8 တပဳရန္ိုး တစ္ဆင္္တိုးျအင္္ေရိုး းစီးစဥ္
8 တပဳရန္ိုးသာ ။ MPS ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးသာ
ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္ ။ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခုႏွစ္ာ၊ ဇခပဳရန့
္ 3 ရက္ အွ 28 ရက္။
ပဳရနံပဳရနက္ 8:30 အွ အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30 ထ
ဇူ့င့္ ဆက္ရွင္ ။ တပဳရန့ၤာ–ေသာၾကာာ၊ 2019 ခုႏွစ္ာ၊ ဇူ့င့္ 1 ရက္အွ 26 ရက္။ ပဳရနံပဳရနက္ 8:30 အွ
အခပဳရန္ိုး့ခ်ဲ 12:30 ထ
ဇူ့င့္ 4 ရက္ သ႔အဟတ္ 5 ရက္တင
ခ ္ ေက ာင္ိုးခ ပဳရန္အရွ ါ
ေက ာင္ိုးသာိုး/သူအ ာိုးက ၎တ႔၏ ေက ာင္ိုးး ္ပကီိုးက ေထာက္ခံေ ိုးရအည္ ျဖစ္္  ီိုး ညာရ ပဳရန
္ ယ္ ယ္အ ာိုးတင
ခ ္ ့း ္သည္္
ကၽခအ္ိုးက င္အႈသတ္အွတ္ခ က္ 5 ခတခင္ 3 ခ ျ ည္္အီရအည္ျဖစ္သည္။

ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ သတင္ိုးးခ က္း့က္ – ေက ိုးဇိုးူ ျ ္  ိုးီ ရင္္ထတ္ ါ
းအည္း့ယ္စာ

းအည္ေပဳရနာက္ဆိုးံ စာ့ံိုး

းအည္ေရွ႕ဆံိုးစာ့ံိုး

MPS ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ ID

က ာိုး/အ □ က ာိုး □ အ

ေပဳရနရ ့
္
စ
္ ာ

္ အ 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 ကၽခပဳရန္ိုးုႏင္ငံ သာိုး □ ့ူျဖဴ
့က္ရတက္
ွ
ေရာက္ေပဳရနသည္္ေက ာင္ိုး
့က္ရးစီ
ွ
းစဥ္- □ ဘာသာစကာိုးုႏွစ္အ ိုး □ ESL □ းထူိုး ညာေရိုး □ းျခာိုး-

□ Lau းဆင္္-

းစီးစဥ္တည္ေပဳရနရာ အီဝါိုးကီိုး းုႏ ညာ းထက္တပဳရန္ိုးေက ာင္ိုးာ၊ 2300 W. Highland Avenue, Milwaukee, WI 53233


ဆက္ရင
ွ -္
တစ္ခကေရခိုးခ ယ္ ါ



ဇခပဳရန့္ ဆက္ရွင္
(းေစာ င္ိုးစတင္ေသာ ေက ာင္ိုးအ ာိုး)

ဇူ့င့္ ဆက္ရွင္
(းေစာ င္ိုး သ႔အဟတ္

းစဥ္း့ားတင္ိုး
စတင္ေသာ ေက ာင္ိုးအ ာိုး)

ခခင္ျ ခ က္ေဖာ္ျ ျခင္ိုးုႏင
ွ ္ တာဝပဳရန္ထတ္ျ ပဳရန္ျခင္ိုး

တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္အတတဴ – ELO ရံိုး းဝါေရာင္အတတဴ -- ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
Grade 8 Promotional Registration Form.jh proofed- REVISED_Burmese

ခခင္ျ ခ က္- းထက္ေဖာ္ျ

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

ုႏွင္/သ႔အဟတ္ အီဝါိုးကီိုး းစိုးရေက ာင္ိုးအ ာိုးုႏွင္ ါတပဳရနာျဖစ္ေသာ းက ိုးးျအတ္အယူ သည္္ းဖခ႔်ဲးစည္ိုးအ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ အီဝါိုးကီိုး
းစိုးရေက ာင္ိုးအ ာိုးတခင္ ေက ာင္ိုးသာိုး/ သူအ ာိုးးာိုး ဗီဒီယရက္ကူိုးျခင္ိုးာ၊ အွတ္တအ္ိုးဓာတ္ ံ ရက္ကူိုးျခင္ိုး ုႏွင္/သ႔အဟတ္ းင္တာဗ ဴိုးျခင္ိုး
စသည္တ႔က ေဆာင္ရခက္ခခင္ ေတာင္ိုးဆျခင္ိုးအ ာိုး ရွသည္က ပဳရနာိုး့ည္သေဘာေ ါက္ ါသည္။ ယခေ့ွ ာက့္လာတခင္ ့က္အွတ္ေရိုးထိုးျခင္ိုးးာိုးျဖင္္
ကၽခုႏ္ ္ကေ့ိုး၏ ါဝင့္ွ ္ရွာိုးအွးတခက္ MPS းာိုး ခခင္ျ သည္ဟ းဓ ၸါယ္ရသည္က ပဳရနာိုး့ည္ သေဘာေ ါက္ ါသည္။

