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ခ်စ္လစွ ြာေသ ြာ မိဘ မ်ြာ်ား၊ 
 

အ နလ္ ိိုင္်ားျဖင့္  ေက ်ြာင်္ားအ ပျ္ခင္်ားက ိို ဇူလ ိိုင ္၅၊ ၂၀၁၆ တ  င္ ဖ င့္လ ွစ္ပါေတ ြာ့မည္! မဘိမ်ြာ်ားအြာ်ားလ ံို်ားသည ္ေက်ြာင်္ားႏွစမ္စမ ီ
သတူ ိို ့၏ကေလ်ားမ်ြာ်ားက ိို ေက်ြာင်္ားအပရ္န ္လ ိိုအပပ္ါသည။္ မိဘ မ်ြာ်ားသ ည ္မိဘ မိုခ္ဝ (parent portal) စြာရင္်ားထတဲ  င္ 
သတူ ိို  ့အတ  က ္သ ီ်ားသ န ့္ျပဳလ ိုပ္ေပ်ားထ ြာ်ားေသ ြာ  ေက ်ြာင္်ားအပ္ရနအ္တ  က ္က  န္ပ််ဴတ ြာလ င့္ခ္ (link) က ိို 
အသ ံို်ားျပဳ ႏိိုင္မည္ျဖစသ္ ည္။ မိုခ္ဝက ိို  ျမန္ျမနဖ္ င့္လ ွစ္အသ ံို်ားျပဳႏိိုင္ရနအ္တ  က ္ဤက  န္ပ််ဴတ ြာ လ င့္ခ္ က ိို သ င့္က  န္ပ််ဴတ ြာတ  င္ 
မွတသ္ ြာ်ား (bookmark) ထ ြာ်ားပါ။ စက ြာ်ားဝကွ ္(password) က ိို ျပန္ျပင္ႏိိုင္သ ည့္ လ ိုပ္ေဆ ြာင္ပံိုမ်ြာ်ားက ိို ၾက ည့္႐ွုွိုရန္ 
ေက ််ားဇူ်ားျပဳ၍ ဤေနရြာတ  င္ တ  င္ ႏွိပ္ပါ။ 
 

၁၆-၁၇ ေက ်ြာင်္ားႏွစ္အတ  က ္ဒီအ မ္ပအီက ္စ္  ေက ်ြာင္်ားတ  င္ သ င့္မိသ ြာ်ားစိုဝင ္ေက်ြာင်္ားသြာ်ားသစ ္တ စ္္ီ်ားက ိို  
ေက ်ြာင်္ားအပ္လ ိိုပါက ေက ်ြာင်္ားအ ပ္ရနအ္တ  က ္  ေဖြာင္မ်ြာ်ားက ိို ျဖည့္စ က ္ရန္  ေက ််ားဇူ်ား ျပဳ၍ ဤေနရြာတ  င္ ႏွိပ္ပါ။ 
ထ ိိုသ ိို  ့ျဖည့္စ က္ျခင္်ားျဖင္ ့သ င၏္ေက ်ြာင္်ားသ ြာ်ားအသ စလ္ ည္်ား အ နလ္ ိိုင္်ားျဖင့္ေက ်ြာင်္ားအ ပျ္ခင္်ားေလ ွ် ြာက ္လ ႊြာတ  င္ 
ပါဝငပ္ါလ ိမ့္မည္။ 
 

မိဘ မ်ြာ်ားသ ည ္အ နလ္ ိိုင္်ားေက ်ြာင္်ားအ ပျ္ ခင္်ားက ိို အိမ၌္  ျပဳလ ိုပႏ္ိိုင္သ ည၊္ ေႏ ရြာသအီေတြာအတ  င်္ား သင့္ကေလ်ား၏ေက်ြာင်္ား၌ 
ျပဳလ ိုပႏိ္ိုငသ္ည၊္ သ ိို ့မဟ ိုတ ္အငတ္ ြာနက ္သ ံို်ားလ ိိုရသည့္ မည္သ ည့္ေနရြာ၌ မဆ ိို ျပဳလ ိုပႏ္ိိုင္ပါသ ည္။ ထ ိို ့အျ ပင ္
ဒီအ မ္ပအီက ္စ ္(DMPS) သည ္အ ိိုကအ္ိိုဝါျပညန္ယပ္ ဲေတြ္ာ (IOWA STATE FAIR) ၏ အစ ္ဂရစဲတင ္(East Grandstand) 
အေဆ ြာကအ္္်ီားတ  င ္တ ဲတစလ္ ံို်ားျပဳ လ ိုပထ္ ြာ်ားမည္ျဖစၿ္ပီ်ား ပ ဲက ်င္်ားပခ်ိနတ္ စ္ေလ ွ်ြာကလ္ ံို်ား မနက ္၉ နြာရီမွ ည ၉ နြာရအီထ ိ
ေက ်ြာင်္ားအပ္ျခင္်ားအတ  က ္ကညူီေပ်ားမည့္ ဝနထ္ မ္်ားမ်ြာ်ား႐ိွွုပါလ ိမ့္မည္။ 
 

