ဇူလိုင္လ မူလတန္း ESL အစီအစဥ္ေလ ွ်ာ္လလွ်
K5– 8 တန္း ။ တနလၤွ်–ေေွ်ာာွ်ာ၊ 2019 ခိုုႏစ္ာ၊ ဇူလိုင္လ 1 ရာ္မ 26
ရာ္ထ ။ 7:30–11: 30 a.m.
ဇူလိုငလ
္ 4 ုႏင္င့္ 5 တြင္ ော ွ်င္းခ န္မရွိပါ
ယခိုေလ ွ်ာ္လလွ်ာို ေင္႔ာေလး၏ ဆရွ်/ဆရွ်မ ေ႔မ
ို ဟိုတ္ လာ္ရတာ္ ေရွ်ာ္ေနေန္င့္ MPS ော ွ်င္းထေ႔ို
အျမန္ဆိုးေွိးွိ႔ွိ
ို ပါ။
ထွိ္မေရလိုေေွ် ေမးခြနး္ မ ွ်းအတြာ္ ော းဇူးျွိ ူးျပဳ၍ (414) 475-8732 ာိုဖိုန္းေခေဆွိ
ို ပါ။ ေနရွ်ာန္႔ေတ္ထွ်းွိပါေန္။

ဇူလင
ို ္ ESL ဆဒ
ို ္
(တစ္ခာ
ို ေ
ို ရြးခ ယ္ွိပါ)

□ Bethune

□ Greenfield

□ Hayes

K5–8ာ၊ CLC

K5–8, CLC

K5–8, CLC

1535 N. 35th St.

1711 S. 35th St.

971 W. Windlake Ave.

□ Mitchell

□ Vieau

K5–8, Safe Place

K5–8, CLC

1728 S. 23rd St.

823 S. 4th St.

ော ွ်င္းေွ်း/ေူ ေတင္းအခ ာ္အလာ္ – ော းဇူးျွိ ပွိီး ွိရင္င့္ထတ
ို ွိ
္ ပါ
အမန္ေနွ်ာ္ဆိုးစွ်လိုး

အမန္ေရွဆိုးစွ်လိုး

အမန္အလယ္စွ်လိုး

MPS ော ွ်င္းေွ်း/ေူ ID

ာ ွ်း/မ □ ာ ွ်း □ မ

ေနရွိ္လွိ္စွ်

ပမ ွ

အမ္ဖိုန္း

ေမြးောကရွ်ဇ္ (လ/ရာ္/ုႏစ္) _____ / ______ / ______

လာ္ရတာ္ေရွ်ာ္ေနေန္င့္ော ွ်င္း

လာ္ရတာ္ေရွ်ာ္ေနေန္င့္အတန္း

စွ်ွိို႔ာဒ
ို ္

လူမ း (ော္ဆိုငေ
္ န္ာိုေရြးွိပါ): □ အေမရာန္ အင္ဒးီ ယန္း ေ႔မ
ို ဟိုတ္ အလာ္စာွ် ေဒေခ □ ေအးရန္း □ လူမန္း ေ႔မ
ို ဟိုတ္
အွ်ဖရာန္ အေမရာန္
□ ဟစ္စွိန္းနစ္ □ ဟွ်ေ ယေဒေခ ေ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခွ်း ွိစဖတ္ ာၽြန္းုႏိုင္င ေွ်း □ လူျဖဴ
ော ွ်င္းေွ်း/ေူ ုႏင္င့္အတူေနထိုင္ေူမွ်- □ မခင္ □ ဖခင္ □ မဘုႏစ္ဦးစလိုး □ ဥွိေဒအရ အိုွိထ
္ န္းခြငင့္ရ
္ ရေူ □ ေဆြမ း □ အျခွ်းဘွ်ေွ်စာွ်း အဆင္င့္_________

လာ္ရဘွ်ေွ်စာွ်းာၽြမ္းာ င္မႈ အဆင္င့္ (တစ္ခိုာို စစ္ေဆးွိပါ)-

□1

□2

(အဆင္င့္ 3ာ၊ 4 ုႏင္င့္ 5 တစ္ခတ
ို န္းေေွ် ဘွ်ေွ်စာွ်း အစီအစဥ္တြင္ စွ်ရင္းေွိးေြင္းရန္
အွ်းေွိးလွိ
ို ပါေန္။)

