Office of Academics (အကယ္ဒမီမ ်ားရ်ား)
Department of Specialized Services (အထ်ား ဝန္ေဆ ာ္မမ

န)

6620 W. Capitol Dr.
Milwaukee, WI 53216
(414) 438-3648 • mps.milwaukee.k12.wi.us

ေကိ်ာင္း မွထငတ္ငယသာင္းမင္းေတ္းသိကင
ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ ၏ းဘ/ငတငွးနင္း္ူသာင္ိ်Student Name
Street Address
Milwaukee, WI 53210-2920
ရကင္စ-ြဲ Today
ေကိ်ာင္းင အမညငေကိ်ာင္း္်္း/္ူ နံတပပါထင-

ငထနင္း-

ေ စ္း္ကကရ်ာင

Wisconsin ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ က်ကစ္ငေဆ္းွး္းေရ္း ဥတေဒ ငရ Grade 12 ွး ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ ိ်္းင်္းလံ္း္အမညင ေကိ်ာင္း္းို႔
လ်ေရ်ကင ီ က်ကစ္ငေဆ္းွး္း္အမညင့္ ငနအမညင္းဆံ္း ငႀကး ငငေရငထစကငွး ွး္း ူ္းွ်္း္ူယ ္ငရ အမညင္။ ငဆးတပပါလးငတငသိကင ိ်္းကး
ကိနင္း ်ေရ္းရး၊

ဘ်္်ေရ္း

္းို႔ ဟထင

ကး္ငေရ္းကး္ငထ်

သံ္ူသိကငထးို႔ေၾက်ာင့္

္ကငထာငဘ်လ 23 ရကငေနို႔ေန်ကငဆ္းွ်္းထတီ
ံ
္း လးကငန်ယသာင္း ရေ
း ္် K5

ကာင္းလစထင္ႏိုးာင

တပပါ္အမညင္။

2019

Grade 5 ွး ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ

က်ကစ္ငေဆ္းွး္းထတီ္းေၾက်ာင္း ္်ရစကင္်ထ င္း ေကိ်ာင္း္းို႔ တးို႔္ႏိုးာငတပပါက 2019 သ္ႏို္ငရး၊ ္ကငထာငဘ်လ 24 ရကငေနို႔

သ္ႏို္ငရး၊
ိ်္းင်္း

2019 သ္ႏို္ငရး၊

္ကငထာငဘ်လ 28 ရကငေနို႔ွး ေကိ်ာင္း ွထငတ္င အမညငယ ္င္အမညင္။
ကၽစ္ႏိုငတငထးို႔၏

ထငထ င္း ိ်္းငရ ္ာငို႔ကေလ္း္အမညင (1) က်ကစ္ငေဆ္းွး္း္အမညင့္ ထငထ င္း ေကိ်ာင္းထစာင

ရးယသာင္း ္းို႔ ဟထင (2)

ထ္င ိးမ္း ္းို႔ ဟထင ထ္င ိးမ္းွကငတးေ္် က်ကစ္ငေဆ္း( ိ်္း) ွး္းွ်္းယသာင္း (ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ လးကငန် မႈ တိကငကစကငယသာင္းဆးာငရ်
ငေၾက်ာင္းယတသိကင ိ်္းကး

ၾကအမညင့္တပပါ)

ထးို႔ေၾက်ာင့္

လးကငန် မႈ ရးေၾက်ာင္း

ေထစို႔ရတပပါ္အမညင္။

ေကိ်ာင္း

ွထငတ္ငသရ
ံ ယသာင္းင်္း ေရ်ာငလြဲ္ႏို
လ ာင
း ရနငငထစကင ္ာငို႔ ဆရ်ဝနင ္ႏိုာင့္/္းို႔ ဟထင ကိနင္း ်ေရ္းရ်နထးို႔ ္ာငို႔ကေလ္း က်ကစ္ေ
င ဆ္း
( ိ်္း) ွး္း္အမညင့္ လရး၊ ရကင ္ႏိုာင့္ ္ႏို္င တပပါရ္
း အမညင့္ ငေွ်ကငငွ်္း ္်ရစက္
င ်ထ ္းင ကး ေကိ်ာင္း္းို႔ ေတ္းတပပါ ္းို႔ ဟထင
ကာင္းလစထသ
င စာ့္ေ
င ရစ္းသိ္င္ရ် ိ်္း ကး ၾကအမညင့္တပပါ (F-04020L

WI DPH ကး ၾကအမညင့္တပပါ)္။

Wisconsin ယတအမညငန္င ဥတေဒ ငရ Milwaukee ေက်ာငထီ သရးာင ေရွေန ိ်္းရံ္းငေနယ ာင့္ က်ကစ္ေ
င ဆ္းွး္းေရ္း ဥတေဒ ကး

္း္း း္းေင်ာင ေဆ်ာငရစကရ
င နင ထ်ဝနငရတ
း ပပါ္အမညင္။ ္ာငို႔ကေလ္းင်္း က်ကစ္ေ
င ဆ္းွး္းရနင တိကငကစကတ
င ပပါက ေင်ကငတပပါ ယတ္ငဒဒင ိ်္း
ကိသံရ အမညငယ ္င္အမညင1. Wisconsin

က်ကစ္ငေဆ္းွး္းေရ္းဆးာငရ်

ဥတေဒင်္း

သိးမ္းေ ်ကင္အမညင့္

္ာငို႔င်္း

ထရ်္း္စဆ
ြဲ းရနင

္ာငို႔င အမညငင်္း

သရးာင ေရွေန ိ်္းရံ္း္းို႔ ေတ္းတးို႔ယသာင္း္။
2. ္ာငို႔ကေလ္းင်္း က်ကစ္ငေဆ္းွး္းေတ္းရနင

