ဇြန္လ ဆန္းားမ ား အကယ္ဒမီ
မူလတန္းားး းင္း အလယ္တန္းားေးက င္းားေးလ ကလႊး
K5– 8 တန္းား ။ တနလၤး –ေးသ ၾက ၊ 2019 ခ းစ္၊ ဇြန္လ 3 ရကမွ 28 ရကထိ ။
7:30–11: 30 a.m.
ယ္ခ ေးလ ကလႊး ကိ MPS ေးက င္းား သိ႔မဟတ္ တိားခ႕ထ
်ဲ
ားေးသ သငၾက ားေးရား
အဇခင္းအလမ္းားမ ားဆိငရ ရံးးား (5225 W. Vliet St., Room 150) သိ႔ အျမန္ဆး
ံ းား းျပန္လ ည္ေးပားပိ႔ပါ။
ဇမန္းားလလ်ဲပိင္းား အစီအစဥ္ေးဆ င္ငရကႈမ ကိ
မီဝါားကီား ေးက င္းားရပ္ ားခန္ိ မစၿပီား ရရိ းးိငါပ သည္။

ဇြနလ ဆန္ာားမွ်ာား အတယ္ဒမီ ဆွိဒ
ို ္

ောတွ်ာင္ာား ညီလွ်ာခံ K5–8, CCC, ESY, 5225 W. Lincoln Creek Dr.

ောတွ်ာင္ာားသွ်ာား/သူ သတင္ာားအခတအလတ္ – ောတားြူားာ ပဳ ၿပီ ား ပရင္ာထိုတါပ
အမည္ောနွ်ာတဆာ
ံ ာ
ို ားစ္ွ်ာလံာာ
ို ား

အမည္ောရ႕ဆံာာ
ို ားစ္ွ်ာလံာာ
ို ား

အမည္အလယ္စွ်ာလံာာ
ို ား

MPS ောတွ်ာင္ာားသွ်ာား/သူ ID

တွ်ာား/မ □ က ား □ မ

ောနရ ပလွိပစွ်ာ

ၿမွိ႕ဳ

အွိမဖုန္ာား

ောဇမားသတၠရွ်ာြ္ (လ/ရက္/း းစ္) _____ / ______ / ______

လတ္တ
ွိ ရ တ္ောရွ်ာတ္ောနသည္ာောတွ်ာင္ာား

လကရတ
ွိ က္ေးရ က္ေးနသည္းအတန္းား

စ္ွ်ာပွိို႔တိုဒ္

လူမား ွိ (သက
ဳ
ဆ ိုိ ငသ ည္ိိုေးင္ ားပါ): □ ေအမရိကန္ အငဒားီ ယ္န္းား သိ႔မဟတ္ အလကစက ေးဒသခံ □ ေးအားရန္းား □ လူမည္းား သိ႔မဟတ္
အ ဖရိကန္ ေအမရိကန္
□ ဟစစပန္းားနစ္ □ ဟ ေးဝယ္ံေးဒသခံ သိ႔မဟတ္ အျခ ား ပစိဖိတ္ ကၽြန္းားး းိးငငံ သ ား □ လူးျဖဴ
ောတွ်ာင္ာားသွ်ာား/သူ ာ ာင္ာအတူောနထိုာင
ွိ သ ူမွ်ာ- □ မိခင္ □ ဖခင္ □ မိဘ းစ္ဥားီ စလံးးား □ ဥေပဒအရ အပထိန္းားဇခင္းရရိသူ □
ေးၽဆမား ိ□ အျခ ားောတွ်ာင္ာားသွ်ာား/သူမွ်ာားေအန ဖင္ာ လတ္ဝ
ွိ ရ န္ောဆွ်ာငမႈ လတခရ
ံ ရွိ ောသွ်ာ ဘွ်ာသွ်ာ စ္တွ်ာားမွ်ာ- □ အဂၤလိပဘ သ စက ားကိ
ဒတိယ္ဘ သ စက ားအျဖစ္ သံးးားးျခင္းား (ESL) □ ဘ သ စက ား းစမားဝန္
ိ ေးဆ ငမႈမ ား(BIL)
မွိသွ်ာားစ္ိုအခတအလတ္
မိဘ #1: □ မိခင္ □ ဖခင္ □ အပထိန္းားသူ □ အျခ ား

မိဘ #2: □ မိခင္ □ ဖခင္ □ အပထိန္းားသူ □ အျခ ား

အမည္

အမည္

ေးနရ ပလိပစ

□ ေးက င္းားသ ား/သူ းင္း အတူးျဖစပါက

ေးနရ ပလိပစ

□ ေးက င္းားသ ား/သူ းင္း အတူးျဖစပါက

ဒီေးနရ ၽတင္ စစ္ေးဆားပါ (အတူမဟတပါက ထည္းၽသင္းားပါ)

ဒီေးနရ ၽတင္ စစ္ေးဆားပါ (အတူမဟတပါက ထည္းၽသင္းားပါ)

