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အခ်နိ္ကတည္းကပင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏုငိ္သည္။ ဤထုတ္ေဝမႈသည္ DPS ေက်ာင္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးပါဝင္္သည့္ ျပည့္စုံေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ 
တစ္အုပ္ျဖစ္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ DPS အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ တဆင့္ခံေၾကာ္ျငာမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ တာဝန္မရိွပါ။ 
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DPS 
ဒင္းဗား အစုိးရေက်ာင္းမ်ား 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းေပါင္း 200 ေက်ာ္မွာ 
ကုိလိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒင္းဗားစီရင္စုႏွင့္ 
ျမိဳ ႔ေတာ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 
ဖြင့္လွစ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ECE 
အေစာပိုင္း ကေလးဘဝပညာေရး 
ECE ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး အသက္ 3 ႏွစ္ႏွင့္ 4 ႏွစ္ၾကား 
ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းအစီအစဥ္ 
မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 

GT 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားအစီအစဥ္
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစေရးအတြက္ 
အထူးအစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔၏ထူးျခား 
သည့္ အရည္အေသြးမ်ား၊ အစြမ္းအစမ်ား၊ အလားအလာ 
မ်ားျဖင့္ သိသိသာသာထုတ္ေဖာ္ျပသေနသည့္ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအတြက္ ပညာေရးလုုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။

HGT 
အဆင့္ျမင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 
ပါရမီရွင္ေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္
သမားရိုးက် စာသင္ခန္းျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွႏုိင္သည့္ 
တမူထူးျခားသည့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္
မ်ား၊ ပညာေရး အရည္အေသြးမ်ားရိွသည့္ေက်ာင္းသူ/သား 
မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုုျဖစ္သည္။

ELA  
အဂၤလိပ္သာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ ဘာသာစကားတစ္ခုကုိ 
ေျပာၾကားသည့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

SPF  
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ မူေဘာင္
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးခံရ၍ မူေဘာင္ 
အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အညႊန္းကိန္းအလုုိက္ ရမွတ္ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္အေထြေထြစြမ္းေဆာင္ရည္ပုုိင္း 

အဆင့္သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

DPS အား တေစ့တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

92,000+
 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

2009 ခုႏွစ္မွ စတင္၍  
ဘြ ဲ႔ရေက်ာင္းသူ/သား 

အေရအတြကတ္ိုးတက္လာမႈႏႈန္း 

35% ရိွသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ 
အျခားဘာသာစကား  

တစ္ခုကို ေျပာၾကားသည္ ့
 ေက်ာင္းသူ/သား

 46% ေက်ာ္  
 ရိွပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ/ 
သားမ်ားေျပာၾကားေသာ  

မတူညီေသာ  
ဘာသာစကားအမ် ိဳးေပါင္း

180
 ေက်ာ္ရိွပါသည္။

ခန္႔မွန္းေျခ
ေက်ာင္းေပါင္း 

200

ခရုိင္က စီမံခန္႔ခဲ ြသည့္ေက်ာင္းမ်ား
DPS ႏွင့္ ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕မွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္၊ 
ႀကီးၾကပ္ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္
 
› အထူးပညာေရးေက်ာင္ းမ ်ာ း
သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ သီးျခားသင္ၾကားမႈပံုစံ 
သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေလးေပးၿပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တူညီရာ စိတ္ဝင္စားမႈနယ္ပယ္အလုိက္ 
သင္ၾကားျပသျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအနီးဝန္းက်င္ျပင္ပတြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳပိုု ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေထာက္ပ့ံေပး 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
›ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္ းမ ်ာ း  
ကုိ DPS ပညာေရးဘုုတ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ကုုိလုုိရာဒုုိပညာေရး 
ဌာနတုုိ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ၎တုုိ႔သည္ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ အပုုိင္း၊ 
အခ်န္ိဇယားႏွင့္ အသုုံးစရိတ္လ်ာထားမႈ အပုုိင္းတုုိ႔တြင္ 
ေက်ာင္းသားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ အေကာင္းဆုုံးျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ ေျပာင္းသာျပင္သာ ပုုိရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ထား 
ပါသည္။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား)
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ထားေသာ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္

›  ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား) အားလုံးသည္ 
DPS ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕၏ တာဝန္ခံမႈေအာက္တြင္ရိွၿပီး 
ေက်ာင္းခရုိင္မွစီမံသည့္ ေက်ာင္းမ်ား နည္းတူ 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာၾကရသည္။
 
› ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း 
အေျချပဳမူဝါဒမ်ားကုိ လြတ္္လပ္စြာ စီစဥ္ေရးဆဲြပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။
 
› အခ်ဳ ိ႔ေသာ ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) 
သည္အိမ္နီးခ်င္း ရပ္ကြက္နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ 
တာဝန္ယူၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္ 
တစ္ခုအတြင္းရိွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

လြယ္ကူေသာ အကိုးအကားလမ္းညႊန္

ေက်ာင္းအမ် ိဳးအစားမ်ား
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ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္
ေက်ာင္းအမ် ိဳးအစားမ်ား

ကာလတုိျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ပါသည္။

› ဒီပလုိမာအပ္ႏွင္းေရး၊ ဉာဏ္ရည္မတူညီေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္  အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး၊ အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားေရး 
စစ္ေဆးမႈသင္တန္းမ်ား၊ တေက်ာ့ျပန္တက္ေရာက္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစံုသင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ 
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး 
အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပိုးေပး 
ပါသည္။

› ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ အမ်ားဆုံး လက္ခံထားေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ။ 

ေက်ာင္းအမ် ိဳးအစားေလးမ် ိဳးမွာ-

› ကာလတုိ အထူးပညာေရးလမ္းေ ၾကာင္းမ ်ား
ဆုိ င္ရာ ေက်ာင္ းမ ်ာ းမ ွ

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၊ 
အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈ အထူးလုိအပ္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကဲ့သို႔ သီးျခား  ေက်ာင္းသူ/သား 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူးပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

› ပညာေရးလမ္းေ ၾကာင္း အမ် ိဳ းမ ် ိဳ း 
စင္တာမ်ားသည္ 

 ေလးနက္တိက်သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာႏွင့္ အမူအက်င့္
ဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္စာ 
ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနသည့္ အသက္ 16 မွ 18 ႏွစ္အၾကား 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

› ထိေတြ ႔ဆက္ဆံမ ႈ  စင္တာမ်ားသည္ 

ေက်ာင္းၿပီးရန္ 100 ခရက္ဒစ္ရမွတ္အတြင္းက်န္ရစ္ေနေသာ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ အသက္ 18 မွ 20 ႏွစ္ ၾကား 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားအရိွန္ျမႇင့္ ေလ့လာမႈသင္တန္းမ်ားျဖင့္ 
ပ့ံပုိးေပးသည္။

› ကာလတုိ လမ္းေ ၾကာင္းမ ်ားဆုိ င္ရာ ခ ်ာတာ 
(ကုိယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ ်ာ း) သည္

အထူးစီစဥ္ထားသည့္ ေလးနက္တိက်သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ပ့ံပိုိးမႈမ်ားေပးသည္။
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ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပ 
အေျခခံမူေဘာင္အား နားလည္ေစျခင္း

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပအေျခခံမူေဘာင္ SPF သည္ 
မည္သည္ကို တိုင္းတာေပးသနည္း။
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ၎၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးပုံကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရာ၌ 
DPS အေနျဖင့္ မတူညီေသာ နယ္ပယ္ေျခာက္ခုကိုၾကည့္ရႈေလ့ရိွသည္။

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

› ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အခ်နိ္ႏွွင့္အလိုုက္ တိုုးတက္လာမႈ(ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ)-  
တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျပည္နယ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ တိုုးတက္မႈ 

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

› တန္းတူညီမွ်မႈ- ေနာက္ခံဇစ္ျမစ္၊ လူမ် ိဳး သိုု႔မဟုုတ္ သန္စြမ္းမႈအေပၚ အေျခမခံဘဲေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပံုု

› အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစမ္ႈ(အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း)-  
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္အထက္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား  ျပင္ဆင္ေပးေနပ

› အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ (ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ) 
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတိုု႔အတြက္ အခ်နိ္ႏွင့္အမွ်အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးပုံ

ဝက္ဘ္- spf�dpsk12�org
အီးေမးလ- spf@dpsk12�org
 
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မူေဘာင္ (SPF) ကိုအသုံးျပဳသည္။ ယင္းမူေဘာင္သည္ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ တုိးတက္ရန္ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘ 
မ်ားထံ အဖိုးတန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 

ယင္းကိရိယာသည္ မိဘမ်ားမွ မည္သည့္ေက်ာင္းသည္ ၎တို႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏုငိ္ေသာ နည္းနာမ်ားအနက္မွတစ္ခုလည္းျဖစ ္
သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အနီးဝန္းက်င္တြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းကို စတင္ၾကည့္ရႈရန္ 
တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
အခ်နိ္အတုိင္းအတာတစ္ခုုအတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ မည္သိုု႔ စြမ္းေဆာင္ေနပါသနည္း။။ 
ဥပမာ-စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ မည္မွ် ရိွပါသနည္း။

ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိ္သည္မွာ အဘယ္နည္း။  
ႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမည္သုုိ႔လ့ုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ 
ဥပမာ- ႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္းအထက္တန္း ေက်ာင္းေအာင္ျမင္သူဦးေရ တိုးလာျခင္း/ ေလ်ာ့လာျခင္း

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပအေျခခံမူေ

ဘာင္ (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( 80 မွ 100%) အထိ- ေက်ာင္းသည္ 
ပညာေရးတုိးတက္မႈ၊ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ၊ မိဘမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အလြန္ ေကာင္းမြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္သည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိျပည့္မီျခင္း (51မွ 79%) အထ-ိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ 
စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းေသာ္ လည္း တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း(40 မွ 50%)အထ-ိ ေက်ာင္းသည္ 
လုုပ္ႏုုငိ္ေသာအေျခအေနမ်ားေလာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ ျခင္းမရိွဘဲ 
တုိးတက္မႈအတြက္ အေလးေပးရမည့္ နယ္ပယ္အနည္းငယ္ရိွသည္။ 
“ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း”ဆိုသည္မွာ DPS သည္ အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး 
တိုးတက္လာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း (34 မွ 39%)အထ-ိ 
ေက်ာင္းသည္ အေလးေပးရန္လိုအပ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ ရိွသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ DPS 
သည္ေက်ာင္းကို ပံ့ပုိးရန္အတြက္ အပုိ ထပ္ေဆာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို မၾကာခဏ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ 

တိုုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း-(0 မွ 33%)အထိ- ေက်ာင္း၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေအာက္ သိသိသာသာေရာက္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ 
ပံ့ပိုုးမႈမ်ားလိုုအပ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေအာင္ျမင္တိုုးတက္လာေစရန္ 
လိုုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု အျမန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ DPS 
မွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုုးမႈမ်ား အစဥ္တစိုုက္ျပဳလုုပ္ေပးမည္။ 
အခ်ဳ ိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ဆက္တိုုက္ က်ဆင္းေနပါလွ်င္ 
DPS မွ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုု လိုုအပ္သလိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပညာေရးဘုုတ္အဖဲြ႕တိုု႔မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းပညာေရးအသိုုက္အဝန္းတိုု႔၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု အေကာင္းဆံုုးျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအား ျပန္လည္စတင္ရန္ လိုုအပ္လိမ့္မည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ေကာင္း 
ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္ပါသည္။

2016 SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ SPF အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံကို အသုံးျပဳ၍ ဤေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ပုံ၏အေပၚဆုံးအပိုင္းသည္ ေက်ာင္း၏ “အေထြေထြ” 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပသည္။ ေအာက္ဆုံးအပိုင္းသည္ 
“ေက်ာင္းသူ/သား၏ပညာေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ”ကုိျပသည္။ 
ဤအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္ကေလးအတြက္ 
မည္သည့္ေက်ာင္းမွာ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္ကိုု 
ဆံုုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ။

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
ေက်ာင္းသူ/သား၏ ပညာေရးဖြ႔ ံျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ေက်ာင္း၏အေထြေထြအဆင့္သတ္
မွတ္ခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ အညႊန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဖြ႔ ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
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 ၿပီးခဲ့ေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က႑တစ္ခုုစီတြင္ ေက်ာင္းမွ ရရိွသည့္ ရမွတ္ပမာဏအေပၚအေျခခံ၍ 
သတ္္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

63% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ပညာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 21 ရာစုုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ DPS မွ ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား (CAS) အား 
အသံုုးခ်လ်က္ရိွပါသည္။

› ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ အတန္းတစ္တန္းဆီတိုုင္းတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမည့္ 
အရာမ်ားကိုု ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သင္ယူေလ့လာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ 
ေရွ႔ဆက္လာစဥ္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာေရး 
ႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္တိုု႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ လိုုအပ္သည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ကၽြမ္္းက်င္မႈမ်ားကိုု 
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

› ပိုုမိုုနက္ရိွဴင္းစြာ နားလည္ေစရန္ အေလးေပးပါသည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ အေရးပါသည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတိုု႔အား တိုုးတက္လာေစရန္  အေလးေပးပါသည္။ 
 စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းကိုုေက်ာ္လြန္၍ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္းကိုု 
ျပဳလုုပ္လာႏိ္ုုင္ေစရန္ ႏွင့္ အတန္းတစ္တန္းစီအလိုုက္ အေရးအႀကီးဆံုုးေသာ အတတ္ပညာမ်ား နက္နက္နဲနဲ 
နားလည္ေစရန္ စိန္ေခၚမႈျပဳပါသည္။

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ကိုုလိုုရာဒို ုပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတိုုင္းတာခ်က္နည္း လမ္းမ်ား (CMAS) မွာ ကိုုလိုုရာဒုိ ျပည္နယ္ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကိုုလိုုရာဒိုု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုုက္ညိွထားသည့္ CMAS သည္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ လိုုအပ္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ေသာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတိုု႔အေပၚ အထူးအေလးေပးပါသည္။

›  ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာေရးတိုုးတက္မႈရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ DPS မွ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္ 
လမ္းမွန္တြြင္ေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ 21 ရာစုုအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ (CMAS) ကိ္ုု 
အေထာက္အကူျပဳ ထားသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးတိုုးတက္မႈမ်ားကိုု တိုုင္းတာရန္ ကြ ဲျပားသည့္ 
တိုုင္းတာမႈပံုုစံတစ္ရပ္အား လိုုအပ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကိုု လိုုအပ္သလိုု ခ်နိ္ဆ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

›  အေလးေပးအာရံုုစိုုက္ရန္အပိုုင္းမွာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။  
(CMAS) သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သည္အထိ အတန္းတစ္တန္းၿပီး တစ္တန္း 
ေရွ႔ဆက္သြားစဥ္ တိုုးတက္မႈကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးၿပီး တိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုုင္းမ်ား 
ကိုုလည္း ေဖာ္ထုုတ္ေပးသည္။ စံႏႈန္းမ်ား ပိုုမိုုျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာ အဓိ္ပၺါယ္ရိွသည့္ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကိုု အခ်နိ္မွန္ အစဥ္တစိုုက္ ျပဳလုုပ္ေပးရန္မွာ 
အေရးႀကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားတိုုင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားတိုုင္းတြင္ ပါရမီႏွင့္ 
အစြမ္းအစရိွၿပီး ၎တိုု႔အား အေကာင္းဆံုုး ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစမည့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ္ုု ရရိွပိုုင္ခြင့္ရိွသည ္
ဟုု ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔က ယံုုၾကည္ပါသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားတိုု႔ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစရန္ လိုုအပ္သည့္ ပညာေရးအသိသညာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ 
အတတ္ပညာမ်ားကိုု ႂကြယ္ဝေစမည့္ ကမာၻအ့ဆင့္မီ ပညာေရးကို ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္သင့္ ေက်ာင္းသူ/သား၏ ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုုပ္္တိုု႔က 
တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သင့္ကေလးပညာေရးအား သင္မွ မည္သိုု႔ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္သည္တိုု႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား သိလိုုပါက၊ standards�dpsk12�org သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ စစ္ေဆးေရးဆိုုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ မြမ္းမံမႈမ်ား အပါအဝင္ CMAS ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုုသည္မ်ားရိွပါက standards�dpsk12�org/
assessments သိုု႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းမ်ားကို 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပးသည့္ 
ပံုုစံေျပာင္းလဲမႈရိွပါသလား။
 
2015 ခုုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔တြင္ SPF မရိွခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းမ်ားမည္သိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုု ျပသရန္ 
သတင္းအခ်က္လက္ လံုုလံုုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ 
TCAP မွ CMAS သိုု႔ ေျပာင္းခဲ့သည့္အခ်နိ္မွစ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေက်ားင္းသူ/သားမ်ား မည္သိုု႔ 
လုုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎တိုု႔၏ တိုုးတက္မႈကို ျပသရန္ 
လံုုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔တြင္ 
ယခုုရိွေနခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္ကို ေျဖရွင္းသည့္ ဒင္းဗား 2020 
ရည္မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ကၽြႏုုပ္္တိုု႔မွ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံမူေဘာင္
သိုု႔ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုုင္ရာ အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္အား 
ထပ္မံ ထည့္ေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ယခုုအခါသမယတြင္ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္အသားအေရာင္ရိွေသာ  
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ ဆင္းရဲေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ာ၊ဘာသာစကား ကြ ဲျပားေသာေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းေသာေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကိုု 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပိုုမိုု၍ တာဝန္ယူမႈ 
ရိွလာျပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားတိုုင္းအား 
ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ အုုတ္ျမစ္ ခိုုင္မာေစေရး 
ရည္မွန္းခ်က္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 
အေစာပိုုင္း ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈအစီအစဥ္ေပၚ
တြင္ အေလးေပးသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွစ္ဆခန္႔ပင္ 
ဆတိုုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ေက်ာင္းသူ/
သားသစ္မ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ မိဘမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ
ရရိွေစေရးႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုုင္ရာ 
အညႊန္းကိန္းမ်ားေအာက္တြင္ မိဘမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစေရး၊ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္အပ္ႏံွေရးဆိုုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို 
ေပါင္းစည္းခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံမူေဘာင္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္
spf�dpsk12�org သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္
ျပအေျခခံမူေဘာင္ကို 
နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။
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2021 အတန္းအတြက္မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ 
အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ 
ၿပီးေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
21 ရာစုအတြက္လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ အေလးအာရံုျပဳနည္းအသစ္
DPS အေနျဖင့္ ဒင္းဗားစီမံကိန္း 2020 ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ - ေက်ာင္းသူ/သားတုိင္းသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအတြက္ 
အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 2021 အတန္းမွ စတင္၍ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပုိ၍နီးကပ္လာျပီျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ သခ်ာၤ၊ သိပံၸ၊ လူမႈသိပံၸပညာရပ္၊ ဝိဇၹာ၊ကာယပညာႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာ 
မ်ားပါဝင္ေသာ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ သင္ရုိးတစ္ခုျဖင့္ ဆက္လက္သင္ၾကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္ရုိးမ်ားၿပီးေျမာက္သြားပါက ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏အဂၤလိပ္ႏွင့္ သခ်ာၤဘာသာ အရည္အေသြးမ်ားကို အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား 
ရရိွေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပသရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား ျဖင့္ DPS ဒီပလိုမာသည္ မည္သည့္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 21 ရာစုအတြက္ျပင္ဆင္ေပးသြားမည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီရိွ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တေျပးညီျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သီးျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ (ICAPs) ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
၎တို႔၏ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္ လိုအပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုငိ္သည့္ သင္ရိုးမ်ားကို 
သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည့္အခ်နိ္တြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ႏုငိ္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။
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ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးႏွင့္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး

1� သုေတသန
သင္စိတ္ဝင္စားႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ။ သင္ေနရာရရိွရန္ 
ေသခ်ာသည့္ သင္ေနထိုုင္ရာနယ္ေျမအတြင္းေက်ာင္းမ်ားကိုု အရင္စၾကည့္ပါ။ 
(schoolmatch�dpsk12�org) တြင္ ရရိွႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးလမ္းညႊန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းတဲြစပ္မႈလမ္းညႊန္ကို အသံုုးျပဳပါ။ ႏိုုဝင္ဘာလ 9 ရက္တြင္ ေက်ာင္းေကာင္းႏွင့္ 
ေဒသဆိုုင္ရာေက်ာင္းမ်ားျပသပဲြအား တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဆီသိုု႔ 
အခ်နိ္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုုင္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

2� ဦးစားေပးေရြးျခင္း
သင္ ့ဦးစားေပး ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းကို အဆင့္လိုုက္ ေဖာ္ျပၿပီး ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္
ပံုုစံကို  ျဖည့္စြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါေစ။

3� အၿပီးသတ္ျခင္း
2017 ခုုႏွစ္ 5 ရက္ေန႔တြင္ သင္၏ ဦးစားေပး ေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းကို အဆင့္လိုုက္ 
ေဖာ္ျပၿပီး ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေဖာင္ပံုုစံကို  ျဖည့္စြက္ပါ။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ 
၎တိုု႔ေနထိုုင္ရာ နယ္ေျမရိွေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအတြင္းရိွ 
ေက်ာင္းမ်ားကိုုလည္း ဦးစားေပးတက္ေရာက္လိုုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပႏိုုင္သည္။

4� တင္သြင္းျခင္း
ေဖာင္ပံုုစံကို လက္မွတ္ထိ္ုုးျခင္းႏွင့္ ေန႔စဲြတတ္ေပးၿပီး 2017 ခုုႏွစ္ 31ေန႔တြင္ 
တင္သြင္းပါ။ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမိဘမ်ားဆိုင္ရာဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္ 
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္လႊာကို ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ေပးရန္ လက္ရိွ ဒင္းဗား 
အစိုးရေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စာရြက္ျဖင့္ ပံုစံမ်ားကို 
မည္သည့္ DPS ေက်ာင္းမဆို၌ တင္ျပႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရံုး (Choice and Enrollment Services office)၊ လိပ္စာ 3131 
N�Eliot St�(North High School အထက္တန္းေက်ာင္းေဘး) သို႔မဟုတ္ Evie Dennis 
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္းရိွ  4800 Telluride St�, Building 5 သုိ႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ား

သင့္ျပကၡဒိန္တြင္ 
အမွတ္အသားျပဳထားပါ- 

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈကာလမွာ 
ဇန္နဝါရီလတြင္စတင္မည ္

ျဖစ္သည။္ 2017 ခုုႏွစ္  
5 ရက္မွ 31 ရက္ထိ

ထိုု႔ေနာက္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕မွ သင့္ကေလးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးစားေပး 
ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းအား၎တို႔၏ ေနရာလြတ္ရရိွႏိုုင္မႈ၊ ေက်ာင္းခရိုုင္မွ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ေမြးခ်င္းညီကိုုယ္ေမာင္ႏွမမ်ားတက္ေရာ
က္ေနရာေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ ဦးစားေပးျခင္း)ႏွင့္ ခ်င့္ခ်နိ္ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ရရိွႏိုင္သည့္ေနရာထက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားပိုမ်ားေနေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားအတြက္၎တို႔က်ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းအား 
မဲနံပါတ္စနစ္ျဖင့္ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုုံး၎
တို႔အႏွစ္သက္ဆံုး ေက်ာင္းတြင္ ေနရာရပါက အပ္ႏံွေပးမည္ျဖစ္သည္။

2017 ခုႏွစ္၊ မတ္လအလယ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားက ၎တို႔ထံ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မည့္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားလံုးသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ စာရင္းရိွပါကလည္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား ရရိွလိုုပါက schoolchoice@dpsk12�org သိုု႔ 
အီးေမးလ္ပိုု႔ပါ။

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္- SchoolChoice�dpsk12�org
ဖုန္း- 720-423-3493

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုုးသည္ ၎တိုု႔ ေနာက္ခံဇစ္ျမစ္မွာ မည္သိုု႔ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ ဒင္းဗားျမိဳ႔မည္သည့္အပိုုင္းတြင္ေနထိုုင္သည ္
ျဖစ္ေစ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ပညာေရးကို ရရိွပိုုင္ခြင့္ရိွသည္ဟုု ဒင္းဗားအစိုုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ယံုုၾကည္ထားပါသည္။  
သိုု႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိအား သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ 
မည္သည့္ ေက်ာင္းသူ/သား မဆို ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ေနထိုုင္ရာနယ္ေျမရိွ ေက်ာင္းမ်ားကို သိရိွရန္  
schoolfinder�dpsk12�org သိုု႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ မိသားစုုမ်ားမွ ၎တိုု႔ ကေလးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းအတြက္ ဦးစားေပးေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းကို 
သတ္မွတ္ထားေသာ အပ္ႏံွမႈပံုုစံအား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေနာက္တြင္ DPS မွ မိသားစုုမ်ား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ၊ 
ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈဆိုုင္ရာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရရိွႏိုုင္သည့္ ေက်ာင္းေနရာလြတ္တိုု႔အေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုု ခဲြတမ္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တိုု႔ ႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တက္ႏိုုင္မည့္ အေရအတြက္ကို အမ်ားဆံုုးျဖစ္ေစရန္ DPS ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ကို း ပံုုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 2017-18 
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး ရာသီမွာ 2017 ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 5 ရက္ေန႔မွ 31 ရက္ေန႔အထိျဖစ္သည္။
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ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္-
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

› သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
၎တိုု႔ ေနထိုုင္ရာနယ္ေျမပိုုင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ 
ဖိုု႔ရာ ေနရာတစ္ေနရာရရိွရမည္ဟုု အာမခံပါသည္။ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ မိမိတက္လိုုရာ 
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုုင္ရမည္ဟုု အာမမခံေသာ္လည္း 
ယင္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းတြင္ 
ေနရာတစ္ေနရာရရိွမည္ဟုု အာမခံပါသည္။

›အကယ္၍ သင့္ကေလးကို ေနထိုုင္ရာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ 
ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ေစလိုပါက သင္၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ 
ပံုစံတြင္ နံပါတ္-၁ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ အလြယ္တကူ စာရင္းေပး 
လိုက္ရံုသာ ျဖစ္ပါသည္။

›ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားကို သူတို႔ အထူး ေရြးခ်ယ္လိုေသာ ေက်ာင္း၌၊ 
ေနရာထိုင္ခံု ရိွပါက ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ သင္က အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းကို နံပါတ္-1 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းအျဖစ္ သင္၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ 
ခြင့္ပံုစံတြင္ မေဖာ္ျပပါဘဲသင့္ကေလးသည္ သင္၏ အျခား 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုခုတြင္ 
တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေနပါက၊ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း နယ္နိမိတ္ 
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ အာမခံခ်က္ အခြင့္အလမ္း 
ကိုဆံုးရႈ ံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

› အခ်ဳ ိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာ 
ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ား ရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- 
စမ္းသပ္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိုုင္ရာ 
အဆင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီ၏ 
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ရိွ 
ေက်ာင္းအသီးသီး၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း ႏွင္ ့ 
schoolmatch�dpsk12�org တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင့္ကေလးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေဖာင္ပံုုစံကို တင္သြင္းရန္ 
လိုု-မလိုုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးလိုုသည္မ်ားရိွပါက ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္
အပ္ႏံွေရးဌာနသိုု႔ဆက္သြယ္ပါရန္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အခ်ဳ ိ႔ေသာ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအတြင္းတြင္ တည္ရိွပါသည္။ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေနထိုင္ေနသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး 
ယင္းနယ္ေျမအတြင္း သီးသန္႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ 
တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမအက်ဳးိေက်းဇူးအမ်ားအျပားတုုိ႔မ့ွာ-

•  စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္ခြင့္ ပိုုမ်ားလာျခင္း

•  ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုုမိုုရရိွလာႏိုုင္ျခင္း

•  ေက်ာင္းရိွရာနယ္ေျမတြင္မေနထိုုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထက္ ဦးစားေပးခံရျခင္း

•  ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္ အမ် ိဳးမ် ိဳးအား တက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း

ကၽြႏုုပ္္မွာ ေက်ာင္းအပ္ႏံေွရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ-မရွိ မည္သုုိ႔ သိရွိႏိုင္ုပါသနည္း။
maps�dpsk12�org ဝက္ဘ္ဆိုုက္ရိွ သင္ေနထိုုင္ရာ နယ္ေျမရိွေက်ာင္းအားရွာပါဆိုုသည့္ 
အကြက္ထဲတြင္ သင့္လိပ္စာကို ရိုုက္ထည့္ပါ။

မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုုစံမ်ား
ကိုုအြန္လိုုင္းျဖင့္တင္သြင္းရန္ DPS က တိုုက္တြန္းထားပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေရးမွတ္ရန္ မလိုုအပ္ဘဲ ေဖာင္ပံုုစံမ်ားကို ေက်ာင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ အပ္ႏံွေရးစင္တာသိုု႔ သယ္ယူရန္ မလိုုသည့္အတြက္ ၎မွာ 
ပိုုမိုုျမန္ဆန္လြယ္ကူပါသည္။
 
