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ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏုငိ္ဖြယ္ရွ ိၿပီး အခ်ဳ ိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ပုံႏွပိ္ထုတ္ေဝသည့္ အခ်နိ္ကတည္းကပင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲေနႏုငိ္သည္။ 
ဤထုတ္ေဝမႈသည္ DPS ေက်ာင္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ အားလံုးပါဝင္္သည့္ ျပည့္စုံေသာ လမ္းညႊန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ DPS အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ 
တဆင့္ခံေၾကာ္ျငာမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွပိါ။ 



DPS အား တေစ့တေစာင္းၾကည့္ျခင္း

လြယ္ကူေသာ အကိုးအကားလမ္းညႊန္

DPS  
ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ား

ကိုုလိုုရာဒိုုျပည္နယ္၊ ဒင္းဗားေကာင္တီႏွင့္ ဒင္းဗားၿမိဳ႔တြင ္ ခန္႔မွန္းေျခ 

ေက်ာင္းေပါင္း 210 ခန္႔တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွသိည္။

ECE  
အေစာပိုင္းကေလးဘဝ ပညာေရး

ECE ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကိ ု အျပန္အလွန ္ ဖလွယ္အသံုးျပဳ 
သြားပါမည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အသက္ 3-4 ႏွစ္ ကေလးမ်ားအတြက ္

ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ုရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

GT 
ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန္မ်ား

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ထူးခၽြန္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာ 

ျပသႏိုင္သည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ပံ့ပိုးေပးရန ္ အထူးလိုအပ္သည္။ 
သူတို႔၏သင္ၾကားေလ့လာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ရန္ အထူး 
အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္။

HGT  
အထူး ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန္မ်ား

ပံုုမွန္ စာသင္ခန္းျဖင့္ မအပ္စပ္သည္ ့ ပညာေရးဆိုုင္ရာ ထူးခၽြန္မႈမ်ားႏွင္ ့
ထူးျခားသည္ ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့ လူမႈေရး ဆိုုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနေ
သာေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား အတြက ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ရပ ္ျဖစ္သည္။

ELA  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င ္တတ္ေျမာက္ေရး

အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္၊ အျခားဘာသာစကား ေျပာဆိုသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးမည္ ့ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

SPF  
ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္မႈ အေျခခ ံမူေဘာင္

ေက်ာင္းမ်ားကိ ုႏွစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခံသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေျခခံမူေဘာင္ရွ ိ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားမ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
စြမ္းေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွမိည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း အမ်ဳးိအစားမ်ား

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

■	MAGNETေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား သည ္

အထူးသင္ယူေလ့လာေရးပံုစံတစ္ရပ ္ သိုု႔မဟုတ ္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က ္

တစ္ရပ္အေပၚ အေလးေပးပါသည္။ အလားတ ူ နယ္ပယ္တစ္ရပ္အား 
အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရွေိသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိပံ့ပိုုးေပးျပီး 
ေက်ာင္း၏သတ္မွတ ္ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွ ိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက ္

ႀကိဳပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

■	ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္းမ်ား ကို DPS ပညာေရးဘုုတ္အဖြ ဲ႔ႏွင့္ 
ကိုလိုရာဒို ု ပညာေရးဌာနတိုု႔မ ွ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားျပီး ၎တို႔သည ္

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈအပိုင္း၊ အခ်နိ္ဇယားႏွင္ ့
အသံုုးစရိတ္လ်ာထားမႈ အပိုင္းတိုု႔တြင ္ ေက်ာင္းသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ု
အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ ေျပာင္းသာျပင္သာ ပိုရွေိအာင ္

ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား)
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး 
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္း (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) အားလံုးသည ္ DPS 

ပညာေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔၏ တာဝန္ခံမႈေအာက္တြင္ရွ ိျပီး ေက်ာင္းခရိုင္မ ွ

စီမံသည္ ့ေက်ာင္းမ်ားနည္းတ ူပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု
လိုက္နာၾကရသည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူတို႔ကိယုပ္ိငု ္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ေက်ာင္းအေျချပဳမူဝါဒမ်ားကုိ သီးျခား လြတ္္လပ္စြာ ဒဇုိီင္းေရးဆြပုိဲင္ခြင့္ရွသိည္။

■	 ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားအားလုံးသည ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အတြင္း႐ွ ိ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအား မွ်တစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟ ု

သႏၷဌိာန္ျပဳထားပါသည္။ အခ်ဳ ိ႔ေသာ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားသည ္အိမ္နီးခ်င္း 
ရပ္ကြက္နယ္ေျမ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ ္ဝန္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ သို႔မဟုတ ္

သတ္မွတ ္ နယ္နိမိတ္ တစ္ခုအတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား

ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေေက်ာင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အစြမ္းကုန္ 
အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ေသာ အထူးပ့ံပုိးမႈျဖင့္ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

■	 ဒီပလိုမာ ရရွေိရး၊ ျပည့္စံုကံုလံုေသာအစီအစဥ္မ်ားမ ွ

တစ္ၿပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္တန္း 
သင္ခန္းစာမ်ား၊ ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ ျပန္လည္ျခံဳငံ ု
သင္ၾကားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းႏွင္ ့ အလုပ္သင ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္တို႔ကိ ု
ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။

■	 ေက်ာင္းအမ်ားအျပားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္သာ 

လက္ခံပါသည္။
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ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္ကို 
နားလည္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဝက္ဘ ္- spf.dpsk12.org

အီးေမးလ-္ spf@dpsk12.org

ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္ မိသားစုမ်ားကိ ု မည္မွ်ေကာင္းစြာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္႐ွသိည္ကိ ု သိ႐ွ ိျခင္းျဖင္ ့ ေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ နာမည္ႀကီး 
ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ ဒင္းဗားအစီအစဥ ္2020 ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ 
ေရာက္႐ွေိစမည့ ္အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပ 
အေျခခံမူေဘာင ္ သို႔မဟုတ ္ SPF သည ္ ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္လာေစရန ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွထိားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ား၏အေရးပါမႈကိ ုတုိင္းတာေပးပါသည္။ ဥပမာ- 

■	 ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္မိဘ စိတ္ေက်နပ္မႈ

■	 စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မ ွေနာက္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင ္တိုးတက္လာေသာ 
ရမွတ္မ်ား

■	 ေက်ာင္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကု ိဝန္ေဆာင္မႈေပးပုံႏွင့ ္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႀကဳေံတြ႔ေစပုံ

 
SPF ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည ္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ တိုးတက္ေနသည္၊ 
မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင ္အားနည္းေနသည္တို႔ကု ိသိ႐ွေိစႏုငိ္သည့ ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္

ရီပို႔ကတ္တစ္ခုႏွင့ ္တူညီသည္။ ဤ SPF သည္ သင့္ကေလးအတြက ္မည္သည့္ေက်ာင္းမွာ 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကို ု ဆံုုးျဖတ္ရာတြင ္ အေၾကာင္းရင္းခ ံ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ။ 

 
 
ေက်ာင္းမ်ားသည ္ရလဒ္မ်ားကု ိSPF မွာ စတင္ျပသေပးေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့ ္
လုပ္ငန္းစဥ္ကု ိ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားသည ္ စိတ္႐ွည္သည္းခံမႈ၊ 
ဆရာ/မမ်ား၏ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့ ္ အပိုေဆာင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖင့ ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္DPS သည ္ယင္းတုိ႔အား အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက ္

အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးလွ်က္႐ွသိည္။ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းကတ္သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသား၏ ပညာေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚတြင ္
လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ႏွစ ္ တစ္ႏွစ္မွ ေနာက္စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
မည္မွ်တိုးတက္လာျခင္း အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အထူးအေလးေပးထားပါသည္။ DPS တြင ္

အေရးအႀကီးဆုံးအရာမွာ ကေလးမ်ား မည္သည့္ေနရာမ ွ စတင္သည္ဟူ၍ မဟုတ္ဘဲ၊ မည္မွ် 
တိုးတက္လာသည ္ဆိုျခင္းပင ္ျဖစ္သည္ဟ ုကၽြႏုပ္္တို႔ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ 
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ေက်ာင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုမည္သုိ႔ ဖတ္႐ႈမည္နည္း။

ေက်ာင္းမ်ားကိ ုမည္သုိ႔အဆင့္သတ္မွတ္သနည္း။

ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပံု၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ ထူးခၽြန္သာလြန္မႈ (အျပာ) အဆင့္မ ွ

အနိမ့္ဆုံးအဆင့ ္ အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အဆင့္ (အန)ီ အထ ိ

အဆင့္အမ်ဳးိမ်ဳးိျဖင့ ္ တေစ့တေစာင္းျပသႏုငိ္ရန္ အေရာင္ျဖင့္ျပေသာ 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု အသုံးျပဳပါသည္။ DPS တြင ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက ္ ေအာင္ျမင္သြားေသာအခါ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအား ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့ ္
ဘဝအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ား 
အားလုံးအေပၚ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထား႐ွပိါသည္။ 

ပညာေရး ကြာဟခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအတြက ္ ေကာင္းစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုငိ္ေရးမွာ 

2017 SPF တြင ္ အေလးေပးရမည့ ္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ DPS တြင ္

ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုးကိ ု
ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အကဲစမ္းျခင္းႏွင္ ့ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္ ့
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္ဟ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ 
လူျဖဴမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအပါအဝင ္ ကၽြႏုပ္္တို႔ႏုငိ္ငံ၏ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္

သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပံ့ပိုးမႈ အျပည့္အဝ 

မရရွခိဲ့သည့ ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္မ်ား 
အဆုံးသတ္ေစေရးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင္ ့ အထူးသက္ဆိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသည ္ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ အေထြေထြ SPF 

အဆင့္ကိ ု တိုက္႐ိုက္အက်ဳးိသက္ေရာက္ေစသည္ ့ ပညာေရးကြာဟခ်က ္

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကိ ုရ႐ွမိည္ျဖစ္သည္။ 

ဤႏွစ္မ ွ အစျပဳ၍ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသည ္ ပညာေရးကြာဟခ်က္တြင ္

အျပာ သို႔မဟုတ ္ အစိမ္းေရာင ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခ ု ရ႐ွမိွသာလွ်င ္

ကၽြႏ္ုကပ္တို႔၏ အျမင့္ဆုံး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့ ္ ထူးခၽြန္သာလြန္မႈ 
(အျပာ) သုိ႔မဟုတ ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း (အစိမ္း) စသည့ ္ အဆင့ ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရ႐ွရိန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမည ္ ျဖစ္သည္။ 
ဤေျပာင္းလဲမႈ၏အဓိပၸါယ္မွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည ္ အျပာ 

သို႔မဟုတ ္ အစိမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမွသာလွ်င္ အေထြေထြ 
ရမွတ ္ ရရွမိည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားအားလုံးအတြက ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္မျပည့္မီလွ်င ္ အဝါေရာင္အဆင့္သုိ႔ 
ေလ်ာ့က်သြားႏုငိ္သည ္ဟူ၍ အဓိပၸါယ ္သက္ေရာက္သည္။

အဆင့ ္သတ္မွတ္ခ်က ္အတုိင္းအတာမ်ား
 

အေထြေထြ 
 
ထူးခၽြန္သာလြန္သည-္ 

နယ္ပယ္အမ်ားစုတြင ္ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား 
ေဖာ္ျပေနသည့ ္အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာင္း။ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည ္- 

နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင ္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရွ ိၿပီး နယ္ပယ ္
အနည္းငယ္တြင္သာ တုိးတက္ရန ္လိုအပ္သည္ကိ ု
ေဖာ္ျပေနေသာ အရည္အေသြးမီေက်ာင္း။

ေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင္ ့သတ္မွတ္ခံရျခင္း - 

အခ်ဳ႕ိနယ္ပယ္မ်ားႏွင့/္သုိ႔မဟုတ ္မ်ားစြာေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင ္
တိုးတက္မႈလိုအပ္ေနသည္ကိ ုေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။ 

ဦးစားေပး ေစာင့္ၾကည္ခံရမည္ ့အေနအထားတြင ္ရွေိၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားခံရျခင္း- 

အေထြေထြ ရမွတ္နိမ့္ေသာေက်ာင္းႏွင္/့သို႔မဟုတ ္နယ္ပယ ္
အမ်ားအျပားတြင ္တုိးတက္မႈ သိသိသာသာ လိုအပ္ေနသည္ကိ ု
ေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။

အထူးအေလးေပး ေစာင့္ၾကည့္ရန ္အဆင့္သတ္မွတ္ခံရျခင္း -

အေထြေထြရမွတ္မ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ ္
အမ်ားအျပားတြင ္တိုးတက္မႈသိသိသာသာ လုိအပ္ေနသည္ကိ ု
ေဖာ္ျပေနေသာ ေက်ာင္း။ 

ဖြ ံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွ ု
ေက်ာင္းမ်ားအား သင္ဤေနရာတြင ္ေတြ႔ျမင္ရသည့ ္
အေရာင္ငါးေရာင္ပါ SPF အေထြေထြ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု
ေပးသည္ျဖစ္ရာ အေထြေထြ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အထ ိ

ရ႐ွေိစမည့ ္သီးျခားတိုင္းတာမႈ တစ္ခုစီအတြက ္ရွင္းလင္းေသာ 

ေလးေရာင္ပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ုအသုံးျပဳသည္။

 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေက်ာ္လြန္သည ္- (79.5 မွ 100% အထ)ိ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည ္(50.5 မွ 79.49% အထ)ိ

 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့နီးကပ္လာျခင္း- (33.5 မွ 50.49%အထ)ိ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္း မရွ ိ - (0 မွ 33.49% အထ)ိ

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

2017 ခုနွစ္ SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 ေက်ာင္းတစ ္ေက်ာင္းအတြက ္SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံကိ ုအသုံးျပဳ၍ ဤေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး လမ္းညႊန္ခ်က္တြင ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုံ၏အေပၚဆုံးအပိုင္းသည ္ေက်ာင္း၏ “အေထြေထြ” အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပသေပးၿပီး ေအာက္ဆုံးအပိုင္းသည ္“ေက်ာင္းသ/ူ

သား၏ ပညာေရး ဖြ႔ ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ”ကုိ ျပသေပးသည္။
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စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား

ပညာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမွာ 21 ရာစုုတြင ္ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန္အတြက ္DPS မွ ကိုုလိုုရာဒို ုပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား (CAS) အား အသံုုးခ်လွ်က္ရွပိါသည္။

■	 ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြက ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမ ွ အတန္းတစ္တန္းစီတိုုင္းတြင ္
သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမည္ ့အရာမ်ားကို ုရွင္းလင္းစြာနားလည္ေစရန ္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သင္ယူေလ့လာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ ္ေရွ႕ဆက္လာသည္ႏွင္ ့အမွ် 
စံႏႈန္းမ်ားမ ွ 21 ရာစ ုေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုုင ္တိုု႔အတြက ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ ွမည္သည့္စြမ္းရည္မ်ားကိ ုေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ျဖည့္ဆည္းထားဖို႔ 
လိုအပ္သည္ကိ ုသတ္မွတ္ေပးပါသည္။

■	 ပိုမိုနားလည္ေစေရးအတြက ္အထူးအေလးေပးထားပါသည္။ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားေအာင္ျမင္ေရး အတြက ္မရွမိျဖစ ္အေရးပါေသာ အရည္အခ်င္း 
ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္သည္ ့ - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈတိုု႔ကိ ု အေလးေပးပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
အတန္းတစ္တန္းစီအ လိုုက ္အေရးအႀကီးဆုုံးေသာ အတတ္ပညာမ်ားကိ ုနက္နက္နဲ နဲ နားလည္ေစရန ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္း ကိုုေက်ာ္လြန္၍ 

ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္းကို ုျပဳလုုပ္လာႏိ္ုုင္ ေအာင ္အကဲစမ္းပါသည္။

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ကိုုလိုုရာဒို ု ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ တုုိင္းတာခ်က္နည္းလမ္းမ်ား (CMAS) မွာ ကိုုလိုုရာဒုိျပည္နယ ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားပင ္ ျဖစ္သည္။ 
ကိုုလိုုရာဒို ု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင္ ့ ကိုုက္ညွထိားသည္ ့ CMAS သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားေအာင္ျမင္ရန ္ လိုုအပ္သည္ ့ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ေသာ 
ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာေတြးေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတိုု႔အေပၚ အထူးအေလးေပးပါသည္။

■	 ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာေရးတိုုးတက္မႈရွေိစရန္ ျဖစ္သည္။ DPS အေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည ္ 21 ရာစုအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင ္ေရာက္႐ွေိနေစရန ္CMAS အား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ပညာေရးတိုုးတက္မႈမ်ားကို ုတိုုင္းတာရန ္
ကြ ဲျပားသည့္တိုုင္းတာမႈပံုုစံတစ္ရပ္အား လိုုအပ္သည္ ့အတြက ္ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကို ုလိုုအပ္သလို ုခ်နိ္ဆ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

■	အေလးေပးအာရံုုစိုုက္ရန္အပိုုင္းမွာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ခဲြျခားေပးရန္ျဖစ္သည္။ CMAS သည ္ တိုးတက္မႈကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား 
တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးဆီသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းတိုးတက္လာရာတြင ္ေနရာက႑မ်ားကိ ုသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ား 
ပိုုမိုုျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက ္ လိုအပ္သည္ ့ သက္ဆိုင္ေသာ၊ အဓိပၸါယ ္ ရွေိသာ ပံ့ပိုုးမႈမ်ားကို ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခ်နိ္မွန္မွန ္

ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ယခင္ကထက ္အေရးႀကီးလာပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား/သူတိုုင္း ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား/သူတိုုင္းသည္ ပါရမီႏွင္ ့ အစြမ္းအစရွ ိျပီး ၎တိုု႔ အျမင့္ဆံုးအဆင္ ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္

ကူညီေပးေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ္ု ု ရရွပိိုုင္ခြင့္ရွသိည္ဟု ု ကၽြႏ္ုုပ္တုုိ႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုု႔ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ 
လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင္ ့ ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေစရန ္ လိုုအပ္သည္ ့ ပညာေရး အသိသညာ၊ ဘာသာစကားႏွင္ ့ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို ု ႂကြယ္ဝေစမည္ ့
ကမာၻအ့ဆင့္မ ီပညာေရးကိ ုရရွေိစမည္ျဖစ္သည္။

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

ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင ္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန ္ ကၽြႏ္ုုပ္္တိုု႔က တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ စံႏႈန္းမ်ားအျပင ္ သင့္ကေလးပညာေရးအေပၚ သင္မ ွ မည္သိုု႔ 
ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္သည္တိုု႔ႏွင္ ့ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္လက ္ မ်ား သိလိုုပါက standards.dpsk12.org သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ စာေမးပြဆဲိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား အပါအဝင ္CMAS ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ား သိရွလိိုပါက standards.dpsk12.org/assessments. သိုု႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း
ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္ရပ္ရြာ လူမႈအသိုုက္အဝန္း၏ ပံ့ပိုုးမႈ

ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ မိတ္ဖက ္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သျဖင္ ့ DPS 

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွ ရင္းျမစ္မ်ား ကို ဖန္တီးေပးၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ဘဝတြင ္

သိသာထင္ရွားသည္ ့ ေကာင္းက်ဳးိရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ မိမိတို႔၏အစီအစဥ္မ်ားမ ွ ကေလးမ်ားအား စာသင္ခန္းအတြင္း စာေတာ္ေအာင ္

ကူညီေပးသည့္အျပင ္ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ သူတို႔၏ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္မ်ားကိ ု ရွာေဖြေပးၿပီး 
ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္ လမ္းေၾကာင္းမွန္တြင ္ ဆက္လက ္ ရွေိနရန ္

ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ကေလးတုိင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

ေက်ာင္းေပါင္း 210 နီးပါးႏွင့ ္ DPS ေက်ာင္းသ/ူသားေပါင္း 92000 ေက်ာ္တို႔ထက ္ သင ္ မည္သုိ႔ 
ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္မည္ကိ ုပိုမိုသိ႐ွေိစရန ္www.dpsfoundation.org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးႏွင့္
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရး

ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္- SchoolChoice.dpsk12.org

 ဖုန္း - 720-423-3493

တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည ္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ၏ အဓိက ဗဟိုခ်က ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအားလုံးသည ္မည္သည့္ေနာက္ခံ႐ွသိည ္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရပ္လိပ္စာတြင ္
ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးမီေသာ ေက်ာင္းမ်ားကု ိတက္ေရာက္ခြင့္ရွသိည ္ဟု 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္လုိေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားတုိင္းသည ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပါဝင္ႏုငိ္ပါသည္။ 
မိသားစုမ်ား အေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေလွ်ာက္ထားမႈတြင ္ မိမိတို႔ေက်ာင္းသ/ူ

သား၏အႏွစ္သက္ဆုံးေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းကု ိ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏုငိ္သည္။ ထိုု႔ေနာက ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ ွ ထိုဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေက်ာင္းလက္ခံမႈဆိုုင္ရာ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ရရွႏိိုုင္သည့္ေက်ာင္း ေနရာလြတ္တို႔အေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းမ်ားကို ု
တိုက္ဆိုင္ညွေိပးမည္ျဖစ္သည္။

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

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးတြင ္ပါဝင္နည္း
 

႐ွာေဖြရန္

■	အသံုးျပဳရလြယ္သည္ ့မိုဘုိင္းဖုန္းအြန္လုိင္းေက်ာင္း႐ွာေဖြေရး စနစ္သစ္ကိ ု
အသုံးျပဳပါ

■	  ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုဖတ္႐ႈပါ

■	 နယ္ေျမအလိုက ္ေက်ာင္းျပပြအဲခမ္းအနားမ်ားအနက္မ ွတစ္ခုကိ ုတက္ေရာက္ပါ

■	 ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လည္ပတ္ျခင္း

သင့္ေက်ာင္းသ/ူသားအတြက ္
အေကာင္းဆုံးေက်ာင္းကုိ

■	အေကာင့္တစ္ခ ုျပဳလုပ္ပါ။

■	သင္၏အႏွစ္သက္ဆုံး ထိပ္ဆုံးေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းကု ိစာရင္းျပဳစုပါ 

■	 ေဖေဖာ္ဝါရ ီ1 ရက္မ ွေဖေဖာ္ဝါရ ီ28 ရက ္ညေန 4 နာရ ီေနာက္ဆုံးထား၍ 
တင္သြင္းပါ

ေလွ်ာက္ထားရန္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ ္ေလွ်ာက္ထားမႈ 
အြန္လုိင္းစနစ္သစ ္ကို အသုံးျပဳ၍

စာရင္းသြင္းပါေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန ္

■	 ဧၿပီလ အေစာပိုင္းတြင ္ေက်ာင္း သင္တန္းေနရာခ်ထားမႈ ရလဒ္မ်ား ရယူပါ

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

DPS သည္ တစ္ႏုငိ္ငံလုံး၏ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ စနစ္႐ွ ိျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူရေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင ္ အၿမဲ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္႐ွပိါသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ယခုႏွစ္တြင ္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအနည္းငယ ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

■	ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကာလကိ ု ေဖေဖာ္ဝါရီလသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေျပာင္းလဲထားေသာ ေန႔စြအဲသစ္သည ္
မိသားစုမ်ားအေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းမ်ားကိ ု ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္လာမည့ ္ စာသင္ႏွစ္အတြက ္ ၎တုိ႔၏ေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကု ိ
အဆုံးသတ္ျပင္ဆင္ရန ္စသည္တုိ႔အတြက ္အခ်နိ္ပိုမို ရလာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

■	ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ အြန္လိုင္းမ ွ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္အသုံးျပဳႏုငိ္မည့္ နည္းလမ္းသစ ္ တစ္ခုကုိလည္း စတင္မိတ္ဆက္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့ ္
ေက်ာင္းမ်ားကိ ုပို၍ အလြယ္တက ူ႐ွာေဖြႏုငိ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ-ု တစ္ေနရာတည္းတြင ္တင္သြင္းႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။

 
သင့္အား အဆင့္အဆင့္တုိင္းတြင ္ကူညီရန ္အသင့္႐ွေိနပါသည္။

သင္တို႔ အကူအညီလုိအပ္ပါက ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း 720-423-3493 သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိပါ။ သုိ႔မဟုတ ္

သင့္ကေလးေက်ာင္း၏ စုံစမ္းေရး႐ုးံခန္းသို႔ လာေရာက္ပါ။ 

schoolchoice.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက ္ၾကည့္႐ႈ၍ သတင္းရယူပါ။

 

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

DPS မွ အခ်ဳ ိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ အတြင္းတြင္ တည္ရွပိါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ားဆုိသည္မွာ ပထဝီနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ျပီး 
ယင္းနယ္ေျမအတြင္း ေနထုိင္သည့္ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားသည္၊ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း မဟုတ္ဘ ဲေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္ 

ေနရာတစ္ခု ရရွမိည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမတြင ္ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင ္အက်ဳးိေက်းဇူးအမ်ားအျပား ရွပိါသည-္

■	 စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည္ ့ေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ တက္ေရာက္ႏိုုင္ခြင့္ ပိုုမ်ားလာျခင္း

■	 ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုုမိုုရရွလိာႏိုုင္ျခင္း

■	ယင္းနယ္ေျမတြင ္ေနထိုင္ျခင္းမ႐ွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ထက ္ဦးစားေပးခံရျခင္း

■	 ေက်ာင္းပညာေရး အစီအစဥ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကိ ုတက္ေရာက္ႏိုုင္ျခင္း 

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက schoolchoice.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ဇန္နဝါရ ီ22 -25- DPS နယ္ေျမအလိုက ္ေက်ာင္းျပပြအဲခမ္းအနား 
ရက္သတၱပတ ္

2018 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက ္- ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ ္
ပထမအေက်ာ ့ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

2018 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 28 ရက ္ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကု ိညေန 4 နာရီေနာက္ဆုံးထား ေပးပို႔ရမည္။

2018 ခုႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္း- ေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုမိသားစုမ်ားအား 
အသိေပးျခင္း 

2018 ခုႏွစ္ ဧၿပီလလယ္ပိုင္း- ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ ္
ဒုတိယအေက်ာ့ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရး ဆုိင္ရာ အဓိက ေန႔စြမဲ်ား-
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ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား

အဆင့္ျမင္ ့ေနရာခ်ထားေရး (AP)

DPS သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကုိ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပညာ ေရးကဲသုိ့႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ကူညီျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားေရး (AP) 

အတန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရး 
ဆုိသည္မွာ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖြ ဲ႔ က ဖန္တီးထားသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းျဖစ္ၿပီး 
ဘြ ဲ႔ႀကိဳေက်ာင္း သူ/သားမ်ား၏သင္ခနး္စာမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွသိည့္ 

အဆင့္အတန္းမီေသာသင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ အရည္အေသြး 
ျပည့္မီေသာႏိင္ုငံလုံးဆုိင္ရာ AP စာေမးပြရဲမွတ္ မ်ားကုိ ရရွထိားေသာေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားသည္ ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ရာတြင္ 

ခရက္ဒစ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အတန္းေနရာကုိ ရရွေိစၿပီး ၎တုိ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္း 
တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်န္ိႏွင့္ ေငြအကုန္အက် သက္သာေစပါသည္။ 
အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ်ထားေရးသင္ခန္းစာမ်ားကုိ DPS အထက္တန္းေက်ာင္း 30 

ေက်ာ္တြင္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုုက ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္တိုးတက္ေစျခင္း (AVID)

လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင္ ့တိုးတက္ေစျခင္း (AVID) ဆိုသည္မွာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ေကာလိပ္ႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းပညာေရးအတြက ္

ျပင္ဆင္ေပးေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင ္

သင္ၾကားေရးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းတစ္ခြင ္ သင္ယူေလ့လာေရးပံုစံမ်ားကို ု
တိုုးတက္ေအာင ္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ ့ ေကာလိပ္ပညာေရးအသင္ ့
ျဖစ္ေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ AVID မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့AVID ေရြးခ်ယ္စရာ 

စာသင္ခန္းမ်ား ကို DPS မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္း 
25 ေက်ာင္းေက်ာ္တြင ္အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အႏုပညာ ဦးစားေပး ေက်ာင္းမ်ား

အႏုပညာ ဦးစားေပး ေက်ာင္းမ်ားမွာ အႏုပညာမ်ား (အျမင္ပိုုင္း အႏုပညာ၊ 
ဇာတ္ရံုုအႏုပညာ၊ အက၊ ဂီတ) ေလ့လာေရးနည္း လမ္းမ်ားကိ ု စာဖတ္ျခင္း၊ 
ေရးသားျခင္းႏွင္ ့ သိပၸဘံာသာကဲ့သို႔ ပညာေရး ဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ 

အထူးၾကပ္မတ္သည္ ့ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားေနပါသည္။ 
ေေ ေက်ာင္းတခုခ်င္းစီမ ွ အနပညာအစီအစဥ္မ်ားအား ရွာေဖြရန ္ 

arts.dpsk12.org/school-locator သိုု႔ ဝင္ေရာက ္ၾကည့္ရႈပါ။

ASCENT

ASCENT တြင ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
ေကာလိပ္ပညာေရးကိ ု အခမဲ့တစ္ႏွစ္အျပည့္တက္ေရာက ္ ႏုငိ္မည့္ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကိ ု ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ပါဝင္လိုသည္ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ု တင္ျပရမည္။ 
ေပးထားေသာအခ်က္မ်ားကိ ု တစ္မ်က္ႏွာစာ တုံ႔ျပန္ေရးသားရမည္။ 
အနည္းဆုံးေထာက္ခံစာတစ္ေစာင ္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 
၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေလ့လာသင္ၾကားရန္အတြက ္