သတင္ိုးထတ္ျ ပဳရန္ခ က္- ယခသတင္ိုးထတ္ျ ပဳရန္ခ က္က ့က္အွတ္ေရိုးထိုးျခင္ိုးးာိုးျဖင္္ ကၽခုႏ္ ္တ႔၏ ရ ္ ံအ ာိုးာ၊ ဆ့က္အ ာိုးာ၊ ဒီဂ စ္တယ္ဓာတ္ ံအ ာိုး သ႔အဟတ္
ကၽခုႏ္ ္ုႏွင္ ကၽခုႏ္ ္ ကေ့ိုးတ႔၏ းျခာိုးေသာ ံတူအ ာိုး သ႔အဟတ္ ကၽခုႏ္ ္သ႔အဟတ္ ကၽခုႏ္ ္၏ ကေ့ိုး င္ဆင္ေသာ းသံိုးးေဆာင္အ ာိုး
စသည္တ႔က ျ ့ ္ရပဳရန္ သ႔အဟတ္ းသံိုးျ ရပဳရန္ာ၊ ရက္ကူိုး္  ီိုးျဖစ္ေသာ ရ ္ အ
ံ ာိုးာ၊ ဆ့က္အ ာိုးာ၊ သ႔အဟတ္ ပဳရနစ္ပဳရနာေၾကိုးေ ိုးေဆာင္ရပဳရန္အ့သည္္
ရက္ကူိုးထတ့္လင္အွအ ာိုးာ၊ ျဖပဳရန္႔ေဝျခင္ိုးအ ာိုးာ၊ ဝက္ဘ္ဆဒ္ေ ပတင္ျခင္ိုးအ ာိုး သ႔အဟတ္ အီဝါိုးကီိုး းစိုးရ ေက ာင္ိုးအ ာိုး၏ းခပဳရန္ိုးကကုႏွင္
့ ္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 ပ့ာသည္္
းပဳရနာဂတ္ ေတာင္ိုးဆအွအ ာိုးးတခက္ MPS ုႏွင္ ၎၏ ဒါရက္တာအ ာိုးာ၊ းရာရွအ ာိုးာ၊ ဝပဳရန္ထအ္ိုးအ ာိုး ုႏွင္ ေးိုးဂ င္္အ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ ဥ ေဒးရ တာဝပဳရန္ရွအည္အဟတ္
သည္က့ည္ိုး ကၽခုႏ္ ္ုႏွင္ကၽခုႏ္ ္၏ကေ့ိုးကယ္စာိုး ပဳရနာိုး့ည္သေဘာ ေ ါက္ ါသည္။
ယခေ့ွ ာက့္လားေပဳရနျဖင္္ ဆပဳရန္ိုးအာိုး းစီးစဥ္တစ္ေ့ွ ာက့္ံိုးးတခက္ းက ံ ိုးဝင္အည္ျဖစ္္  ီိုး အဘ/ဥ ေဒးရတာဝပဳရန္ယူထာိုးေသာ း ္ထပဳရန္ိုးသူတ႔ က
စာေရိုးသာိုးေ ိုး ႔္  ီိုး းခ ပဳရန္အေရခိုး ဖ က္သအ္ိုးုႏင္ ါသည္။
□ ဟတ္က႔ာ၊်ဲ ကၽခုႏ္ း
္ ေပဳရနျဖင္္ MPS းာိုး ခခင္ျ

ါသည္။ □ အျဖစ္ုႏင္ ါာ၊ ကၽခုႏ္ ္ းေပဳရနျဖင္္ MPS းာိုး ခခင္ျ ခ က္အေ ိုးုႏင္ ါ။

အဘ/တရာိုးဝင္း ထ
္ ပဳရန္ိုးသူ ့က္အတ
ွ _
္ __________________________________________________________________

