
2023-2024 သကသ်ာခွင ဖ်ြင  ်တညဆ် ာကဆ်သာ 

မူလတန််းဆက ာင််းမ ာ်း  ိုငရ်ာ 

အဆမ်းမ ာ်းဆသာဆမ်းခွန််းမ ာ်း 

 

2023 ခုနစှ ်ဆ ောင််းဦ်းရောသတီွင ်CMS သည် ဆ ောက်ပါမူလတန််းဆက ောင််းမ ော်းတွင ်

ဆက ောင််းသော်းမ ော်းပပည ်သပ်ိဆနပခင််းကို ဆလ ော ပါ်းသက်သောဆစရန ်စောသငခ်န််း 45 ခန််းပါ 

မူလတန််းဆက ောင််း သစ်သ ်ုးဆက ောင််းကိ ုဖွင လှ်စ်ပါမည်။   ိုပါဆက ောင််း သစ်မ ော်းကို 2017 

ဆငတုိွက်စောခ ျုပ်ဆ ကောင  ်တည်ဆ ောက်နိငုခ်  ပခင််းပဖစ်သည်။ ဆက ောင််း သစ်မ ော်းမှော 2023-24 တငွ ်K-4 (သို  မဟုတ် 

မူကကိျု-4)  ပဖစ ်စတငဖွ်င လှ်စ်မည်ပဖစ်ပပီ်း 2024-25 တငွ ်K-5 (သို  မဟုတ် မူကကိျု-5) ပဖစ်လောပါမည်။ 

 ိုလိုသည်မှော သင တွ်င ်2023-24 စောသငန်စှ်၌ 5  တန််းတက်မည ် ကဆလ်းတစ်ဦ်း ရှိသည် ိုပါက သူ   ဆနနငှ  ်

ဆနောက်  ု်းနစှ် တကွ် ဆက ောင််းဆပပောင််းရမည်မဟုတပ်ါ။ 

 

1. Hidden Valley၊ JW Grier၊ Newell နငှ  ်Reedy Creek။ ဆက ောင််း သစ်သည် Northridge  

 လယ်တန််းဆက ောင််းဆ ်းရှ7ိ515 The Plaza တွင ်တည်ရှိပါမည်။ 

 

2. Windsor Park၊ Idlewild၊ Winterfield၊ Albemarle Rd. ဆက ောင််း သစ်သည ်Albemarle Rd. 

   ု်းရှိ 5932 Farm Pond Lane တွင ်တည်ရှပိါမည်။ 

 

3. Elon Park၊ Hawk Ridge နငှ  ်Ballantyne။ ဆက ောင််း သစ်သည် Ardrey Kell  ထက်တန််းဆက ောင််း 

မ က်နေှာခ င််း ိငု ်11000 Beau Riley Rd တွင ်တည်ရှပိါမည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်၏ နယန် မ တက် မည်သ ို  ရ  မည်နည််း။ 

ဆပဖ- ဆက ောင််း သစ်၏ နယ်နမိိတ်မ ော်းကိုပပသည ် ဆပမပ ုမ ော်းနငှ  ်ရှင််းလင််းဆဖော်ပပခ က်မ ော်းကို CMS 

 စီ မ ဆရ်း ွ မှု ဝက်  ်ိကု် တွင ်သငဆ်တွွေ့ ရှိနိငုသ်ည်။   ိုပါစောရွက်စောတမ််းမ ော်းတွင ်

သင၏်ဆက ောင််း ဆနပဖင  ်မည်မျှ ထသိက်သောခွင ကုိ် ရရှိဆနဆ ကောင််းနငှ  ် တန််းတက်လောမည ် 

ဆက ောင််းသော်းမ ော်းကို ဆက ောင််း လိုက် ခွ ဆဝသတ်မှတ်ဆပ်းမည ် ပ ုစ တွင ်ရှိလောနိငုသ်ည  ်