ထိုု႔အျပင္ DPS အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူပုုဂၢ ိဳလ္မ်ားမွ ကိုုယ္တိုုင္ 
ထည့္သြင္းရန္မလိုုအပ္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုုမ်ားက ၎တိုု႔ကေလးမ်ား 
က်ရာေက်ာင္းမ်ားကိုု အခ်နိ္အနည္းငယ္အတြင္း သိရိွရမည္ျဖစ္သည္။
 
မိသားစုုအသီးသီးမွ myportal�dpsk12�org လိပ္စာျဖင့္ မိဘ 
ဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုုဒ္္သိုု႔ ဝင္ေရာက္၍ 2017 ခုုႏွစ္ 5 ရက္မွ 31 အတြင္း 
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပံုုစံကို အြန္လိုုင္းမွတဆင့္ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။

အြန္လိုုင္းသံုုး၍ တင္သြင္းပါ။
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ကၽြႏုပ္္အဖို႔အတန္းထဲတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္  
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္စာဖတ္ရသည့္အခ်နိ္မ်ားသည္ေက်ာင္း
တြင္ အေပ်ာ္ဆုံးျဖစ္သည္။”

“



ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း

ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုုက္အဝန္း၏ ပံ့ပိုုးမႈမ်ား
ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ မိတ္ဖက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ DPS ေဖာင္ေဒးရွင္းက 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ဘဝမ်ားအေပၚသိသာ ထင္ရွားၿပီး တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ဳးိရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစႏိုုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား 
စာသင္ခန္း အတြင္း စာေတာ္၍၊ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္လည္း 
ရိွေနေစမည္။ မိမိတို႔အားလံုးသည္ DPS တြင္ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ DPS ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို သင္မည္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည္ကို သိရိွရန္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ  
www�dpsfoundation�org သို႔သြားၾကည့္ပါ။
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အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရး (AP)  
အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရး (AP) စာသင္ခန္းမ်ားသည္  အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/
သား မ်ားကုိ တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ေကာလိပ္စာသင္ခန္းမ်ားသဖြယ္ အေတြ႔အၾကံဳကို 
ရရိွေစပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရးဆိုသည္မွာ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖဲြ႕က 
ဖန္တီးထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ၿပီး ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားသင္ခန္းစာ 
မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရိွသည့္ စံႏႈန္းကိုက္သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ 
ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်င္းပသည့္ 
အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရးစာေမးပဲြမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္အမွတ္မ်ား 
ရရိွပါက ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
သင္ခန္းစာ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဝင္ခြင့္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ရရေစႏုငိ္ၿပီး 
ေကာလိပ္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အခ်နိ္ႏွင့္ေငြကိုပါ ေခၽြတာရာ ေရာက္ေစပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ 
ေနရာခ်ထားေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို DPS အထက္တန္းေက်ာင္း 30 ေက်ာ္တြင္ 
သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

တစ္ကုိယ္ရည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွတဆင္ ့
တိုုးတက္လာေရး (AVID)
တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  မွာ 2003 ခုုႏွစ္တြင္ DPS 
သိုု႔စတင္မိတ္ဆက္ အသံုုးျပဳခဲ့သည့္ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေရးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ခြင္သင္ယူေလ့လာေရး 
ပံုုစံမ်ားကိုု တိုုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပံုုေဖာ္ထားသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသူသားမ်ား 
ကိုုလည္း ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ ယင္းအလြန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ AVID မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ AVID ေရြးခ်ယ္စရာ စာသင္ခန္းမ်ားကို 
DPS မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 25 ေက်ာင္းေက်ာ္တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အေမရိကန္-ဌာေနတုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသူ/သားမ်ားပံ့ပိုးေရး 
အစီအစဥ္ (NASSP) 
အေမရိကန္-ဌာေန တုုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ပံ့ပိုုးေရး အစီအစဥ္ (NASSP)  
ႏွင့္ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ေရးေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ဆိုင္ရာအစဥ္အလာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈတို႔အလိုုက္ အုပ္စုလိုက္ စုုစည္း သင္ၾကားေပးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒင္းဗား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္-
အင္ဒီးယန္း၊ သို႔မဟုတ္ အလက္စကာ ဌာေနေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈ 
ကို ျမင့္မားေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား လိုုအပ္ပါက NASSP သိုု႔ 
720-423-2042 အားေခၚဆိုုဆက္သြယ္ပါ။

အႏုုပညာဦးစားေပးေက်ာင္းမ်ား
အနုုပညာ (အျမင္ပိုင္းအျမင္ဆိုင္ရာအနုုပညာ၊ဇာတ္ရံုုအနုုပညာ၊အက၊ဂီတ)ေလ့လာေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေရးပိုုင္းမွ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ 
သိပံၺဆိုုင္ရာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေျခာက္တန္းမွ ဆယ့္ႏွစ္တန္းအတြက္ အနပညာသင္ၾကားေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္ arts�dpsk12�org/school-locator သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေပးေရး 
DPSသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေပးေရးအစီအစဥ္သည္ 
ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကဳရံရိွရန္ 
ႏွင့္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းၿပီး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ (CTE) သင္ရိုးမ်ား 
ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းရိွ သင္ခန္းစာမ်ားမွာသဘာဝ 
အေလ်ာက္ စူးစမ္းရွာေဖြသည့္သေဘာေဆာင္ၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းရိွ သင္ခန္းစာ 
မ်ားမွာမူ အဆင့္ျမင့္ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ တိုးတက္ေစမႈ သေဘာေဆာင္ကာ 
စာသင္ခန္းျပင္ပ အေတြ႔အၾကံဳ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ 

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေပးေရးအစီအစဥ္သည္ ေကာလိပ္ 
ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားရရိွေစမည့္အျပင္ ေလးႏွစ္တာတကၠသုိလ္တက္ေရာက္ခြင့္၊ 
ႏွစ္ႏွစ္တာ လူထုေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား၊ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးႏုငိ္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးပါ သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ေတာင္းဆုိခ်က္အမ်ားဆုံးအရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ 
အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစၿပီး ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ကိုလုိရာဒုိ 
ျပည္နယ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအရိွဆုံး၊ အခြင့္အလမ္းအျမင့္မားဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားရရိွေစရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးသည္။ ACE Connect 
သည္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားအထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ်နိ္တြင္ 
လုိအပ္မည့္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမႈတို႔အတြက္ 
ကူညီေပးပါသည္။

ASCENT 
ASCENT သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို  အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခအခမဲ့ျဖင့္ ေကာလိပ္ 
တက္ေရာက္ႏုငိ္ရမည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
ေပးထားေသာအခ်က္မ်ားကို တစ္မ်က္ႏွာစာ တုံ႔ျပန္ေရးသားၿပီး အနည္းဆုံးေထာက္ခံခ်က္ 
စာတစ္ေစာင္ျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ရရိွလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ရန္၊ 
၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ေကာလိပ္ပညာ သင္ၾကားႏုငိ္ေရး 
အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္၊ ၎တို႔၏ အထက္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ကုန္တြင္ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္နာရီ 
12 နာရီ (အဆင့္ 100 သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍)ၿပီးေျမာက္ထားရန္တုိ႔ လုိအပ္သည္။

တျပိဳင္နက္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
တၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေဒသခံ 
ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ရိုးမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ 
ေနစဥ္မွာပင္ သင္ယူခြင့္ရႏုငိ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အထက္တန္းႏွင့္ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္ 
ရမွတ္မ်ား တၿပိဳင္တည္း ရရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။ တျပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးကို 
DPS အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ DPS 
ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) မ်ားအားလုံးတြင္ ရရိွႏုငိ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
တျပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရိွေရးသည္ ေက်ာင္းသူ/သား 
တစ္ဦး ၏ ေကာလိပ္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈအျပင္ ၎တုိ႔၏ အၾကံေပး၊ သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ဖန္တီးထားေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပညာေရး အစီအစဥ္ (ICAP) မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ 

ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား
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ဒင္းဗား ပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေကာလိပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဒင္းဗား ပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြရဲသူ ေက်ာင္းသူ/ 
သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ အနာဂတ္ စင္တာမ်ားမွာ DPS အထက္တန္း 
ေက်ာင္း 12 ခု၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တည္ရိွၿပီး၊ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ 
နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ျပဳ ကူညီေပးပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားကို DPS 
အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေလး ႏွစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထူးခၽြန္သည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
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ခရက္ဒစ္ရမွတ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း 
အတန္းျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
၎တုိ႔ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးထားျခင္း မရိွသည့္ အတန္းမ်ားအတြက္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား 
ျပန္လည္ရရိွႏိုင္သည္။ DPS ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းခရိုင္က စီမံသည့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ဆရာမ်ားက ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အတန္းျပန္လည္တက္ေရာက္ေရး အစီအစဥ္ကို 
ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။

ဒင္းဗား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား 
ဒင္းဗား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား သည္ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ 
မည္သည့္ DPS ေက်ာင္းသူ/သားမဆို ကိုယ္ကာယ ျဖစ္ေစ အျခားေသာ က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆုေဖာင္ေဒးရွင္း (DSF) 
အနာဂတ္စင္တာမ်ား 
ဒင္းဗားပညာသင္ဆုေဖာင္ေဒးရွင္း (DSF) အနာဂတ္  စင္တာမ်ားသည္ 
ဒင္းဗားပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒး ရွင္းႏွင့္မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေလးႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္တာေကာလိပ္ပညာေရး 
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာေက်ာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းအၾကံေပးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ 
ပညာသင္ဆုရရိွရန္၊ ေကာလိပ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အတြက္ ကူညီေပးပါသည္။

စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူေရးအစီအစဥ္
စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူေရးအစီအစဥ္မွ သမားရိုးက် ပို႔ခ်မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ အဓိက 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လက္ေတြ႔ကမာၻရိွ စီမံခ်က္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးသည္။

ႏုငိ္ငံတကာ
ဝိဇၨာသိပံၸေက်ာင္း ပညာေရး (IB) 
ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအစီအစဥ္ (IB) မွ DPS ေက်ာင္း ၁၁ 
ေက်ာင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပင္းထန္သည့္ သင္ရိုုးကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ယင္းသင္ရိုုးကို ကမၻာတဝန္းတြင္ အစဥ္တစိုုက္အသံုုးျပဳလွ်က္ရိွၿပီး ဂရုုတစိုုက္ပံုုေဖာ္လွ်က္ရိွ
ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸပညာေရး (IB) ေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ၾကား- ေလ့လာမႈ၏ 
ႏိုင္ငံတကာအျမင္ကို အေလးထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သူတို႔၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကို အျပည့္အဝ ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္ဒီပလိုုမာတန္းတိုု႔တြင္ သင္ၾကားေသာ 
ႏိုုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၺပံညာေရး (IB) ပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲတိုုးတက္လာသည့္ 
ယေန႔ေခတ္ကမာၻ ႀကီးတြင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ 
ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ၎တိုု႔၏ အသိဉာဏ္ပိုုင္း၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးပိုုင္း၊ စိတ္
ခံစားခ်က္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကိုု 
ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား 
ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထူးျခားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး၊ စာသင္ခန္းကို ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုးႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးသည္။ 
ဤေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို မတူကဲြျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းေပးၿပီး၊ ယင္းသည္ ၎တို႔အား 
အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမာၻ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

MONTESSORI ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား
Montessori မြန္တက္ဆိုရီ ပညာေရးအစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ 
သဘာဝအေလ်ာက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ လမ္းညႊန္သည့္ ေလ့လာမႈဝန္းက်င္တြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ ပံ့ပိုးေပးေသာ နည္းနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Montessori မြန္တက္ဆိုရီ 
အစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္အခ်နိ္စီမံခန္ ႔ခဲြျခင္းဆုုိင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ားကုုိအေလးေပးပါသ
ည္။  

သိပံၸ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား 
သိပံၸအေလးေပးေက်ာင္းမ်ားက သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ ပညာေရးအေပၚ အထူး 
အေလးေပးၿပီး အထူးျပဳဆရာ/မမ်ား၊အထူးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္  ေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား 
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ႀကိဳပုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

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

DPS ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေရးႏွင္ ့
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသို႔ လံုျခံဳစြာေရာက္ရိွျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ 
သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရိွရန္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကေလးတိုင္းေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ ေထာက္ကူေပးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
နားလည္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ လက္ရိွကမ္းလွမ္းေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

စံႏႈန္း
မူလတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား(အတန္း K-5)  သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနၿပီး ေက်ာင္းမွ 1 
မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား (အတန္း 6-8) သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနၿပီး ေက်ာင္းမွ 2�5  
မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား (အတန္း 9-12) သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနၿပီး 
ေက်ာင္းမွ 3�5 မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက RTD သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။ 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားသည္ လစဥ္ေဒသဆိုင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခရိုင္ (RTD) ျဖတ္သန္းခြင့္ကို 
၎တို႔၏ေက်ာင္းမွ အခမဲ့ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ RTD ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုပါက transportation�dpsk12�org သို႔ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြင္းေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

SUCCESS EXPRESS- ေဝးလံေသာအေရွ႔ေျမာက္ ဖ်ားပိုင္းမွ အေရွ႔ေျမာက္အနီးရိွ ေဒသတစ္ခုလံုး ေျပးဆဲြေနေသာ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ 
ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ားသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္တစ္ခုစီသို႔ အသြားအျပန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

SOUTHWEST EXPRESS- အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္၍ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္

ေဝးလံေသာအေရွ႔ေတာင္ဘက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ  ဘတ္စ္ကားစနစ္သည္ ေဝးလံေသာအေရွ႔ေတာင္ဘက္ 
မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ (Holm, Samuels ႏွင့္ Shoemaker) တို႔မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ႀကိဳပို႔ေပးပါသည္။ 

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

ဤနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား အတြက္ transportation�dpsk12�org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား)
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) မွ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ DPS ႏွင့္  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္၊ သို႔မဟုတ္ မခ်ဳပ္ဆိုမည္စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 
မ်ား၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုသိရိွလိုပါက ဤလမ္းညြန္ခ်က္ပါ ေက်ာင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားက႑ကို ၾကည့္ရႈပါ။

MAGNET ေက်ာင္းမ်ား 
Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ စာရင္းအပ္ႏံွထားၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီသည့္အျပင္ Magnet သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
နယ္ေျမအတြင္းေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤလမ္းညြန္ခ်က္၏ 
ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ားက႑ စာမ်က္ႏွာ 27-98 တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသား 
အျပင္၊ ေက်ာင္းမွ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ အျခားေသာ ႀကိဳပို႔ အမ် ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
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အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား -

အထူးပညာေရး
DPS  မွ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ/ သားတစ္ဦးစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို 
အိမ္နီးခ်င္းနယ္ေျမေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု 
ကဲ့သို႔ စင္တာ-အေျချပဳအစီအစဥ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရိွေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်ာင္းသူ/သားဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း 720-423-3437 သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္  
StuTrans@dpsk12�org သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA)
အဂၤလိပ္-ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ား၏ နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားမွ  အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မပံ့ပိုးေပးသည့္အခါ ေက်ာင္းသူ /သား 
မ်ားသည္ ELA နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔နယ္ေျမေက်ာင္းဆိုင္ရာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္-ဘာသာစကား 
သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ELA နယ္ေျမေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအတြက ္ela�dpsk12�org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
DPS သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလိုက္ဖက္သည့္ေက်ာင္း ကို 
မိသားစုမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းကို တန္ဖိုးထားပါသည္။ ၎တို႔၏ေဒသေက်ာင္း 
ကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ 
ေသာ္ျငားလည္း လက္ရိွေျပးဆဲြေနေသာဘတ္စ္ကားကို စီးႏွင္းလိုပါကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဆိုင္ရာ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ ေနရာလြတ္ရိွမ်ား ရိွမွသာလွ်င္ ခၽြင္းခ်က္ 
ေလွ်ာက္လႊာကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ 
ဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခ်နိ္ အနည္းဆံုး တစ္လခန္႔ၾကာမည္ ျဖစ္သည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို myportal�dpsk12�org တြင္ 
ရယူႏိုင္ပါသည္။

``

 
+PASS
DPS မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရရိွရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကို 
စီးေနေသာေက်ာင္းသူ/သားတိုင္း သည္ ၎တို႔၏ +Pass ကို ေန႔တိုင္း အသံုးျပဳရန္ေမ်ွာ္လင့္ပါ 
သည္။ +Plus pass သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအား 
ဘတ္စ္ကားစီးခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေနာက္ေယာင္ခံ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေရး
စနစ္အျဖစ္ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကဒ္ျပား အစားထိုးျဖည့္စြက္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ယာယီသြားလာခြင့္အတြက္ သင္၏ေက်ာင္းရံုးခန္းကို ဆက္သြယ္ပါ။ မွတ္သားရန္ - 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိဘဆိုင္ရာ ဆင့္ခံအေကာင့္ကိုဝင္ေရာက္ၿပီး ၎တို႔ကေလး၏ဘတ္စ္ကားလ
မ္းေၾကာင္းႏွင့္ +Pass မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အဝါေရာင္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကိုစီးေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား၏မိဘမ်ားသည္ အခ်နိ္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ မြမ္းမံမႈမ်ားကို ဘတ္စ္ကား 
လက္ကမ္းစာေစာင္မွတဆင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ေျပးဆဲြေနေသာဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈ၊ အေရးေပၚကိစၥ၊ သို႔မဟုတ္ 
ရာသီဥတုမ်ားေၾကာင့္ 15  မိနစ္ေက်ာ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက မိဘမ်ားထံစာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ အသံတို႔ျဖင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏မိဘမ်ားကို ၎တို႔၏ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားအား 
ေက်ာင္းတြင္လာေရာက္အပ္ႏံွေသာအခါ ေပးထားခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဘတ္စ္ကားလက္ကမ္းစာေစာင္ရရိွႏိုင္ရန္ 
အလိုေလွ်ာက္ စာရင္းထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အသစ္- ဘတ္စ္ကား ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္
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ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္- GT�dpsk12�org
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ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
DPS ေက်ာင္းမ်ားရိွ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား၏စြမ္းရည္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစြမ္းအစမ်ားသည္ 
၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ အထူးရင္းျမစ္မ်ားလိုအပ္ေလာက္ေအာင ္
ထူးျခားသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
သက္တူရြယ္တူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ထက္သာလြန္၍ လိုအပ္ ခ်က္ရိွေနေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ား 
(GT) သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းအား လက္ရိွအသက္အရြယ္အရည္အခ်င္းမ်ား
ထက္ သာလြန္ေနေၾကာင္းျပသေသာ အညြန္းကိန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းခရိုင္ညြန္းကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း အခ်က္အလက္၊ 
ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ၊ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ့
လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏စြမ္းရည္အေထာက္
အထားမ်ားကို မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၏ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ အဆိုျပဳခ်က္အရ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို မည္ 
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရရိွႏုငိ္သနည္း။
ပထမတန္းမွ အဌမတန္းအထိသင္ၾကားေသာ DPS ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကိုု သင္ၾကားသည့္ဆရာတစ္ဦးမွ 
အခ်က္လက္မ်ားကိုု ေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းေျပာျပေပးႏိုုင္ပါသည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရ ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
၎တို႔ထူးခၽြန္သည့္နယ္ ပါယ္မ်ားတြင္ သာလြန္သည့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ (ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ခ်ာတာ (ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထေက်ာင္း) တစ္ခုခ်င္းစီက  မည္သို႔ ပါရမီရွင္ ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္မ်ားပညာေရးအ
စီအစဥ္တြင္ မည္သို႔အပ္ႏံွရမည္နည္း။
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပထမတန္းမွ 
အဌမတန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်ာင္း၌ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္ အျခားျဖည့္စြက္အပ္ႏံွျခင္းမ် ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ 
မလိုအပ္ေပ။  ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ားသည္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ကိုယ္ထူ
ကိုယ္ထေက်ာင္းအသီးသီးမွ၎တိုု႔ ပိုု႔ခ်မည့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူမ်ားႏွင့္ပါရမီ 
ရွင္မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အား ၎တိုု႔ စိတ္တိုုင္းက် သတ္မွတ္ဆံုုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ပိုမိုေလ့လာရမည္နည္း။
သင့္ ကေလးတက္ေရာက္မည့္ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ 
ဆက္သြယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ(HGT) အစီအစဥ္

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

HGT အစီအစဥ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ပထမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ား၊ ထူးျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းတစ္ခုႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ ဤအစီအစဥ္မွ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ 
HGT အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားသည့္ ဆရာ/မမ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားပိုု႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

HGT အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ ရရိွႏိုင္သနည္း။
Carson ၊ Cory ၊ Edison ၊ Gust ၊ Lena Archuleta၊ Morey၊ Ebert ရိွ Polaris၊ 
Southmoor ႏွင့္Teller ေက်ာင္းမ်ား။

မည္သူက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနမွ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို HGT အျဖစ္ ေဆာင္းဦးကာလ (Fall) အေစာပိုင္းတြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ သူငယ္တန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ ဆဌမတန္းရိွ 
ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားအတန္းမ်ားရိွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စစ္ေဆးမႈခံယူ ရန္အတြက္ 
ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိ္န္းသူမ်ား၊ 
ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္တိုင္အဆိုျပဳခ်က္အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ
ဝင္ ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕ စည္းထားပါသည္။

HGT အစီအစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကို မည္သို႔ အပ္ႏံွရမည္နည္း။
ေက်ာင္းအပ္ႏံွဖို႔အတြက္ ကေလးအား အထူးပညာေရးရရိွခံစား ႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ 
အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ကေလးအား 
အထူးပညာေရးရရိွခံစားႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရိွသူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္ 
လႊာတြင္ Cory၊ Edison၊ Gust၊ Lena Archuleta၊ Ebert မွ Polaris၊ Southmoor ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ Teller ေက်ာင္းမ်ားရိွ HGT အစီအစဥ္အားထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုုင္ ပါသည္။ 
HGT ေလွ်ာက္လႊာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ခ်င္းစီအား မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ မိသားစုမ်ားက ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္ 
ဌာနႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
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ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ေက်ာင္းသူ/သား၏ပိုင္ဆိုင္မႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးယင္းဘာသာစကားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ 
အေထာက္ အကူျပဳပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး 
(ELA) အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္
အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူရာတြင္္ အဓိကအေၾကာင္းအရာနယ္ပါယ္မ်ားမွာ 
အသိပညာတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ 
ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ 

မည္သူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ မေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတတ္ကၽြမ္းမႈ မရိွေသးသည့္ အတြက္ ELA 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွရာတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ားအားလံုး၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ သူ/သူမ၏မိသားစုေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား၊ သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာစကားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ အိမ္သံုးဘာသာစကားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာ 
(HLQ) ကို ျဖည့္ေပးရပါသည္။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္သည့္ 
အျခားဘာသာ စကားတစ္မ် ိဳးကို HLQ ေပၚတြင္ ေရးျဖည့္ပါက သင့္ကေလး၏ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကို ေက်ာင္းမွ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး သူ/
သူမ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလိုက္ဖက္ ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကံျပဳေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ ELA 
အစီအစဥ္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မတူညီသည့္အမ် ိဳးအစားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။
DPS ေက်ာင္းမ်ား၌ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဓိကအစီအစဥ္ သံုးမ် ိဳးမွာ -

› ELA-S အစီအစဥ္မ်ားကို စပိန္ဘာသာ စကားေျပာေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားပါ သည္။ ၎တို႔တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို 
စပိန္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/
သားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ပိုမိုေလ့လာေသာေၾကာင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကား ပို႔ခ်မႈပမာဏမ်ားျပားလာၿပီး ဘာသာစကားႏွစ္ 
မ် ိဳးစလံုးတြင္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစပါသည္။

› ELA-E (ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကား) မွာ အထူးေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဆရာ/မမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ELA-E အစီအစဥ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကားေျပာဆုိသူမ်ားအတြက္ စီမံထား 
ပါသည္။

› ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳးသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္တစ္ေန႔တာသင္ၾကား
ရေသာ သင္တန္းမ်ား အားလံုးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွစ္မ် ိဳးစလံုးျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အစီအစဥ္ကို ပဓာနမထားဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအားလံုး
သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္အခ်နိ္ကာလတစ္ခု 
ရိွမည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ELA အစီအစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုပါက 
သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္းမွ ျပဳစုထားေသာ 
ELA အစီအစဥ္မ်ားစာရင္းတစ္ခုကို ela�dpsk12�org/parent-portal/programs တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ELAဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မည္သို႔ ရရိွႏိုင္သနည္း။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွရာတြင္ အိမ္သံုးဘာသာစကား ေမးခြန္းလႊာ ကို ျဖည့္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါက သင့္ေက်ာင္းမွ 
သင့္ကေလး၏ ELA အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတစ္ေစာင္ ကို 
ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကေလးအတြက္ သင္လိုခ်င္ ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ရန္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ လႊာကို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA)

DPS ႏွစ္ဘာသာတတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္

DPS ႏွစ္ဘာသာတတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္သည္ 
အထက္တန္း ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္အျပင္ 
အထက္တန္းၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး 
သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္မ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို 
တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား ရရိွသည့္ ဆုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
 
 ပိုမိုသိရိွလိုပါက  
ela�dpsk12�org/resources-2/seal-of-biliteracy/  
သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။



အထူး ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။
DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသည့္ေက်ာင္းသူ/သား တစ္ဦးခ်င္း၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎တြင္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လိုင္စင္ရ 
(အၾကားအျမင္ ခ်ဳ ိ႔ယြင္းသူ မ်ား အပါအဝင္) အထူးပညာေရး ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေထာက္ကၽြမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ 
စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုကုသသူမ်ား အျပင္ စကား/ဘာသာစကားႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုေရးဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသသူမ်ားမွလည္း အကူအညီမ်ား 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။

မည္သူက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီပါသနည္း။
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရိွ-မရိွကို သတ္မွတ္ထားသည့္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာ ပံုမွန္အကဲျဖတ္ 
စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဤအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္း ၎တို႔ကေလး၏ခံစားရရိွ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိသားစုမ်ားထံ 
ေပးပို႔ထားပါ သည္။

အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ရရိွႏိုင္သနည္း။
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) အပါအဝင္ DPS ေက်ာင္းမ်ား 
အားလံုးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာမ်ားအရ အထူး ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို 
ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္မွ 
အတန္အသင့္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား၊ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ 
အဆင့္ျမင့္အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရိွပါသည္။

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုုမည္ကဲ့သိုု႔ ့ရရွိႏုုင္ိပါသနည္း။
အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္ 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္အပ္ႏံွစရာ မလိုပါ။  ၎အစား မိသားစုမ်ားသည္ 
၎တို႔ကေလး၏သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး DPS မွ ပံုမွန္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးသြားသည္ ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ၎တို႔ကေလးရရိွႏိုင္မည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ 
အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္အရည္ခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု 
သင္ယံုၾကည္ပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္၍ သင့္ကေလး 
ေျဖဆိုရမည့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေၾကာင္းကို စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

သင့္ ေက်ာင္းသူ/
သား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ 
အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပျခင္း 

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ STS�dpsk12�org
ဖုုန္း- 720-423-3437



ရုတ္ခ်ည္းအျမင္ သေကၤတမ်ား
 
ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ DPS ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ပံ့ပိုုးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ 
တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ စုစည္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီတြင္ မည္သို႔ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏိုင္သည္ကို သိရိွႏိ္ုင္ရန္ ဤသေကၤတမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ႀကိဳပုိ႔ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ႀကိဳပိုု႔ေရးဆုုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္အသားအျပင္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ အျခားသယ္ယ ူ
ပို႔ေဆာင္ေရးအမ် ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မတူညီသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ် ိဳးအစားမ်ား
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 18 ကို ၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အစီအစဥ္မ်ား
ဒင္းဗားအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
၎တို႔၏အခ်နိ္ကုန္ဆံုးရန္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 
လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသၿပီး ၎တို႔၏ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားတိုးတက္မႈကို 
အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ အေတြအၾကံဳမ်ားတိုးပြားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ပိုမိုပူးေပါင္းလာေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း၊ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းအားလပ္ခ်နိ္မ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လည္စာ
အစားအေသာက္ႏွင့္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ DPS ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ 
သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ နံနက္စာ ႏွင့္ ေန႔လည္စာေကၽြးေမြးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းအခ်ဳ ိ႔သည္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း စာသင္ခ်နိ္တြင္း နံနက္စာ၊ 
ေက်ာင္းၿပီးခ်နိ္ သြားရည္စာ၊ ညေနစာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈကို လည္း 
အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ကို 
နံနက္စာအခမဲ့ ေကၽြးေမြးသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စံု
DPS အတြင္းရိွ အခ်ဳ ိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိက်ေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံု ယူနီေဖာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝတ္စား 
ဆင္ယင္မႈ ဆိုုင္ရာလိုက္နာရမည့္က်င့္ထံုးမ်ား ရိွသည္။ ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုုံဆိုုင္ရာ 
မူဝါဒ မရိွပါ။ သတင္း အခ်က္အလက္ ထပ္မံလိုုအပ္ပါက ဆိုင္ရာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဤသေကၤတသည္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသည့္ ေ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

တ

ရန
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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

ေအာက္ပါေက်ာင္းမ်ားအား 2017-18 ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ပါမည္-

ကုိးကားႏုငိ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမအပိုင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသည္။

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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ကၽြႏုပ္္၏ ဆရာ/မမ်ားက ကၽြႏုပ္္အား ထူးခၽြန္
ထက္ျမက္သူ၊သင္ၾကားေလ့လာမႈကို ရပ္တန္႔၍ 
မရႏုိင္္သူ၊ အေရးပါသူတစ္ဦးဟု ခံစားရေစသည္။” 

“



အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေဒသ

Montbello ရိ ွ DCIS 
ေကာလိပ္ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ေပးေရး 
အကယ္ဒမီ

Dr�  Martin Luther King, Jr�  
အေစာပုိင္းပညာေရးေကာလိပ္ 

DSST- GVR အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: GVR အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: Montbello

Farrell B� Howell

Florida Pitt Waller

High Tech အေစာပိုင္းေကာလိပ္ 
KIPPMontbello ေကာလိပ္ဆိုင္ရာျပင္ဆ
င္ေပးေရးေက်ာင္း

KIPP ဒင္းဗားအေရွ ႔ေျမာက္ဖ်ား 
ဦးေဆာင္မႈအကယ္ဒမီ

Legacy Options အထက္တန္းေက်ာင္း 

Marie L� Greenwood  
အကယ္ဒမီေက်ာင္း 

McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Noel ရပ္ရြာအႏုပညာေက်ာင္း

Omar D�Blair 

P�U�S�H� အကယ္ဒမီေက်ာင္း

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း –Green 
ValleyRanch

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – 
Montbello

STRIVE ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္း - Rise

Vista အကယ္ဒမီေက်ာင္း
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ေကာလိပ္ဆုိင္ရာျပင္ဆင္ေပးေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္း
Aurora ရပ္ရြာေကာလိပ္ ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍  ေကာလိပ္ဆုိင္ရာျပင္ဆင္ေပးေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္း CPA သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား ရရိွရန္ႏွင့္ တြဖဲက္ ဒီဂရီကို အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေနစဥ္ကပင္ ရရိွႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေလးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္ တစ္ႏွစ္စာ ရရိွႏိုင္ၿပီး၊ ငါးႏွစ္ေျမာက္ 
တက္ေရာက္သည့္အခါ သူတို႔၏ တြဖဲက္ဒီဂရီကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုဆန္းစစ္ရန္ 
Accuplacer ေကာလိပ္ဆုိင္ရာ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ စာေမးပြကဲို ေျဖဆုိ၍ ရလဒ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ပညာေရးေနာက္ခံ၊ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္၊ ဘာသာရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ၎တုိ႔ဆံုးျဖတ္မည့္ စိတ္ဝင္စားမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ CPA 
သည္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ သင္ၾကားေရးစင္တာမွတဆင့္ သခ်ၤာအနီးကပ္သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ စာေပၾကားျဖတ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား 
အပါအဝင္ ေက်ာင္းခ်နိ္မတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအနီးကပ္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုုပညာ  •  အေစာပုိင္းေကာလိပ္သင္တန္းမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ASCENT  •
မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းႏွင့္ စကားစစ္ထုိးျခင္း  •  လက္တင္အက  •  ROTC  •အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားေရး  •  JROTC  • 
ညႊန္ျပသင္ၾကားျခင္း  •  လမ္းေၾကာင္း 2 သင္ၾကားေရး  •  ACT ျပင္ဆင္ေပးေရး  •  ျပင္သစ္ဘာသာ စကား  •
စပိန္ရုိးရာအေမြအႏွစ္မ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကားအဆင့္ 1-4  •  AP စပိန္ဘာသာ  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုုိးမ်ား  • 
ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ခ်တိ္ဆက္ထိေတြ႔ေပးေရးစင္တာ  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္    

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

MONTBELLO ရိွDCIS
Montbello ရိွ ဒင္းဗား ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ (DCISM) က တစ္မူထူးျခားသည့္ ပညာေရးကို ေဆာင္က်ဥ္္းေပးေနၿပီး၊ 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေလ့လာမႈ၊ ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာတို႔ကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပး၍ 21 ရာစုတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း 

ရိွသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ စီမံခ်က္ အေျချပဳသင္ၾကားနည္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကဳ ံ

အေျခခံ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ရံဖန္ရံခါ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားထည့္သြင္းထားသည့္ DCISM 

ေက်ာင္းသည္ တီထြင္ဆန္း သစ္ေလ့လာသင္ယူရာ စင္တာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ အိပ္မက္မ်ားအေကာင ္

အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ေစရန္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ၾကဳေံစၿပီး ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  တစ္ျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  နည္းပညာ  •  သခ်ၤာပညာ က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  • 

တုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားေရး  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  

ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်မႈ  •

တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  DPSသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ACE, စီးပြားေရးပညာ၊ 

စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေသာလမ္း ေၾကာင္း၊ကြန္ျပဴတာ သိပံၸ (အလယ္တန္းေက်ာင္း)  •  ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ေပးေရးအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  JROTC  •   

ႏုငိ္ငံတကာ အေလးေပးမႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  AN (6-8 ႏွင့္ 9-12) စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား  •  

ေက်ာင္းသားသစ္စင္တာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Martha Gustafson 

720-424-0850
collegiateprep�dpsk12�org
5290 Kittredge St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား 
အထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 416

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Dr� Julie Murgel 

720-423-5900
dcismontbello�org
5000 Crown Blvd� 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား 

ပို႔ခ်သည့္ အတန္းမ်ား 6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 912

Success 
Express

Success 
Express

69% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

60% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



DR� MARTIN LUTHER KING, JR�  အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္
ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားတြင္ တညရ္ိွၿပီး တစ္ႏုငိ္ငံလုံး ခ်းီက်ဴးဂုဏ္ျပဳခံရသည့္ Dr Martin Luther King, Jr� အေစာပုုိင္း 
ပညာေရးေကာလိပ္သည္ေကာလိပ္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ေျခာက္တန္းမွ 12 တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ မိမိတို႔က ေက်ာင္းလခ အခမဲ့ ေကာလိပ္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေကာလိပ္ 
ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ျပင္းထန္တိက်သည့္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ခိုင္မာသည့္ ေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမင့္မားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္္ထားမႈမ်ား၊ ဇြလဲံု႔လျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈ၊ မ်ားစြာေသာသင္ယူ 
ေလ့လာမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳးိေက်းဇူးရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ေရြးခ်ယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အေလးေပးသကဲ့သုိ႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းတက္ခ်နိ္တြင္ တျပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏုငိ္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းကိုလည္းအေလးေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  ASCENT  •
တျပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  သိပံၸအေလးထားမႈ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •
ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေပးေရးအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွရး  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- 
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာဦးေဆာင္စီမံကိန္း  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္ေပးေရးအႏုပညာ  •
တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •   
MI (7-8), MI-Aut (6-12), MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(6-8)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: GVR အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 
ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 
သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 
ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင္ ့
အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ 
တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ 
အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင ္
ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။  

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  ကုိလိုရာဒုိ-ဒင္းဗား တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသင္ၾကားသည့္ 
က်န္းမာေရးသိပံၸ Anschutz ေဆးပညာေက်ာင္း၀င္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •   
ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  
သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jenna Kalin 

303-524-6300
dsstpublicschools�org
4800 Telluride St�, Building 2 

ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း  အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား 
အထက္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 520

Success 
Express 

Success 
Express

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Kimberly Grayson

720-424-0420
mlk�dpsk12�org
19535 E� 46th Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားအလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 1,112

36% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

40% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

91% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

85% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း
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DSST: GVR အထက္တန္းေက်ာင္း 
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ 

အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိ ေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ 

တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ 

အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္

ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို 

ဖန္တီးေပးပါသည္။  

အစီအစဥ္မ်ား
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အႏုပညာမ်ား  •  ကိုလိုရာဒို တကၠသိုလ္- ဒင္းဗားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေပါင္းစပ္၍ က်န္းမာေရးသိပံၸ 

အေလးေပး  Anschutz ေဆးပညာေက်ာင္း၀င္း  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ•သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (6-8)  •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: MONTEBELLO
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္း
လဲေပးျခင္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST:  Montbello ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားကို လူ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုငိ္ငံေရးသိပံၸ၊ စာေပ၊ 
အႏုပညာစသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူ ခ်က္ျဖင့္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား အေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ ေသခ်ာ 
ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ဝင္ေရာက္ႏုငိ္သည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းမွ အထက္တန္း 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ား သည္ ဥပေဒ၊ ဂ်ာနယ္ပညာ၊ဒီဇုိင္းပညာ၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ႏုငိ္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
အစုိးရလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုငိ္ရန္ တမူထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္
အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ 
ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ဒီဂရီကို  
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေရးအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Caroline Gaudiani 

303-524-6300
dsstpublicschools�org
4800 Telluride St�, Building 3 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်သည့္ အတန္းမ်ား  6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 452

Success 
Express

ေက်ာင္း အသစ္
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Dan Sullivan

303-524-6324
dsstpublicschools�org
5290 Kittredge St�

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထ) ေက်ာင္း

ပို႔ခ်ေသာအတန္းမ်ား 6
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 166

TBD

72% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

30



FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရးမွသည္ ၈-တန္းအထိ  ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဘက္စုံ ပညာေရးကို 

ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၿပီး၊ 21-ရာစုအတြက္ 

အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထက္ျမက္ဆုံးပုဂၢဳလိ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ 

ေရရွည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈရရန္ မွ်ေဝနားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္  

အဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာ မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာ 

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စကားရည္လုပဲြ  •  ျပဇာတ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအ

စဥ္မ်ား- စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္စီမံကိန္း (K-5) ႏွင့္ နည္းပညာေအာင္ျမင္မႈလမ္းစ 

(အလယ္တန္းေက်ာင္း)  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   

အလယ္တန္းအဆင့္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Charles Babb 

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

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားအလယ္ပိုင္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး
နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  892

Success 
Express

FARRELL B� HOWELL
Farrell B�Howell ေက်ာင္းတြင္ အႏုပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပညာေရးကို အေကာင္းမြန္ဆံုးဝန္ေဆာင္ေပးေနၿပီး၊ 

ကေလးဘက္စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ အျမင္ႏွင့္ 

မီဒီယာအႏုပညာ၊ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳးိရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ားမွာ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး (ECE) 

မွသည္ 8-တန္း အထိ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာမူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာ 

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္အႏုပညာ  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေစ့စပ္ညွႏိႈငိ္းမႈမ်ားအား အေလးေပးျခင္း •   

ဒင္းဗားသခ်ၤာဘာသာအဖဲြ႕ဝင္  •  သခ်ၤာပညာဆက္စပ္မႈ  • Lights on ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  •  

အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •   

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- Rachel Massey 

720-424-2740
farrellbhowell�com 14250 E� Albrook Drive 

ပို႔ခ်သည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  863

Success 
Express

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

31



KIPP MONTBELLO ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း
KIPP ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာေရးေနာက္ပိုင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည့္ကမာၻ၌ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ပ်ဳးိေထာင္ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဗဟုသုတသည္ ခြန္အားေပး 

အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ (KIPP) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတဝန္းရိွ အရင္းအျမစ္နည္းပါးေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ မည္သူမဆို 

တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အစိုးရေက်ာင္း 162 ေက်ာင္းအနက္မွ တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ KIPP 

ေက်ာင္းတြင္ျဖတ္လမ္းမရိွပါ။ ထူးခၽြန္သည့္ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ပို၍အခ်နိ္ရေစျခင္း၊  ေကာလိပ္ ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ 

တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ ခုိင္မာေသာထုံးတမ္းစဥ္လာအျပင္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သိသာထင္ရွားသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္တုိ႔တြင္ဆက္လက္၍ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ KIPP အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ 5-တန္းမွ စတင္ပါသည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ စံႏႈန္းအေျချပဳ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း  •  သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  • 

ႏွစ္တုိးစာသင္ႏွစ္  •  ေန႔စဥ္စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာေရြးခ်ယ္ခြင့္  •  AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ 
 • ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Danielle D’Ascenzo 

303-307-1970
kippcolorado�org
4635 Walden St�

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 5 တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 439

Success 
Express 

HIGH TECH အေစာပိုင္းေကာလိပ္
High Tech အေစာပုုိင္းေကာလိပ္ (HTEC) သည္ Montbello အသုိက္အဝန္းရိွ တီထြင္ဆန္းသစ္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ပညာေရး၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမႈ 
အေပၚတြင္ အေလးေပး၍ စီးပြားေရး အင္အားစုမ်ား၊ နည္းပညာ ေခါင္းေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
HTEC ေက်ာင္းတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စီမံခ်က္ အေျချပဳေလ့လာေရး ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွ 
အလုပ္သင္ အစီအစဥ္တို႔ ပါဝင္ေသာ 21-ရာစု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေျခခံမ႑ိဳင္ 3-ရပ္ ရိွသည္။  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္  
ဝိဇၨာပညာတဲြဖက္ဘဲြ႕၊ အသံုးခ် သိပံၸပညာတဲြဖက္ဘဲြ႕ သိပံၸပညာတြဖဲက္ဘြ ဲ႔ႏွင့္ CISCO ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္ 
၎တုိ႔ႏွစ္သက္ရာလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး၎တုိ႔အေနျဖင့္အထက္တန္းေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ၿပီးသည့္အခါ ေကာလိပ္ 
ခရက္ဒစ္နာရီ 26 နာရီအထိ ရရိွႏိုင္သည္။ တြဖဲက္ဒီကရီ အစီအစဥ္ ၿပီးစီးသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ျပည္နယ္ေကာလိပ္သို႔ 
ေလးႏွစ္တာေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ/ သားအျဖစ္ လႊေဲျပာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား
ကာယပညာ  •  တစ္ဦးလွ်င္ ကြန္ျပဴတာတစ္လုံးျဖင့္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •  CISCO ေအာင္လက္မွတ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္ 

 •  အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ သီးျခားသင္ရုိးညႊန္းတမ္း (EDGE)  •  ကေလးငယ္မ်ားဆုိင္ရာ နည္းပညာ  •  
အလုပ္သင္ အမႈေဆာင္အစီအစဥ္  •  စီမံခ်က္အေျချပဳသင္ၾကားေရး  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  
AP သင္ရိုးမ်ား      •  ဂုုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းျပန္လည္ 
တက္ေရာက္ေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  စီးပြားေရး •  အနာဂတ္စင္တာ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆ
က္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား- စီးပြားေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇုိင္း၊ ကြန္ျပဴတာသိပံၸႏွင့္ စက္ရုံတီထြင္မႈပညာႏွင့္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာထုတ္လုပ္မႈ 
•  MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ကြန္ျပဴတာသိပံၸႏွင့္ 
နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Stacy Parrish 

720-424-2450
htec�dpsk12�org
11200 E� 45th Ave� 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာအတန္း  9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 508

Success 
Express 

63% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

29% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

35% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း



KIPP အေရွ႔ေျမာက္ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈအကယ္ဒမီေက်ာင္း
KIPP အေရွ႔ေျမာက္ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈအကယ္ဒမီ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးအတြက္ 

ကန္႔သတ္မထားေသာ အစိုးရ၏ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ KIPP အေရွ႔ေျမာက္ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈအ

ကယ္ဒမီ ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ၿပီး ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 

လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အက်ဳးိျပဳေစႏုငိ္မည့္ အသိဉာဏ္၊ စာရိတၱ၊ အေလ့အထႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာေသာ လူငယ္အမ် ိဳးသား၊ 

အမ် ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

အစီအစဥ္မ်ား
ကာယပညာ  •  ကြန္ျပဴတာပညာ  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  

 ေက်ာင္းတက္ရန္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

LEGACY OPTIONS အထက္တန္းေက်ာင္း
Legacy Options အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ 2015-16 ခုႏွစ္တြင္ ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား၌ ဖြင့္လွစ္သည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
သစ္တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ကုုိးတန္းသင္ၾကားသည့္ စာသင္ခန္း တစ္ခန္းျဖင့္ စတင္ၿပီးေလးႏွစ္အတြင္း 
ကုုိးတန္းမွ 12 တန္းအထိ အျပည့္သင္ၾကားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
Legacy Options ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏုိင္္ေခ် အလားအလာမ်ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိက 
ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံၿပီး တာဝန္ခံမႈရိွ၍ စံႏႈန္း ျမင့္မားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ 
အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစမည့္ ေၾကာင္းက်ဳးိညီညြတ္ေသာ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုကုိေပးၿပီး ေကာလိပ္ပညာေရး၊ 
သင္တန္း၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုငိ္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကုိလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီမံကိန္းမ်ား  •  ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ ေက်ာင္းတက္ေန႔  •  
စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ား  •  ထပ္တုိးသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား  •  တၿပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •   
ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား  •  အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားေရး  •  ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း  •  
ေက်ာင္းတက္ရန္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  အထက္တန္းပညာေရးလြန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား  •   
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာေရး  •   ေက်ာင္းတက္ ရန္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  
အလုပ္သင္အစီအစဥ္  •  ဘက္ေပါင္းစုံ လူထုအသုိက္အဝန္းပံ့ပိုးေရး (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတန္းမ်ား၊ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေရး
သားျခင္းႏွင့္ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းမ်ား)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Grant Erwin 

720-452-2570
www�kippcolorado�org
18250 E� 51st Ave� 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားအထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး
နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 9 တန္းမွ 11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 400

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Anthony McWright 

720-424-3100
legacyoptionshs�dpsk12�org
6850 N� Argonne St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ ကာလတု ိ
ျပင္းထန္စြာပညာသင္ၾကားေပးေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားေက်ာင္း 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 9 တန္းမွ 11တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  115

Success 
Express 

Success 
Express 85% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

88% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

58% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



MARIE L� GREENWOOD အကယ္ဒမီေက်ာင္း 
Marie L�Greenwood အကယ္ဒမီသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစြမ္းကုန္ တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ျမင့္မားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ 

အေလးထားပါသည္။ မိမိတို႔သည္ စံႏႈန္းက် သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ ပို႔ခ်၍ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာ၊ သိပံၸတို႔ကို အထူးအေလးထားပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈကြာဟခ်က္ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္လည္း သႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ မိမိတို႔၏ အလယ္တန္းေက်ာင္း 

အစီအစဥ္သည္ DPS ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဆရာတစ္ေယာက္ႏႈန္းသင္ၾကားေရး  •  

က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ျပင္ပပညာေရး  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  Beacon ေက်ာင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Rachel Payne 

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

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 1 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  626

Success 
Express

MCGLONE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
21-ရာစု ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ Montbello စင္တာဟု ေခၚသည့္ McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး 

ႏွင့္ ဘာသာစကားေနာက္ခံအမ် ိဳးမ် ိဳးရိွသည့္ အနီးဝန္းက်င္ မိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။  

ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအားေကာင္းၿပီး ကေလးမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ အႏုပညာႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ေရးကို 

အေလးထားသည့္ ေက်ာင္းမိသားစု တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ Montbello လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုငိ္သူမ်ား 

ျဖစ္လာေစရန္ TNLI ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သီးသန္႔ သင္ၾကားမႈမ်ားမွတဆင့္ 21 ရာစုအတြက္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို 

ပ်ဳးိေထာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ခုိင္မာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

မတူကြ ဲျပားေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေတာျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းကို 

အေလးေပးေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္သည့္ ECE3- 8တန္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ 

ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •

စပိန္စကားေျပာ အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  

ေပါင္းစပ္စာေပ  •  သခ်ာၤဘာသာ က်ဴရွင္ ပို႔ခ်မႈ  (3-5)  •  ေက်ာင္းမတက္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

အားလုံးပါဝင္ေရးကို အေလးေပးသည့္ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္  •  နည္းပညာေပါင္းစပ္ေရးအေလးေပးမႈ  •   

လိုအပ္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Sara Goodall 

720-424-5660
mcglone�dpsk12�org
4500 Crown Blvd� 
 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 

6 တန္း-7 တန္းအတြက္ အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား 
အလယ္တန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း  ECE မွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 845

Success 
Express 

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

61% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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NOEL ရပ္ရြာဝိဇၨာပညာရပ္ေက်ာင္း
Noel ရပ္ရြာဝိဇၨာပညာရပ္ေက်ာင္းသည္ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး၊ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေပးရံုသာမက အႏုပညာကိုလည္း ပို၍ အေလးထားတတ္ေစၿပီး 

ပို၍နက္ရိႈင္းစြာ နားလည္ေစပါသည္။  NCAS ေက်ာင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ထားရိွရန္ သႏိၷဌာန္ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ 

အႏုပညာႏွင့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ၎တို႔ေလ့လာလိုသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 

ထိေတြ႔ေလ့လာခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးထားေပးပါသည္။ တစ္ခ်နိ္တည္းတြင္ 21-ရာစု လုပ္အားမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီး 

လိုအပ္သည့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚတတ္ေစျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးႏုငိ္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား 

ရိွလာေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  Beacons အနီးဝန္းက်င္စင္တာ  •  ထပ္တိုးစာသင္ႏွစ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ASCENT  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  

ေက်ာင္းတက္ရန္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  JROTC  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •

ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား (6-8 ႏွင့္ 9-12)  • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား - 
Deborah Blair-Minter and 
Rhonda Juett 

720-423-5840
ncas�dpsk12�org
5000 Crown Blvd� 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။  

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  596

Success 
Express

40% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

39% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း
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OMAR D� BLAIR
Omar D� Blair သည္ DPS စနစ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းလခ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ အစုိးရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားတုိင္းသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ပညာေရးတစ္ခု ရပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအပါအဝင္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရမည့္ 

တာဝန္ရိွသည္ဟု အျပည့္အဝယံုၾကည့္ပါသည္။ Omar D� Blair ေက်ာင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေနပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေလးေပးအာရုံစိုက္ျခင္းသည္ 

၎တုိ႔ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ်ေဝထားေသာ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဉာဏ္ပညာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ သတၱ ိ၊ ေမတၱာတရား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေလးစားမႈ၊ 

တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာစသည္တို႔ျဖင့္ ပံုသြင္းထားပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
 အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အေရးအသားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (K-5)  •  DBQ စီမံခ်က္ (6-8)  •

စာဖတ္နည္းလမ္းညႊန္ (K-8)  •  ေန႔စဥ္သံုးသခ်ၤာ(K-5)  •  သခ်ၤာခ်တိ္ဆက္ NY (5-8)  •

သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ လူမႈေလ့လာေရးမ်ား (K-5)  •  သမုိင္းေလ့လာေရး(6-8)  •  Scott Foresman သိပံၸပညာ (K-5)  •  

အလုပ္သင္ သိပံၸပညာ စူးစမ္းေလ့လာသူ(6-8)  •  စာရိတၱဆိုင္ရာ ပညာေရး ဒုတိယေျခလွမ္း (K-5)  •  စာၾကည့္တိုက္  •  

နည္းပညာႏွင့္ သုုေတသန  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ အျမင္ဆိုင္ရာ  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   ဂီတ  •   

ကေလးငယ္မ်ားအား သည္းခံစိတ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သင္ၾကားျခင္း(6-8)  •သြားလာလႈပ္ရွားေရးႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး  •  

က်န္းမာေရး  •  MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ္ (K-5)  •  ျပင္းထန္ေသာ K-2 အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

P�U�S�H� အကယ္ဒမီ
P�U�S�H  အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သား အားလံုးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ထိေတြ႔၍ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျပင္ 
ကမာၻ ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရိွဘဝမ်ားတတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ သမားရိုးက် အထက္တန္းေက်ာင္း သင္ၾကားမႈပုံစံကို ေက်ာ္လြန္ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ 
ခ်ည္းကပ္မႈမ် ိဳးစံု ေပါင္းစပ္ထားရာ သင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳးိေက်းဇူး ရရိွၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား တတ္ေရာက္ခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သင္အျဖစ္ဝင္ေရာ
က္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းရမွတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ပင္ 
လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အၾကဳမံ်ား ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ တြဖဲက္ဒီဂရီတစ္ခုရရိွႏုငိ္သည့္ 
ေကာလိပ္သင္တန္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ႏုငိ္ခြင့္ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မႈ မရိွပါ။   ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈအတြက္ သတင္းမ်ားသိရိွရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •   
JROTC  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ ရွာေဖြေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ယႏၱရားနည္းပညာ  •
ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား  •  ASCENT  •  ထိေတြ႔ခ်တိ္ဆက္ေပးေရးစင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Kristen Lee 

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

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈ 778

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Karen Powell 

720-423-7200
pushacademy�dpsk12�org
4501 Airport Way 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးဌာန 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား 10တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 196

Success 

Express, RTD

Success 
Express 

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

35% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

49% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

46% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

36



STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – GREEN VALLEY RANCH
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း Green Valley Ranch ႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ ဆရာ/

မမ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပး ေရးေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ အတြင္းရိွ ပုဂၢဳလိ္မ်ားအား မွ်ေဝေပးရန္ 

စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြ လ်က္ရိွပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ 

ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ 

ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးသည္ လြတ္လပ္၍ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး ေကာလိပ္အတြက္ 

ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ပညာေရးရရိွသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 

ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို 

ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  အႏုပညာ  •  သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအလုပ္ရုံ  •   

ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ  •  ထပ္တုိးစာသင္ႏွစ္  •   

တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  အဖတ္/အေရး/သခ်ၤာဘာသာ အခ်နိ္ပိုသင္တန္းမ်ား •  ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – MONTBELLO
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – Montbello ႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ ဆရာ/

မမ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပး ေရးေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ အတြင္းရိွ ပုဂၢဳလိ္မ်ားအား မွ်ေဝေပးရန္  

စိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾကြလွ်က္ရိွပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ 

ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ 

ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးသည္ လြတ္လပ္၍ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး ေကာလိပ္အတြက္ 

ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ပညာေရးရရိွသင့္ သည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 

ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို 

ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေလ့လာေရးခရီး  •  သတင္းစာ  •  ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မႈ  •  

တုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  အဖတ္/အေရး/သခ်ၤာဘာသာဆုိင္ရာ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး  •  MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jessica Savage 

303-999-2893
striveprep�org
4800 Telluride St�, Building 5 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေရွ႔ေျမာက္ အေဝးေဒသ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏံွမႈဇုန္ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈ 382

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Vachon Brackett 

303-999-3825
striveprep�org
5000 Crown Blvd� 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ)ေက်ာင္း 

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား 6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  370

Success 
Express 

Success 
Express 

64% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

62% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - RISE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - RISE သည္ 21 ရာစု ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ 
အရြယ္ေရာက္လူငယ္မ်ားအား ေဝဖန္စဥ္းစားတတ္ေသာ တစ္သက္တာသင္ၾကားေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင ္
ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ၾကင္နာသနားစိတ္ရိွၿပီး တာဝန္သိတတ္ေသာ လူမႈေရးမွ်တမႈကို 
အေလးေပးေသာ လူမႈ အသုိက္အဝန္းအတြင္းရိွ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို စိန္ေခၚရင္ဆုိ္င္ႏုငိ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ 
ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ားသုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုး တုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ကာလတုုိျပင္းထန္ေသာေကာလိပ္အတြက္ျပင္ဆင္ေပးေရးသင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ ေလးႏွစ္တာ ေကာလိပ္ႏွင့္ 
တကၠသိုလ္ပညာေရးတုိ႔အတြက္ ကိုလိုရာဒို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
စနစ္တက် ျပဌာန္းထားေသာ AP သင္ရိုးေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးသည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို အေလးထားေသာ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
လူမႈဆုိင္ရာစိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္လည္း ေကာင္း တူညီဝတ္စုံမ်ားဝတ္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ စကားစစ္ထုိးျခင္း  •  ေဘာလုံးပညာအေျခခံမ်ား  •  သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •   
Zumba ကို္ယ္ကာယၾကံ့ခုိင္မႈ သင္တန္း  •  ဘတ္စကတ္ေဘာအေျခခံမ်ား  •  လက္ေဝွ႔ထိုးျခင္း  •  မိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္ျခင္း  •  
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  တုိးခ် ဲ ့စာသင္ရက္  •  တုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  သုုခုုမအႏုုပညာ  •  ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္္ဆင္ေရး  •
စာေပႏွင့္ေရးစပ္သီကုံးျခင္း/ သခ်ၤာအတြက္ အပိုသင္ခန္းစာ အခ်နိ္  •   
2017-18 ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကား 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

VISTA အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Vista အကယ္ဒမီေက်ာင္း၌ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ဝန္းက်င္ကို ပ် ိဳးေထာင္ေပးရန္၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ မတူကဲြျပားမႈ အေပၚ လက္ခံႏုငိ္မႈ၊ ေက်ာင္းသူ/ သား အားလံုး၊ မိသားစုမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရပ္ရြာလူမႈ 
အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သက္ဆိုင္သည္ဟုစိတ္ထားရိွမႈ စသည့္ေက်ာင္း ယဥ္ေက်းမႈကို ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ 
ခံယူခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္အတြက္ အတိတ္က စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရွ႔ဆက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ SWAGGER— ပညာရွင္မ်ား၊ကမာၻ ့အဆင့္မီ၊ ရပ္ရြာႏွင့္ တက္ႂကြစြာ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ သြား၍ ရေအာင္ယူသူ၊  ကမာၻႏွင့္အညီေတြးေခၚသူမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္  ပညာေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ 
မဆိုင္းမတြရိွျခင္း စသည္တို႔ကို တန္ဖိုးထားသည္—ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမွာဘက္ေပါင္းစုံႏွင့္ သီးသန္းခ်ဥ္းကပ္နည္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပါ။  ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ သတင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါရန္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  ဒီပလုိမာထပ္တုိးရယူျခင္း  •  STEM  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တၿပိဳင္နက္ 

ေက်ာင္းအပ္ႏံွျခင္း  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္

မ်ား- က်န္းမာေရးသိပံၸ၊ အားကစားေဆးပညာ အခ်က္အျပဳတ္ပညာႏွင့္ စီမံကိန္းက ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးျခင္း- နည္းပညာသို႔ 

လမ္းေၾကာင္း  (အလယ္တန္း)  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   

ရမွတ္ ခရက္ဒစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Elisha Roberts 

720-485-6393
striveprep�org
18250 E� 51st Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ နယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား 9 မွ 10 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 280

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Anthony Smith 

 720-423-7650
vistaacademy�dpsk12�org
4800 Telluride St�, Building 6 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစုုံစင္တာ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  270

Success 
Express

Success 
Express 

28% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

41% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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အေရွ႕ေျမာက္အနီးေဒသ

Bruce Randolph 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္သင္ၾကားေလ့လာေရး  
အကယ္ဒမီ

Wyman ရိွ 21 
ရာစုေလ့လာသင္ၾကားေရးအတြက္ 
ဒင္းဗားစင္တာ 

ဒင္းဗားစူးစမ္းရွာေဖြေရးေက်ာင္း 
ဒင္းဗားအႏုပညာေက်ာင္း

Dora Moore 

ဒင္းဗားျမိဳ႕ျပ စူးစမ္းေလ့လာေရး 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST- Cole အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Cole အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: Conservatory Green 

DSST: Stapleton အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST- Stapleton အလယ္တန္းေက်ာင္း

အေရွ႔

Emily Griffith အထက္တန္းေက်ာင္း

လက္စြ ဲ

McAuliffe ႏုငိ္ငံတကာ ေက်ာင္း 
McAuliffe 
Manual အလယ္တန္း  ေက်ာင္း

Morey

အေရွ႔ေျမာက္အနီးရပ္ရြာ  
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးေက်ာင္း

Northfield အထက္တန္းေက်ာင္း

Odyssey ဒင္းဗားေက်ာင္း

ျပင္ဆင္ေပးေရးအကယ္ဒမီ

Venture ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း

Whittier

William (Bill) Roberts

Wyatt Academy
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph သည္ ေျခာက္တန္းမွ 12 တန္းအထိေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ေက်ာင္းသားမ်ား 100 ရာႏႈန္းျပည့္  ေအာင္ျမင္ဘဲြ႕ရေစရန္ ႏွင့္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ 

ေလးႏွစ္တာတြင္ ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ရန္မလိုဘဲ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိ္င္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ (6-8)  •  အဖတ္ဆုိ္င္ရာ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ(6-8)  •  ဓမၼေတး  •  ျပဇာတ္  •  ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေဆြးေႏြးပဲြ (9-12)  •  တီးဝုိင္း (El Sistema)  •   

စပိန္ဘာသာ စကား  •  အနာဂတ္ စင္တာ  •  CEC ရိွ အတန္းမ်ား(12)  •  ASCENT  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •   

AP သင္ရိုးမ်ား  •   Bruce Randolph ရိွ ပတ္ဝန္းက်င္စင္တာ  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  

ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆက္စပ္ေပးေရး အစီအစဥ္ စီးပြားေရး  •  

ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  AN and MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား (6-8)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မ်က္ေမွာက္ေခတ္သင္ၾကားေလ့လာေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္း
မ်က္ေမွာက္ေခတ္သင္ၾကားေလ့လာေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႔ျပ အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး 9 တန္းမွ 
12-တန္းအထိေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ သုုံးႏွစ္မျပည့္မီတြင္ပင္  
ဒီပလိုမာတစ္ခုရႏုငိ္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွၿပီး၊ လူထုေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားနည္းျဖင့္ သင္ၾကားေပး ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္သင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ကမာၻရိွအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေဖြရွာႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္အၾကံေပး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ရရိွႏုငိ္သကဲ့သို႔ ဆရာ/မ-ေက်ာင္းသူ/သားအခ်ဳးိ 1:15 ရိွၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းအေတြ႔အၾကံဳကို ရရိွႏိုင္ၾကသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ စီမံခ်က္ အေျချပဳေလ့လာမႈ၊ ေက်ာင္းေခၚခ်နိ္၊ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ ဘြ ဲ႔ရေအာင္ျမင္လိုသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းရွာေဖြလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ 
ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း နယ္ပယ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပါ။  ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ သတင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါရန္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အႏုပညာ  •  စီးပြားေရး  •  ဥပေဒ  •  ဓာတ္ပုံ  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ျပဇာတ္  •   
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစပ္ပညာေရး  

  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Cesar Cedillo 

720-424-1080
randolph�dpsk12�org
3955 Steele St� 

အေရွ႔ေျမာက္အနီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း  6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 750

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Shawne Anderson 

720-423-6900
cla�dpsk12�org
200 E� Ninth Ave� 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ် ိဳးစုုံ စင္တာ  

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  160

Success 
Express

RTD

41% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

39% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း

40



WYMAN ရိွ 21 ရာစု သင္ၾကားေလ့လာမႈအတြက္ ဒင္းဗားစင္တာ
Wyman ရိွ 21 ရာစု သင္ၾကားေလ့လာမႈအတြက္ ဒင္းဗားစင္တာ (DC21) သည္ DPS လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံု စင္တာျဖစ္၍ 6 တန္းမွ 

12 တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ကူညီပံ့ပိုးမႈ အထူးလိုအပ္ေနၿပီးဆက္ဆံေရး 

အေျခခံေသာ ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထံ အရိွန္ျမႇင့္၊ အံဝင္ခြင္က်မႈရိွရိွ တိက်ၾကပ္မတ္္ 

သည့္ ပညာေရးျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်ကရ္ိွသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပါ။  ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ သတင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါရန္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  စီးပြားေရး  •  Edgenuity  •  တုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္ႏွင့္ ႏွစ္  •  အႏုပညာ  •  STEM  •

လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာမႈဆုိ္င္ရာ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား  •  တျပဳငိ္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး အစီအစဥ္  •  

ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 

ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစပ္ပညာေရး, စီးပြားေရးပညာႏွင့္ STEM  •  ASCENT  •   

AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (6-12)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဒင္းဗားစူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗားစူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္းသည္ ကၽြႏုပ္္တို႔ကေလးမ်ား၏ မတူကဲြးျပားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို 

တန္ဖိုးထား၍ အဓိကက်သည့္ ျပည္နယ္ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားၿပီး သက္ဆုိင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ 

အဆင့္ျမင့္ ျပင္းထန္တိက်ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထား ပါသည္။ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စိတ္ႏွင့္ 21-ရာစုပညာေရးႏွင့္လူမႈေရး 

ေတာင္းဆုိခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရွာေဖြေလ့လာလိုစိတ္ကို တန္ဖိုးထားလာေအာင္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ 

တမူထူးျခားၿပီး တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ ေပးေရး သင္တန္းမ်ားအျပင္၊ ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္းကို ဝန္ေဆာင္ 

မႈေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္အေျချပဳသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံု မ်ားမွတဆင့္၊ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ အသိပညာ ျပည့္ဝသည့္၊ 

ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရိွသည့္၊ ေမတၱာ အၾကင္နာ ထားတတ္သည့္၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျဖင့္ တက္ႂကြသည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာ ေစရန္ 

ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အငဂ္်င္နီယာ ပညာရပ္  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  အျမင္ဆုိင္ရာ အျမင္ဆုိင္ရာအႏုပညာ  •  တီးဝိုင္း  •   

ဂစ္တာ  •  ေက်ာင္းသားတုိင္းအတြက္ Chromebook  •  နံနက္ခင္းေတြ႔ဆုံပဲြ  •  အၾကံေပး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  ေကာလိပ္အၾကဳအိစီအစဥ္  •  အႏုပညာအေလးေပး မႈ  •  သိပံၸအေလးေပး မႈ  •   

တကုုိယ္ေရ ဆုုံးျဖတ္မႈမွတဆင့္ တိုးတက္ေစေရး (AVID)  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုုပညာ  •   

စူးစမ္းေလ့လာမႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာျခင္း စီမံကိန္းအေျခခံသင္ၾကားေလ့လာျခင္း  •  စကၤာပူ သခၤ်ာ  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Renard Simmons 

720-424-2980
dc21�dpsk12�org
1690 Williams St� 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံု စင္တာ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား- 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 220

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  Kristen Atwood 

720-424-4790
denverdiscoveryschool�dpsk12�org
3480 Syracuse St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

Greater Park Hill/Stapleton 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

ပို႔ခ်ေသာ အတန္း 6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ 417

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  
နယ္ေျမ

 
Success 
Express

52% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



ဒင္းဗားအႏုပညာေက်ာင္း
ဒင္းဗားအႏုပညာေက်ာင္းသည္ အႏုပညာ အရည္အေသြးကို အထူးဖံြ႕ၿဖိဳးလိုသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး 

ေနသည္။ အေမရိကတိုကရ္ိွ ထိပ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး အေမရိကန္မွ 

ေရႊတံဆိပ္ဆုရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္ႏွစ္အတြင္း News & World ေဖာ္ျပျခင္းအရ၊ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားသည္ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးျပဳ အႏုပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအရ 

စံုလင္ေထြျပားသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ သင္ၾကားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္တုိင္းတြင္ အနည္းဆုံး မိနစ္ 90 

ၾကာအႏုပညာသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရမည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏံွရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္မည့္ 
ေနာက္ဆံုးေန႔စြကဲို DSA ဝက္ဘ္ဆိုက္ရိွ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ေရးေပ့ခ်တ္ြင္ ၾကည့္ရႈႏုငိ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အႏုုပညာေမဂ်ာဆယ့္တစ္မ် ိဳးအတြင္းရိွ တီးဝုိင္း၊ ေတြးေခၚ ဖန္တီးေရးသားျခင္း၊ အက၊ ဂစ္တာ၊ သံစုုံတီးဝုိင္း၊ စႏၵယား၊ 

စတိတ္စင္ျမင့္ ဖန္တီးမႈပညာႏွင့္ ဒီဇုိင္း၊ ျပဇာတ္၊ ဗီဒီယုုိရုုပ္ရွင္အႏုုပညာ၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အျမင္ဆိုင္ရာအႏုုပညာႏွင့္ အသံဂီတ  •  

ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံေွရး  •   

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- ျပဇာတ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိရုပ္ရွင္အႏုပညာ  •  

ASCENT  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာအေလးေပးမႈ  •  အႏုစိတ္ အႏုပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

DORA MOORE 
Dora Moore ေစာစီးစြာကေလးဘဝပညာေရးမွ8တန္းအထိ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသည္ ကေလးဘက္စုံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို 

အေထာက္အပံ့ ေပးႏုငိ္ေသာ ျပည့္စုံသည့္သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ သူငယ္တန္းမွ 8 

တန္းအထိေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပုဂၢဳလိ္ေရးေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ၊ အသံႏွင့္ 

တူရိယာပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ၊ ကာယပညာ၊ အကႏွင့္ STEM အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  လူသားဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္  •  ဂီတ  •   

အက  •  နည္းပညာ  •  SOAR ဒင္းဗားပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖေရး  •  ျပဇာတ္  •  သိပံၸစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္မ်ား  •   

အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္မ်ား  •  သခ်ၤာႏွင့္ အဖတ္ေလ့က်င့္ခန္းဆုိ္င္ရာ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  •   

STEM အစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အႏုစိတ္ အႏုပညာ  •  က်န္းမာေရးအေျချပဳေက်ာင္း  •   

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား- စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

(K-5) ႏွင့္ကြန္ျပဴတာသိပံၸ (6-8)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- William Kohut 

720-424-1700
dsa�dpsk12�org
7111 Montview Blvd� 

Magnet ေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,088

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Karen Barker 

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

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- ECE မွ  
8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 385

Magnet

စံႏႈန္း

63% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

60% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

42



ဒင္းဗားျမိဳ႕ျပစူးစမ္းေလ့လာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း
ဒင္းဗားျမိဳ႕ျပစူးစမ္းေလ့လာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စူးစမ္းေလ့လာပုံနည္းလမ္းသည္ 

၎တို႔ေလ့လာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးပါသည္ဟု ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ 

အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈ ရိွျခင္း၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ကို ႏိႈးဆြေပးႏုငိ္သည့္ လက္ေတြ႔ စီမံခ်က္မ်ား၊ တက္ႂကြစြာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို 

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အဖဲြ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားကို ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ ကေလး၏ ေမြးရာပါ 

စြန္႔စားလိုစိတ္ကို အားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏုငိ္ရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားပါသည္။ လက္ေတြ႔ကမၻာ ျပႆနာမ်ားကို 

ဘက္ေပါင္းစံုမွေလ့လာ ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို သိရိွေစသည္။ မတူကြ ဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို 

နားလည္ေစသည္။ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစႏုငိ္သည္။ အေတြးအေခၚႀကီးမ်ားကို ရရိွေစႏုငိ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ 

အႏုပညာေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္းရိွ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝဝန္းက်င္၊ 

စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
စူးစမ္းေလ့လာမႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာေရးပညာ  •  ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး၊ လက္ေတြ႔ကမာၻ၏သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 

အသုံးဝင္မႈမ်ား  •  ျမိဳ ႔ျပသည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္သည္။့(ျမိဳ ့ျပယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရး 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း)  •   

ကေလးဘက္စုံဖံြ႕ၿဖိဳးေရး (ပညာေရး၊စိတ္ခံစားမႈ၊လူမႈေရးႏွင့္ ကာယပညာ)  •  ျမဳ႕ိျပေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မႈ  •   

စြန္႔စားမႈႏွင့္ၾကံ့ခုိင္ေရးအစီအစဥ္  •  အသံပိုင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာေပါင္းစပ္မႈ  •  လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Cindy Kapeller

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

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6တန္း -7တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 115
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DSST: COLE အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ၿမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္တတ ္

ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္ 

သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ 

ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

 
အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •   

ဒင္းဗားသဘာဝ သိပံၸျပတုိက္ႏွင့္ ကိုလိုရာဒုိ- ဒင္းဗား တကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္သိပံၸဆုိင္ရာတုိ႔ကို အေလးေပးေလ့လာျခင္း  •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: COLE အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပး 

ျခင္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ သခ်ၤာ၊ သိပံၸ၊ အဖတ္ႏွင့္အေရး တို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င ္

တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား 

ေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး 

ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ဒင္းဗားသဘာဝ သိပံၸျပတုိက္ ႏွင့္ ကိုလိုရာဒုိ- ဒင္းဗားတကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သိပံၸဆုိင္ရာတုိ႔ကို အေလးေပးေလ့လာျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

AP သင္ရုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  

သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools�org
1350 E� 33rd Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေရွ႔ေျမာက္အနီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools�org
3240 Humboldt St�ခ်ာတာ 
(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ)ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 400

Success 
Express 

 
Success 
Express 

83% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

80% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

49% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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DSST: CONSERVATORY GREEN 
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ သခ်ၤာ၊ သိပံၸ၊ အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င ္

တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား 

ေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး 

ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ 

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို 

ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  

နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: STAPLETON အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း ၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္တတ ္

ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား 

ေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး 

ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •   

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  Lockheed Martinႏွင့္ Colorado-Boulder တကၠသိုလရ္ိွ အသုံးခ်သိပံၸႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေကာလိပ္တုိ႔ 

ပူးေပါင္း၍ အင္ဂ်င္နီယာပညာကို အေလးေပးေလ့လာျခင္း  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  

ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  MI-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (9-10)  •  သိပံၸအေလးထားမႈ  •  

နည္းပညာအေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- John Clark 

303-802-4120
dsstpublicschools�org
8499 E� Stoll Place 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

Greater Park Hill/Stapleton 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jeff Desserich 

303-320-5570
dsstpublicschools�org
2000 Valentia St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 511

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  
နယ္ေျမ

Special Ed 
ဝန္ေဆာင္မႈ

73% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

83% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

84% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း



အေရွ႔
East အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ား၏ အႀကီးဆံုးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ အျမင့္မားဆံုး ဘက္စံုေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၎၏ 

အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ဒင္းဗား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအၾကား ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ East ေက်ာင္းတြင္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ တိက်ၾကပ္မတ္၍ ပညာေရး၊ လူမ် ိဳးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ စီးပြားေရး ေနာက္ခံအရ မွ်တသည့္ 

လူမႈအသိုက္အဝန္း အေတြ႔အၾကံဳကို ရရိွေစသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဇီဝေဆးပညာဆုိင္ရာနည္းပညာ  •  ေႂကြထည္ပညာ  •  ဓမၼေတး  •  စကားရည္လုပဲြ  •  ျပဇာတ္  •  ပုံဆဲြျခင္း  •   

အင္ဂ်င္နီယာ  •  ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း  •  တူရိယာဂီတ  •  ေဆးခ်ယ္ျခင္း  •  ဓာတ္ပုံပညာ  •  စကားေျပာျခင္း  •  နည္းပညာ  •  

ေကာလိပ္စာေမးပဲြအႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ထုတ္လုပ္ေရး/ ေခတ္သစ္မီဒီယာ  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  

ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  ဂ်ပန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  

ေကာလိပ္အႀကိဳအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား- 

သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစပ္ပညာေရး၊စီးပြားေရးပညာ၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးပညာ၊အင္ဂ်င္နီယာပညာ ဦးေဆာင္ စီမံကိန္း၊ 

သစ္သားနည္းပညာ၊အျမင္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဒီဇုိင္းအႏုပညာ  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  

JROTC  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •   

MI and MI-Sev စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား  •  အေမရိကန္အင္ဒီးယန္းအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: STAPLETON အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း ၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င ္

တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ 

ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  Lockheed Martinႏွင့္ Colorado-Boulder တကၠသိုလရ္ိွ အသုံးခ်သိပံၸႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာလိပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ 

အင္ဂ်င္နီယာပညာကို အေလးေပး ေလ့လာျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ASCENT  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  

MI-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (6-8)  •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Heesacker 

303-320-5570
dsstpublicschools�org
2000Valentia St� ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း

Greater Park Hill/Stapleton 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 452

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Andy Mendelsberg 

720-423-8300
east�dpsk12�org
1600 City Park Esplanade 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 2,475

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံေွရးနယ္ေျမ

Special Ed 
Service, RTD

69% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

69% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

46



EMILY GRIFFITH အထက္တန္းေက်ာင္း
Emily Griffith သည္ ဒင္းဗား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ EGHS  ေက်ာင္းသည္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ၊ သို႔မဟုတ္ GED ဘြ ဲ႔ ရရိွႏိုင္ေအာင္ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေကာလိပ္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက္ ရယူႏိုင္ၾကသည္။ ယခု ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ဒီပလိုမာ ဆိုသည္မွာ 
စာရြက္တစ္ခုမွ်သာ မျဖစ္ေစဘဲေက်ာင္းသူ/သားမ်ား လိုအပ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္စံု၍ ဤစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို 
ျပသႏုငိ္သည့္ အာမခံခ်က္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 
ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ေကာလိပ္အႀကိဳအစီအစဥ္  •   
အနာဂတ္စင္တာ  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  
အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျပ သင္ရိုးမ်ား  •  GED  •  Emily Griffith နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ အသက ္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ သင္ရိုးမ်ား- အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရး၊ ေလယာဥ္ကုိယ္ထည္ 
ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ အလွကုန္ပညာ၊ ဟင္းခ်က္နည္းပညာ၊ 
သြားဖက္ဆုိင္ရာ ကူညီမႈ၊ HVAC/ ေရခဲေသတၱာပညာ၊ ကုုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီ၊ သူနာျပဳစုျခင္း၊ 
ေဆးဝါးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ေသြးထုတ္ျခင္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္စက္ခ်ဳပ္ပညာ၊ အိမ္ျခံေျမပညာႏွင့္ အျခား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

လက္စဲြ
Manual အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ သမိုင္းအရထင္ရွားၿပီး၊ ဒင္းဗားၿမိဳ႔ေတာ္၏ ေအာင္ျမင္ေနေသာစံျပၿမိဳ႔ျပေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

1894 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကိုယ္ေရးေနာက္ခံမ် ိဳးစံရုိွေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေနၿပီး၊ ကမာၻတစ္လႊားရိွ သက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းအမ် ိဳးမ် ိဳးတြင္လုပ္ကိုင္၍ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာေအာင္ျမင္သြားၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ 

မိမိတို႔၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိ္တ္ကူးဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ အခ်တိ္အဆက္မိမိ

သင္ယူႏုငိ္ရန္၊၎တုိ႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၿပီး၊ ေကာလိပ္၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ပါ 

ေအာင္ျမင္ရန္ အေသအခ်ာ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ •  ဇီဝေဆးပညာ STEM လမ္းေၾကာင္း  •  ဓမၼေတး  •  မီဒီယာ  •  ျမိဳ႔ျပစကားရည္လုပဲြ  •  

ျပဇာတ္  •  ရပ္ရြာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ေကာလိပ္အႀကိဳအစီအစဥ္  •  

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစပ္ပညာေရး၊ 

စီမံကိန္းကလမ္းညႊန္ျပျခင္း ဇီဝေဆးပညာသိပံၸႏွင့္ကြန္ျပဴတာသိပံၸ  •  ASCENT  •  

ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  JROTC  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •

တစ္ကုိယ္ရည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- David Daves 

720-423-4900
eghs�egtc�net
1860 Lincoln St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 403

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Nickolas Dawkins 

720-423-6300
manual�dpsk12�org
1700 E� 28th Ave� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 293

Success 
Express 

RTD

75% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

44% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



MCAULIFFE MANUAL အလယ္တန္းေက်ာင္း
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ McAuliffe ႏုငိ္ငံတကာေက်ာင္းပုံစံကို စံနမူနာယူ၍ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ McAuliffe Manual ေက်ာင္းသည္ 
ေက်ာင္းသူ/သားအေျချပဳ စာသင္ခန္းမ်ား၊ စာရိတၱပညာႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားေစမႈတို႔ကုိ အေျခခံသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ ဘက္စုံႏံွ႔စပ္သည့္ လစ္ဘရယ္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးမည့္ ႏုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာသိပၺသံင္ရုုိးညႊန္းတမ္း 
အသုုံးျပဳေသာအသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ (IB) ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ McAuliffe Manual အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ 
မတူကြ ဲျပား ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ႏုငိ္သည့္ သင္ၾကားေလ့လာသူမ်ားအသုိက္အဝန္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ကၽြႏုပ္္တုိ႔ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ကမာၻႀကီးအား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရေစေသာ၊ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ ဘဝမ်ားရရိွရန္ ေျပာင္းလဲေပးႏုငိ္သူမ်ားအျဖစ္ 
ေမြးထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးကို အထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ 
ဘဝတစ္သက္တာေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္ေရးအတြက္ တစ္ကိုယ္ရည္ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အေရး 
တန္းတူညီမွ်စြာရရိွေစရန္တုိ႔ကို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  သံစုံတီးဝိုင္း  •  တီးဝိုင္း  •  ဓမၼေတး  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ  •   
စက္ရုပ္နည္းပညာ  •  အင္ဂ်င္နီယာ  •  ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ား  •  အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား  •  
ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပကလပ္မ်ား  •  အားကစားအစီအစဥ္မ်ား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  
တရုတ္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္- 
စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္း မွသည္ နည္းပညာ အစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  အႏုပညာဆုံခ်က္  •  
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •  ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း  •  ႏုငိ္ငံတကာ အေလးေပးမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

MCAULIFFE ႏုငိ္ငံတကာေက်ာင္း
McAuliffe ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ (IB) သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းကုုိ သင္ၾကားေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အလယ္တန္းပညာရပ္မ်ားကို ဒင္းဗားၿမိဳ႔ Greater Park Hill/ Stapleton ဧရိယာတြင္ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအား ပညာေရး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို 

အက်ဳးိျပဳႏုငိ္ေရးစသည္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေစႏုငိ္ရန္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ 

ေလ့လာႏုငိ္သည့္ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ McAuliffe ေက်ာင္းသည္သခ်ၤာ၊ ဘာသာစကား၊ 

လူမႈေရး ေလ့လာမႈ၊ သိပံၸဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပင္မအေၾကာင္းအရာမ်ား အျပင္ ကမာၻ ့ဘာသာစကားမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ/ 

နည္းပညာ၊ ကိုယ္ကာယပညာ၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အျမင္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ စသည့္စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ 

သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ဘက္စံုပညာေရးကို သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနသည္။ McAuliffe ေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ အေထြေထြႏွင့္ အားကစားမ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိ္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  တီးဝိုင္း  •  သံၿပိဳင္ေတး  •  ျပဇာတ္  •  အင္ဂ်င္နီယာပညာ  •  သံစုုံတီးဝုိင္း  •  စာနယ္ဇင္းပညာ  •  

နည္းပညာ  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ  •  စတိတ္စင္ျမင့္ ဖန္တီးမႈပညာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

တရုတ္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုိးမ်ား  •  AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ႏွင့္ MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္ စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္း မွသည္ နည္းပညာ အစီအစဥ္  •  

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  ႏုုငိ္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ (IB) သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kurt Dennis 

720-424-1540
mcauliffe�dpsk12�org
2540 Holly St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

Greater Park Hill/Stapleton 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 915

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Long 

720-423-6550
mcauliffemanual�dpsk12�org
1700 E 28th Ave� 

အေရွ႔ေျမာက္အနီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 300

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံေွရးနယ္ေျမ

 
Success 
Express 

76% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

73% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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MOREY
Morey ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအား အရိနွ္ျမွင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရိနွ္ 
ေလွ်ာ့ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည့္ အစြမ္း အစရိလွာေစႏုငိ္ေသာ အရည္အခ်င္းအေျချပဳ သင္ၾကားျခင္းကို အေလးေပးသည့္ မတူကဲြျပားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္မားသည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္ သည္။ Morey ေက်ာင္းသည္ စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ပင္ကိုယ္စြမ္း ရည္ႏွင့္ 
ပါရမီရွင္ဆိုင္ရာပညာေရးကို ေပါင္းစည္း ထည့္ သြင္းထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ တီထြင္စမ္း သပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည့္ 
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အုပ္စုငယ္မ်ားဖဲြ႕၍ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အေလးေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ Morey သည္ ခရုိင္အတြင္းရိ ွတစ္ခုတည္းေသာ 6 တန္းမွ 8 တန္းေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ HGT အစီအစဥရ္ိသွည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ပါရမီရွင္ Magnet အစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏံွရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 20 ကိုၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  STEM  •  ဒီဇုိင္းႏွင့္ ပုံေဖာ္ျခင္း  •  ပ်သံန္းျခင္းႏွင့္ အာကာသပညာ အစီအစဥ္  •  အႏုပညာ  •  တီးဝိုင္း  •   
ျပဇာတ္  •  ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ  •  ေဝါဟာရဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ  •  သခၤ်ာျပိဳင္ပဲြ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ပထဝီပ်ား  •   
ရိွတ္စပီးယား  •  စကားေျပာျခင္းႏွင့္ စကားရည္လုျခင္း  •  လက္ဂုုိစက္ရုုပ္ပညာ  •  သမိုင္းဝင္ေန႔  •   
ပန္းတုိင္ကို စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ ္
ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား- စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွသည္ နည္းပညာ အစီအစဥ္  •   
တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  အထူးပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ေလးမ်ား  •   
MI-Aut စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္  •  အရည္အေသြးအေျချပဳပညာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေရွ႔ေျမာက္အနီးရပ္ရြာထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးေက်ာင္း
အေရွ႔ေျမာက္အနီးရပ္ရြာထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးေက်ာင္းသည္ ရင္းႏီွးေႏြးေထြးမႈရိွသည့္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ ေက်ာင္းသူ/ 

သားတစ္ဦးခ်င္းစီကို တက္ႂကြသည့္၊ ႏိုင္ငံအေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမည့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ေစေအာင္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္သိမႈကို ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 

သင္ယူေလ့လာမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရိွၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကို ရပ္ရြာ၏ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းသားတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစေရး၊ ၎တို႔၏ 

ေက်ာင္းအတြင္း၊ အနီးရပ္ရြာဝန္းက်င္ႏွင့္ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုက္ဝန္း မ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေက်ာင္းသူ/

သားတို႔၏ အသံကို ထိေရာက္စြာ ၾကားႏိုင္ေစရန္တို႔ကို ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေသာ ႏုငိ္ငံတကာ စစ္ေဆးမႈ  •  အက်င့္စာရိတၱပညာ  •   

1:1 တက္ဘလက္  •  နည္းပညာဓာတ္ခဲြခန္း  •  ေက်ာင္းသားဆရာေလ့က်င့္ေရးနယ္ေျမ  •  အႏုပညာေပါင္းစည္းမႈ  •  

စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျချပဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း  •  ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားေရး  •  ေက်ာင္းသူ/သားအၾကံေပး  •  

စီမံခ်က္အေျချပဳသင္ၾကားေရး  •  PBIS (အျပဳအမူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ)  •   

တရားမွ်တမႈကုိ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း  •  ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈ  •  ဦးေဆာင္မႈသင္တန္း  •  

ေက်ာင္းၿပီးခ်နိ္ေနာက္ပိုင္း အရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း  •  မိဘ/လူထုေထာက္ခံအားေပးေရးအုပ္စု

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Noah Tonk 

720-424-0700
morey�dpsk12�org
840 E� 14th Ave� 

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
အတြက္ Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 215

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rey Sirakavit 

720-460-1424
ne�communityengagementschool�org
3333 Holly St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 100

စံႏႈန္း

TBD

ေက်ာင္း အသစ္

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

54% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Located in 12 Denver Public Schools high schools, 
Denver Scholarship Foundation Future Centers help 

prepare DPS students for college.

