
ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္  
                                                   ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း  
 

  Updated 06/20/14 – SC/FM 

ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ား  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား (DPS) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရိွ၍ ခံစားခြင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း 
မ်ား မရရိွႏုိင္၊ မျပည့္မီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းကားစီးနင္းႏုိင္ေအာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ RTD အစီ အစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္၊ 
DPS ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒ EEAA ေအာက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။ ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌-  

● မူႀကိဳ (kindergarten) မွ grade 5 အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမွ (1) မုိင္ေက်ာ္ အကြာ အေဝးတြင္ ေန 
ထုိင္ေနရမည္။  

● Grade 6, 7, ႏွင့္ 8 အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမွ (2.5) မုိင္ေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ ေနထုိင္ေနရမည္။  
● Grades 9 မွ 12 အထိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ေက်ာင္းမွ (3.5) မုိင္ေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ ေနထုိင္ေနရမည္။  

 
ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
လက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းကားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုိက္ပါ စီးနင္းခြင့္ စံႏႈန္းမျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံကုိ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဘတ္စ္ကား စီးနင္းခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ေအာက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
အတည္ျပဳေပးမည္။  

1. ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား (မ်ား) ျဖစ္ရမည္။  
2. ဘတ္စ္ကားတြင္ ထုိင္ခုံေနရာ အပုိရိွေနရမည္။  
3. လက္ရိွ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘတ္စကားရပ္နားရန္ ဂိတ္ေနရာ ရိွေနၿပီး ျဖစ္ရမည္။  

a. ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏုိင္ရန္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ကား 
လမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႔ထြင္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။  
 

 ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ဦးတည္ရာေနရာ တစ္ခုအတြက္၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ရက္ျဖင့္ အျမဲတေစ အတည္ျပဳေပးမည္။  
 ေက်ာင္းသား၏ လိပ္စာအရ လက္ရိွရိွေနေသာ အနီးစပ္ဆုံး ကားဂိတ္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား စီးနင္းလုိက္ပါရန္ ေနရာခ်ေပး 

မည္။ ေနာက္ထပ္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္အသစ္ကုိ ဖန္တီးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။  
 မိဘက ေက်ာင္းကားရပ္နားရမည့္ ဂိတ္ေနရာကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးရမည္။  
 မိဘမ်ားက ဘတ္စ္ကားဂိတ္ရိွရာသုိ႔ ကေလးကုိ ႀကိဳ/ပုိ႔ေပးရန္ တာဝန္ယူရမည္။ ယင္းတြင္ ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 

နည္းလမ္းမ်ား စီစဥ္ေပးသည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းကား ေနာက္က်ေနသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအျပန္ ကားဂိတ္၌ မိဘက အတူ 
တကြ လာမႀကိဳႏုိင္သည့္အခါ စီမံခန္႔ခြဲေပးမႈမ်ုဳိး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  

 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား  
2014-15 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ 7 ရက္၊ 2014 မွ စတင္၍ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။  
2. ကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံကုိ ေအာက္ပါေနရာမ်ားက ရရိွႏုိင္သည္။  

a. အြန္လုိင္းတြင္ http://transportation.dpsk12.org/eligibility သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံ (Exception Form) ကုိ 
ကလစ္ပါ။  

b. သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းမွ ရယူပါ။  
c. DPS သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနမွ ပုံစံကုိ ရယူပါ။– Hilltop Terminal ကားဂိတ္၊ လိပ္စာ 2909 W. 7th Ave. 

သုိ႔မဟုတ္ Northeast Terminal ကားဂိတ္၊ လိပ္စာ 4937 Dallas St. တြင္ ရယူႏုိင္သည္။   
3. ျဖည့္ၿပီးသား ပုံစံမ်ားကုိ မိမိက မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ျပန္၍ ေပးအပ္ရမည္နည္း။  

a. သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန အြန္လုိင္းသုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ လူကုိယ္တုိင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသုိ႔ ပုိ႔ ေပးရမည္။ 
အီးေမးလ္ email ကုိ transportation@dpsk12.org သုိ႔မဟုတ္ ဖက္စ္နံပါတ္ 720.423.4615 သုိ႔ ပုိ႔ေပးရမည္။  

b. သင့္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေရွ႔ရုံးခမ္း 



ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္  
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ေလွ်ာက္လႊာ အေျခအေနကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း  
ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ "အရင္လာသူ အရင္ရ" စနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ 
အမ်ားအျပားကုိ ပညာသင္ႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ လက္ခံရရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီအေရာက္ တင္ျပေစလုိပါ 
သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းစတင္ခ်ိန္၌ စိစစ္ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လက္ခံရရိွသည့္ ေလွ်ာက္ 
လႊာပုံစံမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက လက္ခံရရိွသည့္ေန႔စြဲအလုိက္၊ ခုံေနရာထုိင္ခင္း ရရိွႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍  စိစစ္ 
ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ကင္းလြတ္ခြင့္ သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ အတည္ျပဳပါက၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။  
သင့္ထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္  
 ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမးလ္ Email သုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျခင္း။  

o အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမွတဆင့္ သင္၏ မိဘ/ေက်ာင္းသားေပၚတယ္ အေကာင့္ Portal account သုိ႔ သြား 
ေရာက္ေစႏုိင္ၿပီး၊ ဘတ္စ္ကား လမ္းေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္သည္။  

 သင့္ေလွ်ာက္လႊာေပၚရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ Infinite Campus (IC) စနစ္အတြင္းရိွ ဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ဖုန္းေခၚျခင္း၊  
သင္၏ေက်ာင္း  
 ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျမဲတေစ ေက်ာင္းဝင္း (IC) စနစ္တြင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းကား စီးနင္း-ျပန္ရမည့္ေနရာမ်ား၊ 

အခ်ိန္မ်ားကုိ အသိေပးႏ္ုိင္ပါသည္။  
မိဘမ်ား ေပၚတယ္ (Parent Portal)   
 မိဘမ်ားေပၚတယ္သုိ႔ login ဝင္ပါ။ https://campus.dpsk12.org/campus/portal/icprod.jsp ထုိ႔ေနာက္ ဘတ္စ္ကား 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (bus information tab) ကုိ ကလစ္ပါ။   
o ဘတ္စ္ကား ပုိ႔/ႀကိဳရမည့္ ေနရာမ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။  
 

ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား  
ဘတ္စ္ကား ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္၍ရုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။  

1. ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထုိင္ခုံေနရာ လုိအပ္လာျခင္း။  
2. လက္ရိွရိွေနည့္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ ရုပ္သိမ္းသြားျခင္း။  
3. အကယ္၍ ေက်ာင္းသား၏ ဘတ္စ္ကားေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါက၊ သူကုိယ္တုိင္ ႏွင့္ အျခားသူမ်ား 

၏ လုံျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ျခင္း။  
 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ကားစီးနင္းခြင့္ကုိ ျပန္လည္ပယ္ခ်ရန္ လုိအပ္လာပါက၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ရက္စြဲကုိ အသုံးျပဳ၍ အမိန္႔ျပန္ 
လည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ရာ၌၊ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳထားသည့္ ရက္စြဲအေပၚ စတင္စဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရ 
ေသာ္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေနာက္ဆုံးခြင့္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းသားကုိ၊ ပထမဦးစြာ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေစာင့္ဆုိင္းေနရမည့္ စာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္နစ္နာမႈရိွေသာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနက စတင္သက္ဝင္မည့္ ေန႔စြဲ၊ 
အေျပာင္းအလဲကုိ IC စနစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  


