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 ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
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အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူ 

 
DPS တြင္ ေျပာၾကားလ်က္႐ွေိသာ 
ဘာသာ စကားေပါင္း 

55.5% 
လက္တင္ဘာသာစက
ားေျပာၾကားသူ

23.2% 
လူျဖဴ  

13.4% 

4% 
အျခား 

3.2% 
အာ႐ွသား  

0.6% 
အေမရိကန္ အင္ဒီးယန္း အာဖရိကန္ အေမရိကန္ 
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စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား 
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ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏုငိ္ဖြယ္ရွသိည္။ အခ်ဳ႕ိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ပုံႏွပိ္ထုတ္ေဝသည့္ အခ်နိ္ကတည္းကပင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏုငိ္သည္။ 
ဤထုတ္ေဝမႈသည္ DPS ေက်ာင္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးပါဝင္္သည့္ ျပည့္စုံေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ DPS အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ဆင့္ခံေၾကာ္ျငာမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ တာဝန္မရွပိါ။ 



DPS အား တေစ့တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

လြယ္ကူေသာ အကိုးအကားလမ္းညႊန္

DPS  
ဒင္းဗား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား

ကိုုလိုုရာဒိုုျပည္နယ္၊ ဒင္းဗားစီရင္စုႏွင္ ့ ဒင္းဗားၿမိဳ႔တြင ္ ခန္႔မွန္းေျခ 

ေက်ာင္းေပါင္း 210 ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွသိည္။

ECE  
အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး

ECE ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကိ ု အျပန္အလွန ္ ဖလွယ္အသံုးျပဳ သြားပါမည္။ 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အသက ္ 3 ႏွစ္ႏွင့ ္ 4 ႏွစ္ ကေလးမ်ားအတြက ္

ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ုရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

GT 
ပါရမီရွင္ႏွင့္လူရည္ခၽြန္မ်ား

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ထူးခၽြန္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာ 

ျပသႏိုင္သည္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုပံ့ပိုးေပးရန ္အထူးလိုအပ္သည္။ ၎တို႔၏ 

သင္ၾကားေလ့လာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ရန္ အထူး အစီအစဥ္မ်ား 
လိုအပ္သည္။

HGT  
အထူး ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန္

ပံုုမွန္ စာသင္ခန္းျဖင္ ့မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္ ့ပညာေရးဆိုုင္ရာ ထူးခၽြန္မႈမ်ားႏွင္ ့
ထူးျခားသည္ ့ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင္ ့ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိ 
နေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားအတြက ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ရပ ္ျဖစ္သည္။

ELA  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င ္တတ္ေျမာက္ေရး

အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္၊ အျခားဘာသာစကား ေျပာဆိုသည္ ့
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးမည္ ့ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

SPF  
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခ ံမူေဘာင္

ေက်ာင္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ ္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေျခခံမူေဘာင္ရွ ိ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားမ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အေထြေထြစြမ္းေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွမိည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း အမ်ဳးိအစားမ်ား

ခရိုင္က စီမံခန္႔ခြသဲည္ ့ေက်ာင္းမ်ားကို
DPS ႏွင့္ ယင္း၏ ပညာေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔က လည္ပတ္၊ ႀကီးၾကပ္၊ 
ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။

■	MAGNETေက်ာင္းမ်ားသို႔မဟုတ ္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားသည ္ အထူး 
သင္ယူေလ့လာေရး ပံုုစံတစ္ရပ္၊ သိုု႔မဟုုတ ္ ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က ္

တစ္ရပ္အေပၚ အေလးေပးပါသည္။အလားတ ူ နယ္ပယ္တစ္ရပ္အား 
အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရွေိသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကု ိ ပံ့ပိုးေပးျပီး 
ေက်ာင္း၏သတ္မွတ ္ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွ ိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း 
သူမ်ားအတြက ္ႀကိဳပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

■	ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္းမ်ား ကို DPS ပညာေရးဘုုတ္အဖြ ဲ႔ႏွင့္ ကိုုလိုုရာဒို ု
ပညာေရး ဌာနတိုု႔မ ွ သတ္မွတ္ေပးထားျပီး ၎တိုု႔သည ္

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ အပိုုင္း၊ 
အခ်နိ္ဇယားႏွင္ ့ အသံုုးစရိတ္လ်ာထားမႈအပိုုင္းတိုု႔တြင ္ ေက်ာင္းသား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ု အေကာင္းဆံုုးျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ ေျပာင္းသာျပင္သာ 

ပိုုရွေိအာင ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား)
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး 
လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည ္ DPS ပညာေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔၏ 

တာဝန္ခံမႈေအာက္တြင္ရွ ိျပီး ေက်ာင္းခရိုင္မ ွ စီမံသည္ ့ ေက်ာင္းမ်ား 
နည္းတူပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကိ ုလိုက္နာၾကရသည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့
ေက်ာင္းအေျချပဳ မူဝါဒမ်ားကိ ုလြတ္္လပ္စြာ ဒီဇိုင္းေရးဆြပဲိုင္ခြင္ ့ရွသိည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအားလုံးသည ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အတြင္း႐ွ ိ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအားလုံးအား မွ်တစြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဟ ု

သႏၷဌိာန္ျပဳထားပါသည္။ အခ်ဳ႕ိေသာ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားသည ္အိမ္နီးခ်င္း 
ရပ္ကြက္နယ္ေျမ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ ္ တာဝန္ယူၾကသည္။ သို႔မဟုတ ္

သတ္မွတ ္နယ္နိမိတ ္တစ္ခုအတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
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ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္ကို 
နားလည္ေအာင ္လုုပ္ပါ

ဝက္ဘ္ဆိုက ္-spf.dpsk12.org

အီးေမးလ-္ spf@dpsk12.org

ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္ မိသားစုမ်ားကိ ု မည္မွ်ေကာင္းစြာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္႐ွသိည္ကိ ု သိ႐ွ ိျခင္းသည ္ ေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင ္
နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ ဒင္းဗားအစီအစဥ္ 2020 
ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု ေရာက္႐ွေိစမည့ ္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပ အေျခခံမူေဘာင ္သို႔မဟုတ ္ SPF သည ္ေက်ာင္းေကာင္းတ
စ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစရန ္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အေရးပါသည့ ္ ႐ႈေထာင့္မ်ားစြာကိ ု
တုိင္းတာေပးပါသည-္ ဥပမာ- 

■	 ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ

■	 စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မ ွေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင ္တိုးတက္လာေသာ 
ရမွတ္မ်ား

■	 ေက်ာင္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကု ိဝန္ေဆာင္မႈေပးပုံႏွင့ ္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႀကဳေံတြ႔ေစပုံ

 
SPF ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည ္ မည္သည့ ္ ေနရာတြင ္ တိုးတက္ေနသည္၊ 
မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင ္အားနည္းေနသည္တို႔ကု ိသိ႐ွေိစႏုငိ္သည့ ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္

အစီရင္ခံစာ (ရီပို႔) ကတ္တစ္ခုႏွင့ ္ တူညီသည္။ ဤ SPF သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္

သင့္ကေလးအတြက ္မည္သည့္ေက်ာင္းမွာ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္ကို ုဆံုုးျဖတ္ရန္အတြက ္

အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ။ 

 
 
ေက်ာင္းမ်ားသည ္ SPF ရလဒ္မ်ားကု ိ စတင္ျပသရန ္ တုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့ ္
လုပ္ငန္းစဥ္ကု ိ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားသည ္ စိတ္႐ွည္သည္းခံမႈ၊ 
ဆရာ/မမ်ား၏ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့ ္အပိုေဆာင္းရင္း ျမစ္မ်ားျဖင့ ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့ ္DPS သည္ ယင္းတုိ႔အား အလုိအပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈ
မ်ားေပးလွ်က္႐ွသိည္။ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္း၏ အစီရင္ခံစာကတ္သည္ ေက်ာင္းသ/ူသား၏ ပညာေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚတြင္လ
ည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ ္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မ ွ ေနာက္စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
မည္မွ်တိုးတက္လာျခင္း အေပၚတြင ္လည္းေကာင္း အထူးအေလးေပး ျပသျပပါသည္။ DPS တြင ္

အေရးအႀကီးဆုံးအရာမွာ ကေလးမ်ား မည္သည့ ္ ေနရာမ ွ စတင္သည္ဟူ၍ မဟုတ္ဘဲ မည္မွ် 
တိုးတက္လာသည ္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟ ုကၽြႏုပ္္တို႔ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ 
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ေက်ာင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုမည္သုိ႔ ဖတ္႐ႈမည္နည္း။

ေက်ာင္းမ်ားကိ ုမည္သုိ႔အဆင့္သတ္မွတ္သနည္း။

ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကု ိ အျမင့္ဆုံး 
အဆင့္ျဖစ္ေသာ ထူးခၽြန္သာလြန္သည ္ (အျပာ) မွ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေသာ 

အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရမည့ ္အဆင့ ္(အန)ီ စသည့ ္အဆင့္အမ်ဳးိမ်ဳးိျဖင့ ္
တေစ့တေစာင္း ျပသႏုငိ္ရန္ အေရာင္ျဖင့္ျပေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု
အသုံးျပဳပါသည္။ DPS မွ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက ္

ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ေကာလိပ္၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့ ္ ဘဝအတြက္ အဆင္သင့ ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက ္

ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္ေစရန္အလို႔ငွာ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးအေပၚ 
ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထား႐ွပိါသည္။ 

ပညာေရး ကြာဟခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအတြက ္ေကာင္းစြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုငိ္ေရးမွာ 

2017 SPF တြင ္အေလးေပးရမည့ ္နယ္ပယ ္တစ္ခ ုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေကာင္း 
တစ္ေက်ာင္းဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသူ/ သား အားလုံးအေပၚ 
ေကာင္းစြာဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း 
ႀကဳေံတြ႔ေျဖ႐ွင္းေစသည့ ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္ဟ ုကၽြႏုပ္္တို႔ DPS မွ 
ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ အထူးသျဖင့ ္ လူျဖဴမဟုတ္ေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားႏွင့ ္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသ/ူ 

သားမ်ားအပါအဝင ္ ကၽြႏုပ္္တို႔ႏုငိ္ငံ၏ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္

သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈ အျပည့္အဝ မရရွခိဲ့သည့ ္
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္မ်ားကိ ု
အဆုံးသတ္ေစႏုငိ္ေရး အတြက ္ အေလးထား ပူပင္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသည ္ ေက်ာင္း၏ အေထြေထြ SPF အဆင့္အား 
တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္မႈ ႐ွေိစမည့ ္ ပညာေရးကြာဟခ်က ္ အဆင့္တစ္ခုကိ ု
ရ႐ွမိည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤစာသင္ႏွစ္အစတြင ္ ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ပညာေရး ကြာဟခ်က္တြင ္ အျပာ 

သို႔မဟုတ ္အစိမ္းေရာင္ အဆင့ ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခ ုရ႐ွမိွသာလွ်င ္အျမင့္ဆုံး 
အဆင္ ့ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့ ္ ထူးခၽြန္သာလြန္သည ္ (အျပာ) သုိ႔မဟုတ ္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည ္ (အစိမ္း) စသည့ ္ အျမင့္ဆုံး 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရ႐ွရိန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမည ္ ျဖစ္သည္။ 
ဤေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ အေထြေထြရမွတ္သည ္

ထိုသို႔ အရည္အေသြးျပည့္မီပါက အျပာ သို႔မဟုတ ္အစိမ္းအဆင့ ္ရ႐ွႏိိုင္ကာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး အတြက ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ ျပည့္မီျခင္း မ႐ွလိွ်င ္

အဝါေရာင္အဆင့္သုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားႏုငိ္သည ္ ဟူ၍ 

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းအတာမ်ား
 

အေထြေထြ 
 
ထူးခၽြန္သာလြန္သည-္ 

နယ္ပယ္အမ်ားစုတြင ္ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား 
ေဖာ္ျပေနသည့ ္အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာင္း။ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည-္ 

နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင ္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရွ ိၿပီး နယ္ပယ ္
အနည္းငယ္တြင္သာ တုိးတက္ရန ္လိုအပ္သည္ကိ ု
ေဖာ္ျပေနေသာ အရည္အေသြးမီေက်ာင္း။

ေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခံရျခင္း- 

အခ်ဳ႕ိနယ္ပယ္မ်ားႏွင့/္သုိ႔မဟုတ ္မ်ားစြာေသာနယ္ပယ္မ်ား တြင ္
တိုးတက္မႈလိုအပ္ေနသည္ကိ ုေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။ 

ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည္ခံရမည္ ့အေနအထားတြင္ရွေိၾကာင္း 

သတ္မွတ္ထားခံရျခင္း- 

အေထြေထြ ရမွတ္နိမ့္ေသာေက်ာင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ ္
နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင ္တုိးတက္မႈ သိသိသာသာ 
လိုအပ္ေနသည္ကိ ုေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။

အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန ္အဆင့္သတ္မွတ္ခံရျခင္း-

အေထြေထြရမွတ္မ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ ္
အမ်ားအျပားတြင ္တိုးတက္မႈသိသိသာသာ လုိအပ္ေနသည္ကိ ု
ေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။ 

ဖြ ံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု

ေက်ာင္းမ်ားအား သင္ဤေနရာတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့ ္
အေရာင္ငါးေရာင္ပါ SPF အေထြေထြအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု
ေပးသည္ျဖစ္ရာ အေထြေထြ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အထ ိ

ရ႐ွေိစမည့ ္ သီးျခားတိုင္းတာမႈတစ္ခုစီအတြက ္ ႐ွင္းလင္းေသာ 

ေလးေရာင္ပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ုအသုံးျပဳသည္။

 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေက်ာ္လြန္သည-္ (79.5 မွ 100% အထ)ိ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည ္(50.5 TO 79.49% အထ)ိ

 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကု ိနီးကပ္လာျခင္း- (33.5 မွ 50.49% အထ)ိ

 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္းမရွ-ိ (0 မွ 33.49% အထ)ိ 

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုက္ညီျခင္း

2017 SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
 ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အတြက ္SPF အဆင့ ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုဤေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးလမ္းညႊန္ခ်က္တြင ္ေအာက္ပါအတိုင္း ပုံျဖင့ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ပုံ၏အေပၚဆုံးအပိုင္းသည ္ေက်ာင္း၏ အေထြေထြ အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပသည ္၊ ေအာက္ဆုံးအပိုင္းသည ္ေက်ာင္းသ/ူ သား၏ပညာေရး 
ဖြ႔ ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကုိျပသည္။
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စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား

ပညာေရး စံႏႈန္းမ်ား

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 21 ရာစုုတြင ္ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန ္DPS မွ ကိုလိုရာဒိ ုပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား (CAS) ကိ ုအသံုုးခ်လွ်က္ရွပိါသည္။

■	 ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့လုပ္ငန္းခြင္အတြက ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားက အတန္း တစ္တန္းစီတုိင္းတြင ္
သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမည္ ့ အရာမ်ားကို ု ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစရန ္ အေထာက္အက ူ ျပဳပါသည္။ သင္ယူေလ့လာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ ္ ေ႐ွ႔ဆက္လာစဥ ္
စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင္ ့ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့အလုုပ္အကိုုင ္တိုု႔အတြက ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန ္လိုုအပ္သည္ ့
အတတ္ပညာႏွင္ ့ကၽြမ္္းက်င္မႈမ်ားကို ုသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

■	 ပိုမိုေလးနက္စြာ နားလည္ေစရန ္အေလးထား ပါသည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားေအာင္ျမင္ေ စရန္ အေရးပါသည္ ့အတတ္ပညာႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ျဖစ္သည္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္သြယ ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတိုု႔ကိ ု တိုုးတက္လာေစရန ္ အေလးေပးပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအား အလြတ္က်က္ မွတ္ျခင္းကို ုေက်ာ္လြန္၍ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေတြးေခၚျခင္းကို ု ျပဳလုုပ္လာႏိ္ုုင္ေစရန ္ႏွင့္ အတန္းတစ္တန္းစီအလိုုက ္အေရးအႀကီးဆံုုးေသာ 

အတတ္ပညာမ်ား နက္နက္နဲနဲ နားလည္ေစရန ္စိန္ေခၚမႈ ျပဳပါသည္။

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ကိုုလိုုရာဒို ု ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတိုုင္းတာခ်က္နည္းလမ္းမ်ား (CMAS) မွာ ကိုုလိုုရာဒု ိ ျပည္နယ ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကိုုလိုုရာဒို ု
ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင္ ့ကိုုက္ညွထိားသည့္ CMAS သည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားေအာင္ျမင္ရန ္လိုုအပ္သည္ ့အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ေသာ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ေတြးေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းတိုု႔အေပၚ အထူးအေလးေပးပါသည္။

■	 ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာေရးတိုုးတက္မႈရွေိစရန္ ျဖစ္သည္။ DPS အေနျဖင့ ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္21 ရာစုအတြက ္ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့ ္အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက ္
ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင ္ေရာက္႐ွေိနေစရန ္CMAS ကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ပညာေရးတိုုးတက္မႈမ်ားကို ုတိုုင္းတာရန ္ကြ ဲျပားသည္ ့
တိုုင္းတာမႈပံုုစံတစ္ရပ္ကိ ုလိုုအပ္သည့္အတြက ္ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကို ုလိုအပ္သလို ုခ်နိ္ဆ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

■	  အေလးေပး အာရံုုစိုုက္ရန္အပိုုင္းမွာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားပင ္ ျဖစ္သည္။ CMAS သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက ္
ေအာင္ျမင္ေရးဆီသို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့ ္တိုးတက္လာေစရန ္တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့ ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ ္ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ား ပိုုမိုုျမင့္မား
စြာသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြင ္ လိုုအပ္ေသာ အဓိ္ပၺါယ္ရွသိည္ ့ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကို ု အခ်နိ္မွန္ အစဥ္တစိုုက ္ ျပဳလုုပ္ေပးရန္မွာ 

အေရးႀကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုုင္း ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုုင္းတြင ္ ပါရမီႏွင္ ့ အစြမ္းအစရွ ိျပီး ၎တိုု႔ကိ ု အေကာင္းဆံုုး 
ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစမည္ ့ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ္ု ု ရရွပိိုုင္ခြင့္ရွသိည္ဟု ု ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ယံုုၾကည္ပါသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားတုိ႔ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ 
လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင္ ့ ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစရန ္ လိုုအပ္သည္ ့ ပညာေရး အသိသညာ၊ ဘာသာစကားႏွင္ ့ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို ု ႂကြယ္ဝေစမည္ ့
ကမာၻအ့ဆင့္မ ီပညာေရးကိ ုရရွေိစမည္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကိ ု ေလ့လာရန္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္၊ သင့္ေက်ာင္းသား၏ 

ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင ္ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန ္ကၽြႏုပ္္တို႔မ ွတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့သင့္ကေလးပညာေရးအေပၚ သင္မ ွမည္သိုု႔ ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္သည္တိုု႔ႏွင္ ့
ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ ္အခ်က္လက္မ်ား သိလိုုပါက standards.dpsk12.orgသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ စစ္ေဆးေရးဆိုုင္ရာ အေျပာင္းအလဲႏွင္ ့မြမ္းမံမႈမ်ား အပါအဝင ္

CMAS ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုုသည္မ်ားရွပိါက standards.dpsk12.org/assessments. သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း
ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္ရပ္ရြာ လူမႈ အသိုုက္အဝန္း၏ ပံ့ပိုုးမႈမ်ား။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ မိတ္ဖက ္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ အဖြ ဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ DPS 

ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ဘဝမ်ားအေပၚသိသာထင္ရွားျပီး တိုင္းတာႏိုင္သည္ ့
ေကာင္းက်ဳးိရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ႏိုုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္ ့ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကို ု ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနပါသည္။ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင္ ့ ကေလးမ်ား စာသင္ခန္း အတြင္း စာေတာ္၍၊ 
စာသင္ခန္းျပင္ပတြင ္၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကိ ုရွာေဖြေတြ႔ရွႏိိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည္ ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္လည္း 
ရွေိနေစမည္။ ၎သည ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးကိ ု ကေလးတုိင္း ေအာင္ျမင္ေရး ေသခ်ာျဖစ္ေစရန ္

ေခၚေဆာင္သြားႏုငိ္သည္။

ေက်ာင္းေပါင္း 210 နီးပါးႏွင့ ္ေက်ာင္းသ/ူသားေပါင္း 92000 ေက်ာ္ကိ ုမည္သုိ႔ ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္မည္ကိ ု
ပိုမိုသိ႐ွေိစဖို႔ ဝင္ေရာက ္ေလ့လာရန ္www.dpsfoundation.org

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆ ုေဖာင္ေဒးရွင္း
ေကာလိပ္ပညာေရး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆု ေဖာင္ေဒးရွင္းသည ္ေကာလိပ ္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ DPS ေက်ာင္းမ်ားမ ွဘြ ဲ႔ရ 

ေက်ာင္းသ/ူသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိ ု ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ အနာဂတ ္

စင္တာမ်ားမွာ DPS အထက္တန္း ေက်ာင္း 12 ခု၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တည္ရွ ိၿပီး၊ အတန္းႀကီး 
ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင္ ့နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ ္

ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္အတြက ္ ကူညီေပးပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားကိ ု DPS 

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ေလး ႏွစ္တက ္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထူးခၽြန္သည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူ 

သားမ်ားအတြက ္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက www.denverscholarship.org တြင ္

ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။
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ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
ႏွင့္ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး

ဝက္ဘ္ဆိုဒ-္ SchoolChoice.dpsk12.org

ဖုန္း- 720-423-3493

တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည ္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ၏ အဓိက ဗဟိုခ်က ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအားလုံးသည ္မည္သည့ ္ေနာက္ခံ႐ွသိည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရပ္လိပ္စာတြင ္
ေနထုိင္သည္ ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးမီေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုင္ိသင့္သည္ဟု 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ ွ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိ ု တက္ေရာက္လုိေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူ သားတုိင္းသည ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပါဝင္ႏုငိ္ပါသည္။ 
မိသားစုမ်ားအေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေလွ်ာက္ထားမႈတြင ္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားအတြက ္

အႏွစ္သက္ဆုံး ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းကု ိသတ္မွတ္ေပးႏုငိ္သည္။ ထိုု႔ေနာက္တြင ္DPS မွ မိသားစုုမ်ား 
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈဆိုုင္ရာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရရွႏိိုုင္သည္ ့
ေက်ာင္းေနရာလြတ္တိုု႔အေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းမ်ားကို ုခြတဲမ္းခ်ေပးမည ္

ျဖစ္သည္။

ေနာက္လာမည့ ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး ရာသီသည ္ 2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက္ေန႔တြင ္
ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိ ု2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 28 ရက္ေန႔ ညေန 4 နာရ ီ
ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္တြင ္မည္သို႔ ပါဝင္ရမည္နည္း။

 
႐ွာေဖြရန္

■	 မိုဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳ အြန္လုိင္းမ ွေက်ာင္း႐ွာေဖြေရး စနစ္သစ္ကိ ုအသုံးျပဳပါ။

■	  ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုဖတ္႐ႈပါ။

■	 နယ္ေျမအလိုက္ေက်ာင္းျပပြအဲခမ္းအနားမ်ားအနက္မ ွတစ္ခုကိ ုတက္ေရာက္ပါ။

■	 ေက်ာင္းမ်ားကိ ုလွည့္လည္ေလ့လာျခင္း

သင့္ေက်ာင္းသ/ူသားအတြက ္
အေကာင္းဆုံးေက်ာင္းကုိ

■	အေကာင့္တစ္ခ ုျပဳလုပ္ပါ။

■	သင ္အႏွစ္သက္ဆုံး ထိပ္ဆုံး ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းကု ိစာရင္းျပဳစုပါ။ 

■	 ေဖေဖာ္ဝါရီ 1 ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ 28 ရက္ ညေန 4 နာရီေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းပါ။

ေလွ်ာက္ထားပါ  ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အြန္လုိင္း 
စနစ္သစ္ကိ ုအသုံးျပဳျခင္း

စာရင္းသြင္းပါသင့္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္

■	 ဧၿပီလ အေစာပိုင္းတြင ္ေက်ာင္းေနရာခ်ထားမႈ ရလဒ္မ်ား ရယူပါ။

■	  2018-19 အတြက ္စာရင္းသြင္းရန ္ေက်ာင္းကု ိဆက္သြယ္ပါ။
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ယခုႏွစ္အတြက ္မည္သည့္အစီအစဥ္အသစ္မ်ား ႐ွပိါသနည္း။

DPS သည္ တစ္ႏုငိ္ငံလုံး၏ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ စနစ္႐ွ ိျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူရေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင ္ အၿမဲ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က ္႐ွပိါသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ယခုႏွစ္တြင ္အဆင့္ျမွင့ ္ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

■	ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကာလကိ ု ေဖေဖာ္ဝါရီလသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေျပာင္းလဲထားေသာ ေန႔စြအဲသစ္သည ္
မိသားစုမ်ားအေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းမ်ားကိ ု ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့ ္ လာမည့ ္ စာသင္ႏွစ္အတြက ္ ၎တုိ႔၏ ေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ ္ မ်ားကု ိ
အဆုံးသတ္ျပင္ဆင္ရန ္စသည္တုိ႔အတြက ္အခ်နိ္ပိုမို ရလာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

■	ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္အြန္လုိင္းမ ွမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏုငိ္မည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကုိလည္း စတင ္မိတ္ဆက္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့ ္
ေက်ာင္းမ်ားကိ ုပို၍ အလြယ္တက ူ႐ွာေဖြႏုငိ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ-ု တစ္ေနရာတည္းတြင ္တင္သြင္းႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။

 
သင့္အား လမ္းေၾကာင္း၏ အဆင့္တုိင္းကု ိကူညီရန ္မိမိတို႔က အသင့ ္႐ွေိနပါသည္။

သင္တို႔ အကူအညီလိုအပ္ပါက ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးဆုိင္ရာ ဖုန္းလုိင္း 720-423-3493 သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိပါ။ သုိ႔မဟုတ ္ သင့္ကေလးေက်ာင္း၏ 

စုံစမ္းေရး႐ုးံခန္းသို႔ လာေရာက္ပါ။ 

schoolchoice.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက ္ၾကည့္႐ႈ၍ သတင္းရယူပါ။

 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အခ်ဳ႕ိေသာ DPS ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမအတြင္းတြင ္တည္ရွပိါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား ေနထိုင္ေနသည္ ့
နယ္ေျမျဖစ္ျပီး ယင္းနယ္ေျမအတြင္း သီးသန္႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေက်ာင္းမ်ား အနက ္တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ေနရာခ်ထားေပးသည္ ့နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ၏ မ်ားစြာေသာ အက်ဳးိေက်းဇူးတို႔မွာ-

■	 စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည္ ့ေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္ခြင့္ ပိုုမ်ားလာျခင္း

■	 ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုုမိုုရရွလိာႏိုုင္ျခင္း

■	ယင္းနယ္ေျမတြင ္ေနထိုင္ျခင္းမ႐ွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားထက ္ဦးစားေပးခံရျခင္း

■	 ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ ္အမ်ဳးိမ်ဳးိသို႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း 

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက schoolchoice.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ဇန္နဝါရ ီ22 -25: DPS နယ္ေျမအလိုက ္ေက်ာင္းျပပြ ဲ အခမ္းအနား 
ရက္သတၱပတ ္

 2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက-္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ ္
ပထမအေက်ာ ့ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 28 ရက ္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး 
ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကု ိညေန 4 နာရ ီေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔ရမည္။

2018 ခုႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္း- သတ္မွတ္ေပးသည့ ္ေက်ာင္းမ်ားကိ ု
မိသားစုမ်ားကိ ုအသိေပးျခင္း 

2018 ခုႏွစ္ ဧၿပီလလယ္ပိုင္း- ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ ္
ဒုတိယအေက်ာ ့ဖြင့္လွစ္ျခင္း

စာရင္းသြင္းပါ
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ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးဆုိင္ရာ အဓိက ေန႔စြမဲ်ား-



ေက်ာင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား

လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုုက ္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင္ ့တိုးတက္ေစျခင္း (AVID)

လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင္ ့ တိုးတက္ေစျခင္း (AVID) 

ဆိုသည္မွာ ေကာလိပ္ပညာေရး အတြက ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည္ ့
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး သင္ၾကားေရး ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းတစ္ခြင ္သင္ယ ူ

ေလ့လာေရးပံုစံမ်ားကို ု တိုုးတက္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ရန ္

ပံုေဖာ္ထားသည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိုလည္း ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
ေႏွာင္းပိုင္း ပညာေရးအတြက ္ျပင္ဆင္ေပးေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ျဖစ္သည္။ 
AVID မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ AVID ေရြးခ်ယ္စရာ စာသင္ခန္းမ်ားကိ ု DPS 

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္း 25 ေက်ာင္းေက်ာ္တြင ္

အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဝိဇၨာအႏုပညာ ဦးစားေပး ေက်ာင္းမ်ား 

ဝိဇၨာပညာဦးစားေပးေက်ာင္းမ်ားမွာ အနုုပညာ (အျမင္ပိုုင္းအနုုပညာ၊ 
ဇာတ္ရံုုအႏုပညာ၊ အက၊ ဂီတ) ေလ့လာေရး နည္းလမ္းမ်ားကိ ု
ပညာသင္ၾကားေရးပိုုင္းမ ွ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ ဘာသာစကားႏွင္ ့
သိပံၺဆိုုင္ရာ သင္ၾကား ပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းအသီးသီးတြင ္ ေျခာက္တန္းမ ွ ဆယ့္ႏွစ္တန္းအတြက ္ ဝိဇၨာ 

အႏုပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ရွာေဖြရန ္ arts.dpsk12.org/

school-locator သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ဘာသာႏွစ္မ်ဳးိ အစီအစဥ္မ်ား

ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳးိ အစီအစဥ္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိ 
သံုးစြႏဲိုင္ေစရန ္ အခြင့္အလမ္း ရေစၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင္ ့ ဒုတိယဘာသာ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္ ့စာႏွစ္မ်ဳးိ တတ္ေျမာက္ေစရန ္ရည္ရြယ္သည္။

စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူေလ့လာမႈ

စူးစမ္းေလ့လာ သင္ယူေရးအစီအစဥ္မွ သမားရိုးက် ပို႔ခ်မႈမ်ား ျဖစ္သည္ ့
အဓိက ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင္ ့စာသင္ခန္းျပင္ပ လက္ေတြ႔ကမာၻရွ ိ 
စီမံခ်က္မ်ား၊ ရပ္ရြာတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင္ ့
ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ -သိပၸ ံ ပညာေရး အစီအစဥ ္(IB)

ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸ ံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အစီအစဥ ္(IB) မွ DPS ေက်ာင္း 11 

ေက်ာင္းတြင ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပင္းထန္သည္ ့ သင္ရိုုးကိ ု သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ယင္းသင္ရိုုးကိ ု ကမာၻတစ္ဝန္းတြင ္ အစဥ္တစိုုက္အသံုုးျပဳလွ်က္ရွ ိျပီး 
ဂရုုတစိုုက ္ ပံုုေဖာ္လွ်က ္ ရွပိါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸပံညာေရး (IB) 

ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ၎တို႔၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ဘာသာစကားကိ ု အျပည့္အဝ ရွာေဖြ ေလ့လာႏိုင္ေအာင ္

ပံ့ပိုးေပးစဥ္တြင ္ ႏိုင္ငံတကာ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ သင္ၾကားျပသမႈဆိုင္ရာ 

အျမင္မ်ားကိ ုအေလးထားပါသည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင္ ့
ေကာလိပ ္ ဒီပလိုမာတန္းတိုု႔တြင္ သင္ၾကားေသာ ႏိုုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၺ ံ 
ပညာေရးပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားသည ္ ေျပာင္းလဲတိုုးတက ္ လာသည္ ့
ယေန႔ေခတ္ကမာၻႀကီးတြင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန ္

ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေရးအတြက ္ ၎တိုု႔၏ အသိဉာဏ္ပိုုင္း၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးပိုုင္း၊ 
စိတ္ခံစားခ်က္ပိုုင္း ဆိုင္ရာႏွင္ ့ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ 

အတတ္ပညာမ်ားကို ုပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ထူးျခားသည္ ့
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္ ့ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး၊ စာသင္ခန္းကိ ုကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုးႏွင္ ့
ခ်တိ္ဆက္ေပးသည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
မတူကြ ဲျပားသည္ ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားကိ ု
စူးစမ္းေလ့လာရန ္ တိုက္တြန္းေပးၿပီး၊ ယင္းသည ္ ၎တို႔အား အလ်င္အျမန ္

ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမာၻ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္

ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

MONTESSORI အစီအစဥ္မ်ား 

Montessori ပညာေရးအစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ 

သဘာဝအေလ်ာက ္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈကို၊ မိမိကိုယ္ပိုင ္ လမ္းညႊန္သည္ ့
ေလ့လာမႈဝန္းက်င္တြင ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ ပံ့ပိုးေပးေသာ နည္းနာ တစ္ခ ု

ျဖစ္သည္။ Montessori အစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ 
ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ အခ်နိ္စီမံခန ္ ႔ခြ ဲျခင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
အတတ္ပညာမ်ားကု ိအေလးေပးပါသည္။ 

အေမရိကန-္ဌာေနတုုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပံ့ပိုးေရး အစီအစဥ ္
(NASSP)ႏွင့္ ဆုံခ်က္ေက်ာင္းမ်ား 

အေမရိကန-္ဌာေန တုုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပံ့ပိုးေရး အစီအစဥ ္

(NASSP) ႏွင့္ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ေရး ေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ဆိုင္ရာအစဥ္အလာႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ အလိုက ္ အုပ္စုလိုက ္

စုုစည္းသင္ၾကားေပးေသာ အစီအစဥ ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ား၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒင္းဗား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ အေမရိကန-္အင္ဒီးယန္း၊ 
သို႔မဟုတ ္ အလက္စကာ ဌာေနေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ 

ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈကိ ုျမင့္မားေစရန ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား 
လိုုအပ္ပါက NASSP သိုု႔720-423-2042 အား ေခၚဆိုုဆက္သြယ္ပါ။

သိပၸ ံ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား 

သိပၸ ံ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားက သိပၸႏံွင့္ နည္းပညာ ပညာေရးအေပၚ အထူး 
အေလးေပးျပီး အထူးျပဳဆရာ/မမ်ား၊ အထူး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္ ့
ပို႔ခ်ေပးသည္။
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ဒင္းဗား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား

DPS ေက်ာင္းဝင္း 17 ခုသည ္ ဒင္းဗား ေက်ာင္းအေျချပဳ 
က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားအတြက ္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည ္ DPS 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္အခမဲ ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရ႐ွႏုိငိ္ေသာ 

ေဆးခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤစင္တာမ်ားသည္ ေအာက္ပါေက်ာင္းဝင္းမ်ားတြင ္

တည္႐ွပိါသည္။

■	 ABRAHAM LINCOLN (2285 S. Federal Blvd.)

■	 BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)

■	 EVIE DENNIS ေက်ာင္းဝင္း (4800 Telluride St.)

■	 FLORENCE CRITTENTON (55 S. Zuni St.)

■	 JOHN F. KENNEDY (2855 S. Lamar St.)

■	 KEPNER ေက်ာင္းဝင္း (911 S. Hazel Court)

■	 KUNSMILLER (2250 S. Quitman Way)

■	 LAKE ေက်ာင္းဝင္း (1820 Lowell Blvd.)

■	MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

■	MARTIN LUTHER KING, JR. အေစာပိုင္း ေကာလိပ ္(19535 E. 46th Ave.)

■	MONTBELLO ေက်ာင္းဝင္း (5000 Crown Blvd.)

■	NORTH (2960 Speer Blvd.)

■	NOEL ေက်ာင္းဝင္း (5290 Kittredge St.)

■	 PLACE BRIDGE ACADEMY  
(7125 Cherry Creek Drive North)

■	 SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

■	 THOMAS JEFFERSON (3950 S. Holly St.)

■	WEST ေက်ာင္းဝင္း (951 Elati St.)

ပိုမို သိ႐ွလိိုသည္မ်ား ႐ွပိါက denverhealth.org တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။
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ဝက္ဘ္ဆိုက-္ EarlyEducation.dpsk12.org 

ဖုန္း- 720-423-2678

မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကိ ု စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာအရ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာေစရန ္ ကူညီေပးၿပီး၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္
ေလ့လာမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ DPS ၏ အေစာပုုိင္းပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားက အရည္အေသြး ျပည့္မီသည္ ့ ေန႔တစ္ဝက္ႏွင္ ့ တစ္ေန႔လံုး 
မူႀကိဳတန္းမ်ားကိ ု DPS ေက်ာင္း 80 ေက်ာ္တြင ္ ေဆာင္ရြက ္ ေပးေနသည္။ DPS မူႀကိဳ 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသား/သူ အားလံုး မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
အပါအဝင ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြထဲားသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင ္အပ္ႏွလံိုေသာ 
မိသားစုမ်ားအားလုံးသည ္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပါဝင္ၾကရမည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

ေအာက္တိုဘာ 1 ရက္ေန႔ မတိုင္မ ီ သုုိ႔မဟုုတ ္ ေအာက္တုုိဘာ 1 ရက္ေန႔ တြင ္ အသက ္ 4 

ႏွစ္ျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ အသက ္ 4-ႏွစ္ မူႀကိဳေက်ာင္း အစီအစဥ္သို႔ 
တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေအာက္တိုဘာ 1 ရက္ေန႔ မတိုင္မ ီ သုုိ႔မဟုုတ ္ ေအာက္တုုိဘာ 1 ရက္ေန႔ တြင ္ အသက ္ 3 ႏွစ္ 
ျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ အသက ္ 3-ႏွစ္ အရြယ ္ မူႀကိဳ ပညာေရးအစီအစဥ္သို႔ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ယင္းကိ ု သီးသန္႔ DPS မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 
ပိုမိုသိရွလိိုပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သို႔မဟုတ ္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း 
အေစာပိုင္းပညာေရးဌာနသို႔ တိုက္ရိုက ္ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္

မူႀကိဳေက်ာင္းလခကိ ု မိသားစုဦးေရႏွင္ ့ ဝင္ေငြ အေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းလခ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင္ ့ ပညာသင္ဆုမ်ား ရရွႏိိုင္သည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားအတြက ္အေစာပိုုင္း ပညာေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏုပ္္ မည္သို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွႏံိုင္ပါသနည္း။

မူႀကိဳေက်ာင္းတြင ္ အပ္ႏွသံူမ်ားသည ္ DPS ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပါဝင ္

ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုသိ႐ွလိိုသည္မ်ား႐ွပိါက စာမ်က္ႏွာ 10-11 သို႔ သြားပါ။ သက္ဆုိင္ရာ 

ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု သိ႐ွရိန္အတြက ္ စာမ်က္ႏွာ 27 မွ 
စတင္၍ ေက်ာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုကိုးကားပါ။

DPS ႐ွ ိ မူႀကိဳေက်ာင္း 
အသက ္3 ႏွစ္ ႏွင့္ 4 ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက ္
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DPS ေက်ာင္းမ်ားရွ ိ သူငယ္တန္း
အသက ္5 ႏွစ္ကေလးမ်ားအတြက ္

ဝက္ဘ္ဆုိက-္ EarlyEducation.dpsk12.org

ဖုန္း- 720-423-2678

DPS ေက်ာင္းမ်ားက အရည္အေသြးျမင္ ့ သူငယ္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး၊ ကေလးမ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင ္ သင္ၾကားေလ့လာမႈ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွေိစႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွတိြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက ္ ေန႔ တစ္ဝက ္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကိ ု ျပည္နယ္က 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ ့ ေပးပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင္ ့ ဒင္းဗားရွ ိ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက ္ ေ န႔တစ္ဝက ္ သူငယ္တန္းကိ ု DPS 
မူလတန္းေက်ာင္းတိုင္းတြင ္ အခမဲ ့ တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ာ းအားလုံးသည ္ က်ဴရွင ္ သင္ၾကားမႈ အေျချပဳ 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ ္ယင္းေန႔မတုိင္မီတြင ္အသက ္5 ႏွစ္ျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္DPS ေက်ာင္း၊ ေန႔တစ္ဝက ္သို႔မဟုတ ္

တစ္ေန႔လံုး သူငယ္တန္းေက်ာင္းကိ ုတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

 

ကုန္က်စရိတ္

တစ္ေန႔လုုံးတက္ရသည္ ့သူငယ္တန္းေက်ာင္း လခမွာ မိသားစု ုလူဦးေရႏွင္ ့ဝင္ေငြအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေက်ာင္းလခ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင္ ့ပညာသင္ဆုမ်ား 
ရရွႏိိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားအတြက ္အေစာပိုုင္း ပညာေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏုပ္္ မည္သို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွႏံိုင္ပါသနည္း။

သူငယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည ္ DPS ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ပိုမို သိရွလိိုလွ်င ္စာမ်က္ႏွာ 10-11 သို႔ သြားပါ။ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုသိ႐ွရိန္အတြက ္

စာမ်က္ႏွာ 27 မွ စတင္၍ ေက်ာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုကိုးကားပါ။
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သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
ဝက္ဘ္ဆိုကt္ransportation.dpsk12.org

ဖုန္း- 720-423-4600

DPS ႀကိဳပုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွေိရးႏွင့္ 
ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ႀကိဳပုိ႔ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ လုံျခံဳစြာေရာက္ရွ ိျခင္းသည္ သင္ၾကားေရး 
အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားရရွရိန္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး 
ကေလးတုိင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန္ ေထာက္ကူေပးေၾကာင္း ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ 
နားလည္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔မွာ လက္ရွဝိန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

အတန္း

■	 မူလတန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား(အတန္း K-5) သည ္၎တို႔ နယ္ေျမအတြင္းရွ ိ 
ေက်ာင္းတြင္တက ္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ1 
မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပို႔ 
ေဆာင္ေရးအတြက ္သတ္မွတ ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

■	အလယ္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား (အတန္း 6-8) သည ္
၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရွေိက်ာင္းတြင ္တက ္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ2.5 
မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘက္စ္ကားသယ္ယူပို႔ 
ေဆာင္ေရးအတြက ္သတ္မွတ ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။

■	အထက္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား (အတန္း 9-12) သည ္
၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရွေိက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ3.5 
မိုင္ထက္ကြာေဝးေသာေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက RTD 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသည္။ 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသ/ူ 
သားမ်ားသည ္လစဥ ္ေဒသဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခရိုင္ (RTD) 
ျဖတ္သန္းခြင္ ့လက္မွတ္ကိ ု၎တို႔၏ေက်ာင္းမ ွအခမဲ ့ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။ 
RTD ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွလိိုပါက 
transportation.dpsk12.org. သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား 
 ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားသည ္အဆုိပါ နယ္ေျမအလိုက ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရ႐ွႏုိငိ္ပါသည္။

■	 SUCCESS EXPRESS- ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းမ ွ
အေ႐ွ႔ေျမာက္အနီးရွ ိ ေဒသတစ္ခုလံုး ေျပးဆြေဲနေသာ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ 
ဘတ္္စ္ကားစနစ္မ်ားသည ္DPS ေက်ာင္းမ်ားမ ွသက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္ကြက္တစ္ခုစီသို႔ အသြားအျပန ္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

■	 SOUTHWEST EXPRESS- အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္
ယင္းနယ္ေျမ႐ွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက ္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခ ုျဖစ္သည္။

■	အေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ- အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားႏွင့ ္
ယင္းနယ္ေျမ႐ွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခ ုျဖစ္သည္။ 

 
 

■	အေ႐ွ႔ေတာင္ဖ်ားပိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ- ဘတ္စ္ကား စနစ္သည ္
အေရွ႔ေတာင္ဖ်ားပိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ႐ွ ိ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

■	 GREATER PARK HILL/STAPLETON အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ- Park Hill/Stapleton ပတ္ဝန္းက်င္႐ွ ိ 
အလယ္တန္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 
ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဤနယ္ေျမမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား အတြက ္
transportation.dpsk12.org.သို႔ ဝင္ေရာက ္ၾကည့္ရႈပါ။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား) 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား) မွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သယ္ယ ူ
ပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒႏွင္ ့ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ေထာက္ပံ့ရန ္ DPS ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္၊ သို႔မဟုတ ္ မခ်ဳပ္ဆိုမည ္ စသည္တို႔ကိ ု ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္း) မ်ား၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု ပိုမိုသိရွလိိုပါက ဤလမ္းညြန္ခ်က္ပါ ေက်ာင္းမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား က႑ကိ ုၾကည့္ရႈပါ။

MAGNET ေက်ာင္းမ်ား
Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင ္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွထံားျပီး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ ျပည့္မီသည့္အျပင ္
Magnet သယ္ယ ူ ပို႔ေဆာင္ေရး နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ား အားလံုးသည ္ႀကိဳပုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ုရရွႏိိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုဤလမ္းညြန္ခ်က္၏ ေက်ာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားက႑ စာမ်က္ႏွာ 27 တြင ္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသား အျပင္၊ ေက်ာင္းမ ွ
ဝန္ေဆာင္ေပးသည္ ့အျခားေသာ ႀကိဳပို႔ အမ်ဳးိအစား မ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။
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အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ့အခ်က္မ်ား -

အထူးပညာေရး
DPS မွ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူ သား 
တစ္ဦးစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ ွသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကို အိမ္နီးခ်င္း 
နယ္ေျမေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္ ့ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ု
သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခ ု ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စင္တာ-
အေျချပဳအစီအစဥ္တစ္ခုကိ ု ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွလိိုပါက 
ေက်ာင္းသ/ူသားဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း 720-423-3437 သို႔ ေခၚဆိုပါ၊ သို႔မဟုတ ္
StuTrans@dpsk12.orgသို႔ အီးေမးလ္ျဖင္ ့ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င ္တတ္ေျမာက္ေရး
ပတ္ဝန္းက်င္နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမ်ားသည ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား 
သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရး(ELA) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးပါက 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ယင္းနယ္ေျမ႐ွ ိ ELA ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
ေက်ာင္းတြင ္ တက္ေရာက္ခြင္ ့ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရ႐ွႏုိငိ္ခြင့္ ႐ွသိည္။ ELA ေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားႏွင့ ္သယ္ယ ူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက ္ ela.dpsk12.org တြင ္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
DPS သည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အေကာင္းဆံုး 
လိုက္ဖက္သည့္ေက်ာင္းကိ ုမိသားစုမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းကိ ု
တန္ဖိုးထားပါသည္။ ၎တို႔၏ေဒသေက်ာင္းကိ ု ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည ္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ္ျငား 
လည္း လက္ရွ ိေ္ျပးဆြေဲနေသာဘက္စ္ကားကိ ု စီနင္း လိုပါက 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကိ ု ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ 
ေနရာလြတ္ရွမိ်ား ရွမိွသာလွ်င ္ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကိ ု ခြင့္ျပဳသြားမည ္
ျဖစ္သည္။ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ ု ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခ်နိ္ အနည္းဆံုး တစ္လခန္႔ 
ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ ု
transportation.dpsk12.orgတြင ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

+PASS
DPS မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရရွရိန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး 
ေက်ာင္းဘက္စ္ကားကိ ု စီးေနေသာေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း သည ္ ၎တို႔၏ 
+Pass ကို ေန႔တိုင္း အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ +Plus pass သည ္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအား 
ဘက္စ္ကားစီးခြင့္ရေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ေနာက္ေယာင္ခ ံ
လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြေရးစနစ္အျဖစ္ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
အစားထိုးကတ ္ သို႔မဟုတ ္ ယာယီစီးနင္းခြင့္အတြက ္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
သင့္ေက်ာင္း႐ုးံခန္းကိ ု ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ ္ transportation@
dpsk12.org သုိ႔ အီးေမးလ ္ေပးပို႔ပါ။ 

မွတ္သားရန ္- မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့မိဘဆိုင္ရာ ဆင့္ခ ံေပၚတယ္အေကာင့္ကိ ု
ဝင္ေရာက္ျပီး ၎တို႔ကေလး၏ ဘက္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင္ ့+Pass 
မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အဝါေရာင္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကိုစီးနင္းေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသား မ်ား၏မိဘမ်ားသည ္အခ်နိ္ႏွင့္ 
တေျပးည ီျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့၎တို႔ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ား၏ ဘတ္္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားကိ ုဘတ္္စ္ကား လက္ကမ္း 
စာေစာင္မွတစ္ဆင္ ့ရရွမိည္ျဖစ္သည္။ 
ေျပးဆြေဲနေသာဘတ္စ္ကားမ်ားသည ္
ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈ၊ အေရးေပၚကိစၥ၊ သို႔မဟုတ ္
ရာသီဥတုမ်ားေၾကာင္ ့15 မိနစ္ေက်ာ ္
ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက မိဘမ်ားထ ံစာ၊ အီးေမးလ္ႏွင္ ့
အသံတို႔ျဖင္ ့အသိေပးခ်က္မ်ား 
ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ား၏မိဘမ်ားကိ ု၎တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားကိ ုေက်ာင္းတြင ္လာေရာက ္အပ္ႏွေံသာအခါ 
ေပးထားခဲ့သည္ ့ဖုန္းနံပါတ္ႏွင္ ့
အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဘတ္စ္ကား 
လက္ကမ္းစာေစာင ္ရရွႏိိုင္ရန္ အလိုအေလွ်ာက ္
စာရင္း ထည့္သြင္းသြားမည ္ျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကား သတင္းလႊာ-
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သင့္ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ (GT) 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္GT.dpsk12.org

ဖုန္း - 720-423-2056

DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွသူိမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား၏စြမ္းရည္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အစြမ္းအစမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံရန္ 
အထူးရင္းျမစ္မ်ား လုိအပ္ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားသည့္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

သက္တူရြယ္တူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ထက္သာလြန္၍ လိုအပ္ခ်က ္ ရွေိနေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည ္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ား 
(GT) သတ္မွတ ္ေဖာ္ထုတ ္ ျခင္းကိ ုလက္ရွအိသက္အရြယ္အရည္အခ်င္းမ်ား
ထက ္ သာလြန္ေနေၾကာင္းျပသသည့ ္ မ်ားစြာေသာ အညြန္းကိန္း မ်ားကိ ု
အေျခခံပါသည္။ ေက်ာင္းခရိုင္ညြန္းကိန္းမ်ားတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့
အရည္အခ်င္း အခ်က္အလက္၊ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ၊ 
လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ သက္ဆိုင္သည္ ့ လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏စြမ္းရည္အေထာက္အထားမ်ားကိ ု
မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၏ 

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ကိုယ္တိုင ္ အဆိုျပဳခ်က္အရ 

ေလ့လာသုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

ပါရမီရွင္မ်ား ႏွင့္လူရည္ခၽြန္မ်ားအတြက ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သည္ ့ေနရာမ်ားတြင ္

ရရွႏိိုင္သနည္း။

ပထမတန္းမ ွ အဌမတန္းအထိသင္ၾကားေသာ DPS ေက်ာင္းတိုင္းတြင ္

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးထားျပီး ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကို ု
သင္ၾကားသည္ ့ဆရာတစ္ဦးမ ွအခ်က္အလက္မ်ားကို ုေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းေျ
ပာျပေပးႏိုုင္ပါသည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအျဖစ ္

ေရြးခ်ယ္ခံထားရ ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ၎တို႔ထူးခၽြန္သည့္နယ ္

ပယ္မ်ားတြင ္ သာလြန္သည့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကိ ု ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။  
ခ်ာတာေက်ာင္း (ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည ္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ခ်ာတာေက်ာင္း (ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထေက်ာင္း) တစ္ခုခ်င္းစီက ပါရမီရွင ္ ႏွင့္ 
လူရည္ခၽြန ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကိ ုဆံုးျဖတ္မည ္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကိ ုပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ား ပညာေရး အစီအစဥ္တြင ္

မည္သို႔အပ္ႏွရံမည္နည္း။

ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပထမတန္းမွ 

အဌမတန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 

၎တုိ႔ေက်ာင္း၌ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွမိည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားျဖည့္စြက္အပ္ႏွ ံျခင္း မ်ဳ ိးမွ မလုိအပ္ေပ။ 

ပိုမို သိရွႏိိုင္ရန္ မည္သို႔ ေလ့လာရမည္နည္း။

သင္ ့ ကေလးတက္ေရာက္မည္ ့ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ ္

အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုေမးျမန္းပါ။

“ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ကေလးမ်ားအတြက ္မည္သို႔ ေလ့
လာသင္ယူျခင္းသညအ္ေကာင္းဆုံးျဖစ္၍ 
၎တုိ႔ကိ ုမည္သုိ႔ ပံ့ပုိးေပးရမည္ကိ ုသိ႐ွရိန္ 
ကူညီေပးျခင္းျဖင့ ္ကေလးမ်ားအတြက ္
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္သင္ၾကားနည္း စနစ္မ်ားကု ိ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက ္သြားမည ္ျဖစ္သည္။” 
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အဆင့္ျမင္ ့ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္အစီအစဥ ္(HGT)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ-္ GT.dpsk12.org

ဖုန္း- 720-423-2056

ပထမတန္းမ ွ အဌမတန္းအထ ိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ 
ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ား၊ ထူးျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည ္ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းတစ္ခုႏွင္ ့ မကိုက္ညီသည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအတြက ္ဤအစီအစဥ္မ ွေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကိ ုေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ HGT 
အစီအစဥ္မ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားသည္ ့ ဆရာ/မမ်ားျဖင္ ့
သင္ၾကားပိုု႔ခ်မည္ ့အစီအစဥ္ပင ္ျဖစ္သည္။

HGT အစီအစဥ္မ်ားကိ ုမည္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ရရွနိိုင္သနည္း။

HGT အစီအစဥ္မ်ားကိ ု Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Polaris at Ebert, 

Southmoor ႏွင့္ Teller မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ (2018-19 ပညာသင္ႏွစ္တြင ္

Carson ေက်ာင္းတြင ္ဒုတိယတန္းမ ွပဥၥမတန္းအထ ိHGT အစီအစဥ ္ရ႐ွႏုိငိ္မည္ ျဖစ္သည္။ Lowry 

ေက်ာင္းတြင ္ပထမတန္း၌ HGT အစီအစဥ ္ရ႐ွမိည္ျဖစ္သည္။

 မည္သူက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာဌာနမ ွလုပ္ငန္းစဥ ္အတိုင္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုHGT 

အျဖစ ္ ေဆာင္းဦး ကာလ အေစာပိုင္းတြင ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ သူငယ္တန္း၊ 
ဒုတိယတန္းႏွင္ ့ ဆဌမတန္းရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသား မ်ားကိ ု ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္ အလိုအေလ်ာက ္

စစ္ေဆးသြား မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားအတန္းမ်ားရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ စစ္ေဆးမႈခံယ ူ

ရန္အတြက ္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိ္န္းသူမ်ား၊ ဆရာ/

မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမ ွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ကိုယ္တိုင္အဆိုျပဳခ်က္အျပင ္

ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ စြမ္းေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင ္ ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာျဖင္ ့ ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႔ 
စည္းထားပါသည္။

 HGT အစီအစဥ္တြင ္ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကိ ုမည္သို႔ အပ္ႏွရံမည္နည္း။

ေက်ာင္းအပ္ႏွဖံို႔အတြက ္ ကေလးအား အထူးပညာေရး ရရွခိံစား ႏိုင္သ ူ သို႔မဟုတ ္ အဆင့္ျမင္ ့
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိ ူ အျဖစ ္ သတ္မွတ္ေပးရမည ္ ျဖစ္သည္။ ကေလးအား 
အထူးပညာေရးရရွခိံစားႏိုင္သ ူ သို႔မဟုတ ္ အဆင့္ျမင္ ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူအျဖစ ္

သတ္မွတ္ေပးသည္ႏွင္ ့ တျပိဳင္နက္၊ မိဘမ်ားသည ္ ၎တို႔ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေလွ်ာက ္ လႊာတြင ္

Cory၊ Edison၊ Gust၊ Lena Archuleta၊ Ebert မွ Polaris၊ Southmoor ႏွင့္/သို႔မဟုတ ္ Teller 

မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားရွ ိ HGT အစီအစဥ္ကိ ု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုုင္ပါသည္။ HGT ေလွ်ာက္လႊာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီအား မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ 
မိသားစုမ်ားက ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ပါရမီရွင္ ဌာနႏွင္ ့ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္ ့
အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။
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အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA)

ဝက္ဘ္ဆိုက-္ela.dpsk12.org 

ဖုန္း- 720-423-2040

ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦး၏ မိခင္ဘာသာ စကားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္းဘာသာ စကားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင္ ့ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ေက်ာင္းပညာေရးႏွင္ ့ဘဝတြင ္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး(ELA) အစီအစဥ္မ်ားတြင ္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ား အေနျဖင္ ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူရာတြင္ ္အဓိက 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားမွာ အသိပညာ တိးတက္လာေစေရးအတြက ္ အရည္အခ်င္းရွေိသာ ဆရာ/မမ်ားမ ွ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္ ့
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိ ု မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ ္ မေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတတ္ကၽြမ္းမႈမရွေိသးသည့္အတြက ္

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွရံာတြင ္ ေက်ာင္းသ/ူသားသစ္မ်ားအားလံုး၏ မိဘမ်ား အေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားႏွင္ ့ ၎၏ မိသားစ ု ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား၊ သို႔မဟုတ ္

ဘာသာစကားမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပေပးသည္ ့ အိမ္သံုးဘာသာစကားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာ (HLQ) ကို ျဖည့္ေပးရပါသည္။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္သည္ ့
အျခားဘာသာ စကားတစ္မ်ဳးိကိ ု HLQ ေပၚတြင ္ ေရးျဖည့္ပါက သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကိ ု ေက်ာင္းမ ွ အကဲျဖတ ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး သူ/
သူမ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အလိုက္ဖက္ဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု အၾကံျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက ္ မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက ္ ELA 

အစီအစဥ္တစ္ခ ုေရြးခ်ယ္ပါ။

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မတူညီသည္ ့အမ်ဳးိအစားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

DPS ေက်ာင္းမ်ား၌ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဓိကအစီအစဥ ္သံုး မ်ဳးိမွာ -

■	 TNLI အစီအစဥ္မ်ားသည္ စပိန္ဘာသာကု ိမိခင္ဘာသာ စကား အျဖစ ္ေျပာဆုိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားသ ူမ်ားအတြက ္သုေတသနအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ TNLI အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ု စပိန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳးိစလုံးႏွင့ ္ သင္ၾကားေပးကာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား 
ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာသည့္အခါ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့ ္တုိးျမွင့ ္ပို႔ခ်သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိစလုံး တတ္ေျမာက္လာေစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
TNLI ေက်ာင္းတက္ေရာက္လွ်က္ရွေိသာ စပိန္ဘာသာကု ိ မိခင္ဘာသာအျဖစ ္ ေျပာၾကားျခင္းမရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည ္ ESL ပို႔ခ်သင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ရရွမိည္။

■	အဂၤလိပ္ဘာသာကု ိ ဒုတိယ ဘာသာအျဖစ ္ အသုံးျပဳ သင္ၾကားျခင္း (ESL ) အစီအစဥ္မ်ားကု ိ အျခားဘာသာ စကား တစ္ခုခုေျပာၾကားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
သင္ၾကားသူမ်ား အတြက ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈအားလုံးကု ိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့ ္ ရရွႏုိငိ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားအား သင္ၾကား 
ေပးဖူးေသာ အထူးသင္တန္းဆင္း ဆရာ/မမ်ားက သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပထားသည့ ္ ဘာသာစကားကု ိ ေျပာၾကားေသာ ေက်ာင္းသ/ူ 

သားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းမ ွအပိုေဆာင္း အကူအညီကိ ုေပးႏိုင္မည့္ အဆုိပါ မိခင္ဘာသာ စကားေျပာ နည္းျပတစ္ေယာက္ကု ိေထာက္ပံ ့ေပးမည ္

