
 
 

សូមគោរពជូនក្រមុក្រួសារ District 51 Families, 

 

ឱកាសដារ់ពារយគសន ើស ុំចូលគរៀនសាលា School of Choice សក្ាប់ឆ្ន ុំសិរា 2020-2021 នឹងចាប់គ ត្ ើមគៅគា៉ោ ង 10 

ព្រឹកនៅថ្ងៃចន្ទ  ទី 9 ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2020។ ក្រមុក្រួសារអាចដារ់ពារយគលើគរហទុំព័រ៖ 

www.d51schools.org/schoolofchoice រហូតដល់គា៉ោ ង 4 លាា ច គៅថ្ងាស ក្រ ទ ី27 ខែមីនា ឆ្ន ុំ 2020។ 

កាលបរគិចេទគលើរម នគៅថ្ងាទី 2 ខែមីនា ក្តវូបានគលើរគៅថ្ងាទី 9 ខែមីនាវញិ 

គដើមបីអាចគ វ្ ើការពិភារាពីការផ្លា ស់បត រូក្ពុំ ខដនតុំបន់ Fruita គៅម នរយៈគពលថ្នការដារ់គសន ើស ុំចូលគរៀន School of 

Choice ចាប់គ ត្ ើម។ 

 

គោលនគោបាយJCA/JFBB និងបទបញ្ញតត ិរបស់រណៈរមមការអប់រំ JCA/JFBB-R ខចងថា 

គ ោះបីជារណៈរមមការអប់រំោុំក្ទរុំនិតរបស់សា និង 

គ វ្ ើការសគក្មចគដាយខ ែ្រគលើចុំនួនសិសសខដលរស់គៅរន ុងតុំបន់ក្បជាពលរដឋរស់គៅរ៏គដាយ 

ឪព រាត យ/អាណាពាបាលរបស់សិសសអាចដារ់ពារយស ុំចូលគរៀនសាលា School of Choice 

ឬដារ់ពារយគសន ើស ុំគ េ្រសាលាគដើមបីគរៀនគៅសាលាគៅខាងគក្ៅក្ពុំ ខដនវតតានគទៀង ត់របស់សិសស។ សាលា School of 

Choice មិនអន វតតចុំគពាោះសាលា ឬ រមម វ ិ្ ី ខដលានដុំគណើរការដារ់ពារយដាច់ខែរពីោន ខដលរមួាន  

 សាលា Dual Immersion Academy 

 សាលា New Emerson Elementary 

 សាលា Independence Academy 

 សាលា Juniper Ridge Community School  

 សាលា Mesa Valley Community School 

 រមម វ ិ្ ីក្បរួតក្បខជង (Challenge Program) គៅសាលា East Middle School 

 រមម វ ិ្ ី International Baccalaureate Programme គៅវទិាល័យ Palisade 

 វវទិាល័យ R5។  

ពារយ ុំងអស់នឹងក្តូវបានគបាោះក្ារត់សាា ល់គពលគវលា 

គហើយរខនាងនឹងក្តូវបាន ត្ល់ជូនគដាយខ ែ្រគលើការានរខនាងទុំគនរគៅសាលាខដលគសន ើស ុំរន ុងថាន រ់ខដលបានគសន ើស ុំ 

បនាេ ប់ពីបានច ោះគ ម្ ោះចូលគរៀនសក្ាប់សិសសគៅរន ុងតុំបន់វតតានខដលបានរុំណត់។ សូមរត់សាា ល់ថា 

មគ្ាបាយគ វ្ ើដុំគណើរ មិន្ ក្តូវបាន ត្ល់ជូនសក្ាប់សិសសខដលចូលគរៀនសាលាSchool of Choice។  

 

ការដារ់ពារយចូលគរៀនសាលា School of Choice 

1. គដើមបីបុំគពញពារយស ុំគរៀនសាលាSchool of Choice សូមចូលគៅកាន់គរហទុំព័រ៖ 

www.d51schools.org/schoolofchoice។ ចាប់គ ត្ ើម ត្ល់ពារយចាប់ពីគា៉ោ ង 10 ក្ពឹរ គៅថ្ងាចនេ  ទ ី9 ខែមីនា ឆ្ន ុំ 

2020 គហើយក្តវូដារ់ពារយាមក្បព័នធ  ParentVUE ជាទក្មង់គអែិចក្តនូិចប៉ោ គណាណ ោះ។  

 គបើអនរានរណនី ParentVUE សូមចូលគក្បើផ្លេ ុំងវ ើនដូ School of Choice 

គដើមបីបញ្ជា រ់ពីសិទធ ិគក្បើក្បាស់របស់អនរ។ 

 គបើអនរច ោះគ ម្ ោះឲ្យសិសសរន ុងសាលា District 51 ប៉ោ ខនត  មិនានរណនី ParentVUE 

សូមអគញ្ា ើញគៅកាន់សាលារបស់សិសសអនរ គហើយគសន ើស ុំឲ្យសាលាគនោះជួយអនរបគងក ើតរណនីមួយ។ 

 គបើអនរជាឪព រាត យ/អាណាពាបាលរបស់រ ារខដលមិនខដលច ោះគ ម្ ោះឲ្យចូលគរៀនរន ុងសាលា District 

51 ឬគៅរន ុងរមម វ ិ្ ីរ ារដាឋ ន D51 ប៉ោ ខនតចង់ដារ់ពារយគសន ើស ុំគរៀនសាលាSchool of Choice 

http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf
http://www.d51schools.org/schoolofchoice