မေွ်းစိုအခ ာ္အလာ္
မဘ #1: □ မခင္ □ ဖခင္ □ အိုွိထ
္ န္းေူ □ အျခွ်း

မဘ #2: □ မခင္ □ ဖခင္ □ အိုွိထ
္ န္းေူ □ အျခွ်း

အမန္

အမန္
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ေနရွိ္လွိ္စွ် □ ော ွ်င္းေွ်း/ေူုႏင္င့္ အတူျဖစ္ွိပါာ

ေနရွိ္လွိ္စွ် □ ော ွ်င္းေွ်း/ေူုႏင္င့္ အတူျဖစ္ွိပါာ ဒီေနရွ်တြင္

ဒီေနရွ်တြင္ စစ္ေဆးွိပါ

စစ္ေဆးွိပါ

(အတူမဟိုတ္ွိပါာ ထန္င့္ေင
ြ ္းွိပါ)

(အတူမဟိုတ္ွိပါာ ထန္င့္ေင
ြ ္းွိပါ)

ပမ ွ

ပမ ွ

ျွိန္နယ္

စွ်ွိို႔ာဒ
ို ္

ျွိန္နယ္

ဖိုနး္ - မဘ
ို ိုင္း

ဖိုနး္ - မဘ
ို ိုင္း

ဖိုနး္ - အမ္/အလိုွိ္

ဖိုနး္ - အမ္/အလိုွိ္

အီးေမးလ္

အီးေမးလ္

စွ်ွိို႔ာဒ
ို ္

တစ္ဖာ္တင
ြ ္ ေလ ွ်ာ္လွ်လ ၏ ေနွ်ာ္ဆာ္တာ
ြြဲ န္ရွိပါေန္။

ရိုးတြငး္ ေိုးေွ်- ော ွ်င္း ာယ
ို ္စွ်းလယ္။____________________________ ရာ္စြြဲ___________ ဘွ်ေွ်စာွ်း
အဆင္င့္________________
ော ွ်င္းေွ်း/ေူ အမန္စွ်ရင္းေွိးေြငး္ မႈ______ (လာ္မတ္) ခရင
ို ္ ရိုး___________________________
ရာ္စြြဲ___________
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ေဆးဘာ္ဆင
ို ရ
္ ွ် ေတင္းအခ ာ္အလာ္
ော ွ်င္းေွ်း/ေူ၏ ဆရွ် န္

ေဆးခန္း အမန္/ဖိုနး္

ဓွ်တ္မတန္င့္မႈရွိပါေလွ်း □ ရွိပါေန္ □ မရွိပါ

ေဖွ်္ျွိွိပါ-

အော္အုႏၱရွ်ယ္စးို ရမ္စရွ်ရွိပါေလွ်း □ ရွိပါေန္ □ မရွိပါ
အျခွ်းေေွ် ာ န္းမွ်ေရး အခ ာ္မ ွ်း
ော ွ်င္းေ႔ို ယူေဆွ်င္ေြွ်းရေန္င့္ ေဆးမ ွ်း ရွိပါေလွ်း။ ရွိပါေန္ □ မရွိပါ

ော ွ်င္းေွ်း/ေူအေနျဖင္င့္ ေဆးာိုေရန္ လအ
ို ွိ္ွိပါာ ေဆးာိုေျခင္းာို ေထွ်ာ္ွိ႔ေွိးထွ်းျခင္း ရ/မရ ုႏင္င့္ အဆွိ
ို ပါ ေဆးာိုေမႈ
ခြင္င့္ျွိ ခ ာ္ ေလ ွ်ာ္လလွ်ာို ော ွ်င္းရိုးခန္းတြင္ ထွ်းရထွ်းျခင္းရ/မရ တ႔ာ
ို ို စစ္ေဆး ရန္ ာၽြုႏ္ိုွိ္အေနျဖင္င့္ ဥွိဒအရ
တွ် န္ရေန္ာို နွ်းလန္ေေဘွ်ေွိပါာ္ ွိပါေန္။ (ော ွ်င္းေွ်း/ေူ၏ ဆရွ် န္ာ ခြငင့္ျ္ ွိ ထွ်းွိပါာ EpiPen ာို
ေန႔စဥ္ ေွိးအွိ္ုႏိုင္ွိပါေန္။) ေင္င့္အေနျဖင္င့္ အဆိုွိပါေလ ွ်ာ္လလွ်ာို MPS ာ္ဘ္ဆဒ
ို ္ တြငလ
္ န္းောွ်င္း ေ႔မ
ို ဟိုတ္
ေင္႔ာေလး၏ ော ွ်င္းတြငလ
္ န္းောွ်င္း ရယူုႏိုင္ွိပါေန္။
ခြငင့္ျ္ ွိ ခ ာ္ေဖွ်္ျွိျခင္းုႏင္င့္ တွ် န္ထတ
ို ျ္ ွိန္ျခင္း