ျဖစ္သည္။ 

■	 ႏွစ္ဘာသာသုံးေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအတြက ္ ေက်ာင္းတက္ရက္အတြင္း စာသင္ခ်နိ္အားလုံးတြင ္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳးိစလုံး၌ 

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ျဖစ္လာေစေရး ကူညီေပးႏုငိ္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့ ္စပိန္ႏွင့ ္အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ဳးိစလုံးျဖင္ ့ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ေပးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

မည္သည့ ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု အဂၤလိပ္စကား ေျပာရန္၊ ေရးရန္အတြက ္

အေျခခံနည္းနာမ်ားကု ိေပးႏုငိ္မည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ (ELD) ကုိ ရည္႐ြယ္ေသာ ေန႔စဥ ္သင္ခန္းစာမ်ားတြင ္သင္ၾကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ELA အစီအစဥ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမို သိရွလိိုပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ ္ ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္းမ ွ ျပဳစုထားေသာ ELA 

အစီအစဥ္မ်ား စာရင္းကိ ုela.dpsk12.org/ela-programs တြင ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ဆက္ရန္
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ေက်ာင္းသ/ူသားသစ ္စင္တာ

ေက်ာင္းသ/ူသားသစ ္ စင္တာသည ္ အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ 
ေရာက္႐ွလိာကာစျဖစ္ကာ၊ မိမိတို႔ ဇာတိႏုငိ္ငံမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းတက္ရန ္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့ ္ ပညာေရးစနစ္သစ္တစ္ခုႏွင့ ္ ခ်နိ္ညွရိန္ 
ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

အထူးအစီအစဥ ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားသစ္စင္တာသည ္

Isabella Bird ရပ္႐ြာေက်ာင္း၊ Place Bridge အကယ္ဒမီ၊ Merrill 

အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္း၊ DCIS 

at Montbello ႏွင့္ South အထက္တန္းေက်ာင္းတုိ႔တြင ္တည္႐ွပိါသည္။

 

DPS ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္

DPS ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္မႈဆုတံဆိပ္သည္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိကည္ ီ သည့္အျပင္၊ 
အထက္တန္းျပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳ ိး သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိ႔ထက္မ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိ တက္ေရာက္ 

ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ရရွသိည့္ ဆုတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပိုမိုသိရွလိိုပါက- 

ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ
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အထူး ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္ဆုိက-္ STS.dpsk12.org

ဖုန္း- 720-423-3437

DPS ေက်ာင္းမ်ားသည ္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ သီးသန္႔ပညာေရး 
အစီအစဥ ္ (IEP) သည ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက ္ အထူးရည္႐ြယ္ထားေသာ 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ နည္းစနစ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တြင ္
အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လိုင္စင္ရ (အၾကားအျမင ္ ခ်ဳ ိ႔ယြင္းသ ူ မ်ား 
အပါအဝင)္ အထူးပညာေရး ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမ ွသင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့ လက္ေထာက္ကၽြမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား၊ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစ ုကုသသူမ်ား အျပင ္စကား/ဘာသာစကားႏွင္ ့
စကားေျပာဆိုေရး ဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားျဖင္ ့ ကုသသူမ်ားမွလည္း အကူအညီမ်ား 
ရရွႏိိုင္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈရွ-ိမရွကိိ ု သတ္မွတ္ထားသည္ ့ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု အသံုးျပဳထားေသာ ပံုမွန္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္ ့
ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဤအကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၎တို႔ကေလး၏ ခံစားရရွ ိ ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု မိသားစုမ်ားထ ံ

ေပးပို႔ထားပါ သည္။

အထူး ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကိ ုမည္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ရရွႏိိုင္သနည္း။

ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္၊ DPS ေက်ာင္းမ်ား အားလုံးသည ္ အနည္းငယ္မ ွ အသင့္အတင္ ့
မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္

အဆက္မျပတ ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလွ်က ္႐ွပိါသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား ေပးလွ်က္႐ွ ိၿပီး ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုအေျခခံ၍ IEP အစီအစဥ္မ်ား ရယူႏုငိ္ပါသည္။

အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုု ိမည္ကဲ့သုုိ႔ ့ ရရွႏုုိငိ္ပါသနည္း။

အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူသားက တိုက္ရိုက ္ ဆက္သြယ္အပ္ႏွရံန္ 
မဟုတ္ပါ။ ၎အစား မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔ကေလး၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ ဆိုင္ရာ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး DPS မွ ပံုမွန္အကဲျဖတ ္

ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ ္ၿပီးစီးသြားသည ္ႏွင့္တျပိဳင္နက ္၎တို႔ကေလးရရွႏိိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ အထးူပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟ ု သင္ယံုၾကည္ပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ ေက်ာင္းကိ ု
ဆက္သြယ္၍ သင့္ကေလး ေျဖဆိုရမည္ ့အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေၾကာင္းကိ ုစံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

သင့္ကေလး၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ဆက္ရန္
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ရုတ္ခ်ည္းအျမင ္သေကၤတမ်ား
 
 
ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင ္ DPS ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ပံ့ပိုုးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရမည္ ့
လိပ္စာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေဒသအလိုက ္စုစည္းထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္း စီတြင ္မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွႏိိုင္သည္ကိ ုသိရွႏိိ္ုင္ရန္ ဤသေကၤတမ်ားကိ ုၾကည့္ပါ။

 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသား အျပင္၊ ေက်ာင္းမ ွဝန္ေဆာင္ေပးသည္ ့အျခားေသာ ႀကိဳပို႔ အမ်ဳးိအစား မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳးိအစား အမ်ဳးိမ်ဳးိႏွင့ ္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက စာမ်က္ႏွာ 16-17 ကိ ု ၾကည့္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ ္transportation.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက ္ၾကည့္႐ႈပါ။

ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင္ ့ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အစီအစဥ္မ်ား
ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက ေက်ာင္းမတိုင္မီ၊ ေက်ာင္းၿပီးခ်နိ္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၊ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင္ ့
ေႏြရာသီတို႔တြင ္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက ္ ေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့ လံုျခံဳေသာ ေနရာတစ္ခုတြင ္ ၎တို႔ 
အခ်နိ္ကုန္ဆံုးေစရန္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ႂကြယ္ဝ လာေစရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ သူတို႔၏ ပညာေရး ႏွင့္ 
လူမႈ-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းသား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါမည္။

နံနက္စာႏွင့ ္ေန႔လည္စာ
DPS အစားအစာႏွင့ ္အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား လတ္ဆတ္၍ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး အရသာ႐ွေိသာ နံနက္စာ၊ 
ေန႔လည္စာမ်ားကိ ုေန႔စဥ္ ေကၽြးေမြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးရန ္ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္း၏ 

အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈစနစ္သည ္ ေန႔လည္စာအဓိက ဟင္းပြမဲ်ားအတြက ္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကု ိ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္အစအဆုံး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းတုိင္းတြင ္ ရ႐ွႏုိငိ္ေသာ အသီးအႏွႏံွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ဆုိင္မ်ား၊ ရႏုငိ္ပါက လတ္ဆတ္ၿပီး ေဒသထြက္ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖင့ ္ ျပင္ဆင ္

ေကၽြးေမြးပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား သက္သတ္လြတ ္ဟင္း တစ္မ်ဳးိပါဝင္ေသာ ပူပူေႏြးေႏြးေန႔လည္စာ အဓိကဟင္း ႏွစ္မ်ဳးိ 
ေကၽြးေမြးသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေန႔လည္စာ အဓိကဟင္း ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ငါးမ်ဳးိမ ွ 10 မ်ဳးိအထ ိ ေကၽြးေမြးသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္DPS ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအား ေန႔စဥ ္နံနက္စာ အခမဲ့ေကၽြးေမြးပါသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စံု
DPS အတြင္းရွ ိ အခ်ဳ႕ိေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တိက်ေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံ ုယူနီေဖာင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ လိုက္နာရမည္ ့က်င့္ထံုးမ်ား 
ရွသိည္။ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခုလုံးအတြက ္ က်ာင္းဝတ္စုံဆုိင္ရာ မူဝါဒ မရွပိါ။ သတင္း အခ်က္အလက ္ ထပ္မံလိုုအပ္ပါက ဆိုင္ရာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဤသေကၤတမွာ မိခင္ဘာသာစကား အဂၤလိပ္စာ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေက်ာင္းဟ ု ျပသည္။ 
ေပးအပ္သည့ ္အစီအစဥ ္အမ်ဳးိအစားမ်ားကိ ုဤသေကၤတ ေနာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္၊ ဤအစီအစဥ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကု ိစာမ်က္ႏွာ 

20-21 ကုိ ၾကည့့္ပါ။ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို သိ႐ွလိိုပါက ေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ ္ela.dpsk12.org/ela-programs တြင ္ဝင္ေရာက ္ၾကည့္႐ႈပါ။
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Bruce Randolph

STRIVE – Sunnyside

DSST: Stapleton MS (6-8)
DSST: Stapleton HS (9-12)

McKinley-Thatcher

Compassion Road

Thomas
Jefferson

UPrep - Arapahoe (K-5)

DC21 Wyman

John F. Kennedy

Escalante-Biggs (ECE-K)

RMP: Creekside

Legacy Options (9-11)

Bryant Webster

Stephen Knight (ECE-K)

Academy of
Urban Learning Westerly Creek

Montbello Tech (10-12)

University Park (K-5)

Monarch Montessori (K-5)

Lena Archuleta (1-5)

DCIS Fairmont

UPrep – Steele St. (K-5) 

Kunsmiller

Sandra 
Todd-Williams (ECE)

Denver Green

Cesar Chavez (K-8)

Grant Beacon

John Amesse

Garden Place (ECE-6)

Academy 360

Omar D. Blair (K-8)

Venture Prep

College View

Colorado HS 
Charter

Place Bridge

Beach Court

Grant Ranch

Green Valley

Isabella Bird

Cheltenham

Dora Moore

Bill
Roberts

Highline Academy SE (K-8)

Marie L.
Greenwood (1-8)

Shoemaker

PREP Academy

Summit 
Academy

Southmoor

Lincoln ES 
(ECE-6)

Columbine

Columbian
Int’l Academy 
of Denver 
at Harrington

Centennial

DCIS Ford

Florida
Pitt-Waller

Florence Crittenton

Godsman

Bromwell

McAuliffe

Montclair

Sandoval (ECE-6)

Greenlee

Swansea

Stedman

McGlone (ECE-7)

Eagleton

Johnson

Hamilton

Marrama

DCIS HS

Odyssey (K-8)

Samuels

McMeen
Goldrick

Park Hill

Denison (ECE-6)

Fairview

Dr. MLK, Jr.

Oakland

Barnum

Denver School 
of the Arts

Trevista

Maxwell

Slavens (K-8)

Contemporary
Learning
Academy

Whittier

Skinner

Munroe

Schmitt

Bradley

REACH (ECE-4)

Newlon

RiseUp

Carson (K-5)

Denver
Justice

Asbury (K-5)

EXCEL

Palmer

Edison

Traylor

Polaris (1-5)

Ashley

Gilliam

Farrell B. Howell

Cowell

Castro (K-5)

Valdez
Brown

Knapp

Colfax

Kaiser

Hallett

Steele (K-5)

Lowry

South

Roots (K-3)

Smith

Force

Steck

Wyatt (K-8)

Sabin

Teller

Holm

Doull

Gust

Cory (1-5)

CMS (K-5)

CEC

East

ACE Community 
Challenge (8-10)

Denver Language School (K-2)

Denver Language School (3-8)

Ellis

Hill

Noel Arts HS (9-12)
STRIVE – Montbello (6-8)

Noel Arts MS (6-8)

DCIS Montbello (6-12)

DSST: GVR MS (6-8)

Vista Academy (6-12)
STRIVE – GVR (6-8)

SOAR (K-5)
DSST: GVR HS (9-12)

STRIVE – Kepner (6-7)
RMP: Southwest (ECE-3)
Kepner Beacon (6-7)
Kepner Legacy (8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Valverde (ECE-5)
KIPP Collegiate (9-12)
MSLA (K-5)
KIPP Sunshine (5-8)

Denver Mont. Jr./Sr. (7-11)
Denver Online (9-12)

STRIVE – Excel (9-12)
North (9-12)
North Engagement (9-12)

Abraham Lincoln (9-12)
Respect Academy (11-12)
Compass Academy (6-8)

SW Early College (9-12)
DSST: College View HS (9-11)
DSST: College View MS (6-8)

Bear Valley (6-7)
DSST: Henry (6-7)
Henry Legacy (8)

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole HS (9-12)
DSST: Cole MS (6-8)

Career Academy at GW (9-12)
George Washington (9-12)

KIPP NE Leadership HS (9-11)
STRIVE – RISE (9-10)

STRIVE – Westwood (6-8)
STRIVE – Smart (9-12)

STRIVE – Ruby Hill (K-4)
STRIVE – Federal (6-8)

Denver Discovery (6-8)
Swigert (ECE-5)

McAuliffe Manual (6-7)
Manual (9-12)

DSST: Byers HS (9-10)
DSST: Byers MS (6-8)

Collegiate Prep

Highline Academy NE (ECE-4)

High Tech Early College (9-12)
DSST: Conservatory Green HS (9)

Lake Int'l (6-8)
STRIVE – Lake (6-8)

High Tech Elementary (ECE-5)
DSST: Conservatory Green MS (6-8)

Inspire (K-2)
Northfield (9-11)

GALS MS (6-8)
GALS HS (9-12)

DSISD (9-11)
Morey (6-8)

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS

Creativity Challenge Community (K-5)
Merrill (6-8)

KIPP NE MS (5-8)
KIPP NE ES (ECE-3)

Emily Griffith Tech.
College
Central Support Office

RMSEL

Pascual LeDoux (ECE)

Colorado HS 
Charter GES

The Boys 
School (6)
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Bruce Randolph

STRIVE – Sunnyside

DSST: Stapleton MS (6-8)
DSST: Stapleton HS (9-12)

McKinley-Thatcher

Compassion Road

Thomas
Jefferson

UPrep - Arapahoe (K-5)

DC21 Wyman

John F. Kennedy

Escalante-Biggs (ECE-K)

RMP: Creekside

Legacy Options (9-11)

Bryant Webster

Stephen Knight (ECE-K)

Academy of
Urban Learning Westerly Creek

Montbello Tech (10-12)

University Park (K-5)

Monarch Montessori (K-5)

Lena Archuleta (1-5)

DCIS Fairmont

UPrep – Steele St. (K-5) 

Kunsmiller

Sandra 
Todd-Williams (ECE)

Denver Green

Cesar Chavez (K-8)

Grant Beacon

John Amesse

Garden Place (ECE-6)

Academy 360

Omar D. Blair (K-8)

Venture Prep

College View

Colorado HS 
Charter

Place Bridge

Beach Court

Grant Ranch

Green Valley

Isabella Bird

Cheltenham

Dora Moore

Bill
Roberts

Highline Academy SE (K-8)

Marie L.
Greenwood (1-8)

Shoemaker

PREP Academy

Summit 
Academy

Southmoor

Lincoln ES 
(ECE-6)

Columbine

Columbian
Int’l Academy 
of Denver 
at Harrington

Centennial

DCIS Ford

Florida
Pitt-Waller

Florence Crittenton

Godsman

Bromwell

McAuliffe

Montclair

Sandoval (ECE-6)

Greenlee

Swansea

Stedman

McGlone (ECE-7)

Eagleton

Johnson

Hamilton

Marrama

DCIS HS

Odyssey (K-8)

Samuels

McMeen
Goldrick

Park Hill

Denison (ECE-6)

Fairview

Dr. MLK, Jr.

Oakland

Barnum

Denver School 
of the Arts

Trevista

Maxwell

Slavens (K-8)

Contemporary
Learning
Academy

Whittier

Skinner

Munroe

Schmitt

Bradley

REACH (ECE-4)

Newlon

RiseUp

Carson (K-5)

Denver
Justice

Asbury (K-5)

EXCEL

Palmer

Edison

Traylor

Polaris (1-5)

Ashley

Gilliam

Farrell B. Howell

Cowell

Castro (K-5)

Valdez
Brown

Knapp

Colfax

Kaiser

Hallett

Steele (K-5)

Lowry

South

Roots (K-3)

Smith

Force

Steck

Wyatt (K-8)

Sabin

Teller

Holm

Doull

Gust

Cory (1-5)

CMS (K-5)

CEC

East

ACE Community 
Challenge (8-10)

Denver Language School (K-2)

Denver Language School (3-8)

Ellis

Hill

Noel Arts HS (9-12)
STRIVE – Montbello (6-8)

Noel Arts MS (6-8)

DCIS Montbello (6-12)

DSST: GVR MS (6-8)

Vista Academy (6-12)
STRIVE – GVR (6-8)

SOAR (K-5)
DSST: GVR HS (9-12)

STRIVE – Kepner (6-7)
RMP: Southwest (ECE-3)
Kepner Beacon (6-7)
Kepner Legacy (8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Valverde (ECE-5)
KIPP Collegiate (9-12)
MSLA (K-5)
KIPP Sunshine (5-8)

Denver Mont. Jr./Sr. (7-11)
Denver Online (9-12)

STRIVE – Excel (9-12)
North (9-12)
North Engagement (9-12)

Abraham Lincoln (9-12)
Respect Academy (11-12)
Compass Academy (6-8)

SW Early College (9-12)
DSST: College View HS (9-11)
DSST: College View MS (6-8)

Bear Valley (6-7)
DSST: Henry (6-7)
Henry Legacy (8)

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole HS (9-12)
DSST: Cole MS (6-8)

Career Academy at GW (9-12)
George Washington (9-12)

KIPP NE Leadership HS (9-11)
STRIVE – RISE (9-10)

STRIVE – Westwood (6-8)
STRIVE – Smart (9-12)

STRIVE – Ruby Hill (K-4)
STRIVE – Federal (6-8)

Denver Discovery (6-8)
Swigert (ECE-5)

McAuliffe Manual (6-7)
Manual (9-12)

DSST: Byers HS (9-10)
DSST: Byers MS (6-8)

Collegiate Prep

Highline Academy NE (ECE-4)

High Tech Early College (9-12)
DSST: Conservatory Green HS (9)

Lake Int'l (6-8)
STRIVE – Lake (6-8)

High Tech Elementary (ECE-5)
DSST: Conservatory Green MS (6-8)

Inspire (K-2)
Northfield (9-11)

GALS MS (6-8)
GALS HS (9-12)

DSISD (9-11)
Morey (6-8)

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS

Creativity Challenge Community (K-5)
Merrill (6-8)

KIPP NE MS (5-8)
KIPP NE ES (ECE-3)

Emily Griffith Tech.
College
Central Support Office

RMSEL

Pascual LeDoux (ECE)

Colorado HS 
Charter GES

The Boys 
School (6)

5280 အထက္တန္းေက်ာင္း
အေ႐ွ႕ေျမာက္အနီးေဒသ

အရည္အခ်င္းဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက ္စင္တာ
အေနာက္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း

THE CUBE
အေ႐ွ႔ေျမာက္အနီးေဒသ

NOEL ေက်ာင္းဝင္း႐ွ ိ DSST 
အလယ္တန္းေက်ာင္း
အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း

JOHN H. AMESSE 
အေ႐ွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း 

KIPP SUNSHINE PEAK  
အလယ္တန္းေက်ာင္း
အေနာက္ေတာင္ပို္င္း

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
အေနာက္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း

■ မူလတန္းေက်ာင္း 

 ECE မွ 8-တန္းအထိေက်ာင္း 

● အလယ္တန္းမွ

●  သူငယ္တန္းမ ွ12 တန္းအထိေက်ာင္း

▲ 6 တန္းမွ 12 တန္းအထ ိSchool

◆ အထက္တန္းေက်ာင္း

 မွ်ေဝေက်ာင္းဝင္းတစ္ခု အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းမ်ား

အဓိကအခ်က္

မွ်ေဝဖြင့္လွစ္မည့္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အတန္းမ်ားကို စာရင္း 
ေကာက္ယူထားပါသည္။ 

ေအာက္ပါေက်ာင္းမ်ားအား 2018-19 ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္

ဖြင့္လွစ္ပါမည-္
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“ ကၽြႏု္ပ္္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အလုပ္မ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူ 
သားမ်ား အားလုံး တုိးတက္ေစရန ္
ရည္႐ြယ္ပါသည္။” 
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အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း

Academy 360

Ford ရွ ိ DCIS

Escalante-Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Highline အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း  အကယ္ဒမီ

John H. Amesse

KIPP အေရွ ႔ေျမာက္  အလယ္တန္းေက်ာင္း

KIPP အေရွ ႔ေျမာက္  မူလတန္းေက်ာင္း

Lena Archuleta

Marie L. Greenwood အကယ္ဒမီေက်ာင္း 

Marrama

Maxwell

McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Monarch Montessori 

Oakland

Omar D. Blair 

Sandra Todd-Williams အကယ္ဒမီေက်ာင္း

SOAR
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ACADEMY 360
Academy 360 ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ အနာဂတ္တြင ္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ျပည့္စံုျပီး 
ႏွစ္သက္ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေသာဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္၊ ကိုယ္ကာယ၊ စာရိတ ၱ

စသည္တို႔ ေကာင္းမြန္လာေရးကိ ု ဦးစားေပးကာ ကေလးဘက္စံ ု ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိ ု အေလးထားသည္ ့
မူလတန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Academy 360 ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ မတူကြ ဲျပားသည္ ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး၊ ပါရမီရွင္ ႏွင့္ လူရည္ခၽြန ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမွသည္၊ အဂၤလိပ ္ ဘာသာကိ ု ဒုတိယ 

ဘာသာစကားအျဖစ ္ သင္ၾကားေနရသူမ်ား၊ အထူး လိုအပ္ခ်က္ရွသိည္ ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည ္ ၎တို႔၏ ထူးျခားခ်က ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားအလိုက ္

ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳl (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္းျခင္း  •  Lucy Calkins Writing စာေရးသားျခင္း 

အစီအစဥ ္ •  Singapore Math သခ်ၤာအစီအစဥ ္ •  ေယာဂ  •  Random Acts of Kindness ၾကင္နာမႈ က်ပမ္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ ္ •  BrainWise ဦးေဏွာက ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳး အစီအစဥ ္ •  Wilson ေဖာင္ေဒး႐ွင္း  •  LLI  •  က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး အေလးေပး အစီအစဥ္

 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FORD ရွ ိ DCIS
Ford ရွ ိ ဒင္းဗား ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ (DCIS) သည ္ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရွ႔ေျမာက္ဒင္းဗားရွ ိ 
မိသားစုမ်ားအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း၏ ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး အတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ု
အဆံုုးသတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးဆုံး ဘြ ဲ႔ရသည့္အခါ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည ္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုအၾကား 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ၿပီး၊ ပို၍ ရႈပ္ေထြးလာသည့ ္ ကမာၻႀကီးတြင ္ ဦးေဆာင္မႈေနရာ ရယူႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ Ford ရွ ိ 
DCIS သည ္ ၎တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းအျပင ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ႏွင့ ္ ညအိပ္ေလ့လာေရးခရီးမ်ားတြင ္ ေလ့လာ သင္ၾကားျခင္းမ ွ

အစျပဳ၍ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္လိုက္ပါသည္။ 

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  Playworks  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက ္MI စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ ္ •  ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အေလးထားမႈ

 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Eric Brucz

303-574-1360

academy-360.org

12000 E. 47th Ave. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 220

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Ginger Conroy

720-424-7300

dcisatford.dpsk12.org

14500 Maxwell Place 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 458

Success Express

TNLI

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း



ESCALANTE-BIGGS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Escalante -Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ မူႀကိဳႏွင္ ့ သူငယ ္ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အတြက ္ အခိုင္မာဆံုး အုတ္ျမစ္ေကာင္း ရေစရန ္ စီစဥ္ေရးဆြထဲားေသာ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း တစ္ခ ု

ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့ ဝန္ထမ္းမ်ား သည ္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးတြင ္

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင္ ့ေနာက္ပိုင္းတြင ္ေအာင္ျမင္ရန ္လိုအပ္သည့္ ဗဟုသုတႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ရရွေိရးအတြက ္ကူညီေပးရန ္သႏၷဌိာန ္ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ Escalante-Biggs အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပါင္း 
စပ္ဖြ ဲ႔စည္းထားေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ အေစာပိုင္း ကေလး ဘဝပညာေရး(ECE)ကိ ု မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင္ ့
ဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FARRELL B. HOWELL
Farrell B.Howell ေက်ာင္းတြင ္ အႏုပညာႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္ထားသည္ ့ ပညာေရးကိ ု အေကာင္းမြန္ဆံုး ဝန္ေဆာင ္ ေပးေနၿပီး၊ 
ကေလးဘက္စံ ု ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့ အဆိုႏွင္ ့ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ 
အျမင္ႏွင္ ့ မီဒီယာအႏုပညာ၊ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ 

တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေၾကာင္ ့အက်ဳးိရရွမိည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

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

တစ္ေန႔လုုံးသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေပါင္းစပ္အႏုပညာမ်ား  •  ၾကားဝင ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေလးထားျခင္း  •  

ဒင္းဗားသခ်ၤာဆရာ/မမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သခ်ၤာဘာသာ ခ်တိ္ဆက္သင္ၾကားမႈ  •  Lights on After School ေက်ာင္းၿပီး 

မီးထြန္း အစီအစဥ ္ •  STEM ခ်တိ္ဆက္သင္ၾကားမႈ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  

သုုခုုမပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •  စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ(္K-5)

 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Eric Love

720-424-4620

eba.dpsk12.org

5300 Crown Blvd. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ K အတန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 389

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Rachel Massey

720-424-2740

howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Drive 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 808

Success Express

TNLI

Success Express

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္ျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 85% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္ျခင္း



FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller ေက်ာင္းသည ္ အလံုးစုံပါဝင္ေသာ၊ ဘက္စုံပညာေရး အေတြ႔အႀကံဳကိ ု ေပးပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင္ ့
ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟ ု ယံုၾကည္ထားၿပီး၊ 21-ရာစုအတြက ္ အေကာင္းဆံုးႏွင္ ့
အထက္ျမက္ဆုံးပုဂၢဳလိ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ သႏၷဌိာန ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က ္ပန္းတိုင္မွာ ေရရွည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ား ပညာရပ္ပိုင္း အတူမွ်ေဝ ခံယူထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ုစဥ္ဆက္မျပတ ္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျဖစ္သည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စကားရည္လုပြ ဲ  •  ျပဇာတ ္ •  စာၾကည့္တုိက ္ •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ  •  STEMConnect  •  AVID  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္သင္တန္း 

အလယ္တန္းအဆင့ ္စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Kayla Grayson

720-424-2840

waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place 

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 817

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Blake Hammond

720-424-6710

greenvalley.dpsk12.org

4100 Jericho St. 
 တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းဆုုိင္ရာေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 320

Success Express
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TNLI (ECE-5)
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GREEN VALLEY
Green Valley မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ မတူကြ ဲျပားေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ကိုယ္တုိင ္ ကိုယ္ပိုင ္

ျဖစ္ေၾကာင္း စံနမူနာျပရန္ႏွင့ ္ ပညာေရးႏွင့ ္ လူမႈေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရ႐ွရိန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္ လုပ္ပိုင္ခြင့ ္
ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစ၍ ေကာလိပ္အတြက ္

အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန ္အေလးေပးထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည္ ဘာသာရပ္တိုင္း၌ အတန္းဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကိ ု ျပသႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွသိည့္၊ လံုျခံဳသည္ ့ ဝန္းက်င္က 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင္ ့ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း စသည္ျဖင့္၊ လူတိုင္းကိ ု ပံ့ပိုးေပးသည္၊ 
ေလးစားသည္၊ ခ်းီေျမႇာက္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ေအာင ္တိုက္တြန္းေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •  

သခ်ၤာႏွင့္စာေပေလ့လာပို႔ခ်မႈ (K-5)  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  လိုအပ္ခ်က ္အမ်ဳးိမ်ဳးိ ကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 

အတြက ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 50% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုက္ညီျခင္း



 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Guerin Gray

720-485-5172

highlineacademy.org

19451 E. Maxwell Place 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 428

ESL
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HIGHLINE အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း အကယ္ဒမီ
Highline Academy သည ္ပညာေရးပိုုင္း၊ကိုုယ္ရည ္ကိုုယ္ေသြးပိုင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဝ ဆိုုင္ရာ တိုးတက္လာေရး အေပၚ 
အထူးအေလးေပးထားေသာ လစ္ဘရယ ္ဘာသာရပ ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းရွသိည္ ့DPS၏ အခမဲ့ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 
ျဖစ္ျပီး ECE မွ ေလးတန္းထ ိ သင္ၾကားေပးေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ ကမာၻ႔တစ္ဝန္းလံုးမ ွ

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပညာေရးကိုအထူးေလ့လာ လိုက္စားေသာ ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့သင္တန္းငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တကိုယ္ေရ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈတို႔ကိ ု အထူး 
ဂရုုစိုုက္ေသာ အသိုက္အဝန္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့ ္ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း ေက်ာင္းႏွစ္ခုစလုံးသည ္

ျပည္နယ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့ ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပ အေျခခံမူေဘာင္တို႔တြင္ ခိုင္မာေသာ 

ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကု ိ ျပသေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ႐ွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ကေလးတုိင္းကု ိ
ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္ေသာ မတူကြ ဲျပားစြာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏုငိ္ေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  REACH စာရိတၱပညာ  •  နည္းပညာ  •  

စပိန္  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ဘက္စု ံၾကပ္မတ္သင္ၾကားျခင္း၊ အလယ္တန္းႏွင့ ္မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ 

ဆိုင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

Success Express

JOHN H. AMESSE
John H. Amesse- Montbello Children’s Network ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသားတုိင္းအား ပညာေရးတြင္ေရာ၊ 
အႏုပညာတြင္ပါ အထူးခၽြန္ဆုံး ရလဒ္မ်ားရ႐ွေိစၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင ္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ Montbello အသုိက္အဝန္းတြင ္

အေျပာင္းအလ ဲ ျပဳလုပ္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္ 21 ရာစု အရည္အေသြး မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ႐ွပိါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသားတုိင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေစရန ္ရင္းျမစ္မ်ားကိ ု
ဦးစားေပးျခင္းျဖင့ ္ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးႏုငိ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကဳမံ်ား ေပးလွ်က္႐ွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား- 
မူႀကိဳ(ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀကိဳ  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စကၡဳပသာဒပညာ  •  သိပၸပံညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္ခင္ႏွင့ ္

ေက်ာင္းၿပီးေနာက ္က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  SPED အစီအစဥ ္အားလုံးပါဝင္ႏုငိ္ေရးကိ ုအေလးေပးျခင္း  •  နည္းပညာကု ိ

စုေပါင္း အေလးေပးျခင္း  •  စုေပါင္းပညာေရး  •   အားကစား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္း အသစ္
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Dr. Angelina Walker

720-424-9988

johnamesse.dpsk12.org

5440 Scranton St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECEမွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 480

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ
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KIPP အေရွ႔ေျမာက ္မူလတန္းေက်ာင္း
KIPP Montbello မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းလခ အခမဲ ့ အစိုးရခ်ာတာ (ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ) ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အထူး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေသာ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္း ကြန္ရက ္ ျဖစ္သည္ ့ "ဗဟုသုတသည ္ အာဏာခြန္အား ျဖစ္သည"္ 

ဟူသည္ ့အစီအစဥ ္ (KIPP) ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ ္ ျဖစ္သည္။ KIPP Montbello မူလတန္းေက်ာင္းတြင ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ုသင္ၾကားေပး၍ အမူအက်င့္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳး လာေစရန ္ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားကိ ုေကာလိပ္သို႔ 
ေရာက္ရွေိအာင္ႏွင္ ့ ျဖတ္သန္း ေအာင္ျမင ္ ႏိုင္ေအာင ္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္

အထုူး အာရုုံစိုုက္သင္ၾကားသည့္ ေကာလိပ္ပညာေရးပိုု္င္းျပင္ဆင္ေ ပးသည္ ့သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္ ့ေလ့လာသင္ယူေနၾကျပီး 
ဆရာ/မမ်ားမ ွ ဦးေဆာင္သည္ ့ အဖြ ဲ႔ငယ္အလိုုက ္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္ႏွင္ ့ နည္းပညာတိ္ုု႔ျဖင့္ သင္ၾကားသည္ ့ တစ္ဦးခ်င္း 
အလိုက ္ျပင္ဆင္ေပးေသာ သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က ္မ်ားကို ုရရွေိနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  အႏုပညာ  •  လူမႈတရားမွ်တမႈ  •  

ဒုတိယအဆင္ ့လူမႈအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္းတမ္း  •  စပိန္ဘာသာစကား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Lindsey Lorehn

720-452-2551

kippcolorado.org

4635 Walden St.

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECEမွ 4 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 373

ESL

Success Express

KIPP အေရွ႔ေျမာက ္အလယ္တန္းေက်ာင္း
KIPP အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည ္ 5-တန္းမ ွ စတင္ပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့ ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက ္

နာမည္ႀကီးေက်ာင္း အပ္ႏွေံရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတြက ္ပိုမိုသိ႐ွေိစရန ္႐ွာေဖြပါ။
!