လးကငန်္အမညင့္ ေနို႔ရကငထ္ငရကငသိာင္း္ီငထစကင ထ္ငရကငလိာင $25.00

သနငို႔ွး ောစဒဒငကိ္ာငို႔ေင်ာင ထရ်္း္စဆ
ြဲ းယသာင္း္။
ဥတေဒေရ္းရ် ကး္ၥရတင ိ်္းကး ေရ်ာငလလြဲ္ႏိုးာငရနငငထစကင ေကိ္းာူ္းယတမထတီ္း ္ာငို႔ကေလ္းင်္း က်ကစ္ငေဆ္းွး္းေတ္းတပပါ္။ ္ာငို႔ကေလ္း
ငထစကင က်ကစ္ငေဆ္းွး္းရ အမညင့္ က်ကစ္ငေဆ္းင ိးမ္းင္်္း ိ်္းကး ရာင္းယတွ်္း္အမညင့္ ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ ာ္်္းကး ၾကအမညင့္တပပါ္။
္ာငို႔ေကိ်ာင္းငေနယ ာင့္

ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ

က်ကစ္ေ
င ဆ္းွး္းယသာင္း ိ်္းငထစကင

္ကငဆာင
း ရ်

ငေွ်ကငငွ်္း
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္်ရစက္
င ်ထ ္းင ိ်္းကး ေထ်ာင္းသံ္စ်္း အမညငယ ္င္အမညငက်ကစ္ေ
င ဆ္း

က်ကစ္ေ
င ဆ္းငဆာငို႔ငထနင္း

ေဆ္းွး္း္အမညင့္ ရကင္စြဲ

င အမညင
DTaP/DTP

က်ကစ္ငေဆ္းထ္ငသသိာင္း္ီကး
ရာင္းလာင္းသိကင ိ်္းွြဲ

ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ ေကိ်ာင္းထစာင

ထ္ငသယ ာင့္

္်ရာင္း္စာင္း က်ကစ္ငေဆ္းွး္းယသာင္း ိ်္းင်္း

တပပါ အမညင-

Polio
MMR
Hep B
Varicella
Tdap

ထငထ င္းွ်္းရး္အမညင့္

္်ရာင္းရး္အမညင့္

ေနရ်ထစာင

ထတီ္းသြဲို႔္အမညင့္

က်ကစ္ငေဆ္း

ငထူ္်ရာင္း္စာင္း အမညင

ယ ္င္အမညင္။
ငသိးနငာ္်္းထ္ငသ

ငဆကငလးကင

္းို႔ ဟထင

ယတအမညင့္ရနငငထစကင

ထ္ငသွကင

တးေ္်

က်ကစ္င ေဆ္း လးငတင အမညငယ ္င္အမညင
လးကငန် မႈ- ငဆကငလးကင ယတအမညင့္္ံ္အမညင
ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ
ေဆ်ာငရစကငဆ-ြဲ

ၾက်ေ္္း ီက

က်ကစ္ငေဆ္း( ိ်္း)

္းို႔ေ္်င

ိ်္းငေနယ ာင့္

ေင်ကငတပပါထးို႔ကး

ွး္းွ်္းေ္် ကာင္းလစထငသစာင့္ရးတပပါ္အမညငေန်ကငဆကငထစြဲ

ထ္ငသပပါေ္်ကငေဆ္း( ိ်္း) လးငတငဆယြဲ ္င္အမညင

Code (D) - ေရ်ာပပါ
Code (M) – ေဆ္းဘကငဆးာငရ်

လးကငန်ရနင လးေ္်

္အမညင္း ိဥင္း္အမညင္းက င္း ိ်္း- Code (P) – ကး္ငေရ္းကး္ငထ်

က်ကစ္ငေဆ္း လးတပပါ

Code (R) – ဘ်္်ေရ္း

လးငတငသိကင ရး- က်ကစ္ငေဆ္း လးတပပါ
ကာင္းလစထငသစာင့္- က်ကစ္ငေဆ္း လးတပပါ

လးငတင္အမညင့္ ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ က်ကစ္ငေဆ္းွး္းယသာင္းကး ရ္ူ္ႏိုးာငရနငငထစကင ေကိ္းာူ္းယတမထတီ္း ္ာင္ႏိုာင့္္ကငဆးာင္အမညင့္ ငွူ္းက
ွံ

္းို႔ ဟထင

Milwaukee

ထ းမွ

ကိနင္း ်ေရ္း

(http://city.milwaukee.gov/immunizations/ClinicServices.htm

)္။

ရ်န
ေကိ်ာင္း္်္း/္ူ

္းို႔

ဆကင္စ္ငတပပါ

ငေနယ ာင့္

လးငတင္အမညင့္

က်ကစ္ငေဆ္း ွး္းထတီ္းတပပါက က်ကစ္ငေဆ္း( ိ်္း) ၏ ္ကငဆးာငရ် ္်ရစကင္်ထ င္း ိ်္းကး ္သ တံ္ံ္်ရစကင္ႏိုာင့္ငထူ တူ္းထစက
ြဲ ်
္ႏို္ငသ္လံ္းကး ေင်ကငေ ်ငယတတပပါ လးတင္်္းို႔ ေတ္းတးို႔တပပါSCHOOL NAME
SCHOOL ADDRESS
CITY, STATE ZIP CODE
္ာင၏ တူ္းေတပပါာင္းေဆ်ာငရစကင မႈငထစကင ေကိ္းာူ္းထာငရးတပပါ္အမညင္။
ဘ်္်ယတနငွ်္းေ္် လ င္းအမညလနင္်ေ္်ာင ိ်္းကး ၾကအမညင့္ရနငငထစကင mpsmke.com/immunization ္းို႔ ဝာငေရ်ကငၾကအမညင့္ရတပပါ္။
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