ခြငင့္ျ္ ွိ ခ ာ္- အထာ္ေဖွ်္ျွိွိပါ အမန္ရော ွ်င္းေွ်း/ေူ၏ မဘ/အိုွိထ
္ န္းေူအေနျဖင္င့္ ေဒေတြငး္ ေတင္းမီဒယ
ီ ွ်ာ၊ ျွိန္တြငး္
ေတင္းမီဒီယွ် ုႏင္/င့္ ေ႔မ
ို ဟိုတ္ မီ ပါးာီး အစိုးရော ွ်င္းမ ွ်းုႏင္င့္ ွိပါတနွ်ျဖစ္ေေွ် အာ းအျမတ္မယူေန္င့္ အဖြ႔အ
ြဲ စန္းမ ွ်း
အေနျဖင္င့္ မီ ပါးာီး အစိုးရော ွ်င္းမ ွ်းတြင္ ော ွ်င္းေွ်း/ ေူမ ွ်းအွ်း ဗီဒယ
ီ ိုရာ
ို ္ားူ ျခင္းာ၊ မတ္တမ္းဓွ်တ္ွိို ရိုာာ
္ ူးျခင္း
ုႏင္င့္/ေ႔မ
ို ဟိုတ္ အင္တွ်ဗ ဴးျခင္း စေန္တ႔ာ
ို ို ေဆွ်င္ရာ
ြ ခ
္ ြင္င့္ ေတွ်င္းဆိုျခင္းမ ွ်း ရေန္ာို နွ်းလန္ေေဘွ်ေွိပါာ္ွိပါေန္။
ယခိုေလ ွ်ာ္လလွ်တြင္ လာ္မတ္ေရးထးို ျခင္းအွ်းျဖင္င့္ ာၽြုႏ္ိုွိ္ာေလး၏ ွိပါ င္လႈွိရ
္ ွ်းမႈအတြာ္ MPS အွ်း ခြငင့္ျ္ ွိ ေန္ဟို
အဓွိၸပါယ္ရေန္ာို နွ်းလန္ ေေဘွ်ေွိပါာ္ွိပါေန္။