မူလတ န္်ားေက ်ြာင္်ား၊ အလယတ္ န္်ားေက ်ြာင္်ားႏွင့္ အထကတ္န္်ားေက်ြာင္်ားမ်ြာ်ားအတ  က ္ ေက်ြာင္်ားအ ပႏိ္ိုင္မည့္ရက ္စ ဲမ်ြာ်ားက ိို 
က ၽ ႏ္ိုပ္တ ိို  ့၏ဝက ္ဘဆ္ ိိုဒ္တ  င္႐ွွုြာေ တ   ့ႏိိုင္ပါသ ည၊္ အေသ်ားစိတ ္ၾက ည့္ရန္အတ  က ္ဤေနရြာတ င ္ႏွိပ္ပါ။ 
 

သ င့္က ေလ ်ား၏ေနရပလ္ ိပ္စြာက ိို အတည္ျပဳႏိိုင္ရ န္ ဓြာတ္ပံိုပါသ ည့္ တ ရြာ်ားဝငမ္ွတ ္ပံိုတ ငတ္ စ္ခိုႏွင့္ လ ိပ္စြာပါသ ည့္  
ေနြာကထ္ ပ ္စြာတစ္ေစြာငက္ ိို ေပ်ားအပ္ရနလ္ ိိုအပ္ပါလ ိမ့္မည္။ (က န္  ့သ တမ္ထ ြာ်ားေသ ြ္ာလ ည္်ား) လက ္ခံႏိိုင္သ ည့္ 
စြာ႐ွု က ္စြာတမ္်ားမ်ြာ်ား မွြာ၊ မၾကြာေသ်ားမီက ရေသြာ မီ်ားခေရခေတ ြာင္်ားခံလ ႊြာ၊ လက ္႐ိွွု က ြာ်ား၏မွတ ္ပံိုတ င္စြာရင္်ား၊ 
မၾက ြာမကီ ရထ ြာ်ားေသြာ DHS မွစြာမ်ြာ်ား၊ လက ္မွတထ္ ိို်ားထ ြာ်ားေသ ြာ အိမဌ္ြာစြာခ်ဳပ ္သ ိို ့မဟ ိုတ ္သ င့္အိမ္ ႐ွုွငထ္ ံမွ ေထြာက ္ခံစြာ 
တ ိို  ့ျဖစ္သ ည။္ 
 

ျပည္ေထ ြာက ္စိုအစိို်ားရထမံ ွရန္ပံိုေင ရရန္ ဒီအ မ္ပအီကစ္ ္သ ည ္ ေက ်ြာင္်ားအပ္ခ် ိန၌္ မိသ ြာ်ားစိုဝင္ေင ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ 
အခ်က ္အလက ္မ်ြာ်ား က ိို ေက ြာကယ္ ူပါသ ည္။ ဤအခ်ကအ္လက ္မ်ြာ်ားက ိို ဒီအမ္ပီအက ္စမ္ွ မည္သ ည့္အတ  က ္ေၾက ြာင့္  
ေက ြာကယ္ ူရေၾက ြာင္်ားႏွင့္ပတသ္က ္၍ ပိိုမိုိသ ိ႐ိွွုလ ိိုပါက ဤေနရြာတ င ္ႏွိပ္ပါ။ 
 
ေက ််ားဇူ်ားတ င္ပါသ ည!္ 

https://sis.dmps.k12.ia.us/campus/portal/desmoines.jsp
http://www.dmschools.org/infinite-campus-studentparent-portal/parent-portal-password-reset/
https://fs8.formsite.com/DMPSchools/EP/index.html
http://www.dmschools.org/news_release/online-registration-help-for-middle-and-high-school-families/