ၿမိ႕

ၿမိ႕

တစ္ဖက္တြင္ ောလွ်ာတလႊာွ်ာ၏ ောနွ်ာတဆ ကတြ တ
ြဲ န္ပ
ွိ ရ ါသည္။
Elementary June Academy Registration Form.jh proofed_Burmese

းျပည္ယ္္

စ ပိ႔ကဒ္

းျပည္ယ္္

ဖန္းား- မိဘိင္းား

ဖန္းား- မိဘိင္းား

ဖန္းား- အိမ္/အလပ္

ဖန္းား- အိမ္/အလပ္

အီားေးမားလ္

အီားေးမားလ္

စ ပိ႔ကဒ္

ောဆားဘတဆုွိ င္ွ်ာ သတင္ာားအခတအလတ္
ေးက င္းားသ ား/သူ၏ ဆရ ဝန္

ေးဆားခန္းား အမည္/ဖန္းား

ဓ တမတည္းမႈရိပါသလ ား □ ရိပါသည္ □ မရိပါ

ေးဖ း္းျပပါ-

အသကအ းရ ယ္စိုိ ားရိမရ
စ ရိပါသလ ား □ ရိပါသည္ □ မရိပါ
အျခ ားေးသ ကန္းားမ ေးရား အခကမ ား
ေးက င္းားသိ႔ ယ္ူေးဆ င ငသ ားရသည္း ေးဆားမ ား ရိပါသလ ား။ ရိပါသည္ □ မရိပါ
ေးက င္းားသ ား/သူေအန္ျဖင္း ေးဆားကသရန္ လိအပပါက ေးဆားကသျခင္းားကိ ေးထ ကပံေ႔ပားထ ားးျခင္းား ရိ/မရိ း းင္း အဆိပါ
ေးဆားကသမႈ ဇခင္းးျပခက္ ေးလ ကလႊး ကိ ေးက င္းားရံးးားခန္းားၽတင္ ထ ားရိထ ားးျခင္းားရိ /မရိ တိ႔ကိ စစ္ေးဆား ရန္ ကၽြ း္းေပအန္ျဖင္း
ဥပဒအရ တ ဝန္ရွသ
ိ ည္ိို န ားလေညသဘ ေးပါက္ ပါသည္။ (ေးက င္းားသ ား/သူ၏ ဆရ ဝန္္ ဇခင္းးျပထ ားပါက EpiPen ကိ ေးန႔စဥ္
ေးပားအပ္း းးိငါပ သည္။) သင္းေအန္ျဖင္း အဆိပါေးလ ကလႊး ကိ MPS ဝကဘ္ိိုဒ္ ၽတငလ ည္းားေးက င္းား သိ႔မဟတ္ သင္႔ေကလား၏
ေးက င္းားၽတငလ ည္းားေးက င္းား ရယ္ူ းးိငါပ သည္။

ဇခင္ာာ ပဳခတ္ောဖွ်ာာ္ာ ပ ခင္ာားာ ာင္ာ တွ်ာဝနထ ုတ္ာ ပန္ာ ခင္ာား

ဇခင္ာာ ပဳခတ္- အထက္ေးဖ း္းျပပါ အမညရွိေးက င္းားသ ား/သူ၏ မိဘ/အပထိနး
္ ားသူေအန္ျဖင္း ေးဒသၽတင္းား သတင္းားမီဒယ္
ီ ၊
းျပည္ညတငး
္ ား သတင္းားမီဒယ္
ီ
း းင္း/သိ႔မဟတ္ မီဝါားကီား အစိားေရက င္းားမ ား းင္း ပါတန းျဖစ္ေးသ အကားအျမတမ
ိ
ယ္ူ သည္း
အဖဖ်ဲ႔အစည္းားမ ားေအန္ျဖင္း မီဝါားကီား အစိားေရက င္းားမ ားၽတင္ ေးက င္းားသ ား/ သူမ ားအ ား ဗီဒယ္
ီ ိ ိက္ကားးျခင္းား၊
မတတမ္းားဓ တပး
ံ ိိုက္ကားးျခင္းား း းင္း/သိ႔မဟတ္ အငတ ဗားးျခင္
ဴ
းား စသညတိို႔ကိ ေးဆ င္ငရက္ကြင္း ေးတ င္းားဆိးျခင္းားမ ား
ရိသည္ိို န ားလေညသဘ ေးပါကပါသည္။ ယ္ခေးလ ကလႊး ၽတင္ လကမတ
ွ ္ေးရားထိားးျခင္းားအ ားးျဖင္း ကၽြ း္းေပ္လား၏
ပါဝငလိုွ ပရွ ားမႈအၽတက္ MPS အ ား ဇခင္းးျပသညဟို အဓိပၸါယ္ရသည္ိို န ားလည္ ေသဘ ေးပါကပါသည္။

