ဆပဳရန္ိုးအာိုး းကယ္ဒအီ းထက္တပဳရန္ိုးေက ာင္ိုး
းတပဳရန္ိုး 9-12 တ႔းတခက္ းသံိုးျ သည္္
ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုးးစီးစစဥ္
ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္။ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ဇခပဳရန့္ 3 ရက္အွ 28 ရက္ထ ။ ပဳရနံပဳရနက္ 8:30 အွ အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30 ထ
ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္ းအည္စာရင္ိုးးာိုး ေပဳရနာက္ဆံိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးရအည္္ရက္အွာ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ေအ့ 1 ရက္ေပဳရန႔ျဖစ္ ါသည္
ဇူ့င့္ ဆက္ရွင္ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ဇူ့င့္ 1 ရက္အွ 26 ရက္ထ ။ ပဳရနံပဳရနက္ 8:30 အွ အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30
ထ
ဇူ့င့္ ဆက္ရွင္ းအည္စာရင္ိုးးာိုး ေပဳရနာက္ဆံိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးရအည္္ရက္အွာ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ေအ့ 31 ရက္ေပဳရန႔ျဖစ္ ါသည္
ဇူ့င့္ 4 ရက္ သ႔အဟတ္ 5 ရက္တခင္ ေက ာင္ိုးခ ပဳရန္အရွ ါ
စဦိုးစာိုးေ ိုး းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသခင္ိုးအႈက MPS ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးးာိုး ေ ိုးး ္အည္ ျဖစ္သည္။ ယခေ့ွ ာက့္လာက သင္႔ကေ့ိုး၏
ဆရာ/ဆရာအ သ႔အဟတ္ ့က္ရွတက္ ေရာက္ေပဳရနသည္္ MPS ေက ာင္ိုးထံသ႔ းျအပဳရန္ဆိုးံ ေ ိုး ႔ ါ။
ေအိုးခခပဳရန္ိုးအ ာိုးေအိုးျအပဳရန္ိုး့ ါက ေက ိုးဇူိုးျ းဇူးျပဳ၍ (414) 475-8565 ကဖပဳရန္ိုးေခေခၚ ဆ ါ။

ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ သတင္ိုးးခ က္း့က္ – ေက ိုးဇိုးူ ျ ပ ိုးီ ရင္္ထတ္ ါ
းအည္း့ယ္စာ

းအည္ေပဳရနာက္ဆိုးံ စာ့ံိုး

းအည္ေရွ႕ဆံိုးစာ့ံိုး

MPS ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ ID

က ာိုး/အ □ က ာိုး □ အ

ေပဳရနရ ့
္
စ
္ ာ

ပအ ႕

းအ္ဖပဳရန္ိုး

ေအခိုးသကကရာဇ္ (့/ရက္/ားႏွစ)္ _____ / ______ / ______

့ံိုး
စာ ႔ကဒ္

့ူအ ိုး (သက္ဆင္သည္ကေရခိုး ါ): □ းေအရကပဳရန္ းင္ဒိုးီ ယပဳရန္ိုး သ႔အဟတ္ း့က္စကာ ေဒသခံ □ ေးိုးရပဳရန
ွ ္ိုး □ ့ူအည္ိုး
သ႔အဟတ္ းာဖရကပဳရန္ းေအရကပဳရန္
□ ဟစ္စ ပဳရန္ိုးပဳရနစ္ □ ဟာေဝယံေဒသခံ သ႔အဟတ္ းျခာိုး စဖတ္ ကၽခပဳရန္ိုးားႏင္ငံ သာိုး □ ့ူျဖဴ
2019 ခားႏွစ္ ေအ့ တခင္ ေရာက္ရအည္
ွ
္းတပဳရန္ိုး-□ 9 □ 10 □ 11 □

့က္ရတက္
ွ
ေရာက္ေပဳရနသည္္ေက ာင္ိုး

12

ေဆိုးဘက္ဆင္ရာ သတင္ိုးးခ က္း့က္
ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ၏ ဆရာဝပဳရန္