 
 

អនរនឹងអាចបគងក ើតរណនីមួយចាប់ពីថ្ងាទី 28 ខែរ មភៈ ឆ្ន ុំ 2020 ។ 

សូមច ចគៅទីគនោះគដើមបីចូលគៅកាន់ ParentVUE គហើយបគងក ើតរណនី។  

2. ទទួលបានពារយសាលា School of Choice គដាយច ចគលើប ូត ងខដលសថ ិតគៅបាតទុំព័រ៖ 

www.d51schools.org/schoolofchoice (ានគៅថ្ងាទី 9 ខែមីនា គវលាគា៉ោ ង 10 ក្ពឹរ) 

3. បុំគពញពារយ គហើយដារ់ពារយ។ ពារយ ុំងអស់នឹងក្តវូបានច ោះកាលបរគិចេទ 

និងគពលគវលាគៅគពលដារ់ពារយាមទក្មង់គអែិចក្តនូិច។  

4. ក្រប់សិសស ុំងអស់ខដលចង់ចូលគរៀនសាលាគៅគក្ៅតុំបន់សក្ាប់ឆ្ន ុំសិរា 2020-2021 ក្តូវដារ់ពារយSchool 

of Choice ព្រសិន្នរើសិសសររូនន្េះមិន្កាំរុងរន្តនរៀន្នៅសាលាដខដល ខដលសាលា School of Choice 

ព្រវូបាន្ផ្តល់ជូន្កាលរីឆ្ន ាំមុន្ ន ើយមាន្កខន្ែងទាំនន្រ។ គបើសិសសរបស់អនរគែើងថាន រ់ (ពីថាន រ់បឋមសិរា 

គៅ អន វទិាល័យ ឬពីអន វទិាល័យគៅវទិាល័យ)គហើយចង់ចូលគរៀនសាលាបឋមសិរាគៅសាលា School of 

Choice ចាុំបាច់ក្តូវដារ់ពារយ។  

5. គបើអនរមិនានលទធភាពគក្បើក្បាស់អ ីនគ្ើណិត 

សូមគៅកាន់ការោិល័យសាលារបស់សិសសអនរគៅរន ុងគា៉ោ ងគរៀនសាលាគដើមបីបុំគពញពារយ។  

គៅគពលទទួលបានពារយគហើយ បញ្ា ីរងចាុំាមលុំដាប់អាទិភាពក្តូវបានបគងក ើតគែើងសក្ាប់សាលានីមួយៗ។ 

ការររបានរខនាងសាលា School of Choice អាក្ស័យគលើរខនាងទុំគនរ និងកាលបរគិចេទ 

ក្ពម ុំងគពលគវលាដារ់ពារយ។ សាលានីមួយៗគៅរន ុងសាលា District 51 

បានបញ្ជា រ់សមតថភាពសក្ាប់សាលា ុំងមូល រក្មិតថាន រ់នីមួយៗ និងសក្ាប់រមម វ ិ្ ីគៅសាលាគនាោះ។ 

គហត ដូគចនោះគហើយ សាលាមួយអាចានរខនាងទុំគនរគៅរក្មិតថាន រ់មួយ ឬ រមម វ ិ្ ីមួយ 

ប៉ោ ខនតអាចមិនានសក្ាប់រក្មិត ឬ រមម វ ិ្ ីដថ្ទគទៀត។  

បនាេ ប់ពីកាលរុំណត់គៅថ្ងាទ ី27 ខែមីនា ឆ្ន ុំ 2020 

នាយរសាលានឹងជូនដុំណឹងដល់ឪព រាត យ/អាណាពាបាលាមរយៈអ ីគម៉ោលអុំពីការបដិគស្ ឬ 

ទទួលយរពារយរបស់ពួរគរ។ អ ីគម៉ោល ុំងអស់នឹងក្តូវបានគ្ញើគៅគៅថ្ងាទី 10 ខែ គមសា ឆ្ន ុំ 2020។ 

ក្បសិនគបើឪព រាត យ/អាណាពាបាលបានទទួលគសចរត ីជូនដុំណឹងពីការទទួលយរាមការគសន ើស ុំគហើយ 

ពួរគរក្តវូច ោះហតថគលខា និងគ្ញើក្តែប់មរវញិនូវលិែិតសនាមិនឲ្យគលើសពីថ្ងាទី 30 ខែគមសា ឆ្ន ុំ 2020 

គដើមបីទទួលយរឲ្យចូលគរៀនរន ុងសាលា School of Choice។  

បនាេ ប់ពីរយៈគពលថ្នការដារ់គសន ើស ុំចូលគរៀនសាលាSchool of Choice 

ឪព រាត យ/អាណាពាបាលអាចដារ់ពារយគសន ើស ុំគ េ្រសាលាដូចខដលានខចងគៅរន ុងគោលនគោបាយ 

JCA/JFBB និងបទបញ្ញតត ិរបស់រណៈរមមការអប់រំ JACA/JFBB-R។  

ក្បសិនគបើអនរានសុំណួរណាមួយ សូម រ់ទង Jo Pifer ាមគលែទូរស័ពេ  970-254-5323។ 

សូមអររ ណ 

 

Mesa County Valley School District 51 

https://vue.d51schools.org/PXP2_OEN_Create_Account_Privacy_Parent.aspx
http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf

