတ္ေဝေရး  •  အလယ္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ လက္ကြက္ရုိက္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စြမ္းရည္  •  

စာေပအေရးအသားတိုးတက္လာျခင္း  •  တိုုးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  အကူ ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ရွိသူမ်ား၏ အုပ္စုငယ္ဆိုင္ရာ ပုိ႔ခ်ေပးျခင္း  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CHELTENHAM
Cheltenham မူလတန္းေက်ာင္း၏ လူမႈအသုိက္အဝန္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဝခရီးတုိ႔တြင္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွရပ္တည္ႏုငိ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၊ လူမႈဉာဏ္ရည္ 
ဉာဏ္ေသြး၊ ကာယ ၾကံ့ခုိင္မႈ၊ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ ဂုဏ္ယူမႈတုိ႔ျမင့္မားေစရန္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွသည္။ ဂုဏ္သိကၡာ(PRIDE) ဆုိသည္မွာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကုိယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား အေလးထားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ခ်တိ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို ဆုိလုိသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ 21 ရာစုအတြက္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ ေဝဖန္စဥ္းစားျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အေသြးမ်ား၊ 
နည္းပညာမ်ား၊ အဆုိပါ သင္ၾကားေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အသစ္ပုံေဖာ္ျပဳျပင္ထားေသာ စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ၾကပ္မတ္ 
ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား 
ေက်ာင္းပ ညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ားအျပင္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ နည္းပညာႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ပညာမ်ားျဖင့္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးေန 
ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
အတြက္  အေကာင္းျမင္ျပီး ေလးစားမႈရိွ၍ အသိဉာဏ္ျပည့္ဝေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   
စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- MARY ANN MAHONEY 

303-455-0848
CCA-DENVER�ORG
3752 TENNYSON ST� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 328

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Felicia Manzanares 

720-424-8810
cheltenham�dpsk12�org
1580 Julian St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 395

ပုုံမွန္အဆင့္

22% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

25% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

53% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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“ ကၽြႏုပ္္၏ ဆရာ/မမ်ားမွေပးေသာ  
မိမိ ကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ ရိွေစသည့္ 
စိတ္ဓာတ္သည္ ကၽြႏုပ္္အတြက္   
အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ 
ေအာင္ ခံစားမိေစပါသည္။ ” 
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COLFAX
Colfax မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္မားေသာ အက်ဳးိျပဳႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္းသား 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးထားကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအား ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ ေက်ာင္းပညာေရး 

အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေပးအပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ 1887 ခုႏွစ္မွစတင္၍ Colfax သည္ သင့္ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္စရာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရိွေနခဲ့ျပီး ဆက္လက္၍လည္း တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ Colfax မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေကာလိပ္ 

တက္ေရာက္ခ်နိ္ အထိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား  

တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစမည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစသည့္ မတူကဲြျပားေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္း 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  • စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  အက  •  စာၾကည့္တိုက္  •  အိမ္နီးခ်င္း စင္တာ  •  က်ဴရွင္ 

သင္ၾကားပုုိ ႔ခ်မႈ  •  ပြင့္လင္းေသာကမာၻသင္ၾကားေရး  •  နည္းပညာအေလးထားမႈ  •  သခ်ာၤဘာသာႏွင့္ အဖတ္ဆုိင္ရာ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

COLUMBIAN
Columbian မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ား ရပ္တည္လ္ိိုုရာ လူမႈအသိုက္အဝန္း 

တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာအားလုံးတြင္ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစမည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အက်ဳးိျပဳသင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်လွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

သူငယ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ အတန္းမ်ားအျပင္ 3 ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေန႔တစ္ဝက္ႏွင့္ 4 ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ 

အခ်နိ္ျပည့္ အေစာပုိင္းကေလးဘဝ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  

ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အရိွန္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အခမ္းအနားပြ ဲ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •   

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  Renaissance သင္ၾကားေရးပုံစံ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- ဆံုးျဖတ္ရန ္

720-424-8740
colfax�dpsk12�org
1526 Tennyson St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 314

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jenifer Rouse 

720-424-8580
columbian�dpsk12�org
2925 W� 40th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 300

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

75% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

58% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

22% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

26% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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COWELL
Cowell မူလတန္းေက်ာင္းမွအေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရး မွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ေႏြးေထြးပ်ဴငွာျပီး ေကာင္းက်ဳးိျပဳႏုငိ္ေသာ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခုတြင္သင္ယူႏုငိ္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ 

ျပည္နယ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဖတ္၊ အေရး ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္တို႔တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖင့္ 

တုိးတက္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ရိွရသည္။ မိမိတို႔၏ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္ေက်ာင္းလံုးတြင္ 

အေတြ႔အၾကံဳ ရိွေသာဆရာမ်ားက တသတ္မတ္တည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ Cowell ေက်ာင္းသည္ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္ေလ့လာေစျပီး မူလတန္းပညာေရး အဆင့္မ်ားအတြင္း 

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားအား တျဖည္းျဖည္း ကုူးေျပာင္းေလ့လာရသည့္မိခင္ဘာသာစကားမွ ကူးေျပာင္းေလ့လာသင္ၾကားမႈပံုစံ 

(TNLI) ကုိအသုံးျပဳ၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ VH1 မွ ေပးအပ္ေသာ တီးဝိုုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အစပ်ဳးိ 

အငယ္တန္းတီးဝုိင္းမွ အဆင့္ျမင့္တန္းမ်ားထိေပါင္းစည္း ႏိုုင္္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  

စာေပႏွင့္ သခ်ာၤဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  •  နည္းပညာ•  21ရာစု သင္ၾကားေရးစင္တာ  •   ႏွစ္စဥ္စြမ္းရည္ျပပြ ဲ  •  

ျပဇာတ္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  ေက်ာင္းျပဇာတ္  •  SCORES ေဘာလုံး  •  အငယ္တန္း အစပ်ဳးိ တီးဝုိင္း  •  

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FAIRMONT ရိွ DCIS 
Fairmont တြင္ရိွေသာဒင္းဗားႏုငိ္ငံတကာ ပညာေရး စင္တာ (DCIS) သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္ 

တန္းႏိုင္ရန္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရိွေစရန္ မူလတန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အျဖစ္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ အဓိကက႑ ၄ ရပ္ ရိွပါသည္။ ႏိုင္္ငံတကာ ေလ့လာေရး 

၏ နယ္ပယ္ေလးရပ္ ျဖစ္ေသာ ကမာၻကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ခ်နိ္ဆျခင္း၊ 

အေတြးအေခၚမ်ား ဆက္စပ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ခရုိင္ႏွင့္ 

ျပည္နယ္တို႔မွ စစ္ေသာ စာေမးပြမဲ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရမွတ္မ်ားကို ရရိွေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

သူငယ္တန္းမွစတင္သည့္ ညအိပ္ေလ့လာေရးခရီးမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္း၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားမွရရိွေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 

စုုေပါင္းသည့္အေတြ႔အၾကဳမံ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္ဖန္တီးယူႏိုုင္ရန္ႏွင့္ လိုုသလိုု လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အေထာက္အကူုျပဳသကဲ့သိုု႔ DCIS ေျခာက္တန္းသို႔ေရာက္ရိွေသာအခါအဆင့္မီစြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 

ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း ယုံၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  • စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသင္ၾကားေရးစီမံခ်က္မ်ား  •  စာၾကည့္တုိက္ေရးရာဝန္ေဆာ

င္မႈမ်ား  •  ဂီတ  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  သင္ၾကားပုုိ ့ခ် မႈ  •  ႏုငိ္ငံတကာအေလးထားမႈ  •   MI-SEV ႏွင့္ ECE ပုံစံ 1 

စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  Indian အင္ဒီးယန္း အေလးေပးမႈ။ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Shayley Olson 

720-424-8300
cowell�dpsk12�org
4540 W� 10th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 423

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Vanessa Acevedo 

720-424-7620
fairmont�dpsk12�org
520 W� Third Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 467

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

39% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

36% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

27% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

34% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း



EAGLETON
Eagleton မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရးမွငါးတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား 

ေက်ာင္းသူမ်ားကို စံႏႈန္း အေျချပဳ ပညာေရးျဖင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ စာေပတတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ Eagleton ေက်ာင္းတြင္ 

ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္သည္- ကေလးမ်ားအားျပည့္ဝသည့္ စာဖတ္သူ၊ စာေရးသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔မွ ႀကိဳးပမ္း  

ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သံႏၷဌိာန္ခ်ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုုးတက္မႈရိွေစေသာ သခ်ၤာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 

ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ယူေနသူမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္ဝေစရန္ အကူးအေျပာင္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ 

သင္ၾကားေပးေသာ အစီအစဥ္ (TNLI) စသည္တိုု႔ျဖင့္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ Eagleton သည္ Stanley ျဗိတိသွ် မူလတန္းဆရာျဖစ္ 

ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ စာသင္ခန္းအမ်ားစုတြင္ ၾကီးၾကပ္သူဆရာ တစ္ဦးစီႏွင့္အတူ အခ်နိ္ျပည့္အလုပ္သင္

မ်ားစြာခန္႔အပ္ထားရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အရိွန္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  ဂီတ  •

အေတြးေျမပုံ  •  အစမွ စတင္ေရးသားျခင္း  •  21 ရာစုသင္ၾကားေရးစင္တာ  •  ေက်ာင္းသားကင္းေထာက္အစီအစဥ္  •   

ဒင္းဗား SCORES  •  စူးစမ္းေလ့လာေရး ခ်တ္ိဆက္မႈ  •  Girls, Inc� အဖြ ဲ႔အစီအစဥ္  •  ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ဳ ိးျခင္းႏွင့္ အာဟာရျပဳျခင္း  •   

ကီးဘုတ္ကလပ္  •  OpenWorld သင္ၾကားျခင္း  •  MI-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (1-5)  •  Stanley ျဗိတိသွ်မူလတန္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

EDISON
Edison မူလတန္းေက်ာင္းသည္ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာပညာေရးတို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားဘက္စံု 

ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွေသာေလ့လာသင္ယူမႈဆိုုင္ရာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ 

ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ 21-ရာစုႏွစ္တြင္ လိုအပ္ေသာ က်ဳးိေၾကာင္း စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျခင္း၊ 

သတင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စုေဆာင္းမႈ အတတ္ပညာ၊ မိမိကိုယ္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းႏွင့္ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း/ ဆန္းသစ္ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြးမ်ားရရိွႏုငိ္ေစရန္ ကေလးငယ္တစ္ဦးစီ၏ မတူညီေသာ 

သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြထဲားပါသည္။   

ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကေလးမ်ားဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာမႈသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္စူးစမ္းသိရိွလိုစိတ္ႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္္စြမ္းရိွျခင္းတို႔