ေဆိုးခပဳရန္ိုး းအည္/ဖပဳရန္ိုး

ဓာတ္အတည္္အႈရွ ါသ့ာိုး □ ရွ ါသည္ □ အရွ ါ

ေဖာ္ျ

ါ-

းသက္းားႏရာယ္စိုးရအ္စရာရွ ါသ့ာိုး □ ရွ ါသည္ □ အရွ ါ
းျခာိုးေသာ က ပဳရန္ိုးအာေရိုး းခ က္အ ာိုး
ေက ာင္ိုးသ႔ ယူေဆာင္သခာိုးရသည္္ ေဆိုးအ ာိုး ရွ ါသ့ာိုး။ ရွ ါသည္ □ အရွ ါ

ေက ာင္ိုးသာိုး/သူးေပဳရနျဖင္္ ေဆိုးကသရပဳရန္ ့း ္ ါက ေဆိုးကသျခင္ိုးက ေထာက္ ံ႔ေ ိုးထာိုးျခင္ိုး ရွ/အရွ ားႏွင္ းဆ ါ ေဆိုးကသအႈ
ခခင္ျ ခ က္ ေ့ွ ာက့္လာက ေက ာင္ိုးရံိုးခပဳရန္ိုးတခင္ ထာိုးရွထာိုးျခင္ိုးရွ/အရွ တ႔က စစ္ေဆိုး ရပဳရန္ ကၽခားႏ္ ္းေပဳရနျဖင္္ စဥ ဒးရ တာဝပဳရန္ရသည္
ွ
က
ပဳရနာိုး့ည္ သေဘာေ ါက္ ါသည္။ (ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ၏ ဆရာဝပဳရန္က ခခင္ျ ထာိုး ါက EpiPen က ေပဳရန႔စစဥ္ ေ ိုးး ္ားႏင္ ါသည္။) သင္္းေပဳရနျဖင္္
တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္ အတဴ – ELO ရံိုး

းဝါေရာင္အတဴ – ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
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းဆ ါေ့ွ ာက့္လာက MPS ဝက္ဘ္ဆဒ္ တခင့္ည္ိုးေကာင္ိုး သ႔အဟတ္ သင္႔ကေ့ိုး၏ ေက ာင္ိုးတခင့္ည္ိုးေကာင္ိုး ရယူားႏင္ ါသည္။

ခခင္ျ ခ က္ေဖာ္ျ ျခင္ိုးားႏင
ွ ္ တာဝပဳရန္ထတ္ျ ပဳရန္ျခင္ိုး

ခခင္ျ ခ က္- းထက္ေဖာ္ျ

ါ းအည္ရွေက ာင္ိုးသာိုး/သူ၏ အဘ/း ္ထပဳရန္ိုးသူးေပဳရနျဖင္္ ေဒသတခင္ိုး သတင္ိုးအီဒီယာာ၊ ျ ည္တခင္ိုး သတင္ိုးအီဒီယာ

ားႏွင္/သ႔အဟတ္ အီဝါိုးကီိုး းစိုးရေက ာင္ိုးအ ာိုးားႏွင္ ါတပဳရနာျဖစ္ေသာ းက ိုးးျအတ္အယူ သည္္ းဖခ႔း
်ဲ စည္ိုးအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ အီဝါိုးကီိုး းစိုးရေက ာင္ိုး
အ ာိုးတင
ခ ္ ေက ာင္ိုးသာိုး/ သူအ ာိုးးာိုး ဗီဒီယရက္ကူိုးျခင္ိုးာ၊ အွတ္တအ္ိုးဓာတ္ ံ ရက္ကူိုးျခင္ိုး ားႏွင္/သ႔အဟတ္ းင္တာဗ ဴိုးျခင္ိုး
စသည္တ႔က ေဆာင္ရခက္ခခင္ ေတာင္ိုးဆျခင္ိုးအ ာိုး ရွသည္က ပဳရနာိုး့ည္သေဘာေ ါက္ ါသည္။ ယခေ့ွ ာက့္လာတခင္
့က္အွတ္ေရိုးထိုးျခင္ိုးးာိုးျဖင္္ ကၽခားႏ္ ္ကေ့ိုး၏ ါဝင့္ႈ ္ရွာိုးအႈးတခက္ MPS းာိုး ခခင္ျ သည္ဟ းဓ ၸါယ္ရသည္က ပဳရနာိုး့ည္
သေဘာေ ါက္ ါသည္။