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 61% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္
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MARIE L. GREENWOOD အကယ္ဒမီေက်ာင္း 
Marie L.Greenwood အကယ္ဒမီသည ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အစြမ္းကုန ္ တတ္ေျမာက္မႈႏွင္ ့ ျမင့္မားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္

အေလးထားပါသည္။ မိမိတို႔သည ္ စံႏႈန္းက် သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင္ ့ ပို႔ခ်၍ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸတံို႔ကိ ု
အထူးအေလးထားပါသည္။ ထို႔အျပင ္ေအာင္ျမင္မႈကြာဟခ်က ္နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္လည္း သႏၷဌိာန ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 
မိမိတို႔၏ အလယ္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္သည ္DPS ေက်ာင္းမ်ားအနက ္ထိပ္တန္း ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •  စာနယ္ဇင္း  •  တစ္ဦးခ်င္း အနီးကပ္သင္ၾကားျခင္း  •  

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး  •  AVID  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  Beacon ေက်ာင္း

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

TNLI

Success Express

LENA ARCHULETA

Archuleta မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္ေမတၱာထားျပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား၊ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ထက္ျမက္ေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္၊ ေက်ာင္းသူ/သား တစ္ဦးစီ၏ တမူထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ အစြမ္းအစမ်ားကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေနပါသည္။ Archuleta သည ္OWL ႏွင့္ AVID ကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္တီထြင ္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင္ ့ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက ္ အသင့္ျဖစ္လာေစရန ္ အေလးထား 
စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ECE အတြက ္Escalante-Biggs ကိ ုဆက္သြယ္ျခင္း

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အ႐ွနိ္ျမင့္တက္လာေသာ စာဖတ္သ ူ •  Goldberg စာဖတ္ေလ့က်င့္ခန္း 

အစီအစဥ ္ •  စိတ္ကူးမွန္းဆ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း  •  ေစ့စပ္ညွႏိႈငိ္းေရး အထူးပညာ႐ွင္မ်ား  •  အထူးသခ်ၤာ  •  

အေတြးေျမပုံမ်ား  •  အစမ ွစတင္ေရးသားျခင္း  •  IBM E-Mentor အစီအစဥ ္ •  AVID  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

အႏုပညာ အေလးေပးမႈ  •  အေသးစိတ ္အႏုပညာ  •  ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုငိ္မည့္ 

အလယ္အလတ္အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Yolanda Ortega

 
720-424-9888 

720-424-9888

lenaarchuleta.com

16000 E. Maxwell Place 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 1တန္းမ ွ5 တန္း
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 539

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Rachel Payne

720-424-6630

greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court 

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
1 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 595

Success Express

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္
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MAXWELL
Jessie Whaley Maxwell သည ္ကြ်ႏုုပ္္တုုိ႔ေက်ာင္း၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအရ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း အဆင့္ျမင္ ့ပညာေရးကိ ု
ရရွပိိုင္ခြင့္ရွရိမည္ဟ ုယံုၾကည္ခ်က္ရွသိည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ Maxwell မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုထူးခၽြန္စြာ 

ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင္ ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိုက္အဝန္း ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ 

လြတ္လပ္မႈ၊ နက္ရႈငိ္းေသာ ေတြးေခၚမႈႏွင္ ့သင္ၾကားေရးအေပၚ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈတို႔ တိုးပြားလာေစရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •   စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  မူလတန္းမ်ားအတြက ္AN စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ ္ •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  

မိခင္ဘာသာစကားမ ွအသြင္ကူးေျပာင္း ပို႔ခ်မႈ (TNLI)

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

TNLI

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Nivan Khosravi  

720-424-5740

maxwell.dpsk12.org

14390 E. Bolling Dr. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 577

Success Express

MARRAMA
Marrama ေက်ာင္းအေနျဖင္ ့ ယင္း၏ ပို႔ခ်မႈမ်ားကိ ု ျပင္းထန္သည္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ သုေတသနျပဳထားသည့္၊ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားတြင ္ အေျချပဳၿပီး၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္မ်ားကိ ု ပစ္မွတ္ထား 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ လက္ေတြ႔ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားမ ွ တစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသား၏ တင္ျပမႈ၊ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိ ု သက္ေသတည္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု
ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ဝိဇၹာႏွင္ ့ သိပၸပံညာရပ္မ်ားကိ ု လက္ရွ ိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင ္ ေပါင္းစပ္၍ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ သင္ယူမႈပံုစံကိ ုပံ့ပိုးႏိုင္ရန္၊ ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈမ်ားကိ ုျမႇင့္တင ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  တီးဝိုင္း  •  ဂီတ  •  တီးဝိုင္း  •  

နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိဥာဏ ္ၾကြယ္ဝေစေရး အတန္းမ်ား  •  အႏုပညာပြမဲ်ား  •  စာအုပ္အသင္းမ်ား  •  

မိသားစ ုညစာစားပြမဲ်ား  •  အိမ္စာ ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးေရး အဖြ ဲ႔  •  နည္းျပသင္ၾကားျခင္း  •  သိပၸဆံုံခ်က ္ •  ပါရမီ႐ွင္ႏွင့ ္

လူရည္ခၽြန ္အေလးေပးမႈ  •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္ပို႔ခ်မႈ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

TNLI

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Merida Fraguada

720-424-5820

marrama.dpsk12.org

19100 E. 40th Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 553

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 46% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကု ိခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 65% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္
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“ကၽြႏုပ္္သည ္ကၽြႏုပ္္သားအား ကမာၻႀကီးတြင ္
ျဖစ္ပ်က္ေနသကဲ့သို႔ ႀကဳေံတြ႔ေစလိုပါသည္။ 
ကမာၻေပၚတြင ္မတူညီေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာ 
႐ွပိါသည္။”
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ESL

MONARCH MONTESSORI 
Monarch Montessori ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ဘဝတြင ္ တိုးတက ္

ေအာင္ျမင္လာေစရန ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Dr.Maria Montessori ၏ ေလ့လာခ်က္အရ စိန္ေခၚယွဥ္ျပိဳင္ေသာ 

ပညာေရးအစီအစဥ ္ မ်ားကို ု ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင္ ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု "ယေန႔၏ 

စိတ္ပါဝင္စားေသာ သင္ယူသူမ်ား" မွ "မနက္ျဖန္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား" ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ စာသင္ခ်နိ္ 
ထပ္ျဖည့္ထားေသာေန႔ႏွင္ ့ ပညာသင္ႏွစ ္ တိုးထားျခင္းသည ္ ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်နိ္အတြင္းရွ ိ အထူး သင္တန္းမ်ားအျပင ္

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာသင္ခန္းမ်ား အတြက ္အခ်နိ္ပိုရေစႏုငိ္ပါသည္။ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ၿပီး ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိ ု
ေႏြးေထြးၿပီး သီးျခားအက်ဳးိေက်းဇူးမ်ားႏွင့ ္ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ၾကံ႔ခုိင္ေရး  •  သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခၤ်ာ  •  

အႏုပညာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အေလးထားသည့္ ဆရာ/မ ဦးေဆာင္ေသာ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  

Montessori ပညာေရး

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Ann Massengill

303-712-2001

monarchm.com

4895 Peoria St. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 210

TNLI

MCGLONE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
21-ရာစ ု ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက ္ Montbello စင္တာဟ ု ေခၚသည္ ့ McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ ဘာသာစကားေနာက္ခံအမ်ဳးိမ်ဳးိရွသိည္ ့ အနီးဝန္းက်င ္ မိသးစုမ်ားမ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္္တို႔သည ္ ကေလးမ်ားအား ပညာေရးႏွင့ ္ အႏုပညာႏွစ္ရပ္စလုံးတြင ္ အထူးခၽြန္ဆုံး ရလဒ္မ်ားရ႐ွရိန္ 
အေလးေပးေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွေိသာ ေက်ာင္းမိသားစ ုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင ္ 21 ရာစုအရည္အေသြးမ်ားကု ိ
ပ်ဳးိေထာင္ေပးလွ်က္႐ွပိါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ECE ေယာဂႏွင့္ဂီတ  •  K-5 အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာႏွင့ ္နယ္ပယ ္ •  

သိပၸဓံာတ္ခြခဲန္းမ်ား  •  ဒရမ္ Line  •  က်န္းမာေရး  •  STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  

အမ်ဳးိအစားအလိုက ္ဖက္စံုဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sara Gips Goodall

720-424-5660

mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd. 

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 849

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 51% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 50% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း
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OMAR D. BLAIR 
ေက်ာင္းသ/ူသားတုိင္းသည ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ပညာေရးတစ္ခ ု ရပိုင္ခြင့္ရွသိည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ဆက္လက္ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစရန္အတြက ္ပညာသင္ၾကား ေပးရန္ႏွင့ ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန ္

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစလိုၿပီး 
ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ၊ သိသာကြ ဲျပားေသာ၊ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ုစံုိက္ျခင္းသည ္

အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ်ေဝထားေသာ အဓိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဉာဏ္ပညာ၊ 
တရားမွ်တမႈ၊ သတၱ ိ၊ ေမတၱာတရား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေလးစားမႈ၊ တာဝန္ယူျခင္းႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာစသည္တို႔ျဖင္ ့ပံုသြင္းထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  PE  •  စာေပ- Reading Street (K-2)၊ Amplify၊ စုစည္းမႈ (6-8)၊ Step-Up to Writing (K-8)  •  

သခ်ၤာ- NY ႏွင့္ Go ကိုခ်တိ္ဆက္ပါ သခ်ၤာ (K-8)  •  အပတ္စဥ ္လူမႈေလ့လာေရးပညာ (K-6)  •  U.S. ႏွင့္ 

ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္း (7-8)  •   အပတ္စဥ္သိပၸပံညာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္အေျခခ ံ

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Kristen Lee

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

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္
အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 819

Success Express

OAKLAND
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွေိသာ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ က်င့္သံုးမႈမ်ားသည ္ ေက်ာင္းရွ ိ ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ 

ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွေိစမည္ဟ ုယံုၾကည္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္းသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

လံုျခံဳမႈရွေိသာ၊ စိတ္ေခၚယွဥ္ျပိဳင္မႈရွေိသာ၊ ေလးစားစရာေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားက ၎တို႔၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွသိည့္၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားသည္ ့ ေတြးေခၚမႈမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ 

ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖင့္၊ ေန႔စဥ ္ဘဝတြင္ပါ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •   စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေႏြရာသ ီကူညီေပးေသာ ပညာရွင္မ်ား  •  အႏုုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

အိမ္စာ ကူညီေျဖရွင္းေရးအဖြ ဲ႔  •  DPS အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ ္ •  က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္ၾကားျခင္း- အလယ္တန္းႏွင့ ္မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ စင္တာ 

အေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Lisa Mahannah

720-424-5070

oakland.dpsk12.org

4580 Dearborn St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 357

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 47% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာပါသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



ESL

TNLI
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SOAR
SOAR ေက်ာင္းသည္ အစိုးရမူလတန္း ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဒင္းဗားျမိဳ႕ႏွင္ ့ ေဝးလံေသာ 

အေရွ႔ေျမာက္ေဒသရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္အထူး ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရန္ 
သႏၷဌိာန ္ ခ်မွတ ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ SOAR ေက်ာင္းတြင ္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွေိသာ၊ ဘက္စံ ု ပညာေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင္ ့
သင္ၾကားေပးေနၿပီး၊ ယင္းတြင ္ ေက်ာင္းခ်နိ္ တိုးခ်႕ဲသင္ၾကားျခင္း၊ ပညာေရး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအရ စိတ္ဝင္စားဖြယ ္

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အေလးေပးမႈႏွင္ ့ အႏုပညာအတြက ္

ေလးေလးနက္နက ္ ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ SOAR တြင ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည ္ ကေလးမ်ား၏ ဘဝမ်ားကိ ု
ကြ ဲျပားျခားနားလာေစရန ္ရည္စူးႀကိဳးပမ္းလွ်က ္႐ွ ိၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ဂီတ  •  လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ  •  သိပၸ ံ  •  

လူမႈေရး  •  က်န္းမာေရးႏွင့ ္သုခခ်မ္းသာ  •   လူမႈအသိုက္အဝန္းထူေထာင္ျခင္း  •  အႏုပညာ  •  ဒင္းဗား က်န္းမာေရး 

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Laurie Godwin

720-287-5100

soardenver.org

4800 Telluride St. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 465

Success Express

SANDRA TODD-WILLIAMS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Sandra Todd-Williams အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင ္ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္း 
အသုိက္အဝန္းအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေသာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ၾကားသူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုငိ္ရန္ အားထုတ ္

ႀကိဳးပမ္းလွ်က ္ ရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိ ု သူငယ္တန္းတက္ေရာက္ရန ္

လူမႈေရးအရလည္းေကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးအရ လည္းေကာင္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစေရးအတြက ္

အေျခခ ံ အုတ္ျမစ္တစ္ခ ု ဖန္တီးေပးရန ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ မိသားစုမ်ား၊ လူထုုမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့
ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္လွ်က ္ ရွပိါသည ္ - ေဘးကင္းလုံျခဳ၍ံ ေထာက္ပံ့ေပးႏုငိ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခ ု

ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈအလိုက ္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင ္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားေသာ ကစားနည္းမ်ားျဖင္ ့ ပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းျပီး တိက်ၾကပ္မတ္၍ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္အေလးေပးေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခ ု

ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တိုု႔ကိ ုေဆာင္ရြက္လ ွ်က္ရွသိည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္စကားေျပာ (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား- အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(ECE) 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Leslie Harvey

720-424-8240

toddwilliams.dpsk12.org

4909 Cathay St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ သူငယ္တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 128

Success Express

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 67% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္ျခင္း



အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသ အနီးတဝိုက္

Ashley

Cole အႏုပညာႏွင့္  သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္း

Columbine

Dora Moore 

ဒင္းဗားၿမဳ ႕ိ ျပ  စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း

Garden Place အကယ္ဒမီ

Hallett အကယ္ဒမီေက်ာင္း

High Tech

Inspire

Harrington ရွ ိ ဒင္းဗားႏုိင္ငံတကာ 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Isabella Bird ရပ္ရြာေက်ာင္း

ပညာေရးႏွ င့္  အရည္အေသြးျမ ွ င့္တင္ေရး 
Montclair ေက်ာင္း

Odyssey ဒင္းဗားေက်ာင္း

Palmer

Park Hill

Polaris

REACH

Roots

Smith

Stedman

Swansea

Swigert ႏို င္ငံတကာေက်ာင္း 

Teller

တကၠသုိလ္ပညာေရး 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း —
Arapahoe Street

တကၠသုိလ္ပညာေရးအတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း —Steele Street

Westerly Creek

Whittier

William (Bill) Roberts

Wyatt အကယ္ဒမီ 
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COLE အႏုပညာႏွင္ ့သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္း
Cole အႏုပညာႏွင့္ သိပၸအံကယ္ဒမီေက်ာင္းမ ွကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပါရမီရွင ္ဆရာ/မမ်ားသည ္ကေလးငယ္မ်ားေအာင္ျမင ္တိုးတက္ေရး၊ 
ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ ျမင့္မားေရးကိ ု အေလးေပးသင္ၾကားသည္ ့ အႏုပညာႏွင္ ့ သိပၸပံညာ ဗဟိုျပဳ ပညာေရးကိ ု
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ယင္းက 

သက္ေသျပေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည ္ ထိေရာက္မႈရွ ိျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားေအာင္ျမင္မႈ 
တိုးတက္လာေၾကာင္းကိ ုမ်ားျပားသည္ ့အညြန္းကိန္းမ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆ ီလာလွည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အျမင္ပိုင္း  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  သိပၸ ံ အေလးထားမႈ  •  အဆင့္ဆင့ ္

အနီးကပ ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း- အလယ္တန္းႏွင့ ္မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

TNLI

TNLI

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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ASHLEY
Ashley မူလတန္းေက်ာင္းသည္ လစ္ဘရယ ္ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ပညာေရးကိ ုတစုိက္မတ္မတ ္ပို႔ခ်ေပးေနခ်နိ္တြင ္21-

ရာစု၌ ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကိ ု ေရာက္ရွေိစေရးအတြက ္ လိုအပ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိ ု
ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ လိုအပ္သည္ ့ ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္း ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ယင္းသည ္ ဒင္းဗားတြင ္ တစ္ခုတည္းေသာ 

ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ iPad တစ္လံုးရွသိည့္ ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအားလံုးတြင ္ iPad တစ္ခုရွ ိၿပီး၊ ေက်ာင္း 
တစ္ေန႔တာလံုး အသံုးျပဳေစပါသည္။ အထူး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ ျပင္းထန္တိက်သည္ ့ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင္ ့ Ashley ေက်ာင္းသည ္ DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ခ ု

ျဖစ္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  စပိန္စကားေျပာ (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  အခ်န္ိျပည့္ စပိန္စကားေျပာသူငယ္တန္း  •   

ကာယပညာ  •  STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာဆံုခ်က္  •  သုခုမ အႏုပညာ  •  

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •  သိပၸပံညာဆံုခ်က္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Zachary Rahn

720-424-9748

ashley.dpsk12.org

1914 Syracuse St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 425

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jennifer Jackson

720-423-9120

colecasa.org

3240 Humboldt St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 513

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 52% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



COLUMBINE
ဆရာ/မမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ပညာေရးႏွင္ ့ လူမႈဆက္ဆံေရး ဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္

ျမင့္မားစြာထားရွ ိၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာေစရန ္ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု အေျခခံထားေသာ 

ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈမ်ားကိ ုေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသား မ်ားကိ ု
ေဘးကင္းၿပီး တာဝန္ယူစိတ္၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈႏွင့ ္တစ္သက္တာ သင္ၾကားသူျဖစ္လိုသည့ ္ဆႏၵမ်ား ပ်ဳးိေထာင္ေပးရန ္

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ လူမႈအသိုက္အဝန္းဟူေသာ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ားကု ိ လက္ခံတတ္ေစသည့ ္ အသိစိတ္ကိ ု
သြတ္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္စကားေျပာ (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  အခ်န္ိျပည့္ 

စပိန္စကားေျပာသူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အက  •  စာဖတ္ေဖာ္ အစီအစဥ္  •   

First Tee Golf ပထမဆုံး ေဂါက္သီးရုိက္ အစီအစဥ္  •  ကေလးဘက္စံု ဖြ႔ ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္  •  Summer Scholars ေႏြရာသီ 

ပညာရွင္ အစီအစဥ္  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရး  •  စူးစမ္းေလ့လာမႈ သင္ၾကားျခင္း  •  ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး  •  အဆင့္ဆင့္ 

အနီးကပ္ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jason Krause

720-424-8510

columbine.dpsk12.org

2540 E. 29th Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 252

TNLI (K)
ESL (1-5)

DORA MOORE 
အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမ ွ 8 တန္းအထ ိ သင္ၾကားေသာ Dora Moore ေက်ာင္းသည္ ကေလး ဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု
အေထာက္အပံ ့ ေပးႏုငိ္ေသာ ျပည့္စုံသည္ ့ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင္ ့ သူငယ္တန္းမ ွ 8 

တန္းအထ ိေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားကိ ုပုဂၢဳလိ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုပညာ၊ အသံႏွင့ ္
တူရိယာပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ၊ ကာယပညာ၊ အကႏွင္ ့STEM အစီအစဥ္မ်ားကိ ုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  လူမႈဘာသာရပ္မ်ား  •  

ဂီတ  •  အက  •  နည္းပညာ  •  သိပၸလံက္ေ႐ြးစင ္ •  အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာလက္ေ႐ြးစင ္ •  သခ်ၤာႏွင့္ အဖတ ္

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ  •  STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Karen Barker

720-424-5300

doramoore.dpsk12.org

846 Corona St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 345

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

41

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 54% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း



GARDEN PLACE အကယ္ဒမီ
Garden Place သည ္ Montessori ႏွင့္ သမား႐ိုးက် မိခင္ဘာသာစကား ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရး စံပုံစံတို႔ကု ိ
ပ့ံပိုးေပးေသာ အေစာပုိင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမ ွ 6 တန္းထ ိ သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အျမင္၊ အသံ၊ ရုပ္ပိုင္း၊ 
ပစၥည္း ကိရိယာပိုင္း အႏုပညာမ်ား အခ်ဳးိက်စြာ ေပါင္းစပ္ေပးထားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္းအား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိ ု ရရွေိစရန္၊ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းေက်ာင္းတစ္ခ ု ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ဳးိဆက္မ်ားႏွင္ ့ မိသားစုမ်ားသည ္

ေက်ာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မႈ ေကာင္းလာေစေရးတိုု႔အတြက ္သႏၷဌိာန္ခ်မွတ ္ေဆာင္ရြက ္ေနၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  El Sistema: Violin, Viola, Choral, Cello, လူငယ္တီးဝိုင္း(ECE-5)  •  

စကၡဳပသာဒ အႏုပညာအစီအစဥ ္ •  ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ေဘာလုံးကစားျခင္း  •  OWL နည္းပညာႏွင့ ္ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  

စာဖတ္ျခင္းႏွင့ ္သခ်ၤာ ႀကီးၾကပ္သင္ၾကားျခင္း  •  AVID 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Rebecca Salomon

720-424-7220

gardenplace.dpsk12.org

4425 Lincoln St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 398

TNLI

ဒင္းဗားၿမဳ႕ိျပ စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
ကေလးငယ္မ်ား၏ ေလ့လာသင္ၾကားပုံသည္ ၎တို႔ ေလ့လာသင္ၾကားသည့ ္ အရာမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ အေရးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 

သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည ္အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈ ရွ ိျခင္း၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ကိ ုႏိႈးဆြေပးႏုငိ္သည္ ့လက္ေတြ႔ စီမံခ်က္မ်ား၊ တက္ႂကြစြာ 

ေလ့လာသင္ယူျခင္းကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အဖြ ဲ႔ျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္မႈကိ ုအားေပးျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားကိ ု ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ 
ကေလး၏ ေမြးရာပါ စြန္႔စားလိုစိတ္ကိ ု အားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏုငိ္ရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားပါသည္။ လက္ေတြ႔ကမာၻမ ွ

ျပႆနာမ်ားကိ ု နားလည္ေအာင ္ ေလ့လာေစျခင္းျဖင္ ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကိ ု သင္ယူႏုငိ္ျခင္း၊ 
မတူကြ ဲျပားသည္ ့ အျမင္မ်ားကိ ု နားလည္ႏိုုင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်ေစႏုငိ္ျခင္းႏွင္ ့ ၾကီးက်ယ္ေသာ 

အေတြးအေခၚမ်ားကိ ုရရွေိစႏုငိ္ျခင္းတုိ႔ကို ုသင္ယူႏိုုင္ပါမည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာေပါင္းစည္းမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္စီးပြားေရး 

အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းျခင္း အေပၚ အေလးေပးျခင္း  •  ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရး  •  

ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ ထပ္တိုးသင္ၾကားေပးျခင္း

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Erin Sciscione

720-424-2350

ddeschools.org

1860 Lincoln Ave. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 406
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Success Express

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 31% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္းမ႐ွ ိ

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 80% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္သည္



HALLETT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Hallett အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ North Park Hill တြင္ တည္႐ွ ိၿပီး ECE-3 မွ ပဥၥမတန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳ ံၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အားလုံးပါဝင္သည့ ္ သင္ၾကားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိ ုေပးရန ္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွေိသာ အသုိက္အဝန္းတစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ Hallett တြင ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ဆက္ဆံေရးကိ ု အေလးထားၿပီး သင္ၾကားေရးမွာ အျပန္အလွန ္ တုံ႔ျပန္မႈ႐ွကိာ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၏ အက်ဳးိအတြက ္ ပို၍ 

ထိထိေရာက္ေရာက ္ ခ်တိ္ဆက္မႈ ႐ွသိည္။ လူႀကီးမ်ားက မိမိကိုယ္ကု ိ ပိုင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အသိကု ိ ပ်ဳးိေထာင္ေပးၿပီး 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စာသင္ခန္း သဘာဝကု ိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ စြန္႔စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ 
မိမိတို႔ဘာသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကဳေံစရန္၊ သက္တူ႐ြယ္တူမ်ားႏွင့ ္အကဲစမ္းရန ္၊ စိတ္ခံစားမႈပုိင္းအရ လုံၿခဳေံဘးကင္းမႈ႐ွသိည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  အက  •   နည္းစနစ္  •  AVID  •  က်ဴရွင္ 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  အဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား- အထီးက်န္ စိတ္ေဝဒနာ(ECE) ႏွင့္ Model 1 စင္တာအေျချပဳအေျခအေန

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Dominique Jefferson

720-424-6070

hallett.dpsk12.org

2950 Jasmine St. 

Magnet ေက်ာင္း   

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 246

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

HIGH TECH
High Tech မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အားလုံး ေအာင္ျမင္မႈရေစရန ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
အေလးေပးသည့ ္ တိက်ၾကပ္မတ္မႈရွေိသာ သမားရိုးက် ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳကိုရရွေိစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားသည ္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ့
သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင္ ့သင္ယူၾကရမည ္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကဳ ိ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  စကၤာပူႏုငိ္ငံ သခ်ၤာ  •  

အေလးေပးသခ်ၤာ  •  ႐ွင္သန္ေရးသားျခင္း  •  စဥ္းစားေတြးၾကည့္ျခင္း  •  အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ပံ့ပိုးျခင္း (PBIS)  •  ကေလးမ်ားအတြက ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  စပိန္ဘာသာ  •  

ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာ သင္ၾကားျခင္း  •  နည္းပညာ တိုးတက္ေစေရး ပေရာဂ်က္အေျချပဳ သင္ၾကားေရး  •  လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိ

ကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Amy Gile

720-424-2100

hightechelementary.dpsk12.org

8499 E. Stoll Place 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 571
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Stapleton ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 34% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 78% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



INSPIRE
Inspire မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုငိ္သည္ ့ ပညာေရးတစ္ခုကုိဖန္တီးရန ္

ကေလးမ်ား၏ ဝါသနာ၊ အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ သင္ၾကားေရး ပုံစံမ်ားကု ိ တြန္းအားေပး ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ Inspire 

မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚရန္၊ ဆန္းစစ္ရန္၊ ညွႏိႈငိ္းရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ အေျဖရွာရန္၊ ေတြ႔ရွ ိ ခ်က္မ်ားကိ ု
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ရန္ နည္းေပး လမ္းညႊန ္ ထားသည္ ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာကိ ု စုေပါင္းထားသည္ ့ သင္ၾကားနည္းျဖင္ ့
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခ ံ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝန္းႏွင့ ္
ပူးေပါင္းထားသည္ ့ ေက်ာင္းသား ဗဟိုျပဳ အစီအစဥ္တို႔ျဖင့ ္ Inspireသည္ စူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့ ္ ရွာေဖြေလ့လာလိုစိတ္တို႔ကု ိ
ႏႈ ိးဆြေပးေသာ အခ်နိ္တို႔ကိ ု ႀကဳေံတြ႔ေစသည္။ ဆရာမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင ္

ေၾကာင္းက်ဳးိညီညြတ္ေသာ –ရလဒ္မ်ားရရွေိစရန္ ကူညီေပးသည္ ့ လူသားအေျချပဳ ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ 