ကို တန္ဖိုးထား ဂုဏ္ယူပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။ အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  STEM  •  စာၾကည့္တိုက္  •   

အရိွန္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္း ရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္  •

DPS သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးေရးအစီအစဥ္- စီမံကိန္းမွ လမ္းျပျခင္း  •  MI-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (1-5)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lee Rains Thomas 

720-424-7930
eagleton�dpsk12�org
880 Hooker St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 444

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sarah Whitelock 

720-424-7780
edison�dpsk12�org
3350 Quitman St� 

့္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္း မ်ားအတြက္ Magnet 
ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 563

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

34% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

40% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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FAIRVIEW
Fairview မူလတန္းေက်ာင္းသည္ 3-4 ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္မူႀကိဳအပါအဝင္အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ 

ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ သမားရိုးက်သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အေလးထား၍ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

အဓိကသင္ခန္းစာမ်ား၊ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာတို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

ေအာင္ျမင္မႈကို အထူးဂရုျပဳ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ/မမ်ားကို ထားရိွပါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ 

လည္ပတ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားမွလည္း အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွ 

နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာ-အေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Antoinette Hudson 

720-424-7540
fairview�dpsk12�org
2715 W� 11th Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ  5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 215

ပုုံမွန္အဆင့္

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

62% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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GREENLEE
Greenlee မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အခ်နိ္ျပည့္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးကိုငါးတန္းအထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါ သည္။ 

မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ Greenlee ေက်ာင္းသည္ ECE- မွ ရွစ္တန္းအထိကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ေခါင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စာေပ ႏွင့္ အဓိကသင္ရိုးညႊန္တန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရးကို အသံုးျပဳ၍ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်နိ္ျပည့္ECE ႏွင့္ သူငယ္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္  

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျပီးအေျခခံအတန္းမ်ားရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး 

အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  နားလည္လြယ္ေသာ စာေပပံုစံ  •  Descubriendo la Lectura အစီအစဥ္  •  

ထပ္ေဆာင္းအဖတ္သင္ခန္းစာအစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ ဖြ႔ ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

NEWLON
Newlon ေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္ရိွ Barmum အေနာက္ဘက္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ရိွပါသည္။  
Newlon ေက်ာင္းမွာ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ(TNLI) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး 
ယင္းေက်ာင္းတြင္ စပိန္ဘာသာစကားေျပာဆိုသူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ေအာင္ 
ေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။ Newlon ေက်ာင္းအေနႏွင့္ သိသိသာသာကဲြျပားေသာ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေနပါသည္။ ယခုအခ်နိ္တြင္ ေက်ာင္း၌ ဘာသာစကား 
ငါးမ်ဳးိေျပာၾကားလွ်က္ရိွပါသည္။ Newlon ေက်ာင္းသည္ 21-ရာစု သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္လည္းဂုဏ္ယူျပီး 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း တစ္ပတ္လွ်င္ 12 နာရီၾကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ 
စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Newlon သည္ ေႏြရာသီတြင္လည္း အလားတူအစီအစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးထားပါသည္။ 
Newlon ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွငါးတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Newlon ေက်ာင္းသည္ ေကာ္လိုရာဒုိျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန၏ 2013 ခုႏွစ္ 
အေကာင္းဆံုးစင္တာဆုကို လက္ခံရရိွခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE)မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •   
စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •   
အမူအရာေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကူညီေရး  •  ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တုံ႔႔ျပန္မႈ  •   
21 ရာစု သင္ၾကားေရးစင္တာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Sheldon Reynolds 

720-424-6800
greenlee�dpsk12�org
1150 Lipan St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 364

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kelli Varney 

720-424-5150
newlon�dpsk12�org
361 Vrain St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 544

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

44% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

38% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

27% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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HORACE MANN ရိွ TREVISTA 
Horace Mann ရိွ Trevista ေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ရိွေသာ မိသားစုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 

ရပ္ရြာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပညာေရး ထူးျခားေကာင္းမြန္လာေရး၊ 

ကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးေရးႏွင့္ ကေလးဗဟိုျပဳပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစေရး စသည္တို႔အတြက္ တမူထူးျခားသည့္ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ စံနမူနာ တစ္ခုကို ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Trevista တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္မိသားစု ကူညီဆက္ဆံေရး 

အစီအစဥ္ရိွသည့္အျပင္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ အေတာ္ဆံုး ဆရာ/မမ်ားရိွပါသျဖင့္ ပညာေရးျမင့္မားေသာ၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 

ေကာင္းေသာ၊ တစိုက္မတ္မတ္သင္ၾကားေပးသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။ နည္းပညာဆိုသည္မွာ 

အျပန္အလွန္အက် ိဳးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ နည္းပညာစက္ပစၥည္းတစ္လံုးစီ 

ခန္႔အခ်ဳးိက်စနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေရးျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE)မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  အျမင္ပိုင္းပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

VALDEZ
Valdez ေက်ာင္းသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစျပီး ၾကီးမားသည့္္အရာတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကဲ့သို႔အရာမ်ားသည္ တမူထူးျခား ျပီး ႏွစ္သက္စရာ 

ေကာင္းသည့္အျပင္၊ အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကဲြျပားျခားနားသည့္အခါတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစပါသည္။ Escuela 

Valdez ေက်ာင္းရိွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာအစီအစဥ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ မတူညီေသာ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိလံုး ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစျခင္း၊ မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

အေမြအႏွစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ဆင္ႏဲႊျခင္းမ်ားျဖင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထူးကဲသာလြန္သည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

ရရိွရန္ ၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစေအာင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္ၾကားေပးပါသည္။ မတူညီသည့္အေကာင္းဆံုးအခြင့္ 

အလမ္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းစက္သကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရပါသလား။ မွန္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလသုံး ဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကို ဇန္န၀ါရီလ 31 ရက္ေန႔၊ 2017 
ခုနွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရိွလုိပါက ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ့ခ်မႈ  •  အေစာပုိင္းကေလးပညာေရးအတြက္ ECE-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •   

ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကား  •  Montessori မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jesus Rodriguez 

720-423-9800
trevista�dpsk12�org
4130 Navajo St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 347

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Buckley 

720-424-3310
escuelavaldez�org
2525 W� 29th Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 405

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

78% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

84% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



အေရွ႔ေတာင္ဘက္

Asbury

Bradley ႏိင္ုငံတကာေက်ာင္း

Bromwell

Carson

Cory

တီထြင္ႏိင္ုစြမ္းဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈလူမႈအသုိက္အဝန္း 

Denver Green ေက်ာင္း 

Denver ဘာသာစကားေက်ာင္း

Ellis

Highline အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသ 
အကယ္ဒမီ

Holm

Joe Shoemaker

Lincoln

Lowry

McKinley-Thatcher

McMeen

Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း Creekside

Rocky Mountain ေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာ 
သင္ၾကားေလ့လာေရးေက်ာင္း

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

အေစာပုိင္းပညာေရးဆုိင္ရာ Stephen 
Knight စင္တာ

University Park (တကၠသုိလ္ပန္းျခံ)

69



ASBURY
Asbury မူလတန္းေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို1926 ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ 

ထားေသာ သမိုင္းဝင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးတြင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွသည္။ အသက္ 3-4 ႏွစ္ အရြယ္ရိွေသာ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးအစီအစဥ္ကို အေစာပုိင္းပညာေရးဆိုင္ရာ Stephen 

Knight စင္တာတြင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ Asbury ေက်ာင္းတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ပို႔ခ်သည့္အျပင္ နည္းပညာ၊ 

ဂီတ၊ အျမင္ပိုင္းအႏုပညာႏွင့္ Simithsonian သိပၸအံစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ 

ဆရာ/မမ်ားမွ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္သင္ယူျခင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွသည္။ အေျခခံအဆင့္ထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ကေလးျဖစ္ေစ၊ နိမ့္က်ေနသည့္ကေလးျဖစ္ေစ မည္သည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ဳးိမဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  က်န္းမာေရး/ၾကံ့ခုိင္ေရး  •  အေျပးကလပ္  •   

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း  •  တူရိယာအသုံးျပဳဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အသံပိုင္းဂီတ  •  

ေကာင္းေသာအျပဳအမူ ျဖစ္ေစေရး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈ  •  လယ္သမားေစ်း  •  ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ဳးိျခင္း  •   

ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း  YMCA အစီအစဥ္  •  ေက်ာင္း၏ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ 

အသုံးျပဳျခင္း  •  ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္  •  ေယာဂ  •  ဟစ္ေဟာ့  •  သိပၸဆံုိင္ရာကိစၥမ်ား  •  

လက္ေရးကလပ္  •  စစ္တုရင္ကလပ္  •  Smithsonian သိပၸအံစီအစဥ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BRADLEY ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း
Bradley ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုငိ္ငံတကာ 

ဝိဇၨာ-သိပံ (IB) ပညာေရး မူလတန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Bradley ေက်ာင္းသည္ အလားအလာ 

ေကာင္းေသာ အနာဂတ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ခိုင္မာတိက်ေသာ 21-ရာစု သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 

မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ Bradley ေက်ာင္း၏ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ပညာေရးေအာင္ ျမင္မႈမ်ား၏အေပၚဆံုးစာရင္းမွာ 

coloradoschoolgrades�com မွျပည္နယ္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ "A" အဆင့္ရိွေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စူးစမ္းေလ့လာလိုျခင္း၊ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝလိုျခင္း၊လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ ေလးစားမႈ၊ အတူယွဥ္တဲြ 

ေနထိုင္ျခင္း၊ သင္ၾကားမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းစသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေဖးမကူညီမႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •   

နည္းပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  စပိန္ဘာသာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ား 

အတြက္ AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၸ ံ (IB) ပညာေရး  •  Model 1 ေက်ာင္းအေျချပဳ 

အစီအစဥ္မ်ား(ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
     

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Paemela Kirt 

720-424-9750
asbury�dpsk12�org
1320 E� Asbury Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း မွ 
5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 356

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Stephen Wera 

720-424-9468
bradley�dpsk12�org
3051 S� Elm St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 553

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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BROMWELL
Bromwell မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Cherry Creek ေျမာက္ဘက္၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ တည္ရိွျပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား၍ အျပာေရာင္ 

ဖဲျပားဆုကို ရရိွထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားကို ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈႏွင့္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပညာသင္ယူသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျပီးနားလည္လြယ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

အျမင့္မားဆံုး ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ အျပည့္အဝ အေထာက္အကူ ျပဳပါဝင္လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ 21-ရာစုႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ား ဖန္တီးေပးျပီး 

စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ေကာင္းလာေစရန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား အားေကာင္း လာေစရန္၊ အေၾကာင္းအက်ဳးိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစရန္၊ 