သတင္ိုးထတ္ျ ပဳရန္ခ က္- ယခသတင္ိုးထတ္ျ ပဳရန္ခ က္က ့က္အွတ္ေရိုးထိုးျခင္ိုးးာိုးျဖင္္ ကၽခားႏ္ တ
္ ႔၏ ရ ္ ံအ ာိုးာ၊ ဆ့က္အ ာိုးာ၊ ဒီဂ စ္တယ္
ဓာတ္ ံအ ာိုး သ႔အဟတ္ ကၽခားႏ္ ္ားႏွင္ ကၽခားႏ္ ္ ကေ့ိုးတ႔၏ းျခာိုးေသာ ံတူအ ာိုး သ႔အဟတ္ ကၽခားႏ္ ္သ႔အဟတ္ ကၽခားႏ္ ္၏ ကေ့ိုး င္ဆင္ေသာ
းသံိုးးေဆာင္အ ာိုး စသည္တ႔က ျ ့ ္ရပဳရန္ သ႔အဟတ္ းသံိုးျ ရပဳရန္ာ၊ ရက္ကူိုးပ ီိုးျဖစ္ေသာ ရ ္ အ
ံ ာိုးာ၊ ဆ့က္အ ာိုးာ၊ သ႔အဟတ္
ပဳရနစ္ပဳရနာေၾကိုး ေ ိုးေဆာင္ရပဳရန္အ့သည္္ ရက္ကူိုးထတ့္လင္အႈအ ာိုးာ၊ ျဖပဳရန္႔ေဝျခင္ိုးအ ာိုးာ၊ ဝက္ဘ္ဆဒ္ေ ေခၚတင္ျခင္ိုးအ ာိုး သ႔အဟတ္ အီဝါိုးကီိုး
းစိုးရ ေက ာင္ိုးအ ာိုး၏ းခပဳရန္ိုးကကားႏွင္ ့ ္ငပဳရန္ိုးသေဘာတရာိုးအ ာိုးားႏွင္ ဆက္စ ္ေပဳရန သည္္ ရင္္ထတ္ထာိုးေသာ းျခာိုး းီ့က္ထေရာပဳရနစ္
းသံိုးးေဆာင္အ ာိုး က းသံိုးျ ျခင္ိုး စသည္တ႔က ခခင္ျ သည္ဟ းဓ ၸါယ္ရသည္က ပဳရနာိုး့ည္ သေဘာေ ါက္ ါသည္။
ယခက်ဲ႔သ႔ ့က္အွတ္ေရိုးထိုးျခင္ိုးးာိုးျဖင္္ ဓာတ္ ံအ ာိုး သ႔အဟတ္ းျခာိုး ေသာ ရ
ံ ္အ ာိုးက းသံိုးျ ျခင္ိုးေၾကာင္္ ျဖစ္ေ ေခၚ့ာသည္္ းပဳရနာဂတ္
ေတာင္ိုးဆအႈအ ာိုးးတခက္ MPS ားႏွင္ ၎၏ ဒါရက္တာအ ာိုးာ၊ းရာရွအ ာိုးာ၊ ဝပဳရန္ထအ္ိုးအ ာိုး ားႏွင္ ေးိုးဂ င္္အ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ စဥ ေဒးရ တာဝပဳရန္ရွအည္
အဟတ္သည္က့ည္ိုး ကၽခားႏ္ ္ားႏင
ွ ္ကၽခားႏ္ ္၏ကေ့ိုးကယ္စာိုး ပဳရနာိုး့ည္သေဘာ ေ ါက္ ါသည္။
ယခေ့ွ ာက့္လားေပဳရနျဖင္္ ဆပဳရန္ိုးအာိုး းစီးစစဥ္တစ္ေ့ွ ာက့္ိုးံ းတခက္ းက ံ ိုးဝင္အည္ျဖစ္ပ ီိုး အဘ/စဥ ေဒးရတာဝပဳရန္ယူထာိုးေသာ
း ္ထပဳရန္ိုးသူတ႔က စာေရိုးသာိုးေ ိုး ႔ပ ီိုး းခ ပဳရန္အေရခိုး ဖ က္သအ္ိုးားႏင္ ါသည္။
□ ဟတ္က႔ာ၊်ဲ ကၽခားႏ္ း
္ ေပဳရနျဖင္္ MPS းာိုး ခခင္ျ