ကၽခုႏ္ ္ကေ့ိုး၏ 9 တပဳရန္ိုးသ႔ တစ္ဆင္္ျအင္္တက္ေရာက္ုႏင္ေရိုးသည္ ေက ာင္ိုးခ ပဳရန္အွပဳရနေ
္ းာင္တက္ေရာက္အွာ၊ သတ္အွတ္ခ က္အ ာိုးက
့က္ပဳရနာအႈုႏွင္ 8 တပဳရန္ိုး ေးာင္ျအင္ေရိုးးစီးစဥ္းတခက္ ့း သ
္ ည္္ ညာေရိုး းရည္ းခ င္ိုး အ ာိုးးာိုး့ံိုးက ေးာင္ျအင္စခာျ ည္္အီအႈ
တ႔းေ ပ အူတည္ ါသည္။ ုႏွစ္ရက္ သ႔အဟတ္ ုႏွစ္ရက္ထက္ ္  ီိုး

က္ကခက္သည္္ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ အ ာိုးးေပဳရနျဖင္္ ၎တ႔၏ ဘာသာရ ္

(အ ာိုး)အွ ထတ္ ယ္ျခင္ိုးခံရုႏင္ ါသည္ာ၊ ထ႔ေၾကာင္္ းဆ ါေက ာင္ိုးသာိုးးေပဳရနျဖင္္ 9 တပဳရန္ိုးသ႔ တစ္ဆင္္ျအင္္ တက္ေရာက္ုႏင္အည္
အဟတ္ ါ။
အဘ/တရာိုးဝင္း ထ
္ ပဳရန္ိုးသူ ့က္အတ
ွ _
္ ______________________________________________________
ရက္စ_
ခ်ဲ _________________
းာိုး့ံိုးေသာ 8 တပဳရန္ိုး တစ္ဆင္္တိုးျအင္္ေရိုးးစီးစဥ္ စာရင္ိုးေ ိုးသခင္ိုးအႈေ့ွ ာက့္လာအ ာိုးက ေက ာင္ိုးအွတစ္ဆင္္ းခပဳရန္ိုး 150 ရွ MPS
တိုးခ ်ဲ႕ထာိုး ေသာ သင္ၾကာိုးေရိုး းခခင္း့အ္ိုးအ ာိုးဆင္ရာရံိုးသ႔ ေ ိုး ႔ရအည္ျဖစ္ ါသည္။ တင္သင
ခ ္ိုးအွအျ ့ ္ခင္ ေက ာင္ိုးးေပဳရနျဖင္္
းဆ ါ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူသည္ းရည္းခ င္ိုးျ ည္္အီေၾကာင္ိုး းတည္ျ ေ ိုးရအည္။ 8 တပဳရန္ိုး တစ္ဆင္္တိုးျအင္္ေရိုးးစီးစဥ္ စစ္ေဆိုးခ က္
ုႏွင္ းာိုး့ံိုးေသာ ေပဳရနာက္ဆက္တခစ
်ဲ ာရခက္စာတအ္ိုးအ ာိုးက ယခေ့ွ ာက့္လာုႏွင္းတူ ူိုးတခ်ဲ ေ ိုး ႔ရအည္။
ကၽခုႏ္ ္းေပဳရနျဖင္္ ယခ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ၏ တစ္ဆင္္တိုးျအင္္ေရိုး သတ္အွတ္ ခ က္အ ာိုးက သံိုးသ ္္  ီိုးျဖစ္္  ီိုး ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းေပဳရနျဖင္္ 8
တပဳရန္ိုးအွ တစ္ဆင္္တိုးျအင္္ေရိုးးစီးစဥ္ စာရင္ိုးေ ိုးသခင္ိုးအွးတခက္ သတ္အွတ္ခ က္ အ ာိုးုႏွင္ ျ ည္္အီအွရွေၾကာင္ိုး းတည္ျ

ါသည္။

ေက ာင္ိုးး ပ္ ကီိုး ့က္အတ
ွ _
္ _________________________________________________________________
ရက္စ_
ခ်ဲ _________________
ထပဳရန္ိုးသအ္ိုးထာိုးေသာ းေၾကာင္ိုးၾကာိုးစာ ေ ိုး ႔သည္္ ရက္စခ်ဲ
_______________________________________________________________________________

တိုးခ ႕်ဲ ထာိုးေသာ သင္ၾကာိုးေရိုးးခခင္း့အ္ိုးအ ာိုး းျဖစ္ းသံိုးျ ရပဳရန္သာ ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ းအည္စာရင္ိုးေ ိုးသင
ခ ္ိုးအႈ______ (့က္အွတ)္ □
ထည္္သင
ခ ္ိုးထာိုးေသာ ဘာသာရ ္အ ာိုး ______ (့က္အွတ)္
းျဖဴေရာင္အတတဴ – ELO ရံိုး းဝါေရာင္အတတဴ -- ေက ာင္ိုးသာိုး/သူ
Grade 8 Promotional Registration Form.jh proofed- REVISED_Burmese