အဆင္သင့္ျဖစ ္ ျခင္းႏွင္ ့ ၎တို႔၏အထက္တန္းေက်ာင္းေနာက္ဆံုးႏွစ္အကုန ္

တြင ္ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္နာရ ီ12 နာရ ီ(အဆင့္ 100 သို႔မဟုတ ္ယင္းထက္ပို၍) 

ျပီးေျမာက္ထားဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။

တစ္ျပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း 

တၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွထံားခ်န္ိ၌ ေဒသ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ 

တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ အခမဲသ့င္ရုိးမ်ားကုိ သင္ယူခြင့္ ရႏုင္ိပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားသည္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အထက္ တန္းေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းပရ ဝုဏ္တြင္ ရွေိနစဥ္အတြင္း ေကာလိပ္ပညာေရး 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ထိေတြ႔ခံစားၾကရမည့္အျပင္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အထက္ 

တန္းေက်ာင္း ခရက္ဒစ္မ်ားကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္္ ရရွႏိိင္ုပါသည္။ တျပိဳင္နက္ 

ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္းအား DPS အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ DPS ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာငး္) မ်ား အားလံုးတြင္ 

ရရွႏုိင္ိမည္ ျဖစ္သည္။ တျပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွေိရးသည္ 

ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦး၏ ေကာလိပ္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈအျပင္ ၎တို႔၏ 

အၾကံေပး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (ICAP) မ်ားေပၚတြင္ 

မူတည္သည္။

ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရရွေိရး

ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား ျပန္လည္ရရွေိရးသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
၎တို႔ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးထားျခင္းမရွသိည္ ့ အတန္းမ်ားအတြက ္

ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား ျပန္လည ္ ရရွႏိိုင္ေစသည္။ DPS ေက်ာင္းသည ္

ေက်ာင္းခရိုင္မွစီမံထားသည္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင ္

ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရွေိရး အစီအစဥ ္ကို အရည္အေသြး အေျချပဳ အြန္လိုင္းႏွင္ ့
ဆရာ/မမ်ားက ပံ့ပိုးေပးသည္ ့အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ ္ေပးကမ္းထားပါသည္။

ဒင္းဗားပညာသင္ဆ ုေဖာင္ေဒးရွင္း (DSF) အနာဂတ္စင္တာမ်ား

ဒင္းဗားပညာသင္ဆ ု ေဖာင္ေဒးရွင္း (DSF) အနာဂတ္စင္တာမ်ားသည ္

ဒင္းဗားပညာသင္ဆ ု ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့ ္ မိတ္ဖက္ဖြ ဲ႔စည္းထားသည္ ့
အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေလးႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္တာ 

ေကာလိပ္ပညာေရး သို႔မဟုတ ္ နည္းပညာေက်ာင္းအတြက ္ ျပင္ဆင္ရန ္

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းအၾကံေပးပုဂၢ ိဳလ္မ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ပညာသင္ဆုရရွရိန္ႏွင္ ့ ေကာလိပ္တြင ္

ေအာင္ျမင္မႈရရန ္ကူညီေပးပါသည္။
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DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက ္ရွာေဖြေပးေရး

DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက ္ ရွာေဖြေပးေရး ဆိုသည္မွာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား က်န္းမာေရးျပဳစ ု ေစာင္ ့ ေရွာက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ 
ပညာေရး၊ စက္မႈပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ထုတ ္လုပ္မႈ၊ ဖန္တီးမႈ၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ၊ 
ျပည္သူလံုၿခံဳေရးႏွင္ ့ နည္းပညာတို႔တြင ္ အေလးထားသည္ ့ သင္ရိုးမ်ား၊ 
အစီအစဥ္ကိ ု ေပးကမ္းေပးေသာ ဘက္စံုပါဝင္သည္ ့ အစီအစဥ္တစ္ခ ု

ျဖစ္ပါသည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးအစီအစဥ္တြင ္

စာရင္းသြင္း အပ္ႏွလုိံက္သည္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမွာ အလုပ္သင္၊ 
အနီးကပ္ပို႔ခ်မႈႏွင္ ့ အျခားအရာမ်ားအပါအဝင ္ တကယ့္လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင ္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိ ုရရွရိန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဆင့္ျမင္ ့ပညာေရးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
အက်ဳးိအျမတ္မရွာေသာ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ တြဖဲက ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 
အထက္တန္းေက်ာင္း သင္ရိုးမ်ားမွာ မိတ္ဆက္မ ွအဆင့္ျမင္ ့အေၾကာင္းအရာ 

အထ ိ တိုးတက္လာခ်နိ္တြင ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း သင္ရိုးမ်ားမွာ STEM 

အေလးေပးမႈႏွင္ ့သဘာဝစူးစမ္းေလ့လာေရး အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ရွာေဖြေပးေရး အစီအစဥ္မ ွ

ေကာလိပ ္ခရက္ဒစ္ရရွရိန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကိ ုေပးကမ္းေပးသည့္အျပင ္

ေလးႏွစ္တာ တကၠသုိလ ္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ ႏွစ္ႏွစ္တာ လူထုေကာလိပ္ႏွင့ ္
နည္းပညာ ေကာလိပ္မ်ား၊ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

ေအာင္လက္မွတ ္ ေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေပးပါသည္။ 
ယင္းအစီအစဥ္သည ္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားကိ ု အထူးလိုအပ္သည္ ့
အရည္အခ်င္းမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး ဆက္လက ္ ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင္ ့
ကိုလုိရာဒုိျပည္နယ္၏ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈ အရွဆိုံး၊ အခြင့္အလမ္း အျမင့္မားဆုံး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရရွေိစႏိုင္သည္ ့
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွေိစရန ္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ACEConnect 

ဆိုသည္မွာ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
လုပ္ငန္းခြင္အသင့္ျဖစ္ေစေရးတို႔အ တြက ္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု
ေဖးမသင္ၾကားေပး ျခင္းျဖင္ ့ကူညီေပးပါသည္။

ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳးိ အစီအစဥ္မ်ား

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳ ိး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ 

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳ ိး သုံးစြႏဲိင္ုေစရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ 

ေပးကမ္းသည့္အျပင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ 

အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ဒတိုယဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳ ိးစလုံးျဖင့္ သင္ၾကားေပးၿပီး 
ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳ ိးတတ္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။

အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရး

DPS အထက္တန္းေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္း - ခရိုင္မွစီမံႀကီးၾကပ ္သည္ ့ေက်ာင္း 
ေျခာက္ေက်ာင္းႏွင္ ့ ခ်ာတာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း တို႔သည-္ ျပည္နယ္က 

သတ္မွတ္ထားသည္ ့ အေစာပိုင္းေကာလိပ္ ပညာေရးပံုစံကု ိ လိုက္နာ 

က်င့္သံုးၾကပါသည္။ ေဒသေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့
ပူးတြ ဲ လုပ္ေဆာင္လွ်က ္ ဤပုံစံမွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ေကာလိပ ္ အဆင္ ့
သင္ရိုးမ်ားကိ ု အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိုင္ေစၿပီး ေကာလိပ္ဒီဂရ ီ တစ္ခုရရွေိအာင ္

ရည္ရြယ္ထားသည့္လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုကိ ု ဖန္တီးေပးပါသည္။ DPS 

အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးမ ွ တစ္ဆင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည ္

ေကာလိပ္အတန္းမ်ား ၿပီးဆံုးေအာင ္ ငါးႏွစ္တက ္ ေရာက္ႏိုင္သည္ ့
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခ ုရရွ ိ ေစပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေစာပိုင္းေကာလိပ္ေ
က်ာင္းသားတစ္ဦးစ ီ သည ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္သည္ႏွင္ ့ နာရ ီ

60 ေကာလိပ္ ခရက္ဒစ္ ရရွရိန္အတြက ္ - သို႔မဟုတ ္ တြဖဲက္ဒီဂရ ီ တစ္ခုႏွင္ ့
တူညီသည္ ့ဘြ ဲ႔တစ္ခုရရန ္ျဖစ္သည္။ 

စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာ သင္ယူေလ့လာေရး

စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာ သင္ယူေလ့လာေရးသည ္

သမားရိုးက်ပို႔ခ်မႈမ်ားျဖစ္သည္ ့ အဓိကပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကိ ု
အသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လက္ေတြ႔ကမၻာသို႔ 
စူးစမ္းေလ့လာရာတြင ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုအားေပးေသာ လက္ေတြ႔ကမာၻ 
စီမံ ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဝိဇၹာ-သိပၸပံညာေရး (IB)

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဝိဇၹာ-သိပၸ ံ ပညာေရး (IB) အစီအစဥ္မ ွ

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင ္ အစဥ္တစ္စိုက ္ အျမင့္ဆံုးအေလးေပးခ ံ ထားရသည္ ့
ခက္ခဲသာ သင္ရိုုးညြန္းတမ္းတစ္ခုကိ ု DPS ေက်ာင္း 11 ေက်ာင္းတြင ္

သင္ၾကားေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဝိဇၹာ-သိပၸ ံ ပညာေရး (IB) 

ေက်ာင္းမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ၎တို႔၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ဘာသာစကားကိ ု အျပည့္အဝ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ေအာင ္

ပံ့ပိုးေပးစဥ္တြင ္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ သင္ၾကားျပသမႈ 
အျမင္မ်ားကိ ု အေလးထားပါသည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ 
အထက္တန္းႏွင္ ့ ဒီပလိုုမာတန္းတိုု႔ တြင ္ သင္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ 

ဝိဇၹာ-သိပၸ ံ ပညာေရး ပိုု႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာသည္ ့
ယေန႔ေခတ္ကမာၻႀကီးတြင ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန ္

ျပင္ဆင္ေပးေသာ ၎တိုု႔၏ အသိဉာဏ္ပိုုင္း၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးပိုုင္း၊  
စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုုင္ရာႏွင္ ့ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုုင္ရာ 

အတတ္ပညာမ်ားကိ ုကူည ီပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္မ်ား ပိုမိုသိရွလိိုပါက collegeandcareer.dpsk12.org 
သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ စာသင္ခန္းႏွင္ ့
ကမာၻႀကီးကိ ု တေပါင္းတစည္းတည္း ဆက္စပ္ေပးေနေသာ 

ထူးျခားသည့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ 
ဤေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု မတူကြ ဲျပားသည္ ့
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားကိ ုစူးစမ္းေလ့လာရန ္

တိုက္တြန္းေပးၿပီး၊ ယင္းသည ္ ၎တုိ႔ကို အလ်င္အျမန ္

ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမာၻ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္

ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

မြန္တက္ဆိုရ ီအစီအစဥ္မ်ား (MONTESSORI PROGRAMS)

Montessori မြန္တက္ဆုိရီ ပညာေရးအစီအစဥ္ ဆုိသည္မွာ 

ကေလးမ်ား၏ သဘာဝအေလ်ာက္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ၊ မမိကိိယုပ္ိငု္ 
လမ္းညႊန္သည့္ ေလ့လာမႈဝနး္က်င္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ 
ပ့ံပုိးေပးေသာ နည္းနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Montessori မြန္တက္ဆုိရီ 

အစီအစဥ္ ဆုိသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ 
ျပႆနာေျဖရွင္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အခ်န္ိစီမံခန္႔ခြ ဲျခင္းဆိုင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို အေလးေပးပါသည္။ 

အေမရိကန ္ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပံ့ပိုးေရး 
အစီအစဥ ္(NASSP) ႏွင့္ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား

အေမရိကန ္ဌာေန တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပံ့ပိုုးေရး 
အစီအစဥ္ (NASSP) ႏွင့္ အေလးေပး ေက်ာင္းမ်ားမွ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈတို႔ တူညီေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစျခင္းျဖင္ ့ ကူညီပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
ေပးပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေမရိကန-္

အင္ဒီးယန္း၊ သို႔မဟုတ ္ အလာစကား ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈကိ ု ျမင့္မားေစရန ္

ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွလိိုပါက NASSP 

သိုု႔ 720-423-2042 ျဖင္ ့ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။

သိပၸ ံ အေလးေပးေက်ာင္းမ်ား

သိပၸအံေလးေပးေက်ာင္းမ်ားက သိပၸႏံွင့္နည္းပညာ ပညာေရး 
အေပၚ အထူးအေလးေပးျပီးအထူးျပဳဆရာ/မမ်ား၊ အထူး သင ္

ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္ ့ပို႔ခ်ေပးသည္။

ဒင္းဗား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား

DPS ေက်ာင္းဝင္း 17 ခုသည ္ ဒင္းဗားေက်ာင္းအေျချပဳ 
က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားအတြက ္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည ္

DPS ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ရ႐ွႏုိငိ္ေသာ ေဆးခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤစင္တာမ်ားသည ္

ေအာက္ပါေက်ာင္းဝင္းမ်ားတြင ္တည္႐ွပိါသည္။

■	 ABRAHAM LINCOLN (2285 S. Federal Blvd.)

■	 BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)

■	 EVIE DENNIS ေက်ာင္း၀န္း (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.)

■	လက္စြ ဲ (1700 E. 28th Ave.

■	MARTIN LUTHER KING, JR. အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရး 

(19535 E. 46th Ave.)

■	MONTBELLO ေက်ာင္းဝင္း (5000 Crown Blvd.)

■	NORTH (2960 Speer Blvd.)

■	NOEL CAMPUS (5290 Kittredge St.)

■	 PLACE BRIDGE ACADEMY  
(7125 Cherry Creek Drive North)

■	 SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

■	 THOMAS JEFFERSON (3950 S. Holly St.)

■	WEST CAMPUS (951 Elati St.) 

အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ွလုိိပါက denverhealth.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ဆက္ရန္ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား
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ေက်ာင္းပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆ ုေဖာင္ေဒးရွင္း
ေကာလိပ္ပညာေရး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒင္းဗား ပညာသင္ဆုေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ DPS 

အထက္တန္းေအာင္ျမင္သူေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုႏွစ္စဥ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ 
ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ အနာဂတ ္ စင္တာမ်ားမွာ DPS အထက္တန္းေက်ာင္း 12 

ခု၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတည္ရွ ိၿပီး အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေကာလိပ္ႏွင္ ့
နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားကိ ု
DPS အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေလး ႏွစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထူးခၽြန္သည့္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက www.denverscholarship.org တြင ္ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။
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သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဝဘ္ဆိုဒ ္- transportation.dpsk12.org

ဖုန္း - 720-423-4600

DPS ႀကိဳပို႔ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွေိရးႏွင္ ့
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ႀကိဳပို႔ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန ္

ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသို႔ လံုျခံဳစြာေရာက္ရွ ိျခင္းသည ္ ႀကီးမားေသာ 

သင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွရိန္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွေိစရန ္ ေထာက္ကူေပးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
နားလည္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ လက္ရွေိပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အတန္း

■	 မူလတန္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား (အတန္း K-5) သည ္၎တို႔၏ 
နယ္ေျမအတြင္းရွေိက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ
1 မိုင္ထက ္ကြာေဝးေသာေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ုရရွႏိိုင္ပါသည္။

■	အလယ္တန္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား (အတန္း 6-8) သည ္၎တို႔၏ 
နယ္ေျမအတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ
2.5 မိုင္ထက ္ကြာေဝးေသာေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက ပံုမွန္ဘတ္စ္ကား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ုရရွႏိိုင္ပါသည္။

■	အထက္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား (အတန္း 9-12) သည ္၎တို႔၏ 
နယ္ေျမအတြင္းရွေိက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနျပီး ေက်ာင္းမ ွ
3.5 မိုင္ထက ္ကြာေဝးေသာ ေနရာတြင ္ေနထိုင္ပါက ေဒသဆိုင္ရာ 
သယ္ယ ူပို႔ေဆာင္ေရး (RTD) ကို ရရွႏိိုင္ပါသည္။ သတ္မွတ ္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည ္
၎တို႔၏ေက်ာင္းမ ွလစဥ ္ေဒသဆိုင္ရာသယ္ယ ူပို႔ေဆာင္ေရးခရိုင ္
(RTD) ျဖတ္သန္းခြင့္ကိ ုအခမဲ့ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။ RTD ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွလိိုပါက  
transportation.dpsk12.org သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမမ်ား
 ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားသည ္အဆုိပါနယ္ေျမအလိုက ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ရ႐ွႏုိငိ္ပါသည္။

■	 SUCCESS EXPRESS: ေဝးလံေသာ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းမ ွ
အေရွ႕ေျမာက္အနီး ေဒသတစ္ခုလံုးတြင ္စုန္ဆန္ေျပးဆြေဲနေသာ 
ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ားသည ္DPS ေက်ာင္းမ်ားမ ွ
သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္တစ္ခုစီသို႔ အသြားအျပန ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားကိ ုပံ့ပိုးေပးပါသည္။

■	 SOUTHWEST EXPRESS: ဤသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည ္
အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္
ယင္းနယ္ေျမ႐ွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ 

■	အေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ- ဤသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည ္
အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့ ္
ယင္းနယ္ေျမ႐ွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင ္တက္ေရာက္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ 

 

■	 ေဝးလံေသာ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ - ဘတ္စ္ကား 
စနစ္သည ္ေဝးလံေသာအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသ မူလတန္းေက်ာင္း
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။

■	 GREATER PARK HILL/STAPLETON အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ - ဤသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည ္Park 
Hill/Stapleton ပတ္ဝန္းက်င္႐ွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ 

ဤနယ္ေျမမ်ား အတြင္းရွ ိ ႀကိဳပို႔လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက ္
သိရွလိိုပါက transportation.dpsk12.org. သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား)
ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည ္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒတစ္ခ ု ခ်မွတ္ထားၿပီး ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ေထာက္ပံ့ရန ္
DPS ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္၊ သို႔မဟုတ ္ မခ်ဳပ္ဆိုမည ္ စသည္တို႔ကိ ု
ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) မ်ား၏ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင ္ ေရးဝန္ေဆာင္မႈကိ ု ပိုမိုသိရွလိိုပါက ဤလမ္းညြန္ခ်က္ပါ 
ေက်ာင္းမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား က႑ကိ ုၾကည့္ရႈပါ။

MAGNET ေက်ာင္းမ်ား
Magnet ေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင ္ စာရင္းအပ္ႏွထံားျပီး သယ္ယ ူ
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီသည့္အျပင ္ Magnet 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အားလံုးသည ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ုရရွႏိိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ ႀကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုဤလမ္းညြန္ခ်က္၏ ေက်ာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားက႑ စာမ်က္ႏွာ 27 တြင ္ထည့္သြင္း 
ထားပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသားအျပင ္
ေက်ာင္းမ ွဝန္ေဆာင္ေပးသည္ ့အထူးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အမ်ဳးိအစား မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
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ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကုိစီးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ 
မိဘမ်ားသည္ အခ်န္ိႏွင့္တေျပးညီ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား၏ ဘတ္စက္ားဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ 
ဘတ္စ္ကား လက္ကမ္းစာေစာင္မွတဆင့္ ရရွမိည္ျဖစ္သည္။ 
ေျပးဆြေဲနေသာဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ 
အေရးေပၚကိစၥ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရာသီဥတုမ်ားေၾကာင့္ 15 
မိနစ္ေက်ာ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက မိဘမ်ားထံ စာ၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ 
အသံတုိ႔ျဖင့္ အသိေပးအခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ 
ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏မိဘမ်ားကုိ 
၎တုိ႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္ 
လာေရာက္အပ္ႏွေံသာအခါ ေပးထားခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ 
အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားအတုိင္း ဘတ္စက္ား လက္ကမ္း 
စာေစာင္ရရွႏိိင္ုရန္ အလုိေလွ်ာက္ စာရင္းထည့္သြင္းသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကား သတင္းလႊာ -

အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ့အခ်က္မ်ား -

အထူးပညာေရး
DPS မွ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူ 
သားတစ္ဦးစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ေျပးဆြေဲသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု
အိမ္နီးခ်င္းနယ္ေျမေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေနသည္ ့
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္
ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိ ု သက္ဆိုင္သည္ ့
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကဲ့သို႔ စင္တာ-အေျချပဳအစီအစဥ္ကိ ု ေထာက္ပံ ့
ေပးထားပါသည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွလိိုပါက 
ေက်ာင္းသ/ူသားဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း 720-423-3437 သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ ္
StuTrans@dpsk12.org သို႔ အီးေမးလ္ျဖင္ ့ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င ္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA)
ပတ္ဝန္းက်င္နယ္နိမိတ္မ ွ ေက်ာင္းမ်ားမ ွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုမေထာက္ပံ့ေပးပါက 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ၎နယ္ေျမ႐ွ ိ ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ 
ေက်ာင္းတြင ္ တက္ေရာက္ခြင္ ့ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား– 
ရ႐ွႏုိငိ္ခြင့္႐ွသိည္။ ELA ေက်ာင္းတည္ေနရာမ်ားႏွင့ ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက ္ ela.dpsk12.org တြင ္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
DPS သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးလုိ
က္ဖက္သည့္ေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ မိသားစုမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
တန္ဖုိးထားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ေဒသေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ္ျငား 
လည္း လက္ရွ ိေ္ျပးဆြေဲနေသာဘတ္စ္ကားကုိ စီးႏွင္းလုိပါက 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ 
ေနရာလြတ္မ်ားရွမွိသာလွ်င္ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ခၽြင္းခ်က္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျမန္ႏိင္ုသမွ်ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြ
က္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခ်န္ိ အနည္းဆုံး တစ္လခန္႔ 
ၾကာမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ  
transportation.dpsk12.org တြင္ ရယူႏိင္ုပါသည္။

+PASS
DPS မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရရွရိန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျပီး 
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားကိ ု စီးေနေသာေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း သည ္ ၎တို႔၏ 
+Pass ကုိ ေန႔တိုင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ +Pass သည ္ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအား ဘတ္စ္ကားစီးခြင့္ရ ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ေျခရာခ ံ
စနစ္တစ္ခုအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အစားထိုးကတ္မ်ား 
သို႔မဟုတ ္ ယာယီစီးနင္းခြင့္အတြက ္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ေက်ာင္း႐ုးံခန္းကိ ု
ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ ္ transportation@dpsk12.org သုိ႔ အီးေမးလ ္
ေပးပို႔ပါ။ 

မွတ္သားရန ္- မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့မိဘဆိုင္ရာ ေပၚတယ ္ဆင့္ခံအေကာင့္ကိ ု
ဝင္ေရာက္ျပီး ၎တို႔ကေလး၏ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင္ ့+Pass 
မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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“ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ကေလးမ်ားအား အေကာင္းဆံုး 
သင္ယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန ္
ကူညီေပးျခင္းႏွင္ ့ထိုသို႔ရွာေဖြျခင္းႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ၎တို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင္ ့
ကေလးမ်ားအတြက ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္
သင္ၾကားနည္းပံုစံမ်ားကု ိထည့္သြင္းထားပါသည္။ ” 

သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူမ်ားႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ (GT) 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္- GT.dpsk12.org

ဖုန္း - 720-423-2056

DPS ေက်ာင္းမ်ားရွ ိ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွေိရးအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ 
စြမ္းရည္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အစြမ္းအစမ်ား ရွ ိၿပီး ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္စုံရန္ အထူးရင္းျမစ္မ်ား အထူးလုိအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

သက္တူရြယ္တူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ထက ္ သာလြန္၍ လိုအပ ္ ခ်က ္ ရွေိနေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ရယူခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့
ပါရမီရွင္မ်ား (GT) သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ ္ ျခင္းအား လက္ရွအိသက္အရြယ ္

အရည္အခ်င္းမ်ားထက ္ သာလြန္ေနေၾကာင္း ျပသေသာ 

မ်ားျပားသည့္အညြန္းကိန္းမ်ားကိ ု အေျခခံထားပါသည္။ ေက်ာင္းခရိုင ္

အညြန္းကိန္းမ်ားတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ အရည္အခ်င္း အခ်က္အလက္၊ 
ဖန္တီးမႈစြမ္းရည ္ အကဲျဖတ ္ စစ္ေဆးမႈ၊ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သည္ ့ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား၏စြမ္းရည္အေထာက္အထားမ်ားကိ ု မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ 
ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ ္

ကိုယ္တိုင ္အဆိုျပဳခ်က္အရ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပါရမီရွင္မ်ား ႏွင့္လူရည္ခၽြန္မ်ားအတြက ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သည္ ့ေနရာမ်ားတြင ္

ရရွႏိိုင္သနည္း။

ပထမတန္းမွ အဌမတန္းအထိသင္ၾကားေနေသာ DPS ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ 

ေက်ာင္းတြင္း ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပ့ံပုိးေပးထားျပီး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပား 
ပ့ံပုိးေပးႏိင္ုေသာ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ေလးမ်ား သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ/မတစ္ဦး ရွပိါသည္။ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ 

ပါရမီရွင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 

၎တုိ႔ထူးခၽြန္သည့္နယ္ ပါယ္မ်ားတြင္ သာလြန္သည့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကုိ 

ရရွမိည္ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ (ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္းမ်ား) သည္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
ခ်ာတာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီမွ ပ့ံပုိးေပးသြားမည့္ သီးသန္႔ပါရမီရွင္ႏွင့္ 

လူရည္ခၽြန္မ်ား ေထာက္ပ့ံေရးကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ား အစီအစဥ္တြင ္

မည္သို႔အပ္ႏွရံမည္နည္း။

ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ 

ပထမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 

၎တုိ႔တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္း၌ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွမိည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားျဖည့္စြက္အပ္ႏွ ံျခင္း မ်ဳ ိးမွ မလုိအပ္ေပ။ 

ပိုမို သိရွႏိိုင္ရန္ မည္သို႔ ေလ့လာရမည္နည္း။

သင့္ကေလးတက္ေရာက္မည္ ့ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ ္

အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုေမးျမန္းပါ။
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အထူးပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္(HGT) အစီအစဥ္

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ - GT.dpsk12.org

ဖုန္း - 720-423-2056

ပထမတန္းမ ွ အဌမတန္းအထ ိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ 
ပညာေရးအရည္အခ်င္းမ်ား၊ ထူးျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ သမားရိုးက်စာသင္ခန္းတစ္ခုႏွင္ ့ မကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းသ/ူ
သားမ်ားအတြက ္ဤအစီအစဥ္မ ွေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကိ ုေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ HGT 
အစီအစဥ္မ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကုိ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္
အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားသည္ ့ဆရာ/မမ်ားကိ ုေထာက္ပံ့ေပးသည္။

HGT အစီအစဥ္ကိ ုမည္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ရရွနိိုင္သနည္း။

Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Morey, Polaris, Southmoor ႏွင့္ Teller 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ (2018-2019 ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ Carson ေက်ာင္းတြင ္

ဒုတိယတန္းမ ွပဥၥမတန္းအထ ိHGT ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး Lowry ေက်ာင္းတြင ္ပထမတန္း၌ HGT ကိ ု
ေထာက္ပံ့ေပးသည)္။

မည္သူက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင္ ့ ပါရမီရွင္မ်ားဆိုင္ရာဌာနမ ွ ေဆာင္းဦးကာလ အေစာပိုင္းတြင ္

လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ကို HGT အျဖစ ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ 
သူငယ္တန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင္ ့ ဆဌမတန္းရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္

အလိုအေလ်ာက ္ စစ္ေဆးသြား မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားအတန္းမ်ားရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက ္ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘမ်ား/ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမ ွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ ္

ကိုယ္တိုင္အဆိုျပဳခ်က္အျပင ္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင ္

ညႊန္းကိန္းမ်ားစြာျဖင္ ့ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႔စည္းထားပါသည္။

HGT အစီအစဥ္တြင ္ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကိ ုမည္သို႔ အပ္ႏွရံမည္နည္း။

ေက်ာင္းအပ္ႏွရံန္အတြက ္ ကေလးကိ ု အထူးပညာေရးရရွခိံစားႏိုင္သ ူ သို႔မဟုတ ္

အဆင့္ျမင္ ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည ္ ျဖစ္သည္။ ကေလးအား 
အထူးပညာေရးရရွခိံစားႏိုင္သ ူ သို႔မဟုတ ္ အဆင့္ျမင္ ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွသိူအျဖစ ္

သတ္မွတ္ေပးသည္ႏွင္ ့တျပိဳင္နက ္မိဘမ်ားသည ္၎တို႔၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ ေလွ်ာက္လႊာတြင ္

Cory၊ Edison၊ Gust၊ Lena Archuleta၊ Morey, Polaris, Southmoor ႏွင့္/သို႔မဟုတ ္

Teller မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွ ိ HGT အစီအစဥ္သို႔ ထည့္သြင္းႏိုုင္ပါသည္။ HGT ေလွ်ာက္လႊာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီသို႔ မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ 
မိသားစုမ်ားသည ္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္၊ ပါရမီရွင္ဌာနႏွင္ ့တိုက္ရိုက ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္ ့
အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။
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အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA)