စူးစမ္းရွာေဖြျပီး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္ေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ Bromwell ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရိုင္မွ သတ္္မွတ္ေသာ ေယဘုယ် အမွတ္မ်ားထက္ အျမဲတမ္း ေက်ာ္လြန္၍ ထူးခၽြန္သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ  •   

ဂီတ  •  အက  •  နည္းပညာ  •  အသိဉာဏ္ ႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CARSON
Carson မူလတန္းေက်ာင္းသည္ သမားရုိးက်ပညာေရး စာသင္ခန္းမ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာရံု အခက္အခဲ 
ရိွသူမ်ားအတြက္အၾကား၊ အေျပာအဆိုင္ႏွင့္ အလံုးစံု ဆက္သြယ္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား၊ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းမ်ားအပါအဝင္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ ငါးတန္းတို႔အတြက္ ထင္ရွားေသာ 
အစီအစဥ္ 3 ခု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ "ေရာေႏွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး" လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဝင္ဆန္႔ႏုငိ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ 
ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိက်ခိုင္မာေသာ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတႏွင့္ ျပဇာတ္  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  
စာၾကည့္တိုက္  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အသိပညာႂကြယ္ဝေရး 
အစီအစဥ္မ်ား  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား  •  နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာရုံ အခက္အခဲရိွသူမ်ား စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(ECE-5)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- ဆံုးျဖတ္ရန ္

720-424-9330
bromwell�dpsk12�org
2500 E� Fourth Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 325

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Anne Larkin 

720-424-9090
carson�dpsk12�org
5420 E� First Ave� 

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 424

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

73% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

78% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

68% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

74% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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CORY
Cory မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အနီးအနားရိွ မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 

ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ တစ္တန္းမွငါးတန္းအထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ Magnet ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ 

3 ႏွစ္မွ 5 ႏွစ္အရြယ္ရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးကို Stephen 

Knight အေစာပိုင္းပညာေရး စင္တာတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ဘဝတစ္သက္တာသင္ၾကားေရးကို အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ျပီး ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ Cory Creed မွတဆင့္ အက်ဳးိျပဳေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈပုံစံတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ဤကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိဘမ်ား ရပ္ရြာ လူမႈအသိိုက္အဝန္းသည္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အသိပညာႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးခ်တိ္ဆက္မႈ  •  အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY (ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ 
စိန္ေခၚေရးလူမႈအသိုက္အဝန္း)
ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာစိန္ေခၚေရးလူမႈအသိုက္အဝန္း(C3) သည္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို 

အခ်နိ္ေပး ေလ့လာေစျခင္းႏွင့္ ကမာၻၾကီးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာသင္ခန္းသဖြယ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စူးစမ္းရွာေဖြလိုေသာစိတ္ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 21- ရာစု ကမာၻ ့စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 

ဆန္းသစ္တီထြင္လိုသည့္ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴေနစဥ္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ယူေန 

ၾကပါသည္။ C3 ေက်ာင္းသည္ ပါရမီရွင္မ်ား၊ အထူးသင္ၾကားရန္ လိုအပ္သူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေလ့လာေနေသာ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္အတြက္ ေသးငယ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ 

ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ္  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိပညာၾကြယ္ဝေရး သင္တန္းမ်ား  • 

ဒငး္ဗားအႏုပညာျပတိုက္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာပညာေရးအတြက္ အေမရိကန္လူငယ္မ်ားစင္တာ၊ ဒင္းဗားစင္တာျပဇာတ္  

အကယ္ဒမ၊ီ ဒင္းဗားရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ႏွင့္ကိုလုိရာဒို သမိုင္းတို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း  •  အႏုပညာ အေလားထားမႈ  •   

ဖန္တီးမႈဆုိင္ရာအေတြးအေခၚ အေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jennifer Harris 

720-424-8380
cory�dpsk12�org
1550 S� Steele St� 

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
1တန္းမွ 5 တန္း
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 390

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Julia Shepherd 

720-424-0630
c3�dpsk12�org
1551 S� Monroe St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 290

ပုုံမွန္အဆင့္

83% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

84% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

94% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

84% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း



DENVER GREEN ေက်ာင္း 
Denver Green ေက်ာင္းသည္ အနီးအနားရိွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ေရရွည္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို 

အထူးအေလးထားေသာ DPS ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာေတြ႔ထက္လက္ေတြ႔ 

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုငိ္ေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမင့္မားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အနာဂတ္ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ 2-ႏွစ္မွစ၍ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျမင့္မားစြာရရိွခဲ့ေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္လာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရန္ စြမ္းစြမ္းတမံျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာဆရာ/မမ်ားႏွင့္ေသးငယ္သည့္ပညာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 

ပံ့ပိုးေပးရသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ  •  ေယာဂ  •  

ေရရွည္တည္တံ့ေစမႈ အက်ဳးိျပဳ ပညာေရး  •  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး(သခ်ာၤ)  •  စီမံခ်က္အေျချပဳသင္ၾကားေရး  •

စာဖတ္သူႏွင့္ စာေရးသူမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ ဲ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  ေရရွည္တည္တံ့ေစမႈ အေလးထားမႈ  •

စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ား MI-Aut အေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

DENVER ဘာသာစကားေက်ာင္း
သင့္ကေလးသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား တရုတ္ဘာသာစကား၊ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသို႔ 

ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖန္တီးေျပာျပေနသည္ကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကေလးသည္ အရြယ္ 

ေရာက္လာျပီးေနာက္ ႏုငိ္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရိွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတ

စ္ခုကို လုပ္ကိုင္ေနျပီး လုပ္ငန္းအပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ အေရးပါေသာ ကမာၻ႔ကိစၥမ်ားကို တရုတ္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 

စပိန္ဘာသာစကား အသုံးျပဳ၍ ကူညီေပးေနျခင္းကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ၎မွာ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ရိွ အျခားမည္သည့္ 

ေက်ာင္းႏွင့္မွမတူသည့္ မူလတန္းမွ အဌမတန္း ပညာေရး ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတန္းႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအပ္ႏံွရာတြင္ ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈလိုအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
 အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  

သက္ေမြးအရည္အခ်င္း  •  နည္းပညာ  •  သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား( STEM )  •  

စက္ရုပ္ပညာ  •  ဂီတျပဇာတ္  •  ဓမၼေတး  •  တူရိယာသံုးဂီတ  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

AP သင္တန္းမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့် မႈ  •  ႏုငိ္ငံတကာအေလးထားမႈ  •   

ႏွစ္မ်ဳးိသုံး ဘာသာစကား  •  ဘာသာစကား မြန္းမံေရးသင္တန္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဦးေဆာင္ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ား-  
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480
denvergreenschool�com
6700 E� Virginia Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 529

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathy Benzel 

အေနာက္ပိုင္းေက်ာင္းဝင္း( သူငယ္တန္း-2 
တန္းအထိ)- 303-777-0544 
200 S� University Blvd� 
အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္း( 3တန္း- 8 တန္း) 
303-557-0852 
451 Newport St� 
denverlanguageschool�org

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္းမွ မွ 8 
တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 677

ပုုံမွန္အဆင့္

DPS စာခ်ဳပ္

70% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

62% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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ELLIS
Ellis မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကြ ဲျပားျခားနားလွေသာ လူမႈ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားမွလာေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အေစာပိုင္း 

ကေလးဘဝပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ကၽြႏုပ္္တို႔၏ထူးခၽြန္ျပီး ဆုမ်ား 

ရရိွထားေသာ ဆရာ/မမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ ဓါတ္ခြခဲန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အက်ဳးိေက်းဇူးခံစားႏိုင္ၾကမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ၾကားဝင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း (PBIS) ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရပါသည္။ ထို႔အတြက္Ellis ေက်ာင္းအေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အမူအက်င့္ 

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖန္တီးသြားရန္ သံႏိၷဌာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္စကားေျပာ အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  • PLEX မူလတန္းႏွင့္ 

အလယ္အလတ္တန္းစင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္၊ ECE Model 1

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

HIGHLINE အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ အကယ္ဒမီ
Highline အကယ္ဒမီကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ ပုဂၢဳလိ္ေရး၊ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္မႈမ်ားအတြက္ 

အတူတကြႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၏ မတူကဲြျပားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း သာတူညီမွ်ေစသည့္ လူမႈအသိုင္း

အဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ Highline အကယ္ဒမီသည္ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ခုိင္မာေသာ 

ပညာေရးျဖစ္ေစေရးကုိ အေလးေပးသည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမွ လြတ္လပ္ေသာအႏုပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကား 

ေသာ DPS ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထ) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တကိုယ္ေရဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ၊ 

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာဝန္ခံယူမႈတို႔ ေပါင္းစည္းထားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ခ်င့္ခ်နိ္ေတြးေခၚမႈ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္တမ္း  •   

REACH စာရိတၱပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေရး  •  နည္းပညာ  •  အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္  •  စပိန္ဘာသာစကား •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •   

စာေပ၊ သခ်ာၤႏွင့္စပိန္ဘာသာစကားမ်ားအား အုပ္စုဖြ ဲ႔ေလ့လာျခင္း(6-8)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Nichole Whiteman 

720-424-7700
ellis�dpsk12�org
1651 S� Dahlia St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 502

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sarah Verni-Lau 

303-759-7808
highlineacademy�org
2170 S� Dahlia St� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 513

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

39% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



HOLM 
Holm မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Hamilton အလယ္တန္းေက်ာင္းအနီးတြင္ရိွသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားကို 

တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းထိ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ စာေပမ်ားကို ေန႔စဥ္ဖတ္ျခင္း၊ 

တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားဖဲြ႔၍ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သီးသန္႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းအပါအဝင္ သုုံးနာရီ စာေပပို႔ခ်ျခင္းတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ အေျခခံအတန္းမ်ားအားလံုးတြင္လည္း သင္ၾကားမႈမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ 

သင္ၾကားေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမေျပာတတ္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား 

အတြက္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ Holm သည္ နည္းပညာျဖင့္ အထူးအေလးေပးပံ့ပိုးသည္- ဆရာ/

မမ်ားအားလုံးသည္ ေန႔စဥ္သင္ၾကားျပသမႈမ်ားအတြက္ Promethean Boards ႏွင့္ အျခားနည္းပညာသုံး ကိရိယာမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳသည္။ သုုံးတန္း၊ ေလးတန္းႏွင့္ ငါးတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏တစ္ေန႔တာ အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ 

Chromebook တစ္ခုစီရိွလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူလတန္းေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာ မူလတန္းေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားေျပာ အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း  • ကာယပညာ  •  တူရိယာသုံးဂီတ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •

အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  ေက်ာင္းမတက္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း YMCA  •   

MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(သူငယ္တန္း-5တန္း)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- James Metcalfe 

720-424-6350
holm�dpsk12�org
3185 S� Willow St� 

ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ သူငယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 484

ေဝးလံေသာ 
အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ

81% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

73% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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JOE SHOEMAKER ေက်ာင္း
Joe Shoemaker ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ သဘာဝတရားတုိ႔ကို ထိေတြ႔ေလ့လာႏိုင္ေသာ 
စစ္မွန္သည့္ကုိလိုရာဒိုပညာေရးကုိ ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ပုံစံသည္ ခုိင္မာေသာ ေက်ာင္းအဖြ ဲ႔အစည္း၊ စူးစမ္း 
ေလ့လာေရးခရီးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ ပညာေရးတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ Joe Shoemakerအတြင္း 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ခုိင္မာစြာခံစားရျပီး ၎တို႔၏ အလုပ္သည္ ၎တို႔အတြက္ 
အဓိပၸါယ္ရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မျဖစ္ႏုငိ္ေသာရည္မွန္းခ်က္ 
ဟူ၍ မရိွဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ယခင္က ေအာင္ျမင္ႏုငိ္မည္ဟု ယူဆထားသည့္ အတုိင္းအတာထက္မ်ားစြာသာလြန္ 
လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ၾကသည္။ သင္ယူျခင္းသည္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ကၽြႏုပ္္တုိ႔ သိထားျပီး 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကေလးမ်ား၏ သိလိုစိတ္ႏွွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေမြးျမဴေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အငယ္ဆုံး 
သင္ၾကားသူမ်ားမွာ ႏုငိ္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစေရး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြႏုပ္္တို႔စိတ္ကူးရုံသာ 
စိတ္ကူးႏုငိ္ခဲ့ေသာ အနာဂတ္ကုုိသူတုုိ႔ ဖန္တီးႏုုငိ္ဖုုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE)  မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •  သိပၸပံညာ အေလးထားမႈ  •   

စူးစမ္းေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ 

(K-5)  •  MI-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (K-5)   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

LINCOLN
Lincoln မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေနာက္ပိုင္း ဝါရွင္တန္ပန္းျခံပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ရိွသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ သူငယ္တန္းမွ ငါး 

တန္းအထိသမားရိုးက် အစီအစဥ္ႏွင့္ Montessori မြန္တက္ဆိုရီ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ECE မွ ေျခာက္တန္းအထိ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားစံထားေလာက္ေသာပညာေရးကိုသင္ၾကားပို႔ခ် 

ေပးလ်ွက္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးျမင့္မားေစရန္အတြက္ တက္ႂကြေသာ မိဘအသင္းမ်ားမွလည္းပဲြစဥ္ 

အမ်ဳးိမ်ဳးိကို စီစဥ္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ဂီတ  •  ျပဇာတ္  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးခ်တိ္ဆက္မႈ  •  သင္ၾကားျပသျခင္း  •  Montessori မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christine Fleming 

720-423-9333
shoemaker�dpsk12�org
3333 S� Havana St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုိင္ရာေက်ာင္း ေဝးလံေသာ 
အေရွ႕႔ေတာင္ပုိင္းေဒသမူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေ
ရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 409

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Janice Spearman 

720-424-5990
lincoln�dpsk12�org
710 S� Pennsylvania St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 367

ေဝးလံေသာ 
အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

ပုုံမွန္အဆင့္

10% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

17% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

77% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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LOWRY
Lowry မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းထိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏မတူညီေသာ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္တို႔ကို ဂုဏ္ယူ 

က်င္းပေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ သင္ၾကားေရး၊ မွ်ေဝခံစားေရးႏွင့္ ကေလးဘဝ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား 

မ်ားျပားလာ ေစရန္ လႈ႔ေံဆာ္ေပးေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ခိုင္မာသည့္ ပညာေရးအစိီအစဥ္မ်ားကိုပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ယခင္က 

Lowry ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထားေသာေနရာတြင္ တည္ရိွေနျပီး 2002 ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအဆင့္ျမင့္ 

နည္းပညာမ်ားျဖင့္ပံ့ပိုးထားသည့္ ပညာေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း လူမႈအသိုက္အဝန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုခ်က္မ 

တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ  •  အက  •   

စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  သိပၸပံညာေက်ာင္း  •  စကားလုံးမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

ပန္းတုိင္ကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးခ်တိ္ဆက္မႈ   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

MCKINLEY-THATCHER
McKinley-Thatcher ေက်ာင္းသည္ ဝန္းက်င္ရိွ ေသးငယ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မတူကြ ဲျပားမႈႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၏ 

ခိုင္မာေသာအသိစိတ္ကို ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္၍ ေဝဖန္ပုိင္းျခားေတြး ေတာျခင္းကုိအေလးေပး 

ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔မွ ေလ့လာသင္ယူ ႏုငိ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အထူး 

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ား၊ ကာယပညာ၊ 

အႏုပညာ၊ဂီတ၊ အကႏွင့္ အမ်ဳးိမ် ိဴးေသာအသိဉာဏ္ႂကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ သင္ၾကားေပးသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

စာဖတ္ျခင္းသည္ အေျခခံျဖစ္သည္  •  South Platte River ပတ္ဝန္းက်င္ပညာေရးႏွင့္ ဒင္းဗားတိရစာၦန္ရုံတုိ႔ႏွင့္ အက်ဳးိတူ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္  •  လက္ေတြ႔ေလ့လာေရးခရီးဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည့္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •  Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Benjamin Cooper 

720-424-5910
lowry�dpsk12�org
8001 E� Cedar Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 513

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sonia Geerdes 

720-424-5600
mckinleythatcher�dpsk12�org
1230 S� Grant St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 214

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

65% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

26% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

31% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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MCMEEN
McMeen မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားတိုင္း လံုျခံဳမႈ၊ ေလးစားေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမႈရိွေသာ အေကာင္းဆံုး 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ/မမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား 

စံုလင္စြာျဖင့္ တမူထူးျခားေနေသာ ပရဟိတသမားမ်ား၊ သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ပင္ကိုယ္အရ စံျပစိတ္တက္ႂကြမႈရိွသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 

ပင္ကိုဗီဇရိွသူမ်ားကို အားေပးေနပါသည္။ ေန႔ပိုင္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေကာင္းဆံုး သင္ၾကားျပသမႈဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ေက်ာင္းခ်နိ္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးသြားရန္ စိတ္အားတက္ႂကြေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပါရမီရွင္ 

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကိုလုိရာဒိုပညာေရးဌာနမွ ထူးျခားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ အမည္ေပးျခင္းခံရသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ •  အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံမႈမ်ား ကာကြယ္ေရး  •  

ေက်ာင္းသားအခ်နိ္ျပည့္ ေကာင္စီ  •  အိမ္စာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဖြ ဲ႔  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   စူးစမ္းေလ့လာေရး 

ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေက်ာင္းအစီအစဥ္  •  DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္- 

စီမံကိန္းမ်ားက လမ္းေၾကာင္းကို ျပသေပးျခင္း 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
    

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Mary Rose Varveris 

720-424-5520
mcmeen�dpsk12�org
1000 S� Holly St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 702

ပုုံမွန္အဆင့္

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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PLACE BRIDGE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ ရွစ္တန္းအထိ ျပင္းထန္တိက်ေသာပညာေရး 

အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္တြင္ အတန္းတိုင္း၌ အဆင့္ျမင့္သင္ခန္းစာ 

မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဘက္စံု ထူးခၽြန္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 

ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးေသာ ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အားကစားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းအသိပညာႂကြယ္ဝေရး 

အစီအစဥ္ကိုလည္း သင္ၾကားေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ းသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  ဓမၼေတး  •  ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •   

အေထြေထြ ဂီတ  •  ဂီတေတးသြား သင္ၾကားေရး  •  စာၾကည့္တုိက္  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   အရိွန္ျမွင့္တင္စာဖတ္သူ  •  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းကို စိတ္ကူးျခင္း  •  စာဖတ္ျခင္းသည္ 

အေျခခံျဖစ္သည္  •  BRIDGES ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ ပုုိင္းအစီအစဥ္  •  အထက္တန္းေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေပးေရးသင္တန္း  •   

ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  အီတာလီယန္ဘာသာစကား  •  တစ္ဦးစီဆုံးျဖတ္ႏုငိ္ခြင့္မွ တိုးတက္ေစျခင္း (AVID)  •  

ေက်ာင္းသားသစ္စင္တာ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(2-8)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ROCKY MOUNTAIN ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း CREEKSIDE
Rocky Mountain ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း Creeksideသည္ အခမဲ့၊ အမ်ားအစိုးရခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ သူငယ္တန္းအႀကိဳမွ ရွစ္တန္းထိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 

မ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေလးႏွစ္တာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝ ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ႏုငိ္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း 

လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား၊ ျပင္းထန္တိက်ေသာပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ေ 

ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားေပးသည့္အျပင္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တာဝန္သိ ႏုငိ္ငံသားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 

ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား၏ ျမင့္မားေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား 

ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ သူငယ္တန္းအႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ားကို အုပ္စုငယ္္မ်ားဖဲြ႔၍ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  <သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  သိပၸပံညာ  •  မူလတန္းအဆင့္မ်ားအတြက္  

MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •  ေရာေႏွာေပါင္းစည္း သင္ၾကားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Brenda Kazin 

720-424-0960
place�dpsk12�org
7125 Cherry Creek Drive North 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,011

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Caitlin Vaughan 

720-863-8920
rockymountainprep�org
7808 Cherry Creek Drive South 
Bldg� 3-300 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 629

စံႏႈန္း၊ 
ေက်ာင္းသားသစ္

DPS စာခ်ဳပ္

59% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

78% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

74% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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ROCKY MOUNTAIN စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွဆယ့္ႏွစ္တန္းအထိသင္ၾကားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု 

ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တက္ႂကြစြာေလ့လာသင္ယူသူမ်ား၊ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ ေတြးေခၚတတ္သူမ်ား၊ ႏုငိ္ငံ့သားေကာင္းမ်ားႏွင့္ 

လက္ေတြ႔ကမာၻတြင္ ေျခဆန္႔ႏိုင္ၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ
က်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ RMSEL သည္ ဒင္းဗားေဒသ ေက်ာင္းခရို္င္ငါးခုႏွင့္ အက်ဳးိအျမတ္ မရွာေသာ အဖဲြ႕ႏွစ္ခု 

(ျပင္ပခရီးသြားေရးအဖဲြ႕Outward Bound ႏွင့္အမ်ားျပည္သူပညာေရးႏွင့္ စီပြားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ the Public Education and 