ပုံစံခ်ေတြးေခၚျခင္းကိ ုက်င့္သုံးၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  PE  •  စပိန္ဘာသာ  •  အေမရိကန္အမူအရာျပ ဘာသာစကား  •  ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  

ဘက္စုံကေလး အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Marisol Enriquez

720-424-4850

inspire.dpsk12.org

5677 Galena St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 4 တန္းထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 94

ESL

HARRINGTON ရွ ိ ဒင္းဗားႏုငိ္ငံတကာ အကယ္ဒမီေက်ာင္း
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ား၊ သူမတူသည့ ္ အရည္အေသြးမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ု
ဂုဏ္ျပဳခ်းီက်ဴးသကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင ္ ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္စြမ္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုိစိတ ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ သေဘာထားကိ ု
အေလးထားသည့ ္ လံုျခဳေံဘးကင္း၍ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွေိစေသာ သင္ၾကားေရး အသုိက္အဝန္းတစ္ခုကု ိ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးရန ္

သႏၷဌိာန ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ႏုငိ္ငံတကာ အသိစိတ္ရွ ိၿပီး စူးစမ္း ေလ့လာတတ္ေသာ၊ ဗဟုသုတျပည့္ဝေသာ၊ 
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကု ိ ျပဳစ ု ပ်ဳးိေထာင္ေပးလွ်က ္ ရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ သူငယ္တန္းမ ွ

ငါးတန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င ္ Chromebook တစ္လုံးစီျဖင့ ္ ပံ့ပိုးကာ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ 

စူးစမ္းေလ့လာမႈ အေျချပဳ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကဳမံ်ားေပးလွ်က္႐ွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္စကားေျပာ (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •   စပိန္စကားေျပာ 

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  နည္းစနစ ္ •  ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ား  •  ကစားျခင္းႏွင့ ္

သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္ •  မိဘႏွင့္ကေလးအတန္းမ်ား  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသိုလ္ဝင ္စာေမးပြ ဲ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Karin Johnson

720-424-6420

harrington.dpsk12.org

2401 E. 37th Ave.  

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 314

TNLI
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Success Express

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 73% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း



ISABELLA BIRD ရပ္ရြာေက်ာင္း
Isabella Bird ရပ္ရြာေက်ာင္း (IBCS) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ားရွသိည့္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား အတြက ္

စိတ္ေစတနာထက္သန္ျပီး၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးေစသည့္၊ တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ သင္ၾကားေရး 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပးရန ္ျဖစ္သကဲ့သို႔၎တုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ၊ ပညာေရးႏွင္ ့ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင္ ့ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေစတနာအရင္းခံေသာ ေက်ာင္းသား 
အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရေစေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုေရရွည္တည္တံ့ေစႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္း က်င့္ထံုးမ်ားသည ္ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္ထူးျခားၿပီး အလုံးစုံပါဝင္ေသာ ပညာေရးအေတြ႔အႀကံဳကိ ုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  STEAM (သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ 

အႏုပညာႏွင့္ သခၤ်ာ)  •  ျပဇာတ္/ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ  •  ရွာေဖြလင့္ခ္  •  စပိန္ဘာသာ  •  အနာဂတ္စင္တာ  •  က်ဴရွင္ 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာ  •  ႏုင္ိငံတကာ အေလးေပးမႈ  •  ေက်ာင္းသားသစ္ စင္တာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Brian Ricker

720-423-9900

isabellabird.dpsk12.org

2701 Lima St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 530

ESL

ပညာေရးႏွင္ ့အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး MONTCLAIR ေက်ာင္း
ပညာေရးႏွင္ ့အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး Montclair ေက်ာင္း သည ္အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားအားလုံးအတြက ္ခိုင္မာသည္ ့
အေျခခံရေစရန္ႏွင္ ့ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွသိည္ ့ ေတြးေခၚမႈအျပင ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအား တုိက္တြန္း အားေပးပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရရွေိအာင္ပံ့
ပိုးေပးျပီး၊ ေလ့လာေရး ခရီးမ်ားမွသည ္ ေဟာေျပာေပးမည့ ္ ဧည့္သည္မ်ား ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ေလ့လာသ ူ

အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ ္ဖြ ဲ႔စည္းေပးျခင္းအထ ိပါဝင္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္စကားေျပာ အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  

စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ေစာစီးစြာ ျမင့္ျမင့္လွမ္းျခင္း အစီအစဥ္  •  သခၤ်ာအုပ္စုမ်ား  •  အသိဉာဏ္ႂကြယ္ေစျခင္း 

အုပ္စုမ်ား  •  YMCA ေက်ာင္းခ်န္ိျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ျခင္း  •  အႏုပညာအေလးေပး  •  ပညာေရးႏွင့္ 

အရည္အေသြးျမင့္မားမႈကုိ အေျခခံေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Ryan Kockler

720-424-5380

montclair.dpsk12.org

1151 Newport St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 426

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

45

Stapleton ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 61% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



ODYSSEY ဒင္းဗားေက်ာင္း
Odyssey ဒင္းဗားေက်ာင္းသည ္ မတူကြ ဲျပားေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ သင္ၾကားေရးေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္၊ ေဝဖန္ေတြးေတာတတ္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈတာဝန ္ သိတတ္မႈရွရိန္၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့ ္အထက္တန္းေက်ာင္းေနာက္ပိုင္းအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ အေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းသ/ူသား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင ္ အဖတ္ႏွင္ ့ အေရးကိ ု အေလးေပးျခင္း၊ တိက်အားေကာင္းသည့ ္
သခ်ၤာဘာသာရပ ္ အစီအစဥ္၊ သုေတသနႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
အႏုသုခုမပညာ၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းအျပင ္

စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင္ ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပညာေရးတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  

စူးစမ္းေလ့လာေရး

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Margaret Cooke

303-316-3944

odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 236

PALMER
Palmer မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Mayfair ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ရွေိသာ အိမ္နီးခ်င္း ေက်ာင္းငယ္တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ Palmer 

သည္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ ္ သာမကဘဲ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း 
ေအာင္ျမင္မႈရရွရိန္ လုိအပ္ေသာ ပညာေရးအေျခခံႏွင္ ့စိတ္ကူး ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားရရွေိစရန္ကုိ အေလးထားျပီး ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွ၍ိ 

မတူကြ ဲျပားမႈရွေိသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ Palmer တြင္ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကေလးတုိင္းအား ဆန္းသစ ္

တီထြင္မႈအားေကာင္းရန္၊ စူးစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ပုံေဖာ္ဖန္တီးရန ္ တို႔အတြက ္ ေဝဖန္ပုိင္းျခား ေတြးေခၚျခင္းျဖင္ ့ အသိဉာဏ ္

ဖြ ံ႔ျဖိဳးေစေရး စြမ္းေဆာင္ေပးႏုငိ္သည္ ့ပညာေရး တစ္ခုရရွသိင့္သည္ဟ ုကၽြႏုပ္္တုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ပေရာဂ်က ္အေျချပဳ သင္ၾကားနည္း  •  အႏုပညာ  •  အက  •  

ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  Lego သခ်ၤာႏွင့္သိပၸ ံ  •  အဖတ္ႏွင့ ္သခ်ၤာၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္းမႈ  •  Scratch မီးဖုိေခ်ာင ္ •  

ဒုတိယေျခလွမ္း  •  CATCH အနားယူျခင္း  •  Denver ၿမိဳ႔ျပဥယ်ာဥ ္ •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္တန္း 

အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ECE စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး LuAnne Tallman

 
720-424-5000

palmer.dpsk12.org

995 Grape St. 
 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 294

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ 53% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း



PARK HILL
Park Hill သည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ ပညာေရးေပးႏုငိ္ရန္ အေလးေပးၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့ ္ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းကု ိ အေလးေပးပါသည္။ မိမိတို႔ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားတြင ္ ဒင္းဗား တိရိစာၦန္ရံ ု ႏွင့္ 
သိပၸစံံႏႈန္းမ်ားအတြက ္သဘာဝႏွင္ ့သိပၸ ံျပတိုက္တို႔ ပါဝင္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ေဘာင္းလ္ဒါရွ ိ ကိုလိုရာဒိုတကၠသိုလ္၊ ဝိုင္ယိုးမင္း 
တကၠသိုလ္တို႔ႏွင္ ့ မိတ္ဖက္ျပဳထားျပီး ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားမ ွ ဆရာေလာင္းမ်ားျဖင္ ့ ေက်ာင္းသား-ဆရာအခ်ဳးိႏွင္ ့
အတန္းအရြယ္အစားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ Smithsonian ႏွင့္လည္းပူးေပါင္း 
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အက  •  

ရွာေဖြေရးလင့္ခ ္ •  စပိန္ဘာသာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္ၾကားမႈ- အလယ္တန္းႏွင့ ္

မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Ken Burdette

720-424-4910

parkhill.dpsk12.org

5050 E. 19th Ave.  

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 675

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

47

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



POLARIS
Polaris မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပါရမီရွင ္သင္ၾကားသူမ်ား အတြက ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုထူးျခားေသာ ေပါင္းစပ ္အႏုပညာ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့ ္ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ ဒင္းဗားၿမိဳ႔လယ ္ အေရွ႔ေျမာက္ဖ်ားတြင ္ တည္ရွေိသာ Polaris ေက်ာင္းသည ္

မူလတန္းအရြယ ္ထူးခၽြန္ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ ထူးခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က ္

ရွပိါသည္။ Polaris အစီအစဥ္သည ္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စူးစမ္းသိရွလိိုစိတ ္ ႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔ကု ိ ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင ္ စာေပ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸ ံ၊ လူမႈေရး ပညာ စသည္ ့ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအား တိက်ၾကပ္မတ္စြာ 

ေလ့လာႏုငိ္ရန္္ ျပင္ဆင္ေပးထားျပီး တစ္ခ်နိ္တည္းတြင ္ အႏုပညာ ဂီတ၊ ကာယပညာႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း 
ေပါင္းစပ္ေပးသည္။ 

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက ္ •  ဂီတ  •  ေက်ာင္းသူ/သား ဦးေဆာင္မႈ  •  

ဝန္ေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္း  •  နည္းပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးလင့္ခ ္ •  အႏုပညာဆုံခ်က္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Anne Sterrett

720-424-7860

polaris.dpsk12.org

410 Park Ave. West 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အတြက ္Magnet ေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 1 တန္း -5 တန္း
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 339

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

REACH
REACH သည ္ ေက်ာင္းသားတုိင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ အရည္အခ်င္းမ်ား အမ်ဳးိမ်ဳးိရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားတစ္ဦးခ်င္း၏ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွေိစရန ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အေလးေပးေသာ 

ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးသင္ၾကားမႈ အေတြ႔အၾကဳမံ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အျပည့္အဝ ပါဝင္သင္ၾကားႏုငိ္သည့ ္
စာသင္ခန္းမ်ားကု ိ ပံ့ပိုးေပးထား ပါသည္။ REACH တြင္ ကေလးတစ္ဦးစီ၏မတူညီေသာ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားေရးပံုစံႏွင္ ့ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိ ုစီစဥ္ေပးေသာ စီမံကိန္း
အေျချပဳသင္ၾကားေရးမ်ားမွတဆင္ ့ စံသတ္မွတ္ထားေသာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကိ ု ေလ့လာရန္ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ 

အခြင့္အေရးရွပိါသည္။ အတန္းတိုင္းရွ ိ ဆရာမ်ားအဖြ ဲ႔သည ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကိ ု
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပင္ဆင္မ်ားႏွင့ ္လိုအပ္ေသာ အထူးၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္းမႈမ်ားကိ ုပူးေပါင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

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

အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Moira Coogan

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

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 102

48

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 38% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



ROOTS
Roots မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ပညာေရးခရီးအစတိုင္းသည ္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ 
ေက်ာင္းသည ္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ကမာၻတစ္ဝန္းရွ ိ စိတ္ကူးဥာဏ ္ကြန္႔ျမဴးေသာ အရာမ်ားစြာႏွင့ ္
ထိေတြ႔ေစသည့ ္ အေတြ႔အႀကဳမံ်ားကု ိ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ကမာၻေျမႀကီးႏွင့ ္ မိမိတို႔မိသားစုမ်ား၊ 
ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းႏွင့ ္ ၎တို႔ၾကား ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ား ခ်တိ္ဆက္ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ပညာေရးဟူသည္မွာ ကေလးတစ္ဦးအား မိမိတို႔ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမႈကုိ ကူညီရွာေဖြရန ္ကူညီေပးရမည္ဟ ု

စြစဲြ ဲၿမဲၿမဲ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစီ၏ သီးျခား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကိ ု
ပ်ဳးိေထာင္ေပးေနစဥ္အတြင္း အံ့ဖြယ ္ပေရာဂ်က္ဟုေခၚသည့ ္ေန႔စဥ္အတုံးဆက ္ကစားနည္းတစ္မ်ဳးိကိ ုေန႔စဥ္ကစားေစသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  အနီးကပ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ  •  အႏုသုုခုုမပညာ  •  

ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာအႏုပညာ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Kathryn Martinez

720-593-1338

rootselementary.org

3350 Hudson St. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 4 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 195

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

SMITH
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ မတူကြ ဲျပားေသာ သင္ၾကားေရး အသိုက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္သည-္လုံျခဳ ံ ေဘးကင္းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ပိုင္းျခားထားပါသည္။ လူမႈ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုအေနျဖင္ ့စာသင္ခန္းအတြင္းရွ ိ ကေလးတုိင္းေအာင္ျမင္ေရးကိ ုေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း 
အာမခ ံေပးႏုငိ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္စာသင္သားအားလုံး၏ ပညာေရးႏွင္ ့စိတ္ခံစား 
ခ်က္ဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု သိရွ ိၿပီး ျပန္လည္တုံ႔ ံျပန္မႈေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ ခၽြင္းခ်က္မရွဘိဲ ေက်ာင္းသ/ူ

သားတုိင္းအေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ တာဝန္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားတုိင္းကိ ု ၎တုိ႔၏ 

အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင ္မဆုတ္မနစ ္တြန္းအားေပး သြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  PE  •  အက  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •   နည္းပညာ  •  OWL မွတဆင္ ့ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့ ္

နည္းပညာသင္ၾကားမႈ  •  Girls on the Run မိန္းကေလးအေျပး အစီအစဥ ္ •  ရွတိ္စပီးယား  •  Yearbook အစီအစဥ ္ •  

ေက်ာင္းသားေကာင္စ ီ •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက ္ထိေရာက္ေသာ 

လိုအပ္ခ်က ္စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Emily El Moudaffar

720-424-4000

smith.dpsk12.org 
3590 Jasmine St. 
 
သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 371

TNLI

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

49

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 52% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 36% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 

tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 

including Denver Public Schools and community-based providers.

Learn more about the 250 programs we support 
at DPP.ORG or call 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families with 4-year-old children 

through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and renewed and extended in 2014. DPP has 

provided $92 million in tuition support to help nearly 46,000 Denver children attend the preschool of 

their families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success.



Ahora, el Medicaid de Colorado se llama Health First Colorado

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO

Ayudamos a las familias de DPS a obtener seguro médico gratuito o a bajo costo:

¡Puede solicitar ingreso en cualquier época del año!
También ayudamos con las reinscripciones y el uso de los beneficios 

Llame a su especialista de enlaces e inscripciones
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

We help DPS families get free or low-cost health insurance: 

Medicaid for children and families               
Medicaid for adults without dependent children

You can apply any time of the year!
We also help with re-enrollment and using your benefits!  

Call your Outreach and Enrollment Specialist
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

SNAP food assistance
Cash assistance

Medicaid para los niños y las familias                            
Medicaid para los adultos sin hijos 
dependientes

Ayuda alimentaria de SNAP  
Ayuda económica en efectivo



STEDMAN
Stedman သည ္မတူညီေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား လူထ ုအသုိက္အဝန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၾကပ္မတ္ျပင္းထန္ေသာ 

ပညာေရးညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့ ္ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ stellar အစီအစဥ္မ်ားကု ိဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။ Stedman သည္ ယခုအခါ 
သူငယ္တန္းမ ွ သုံးတန္းအထ ိ စပိန္ဘာသာစကားေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္း အစီအစဥ္ကိ ု သင္ၾကားေပးလွ်က္႐ွသိည္။ 
စပိန္ဘာသာစကား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္း/ ႏွစ္မ်ဳးိသုံး ဘာသာစကားအစီအစဥ္ကိ ု အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးမ ွ

ငါးတန္းသုိ႔တုိးခ် ဲ႔ အသုံးမျပဳမီအထ ိတစ္ႏွစ္လွ်င ္အဆင့္တစ္ဆင့္စ ီေပါင္းထည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳ  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  

ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာေပါင္းစပ္ျခင္း  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း  •  ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳးိအသုံးျပဳျခင္း  •  

စူးစမ္းေလ့လာ သင္ၾကားျခင္း

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး- ဆံုးျဖတ္ရန ္

720-424-3800

stedman.dpsk12.org

2940 Dexter St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 250

TNLI

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

SWANSEA
Swansea ေက်ာင္းအေနျဖင္ ့မတူကြ ဲျပားေသာ အျမင္မ်ားႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအျပင ္ တစ္လမ္းသြား ႏွစ္ဘာသာသုံးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖင္ ့ မိခင္ဘာသာစကား 
တုိးတက္ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား အေရး၊ အဖတ္၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸႏံွင့္ 
လူမႈေရးဘာသာရပ ္ စေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင ္ ထူးခၽြန္လာေစရန္ႏွင့ ္ တစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္

အသိဥာဏ္ၾကြယ္ဝေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့ ္ပူးေပါင္းရန္တို႔အတြက ္ခ်တိ္ဆက္လုပ္ေဆာင္လွ်က ္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  စပိန္စကားေျပာ (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္စကားေျပာ အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •   

ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  El Sistema  •  Playworks အစီအစဥ္  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ  

အႏုပညာ  •  မူလတန္းေက်ာင္း အတြက္ AN စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေရး အႏုပညာ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Gilberto Munoz

720-424-3630

swansea.dpsk12.org

4650 Columbine St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 514

TNLI
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Success Express

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 46% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကု ိခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 40% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



SWIGERT ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း 
Swigert ႏုင္ိငံတကာေက်ာင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻႀကီးကုိဖန္တီးရန္ ဦးေဆာင္ႏုင္ိမည့္ အသိစိတ္ရွေိသာ 

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏုင္ိရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွသိည္။ Swigert သည္ 

ဗဟုသုတျပည့္ဝေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေသာ၊ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ဤရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုင္ိပါသည္။ Swigert ေက်ာင္းသည္ နည္းပညာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အသိုက္အဝန္း 
ရင္းျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ထိေရာက္မႈ ရွ ိျပီး၊ အဆင့္ျမင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးႏုင္ိစြမ္းမ်ား၊ 
စူးစမ္းလုိစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခား ေတြးေတာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ားရရွလိာေအာင္ လႈ ံ႔ေဆာ္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  PE  •  ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြ ဲ အစီအစဥ္  •  သခ်ၤာေပါင္းကူး  •  

စူးစမ္းေလ့လာေရးလင့္ခ ္ •  စပိန္ဘာသာ  •  STEM ခ်တိ္ဆက္ျခင္း

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Shelby Dennis

720-424-4800

swigert.dpsk12.org

3480 Syracuse St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 589

ESL

TELLER
Congress Park အလယ္ဗဟုိခ်က္တြင ္ တည္ရွေိသာ Teller ေက်ာင္းသည ္ လူမႈခံစားခ်က္ဆုိ္င္ရာ သင္ၾကားမႈ၊ 
စာရိတၱဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္ ့ အႏုပညာလိုက္စားျခင္းအပါအဝင ္ ကေလးဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးအေပၚတြင ္ အထူးအေလးေပး 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထား၊ ေလးစားမႈ၊ 
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့ ္စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈတို႔ကုိ တန္ဖိုးထားက်င့္သုံးျခင္းျဖင္ ့ကၽြႏုပ္္တို႔၏ Teller ေက်ာင္းဂုဏ္သိကၡာကု ိတိုးတက္ေစရန ္

ေဖာ္ေဆာင္လွ်က ္ရွပိါသည္။

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  စာၾကည့္တုိက ္ •   

နည္းပညာ  •  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သက္တူရြယ္တူ၊ အားလပ္ခ်နိ္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း အစီအစဥ ္ •  အဆင့္ျမွင့ ္စာေပဆုိင္ရာ 

ၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္းေရး  •  Lindamood-Bell အဖတ ္အစီအစဥ္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး လင့္ခ ္ •  ပန္းတိုင္ကိ ု

စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း  •  အႏုပညာ  •  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •  အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္ၾကားေရး 

အလယ္အလတ္အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sabrina Bates

720-424-3560

teller.dpsk12.org

1150 Garfield St.

 
ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 492

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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Stapleton ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 71% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း



တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက ္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း —STEELE STREET
ကေလးငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက ္အေျခခံ အုတ္ျမစ ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးျပီး 
ေလးႏွစ္တာ သင္ၾကားရသည္ ့ေကာလိပ္ဘြ ဲ႔ႏွင့္ ဘဝအခြင့္အလမ္းတစ္ခုအတြက ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးသည္ ့
ပညာေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ ေကာလိပ္ပညာေရးသည ္

သူငယ္တန္းကတည္းကပင ္ စတင္သည္။ ေက်ာင္း၏အဓိက အားသာခ်က္မ်ားမွာ-သူငယ္တန္းေက်ာင္း စရိတ ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 
စာသင္ႏွစ္ႏွင္ ့ စာသင္ရက္မ်ားပိ ု မ်ားျခင္း၊ ေန႔စဥ္ သံုးနာရီၾကာ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ား၊ မိနစ္ ရွစ္ဆယ္ၾကာ သခ်ၤာ 

သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ စနစ္က်ေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ဂီတ  •  စပိန္ဘာသာစကား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

တကၠသိုလ္ပညာေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း —
ARAPAHOE STREET
ကေလးငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင္ ့အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက ္အေျခခ ံအုတ္ျမစ ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးျပီး 
ေလးႏွစ္တာ သင္ၾကားရသည္ ့ေကာလိပ္ဘြ ဲ႔ႏွင့္ ဘဝအခြင့္အလမ္းတစ္ခုအတြက ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးသည္ ့
ပညာေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ ေကာလိပ္ပညာေရးသည ္

သူငယ္တန္းကတည္းကပင ္စတင္သည္။ ေက်ာင္း၏အဓိက အားသာခ်က္မ်ားမွာ-သူငယ္တန္းေက်ာင္း စရိတ ္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 
စာသင္ႏွစ္ႏွင္ ့ စာသင္ရက္မ်ားပိ ု မ်ားျခင္း၊ ေန႔စဥ ္ သံုးနာရီၾကာ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ား၊ မိနစ္ ရွစ္ဆယ္ၾကာ သခ်ၤာ 

သင္ၾကားပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ စနစ္က်ေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အႏုသုခုမပညာ  •  လိုအပ္ခ်က ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး John Argue

303-292-0463

uprepschool.org

2409 Arapahoe St. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 
 သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 358

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Clare Lundquist

303-329-8412

uprepschool.org

3230 E. 38th Ave. 

ခ်ာတာေက်ာင္း(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 234

ESL

ESL
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Success Express

Success Express

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 77% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 94% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန ္



WESTERLY CREEK
ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းရွ ိ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာ တိုုးတက္မႈႏွင္ ့
လူမႈဆက္ဆံေရးပိုုင္း ဖြ ံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈရွလိာေစရန္ႏွင္ ့ တစ္သက္တာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္ အစြမ္းကုန ္ ႀကိဳး 
ပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည ္ ျပည္နယ္၏ အဓိက စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့ ္
ကိုက္ညီ၍ ၎တြင ္စာေပပိုုင္း၊ ေန႔စဥ္သံုးသခ်ၤာ၊ TRACKS သိပၸ ံ ႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸတံို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳ (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ္  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •   

နည္းပညာ  •  Platoon သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္  •  သစံုတီံးဝိငုး္  •  စူးစမ္းေလ့လာေရး လင့ခ္ ္ •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း  •   

အဆင့္ဆင့္ အနီးကပ္ ေလ့လာျခင္း- အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ ဆုိင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jill Corcoran

720-424-3160

westerlycreek.dpsk12.org

8800 E. 28th Ave. 

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 716

ESL

WHITTIER
Whittier ေက်ာင္းကုိ 1883 ခုႏွစ္တြင ္ စတင ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဘက္ေဒသတြင ္ ေနထိုင္ေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကိ ု အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရးျဖင္ ့ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္ ့ အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Whittier ေက်ာင္းသည ္ ျပည္နယ္၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု အတိအက် လိုက္နာျပီး၊ 
သုေတသန လုပ္ရာတြင ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင္ ့ ဆန္းသစ္တိက်ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင္ ့
ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ Whittier ေက်ာင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က ္ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင္ ့
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုအသင့္ျဖစ္ေနေစေရး ျပင္ဆင္ေပးရန ္အတြက ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ေႏြရာသ ီ

ေက်ာင္းသ/ူသားအစီအစဥ ္ •  ဖတ္ရႈျခင္းဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jai Palmer

720-424-3040

whittier.dpsk12.org

2480 Downing St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 292
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Stapleton ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

Success Express

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 71% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 77% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



WYATT အကယ္ဒမ ီ
Wyatt အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစံခ်နိ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့
တိက်ေသခ်ာေသာ တာဝန္ယူမႈတို႔ျဖင္ ့ ေပါင္းစည္းထားေသာ သင္ၾကားေရး အသိုက္အဝန္းတစ္ခ ု ျဖစ္ပါသည္။ Wyatt 

အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ကေလးငယ္မ်ားဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက ္ အဆင့္ျမင့္စာေပ၊ သခၤ်ာႏွင္ ့
လူမႈေရးရာအရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု ျမွင့္တင္ေပးသည္ ့ အျပင ္ အားေကာင္းေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္ ့
ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ပညာသင ္ ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္က်င့္သံုးမႈမ်ားကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္ရြာအသိုက ္အဝန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီေအာင ္ေဆာင္ရြက္ထား ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  အႏုပညာ  •  ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေဆာင္မႈ  •  စာေပဖတ္ရႈေရး  •  

နည္းပညာ  •  စာေပကၽြမ္းက်င္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  •  စာလုံးေပါင္းၿပိဳင္ပြ ဲ  •  အရည္အေသြးျပပြ ဲ  •  အာရပ္ဘာသာစကား  •   

စပိန္ဘာသာစကား  •  အထူးတန္းမ်ား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

WILLIAM (BILL) ROBERTS
Bill Roberts ေက်ာင္းသည ္ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံ ုဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ ျပဳစ ုသင္ၾကားေပးေသာ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွ ိျပီး 
စိတ္ခ်လံုျခံဳ၍ တိုးတက္ေနေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသား မိဘမ်ားႏွင္ ့
ပူးေပါင္းကာ ယေန႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻတြင ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက ္ မရွမိျဖစ ္ လိုအပ္ေသာ အႏုပညာကိ ု
စူးစမ္းေလ့လာေစျခင္း၊ အမူအက်င့္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ဳးိေလ်ာ္ညီေအာင ္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစျခင္း 
စသည္ ့ဆန္းသစ ္တီထြင္အားေကာင္းသည္ ့ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •  အက  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား  •  ကြင္းဆင္း အေတြ႔အၾကဳမံ်ား (6-8)  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  STEAM ဓာတ္ခြခဲန္း  •  STEMConnect  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ 

အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Patricia Lea

720-424-2640

billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way 

6-8 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္

Stapleton မူလတန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ၊ 
Greater Park Hill/ Stapleton အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 947

ေက်ာင္းအုပ္မ်ား 
Kristina Riley 
Linda Roeske 

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

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

6-8 တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္
အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 406
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Success Express

Stapleton ေက်ာင္း 
အပ္ႏံွေရးနယ္ေျမ

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 43% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း
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ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL 
Academia Ana Marie Sandoval ေက်ာင္းသည ္ မတူကြ ဲျပားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက ္ တမူထူးျခားေသာ 

ႏွစ္မ်ဳးိသုံးဘာသာစကား Montessori မြန္တက္ဆိုရ ီပညာေရးကု ိသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 

ကေလးမ်ားကိ ု ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး စိတ္ဝင္စားေသာ တစ္သက္တာေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရံုသာမက၊ 
အျခားသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအား စိတ္ဝင္စား အသိအမွတ္ျပဳျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻတစ္ခုကိ ုတည္ေဆာက္လိုသူမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ လြတ္လပ္စြာစဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျပီး ယေန႔ကမာၻအေၾကာင္းကိ ု
သိရွနိားလည္ကာ အဂၤလိပ္ႏွင္ ့ စပိန္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင္ ့ သင္ၾကားေသာ ပညာေရးတြင္လည္း 
ေအာင္ျမင္ေစရန ္တြန္းအားေပးႏုငိ္မည့္ မွ်တျပီး အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရးကိ ုပိုု႔ခ် ေပးပါသည္။

စာရင္းေပးအပ္ႏွရံန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ မူလသုံးဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကုိ 2018 ခုနွစ္ ဖေဖာ္ဝါရီလ  
28 ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွလုိိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  ကာယပညာ အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း အႏုပညာ  •  

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  ဂီတ  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာလင့္ခ ္ •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BARNUM
Barnum မူလတန္းေက်ာင္းသည ္အထူးေကာင္းမြန္လာႏိုင္ သည့ ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Barnum တြင ္တစ္ေနကုန ္

အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရး (ECE ) ကို 5 တန္း အထ ိ စီစဥ္ထားေပးပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ STEM ၊ အက၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တက္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္၊ နည္းပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ မီဒီယာ၊ ျပဇာတ္၊ ကာယပညာ၊ ဂီတႏွင္ ့
အသင့္အတင္/့ အလယ္အလတ ္အထူးပညာေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  အက  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Araceli O’Clair

720-424-4370

sandoval.dpsk12.org

3655 Wyandot St. 

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 413

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Elizabeth Grabois

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

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 481

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုက္ညီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