ဝက္ဘ-္ ela.dpsk12.org 

ဖုန္း- 720-423-2040

ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦး၏ မိခင္ဘာသာစကားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသား၏ႂကြယ္ဝပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္းဘာသာ စကားအား 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားျဖင္ ့ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ဘဝတြင ္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA) အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ားကိ ု
အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူရာတြင ္အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပါယ္မ်ားမွာ အသိပညာတိုးတက္လာေစေရးအတြက ္အရည္အခ်င္းရွေိသာ ဆရာ/
မမ်ားမ ွညြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္ ့အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ ္မေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတတ္ကၽြမ္းမႈမရွေိသးသည့္အတြက ္

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွရံာတြင ္ ေက်ာင္းသ/ူသားသစ္မ်ား မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားႏွင္ ့ သူ/သူမ၏မိသားစုေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား၊ သို႔မဟုတ ္

ဘာသာစကားမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပေပး သည္ ့ အိမ္သံုးဘာသာစကားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာ (HLQ) ကိ ု ျဖည့္ေပးရပါသည္။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္သည္ ့
အျခားဘာသာ စကားတစ္မ်ဳးိကိ ု HLQ ေပၚတြင ္ ေရးျဖည့္ပါက သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကိ ု ေက်ာင္းမ ွ အကဲျဖတ ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး သူ/
သူမ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အလိုက္ဖက ္ ဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု အၾကံျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက ္ မိဘမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက ္ ELA 

အစီအစဥ္တစ္ခ ုေရြးခ်ယ္ပါ။

ELA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မတူညီသည့္အမ်ဳးိအစားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

DPS ေက်ာင္းမ်ား၌ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဓိကအစီအစဥ ္သံုး မ်ဳးိမွာ -

မိခင္ဘာသာစကားကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က ္ (TNLI) အစီအစဥ္မ်ားသည ္ စပိန္ဘာသာကု ိ မိခင္ဘာသာ စကား အျဖစ္ေျပာဆုိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

သင္ၾကားသ ူ မ်ားအတြက ္ သုေတသနအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ TNLI အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ကိ ု စပိန္၊ အဂၤလိပ ္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ပိုမိုကၽြမ္းက်င ္ လာသည္ႏွင့္အမွ် အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က ္ မ်ားျပား လာသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘာသာစကား 
ႏွစ္မ်ဳးိစလုံး တတ္ေျမာက္လာေစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ TNLI ေက်ာင္းတက္ေရာက္လွ်က္ရွ ိၿပီး စပိန္ဘာသာကု ိမိခင္ဘာသာ အျဖစ ္ေျပာၾကားျခင္းမရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ 

သားမ်ားသည ္ESL ပို႔ခ်သင္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွမိည္။

■	 ဒုတိယဘာသာစကားအဂၤလိပ္စာ (ESL) အစီအစဥ္မ်ားကု ိ အျခားဘာသာစကားတစ္ခုခုေျပာဆိုေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားအတြက ္

ႀကံရြယ္ထားသည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္အားလုံးကု ိအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့ ္သင္ၾကားပို႔ ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးဖူးေသာ 

အထူးသင္တန္းဆင္း ဆရာ/မမ်ားမ ွသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပထားသည့ ္ဘာသာစကားကု ိေျပာၾကားေသာ ေက်ာင္းသ ူ/သားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ 

ေက်ာင္းမ ွအပိုေဆာင္း အကူအညီကိ ုေပးႏိုင္သည့ ္အဆုိပါ မိခင္ဘာသာ စကားေျပာ နည္းျပတစ္ေယာက္ကု ိေထာက္ပံ့ေပးမည ္ျဖစ္သည္။ 

■	 ႏွစ္ဘာသာသုံးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံးအတြက ္ ေက်ာင္းတက္ရက္အတြင္း စာသင္ခ်နိ္အား လုံးတြင ္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိစလုံး၌ 

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

 
မည္သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ျဖစ္ပါေစ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားသည ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ (ELD) ကု ိ အေလးေပးထားေသာ 

ေန႔စဥ္သင္ခန္းစာမ်ားကိ ုရရွမိည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား အဂၤလိပ ္စကားေျပာရန္၊ ေရးရန္အတြက ္အေျခခံနည္းနာမ်ားကု ိေပးမည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ELA အစီအစဥ ္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ပိုမို သိရွလိိုပါက သင္စိတ္ဝင္စားသည္ ့ ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္း၌ ရရွႏိိုင္ေသာ ELA 

အစီအစဥ္မ်ား စာရင္းကိ ုela.dpsk12.org/ela-programs တြင ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါ သည္။

သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ဆက္ရန္
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ေက်ာင္းသ/ူသားသစ ္စင္တာမ်ား

ေက်ာင္းသ/ူသားသစ ္ စင္တာမ်ားသည ္ အေမရိကန္ျပည ္ ေထာင္စုသုိ႔ 
စတင္ေရာက္႐ွလိာၿပီး မိမိတို႔ ဇာတိႏုငိ္ငံမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းတက္ရန ္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့ ္ ပညာေရးစနစ္သစ္တစ္ခုႏွင့ ္
လိုက္ဖက္ညီေအာင ္ ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူ

သားသစ ္ စင္တာမ်ားသည ္ Isabella Bird ရပ္႐ြာေက်ာင္း၊ Place 

Bridge အကယ္ဒမီ၊ Merrill အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ Abraham 

Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္း၊ DCIS at Montbello ႏွင့္ South 

အထက္တန္းေက်ာင္း တုိ႔တြင ္တည္႐ွပိါသည္။

 

DPS ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ ဆုတံဆိပ္

DPS ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ ဆုတံဆိပ္သည ္

အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
ကိုက္ညီသည့္အျပင ္ အထက္တန္းျပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳးိ 
သို႔မဟုတ ္ ထို႔ထက္မ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကိ ု တတ္ကၽြမ္းေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ရရွသိည္ ့ဆုတစ္ခ ုျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ား 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 ္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္
စီစဥ္ထားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ ္ (IEP) သည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ေထာက္ပံံ့ေပးရန ္ အထူးစီစဥ ္ ထားေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၎တြင ္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လိုင္စင္ရ (အၾကားအျမင ္
ခ်ဳ ိ႔ယြင္းမႈမ်ား အပါအဝင)္ အထူးပညာေရး ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အေနျဖင္ ့သူနာျပဳဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုကုသသူမ်ားအျပင ္ ဘာသာစကား/ စကားေျပာဆိုေရးဆိုင္ရာ 
ကုထံုးပညာရွင္မ်ားထံမွလည္း အကူအညီမ်ား ရရွႏိိုင္ပါသည္။

မည္သူသည ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ျပည့္မီပါသနည္း။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ ရွ-ိမရွကုိိ သီးသန္႔ မသန္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

အသုံးျပဳထားေသာ ပုံမွန္အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဤအကျဲဖတ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔ကေလး၏ ခံစားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိသားစုမ်ားထံ ေပးပုိ႔ထားပါ သည္။

အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိ ုမည္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ရရွႏိိုင္သနည္း။

ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင ္ DPS ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးသည ္ မသန္စြမ္းမႈ အနည္းငယ္မ ွ

အသင့္အတင့္ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးရန ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆက္မျပတ ္ေပးလွ်က္႐ွပိါသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား ေပးလွ်က္႐ွ ိၿပီး IEP 

အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသား တစ္ဦးခ်င္းအလုိက ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 

ရယူႏုငိ္ပါသည္။

အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိမည္ကဲ့သုုိ႔ ရရွႏုုိငိ္ပါသနည္း။

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ ္

အပ္ႏွရံန္ မလိုအပ္ပါ။ ၎အစား မိသားစုမ်ားသည ္ ၎တို႔ကေလး၏သတ္မွတ္ခ်က ္

ျပည့္မီမႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး DPS မွ ပံုမွန္ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ ္ ၿပီးစီးသြားသည္ႏွင္ ့ တစ္ျပိဳင္နက ္ ၎တို႔ကေလး 
ရရွႏိိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည ္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည ္

အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ သတ္မွတ္အရည္ခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟ ု

သင္ယံုၾကည္ပါက သင့္ကေလးအတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေၾကာင္း စံုစမ္းေမးျမန္းရန ္

သင္စိတ္ဝင္စားသည့္ေက်ာင္းကိ ုဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ဆက္ရန္
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ရုတ္ခ်ည္းအျမင ္သေကၤတမ်ား
 
ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ DPS ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
လိပ္စာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသအလုိက္ စုစည္းထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင ္မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွႏိိုင္သည္ကိ ုသိရွႏိိုင္ရန္ ဤသေကၤတမ်ားကိ ုၾကည့္ပါ။

 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမွတ္အသားအျပင ္ ေက်ာင္းမ ွ ဝန္ေဆာင္ေပးသည္ ့ အထူးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ဳးိအစားမ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳးိအစား အမ်ဳးိမ်ဳးိႏွင့ ္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက စာမ်က္ႏွာ  

16-17 ကိုၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ ္transportation.dpsk12.org တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ေက်ာင္းခ်နိ္ မတိုင္မီႏွင္ ့ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအစီအစဥ္မ်ား
ဒင္းဗားအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ၎တို႔၏အခ်နိ္မ်ားကိ ု ကုန္ဆံုးရန ္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခ ု

ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုလက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပးၿပီး ၎တို႔၏ပညာေရးႏွင္ ့လူမႈ-စိတ္တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန ္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အားသစ္ေလာင္းေစလွ်က ္၎တို႔ေက်ာင္းတြင ္ထိေတြ႔ဆက ္ဆံမႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ေက်ာင္းခ်နိ္မတိုင္မ ီ

ႏွင့္ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားႏွင္ ့နားခ်နိ္မ်ား၊ ေႏြရာသီတြင ္အစီအစဥ္မ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ 

နံနက္စာႏွင့ ္ေန႔လည္စာ
DPS အစားအစာႏွင့ ္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ေန႔စဥ ္ လတ္ဆတ္ၿပီးအာဟာရ ျပည့္ဝေသာ နံနက္စာ၊ 
ေန႔လည္စာမ်ားကိ ုေကၽြးေမြးျခင္းျဖင့ ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးကိ ုပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ေက်ာင္း၏ အစားအစာ ဝန္ေဆာင္မႈမ ွ

ေန႔လည္စာ ဟင္းပြမဲ်ားကု ိမိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္အစအဆုံး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတုိင္းတြင ္အသီးအႏွႏံွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ဆုိင္မ်ား ရရွႏိိုင္ျခင္း၊ 
လတ္ဆတ္ၿပီး ေဒသထြက္ထုတ္ကုန္မ်ား ရရွႏိိုင္ေအာင ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား အဓိက ဟင္းေႏြးႏွစ္မ်ဳးိ ေပးၿပီး 
တစ္ပြမဲွာ သက္သတ္လြတ ္ဟင္းတစ္မ်ဳးိပါဝင္ပါသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ေန႔လည္စာ အဓိက ေ႐ြးခ်ယ္စရာဟင္း ငါးမ်ဳးိမ ွ

10 မ်ဳးိအထိေကၽြးေမြးသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္DPS ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကိ ုေန႔စဥ ္နံနက္စာ အခမဲ့ေကၽြးေမြးပါသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စံု
DPS အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းအခ် ိဳ႕တြင ္ တိက်ေသာေက်ာင္းဝတ္စံ ု ယူနီေဖာင္း သို႔မဟုတ ္ လိုက္နာရမည္ ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ 

က်င့္ထံုးမ်ား ရွသိည္။ ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုလံုးအတြက ္ ေက်ာင္းဝတ္စုုံဆိုုင္ရာ မူဝါဒ မရွပိါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွလိိုပါက 

ဆိုင္ရာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဤသေကၤတမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာေက်ာင္းကိ ု ညြန္ျပသည္။ ေပးအ
ပ္သည့္အစီအစဥ္အမ်ဳးိအစားမ်ားကိ ု ဤသေကၤတ ေနာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳးိအစားမ်ားကု ိ စာမ်က္ႏွာ  

20-21 ကို ၾကည့့္ပါ။ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိ႐ွလိိုပါက ေက်ာင္းသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ ္

ela.dpsk12.org/ela-programs တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။
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25

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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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
အေရွ႔ေျမာက္အနီးေဒသ

အရည္အခ်င္း ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စင္တာ
အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း 

THE CUBE
အေရွ႕ေျမာက္အနီးေဒသ

NOEL ေက်ာင္းဝင္း႐ွ ိ DSST 
အလယ္တန္းေက်ာင္း
အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေဒသ

JOHN H. AMESSE 
အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပုိင္းေဒသ

 
KIPP SUNSHINE PEAK  
မူလတန္းေက်ာင္း
အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသ

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ

■ မူလတန္းေက်ာင္း

 ECE မွ 8-တန္းအထိေက်ာင္း

● အလယ္တန္းမွ

●  သူငယ္တန္းမ ွ12 တန္းအထိေက်ာင္း

▲ 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိေက်ာင္း

◆ အထက္တန္းေက်ာင္း

 မွ်ေဝအသံုးျပဳေသာ ေက်ာင္းဝင္း

အဓိကအခ်က္

စံသတ္မွတ္ထားေသာ အတန္း၏ ဖြ ဲ႔စည္းပံုမ်ားကို မလိုက္နာေသာ မွ်ေဝအသံုးျပဳေသာ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား 
အတြက္ အတန္းမ်ားကို စာရင္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

ေအာက္ပါေက်ာင္းမ်ားကိ ု2018-19 ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္

ဖြင့္လွစ္ပါမည ္-

25



“ ကၽြႏုပ္္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အလုပ္မ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အားလုံး ေသခ်ာတုိးတက္ေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။” 
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အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေဒသ
REGION TITLE PAGE

ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း (CPA)

Montbello ရွိ DCIS

Dr. Martin Luther King, Jr. 
အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရး

 Noel ေက်ာင္းဝင္း႐ွ ိDSST 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: GVR အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: GVR အလယ္တန္းေက်ာင္း

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

High Tech အေစာပိုင္း ေကာလိပ္

KIPP အေရွ႕ေျမာက ္ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈ 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

KIPP အေရွ႕ေျမာက္ဒင္းဗား 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

Legacy Options အထက္တန္းေက်ာင္း

Marie L. Greenwood 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း 

McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Montbello အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္ ့
နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း

Noel ရပ္ရြာ ဝိဇၨာပညာရပ္ေက်ာင္း

Omar D. Blair 

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – 
Green Valley Ranch

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး 
ေက်ာင္း – Montbello

STRIVE ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္း - Rise

Vista အကယ္ဒမီေက်ာင္း
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ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း (CPA)
Aurora ရပ္ရြာေကာလိပ္ႏွင္ ့ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု
အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနစဥ ္ အတြင္း၊ ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား ရရွရိန္ႏွင္ ့ တြဖဲက္ဒီဂရီကိ ု ရရွႏိိုင္ေအာင ္

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ေလးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ေကာလိပ္ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ တစ္ႏွစ္စာ 

ရရွႏိိုင္ၿပီး၊ ငါးႏွစ္ေျမာက္ တက္ေရာက္သည့္အခါ သူတို႔၏တြဖဲက္ဒီဂရီကိ ု ရရွႏိိုင္ပါသည္။ CPA မွ သခ်ၤာသင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားႏွင္ ့
စာေပတတ္ေျမာက္မႈ ဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အပါအဝင ္ေထာက္ပံမႈမ်ား အစံုအလင္ကိ ုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရး အတန္းမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံ႔ေရး • 

စကားေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ စကားရည္လုပြ ဲ • စပိန္ဘာသာစကား • စပိန္အေမြအႏွစ ္• လက္တင္အက • AP သင္ရိုးမ်ား • 

အနီးကပ္လမ္းညႊန ္အစီအစဥ ္• Pathways 2 သင္ၾကားေရး • ACT ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ ္• ျပင္သစ္ဘာသာစကား •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား • အနာဂတ္စင္တာ • AVID • ASCENT အစီအစဥ ္• ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ • 

JROTC အစီအစဥ ္• ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင ္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳ 

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

MONTBELLO ရွ ိ DCIS
Montbello ရွ ိ ဒင္းဗား ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ (DCISM) မွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 21 ရာစုတြင ္ အလုပ္ႏွင္ ့
ဘဝမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက ္ လိုအပ္သည့ ္ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ ကမာၻ႔ဘာသာရပ္မ်ား၊ 
ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ားႏွင္ ့ အႏုပညာတို႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည္ ့ ထူးျခားေသာပညာေရးတစ္ရပ္ကိ ု ေပးကမ္းေနပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္စီမံကိန္း အေျချပဳသင္ၾကားေရး၊ နည္းပညာႏွင္ ့စိတ္ႀကိဳက္ခရီးသြားလာျခင္းပါဝင္သည္ ့အေတြ႔အႀကံဳကိုအေျခ 

ခံထားေသာ ပညာေရးမ်ားကိ ုအေလးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • AP သင္ရုိးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံ႔ေရး • နည္းပညာ • သခၤ်ာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း • တုိးခ် ဲ႔ စာသင္ႏွစ္ •  

တရုတ္ဘာသာ • ျပင္သစ္ဘာသာ • စပိန္ဘာသာ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • ACE ခ်တ္ိဆက္မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရး အစီအစဥ္ • အနာဂတ္စင္တာ • ASCENT အစီအစဥ္ • ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရွေိရး • JROTC အစီအစဥ္ • 

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရး • ႏိင္ုငံတကာ အေလးထားမႈ • ေက်ာင္းသူ/သားသစ္ စင္တာမ်ား • ထိေရာက္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိင္ုမည့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ • ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Martha Gustafson

720-424-0850

collegiateprep.dpsk12.org

5290 Kittredge St.

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 442

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Julie Murgel

720-423-5900

dcismontbello.org

5000 Crown Blvd.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 929

ESL

Success 
Express

TNLI

Success 
Express
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 68% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 35% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



DR. MARTIN LUTHER KING, JR. အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရး
စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းသူ/သားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့ အလုပ္သင ္ အလုပ္မ်ား 
အပါအဝင ္ အထူးၾကပ္မတ္ထားေသာ၊ ေကာလိပ္ပညာ ျပင္ဆင္ေရး သင္ရိုး ညြန္းတမ္း၊ ခိုင္မာသည္ ့ ေက်ာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈႏွင္ ့သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း အေထြေထြတို႔မ ွအက်ဳးိေက်းဇူးမ်ား ရရွ ိၾကသျဖင္ ့
DMLK ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည ္ ၎တို႔၏ အထက္တန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ အနာဂတ္ပညာေရး 
အတြက ္အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ ွအထက္တန္းေက်ာင္းအား တြဖဲက္ဒီဂရ ီတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ ္

အခမဲ့ေက်ာင္းတက္ခြင္ ့သင္တန္း လက္မွတ္ျဖင္ ့ေအာင္ျမင္ရန ္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကိ ုေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စပိန္ဘာသာစကား • AP သင္ရုုိးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရုိးမ်ား • တစ္ျပိဳင္တည္းေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး အစီအစဥ ္• 

အနာဂတ္စင္တာ • AVID အစီစအဥ ္• ASCENT အစီအစဥ ္• ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရရွေိရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး • 

အႏုပညာ အေလးထားမႈ • အႏုုသုုခုမပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸအံေလးထားမႈ • ဘက္စံ ုၾကပ္မတ ္

သင္ၾကားေရး - အထီးက်န ္စိတ္ေဝဒနာ၊ ျပင္းထန္ေသာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး အေျချပဳ 

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

 NOEL ေက်ာင္းဝင္း႐ွ ိ DSST အလယ္တန္းေက်ာင္း
Noel ေက်ာင္းဝင္း႐ွ ိ DSST အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ဒင္းဗား၏ အထင္ကရ DSST အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုး ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ ဘဝတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိအာင ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ 
ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမီေသာ ပညာေရးကိ ု အားသြန္ခြန္စိုက ္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္ 6 တန္းမ ွ 12 တန္းအထ ိ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္တစ္ခ ု ဖန္တီး၍ 

၎ကိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ေႏြးေထြးၿပီးလူမ်ဳးိေပါင္း စံုေနထိုင္ေသာ 

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းတစ္ခုကိ ု ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ သင္ၾကားရာတြင ္ ခိုင္မာသည္ ့ မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈကိ ု ရရွေိစပါသည္။ -  
ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းငယ္ေလးမ်ားသည္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ 
ဂ႐ုတစိုက္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈအႏုပညာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး • သိပၸအံေလးေပးမႈ • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး 

အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kimberly Grayson

720-424-0420

mlk.dpsk12.org

19535 E. 46th Ave.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,042

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Brandi Chin

303-524-6324

dsstpublicschools.org

5290 Kittredge St.

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 6
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 147

TNLI

Success 
Express

TBD

29

ေက်ာင္း သစ္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



DSST: GVR အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: Green Valley Ranch အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဒင္းဗား၏ အထင္ကရ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုး ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ ဘဝတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိအာင ္

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမီေသာ ပညာေရးကိ ုအားသြန္ခြန္စိုက ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေျဖေဖ်ာ္ တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ • Anschutz ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္းမာေရး ပညာရပ္မ်ားကုိ အေလးထားျခင္း • စပိန္ဘာသာစကား • AP သင္ရုိးမ်ား • 

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား • အနာဂတ္စင္တာ • က်ဴရွင္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • သိပၸအံေလးထားမႈ • နည္းပညာ အေလးထားမႈ • 

ဘက္စုံၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ္ • ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DSST: GVR အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: Green Valley Ranch အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ဒင္းဗား၏ အထင္ကရ DSST အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုး ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ ဘဝတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိအာင ္

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမီေသာ ပညာေရးကိ ုအားသြန္ခြန္စိုက ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ • Anschutz ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင္ ့

မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္းမာေရးပညာရပ္မ်ားကိ ုအေလးထားျခင္း • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ •

သိပၸ ံ အေလးထားမႈ • နည္းပညာ အေလးထားမႈ • ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• 

ဒင္းဗား က်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jenna Kalin

303-524-6300

dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 2

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 526

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Caroline Gaudiani

303-524-6300

dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 3

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 450

ESL

Success Express

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 82% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည ္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 75% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့ ္ျပည့္မီျခင္း



FARRELL B. HOWELL
Farrell B.Howell ေက်ာင္းတြင ္ အႏုပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားသည္ ့ ပညာေရးကိ ု အေကာင္းမြန္ဆံုး ဝန္ေဆာင္ေပးေနၿပီး 
ကေလးဘက္စံ ု ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစရန ္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့ အဆိုႏွင္ ့ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ 
အျမင္ႏွင္ ့မီဒီယာအႏုပညာ၊ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင္ ့နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေသာ တိက် 
ၾကပ္မတ္သည္ ့သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေၾကာင္ ့အက်ဳးိရရွမိည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

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

အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • ေပါင္းစပ္အႏုပညာမ်ား • ၾကားဝင ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေလးထားျခင္း • ဒင္းဗား 

သခ်ၤာဆရာ/မမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သခ်ၤာဘာသာ ခ်တိ္ဆက္သင္ၾကားမႈ • ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ မီးထြန္း အခမ္းအနားပြမဲ်ား •

 STEMConnect • က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ အေလးထားမႈ • အႏုသုခုမပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအႏုပညာ • 

ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္(K-5)

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller ေက်ာင္းသည ္ အလုံးစုံပါဝင္ေသာ ဘက္စုံပညာေရး အေတြ႔အႀကံဳကိ ု ေပးပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင္ ့
ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟ ု ယံုၾကည္ထားၿပီး 21-ရာစုအတြက ္ အေကာင္းဆံုးႏွင္ ့ အထက္ျမက္ဆုံး 
ပုဂၢဳလိ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ေရရွည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသ ူ

/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားကိ ု မွ်ေဝထားေသာ ပညာေရး ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္းျဖင္ ့
စဥ္ဆက္မျပတ ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက ္လာေစပါသည္။

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

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

အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ • STEMConnect • AVID • က်ဴရွင္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ဘက္စံုၾကပ္မတ ္သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ 

အလယ္တန္းအဆင္ ့စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Rachel Massey

720-424-2740

howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Dr.

 
အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 808

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kayla Grayson

720-424-2840

waller.dpsk12.org

21601 E. 51st ေနရာ

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 817

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

Success Express

Success Express

TNLI (ECE-5) 
ESL (6-8)
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 50% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



HIGH TECH အေစာပိုင္း ေကာလိပ္
HTEC ေက်ာင္းတြင ္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ၊ စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ အမႈေဆာင္အရာရွ ိ ရာထူး 
အလုပ္သင ္အစီအစဥ္တို႔ အပါအဝင ္21-ရာစု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက ္အေျခခံမ႑ိဳင ္3 ရပ္ ရွသိည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

ဝိဇၨာပညာ တြဖဲက္ဘြ ဲ႔၊ အသံုးခ် သိပၸပံညာ တြဖဲက္ဘြ ဲ႔၊ သိပၸပံညာတြဖဲက္ဘြ ဲ႔ႏွင့္ CISCO ေအာင္လက္မွတ္မ်ား အပါအဝင ္

၎တုိ႔ႏွစ္သက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကိ ုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အေနျဖင္ ့အထက္တန္းေက်ာင္း စာသင္ႏွစ္ၿပီးသည့္အခါ ေကာလိပ ္

ခရက္ဒစ ္26 နာရီအထ ိရရွႏိိုင္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • တစ္ဦးလွ်င ္ကြန္ျပဴတာတစ္လုံးျဖင္ ့သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္• အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 

သီးျခားသင္ရုိးညႊန္းတမ္း (EDGE) • အလုပ္သင ္အမႈေဆာင္အစီအစဥ ္• တိုးခ်႕ဲစာသင္ႏွစ ္• KidsTek • စီမံကိန္း 

အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • ျပင္သစ္ဘာသာစကား • စပိန္ဘာသာစကား • AP သင္ရိုးမ်ား • ဂုုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား • 

တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား • အနာဂတ္စင္တာ •  

AVID အစီအစဥ ္• ASCENT အစီအစဥ ္• ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ • ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရရွေိရး • 

ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

KIPP အေရွ႕ေျမာက ္ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီေက်ာင္း
KIPP အေရွ႕ေျမာက္ ဒင္းဗားဦးေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခ အခမဲျ့ဖစ္ျပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးအတြက္ 

ကန္႔သတ္မထားေသာ အစုိးရ ခ်ာတာ (ကိယုထ္ကုိူယထ္) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ KIPP အေရွ႕ေျမာက္ ဒင္းဗား ဦးေဆာင္မႈ 
အကယ္ဒမီ ေက်ာင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုင္ိျပီး၊ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳ ိးျပဳေစႏုင္ိမည့္ အသိဉာဏ္၊ စာရိတၱ၊ အေလ့အထႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ လူငယ္ 

အမ်ဳ ိးသား၊ အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအျဖစ္ ျပဳစုပ်ဳ ိးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ကြန္ျပဴတာအႏုပညာ • အႏုပညာ • သံၿပိဳင္ေတးအဖြ ဲ႔ • ျပင္သစ္ဘာသာစကား • AP သင္ရိုးမ်ား • 

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား • ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး အစီအစဥ ္• ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရွေိရး • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ အေလးထားမႈ • သုခုမအႏုပညာ • ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ • ထိေရာက္ေသာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Stacy Parrish

720-424-2450

htec.dpsk12.org

11200 E. 45th Ave.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 390

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Grant Erwin

720-452-2570

kippcolorado.org

18250 E. 51st Ave.

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား - 9 တန္းမ ွ12 

တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 425
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 91% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



KIPP အေရွ႕ေျမာက္ဒင္းဗား အလယ္တန္းေက်ာင္း
KIPP ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင္ ့ေကာလိပ္ပညာေရး ေနာက္ပိုင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ့ကမာၻ၌ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္ ့ ကိုယ္က်င့္တရား ဖြ ံ႔ျဖိဳးေစရန ္ ပ်ဳးိေထာင္ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ KIPP ေက်ာင္းတြင ္

ျဖတ္လမ္း မရွပိါ။ ထူးခၽြန္သည္ ့ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင ္ ပို၍အခ်နိ္ကုန္ဆံုးျခင္း၊ ေကာလိပ ္ ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ 

တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း၊ ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ ခုိင္မာေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအျပင ္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင္ ့ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု သိသာထင္ရွားသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင္ ့ ေကာလိပ္တုိ႔တြင ္

ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွေိစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့စံႏႈန္းအေျချပဳ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း • တုိးခ် ဲ႔စာသင္ႏွစ ္•

ေန႔စဥ္စိတ္ႀကိဳက ္ဘာသာေရြးခ်ယ္ခြင္ ့• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

LEGACY OPTIONS အထက္တန္းေက်ာင္း
Legacy Options ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းထြက္ႏုငိ္ေခ် အလားအလာရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အဓိက 

ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံျပီး တာဝန္ခံမႈရွ၍ိ စံႏႈန္းျမင့္မားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္သည ္

အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ေစမည္ ့ ေၾကာင္းက်ဳးိညီညြတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိေပးျပီး၊ 
ေကာလိပ္ပညာေရး၊ သင္တန္း၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုငိ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကုိလည္း 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ စီမံေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား • 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွေိသာ ေက်ာင္းတက္ရက္ • ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ထားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား •  

တစ္ၿပိဳက္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • AP သင္ရုိးမ်ား • စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ား • ကြင္းဆင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား • 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား • ခရက္ဒစ္ ျပန္လည္ရရွေိရး • အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း • ACE ခ်တ္ိဆက္မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Stephani Olson