Business Coalition) တို႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပညာေရး ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ စူးစမ္းေလ့လာ 

သင္ယူမႈသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား၏ပညာေရး ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ 

ယင္းတို႔အားမည္သို႔အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳမည္၊ မည္သို႔ေပါင္းစပ္သြားမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး ျပင္ပခရီးသြားေရးအဖဲြ႔၏ 

နိယာမစြမ္းအားမ်ားကို ယူေဆာင္ထားပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းသုိ႔
တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အလုပ္သင္အခြင့္အေရးမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

တျပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  တကိုယ္ေရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္ ေစျခင္း (AVID) 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SAMUELS
Samuels မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ယေန႔ကေလးမ်ားကို အနာဂတ္ကမာၻတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ 

ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခ်ာၤပညာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား(STEM)

ဓာတ္ခဲြခန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ Campos EPC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ Samuels ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရွည္ၾကာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးစနစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

Samuels ေက်ာင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားခ်စ္ခင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ မတူကဲြျပားေသာ 

လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူလွ်က္ရိွပါသည္။ ထုိလူမႈအသိုက္အဝန္းထဲတြင္ရိွေသာ ကေလးငယ္္မ်ား 

ပညာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္မိဘမ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဟု သတ္မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္ၾကားတြင္ 

လက္တဲြပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ 

စပိန္ဘာသာစကားသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  STEM ဓာတ္ခြခဲန္း  •  ဒင္းဗားပန္းျခံမ်ား၊ 

အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း  •  ေရာေႏွာေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ- 
Chad Burns 

303-759-2076
rmsel�org
1700 S� Holly St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Cesar Rivera 

720-424-4450
samuels�dpsk12�org
3985 S� Vincennes Court 

ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ သူငယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 479

ေဝးလံေသာ 
အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ

72% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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SLAVENS
Slavens ေက်ာင္းသည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အေလးေပးသင္ၾကားသည္။ ကၽြႏုပ္္တို့သည္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရရိွေရးႏွင့္ ၎တို့၏ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္

အတြက္ေက်ာင္းခရိုင္၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေသခ်ာစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အခ်ဳ ိ႔ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ/

မတစ္ဦးမွ စာေပသင္ၾကားမႈကို အဓိကထား သင္ၾကားျပီး က်န္ဆရာ/မတစ္ဦးက သခၤ်ာ၊ သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးသိပံၸ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို 

အတူသင္ၾကားေပးေသာ တပ္ဖဲြ႕"Platoon" သင္ၾကားနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ 

အထက္တန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည္။ အေစာပိုင္း 

ကေလးဘဝပညာေရး အတန္းမ်ားကိုမူ Stephen Knight အေစာပိုင္းကေလးပညာေရးစင္တာတြင္ သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  STEM  •  

စပိန္ (6-8)  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SOUTHMOOR
Southmoor မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခ ေပးရေသာ အေစာပုိင္း ကေလးဘဝပညာေရးႏွင့္ အခ် ိန္္ျပည့္သူငယ္တန္း 

အပါအဝင္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွငါးတန္းအထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အထူးပါရမီရွင္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္အတြက္တစ္တန္းမွငါးတန္းတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ပညာသင္မႈ 

အတိုင္းအဆကို သတ္္မွတ္ႏိုင္္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ သမားရိုးက် ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းသင္ၾကား 

ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေရးျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးသိပံၸႏွင့္ သိပၸဘံာသာရပ္ 

မ်ားပါဝင္ေသာ ျပင္းထန္တိက်သည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ထားပါသည္။ အႏုပညာ၊ ဂီတႏွင့္ ကာယပညာစေသာ အထူး 

သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း စီစဥ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားအဝင္အထြက္အတြက္ မိုဘိုင္းႏုတ္ ဘြတ္ႏွင့္ အိုင္ပက္ဒ္ 

မ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚကြန္ပ်ဴတာမ်ား ပါဝင္သည့္ နည္းပညာဓါတ္ခြခဲန္းကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ Promethean ဘုတ္ျပားမ်ားကို 

အတန္းတိုင္းတြင္ ထားရိွပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •   

စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Kurt Siebold 
 
720-424-4150
slavens�dpsk12�org
3000 S� Clayton St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 700

PRINCIPAL: Sarina Compoz 

720-424-3930
southmoor�dpsk12�org
3755 S� Magnolia Way 

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 479

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

89% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

88% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

76% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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STECK
Steck မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပညာေရးထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း 

အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားခိုင္မာလာေစရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းရပ္ရြာ အဆင့္ျမင့္ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားသည္ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ သခ်ၤာ၊ သိပၸ ံ၊ လူမႈေရးသိပံၸႏွင့္ စာေပတို႔တြင္  

အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္စုဖဲြ႕ပို႔ခ်မႈဟု ေခၚသည့္ နည္းကို အသံုးျပဳ၍တစ္တန္းမွငါး တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကို အထူးကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ အခ်နိ္ျပည့္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးႏွင့္ 

သူငယ္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ပုိမိုေသးငယ္ေသာ အတန္းအရြယ္အစား (3-5)  •   

အကူ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား(ECE-2)  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

STEELE
Steele မူလတန္းေက်ာင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်တိ္ဆက္ေျဖရွင္းေပးမည့္ ပညာေရး တစ္ခုကို 

ေပးအပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္သည္။ Steele သည္၎တို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခုိင္မာေသာ 

ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ရိွပါသည္။ ၎သည္ လူတုိင္းတြင္ ေျပာဆုိႏုငိ္ခြင့္ရိွေသာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ အတန္းတိုင္းတြင္ ဆရာႏွစ္ဦးရိွျပီး ကေလးအားလုံးအား ပညာ တတ္ေျမာက္ေစေရးကို အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါ 

သည္။ Steele သည္ 5280 မဂၢဇင္းရိွ ထူးျခားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျပီး၊ ဘုရင္ခံ၏ တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ 

ဆုတံဆိပ္ကို လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ Steele ေက်ာင္းသည္ မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္ DPS အာကာသျပခန္းကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  အာကာသျပခန္း  •   

Seed to Table အစီအစဥ္  •  SPREE ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ခ်တိ္ဆက္မႈ   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Robin Kline 

720-424-3870
steck�dpsk12�org
450 Albion St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 361

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Kevin Greeley 

720-424-3720
steele�dpsk12�org
320 S� Marion Pkwy� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 470

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

89% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

88% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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“  ေက်ာင္းတြင္စားရသည့္ ကၽြႏုပ္္၏  
အႀကိဳက္ဆုံး က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ညီညြတ္သည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမွာ 
စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ဖရဲသီးႏွင့္ 

စားျမိန္ရည္ဆမ္းထားေသာ 
သခြားသီးတုိ႔ျဖစ္သည္။”
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STEPHEN KNIGHT အေစာပိုင္းပညာေရးစင္တာ 
Stephen Knight အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးစင္တာ(SKCEE) သည္ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ မူႀကိဳ၊ 

သူငယ္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ သူငယ္တန္းတို႔အတြက္ အဓိကစီစဥ္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ SKCEE ေက်ာင္းသည္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုျခံဳေသာ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ စိတ္တက္ႂကြဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ 

အသိပညာႂကြယ္ဝၿပီး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားသည္ 

လိုင္စင္ရထားသူမ်ားျဖစ္ျပီးအေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ကိုပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဘက္မွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေစပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ေရြ႔လ်ားမႈ  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ေက်ာင္းမတက္မီႏွင့္္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး 

အစီအစဥ္  •  ECE-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ႏွင့္ ECE ပုံစံ 1 စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

UNIVERSITY PARK(တကၠသိုလ္ ပန္းျခံ) 
University Park ေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွ ငါးတန္း အထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူမႈဝန္းက်င္တြင္ 

ဝန္ေဆာင္သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈ ခရီးစဥ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ၊ ေလးစားမႈရိွၿပီး၊ 

တာဝန္သိသည့္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာေအာင္၊ ၾကင္နာေစာင့္ေရွာက္တတ္သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာေအာင္ 

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကေလးမ်ားဘက္စံုဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အားေကာင္းသန္စြမ္း 

လာေစေရး အတြက္ ပညာေပးရန္ သံႏိၷဌာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းကို "ဒင္းဗား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအရိွဆံုး 

ေက်ာင္း" ႏွင့္ ဒင္းဗား၏ ထိပ္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုဟု 5280 မဂၢဇင္းက သတ္မွတ္ခံရသည့္အေပၚ ဂုဏ္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

ျပင္းထန္တိက်သည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အႏုပညာ၊ နည္းပညာ၊ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ 

မတူကဲြျပားမႈမ်ား အေပၚတြင္ တန္ဖိုးထားပါသည္။ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝပညာေရး အတန္းမ်ားကိုမူ Stephen Knight အေစာပိုင္း 

ကေလးပညာေရးစင္တာတြင္ သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  အက  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •   

စင္ျမင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ျပဇာတ္  •  ဦးေႏွာက္အေလးေပး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ခ်တိ္ဆက္မႈ  •   

အိမ္နီးခ်င္း ဝန္းက်င္ရိွစင္တာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  

မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Renee Vanhorn 

720-424-6500
skcee�dpsk12�org
3245 E� Exposition Ave� 

အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းအတြက္ Magnet 
ပညာေရး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ သူငယ္တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 375

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Grant Varveris 

720-424-3410
uparkelementary�org
2300 S� St� Paul St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 431

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

75% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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SOUTHWEST
Castro

CMS ရပ္ရြာလူမႈ အသိုက္အဝန္း ေက်ာင္း

College View

Denison Montessori 

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

Knapp

KUNSMILLER တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာ
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

သခ်ၤာႏွင့္ 
သိပၸဥံီးေဆာင္ေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္း

Munroe

Pascual LeDoux အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း 
အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

Sabin ကမာၻ ့မူလတန္းေက်ာင္း 

Schmitt

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - 
Ruby Hill

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - 
အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမူႀကိဳေက်ာင္း

Traylor အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Valverde
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CASTRO
Richard T� Castro မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္း လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအား 1902 ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ 

သူငယ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ 

စံျပေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။ Castro ေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကေလးမ်ားအား 

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ေပးေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွသည္။ Castro ေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈအရ 

တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကမာၻ႔ 

အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ လုိအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုေအာင္ျမင္ေစရန္မွာ အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ စိတ္ကူး၍ရႏုငိ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

ထူးခၽြန္ေရးအတြက္သာ အာရုံစုိက္နစ္ျမဳပ္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုုပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ  •  

တူရိယာသံုး ဂီတ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  အရွိန္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  စာအုပ္စာေပအေပၚယံုုၾကည္မႈ (Book Trust)  •  