ါသည္။ □ အျဖစ္ားႏင္ ါာ၊ ကၽခားႏ္ ္ းေပဳရနျဖင္္ MPS းာိုး

ခခင္ျ ခ က္အေ ိုးားႏင္ ါ။
အဘ/တရာိုးဝင္း ္ထပဳရန္ိုးသူ ့က္အွတ္___________________________________________________________________
အဘ/တရာိုးဝင္း ္ထပဳရန္ိုးသူ၏ တရာိုးဝင္းအည္
ကၽခားႏ္ ္သည္ ယခေက ာင္ိုးသာိုး/သူ၏ အဘ သ႔အဟတ္ တရာိုးဝင္း ္ထပဳရန္ိုးသူ ျဖစ္ ါသည္။ □
ဟတ္ ါသည္ □ အဟတ္ ါ

ရက္စခ်ဲ

တစ္ဖက္တင
ခ ္ ေ့ွ ာက့္ာလ ၏ ေပဳရနာက္ဆက္တက
ခ်ဲ ပဳရန္ရွ ါသည္။

တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္ အတဴ – ELO ရံိုး

းဝါေရာင္အတဴ – ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
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ဆပဳရန္ိုးအာိုး းကယ္ဒအီ းထက္တပဳရန္ိုးေက ာင္ိုး
းတပဳရန္ိုး 9-12 တ႔းတခက္ းသံိုးျ သည္္
ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုးးစီးစစဥ္
ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္။ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ဇခပဳရန့
္ 3 ရက္အွ 28 ရက္ထ ။
ပဳရနံပဳရနက္ 8:30 အွ အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30 ထ
ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္ းအည္စာရင္ိုးးာိုး ေပဳရနာက္ဆိုးံ ေ ိုးသခငိုး္ ရအည္္ရက္အွာ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ေအ့ 1
ရက္ေပဳရန႔ျဖစ္ ါသည္
ဇူ့င့္ ဆက္ရွင္ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ဇူ့င့္ 1 ရက္အွ 26 ရက္ထ ။ ပဳရနံပဳရနက္ 8:30
အွ အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30 ထ
ဇူ့င့္ဆက္ရွင္ းအည္စာရင္ိုးးာိုး ေပဳရနာက္ဆိုးံ ေ ိုးသခငိုး္ ရအည္္ရက္အွာ 2019 ခားႏွစ္ာ၊ ေအ့ 31
ရက္ေပဳရန႔ျဖစ္ ါသည္
ဇူ့င့္ 4 ရက္ သ႔အဟတ္ 5 ရက္တခင္ ေက ာင္ိုးခ ပဳရန္အရွ ါ
းအည္ေပဳရနာက္ဆိုးံ စာ့ံိုး

းအည္ေရွ႕ဆံိုးစာ့ံိုး

းအည္း့ယ္စာ့ံိုး

ဘာသာစကာိုးားႏွစအ
္ ိုး
ဆပဳရန္ိုးအာိုး းကယ္ဒအီ

ဟအ္အတ
ီ ပဳရန္ းထက္တပဳရန္ိုးေက ာင္ိုးာ၊ 6215 W. Warnimont Ave., Milwaukee, WI 53220

ဆဒ္ဇခပဳရန့
္
ဘာသာစကာိုးားႏွစအ
္ ိုး ါဝင္သည္္
ဘာသာရ အ
္ ာိုးက ေရခိုးခ ယ္ ါ(ဘာသာစကာိုး 2 ခထက္ ပ ိုးီ
အေရခိုးခ ယ္ရ)

ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ဘာသာရ ္ဆင္ရာ ေ ိုးး ္အႈအ ာိုး
းဂၤ့ ္ 9 ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ဆက္ရွင္