303-307-1970

kippcolorado.org

4635 Walden St.

ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
5 တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 439

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Anthony McWright

720-424-3100

legacyoptionshs.dpsk12.org

6850 N. Argonne St.

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 100
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အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 31% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းမရွ ိ

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



MARIE L. GREENWOOD အကယ္ဒမီေက်ာင္း 
Marie L.Greenwood Academy အကယ္ဒမီသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္မႈ ႏွင့္ ျမင့္မားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္

အေလးထားပါသည္။ မိမိတို႔သည ္ စံႏႈန္းအေျချပဳသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင္ ့ ပို႔ခ်၍ အဖတ္၊ အေရး၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸဘံာသာရပ္တို႔ကိ ု
အထူးအေလးထားပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေအာင္ျမင္မႈကြာဟခ်က ္ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္လည္း သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 
မိမိတို႔၏ အလယ္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္သည ္DPS ေက်ာင္းမ်ားအနက ္ထိပ္တန္းျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ• အႏုပညာ • အက • ျပဇာတ ္• ဂီတ • စာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာ • တစ္ဦးခ်င္းအနီးကပ ္သင္ၾကားျခင္း • 

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး • AVID • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • Beacon ေက်ာင္း

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

MCGLONE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
21-ရာစ ု ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက ္ Montbello စင္တာဟ ု ေခၚသည္ ့ McGlone အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ ဘာသာစကား ေနာက္ခ ံ အမ်ဳးိမ်ဳးိရွသိည္ ့ အနီးဝန္းက်င ္ မိသားစုမ်ားကိ ု ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကေလးမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ အႏုပညာႏွစ္ရပ ္ စလုံးတြင ္ အထူးခၽြန္ဆုံး ရလဒ္မ်ား ရ႐ွရိန္ အေလးေပးေသာ 

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွေိသာ ေက်ာင္းမိသားစုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်နိ္တည္းတြင ္ 21 ရာစ ု အရည္အေသြးမ်ားကု ိ
ပ်ဳးိေထာင္ေပးလွ်က္႐ွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကိဳ (ECE) • စပိန္စကားသံုး မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE) • အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • စပိန္စကားသံုး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း •  

ကာယပညာ • ECE ေယာဂႏွင့ ္ဂီတ • K-5 အႏုပညာ • ဂီတ • နည္းပညာႏွင့ ္နယ္ပယ ္• သိပၸဓံာတ္ခြခဲန္းမ်ား • ဒရမ္ • 

က်န္းမာေရး • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အမ်ဳးိအစားေပါင္းစံ ုလႊမ္းျခံဳသည္ ့စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Rachel Payne

720-424-6630

greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
1 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 595

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Sara Gips Goodall

720-424-5660

mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 849

Success Express

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

TNLI

Success Express

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 51% ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္း



MONTBELLO အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္ ့နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း
Montbello နည္းပညာ ေက်ာင္းသည ္ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုးကိ ုခ်တိ္ဆက္ေပးၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျပင္၊ 
ကမာၻ႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက ္ ပညာသင္ဆ ု ရရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ေအာင္ျမင္စြာ ျပင္ဆင္ေပးရန ္သႏၷဌိာန္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည္ သမားရိုးက် အထက္တန္းေက်ာင္း 
သင္ၾကားမႈပုံစံအျပင ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ဳးိစံုေပါင္းစပ္ထားေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္သည္ ့ သင္ၾကားမႈမ်ားမ ွ

အက်ဳးိေက်းဇူး ရရွ ိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုရရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမွာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္ ့
နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင ္ စာရင္းသြင္း အပ္ႏွႏံိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သင ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ ပါဝင္၍ တြဖဲက္ဒီဂရ ီ

တစ္ခုရရွရိန္ ေကာလိပ္ပညာေရးသင္တန္းမ်ား တြင ္ေက်ာင္းအပ္ႏွဖံို႔အတြက ္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • CTE ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး • ေကာလိပ္ဆုုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး အစီအစဥ ္• ASCENT • ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ •

ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရရွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Karen Powell

720-423-7200

montbellotech.dpsk12.org

4501 Airport Way

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
10 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 200

ESL

Success Express, 
RTD

35

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 



NOEL ရပ္ရြာ ဝိဇၨာပညာရပ္ေက်ာင္း
Noel ရပ္ရြာဝိဇၨာပညာရပ္ေက်ာင္းသည ္ တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္ ျပင္ဆင္မႈေပးရုံသာမက အႏုပညာကိုလည္း ပို၍ 

အေလးထားတတ္ေစျပီး ပို၍နက္ရိႈင္းစြာ နားလည္ေစပါသည္။ NCAS သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အႏုပညာမ်ားႏွင္ ့
စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ သက္ဆိုင္သည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာလိုက္စားမႈမ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင္ ့ျမင့္မားေသာ ပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားကိ ုျပင္ဆင ္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စပိန္ဘာသာစကား • AP သင္ရိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • 

ASCENT • ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရရွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ အေလးထားမႈ • သုခုမအႏုပညာ • 

ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာမ်ား • ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား 

က်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

OMAR D. BLAIR 
ပညာသင္ဆ ု ရရွသိည့္ေက်ာင္းသ/ူသားတုိင္းသည ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ပညာေရးတစ္ခ ု ရပိုင္ခြင့္ရွသိည္ဟ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ယုံၾကည္ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာသင္ဆုရရွသိည့္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ဆက္လက္ေအာင္ျမင္မႈ 
ရ႐ွေိစရန္အတြက ္ပညာသင္ၾကားေပးရန္ႏွင့ ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ပညာသင္ဆုရရွသိည့္ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအား ေကာလိပ္ႏွင့ ္အသက္ဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစ လိုၿပီး ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္ေသာ၊ သိသာကြ ဲျပားေသာ၊ 
အခ်က္အလက ္ တြန္းအားျပဳ ပို႔ခ်သင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကေသာ့ခ်က္အျဖစ ္ အာ႐ုစံုိက္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းကိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ်ေဝထားေသာ အဓိက တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ဉာဏ္ပညာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ သတၱ ိ၊ ေမတၱာတရား၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေလးစားမႈ၊ တာဝန္ယူျခင္းႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာ တည္ၾကည္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင္ ့ပံုသြင္းထားပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • စာေပတတ္ေျမာက္ျခင္း - Reading Street (K-2)၊ Amplify၊ စုစည္းမႈ  

(6-8)၊ Step-Up to Writing အေရးအစျပဳျခင္း (K-8) • သခ်ာၤ- NY ႏွင့္ Go ကိ ုခ်တိ္ဆက္ပါ သခ်ာၤ (K-8) • အပတ္စဥ ္

လူမႈေလ့လာေရး ပညာ (K-6) • U.S. ႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္း (7-8) •  အပတ္စဥ ္သိပၸပံညာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကား ေရးဆိုင္ရာ မူလတန္း စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - 
Deborah Blair-Minter  
Rhonda Juett

720-423-5840

ncashs.dpsk12.org

5000 Crown Blvd.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္း အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 537

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kristen Lee

303-371-9570

omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  

သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 819

ESL

Success Express

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 35% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – GREEN VALLEY RANCH
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့ အျပင ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကိ ု
ခ်းီက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင ္လိုစိတ္ႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုမွ်တေအာင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
အနာဂတ္အတြက ္မရွမိျဖစ္လိ ုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကိ ုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
ရရွႏိိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • တရုတ္ဘာသာစကား • အႏုပညာ • သခ်ၤာဘာသာရပ ္ေဆြးေႏြးပြ ဲ • ႏွစ္စဥ ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသို႔ 

သြားေရာက ္လည္ပတ္ျခင္း • ေက်ာင္းသ/ူသား ဦးေဆာင္မႈ • တုိးခ် ဲ႔စာသင္ႏွစ ္• တုုိးခ်႕ဲစာသင္ရက ္• အဖတ/္ အေရး /

သခ်ၤာဘာသာ အခ်နိ္ပို သင္တန္းမ်ား • က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေကာလိပ ္ျပင္ဆင္ေပးေရး • ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳ 

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – MONTBELLO
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္း – Montbello ႏွင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ထားေသာ 

ဆရာ/မမ်ားႏွင္ ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည ္ STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ မည္သည္ ့
ပုဂၢဳလိ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုရန ္ စိတ္အားထက္သန ္ ေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည ္

သူငယ္တန္းမ ွ ေကာလိပ္အထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ ဖြ ဲ႔စည္းပုံႏွင္ ့ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈရွသိည္ ့
အေကာင္းဆုံး အစိုးရေက်ာင္း ပညာေရးကုိ ေပးစြမ္း၍ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန္အတြက ္ ျပင္္ဆင္ေပးလွ်က္ရွပိါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏လူမႈ အသိုက္အဝန္း အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးအတြက ္ခၽြင္းခ်က္မထားဘ ဲ

သတ္မွတ္စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ ္ေကာလိပ္အတြက ္ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္သည့္ပညာေရးကု ိေပးႏုငိ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေလ့လာေရးခရီး • သတင္းစာ • ေက်ာင္းသ/ူသား ေခါင္းေဆာင္မႈ •

တုိးခ်႕ဲစာသင္ႏွစ ္• တုုိးခ်႕ဲစာသင္ရက ္• အဖတ/္ အေရး/ သခ်ၤာဘာသာဆုိင္ရာ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး • ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေပးေရး • ဘက္စံ ုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• 

ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jessica Savage

303-999-2893

striveprep.org

4800 Telluride St., Building 5

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 360

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Tara Byers

303-999-3825

striveprep.org

5000 Crown Blvd.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 338

ESL

Success Express

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



STRIVE ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္း - RISE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့ အျပင ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကိ ု
ခ်းီက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင ္ လိုစိတ္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု မွ်တေအာင ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စကားေျပာဆိုမႈႏွင္ ့စကားရည္လုပြ ဲ • ျပင္ပ ပညာေရး • ျပဇာတ ္• တိုးခ်႕ဲစာသင္ႏွစ ္• တိုးခ်႕ဲစာသင္ရက ္• 

စာေပႏွင္ ့စီကံုးေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း • စပိန္ႏွင္ ့ျပင္သစ္ဘာသာစကား • AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား •

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သုခုမအႏုပညာ • ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး • RISE အနီးကပ ္လမ္းျပသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ ္• 

ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေကာင္စ ီ• Model UN • ဘက္စံုၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ 

အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

VISTA အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Vista အကယ္ဒမီေက်ာင္း၌ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အထူးၾကပ္မတ ္ေပးသည္ ့ပညာေရးဝန္းက်င္တစ္ခုကိ ုပ်ဳးိေထာင္ေပးၿပီး 
ေက်ာင္းသ/ူ သားအားလံုး၊ မိသားစုမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက ္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ မတူကြ ဲျပားမႈႏွင္ ့ ရပ္ရြာလူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းႏွင္ ့
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟ ု ခံစားခ်က္မ်ဳးိ ရရွေိစသည္ ့ ေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈကိ ု ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ေပးရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကတိကဝတ္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႔၏ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ ျပန္လည္ရရွလိာေအာင ္

စြမ္းေဆာင္ေပးၿပီး အတိတ္က စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရန ္ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဒီပလိုမာ ပလပ္စ ္အစီအစဥ ္• STEM အစီအစဥ ္• AP သင္ရိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • AVID အစီအစဥ ္• 

ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရိွေရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး အေျချပဳ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Elisha Roberts

720-485-6393

striveprep.org

18250 E. 51st Ave.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 290

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Anthony Smith

720-423-7650

vistaacademy.dpsk12.org

4800 Telluride St., Building 6

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 290

ESL

Success Express

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 89% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 47% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသအနီးတဝိုက္

5280 အထက္တန္းေက်ာင္း

Bruce Randolph

မ်က္ေမွာက္ေခတ ္သင္ၾကားေလ့လာေရး 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

The CUBE

Wyman ႐ွိ 21 ရာစ ုသင္ၾကားေရး 
ဒင္းဗားစင္တာ

ဒင္းဗား စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗား အႏုပညာေက်ာင္း

Dora Moore 

DSST: Cole အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Cole အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: Conservatory Green 
အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Conservatory Green 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: Stapleton အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Stapleton အလယ္တန္းေက်ာင္း

East 

Emily Griffith အထက္တန္းေက်ာင္း

Manual

McAuliffe ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း

McAuliffe Manual 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

Morey

Paul Sandoval ေက်ာင္းဝင္းရွ ိ
Northfield အထက္တန္းေက်ာင္း

Odyssey ဒင္းဗားေက်ာင္း

PREP အကယ္ဒမီ

Venture Prep

Whittier

William (Bill) Roberts

Wyatt အကယ္ဒမီ 
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph သည ္ ေျခာက္တန္းမ ွ 12 တန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကိ ု
ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ မိမိတို႔ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 100 ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင္ ့ေကာလိပ္ႏွင္ ့
တကၠသိုလ ္ေလးႏွစ္တာတြင ္ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ရန ္မလိုဘဲ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္ျပင္ဆင္ေပးရန ္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • သခၤ်ာဘာသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ • အဖတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ (6-8) • 

ေကာလိပ္ပညာေရး ႏွ ီးေႏွာပြ ဲ (9-12) • သံစံတုးီဝိငုး္ (El Sistema) • သံၿပိဳင္ေတးအဖြ ဲ႔ • ျပဇာတ္ရုံ • CEC မွ အတန္းမ်ား (12) •  

အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္ စင္တာ • စပိန္ဘာသာ • AP သင္ရုိးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရုိးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • 

ဘိဇနက္ စီးပြားေရး ခ်တ္ိဆက္မႈ • အနာဂတ္စင္တာ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ ျပန္လည္ရရွေိရး • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမႈ •  

ဘက္စုံၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိင္ုမည့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ • 

ဒင္းဗားက်န္းမာေရး အေျချပဳေက်ာင္းက်န္းမာေရး စင္တာ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Melissa Mouton

303-525-2771

5280highschool.org

လိပ္စာ- ေနာင္တြင ္ဆံုးျဖတ္သြားမည ္

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 (Summit အစီအစဥ္အတြက ္9-12)

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 114

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Cesar Cedillo

720-424-1080

randolph.dpsk12.org

3955 Steele St.

အေရွ႕ေျမာက္အနီး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 773

TNLI

Success 
Express

5280 အထက္တန္းေက်ာင္း
5280 အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ လက္ေတြ႔ကမာၻသ့င္ရိုးညြန္းတမ္းကိ ု အေလးေပးထားေသာ 

စီမံကိန္းအေျချပဳ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာစိတ္ကူးမ်ားကိ ု
ႀကိဳးစားအေျဖရွာၿပီး၊ နက္နဲေသာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွေိစႏိုင္သည္ ့ စစ္မွန္ေသာ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားတြင ္

ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည ္ နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းပညာ၊ ထိေရာက္ေသာေျပာဆိုမႈႏွင္ ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္ မႈမ်ား အသံုးျပဳ၍ တကယ့္ကၽြမ္းက်င္ေသာ စာေရးဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ေရးသားရန္၊ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ 
တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ထားေသာ သိပၸပံညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ေတြးေခၚႏိုင္ရန္ သင္ယူေနၾကပါသည္။ 5280 တြင ္

ျပန္လည္တိုးတက္ရန ္လိုအပ္သည္ ့ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအတြက ္Summit အစီအစဥ္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား - 
စီမံကိန္းအေျချပဳသင္ၾကားေရး • စဥ္းစားေတြးေခၚ ပံု တည္ေဆာက္ေရး • အသိသုတႂကြယ္ဝမႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး •  

တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္စီစဥ္ထား ေသာ 11 တန္း အလုပ္သင ္အစီအစဥ္မ်ား • တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္စီစဥ္ထားေသာ 

12 တန္း စီမံကိန္းမ်ား • စြမ္းေဆာင္မႈအေျချပဳ အကဲျဖတ ္စစ္ေဆးမႈ • အႏုပညာအေလးထားမႈ • နည္းပညာ 

အေလးထားမႈ • စက္မႈပညာ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာႏွင္ ့ဒီဇိုင္း • STEAM အစီအစဥ ္• ဂုဏ္ထူးတန္းသင္ရိုးမ်ား • 

စပိန္ဘာသာစကား • တရားဥပေဒ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး • ဘက္စံုက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး • ေကာလိပ္ပညာေရး 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္း • SAT ျပင္ဆင္ေရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • 

ေက်ာင္းသားအာေဘာ္ႏွင္ ့ေခါင္းေဆာင္မႈ • အားကစား/ကာယပညာ • ေက်ာင္းသားကလပ္အသင္းမ်ား

 
2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ESL

အခမဲ ့ႏွင့္ေစ်းႏႈန္းေ 
လွ်ာ့ေပါေ့ပးေသာ 
ေန႔လည္စာအတြက ္ 
RTD

40

ေက်ာင္း သစ္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 41% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္း 

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



မ်က္ေမွာက္ေခတ ္သင္ၾကားေလ့လာေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း
မ်က္ေမွာက္ေခတ ္သင္ၾကားေလ့လာေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ျပီး 9 တန္းမ ွ

12-တန္းအထ ိေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္သုုံးႏွစ္မျပည့္မီတြင္ပင ္

ဒီပလိုမာ တစ္ခုရႏုငိ္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကိ ုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွ ိၿပီး လူထုေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားတြင ္ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကမည ္

ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားနည္းျဖင္ ့ သင္ၾကားေပး ျခင္းေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

ရပ္ရြာလူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္သင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ကမာၻရွ ိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရွာေဖြေရးႏွင္ ့အၾကံေပး 
အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ရရွႏုိငိ္သကဲ့သို႔ ဆရာ/မ-ေက်ာင္းသ/ူ သားအခ်ဳးိ 1:15 ရွ ိၿပီး၊ ေအာင္ျမင္သည္ ့ ေက်ာင္း အေတြ႔အၾကံဳကိ ု
ရရွႏိိုင္ၾကသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
အႏုပညာ • စီးပြားေရး • ဥပေဒ • ဓါတ္ပံုပညာ • PE • ဂီတ • ျပဇာတ ္• သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္ အသင့္ရွမိႈ • AP 

သင္ရိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳက္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • ACE ခ်တိ္ဆက္ေရး • AVID အစီအစဥ ္• ခရက္ဒစ္ ျပန္လည္ရရွေိရး • 

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

THE CUBE
CUBE ၏သင္ယူသ ူ ဗဟိုျပဳပညာေရး ပံုစံကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳတင ္ မခန္႔မွန္းႏိုင္သည္ ့ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားကိ ု ျပင္ဆင္ေပးရန ္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ - ၎တို႔သြားေလရာ ေနရာတိုင္းတြင ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရယူႏိုင္ေအာင ္

ထိုမိုဒယ္ပံုစံမ ွ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ CUBE မွ လူမႈေရး -စိတ္ခံစားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ တြက္ခ်က္ေတြး ေခၚစဥ္းစားျခင္း၊ 
“အေကာင္းဆံုး”- သိျမင္နားလည္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင္ ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းကု ိ အမွန္တကယ ္ သိနားလည္ျခင္းတို႔ 
တိုးပြားလာျခင္းျဖင္ ့ေျပာင္းလဲမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ေစရန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုစြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရး • စီမံကိန္းအေျချပဳႏွင္ ့စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • တြက္ခ်က ္ေတြးေခၚစဥ္းစားျခင္း • 

လူမႈေရး -စိတ္ခံစားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေလးထားမႈ • အခ်က္အလက ္ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေရး 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Sandra Just

720-423-6900

cla.dpsk12.org

200 E. Ninth Ave.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 131

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Bret Poppleton

303-803-2734

thecubeschool.org

လိပ္စာ- ေနာင္တြင ္ဆံုးျဖတ္သြားမည ္

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား - 9
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 135

ESL

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ
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ေက်ာင္း သစ္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



WYMAN ႐ွ ိ 21 ရာစ ုသင္ၾကားေရး ဒင္းဗားစင္တာ
Wyman ႐ွ ိ 21 ရာစု သင္ၾကားေရး ဒင္းဗားစင္တာအေနျဖင္ ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈ အထူးလိုအပ္ေနျပီး၊ ဆက္ဆံေရး အေျခခံေသာ 

ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပးရန ္လိုအပ္ေနသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားထ ံအရွနိ္ျမႇင့္၊ အံဝင္ခြင္က်မႈရွရိွ ိ တိက်ၾကပ္မတ္္သည္ ့
ပညာေရးျဖင္ ့သင္ၾကားေပးလွ်က ္ရွသိည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စီးပြားေရး • Edgenuity အစီအစဥ ္• တုိးခ် ဲ႔စာသင္ႏွစ ္ႏွင့္ စာသင္ရက ္• အလုပ္သင္ ေလ့လာမႈ •  

တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • STEAM • STEM • အႏုပညာ • လုပ္ငန္းခြင ္ခ်တိ္ဆက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား • ASCENT • 

ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုငိ္မည့္ စင္တာအေျချပဳ 

အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ဒင္းဗား စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗား စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္းသည ္ ကၽြႏုပ္္တို႔ကေလးမ်ား၏ မတူကြ ဲျပားသည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု
တန္ဖိုးထား၍ အဓိကက်သည္ ့ ျပည္နယ္ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားျပီး သက္ဆုိင္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင ္

အဆင့္ျမင္ ့ ျပင္းထန္တိက်ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စိတ္ႏွင္ ့21-ရာစုပညာေရးႏွင့္လူမႈေရး 
ေတာင္းဆုိခ်က ္ျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရွာေဖြ ေလ့လာလိုစိတ္ကိ ုတန္ဖိုးထားလာေအာင ္ပ်ဳးိေထာင ္ေပးေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • အျမင္ပုိင္း အႏုပညာ • သံစုတီံးဝိငုး္ • ဂစ္တာ • ေက်ာင္းသူ/

သားတုိင္းအတြက္ Chrome Book • AVID • Singapore Math အစီအစဥ္ • ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္ •

 စပိန္ဘာသာစကား • ျပင္သစ္ဘာသာစကား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္ •  

က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • သိပၸ ံ ဆံုခ်က္ • စူးစမ္းေလ့လာေရး သင္ၾကားမႈ • ပေရာဂ်က္ အေျချ႔ပဳ သင္ၾကားေရး

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Renard Simmons

720-424-2980

dc21.dpsk12.org

1690 Williams St.

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 225

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - ေနာင္တြင ္ဆံုးျဖတ္သြားမည ္

720-424-4790

denverdiscoveryschool.dpsk12.org

3480 Syracuse St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

Greater Park Hill/Stapleton 

အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 465

ESL

Success Express

ESL

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 54% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



ဒင္းဗား အႏုပညာေက်ာင္း
ဒင္းဗား အႏုပညာေက်ာင္းသည ္ အႏုပညာအရည္အေသြး အထူးဖြ ံ႔ၿဖိဳးလိုသည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ် 
ေပးပါသည္။ အေမရိကတိုက္ရွ ိ ထိပ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအနက္မ ွ တစ္ေက်ာင္းအျဖစ ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီး 
အေမရိကန္မ ွေရႊတံဆိပ္ဆုရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း News & World မွတ္တမ္းအရ၊ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္တိက်ၾကပ္မတ္သည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးျပဳ အႏုပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကိ ုယဥ္ေက်းမႈအရ 

စံုလင္ေထြျပားသည္ ့ဝန္းက်င္တြင ္သင္ၾကားၾကရမည ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ေန႔စဥ္တုိင္းတြင ္အနည္းဆုံး မိနစ္ 
90 ၾကာ အႏုပညာသင္တန္းမ်ားကိ ုတက္ေရာက္ၾကရမည ္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္မည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔စြကဲို DSA ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွ ိ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ေရး စာမ်က္ႏွာေပ့ခ်တ္ြင္ ၾကည့္ရႈႏုငိ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အႏုပညာ ေမဂ်ာ 11 ခု • ျပင္သစ ္• စပိန္ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • 

ဖန္တီးမႈခ်တိ္ဆက္မႈ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - William Kohut

720-424-1700

dsa.dpsk12.org

7111 Montview Blvd.

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1001

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

43

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



DSST: COLE အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: Cole အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားလံုး ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး 
ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ပညာေရးကုိ ေပးႏုင္ိရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔အတြက္ 

မရွမိျဖစ္လုိအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္အမူအက်င့္ မ်ားကုိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ် ႏိင္ုေစရန္အတြက္ 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး၍ ၎ကို 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန္ 

သင္ယူေနသကဲ့သို႔ မမိကိိယုကုိ္ တန္ဖိုးထားသည့္ ခိုင္မာသည့္ အသစိတိက္ိ ုပ်ဳ ိးေထာင္ ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ကုိလိုရာဒိ-ုဒင္းဗား တကၠသုိလ္၊ ဒင္းဗား သဘာဝ သိပၸ ံျပတုိက္တုိ႔ႏွင့ ္ပူးေပါင္းထားသည့ ္ပတ္ဝန္းက်င ္

ေရ႐ွည္တည္တံခုိင္ၿမဲေရးႏွင့ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္သိပၸ ံ • နည္းပညာဆုံခ်က ္• စပိန္ဘာသာစကား • AP သင္႐ိုးမ်ား • 

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ုးိမ်ား • အနာဂတ္စင္တာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸဆံုံခ်က ္• 

ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Rebecca Bloch

303-524-6354

dsstpublicschools.org

3240 Humboldt St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 473

ESL

Success Express

DORA MOORE 
Dora Moore အေစာပိုင္း ကေလးဘဝပညာေရးမ ွ 8 တန္းအထ ိ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသည ္ ကေလးဘက္စု ံ ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု
အေထာက္အပံ့ေပးႏုငိ္ေသာ ျပည့္စုံသည္ ့ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင္ ့ သူငယ္တန္းမ ွ 8 

တန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ပုဂၢဳလိ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျမင္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ၊ အသံႏွင့ ္
တူရိယာပိုင္းဆုိင္ရာ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ အကႏွင္ ့STEM အစီအစဥ္မ်ားကိ ုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE) • အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • လူသားတုိ႔အေပၚ ေလ့လာမႈပညာ • ဂီတ •  

အက • နည္းပညာ• စိတ္ႀကိဳက္သိပၸ ံ • အဆင့္ျမင့္ သခ်ာၤ စိတ္ႀကိဳက္ • သခ်ာၤႏွင့္ အဖတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း •  

STEM ခ်တ္ိဆက္ျခင္း • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • သုခုမ အႏုပညာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Karen Barker

720-424-5300

doramoore.dpsk12.org

846 Corona St.

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 345

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 70% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 63% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



“ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 
အသုိက္အဝန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ 
သိရွခံိစားမိေအာင္ ဆရာ/မမ်ားက အတူတကြ 
လက္တြလုဲပ္ကုိင္ ေနၾကပါသည္။”

45



DSST: COLE အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: Cole အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားလံုး ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး 
ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ပညာေရးကုိ ေပးႏုင္ိရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔အတြက္ 

မရွမိျဖစ္လုိအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ် ႏိင္ုေစရန္အတြက္ 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး၍ ၎ကို 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန္ 

သင္ယူေနသကဲ့သို႔ မမိကိိယုကုိ္ တန္ဖိုးထားသည့္ ခိုင္မာသည့္ အသစိတိက္ိ ုပ်ဳ ိးေထာင္ ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ကုိလိုရာဒိ-ုဒင္းဗားတကၠသုိလ္၊ ဒင္းဗား သဘာဝ သိပၸ ံျပတုိက္တုိ႔ႏွင့ ္

ပူးေပါင္းထားသည့ ္ပတ္ဝန္းက်င ္ေရ႐ွည္တည္တံခုိင္ၿမဲေရးႏွင့ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္သိပၸ ံ • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸဆံုံခ်က ္• နည္းပညာ ဆုံခ်က္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DSST: CONSERVATORY GREEN အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန ္ DSST အစိုးရေက်ာင္းကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္၊ Conservatory Green 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အားလုံး ေကာလိပ္ႏွင္ ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး 
ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက ္ ကမာၻ႔အဆင့္မ ီ ပညာေရးကိ ု ေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္း အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္

သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ုတန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဒီဇုိင္းအေတြးအေခၚ • ကြန္ပ်ဴတာသိပၸ ံ အေလးေပးမႈ • စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား• 

ဂုဏ္ထူးတန္းသင္႐ိုးမ်ား • အနာဂတ္စင္တာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸဆံုံခ်က ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Rebecca Bloch

303-524-6354

dsstpublicschools.org

1350 E. 33rd Ave.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္အနီး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 434

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Adeel Khan

303- 802-4127

dsstpublicschools.org

11200 E. 45th Ave.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 မွ 10 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 155

ESL

Success Express

ESL

Success Express
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 42% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



DSST: CONSERVATORY GREEN အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန ္ DSST အစိုးရေက်ာင္းကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ ္ Conservatory Green 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အားလုံး ေကာလိပ္ႏွင္ ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး 
ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက ္ကမာၻ႔အဆင့္မ ီပညာေရးကိ ုေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က ္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမွ 12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္း အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္

သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ုတန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က ္• နည္းပညာဆုံခ်က ္• 

အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DSST: STAPLETON အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: Stapleton အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး 
ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက ္ ကမာၻ႔အဆင့္မ ီ ပညာေရးကိ ု ေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့
ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္ မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္ 6 တန္းမ ွ 12 တန္းအထ ိ သင္ၾကားေရး 
ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္း 
အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္ သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖုိးထားသည့ ္ ခုိင္မာသည့ ္ အသိစိတ္ကိ ု ပ်ဳးိေထာင ္

ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • E CU-Boulder ႏွင့္ Lockheed Martin တို႔ျဖင့ ္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့ ္

အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အား အေလးေပးျခင္း• စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္းသင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အနာဂတ္စင္တာ • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည ္ရ႐ွႏုိငိ္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က ္• 

နည္းပညာဆုံခ်က ္• အဆင့္ဆင့ ္ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရး- အထီးက်န ္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - John Clark

303-802-4120

dsstpublicschools.org

8499 E. Stoll Place

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

Greater Park Hill/ Stapleton 

အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 458

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jeff Desserich

303-320-5570

dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 535

ESL

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ

ESL

RTD
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 68% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 84% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



DSST: STAPLETON အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: Stapleton အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး 
ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွေိစေရး ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္မီပညာေရးကုိ ေပးႏုင္ိရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ 

ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔အတြက္ မရွမိျဖစ္လုိအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္အမူအက်င့္ မ်ားကုိ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ် ႏိင္ုေစရန္အတြက္ 6 တန္းမွ 12 တန္းအထိ သင္ၾကားေရး 
ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး၍ ၎ကိ ုကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း 
အေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန္ သင္ယူေနသကဲ့သို႔ မမိကိိယုကုိ္ တန္ဖိုးထားသည့္ ခိုင္မာသည့္ အသစိတိကုိ္ ပ်ဳ ိးေထာင္ ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • E CU-Boulder ႏွင့္ Lockheed Martin တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အား အေလးေပးျခင္း •  

စပိန္ဘာသာ • အနာဂတ္စင္တာ • AVID • ASCENT • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က္ • နည္းပညာဆံုခ်က္ • 

အဆင့္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရး- အထီးက်န္ စိတ္ေရာဂါဆုိင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

EAST 
East အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ DPS ေက်ာင္းမ်ား၏ အႀကီးဆုံးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ အျမင့္မားဆုံး ဘက္စုံေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၎၏ 

အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈအတြက ္ ဒင္းဗားေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ မိသားစုမ်ားအၾကား ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ East 

ေက်ာင္းတြင ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္တိက်ၾကပ္မတ္၍ ပညာေရး၊ လူမ်ဳးိအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင္ ့စီးပြားေရး ေနာက္ခံအရ 

မွ်တသည္ ့လူမႈအသိုက္အဝန္း အေတြ႔အၾကံဳကိ ုရရွေိစသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဇီဝေဆးပညာ နည္းပညာ • အႏုပညာ • သံစုံတီးဝိုင္း • စကားရည္လုပြ ဲ • ျပဇာတ္ • အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ •

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း • တူရိယာ ဂီတ • ဓာတ္ပု•ံ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း • နည္းပညာ • ေကာလိပ္စစ္ေဆးမႈ ျပင္ဆင္ျခင္း • 

ထုတ္လုပ္ေရး/ေခတ္သစ္မီဒီယာ • ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ား • AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• 

အနာဂတ္စင္တာ •AVID • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ• JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အင္ဒီယန္း 

ဆုံခ်က္ •အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Dan Sullivan

303-320-5570

dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

Greater Park Hill/Stapleton 

အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 460

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - John Youngquist

720-423-8300

east.dpsk12.org

1600 City Park Esplanade

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 2,500

ESL

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

48

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 69% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 



EMILY GRIFFITH အထက္တန္းေက်ာင္း
EGHS ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ၊ သို႔မဟုတ ္ GED ဘြ ဲ႔ ရရွႏိိုင္ေအာင ္

သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင္ ့ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေကာလိပ ္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက ္ ရယူႏိုင္ၾကသည္။ ယခ ု ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု
ျပည့္ေျမာက္ေစေရးအတြက ္ ဒီပလိုမာဆိုသည္မွာ စာရြက္တစ္ခုမွ်သာ မျဖစ္ေစဘဲ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား လိုအပ္သည္ ့
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္စုံ၍ ဤစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ျပသႏုငိ္သည့္ အာမခံခ်က္ျဖစ္ေစရန ္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္သြားမည ္ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
DPS သင္႐ုးိႏွင့ ္စံတန္ဖိုး အေျချပဳ ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္မႈ • GED • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့ ္စက္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေရး သင္႐ိုးမ်ား• အႀကီးတန္း အေျခခ ံပညာေရး • AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ိုးမ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိစျခင္း • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - David Daves

720-423-4901

eghs.egtc.net

1860 Lincoln St.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 379

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 73% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း



TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Situados en 12 escuelas secundarias de las 
Escuelas Públicas de Denver, los Future 
Centers de la Denver Scholarship Foundation 
ayudan a preparar a los estudiantes de DPS 
para la universidad.

Located in 12 Denver Public Schools 
high schools, Denver Scholarship

Foundation Future Centers help
prepare DPS students for college.

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

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

Cristina Chacon

Abraham Lincoln
High School

Regis University

College and Career 
Adviser at

Denver Kids

Remberto Rivera

North High School

University of
Colorado Denver

Sales Tax Technician
At Wagner Equipment

Cara Faliano

East High School

University of 
Colorado Boulder

Microbiologist 
University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital



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



MANUAL
Manual အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖင့ ္ ေအာင္ျမင္ႏုငိ္မည္ဟ ု ကၽြႏုပ္္တို႔က 

ယုံၾကည္ပါသည္။ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ႐ွေိသာ ဆရာ/မမ်ားျဖင့ ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကိ ု ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 
အားေကာင္းေသာ၊ နည္းပညာ ၾကြယ္ဝသည့ ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳေံစၿပီး ကၽြႏုပ္္တို႔က ပ်ဳးိေထာင ္ေစာင့္ေ႐ွာက ္

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ Manual ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ ျမင့္မားျခင္း၊ ခံႏုငိ္ရည္႐ွ ိျခင္းႏွင့ ္ ေလးေလးနက္နက ္

ခ်င့္ခ်နိ္ေဝဖန္ႏုငိ္စြမ္းတုိ႔ ပါဝင္ေသာ ေအာင္္ျမင္မႈရ႐ွေိစသည့ ္မေျပာင္းလဲႏုငိ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ• ဇီဝေဆးပညာ STEM Pathway အစီအစဥ ္• အႏုပညာ • သံစုံတီးဝိုင္း • မီဒီယာ • ၿမိဳ႕ျပ စကားစစ္ထိုးပြ ဲ •  

ျပဇာတ ္• စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ ္အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • AVID • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း • ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • စာေရးသားျခင္းစင္တာ • 

ေယာက္်ားေလးႏွင့ ္မိန္းကေလး ပူးတြေဲက်ာင္း စာအုပ ္ကလပ ္• စာဖတ္ျခင္း မိတ္ဖက္မ်ား • အဆင့္ဆင့ ္ထိေရာက္ေသာ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Nickolas Dawkins

720-423-6300

manual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 287

ESL

Success 
Express, RTD

52

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 36% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



MCAULIFFE ႏုငိ္ငံတကာေက်ာင္း
McAuliffe ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸ ံ (IB) သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းကုု ိ သင္ၾကားေသာေက်ာင္းျဖစ္ျပီး 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ဒင္းဗားၿမိဳ႕ Greater Park Hill/ Stapleton ဧရိယာတြင ္ အလယ္တန္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးကိ ု ပညာေရး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင္ ့ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းကိ ု
အက်ဳးိျပဳႏုငိ္ေရး စသည္တုိ႔အတြက ္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ေစႏုငိ္ရန္ ဖြ ဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားျပီး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ္
ေကာင္းေကာင္းျဖင္ ့ ေလ့လာႏုငိ္သည္ ့ သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခုအျဖစ ္ ဖန္တီးေပးသြားမည ္ ျဖစ္သည္။ McAuliffe 

ေက်ာင္းသည ္ထိေရာက ္ၾကပ္မတ္ၿပီး ဘက္စုံထူးခၽြန္ပညာေရးတစ္ခုကိ ုေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • တီးဝိုင္း • သံၿပိဳင္ေတးဆိုမႈ • ျပဇာတ ္• အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ • သံစု ံတီးဝိုင္း• သတင္းစာ ပညာ •

 နည္းပညာ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • Stagecraft အစီအစဥ ္• ျပင္သစ ္• စပိန္ဘာသာ • မန္ဒရင္း တ႐ုတ္ဘာသာ •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့ ္စာေမးပြ ဲ • 

အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

MCAULIFFE MANUAL အလယ္တန္းေက်ာင္း
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ McAuliffe ႏုင္ိငံတကာ ေက်ာင္းပံုစံကုိ စံနမူနာယူ၍ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ McAuliffe Manual ေက်ာင္းသည္ 

ေက်ာင္းသူ/သားအေျချပဳ စာသင္ခန္းမ်ား၊ စာရိတၱပညာႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားေစမႈတုိ႔ကို 

အေျခခံသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ ဘက္စံုႏွ ံ႔စပ္သည့္ လစ္ဘရယ္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားျပသေပးမည့္ ႏုင္ိငံတကာ ဝိဇၨာသိပၸ ံ 
သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း အသံုုးျပဳေသာ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသည့္(IB) ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ႏုင္ိငံတကာ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြ ဲ • အႏုပညာ • ျပဇာတ္ • သံစုတီံးဝိငုး္ • တီးဝုိင္း • သံၿပိဳင္ေတးဆုိျခင္း •  

စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • စက္႐ုပ္ပညာ • ကမာၻ႔ဘာသာ စကားမ်ား • အသိဥာဏ္ ႂကြယ္ဝေစေရး သင္႐ိးုမ်ား • 

ေက်ာင္းၿပီးေနာက္ ကလပ္ • ျပင္သစ္ • စပိန္ဘာသာ • STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • သရုပ္ေဆာင္ 

အႏုပညာမ်ား • သိပၸအံေလးေပး • အဆင့္ဆင့္ အေလးေပး စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ • ဒင္းဗား ေက်ာင္း က်န္းမာေရး 

အေျချပဳ စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jessica Long

720-423-6550

mcauliffemanual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္အနီး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 283

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kurt Dennis

720-424-1540

mcauliffe.dpsk12.org

2540 Holly St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

Greater Park Hill/Stapleton 

အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,030

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 77% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 84% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



PAUL SANDOVAL ေက်ာင္းဝင္းရွ ိ NORTHFIELD အထက္တန္းေက်ာင္း
Paul Sandoval ေက်ာင္းဝင္းရွ ိ Northfield အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ကမာၻအဆင့္တန္းမီ တိုးတက္မႈႏွင္ ့ စိန္ေခၚမႈ 
ျဖစ္ေစေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးျပီး၊ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစီ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကိ ု
ရွာေဖြေစျခင္း၊ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ေလ့လာေစျခင္း၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ကိ ု
ျဖစ္ေစျပီး၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက ္ ပံ့ပိုးမႈရွေိသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း 8 မ်ဳးိႏွင္ ့ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမ ွေရြးခ်ယ္ႏုငိ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္း႐ွေိသာ အေရးအသား • ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸ•ံ STEM • စကားရည္လုပြ ဲ •

 မိ္န္႔ခြန္းေျပာျခင္း • နည္းပညာႏွင့ ္သင္ၾကားေရးေပါင္းစပ္ျခင္း • ျပင္သစ ္• စပိန္ • မန္ဒရင္း တ႐ုတ္ဘာသာစကား• AP 

သင္႐ုးိမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ား • အနာဂတ္စင္တာ • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရယူျခင္း • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ •

 အႏုပညာ ဆုံခ်က ္• သိပၸဆံုံခ်က ္• ဘက္စု ံထိေရာက္ေစေရး စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

MOREY
Morey ေက်ာင္းတြင္ ကေလးတိုင္း၏ ဘုရားသခင ္ ေပးအပ္ေသာ ဆုလာဒ္အေပၚတြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တည္ေဆာက္ေပးၿပီး၊ 
မိမိဘာသာ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ၊ လူမႈေရး အရ သိေသာ၊ မတူကြ ဲျပားသည္ ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈ အသိုက္အဝန္းတြင ္ ပညာတတ ္

လူမႈအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန ္ လူတိုင္းကိ ု ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ Morey ေက်ာင္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က ္

အလိုက္၊ ပံ့ပိုးေပးသည္ ့ သင္ယူေလ့လာမႈ ျပဳေပးၿပီး၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းအတြင္း ဝင္ဆန္႔ေစရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္မတူကြ ဲျပားသည့္၊ အင္အားစ ု

အားလံုး လႊမ္းျခံဳပါဝင္သည္ ့ေက်ာင္းတြင္၊ ေနာက္ခ ံအားလံုးကိ ုပံ့ပိုးမႈရွစိြာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ၾကမည ္ျဖစ္သည္။ 

ပါရမီရွင္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္ Magnet ေက်ာင္းအစီအစဥ္တြင္ အပ္ႏွရံန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 20 ကုိ ၾကည့္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကိုယ္ကာယ ပညာေရး • STEM • အႏုပညာ • တီးဝိုင္း • သံၿပိဳင္တီဆိုမႈ • သခ်ၤာရည္ခၽြန ္ၿပိဳင္ပြ ဲ • ပထဝ ီပ်ားကေလး •  

ရွတိ္စပီးယား • စက္ရုပ္အသင္း • သမိုင္းေန႔ • ပန္းတိုင္ကိ ုေမွ်ာ္မွန္းဆျခင္း • သိပၸပံြေဲတာ ္• ဘာသာစကား Lab • 

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကား ပို႔ခ်မႈ • အဆင့္ဆင္ ့

ႀကီးၾကပ္မႈ အစီအစဥ ္အထီးက်န ္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Noah Tonk

720-424-0700

morey.dpsk12.org

840 E. 14th Ave.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

ပါရမီရွင္ႏွင္ ့လူရည္ခၽြန ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
အတြက ္Magnet ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 243

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Amy Bringedahl

720-423-8000

northfield.dpsk12.org

5500 Central Park Blvd.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 605

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 



ODYSSEY ဒင္းဗားေက်ာင္း
Odyssey ဒင္းဗားေက်ာင္းသည ္ မတူကြ ဲျပားေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ သင္ၾကားေရးေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈရရန္၊ ေဝဖန္ေတြးေတာတတ္ေစရန္ႏွင္ ့ လူမႈတာဝန္သိတတ္မႈရွရိန္၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့ ္အထက္တန္းေက်ာင္းေနာက္ပိုင္းအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတုိ႔ကိ ုအေလးေပး သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင ္ အဖတ္ႏွင့္အေရးကိ ု အေလးေပးျခင္း၊ တိက်အားေကာင္းသည့ ္
သခ်ၤာဘာသာရပ ္ အစီအစဥ္၊ သုေတသနႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
အႏုသုုခုုမပညာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းအျပင္၊ 
စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင္ ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပညာေရးတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်နိ္ျပည့္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အရည္အေသြးျမွင္ ့သင္တန္း • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

စူးစမ္းေလ့လာေရး

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

PREP အကယ္ဒမီ
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ သင္ၾကားသူမ်ားအားလုံး၏ ဘဝလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ု ဦးတည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏အာေဘာ္ႏွင့ ္
အေတြးအျမင္တို႔ကိ ု မဟာဗ်ဴဟာက်က် အသုံးျပဳ၍ စိတ္မ်ားကိ ု ႏႈ ိးဆြေပးသည္ ့ အသုိက္အဝန္းတစ္ရပ ္ ျဖစ္ပါသည္။ PREP 

အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ ေအာက္ပါေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ႀကိဳဆိုပါသည-္တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသ/ူ 

သားမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းမ်ားမ ွ ေျပာင္းေရႊ႔လာေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ လူသားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ သို႔မဟုတ ္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန ္ ေစလႊတ္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းတက္မွန္မႈ (သို႔မဟုတ)္ 

အမူအက်င့္ဆိုင္ရာႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ျပႆနာရွေိနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ႏွင့္ အေသးစားႏွင္ ့ အတန္အသင္ ့ အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က ္ ရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု လက္ခံသင္ၾကားေပးေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • နည္းပညာ • ေက်ာင္းသားေကာင္စ ီ• ေက်ာင္းသား ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္း• တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • နည္းပညာ ခ်တိ္ဆက္မႈ • ACE ခ်တိ္ဆက္မႈ • အနာဂတ္စင္တာ • ခရက္ဒစ္ရမွတ္ ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • WES အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Margaret Cooke

303-316-3944

odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 236

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Eric Rowe

720-424-8451

prepacademy.dpsk12.org

2727 Columbine St.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 85

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း



“မတူညီေသာ ဘာသာစကားအမ်ဳးိမ်ဳးိ 
ေျပာၾကားေသာ အျခား သူမ်ားႏွင့ ္
သိကၽြမ္းရသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ ္
ေကာင္းပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့ ္
ဘာသာစကားမ်ား အေၾကာင္း ပိုမုိ 
ေလ့လာသိ႐ွႏုိငိ္ၾကမည ္ျဖစ္သည္။”

56



WHITTIER
Whittier ေက်ာင္းကုိ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဒင္းဗားအေရွ႔ေျမာက္ဘက္ေဒသတြင ္ ေနထိုင္ေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကိ ု အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရးျဖင့္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Whittier ေက်ာင္းသည ္ ျပည္နယ္၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု အတိအက် 
လိုက္နာျပီး၊ သုေတသန လုပ္ရာတြင ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္၊ ဆန္းသစ္တိက်ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင္ ့ ၾကပ္မတ ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ Whittier ေက်ာင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က ္ ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုအသင့္ျဖစ္ေနေစေရး ျပင္ဆင္ေပးရန ္အတြက ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE) • အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • နည္းပညာ • ေႏြရာသီေက်ာင္း သ/ူသား 

အစီအစဥ ္• အဖတ ္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

VENTURE PREP
Venture Prep ေက်ာင္း တစ္ကိုယ္ရည ္ သင္ယူမႈမ်ားမ ွ တစ္ဆင့ ္ တစ္သက္တာ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက ္ နည္းစနစ္မ်ားကု ိ
တပ္ဆင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ သာမန္အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း မဟုတ္ပါဟ ု ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာလိုပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကု ိ မိမိတို႔၏ အားသာခ်က္မ်ားကိ ု ယုံၾကည္လက္ခံေစလိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝမ်ားကိ ု
တည္ေဆာက္ေစလိုေသာေၾကာင့ ္ “အ႐ြယ္အစား တစ္ခုတည္းႏွင့ ္ အားလုံးသင့္ေတာ္သည္” ဆုိေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ု
မယုံၾကည္ပါ။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ကၽြႏုပ္္တို႔အားလုံး၏ အေကာင္းဆုံး အရည္အေသြးမ်ားကုိ ထုတ္ေပးေစႏုငိ္မည့္ ျပင္းထန ္

ၾကပ္မတ္၍ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ပေရာဂ်က ္အေျချပဳ သင္ၾကားေရးပုံစံကုိ က်င့္သုံးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ• အားကစား • ACT Prep • CREW • တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္ညႊန္ၾကားေရး • အ႐ြယ္အစားငယ ္စာသင္ခန္းမ်ား •  

နည္းပညာ အရည္အေသြးျမွင့ ္သင္တန္း • ႏုငိ္ငံျခား ဘာသာစကား ေလ့လာမႈ • AP သင္႐ုးိမ်ား • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ •  

အႏုပညာ • စီးပြားေရးပညာ မိတ္ဆက ္• ေဈးကြက္တင္ပညာ • ဥယ်ာဥ ္စိုက္ပ်ဳးိေရး • စပိန္ဘာသာစကား • ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ိုးမ်ား • သုခုမ အႏုပညာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Erin Quigley

303-893-0805

ventureprep.org

2900 Richard Allen Court

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 141

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jai Palmer

720-424-3040

whittier.dpsk12.org

2480 Downing St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေရွ႕ေျမာက္အနီး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 292

ESL

Success 
Express

ESL

ေဈးေလွ်ာ့ထားေ 
သာ RTD 
ဘတ္စ္ကားစီး 
နင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 34% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 77% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



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

အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက ္ အဆင့္ျမင့္စာေပ၊ သခၤ်ာႏွင္ ့
လူမႈေရးရာအရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု ျမွင့္တင္ေပးသည္ ့ အျပင ္ အရည္အေသြးျမွင့ ္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္ ့
ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးလာေစရန ္ ပညာသင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္က်င့္သံုးမႈမ်ားကိ ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ရပ္ရြာအသိုက ္အဝန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီေအာင ္ေဆာင္ရြက္ထား ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်န္ိျပည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္း • ကာယပညာ • ဂီတ • အႏုပညာ • ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေဆာင္မႈ • စာဖတ္ ဒံးုပ် ံ • 

နည္းပညာ • စာေပကၽြမ္းက်င္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ • စာလုံးေပါင္း ၿပိဳင္ပြ ဲ • အရည္အေသြးျပပြ ဲ • အာရပ္ဘာသာစကား •  

စပိန္ဘာသာစကား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္တန္းမ်ား • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

WILLIAM (BILL) ROBERTS
Bill Roberts ေက်ာင္းသည ္ ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စံ ု ဖြ ံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက ္ ျပဳစုသင္ၾကားေပးေသာ ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္း 
ရွ ိျပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳ၍ တိုးတက္ေနေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ေက်ာင္းသ/ူသား မိဘမ်ားႏွင္ ့
ပူးေပါင္းကာ အႏုပညာကိ ု စူးစမ္းေလ့လာေစျခင္း၊ အမူအက်င့္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ဳးိေလ်ာ္ညီေအာင ္

စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစျခင္း၊စသည္ ့ ဆန္းသစ္တီထြင္အားေကာင္းသည္ ့ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ၎တို႔ကိ ု တန္ဖိုးထား၍ ၎တို႔၏ပညာေရးႏွင္ ့ လူမႈေရး 
ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိ ု ျမင့္မားေစျပီး အနာဂတ္အတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္မည့္ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚသူမ်ား ဝန္းရံေနေသာ 

အသိုက္အဝန္း တစ္ခုတြင ္ရွ ိျခင္းေၾကာင္ ့အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ား ရရွႏုိငိ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကိဳေက်ာင္း (ECE) • အခ်န္ိျပည့္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • Art • ျပဇာတ္ • ဂီတ • အက • စပိန္ • နည္းပညာ • 

ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး ပေရာဂ်က္မ်ား • ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း အေတြ႔အႀကဳမံ်ား (6-8) • စူးစမ္း႐ွာေဖြေရး လင့ခ္ ္• 

STEAM ဓာတ္ခြခဲန္း • STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ • အလယ္တန္းအဆင့္ ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ စင္တာ  

အေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Patricia Lea

720-424-2640

billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way

Greater Park Hill/Stapleton 

အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 947

ေက်ာင္းအုပ္မ်ား-
Kristina Riley 
Linda Roeske 

303- 292- 5515

wyattacademy.org

3620 Franklin St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေရွ႕ေျမာက္အနီး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ
 
သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 406

Success Express

ESL

Stapleton 
ေက်ာင္းအပ္ႏံွေရး 
နယ္ေျမ
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 62% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 43% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း



အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ
ၿမိဳ႔ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း

ACE ရပ္ရြာဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေက်ာင္း

ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း

Bryant-Webster ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးသုံး 
ECE-8 ေက်ာင္း

CEC အေစာပုိင္းေကာလိပ္

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ခ်ာတာ 
(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း 

ကုိလုိရာဒုိျပည္နယ္ ခ်ာတာ (ကုိယ္ထူကုိယ္ထ) 
အထက္တန္းေက်ာင္း – GES

Compassion Road အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Denver Justice အထက္တန္းေက်ာင္း

ဒင္းဗား Montessori အငယ္တန္း/ 
အႀကီးတန္း အထက္တန္းေက်ာင္း

Denver Online အထက္တန္းေက်ာင္း

မိန္းကေလး အားကစားသမား 
ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ 
အထက္တန္းေက်ာင္း 

မိန္းကေလး အားကစားသမား 
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အလယ္တန္းေက်ာင္း

Lake ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

North

North အထက္တန္းေက်ာင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ

RiseUp ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္း

Skinner

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး – Excel

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- Lake

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- 
Sunnyside

West အေစာပိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္

West ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ
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ၿမိဳ႔ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း
ၿမိဳ႔ျပေလ့လာသင္ယူေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း၏ တာဝန္တစ္ခုမွာ ထူးျခားေသာ ေနေရးထိုုင္ေရး အေျခအေနမ်ားမ ွ လာေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရး တစ္ခုကိ ုပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
အႏုပညာ • ဂီတ • အခ်က္အျပဳတ္ပညာ • ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္း • သံစု ံ• ျပဇာတ ္• ကာယႀကံ့ခိုင္မႈ • ဇမ္ဘာ • Run 

ကလပ ္• အႀကီးတန္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ား • အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရး ကလပ ္• လုပ္ငန္းခြင္မ ွအမ်ဳးိသားမ်ား • လုပ္ငန္းခြင္မ ွ

အမ်ဳးိသမီးမ်ား• တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • ရမွတ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း • ဆယ္ေက်ာ္သက ္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင/္ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ACE ရပ္ရြာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေက်ာင္း
ACE ရပ္ရြာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေက်ာင္း(ACE/CCS)၏ တာဝန္တစ္ခုမွာ အဓိကပညာေရးစနစ္မ်ားတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မရရွခိဲ့ေသာ အႏၱရာယ္မ်ဳးိစံ ု ျမင့္မားစြာ ခံစားေနရသည္ ့ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္၊ မိသားစုမ်ားကိ ု အက်ဳးိျပဳေသာ လူမႈေရးႏွင္ ့
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္တူရြယ္တူမ်ား-ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင္ ့ ျပန္လည ္

ခ်တိ္ဆက္ေပးရန ္ ျဖစ္သည္။ ACE/CCS သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳေံတြ႔ေစျခင္း၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ သင္ၾကားေရး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ့ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရေအာင ္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့ ္ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားႏွင့ ္ မိသားစုမ်ားကိ ု လူသား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့ ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဘဝ စီမံခန္႔ခြေဲရး (8) • ဘဝစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့ ္ဆက္ဆံေရးမ်ား (9-10) • ႏွစ္ပတ္လည္ ျပကၡဒိန ္• အျခား DPS 

ေက်ာင္းဝင္းမ်ားမ ွတစ္ဆင့ ္အားကစားပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • ခရက္ဒစ ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရယူျခင္း • 

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Michelle Kennard

303-282-0900

auldenver.org

2417 W. 29th Ave.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 103

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Rachel Ramirez

303-436-9588

acecommunitychallengeschool.org

948 Sante Fe Drive

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
8 တန္း မွ 11 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 151

ESL

ESL
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အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 27% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း မ႐ွ ိ

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း
ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလးေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳေိသာေယာက္်ားေလးမ်ားကိ ု ပညာေရးတြင ္

ေအာင္ျမင္ျပီး ယံုၾကည္မႈရွစိြာျဖင္ ့ ဘဝကိ ု သတၱရိွရိွရိင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္၊ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းေရးစသည္တို႔အတြက ္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင္ ့လႈ ံ႔ေဆာ္အားေပးရန ္ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလး အားကစားေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေက်ာင္း (GALS) 

၏ အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ သင္ၾကား ပို႔ခ်မႈပံုစံကိ ု အေျခခံထားသျဖင့္၊ ဒင္းဗား ေယာက္်ားေလး ေက်ာင္းသည ္

အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္က်ား/မေရးရာႏွင္ ့လႈပ္ရွားမႈအေျချပဳ သင္ၾကားေရးတို႔တြင ္အေကာင္းဆံုးသင္ၾကားပို႔
ခ်ေပးေနေသာ အေသးစား ေက်ာင္းသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိ ုစီစဥ္ေပးပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • BOYS Series အစီအစဥ ္• ပေရာဂ်က ္အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • Flex သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ေန႔လံုး 

လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ•္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး ဆုံခ်က ္• ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ • 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • လိုအပ္ခ်က ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အတြက ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

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

ကၽြမ္းေစရန္၊ ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက ္ အသင့္ျဖစ္လာေစရန္စီစဥ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု
အေျချပဳသည္ ့သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ကေလးဘက္စံုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးကိ ုအေလးထားသျဖင္ ့
အစဥ္အလာႀကီးမားၿပီး၊ ဟန္ခ်က္ညီေသာပညာေရးအစီအစဥ္ကိ ု ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ ့
ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

စာရင္းေပးအပ္ႏွရံန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ မူလသုံးဘာသာစကား ေမးခြန္းပံုစံကုိ 2018 ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွလုိိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကဳေိက်ာင္း (ECE) • စပိန္ဘာသာစကားသုံး (ECE) မူႀက ိ• အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • စပိန္ဘာသာ စကားသုံး 

အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • စပိန္ ဘာသာစကား • စပိန္ဘာသာ အေမြအႏွစ ္• အဆင့္အလိုက ္

စာေပညွႏိႈငိ္းေရး • ကိုလုိရာဒိ ုျပည္နယ ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး • ဂီတ • အုပ္စုငယ ္အေျချပဳ ၾကားဝင္ပံ့ပိုးေရး • နည္းပညာ • 

Wilson စာဖတ္ျခင္းစနစ ္• သိပၸ ံျပပြ ဲ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • TNLI Zone အလယ္တန္းေက်ာင္း

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Nick Jackson

720-688-3842

boysdenver.org 
2401 Alcott St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္းမ ွ7 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 80

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jose Martinez

720-424-9170

bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St.

Magnet ေက်ာင္း 

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 431

ESL

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳးိ

61
ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



CEC အေစာပိုင္းေကာလိပ္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးစင္တာ အေစာပိုင္းေကာလိပ္ေက်ာင္းသည ္ အထူးေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း-အေျချပဳ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ပိုမိုလိုအပ္၍ အခ်နိ္ျပည္ ့တက္ေရာက္သည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့
၎တို႔၏ မိခင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင ္ တက္ေရာက္ေနစဥ ္ CEC ရွ ိ အႀကိဳကၽြမ္းက်င္ေရး သင္တန္းမ်ားကိ ု ေန႔တစ္ဝက ္

တက္ေရာက္ေနသည္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးကိ ု လက္ခံေပးပါသည္။ အေစာပိုင္းေကာလိပ္အေနျဖင့ ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား အားလုံးသည္ ဒင္းဗားလူထုေကာလိပ္မ်ားတြင ္ ငါးႏွစ္မ ွ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားႏွင့/္
သို႔မဟုတ ္တြဖဲက္ဒီဂရီမ်ား ရ႐ွႏုိငိ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
Citywide Jazz Combo အစီအစဥ ္• North အထက္တန္းေက်ာင္း၊ သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းသ/ူသား၏ မိခင္ေက်ာင္းမ ွ

ျပဳလုပ္ေသာ အားကစားပြမဲ်ား • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးမ်ား • 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား • ASCENT • ခရက္ဒစ ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး •

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သုခုမ အႏုပညာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jamie Lofaro

720-423-6600

dosomethingreal.com

2650 Eliot St.

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  

9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 461

ESL

ပုုံမွန္အဆင့္
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီသည္



ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း 
ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း (CHSC)သည ္ သမားရိုးက် အထက္တန္းေက်ာင္းတြင ္

ပညာေရးႏွင္ ့ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ အခက္အခဲရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေသးငယ္ေသာေက်ာင္း အခင္းအက်င္းတြင ္

အထူးေကာင္းမြန္သည္ ့ ပညာေရးကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည ္

တက္ႏိုင္ေရးအတြက ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာေပးႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ အေျခခံအတန္းမ်ား၊ ခရက္ဒစ ္ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား မၾကာခဏ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွခံ်နိ္ကိ ု ေျခာက္ႀကိမ ္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ 
အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္ တကၠသိုလ ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွ ိျပီး ဘြ ဲ႔တစ္ခ ု ရရွရိန္ 
အကူအည ီရယူႏိုင္ပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အလုပ္သင ္အစီအစဥ ္• လုပ္ငန္းေလ့လာေရး ရမွတ္မ်ား • သိပၸ ံျပပြ ဲ • ေယာဂ • Art Street အစီအစဥ္ • 

ႏွင္းေလွ်ာစီး ကလပ ္• ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္အေျခခ ံအုတ္ျမစ္မ်ား • အႀကီးတန္း ဆယ္မီနာမ်ား • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း/ 

လုပ္ငန္းခြင ္ပညာေရး• ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည္ရယူျခင္း • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း – GES
ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ ္ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) အထက္တန္းေက်ာင္း (CHSC) သည ္သမားရိုးက် အထက္တန္းေက်ာင္းတြင ္

ပညာေရးႏွင္ ့ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ အခက္အခဲရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေသးငယ္ေသာေက်ာင္း အခင္းအက်င္းတြင ္

အထူးေကာင္းမြန္သည္ ့ ပညာေရးကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည ္

တက္ႏိုင္ေရးအတြက ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာေပးႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ အေျခခံအတန္းမ်ား၊ ခရက္ဒစ ္ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား မၾကာခဏ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွခံ်နိ္ကိ ုေျခာက္ႀကိမ ္ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အလုပ္သင ္အစီအစဥ ္• လုပ္ငန္းခြင ္ေလ့လာေရး • သိပၸ ံျပပြ•ဲ ေယာဂ • Art Street အစီအစဥ ္• 

ႏွင္းေလွ်ာစီး ကလပ ္• ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ေဖာင္ေဒးရွင္း • အႀကီးတန္း ဆယ္မီနာ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း/ လုပ္ငန္းခြင ္

ပညာေရး • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္ရိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • ASCENT • ခရက္ဒစ ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရယူေရး • 

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Liz Feldhusen

303-892-8475

coloradohighschoolcharter.com

1175 Osage St., suite 100

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 280

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jackie Coppola

303-955-5309

coloradohighschoolcharter.com

3035-3037 E. 42nd Ave.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 150

ESL

ESL
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 76% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



“သင့္အတန္းထဲမ ွတစ္စုံတစ္ဦးသည ္
အျခားႏုငိ္ငံ တစ္ခုမ ွျဖစ္ႏုငိ္သည္ဟ ု
သိရသည္မွာ အလြန ္အံ့ၾသဖြယ ္
ေကာင္းလွပါသည္။ ”

64



COMPASSION ROAD အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Compassion Road အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ပညာေရးႏွင္ ့ အေထြေထြအစီအစဥ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားတိုင္းကိ ု
အခြင့္အေရးတန္းတ ူ ရရွေိစေအာင ္ ကူညီေပးပါသည္။ ၎တို႔အား သိတတ္ေသာ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ေသာ၊ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့ ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွေိသာ ရပ္ရြာအတြက ္ အက်ဳးိေဆာင ္ တိုက္တြန္းသူမ်ား ျဖစ္ေစမည့္လမ္းေၾကာင္းကိ ု
လမ္းညႊန ္ ျပသေပးပါသည္။ အႏၱရာယ ္ ရွေိနသည္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု မိမိတုိ႔က ျပင္းထန္ၾကပ္မတ္သည့္၊ 
၎တို႔ႏွင္ ့သက္ဆိုင္သည့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ပံ့ပိုးေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့ ္ ၾကားဝင္ကူညီမႈမ်ားျဖင္ ့
ပံ့ပိုး ပ်ဳးိေထာင္ေပးျပီး ရပ္ရြာအက်ဳးိျပဳ စိတ္ကိ ုခိုင္မာေစသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • ကုိယ္ခံပညာ • တရားထုိင္ျခင္း • ျပဇာတ ္• ေယာဂ • မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့ ္

အရက္ေသစာကိစၥ ၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္းျခင္း • စိတ္က်န္းမာေရး အစီအစဥ ္• အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးေရး •  

မိသားစ ုစာေပတတ္ေျမာက္မႈ • ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈ • GED အစီအစဥ ္• AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္စင္တာ • AVID • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည္ရ႐ွေိရး

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DENVER JUSTICE အထက္တန္းေက်ာင္း
Denver Justice အထက္တန္းေက်ာင္း၏ တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုးကိ ု ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး 
ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ Justice ေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းအၿမဲေျပးေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ 
သမားရိုးက်ေက်ာင္း သင္ၾကားေရးစနစ္တြင္ အခက္အခဲရွေိနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ ရာဇဝတ္မႈခင္း တရားစီရင္ေရး 
စနစ္ႏွင္ ့ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအတြက ္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Justice ေက်ာင္းသည ္

ထိုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူငယ္မ်ားကိ ု ေအာင္ျမင္ရန ္ “အလားအလာ ရွေိသာလူငယ္မ်ား” 

ျဖစ္္လာေစရန ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ဗဟုိခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစီအေပၚ 
အေလးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • စပိန္ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • 

ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဆယ္ေက်ာ္သက ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင/္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kimberly Ortiz

720-424-2200

cra.dpsk12.org

1000 Cherokee St.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 164

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Stephen Parce

303-480-5610

denverjustice.org

300 E. Ninth St.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 106

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



ဒင္းဗား MONTESSORI အငယ္တန္း/ အႀကီးတန္း အထက္တန္းေက်ာင္း
ဒင္းဗား Montessori အငယ္တန္း/ အႀကီးတန္း အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ Montessori က်င့္သံုးမႈ အေကာင္းဆံုးမ်ားႏွင္ ့
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လက္ရွသိုေတသနျပဳမႈမ်ားကိ ု ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု လူမႈေရးႏွင္ ့ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိ ု ပံ့ပိုးေပးေနစဥ ္ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစ ီ

ေအာင္ျမင္မႈ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွေိစရန ္ ျမႇင့္တင္ေပးမည ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလယ္္တန္းေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအတြက ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ လူ႔သဘာဝကိ ု ေလ့လာရာတြင ္ ဘက္စံုေပါင္းစပ္ထားေသာ ေလ့လာမႈ ခ်ည္းကပ္မႈကိ ု
အသံုးျပဳၿပီး၊ ၿမိဳ႔ျပဥယ်ာဥ္ျခ ံမွ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမ ွတဆင့္၊ သခ်ၤာႏွင္ ့သိပၸပံညာ လက္ေတြ႔ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ု
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင ္ ျပင္းထန ္ ၾကပ္မတ္ေသာ ေကာလိပ္အႀကိဳ 
ျပင္ဆင္ေပးေရး သင္႐ိုးတစ္ခ ု႐ွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • အက • Ultimate Frisbee အစီအစဥ•္ စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DENVER ONLINE အထက္တန္းေက်ာင္း
Denver Online အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ျပည္နယ္မ ွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ DPS ဒီပလုိမာ အပ္ႏွင္းႏိုင္သည္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကိုလိုရာဒိ ု ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအတြက ္ ျပည္နယ္မ ွ လက္ခံထားေသာ ေက်ာင္းခရိုင ္

ေပါင္းစံ ု အြန္လိုင္းအထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ အိမ္မွေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့
ေက်ာင္း ပံုမွန္လာမတက္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအပါအဝင ္ေက်ာင္းသ/ူသားအမ်ဳးိမ်ဳးိကိ ုသင္ၾကားေနပါသည္။ ထို႔အျပင ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ အဆင့္ျမင္ ့ သို႔မဟုတ ္ ျပင္ဆင္ဖန္တီးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကိ ု တက္ေရာက္လိုေသာ အထက္တန္းႏွင္ ့
အလယ္တန္း ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္မိမိတို႔က ေက်ာင္းလခယူ၍ အြန္လိုင္း အတန္းမ်ားကိ ုသင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အြန္လိုင္းသင္႐ိးု အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိး • ျပင္သစ္ • ဂ်ပန္ • လက္တင္ • စပိန္ • AP သင္႐ိးုမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား •  

တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • ASCENT • ခရက္ဒစ္ ရမွတ္ ျပန္လည္ရယူေရး • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • အြန္လုိင္း 

ေပါင္းစပ္သင္ၾကားျခင္း

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Susan Myers

720-424-2600

dmhs.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
7 တန္းမ ွ11 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 185

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Ian Jones

720-424-8281

online.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 245

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 46% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကု ိခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 79% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္း



မိန္းကေလး အားကစားသမား ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္း 
မိန္းကေလး အားကစားသမား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေက်ာင္း (GALS) သည ္ အမ်ဳးိသမီးငယ္မ်ားကုု ိ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အခြင္ ့
အေရးအတြက ္ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ တိုက္တြန္းအားေပးသူႏွင့္၊ ၎တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္၊ လိုအပ္သည့ ္ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ တကိုယ္ရည ္တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အက်ဳးိျပဳသည္ ့
ပတ္ဝန္းက်င ္ တစ္ခုထဲတြင ္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရးပညာေရးကိ ု သင္ၾကားေပးပါသည္။ GALS သည ္ မိန္းကေလးမ်ားအား 
ပညာေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ရေစၿပီး ယုံၾကည္မႈ ႐ွ႐ိွ ိ ၊ ရဲရဲရင့္ရင္ ့ ဦးေဆာင္ႏုငိ္ရန္ႏွင့ ္ ကိုယ္ကာယ ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေစရန ္

သင္ၾကားေပးသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယယပညာ • GALS Series အစီအစဥ္ • ပေရာဂ်က္ အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • Movement Woven 

အစီအစဥ္တစ္ေန႔ပတ္လုံး လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္• က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀက့ံခိုင္ေရး အေလးေပးမႈ • Senior Capstone ပေရာဂ်က္ •  

AP သင္႐ိးုမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • အႏုပညာ • 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • လုိအပ္ခ်က္ အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးကြ ဲျပားသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

မိန္းကေလး အားကစားသမား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အလယ္တန္းေက်ာင္း
မိန္းကေလး အားကစားသမား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေက်ာင္း (GALS) သည ္ အမ်ဳးိသမီးငယ္မ်ားကုု ိ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အခြင္ ့
အေရးအတြက ္ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ တိုက္တြန္း အားေပးသူႏွင္ ့၎တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္၊ လိုအပ္သည့ ္ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ တကိုယ္ရည ္တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ အက်ဳးိျပဳသည္ ့
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုထဲတြင ္ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေရး ပညာေရးကိ ု သင္ၾကားေပးပါသည္။ GALS သည ္ မိန္းကေလးမ်ားအား 
ပညာေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈရေစၿပီး ယုံၾကည္မႈ ႐ွ႐ိွ ိ ၊ ရဲရဲရင့္ရင္ ့ ဦးေဆာင္ႏုငိ္ရန္ႏွင့ ္ ကိုယ္ကာယ ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေစရန ္

သင္ၾကားေပးသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • GALS Series အစီအစဥ•္ ပေရာဂ်က ္အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • တစ္ေန႔ပတ္လံုး ယက္ရွယ ္လႈပ္ရွားမႈ 

အစီအစဥ ္• က်န္းမာေရးႏွင့ ္ႀကံ့ခုိင္မႈ • Senior Capstone ပေရာဂ်က ္• AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • 

တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သုခုမ အႏုပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • STEM 

ခ်တိ္ဆက္မႈ • လိုအပ္ခ်က ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Carrie Donovan

303-282-6437

galsdenver.org

750 Galapago St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 169

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Nina Safane

303-282-6437

galsdenver.org

750 Galapago St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 318

ESL

ေဈးေလွ်ာ ့
ထားေသာ RTD 
ဘတ္စ္ကားစီး 
နင္းခြင့္

ESL

67

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 51% ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 69% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္



LAKE ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေက်ာင္း
ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸ ံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း(IB) အသုုံးျပဳေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းအစီအစဥ္တစ္ခ ု ျဖစ္ပါသျဖင့္၊ 
Lake ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ၎တို႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင္ ့ တကယ့္လက္ေတြ႔ကမာၻအေၾကာင္း 
ခ်တိ္ဆက္ေပးျပီး၊ ကမာၻ႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင ္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာေအာင ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က ္ ရွပိါသည္။ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္၊ တကိုယ္ရည ္ အစြမ္းအစမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအျပင ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ားသည ္လက္တြေဲဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
 ကာယပညာ • STEM ဓာတ္ခြခဲန္း • အႏုပညာ • လုပ္ေဆာင္ခ်က ္စီမံကိန္း • စစ္တုရင္ကလပ ္• ကုိလုိရာဒု ိ

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး • ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ • Mi Casa ပတ္ဝန္းက်င္စင္တာ • နည္းပညာ• စပိန္ဘာသာ အေမြအႏွစ ္•  

စပိန္ဘာသာစကား စတင ္သင္ၾကားျခင္း • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ• က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ• 

အဆင့္ဆင့ ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့ ္အထီးက်န ္စိတ္ေဝဒနာ စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး 

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

NORTH
North အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား ဘက္စံ ုဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ North 

အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ဒင္းဗားၿမိဳ႔၏အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္တည္ရွ ိၿပီး မတူကြ ဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့ ္
အက်ဳးိျပဳေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင ္ တည္ရွသိည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္တစ္ခုမွာ အထက္တန္းလြန္ပညာေရး အစီအစဥ္မ ွ

၎တို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင္ ့အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးသို႔ ၎တို႔၏ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ အျပည့္အဝႏွင္ ့ေရာက္ရွေိစရန္ အတြက ္

၎တို႔ကိ ုေျပာင္းလဲေပးလွ်က ္ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုးကိ ုပညာေရးႏွင္ ့ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မ်ားရရွရိန္္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတအႏုပညာ • ျပဇာတ္ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • ကမာၻ႔ဘာသာ စကားမ်ား • နည္းပညာ • AP သင္႐ိးုမ်ား •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တ္ိဆက္မႈ အစီအစဥ္ • 

ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္ • အနာဂတ္ စင္တာ • AVID • ASCENT • ထိေတြ႔ခ်တ္ိဆက္မႈ စင္တာ • ခရက္ဒစ္ 

ရမွတ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • JROTC • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အဆင့္ဆင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးႏွင့္ 18-21 ပ႐ုဂိရမ္မင္း စင္တာ • 

ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- ဆံုးျဖတ္သြားမည ္

720-424-0260

lake.dpsk12.org

1820 Lowell Blvd.

Lake Middle School 
Enrollment Zone

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 344

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Scott Wolf

720-423-2700

north.dpsk12.org

2960 Speer Blvd.

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1039

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

68

အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 32% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္း မ႐ွ ိ

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 50% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



NORTH အထက္တန္းေက်ာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ
North အထက္တန္းေက်ာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာသည ္ အသက ္ 16 ႏွစ္မွ 20 ထိရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား ႏွင့္ ေအာင္မွတ ္ 100 အတြင္းရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ စီစဥ္ေပးထားျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
ဒီပလုိမာ ဘဲြ႔ကိ ု ဦးတည္သြားေနသည္ ့ အထက္တန္းလြန္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတြင ္

ဘက္စံုေက်ာင္းတက္ေရာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု က်င့္သံုးထားၿပီး အရည္အေသြးရွေိသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု အသံုးျပဳ၍ 

အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ACT Prep • GED ျပင္ဆင္ေပးမႈ သင္တန္း • စံႏႈန္းက် DPS စိတ္ႀကိဳက ္သင္တန္းမ်ား • 

လုပ္ငန္းရမွတ ္အေတြ႔အႀကဳ ံ • ျပင္သစ ္• စပိန္ • AP သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • အနာဂတ ္စင္တာ • 

ASCENT • ခရက္ဒစ ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး• JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ 

က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Teresa Steele

720-423-2709

north.dpsk12.org/engagement-center-3

2960 Speer Blvd.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 94
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 67% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



RISEUP ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္း
RiseUp ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္းေက်ာင္းသည ္ ယခင္က အထက္တန္းေက်ာင္းမျပီးဘ ဲ ေက်ာင္းရပ္နားလိုက္ရေသာ 

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ သို႔မဟုတ ္ ႏုတ္ထြက္သြားမည္ ့ အေျခအေနရွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ပညာ 

ျပန္လည္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံကိန္းအေျချပဳ သင္ၾကားေရးသည ္

စာသင္ခန္းထဲမ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသင္ၾကားရရွခိဲ့ေသာ အရာမ်ားသည ္ ၎တို႔အေပၚ၊ ၎တို႔၏မိသားစုႏွင္ ့
လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔ အေပၚတြင ္ ေကာင္းမြန္စြာ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ ဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုအဓိကထား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ RiseUp သည ္ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုလစာျဖင့္အလုပ္သင ္

အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ • စပိန္ • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဆယ္ေက်ာ္သက ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင/္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Lucas Ketzer

303-477-0517

riseupcommunityschool.net

1801 Federal Blvd.

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 124
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အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 45% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



SKINNER
Skinner အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္

ျပင္ဆင္ေပးသည့ ္ ၾကပ္မတ္ျပင္းထန္ေသာ သမား႐ိုးက် အလယ္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ Skinner ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက ္ စက္တစ္လုံးႏႈန္းအပါအဝင ္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေနာက္ဆံုးေပၚ အျပန္အလွန ္ တုံ႔ျပန္မႈရွသိည္ ့
နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျပီး တာဝန္သိစိတ္အျပည့္ျဖင္ ့ ေက်ာင္းသ/ူသား၏အျပဳသေဘာေဆာင္သည့ ္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ 
အေလးထားျခင္းႏွင္ ့အသိပညာ ႂကြယ္ဝေစေရးႏွင္ ့ေက်ာင္းျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • တူရိယာ ဂီတ • ျပဇာတ ္• Wood Shop အစီအစဥ ္• အိမ္တြင္း စီးပြားေရး • 

စာရိတၱဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရး• STEM ဓာတ္ခြခဲန္း • ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး • ေသာၾကာ အသိပညာ ႂကြယ္ဝေရး အစီအစဥ္မ်ား • 

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း • စပိန္ဘာသာ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား • 

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ္ အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳ 

အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး – EXCEL
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူ/သားတုိင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိင္ုေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကီးပြားတုိးတက္ႏိင္ုသည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ 

အတြင္းႏွင့္ အျပင္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ ေန႔တုိင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကုိ ခ် ီးက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း 
ႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလုိစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင္ လုိစတိႏွ္င္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ မွ်တေအာင္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ 
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလး သည္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မရွမိျဖစ္လုိ အပ္ေသာ 

ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကုိ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရရွႏိိင္ုပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • သံၿပိဳင ္သီဆိုမႈ • ဂီတ သီအုိရ ီ• အျမင္ပိုင္းႏွင့ ္ဒစ္ဂ်စ္တယ ္အႏုပညာ • ေကာလိပ ္ေလွ်ာက္ထားေရး ပံ့ပိုးမႈ • 

ေက်ာင္းသ/ူသား ေခါင္းေဆာင္မႈ • တုိးခ် ဲ႔ စာသင္ႏွစ္ႏွင့ ္စာသင္ရက္မ်ား • စာေပ အခ်နိ္ပို သင္တန္း • ေပါင္းစပ္ျခင္း • စပိန္ • 

AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေပးေရး •  

ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ ္အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား 

က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Michelle Koyama

720-424-1420

skinner.dpsk12.org

3435 W. 40th Ave.

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 600

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Benjamin Lewis

303-630-0360

striveprep.org

2960 Speer Blvd., building 1913

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 333

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 39% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- LAKE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူ/သားတုိင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိင္ုေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကီးပြားတုိးတက္ႏိင္ုသည္။ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ 

အတြင္းႏွင့္ အျပင္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ ေန႔တုိင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကုိ ခ် ီးက်ဴးျခင္း၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလုိစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင္ လိစုတ္ိႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ မွ်တေအာင္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ 
ေျမေတာင္္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလး သည္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင့္ 

အနာဂတ္အတြက္ မရွမိျဖစ္လုိ အပ္ေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကုိ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 

ရရွႏိိင္ုပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
 ကာယပညာ • အႏုပညာ • ေက်ာင္းသားေကာင္စ ီ• ႐ြယ္တူအခ်င္းခ်င္း ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း • ႏွစ္စဥ ္ေကာလိပ္ေက်ာင္း 

လည္ပတ္ေရး • ႏွစ္စဥ္ 8 တန္းေက်ာင္းသား စူးစမ္းေလ့လာေရး ခရီး • တိုးခ် ဲ႔ စာသင္ႏွစ္ႏွင့ ္စာသင္ရက္မ်ား • အဖတ္၊ 

အေရးႏွင့ ္သခ်ာၤ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ • ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ ္အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္း အေျချပဳ 

က်န္းမာေရးစင္တာ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရး- SUNNYSIDE
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့ အျပင ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကိ ု
ခ်းီက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင ္လိုစိတ္ႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုမွ်တေအာင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
အနာဂတ္အတြက ္မရွမိျဖစ္လိ ုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝ တစ္သက္တာ စြမ္းရည္မ်ားကိ ုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြ ဲ႔ • တိုးခ် ဲ႔ စာသင္ႏွစ္ႏွင့ ္စာသင္ရက္မ်ား • အဖတ္၊ အေရးႏွင့ ္

သခ်ာၤ အခ်နိ္ပိုသင္တန္း • တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္ၾကားဝင္ညွႏိႈငိ္း သင္ၾကားေရး အစီအစဥ ္• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

ေကာလိပ္အတြက ္ျပင္ဆင္ေပးေရး • အဆင့္ျမင့ ္စာေပႏွင့ ္သခ်ာၤ • သိပၸကံလပ ္• သတၱဳတြင္း အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း 

ေႏြရာသ ီအစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Susan Morris

303-551-7200

striveprep.org

1820 Lowell Blvd.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

Lake Middle School 
Enrollment Zone

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 320

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Jessica Tillis

720-723-2000

striveprep.org

4735 Pecos St.

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေနာက္ေျမာက္ပိိုင္းေဒသ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 278

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

72

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 58% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



“ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္
ေနရာအႏွ ံ႔မွ ျဖစ္ရာ ၎တို႔သည ္
အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ ေနာက္ခံမ်ားမ ွလာသူမ်ားထံမ ွ
ေလ့လာ သင္ယူႏုငိ္ပါသည္။ ”

73



WEST အေစာပိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္
West အေစာပိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္သည္ ေသးငယ္ေသာေက်ာင္းပုံစံငယ္အတြင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ အာ႐ုစံုိက္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွသိည္ ့ အေစာပိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္ပုံစ ံ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလုိမာ၊ ေလးႏွစ္တာ ေကာလိပ္၊ သုိ႔မဟုတ ္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸႏံွင့္ ေဆးပညာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 

အေထာက္အထား လက္မွတ ္တစ္ခ ုရ႐ွရိန္၊ လႊေဲျပာင္းႏုငိ္ေသာ တြဖဲက ္ဒီဂရီတစ္ခုရ႐ွကိာ အနာဂတ္အတြက ္ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္ရန္ 
WEC ပညာေရးေကာလိပ္မ ွအထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက ္ေအာင္ျမင္ၾကမည ္ျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • တီးဝိုင္း • သံၿပိဳင္သီဆိုမႈ • ဒစ္ဂ်စ္တယ ္အႏုပညာ • ေန႔စဥ ္ေကာလိပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး အႀကံေပး 

အစီအစဥ ္• ေကာလိပ္ႏွင့ ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ထိေတြ႔မႈ • စပိန္ဘာသာ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္မႈ အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္စင္တာ • ASCENT • ထိေတြ႔ခ်တိ္ဆက္မႈ 

စင္တာ• ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ္အဆင့ ္စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္း အေျချပဳ 

က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

WEST ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီ
West ေခါင္းေဆာင္မႈ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ ေကာလိပ္ႏွင္ ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက ္

ပညာေရးထူးခၽြန္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လာေစရန ္ စီစဥ္ထားေသာ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ West ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အကယ္အမီေက်ာင္းသည ္ေကာလိပ ္ဘုတ္အဖြ ဲ႔ဝင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု21- ရာစု 
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင ္ ျပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကိ ု တင္းက်ပ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က ္

ရွသိည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • AP သင္႐ိုးမ်ားႏွင့ ္တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈမ်ားမ ွတစ္ဆင္ ့ေကာလိပ္ရမွတ ္ရ႐ွ ိျခင္း • ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ 

လည္ပတ္ျခင္း • စပိန္ဘာသာ • စပိန္ဘာသာ အေမြအႏွစ ္• ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက ္

အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ္မ်ား • အနာဂတ ္စင္တာ • AVID • ASCENT • ထိေတြ႔ခ်တိ္ဆက္မႈ စင္တာ •  

ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ ဆုံခ်က ္• ကိုလိုရာဒု ိအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ • 

အဆင့္ဆင့ ္ၾကပ္မတ္ေသာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ား • ဒင္းဗားက်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Ana Mendoza

720-423-5482

westearlycollege.dpsk12.org

951 Elati St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

West အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 559

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Teresa Klava

720-423-5460

westleadershipacademy.dpsk12.org

951 Elati St.

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

West အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့
အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမမ်ား

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 696

TNLI

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ/RTD 
ေက်ာင္းကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ/ RTD 
ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 40% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 43% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း



DELTA အထက္တန္းေက်ာင္း

ဒင္္းဗား စိမ္းလန္းစုိေျပေရးေက်ာင္း

ဒင္းဗား ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး 
ေက်ာင္း

ဒင္းဗား တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး 
ဒီဇိုင္းေက်ာင္း(DSISD)

DSST: Byers အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: Byers အလယ္တန္းေက်ာင္း

George Washington

Grant Beacon 

Hamilton

Highline အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ 
အကယ္ဒမီ

Hill အႏုပညာႏွင့္သိပၸံေက်ာင္းဝင္း

Merrill 

Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Rocky Mountain 
စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း

Slavens

South

Thomas Jefferson

အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း
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DELTA အထက္တန္းေက်ာင္း
DELTA အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္သုံးလပတ္အ႐ွနိ္ျမွင့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား သင္ၾကားေပးေသာ George Washington 

ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း႐ွ ိ လမ္းေၾကာင္းတိ ုေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္သုံးလပတ ္တစ္ပတ္စီတြင ္

ရမွတ ္ 27.5 မွတ္ရ႐ွႏုိငိ္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရွသိည္။ DELTA သည္ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့ ္
အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ ပညာေရး ဦးေဆာင္မႈမ်ားဟ ုအဓိပၸါယ္႐ွသိည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ မတူကြ ဲျပားေသာ ေက်ာင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့ ္
ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈတုိ႔အေပၚ အေလးေပးသည္။ အမ်ားအားျဖင့ ္ အသက ္ 17 ႏွစ္မွ 20 ႏွစ္အတြင္း 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားပါဝင္ေသာ ေသးငယ္ေသာအသုိက္အဝန္းျဖစ္သည့္အတြက ္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ စာသင္ခန္းငယ္မ်ားႏွင့ ္
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက ္ မ်ားစြာေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔တြင ္ အလြန္ထက္ျမက္ေသာ ဆရာမ်ားႏွင့ ္ အံဝင္ခြင္က် 
ျဖစ္ေစမည့ ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏုငိ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံးတြင ္ေကာလိပ ္သင္႐ိုးမ်ားကိ ု
အခမဲ ့သင္ယူႏုငိ္မည့္ အခြင့္အေရး ႐ွပိါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • Youth on Record အစီအစဥ ္• ဂီတ ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ ္• စြန္႔ဦးတီထြင ္အစီအစဥ ္• ဂရပ္ဖစ ္ဒီဇိုင္း • 

ဓာတ္ပုံပညာ • ဒင္းဗား ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းေက်ာင္း ႏွင့္ Emily Griffith အထက္တန္းေက်ာင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့ ္အခမဲ ့

ေကာလိပ ္သင္တန္းမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္စင္တာ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည ္ရ႐ွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ဒင္္းဗား စိမ္းလန္းစုိေျပေရးေက်ာင္း
ဒင္းဗား စိမ္းလန္းစိုေျပေရးေက်ာင္းသည ္ အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္ရွ ိ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ 
ေရရွည ္ တည္တံ့ဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု အထူးအေလးထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအားလံုး အဆင္ျမင္ ့ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက ္ စီစဥ္ထားသည္ ့ စာေတြ႔ထက ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း 
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့အနာဂတ ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ရန ္ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့တိုးတက္မႈ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွခိဲ့ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
မူႀကိဳေက်ာင္း(ECE) • အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • ဂီတ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • ေယာဂ • 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (သခ်ာၤ) • ဖတ္သူႏွင့္ေရးသ ူအလုပ္႐ုေံဆြးေႏြးပြ ဲ • စူးစမ္း႐ွာေဖြေရး လင့္ခ ္• ပေရာဂ်က ္အေျချပဳ 

သင္ၾကားေရး • စပိန္ဘာသာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အဆင့္ဆင့ ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ- အလယ္တန္းႏွင့ ္မူလတန္း 

အထီးက်န္စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စင္တာ အေျချပဳအစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- April Mclaughlin

720-423-8740

delta.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 75 

LEAD မိတ္ဖက္မ်ား 
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480

denvergreenschool.org

6700 E. Virginia Ave. 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 537

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ/RTD  
ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

76

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 76% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္



ဒင္းဗား ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး ေက်ာင္း
သင့္ကေလးက သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကိ ု တရုတ္၊ သို႔မဟုတ ္ စပိန္ ဘာသာစကားျဖင္ ့ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကိ ု စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္စြာ 

ဖန္တီးေျပာျပေနသည္ကိ ု စိတ္ကူး ပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ကေလးသည ္ အရြယ္ေရာက္လာျပီးေနာက ္ ႏုငိ္ငံတကာ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွ ိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည္ ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကိ ု လုပ္ကိုင္ေနျပီး 
လုပ္ငန္းအပ္သူတစ္ဦးႏွင္ ့စကားေျပာျခင္း၊ အေရးပါေသာ ကမာၻ႔ကိစၥမ်ားကိ ုတရုတ္၊ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကား အသုံးျပဳ၍ 

ကူညီေပးေနျခင္းကိ ုစိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒင္းဗား ဘာသာစကားေက်ာင္းတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္တိုးတက္ေရးႏွင္ ့
ပြဝဲင္ ဘာသာစကား အစီအစဥ္တစ္ခုျဖင္ ့တရုတ ္သို႔မဟုတ ္စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကိ ုသင္ၾကား ေပးေနပါသည္။ 

ဒုတိယတန္းႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အပ္ႏွရံာတြင္ ဘာသာစကား စစ္ေဆးမႈ လိုအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • စပိန္ဘာသာ စကားသံုး အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရည္အေသြးမ်ား • နည္းပညာ • STEM • စက္႐ုပ္ပညာ • ဂီတျပဇာတ္ခံ ု• တူရိယာ ဂီတ •  

သုခုမ အႏုပညာ • ႏုငိ္ငံတကာ ဆုံခ်က္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ဒင္းဗား တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမေဲရး ဒဇုိီင္းေက်ာင္း(DSISD)
ဒင္းဗားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင္ ့ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး ဒီဇိုင္းေက်ာင္း (DSISD) သည ္ဒင္းဗား အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ပထမဦးဆံုး 
စြမ္းရည္အေျချပဳေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတို႔သည ္ ၎တို႔၏ 

သင္ယူေလ့လာမႈကိ ုကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ျပီး စိတ္ကူးအိပ္မက္ပံုေဖာ္ကာ ပိုမိုသာယာလွပသည့္ ကမာၻတစ္ခ ုဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု လႈ႔ေံဆာ္ေပးရန ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားဦးေရ 12 ဦးလွ်င ္ ဆရာ/မတစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေကာလိပ္ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ ထို႔ထက္မကသည္ ့
ပညာေရးမ်ားအတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေလ့က်င့္ေပးေသာ တစ္ဦးခ်င္းစ ီ အလိုက ္ သင္ယူေလ့လာေရး 
အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုကိ ုပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • လူမႈစီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင ္အစီအစဥ ္• ပေရာဂ်က္အေျချပဳ သင္ၾကားေရး • ေပါင္းစပ ္သင္ၾကားေရး • 

အြန္လုိင္း သင္ၾကားေရး • ဂီတ • ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မႈ • ျပင္ပ ေခါင္းေဆာင္မႈ • စပိန္• AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ုးိမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • စီးပြားေရး ခ်တိ္ဆက္မႈ • အင္ဂ်င္နီယာ ခ်တိ္ဆက္မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ 

အစီအစဥ•္ အနာဂတ ္စင္တာ • ASCENT • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ ဆုံခ်က ္• စူးစမ္းေလ့လာမႈ သင္ၾကားေရး 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathy Benzel

အေနာက္ဘက ္ေက်ာင္းဝင္း(K-2): 

303-777-0544

200 S. University Blvd.

 အေ႐ွ႕ဘက ္ေက်ာင္းဝင္း (3-8): 

303-557-0852

451 Newport St. 

denverlanguageschool.org 

ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္း)
သင္ၾကားေပးေသာ အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 736

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Lisa Simms

720-424-2000

dsisd.dpsk12.org

840 E. 14th Ave. 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 266

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 64% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

77

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 84% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



DSST: BYERS အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန ္DSST အစုိးရေက်ာင္း ကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Byers အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ ကမာၻ႔အဆင့္မ ီ ပညာေရးကု ိ
ျပင္ဆင္ေပးရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ ႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် 
ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည ္ ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းအေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္ သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ု
တန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ဒင္းဗားတကၠသိုလ္ႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸပံညာရပ္ကိ ု

အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း • စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • အနာဂတ ္စင္တာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DSST: BYERS အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန ္DSST အစုိးရေက်ာင္း ကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Byers အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ ကမာၻ႔အဆင့္မ ီ ပညာေရးကု ိ
ျပင္ဆင္ေပးရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က ္႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် 
ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းအေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန္ သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ု
တန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ဒင္းဗားတကၠသုိလ္ႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸ ံ ပညာရပ္အား 

အေလးေပးျခင္း • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • လက္ေတြ႔ဘာသာစကား အသုံးခ်စင္တာ • သိပၸပံညာ ဆုံခ်က ္• နည္းပညာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Brad White

303-524-6350

dsstpublicschools.org

150 S.Pearl St. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 275

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brad White

303-524-6350

dsstpublicschools.org

150 S.Pearl St. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 476

ESL

ESL
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 57% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 90% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



GEORGE WASHINGTON
George Washington အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေကာင္းမြန္ျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္ဝေသာ ပညာေရးတစ္ရပ္ကိ ု
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက ္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ ရွပိါသည္။ အျမင့္မားဆံုးေသာ ပညာေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ကၽြမ္းက်င ္

တတ္ေျမာက္ထားသျဖင္ ့ 21-ရာစုတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွရိန္ ေၾကာင္းက်ဳးိ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္ျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ႐ွစိြာျဖင့ ္
စဥ္းစားႏုငိ္ရန္အတြက ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးလွ်က ္ ရွပိါသည္။ ထို႔အျပင ္ နည္းပညာ၊ 
အျမင္ဆိုင္ရာအႏုပညာ၊ ေျဖေဖ်ာ ္တင္ဆက္ေရး အႏုပညာႏွင္ ့အားကစားစသည္ ့ကမာၻ႔အဆင့္မ ီသင္တန္းမ်ားႏွင္ ့သင္႐ိုးျပင္ပ 

ကလပ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ မ်ဳးိခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွေိသာ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ႏုငိ္ငံေရး သမားမ်ား၊ 
ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င ္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြန္းေစပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အဆင္ျမင့္တီးဝုိင္း • အႏုပညာ • စီးပြားေရး ဥပေဒ • သံၿပိဳင ္သီဆိုမႈ • အက • ျပဇာတ ္• Ensemble အစီအစဥ ္•  

စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင ္အစီအစဥ ္• ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဇုိင္း • ျပင္သစ ္• စပိန္ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား• 

တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား • အနာဂတ ္စင္တာ • AVID • 

ASCENT • ခရက္ဒစ ္ရမွတ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • IB • ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ္အဆင့ ္စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Scott Lessard

720-423-8600

gwhs.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,231

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 39% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



GRANT BEACON 
Grant Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုး၏ ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ရရွေိစရန ္

အတြက ္ သႏၷဌိာန္ခ်ထားျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွတိတ္ေစရန္၊ ေၾကာင္းက်ဳးိ 
ဆင္ျခင ္ စဥ္းစားတတ္ေစရန္ႏွင္ ့ ျပႆနာမ်ားကိ ု အေျဖရွာႏုငိ္ရန္ လိုအပ္ေသာေကာလိပ္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိ ု
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ သမားရိုးက် ညႊန္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း နည္းလမ္းအား နည္းပညာအေျခခ ံ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့ ္
ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေပါင္းစပ ္သင္ၾကားမႈပုံစံကိ ုအေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ/တီးဝုိင္း • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • စပိန္ဘာသာ • နည္းပညာ • ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မႈ •  

AP အႀကိဳသင္တန္းမ်ား • သခ်ာၤ၊ အဖတ္ႏွင့္ အေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပ့ံပုိးမႈ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ •  

AVID • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုင္ိမည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ 

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

HAMILTON
Hamilton အလယ္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ ကမာၻႀကီးကိ ုစူးစမ္းေလ့လာၿပီး သင့ ္အနာဂတ္ကိ ုအဓိပၸါယ ္သတ္မွတ္ပါ။ 
Hamilton သည ္ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြ ဲ အဖြ ဲ႔အစည္း အလယ္တန္းႏွစ ္အစီအစဥ္အတြက ္ကိုယ္စားျပဳေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ၾကပ္မတ္ျပင္းထန္ေသာ ပညာေရးတြင ္ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစီအစဥ္၊ 
STEAM (သိပၸ ံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အႏုပညာႏွင့ ္သခ်ာၤ)၊ အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ၊ ျပဇာတ္၊ ႏွစ္စဥ္ စာအုပ္ဒီဇုိင္း၊ တူရိယာ 

ဂီတႏွင့ ္ တီးဝိုင္း၊ စကားစစ္ထုိးျခင္း၊ ႏုငိ္ငံ့သမိုင္းေန႔၊ Brain Bowl ႏွင့္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားသည ္႐ွစ္တန္း မၿပီးဆုံးမ ီေကာလိပ ္အစီအစဥ ္ၿပီးဆုံးမည ္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ Hamilton ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ အစီအစဥ္အတြက္ အထူးေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမို သိရွလုိိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စက္႐ုပ္ပညာ • ေမာ္ဒယ္ႏွင့ ္ဒီဇုိင္းပညာ • AVID • ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး • ျပင္သစ ္• စပိန္ဘာသာ •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာဆုံခ်က ္• အႏုပညာ • 

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ႏုငိ္ငံတကာ ဆုံခ်က ္• သိပၸ ံ ဆုံခ်က ္• စူးစမ္းေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ • 

အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္မ်ားအတြက ္ထိေရာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က ္စင္တာအေျချပဳအစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Alex Magaña

720-423-9360

beaconnetworkschools.org/gbms

1751 S. Washington St. 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 410

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Christian Sawyer

720-423-9500

hamilton.dpsk12.org

8600 E.Dartmouth Ave. 

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ျပင္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္အတြက ္Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 915

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

80

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 71% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 40% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



HIGHLINE အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ အကယ္ဒမီ
Highline အကယ္ဒမ ီ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) သည ္ ပညာေရး၊ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထူးခၽြန ္

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက ္ အတူတကြ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနၾကေသာ၊ မတူကြ ဲျပားသည္ ့ မွ်တေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင ္

လူငယ္မ်ားႏွင္ ့ အရြယ္ေရာက္လူႀကီးမ်ားကိ ု လႈ ံ႔ေဆာ္အားေပးရန ္ တည္ရွေိနပါသည္။ Highline အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္

ဘက္စံုထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္စီမံထားေသာ ပညာေရးမ်ားကိ ု အဓိကအေလးထားေသာ ဘက္စံ ု
ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညြန္တမ္း တစ္ခုျပဌာန္းထားသည္ ့ DPS အခမဲ့ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 
တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈတို႔ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
 အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • လစ္ဘရယ ္ဝိဇၨာပညာ သင္႐ိုး • REACH စာရိတ ၱ

ပညာေရး • နည္းပညာ • အႀကံေပးျခင္းႏွင့ ္စာၾကည့္တိုက ္• စပိန္ဘာသာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • စာေပ၊ သခ်ာၤႏွင့ ္

စပိန္ဘာသာရပ္တို႔တြင ္အုပ္စုလိုက ္စြမ္းေဆာင္ျခင္း (6-8) • လိုအပ္ခ်က ္အမ်ဳးိမ်ဳးိကြ ဲျပားသည္ ့ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

သင္ၾကားေရးအစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

HILL အႏုပညာႏွင့္သိပၸေံက်ာင္းဝင္း
Hill အႏုပညာႏွင္ ့ သိပၸေံက်ာင္းဝင္းအေနျဖင္ ့ ေျခာက္တန္းမ ွ ရွစ္တန္းအထ ိ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ား အတြက ္ လံုျခံဳျပီး ပံ့ပိုးမႈရွေိသာ၊ သင္ယူမႈဝန္းက်င္ကိ ု ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ မိဘမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင္ ့
မိတ္ဖက္ဖြ ဲ႔စည္း၍ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္းအေနျဖင္ ့ ပညာေရးတြင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေစရန္၊ 
မိမိဘာသာ စည္းကမ္းရွေိစရန္၊ မတူကြ ဲျပားမႈကိ ု အေလးထားတတ္ေစရန္၊ အျခားသူမ်ားကိ ု ေလးစားမႈရွေိစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ ွ

တိုက္တြန္းသြန္သင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • သံစုံတီးဝုိင္း • တီးဝုိင္း • ျပဇာတ•္ အဆိုပိုင္း ဂီတ • ႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း •Rock Band • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ •  

စပိန္ဘာသာ • ကိုလုိရာဒု ိအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

အႏုပညာ ဆုံခ်က ္• အႏုပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸဆံုံခ်က ္• အဆင့္ဆင့ ္ထိေရာက္ေသာ စင္တာ 

အေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Sarah Verni-Lau

303-759-7808

highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 
 
Charter School 
 
GRADES SERVED: သူငယ္တန္း  
မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 526

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Sean Kavanaugh

720-423-9680

hill.dpsk12.org

451 Clermont St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 682

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 54% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

81

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 56% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း



MERRILL 
Merrill အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ျပင္းထန္တိက်သည့္ ပညာေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအေပၚ အဓိကအေလးအနက္ထားျခင္းျဖင့္ 

ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သည့္ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ပ်ဳ ိးေထာင္ေပးေသာ သင္ၾကားေရးလူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ပညာေရးအရ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာႏွင့္ ၂၁-ရာစု 

သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္မ်ား တပ္ဆင္ သင္ၾကားေပးျပီး အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား၊ အားကစား လုိက္စားသူမ်ားႏွင့္ မတူကြ ဲျပားေသာ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လူမႈအသုိက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္လုိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိလွ်က္ ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အႏုပညာ • တီးဝုိင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တီးဝုိင္း • သံၿပိဳင္ သီဆုိမႈ • World Drumming 

အစီအစဥ္ • ျပဇာတ္ • SMART ဓာတ္ခြခဲန္း အသံုးခ်နည္းပညာ • အဆင့္ျမင့္ ဇီဝေဗဒ • သခ်ာၤ • ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရး •  

စပိန္ဘာသာ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • STEM ခ်တ္ိဆက္မႈ • AVID • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ေက်ာင္းသားသစ္ စင္တာ • 

အဆင့္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

PLACE BRIDGE အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Place Bridge အကယ္ဒမီေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အတြက ္ အဆင့္ျမင့္အတန္းမ်ား အပါအဝင ္ အတန္းတိုင္းတြင္၊ 
အထူးၾကပ္မတ္ထားေသာပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခ ု ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ္ အဂၤလိပ္စာ 

သင္ယူေလ့လာသူမ်ားႏွင္ ့ ဘက္စံုထူးခၽြန္ရန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္

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

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

သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • တီးဝိုင္း• ဂီတေတးသြား သင္ၾကားေရး • ဒစ္ဂ်စ္တယ ္အႏုပညာ • ကီးဘုတ္အစီအစဥ ္•  

ဓာတ္ခြခဲန္း • စာၾကည့္တုိက ္• စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • စာဖတ္ႏႈန္း အ႐ွနိ္ျမွင့္ျခင္း • အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးကု ိ

စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္း • အေျခခ ံစာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ ္• BRIDGES အစီအစဥ္ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ အစီအစဥ ္• 

အထက္တန္းေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေပးျခင္း • ျပင္သစ ္• အီတာလ် ံ • စပိန္ဘာသာ • AVID • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

ေက်ာင္းသားသစ ္စင္တာ • အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္တန္း အလယ္တန္းအဆင့ ္စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား 

က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christina Sylvester

720-424-0600

merrill.dpsk12.org

1551 S. Monroe St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 558

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Brenda Kazin

720-424-0960

place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Dr. 

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

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI (ECE-3) 
ESL (4-8)

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 72% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 



ROCKY MOUNTAIN စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း
Rocky Mountain စူးစမ္းေလ့လာေရးေက်ာင္း၏တာဝန္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ု ေလ့လာ 

သင္ယူလိုသူမ်ား၊ ေၾကာင္းက်ဳးိစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သူမ်ား၊ ႏုငိ္ငံ့သားေကာင္းမ်ားႏွင္ ့ လက္ေတြ႔ကမာၻတြင ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး 
ရွာေဖြစူးစမ္းသူမ်ား ျဖစ္လာေအာင ္သင္ၾကားေပးရန ္ျဖစ္သည္။ လက္ေရြးစင ္အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက ္

RMSEL သည္၊ ဒင္းဗားေဒသ ေက်ာင္းခရို္င ္ငါးခုႏွင္ ့အက်ဳးိအျမတ္မရွာေသာ အဖြ ဲ႔ႏွစ္ခု (ျပင္ပခရီးသြားေရးအဖြ ဲ႔၊ အစိုးရေက်ာင္း 
ပညာေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြ ဲ႔) တုိ႔ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းပညာေရး ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈတြင ္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင ္

လႈပ္ရွားေနပါသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်နိ္ျပည္ ့သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အလုပ္သင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား • စပိန္ဘာသာစကား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး • AVID

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

SLAVENS
Slavens ေက်ာင္းသည ္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု အေလးေပးသင္ၾကားသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို့သည ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက ္ ျမင့္မားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရရွေိရးႏွင့္ ၎တို႔၏ဘက္စံုဖြ ံ႔ျဖိဳးေရးကိ ု
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ရန္ အတြက္ေက်ာင္းခရိုင္၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိ ု ေသခ်ာစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွပိါသည္။ အခ်ဳ႕ိေသာ 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ဆရာတစ္ဦးမ ွ စာေပသင္ၾကားမႈတြင ္ အဓိကထား သင္ၾကားျပီး၊ က်န္ဆရာတစ္ဦးက သခၤ်ာ၊ 
သိပံၸႏွင္ ့ လူမႈေရးသိပံၸ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကိ ု အတူသင္ၾကားေပးေသာ၊ တပ္ဖြ ဲ႔ "Platoon" သင္ၾကားနည္း စနစ္ကိ ု
အသံုးျပဳေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္အထက္တန္းတြင ္ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ရန္အတြက ္

ေလ့က်င္ ့ သင္ၾကားေပးေနသည္။ အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ ပညာေရး (ECE) အတန္းမ်ားကုိမူ Stephen Knight 

အေစာပိုင္းကေလးပညာေရးစင္တာတြင ္သင္ၾကားေပးလွ်က ္ရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • ျပဇာတ ္• ဂီတ • စပိန္ဘာသာ (6-8) • စူးစမ္း႐ွာေဖြေရး လင့္ခ ္• 

STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Chad Burns

303-759-2076

rmsel.org

1700 Holly St. 

ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ ဲ႔ (BOCES) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
သူငယ္တန္းမ ွ12 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 450

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Kurt Siebold

720-424-4150

slavens.dpsk12.org

3000 S. Clayton St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
သူငယ္တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 725

ESL

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 92% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္

83

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ

SPF အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွ ိ



SOUTH
South အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုး အျမင့္မားဆံုးေသာ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွေိစရန္၊ 
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံ ုပါဝင္ေသာ ပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိ ုသင္ၾကားျပသေပးပါသည္။ ဒင္းဗားတစ္ခြင္ႏွင့ ္ကမၻာတစ္ဝန္းတြင ္

ေက်ာ္ၾကားေနသည့္အေလ်ာက ္ ေကာလိပ္ႏွင္ ့ ယေန႔ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင ္ ေအာင္ျမင္ရန္လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိ ု
အတူတကြ ေလ့လာရန္ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရန္၊ ဝါရွင္တန္ပန္းျခံတြင ္South ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ား ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ• ေက်ာင္းတက္ခ်နိ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်နိ္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား • ဒင္းဗား ပညာသင္ဆ ုေဖာင္ေဒးရွင္း အႀကံေပး •  

ကလပ္ႏွင့ ္လႈပ္႐ွားမႈေပါင္း 50 ေက်ာ ္အစီအစဥ ္• ကမာၻ႔ ဘာသာစကားမ်ား • AP သင္႐ိုးမ်ား• ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • 

တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္•  

အနာဂတ္စင္တာ • AVID • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • JROTC • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

ေက်ာင္းသားသစ ္စင္တာ • အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္သင္တန္း အလယ္တန္းအဆင့ ္စင္တာ-အေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား 

က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

THOMAS JEFFERSON
Thomas Jefferson အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ၊ သတင္းပညာ၊ သံုးဘက္ျမင ္ ရုပ္ႂကြ ကာတြန္းရုပ္ပံုမ်ား၊ စက္ရုပ္ပညာႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအတြက ္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စင္တာမ ွ တစ္ဆင္ ့ အျခား အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးကိ ု ေကာလိပ္ႏွင္ ့ အလုပ္ခြင ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက ္

ေက်ာင္းမျပီးဆံုးမ ီ အဆင့္ျမင့္တန္း ေနရာခ်ထားေရး ၊သို႔မဟုတ ္ တစ္ၿပိဳင္နက ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးကိ ု အနည္းဆံုး 
တစ္ႀကိမ္ေျဖဆိုျခင္းျဖင့ ္ေလ့က်င္ ့သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ စင္တာတြင္ စာရင္းေပးအပ္ႏွရံန္ အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ကုိ 
2018 ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုငိ္ပါသည္။ ပိုမို သိ႐ွလုိိသည္မ်ား႐ွပိါက tjhs.dpsk12.org 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စီးပြားေရး • အႏုပညာ • ဂီတ • • ဓာတ္ပုံပညာ • ထုတ္ေဝျခင္း • ေဆာ့ဖ္ဝဲ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ • ျပဇာတ ္• 

ဘာသာစကားမ်ား • AP ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက ္

အစီအစဥ•္ အနာဂတ္စင္တာ • AVID • ASCENT • ခရက္ဒစ ္ျပန္လည ္ရ႐ွမိႈ • JROTC • က်ဴရွင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

အင္ဒီယန္း ဆုံခ်က ္• အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ္အဆင့ ္

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jen Hanson

 
720-423-6000

south.dpsk12.org

1700 E. Louisiana Ave. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,570

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Mike Christoff

720-423-7000

tjhs.dpsk12.org

3950 S. Holly St. 

ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာစင္တာ  

(Magnet) ထူးခၽြန္ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1047

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 55% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီသည္



အေနာက္ေတာင္
Abraham Lincoln

Bear Valley ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း

Compass အကယ္ဒမီေက်ာင္း

ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ

DSST: College View 
အထက္တန္းေက်ာင္း

DSST: College View 
အလယ္တန္းေက်ာင္း

DSST: Henry

Excel အကယ္ဒမီေက်ာင္း- ဒင္းဗား

Florence Crittenton

Grant Ranch

John F.Kennedy

Kepner Beacon

KIPP Denver Collegiate

KIPP Sunshine Peak 
အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Kunsmiller ဖန္တီးမႈ 
အႏုပညာအကယ္ဒမီ

Respect အကယ္ဒမီေက်ာင္း

Southwest အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး- Federal

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – Kepner

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART 
အကယ္ဒမီ

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - Westwood

Summit အကယ္ဒမီေက်ာင္း
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ABRAHAM LINCOLN
Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကိ ု ပို႔ခ်ေပးေနျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ ္

တက္ႏိုင္ရမည္ဟ ု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းတြင ္ DPS သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ခ်တိ္ဆက္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းေလးခု၊ ASCENT မွတစ္ဆင့ ္ တစ္ၿပိဳင္နက ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွတဆင္ ့ ေကာလိပ ္

ခရက္ဒစ္ရမွတ ္12-မွတ ္ရရွရိန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုကိ ုသင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • ဓာတ္ပုံပညာ • ကမာၻ႔ဘာသာစကားမ်ား • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား •  

တစ္ၿပိဳင္နက ္သင္႐ိုးမ်ား • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက ္အစီအစဥ္မ်ား • ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္

စင္တာ • AVID • ASCENT • ထိေတြ႔ခ်တိ္ဆက္မႈ စင္တာ • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • JROTC • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္အထီးက်န ္စိတ္ေဝဒနာ အေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ 

က်န္းမာေရးစင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

BEAR VALLEY ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း
အရွနိ္အဟုန္ျဖင္ ့ တိုးတက္ျမွင့္မားေစေရးအတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္သည္ ့ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင္ ့
အခြင့္အလမ္း အမ်ဳးိမ်ဳးိကိ ု ျပဳလုပ္ေပးျပီး BVIS မွ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက ္ သင္ယူေလ့လာေရးစနစ္၊ ေက်ာင္းသ/ူ

သားတစ္ေယာက ္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး အသုံးျပဳသည္ ့ နည္းပညာစနစ္ႏွင္ ့ စပိန္ဘာသာ စကား သင္ၾကားေရး စသည္တို႔ကိ ု
ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝိဇၨာ-သိပၸ ံ (IB) သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသုုံးေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္ ္ (MYP) ျဖစ္သည္ ့အေလ်ာက ္BVIS ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအေနျဖင္ ့လူမႈအသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္ ့
လက္ေတြ႔ သင္ယူေလ့လာေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားရရွေိစရန ္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ရပ ္ရရွမိည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • နည္းပညာ• အႏုပညာ • ျပဇာတ ္• ဂီတ • စာရိတ ၱဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ• ဝန္ေဆာင္မႈ သင္ၾကားေရး • စပိန္ဘာသာကု ိ

ဒုတိယဘာသာစကား အျဖစ္သုံးေသာ သင္ၾကားသူမ်ား • စပိန္ဘာသာ အေမြအႏွစ ္• ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • STEM 

ခ်တိ္ဆက္မႈ • AVID • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • IB • အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္သင္ၾကားေရး စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Larry Irvin

720- 423- 5000

lincolnlancers.org

2285 S.Federal Blvd. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,014

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Lindsay Meier

720-423-9600

bearvalley.dpsk12.org

3005 S. Golden Way 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေနာက္ေတာင္ဘက ္အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 306

TNLI

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

Southwest 
Express
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အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 41% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္း 

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 43% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း



COMPASS အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Compass အကယ္ဒမီေက်ာင္းပုံစံမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား အႀကီးဆုံးေအာင္ျမင္မႈရ႐ွေိစရန္၊ ခုိင္မာ၍ စံတန္ဖိုးမ်ားကိ ု
အေျခတည္ေသာ အစဥ္အလာ၊ လူမႈအသုိက္အဝန္းႏွင့ ္ထိေတြ႔ခ်တိ္ဆက္မႈတို႔အျပင ္လူ႔အရင္းအျမစ္အစြမ္းႏွင့ ္အေထာက္အ
ထားအေျချပဳက်င့္သံုးမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ City Year/AmeriCorps အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့စာသင္ေန႔ 
တစ္ေန႔လံုး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၍၊ ဆရာမ်ားႏွင္ ့ မိတ္ဖက္ျပဳကာ၊ စာသင္ခန္းအတြက ္ ဘက္စံ ု ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျပဳပါသည္။ 
အလားတူပင ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး- ဆရာတစ္ဦး ႏႈန္းျဖင္ ့ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရွပိါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ႏိင္ုငံသားဆုိင္ရာ ထိေတြ႔ခ်တ္ိဆက္မႈ • စက္႐ုပ္ပညာ • ကုဒေ္ရးသားျခင္း • ကြန္ပ်ဴတာ အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား •  