ေန႔စဥ္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CMS ရပ္ရြာလူမႈ အသိုက္အဝန္း ေက်ာင္း
Charles M� Schenck ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမ်ားမွ ငါးတန္းအထိ ႏွစ္ဘာသာသင္ၾကားေရးကုိ အေလးေပး 

သင္ၾကားေသာ Beacon ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ CMS ႏွစ္ဘာသာသုံး ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္ တစ္လမ္းသြား ႏွစ္မ်ဳးိသုံး ဘာသာစကား အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ႏွစ္ဘာသာဝန္ေဆာင္မႈမလုိအပ္ေသာ မိသားစုမ်ား 

အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို ပံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုုံး အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  Art  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  နည္းပညာ  •  Beacon  

ေက်ာင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား  •  တစ္ဦးစီဆုံးျဖတ္ႏုငိ္ ခြင့္မွတဆင့္ တိုးတက္ေစျခင္း (AVID)  •    

အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Robert Villarreal 

720-424-8990
castro�dpsk12�org
845 S� Lowell Blvd�  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 479

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Alejandra Sotiros 

720-424-4300
cmscommunityschool� 
   dpsk12�org
1300 S� Lowell Blvd� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 323

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

31% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

51% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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COLLEGE VIEW
College View မူလတန္းေက်ာင္းသည္  ဒင္းဗားျမိဳ႔ အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ တည္ရိွျပီး Colorado Heights တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႏွင့္ 

အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ College View ေက်ာင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးေနာက္ခံ အမ်ဳးိမ်ဳးိရိွေသာ 

မတူကဲြျပားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထား 

ေလးစားသည့္ ေလးစားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ၊ အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားျပေပးျပီး ယေန႔ 

ေျပာင္းလဲေနေသာကမာၻႀကီး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အခ်နိ္ပိုမိုရရိွရန္တစ္ေန႔တာစာသင္အခ်နိ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ေပးထားပါ 

သည္။  ကၽြႏ္ုတ္ို႔ေက်ာင္းသည္ 21-ရာစုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ မ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ျပီး ရင္ဆိုင္ျပီး 

 ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊  လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္  ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထား 

ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စိတ္ကူးသင္ၾကားျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  

မူလတန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •  Indian အင္ဒီးယန္းအေလးေပးမႈ။ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

DENISON MONTESSORI 
Denison Montessori ေက်ာင္းသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားကို 25ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ Montessori) 

မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ Denison ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

သင့္ကေလးငယ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္အစြမ္းအစမ်ားကို အေလးထားေသာ ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္21-ရာစုတြင္ 

ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပါ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Montessori မြန္တက္ဆိုရီ သင္ရိုး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးစီကို ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ား 

ႏွင့္ေလ့လာမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏုးိသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူၾကဳေိက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ျပဇာတ္  •  Music  •  ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဥယ်ာဥ္  •  အႏုပညာ  • 
နည္းပညာ  •  Montessori 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Shelley Boberschmidt 

720-424-8660
collegeview�dpsk12�org
2675 Decatur St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 452

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathryn Mattis 

720-424-8080
denison�dpsk12�org
1821 S� Yates St� 

Magnetပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 415

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

53% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

45% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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DOULL
Doull မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မတူကဲြျပားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွျပီး ခိုင္မာ 

ေသာ အသင္းအဖဲြ႔စိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ တိုးတက္ 

လာေစရန္ အတြက္ ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ မၾကာေသးမီက Doull ေက်ာင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ စြမ္းေဆာင္

မႈႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ Doull သည္ ECE မွ ငါးတန္းအထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ စပိန္ဘာသာသုံး 

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အရိွန္ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •  ဂီတ  •  စိန္ေခၚမႈအုပ္စုမ်ား  •  

စာၾကည့္တုိက္  •  ဓမၼေတး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ့်မႈ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  ECE အတြက္ စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္၊မူလတ

န္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FORCE
Force မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႔၏ အေနာက္ေတာင္ အရပ္တြင္တည္ရိွျပီးအေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမွ 5-တန္းအထိ 

သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ စြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းျပီး ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈ အားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခံရ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ/မမ်ားကို ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါသည္။ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာရပ္သင္ၾကားမႈမ်ားအျပင္ ဂီတ၊ အႏုပညာ၊  

ကာယပညာႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိပညာၾကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္မ်ား 

သည္ အခမဲ့အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ တိုးခ်႕ဲေလ့လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အစီအစဥ္ 

အမ်ဳးိမ်ဳးိကိုလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားေသာ မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားေသာ အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ   • အႏုပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္ခြခဲန္း  •  

အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ  •  စစ္တုရင္ကလပ္  •  Beacons ပတ္ဝန္းက်င္စင္တာ  •  သခ်ာၤကလပ္  •  ရိွတ္စပီးယားကလပ္  •  

အုပ္စုလုိက္ဖတ္ရႈသင္ၾကားျခင္း  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Jodie Carrigan 

720-424-8000
doull�dpsk12�org
2520 S� Utica St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 
တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 489

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Valerie Burke 

720-424-7400
force�dpsk12�org
1550 S� Wolff St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 573

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

77% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

68% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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GODSMAN
Godsman မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

တာဝန္ႏွင္ဝတၱရားမ်ားကို တြန္းအားေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္စာေလ႔လာေနေသာ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ငါးတန္းအထိ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ Godsman 

ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ခ်နိ္ကို တုုိးခ်႕ဲျဖည့္စြက္ ေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အက၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ 

အားကစား သို႔မဟုတ္ တူရိယာသုံးဂီတကဲ့သို႔ အရည္အေသြး ျမွင့္သင္တန္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏုငိ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္သင္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ •  ဂီတ  •  စာေပႏံွ႔စပ္မႈ  •  GLAD နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (စနစ္တက် 

လမ္းညႊန္ထားေသာ ဘာသာစကား နားလည္တတ္ကၽြမ္းေရးဆုိင္ရာဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈ)  •  တုိးခ်႕ဲထားေသာ စာသင္ေန႔ရက္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

GOLDRICK
Goldrick မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား၏ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 21 ရာစု၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ျမင့္မားေသာ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မတူကဲြျပားမႈကို တန္ဖိုးထားေသာ ေက်ာင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈသဘာဝ၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ 

မိသားစုမ်ားအၾကား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ၾကာရွည္ခုိင္မာေစပါသည္။ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ၿပီးတစ္ဦးခ်င္း 

စီအလိုက္ဂရုတစိုက္ ညႊန္ ၾကားျခင္း၊ တိုးျမွင့္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စာရိတၱ 

လကၡဏာ မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ေပးႏုငိ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Goldrick တြင္ 

ႏွစ္ဘာသာအသုံးျပဳႏုငိ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔သည္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုဟု ယုံၾကည္ထားျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 

တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ခုိင္မာေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူမႈ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ 

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း (TNLI) အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုငိ္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

Goldrick တြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မနက္ျဖန္ကို ဦးတည္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  နည္းပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Priscilla Hopkins 

720-424-7060
godsman�dpsk12�org
2120 W� Arkansas Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 550

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Jessica Ridgway 

720-424-6980
goldrick�dpsk12�org
1050 S� Zuni St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 511

ပုုံမွန္အဆင့္

51% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

61% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

52% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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GRANT RANCH
Grant Ranch ECE-8 ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာ ေစရန္ႏွင့္ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းကို ျပန္၍အက်ဳးိျပဳသူမ်ားတိုးပြားလာ 
ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္စာရိတၱမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးေသာ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ပညာေရးတစ္ခု ကို ပံပိုးေပးထားပါသည္။ 
ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္မႈကို အျမင့္မားဆံုးရရိွေအာင္ 
ပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္ သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားသည္။ ကၽြႏုတ္ို႔သည္ ကေလးတိုင္း၏ပါရမီကို ပ်ဳးိေထာင္ျပဳစုေပးျခင္း အေပၚယံုၾကည္သည္။ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆုိင္ရာလစ္ဟာမႈမ်ားမရိွေစရန္ ေန႔စဥ္တုိးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ား၊ ျပည္နယ္စစ္ေဆးမႈ 
ရလဒ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာ၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ 
သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အံဖြယ္ေျပးပြ ဲ  •  Brain Bowl အစီအစဥ္  •  တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ 
တုိးတက္ေစျခင္း (AVID)  •  တီးဝုိင္း  •  ဘဝအတြက္လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား  •  ပထဝီဆုိင္ရာ အရည္အေသြး 
တုိးတက္ေစျခင္း  •  Art  •  CO2 ကားမ်ားအစီအစဥ္  •  ဖန္တီးမႈဆုိ္င္ရာအေရးအသား  •  အက  •  သင္ၾကားပိုု ့ခ်မႈ  •   
ျပဇာတ္  •  တူရိယာသံုးဂီတ  •  အမ်ဳ ိးသားအငယ္တန္းဂုဏ္ျပဳ အဖြ ဲ႔အစည္း  •  ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  သခ ၤ်ာစြမ္းရည္ •  Newscast 
အစီအစဥ္  •  ပင္လယ္စခန္းအစီအစဥ္  •  စပိန္ ဘာသာစကား  •  ရိွတ္စပီးယား  •  နည္းပညာ  •  အသံပိုင္းဆုိင္ရာ ဂီတ  •   
ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္  •  အရုိင္းသဘာဝအားျဖင့္ ရွင္သန္နည္းမ်ား  •  စူးစမ္းေလ့လာေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •   
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆက္စပ္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္- နည္းပညာစူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ဓာတ္ခြခဲန္း  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

GUST
Gust မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Magnet ပညာေရး 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးမွသည္ ငါးတန္းအထိ ခန္႔မွန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 780 ကို 

သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သမားရိုးက်အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာစကား 

ကို အေလးထားသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေနသည္။ 

ပါရမီရွင္မ်ား magnet ပညာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလုိပါကစာမ်က္ႏွာ 
18 ကုိၾကည့္ပါ။ အဆင့္ျမင့္သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 15 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္စကားသုံး 

တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •  အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Carla Erickson 

720-424-6880
grantranch�dpsk12�org
5400 S� Jay Circle 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 716

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Joanne Lander 

720-424-6560
gust�dpsk12�org
3440 W� Yale Ave� 

ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
သူငယ္တန္း အတြက္ Magnet ပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- E 
CE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 740

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

34% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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JOHNSON
Johnson မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ သင္ၾကားေန ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပိုင္းျခားသိျမင္ေရးႏွင့္ အက် ိဳးျပဳပညာေရးကို သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ 

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း (TNLI) သင္ၾကားေရးကို ပို႔ခ်ေပးျပီး မတူကဲြျပားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး 

ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကသင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတိုးတက္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ ခ်႕ဲထြင္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တကုိယ္ေရသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား စုေပါင္းထား 

သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းဆုိ္င္ရာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း တစ္ခုျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူၾကဳေိက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)   •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ  •   

Beacons အိမ္နီးခ်င္း ဝန္းက်င္စင္တာ  •  ခ်႕ဲထြင္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းအစီအစဥ္မ်ား  •   

တစ္ကိုယ္ရည္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

KAISER
Kaiser မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Bowmar Heights ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို သမားရုိးက် သင္ရိုးညႊန္းတမ္္းျဖင့္ 

ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေပးသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 3 ႏွစ္အရြယ္ကေလး 

ေန႔ဝက္သင္ၾကားမႈႏွင့္ 4 ႏွစ္အရြယ္ကေလး အခ်နိ္ျပည့္သင္ၾကားသည့္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ သူငယ္တန္း 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ငါးတန္းအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးလမ္းစဥ္ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ 

Kaiser သည္အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ၊ ကလပ္အမ်ဳးိမ်ဳးိႏွင့္ DPS 

ရိွတ္စပီးယားပြေဲတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊ ဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •   

21 ရာစုသင္ၾကားေရးစင္တာ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းအစီ အစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အကန္႔အသတ္ ေက်ာင္းမတက္မီ 

အစီအစဥ္  •  ECE ပုံစံ 1 စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ႏွင့္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ MI-Aut 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Elliott Lepert 

720-424-6290
johnson�dpsk12�org
1850 S� Irving St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 393

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Elinor Roller 

720-424-6210
kaiser�dpsk12�org
4500 S� Quitman St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 377

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

26% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

26% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

68% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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KNAPP
Knapp မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗား၏ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ Westwood လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ 

အလယ္တြင္တည္ရိွျပီး အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အဖတ္၊ 

အေရး၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးပညာႏွင့္ သိပၸပံညာရပ္မ်ားကို အေျခခံထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ Knpp ေက်ာင္းသည္ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ အႏုပညာ၊ နည္းပညာတို႔ကိုပါ 

ျမႇင့္တင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •   

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္းအႏုပညာ  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိကဲြျပားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Shane Knight 

720-424-6130
knapp�dpsk12�org
500 S� Utica St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 610

ပုုံမွန္အဆင့္

KIPP sunshine peak အကယ္ဒမီ အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ပဥၥမတန္းမွ စတင္ပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားအပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

KIPP sunshine peak အကယ္ဒမီ အလယ္တန္းေက်ာင္း

82% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

70% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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KUNSMILLER တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္း
Kunsmiller တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွ ဆယ့္ႏွစ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုတီ

ထြင္ဖန္တီးမႈရိွျပီး အႏုပညာေျမာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 

ထိုေက်ာင္းမွ အေသးစိတ္စီမံထားေသာေကာလိပ္ျပင္ဆင္မႈပညာေရးကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 

မ်ားအားလံုးသည္ ဇာတ္ရံု (သီေယတာ) အႏုပညာ၊ 2D နွင့္ 3D ရုပ္ျမင္ အႏုပညာ၊ မီဒီယာ အႏုပညာ၊ တူရိယာႏွင့္ အသံဂီတ၊ 

အကဘာသာရပ္ တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  

ေက်ာင္းအပ္ႏံရွန္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 2017 ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သူငယ္တန္းအဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရးညအ
ခမ္းအနားပြ ဲ တစ္ခုကုိ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 1 တန္းမွ 11 တန္းအထိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 2017 ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏံေွရး အခမ္းအနားပြ ဲ တစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းပုိမုိသိရွိႏိင္ုရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •   

Reggio Emilia သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးေဆာင္သင္ရုိးမ်ား  •

အႏုပညာဆုိင္ရာ  အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈမ်ား  •  တျပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွျခင္း  •

DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္မ်ား- ျပဇာတ္နည္းပညာမ်ား၊ အျမင္ပိုင္းႏွင့္ ဒီဇုိင္းအႏုပညာ၊ ကြန္ပ်ဴ

တာသိပၸဆံိုင္ရာဦးေဆာင္စီမံကိန္း  •  ASCENT  •  အတန္းျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ

2016ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Khristian Brace 

720-424-0200
kcaa�dpsk12�org
2250 S� Quitman Way 

Magnet ပညာေရးေက်ာင္း အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ 
အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းအ
ပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,015

ပုုံမွန္အဆင့္

သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸဥံီးေဆာင္ေရးအကယ္ဒမီ 
သခ်ၤာႏွင့္ သိပံၸ ဦးေဆာင္ေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွငါးတန္းအထိ ပို႔ခ်ေပးေနၿပီးယင္းတြင္ရိွေသာသူမ်ားမွာ 

ေလ့လာသင္ယူသူ၊ ဆရာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေသးစိတ္စီမံထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ 

လိုအပ္သည့္ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ အထူးအေလးေပး သင္ၾကားသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
 အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •   

ဂီတ  •  ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားျခင္း  •  နည္းပညာ  •  DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း ဆက္စပ္ရွာေဖြေပးေရး 

အစီအစဥ္- စီမံကိန္းက လမ္းေၾကာင္းကို ျပသျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ  •  သခ်ၤာအေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Blaire Baldwin 
 
720-424-1310
msla�dpsk12�org
451 S� Tejon St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 215

ပုုံမွန္အဆင့္

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

26% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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PASCUAL LEDOUX အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Pascual LeDoux အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားအေနာက္ ေတာင္ပိုင္းရိွ အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးအတြက္ပထမဆံုး

ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏စင္တာတစ္ခုျဖစ္သည္။ Pascual LeDoux ေက်ာင္းတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ 

ေလ့လာေရးကို ငယ္ရြယ္သူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးစီမံေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ဆုရရိွထားေသာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းအတြက္ ဂုဏ္ယူေနပါသည္။ ယင္းမွာ နားလည္လြယ္ျပီး အေစာပိုင္း သင္ၾကားမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီေအာင္ စီမံထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူငယ္တန္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ 

ျဖစ္ေနေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ECE ကၽြမ္းက်င္သူဆရာ/မမ်ားမွ သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိဘမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 

အေရးႀကီးေၾကာင္း ကို အျပည့္အဝယံုၾကည္ျပီး စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္  

ပါဝင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  ကာယ  •  ေပါင္းစည္းအႏုပညာ  •  iPads ႏွင့္ Promethean 

ဘုတ္ျပားမ်ားအသုံးျပဳႏုငိ္ျခင္း  •  Model 1စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

MUNROE
Munroe မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 530 ခန္႔ကို 

သင္ၾကားေပးေနသည္။ Munroe ေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ Westwood ရပ္ကြက္တြင္တည္ရိွၿပီး 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာသူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားစြာကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္း ေက်ာင္းတစ္ 

ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္  Munroe ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ မိဘမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

အထူးအေလးထားသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံးမူ ၾကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •    

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး 

ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  21ရာစုသင္ၾကားေရး စင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူမႈ 

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း (TNLI) သင္ၾကားေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား 

တိုးတက္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာၾကားျခင္းမရိွသူမ်ားအတြက္ ESL ရင္းျမစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Abigail Brown 

720-424-5230
munroe�dpsk12�org
3440 W� Virginia Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 532

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Leticia Jara-Leake 

720-423-9240
pascualledoux�dpsk12�org
1055 S� Hazel Court 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 272

ပုုံမွန္အဆင့္

ပုုံမွန္အဆင့္

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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ROCKY MOUNTAIN ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း အေနာက္ေတာင္ပုုိင္း
Rocky Mountainၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း အေနာက္ေတာင္ပုုိင္းသည္ အခမဲ့ အစိုးရ ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထ) မူလတန္း 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 4-ႏွစ္တာ 

ေကာလိပ္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ႏုငိ္ရန္အတြက္တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား၊ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ျပင္ဆင္မႈ မ်ားႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုးခ်႕ဲထားေသာ စာသင္ခ်နိ္ႏွင့္ 

ပညာသင္ႏွစ္မ်ား သည္ သိလိုစိတ္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ စပိန္ဘာသာ၊ သိပၸႏံွင့္ အကသင္တန္းမ်ားအျပင္ 

စာေပႏွင့္ သခၤ်ာတို႔ကို အေလးအနက္ထား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရိ ွ

ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားသည္ တာဝန္သိ ႏုငိ္ငံသားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား 

ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထြဋ္အထိပ္ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ဇြလဲံုံ႔လရိွမႈ၊ ထူးခၽြန္္သာလြန္မႈ၊ 

စြန္႔စားမႈႏွင့္ၾကင္နာသနားတတ္မႈ စသည္ တို႔ကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င့္သံုးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာ  •  အက  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •   

သိပၸအံေလးထားမႈ  •  ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SABIN WORLD မူလတန္းေက်ာင္း 
Sabin World မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးမွငါးတန္းထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၸ ံ ပညာေရး (IB)အေျခခံအစီအစဥ္ကိုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။  ကၽြႏုပ္္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ၊ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေသာ၊ ဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဖလွယ္ ၍ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာနားလည္မႈရိွျပီး ေလးစားမႈရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ Sabin သည္ တစ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ နည္းပညာကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီ စနစ္ျဖင့္ 

တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အဖြ ဲ႔လိုက္ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 

လည္း ျဖစ္သည္။ Sabin တြင္ STEM အစီအစဥ္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေခတ္မီ ဓာတ္ခြခဲန္းတစ္ခုရိွျပီးႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ 

အႏုပညာမ်ားကို အသုံးခ်နည္းပညာႏွင့္ စီမံခ်က္အေျချပဳသင္ၾကားနည္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေလ့လာသင္ၾကားေစသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

နည္းပညာ (အျမင္ႏွင့္ ပုံျပဒီဇုိင္း)  •  ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၸ ံ ပညာေရး (IB)  •  တစ္ကိုယ္ရည္ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းႏွင့္ K-5 

ေခတ္မီဓာတ္ခြခဲန္း (အနာဂတ္မ်ဳးိဆက္ STEM ႏွင့္ မီဒီယာအႏုပညာ)  •  MI-SEV စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(K-5)၊ မူလတန္းႏွင့္

အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္မ်ားအတြက္MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Jennifer Reese 

720-863-8920, ext� 2
911 S� Hazel Court
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 3 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 274

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-  Kirsten Frassanito 

720-424-4520
sabin�dpsk12�org
3050 S� Vrain St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 704

ပုုံမွန္အဆင့္

56% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

52% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

79% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

73% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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SCHMITT
Schmitt ေက်ာင္းတြင္ သင္ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားလာျပီး ေအာင္္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတစ္ခုလံုး၏ 