BEACH COURT
မိမိတို႔သည ္ ေက်ာင္းသားတိုင္း အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင ္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ု
ရရွေိစရန္အတြက ္ တိက်ၾကပ္မတ္မႈရွ ိျပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီေသာ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈ အေျချပဳ ပညာေရး 
အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Beach Court ေက်ာင္းသည ္ စပိန္ဘာသာ စကားေျပာေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ၾကား ရာတြင ္ ကူညီေပးသကဲ့သုိ႔ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုးတြင ္

ဗဟုသုတႏွင္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွေိစရန္ မိခင္ဘာသာ စကားျဖင္ ့ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအပါအဝင ္ သခၤ်ာႏွင့ ္
စာေပဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း အထူး သင္ၾကားမႈမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အက  •   ႀကိဳးတပ္တူရိယာ  •  ဓမၼေတး  •  ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွေိသာ 

အေရးအသား  •  သခ်ၤာ  •  ေဂါက္သီးႏွင္ ့ေဘာလံုး  •  21 ရာစ ုစာသင္ဝိုင္း  •  SMART ဓါတ္ခြခဲန္း  •  STEMConnect  •  

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  အႏုပညာ အေလးထားမႈ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BROWN ႏုငိ္ငံတကာဆိုင္ရာ အကယ္ဒမီေက်ာင္း 
Brown ႏိုင္ငံတကာ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန ္

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးျပီး၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေပၚတြင္လည္း အေကာင္းျမင ္ အယူအဆ ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား ရွလိာေအာင ္

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

မူလတန္းသင္ၾကားေရး အစီအစဥ ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးအတြက ္

စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားေရး သာမက၊ လက္ေတြ႔ကမာၻႏွင္ ့ေလ်ာ္ညီေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ေစရန ္အထူးျပဳထားပါသည္။ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု စူးစမ္းေလ့လာၿပီး ျပည္နယ္၏ဘံုအဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ကိုက္ညွေိပးလွ်က ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္အားေကာင္းေသာပညာေရး ဆိုင္ရာ အဓိကသင္ရိုးညြန္းတမ္းတစ္ခုကိ ုပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  စာၾကည့္တုိက္ ပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ  •  အရွန္ိျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သူ  •   ႏိင္ုငံတကာ ဝိဇၨာ -သိပၸတံန္း  •  စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

စာေရးသားျခင္းမ်ား သင္ၾကားေရး  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  Indian 

အင္ဒးီယန္း အေလးေပးမႈ  •  အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ဆုိင္ ရာ ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Leah Schultz-Bartlett

720-424-9470

beachcourt.dpsk12.org

4950 Beach Court 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 304

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Susan Williams

720-424-9250

brown.dpsk12.org

2550 Lowell Blvd. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 648

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

TNLI

59

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 61% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



BRYANT-WEBSTER ဘာသာႏွစ္မ်ဳးိသုံး ECE-8 ေက်ာင္း
Bryant-Webster ဘာသာႏွစ္မ်ဳးိသုံး ECE-8 ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိနားလည္တတ ္

ကၽြမ္းေစရန္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အတြက ္အသင့္ျဖစ္လာေစရန ္စီစဥ္ထားေသာ အထူးၾကပ္မတ ္ ၿပီး 
စံႏႈန္းစံညြန္းမ်ားကိုအေျခခံထားသည္ ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္

ကေလးဘက္စံုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးကိ ု အေလးထားသျဖင္ ့ အစဥ္အလာႀကီးမားၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ကိ ု
ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သင္ၾကားေပးပါသည္။

စာရင္းေပးအပ္ႏွရံန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ မူလသုံးဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကုိ 2018 ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
28 ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွလုိိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  စပိန္ ဘာသာ အေမြအႏွစ ္အဆင့္လုိက ္

စာေပေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး ဂီတ  •  အုပ္စုငယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

အေျချပဳ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  နည္းပညာ  •  Wilson စာဖတ္ျခင္းစနစ ္ •  သိပၸပံြေဲတာ ္ •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

TNLI နယ္ေျမ အလယ္တန္းေက်ာင္း 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CENTENNIAL 
Centennial ေက်ာင္းသည္ စာသင္ခန္းတြင္း အဆင့္ျမင္ ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိ ုတက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ပါဝင္ေစ ျခင္းျဖင္ ့
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိ ုစိတ္အားထက္သန္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အထူးေလ့က်င္ ့သင္ၾကားေပးေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ Centennial ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု လက္ေတြ႔ ကမာၻမ ွ လူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင္ ့
ခ်တိ္ဆက္ေပးျပီး ၎တို႔၏ ဝန္းက်င္ကမၻာကိုလည္း အေလးထား အက်ဳးိျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
တြန္းအားေပးသည့္စီမံကိန္းမ်ားကိ ု အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ Centennial တြင္ရွေိသာ ဆရာ/မမ်ားမ ွ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မွာ ေလးစားမႈႏွင္ ့ တာဝန္ယူမႈ ရွေိရး၊ အဖြ ဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့ အက် ိဳးျပဳ 
လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းတို႔ကိ ုပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္အျပင ္ကၽြမ္းက်င္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ေျမာက္ေရး/ စာၾကည့္တုိက္  •   

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ လင္ခ့ ္ •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးဆုိင္ရာ 

သင္ၾကားေရး  •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးႏွင့္ Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jose Martinez

720-424-9170

bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St. 

Magnet ေက်ာင္း 

6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း 
အလယ္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 431

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Laura Munro

720-424-8900

centennial.dpsk12.org

4665 Raleigh St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 496

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး

60

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



GREENLEE ရွ ိ အရည္အခ်င္း ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စင္တာ
အရည္အခ်င္းဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စင္တာ (CTD) မွ အရည္အခ်င္း ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပံုစံကိ ု
အေျခခံ၍ ၾကပ္မတ္ၿပီး စံႏႈန္းစံညြန္းမ်ားကုိ အေျခခံထားသည္ ့ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိ ု ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသား/
သူ၏ပညာေရးအစီအစဥ္အတြင္း ပင္ကိုယ္စြမ္း ရည္မ်ားကိ ု အေစာပိုင္းတြင ္ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည ္ မိမိကိုယ္ကိ ု
ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင္ ့ တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ပညာသင္ၾကားေရးအတြက ္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား 
တိုးတက္လာသည့္အျပင ္ ေနာက္ဆံုးတြင ္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွလိာရန ္ ဦးတည္ေနပါသည္။ CTD တြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္

အရည္အခ်င္းခြ ဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း အတြက္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ ပညာေရးဌာန၏စံသတ္မွတ္ခ်က ္ မ်ားအျပင ္

တိုင္းတာမႈေပါင္းစံုကိ ု ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစီ၏ပင္ကိုယ္စြမ္းရည ္မ်ားကိ ုအေျခခံ၍ 

သတ္မွတ္ထားေသာပင္ကိုယ္စြမ္းရည ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုေပးကမ္းပါသည္။ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္တုိးတက္ေရး
က႑မ်ားတြင္ လူမႈဘာသာရပ ္ မ်ား၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸႏံွင့္ နည္းပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ဘာသာစကား၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊ 
အႏုပညာႏွင္ ့အားကစား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ား အေလးေပးမႈ  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္း အသစ္
 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sheldon Reynolds

720-424-6800

1150 Lipan St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 335

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI (2-5)

61

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



62

“ယဥ္ေက်းမႈအားလံုးကိ ုဤေနရာမ ွ
ႀကိဳဆိုပါသည္။ မတူကြ ဲျပားမႈကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔က 
လက္ကမ္း ဆီးႀကိဳပါသည္!”



CHELTENHAM
Cheltenham မူလတန္းေက်ာင္း၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းႏွင္ ့ဘဝခရီးတုိ႔တြင ္ဂုဏ္သိကၡာရွရိွရိပ္တည္ႏုငိ္ေစရန ္လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၊ လူမႈဉာဏ ္

ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ကာယ ၾကံ့ခုိင္မႈ၊ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ ဂုဏ္ယူမႈ တို႔ျမင့္မားေစရန ္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွသိည္။ ဂုဏ္သိကၡာ (PRIDE) 

ဆုိသည္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကုိယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား အေလးထားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့ သင္ၾကားေရးတြင ္ ခ်တိ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိ ု ဆုိလုိသည္။ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအေနျဖင္ ့ 21 ရာစုအတြက ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာသင္ၾကားမႈမ်ားကိ ု အထူးၾကပ္မတ ္ ျပင္းထန္သည္ ့
အဆင့္အတန္းမ်ားျဖင္ ့သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  စာၾကည့္တုိက္  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

COLFAX
Colfax မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကိ ုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္မားေသာ အက်ဳးိျပဳႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္းသား 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျဖင္ ့ ပံ့ပိုးထားကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးကိ ု ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ 

ေက်ာင္းပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳကု ိ ေပးအပ္လွ်က ္ ရွပိါသည္။ 1887 ခုႏွစ္မွစတင္၍ Colfax သည ္ သင့္ကေလးအတြက ္

အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္စရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အျဖစ ္ရွေိနခဲ့ျပီး၊ ဆက္လက္၍လည္း တည္ရွေိနမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ Colfax 

မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္း ေသာ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ရွသိည္ ့ မတူကြ ဲျပားစြာေနထိုင ္ ေသာ 

ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခ ုျဖစ္သည္။

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

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  အက  •  စာၾကည့္တိုက ္ •   အိမ္နီးခ်င္း စင္တာ  •  

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  ပြင့္လင္းေသာကမာၻသင္ၾကားေရး  •  နည္းပညာအေလးထားမႈ  •  သခ်ၤာဘာသာႏွင္ ့

အဖတ္ဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Felicia Manzanares

720-424-8810

cheltenham.dpsk12.org

1580 Julian St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 406

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sandra Berumen

720-424-8740

colfax.dpsk12.org

1526 Tennyson St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 322

TNLI

TNLI

63

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ 53% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 74% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္း



COLUMBIAN
Columbian မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ မိသားစုမ်ား ပညာတတ ္ လူတန္းစားမ်ား ရပ္တည္လ္ိိုုရာ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာအားလုံးတြင ္ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင္ ့ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစမည္ ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ ္ အက်ဳးိျပဳသင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိ ု
ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွပိါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုအႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင္ ့နည္းပညာသင္တန္းမ်ား 
ပိုု႔ခ်လွ်က္ရွပိါသည္။

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

အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အရွန္ိ ျမွင့္တက္လာေသာ စာဖတ္သူ  •  Light Sail 

စာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္  •  ေက်ာင္းသူ/သားဦးေဆာင္မႈ  •  ေက်ာင္းခ်န္ိေနာက္ပိုုင္း အခမ္းအနားပြ ဲ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

Renaissance သင္ၾကားေရး ပုစံ ံ •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ ဆုိင္ရာ 

စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

COWELL
မိမိတို႔၏ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု တစ္ေက်ာင္းလံုးတြင ္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွေိသာ ဆရာမ်ားက 

တသမတ္တည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ရွပိါသည္။ Cowell ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိ ု ၎တို႔၏ 

မိခင္ဘာသာစကားျဖင္ ့ စတင္ေလ့လာေစျပီး မူလတန္း ပညာေရး အဆင့္မ်ားအတြင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားအား 
တျဖည္းျဖည္း ကုူးေျပာင္းေလ့လာရသည့္မိခင္ဘာသာစကားမ ွ ကူးေျပာင္းေလ့လာသင္ၾကားမႈပံုစ ံ (TNLI) ကုိအသုံးျပဳ၍ 

ေလ့က်င္ ့သင္ၾကားေပးလွ်က ္ရွပိါသည္။ VH1 မွ ေပးအပ္ေသာ တီးဝိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အစပ်ဳးိ အငယ္တန္းတီးဝုိင္းမ ွ

အဆင့္ျမင့္တန္း မ်ားထိေပါင္းစည္းႏိုုင္္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အနာဂတ္သင္ၾကားမႈ အား 
ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက ္၎တို႔ကိ ုျပင္ဆင္ေပးမည္ဟ ုသႏၷဌိာန္ခ်ထားပါသည္။

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

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  စာေပႏွင့္ သခၤ်ာဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  •   

ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  21 ရာစု သင္ၾကားေရးစင္တာ  •   ႏွစ္စဥ္ စြမ္းရည္ျပပြ ဲ  •  ျပဇာတ္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာလင့္ခ္  •  

ေက်ာင္းျပဇာတ္  •  SCORES ေဘာလံုး  •  အငယ္တန္း အစပ်ဳ ိး တီးဝိုင္း  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jenifer Rouse

720-424-8580

columbian.dpsk12.org

2925 W. 40th Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 284

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Shayley Levensalor

720-424-8300

cowell.dpsk12.org

4540 W. 10th Ave. 
 
သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 415

TNLI

TNLI
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 41% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္း 

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုက္ညီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



FAIRMONT ရွ ိ DCIS 
Fairmont တြင္ရွေိသာ ဒင္းဗားႏုငိ္ငံတကာ ပညာေရး စင္တာ (DCIS) သည ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကမာၻႏွင္ ့
ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရွေိစရန ္ မူလတန္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ရွပိါသည္။ ကမာၻႏွင္ ့ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ အဓိကက႑ 4 ရပ္ 
ရွပိါသည္။ ႏိုင္္ငံတကာ ေလ့လာေရး၊ နယ္ပယ္ေလးရပ ္ျဖစ္ေသာ ကမာၻကိ ုစူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကိ ုနားလည ္

သေဘာ ေပါက္ျခင္းႏွင့္ ခ်နိ္ဆျခင္း၊ အေတြးအေခၚမ်ား ဆက္စပ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ ့အခ်က ္ေလးခ်က္သည ္

မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္ႏွင့ ္ ျပည္နယ္တို႔မ ွ စစ္ေသာ စာေမးပြမဲ်ားတြင ္ ျမင့္မားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရမွတ္မ်ားကိ ု
ရရွေိစပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသင္ၾကားေရး စီမံခ်က္မ်ား  •  စာၾကည့္တုိက္ေရးရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  •  ဂီတ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  ႏုငိ္ငံတကာအေလးထားမႈ  •  

Indian အင္ဒီးယန္း အေလးေပးမႈ  •  ဘက္စံ ုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးႏွင္ ့Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

EAGLETON
စာေပတတ္ေျမာက္ျခင္းသည ္ Eagleton ေက်ာင္းတြင ္ ဦးစားေပး ကိစၥျဖစ္သည-္ ကေလးမ်ားကိ ု ျပည့္ဝသည္ ့ စာဖတ္သူ၊ 
စာေရးသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔က ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန ္ သႏၷဌိာန္ခ်ထားပါသည္။ ထို႔အျပင ္

ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ စဥ္ဆက္မျပတ ္ တိုုးတက္မႈရွေိစေသာ သခ်ၤာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိ ု ေလ့လာ 

သင္ယူေနသူမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္ဝေစရန္ အကူးအေျပာင္းတြင ္ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ၾကား ေပးေသာ အစီအစဥ ္

(TNLI) စသည္တို႔ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ပါသည္။ Eagleton သည ္ Stanley ျဗိတိသွ် မူလတန္းဆရာျဖစ ္ ျပင္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္ႏွင္ ့ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ စာသင္ခန္း အမ်ားစုတြင ္ႀကီးၾကပ္သူဆရာတစ္ဦးစီႏွင္ ့အတ ူအခ်နိ္ျပည္ ့အလုပ္သင္မ်ားစြာ 

ခန္႔အပ္ထားရွပိါသည္။

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

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စဥ္းစားေတြးေခၚေရး ေျမပံုမ်ား  •   အစမွ စတင္ေရးသားျခင္း  •   

21 ရာစ ုသင္ၾကားေရးစင္တာ  •  Denver SCORES  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  Girls, Inc.  •  ဥယ်ာဥ္ၿခ ံ

စိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင္ ့အစာအာဟာရ တိုက္ေကၽြးေရး  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္(K-5)

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Vanessa Acevedo

720-424-7620

dcisfairmont.dpsk12.org

520 W. Third Ave. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 492

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Lee Rains Thomas

720-424-7930

eagleton.dpsk12.org

880 Hooker St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 417

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI
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ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 51% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



EDISON
Edison မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင္ ့ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာပညာေရးတို႔ျဖင္ ့
ကေလးမ်ားဘက္စံ ု ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွေိသာ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုုင္ရာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခ ု

ျဖစ္ေအာင ္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က ္ ရွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကေလးမ်ားအတြက2္1-ရာစုႏွစ္တြင ္ လိုအပ္ေသာ က်ဳးိေၾကာင္း 
စဥ္းစားျခင္းႏွင္ ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စုေဆာင္းမႈ အတတ္ပညာ၊ မိမိကိုယ္ကိ ု
ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းႏွင္ ့ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း/ ဆန္းသစ ္ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း စေသာ 

အရည္အေသြးမ်ား ရရွႏုိငိ္ေစရန ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးစီ၏ မတူညီေသာ သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုစီစဥ ္ေရးဆြထဲားပါသည္။ 

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  အရွနိ္ 

ျမွင့္တက္လာေသာ စာဖတ္သ ူ •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  STEMConnect  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - 

အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္(K-5) 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FAIRVIEW
Fairview မူလတန္းေက်ာင္းမွ ထူးကသဲာလြန္ၿပီး အစဥ္အလာ အေလးထားေသာ သင္ရုိးညြန္းတမ္းကုိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ကုိ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဓိက သင္ခန္းစာမ်ား၊ 
အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ တုိ႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈကုိ 

အထူး ဂရုျပဳ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ/မမ်ားကုိ ထားရွပိါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မ်ားသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ရင္းရင္းႏွ ီးႏွ ီး ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားမွလည္း အက်ဳ ိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွနုိိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - အလယ္တန္းႏွင့ ္မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- ဆယ္လ ီဝိႈက္ေလာ့ခ ္ 

(Sally Whitelock) 

720-424-7780

edison.dpsk12.org

3350 Quitman St. 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 567

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Antoinette Hudson

720-424-7540

fairview.dpsk12.org

2715 W. 11th Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 236

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ESL
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



NEWLON
Newlon ေက်ာင္းမွာ အကူးအေျပာင္းကာလတြင ္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင္ ့ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ(TNLI) 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ယင္းေက်ာင္းတြင ္ စပိန္ဘာသာ စကားေျပာဆိုသူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္

အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာရာတြင ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ ့ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ရရွႏိိုင္ပါသည္။ Newlon 

ေက်ာင္းအေနႏွင္ ့ သိသိသာသာကြ ဲျပားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရသည့္အတြက ္

ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေနပါသည္။ ယခုအခ်နိ္တြင္ ေက်ာင္း၌ ဘာသာစကား ငါးမ်ဳးိ ေျပာၾကားလွ်က္ရွပိါသည္။ Newlon 

ေက်ာင္းသည ္ 21-ရာစ ု သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခ ု ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင္ ့
မိသားစုမ်ားကိ ုေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း တစ္ပတ္လွ်င ္12 နာရီၾကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနပါသည္။ 

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

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  သိပၸ ံ  •  နည္းပညာ  •  အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာရန ္

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင္ ့ကူညီေရး (PBIS)  •  ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ  •  21 ရာစ ုသင္ၾကားေရးစင္တာ  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ မူႀကိဳတန္းမွ ငါးတန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကုိ ေလးႏွစ္တာသင္ၾကားရသည့္ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ 

ဘဝခရီးလမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွရိန္အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ ထားေသာပညာေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ 

တုိးတက္လာေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ေထာက္ပ့ံေပးထား သည္ ့အကူအညီတုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းၿပီး 
အထူးၾကပ္မတ္ေပးေသာပညာေရး မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏စံဓေလ့စရုိက္သည္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအား ဘဝတြင္ ၎တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာနယ္ပါယ္မ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွေိစရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။ RMP သည္ 

ဒင္းဗားတြင္ ထိပ္တန္းကစြမ္းေဆာင္ေနသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ ဆရာ/မမ်ား၏ PARCC 

တုိးတက္မႈျပ အမွတ္မ်ား သည္ DPS ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ တစ္ပန္းသာေနသျဖင့္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ကုိ ကိလုိုရာဒိ ု ျပည္နယ္ 

အစုိးရေက်ာင္းမ်ား အားလုံး၏ ထိပ္တန္း ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွေိအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  နည္းပညာ  •  တန္ဖုိးထားမႈမ်ား အေလးထား  •   သိပၸ ံ  •  အထူးအေလးထား 

ဆုံးျဖတ္ရမည့္အရာမ်ား (အျခား RMP ေက်ာင္းဝင္းမ်ား၌ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ ဂီတ၊ အက၊ အႏုပညာ)

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္း အသစ္

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Rob Beam

720-424-5150

newlon.dpsk12.org

361 Vrain St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 492

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sara Carlson

720-464-3550

rockymountainprep.org

3752 Tennyson St. 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 480
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ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



HORACE MANN ရွ ိ TREVISTA 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ ပညာေရး ထူးျခားေကာင္းမြန္လာေရး၊ ကေလးငယ္မ်ားကိ ု
ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးေရးႏွင္ ့ကေလးဗဟိုျပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစေရး စသည္တို႔အတြက ္တမူထူးျခားသည္ ့ပညာေရးဆိုင္ရာ 

စံနမူနာ တစ္ခုကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Trevista တြင ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္မိသားစ ု ကူညီဆက္ဆံေရး အစီအစဥ ္

ရွသိည့္အျပင ္ပညာ သင္ၾကားရာတြင ္အေတာ္ဆံုး ဆရာ/မမ်ားရွပိါသျဖင္ ့ပညာေရး ျမင့္မားေသာ၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ 
တစိုက္မတ္မတ ္ သင္ၾကားေပးသည္ ့ ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက ္ ေပးၾကပါသည္။ နည္းပညာဆိုသည္မွာ 

အျပန္အလွန္အက် ိဳးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးလွ်င ္

နည္းပညာစက္ပစၥည္းတစ္လံုးစီခန္႔ အခ်ဳးိက်စနစ္ျဖင္ ့ေပါင္းစပ ္သင္ၾကားေရးျဖစ္သည္။

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

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

VALDEZ
Valdez ေက်ာင္းရွ ိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖင္ ့ သင္ၾကားေပးေသာအစီအစဥ္သည ္ အေျခခံအားျဖင္ ့ မတူညီေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးကိ ု အဂၤလိပ္ႏွင္ ့ စပိန္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိလံုး ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစျခင္း၊ 
မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင္ ့ပါဝင္ဆင္ႏြ ဲျခင္းမ်ားျဖင္ ့ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင ္ထူး
ကဲသာလြန္သည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွရိန္ ၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ားကိ ု သိရွနိားလည္ေစေအာင ္ အေထာက္အကူျပဳ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

စာရင္းေပးအပ္ႏွရံန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ မူလသုံးဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကုိ 2018 ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  
28 ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွလုိိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသံုး 

အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စူးစမ္းေလ့လာေရးဆိုင္ရာလင့္ခ္  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  သင္ၾကားပိုု႔ခ်မႈ  •  

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳ ိး  •  Montessori မြန္တက္ဆုိရီ ပညာေရး  •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆုိင္ရာ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ (ECE-K) 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jesus Rodriguez

720-423-9800

trevista.dpsk12.org

4130 Navajo St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း  

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 400

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Buckley

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

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 412

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး

ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 74% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 86% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



Asbury

Bradley ႏို င္ငံတကာဆုိင္ရာေက်ာင္း

Bromwell

Carson

Cory

Creativity Challenge Community 
(ဆန္းသစ္တီထြင္ႏို င္စ ြမ္းဆုိင္ရာ  စိန္ေခၚေရး 
လူမႈအသုိက္အဝန္း)

ဒင္္းဗား  စိမ္းလန္းစိုေျပေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗား  ဘာသာစကား  သင္ၾကားေရးေက်ာင္း

Ellis

Highline အေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ  အကယ္ဒမီ

Holm 

Joe Shoemaker ေက်ာင္း

Lincoln

Lowry

McKinley-Thatcher

McMeen

Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း Creekside

Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

Stephen Knight အေစာပုိင္း 
ကေလးပညာေရး  စင္တာ

University Park  

အေရွ႔ေတာင္ေဒသ
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ASBURY
Asbury ေက်ာင္းတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိ ု စံႏႈန္းႏွင့္အည ီ ပို႔ခ်သည့္အျပင ္ နည္းပညာ၊ ဂီတ၊ အျမင္ပိုင္းအႏုပညာႏွင္ ့
Simithsonian သိပၸအံစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က ္ ရွသိည္။ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားက 

စာဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ အုပ္စုလိုက ္ သင္ယူျခင္းမ်ားကိ ု အဓိကထား၍ သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ရွသိည္။ အေျခခံအဆင့္ထက ္

ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ကေလးျဖစ္ေစ၊ နိမ့္က်ေနသည့္ကေလးျဖစ္ေစ မည္သည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ဳးိမဆိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက ္ 3-4 ႏွစ္ အရြယ္ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ေစာစီးစြာ 

ကေလးဘဝပညာေရးအစီအစဥ္ကိ ုအေစာပုိင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ Stephen Knight စင္တာတြင ္သင္ယ ူႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  က်န္းမာေရး/ႀက့ံခုိင္ေရး  •  အေျပးၿပိဳင္အသင္း  •  

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ခ်က္ျပဳတ္နည္း  •  တူရိယာေတးဂီတ  •  နည္းပညာ  •  အဆုိပုိင္းဆုိင္ရာဂီတ  •  

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳအမူ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အကူအညီ (PBIS)  •  စုိက္ပ် ိဳးသူမ်ား 

တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ေသာေစ်း  •  ဥယ်ာဥ္ၿခံ စုိက္ပ် ိဳးေရး  •  ေက်ာင္းခ်န္ိမတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်န္ိျပင္ပ YMCA  •  

ေက်ာင္း၌ အသုံးျပဳပစၥည္း သန္႔စင္ေရး  •  စပိန္ ဘာသာစကား  •   က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - 

အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္း အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါ ဆုိင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

BRADLEY ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာေက်ာင္း
Bradley ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ ွ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဝိဇၨာ-သိပၸမံူလတန္းပညာသင္ႏွစ္မ်ားအစီအစဥ္ကိ ု
သင္ၾကားေပးပါသည္။ Bradley ေက်ာင္းသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ အနာဂတ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက ္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားကိ ု ခိုင္မာတိက်ေသာ 21-ရာစ ု သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိ ု သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ Bradley ေက်ာင္း၏ 

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ပညာေရးေအာင ္ ျမင္မႈမ်ား၏အေပၚဆံုးစာရင္းမွာ coloradoschoolgrades.com မွ 
ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလုံးတြင ္ "A" အဆင့္ရွေိက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အျဖစ ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေမးခြန္းေမးႏိုင္ၿပီး အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္လာကာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကိ ု
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန ္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •   

နည္းပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အလယ္တန္း အဆင္ ့

ထိေရာက္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့Model 1 စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Paemela Kirt

720-424-9750

asbury.dpsk12.org

1320 E. Asbury Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 361

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Stephen Wera

720-424-9468

bradley.dpsk12.org

3051 S. Elm St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 584

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ESL
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ 53% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



BROMWELL
Bromwell မူလတန္းေက်ာင္းသည္ Cherry Creek ေျမာက္ဘက္၏ ဗဟိုခ်က္မတြင ္ တည္ရွ ိျပီး ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား၍ 

အျပာေရာင ္ဖဲျပားဆုကုိ ရရွထိားေသာ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင္ ့
မိသားစုမ်ားကိ ုႏိုးၾကား တက္ႂကြမႈႏွင္ ့ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုသင္ၾကားေပးပါသည္။ ပညာသင္ယူသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္ဝေစေရး အတြက ္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျပီး နားလည္လြယ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင္ ့
ပညာေရးဆိုင္ရာ အျမင့္မားဆံုး ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင္ ့ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင ္ အျပည့္အဝ အေထာက္အက ူ ျပဳပါဝင္လာရန ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က ္ရွပိါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ 21-ရာစုႏွင့္ လိုက္ဖက္သည္ ့စာသင္ခန္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးျပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ေကာင္းလာေစရန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား အားေကာင္း လာေစရန္၊ အေၾကာင္းအက်ဳးိ 
ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစရန္၊ စူးစမ္းရွာေဖြျပီး ျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရွင္းလာႏိုင္ေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ္  •  

စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အက  •  နည္းပညာ  •  အသိဉာဏ ္ႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CARSON
Carson မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ သမားရုိးက်ပညာေရး စာသင္ခန္းမ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ားႏွင္ ့ အၾကားအာရံ ု အခက္အခဲ 
ရွသိူမ်ားအတြက္အၾကား၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ အလံုးစံ ု ဆက္သြယ္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား၊ ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့
ပါရမီရွင္မ်ားအတြက ္စာသင္ခန္းမ်ားအပါအဝင္ ထင္ရွားေသာ အစီအစဥ ္3 ခု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 
"ေရာေႏွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး" လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမ ွ တဆင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန ္

ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဝင္ဆန္႔ႏုငိ္ရန္အတြက ္အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရွပိါသည္။

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတႏွင္ ့ျပဇာတ ္ •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  

စာၾကည့္တုိက ္ •  အက  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရး ဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •   ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မီႏွင္ ့ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း အသိပညာ 

ႂကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္မ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  နားမၾကား သူမ်ားႏွင္ ့အၾကားအာရု ံ

အခက္အခဲရွသိူမ်ား စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္(ECE-5) 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Andrew Hodges

720-424-9330

bromwell.dpsk12.org

2500 E. Fourth Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 325

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Anne Larkin

720-424-9090

carson.dpsk12.org

5420 E. First Ave. 

2 တန္းမ ွ5 တန္းအထိရွေိသာ ပါရမီရွင္ႏွင္ ့
လူရည္ခၽြန္ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားအတြက ္ 

Magnet ေက်ာင္း 
(Lowry ရွ ိ 1 တန္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 458

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 68% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



CORY
Cory မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွသူိမ်ားႏွင့္ 

ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ 1တန္းမွ 5 တန္းအထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေနေသာ Magnet ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ 

3 ႏွစ္မွ 5 ႏွစ္အရြယ္ရွ ိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိ Stephen Knight 