ေတင္းထိုတျ္ ွိန္ခ ာ္- ယခိုေတင္းထိုတ္ျွိန္ခ ာ္ာို လာ္မတ္ေရးထိုးျခင္းအွ်းျဖင္င့္ ာၽြုႏ္ိုွိ္တ႔၏
ို ရိုွိ္ွိိုမ ွ်းာ၊ ဆလာ
ို ္မ ွ်းာ၊
ဒီဂ စ္တယ္ဓွ်တ္ွိိုမ ွ်း ေ႔မ
ို ဟိုတ္ ာၽြုႏို္ွိ္ုႏင္င့္ ာၽြုႏ္ိုွိ္ ာေလးတ႔၏
ို အျခွ်းေေွ် ွိိုတူမ ွ်း ေ႔မ
ို ဟိုတ္ ာၽြုႏ္ိုွိ္ေ႔မ
ို ဟိုတ္ ာၽြုႏ္ိုွိ္၏
ာေလးွိိုငဆ
္ ိုင္ေေွ် အေိုးအေဆွ်င္မ ွ်း စေန္တ႔ာ
ို ို ျွိ လိုွိရ
္ န္ ေ႔မ
ို ဟိုတ္ အေိုးျွိ ရန္ာ၊ ရိုာာ
္ ူးပွိီးျဖစ္ေေွ် ရိုွိ္ွိိုမ ွ်းာ၊
ဆလိုာ္မ ွ်းာ၊ ေ႔မ
ို ဟိုတ္ နစ္နွ်ောားေွိးေဆွ်င္ရန္မလေ
ို န္င့္ ရိုာာ
္ ူးထိုတ္လင
လ င့္မ
္ ႈမ ွ်းာ၊ ျဖန္႔ေ ျခင္းမ ွ်းာ၊ ာ္ဘဆ
္ ိုဒ္ေွိေတင္ျခင္း
မ ွ်း ေ႔မ
ို ဟိုတ္ မီ ပါးာီး အစးို ရ ော ွ်င္းမ ွ်း၏ အခန္းာကုႏင္င့္ လိုွိ္ငန္းေေဘွ်တရွ်းမ ွ်းုႏင္င့္ ဆာ္စွိ္ေန ေန္င့္
ွိရင္င့္ထိုတထ
္ ွ်း ေေွ် အျခွ်း အီလာ္ထေရွ်နစ္ အေိုးအေဆွ်င္မ ွ်း ာို အေိုးျွိ ျခင္း စေန္တ႔ာ
ို ို ခြငင့္ျ္ ွိ ေန္ဟို
အဓွိၸပါယ္ရေန္ာို နွ်းလန္ ေေဘွ်ေွိပါာ္ွိပါေန္။
ယခိုာ႔ေ
ြဲ ို႔ လာ္မတ္ေရးထိုးျခင္းအွ်းျဖင္င့္ ဓွ်တ္ွိိုမ ွ်း ေ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခွ်း ေေွ် ွိိုရွိ္မ ွ်းာို အေိုးျွိ ျခင္းောာွ်င္င့္ ျဖစ္ေွိေလွ်ေန္င့္
အနွ်ဂတ္ ေတွ်င္းဆိုမႈမ ွ်းအတြာ္ MPS ုႏင္င့္ ၎၏ ဒပါရိုာတ
္ ွ်မ ွ်းာ၊ အရွ်ရမ ွ်းာ၊ န္ထမ္းမ ွ်း ုႏင္င့္ ေအးဂ င္င့္မ ွ်းအေနျဖင္င့္ ဥွိေဒ
အရ တွ် န္ရမန္မဟိုတ္ ေန္ာိုလန္း ာၽြုႏ္ိုွိ္ုႏင္င့္ာၽြုႏ္ိုွိ္၏ာေလးာယ
ို ္စွ်း နွ်းလန္ေေဘွ် ေွိပါာွိ
္ ပါေန္။
ယခိုေလ ွ်ာ္လလွ်အေနျဖင္င့္ ဆန္းမွ်း အစီအစဥ္တစ္ေလ ွ်ာ္လိုးအတြာ္ အာ း င္မန္ျဖစ္ပွိီး မဘ/ဥွိေဒအရ
တွ် န္ယထ
ူ ွ်း ေေွ် အိုွိထ
္ န္းေူတ႔ို ာ စွ်ေရးေွ်းေွိးွိ႔ပို ွိီး အခ န္မေရြး ဖ ာ္ေမ္းုႏိုင္ွိပါေန္။
□ ဟိုတာ
္ ႔ာ၊ြဲ ာၽြုႏ္ိုွိအ
္ ေနျဖင္င့္ MPS အွ်း ခြငင့္ျ္ ွိ ွိပါေန္။ □ မျဖစ္ုႏင္
ို ွိပါာ၊ ာၽြုႏ္ိုွိ္ အေနျဖင္င့္ MPS အွ်း ခြငင့္ျ္ ွိ ခ ာ္
မေွိးုႏိုငွိ
္ ပါ။

ရိုးတြငး္ ေိုးေွ်- ော ွ်င္း ာယ
ို ္စွ်းလယ္။____________________________ ရာ္စြြဲ___________ ဘွ်ေွ်စာွ်း
အဆင္င့္________________
ော ွ်င္းေွ်း/ေူ အမန္စွ်ရင္းေွိးေြငး္ မႈ______ (လာ္မတ္) ခရင
ို ္ ရိုး___________________________
ရာ္စြြဲ___________
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မဘ/တရွ်း င္အိုွိထ
္ န္းေူ
လာ္မတ္___________________________________________________________________

မဘ/တရွ်း င္အိုွိထ
္ န္းေူ တရွ်း င္အမန္
ာၽြုႏ္ိုွိ္ေန္ ယခိုော ွ်င္းေွ်း/ေူ၏ မဘ ေ႔မ
ို ဟိုတ္
တရွ်း င္အွိ
ို ္ထန္းေူ ျဖစ္ွိပါေန္။ □ ဟိုတ္ွိပါေန္ □ မဟိုတ္ွိပါ

လာ္မတ္ေရးထိုးေန္င့္ ရာ္စြြဲ

ရိုးတြငး္ ေိုးေွ်- ော ွ်င္း ာယ
ို ္စွ်းလယ္။____________________________ ရာ္စြြဲ___________ ဘွ်ေွ်စာွ်း
အဆင္င့္________________
ော ွ်င္းေွ်း/ေူ အမန္စွ်ရင္းေွိးေြငး္ မႈ______ (လာ္မတ္) ခရင
ို ္ ရိုး___________________________
ရာ္စြြဲ___________
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