 ဆပပောင််း လ မ ော်း ဆ ကောင််းကိုလည််း ဆဖော်ပပထော်းပါသည်။ 

 

ဆမ်း- ထ ိုနယန် မ တမ် ာ်းက ို မည်သ ို    ို်းဖြတသ်တမ် တခ်  ပါသနည််း။ 

ဆပဖ-  တု် ဖွ ွေ့သည်  မ်ိနငှ ဆ်က ောင််း  ကွော ဆဝ်းကိ ု နမိ ်  ု်း ထ ိဆလျှော ခ နိငုဆ်ရ်း၊ 

ဆက ောင််းသော်းမ ော်း တွက ်ဆက ောင််းခွ ဆဝသတ်မှတ်ပ ုမ ော်းကို  က်လက်ထနိ််းသမိ််းထော်းနိငုဆ်ရ်း၊ လူမှုစ်ီးပွော်း ရ 

ကွ ပပော်းစ ုလငသ်ည  ်ဆက ောင််းမ ော်း ပဖစ်ဆပေါ်ဆစဆရ်းနငှ  ်ကျွန်ပ်ုတုိ  ၏  ဆ ောက်   ုပစစည််းမ ော်းကို 

 ပမင  ် ်ုး သ ု်းခ နိငုဆ်ရ်းတုိ  ကုိ ဦ်းစော်းဆပ်းစဉ်းစော်းပါသည်။ နမူနောပဖစ်စဉ ဆပခ ဆနမ ော်းကို 

သ ု်းသပ်  က ဆပ်းနိငုရ်န ် သိုက် ဝန််းသို   2022 ခုနစှ ်ဆဖဆဖော်ဝါရီလမှ ဇူလိငုလ် ထ ိတငပ်ပခ  ပါသည်။ CMS 

 ်ီးဆမ်းလ်မ ော်း၊ လူမှုကွနရ်က၊် ဝက်  ်ိုက်မ ော်းနငှ  ်ဗီဒယုိီမှတ်တမ််းမ ော်းမှတစ် င  ်လူဆပါင််း 11,000 ဆက ော်ကုိ 

https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-hidden-valley-jw-grier-newell/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-windsor-winterfield-idlewild-road/
https://cmsbondconstruction.com/projects/new-elementary-school-elon-hawk-ridge-polo-relief/
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx


 က်သွယ်ခ  ပါသည်။ လူဆပါင််း 1,200 ဆက ော်က စစ်တမ််းမ ော်း၊  စည််း ဆဝ်းမ ော်း၊ ပွ  စီ စဉမ ော်း၊ 

 ွနလ်ိုင််းဆဒတောစုစည််းဆရ်း ွ မှု ကရိိယောတစ်ခု၊  ်ီးဆမ်းလ်မ ော်းနငှ  ်ဖုန််းဆခေါ် ိုမှုမ ော်းမတှစ် င  ်

တ ု  ပပန ် က ပပျုခ   ကပါသည်။ လက်ခ ရရှိခ  ဆသော တ ု  ပပန ် က ပပျုခ က် ော်းလ ု်း ဆပေါ်  ဆပခခ လ က် 

 ပပီ်းသတ်ဆထောက်ခ ခ က်တစ်ရပ်ကိ ု2022 ခုနစှ ်ဩဂုတလ် 9 ရက်ဆန  တွင ်ပညောဆရ်း ုတ် ဖွ ွေ့သို   

တငသ်ွင််းခ  ပါသည်။ ဆထောက်ခ   က ပပျုထော်းဆသော  ဆပပောင််း လ မ ော်းကိ ုလက်ခ ရန ် တု် ဖွ ွေ့က 2022 ခုနစှ ်

ဩဂုတ်လ 23 ရကတ်ွင ်မ ဆပ်းခ  ပါသည်။ ယခင ်စည််း ဆဝ်းနငှ ပ်တ်သက်သည ် စောရွက်စောတမ််းမ ော်းကို CMS 