သတင္ာားထိုတာ
္ ပနခတ္- ယ္ခသတင္းားထတ္းျပန္ြက္ိုိ လကမွတ္ေးရားထိားးျခင္းားအ ားးျဖင္း ကၽြ း္းပတိ ို႔၏ ပပံးမ ား၊ ဆလိကမ ား၊
ဒီဂစတယ္ဓ တပး
ံ မ ား သိ႔မဟတ္ ကၽြ းး္ပး
္ းင္း ကၽြ း္းပ္ ေကလားတိ႔၏ အျခ ားေးသ ပံးတူမ ား သိ႔မဟတ္
ကၽြ း္းပသိ ို႔မဟတ္ ကၽြ း္းပ္၏ ေကလားပိငဆိ ိုင္ေးသ အသံးးားေအဆ ငမ ား စသညတိို႔ကိ းျပလပရန္ သိ႔မဟတ္
အသံးးားးျပရန္၊ ိက္ကားၿပီားးျဖစ္ေးသ

ပပံးမ ား၊ ဆလိကမ ား၊ သိ႔မဟတ္ နစ္ ေးၾကားေးပားေးဆ ငရန္လ
မ သည္
ိ
း

ိက္ကားထတလႊင္းမႈမ ား၊ းျဖန္ေ႔ဝျခင္းားမ ား၊ ဝကဘ္ိုိ ဒ္ေးပၚတင္းျခင္းားမ ား သိ႔မဟတ္ မီဝါားကီား အစိားရ ေးက င္းားမ ား၏
ရံးးားၽတင္းားသံးးားသ - ေးက င္းား ကိယ္စ ားလယ္္။____________________________ ရကကစ_်ဲ __________ ဘ သ စက ား
အဆင္း________________
ေးက င္းားသ ား/သူ အမညစ ရင္းားေးပားၽသင္းားမႈ______ (လကမွတ)္ ခ င္
ိ ရံးးား___________________________
ရကကစ_်ဲ __________
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အခန္းားက႑ းင္း လပငနး
္ ားေသဘ တရ ားမ ား းင္း ဆကစပ္ေးန သည္း ပရင္းထတထ ားေးသ အျခ ား အီလေကထရ နစ္
အသံးးားေအဆ ငမ ား ကိ အသံးးားးျပးျခင္းား စသညတိို႔ကိ ဇခင္းးျပသညဟို အဓိပၸါယ္ရသည္ိို န ားလည္ ေသဘ ေးပါကပါသည္။
ယ္ခက်ဲ႔သိ႔ လကမတ
ံ မ ား သိ႔မဟတ္ အျခ ား ေးသ ပံးရိပမ ားကိ
ွ ္ေးရားထိားးျခင္းားအ ားးျဖင္း ဓ တပး
အသံးးားးျပးျခင္းားေးၾက င္း းျဖစ္ေးပၚလ သည္း အန ဂတ္ ေးတ င္းားဆိမႈမ ားအၽတက္ MPS း းင္း ၎၏ ဒါ ိကတ မ ား၊
အရ ရိမ ား၊ ဝန္ထမ္းားမ ား း းင္း ေးအားဂင္းမ ားေအန္ျဖင္း ဥေပဒအရ တ ဝန္ရမ
ိွ ညမဟတ္ သည္ိိုလည္းား
ကၽြ း္းပ္း းင္းကၽြ း္းပ္၏ေကလားကိယ္စ ား န ားလေညသဘ ေးပါကပါသည္။
ယ္ခေးလ ကလႊး ေအန္ျဖင္း ဆန္းားမ ား အစီအစဥတစ္ေးလ ကလး
ံ းားအၽတက္ အက်ံးးားဝငမည္းျဖစၿပီား
မိဘ/ဥေပဒအရတ ဝန္ယ ကထ ားေးသ အပထိန္းားသူတ႔
ိ က စ ေးရားသ ားေးပားပိ႔ၿပီား အခေန္မ
ိ င္ ား ဖကသမ
ိ ္းားး းးိငါပ သည္။
□ ဟိုတက႔
ြဲ ၊ တၽ

ာ္ာေ
ို ပအန ဖင္ာ MPS အွ်ာား ဇခင္ာာ ပဳ ပါသည္။ □ မ ဖစ္္ာ ာိုာင
ွိ ါပ ၊ တၽ

ာ္ာပ
ို ္ ေအန ဖင္ာ MPS

အွ်ာား ဇခင္ာာ ပဳ ခေတမပား ာွိာင
ို ါပ ။
မွိဘ/တရွ်ာားဝငအ ု ပထွိန္ာားသူ လတမတ
ရ ္___________________________________________________________________
မိဘ/တရ ားဝငအ ို ပထိန္းားသူ တရ ားဝငအမည္
ကၽြ း္းပသ ည္ ယ္ခေးက င္းားသ ား/သူ၏ မိဘ သိ႔မဟတ္
တရ ားဝငအ ို ပထိန္းားသူ းျဖစပါသည္။ □ ဟတပါသည္ □ မဟတပါ

လကမတ
ွ ္ေးရားထိားသည္း ရကကစ်ဲ

ရံးးားၽတင္းားသံးးားသ - ေးက င္းား ကိယ္စ ားလယ္္။____________________________ ရကကစ_်ဲ __________ ဘ သ စက ား
အဆင္း________________
ေးက င္းားသ ား/သူ အမညစ ရင္းားေးပားၽသင္းားမႈ______ (လကမွတ)္ ခ င္
ိ ရံးးား___________________________
ရကကစ_်ဲ __________
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