အေလးေပးကိစၥမွာ ျပည္နယ္၏ ဘံု အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္းထန္တိက်မႈ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ 

အျခားရင္းျမစ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကာယပညာ၊ အႏုပညာႏွင့္ ဂီတသင္တန္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔တြင္ေက်ာင္းခ်နိ္ 

ေနာက္ပုုိင္းအစီအစဥ္မ်ားလည္းရိွပါသည္-  SOAR ႏွင့္  SCORES ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသံုးျပဳရန္ နည္းပညာ 

ဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာ 170 ေက်ာ္ႏွင့္ Promethean boardsဘုတ္ျပားမ်ား စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ Schmitt ေက်ာင္းမွ 

ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ ထြက္ခြာသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးျခင္း (TNLI)ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဒုတိယဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကား 

ေလ့လာေရး (ESL) ကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကား အသုံးျပဳေသာ မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကား အသုံးျပဳေသာ အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - RUBY HILL
STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – Ruby Hillႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ ဆရာ/မ 
မ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေရးေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ယက္ အတြင္းရိွ ပုဂၢဳလိ္မ်ားအား မွ်ေဝေပးရန္ စိတ္လႈပ္ရွား 
တက္ႂကြ လွ်က္ရိွပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖြ ဲ႔စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ 
အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔ လူမႈအသိုက္အဝန္း အတြင္းရိွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း
သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ ပညာေရးကုိ 
ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အသက္အငယ္ဆုံးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏုးိျပီး 
ေကာလိပ္သို႔ခ်တီက္ရာ လမ္းခရီးကုိ စတင္ရန္ ေႏြးေထြး၍ အေလးေပးဂရုစိုက္တတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သိလိုစိတ္မ်ားကို တူးေဖာ္ ႏႈ ိးဆြရန္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ စာသင္ခန္းအတြင္း တြင္ ၎တို႔၏ 
အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကို တုိးတက္လာေစႏုငိ္ ေသာေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြစရာ ေကာင္းပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ထူးျခားေသာ 
ဆရာႏွစ္ေယာက္ရိွသည့္ စာသင္ခန္း ပုံစံသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အျပန္အလွန္ အခ်တိ္အဆက္မိသည့္ 
ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  တုုိးခ် ဲ့စာသင္ႏွစ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  
လူမႈေရး/ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈ  •  အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ သခ်ာၤသင္ခန္းစာတြင္ အခ်န္ိပိုသင္ၾကားျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  မူလတန္းအဆင့္ MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  ေကာလိပ္အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Jesse Tang 

720-424-4230
schmitt�dpsk12�org
1820 S� Vallejo St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 392

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Alexa Mason 

720-460-2800
striveprep�org
2626 W� Evans Ave� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း မွ 
4 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 420

ပုုံမွန္အဆင့္

43% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

34% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

92% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

80% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

96



STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း– အေနာက္ေတာင္ပုိင္း မူလတန္းေက်ာင္း
STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – အေနာက္ေတာင္ပိုင္း မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အသက္အငယ္ဆုံးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 

မ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏုးိျပီး ေကာလိပ္သို႔ခ်တီက္ရာ လမ္းခရီးကုိ စတင္ရန္ ေႏြးေထြး၍ အေလးေပးဂရုစိုက္တတ္ 

ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏သိခ်င္စိတ္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ၎တို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 

လႈ႔ေံဆာ္ေပးထားပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တမူထူးျခားေသာ ဆရာ/မႏွစ္ေယာက္သင္ၾကားသည့္ စံျပစာသင္ခန္းသည္ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စုၾကီးဖြ ဲ႔ သင္ၾကားျခင္း၊ အုပ္စုငယ္ဖြ ဲ႔သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားေရးအတြက္ နည္းပညာသံုး

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရးေပးသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ 

သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္တုိ႔တြင္ ေဝဖန္ေတြးေတာျခင္း အရည္အခ်င္း မ်ားအပါအဝင္ 

အရည္အေသြး ဖြ႔ ံၿဖိဳးေရးကို အထူးအေလးေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ သခ်ၤာပညာရပ္တို႔တြင္ 

သင္တန္းခ်နိ္တိုးခ်႕ဲအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  အႏုပညာ  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အဖတ္/အေရး/သခ်ၤာ ဘာသာရပ္တို႔တြင္ အခ်နိ္ပိုသင္ၾကားျခင္း  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းသစ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- ဆံုးျဖတ္ရန ္

720-772-4300
striveprep�org/our-schools
တည္ေနရာ - ဆုံးျဖတ္ရန္    
ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- သူငယ္တန္း မွ 
1 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 100

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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TRAYLOR အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Traylor အေျခခံအကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားစြာျဖင့္ 

ထုံးတမ္းစဥ္လာနည္းမ်ားအတိုင္း အတန္းအဆင့္အလုိက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ 

အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အသိပညာတိုးတက္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည့္ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ခန္းစာကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္သင္ၾကားေပး 

ေနသည့္အႏုပညာ၊ ဂီတႏွင့္ နည္းပညာတို႔တြင္ ကာယပညာႏွင့္ အကပညာတို႔ကို ျဖည့္စြက္ထားေသာ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 

ကေလးဘဝပညာေရးထည့္သြင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသံုး အခ်န္ိျပည့္  

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  DPS ရွိတ္စပီးယား ပြေဲတာ္အဖြ ဲ႔မ်ား  •  တီးဝိုင္းႏွင့္ ဓမၼေတး (4-5)  •   

အသက္ဝင္ေအာင္ေရးသားျခင္း  •  ဒင္းဗား SCORES (ေဘာလုံးႏွင့္ ေရးသားျခင္း)  •  Jump Rope ကလပ္  •  သိပၸအံသင္း  •   

စာလုံးေပါင္းအသင္းႏွင့္ ပန္းတုိင္အား စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းျခင္း  •  McGraw Hill Anthology အတြမဲ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားထားေသာ 

စာဖတ္အစီအစဥ္  •  အေျခခံအကယ္ဒမီ  •  DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ရွာေဖြေပးေရးအစီအစဥ္- 

စီမံကိန္းက ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း    

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

VALVERDE
Valverde မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပုိင္းကေလးဘဝ ပညာေရးကို ငါးတန္းထိ သင္ၾကားေပးေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Valverde သည္ 21-ရာစုတြင္ ကမာၻ ႔အဆင့္တန္းမီ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ ၏ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အေသးစိတ္ေရးဆြထဲားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို ပို႔ခ်လွ်က္ရိွသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရိွျပီး 

ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ ဘက္စုံဖံြ႔ၿဖိဳးေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ လံုျခံဳ ေစာင္ေရွာက္မႈရိွသည့္ ဝန္းက်င္ 

တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နားလည္လြယ္ေသာပညာေရးအစီအစဥ္ကို ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊နည္းပညာ၊ 

ကာယပညာအျပင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာပို႔ခ်မႈအလိုက္ အဆင့္ျမွင့္ထား 

ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း•  အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အႏုငိ္အထက္ျပဳက်င့္မႈ ကာကြယ္ေပးေရး  •  

အဆင့္လုိက္စာေပဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  သင္ၾကားျခင္းဥယ်ာဥ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  

အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား (PBIS)  •  နည္းပညာ  • ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိ

င္းအစီအစဥ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ် မႈ  •  ECE-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(ECE)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Dawn Carrico 

720-424-3480
traylor�dpsk12�org
2900 S� Ivan Way 

Magnetပညာေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 480

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Andrew Schutz 

720-424-3250
valverde�dpsk12�org
2030 W� Alameda Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 299

Magnetပညာေရးေက်ာင္း

ပုုံမွန္အဆင့္

34% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

40% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

23% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

27% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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မိသားစုမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း
လူထုအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးျခင္း  
ပညာေရးဆုိင္ရာ ရုပ္သံအစီအစဥ္ EDUCA TV ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ပါ။ 
သင့္ကေလးအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုငိ္ေရးအတြက္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွစ၍ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ ဆက္စပ္ေနေသာ ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အမ်ဳးိမ်ဳးိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူပါ။

EDUCADPS.ORG  n  EDUCA@dpsk12.org  n   facebook.com/EDUCA.DPS

ေလလႈငိ္းမွတဆင့္သိရိွႏုငိ္ျခင္း
ဖန္သားျပင္ေပၚမွတဆင့္ 

သိရိွႏုငိ္ျခင္း
ပုံႏွပိ္စာလုံးမ်ားေပၚမွတဆင့္ 

သိရိွႏုငိ္ျခင္း
တနဂၤေႏြ- ၾကာသပေတး၊ ညေန 5 - 6 နာရီ  

(စပိန္ဘာသာစကား)

ေသာၾကာေန႔ - ညေန 5 - 6 နာရီ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာစကား)

SUPER ESTRELLA 1090AM

တနဂၤေႏြေန႔  နံနက္ 6 - 7 နာရီ
LA TRICOLOR 96�5

JOSÉ 92�1

ေန႔စဥ္၊  နံနက္ 8 နာရီ ႏွင့္ ညေန 7 နာရီ  
(အဂၤလိပ္ဘာသာစကား)

နံနက္ 8:30 နာရီ ႏွင့္ ညေန 7:30 နာရီ  
(စပိန္ဘာသာစကား)

DPS TV, COMCAST CH 22
တနဂၤေႏြေန႔၊  နံနက္ 5:30 - 6 နာရီ

UNIVISION 50/UNIMÁS 14

EDUCA သတင္းစာကုိ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ 

အြန္လိုင္းေပၚမွလည္းေကာင္း ဖတ္ရႈႏုငိ္ပါသည္။ 

စက္တင္ဘာ၊ ႏုဝိင္ဘာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ 
ေမလတုိ႔၏ ထုတ္ေဝမႈအသစ္မ်ားကို 

ရွာေဖြဖတ္ရႈပါ။



NO TERM CONTRACT
NO CREDIT CHECK
NO INSTALLATION FEE
IN-HOME WiFi INCLUDED

9.95
PER MONTH + TAX

$

APPLY NOW AT 
InternetEssentials.com       1-855-814-4372

LEARN MORE. DO MORE. SHARE MORE.

Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price 
applies to a single outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation, if a customer is determined to be no longer eligible for the program 
but continues to receive Comcast service, regular rates will apply. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. Call 1-855-846-8376 for restrictions and 
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2016 Comcast. All rights reserved. Internet Essentials is a program to provide home Internet service for families. It 
is not a school program, and is not endorsed or required by your school. Your school is not responsible for Internet Essentials accounts. IE_NSLP_FLY_0816

Internet EssentialsSM from Comcast brings 
affordable, high-speed Internet to your 
home and greater access to what’s important 
to you. You may qualify if you have at least 
one child who is eligible for the National 
School Lunch Program or if you receive HUD 
housing assistance.
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