 စီ မ ဆရ်း ွ မှု ဝက်  ်ိကု်တွင ်ဆတွွေ့ ရှိနိငုပ်ါသည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်မ ာ်းန င  ်ဆက ာင််းတကရ်န် နယဆ်ဖမသစ်မ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အဘယဆ် ကာင လ် ိုအပ်သနည််း။ 

ဆပဖ- ဆက ောင််းသော်းနငှ  ်ဝနထ်မ််း ဆရ တွကသ်ည်  ဆ ောက်   ုတငွ််း ဆနရော က ယ် ဝန််းထက ်

ဆက ော်လွနဆ်နပါက ဆက ောင််းသော်းမ ော်းပပည ်သပ်ိဆနသည်ဟု ကျွန်ပ်ုတုိ  သတ်မှတ်ပါသည်။ ဆက ောင််းသော်း၊ ဝနထ်မ််းနငှ  ်

စောသငခ်န််း ဆရ တွက်၊ စော်းဆသောက်တန််းက  သို  ဆသော မျှဆဝသ ု်းစွ ရသည  ်ဆနရောမ ော်း၏  ရွယ် စော်း 

စသည ် ခ က်မ ော်း ဆပေါ်  ဆပခခ လ က် ဆက ောင််း၏ဝင ်  မှု တိုင််း တောကုိ ကျွန်ပ်ုတုိ   

တိုင််းတောသတ်မှတ်ပါသည်။ မ ော်းစွောဆသော ဆပခ ဆနမ ော်းတွင ်ဆနရောထပ်မ တိ်ုးခ  ွေ့ရန ်ဆရွွေ့လ ော်းစောသငခ်န််းမ ော်းကိ ု

 သ ု်းပပျုခ  သည်၊ သို  ဆသေ်ာ ဆရွွေ့လ ော်းစောသငခ်န််းမ ော်းကိ ုကျွန်ပ်ုတုိ    နည််း  ု်းသော  သ ်ုးပပျုလိုပါသည်။ 

ရပ်ရွောဝန််းက င ်တငွ််း ဆက ောင််းတက်ဆရောက်မှု ဆရ တကွ်ကုိ လူ မ ော်းဆနထိငုရ်ော ဆနရောမ ော်း လိုက် 

  ု်းပဖတ်သတ်မှတ်ဆသောဆ ကောင  ်ဆက ောင််း သစ်တစ်ဆက ောင််း ဖွင လုိ်က်လျှင ်ထိနုယ်နမိတိ်မ ော်းကိ ု

ပပနလ်ည်ဆရ်း ွ ရနလ်ိသုည်။ ဆက ောင််း သစ်မ ော်းဖွင လှ်စ်ပပီ်း လက်ရှိဆက ောင််းမ ော်း၏ ဝနက်ိ ု

ဆလ ော ပါ်းသက်သောဆစရန ် ခွင  ်ဆရ်းရပခင််းသည် ဆက ောင််းသော်းမ ော်း တွက ်ဆနရောနငှ  ် ောရ ုစူ်းစိကု်မှု 

ပုိမိုရရှိဆစပပီ်း  လ ု်းစ ုပုိမိုဆကောင််းမွနဆ်သော ပညောသင ်ကော်းဆရ်းပတ်ဝန််းက ငန်ငှ  ် ဆတွွေ့  က ျုတုိ  ကုိ 

ဖနတ်ီ်းဆပ်းနိငုမ်ည ်သဆ ော ပဖစ်ပါသည်။ ယောဉဆ ကောပိတ် ို  မှုကုိလည််း ဆလ ော က ဆစပါသည်။ 

 

ဆမ်း- ဒါက ဆက ာင််းသာ်းအာ်းလ ို်းအဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုရ  သလာ်း။ 