အလုပ္သင္ သင္တန္းမ်ား • ေကာလိပ္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ • ေခါင္းေဆာင္မႈ • စပိန္ဘာသာ • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိးုမ်ား • က်ဴရွင္ 

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ • ႏုင္ိငံတကာ ဆံုခ်က္ • သိပၸဆံုံခ်က္ • ဝကဘ္္ဆုဒိ ္ဒဇီုငိး္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ဒင္းဗားႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးစင္တာ
DCIS သည ္ ႏုငိ္ငံတကာ အဆင့္မ ီ အေလးေပး၍ ပညာေရးအရ ၾကပ္မတ္ျပင္းထန္ေသာ ပညာေရးႏွင့ ္ အထူးဒီပလုိမာကု ိ
ေပးအပ္ပါသည္။ အထူးအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/မမ်ားသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားအား ဘာသာေပါင္းစံ ု ကၽြမ္းက်င္ေအာင ္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္ ့ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးတြင ္ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံ ု တတ္သိနားလည္သည့္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန ္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးၾကသည္။ 
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္DCIS မွ ဘြ ဲ႔ရရွရိန္ ကမာၻသံုး ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေကာလိပ္ပညာေရး သုေတသနႏွင္ ့လူမႈအသိုက္အဝန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈစသည္တို႔မ ွအထူး ေလ့လာေရးကိ ုၿပီးဆုံးသည္အထ ိေလ့လာၾကရမည ္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
အႏုပညာ • ျပဇာတ ္• ေပါပ့္ယဥ္ေက်းမႈ • ဖန္တီးမႈ အေရးအသား • အႀကံေပးျခင္း • လူမႈအသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈ •  

ယဥ္ေက်းမႈ အခမ္းအနားပြမဲ်ား • ေက်ာင္းသ/ူသား ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား • ကမာၻဘာသာစကားမ်ား • AP 

သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • ASCENT • ခရက္ဒစ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ႏုငိ္ငံတကာ ဆုံခ်က ္• အင္ဒီယန္း ဆုံခ်က ္• အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္သင္ၾကားေရး စင္တာ (9-12) 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Denise Thorne

720-424-0096

compassacademy.org

2285 S. Federal Blvd., Room 202 

 ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 
 အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရးနယ္ေျမ 

 သင္ၾကားေပးေသာ အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
 ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ 276

ေက်ာင္းအုပ-္ Theresa McCorquodale

720-423-9000

dcis.dpsk12.org

574 W. Sixth Ave.

Magnet ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား- 6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 732

TNLI

Southwest 
Express

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္
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အေထြေထြ > အထူးအေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 35% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 44% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



DSST: COLLEGE VIEW အထက္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန္ေသာ DSST အစုိးရေက်ာင္းကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ College View 

အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္

ကမာၻ႔အဆင့္မီပညာေရးကု ိ ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က ္ ႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္

မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းအေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္

သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ုတန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ကုိလိုရာဒု ိသတၱဳတြင္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ စြမ္းအင္အေလးေပး ေလ့လာျခင္း • စပိန္ဘာသာ • AP 

သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • အနာဂတ ္စင္တာ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က ္• နည္းပညာ ဆုံခ်က္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Meyer

303-524-6320

dsstpublicschools.org

3111 W.Dartmouth Ave. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 417
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အေထြေထြ > ထူးခၽြန္သာလြန္သည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 83% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္သည္



DSST: COLLEGE VIEW အလယ္တန္းေက်ာင္း
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန္ေသာ DSST အစုိးရေက်ာင္းကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ College View 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့ ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္

ကမာၻ႔အဆင့္မ ီ ပညာေရးကု ိ ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က ္ ႐ွသိည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့ ္
ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္ မ႐ွမိျဖစ ္ အေရးပါေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့ ္ အေတြးအေခၚမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူႏုငိ္ေစရန ္ 6 တန္းမွ 12 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကု ိတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့ ္
ပ့ံပိုးေပးလွ်က ္ ႐ွပိါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းအေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန ္

သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ုတန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင ္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ကုိလိုရာဒု ိသတၱဳတြင္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ 

စြမ္းအင္အေလးေပး ေလ့လာျခင္း• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • သိပၸဆံုံခ်က ္•

 နည္းပညာ ဆုံခ်က္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

DSST: HENRY
DSST: ဒင္းဗား၏ ထူးခၽြန ္DSST အစုိးရေက်ာင္း ကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Henry အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္

ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလုံး ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ ကမာၻ႔အဆင့္မီပညာေရးကု ိ
ျပင္ဆင္ေပးရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ ႐ွသိည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္မႈတို႔အတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
အျပဳအမူမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စိတ္အမူအက်င့္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ် 
ႏိုင္ေစရန္အတြက ္6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိသင္ၾကားေရးဝန္းက်င္တစ္ခ ုဖန္တီး၍ ၎ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္ ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္းအေပၚ ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ရန္ သင္ယူေနသကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကိ ု
တန္ဖုိးထားသည့ ္ခုိင္မာသည့ ္အသိစိတ္ကိ ုပ်ဳးိေထာင္ေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ဂီတပညာ • ေဒသတြင္း တကၠသုိလ္တစ္ခုႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸပံညာရပ္ကိ ုအေလးေပး 

သင္ၾကားျခင္း• က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • သိပၸဆံုံခ်က ္• နည္းပညာ ဆုံခ်က္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Libby Brien

303-524-6320

dsstpublicschools.org

3111 W.Dartmouth Ave. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 460

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Lisa Richardson

303-802-4130

dsstpublicschools.org

3005 S. Golden Way 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေနာက္ေတာင္ဘက ္အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 300

ESL

Southwest 
Express

ESL

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ
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အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 60% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 42% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



EXCEL အကယ္ဒမီေက်ာင္း- ဒင္းဗား
Excel အကယ္ဒမီေက်ာင္း- ဒင္းဗားသည္ ဖြ ဲ႔စည္းပံု၊ သႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားသည္ ့ ဂရုစိုက္မႈရွေိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့
အတန္းေဖာ ္ အခ်င္းခ်င္း တာဝန္ယူမႈရွေိစသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကိ ု ေပါင္းစပ္၍ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းထြက္ရမည္ ့ အလားအလာ ရွေိနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိ ု
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင္ ့ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့ ပညာေရးပန္းတိုင္ကိ ု ရရွေိစရန ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားသည ္ ေက်ာင္းသူ/သားအမ်ားစုကိ ု သခ်ၤာႏွင္ ့ အဖတ ္ ကၽြမ္းက်င္မႈတြင ္ သိသာထင္ရွားစြာ 

တိုးတက္လာေစရန ္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေက်ာင္းစာမ်ားကိ ု လိုက္မီေစ၍ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္ရန္၊ 
အထက္တန္းလြန္ပညာေရးသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • ACE 

ခ်တိ္ဆက္မႈ • အနာဂတ ္စင္တာ • ခရက္ဒစ ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

FLORENCE CRITTENTON
Florence Crittenton အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ ဆယ္ေက်ာ္သက ္ (အသက ္ 14-21 ႏွစ္ၾကား) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက ္ မိဘျဖစ္ရသူမ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက ္ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း၊ 
ကေလးထိန္းေပးျခင္း၊ အေစာပိုင္းကေလးဘဝပညာေရးအပါအဝင ္ ဘက္ေပါင္းစုံမ ွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္ ့
ကူညီေပးေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္သိေသာ မိဘမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း 21-ရာစ ု အတြက္လုိအပ္ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ုတင္ျပႏုငိ္ေစေရးအတြက ္ေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္မႈ ဒီပလိုမာ၊ ဘြ ဲ႔မ်ားကိ ုရရွေိစရန ္ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အသင့္ျဖစ္ေစမႈ • ကေလး ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရး • အြန္လိုင္း သင္႐ိုးမ်ား • ေမြးကင္းစ 

ကေလးငယ္ႏွင့ ္ေလးဘက္သြား ကေလးမ်ားအတြက ္Qualistar-အဆင့ ္အေစာပိုင္း သင္ၾကားေရးစင္တာ • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံျခင္း • Med ခ်တိ္ဆက္မႈ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ• က်ား-မ 

သီးသန္႔ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ ္• ဆယ္ေက်ာ္သက ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင/္မိဘအုပ္ထိန္းမႈ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗား က်န္းမာေရး 

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Cynthia Navarro

720-424-2250

excelacademy.dpsk12.org

1825 S. Federal Blvd. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 252

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Michelle Wright

720-423-7900

florencecrittenton.dpsk12.org

55 S. Zuni St. 

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 မွ 12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 139

ESL

Reduced 
Fare RTD 
ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

90

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 61% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 67% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



GRANT RANCH
Grant Ranch ေက်ာင္းသည ္ ECE မွ 8 တန္းအထိပညာ သင္ေပးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားက 

လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းကိ ုျပန္၍ အက်ဳးိျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွေိစေသာ အရည္အေသြးမ ီ ပညာေရးကိ ု
သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ကြာဟေနျခင္းကိ ု အဆုံးသတ္ေစရန ္ ေန႔စဥ္ တိုးတက္မႈကိ ု
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ ျပည္နယ ္စာေမးပြရဲလဒ္မ်ားျဖင္ ့အတန္းတိုင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင္ ့ကၽြႏုပ္္တို႔မ ွ

ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

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

သူငယ္တန္း • PE • Amazing Race အစီအစဥ ္• တီးဝုိင္း • Brain Bowl အစီအစဥ ္• ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ ္

အသိဉာဏ္ျမင့္တင္ေရး • အႏုပညာ• CO2 Cars အစီအစဥ ္• ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္း႐ွေိသာ အေရးအသား • အက • ျပဇာတ ္•  

တူရိယာ ဂီတ • NJHS • ကီးဘုတ ္အစီအစဥ•္ ေခါင္းေဆာင္မႈ • ဘဝတြက္တာ အရည္အခ်င္းမ်ား • Mathletics 

သခ်ၤာရည္ခၽြန ္ၿပိဳင္ပြ ဲ • Newscast အစီအစဥ ္• စပိန္ဘာသာ • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • AVID • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

JOHN F.KENNEDY
John F.Kennedy အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႀကဳေံတြ႔ေစေရး၊ ေျပာင္းလဲေနသည္ ့ ကမာၻ႔အသုိက္အဝန္းတြင ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ 
စိတ္ခံစားမႈႏွင္ ့ ကာယႀကံ့ခုိင္မႈပိုင္းတို႔တြင ္ ၎တုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္သည္ကိ ု အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင္ ့
အလားအလာအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ေစရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ JFK ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအား 
ေအာင္ျမင္သည္ ့ႏိုင္ငံသားႏွင္ ့ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ေကာလိပ္ႏွင္ ့သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက ္အဆင္သင္ ့ျဖစ္ေစရန ္

ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားတစ္ဦးစီအတြက ္ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွာ မတူညီေသာေၾကာင့ ္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္

ပညာေရးႏွင့ ္အသိဉာဏ ္ႂကြယ္ဝေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကု ိကမ္းလွမ္းေပးလွ်က ္႐ွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ• ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • နည္းပညာ • ျပင္သစ ္• စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား •  

ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခ်တိ္ဆက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား • 

ေကာလိပ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္စင္တာ • AVID • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • JROTC • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ႏုငိ္ငံတကာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့ ္စာေမးပြ ဲ • အင္ဒီယန္းဆုံခ်က ္• အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ္ႏွင့ ္ထိေရာက္ေသာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ အလယ္အလတ္အဆင့ ္စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗားက်န္းမာေရး 

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Patricia Hurrieta

720-424-6880

grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 548

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Christian De La Oliva

720-423-4300

jfk.dpsk12.org

2855 S. Lamar St. 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 1,127

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

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ESL

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 48% ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္း 

အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္
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အေထြေထြ > ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း



KEPNER BEACON
Kepner Beacon အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသ/ူသားအားလံုး၏ ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္ ့ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ရရွေိစရန ္

အတြက ္သႏၷဌိာန္ခ်ထားျပီး ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွတိတ္ေစရန္၊ ေၾကာင္းက်ဳးိဆင္ျခင ္

စဥ္းစားတတ္ေစရန္ႏွင္ ့ ျပႆနာမ်ားကိ ု အေျဖရွာႏုငိ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေကာလိပ္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိ ု
သင္ၾကားေပးပါသည္။ KBMS သည္ မတူညီေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ ွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးကိ ု ေကာလိပ္ႏွင္ ့
အလုပ္ခြင ္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရန ္ဗဟုသုတမ်ားႏွင္ ့21-ရာစ ုဦးေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကိ ုသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွပိါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည ္ သမားရိုးက် မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္ ညႊန္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းနည္းလမ္းကိ ု နည္းပညာအေျခခ ံ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ 
အပ္ပလီေကးရွင္းႏွင္ ့ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္ထားေသာ “ေပါင္းစပ္သင္ၾကားမႈ”ပုံစံကိ ု အေလးေပး 
သင္ၾကားေပးပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • ေပါင္းစပ္သင္ၾကားမႈ • ဂီတ/တီးဝိုင္း • အျမင္ပိုင္း အႏုပညာ • နည္းပညာ • ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မႈ • 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား- သခ်ာၤ၊ အဖတ္ႏွင့ ္အေရး • စပိန္ဘာသာစကား • STEM ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • 

ႏုငိ္ငံတကာ ဆုံခ်က ္• ႏွစ္မ်ဳးိသုံး ဘာသာစကား • အဆင့္ဆင့ ္အနီးကပ ္စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ ္• ဒင္းဗားက်န္းမာေရး 

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

KIPP DENVER COLLEGIATE
KIPP ဒင္းဗားေကာလိပ္အႀကိဳျပင္ဆင္ေပးေရး အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင္ ့
ေနာက္ပိုင္း အျပိဳင္အဆုိင္မ်ားေသာ လက္ေတြ႔ကမာၻတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန္အတြက္၊ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ KIPP ေက်ာင္းတြင ္ ျဖတ္လမ္း မရွပိါ- 

ထူးခၽြန္သည္ ့ ဆရာ/မမ်ား၊ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းတြင္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ခ်နိ္မ်ား၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့ ေကာလိပ ္

ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအစဥ္အလာ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင္ ့မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
သိသာထင္ရွားသည္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင္ ့ ေကာလိပ္တြင ္ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရရွေိစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား -
ကာယပညာ • အႏုပညာ • အက • ျပဇာတ ္• စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုးမ်ား • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္မည့္ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Alex Magaña

720-424-0027

beaconnetworkschools.org/kbms

911 S. Hazel Court 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 280

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး-
Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324

kippcolorado.org

451 S. Tejon St. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 433

ESL

ေဈးေလွ်ာ ့
ထားေသာ RTD 
ဘတ္စ္ကားစီးနင္းခြင့္

TNLI

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 68% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 45% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နီးကပ္လာျခင္း



KIPP SUNSHINE PEAK အကယ္ဒမီေက်ာင္း
KIPP Sunshine Peak အကယ္ဒမီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ုေကာလိပ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ 

လက္ေတြ႔ကမာၻတြင ္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွေိစရန ္အတြက ္လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ KIPP ၏ "ဗဟုသုတသည ္ ခြန္အားျဖစ္သည"္ ဟူသည့္ အစီအစဥ ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္းရွ ိ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက ္ အခမဲ့မည္သူမဆိ ု တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေကာလိပ္အတြက ္

ျပင္ဆင္ေပးသည္ ့ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ တစ္ခုအပါအဝင ္ ျဖစ္ပါသည္။ KIPP ေက်ာင္းတြင ္ ျဖတ္လမ္း 
မရွပိါ- ထူးခၽြန္သည္ ့ဆရာ/မမ်ား၊ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းတြင္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ခ်နိ္မ်ား၊ တိက်ၾကပ္မတ္သည္ ့ေကာလိပ ္

ျပင္ဆင္ေပးေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအစဥ္အလာ ပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
သိသာထင္ရွားသည္ ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အထက္တန္းႏွင္ ့ ေကာလိပ္တြင္ ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရရွေိစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ KIPP အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည ္5-တန္းမ ွစတင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • ကြန္ပ်ဴတာအႏုပညာႏွင္ ့သိပၸပံညာမ်ား • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kristie Servis

303-623-5772

sunshinepeak.org

375 S. Tejon St. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
5 တန္း မွ 8 တန္းအထိ။
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 400

ESL

ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 69% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္



RESPECT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Respect အကယ္ဒမီသည ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈစင္တာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသက ္ 18 ႏွစ္မွ20 ႏွစ္အတြင္းရွ၍ိ ေက်ာင္းၿပီးရန ္

ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ 100 အတြင္း ရွေိနေသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအတြက ္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးရန္ႏွင္ ့အထက္တန္းျပီးေနာက ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက ္ရည္ရြယ္ရွသိည္။ ေက်ာင္းခ်နိ္မွာ နံနက ္ 7း40 

မွ ေန႔လည္ 3း36 အထ ိ ျဖစ္သည္။ Abraham Lincoln အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ ့ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည ္

အားကစား၊ ကလပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွ ံ စာရင္းေပးမႈႏွင့္ ပံုမွန္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွ ိ 
အျခားေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရယူႏိုင္ၾကသည္။

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • အႏုပညာ • ဂီတ • APEX အြန္လိုင္း သင္႐ိုး • စက္မႈလက္မႈပညာ• AP သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္

ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • ေကာလိပ ္အႀကိဳ အစီအစဥ ္• အနာဂတ ္စင္တာ • ASCENT • ထိေတြ႔ ခ်တိ္ဆက္မႈ စင္တာ • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဆယ္ေက်ာ္သက ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင/္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ အစီအစဥ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

KUNSMILLER ဖန္တီးမႈ အႏုပညာအကယ္ဒမီ
Kunsmiller တီထြင္ဖန္တီးမႈအႏုပညာအကယ္ဒမီေက်ာင္းသည ္ သူငယ္တန္း မွ 12-တန္းအထ ိ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု
တီထြင္ဖန္တီးမႈရွ ိျပီး၊ အႏုပညာေျမာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အထူးပညာေရးေက်ာင္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင ္ေက်ာင္းသည ္တိက်ၾကပ္မတ္ေသာ ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈ ပညာေရးကိုလည္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားအားလံုးသည ္ ဇာတ္ရံ ု အႏုပညာ၊ 2D နွင့္ 3D ရုပ္ျမင္ အႏုပညာ၊ မီဒီယာ 

အႏုပညာ၊ တူရိယာ ႏွင့္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာဂီတ၊ အကဘာသာရပ္တို႔ကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

တက္ေရာက္ရန္ အလားအလာရွေိသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္ 2018 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး အခမ္းအနားကုိ 
တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • စပိန္ဘာသာ စကားေျပာ အခ်နိ္ျပည့ ္သူငယ္တန္း • ကာယပညာ • အႏုပညာ • Reggio Emilia 

သူငယ္တန္း • အႏုပညာအလုပ္သင္ႏွင့ ္တစ္ဦးခ်င္း နည္းျပပို႔ခ်ျခင္း • စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • ဂုဏ္ထူးတန္း 

သင္႐ိုးမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္း အပ္ႏွမံႈ • ဖန္တီးမႈခ်တိ္ဆက္ေရး• STEM ခ်တိ္ဆက ္• ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္

ျပန္လည္ရ႐ွေိရး • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Peter Castillo

720-424-0200

kcaa.dpsk12.org

2250 S. Quitman Way 

Magnet ေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္းႏွင္ ့အေနာက္ေတာင္ပိုင္း 
အလယ္တန္း ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမမ်ား 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
ECE မွ 12 တန္းထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 983

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Wauneta Vann

720-423-5228

respect.dpsk12.org

2285 S.Federal Blvd. 

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
10 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 106

စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဘက္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

TNLI (ECE-5) 
ESL (6-12)

RTD

ESL
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ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 59% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 67% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္



“ကၽြႏုပ္္ ေက်ာင္းတြင ္သင္သည ္
မည္သည့္ေနရာကလာသည္၊ မည္သူႏွင့ ္
တူသည္၊ မည္သည္ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းသည ္
အေရးမႀကီးပါ။ ၎တို႔မ ွသင္သည ္
သင္ယူေလ့လာႏုငိ္ရန္ႏွင့ ္
အခြင့္အလမ္းမ်ားသာ ေပးပါလိမ့္မည္။”

95



SOUTHWEST အေစာပိုင္းပညာေရးေကာလိပ္
Southwest အေစာပိုင္း ပညာေရး ေကာလိပ္သည ္ဒင္းဗားအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွ ိ အစိုးရ ခ်ာတာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း) 
တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းငယ ္ တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ SWEC ေက်ာင္းသည ္ ကမာၻ 
႔အဆင့္မီပညာေရးကိ ု တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ႏွင့္အက်ဳးိျပဳေသာဝန္းက်င္တြင ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ အေစာပိုင္း 
ေကာလိပ္သင္ၾကားေရး အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက ္ SWEC ေက်ာင္းသ/ူ သားမ်ားသည ္

အထက္တန္းေက်ာင္းဒီပလိုမာႏွင္ ့ တြဖဲက္ဘြ ဲ႔ႏွစ္ခုလံုးသို႔ ဦးတည္ေသာ ေကာလိပ္အဆင္ ့ သင္ခန္းစာမ်ားကိ ု
သင္ၾကားႏိုင္ၾကသည္။ SWEC ေက်ာင္းသည္ ျပင္ဆင္မႈ႐ွေိသာ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားႏွင္ ့ ျပင္ဆင္ေနဆဲ ေက်ာင္းသ/ူ

သားမ်ားကိုပါ လက္ခံၿပီး ၎တို႔အား ဗဟုသုတမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင္ ့ ေကာလိပ္တြင ္

ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ပ်ဳးိေထာင္ေပးသည္။ SWEC ေက်ာင္းသည ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးသည့္အျပင္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္မႈစာရင္းဝင ္

အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ဒင္းဗား ရပ္႐ြာအသုိက္အဝန္း ေကာလိပ္မွတစ္ဆင့ ္ေကာလိပ္အဆင့ ္ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား • တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • 

ASCENT • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး- FEDERAL
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္ အတြင္းႏွင္ ့ အျပင ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားရန္၊ 
ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကိ ု ခ်းီက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္၊ 
ဖန္တီးတီထြင္လိုစိတ္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု မွ်တေအာင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့ အနာဂတ္အတြက ္ မရွမိျဖစ္လိုအပ္ေသာ 

ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကိ ုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုစူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • အႏုပညာ • နည္းပညာ • ေက်ာင္းဆင္းခ်နိ္ အိမ္စာ စင္တာ • စာရိတၱပညာ • ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္ေလ့လာေရး 

ခရီး • တိုးခ် ဲ႔စာသင္ႏွစ ္• တိုးခ် ဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရက ္• ေက်ာင္းသားေကာင္စ ီ• 8 တန္း Capstone ခရီး •

က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေပးေရး • အဆင့္ဆင့ ္ထိေရာက္ေသာ စင္တာ အေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -
 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Halley Joseph

303- 935- 5473

swecollege.org

3001 S. Federal Blvd. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 124

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Rebecca Riopelle

303-573-2017

striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေနာက္ေတာင္ဘက ္အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
6 တန္း မွ 8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 360

ESL

Southwest 
Express

ESL

96

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 51% ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ> 66% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္



STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – KEPNER
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့အျပင ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ေလးေလးနက္နက ္စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာသင္ၾကားေရးကိ ု ခ်းီက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈတို႔ႏွင္ ့ မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ သိလိုစိတ္၊ ဖန္တီးလိုစိတ္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့ ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 

ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
အနာဂတ္အတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကုိ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား • ေက်ာင္းသူ/သား ဦးေဆာင္မႈပုိင္း • ထပ္တုိး စာသင္ႏွစ္ •

ထပ္တိုးစာသင္ရက္ • အဖတ္ အခ်န္ိပုိသင္တန္း • အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ • အက အစီအစဥ္ • က်ဴရွင္  

သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ• ေကာလိပ္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ • အဆင့္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ  

စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ္ • ဒင္းဗား က်န္းမာေရး ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး စင္တာ

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး – SMART အကယ္ဒမီ
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့အျပင ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ေလးေလးနက္နက ္စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာသင္ၾကားေရးကိ ု ခ်းီက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈတို႔ႏွင္ ့ မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ သိလိုစိတ္၊ ဖန္တီးလိုစိတ္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့ ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 

ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
အနာဂတ္အတြက ္မရွမိျဖစ္လိ ုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝတစ္သက္တာစြမ္းရည္မ်ားကိ ုဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • စကၡဳပသာဒ ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ ္အႏုပညာ • အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ • အစီအစဥ္ေရးသားျခင္း • ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ ္

ေလ့လာေရး ခရီး • ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မႈ • ထပ္တုိးစာသင္ႏွစ္ႏွင့ ္စာသင္ရက ္• စပိန္ဘာသာ • AP သင္႐ိုးမ်ား • 

ACE ခ်တိ္ဆက္မႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • အႏုပညာ • ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ • ေကာလိပ္အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈ • 

အဆင့္ဆင့ ္ထိေရာက္ေသာ စင္တာအေျချပဳ အစီအစဥ ္

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Katie Ryan

720- 485- 6394

striveprep.org

911 S. Hazel Court

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း

အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 220

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး - Jack Holmes

303-962-9880

striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား-  
9 တန္းမ ွ12 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 454

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ

TNLI

RTD ဘတ္စ္ကား 
စီးနင္းခြင့္

ESL

97

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 64% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီသည္

အေထြေထြ > ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ရန္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 24% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္မကိုက္ညီျခင္း



STRIVE ျပင္ဆင္ေပးေရး - WESTWOOD
STRIVE ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသ/ူသားတိုင္း ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းပရဝုဏ ္

အတြင္းႏွင္ ့ အျပင ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္ ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားရန္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္ႏွင္ ့
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္း ႏႈ ိးေဆာ္ေပးေနပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေေသာ သင္ၾကားေရးကိ ု
ခ်းီက်ဴးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္အတူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္၊ ဖန္တီးတီထြင ္လိုစိတ္ႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုမွ်တေအာင ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးပါသည္။ STRIVE ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေက်ာင္းတြင ္ သင့္ကေလးသည ္ ေကာလိပ္ပညာေရးႏွင္ ့
အနာဂတ္အတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ဘဝတစ္သက္တာ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေစသည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • စကၡဳပသာဒ အႏုပညာ • စာရိတၱပညာ • ေက်ာင္းသားေကာင္စ ီ• ႏွစ္စဥ္ေကာလိပ ္သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ •  

8 တန္း စူးစမ္းေလ့လာေရး ခရီး • တုိးခ် ဲ႔စာသင္ႏွစ္ႏွင့ ္စာသင္ရက ္• အဖတ္ႏွင့ ္အေရး အခ်နိ္ပို သင္တန္းမ်ား • က်ဴရွင ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ • ေကာလိပ ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

SUMMIT အကယ္ဒမီေက်ာင္း
Summit အကယ္ဒမီေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးအား မတူညီေသာ ပညာေရး၊လူမႈေရးအေတြ႔အၾကဳ ံ 
အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးရရွေိစျပီး 21 ရာစု သင္ယူေလ့လာသူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အဝန္းအေပၚ အက်ဳ ိးျပဳေသာ 
ေထာက္ပ့ံကူညီေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ လံုျခဳစိံတ္ခ်ရ၍ ဂရုစိုက္မႈရွ ိျပီး 
မိသားစုကို အေလးေပးေသာ ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုတြင္ ျပည့္စံုက်ယ္ ျပန္႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္၊ အထက္တန္းျပီးေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ပုိင္း အသင့္ျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွပိါ။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။

အစီအစဥ္မ်ား-
ကာယပညာ • ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ • ႏွစ္စဥ္စာအုပ ္• DPS သခ်ာၤေက်ာင္းသား• AVID • ဂုဏ္ထူးတန္း သင္႐ိုး • 

တစ္ၿပိဳင္နက ္ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ • ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္း႐ွေိသာ ခ်တိ္ဆက္မႈ • ေဆးဘက္ပညာ ခ်တိ္ဆက္မႈ • ေကာလိပ္အႀကိဳ 

အစီအစဥ ္• အနာဂတ္စင္တာ • ASCENT • ခရက္ဒစ္ရမွတ ္ျပန္လည္ရ႐ွမိႈ • က်ဴရွင ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ 

2017 ခုႏွစ ္ေက်ာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Kathleen Esparza

303-962-9880

striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

ခ်ာတာ(ကိုယ္ထူကိုယ္ထ) ေက်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး နယ္ေျမ 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ8 တန္းအထိ
ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 360

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး- Robert Thomas

720-424-2400

summit.dpsk12.org

5590 W. Evans Ave. 

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေက်ာင္း၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 

သင္ၾကားေပးသည္ ့အတန္းမ်ား -  
6 တန္းမ ွ12 တန္းအထ ိ

ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းအပ္ႏွမံႈ - 230

အေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာင္းအပ္ႏွေံရး 
နယ္ေျမ

ESL

ESL

98

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ > 49% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆ ီနီးကပ္လာျခင္း

အေထြေထြ > ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္မီသည္

ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ > 54% ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီသည္





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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