Algebra ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ဆက္ရွင္

□ စာသင္ားႏွစ္ 1 EN101SUM

□

□ စာသင္ားႏစ
ွ ္ 2 EN111SUM

□ စာသင္ားႏစ
ွ ္ 2 MA221SUM

စာသင္ားႏစ
ွ ္ 1 MA211SUM

့း ္ေသာ ေပဳရနာက္ဆက္တခ်ဲ ဘာသာရ ္အ ာိုး (းဂၤ့ ္ဘာသာစကာိုးျဖင္္ သာ ရရွားႏင္သည္)
Face-to-Face ခရက္ဒစ္ ျ ပဳရန့္ည္ရယူျခင္ိုး
1. ဘာသာရ ္ းအည္ ______________________________________

ဘာသာရ ္ ကဒ္ _______________ □ D

□ က ရွိုးံ သည္/U

ဆပဳရန္ိုးအာိုး းကယ္ဒအီတခင္ ားႏွစ္ရက္ သ႔အဟတ္ ားႏွစ္ရက္ထက္ ပ ိုးီ

က္ကက
ခ ္ သည္္ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ ၎တ႔၏

ဘာသာရ ္(အ ာိုး)အွ ထတ္ ယ္ျခင္ိုးခံရားႏင္ ါသည္။ ထ႔ေၾကာင္္ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ းဆ ါ ဘာသာရ ္(အ ာိုး)းတခက္
ခရက္ဒစ္အ ာိုး ရရွအည္အဟတ္ ါ။

တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္ အတဴ – ELO ရံိုး

းဝါေရာင္အတဴ – ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
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ဇူ့င့္
ဘာသာစကာိုးားႏွစအ
္ ိုး ါဝင္သည္္
ဘာသာရ အ
္ ာိုးက ေရခိုးခ ယ္ ါ(ဘာသာစကာိုး 2 ခထက္ ပ ိုးီ
အေရခိုးခ ယ္ရ)

ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ါရွေသာ ဘာသာရ ္ ေ ိုးး အ
္ ႈအ ာိုး
းဂၤ့ ္ 9 ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ဆက္ရွင္

Algebra ဘာသာစကာိုးားႏွစ္အ ိုး ဆက္ရွင္

□ စာသင္ားႏစ
ွ ္ 1 EN101SUM

□

စာသင္ားႏစ
ွ ္ 1 MA211SUM

□ စာသင္ားႏစ
ွ ္ 2 EN111SUM

□

စာသင္ားႏစ
ွ ္ 2 MA221SUM

့း ္ေသာ ေပဳရနာက္ဆက္တခ်ဲ ဘာသာရ ္အ ာိုး (းဂၤ့ ္ဘာသာစကာိုးျဖင္္သာ ရရွားႏင္သည္)
Face-to-Face ခရက္ဒစ္ ျ ပဳရန့္ည္ရယူျခင္ိုး
1. ဘာသာရ ္ းအည္ ______________________________________

ဘာသာရ ္ ကဒ္ _______________ □ D

□ က ရွိုးံ သည္/U

ဆပဳရန္ိုးအာိုး းကယ္ဒအီတခင္ ားႏွစ္ရက္ သ႔အဟတ္ ားႏွစ္ရက္ထက္ ပ ိုးီ

က္ကက
ခ ္ သည္္ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ ၎တ႔၏

ဘာသာရ ္(အ ာိုး)အွ ထတ္ ယ္ျခင္ိုးခံရားႏင္ ါသည္။ ထ႔ေၾကာင္္ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ းဆ ါ ဘာသာရ ္(အ ာိုး)းတခက္
ခရက္ဒစ္အ ာိုး ရရွအည္အဟတ္ ါ။
အွတတ
္ အ္ိုးားႏင
ွ ္ ပ ိုးီ ဆိုးံ သာခ ိုးေသာ ခရက္ဒစ္ စစ္ေဆိုးခ က္အ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ ယခ ေ့ွ ာက့္ာလ ားႏွင္ းက ံ ိုးဝင္ရအည္ျဖစ္သည္။
ေက ာင္ိုးေကာင္စီဝင္၏ တရာိုးဝင္းအည္ __________________________________________________
ေက ာင္ိုးေကာင္စီဝင္၏ ့က္အတ
ွ ္
_____________________________________________________

ရက္စခ်ဲ

တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္ အတဴ – ELO ရံိုး

းဝါေရာင္အတဴ – ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
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