To learn more about how the Denver Scholarship Foundation
makes college possible visit www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org

Cristina Chacon

Abraham Lincoln
High School

Regis University

College and Career 
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Denver Kids

Remberto Rivera

North High School

University of
Colorado Denver

Sales Tax Technician
At Wagner Equipment

Cara Faliano

East High School

University of 
Colorado Boulder

Microbiologist 
University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital





ODYSSEY ဒင္းဗားေက်ာင္း
ဒင္းဗား Odyssey ေက်ာင္းသည္ သူငယ္တန္းမွ ရွစ္တန္းအထိ သင္ၾကားသည့္ မတူကြ ဲျပားေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာေရးဆုိင္ရာ 

သင္ၾကားေရးအစုိးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရန္၊ 

ေဝဖန္ေတြးေတာတတ္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈတာဝန္သိတတ္မႈရိွရန္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေနာက္ပိုင္းအတြက္ 

ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတုိ႔ကို အေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ စူးစမ္းေလ့လာမႈဒီဇိုင္း အေျခခံမူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဦးတည္ရာႏွင့္ 

အားသာခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ထားပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို တိက်ၾကပ္မတ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ဝသည့္ စီမံခ်က္ အေျချပဳ 

စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ျပည္နယ္၏ အေထြေထြပင္မစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ကာ၊ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူ/သား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင္ စာေပ အဖတ္ႏွင့္ အေရးအေပၚ အေလးေပးျခင္း၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ 

သခ်ၤာ အစီအစဥ္၊ သုေတသနႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ တိုးတက္ေစရန္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးခ်ျခင္း၊ သုုခုုမအႏုုပညာ၊ ေက်ာင္းသူ/သား၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ မွတ္တမ္းျပဳျခင္းမ်ားအျပင္၊ စြန္႔စားမႈမ်ား ႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာေရးတို႔လည္းပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခိ်န္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

စူးစမ္းေလ့လာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

PAUL SANDOVAL  ေက်ာင္းဝင္းရိွ NORTHFIELD အထက္တန္းေက်ာင္း 
Paul Sandoval ေက်ာင္းဝင္းရိွ Northfield အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ကမာၻအဆင့္တန္းမီ တိုးတက္မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးစီ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို ရွာေဖြေစျခင္း၊ 
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေလ့လာေစျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစၿပီး 
တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပံ့ပိုးမႈရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း 
8 မ် ိဳးႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ႏုငိ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဒီပလုိမာအစီအစဥ္တြင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုငိ္ပါသည္။  

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အသံပိုင္းအႏုပညာ  •  ဂီတ (အသံပိုင္းႏွင့္ တူရိယာပိုင္း)  •  ဖန္တီးေတြးေခၚမႈဆုိင္ရာ အေရးအသား  •   
ျပဇာတ္  •  အက  •  ေယာဂ  •  ကြန္ပ်ဴတာ  •  အင္ဂ်င္နီယာပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  စက္ရုပ္နည္းပညာ  •   
STEM  •  ဥပေဒႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရး  •  စီးပြားေရးပညာႏွင့္ လုပ္ငန္း  •  စကားစစ္ထုိးပဲြ  •  စကားေျပာျခင္း  •  နည္းပညာ  •  
ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  စီမံခ်က္အေျချပဳသင္ၾကားနည္း  •  ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရး  •  
ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  စြမ္းေဆာင္မႈအေျချပဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း  •   
(IB)ဒီပလုိမာအစီအစဥ္  •  AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  သိပံၸအေလးေပးမႈ  •   
သုုခုုမအႏုပညာ  •  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္-  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ 
ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  တစ္ကုိယ္ရည္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)   •  နည္းပညာအေလးေပးမႈ  •   
MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္       

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Amy Bringedahl 

720-423-8000
northfield�dpsk12�org
5500 Central Park Blvd� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 705

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး: Marnie Cooke 

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

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 234 

စံႏႈန္း

45% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

72% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



ျပင္ဆင္ေပးေရးအကယ္ဒမီ
PREP အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေအာက္ပါ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားေသာ 
ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႔လာေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ လူသားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ 
သို႔မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစလႊတ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းတက္မွန္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
အမူအက်င့္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ 
အေသးစားႏွင့္ အတန္အသင့္ အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ ရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပညာေရးသာမက လူမႈေရး 
စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ အကိ်ဳးရိွေစပါသည္။ နာမည္စာရင္းသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားလံုးသည္ 
ေက်ာင္းမိတ္ဆက္ က႑ကိုလည္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ ပုဂိၢလ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖဆိုရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးသည္ ရက္သတၱ ေျခာက္ပတ္ၾကာ အရည္အခ်င္းျမွင့္ သင္တန္းျဖစ္သည့္ Discovery (ရွာေဖြ 
ေတြ႔ရိွျခင္း) ဟုေခၚသည့္ အစီအစဥ္ကို အပ္ႏံွၿပီး ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ၿပီးစီးရန္လုိအပ္သည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းသူ/သားေကာင္စီ  •  ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္  •  WES အစီအစဥ္  •  

တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္- သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစပ္ပညာေရး 
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PRINCIPAL: Eric Rowe 

720-424-8451
prepacademy�dpsk12�org
2727 Columbine St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 68

RTD

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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VENTURE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း
Venture ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခ အခမဲ့၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ အစိုးရ ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး 

တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳကာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတြင္ 

ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ Venture ျပင္ဆင္ေပးေရး ေက်ာင္းသည္ စီမံခ်က္ အေျချပဳ ေလ့လာမႈကို အသံုးျပဳ၍ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၂၁-ရာစုတြင္ ေနာင္မ် ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အားကစား  •  ACT ျပင္ဆင္ေပးေရး  •  CREW  •  တစ္ဦးစီၤကို ညႊန္ၾကားေပးျခင္း  •   

သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ အတန္း  •  နည္းပညာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း  •  စီးပြားေရး  •  

ႏုငိ္ငံျခားဘာသာစကားေလ့လာမႈ  •  AP သင္ရိုးမ်ား•သုုခုုမအႏုုပညာ  •  ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း  •  ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳးိျခင္း  •  

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  ျပင္ပကမာၻဦးေဆာင္မႈ  •  စကားေျပာျခင္းႏွင့္ စကားရည္လုျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •

ရုုပ္ပုုံျပဝတၳဳ  •  ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွေသာ အေရးအသား  •  Zumba Zumba ကာယၾကံံ့ခုိင္မႈေလ့က်င့္ခန္း  •  

အျခားကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ားကို အြန္လိုင္းမွသင္ၾကားျခင္း
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WHITTIER
Whittier ေက်ာင္းကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဘက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကို အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရးျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Whittier ေက်ာင္းသည္ ျပည္နယ္၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာၿပီး၊ 

သုေတသန လုပ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ဆန္းသစ္တိက်ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 

ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ Whittier ေက်ာင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္  

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသင့္ျဖစ္ေနေစေရး ျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ 

မတူညီေသာ ေဒသမွလာၾကသည့္ေက်ာင္းသူ/သားဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား အားလံုးကိုလည္း 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရရိွေစလိုပါသည္။

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

နည္းပညာ  •  ေႏြရာသီေက်ာင္း သူ/သားအစီအစဥ္  •  ဖတ္ရႈျခင္းဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Erin Quigley 

303-893-0805
ventureprep�org
2900 Richard Allen Court 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 235

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jai Palmer 

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

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

အေရွ႔ေျမာက္အနီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 310

Success 
Express 

19% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

31% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

78% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



“ ကၽြႏုပ္္၏ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း 
အႀကိဳက္ဆုံးစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာသင္တန္းမွာ  

ေၾကြထည္ေျမထည္အတတ္ပညာသင္တန္းျဖစ္
သည္။ အေၾကာင္းမွာကၽြႏုပ္္သည္ အႏုပညာကို 

ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သင္၏ 
ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းကုိ တုိးတက္ေစသည္။” 
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WILLIAM (BILL) ROBERTS
William (Bill) Roberts ေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္း ကေလးငယ္ဘဝ ပညာေရးမွ ရွစ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ 

တိက်ေသာ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Bill Roberts ေက်ာင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံု 

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳစု သင္ၾကားေပးေသာ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳ၍ တိုးတက္ေနေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သား မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ယေန႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 

မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အႏုပညာကို စူးစမ္းေလ့လာေစျခင္း၊ အမူအက်င့္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ဳးိေလ်ာ္ညီေအာင္ 

စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစျခင္း စသည့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္အားေကာင္းသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တန္ဖိုးထားေသာ ေဝဖန္ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္း ထားသည့္ 

အသိုက္အဝန္းမွ အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏုငိ္ပါ သည္။

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

စပိန္ဘာသာစကား  •  နည္းပညာ  •  ဝန္ေဆာင္မႈသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း  •  STEM ဓာတ္ခဲြခန္း  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တ္ဆက္မႈ  •  ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအေတြ႔အၾကဳမံ်ား (6-8)  •   

အလယ္အလတ္တန္းမ်ားအတြက္ AN စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

WYATT ACADEMY
Wyatt အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးအထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈရရိွႏုုငိ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကုုိ ေဆာင္က်ဥ္းလာေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
Wyatt အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာသင္ၾကားမႈမ်ား၊ ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစံခ်နိ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ 
တာဝန္ယူမႈတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ သင္ၾကားေရးအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Wyatt အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္စာေပ၊ သခၤ်ာႏွင့္ လူမႈေရးရာအရည္အခ်င္းမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးသည့္ အျပင္ အားေကာင္းေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစ 
ရန္ ပညာသင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမႈ အသိုက္အဝန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ထပ္တူက်ေအာင္ႀကိဳးပမ္းထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတြင္ မိသားစုမ်ား၏ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးမႈကို တန္ဖိုးထားေလးစားပါသည္။ 
Wyatt အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားဘဝတသက္တာ ေလ့လာသင္ၾကားလိုသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ 
အားေပးတိုက္တြန္းေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ဂီတ (K-5)  •  ကာယပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး (K-8)  •  အႏုပညာ (6-8)  •  
ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္  •  စိန္ေခၚမႈေန႔ရက္ဦးေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (8)  •  နည္းပညာ  •  စာေပႏွင့္ သခ်ၤာဆုိင္ရာ 
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  အုပ္စုငယ္ဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး  •   
ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ပညာရွင္မ်ား  •  Reading Rocket အစီအစဥ္  •  အာဟာရအစီအစဥ္  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •   
YMCA ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအစီအစဥ္  •  စကားစစ္ထိုးျခင္း  •  ဓမၼေတး  •  အာေရဗ်ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Patricia Lea 

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

Greater Park Hill/Stapleton 
အလယ္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ Stapleton မူလတန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
ECEမွ 8 တန္းအထိ
 ခန္႔မွန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 885

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Wesley Frakes

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

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေရွ႔ေျမာက္အနီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 438

Success 
Express 

စံႏႈန္း

72% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

48% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



အေနာက္ေျမာက္ေဒသ

ျမိဳ႕ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း 

ACE ရပ္ရြာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ ေက်ာင္း

ဒင္ဗားျမိဳ႕ ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း

Bryant-Webster ဘာသာႏွစ္မ် ိဳးသုံး ECE-8 
ေက်ာင္း

CEC အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္

César Chávez အကယ္ဒမီေက်ာင္း

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထအထက္တန္းေက်ာင္း 

Compassion Road အကယ္ဒမီေက်ာင္း

ဒင္ဗားတရားမွ်တေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗား Montessori အငယ္တန္း/အႀကီးတန္း 
အထက္တန္းေက်ာင္း

ဒင္းဗားအြန္လိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း

မိန္းကေလးအားကစားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာအ
ထက္တန္းေက်ာင္း

မိန္းကေလး အားကစားသမားေခါင္းေဆာင္မႈဆို
င္ရာအလယ္တန္းေက်ာင္း

Lake ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

North 
ေျမာက္ပုုိင္းအထက္တန္းေက်ာင္း 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ စင္တာ

RiseUp လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္း

Skinner

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး– Excel

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- Lake

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- Sunnyside

West သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအကယ္ဒမီ

West အေစာပိုင္းညာေရးေကာလိပ္

West ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ
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ၿမိဳ႕ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း
ျမိဳ႕ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ထူးျခားေသာေနေရးထုုိင္ေရးအေျခအေနမ်ားမွလာေသာ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရးတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ခ်က္ျပဳတ္ပညာ  •  ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ စာေစာင္  •  ဓမၼေတး  •  ျပဇာတ္ရံု  •  က်န္းမာၾကံံ့ခိုင္ေရး  •   

Zumba အကအစီအစဥ္  •  အေျပးျပိဳင္ပဲြအသင္း  •  ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား  •  

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အသင္း  •  အလုပ္အကိုင္ရိွ အမ် ိဳးသားမ်ား  •  အလုပ္အကိုင္ရိွ အမ် ိဳးသမီးမ်ား  •   

တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  တေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္/ မိဘ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ACE ရပ္ရြာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေက်ာင္း
ACE ရပ္ရြာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေက်ာင္း (ACE/CCS) ၏တာဝန္တစ္ခုမွာ အဓိကပညာေရးစနစ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရိွခဲ့ေသာ 

အႏၱရာယ္မ် ိဳးစံုခံစားေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို အက်ဳးိျပဳေသာလူမႈေရးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

သက္တူရြယ္တူမ်ား-ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင့္ ျပန္လည္ခ်တိ္ဆက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ACE/CCS သည္ 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေအာင္ 

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားကို လူမႈအသိုက္အဝန္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔ 

ေလ့လာမႈအဆင့္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ တာဝန္ယူလိုစိတ္ျဖစ္လာေစရန္ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးမ်ားျဖင့္ 

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဘဝအေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ (8)  •  တစ္ႏွစ္တာ ျပကၡဒိန္  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  

•   ဘဝအေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရး (9-10)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အျခားဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းဝင္းမ်ား၌ 

က်င္းပေသာ အားကစားမ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Michelle Kennard 

303-282-0900
auldenver�org
2417 W� 29th Ave� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 124

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rachel Ramirez 

303-436-9588
acecommunitychallengeschool�org
948 Santa Fe Drive 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
8 မွ 10 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 122

RTD

RTD

25% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

20% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း
ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳေိသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားကို  ပညာေရးတြင္ေအာင္ျမင္ၿပီး 
ယံုၾကည္မႈရိွစြာျဖင့္ ဘဝကိုသတိၱရိွရိွရင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာ သန္စြမ္းေရးစသည္တို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ 
လႈ ံ႔ေဆာ္အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးအားကစားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေက်ာင္း (GALS) ၏ အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈပံုစံကို အေျခခံထားသျဖင့္ ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္းသည္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ား/
မေရးရာႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအေျချပဳ သင္ၾကားေရးတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ အေသးစားေက်ာင္းသင္ၾကားေရးပတ္
ဝန္းက်င္တစ္ခုကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ေယာက္်ားေလးေက်ာင္းသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးကို 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား- 
လႈပ္ရွားမႈ/က်န္းမားေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး  •  သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ သင္ၾကားနည္း  •  သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးပညာရပ္မ်ား  •  
ေယာက္်ားေလး-မိန္းကေလးသီးသန္႔  •  ေယာက္်ားေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး  •  က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး အဖဲြ႕မ်ား  •  
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေယာက္်ားေလးမ်ား အခန္းဆက္အေၾကာင္းအရာမ်ား (လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္၊ 
တကိုယ္ေရေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအား အေလးထားသင္ၾကားေသာ အဓိကသင္တန္း)  •   
သခ်ၤာႏွင့္ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားအတြက္ ဘံုသတ္မွတ္ ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား  •  အဆင္ျမင့္ သင္ရိုးညြန္တမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အရိွန္ျမွင့္သခ်ၤာသင္ၾကားေရး ေရြးခ်ယ္မႈ  •  ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး သင္တန္းမ်ား  •  
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ အားကစားသမားမ်ား  •  လိုအပ္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •  
ေကာလိပ္ျပဳျပင္ေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

BRYANT-WEBSTER ဘာသာႏွစ္မ် ိဳးသုံး ECE-8 ေက်ာင္း
Bryant-Webster ဘာသာႏွစ္မ် ိဳးသုံး ECE-8 ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳးနားလည္တတ္ ကၽြမ္းေစရန္၊ 

ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အသင့္ျဖစ္လာေစရန္စီစဥ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကိုအေျချပဳသည့္ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသူ/သားမိသားစုမ်ား၏ရိုးရာမ်ားႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တန္ဖို႔ထားေလးစားၿပီး ေႏြးေထြး စြာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ခိုင္မာၿပီးသင့္တင့္မွ်တေသာ 

အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာေရးႏွင့္နည္းပညာမ်ားပါဝင္ေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ ကေလးငယ္မ်ား 

ဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

စာရင္းေပးအပ္ႏံွရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ မူလသံုးဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကို 2017 ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 31 
ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရိွလုိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

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

 စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ ဘာသာ အေမြအႏွစ္  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အဆင့္လုိက္ စာေပေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •   

ဂီတ  •  ႏွစ္မ် ိဳးသုံးဘာသာစကား  •   အုပ္စုငယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေျချပဳ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  နည္းပညာ  •   

စပိန္ဘာသာစကား  •  Wilson စာဖတ္ျခင္းစနစ္  •  သိပံၸပဲြေတာ္  •  TNLI နယ္ေျမအလယ္တန္းေက်ာင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Nick Jackson 

720-688-3842
theboysschooldenver�org
တည္ေနရာကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည္။  

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- 6
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 120

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Pamela Liñan

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

Magnet ေက်ာင္း  

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 418

သြားရမည့္ 
နည္းလမ္း

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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CEC အေစာပိုင္းေကာလိပ္
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးစင္တာ ေစာစီးစြာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသည္ အထူးေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း-အေျချပဳ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားပိုမိုလိုအပ္၍ အခ်နိ္ျပည့္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိခင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ CEC ရိွ အႀကိဳကၽြမ္းက်င္ေရး သင္တန္းမ်ားကို 

ေန႔တစ္ဝက္တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ /သားမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးကို လက္ခံေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ျမိဳ႕အႏံွ႔ေျဖေဖ်ာ္ေရး Jazz ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သုုခုုမအႏုုပညာ  •  North အထက္တန္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏မိခင္ေက်ာင္း၌ 

က်င္းပေသာ အားကစားမ်ား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •   

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ 

ပညာေရး (ACE)၊ အဆင့္ျမင့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဗိသုကာ နည္းပညာ၊ အသံ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေမာ္ေတာ္ကား နည္းပညာ၊ 

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ကြန္ျပဴတာဂိမ္း ဒီဇိုင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းပညာ၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္ 

အႏုပညာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ရုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး သိပံၸ၊ 

စီမံခန္႔ခဲြေရးအမႈေဆာင္ အလုပ္သင္၊ ဖက္ရွင္ ဒီဇို္င္း၊ မီးသတ္သိပံၸ၊ က်န္းမာေရးသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္၊  

က်န္းမာေရးသိပံၸပညာ (CNA ျပင္ဆင္ေရး)၊ မာလ္တီမီဒီယာ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္း၊ ဇီဝေဆးသိပံၸသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာ စီမံကိန္း၊ 

အားကစား ေဆးပညာ၊ လမ္းေၾကာင္း 2 သင္ၾကားေရး၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း နည္းပညာမ်ား  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jamie Lofaro 

720-423-6600
dosomethingreal�com
2650 Eliot St� 

Magnet ေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 436

စံႏႈန္း

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

74% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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CÉSAR CHÁVEZ အကယ္ဒမီ ဒင္းဗားေက်ာင္း
César Chávez အကယ္ဒမီ ဒင္းဗားေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႕၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရိွၿပီး သူငယ္တန္းမွ 

ရွစ္ တန္းအထိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အခမဲ့သင္ၾကားေပးေသာ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ 

ေက်ာင္း) တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ César Chávez အကယ္ဒမီေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ဒင္းဗားျမိဳ႕၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား 

စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းၿပီး ပံ့ပိုးေပးေသာဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ျမင့္မားေသာပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္ပညာတတ္မ်ား၊ ကမာၻ႔သားေကာင္းရတနာႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္း၏ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာ 

ေစရန္အတြက္ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ César Chávez အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေကာလိပ္ပညာေရး တက္လွမ္းမီမည့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးပါသည္။

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

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ညႊန္ၾကားေပးထားေသာ 9 မိနစ္စာ စာဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္  •  အဓိက ဗဟုသုတ  •  Saxon သခ်ၤာ  •   

အလယ္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ လက္ကြက္ရုိက္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာစြမ္းရည္  •  ဘာသာစကားဘက္စံု ကၽြမ္းက်င္ေရး 

အစီအစဥ္  •  Pearson ထုတ္ေဝေရး  •  တိုးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •   ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •   

လက္ေထာက္ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ရိွသူမ်ား၏ အုပ္စုငယ္ဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း 
ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း (CHSC) သည္ သမားရိုးက် အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
ပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ အခက္အခဲရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေသးငယ္ေသာေက်ာင္း အခင္းအက်င္းတြင္ 
အထူးေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးကို ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တဖန္တက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားစြာေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံအတန္း မ်ား၊ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားမၾကခဏ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွခ်နိ္ကာလကို ေျခာက္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ CHSC ေက်ာင္းသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာအဓိက 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ တေျပးညီညွယိူထားေသာ အတန္းမ်ား၊ ေပါင္းစပ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသင္ၾကားေရးႏွင့္ 
ေကာလိပ္အပါအဝင္ အထက္တန္းလြန္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အတြက္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ေ အာင္ျမင္ 
ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးသည္ အထက္တန္းလြန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွၿပီး အထက္တန္းလြန္ ဘဲြ႕တစ္ခု 
ရရိွရန္ အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အလုပ္သင္ အစီအစဥ္  •  လုပ္ငန္းခြင့္ေလ့လာေရး ဆုေငြ  •  သိပံၸပဲြေတာ္  •  ေယာဂ  •  အႏုပညာ လမ္းမ 
•   စကီးအသင္း  •  ေအာင္ျမင္မႈ အုတ္ျမစ္မ်ား•ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား  •  ASCENT  
•  La Alma အပန္းေျဖေရးစင္တာသို႔ သြားေရာက္ေရး•တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွပ္ေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  Emily 
Griffith နည္းပညာေကာလိပ္မွ သက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္းလုပ္ငန္း/သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး  •  လူငယ္မွတ္တမ္းဝင္  •  ေ •  
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း•ေက်ာင္းသားေရးရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး စံျပပံုစံ  • ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  
ပညာေရးႏွင့္ အခ်နိ္ျပည့္တက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား          

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Mary Ann Mahoney 
303-455-0848
cca-denver�org
3752 Tennyson St�

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 428

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Clark Callahan 

303-892-8475
coloradohighschoolcharter�org
1175 Osage St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 219

RTD

58% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

54% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

22% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

25% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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COMPASSION ROAD အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Compassion Road အကယ္ဒမီေက်ာင္းက ပညာေရးႏွင့္ အေထြေထြေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အႏုပညာ၊ ကုိယ္ခံပညာ၊ 
ေယာဂ၊ ဘင္ခရာ၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳျခင္း၊ စသည္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားတုိင္းကုိ အခြင့္အေရး တန္းတူ ရရွိေစေအာင္ 
ကူညီေပးပါသည္။ သူတုိ႔ကုိ သိျမင္မႈရွိသည့္၊ စြမ္းေဆာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိင္ုသည့္၊ အျပဳသေဘာ ခြန္အား ျဖည့္ဆည္းထားသည့္ ရပ္ရြာအတြက္ 
အက်ဳ ိးေဆာင္တုိက္တြန္းသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ခရီးလမ္းကုိ လမ္းညႊန္ျပသ ေပးပါသည္။ အႏၱရာယ္ ရွိေနသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
မိမိတုိ႔က ျပင္းထန္တိက်သည့္၊ သူတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြယ္ ျဖစ္သည့္ ပ့ံပုိးေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေသခ်ာပစ္မွတ္ထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ၾကားဝင္ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ပ့ံပုိး ပ်ဳ ိးေထာင္ေပးၿပီးရပ္ရြာအက်ဳ ိးျပဳ စိတ္ကုိ ခုိင္မာေစသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ကိုယ္ခံပညာ  •  တရားအားထုုတ္ျခင္း  •  ျပဇာတ္ရံု  •  ေယာဂ  •   
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ကာကြယ္တားဆီးေရး  •  ျပည့္စံုကံုလံုေသာ စိတ္က်န္းမာေရး အစီအစဥ္  •  JROTC  •  
မိသားစု၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ  •  အေထြေထြပညာေရး တိုးတက္မႈ (GED) အစီအစဥ္  •  ပတ္ဝန္းက်င္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိန္းေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  က်န္းမာေရးအေၾကာင္း နားလည္ေစေရး  •  သင္ၾကားေရး 
စမ္းသပ္ခန္းၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မိုဒယ္  •  စြန္႔စားသြားလာေရးအေျချပဳ ကုထံုး  •  လူဆိုးဂိုဏ္းေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
ပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္  •  သုုခုုမအႏုုပညာ  •  အေပ်ာ္တမ္း ဘံုတီးဝိုင္း  •  ဘင္ခရာ  •  ခ်က္ျပဳတ္နည္း  •  သဘာဝကုထံုး  
•   အသိအမွတ္ျပဳလက္ေထာက္ သူနာျပဳ အစီအစဥ္  •  သူရသတိၱရိွေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ား  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ 
ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  လူငယ္ မိန္းကေလးမ်ားကုုိ အားေပးျခင္း  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ကမာၻ႔ဘာသာ 
စကားမ်ား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးေဆာင္သင္ရုုိးမ်ား  •  ေကာလိပ္အႀကိဳပညာေရး အစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  
တစ္ကုိယ္ရည္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး  •

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kimberly Ortiz 

720-424-2240
cra�dpsk12�org
1000 Cherokee St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ ကာလတုိျပင္း 
ထန္စြာပညာသင္ၾကားေပးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 168

RTD

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

45% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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ဒင္ဗားတရားမွ်တေရးေက်ာင္း
ဒင္ဗားတရားမွ်တေရးအထက္တန္းေက်ာင္း၏ တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုးကို ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး 
ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တေရးေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းအျမဲေျပးေသာ ေက်ာင္း သူ/သားမ်ား၊ 
သမားရိုးက် ေက်ာင္းအခင္းအက်င္းတြင္ အခက္အခဲရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမွ်တေရးေက်ာင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ 
ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာလူငယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ရန္ (အလားအလာရိွေသာလူငယ္မ်ား) ျဖစ္္လာေစရန္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ အဓိကအေလးအနက္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/
သားတစ္ဦးစီကို အေလးအနက္ ထားဂရုစိုက္ၿပီး ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏အေရးပါမႈကို ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုးသိရိွနားလည္ေစရန္ 
လႈ ံ႔ေဆာ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ ခ်မႈမ်ားကို အဓိကအသံုးထားျပဳပါသည္။ 
တရားမွ်တေရးေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားသည္ လူသားအားလံုးကို ဂရုဏာထားၿပီး လက္ခံတတ္ေသာ မတူကဲြျပားသည့္ သင္ၾကားေရး 
ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးထားပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္တန္းမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •   
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္/မိဘ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဒင္းဗား MONTESSORI အငယ္တန္း/အႀကီးတန္းအထက္တန္းေက်ာင္း
ဒင္းဗား Montessori အငယ္တန္း/အႀကီးတန္းအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ Montessori အေကာင္းဆုံး က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လက္ရိွသုေတသနျပဳမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္တစ္ခုမွာ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနစဥ္ ေက်ာင္းသူ/ သားတစ္ဦးစီ 