ဆပဖ- ပပနလ်ည်ခွ ဆဝသတ်မတှ်ဆသော နယ်ဆပမမ ော်းတွင ်ဆနထိငုသ်ည ် ဆက ောင််းသော်းမ ော်း ဆပေါ်တွငသ်ော 

သက်ဆရောက်ပါမည်။  ပခော်းဆက ောင််းသော်း ော်းလ ်ုးသည် လက်ရှိ ဆက ောင််းခွ ဆဝသတ်မတှ်ပ ု တိုင််း 

 က်ရှိဆနပါမည်။ 

 

ဆမ်း- သာွ်းဆရ်းလာဆရ်း ပ  ပ ို်းမှုက ို ကျွန်ိုပ်  ကလ်ကရ်ရ  မ ာလာ်း။ 

ဆပဖ- ဟုတ်ပါသည်၊ သင က်ဆလ်းသည်  သစ်သတ်မှတ်လုိက်ဆသောဆက ောင််းသို   သယ်ယူပုိ  ဆ ောငဆ်ရ်း စီ စဉကုိ 

 က်လက်ခ ယူရပါမည်။ 

https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Pages/Planning.aspx


ဆမ်း- ကျွန်ိုပ်တငွ ် 2023-24 ပညာသငန် စ်၌ 5  တန််း တကဆ်ရာကမ်ည  ် ကဆလ်းတစ်ဦ်းန င  ် 3 

တန််းတကဆ်ရာကမ်ည  ်ကဆလ်းတစ်ဦ်း ရ  သည်  ိုလျှငဆ်ရာ။ 

ဆပဖ- ဆရွ်းခ ယစ်ရောနစှ်ခရုှိပါသည်- သင၏် 5 တန််းကဆလ်းသည် လက်ရှိဆက ောင််းတငွ ် က်ရှိဆနမည်ပဖစ်ပပီ်း 3 

တန််းကဆလ်းမှော  သစ်သတ်မှတ်လိုက်ဆသော ဆက ောင််းသို   သွော်းတက်ရပါမည်၊ သို  မဟုတ် သင က်ဆလ်းမ ော်းကုိ 

လက်ရှိဆက ောင််းတွင ်  တူ က်ထော်းနိငုရ်န ်တွက ် 3  တန််းကဆလ်း တကွ ်

ဆက ောင််းဆပပောင််းရနဆ်မတတ ောရပ်ခ မှုတစ်ခု ပပျုလုပ်နိငုသ်ည်။ ဆက ောင််းက်ူးဆပပောင််းပခင််း ိငုရ်ော 

 ခ က် လက်မ ော်းကိ ုဤဆနရောတွင ်ဖတ်ရှုနိငုသ်ည်။ 

 

ဆမ်း- ကျွန်ိုပ်က ို အဖခာ်းဆက ာင််းတစ်ဆက ာင််းသ ို   ဆဖပာင််းလ သတမ် တလ် ိုကဆ်သာ်လည််း လကရ်  ဆက ာင််းတငွသ်ာ 

 ကဆ်နလ ိုသည်  ိုလျှငဆ်ရာ။ ဆပဖ- သင  ်ဆနပဖင  ်လက်ရှဆိက ောင််းတငွ ် က်ဆနနိငုရ်န ်

ဆက ောင််းဆပပောင််းခွင ဆ်တောင််း ိုနိငုပ်ပီ်း ဆက ောင််းဝင ်  မှုဆပေါ်မူတည်လ က်   ်ုးပဖတ်ခ က်ခ ပါမည်။ CMS သည် 

ရပ်ရွောဝန််းက င ်လိုက် ဆက ောင််းတက်ရန ်သတ်မှတ်ဇုနန်ယ်ဆပမမ ော်း စော်း ထစီနစ်တစ်ခု ဆပေါ်  ဆပခပပျုသည ် 