အေစာပုိင္းပညာေရး စင္တာတြင္ သင္ၾကားႏိင္ုပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ဘဝတစ္သက္တာသင္ၾကားေရးကုိ အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ျပီး ကၽြႏုပ္္တို႔၏ Cory Creed ေက်ာင္းမွတဆင့္ အက်ဳ ိးျပဳ ေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈပံုစံတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ မိဘမ်ား ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္းသည္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိပညာႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  အဆင့္ျမင္ ့ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY 
(ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚေရး လူမႈအသိုက္အဝန္း)
ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚေရး လူမႈအသိုက္အဝန္း (C3) သည္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကိ ု
အခ်နိ္ေပးေလ့လာေစျခင္းႏွင္ ့ကမာၻႀကီးကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာသင္ခန္းသဖြယ ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္ ့လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင္ ့မိတ္ဖ
က္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ ကေလးငယ္မ်ား၏ စူးစမ္းရွာေဖြလိုေသာစိတ္ကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္21- ရာစ ုကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင ္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ရန္အတြက ္လိုအပ္ေသာဆန္းသစ္
တီထြင္လိုသည့္စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားကိ ုေမြးျမဴေနစဥ ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္ေသာဗဟုသုတမ်ားကိ ုေလ့က်င့္သင္ယူေန ၾကပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဒင္းဗားအႏုပညာျပတိုက္၊ ေငြေၾကးပညာေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန ္

လူငယ္လူရြည္မ်ားစင္တာ၊ Denver Center Theatre အကယ္ဒမီ၊ Clyfford Still ျပတိုက္၊ ဒင္းဗားရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္မ်ား၊ 

ကိုလိုရာဒိုသမိုင္းႏွင္ ့ဒင္းဗား သဘာဝႏွင္ ့သိပၸ ံျပတိုက ္ •  STEMConnect  •  အႏုပညာအေလးထားမႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Liz Tencate

720-424-8380

cory.dpsk12.org

1550 S. Steele St. 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အတြက ္Magnet ေက်ာင္း
သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 1တန္းမ ွ5 တန္း
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 378

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Julia Shepherd

720-424-0630

c3.dpsk12.org

1551 N. Lima St. 
 
ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 289

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 80% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 92% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



ဒင္္းဗား စိမ္းလန္းစုိေျပေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗား စိမ္းလန္းစိုေျပေရးေက်ာင္းသည ္ အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္ရွ ိ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး 
ေရရွည္တည္တံ့ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု အထူးအေလးထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအားလံုးအဆင္ျမင္ ့ ေအာင္ျမန္ရန္အတြက ္ စီစဥ္ထားသည္ ့ စာေတြ႔ထက ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း 
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ အနာဂတ္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ရန ္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့တိုးတက္မႈအထြတ္အထိပ္သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ရွခိဲ့ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  

ေယာဂ  •  စူးစမ့္ေလ့လာမႈ (သခ်ၤာ)  •  စာဖတ္သူႏွင္ ့စာေရးသ ူေဆြးေႏြးပြ ဲ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာလင့္ခ ္ •  

စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရး  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - 

အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင္ ့မူလတန္းအဆင္ ့အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဦးေဆာင ္မိတ္ဖက္မ်ား- 
Frank Coyne

Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720- 424- 7480

denvergreenschool.com

6700 E. Virginia Ave. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 537

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

73

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 76% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



ELLIS
Ellis မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကြ ဲျပားျခားနားလွေသာ လူမႈ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ လာေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု
အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးမ ွငါးတန္းအထ ိသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ထူးခၽြန္ျပီး 
ဆုမ်ားရရွထိားေသာ ဆရာ/မမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ ဓါတ္ခြခဲန္းမ်ားႏွင္ ့ စာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ အက်ဳးိေက်းဇူး 
ခံစားႏိုင္ၾကမည ္ျဖစ္သည္။ တစ္ကိုယ္ေရ ေအာင္ျမင္မႈ အေၾကာင္းခံေက်ာင္းႏွင္ ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေနေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အျဖစ ္ အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရပါသည္။ ထို႔အတြက ္ Ellis ေက်ာင္းအေနႏွင္ ့ အေကာင္းဆံုးေသာ 

အမူအက်င္ ့ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိအာင ္ စဥ္ဆက္မျပတ ္ ဖန္တီးသြားရန ္ သႏၷဌိာန ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက ္

ေနပါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အက  •  အႏုပညာ  •  နည္းပညာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

အလယ္တန္းအဆင္ ့လက္ေတြ႔က်ေသာ ဘာသာစကား စီမံေဆာင္ရြက္ေရး၊ လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိျဖည့္ဆည္းေပးသည္ ့

အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဒင္းဗား ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးေက်ာင္း
သင့္ကေလးသည ္တရုတ ္သို႔မဟုတ ္စပိန္ဘာသာစကားျဖင္ ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကိ ုစိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္စြာ 

ဖန္တီးေျပာျပေနသည္ကိ ု စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကေလးသည ္ အရြယ္ေရာက္လာျပီးေနာက ္ ႏုငိ္ငံတကာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွ ိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည္ ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကိ ု လုပ္ကိုင္ေနျပီး 
လုပ္ငန္းအပ္သူတစ္ဦးႏွင္ ့ စကားေျပာျခင္း၊ အေရးပါေသာ ကမာၻ႔ေရးရာကိစၥမ်ားကိ ု တရုတ ္ သို႔မဟုတ ္ စပိန္ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳ၍ ကူညီေပးေနျခင္းကိ ု စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒင္းဗားဘာသာစကားေက်ာင္းတြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္

တိုးတက္ေရးႏွင္ ့ သက္ေသျပဘာသာစကား အစီအစဥ ္ တစ္ခုျဖင္ ့ တရုတ ္ သို႔မဟုတ ္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကိ ု
သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ 

ဒုတိယတန္းႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အပ္ႏွရံာတြင္ ဘာသာစကား စစ္ေဆးမႈလိုအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  

ဂီတ  •  ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား  •  နည္းပညာ  •  STEM  •  စက္ရုက္ထီထြင္ေရးပညာ  •  ဂီတဇာတ္ရံ ု •  

 တူရိယာေတးဂီတ  •  အႏုုသုုခုုမပညာ လက္ရာေကာင္း  •  ႏိုင္ငံတကာ အေလးထားမႈ  •  ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathy Benzel

West Campus (K-2)-  
303-777-0544
200 S. University Blvd. 

East Campus (3-8)-  
303-557-0852
451 
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org 
 
ခ်ာတာ(ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 736

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jody Cohn

720-424-7700

ellis.dpsk12.org

1651 S. Dahlia St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 461

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

74

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 64% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



HIGHLINE အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသ အကယ္ဒမီ
Highline အကယ္ဒမီ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း) သည ္ ပညာေရး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားထူးခၽြန ္

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက ္ အတူတကြ ႀကိဳးစားအားထုတ ္ ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ 
အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားျခားနား၍ မွ်တေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု အျဖစ္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးရန္ တည္႐ွေိနပါသည္။ Highline 

အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ဘက္စံုထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးမ်ားကိ ုအဓိကအေလး ထားေသာ 

ဘက္စံုဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္တမ္း တစ္ခုျပဌာန္းထားသည္ ့ DPS အခမဲ့ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 
တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြး ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈတို႔ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ။

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

REACH စာရိတၱပညာေရး  •  နည္းပညာ  •  အၾကံေပးေရးႏွင္ ့စာၾကည့္တိုက ္ •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  စာေပ၊ သခ်ၤာႏွင္ ့စပိန္ဘာသာရပ္မ်ား (6-8) တြင ္အဖြ ဲ႔လိုက္စြမ္းေဆာင္မႈ  •  လိုအပ္ခ်က ္

အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
 

HOLM 
ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကေလးငယ္မ်ားကိ ု တန္ဖုိးထား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္

အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမ ွငါးတန္းထ ိေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
တြင ္အရည္အေသြးျမင္ ့စာေပမ်ားကိ ုေန႔စဥ္ဖတ္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင္ ့အုပ္စုမ်ားဖြ ဲ႔၍ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သီးသန္႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ု
သင္ၾကားေပးျခင္း အပါအဝင ္သုုံးနာရ ီစာေပပုိ႔ခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင ္ပါသည္။ အတန္းတိုင္း၌ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိ ုအဂၤလိပ္၊ စပိန္ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင္ ့ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ Holm တြင္ နည္းပညာအေၾကာင္းကိ ုအခိုင္အမာအေလးထား ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူလတန္းေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားေျပာ မူလတန္းေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားေျပာ အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  ကာယပညာ  •  တူရိယာသုံးဂီတ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  

ေက်ာင္းမတက္မီႏွင္ ့ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္း နယ္ေျမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ YMCA  •  က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sarah Verni-Lau

303-759-7808

highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 526

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး James Metcalfe

720-424-6350

holm.dpsk12.org

3185 S. Willow Court 

ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ  

သူငယ္တန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 492

ESL

အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ

ESL

75

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 54% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 84% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



LINCOLN
Lincoln မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေနာက္ပုိင္း ဝါရွင္တန ္ပန္းျခ ံပတ္ဝန္းက်င္တြင ္တည္ရွသိည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္သူငယ္တန္းမ ွ

ငါး တန္းအထိသမားရိုးက် အစီအစဥ္ႏွင္ ့ Montessori မြန္တက္ဆိုရ ီ အစီအစဥ္တစ္ခုကိ ု ECE မွ ေျခာက္တန္းအထ ိ

ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွသိည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဆရာ/မမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု စံထားေလာက္ေသာ 

ပညာေရးကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်ွက္ ရွပိါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ပညာေရးျမင့္မားေစရန္အတြက ္ တက္ႂကြေသာ 

မိဘအသင္းမ်ားမွလည္း ပြစဲဥ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကိ ုစီစဥ္ေပးလွ်က ္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  ဂီတ  •   ျပဇာတ ္ •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္ •  သင္ၾကားျပသမႈ  •  Montessori မြန္တက္ဆိုရ ီပညာေရး

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

JOE SHOEMAKER ေက်ာင္း
Joe Shoemaker ေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ျမိဳ႔ျပႏွင့ ္ သဘာဝတရားတုိ႔ကိ ု ထိေတြ႔ေလ့လာႏိုင္ေသာ 

စစ္မွန္သည္ ့ ကုိလိုရာဒုိ ပညာေရးကု ိ ရရွေိစမည ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ စံနမူနာပုံစံသည ္ ခုိင္မာေသာ ေက်ာင္းအဖြ ဲ႔အစည္း၊ 
စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈႏွင့ ္ ပတ္ဝန္းက်င ္ ဆုိင္ရာ ပညာေရးတုိ႔ျဖင္ ့ ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ Shoemaker 

တြင ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည ္မိမိတို႔ေက်ာင္းႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည္ဟ ုခုိင္မာစြာခံစားရျပီး ၎တို႔၏ အလုပ္သည ္၎တို႔အတြက ္

အဓိပၸါယ္ရွေိသာေၾကာင္ ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္ ့ မျဖစ္ႏုငိ္ေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္ဟူ၍ မရွဘိဲ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ယခင္က ေအာင္ျမင ္ႏုငိ္မည္ဟ ုယူဆထားသည့ ္အတုိင္းအတာထက ္

မ်ားစြာ သာလြန ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ၾကသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုုသုုခုုမပညာ လက္ရာေကာင္း  •  ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ  •   

သိပၸပံညာ အေလးထားမႈ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးခရီးဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး 

အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါစင္တာ (K-5) ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Christine Fleming

720-423-9333

shoemaker.dpsk12.org

3333 S. Havana St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ  

သူငယ္တန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 451

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Janice Spearman

720-424-5990

lincoln.dpsk12.org

710 S. Pennsylvania St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 358

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

ESL

အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ

76

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 22% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းမရွ ိ

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္ျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည



LOWRY
Lowry မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ၏ မတူကြ ဲျပားမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိ ု
ေလးစားပါသည္။ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားသည ္သင္ၾကားေရး မွ်ေဝ ခံစားေရးႏွင္ ့ကေလးဘဝ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား 
မ်ားျပားလာ ေစရန္ လႈ ံ႔ေဆာ္ေပးေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင ္ ခိုင္မာသည္ ့ ပညာေရးအစိီအစဥ္မ်ားကိ ု ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ 
ယခင္က Lowry ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကိ ု ျပန္လည္ျပဳျပင ္ ထားေသာေနရာတြင္ တည္ရွေိနျပီး 2002 ခုႏွစ္တြင ္

ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဆင့္ျမင္ ့ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ပံ့ပိုးထားသည္ ့ ပညာေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင ္ အိမ္နီးခ်င္း လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက ္ဗဟိုခ်က္မ တစ္ခုအျဖစ ္တည္ရွေိနသည္။

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ  •  အက  •  

စာၾကည့္တိုက ္ •  ဂီတ  •  သိပၸပံညာေက်ာင္း  •  စကားလုံးမ်ား၏လမ္းေၾကာင္းမ်ား  •  ပန္းတုိင္ကိ ုစိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •  ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့ ္ပါရမီရွင ္အစီအစဥ ္ •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

MCKINLEY-THATCHER
McKinley-Thatcher ေက်ာင္းသည ္ ဝန္းက်င္ရွ ိ ေသးငယ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မတူကြ ဲျပားမႈႏွင္ ့
လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၏ ခိုင္မာေသာအသိစိတ္ကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ အေတြးအေခၚမ်ားကိ ု ေလ့လာေဖာ္ထုတ္၍ 

ေဝဖန္ပုိင္းျခားေတြး ေတာျခင္းကု ိ အေလးေပးျခင္းျဖင္ ့ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔မ ွ

ေလ့လာသင္ယ ူ ႏုငိ္သည္။ မိမိတို႔၏ အထူး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႔ ဆက္ဆံ၍ 

အားေကာင္းသည္ ့ပင္မ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အေထြေထြေသာ အသိဉာဏ ္ႂကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စာဖတ္ျခင္း 

အေျခခံအစီအစဥ ္ •  ေတာင္ပိုင္း Platte ျမစ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  •  လိုအပ္ခ်က ္

အမ်ဳးိမ်ဳးိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ ့အစီအစဥ္ႏွင္ ့Model 1 စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Benjamin Cooper

720-424-5910

lowry.dpsk12.org

8001 E. Cedar Ave. 

1 တန္းအတြက ္ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ဆိုင္ရာ Magnet ေက်ာင္း
(Carson တြင ္2 တန္းမ ွ5 တန္းထ ိရွသိည)္

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 500

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sonia Geerdes

720-424-5600

mckinleythatcher.dpsk12.org

1230 S. Grant St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 184

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ESL

77

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 64% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



MCMEEN
McMeen မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားတုိင္း လုံျခံဳမႈ၊ ေလးစားေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမႈရွေိသာ အေကာင္း
ဆုံးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ဆရာ/မမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွ ိ လူမႈ 
အသုိက္အဝန္းမ်ားစုံလင္စြာျဖင့္ တမူထူးျခားေနေသာ ပရဟိတ သမားမ်ား၊ သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ပင္ကုိအရ စံျပစိတ္တက္ႂကြမႈ 
ရွသူိ မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပင္ကုိဗီဇရွသူိမ်ားကုိ အားေပးေနပါသည္။ ေန႔ပုိင္းတြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏အေကာင္းဆုံး သင္
ၾကားျပသမႈဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ေက်ာင္းခ်န္ိ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသြားရန္ စိတ္အားတက္ႂကြေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

ကုိလိုရာဒိပုညာေရးဌာနမွ "ထူးျခားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း"အျဖစ္ အမည္ေပးျခင္းခံရသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္

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

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္စ ီ •  အိမ္စာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဖြ ဲ႔  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •  

 လူမႈ အသိုက္အဝန္း ေက်ာင္းအစီအစဥ ္ •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- David Adams

720-424-5520

mcmeen.dpsk12.org

1000 S. Holly St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 643

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

78

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



PLACE BRIDGE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အတြက ္ အတန္းတိုင္းအတန္းတိုင္းတြင ္ အဆင့္ျမင့္အတန္းမ်ား 
အပါအဝင ္ အထူးၾကပ္မတ္ထားေသာပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခ ု ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုတို႔သည္ ္ အဂၤလိပ္စာ 

သင္ယူေလ့လာသူမ်ားႏွင္ ့ ဘက္စံ ု ထူးခၽြန္ရန ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အတြက ္

ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ခ ု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အားကစားႏွင္ ့
ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားတြင ္ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အသိပညာ ႂကြယ္ဝေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း သင္ၾကား ေပးေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  

 စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  ဓမၼေတး  •  ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာ  •  

ဂီတေတးသြား သင္ၾကားေရး  •  ဓါတ္ခြခဲန္း  •  စာၾကည့္တုိက ္ •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  အရွနိ္ ျမွင့္တင္စာဖတ္သ ူ •  

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းကိ ုစိတ္ကူးျခင္း  •  စာဖတ္ျခင္းသည ္အေျခခံျဖစ္သည ္ •  BRIDGES ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ 

အစီအစဥ ္ •  အထက္တန္းေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေပးေရးသင္တန္း  •  ျပင္သစ္ဘာသာစကား  •  အီတာလီယန္ဘာသာစကား  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  တစ္ဦးစီဆုံးျဖတ္ႏုငိ္ခြင့္မ ွတိုးတက္ေစျခင္း (AVID)  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေက်ာင္းသားသစ ္

စင္တာ  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

ROCKY MOUNTAIN ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း CREEKSIDE
Rocky Mountain ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း Creekside သည ္ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ အက်င့္စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး 
ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေမတၱာျဖင္ ့ စြမ္းစြမ္းတမ ံ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ ေလးႏွစ္တာသင္ၾကားရမည္ ့
ေကာလိပ္ပညာ ေရးအတြက ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုအေလးထားျပင္ဆင ္ေပးသည့္အျပင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာလိပ္ပညာေရးျပင္
ဆင္ေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း၊ အက်င့္စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားဖြ ဲ႔၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကိုလည္း အေလးထားပါ 
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းကိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ “PEAK” စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လမ္းညြန္ထားပါသည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ 
ထူးျခားေကာင္မြန္မႈ၊ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ၾကင္နာမႈ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  သိပၸ ံ  •  ဘာသာစကားအသင္း  •   

STEAM (သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ သခၤ်ာ) အသင္း  •  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  က်ဴရွင္ 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  အႏုုသုုခုုမပညာလက္ရာေကာင္း  •  ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေရး  •  Girls Inc.  •  လူမႈစိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ 

သင္ၾကားေရး သင္ရုိးညြန္းတမ္း  •  ျပန္လည္တရားမွ်တေရး  •  မိဘ/ဆရာ အသင္း  •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 

အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Brenda Kazin

720-424-0960

place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Dr. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,021

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Austen Kassinger

720-863-8920

rockymountainprep.org

7808 Cherry Creek South Drive,  

Bldg. 3-300 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 568

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 72% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 82% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



ROCKY MOUNTAIN စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခ ုမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုေလ့လာသင္ယူလိ ု
သူမ်ား၊ ေၾကာင္းက်ဳးိစဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္သူမ်ား၊ ႏုငိ္ငံ့သား ေကာင္းမ်ားႏွင္ ့ လက္ေတြ႔ကမၻာတြင ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး ရွာေဖ 

ြစူးစမ္းသူမ်ားျဖစ္ေအာင ္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ လက္ေရြးစင္အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက ္RMSEL သည ္ဒင္းဗားေဒသေက်ာင္းခရို္င ္ငါးခုႏွင္ ့အက်ဳးိအျမတ္မရွာေသာ အဖြ ဲ႔ႏွစ္ခု (ျပင္ပခရီးသြားေရး 
အဖြ ဲ႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြ ဲ႔) တို႔ႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူပညာေရး ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈတြင ္

တက္ႂကြစြာ ပါဝင ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အလုပ္သင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

တစ္ၿပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး  •  AVID

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SAMUELS
Samuels မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ယေန႔ကေလးမ်ားကိ ု အနာဂတ ္ ကမာၻတြင ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ႏွင္ ့ ဘဝတစ္သက္တာ 

ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ေစရန ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက ္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့ ္
သခ်ၤာပညာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (STEM) ဓာတ္ခြခဲန္းကု ိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ Campos EPC ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွသိည္။ Samuels ေက်ာင္းတြင ္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားခ်စ္ခင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစရန ္

ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE)  •  စပိန္ဘာသာသုံး မူႀကိဳ ေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္းေက်ာင္း  •  

စပိန္ဘာသာစကားသုံး အခ်နိ္ျပည့္မူႀကိဳေက်ာင္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  ဒင္းဗား ပန္းျခံမ်ား၊ 

အပန္းေျဖစခန္းႏွင္ ့ပူးေပါင္းျခင္း  •  STEMConnect

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Chad Burns

303-759-2076

rmsel.org

1700 Holly St. 

ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ ဲ႔ (BOCES) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္းမ ွ12 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Cesar Rivera

720-424-4450

samuels.dpsk12.org

3985 S. Vincennes Court 

ေဝးလံေသာ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသ သူငယ္တန္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 513

ESL

TNLI

အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



SLAVENS
Slavens ေက်ာင္းသည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ုအေလးေပးသင္ၾကားသည္။ ကၽြႏုပ္္တို့သည ္

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက ္ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရရွေိရးႏွင္ ့ ၎တို့၏ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္အတြက ္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု ေသခ်ာစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွပိါသည္။ အခ်ဳ ိ႔ေသာ 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ဆရာတစ္ဦးမ ွစာေပသင္ၾကားမႈတြင ္အဓိကထား သင္ၾကားျပီး၊ က်န္ဆရာတစ္ဦးက သခၤ်ာ၊ သိပံၸႏွင္ ့
လူမႈေရးသိပံၸ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကိ ု အတူသင္ၾကားေပးေသာ၊ တပ္ဖြ ဲ႔ သင္ၾကားနည္း စနစ္ကိ ု အသံုးျပဳေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္ အထက္တန္းတြင ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ရန္အတြက ္ ေလ့က်င္ ့
သင္ၾကားေပးေနသည္။ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရး (ECE) အတန္းမ်ားကိုမ ူ Stephen Knight 

အေစာပိုင္းကေလးပညာေရးစင္တာတြင ္သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •  စပိန္ဘာသာစကား (6-8)  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ လင့္ခ ္ •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SOUTHMOOR
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက္ စာေရးျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးသိပံၸႏွင္ ့သိပၸဘံာသာရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 

ျပင္းထန္တိက်သည္ ့ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ုစီစဥ္ထားပါသည္။ အႏုပညာ၊ ဂီတႏွင္ ့ကာယပညာစေသာ အထူးသင္ၾကားမႈ 
မ်ားကိုလည္း စီစဥ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင ္ စာသင္ခန္းမ်ားအဝင္အထြက္အတြက ္ မိုဘိုင္းႏုတ ္ ဘြတ္ႏွင္ ့ အိုင္ပက္ဒ ္

မ်ားအျပင ္ ေနာက္ဆံုးေပၚကြန္ပ်ဴတာမ်ား ပါဝင္သည္ ့ နည္းပညာ ဓာတ္ခြခဲန္းကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ Promethean 

ဘုတ္ျပားမ်ားကိ ုအတန္းတိုင္းတြင ္ထားရွပိါသည္။

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •  

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ  •  အဆင့္ျမင္ ့ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့ ္ပါရမီရွင ္အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Kurt Siebold

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

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 725

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Sarina Compoz  

720-424-3930

southmoor.dpsk12.org

3755 S. Magnolia Way 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 475

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ESL
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 92% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



STECK
Steck မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပညာေရးထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားႏွင္ ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း 
အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားခိုင္မာလာေစရန ္ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းရပ္ရြာ အဆင့္ျမင္ ့
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားသည ္ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ သခ်ၤာ၊ သိပၸ ံ၊ လူမႈေရးသိပံၸႏွင္ ့
စာေပတို႔တြင ္အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္စုဖြ ဲ႔ ပို႔ခ်မႈဟ ုေခၚသည္ ့နည္းကိ ုအသံုးျပဳ၍တစ္တန္းမွငါး တန္းအထ ိ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုအထူးကၽြမ္းက်င ္ဆရာမ်ားမ ွသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ အခ်နိ္ျပည့ ္အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ 

ပညာေရးႏွင္ ့သူငယ္တန္း မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အကူကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (ECE-2)  •  ပုိမိုေသးငယ္ေသာ 

အတန္းအရြယ ္အစား (3-5)  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ လင့္ခ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

STEELE
Steele မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ခ်တိ္ဆက္ေျဖရွင္းေပးမည္ ့ ပညာေရး တစ္ခုကိ ု
ေပးအပ္မည ္ ျဖစ္သည္။ Steele သည္၎တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခုိင္မာေသာ 

ဆက္ဆံေရးကိ ုတည္ေဆာက ္ေပးျခင္းျဖင္ ့ဂုဏ္ယူလွ်က္ရွပိါသည္။ ၎သည ္လူတုိင္းတြင္ ေျပာဆုိႏုငိ္ခြင့္ရွေိသာ အဖြ ဲ႔အစည္း 
တစ္ခ ု ျဖစ္ပါသည္။ အတန္းတိုင္းတြင ္ ဆရာႏွစ္ဦးရွ ိျပီး ကေလးအားလုံးအား ပညာ တတ္ေျမာက္ေစေရးကိ ု
အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွပိါ သည္။ Steele သည ္ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၏ထူးခၽြန္ဆုကုိ ရရွခိဲ့ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  ဂီတ  •  အာကာသျပခန္း  •  Seed to Table 

အစီအစဥ ္ •  SPREE ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ ္ •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ လင့္ခ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Robin Kline

720-424-3870

steck.dpsk12.org

450 Albion St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 348

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Cindy Kapeller

720-424-3720

steele.dpsk12.org

320 S. Marion Pkwy. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 474

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 95% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



83

ေနအိမ္၌ ဘာသာစကားအမ် ိဳးမ် ိဳး 
ေျပာဆိုေသာလူမ်ားကိ ုကၽြန္ေတာ ္
သိကၽြမ္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည ္
စပိန္ဘာသာစကားႏွင္ ့
ရိုမန္ဘာသာစကားကိ ုေျပာတတ္ပါသည္။”

“



STEPHEN KNIGHT အေစာပိုင္း ကေလးပညာေရး စင္တာ
Stephen Knight အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးစင္တာ (SKCEE) သည ္ငယ္ရြယ္သ ူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ ္သည္ ့
မူႀကိဳ၊ သူငယ္တန္း၊ အဆင့္ျမင္ ့ သူငယ္တန္းတို႔အတြက ္ အဓိက စီစဥ္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ SKCEE 

ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု လံုျခံဳေသာ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ 
စိတ္တက္ႂကြဖြယ ္ ျဖစ္ေသာ၊ အသိပညာႂကြယ္ဝျပီး၊ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈႏွင္ ့ ေလ်ာ္ညီေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကိ ု
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုင္စင္ရဆရာ/မမ်ားမွာ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးအတြက ္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာေပါင္းစည္းမႈ  •  ဂီတ  •  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  •  

ေက်ာင္းခ်န္ိ မတုိင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်န္ိျပင္ပ အသိဉာဏ္ ႂကြယ္ဝေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ လင္ခ့ ္ •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  ဘက္စုံၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေရး - အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္(ECE)

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

UNIVERSITY PARK 
University Park ေက်ာင္းသည ္သူငယ္တန္းမ ွငါးတန္း အထ ိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုေလ့လာသင္ယူမႈ ဝန္းက်င္တြင ္

ဝန္ေဆာင္သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈ ခရီးစဥ္တြင ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွမိႈမ်ားကိ ု ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ၊ ေလးစားမႈရွ ိၿပီး၊ 
တာဝန္သိသည္ ့ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာေအာင္၊ ၾကင္နာေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္ ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း ျဖစ္လာေအာင ္

ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကေလးမ်ားဘက္စံုဖြ ံ႔ၿဖိဳးလာေစရန ္ ပညာရပ ္ ပိုင္းဆိုင္ရာတြင ္

အားေကာင္းသန္စြမ္းလာေစေရးအတြက ္ ပညာေပးရန ္ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ျပင္းထန္တိက်သည္ ့
ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အႏုပညာ၊ နည္းပညာ၊ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ား 
အေပၚတြင ္ တန္ဖိုးထားပါသည္။ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရး (ECE) အတန္းမ်ားကိုမူ Stephen Knight 

အေစာပိုင္းကေလးပညာေရးစင္တာတြင ္သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  အက  •  စာၾကည့္တုိက ္ •  ဂီတ  •  

 စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ျပဇာတ ္ •  ဦးေႏွာက္အေလးေပး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ လင့္ခ ္ •  

အိမ္နီးခ်င္း ဝန္းက်င္ရွ ိ စင္တာ  •  ျပင္သစ္ဘာသာ စကား  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ  •  

မူလတန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Sheila Deacon

720-424-6500

skcee.dpsk12.org 
3245 E. Exposition Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ သူငယ္တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 367

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Grant Varveris

 
720-424-3410

uparkelementary.org

2300 S. St. Paul St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 428

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ESL
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 88% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



အေနာက္ေတာင္ေဒသ
Castro

CMS ရပ္ရြာလူမႈ  အသုိက္အဝန္းေက်ာင္း

College View

Denison Montessori 

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

KIPP Sunshine Peak မူလတန္းေက်ာင္း

Knapp

Kunsmiller ဖန္တီးမႈ  အႏုပညာအကယ္ဒမီ

သခ် ၤာႏွ င့္  သိပၸဦံးေဆာင္ေရးအကယ္ဒမီ 

Munroe

Pascual LeDoux အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း 
အေနာက္ေတာင္ပိုုင္း

Sabin World မူလတန္းေက်ာင္း 

Schmitt

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - 
Ruby Hill

Traylor အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Valverde

85



CASTRO
Richard T. Castro မူလတန္းေက်ာင္းသည္ 1902 ခုႏွစ္က တည္းက အေနာက္ေတာင္ဘက္ပိုင္း ဒင္းဗားအသိုက္အဝန္း တြင ္

ပညာသင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတြင ္ စံျပေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေစရန ္

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွသိည္။ Castro ေက်ာင္းတြင ္ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ကေလးမ်ားကိ ု ျပဳစု ပ်ဳးိေထာင္ေပးျခင္း၊ ဆရာမ်ားႏွင္ ့
မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ေပးေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွသိည္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန ္

ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွသိည္။ Castro ေက်ာင္းမ ွ ဆရာမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈအရ တာဝန္ယူမႈရွေိသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ကမာၻ႔အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း 
ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန ္ လုိအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္ ့
၎တို႔ကိုေအာင္ျမင္ေစရန္မွာ အျခား နည္းလမ္းျဖင္ ့ စိတ္ကူး၍ရႏုငိ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင္ ့ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

ထူးခၽြန္ေရးအတြက္သာ အာရုံစုိက ္နစ္ျမဳပ ္ထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုုပညာ  •  

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ  •  တူရိယာသုံး ဂီတ  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  အရွနိ္ ျမွင့္တက္လာေသာစာဖတ္သ ူ •  စာအုပ္စာေပ 

အေပၚယုုံၾကည္မႈ (Book Trust)  •  ေန႔စဥ္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

CMS ရပ္ရြာလူမႈ အသိုက္အဝန္းေက်ာင္း
Charles M. Schenck ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းသည ္သူငယ္တန္း မ်ားမ ွငါးတန္းအထ ိႏွစ္ဘာသာသင္ၾကားေရးကု ိအေလးေပး 
သင္ၾကားေသာ Beacon ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ CMS ႏွစ္ဘာသာသုံး ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

တစ္လမ္းသြား ႏွစ္မ်ဳးိသုံး ဘာသာစကား အစီအစဥ္ကိ ု လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘာသာ ဝန္ေဆာင္မႈမလုိအပ္ေသာ 

မိသားစုမ်ားအတြက ္အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကိ ုပံပိုးေပးသြားမည ္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  

 စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား  •  AVID  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ 

သင္ၾကားေရး  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ အလယ္တန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Robert Villarreal

720-424-8990

castro.dpsk12.org

845 S. Lowell Blvd. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 413

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Alejandra Sotiros

720-424-4300

cmscommunityschool.dpsk12.org

1300 S. Lowell Blvd. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 317

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳး

86

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုက္ညီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



COLLEGE VIEW
College View ေက်ာင္းသည ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးေနာက္ခ ံ အမ်ဳးိမ်ဳးိရွေိသာ မတူကြ ဲျပားသည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ရွ ိပ္ါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ မတူကြ ဲျပားမႈမ်ားကိ ု တန္ဖိုးထားေလးစားသည္ ့ ေလးစားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ၊ 
အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန ္ သင္ၾကားျပေပးျပီး ယေန႔ေျပာင္းလဲေနေသာကမာၻႀကီး၏ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန ္ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းႏွင္ ့
အားေကာင္း ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုရွေိနၿပီး ဘက္စံုကေလး ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက ္ ေရးအတြက ္ မ် ိဳးဆက္အလိုက္ေျဖရွင္းေရးလမ္း
မ်ားကိ ုပံ့ပိုး သင္ၾကားေပးရန ္မိသားစုအခြင့္အေရး စင္တာတစ္ခုကိ ုဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

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

 စပိန္ဘာသာ စကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အင္ဒီယန္းအေလးထားမႈ  •  

မူလတန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

DENISON MONTESSORI 
Denison မွာ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္Montessori ေက်ာင္းမ်ား အနက ္အစိုးရေက်ာင္းစနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သျဖင္ ့ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ Montessori ပညာေရး ကို မိသားစုမ်ားအားလံုး ရရွေိအာင ္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ Montessori က်င့္သံုးမႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳၿပီး Denison သည ္ကေလးမ်ား၏ကာယ၊ ဥာဏ၊ လူမႈေရး၊ ခံစားခ်က္ႏွင္ ့
ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား ၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ား အျပည့္အဝ ႀကီးထြား 
လာေစရန္ႏွင္ ့လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက ္အက် ိဳးရွသိူမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္အားေပးလႈ ံ႔ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္း၊ 
မိသားစုႏွင္ ့ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကိ ု ေပါင္းစပ္ေပးရန ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အတြက ္ အခ်နိ္ႏွင့္ေနရာကိ ု
ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္း၏ အဓိကအစဥ္အလာတစ္ရပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကတန္ဖိုးစနစ ္ ျဖစ္သည္။ - 

အျခားသူမ်ား၊ မိမိကိုယ္ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုေလးစားျခင္း

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက  •  နည္းပညာ  •  လူမႈဘာသာရပ္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Shelley Boberschmidt

720-424-8660

collegeview.dpsk12.org

2675 Decatur St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 488

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathryn Mattis

720-424-8080

denison.dpsk12.org

1821 S. Yates St. 

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 6 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 410

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 66% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 60% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



DOULL
Doull မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားႏွင္ ့  ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ မတူကြ ဲျပားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက ္

ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွ ိျပီး ခိုင္မာေသာအသင္းအဖြ ဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက ္ တိုးတက ္ လာေစရန္အတြက္  ပံ့ ပိုးေပးေနသည္။ မၾကာေသးမီက Doull ေက်ာင္းကိ ု
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင္ ့ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမ ွစြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္ဟ ုသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •   စပိန္ဘာသာ 

စကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  အားသာခ်က္ႏွင္ ့ေဆာင္ရြက္မႈ  •  Mindfulness 

သတိရွ ိျခင္း  •  အြန္လိုင္း က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အႏုသုခုမပညာ 

လက္ရာေကာင္း  •  ဘက္စံုသင္ၾကားေရး - အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင္ ့မူလတန္းအဆင္ ့အထီးက်န္ စိတ ္ေဝဒနာ ႏွင့္ Model 1 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

FORCE
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည ္ စြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းျပီး ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈ အားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ ္ သတ္မွတ္ခံရ 

ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆရာ/မမ်ားကိ ုခရိုင္ႏွင္ ့ျပည္နယ ္အဆင့္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္ေအာင ္သင္ၾ
ကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ ္ခံရပါသည္။ အထူးၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးမ်ားအျပင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္

ပညာသင္ၾကားေရးကိ ု ထပ္ေလာင္းအားျဖည္ ့ ေပးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါသည္ ့ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အခမဲ ့
အသိဉာဏ္ႂကြယ္ဝေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။

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

စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္ခြခဲန္း  •  

အသံပိုင္းဆုိင္ရာဂီတ  •  စစ္တုရင္ကလပ ္ •  Beacons ပတ္ဝန္းက်င္စင္တာ  •  သခ်ၤာကလပ ္ •  ရွတိ္စပီးယားကလပ ္ •  

အုပ္စုလုိက ္ဖတ္ရႈသင္ၾကားျခင္း  •  STEMConnect  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  အလယ္အလတ္တန္း အဆင္ ့

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jodie Carrigan

720-424-8000

doull.dpsk12.org

2520 S. Utica St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းအထိ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ- 463

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Valerie Burke

720-424-7400

force.dpsk12.org

1550 S. Wolff St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 561

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI

88

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 75% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့ ္ကိုက္ညီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



GODSMAN
Godsman မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

တာဝန္ႏွင္ ့ဝတၱရားမ်ားကိ ုတြန္းအားေပးေသာ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက္ငါးတန္းအထ ိ အဂၤလိပ္ႏွင္ ့ စပိန္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖင္ ့ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ Godsman 

ေက်ာင္းတြင ္ ေက်ာင္းတက္ခ်နိ္ကိ ု တုုိးခ် ဲ့ျဖည့္စြက ္ ေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့ အက၊ 
အခ်က္အျပဳတ္၊ အားကစား သို႔မဟုတ ္တူရိယာသုံး ဂီတကဲ့သို႔ အရည္အေသြး ျမွင္ ့သင္တန္းတစ္ခုကိ ုေရြးခ်ယ္ႏုငိ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္သင္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  စာေပႏွ ံ႔စပ္မႈ  •  GLAD နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (စနစ္တက် 

လမ္းညႊန္ထားေသာ ဘာသာစကား နားလည ္တတ္ကၽြမ္းေရးဆုိင္ရာ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈ)  •  တုိးခ် ဲ႔ထားေသာ စာသင္ေန႔ရက္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

GOLDRICK
Goldrick မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၏ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင္ ့အသက္ေမြးဝ
မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္21 ရာစု၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွရိန္အတြက ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ျမင့္မားေသာ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မတူကြ ဲျပားမႈကိ ု တန္ဖိုးထားေသာ ေက်ာင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈသဘာဝ၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ 
မိသားစုမ်ားအၾကား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု ၾကာရွည္ခုိင္မာေစပါသည္။ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ျပီး 
တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ဂရုတစိုက ္ ညႊန္ ၾကားျခင္း၊ တိုးျမွင့္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အခြင္ ့
အလမ္းမ်ား၊အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ ့ စာရိတၱလကၡဏာ မ်ားႏွင္ ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကိ ု ေပးႏုငိ္သည္ ့
အစီအစဥ္မ်ားျဖင္ ့ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အက/ျပဇာတ ္ •  နည္းပညာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Priscilla Hopkins

720-424-7060

godsman.dpsk12.org

2120 W. Arkansas Ave. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 477

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Ridgway

720-424-6980

goldrick.dpsk12.org

1050 S. Zuni St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 497

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI

89

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 73% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



GRANT RANCH
Grant Ranch ေက်ာင္းသည ္ ECE မွ 8 တန္းအထိပညာ သင္ေပးေသာေက်ာင္း ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းကိ ု ျပန္၍ အက်ဳးိျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွေိစေသာ အရည္အေသြးျပည္ ့
ပညာေရးကိ ု သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ကြာဟေနျခင္းကိ ု က်ဥ္းေျမာင္းေစရန ္ ေန႔စဥ္ 
တိုးတက္မႈကိ ု အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ ျပည္နယ ္ စာေမးပြရဲလဒ္မ်ားျဖင္ ့ အတန္းတိုင္းကိ ု
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင္ ့ကၽြႏုပ္္တို႔က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယ  •  မာရသြန္ၿပိဳင္ပြ ဲ  •  တီးဝိုင္း  •  Brain Bowl အစီအစဥ ္ •  ပထဝီဆိုင္ရာ ျဖည့္စြက ္

သင္ၾကားေရး  •  အႏုပညာ  •  ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ ္ဓာတ္ေငြ႔သံုး ၿပိဳင္ကား  •  ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းရွေိသာ အေရးအသား  •  

 အက  •  ျပဇာတ ္ •  တူရိယာဂီတ  •  NJHS အစီအစဥ ္ •  ဂီတေတးသြား သင္ၾကားေရး  •  ေခါင္းေဆာင္မႈ  •  

ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား  •  သခ်ၤာဘာသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး  •  သတင္းထုတ္လႊင့္မႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  

STEMConnect  •  AVID အစီအစဥ ္ •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

GUST
Gust မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ Magnet ပညာေရး 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ အေစာပုိင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမွသည ္ငါးတန္းအထ ိခန္႔မွန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 700 ကိ ု
သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ သမားရိုးက်အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာႏွင္ ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ဘာသာစကားကိ ုအေလးထားသည္ ့ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကား ေပးေနသည္။

ပါရမီရွင္ Magnet အစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွလိုိပါက စာမ်က္ႏွာ 19 ကုိၾကည့္ပါ။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

အလယ္အလတ္တန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Patricia Hurrieta

720-424-6880

grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 548

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Joanne Lander

720-424-6560

gust.dpsk12.org

3440 W. Yale Ave. 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 708

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI (ECE-5)
ELA (6-8)

90

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 73% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



JOHNSON
Johnson မူလတန္းေက်ာင္းသည္ အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရးမ ွ ငါးတန္းအထ ိ သင္ၾကားေန 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္ ့ ပိုင္းျခားသိျမင္ေရး ႏွင့္ အက် ိဳးျပဳပညာေရးကိ ု သင္ၾကားေပးေနသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ မိခင္ဘာသာစကားျဖင္ ့ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း (TNLI) သင္ၾကားေရးကိ ု ပို႔ခ်ေပးျပီး 
မတူကြ ဲျပားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္း ေပးရန ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကသင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

စကားတိုးတက္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင္ ့ခ် ဲ႔ထြင္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့ တကုိယ္ေရသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား စုေပါင္းထားသည္ ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းဆုိ္င္ရာ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္း တစ္ခုျဖင္ ့ပံ့ပိုးေပးလွ်က ္ရွသိည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကဳေိက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာသုံး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ  •  Beacons အိမ္နီးခ်င္း 

ဝန္းက်င္စင္တာ  •  ခ် ဲ႔ထြင္ထားေသာ သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း အစီအစဥ္မ်ား  •  အာကာသပညာ 

သင္ၾကားေရးေက်ာင္း  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

KAISER
Kaiser မူလတန္းေက်ာင္းသည ္ Bowmar Heights ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကိ ု သမားရုိးက် 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္္းျဖင့္၊ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင ္ ဖန္တီးထားေပးသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင္ ့ သူငယ္တန္းေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား မွာ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္ ့ သင္ၾကားေရးအတြက ္

မ႑ိဳင္မ်ား ျဖစ္သည္။ Kaiser သည္အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ ေက်ာင္းခ်နိ္ ေနာက္ပုုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ၊ 
ကလပ္အမ်ဳးိမ်ဳးိႏွင္ ့DPS ရွတိ္စပီးယားပြေဲတာ္မ်ားတြင ္ပါဝင္ဆင္ႏႊ ဲျခင္းတို႔ျဖင္ ့ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယ  •  အႏုပညာ  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  

စူးစမ္းရွာေဖြေရး လင့္ခ ္ •  ကန္႔သတ္ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မ ီအစီအစဥ ္ •  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ဘက္စုံ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး - 

အလယ္တန္းအဆင့္၊ ECE ၊ Model 1 ႏွင့္ မူလတန္းအဆင္ ့အထီးက်န ္စိတ္ေဝဒနာဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Elliott Lepert

720-424-6290

johnson.dpsk12.org

1850 S. Irving St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 394

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Michael Rowley

720-424-6210

kaiser.dpsk12.org

4500 S. Quitman St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 402

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 52% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 66% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



KIPP SUNSHINE PEAK မူလတန္းေက်ာင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ တကိုယ္ေရအက်င့္စာရိတၱႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကိ ုတန္ဖိုးထားေသာ ခက္ခဲေသာ စံႏႈန္းမ်ား အေျခခံထားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လိုက္ဖက္သည္ ့သင္ရိုး ညြန္းတမ္း 
တစ္ခုကိ ု ပို႔ခ်ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ KSPE ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား အထူးၾကပ ္ မတ္သင္ၾကားေသာ 

ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးပညာေရးကိ ု ေထာက္ပံ့ေပးရန ္ သႏၷဌိာန္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႔႔၏ ပညာေရးႏွင္ ့ အျမဲယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာကမာၻႀကီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ 

အသိပညာ၊ စြမ္းရည ္ မ်ားႏွင္ ့ စိတ္ဓာတ ္ ခံႏိုင္မႈမ်ား ပိုမိုရွလိာေအာင ္ ကူညီသင္ၾကား ေပး ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင ္ 15 

ႏွစ္ခန္႔ရွေိသာပညာေရး ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းအျပင ္ ဒင္းဗားအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက ္ ဖ်ားပိုင္းေဒသမ ွ

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE-3)  •  သူငယ္တန္းအႀကိဳ (ECE-4)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး 

ပတ္ဝန္းက်င ္ •  ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းႏွင္ ့တုံ႔ျပန္ခ်က ္ •  စံႏႈန္းမ်ား အေျခခံထားေသာ အစီအစဥ ္ •  Data-Driven 

အခ်က္အလက္မ်ား အေျချပဳ တြန္းအား အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္း အသစ္
 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Darby West

303-934-3245

kippcolorado.org

လိပ္စာ - ဆံုးျဖတ္ရန္

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 2 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 291

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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KIPP SUNSHINE PEAK အကယ္ဒမ ီအလယ္တန္းေက်ာင္း
KIPP sunshine peak အကယ္ဒမ ီ အလယ္တန္းေက်ာင္း သည ္ ငါးတန္းမ ွ စတင္သင္ၾကားေပးသည္။ အလယ္တန္းႏွင့ ္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက ္နာမည္ႀကီးေက်ာင္း အပ္ႏွေံရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတြက ္ပိုမိုသိ႐ွေိစရန ္႐ွာေဖြပါ။

!

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



KNAPP
Knapp မူလတန္းေက်ာင္းတြင္၊ ဘာသာစကားႏွစ္မ် ိဳးေျပာေသာ ဒင္းဗား Westwood ရပ္ကြက ္ အလယ္ဗဟိုတြင ္ တည္ရွပိါ 
သည္။ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးပညာႏွင္ ့သိပၸပံညာရပ္မ်ားကိ ုအေျခခံထားသျဖင္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ပညာေရး 
ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိ ု အခိုင္အမာ တည္ေဆာက ္ ႏိုင္ပါသည္။ Knpp ေက်ာင္းသည ္ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ အႏုပညာ၊ 
နည္းပညာတို႔ကိုပါ ျမႇင့္တင ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စကၡဳပသာဒအႏုပညာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  

လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳးိမ်ဳးိ ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္ ့အစီအစဥ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

KUNSMILLER ဖန္တီးမႈ အႏုပညာအကယ္ဒမီ
Kunsmiller တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္း သည ္ သူငယ္တန္း မွ 12-တန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
တီထြင္ဖန္တီးမႈရွ ိျပီး၊ အႏုပညာေျမာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အထူးပညာေရး ေက်ာင္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင ္ေက်ာင္းသည ္တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈ ပညာေရးကိုလည္း 
သင္ၾကားပို့ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္ ဇာတ္ရံ ု အႏုပညာ၊ 2D နွင့္ 3D ရုပ္ျမင္ အႏုပညာ၊ မီဒီယာ 

အႏုပညာ၊ တူရိယာ ႏွင့္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာဂီတ၊ အကဘာသာရပ ္တို့ကိုလည္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

တက္ေရာက္ရန္အလားအလာရွေိသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္ 2018 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးအခမ္း အနားကုိ 
တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယ  •  အႏုပညာ  •  Reggio Emilia 

သူငယ္တန္း  •  အႏုပညာဆိုင္ရာ အလုပ္သင္ႏွင္ ့သင္ၾကားျပသမႈ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  AP အတန္းမ်ား  •  

အထူးတန္းမ်ား  •  တၿပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ  •  CreativeConnect အစီအစဥ ္ •  STEMConnect  •  ASCENT  •  

ခရက္ဒစ ္အမွတ ္ျပန္လည္ရရွေိရး  •  ဒင္းဗားက်န္းမာေရးအေျချပဳေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Shane Knight

720-424-6130

knapp.dpsk12.org

500 S. Utica St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 568

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Daniel Villescas

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

Magnet ေက်ာင္း 

6 တန္းႏွင္ ့8 တန္းအတြက ္အေနာက္ပိုင္းႏွင္ ့
အေနာက္ေတာင ္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 929

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 81% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



MUNROE
Munroe ေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ Westwood ရပ္ကြက္တြင ္ တည္ရွ ိၿပီး အဂၤလိပ္စာ 

သင္ယူေလ့လာသ ူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားစြာကိ ုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ လူမႈအသုိက္အဝန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္
သည့္အေလွ်ာက ္ Munroe ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ မိဘမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိ ု
အထူးအေလးထားသည္။

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

သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  ျပဇာတ ္ •  အက  •  စူးစမ္းရွာေဖြေရးဆိုင္ရာလင့္ခ ္ •  

21 ရာစ ုသင္ၾကားေရးစင္တာ  •   က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

သခ်ၤာႏွင္ ့သိပၸဥံီးေဆာင္ေရးအကယ္ဒမ ီ
သခ်ၤာႏွင္ ့သိပၸဥံီးေဆာင္ေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင ္လူတိုင္းလူတိုင္းတို႔မွာ ေလ့လာသင္ယူသူ၊ ဆရာ/မႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင္ ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္

ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကိ ု ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အနာဂတ ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္ လိုအပ္သည့္ဗဟုသုတႏွင္ ့
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွေိစရန ္အထူးအေလးေပး သင္ၾကားသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  ဂီတ  •  အက  •  

စာၾကည့္တိုက ္ •  STEM ႏွစ္သက္နယ္ပါယ္မ်ား  •  အႏုပညာ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားေရး  •  နည္းပညာ  •  STEMConnect  •  

က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  သိပၸအံေလးထားမႈ  •  သခ်ၤာအေလးထားမႈ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ဦးေဆာင္ဆရာ/မမ်ား - 

Blaire Baldwin 
Rebecca Lane 

720-424-1310

msla.dpsk12.org

451 S. Tejon St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 170

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Abigail Brown

720-424-5230

munroe.dpsk12.org

3440 W. Virginia Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 504

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 36% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 67% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း



PASCUAL LEDOUX အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Pascual LeDoux အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ဒင္းဗားအေနာက ္ေတာင္ပိုင္းရွ ိ အေစာပုိင္းကေလးဘဝပညာေရးအတြက ္ပထမ
ဆံုးဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏စင္တာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေလ့လာေရး ႏွစ္ရပ္လံုးကိ ု
ငယ္ရြယ္သူေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ အထူးစီမံေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုရရွထိားေသာ 

သင္ရိုးညြန္းတမ္း အတြက ္ဂုဏ္ယူေနပါသည္။ ယင္းမွာ နားလည္လြယ္ျပီး အေစာပိုင္း သင္ၾကားမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီေအာင ္

စီမံထားပါသည္။ မိဘမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈအေရးပါမႈကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါသည္။

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

Promethean ဘုတ္ျပား မ်ားအသုံးျပဳႏုငိ္ျခင္း  •  Model 1 စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ROCKY MOUNTAIN ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း အေနာက္ေတာင္ပုုိင္း
Rocky Mountain ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေက်ာင္းသည ္သင္ၾကားေရးႏွင္ ့အက်င္ ့စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွစ္ရပ္လံုးကိ ုေမတၱာျဖင္ ့အထူးအေလးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ေလးႏွစ္တာသင္ၾကားရမည့္ေကာလိပ္ပညာ 

ေရးအတြက ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အေလးထားျပင္ဆင ္ ေပးသည့္အျပင ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေကာလိပ္ပညာေရးျပင္ဆင္ေရး 
သင္ရိုးညြန္းတမ္း၊ အက်င့္စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားဖြ ဲ႔၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကုိလည္း အေလးထားပါ သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ “PEAK” စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လမ္းညြန္ထားပါသည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ထူးျခားေကာင္မြန္မႈ၊ 
ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ၾကင္နာမႈ။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  STEAM အသင္း (သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာ၊ 

အႏုပညာႏွင္ ့သခ်ၤာ)  •  စက္ရုပ္ပညာ  •  ျပဇာတ္ရံ ု •  အႏုပညာႏွင္ ့လက္မႈပညာမ်ား  •  ခ်က္ျပဳတ္နည္း  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •   ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ  •  

သိပၸအံေလးထားမႈ  •  ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး  •  လူမႈေရး စိတ္ခံစားခ်က္ သင္ၾကားေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း  •  မိဘ/ဆရာ 

အသင္း  •  ဒင္းဗားက်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Leticia Jara-Leake

720-423-9240

pascualledoux.dpsk12.org

1055 S. Hazel Court 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- ECE

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 272

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Jennifer Reese

720-863-8920

rockymountainprep.org

911 S. Hazel Court 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 3 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 275

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

TNLI

95

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေက်ာ္လြန္ျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 69% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



SCHMITT
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ ျမင့္မားလာျပီး ေအာင္္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာ ေအာင ္

တိုက္တြန္းေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္း တစ္ခုလံုး၏အေလးေပးကိစၥမွာ ျပည္နယ္၏ ဘံု အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ျပင္းထန္တိက်မႈ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင္ ့ အျခားရင္းျမစ္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ၍ 

ဆက္သြယ ္ ဆက္ဆံေရးကိ ု အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ကာယပညာ၊ 
အႏုပညာႏွင္ ့ ဂီတသင္တန္းမ်ားျဖင္ ့ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင ္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ား 
စာသင္ခန္းတိုင္တြင ္ ရွပိါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အနာဂတ္တြင ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတ ူSchmitt မွ ထြက္ခြာသြားရမည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  တီးဝုိင္း  •  စပိန္ဘာသာစကား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

SABIN WORLD မူလတန္းေက်ာင္း 
Sabin World မူလတန္းေက်ာင္းမ ွ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဝိဇၨာ-သိပၸမံူလတန္းပညာသင္ႏွစ္မ်ားအစီအစဥ္ကိ ု သင္ၾကားေပးပါ 
သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ သိလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ၊ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝေသာ၊  
ဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဖလွယ္၍ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာနားလည္မႈရွ ိျပီး ေလးစားမႈရွေိသာ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေစရန ္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  ဂီတ  •  နည္းပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  STEMConnect  •  

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  တကုိယ္ေရ သင္ၾကားေရး  •  K-5 SmartLab  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး 

အလယ္တန္းအဆင့္၊ မူလတန္းအဆင့္ႏွင္ ့ျပင္းထန္ေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kirsten Frassanito

720-424-4520

sabin.dpsk12.org

3050 S. Vrain St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 729

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jesse Tang

720-424-4230

schmitt.dpsk12.org

1820 S. Vallejo St. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 344

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

TNLI

96

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 73% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 84% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း - RUBY HILL
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူ/သား တိငုး္ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိင္ုေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကီးပြားတုိးတက္ႏိင္ုသည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ 

စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆုိဆက္ခံရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ ေန႔တုိင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ သင္ၾကားေရးကုိ ခ် ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈတုိ႔ႏွင့္ မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 

ကေလးတုိ႔တြင္ရွေိသာ သလုိိစတိ၊္ ဖန္တီးလုိစိတ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔က ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပး ပါသည္။ STRIVE 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလး သည္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မရွမိျဖစ္လုိ အပ္ေသာ 

ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘဝတသက္တာစြမ္းရည္မ်ားကုိ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြႏိင္ုသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  တုုိးခ် ဲ႔ စာသင္ႏွစ ္ •  တုုိးခ် ဲ႔ စာသင္ရက ္ •  

လူမႈေရးခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ  •  အဖတ္၊ အေရးႏွင့ ္သခ်ၤာသင္ခန္းစာတြင ္အခ်နိ္ပုိသင္ၾကားျခင္း  •  

စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ေကာလိပ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး  •  

ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Alexa Mason

720-460-2800

striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း)

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 5 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 455

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

97

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



VALVERDE
Valverde သည္ 21-ရာစုတြင ္ကမာၻ႔အဆင့္တန္းမ ီႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက ္မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု
အေသးစိတ္ေရးဆြထဲားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ုပို႔ခ်လွ်က္ရွသိည္။ အေတြ႔အၾကံဳရွ ိျပီး ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ 

ဆရာ/မမ်ားမ ွဘက္စုံဖြ ံ႔ျဖိဳးေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက ္လံုျခံဳ ေစာင္ေရွာက္မႈရွသိည္ ့ဝန္းက်င္တြင ္သင္ၾကားပို႔ခ် 
ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နားလည္လြယ္ေသာပညာေရးအစီအစဥ္ကိ ု ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ နည္းပညာ၊ 
ကာယပညာအျပင ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းခ်နိ္ေနာက္ပုုိင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ပို႔ခ်မႈအလိုက ္

အဆင့္ျမွင့္ထားပါသည္။

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ  •  အႏုပညာ  •  အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံမႈမ်ား ကာကြယ္ေရး  •   အဆင့္လုိက ္

စာေပေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ  •  ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ် ိဳးေရးပညာ သင္ၾကားေရး  •  စာၾကည့္တိုက ္ •  ဂီတ  •  PBIS  •  

နည္းပညာ  •  စပိန္ဘာသာစကား  •  က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ  •  ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရး - 

အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္(ECE-K)

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

TRAYLOR အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Traylor အကယ္ဒမီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့အားေကာင္းၿပီး ကေလးဗဟုိျပဳေသာ ပညာေရးႏွင္ ့ေဖးမကူည ီ

ေသာဝန္းက်င္ရရွႏိိုင္သည့ ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အနီးဝန္းက်င ္ ရွ ိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းမ်ားကု ိ
ေက်ာင္းသား/သူအုပ္စု၊ ခြ ဲျခားထားသည့္ အခ် ိဳးအစားႏွင္ ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိ ု
ပညာေရးအရအေလးထားျခင္းႏွင့္အတ ူ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က ္ ဆိုင ္ ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ျပန္လည္အုပ္စုဖြ ဲ႔ျခင္း စသည္ျဖင္ ့
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီေအာင ္ ဖြ ဲ႔စည္းျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဘက္စံုကေလးဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေ
လးထားမႈတြင္ မနက္ပုိင္း ေတြ႔ဆုံမႈ၊ "အနားယူ" ေနရာမ်ား၊ စာသင္ခန္းဝန္းက်င္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အသိဥာဏ္ၾကြယ္ဝေစေရးဆုိင္ရာ 

အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင္ ့အက်င့္စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား 
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE)  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး (ECE) မူႀကိဳေက်ာင္း  •  အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  စပိန္ဘာသာစကားသံုး 

အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း  •  ကာယပညာ/အက  •  သိပၸ ံ  •  နည္းပညာ ဓာတ္ခြခဲန္း/စာၾကည့္တိုက္  •  ဂီတ  •  

အလိုလိုသိေသာေတြးေခၚစဥ္းစားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား  •  ဓမၼအဖြ ဲ႔  •  Denver SCORES ေဘာလံုး  •  STEMConnect

2017 ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Dawn Carrico

720-424-3480

traylor.dpsk12.org

2900 S. Ivan Way 

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 479

 ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Andrew Schutz

720-424-3250

valverde.dpsk12.org

2030 W. Alameda Ave. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 5 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 309

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

98

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 40% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္



“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့
အသိုက္အဝန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ ္
သိရွခိံစားမိေအာင ္ဆရာ/မမ်ားမွာ 
အတူတကြ လက္တြလဲုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။”



LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

The Internet belongs in the home. It has the 
power to connect individuals to a world of 
knowledge and opportunities, including 
greater access to education, healthcare, 
employment, news, and information.

Internet EssentialsSM from Comcast brings 
a� ordable, high-speed Internet home for 
$9.95 per month. 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.

Since the program’s launch in 2011, 
Internet Essentials has helped 1 million 
households get connected. And we 
couldn’t do it without our amazing 
partner organizations. Together we can 
bring the Internet home to even more 
individuals across the country and help 
transform even more lives.

Visit InternetEssentials.com/Partner to 
learn more.
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