ေအာင္ျမင္မႈအထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရိွေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလယ္္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 

ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ လူ႔သဘာဝကိုေလ့လာရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုေပါင္း စပ္ထားေသာ ေလ့လာမႈအျပင္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပံၸပညာရပ္မ်ားရိွ 

လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ျမိဳ႕ျပဥယ်ာဥ္ျခံ မွ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳပါ သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထက္တန္းေက်ာင္းအတြင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ Montessori မြန္တက္ဆိုရီ အခ်နိ္ဇယား၊ ပညာေရးဝန္းက်င္ႏွင့္ေပါင္း 

စပ္ထားသည့္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ေကာလိပ္ပညာျပင္ဆင္ေပးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခု ရိွပါသည္။ ဒုတိယဘာသာစကား 

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ ELA ကို အစီအစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။   

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အက  •  Ultimate Frisbee  ကစားျခင္း  •  ေကာလိပ္အႀကိဳပညာေရး အစီအစဥ္  •  

Montessori အရြယ္ေရာက္ကေလး သင္ရိုးညြန္းတမ္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Katy Myers 

720-424-2600
dmhs�dpsk12�org
4250 Shoshone St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
7 တန္းမွ 11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 186

DPS  
စာခ်ဳပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Gary Losh 

303-480-5610
denverjustice�org
300 E� Ninth St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 73

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

25% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

60% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

62% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

63



ဒင္းဗားအြန္လိုင္းအထက္တန္းေက်ာင္း
ဒင္းဗားအြန္လိုင္းအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ျပည္နယ္မွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ DPS ဒီပလုိမာ အပ္ႏွင္းႏိုင္သည့္ အထက္တန္း 

ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာ္လိုရာဒို ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္မွ လက္ခံထားေသာ ေက်ာင္းခရိုင္ေပါင္းစံု အြန္လိုင္း 

အထက္တန္းေက်ာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အိမ္မွေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားႏွင့္ေက်ာင္း ပံုမွန္လာ 

မတက္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းသူ/သားအမ် ိဳးမ် ိဳးကို သင္ၾကားေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

အဆင့္ျမင့္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖန္တီးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို တက္ေရာက္လိုေသာ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ား အတြက္ မိမိတို႔က ေက်ာင္းလခယူ၍ အြန္လိုင္း အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  မ်ားျပားစံုလင္သည့္အြန္လိုိင္း သင္တန္းမ်ား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  ဂ်ပန္ဘာသာစကား  •  

လက္တင္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  

•  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အြန္လိုင္းတြင္ ေရာေထြးေပါင္းစပ္ 

သင္ၾကားေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မိန္းကေလးအားကစားသမားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေက်ာင္း 
မိန္းကေလးအားကစားသမားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေက်ာင္း (GALS) သည္ အမ် ိဳးသမီးငယ္မ်ားကုုိ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အခြင့္ 

အေရးအတြက္ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူႏွင့္ ၎တို႔၏လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 

ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပညာေရးကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ တကိုယ္ေရတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ အက်ဳးိျပဳသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုထဲတြင္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး ပညာေရးကို  သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မိန္းကေလး/ ေယာက္်ားေလးသီးသန္႔အစီအစဥ္  •  သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ သင္ၾကားနည္း  •  မိန္းကေလး-ဗဟုိျပဳ သင္ၾကားေရး  •  

က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး အေလးထားမႈ  •  လႈပ္ရွားမႈ  •  ေကာလိပ္ျပဳျပင္ေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း  •  သခ်ၤာႏွင့္ 

ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားအတြက္ ဘံုသတ္မွတ္ ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား  •  မိန္းကေလးမ်ား အခန္းဆက္အေၾကာင္းအရာမ်ား  •  

အၾကံေပးေရး အစီအစဥ္  •  အဆင့္ျမင္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား  •  ယွဥ္ျပိဳင္ေနေသာ A Capella  •  

တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အထက္တန္းလြန္ပညာေရး ေဆြးေႏြးလမ္းညြန္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

လိုအပ္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •   

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ အားကစားသမားမ်ား  • ေက်ာင္းသူ/သားအသင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Ian Jones 

720-424-8281
online�dpsk12�org
4250 Shoshone St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 239

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Carrie Donovan 

303-282-6437
galschools�org
750 Galapago St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 200

သြားရမည့္ 
နည္းလမ္း

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

70% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

36% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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မိန္းကေလးအားကစားသမားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေက်ာင္း
မိန္းကေလးအားကစားသမားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေက်ာင္း (GALS) သည္ အမ် ိဳးသမီးငယ္မ်ားကုုိ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အခြင့္ 

အေရးအတြက္ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ ေထာက္ခံအားေပးသူႏွင့္ ၎တို႔၏လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 

ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပညာေရးကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ တကိုယ္ေရတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ အက်ဳးိျပဳသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုထဲတြင္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး ပညာေရးကို  သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မိန္းကေလး/ ေယာက္်ားေလးသီးသန္႔အစီအစဥ္  •  မိန္းကေလး-ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး  •  က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး  •   

လႈပ္ရွားမႈ  •  သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ သင္ၾကားနည္း  •  ခ်တိ္ဆက္ေနေသာသခ်ၤာပညာရပ္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းသခ်ၤာ  •   

သခ်ၤာႏွင့္ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားအတြက္ ဘံုသတ္မွတ္ ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးပညာမ်ား  •  မိန္းကေလးမ်ား အခန္းဆက္အေၾကာင္းအရာမ်ား  •  အဆင္ျမင့္ သင္ရိုးညြန္တမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  •  အရိွန္ျမွင့္သခ်ၤာသင္ၾကားေရး ေရြးခ်ယ္မႈ  •  က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး အဖဲြ႕မ်ား  •  ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ 

အားကစားသမားမ်ား  •   လိုအပ္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •  

ေကာလိပ္ျပဳျပင္ေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

LAKE ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေက်ာင္း
ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (IB) အသုုံးျပဳေသာအလယ္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသျဖင့္ 

Lake ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တို႔၏ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ကမာၻအေၾကာင္း ခ်တိ္ဆက္ 

ေပးၿပီး ကမာၻ႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သား 

မ်ား၏က်င့္စာရိတၱမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္၊ တကိုယ္ေရ အစြမ္းအစမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္၎တို႔ 

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအျပင္ ၎တို႔အား ကမာၻႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ေပးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားသည္ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးကို ေထာက္ပံ့သင္ၾကားေပး 

ေန ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စပိန္ဘာသာ၊ လူမႈေရးပညာမ်ား၊ သိပံၸ၊ သခ်ၤာ၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာမ်ား၊ ကာယပညာႏွင့္ 

နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း  •  စစ္တုရင္ အသင္း  •  ကုိလုိရာဒုိျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး •   

နည္းပညာ  •  ကြန္ျပဴတာဂိမ္း တိုးတက္ေရး  •  Mi Casa ရပ္ကြက္စင္တာ  •  အေမြအႏွစ္ စပိန္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာ 

စကား အစ  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုုးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  ႏိင္ုငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ (IB) သင္ရုိးညႊန္းတမ္း  •  DPS 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- စီမံကိန္း လမ္းညႊန္မႈမွသည္ ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸသို႔ (အလယ္တန္းေက်ာင္း) 

ကြန္ပ်ဴတာ)  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI ႏွင့္ MI-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Nina Safane 

303-282-6437
galschools�org
750 Galapago St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 330

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Marques-Guerrero 

720-424-0260
lake�dpsk12�org
1820 Lowell Blvd� 

Lake Middle School 
Enrollment Zone 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 332

သြားရမည့္ 
နည္းလမ္း

စံႏႈန္း

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

65% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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NORTH
North အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ North 

အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာေနရာတြင္ တည္ရိွၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြျဲပားၿပီး အက်ဳးိျပဳေသာ 

လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ တည္ရိွသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္တစ္ခုမွာ အထက္တန္းလြန္ပညာေရးအစီအစဥ္မွ ၎တို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 

အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻ ႀကီးသို႔ ၎တို႔၏ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စအျပည့္အဝ ေရာက္ရိွေစရန္ အတြက္ ၎တို႔အားေျပာင္းလဲေပးလွ်က္ 

ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုးကို ပညာေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မ်ားရရိွရန္္ ေထာက္ကူ ေပးပါသည္။

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ေတးဂီတအႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  ကေလးငယ္မ်ားနည္းပညာ  •   

JROTC  •  City Year အစီအစဥ္  •  CEC မိတ္ဖက္အဖဲြ႕  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ASCENT  •  

Mi Casa ရပ္ကြက္စင္တာ  •  ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး စင္တာ  •  ကေလးငယ္မ်ား အခြင့္အာဏာရရိွမႈကူညီေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆံုးမသြင္သင္ျခင္း  •  ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •  ဒင္းဗားပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္း  •  ေခါင္းေဆာင္မႈ  •   

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  •  ေလ့လာသင္ယူေရး စြမ္းရည္မ်ား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

တရုတ္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုုိးမ်ား  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  

တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  စာရိတၱပညာေရး  •  ေကာလိပ္အႀကိဳပညာေရး အစီအစဥ္  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး(ACE)ႏွင့္မီဒီယာပညာ  •   

တကုုိယ္ေရဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •   

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  AN (11-12), MI ႏွင့္ STAR စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား-  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

NORTH အထက္တန္းေက်ာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ
North အထက္တန္းေက်ာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ သည္ အသက္ 16 ႏွစ္မွ 20 ထိရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ 
ေအာင္မွတ္ 100 အတြင္းမွာရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဒီပလုိမာ ဘဲြ႔ကို 
ဦးတည္သြားေနသည့္ အထက္တန္းလြန္ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဘက္စံုေက်ာင္း 
တက္ေရာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို က်င့္သံုးထားၿပီး အရည္အေသြးရိွေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အဆင့္ျမင့္ 
သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားရရိွႏိုင္သည့္အခြမ္းအလမ္းမ်ားမွာ ဘက္စံုအားျဖည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အေသးစားစာသင္ခန္းမ်ား၊ အထက္တန္းလြန္ သင္ၾကားမႈမ်ား၊  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း စီစဥ္ျခင္း၊ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္၊ 
အလုပ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေလ့လာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ေပါင္းစပ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသင္တန္းမ်ား  •  ACT ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး  •   
AP သင္ရုုိးမ်ား  •  GED ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး  •  အဆင့္အတန္းရိွေသာ DPS စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ား  •  
လုပ္ငန္းခြင္ရမွတ္အေတြ႔အၾကံဳ  •  JROTC  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  Emily Griffith HS ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ CEC အေစာပိုင္း  
ေကာလိပ္မွစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ားရရိွေရး  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  
ASCENT  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  တေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ေရး  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Scott Wolf 

720-423-2700
north�dpsk12�org
2960 Speer Blvd� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 974

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Teresa Steele 

720-423-2709
north�dpsk12�org/engagement-center-3
2960 Speer Blvd�

ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးဌာန 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 101

အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ RTD

59% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

42% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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“ ကၽြႏု္ပ္အဖို႔ ကၽြႏု္ပ္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
အတန္းထဲတြင္ ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ 

ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည့္  
အခ်ိန္မ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္  

အေပ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။” 



RISEUP ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္း
RiseUp ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္းသည္ ယခင္က အထက္တန္းေက်ာင္းမၿပီးဘဲ ေက်ာင္းရပ္နားလိုက္ရေသာ ေက်ာင္းသူ/ 

သားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္သြားမည့္အေျခအေနရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပညာျပန္လည္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရးသည္ စာသင္ခန္း ထဲမွ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားသင္ၾကားရရိွခဲ့ေသာ 

အရာမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ၊ ၎တို႔၏မိသားစုႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔အေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအက်ဳးိသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစ 

သည့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကထား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။  RiseUp သည္ Mile High Youth 

Corps ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေျမယာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စြမ္းအင္ထိန္းသိ္မ္းေရးစသည့္က႑တို႔တြင္ 

လစာရ အလုပ္သင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စီစဥ္ထားပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •

အနာဂတ္စင္တာ  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရွိျခင္း  •  ဆယ္ေက်ာ္သက္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္/မိဘ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

SKINNER
Skinner အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေကာလိပ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ျပင္ဆင္ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားပါသည္။ Skinner ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေနာက္ဆံုးေပၚ အျပန္အလွန္ 

တုံ႔ျပန္မႈရိွသည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳၿပီးတာဝန္သိစိတ္အျပည့္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သား၏အျပဳသေဘာ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ 

အေလးထားျခင္းႏွင့္  အသိပညာ ႂကြယ္ဝေစေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  တူရိယာဂီတ  •  အက်င့္စာရိတၱတိုးတက္ေရး  •  STEM ဓာတ္ခဲြခန္း  •  

ဒုတိယဘာသာစကားသင္ယူသူမ်ားႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ စပိန္ဘာသာ  •  

ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •  ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး  •  ေသာၾကၤာေန႔ အသိပညာႂကြယ္ဝေရး  •  Skinner ရပ္ကြက္စင္တာ  •   

စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ သစ္သားလက္မႈ နည္းပညာ  •   

AN ႏွင့္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lucas Ketzer 

303-477-0517
riseupcommunityschool�net
1801 Federal Blvd� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 127

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Michelle Koyama 

720-424-1420
skinner�dpsk12�org
3435 W� 40th Ave� 

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 630

RTD

စံႏႈန္း

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

19% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

52% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး– EXCEL
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း –Excel ႏွင့္ စာသင္ျခင္း၌ဘဝ တစ္ခုလံုးႏွစ္ျမွပ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ အတြင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ 
စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္အတြက္ 
မူလတန္းမွ ေကာလိပ္ပညာေရး အထိ တာဝန္ယူမႈရိွသည့္အျပင္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားျမင့္မား၍ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ေကာင္းမြန္ၿပီး ထူးကဲသာလြန္ ေသာ လူထုပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေန႔တိုင္းဖြင့္ထားပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးကို အခမဲ့ရရိွခံစားထိုက္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဓမၼေတး  •  ဂီတ သီအိုရီ  •  အျမင္ဆိုင္ရာႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •  စီကံုးေရးသားျခင္း  •  
ႏွစ္စဥ္ ေကာလိပ္ အလည္ခရီးမ်ား  •  ေကာလိပ္ေလွ်ာက္လႊာ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရး  •   
ေက်ာင္းသူ/သား ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  တုုိးခ် ဲ ့ပညာသင္ႏွစ္  •  ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေက်ာင္းစာသင္ခ်နိ္  •   
အခ်နိ္ပို စာေပပို႔ခ်သင္ၾကားမႈ  •  သခ်ၤာ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ မႈအႏုပညာ  •  
ေကာလိပ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး  •  သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသူမ်ားလမ္းအတြက္ စပိန္ဘာသာ I-IV ႏွင့္ 
စပိန္ဘာသာ  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  • JROTC  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ  •  AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္    

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- LAKE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး– Lake ႏွင့္ စာသင္ျခင္း၌ဘဝ တစ္ခုလံုးႏွစ္ျမွပ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ /မမ်ားႏွင့္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ အတြင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ 
စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ 
ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ 
ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာပညာ 
ေရးကို အခမဲ့ရရိွခံစားထိုက္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ 
ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ေက်ာင္းသူ/ သား ေကာင္စီ  •  သက္တူရြယ္တူ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း  •   

ႏွစ္စဥ္ ေကာလိပ္အလည္ခရီးမ်ား  •  ႏွစ္စဥ္ရွစ္တန္း အေတြ႔အၾကံဳဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးခရီး  •  တုုိးခ် ဲ ့ပညာသင္ႏွစ္  • 

ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေက်ာင္းစာသင္ခ်နိ္  •  စာသင္ခန္းအတြင္း အခ်နိ္ပို စာဖတ္ျခင္း၊ အေရးႏွင့္ သခ်ၤာ  •  

က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •  ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Ben Lewis 

303-630-0360
striveprep�org
2690 Speer Blvd� No� 1913 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 398

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Susan Morris 

303-551-7200
striveprep�org
1820 Lowell Blvd� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

Lake Middle School 
Enrollment Zone 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 365

RTD

စံႏႈန္း

56% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

56% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

63% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



ကၽြႏုပ္္အဖို႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္  
စိန္ေခၚမႈအရိွဆုံးအရာမွာဘာသာစကားအသစ္  တစ္ခုကို 
သင္ယူေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။” 

“



STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- SUNNYSIDE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေက်ာင္း– Sunnyside ႏွင့္ စာသင္ျခင္း၌ဘဝတစ္ခုလံုးႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ႀကိဳျပင္ဆင္ေပး ေရးေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္အတြင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ 

စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ 

ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ 

ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာပညာ 

ေရးကို အခမဲ့ရရိွခံစားထိုက္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း 

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ 

ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 

ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အစီအစဥ္မ်ား-
အႏုပညာ  •  ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းသူ/သား ေကာင္စီ  •  ႏွစ္စဥ္ ေကာလိပ္အလည္ခရီးမ်ား  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •

တုုိးခ် ဲ ့ပညာသင္ႏွစ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  Extra စာသင္ခန္းအတြင္း အခ်နိ္ပို စာဖတ္ျခင္း၊ အေရးႏွင့္သခ်ၤာ  •   

တစ္ဦးခ်င္းစီၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးေရး ရံုး  •  ေကာလိပ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

WEST သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအကယ္ဒမီ
West အလုုပ္အကုုိင္အကယ္ဒမီေက်ာင္းကို ဒီပလိုမာဘဲြ႔တစ္ခုရရိွရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလမ္းမွန္ေရာက္ရိွေအာင္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ 17 ႏွစ္္မွ 20 ႏွစ္ အရြယ္ရိွေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအနည္းငယ္သာ 
ရိွေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ေသးငယ္ေသာ စာသင္ခန္းေလးမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏုငိ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာ/မမ်ားရိွၿပီး ဂီတ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ 
ဒီဇိုင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ စိတ္ႀကိဳက္အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ 
ေက်ာင္းၿပီးသြားေသာ ေက်ာင္းသူ /သားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္အတိုင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့သင္ယူခြင့္ရိွပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  လူငယ္မွတ္တမ္းဝင္  •  ေတးထုတ္လုပ္ေရး  •  ကုတ္ေရးနည္း သင္တန္းမ်ား  •  JROTC  •
စြန္႔စားစီးပြားေရး သမားမ်ား အစီအစဥ္  •  ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း  •  ဓာဓာတ္ပံုပညာ  •  ASCENT  •
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  ဒင္းဗား ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ေကာလိပ္ႏွင့္ Emily Griffith HS 
တို႔မိတ္ဖက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေကာလိပ္အခမဲ့သင္တန္းမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •   
ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အနာဂတ္ စင္တာ  •    
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Tillis 

720-723-2000
striveprep�org
4735 Pecos St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 313

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Newman 

720-423-5390
westcareeracademy�org
951 Elati St�

ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
 
သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 62

Special Ed 
Service, RTD

DPS  
စာခ်ဳပ္

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

55% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



WEST အေစာပိုင္းညာေရးေကာလိပ္
West Early ေကာလိပ္သည္ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား စာသင္ခန္းထဲမွာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားဆိုင္ရာ 
သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေကာလိပ္ႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာအစိုးရေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔၏အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတေလွ်ာက္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
စူးစမ္းရွာေဖြရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ဘြ ဲ႔မရမီ အခမဲ့ေကာလိပ္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ 2 
ႏွစ္စာရရိွရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေတးဂီတအဖြဲ႕  •  ဓမၼေတးသံၿပိဳင္ေတး  •  ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •  ဘဝတသက္တာ အားကစားမ်ား  •   
ASCENT  •  အေလးမျခင္း  •  ေရးကူးျခင္း  •  ႏံွစပ္ျပည့္စံုသည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ  •   
အနာဂတ္စင္တာ  •  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  • JROTC  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •   
စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  
 ေန႔စဥ္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ In-Depth ေကာလိပ္ ႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းထိေတြ႔မႈ  •   
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- ACE၊ သတင္းနည္းပညာ/ကြန္ျပဴတာသိပံၸ၊ဇီဝေဆးပညာ 
သိပံၸႏွင့္စီမံကိန္း ကြန္ျပဴတာသိပံၸဆီသို႔ ဦးတည္သြားေန ေသာ နည္းလမ္း (အလယ္တန္းေက်ာင္း)  •  တကုုိယ္ေရဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတ
ဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  AN စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

WEST ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ
West ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ပညာေရးထူးခၽြန္မႈမ်ားတိုးျမွင့္လာေစရန္ စီစဥ္ထားေသာ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ West ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အကယ္အမီေက်ာင္းသည္ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၂၁- ရာစု 
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ျပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး အထက္တန္းလြန္ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရး ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ပညာေရးအား အေထာက္အကူျပဳ ရန္ အၾကံေပးေရးအစီအစဥ္  •  Impact360   •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
ေကာလိပ္ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  JROTC  •   
AP သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးမွ ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္  •  ေကာလိပ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ေရး  •   
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသား၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာသင္စုမ်ားကို အေလးထားမႈ  •  ASCENT  •  
အလယ္တန္းေက်ာင္းသခ ၤ်ာအတြက္ CMP  •  ကုိလုိရာဒုိျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •   HS စာေပကၽြမ္းက်င္မႈ တက္လွမ္းေရး  •   
စပိန္ဘာသာစကား  •  သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  YESS သင္ၾကားမႈ  •   
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- ACE ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာသိပံၸႏွင့္ စက္ရုပ္ပညာ  •  
ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  ေက်ာင္း အေျချပဳက်န္းမာေရး စင္တာ  •   
တကုုိယ္ေရဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုး တက္လာေရး (AVID)  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •   
MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Ana Mendoza 

720-423-5300
westgenacademy�org
951 Elati St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

West အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 726

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Teresa Klava 

720-423-5460
westleadershipacademy�dpsk12�org
951 Elati St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

West အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 694

Southwest 
Express

Southwest 
Express

25% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

26% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

45% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

43% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



အေရွ႕ေတာင္ဘက္

ဒင္္းဗားစိမ္းလန္းစုိေျပေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗားဘာသာစကားသင္ၾကားေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗားဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဒီဇိုင္းေက်ာင္း

DSST- Byers အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Byers အလယ္တန္းေက်ာင္း

George Washington

Grant Beacon

Hamilton

Highline အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ အကယ္ဒမီ 

Hill အႏုပညာႏွင့္သိပံၸေက်ာင္းဝင္း

Merrill 

Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
စူးစမ္းရွာေဖြေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 

Slavens

South

Thomas Jefferson

73



ဒင္္းဗားစိမ္းလန္းစုိေျပေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗားစိမ္းလန္းစိုေျပေရးေက်ာင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္ရိွ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး 

ေရရွည္တည္တံ့ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို အထူးအေလးထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအားလံုးအဆင္ျမင့္ ေအာင္ျမန္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း 

စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ 

ပညာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု  ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးလိုပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ  •  ေယာဂ  •   

ပညာေရး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး  •  စူးစမ္းေလ့လာေရး (သခ်ၤာ)  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အေလးထားမႈ  •  စာေပဖတ္ရႈသူမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား အလုပ္ရံု  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

ရွာေဖြေရး လင့္ခ္  •  စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရး  •  MI-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဒင္းဗားဘာသာစကားသင္ၾကားေရးေက်ာင္း
သင့္ကေလးသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား တရုတ္ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကို 
စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖန္တီးေျပာျပေနသည္ကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကေလးသည္ အရြယ္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 
ႏုငိ္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရိွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး လုပ္ငန္းအပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ အေရးပါေသာ ကမာၻ႔ကိစၥမ်ားကို တရုတ္ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳ၍ ကူညီေပးေနျခင္းကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ယင္းမွာ သဘာဝမက်ေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု လံုးဝမဟုတ္ေတာ့ပါ။ 
ဒင္းဗားဘာသာစကားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ေသျပဘာသာစကား အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖင့္ 
တရုတ္ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းသည္ ဒုတိယဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းဆုိင္
ရာ အထိေရာက္ဆုံးနည္းတစ္ခုကုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ကေလးအား ပုိမုိအဆင့္ျမင့္ေသာ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ေတြးေတာနည္း ရရိွေစရန္ 
ကူညီေပးျခင္း၊ သင့္ကေလးအား နားေထာင္သူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏုငိ္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ 
တုိက္တြန္း အားေပးသကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထားတတ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ ေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

ဒုတိယတန္းႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအပ္ႏံွရာတြင္ ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈလိုအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
 အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •   ဂီတ  •  
သက္ေမြးအရည္အခ်င္း  •  နည္းပညာ  •  STEM  •  စက္ရုပ္ပညာ  •  ေတးဂီတျပဇာတ္ရံု  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
တူရိယာသုံးဂီတ  •  သံၿပိဳင္ေတး •  တရုတ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုုးမ်ား  •  
ႏိုင္ငံတကာ အေလးထားမႈ  •  ႏွစ္မ် ိဳးသုံး ဘာသာစကား  •  ဘာသာစကား သင္တန္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဦးေဆာင္ မိတ္ဖက္မ်ား-  
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

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

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 529

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathy Benzel 

West Campus (K-2): 303-777-0544 
200 S� University Blvd� 
East Campus (3-8): 303-557-0852 
451 Newport St� 
denverlanguageschool�org

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
 ခန္႔မွန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 677

စံႏႈန္း

DPS  
စာခ်ဳပ္

70% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

62% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

51% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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ဒင္းဗားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမေဲရး ဒဇုိီင္းေက်ာင္း(DSISD)
ဒင္းဗားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဒီဇိုင္းေက်ာင္း (DSISD) သည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ 
ပထမဦးဆံုးစြမ္းရည္အေျချပဳေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားတို႔သည္ 
၎တို႔၏သင္ၾကားေရးကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ကူးအိပ္မက္ ပံုေဖာ္ကာ ပိုမိုသာယာလွပသည့္ ကမာၻတစ္ခုဖန္တီးႏိုင္ရန္အ တြက္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လႈ႔ေံဆာ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားဦးေရ 
12 ဦးလွ်င္ ဆရာ/မတစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ထို႔ထက္မကသည့္ ပညာေရးမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပး ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံဳတစ္ခု ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ DSISD ၌ ေလ့လာသင္ၾကားေနစဥ္ တြင္ 45 သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားေသာ ေကာလိပ္ရမွတ္ ခရက္ဒစ္ 
မ်ားကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  STEM  •  အင္ဂ်င္နီယာပညာ  •  လူမႈစီးပြားေရးစြန္႔စားမႈမ်ား  •  သိပံၸ အေလးထားမႈ  •  
စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရး  •  စုေပါင္း သင္ၾကားေရး  •  အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး  •  အႏုပညာ  •  
အႏုပညာေပါင္းစည္းဖန္တီးမႈ  •  ဂီတ  •  ေက်ာင္းသူ/သား ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   
အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  အျပင္ေလာက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး  •  ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး  •  
စပိန္ဘာသာ  •  ASCENT  •  AP သင္တန္းမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  
အနာဂတ္ စင္တာ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- စီမံကိန္းမွ လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွသည္ 
အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ သိပံၸ  •  ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  စြမ္းေဆာင္ရည္အေျချပဳ ပညာေရး

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Daniel Medved 

720- 424- 2000
dsisd�dpsk12�org
150 S�Pearl St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 317

RTD

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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DSST: BYERS အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပး 

ျခင္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္တတ ္

ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား 

ေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး 

ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္

ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပး သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို 

ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  PLEXစင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •

ဒင္းဗားတကၠသိုလ္ႏွင့္မိတ္ဖက္ဖဲြ႕စည္း၍ ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸ အထူးသင္တန္း  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •   

သိပံၸဘာသာ အေလးထားမႈ  •  နည္းပညာ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: BYERS အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ 

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို 

ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင္ 

ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း 

ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ 

ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက္ေရာ

က္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 

အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

 ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  သိပံၸအေလးထားမႈ  •  

ဒင္းဗားတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖဲြ႕စည္း၍ ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸ အထူးသင္တန္း   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools�org
150 S�Pearl St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 မွ 10 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 310

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools�org
150 S�Pearl St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

81% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

81% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း



GRANT BEACON အလယ္တန္းေက်ာင္း
Grant Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္း (GBMS) သည္ ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္၊ 
ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ စဥ္းစားတတ္ေစရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏုငိ္ရန္လိုအပ္ေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို 
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားအား၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ သံႏၷဌိာန္ခ်ေဆာင္ 
ရြက္ေနပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရာေႏွာသင္ၾကားေရးကိုလည္း အဓိကအသံုးျပဳပါသည္။ ထိုမိုဒယ္ပံုစံသည္ သမားရုိးက် 
မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ သင္ၾကားမႈမ်ားကို နည္းပညာ အေျချပဳ သင္ၾကားမႈ၊ အသံုးခ်မႈ၊ ဆန္းစစ္မႈတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ယေန႔နည္းပညာ 
ေခတ္ လူငယ္မ်ား၏ နားလည္မႈ၊ သင္ယူႏုငိ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ၾကားနည္းသည္ 
ဆရာ/မ မ်ားအတြက္လည္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ညွႏိႈငိ္းႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစသည္။ အခ်နိ္ပိုေလ့လာျခင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနွင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း အႏုပညာ၊ သမိုင္း၊ 
စာေပ၊ STEM ၊ ဦးေဆာာင္မႈ၊ ၾကားျဖတ္သင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အားကစား စေသာ အသိပညာႂကြယ္ဝေရးအတန္းမ်ားကို 
တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ/ ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  အျမင္ဆုိင္ရာ အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  နည္းပညာ  •  AP အႀကိဳသင္ရိုုးမ်ား  •   
ေက်ာင္းသူ/သား ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  အဆင့္ျမင့္ ဂီတ  •  STEM သင္တန္းမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •
အေရာအေႏွာ သင္ၾကားေလ့လာေရး  •  ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား- သခ်ၤာ၊ အေရး၊ အဖတ္  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  • 
ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- ကြန္ျပဴတာ သိပံၸဆီသို႔  
ဦးတည္သြားေနေသာ စီမံကိန္း (6-8)  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   
AN ႏွင့္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

GEORGE WASHINGTON
George Washington အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္ဝေသာ ပညာေရးတစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ရိွပါသည္။ အျမင့္မားဆံုးေသာပညာေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္ထားသျဖင့္ ၂၁-ရာစုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွရန္ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးစြာ 
စဥ္းစားႏုငိ္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ နည္းပညာ၊ 
အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ၊ ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာႏွင့္ အားကစားစသည့္ ကမာၻ ႔အဆင့္မီ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစာျပင္ပ 
အသင္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ မ် ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရိွေသာ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ႏုငိ္ငံေရး သမားမ်ား၊ 
ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြန္းေစပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
စာရင္းကိုပညာ  •  သရုပ္ေဆာင္ပညာ  •  အဆင့္ျမင့္ ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာ  •  စီးပြားေရး ဥပေဒ  •  
ေႂကြထည္အတတ္ပညာ  •  ဓမၼေတး  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  ပံုဆဲြပညာႏွင့္ပန္းခ် ီ •  စပိန္ဘာသာစကား  •  
အကအဖဲြ႕  •  စြန္းစားစီးပြားေရးသမား  •  ဂစ္တာ  •  ရိွရာပစၥည္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈ  •  AP သင္ရုုိးမ်ား  •  
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  STEM  •  ကြန္ပ်ဴတာဒီဇိုင္း မိတ္ဆက္  •  မီဒီယာ အႏုပညာ  •  
မာလ္တီမီဒီယာ  •  သတင္းစာပညာ  •  ASCENT  •  သံစံုတီးဝိုင္း •  အရန္တပ္အရာရိွေလ့က်င့္ေရး အဖဲြ႕ (ROTC)  •   
JROTC  •  ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေရး စင္တာ  •  ေက်ာင္းသူ/သား ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •
နည္းပညာ အသံုးခ်နည္း  •  ျပဇာတ္ရံု  •  အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္း  •  ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ စာေစာင္  •   
ျပင္သစ္  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုး (IB) ညႊန္းတမ္း  •  
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ 
ပညာေရး(ACE)၊ စီပြားေရးပညာ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း) ႏွင့္ ဇီဝေဆးသိပံၸမ်ား  •   
တကုုိယ္ေရဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  AN ၊ MI ႏွင့္ MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Scott Lessard 

720-423-8600
gwhs�dpsk12�org
655 S� Monaco Parkway 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,305

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Alex Magaña 

720-423-9360
grant�dpsk12�org
1751 S�Washington St� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 462

အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ RTD

စံႏႈန္း

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

49% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

71% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

77



HIGHLINE အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ အကယ္ဒမီ
Highline အကယ္ဒမီ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) သည္ ပညာေရး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထူးခၽြန္ 

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အတူတကြႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကေသာ မတူကြ ဲျပားသည့္ မွ်တေသာလူမႈအသိုက္အဝန္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ 

အရြယ္ေရာက္လူႀကီးမ်ားကို လႈ ံ႔ေဆာ္အားေပးရန္ တည္ရိွေနပါသည္။ Highline အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ 

ႏွင့္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးမ်ားကို အဓိကအေလးထားေသာ ဘက္စံုဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္တမ္း 

တစ္ခုျပဌာန္းထားသည့္ DPS အခမဲ့ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ 

ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈတို႔ ေပါင္းစည္းထားေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ 

လာေရာက္ေလ့လာပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ဘက္စံုဝိဇၨာဘာသာ ရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္းတမ္း  •   

REACH စာရိတၱပညာေရး  •  နည္းပညာ  •  အၾကံေပးေရးႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  လိုအပ္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္  •   

စာေပ၊ သခ်ၤာႏွင့္ စပိန္ဘာသာရပ္မ်ား(6-8)တြင္ အဖဲြ႕လိုက္စြမ္းေဆာင္မႈ

 

ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

HAMILTON
Hamilton အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ကမာၻ႔အဆင့္ရိွ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 
အဖဲြ႕အစည္း၏ အလယ္တန္းႏွစ္အစီအစဥ္ (MYP) ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ MYP သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
ေကာလိပ္အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရိွေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပဇာတ္ရံု၊ ဓမၼေတးအဖဲြ႕၊ ေတးဂီတအဖဲြ႕၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ၊ အကႏွင့္ 
အျခားအႏုပညာမ်ားအပါအဝင္ ဒင္းဗား၏အႀကီးမားဆံုးအႏုပညာအစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ခုကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အထူးပညာေရး၊ ပါရမီရွင္ မ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူ ေရးစသည္တို႔အား 
အေလးအနက္ထားခ်ဥ္းကပ္လာေနသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူရသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ပညာသင္ၾကားသူမ်ားအားလံုးကို 
ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုေနပါ သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Halmilton ႏုငိ္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြ ဲ႔အစည္း၏ အလယ္တန္းႏွစ္အစီအစဥ္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထပ္မံသိရွလုိိသည္မ်ားရွပိါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  စီးပြားေရး နည္းပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  
ျပဇာတ္  •  သံစံုတီဝိုင္း  •  အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ  •  ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ စာေစာင္/သတင္းပညာ  •  အရိွန္ျမွင့္ 
သခ်ၤာသင္ၾကားေရး  •  အရိွန္ျမွင့္တင္ စာဖတ္သူ  •  အက  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း 
သင္ရိုုးမ်ား  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တ္ိဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- မာလ္တီမီဒီယာႏွင့္ စက္ရုပ္ပညာ  •   
ႏိုင္ငံတကာ အေလးထားမႈ  •  တစ္ကုိယ္ရည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ တဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •   
AN ႏွင့္ MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christian Sawyer 

720-423-9500
hamilton�dpsk12�org
8600 E�Dartmouth Ave� 

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ျပင္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္အတြက္ Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 993

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sarah Verni-Lau 

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

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 513

စံႏႈန္း

39% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

41% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

61% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



HILL အႏုပညာႏွင့္သိပံၸေက်ာင္းဝင္း
Hill အႏုပညာႏွင့္ သိပံၸေက်ာင္းဝင္းအေနျဖင့္ ေျခာက္တန္းမွ ရွစ္တန္းအထိ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္လံုျခံဳၿပီး 

ပံ့ပိုးမႈရိွေသာ သင္ယူမႈဝန္းက်င္ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ မိဘမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖဲြ႕စည္း၍လုပ္ကိုင္ေနပါသည္

။ ေက်ာင္းသူ/သားတိုင္းအေနျဖင့္ ပညာေရးတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေစရန္၊ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းရိွေစရန္၊ မတူကဲြျပားမႈကို 

အေလးထားတတ္ေစရန္၊ အျခားသူမ်ားကို ေလးစားမႈရိွေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တိုက္တြန္းသြန္သင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  သံစံုတီးဝိုင္း  •  ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  ျပဇာတ္ရံု  •  ဂစ္တာ  •  စႏၵယား  •  အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ  •   

သတင္းပညာ  •  ကုတ္ေရးနည္း  •  STEM  •  ကြန္ျပဴတာ  •  ပရိေဘာဂဆိုင္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား  •   

အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- စီမံကိန္းမွ လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွသည္ 

နည္းပညာတံခါးဝဆီသို႔  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •  

ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •  သိပံၸပညာ အေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sean Kavanaugh 

720-423-9680
hill�dpsk12�org
451 Clermont St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 710

စံႏႈန္း

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

79



PLACE BRIDGE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Place Bridge Academy အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး (ECE) မွ 8-တန္းအထိ 

ျပင္းထန္တိက်ေသာပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္တြင္ 

အတန္းတိုင္း၌ အဆင့္ျမင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ကၽြႏ္ုတို႔သည္္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဘက္စံု 

ထူးခၽြန္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အားကစားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိပညာ 

ႂကြယ္ဝေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း သင္ၾကားေပးေနသည္။

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

 စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  သံၿပိဳင္ေတးအဖဲြ႕  •  ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •   

 အေထြေထြ ဂီတ  •  ကီးဘုတ္ ဂီတ  •  ဓာတ္ခဲြခန္း သင္ၾကားေရး  •  စာၾကည့္တုိက္  •  အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ  •   

ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  အသစ္ေရာက္ရိွလာ သူမ်ား စင္တာ  •  အရိွန္ျမွင့္လာေသာ စာဖတ္သူ  •   

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းကို စိတ္ကူးျခင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  စာဖတ္ျခင္းသည္ အေျခခံျဖစ္သည္  •   

BRIDGES ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အစီအစဥ္  •  အထက္တန္းေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေပးေရးသင္တန္း  •  အီတာလ် ံ •   

ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (2-8)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

MERRILL 
Merrill အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ျပင္းထန္တိက်သည့္ ပညာေရးႏွင့္တာဝန္ယူမႈအေပၚ အဓိကအေလးအနက္ထား ျခင္းျဖင့္ 

ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သည့္ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးေသာ သင္ၾကားေရးလူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညာေရးအရႀကိဳးစားအားထုတ္လိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာႏွင့္ ၂၁-ရာစု 

သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္မ်ား တပ္ဆင္သင္ၾကားေပးၿပီးအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ အားကစားလိုက္စားသူမ်ားႏွင့္ မတူကြ ဲျပားေသာ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္လိုေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလွ်က္ရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အဆင္ျမင့္ဝိဇၨာဘာသာဆိုင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာႏွင့္အသိပညာႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား  •  Art  •   

အဆင္ျမင့္ ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  ေတးဂီတအဖဲြ႕  •  ဓမၼေတးအဖဲြ႕  •  ကမာၻ႔ ဗံုအဖဲြ႕  •  ျပဇာတ္  •  နည္းပညာ  •   

နည္းပညာအသံုးျပဳ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာဓာတ္ခဲြခန္း  •  ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး  •  ရူပေဗဒ  •  စီးပြားေရး  •  

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ  •  ရုပ္ရွင္သမိုင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  • စြန္႔စားစီးပြားေရး သမားမ်ား  •  MAD သိပံၸ  •   

Lego စက္ရုပ္ပညာ  •  မာလ္တီမီဒီယာ စင္တာ  •  အဆင့္ျမင့္တန္းအႀကိဳ ေနရာခ်ထားေရး (AP) အစီအစဥ္  •  

ေက်ာင္းႏွစ္ ပတ္လည္ စာေစာင္  •  ျပင္သစ္ဘာသာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •   

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- ကြန္ျပဴတာနည္းပညာႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဓာတ္ခဲြခန္း  •  

တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  အသစ္ေရာက္ရိွလာသူမ်ား စင္တာ  •   

AN PLEX ႏွင့္ MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christina Sylvester 

720-424-0600
merrill�dpsk12�org
1551 S� Monroe St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 545

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brenda Kazin 

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

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

စံႏႈန္း၊ 
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား

စံႏႈန္း၊ 
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား

67% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

56% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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ROCKY MOUNTAIN စူးစမ္းေလ့လာေရး ေက်ာင္း
သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းအထိ သင္ၾကားေပးေနေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ Rocky Mountain စူးစမ္း 

ေလ့လာေရးေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ား၊ ေၾကာင္းက်ဳးိစဥ္းစား 

ေတြးေခၚတတ္သူမ်ား၊ ႏုငိ္ငံ့သားေကာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ကမၻာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ရွာေဖြစူးစမ္းသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ 

သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ လက္ေရြးစင္အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ RMSEL 

သည္ ဒင္းဗားေဒသေက်ာင္းခရို္င္ ငါးခုႏွင့္အက်ဳးိအျမတ္မရွာေသာ အဖဲြ႕ႏွစ္ခု (ျပင္ပခရီးသြားေရးအဖဲြ႕ႏွင့္အမ်ားျပည္သူ ပညာေရးႏွင့္ 

စီးပြားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕) တို႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပညာေရး ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူမႈသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ပညာေရး ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ 

စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ယင္းတို႔အား မည္သို႔အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳမည္၊ မည္သို႔ေပါင္းစပ္သြားမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီး 

ျပင္ပေလ့လာရင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ စာရိတၱ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အလုပ္သင္အခြင့္အေရးမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •   

တျပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  တကိုယ္ေရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္တုုိးတက္လာေရး (AVID)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

SLAVENS
Slavens ေက်ာင္းသည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အေလးေပးသင္ၾကားသည္။ ကၽြႏုပ္္တို့သည္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရရိွေရးႏွင့္ ၎တို့၏ဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္ 

အတြက္ေက်ာင္းခရိုင္၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေသခ်ာစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အခ်ဳ ိ႔ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာတစ္ဦးမွ 

စာေပသင္ၾကားမႈတြင္ အဓိကထား သင္ၾကားၿပီး၊ က်န္ဆရာတစ္ဦးက သခၤ်ာ၊ သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးသိပံၸ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို 

အတူသင္ၾကားေပးေသာ၊ တပ္ဖဲြ႕ "Platoon" သင္ၾကားနည္း စနစ္ကို အသံုးျပဳေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ 

အထက္တန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ 

ပညာေရး (ECE) အတန္းမ်ားကိုမူ Stephen Knight အေစာပိုင္းကေလးပညာေရးစင္တာတြင္ သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရိွပါသည္။

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

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ သခ်ၤာပညာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား(STEM)  •  စပိန္ဘာသာစကား (6-8)  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ- Chad Burns 

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

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
K မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kurt Siebold 

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

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 700

စံႏႈန္း

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

89% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

88% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း
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SOUTH
South အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးအျမင့္မားဆံုးေသာ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ 

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုသင္ၾကားျပသေပးပါသည္။ ဒင္းဗားတခြင္ႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ 

ေက်ာ္ၾကားေနသည့္အေလွ်ာက္ ေကာလိပ္ႏွင့္ယေန႔ကမၻာစီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို 

အတူတကြေလ့လာရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရန္ ဝါရွင္တန္ပန္းျခံတြင္ South  ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။ 

South ေက်ာင္း၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ " သင္ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနေန၊ မိမိတို႔လာေတြ႔မည္" ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသူ/

သားတိုင္း၏လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးပန္းတိုင္မ်ားကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အဆင့္ျမင္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ  •  ေက်ာင္းခ်န္ိအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခ်န္ိျပင္ပ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •   

ဒင္းဗားပညာရွင္မ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း အၾကံေပးအဖဲြ႕  •  တရုတ္ဘာသာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာ  •  ဂ်ပန္ဘာသာ  •  စပိန္ဘာသာ  •   

AP သင္တန္းမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး •  JROTC  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား- သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး (ACE) ၊ စီးပြားပညာ 

(စီးပြားေရး အထက္တန္းေက်ာင္း )၊ မာလ္တီမီဒီယာႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာ  •  ASCENT  •  ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  အနာဂတ္ 

စင္တာ  •  တေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ေရး  •  အသစ္ေရာက္ရိွလာသူမ်ား စင္တာ  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ တဆင့္ 

တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရး စင္တာ  •  MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ႏွင့္ MI-SEV 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

THOMAS JEFFERSON
Thomas Jefferson အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ရိုးရာႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို အဓိကထားေသာ ဘက္စံုပါဝင္သည့္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ၊ သတင္းပညာ၊ သံုးဘက္ျမင္ ရုပ္ႂကြ ကာတြန္းရုပ္ပံုမ်ား၊ စက္ရုပ္ပညာႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအတြက္ ဆန္းသစ္ တီထြင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စင္တာမွတဆင့္အျခားအတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးကို ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းမၿပီးဆံုးမီ 
အဆင့္ျမင့္တန္းေနရာခ်ထားေရး၊ သို႔မဟုတ္တၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးကို အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ 
ရပ္ရြာလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ 10 နာရီၾကာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာစင္တာတြင္ စာရင္းေပးအပ္ႏံွရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းေလွ်ာက္လႊာ 
တစ္ေစာင္ကုိ 2017 ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 10 ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္ပိုမိုသိရိွလုိပါက 
ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ tjhs�dpsk12�org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဘိဇနက္ စီးပြားေရး  •  ေႂကြထည္အတတ္ပညာ  •  ပံုဆဲြပညာႏွင့္ပန္းခ် ီ •  တူရိယာသံုးဂီတ  • လမ္းေၾကာင္း 
မ်ား  •  ဓာတ္ပံုပညာ  •  ထုတ္လုပ္ေရး  •  ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ေရး  •  JROTC  • ေဆာဖ့္ဝဲလ္ 
အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ  •  ျပဇာတ္ရံု  •  အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ•ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သံုးစြနဲည္းမ်ား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  
ဂ်ပန္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ASCENT  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား- သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး (ACE)၊ ဓာတပ္ံသုတငး္ပညာ၊ 3D 
သက္ဝင္လႈပ္ရွား နည္းပညာ၊ ကြန္ျပဴတာ သိပံၸ၊ စက္ရုပ္ပညာ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး ပညာ  •  အနာဂတ္ စင္တာ  •  
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  AN၊ PLEX၊ MI၊ MI-Aut ႏွင့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jen Hanson 

720-423-6000
denversouth�org
1700 E� Louisiana Ave� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,599

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Mike Christoff 
 
720-423-7000
tjhs�dpsk12�org
3950 S� Holly St� 

Magnet ေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,045

အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ RTD၊ 
အသစ္ေရာက္ရိွလာ 
သူမ်ား

RTD

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

50% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

74% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



အေနာက္ေတာင္
Abraham Lincoln

Bear Valley ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း

Compass အကယ္ဒမီေက်ာင္း

ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး စင္တာ 

DSST- College View 
အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST- College View 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST- Henry အလယ္တန္းေက်ာင္း

EXCEL အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Florence Crittenton

Grant Ranch

Henry World အလယ္တန္းေက်ာင္း

John F�Kennedy

Kepner အလယ္တန္းေက်ာင္း

Kepner Beacon အလယ္တန္း ေက်ာင္း

KIPP ဒင္းဗား ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး

KIPP Sunshine Peak အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Kunsmiller တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာ 
အကယ္ဒမီ

Respect အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Southwest အေစာပိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္ 
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး -ဖက္ဒရယ္

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – Kepner

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - Westwood

Summit အကယ္ဒမီေက်ာင္း

83



ABRAHAM LINCOLN
Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အေကာင္းဆံုး ပညာေရးကို ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားတိုင္း ေကာလိပ္ 
တက္ႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းၿပီးေျမာက္သူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး 
ေကာလိပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ DPSသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းေလးခု၊ အဆင့္ျမင့္ ေကာလိပ္ေနရာခ်ေရး သင္ရုုိး 18-ခုႏွင့္ ASCENT ေတာက္ေလွ်ာက္ တၿပိဳင္နက္ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္ 12-မွတ္ ရရိွရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
Lincoln ေက်ာင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို အစဥ္သျဖင့္သက္ေသျပသခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ 
အသြင္ေျပာင္းကာလ မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေသာ (TNLI) ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ၾကားေနသူ 
(ELL) ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ပို႔ခ်ေပးသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ဓာတ္ပံုပညာ  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  အီတလီ 
ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္တန္းမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား  •  တၿ ပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •   
တေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ေရး  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- ကြန္ျပဴတာသံုး 
ပံုၾကမ္းေရးဆဲြနည္းပညာ (CAD)၊ ကြန္ျပဴတာ သိပံၸ၊ စက္ရုပ္ပညာ၊ သစ္သားလက္မႈ/ထုတ္လုပ္ေရး၊ အျမင္ဆိုင္ရာပညာႏွင့္ဒီဇို
င္းအႏုပညာ  •  JROTC  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သမားရိုးက်မဟုတ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာေရး  •  
အနာဂတ္ စင္တာ  •  ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္  •  ASCENT  •  တကိုယ္ေရဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI ႏွင့္ MI-Aut စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

BEAR VALLEY ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း
Bear Valley ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသည္ ဟန္နရီအလယ္တန္းေက်ာင္းနယ္ေျမအတြင္းမွာ တည္ရိွပါသည္။ BVIS သည္ 
ဒင္ဗား အေနာက္ေတာင္ပိုင္းလူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းလူမႈအသိုက္အဝန္းမွ စီမံေပးထားေသာ 
သမားရိုးက် အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ျမွင့္မားေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီး BVIS မွ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ 
သင္ယူေလ့လာေရးစနစ္၊ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ေယာက္ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးအသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာစနစ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာ 
စကားသင္ၾကားေရး စသည့္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ (IB) သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသုုံးေသာ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္္ (MYP) ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္  BVIS ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔သင္ယူေလ့လာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတဆင့္ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားရရိွေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာမ်ား  •  ျပဇာတ္  •  ဂီတ  •  စာရိတၱ တိုးတက္ေရး  •   
ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး  •  ဒုတိယဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ားအတြက္ စပိန္ဘာသာ  •  သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ 
စပိန္ဘာသာ  •  ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား  •  တကိုယ္ေရဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္- စီမံကိန္းမွ လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွသည္ 
နည္းပညာတံခါးဝဆီသို႔  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာမ်ား  •   
ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ (IB) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း  •  ႏိုင္ငံတကာ အေလးထားမႈ  •  သိပံၸဘာသာ အေလးထားမႈ 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Larry Irvin 

720- 423- 5000
lincolnlancers�org
2285 S�Federal Blvd� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,301

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lindsay Meier 

720-423-9600
bearvalley�dpsk12�org
3005 S� Golden Way 

အေနာက္ေတာင္ဘက္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 205

အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ RTD

Southwest 
Express

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

39% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

35% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း



COMPASS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
အဓိကပညာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးရာ တြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ားကို 

သိနားလည္ရန္ Compass အကယ္ဒမီေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။  ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားသည္ လူမႈေရး စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ စြမ္းပကားမ်ားတိုးတက္ေစသည့္အျပင္ 21 ရာစု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ 

သင္ၾကားသူႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေစပါသည္။ Compass အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းအသိုက္အဝန္းမွ 

အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားလံုး နက္နဲေသာသင္ၾကားေလ့လာမႈကို ႏွစ္ႏွစ္ ျခိဳက္ျခိဳက္ေလ့လာႏိုင္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ သိပံၸဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳလွ်က္ 

မတူကြ ဲျပားေသာ City Year/AmeriCorps အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေန႔စဥ္သံုး 

စပိန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  JROTC  • က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး (TNLI)  •   

City Year မွ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ
ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာသည္ တစ္ကမာၻလံုး အေလးထားေသာ ပညာေရးအရအေသးစိတ္စီမံထားသည့္ ပညာေရးႏွင့္ 

အထူးစီမံထားေသာ ဒီပလိုမာဘြ ဲ႔ကို သင္ၾကားေပးေသာ Magnet ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အထူးအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ 

ဆရာ/မမ်ားသည္ ေကာလိပ္ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဘာသာေပါင္းစံု ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ 

ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု တတ္သိနားလည္သည့္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးၾကသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ DCIS မွ ဘြ ဲ႔ရရိွရန္ ကမာၻသံုး ဘာသာရပ္မ်ား၊ 

ေကာလိပ္ပညာေရး သုေတသနႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈစသည္တို႔မွ အထူးေလ့လာေရးကို ၿပီးဆံုးရမည္ျဖစ္သည္။  

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ DCIS ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးဒီပလိုမာဘြ ဲ႔ႏွင့္ ပံုမွန္ DPS ဒီပလိုမာဘြ ဲ႔ႏွစ္ခုလံုးကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
သင္တန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အေလးထားမႈ  •  Art  •  ျပဇာတ္  •  ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ  •  

AP သင္ရုုိးမ်ား  •  ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရိွေသာ အေရးအသား  •  အၾကံေပးမႈ  •  လူမႈအသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈ  •  

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ား  •  ယဥ္ေက်းမႈ အခမ္းအနားပဲြမ်ား•ႏိုင္ငံတကာ ျဖတ္သန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား  •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုုိးမ်ား  •  အင္ဒီးယန္း အေလးေပး  •  ေက်ာင္းသူ/သား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား  •  

ေက်ာင္းသူ/သား ခရီးစဥ္  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

West Campus မိတ္ဖက္အဖဲြ႕မွ အားကစားသမားမ်ား  •  တရုတ္ဘာသာစကား  •  ျပင္သစ္ဘာသာ  •  အီတလီဘာသာစကား  •   

ဂ်ပန္ဘာသာစကား    •  စပိန္ဘာသာစကား  •  တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  အနာဂတ္ စင္တာ  •  MI-Sev (9-12)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Marcia Fulton 

720- 424- 0096
www�compassacademy�org
2285 S�Federal Blvd�

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)
အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 230

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-
Theresa McCorquodale 

720-423-9000
dcisdenver�org
574 W� Sixth Ave�  

Magnet ေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 725

Southwest 
Express

Magnet

30% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

32% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

55% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

59% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



DSST: COLLEGE VIEW အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ 

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို 

ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖစ္ေစရန္မွ်ေဝခံယူထားသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအေနျဖင့္သခ်ၤာ၊သိပံၸ၊အဖတ္ႏွင့္အေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာပ်ဳးိေထာင ္

ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား ေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း 

ေျခာက္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ 

ရဲရင့္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားတက ္

ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ 

ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  အနာဂတ္စင္တာ  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  Mines ကိုလုိရာဒုိေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာေသာ ကြန္ျပဴတာသိပံၸပညာ  •   

သိပံၸအေလးထားမႈ  •  နည္းပညာအေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

DSST: COLLEGE VIEW အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈအတြက္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ 

ခ်မွတ္ထားသည့္ သႏၷဌိာန္အား အေလးအနက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား သခ်ၤာ၊ သိပံၸ၊ 

အဖတ္စြမ္းရည္၊ ႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္တို႔တြင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအရ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု 

ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ 

ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအား တက္ေရာက္ႏိုင္ 

ရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 

အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  သိပံၸအေလးထားမႈ  •   

နည္းပညာ အေလးထားမႈ  •  Mines ကိုလုိရာဒိုျပည္နယ္ေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စြမ္းအင္ပညာကို အေလးေပးေလ့လာျခင္း 

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Becca Meyer 

303-524-6320
dsstpublicschools�org
3111 W�Dartmouth Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9တန္းမွ 11တန္းအထ ိ
ခန္႔မွန္းေျခေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ- 435

ေက်ာင္းအုပ္မ်ား- 
Erin Dillon and Jacquelyn Seigle 

303-524-6320
dsstpublicschools�org
3111 W�Dartmouth Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 450

Southwest 
Express

92% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေက်ာ္လြန္သည္

92% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ထူးျခားစြာေကာင္းမြန္ျခင္း

66% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

67% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



DSST: HENRY အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျမိဳ႕႔ျပလူထုပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေပးျခ

င္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ 21 ရာစုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 

သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားကို အေလးေပး၍ ထူးကဲသာလြန္ေသာ လစ္ဘရယ္ဝိဇၨာပညာဆုိင္ရာ 

ဆင့္ပြားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈအတြက္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ 

ခ်မွတ္ထားသည့္ သႏၷဌိာန္အား အေလးအနက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား သခ်ၤာ၊ သိပံၸ၊ 

အဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္တို႔တြင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအရ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာအသိုက္အဝန္း၏ ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားေဖာ္ေဆာင္သည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံစံႏႈန္း ေျခာက္ခု 

ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ- တာဝန္ယူျခင္း၊ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရိုးေျဖာင့္မႈ၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ 