ဆနရောစ ုမ ှဆက ောင််းသော်းမ ော်းကို စုစည််းဆခေါ်ယူထော်းဆသောဆက ောင််း မ ိျု်း (cmschoice.org) ကိုလည််း 

စီစဉကမ််းလှမ််းဆပ်းပါသည်။ 

 

သင  ်ဆနပဖင  ်လက်ရှိဆက ောင််းနငှ  ် က်နယ်ွမှုရှိဆနပပီ်းပဖစ်ဆသောဆ ကောင  ်ဆက ောင််းဆပပောင််းရပခင််းမှော 

 လွနခ်က်ခ နိငုဆ် ကောင််း ကျွန်ပ်ုတုိ   နော်းလည်ပါသည်။ ဆက ောင််း သစ်ကိ ုသင ် ခွင  ်ဆရ်းဆပ်းလိမ ်မည်ဟု 

ကျွန်ပ်ုတုိ  ဆမျှေ်ာလင ပ်ါသည်။ သင က်ဆလ်း ဆနပဖင  ် သစ်သတ်မှတ်လိုက်ဆသောဆက ောင််းကိ ုရပ်ကွက် တငွ််းမ ှ

သူငယ်ခ င််းမ ော်းနငှ  ်တူ တက်ဆရောက်ရနိငုဆ်ပခရှိရော  က်ူး ဆပပောင််းကို  တူတကွလုပ်ဆ ောငန်ိငုပ်ါမည်။ 

ကူ်းဆပပောင််းမှု ပုိမိုလွယက်ူဆစရန ်ကျွန်ပ်ုတုိ    ဆကောင််း  ု်းလုပ်ဆ ောငဆ်ပ်းမည်ပဖစ်ပပီ်း ဆက ောင််း သစ်သို   

လောဆရောက်လည်ပတရ်န၊် ဆက ောင််း ုပ်နငှ  ် ရောမ ော်းကိ ုလောဆရောက်ဆတွွေ့  ရုန ်သင ကုိ် တိုက်တွန််းလိုပါသည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်မ ာ်း၏ ဆက ာင််းတကခ်  န်နာရီန င  ်ဆခါင််းဆလာင််းထ ို်းသည  ်အခ  နဇ်ယာ်းက 

မည်သ ို  ဖြစ်မည်နည််း။ 

ဆပဖ- သယ်ယူပုိ  ဆ ောငဆ်ရ်းဌောနက ဆခါင််းဆလောင််းထိ်ုးမည  ် ခ ိနဇ်ယော်းကိ ုကက်ီး ကပ်ဆရ်းမ ်း၏ 

 တည်ပပျုခ က်နငှ  ်တူ   ်ုးပဖတ်ပါမည်။ ပ ုမှန ်ော်းပဖင  ် သစ်စတငမ်ည  ်စောသငန်စှ် တွက် 

ဆက ောင််းဆရွ်းခ ယ်ဆလျှောက်ထော်းမှုကောလမတိငုမ်ီတွင ်၎င််းကိုဆရ်း ွ ပပျုစုပါသည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်ဆတအွတကွ ်ဆက ာင််းအိုပ်န    ရာဆတကွ ဘယသ်ဆူတဖွြစမ်လ ။ 

ဆပဖ-   ်ုးပဖတ်ခ က်မခ ရဆသ်းပါ၊ ဆနဦွ်းရောသတီွင ်  ု်းပဖတပ်ါမည်။  ခ ိျုွေ့ ရောမ ော်းမှော သက်ဆရောက်မှုရှိဆသော 

ဆက ောင််းမ ော်းမှ ပဖစ်နိငုဆ်သောလ်ည််း  တု် ဖွ ွေ့စည််းမ ဉ်းP-ASG/Rတွင ်ကန  သ်တ်ခ က်တစ်ရပ် ခ မှတ်ထော်းသည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်မ ာ်းတငွ ်သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းန င  ်အစီအစဉ်ဆရ်း ွ မှု မည်သ ို  ရ  မည်နည််း။ 