ျဖစ္သည္။ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအား တက္ေရာက္ႏိုင္ 

ရန္ႏွင့္ေကာလိပ္ဒီဂရီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 

အေထာက္အကူျပဳေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  သိပံၸအေလးထားမႈ  •  

နည္းပညာအေလးထားမႈ  •  ေဒသခံတကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ကြန္ပ်ဴတာ သိပံၸပညာကို အေလးေပးေလ့လာျခင္း  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lisa Richardson 

303-802-4130 
dsstpublicschools�org
3005 S� Golden Way 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေနာက္ေတာင္ဘက္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 280

Southwest 
Express

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ
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FLORENCE CRITTENTON
Florence Crittenton အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ဆယ္ေက်ာ္သက္မိဘမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း၊ ကေလးထိန္းေပးျခင္း၊ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး အပါအဝင္ 
ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္သိေသာ မိဘမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း 
၂၁-ရာစု အတြက္လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တင္ျပႏုငိ္ေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးေျမာက္မႈ ဒီပလိုမာ၊ ဘဲြ႕မ်ားကို ရရိွေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ Florence Crittenton အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားၿမိဳ႔ မက္ထရို ဧရိယာ တစ္ဝန္းလုံးမွ အသက္ 14 မွ 21 
အတြင္းရိွေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိဘမ်ားကို လက္ခံပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၃လတစ္ႀကိမ္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္ 90 အထိ ရရိွႏိုင္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအသင့္ျဖစ္ေစမႈ  •  ကေလးဖံြ႕ၿဖိဳးေရး  •  အြန္လုိင္းသင္ရိုး  •  ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား၏ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအတြက္ Qualistar-Rated အေစာပိုင္းသင္ၾကားေရးစင္တာ  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  
ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  JROTC  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •   
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္- က်န္းမာေရးသိပံၸပညာ (CNA ျပင္ဆင္ေရး)  •  
ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  က်ား/မသီးသန္႔အစီအစဥ္  •  ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္/မိဘမ်ားအစီအစဥ္
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EXCEL အကယ္ဒမီေက်ာင္း- ဒင္းဗား
Excel အကယ္ဒမီေက်ာင္း- ဒင္းဗားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ သႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဂရုစိုက္မႈရိွေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတန္းေဖာ္ 
အခ်င္းခ်င္း တာဝန္ယူမႈ ရိွေစသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္၍ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းထြက္ရမည့္ အလားအလာ ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစ
ရန္ႏွင့္၎တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပညာေရးပန္းတိုင္ကို ရရိွေစရန္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/
သား အမ်ားစုကို သခ်ၤာႏွင့္ အဖတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေစရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
ေက်ာင္းစာမ်ားကို လိုက္မီေစ၍ ေက်ာင္းၿပီးေျမာက္ရန္၊ အထက္တန္းလြန္ပညာေရးသို႔ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရထားၾကသည့္ ဆရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး၊ "ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား" အတြက္ ေသခ်ာစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ သင္ၾကားနည္း စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ပညာေရးဆုိင္ရာတုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရးရလဒ္မ်ား အျပင္၊ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ယခင္ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တစ္ျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  
အနာဂတ္စင္တာ  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း
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ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Cynthia Navarro 

720-424-2250
excelacademy�dpsk12�org
1825 S� Federal Blvd� 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း
သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 221

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Michelle Wright 

720-423-7900
florencecrittenton�dpsk12�org
55 S� Zuni St� 

ကာလတိုျပင္းထန္စြာသင္ၾကားေပးေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 125

RTD

42% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

27% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

33% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

44% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 



GRANT RANCH
Grant Ranch ေက်ာင္းသည္ ECE မွ 8တန္းအထိပညာ သင္ေပးေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းကို ျပန္၍ အက်ဳးိျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရိွေစေသာ အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရးကို 
သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ႏုငိ္ရည္
ကို အျမင့္မားဆံုး ရရိွေအာင္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္ သံႏၷဌိာန္ ခ်မွတ္ထားသည္။ ကေလးတိုင္း၏ "ပါရမီ" ကို ပ်ဳးိေထာင္ျပဳစုေပးရမည္ဟုု 
ကၽြႏုပ္္တို႔မွ ယံုၾကည္ထားသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈကြာဟေနျခင္းကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ ေန႔စဥ္ တိုးတက္မႈကို 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ ျပည္နယ္ စာေမးပဲြရလဒ္မ်ားျဖင့္ အတန္းတိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔မွ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံးမူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  
ကာယပညာ  •  အံ့ဖြယ္ျပဳငိ္ပဲြ  •  တီးဝုိင္း  •  Brain Bowl  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •
ပထဝီဝင္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးတုိးျမွင့္ျခင္း  •  အႏုပညာ  •  ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ကားမ်ား  •   
ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရိွသည့္အေရးအသားမ်ား  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  တူရိယာဂီတ  •  NJHS  •  စာရိုက္ျခင္း  •  ဦးေဆာင္မႈ  •  
ဘဝအရည္အေသြးမ်ား  •  သခၤ်ာျပိဳင္ပဲြ  •  Newscast  •  ပင္လယ္စခန္းခ်ျခင္း  •  ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္းမ်ား  •  ရိွတ္စပီးယား  •  
ေလ့လာမႈအရည္အေသြးမ်ား  •  နည္းပညာ  •  အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ  •  ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္  •  ဂႏၱရထဲတြင္ဆက္လက္အသ
က္ရွင္ႏုုငိ္ေရးပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  ေရာ့ခ္အင္ရိုးလ္ သမုိ္င္းေၾကာင္း  •  ေက်ာင္းသူ/သား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ  •  
စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  
DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္- စူးစမ္းရွာေဖြေရးနည္းပညာဆုိင္ရာ ဓာတ္ခဲြခန္း    

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

HENRY WORLD အလယ္တန္းေက်ာင္း
Henry World အလယ္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ ေျခလွမ္းလိုက္သည့္ အခ်နိ္မွစ၍ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုလံုးတြင္ 

ႀကီးမားသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႔ႏိုင္သည္- 

လန္းဆန္း ႏုပ် ိဳေသာ စြမ္းအင္မ်ား၊ အသစ္ပို႔ခ်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးခ်င္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 

စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစႏုိင္္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရိွသည္ကိုလည္း 

သင္ျမင္ေတြ႔ႏုငိ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကိုလည္း သင္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေကာလိပ္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားက ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားကိုလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရိွေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ နည္းပညာသစ္ႏွင့္ ၂၁-ရာစု အတြက္ 

လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေလးေပး ေပါင္းစပ္၍၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းထဲတြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ၊ မတူကဲြျပားသည့္ 

အေထြေထြ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေရာယွက္ထားသည္။ ၾကည့္ျမင္ရႈခ်င္စရာအမ်ားအျပား တည္ရိွေနရာ၊ သင္က မည္သည္ကုိ 

ေစာင့္ဆုိင္းေနပါသနည္း။ မိမိတို႔၏ ကမာၻကို လာၾကည့္ပါလွည့္၊ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 

 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ  •  ျပဇာတ္  •  က်န္းမာေရး  •  အေမြအႏွစ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

တူရိယာဂီတ  •  အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ  •  ဒီဇုိင္းအႏုပညာ  •  အသံပိုင္းဆုိ္င္ရာဂီတ  •  Woodshop  •   

စပိန္ဘာသာစကား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •   

AN and MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Carla Erickson 

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

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 716

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Donald Roy 

720-423-9560
henry�dpsk12�org
3005 S� Golden Way 

အေနာက္ေတာင္ဘက္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- 8
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 150

စံႏႈန္း

စံႏႈန္း

27% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

28% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 

34% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

33% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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“ ကၽြႏုပ္္ ေက်ာင္းမွ လုံျခဳေံရးဝန္ထမ္းကို  
သိရိွထားေသာေၾကာင့္  

 ေက်ာင္းတြင္လုံျခဳေံဘးကင္းသည္ဟု 
ခံစားရပါသည္။” 

90



JOHN F�KENNEDY
John F�Kennedy အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ေစေရး၊ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမာၻ႔ဝန္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ 
ကာယၾကံ့ခုိင္မႈပိုင္းတို႔တြင္ ၎တုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္သည္ကို အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ အလားအလာအတုိင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ေစရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ JFK ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေအာင္ျမင္သည့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းမွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးကြ ဲျပားသည္ျဖစ္ရာကၽြႏုပ္္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳ၍ မိမိတို႔က 
အေထြေထြေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ အသိႂကြယ္ဝမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပံၸ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွသည္ အဆင့္ျမင့္ 
ေနရာခ်ထားေရး (AP)၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းသြင္းျခင္းအထိပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ 40 ေက်ာ္၊ 
ကလပ္မ်ား၊ အားကစားမ်ား ထားရိွပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •   
ကုိယ္ေရာစိတ္ပါကုုိယ္ကာယၾကံံ့ခုိင္မႈစင္တာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  JROTC  •  
ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္္ဆက္ေပးေရးအစီအစ
ဥ္မ်ား- သီးျခားေပါင္းစပ္ပညာေရး ၊ ဘိဇနက္ စီးပြားေရးပညာ (အထက္တန္းေက်ာင္း စီးပြားေရး)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာ၊ 
စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွသည္ အင္ဂ်င္နီယာပညာသို႔  •  ေကာလိပ္အႀကိဳအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  တကိုယ္ေရ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ ရရိွျခင္း  •  
က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ •  AN ၊ MI ႏွင့္ MI-Sev စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္မ်ား  •  
ႏုငိ္ငံတကာဝိဇၹာ သိပံၸ (IB) သင္ရုုိးညႊန္းတမ္း  •  အင္ဒီယန္းအေလးထားမႈ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

KEPNER အလယ္တန္းေက်ာင္း
Kepner မိခင္ဘာသာစကားမွ အသြင္ကူးေျပာင္းလာေစေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး (TNLI) ျဖင့္ စပိန္ဘာသာစကားကို မိခင္စကားအျဖစ္ 

ေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္၊ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေနစဥ္ ပင္မသေဘာတရားကို ပိုမိုနားလည္ သိရိွေစေအာင္ ႏွင့္ ပင္မဘာသာရပ္မ်ားတြင္ 

ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ ပို႔ခ်ေပးသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူႏုငိ္ရန္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာပညာေရးႏွင့္ 

အျပဳအမူဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထားရိွရန္ျဖစ္သည္။ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ 

ဆက္ဆံေရးရိွၿပီး ပညာေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တန္ဖိုးထားသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  Spirit Squad  •  ေက်ာင္းသူ/သားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ  •  Colorado Uplift  •  စေနေန႔ေက်ာင္း  •   

Real Madrid ေဘာလုုံး  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •   

ေက်ာင္းအေျချပဳက်န္းမာေရးစင္တာ  •  MI and MI-Sev စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christian De La Oliva 

720-423-4300
jfk�dpsk12�org
2855 S� Lamar St� 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,127

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Elza Guajardo 

720-424-0000
kepner�dpsk12�org
911 S� Hazel Court 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား- 8
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 125

အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ RTD

Southwest 
Express

37% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

40% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 

27% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

29% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ 
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KEPNER BEACON အလယ္တန္းေက်ာင္း
Kepner Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုး၏ ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရရိွေစရန္ 

အတြက္ သံႏၷဌိာန္ခ်ထားပါၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထားရိွတတ္ေစရန္၊ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင္ 

စဥ္းစားတတ္ေစရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏုငိ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

KBMS သည္ မတူညီေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးကို ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရန္ 

ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ၂၁-ရာစု ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ သမားရိုးက် မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 

ညႊန္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းနည္းလမ္းအား နည္းပညာအေျခခံ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အပ္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား 

ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားမႈပုံစံကို အေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ ၎သည္ ယေန႔ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ခ်တိ္ဆက္ေပးသကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို 

ခ်နိ္ညွေိပးႏုငိ္ရန္အတြက္ ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ေစႏုငိ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္သင္ၾကားနည္း  •  ဂီတ/တီးဝိုင္း  •  အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •   

ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ  •  ပညာေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား - သခ်ၤာ၊ အဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးစြမ္းရည္  •  စပိန္ဘာသာ  •   

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  MI and MI-Sev စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (6)
 

2015ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခံမူေဘာင္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈ 

KIPP ဒင္းဗားေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး အထက္တန္းေက်ာင္း
KIPP ဒင္းဗားေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ 

ေနာက္ပိုင္း အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ လက္ေတြ႔ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္၊ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ KIPP ၏ "ဗဟုသုတသည္ ခြန္အားျဖစ္သည္" 

ဟူသည့္ အစီအစဥ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတဝန္းရိွ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 

ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ KIPP ေက်ာင္းတြင္ 

ျဖတ္လမ္း မရိွပါ။ ထူးခၽြန္သည့္ ဆရာ/မမ်ား၊ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းတြင္းသင္ၾကားေလ့က်င့္ခ်နိ္မ်ား၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ 

ေကာလိပ္ ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအစဥ္အလာ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္း/

သူသားမ်ားကို သိသာထင္ရွားသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္တြင္ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

ရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •   

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္- စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွ ကြန္ျပဴတာသိပံၸနည္းပညာ  •  

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Alex Magaña 
 
720-424-0027
beaconnetworkschools�org/kbms
911 S� Hazel Court 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 290

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- 
 Anna Mendez-Hickman 

303- 922- 5324
kippcolorado�org
451 S� Tejon St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 420

Southwest 
Express

RTD

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

54% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

64% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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KIPP SUNSHINE PEAK အကယ္ဒမီေက်ာင္း
KIPP Sunshine PEAK အကယ္ဒမီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ေကာလိပ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ 

လက္ေတြ႔ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား 

ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပး ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ KIPP ၏ "ဗဟုသုတသည္ ခြန္အားျဖစ္သည္" ဟူသည့္ အစီအစဥ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတဝန္းရိွ 

အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 

အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ KIPP ေက်ာင္းတြင္ ျဖတ္လမ္း မရိွပါ။ ထူးခၽြန္သည့္ ဆရာ/

မမ်ား၊ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းတြင္းသင္ၾကားေလ့က်င့္ခ်နိ္မ်ား၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ေကာလိပ္ ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအစဥ္အလာ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္း/သူသားမ်ားကို သိသာထင္ရွားသည့္ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္တြင္ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ KIPP 

အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ 5-တန္းမွ စတင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာအႏုပညာႏွင့္ သိပံၸပညာမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

KUNSMILLER တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္း
Kunsmiller တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္း သည္ သူငယ္တန္း မွ 12-တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို 
တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွၿပီး၊ အႏုပညာေျမာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အထူးပညာေရး ေက်ာင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသည္ တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈ ပညာေရးကိုလည္း သင္ၾကားပို့ခ်ေပးေနသည္။ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးသည္ ဇာတ္ရံု အႏုပညာ၊ 2D နွင့္ 3D ရုပ္ျမင္ အႏုပညာ၊ မီဒီယာ အႏုပညာ၊ တူရိယာ ႏွင့္ 
အသံပုိင္းဆုိင္ရာဂီတ၊ အကဘာသာရပ္ တို့ကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ အလယ္တန္း တက္မည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
၎တို့ ဝါသနာပါၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္၊ အလုပ္ခြင္အတြက္ ေလ့လာမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစမည့္ အႏုပညာ 
ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ေက်ာင္းအပ္ႏံွရန္  သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ 2017 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သူငယ္တန္းအသင့္ျဖစ္ေစေရးညဘက္ 
အခမ္းအနားပဲြတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္တန္းမွ 11 တန္းအထိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
2017 ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးအခမ္းအနားပဲြတစ္ခုကုိ မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •   
Reggio Emilia သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  
အႏုပညာဆုိင္ရာ အလုပ္သင္ႏွင့္ ဆုံးမသြန္သင္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •   
တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွျခင္း  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား- 
ျပဇာတ္နည္းပညာမ်ား၊ အျမင္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဒီဇုိင္းအႏုပညာ၊ စီမံကိန္းက လမ္းညႊန္ျပျခင္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ 
အျခားဘာသာစကားေျပာဆုိသူမ်ား ကြန္ျပဴတာသိပံၸ (အလယ္တန္းေက်ာင္း)  •  ASCENT  •  တေက်ာ့ျပန္တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားေရး  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ  •  သုုခုုမအႏုုပညာ  •  
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုုပညာ

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kristie Servis 

303-623-5772
kippcolorado�org
375 S� Tejon St� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
5 တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 390

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Peter Castillo 

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

Magnet ေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းအလယ္တ
န္းေက်ာင္း အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
K မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 1,015

Southwest 
Express

စံႏႈန္း

70% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း
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“ ကၽြႏုပ္္၏ဆရာ/မမ်ားက ကၽြႏုပ္္အား ကမာၻေပၚတြင္  
အေကာင္းဆုံး ကေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု  
ခံစားရေစပါသည္။” 
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RESPECT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Respect အကယ္ဒမီသည္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ စင္တာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အသက္ 18 ႏွစ္မွ20 ႏွစ္အတြင္းရိွ၍ ေက်ာင္းၿပီးရန္ ခရက္ဒစ္ရမွတ္ 
100 အတြင္း ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးရန္ႏွင့္ 
အထက္တန္းၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ရိွသည္။ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားသည့္ပံုစံ ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ APEX  အြန္လိုင္း 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳ၍ဆရာ/မမွ တုိက္ရိုက္ လမ္းညႊန္ပို႔ခ်မႈ ျပဳသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ခရက္ဒစ္ 
ရမွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ရယူမႈအရိွန္ ျမန္ေစၿပီး၊ သတ္မွတ္ခ်နိ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခ်နိ္မွာ ပံုမွန္ 
ေက်ာင္းခ်နိ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ နံနက္ 8 နာရီမွ မြန္းလဲြ 5:30 နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အားကစား၊ ကလပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွ စာရင္းေပးမႈႏွင့္ ပံုမွန္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရိွ အျခားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ၾကသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  APEX အြန္လိုင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း  •  နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာပညာေရး  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  

တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ  •  ေကာလိပ္အႀကိဳေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  ASCENT    • ထိေတြ႔ဆက္ဆံ 

ေရးစင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္/မိဘမ်ား အစီအစဥ္

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Wauneta Vann 

720-423-5228
respect�dpsk12�org
2285 S�Federal Blvd�

ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးဌာန 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
10တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 104

SOUTHWEST အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္
Southwest အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္း သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရိွ အစိုးရ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 

တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းငယ္တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ SWEC ေက်ာင္းသည္ ကမာၻ ႔အဆင့္ပညာေရးကို 

လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ႏွင့္ အက်ဳးိျပဳေသာဝန္းက်င္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ အေစာပိုင္းေကာလိပ္သင္ၾကားေရးအထက္

တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ SWEC ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာႏွင့္တဲြဖက္ဘဲြ႕ႏွစ္ခု 

လံုးသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာ ေကာလိပ္အဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္ၾကသည္။ SWEC ေက်ာင္းသည္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ျပင္ဆင္ေနဆဲေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကိုပါ လက္ခံၿပီး၎တို႔အား ဗဟုသုတမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊အမူအက်င့္ 

ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေကာလိပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ SWEC ေက်ာင္းသည္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးသည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ 

စာရင္းဝင္ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ဒင္းဗား ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္းေကာလိပ္မွ ေကာလိပ္အဆင့္ သင္ၾကားေပးေသာ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာအားလံုး  • 

တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  ASCENT  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   

အထက္တန္းေက်ာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ သင္ၾကားေပးေသာ ေကာလိပ္သင္တန္းမ်ား

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Halley Joseph 

303- 935- 5473
swecollege�org
3001 S� Federal Blvd� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - ကၽြႏုပ္္တုိ႔ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေျပာၾကားေသာ မတူညီေသာ 
ဘာသာစကားအမ် ိဳးေပါင္း

56% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

53% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

45% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

48% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး-ဖက္ဒရယ္
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အလုပ္ တာဝန္မ်ားတြင္ နစ္ျမႈပ္ထားသည့္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္အတြင္းတြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို မွ်ေဝအသိေပးရန္ 
စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္အတြက္ မူလတန္းမွ 
ေကာလိပ္ပညာေရး အထိ တာဝန္ယူမႈရိွသည့္အျပင္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားျမင့္ မား၍ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံ ု
ေကာင္းမြန္ၿပီး ထူးကဲသာလြန္ ေသာ လူထုပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေန႔တိုင္းဖြင့္ထားပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ကဲ့သို႔ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပး ေရးပညာကို ေပးအပ္သြားႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးကို အခမဲ့ရရိွခံစားထိုက္ သည္ဟု 
ယံုၾကည္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအိမ္စာစင္တာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •
စာရိတၱပညာ  •  ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးမ်ား  •  ေက်ာင္းသားေကာင္စီ  •  
တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး  •   
8 တန္း Capstone ခရီး  •  MI စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္ (6-8)  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Libby Miller 

303-573-2017
striveprep�org
2626 W� Evans Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ေတာင္ဘက္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 358

Southwest 
Express

77% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

75% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း



STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – KEPNER
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - Kepner ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားရိွေနသည့္ေနရာကို လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ၎တို႔၏  

ယခင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထက္သာလြန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ၎တို႔အား တြန္းအားေပးရန္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကဳေံတြ႔ေစျခင္းျဖင့္ အားေပးလႈ႔ေံဆာ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စာေပသင္ၾကားျခင္းကို 

ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဗဟုသုတကို တိုးပြားေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အထူးၾကပ္မတ္ထားေသာသင္ရိုးညြန္းတမ္းသည္ အထူးသျဖင့္ အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ 

ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္မ်ားအပါအဝင္ စြမ္းရည္မ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အေလးအနက္ထားပါသည္။  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 

စာေပကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္သခ်ၤာဘာသာ ရပ္တြင္ စာသင္ခ်နိ္ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို 

ကၽြမ္းက်င္ေစရန္အတြက္ ပံုမွန္အိမ္စာမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို 

ေလးစားလာေစရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝစိတ္ဖိစီးမႈေျဖေလ်ာ့လာေစရန္ ရိုးရွင္းေသာေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ႏွစ္စဥ္ ေကာလိပ္ အလည္ခရီးမ်ား  •  ေက်ာင္းသူ/သား ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  တုုိးခဲ်႕စာသင္ႏွစ္  •   

တုုိးခ် ဲစ့ာသင္ရက္  •  အခ်နိ္ပို စာဖတ္ျခင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ေရး သင္တန္းမ်ား  •   

ႏွစ္ဘာသာ (အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကား) သမိုင္း၊ သိပံၸ၊ အေရးႏွင့္ သခ်ၤာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ  •   

ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး  •  ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ   

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART အကယ္ဒမီ
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART အကယ္ဒမီ၊ စာသင္ျခင္း၌ ဘဝတစ္ခုလံုးႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္အတြင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ 
စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္အတြက္ မူလတန္းမွ 
ေကာလိပ္ပညာေရး အထိ တာဝန္ယူမႈရိွသည့္အျပင္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားျမင့္ မား၍ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံ ု
ေကာင္းမြန္ၿပီး ထူးကဲသာလြန္ ေသာ လူထုပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေန႔တိုင္းဖြင့္ထားပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအားလံုး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးကို အခမဲ့ရရိွခံစားထိုက္ သည္ဟု 
ယံုၾကည္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ STRIVE 
ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိကၡာရိွရိွ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အျမင္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •  အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္  •  ကုဒ္ေရးနည္း  •  
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •  ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း  •  ေကာလိပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ  •  ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  တုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •  
ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး  •  တိုးခ် ဲ ့စာသင္ရက္  •  စာေပအခ်နိ္ပုိတန္းမ်ား  •  AP သင္ရိုးမ်ား  •  
ေပါင္းစပ္ဘာသာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  သုုခုုမအႏုပညာ  •  MI စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(9)

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Katie Ryan 

720- 485- 6394
striveprep�org
911 S� Hazel Court 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 120

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Katie Holz-Russell 

303-962-9880
striveprep�org
3201 W� Arizona Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 503

Southwest 
Express

Southwest 
Express

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

2016 ခုႏွစ္တြင္ ဤေက်ာင္းကို အဆင့္မသတ္မွတ္ခဲ ့ပါ

28% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ျပည့္မီျခင္း မရွိ

47% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - WESTWOOD
STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - Westwood ႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အလုပ္ တာဝန္မ်ားတြင္ နစ္ျမဳပ္ထားသည့္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္အတြင္းတြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို မွ်ေဝအသိေပးရန္ 
စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေကာလိပ္အထိ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရိွသည့္ အေကာင္းဆုံး ျပည္သူ႔ပညာေရးကို ေပးစြမ္း၍ 
ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ျပင္္ဆင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းရိွ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ သတ္မွတ္စံႏႈန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေကာလိပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ 
ပညာေရးကုိ ေပးႏုငိ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးသည္ လြတ္လပ္၍ အရည္အေသြးျမင့္မာေးသာ 
ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရးပညာေရးတစ္ခုရရိွသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္၍ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၎တုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ကိရိယာ အေထာက္အကူမ်ား၊ 
ရင္းျမစ္မ်ား သုံး၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေစျခင္း၊ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ပ့ံပိုးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
ယခင္ေအာင္ျမင္မႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးတုိက္တြန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ 
မိသားစုမ်ားအားေပးထားသည့္ ကတိႏွစ္ခု အား တည္တံ့ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ 1) သင့္ကေလးကို 
ေဘးကင္းလုံျခဳစံြာ သင္ၾကားႏုငိ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ 2) သင့္ကေလးအား ေကာလိပ္ပညာ ေရး၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ ေပးသြားပါမည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ  •  စာရိတၱပညာေရး  •  ေက်ာင္းသားမ်ား ေကာင္စီ  •  
ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း  •  8 တန္းအဆင့္ႏွစ္စဥ္စမ္းသပ္ေလ့လာေရးခရီး  •  တုိးခ် ဲစ့ာသင္ႏွစ္  •   
တုုိးခဲ်႕စာသင္ရက္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး  •   
အဖတ္၊ အေရးႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

SUMMIT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Summit အကယ္ဒမီေက်ာင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားလုံးအား မတူညီေသာ ပညာေရး၊လူမႈေရးအေတြ႔အၾကဳ ံ
အမ် ိဳးမ် ိဳးရရိွေစၿပီး 21 ရာစု သင္ယူေလ့လာသူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္းအား အက်ဳးိျပဳေသာ  
ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း သင္ၾကားေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ လုံျခဳစံိတ္ခ်ရ၍ဂရုစုိက္မႈရိွၿပီး 
မိသားစုကုိ အေလးေပးေသာ ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုတြင္ ျပည့္စုံက်ယ္ ျပန္႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အထက္တန္း ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အသင့္ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ The 
Summit ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးသည္မိမိကိုယ္ပုိင္လမ္းညႊန္ႏုငိ္ေသာ၊ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြး ေခၚတတ္သည့္ 
တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သာတူညီမွ်မႈရိွသည့္ သင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရိွေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
အစဥ္အျမဲ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ကမာၻႀကီးတြင္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
စြန္႔စားႏုငိ္စြမ္းရိွသည့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရိွေသာ ဗဟုသုတ ျပည့္စုံသည့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အရည္
အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ  •  ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္  •  DPS သခ်ၤာဘာသာအဖဲြ႕ဝင္မ်ား  •  HOSA  •   
DEV ED သင္ရိုးမ်ား  •  ဂုဏ္ထူးတန္း  •  အလုပ္သင္  •  AP သင္ရုိးမ်ား  •  တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး  •  
ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား  •  DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား- က်န္းမာေရးသိပံၸႏွင့္ 
ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း  •  ေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရအစီအစဥ္  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  တကိုယ္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ 
တိုးတက္လာေရး (AVID)  •  ASCENT  •  ေက်ာင္းတက္ရန္ ရမွတ္ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွျခင္း  •  သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  

2016 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathleen Esparza 

303-962-9880
striveprep�org
3201 W� Arizona Ave� 

ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

အေနာက္ပိုင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-   
6 တန္းမွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 356

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Robert Thomas 

720-424-2400
summit�dpsk12�org
5590 W� Evans Ave�  

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ 
လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစုုံစင္တာ 

သင္ၾကားေပးသည့္ အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ - 213

Southwest 
Express

ေက်ာင္းသူ/သား၏ 

လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ 

RTDစီးခြင့္ ခြင့္ျပဳသည္။

52% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

57% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီျခင္း

47% ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု> နီးစပ္လာသည္

41% ျခဳံငုံသုံးသပ္မႈ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း 
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မိသားစုမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း
လူထုအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးျခင္း  
ပညာေရးဆုိင္ရာ ရုပ္သံအစီအစဥ္ EDUCA TV ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ပါ။ 
သင့္ကေလးအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုငိ္ေရးအတြက္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွစ၍ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ ဆက္စပ္ေနေသာ ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူပါ။

ေလလိႈင္းမွတဆင့္သိရိွႏုငိ္ျခင္း
ဖန္သားျပင္ေပၚမွတဆင့္ 

သိရိွႏုငိ္ျခင္း
ပုံႏိွပ္စာလုံးမ်ားေပၚမွတဆင့္ 

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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