ဆပဖ- ထိ ုတကွ ်  ်ုးပဖတ်ခ က်မ ော်းမခ ရဆသ်း   ဆတောင််း ိုမှုနငှ  ်နယ်ဆပမ တငွ််း  ပခော်း စ ီစဉမ ော်း ဆပေါ် 

မူတည်လ က ်ပ ုမှန ်ော်းပဖင  ်  ု်းပဖတ်ပါသည်။  စီ မ ဆရ်း ွ ဆရ်းဌောနသို   သင စိ်တ်ကူ်းမ ော်းကုိ 

 က်သွယ်ဆပပောပပရန ်ဖိတ်ဆခေါ်ထော်းပါသည်- planning@cms.k12.nc.us. 

https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/Pages/RequestforReassignmentTransfer.aspx
https://cmschoice.org/
http://go.boarddocs.com/nc/cmsnc/Board.nsf/goto?open&id=CFQJBL4C67BB
mailto:planning@cms.k12.nc.us


 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်ဆတရွ   နာမည်ဆတကွ ဘာဆတလွ ။ 

ဆပဖ- ဆက ောင််းမ ော်းကို  မည်ဆပ်းရန ်  ်ုးပဖတ်ခ က်မ ော်း ော်း  က်သွယ်ဆပပော ိုဆရ်း မူဝါဒမ ော်းနငှ  ်

လမ််းညွှနခ် က်မ ော်း (cms.k12.nc.us) နငှ  ်ညီ ခ မှတ်ပါသည်။ 

 

ဆမ်း- ဆက ာင််းအသစ်မ ာ်းတငွ ်မူကက ြိုအတန််း ြွင လ် စ်မ ာလာ်း။ 

ဆပဖ- မူကကိျု တန််းဖွင ဆ်ပ်းရန ်ကျွန်ပ်ုတုိ  ရည်မှန််းထော်းဆသောလ်ည််း ဆက ောင််းဝင ်  ပမောဏ ဆပေါ်မူတည်လ က ်

  ု်းပဖတ်မည်ပဖစ်ပပီ်း ဆနဦွ်းရောသတီွင ်ဆ ကညောပါမည်။ 

 

ဆမ်း- နယဆ်ဖမအတငွ််း ြွ ွံ့ ဖြ ြို်းတ ို်းတကမ်ှုအသစ်မ ာ်းက ို သင ်မည်သ ို   တကွခ် ကမ် တသ်ာ်းဆနသနည််း။ 

ဆပဖ- လူဆန မိ်ရောသစ် ဆ ောက်လုပ်မှုမ ော်းကိ ုကျွန်ပ်ုတုိ   ဆစောင  ်ကည ်မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း 

ဆက ောင််းတစ်ဆက ောင််းခ င််းစီသို   ဆရောက်ရှိလောနိငုသ်ည  ်ဆက ောင််းသော်းသစ် ဆရ တကွ်ကုိ ခန  မှ်န််းပါသည်။ 

  ိုပါဖွ ွေ့ ပဖိျု်းတို်းတက်မှု သစ်မ ော်းကိ ုမှတသ်ော်းလ က ်ဆက ောင််း ပ်နှ မှု ခန  မှ်န််းခ က်မ ော်းကုိ ပပျုလုပ်ပါသည်။ 

 
 

သင တွ်င ်ထပ်ဆ ောင််းဆမ်းခွန််းမ ော်း သို  မဟတု ်စိတက်ူ်းမ ော်းရှိပါက planning@cms.k12.nc.usမှတစ် င  ်

 စီ မ ဆရ်း ွ ဆရ်းဌောနသို    က်သွယ်ဆပ်းပါရန။် 

https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
https://www.cms.k12.nc.us/communications/Pages/policyFF-R.aspx
mailto:planning@cms.k12.nc.us

